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 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 ״
 ער־ oiodpoiojop oyi ניט איז זאד ׳ מ ם כעזיה ׳גיסט או ני

i n דזשסביגג ^ ט אר ע.  ס״נ״טעי y״o װאס אס,1 נאר שטױנ״נג, ט"גר טד
 זעגכען oyi גיייך דיגען יאױסנאסע, אהן ‘ר* יי וועלכע צו יעענער םון ליסט

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
 ניט דזשאבער oyi געצװאוגגען דעריבער

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

 דורכ- און עלײענס, װ. גארדאז דז^אבער
 םיז םילאכות בעי די אז צװינגען דעם

 זאיען שאו קאגטראקטאר ניט יענעם
 אחן באראט, גאט׳ם אויזי ארבײטען קאנען
 האיי און פאראנטװארטליכקייטען ױניאן

 ״באדײ לי<קע 20 אי־ויפגע׳טיסט י״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

ײ געםאכט און  זיך און שברך״ ״םי א ו
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
 געק<!יגערם זיך אב^ר האט דזשאבער דער
 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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ד פיל חאט אונײט, גאניזאציאגס ײג  ב

 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״ סק̂י

 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
in לינחע, חױסמ אלע 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 if 41 ^קאל די יח 
 חסלסןרין נד איצס imjrofn םיטגלידעד

אן i^iirofn און סצנצדזשער דיער פאר
 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
rn אין סרנ^ס סף ס י1אזי אױסקױן o# 

״ דט in צודיס וחנלןן וײ to בטחון, ו 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

o וחונסז tnjm אױםגעקלערט n חסקר 
 » »ױך ס׳זסל און טרײד אין 1צושטסנ

i n זײו צײט ?עיבער im n fo o io  to 
i אין זיר סנצושייסען n און יוניאן or.״ 

i n סון קססיסס אמסניזסציסנס y iin* 
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

iy אין ט1געשטע 1גלא װיסען i ױניאן־ 
 װי־ ױניאן די איז נץ־ אזוי םעטיגלײט,

i n מיט כיזי געװאלען oyi אקטיװען 
 בייטען1ױניאךא איע און מניאן־יעבעז

m פארטגעזעצט איצט װעלען ini 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
 האט קלעגסטען, oyi ביז עסטען1ג לעם
 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
iy נאד נקײך אפיט ױניאן עם1 אין 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

’in  pif יכע•1יעה טעל1םע 1דייטע> jnvn 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•.

i םון תונג1א -טאג oyi סויוי n אין ױניאז in איג־ םענט1נא יס1לײ 
יע.1דוסט שײנליך1װסו« װעט סיטינג בסאח־׳ס

 בײ אז ערװאיטעט, אויך ט1ווע עס םון אגע1ם די if אױבען עם1 פסתממעז
i n n  i n אין בײט1ס אױםבױאונגס Dn 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 
oyn־*fי נױ  p י1 אויך װי ײד1מ u n f• א py lyinyoאנאמישyע און רDישyנפי 

 אפיס ^א^yדזשלנ □yi םון נטyנעדזשםyם ען1כונ1פא זײנען װאס ײ\וס11 ניויישאן
i מיט n מוננסן ע1ע1אנ אין אזן ־ווע ץאו טכײ1א אױםבויאוגגם םי  דעי םיז סי
in ט1אנגעםיה םוזען יען n i 1אי יארס נױ אין ױניאן אינט^נעשאנאל נםאל1ע א^ם 

yi po□ סון ארגאניזימנג d p ii 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 לםיא^nילאD שי?סגא,

iryooyii yinJO װ ביזנעס, ױניאז צוליב ט.1שטעyצו ענג^1ב ט
iy 1 סמכד אוז סכט1בסט אויר זyלyװ עס iשענ^אל? n^ipytpy אן באארד 

n wדט lyiyn 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
״ בא־ װעט 1yזינגyשל נטyזידnווײם־פ ״״   י

iy ןyayii מכטען i אין לסנע i n זל^ס> 
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

ך חסכען ארבײמער ״נימ־ױניאן ערטע1הונ 1 צופרידענחײמ כדט שױן ד 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 1אינטyנy״ 
 if 10 ט1םי װאס ,66 לא?אל שאנסל

̂ם םיט דוײיװ ארגסגיזסציאגס  yיג^ײכfע
^yולט?oטy.ן

iy i אין קסםפײן אמסניזסציאנס 
o n באנסז ly i'flaD y’ ט1ווע ײד1ט 

in צװצ? oyi םיט ם1אגגעםיה ' i i 
 lyDoo ?1שטס 1ע1װי און זyבyאויםצול

o n אפג םיל איז װאס לאלאלyשװoכט 
in f iiy: ך1דו ?n y לווגנען ס> py>o 
i r w איז װאס lyoipya סנס1 ס i n 

ly םון םטײלס אין איבער^ויט 'iic לײ־י? 
fi n און o n  in i ^קאםוניסםיש 
tnהאט ײאס שים onH 'H ג לא?סלy־ 

i״n ה^שט n רי y ^ v 'K ױניאן טרײר 
y’voioo^'oio איו 66 <אססל פון pno 

i םסכט. אין
oy :טע ̂yמ^fנט ^iy i צו n םיט־ 

i 66 םון 1^גל n ,סז םס?ט 
yי צוױי םיט ילסנג ניט ^שט i. if יק,1צו

r*♦ ipיי iv w  w v ivh w  **w
oeair 2,000 כסץט םון iim דער 

 irowrojijp ױניאן נ»ה»ט ח*ם
מ *װימען שעיקר, 196  זײמןן) D9 װעי

 די: no ׳*•« גחיסזר יעדקר כנמט געווען
ר אט אבער אינדוסםריע.  אימרניי•* ת

 •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
סןר ס»מםט*ים«נ דיזע םון *יים מ  יסר ׳
מן 14 מויז בען םןרמסרי  : *נוי• אװ

 : 180 איבןר און ױניסן דער םיט מענםם
m מעםנערם נייע n n 9זירotf>wm 

o< און יתי׳■ן. ןרער אי r, סיר דארסען ■i f 
מז זינזו ר נױויז איו יו«  «8• סנחזיג דן
 1» וױי< דרײוו, אמאגיזא^אנס דעם

j ■רניים די םעחחור םאנ • in i  ,to ■ran 
י חןזויםסטןן ערםסינרײכע םעחרער  •1מ

ןרײסרסימ. «ו איו ימיסז דער
 1חסס דדיימ ■ת»כיו««יסגם דער

I»9 םף » *רייגנעבראכם p p m  o tr t 
 1ייי אח 06 <|»סי no נדסנייחנר די

מ »«ו אי*ט יוענעז י י o «ו « n סתסגי׳ I 
«t דדײוי זסזיסנם wn o a ftt » «יןי 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 ,פ סידס דרײוו %  ד

ו איזם יאסאי י י tvnoor » װ » ■3| 
י כדי *wojnr יןגיסו די אין דריױו  K® י

«ן לזנסםים » 2 גסמוזטימ ז S « r «  n| 
m  wm . in ס ס« מ «רי ■ סס־סטי

 ?#!מוניםםיעען דעם םון נענרינדעט יע״,
תקעב־געזינדער.

 מענעדושער נעװעזענער קאפיאן, ב.
 איז צײט, 1?ורצע א םאר 2 לא?אל פון

 פ^־לםוט^- 1y^זשyנyמ װי װאן, yצטyל
 נ^יוא־ טpשיyרגyונט1K ׳1איבע אונז גיט
iyi 1שײנב און מבין םוןy134 שאפ, נ׳ס 
iH סטריט, yט37 סטyװ D in װאס iy 

D: י1 ט1איננארי פאל צװײ האט jyii'i• 
Pאםיטy םון iy i האט און ױניאן mV3 

 iy אז |y::iiy>piyi נטליכעyפy מאכט
 ססעב־ דער םון ןy־עסיאינטע י1 ינט1

iy םרץ ט1אמאניזי i קאפוניס־
.yiJKrnypD 1טישע
iy םון yקאםיט o:yii'i3 י1 i •ױנ־

y^pלמומ1פע האט — יאן, iyi 1y^ — 
 קאפ־ צו בריװ טpשיyג פאל צװײ האט

iy אין קום^ זאל iy »ז לאנזח, i ױניאן 
 זײן זyנyװ זyוננ1yלp^ער זײנע זyבyג און

iy םיט םארבינתננ i סv'D'-ivv, אבfcy 
iy צו ?ומען צו אנשטאט i האם ױניאן 
 צו נויטיג פאר ןyםונyנ 1סעyב חאפלאן
inrurc ה לםיא1פילאת איןyצyן v:v2\ 

i n אין שרײבעז און משאנאל1אעםע 
i n ר ״םרײהיים״yרקלyרוננyזײ אז ז 
iy םיט טאן צו ניט 1פעה זyהאב i 

ױניאז•
אן 1פ^לםוטע וױיזט אט

 ?אפלאן זואס ״ונגען1yײקלŷ צװײ אזיױ
 ײהײט״־בלןד1״ם oyi אין כטoפyג האם

)3 ?ײ» אויו• (שלום

iyo '’Oio דסן זײ און o ii’oyapjnio אין 
 זyם1fד .oiyfiipiyn yאםוניסםישp די

 קאמיטס־ 1■א ס אנגעגמים נעװען זײנען
yo^yii in ךײ 1םס געחסיטען חאבען 

nצוג און שות11 סקעבישע yדי >דט -io 
iyo זיד זאיען זײ סז 1בײםע 'n»f םון 

in זיך און אינטעתעשאגסל jyo'>r:f 
יוניאן״.# oypo in אין

 iyojy:o Dypo די םיז בסםיחומען די
 די אויו• ?ומ1װי pn גצחסט דט חאבסן

 מ1אוםגע?ע זיו fyoon זײ און בײטעו־1ס
 זינט און בײםin 10 צו שספ אין צותס
on ויד חאבעז זײ װאס טאג Diypywio 

 בס״ סיעםאי זײ וחמיסן סו־בײט in צו
iy>oo איז oyroiooya inyif גע- טיט 
טױם. on םים און םחסט ײסלד
 ײנטד10 סיז oony: אין ?יסנע די

lnװyג סכם1ב f דזשולױס נענעז •i f- 
in םנ  p f י נױ iyp if פח שםעחנז o n 

 יאויק גױ p* געזיגדעל. קססומשנדשען
yon in שוין האס  o f אױפגעםסן סילסס 
 סוײמתקיקקציס דסריבער זיך חאס און

 קיק נעזינחנל ifnoypo pn םיט
 OfBf סוץי דארססן פתכירס באסטאן»ח
? ס ח ס מו ײ ק ססד א י 3990 וי י ^ מ י 4*י

םארצײכניס אינהאלט

,נערעכטיגקײם

נעחן ניט װעלען זײ אויב םארד, םימ סרכײםער םםרסשען קסםיםסחןן
שעסער. ױניסן אץ םםרייקען

ס גססססגסר י1 , o םירםע, װן n  O's 
tfo u סססו־סרײ o in  ,rjoooKP D m‘ 

ittopwip i n  03» ato דמאינט
ה י א ו # ) *■M uovynnu ו״נ׳מ 

I'M T t innm  it  n m n M M tiifln
בינטעל ס געניז

o n tn אתטער  iw o ■■ t o  ! j ;  im t

MuKrtrmwm t* h w i,s ₪ r S־'; iP p  
.iy ■yv יוניסן n o w  
גיײיר  ̂ tm m k :

ױ אין באארד דזאזאעם t וײם  ־־ יאר? נ
^ד ה• ד אנ איחןנ״ פרן רעםהןר די װ

באסאנטער אלטער אן — סים
אליז• מ• — נײעס ןילאדעל«יע .4 !ייט  י
ם ״ ר .5 ז ק^א׳ װין. »ב. — בלא® שי אנ
עדינזאריצלס. .0 זײט
 לאנג ח. — פײראפא פין בריף .7 ?ײט

 ! — (חוםארעסקע) סבין זע^בער דער
שער.

אפא־ און אײראוא אין קאםוגיסאעז .8 !ײט
תסביצער פ• — .ױניסנס^ ײייע

 ת*־ ארום אלצסען און אלעס ז »י •0 זײט
ינםהי.1ש ם• — ײגיאז

f״to D ועלבסאטפרד — ŷ

 צו םון 1סגענםו ס?עב ?סםוניסםיש^
o םיז lyo^no די כןוםסלעז n ױניאן 

oyn 1םםא1װס שספ m ooofp D m 
m םאחאאמן איצם דסרןי קײס די y 

i םוז n .האט ס״רמ די װאר po -נע 
o 23 אויגוסט to אננצגעבעז, וײכם nםען 
 קויען, סיליע נאםעז םיס׳ן אײנס האם
 אחן ,oor אין כײם1געס חאט װאס

im ימיסו שום ס o ס ס1געסרדס 
o *ין ססו־ײט n ,געםסכם חאם ױן שספ 

o סז נױיבען צו סרבייםסר די n ססרײס 
D בסארד דזשיאנט רי האט im ff3. 

n דודך חאט o n ײעסממליכ»

 צײט װאכען 4 אין װי שפעטער ניט ווערען אםגעצאהלט דארס טעקם דער
V פילע — ארנײט. ארנאניזאציאנם ערסאלנרײבע אן סיחרט ױניאן יוױאז

 ריינשאוט־ דער םון םיטנלידער די
 נעצײנם לעצטענם חאבען ױניאן םאכער

 איבןמ׳ד מרייע ערנסטע םון ביימןסיל א
שייי א ױ:י*ן, רער » כענה״ס  םון ב״

דיםצישלין. און ױניאן־גאװאוםטזייז
ייגיסז׳ רעי םון אױסר״י אן י1אוי

£״י י *י סוםעז זאלען זײ ראס ״׳ינ ײ׳
m v m m  pm  ,i^ m m o o ,>חאבעז תס

 א פיט iyony:fio 1ע1מיטגלי אלע זיך
 םי״ בײם ימ?ײט.1װא 1דיגע1סװי1םע

in ט1ומיpדיס איז טיננ o iw פיאנע די 
 י1 םא־־ טעסס ןy^ינ1^אלא 20 א םון

i םון עסעז1איגטע n ,ױג* י1 כדי ױניאז 
 ארגסניזס־ מיט אונגעהן iy:yp זאל יאן

 ארגאני* ניט די צװישען בײט1ציאגס־א
yoi'r אויך זאל און ײד1ט אין 1בי'טע1א 

)8 וײ• פון (שלופ typufnfoano ירחנד ליגגײישיו



8 איינשפיםינ כאשליםען םאכער ויינהאופ
m פעסם דאלארדינען

H «י•* «ון (שי*יס
 די ל8ם אין פאנד 8 םיט צוגעגרײט זײן

 האט עט װי זיך, פאתלוסט באלעבאםים
 סיזאן, דעם בעפאר רגלוסט8ם זײ ?יך

 םאדעוונגעז חוצפהידעע ארױםצושטעלען
ױניאז. דער צו

 נאר ניט פאל דאס האט מניאן די
 באלזד די פון םאדערוננעז די איגנאי־ירט

 סאר־ געװאונעז אױך האט זי נאר באםים
 םון נאר ארבײטער. די פאיי בעםערונגען
 ײיל זי אויב ױניאן, א jyp דעסםװעגען

 שםעהז בליעעז ניט און •ראגרעס סאבען
 םיט וױיםער אנגעוזן ארם, אײן אויף
 פאד זיך םארברײטען און ארבײט איהר
 ־,פא ארבײטער, די םאר נצזױנסען סעהר
 חנרײ טרײד. אין ארגאניזאציע םעהר

 דעם םח באארד עקזעקוטיװ די האט בער
 רע־ צו באשלאסעז לא?אל באםרעםצנדעז

 dpjto א מיטגלידצר די צו תאםענדירעז
 זײן םוזעז זאל וועלכער דאלאר, 20 םון

 אין װי צײט מעדזר ניט אין אפגעצאהלט
 רײנ־ דעם אין אהטאבער. חודש דעם

 עקזע־ די און ביזי איצט איז ם*ײד האוט
 אזיסרעכענוננ, דעם געהאט האט קוםױחג

 איםשטאנד זײן וועלען םיטגלידער די אז
 םארלוין* אין טעתס דעם באצאהלען צו

טא;אם. איצטיגען דעם פון
 צום געהומעז זײנען םאן אײן װי לע8

 זיך האבען און םעםבער־מיטיננ גענעראל
 רעקאמענ־ דער צו ערנסט םיט צוגעהערט

 דער באארד. עקזעקוטיװ סון דאציע
 איז םרידסאן, סעם ברודער ז,8םשערמ

 ם־־אגע דער םח אײנלײטער דער געװען
 נויטינ איז עס וױ אננעװיזעז האם ער און

 זאל ױניאז א אז צײט יעדער צו אלעםאל
 ארגא־ םאר םאנד אלגעםײנ^ם אן האבען

 םארבריי- א פאר און ניזאציאנס־צזועקען
 באלעבאטים, די מים קאםף א צו טונג
 װעלכער אירגענד צו סען ױניאן א װאס
אנצוםיהרען. האמוי א אױסקוםען צײם

 ברודער ן,8טשערמ דער וױ גאכדעם
 איע״ pu געהאלטען האט פרידםאן, סצם

 איבערמד םראגע די איז עדע,—לײםונגס
 דער דיטקוםיזנ. 8 צו *געװארעז געכעז

 דאס געבען צו באשלאסען האט םימינג
 םעסם דעם םאר זײנעז װאם 4 צו װארם

 םעהס. דמם גענען זײנעז װאס 4 צו און
 םון געגנער די םיז 2 וױ נאכדעם אבער
 ברידער די םעקס, דאלארדעען 20 דעם

 א םאר גערעדט האבען לעוױט, און םאראוי
 גע־ האבעז אוז סצקס, דאלארדעען 10

 ארגוםענ־ זײערע אױף ענטפערס סראנעז
 אר־ און ראאאפארט •‘ברידע די םון םעז
 צװײ אנדערע די ^וין האבען רובין, טור

רעדעז צו מום הײז געהאם נים געננער

 ארנײפער צו שםעלוננ פעספע נמםם יוניאן
״יונמך םהעכ די שפיצען װאם

)1 וײ• 1וו <עלום

 דארט סעפטצםבער. טעז10 פון םעל
: געזאגט אזוי װערט

נא* דער םיט פארבונדען ״זײענדיג
 אר־ קאםימע, ארנאניזאציאנם ציאנאלער
 אונזער איז צוזאמען, זײ מיט בײטענדמ

 םארשטארקט, נלױבען און איבערצײנונג
ריכ״ דעם אץ זיינעז םיר אז באסעסםיגט,

•לאץ״. טיגען
 אײן אױױ ענםםעד אן געװען איז דאם

 אויןי קןוםיטע. גריװעגס דער סון בריןי
 אין טאסע ׳זײ שרײבען בריוי צוױיטען א

אזוי: ״םרײהײט״, נומער זעלבען דעם
 וועלען סיר און אענארירען *םיר

 צו קוםעז צו םאדערוגג זײער א״ננארירען
האסיטע״ גרמוענס זײער

דערחלע״ די אויןי אוגטעמ^פרעען
טשער־ האראוױץ, ל. גצווען זײגאן רונגעז

סעסרעטער. קאפלאן, ^ מאן,
 און תביז םון ארבײטער רי ווען

 יעו־למױ ערקלערם — ***, מײנבצרג׳ס .
 דעם םיז דעתואוסם זיך ח*בען — םער,

o אזױ זױ f די איגנאוײרט •ערזאן חנר 
דעמןלע״ עפענםיימנ םאכם «יח יתיאן
מן  סון אינםעדעסעז די דינם אר אז חנ

o n ,ײ חאבצז סקעב־קחנםעי געפא־ ז
^ן דער «ון חנרט ״ עםאר״ א גצםען n ױנ

 די געװירקט האבען נאר גיט דאגעגען.
 םאר רעדנער די םון -ווערטער לאגי׳עע

 מא־ די םיז יפטיםונג די נאר טעקם, דעם
 דאס טעקס. דעם םאר געװען איז סען
 עס װאס אורזאכע עי?ר דער געוועז איז
 םיז כוט דער נעװא־״עז אפגענוםען איז
 גע־ רעדען צו געננצר צװײ אנדערע די

טעקס. דאלארדינעז 20 דעם גען
 נעקראנען האמ ווארט לעצטע דאס

 געטאכט האט ער גינגאלד. סענעדז׳ןזער
 געזאגט איז עט װאס אלעס םון רעזױםע א

 אױ רעדנער פריהערדיגע די פון געװארען
 נויטיגער דער אויף אסגעשטעלם זיך האט

 יא<זאל דער װאס אראגיזאציאגס־אי־בייט
אגפיהרען. איצט טוז

 םו־יאנ* די איז רעדע גינגאלד׳ס נאך
 אפ• צום געװארעז געגומען טעקס וועגען

 אײנשטיםיג האבעז אלע און שטיםען,
 דאדוי װעלכער טעסס, דעם םאר געיעםיפט

 דעם םון פארלויף איז װערעז אפנעצאהלט
אקטאבער. םא:אט

װעל־ םיט רעזולטאטע^, ערפאלגרײכע
 איז גראטולירען, זיך םעג לאקאל דער כע

 םעלד ד/גם אויף געװאחןן דערגרײכט אויך
 אנרײ אן ארגאניזאציאנס־ארבײט. םון

 דער מיט ־נעװארען געסײנם איז מענט
 25 םיז שאפ א #אינק. ױהז, סעם םירכיע

 דעי• סעמענטערם. און אפערײטארם
 לױבארסרױ און םרעהין מאנופעקטישורער

 אפגע־ האט ױגיאן די וױ :אכדעם איז,
 געצװאונגען סקעב־שעפער, זײנע פטאפט
 קאנר זײנע רעדז^יסטרירען צו געװען

 טאוז אװ אוט די פון אײנע טראקטארם.
 רײגקאוט ״גותוער״ די קאגטראקטארס,

 סעט־ געמוזט האט #םיטי ױניאן םון קא.
 בײ אײנלענען און ױניאן דער םיט לעז
 ?}אפ דעם אין טעהױריטי. ױניאז דעד

 םרויעז םלאכות, בעל 30 א ארבײטעז
, מענער. און

 איז שאפ רײמאוט נעוױא־װעט דער
 אד־ איע ^ון נעװאיעז אפגעםםאפם אויך

 און ױניאךלײם, געווארען זײנען בײטער
 דער מיט איצט פארהאנדעלט םירמע די

ױניאז•
 נאד געװארען אפגעסטאםט זײנעז עט

 וועל־ איז שעסער, אוט־אורםאון אײניגע
 אנדערע אויך נעארבײט װערט עם כע

 רײנ־ דער םאר מורא אוים און ארבייט,
 אויםגע־ זײ האבען ױניאז סאכער קאוט
 און רײנסאוטס, םון ארבײםעז דאס נעבען

 שעפער, די אוין* אוע אן האלט ױניאז די
 רײנקאוטם p'P םאקע דארם זאל עס אז

 ױניאן־ מיט סײדעז ווערען געארבײט נים
לײם.

w ,די האבען נים, ווצן װייל שטעלוננ 
 ׳טאם״ יעדער וועט דערסלעיט, ארבײטער

 חוזה זיר אװטערנעמעז העררי״ און דיס
 אויפ־ »ן ױגיאז׳ס דער םון מאכעז צו

 האבעץ פארלאנג זעלבען דעם םאדערוגג.
 שעפער אנדעי־ע םון ארבײטער געמאכט

 םארלאנג סגם לויט האט, ױניאז די און
 םעסטע די אם גענומעז ארבײםער די םיז

 םרײער א אלם האסיאן, איז מטעלונג׳
 איז ססעב־קרעםעל, דעם p& מיטגליד

^אם. םון געװארען ארוגםערגעשיקט
 ערקלערמ — שאפ, םון אײנער קײז

 במדער אויר און פערלםוטער ברודער ״
 םון מענעדזשער האיילאן, בענדזשאםיז

 סימםא- ברעקעל קײז האט — 2 לאקאל
 האט װאס פערזאז, דעם פאר נימ טיע

 אתאניײ זײן צו םײנונג זײז איגעםאכט
 ססעב- דאס סקעב־ױגיע. דער םון זער

 זי אז באווייזעז, נעזואלם חאט כינטעל
 א-5 זײ און װעלט, דער אויןי נאך לעבט

 דעד אין אױסגעשריגעז דעריבער בען
 דארט ס׳איז אז צײםונגעל חוציה׳דעער

 דעם באוױיזען צו אום און סםיײיק, א
 חברה ■אר א געשיקם זײ האמנן םײק

 חגם פיקעטען צו סטריט טעי21 דער פון
 אזוי דארט װעלען ױי אבער סײד־וואס•

 ;סאן און שאפירא בײ װי ייתעטעז יאננ
 חברה זײער פון וועם עס בח הײסם דאס

 ניט נפש קײן מא• שײגבעת׳ס לעבעז
בלײבען.
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 שעפער אלע אץ באנײט קאמפײן ױזם
ענערגיע און קראפט דאפעלטער מיט

t (^לום i l ®1 זײ(
 אײנלײטונגס־ זײערע אין האבען בינססי,

 צו נױטיגסײט די אנגעװיזעז װערטער
 אטת׳ן אן םאר דױס־קאםפײן דעם מאכעז

 אז םימט, עו־פאלג אםת׳ער אן ערפאמ.
 מוז םיטגיויד אינםצרנעשאנאל יעדער
דױם• זײנע איז גוםשםעהענד ווערעז

 ױניאן די װי זיין, זאל ערםאלג דער
 נעזאגט, אויבעז האבען סיר <וי וױגשט,

 אינמעו- אן םון מלאכה בעל יעדער אז
 םאלקאם זײן ^וזעז װעט שאפ נעש&נאל

דױס. זײנע אין גוטשםעחענד
 ביזנעס יעדער אז איז, אינטערעסאנט

 באזוך זײן דורך אויס געםינם אײדשענט
 א פי| איבעל דער אז שעםער, די אין

 דעי אין גוםשםעהענד זײן ניט מעבערט
 םאר־ דעם אין נאכלעסיגקײט. איז ױניאן

 דעי איז נאכלעסיגקײט םון ברעכעז
 באשולדיגט געװען סאל םיל קלאןהםאגער

 די וועז צײטען, בעסטע די אין אםילו
 מאכט פולער איהר אין געווען איז ױניאן

 קלאוקטאבער, דעם םען האט נלאגץ, און
 םון געװאױנהייט שלעכטעד דער צוליב

 צי צוױנגעז באדארפט נאכלעסיגקײם,
דױס. צאהלען
 בא״ איצט װעט נאכלעסינקײט די אט
 איז דאס וױיל ראשית, װערען. קעםםט

 דאט און געװאוינהײט שלעכטע א זעהר
 ;ױניאן דער פון איגטערעסען די שאדט

 ױניאן די אז באװאוסט, איז צוױיטענס,
 גלעגצענ־ רײנעם, א אין איצט ניט איז
 זא־ל מען אז אמאל, װי ׳צושטאנד, דעז

 װא־ מים מיטגלידער אויסהאלטען סעגען
 יעדער דױם־חובות. מאנאטען אוז כען

 נאך מיט איצט װעט אוידזשענט ביזנעס
 מעהר מיט און אױםמערהזאםקײט מעהר

 ױניאך יעדען פון םאדערעז פיגקטליכקײט
 צו דיסטריהט־שאפ זייז םון םיםגליד

 די ױגיאן. דער צו חויב זײן באצאהלען
 נויט־ איצס איז ׳םיר וױדערהאיעז ייױניאן,

 קעז עס און פינאנצען אין באדערסםיג
 נאכלע- צוליב אז װערען, דערלאזען גיט

 פראפא• גיםםיגער צול>ב אדער םיגקײט
 אננעשטעקט זיך האט אײנער װאס גאנדא

 סקמב דער םון גאסעךה^קר־ױנגען די םוז
ר די אין זאל ״ױניע״ ע  אוצרות לינען ^

דױס־חובות. איז געלט םיט

גוטשטע״ סחען װעט מיטגליד יעדער
 •וועט ױניאךנירגער יעדער ;װערען העגד

 אד חנם מיט טובים, װם וײ נאך איצט,
 חצל• מוזעז יאחר, נײעם דעם םון םאנג
ױניאן, דער פון אױפבויאונג דער אין פען

 חנר פון ל^כען דעם אין ביאט נײ א
 נלאט נײ א װערען, געשריבען םוז ױניאן

 יוג״ דערטחנגליכערעז לײכטעדען, א םון
 דרעפ״ און קלאוק דער װאו יאן-לעבען,

 א םון װיסעז צו אנחויבען זאל מאכער
לעבען. צעסעלען און שעחנערעז

 יאחד נײעם דעם םון אנחויכ דעם מיט
 ווזך נעורעכט אזוי ױניאן-לעבעז דער מוז

 גן• גרױסער אײז װערעז זאל עס אז רען,
 לעבצנס- װיכםיגער גרויסער אײן ותבז

 מיסגיידער די װעלמןן פון סאטעריאל
 זאל עס אז נוצען, ציהען קענען זאלען
 לצ• איג׳ם םאהטאר שטארקער א װערען

 ױגיאן די װי בעל־מלאבח, יעדען פון בעז
 ?ור• איז צוריח. יאהרעז מיט געװען איז

 װאש מאכעו/ דרעס און קלאומ דער צען,
 גא;־ דער םון אװאנגארד דער געװען איז

 םוז ארבײטער־גאװעגוגג, אידישער צער
 ױג־ איעענעם זײן אין צוריס ווערען דאס

 די ^ערניײכעז װעט ער ביז יאךלעבעז,
שםופע. פריהערדיגע

 מוז ױניאז דער םון מיטנליד דער ’
 בירגערליכען זײז םארשטעהן אנהויבען

 ?ײן מיט נאר נישט ױניאן, דער צו חוב
 עפעס, נאך םיט נאר דױס־אפצאהלען,

 װילען באשטימטער דער איז דאס און
 שא״ און בױאונג םון איניציאטױוע, םון

 םיט און צוטרוי, און װילען םיז םונג,
 און װילען םון טאטער^אל װיכםינען דעם

 א םיט א־צם מוזען מיר װעלעז צוטרוי
 די אגהויבען װידער תראםט• דאפעלםער

ױניאז. אונזער פון וױדער״אױםבויאונג
 געגע- מוז בײשפיל ערשטער דער

 גוםשםע־ װערען חרך ווערען בען
!דיוס די אין הענד

 טםען א פח םיםן זמער8עח דער
 אאגע- אח ער װעז איז, װניאדםאן

עע אין צאהלם  אפ-פדדײט. דױס זי
 חײג• םון גלײר װעחנן באוױזען מוז דאס

 אס״ מאנאם דעם אין אן. װאד טעער
 וחגתן ױניאדסאן יעדער מוז טאבער

דױסי זײנע אין גוטשטעהענד א

 אנהויבען איצט װעם עסועהוטיזוע 2 מהאל
אופו נרױםעז נןר 8 פמפינגךפאױןז מסאלמ

באוײכטען. אמםערעסאנםע פארהאגדיען װעלען םימינגען סעקשאן

 א נעשטערט האט טוב ױם דער
 װיג־ אלע אין טעטיגקײט די אין ביסעל
 2 לאקאל און ױני*ן, דער םון קעלעך

 געװען. ניט אויסנאמע קײן דעם אין איז
 וױ־ און טוב ױם נאך איז אבער, איצט
 דעפארטםענט דער אײן זיך שפאנם דער
עבודה. ױניאן דער צז ױניאן דער אין

 איבער אונז גיט על װי ,2 לאחאל
 אנהוי״ איצם װעם קאפלאן, םענעדזשער

 גרוי־י גאר א אזין* טעטיג װערען צו בען
 לא־ דער העלםט םאקטיש שטײנער. סעז
 קאמפײן. דױס דעם אין היבש גאגץ קאל
 עק־ און קאםלאן םענעדזשצר לאסאל רער

 אפ האלטען פעםבערס באארד זעקוטיװ
 לאגע די וואו מיםינגען שאפ טעגליך

 ברײט וועו־ט שאפ און ױניאן דער םון
 פון אויסגאנג דער און ארומגערעדם.

