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ל מ ז m מ D ני m 
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
ט א סיטגיליחןר די צו זען  דט םאר̂נ
 אץ ניו ^װערטײם שײן ארנײטען צו

 j״p ארנ^טן נזנגוג זײן וועט טרײד
פאר^רדנװנ דער לױט איז, ארבײטער

ממחשמנס אוז ד
 ארײנגע• סעםנערם נײע פילע — סיזאן. גוטען א פון געדסען םיטגלידער
 - ערפאלג. גרויםער א דרייוו דיוס לאקאי - ױני«ן. חזר אין נוסעז

ײי שא■ סקוירם יעדער װאו פלענער אויס נאארדארכײט עקזע״טיוו  ז
אז׳ דער פון ״געטמעקט״ זיין ׳ יוני

 אי׳וט נעדסעז טיטנלידער 23 לאלאל
ײ םיזאן נוטלן $ פון  און סהױרטס, נ

o סיט נאארד ׳נהממוטימ ״אלא? ר«ר n 
ovo w n p w o ,לא־ די װי — פריכיפן

ט נים ,66 יאלאי פון נ ײוי ײ * ת f י w T lm 'T r r S ' t g S S ה מ אי

s־.:m s i s s  a r T i 't s ’s n s v״־״K T 5S״
עי *אי ד?מיב ״ פייי יט י אין חן און נאנצען ט*װא 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
מ אי  דינען און טר״ד אין אדנײטען װ

׳איז חנזויטאט דער דער אין דט

פ 41 חהאל ענ מו »ז ו שןן איי סי מ ױ אין א ױ  פ
ן חעדשען מוז ז נ ו ען י תנוננ א נ

 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

ד אױפחאלטען זיי סוזען זיר, *ו ?וסען  י
ל אין פאנדי׳פאנס ניאן תו ׳פעפער. זי

i םי| n חאל*ערי| האט זייט ױניאנ׳ס 
 1אי פאראנעז ניט אי*ט איו דער?לערט,

*r מעז וואר ניזנעס לינפע חיין לאפאל i 
 אנ׳טטאט ■אליטיקס חאכען זינען אין

 ױניאן די און ארנײט. אמאניזאאיאגס
o םון אדװענטעז׳ש נעםען וינער װעט n 

םרייד. אין סיזאז אילםינעז
n פוז נאארד עפזעסוטיזו o n לאפאל 
 םאר םארנרײטוננען נױטינע אלע םאכט

 באלעגאםים די אוינ סטרייפ מענלימן א
i דאס זוכען נים ותלען n ” 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
ױ רnםיטנלי אין  אויף סיואן, לע*םעו ו
 סטוירט די *װיטען רױם־דרײװ דער איז

 די און ערםאלג נרויםער א כעל־םלאנות
o דורך אויך וועדט ױניאן n פינ««ױעל 

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
ױ איז ראם אןן ארנייט,  נעװאונעען ו

D סאר n .וואכען פומענרע די לאקאל 
 אפצוחאלטען אנחוינען לאפאל רער וועט

 צױ זיינעז וועלכע םיטיננעז, רעמלאר די
ג  אפנעחאלטמן נים זומער־ראנאטען די (י

 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 io v v n איםטע! ביז 
i •צװי׳צען ; ײ1םאג n י1 זיינען ציים 
 ;טס1ססוי סום, סיט וניזי 1ם־טאכע1םקוי
o נאד n םיטנ<י די ארב״טעןn̂ פון 

 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
ײ װאו אינסייד, מלאכות בעל ײן1א  ז

 ט•1דעיא ספעציעלע אײננעפיהלט האבען
מע:טס.

 דעזועלאסםענטפ נײע איצטינע י1
 סארקעט איז אלײנגענלאכט אויך האנען

 באכאנט איז װאם םסוילט, נאזונלעל א
o אונטעל n זונעד לעי״ ,םאז נאםען) 

 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,
»י i פון װערען אינעטשעסם ז 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

ץ פארגרעםערען אויך דעפארמםענט/וועם דענםאל דעם דורך טעםינקײט זי
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,
o םח דיחזקםאר *רייז, ט. חשארדזש n 

סענםער. העלטח
i n נע• האט םענטע! ומלטח ױניאן 

 תרכי! פאו־טשליט באדײםענדען סאכט
un it.* אנוואחל D JpoD ivan i n האט 

 צײט גיגסםעע ניט mpt » תוכנפמאכס
i אבער סאנאטען זזםער די דולך n אױפ־ 
o סאר שק n איו וױנםעל ir.pt 

האפנוננספול.
 tie םייםםענט םאר פליניט גייש־ א

 נע־ איז (דייעביםיס) *ומר־פראלפווײט
tupep נפזואײמ tP tfi o n 1א* אסםאכעי 
ip פון א^ס s jp d  o n. אויר tn p ii 

nmm m n m טגn n פליניפם «po»pt 
»n און פידני ip o 'ip (נ?שוױלענ׳ו) 

 גדנמליד יעײט ■ת « די
ט « ד י in וי u m »י »י  תלי־ r«נ י

o איז װ*רט,אגפגס^לס n סםיים־
op ■ריים, רר. פון ii 1 זיחJS0 

ראסאױרים ךי און ח»יאו■ ■
gruppo it  p lyaw rM  p *t
םמןױאליסגמן
25 r o  10 ra ft

 א זיך געםינען עם װא\ עוועגיו, טע4
 24 טיט דאטטוירים דעגטאי םיט סטעף

r די אונםער איז און טשערס, v p jn n 
o אױר וחנם ■רייט, םאקס דר. םון n 

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
ײ יען קיאנען. אוגטער ז

 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

םןר אין זוי שעחן חויז ימיפי פאלפיזאזאיז גײם זו
n םיל? p ttw  |io און םיטנל^ד

tpttp פלײנד io ivo ןואסיישאז א *i n 
u p -p ii אין ip « w אין הויז ױניטי 
p■ םארעסס ip, .נסילװײגיא?■

dp וױנט?ר זײן *ו פ*ת?נײ?ז »איז 
ip אין װי פונטם הויז ױניםי אין o it, די 

o rw  iio tu יתיטי n n יראכםפדל איז 
 jpo«ptnpr םים אוים ויך *יימתם און
ױ jp און ס«ריגנ די אין ו o  ip o it דאב 

ip v 'b אױוי ip im ת*לב?ן « און םייל 
pu«p| םאתענינעז סוארט א איז סײך 

ip פ»ר נעזתס און iip p  o n. די cd pi 
tp אויך נ|פע?ן n p n w קיײנען אין 

מפי־ ייאס 1נױם? פדונם די פון
*W M • pת / ־ ipp• חאינ ■ י

«1אל1
op איז « tprtpxive א it pip טאן 

 םאיעםםע־ זייער בוימע!, ריזינ? די אויוי
ס םישע  אוינ. דאס פאלכאוט ױזינל״

op פארנענינ?! אויך ב»שאפס i« e יערען 
p נאםור נאך ײרשםמ איז װאם in p r־  ״
tpo, נלות די p m רייזש rp o װאס 

tprept ן חייי, יוגיסי אמם זיד ו  ד• י
 ipowi tPO"P3'topnp«o איימעסירסנ

tp װאם opap אויך ift w.
 םאר־ דאם tpom «ו אייד r« נלוסם

tprtpt נאםור די פין T jpo«p:npr
o i'o p n■ 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 

 אינות־ דויר אלנאניזאצי? י1 צושטערען
סאנאטאזש. נינסםעז

 IPtpmn* זיר האבצן מיטגלילצר י1
o צו אננעהויבצן האבען און n  tW’ O -n 

 צושטצוונג האםוניםטישער tic נעםאהר
tn צו פטול באשלאםען האבען און p il פון 
י  האבצן און באאםטע האםוניםטישע ו

 גאאםםצ ױניאן פח םםע! א לערוועהלט
 איבצמפנצגצנצ פון באשםעהען װאם

rpםיםנלי טלייצ n p o i’ p i n  tie l n*■ 
i נאי• n נצבצן איצט אונז וועם שליט 

tp צו נצלצנצנהיים א ip p i* o ri« o אונזצל 
ארנאניזאציצ.

קארעקשאן
prDM״ נוםער לצצטען אין npj״D״ 
 אויסנצלא־ פאמצהן א דולד ,1םי חאבען

tPt סאר חילינגם די װענצן נײצס די אץ 
no tPo*> o טשאיםצר לאטאל ריםצל n 

iPO סאולאן, נצנדזש. בר. T p jp s םין 
הא־ וואס די סון איינעם ,אלס 2 לאקאל

o ip ip i tpo דאגצנצן o n .פלאן
 אחן גצװאוצן נצםאן איז op נאםילליך,

 צר כאסת 1זיינ? 1םי אח אבזיכט. שום א
o םלילען n םארריכט?ן. צו 1?םעהל

ז,pײםnwנpלpאננ טעכניש? צולינ
 אן IP3PP צו אונם?גליר ipiipi אונז איז

ת ipjpii באליכט אויםםיחלליכ?!  חײ די
i אלנ?םיי|. אין ריננם n םיז חשארם 

ipap  o m  pensyp i n אין P3 'i| פאר־ 
ipdip םאר o n 5 פון םיטיננ p ip ip m 

ii 'd ippipp ,די יואי באאח־ t n r a  pttnu 
o m נרלױ? ,w i •trw n opoy> rpt 

ipjpn ,i*o jp p tn םיר *ipo  n  tp3wi 
iP צו ייכהײט ip t א t n ־ 

n n  pnpn זדו
p■ nano

1*

a*' * *

ס .. .־׳■■ ״ ■.ייי

CERECKnGKEIT—{JUSTICE)

ם איגפפרנפ^ונאל ד?ר פון סרגאז אפ^יפלפר יוניאן װארהערס נארםענט ליױי
P R IC E  3 CEN TSVo l. X . No. 32. Je rsey  C ity , N. J., F rid ay , O ctober 19, 1928 1928 ,! אקטאבע 1מע19 ײטאג,1פ

פ פליוולאנד׳עו מ מ ח  
פאר צו פארפינ באארד  

כאלפנא־ םים האנולען
סאנםראסם ניימס א פיס

w צװייטע d  ottcp J 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 — םראגע. דיסטשארדזש סו־פראצענט און רעארגאניזיישאן די — 
 דער — ארבײט. פון קאםט פרײז דער םון אױםגלײכונג די — אינשורענס. אנעמפלאימענט

̂ w טשארטער. ריפער־מאכער א פןיר קאמיטע פוןדער רעפארט
i n םי• םעלטעל־יעהמיכער װיטצר

i תשענעלאל פון סיננ i ’ eipptpp ,נןואדו 
tn ■■נעהאלטען געלארםט ה«ט װ*פ p ii 

̂ונטאג, לעצטען ipsyopp IP015 o ס n, 
ז i ליב1צ יי n אבװעז?נחייט t jp  tio 

נע- אפנעיענט נצאח״םיטנלידער לימ(
tnp ii 22 טצנטאנ, אױןי o nטען PB*
ip:po, און ,IP ip ii |P0P«np»p opu 

 tPצםPל 1אי נעםאללען האג?ן 1םי וױ
ipow ,1אי .נערעכם/?ײט״ i n ט1שטא 

pip.' נװ
iroipptpp p p ip ip r t i ip i't p i i n 

p םיטימ גאאװ i  •p>pi'n opu -באלא 
tn י?ל?1אינדוסם עלנסט? םיל? םיט 
*tie tpopior 11א 1יי1ט •,ppipo opii 
tpop■ םילע די לינ1צ iop i, ציחען1םא 

צייט. אך11 נאנצעל ■ י!י1א זיך
o אױוי n טיײ־אח־טננ V iW i  tie•

 נאר ניט וועם םיטיננ ivoipptpp יל1
 דאס ױי פלאנעז, צייטינ? »ז?לכע זײן

D נאנײען n איז אגליםענם i n יאר- 1ני 
1 opu ,p noon t’ 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 'I d d ii געקסטען ip n it, 1נא dp װעלען 

tp 1יפנענוטע1א אױך ip ii ת ת  װניאן־ אנ
 it ױירסליך האבען װאס ■!■בלעמע]

o םיט טאז n שיפזאל ן1א לעכענס־גאננ
i n  tie .ױני*ן

i 1אי n  j p t iip םיטינג opii זיין 
k; i״ p פון p d d j w ' h h אין m -זיס> 

ip טאליע i  tie .די אינט?ת?שאנאל 
i n  tie in n 'e אנא־ װי װעלען, ױניאן 

pip< t ליםיפער, n n 'P m| ,ראבלעם» 
o טיט םארבונחגן איז מאס n •ל?ב?נס 

ip i  tie in p j .אינטעמעשאנאל 'p ip 
 חמנע־ היסטאריש װעט געשעה?ניש

tn זיפט p ii װעט מען און 6זי א מיט װי 
1צ לױ« »י םיטלמן נעםינען it װכען

tie tn p n די ■n  t»  ,nwiD איבלען 
i אין n .זוכען עט11 מעז אינמפטריצ 

tp rep i it י װענ א« ip i צענטער tie 
און ״pippp י1 װעלכע אתס לײושן, די

 מיטינג מ̂כער דרעם ערפאלגרײכער
פראגען ײטצ ערנםטע דיסקוםירט

 די האבען צו דרעםםאכער די רעדע א אין אױןש פאדערמ באראף סעקרעטאר
ױ געװאגט<]ײט  דעם צווײק געוױנען ױניאן די װעט דאן און 1909 אין ו

 ארײנצו־ זיך פארפליכטען םעםבערם — שטארקײט. און פרעסטיזש
ײן און ארבײט אויפבויאונגם דער אץ װארפען  ערנםטע פאר צוגעגרײט ז

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

p קו«י <י»י m דאלאר יײאר t
&

 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

 אמאניזאציאנס דער טיט אננעהן םען קען
 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<
ױ אזױ גאר ״נעך  דארטען שוין איו ער ו

 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

 סד אזא םון פלענער םאר ליגיע א
 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
אץ לאנדער אן־  אױסגעצײ־ אן װני
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
t o פירםע םאדעל ססאנ הלוגנ»ו דפר םיפ

 קאט,ש דעם םאדטצוזעצען םיטינג א אויף ענטוזיאםטיש באשליםען ם1םעמבע
ך טעגןםען — םוף. זיגתיכען א ביז  — שכירות. י1 פון סראצענט 6 םיט זי

1פא אתאנײזער «לם היליער םעיײ םים אסאעטעט לאקאל  פוײװאטע י1
םאכע!. דרעם
 יי־1« ם1טײלא יס1<ײ n ,38 לצקאל
o m  opii 1ניצ1י םאכצל tie נװ ■'p i,

 נענען קאםוי שװערען א ■ן איצט פיהרט
po i'e  i n 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- 
i טדײר. אין ןnטי n 1י1ש <זאלם סאםח 
tv 1ארבײטצ 80 את ײאף פינפםע ךי 

איהס. אין םארװיפעלט זײנצן
 אי־ האט יתיןון טײלאלם לײלים די

p ■ גצהאלטצן n p tp rn םעםבצר־םיםיננ
o 10 אר,11םים nא*ן ■סםאבער. םען 

i האל. ברייצגט n ז סאל י  אי־ tpiipi י
o p o p jip d ם׳איו אח «o n  V  טיםיגנ 1
pi id* באליכםצט k p  o n  no tm n iP t

i* װאט n  tPi i n  i n  tpnpoצר»ן צינ סיד מיבטינצ די אייג

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  v m

/
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 פוו סעשאז יערליכער פערטעל צוזײטער
אקט. ןןטען מאנטאג k דך הױבט נ s ג

C1 ?״■ !1« 01<*ל
 צו מתנדי א געגעבעןן האבען ק*סוגיסטען

 1ױי ivwp זאלעז זיי אבי באמבאםים די
וטעי אין  *פרא־ דעם אויױ וײיטען און ̂ז

 און ק1קאא די pc רוקען <עםארי?ועך
םאכער. דרעס

iy i םאנד אינ^וחגנס אגעמנ^ויפענט 
 אזא אין םאהטאר וױכטיגער א אויך איז

 דרע־ און קילאוקס וױ סעזאךאינדוסטריע
 איז װיכטיג װעניגער ניט אויך און סעס,
 פאר־ איז אלץ אסאגיס־לײמא.1פ דער

 איץ און אנדערע, אס1 םים אײגס בונדען
 גיכ־ א און צוגיידערונג טיםע א םאדערט

 ארויסצוקוםעז כדי באטראכטונג, טערע
 װעם דעריבער און פיענער, n*>p םיט

i טאקע n געאײל־ קיין גיט זײן מיטיננ 
 צײט גויטינע די םארגעטען װעט נאר טער
םאדערען. זיך וועט cy װאס

 דעם איז װי< *גערעכטיגקײט״ די
 אחיסבחנני־ און נביא <ןײן זײן ניט םאל
 פרא־ איע די אײדער רעזו?טאטען נעז

 און ארומגערעדט גענוי וועיוען בתםזגן
 שום <זײ\ אבער ס׳איז ווערען. באםראכט
 קאנסםרוקםױוער א אז ניטא, צוױיםע^

 באגריגדעט צוקוגםטם־ארבײט, םיז פלאן
 פאר־ אוז באטראכטוננעז ניכטערע אדיןי

 דזשענע־ איצטינען דעם &יז וועט מ<עגע,
 ארויס־ מיטינג באארד עקזעקוטיװ אל1

װערען. געטדאגעז
cy א װערען ארויםגעבראכט װעט 

 pc םראגע דער איבער פראן *ןיארער
i n סיסםעם. װאך־ארבײט cy װעט 
 נאר טראדיציע, םון םראגע קײז זײן נים
 צוגע־ ײאך־ארביים זיר האט וױימ וױ

 ענדערו;־ אויב צו. איצט זיך זי פאםם
 ענדערונ־ אןיב צו. איצט זיך זי פאסט

i אין נען n געכיאכט דארםען סיסטעם 
in y i i, רעקאמעג״ ענדערונגען די װעלען 
מיםגמידער. די צו װערען דירט

דיםטשאת־זש, םון פרױוילעגיע די
 טײל א צו :עװארעז געגעבען איז װאס

 איגדוסטריע דער איז באלעבאטים די םון
c דורך y i זעזזר איז ,1926 אין אגריםענט 

 ארויסברעגגעז װעט באארד די *רגסט.
 װאס פראכע, דער צו שטעמנג תינארע א

 די בײ נעםען דארפעז װעט מניאן די
 אגרײ דעם באנײען צו פארהאנײוגנען

.1929 איז מענם
איגשורענס־ אגעמפ^אימענט דער

 םון געװארען צושטערט איז װאס םאנה
 אתסגערעדט גוט וחגט קאםוגיסטען, די

 װע־ אויסגעארבײט וועם עט און ווערען
m אנעמ־ דעם צוריקצוברענגען פיאן א 

 איגדוסע־ דעד אין אינשורענס ■ינאיטענט
לײבזל. םראסאניס םn אויך װי טריע,
 װי שאפ, גרויסען םודם פראנע די

 צוריקנע־ זאל שאפ גרויסער ־in אזוי
 רn אוז םארסעם אין װערען בראכם

 םאר רואינע א איז װאס ׳שאפ ײנער1ק<
n n םאר און אינדוסטריע nױגיאן, ר 

 םרא־ א פארנעםען זיכער װעט געהן, ז̂א
 א אוז סיטיגג םn אויף פלאץ טינענםעז

 ארײנצױ אזוי װי פלאז סיסטעםאטישעז
מארקעם. איז שאפ נרויסען םn ברעגגען

 האט קאפדטע קאנווענשאז יעצטע די
 און נעגענשטאנד דעם באםראכט אויך
 עקזעקוטיװ דעם צו איבערגעיזאזען האט

 םע־ ספעציםישע אױסצוארבײטען כאארד
ן ^  קאסנדפרא־ די אױסנילײכען פון ט
 אז אזוי, אינדוסטריע רn איז מקציע

i nקאנ״ קענעז ניט זאל שאם קיײנער ־ 
^in n ip די און שאס גרויסען דעם םיט 

 אויטגע״ אן דודך ז,nכמםא םפעציםי׳פע
 װעיען •<אז, טיסטעמאםישעז ארבײטען

b מון דארםעז n אינטע<יגענם מיםינג 
in נע<ײזם in i.

 יארק נװ אץ ארבײט קאנסםרוקטױוע
מארקעםם. אגדערע אץ און

 װעם באארד עקזעקוטױו געגעראל די
 װ״טער־ פאר פלענער באטראכטען אויך

 אױםבזיאונגס און אתאניזאציאגס דיגער
o אין ארב״ט n און קגאוס יארקער נױ 

o n i די אין אױך וױ מארקעט :«n P i 
א, װי םארקעטס, דרױסענדיגע  פייא^פי

 וועסםעיז אנדערע און נאסטאז שיקאגא,
מטעדם.

 חע־ אױך וועם באארד עהזעהוסיװ זײ
tv t n וחנגען איבערביימ o n דורכפאי 

n םון n נאציאנאילער סאםוגיסטימער
נוירמענמ• ליידים דער איז

 די אין ארגאניזאציאנס־ארבײט פאר נער
i םון טרײדס קילענערע n װעיר װאומענס 

איגדוסטריע.
 בײ אז ערװארטעט, אױך װערם עס

 די װערען אױםגעגומעז זאל םיםיגג דעם
i איז עקאנאםיע וחןגען םראגע n מע־ 

אםיס דזשענעראי □n םון נעדזשםענט
n«: םילע םון און y i םון אםטײיוננען 

i n .ױניאן
 גע־ אפאיגטעט איז וזאס האםיטע, י1

i אױו* ען1װא n האנווענשאן באסטאנער 
 דער וועגען אונטעמוכונג »ז מאכעז צו

 םאר 1םע1טשא !יפער א פון עחנג1פא
 ײנ־1א און 1םאכע 1יפע1 יארסע! נױ די
 אםנע• איצט וועט יכט,1בא א ענגען1נ

 איצ־ עם1 צו יכט1בא לעצטע] זײן בען
 מעטױ מיטינג. 11באא עקזעסוטיװ םיגען
i םון װײס־פרעז^נט װאל, y i .ל., ם. א 
i געוועז איז װאם n םון מאן1טשע i n 

 פעמענליך טעט1װא1ע װערט קאמיטע,
i איבערצוגעבען y i יכט1בא קאכױטע׳ס 

_______.33־טיטי11באא ען3איצטי ציס

 מאכעד דרעם ערפאלנרײכער
 ערנסםע דיסקוטירט מיםינג

פראגען. צײט
לום )1 זיי• וון ̂ו

 עשיכטליך3 איז iy יאן.3ױ 1עסםאכע11
 ױניאן י1 װען צײט י1 אנגען3ע־3איבער

 1םא װאס און ען1עװא3 אױפגעבויט איז
 עס-1ד י1 פאר געװען איז זי שטאיץ א

i 3 1פא איז רyכיאכ y iאידישער 1אנצע 
 פאט^׳ט האם און 3ונ3־באװע1ארבײטע

:1 o iy i i ' r yי y n ^ p iio o n ,ומגז צײם 
 ױניאן virwv די האם D:yoy>y־ipc,i. א

אכ^1צוב
in v u אז איז, 33ו3מײ אװ'ם1בא 

 ס־אר•3ת1צף»^ י1 ום1װא אורזאמ רי
 אין ײך1םאלנ11 אזױ lynyj איז בײט

o y n  i y i ^אין וױיל איז ױניאז, מאכ 
D3ynyiy iyon אזא פאראן איז איהם i3 

 וי־yp 3שטאר א ןyהאב װעלכע פתיעז,
 םאנטאסטי־ צו ,Djnynyoo'D צו 3313

 נאר טlקזיפםיy װאס סyלכyאז 1צ שעס,
i אין y i ^פאנטאזי

m האט שיוס צום i l l אפע־ אף1בא
 און מעטיגקײם רyנסיװyאינט פאר רירט

3 .o"PD3«ny3קאמף איז טקײט3צװא 
 און װײסט לײדים די עב^כט3 האם

in צו ױניאן lyמאכ דרעס y i i װאס דאס 
 האמוי אין טקײט3עווא3 עווען.3 איז זי

 פון ט^דשאנאר3אי י1 ט1עפיד.3 האט
 איז ;שאנאר’3אינט/ד־ י1 ביז ,3זי צו 3זי
y3וlארy33 י1 ,3ציחנ י1 זiooyc און i n 

i עטאלץ y i  pc אידישly ־כא•1בײטזנ1א 
i האט — אזױ, .3ותגונ n n c אף1בא 
 י1 איצט יך1א iyno — עבדאכם3אױם

o y n 1מאכע iy3«n אין עהז3ארױס און 
 yקיליכnש y3איצטי יiy:y3 1 לאמף א

 טאן דאס זײ iy?jm און ז.y3ונ33באדי
y3איב מים סט,3עי מיט ŷבyאון נהײט 

o י1 רןם1 ,1909 אין וױ אליזם,yא̂י m 
i ױניאן םאכ^ y i  tn y ii i m שטא<ץ 

i אויף n אידימyאס.3 ר

it■ ( .9  M •.’JMt fA l l i -

̂ים  ,38 לאת. ױניאן, טײלאר ל
 מיט קאמח שטארקען אין

 םאנם קלוגמאן דער
פידמע. מאדעל

ײ **r ו«י*כ n 5י
lBיװאטo n i  y מאכly איז iyo5  n n. 

v :y iiy 1 י?ט.1דיסט □y i3אזי^ •y ŷ
 זnאגיזי3אר צו ג3!י3 אזוי ניט איז שגנם

 ־3װיכטי רי פאחטט^ צו jycy3 זײ אח
 ומגט ױניאז די אמגר ,1ײ1ם א םיץ ?ײט
yאגיזי3lא צו <יכס^3סע אס1 טאן lז 

3 o nאניזי3̂א יטlטyז omrr?v.
pjnw o פאר n האט iy i 5לא?א 

 םרױ^׳אומא• זyיyציyספ א טyט3אפאי
i אין lyc^yn צו נײזער y i .אט1 ארבײם 

y היליע!, כמרי םיט איז s n y i'ic אר־ 
iyiipy3 i יזlyגאנײז y i  pc אויגײטזור 
םייא^םיא. םון ױניאז

 גלײך שויז זיד האם 1חי<יע םיס
vduvi\ צו i n און בײם1א oy ומגרט 

i םיט אז עתואמתט, n םיז דױי̂ז i n 
ii'D ipyrpy און 38 יאקאל םון באאה־ 

 חןרגרײכם ly^yii דרימין iytrny3yD פון
רעזולטאמן. לוםמ יי״י־״י
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Eaters* as ■eessd Glass Matter,the

for

חןנ a ממאל ®װ האםפײן נס8»רנ»ניזאצי נ
? נוםערקזולםאטען ודיטעדע

 אריינ- םעםכערם נייע 256 — װאך. לע*םע דורך ארגמניזירט שע«ער 6 נאך
 *אר וועחמ רטגעזע*ט8* וועט קאםפײן ארגאניזאציןזנם — גענוםען.

ץ אײננעפיחרם דיםציפלין — זנײט. םיזאן גאנצען דעם  נים פאר לאקאל ײ
 געקםםען םיטינג םעסגער א-דזשענעראל — םיטיגגען. צו אטענדען

׳- דאנערשטאג.

i n פון קאםפײן יזאציאנס3א31א o n 
 האט 66 לא?א< יlyב^אידtגy באגאז

 yD6?3Miy3 אך3 אכטlבy3 ואןy 1צטyל
.]^ װלמ iy 17 די צו רע » y rװאס ׳ 

 גױ jyoyy? אין טyכטnבא חאנצן 1םי
tiy o ״o^P3'ocyiy3/  iyoipy3iy iy3?״ ׳
iyb̂ 5 נאך y. ,^אם,1 זזײסט צחאמ 
 22 ט1»גיזי31א מוין לאקאל m האט

iybytr 1 וזאט אח i i n  ty o u yw n sי 
iy 1פא ^ ii 250 ?אמפײן םונ׳ם צײט 

3' 'i y i ,P3o,o y.
oyn a בײ 1אבע y i זיך i y i יא־

שט^, ניט סאל o האם — אפ iy?p iy 
i n לאלאי i jm if fm .דאס — האטאב 
i םון אנהויב אן במיז איז n יזא-3אתא 

 צטy?yט:lםא oyn װאס ציאנס־ארבײט,
o y i in y n סיזאן. גאנ^נז

i n לאקאל o y ijy ii איצ אז איך 
o אויפצוחויבען כחות n די םון מא!אל 
^3םיט  <י•3םיט די »ז ,inyr צו אוז 1ל
i y i זאל אלײןyװאס זיך ן n y o באטיײ 

i אין ^3לי y i  pc o''P3'oyo i y i ־31י 
iy האט 3דאנ^שםא jyoyy<: יאן. i לא״ 
y א os,iy3 קאל ioyo  is iy jy ^ nר־מי־ 
i אין 3טינ j y i ,אײ און סקוהלy3 די םוז 

yo'> rsc ̂ומען ארט1 וײ:?\ װאס  אנגע
in K iiy j, איז iyny3, אז 'iy iy מיט־ 

 jyos• 1צ jyinyci^c וועט װאס גיויד
iy i ס3אײ מאר צװײ עז3מיטינ די צו 
ly דאס גאך c is i oyii y iy i3 s באצאה־ 
ly װאס שטראױ, 1אלא1 א ל^ c 'r oyii, 
ly עמא:ט33אײ תיתצים, עום אך,ן in i•

i n אז האלט, יאקאל 'iy iy םינאליד 
o ?ײן סוז r o y iy o r s is c וױס» צו 

i אין זיד טום □y װאס n ן1א יאן31י m 
iy אין |yc>yn <יך3מע װײט i יאךא.<ך3ױ 

oyo’ ivo. .!נא iiro p ir iy D so  i i n 
oyo יאסאי דער קען j i w  tn y ii אח 

יס.11ג
״Diy3oyo די 1אלית1קאנט צו אום

 אטענ- ס׳זזאם urn װיסצן זאר פמןן אז
o n איז סיטינג א צו urn ,האס ניט 
iy i ״■ ט1עםיה33אי' לא?אל•ir ro 3 S 

t ןyלyװ װאס ?ארדס׳/ y n אנ• אלס? 
 ױניאן די yc^yii דורך סיסטצם, אל1ט

oyii קענען oy iy n  lyo 'ii איז tyiiys 
iy און 3טיטינ צום n גימד

:fyoopy דעם ,3דאג^מטא iyo26 
i װעט ̂^yטאבpא n לאקאל i n n i אפ־ 

o'33־iycoyo >siy3ytrn א האיטען ,D, 
is יכט1בא א װאו '3 i' pc־o,'P3,Dyo 
oyn ע3אםy3בyז in y n. ל*Diyjoyo v

u y ty iijs  jyno אס1 .3מיטיג צום זײן 
oyii ,ראמיו/ זײ iy3spsn םיט iy i 

iy און װניאן־^טיג?ײם, iy ' oyn i v i n 
lycayo אײנ זיךl t rאnא<אר1 א ז 

 קאײס״ ״פאנטמיע די וױי< אןי,1שט
o בײ שויז וועלען y i צם1באנ 33מיטי
in y n•

in ג3םיטי דער J 'coso ip  oyii, וױ 
lyn האבען מיר 'is גy3 ט,3זאSosny3si, 

3, iyo25 oy iנאך ל״ך i y i ,אין ארבײס 
iipd  i3 n.̂ איםט 7 יום,1יטא1אוי yol6 

סטױט.

 םשהר כרעננפ שעפער הלאוה די איו ארנײפ מעהר
ס נאנײפען אין פעפינהייס און לסכען האםפײן וױ

pםארשטא א lטy טyטיP3מיט ײט iy־ 
^13םאל כ c אין ןyזולטאטyר ײ y i דױס־ 

 די פאר זyהױבy3אנ זיך זזאט קאמפײן
yovyp ט3זי װאכען, צװײ oy זיך האט 

inyo  ly t'iiK□ די אין בײט1א .iy c y r 
in אין זyןלvם זיך לאזם יאן3ױ די y 1 

iy י1 שאם. o ' ’ n s ^פא^ אן ד.ויב 
inyoiy, זאל יאן3ױ די אום אז tyjyp 

 אין ארבײטס־באדינמנגעז די באשיצ^
iŷ די c y ̂פ אוןsrאycאין הפקמת די ז 

i n ױניאז די מוז תסםריע,3אי tnm i 
^py’V3S3 /סוז זי װי פוגקט שטאר^י 

tyj'iiy j 1איה lysr'^sii^o צסטיזש.1פ
oyii D'liys 35 די ױניאןיטיט די 

o:yo ̂וך א דמס  פי״ jyiyn iy3yp יט3 װ
 y>p- נטyס 35 די מײל ס,1שטא לyצי3נא

in y '  onp typ לאקאי :^iiy s iv םיט 
i y i בײט.1א ypno די האט !^פאר 

 זyםאכ צו באשלאס^ נשאזy1אנוp yצטyל
 ארבײטס־ iy3'3$o״־-n א פון opyo א

ly# .3טא e םיט opyo □yi ̂וyדי ט 
ט iyno ױניאן  גינ־ א יף1א טען1װא ^

iyiy3'DD ,צײט iyn די pלאוpםאכly 
iyD'3y3 lypyii א םון lyiyoyc .סיזאן 

Dy 1טא :^iy א יט3 םאל קײן םארBג*y 
ly ט3לצ iy ii אויוי דיוס די in 3 «  is 

i' צײס. n y און ליאוק o n i ^מאכ 
iy <לײך pnyn מוז  .i3yiyDroi3 1טא 
.-Iy3סיyארנאכיD ניט פליכט זײן

 11בײג»1א נטסyאײדזש ביזנעס די
l y i ’ i y i אין y i□ איצטיy3דױם־האכד ז 

 טשערלײם די און טיגyט םיבעליש פײז
lŷ די פח cn  iyBy מניאך אפ־וױ זיך 

o יף1א <ײט y i פוז 33לא1פא 'in y ביד 
:oy צו אײתשענט pםראלי3אnביכ־ די ן 

ן םוז לאך ^ iy י o ''C iK םים שאפ. אין 
oyi ט !יום־קאמפײן תי  די כאסזגמפט ו

i 1צ קײט3לײכדלטי3 y i ,האט — ױניאז 
i n n c סקי,3בי1ד i n םיז הױפט c n 

m דמס־קאמפײז, p iy^ — אין 'in y 
 דיוס• □n םימ ?אכט און !^ט׳ט שאפ

האמםײן.
W די iyoy3 אוים, װײזט עס װי P 
ly cso אויף yרגסט y i□ םון אױםחוי 

iy i רײפ3בא צו יאז3ױyדי ז >*D3ycy 
y םון קייט3נױטווצנדי x i'i^ n M i s״ 

 באשימן jyjyp זאל װאס יאן,3ױ בויט^
םיםגייחט־. ױניאן די pc iyoyiyD3^ די

 הוײ ,iy3n צום קומען iyi'>3D,o די
 רי וױבאיד אז ז,yײםl3בא צו אן כע\

 yלyצי3א3םי די האב^ 1נא זאל ױניאן
nי אין זיך oyii ליכקײטעז,3̂ yװינ״ ז 

i םון vלvס n אנהו'ג ױגיאזyז ty>rrc
o ד^ע3באזו א ' 'P 3 ' in y i i ' i, בא* 1א3 א 

Dy .o"P3'iynyp y in 3 ir אנ־ זיך וועט 
jyc'in שטראם א pc טyםיגpװאם ײם

iy>3nc oyn א D3yDyp־s ,ncipn 
3>'yiyoyc s  ,y .צײמ

 צושםאנד נופען א זעהר אין יוניאן שיסאנא׳ער
סתאן דעםשלענפעו פראק

 ®ון לאגע שלעכטע די אויםצונוצען איצם זוכען אגענטען סקעב קאםוניסןךשע
ײ אבער שעפער, די אץ ארבײטער די ניט. װירקוגג שום תײן האבען ז

 PK באארץ• ט3דזשאי שיקאגא די
 ,iy3'n לא?אלצן yטyבינדlםא איוהי־צ

b לויט 3 n 'tn B 3313םײ מ*ךס3זי, p-:^ 
yoy א אין צוחגן3 ניט איצט כיז סאי i־ 
iy i איצט. װי צושטאנד מאראלישעז i n 

 שיתא־ די װאס איז, לyטראב אימצינער
 אל3שאyנlyם3אי m פיז םיםנלידער 1נא

טיזאן. שלצכטצז s זצהר םון איצם
 בין וזאבען װאס ?אמוניסםצן, די

 ־1א yאלpלא די גצהאלטען 1יאה למצטצן
 אין ?ײגצז הצנם, ױיערז אין גאניזאציצ

o םון צוױשט31א נאנצצן n צן3דארםי 
 ח1חב דיס?^טירטצ די ױניאדםצלד.

