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 קלאײןםא־ אונזער pc דעמאראליזאצימ

 די געװזגן איז יארק נױ אין ױניאן פער
 ארז רײםערײען קריגערייען, שטענדיגע

 נעהימען זיינזנן װאס אוםצופרידעגחײט,
 ע?זיסטירט האבען עס זואס דעם, צוליב
 לא־ אפערײטאיס ?לאוק דרײ גאנצע
 פראטאקאיעז די יארק. וױ אין קאצס

 די pc און סאנװענשאנם אוגזערע םון
 כױטינגס באאדד עקזעסוטױו חשענעראצ

 pc 16 געשיכטע דער םיט Me דעען
 אוז אױסברוכען קרעערײען, םון יאחר

 י־י פון צוטײלוננ דיזע װאס שאדען,
געבראכט. האט אפערייטארס קצאוק

ר$ מיר םאד איבערי: גאגץ איז *עס
 YV אז םא<ןט, דעם אונטערשטרײכען צו

 רײ־ pc קװאל דיזען געגען געווען נין
 צולינ נאר ױניאן אונזעד אין סערייען

 אויס־ נעװאלט ־זזאב אץ־י װאס דעם,
 אינטערעסעז די אין איבעצ דעם ראםען

pc אי־גאני־ אונזער פון ערפאלג דעם 
 זיײ עס װאס פראבעס, די םון זאציע.

 א?ד געװארען געםאכט געװען שוין גען
 אתאניזאציעס צװײסאכיגע די צושאפען

 מיטלזנז די פון איז אפערײטארס, די םון
 זײנע און 17 יאהאל װאם מעםאדען, און

 ניט אנגעוענדעט האבען םיםפאטייזער
 אײז האבען זאל םעז »ז דערצאזען, *ו

 דזאב יאי?, נײ אין לאקאצ איערײטארם
 זײז ניט מעט ראס אז געװאוסט, איך
 גע־ איך וזאלט דזשאנ. אײכטער קייז

 בא־ אײגענעי טײן װענען נאד טראכם
 ;עיאזט *־אש איך װאלט קוועסאיכקײט,

 גי;־ יוארט דאם אבעי בעםאר. \ױ געוזן
 פאראנט־ pc ז*ך אױסצודרעוזען םײגט

 1אי :יט איז אזעלכעס און זוארםציכקײט,
 בא- דע־פאר עט האכ איר נאטור. םײן

 צו אױשגאבע הײציגער סײן פאר םראכם
אפצושאפען :אד קען איך װאס אאץ מאן

v איבלען. די
 צױ וזעכסט געווען דערפאר ps איך״

 צװיײיעהרליכע טען17 די װאס פרידעז,
 •־ער א־־נסטרואױט האט מאנװענמאן
 אײנטאל באארד עקזעקוטיװ דזמצנעראל

 דז^ריס״ ךי סעטלען צו אלצמאע םאד
 אפע־ ־ןלארה די pc קריגערײען דיהמאז

יארין. נױ איז רײטארס
א;יכװעג, אאגישצר אײנציגער *דער

 איז געםינעז, יעחע;ט האבען םיר װאם
 ,1 לאהאיס רי םאראיעיגע! צו גצווען

 אפערײ־ אלגעמײנעם אן אין 17 אח 11
 גע־ טיר האבען אזױ אח אאקאל, םארס

חאגדעצט.
איבערצײגט, םאצ׳&טענרינ ps איך״

 אפגעשאפט האט םאראײניגוגג דיזע אז
 יױ איגזע• אין איבעל אאמ־יאהריגען א

 ״יעם פאי• געװען אי? עס אז pא ניאן
 ואנ״ « אצס ײניאן אונזער םון בענעפיט

 לא• מאבער דיפער געוועזענער דער צע.
 מײצ אוטנעזינטער אן געװען איז מאא
 און ייני^ז, אונזער םון קערפער דעם ®ין

 שעפער, אויןי קלײטפ זאגענאנטע זײנע
 א געהאט האבען םעםבערם זײנע װאו

 גע־ זײנעז דזשאבס, די אויף סאגאפאי
 באדען. א אחז און אוםבארעכטיגט װען
 pc עקזיםטענץ די האט אלגעםײן אק

 :ערעכטע1או אן געסײגט לאקאצ וײזען
 מאסען גרויסע די געגען זײסקריםינאציע

 א«עדײ• םײ סעםבערס, אונזערע ®ון
 מעטאדעז, די םינישעדם. סײ אח םארה
 צו געברויכט האט לאקאל דיזער וואס

 ירױויצע• םפעציעילע זײנע פאראײביגען
 דעםאדאלידדענ• א געהאט האבען נחנם,

 באאדד דזשאיגט די אײזי וױרתונג דא
 ל1אינטצר;עשא: חנד אויוי pא צאפאצען

נאנצע. א *רס
 גאנצער דער אט נאך איצט, און״

 צו שווערי׳גקײטען אצע די איז ארבײם
 גריג״ בײ מיר חאצטצן פראגע, די פיימן

nצא״ באזונחגי־ע; אזא איבעראנײעס ן 
 גע־ נאגצע די אן פאנגען םיר און אאצ

ע ם כ גײ• דאס פון ^
דאס? םיר טוען װאס צוציב ״און
 איז האט האםיטע ספעציעלע %י

 עק״ דזשענעראצ דער צו חניארם איחר
 נעזאגש, קיאר גאגץ באארד ממוממו

n tv קײז געפיגעז גצקענט נים חאם 
 א נאר פאי גאחגבטינוננ אמדוםטריצצע

w זי אבעי לאאאל, אפקרײטארס 
אױו• חןסאםעגדאציצ איחר :נממ
צװעקשע־ אאציטישער ®ח %מד

,ttv אםענ• גאגץ איך סוז באשיוס 
ם אלס כאסראבסצז ריבטינ, נ

אתאניואצ״אגס• די נעגען איז
אימער חאב איך ומנצמנ

צױ אויך םוז%איך אצעםצן
אור• מי

TV t i
דער ®יז

 צו געלונגען אונז איז ױגיאן, די מעװען
 און םעמבערשי■ אינזער םאראײניגען

 טיכ־ גלדנטע, א בויען און םיהרערשאפט
 רױכטײ דיזע דורכצוםיהרען אדטײ טיגע

 *ציוע״ ריזיגע די טראץ אויפגאבע. גע
 זעהן נע<ןע:ט גלייך מען האט ריגקײטען

 געאײניגטעד אוגזעי• םון ערפאל; דעם
טעטי;קײט.

 דעם אויןי אגגע;א::צן םיר ״װאצטען
 םיר אז ױבער, איך בין װעג, זעלנען

 אונזער דערגרײכט באאד שױן װאאטען
 םא־ אגזןד האט אוטגלמן צום ציעי.
 האט ױניאן די װי ״שנעל אזוי אז סירט,

 קאבדן ׳זיך צו רוםען בײש געהאיטען
 .זשאינט pn לאסאי געװעתנצ כא;כע
 אזרנקכעחן װעםעב באאםטע, באארד

 באיײמענ־ א פאר באטראכט האב איך
 ?יך ארגאגיזאציע, דער םאר געװיגס דען

 טע״ p» עמטעי זײערע צו אוםגעהערט
 צודיקקוקען זײער מימ און טיגקייט.

 אצ• די אננעפאנגען אפאא גאך זיך האט
 פרױויצע־ ספעציע^ע םון נעשיכטע טע

 װעיכע פיחה־נגעז, שצדליכע און גיעס
 איגטערגע• םיעינג, םײן אויט האבען,
ײגיאז. אונזער פון נעזונט דעם נראבען

 האט 1928 םון סעזאן ספריננ ״דער
 צו געאענענהײט גיעגצענדע א געבראכט

 או:״ אין ארבײט קאנסטרוקטטוע טאן
 אבער באאיד. דזשאינט יארה גױ זער

 םיזד יאדקער גױ אונזעיע םון םאגכע
 צו צײט די אויסגעסאיבען האבען רער

 און &ראפא:אנ~ע שעדאיכע םארשפרײםעז
 םאילשע םיט שושקענײש םון קאטפעין א

 דע־י דענ קאנװעגשאן. דער ערב אישוס
 דעטא־א־ העכסט א נעװען איז זולטאט

 חאבען שונאיה אוגזערע און איזירענדער
 דעם. מיט זיך פחגהעז זיכער געמוזט

 און געזונט צו,געוױנען אנשטאט און
 זע-.ר ssr צואיב ױניאן די איז מאכט,

געײאיען. אפגעשװאכט םיא
 ערב דעם pc אײגפלוס דעם ״צואיעב
 <ןאגװענ• די האט העמפײן האנװענשאן

 טד ניט זיך פארשטעהט אאײז, שאן
 ער־ האט מען װאס דאס, ערםיאעז הענט

 האט לאגע די און איהר, םון װארטעט
 קא:־ דער זיגט םארבעסערט ניט זיך

װענשאן.
 םיהא א^זשטענדען דיזע ״אונטער

 אײסטען ניט םעהר גען איך אז איך
6אינטערנעשאנע דער פאר ארבײט קײן

 איך האלט אםט, מײז ״םארלאזענדיג
 ױגיאן דער pc אעטערעסעז די בלויז

זינען. אין
פאױ־ יעדעד אז אאע, וױיסען ״םיר

 םארגי״טען צו קאםוניסטען די םון זוך
 פו;קט דודכגעםאלען, איז ױניאן אונזער

 סאפע זײער דורבגע*אאעז איז עס וױ
 אפא־ *ז גרינדעז צו םאגעװרע לעצטע

 אז גלויב, איד ױניאן. םקעב זיציאנס
 װער\ז, צוריקנעבויט קען ױניאן אונזער

 די טאן כעאײניגט װעלען אלע אויב
ארבײט. גויטיגע

 אױםצי״ םיר ערלויבט שלוס, ״צום
 צו אייך, צי דאנס טיםסטען םײן דריפען
 בײ אלעםען, צו איז מעםבערשיפ אונזער
 ,1,אידעא א איז ײניאן אונזעד װעםען

 אפ־ צו זוערט איז עס װעלכעז סאר
זיך. פערען

 געאע־ דער פאר דאניןבא• בין ״איך
 וע־ גענעבען מיר איז עם װאס גע;הײט

 אר־ דער איז חלק םײן טדזאז צו װארען
v באוועגונג. בײטעד

 םון געפיהל װארימםסען דעם ״סיט
 אונזערע אלע צו ברודערשאפט אםת׳ע

 פאר און ערפאצג װײטערען אײןנר פאר
 װינשע כעסטע די מיט און םעמבערס,

 ױניאן, אוגזער םון םארטשדיט דעם
ה ביז י י

גרוס, סרײנדליכען םיט
•רעזידעג*.ז, א ם ג י ז ס י ר א מ

8 םאנפ 2 ממאל מעױימוס המוה פװ מםיפע
 נ»רד עסזעסוםיװ וזשענ. צום דריננמנרען»פיל

ממג ױ»ער m טשאדפער x םיס זיך אפהאלםעו
ױגייז• יעי איז ארבײני יאראײנינםער םעהרער ®ון »י«ן א פאר שלאגם

•א• נ*ר , י«וה»ל גײעם א פאר אורזאך
 זיף נ<ו»רד די דעדםאר ק*ן ;ליטייע

 דער ניז נאשלום חנם מיט אוחאיטען
שאנװצנשאן♦ נעקסטער

T חאט םון נאמען דעם אין
 סאריאגמן געואגט, קאמיט^ פון דער
r o, חײנט וױ #צײט קריטישער אזא אין#

ט און א״ניכין״ט צושיליטערט״ ?יץ ד קײט.