 צוםרי־ א זעהר איז םיטינגען שאם די
 געװינשטע ברענגט און דענשטעלעגדער

ױניאן. דער םאר רעזולטאטעז

 מיםינגען עקזעסוטיװ לעצטע די בײ
 םאר־• געװארעז ארוםנערעדט ברײט איז

 אן רירען װאס םראגען ױניאן שײדענע
 בפרט. לאקאל דעם און בכלל ױניאן די

 דער װאס םראגעז, ױניאן אלע די װעגען
 גיט אונז דערלויבט פלאץ אין סאנגעל

 םיט־ לאסאל די װעלען ארוםצורײדען,
 ארוםצױ געלעגענהייט די האבען נלידער
 אין םיטינגעז. סעקשאן די אויף ױידען

 די ווערעץ באריכטעז עקזעסוטיװע די
 עקזעקוטױוע די װאם עניגים ױניאן אלע
 אין ארויסגעבראכט םארהאנדעלם האט

 ותלען םיטיננ דעם צו אײגצעלהײטען.
 א«• גרײם מעםבערס עקזעהוטױו די זײן

 אויד און באריכטען םינדליכע צוגעבען
 ױין אנומזענד האפלאן םענעדזשער וועם
 װאו םיםיננען, סעהשאן נעקםטע די אויוי

 זײ ווענען באדיכםען באריכות וועט ער
 דער םון טעטיגקײטען לאקאלע אלע

. צײט. לעצםער

מ»װ וזעמינפ נרינדען לאסאלען װעמ«ו נאונפ
באארה דער םון םענעחשער עחועהלט םאדזשיא לואידזשי ברודער

apt *

 לאקא;ען איגםערגעשאגאל דרײ די
 יארש, נױ קאונםי ווצסטםשזנסםער איז
 גוכג ױניאן סלאוקםײקער פליעס וױיט די
 נוטער ױניאז דרעסםאכער קלאוק די ,15
 גאימענם די און ווערנאן, םאוגט ,36

 םאונס 113 גומער ױניאז וואירתערס
 דזשאינם א םארםירמ האבען וחנרנאן,
 םיט־ לאתאלע אלע די וױ נאכדצם באארד
גוםגעהײסעז. ילאן דעם האבעז נלידער

 איז װאם םאתשיא, לואיתשי ברודצר
ה^ םילע םאר א  םאר ארנאנײזער m י
 צײט יאהחנן פאײ אינטעתעשאנאל ומר
 ער- אײגשםיםע איז ווערנאן, םאונט אין

 דער ®יז םעגעדזשער געװאחח וועהלם
 א בײ באארד דזשאינמ וחנרנאן מאונט
 לאקילען ותתאן םאונם די פון םיכדנג

 אפגע־ איז מיטיגנ דאר .113 און 96 ,15
 דעם סעפמעםנער געװארען חאלםצז

 נאשלאסען איו םיטיגנ דיזאן אוי^ םעז26
prwmjri ן *ו נ ח מ א נ n ח נ י ל ס נ נ מ ת ו

 ביז םעגם 35 פון םיםגלידער די םון דױם
 בא־י איו םי אינישיאײשאן יי איז .45

 אר־ םתיען יעמר פאר געװאחגז שםימט
 10 סענער םאר און דאלאר 5 צו בײםער
דאלאר.
 אין ארײן וחנט דױם פון חצכערוגג די

 ניז און סצן.13 דעם אקםאבער תראפט
 די האבעז םיםנליד דער וועם דאםאלסט

 אױוי ביכעל זײן װמצוםאכען געלעגענח״ט
צאחלוננעז. דױס אלטע די

 דחני חנר טון איגסטאלײשאן די
 טאד שטאםפינחנן וועם באארד דזשאינט

 אפים דאס אין \voH דעם אקטאבער טא^
 200 איעאניזאציע ווארגאן םאונם ושר פון

 םשירליים די עוואנױ♦ טע3 אח םאוטח
 ? אמצואגס* ?ײנאן משערלײדים די און

 אינסטאלי« ושר אז זעהן
 m חאיטאל^ א זײן

m י*חמ p “־*

קלאזק פח ױניאן דרעסמאכער אה
סעקרעמער־טרעזשורער. װאנדער, חעררי םון

ם פון רעטער די !אידענפו

 דזשאיגט דעם פון מיטיגנ רעגעלער «
דרעס טקוירט, קלאוס, דער פון יפארד

אפגעחאל• איו ױגיאן, מאכען ריפער
 דעם אווענט, מיטװאך געװארען טען

 דעם אין ,1928 סעפטעמנער, סוםען
 אינטערגעשאגאל, דער פיז אוידפארױם

סט. טע16 וועסט 3
ריעזיד ל. בר. — טשערמאן

 די־ אװ באארד דער םון באריכט דער
 םארגעלעזען. װערט רעמטארס

צושריםםעז.
 ענטפעד אן ארײן שיקט 10 לאקאל

 ארײנשײ װעגען צושריסט אונזער אויןי
 לעצ־ די לויט אגענט, ביזגעס א נאך מען
 ערקלערען זײ און אראנזשמענטס, טע

 גע־ ניט נאד איצט ביז האבען זײ דיס
 וועל- םענשען א.פאסיגען געפיגען מגט

 םון אסט דעם אננעמען װעלען זאל רכע
אגענכג ביזנעס א

 אינסטרד צו. באשלאסען װערט עס
 ארײנצושיקעז גלײן־ לאקאל דעם אירען
אגענט. ביזנעס א נאך

כאריכט. םענעחשער׳ס גענעראל
ס. בר. דאס באריכטעט :אגרער בר.
 ליסטע א צוגעשטעלט איהם האט סעט״ז

 שעפער נײ־געסעטעלטע די םון 31 פון
 זײנען באדיגגונגען ױניאן װעלכע אין

 שע״ די געװארען. עטאבלירט םולקאם
 אונטער װערען געשטעלט וועלען וער
 דע• םארשײדענע די פון קאנטראר תם

פאדטמענטם.
 ספעציעלע די דאס אויך ערקלערט ער

 געװארען באשטימט איז װאס סאםיםע
 צושטאנד׳ פינאגציעלען דעם באצוג אין
 לעצטע האט באארד דזשאינט דעם פון

 װעלכען בײ מיטינג א אפנעהאלטען װאך
 דעם אין עקאגאמיע װעגען פראנע די

 גע־ אויםגענוסען איז באארד רזשאיגט
װארען.

 זײנען װאס סטײטטענטס די לויט
 צוגע- סעהרעטער״טרעזשורער דעם םון

 דער איצט ארבײם געװארען, שםעלט
 שטעגדיגע] א אונטער באארד דזשאינט
 אויס־ די ארײגרעכענענדיג ניט דעםיציט,

 דעם מיט םארבונדען זײגען װאס נאבעץ
 םטרײקס, דעפארטםענט, ארגאניזײשאן

װ. אז. און
 ױניאן די דאס םארשטענדליך איז עס

 און באזיס דעם אויף ארבײטען ניט קען
 פאר* צו נוימיג דרינגענד דערום איז עס

 נע- אויסגאבען. ױיפענדע די קלענערען
 אנבאטראכט, איז ארץ דאס מענדינ
 פאלגענדע די קאםיטע די פאד שלאנם

 גוטהײסונג דער פאר הןסאמענדאציעס
דירעקטארס: אװ באארד דער םון

 — דעפארטםענט דזשאבערם )1
 ,1929 יאנואר, טען1 דעם אנםאגגענדיג

 דעפארט־ דזשאבערט םון סטעױ דער זאל
 רעגע־ דער פון װערען באיג״טימט מנט
 ביזנעם־ ערײעהלטע די םון צאל לער

 זײן ניט זאל זײ םון קײנער און אנענםעז
באארד. דזשאינט פון ראל פעי דעם אױ«י
—דעפארטםענט קאפפלײנםס )2
 בא־ זאלען קלוירקם יזאמםלײנט אלע

 צאל רעגולער דער םון װערען שטיםט
 קײנעי א\ן אגענטעז ביזנעם קרװעהים

 ראל םעי דעם אױף זײז ניט זאל זיי סון
באארד. דזשאינט םון

 דער — דעדפארמםענט דירס )3
 װערען אםגעשאםט זאל חנפארטמענם

 זײן וועם דרײװ דױם דער ױ1 נאכדעם
 וועלען לאקאלעז די אויב םאראיבער.

 דעפארט־ דעם אנהאלםען ייעלען אנעי
 אײ־ זײער אוױי טאן עס (ײ קענעז םענם
רעכענונג גצנעם
 אין זאל — דעפארטםענט לאא )4

װערען. אפגעשאםט גאנצען
 די בלויז — אםים דאידטאון )5

 גע־ זאלען אםים םון אױסגאבען רענעלע
 אויסגאבען אנדערע די װערען. מ^ט
ווערען. אפגעשאפט זאיען
עסםפענ״ די —־ אפים הארלעם )6
 םארהלענערם זאלעז אםיס דיזען םון םעס

וחנרען.
די־ — אםים בענסאנהױרםט )7

 מיט םארשםעלצען זיך זאל אפיס מי
אפים. בראנזוױלער תם

 אראגזשםעגט דער ־— 3 לאקאל «)
 געםאכט צוריק צײט א םיט איז װאס

 דער דאס לאפאל דעם מיט מײארען
 דאל. 21 צאלען זײ זאל באארד דזשאינט

אר  אפנע״ זאל מײדמל, אםים אן םאר יזו
ווערען. מאפם

 רעפא־ אויבענדערמאנםע די אויכ
 ̂ועחנן טמנעחײסען וועלען מנדאציעס

 אײנ• תעגען באארד דזשאינט דער וףט
 דער וואך. יעדע דאלאר 640 ״יארען

 גאלט איעשיאראן קען באארד יו׳אאיגם
W באריכט א און ®אי געוױכמ! א *יז 

 אזוי וחנרען אפגענעבען וחגט דעם ןײמצן
*T כמחר טריגעז וחנמ סאמיטע די װי ייגפארסאציזג

 וחנרמ דיספוטחנ גרינדלינןר » גאד
געניראי

 דער פון גוטגעהײסען קאמיטע, חנר
דירעקםארס. אװ באארד
 דײ אװ כאארד דער סון כאריכט דער

 בײ ■ונקט אויפגעגומען װערט רעקטארס
 דיסקוסיע יעננערע א נאד און ױנקט
גוםגעחײסען. איינשטימיג עס װערם

 צוליב דאס באריכטעט נאגלער בר.
 סך ?ײן געװען ניט איז טובים ױם די

 כאארד דזשאינט די אין םעטמ?״ט
 ער ארבײט. רוטינע די אויסער אםיסעס,
 איז ?אנפערענץ א דאס װײטער .ער?לערט

 דרעס דצר סיט געװארען אפגעחאלטען
 א און אסאסיאײשאן מאנוםע?טשורערס

 אויפנענױ זײנען םראגען װיכטיגע צאל
 בא• דעםיניטע !,,P צו געװארען. מען

 און גע?וםען ניט אבער מעז איז שלוםען
 םארטגעזעצט ײעלען ?אגפערענצעז די

 װערען פארטיג װעלען מיר ווען װערען.
 אסא־ מאנוםע?טשורערס דרעס דער םיט

 ?אנםערירען דאן םיר װעלען סיאײשאז
אסס׳ן. דזשאבערס דרעס דער מיט

 גוטגע״ װערט באריכם נאגלער׳ס בר.

הייסען.
 גע־ מיטינג דער װערט דערמיט

שילאסען.

 דזשאיגם דעם פון מיטינג רעגעלער א
 דרעס ס?וירט, ,PיאוP דער םון באארד

 אפגעהאל״ איז ױניאז מאכער ריםער און
 םען26 אװענט, סיטװאך געװארען טען

 אוידיטא־ דעם pn ,1928 סעפםעמבער.
 װעסט 3 איגטערגעשאנאל, דער םון רױם

סט. טע16
קאמיטעס.

 םון פארטרעטער א פלעטראט, ר. מר.
 האום פײשענטס dpv טובערטלאר דער
 ער־ ?אליםארניע, אנדזשעלעס, לאס םון

 און באארד דזשאינט דעם סאר שײנט
 ?אכד א אן איצם םירען זײ אז ער?לערט

 םאד־ ?ענען צו אום געלט שאםען צו פײן
 אן םאנגען זײ היים. זײער נרעסערען

 טעא־ א מיט יאר? נױ אין ?אםםײן זײער
 װע־ געהאלטען װעט װאס בענעפיט טער
 טען21 דעם טעאטער, נעשאנאל אין רען

 דער דאס פארלאננט ער א?טאבער.
 דעם אינדארסירען זאל באארר דזשאינט
 צװישען פאפולער עס מאכעז ?אםפײן,
 העלםען אויך זײ און סיםגלידצר אונזערע

םינאנציעל.
 אינדארםירען װעגען םארלאנג דער

 װאם גוםגעהײםען. װערט ?אמפײן דעם
 װערט שםיצע םינאגציערע אנבאלאנגט

 ?א־ פינאנץ דער צו איבערגעוױזען עס
םיטע.

באייכט. מענעדזשעדס גענעראל
 אין דאס באריכטעט נאגלער בר.

 לעצטען םון באשלוס מיט׳ן לאנגpאײנ
 האט באארד דזשאינט דעם פון מיטינג

 דעם דורכגעםירט װאך לעצטע ענדע ער
 געםאכם אויך האט ער פלאן, עהאנאמיע

 רױ די דאס אדאנזשמענםס נויטיגע די
 געהעריג זאל אםיס םון ארבײט טינע

 ע?א־ דער דאם און װערען אטענדעט
 אונזער שעדיגען ניט זאל פלאן נאםיע

טעטיגקײט.
 םאר־ די דאס אויך באריכטעט ער

 פלאגעװען באארד דזשאינט םון װאלטער
 באארד דזשאינט םון אפיס אן עםענען צו

 איז דאס װײל סענטער, גארמענט אין
 באסוועכר דער םאר נויםווענדינ דריננענר
̂ג םון ליכסײט םיטנלידער. אונזער

 ערסלצרט אםיםעם, איצטיגע אוגזערע
 צו־ זײגען םענעדזשער, גענעראל רער

 אונ״ און דיםטריהט גארםעגט םון װײט
 שטעהן ווילען וועלמג םעםבערם, זערע

 יר דער םים םארבינדונג נאהענטער אין
 אונבא?וועםע אן אין זיך געםיגען ניאז,
 איז׳ רעזולטאט דער דעם. צוליב לאגע
 סומען םיטגלידער אונזערע םון םילע דאם
 װי אפט אזוי אפיםעס ױניאן די צו ניט
 װעלכע די און געװאלט, װאלטעז זײ

 א מקריב זײנען אםיםעס די אין ?ומען
 מיר װען צײם. ארבײטס זײער םון טײל

 אםיםעס אונזעחג געד»אט אבער װאלםצז
 װאלט צעגטער גארםענט דעם לעבען

 די םעמבערם אונזערע געגעבען דאס
 אין אםיםעם די באזוכען צו מעגליכסײט

 שװעריג־ אהן און שמונדע םיםאג זײער
 אוגזערע װאלטען חנם אויםער ?ײטען.

 אר״ זײער צו אטענדעז געסענט באאםטע
גיכער. װאם בײט

 ברי װערט דיםסוםיע לענגערע א גאך
רעסאםענדאציעס און באריכט גאגלער׳ם

נע־ מיטינג דער װערט ’^דערכױט

״ י ״ װי ״ ״ װאנדער. ר
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קלאוקםאכער אלטען אן פון
 סאציאל־דע־ לינ?ע און אנארכיסעטן

 צױ אפגע׳שםד׳ט זיך חאכעז םא?ראטען
 דעם יצצט פארטײדינען און דזשאכס לינ

!אמערי?א אין ככוד אירישען
 אידען די םאלק אוםנלי?ליכעס 1א
 יאװען צרה עת יעדער בײ עס. זײנען

 םארשטע• געבעטעגע p'p גיט גלייך זיך
 רוי־ — ?אלירען און םינים אלע פון חער
 יעדעד גרינע. און שװארצע געלע, םע,

 פאל? םון נאמען איז רעדם זײ םון אײנער
 טרײט זײ םון אײנער יעדצר ישראל;

 ניט חלילה סײנט ער אז איבעייצײנען, צו
 אלעס אז נוצען, אײגענעם ?ײז דערבײ

 םאר־ צו *יז אויסען דצרבײ איז ער װאס
 גײסטמע און םאםעריעלע די בעסערען

 מען נעמט ישראל. םאל? דאס םון לאגע
 אין אריינטראכטען טיםער *בער זיך

 דעי־ אז אויס, םען נעםינט ארכײט, זײער
 דער אין אפילו וײ ליגט מצב אידישער

 זיײ זײ װאס אלעס אז ניט, פאה לי:?ער
 םעיזענליכע זײערע בלויז איז אויסען נעז

 םאיק דאס וױ לאנג אזױ און אעכיציעס,
 דאנמעס די אנצונעםען רײף ניט נאך איז
 דארף ?אליר, יענעם פון אדער דעם פון

 דערצו. צװינגען נװאלד מיט זײ םען
 הא־ אידען די װאס עס זיך נעמם דערםון

 אבער װערט עס ;שתדלגים סך 8 בען
גונסטען. זײער צו אויםגעטאן װעניג זעהר

יאהרעז, טויזענטער םון משך 8 איז
 טדאץ און גלות, איז וײגעז אידעז די זינט

 צײטע;, לע8 איז שתדמות םילע זײערע
 געצעהל־ אײניגע אין בלויז דאך זײ איז
 צי דורכצוםיהיען געלזגגען לענדער טע

 מען װאלם גלײכבארעכטיגונג. ?ריגען
 גרויסע די צו איבערגעלאזען דאס אבער

 די אין ל8שיקז זײער נעמען צו םאסעז
 װאלטען זײ ז8 זײז העז .הענט, אײגענע

 רעטונג. זײער עררײכט פריהער םיל
 קענעז וועניגסטענס זאל מעז ײען אדער

 טא־ םיליאנענדיגע די םיט באראטען ?יך
 לס8 האבעז װילען זײ װעמען אידעז, .סען

 ער־ רער זpn 8 קעז שתדלנים, זײערע
 עס װי גדעסער. םיל געװען װאלט פאלג

 שתדלן יעדער איז יעצט, אבער זיך פיהרט
 צו צײט םון און זיך. ר8ם אידעגםום 8

 שתדלנים םארשײדענע די אן ;געז8ם צײט
־ זיך צװישעץ ארומצוםייטעז  מאנכעס ״

מ און כבוד איבער םאל א  איבעד אפט ג
 ׳איז סוף דער און ; נוצען סאטעריעלע

 אר־ נגענער8אגגעפ נאנצער דער םון ?8
תי^עולם. א וויערט בײט

 םאר איצט ?וםט פראצעט זעלבער דער
 יאדזדען מים ױניאנס. אידישע די אין

 האבען ארבײםער אידישע די וועז צורי?,
 זיך האבען ױניאנס, בױעז גגען8אנגעם

 שתדלנים, אויטסײדיגע ?ײן געםונען נים
 איז. בעסער װאס זאגען זיי זאלען װאס
 רבײטער8 פראסטער דער דאמאלס האט

 אויף ױניאן זײן םארזואלטעט און געבויט
 האבען טאפיער שםײגער. אײגענעם זײן
 זײ האבען מעות, א כם8געמ אמאל זײ

 ;דערםאר בלייכיען צו ט8נעה ניט ?ײנעם
 אלײן זײ גאר ז8 געװאוםט, ןזאבען זײ

 זײט םאראנטװארטליך. דערפאר זײנען
 זיך זײנען ױניאנס אידישע די אבער

 מיטנלידער טויזענטער די אין צואװא?סען
 דאלארם טויזענטער צעהנדליגע םיט און
 גע־ שוין זיך האבען םרעזשורים, די אין

 בעל-סובות און בעידעצות װען8י נוםעז
 יע־ טירונגען.8ש און ?אלירעז לע8 םון

 אריםע די געטרײעט האט זײ םון דערער
 זיין אתמער ארונטערנעםעז ארבײטער

אמ אנהױב אין אנפאנגעגדיג םליגעל.  ג
 םרײגדליכע געבען בלויז םיט אומשולריג,

 ביסלאכװײז םרײנדשאםט די איז עצות,
 איז עצות םון אז װײט,* זוי8 נגען8דעדג

 די האבען טאמער און ;דעות געװארעז
 י־8אונטערװ זיך געװאלט ניט ארבײטער

 זײ םען האט דעות, זײערע אונטער םעז
 םאטע־י 8 װי געשטראפט אנםאגג םון

 ארויס נעהט זואס ?ינד 8 שטראםט
 און <זי:ר 8 ער איז דאך רעה, לתרבות

 ניט איהם אויןי מעז וױל שלעכטס קײן
 דע^ דארטען אבער זאנט װי זעהן.

 מען װען טבע׳/ נעשה ״הרגל דײטש:
 איבע^ באסעװען צו אײנגעװאוינט ווערט

 ניט זיך לאזט יענער װען און איםיצען,
 בא* מעז• און האסעז אן איהם םען פאנגט
 צולאזע־ א לס8 ניט םעהר איהם מראבם

 ליב, דאך האט מען ועלכען1 סינד, נעס
 אומ״ םוז מעז וועלכען שונא 8 װי גאר

מם8ב  שטאםט רערםיז םארניכטען. די
 זײטענם פם8געננערש שםארחע די ע&
 געגענאיבער בעלי־טוברת נטע8זאגענ די
 באהעוי- ניט זיך לאזען \ואס ױניאנס די

םרעםדע. םיז שע\
 פון װערעז באהערשט םון צרה דיזע

 געװעז ניט נאך װאלט טובות״ ״בעלי
 זײער איז אלעטען נאך וױיל שלעכט, זוי8

 די גרױס. לדיג8געװ ניט אײנםלום
 צײ־ די װאס די, נאר איו צרה גרעםטע

 ױנ־ די אז דערשםע?ט, האבעץ טונגעז
 נע־ נאנץ א אויך זײ םאר זײנעז יאנס

 וױ םינאנציעלען א םון ביםען, שםאהער
 P« שטאנדפונסט. םאראלצן 8 פון אױך

 ננ8אנם pc האבעז צײטונגען, די יזײ
 עצות, םרײגדליכע מיט אויך נגען8אנגעפ

 I זיינען שרימ, בײ שריט ביםלאכװײז, און
ײ 1 טא־ דעוו^ מלי חױיט די מיואחנן ו

 זײער זײן מוחל זיי איהר װילט מער
 זאיען זײ ננט8ײ8ם און פרײגדשאםט

 אײערע םארזואיטען לײן8 לאזען אײך
 איחר t8 בײ עס הײסם געשעפטען,

 1ב?8אויםג די איץ שונאים, זײערע זײט
 באזיײ צו לס8יעדע:פ איז צײטומ 8 םון

 קירט8ט8 ר8דערפ געגנער. איחייע טיגען
ױגיאז. אונזער עס סען

 אױך נאד װאלט אמת׳ן דער אין
 די געװען. שלעכט ?וי8 ניט ל8ם דיזער

 גע?ענט םילײכט נאך ײאלטעז ױגיאנס
 נעגען באשטעהן לײן8 שטעדטעל זײער

 אבער, איו צייטונג. 8 םון קעס8ט8 די
 צײ- מעהרערע דא אוםגלי?, אונזער צו

 ז8 און גאס, אידישער דער אויןי טוגגען
 צװײטצ די טוז ט#ג זאגט צײטוגג אײן

 ניט װיל זײ פון ?ײגע וױיל כט,8נ זאבעז
 אידי- די אויןי ״השפעה״ איהר רלירען8ם

 רי אויס כעז8ם זו^ס רבײטער,8 שע
̂והל גרעסטע  און לעזער. איהרע םון צ

 ־8נ8?כ8ײ נצע8ג די אן זיך נגט8ם דא
 (8 הויבט צײטונגען די םון יעדע ליע:
 ווערם ־:,שטיעע איהר אויף p't םנזם

 ער- מיטינג עי• אפען 18 לםעז8אפ;עה
 םינוי אין \vp מען װאו געגענד, 8 איז געץ

 ^גשטרענגונ־ .וועלכע אהן צײט מינוטען
 מענשען, טויזענםער םענסלײבען8צוז גען

 <״־p רמי8 ז8לװײש8ט די םילו8 װאו
 פ*ד 8 אין מענשען מעעעס מען8צוז בען

 הײסען 8 אין נאך בםרט צײט, מיטט
 מע- טויזענטער װען אװענט, זומערדיגען

 געלע״ 8 זוכעז ?ינדער און םרויען נער,
 פלאץ אפענעם |8 אין ױצען צו גענהײט

 שעח 8 םאר לוםט ביסעל 8 שעפען און
 צװײםען דעם שוין ?ומם — צװײ אדער
 כםל• 8 מימ ארויס צײטונג די טאג

 צעהנדליגעי״ ז8 ארטי?על, שסוגה׳דיגען
 ה*ױ מאכער דרעס און ?לאוק טויזענטער

 האבען און פאר? דעם באלאגערט בען
 רעדעס באגײסטערטע די אויסגעהערט

 בארוכא״ הײםאן, משיחים, נײע די םיז
 דאד זיך לעגט עם אנדערע. איז װיטש

 צײטוננ צוױיטע א אז שכל, אױםץ שױן
 דאבעל־?אלוכד 8 טיט ארויס אויך ?ומט
 אנ־ די ז8 אז, װײזט און ארטיהעל דיגען

 p'P גאר זײנעז טיטינג בײם וועזענדע
̂וען, ניט כער8קלאו?כי  סםאליא״ נאר גע

 רינג״ אדבײטער שוסטער, שמידען, רעס,
 דאס T8 און פײנטערם, אדן מיםנלידער

 װענען געשריבען האט צײטוננ יענע װאס
 ?לאו?מאכער" טויזענטער ״צעוזנדליגער

 זיך םארשטעהט אמת. ניט בסוזילה איז
 די קעז באלײדיגונג םארט 8ז8 ?8 דאר,

 םאננט רטראגען,8ם ניט צײםונג ערשטע
 צײ• די צװישען ש?לא־וטריא 8 אן זיך

אפת. דעם זאגט עס װער טונגען,
 פון באריכט 8 צײטונג אײן שרײבט

 אין טנעםונדעז8שט האט װאס מיטינג, 8
 צײ״ נדערע8 די מוז ױניאן, אידישער 8

 טאג צוױיטעז אױםין ארויםקומען טוג:
 איז עט ;יער״ ולא דובים 8״ל זאנען און

 און געװען נים םיטינג ?ײן גאר דארען
 סירט8פ וש?ר. כזב איז מעשה גאגצע די

 א אפ לט8ה ױניאן אידישע 8 ז8 אמאי,
 צװײ״ דעם האט מיטגליד אײן און םיטינג

 האט מען אדער געמאו, שטוים 8 טען
 ?נעפעל 8 אפגעריסען נג8געדר אין איהם

 אױןי ארוים צײםוגג אײז ?וםט רא^ םון
 גע״ האט מעז ז8 לד8געוו 8 מיט מארגעז
 לע8 איז אידעז, אויף פאגראם 8 םאכם

 1ראײנינע8ם זיך דאויםען כחות אידישע
 אװ ליג דער צו פילו8 םראטעסםירעז צו

 שענרליכען דאזיגען דעם נענען נײשאנס
 םילו8 ;ישראל םאל? אונזער געגען ?ט8

 םאראנ־ זאיען דעמאגסטראציעס גאסצץ
 געגען פראטעסםירען צו רוערען שמאלט

 זאל איבערהויפט און ;שאגדטאם אזא
 דצר געגען װערען געצילט םראטעסם דער

 גאנ״ די פארשװיגען האט װאס צײטונג,
אטאםםראםע...p שרעסליכע צע

 צײ• םאי־שײרענע די וחנן לבינו, בינו
 עס זײ םוז װער אדום, זיך ר^סען טונגען

 םין אינטערעסען די ריכםינער פארטרעט
 מען מאכט שני?עם,8הארעם אידישצ די

 סענד־ 8 םאר אדבײםער דעם דערוױיל
 לע8 םון איהם שםי?ט מעץ און װיטש

 םון זאל עם צײםונג וועלכע און זײםען.
 זיגערין, די ארױםסוםען נימ ?אמו* דעם

 דער״ יעדענםאלס װעלען ארלײםער די
זוערען. שםי?ם

 די צו איבעעעלאזען דאס מען װאלם
 מיט שוין זײ װאלטען אלײז, ארבײטער

 האבען זײ װאס ?ריװדעם זײערע אלע
 לאנ: שויז צװײםען, דעם געגען אײנער

 שלום. געװארען און מענגע?ומעז8צוז זיך
 דעד אין משומדים האבעז סיר אז אבער

 אגאר־ dpv םאר?םיסםען, עקם—משפחה
 םיה״ אײנענע אונזערע dpp און ביסטעז

 םענ?ופען8צוז װי זאך אזא איז — רער
אונםעגליך. זיך

!8 באװאוסט, נוט לעםען8 איז עס
 די װעם שטעדסעל p8 8 משוםד אײן

 גױים לע8 װי צרות סעוזר אנטאן אידען
 איז אידעז אונז בײ מענגענוםעז.8צוז

 :יסוק דער באוואוסט שטאר? זעהר
 לזן8 יצאו״ םטיך וםחריביך ״םהרסיו

/ פון נאר ארויס איםער סומען צרות  ד
אויפנצד^דזגװפג^ אליץ האבען םיר װאס

דירטינממ, וױיט אוױ מױן איז עס
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טױד דרעס אח וױיסם פילאדעלפיער

•איין. .0 פון

 מעמבער חשענעראל דער
מיטינג.

 pc מיטינג מעמבער דזשענעראל דער
 ®יז ױגי*ז םאכער דחגס און וױיסט רער
 ̂■גע־ איז וואס אינםערנעשאנאל, דער

 םיםװאד פאדאכטאגען געװארען זזאיםען
 דער געװען איז איגסטיטוט, ל״באר אין

 אדנאכיזאציאנסײןאס- תם פון אנםאגנ
 אונ־ געםט אעטערגעשאנאי די װאס פײן
 געװען איו דאס םילאדעדםיא. אין טער

 םיטינגען, כעסט־גאזוכטע די פון איעער
 ערנסטער און באגײטטערונג םים םול

 צאחל גרױסער דער םון איבערנעבענהײט
 יע־ אנגעםילט האבען װעלכע םיםנלידער,

האי״ דעם םון וױגקמל דען
 ײ םוז אײנער האסמאן, דזשולױס

 ארגאגיזא״ ענעתישסטע און םעדױנסםע
 רעדנע• הויפט דער געװען איז טארען,

 געװארען גערופען איז װאס םיםינג, בײם
 אנםא;־ םון צוועס ספעציעלעז חנם םאר
 םיט־ די ארגאניזאציאנס־דרייװ. דעם גען

 ־םיז באארד עקזעקוטיװ דעם םון גלידער
 מע־ ױניאן פאכער דרעס און װײסט דער
 מעניפ פעהיגער אזא װאס שסאלץ זײן נען
 א;־ *עװארען געשיקט איז האכמאן וױ

 ארגאניזאציאנס־חאכד דעם םיט צוםיהרען
 בײם ארויסטריט ערשטער זײן פײן.

 אונ־ ארױסגערוםען האט מיטיגג נעכטינען
 אנװע־ אלע בײ באגײסטערונג געהויערע

 ניט האם רעדע א אז לאנג שױן זענדע.
 אינטעחגס גרױסען אזא ארויסגערוםען

אױםסערהזאםחײט. און
 געװארען געעפענט איז סיטינג דער

 ױנ־ דער םון מענעדזשער פאלין, ס. סיז
 דעם איבערגעגעבעז האט װעלכער יאן,

 באלד זיך האט עס און םיטינג, םון צװעק
 גרײט געקוםען ז״נעז אלע אז באםרפט,

 ױניאז״ דער םון דינסט אין זיך שםעלען צו
 נײנעריג־ אוז ארדגונג מערסוױרדיגע די

 םון אגפאנג דעם װעגען הצרען צו הײט
 זיך האט ארגאניזאציאנס-קאםיײז דעם

 שנעל אזוי און לוםם, דער איז נעםיה<&
 םארגמשםעיט האט טמערסאן דער װי

 האכמאן, דזשוגיום חױינדרעתער, דעם
 אפ־ פון מטורם א אויטגעכראכעז חאט

?אדיסםענםעז.
 בא־ זײן אין האט האכמאן דזמו<ױס

 רע״ אינהא^טםרײכער און גײסםערענדער
 אוים־ גרויסע די אויף אאגעעטע^ט זיך דע

 באװעגונג ױגיאז טרײד דער םון םואונגעז
 גע־ האט ער יאהר. 25 ילעצטע די םאר

 P'P װען צײט דער םיז יילדער1מאיען'
 אונטער געװען. ניט נאך איז ױניאז

 איז עס באדיגגונגען ?מגד<יכע וועילכע
 האט ער ארבײםען. צו אױסגעקוכמז

 ^םארקײט/ אזא םיט געמאילען בי*ד דאס
 אריבערגעטראגעז זײנעז צוהערער אילע אז

 אפ־ «ז װעז צײם יעגער איז נעײארעז
 די םראגעז געדארםט גאך האט דײטאר
 גע־ איז ער ווען פיײצע דער אויף מאשין
 אנגע־ ראט ער דזשאב. א זוכעז גאנגען
 ׳&טונ־ ^אנגע אונגעהויער די אויןי וױזען

̂עג<יכע און רען  דאס און םארדינסטעז ק
 צועטאנד, איצטיגען דעם צו צוגעג^יכעז

 ניט איז באװעגוע מר״ד^יוניאז די װען
 האם ער צדטט#נד. גלענצענדען אזא אין

 בא^ויכטוננ גע^ונגענער און םאסםען מיט
 אפמװאכונג דער מים אזוי וױ באװיזען

 םאר־ אויטאמאטיש וחןרעז ױניאז דעג םון
 און באדינגונגעז, ארבײםם די עמערם

 ®אר־ םון נויםיגסײט די באוױזען האט
 םאכער דרעס און װײםט די עטארקען

 םאר<וײ די צוריסצוקרעען אום ױניאן,
 םארביײ האט חאכמאן יאויציע^ רענצ

 ױנ־ דער אויוי אנגעװיזעז אויך געהענדע
 קא־ דעם םון טאקטיק יאךברעמנרימער

 גראד חאט וועימנר סיײזעל, םוניסםימצן
 ױניאז. אפאזישאן אז ארגאניזירם איצט

p זייער ווז גאוויזען תאם ער m גיט איז 
 אז צוברעכען; צו נאר אתאניזיחנז צז
ײ  אױם• ניט גאר סעגען זײ $װו זױיס^ן, ז

 ארגאניזאציע פון <עביט דעם אויןי םאז
ײ אח מן ז ױ  ארגא־ דעם מטערען גלױז ו

 דעריבער חאם ער ,קאםיײן. ניזאציאגס
 ױניאדםימניי־ געסרייע די צו אא^ירס

 םיז •ראװאצירצז ויך יןוזיז צו נים חנר
 אימאנ״ אוז עיצםענטעז צדצםערצגדצ די

ײ מן  ענכד בצסםער חנד וײחנן.1ווינג< ו
 וועט צדפםצרונגס־אדכײם ויחנר צו »צר
 רײהען די נצדײיסצזעסאצזו צגנאד #ויק
m ©םומ סי m אנ־ ויימתאמננחײם 

t סיס נצחן n* ױן בויעז •ון ירבײם 
w nm r m די ^n r•

5 o n h sארקלערם חנדגאר דצר ^ס
פ?אמממר זצד גײ

 ק^אוקמא־ די םון גרײטקײט דער װעגען
 ארגאניזאיאנט־ אינ׳ם העיפען צו כער

 ?א״ א *ז ערקיערט, האט ער • קאםי״ן.
 דז׳פאינט קילאוקמאכער דעם םון סיסע

 דאם־ פון נאישטאנען איז װאס באאיד,
 סטײז, ׳כעקי און קאפילאן רובון, #סקי

 אנאנסײ צו באםאלמעכםיגט איהם האט
ײ אז רען,  ארגאניזא־ »ן אדגאניזירען ו

 װעילען זועילכע ,100 םון ,קאםיטע ציאגס
 ארגאניזא״ דער םיט צוזאמען ארכײטען

 און וױיםט דער םון קאסיטע ציאגס
 איצטיגען דעם אין ױניאן דרעסטאכער

 ערקלערונג, דיזע דדײװ. ארגאניזאציאגס
 האט רעדע, מערקוױרדיגע די װי פוגקט

 מעכ־ און ?אגג־דױעמדיגע ארויסגערופען
אפראדיסטענטען. טיגע

 םוז טמערמא! דער פאיין, ט. וחון
 אי־ אילצ אויפנעפאדערט חאט םיטיגג,

v זיך זא^עז םיםג^ידער בערגצבענע w״ 
 און וױכטיגצר פון.דער דינסט אין ̂ען

 אן זיך אנ^ליפעז דורך ארבײט, גױטיגער
 ד״אבען שאמיטע, ארגאניזאציאנס דער

 נעענטםערט םיטג^ידער pc 150 נאחענט
דנוי. דעם

 חאכמאז ארגאגײזער דז׳פעגערא^
 גאנ־ דער פאר פילאדעיםיא אין כ?ײבט

 ארגאגיזאציאגס־קאמ• דעם פון צײט צער
 דעײ צו צוטרעטעז באיד װעט און *ײן

 אז םאר פ<ע:ער זײנע םון דורכםיהרונג
 זיר זאיל װעילכער דרײװ, ערםאיגרײכען

 ױניאן־קאג• נויםיגען דעם מיט ענדיגען
 איגדוס״ דרעס און װײסט דער אין טרא^
פייאדעיפיא. אין טריע

טינג דער  םדעםערם פון מי
ש. ט ברענ

 אפגעהאילטען איז אווענט מאנטאג
 פרעסערס דעם פון מיטינג « געװארעז
 מיטינג דער יוניאן. אונזער םיז ברענטש

 גוטען דעם מיט אױסגעצײכענט זיך האט
 די םון וױילינקייט און ענטוזיאזם באזוך,

 ארבײט דער צו נעביען צו זיך םרעטערס
 דרעס־ און װײסט איע ארגאניזירעז םון

 איז העיפעז גלײכצײטיג און םײקערם
ארגאניזאציאנם־דרײװ. אילגעמײנעם דעם

קומעז צײטען כעסערע .. I ■ M •
 םו־ו דרעסםײקערם און װײסט די האבעז יאהר עטיציכע אעצטע די פאר

 שאפ׳/ אפען״ פון פרוכט די געניסעז צו געאעגענחײט די געהאט פילאדע^םיא
? רעזויצטאט חגר איז װאט און

 דאם צי טאנ, צו הײנט דרעסםײקער, און זוײסט א טרעםט איהר נאר װאו
:זאך אײן איהר הערט הײם, דער אין אדער רעסטאוראנט ,״סארקעם״ אין איז

̂ענער זײנען פארדיגסםען ״די  צי מאנ םון קצענער װערען און געװארען ק
םאג."