 םיש כאפען צו םאחוך א גצסאכט האבען
 איצ• די אױסצונוצצן ,1אסצ1י גזוםנע איז
 ארמיםצ! די םון יאנע שיצכםצ צ3םי
iy די אין » y r ױניאן, די שיםםצז און 

i אמר r n אזױםיל בא^םט וױרקוננ 
i מיפיל n !ײ בא^םם. ל1נ ציםצ  ז
 ?ײ• אויוי נים 3?רג1װי שום דיאבעז

יתיאדלײם. שמ»גא׳ר די פון נעם
 דזשאינט פח מיסיע סיצשעל s אױוי
un גאארד, i אנוחד איז זינסאן בתדער 

j m n  i m מי^ו־צן דיסשסירם איו n

n די און םרײד אין לאגע y3איצםי n 
:iy ^אכט1ויםגעב1א האב n n ,םא?ם 

i איז 3שולדי אז n איצטיגŷ שי<»וגא״ו 
p*py>o 1ני די זײנצן 1?לאו?״שעאע די 

T האבען װאם ,lyByp-cypD lypיאר t 
i דאנ? א םאוש&וײים n סאסוניםטישצר 

 יאט װאס yציsםאראליזn די אוז םה3ס
1 pyo3'c?אוײינסד חאמן ־ױנגעז1תו 
Y וײ םארקעט. איז אכט1כ lM SP 'r 

y3np D iycs^ n| איצם osnpyj רי פון 
Dypo iy' נױ p is־y» yr^ 7םי סלײדער 

 א'| גצקאסם ךײ װ*לט עס ױי ly3בילי
iy 1׳שי?אנא די » y r ח*־ דעריבצר אח 
1 \v iאר״ תיק םלאטת מל שי?אגא'ר י 

:■ ו • ;י< ■« , 1# .גיט. בײט
סןי די אױוי סוקענדיג נים :אר  י
 עסזיסםיחס ויפס סאנױשאנס, שלעננמ

נ »ון שפפער די 1»י אי*ט ת,  ו
m ,ocyn ײ tun u ז p  m m 

מן ימחמ״ פארמסערם ײ  די ני
י «ו נאםריי ק<*וקם»מר נפ׳ר י ײ  ו
ײ יאן. o ןיינען, ז n 
fa. נעטרײע HR

<יי«ג

י %י

*Hi זל׳?י

טער19 וסאנ,

n קלאוק פון כ»ארד חשאינט 
ױניאן דרעסטאכער אח

םעקרעטער־טרעזשורער. ױאנדער. העררי פון

3 y ג י ט כ ע ר p ■» י e
a . .

o םון 3םיטינ » n ד1באא רזשאינט 
o ט,1סקוי הלאו?, רעד פח y n רײ אוז 

^3אפ איז ױניאן, רyמאכ מער ם צ  גע־ ^
\rm\ םיטװאך ^Djyi, אpטאבy i l y□ 
o אין ,1928 ?<סע3 y i פון יום1אוידיטא 
»iy ט3»יyרנײשאנyינג.1ביל א

ר.yסט̂א ם. .1ב םשעלםאן
קאםיטעס

ע-1ט1םא אלס גלי,yסט ס. ל. םױעד
ipo i &ון יסע : y i  i n,> םאר ^שײנט 

 אז ^ly^piy און ד1באא דזשאיגט תם
ipd i ךי : n^ זד3 צו באשלאסען האט 

o 80 בען rm y ^ p D ארביײ אין 
 די םון םיטגליד^ י1 צו טורםעץ םער
y און ױגיאנם 1םױי iy i j s יזא•3אמא 
ly זייגעז װאס ׳ציעס i jm s c מיט i n 

̂װ 1נײםע1א iyגוגyב>  •p דא־ ט33לא1פא 
 ov זאצעז זyאט3yלyד yiy?3iK אם1 רום

l די jy^'iiv םאכ^ באסאנט y r ^ o 
y״r פון iy יאקאלy,ז dik ײ  זיך זאל^ ז

.lyDiip די 1פא פאחפמיבען גלײך קענען
y די אויף רטyם̂א טשערםאן תר i- 
o צו לעגאטען y i iy:yn lyD 'ii lyr^p 

. זײעת לאלא̂ל
i םון 3םיטיג iy^y:yi א y i ד1באא 

 ־vi אלטען31̂אפ איז ס1דירע?טא אמ
o 1 נט,yאװ 3מא;טא װאגרעז y iאס־ טען

.1928 טאבע!,
l א. .1ב טשע!טאן y ' i.

כאריכט מענעדזשערס
 עס1ד םזן ŷזשlyנyם ױיזבעת, בה

c אפ גימ תפארטכמגנט, y i םאלy3נnז 
i פון נאריכט y i זײן םון טעטינקײט 

jyo6 o דזשולײ pc חןוארטםענט, y i ביז 
iyo26 c y i ly^yoiyo•

i פאר y i אטעג־ אםיס זײן האט צײט
 :פאלגט װי לאםפלײגטס, 275 צו חגמ

63 — — — ריסםשאררזשעם
iy הײטען3צוױסםי t ''iB  jy3yii 33 —־ 

lya^cynm 78 ארבײטער ױגיאז ניט 
בײט1א םון iy3:iiyi3y אוםנעז^יכע

1------------------------------סיסטעם
5------------------אדבײט אחיסשימען

18 נדען1שט yD^yty30** אויבײטצן
r iT 'i i 6----------*---------------סקײל

1--------------יםום3מי ארבײט שטימ 5
3--------------יפרײתן םון 3311עחצי1
ipB---------1 לאר13yl עצאדזלט3 ים3

5---------------------------------צפפאוט
ymtfv 3ארבײט םון 3נ1ל1באהאנ ly 

1---------וױידזשצס פאר עז3311פאחז 0
i דם y i  pc Diyoy^ iycy3ynyrK

4--------------------------------יזניאן
ly יוניאז o y io is c 1 — ט3באליױײ
ד -------------------יםינאציע1דיסת - 12

ט םון :ג1םײל גלײכע ים3 מי 16 — או
1 -------------------------------- Dyjyi'cnuD

275 --------------------צוזאטען
i n 1םא האט אפיס i n א״ צייט? 
 אלס 3,009.184̂ םון yoio י1 לעקםעט
.iyeŷ 17 םון אועײטעד 1פא נעק־פעי

r י1 יסער1א t v w ,לאמפלײנטס
 ־<y3 טnנyאט אפיס זײן םון זײנען װאס
 בא־ זyנטyאג oy3t'C י1 זזאב^ ^,1װא

 ־3yByאינ^ און אסאסיאײשאן 925 כם1ז
03tn ,!שעפע y i iy3''t 410 y^yn pc• 
 ־3אי 515 און lyByש אסאסיאײשאן ײעז
חנגט.3תפ

D jyoo isBy i o yn  i n אױך זזאט 
 װעל־ םון ,iy33'D,o שאפ 217 עט13»טע
 אסאסײ lynyj זײנעז 138 צאהל כער

 ם3yד3yByד3אי 79 און 1שעפע אײשאז
iy iy r.
iyo"i3y3y^ya y3,n כיי y i ' i c האט 

w< ענעראא3 דער n y 3 ir c, .בר :ly^ut, 
DyoyiBJ אונא י1 עז3ררעcיציyלy תאג־ 
iyv3nn װאס iyo^sny3 iy3"t גאװא־ 

pn די פון אסאסיאײשאן דעד סיט o y i i 
̂ט lטשוpyBמ y l.אםיצי די סyלy •סאנ 

 האל•y3 שײנליך,1װא ,ly^yn סעדעגצזגן
iyo3yns: i איז ײערען מז y i ,צוסונפט 
 אויס lynyu יםענטס13א yiy?3m ײימ
 .1928 טמר^yצyד טעז31 חןם

די _ i n ' i c םאן,3זי rלyע  און רyזי
 ,1םי טיט צוזאמען זיו, האב^ 1נ»גלע

 זײ און ?אנםע^צעז די אין מטימינס
 יםיג1פארל .tya*S*iyj סך א 1םי ומעעז

 געװאחח אויםגעסאן ניט 1א3 נאר ימ
 ועם1# מיכםיגעם עטװאס ײי גיו אזוי יח

i •גףמיל^ט n  oyn ,tn y ii נענ^אל 
o ויעגען באמכט^ אײד 1זשע1מננע n.
רײר בר. 1צ שםעלט צטyל סים׳1א

די םח ליםמע טאלשטענדעע א
t אס11 n n i קאנםראלירט pc 

iiy o o iK s y i oyn^ אגגעבענדיג 
ײ אזױ ױ1 איז נדאמט4  זײנצן ז

אגענטצן. ביזנצט זײנע צװיש^ יילט
H־ * y'i3y3 ^באטדאכואג D iyn 

 מטגעזזיײ רײזנערג בר, טון ̂יכט
 די אםבאלאמס

ןױיס

1 ,iy33ipiyoscו^ט tycy^3iy c 'K  oy 
i 1םא yסאב־קאםיט yלyציyEc י1 1צ n 

iyoy3^c'^ cy y'iDDH3'H o y n ן1א 
iy ? i3 s i בײ i y i 1^שםע uy3y5>ya"»0־.
 דעם םון ŷדזשyנyם סטי,yד בה

 םון באריכט א אפ יט3 אםיס, ךטאון1דא
i y i ד זײן •םח הײט3טעטיyפK3^םםyט 
pc 22 יגוסט1א oy iטyאקםאב^ כיז ז
1 o n,ט1םאל ױי טעז:

i 1םא y i אפיס זײן זזאט צײט jyes־
lao yנy3םאל רי צו דעט l לאםפאײנםס:

7--------------------- דזשעס1דיםטשא
4-----------------טyקטyק̂א װײדזשעס

3-------------------------א!בײט שטי?
1 — אהבײט pc טײלוגג yלײכ3 ניט

1---------!זשאב אויפ׳ן םאאדזש^ן
בײם בײט^1א װאס באטיםyב»ל

1-------------------------------מאשין
9---------בײט^1א שבת עגען3 1דריע

 iy33^'o 1 שא.פ א^נדן צו ט3אנטזא
 3 — ט1אלי1?אנט שאפ ױניאז ניט

oyoyn) iy( 1 אױסגלײמנג t ''iB  pc
iy33^myD3iK----------3 יםיl1יpyס
8-----------------ט1לאנטראאי רyEyש 6

1--------------זyאטrצו 2 0
i גזאט צײם דער םאר y i א־ אםיס? 

 אלס pc yoio $117.40 די טlקטיyל
pyc־syB 4 ארבײט^ די 1פא pc שlyBy.

ארבײט שטיק
v2* זײנ^ ?אםפלײנטס v :w " i\ גע־ 

iy3yj in s n זי־ הא, קלאוס ט1םםא די 
 באש^ םאר באראזין און סyגא און ניט
yiy ^3טי ''T !אין שטיס. םון ארביינמנ 

 ־y3 iycny3 ײהס1סט זײנ^ <*<(לע »לע
 צײט yצlוp א אפםטרײס^דיג װאר^,
iycy3yj^3 oyo די האב^ i'c אײנ־ ן1א 

y3אך־ארבייט.11 אײנצופיהדעז שטיםט
iyעEyש 9 :"t l כט1באז lyiiniya 
 שבת, ט1א1 ארבײט זyמ אויב זעהן 1צ

v אין און w שlyBy האט* iyo מד 
א!בײט.

 א ליפשיטץ, א. pc רyארבײט י1
o yn ,־זײ דאם קאמפצײגט האב^ שאפ 

3 lyjypסײן םאכ^ יט ̂iyny שאפ אין 
ly. 1 זײ װאס iyt,,iB די יט1ל r ipי 

iy3"T iy t ''iB ^3איב^ ם  ־Siiy3 צט1ע
iy i צו i y i צוlBיnנהײט pc אלy אר־ 

^ ט בײ
 ״Di3 טly11 יכט1בא םטי'םŷ בר.

iyD''»iy3.
באריכט םעקרעטער׳ם

^oyo בר. isc  in 3 » n זינט דאס 
y די " j צי3סינאyלy שם3אדא^yײ נטס  זי
:iy אםט,1? אין ײן1א y^  jy ^ i לאסא־ 

^ ly ל o ’ iK א ,89 אאקאלlײy33שיpט 
^B 50 y iy3ראצyט pc צום אײננאהםע 

iy .11באא ט3תשאי  jyn 1סא האט- 
iy י3אנטאני בד. pc לאגגם  Dtp זאל 

^ ארײנשי^ח ײ i סון \זלס ז y i אײג־ 
yoiis3, האט iy דאס i y i
 צױ א עשיקמ3ארײנ ה$ט 89 לאהאא

 אין בער,DyטEyס ט^6 דעם יסט1ש
D זײ זyאכyװ t^yj iy c s i װיסען c n 

d באארד ט3דזשאי s i זײ ty^ n ניט 
 y*y^3R3'C y"3 די ןyהײסy3ט1ג
iy בר. םס.3y^שם3אlא i3 s ii ט33סארלא 

i אם1 דאמם y i די אװ 11»באy lסטאlס 
i זyאכטlט3ארײ זיך זאא y i  lyjyn אנ־ 
y3אy3y1 ארן נה'יט inyt89 אא?אא אם 

c^3 זאא y i iymp באשאוס c n  pc 
c ג1באצ אין 11באא !זשאינט y i ביײ 

^ג  1זײע סון ט3yאצlB 50 פון שם»י
אײננאהם^

o iyn  cy ^באשאאס K״iy^ W 3 
 jyDcpyj ם1צ iyoip צו י3אגטאני בר.

i 33םיטי n  pc אױ באארד c ^ p n n 
 iy3yii סט3דפו3שטא זײן ןyרyלply און

s i y iנגy3אy3y.זאא 3אײכצײטי3 הײט 
 89 אאקאא צו jyiyiv טpשיy3 *iync א

in לאעט1פא ?אא cv |yc>yn אין y i i
iy זypשי3ײlא אײר3 זאאעץ זײ דאם ' ' t 
 אײנ״ iy״t pc נםyאצlB 50 די pc חלק

i זינט נאהם^ y i ^  אנדזש^גט1א ניי
קדאפט. אין ײן1א איז

דעפארטםענמ. דױם
 ט1̂מ דיססוסיאן ny3נyל א נאך

B.n cm אס1 באשאאסען,  i y iאl3טםyט 
c זyאטsהyגDי1א זאל n  pc ly iy ii .דזש 

i ביז איצט, ביז מי באארד, y i ם־1די 
סא!איב^. זײן מעט דרײװ

iyn יכט1בא i n  tic דײ אװ י1באא 
c iy n  c ^ o p n ע־3ט13 און ט1טי1דיסס 

.lyc^n
צושרימטען

 גר״ דאם ,tycpi לאזם 10 לא?אל
 זnא11yג עמחןהאט איז רyאײשD דזש.
 באאח• דזשאינט civ ^ענאם אלם
o אןיוי n פלאץ pc ♦אבראםאװיטש, בר 

iyc>yn האט b i'33 'tn.
צװעלאזען. onini מלײשער גר,

ם 22״ w יסען,1\ #ז p •בר
־T3 ערוחנחלם איז שנילמון

 דזשאינט ם1צ אם3yאn אאס מאדזגז
o אוױי כאארד y i לאץ® pc דזש. .1ב 
iyeip, ̂וyאכyאטענד^. ניט קעז ר

i \וי אזיי y i ^ב»טycŷנyר m i l l 
 3ונ1אינטטאאי זײז װערט ,I3yryii28 איז

.33טיטי ט^cpyj civ ט3אײy3Bא
lyoyipyo i y i יפם^?זאם1א טאכט 

iy3yii די y'DJKPRH אין i y i אװ 11באא 
p c; און טארסpyדיד jy iv iאםיםy איכ1צ 
 אב־ ןyD:אyאyד די pc נאציעס3עזי1 די

iyB איז 10 לא?אא םון האטאװיטש ip 
1C? 22 אא?אא.

ly 1 שאאג1סא א יף1א iy iiסאא־ י 
jy31^3׳ n1אטע D>»iyniy אויסצופײ 
( : cnc38P*n די לע\

 pc lyאײשc חש. ןyאט3yאyד די
 אאקאא pc ■lyjryp .y אח 10 אא?אא

22 c^ nny  in y i i אין C3yivi3 i y i״
קאםיט^

nאy22 אאקאא פון ראוזעז 1םאי גאט 
D^nyuiy Diyn אין i n אװ 11באא 

קטא ס.1די̂ז
באריכט מענעדזשער׳ס גענעראל

cyoנאגא בר. cn sc  ^y, דער דאס 
d p i װאכען טובים מם רי ך1ת 11דרײ 
^ly.: ואכט1שyגBא אyביסs איז n y 

i איצט y i  c y ii װ  •yn עזעצצ3פארט דױי
iy i סיט y'3iy:y iy^ y r i n פרײ װי 

.iyp
iy אך11 אעצטע אס1 יך,1א ^?א^ט 

cyc 2 האטy3 iy האט ''p 1פא c y i 
 םיט אײנע טש^םאן, אוטפארטײאיש^

c y n  i y i און אסאסיאײשאן :''«y םיט 
אסאסיאײשאן. תשאב^ס ?אאו? די

Dyn i םיט ?ײס די y i אסאסיאיײ 
yn ,c איז שאן iycy iB  2 iy3yii iyny3 ̂
 pc געויאוד־ען טpשיy3lטע3אדו זײנ^ כע
 כטyשי זיך 1םא ^p t>yn א1טעט רי

 אינ־ װ. .1 .1מ שאפ. אין אויפסיה!^
i ^סאא,3 y i טײאיש^1םפא1א n jf to 

i אין מאן y i ,דאס באשאאס^ האט הײס 
c בײרע iycy iB זאאyר ןyסטײט3איyט 
in y i i.
'«i y i  3 ivto .j. םון <זײם i y i 1גאא? 

 טyבא!יכט אסאסיאײשאן, תשאב^־ס
 איז צװיסטיג?ײט א אס1 א^,3נא בר.

yנטשטאy3צמישעז ן i n א!ן ױניאן i y i 
cy װעגען אםאסיאײשאז i 3יסטײטשונ1א 

tic א c  lyc’ iiy jונpאין ט ly u is ײ1אג 
ly מעגבז. n is c  i n שוין איז ^siy3 

iyo ^3 י1 אב^ ^,1א1גyאיז 3טשײ^ונ 
 עװ^־iycy3y3D'ii8 3 ניט 3אױפי1סא אך3

iy i. 1טי װי גיך אזוי iy?yn ^האב 
 ־yאy3אנ גאנצע די טyװ ,3נnנטשײy די
ט3 ײ i טyיכטlבא ^ז y i  iv jyiyn 

^c אװ באארד D p y in.
o 13 יכט1בא ׳ס1אע3נא בה iyn-טנע 
דױיסען.

 די iy:yn יכטעט1בא lyג3זיyשא .1ב
y33i^p'HD3y? אין y 'vsupc c y n  i y i 

 םי זyצ3ylycאנp י1 אםDiy^piy, 1 און
c דער iy iw D pycusD  c y n אסאסיאײ־ 
ײ 3םאראױםי אן. אאץ נאך iyny3 שאן  זי

:iy די pאנסy lyנצyהײן גיט געווען ז 
i אין און yיציעאcא y i נאהyגטly צר 

 זײ מיט אען1&א!האנ jyo oyn ?ונסט
y o 'i is  nyt3 iK iy"3to tyjyn^ : 

c 31 זיך ורעאען װאס, y i iy3'T3y^ט 
iy iy ' .1928 ,lysoyvy i 1 פונקט pcי 
CD3yc'i3S yu yvconpy בא־ י1בענ איז 

 ry:yn y3yשאlאc און in^ny3 ט!אנט
iy3jnyi3y ײגען? y3ען1א1עו3 טאכט pc 

 בא־ א זױ אyשנ אזוי בײת־צדדם.
c y o o w? yו יס3ד3yטl̂א lײכט1ער ט 
y11 ,jyiynס די טy iציyאy ^שאמיט 

 צו או^ן1געו ט3א1יסט1באא איז װאס
o ןŷא3sה yn  i n  yiun ,צױ סיטואציע 

*?ly iy ii ly c rw jyD י1 באטראכטע! 1צ 
א סארשאע̂נ ײ ^ו  סאב־ אונזער איז !

pאDיטy ?מיט םען1נ1סא שטאר c y i 
ן pc בײט^1אױס* י  אין ד

c מיט 33דו3בי1סא y i. אונ װעןy iy i 
Bאyנly װyאyט3אױס ז ײ ב ^ ly iyn, 

cyn די pאםיטDy y םאר ^3פא!אײ c y i 
גומחײסונג. 1סא ד1באא ט3דזשאי

i y i  o iyn  D 'D iy i 33םיטי y3־ 
ן.yשאאם

c םיטיגג * y i pc ד1באא !זשאינט 
 פיטװאך ^וארעןIy 3האאטyגBא איז

iyc, 1928טאבpא וענט,1א lO  c y i ly,, 
c איז n םון ם1י1אױדיטא i y i -!אינטע 

ל.yשאגyנ
ik d w d .סטאאער. ם. בר

D i nאאגyנדyםון יכט1בא ר i y i 
p̂י אװ 11בא» nפון 33מיטי טארס c y i 
jyo8 ^א?טאב c iy n 3פאlעאy.זעז

 א אאס אלע:טי,11 אאאםא1דזשי בר.
lycyiciKD םון iy i !איטאאיענישע 

vu"T\h ly c^ y c~) א1אר1נ ״איא צײטתג 
 y |אyציyBס א אסoiy^piy 1 ,1א'1םאג
ly אבע3אױס i'i pc ״ ^שײנט ג3צײטו 

iyol7 c n •1אכב .גאװעםבש־ 1 t״tn y 
iy אס1 ם3אאנ1פא iy אוץ מײעמנג א i 

 בא־ א tya'^'iisn זאא 1באאר דזשאיגם
D3yDT^oiyiiiK-C33iC'\i צו y3 iy i'i* 

*p3y3y״>D
iycy:y3iyn'K D די iyn y>Kic צר 

i n ץ3פינא pאםיטy םיט i n רpyאםyנ־ 
ע ̂ול מען דאם מצי ארײנ־ באשטיםעז ז

D צוגצבען 3ycp 'o iy in s s ts.
lie נרעדליכע s ןאך  r c ip o 'i מד

t ריכט pc .בר iy i3 sn װyבאשאאס ̂טty 
i דאס n 11 זאא 11באא !זשאינטlyײאty 

ly צו קאסיטע א j^ r iy 3 פאר m-ענע 
 מי־ נע?סטעז iy״T צו באאדד .tpy ראר
 !עמצי־ צו זײ pc ען3אאנ1פא און 3טיג
i n די ■iy ק1יא 1גי י1 אס1! קאפיטא

 צאדד 11באא !זשאיגט דעם pc לאתא̂ל
 און ,03yc 10 אויף נטyס pc 15 אען
y3 y די c i 'v n nזש.1 ם1צ עהץ3 זאא אט 

o אויוי באאײ. n 3 מעט אופןyo cy- 
i אס1 טאכ^ ליך y i ד1באא ט3דזשאי 
ly זאא i'cc 'tp y  lyjyp באשטים־ א ביז 
 וואס ,jyiyn זyנוםy3אנ cyn פא«ן טער
c o זyאyשטpyו1א זאא nינאנציyאyצױ ז 

c 1שטאג y i pc די און באארד דזשאינט 
ly א אויח זyאאקאא r^ o ב̂אyאןן ז

nיכrאר־c מיטlyד yז r״py iyזיסטy.גץ
באריכםען. מענעדזשער׳ס

pc ly סאר?ין, .1ב rr iy jyD דזשא־ 
c iya דByאlטטy,יכט1בא » אפ יט3 :ט 

pc 22 אױגוסט c nהײנט. ביז טען
i פאר y i דעפאמד זײן האט צײט 

cy i pc iyDiP83 ojyo אוט־ פון אסיס 
 אונ״ 29 נאך םאן1טשע ארטײאיע^1

y^yn ,iy:3iDinys האבyז typinw 
 ע-y^ 3: האב^ רסy^שאב י1 אס1
 אפ״1קאנט טניאז ניט 215 םיט זyםטyש

 nnyD31א די 3נ^יy3אכפאא3 טאו־ס.
 דאס ארען;1עוiy3icy3D'iN 3 ;דז כוגגען

164 pc דזשא• די .הא̂ב ס1לא:טדאלמא 
 yboyD Dcnpy^ 26; באויז ס1בע
 און גע־׳ױאיעז ט1ױניאניזי זײנעז רysyש

i אן זyשאאסy3אנ זיך האמח זײ y i 
lyp’ iyox קאנכד 25 און אסאסיאײשאן 
געוראר;ןץ. אפגעסטאפט iyyn !אהטאדס

 100 האאטעזly מען ח#ט איצם ביז
̂רנט <lyזדכרנגy,ז lyrtfyn pc 71 צאהא 

r״iy3 איח^־3טיט i y i  pc ̂זשאבyרס 
jycy?": 29 און אסאסיאײשאן i3^  iy־ 

חשאב^ס. ענם1׳
 יאן31גיט־י pc צאהא yםײנyאגs י1

 Tcy3D'w iy3"T װאס ם,1לאנטרא?םא
 כונג^1ז1נטזן1א די דורך ivi^ny3 גען
צאהא y^yn pc ,386 איז

257 lycsn יפט1?1סא באויז oyc־
פעאס.

.pn$ny3 ױניאגיזירט זײנ^ 71
31 ?1: 'iy אDy3EטאBט tnsnys 
iy is איז אמנײט 1זײע ty r iv y jp 'iiv 

* •ly isnys
 מד ראײ^יגטy ניט נאך זײנען 27
ly itp i.

i n ערהאאט^ אזיך האט אסיס 
 7 דזשאב^ס, iyjyj 11 ?אםפאײנטס

i ^1אי3םיט y i  pc דזשאבyאסאסײ ̂ס 
 האנד-1םא ,D:yנךyפyאי̂נ 4 און אײשאז

^ א?טארס.1האנט נים־ױניאן טים 3א
 ניט זײנען ?אםפאײנטס י1 סון 4

y3 iy3''T 7 ; ty אטyשטyסטנyס u f iw־ 
 הא־ דזשאב^ י1 און טyבאגרי̂נ װען
ארבײט. iy״T עז3י1יקגעצ1צו בען

y א אאס lזולטאט tyes i c y i pc 
 אן אנמןשאאס^ זיך אלטארס1?אעט 2

i n איי• און אסאסיאײשאן אם^יקאן 
:iy זיך האט y3וylעט  סעטא־ א פאר ̂נ

מנט.
 גזד3ײ1א אויך iy3"t ?אספלײנטס

6 iyjy3 jy isnyj iycy3 ,תשאבערס 
y^yn ג האמסyטהאן cvivn יר םיט 

 בא־ ןזאב^ yאכyl1 און סירבמנס • ניאן
 אין ארביממר. ניט־ױגיאן ט3סטיyש

 ױ1סט3אי דשזאב^ס זייגען yלyפ yאא
i.iyo ט1אי  tns iiy3 האנדאזנן צו ניט 

y און םעס1םי yאכyאז םים l i y iזואטאט 
ר י1 אסlynyj 1 איז מ ײ נ  די אין אי

 |1א טטשםעת^ lyi^nyj iy3״t שעפער
 ױניאני־ :די;yפא?שט iy:1'! lyByש די
.lyiMiiya ט1זי

pסא בר. l3 בא!יכט ס^ין D iynוכד 
iyc ''iy3.

iy נעטא,1?אראט טש. בר. rn y 3 yo 
 יכט1בא א אפ יט3 אסיס, iאיPlבר סון
c םון y i ,װאס ארגאניזאציאנס־דרײװ 
 ־oyDsyc סון טlיcyאע האט אפיס זײן

jyDlO c n  iy c זזײנט. ־ביז
i םאר y i או|*ס זײז האט צײט 

88 iyoi3y3iyD3iis שעlyB סטרײמ, איז 
 y3• דינען םאאמת אyב y^yn 796 אין

c pm1אlויyp.אט
38 cyomc, באשעפטיy3יג  461 ̂נ

^yDycy3 זyהאב ארבײט^,
20 cyomc, 120 יג1עג3באשעסטי 

.cy3t'c pc ארויס זײגען ארבײט^
 215 3י13ע3באשעפטי מעס,1פי 30

^1א ט סטריי^ אין נאך ^3זײ בײ
tynsi yc^yn ,cyo i'c  38 n  pc 

y3סyטy,אט c 17 iy:^ i״c y o i, באשעפ״ 
227 v iw v v ,א־>עשי3א; זיך ארבײטער 
iyc אז i n ^קאנטראלטאיס בהיפאינ• 

cy 21 און אסכאסיאײשאן, o i'c, בא־ 
iyD 234 3נדיy3יDcyש ''c iK, גע־ האבען 

D3yi3yEin*' אאס ס^^אט i מאמסעת״ 
טשמרס.

 Diyn באריכט ̂סטאy3lא^אםp ב!.
iyc"ny3Di3:

iy 3 ה. .1ב n c•א זײן אפ יטyצטty 
pc w אאס יכט1בא n y 3 y o אניזיײ31א 

y& א פאר D3yooiHBn שאן ^ iy םון 
 JH3y3ycyi3 2™״ .צײט, א^ן3םא 8
 ספריננ סון — ס3פאלגרײכ<'<ןאםפײ1ע

ר און מ  ותצי־ און pc 928*4 טעזאגם װינ
).4 זײ• IMS (שלום



Tfc'n•W
»-*--- huMj

!&®g־

'<<* "*% ׳ רי•■■

ר ע גג י

פילאדעלפיעו
ײ נענאפפ הלייזעל מטוניסטישע ח«נם דער נ

ססענעױי *פקנעו מיס
פאיין. ם. סון

 אלס ארבײט זײער אנגעפאנגען
פעלשער. אײנפאכע

 די אין אױסנעלעקטע ה״פערע דאס
 איגטעײ דער םון לאקאלען םילאדעלםיער

 אפא־ זײער אמעםאגגען האבען נעשאנאל
 אײנםאמג איס םהעבמןלײזער ?ישאן

 םארשיײ אונטער אנגעםאגגען םערשער.
 זיך ױי האבען נעסעז,יבאהאלםענע דענע

 הערט היינמר אז ארוסגעזעהן, ענדליך
 זיך האבען זײ און צו נישט זײ צו ?יך

 דרעס־םא- און װײסט גענעבען נאמען א
 םאר־ צו אבזיכט דער םיט יוגיאן, כער

 ארבייטער, אוסוױסענדע יאר א נארען
 דעם װיסען נישט פילייכט װעלעז וחגלכע

 ביז ױניאן אםת׳ער דער םון אונטערשײד
 אבער סטעב-קלײזעל. אפאזישאן דעם
 די געהאלםעז. וועניג ױי האם דאס אויך

 באלד האבען מאכער דרעס און וױיטט
 שעפסע־ דעם אין װאלוי דעם דערסענט

םער. געם

 ״אויגאניזאציאנם״־ זײער
ארבײט.

 שױן האבען םױידהעלדען גרויסע די
 *ארגאניזאציאנס-אך- טאן צו באוױזען

ײ װעםען פילײכט איזזר ו\״סט בייט״  ז
 עפעס איזזר יהאט ארגאניזירטצ האבען

 זיי װאו שאפ, ניכדױניאן א &ון געזזערם
 ¥ ארגאניזירען צו םארזוך א םאכעז זאתן
 רינ־ דעם אנשטאט נישס. דאס נײן,

 צװײפעיל״ יעדען םיט ארום זיך םען נעיזט
 האט עס נאר ווער פארשױן, האםנמן

 גענען םארברעכען א באגאננעז אםא<
 געכאיט איז צס ווער אחור ױניאן דער

 באגעחן וועתן -םאר צײט איז נעװארעז
 װעינ־ די, עט זיינזןן דאס םארבחנכען. א

 ״ארנאניזי־ צו אן זיך שטרענגעז זײ כע
ײ ר*ך.  די ארום טעטיג אויך זיעען ז

 םאר־ םיםנלידער אונזערע וואו שעפער,
 זיי קוםען ױניאןײיםעראטור, טײלען

 שםױרװאר־ און פאסקװײען זייערע מימ
 װאם דאס ױגיאן. דער אויוי םערײ
 םאר־ און כאסעס די געטאן האבעז אמא<
 “קא די םון געטאז איצם װערט <ײטע,

םוניםםעז.