 V* אסטאבער, טען30 דעם דינסטאג,
 קא״ פארטדאטענע שטארק א ערשיגצן

 אפערײטארס קלאוק דעם סון מיטע
 אפערי״ שטארק דורך האט און 2 לאקאל
 באארד דער געבעטען װערטער רענדע

 דעם דורכפיחרען פון דך אפצוהאלטען
 דעם צו ביז האמיטע דעיי pc באשלוס

קאגװענשאן.
 באשטאנען איז װאס קאםיטע די

 מענע• קאפלאן, בעגדזשאסץ • בר. פון
 מע־ מאזער, ב. יאסאי, דעם pc דזשער

 דע״ אינדעפענדעט דעם םון נעדזשער
 סטױ אײבראמס, לױוײ, ל. פארטמענט,

 חא״ כאגגא און אשפיז רעזנײן, דענכה
 אײנדרוס גוטען א זעהר געסאכט בען

 דער פון מעטבערשי• גאנצער דער אויוי
כאארה
 אג־ האט 2 לאקאל פון קאמיטע די

 קאגװעגשאן די •װאס דאס אז נעוױזען,
 גע* באשיוס איהר אין האט קאםיטע

p'p גיטא איז איגדוסטריעל אז זאנט,

ױך חאט קאמיטע די  פון נאמען pv י
 vpv? 2? סון נאארד עשזעמוטיװ דער

 דושאיגט צום שריפטציך םאמעשלאגען
 עםי״ מעחר א *piv ארבײטען צו באארד
 כיז געארבײט חאט ױ װי אוםן שיענסי

 די שנאלעד װאס לײזען זעהן און איצט
 די און ■ראביעמעז טרײד פארשײדעגע

 טײנונג איחר געגעבען האט קאמיטע
 טרײד״ די אופן אן פאר װאס אויף

 די װערען. געלײזט זאלען פראבלעטען
 כא״ אכטונג םיט אויך האט באארד
 דער pc םראגע לעצטע די טראכט

האמיטע.

 פאר אדנײטען פדעםערם און האפערס מםסאנעוי
מארסשם אל?אפ אין גהײסאײני םעהד

ארבײטעה צוױשען הארםאדע םעחר ברענגען צו אפאינטעט io pc קאםיטע
 סון ױניאן קאטערס די ,73 לאקאא

 װא־ פאר לעצטע די דורך האט באסטאן,
 מעהרעד םרן פלאן א אויםגעארכײט כען

 מאס גרעסערער א פון און איניציאטױוע
 די צוױשען הארמאניע און קאאפעראציע

 שע״ דרעס און קלאוק די איז ארבײםער
באסטאן. אין פער

 אקטאבער, טען22 דעם מאנטאג,
 אונטער־ אן געהאט קאטערס די האכעז
 סטריט. װאשיגגטאן אין האל אין נעםוגנ

 געקומען זײנען אונטערגעמונג דער צו
 און פרעסערס די pc מיטגלידער 175

 זײנען עם װעלכע צװישען אפערײטארם,
קאטערם. 75 געװעז

 איז אװענט אונטערנעחטונגם דער
 pH םײ אויסנעצײכענטער אן געווען

ojr סארברענ־ פון זין געזעלשאפטלימגן 
 עם גײסטליכען. דעם אין סײ און גען
 אדאגזשירט אונטערנעםונג דער אויף איז

 א:־ ױניאן װעגען דיםקוסיע א נעװארען
 איז דיסחוסיע די און געלעגענחייטען

 אג־ די דורכגעסיהרט. גלענצעגד געווען
 האבען דיםהוסיע דער pא טײל־געמער

 אזוי וױ װענען און מיטלען אנגעװיוען
 מיט״ די סון מאראל דעם דערהויבעז צו

 םון װערען צו פטור אזוי װי און גלדידער
װאס טעטיגקײט ?אמוניסטישער דער

 קאנדי• ױניאן די צושטערען צו זוכט
 איג״ דעד פון אײנפלוס דעם און שאנס

באסטאן. אין טערגעשאנאל
 טשערמאן טריחוב, ראבערט בדודעד

 t>vpv? pc באארד עקזעפרטױו דער סון
 אוגיי דער סארשצאג װעמעם אויף ,73

 אראנזשירט אץ אװענט טערגעמונגס
 צוױשצן טשערםאן. געװען איז געװארען

 געווען: זײנען געחנדט האבען װאס די
 דזשע• דער םון מעמכער קרעםער, םילי■
 באםטאן, סאר באארד עקזע?וטױו נעראל
 ,12 לאקאל pc מעטבער םרענק, מײער

 װאר- װען דזשאחן pא נױמאן חײמאן
 םא• pc ירעזידענט סריהערדיגער ניק,

 אװ סעדערײשאן םטײט סאטשותטס
צייבאר.

 •רעסערס סיגוי צעהן, סון תאנױטע א
 גע• ערװעחלט זײנען קאטערס םינוי און

 סאר •לענער אױסצוארבייטען װארען
 םאר אוך ױניאז רער אין טעטיגהײט

 כאםטא־ די צװישען הארפאניע מעהרער
 אזױ און מאכעד. דרעם און קלאוה נער

 געענדיגט מיטיננ דער זיך האט ארום
 האםנונגס• pא םרעהליך א אין און שעהן

 םײ אזעיכע אנדערע שטימונג. םולער
 אראנזשירט אויך וױיטער וועלען טינגען
ותרען.

 נענען װעט םיטיננ םעםנער חשענעראל 2 ממאל
 האדצינען א האל וחנכסטער אין נאכפ מאנטאג

זינםאן עסם־טמזידענס צו די־געזונט
 דער וועגען באריכם אינטעחןסאנםען «ן ברענגען אויך וועט עקזעקוטיװ

 ווענען דיםקוקםיע םטעציעלע א — יוניאן. דער אין לאנע איצטיגער
פארקוםען. אויך װעט 17 לאקאל פאר טשארטער »

או גלײך אווענד, כ־אנטןונ  אר־ דער נ
 פארסוטען ה^ל ותבסטער אין וועם בייט,

 מעטבער אמעפיינער אינטערעסאנטער אן
 אפערײטאדס שילאווש די פון מיםיננ

אראנ־ ע?סטרא האט עקזעגונדװ די ,2

אונסעומןחםומ רי־יוניאן מניסי יעחדליכע
 איז ,1929 םעברואר, טען2 דעם נאכט, שבת ווערען אפגעהאלטען װעם

ױ איז קאטייטע — הויז. אפערא םאנוזעםען בי ױן.  אראנזשםענםם םיט “ש
 מיטטאן כאריםםע די אראנזשירען צו קאםיטע דער נעלונגען שיץ ס׳איז

שפילערם. פיקאדילי

 בײ איז קאםיטע ענערנישע זעהר א
 אראנזש־ שוין םאבט און ארבײט דןר

 רי־ױגיאן ױניטי אונזער פאר פממטם
 אאנעהאלטען ותם װאס אוגםעהעםוננ

 פון תם בא< שעהנעם דעם איז ווערען
 עווענױ םע8 חויז, אפערא םאנחןנמז

3אח פענרואר, טען2 דעם םטרים״ םע4

 זיכער זיין וומט אונטערנמםוגנ דל
t פון אנציהענד זעחו־ n r .שאנדפונתט 

 און אגאנסטפנטט אונזעחנ נאך פאלגט
 איבער־ חןם אייין.אין זיך וחנט ייהר

 אםםאםפע־ הייםישער דער פון וױימן.
 זמל־ *ווישא! פרײני טאסען די

prrofi Tt — גאד איז

 איז אונטערנעמוננ די װײל אפנערעדט,
נעזעל׳שאפםליכע. א נאנצען אין

 צו מיוננעז שייז איז יזאפיטע דער
 ווחיט־ ■אמ באוואוםטע די אראנזשירען

 וועט אזױ און שפילער פיקאדילי םאן
 אראנ־ *ו קטםיםע דער נעליננען װײםער
 יועט ײאס איעמן און אלץ זשירעז

 עולם פארזאםעלטען דעם פארשאפען
בעםטען. אס װי םארגעניגען

 דאל. 1 בלויז tw»*p וועט טיסעם »
 «ו נים זיים ײארדראוב. אײנשליסענדינ

 םשםח זיו וױלט איחר אוינ נאר ש«עם,
 אוננתר־ אננענענתנע אםת אז יויי זייו

 א גױס ניליױ זיך פארוארגס גקתםונ^
טאײטא^ סימט

 םיטגציחנר די כדי םיטיננ דעם זשירט
 געמנן צו נעלעגענחײט די האבען ז*צעז

 מארים ברודער צו געזונט זײ הארצעעז א
 פון עקס־ירעזידענט איצטיגער זיגמאן,

איגטערנעשאנאל. חנר
 מײ דער אז מען ערװארטעט זיכער

 צוציב בצויז ערסאינ אז דין זאצ טיננ
 ניײ איז אײנער יעדער וואס אצײז, חנם

 pc ווארט יעצטע דאס חמרען צו געריג
 וחנט מיטינג חנר זינםאן. מאדיס ברודער

 אג״ tv pc אינטערעסאנט זײן אויך אבער
 ivvipjrtp^ וײ נעמציה שםאנד*ונ?ם, דער

 אינטעחנסאנ״ א צוגעגרײמ האט באארד
̂נד pc באריכם מעז  אין יאמנ איצטיגער ד
 חא• וועט טעםבאד יעדער איז ױניאז דער
 זײן אויטצושירעמנן םעגציכ?ײם די בעז

 אחנר ײענער סארצולענען און מײנוגג
באריכט. צום אױסמנס^רוננעז

 וחנחנן אויסנענוםען 1אײ װעט עס
 םעגעדזשער .17 ל*ס*ל סון םראגע די

ע א און קאײאן ט םי  npytps דער פון ^
 אננעװײםאג• דער וחנ<ען האבען טױוע
 נעגאמצ דזנר צו איצלירט סראנע מער
mpvוחד סיםגצידאר די או באארד ?וםיװ 

 ודכ• חנר ווצגען ריכםvב א סריגעז לען
נווכט. סאגטאג פראנע םי:ער
גרויס ®ח זיח דעריבאר דאר^י עס ̂יט pc און םיג

mr

pmvwrys
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ױניאן ווארסערס נארםענט לידיס אינטעתעשאנאל ועו פון ארגאן אטיציעלער
PRICE 3 CENTSVol. X. No. 34. Jersey City, N. J., Friday, November 16, 1928 1928 , נאװעםבער טער16 פרײטאג,

s r s. ס ר ט ד » m n w טיט T r o  n s
s * b  w  n  » a m i » i ח  d t i

טןן ױי p נ h o t ;אי t o d  disbd n s מ ױיז ס
 ױניאן־ און פלאן ארבײטם שלעזינגער׳ם בר. מיט אײנשטימיג איז 2 לאקאל פון עקזעסוטיװע
 אױם־ באגײסטערטע א איהם גיבען 9 און 35 לאקאלם פון באארדם עקזעקוטיװ — פאלי־סי.