 אין ארבײםס־״שטונדען די זיעען ארבײט ביסעא א דא שױן איז עס ״װען
אוםבאגרעניצט׳/ ׳טעםער ױניאן נייפר; די

 װען איז רענעז• א נאך שװעםאאך װי וואקסעז שעפאאך ״קאנטראקםינג
 קאנםראקטיגג קאײנע םיאע די אין צורונען עס זוערט ארבײט דא שױן איז עס

 לעכעראיך א פאר :אכט און טאג ארבײטען ארבײטער עטאיכע װאו ^עיאאך
 אנהאאטעז נעקאנט װאאט װאס ארבײט די אויף מאכען און פרײז, קאײנעם

̂ אענגער״. װאכען פיאע סים
 ני׳פטא איז נייטט, איז עס שאעכט װי דאר און שאעכט. איז אאגע די ״יא,

 װי אאננ אזוי װײא עמער. גאך װערען נישט װעט עס אז םארזיכערוננ קײז
 «:־ די פאדדינסטען, די באיטטימען אין דעה הײן נמ&ט האבען ארבײטער די

 דעם םון אפהענניג איז אעבען גאנצער זײער .און דערע,ארבײטס־באדינגונגען,
 נאך וועחח אאגע די מוז פארםאן, אדער באאעבאס דעם פוין װיאען״ *גוטען

ערנער״.
װערעז געפונען םוז אויםװעג אן

 םיאאדעאםיעד דער איז ארבײטער װעאכען אירגענד םרעגען װעט איזזר װען
 צוגעבען אאע אײך זײ װעאעז אאגע׳ װעגען.זײער אינדוסטריע דרעס און וױיסט

 דענקען װאס םרעגעז זײ זחגט איהר װען דאך און ׳טאעכט, שרעקאיר איז עס אז
 דעד מיט טאז מאך א היאםאאז זײ װעאען בעסער, מאכען צו אום טאן צו זײ

̂טט גאר װאאם עס וױ פונקט ׳הא:ט אויסװעג. מײז געװעז ני
̂טט ערגעץ אין אײך װעכ באציהונג אזא ברעגגען. ני

אױסװעג «ן דא איז עם _
 אזוי םאמ־ינסטען, אײערע םארגרעסערען צו אזוי װי װעג א דא איז עס

 אינדוס־ םראפיטירענדער און װאקסענדער א םאר ארבײטען װעאכע איהר, אז
 און זיך םאר אעבען אנ^טענדיגען »ז מאכעז צו םארדינעז קענעז זאאט טריע,

םאםיאיען. אײערע
 זאאם איהר אז ארבײטס־״שטונדעז, די םארקאעגערעז צו װעג א דא איז עט

 פרײנט, און פאםיאיעס אײעחג מיט םארברענגען און רוהעז צו צײט האבעז
אעבען. אענגער אח געזונט בעסער םיינט עס װאס

̂זאיכע קרינען צו װעג א דא איז עט  באאע״ אײערע םון באהאנדאונג מענ
באטים.
 אײער מיט זיכער מעהר זײן זאאט איהר אז מאכען צו מעגאיך איז עס
דזשאב.

װעג אײנציגער דער איז דאס
 םוךוזיאם־ ארבײטעד מיאיאנעז דערהױבען קעז װעאכער וחגג, דער איז דאם
̂שטענדיגע צו שהאאםערײ און אאזיגקײט  און מענער רעספעקטירטע און זעאבסם

 אמעריקאנער דער םון טאהן דער אונםער ארגאניזירט זײנען װעאכע םרויעז,
אײבאר. אװ פעדערײשאן אמעריקען די באווענונג, ױניאז טרײד

 אין אץ זיך שאיסט ע. י צ א ז י נ א ג ר א — איז וועג אײנציגער דער
 סארבעסערען איהר װעט ארנאניזאציע םון קראפט דער דורך און ױגיאז אײער
 דרעס און װײסם גאנצער דער אין און ̂זאפ אײנציגמן יעדעז איז אאמו אײער

אינדוסטריע.
קאםפײן ארגאניזאציאנס אוגזער

 אינםערנע־ דער פון ױניאז םײקערס דרעם און װײסט םיאאדעאםיער די
 גרויסער דער םון טײא א איז װאט ױניאז, װאירקערם גארמענט אײדיס עאנאא

 ארנאניזיײעז צו קאמפײן א אנגעהױבעז האם ארבײטער־באוועגונג, אםעריקאנער
 אד־ אאע אײה רו-םעז םיר שטאדט. אונזער אין דרעסמאכעד און זוײסם אאע

איסען זיך אינדוסםריע, דרעם און וױיסט דער אין בייטער  דער אין אנצ̂ו
אאגע. שאעבםע גענוג עױן די םארבעסערען םון א^בײט וױכטיגער איז גרויסער

!ארבײט דער צו
 ו זיך באפאאנעז איז זארגעז קרעכצעז, גענוג שויז

!ױגיאן דער אץ אן זיך שליסמ !זיך אתאנידרט
 םױ םימארבײטער אײערע מיט קוםט שיעםער. אויף אפ נישט אענט

r,•* אאײן. ?וםם גרופעז, אין קוםם
םיצאדעאםיא. םון דחןסמאכער אוז װײסט די פאר צײםעז בעסצרע קוםען עס

ן כמכם איו ױגיאן א אין !געדענקם
ו ו  באארד עקזעקו־מי

ערם דרעס און װײסם י. װ. ג י״ א״ ״50 יאקאי ױניאז ם̂י
^ײבאר) אװ פעד. אםעריקצן דעי־ אן (אנגעשאאסען

2792^793 ווא^גאט םעאעםאז, סם. םע10 ג. 52 :אפיס

איז סיפימ פון אנםאננ אין
 און םשצדסאן א פאר װאחי קומען

 mo כרותר און כרענםא, םון רעכתר
 0̂א מווארצן ערוועחים איז עדעימאן

 אוס רוטצגבצמ ברוחנר און ט^ערמאז
העשרעטער.

 דעס ער,<זרערט דיז חאט ■איזין מ.
 פון ורכטיגקייט די און מיטיננ םון צוועט
ארגאניזאציאגס־ארבײט. דער

 1טיטנ< צאחי גרויסע א וױ נאכדעם
 אױסגוך באגײסטערונג םיט האנען דער

 םאר״ דער וחגגען מײגוגג זײער דריקט
 #ארנייט ארגאניזאציאנס ישטעחענדער

 בחדעד געװארעז פארגעיטטעיט איז
 9 אין חאט ווצילמנר חאכפאן, דז׳שוילױס

 אגגע- רעדע איעדחפספוגער און מורצער
 פון םעגייכקײט אוז גויטיגקײט די װיזען

 דרעס״ אין ירעסערס איע ארנאניזירען
טרײד.

 געװארען אויפגענוטען איז -עדע זײן
 אנ״ איזג כמעט װאס ענטםער, דעם מיט

 דער אן אנגעשלאסען זיך האבען װעזעגדע
^ אמאגיזאציאנס-סאסיטע.

מאן שאפ דער שער עג ט ט מי
 ^טאט״ אויו האט אװעגט זעיבען דעם

 אלע םון מיטינג םפעאע<. א נעפונדעז
 ארגאניזירםע די םון עאפ־טישעריוײט

 געווען איז ׳טא■ יעדער כםעט עעפער.
מיטינג. דעם כײ םארטראטעז

 האט האכסאן ארגאנײזער 5דזישע;ערא
 מים גע^פרעך הארידצרחארץ א געהאט

 װיכטינקײט דער װעגען טישעײייט די
 ארגאניזאציאנס״ דעם אין העיםען פון

 וױכ• די אנגעוױזען חאט ער ?אםפײן.
 אר״ יעדער אז אױםפאסען, םון טיגקײט
 בא• זאי ױגיאן־אצפער די אין בײטער
 הונ• א װערעז און דױס זײנע צאהיען

 מיטגליד פראצענט־גוטשטעהענדער דערט
ױניאן. דער פון

 אונטער- זץ־ האבעז טישעריוײט איע
 קא• אזן ארבײטער די ישיקען צו גומעז

 אױך און שעפער נינדױניאז די צו סיטעס
דױס. פאר י־אםפײן א הרעז א:פ

שאן דזשאײנט אניזיי  חאמי״ אדג
 דרעסטא״ און וױיםט מון טע

 בײ קלאוקמאכער און כער
ארבײט. דער

טער דער  ינט9דז^ דער פון םיטינג עי̂־
 נאשטזנחס ײאס סאםיטע, ארגאגיזײ׳ש^ז

 םיטגיי־ אטטיװסםע די םון הונדערם פון
 םאכער דרעס און וױיםט דער פוז דער

 ^אוקםא• דער םון הונדערט און ױניאז
 געווארען אםגעהאילטעז איז ױניאז, כער

 אינסטיטום לײבאר אין אװענם דינסטאג
 ערװארטונ• איע איבערטראפעז האט און
 אזױ באזוך גרויסען דעם איז וױ גען,
 גײײגד און באגײסטערונג דער איז אויך
׳ ארבייט. טאז צו קײט

 געװאחנן געעפענט איז םיטינג דער
 םון מענעדזשצר פאייז, ם. ברודער פון

 צוגעטרא• בא<ד איז וועיכער ױניאן, דער
 טשערטאן א םון ערװעחמנג דער צו טעז
 ארגאניזײמאד דער םאר סעקרעםער איז

 חנר םון בילוספע<ד, אײב n ?אמיטע.
 ער־ איז ױניאן, מאכער דרעס און װײסט
 ברודצר און טשערמאן, געװארען וועחיט

 ,58 יא?אל קאטערס פון דײװידסאן, ם.
סעקרעטער. געװארען ערײעהלט איז

 דז^ויױפ ארגאנײזער דזשענעראיל
 םון אײנע געהאלטען דאן האט האכםאן

 אײנצם יעדען העגען װעיכע רעדעם, די
 טאן צו גרײט מאכען איז באגײסטערעז

 אפפערען צו זיך גרײט זײז און אלבײט
 איז רעדע זײז ארנאניזאציע. זײן םאר

 פת מטורם א םיט נעװארען אויפגענומען
אפיואדיסמענטען♦

 בא<ד זיך האט םיטינג גאנצער דער
 צו געחן צו קאםיטעס איז אײנגעטײ<ט

 םאר• און ׳שעפער ניט־אתאניזירטע די
 ארגאניזא• צו רווי ערשטעז דעם טײילעז

 און איבעי*, דא דרוהען מיר װאס ציע,
 1מא רוםען צו קאמיטעס די איז אױך

פױטינגען.
 כי• די םון אײנעד געװען איז דאס
 ערי צו וועג דעם צײגען װעיכע טינגעז,
 סאידאטען 200 אזעיכע ״םיט םאלג.

 גצוחנן איז םלחםה״ אין געהן מען הען
 אניחר אלע םון טיעוגג איבערצײגטע די

זענדע.
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 • קאטערם ®ון טיטיננ א שבת
ברענטש.

 ארבײט דער נטך באלד עבת דעם
 םיננ םי ם«עעקל א ווערען נעהאלטען וועט

ײ אח ברענט׳*, קאםערם פון t ג n םי־ 
 די וחנחנן אויםנעגוגמן אויד וועם םינג

a םון םראנע n ארנאנייאןויאנם־קאסי”.(
 םי־ דןר m.ערווארטען, «ו איז עם .

 ׳ ױמ וועם נחמס׳* קאצמרם פון טינג
 אנ־ «יע װי «רס«ויג נרויםער אזא ■ונהט
 ייע־־ פאטעים די «ז און םיםינמן דערמ

V םאי ארגײט חנר «ו נזםען זיר יזיז
tu היגדערם rrru i ------

 איהר וױלט
 יאר 8 אױןש
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שיקאג^. דרעס נרינ׳פ r» םטיייק רעם איבער איבערנליק ^

כ פון ײ ױן. א לעו
הא־ מיקאנא, אין םיר, ווי נרעםינ
 •?ינימ- א וױ םארמסען נטעם עוין ,«

 ■Vi גאר מוין זײנעז זײ אין »ויס, מרט
 אוינעז, אונזערע םוז סארעװאונדען »ן

 ערד דןר אונטער פון װי יע«ם ןײ ״׳יעז
 ז״ םיט זיינען םיר אח אװיםנעקראכעה

 נטו אין ניזי• ניסע< א נעװארען י#«ט
קלאוק־ חינע אונזערע ויך ר^בץן

 עם װאס און ווער ערסונדינט םאכער ’
 די זײז iv פרענמנריחגן <ואם וי .״יען

 נא־ אז און ארב״םעד־ם־־יינד אײגצינע
 די באםרייען קענען וועלכע רי, זײנע וײ

 און *רות »<ע זייערע םון סלאוהסאכער
 ז״נען וועיכע גדערע,8 «<* >8 ;םלעק

פ־ זײגעז זײ כױם איינעםיםינ נים ת  ג
 ס8ײ r<8 איז רמאב־האלדערם םערס,

׳טםעהם. קארט אק
 8 איז ז8 םאכען, נראר זיך דאוא »,

 וועסם 320 (גרין׳ט, דרעס^אפ געוױסען ׳
 נע־ איז וועמער בוינעווארד), חטצקסאן

 אײ נאכהער איז און יוגי^דפא■ v ןןען
 און — הענט אנרעיע אין נצרגעגאנגען

 מרײעם באס, 9 םון איז ^םײגער רער וױ
ױניאז. דער םון ארויסצודחגגזעז זיך ער
 זיך נעםרײעם ^ן9 האט אבער, ױניאז, די

 9 סימען און באס מים׳ן צוזצםעגסומעז
אדעוין זײנען עס *גריםענט. ױניאן אג  ז

עיגע געװאחנז אמעהאיטעז  ?אנםע־ אי
מא־ אגער דערװײ< חנם. יחנגזנן ת;צען

 #<ינקץ עטייכע די אונטעתערוקט זיך בען ׳
 זכ• <לם9 איבערגעביניבען איז אוגז װאס

 דעם םארדרעחט האבען זײ און <חורבן,
ם באס  P'p ניט דטרף מר דאס האפ, ת

 ארביײ איהם בײ וועילען זײ דאס יוניאן,
 ױנ־ 9 אהן איז אגרימענט אן אהז םען
 איז ?ןטוגדען, »ח םרײזעז װענען איז י*ן,

 וועט נגוסכמז נאר וועט הארץ זײן וױםיי
 גוטע א םאר װאס הצרענדיג גום. וײן

טען  זיך האם זיך, םאר דא האט ער מנ
 עס און דעם םאר אננעכאפט באס תר
 איז ארום אזױ א\ן נאנג. 9 װעס9 איז
 ױגיאז־ אוגזערע פון צעגטעי• רעכטען אין

 יוניאן• 9 נעװאיעז אפגעװי״שם מעפער
 זאנענטנטע די םון הילוי דער סיט עאפ

<ינקע. צס<יכע
<־yn אונוערער, באארד דזמאינט מר

 אפצױ וואך דער אויןי איםער איז מר
שעפער די חיטען  כען9ם צו און ױניא̂ן
 םאר גצפונען האט ױניאז״שעפער, נײע

 אין פ9«פ דיזעז ערקיערען צו טיםיג
 םירסױ א\ן פרעסע דער רורך און סטרײק

 איעםען, צו געװארען באקאנט איז רס9̂
 און סטרײס, אין איז שאם דיזער דאס
 ילא־ םון פרעסער־םעםבערם די םון צװײ
18 ̂9P םון תף דעם געענטםערט האבעז 
 ײ9 געגאנגען ניט זײגען און ױניאן דזגד

 ״אי־ די מאפ, אין איכעריגע די בײנתן.
 זײנען געזאגט, םישםױנס <יסטען״9דע

ססעבען. פארבייבען
 גע־ געשטע<ט ג<ײר זײנען פיקעטס

 אין איז יל9ם דער װי שאפ, ביים ווארען
 ־,לאפגערי9 איז דא און סטרייקס. יע9

 אונ־ םון םאםקע רויםע די געװארען סען
מן דנו  בײ דאס וױסענדינ, בינטע?. ^ינ
 צאח^ נישטיגע פ<ײנע, 9 זײ זײנען אוגז
 הינע די םון פאנםראי נאנצען דעם *ח

 אונ- איז כמםבערס די און יוניאז־שעפער .
ר  אינםער־ דער •פון ױריסדיפציע חנר «

 װאיר?ערס גארםענט <ײדיס מףואנאל
,^  דאר דטרפען ?ײ וױ זױ9 אוז ױנ
 ויעעז זײ אז #יארפ נױ צײגען צפצס

 ביסעצ 9 און םוים, נאנצצן אין ניט נאך
 דאד םען חאט זוםעד דעם דורך ממ»

 האם װענינ װאסיצ — צוטיםנעעגארט
ן ם9נעפ? מ  אנםאג־ פושפעס, רי אין י

ט״ סעםי איז גצגדיג ט״ ני  איז גע׳דאנח׳
 זיײ טטרימ, דױויזמאן אױוי ינדיגענדמ

 זייער םיט נעווען ביוי איםער זײ 1ני
 ״כראב־ די חציפען צז רחםנות*פומסע<ע

̂אוp רצסיווע״ >Dpחנר פײטצן צו ווכער 
 גע• איו גע<ט ביםע^ 9 ז9 און יוניאז״
 געגוםען *יצט דאם ויי האכען ייאחנן

װתם פא*יס, אויח אויסטצעז דעטעיד •רי
שיפ־ וױ<י 9א< ***^״ירימז..............

H• ר יאר?צד נױ דצר ע ד ל  זױ9 און ;מ
o אגוםגעריגגצים *וין ־ • n חײ

 מוםוגיזם, םת נאםען איז איז י®ע זגע
w רויםעז דעם טיט m ס9 חםםורש״* 

ײ סקעבעז הכער ען יעצט ז ימ• דצר מנ
•WT

 זיך םױז<ם יאגצ םאתער 9 אין איז
 װאס חנם םראץ יװיא?. אונזער אןצם

םיר װאו חענד, אז סמרײא 9 האבעז 9ii > ii • וווו««ו »i»» ײ אויםצוסימיצן גצזוכט דאס  ג
מד םי צ T יו t

 םרײד־ארביײ נדערע9 און כער9?ילאוסם
 װאס איבערצײנעז אםא< נאך זיר טער
 אום־י און ררעטער9ם מוױגמצר, 9 םאר
 זײנען עס םענמען נטװארט<יכע9פאר

 װאס איעס ז9 אזן כיגטעי, יניגקער דיזער
 געווען איז פראפאגאנדירען םילעגען זײ

̂ויז  פראקיאסײ שװינחגיצ, און ביאף כ
 גײצ זײער יאהר פאר יעצטע די רענדיג

טעילענדיג זיך און ״אםונה״  ר9ם ם^̂ר
 ז9 און אידעאיציםטעז רײנע יעדען

 איז זײ יויגט ברודער־ארבײטער דער גאר
 כאפרײאונג. זײז נאר זוכען ױי אח זינעז
 ארױס־ יײז9 זיד זײ האבען איצט אבעד

 נאקעטקײט, נצער9ג זײער אין געמטעינט
 צװיײ אהן זײ קען אײנער יעדער דאם
 און סקעבס םשוט׳ע ?ס8 דערסענען 2םע
 זײ וועםעז םיט זעהזגנדיג רברעכער,9ם

 —ארוםגעריגגע^ט• דא דאס זיך האמןן
 םאר• אײד ל9פ דא זײ אײך זועי איר וױ

עטעיען.
 םון צעטעי 9 אײך.דא איהר האט אט

 :״9אװ גאנצע די דא םיהרען װאס די
:םױרע

̂כער װײנכערג כאװאוסטער דצר  װע
 ימיאן די זיגט צײםעז בעסכמ די אין איז

 מאל אײניגע געווען ̂וױן ע^םטירט,
 און םעמים שעהנע ניט םאר ?זטראפידם

 געדארםט שױן ער האט םאי אײן ניט
 ױניאן דער אין הונדערטער 9 באצאהיען

;רײנצואװאשען זיר אום
האפ״ צזױיטער 9 — סיגע̂י צװײם̂ע

;פארשױן טער
 ̂מוין איז װעיכער טערי, פרעסער דער

 איז היםאקריט, 9 אילם באװאוסט יאגג
 עד• צוריס ילאנג ניט נאר האם ווע^כער
 זיד װא<ט ער דאס יעדען, םאר ?ילערט

 אין ארבײטעז צו ערמיבט ניט פיעםא<
 9 ערסלערט װערט עס וואו ^אי, 9

 9 םאר װאט םון זײן דאם םעג סטרײפ,
אי^ן דאס ריכטומ

 אי־ האט וועילכער פרײגדעי, משה •
 (זואו װאנעז און םערד זײז בערנעגאזצז

 געקומען םצוה ילשם און באלאננם) ער
;ם?עבעז
 טיט איז ווע^כער טעלצער, שרץ דער

 דעד םאר געפוםען pצורי צײט קורצער 9
 גע- זיך און 18 יאסאי םון עקזע?וטיװע

 םריהערדיגע זײגע םאר םחי<ה בעםען
 ער דאם ער^ערט, אםען וזאט און זינר
;טאסטיק וײער און ?ינפע רי גענען איז

 װעלכע םײדען, עטליכע די װעגען
 יגיט שאנדע קײן געוױם זיך האבען,אין

אפגערעדט. דאך איז
 גענוםען זיך האבען חברה די אט און

 באװאוסטען 9 קאדזן, געװיסען 9 הילוי צו
 האבען לינפע די װעלכעז אויף סקעב,

 דאלארס הונרערטער שווערע געספענדט
 געוועי זײנען זײ בעת םײטען צו איהם

 םון פארטגער 9 דאן זײענדיג םט,9 איז
 לינפע די ווען סקעב־שא^ געװיםען 9

 פאר געםאהר לם9 ערפלערמ איהם האבען
 םיט׳ז ס?עב לטער9 ?9 גאד ;טרײד דעם

 שעדד קײן נים זעהר םיט רעמיס נאםען
 טקעב באװאוסטער דער און רעקארד עם

 ?לאופמא• אלע וועלכעז גארדאז, ־סער *
 דער םון נאך געדענ?עז און מנען &ר

 זײן אויוי סטעםפס די םיט געשיכטע
ביכעל. ױניאן

 ברענגען דאם העיםען די א אם אוז
חנוואלוציע! די

 יזד זעחן צו טראגיש פשום איז עם
 אלע זיך ?לײבען זײ וױ םריחםארנען חנן
 ר־9ם און <ױנפעל געװיסען 9 אין םען9צוז

 אדומגעדינ״ אךײן שאפ אין *ע9 שירען
״שטארפע״. און «אלים םיט געלם

 פריהםארגען יעדען ויך ןײ באגעגענען
 אונ״ פון פיפצםם םאםזנן עציםע די םיט
 אייגיגע, ;רײהען ימוקטאכער זעחג

 יעדען םליכט 9 זיד פוויןי םיהלען ותלכע
 י?עכד9 חגר אױןי וײן צו םריהםאתען

 צו נײגעריגפײם אוים אנחנו־ע לײז:
 אזיי װי אויגאן אײגענצ די םיט זעחן

מו חאמן ותלבע טענשען  געקלײםם אי
 גזד זיינען איחנאליםטען זײנצן זיי דאס

 אזוףהעניינ — סתעבם פשוט׳ע װארען
 אויםעד איז ארבײנג חור צו געחען וײ װי

 'עיערערפיח^ װאס אוןצארן האם דעם
 יצ־ בײ אייר זיך דערװעפט זײ צו ראז
 פארםיהר־ די צו רחםנות־געםיחל 9 ףען
 אח״ ׳אח ;גצזונפענצ נידעריג און טע

דאז !logo ויי אײנדדזק |9 םטר ווטט
EJ2* ;ײיײ1 םים יעדעז אויוי J,?? ̂יערצ א̂ױ שאגדצ םיט םול ״ג« יןל «ניכמר, ז

אוו ייח״״יייייײז• ימי די פיחרם po וױ •וגקט די מח ב<יקמ די *ויםצוםייחנן איו צווײםעו צום אײגעד נפטוליצפ
v m ײי

 יעדען מארש םרויעריגען זײצר אין אויס
 אויסגע- די און שאפ; צום םריחםאמען

 סקענם: סקעכס! ייקעםס: די םון שרײען
 אין ריסטריקם, נאנצען דעם םארהילכט
 און קוקען אפ ?יך שםעיען דורכגעהעד

 די םון קעפ די אדויס שטעסען אנדערע
 זײ אויף װארפעז יצ9 איז םענסםער,

 דעם אזיף און כטונג9םאר םון כליקען
סקעכען. זײ װאו שאי

 זײ קענען װעםען בײ איז ײאו איז
 זײעי־ םאר בארעכםיגוגג 9 קריגען דען

 לעכערליך װי סקעבערײ?! יעצטיגער
oy זײ, דאס קטײטטענט, זײער ?לינגט 

 גע־ האט באארד, דזשאינט לינקער דער
 באס. דעם םיט אנריטענט 19 סײנט

 םעכד איהר האט זואו װאס? 1 ווער
 דזשאינט אײער איז ווער ? כערס

 װערע; איהר^ בלאםם װאס באארד¥
 שאנד, םון רוים נארנים פניט׳ער אײערע

 דזשאינם לינסען 9 פון רעדט איהר װען
 װײט צו אה, גא9¥?&י? אין באארד

 און װאו ו געזונקען שוין איהר זײנט
 9 דאס גע\וען, ערלויבט דען איז װען

 רעכע־ ניט זיך זאלען םענשען הײםעלע
 מים מאיאריטעט, גרויסער דער סיט גען

 און ארגאניזאציעס אגערקענטע זײערע
 נײע שאםען אוז אפזונדערען אלײן זיך

? מאראל םון כאנריםע
 דער נרוים אזוי איצט איז דערםאר

 נאר גיט זײ, צו םאראכטונג די און ס9ר.
 אםילו נאר רעכט^ אױסגעשפראמננע פוז
 גלײכנילטיגען געװעהגליכען דעם םון

 שאפ אין רעדט װעלכער בעל־םלאכה,
 םארביםערכד םיט ״קארנעי״ אויפ׳ן אדער
 יע־ און ססעבס, יעצםיגע די ותגען קײט
 םלײצעס די מיט חװעטשט אײנער דער
ך: װאונדערט און  םעגליך^ דאם איז זי
מעגליך* דאס איז

 הײן אײך זאל לעזער, ליבע יעס,
 אלעםאל זײנען עס זײן. ניט װאונדער

אלער- און םקעב־פאםקודניאפעס נעזחגן
 גע־ אבער חאט םען אויסוואורםען.