 קאטוױםטיי• א םון געשפרעד א
 דעם םיט ״טשערלייזײ״ שער

שאם. ®מ פארטאו
 איז שעפער אונזעחג םון אײגעם אין
 אויסנעגינקטע. אן ארבײטען געסוםעז

 אױעםאי איז װאס שאפ, א נראדע איז עס
 דערשאר סאנטראיירעז, צו מווער נצווען
 בײםען ארבעטער סײל גרויסער א וואס
 זזאם ^אפ דעם איז אט אפט. דארט זיך
 דיסנדמארדזשען געוואלט באמבאס דער
 האט ױגיאן די און אויםנעיוינקטער דער

 •אסי־ נימם זא< דאס אז אויםגעוױרקט
 אנגענו־ זעלבע די האט נאכחער רען.
 די װייל נישט ט^מרלײ^ פאר םעז

 נע־ ̂פםאמן אזוי n חאבען ארבײטער
 גע־ ני»ט האט קײנער װײל נאר װא<ם
 אז צונעזאגט, האט זי אננעמען. װא<ט

 דעם האט און וואונדער אויםםאז וועט ױ
 ױ דעזארנאניזירט. אימאנצען יפאפ
 געיליננען וועט איד.ר אז נעםײנט, האט

 העי־ איחר וועט װאס לאנע א שאםען צו
 דעם אין ארבייםער די פאתארעז צו םען

 נעייא־ האבען ?ײ וואס סקעב״קיײזעל,
ױ ש:עי אזוי נצוועט.  אבער זזאם זי ו

 גאר רײכט איז שםערען צו אז דערזעחן,
 האט #גריננ אזוי נאתיט עױן איז בויען

ארבײט. ריכםיגער דער צו גענוכמן זיך ?י
 איז סקעב-\וניע' די װי שנעל אזױ ,

 געגױ זיד זי האם נעװארען, נעגרינדעם
o אגיםירעז מעז n פארמאז no .שאפ 
 םון אינהאיט דער קורמן אין איז אט

: ^דעrDנים»ציאנ1l איחר
 די אז װייסט, איחר — בנ ״סר.

 פאר טענות גאנצע סיר צו חאם ױניאן
 אין נעטאן גישט גאו חאנ איך וואס
Mtnr ײ  נימט אין םיך באמולדיגעז ז
p נצכמן p םאר און •רײזעו גרויםע גענזנ 
 ױנ״ אנדערע אױ^ אױפפאכאח כעגמ גישס

 עקסםרא חאב איך יאדגאדיגגזננען.
פם י נעטאן גארנ̂י י י ז  n אז וױים איך ו

 מעפער אנחנחנ אין און מװאך vm יוניאן
 מון נאר סיענער, גאך •רייזען וײ זימען

מן םיד ױ ײ ו אי איך אן ז  ריײ אײר בײ ז
מ סנן j חױ y m a אבער «ipp t דאם 

ראס דעריאזם הארץ נױק

ד מ
נימם איןחר חאס

 דארםען װעט n אז געוואחנן, יפיאסען
 -חו|י ארבײטען עס װאו דארטען געחן

.״רררעװאמציאנערען פראצענטיגע דערט

 פון ארבײט ס?עב אפענע די
 ביזנעס״ קאטוױסטישען דעם

אײדזשענט•
רא״ און נאװאת םון ^אפ דעם אין

 צװיסטיגתײט, א םארגעקומען איז גאף
 סטאועדז^ א צו געפיהרט האט װאס

 די וו׳אס #דאס געװען איז אורזאכע די
 *נערקענען צו אנטזאגט זיך האט םירמע

 און שאפ־טשערמאן ני^רװעהגטען חןם
 די װי ש:וןל אזוי פרײזען. סעטיען צו

 דעם םארילאזט האבען ארבײטער
 טקעב״ביזנעס דער געסומען אהיז איז

 צוצועטע״ םארגעמיאנען און אײדז^ענט
 םיצען. רויטע טיט ססעבס סעט א <עז

ײ םיר װאט דעם אויף קוסעגדיג גישט  װי
 ױגיאן־בחןכער קאמוניסטי^ע די אז סעז,

 דאך טיר האבען םעחיג, אילץ אויןי זײנעז
ײ אז געגמיבט ני?וט זיך  אזוי זאיען ז
 זיך זאבען1 םיר ורען און זינקען, טיןי

 טאט ׳פענמיכער דיזער וועגען דערװאוסט
 םיכד נויטיגע די אנגענומען םיר האבעז

 וזאנד־ געםײנע די םעסטצױפטערעז <ען
 מר לײכט גאנץ אונ? איז דאס און יוננ,

מגגעז.
צוױסטיג• די חאט סקעבערײ דיזע

 די אבער םארצויגען, ביסע< א קײט
 װע<כע טיטגלידער, ױגיאן גרױסע-צאזזל

 חא- שאפ, דעם •יקעטען געקומען זײנען
 םירסע, דער איבערצײנט שנעל גאנץ בען
 נימט װעלען סקעבס קאםוניסטיעע די «ז

 שאי. אין ארױםקנטעז לײכמ אזוי קענען
 גרײטקײט אפענער זײער װעגען נײעס די
 צוטרא־ לvר̂שtבלי זיך האט סקעבעז צו

 םיטגגידער אקטױוע אוגזערע צװײפען נעז
ײ איז  זיך םארטײדיגען צו גרײט זײנעז ז

םארעטער. און סקעבס די גענען
צוױסיג־ די איז שב\ז לעצטען נאך

̂יכטעט קײט  גונטםען צו געװארען געש
̂גענט דער און ױניאן, דער  וואם ססעב־

 געזיגחנ^ קאםוניסטישע דאס פארטרעט
 באוױיזען געקאנט ני׳פט נעבאך האט

 צום םאחפפרעכען זײן דורכצופיהרעז
באיעבאס.

 זײ- עס אויב אז #האםען וױ<עז פױר
 וועגכע ארבײטער, איינינע םאראז נעז

 די םון צוטומיעז נעלאזט זיך האבען
 ױניאן, אונזער גענען שםררװארםערײ

 דעם האבען םאהט דעם םון זײ װעיוען
ײ עס ותר דעם וועגעז יעשאז נױטיגעז  זי

 קאםוניסטיעע די וױ^ען עס װאס און נען
סקעב־אגענםען.

 רױ״ די עפעם זד שעמט װאם
 אפא־ דער טדט טאכטער טע

• ״יוניע״? סקעב דשאן
 יעצטען םון ״םרעכהײט״ דער איז

 קוואטמ א עחפינעז ײידער איז םאנטאג
 םאכטער. קאמוניםטישער א עפעס םון
 אי- איז שרייבט זי װאם א<ץ װעגען איז

 עס וױיל װארט, א םאריירען צו בעריג
 װארט; נײ אײן קײן נישטא דארט איז
 מיטט־ אויפגעראיעטער אז זיד םיה<ט עס

׳ קאסטען.
 די װאם איז וואונדערט אונז װאס

 גישם װארט אײן קײן האט •אטשסעריז
 סקעב־ איאזישאן דער װעגעז דערםאנט
אז״.  איז דאס אז טאקע, זי םיה<ם ״יוני

 קיגחו אוםנעוױנשט איז אומגעזעצייד אן
צ1ב<א נאנצער דער װאס צו טא —י

ד דהמדנם פון םיטיננ ר « ז נ ו ער ו ו
מנער און ס ז דרן ז נ װ

)3 «*י• (11 81(«י
^ ®*״#טענדיגען » דט כער ךני נ  פי
ט, דעו םון רניי ר א-ן װאס י «ו » *ייט ו

ac.* ״. געװפרעו• אוי«»טח*|
400 זיעען האסויינס נײדע ךי אין
v i v r אי| גןװ(זחוו *רונטערנענומען

__ םטרייס♦
2----------סעזאן ס»וי« אין p c
ט׳יי 1אי * ויינ ״י׳ 1-----1י S S IVSMtiy---------------400 — —
tie י iv׳ 206 ו iv if, ן׳ וואס מ י י  י

 #יריויוי אי| נעװארען *רונטעמענומען
o סין n מװ«| זײנען סעזאן סיריגנ —

iva* lo o יייז ׳»ע•ער׳ 
״ ׳פעיער. ױגיאז 106 . 
no נעסע־ 146 זיינען *אד,י דיןער 
געװארען. »ױ»ע;ענען 60 און ט«(ט

זיי• ׳ןןעיער געסעטעיטע 146 די םון
נייו 71 יייו “,סיעו 74 נעװען נען ױ

w ayr.*
iy׳ 195 די סון iy e( זיינען װאס 

 וױנטער אין נעװןרען *רוגטעמענוםען
t mryo;  — געװען |y״
154 »i v n“ ׳iy•ye, ו  ײ

. .iy«yB׳ ױניאן 41 ,
vevi 142 jy״t nytn םון j״

iw ט/ןלס  t m w r u t  61 ,in i» iiy j'* 
סטרייס^, 2 און ר»

tic נ 142 דיyסyטyט>iy iy r  y זיי־
10 נען 1 vay[ ׳iy iy e ניגדיוניפו 41 און 

iva sv. .
ty די ia . lo i“ ׳y:)yn ,iyaye חא־ 

t ,efw yoyy fyo״yt| ױ איי«¥טײ<ט  ו
— םאצנט:
79 tyo»n זיך *ly o itfry a |תר א

אםם׳ן. אמויהאן
 תם »| lyea^rytta זץ־ האנען 9

מאונסיי. אינדאסטרי¥<
o ,חאנ^ 13 jn jy a n r a  olvovon. 

naa״t ארנײםער 4060  |yny; |yt 
y אין יטypnו i ” o .קאםיײנס

o מיוס «וס iy fip iy .ז םריד, נד» 
j ’ ityyynyo*a חאט בארינם, דיזען yר 

 יייז ina>p « lyyyj *ו נאםיהט זיך
iy׳a א־ניגרבי׳ה נרינדאיסס o דער *P־ 
o פון םיװיטעם n דyרםם*^yײ׳ און ;ם  ז

Si |¥ש*ר אויםטואוננ iy i װ«ס )«ײט 
i n איז »ארםםענט1ח ;lyny אונט¥י 
 נעטאנט ניט האט ער אןן אויםזיכט זײן

D o nינדoטyפאחוך ן »yoyti»i| ו* 
oy |yo>y« o n ן פון ?א<יר. איז* 

ט«װײז און אונסיסםעטאטישען  ניס «יי
®m j פוב^יסיטי » װי I d«p”,| חאט 

jy tn  iy נא־ א רויט נז»רבייט םאא 
im ’ opnootap ,lyoD 'ov( ן«  iy און וי

soaps o האט iy אז םיהאט n  in o y t 
o האט iy װאס ivpsi.

op tn tto  iy אויד o n אוו נא*רד 
o n  ,n a o p n n און באאדד דזעאינט 

y»< 1133 םאר נאאםטע ly o ii;  o n 
ly אאס אים jy>«my סון rn y ty o  o y i 
o םון jy o o ia a n  iy n i, 1םא אױך װי 

v'yanvaavp i n ײ װאס IV3vn stH ז
 זייז סים םארבינײננ אין jynytyj איחם

m אויך באדאנקט ip ײט,>31א ’13 n 
i אסםי1ינ8םוט׳ יייז צעווינסןון n  i» a 

 אין :ענעבען איהם ה«בען זיי זואם הילוי
?אסייינס. n״3 פון <ויף1פ»

D א גאך iy ii y’ oipo’ i  iy 3 * n tn t 
13. iy n a׳o נאמכם yo” ny:Dit.| 

 באריכט םענעדזשערם נענעראל
n װיסען אאזט :אגלער בר. u n  o n 

siiv אײ  is  ,o ia o p n n ומט וואך 
i n ײ נאניזא*יאנם1א ’I אין 11װ >pii3 
jy ויך tn ty, און o y ii iy ן^ תי ט ם  אינ
13. ia w n y t y a  o n  ,a sv iio y iK P|

pin ly צו אםים בח^ין s n n יײנע־; 
iy a y r  yo^voyo און tnyt אײנןוושםזד 

o צען in נאדינמגנמ. ױניאז
13. iy?t» t׳o »ט3י1ב o ijm נוטנע־

n״yo.?
i ווערט םים1דע n םיטינג ;•y 

׳טצאםען.

4 M V W ) 
w p i n

ע ב א װ ן ש ע ש נ ע מ

אכפיחר-םיםלען שמורקע «ן א• זיד שחהמ װעיכע
נעחםען זאלען

ס ס א ס־ל ק ע
סאנפעקםוד םחײערער א וױ טעם אץ נעשםאס
 קרעםימ אחן נןאדרליר ארן נעיאםען וױחןם עקם־יאקם

j ביי כאייכם אוױ עס m דערפאר שםעחמןן, און ppyTw
ן קליק סי ױ חי lk נ

Diyn y א נאך o ip a n  ly 'ity j ר»ו 
ינ דער |ia גאויגט י ײ ײ ט יי מו מי  ייי

o ן,yo״nyJט1( y i ly o ’ ia 1ג( ט״י«] 
o y i נאריכט o y i fie ״1אר(אני  חד אן8י

o jyoo iaa, װאס n  vrvviP ’V i  o iyn 
i y i נא»רד imb o ia o p y i’ i  nip 1װי 

y iyo טונג.3נ»טרא
o טיט •[(njyoatiy אין n •»אױנ 

yo jipq iy i( ט3נארי tyooyJBnN D ivn 
,yo’ oipp a jy?nymy jyjyn y;aiB  <i 
1 ys^ynאי n y״finpw  i n  i m  |yj 

try. 1א ,1נ*«ר| iypa>r«3 o iy n  oy 
e n סא< אין i y i ])1 םיטי n o n  Tib 

 ןyB^•יyא■נ oyn 1נאאר .tpy אר1גע
i i  tin  tynpt ,onpor I 'ly o ia  ty iyn 

n* דזשאיגט pa yosHva חױ«ט a n 
is m איס yo<&op n. אױנ io  i n 
w«טיננ  r*  tyoip iae iy :a  ?a ׳n a

חויום npa invavas vo'dsp >aז
a* pa n a a a  o ]« a rn  pa yosMaa 

tn y ’ pa oa)y>yi ,פאדנונחון יאחאל 
a טיט r n  o y i׳n a a 3  e j. י iy« י ])a 

in y  in y n  tyoo ty iy i vi>״i i  i* o 
]y| איז : vo'osp i n

2 ?npa< — י י י ״ ׳ — 8 <פ?אי ;י
a׳<apa> ; (Hoaiap —  9 Papa> ; p

סן — 10 ײ פאר• — apa> 22< :ני
iya ; יןר ;סחמט׳ןויס — 23 יפפאל 

j nyn —  36 >bp 48 יאפאל — ipo 
opo> ; taooyo 82 >wpo>< ;ליסאני

.8סאי¥מ — 89
 נאריכפ. םעגעדזשער׳ס גענעראל

13. ]iy> ja » >ג aypo n ,8נןו  ta 
a״n0׳[ye’ חאט )o iy tp iy  ojyoyy 

iy 2 אין סטרײ?ס a y r, וחנחק װאס 
iy ?אנטרא^ירט t] ia  pa ,ייניפז ]oy• 

o ״װאויוי )(יך jyan און a ,*ny3]” r 
p« ,a« r p iy lp די ,p o m  ,oya.״* 

iy״a אין a y r  n די חאנפז lyoo'jioaP
n ב*»יינפיוםען «ו נעזוכט y tJ ia םעם״

ta o iya ײ jy ז la t ו י (’ta |yo ז r ia 
t״n y t: ia  i n a  ,“P” io o ,  iy •םיםגצי 

i n זײ חסנען lyytMU'M ®איננאריר 
io די y t m  ts isn  ivoo ' iv w p1״« o 
*r t ] o i׳tut oy i»a iD D ]aon t n װ  ח

n n ia  y jy r n a a 1« *ױאגנם״םיט^ן 
oiyaot® n« וװויננען y t] i ו* ip>i«B 

t isi״oy iya a  ,o an rti n y זײ איז 
̂צרנגען. ניט tw״3 ׳ ג « 3 ia  iy a y r  n 

e iy o ry ;o ia.
o n  ssva דױם־װײױ oyoanaa 

13. ]oy ta  , iv » a נעהם ta אױסנזר 
m«״ y  o n  P* ,o]y3 13 װאך ojm. 

oy iy דובינםקי a y r  y s lyn  typyro ta 
 בײצאהרט ניט איצם ביז נ*ך האבען

t r  n y ’ ’ t׳w w  i n  w tn f, םיו און 
o n  inyt tplyn די :ai>yor y n y n y 

iy זאי a y r  ya^yta tyaya נענוםזןן 
tm nt. .־- —

fTATCMCIIT OF THE OWNERSHIP. MANAGE. 
KENT. CIRCULATION, ETC . REQUIRED BY 
THE ACT OF CONCRES9 OF AUC. 24. ItlE  of th« OemhtlRkelt, pabllaĥ d bl-wwlilp 

At Jersey City, N. J., for October 1, 1WH. 
StaM m N*w York, Caaair •f New Y*»k. 11 
R affi M ,  o Notary Pvblla ta imI f f

Ho 0tat« •ad •oaaty afaraasld, poraoaally *pp—r+4 
▲brabani Bnroff, who, haring  been dnly  
•w on According to law, dep<mea and •ays 
that be la the fter’y-Treaa. of the later• 
Rational Ladle*״ Oarment W orker*' Union,

1 npSaaAm af AagaM M, 1912, Makadiad la niiIm  MR Faaul Lava and RcgalatlMM, rHaiad aa iha «0
•f tkl• fan■, ta •in1. Tkat tka mmm •ad addaaafa af tka rah. adltav, aaaijh| •dltar.

hMUbr: fatartiaHaa•! Ladlw* Canamt Uataa, I WaM 10tk St.. New Yark. N. Y.
>r: Max D. Danish, T6 Montgomery 
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s&k

wm this

m u

* f t ?  s  s a a f

®19«,*ק**כעד סער19 ןג, ײ ק נ י פ ג ע ר ע ג

אן א אזױ ,ך ם ר ע ש ט ט א גע־ ה
1 8.* * ש * ט ע ר, י

pa u 1916 <*ן : n y r n y(
o n אין .1918 אין פאסירט ה*ט

io *״ס .*י o  P n y jy r n  o y i tie״.p
o •״ n >יננ1ני iani חאנ איך m s i 
iy «װיי נאך timp; |yjni J״ a y r, 

^ yayrר pM אױך sm r» ד גיי  יי
״ ;t םיר i^ay3 t׳M .■iy״ ארױס ty״
i ״ין Bo״tV3*n ,p די 1סי •iy o i'3 i 
M תם י v האנ איך -ו»ו ]o ” 3 i«y< 

! B״p0״,< ״ iy ip םיט n ״>pa yo
n וױי »נדערע* iy a y r, דר״ *ייע «י 

tra םיט^ לעןי, s m ס־ אום יױ
”;ty3'>ae«r א ,,*■גײטען oyt יאן■ 
פ«ו ^י גי׳י די אויוי 1«םע1ך *ײיי •ני׳

[t םיר i*,״5'“’  חאל, אין tyoipyj |y״
o םיר עןהינ n ג¥ז*נט iyr»*>rn o n־ 
Jo, 8» טד* ער » tysyjyaaip t j iלאץ 

tycuny iy דרײ »י °!; a y r, איך און 
ty ביו in ty ; n n y n n פאר׳ן lu o iy r r 
iy דר״ נזר:, a y r. יך1א •t]  |y״
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 םלוןנם וואם אייגפר נעװען 1אי םיסיננ^,
im p טאנ. יעתן iy 1אי ]tytty, װי 

 ״.‘נ• טאוי ,א ,v^ns אין ז*נט סןן
oiSPt m 1»י חאנפן א1םו איזזם פאר 

m v. נ*ר iy ײ «י אויסגפופהן האט  1ז
 איהם האפפן 1םי און ױניאן־ם*! iyoo ן

osaon. פאר׳ן tta ppo iyro יענעם
Btp

 טשערמאן, געווארען איז ער װי {לײך
 אי־ אימםעז זײ ד.אט און אװעק *יז*ד
 אין געארבײט האכען אײניגע נצזוכט.
 גע- זײנען צװײ און סטארקעס קלידמ

 גע״ האבען עסליכע קאנםרי. אין ותן
 קינדער. די םיט פרױ דער םאר דיהם

 £*ר געפונעז ניט גיאט האבען סאנכע
 אבער םיטיגנען. די צו קוםען צו סיסיג

 אלעםען זײ האט טשערםאן נײער חד
ײ האט ער און אױסנעםונען  אגגעזאגט ז

ײ אז װארט, הארבען םים׳ן  קױ םוזען ז
 אר8 אײז איז איז מיםימעז, די צו מז
 קױ צו אנגעפאנגעז איע זײ האמנן פאג
מיטינגען. די צו מז

 איז װאכעז עםייבע אײעס זײנען צס
 דעם םון צוםרידען זעהר נעווען זימען סיר

w d»  גע־ א אין . שא•. יענעם פון I־
 םײן םון *ילעסס די קומען םאג וױס*ן
s ir ײ ז1ו דערצעהילען, און  גע־ האבען ז
 םא־ ארױסגעפיהרט האם מען וױ זעחן

u r r שאפ. באנרדעפענדעז דעם םון 
vm די זיינען וואס ״פאר :זיי איך 

 װארהיז זעהן נאכנעםאהרעז ניט •יקצטס
 זײ זאנען ״ מאשינען די םיהרם מק
ײ קײז געוועז ניט זיעען עס אז ׳סיד • 

b יענעם פון מסס k t. דעם איך םרענ 
 נע־ האט־-גיט ער װאס פאר סשצרסאן,

 אז םיר, ער זאנט ייקעםס, חייז ^קס
ט י9 י ון  םיר לײענט ער און געשיקט י

 םארשרי־ איהם איו־כױ עס אז יסט5ז^
 מסתםא נאר געשיקם, האט ער אז מנן

קוםען. צו םארגעסען זײ חאנעז
 װײ קוםען עטער8ש טענ ■אר א סים

 חנר־ און מיין פון •יקעטס די חד
ײ אז ,1װיד& םיר זחנהלעז  גע־ חאבען ז

 ייארצ אתיסגעםיזזרם חאט םעז m מח|
אי מנצם 1•  וײנען יפןןםס8 און *

 דעם איך םתג געווע?. ניט וױחנר
 אײן ניט שיפם ער ײאס פאר ®׳מדמץ,

 <יםט, זײ וױדער סיר ער צײגם יימנטס
 ער או םארשריבעז איחם בײ איז יס

•יפעטס. נעשיסט r חאם
 יע• םיז טשערםאן חנר האם נאבחער

m י ״  אױסצופאחלעז אמעחױממ ׳
מננ מ  ער איו םאי אײן האא. אין מנ

 גאכאגאנד טעג 3 האי אין ממיסעז
vr*W ער׳ זזאט געקוםען ענדיליד איז עד 

 װאו תירוצים םארשײדעגע ממצבעז
טעג. דרײ די געװעז ™

 שוין וױ*ט איחר אז זעוז, איר
 חד סעשח. דער םון סווי דעם

 בסיצור: םאכען עס םיר וועילעז ייניד
t p באס דער אז ״אויסגעםונען האבעז 

 חאנטרי א אין וואױנט bb^ ימעם
:P5 צר חאט ססרײק פה צייט דער 

 אוז םאשינאן מט^ימ גצםיקסט
 עו וחנו און סעסאילס* נעסאכט

o ס m 
ח י

 שי• גיט שטוגדען «אר יענע ®אר םיעגט
W עגט5םי אויר ^אי. צום איקעטס קײן 
ו צײט צו צײט פון ער י  אריבערכאיען ז
םילעגט קאגטרי 1אי נאס ם צ  אידום א̂ו

סעמאעלס. די םאכעז חעיפען
#ק«ליש עכיל .

י• װ• j ל. M 3 ל• מעםכער

 װע־ טײנונג פארשפעטעטע א
 געװעזענער דער נען

גרופע.״ ״טאלעראנץ
:רעדאקםאר װערטער

 אין ילאץ שטיקעל א םיר ערלױבט
 געוועזענער דער װעגען ״גערעכטיגקײט״

 צו אפשר איז עס טאיעראנץ־גדויע.
ײ, וועגען צו׳שרײבען שאעט עס אבער ו
 וחד םײגונג םײן ארויסזאגען זיר װי<ט

גרו«;ג דער גען
 גע־ זיך חאט טאלעראנץ־גרויע די

 לינהע די ווען צייט דער אין גרעדעט
 זײעד םאכט. דער אין געײעז זײנען

 זײן דארןי מען אז נעװעז, איז •ראגראם
 םײ־ און ריכםונגען אלע צו טאילעראנט

ײ וױיל ױניאז, דער אין גונגען  האבעז ז
 אדםיניסםראציע לינקע די אז געקלײםט

 םײנונגען אנדערע צד טאלעראגט דט איז
 זײן צו געקלײםם האכעז זײ זײצרע. .*ױ

 וױ נאכדעם רעכט. ניט און לינק ניט
 םיה־ לינסע אונזערע םון געזעוזן חאגען זײ

 בלא־ א אין םארםיהרט אונז האכעז רער
 צוזעהענדיג און סטרײק דעם מים ט.ע

 טםרײק םון צײט אין האנדיונגען זײערע
ײ זײנען  די אז שלוס, צום נעקוםען ז
 פאר געםאזזר א זײנעז םיהרער יינקע

ײ און ױניאז דער םון לעבען דעם  הא־ ז
 אינטער־ דער העילםען צו באשלאסעז כען

 םיה־ לעקע די באזײם^געז צו נעשאנאל
 אז געזאגט, דאן האבען זײ וחנלכע, רער,

 עק »ן ױניאן דער םון םאכען װילען זײ
 איך •ארטײ. קאמוניםםישער דער םון
 זײ זיי. םיט סימאאםיע אין געװעז בין

 פארגעשלאנען אםאל אםילו םיר חאבעז
 בא־ גיט האב איך כאטש אםט, אז םאר

 בא־ איך וױ (אזױ גרופע דער צו לאנגט
װײא גרופע, אנדער קײן צו ניט אננ5

 ניט דארםעז ױגיאז א איז אז גלויב איך
 אויס ניט מאכט עס — גרויעס קיין זײן

טראגען). גיט זאל זי סאנטעל א םאר װאס
 װאס פראגע: די זיך פרעגט איצט

 איבער־ ילוצילוגג זיך איהר האט עיעס
 זיך איהר האט װאס צוליב נעקויציעט?

 װעלכע לינקזג די אן אנגעשלאסען נאר
 און באזײטיגען, געהאלפען האט איהר
 םעהר םיט זיך, דוכט געהאלםען װי גאך
 ו זיגמאן וױ,ארעזידענט און״ברעז חשק
 איבערגעקוליעט זיך איד.ר האט איצט און
 םרעגט ױניאז. די באסעמםען העלפען צו

 די האט אורזאכע* די איז װאס זיך:
 האנ־ טאקטיק^ איהר געביטען ױניאן
 האט זי װי »נדערש ױגיאן די איצט דעיצט

 איהר װען צײט דער אין געיוזאנדעלט
 באזײ־ איהר העלפען צו באשלאטען האט

 ױנ־ די אויב םיזזרער? לינקע די טיגען
 איז פראגראם, איהר געביטעז האט יאן

 םא לינקע. די גונסטען צו זיך דוכט
 איבער־ זיך אי׳דור האט םארט זשע װאס

? געקוליעט
 די אז שבל, אוים׳ן זיר לעגם עס

 דורכ־ םילעגם זזראי סװ^ איז, אורזאכע
בײ ילעצטע די םאילען ^  עיעק־ די צײ

 צוליב פשוט גאר הײסט דאס שאגס\
דזשאבס. די

גלױבען, ניט םיר זיך װיילט עפעס
̂ב איך װײל  אבער אײך, םון געהאילטען ה
 ניט. איך זעוז אורזאכע אנדער ?ײן

 איץ־ געדענקט, אפשר האט איהר
 עכד סך א םארנעםען צו געיליננען װעט
 זיך האט דאס ױניאן. דער אין טער
 איהר וזאט אײמענעבען, ניט אבער אײך

 געװארען און דישעיל דעם םארקירעוועט
? םאטריאטען קאםוניטטישע

 די דזשאבס, די דזשאבס, די אך,
עז דזשאבס!  װאו דזשאבס. װ̂י

? דזשאבס םיל אזוי נעםען אײך מען זאל
 אל״ אין שרײבען געדענהס האג איך
 קילאוק־ די צו װערטער פאר א געםײן

̂וס װעיל איך מאכער,_אבער  איבערילאוען ד
 םאכ אנדערס אן אויף

גרוס, םיט
רוזײן, מ«קס
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װ ז8 ו ו ל ל ג ס י ד8כ
 זיך מװ מען — כפרװצ אויף עם טױג דאו און קלאוקס בײ ארבײט םך א

 פערזעג־ גרויםע די שיםרין, — געזינדעל. םקעבישען דעם אן םארגעםען
— קונץ. א באוױיזט שעלי כאװער — נשםה. נאבעלע די און ליכקײט

*טאג״. פון פאליטיק די

קאבאקאוג סעם םון
 װאט םיל זעהר דא איז עס וױ אזוי

 דא איז טאנ יעדען וױייל שרייבען, צו
 אן זיד הערם םען װאס נױ״ ״סאםטהינג

 איז צײט קײן און אן זיר זעהט םען און
 איך װעיל —־ גמזאגם, אמת דעם ניטא,

 ביס־ צו אלעם םון ארויסכאפען טרײען
 אינטערעסאנמסטע, דאם טאמע און יצאך,
 אינםע־ קײן נים שרײבט םעז אז װײק

 די כל קודם דאט w זאכעז, רעסאנטע
 און ארײן, קארב אין װארםען רעדאקציע

 דע״ דעם דורכגעהן שוין וועט עס אויב
 ניט דאס םען וועט צענוור, דאהטאר׳ס

 םא־ צו םרײען דאס םיר ווערען לײענען.
גוט. און קורץ מז

פלאוקםא־ םיר, האבען באװאוםם, װי
 םילע, זעהר מאנכע, און — געזזאט כער,

 בעם־ די םון איינעם — איצט נאך האבען
 דער איז האם םען װאס סיזאנען,7טע

 גע־ גיט לאנג שוין פלאוק־אינדוםטריע
 איז הלאוסם. און ערד אוז הימעל האט.
 ערשט דאם טויג — גוט זיך, דאכט דאך,
 איז נעהט םען װאו װי^ כפרות. אויןי
 סלאנ• אײן םען הערט שטעהט, םען װאו
 א נעהאט װאלםעז םיר װען ״אי ליו:

 סילאוק־ לאיאלע אלטע וױ אדער «״ױניאן
 י1טי אםת׳ע םיט אױס זיר דריקען מאכער

 װאלטען םיר ״װען :אױסדריקע הארציגע
 םסעב״אײדזשענ־ לוםפיגע די געהאט ניט
 און שםארס געווען איצט םיר וואלמען םי,

 גצ־ געיןענט דאך םיר וואלטען םעכםיג;
 איז װאס פראספעריסי, אזא פון ניסען
שרײ געזו אבער םרײה דעם אין איצט

\" וסים חי
 די וואם איז, מערסװירזײנסטע דאס

 איםער םלעגען וואס נאכשלעוער, אלע
 כאוױייײם, די םאר כראווא פאםשען
 נעטאן םוז עפעם אז אויך, איצט שרײען
 װײל יוכיאן, די םארשטארקען צו ווערען

 װאו דא אימנרהויפט שאפקפס, די איז
 א זײ םאכען געוועלטיגעז סהעבס די

 חגם םראץ געלם, קײן נישט סרײנק,
 מיט בערנ דא איז שעפלאך די אין װאס

 אונ־ װאו דא םארהערט, און ארבײמ.
 קאנםראל, חאם אינטערגעשאנאל זפר

ו אױב און לעמן * םמן סאכט  עס װי
m y m w נישט םאכט נמן 

**m אחגימאד די זײגפן

 אדעי טעהר זײנען װאס הלאוקםאכער,
סיטואציפ. דער איז באהאװענט װענינער
 אילע ריזע אט ענטםערען װעל איך
 אנטװארמ. קורצען אײן מיט מענשען

 ? ױניאז הײז ניטא איז עם זזײסט, װאס
שװאך? איז ױניאן די אדער

 זײנען װער און ױגיאן די איז װער
? אלע מיר

 אנ־ סײנע און ױניאז די זײנעז סיר
 װעס זי און דא איז ױניאן די דערע.

 כלילים, די היטען נאר דארםען םיר זײן.
 שטאי־ א און אײנע זײן ױניאן די װעט

 אילעס נעניםען קענען וועט םעז און קע
 יױ זײנען כללים די און אםאל וױ

:פאלנט
 רעגעלםעסיג צאהלעז •ערשטע, דאס

 ;סאנפידענס האבען צװײםענס, ;דיום די
 סקעבײ דער אז םארנעסעז דריטענס, און,
 םיט איבערגעבען זיר און געזיגדעל שער
 אונ־ צו םאםען, דער צו לעבען און לײב
 האט װאם םאםעה טרײער אלטער זער
 אלע םיז באשיצט און באחיט אימער אונז

 איז ױניאז איין לײחגן. ע5א< און צרות
!אינמערנעשאנאל די איז דאס און דא,

 זיך טוםעלט עס « געשיככמ א הערט
 ״טאג״ דעי אז גארםמגט־צענטער, אין
 און .רעכטער. . . . א געװארען איז

 — ? רעכטעד א פאר װאס איהר וױיפט
 נאך און פראצענטיגער. הונדערם א

 קלאוקס־מאר• אין םעז םורמעלט מעהר
 דער ״םאג״, םון גאלעבאס דעד אז העם,

 אלײן געהט מאנוםעהםשורעי, שענדעליער
 רעכטען א םעקטארי אין זיך בײ טאכען

* ױניא^אפ.
 א םארטרויען לעזער די וױל איר און

 םון שרײבערלאך די אז אויער, אין סוד
 איך ארבײטער־וועלט, דער פון *םאג׳־,

 — פאםויניצע״איטײלונג דער םון ס>יז
 קלינינ:. שטיקעל א עפעס םאכען נעהן
 אנםאנ- װעט מען אז יאקבי, זאגם סען
 װאס בריוי, רעכטפ זײ דרוסען צז נען

 ארבײטער. רפכטע םון ארײן קוםען
 פראטעסט־בריוי וזארצרײסענדע די אםילו
 אויוי סשיא א דרוסען. אויך ךײ וועלען

שוז א  פאסירען! תאאאלעס עס — מ
 וױיל גישם, דאס זיד נלױבט אפילו סיר

האנם די ארתםפי גפסס סנן ותז אפילו
רייו חוי
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 חזר א וױ מעהר גישט איז רעכטען, א
 ארויס שטעיט און כיאטע אין ייגט װאס
 װײ״ צו אום קיאען געשיאיטענע זײנע
 כשר׳ע 8 אויו כלומרשט איז ער אז זען,

 .חזיר א אכער בלײנט חזיר דער בהםה.
 און שמוץ און בלאטע אין דאר ?יגט ער

 אי ער און שטייגעד, זײן אויח כרוקעט
טריף.