 קלענערע די מיט אמ ׳48 ׳סו ןלאתאלם םו עקזעקוטיװעס די מיט כאראטוננען ױ — נאמע.
פארטגעזעצט. ווערען ,23 אמ 82 ^ לאקאלס

 אסט *ום ערוועוזלוננ זיין נאר נלייך
 אינםערנעשא־ דער םון ■רעזידענט «<ס
 ארייננע■ שלעזיננער נר. זיר האט נאל,

 אנטשלאסענ־ או| ענערניע מיט װארםען
 אויםבויאונגס־אר־ נרױםער דער אין הײם
ױניאז. דער םון נײט

 ארכייט און נאשרענסט איז *ייט די
 װא־ ערםיכע אין שיעור. א אהן דא איז
 נײער דער ns םען, ערװארםעם ארום, נען

און אנםאננען, שוין זין־ זאל פלאות־םיזאן

 און םאדיירען ניט צ״ט קײן טאר םען
 דאו- ארבײט װייטערע םאר פלענער *<ע
 שםי־ דאר(« מען װערען. *וגענרײט פען
 אויםלענען און ױניאךאײזען דעם דען

 די טעטיגהײט. וױיטערע םאר װענ דעם
 פרעו. דארום האט 1װאכ« צװיי לעצטע

 י1אוי הױפטזעכריך אפנענענען שיעזיננער
 עפזעפוטיװ די מיט באראםוננס־ארבײט

 נױ 1אי לאהאלעז קלאױז אילע םון באארדם
לא־ די םון םארײאלטער די טיט יארפ,

w ?לװלענדער i ט כאארד נט ד  מ
יאהר גױגעןקומע פאר אכרימענט

 םיט באצלהונגען פרידליכע די — זעלבע. די םארבלײבען באדיגגונגען אלע
יאהר. 9 םולע אן שױן האלטען באלעבאםים קלװולאנדער די

 pc באאדד דזשאינט קציװלענדער די
 נארמענט לײדיס אינטערנעשאנעא חור

 ארום נעםם װעלכע ױניאן, ױאירקערס
 און ?אאוס די םון ארגאגיזאציצס אלע

 וזאם שטאדט, דער אין דחוסמאכער
 נ^וועםבער, סטען דעם םרײטאג, לעצטען
 אגריםענט איצטיגעז ביז דעם באנײט

 גארמעגט לײדיס ?ליזולענדער דער םיט
 סאר אסאסיאײשאן םאנופעיןטשורערס

 איצטינע ביז אלע יאהר. קוםענדען דעם
אוםסארעגדערט. בלײבען נאדינגונגען

 דער pc אעזער די סאר װעלען םיר
 װערטער־ איבערגעבען -נערעכטיגקייט״

 װאם בדיעף, א םון איגהאלט דעם ציו
 טשארצז בר. םון בא?וםען האכען טיר

 pc ארבײט דעד װעגען ?רעיגדצער,
 איז װעלכע ?אםיטע, קאגפערענץ זײער

 י,pאטאפסp ברידער וײ םון באשטאנעז
:םאאנט װי זעאכסט, איחם און םריענד ברודער
 אגרימענט אונזער םון באנײאוננ ״די

 אונז סאר באדײט יאחר קומעניען סאר
נײער v סון אגהױב דעם קאױולאנד, אין

 ?אאו? אונזערע םון לעבען דעם אץ ערא
pn נייג־ דאס איז דאס דרעסמאכעה 
 קאצעסטי־ א צײכענען םיר אז מאצ, טע

 באצעבא־ אוגזערע םיט אגרימענט װען
 האבען יאהרען םריהערע די אין טים.
 שװערע־ םאנכע דורכגעםאכט אםט םיר

 ניט אויך איז מאל דעם און קײטען,
 רוהיגע און <וטע איבעריגעס קיץ געװען

 םארשטענד־ « צו סוםען צו אויסזיכטען
 ?אטיטע די באקעבאטים. די טיט ניס

 םאר־ דורכםאכען גענוג אםט געטוזט האט
 הא־ זײ אײרער שװעריג?ײטעז, שידענע

 דזשאינט דער צו ?וםען נע?ענט בען
 דעד אז טיטטײלען זײ pv באארד,

 אוױי געװאחנן באנײט איז ?אנטרא?ט
.1928 יאוזר אין *וי באדינגונגען דיזעצבע
װע־ ?צאי אלעםען םאר זאצ עם כדי

 באנײאונג דער םון זויכטיגקײט די רען
 דעד• דא דארו* אגרימענט, אונזער םון

אג־ ?ציװצאנדער דער אז װערען, מאנט
)2 זײ• זוויף (•לוס

 וױכטיגע אגדערע .אלע םיט און סאלען
םיהרער. און ױניאן־טוער

 עקזעקוטיװעס די סיט מיטיננען די
 איבער־ געװען זײנען יאקאילעז אלע םון

 װיכטיגקײט. נרעסטער דער םון הויםט
 האט אװענטען זעתס םון פארלויף אין

 מי״ ספעציעילע באזוכט שלעזינגער פרעז.
 סון באארדס עקזעקוםיװ די םון טיננס

 אנסאנגענדיג יאקאל, קיאוס איטליכען
 דא־ ,2 אקא<5 םון עסזעסוטיװע דער םיט

 נאװעמבער, טען8 דעם אװענט נערשטאג
 םיטינ־ די אווענט יעדען כסדר דאן און
 שייםענ־ ,p 48א 3d, 10 צאקאצם םון נען
 די pc םיטיננ םאראײגיגטען א םיט דיג

.23 און 82 ,3 לאקאלם םון באאררס
 מד איז 2 ^אקאל pc באראטונג די

 אינטערעסאנטסטע די pc אײנער וועז
)cm 9 פון סילום

 נאנ־ װײס, שלעזיננער,
 נײ סאםאפםסי און לקר
ימנװענמו ל. אװ פ. א.

 איינטערנעשא״ די פארטרעטען װעלען
ארליעגס נױ אין נאל

נאג־ איזידאר שלעזיגגער, פרעזידענט
 אב. און ,6 לאקאל םון װײס מאנני לער,

 םאר־ װעלעז הליװלאנד פון ?אטאװסקי
 אינט. דער סון מעמבערשי• די טרעטען
 בײ ױגיאן װאירקעיס גארםענט צײדים

 דעד םון סאנװענשאן האי־יאהרינער דער
 ?וםענדיגעז זועט װאס ל., אװ ם. א.

 ער־ נאוועמבער, טען19 דעם םאנטאנ,
ארלינם. נױ איז װערעז עפענט

נא״ אין האט שאעזינגער פרעזידענט
 ע?זעקוטױו ,דזשענעראל' דער םון מען

 דער צו רעזאאוציע א צוגענרײט באארד
 שיאדערט ער װעאכער אין ?אנװענשאן,

 ױניאז דער םון סיטואציע איצטינע די
 אז האםנונג, די אויס דארט דריקט און
 ביז וױ אזוי פונהט װעט, פעדערײשאז די

 געבען װײטער און אא/נס טזזאן אהער,
 ?אאםעראציע און היאןי נויטיגע יעדע
 םיהרער־ נײער דער אונטער ױניאן דער

 אגרי־ גײע די דורכצוםיהרען שאםט,
 אינ• דרעס און קאאוק דער אין מענטס

 נא״ דער אין יארק נױ םון דוסטריע
צוסונםמ. ד.ענטער

 נױ םארלאזען ײעלעז דעלעגאטעז די
 אלע Tt וועלען איז ײאה ענדע יאר?

 אין מאגטאג ארליענס נױ אי| טרעםען
םריה. דער

 פיהרער לאקאלע פון באראםונג װיכטיגע
אױפגאבעו ױניאנ׳ם דער װעגען י

t קוקמענױמו פארז o .
 אלע פון משערלײמ דיי און מענעחשערם די דירעקטארם, אװ באארד די

 קאנפערירען שלעזינגער םרעזידענם און לאקאלען באארד דזשאינט
פראגען. ױניאן וױכטיגע זעהר װעגען

 איז נאװעםבער, טען7 דעם טיטװאר,
 איגטערנעשא״ דער םון ביאדינג דער אין
 זעהר אוז ערשטע די םארגעסומען נעל

 ב. ברודער מיט קאנםערענץ װיכטיגע
 פרעזידענט נײעם דעם אצס שאעזינגער

איגטעתעשאנעל. דער םון
 1אי קאנפערענץ דער פון צװעס דער

 םון לאגע די אפצושאצעז גענוי געװען
גױ גאנצער דער כוון און אא?אלען די

ם□ פארצייכניס אעה^לט
M גוםער ,גערעכטיגקײנ/

ט ״  שלוסען. נ״עס, .2 ז
םיגג ^ ?ײט שאעפ §ון םי  — באארד דז

ן רעדעס צווײ װאנדעד. חערי ו  ירעז. ו
שלעזינגער.

 פאלין• ם. — יײדוש יןגר1לאדזגלז® •4 זײט
ען שםיםען, י,1ברי .5 ?ײט עוגג  ם. — םי

רודין. ם. טאליש׳ עםיל קיפניס,
ט ײ עדיסאריעלס. .6 ז
ט ײ ז גאמיערס־בילדעי .7 ז י מ י א ר ײ  — י

חרפ 88 לאקאל צאנג. ח. ן וי ײ  א ן
בױרא. לײבאר

 חעלין. פי — ײגיאז«ײ«*נאפימז •8 זיימ
 (גיאגייוישא םינילזנװיפש .3 .9 זײט

. ( ז מ י י י ג vup̂ •צלדןופו! n yv סג <ײם nvwi*

 יוניאז חנר צודשען מנפערענץ *טיציעלע ערשטע
ן3ייש3טי308 פמןרוחןסנ און

 װײס־פרעױדענט און נאגלער מענעדזשער געגעראל שלעזיינגער, פרעזײדענט
 pc הױפט־פדנקט דער — באראטונג. דער אין זיך באםײמגען רײזבערג

אגרימענט. פון אױםגאגג דער איז םארהאנדלדנגען די
 נא־ טעז14 דעם נאכםיטאג, מיטװאך

 האטעל אין םאתעקומעז איו• וועמבער,
 צװישען ?אנםערענץ ערשטע די מע?אלפין

 מאנוסעקטשױ דחנס pc םארםרעטער די
 םון םארטרעטער די pא אסס׳ן רערס
מניאן. דער

 דערװיםצן פרעם, צום געחען םיר וחנן
 חא- צדדים בײדע וױ נאכדעם אז ױך, םיר
 וועגען דורכנעחנדם אמעםיין pv זיד בען
 אז ,tnvujH שלאסעןvב איז ליגע, חןר

n ױניאן דער צוױשען חויפנדפוגסטען 
pm זאלצן םזונופצאטשוחנרם דחנס די 

 צװיײ v וחנחנז ^יטגענוםעז עוישט
 ותט שלעזיגגער פחגז. וחנז ,utoinvs טצר

ירלינט. נױ pc צווײקקוםנן
---------------*v ' י t ב n n

 צאהא״ םאכער צרעס די pc געדזשערם
פ דורך אוז לען,  ברודעד טענעדזשער, מ

 ברױ דע«*ורטםענט. דרעס םון רײזבערג,
 דזשאינט דעם םארמרעם נאגלער דער

 די שאעזינגער •רעזידצנט pv באארד,
אינטערנעשאנעל.

 בא־ וועט ױניאן דדעסםאכער די
 סא־ װעט זי ווען ױין צוסרידצן שטיםט

 איה־ םיז אינטעחוםען די באשיצען גען
m ארבײטער די סון און םימגליחנר 
 די אוסן. םרידציכען א *piv אין

 אין זײנעז ױניאן חנר טון סארםחוטער
 קאגפע־ דער צו 1גע1<עגא גײםט דיזען
 בא״ דארט וועלען ױי אױב pv ירעגץ

o געגענען n וחר סענםיםעגם, תלבאי 
*pr ר זײ מ —נימ אויכ צופריחנן. זית זי

 שא״ צו כדי באארד, דזשאינט יארקער
 באגריוי אביעקטױחגן אן זיו םאר םען

 אונ־ אדםיניסטראציע ױניאז די אײדער
 פרעזידענם סון םיהרוגג נײער דער טער

 אויםצוארבײטען צו טרעט שלעזינגער
 קוםצנדען פאר׳ז טעטיגקײטס־פלענער

סיזאזי
pv זיד האבען <ןאגםעדענץ דער 

 אװ באארד דער חוץ א באטײציגט, אויך
 די מענעדזשערם, לאקאל די דירעקטארם,
 דיסט״ די צאקאלען, די pc טשערצײטע

 פרעזידענט און טענעדזשערם ריקט
שאעזינגער.