 םון האט טען און זיעען זײ װער װאוסט
 זײנעךנײע אבער הײנט געװייכט. זײ

 אראם״ זיך םון איםיצער װיל און צײטען,
 ווען םאדאגטװארטליכקײם די ווארםען

 זיך ער װיפעלם סקעבע?, געהן וױל ער
 און לינפיזם, םון םאנטעל דעם אין אײן
 זא־ נידעריגסטע די אפטאן שוין ?עז ער

 אידעאל, לינסען דעם םון נאםעז אין בעז
 אוגטער אזן האםוניזם, םון נאםען אין

 ״םרעכ־ גאסעךבלעטעל דער פון ^וץ דעם
 נידעריגסטע די אםגעטאז װערען הײט״

םאמען.
 די באװאונדערען צו פשוט איז עס
 װײ זײ זוען לינ?ע, דאױגע די םון חוצפה

 אז ארבײטער, חןם איערײחנן נאך לען
 נאר אז און סארופם איז אלץ און אלע
יושר. און אםת דער איז זײ בײ

 שויז איז עס חברים. לינקע איהר יעס,
 אלע רײרען. צו איגעריכ יעצט אײך םאר

 דער־ ריכטיג יעצט אײך שוין האבען
 אױ שטארקער און גרעטער םיל אוץ הענט,
 איז דערפאר אײה צו האס זײער יעצט
 געװא־ שטאיקער און גרעםער פיל אבער

 איג* דער צו אכםונג און ליבע זײער רען
ױניאן. טערנעשאנאל

ױנ־ אונזערע אין איםיצען צו שיסט
 װעט אלײז (װייל העדהװארטערס יאן

 ארויםצוקוםעז). זואנען ניט דאך איהר
 טעטינ־ און לעבען דעם זעהן איהר װעט
 גע־ די צו צו זיך הערט אונז. בײ קײט

 װעט סלאוסמאכער, די צװישען שפרעכעז
 זײנען זײ םארביטערט װי הערען איןזר
 יעצטיגער אײער געגען און אײך גענען

 האט טאט יעצםיגעײ אײער סהעבערײ.
 און טוער נײע םיל צוגעצויגען אונז צו

 םוט מעהר םיל געגעבען יעצט אונז האט
 יע8 און פעםםעו, צו אײר געגען וױיטער
 םארשטויסען אײך םיר װעלען צוזאםען

 װידער דא זאלען םיר אום לםחנה, םחוץ
 ױניאךטע־ אונזער םיט אגגעהן סענען

 ױניאן אונזער םארשםארסעז צו טיגקײט
 אונ־ םון לאגע די םארבעםערען צו און

םלאכות. <V2 זעחנ

 עקם־ אנדזשעלעס לאס די
שענט  קאנסאמפ־ םאר הײם פײ

ך םירט טױוס  מעטבער* א חד
פ קאמפיין שי

im אוו באארד די o p jn n די און 
 איצס זיך יוענדעס קאסיטע מעסבעדשיפ

 אמאניזא־ אידישע אלע צו חןי 9 טים
 אנ־ זיך ̂זאלען זײ אז יחידים, און ציעס

 <אס. דער סאר טעסבעדט אצט שליטען
 פאד הײם ע<ןס־&ײשענםס »נדזשעאעס

קאנס^ספטיװס.
 אנשטאט גויטיג, פאר גע&ינעז טיד

 בעטער םיר װעאעז אפיא, אן טאכען צו
 עדײ 18 םון אויםצוג או איבערדרױוען

 דער אין ערשינעז אלז װאט טאריעל,
 פרײ״ ,“שטיםע ״אירישע קאליפארניער

 רעדט \ואס אויגוסט, טען3 דעם טאג
< 1א אנשטאט פ  אי-ז עדיטאדיעא דער »
:םאאגענד

 עקס־פײשעגטם םון יהײם דער אין
 ןגעגײדע, ניכדפארענדיגטע א שטעהט
:D3'n אזוי פונקט איז ותאכע  יעדע װי '

 סאניטאדיזם. דעם אין געבײדע אײנציגע
 גצ־ נימ־םארענדעטע דאזיגע די ורארט
 ער־ 19 אויוי מושיע, טלאך 9 י1אוי בײדע

 בײ 9 <וי ווענט די שםעהען לײזער.
ע טערע ^אנ  אידען, יוינע די געגעז אנ

y װעאכע p nדי צו •באיגד און טויב ן 
וזײם. עתס־פיישענםס דער פון נויסען

 וזאבען זאא פאניטארױם דער כדי
 זחגאכע ^אנדידאטען, די פאר פלאץ םעהר

 ^וארטען און צעטעל דעם אוױי שטעהען
 אריענע־ זײ זאא םען או׳טגעתלד םיט
 חנר מוז סאניטאדױם, דעם אין כמז

 דצר 1אי אז זמהן, םריזזער סאניטארױם
 !rum געםאכט זא< זזײם עקס־^י^ענטם

 דארוי װעאכער פאציענט, דעם פאד פצאץ
סאניטארױם. דעם סאדצאזען

 אוגז פאר זויכטיג אזוי פוכקט איז עט
 דעד םח גויטעז די צו זיך צ\צוהערען

 זיך יהערען טיר צוי וזײם, עקס״׳פיישענםט
 סא־ אידישען דעם פוז נויטען די צו צז

 וזאט וזײם עקס־פיישענםס די ניטארױם.
 כר איר און הוצאה טעגאיכע גרויסע א

 ־9<ו געדעקם אוטבאדינגט טח דזשעם
 אע9 אז טײנונ^ אוטזער איז עס און חגן,

 םאראינטערע־ גאײך זיך דארפען אידען
 עקט־• דער פון שיקזאל דעם אין סירען

 9 ׳טאםעז זעהן און הײם, פײשעגטט
 חריטישע איצטיגע די אזוי יווי טיטעל

באזײטיגען. צו א^נע
 זיך געפיגט וזיים עקס^פיישענטס די
 דער וױ לאנע, זעלכעד דער איז איצט

 זא״ און צוריק. יאהרעז םיט סאניטארױם
 גע־ 8 אלס דינען שורות דאזיגע די אעז

 אידישער גאנצער דער צו םאר־סיגנאל
 אאםיד .9P־'um9 אין באיפעא^ערוגנ

 אידי^ען דעם םאר ענטחיאזם אונזער
 םאר איבערטראנען אויך סאניטארױם

 שװעםטער א זזיים, עסם־פײש^נטם דער
 גוכמ די .פאר זעצט װעלכע אנשטאלט,

 זאא טוט. םאניטארױם דער \ואס ארבײט
 יעדער און ארגאניזאציע אידישע יעדע
 שורות, דאזעע די אײענט \ועאכער איד,

 װאס קיאנקע, די םון דוו* דעם דעוםיאען
 אגדזשעלעט <אס דער אין ־זיך נעפינען

 עס שיסיזאל װעטעס זזײם, עיןט־פײשעגטם
tי.1וזיא אונז^ר פוז אפהעעיג אייז

הילף, שנעלע אח !טיטיג איז רילןז
!הילף דאפעלטע איז ־

 עדים^ריעל, דעם איבערלייעבענדינ
 גוי• גים שוין איז עס אז מיר, נאויבען

 אי! איבצמעבעז און אפעאירען צו טינ
 עתט^ישעגםס די לאגע 8 פאד װאס
 נויטיג וױ אזן איצט, זיך געםעט הײם

 פון <וערען געזזאאפען טוו און רוי8ד זי
 םיד .װענדען דער,פאד און אירען. אע8

 און אתאגיזאציעס אירישע אלע צו זיך
 אלט אנשאיסען זיך ץאאען זײ אז יחידים,

 עשס אנדזשעלעס אאס חנר םון םעטבערם
הײם. פיישענטם

L.’®

םאנען שלעבטער 8
 אנ םיעלע און אפענדיםיםים בלוט, אוגרײגע קאפ־שםערגען, ברענגט

קראנקוזײםען. דערע

ם ק א ל - ם ת ע
אבפמזר־טיטעל טשאתאלאר דער
אררנונג אױ מאנעז אײקר חאלס

 עם פערחים *ײט רעתעלבער אין אוץ פערשםאפוגנ קורירם עהם־לאקם
 פןןר־ און שלעכפיען א פון ^םען וועלכע קראנקוזײטען, פיעלע פון אײך

םאנע*. שםאפםען
 יאהר־חונדערט דיזףען פון ערטינדוגנ וױכםיגםםע די איז עקם-לאקם

םאגעךםפעןױאליסםען. יראםינענםע יון ץנדירם רעקאם מערם און
xnipab.Wv *..c ג8ײ לי8 אין באפם. 8 טפגט GO ון8 26 40
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עדיטאריעלם
 ני,•־ דער װ*ס דױם-קאםפײן, גרױםער דער דױס־םלעסערס קײנע

ע אמ ער  םיט »ננעפ«נגען ה»ט כאארד דזשאיגם יארקער * עןןימײף *ונז
י * *׳ י פארלױף אין איז צוריק, האלב « און ם«נ«ם « * '
 אפגע־ אביםעל םובים, יםים אידישע די צוליב װאכען, צװײ לעצטע די פון

 כאנײט צוריק קאםפײן דיזער װעט אבער, װאך, חײנםינע געװארען. שװאכט
 דער איידער «ז אנטשלאםען, פעסט איז כאארד דזשאינט דער און װערען,

 װאם כעל־טלאכה, אײנציגער יעדער זאל פאראיכעך װעט םיזאן איצטיגער
 «לע נאכקוםען און גוםשטעהענד פאלקאם װערען ױניאן־שא•, א אין ארבײט

ױניאן. דער צו פארפליכטונגען זײנע
 און גרויםע דיזע װעם כאארד דזשאינט דער אז חאסעז, און גלויכען םיר
 די שװערינקײטען. אינערינע אהן פארװירקליכען זײנע אויפגאבע װינםיגע

 אפגערופען ױניאן זײער פון אפ״ל ערשטען דעם אויף זיך חאכען קלאוקםאכער
 באםערקט ניט צײם לאנגע א פאר שוין חאכען םיר װאס װאריםקײט, א םים
 אפיםעם די אין געקוםען זײנען ארבײטער םויזענםער רײהען. אונזערע אין
 שעפער רײהען גאנצע שולדען. ױיערע באצאהלט האבען און ױניאן דער פון

 נוטשטעהענד. נעםאכט זיך האכען און שאפ־םיטינגען א«נעחאלטען האבעז
 ארכײטער אונזערע װאו אינעראל און םיםינגען די ביי קלאוק־םארקעט, אין

 אז שםיםונג, די שםארקער און שטארקער אלין װערם צוזאםען, זיך קוטען
 וױיטערע אהן איצט, גלײך םוז ױניאךםיםגליד ערנםטטר און עהרליכער יעדער

 געטרײער יעדער אז ;ארנאניזאציע דער צו שולחןן ױינע באצאהלען תירוצים,
 אויפ־ אין פאראינטערעסירם כאםת איז װאס פרוי, ױכיאן אדער יוניאן-םאן

 טארען קלאוק־שעפער, די אין ױניאן קאםפםרײכע און וױרקזאםע א חאלטען
 זאלען דױם זײערע אז זעחן טאקע נאר נםים, אױף פארלאזען ניט טעהר זיך

װערען. באצאהלט זאיארט
* * *

 איהרע צו דבורים אפענע םיט איצט זיך װענדעט ױניאן הלאוקםאכער די
:םיםגלידער

צײם
 איצטיגער דער כײ אױםצודרעזזעז, זיך טרײעם װאם ארבײםער, יעדער

פאר־ צו אום יעקער.םלע א אײנפאך איז ױניאן דער צו דױם צאהלען ®ון .
 דעד דערצעהלען צו כלױז גענוג נים איז ױניאן־םאן נאםען דעם עהרליך דינען

 דעם עהרליך םארדינען צו םארטיג. אץ ױניאן, א צו כאלאגגם םען אז װעלם,
 אדער ביכער, די אױף פארשריכען זײן צו גענוג ניט איז ױניאן־םאן נאםען

 ארגאניזאציע. דער איכערגעבען אדן געםרײ איז םען אז זיך, באריהםען צו
 פאררעכענט װיל װאם און שאפ. א אין ארכײם װאם קלאוקםאכער, יעדער
 םיט׳ן בלויז ניט איבערצײגען דאס םוז ױניאן, דער פץ םיטגליד א אלס װערען

 װעם ער װען בעסטען אם טאן ער קען דאם און טאט, םיט אױך נאר םױל
 םעגליבקײט א דערטיט געבען איהר און שולדען זײנע ױױאן דער כאצאהלען

ארבײט. גוצליכע טאן צו און לעבען צו
דױם־ קײנע דולדען םעהר ניט װעט און נים םאר ױניאן קלאוקםאכער די

ערפאלנרײכען אן אן איצם פיהרט ױניאן די !שעפער די אין םלעקערם
קלאוק־אינ־ גאנצער דער אין כאאם נעגען און דעםאראליזאציע גענען קאםף

אץ באקעםםט עלעםענםען סקעבישע די װערען שריט נאך שריט דוםםריע.
א*ז װאם ״ױניע״, םקעב קאםוניםטישע די שעפער. אונזערע פון םארשטױםען

כאםעהל דעם אויף פיס לײםענע אויף געװארען אויפגעשטעלט לאנג נים 45י
םקעבישען נאנצען זײער םון שטיקלאך אויף צופאלען װערם םאםקװע, פון

איצט ביז איז זײ װאם אלעם און נױדעם, א אויסגעלאזען זיר חאם טאראראם
צרוח מעהר כיםעל א ארבײםערי אונזערע פארשאפען צו כלױז איז געלונגןח

צוכרע• צו םקעב־כאלעכאטים אײנינע ארױסהעלפען את שעפער, עםליכע אין
םטרײקס. ארויםגערופען זײ גענען האט ױניאן די װען ױניאךקאנדישאנם כען * * *

שטאר־ אלץ װאקםט און אויף װאכם װאך צו װאך םון און טאג צו טאנ פון
 צוקונםט כעםערער א םאר חאפענוגג די און גלױבען דער שטארקער און קער
 דיזע ארגײטער. אונזערע ®ת רײחען די אין יוניאן םעבטינער א פאר און

 שגױצע פולסטע אייער פארדינט קלאוקםאכער, אויפמיאונג־ארבײט, נאלדענע
!קאאפעראציע װאריםםטע און

 זײט איהר װאס םענט יעדען דאלאר, יעדער !חילןן דיזע אפ נים לענט
!באצאהלען נלײך םוזט איחר װאס חוב, חייליגער א איז ױניאן אייער שולדיג

ער מענדער ד טיננ סו עקזעקו־ דזשענעראל חןם םון םיםיננ א מי
ש «ת פאםי־ וױכטינע א איםערצו איז באארד םיװ באארך־ עסז ח
• ײח ^ V י ױניאן. אתזער פון לעכען חןם אין רוננ י• •9

 עקזעקוםױו דזשענעראל דער װאס םיטיננ, פערםעל־יעהרליכער דער
 אקטאבער, םיטען אץ איחאלםען נעחט אינטערנעשאנאל דער *ח באארד

 אבער. פארדינם, קאנװענשאן, כאםםאנער די זינם םינױע צװײטער דער
 זײנען םאנאטעז עםליכע לעצנהן די אץ װייל *ױפםערקזאםקײם, .מעציעלע

 פאםי- און אנסװיקלוננען אינטערעםאנםע םיט װעלט א פארלאפען אונז כײ
 אונ- פאר און נױםגלידער אוגזערע איע פאר אינטעחןס חעכםםען סון רתנען
w ניז זעדע a r װערם איז אנטוױקלומעז דיזע ווענען בפרם. ארבײםער 

אנאליזירען. צו כיסעל א די און חרכצורעדען קורצען אין דך
 גאנץ יארק נױ אין לאנע אונזער ױך חאם סאגאטען «יר לעצםע די »ין
ja שטארק rB o rrw a אונ־ אץ נאד זיר חאבען צוריק םאגאםען פיר םים 

 ארומגענאעעז זיעען וואם םענשען, ביםעל חימיע א נעפונען רײחען זעדע
ט1  .שלום־. שליסען םען קען םשחיתים קאםתיםםישע די <דט «ז טעטח י

 גא- אנװאהל אױפריכפױנע םאנכע גאר חאכען צדריק tyetuso פיר נדט
iqp איװע m friflp נעדענקם m םים קאםפראםיס א םאכעז נאך קען םען 

jp םססשײער די ssn e אלםעד אן — “.אײנינקײט ״ץ נאםען אין כיזסרשם
 תרד פאלען זײ נאר וואו קאםתיםםעז. na סיט^י

oppose y »ליכע01• 0«י m im ro a ארכײםער״ימיאן. אן אויף
 אונ- פגר. א וױ םױם ,שיום׳־אגיטאציע

 קאםוניםםישע די םים 1•
~~w m זײוםגדםסימכ

ױניאן״ אונזעד געגען קאםף אץ פארטנערם טײערע זײערע מטראקםארלאך
פמ לופט די ױסנערײניגטא -ליך-----------------

'גארו געצװאונגען יייזע־-כאנדע
עפענטליכקײם דער אץ ארױםצוקוטעז”

ר חאט זײערער שרים לעצטער דייזער און  אונז מ
 כפרהסיך דערסים זיך זײ האכען ערשטענם, :באדײטונג .[לטײ

 זיך חאכען זײ װעלכער צו באװעגונג, ארבײטער דער פון ־פען
נא;• פאר עס חאט צוױיטענם, און, צוגעקלעפט, צײט ,אננער

 אײנפלוס זייער נישטיג װי און אוטבאדײטענד װי ארױםגעצײגט װעלט יר
םאםען. ארכײטענדע אונזערע צװישען איז

איז פולװער גאנצער זײער און םאנאטען, צװײ קײן גענוםען ניט האט ;ים
םםזר׳ל םקעכ זײער איז טאג צו הײנט און רױך, אױף געװארען צושאםען
אירגענד חאט װאם פערזאן אנשטענדיגען יעדען פון פארהאסט און פארלאכט

ערגעץ סײ און יארק נױ אין םײ דרעםעם אדער קלאוקס טיט שײכות װעלכע
קלײ• םרייעז דער אין ״ױניאן״ אפאזיציאנס קאםוניםטישע די אנדערשװאו.

איז זיכערהײט, םיט םעםטשטעלען איצט שוין םען קען אינדוםטריע, דער
פון טאקע געװארען זי איז דערשםיקט און טויטע, א געװארען געבוירען

פאר■ צוריק יאחר פאר א םיט זיך האט װאם האנט, םינסטערער זעלבער דער
אונזער םון לעכען דעם פארניכטען און דערשטיקען צו װילקיר אזא םיט נוםען

*׳׳:׳:׳ . . ארגאניזאציע. אײגענער
ױניע״ םקעב קאםוניסטישער ער1 פון םםלה שנעלע די אכער, םײנט, ,

 שוין איז אלעם אז דענקען, און הענט די פארלעגען שוין םעגען םיר אז ניט,
 נים טעות נעפעחרליכען אזא טארען טיר פאראיכער. און פארםיג און פיקם

 דארס לאגד, א איבער דורך שװעבט װאם עםידעםיע, יעדער נאך םאכען.
 די װאנען כיז הײלונגם־ארבײט און םאניטאציאנם־ םאסע א אויםטאן סען

 גאך ;צושטאגד געזונדהײטם אםאליגען איהר צו צוריק קוםט באפעלקערונג
 ניז צײם לאננע א נעםט געגענט, א איבער דורך זיך רײסט װאם שטורם א

שאדען. גרױסען דעם פארריכט םען און חורבן דעם אפ רײניגט םען װאנען
 ארגאגיזאציאנם און בילדונגם נרױסע א פאר איצט שטעהט אונז פאר

 ארכײט דיזער צו און שטאדט, יעדער אין און אינדוםטריע יעדער אין ארבײט
 די פון פיחרער די און כאארד עקזעקוטױו דזשענעראל דער איצט זיך נעםט

 חויפם־ ענערגיע, און םלײם םיט ארגאניזאציעם דרעםטאכער און קלאוקםאכער
 שװערע א איז עם יארק. נױ אין צענטער, נרעםטען אונזער אין זעכלין־

 אכער צונעבען. גערן םיר װעלען דאם אויפנאבע. אוםגעהײערע אן ארבײמ,
 ארויםצורא• בא׳־ויזען האט װאם ױניאן, אונזער פון םיהרערשאפט דער פאר

 נים אויפנאכע קײן איז לאפעס, קאםוניםםישע םערדערליכע די פוץ זי טעװען
אוםדערגרײבבאר. ניט ארבײט קײן שווער, צו

* * *

 װעלכע םיט םראבלעםען, גרויםע די םון אײנע כלויז אבער, איז, דאם
 אוי,ז כאשעפטיגען דארפען זיך װעמ באארד עקזעקוטױו דזשענעראל דער
םיטינג. קוםענדען דעם

 פראנע לי זײן װעם טאג־ארדנוננ דעם אויף פראגע גרויםע צוױיטע די
 דרעם דער אץ ארגאניזאציאנם־ארבײט װײטערע םיט אנגעהן צו אזוי װי

 בעסםען אם אזױ װי — שטעדט אנדערע אין און יארק נױ אין — אינדוסטריע
 םאנאטען פאר א אין באלעגאטים דרעם די םיט אגריםענט דעם באנײען צו

 אין טרייד דרעם גרויםער דער אז םארגעםען ניט דאך טארען םיר ארום.
 איז עם װאם טייל, די בלויז ארגאניזירט, טײלװײז בלױז הײנט איז יארס נױ

 האט װאם באנדע, קאםוניםטישער דער פון ארויםצוראטעװען געלומען אונז
 זײ װאו שא• יעדען אין טניאן־באדינגונגען די פון חורבן א און תל א געמאכט

ארײנגעכאםט. נאר זיך האכען
 די אין לאגע טרויעריגער דיזער םיט זײנען ױניאן אונזער םון פיהרער די

ײ און באקאנט, גוט זעהר שעפער דרעם  אן קוםם עס שװער װי אויך װײםען ז
 א װאו טרייד אזא אין שעפער ױניאן און ױניאן־קאנדישאנם אויפצוהאלטען

 םראבלעטע די דעםאראליזירט. און פארםקעכט זײנען שעפער צאהל גרויםע
 א פראנע, לעכענם א דעריבער איז אינדוםטריע דרעם די ארגאניזירען פון

 דער װעט זיכער לאקאלען. דרעם אתזערע םאר עקזיםםענץ םון פראגע
 פסי• איצטיגען דעם בײ פראבלעםע דרעם די באארד עקזעקוטױו דזשענעראל
 די טאכען װעט און באטראכטען אלזייטיג און גענוי טאםענט כאלאגישען

 דרעם־ ניט־ארגאניזירטע טאםען די ארײנצוציהען אנשםרענגונג העכםטע
 םיר װאם קאטפם־םיטעל יעדען םיט ױניאן דער םון רײהען די אין מאכער

כאזיצען.

ער נױ פון םענטעד העלטה ױניאן אונזער םאדגרעםערטער ד
עפענם ער אז אנאנסירט אקארשט האט יארק םטנטטי הטלטה ױניאו

םאגען םאר קליניק נײעם םםעציעלען א אויף ¥
 דעפארנד דענטאל דער װעם צײט זעלבער דער צו קראנקהײטען. צוקער און

 בלאק גאנצען א םון פלאר גרויםען א שוין פארנעטט װאם םענטער, םון םענט
 צױ בעםער װאם כדי װערען פארגרעםערט כיאלד עװענױ, םערטע 222 אין

ײן םון םאדערוננען די פריחןנצושטעלען  פון צאחל װאסםענדער איםער ז
צײהן־פאציענטען.

 פארם־ באדײטענדען געםאכט הײ־יאהר האט םענטער העלםה ױניאן דער
 פרײם דר. םים םענטער״ םון דירעקטארען די זיך האכען פאראיאהרען שריט.
 חאכען קאםוניםםען די װאם דעםאראליזאציע, די אז ארוםגעזעהן, בראש,

 און םענםער חעלםח דעם זאנאר דערגרײכט האט ױניאן, חןר אין אנגעםאכט
 חא־ אינםםיםוציע ווערטפולע דיזע ראטעװען צו כדי און קליניקם, זײנע אלע
 זײ אז ױניאנם, אנחןרע צװישען קאםפיץ א אנצוםאנגען באשלאםען זײ כק

 נעבראכט חאם קאםפיץ דער םענטער. העלטה אן אנשליםען זיך זאלען
 םרייד־ נאדייםענדע פוםצעחן װאםערע און רעזולטאטען, אױםנעצײכענטע

 אויןן םענםער דעם אן אנגעשלאםעז םאג צו הײנט ביז זיך האבען ױניאנם
באדיננוננען. נינםטיגע זעחר

 א און כוזות נייע צונעקוםען םענטער העלםה דעם אין איז ארום אזױ
 נאנץ א איצט איז וױנםער קוטענדען דעם םאר אויםזיכט דער לעבעז. נייער

 ױניאן קאגסםרוקםיװען פון םרײנד יעדער און םרעחלינער, און האפנונגםפולער
צוטרידענחײם. אםת׳ער םיט נאגענענען נײעם דיזע נאםירליך װעט אױפםו
אונ־ פאר באםאבען אםאל נאך םיר װילען אבער, צײט, זעלבער דער צו

* איי סענםער העלטח ױניאן דעם אבװאהל דאם לעזער, זעחן  נעלתגען יייי
 װאם חום דאנק א עקזיםטעניז זײן אץ פעדיאדע קריטישע א איבערצוקוםען

 אן ארכײם זימ אין פאראינטערעםירען צו נעלוננען איז דירעקטארען זײנע
 נים פראנרעם זימ אוז עקזיםםענץ זיין קען ױניאנם, אויטםיידיגע אנצאהל

 אױפנענױט חאנען װאם די םיםגלידער, אונזערע םײדען װערען געזיכערט
 ארױגמױיגעז װעלען סענטער, העלםח ױניאן דעם אױפגעהאדעװעם און

 שםיצע פולםםע זײער געבען איהם װעלען און אינטערעס גרעםערען א איהם
טיטהילןז! אץ

 אימד אונזעחן פוז םיםגלידער די און טאכער דרעם די קלאוקםאכער, זײ
 װיד גים םעגטער חעלטח ױניאן אין זיך נויטיגעז יארק נױ אץ לאקאלען נ

נאכאנאנד יאחר פופצעחן זיי. אץ זיר נויטיגם םענםער העלטה דער װי נינער

__ ___ _ ליךײן___
װע־ גים םענטער חעלטח ױניאן אין זיך נויטינען יארק ניו’אין לאקאלעז רינע

ןכאנאגד ■■■■ ..........
. . . ■ ,J ____________________זוחרליך^

 אונזדרע פון אײנער איז סענםער העלםח דער נוצפול. אח
 אונמי•«ו כלױז נים שםאיצירען עם ױעלכע כדט ריכםונגען

 jrttr ניו ns כאוועגוגנ ארכײםער גאגצע די
r פאתעסץ^ גים עם יכ8«4 e ־־ אונזער

ווימי

- אראדען8ארנײטער־ װייצ
דרעזדען. איג און ערלץב ן

 מאנאטע; ואר
'ph געווען 

 1אז ןרליז;
פארנעקוםען

 םים נעװען איז דאם
 סאי םאגפט סוף •ק

 אין זונטאנ ער׳פטער
 . נערלי אין דאן אין ״עס

 ם׳חא־ אוםדוחיג. געספבט םין־ ה*ט ם5ו
 אױוי נעפרעםט׳נעסיהלצן םיר אין איד ,,,

 סאםענש א םרייד, םאםעגט » נעסיחלען.
 דאך און נײ, נעווען םיר ם׳איז אופעט.

ו» •ז  אי־ געוועז נין איך *ל־נאהאנט. י
 דעיהוינען. נעםיחלט זיך און בעראשם,

 םפרםיחר איך »ז דערשפירט נלײד »בער
 םארבלאנדזשעז. נאר זיך לאז אלײן, ר,י

 נערלין פון פוועקנעפאחרען ד*ן בין איד
איינדריקע. םאםערענדע סים

 םאנאט םיםען אין שפעםער, װאכען
 דײםש־ אין נעותן װידער איך נין יןלי

 דחזז־ שםאדם דער איז נעדוען ניז לאנד.
 עחנלי־ נעזעהן איך חאב דארםען עז.ד

 פריהעי נעזעחן כ׳האב װאם ראם iv סנע
 אנער. םיל, חאט רחןזדען נערלין. איז
 ױם־ אםת םו^םחח׳דיג, געםאכט אי

 אויפ״ םיר,געהעריג ס׳האט אי סוב׳דיג,
אין געזעהן כיחאב װ*ם דאס נעקיערט
. במײין״ ̂ען דא װי< איך צװײ םון דערצעהי
ארבײטער־יאראדען. דײם״ןע

A
 א בער<ין אין איז םאי םאגאט סוזי

 דאס ״צוזאםענםיציח״. יןאטוניסםימער
 דיײ די בײ ױנדטוב יעהרגיכער א איז

 ^״p די חײםם, עס ?*סוניסםען.
 פ<יהען״ דײטמילאנד גאנץ םון סוניסםען

 ^םאר־ דעםאנסםריחנן צו ״צונויןי״ זיך
 איבער םאכט״ ״אנקוםעגחנ די ־־־ קײם״

 פונ׳ם טעג די אין ס׳איז דײ^אנד...
 רע<יגיעזעד א ״גריךםעסט׳/ דײ^ען
 בכמ. ױם־םוב ם^קס א אןן ױם״םוב

 םען רוח. םויער אין דאן איז דײט״ןיאנד
 געעיא• וײנען געמעםםען ;גים ארביים

 ״ייק־ צו אױס םאחרט ױגענד די סען.
 אבעד קירך, אין געחען איםערע די ניחס״.
̂עז  די ״•יקניק״־םעסע. סעהר אויך פיהי

 אימט םריח<ימ. ס׳איז מעהן. זיעען םעג
 <רין. זײנען םעילדער ביניהונג. איז איז
 און וועיט. דער אויןי ליכנז װארפם נאם
 ק$וםױ די ױם״םוב. דמי* איז דעם אין

 ױבדטוב׳• דער םיט זיך באגוצען ניסםען
 זײעי דאן םאכען און פארק אין דיגקײט

 *צוזאםענם^יה״ דער ״צוזאסענפיליה^
 סצםוניס• די ■י?ניק. מין « אויך איז
 אױוי טרצקם, אױוי כער<ין קײן קוסען םען

 •עק״ ״האיסען״. אנדערע באיסיקעלס.
 די אין מטעקענס רוקענס, די אויף לאך

 םאכט בערילין איז געד»ט. מען און הענם,
דעםאנסטראציע. א מען

 צוגע־ ווערם אילץ זיך, םארעטעחט
 ^םאשין״ קאכצניסטישער דער םון גרײט

 ז״גען פריהער װאכען נארטײ. דער םון
 ם̂ו צײטועצז קאטוניטםישע דײט^ע זײ

 די אין ״צוזאםענים?יח״־אױםרוםעז. םיט
 צנ־ םארמירעכונגען ד$ו זײנען אויפױפען
 דאן םען <ײענם פאנםאזיצס. צוצעדען

̂זע די  םײנם ■רעםע, חצמוניםטישע דײם
 ״צױ אוים׳ן װארם בערלין גאנץ אז מעז,

̂יה׳/  — םעהר ג#ך םײגט םען זאטענם
 אנקױ זאלען קצםוניסםען ײארט, בעריליז

איבערנעםען... איהר און מעז
 פאדשזוײגט טחנסצ בידגעײימ די
 יהכעיס *צוזאםצנם^יח׳/ דעם ניט אויך

 צעם אױך םצציאל־חנםצקראטצן, די
 •רע״ ביתערייכע די חא<ם ״סענזאציע״,

:ערײבען איין אין סע
?אםוניס״ די נעחען, ?אםוניסטען ״די

קוםען/^ טעז
 דצם זעהן נעוואלט אודאי איד חאב

 איז איז וכתנם<יח/1צוז# קאםוניםםימצן
 1יכ םעג *גרץ־פעסט״ די םון זונטאנ דעם
 ״צוזטסצנם^יח״־ רי זעחן געגאנגצן איד

בעד־ פון גאסען די אויוי דעמאנסטראציצ
•r?

 י1אוי געוחנז איז צענטראי־ױנקט דער
 חני ®ח ארוים ג^יך םחייעה גרויסען א

 גינ״ דען ״אונטער נער^ינער באריהםםער
in.דעםצנסטרא- די איו.ןיך דצרטען ״ 
 »רומיגע א<ע פון צוזאםצעעקוםצן ציע

 חר־ גױיצז גרויסצ זײנצן םריחער נאסעז.
 די איבצר געגאננעז אויך מאנסםראנםען

 ־— בארייו םון םארקצרינאסצן הויים
tפריו jromor יײיציגצר t ,מטראסע 

 צס אצניגם־מםראסעז. און יצםסדאסער
 אין םאחצרוט געקרייצםער א נעווצן איז

 דצמאנ• n ווען רינמוגנצן• םאחפײחןגצ
 גרויסען צום *נגצאוכמז איז סםראציע

 איע םון וױ *ױסנצזצחן צס חאט םקווער,
vovro t ציחצז נאסעז i ארםייעז — 

סצידאכמז^. ארםעצן יא,

 אצוואמעגם^ה״ קאסוניסטי׳עעו דער
vn יאראד. סיייטערי^ער א געװען 

 דורך און דורך םיליטערי^
̂וגסטראגטען, די םון גאנג דער דעומ

 געםראגען ה^כעז זײ וױ ׳עטיעער דער
 איז איץ — מוזיק די פאחנען, ?ײצרע
סיטםערי^, געװען

 ״איגטערנא־ דעם גע׳עיילט ם׳חאט
 און פײם<אך אױוי געםײםט ,,ציאגאינ׳

 איז ov איז ■״סיאה אריי געיײקעיט
 מאר^. סאידאטסקער א ארױסנעקומען

אױטגעחך געטאז דאס חאכען זײ צי
ד»ס איז אזױ — ניט צי כענטערחײה

געדיען.
 םארשירענדע: די אויוי געקוקט כ׳האכ
 םארהארעװעטע ארכײטער, און ארכײטער
 און ;חענט םארחארעװעטע ינים׳ער,

 — באגײסטערט װערעז געװא^ט כ׳חאב
 ארבײט^ ריזיגען א גרױסען, א זעח איך

 א-ן ;כעײין םון גאסעז די איכער •אראד
 און שעהנקײט דא איז •אראד אינ׳ם
— אבער קראםם;־ דא ס״איז

יטערייטע עעחנקײט, םייליטערישע  ם̂י
קראפט...

 אויםקומענדער-מי^יטאריזם גײער א
אנד; אין  אױםקומענדע נײע א דײט^

 דײטשיאנה איבער םאכט רעאקציאנערע
 כאגײס- װערען געקענט ניט כ׳האב .

טעראריזירט. האט יאראד דער .טערט.
 דער חאט נשמה־דערהױבונג אנ׳טטאט

מרעק... געבראכט •אראד
 אין פרייחייט פויע האבען קאםוניסטצן

 דצמאנסטרא״ זײערע בײ דײט^יאנד.
n זײ חאכען ציעס r דאס •אייצײ. פון 
 ״צהאםענם^יח״ חאםוניסםי^ען דעם האט

םיייטערימע מאדפעחנ א נאך געגעכען

 און זוגטאנ, געװען דאך ס׳איז םארב.
 ״גריךפעסט״־טעג, די אין געװען ס׳איו
 צוקױ געװען זײטיגע טויזענטער ז״נען

 דעסאנסטראנטען די יאראד. בײם ?ער
 מיםגערי״ ניט צוקוקער די אכער חאבען

— גע^םײכעיט האט עס װער סען.
ל נײער א אט, '* סאידאטען... אין ש
 געקנײטיעט זיך ס׳האט װעסעז בײ און

— מטערן דער
 דײטיט־ אין נאך איז סאילדאט׳ציגע

גע^טארבען... ניט יאגד
:נעםרעגט טאקע עס זץ־ כ׳חאכ

 םיייטערי^ען א «א.ראד דער האט —
 א איז עס זױי< דערםאר, נאר כאראקטער

ו ם א ר ק ע ע ׳ י ס י  אדעד פאראד, ג
 t ט י י ד אין ®אדאד א איז עס וױי<

....V ד נ א י
 אר»ד:8 בײם איך ילערעז װאם —

 פאילקס־י&טרײ דײפדצע אדער קאטוניזם
...y כען

 געװאינט םיר זיך האט וױי^ע־וױיז
ס װערען  דעטאנםטראגטען. די םיט א״נ
 זיך צו האבעז ארבײטער־פנים׳ער זײערע

 דערבײ זיעען פאהנעז רויטע געצויגען.
 זיך האבען ארבײטער־םעיאדיעז געװען.