 טיט װערען באוױזעז קען דאס און
 נאםען מיט׳ן כרודער א װאס בריוי, א

 טיט־ ארײנגעשרינעז האט מעריט דײוױד
. אקטאבער טען3 דעם װאך,

 גיסט ארכײטער אומגליקלכער דער
 ״לאנגען אוים׳ז הארץ ביטער זײן אױט

̂אססעדריגע״  איהם איבערצײגט און ם
דיג איז ער »ז  לײדען אוגזערע אין ש̂ו
 די מוחל איהם איז ער און צדווז, און

 קיד אוז ®רייעז אונזערע םון קמית אלע
 איהם םארגיגט ער הײסט, דאס ;דער
 אנ־ יעדער װאס הארצעז גאנצען ז מיט

̂אגטער שטענדיגער,  פון ארבײטער געפי
 מערסוױר־ אבער איהם. ווינשט טרײד

 גימ נאר דאס איז אפשר און — דיג
 נים טאקע איז חזיר דער — םערקװידדיג

 נומער זעילבען אין בהטה. כשריע קײן
 אויןי ענטפער «ז געדרוקט װערט טאג"״

 ״לאנגען דעם םון בריף דאזיגעז דעם
פילאסקעדרינע״...

 אבעך באװײזט דאס ? דאם קומט װי
 בריןי די אז געשיכטע, פשוט׳ע גאגץ א

 רעכטע םון *טאל׳ אין ארײז קומען וואט
 שארלאטאנ- דער םון צענזורירם ורערען
 דאס געהט מען אײדער געזינדעל סקעד

האט דער װאס דאס און דרוקען.
 איז זי אז םארענטםערט אנוםמילטען ־זיר

 ײערט זי און אוםפארטײאיש סםרי?טלי
 ״םארװערטס״ םון אי אטאקירט געבאך

 דאס איז *םרײהײט׳/ דער םון אי און
 װאס פראסטיטוםקע יענע װי םעהר נישם

 צײט זעלבער חנר איז איז זינדיגעז םלענט
 םע, בית־הםדרש. אין געהן און געבעז

!פאסקודסטװא
V

 אז געװאוםט, נארנישט האבען סיר
 װא־ אלט־באקאנטער אונזער שעלי, חבר

 יארק נױ אין דא איז םורזע, לאצאסנער
 םון גראדע אןו שאפ, א איז ארבײט און

 נאך און ? םעשזז א הערט איהר \ וואך
 ארבײטענ־ האט שעלי חבר :קונץ מעהר

 ארבײט דער מיטען אין װאך םון דיג
 אר־ גאנצען א ״טאג״ איז איבערגעצעזען

 אינםער־ אז עםעס דינגאל׳ז, םון טיקעל
 אינ״ דעם pc מענעדזשעד םיט׳ז װױ

 באלד, טאקע און קאונסיל, דאסטריעל
 םון ארבײטענדיג ארבײט, דער מיטען אין

 ענט״ אן םיט ברי\י א אנגעשריבעז ׳װאך
 אינדאסטריע^ םון מענעדזשער צום םער

 אין ביטע, א מים מאקע איז קאונסיל
 הינםערשטע די אויזי כלב, א ווי טאקע

 מע־ דער אז לאסטשינעס, מיט פיסלאך,
 ״ער און שלום, םאכען זעהן זאל נעדזשער

 םוערן, זעהן שוין וועט שעיי, כלב דער
 אויםנעלײום זאל סקעב־געזינדעיל די אז

 גע• באילד זאילען װאהלען נײע אח ורערעז
 אלע »ז איבעו־-הויפט, װעדען. האלטען

 די אז הייםט, דאס לויםען, קענען זאלעז
 זאלפן הםינים מכל שארלאטאנעס לינקע
 װײל דערלויםען. — און לויםען אויד

 םענערזשער דער װײל ! װארום הערם
 דאך איז סאוגסיל איגדאסטריעל םון

 »ז גיט ארט איהם און אוספארטייאיש
 — ױניאז לינקע א זײן אםילו זאל עס

 אויסגע• םענעדזשער דער זיך האט אזוי
 ״טאג״ םיז םארטרעטער א םאר שפראכעז

 אנ• גלײו זיך האט כלב־םורזע דער און
בײגדעל... דעם אן געכאפם
 אויוי נים שםרינג !שעלי נישט, <ויױ

 צו עםעם אויך דאבען םיר םירן אלע
 און לוםם א געװען תםיד ביזט דו זאגען.
בלײבען! איה״ש דאס װעםט

v
 די םון איינעד איז שיםריז כאװער
 סינד, בריליאנטענע א נשםות, נאבעלסטע

 ליבינקער, א גוטיטשקער, א צדק, איש א
 מענש א טײערינקער, א םאסלושנער, א

 האט ער נשמה. א מיט און גאיל א אהן
 אויםץ םליג א אננעריהרט ניט סײנםאל

 א מארטירער, א םשום איז ער װאנם.
 !גוױ הײליגען א אין נשםה לײדענחג

 pc אײנעו איז ער סלאװאם״, ״אדנים
 גע• װאס םענשען־קינדער, זעלםענסטע די

ערד. גאטעס אויף זיר םינט
 םעסט״ און באשלאסען האבען אזוי

 םארטרעטענ־ דעלעגאטען, 200 געשטעלם
 ארבײטערשאםט. אידישע גאנצע די דיג
 אנ״ איז װאס באשלוס, א איז דאם און

 הימלען, די א*ן אםילו געװארען נענומען
זעז םלאכים. די צװ̂י

̂פאד  ארבײטער אלע ׳םיד דארםען דע
 אהן םײגוננען, םון אונםערשײד שום אהז
 רעליניאץ, ראסען, סון אונטערשײד שום

 סלײניגסײטען אנדערע אדער געשלעכט
 ארײנװארםען זיך נארישקײטען, אדער

טורםע. םון איהם באפרײען צו קאםף אין
 אזא ז נײן םאל טויזענט און נײז,
 טאר יליידען, נישט טאר נשםה הײליגע

 גע• כורזשואזע די מוםשען! ניט זיך
 זשאנ פאליצײאישער איהרע םיט ריכטען

 איזדעקעװ נישט זיך טאר דארסעריע
 קאפינווד דער מאיטיחןר. אזא איבער

 ארונ״ חענס זײנע םוז קלאס ליסםישער
 םארטיראד, גרויסען חנם פון כמרנעםעו

א {*לופ ײ• יוי $). ז
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פאר א האיאהר, סיזאן קלאוק םאדנער « ;האפנוננען אונזערע
אר־ צי אנשטאט ;צודרעהטער א שפעטיגטער, צױ־לוופט אונזטר

זיך חאט םעפםעםבער, אין געשםאק נייטען '
 םאנאט דיזען אנפאנג ערשם כרען א םיט באװיזען שעפער די אין ארגײם די

 ניט. קײנער וױדער וױים אנהאלטען װעם םלאכה די וױלאננ אין אקטאבער,
 נא־ אין טיף נאנ־ן ניז ארײנציהען זיך װעם ארביים די אז אנדערע, זאגען

 ניט םלעק נאשטיםטע קײן אױך װעט דאן זאגאר אז און, ארײן, װעםכער
 אױך איז סיזאן פאלל דעם נאך פאראיאהרען, אז אן, דײםעט םען ווערען.

 םען און •עריאדע, השמשות בן םין א נאר נעװען, ניט םלעק לאנגע קײן
אננעקוםען. איז םיזאן ספרינג דער כיז אוםעםום, נעארבײט, צוביםלעך האט

 פראדוקציאנס- אםאלינער נאנצער דער אז איז, דעט אױןז ודרױן דער
 באדיי• זיך האט קלאוקס, םאגופעקטשורען פץ םעטאדע אםאליגע די נאננ,
 םטאק װינטער םאנופעקםשורען זיך נעמען צו אנשטאם אוטנעביטען. םענד

 באצײטענס ארדערם גרױםע אויםצופילען אדער אונוסט, אדער דז׳סולײ אין
 דער םים אפצואװארטען מרײד אין פאליםי א געװארען איצט איז אםאל, װי

 די שװעל. אױפ׳ן שױן איז וועםער קאלטער דער װאנען ביז כםעט ארבײם
 זיך האלטען םטארס דעפארטםענט די חײזער, ארדער׳* די.םעיל ״בײערס׳,

 האט םען םינום. לעצטער דער ביז באשםעלונגען זײערע נױט אפ פשום
 אז םטײלם, צױפריערדיגע טיט ארײנפאלען םען וועט םאמער אז םורא, אלץ

 שפעט כיז פראדוקציע זיק אפ האלט װעלכער קאגקורענט דער װעם מאםער
 יארויס־ פשוט אים און ,ליק״ שעהנערע א םיט ארױםקוםען סעפטעםבער, אין

םארקעט. פון שםופען
 אינ דער אין הערשט םטײלם נאך געיעג אוםאױפהערליכען דעם צוליכ

 ערש־ די פון פארלױף אין אז נערװעזיםעם, אזא אוםרוחיגקײם, אזא חסםריע
 ניט חשאבער, דער גיט װײם םיזאן, זא־גענאנטען פון םאנאטען ■אר םע

 םאב־םאנופעקטשורער דער ניט זיכער נאטירליך, און, םאנופעקםשורער דער
 ױך. קאנצענםרירען צו ארכײט װאסערע אויף און זיך נעםען צו װאם צו

 םען און רוםם, סםאק די אין פוםטעוועט עם רוםס, שאו די אץ לעחר ס׳איז
 גרעם־ די אין ניט אפילו קלאוקם פון אויםוואל אנשםענדינען קיק גים נעפינם

םםארם. טע
כא־ א און געיאנ א װערם דאן און םינוט, לעצטער דער ביז מעןיװארם

 אויסצופילען כדי אימועט אן םיט נעחען און שנײדען זיר נעםט םען פעניש.
 פאראיאח־ נעווען איז אזױ ארדערם. פארשיעםינםע די שנעלםםען אם װאם
ץ וועם אזױ רען,  איבעראיאחר, זײן װאהרשײנליך װעט אזױ און האיאחר, זי

 פאר־ די זאלאנג אנהאלטען, װעט סםיילם פון חינער»לעט דער זאלאננ —
 אז ארוםזעהן, נים זיך וועלען אינתםטריע דער אין פאקםארען אנטזוארטליכע

 אבי־ און ארדער םעחר אביםעל אײנשטעלען כדי אויפטאן עפעס דארף םעז
אינדוםטריע. פארםיזאנםער צודרעהםער, אונזער אין כאם־לאפ װײניגער םעל

אזעל־ אונטער אױפטאן קען ױניאן שטארקע א נאר אפילו ױניאן, א װאם
 פרא■ די ארגאניזירען כעםער אץ םטאניליזירען חעלםען צו אזםשםענדען כע

 אפילו אז םיר, וױיםען זאך אײן זאגען. צו שװער איז דוקציאנם־פעריאדען,
 הויפם דער געװען םםײלס די זײנען ױניאן, דער פון צײטען כעםטע די אין

 זאל םיזאן דער לאנג װי באשטיםען פלעגען זײ אינדוםםריע, דער אין באם
ײ און ציחען, זיד  אלע ־צי דעם, װענען װארט הױפט דעם געהאט האבען ז

 זאלען זײ םון פילע צי אדער ארכײם האבען זאלען םרײד אין קלואקםאכער
םיזאן. נאנצען א פאר דזשאכם אהן זאנאר כלײבען

איצט, םאן צו פארנלײכט ארכייטער אונזערע פאר װאם אײנצינע דאם
 םען איז לאננ, םאנאטען אדיף םארשפעטיגם ט־אניש װערען סיזאנם די װען
 צו זיך צופאםען זאגען, צו אזױ גײםםיג, טאל, אלע פאר אימםאל זיך, םוז

 דרעלען פריער אדער שפעטער אז און םיזאנם, פארשיעפדגטע פון נעדאנק חןם
 םכח, יעדער םארקעט. וױנםער פאר׳ן װערען אױפנעטאכט מוזען קלאוקם די

 אפ־ זילבערנעם א חאם װאלקען יעדער אץ רפואח, איחר חאם םען, זאגם
ײ דויערען שפעםער, איצט קוםען סיזאנם פאלל די אויכ שיין. שפעטער, ז
סיזאן. ספרימ ביז׳ן נאהענם באגץ אריץ, זיך ױי ציהען נעזאנם, װי אץ,

^ ^ ^

 די צװישען שטיםוננ די איז שעפער, קלאוק די אין ארבײם םען אז און
 שםיםוננ דיזע םונםערע. םעחר א לעבעדינערע, א בעםערע, א ארבײטער

 די אויף אוז םיםיעען, די כײ קריתען. ױגיאן די אץ פיחי^ן אױך זיך לאזט
 אלנעםײנעם דעם אין אפ אויך זיך שפיגעלם עם .םארקעט״. אץ קארנערס

 דער פון רוף דעם אױןש םאכער קלאוק םאםען די פון אפרוף פרײנדליכען
ײ אז ײניאן, י  אק ארנאניזאציע דער צו שולדען זייערע כאצאחלען זאלען ז

 אז נים, חײםם דאס יוניאן. דער ®ח כיבער די אױןז גוםשםעחענד הערען
ײן חאבעז ארבײםער איע אין שעפער אדע  דאם גאכגעקוטען, פליכם יײער ״

 םיםנלי־ גוםשםעחענדע פאלשטענדיג א שױן חאבען םיר אז ניט, חײםם
ק חאט יוניאן די אז און טאפשערד פארבלאנ־ אלע ארײעעקראנען צוריק ״י

באלםעלאכע^ פארפירםע און חשעטע
 לעצםע די נעווען װאלםען םיר און פאקט. א ניים נאך לייחןר, איז, דאס

 אז פאקם, דעם אונםערשטרײכעז דא נדר וױלען אגב, באתױפםען. «ן עם
 און אױםגעשיראכען נעווען איםער חיגזיכם דעם אין איז פרעםע אונזער
 װיםען זאלען םיטגלידער אונזערע אז נעװאלט איםער חאמןן םיר ;עחרדיך

ױ יוניאן דער אין לאנע אםת׳ע ךי  ניט צײםענװיח איז זי שלעכט אק שווער ו
 פארשוױי• צו און פארגלעטען צו נעזוכם נים קײנםאל חאבען םיר :נסלוזזז

n ױ אנםװױקיונגען, אזן ײ כיםער און אונאננענעם ו  נים זימען ז
 איז ױניאן די אז כאחױפםען, צו פריח «ו גאך את יײחןר,

 םצב אםאלינען איחר פארנוםען חאם און נעקוםעז זיך צו צדריק
שעפ־ און שעיער פילע פילע, אין נאך ארבײם םען

^ןן.................. םי א ב ע אל ---------- — כ
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 דאף זיף •יל® פלעקעז׳ שװארצע דיזע אױןי אכטענדיג דט דאך, און
 קרי־ דער או און, פארכײ שױן איו עתסאע דאס או קרײזען, ױגיאן אלע אין
 ױ אויסגעחאלטען חאנען ארנ״טער אונזערע אז און ארינער, שוין איז זיס

 און געחט פען װאו צורינען. שטיקלאך אױןי שונא דעס חאנען און ■ראנע
 צװישען ייס דרעסםאנער, און סאנער קלאוק די צװישען שטעחט סען װאו

 צװישען ס״ און פלײשינ חאלנ און ■ארעװע חאלג גאו זײנען װאם אועלנע
 װערט ואך אײן ױניאן, דיער פאר אײזען און שטאל שטעחען װאס איעלכע,

 קאםוניסטישע פינסטערע יעצטע די או צוגעגענען, איצט שוין אלעםען פון
 <אר א סיט געגרינדעט חאגען די װאס ,“״ױניע סהעכ ױיער םאנערײקע,

פאלשטענדיגער א איז פארצוױיפלונג, לעצטער זײער אין צוריק םאנאטען
םאראליש. סײ און •ראקטיש םײ חינזיכט, יעדען אין דורכפאל
 דיזןז איז פאראױםגעזאגט, צוריק םאנאטען •אר א סיט חאנען םיר װי

ע םקעכ ױני  געזינדעל חפקר דיזער בײ איו װאס קארט, לעצטע די געװען “,
 ארנאניזירט דא חאט םאםקװע װאס פאגראם, כלוטיגען דעם אין פארכליכען

«ײ קארט דיזע אט ױניאנס. אונזערע אױף ען אנ  ארויסגעשיילם, לעצטענס ר
די פארלארען. און  אױןו געװארען צופאלען איז חײזקעלע *לינקע״ גאנצע י

 איז אנגעטשעפעט איחר אן ױך חאט װאס חברוז, ניסעל די און שטיקלעך,
ס און צוטוםעלט חין ניט אפילו וױי  אחינצוטאן. זיך װאו און לױפען צו װאו

אװײז, כעסטער דער און  מיט חרכגעפאלען זײנען אװאנטוריםטען דיזע אז נ
ע/ קאטוניםטישער זײער  i סון עטליכע או דערפון, זעחן שױן טען קען *ױני

 דער אין געװאיעװעט לאנג ניט אקארשט חאכען װאם םויל־חעלדען, זײערע
 או ״טאנ״, טעטעניםטישען דעם אין און נלעטעל כרודנער קאםוניםטישער

ײ און אט-אט  •אר דיזע טרײד, קלאוק גאנצען דעם פארםקעבעװען װעלען ז
 פאר װאס ״שלום״. פרעדיגען צו נענוםען וױדער איצט ויך האבען פאיאצען

!חוצפח גאליגע א פאר װאם שטערען, קופערנער א
 א אז כאדײטעט, דאם װאם לעזער, נרידער שױן, דאר װייסט איהר און,

 איחם םיט זאל םען אז ױך, נעטען אן חוינט אגענט םקעכ קאםוניסטישער
 חןם װעגען םעשה׳לע אלטע די כאקאנט דאן־ איז אײך ״שלום״. מאכען

 נאכדעם םלאך א װערען צו פארגלוסט ױך האם עם װעםען טײװעל, קראנקען
 שטד־ די לענען. דאס אפגעזאנט אים האכען אויכען״אן דאקטוירים די װי

 גע׳- םוף בל סוף איז ער און געלונגען ניט טײװעל דעם אנער, איז, שםיק
 אר״ אידישער דער אויף טײװאלים קאםוניסטישע די טײװעל. אלס פגר׳ט

 סקעכ פון ארגאניזאטארס די ױניאגם, אונזערע פון כרעכער די נאם, כײטער
ײ ױניאנם,  צו טרערען ,שלום״ םיט געלונגען ניט קײנעם איצט זיכער װעט ז

 אל־ אן צו שוין איז טריק ,שלום״ דער נעץ. זייער אין איםיצען פארנארען
 װעםען און װירקען קעגען איםיצען אױף ואל ער טריק אױסגעװעפטער טער,

באאײנסלוםען. איז עס
ײ ע״ ם,קענ די אלײן, ז ױני  כלוםיגע זײער אז שוץ״ װײסען ארגאנײזערם, ,

 עס װײם װעלט ארבײטער נאנצע די דורכפאל, װיםםער א איז םאכערײקע
 דרעס־ אץ קלאוקםאכער אוגזערע אלע שוין עם װײםען זיכער און שוין,

 קאםוניםטישע דיזע איז דורכגעפאלען און אויםנאם. אן אן אלע םאכער,
 קלאוקםאכער ®ץ :םניעח אײן צוליב זאך, אײן צוליכ בלויז ,ױניע* סקעב

 ט י נ ן ע ם ן ע ק גרופע, א אלס םאםע, א אלם םאכער, דרעם פון און
ט ם ב ע ק ס ן י י ק ם ע ו ו ן ע ם ן ו א י . ג ן ע כ א  פאר װאס ם
ך םעגען ארכײםער אונזערע חםתנות א ײ לײכםזיניג װי חאבען, זי  םענען ז

ױ און אינטערעסען, אײגענע זײערע כנונע חאנדלען אםאל ײ גרינג ו  םארנע־ ז
 דעש אפ ניכען װאס םענשען פון אויפםו דעם און פארדינסםע די אטאל סען

ץ — דינסט, זײער צו לעבען נאנצען  זיכער, און קלאחר אכער איז זאך אי
ײ פארבלײבען הארצען אין אן ז ײ פארכלײבען חארצען אין לײטע, ױני  םים ז

ער צו צונעכונדען פעדים חונדערטע  קײן ניט און ארגאניזאציע, אלטע זיי
 אנענםען םקעכ קאםוניםםישע אנדערע אדער הײםאנס, קײן ניט םולקוםעס,

ײ קענען םאכען. ניט סקעכם קײן פאר ז
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 פאסי־ ערנםםע וױכטיגע, פון שװעל אויפ׳ן איצם שםעהען םיר 6
 םאנאט, א נאך כאלד, נאר ארנאניזאציע. אונזער פון לענען דעם אין רונגען

 אינדום• דרעס דער אין אגרימענט דעם באנייען דארפען װעט ױניאן די און
ט איז דרעסעם כײ םיזאן פאל איצטיגער דער יארק. נױ פון םריע  נים װײ
 נרויםער דער צוליב אלגעםײן אץ טרײד דרעם אין לאגע די און נוטער, קײן

 שװעחן. גאנץ א איכערחױפט איז שעפער, פארםקעבםע און ניט־ױניאן צאהל
 אנשטרענ- גרויםע א םאכען צו אפשטעלען ניט ױניאן דער אבער, װעט, דאם
 פארשםארקען צו קאםפײן םיכטיגען א דורכצופיהרען װינםער דיזען גונג

 צו הויפטזעכליך, א־ן, אינדוםטריע דער פון םײל יעדען אין פאזיציע איחר
 ױגיאן ארכײםען װאו.עם שעפער, נײע צאהל נאדײםענדע א ארגאניזירען

אן אײנשטעלען דארט און טיטכלידער ארכײטם־כאדינגוננען. ױני
אן די װעט ארוט, םאנאטען פאר א אין און  נעםען ערנסם זיך דארםען ױני

ױ דער אין אויך אגריםענט די<ם כאנײען פון ארכײם דער צו פארבארײטען  ני
 װען װאם אײדער און שנעל, פליהט צײט די אינדוסטריע. קלאוק יארקער

ײן שוין טיר װעלען  אױפ־ װיכטינער אוטגעהײער דיזער םיט פנים אל פנים ז
 די װעם םאנאםען פאר די אין אז נאטירליך, זיך, פארשטעהט עס נאכע.
ך פארנעםען כלויז ניט דארפען ױגיאן  ווע• דיםקוםיע גריגטליכער א םיט זי

אינדוםטריע דער אין כאלעכאטים די צו פאדערגבגען אונזערע װאם דעם גען

ם ן ח י ז ױ י  םיםנעבראכם זיך םים האט ל'אניטאציעע־ךעסזו'
 נידער־ יעחן אז םען, םעג אלץ אז געפיל, חפקר -

 נאר בושעו^ם )ארס»ך. .ליגקעז״
a צו און דדיקען צו םענליבקייט
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ץ, זאלען  מאםע־ םיט צוגרײטען טיכטיג טוזען אױך ױך וועלען םיר נאר זי
 ורעזען א האבען זאלען פאדערומען אונזערע כדי םיטלען, און כוחות ריעלע

קראפט. א און
 ױניאן, אונזער פאר םאםעגטען ערענםטע זיך דערנענהנםערען עס

 געטרײער אץ איכערצײגםער יעדער און דרעםםאכער, און קלאוקםאכער
 כאפעםנױגען צו ענערגיע און םוט םלײם, םיט נעםען זיך םוו ױניאניםט טרייד

 קאםפם־ און קאםפם־פעחיג זי םאכען און ארגאניזאציע אונזער םון יםוד חןם
 אץ אױםרײחןן קיינע ניםא, תירוצים קיתע םעחר שױן איז איצם, כארײט.

 םען דארף איצט כוחוו^ זאםלען םען דארף איצם אנטשולדיגוננען. קײנע
 אומ זאל װאם װאנט, ױניאן אײזעתע אן בויען און ציגעל אױף צינעל לײגען
 קאםוניםנױשער דער צוקתפם. נאעחנםער דער גאר אין כאשיצען קענען

 ארױםשלא־ קאפ פץ לאםיר און דורכגעטראנעז, שױן זיך חאט וױכער בײזער
 םראכ־ אק פארגאנגענחײם. דער פון עריגערוננען טתיערריגע אלע די זיך נען
צוקעפם. אײנענער אונזער װענן יתיאן, דער פץ צוקונפט דער ווענן בלויז טען

ױ שריט וױרקזאםםםער דער שרים, ערשםער דער און  צו כוחות אזױ ו
 און קלאוקםאכער פארשםארקען, צו ארנאניזאציאן די אזוי װי און זאםלען

 אן נאך חאלם םיזאן דער זאיאנג םאםענט, איצםינען בײם דרעםםאכער,
 יןך שא■. איעצינער יעדער אז זען, איז/צו שעפער, די אץ נאך ם׳ארבײם און

 םיר אז ױניאן, דער שולדען אלע באצאהלען זאל ארבײםער אײגצינער דער
 םיםנלידערשאפם, טם־שטעחעגדע חונדערם־פראצענם א פארםאגען זאלען

 אױנען די אץ עחרליף ן א. אפען צרױיםען דעם אײנער קענען זאלען םיר און
 יתיאן איכערגעכענע באםת זיינען םיר אז באחויפטען םיר װען אריץקוקעז

םייער. וײרקליך אונז איז ארנאניזאציע די אז אוץ לײטע
 חוכ כעל א «ו קרעדיםאר א אלם נים כיל, א םיט קאלעקםאר א אלם נים

ױ נאר  די אייך «ו קוםם פריינם צו פרימד א װי ברוז־ער, צו כתדער א ו
 איז יוניאן די פליבם. וױכטיגער דיזער אן אײך דערםאנען צו איצם יוניאן

 איז אױפגאכע חיםםארישע אמזר און אייך, צוליב כלױז עקזיםנױרם זי אײערע.
 דער אין און םארגען חיינם — אינםערעסען איתרע און אײד פארםרעםען צו

 םיםלען. עקזיםםענץ שאפען איחר פאר דעריכער יםוזט איחר צוקעפט.
 זיר זאל שטיסע איחר אז םעגליך םאכען עם דארפם איחר, בלױז און
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ױ חאנ צור־ק יאחר *אר » סיט  י
 באדיחסטען רעם פון נוך « נערעזען

 •לפרעד טעאםער־קריםיקער דייט׳ןוען
 די סיט אסעריסא גאדננט װעלכער חער,

 נוך דאש לוינ*נעז»ננןן. ׳טןחנסטע
 װי לויט ל«נד״. יעניוי ״אין חײםט:
 איז אמעריקע, שילדערט גער »<םרעד

oy « .לץ איז דארט װאונדער־לאנד• 
 אפילו ערחאנען. און קלונ און שעחן
 קולידוש, ■רעזױענם •םעריסאנער דער
 װעגי^ זעחר חילט װעלם די װעלכען פון
 א נוך בער׳ס אין ארויסגעקוםען איז

*|.nya מוסטערחאפטע
 קײן איז קעל׳ן אלסרעד אויף נאר

 ם»ר■ זיך ילאט ער װאס גיט, װאוגיער
 «ז זייו, top עם אםעריקי. אין <ינט
 אלטע די װאס דערםון, זיף נעמט דאס

 דערעםע; ט(ןרק1•־ איהם האט אײראוא
 רע־ לאננוױילינ, נעװארען איחם איז און

 נעװארען נעםעלען אזוי איחם איז רינער
 אמעריקא. רענענםרוסטינע און ױננע ךי

 ױנענט די לינ זעחר חאט קער אלסרעד
 םיינט האט און פעהיען איהרע אלע םיט

 אלע אויף הוסענדינ ניט ארטפייט, די
םעלות. איהרע

 אז וױםעז, איחר דארפט דעם אױסער
 זיי• אין אלנעםיין, איז איז הער אלםרעד

yj ,םעאטער־רעצענזיעס s צר םין 
 קריטי־ y«? זואם זאך די לחכעים׳ניק.

 ער םוז לוינעס־ינ,- זיך *ורייס^ קער
 נארנישט. צו מאכען און אראירייםען

 מבטל איז מען װאם פיעםע, » דאנענען
 ער נפסט איהר, םון חוזה םאכם םען און

 דאם .װי אזוי און .w ?ייז אונטער
 נעשילדערם האב¥) רייזענדע דייטשע רוב

 איז קנאה, םיט און שנאח םיט אטעייקא
 קער אלפחןד זואם גיט, װאונדער פיין
ip האס jicy j י1אוי אלעמען נויטינ, םאר 

 ענקי־’ ווענען שרײבען צו להכעים, *ו
i סיט יאנד n התיוהבות. נרעםטער

 םיז צוריסנ¥ה¥רם זיך האט לעצםענם
i יקא1«םע 1איבע ײזע1 זיין n •דיי 

 אזוי איד, s (אויך ^ריםםשטעלער ט׳שער
i לודײיג. פטיל )iyp 1^אל װי i i n>״ 

 ייזע1 זייז •וועגפן נוך היין גאך iy חאט
 פאל׳פײזשנצ אין נאר אתיםנפנעבען, נים

 ■וב• זשורנאלפן און צייסוננען דײם׳טע
 1איבפ ארםיסלען אייגציגע iy ם1<יקי

ר *ייגט iy אױך אוז אםעמקא.  אתים וי
 קאלאםבוס׳פם םון 1חםי חייםעז א 1םא
 אזעלכע ניט זינגט iy אםת, ינוז.1ם

i?« פאפטישע n, װי i n 1»ליבנ1םא 
>«o rn y y in  iy  iyn»  ,iyp  i n c ווע־ 
tyj ן װי החפעלות, םיל םיט »םערי?א« 

חסיד. 1אםת׳ע
 אין ארטי?<ען, זײנע פון אײנעם אין

i n ײנד,1ם א םים נע׳שפרעך »םו? ם1םא 
 םיינוגנ זיין ױם1א לודוזיג עםיל זאנט

jyjjm .אמערי?א
iy i װאונ ײנד1םnאזוי זוי זיד, ̂ט 

ivp ,פיז 1שי<ע א איהם i  i n״iy r o 
 אונסוזיקאליש־ די jnyM נעשעלעז מוזי?,

in< אלע פון סטע : y.
o י1אוי n לודוױנ עמיל ט¥1נטפע:
 זא־ אין אתם 1שפ»צי איך װען —

o םען,1נא אלאגי׳טען i» m y פ־ן ניט איך 
 י1 םון און 1ייםצײנעj«p jyo>«»B 1׳ די

i ניט איך ט1זוא1ע לײבען n ’? |” P.
o און n  o iy ?p iy  iy משל:
תן — ”t קוםם 1איה ו P אםערי?א 

 און האנם ארםען1 געםינען צו זוכט און
iy איז אן1 נעםהע, j ” P אױב שולדינ, נים 

ענמױשעז... זיך װעט 1איה
i n האלט ?ודוױנ עםיל םון פריינד 

 נים נלויבם iy און אמעריקא שון גים
in» זיינע y ’s״ i in y n,: אז *sp’ iy o 

n ניט יע^םאלס העכער, שםעחט ’ J* 
אייואפא. םח יגער1

 אפא1אײ נאך םאכט אםערי?א -ד-
i זאנט — n 1ײנ1ם.

בעם־ י1 אין ניט אבער נאטיוליך, —
 ענט־ — זאכע; װיכםינםםע י1 און טע

o iyo לודװיכ ,
 ?׳ד די אבער ליי?ענט לודווינ עמי<

 ליב האבען י?»נער1אםע די אז נענח^
 ער .1א»עע1אײ לי <ןי םעהר נעלט

op jy i, זײגען 1אםערי?אכע י1 וױיל אן 
 אזוי ניט זיך זיי בוקען נעלם, םיט זאט

גאלד. *ו
iy די אז אןיך, לײ?ע:ט »p’ iy o■» 

n ’Y ? so r iy j,| [םים זיך באליהםע 
o 1ןייע ” P 3 " i. י נראדע  ײכסטע1 די ני
 בא־ נעפונען עד חאט מעכםינסםע או)

ט חײ ^ ’IPPj אין און עםען אין שיי io 
j אין און « i ” >p

תן זעחט 1איח «י אײ  םפנשעז, ו
 םים אױנפן די אין «יך םען1װא וחגלכע
 t״p ניט דאם זיינען יאלאצען, זייערע

iy i» p n j» »  vtav — לוד־ עםיל זאנם 
_____ . ,* װינ.'

o דאם js o in ײז״ יענעם אייך  אי
כן ווםיד i״p אז זאנס, װאס  נים ט1חי

o n » i ’o p'P 1םאםע און שבת, אוס 
o c n o שבוו רדמרם װאם אסיד » איחל

p איז ’p u r ס- זוםיד __ ני
י דאס אז סײמ^ ?ודאמ י י

נ י י י י .

 דער געילט. צו מטרעבט •םעריסאנער
 #ג^ט גיט איז אמעריהאנער די םון נ$ט
. ערם$<ג. — נ$ר

<וד־ ז$גט — װע<ט חײנטעע די
 םעהר און חילוםות װעניגער װיי — װיג

 גע־ םעהר און קונסט װעניגעד סע^ים,
̂עםען װעניגער ?ונט,  מעהר און ■ראבי
 דער נ$ך װאס דערםון, קוםט ד$ס נ?יק.

 גע־ ^סארסער איז װעיט־קאטאסטראטע,
 לעבענס־גע־ זײן מענשען בײם װ$רען
 די היינט ׳עטרעבען דעריבער םיחי.

 צו םע<חער א<ע בײ טײסטער בעסטע
 <יכטיגער מענמחײט, די געזונט מאכען
<עבען. ד$ס מאכען

 נאך ח$ט ער אז זאגט, לודוױג עםי<
 באמערקט נים א1$אייר אין ערגעץ

 (נאטיד־ וױסענמאםט דער צו אינטערעס
 און נוצען) ברענגט זו$ס דער צו <יך,
 עם ה$ט ער װי םאר^עד, צו כבוד אזא

 אםעריקאגער די אמעריקא. אין געטונען
 זויסענמאםט<יכע ארן. אוגיװערזיטעטען

 און גע<ט םי< אויס גיבען איגסטיטוטען
 סטױ די ערנסט. גרויס מיט זיך םיחרען
 םיט םי* צו אםיטר אפ זיך גיבען דענטען

 םיט װעניג צו ניט $בער גימנאסטיק,
אגאטאסיע.

םײנט, ^ריםטשטעילער דײט^ער דער
 ם̂י םאראן געװיס איז אמעריקא אין אז
 דארף אײראפא ניט אבער קריטיקירען, צו

 זועלכע אײראפא, סריטיקער. דער זײן
 םאי ביאםירט אזוי זיך לאנג ניט האט
גע־ ניט איז װעילכע װע<ט, גאגצער דער

 אויס־ חכמה גוהצער איהר םיט בכח װען
 זיך האט װע<כע חורבן, איהר צוטײדען

 א דורך ם<חמה א אין ארײעעװארםען
 אײראפא, די פאייטיקער, צעהנד<יג •אר
 ם̂ו צוברעסעלט, און צופיצעלט איז װאס
 אםa זי — אריםקײט םיט און שנאה טיט
 ק5םאי א קריטיקירען צו רעכט קײן ניט

 בײ איז, זואם אקעאן; זײט יענער אויף
און ק<וג אײניג, דאך סתירות, זײנע

רייך.
— <ודװיג ^רײבט — זאגט ״םען

 םיליא־ נאך נאר שטרעבם אםעריקא »ז
 איײ אין םען האט אםת׳ן, דער אין ׳ נען.