 א געטראגען האט סאנסעחננץ די
 ארגאניזאציאנעלעז pv ערנסםעז חעכםט

 םון םארשטעוזער אצע און כאראקטער,
 לאקא״ באארד דזשאינט םארשידענע די

 גע״ דעם וועגען באריכטעט וזאבען לען
 ארגאניזא״ דיערע pc צושטאנד נויעז
 םי־ דער טאמענט. איצטינען אין ציעס
 רעם באשעםטינט נישט זיד האם טינג
 םאר פלענער אויסארבײטען םיט םאצ
 גײ אין באלד װעט דאס צוקונםט. דער
 נויט״ אבער איז םריהער געשעוזן. כען

 אײ• די אויםצוםארשען געײעז װענדינ
 געװא״ געםאן איז דאס און לאגע נענע
אוםן. אויסםירליכען אן אויוי חנן

 די סון מענעדזשערס די װי נאכדעם
 pc pv דיסטריהטען די םון צאשאצען,

 בא״ נענוי האבען באארד דזשאינט דער
 םיט שאעזינגער ברודער געמאכט האנט
 יױ דער pc צושטאנד איצטיגעז דעם

 pv פרעזידענט גײער דער האט ניאן,
 האם וחנצכע רעדע, תאנסםרוקטיװער א

 אעמעדעםאנטע זעהר טך א אנסהאלםען
 סײנתג pn אויםגעשפראמז נעואגסעז,

 דזנך pv דארוי צס וואט חנס װענען
0 v n  %*tv c i M
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י«הר סוםענױנען פאר׳ן
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 וואס פונתטען, צוױי םארמאגם ריפענט

̂וק שום קײן חאם עס  נעכד םארקעט, חיצ
 ארנייט װאמנן 40 גאראנטירטע די ליך,
pa אר־ ■ר^צעגטיגען אײן אןן יאחר 

 םון ארבײטער די פאר םאנד בײטס^זען
 אזעלמנ םאד און שעפער אויטסײד די

ארבײטסלאז. זײנען װאס ארבײטער
 יאהר םון אגריםענט ערשטען איז

 קײז געװעז נישט אינגאנצען איז 1919
 ארבייטס־ פאר •ראװיזיע װעגען «וג?ט
 אין איז עס ווען נאר גאראנטיע, אאזע
 לאנע געדרישטע די געקוםען 1920 יאוזד

 כא־ די האבען אינדוסטריע, דער איז
 » םאדערען צו אנגעהזיבען לעבאטים
 ױניאן, די אובײטס־לױן. םון רעדוהציע

 צורײר ענטשידען האט ׳זיך םארשטעהם
 באארד די פארלאגג. דיזען געוױזעז

 םארנעשלאגעז אבער האט רעפעריס אװ
 אוים׳ן םיאגע דאזינע די דיססוטירעז צו

 פאנופעהטישורערס די זאל םען אז גרונד,
 וױידד&עס, די רעדוצירען צו דערלױבען

 באקױ דערםאר זאאען ארבײטער די און
 דע־ זינט ארבײטס־גאדאנטיע. א מעז

 גזד־ מאא צװײ ױניאן די ריאט מאיט
 גרעסערע געקראגען אויך און םאדערט

 צו געבראכט האט דאס און װײדזשעם,
 אין וױידזשעס םון סקײל העכסטעז דעם
 װעלכער אינדוסטריע, קליװלענדער דער
 װײדדמעם דעם איבערטראפען נאד האט

 די װען יאהר, דאס ,1919 פון סקײל
 העכ־ זײער דערגרײכט האבען װײדזשעם

 דרעס און קלאוס נאנצען אין םדרגר. סםע
אמעוײקא. םיז םארחעט

 די םאר איז ארבײטס־גאראנםיע די
 װיכ־ גרויס פון ארבייטער <ןאױולענדער

 אז איז, דערםון פרינציפ דער טינקײט.
 נאראנטירט האבען זאא ארבײטער דער

 אדער יאהר, א ארבײט װאבעז 40פולע.
 דער םאר אנטשעדינט באהופען זאא ער

נים. ארבײט עד <ואס צײט
 אױס־ צײם אאנגע א האט פאאן דער

 אונזער איז םונקציאנירט געצײכענט
 איז אומצוםרידענהײט די מארקעט,•

 פאהט, דעם דורך ענט^טאנען עדשנז
o םון װאס n אין באויז האבען פאאן 

 די אין ארבײטער די •ראםיםירט םואען
 טאקע האבעז זועאכע עעפער, אינסײד
 אנט־ אדער ארבײט װאבען 40 באקוםעז
 אדבײט. אהן צײם דער םאר עעדיגונג

 אהן געבאיבעז זײנען װאס ארבײטער, די
 נעארבײט האבען װאס אדער דזשאבס

װײי־ האבעז האנטראקטארס, אויטסײד בײ
מ ־  ױניאן די פראםיטירט. דערפון װאס נ

 נעקעמםט אאנג יאהרען דעריבער האט
 װאם ארבײטער, די אויך אז דערםאר

 װאס אדער ארבײט אהן געבאיבען זײנען
 סאנטראקטארם, אויטסײד בײ ארבײמען

 םון פי־אםיטירען םוא האנען אױך זאאען
 ענד^יף עם איז 1928 איז אגרימענט.

 םארברײטערעז צו געליבנען ױניאז דער
 מאגוםעקטשורערס די אגריםעגט, דעם

 נעװאאט, נישט אנדעחט אבער האבען
 םון פראצענט 1 םון פונקם דער אז

 דעם פאר געהן דארוי װאס וױידדןןעס
 פרא־ זײן באויז זאא םאנד, אינ^וחגנס

 זאא און ,1928 יאתר פאר׳ן
 דעם איז ײערעז אריינגעשםע^ט נישס

אגריםענט.
איז עס זועז אז קאאר, איז דערפון

 באנײען צו געפומעז יאהר הײנטיגען
 גע־ אויך םיר האבען אגריםעגס, דעם

 דא״ דעם באנײעז װענעז םראכטעז מוזם
 דער פאר םאנד. •ראוױזארימעז ?יגעז

 קאאר, אן אנהויב םון געווזןן איז סאםיםע
 די טאר •ונקט אראװיז^אז דעם אוזן אז

 צײבענעז, ניט אגריםענט דעם ױגיאן
 םיטג^ײ אאע םאר זארגען םוז זי וױיא
 אז געטראםען, פוגקם האט עס דער.
תז  פאר־ די געםיחרט האט קאםיטע די ו

 סאנוםעק^ױ דדײ זייגעז האנדאוננען,
 חאט דאם און ביזנעם, םון אחיס חנרס

 בײ ?ווועריגסייטעז געװיסע םאראורזאכט
 סא• געװען זײנען עס מאנםערעגצען. די

 גע־ ןזימען אויסזיכטע די ווען םענטען,
 א םאר פרײאאכע סײז גאר גים ווען

 דער אבער דאנפ א אגוײםענט. גײעם
 סאםיטע אונזער םו? ענטמלאסעגחײט

 אין ױגיאן דער םון מיהרער די םון און
 אײך איםמטאנד םיר זיעען ןןלנעםיין,

ב׳מורח, פרײאאכע די אסװזאנזנן איצם

 בא־ איז 1929 פאר אגריםעגט דער אז י
 װאס פונקטען אאע םיט געװאחנן נײט
 ענט־ האט 1928 םון אגריםענט דער

זזאאטען.
באאעבא־ די םיט פארהאנדאונגעז די

 דורך גע-װארען אנגעםיהרט זײנעז טים
 םון ט׳טערםאן דער םרענד, אואי ברודער
 קא־ ברודער באארד; דזעאינט אונזער

 צױ אײדזשענט, ביזנעס אונזער טאםסקי,
קאםיטע: םאאגעגדער דער םיט זאםעז

 טיאי סיאװערשטײן, י. סא^אטאז, נ.
 םראנק גארדאן, סעם טורס, םעם שװארץ,

 אי־ םראנק מאגיסטרא, דזיטאו כאלופקא,
לןרײנמער. ט״ןאראס און בערטי

 מיטי די אז באװײז שענסטען דעם
 העכטט זײנען ױניאן אונזער םון גאידער

 די פון אויסגאנג דעם טיט צופרידען
 דערםון, זעהן מען קען פארהאנדאוננעז,

 דדשאינט םוז מיטינג לעצטען בײם װאס
 נאװעם־ פען8 דעם דאנעױטטאנ, באארד,

 אײגשטײ געװארעז באישאאםען איז בער,
 אגריסענט די הערצי׳יך דאנקעז צו םיג

 באאםטע אלע םיט צוזאםען סאםיטע
 אדבײט, אויסגעצײכענטער דער םאר
אויפגעטאץ. האבעז זײ װאס

 געװארען בא^יאםען אויך איז עס
 ׳טמווח־ ספעציעלען א אראגז״טירעז צו

 פון .באנײאונג די םײעדען צו אװענט
 די־ צו אײנצולאדען און אגריכיענט דעם
 פון באאםטע הויפט די םײערונג זער
 שלע- פרעזידענט ספןציעל ױגיאז, דער

 הא־ מיר אז אלע פיהלען םיר זינגער.
 הריזיס, ^ײערען א דורכגעמאבט בעז
 רע־ גוטען א םיט ארוים זייגען מיר און

 הע־ פיר װעאען אן הײנט םון זולטאט.
 װיײ טאן געםיט גרינגערעז « םיט נעז

 אײ־ אונזעדע םאר ארבײס גוטע טערע
 מיטגלײ דער םאר און םיטגלידער גענע

 אינטערנע׳טאנעל אוגזער פין דערשאפט
בכלצ.

ן •«יוס ן י ן י )1 ײ
 דער סון עקזעהוטוױע די װאס םיטינגען

 עס װען חאט ארגאניזאציע אפערײטארס
 זעלבסטםאר• אי? עס איגעהאיטען. איז

 פון מעחר איז 2 לאקאר אז עטענדליך,
 דעם אין פאראינטערעםירט לאקאיען אלע

 קאנװעג׳צאךקאםיטע דעד םון בא^לוס
 םײקערם. ריםער די םאר לאקאל א װעגען

 יא־ דיזעז בײ באזוך שלעזיננער׳ס בר.
 זײנע באראטונג ברידערליכע די קאל,
 אסערײ־ די םון עקזעקוטיװע דער םיט

 און דערסיערען םון אוםן זײן און טארס
 דערצילטע די סוף צום און איבערצײגען

 עקזעקוטיװ דער םון אײגיטטיםיגסײט
 פלענער ^עזינגער׳ס פרעז. מיט באארד

 נאהעגטער דער פאר פאליסיס ױניאן און
 בעסטען דעם געליםערט האבען צוקונפט,

 רײחען אונזערע אין אבװאהל «ז באװײז
 מיסםאריטטענד־ ביסעה א פאראן זײנעז
 אײגעטײ םעסט אלע אבער זײנעז ניםע
 און בויען צו נױםווענדיגקײט א םאר מיג
 קרעם״ אלע מימ ױניאז די ^טארהען צו

 םאר זיך נעםען צו נלײך טאקע און טען,
 געדויערט האט םיטינג דער ארבײט. דער

 אנװע־ איע און שטונדען, םיר אריבער
 אינטערעס גרויסען פיט 'האבען זעגדע

 םארגע־ ^יעזינגער׳ס פרעז. נאכנעפאלנס
 הױ דעם פאר פלעגער אקציאנס שלאגענע
 געדאנ־ זײנע אויך און סיזאן םענדיגען