 ארום גײסט דער <ופט. דער איז געריסען
 אפגע־ אבער, האט, דעםאנסטראנטען די

שטויסען.
צוקוקעי־ טויזענטער און טויזענטער

 דעמאגסטראנ־ די םיט זיך מ׳חאט אזוי.
צוזאמענװעבען. געקענם ניט טען

 טוײ די אדבײטער, געוועז וייגעז זײ
 געבלײ זיינען זײ איז ;צוקוקער זענטער

y פארװאס —־ קאילט במן
! אויפגעק^ערט. מיר עס חאט דרעזדען

 א געווען םנמח איז חײם דער אין
 א געחאט *יידמ־געהער. בטילעבאטימער

 עסעז געגעבען האט װאס טאטען, רײכען
 װאם צוגעזעהן, האט זואס םאמען, א און

 םעיער אין צװעװארםען םא$ א<ע האט
 נאך פויעקע^ א ם<ײש, שטיקע^ א גאך

אין צוגעגאסעז און םעטינ?ע א
 זיך ער האט זו•. ביסע^ע א נאך טעאער

 עטעקע^ע א םיט אדוםגעדרעהט זארגיצאז
 חזנ׳יש א צוגעברוםט און נאסען די אין

ניגוג׳דע*.
 שטיםע שטיקע^ א געוזאט האט מנשה

חזן. בײם געזונגען און
 האט זינגען זײן און שטימע זײן פון
̂טען םנשח  איז ער און זועיצט א געהא
 אמאיצ נאך וועט ער אז זיכער, געװען

חזנים. אילע םארשעמעז
 רײכער קײן <ואו אבער, אםערי?ע אין
 ניט איז עסען, געבען זאצ װאס םאםע,
 גע־ ארבײטען. אוועק סנשח איז געווען,
 םרויעךםאנט־ בײ אפערײטאר אן װארען

̂אוקס. ״געריבען״ און לע\ ק
 םוײ קײן געװען נים אבער איז םנשח
̂־םיצאכח. געאדמער vp א געווען בע '̂ bp 

 צו האבעז חענט זײנע איערײםאר. אן
 םינ־ זײנע און געטױגם ניט ארבײם דער
 װאס דרענגלאך, װי געווען זײנען גער

 געקאנט ניט אוםן בשום זיך האבען
 ם׳איז און ארבײט, דער צו אײנברעכען

צרות. געווען
 םנשח וועםען בײ בא^עבאם, דער

 גע״ קורץ א סוגעצ, םר. געארבײט, חאט
 צ5גע א איחנל, בײכעאדיגער «אקטער,

 זוםער־ נעלע םים עאע,1בער פאםעץ
 אויפ׳ן און •נים אויפ׳ן מפריג^אך
 .ק^ײנע, םיט און קאפ •*ימנוואטען

̂ןנם אויגע^צך, מכ»<ציגע  איחם צו ם
זאגען: שטענדיג

 האם םנשח, םר. םנשח, םר. אי, —
 אויסבחד זײ דארף םעז אז םיגגער, איהר

אײנצינװײז. אויספרמען אח נען
 זיך פלענעז שא■ םון ^ארבײטער די

 בײ און װיץ באצעבאם׳ םון צוחיר^ען
 פון בילוט דאס גיסצן זיר םילעגם םכשחץ

 קאי די אייינגראבען ער פאעגם הטרצעז.
 ט צוזיגגען חארץ םיט זיד םאטין, איז

 װעח״ זײן םאעגט און מםיסעצע ח?לימ
גמונים״ חזנ׳ישע ךי אין חנרטרינ?עז סאנ

 » םאכעז םארםיג םצעגם םנמח אז
̂עגם טרבײט, באנדע^  ווען אפהיםעז ער ם

 שא« אין זײן ניט םאעגט באאעבאס דצר
 באנ־ דעם אותתטראגען גננבח דאז אוז
 י1טי םאררזסען איחם אח ארבײט ךעא

 באנדלאך. םארטיגע איבעריגע די צ/וױשעז
באנחנל זײן ער םלענם אױןי אױבען ון2

חעלמח
jnpt

^אזען. גיט קײנםא^ ארבײט
 םינסטערע א געהאט אכער האט ער

̂חח.  באיצע־ דעם זיך, דוכט האט, ער חצ
 כדט׳ן ארונטערגעהעגדיג געזעהן באס

 באנ־ דעם האט ער אײחגר עקעװײטאר,
 געדוײ עם און אװעקגע^עגם ארבײט רעל
 בא־ דער !אהא — םינוט א ניט ערט

 אוי^ םיגור, בײם שוין שטעהט ^עבאס
 םארטיגע » אגגעםאן ס׳איז װ^כער
 אויף םיגור די דרעהט ארבײט, שטיקע^

 דעם זיך ס׳הערט שוין, און זײטען א<ע
:<ז(ל באילעבאס׳

 סומען I טנשח םר. ! םנשח םר. —
אהער. נאר זײ

 דאס אײנגעםאיצען װערט מנשה׳ן
 זיך םאכט ער נאר פיאטעס. די אין ב<וט

 איבעריגע די אבער ניט. הערט ער װי
 מיט איהם אויף שוין קוקען ארבײטער
 און אויגעילאו אפשנעטענדיגע *אכעדיגע,

: אויס שרײם צװײםעד א דא אײנער, דא
 אײך רוםט םען חזן, רב םנשה, רב —

קרום. עפעס שטעהט םיגור די םינור. צום
 םיט חןר^אגענער. א שטעהט מנשה

 ער געהט בושח ^ון ברענט וואס •נים א
 דער״ אויערען זײנע צו און םי<ור צום צו

:קולות בא^עבאס׳ דעם ג^ײך זיך םראגען
םילאכה, א פאר דאס איז װאם —

b* א םאר דאם איז װאס ! ? הא w,״ 
 סרום, !סים א ביסעיל א זעהט I ? הא
 םלאכח די קעז איך געהט. שיכור׳ער א וױ

 ״אײ איננאנצעז םוזם איהר *ױזעז״. נים
בערםיקסען״.

̂עגם נאך אםאיל  רחםנות א םיט ער ם
j:צוגעבען קו?

 און מיך םאילגט םנשה, מנשה, #אי —
 קלאוסס גוטער סײן חזן. א בעסער ווערם

 ניט סײנמאל שויז איחר וועט איערײםאר
 ארונטעממ־ אן םיט ם^עגט מנשהזײז״

 און טריט זואיןאענדיגע םיט האפ, <אזטען
 צױ צוריק אדבײט באנדעל גאנצען םים׳ו
 דער׳הרג׳עטער א װי מאשין, צום געחז
 ארבײט• דער צו אוועהזעצען צוריס זיך
 א ברענען איהם עגם5ם הארצעז אין און

 גאג״ צום אי און באילעבאם צום אי שנאה
שא«. צען

 םיט 8שא גאנצמר דער איז םנשה׳ן
 נע־ דערעסעז געװארען, םיאוס <ןאאו?ם די

 באשלא־ האט ער און בײן ביז׳ן ווארען
 שא& דעם םעהר װייל ער ! אױם :סען
 אר »ז אגקוקען. ניט סלאוסס די םים
 א מיר אויוי ס׳איז װער םיר, צו וועה און

 םאראכ־ און צארן םיט ער האם — מבין,
 נאר באאעבאס. יועבען נעטראכם טונג
 םבי?. א ער איז ס^אוקס בײ ניט, גאר

 װארט, װארט, בעםער. ער זױים ^אוסס
 — טאטען, זײן םון ^אכעז נאך וועל איך

טרייםםעז. זיך ער םלצנט
 אויסער אםעריקע אין האט םנשח

 יאר א חזן, א בײ געזוננעז אויך ק<אומס
 האס ער און כאר דעם געםיחרט אויך ם»<

ער איז, עס װאם ויין 5זא :משלאסצן

א• א געװען איז דרעזדען אין אויך י
ם׳איז סאי־אד. ארבײטעי אן יאד
 דרעזדע• די זונטאג. א אין געװען אויך
 סאציאל• דרעזדענער די און ױניאנס נער

 ױםיי יעהרגיכעז א האכען דעטאקראםיע
 שםאדם די ״אױספיוג״. אן — ט!ב

 סך• יעהרייכעז א אונטער ציהט דרעזדען
 .5האנדע< און אינדוסטריע איהר םיז הכ<
 ״פעיר״׳. * שאר סוםט ױיני םאנאט אין

 דרעזדענער םון אויסשטעיוע אן ס׳איז
 ױם־םוב״- איז שטאדט די ■ראדוסטען.

 •אר־ דעטאקראטישע סאציאי? די דיג.
 םיט׳ן זיך באנוצען ױגיאנס די און טײ

 ױם־ א האבען אח שטאדט אין ױם־טוב
 א אונטערציהען בײם זיך. םאר טוב

 איגדוס״ דרעזדענער םוז הכי סך יאהר
 איז עס אז ארבײטער די םיהיעז טריע,

 די אױב און ארבײט, זײע םוז הכי סך א
 זײער דאס איז ױם־טוב, אין איז שטאדט

 מיט ״סיקניק״ א דאן ״t האבען םוב, ױם
 איערלײ און *פיקניק״ שאר׳ן פאראד א

פיסניק. דעם בײ ספארטס
 צד געװעז זיינען שםאדט איבער׳ן

— פאוסטערס גרויסע קלעפט
אויפשטײג״. צור ״געװערקשאטטען

םארש׳׳, אם ספארם־פארײגען ״ראטע
פיהרם״׳. דעםאקראםיע סאציאיל ״די

 איז זעסס זונטאנ, באשטימטעז אינ׳ם
 מאדשירענדע גרוסען האבען םריה, דער

 םיט שםאדט די געװעקם ױגענד־ס<ובעז
— םוזיק

אנהויבען. דך דארף פאראד דער
 שױן סאראד דער איז אוהר אכט און
 —םא האבען אהבײטער גאננ. אין געװען
 האבען טעכטער און זיהן זײערע ;שירט

 — סיגדער קיײנע זײערע ;םארשירט
ען ב ^ו םארשירם. האבען — שו
געסיאםערט. האבען םאהנען רויטע

 מארשירענדע די געשפי^ט. האט םוזיק
 צותוקעי• טויזענטער געזונגען. האבען

 םעגסטער די םיז און טראםוארעז די אויו*
םיםגעזונגעז. לעבהאפט האבען ארויס

).8 זײם אויןי (#לוס

 ער קאנען, ניט ^אוקם די מעהר װיצ
חזן. אאס שטעילע א זוכען אנהויבען װעמ

 און שאפ דעם פאראאזעז האט משח
 האט ער חזנות־שטעילע. א זוכען גענוםען

 דאור געירואװם םאי אײניגע אפריהער
 גיד ארום שטעדט^אך ^ײנע אין נעז

 גע״ איז ער גוט. נעװען ס׳איז און יארק
 געצעקם האט עולם דעד אז זיכער, װען

דאװנעז. זײן םון םינגער די
 זיכערער דערםיה^ם זיך האט םנשה

 , אדווער־ אן ארײננעגעבעז האט ער >צץ
חזגות־שטעילע. א םאר םײזמענט

 אדווער־ דעם אויױ ער האט ג*ײך און
 א םון ענםפער אן געקראגען טײזמענט

 דעם מיט אפנעםאכט האט ער און שוהיצ
 אױןי דאװנען קוכיען צו שוהיל פון שמיט

נאכט. צו פדײטאג א פראבע
 גום מנשה זיך האט פראבע דער צו

 די אפגעהים זיך האט ער צוגענרײט.
 זוערען, םארקעאטערם דט 5זאי זי האילז,
 םאר־ האט אויער, לויזע געטרונהען האט

 ער װען און בערדעיל דאס ^עננער לאזען
 ער האט דאװנען, געהן נעדארםט האט
 צי- א מיט םראק א אין אויסגעפוצט זיר

 5ס'זא ״װעסט״ וױיסע א םיט און ^ינדער
 םא* ס׳זאיל און שעהנער װאס אױסקוקעז

אײנדרוק. םעהר כען
געגאנגעז. מנשה׳ז איז דאװנען דער

 אםי*ו שטימע די זיך האט 5סאי פאר א
 םארריסעז, זיך םארטשעפעם, בױסע< א

 ער האט באילד אבער װעג, םון ארונטער
 ריכםײ אױם׳ן םארקירעװמט \וידער איהר

 און בשילום. אדיבער ס׳איז און װעג נען
 האט אז־ער נעדוכם, זיך האט מנשה׳ז

״היט׳׳. א נעםאכט
 זיך איז ם5עו דער װען דאװנען, נאכ׳ן
 א צוגענאננעז איהם צו איז צונאננען,

 וועםעגם אן נבאים, שוהיל די םון קאםיטע .
 אפהענ־ געווען איז שיקזאיל זײן ם^יגות

 געװאחנן םינסטער איז םנשה׳ז און גי^
 דער םון שפיץ דער אן אויגען. די אין

 איז עם, הײסט מביץ הויפט דער האםיטע,
 באילעבאם, קלאוס נעװעזענער זײן נעװעז

 פור־ ט אין אויסגעפוצםער אז סוגעל. מר.
 איז ציילינדעד גילאנצינעז א איז און דוט
 צונעגאננען. איהם צו ערשטער דער ער

 אוײ אויםנעזשמורעםע שמײכלענדע םיט
 זיך איז האנם די דערילאנגם איהם נעילאך

:אםגערופען איהם צו
 איר אבעי שילעכט. ניט געװען —

 םלענם טאשין ביים כינשה, מר. ניט, ווײם
 נע־ ס׳האם בעסער. זיננען אײך עס זיך

 זאילט איהר דענס, איך טעם. םעהר האם
 איבער־ פראבע, אמאיל נאך םאכעז קומען

 םיד װעאען נאבם, צו םרײםאנ אכםאג
 ? אזױ ניט איהד, זאנט װאס הא, זעהן...

 איבע־ די צו נעװעגדעם זיך ער האט —
״קאםיטע. דער םון ריגע

 די האבען — אזוי, שור יע, יע, —
נעײעז. םסכים איבערינע
 שױן איז פיאבע א נאר צו אבער

 םח ארויסגעהענדינ געקוםען. ניט מנשח
 צײז, די מיט םארקריצט םנשח האט שוה<

 אוים׳ן סולאס יא יט םארםאסטעז זיך
:ארויסגעברומט און שוהא

 ער איו דא !טאמעז זײן איז רוח
 ?עאמר דער אוםעםום םבין. דער אויך
״ווערען עס זאא פאר׳שרםה׳ם םבין, !

H
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״או שרן איזאפא איו סססוױסטעז
״ױדאנס ספסדגיע ו ויט ט דורכגעפאלען

;Hז
ץ1

po • .דעםביצער
 ‘סקעב קאםוגיסטישע סיצטיגע די

 זד pc ױניאנם טרייד די po טאהטיק
 ‘לא דעם סוגטער שטסטען 9פסרסיעינם

 נישט סיו ױגיאנם, 9אפאדצי סון וונג
j,* צצשםצרוננס־ קאםוגיםטישע די סון 

 דער פון ױגיאגס םרײד די סין וורבײט
 װי סלט, סזױ ■ונקט איז וועלט, נאחנר

 ױניאן טרייד %ױטער חנר איז עס סלט
 עקזיסטירט ותלכצר אעטצמסציאגסל״,

.1921 ?ײט
 *אפאדציאגס״ 9קאםוניסטיש די
 8 חעכער סלט שיק סלז*, ,no מאקטיק

 סיז סױםגסבצ אײגציגע איחר און יאחר
 די םסרכאפען צו דערין, נסשםסנסן

 אן po ססרװסנדלצן וײ ױן מגיאגס
 קאפוניםטיששר דער םון אינסטרומעגט

 װעײ םיט אבסו םפטאחנן די אארטײ.
 ■אליםית ױגיאן טוײיד םאכמװער די םנ
עד פסרשײדענע אין סגצגטצן סירע און  י

 שטענדיג וזאט בסנוצט, זיך חאנען דער
 דאנער־ און םא;טא: דען9י נפפיבערט.

 יא־ נײע םיט נצתומצן זײ ןיעפן *טאג
 און װאס מאפפס-כתטאדפן. און ?וגנען

 סױסגעפרוסוױ די פריגצייצן, סיר ותן
po גישט, סרבײט םסטאדצ — po אין 

 אי? בסלד און סיחר, םיט םיסטקססםסן
pvr אויסדד םצטאחנ גײע א װחתר 

 אװעק״ וױחנר איז און גזןוואחנן ארואװט
 ארטע די צװימען נעװארען מ<ימט
 םאםיןוחנר די חאבען אזוי און *םות.

 םעטא׳ נײפ געזוכט כםדר םטראטעגיקער
 אםדערפאילגרײכסטען אזוי וױ דען,

 באװע;ונ:, ױניאן טרײד n פארניבטען
 חאמן פאםאנחנ פחנםחנר א אויוי אח
 פאר״פיײ n אין אגענםען םאסקװער די

ran איע *ו*ו«אסען נעזרכט יקנדער 
םעטאחנז. פאתיכטתנם ניחנ סאל

אפאזיציע״ ^פאסודסטיעע דאןיגע די
p חאט ir געטראנען גופא ?יך אין o n 

 דער אפי?ו װײ< דורכםא<, אומוטענדיגען
 טרייד* דפר אין ?ײערער זיג נראסטער

ײ פאר איז באוחנגוגג ױניאן  גע״ אויך ז
 װי טגעל אזױ וױי< גפפאר. א אארען

 באחעד־ צו פאםוניםטען די געאיגגט אס
 חעסריכע אזעיכע ?ײ װערען ױגיאן, א *ען

 םע<ער־<פקערישע ״•ראקטיתער^אז^כע
 איעם טאן ררעילען װאס אפארטוניםטעז,

im זיך אײנצוחא<טען אבי װעינט חנר 
ע די אז זאםעיג, אין ם ס ג ר  ע
 <ער־ סאםוגיסטן ״רעװאיוציאגערע״ די «ו
 אײן םיט אפארטוגיזם. תאפיטעי א גען

 רעפארםיס- אזע^כע וחגרעז זײ וזארם,
 רעפארםיזם גמװאילטיגער וײער אז םפן,

 םאסען, די פאר ארוים גילײך ?יך וױיזט
 רעם p»* שנעל גאר זעהען נחנלנע

 רע־ תאםזגיסטישע צװישען וױחנרשפרוך
 געװײ זײערע און םראזען וואיצוציאנערע

מעשים. אפארטוגיסטישע סעגםאאוע
 די װאס םעטיגקײט צושטערונגס די

 דער אין אז איצט םיהרען פאםוניסטען
 באװעגונג טרײד־ױניאן אםעריתאגער

 אוג־ טאפטית, םקעב אפעגער זײער םים
 ״אפאזיצי׳אנס״ םון ^אזוגנ דעם מער

 םיט שױן אײראאא p» איז מניאנם,
 געװארען אויםגעפרראװט צוויק יאחרען

tut ̂יםען דארט חאמ גחנסטע די גע
.n>to

̂ו סאםונים• די וואס פראזעז, די אםי
 אין איצכ געכרױכען אםעריקע אין טאן

 זיײ קאמי .אפאזיציאנס״ .גימם״ וייאר
 אפאר ותר וױ א<ט, אזוי אויך שױן סנן י

 פראזען נײע די גוםא. לאזונג ויזױאנס
prism געגצז ארבײטער פון תאכמי א 
 n געגפן און בריחנר מיאמנן וײארע

 קאסוניס־ די חאמנן ױניאגם ארגײסער
pm אײראופנ אין psr אױסגעשפײ <אמ 
 זאך, נאוואוםםא א אבפר איז otr מנן.
 גרויסצ די װאס פײען ק*ייגע די או

irm r. תורח קאםוגיםםישצ ניחנ די 
 ײניאנס די אין ק<אםעז־קאסזי א וואנען

oogmr ײ גרישא חבר סון גאך יאך? 
 אפטא־ אין נאך חאט וחנלכער נ^װיעװ,

1920 ty n, קאנ־ שאא^טונגס דעם אויוי 
סאציאי״ אוםאאהעגניטנ די פון

 געיחד דײםמילאגד אגן
רי  תוועריד אססטזנרזיאסער ״
 וואס םדײדײתיאנס די און

 םאר וײנען אנמנשיאסעז איחר
 די וױ ערמנר םף א mop נײסעוי

 וױיסע n וױ ירן י*יי5*|*
מפ״  אבער חאט njmppn יי

. onm ,איאזײ פױם אז אײגתוח 
אן ית^גס ^  קאםו־ n וויי

pw -a pmo יזא ניניא ױח/ר 
 וויהצקאןסכורףו וי וײ■

מון גסױז א  ירן מ
סצגחחגיאײג on m< י

§ד »ר- «יןוי
«#.^1 V■*

//

 אדגײט^ר n נעחצצט געוױסצגלאן אוױ
 פאנסטרופטי״ חור *\m װע?ט דער פון

 |U( דך און גאװצטנג ױדאן טר״ד וחור
 אפאדציאנס נאשטצלט אױס מאסיןװצ
 מד 11,ײ סאט ד״םשלאנד, אין ױדאגס

 נאד דער פאר אגעריממן דך גאר סוזט
w וועיט צעד a nפון נאנחראט ר^כזן 
 נאות״ אואזיצאגס פאםודסטישער דער
 טצן6 רעס אױ(י און מדאנס די אין נומ

ײז פאטאינט^ח פון ו^מדקאגגועס  יי
h״ יאוונגג דעס גענעבען  p« Pnw 

 פאסודס״ דפר ילױט \" געװערפשאפטען
 אױגוסט, טען8 םון פאנע̂׳ רױטע# טי^צר
 נע• פראדנ דיתר וחוגען ער חאט ,1925
:פאמעגדעס זאגט

 פראגע א פאריז נכמ איז עס ״אױנ
 דעם \yp פאמאינטערן דער ותאכער גיי

 אוגתי װציכעד נײ און צונרעמן תאו
 רױ תען ד״טשיאנד אין ברודער״פארטײ

Tט די עס איז װערען, אידרם n װניאן 
 ױך יאםיד כײפאיל)... (שטארקער פראמ
 אימזתס, אײגעגע pא שפייען ניס איזא
p̂ גױנדצן נישט \vivp מיר p אײגענע 

 ױדאגס. גרױסע ד.) §.—(קאמוגיםםישע
 גצקאנט יא אפ^מ דאס 1כדו װא<טען און

 גצקאנט נים וײ מים to װאיטזנן טאן,
 ערפאיגדײמן אײגציגען סײן פיחרען

 וואיטען און קאםןי. וױרטשאפטייכפן
 «ו קאסוי תם אנטשיאסען דאך זיך םיר

 פאד• געסוזט איחם to װאאםען פיחרען,
 רי אז #גצותן װאאט סווי ותר ייחנן.

 איצס מיפ*ן װאס ארבײסער ^יסשע
pt ארײגגפפא^נן וואילטען ױניאגס די 
דעסא־ סאציא< די po אחנסס די אין

^ עז ט א ר # פ
po דאזיגפר דער yijn ,דגאװי^װ׳ס 
̂ערט וועיכע o בפירוש ערק n נאגפראט 

 מ;יאנס אפאדציע שאםוגיסטישע n םון
 געװא• גענױחנן דאס איז אײראפא, אין
י״ םון ססזר קאםוניססישער דער חנן  מ

 קא־ די ווע^כפן םיט ®ראנט״ אייניגטען
̂יםיתער שװינדמ? סוגיסטישפ  חאבען •א

 ברד נאאמוען דעם פאתאתן נעװא^ט
 w קאםוגיססישפן pא ארנײטער רער

 דא־ דער אױך וױ גאכדאם אכעד אךײין.
 םראנס״ ״פאראײניגספן po <אזומ ױגער
̂םצן וואס וױעיג זײ חאט  דורכצד געחא

 -חא •לאן, טײװיאנמתן זײפר םיחחנז
 פאסוניס־ זײער פון ארױסגעזוכס ךײ בען

 איײ אין דעם ארכיװ צושטערומס סישזנן
 לאזוגג באנקראטירספז יאננ שױן ראפזג

po אח ױניאגס סמעב סאסוניסטישע 
 אויסצופרואײעז נאך באשטיםס איחם

p איז עס סדינח. טפס׳ס אנפעי pא ir 
 תא״ נײץ די אז זיכער, װי םעחר אבער

 איז װעט טאססיפ osrpo םוגיםטישפ
 װאס סוו• זעיבאן דעם חאבפן אסעריקפ

א״ראוע. אי{ געחאט חאט זי
 אפאױציאנס־ קאסוניססישע די .םאר
 צו װאס נישסא א?זא, זיך, איז ױגיאגס
 איײ נאך אוגטערגעחן װעיען ךײ שרעקען.

 די ותרען. געגרינדצט וועיצן זײ רער
 קאסוניסטען די װאס אבער, באוועגונג

 װניאן, אפאזיציאגס דער ארום פיחרען
 מד ארנײםצר דער psr חאם pא קפן

 דע־ די געהאסט. טײער זצחר וועגונג
 חצ־ די פארביסערוג^ im 9םארא*יזאצי

 פיוד זײ װאס טעטיגתייס ב9או[.סק 9צ
 ױניאן״באוועטע. טרײד דער געגען רפן
 אידישע די צושטעחנגדפ. שהנקליך א איז

 פח אםבפססעז דאס וױיסען ארבײסער
 קיאוק די פרםאתנג. אײגענער זײער

 די םאריערס, די םאכפר, דדעם די אח
 שנײדעו/ םענער די און םײקארס קעס
 קאםזגיסםען די װאס גוט, צו װײסקן זײ

 עפזיס־ קודצעד זײער פון םשך pא חאבען
 תאםוניסםפן די פאתיכטעט. pשו טענץ

 חנר pt םשרתים בירגער^יכע זײערע און
 וױינן סאנ״ ״דער צײסונ^ סעםצגי

 אסעריפפ אין אז איערײדען, קולם דפם
 ספעצחר די pt רעוולסאס דער דאס איז

 םאר־ יוגיאז אח פיחרפר שלעכסע 9י
 ריכםיג גים און םאיש װי חעצסנישען.

 דצד־י ווערען באוױמן דא ?א< אי?, דאס
 צושםזד און פאתיכסונגס דער אז סים

 מניאז םױיד דער אין פראצעט תננס
 אםעריתא־ אן דשט^בלױז איז באוחגגוננ

ip נאר פרשײנונג נער i m ד דאזמער* 
 איבערא< עקזיסםירט פראצעס שטערונגס

 אגענםור אן עקזיםסירם עס װאו דארט,
 po פארסײ קאםוניסםישער דער פון

 חנר תאס דײםשאאגד אין סאסקווע.
 מד פארבאנד יתיאן סרײר דײםשער

 חנר p» כדםגייסנד םיליאן 7 ןױייט
 חנם געגעבעז האם זינאוױעװ ווען צײם

 אפאזי- קאצזוגיסםישע גרינדעז צו יאזוגג
 po דײםשאאנד. po מנ^נס ןױאנס
 n חאבען ןױיס פורציר ס םון םשד

מ ס  4 *ורמירתז נאװערפשספסען ױי
 אסמיס־ת דאר דורד ליחנרגדםג ם^אן
 צושםזד ןסו סרעסארסליזאציאג סישאר
 אםסםארדאםער דאר ארנײפ חטס

תיןן סין חאס אינמנתיןױאנסל י

 יאחר, צוױי 9צט9י ח אין ס^טגייתה
 חאבען ענ^אנד סין מאסודסטען n ױ*ם
 מנוםען םאסקװע po ?poga ן#אױפ ױך
w( חןר צו > v ^שאסד וײ װאס טאפטי 

פיחרט חאנא( |9טסט  איבערמע די אין ̂ג
 טרייײ עגגלישע n חאנען ״דער19י

םיט- סי^אן צוױי פסריױרען מדאנס
 בעסטער דער ניט א<וא דאס איז
 עס װאו דאז־ט, אינמראי סו נאוױיו,

 זיעען קאסוגיסטען, פאראן גאד
 בא- ױגיאן סרײר חנר פאד סאד9נ א וײ

 דער נישט דאס חןן איז צי 7 ויענוגנ
 נישט איז דאס סז נסוױױ, פלאדססמד

p̂ p נאר ערשײנוגג, אסעריפאנער שוס 
to אמוניסטישע איגטעדגאציאנאילע? 

 םארשיי־ די אין װערט 9יכ9װ #טא?טי?
 סאםױ די מצד אנגעםיחרט לענחנד חןנע

 פא-ײיימ־ פארשײדענע אוגטפר דסטען
 מאס־ םארשײדענע אונטער po דוגגען

1 o n חן\ את צי״ po די מיט םאמ^יו 
 םעםבער־ גרױםמ אױנענאױסמחגכענטע

̂וסטען שי■  ױניאנס נרױסע די םון פאר
 קא־ דער דורך יעגדער םארשײדצנע אין

 — ארבייט םארניכטומס סודסטישער
 איבער׳ז וואונדערפן צו װאס דשטא דך

 טרייד אידישער דצד אין צושטאגד
 אדער צ ppnpoo po כאװעגונג מניאן
 חגוואיוציאנע־ ״כשר׳ע די סםשר סייגען

 ״טאג/ טעסעניסטישען po נשסות/ רע
 דײטש־ אין סיחרער ױניאז זײ סויד אז

 זײ- אנדערשוואו און ענגיןאנד po אסנד,
 און פאר?ױסט און סארוססירט אױך נען

 ?אסןגיםטען די דארט פיחחגן דערסאר
̂י ספרניכטוננם זײעד  רע״ דער סרבײט

 זעמנער, דער #״טאג# םעמעני po נעגאם
 נידערטרעכטיגסםעז אױפ׳ן שסײט װאס
 ער וחןיכער פון שיסעיל ר9ד po סוס(
 גע־ הענם כײדע מיט ?אנג יאחרען חאט

 אוסגילי? ױניאן דמם זסחט און סזןן9ג
 רעכםער דער po ױז2ב p»>o po אײנןױג
 עי וועילכער סונטער םיחי־ערשאפט מדאז
 הארמאנײ po געיעבם יאמ יארען חאס
 אז זיכער, אי? גסחארכזאםסײט, שסר

 פיהרערשאפט סאםוגיסטישער אונםסר
 און גוט. און װאוייל זײן אילץ שױן װסם
 oypvov סאםוגיםטישע אונזערע וױ סזױ

 po געוױכט חויסט דעם אויו אײגען
 אויןי כאװעגונג ױניאן דער געגען סאםוי

 טאג ױי שענדען סון פיחושר שיעכםס די
pm, ̂גן אויס, סאג  דער־ דא זיך םיר וחן
 םא־ צו באססנט יעזער אונזערצ |9<ױנ
 די po אײנעם po םיינוננ דאר סיט כסן

 טרייד״ פאםוגיסםישע נאדײםעגדסטע
̂אן  םאר־ ״םאציסיג די וועגען סיחרער, מג

 װעגען און םיהרער, מניאן דעסערישס״
 האידערײ״ ״דזשאב סאסוגיםטישער דסר
רוס^אנד. אין

 pc •רעזיחננם דער םסלניטשסנססי,
 האם ױניאן, םעססטײי רוסישער דעד
 גע^ענמנהײט ס געהאט pmv ^אגג ניט
 דארט האט po דייטש^אנד אין pn צו

 ױניאנט, דײטשישע םארשײדענע כאזוכט
 ̂םאררע־ די פון געפיהרט ווערען װאס
 דעם ויטdo>p. >5 ארבײטער po ״טער

 האם ,1928 מסי, טען20 םון טרוד/#
 פאתיכטעגדער זײן איז סעיניטשאנסהי

 ״דזשסב סאםוניסטישער דער po פריטיס
 טווערער pc גרעס5קא אויס׳ן ,-חאאדערײ״

 סנםקענענגע־ דיסםריתם, ױניאן סרייד
 דייטשע די םון אידעאיציזם דעם שטעיצט

 םא<• האט po פאררעטער״ ״ארבײטער
נעזסנט: גענדעס

 ;אר אנטשטעהט עס װי ,סזױ
 עט־ אדער ארגאגיזאציע 9ײנ5?י ס עיעס
 ארער בױרא, פסרבאנד׳ס p’5»p ס װאס
 ס ב<ויז סנשטעהט עס װי שגעל סזוי

 טעטעסײט די סארגרעםערען צו געדאנק
po בסגעגענען םסרבסנד, ̂וניאן טרײד ס 

 פוגקם סרסנסען ס םיט נ*ײו זיך םיר
po דער איבריגענס לײרמ עס ותאכען 

 דיזער po סססוסט. םאװמםען גאגצער
 באצאיוטע דאס — סיז סונתט סרסנקער

 שוין ווערם סרבײט די באאמטעגטום.
 D9 סז ארגאניזירט, אופן סזס׳ן אויוי

 ווערען אגגעשנמיט סוסגסדיעט ?איצען
 ניט וא געהט םיר באאםטע. באצא^טע

̂ויז  אויסגא• סינאנציעילע גרויסע די po ב
 אז דעם, ותגען םעתרער סך ס נאר בען,

 (0 שאםען םוזען סימשטענדען סזעיצכע
 צו םיהרען po סטסאסםערצ אוםגעזונטע

 טיס ססעציעיצען ס סון שאסונג רער
 ואב1 *רך בױראסראםי^ ױגיאן םיײד

psr אז אנגעוױתן, ס̂א אסט דצרויוי 
 סיר זײנען כאציהונג דאזיגסד דער סיז
 רוםען םיר וועלכע די, סון ערגער םך ס
 צוױ־ קען מעז יתיאניםםצן. טרײד ע5י9ג

 מנװערקשאםטכד רוסישער אונזער שעז
 באוחד ױניאן Tno דצר po באװעגוע

 אנדערע po סון דײטש^אנד אין טגג
 םארנױײך שום סײ\ םאכען נישם יענדער

 po po אינהאים po גישם אסייצו —
 צמע־ םיר מוזען סונדעםםוועגעז םהות,

 שטעהען הינויכםען סך ס po אז כען
 םערב־ די נצגען צודיק סך ס אוי^ םיר

מניאנס.״ םרייד אײרססצאישע
̂ןנענהײט די נעחאם חאב ״איך  גע

 אין ױניאנס סױס^ןנדישצ בסזומנן צו
 P'o pa איד ויעז שםידט״ סראווינץ די

 ױניאן סזס po סרײמצסוםסן אוחנגט
t חאנ o אמסטואסצן דארס can םשסר׳ 

7vnp n■ v d v if w  n■ no« ר»

jreesMa ys^ tu י<6תי :פחןנ אץ־ 
 די «פארנאנד *ײער «עח<ם טיטנייחנר

 םיטניידער 600 ניז 400 םון םיינםטע
 דער מחנר. נאו iVe» םאנכע און

 ארנייטען טרעומורער חגר און םאערטאז
 אוימר־ זייגעז זײ אוטזיםט. םאר אנעד

 עוזתד זיתר אױו ׳מסאיץ נעװעחנליך
 מחמחיען ”t און ױגיטו רער אין אסט
 װי־ מױן ?יינען זײ coy װי ׳שטאיץ םיט
̂ט דעו  איז זיי םאר נעװארען. ערװעח
 םיח־ געװערתמאפטם א po טיטעי רער
 ניר םאנ יעחנן עחרעךטיטעא. אן רער
 אין חנגלעסעסינ זיי געחען ארנײט רעו
 עראיידינען און ױניאן דער טון אסים דעם

v טאיכטזן.״ ױניאן זײערע דאוט
 פיחרער קאםוניסטי׳טער א זעהט אוױ

 אין נאווענתג ױניאז קאנסטרוש־טױוע די
 קןוטר א אורםײאם אזוי אןן װעאט דער

 . גחיםעד v םון פרעזידענט ;יםטייטער
 ,דזעאב דער װעגען ױגיאן װס״שער

 חיי״ אין קאםוניםםעז די םון האאדערײ״
 cm נאו אז נאוינ איך רוםלאנד. אינעו
 האםוגיסטעז, די םאר כאויז ני׳עט איז
 פאר ייז חןנענאט דעם םאר אטיאו גאר
 ציי־ טעםעני דער םון ,פראפעסאר״ דעם
זאך. איבערינע אן יירו׳ט יעוער טזננ

 און יתיאנם םתענ תאםוניםטי׳טע די
 אס׳ד אין וועם םעטינקײט *ו׳שטערונגם

 האבע! אײראפע אין וױ אזוי פוגקם ריקע
מפאח. מיאום׳ע א

איימפא פון כדיװ
m• 7 לום4(  pc(

 די po צוזאםענגוט א גזןװען סיז עס
זײ. אתס םענשען די po מסרשירענדע

 נצװען גיט סאראד דעם אין איז עס
p'p איז ס9 ;ר9כאראקס מיליםזורישצר 

סא<הס״ןזארצינ?ײט. גסװען
 ר9רס9חונד סי<ע po דיװיזיצ א

 םסארט־ 9שװארצ po אמצםאז מײדלאך,
 די po ן9סאחנ רױטע סים po ק^ידצר

 דיװי־ ?ײ נאך po זי> םאר po ;הענם
?po o r ,אמצטאן בתורים po רויטע 

 קאיינצ םיט בילוזעס 9װײס po ד«ויזען
 דאן הסנט; די po שטעקלאך 9<ײכט

 פאד־ גאר אויך און ד*ן, ;קינדער־קיובסן
 סעסטע, םצנער, ידיעהריגע9םיט אוים,

 אכער םראט, po טראט בדײם־סיײצעס,
 |...9צױג9אנג ניט אגשטסכ אן אהן

 יסרסד־סצע־ די םסרגייכעז כ׳האב .
 ס9נ9סארסד־סצ די צו דרעזדעז סוץ געס
po ־־־ בסריין

 געםיײסם זיך םען האט דארטען
 ,-9ב די אין ;סאלדאםעז וױ אױסצוזעהן

 קאמוניסםעז די זײנען דיװיזיעס לעער
 po םיליטעריש. אזגגעטאז גמווען ססילו

 י אננעםאן געורען נאר מעז אי? דרעזדעז
ױם־־טוב׳דע.

po כאראסטעריוירט זזאם דרעזדען 
 •ס״ דער נים דײטשלאנד; איצטיגע די

בעריין. אין ראד
 כסראקטעריזירט זיך האט בערלין אין

 זײטי־ דער איז דערסאר מאםוניזם. דער
 ארבייטער תאלט. נעבליבען עוילם נער

 — סאראד בעמינצר אינ׳ם געווען זײנעז
 אויך זײנען ארבײטער אבער ;אודאי נו,

 זוילהעלם׳ס פװן יסראדען די אין געותז
 דײטשלאנד װיילהעלם׳ם און דײטשלסגד.
 סזױ אויוי נאר יעבט זי סארשוױנדט.