 דערםאר װעגיגער, ניט נע<ט <יב ראפא
 א אםעריקא אין רײכע די האבעז אבער

 האנט אםענע »ן און הארץ ברײט/ןרע
 אײראפא. אין גבירים אונזערע אין וױ

 אםערײ אין מען מאכט געיוט״ ״מאכען
 געװיס ~ ןועגען כ^ר׳ע אזעילכע אויף קא
 אבער אײראפא, אין װי — ערגער ניט

 געזע^אפטי^ײ אויף גע<ט״ *אױסגעבען
 אםע־ אין בילויז מען װײסט צװעקען כע

ריקא״.
 עםיא םארטײדיגט זעוזט, איהר וױ
̂ע די גענען אםעריתא יל<דװיג  בא*טול• «<

 אפט אזוי זיך <אזען װע<כע ריגונגען,
 זײ־ םארשײדעגע םון אײראפא אין הערען

 אין אײנציגער דער ניט איז ער טען.
 נאך יאהרעז, ילעצטע די הינזיכט. דער
 גע־ זיך האבען אײראפא, אין חורבן דעם

 <ער- זיך םוז אײראפא אז שטימען, הערט
דאס נאכםאכען םוז זי א׳מעריסא, בײ נען

װעשערין לםע8 ױ
אאםיםוו) 1,(נ

אקערטאן. חעניך םון

 זקנח, ארימע אן גרעם דארט װאשם דאם
 יאהר. זיבעציג פון פרױ אלטע אן
 שםעדםעל, אין זועשערין עלםםטע די
האר. גרױע מים אלטעטשקע אן

C T ______________ . _ _
 אפנעארכײט יאחרען אלע
 ברעט, דער בײ אלטע די חאט

 שפעט נאכט דער אין באגינען פון
גרעט. דאם װאשט און נאר זי שטײט

 :םײדעל ױנגע אלם נאן־ זי כ׳קען
 פאר׳קנם׳ט, זיך און געליכם ז׳האט

 גענוירען האט קינדער פינןז
לאסט. די זיך אויף געשלעפט און

 יאהרעו׳. האט םאן דער אפגעקרענקט
 טיה. מיט איהם האט ערנעהוט זי

 אװעקגעשטארבען, נאך ער איז און
רוה. די גערויבט םעהר נאן־ איהר חאט

 באזארגען צו קינדער קלײנע
 :קלייד א און שלאפען עםען, םים

 דאגח׳ן זארגען, םוזען זי פלעג
שפעט. ביז ארבײטען םלעגט און

 ערצוינען האם זי קינדער די ביז און
 גרױ. pa אלט געװארען זי איז

 אײננעחויקערט, דרײען אין נעחט
דא. — םארגען דארטען, תײנט װאשט

A

 עםען, געלם־םון דאם געשפארט חאט זי
 נעוןאכט. נעכט און געקויפמ פלאקם
 אויםגעארבײט זיך פלאקם דאם ז׳חאט

ך תכריכים און נעםאכט. זי

 פארשלאםען האט תכריכים די
 אפגעחיט, קאםטען א אין

 שטײערען, עולם בית אױפ׳ן צאחלט
״ שטארבם םאםער באחיט!) (גאט זי

 זיך, גאם בײ בעט םיר, גלוייבט א איך, און
 װענ לעכענם פון םוף צום װען
 אלטער אן צוקוםען וועל איך
 םעג, די אויםנעלעבם חאבען און
ױ חערליך איך זאל  װאש־םרױ, די ו

 נעלם. פארדינםען םון — עוזרליך
 םענשען צוױשען װעלט דער .אויןש

וועלם״.. טיץ אטגעלעכט חאבען

o 1» װאם לענעז, נייע iyנעשאםאן. ם1א
נאכפא־ םו] נים האלט לותױנ עםיל

 אנ־ ניט פאןי אםעךיקא וױ אזוי כען.
n אויןי יענען  i v e t טויזענם־יעהמנע 

 איבערפעק־ זי און קו<םור אײראפעאי^ע
 ארײ נים מיר קאנען אזוי זיך, צו לע\

 אטעריקא זואס בעםטע דאס בערגעםען
 ביב<יאטעקעז, אונזערע אםעז.8גע״ האט

 םי<אזאםימע אונזערע מוזיק, אונזער
̂ער די קאנעז סיסטעמען  ארײ אםעריקא
 ב^ײבט דאס אבער זיך, צו בערפיהרען

 םיר קאנעז אזוי פונקט ״אימפארט״.
 אמעריקא־ די אײראפא אין אײנםיהרען

 בײ אויסבויעז ארבײטס־טעטאדען, ני^ע
̂קעןדסראצער, אונז ץ דאס אבער װא  ̂א

אימפארט. בלײבט
<וד־ זאגט —* פא*ק א און מענש ״א

 צײט אײן איז האבעז ניט קאן — װע
̂ות די  איי־ א<טקײט. און ױגענט םון מעי

 װאט מיף, א װי םאר םיר קומם ראפא
 און באיאסט, םי< צו זיך אויף טראגט

 אםע־ ; געהן ניט זי האז דעריבער
ןיםעל, א איז ריקא  .םינ• נײ, מאטאר̂־

̂דיג,  קיין ניט ׳ע<עפט זי װײ< ישנעל, העי
משא׳/ איבעריגע
 אםעריהא אז מודה, איז ^דװיג עמי<

 זי איז עװערער, װערט עיטער, װערט
 דאך ױגענט. איהר םון סוף בײם ^טעהט
ויבט  פאדמאגט ױגענט אויםער אז ער, ̂ג

̂ות אנדערע םי< נאך אמעריקא  — םמ
ײ: צװישען  און אפטימיזם געזונטען ז

 גאראנםירט װאס — הומאר זע<טענעם
יק.5גי איז גרויקײט איהר

 אויםגע־ אםעריקא האט באקאנט, װי
 שריםטיפטעיער דײט^עןי דעם נוםעז
 צינ־ בײזע איז גאסטפרײנמיך. זעהר

 געװיומןט םי< האט דאס אז זאגעז, גער
 םײנוננ גוטע אזא האבעז צו איהם אויף

 װע<• צו םדינה״, ״נא^דענער דעד װענען
 םיצ אזוי אײראפא אין הער׳טט עס כער

׳פנאה. םי< אזױ און קנאה

 און ארנאנױירפ
זיך כילדעפ .

 שליסעל דער — םקול רענד די
בילדונג. צו

 שטארקײם די און מאכט, איז װיטען
 םוןי ליגט ארבײטער־באװעגוננ דער םון
 דער םון אינטעליגעגץ דער אין סוןי כל

 נאר ווערען מיטגלידער. םײל און רענס
 ווזד דענקעז, ריכטיג סענען ארבײטער די

 צו ענדע »ז מאכעז םוף בל סוף זײ <ען
שתיאםערײ.

 צו שיויסעיו דער איז ם?ול רענד די
 קײן ניטא איז עס ארבײטער־בימ־וננ.

 װי ארבײםער די םאר פלאץ בעסערער
 זײנען סקוזזל רעגר אין רעגד־סקוי. די

 גראמאםיס, עגגליש, םאר היאםעז םאראז
 וג א. א. סםיקיננ פאבליק קאמפאזיציע,

 נע־ יעקטשורס אױפדערנאכטיגע די אין
 נעשיכ־ פון געגענשטאנדעז די ארײן הען
 עקאנאםיע, פאליטישע סאציאלאגיע, טע,

 פראבלעמעז, ארבײטער ױניאגיזם, טרײד
 פםיכאלאגיע ליטעראטור, סאציאליזם,

 װעלכע אהן געגענשטאנדעז, אנדערע און
 גע־ װערעז אנגערוםעז. ניט קען מענש א

בילדעט.
אװעג־ 3 אפגעבען בלויז דארםט איהר

 ביז נאוחגםבער םון װאך דער דורך טען
חלײנע. זיינען צאהלונגעז די מאי.

 בילדונג אײער גיט םארנאבלעסיגט
י אן גלײך הויבט און

 א, 7 סקוהי, רענד זיך: נאכםרעגען
^094 אלגאניןוױן טעלעםאז, סט. טע15

 טעאטער װארדײיאעליט
םטודיא .־־י

6%• ̂י־ Ifצ♦ id‘*:־־•

 םםודיא טעאטער װארדי־יאעליט דער
 נע־ ארגאניזאציע, ט^ארטער א איז קלוב

 יאע־ חוזז ארן װארדי דוד דורך גרינדעט
 טעא־ פארשםרײטען צו צװעק םיט׳ן ליט,

 בע־ םון באזוכער די צװישען םער־קולטור
טעאטער. אידישען סערעז

 װאר־ די םוגקציאנירט קלוב דעם בײ
 איז וועלכע סטודיא, טעאטער דײיאעליט

 אין סטודיא טעאטער אידישע ערשטע די
 םטױ די םון םוסטער לויט׳ז אמעריסא,

 און טעאטער חונסט םאסקוחנר פון דיאס
*הביםה״.

 םטודיא, דער םון דירעסטארען די
 םיט צוזאמעז דורכגעמאכט האבען וועלכע

 שײערען דעם ^הבימה״ םאסקווער דער
 אײנ• זיר האט עסזיםטענץ, פאר קאמױ

 ױגענם, די אױך אנצושטעקען געגעבען
 סטד זײער ארום גרופירט זיך האם װאס
פיאנערעךגײסט. זעיבען דעם מיט דיא

 אנ• זיך האם סיזאן הײנטינער דער
 סעפםעםבעו/ טען30 זונטאג, געפאנגעז

 אווענם, 8:30 שבת, יעדען אן דאן םוץ און
מעלדונג. נעססטער ביז

 אױםפיהרונג צוױיטער דער פאר
 עםױד דראמאםישער א םארבארײט ווערט

 • . םין םראגםענם א איז סעסיער ה׳ םון
 / וועם װאס סאמעדיע, א עליכם׳ס שלום

 וואדס עס ווערען. געײיזעז אימיכעז
j« <. י* אױ^ מטודױם א געםאכט אויך r i 
 סיזד » אי| ויעחח רעאליזירם וועט וואס

•ת־אוועגכג ציעתז



י\

m

ם י י ק ג י ם כ ע ר ן ן ty פרײםאג,ג e ie* ,סקיממןד le a l

ד ע קי ד צ א ר ד און גליות ט ע אונז
טי ע אנז װ א־ ק א ע ם די ע אג ר ט

 דא םען זאל פילײכט — רעױגות. סתם און םארגלײכוגגען געדאנעןן,
ץ פאו־ םיטיגגען טראטעסם אפהאלטען י באפרײאוגג? ז

קװײגםקי פ. םון
 אין אויסצודריסען גארניט איז עם

 וועיט א װאס געםיהיוען, די ותרטער
 זײערע אין געזזאט האמח םעסשען םיט

 דעד שקלאוי, רוסישער דער ווען חערצער
 צארישער קאזאצקער, דער םון הנעכט
 אױפ־ האט און באסרײט זיך האט בײמש,

 עס ?אםוי. םון םאהז רויטע די גאהויבען
 גאנצער דער אויף ניטא װירקליך איז

n דער ווע<ט y o צי געגוג טאלאנט םיט 
דערען סענען  פון קװאל סיארען דעם מ̂י

 יעמאיט ןזאט װ#ם שםיםונג, פרײדיגער
 םריײ יעדעז pd הערצער די באוהערעט

̂גנשען הײם־יניבענדעז  גאג- דער איבער כ
 היםעל ביז׳ז האט םרײד די װזדט. צער

 אזא געװען איז עס דערגרײכען. געקענט
 איבער׳עטיגען װאיוט װאס םרײד, סארט

 םײ זאגאר און טויזענטער הוגדערטער,
נען פרײד־געפיהלען. אגדערע ל̂י

v
 װאס מיט םאר זיך שט<דט וזײגט

 װאם םיט זזארצעז, אין ק<עםעניע א םאר
עז זעלב? די ענטױשונג »ז פאר  מע̂נ

 אז רוסיאנד, םרן נײעס די איצט <עזעז
 גסיסה־ יזאנגזאמען א מיט םאטערם מאז

 םרײער דער םון אנזאגער די טויט וײגען
 הא־ װאס מענשען, די רוטיאנד; נײער

 רעװאלוציאנערער זייער.ךױםער םיט בען
 אוסבאשרײבליכער םיט אגגעפײט בלום

 ; הערצער כמגנשייכע םיט װעיט א םרייד
 דװץ־ געבראכם חאבען װאס םענש^ די

 צום געװאגטהײט און בראווקייט !ײער
 םענ״ די ; חנײאלוציע דער םיז ערםאמ

 םארשהיאםט נאנץ א האבען װאס ׳עען
 םון ליכט דער אין ארויסגעבראכט

 זעהן צו געמאכט זיי ד.אבען און זון לער
 יואם װאס רעוזאמציע, ארגאניזירטע

 דעםפאטיזם, און טיראנײ א םארניכטעט
 גינייכמן סײז דעם צו האט וועלט די װאס
 אפשעצען גיט סען םען װי יונקט גיט.

 רע־ ^עהנע די םון םרײד םריהערדיגע די
 ניט םען קען אזוי טעג, וואיוציאנערע

 די םון הארצען אין חשן דעם אישאצען
ען. זאלבע םע̂נ

i
v

טרײס־ עיעס םיט זיר מען הען און
 קײן ניט איז גײעס די װײל ו נײן i «נן

 טרויע־ א נאר מאמענט, םון סאנםאציע
פאקט. דיגער

 אז םאסט, טרויערינער א ס׳איז
 רוסי׳פער דער םון םיהרער דער מראצסי,

 זיכעי אויך —־ ראדעס און רעװאלוציע,
 און — לאנטר־רעװאלוציאנער ?ײן נים

 םאר םימרעדאקטאר רער סיביריאסאװ,
ער דער םון י*חרען  באלשעװיסט̂י

 דעם אויף געםוטשעט װערען ׳אראװדא״״
 א םיט באדען רעװאלוציאנערען רוסישען

טויט! גסיסהידיגען ןנאמזאםען
 װאס דערםאר, נאר םארװאט^ און

 אונטעיצו־ םענער װי זיך אגטזאגען ?ײ
 אונ״ זײ אז פאייר, טמיקעיז א ארײבען

 צו באדיננ שום א ̂הן זיר טערװארפען
סיט סטאלין כאװער םון באםעחל מדען

l « p ^ r o  p n
רײדען. םיר װאס גאר םארמטעהט

 זײנען מיר אז זאמנן, צו נים םײנען סיר
 אז םעגייך, טראצקי׳ן. םיט איינטטיםיג

 איע- איצט םאכען װאס סםאליךחברה די
 קאיי״ די צו חאגצעסיעס אנחנרע טאל

 רוסי״אנײ םון סײ עלעםעגםען סאליםםישע
 אםשד זײנעז אױסיאנד, םון סײ און טפא %
 נויט• א דאס איז אםשר ; גצרעכם *um ז

 קאםױ דער רוסלאנד. פאר וואגדיגפײמ
 און דורכםאל, <רויסער א דארם איז נתם

ײ םומנן אפאר  אינ״ די צו צופאסען זיר ו
p r o rw ויערים, פארםעגלימנ די םון• 

 האייטאיים־ דער צו און סויאפעם, די «ו
 םא• די אום דתיסען, םון װעים איאאנד

 ארױסקרײ קענען ואל רעגידוגג ומסי^זע
 װעגען ניט לאגע. שלעכםער א םון m י

p n דא װייען סיר װאס סיר. רײדען 
 מעטאדען וועלכע םים איז וןויסברענגען

 בא־ רוסלאנד אץ קליקע חאחמנדע ןיי
 חברים אײגענע זיחנחנ 1נעגא זיך

 קײן ניט ויכער דאך וײגאן
 םען אזױ װי וציאנערען, _
̂י •ײנעט םעז און ױי !גם  בױיו ז

םון די װי כױינונג אגדער אן נז

- V/5 ױז איז םראצקי אז פאתט, א  בי
 געװארען םארשיהם נאגעךסײנונג א
 קליםאט, א ס׳זזערשס מאו ״§יאץ •

 חנר חנר׳וורג׳ענען. אי<זם וחנם
טויט. וימנחגד א איהם פאר איז

; n« װאחד תאס פלאץ דאזמאן 
?n r חנװאלוציא״ פון פארזימי 

 ״םיר :געואגט אליח !ימס־זרא̂נ
 װײם, ‘אזױ סדאמי׳ן פסישפאד

m> אפיױ איחם סמו h b 
» 09 מיד זיר גיר nm ניי

 װילען װעלכע װארא׳עייאװ, װי װײרים
 װעיכע מעגשען, אזערכע נאר וףסען, ניט
 סטאליג׳ס די און װאראיעיילאורס די

 ניט זאלען זײ או געװאלט גראד װאיטען
 אויף זײנען סודות קײן דערפון. װיסען

םשםעות. ניטא, װעיט דער
 מען דערװיסט קוועיען זיכערע פון

 זיײ יאמ״ריע זײן םיט טראצקי אז זיך,
 מאלאריעח אויוי קראנק געםעדורייך זײגען

 דיענט די געשװאלעז זײנעז טראצקי׳ז בײ
 זיי:יט מ*ט זיך קען ער און םיס די מיט

 זײן םארדינען כדי ארבײטען צו באנוצען
 לעבען זיין איז דערצו ברויט. שטיקעל

 הערשענדער דער םון געפאהר אין כסדר
 זוכען װעלכע #מעגשען אײגעגע קליקע׳ט

 באםאלען צו אידום געלעגענהײט א נאר
װעג. םון אפראמען אינגאנצען און

 ער קראנק. זעהר ראדעק איז אויך
 נירעךקראנתזזײט שװערער א פון לײדט

 און לעבען צו םיטלען שום אחן איז איז
זיך. סורירען צו

 דריטען דעם טיט איז זעלבע דאס
 װעלכער סיביריאקאװ, אפאזיציאנער,

 שװע־ א צוליב טוים םיט׳ן זיך ראנגעלט
 םינױ לעצטע די ביז און קראג^הײט, רער
 סטא- די איהם האבען טויט זײן םון טען

 צו דעריױבגײפ די אנטזאגט ליךהענקער
זיך. הײיעז םאהרען
 תוגדערטער םיט איז זעלבע דאס און
 זײגען װאס רעװאמציאנערען, אנדערע

 אםגע״ טראצקי, וױ פאפויער אזוי ניט
 ארבײטער, טויזענטער די םון שוין רעדט
 םאראורטײלט טאג־טעגליך װערעץ װאס

 עם און טורמע, צו ארבײטסלאזיגקײט, צו
 אננעמען זיך זאל װאס קײגער גיטא איז

זײ. םאר
 הײנט־צױ פאטירען זאכען אזעלכע

 קאםיטאליס־ ערגסטע די אין גיט טאג
 רוסלאנד/ אין גאר גאר לענדער, סישע.
 דער כלוםרשט הערשט עס װאו דארט

ן פראלעטאריאט
װאר־ םון צײטוגג״ םאלקס נײע ״די

 סאקא־װאגזעטײ אן דאס רוםט שא
 #באדען״ סאװעטישען דעם אויף םאל

 םילרע צו דאס זײנען אטת׳ען איר אבער
 דאזעען דעם באערײבען צו װערטער

 די !סדום־טאט א פשוט איז דאס פאל.
 גרויזאמע די אן דערםאנען טאטען דאזיגע

 װעלכע װענעז סדום, םון אײנװאוינער
 פאר- האבען זײ אז דערצעהלט, ווערם עס

 בארכד א יעײטער־הויםען אוים׳ן ברענט
 רדוםנות אויס האט װאס םײדעל, הערציגע

 בײם חבר׳טע איהר .םיט געביטען זיך
 לײדיגען א םאר םעהל קרוג א מיט ברונעז

 בארבארישע, אזעלכע םיט יא, !סרוג
 צוױנגעז םעז װיל איגקװיזיציאגס־םיטלעז

 אונטער־ זיך טראצקי װי מענשען אזעלכע
 א םון װילען דעם אונטער צואװארםען

 הײנט קענען זאכעז אזעלכע סטאליןי
 יענ־ בארבארישסטע די אין םאסירען ניט
!אםילו דער

 םארגלײכען גאר דאס מען קען װי
 דעד אין קײס? טאקא־װאנזעטי דער םיט

 אםערי״ דער האם <זײם סאקא־װאנזעטי
 געגע״ שםאאט סאםיטאליסטמ&ער קאנער

 א באשולדיגטע די לפנים כאטש בען
 אין אבער !םארטײדינעז צו זיך רעכט

 גע־ ניט אויך דאס אםימ ווערט רוסלאנד
 סטא־ םוטשעט סשפט שום א אהן }טאן
 נאך און מעגשען, הענסערס זײנע איז ייו

 םאר־ גחגסטע די האבען װערכע אזעלכע
 צום ביז רעװאיוציע, דער םאר רינסטען

 אונבאגרײםליך. פשום איז דאס טויט!
 וױ אנרוםעז ני?גט אנדערש מען סעז דאס

י סדום־טאטען זײנעז דאם י סאניבאליזם

 j און אגארכיסטען ז״גען ראס אז ברב̂ו
י סאציאריססען,

 אד אין געװען ארו אבער איז דאס
 דעם װעגען אכער *ױן קען איצט םאנג.

 אט װארים זײן. דט צוױיםעל סײן גאר
 סיט םאי דעם זץ• םאר דאר מיר האנען

 pip דם זיכעד דאר איז ר v טראצקיץ.
 גאגצע די און — קאנטר־רעװאלוציאנער

ײ מען אזוי וױ איצט דאך װײס װערט  •י
 איבער ?ץ• איזריעקעװעט םען און ניגט

 צוױיפיען, איצט גאר סען װער !איהם
 און געיייניגט האבען סטאלינס די אז

 רעװארױ שיעור א אחן איצט פײניגען
 געגוג םוטיג זײנען וחןיכע ציאגערען,

A טײנונג אײגענע אן ראבען צו
 געפיהל » ארום איצט אונז כאפט עס

 זיך האבען מיר װאס םאר #חרטה םון
 די אז אגםאנג, אין אײנרײדעז געלאזען

 באגאגגען װערען ברוטאליטעטען איע
 רעװארוציע. דער פון איגטערעסען די אין
 גרױכען איבערהויפם גאר מען ?עז װי

 אין מסטיעס די רעדען עס װאס עפעס
סטאליךטי•. דעם פון םענשעדגעשםאיט

 האגדלונגעז האניבאלישע דאזיגע די
 רעײאלוציא״ אויסנעפרוכירטע גוטע געגעז
 אויםשוידערעץ דארף רוסלאנד אין נערעז
 יע״ און םענשען, רעכטדענקענדעז יעדען

 די געגען פראטעסטירען םוז אײנער דער
 דיק- דעם םיז האנדלונגען שוידערליכע

״כאוױירים״. זײנע און סםאייז טאטאר
 םאר־ מיר וױ זײנען, ױגיאנס די אויב
 םרײחייטס• דער םון טײל א עס, שטעהען

 נעםען זיך אױף זײ מוזען — באװעגונג,
 פרא־ צוזאםענצורוםעז איניציאטיװע די

 די םאדערעז איז טעסט־םארזאםלונגעז
 אנ• ארע און טראצסיץ םון באםרײאונג

 — אנארכיםםען און טאציאליסטען דערע
 די געפאדערט האבעז זײ וױ אזוי םונקט

 דא װאנזעטי׳ן און סאקא םון כאםרײאונג
אמעריקעו אין

 ױניאנם די דארםעז נאר גיט און
 פראטעסט־מיטיננעז, אזעלכע אראנזיפירען

 קער־ ראדיקאיע אנדערע אלע אויר נאר
פאר־ דעם אין זיך דארםען םערשאפטען

v
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 לבתחילזז איז זא;ענדיג, אפת דעם
 אז גלויבעז, צו שװער ביסעל א גקװען

 אזעלכע זײן םעגייד זאלען רוסלאגד אין
 אלע די טראץ — פארברעכענס נעםײנע

 מענשען, מאנכע ׳םון םאראויסזאגוגגען
 <עהן וועט רעװאלוציע רוסישע די אז

 םראנצױ־ די װי װעג זעיבעז דעם אויוי
 דייד רוסישע די אז רעװאלוציע; זישע

 און דיקטאםארס די װי וחדען, םאטארס
 םראנצויזישער דער םון אוזוריאםארס

 די בעסםע, די קעסען הײסעז רעוואלוציע,
 אנםיוד־ רעװאלוציאנערע איבערגעבענסטע

רער.
 פוץ מיטעז אין )ײז אנפאננ אין װען

 ערשם דא און רעוואלוציע, רוסישער דער
 האט צוייס, יאהר פאר א םים יאננ ניט
 םשעקא די אז באדיכםעז, געהערט םען

 םאר־ און דערשטאכעז דערשאסען, חאם
 סאציא־ אנארכיסטען, טורםע אין •ײניגט

 סאציאל• און ייםםעדרעװאלוציאנערען
 און זזונדערטער אזוי און דעםאקראטעז

 זיך סיר האבעז — ארבײטער טויזענטער
 אי• זײנמן דאס אז אײגרײדמז, נאיאזם

 ססתסא אז ;באריכטעז םנרםרימנע
tru m קאנםר״רעװאמ- נזנפײניגם דאס 

n רוסײ דעו פון שונאים

גאר אינטער׳נסיר׳נן, מ ̂ז מי ח  *W0P י
ױו זיר דירפעו ניססען * *t* tve*?vj 

 ג»ך װײל •רוזסעסט־נאװןנוננ, »ז»
 קןזסודסט עחמינמר קײן דןו װיר איעדען

 קטניג►• *ויוי ק^דוניזם פארבייטען ניט
 חורםען אודאי אין אװאי און ליזפ!

 •ראטעסט״נאווע־ רער אן אנמליסען זיף
v נוגנ i r ,ער׳אט חןונען װעלנע לינמע 
 אינ• דער \vm •ראטעסטירט לא« ניט

 !א־ זיי tg פאדערען פאר טערנ«׳*אנאל
 tg סטײטניענט, g אונטערעריינען רען
ײ  חנר סיט ױניאן דעד אין אריין נעחען ז

 םארעארענען דעס אונטער און אבזינט
ן טר״ע ױין »

 ױ׳ןוד םיז זוכער ״לינקע״ ראזינע רי
 חאנמוננ די tg נע׳טענח׳ט, דאך האנען

g^ איז אינטערנעשאנאל דער פון ip g it• 
יי דארשעז װאס טא — טי׳ט,  אנ־ ׳מוין ו
’tg ,tP't פון חאנדלוגנ די רופען Pggo 
 אונטער׳טרײנען no אואױ«יאנער יעדער

ר » אוי e אונטער, זין־ ער־ניט tg ו 'jg 
 *,igB לgטריבונ ׳טום g אחן די װעחמ

iv טױט לאנגזאטען א i
 לינקע אסת׳ע דארםען זאן־ g גאך און

 וועט ■נים g פאר װאס מיט :זינען אין
 וראטץטי און ןwרנומענטירg סענען מען

 «חזר טgקרgרכױרgױני g נענען טירען
 נע־ tg כאיפליםע, כױראסראטי׳טע נענען

 זייגע אין נױראסדאטיזם אײגענעם נעז
 םען נ«ר נים איז פארסען שױדערלינפטע
t נאר ניט ןראטעסטירט in םארענטפערט 

 «י סםחר איחם ווכט מען און נאר איוזם
ױ טעםים, ״|p סיט זיק > ׳פרץ g ו

A ״
ױניאנס, די tg חאפען, לאםיר אלזא,

’P’vgt ראריקארע יעדער און t«ng, •ווע 
o האבען רען n רא־ םאררוםעו *ו םוט■ 

 בארבארי׳טע די נענען טקםם־מיטיגנןן
 סטאלין דיקםאטאר דעם םון האנדלוננען
 רעוואלוציאנעדען אמת׳ע די נענענאיבער

 האפען, אויך לאםיר און !רוםיאנד פון
ן ווערען קאםוניםטען עהרליכע אז  אן זי

ן אנ׳פליםען •ראטעםט־םיטינג דעם
 «ווס ,דירעקס זאך די מאכען טיר

!פאר׳פלטנ״

ף ע רי ען - ב מ טי מײנונגעץ - ש
ן (עלוס ו פ ו ײ )5 ז

 הירש פון גרעסער פאיל טריזענט איז װאס
 גרע־ מאל טיליאן א איז װאס לעקערט,

̂ז םער  װעלט גאנצע די װאט נערשוני׳ן, ם
 זײ־ דורות אלע םון רררעװאלוציאנערען

 נאגעל. םינדסטעז זײז ווערט ני^ם נען
 שים־ װי פערזענליכסײטען גרויסע אזויגע

 אדער טאג אלע געבוירען נישם ווערען 9רי
 הונדערט אלע זאגאר אדער יאהר אלע

 רררעװאלוציע םון עפאכע דער איז יאהר
קאמוי. און

 מער־ א איז ער זאגט, איהר װאס,
 אומגע־ און דער׳הרג׳עט האט ער דער¥

 בױ אומגליקליכען אריכתן, אן בראכט
 סוחל, מיר דטע ?ײט ? טשער־ארבײטער

 ברוך ביז הםן ארור םון ניט וױיסט איהר
 צו אן גארני^ט הויבט איהר םרדכי.
!װיסען

 הײיליגער דער גאר דאן זזאט דאס
 אײנעם װעג םון אפכעראםט מאדטירער

 אײעק־ האט ער םיראנען. גרעםטע די םיז
 װאם אײנעם, װעלט יענער אויף געשיהט

 פרא־ דער םיז גאנג דעם גע^טערט האט
 אזא איז !רררעװאיוציע לעטארישעד

ערמארדען. צו םצוה א דאר איז אײנעם
 איז סילװער דער אז זאגט, איהר הא,

 אופשולדיגער אן קינד, א גאר נאך געװען
 pn געטאז בלויז האט װאס ײניאךמאז,

 ? מיט־ברידער ױגיאן זײנע צו םליכט
 !דאט׳ס־אל און שאראפ :אײך אין זאנ

 אויוי זאגען צו װאגעז גישט זאילט איהר
 און פראסטער נאנץ א איז ער אז איוזם,

 אונז בײ װײל נענגסטעד, םארדאדבענער
 איײ איז ער אז נעװארען, באשיאסען איז
 דער אויף מענשעז גחגסטע די סון נער

 ארוים איה״ש װעט ער אז און װעלט
 רררעאקציא* סאפיטאליסםישער דער םיז

 װאס װײזעז נאך עד װעט טורםע נערער
 זיין מיט אײך גאך װעם ער ?ען. ער

 םעהיגען זײן מיט און כישווי־םעםערל
 אז נישקשה, װאונדעןי. וױיזען טאלאנט

!מקײם סיר זײגעז צו, עפעס זאגען םיר
 איהר אײד, םון םיר װילען דערוױיל

 ארײן לעגט און ̂ארג זײן נישמ זאלט
 העלםט אוץ קעשענעס די איץ הענט די

 םארםלוכ- דער אין װײל געלט« מיט אונז
 הא־ מעז מוז אםעריהע בורזשואזער םער
 איז אלעמען אײך װי אזוי און ׳נעלט בען

 סטעף נרויסעז א מיר האבעז באװאוסט,
 װאס כאװערטעס, און כאװײרים םון

 דער ־םאר ארבײט װאונדערבארע םוען
 אויס״ זײ מעז םוז רעװאלוציע, הוםעגדןנר

 אנ״ מיט •ראקלאמאציעס און האלטעז,
 הא־ אויך פעז מוז זאכעז נויטיגע דעיע
געלט. םיר דארםעז בען.