 ױנ־ די װאס שריטע גויטיגע רי סכח העז
 פרא־ א צופאסען נעםען גלײך דארף יאן

 די םיט האנפערענצען די פאר גראם
 באנייאונג די װעגען באלעבאטים שלאוה

 עט־ אין אגריפענטס אלנעפײנע די םון
ארום. מאנאטעז ליכע

 עסזעקױ דעם מיט מיטינג דער אויב
 אינטערע־ געװען איז 2 לאהאל פון טיװ

 םײ דער איז קאנסטרוסטיװ, און סאנט
 װידער געװען לאקאל פדעםערס םון טיגג
 איז שלעזינגער בר. חארציג. און שעהן

װאריסקייט מיט געװארעז עמפאגגעז דא

 פיהרקו ל*ז»מ פון כאראטונג וויכםינע
אוי&גאכמו ױניאנ׳ס דער װעגען

)1 זײ■ XI• (#לוס
 די אז װעוען, געטאן צוקונםט נאהענטער

 פארזי־ -זאל ױניאן דער םון עקזיסטענץ
 האט שלעױננער ברודער װערען. כערט

 אז פאדלאגגט, פיהרער ױניאן אלע םון
 רעקאנ־ דער צו צו טרעטעז זײ ״אײדער

 זײ מוזען ױניאן, דער םון סטראק^אז
 אײגע־ זײעדע ריקאנסטראקטעז םריהער

 און ױגיאן דער * װעגען געדאנקען נע
אויםגאבען״. דרינגענדע איהחג

 זיך האב איך װאם אלעם דעם ״פון
 עטריבע לעצטע די אין אנגעזעהען

 זאכ־ און ערנסטען דעם םון און חדשים,
 אײך פון האב איך װאם באריכט, ליכען
 צו איך וױיס געזזערט, אװענט הײנט

ױניאן דער םון צושטאנד דער אז גוט,

 ;כא סאםיפע נאסםאנער
 דעו װענען רינפעפ

לאגפ דארפינער
םא בר. װײס־פרעזידענטעז, די  און נינ

 װאך לעצטע האבען װעלכע ברעסלאװ,
 אין באסטאן אין טעג פאר א םארבראכט

אל דער םון אינטערעסען די שאנ  אינטערנע
טע אלס  לאגע די אוגטערזוכען צו קאמי
 צױ דעם און מארסעט באסטאגער םיז

ד אנ ט אז, דער ׳פון ^ ען ױני ײנ  צוריקנע־ ז
 צו כאריכט א איבערגעגעבעז און הומען
 םארםלאנ• דער וועגעז מלעזינגער פרעז.

אנעלער טערטער אצי אניז  אין לאגע ארנ
ם. יענער ד א ט מ

ך האט ער וױ גאכדעם  אויס־ נריגדלי
טע דער םון באריכט דעם געהערט  קאמי

 צו באעלאסען מלעזיננער פרעז. האט
ט ױין וױדמעז ײ  מיט־ פערזענליכע און צ

 אזוי לאקאלען באסטאנער די צו חילוי
 םון ציכיקסוםעז נאר װעט ער װי שנעל

 םע־ אמעריסעז דער םון סאנווענ׳שאז דער
ײטאן לײבאר. אװ דער

 איז הלאוקםאכער טויזענדער די פון און
 װיכ״ עטװאס אז און ערנסט <וי טעהר
 בין איך און װערען. געטדואז םוז טינעס

 ^לע־ פרעזידענט האט — איבערצײגט,
 םיר אז — ערקלערט, װײטער זינגער

 נויטיגע די און כוחות די םאדמאגען
 ערנ־ דיזע סען מען װעלכזנ מיט םעניטען,

 ערפאלג דער ;באנעגענען לאגע סטע
 אײניג־ אונזער םון אפהענגיג בלויז איז

 איצטיגען אין געיטלאסענתײט און קײט
 די םון װילען דעם םון און םאפענט

דרעסםאכער*. און קלאופ
 אײ־ עאר אםיל װאדיםען א םיט
 האט טעטיגסײט עגערגי׳טע און גיגקײט

 דער אין ״טפעט יטלעזינגער פרעזידענט
 אינטערעסאנטע זײן פארענדיגט גאכט
רעדע.

 שלעזיננער פרעזידענט װי נאכדעם
 שאנםזד זײנע פארענדיגט האבען װעט

 .עקזעקוטיװס, לאקאל אלע מיט -רענצען
 באראםוננ צװײטע א םארקומען וועמ
 םיה־ לאקאלע איז םענעדזשערס די טיט
 טעטיגקײטס־ א אױסצוארבײטען רער

טעטיגקײט. ױניאן באלדיגע םאר פלאן

 אײגמטיטיד גרעסערע א געטראפען און
 צװײטענס, ׳און סאלידאריטעט און ?ײט
 געװאר אויד באריכטען די פון ן[ר איז

 פאר• יאקאל ■רעסערס דער אז געווארענ
 םעס• גוטמטעחענדע •ראצענם 70 מאגט
 לא• אין אלעמעז םון סארזיכערט בערס.

 לאקאצ- דעם םצד חױיטזעכליד און קאל,
 כרעסלאו, ירעזידענט וױיס מענעדדטעו/

 פולע געכען איחם װעלען ■רעסערס די אז
 אויפ- שװערער און גרויסער זײן אין הילן?

 צופרי- א שלעזיננער ■חנז. חאט גאבע,
 מיטגלידזןף די מיט געזעגענם זיך דעגער

.35 לאקאל םון
 ׳מלע- בר״ האט טיטיגג גרויםען א נאן
 חןר מיט אװעגט דינסטאג געהאט זינגער

 םיני׳עערס^ די ,9 לאקאל םון עקזעקוטיװע
 בין פארצױגעז זיך האט װאס מיטיננ, א

 #«רעז ארײזי נאכט דער אין עפעט
 םיטיגנ דיזעז םארלאזען האט ^לעזענער

 נאכ- צופרידענחײט העכסטער דער מיט
 שניידער די םון עקזעקוטיװע די װי דעם
 ארומגע- אוםן אלזײטינען אז אױף האט

 װאס םראגעז אינדוסטריע;< די רעדט
 דער םון איצט ױניאן דער םאר זײנען

 זיף האבען זײ און װיכטיגקײט גרעסטער
ג אלע םי טי ^  גונ־י צו אויסנע^פראכעז אי

 װאס טעטיגקײט םון פראנראם דער סטען
פארגעבראכט. זײ פאר האט ער

 םון און 10 לאיןאל פיז מיטיננען די
 םארגעקוםען זײנען לאקאלען קלײנע די
 וועלען םיר און װאך דער אין ׳טפעט צו

 גזד אנדער אן בײ באריכטען זײ װענעןי
לעגענהײט.

 זיו זענענם זינטאן נר
 טעםכערס ױ םיפ

: 2 לאפאל פון
 נא״ טעז6 דעם איווענט, דינסטאג

 םארים עקס־פרעזידענט האט װעםבער,
 מעםבער־ ךער םיט געזעגענט זיך זיגפאן

 גרויסע א אויף צוױי לאסאל פון ׳טיפ
 װעלכע אין חאל, ברײענט אין טיטינג,

 ג00 קרוב באטייציגט זיך האבעז עס
םיטגלידער.

 י1אוי אנװעזזנגדע צאהל גרויםע אזא
 צו איז מיטינג מעמבער געװײנליכעז א

 עתזע־־ דער װאס פאסט, דעם צושרײבען
 אז אנאנסירט האט לאתאא םון קוטױו

 געװעזענער דער זיגםאן, מאריס ברודער
 האבען װעט ױניאן, דער פון פחגזידענט

 טיט געזעגענען צו זיך געלענענהײם א
 אפערײטארם םון םײל און רענק דער

 םון ערעםענונג דער נאך גלײך לאקאל.
 לאסאל, םון טיעערמאן דער האט םיטינג
 ווערטעד װאריםע אין װאכטעא, ברודער

 גרוי־ דער און זינמאן, בר. פאדגע^טעלט
 םיט רערע זײן באגעגענט חאט עולם סער

 ברודער באגײסטערונג. אויםריכםיגעד
 זיך אוםן װאריטען א אויןז האט זינפאן

 און 5םאי און רענק דער מיט געזעגענט
 געזואונ^ען יג6גענענזײ זיד האבען אאע

זיי־געזונט. הארציגען א
 אי? געזעגענונגם־רעדע, דער נאך
 אפעלירם האט זינםאן בדודער װעלכער

 גרוײ א םאר קאמןי אין אײניגהײט םאר
 םי• דער האט ױניאן, ^טארקער און סער
ביזנעס/ ״רוטינע זײגע ערלײדיגט עינג
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םאנהעפעןאפערא אין נרױסעריוניפירײוניאןכאל
 רייכער — הױז. אפערא םאנהעטען אין ,1929 פעכרואר, טען2 דעם שבח,

 •יסאדידי דער םון באטײליגונג דער םיט פראנראם גרויםער און
קאטפאניע. פלייערם

 קאםיטע אקטױוע און ענערגישע א
 אראנדשירען נענוםען האי־יאהר זיך האט

 ױניטײרעױניאן יעהריציכע מעהנע וײ
 צװײטען דעם שב\ז טאנץ־אונטערנעמונג,

 אפערא״ םאנהעטען דעד אין םעבדואר,
הויז.

 עדױקײ^א־ דער פון םארלאנג אוים׳ן
 דעאע־ לאקאל יערער דואט קאםיטע, נעל

 אראנדז^- דער צו םעםבערס דרײ גירט
 די כרעגגט דאס און קאםיטע, םעגטס

 םיט םארבינדוגנ דירעסטער אין לאקאלס
אונטערגעטונג. דער

 װאס ױניאן, אונזער םון םיטגלידעד
 אראנזמ״ דער אין באטײליגונז זיך װילען
 דאנקבאר• ם*ט װעלען קאםיםע, םענט
 קענען זײ 'וערען. אױםגעגוםעז קײט

 אםיס, עו׳יוקײמאנעל אין םעלדעו זיר
 סא־ העלםען און סטדיט, םע16 װעסט 3

ערפאלג. אן פא• רעױניאן n כעז
 קוםעז װעלעז םיטטײלונגעז וױיטעחנ

 ״נערעכטיג־ נוסעחנז שוטענדיגע די אין
ײט/  אז ני̂ב פארנעסט דערוױיא פ

̂• איהר םוזט פעברואר צוױיםען דעם  חא
 םראדיציאמניער דער פאר פריי טען

̂יכמן אין חגיוניאן, יתיםי  מאנץ- הער
tm 6 פון ד*ל n u mחויו• *זגרא

njmie פרײםאג,

קלאןק פןן ארו83 חעאינט פח מיטינג
יזניאן װעסטאמר אח

םעקרעטער־טרעזשורער. װאנדער, חעררי פון
A •

g דזע. דעם פון םיטיננ רעגעלער 
ר ר ״  סינד געװ,חנ[ *•נעתאלטען 1א' ג

.1928 טען,31 ועס *וקט*בער װ»ך,
סט,לער. ם. נר. טשערמאן

װ ב,«רד דער . פ ניט דירעשם,רם , , 
 סי• דעם םון נאריכט ם^צנענרען דעם

״ װאס טיננ,  רעם אפנעחאצטען האבען ז
:1928 ,סטאבער, םען29

 ג,»רד דער םון םיטיננ רענעצער »
 נעװא־ 1,פנעחאצטע איז דירעקםארס אװ
 את• טעו2« דעם אװענט, מאנטאג רען

 אינםער־ דער םון «וםיס דעם אין ם«בער,
נע׳פןונעצ.