To, 1וואר״ ס זײז דסרןי זי װיםיי אױוי 
 ניט. םצז טאר איהר סויסילעמן אז נוננ,

 בצריינער אינ׳ם םארב םיליטערישע די
 ס — סאמוניסטישצ ס געװעז איז פסראד
 pyp נים — שרצקצז צו צייט װאם םארב

 דייטש• סיצםעסר דער םיז םאלקס־שםריך
 נים וױל דײצושיאנד איצםיגצ די לאנד.

p’P ,איז י9 |9וי ססייו מיליטאריזם 
 וויל דײטשיאנד איצטינע דײ ״רױט׳/
 ר9י po הכל סך ס און ארבײט, רוהינע
 — Tno־op^o אמת׳ע זײז זאל ארבײט

 חאם יארסד ד^זדענער דער זוי סזוי אט
םארגסשםעלט.

אי־ נססאחרסן נאכדצם שוין ביז איר
 נאך זיך *י! זססענדיג דײטשלאנד׳ בער
po אײנדריקע. נאד

״איװנינג דער ®ת קױטיקער
השם״. ״קדוש װעגען פאםט״ _______ \

 ■ראסינץנט^ר דער ®ח סריטיימר דער
 •אטט״ 5,איומינ די צייטוננ עננליעער

 זוײסוגנ מאנםאנ׳דעזױ־ דער אין ׳טר״בם
 ותום־ווערם המם״ emp, א׳ט׳ם ווענען
 אין דןרםאינ גרוים םים נעמפי^ם איצם

 אח סםריט מ14 אויןי טעאטער, סונםם
:טאינענדעם — םהײער ױניצז

 םא־ים פון דעז׳פי און סמניתננ .די
n m r, תיםמײי״מ האט* v in w  w 

Mp רירענחנן און עםארקען w p v w פוך 
 חנתרײגם אח טיעסײם, םערתוױרדינער

 טריאוספפן װיכםעםטע די סח אײנעם
 טפפיגגט היםםאריטזנר גאנצער דער אין

 סיר קוגטט “אידיאמ דעד םיז פעריטדע
- באוחגטמ״. אםער
ײ חנחיו <חנרט«י די  ' 3iratt n נאר אונו ביוײבם or •יײן. ייד ®

pwr>a םים ty זיר

ג־גי ו ־
V

ר ע ג

לעמעז אוז m פוז m פוז̂;
ױניאן אונזפר פה לעגען דעם

 װאח _ אינטעלינענץ קלאוקםאכער די ווןזגען םײנונג באראורם סעקרעטער
 פרא זעלבער דער וועגען זאנט קלאוקםאכער עחרליכער אײגםאכער »ן

 5א די פוז פראחקט א איז ארכײםער אידישער דער אזוי װי - גע.
שוױנדליש־ א - װײל. « פאר ססחר א איהם כײ איז «לץ און שטענחןן

 א איז דאם — נזלן. « ש»ר פארשםעלט עלםער דער אױף זיך האט װאם
 - יוניע״ םקענ דער פון געזינדעל קאםיםארםקען דעם װעגען םשל

קלאוקםאבער זאנען ,“אפגעטײלט זיר חאכען זײ װאם בעסער ״ם׳איז / איי ןוער ןױסען איצם קןןן ןםע ׳1׳ ״ V It V <ך י

קורינםקי פ. םון
 זיך פארנלוםט עם או אמאצ, פאםירט

 נידעריגער, םלאר y םיט ארוגטערצונעהן
 םעקחגטע־,' דז׳טענערא< pc אפים צום

 — ׳טםועס y כא*ע| און בזא־אװ, ברודער
 ניט ty זיר, סאר^טעהם — }׳ oyn םכח

 װענען כאר װי זאן־ אנרער הײן װענען
 ווע־ ׳שוין רעדט מען ty און ױניאן. דער
 ניט שויז מען רנעסטyם ױניאז, דער גען

 עניז, דעם דורנצו<וםםעח« לבינו בינו
 איז םם־חמות יןאםיסארםקער דער װאם
 און אברים רם״ח אלע אין צונאננען זיך
יויאומםצכע־. די םון בלום דעם אין

 ׳שםועכ דעם אין אוים טיר נעםינען
 םם״חםות רער ry באראװ, נרודער םיט
 עטיי־ y װי ■ױוצױוטדינער, קײן גיט איז
 פלוצ־ זאל װײבע< גיםטינ ױננ y ty נער
 םײ־לע־ y אײננעבען איבער־נאכם )<וננ

 װע?־ pt ,?yoi^ ייבען איהר םם פע<ע
 נאר זוערען, ■טור <y^y םיט װיל י1 כען
 ״ששח םון נאר נאך ׳טטאםט םע׳טה די

 די ײען צײט דער םון בראשית״, יםי
 און נעװאיע!, אזיםגעלענט איז ױגיאן

 דעם פיעםטעז צו *נגעהױבען םyר מען
 נאםעז םים׳ן םאכער דרעס און קלאוק

 בא• נרודעי לויט .אינםעליגענט״...
 י1אוי שולד גאנצצ רי לינט םיינוננ, ראװ׳ם

 אי• דעם צופיעםטעט האבען װעלכע די,
 נא־ דאזינען דעם טים ארבײטער דימען

o אם םיט מען. n ײ םען האם נאמעז» 
ity' דעם אין און קעי, די פארטשאדעט 

3ytra ױנט1םאו־ קלאזקםאכער דער איו 
 ״אינםעלי• םון װינעלע y אין נעװארען
נעמ״...

 איו — ענין, דעם ברייטער סאכצן צו
 דרעםטאמר און סלאוק איצטינע די נאר
 אידיעע גאנצזנ דאם װי לטy ’tty צרה

 ms׳o װי זיך, דערמאנט םען װען .pלyס
 יאה^ םערצינ אידעז די נעסיהרט האט
ײן נעםאן האט און םדבר דעם דורף  ן

 ,־־yD דעם פון ארויםצורייםעז נעםטעם
 אײגענ־ קנעכםינע די פאלס שקיאפםען

tVQCKt7, אין האט ער װאם T t אײנ־ 
 pn u״yt וײ כדי טצרים, איז נעז»פם

y װען פונמםטװענען — םאלק, םרײ 
 דאם האט ע«עם, צו געקוםען 1אי עם

 צד און סענינ, y עטyרלyc גאר םאלס
 קענינ y םאר רלא:גyc דעם םיט זאכמן

 אא גיודער־פרי^ v אנםװיפעלם דך האם
 אנטװײ ויך האכען ברודעי־־קריג םיט׳ן
 עם װייל רכילות, און איגםרינעם קעלם

 וײן צו נעלנים נענוג געפונען דף האנען
 ביטע־ v געווען איו םין* דער און קענינ.

 אלײן טטח ty געװען, t־K םוןי חס־ ;חנר
 דאם דעחעחז צו געװען זוכח ;יט האט

o װען און ;לאנד םאר׳טפראכענע y i אי־ 
”I נעפוםעז שוין איו םאלפ דישע P ארץ 

 פריג םיחרען געםוזט די האבען ישראל
 דער את םוןי דער און ;אוםות !ינען טיט

 י1אוי ניז גלות אידישעי לאננער ל»נער,
טאנ... ה״נםיגען
 כדטח אין נאר ty דאס, חײםם אלזא,

 אייננע־ עוין םען האט צײטען רבינו׳ם
 איבערםריבע־ ״דער םיט איחןן די רעדט

 דאם וײנען די ty ,«t ווענעז םיינוננ נער
ײ ײty 1 עםויםעל, םוג׳ם אויבערשטע  וי

ײ tv און בחרתנו״־םאלל דאם,אתח נעז  ו
 אױסדןרװעחלט tv ױי לעמז דארםען
םאלפ.

 אווי אמאל נעװען ם׳אמ װי 'tty און
הײנם־צדטאנ. אייך איז

 דעם נעחאלנמן חאבעז םיר .װען
 אינטעלי• tv רyפ ארנײטער אידישעז
 ערקלערט, באראװ ברודעי ד.*ט נענם״,
 םעוזו. מלבען B5T <צט*כט טיר .האבען

 די tv ארוים, איצט יך1 שטעלט עס
ד טynנע האמן קלאוסםאבער  אדז ײ

3yc דער tty i y w, >וי לאנ\ n 1אי 1 
v שםארה, נעותן i y דערפאר ניט oyn 

 צו נענוג אינםעלינענט געזוען איז ער
 v pc בארײטתג ריכםיגע די םארשטעחן

 נצצאחלט cyn סלאוסםאכער דער ייניאן.
 פא- נעאאט םורא vyn ער װײל דױס,
פלאופםאי חןר jn»«yp נריװענם דעד
ארץ נןחאט טyn מר  ny'TV y פאר ייד

 אור־ ועלנער דער םאר אלץ באאמםען
 איז cyn אינטעלינמנץ pn ניט ואמ.
on םאכט די פשוט גאו נצווץן, נורם 
ימיאן. דצר םון

 oyn זאכען nan אלצ די טראץ ,און
n n נןפמאװם פלצט^ל קלאוקמאבעד 

<|אןרםייםצל״ tv אדיינצו׳ננב׳צניז . V
 גימ <yt קײנער tv ארבײימז, אגגאונעל

 שנדײר־ nnyMmnMnii חנרפון, װיסעז
 אויוי ey ו, .t א. פריח חנם םון זזיים
 m אדסגצדדיפם nn oyn אזפן יזא

_ איגטנלי^ןר
«• * •*<*•

ױנ־ די זוען דאסאלס, דאר מה ״נו,
m סיז יאז m ,חי^וק־ דעי האט שטארק 

 א זאכען, אזעלכע געטאן כסדר מאכער
 סרײער » איז ער ווען הײנט, שויז פשיטא

 — !װיל \ואס טאן קען און סויגע̂י
 ״איג- גאנצע זײן א\יס טאסע ער גוצם

 אײ־ גײן אליין זיר לעגט און טעליגענץ״
ארײן״ ערד דער איז לען

 ביז םײנוגג באראװ׳ס ברודער מיט
 אבער אײנשטיםי^ אינגאנצעז ניט איך

 און קלאוק די po האגז־לועען די צז
 צײט איצטיגער דער אין כיאכער דרעס

 אזעלכע אויף ארויםסיהרעז אײנעם העז
 צװײ־ קײן גאר איז דעם אין געדאנקען,

ניטא. סעל
A

 עסעס האמ םײנוננ באראורס ברודער
 הארצען, סײ\ po ארױסגעריסען מיר בײ
 דער םיט געראנגעלט זיך האב איך איז

 האב איך געסיהלעז. טײנע מיט איז דעה
 דע־ א שטיל דער איז זײ םיט געסיהרט

 אויבעךגעבראגטער דער װעגען' באטע
 האב סיך און םײנונג, אינטערעסאנטער

 נאכגעבען געװאלט גיט םאל ?ײן םאר
 קלאוקםא־ געליבט םײן אז געדאנק, דעם

 סוז היסוך דער זײז גאר זאל כער־םאלק
 גע־ איהם װענען זוערט עס װאס דעם,

זאנט.
 דעם פון אשיס איז אוז גאט העלםט
 ב. מיר צײגט דעסארטםענט אמעריקעז

 קיאוס״ באװאוסטען א י1אוי אז םאזער
 צװישען באקאנט סיז ווצלכער מאכער,

 םאץ עהיליכער סז סלס ?לאוהםסכער די
po אם שכל. גרסדען ס םיט םצנש סיס 

 ווע- גיורעדט זיך האט ר9קלאוחםסכ דער
 דעם סויח הלאוסמסכער ברידצר זײנע געז

: pר־־לש9מאכpלאוp םאלגענדען
 סײך איד זאי — ער, זאגט — *װאס,

 po •ראדוקט א איז סיד רער :זאגען
 אםאל איהם האט מען סומשטענדען... די

 טאציסליס״ דצם סאציסליזם, געלערענט
 ס סיז מענש ר9ד סז י־בית,1סל טישען

 סז po סוםשמענדצז; די po יראדוקט
 ער ארבײט םסרװאס סיהם סרעגט םעז
 סייך ער ענססערט םאג, ס דאלסר 8 םסר

סומשטענדצז״... ^די גלײך
 איז — סארט, ער זעצט — ״אזוי,

 םיר םיט חאט ר9 רבין. מײ\ ם>ט געװעז
 םאר ^אר ^גימיףי נסרס די געלערעגט

, חג״ך.
 םיט צרח די סיז זאך ס נאד ״און

 בלױז סקזיסטירט סיד ס סידצן. סונז
 םאר דזשאבער ס סיז צר װײל. ס סאר

װײל, ס סאר מסנוסעסטשורער א זוײל, א
 «*0 סן אוז װײי׳ ס ססר סאגטרסקטאר ס

 זעחען סזוי און װײל. א םסר רײסאר
 קאאסערײשא- זײנען 9ליגק סלע סז םיר,

 בלויז אזיך סיז לינסיזם דער וױיל ניסעס,
 ^ױניע״ 9נײ די po וױיצ, ס סאר זאף א

װײל. ס ססר בלױז סודסי דאד סיז
 לערנען געװען אונז םױזאל ווצן ״אבער
 װאלטען סאציאליזם, בעסאר ױניאניזם

 ״סראדוחט״ נרויסצר סזס געווען ניט מיר
 װאלטען מיר po סוםשטענדען די סון
צרות״... די צו געסוםען געווצז ניט

 סיר סרעג ניט״ סיחר דצגקט po״
 סיג־ סז סיז ללאױןםסכער דער ״סז סיחם,

 םען סרן םענש, נשםח׳דיגצר םעליגענטסר,
 צוסססען געיסרסט סיהם צו זיך האט
 ״נשםח p»t לויט ארגסניזסציצ, דער םים

״7 װילעז po םסרלסנג
 חאט — \" ססאדיל לײן ניט *דרצהט

 ,,דצם — בײזליך. גצצנטםערט םיר ר9
 נשםח po סינםצליגענץ סלאוסמסכער׳ס

 געלעגסן, סלעםאל סיז po סיצם ליגט
 לאס. סין נים ר9אב ,9•יסט סין סיחם בײ
 חא״ קלאוסםסכעי• די סון םסיאריטעט די

 באנ־ דסם גסחסמ זעען סין סלעםאל במן
 אסצונארען באנדעל דעם םיט סון ךעל,

 *עקענט. נאר חאם ר9 װײם װי ױגיאן די
 רעױא־ ר9 חאט באנדעל דצם דורך סון

געםסכם״... לוציעס
 םון רײד די סון זעחן צו סיו ס9 װי

 סלאוק־ עחרליכעז סשום׳צז, דאזיגעז דעם
 םונ׳ם ניט בסראװ ברודסר רעדם טאכער,
 לסנג־יצהרײ סםת׳צר, po גאר פיננער,

 םונדצסםוועגצז נאר ערססחרונג. גער
 סונ• נימ סיגגסנצעז נאך זיך סיד גיב

t םער. o חוסר <וט ורײם נאך גין 
 דסן רשטpo 9 צגין, דצם ךײ\ צו ודװיש
t וױים o סענעז סיך וועל צי ניט נאד 

 דצר וועגען םײנונג 9סלם כױק בײמען
•9סרסג דאזמסר

A
D9 סםאל, זיך טרעסט to ווערט מען 

 חויכע po קלוגצ־׳^מ- 9סל סח סיד
^ נ י ג צוומדצן מסער ױך וױל םצן סון ס

ג י

 די״ דאף: וױיסט סיהר םאלק. צום
 םון שםיםע די איז סאלק po שםיםע
 גארנים טוט עט כנאסנות, און, גאט״.
באנג.

 אר״ גרוסע א לםשל, שטעהט, אט
 באארד־ דזשאינט דער לעבען בײטער
 קאםיסאר־ דעם װענען רעדעז po בילדינג

 סהעב־ גײער דער po געזינחגל סקען
: pהלש בזה ״ױניע״

 געװען ״איז אײנער, זאגם ״אםאל׳׳,
 אסגע־ שוין האט װעלכער שװינדלער, א

 האט ער מענשעז. מים װעלט ס נארט
 8 ער איז םויל םיט׳ן אז געװאוסט שוין

 מויל .םיט׳ז שוין קען ער ;םארםאלעגער
 גלױבט קײנער װײל אויפטאן, ניט גאר

 זיך ער האט ניט. מעהר שוין איהם
 א סאד םארשטעלט זיך און געװען םישב

 װאו װעג, מיטען איז אײעיז איז איז גזילז
 האט ער דורכפאהרען. דאדםען סוחרים

 װאג־ אפגעםארבטע מיט סארשטעלט זיך
 און ױנג אויסזעהן זאל ער כדי צעס,

 םאר האבען מורא זאל מען po שטארק
 די שרעקען ער פלעגט אזוי po איהם.

 צױ זײ בײ םלעגט און ססרבײםאהרער
 בי' געהאט האבעז זײ װאם אלץ נעםעז

- אונטער׳ן אדער קעשענע איז זיר א  ג
טעל.

סארבײגעפאה־ אגער איז ״אײנמאל
 ער po מענש, קלוגער ס סוחר ס רעז

 דעם סען מען סז דערקענט, גלײך האט
^ז דאזיגעז  םסר סאכעז גרינינ גאנץ ג

 גע- א האט נזלן דער וועז גזילז* אויס
 גיב !״שטעה :סוחר צום געטאן שרײ

 דעריסודזר זיך האט געלט!״ דײז סהער
 םון אראפגעקראכען איז נעםוילט, ניט

 ביײ די אנגעבראכען גוט איהם און םוהי
 דעם םון סוו* ס געמסכט האט דאס נער.

 םרײ איז דאן זינט po קסריערע גזלז׳ס
 םארבײפאה־ לע8 פסר װעג דער געײארען

רער.
 דערםוז איז גופס שװינדלער *דעם

 האט ער טובה. ס ארויםגעקומעז אויך
 העלםט םיטעל לעצטער זייז סז דערזעדיז,

 װענ דעם סויף גענומעז זיך ער האט ניט,
 געהן צו אנגעהויבעז האט תשובה, סון
 סיד א געװארעז איז po ארײז שוחל איז

 ער האט ש&עטער צוגלײך. אידען מיט
 סוחר קלוגער יענער .וואם .גאט, גצדסנסט

געמסבט״. םענשען 8 םאר איהם האט
 דער האט משל דעם צו נםשל דעם

:אוסן סזא אויף אויטנעבראכט ארבײטער
 קענען שוױנדלער האםוניסטישע ״די

 םיט באשװינדלען ניט מעהר קײנעם שוין
 גע־ האט עס לכע9ײ םיז צינגער, זײערע
 זיד האט עולם דער און האניג טריסט

 האבען גיםט. גאר איזזס אז דערװאוסט
 םון לעבעז א מאכעז גענוטען זיר זײ

כדו — ״ױניע״ םקעב א דורך — רציחח

 ס9י9 נאר קענען זײ אז טיינעז, זאל םען
 טרוקעגע פאר ס םיט אבער אויםםאן.

 צו סווי א םסכען ױניאז די װעט קלעס
 ברידער לעpo 8 *םריק׳/ :ײעם זײער

 קוםען נאך ײעיעז סקעבײוניע דער םון
 שוהל po ארײננעמעז זײ זאל מען בעטען
 po דאס), הײסט ױניאז, דער (אין ארײן

 נאד זיך װעלעז זײ סז װעט א מאך איר
 אלע זײערע פאר חטא״ ״על שלאגעז

מעשים׳/
 8 סרײן זיך מישט לס",8יעדענם״

 האבען זיי זואם בעסער ״איז צוױיטער,
 װיםען איצ& קעז מעז א&געםײלמ. זיך

 זײנען עשו און יעקב ז8 װער. איז װער
 האם חדר, איק אין צוזאמען עעז8געג
 ברידער, װי ררעכענט8ם דאך זײ מען

 אסלײקע־ געקענט עס האט װער װארים
 נאך סםילו ברידער. זײנעז זײ סז נען
 בית אין געהז םלענט יעקב װעז יאהר׳ 13

 צו דינעז נעהן םלעגט עשו איז הםדרש
 !8 געזאגט אויך נאך מען האט אפגעטער,

 האט עשו װעז אבער ;ברידער זײנען זײ
 םלתםה, אםיציעלע די אעעהויבען שויז
 די po צוטײלונג 8 געװארען איז דסן

װער״ איז װער געװאוסט האט װעלט
 דריטער 8 האט סזוי״ זאג איך ״אוז

 po ג&טאז שפאר ס זיר סחסלמז די םיט
 װילען, אלעמענס געגען רעדען גענומען

 דאך po ספיקורם סז זײז סעז איד ״ס
 איד, לס8 ווערעז םסררעכענט ער זאל

 אםענער סן שויז װערט איד 8 סז אבער
 איהם מיט שױן םעז האט ן8ד משומד,

םעהר^. ניט ומשא םנע שום קײן

 דעבאטע די נגען8אנגעג זיך איז סזוי
באסרד, דזשאינט po גילדינג דער םסר

 po רײד די און דעבסםע דאזיגע די
 עהרליכען דעם םון po באדאװ ברודער

 ארױ&געםיה״ט םיך האבען קלאוקמאכער
 אונםאר• אונזער po מײנונג דער אויף

פרץ. ל. י. געםליכעז
 נע- פרץ האט נשמה״ אידישע ״די

 שסםען, אידישעז װעגען רײדענדיב זאגט,
 נע־ 8 איז לעבעז, ארז ליטערסםור װעגען

 po פײגקײט, און גראבקײם םון םישסכץ
 pfi 8 עבודה, הלטע8באשטר לומדיש 8

 הסרצ׳י- עם םוז א־יז לערנעז תורה רבני׳ש
 עיבירות, און מצװת צו באציהונגען שע
n דרך פון o נאקעטעך ס םון עזות, און 

 און רוחנױת חסידישע הוילע םון נשםה,
 זועלט םאניסטישער סילאזאםישעד רײנער

אנשויאונג״
 די צוזאםעז שטעלט לץ8 .דאם אט
 א« וועג געח הײנט — נשםה אידישע

 אידײ דעם po גשםה רי זיכערקײט םיט
!סרבײטער שעז

שווער. זעהר שװער, ס׳איז בנאםנות,

.נעגער נײער דער
הײג־ כיז נאר זײנען םאוט דער סיז

 באשרענקונ־ סך 8 געבליבען מאג טיגען
 אי־ אלע po אבער צעטגרס. סאד געז

 נע־ די זײנעז לאנר םון טײלען בעריגע
 בסשרענקט. ניט דעכטע זײערע סין גערס

po נעגער אפגעשספט האט םען זיגט 
 דרײסיג po דרײ זייגען שקאספערײ,

 <ןאגגרעם, אין געלוארען ערװײלט נעגערס
 סן סארנוםען האבען סעהר סך 8 און

 לײ זויטענשאםט, אין ארט אגגעזעוזענעם
►ןונסט. און Tראט9ט

po םוםצעהן אדער צעהז לעצטע די 
 םעח^װירדיגע 8 סאדגעקומען Po יאהר

 געגער־ סםעריקאנער דער ין8 ענדערומ
 םאר־ ענדערונג די איז טײללוײז .װעלט.

 װעלט־ דער סון געזוארען אוחאכט
יאנען םלחסח.  נע־ גענוםען זײנען פ̂י
 סינדוסטריע די ארסײ. דער סין װ*רען

 רער אין סארגחנסערט. שטאר<ן זיך האט
 צײטוױיליג איז טילחמוז דער סון צײם

 איםמראציע, די ®•װאדעז ססחתסלטען
 באשיענהט זי איז םלחמה דער גאך סזן

 געםיהרט דןאט לץ8 דאס געװארען.
 נע־ דער po םײל גרויםער 8 סז דצרצו,

 איז סאוט דער םון בסםע^ןערומ גצר
 גע־ סנדערע אין געװארען צויגען9קג9יו8

גצגדען.
 אויס־ דערעער זזאט סראגע נעגעד די

 דער po סראבלעם ס זײז צו געחערט
 סאקם, דער איז *ױבםיגער <אג סאוט*
 גענוסען זזאט לײז8 נעגער דער װאט
 םארענמפע־ צו איניציסטװו די זיך י1אוי
ראסעךפראבלעם. דאם רען

 די איבער לײכט געטט נצגצר י9ד
 זיך חאט ער אבעד צי\ויליזאציע. װײסע

 ביי זיד וזאט עס צילען. 919אײ< 9זיע
 אז <ואוטטזײן,8כ דאם סנםװמןעלט איטם

 דער איז נענער, םערי<ןאנער8 דער ער,
 ^«רי<ןאגײ גאנצצי דער po סווסגגסרד

 "\r m צדמלערט, זזאט ער רסטע. שער
 רססע זײז רעסביליטירען צו איץ םיסיע

po סוינצן די po יועלכע וועלט, דער 
 שוואר־ יצום סכטונג אמהר םסרלארסן האט

שסלאסערײ. דער צוליג םצחחםמצגם ין9צ
po נעגער די האבען ססוט ר9ד 

 po סר*בלעם דאס אלץ גאך זיד םסר
̂וצר םאלישםעגדיגער  צםסגצי־ סאליטי

jrooo ר9זײ »  אבער איםט חגר סין 9ל
בעטער. •םאחחעלםניםםעסיג סיז

 שםאדט דסר סון טײל ס חסולסם,
חן9צ םוז ססרלויי po סיז יארק, נױ

 po םעסםונג סםת׳ע 18 געזוארען יאהר
 נענסרצן די ר80 ס;ג8ר שװארצער דער
 הסר- אמ טען8שטא סאראײניגטע די אין

 סיגטעלעקטועלזסד, דער געוואדען לעם
 ־8ב 8 .צענטער. סינאנץ און קולטורעלער
 דאס איז יהארלעם סון טײל ד״טענדער
 רלעט8ה אין נעגערט. סלן אי״געבטום

 סולס דער שלאגען צו אנגעהױבען האט
זועלט. נעגער דער םון

 8 <וי מעהר איצט איז הסרלעם
 װי צזע׳הר איז עט דיסטרילט. רצער8ש>וו

 8 איז עס רצע.8שוי סון געגענט 8
 רע־ הארלעם שטאדט. 8 1אי שטאדט

 טױזענם 175 װײניגסטענס איצט כענט
 אײגענמום סארמאנען װאס אײגװאױנער,

 דאס דאלאר. סיליאן זעכצינ סרום אויף
 po “שטאדט ״שװסרצע גרעםמע די איז
שטאסטען. סאראײניגטע די

 -9םאר< איז ערװסכוגג םאציאלע ס
ם בסלד po געגער. ביים קומען ת אנ  נ
 מעיתווירדע און אזיטגעשפראצט האט
 קולםור. געגער 8 נדערגעבליזזט8נ8ם זיך

 נע־ פאעזיע, נענעד און געזסנגעז נעגער
 ביכער. און זשורנאלען צײטומען, גערשע

 אפזזענ־ ניט מעהר שוין איז געגער דער
 כאטש װעלט, ״■ווײםער״״ דעד םון גיג

 היב- נץ8< 8 בײטראג זײן איז דא אויך
 דעד \ואו טחיה, אין זונדערס8ב שער,

 זעהד זיך סייזזלט אײנסלוס נע-נערשעי
שטסרס.
 1נע<ערע די צװישען פראגדעם דמר

 8 געיועז יאהרען לעצטע די אין איז
 סנערקענם זוערט דאס מעדתװירדיגער.

 to אינםערעססנט, איז עס אומעטום.
 אפ״ אויד זיר האט לוליחש פדעזידעגט

 םעםעתש זײן אין דעם אויןי געשטעלט
 דער זואם אט מאנגחגט. לעצטען צום

:געשריבען האם פרעזידענט
pow גע־ נעשיכטע טענשליכער דער 

 ט־ויסען סזס ניט ערגעץ אין םיר סינען
 D9 װי צײם, סורצער סזס איז פראנרעס

 9רסט נענער די 1מסכע צו באזויזעז הסט
po ט שטסטען, םסראײניגטצ וײ  D9 דג
t'o סד9* די געווארען סרויטנעגעגען  ם

פראתלעםײשאך. סיפײשאן
 צו- ס פיז סרױסגמוםען זי'נען ״זײ
 בסלד סון קנעכטשססט. po שטסנד
 9ססט9ח n צו דצחזויגצן Tt ̂האבען
 פדאפצסיסם, די סין בילדונג, אין עיטעד

)10 ויי• סײפ (שלופ
ilirti



 אוים דעריבער םוזען נדטגלידער די און פינישערס די כײ םיזאז גוטער א
 ניט צו קאםיטע עקזעקוטװו חןד פרן אפיל — צײם איצטיגע די נוצען
םיטנלידער. ױניאן

םענעדזשער. טירצםאן, נ• פון
 םיט־ די צו באװאוםט שוין איז עס \ױ
 היינטינער דער איז יא?«ר, פוג׳ם נצידער

 אױס־ אן זעהר א פינישערס די פאר םיזאן
 הײנטי־ דעם ניט ,טרױ ^נאר געצייכענט,

 א םאר גרײט זיך מאך און טאנ גוטען גען
 א לײט זאגעז מלחסה״, מ^מעגדיגעו

 האבען מיר װאס דאס און ווערטעל.
m o א איז עס װײל דאס זינען. אין 
 די אויסנוצען םיר זאיוען סיזאן, נוטער
 פארשטאר?ע־ א םאר ארבייטען און צײט
 םארבעסע־ א &אר ,9 לא?אל םונ׳ם רוננ
 און אינטערעסען םיטניידערס די טון רונג

אוםשטעגדעז.
 זאל פרעגען לעזער דער וועט אזוי, \ױ

 א גאר איז ענטפער דער ¥ טאן םען
 די אויסנוצען ^מפלואםירען, פשוט׳ער:

 און עקספמאטירט באלעבאס א וױ צײט,
 דארו* ער װעז ארבײטער אן אוים גוצט
 די זיך אױף נים םיהלט ער װען און איהם

 אר־ װאס ארבײטער ױניאן. א םון בײטש
 קױ דאיפען שעפער ױניאן ניט אין בײטען

 בײטען װענען באראטען זיך אפיס אץ פעז
 נאר װאס טאן וועגען םיר און &<עצער די

 שע־ בעסערע הריגעץ זאינען זײ אז מעניויך
 איצט װערעז געטאן באדארו* דאם פער.
 ניט זאה עס כדי סיזאן םונ׳ם בחגז איץ

 געיענענ־ א דא איז עס שפעט. צו ווערען
 א קריגען צו אײבײטער פילע םאר הײט

 ארבײםען זאל ער ־ \ואו שאפ בעסערען
 דאס װאס קאנדישאנס ױניאן אונטער

 אנדעי־ע און װײדזשעס בעסערע טײנם
באדינגונגען. שאפ בעסערע
 אר־ יעדען פון םליכט די אויך איז עס
 שע־ ױניאן גיט אין ארבײט װאס בײטער