? שנארערס אונז רוםם איהר וואם,
 װעסען !מיר זיד לאכט עס י כי כי כי

 נעלם? קריגעז טיר אזױ וױ דאס ארט
 אז זאנט םעז אז דאס, ארמ װעםען »ח
 םיױאוגזעי נאלד םאסען אונז שיקם םען

דיר- רייםם סע אח מסלאגד, פון לאגד,
ת ס« S י K ID n o

 כוכ״ דארט שטארבעז םענשען םיליאנען
 רײסט מען וױיל הונגער םון שםעבליך

 אוז ׳םויל פון ביסעז דעם ארויס זײ םון
 !אלעם אױוי געלט גענוג םען שיקט אוגז

דאס געהט װעמען און ׳דאס ארט װעמען

 לײה אונזער pא גישט איז ארבײטען
 װעלען מיר אנדערע! זאלען ארבײטען

 גגב׳־ שוױנדלען, רײסען, שנארען, בעסער
v:v,\ ,ארױסשיע־ צונעמען, ראבעויען 
 ארױסכא• אױספײקעז, אויספרעסען פעז,
!אויסנארען פען,

 זאגט מען אז ׳דאס ארט װעפען און
 זשוליקעס, זײנען מיר אז אונז, אויף

 אפעריס״ שארלאטאנעס, אויטװאורסען,
 שנײדערם, ־י גארגעי גענגסםערס, ׳טען

 כאנדי• םאררעםער, סקעבס, שנארערס,
 פאראדטען, באסמס, םון אגענטען טען,

 לופםעךפרא־ םארםיהרער לעדיכ־געהער,
 װאס אמת׳עז, אזוינע נאך pn לעטאריער

 יאה־ א םאר דער וױ דאס לןימערט או:ז
שגײ. רינער

 םיר אז אונז, אויוי םען זאנט אט
 ארגאניזירען םיר אז סטרײקס, צוברעכען

 ארט װעמען איז נו, אפאזישאגס. םקעב
 !אםביציע אונזער דאך איז דאס ? דאס

 דאלאר! עטליכע םיר מאכעז דערוױיל
 אונז םאר אז װיטען, דארםט איהר און
 ביזנע־ א סטריית שטיקעלע יעדער איז

 אין תלאפען וױיטער סצגען םיר סעל;
 געלט און ! געלט םײנט דאס און פושסע,
 הא־ םיר !יעבען צום אונז סאר מײנט

 און םרעסערם פלענטי הרע, עין "[P בען,
 אונ- צו געלס גענוג האבעז דארםען םיר

 ניט אונז זאל זי פאליצײ די טערסויםען
 פרנסה. אונזער םיט אנצוגעהן שטערעז

 וױלען םאליצײ בורזשואזנע םאסקודגע די
!בײגדעל א אילעחעז אייר אונז םון

 ■וגקט איז דאס אז זאגט, איהר װאס,
 ן כי כי, כי, אונטערװעלט־באנדעס. ד\ װי

 נים זיך רעכענען םיר ? דאס ארם װעםען
 וועט קײנער און מײנונג *ײנצםס םיט
 םיר !ארבײט דער אין שטערעז ניט אונז

 וועאען װאס שיםרינס, פאענםי האבעז
 אײנער ררען ארבײם, אונזער טאז מויז
 נעכמן םיר !װעג איז שטעהן אונז װעס

I בלאןי סײ\ נישט
 עפעס ווארפט !ממות תציל צדקה

P 'i k י^זשאלויסטא פושהי, אין i ,קליננ 
קעחנז/ אידישע העלפט, סליננן

קציע, קלינג, גצלט! חאבעז מוזען םיר
! קלינג

 איגט משאהרען איהר וױלט
 יוניטי• אץ טענ ®אר א אױח
 Djn א■ רופט ? הױז

טשעלםי

I

A

M ׳ ./׳ ־'׳ ״׳י•■■
ftM**'T י

פרײמן^,

ף ןף  פארראטען האכען תאסוניםטען ך א
פאריער פילאדערפיער ד

 ^פיציעיע אן — קענעדע. אין •ו*«אגאנדע קאםוניםםישע רעאקציאנערע ד
I ױנימן. פאריערס אינטערנעשאנאי חןר פון ערקיערונג

בעגון ה. סיז
סעקרענמר. זט׳יעגעראל

 די חאכצן צוריק װאכען «או א סיט
 ליפלעטס א»ן באדיחמט זיך קאמוניסטען

ת אז •רעסע, זײער אין און ת אגענ• זי
 געװאוגען .האכען םילאדעלפיא 1אי טען
כאלעכאטים. די פון פאדערוגגען אלע
 צוױשען אפםאך דער איז באװאוסט, וױ

 םאנוםעק• די און לאמאל םאריער דעם
אויסגעגאג־ פילאדעלפיא אין טשוועוס

 עס און סעפטעמבער, טען15 דעם נען
 דארטײ די אז דערביי, געחאלטען האט

 א אונטערשרײבען זאל אסאסיאײשאן גע
אינטערנעשאנעל. דער טיט אפסאך גײעם

 ביזנעס־ קאםוניסטישען צום בריעף א אין
 לאקאל, םילאדעלםיער ,דעם םון אגענט

 אסא־ די האט סעפטעםבער, טען8 דעם
 זי אז ערקלערט, אויסדריקליך סיאײשאז

 םיט א׳פטאך אן אונטערשרײבען װעט
 אפכמך חןר װען דאן, נאר לאקאל דעם
 אונםעמע״ און גאראגטירט װערעז װעט

 םון אח אינטערנעשאגעל דער (\t שריבעז
לײבאר. אװ םעדערײשאן אסעריקען חנר

 קאמוניסטישע די טאז״םון דעם לויט
 געשענט סאנכע האבען באריהםערײען,

 װײס, װער אז אײנדרוק, דעם כאקוםען
ײ געװינסען װעלכע  געװאונען האנען ו

 םאק־ ךי םאריער. םילאדעלםיער די םאר
• די קאפױר. פונקט זיעעז טען ו ג א  ם

ם ר ע ר ו ש ם ק ע ז ם ע ב א  גע״י ה
ן ע נ ו א ו ע ו ל h א p m  

 םילא* די און ז, ע ג נ ו ר ע ד א פ
 ־ ר א ם האכען םאריער דעלפיער

ן ע ר י ו ע ל ג י ד ר ע ח י ר ע- ם  ג
 דל איז זיעג ?ײער ן. ע ס נ י ו ו

אגגעחומען, גרינג אזוי מאנופעקטשורערם
 איבער ערשטויגט אײנפאך זײנען זײ אז

 קאםוניסטישען דעם םיז האנדלוגג דער
 האנדלונג די םילאחגלםיא. איז אגענם

 אר־ די נעגען פארראט נייער א איז
 אגענטען ?אםוניסטישע ריפנים בײטער.

 כא־ די צוריסצוגעבען םעהיג נאר זיעען
 #איבעראל װײל געװינסעז, אלע לעבאטים

ײ װאו  באלעבאטים, םיט םארהאנדלען ז
ײ באגעהען  םארי . סארט דעםזעלבעז ז

דאט.
 די האט םריהער טעג ■אר א םיט

 םײ א אפגעהאלטען גרופע קאםוניסטישע
 מאנוםעקטשר די געסטראשעט איז טינג

ײ אויב סטרײק, א םיט רערס  װזגלען ז
 אינטערנע״ דער םיט אימאך אן שליסען
 םען13 דעם דאנערשטאג, אבער שאנעל.

 *יר ניײמאתע דיזע האבען סעפטעםבער,
 דעם געביטעז אסאל מיט םיהרער״״ ניאן
 םאגר די זיך האם אװענט יענעם טאז.

 פארזא״ אםסאסיאײשאן םעחםשורעדם
 וחד םיט םראגע, די באשליסען צו מעלט

 םארםרעטער די טיט :האנדלען צו מעז
 רי םיט אדער אינטערנעשאנעל, דער םיז

 חא- צוערשט אגענטען. קאםוניםטישע
 ביזנעס־אגענם דעם ארײנגערוםען זײ נען
 צו חאם ער װאס הערען, צו לאקאל, םון

זאגעז״
 חאםױ דער םון םארשטעהער דיזער
 םילאדעלםיא אין אגענטור גיסטישער

 םאן. װײכעז א געשטעלט נלײך האט
 סני די אױף נעםאלעז ישוט איז ער

 און םאנוםעמטשורערם העררעז די םאר
 גע־ אויגען די אץ מי-עהרען מיט כמעט
:בעטעז

 םיט םארחאנדלען איהר זאלט װאצו
 האנדלעז ניט און אינטערנעשאנעל דער
 אינ־ אן זע;ט איהר ? דיחמט אונז מיט

 זײ־ םיר און אסאסיאײשאן דעפענדענט
 זײנען — ױניאן, אינדעיענדענט אן נעז

ײ האט ער איז װערטער, זײנע נעװעז  ז
האנט״ םרײע א פארשפראכען

 אבער מאנוםעקטשורערס די האבען
ײ צי געצזוײםעלט, אםען  אמ זאלען ז
 די װארט. אוים׳ן גלויבען אגענט דעם

 םע־ אםעריקען די און אינטערנעשאנעל
 באװאוסט דמען לײבאר אװ דערײשאז

 קערפערשאפטעז, םאראנטװארטליכע אלס
^אםוניסםען? די זײ, אבער

 ק^םוניסטישע די אז םאסם, דער
 םראםנד םארברויכם האבען אנענטען

 סאנר םון נעלדער סעסױריטי אח פאנדס
P אין אז פאסם, דער םע<ןטשורערקל< 'p 

ײ װאם באװעגוננ, אדער ױניאז  םיחרען, ז
 די פח רעכענונג אפ ניט %זי ניבען

 חענם, זײערע אין זײנען װאס םינאנסען,
איבעראל. באװאוסט זיכער איז

 םארזימנרט אגענם חנר זזאם דעדויוי
 ױניאן׳ pn אז םאנוסעקטשורערם, די

p לאיער אי%ןר דורך זיך האם w געי־ 
 און סםיים־םשארטער א םאד ײענדעם

p \חנם לאקאל דער i נינען pn איגח^ױ 
_ . •ארירנ^

 אז וחנחנן, אראלאחרם דא דארןי זנס
מו ארודיזפ א גממם *

ם ם ײי ײ ײ

 נע־ די רערטים סאכט םטייט־טשאדטער,
 םיטגליד יעדען און פארא״ן פון אםטע

 אלע פאר פאראנטװארטליך נאזוניער,
 איו ױגיאן g װען האנדלוננען. !ייערע

gט סטײט g אונטער r,רםער S3VP\ די 
 און קאורם אין געחען מאנופעהט׳שורערם

 tvoogp פאר םיטנליעד יערען אנסלאנען
 פי־ און סטרײקס םון rאfגערJחgש און

vovp.\ בא־ ארנײטער די חאט דערסאר 
 ענערגיש אלץםאל אמעריסא אין וחנגוננ

 קאאיטא־ םון פארלאננ דעם נאהעםפט•
 די tg נאטץס, פײנדלינע און ליםםען
 אונ• אינהאחיארירט זײן jy^gt ױגיאנם

ע«ע.1םטייט־גע די טער
 סאםוניםטישען דעם פון נקשח די
 נאנץ עטװאם װי נעפלוננען האט אנץנם
 •pyciogD די םון אויערען די אין נייעם

ר דערלעבט. צייטען ג״ע טשורערם.  י
n’ B 'ig ’ j^ קאנצעסיעם נענען װילען 

|t צו פארשורעכץן און  םרום אןן גוט ״
”o און DD g iVDnyjo’ n g־ng ro. ^

 םיך טשורערםpנוסעgם די האכען
 פון םעקרעטער דעם o>g ארייננערוסען,

ײ אינטערנעשאנעל. רער  ער־ ivpgn ז
 םארנאגנענהייט, דער אין tg קלעחרט,

ײ  ־ig נײעם g םאר lyipt^JgmgD די נ
י האם ר,gם  געםאדערט ^עםאל ױניאן ו

gטם”רבg נעםערע r.דינגוננעז nyag 
 •g< םוז בחנעס^ןנט איצטינער דער
gp> ײ חאם  גע־ צורוח צײט גצנצע די ו

r אאזט w g o  tig ײ נענעבען  םרייע g ז
 אויך ויי האט ער שעיער. די אין האנט

 ײ11בא צו נרײט 1אי ער tg ערקלעהרט,
 ענדערונ־ רgם םאדערומען וייערע אינען

ײ אאס»ך. נייעם דעם אין נען  האבען ו
og װיםעז, נעװאלם דערפאר. ii אינ• די 

זיי. םאר םהאן |gp םערנעשאנעל
tg נעענטפערט: איך האנ דערויף

g דעם סאר !?זיסטירט’ ױניאן pyiiv 
 די נע.gארנײטער־צ די אויםצובעםערען

 איז, איגםעמעשאנעל דער םון שטעצונג
tg ארב״םער די >y:g אויוי ניט טאר 

 װײ־ װערען. םארערמרט םינדסטע דאס
 דער טDgרp אין בלײכען םוז נינסטענם

ig םריהערדינער ca g םיס y?g זיינע 
יונטטןן.

 די זיך האט עם tg זיד, םארשטעהט
D iyu e w ycu g a נים נעלוינט בעםער 

 אינםערנעשאנעל, דער טים ח«»דצעז צו
 -gn נטעזpנg םישעDטוגיgp די בײ װײל
ײ נעצ  *pgc פאדערוננען, אלע נעװאונען ו
’op םיש Dipon trtg. ,דעם םרײטאנ 

 ראש ערב געוועז איז דעצעםבער, טזןן14
 איז ארום םענ »אר g אין און השנח
 אונטערנעשרי- גש<וען igoeg דער שוין
 האבען tyojppg ?אטוניםטישע די׳ בען.

U ’Bg נים gננעEחJײ נט  םאריער, די נ
 םאדערוננעז די נ*כנ?כ?ן װילען זיי צי
tiB די p ^jniBTJPVBi3go״gpg> t? 

 נזד נים צײס דער איבער האם םיטיננ
 האט םען ווערען. 1א»געהאצםע ?ענט

 PDgQ דער פון םײנונג דער םיט זיך
w< די נערעכענט. גארניט tg  p?gpg־ 

 נע־ g נעשלאםמן ם»?םיש האבען טען
 -itwpyBugD די םיט וg•סg הײםען

ארבייםער. די tJfog^gD און רערס
og אט ii ם םיל^צםיער דיgריער 

itrvpngB :
נע־ זיי האבען םריהער ערשםענם:

egn ארבײט דער םון צוםײצונג נצײכע 
P יאחר םין םלע?*װאכען ppg אין 'p ng 

 ענםזאנט געסענט ניט האט ארבייםער
 יוענען «ונקט דער איז איצט װערען.

 נע־ ארבײט דער םון צוטייצוננ נלייכעד
 םאנאטעז עלף אויף נעװארקן ענדערט

 ביז ’go ערשסען דעם םון יטהר, אין
 א■- םאנטם שיין םארטש. טען31 דעם
tw די װעלעז ריצ gn D’ogay^gp די 

 !ייערע רעאתטניזירמז צו יריװיצעניע
ײ װעטען אנםזאנען און שעיער װילען. ז

דער םצעגט פרייהער צװײטענם:
o 15 אויםנעהן אוםטך nםעיםענד םען 

 ראם םיזאן. פון ברען רעכםען אין נער,
ogn ארצונ רעם נענענען ױניאן דער& 

 םאר־ איהרע און D'ogBtfgB די איבער
 אויסדיננען נעקענט ויך חאגען םרעםער
p בעםערע u iu n g n. י  'ppcijgo ו

 ־ng' פריהערדינע אין tppgn סשוחנרם
 '־kug תר tg מפאדערם, <gop>g דען

 *go •אר g םים אויםנעחן סוז םענט
tpogj ,סריהער npng אינםערנעש«ר די 

 V3»y»g.|[ ניט םארעחננ די ogn נעצ
onm די roppBugo דארם ארבײםען 

o פאר תרכאוים n נעברויו, ריםעיל 
י אוז פאםםיםערם, לסכסצע פסר  *go ו

pog i( י ױני״ י י  זײנען אויגוסס אח י
 tg- חנר ווצט איצם סצשדסאנססצן.

o אױסנצחן ססך n אין ױגי, צרשסינז 
pogo .סצצת־צײם *on jm nu .ױך־ tg 

o די n r tw o m u v o ומצצו o n  uragtt 
n*

ס י י ס ג י ם

npp 1 ױניאן די װי p^g tp ĵm Tim 
ip v o p h  tpjpp ?זײ?ר .tP««tngB

צא־ רpד t'M ipng ניז :רריט?נם
gpצ gB tpnptרכונדpאיג• חןר סים ן 

̂ו:?צ  ארבײט?ר ד?ר םיט און טערנ?ש
g דער לױטעט איצט נ^וענוננ. o ig ̂

i n  t g צ p g » ט צ g ט ר  גי
ן ײ 1צ ו
t ’ »p ר ח י » י י i ו i n t f* 

ז ג  פי־ די איצם כצ״נ?ן .p י צ g י
n צירט,gtאי רpריgB רpיBצpדgצ p t ig• 

iib ipo ?רשאפ•8ק?ר ארנייט?ר אצ? 
po,( צכע11 סון? pp |po| ערװארטען 

pg 'oo אין nogp tp j'o 'u  g. די ציב1צ 
nponpn טי:?ר  opu ׳“pאציtגיgרנg ,זיי

 אנשציס?ן זpרgD ניט ויך אצpgצ ד?ר
V כצוםר׳שטדיגער דער צו 'V 'tg ig. יכ1א 
”iv tPDg5t?p^g t אצpgצ רpד t op ii 
, opn רpד 'tg 'J i',  np^'OD'tiogp ר? 

tPfingn o g i ^און געהיים אין הצצט 
^ii'r ו^?צסע{, g פיהרען 'ip g B 'n 
צצנצן.

g j'n פצרטצנס: tpopjD 'ng סטייס
npongoo י11םאר )צא?אצ פאר׳ןpצtp די 

po 'oo 'tiogp ?פיצאד?צ* די נאאםט 
 g אין נטער,gצB א איז שצריצר פיצר
r v i סטײט פח ip i  .tpvptpt צצ?אצ
t״t װעלצן טיטנצירער זיינצ אצצ םיס

:iik opojpap ניט ipipp ויך in n  g
טהא!.

p tn  og םיער TPJ'iipa ipopjia די 
Dnpniroppsugo ׳ צוםjib tpnge די 

gרבײםpדי און ר p r'o o ':io g p בא־ 
 םאר־ ”t ogn ציםצ?טם, אין ר^מערייען

tg ,p' 1ני איז שירײטצן ig ײ  IPngn ז
IPtIKIIPt אצצ OWB t'K  ,IPHUPIgB 

io g t tPogrpt די אין •jp t'iK

 םיט• פראפאגאנדע רעאקציאנערע ױ
קענעדע• אין לען

באריה־ אגענטען <ןאםוניםטישע די
ײ אז אויה זיד םען  אפגעריסען האבען ז

 אינ־ םאריערם דער םון לאמאלען צ\וײ
 אםת׳ע די קענעדע. אין טעדנעשאנעל

אנדערש. גאנץ אבער זיעען םאסטעז
 האט אינטערנעשאנעל פאריערס די

 צװײ איז טאראנטא איז ל*האלעז דרײ
pn ,םיטגלי״ צאהל א םים סאגטרעאל 
 אײנער הונדערט. זעקט ארום פון דער
 בא״ טאראנטא אין לאסאלען די םוז

 םיטגלי״ אידישע דורכאויס פון שטעהט
 םאראן זײנען לאסאל דיזען אין און ער,1

 םים־ קאםוניםטישע דרײסיג און עטליכע
 װען םיהרער, זײערע כאטש פאטײזערם,

ײ דריקט םען  לײקענען װאנם, צים צו ז
 םיט םארבינדונג זײער p^ און שטײן

 םאנ־ אין פארטײ. <ןאםוניםטישער דער
 איין איננאנצעז םאראן איז טרעאל
 גרעס־ דער שאפ־קעםערעל. א אגענט,

 און טאראנטא אץ םאריער טײל טעד
 ?ריםטען, םון באשטעהט םאנטרעאל

 װי קאםוניזם, דעם אויוי |ywp װעלכע
 איז װאס' אנשיקעניש, װילדע א אויוי

רוםלאנד. פון געװארען איםארטירט
 זײער םון הכל סך דער איז דאם אט

 םאריערם די צװישען אנחענגערשאםט
 אונ״ דא דארו* םען אבער קענעדע. אין

 מיטלמן, רעאקציאנערע די טערשטרײכען
 באנוצט פארטײ סאםוניםטישע די װאט
 ״רע־ דער םאר פר#ואג*גדע איהר אין

זיך שטעלען אגענטען איחחג װאלוציע/

ױ םיטעל אזא פאו אפילו א■ נים  ו
 חע- געפיחלזון, ־״ ראסמן די אויף שיילען

 קריסטען און קריסטען אויף אידען צעז
 םינסטצ־ אלערלײ חינים אידען. אױוי

 ןיי װי לאנג אזוי כשר זײגמן םיטלען רע
 אױ״ דער צו באריכטען צושטעלען קענעז

 דעם װעגען רוסלאנד אין כעדיהערשאפט
 סאװעט־רעװאלוציע דער פוז פראגרעס

קעגעדע. אין
 זײעחנ צוליב װאס װאוגחנר, קײו
 <ןענדי דער האט אינטריגעס און שנאות

 אויןי קאנגרעס, לײבאר אח טרעידס דער
 די ערקלערט קאנװענ^אז, לעצטער זײז

 אר• דער פון שונאים פאר קאמוניסטען
נא\ועגונג. בײטער
 דעאיןציאי־ צוױיטער א איז אט און
 בא־ חאמוניסטען די װאס טיטעל, נערער
קענעדע. אין נוצעז

 חאט יאהר םוםצעהן לעצטע די םאר
p קירך קאטױלישע די i גע• קענעדע 

 ^אטוײ די אפצורײסען טעשים אדבײט
 דאר- די םון ארבײטער געזאנענע

 אן דארט .האט קידך די ױניאנס. טעע
 n און אײנפלוס גרויסער אוםגעהויער

 נאײ םרומע א גרינדען צו געזוכט האט
 װאס באװעגונג, ױניאן טרײד ציאנאלע

 שוץ. איהר אונטער דירעקט זײן זאל
 ניט אבער ׳זיך האט אנשטרענגונג איהר

 טוי- הונדערט צזוײ די אײנגעגעבען.
 אנגע• זיינען װאס לײט, ױניאז זענט

 ליי- און טרײדס לענעדער צום שלאסען
 םאר־ אלע כםעט זײנען סאנגרעס, באר

 םעדעריי• אמעדיסעז דער םיט אײניגט
 אםעריחאנער אלע לײבאר. אװ שאז

 אץ לאקאלען האבעז אינטערנעשאנעלס
קענעדע.
 סאמוניסטישע דארטיגע די האט
 רעאחציאגערען דעם גע׳גנב׳עט פארטײ

 און קירך מאטוילישער דמר םון דוגער
p שםאלטונג א םאר אגיטירט i די 

ר נאציאנאלע פאר ארבײטער־רײהען  י
 אטעריקען דער םון אפגעריסעז ניאנס,

 קאםוגיס־ דער לײבאר. אװ םעדערײשאן
 םארשטעגד־ גאנץ איז םאטיװ טישער

נאציאנאלע אפגעזונדערטע אין ליך:
ײ װאלטעז ױניאנס  פרייען א געהאט ז

 און פאליטיס, ^אמוניסטישע םאר ■לאץ
 א געהאט װאלט פושקע־קלאפעניש זײער

ערםאלג. גרעסערעז
 אנגעשטעלט לעצטענס האבען זײ

 זאלצ• כאװער טרויעריג־בארי־הםטען דעם
 דער םון םענעדזשער געװעזענער בערג,

 שײ אין באארד דזשאינט קאפענמאכער
 עקזע־ גענעדאל םיז םיטגליד און קאגא

p קעפ דער פון באארד חוטיװ i םילײ 
 כאווער דיזער אינטערנעשאנעל. נערי
 אםט םון געװארען אראפגעזעצם איז

p םעשים זײנע םאר i שיקאגא׳ער דעם 
 ארום ער םאהרט איצט סםרײק. סעפ

 אינ- און פראװינצען קענעדער די איבער
 נאציאנאלע באזונדערע םאר טריןגירט
קענעדע. אין ױניאנם
p םארדאם חאםוניסטישער דער i 

 רעאקציאנערע זײער און םילאדעלםיא
 ־yp אין שפאלטונג פאר פראפאגאנדע

:y r n  ,jnv| ב חגר אםשרcyטyבא• ר 
 ^טינ?ײט yגאנצ רyיn װײט װי וױיז,

^ אץ הטyבאשט ט ש םארניכ• און צו
p; איז װאס אלץ i  p r w w  o 'iny 

mבאװ רyארבײט רער w אניי םיל און 
אפםער. און שטרענגונג

, י ר נ ע ה ׳ ר א ע ר ד ע ט ס ײ ן מ ו  פ

ר ע י ת ו ג ק נ ו ל ה ע צ ר • ע

 פרינץ רy״ד ןyגערום רטyװ חעגרי לא׳
 זyהלוגגyרצy yורצp pם רyשרײב די םון
ipn* איז yD.״ yג איז רyבארyגע־ ן 

iy*Wi סאראליײ נארד גדינטבארא, איז 
 אםת• זײן .1862 ס^תםב^/ אין נא,
iy איז נאסען • ;yny| סידגי װיליאם 

יאר^ר.
 אנ־ אן אין נטyרyלyג זיך ד*ט ער

 גשוארען אלט איז ער ביז םאנגס־שול,
 אנ־ רy איז חגרנאך און יאהר, םום^נהן
 אז איז רyטyם א זײנעם צו גע?ומעז
אפטײ^
 ןyםאהרyרגyאריב רy איז 1882 אין

 רy װאו ס,yסpyט קאונטי, לאםאל אין
 ארײנזא״ יאהר, צװײ פארבראכט האט

r*uys םארב דאס זיר איןyגרײכע ny :y 
 אין סאוט־װעסט. רyד םון לעבען גישע
 אוםטין אין איהם םיר געפינ^ 1884
p בוכוזאלטער, א אלם i  ,^pnyn p i 

w םון םארלויןי t ,דזש אין יאזזרyנy־ 
אםים. לענד ראל

1887 p i, יאהר חגם y iynדזאט ר 
 ארײג־ נוםעזyג ny חאם געחאט, חתונה

p i  |yp*r צײמונג דיyן 
p i חזםאריםטישע .Ijnr'po

^ א ער איז 1881 ארום טי  צײט ש
p קטםירער געװען i נע םוירסםrאנyל 
 רy זזאם i|' 1894 אוםםין. פון נצגק

i, דעם נעסויפט  ,"D D tfp v w 'i סאטי־ 
p װאכענשריפט, וישע i רצם פון האט 

 סא״ pD לiורגrז גוטען זעחר i געספכט
p i  m 'b ,די אבער בורלעסה o j i i-ער 

t נצםומ ' i ער געוחנן. נים ערםאמ קײן 
קאלום n שרייבען נאטטאן דאטאלט האט

^יג n« סי m p ימטאגאר .s w m

1893 p i איז yפארקלאגט ר n p w 
 דאלאו נטyטויז ןmנyםארשװ איז זyר

 אײנצעל- די ב»נ?. רyױסטאנ רyד םון
vv"n\ ד פוןyג רyשיכטi0 3 ''P  |y3''t y> 

 oy קלאר. געװאחנן כטiברyרויסגi ניט
 שיצםyג נאר רא האט רy אז זײז, סאן

 פראצעס בײם באװײז^ די םרײנד. א
m זyהאב n 'tm איז ער »ז שלוס, צום 

n^ אוםשולדיג. jyn םא״ ג^אזט זזאט 
p ב?'ל זײן לען i אנטלאם^ איז P 'p 

 זיק איז 1897 אין ny^ האנדוראס.
w קראגה װײב w־־ty, און ny ן האט  זי

y p y in ii^
iפ אוים׳ז רטiװyג האט רy בעת r 

Dm, ^האב y r j ' ' i װיכטיגy •זשורנא 
y y: לע\ :" t ■\vvm iyouyרצy•1808 הלוגגען p i איז yםאר׳םשפט ר i^nya 

 jyDnya• אהײא אין יאהר םינױ צו
 האט אויפםיהרוננ, רyגוט צוליב שזנרי.

ײז םען  און דרײ ביז סאר?ירצט ^רםין ז
w יאהר. ŷרםyפ א w i טורםע, אי 

 םיט אינגאנצען tכעyנyאפכ זיר iy האט
p זyשרײב i  iy«tfnm ny אנגענד האט 

i  Dm \voסyא. װדאנים p i  .n jyn 
 m*r♦ ניי קײז וםעזpyג רy איז 1901
1903 p i אנג ער האטyהויבyשרײבמ ן 

 ערצעח• אז “װאירלד יארק ״נױ רyד אין
v אונג w ג א י1אוי װאך, יyפון האלט 

דאלאר. חונדערט
 עגד קעבעדזשעס# בוך, ערשםער ךײ\
P ער 1904 אין ערמיגעז איז ?ינגס״, i 

P געשטארכעז i  p i  ,1907 p i באט#י 
yn| ד נאר עשוױל, אין גמװארען ח אי

)10 ?יי• (ילו•
לײנא.

••’ft־' ■
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? דאלער אייער קומט«הץ װאו
רוםאװ. ק. מש. פון

 n געשטעיט *םאל זיך איהר האט
דא• דעם םאר איך קריג װאס פראגע:

 זא־ יאםיר אױס¥ גיב איך װאס <אר,
,Pyuo אייך בײ געהט טאנ יעדען אז נען,

 אױו״ ח., ד. הוצאה, דער אויזי דאצאר 5
yp קצייחנן שפייז, t און דראדארטיסיען 

 םאר• אםאי זיך איהר האט צהנציכ^
 באמױ איהר האט וױפיל פאר טרסכט,

 און סחורח װירסייכקײט דער איז טצן
 אויף אוועק איז געלט דאס םון װיפיצ
Dy*y ,םיט קאנט איהד װאס אזױנס 
 נ*ט און הונגער אײער שטיאען ניט חנם

 טײנט, דאס הערפער. אײער *ודעקעז
 די פראדוצירען צו געקאסט חאט װיטיצ

 באסוטעץ האט איהר װעלכע סרסיפצצן,
 אװעה״ איז װיםיל און געילט אייער םאר

הוצאות. אויוי געבאגגען
נאטיד• פארשטעהט, אייגער יעדער

 צאחי נעוױסע א זײן מוז עס אז ציך,
^iy װאס םענשען, r אר־ דעם צושטעיען 

 םארברױ״ צום פראדוציושר םון סיקעא
 שוסםער, דער וחנז צײט, די כ*ר.

 און שיך פאר א אױפגעגײט ראט צםשי,
ײי  צו מארק אויפ׳ן געבראכט אלײז ז

 און ,pyv* לא;ג שױן איז פארסױשען,
 או:״ אין נימ. איהר נאך בעגקט קײגער

 איגדוסט• אגטוױקעלמער םון צײט זער
y n צו זאמט װאס עיעםענט, דער איז 

 א סונה, צום אראדוקם דעם כרעגגען
 נויטיג אזוי איז און וױכםיגער זעהר
 ארביײ דער וױ געזעישאפט, דער פאר
 איגטער וועם און פעקטארי, אין ם$ר
 ווערעז. אײגגעשפארט ניט ארדנונג קײן
 נויטיגער א דינסט זײן איז דארונז און

 װינױצ אבער פראדוהט. צום נײטראג
דעם¥ אויף אװעק געהט פרײז דעם םון

 אפילו איז o^y אמעםײגעם דעם
 געהען ױאס הוצאות די אז באקאנם,‘

 צײט דער פון ארםיקעי*, אן אויף אװעק
 קומט ער ביז פראדוצירט איז עד װאס

 מעהר באטרעפט םארברויכער, צום אן
ר מי ׳ ה. קאסט ארםיקע< מ  דאך יכתח̂י

 איז, אונטערשײד דער גרויס װי י1אוי
 זײנען עס םאר. מוים זיך טעז שםאצט

̂כע אויף ארטיקילעז, הוגדערטע דא  װע
 רוסישער דער םקוים כםעט װערט עס

פא״ טעיצושקא םארעם ״זא :5ומנויםצי
 עס װאם •ערעװאד, רוב דא לושפא,
 קעילבעל א גאסט <ים מעבר אז מיינט,

 איהר אריבערפיהרען און גראשען, •
רוכעא. א סאסט

 אין קאסמעטיקם זײםען, אאע די אט
 רוםען םיר װאס דאס אלגעםײן אח י

 םאר םארסויםט װערען ארטיקלען, דראג
 הונ־ אםימ און פוםציג צװאנצינ, וממזן,
̂, אזוי םאל חנרמ  װערט דעם <ויט פי

 ארײז רארט געהען װאס שטאםען, די סון
 רײדען םיד ארביים. דער םיט צוואםען

 מעדײ ״פעטענט םילע די פון ניט שױן
 ארויסנע־ פשוט איז דאם װאם *ע&״/

 גוט נאך איז עם און געילט, וזארםעגע
ײ *ױב  דעם שאדען שײן ניט ברענגען ו
ײ. געברויכט וואס ז

 זעהען טיר קענען בײשפ̂י גוטען א
 װאס ארטיסעל, זיכערען אזא פון אםי*ו
ױ באקאנט, גוט נאנץ איז םענער אוג?,  ו

 יאהר עטיציכע םיט רייזאר״, ״םעיםםי א
 &ארהויםט ״זשיילעט׳״ א זיך האם צזריק
 דא־ דרײ םאר נאכדעם דא<אר, 5 פאר
 איהם שוין םען קאן חײנם און <»ר,

 בילי:. גענונ דאלאר. » פאר קויםען
 דער ?יך האם ̂אנג ניט דא אט *חפם

 שיײ טױב * םיט נאך רײזאר, מ^בער
 סענט. 35 פאר פארקויםט װינג^סרים

 םאר׳ז נעטהאו דאם האט םען א&̂ת
*wm דעגסט אבער אמוערטײזםעגם. ®ון 

 דער־ דערצו האט םעז אז חלילח, <י«
 צו קאסם וײיזאר דער גײן. <ײגט.

 סענט, 15 װי טעהר ניט םטנופעסטשורען ׳
 די און װײניגער, עפעס גאך נים אויב

 קײן קאסט טױב דעם מים זײף
v w* .גיט

 װאס ארטיקילען, בײ גאר גיט אבער
מ  נויםווענדיג- ערשטע די םון ניט ויינ

 צװישען אונםערשיד דער איו *״סען,
o n דעם און ■ראדוצירען טון פאסט 

 אין אשילו גרויס. אזוי ארײז
 נויכד א זײנען װאס *•מז-אדטיקיען,

ביס̂ע היבש א אויך געהם ןמנדיצפײם,
* W m ווען שםײגזנר, א ניוועץ. איז 

הא־ אויא דאיאר • אויס גים
 איהר האט (אוםסיי), נרויפצ!
 װײל סחוחז, סענס 18 פאר

 באקוםעז פארםער חנר האט פ̂י
ײן  איז אעערינצ דאס און תבואזז, ז

 םראנספארםײ *ח ס^זיזח טױוי
II גאנצער א און סעגם, 28 נו־ד 

אגגעפו״ איז צס ביז חענ̂ט און
אײד• «ו

תי• דאת איז ודיגמעד אדער
 שאיאאן. אנדערע

ן ממרטסענם ומתפו<םור י יונסוד i» נצסייכס חאס ra י

 אויסגעגעכען שטאאטען םאראײגיגטע די
 ביייאן חאיב $ צװאנציג־מיט און צוױי

 אויסער פראדוסטען, פארם פאר דאאאר
 פארםער די אבער קאטען, און פרייש
 וראדוקטען די פאר באתומען האבען
אן האיב א מיט זיבען ב<ױז  n און נייי

 חייסט, דאס #בי?יאן םופצעחן איבעריגע
 איבצר אוחנשגעגאגגצן איו דריטער, צוױי

 צו אפיױ שוין זא< כיען װען העגט. די
 טראגס־ פון הוצאות די צורעכעגען דעם

 איײ אויסארבײטען פאר און ■ארטירונג
 •רעזערװײ םאלען, וױ פראדותטעה ניגע
 אויס אילץ נאר <ןומט ״סענעך, און רען
 פארברוײ דער װאס דעם פון העילםט אז

 «רא• די פאר אײגגעצאהיט האט כער
 חאיסײייר, דעם צו אוועק איז דױזטען

ריטײיעד. און דזשאבער
 איצט גיט וײנען םאסטען די אט
 אויםפאױ געװארען, עגטדעהט ערשט
 גע״ געםאכט זײנען דעם װעגען שוגגען
 רעגירונג, םעדעראילער דער פון װארען

 קא• פון שטאט״רעגירונגען, איעיגע פון
 עס אבער עהאנאםיסטעז, און *עדזיטעס

 צו אום געװארען אױפגעטאן גארדט איז
 הריגעז זאי םארברויכער חנר אז זעהן

דאלאר. זײן &אר סחורה מעהר
העא־ געקענט דא האט װער װארום

 נד5חיי דאך איז פארברויכער דער ? פען
 1םע װיפי^ צאהיצעז דאר םוז ער ראז.