רישי• צ• ט׳שערםאן
:קאםיטעם

 סטריי־ די םארטרעטענדינ באנגא, בר,
 און ערש״נט םיצצער, ע, ה. םון הערם

 איהם וז,ט נאנצער בר. «ז ערמצערט,
 טיט באראטונג א נאך ראם אינםארסירט

 זײ האנען מענערזשערם צ,תאצע אײנינע
 פון ?ןוםיטע א אפצושטעצען באשצאסען

 י1אוי זאצען װעצכע םטרײתערם, 2 נצויז
 די• נענעז סםרײפ דעם אנםירעז װײמער

 אזא נענען איז באנגא בר. פירמע. זער
 אינער־ איז ער װײצ אראגרז׳שםענט,

 t*P 2 פון ק^טיטע א םיט אז צײנט,
 ער ײערעז. ,נגעםירט נים םטרייה דער

 זאצ קאםיםע די אז דארום, פארצאננט
 םענשען, 3 מײנינםםענם םון באשטעהן

 •ערזענציך אז,.ער אויך, ערקלערם ער
 דער םים צופרידען םאצשטענדינ איז

 *ג־ איז םטרײק דער װי װייזע און *רט
 1יוני, די איצס. ביז נעװןורעז נעפירם

 דעם מענציכעם אצעם געטאן ה*ט
 איז עס אוינ און נעוױנען, צו סטרײק

ד  סעטצען צו געצוננען נים יעצט ביז נ,
ם  שוצד, ניט סײנעםם עם איז םםרייק ת
 נעווען נימ זײנען אוםשטעגדעז די מײצ

. גינםטינ.
באשצאםען, װערט נאראםוננ 8 נ,«ך

 ,ישםעצען זיך זאצ 3 םון קאםיטע א אז
 םםרייז, דעם װייםער אויוי אנצופירען

 *r^n וואם רעציעןי, פון ם,־םע די און
 סאםיםע, דיזער צו װערעז אויםנעצאהצט

 אפיט דעם פון װערען באשטיטט ז*צ
 די םון םענעדזשןרט די םיט צוזאםען
 ז»צ און ,48 און 35 ,10 ,9 ,2 צאסאצען

 דזש. דעם דורך 1װערע אויםנעצאהצט זײ
אפים. באארד

:צושריפטען
 צר א אין רעקאםענדירט 2 צאקאצ

 ז,צ נאאדד דזשאינט דער אז שריםט,
 צו מיםינגען דיםםריקם סעריע 8 רופען

 דער םיט םיטגצידער אונזערע באקענע[
 אויך און ױניאן ער םיזד נע8צ *מעםיינער

 העצםען צו םיטנצירער די אויםם^דערען
 כאדינגוננען ױגיאן די בצירען8עט צוריק

 עם <8 צו גים 2 צאקאצ שעפער. די אין
 רוםעז צו שפעט צו אניסעצ פיצ״כט איז

 םיזאן דער װען יעצט, מיטיננען זעצכע8
 טראץ געענדיגם. םאסטיש שוין זיף ה,ט
 נרענ־ דאך װעט עם ז8 זיי, נצויבעז דעם
רעזוצטאםען. נעוויסע נען

 איבערנעװיזמ װערט צושריםט דיזער
 זאצעז מיםיננעו אזעצכע *פיםדדאם *ום

 נעצע־ נינםטינער א בײ ווערען נערופען
נענהײט.

 דזש. צום איבער שיקט 10 צאהאצ
 .םערפארד דעם םון פיצ8 18 נצאיד

 פײ װעגען “ריום8ניט8ם םובערסוצאזיס
•־ שםיצע. נאנצ־עצע

 *ו איבערגעװיזעז װערט אפיצ דער
סאטיטע. םינאנץ דער

צושריפט v אריין ש־קם 22 צאקאצ
אפצאמ. נרויס םיט | .m דעם אייז צאמן זיי װעצכען אין

 אצע פון פארטרעטער די )8 ױשר׳דינ <וי
 אי* דעח די נעו8ח ו*צען צ,קאצעו דיזע
 קאנדירא־ דיזע פון פאסינמייט יי נעי
 נא• ווערען וועצכע יענינע די און ט«ו,

 אטט דיזען פאר פאסענד אצם טראנט
 נא־ אויפ׳ן ײערען ארויפגעשטןצט זאצען
 נאטחל רעם םון םיטגצידער די צאם,

 :ייער םיט דאן קעגעו צאקאצ םענרעו
 ■אםעגחנ די םח װער כאשטיםען ויאוט

ײערען. ערװעחצט זאצ קאנרידאטען
 אונםערשםיצם םײננערנ דעצעגאט

 ער און נאהויפטונג אשייז׳ס דעצענאט
 אויםנע־ זאצ 22 צאסאצ אז שאר, שצאנט

 עצעק־ זײערע אפצוצייגעז װעי־ען םאחנרט
 גע־ צו אום צייט סורצע 8 םאר שאנם
 געצענענ־ 8 באארד דזשאינט דעם בען־
 אין אריינצוטראכטען זיך נרינדציך חײט

 נא־ א אנצונעםען און םראנע דיזער
 דער אמבאצאננט װאס ■אציסי שטיםטע

אנענטען. ביזנעם םוז ערוועחצוננ
 דיס- ערנסטע 18 זיו ענטוויקעצט עס
 אין אננעצעגענחייט, דיזער װענען קוסיע

 פאר־ אויסנעדריסט װערען עם װעצכער
םײנונגען. שידענע

 רי דאן םאכט ראבינאװ חנצענאם
:ערהצערוננ םאצנענדע
 םײ מעםבער 8 ניי האט, 22 צאקאצ

 װאהצןן דורכצוםיהרעז באשצאםען טיננ,
 בא• באארד דזשאינט און צאסאצע םאר

 אנ־ 18 ערװעהצט וזאבען זיי און אםטע
 דורנ• קאםיטע עצעקשאן און חשעקשאן

 עק:. דער װאהצען. דיזע צופיהרען
 «ו נעווארען באאויםםראנם איז באארד

 די װעצבען אין טאג דעם באשםיםען
 רי ווערען. אפנעהאצםען זאצעו װאהצען
 «געשטעצט8 כיט וארוס ?ענעז װאהצען
 אברזשעהשאן און עצעששאן די װערען.

 ער־ חאם צאקאצ דער װעצכע האםיטע,
 צע8 עקזאםעגירם שוין האט וועהצט,

jra8Tn:8p,| א*8צ פאר צויםעז װעצמ? 
 נעקוםען איז dp יווען אבער אסטען, צע
 סאר פאנדידאטען די עהזאםענירעז צו

 בזר פאסיטע די האט אנעםען, ביזעם
 פון PD'D8P 8 אײנצוצאדען שצאםען

 אין זײ העצנמן צו באארד דזשאינם דעם
a האנדידאטען.. דיזע צפזאםענירען t 

 באארד דזש. דעם םאר רארום בצײבם
 דיזע ??זאםענירען איז זײ הצצפעז צו

 םאר דארום נצײבט עם פאנדידאםען.
 ער־ *ו ענטײעדער באארד דזשאינט דעם

 8t8 ערוועהצעז צו נים ,דער וױיצען
קאםיטע.

op פארשצאנ 8 נעםאכט |8י װערט 
 צאפאצ םוז איינצארונג די אנצונעהם?)

 צו קאםיטע 8 ?גיװעהצעז צז אוז 22
 ?אנ־ pרpזײ ?סזאםעניר?ן זײ IPDצpה

 ײאהצ«ז. די דורכפיהרען און דידאםען
 רי אוך גנ?נוטען8 װערט םארשצאג דער
 :Dהצpרײp ווערט סאםיטע pנרpצנ80

 36 צאפאצ נארדאן, צ. ם. — 10 צאפאצ
גאצאםא. צ. 89 צא?אצ רי?ף, צ.

 אױםםעריד דאן םאכם טש?רםאז דער
 Tiptpiu8 רער אויוי ד?צ?גאטען די זאם

 און גײםאן, עקס־פרפזידענם םון חײט
 אדרעםיײמ «ו אייו• איהם םארערם ?ר

 טשזןרטאן ד?ר ב^ארד. דזשאינט דעם
 אײג?ר אצט זינםאן, מ־. רערביי צויבט

 נ?ן8נײג?טר ט?הרםט?ן האט וו?צכער
 אונ־ םון אנטװיסצוע און וואוסס dpi צו

 ער־ זיך האט װ?צבעד און ױניאן, זער
 דער את כבוד העכסם?ז רעם װארב?ז

 אונז םון dpi: און באװענונג ארבייטער
 די• םיט .jpnpw ג?שעצט חויך איםער

 פאר m שם?צם נאםערסוננ פורצער זער
IPdupu'W ווערט ער און וינסאן בר.

̂ pn צז ?אנדטע 8 ?רװ?הצ?| צו באארד
ipd זיי עשזאט?גירעןp8ר? pנדידאט?ז 
 וואוד צאהאצע זייער? דורכשירען אין איז

 אפנפהאצ־ פירצציו רארם?! וועצכע צ?ן,
ipd .די װערען jm \nvptfv *אנ 

vo'ogp \gvptvn ם^ סיס?| װ?ט» 
אין אזײנ?ר 11 ײ?םב?ר,8נ םען3 דעם

רצרפריה.
 זוארם דאם oon אשפיו רעצעגאט

ד «•pp די 18 רםpצpרp אין או א  «ז ב
 אין ארײמנםראנט זיך חאם 2 צאקאצ

 פון ?רזוייצתנ ד?ר וחצנ?? םראגע ד?ר
 םיי• זײער איו op און ,iw»p« ביזנעם

 אמט די״מ פאר קאנדידאם?! רי אז נוננ,
 דארפזנז צאהאצ וועצכען אירנ?גר םון

o פון װ?חמ ע?ואם?נירם n רזשאינט 
 ־SP צ*פאצער פיין פון ניט און באארד

po’d. ס 2 צאפאצ  קרוו?זד די m «ו ני
 אוים־ דאס N»אגצנסצן ביזדעם פון צוננ

im פין ישכם שציסציכנ r *אינדיוױתן 
1P ,ם יןופאצ ר צוי מ נ ן, או זי טו םי ס אג ? 

ךן די «בער א ט םי ס סג ט ט אג ד נאתיט ז ח  ו
אצ dp וחנר apn נען tprjpDM י ipp רי 

ע פאר פאנדיואםזמ ז י jx ד w וי ױ אז  י
די ,poapM כיוג«ס די מ צ מ צאטאיה ז

m  pmssr ו^גסט a n  ns

 צנ?נד?8ם די דאן ה*צט יינםאן בר.
:אישירם־רעדע הארצינ?