 און אפיס איז באריכטעז קוםען צו נער
 צו זוערען געטאן זועט מעגליכסטע דאט

שאפ. דעם אראגאגיזירען
 א םיטינגען סעסשאן די זייגען אויך

 יר יעדען םאר איגםארםאציע פאר ^ואל
 מיטימ סעהשאן u«ו אױף םיטנליד. גיאן

 בא־ מיטנליד באטרעםענד^ר דער װערט
̂ע םון קאנט  יוניאן. דער אין טועכצען א

 מיטיננען סעק^אז נעקםטע די בײ אין
 עזזעקוםײ די דורך ספעציעל םיר װעלען

 די טאכען באקאנם ברײט באריכטען ווע
 םאז ױני^ז יעדער טרײד. איז סיטואציע

 אטענדען. םיטימעז סעתשאן די צו דארף
 םון זעוק דארף סאן ױניאן ניט יעדער און
 גוט* א װערעז צו זועגען טובה זײז

 זא< ער כדי מיסנייה ױגיאז שםעהענדער
 פרײ זעיבע די םון געניסעז קאנעז אויך

̂עגיעס געניסט. טאן ױניאן חגר װאס װעי
 שװעריגקיײ קײגע װעט לאסא< דער

 צום קוםען װאס די םאר םאכען ניט טעז
 זיך, בײ ״<ן באש/ •רדעיועז און פארשטאנד

 די צו<יב אינטערעסען, זײערע צויליב אז
 זאלען םאםיליען זײערע םון אינטערעסען

 און ױניאן זײער אין אזםסעהרעז זיך זײ
 אט יײט. ױניאן םרײד טרײע װערען
 דער םון אויםרוױ אפיציע<ען דעם לעזט

 זיך װעט איהר p* באארד עקזעהוטיװ
 איעמענס אונזער אין איבערצײגען
 םינײ דעם םארבעסערען צו ערענסםקײט

 עקזע־ די װאם אויםרוף דער ילאנע. שערס
 וױ זיך לעזט ארױסנעלאזען האט קוטױו
:םאמט
לאקעל װגיאן פינישערס קלאק

צ26 א. 1 סט. :טע130 י. וג ג. ל. א.
! סינישערם גאן־ױניאן די צו אױפרוןש

— :ברידער און שװעסטעי
 דער װעז םאמענט איצטעעז דעם אין

 גוטער א איז טרײד אונזמר איז סיזאז
 זיך געפינען עט איז םינישערס די מאר

 גאך שטעהען וועלכע צאהל געוױסע א
 אין ארבײטעז און יוניאן דער אויסער

 איהר קענם דעם צוליב איז שעפער אפען
 כאדיגגונגעז, ױניאז די םון נעניסען נישט

 צו נעיענענהײם בעסטע די איצט איז
יאגע. אײער םארבעסערעז

 אויםםערקזאמהײק אײער ציוזען מיר
 דעצעסבער, סוםענדען tv םאסם, דעם צו

 אויסנוצען זיכער בתים בעלי די װעלען
 זײערע רעארגאניזירעז צו רעכם זײער

 אנרימענט םוז •ונקט דעם לויט שעפער
 לעצםען איז נעסראגעז האבעז זײ װאס

 צו נישט בעלאנגען װעלכע די און סטרײס,
לײדען. אםמעהרסטען וועלען ױניאז תר

 אז אנבעםראכט איז אזיך נעהמענדיג
אנרי• דער זיך ענדיגט 1929 דזשח אין

 שאבלאן- א זײז סוחל סען סאז וױינינער
 4״זעלבסטמערדער׳ גיישטינען דעם בריעוי

 שריםטשטעלער אזא םאר זיננער. י. י.
 אנצושרײ־ נעיפאסם בעסער וואלם ער ווי

 דער אין - זייז זאל — ווערק א בעז
 די װעגען — פאםפלעט א םון פארם

 שריײ אידישען א םון איבערלעבענישעז
 -פריײ דורד געצװאונגעז איז וואס בער,

 זיך חײט״־אײט
ו וואס י ט א מ  אי

ס%& — טייערסגמן

 א צו םיהרעז מעגליך װעט עס און םענט
 קאנדי־ די פארבעסערעז צו אום סטרײס
 אוגזעד אין ארבײטער די פון שאנס
 באארר עקזעקוטױ אונ^ר האט טרייד,

:באשלוס פאלגענרען געסאכט
 גישט זײנעז װעיכע יעניגע די אלע

 און יא,קאי אונזער אין מיטגרידער קײז
 אז םאראינטערעסירט וױרקייך זײנען זײ

 אין באדינגונגען די אויך װי <אכע זײער
 זאיען װערען םארבעסערט •זאיעז טרײד

 אין מעסבערס אלס אנשייטעז קענצן זיך
 אײנטריטס הלײנע פאר <אקאל אונזער

 ׳צײט ^אנאט אײן םח פארלױפ אק געלד
 םען15 דעם פאנםאג פון אנפאננענדיג

 טען15 דעם דאנערשטאג, ביז אקטאבער
.1928 נאװעסבער,

 איז עס ברידער: און שוועסטער
 צו שולדיגקײט און ם^יכט אײער דעריבער

 אױס־ פאםיליע אײער צו אויך וױ אײך
 זיך און געלעגענהײט איצטיגע די צוגוצען

 ארםײ אהגאניזירטער דער אץ אנשליסען
 הרעפטען פאדאײניגטע װעטימיט װעלבע

 דער םון פארנעסערונג דער םאר קעםפען
 םין ארכײטער די םון לאגע איצטיגעי־

קלאוק־אינדוסטריע. ךער
גרוס, ברידערליכען םים ׳

,9 לאקאל באארד עקזעקדטױו
י. װ. ג. .ל. א

 סשערטאן קאופטאן, ל.
 מענעדזשער קוירצםאן, נ.

סעקר. רעס. קאהען, איזידאר

אידענטום םון רעטער די •
)3 ז״ש פון (שלוס

 םין ערםארדעט װערען ארבײטער אז
 און שעפער. פיקעטען בײם גענגסטערס

 איז עס אז צו, אויך כזען שרײבט דאס
 ראםע- צו פרינציפ, לשם געװארען געטאן

 קלאטענבאװאוסט־ פון געדאנק דעם װען
 יעדערער װאיט צײםען אפאליגע זײן.

 געמ־ א פשוט האט דאס אז געװאוסט,
 יעצט ױניאן־פאז. א ערפאררעט סםער
 רעװאיוציאגערער א »ז ׳עס הײסם *בער

 קאנטר־ א באזײטינט האט ארבײטער
 איהי־ מײנט װעי אוז רעזואיוציאנער.

 רעײאלוציא־ א םערדער א םרן עס מאכם
 הא־ װעלכע די, װי אנדעיע קײן נער^'

 געפרע״ צוריס צײט ?ורצער א סיט בען
 פון םארקס, ?ארל פון אידעען די דיגט

 אזעלכע, אויך און באסדנין, םון לאסאל,
 גע־ צוריק לאנג גים ערשט האבען װאס

 קאנםר־רעװאיױ די םון לעבען א מאכט
ציאנערען.

 ניט זיך בײ װעט איהר װאנען ביז
 סאר־ אלע םיז װערעז צו פטור באשליסען

 \ועט דעה־זאנער, אח טובות״ ״בעלי טען
 ױנ־ ערפאלגרײכע סײז וזאבעז ניט איהר
 אײע־ װער אויס ניט םאכט עס — יאנס

 לינ• רעכטע, :זײן ניט זאלען םיהרער רע
yp לא־ אײער און ;סיטעלמעסיגע אדעײ 
 איז זי װי ערנער נאך װערעז װעט נע

!איצט

נעגער נײער דער
)9 זײם וון (ערוס

 #גרײןולטור, ױיסענשאפט, קונסט, אין
iypj«n קאכתגרץ. און

םופ־ ארום אז געשאצט, ױערט ״עס
 אוױי זיד געפינעז גענערעז טויזענם צמ
 און רע׳גירונג דער פון “ראילס ״םעי די

 פוםציג אדום זyהא<ט4ג; אין בא^ימעז
 בא• .וז^בען זײ יעהרליך. דאילאר םיליאן
 און פחגזידענט, פון כאשטימונגעז סוסען
און פראםעסיאנע^ע זײער

 ארויסנמוױזען דך וז^בעז םיכטיגסײם
 אנגעטױיט זײ ה^ס םעז אז חלאר, אזזי

 pD מאנםראל און פאריװאלטזמ גאנצע די
 װאו דואטפיטאל, םאשסעגי <רויםעז דעם

 העכסט א געורען איז אויםשיהרוננ רyזײ
לויבענסזוערטע.

 זײגען זײ אז באװיזען, האבעז זײ
 <ז*ם ״וטיגוננDרy גאנצצ די נמויעז ומנדט

jyo נעג זײ האטyבען“.
 סך א אנװײזעז זyאנp נעגערען די
 זײנצן װאס ברידער, yרyזײ פון נעמעז

 פארשידענע אין פראםעענט נעוואחגז
 דער זואשינגםאן; בוקער בארוםען.

 •צווײ בילדונג פון רyאדשםייD רyגדויס
 ישוג־ לאורענס פאול ; זyרyנtfנ די שען

 דער העיז, ראלאנד ״פאעט חגר באר,
 לאחני אלעין םעגאר; רײזםטער

 סאלען, קאונטי ״ פילאסאוי דער
 פלארענם ;•װיכטיגעו^יאעם רער

 און זיננעריז באריהםטע די
״*ײ ייי״״י״״• י־״ײ דױ דר.

זעלבסטםארד
̂ורגאליםפז) » סון (נא*י*ען ז

עם. על םון

 עט־ געזעסען זײנען קאפעהויז א אין
 נע־ זיך |ya^n pא ליטעראםען <ינע

 אויף װאס אײגדריקען, די מיט טײלמ
 אידי־ פון בריח דער מאכםyג האט וײ

 לכערyװ זיגגער, י. י. *שרײבער, שען
 צײטונגען, די אין |yi^yn גע^אזט האם

 די םאמאזען צו באשלאסען האם ער או
 yה'ינטיג בײ וױיל לימעראטור, א^שע
 אידישעד א זײן צו בזיח א איז צײמען

שרײבעה
 ־yiiJK אאע כטעט האבען אנםאנגס

 נא־ א איז דאס אז אײנגעשטיםט, ועגדע
 גים oy האט iyo װאס שריט, רישצר

w געקצנט ny־pc |yD און קלוגען אזא 
 זיגגער. י. י. װי שרײבער, 1סא<אנטפו<ע

 אוטגעלומפערטער אזא פאסם נימנר
 גרא־ א סאניאק, א ערגעץ םאר בדתוי

 רy אז םײגט, װאס טע̂טDy אן פאםאן,
 וו^ט, גאנצע א םאר באשטעהט אליין

^iy געזוג־ א םיט שרײבער א םאר ניט 
 רער םאר און יעבען פאר׳ן חוש םען

ווירקאיכסײם.
 זיײ איצע םון רטyנעה זיך האבען עס

 איראנישע, בײסיגע, באםערקוננעז, טען
גאליג^ שיאטישע,

 ־vi האבען דערצו אז זאנט, מעז —
 פון אנםאלעז שםוצינע עטלאכע בראכט

 זינ־ י. י. אזיף ״םרײהײט״־שךײבער די
 רyד איז אםת, איז דאם אויב גער̂.

 װען צײטעז, די גרעס^ נאך װאוגדער
 אלס באםראכט זיך האט רyשרײב א

 םון װײט זיך האלם װאם אויבער־סענש,
 שוין זײג^ <עבען, טוםעלדידרוישיגען

ע נאך אריבער. <אנג נ ײ  זיך האט ה
סאצ״ א ה. ד. באטבארדיר, ^נגערופען
 ב;ד א םאר no«p אין שטײם װאס

 זשע װאו װעל̂נ yשעגער און םערע
 סאיל־ א אז נ^וארען, געהערט דאם איז

 אנטלויםען און (ypr^^< זיך ואל דאט
 הײן אז בפרט שונא, א םון קויל א םטר

 איז V \־ערבײ ניט שטעסט םכנה נרוים
 בא־ “.פרײהײט די װי זyרyלאג אזצצכמ

 ,nnyiiy:ny’'E םיט ניט זיך םען מצט
 דאס אט̂ר שטינק־באםבעם... םיט נאר
־y; קײן אבער #o,iyjy3i« גיט איז ^ 
ניטא. דמרבײ איז

 תגם םיט ער Dyii lyoyii און —
 םאלק? אידישען דעם ? אױסםםראש^

 די םון איד װארשעװער דער מאסע וחנמ
םון יארקער נױ דער אחגר נאלעװסעס

 און האנדלען האנען נים איסכדבראדװײ .
 די םעלעז ורעלען איהם ווען װאנדלעז,

זיגגער? י. י. םון ווערק y<יטעראריש
וױלט: איהד װאם אײך זאגט —

 צי״ וײ װעםען םאר שרײבער, עבטער א
 ער װעלכער םימ לוםם, די איז נמנראטור
 איהם איז װאם אײנצעע דאם אטעסט,

 םים זיך חאן ילעבעז אין ליב און סייער
 גע־ ניט זאצ עם װאם שיידען, גיט איחר
 סאן װאם שריםטשטעלער, דער שאמ.

 אנדע• tv י1אוי ארבײם זײז אויםטוישען
 אין גאסט צופעליגער א בלויז איז רע,
,סימיז^/ קײן נים לעןעראטור, חנר

vd>p w טיפזיני־ אנחנרע נאך און.
 נע־ ארויםגעזאנט זײגען גמדאנסעז נצ״

זינגער. ענין דעם וחנגען ווארען
 באנונענט זיך האבען חברים םחנאע

 צװיײ אדער אײגװארטיגע *ורצע, מימ
:דעמרעםעז מארםיגע

קאפריז. א —
גארישסײט. א —
נערווען. איבערגערײצםע —
tins אריב נעװאלט שוין האטyרנyהן 

די פון אייגער ווען םעסא• אנדער אן או

 G6 J0 פון םיםנלידער
 *ר עצרויחןױ סנאז

̂פםערסזאםז מ
 זײן וחנט אימנט סאנםאג
 םענעתשער וואו מיטיע,

 זיך וחניעז ריועי מקישםאר
nn דער אין <אגע

םי־ םעםמנר א
םי־ צום

»ז
 די

n rנד 
אמ־ איצט ף

אוןפראגרעם

 םעבר צוס
נאשסואטט

n אן םיט ליםעראט ױגגער א חברים^ y־ 
tyoo ,אמערופען זיך האט פגים:

 רyד אז ״p:yi איך װײםט, איהר —
ע איז ny:j't י. י. פח שריט ע  די פון *י

ד די װאס םארמען, ר א ם ט־ ס ^  םגםח ז
 םענ־ װעלט. רער אין tyouyi^ האט
 צו i5>nyj ראס םארינאחח האבען שען

r̂־iy םון יסורים די >jy3y װאר־ און 
jyc אד פיצאר דריט^ םון זיךyר typi'io 

 זזבריס yאונזער פון אײנער ניםט...
 ליטעראטור די אנגערוםען דא האט

 שרײבער דער װעלכער םיט ,״לופט״״,
 זיך אנטזאגע! דאם איז א?זא ^םטyDא

n^nyo'> pd — זyבסט^D.ארד
 אפ־ אביםעל זזאט באםער?ו:ג דיזע

o^'py: דyכ םDy חברים די פון >,yo ̂
 yלכyװ ,״הוםאריםםען/ די אםיצו ן.yט

 P& חוזס געםאכט אגפאנג pם האבעז
 אםאל םיט tyj"t שה^yם רyגאנצ דער

םארםראכט. זיך *און ערנסם נעװארען
 אן אנותזענדע, די םין אײנער און

 דאס נעגוםען האט שרײבער, ^טערער
גצזאנט: א?וי pn װארם

איז װאס ^שםזעסענדיג, צורי? —
 זיננער י. י. װאס נאריש?ײט, די אזוי
 יע- ניט דען וױיסם V םאזyאפנ דא האם

 םינםטערע אזעלכע םין שרײבער רyד
תן שטונר^, yיסטישDפעסי  ooyj Dy ו

iyiy3:y דyר PJ»iy3, אז oy ניט אוינט 
 איז oy וױיל ̂זyDשא צו און דיבטען צו

 װאס? צוליב און װעםען פאר :יטא
ער רyד :זאנט איהר ב ײ טאל־ א איז שר
 אײ פאר ?אמף אין Dnyor װאם ׳דאט

 װײסט איהר גאר אידעאיןען. םאר דעען,
 זיינען סאלדאטען yoDys די אז ראך,

 yp^yii ניט, זyטראכט ys^yii יעניגע די
ty:^n אײג קיץ ניטyנy ,וועל־ סײנוגג 

 אין בלינחנ. װי שלאכם אין tyny: כע
 א שרײבער דער איז ד«ינזיכט דיזער

 נים wp ער װײל םאלדאם, שאעכםער
^ ניט ט אכ ר  םראכט רy אויב װארום ם

 און נים... שרײבער קײן ער איז נים,
 װערט װאט סאלדאט, םyד צו װעה #װעה

 האם רy או געדאנ^ דעם םון נעפײניגט
־oyp צו װאס םאר און םעןyװ פאר ניט

 רyםריה װערען םוז סאלדאט אזא
̂גר אדער  איז דאס רטיר...yזyד א שםעכ
זעלבםטםארד. זין, lycmiy: א איז אייה
צײטוננען די אין לײענמן לעא םיר —
 זעלבםםמארד. פון םארפאלען די װעגעץ

 סבות די אז אונז, זיך דוכט רוב, דאס
^ זײנען  םיר און פוםטינ^ ?לײנינ

 די םיט tyroyiip םיר זיך, װאונדערען
 צויליב ty^yo ?אנ^ װי פצײצ^ש,
 ־Vi זיר גארנישט םימ גארנישט אזעלכע

,y* דאס מען  lyDyinKD טיר און ^
 בײ האלם װאס מענש, רyד אז רערבײ,
 *y5 ווענעז האט זעלבסטםארד, באגעןזן

tys איהם אז םיר, װי םײנונג אנתנר אן 
 װערט־ אזוי אויס נים יצעבעז דאם זעהט
 ביי װי ^בעז8רהy אזוי זים, אזוי םול,

 רײדען שוין םען זאיצ yזש וואם אונז.
 ״זעלבסט* גייםטיג^ םין אזא װענען

באגאנגען? אןז י. י. װי מארד״,
 ?יגסטלער א אחןר דיכטער א tVP יײי

 איהם װש־יט ראטורyליט די וועז שאפען,
 אז באשלום, צום ?וםט ער און מיאום

שרײבער? א זײן צו בזמן א איז עם
׳זאך איעציגע די איהר, זעהט —

 םאר־ א םאכען קאן םעז װעלכע פאר
 ׳י1בריע זײן איז זינגער, ה׳ דעם װאורוי

 דעם פארשטעהן ניט זyאגp םיר װײל
 געשריבען איז רy וועלכען צוליב צווע^

 אוײ איז שרײבער חגר אויב נעװארען.
tyo ער?לעה־ צו בריעי זײן םיט ^עװשן 
 בא־ זײן םיז םאטיװען די עםיצען רען

 אימנר־ געװים זיך ער האט — שלום
 בריוי זײן \ואס אאיןלאע דעם םון צײגט,

 ער אז פרעס^ דער אין געםונעז האם
 די לעכערליר. געמאכט נאר זיך האט

 אדער פארשטאנעז, ניט האבען לעזער
 ov װאס פארשטעחן, נעװאצם ניט

 שורוח. די צװישען געשריבען שטעהט
ה׳ וחגז נעװען, װאלט גלײכסטע דאס

 געשריבען גים גאר װאצט זיננער י. י.
p״t אוועק װאלט און אפשידס־בריעף 

 רוהינ, איז שםיל ליטעדאמור דער םון
 בא־ צום נעלוכמן איז ער װי נאכדעם

 װעמען פאר גימא איז עם אז שאום,
 איז אוים, וױיזם אזוי, נאר שרײבען. צו

 נעשאםען: םענש ?ו?םורע*ער דער מייז
 פון םאסענטען ערנםמע סאסע די אין
ם ער קאן לעבען זײן  םארבלײבען ני

 *•ובלײ האבעז םוז ער זיך, םיט אצײן
/ טי ט מאז ער סי  זיײ אהן אויססוםען ני

 גאנצער זײז םיט — םיםםענשןנן גע
 דאך וױיסט איהר זײ. צו םאראכמוגנ

 תלבסם־ רוב דאס אז צייטונגען, די פון
 א טויט ®*ר׳ז איבער לאזעז םערדער

 די םון םייל גרעסטער חנר און ברחטי, ’
 װי אזוי — שאבלאן איז ברי«י דאזיגע

ח אחיסנענוכמן. בריםענשטעצער א •
 דעם
וואם

m

«..װ נ. ל. m22 ר?א^ pn ערסמעמג

ממכער ווםען דןנעו״שמנ»װ, הוםענדען
ארכײט דער נאר גליז
ווערען #«עח»לטען װ«ם

מיטינג מעמפער דזשענעראל 8
סט.). טע42 (קאר. עװע. טע6 - 723 ׳האל נױיענט אץ

 לעצטע די פאר ל«וסאל אונזער םוז םעטיגסייט דער ווענען באריכם »
 װערען פאחזאגדעלט וועלען אויו ווערעו• *•נענעבען װעם װאבען •אר

 יעדער באאדר עהזעקוטיװ אזנזער םון רעקאםענראציעס װיכםינע אײנינע
םיםיגג דיזען באזוכען צו אױםנעםאדערט איז ױניאו אונזער םון םעםבער

,22 לאקאל םװ באארד עקזעקוטװו די
סעקרעטאר. שאילםאן, דזש. ׳ טשערמין. ראבינמוױץ, חש«

קאמערס אװ באנק הארלעם
 קיוצץר » סיפ ויך cyn װן>ם
*דןר1»*רי״;יג*ט יור<? *״ם

כאנק סטײט אטלאנטיק
b i<n i>k י ;עיוארען ie«p ec(pB<:«| 

נ«סען דעס אונסער

ממפאני cans םיפי
tbs נץ PT

̂רםאגם און  תײוןר באגק באזונדעיע 5 ו
 גי• ?ײנןן װאס ׳יארק גײ גרײ«ער יין

 ■ראפפ רעגעאנ »ויך ג*ר כאנקען בלױו
̂םיאניס. ק

:•אםיס חוייט
יאר^ נױ עװעגױ, סעקאגד 2118

:ברענטש היאל סאררעי
יאר^ גמ ?וחננױ, סהנ8 — 431

 :אפיס בענ? עװענױ אטאאנטיח
י. ג. ברוקלין, עװעגױ, פטלפנמיק 594

:ברענםש םארקעט הארלעם
יארק. נױ עװענמ, עסיטע 2105

>חנזידענט. פעררארי, ם. ^

קול0 ױפעראטאױ5 איראן
 4473 ארםמזפו־־ד ®על. בראדװײ. א• 18'&7

פרינצייפל. איראה ■V רזש.
רידז*ענפמ קפלעד̂ז .8 עגגלי׳ס .1
בילדוגג ביזגעס .4 רידזעעגשס .2
 לערונג יערזעגליכע און לערער בעס»ע די

ן.yאסטp לערע םעסיגע—יפחי• 27 ■*י•
 בײנאכט. אוז בײטאג ?לאסעז

 *וגע*יק®. פרײ קא»»לאג
m ^ז«יסםורירםוזיד <n קלאסען, די ®פר

 אנױקולטור איזײשע די
םאסײע̂ט ודרש) (באראן

 ט»פ •*רםערם «וקונ*»יגע »לע מעל««
 ?יך װי *ון ■ארםערײ יתגען אויסקיאפזג

 ייחר יחנן ״עװיגדחנרס וין אויסצוחימזנן
וארם. אײער קויפם

 כפראפ איחר »יידער דע«»זי»ס קײנע גי•
אונז. סי« זיד

 פריז אבסאלומ ײז «אם און ראפ יונזעי
 •ערזענליך. קום« אדער אורײבם
 6 ביז 9 *ין — «בת אויםער *עגליך

אוחר. 1 ביו — זונ»אג
fewish Agricultural Society, Inc. 
M)1 E. 14th Street, New York Qty

ר ע ס ײ נ ר נ א נ י ר
ראדיקאיער שםארקםטער  jim גרעםטער דער   jw  

* מעל דער אויף ןןרדען ארכימזער וירישעס

tzjBoojoooM — טארמאנט.
 נדטגלידער — 83,000
נרענםשעס— 740

י רמנ רכ $ yp 
1jri*B3׳ii tjn

tut urv יאליטיאןז

 דאר ייי רמג א̂ר חנד
w «וי n אידײ ואר »ין 
qrv* פרבײיאר jsufiMPM H

 אידי* אײגמער דער איז רינג ארבײטער דער
 םאניטאר* אײנענעם װאםחאטאן אח־עז, שער
or מיטגלידער. סאנסאטפטיװ דינע פאר

בח *נ «ון עלשער אין ןץ־ײמעגוםען יחןחמ ס^סכערס
4B .י«חר

■ /
•יי ײייד 1זי שייסם םיםנליד. «ײן נים נאך זײס איזור ■ױג

f wp>»w •p ייד tflratn

THE WORKMENS CIRCLE
.IT S  K A fT  U O A D W A T , N E W  T O K K , I t  T

d m שערם j w פיױ
m .1 אויפטערקזאם װ. ג. ל

מיטינגען םעקשאן רעגעלע ױ
ורערעז האלטעזyפנK װעאען לאקאל אוגזער םיז

אווענם אױ 7 אהפאנער, אסעו דעם םאנפאנ,
:חפלס ®פלגענדע H ««ן

און און ד  םטריט. טע5 איםט 210 האל, בעטהאװען אין — ט
 סטרים טע106 איסט 62 םענטער, םאציאליםםישען — הארלעם
 עװ. װאשינגםאן 1581 צענטער, רינג ארכײטער אץ — בראנקס

ל װי אנז סטריט. םעקםאן 219 לײםעאום, לײכאר אין — בר
 פאר^ײדענע ײעחגן• געגעבען8א יוועלען םיסזנ;ען סעק^יפן דיזע בײ
 •ראבלעםען. םרײד װיכטעזן זעחר יוערען פאו־חאנדעיט ײעלען עס און באריכטען

גויםװענדיג. זעחר דעריבער איז אנװעזעגחײם א״ער
 םוזען זײ אז םיטגלידער אונזערע דערס*נען נאכאסאל װילען םיר

״ן אםװײגיגסטענס םימינגען די באזוכען פאר מןינאםען. 3 אין םאל א
ד^לאר. 1 מים אזטראפירם םען װערט רול די ■ארלעגען

י. וג ג. ל. x (םינישערס) 9 לאקאל באארד עקזעקוטיװ
קאחעז, איזידאר קוירצמאה ניקאלאס קאופמאז׳ לואיס

סעב. רעק^רדינג םענעדזאזער. פמזערסאן.

 ? הויז ױניטי אץ טעג םאר א 51אוי איצט צופאת־ען אידד וױלט
פלאץ. כאשטעלט און ,2148 טשעלסי אםיס: דעם אם רופט

?BBtagw ו8יעי דסס םיס שיו סויפס
 אתאניןיר• דער םון טיטנלידאו אצע «ו ויו ווענדאן םיר
 דעם האנעז װעצכע שיך הויםען «ו ארנייםער׳צאםם םער

 אינוזײניג־ זויצ, דעם אויי ױניאן אוגזאד אח שםאםיעל
 נאטמן םיר שיך. «ת צייניננ מם י1אוי אדער ?ויצ, סכמר
 רעם אם זעחם איהר םייחנז שיה «|B'W צו גים «ײד

אױנקן. אייגעגע אייעת םיט שטעםיעצ ױגיאן

ימיאן װארקערס שוה און בוט
ד ^ ײ א י ל י י • • י אן דער ם ק י צי ס ^ן פ ײ ר ע ד צ װ * #ר פ ײנ  ל
םאם^ באסטאן, םםרים, סאםער 346

מנין ל. םשטרלס . צצײלי קט<ים
סעקרע«*ר־*רעז«. גענערןןל גןנערפל־ירזגזידזנט

הלאוקם אוז דרעסעס פון פרעםערם
ט םײער רער אז באםעס אי־יערע או ואגט האט דעפארטמענ

 װערען ױט טאר וױיער־ברעטלאך קײן דאס געזעץ, א נעמאכט
 ם,; עס שטאפען. ברענענדע אנדערע אדער חאלץ אױןש צוגעשלאגען

מייער־פרו!*. דורכאוים ױץ
 װעלוועם פרעסעז צו וױיער־ברעםלעך אונזעתן אויםנעםי?םט האבעז םיר

^ דעם pם םארלאנג דעם נאך ריכטיג בעלװױיע איז לאש1 י  חגםארםמענט. פ
 אויוי צוגעשלאנען זײנען וחנלכע סטײלם, אלטע די שאפ אין האם איהר אויב

v חאאץ, mד םאר עס םיר ז  ײעט איהר און געזעץ נײעם דעם נאד םי?סעז אי
p טראבעל t^p האבען ניט t אינסםע?טארס. ?ײנע

זןר#םע:ט.1לײבאר-חן דעם •ון רולס נײע די נאד סטיםערס אייד מפרקויפען מיר
מ«רקעט. אין ממשינס פיגקינג כעסטע מ אויך חאבען םיר

קאמםאני םרעםבארד װעלװעט און םלאש אמעױלןען ױ
6651 און 6650 «של«נד טעלעטאן יארק, נױ עוועניו. פינפטע 821

»«ע;דע«. רי»יג *רדערס מןונ*־'

ם נ ע ר ע ג ר נ י נ ״ ז ע ד
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 Dm ניז m ממל
סםרייס *ץ שע&עו 40 ארונסעדגענומען

 סייייז- גאנצען דעס חרך װעחןן טגעזעצט18ס װעט קסםיײן אתאדזאציאש
 נינען קמםיטעס און טרייד אין מרנײטען צו פארנאטען אװערטיים —

שטרענג ז«ל פארנאט דער אז שעוער די ארום זונטאנ און שבת אכטונג
ירערעז־ איגעחים

i n אמאגיזאציאנס אינטענסיװער 
d p i pc t"»D*p עםנראידערי נאנאז 

 װיי־ *ון װייטער װאס ווערט 66 לאפאל
 ערסאמ. מעחר םיט אנגעםיחרט טער

 ייסט די זץ• פארגדעסערט וואך יעדע
 װידער״ די און שעפאו געסעטעיטע פון

 יאהאי עפבראידערי דעם םון אױפיעכוננ
און־םעחר. םעחר אמאי װאס זיך סיחלט
 סיט שעפער געסעטעיטע 14 די צו

 באריכםעט האבען מיר װאס ױדאן חנר
 *נערעכטיגקײט״ גוםער יעצםען דעם אין
 יליסט די און .6 נאן־ צוגעקוםען איז
 האט שעפער איגעסטאפטע 32 די פון
_ .40 אױף םארגרעסערם זין־

 נאר איז טרײד עטבראידערי דעם אין
 םשונח מיתח די דאנס א *סלאו״, איץ

 עכד וױיגיגער פאדערען װאס סטײלס,
 זאל עס *סילאו״ וױ אבער נראידערי.

 אגט־ ױגיאן די איז טרײד איז ?ײן ניט
 אן ביז דריױו ן’סיט אנצונזןהן שאאסען

סוזי. *רםאמרײכעז
 מד שוין האבען שעיער פאינעגדע די

ױניאן: דער סיט סעטקלט
סטריט. טע36 װעסט 370 אבראן,
עװ. זעקסטע 626 גאוועיטי, אפאלא

סט. טע38. װ. 26 עםב., דעזין
סט. טע36 װ. 36 דזשאזעוי, םאסס,

סט. טע36 װ. 35 נאוועלטי, םאלקאן
סם. טע39 װ. 64 העט, םעירבלום

סט. טע38 װ. C0 עסב., קאגגא
סט טע29 יװ 12 פליסשטײן, און קורץ

סט. טע25 װ. 119 ליךםי,
סט. טע38 װ. 23 גאװעלטי, םילגיגא

סט. טע38 װ. 34 םעיפלאוער,
םט. 38 װ. 101 ם.), און (נ. ארט נױ

סט. טע24 װ. 41 ד״ רעזגיק
עװ. טע8 584 םליישער, און ריקגער /

סט. טע36 איסט 8 ס״ ג. ס.
סם. טע38 ײ. 30 ב., און װ.