 סטײט רי — רעגירונג די איהם. הײסט
 גאר־ אויך האט — םעדעראהע אדער

 םי׳טט ױ װײר דעם. װעגען געטהאן ניט
 ביזנעס. •ריװאטע קײן איז ניט זיך

 און פרינצי■. הי^יגער א דאך איז דאס
 װעגען זיך האט א?ײן װעאט ביזנעס די

 מיטעיצ־ דעם :נעזארגט ניט אודאי דעם
 הענט װעםצס דורך קיאס, דעם אט מאז,
 אראדוצי־ פון דורך געחט ארטיק̂ע דער
 פארבחיכער, צום אן סוםט ער ביז רער
 םעגשען אאר א גאך אויב זוײניג ארט

 א אי <עסעז און האנם א צו <ײ;ען
 זײן געםאכט זיר האט ער אבי כײנרעל,
 װײניגער טיט אפשר נאך און פו־אםיט,
 דער םאגופעקטשורער, דער ;“״באדער

 אינדוסנד אונזערע פון אנפיהרער הויפט
 נים אפייו דעם װעגען זיך האט ריעס,

 פאר א אויםער םאדטראכטען, נעװאיצט
 אומבאדײטענדע אן װײל געצעהיצטע.

 שפיץ אוים׳ן שטעחען װאס די פון צאוזל
 אין ?ײנען אינתםטריעס, אוגזערע פון

 האפיטא• ׳חפט מען װאס אסת׳ען, דער
 איבעריגע די אינדוסטריע. דער םיז נען

 אזוי טראכטען פאר^יאםען, אזוי זײנען
 אפילו אז ביזנעם, זײערע װענען װײגיג

 אײגזד זייערע פאר איז װאס זאכעז איז
 באװעגען צו שװער זײ איז נוצעז נע
פארװערטס. שריט א מאכען זאילען זײ

 יאהר פון גענאגנען דאס איז אזוי אט
 די װעגען גערעדט האט םען יאהר. צו

̂ג. װײניג םיט אבער זאכען, אילע  ערםאי
 רערצו גענוטען זיך האבען אבער איצט

 װעט זײן, קען דא און יײם, ביזנעס די
ווערען. געהאלםעז אביסעל שוין מען
ײ האבעז נעטהאן .  װײל גיט דאס ז
 געקראנען רחםנות וצ<ונג5אי האנען זײ

 איײ זײערע וױיל גאר סויפער, דעם אויף
ײ צװינגעז אינםערעסעז גענע  , דעם צו ז

וועג. דעם אויוי זײ שטויסען און
 און ם*חםה דער םון צײט דער אין
̂יכע  זײנען םיר װען נאכדעם, יאהר עט

 םיט <אנד גרויסע אײנציגע דאס געווען
 װאס איגדוסטריע, ענםװיקעלטער אן

 םזוםן, די אי סחורח די אי נעהאט האט
 פארשפרײט האגדע̂י אונזער זיך האם

 םיר ערר. רער םון וױגקעלאך אלע איבער
 אײג־ די כתךזאגעז, ןאק #געװען זײנמן
 װע^ט״ נרויסמן דעם אויזי סוחרים ציגע

 האבען יענדער איבערינע די יאריד•.
̂ו געסאנסורירט ניט אונז םים  נאכ־ אםי
 געװארען געשיאםען איז םרידעז וױ דעם

 אפצױ אדבײט געגוג געהאט האבען זײ
 אכער תודבות. אײגענע זײערע בויעז
 אננע־ לאגע די זיך האט צײם דער מיט

 אין איגדוםטריעס די ענדעדען. הויכען
 אײננעשםע^ט צוריפ זיך האבען אײראפא

ײ און  ^■?וכען אגגעהויבען זיד האבעז ז
 אױס• אין סאסטיםערס איםע זײערע
ײ וועלכע פיט יאנד,  געהאנחגיט האבעז ז
 געווען איז דאז .1914 יאהר דעם םאר

 א םאר שםהעט אמעריסע אז סיאהד,
 וחניכדםארס. דעם אויוי קאםף גרויסער

 אין קאסם ארבײטס-קראפט װי אזױ
 חייסם דא, װי בי^גער סך א אײראפא

 וועט אינדוסטריעס אוגזערע םאר אז עס
ײן  אײ די מימ ^אנקוריחנן צו שווער ו

 דאס לענחנר. איגמסטריע^ע בעריגע
 אינ״ אםעריקאנער די געצוואוגגען האט

מן צו דוססריעס  ארונסער־ װי וועגען, זו
 פראדוקציזג ®ח קאסםעו די צומרײבען

 אוד ®ון קאייםאנעז גערופעגע •זוי די
 צו נעכאפט זיד האבמ אינתסםריע זער
o n ,וועלמן וועגען םיםעי IPD האט 
״ סיס  יאזד און יאחרען אײעצ״סענח׳ם ו

- n י n v j o n  grom װןםנצחס 
rמ וד ס וי ^ז ^pr סון •ו nno.

 זײ װען אז אגגעװיזצן, זײ חאם מצן
 װײ םעחר ארכײט רי אגפירען זארען

 ?א| סיסטעמאטיש, מעחר סעג^אפטייך,
ױז שאסטען  און דריטעי א רזעיפט, א ני

 צו צעחנטעיו א ב<ויז פעילע אײגיגע אין
 זםן כי גאר ארטיהער. דעם פראדוצױען

 ני׳פ־ גאר געםאכט אױך אזוי האט טען
 ווכען װאס צו טא פראפיטעז, קשח׳דיגע

 װען גאר מעטאדען* נײע װעגען, ג״ע
 מען האמ געניטען, זיך חאט יאגע די

 איז עס און אױספוץנירען, נענוטען זיך
 פעסטא״ דיזעיבע געשעחן.* אזוי טאקע

o n ״ װאס דורכדעם חאבען  חאבען ז
 םארשרעגערט נױועץ, דעם פארס^ערט

 די אז אזוי פראדוקציע. םון גאסט דעם
 מעחר די און סאנופעקט׳צורערס גרױסע

 אםען, גא;ץ איצט זאגען ■ראגרעסױוע
 פאיײ א עס מאכט אםת׳ען דער אין אז

 •רײז <ןאסט דעם אין אוגטערשיד געם
 םון װײדזשעס די צי ארםיה̂ע אן פון

 העכער אביסער זײגען ארבייטעו דעם
 זײ האט דאס אט גידעריגער. אדער

 די בײצושטעהן םעגילילמייט די געגעבען
 אין ארבײט בי<יגערער םון קאנקורענץ

<ענדער. אגתרע
 אױף דך האט •ראדוקציע רי אבער

 אוגזער כאטי: אז פאמרעסערט, סיל אזוי
 םיר קא:ען גרויס, גאגץ איז עקספארט

 אפזע־ גיט טערק אױסיצעגדמזע די אויף
 סחורח. אויםגעארבײטע איבעריגע די צען

 די אגגעהױבען װעלט ביזנעס די האט
 אויסער אז רײדען שטארס צײט לעצטע

 װאו עדטער נײע זוכט מעז װאס דעם
 פדעמד, דער אין סחורות די אפצוזעצען

 דעם פאמרעסערען צו זעהן סען דארןי
 אזא שאשען צו זעחן ׳מארק אײנעגעם

 זא̂י באםעלקערונג אײגענע רי אז ייאגע,
 נעשא־ די פון מעהר םארברױכעז קאגען
 צו דאס אום און פראדוקטען. פענע

 די פארסיענערען םען מוז דעמרײבען,
 אנ־ מען האט סחורות. די אויןי פרייזען

 אוגםערשײד דער אז טענה׳ן געהוינען
 לppרטיH דער װאס פרײז, דעם צװישען

 דער װאש און פראדוצירען צו קאסט
 אז גרויס. צו איז באצאהילט, םארברויכער

 הוצאות די םארהילענערען צו זעהן מעז םוז
 בייןיגער קאשטען זאי ארטיקע< דער כדי
קוגה. דעם

דא. איז שםארען צו װאס פון און
 אן אין ארײנגעהן ניט דא <ןאנען םיר

 אײנצעיל״ אלע די אנצואוױיזען אנאיציז
 א־מזיסטע pjnw געהט עס װאו הייטען,

 אגצואװײזען גענוג זײן װעם עס געאט.
 עס םאקטעץ. איצגעםײנע םאר א אויוי
 »ז געװארען, אויסגערעכענט לטשל, איז,
 דירעה־ 4 יעדע אויף איז 1850 יאדזר אין
 װאס אײנער געװען פראדוצירער טע

ט האט  הײסט, דאש סחורה, די צוגעשט̂ע
 געאדבייט האבען פעקטארי א אין אױב
 געװיסען א שאפען צו ארבײטער 100

 בא־ געװען טענשען 25 זייגען ארטיקעיל,
 ארטיקעל דער ביז דעם בײ שעפטיגט

 אין אבער הויםער. צום תנרגאנגען איז
 ארטיקע< פאדטעען דעם בײ איז 1920
 םעדשען. 100 באמעפטיגט געװעז שוין

ען, ^אש דעם פון צא̂ה די  די םון מע̂נ
 פאדגרע־ איו פראדוצירער, דירעקטע ניט

םאכ םיר י1אוי נעװארען סערט
 אין האבען טאסע דארף מעז בעװיס,

 איז םראױוקציע םון טעכגיק די אז זינען,
 די אין געװארען פארבעסערט שטארסט

 דיסטדײ פון טעכגיק די און יאהר, 70
 פדאדוה־ די םארנאנדערםירען בױטעז,

 םיט נאכגעגאנגעגן ניט אפשר איז טען
 זיך האט דערםאר ש&\, שנעאען אזא

 דעם צו ארויסהעלפעד םון ארםעע די
 געםוזט ׳פראדוצירער, דעם ארבײטער,

 גרוי״ אזא אין ניט דאך אבער װאלןסעץ,
מאס. סער

 רער איז בײשפייל בעםערער א נאך
ילויט זייגען, 1910 אין פאצגענדער:

 אפיס־ 1,737,000 געװעז צעגזוס, דצם
 שפעטער, יאהר 10 םיט און ארבייטער

 דרײ אריבער געווען זײנען ,1920 איז
יאן ̂גער״״ מ̂י  דאס ארבײטער, ̂װײסע־קא
 םארגרע• זיך האט צאה< זײער הײסט
 אין אבער •ראצענט, 80 אויוי סערט

 איגעםײנע די איז צײט* דערזעצבער
̂טא־ די אין ארבײטער די םון 5צאהי  פע
 מראנספארטײשאן, בײ םײנם, רים,

̂יכע איז םארם אויפ׳ן  געבילײ כםעט עהג
בע. בען ̂ע די אט כםעט ריז̂ע  אםײ אי

 בא־ זײנעז אגגעשטעילטע די םים סעם
 אן אױף צי וועג אײן אױז• שעפטינט,
 צום סחורה די צוצױפטעאען אגדערען,

 הויפטזעכיליך דעם איז װײל םארברויכער,
האנדע*. גאנצער אונזער דאך באשטעהט

 די פון ביישפייל אזא נעהםם אדער -
 דער־ אויבעז האבען םיר וואס אוםס,
 םא־ דער װאס ארםיסעיל, אן פון םאגט.

 פאי םענט 18 באצאהלט נוםעקט^זורצר
 פאר װעלכעז אוז מאטעריאיל, םרויען דע

 טעהסעס, מים סאסט, אים נאארבײםען
11H ,29 צוזאםען הײסט דאם סעגטVj 
 59Vj האילסײילער דעם עס קאסט סעג̂נ

 טראנספאר־ ארײנרעכענעגדיג ניט סעגם,
 דאפעיצ אז קיאר, איז עם טײשאן.
אחיםגערעכעגט. וחנרען הוצאות
 דעם פאר ישועה גרויסע גאר קייז

 n װאס דעם פון םען קאן פארברױכער
 צו געטמעז זיד חאס וחנ<ם ציזגצם

i n ^ױיי צרווארנמן, גיס פראג  cv ו
ן ני ^prirhס ד* ויי  r t t r t, ות־ וזאפ

אג מ ײ פי

 אנחנת״ גרימ אזױ יאזען ניט זיך לזן
 אוכד קיאחנר אזא כאטש אט טאכען.
ױ פאריןוסט, זיםטער  צוױי װאס דאס ו

 טירך צו שסעלען ?אטואניס מעחר אחגר
 וױ אדער, חויז, דערזעאבער און אײן אין
 אין איז געװארעז, אויסגערעכענט איז עס
 שפײדסטאד אײן דא למשל, יארש, גױ

 נאר איז גפשות 80—70 יעדע אויוי
 םאר אױסגאבען, ׳ אוםזיסטע אזעי״כע
 דאר באצאחגט. פארברויכער דער װעלכע

 סוחר דער וױבא<ד אז ערװאדטען צו איז
 האבען א<ײן םאנופעקטשורער דער און
 מאן װײטער אזוי אז ארופגעזעהן ויד
 זײערע אין איז עס אז געוזן, גיט עס

 דעם פארבליגערען צו אינטערעסען
 םארט oy װעט פראחסט, פון פױיז

 כיז וױ רעזויטאטען, בעסערע ברענגען
 םאר זועט קאםטאטער דער און איצט,

 ביו ווי םחורח םעהר קריגען אר5דאי זיין
איצט.
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 שפיגעלם גע׳פיכטע הענרי׳ס א. אין

 לעבענס־געשיכטע. איעענע זײן אפ זיך
 גע״ ער איז יאהרען יאדקעך נױ די אין
 גע• זיך האט און םראדוקטיװ זעהר װען

 אבער רוהם. און אנערסענוגג װאונען
 זײן אויף װײ< אײנזאם, ער האט געלעבט

 טרויערי• א םון פלעק א ;עװען איז לעבען
 םארגאנגענהײט. דער אין ערפאהרוגג גער

 פאר״ גוט זעהר זיך האבען ביכעד זײגע
 א*ן איבערזעצט זײ האט מען און הויפט,

שפראכען. אנדערע
 אין גלײכען סײן גיט האט הענרי א.

 זײן אין און מעשח א רערצעהלען זײן
 קריטי- אײניגע שילדערוגג. אעבעדיגער

 אז םארנעװארפען, איהם האבען הער
 זײן װאדעוױלםעסיג. אין ערצעהלונג זײן

 זײן אבער זשורנאליסטיש, איז סטיל
 שטארה, אזוי איז פארשטעילועס־קראפט

 הוםאר םיל אזוי מאיצ אלע האט ער און
 דאס אז קונצי^ אזוי דערצעהלט און

חסרונות. זײנע םארדעסט
 שולען נײע םארגעהען און <ןוםען עם

 העג־ א׳ אבער טעכנ*?, ליטערארישער םון
 װידער לײענען אלץ גאך םען ?אן רי׳ן

 ערצעהלונגען יארקער נױ זײגע אםאצ.
 זיך מערקט עס אבער באריהמט, זײנעז

 שרײעג־ צו נײגונג שטאױהע א זײ אין
עפעקטען. דעע

 האט ילעבען זײן םון טראגעדיע די
 די צו צארט זײן צו געלערעגט איהם

 אין זיך םיהלט דאס און אוםגאיסיציכע,
געשיכטעס. זײנע אלע

 פון סעריע א איז בוך ערשט זײן
 אױס־ אן פון ססיצען באלעבטע הורצע,

 אנ־ מלוכת האריבעאישער געטראכטער
 ער־ די דערצעחלט װערען דא טשוריע.

 אװאנטױ אםעריהאנער אז םיז םאהרונגען
 דא איז ער גודװין. םרענס דאן ריסט

 א םרינץ, גוטער א סעניג, באנאנא א
 מאהאגעני ארן איגדיגא סארסאפארילא,

 רעפוב־ דער םון פרעזידענט דער באראן.
 זינגע״ אפערע אן אין זיך םארציבט אי<ז
 אמע־ טזיזענט הונדערט םארכאפט רין,

 קאסע, םלוכה גאנצע די דאלאר, ריהאנער
 שעהגהײט. דער מיט אנטלױפם און
 ט ם םארבונדען איז װעילכעד םרענק, דאן
 םאגגט פארטײ, רעװאאוציאנערער דער
 דאס באהאלט אלײן, פרעזידענט דעם

 שעה־ דער מיט חתוגה האט און געלט
 באגעהט פרעזידענט דער סרוי. נער

 איהם. ארעסטירט םען װען זעאבסטמארד,
 םינאנ־ נרסטער דער װערט םרענס דאן
געגענט. דער םון סיר

 אמעריהאנער םיט םול איז בוך דאס
 אדםײ פאאיטישענס, ארטיגע קאנסואען,

 גע־ אאע זײנען זײ ^יםען. אהן ראאעז
 וױ אזוי רײדעז, און אעבען פון מאאעז

םענשען. אעבעדיגע געײען װאאטען זײ
 קומט אװאנטוריסט אםעריקאנער רער

 װאם פאאיטישען, א םון ראא דער אין
 #א־ גאגצע די ענדצרע און מאכעז האז

געגענט. קאריבעאיש^ר דער םון איםיק
פרי\וא• איז םעאינדזשער ם. האםער

 דער םון םרעזידענט צום סעקרעטער טער
 םאיכט זײן און רע׳םובאיק, אנטשורישער

 פיוד און רענירען צו דעם, איז באשטעהט
 נעזעצפרא• יעדער רעפובאיק. די רען

 שםיײ יעדער און סאנצעסיע יעדע יעקט,
 ער האנט. זײן דורך דורכגעהז םוז ער

 דעם אק אבער םדינה. גאנצע די םיהרט
 דעם אז ער םיאט חאביגעט םאדערשטעז

 פרעכד באזוכט און טיגטער •רעזידענט׳ס
̂יב זעהן צו שטאאטסאײט, דע ײ א  הא״ ז

 סינזשאל א זיך ביי באהאאטען 4גיג גען
דינאםיט. אדער

 דיס״ תאםער דױגטער דעם איז און
 דער םון פאאיטיק נאנצע די מר טירט

רעגירוגג.
 הענרי א. םון בוך פאפואערסםע דאס

 ואסד א איו דאס םיאיאנס/ *פאור איז
ױ פון םקיצצן אויסגעצײכענטע םון אונג  נ

 בספעס־ חאכען ווצלכע אעצעז, יאר<ןער
 דער פון םייסםער אאס רוים זײן םעם

 Otpn pro ערצעחאונב קויצער
 די וחנסס נסר אז געהאאםצן,

r נמ •ון חנום״ * r

pn גרעססעד דער pn ראדיקאדער שפיסרקסטער 
װעלםג דער אויף ארדען ארכײמער אידישזןר
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מיםינג מעמבער רעגעלער דער
. וועתז *<נעה*צסץן זועט

אג, ט ש ר ע אנ ען25 ד טאבער, ט ד אגן לי ך ג א ר נ ע ט ד ײ ב ר  א
ץ ר א ע נז ג או נ טי ע25 א. 130 לאקאל, טי ר3 סט., ט ע אר ט פל

ײ  באריכטען םארש״דענע װערען אינענעבען ײעלע] םיטינג דיזעז נ
ט יועאעז עם און  טר״ד־אראבצעטען. װיכטעע זעחר ווערען םארהאגד̂ע

נויטווענדיג זעחר איז אנוועזענהייט אײער
װ טי קו ע קז ארד ע א 23 לאקאל ב

ט׳מערמאן. קאנםקי, ם.םענעדזשער. פרעמעט, .0

 ? הויז ױניטי אין טעג פאר א אױס איצט צופאהרען איחר וױלט
פלאץ. ;באשטעלט און ׳2148 טשעלםי :אפים דעם אפ רופט

קאמערם אװ באנק הארלעם
 קורצער m סים זיך חאט װ׳אס
וארןןיעיגמםיפדער צוריק צ״ט

ב»נק םטײט אטלאנטיק
 קןזםסאני טראסט א געװארען איצם איז

נאסען חןם אונםער

,388DSP םראםם םיפי
pur נױ «װ

 חײועי ב»נק באזונחןרע 5 וארםאגם און
 גים זײגען װאס יפרק, נױ גרײםער «ין

 םראשט רעגעלע וױיך ג*ר באנקען בלויו
קאסואגיס.

:אםיס הדיפט
יארק. ניו עוו*נױ, סעקאגד 2118

. :כרענטש היאא מאררעי
יארק. גױ עווענױ, פהן8 — 481

 :אםים בענק עװענױ אטאאנטיה
י. J ברוקלין, עװענױ, אםלאגפיק 694

:ברענמש מארקצט האראעם
יארק. גױ עװעגױ, ערשםע 2106

x .פרעזידענט. פעררארי, ם

או ר רי הי א ט א ר ע פ ױ ל ^ קו ס
 4473 ארפדיארד *על. בראדװײ. א. 186־7

ירינצייאל. איראז, •y דזש
רידזאענמס ?אלעד̂ז .8 ענגליא .1
בילדונג ביזגעס .4 רידזשעגטס .2
 לערוגג ■ערזעגליכע און לערער בעסםע די

y—י»חר. 27 •»ר i’Djm קאסט אערעy.ן
 בײנאכט. אוז בײטאג האאסעז

 *וגעאיקפ. •רײ קאםאלאג
קלאסען, די פאר איצם ויך רעדז*יסםרירט

ע ױ ש די ר אי טו ל קו רי  אג
אן אר ב ש) ( ר מי הי ע םיי א ם

 סיט •ארסערס צוקוגפפינע אלע חעלפם
 ויד װי און •ארםערײ וועגען אויסקינפפזג

 איחר װען שװיגדלערס, •ון אויסצוחיפען
פארם. אײער קויפט

 בפראם איחר אײחנר דעיאזיםס קײנע גי®
אונז. סים זיד

 פריי אבסאלומ איז טאם און יאט אונזער
nor פערזענליך. קוםם אדער יבמ

 6 ביו 9 פון — שבת אויסער םעגליך אפען
ביז— ?ונפאג אוחר. 1 ׳
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»t r |אקאנאסיי וי»נסינא 
urv ן ו א יאליסישצו י ס

ר ע ר ד ע ם ײ ב ר i א n ת ער א ר ד ע מ צ ײנ • א די  אי
ר ע ען, ש ס אדד א ט װ א ם אן ח ע עג ע אר־ אי ם אני  ם

ם אר װ ע פ ע טװו ד פ מ א ס אנ ר. ס ע ר לי טג טי

מז is יוץ עדםער אין ןןרייעענוםען יחןרזןן םעםבערם
« W.

» איויד אױנ <י »נןן 1»ן *יייו ייר ׳יאיםם םיםנליד, «ית ד

מנחױו ייד או י
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ס . ר א ם ײ ר ע פ א
.׳ װ. נ. ל. x ,1 לאקאל פון אם י טערקז ם ן אױ

ע די ט עצ ל

ע על עג אן ר ש ען םעק טינג מי
װערען זyהאאטyאםג זyאyװ

אװענם m אהטאכער, טםמו דעם מגסאנ,
:האאט םאמענדע די אין •____

און ט און־ סםריט. ־טע5 איםט 210 האלל, בעטהאװען — :ד
ם: ע ל אר סטריט. ־טע106 איםט 62 םענטער, םאשעליםט — ה

ם ק אנ  כולװארד, םאומהערן 863 םאלאם, פןןינט ה«נטם — בר
* ' םטריט. טע163 נעכעז

ל ױ אנזו ר םםריט. םעקםאן 219 לייסעאום, לײבאר — :ב
ני ד קו אנ ל  םענטער, רינג ארכײטע — פאו־ק בארא און אײ

םטריט. םע25 נעבען עװענױ םױרטײד 2618
 און אויסנענוסען מיםיננען די בײ װעלען פראנעז טרײד װיכטינע זעהר

 אוז אטענדען צו אויםגעפארערם ווערעז םעטבערם די װערען. םארהאנדעלט
םראנען. אלע איז נעםען *ץנטײל

גרוס, ברידערליכען טיט
װ טי קו ע קז ד ע אר א . װ. ג. ל. א. ,2 לאקאל ב י

םענ.־סעקר. קאפלאן, בענדזאםין טשערמאז. װארטעל, י.
 דאון- סעקשאן אין אנוועזענד זייז וועט לאפאל םון םענעדזשער דער ג נ.

 דער אוז טרײד אין צאגע איצטינער דער םון באריכטען װעט ער און טאמ
ױניאז•

שפממפסל יוגיאן מ5ד< םיס שיד 88־סוי
 ארגאניזיר• חגר פון םיםגצירמר אצע צו זיך װענחנן טיר
iy o װ שיך סױםען צו ארבײטערשאםטyלכy ^האב ovi 

y w y o r* אװ םוןytאויױ ױניאן ר Dm ,אינוױינינ• זויל 
 ןyטyב םיר שוך. םון לײגיגג דשם אויןי אדשר זויא, סטער
 Din אט זעחט איחר סײדען שיך, סויפצן צו ניט אייד

אויגען. yנyאײג אײעוש םיט שטעס*על ױניאן

ט ו מ ב ה א ו ם ש ר ע ק ר א ו װ א י נ ױ
 לײבאר אװ פצדןנרײ״ןןן אסעריקאן דזני םי• ̂§«לואײ*עד
םאםם. באסטאן, סטרים, םאםער 246

בעין ל. םשארלם לאײצי קאציס
rסעקרעמאר־או־מ גענערצל גצנצישל־ירעזייזג* i.

קלאוסם און דרעסעם פון פרעםערס
 האט דעפארטמענט םײער דער אז באםעם אײערע אן ואגט

 װערען ניט טאר װײער־ברעמלאך קיץ דאם געזעץ, א נעמאכט
 ם<\ עם שטאםען, ברענע;דע אנדערע אדער האלץ אױף צוגעשלאגען

ץ פײער־פרוןש. תרכאױס זי
iy״ii yרyאונז אויפגעםיססט זyחאב םיר tey*any צו y c in i| װעלװעט 

 .ojyDD־wByn פײער Din םון םאראאנג רעם נאך ריכטיג כעליװײע און •לאש
 אויוי iri^^tryiYY \vi"i װ^כע סטײאס, אצטע n שאפ אין חאט איהר אױב

o נאד ?yop'D אײד פאר עס םיר קענעז חאצץ, y ''i o n װעט איהר און נעזעץ 
^y ניט n? סיז טראכעא סײן y i''P .אינספעסטארס

ד פאר^ויוען פיר ואי«סע:».1לײבאר־ח חןם •ו| רולס נײע די נאד ס»יםערס יוי
מארקעם. אץ מאשינס םעקײננ בעסםע די אױך חאבען כדר

ען ױ ק ױ ע מ ש א ט און פלא ע װ ל ע קאםפאני פרעםבארד װ
6651 את 6660 אשלאנד טעלעםאן י«רק, גיו זךועניו. פינפפמו 321

«סע:רעם. ריבשיג ,רדערס ק*ונ*רי

ם נ ע ר ע ג ל נ י נ י י ז ע ו
חר ם אי עז סענ נ די ר ע b פון פ o מ ץי דאלאר 200 ב ל ט ענ כ ע װ

כעריחםפער חןר אץ קורם v נעחסט

ל ע ש ט ״ ג מ נ ױ ײ ױ ע ל ד ז װ ה ס
M ,ח םיסצם ■רומן, םננ׳ם נארגמנם* פאר ליידים און פיײדצר פמחנר י

a מרנצו רןזימיננ yn סיויזל 9mwm י1 n n n  tnao ty ס גריײיי̂ג M װייוי i 
own w vw  tor•׳ tut •etyntm vta w i nworn סלײייר. נתגש 

w.• 80 איבצר מנרמדצס ir
̂ריײכס dor סקו< ד•

jn vm  M רצזויטאמ?. נצםםצ םיםנמםען, נית
0 n  w f ניײינס » סײנס סשול יצזײנימ סיםיתל וןר yen na m o t
• nm םינצר «סו •ראפצםיאז rrrm  mt. ח« n  W ow

&4/ע B אוישצויצמצן. זיר לייכם מזזר איז
t'M trim  inm n om t w p  nrrnma ״מנ,י ,ײ,ר« B p ̂סי DftV !•לט ון niaa iw ף w n o »אויסל«מ nrnt v t זפחר ^ י זיינפ rm יײנ tnt rmrnawp irwnm o י w n •וומרימ rm . יד• —tricar m  o a rm  ty r in אלעריײ nviיינס

סצו.פלא אװעגס אח סיײ
ו1 י Jntoo איגזצר p» רצסאנסטרײשאן ױ

w it m  M l רייו •אר מיוי ו ס •יווןו

i i %i " i y x 3 i a ® l f t ל ח ן ק ס
37 Don. U«£970 גוין4װיס< סצלצפאן יאר^ נױ ססריס, נ

. a \
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א אױף װניאן ױ אוועשושפעלען זיו נעםען קמוהםאנער ס$ו$נ&$
 דעם םאכען צו גוט אנטשלאסען 14 לאקאל םון בעאםטע ענערגישע גײע

 םא־ קאםודםטישע די צוליב געליטען האט ױניאן די װאס פאדלוסט
באםאזשניקעס.

לא־ מאכען אײן אין זײ האלטען שטיל
̂ן צו לעקעאנם  יאחזער ונױ ידי חעהפ

?לאוקםא• די צוברעכען צו ״כאװײרים״
 רד צום ■אסט oy װען און *וניאן, כער
 און מינע פרוסע א אן םען שטעלט םעג
אז, אונז געהט װאס :אוים ײט1ש מעז

 ױנ״טעד די םיט אן זיך סױ קערען װאס
 טא דארטען, זיך שלא̂ג זײ V סטײטס

 1א דארמען םיר \ שלא̂ג זיך ז*י זאל^
 װי ■ונקט י ױניאן ^קעגעדיעז״ אײגענע

̂נן ?אפוניסטען די  די נוןוט נעבאך װאלכ
 עס װאס דעם אין געװען יג1שול נשטה
i אין 1םא קוסט n ױגיאן קראוקםאכער!
־yp* א װעגען געיפרײען ?ײערע םון נאר

 ?לאוהטאמגל די זײגעז ױניאן נעדיען״
 עס או איבערצײגונג, דער צו געחוםען

לא־ זײער מיט שםאר גאנץ זזאלטען מוז
״ אפגים, מאכערײסע. מוניסטישער ז

־yp זײ אז איבערצײגט, שױן זיר האבצז
 I באזיגען אינטערנעשאנאד די נישט נען

גע־ ־זזאבען זײ װאס סהעב־הרעמעי, דאס
 גרויסע אויוי זײן נעבאך מוז .גרינדעט,

״כא־ אונעזרע האבען דערםאר און צרות
 און רישעל דעם אויסגעדרעהט װײרים״

אנפאנג, אין םראנט. דעם געענדערט
 כאיטיאסען האבען לאמוגיסטען די װען
 זזאבען אואזיציאנסײוניאז, אן גרינדען צו

̂ט ״כאװײוײם״ אונזערע גע״ און געױכעי
 חיײ אגערקענען זאלען מיר אז ליארעםט,

 הײסט דאמאלס, סקעב־קרעמעי. מאנ׳ם
 סיט טאז צו געהאט יא מיר האבען עס,
ײ װעז נאר סטייטס. די דעד־ האבען ז

 זײנען זינהט קרעמעינ דױיטאנ׳ס אז זעהן,
פאט־ קעגעדער געװארען פלוציונג זײ

ױניאז. ״הענעדיעז״ א װיינען און ריאטען
 אונז בײ פאסירט •האט זעלבע דאם

 װעז אנפאנל אין רינג. ארבײטער אין
ארויםגעװאר־ זיך האמנן קאםוניסטען די

גע־ איהם און ריגג ארנײטער אויפ׳ן םען
*כא־ ׳היגע די האבען פארכאפען, װאלט

דערזעהענ״ נאר געהאסען. זײ װײרים״
 אױןי זײנען ״כאװײרים״ זײערע אז דיג,

?ע־ און רינג ארבײטער אין צרות גרױסע
אוג״ וזאבען םארכאפען, ניט איהם געז

 אן געגרינדעט רעװאטציאנערעז זערע
אפאזיציאנס־קרעםעט

̂כע יעניגע, די  אז נאה צװײפלען ווע
מא־ קאםוגיםטען די װאס מריט, יעדער

 קענען אויבען, םון בא^טימט איז כען,
ײ ווען דעם אין איבערצײגעז גטיך זיך  ז

ײ עס װאס מאנעװרעס די םארגטיכען  זי
 ארבײטער אין געװארען געמאכט נען

 ווערען װאס מאגעװרעס די און רינג
ױניאנס. די נמגען געםאכט איצט

 אזוי האבען ״כאװײרים״ אונזערע
<אקא< פון םיטינג בײם גע׳דרענ׳ט לאגג

 און פאטריאטיזם ״סענעדיען״ וועגען 14
 װאילסעז זײ אז נארי׳פסײטעז אנדערע

 גע׳טענה׳ט און דיססוטירם אזוי אםשר
 געדולד דאס נאר םריוז, דער אין ביז

מעםבער־ ברײטע די און געפלאצט האט
:אויסגעשריען האט םיטינג בײם ?&יפ

 צו צוצוטרעטען כאשדאסעז און י גענוג
 האבמן ״כאװײרים״ די װאהלען. די

לא־ צו זיך מוט דעם געהאט ניעט אםיט
 גוט גאנץ זזאבען זײ װײל נאםינירען, זען

 הראותמאכער די פון צארן דעם געפיהלט
 געװארען ערװעהרט איז עם זיך. געגען

אפיסערס. לאיאמ סעט פולער א
גע־ ערװעהט איז טשישאטץ ברודער

 איז דעסער דזש. בר. ;טשערםאן ײארען
 צו וױיס־טשערמאז. געװארעז ערוועהיט

 ערװעהלט זײנען באארד דזשאעט דער
לאג־ ח. טשישאטץ, ברידער די געװארען

וױינ־ א. אײבראמס, ס. סםיט, ה. נער,
 עס װײם. ה. און װארדמאן ס. בערג,

עהזע־ אן געװארען ערוועד%ט אויר איז
 זײ אין זיכער וועט װאס באארד, ?וםיןן

 און ױניאךאינטערעסען די האבען נען
שפי־ צו נישם צײם זײער אפגעבען װעיען

 חנם םארבעסערען צו גאר פאליטיסס יען
ױניאן. די און טרײד

 איז אהטאבער, טצן1< דעם דינסטאג,
 אינםםאליײ דער געווארען אפנעהאיטען
איג־ צו כאארד דזשאינט םון שאךםיטיגג

 דעיעגאטעז גײ־ערעװהימע די םםאיירען
 א םאר שױן חאבעז םיר .14 יאסאי פון

ער־ אזא געהאט ניט צײט לאננער גאנץ
 ^אר זזאבעז םיר םיטיננ. פאמרײכען

ױג״ איבעמעמננע עטליכע דערזעהן זיך
 ענטשיאסען זײנען ײעלמ יאךםעםבערם,

 די כחות זייערע איבער איעס טאז צו
םארשטארהען. צו ױגיאז

 אינסטאיײשאמחוחד דער נאך גיײר
ביזנעס. צו צוגעםראםען םען איז מאגימ

 ^י-ער- די וזאם צרשטען אלעם צום
 ערלעדעען צו געהאט באארד וחנחיםע

 פײ שיעכטעז דעם מעגעז •אביעם דעם
ױניאן, דער םיז צושסאנד נאנציעיעז

 צײט לאנגע גאנץ א שױן שמעהם װאס
^רתתג״םון דער אוי^ כאארד. דער םא

דעםאלי• י איבער גים קירזגער ברודצר
 פוטנ סיט מגאריכ תיעזאעאנצ דדסאן

און צושסאנד tun וואנען

 » באלוםען װאך היעטיגע האבען טיר
 װײס־פרעזידענט םון בריוי פרעד«<ינען

m װעײ אין טאראנטא, םון קיחשנער 
 פאסירונ־ לעצטע די באשרײבט ער כען
 ױניאן סלאוקםאכער טאראנטא׳ר אין מן