 *ום אװענם חיינט ipd:ppj בין יד8
 םפ?*י?צ?ן 8 סיט באארד דזשאינט

ppiit, צו איי דאס און T» V tm tm 
 את א< נצויב איך צ?םע|.8 אייך םים

 אץ מי נוס אזוי באארד, דזשאינט דיז?ן
 עד־ זיד איך ה,ב צאפאצ?!, אונז?רע
p ווארבמ n• אד־ םײז פון יאהר ס די 

 שונאים און פרײנד םעהר םיניםסראצי?
 דער פח פיחרער וו?צכ?ר אית?נד ווי

 נױי־ *ו אפיצו און גנ.wpװ8ב ם?ר”ארב
 שונאים׳ .פריערציכ? נ?נאנט?8ז «

8 1אי וױיצ ,“.נוד־נאי איך וױצ
 ?אנ־ I80PI זײ |pn,n *יים נ?װיטור

ארבײם. םםתקסיװא
 די אצינר דיםקוםיר?ז נים וויצ ,איך

 נאװאוע?! םיר האב?! װאם אורזאבמ,
w רעזימיד?ן. «ז n m ,די שתאים 

ח »ינ?רצימ  נא־ זוזצקן אויסצוצינ^ י
 ה»נד םײן אױםצוטייםשען ווכען םירציך

 שטײג^ אײנ?ג?ם זײ?ר אױוי צוננ
מר  אור־ םיינע ננ?מבעז8 ו»ב איו א
ttowt באשטיםט גאנץ און גרמדליך 

 דאם חמיגנ»צי?. אפיציצצ! םײן אין
און אוחאמט אײנציגו .םייג, זיינען

שלעדנגער פרעזידענט פזן רעדעס צוױי
 לעצפע חאט שיעזמגער •רעזידענט װ«ס רעדעפ צװײ איגער ד« דרוקען סיר

 דירעסטארם אוו כןןארד דער פון סיטינג דעם נײ אײנע געחאלטען, װאך
o פון p פשער• לאקמלע די מיט צוזאםען נאארד, דזשאינט יארקער גױ 

o אװעגט, טיםוואך לייט, p צוװיט/י די און נאװעםנער, זטען tmn 
נ*װ. סטען אווענט, פרײטאג גופא, נאארד חשאינט פון םיטינג כײם

 דירעקטארס אוו כ^ארד בײם
מיטינג ־־

 IPtn םון רערײאוםם זיך ח,ב .איר
 פו) צושטאנד אטת׳ן דעם וועג?ן םיםינג

IPTjs רעם און א־נחםטרי? רער 'ppjw 
 איך װי מעהר באארד, דזשאינט דעם פון

 האב איך ?ינט צײם, נאנצע די געװאוסס
 דער איבער אויםזיכט די איבעמענוטען

 אמגו זאך אײן סיטואציע. יארקער גױ
 אין אײנגעקריצט ס«עציע< מיר זיך חאט
 אום א? — איז דאס און בעדאנח, םײן

 טיר סוזעז ױניאן אונזער אימנרצובױען
 גע־ אײגענעם אונזער ענדעדען צוצרשט

 פארקומען אײר םעג דאס דאנקעןמאגג.
 אבער פילאזאםיע, אדער פראזצ א װי

 פרא• מיט שיסעז צו גענויגט ניט ביז איד
 װען פילאזאפירען. צו ניט אויך 1אי 1זצ

 געדאנהען• אוגזער ענדערמן םון רעד איך
 בײ מוזען םיר אז דערמיט איך טיין גאגג
 רוע• םיר װי לאנג אזוי אז איםאכען זיך

 םאר־ םיט צוזאםעננעמען ניט זיך ען5
 איכד זײן ניט מיר װעלען כחות אײניגםע

ציל. אונזער ערדײכען צו שםאנד
 םאר• װעגען גערעדט דא האט םען״

 וועגען אױך און שװעריגקײטען שײדענע
 ניט נעםט יענער‘ אדער דער ווא׳ם דעם

 האט איהר אױפגאבע. זײן גענוג ערנסט
 אײן באטראכטען צו םארםעלט אבער

 םינאנ־ די איז דאס און יונקט וױכטעען
 מוזט איהר ױניאן. דער םון לאגע ציעלע
 זיך םיר געםינען םינאנציעל אז װיסעז
 עס ווען וױ יאגע ערגערעד אן אין אצינד

םריחער. איו
 װען צוריס, יאהר אנדערהאלבען ״םיט

 רעאתאניזא- די אננעםאגגען זיו האט עת
 געלונגען אײר איז ױניאז, דער פון צת

קװא- םארשײחננע םח צוזאכמגצונעםעז
 האבען אציגד געלט. סומע גרויסע א

 ארײנ־ בין איך זינם ניט. געלט קײן םיר
 םיר האבעז סיטואציע דיזער אין געסימען

 לעצטען דעם אויוי כיםעל א םארבדױכם
 אויפצר און דראיװ תאתאניזאציאנס

 אצינד באארד. !־זשאינט דעם האיטזמ
 םימלעז םינאנציעלזנ אונזערע זײנען אבער

כאשחגנקט.
 באםערפען איך װיױ ״םארבײגעהענדינ

 דראיװ ארנאניזאציאנס מצטעד דעד אז
 האב איך סך. פײן מקאםט ניט האם

 סארט דיזעז אין געג<ױבם ניט סײגמא<
 אלע־ האב איך דראיװס. ^תאגיזאציאגס

 באדיײ סריגעז צו אום אז געגלױבם סא<
 ארגאניזא־ אן םון רעזולטאטעז מענדע
 אויוי װערען געםאז עם םוז דראיװ, ציאנס

 זאל עס אז אזױ מאסשטאב, גרומשען א
 איגדוםםריזג גאנצע די אױםטרײסלען

 אונםער• גארניט ג<ײכער איז גיט, װעז
 אונ־י צוגעשםימט אכעד ד^וב איר נעםען.

 וױיצ דראיװ, <עצטען דעם טערצונעמען
 הא־ באאםםע אײנינע און זיגםאז כרודער

 איז שריט דיזער או איבערצײגט םיר כען
 יעגער צו גויםוועדניג אבסאלוט נצותן
 גיט האט אוגז םון אבער קײנצר צײנג

 רעזולנמד באדײטענחג קיק ערװארטעט
% טען•

 םינאנ־ חןר וועגעז חודעגדיג ,אצינד,
 זײ אין האבען איהר םוזט לאגע, ציע^זנר

 איענאםע םון פווא< אנדצר קײן »ז נען
 צאהיען םיםגלידער די װאס דעם אחמ
 דאס איז גיט, איצם םיר חאבען דױם

p ניט אז םחנפט p בײ םומע גרויסע 
 םיר אױב דארום, צײט. יעצטיגער דער

 םאנאט דעם ביז אױםםאז עפעם וױלען
p r n, צוזאםעננעםעז דך םיר םוזען 

 אופן אזא אויןי כזזות אונזערע אלע םים
 דער םאר םעגליך םאכען זאל דאס אז

 זיך צוגרײמען און צסזיסטירעז צו ױגיאז
 װאם קאמף אוםםארםײדליכען דעם צו

 ךזשון. פוםענדען דעם אונז ערװארטעט
 םארטראכ• עתסט ויך דאתם מוזצן םיר
פ^ורברײטונגען. נויטיגע די וועגען טען

%,nr עראבערומ אוגזער םון ערםא<ג 
 איז באממאנעז איז 1910 יאחר חנם אין

o n א«־ געלונגען דאן אוגז איז עם װאט 
 און אינדוםטריע גאגצע צושמצלען

 אונ־ גאנצע א א<ס איחר ארײנברעננען
 דאן װאלט סאנטראל. ױניאףם דער טער

 די אײנגעשלאיסעז ניט אגריטענם אונזער
 די װאלט גאנצע, א איס ודגדוםטריע

- ע?זיסטירט ניט <אנג ױגיאז  העכ״ ־
 מוזען דארום מאנאם. עטליבע םםענס

 יעצ• אונזער אז זינען איז חאבעז מיר
 אינ• די איצױצםעיען אויוי האפטנג םיגע

 אינ- דער אויןי באציהען זיך םוז דוסםריע
 בלויז נים איז גאנצע א אלם תסםריע

 אויב אינדוםטריע. דער פון טײל א אױןי
 די *יצױ&םעלעז געלמנעז גיט זא< אוגז

 רי אײנשטעיעז אח אינדוסםריזנ גאנצע
 נים יתיאן די װעט באדיגגזנגען, ױגיאן
tyjpp .עקזיסטירצז
 אום *ז נאכאמאל, דאדום זאנ איך״
האמן םיר םזזען תרכצוםיחרען דאס

 איצד געידנגען אוגו װעט עס אז ציעט
v װען אינחסםויצ, גאנצע די שטעלען o 

 מים ארבײט דער צו געמען רך ווצתן
v װען כחות. פאראײניגטע o זאלען r t 

 אװעק״ און ארנ״ט דער צו געטען גלײד
 גע״ אונז וחנם #זײט א אן •אליטיק לעגען
 אוס מניאן, די איבערצובױען לינגען
r טיד טוזען ער״כען צו דאש אכער t 

 אדני- פון געדצנק דצם צו צוגעװאױנען
 חארמאניע. םאלמאמעגער אין טען

 גע• חאנען װאס געפיהלען פײנרליכע
 טוזעו יעצט ניז אוגז צװישען הערשט

 און װערען םארדכטעט און אפגעטעקט
 םונדא• דצר װערען געלעגט װעט דערטיט

 םעכטיגער און שטצרקער * םאר טענט
ױגיאן׳/
 מא־י באמערתוגגען שלעוינגער׳ם כה

ת אויוי אײנדרוח טיפען א כען  םצר• »
 » 10 פיח;ט אײנער יערער און םעלטע0ז

 דעם אין ארײגגעטראטען איז ע*אכע נײע
ױניאן. דער םון לעבען

מיטינג באארד חשאיינט ביים
 באגייט־ די פון איבערראשט בין איד״

 םענטימענטען און באגריסונגען טערעגחנ
 פון געװאז־ען אויסגעדריחט זײגען וועלכע
 אוים• ריםע0וי אײער לאקאלען. אײעחג

סעגטימעג• סײנע ערװעקט האט םע0נ )«r
V

T• יז« jnrm i r e  n « j ריײ אתז?רי ין8 אײנינפײם •בסאצוטצ , חארום
< ד »• ־ פיזוצ *י מי י p «יח ז a ־ ר מ I אי

ipd אז םיצ אזױ אויוי op סיר פטר איז 
r. 8 האצטען צו אור״ענציך פאקטיש m 

 םים נאנר?ניצ?ן דארום םיך ווער איך
 םענםיםענט?! םיינע אויםדריטען בלויז

 טײן IPDPM8 וועט איהר אז ה*י יך8 און
אויסדרופ. הארצציכ?ן

*8ל IPPW183 ערשט?נם וױצ ״איך
 ניט םתנח, עירדיגער זײער פאר 35 ל0?