סט. טע37 ײ. 320 סעם, יאבלאן,
זײגען װאם שעפער נאך פון ליסט א

געװארען: אפנעסטאפט
םט. טע30 װ. 3 ארט, אדוואנם

סט. טע38 װ. 39 אםראקטױו,
בראחוײ. 1109 ?וירםען, אט<אס
םט. טע35 װ. 335 עדםאר,

עװ. טע4 411 עםכראידערי, דזשי.
סט. טע29 װ. 104 עמב., עלײס

סט. טע28 װ. 123 םאמעניפטערן, ח.
סט. טע36 װ. 41 ̂וםאסס,

p. װ. 40 ׳א. און yq39 .סם
עוועגױ. טע7 245 *ואררען,

#ילאקא< םון מענערזשער דער װי
 וועט אונז, םארזיכערט האטאב, צעאן
 װאך נעקםטער דער םון םארלויף אילם

 די און וחגחגן, נעםעטעאט שעפער םייל
 ארגא־ דעם אנחאילטען אזוי װעט ױניאן

 װעט 5אקאי5< דער ביז דרײװ גיזאציאנם
 מאכט םון פאזיציע דער צו צוריס פוםען

 נעװען איז <אלאיל דער וױ געלס, און
 דארט האבען גאםוניסטען די אײדער

געוועיטיגען. צו אננעחויבען

• ױדאן n ח#ט דערוױיל ארױסגמ̂י
 דט םארנ^ט א סיטגיליחןר די צו זען
 אץ ניו ^װערטײם שײן ארנײטען צו

 j״p ארנ^טן נזנגוג זײן וועט טרײד
פאר^רדנװנ דער לױט איז, ארבײטער

ס אוז ד מנ ש ח מ מ
 ארײנגע• סעםנערם נײע פילע — סיזאן. גוטען א פון געדסען םיטגלידער
 - ערפאלג. גרויםער א דרייוו דיוס לאקאי - ױני«ן. חזר אין נוסעז

 זײי שא■ סקוירם יעדער װאו פלענער אויס נאארדארכײט עקזע״טיוו
׳ יוניאז׳ דער פון ״געטמעקט״ זיין

 אי׳וט נעדסעז טיטנלידער 23 לאלאל
 און סהױרטס, נײ םיזאן נוטלן $ פון

 on סיט נאארד ׳נהממוטימ ״אלא? ר«ר
ovo w npw o ,לא־ די װי — פריכיפן ט נים ,66 יאלאי פון ײ * תײוינ fw י T lm 'T r rS 'tg S S אימה

s־.:msiss arTi'ts’snsv״־״KT5S״
אין חן און נאנצען ט*װא יעי *אי ד?מיב ״ פייי יט י  װאגט רזר אױוי דז׳טאב א םאר רירט

ip םון ברעט i .טײ0 סיעציע?ע מניאן* 
 אױפ• די אין ארױסנע׳פיקט װערען טעס

 ווגטאל און ̂וכת אױן־ וױ דערנאכטען,
 עםכר^דערי די װאו דיסטריסטען די אין

 װערט עס און #דך געםיגען שעפמר
 םארנאט תר או אױפגעפאסט, שטרעגג

 אר״ צו ניט עקזעתוטמו יאמאי דעם פון
 פאר״ דט ו$ול *װעוטײם הײן כײטצן
וחןהנן. יצעצט

 ח*ט פמױרגדסיז^ן חןד וױ דד אזױ
 ס׳חאט און גע׳וױוען מװע? דער אױף זיד
די סר א פון ססדם ארױסנעצײגט ױר  י

̂ט טרייד, אין נייט  מסזעסוטױו דער ח
 צו ^ננעחױנען גל״ך nc נ^אדד

 מעמבערס, פאר דרײװ א וועגען טדאכטען
 דינען און טר״ד אין אדנײטען װאימ

׳איז חנזויטאט דער דער אין דט

 פױױ אין אמסיאיישןן»ז ומוענפ 41 חהאל
נאתנוננען יונזן חעדשען מוז

 אז זײ״ זאגט און דכורים קיארע באלענאטים די םיט רעדט חאלפערין דזש.
 ארגאניזאזניאנם־ — שעפער. ױניאן ױין םוזען װעלען שעפער זײערע

■W געחען סםרײק נענעראל םעגליכען א פאר צוגרײטוננען און קאםפײן

 נטnזיJ■ח װײס װאך/האט <ע«טע
 לאספי פון טעגעדזשער ערין,1האל דזש.

 אפנע־ ױניאן פליסערס און טאקערס 41
 טאהערכ די סיט ץ1קא;םערע א האיטען

 האײערין נאלענאטיס, •ליטערם און
 n»?p :ערעדט גאילענאטים די םיט האם

 אויב דאם ערללערט זײ ה*ט ער דנורים.
 און טראבעל |”p וזאבען ניט .װילען זײ

זא״ איגמסטריל די או װילען זײ אויג

I דרשסמאבער
וטאג, סוםענרלן דעם  נליױ דאנע̂ו

 דו׳טענע־ • זיין וועם אלנייט, רn נאד
 םיםנליחן־ אלע םוז נלםיננ מעםנער ראל
 טע42 האל, נרייענט איז ,22 לאלאל םון

m און סטריט o m .עווענױ
 ד• גיי סיטיננ דזשענןראל יעדער •

 יא* װינטינע » אי«ם אין דרעםםאנער
 נא־ נאר טױן אי«ום האלט עם םיתגנ,

 םרייד. אין מ^עהעניסע נרױםע ביי חענט
 די אוים נעהעז ארום םאנאטען דרײ אין

 1אי נאלעבאטים, די םים *נרימענטם
 לאנט און זיך טוםעלט עעוער די אין

ם־אגמ. דער װענען ׳טוין
 םון םעםבער קרנםטער יעדער זאל
 *ו םארפעהלקן ניט דעריבער 22 לאסאל
דאנערשטאכ. נעהסטען םיטיננ צום קומען

וסלהמוםלחםבטש ןרדא ןרדא כטעיאא

 יד אױפחאלטען זיי סוזען זיר, *ו ?וסען
׳פעפער. זיתול אין פאנדי׳פאנס ניאן

 חאל*ערי| האט זייט ױניאנ׳ס in םי|
 1אי פאראנעז ניט אי*ט איו דער?לערט,

 r*i מעז וואר ניזנעס לינפע חיין לאפאל
 אנ׳טטאט ■אליטיקס חאכען זינען אין

 ױניאן די און ארנײט. אמאניזאאיאגס
 on םון אדװענטעז׳ש נעםען וינער װעט

םרייד. אין סיזאז אילםינעז
n פוז נאארד עפזעסוטיזו on לאפאל 
 םאר םארנרײטוננען נױטינע אלע םאכט

 באלעגאםים די אוינ סטרייפ מענלימן א
in דאס זוכען נים ותלען ” oi»o’w דורך 

 אסא־ די פאנדי׳פאנס. יוניאז אנחאלםעו
 םוז דערסיערט, חאלפערין חאט סיאיישאן

 ארויםצײנעז וױיטער |1א »| אי«ם פון
 ניט אז פאראנטווארטליכפיים, םעהרער

 די *ו אונםעדװארפע! זײ) מוזען «י ײעט
 טn«ע:nאינ די וױ חמולטאטען זעלנע

 ױניאן די וועלכע נענעז באללבאסים
פאסױ. א אנ*ופיחמןן זיף נקמט

 װעט דערקלעדם, חאלפמרין ח׳פ. וױ
i n כרײננעז פאנםערענץ אסנעחאלםענער 

רעוזלםאםען. נעװינ׳פםע

 ריינער סד » איזוט איז לאפאל m או
 אויף סיואן, לע*םעו וױ רnםיטנלי אין
 סטוירט די *װיטען רױם־דרײװ דער איז

 די און ערםאלג נרויםער א כעל־םלאנות
 פינ««ױעל on דורך אויך וועדט ױניאן

ספרטטארפט.
 לאפאל די װי פריסאן, מענעדז׳פער

 זיין טום אינער, גיבען םיטנלידער 28
 רז׳שאב אױם׳ן אלעטאל איז ער בעסט.

 נויטינע טאן «ו אלעמאל וױלינ איז און
 נעװאונעען וױ איז ראם אןן ארנייט,

 וואכען פומענרע די לאקאל. Dn סאר
 אפצוחאלטען אנחוינען לאפאל רער וועט

 צױ זיינעז וועלכע םיטיננעז, רעמלאר די
 אפנעחאלטמן נים זומער־ראנאטען די (יג

 ארײננחןגגלן וועט .דאס און נעװארען,
i צװישען ינפייט1לענע n ס׳פסחח 
.1ט־סאכע1סקוי

m איזוט םאגט1פא ייד1ם ט1סקוי 
ip — סיזאנס דױי i ,ײאס םוט־סיזאז 

ip םון אן חאלט iovvn איםטע! ביז 
i •צװי׳צען ; ײ1םאג n י1 זיינען ציים 
 ;טס1ססוי סום, סיט וניזי 1ם־טאכע1םקוי
 פון n̂םיטנ<י די ארב״טען on נאד

 די װאס םם,1םהוי י1 אױןי 23 לאסאל
 ני• זיי װ*ם און םאבען 1־הייוע1םװעטע

 .01אקטא1סאנם אוטםײד צו אתים כען
 אויף נעםעז 1־הײזע1םװעטע י1 פון םך א
 זײ װאו אינסייד, מלאכות בעל ײן1א

 ט•1דעיא ספעציעלע אײננעפיהלט האבען
מע:טס.

 דעזועלאסםענטפ נײע איצטינע י1
 סארקעט איז אלײנגענלאכט אויך האנען

 באכאנט איז װאם םסוילט, נאזונלעל א
 (זונעד לעי״ ,םאז נאםען on אונטעל

 ט1ם?יי די איז איצט םהוילט. ׳פטלאהל)
 הא־ װאס אלנייטע! י1 און םאלשעם אין
 סוט* די אין אלנייט הײן ניט אי*ם בען

 רעי״־ ״םאו די ביי ארבײםען חײזער
 עס נאשאפט צוזאםעז אלעס סקוייטם.

 23 לאפאל א\ן סהוילם־םרייי!, איז ניזי »
ביזי. דער םון נעניםען טיטנלירער

 לפפאל םון באארד עקזעסוטיװ די
i םלימען, בתלעל װי — ,23 n לאפאל 

 אי*ט וועט — עלקלעלם, מענעלז׳פע!,
 יעחס• אזוי װי «לאן א אויסאלבייטען

 ספוילםס, ארכיים טעז וועלכען איז ׳פאפ,
i פון װערען אינעטשעסם ז»י n ױניאן 
i םח װעם און n םיט ױניאן i n םול־ 

 קאנטראלירט אגיםטערקזאםקייט םטער
 םחוירםם בײ אלבײט װאס יעדער וועלען.

ip צו באלאננען סוזען װעט i ,ױניאן

מהאלן
םיסנלידעו נעשןנאל

קאקםוניםטישע םון כאםריים איננאנצען איצט איז לאקאל אפערײטארס דער
קאםיסארען. אפים

סליניס 8 נאד עפמפ סענםעד העלם יזניאז
*ונזערעארכײפעו פאר

דעם דורך טעםינקײט זיץ פארגרעםערען אויך דעפארמםענט/וועם דענםאל
םיזאן. וױנטער

 ױניאז פונ׳ם דעאארטםענטם אלע
 געגרינוזם זיינען װאס סענםער חעלטח

I םון נפוויחמ n לײ־ אינםעלנעשאנאל 
 מאבעו ױניאן װאילסעלם נארטענמ דים

 .11 פון !עיסלעהלוננ די אין םארטשרים,
 on םח דיחזקםאר *רייז, ט. חשארדזש

סענםער. העלטח
in נע• האט םענטע! ומלטח ױניאן 

 תרכי! פאו־טשליט באדײםענדען סאכט
unit.* אנוואחל DJpoDivan in האט 

 צײט גיגסםעע ניט mpt » תוכנפמאכס
 אױפ־ in אבער סאנאטען זזםער די דולך
 ir.pt איו וױנםעל on סאר שק

האפנוננספול.
 tie םייםםענט םאר פליניט גייש־ א

 נע־ איז (דייעביםיס) *ומר־פראלפווײט
tupep נפזואײמ tPtfi o n 1א* אסםאכעי 
ip פון א^ס s jp d  o n. אויר tnpii 

nmm m n m טגn n פליניפם «po»pt 
»n און פידני ipo 'ip (נ?שוױלענ׳ו) 

 גדנמליד יעײט ■ת « די
ט « י »י« inum ויד י  תלי־ r«נ י

o איז װ*רט,אגפגס^לס n סםיים־
 1JS0 זיח opii ■ריים, רר. פון

ראסאױרים ךי און ח»יאו■ ■
gruppo it  plyawrM  p*t
םמןױאליסגמן
25 ro  10 ra ft

 א זיך געםינען עם װא\ עוועגיו, טע4
 24 טיט דאטטוירים דעגטאי םיט סטעף

 rvpjnn די אונםער איז און טשערס,
 on אױר וחנם ■רייט, םאקס דר. םון

טעטיגסײט. די םארגרעסערען וױנטער
 אײנצײ דאס איז קײניק דענטא< ץר1

 ארגא״ םון אפערירט ווערט וואם ילאץ גע
 דער ווען שטונדעז די ארבייט. גיזירטע

 טריטםענטס טאר סוםען קאן ארבײמער
 ®אר־ 7 ביז אינדערפריח 10 פון וײגמן
םאתאכט. 6 ביז שבת און טעגליה גאכם

 טא־ םון קוירזנער אב. ירעז. זוײס
 םאיגענדע די וױסעז אוגז לאזט ^גםא

 איערײטארס טאראנטאר פונ׳ם ייעס1
: 14 ל$\ס*ל

 -4ל אז איהר, וױיסט ״ווארשיע^יר
 קאמוניסטי־ עםיליכע געחאט חאט 14 ס*ל
 לא־ פולם טשערמאז חור נאאםטע. שז

 אײנינע און טשמרסאז, וױיס דער קאיל,
 נע־ זײנען מיטגילידער עחזעקוםױו די פון
 זײנען נאאטםע די ק^סוניסםען. וחנן

 דעי אין אסטיװ זעחר געווען ניט קיעם*<
 גע־ ניט אכער האבען םיד *מאניזאציע.

 שטע־ צו אורזאכעז נריגמימנ מײן חאט
קיאנען. אוגטער זײ יען

 ווען טאג דער געקומען איז חמם, ױחי
n דו »ין ^םוניסםען די r גע־ האבען 

 ארן *ױניע״ םחעב ̂פיציעילע אן נריגדעט
 ערזחנהל־ ^ונזערע ח^נען טאנ דעם זינט
 יאסאא טאדאנםא׳ער איז ק*םוניסטען טע
ױניאן די סאבאםאזשירען ^גגעחױנמן 14

גײם זוםןר אין זוי שעחן חויז ימיפי פאלפיזאזאיז
און םיטנל^ד npttw |io םיל?

 in* ןואסיישאז א tpttpioivo פלײנד
up-pii אין ip«w אין הויז ױניטי 
p■ םארעסס ip, .נסילװײגיא?■

dp וױנט?ר זײן *ו פ*ת?נײ?ז »איז 
 די ,ipoit אין װי פונטם הויז ױניםי אין

orw iiotu יתיטי nn יראכםפדל איז 
 jpo«ptnpr םים אוים ויך *יימתם און
jpo און ס«ריגנ די אין וױ  ipoit דאב 

ipv 'b אױוי ip im ת*לב?ן « און םייל 
pu«p| םאתענינעז סוארט א איז סײך 

ipiipp o פ»ר נעזתס און n. די cdpi 
 קיײנען אין tpnpnw אויך נ|פע?ן

מפי־ ייאס 1נױם? פדונם די פון
*WM• pת / ־ ipp• חאינ ■ י

«1אל1
op איז « tprtpxive א it  pip טאן 

 םאיעםםע־ זייער בוימע!, ריזינ? די אויוי
 אוינ. דאס פאלכאוט ױזינל״ס םישע

op פארנענינ?! אויך ב»שאפס i«e יערען 
 ״־pinpr נאםור נאך ײרשםמ איז װאם
tpo, נלות די p m ש  װאס rpo רייז

tprept ד• יון חייי, יוגיסי אמם זיד 
ipow איימעסירסנ i tPO"P3'topnp«o 

.tpift w װאם opap אויך
 םאר־ דאם tpom «ו אייד r« נלוסם

tprtpt נאםור די פין T jpo«p:npr
o i'opn■ דיוקיישאנאל? •D im n 

16 eopn 8 ojpe?ססוײם. ם vm ffio 
J U iv to w o

 טא; און טיטיננ?ן h אטענלען ניט דולך
■dpi צױ מעגליך זײ פאד נאר איז װאס 

ר אלנאניזאצי? י1 צושטערען  אינות־ דוי
סאנאטאזש. נינסםעז

 IPtpmn* זיר האבצן מיטגלילצר י1
o צו אננעהויבצן האבען און n  tW’O-n 

 צושטצוונג האםוניםטישער tic נעםאהר
 פון tnpil צו פטול באשלאםען האבען און
 האבצן און באאםטע האםוניםטישע וי

 גאאםםצ ױניאן פח םםע! א לערוועהלט
 איבצמפנצגצנצ פון באשםעהען װאם

rpnpoi’p iםיםנלי טלייצ n  tie l n*■ 
i נאי• n נצבצן איצט אונז וועם שליט 

 אונזצל tpippi*ori«o צו נצלצנצנהיים א
ארנאניזאציצ.

קארעקשאן
 ״D״prDMnpj״ נוםער לצצטען אין
 אויסנצלא־ פאמצהן א דולד ,1םי חאבען

tPt סאר חילינגם די װענצן נײצס די אץ 
no tPo*> o טשאיםצר לאטאל ריםצל n 

 םין iPOTpjps סאולאן, נצנדזש. בר.
הא־ וואס די סון איינעם ,אלס 2 לאקאל

oipipi tpo דאגצנצן o n .פלאן
 אחן גצװאוצן נצםאן איז op נאםילליך,

 צר כאסת 1זיינ? 1םי אח אבזיכט. שום א
םארריכט?ן. צו 1?םעהל on םלילען

ז,pײםnwנpלpאננ טעכניש? צולינ
ip אונז איז iip i צו אונם?גליר IP3PP אן 

ip באליכט אויםםיחלליכ?! jp ii ת  חײ די
 םיז חשארם in אלנ?םיי|. אין ריננם

ipap om pensyp in אין P3'i| פאר־ 
ipd ip םאר on 5 פון םיטיננpipipm 

i i 'd ippipp ,די יואי באאח־ tnra pttnu 
om נרלױ? ,w i •trwn opoy>rpt 

ipjpn ,i*o jpptn םיר *ipo n  tp3wi 
 ־ tn א iPipt צו ייכהײט

n n  pnpn זדו
p■ nano

1*

a*' * *

.. .־׳■■ ״ ■.יייס
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חממפ פליוולאנד׳עו  
פאר צו פארפינ באארד  

כאלפנא־ םים האנולען
סאנםראסם ניימס א פיס

wd ottcp J צװייטע ire פוז m m 
n עקז. ss װ הוינפ « m טפננתז««נ

rrw ץ וועט טיטיננ «נ׳ם טאנ־ארדנוננ w :י in ערלײזוגג אז אװ אארנןםערונג א פאר 
wו Wד n B erot ־1 ™חסטריע. קיאוק רער אץ ל«3אי ״ ־ ■ ״ ר מ א-הת ”י

S22ES י אי® &W — דער — ארבײט. פון קאםט פרײז דער םון אױםגלײכונג די — אינשורענס. אנעמפלאימענט — םראגע. דיסטשארדזש סו־פראצענט און רעארגאניזיישאן די 
̂ w טשארטער. ריפער־מאכער א פןיר קאמיטע פוןדער רעפארט

in םי• םעלטעל־יעהמיכער װיטצר
 נןואדו, ii’eipptpp תשענעלאל פון סיננ
 tnpii ■■נעהאלטען געלארםט ה«ט װ*פ

̂ונטאג, לעצטען  ,ipsyopp IP015 on ס
i ליב1צ ייז n אבװעז?נחייט t jp  tio 

נע- אפנעיענט נצאח״םיטנלידער לימ(
tnpii 22 טצנטאנ, אױןי o nטען PB*
ip:po, און ,IPipii |P0P«np»p opu 

 tPצםPל 1אי נעםאללען האג?ן 1םי וױ
ipow ,1אי .נערעכם/?ײט״ i n ט1שטא 

pip.' נװ
iroipptpp ppipiprti ipi'tpi in 

p םיטימ גאאװ i •p>pi'n opu -באלא 
tn י?ל?1אינדוסם עלנסט? םיל? םיט 
*tie tpopior 11א 1יי1ט •,ppipo opii 
 ציחען1םא ,tpopiopi■ םילע די לינ1צ

צייט. אך11 נאנצעל ■ י!י1א זיך
V טיײ־אח־טננ on אױוי iW i tie•

 נאר ניט וועם םיטיננ ivoipptpp יל1
 דאס ױי פלאנעז, צייטינ? »ז?לכע זײן

i איז אגליםענם Dn נאנײען n יאר- 1ני 
1 opu ,pnoont’r o n i ipp1פא ן•1א-

ipoip 2 אן אין tie *tip צייט מ^נאטען
 1פא םיענער טיט זיך ײטען1צונ אס1 ן1א

i 1אי האגטלאסטען נייע n (#ל־אינ-1סל 
p ' Id d ii געקסטען ipnit, 1נא dp װעלען 

 װניאן־ אנתת tpipii 1יפנענוטע1א אױך
 it ױירסליך האבען װאס ■!■בלעמע]

שיפזאל ן1א לעכענס־גאננ on םיט טאז
i n  tie .ױני*ן

i 1אי n  jp t iip םיטינג opii זיין 
k; p פון ip״ d d jw 'h h אין m -זיס> 

ip טאליע i tie .די אינט?ת?שאנאל 
i n  tie inn 'e אנא־ װי װעלען, ױניאן 

pip< tn ליםיפער, n 'P m| ,ראבלעם» 
o טיט םארבונחגן איז מאס n •ל?ב?נס 

ip i tie inpj .אינטעמעשאנאל 'pip 
 חמנע־ היסטאריש װעט געשעה?ניש

 װעט מען און 6זי א מיט װי tnpii זיפט
1צ לױ« »י םיטלמן נעםינען it װכען

tie tnpn די ■n  t»  ,nwiD איבלען 
i אין n .זוכען עט11 מעז אינמפטריצ 

tprepi it י װענ א« ip i צענטער tie 
און ״pippp י1 װעלכע אתס לײושן, די

̂כער דרעם ערפאלגרײכער  מיטינג מ
פראגען ײטצ ערנםטע דיסקוםירט

 די האבען צו דרעםםאכער די רעדע א אין אױןש פאדערמ באראף סעקרעטאר
 דעם צווײק געוױנען ױניאן די װעט דאן און 1909 אין וױ געװאגט<]ײט

 ארײנצו־ זיך פארפליכטען םעםבערם — שטארקײט. און פרעסטיזש
 ערנםטע פאר צוגעגרײט זײן און ארבײט אויפבויאונגם דער אץ װארפען

טרײד. אין געשעחעגישען
 אסטאבער, טען11 דעם דאנעישטאג,

 ער״ אן געהאט מאכער דרעס די ה*בעז
̂לנדייכען  םיטינג ־ םעםכער דזשענעראר *

*P םיטינג אינטע<יגענטען זעהר א אויוי 
 ױניאךיראביעםען ערנסטע דיסקוטירט

 שפיילמאן סעסרעטאר צײט. דער םון
 רע־ אינטערעסאנטען אז נעבראכט חאט

 און באארד, עקזעקוטיװ דער םון «ארט
 חנ״ א יעיוען אױד איז רעפארט דעם אין

 דער נאר עיעקשאנם. פאר קאםענדאציע
עיעק־ םון םראגע געװען^ ניט איז עיקר

פארצייכנים אינהאלט
.32 גוםער ,גערעכטעקײם״

ו גײ?פ. .8 זײט
— מוריכםהגן באארד דזשאינפ .8 זײט

וואנחנר• ^
 •אלין. ט. — גײעס יילידעלייער *• זייט

 סאאיש״ עםיל—אאיםעז בײשי, וײם®.
האבאהאװ. םעם רודין. סאקס

עדיפאײעלס. .6 !יש
 — יםעריקא זועגען לודװיג עםיל .7 זײט

 — (ליד) װזףיארין יילפא די אם• ל9
אקערמאן. י^נייי

 אונוער און נלות ®דאצקי חני ־8 ”
 קד •fi — ®ריגעדיצ ®אמא״לואגזעאי

רמסקי.
8 I. אר• חאבען קאםוניסאען די װי• 

4ו — •אריצי •ילידעלייאר די יי*עז
•P

t דאלאר יײאר pm קו«י <י»י
&

 ערגסטע די נאר מיטיגג, דעם אויח שאנס
 אויםבוי־ די — צײט דער םון םראגע

 םארריכטען צו אזוי װי אונגם־ארבײט,
 קאמוגיםטישער דער װאם שאדען דעם

 זזאס ער װען אנגעמאכט האט אוראנאן
ױניאן. דער אין געבושעוועט

 מעמבער יעדער האמ — אזוי, װי —
 אזוי װי — רײדען, זײן אין געםחמט

ט אננעהן םען קען  אמאניזאציאנס דער טי
 מאכען און אינדוםטריע דער אין ארבײט

 מר־ אן םאר ארגאניזאציאנס*ארבײט די
 קומען װידער זאל ױניאן די כדי םאמ

i 4 מאכם אםאליגער איהר צו
 אינ״ אזוי געוחןן איז דיםקוסיע די

 וואס םיטגלידער םילע אז טערעסאנט,
 האבעז און װארט דאס געבעםעז חאבען

 צײט איז מאנגעי צוליב אוםפײעט ניט
 םאמאננט, חאבען װארט, צום ?וםען צו
 וחד םארטגעזעצט זא< דיסקוסיע די אז

 הײנטינעז םיטינג, צװײטען אױםין חנן
 נאםינײ־ וואו טעז,22 דאם דאגערשטאג,

 גע״ וועיען באאםמע לאסא<ע פאר שאנס
 בא״ זיך האבעז חנרװייל וחנרען. םאכט

 םא־ ברידער די דעבאטע דער אין טײייגט
 ב<יר םענחנל םארגאלים, גײטעז כיאש,
 רײזבערג, שנילמאן, סעקחנטער שסײן״

 םעקרע־ דזשענעראיו און םענעדזשער דער
באראוי. טער

 טי״ דעם אויזי איו באראןי סעסחנםער
 רעד־ םאעציערער אלס נעפוםעז ניט מינ<
 דארטען שוין איו ער וױ אזױ גאר ״נעך

 אוים־ םימגלידער די איזןם חאכען נעווען
 זײז זאגעז צו און חנדען צו ג^אחנרט

מרײד אין םיטואציע חנר וואנען םײגונג
״ אמעםײזי pn איז ״ ,  ״״״ _

חאם שיירעתננ ריחחננדער א איו
V n ia עתםטע איע זײ באריחרט באראוי

 דרע־ אײן אין זיך האלטען דרעס־מאכער
 ^טטורכד קאםוגיסטישען דעם דאנק א דיען,

 דער אין געבושעװעט האט װאס װינט
 באזיײ זאל װעג דער אט װי — ױניאה

 גרינ־ און לײכטערער א און װערען טיגט
 זאל דערנער, םיל »זוי אהן וועג, גערער

 מעג־ מאכען און װערען אויסגעטראטעז
ערפאמ. צו װעג דעם אויח געהן צו ליך

ד אזא םון פלענער םאר ליגיע א  ס
 געשיל- ערשט זזאנעז םיר װי ראהטער,

 געװארען אנגעצײכעגט שוין איז דערט,
 ^אנװענשאן, באסטאנער דער אויף נאר
 רעפארט היסטארישען זעלטענעם דעם איז

 דער צו האט זיגמאן פרעזידענט װאם
 רע־ דעם אין געבראכט. ?אנװענשאן

 סאג־ באסטאנער לעצטער דער צו פארט
 א נעװארען רעקאמענדירט איז װענשאן

 בויאוננם־ םון םראגראם םאלקאמענער
 אױף קאמיטע אםיםערם די און ארבײט

 געוױד־ צײט סך א האט קאנװענשאן דער
 אינדוסטריע־ דעם םון האםיטלאך די מעט
 באזיס א װאו בױאוגגס־פראגראם, לע\

 אנגע־ װערט ארבײט צוחינםטיגער םאר
 ארײננע־ האט האםיטע די און געבען,
 צו־ דער צו רעקאמענדאציע א בראכט

 עקזעקוטיװ דזשענעראל קינםטיגער
 דורכדרינגעגדען א מאכען צו באארד

 און הלאוק גאנצער דער םון שטודױם
 <ד איהרע אנאליזירעז דרעס־אינדוסטריע,

 צוגלידערען צײטען, שלעכטע און טע
 םארםארטיגעז און םע-הלערען אלע איהרע

ארבײט. פון םראגראם א
x װערט אינדוסטריע די שטודירען צו 

 וועט באארד די אז פארשטאנען, במילא
 ארײג־ ערנסט און טיױ זעהר דארםען זיך

 װאך־ דער םון םראגע דער איז טראכטען
 און װירקונג די און סיםטעם, ארבײט

 סיסטץם ארבײט װאך די װאס בענעםיט
 םארגאגנענהײט דער אין געהאט האט

 אין װאך־ארבײט םון אויסזיכטען די און
צוקוגםט. דער

ױג־ דער פון לעבען דעם םאר װיכטיג
 איז מיטגלידער איהרע אלע פאר און יאן
 צעהן די און םראגע רעאמאניזײשאן די

 די װאס םראנע, דיםטשארדזש פראצענט
)2 וײמ »1אוי (שלוס

 קלױױ די געפינט זיגמען פרעזידענט
 אױסגעצײ־ אן װניאן־אץ לאנדער
צושטאנד. כענטען

 וועלכער זיכמאז, מאריס פרעזידענם
 םון אוםגעלןערט שבת לעצטען זיר האט

 אן געבראכט האט טור, װעסטעח א
 קליװלאנ״ דער םון גרוס אינטערעסאנטען

 פרעזידענט װי באארד. דזשאינט דער
 די זיר גרײט איבער, אונז גיט זיגמאן

 די צו באארד דזשאינט הליװלענדער
 מאגוםעקטשױ די מיט פארהאנדלונגען

 איגדוס״ דרעס און קלאוק דער םון רערס
טריע.

 אגרי• קאלעקטױוער לןליװלענדער דער
 געהט מאנופעקטשורערם די םיט מע:ט
 ?אנפערענץ־ די און דעצעמבער, אין אויס

 האט באארד דזשאינט דער פון קאמיטע
 מיםיגג אונםארמאלען אן געהאט שױן
 אלע געםאכט און באלעבאטים די מיט

 קאג־ אפיציעלער דער םאר אראנזשםענטס
 דעם אנהויבען זיך דארף װאס פערעגץ

גאװעםבער. טען16
זיג• פרעזידענט װאס צײט דער אין

 ער האמ קליװלאנד אין געװען איז מאן
 באארד דזשאינט םון טיטיגג א אדרעסירט

 םון םיהרער די מיט צוזאמען האט און
 װײס־פרעזידענם — ארגאניזאציע, דער

 קא״ מענעדזשער ביזנעם און קרײנדלער
 פראבלעמען רי דיססוטירט — טאװססי

 ארגא־ קליװלענדער די אן ריזזרען װאם
 באניײ םרידליכע די װעגען און ניזאציע

 די. דורך און סאנטראקט. דעם םון אונג
 םרעזי־ װאס מיטינגען, און דיסתוםיעם

 ער האט אטענדעט, האט זיגמאן דענט
 ױניאן הלױולענדער די אז אויםגעםונען,

צושמאגה גלענצענדען א אין זיך געםיגט
 די װעט איצט, אויט זעהט עס װי
 שװעריג־ קײן האבעז ניט דארטען ױניאן

 און אגרימענט דעם באנײען צו קײטען
 אנעםםלאי• דעם םון ״פיטשור״ נײע די

 קאגטראסטינג אילע אין אינשורענס מענט
 דודכ• װינטער לעצטען איז װאס שעפער

 זעהט עם װי װעט, געװארעז, געםיהרט
 םוגקציאני• װײטער טאג, צו זזײנט אויס
 גײע סײדען שטערונגען שום אהן רען

 אבער םארמוםען. זאלען אנטוױקלונגען
 די »ז ׳איז מײנונג זיגמאן׳ט םרעזידענט

 קײן װעלען סלאוסמאכער הליװלעגדער
 אגרי־ דער און האבען ניט שטערונגען

 א םאד װערען באנײט װידער װעט מענט
צײט. יאהר

 שםארקען א איו ,38 לאהאל יוניאן, פיילאר לייױס
to פירםע םאדעל ססאנ הלוגנ»ו דפר םיפ

 קאט,ש דעם םאדטצוזעצען םיטינג א אויף ענטוזיאםטיש באשליםען ם1םעמבע
 — שכירות. י1 פון סראצענט 6 םיט זיך טעגןםען — םוף. זיגתיכען א ביז

 פוײװאטע י11פא אתאנײזער «לם היליער םעיײ םים אסאעטעט לאקאל
םאכע!. דרעם
 יי־1« ם1טײלא יס1<ײ n ,38 לצקאל
om  opii 1ניצ1י םאכצל tie נװ ■'pi,

 נענען קאםוי שװערען א ■ן איצט פיהרט
poi'e in 42 סאנס און קלונטאן tie 

iph 1 סטרים, םע38 װעסם ' iiv  itי i'e־ 
 נאכנצ־ און אגליםענם םn באנײצן מע
'd *ם11 ימיאן־פאנלישאנם, אלצ בשן ipp- 
 1י1ש <זאלם סאםח in טדײר. אין ןnטי
tv 1ארבײטצ 80 את ײאף פינפםע ךי 

איהס. אין םארװיפעלט זײנצן
 אי־ האט יתיןון טײלאלם לײלים די

םעםבצר־םיםיננ pnptprn ■ גצהאלטצן
o 10 אר,11םים nא*ן ■סםאבער. םען 

 אי־ tpiipi ייז סאל in האל. ברייצגט
o po pjipd ם׳איו אח «on V  טיםיגנ 1
pi id* באליכםצט kp on  no tmniPt

in* װאט  tPi in  in  tpnpoסיד מיבטינצ די אייגצינצר»ן

אגרימענט. דעם באנײען צו זאגט
 םענעדזשעי, לאסאל דער וױ נאכדעם

 דעם װענען באריכטעם האט דרײזיז,
 ריםסוטירט מעמבערס די האבעז קאמף,
 האבען pn סטרײק דאזיגעז דעם ײעגען

 םארמצוזעצען באשלאסען ,ענטוזיאסטיש
 מענ םװי, זיגרײכען א ביז לןאםוי דעם
 אום און לאגג. װי געדויערעז קאמןי דער

 םימ־ די נזאבען סאםף דעם מים אנצוגעחן
 מיט טעסםען צו זיך באשלאסען גלידער

 םען כדי שכירות, די םון •ראצענט 5
 דעם ארבײמער די צאהלען קענען זאל

 די געבען זײ און בעגעםיט רעגולערען
 דער גענען אויסצוהאלטען םעגיויכסײט

םירםע. דער םון אטאסע
 צו 38 לאסאל איצט זיר נעטט אױך

 רי צװישען ארנאגיזאציאגם־סאםפײן »ן
d (שלופ  r v  vm

/