 עס װאס אױפיזעבונג די און מרײזען
 קאםוגיםטישע די זינט דארט זיך םערסט

 געװען נעצװאוננעז זײנען אידען גוכמ
 אג־ און עמטער זײערע םון אפצודאנהען

 געװארען ערותהלם זײנמן זײ עטאט
 עס װעםען ױניאניסטען, טרײד אםת׳ע

 סאםר גיט און ױניאן די סאפ אין טגם
 הירזש־ כר. שאכער־םאכערײ. ניסטײמע

:אונז ״פרײבט נער
 לאקאי אין עיעקשאן םםעציעלע די

 טאראנטא די םאראיבער. ^ויז איז 14
 געהאט ןזאבעז 14 לאקאר םון םיטגלידער

 אן בײצואװאױנען גערעגענהײט די
ן און ספעסםאקעל אסת׳ן  אפאל נאך זי

 ערװארטען לענען זײ װאס איבערצײגען,
 זײ־ זײ װײט זוי און *כאװײרים״ די פיז
 איגטערעסען די דינען צו בארײט נען
ליאוגםאכער. די םון

 באזוכטען גוט סםעציערען, א בײ
 םא־ צו צוועק דעם םאר גערוםען מיטינג,

 אין אפיסערס א<ע םאר װאהרען גײע כען
 בא־ ?אםוגיסטי׳טע די זײנעז ,14 לאקאל
 דער פאר נעװארעז אנגעסלאגט אםטע

 סאבאטאזשע־ םאר פעמבערעיפ ברײטער
 די םארנאכלעסיגען םאר ױגיאן, די ווען

 אםהאיטען ניט פאר םיטינגס, מעסבער *
 חירזיגגס, באארד עלזעקוטיװ די רעגולער

 אינטערנעשאנאט די געגען העצען םאר
 דױס, סײן צאהיזען נישט פאר באאםטע,

 קא־ א װאס זאכען, 7 איע די םאר און
 װיל ער אויב זיין םהײם דארןי םוגיסט

קאסוכיסט. כ^ר׳ער א זײן גאר
 אויוי נעדרעהט נעבאך זיך זזאבען זײ

 זײערע םיט געפראנטערט זײטען, אטן
 זיך בײ פיהלענדיג צינגעלאך, גיפטיגע

 באלןולדי־ יעדע אז נממה דער אין טיוי
 אז און אטת פראצענט הונדערט איז גונג
 א זײ באגעהען והאנדלונגען זײערע םים

 קילאוק־ די געגען פארברעכען קריםיגערעז
 שסי״ זײער פשום כארויבען און םאכער

 שטערען זײ װאס דערםיט ברוים קעל
 ארבײט דער םיט אנצוגעהן ױגיאן דער
םארשטארקען. צו ױניאן דער

 עם אז אםאל, נאך װידערהאלען פיר
 צױ סםעקטאקעל אםת׳ער אן נעװען איז

 פרובירען כאװײרים די װי זיך צופותען
 אר־ ברעכערישע זײער רעכטםערטיגען צו

 װײס־טשער״ דער לבושל, אײנער, בײט.
 האט םעםבער, באארד דזמאעט און מאן

 אז תירוץ, םארפוילטען דעם אנגעגעבען
 נענוג שטארס איהם בײ נישט האט םען

 םאר־ זיך איזזר קענט דױס. די געמאנס
 אםיסער* אן ’םרן ענטםער אזא שטעלען

 װאס ױניאן, דער פון אפיסער tv ער«
 פיטגלידער די אז געבען אכטונג דארף

 גוטשטע-הענר זײן זאלעז ױניאן דער םון
 םעגליכ־ א האבען זאל ױניאן די אז און

 װארט ארבײט, דער םיט אנצוגעהן סײט
 מאנען שטארק איהם זאיו םען כלומר^ט

 אויך םעז דארף ם ר. י א ;דױם די
 צאהלען זאל ער םאיעס די פאר שלעפען

 אז ^א^ולדיגוגג, װײםערער אויף ו דױם
 האט טיםימעז, די אםמגדעט ניט האט *ער
 אנ• זײטען ארע אויני געװארםען זיך ער

ער עגטםערם. םארשײדענע -:!עבעגדיג
 גע־ דא, געװען לאגטרי, אין געווען איז
 געםונען ער האם סחי צום און דארט, וחנן
 ני׳פט ר,אט ער :עגטםער ריכטיגען דעם

 איהם האט םען װאם בריוי די דערהאיםעז
 םראגע דער אויןי אפיס... פון געשיקט

 ערהאל־ נישם האט ער װאס סוםט עס וױ
 ער אז ארױס, זיך צײגט בריף, די םען

 געםונען נישט האט און נעםוםט חאם
 ױניאן איז וױםעז לאזען צו גויםיג םאר
 פאסט װי דען, וואס אדרעס. גײעם דעם
 װײ לאזען צו רעװאל<ציאנער א םאר אס
 עײ און V ױגיאז חנר צו אדרעס וײן סצן

 גע־ וועט איחם אז געדענלט, גאד חאם
 דעי םיז םיסנלידער די איצונארעז לינגען
ענטפער! םוילען אזא םיט יתיאן
■ראםינעג־ מחר נאר צװײטער. א
 םא־ גאנצען א םאר ?יך וזאלם וואס נמו/
ר  יועל־ ארבײטעמאוחנגונג, חנר־ אין מ
 פרא־ בױט שאיײצעז אײז איז חאלם מר
 וועלט גאנצער דער פון ^ארבײמער :זאן

ײ ארבײםער אלע ;אייד״ ■אראײגמם  זי
vn ,גאציאן, םון אזנםערשײד אחן נדידער 

 אויא 1א שםענדיג פאלס ;פאטר דאפ̂מ
 יײבאר, אװ םעדערײשאן אםעריקעז חנר

n  m ארנייטער־ די חאלם שװארץ, איו 
;n o vo ״ארעפם זייעוש דורד צוטיילם 

 א געיוארעז •לוצלונג איז — ימיאנס״,
 אח לעגעדע, פוז פאטריאט ומאלדמער

 ער וזאט דערפאר »ז אדסנעשוײמ,
r דנם n .גײ .כױר װײל אסט 

- *מנעדיעז 1"9 גי© אחזס ״ ז י תי  י
p «ז w שסצחג^גישם n אאראײי־

ר מ מ א מ די m י

 אױפצײגצנ• ױדאן, חור םון פינאנמן די
 סיט אגגעחן וױלצן םיר אױכ אז ױג

 פון אױסגאמנן די מוזען ארכײט אונזער
 פארסלמגערט כאדײטעגד מדאן דער

 אנ• דשט וױיטער קאגצן מיר װערען.
 ניז אגגעגאנגען זײנען מיר וױ געהן

 וומלען צײט ועלנער דער צו און איצט.
 ארײגװארםצן דארםען זיך דעיעגאטען די

 טיט״ יעדער אז זעחן און ארבײט דער אין
 וחנרען גלײך זאל ױניאן דער םון גליד

 אין ויד באטײלי<ען ov גוטשטעחענד.
 דצר םון חניעגאטען אלע דיסלוסיאן דער

 ווערען ■לענער פאר^ײדענע כאארד.
 כא־ װערט סוף צום און אגגעװארפען,

 אויסגאבען די םארסלענערען צו ׳שלאסען
 א דאלאר 60 ארום טיט ױניאן דער םון

 ערװעחלט, ווערט סאמיטע » און װאף,
 אר״ דעי צו צוטרעטען גלײך זאר װאש
 אױבעךדערמאנ• דעם דורכצומיהרען בײט
כא^לום. טען

 גײלר באשלאסען װײטער װערם עס
 דיוס-יןאם״ אינטענסיװעז אן אגצופאנגען

 װע• גערוםען זאל צװעק דעם םאר פײן.
 יעדעד און שאפ־מיטינגס, רײהע א רען

 אין געדרעםטעט װערט כאארד־םעמבער
 אגיטאציע אן אנצוםיזזרען האםפײן דעם

 װע״ מעמבערשיי ברײטער דער צוױלןען
 אײנצױ גלײר נויטװענדיגקײט דער גען

̂ען ױניאן. דער צו שולדען די צאה
 םארטיג װעלצז פיר וױ שגעל אזוי

פיר װעלען דױס־קאמפײן, מיט׳ן װערען

 אתאדוא״ נדדס* » ארגאדזיחנן גלײו
מזמ* * סיט אנצוגעחן ציאנס״קאמיטע

 1 צ נאשלאסען אױך חאט כאארד וײ
 פא• קאנצערט גרענד א אדאנזשירמן

 אדאד איו שאנצערט דער ױדאן. דער
o 4 זונטאל םאר ושירס nגאװעפ״ «צן 

 נע״ אנט״ל װעמן לרמםטמן גוטע כער.
o בײ ■ראגראס. אין מען n קאנצעדמ 

 סעפנמדש^•״ חןר װערען עתפענט װעט
קאמס״ן.

 דזשאינמ נײע h האט ועחט, איחר וױ
H ערשטען נײם גלײו כאארד ’t ro -נא 

 װאחל צום באשטסע •ראסטי^ע שלאסען
A * חןר פון נעסטען און n עס און 

 ממס״ נרײטמר חןר םאר איכער כלײכט
 נא״ די אױסצוםאמען געטרײ בערשי•
i םון שליסע n .ױך סוזט איחד באארד 

ת אפצוצאחלעז גלײך אנשט^גען י י י ו  ו
i צו חובות n ,אנצד אום וױיל ױניאן 

 נעלט, חאנען מען סוז קאםפײן א ןnםיח
o סאגען פען1א1 אויף וועט 1איח n 

i >םאמ1ע אן 1םא ט1לאנצע n •לאג 
 םינאנציעל מויפאלגדײד זײן מוז ט1צע
אליש.1מא און

 נמיט איו ד1כאא נײ^װעחלטע די
 #ס1םעמכע ,1איח ארבייט. 1איח טאן צו

 װעלען צוזאפען און םיטהעלפען םוזט
 מעכטיגע און שטאממ׳ א אויםבויען 1טי

 אױסקעכד אײף 1םא װעט װאס ױניאן,
in און שעזזנעחגן א םען ir o n .לעכען

 *גריםענפ, ועם מיט ני^ םארען דזשאכערס
פשערםאן ארטײאישער6אנפשײדעפ_אום שעפע־ דיערק אין $פעוס ניט־ױני*ן סיינע כאשפפםינען

 טשער• דעם איז אגרימעגט, קאלעקטױוען דעם אפדױטען םוז &ם#סיאיישאן די
 תשאכערס דער צו בדיף אפיציעלען אן אין אױפפ^דעתנג, םאנ׳ס

* אסאסיאײשאן.

 ד־1באא דזשאינ רעצטען חם אויף
 זײן אין 1נאגלע מענעדזשער האט םיטיגג

 האט ױניאן די אז אנגעגעבען, יכט1כא
 איײ געגען קאםפלײנט־קײס די געװאונעז

 קא־ באשעםטיגען װאס דזשאבעלס, ניגע
o לױט ערלויבט גיט איז װאס טעלס, n 

אגױםענט.
 1איח אכט1ײנגעב1א האט ױניאן רי

 אוםפאלטײאישען דעם צו סאפפלײגט
 אזעלכע באשעםטיגעז װעגען טשערפאן

divokp װיליאםסבומ מעס1םי י1 געגען 
 און ספעמיגג ׳.קא. ינג1מאנוםעהטשו

i קא. און אזענטאע1 ם. לינג,1ספע n 
 גונסטען צו אנטשײדען ד.אט םשעלםאן

ױניאן. 1דע םון
 ויםגעגעבען1א האט iy װי דעם נאך

iy האט זײן'אנטשײתנג, i טיײ1אוםפא 
 גע־ סאל,1אינגע .id מאז,1טשע 1אישע
i צו יף1ב ןnםאלגענ לעם שיקט n 

 :אסאסיאײשאז
 סטיינהאײט, ל. ״םה

 אםס׳ן, גארפענט לײדיס מוירטשמגטס
טםוײט, טע34 װעסט 225

id״o םײז  i n y. סטײנהאלדט:
o אז עראינעלען זיך װעט 1איה n 

 גע־ ט1דיסקוטי זײנען 1אסטאבע צטען
 ױניאן י1 װאם קאפםלײנטס י1 ען1װא

 ־1אויבענדע דרײ די אז געמאכט האט
 יס,1קאטע באשעםטיגעז םעס1םי טאנטע

 קא־ 1אונזע םון פארלעצוגג א איז װאס
 צײט 1יענע צו אגוײםענם. לעקטיײעז

 איז iy אז ערסלעלט, 1יאיע 1אײע האט
 פא״ 1דע סיט אײנםאלשטאנען םאלסאם

באשעםםײ די אז ױניאז, דעל םון זיציע

1מיטגלי כײ ס1קאטע םון נוגג n םון 
 לויבט,1ע ניט איז אסאסיאײשאן 1אײע
^i סיי• לויבט1ע ניט װעניגסטענס אם 
 םאל• א כאשעםטיגען טעםכערס רי דען

 קען װאס סלאכות כעל סעט יגען1שטענ
m אנגעתםען v ii שא•. ױניאן א

iy i צו איז יף1ב דיזען םון אבזיכט 
 אויבענדערמאנ• דאס םון אײך ערסאנען1

i םון און טע y i אסא־ 1אײצ םון םליכט 
 באשעםםיגוננ די אז זעהן צו סיאײשאן

̂ן. זאל טעסבערס nאײע כײ קאטעלס םון אויפה
םע״ דדיי די אין שטעלונג א װי אזוי

 באל די אװעקשיהעז געםײנט װאלט לע
 עס אז איך גלױב קאטעלס, nעםענ1ט

ײ געבען צו אטזאם1 איז  נא־ װאכען 2 ז
 סיטואציע די דאס אבעו/ האןי איך טיס.
 ווערען, אױםגעגליכען גאנצען אין וועט
oאויבעג די לויט 1 nגיט שטריכען, אנטע 

a 26 םון 1שפעטע nאקטאבער. טען
אכטונגספאל,

אינגערסאל, װ. רײםאגד
טשערפאן.

i n אײנ• אזעלכע סעבען האםפלײנט 
 1א בלויז געװען איז ס,1תשאבע צעלנע
o האט — פראבע, א און אנהויב iypp iy 

 עײ האבענדיג — נאנלעו/ םענעלזשעל
 אוט״ לעם םון אנטשײדונג די האיטען

 םיי װעלען טשעלסאז, פאלטײאישען
 לאכד אדיינ^נגצן סיט אגגעהן איצט

 אסאסי־ ,1לזשאבע יעדעז גענעז פלײנטס
1א אײשאן n ,ט ^נ ע ם ^  וחנלכעד אי

 לאס אז זעחן און ס,1סאטע באשעםטיגט
װערען. אפגעסטאפט זאל

שנת, פאר *ראנזשירם יוניטי־נאנס נחיסארטיגע א ־ 1929 פמבוואד, פען2 דעם
אונטערנעםוגג. דער אויף ערװארטעט װערען פרײנד טויזענטער

in די '^ D 'D און ױניאן אונזעל םון 
n* םון די אויף n j ױניאנס
i םון םױינד אזױ און n הויז ױנינד 

i סיט jynno זיך 1זיכע וועלען n בא־ 
 אויוי ען,1אנזשי1א םיר אז קאנםמאכונג,

 אונ־ רײיוניאז ױניםי א לאנג,1םא 1זײע
 טעןn□ 2 אװענט, שבת 1אוי טעמעפונג
 א1אפע סאנהעטען אין ,1029 םעברואו/

האוז.
 אונטער- רײוניאן ױניםי ליכצ1יעה די
^ן איו נעטוגנ װ ע  ער־ שםענדיגע א ג

o איז שײנונג n אר־ 1אונזע םון לעבען 
 םון ײנד1ם 1טויזעגטצ די גאניזאציע.

 אויוי אוםגעדולד מיט טען1ווא
o n זײ װאו אווענט, איגטערעסאנטען 

 בא• און צוזאםענקוסען קענען זיך וועלען
 ?יך און סרײנד אלע כדם זיך געגענען
שטיי׳נצוי. גויויסען א אױןי זיין םשםח
 שוין איז אנזשטעגטס״קאפיטע1א אן

i נײ n םוייחצת רי אין וױ און, אלבײם 
 אלעס טאו קאםיםע די וועמ ״יאחחנן דיגע

n צז םעגלימס  poue סאוומאראאמ• אוגטעמצסוננ

 האבען הױז ױניטי אץ געסט
 דער ®ון מארגעניגען נרױס

נאטור הערבסט שעועער
מ םרײנד, און מיטנליהןר פייע עי  ײ
 אין װאקיימא אויו• אי*ם זיך נעפינעז

 ■ענםיל- ■ארק, פןןחנסס איז הויז ױניטי
ױ «ונהם זויזוט זיד אמוזירען װײניא,  «ו

 רעם םון *ײם בעסםער רער אין װי נוט
 יוני• דער ארום נאטור די זוסער־סעיןין.

 אי| חערכםם, טת *ייט רער איז חויז ט•
ijre ,אינדיעז ip,איז ־״ ■e i r וואוגדער־ 

 בא־ און נחות \v»w נעסם די און באר,
מיעור. אהן נייסטעחננ
 חײנטיגם געםם די <ז*בען דערזװ

 אין באהוועםליכקײטען םעחר םך » יטהר
 און וזיט סטים די — חויו ױניטי דער

־ וואט איספרואװםעגטס אנחס־ע ד•  זיי
n אײננעםיהרם נען o va  n  p n v iw 
 חערנםט אין באסוועם םיחלען נעםט די

זוםער. אין ײי «ונשם
v נתחר װי<ט איחר אויב e iy u 'M*

ע T חױז, יתיםי חנר ווענען זי ?  a vn e 
«ו xuvr״w״w an ייז נ

מר nv נמנם -------- אונ
M ותסם 8 1B ivnt

^ / 7  ■ j
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םיי 1*ל •ח •רגײ

 tvnw י׳מריר,
1» ,rm •ri ןא 

n  an aim
ן ו י ײי •

aagyrm דעו פװ ארגאו אפידעלסר ara יוניאן װארהערס נארםענט ליויס
P R IC E  3 C E N T S

Vo l. X . No. 33. J ersey C ity , N. J., F r id ay ,

 ארנײםער װארנפ װניאן
נאלענאפיס פון פשמקפ גןיין נמםען ניפ

r w r o ר מ נ מזי שטיםיג מ m ערװעוזלס אײנ
i s  a r n s n s! ד M ז O T i i i

 ערװעהלט קאמיטע א — באדױערונג. גרדס מיט אנגענומען זיגמאן מאררים גר. םון רעזיגנאציע
 חש. פון מיטינג — ױניאן. גאנצער דער פון אנעררענוננ װארימסטע די אי^ אױםצודױקען

7 לאנד. גאנצען דעם איבער טרײד אין לאנע דער װענען באשליסע וױבטיגע אן נעטט כאארד עקזעקןטיװ
nםיטיננ יעחר<יכער *װייטער ר tic 

 נ«»ארד, עקזעקוטאוו רזשענעראצ דער
 ayn ס^נװענ׳פאז, נאםטאנער חנר זינם
a 31 םיטייאו, נעענדינם זיך nטען *p- 

 אריבער פון חשבון א איו ד«וס טאבער.
 דער װ»ם *ייט האצב v און ױאר א

 טיטיננ רער פארנוםען. ה*ט םיטינג
 געשאפענע טיט םול נעײען װירסליך איז

םצענעם. דראםאםישע א.ץ אנטװיסילוננען
T װיכטינםםמ, רי O i n r סיחננ*•

 טארזאם־ פערטעיל־יעחרציכער דיזער אויוי
 םיהרערשאפט עסזעפוטױו דער פון לוננ
 גאר־ ליידים אינטערנעשטנעא דער פון

 די געװען איז ױניאן, װפירקערם םענט
 א<ם זיגםאן •רעזידעכט פיז רעזיננא*יע
ר 1,אינטעתעשאנע דער םון ■רעדדענם  י

 פרײ דעם םון דערװעהאוננ די אוז גיאן,
 שאע־ בענדזשאטין *רעזידענם, הערדינען

 דער םון םיםנציד » אי«ט ניז זינגער,
ב^ארד. עפזעקוטיװ רזשענערא^

d נרודער o t א רעזיגנאציע ר  צום נ
באארד עקזעקוטיװ חשענעראל

D jn 'ty io ד׳י האט זיגםאן  געשאכ̂נ
i צו לעחנג01ע nםאלגענ n דזשענע־

 T פאי״ואס ד,1כאא מזזעקוטיװ יאל
 אי:• דער אין אםם זײן &ון דעזיכג״וט

ײ- גארםענט לײליס םעמעשאנעל *  װ
yp־.V*-:1 o( ;

דזשענע• דער 1« םעםבערם די ״צו
 אינ• רn םוז נאאיד עקזעסוטיװ ראצ

:ײניאן קערם װאיר־ נארפענט ציירים סנרנעשאנעם
 רעזיננאציע םײן |v נעםט ״»ציז

 איגםערנעשא־ ער1 םון ■רעזידענם אצם
 זאצ דעזיננאציע די «ז בעם, איר און נעצ

 םיטינג דיזער א״דער סראםט אין 1»רײ
זיך. ענדינט

 םאר דאס איך האצט ״רעזינניחגנדיג,
 .צו סורצען אין ;:,ערקצער צו םציכט טײן
 איגזער צו און באארד דזשענעראצ דער

 אורזאכע!, די םעםבערשי■ אצנעםיינער
 ד*זען נעםעז *ו םיו נאװענען װ*ם

שריט.
 האנ צוריס יאחד זעסם קנאפע ״םיט

 םחגזי־ פון אמט תם *נגעטםען איר
o אויוי דענם n פארצאננ אײנשטיטינען 

 אינזער פון סעםבןנרס און םיחרער רי פון
 מײנוננען שטאגד*ונפט, םיין ױניאז.

 אדבײ־ רעד «װ באצו: אין ■אציסים און
 אינ• אונזער *ו און נכצצ באװענוננ טער

 דאן זײנען בפרפ ױניאן טערנעשאנעצ
אצס באװאוםט. טט געװען אצעםען

םארצייכניש אינהאלט
0

.33 נזםער גערעכםיגקײמ*

ביריכםדנן. גײעס, A ,2 ,1 ?ײםען
 הא• עסיל — ביסאנד *ו אלעס פו .4 זײט

ריבין. ד• — 8 לאקיל אין ליש.
 ןבאויצגונג אדבײסדד אידיאהנ די .5 ז״ט

ענטין. י.—ױגיפנפ פואויציפגס די און
עדיאצריעלם. .0 זייט
לאנג. ח. — י״רפיא *יז בייוי ד זײט

ן אוי*ר<% ב*ארד. עקז. דזעענעראל וו
י אייוי .8 זײט  אםעריקאנער יון פעלחנר י

- קלאשענקאפןי i •0 ־ y r » n• םואער 
•M ל• .0 — יעגסיעס

קודמסלי. j ױן צדיןי י ײ»גדער, ח. — באריב• בןמרד דזשצינ• .Q זײט
ם יי 4 ז ן 0 «י ר ^ ס ויו נ ד* ו י מ — (|סקיי> ז

in w n o iy b n p y o עזי-11װײס־ און 
o : n 1םי i n אלס און אינטערנעשאנעל 

 נױ ייער םון 1מענעדזשע דזשענעחול
n דזשאינט ק1יא * ip,̂וב ־  םילע איך ח

 ױע־ םײנונגען טײנע אויסגעדריקט םאל
 און ײד1ט אין שװעריגקײטען די געז

ױ אונזען־ פון גאניזאציסנס״סראבלעמען  י
 לײזען צו אזוי װי באגריף טײן און ניאן
זײ.

 םזל טײן אייף אויסגעםאלען איז עס״
n זוערען צו ■  i nזיnסון נט m -אינ 

 אונזער װען צײט א אין םעמעשאנעל
 םון לײדע; צו אנגעםאנגען האט ױניאן

i y i וועל־ טרײד איז לאגע 1שלעכטצ 
 די &ון עזולטאט1 אלס געהוסען איז כע

 װאס ענדעױנגען, יעלע1אינמסט גתיםע
 י*ע- אלס אױך און • םארגעחוםען זיעען

 םון פיחתגגען שעדליכע די םון זולטאט
 1אונזצ אין גרוסעס און מענשען םאגכע

o צו ארגאניזאציע. n צוגע־ אויד איז 
 םון •ראםאנאנחנ בײזװיליגע די קומעז

 אונזעי■ קמפטשורען צו ^אמוניסטען י1
 גע- עס האט אמם און אמם און װניאז,
i םון עקזיסטענץ סאטע די שטעלם n 

v געםאהה אין ױניאן
io y rw פאר אותאכע װיכםיגע א m 

)12 זײמ אויןי (שלוס

iy w o געגעבען1איבע חאט זיגטאן 
i צו תומגאציע זײז n לא־ באאײ 
o 25 שטאג1נע n  ,m o1אקטאבע טען, 
 אנגעגױ לעבאטע 1לאנגע א נאר איז און
 געװאחח אנגענוטען געװאו־ען, ץ טען

 זיך האט 11באא די זוי נאכדעם שט1ע
D# אז צײגט1איבע םעסט jn ’ t n •זיג 

 עג־ צו ניט ענטשלאסען םעסט איז םאן
j n v i םײנונג. זיין

jn טיט n y io זײנען אוינען י1 אין 
 געװע{ 1ידע5טיטג ד1באא עסזעלוטיװ די

עזיג:אציע.1 די אגצונעםען געצװאוגגען
 חד זיגמאן׳ס םון אוחאכען הוייט די

 אין ט1קיע1ע האט iy װי איז, זענאציע
o n ,1איבע האט 1ע װאס סטײטסענט- 

i צו נעגעבעז y i אז ,11באא תשאיגם iy 
o באטדיאכט n םון באשלוס ip i ספע־ 

 ניט 1סא ?אםיטע ?אנװענשאן ציעלער
 צו זײן םסכים ניט ?עז 1ע און 4יכטי1

 די געגעז איז דאס וױיל באשלוס, אזא
 האט iy װאם אמאניזאציאנס־פמנציפען,

oopyo ty דעם ינט.1טײ1םא אלצטאל îD 
in סון n o סטײטמ זיגםאן׳םyנט Dyii

i y i לyזjyroy) 1y אז אױוי :»i n
)2 זײט אויןי (אלום

 מ ,כדי צײט אץ קאםפלײנטם םאכט
 די כ#לעקםעז קאנען זאל ױניאן
געלט.

jyoyiD oy באגס״ םילע איצט זיר 
 yoo• באלעבאטים. םון אט־?ײסעס1

 באל^טיםיאו־סאנט־ m"5i< פון לyצי
j זײ םון סך א ס.1א?טא1 n ”i אײן 
 צװײ םיט jyoi«ii צו מלאכות f>yo <י

 מאדŷ םצחו־• נאך און 'yo װאכצז
1ד yסלוצים זיך װיסט i n םלאכח בצל 

 באלעבעסעל שעחנצר זײן אז שאפ, איז
 האט ױניאן די א.ץ ט1באנסכאטי האט
n n•^ יג1שוועpײטyאויפםאגצן בײם ן 

מלאכה. לyב דעם 1םא 'yo די
 •1איבצ זיך jyoyio </ײסעס אזעלכצ

 באסצס. 1אהטא1קאנט די צװישעז הויפט
ly i 'iy i 11באא דזשאינט י1 ענט1זוא, 

 לאזען ניט זיך זאל בײטעי1א לײן אז
^ ײי  בײ ילאזעז צו באלצבאס םון איינ

 נים און ,,yo װאד אײז װי מעהר איהם
טשעקס. לײן נעסצז

iפאז ב. oiy^piy אויב, n  ,1 y טע־ 
y נטnפענyאינ^ דעם םון 1נצדזשע i־ 

o:yoDi«i, װען oy לוטט i n םון• טאג 
iy און יצי i זײן ניט ?וײנט 1בײטע1א 

 סאםפ־ א iyo«D נלײך iy זאל גצלט,
i םון אםיס דעם אין אײנט n און ױניאן 
 אוטאננע״ סף א זy1םײ1אD וחצט דאם

o צו נעםליכ?ײטצן n סלאכח בצל 
oon^yr צו אוז i n .ױגיאן

 הײן ניט נעטט ניט, םאמצסט
!טשעקס

 שליספ,8נ מטיםע www ספמיעלע
ל8צואל»ס דעעןבאדמבםיגם ױפ&רםאכעד

 קאנדטע דער פון םשערםאן דער ל.. װא פ. ». פון פארשםעהער װאל, מעטױ
 דעם םאר לעזם און באארד עקזעקוםיװ דזשענעראל דער פאר ערשײנם
רעפארט.

 דזשענעראצ פון םיטיגנ דער װי נצײד
 אננעםאננען זיר האט באארד עתזעסוםיװ

 אקטאבער, טען22 דעם ם^נטאנ, צעצטען
 קאנםינע;־ האםעצ אין םריח, רער אין

 טשער־ דער װאצ, םעטױ בר. איז םאצ,
 באסםא• די װ»ס קאםיםע דער םון םאן
 אונ• צו כאשטימם חאט קאםיטע נער

 אננע־ אצטע די צײזען און טערזוכמז
אחןר נעבען *ו םון םראנע וועהטאגטע

̂חשענעראל חןנאםעס די פון חױפפ י1 פאתןםס נארימס, ורעס און סלאוס יארסער ימציעאיודעםנױ נאלוינער םץ פלענער םיסיננ כאאװ אױ
 כאפול• װערט שלעזיעער ירעז. — אננענוםען. אקטיװיטעש פון ■ראגראם

דעם ®ון כאנײאונג דער פאר פארחאנדלוננען םים אנוװגעחן םעכטינם
 אװעהבע־ וועם אינדוםםריע קלאוק די — םרײד. דרעם אץ אנריםענט

באדען. געזונטען א אויף חדשים *וקינפםינע די אץ ווערען שםעלם

 tv םאתוםען וזאט טענ צװײ כםעט
 און פצאוס דער װעגען דעבאםע ערנםםע

 v *ון יארס גױ איז םיםואציע װעס
 אננענומע! איז אסציע באצדינע פון ■צאן

a איז *ויד מײאושן• : n ’ » n t שצעזינ־ 
 אנןװחוי־ נעװארצן נאפאאטענטינט נער
 פ«ר־ צוקונפם גאהןנטער רער אין נען

 אםאםיאיישאנס ררעם די םיט חאנדלוננען
n בפנײען ווע«ח n .ונלײך *נריםענט* 

 ב*נײען ווענקו םאדחותדצוננען די םים
a n ^אנגןפירם וועם *נריםעגנ t r v n 

 אמאגיזאייאגם־פאנד אינטענםיווער אן
r אין פיק n o  o n, אויםזיכטןי די אןן 

ly n y y a n w  n י דחנס די «יו רייי״מ י w י

 װעם אתאני«א*יאנם־פאם«ײן דןר
 *DKQ גתםערעז v אויו• ײש־ען אננעםירט

 אינםערנעשא־ די און בןפאר מי שםאג
o םיט *וזאגמן נעצ, n נאארר, רזשאינם 
 »ו םענציו נאר זואס אלצט םחאן וועט
n n זײן זאצ פאםפײן אתאניזאציאנם 

tv ארנאניזאציאנם חנר אויב ערםאלג 
 וואו שטופע. v *ו סשננעז וועט דריווו

op ותט »v  in n v o  t גענעראל־ 
•  איוד ארגאניזירעז ימיאן די װןט םםדיי̂י

n בחות vtv apn |w סטרייס נענעראצ 
ip אין דװגפיתחמ. n w, איז יוניטו די 
ipdvM w p ו* ip n pn m m צאנע די

a p n  a n  p v ד jpn»i i* טויי n  p v
»*w n i

 טשאדטער באזונדער א נעבען צו ;יט
 נױ אין ריםערטאכער צו צאקאצ א םאר

 אז נעבעטען, ראם אוץ ערשינעז יארס,
o אױםהערעז נצײך זאל םען n שצום־ 

a i^ s n ער װייצ סצםיםע, דער םון 
 נאף אוםאהרען טאנ זעצבעז דעם דארף

o צו ײאשיננטאן n עה• דעם םון םיטיננ 
i םי| האונסיצ זעקוטיװ n אטעריקען 

.1צײבא אײ סצחװ־ײשצו
i םיט n 1 םיז צושטיםונג ip i.זש 

 דאן װאצ בר. האט באארד מפזעפוםיװ
a םאמצצעזען n רצפארט: םצצנענדעז

 םפעציעלער דער פון גאריכם םולער
 קאגוועגשאן 1באסםאנע ®ץ קאסיםע

לאקאל• םאכער 1ריפע וועגען
i אויוי n פון פאנווענשאן צעצםער 

i n נארםענט לײדיט אינטעתעשאנאצ 
 נע־ םארנצשצאנען איז ױניאן װאירקצרם

t n w םיט רעזאצוציע א o n נוםער 
 ייענען 9פראנ די באשורצנט וואם ,105
i n 1פי צוזאםצנשסצצצונג o n צצקאצ 
o טיט 17 n די אין 2 1נוםע צאסאצ 

u n n v t 1אי i n אז .איז רעזצצוציע 
 עטאג־ יס1צי זאצ 17 נומער צצקאצ א

in צירם jm•
 איבערנעגעבען האט האנווענשאן זײ

o n קא־ ס»עציעצער א צו ענין !אנצען 
 נא* פאר און אונםעדזוכוננ פאר מיטע

 נעםאכט איז אונטערזוכוננ י1 שצוםען.
 אינרוסטריעצצן אן פון םײ נמװארען

 ארנאני״ א| סון םײ און שטאנדיונסם
' זאציאנעלצ!.

םוצשםצג• איז קאםיםע םאצציעלע די
 ותנצן ינט1נצ 1אי םיט טינ1םא רינ
i n נים און אונטקרזוכוננ >v איבצר 

 ינדצט1מ» 1זײנצ װאס באשצוסצן איחרע
 שעוצר צאצ א פון אתםערזוכוננ אן אויױ
סיט נעײאיצז אוגטצחוכט uw»t װ*ס

ן י ״ פי .4ײי . t~ א