 וױ ביומען ווערטםולע די םאר םיל אזוי
 אויס״ איו ותלכער סצנטיםענט דעם י0ם

 לס0 אז עס נעם איך זײ. דורך גערריפט
 צו גרײט איז יאקאל דיזעד ז0 באזוײז
 דאס און ארבײט טײן אין םיר שטיצען

 זעיבע דאס באםרידיגענד. זעוזר איז
לען.0לאק נדעות0 די צו זאגעז איר װיל

 דעם בײ אנװעזענד געװען בין׳ ״איר
 איך אח םיםינג דיחמטארס אװ באארד

ג0אויסג דעם מיט צופרירצן זעהר כין  נ
 געווען איז מימיגג דיזען םח צותק דער

 איכער םייגוננעז לעםענס0 אויסצוהערען
 אריעצובחננגען נע0ל יעצםיגער דצר

 ״P0 אוגזערע צוױשען םארטםנעז־יגוגנ 0
 דער איז חינזיכט דיזער אין טוער. םױוע

ערםאלג. אן נעװען םיםינג
 אײערע m באםערקעז אויך וױל ״איך
 נים זײנעז םיםענעז באארד דזשאינם

 זיינצן זײ וױ יעצט אינטערעםאנט זױ0
 וחנז צײם די געדענק איך אמאל. געוועז
 0 נעוחגן איז ארד0ב דזמאינמ אייער

 םי־ אײעחג און םענם0רל0• חגגעלער
 נאגצען דעם לםעז0נח0 םלעגען כױגנעז

 לםען0ה צינד0 אװענט. און נאכםיםאנ
 0 װי םצהר אז ניט סיםיגגען אײעיע

 עס T0 באװײזם דאס . שטונדען. פאר
 גלויב איר קםױױטעט.0 אײך םעיט
 זיך וחנט איחר װי שגעל זױ0 ז0 אמנר
 וועט ארכײם דער צו ענערגיש נעםען
 םי- אײערע און אזיפלעבען גײסט אײער
 אםא• דעם צורישסריגען וועיעז םינגען

אינםערעם. לינען
 אײער איצט איך בין וױיסנ^ איך *וױ

 ענחנ״ ניט וועם דאס אמװ־ !חנזידענם,
 •ונסט בין איך אסםײױטעט, םיין רען

 אײער איז ראיגםערעסירם0ם געווען זוי0
 איף אייו־צר בעז0אויפג און םעטיגסײט

 איך װי •רעזידענם אײעד געװארען בין
 אײגציגער דער טאנ. צו חײנט עס בין

 איך האב םריהער װאם איז אונטערשײד
 דעם איבער בלויז אויםזינט דעם ט0גצח
 איצט וועהרעגד םארסעם, יארשער נױ

 גאנ־ דער איכער אויםויכט דעם איר האב
 םײן מאכט דאס אינםערנעשאנאל. צער

 TK שװערער. בארײמענד בע0אויםג
 םרא־ אײערע צו אסנעבען אבער זיך וחנל

 אין ענערגיע זעלבער דער םים בלעםען
 געטא[ עס האב איך וױ איבערגעבעגה״ט

יעצם. ביז
 באליבט ניט בין איך אז װײס *איך

 בא־ איך אבער מענשען, געװיסע בײ
 טענ״• שוגאים. קײז םאר ניט ױי טראכט

 גלײכעז. צו ניט םיר רעכט א האבען שעז
 קע־ דעם צוריב ז0 ניט אבער םײנם דאס
 איר הארכאניש. ארבײמען ניט םיר נען

 שונאים זיך שאםעז צו ניט ערװארט
 קײנעמם בעםען ניט װעל איך וױ ■ונקם

 בארײם אבער• בין איך םרײנדשאפט.
 םײן מיט ארבײט מייז צו ?יר איצוגעבעז

 ערװאר• װעל איך און עגערגיע, נאנצער
 פח אײנעם יעדען םון זעלבע ד^ס טצן

^ ר. ײ א
 אצינד האט ארנאגיזאציע ״אונזער

 גלױב איר אבער פריזים, איהד עררייבם
 איבערתוםען, קריזיס דעם װעלען מיר אז

די וחנט געליגגעז, וועם ׳ס0ד ותן אזן
^ (שלוס ו ײי א )4 ז
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ר ע ץ ד נ א ט ־ ם י ד ש

 ארנייטס־ די בושעװעט <*נג װ^נען
 • טרײד דרעם און וױיסט אין ל^זינסייט

 1?" נעװעזען גארגישט כסעט איו עס
 רױערט עס לעננער װ*ס און פאי־םעזטן.

 אונוערע װערען הארצל*זער *לץ pp?o די
 *ז אױם, זיי זיך ווײזט עם נאתבטטיס.

 װעט ,אוינינ — צײט זייער איז איצט
גאכט״... די דױצחגן
 גר״כגילטיגקײם די קוםט צוחילוי ?ײ

 ױמאמאגי- די םון דצרשיאגענס״ט און
 בא- די לאזען װעלכע ארבײטעו, ?ירטצ

 יעצ״ טאנץ. שדים דעם חוייען גענאטים
 מאגופעקטשורערס מאנכע האבען טענס

 אונזער מיט אגרימענטס חאבען זחנלכע
 שע־ א«עז די אויױ פארסוקט זיך ױניאן

 1א אנשליסען וײ זיך וױגט עס און פער
 דעם אױף טאנץ בארבארען וױײען, דעם

 אױס, זעהט עס װי מדויד. ארבייטער׳ס
 איץ גאד טאנוםעסטשוחגרם די חאבען

 אומי־ פון צײטען גוטע אלטע די זינצן אין
 םארגעסען, און שקלאפער״ נאגרעניצטער

 שניײ מען םוז וױנט זײחט םען ״ווען אז
שטורעם/ דצן

 איז באלעבאטים אוגזערע חילןי צו
אי ניט  נאר סלעס, לאגגע די געפוםעז נ

 סקעב־מייזעל. ?אםוניסטישע דאס אויד
 דעם אויוי באווײזען גיט קענצן זײ װאס

 זייער זײ באוױיוען בױען, םון געביט
 צושטע־ םון געביט חנם אױןי עוםאמרײו

 שטיקעל א צו קוםט עס גאר וױ רען.
 םאנופעקטשורעױ, א םיט צוזאמעגשטוים

 קאםוניםםישע םיט באלד ער סטראשעט
 באמבא- ענגחארציגע אריםע, ססעבס.

 גאנצע די אז נישס, װײסעז ױי טים!
 גחגסטער דער איז *ױניע״ קאםונײסטישצ

 "1 אז פעיקס. ?אםוניסט^ע אלע פון
 קאנען צו פארפירטע גענוג נישט האבעז

 באדײטענדען וועלכען איתענד אנםייען
 גאר יא, זײ וױיםען פי<ײכם און מא«.

 *סטרא־ דער םיט נארעז אונז װימן זײ
שידלע״.

 אגמטחנג־ א<ע אױןי קוקעגדיג גיעט
 אונ־ באציחונגעךמיט אנצוחאמתן גוגנען
 בא־ זײ זא<ען וועיכע באמבאטים, זערע
 םאר«טענדיגונג ציװײויזירטער אויוי זירט
 צדדים, בײדע פון אינטערעסען n אין

 דעם חא<טען וחנ<כע אזעיכע זיך געפינען
 ורעייעז און סעזאן, םון צײם איז אגריםענם
 ארויסצורײ• צײט שיעכטע די אױסגוצען

 אר• םון ברויט ביסעז *עצטצן דעם שעז
 אין ארבײטער די אמת, םויל. בײטצר׳ם

 ס\ל- םעהר זײנען שעפער ניט־ױניאן די
 נים ווען םאנופעקטשורערס. די װי דיג

 צו גילײכגילטיגסײם םארברעכערישע זײער
 זײערע םין לעבעז צום און <עבען זײער

 מא־ די זיך וואלטען קינדער און םרויעז
 צו עײױבט ניט סץל סײ\ נוםעקטשורערם

 געםיעהײט יעדער אבצר, װײט, אזוי נעהז
 ניכד די איז אפיײ איז גרעניץ א האט

 •יצא״ דאך געדוהד די וומט שעפער ױניאן
 זײן ניט טאר מאנוםעקט׳פורער פײן צען.

 אונטער שקיאםען. זײנע סיט זיכער צו
 אר־ חנר איז אופױןזטעגדען ערגסםע די

 קען וועיכער ריז שיאםענדער א בײטער
 געוױ־ א כיז <ײדעז און צרות פארטראגעז

 ם̂ו ווערם בעכער דער ווען און םאם, סער
 האבען װעלכע יהעחמער, ד צו וועח איז

 ריז שיאםענדער דער געםאכם. םו< איהם
 קראכען באוועגוגג ?ײז םון און ערװאכט

 יאיאצעה אילע שםיביאך סארטעז וױ
 נעבוימ רוקען זײן אויוי האם ער װאס
אונמערדריהער. זײנע םאר

 אונז איז םאנאטען םיר יצםע די פאר
 שטענדיגען א םיהרען צו אױסגעקוכמן

 אוטגעחױערצ םיט סאטוי, פארטײדיגוננס
 אנהאל• געמוזט טיר האבעז אנשםחנננוננ

 פײ חאבען םיר יאזיציצס. אונזערע םעז
 םרע־ םאחצוױגען דארם אדער דא <ײכם

 א אויסצוטײחנן אום האגדיונגען מנ
 דער ורען םיע^ םיז בחגו חנם אין האקוי

 בע־ א אין זיד נעםינם םאנופעקםשורער
 טיר זײנעז איצם אבער •*זיצחנ, םעחנר

 סיריגג אגפיםענדיגען םח *יחד חנם אױוי
 בא^ד עות,<!אנד..• זיו זעחם עם סזנואן,

 ארנאניזאציאנם דער וחנחנז באגײם ווצט
 םרישע מיט ענערגיע, סעהר נדט קאםפײן
באזײנטגגעז. גיגםםיגערע ווון סוייפםצז

מילאנ• וױידע איע אויןי קופענדינ גי©
n גאן  tm באנעגענעז צו גרײם יתיאן 

n r חנם,נצומריגעז נעבעז און אטאטצ 
י וױחנרמטאגד.

 חאבען םמוםזדיארדען גיצסמע די
n גצכאאט r n וײנען זײ וומ םײות 

 וײזנחנ פון טױאחנן n בײ נצזחנן
 m אויםנצוזיזיז זײ חך אאט צס גאגגצוי•

 rent* די און אטאקעס «אר א נןוך
מר ®*ם.  נצקױ tm עס וײז א

n גי חאמן ©ױזנחנן מצטע 
ר ל מ דו א

 גע- שוין איז װערכער #שונא דעם טערט
ג םון שיכור ווען זי

 מיטגלײ געטרײע גרײט, דיט
!ױניאן אונזער ®ון דער

 אײ און געטרײע חונדערטער די צו
 ױניאן, אוגזער םון טיטגינידער נערגעבענע

 באגעגעגען צו גרײם זײט מיר: רופען
מ זיר שפארט װאס שונא, דעם  נעהענ״ א
 אז געדענסט, טירען! אוגזערע צו טער

 עס !לאזען ניט זײ םיר טארען װײטער
 װאנט אײזערנע אן ווערען געיטאסען מוז
 איבערגעבענקײט אומבאגרעניצטער םון

זײ| ניט טאר קרבן קײן ױניאן. דער םאר

 קריטישער דער אין ברעגגען צו צױשװער
 איע םיז מיערט שוגא דער ווען צײט

?ײטען.
 ער־ שורות דיזע שרײבען מיר װען
 םאנד טאנכע פון אטאחעס מיר װארטען

 װי ניט נאן װײסען סיר םעקטשורערס.
 םאר־ צו זיך וױר^יך םײגען זײ וױיט

 ױניאן. דער מיט קרעפטען אין םעסטען
 דעם אויף גרײט זײט אבער םוזען־ םיר

 גע־ װעט װאס פארזוך יעדער ערגסטען.
 מא־ װעילכען אירגענד םון ווערען סאכם

 דעם באגעגענען מוז נוםעקטשורער
וױדערשטאגד. שטארהסטען

 גע־ קאםוי םארטײדיגו::ס אונזער זאג
 זאל ער ,*ז העפטיג, אזוי װערען פיחרט

 װע־ םארװאגדעלט קענען שנעלער װאס
 אילע י1אוי אנגריןי מעכטמען א אין* רען

שעפער. אפען די — שק<אפעךםעסטונגען

 נײעו פון אינםםאליישאן דער נײ נעסט וױכטינע
so מקאל פװ כאאםטע און עסזעסוםיװע

 נאװעםבער טען8 דעם דאגערשטאג,
 סיעשע^ א געװאחנן אפגעהא^טען איז

 נײ־ערוועה^־ די איגסטאיוירעז צו םיםינג
 םיז נאאסטע און באארד עסזעשוטיװ םע

 יוניאן, דרעסםאכער און 6װײס דער
.60 \אסא<

 געװארען גערוםען זײגען מיםיננ צום
 םיטג<ידער נײ-ערוועה<טע און איםע א<ע
 עקזעקר די באארד. עקזעסוטיװ דער םון

 קאםיטעם אדװײזארי און באארדם טיװ
 ברענטשעס פרעםערם איז סאטערס די םון
 חגר םיז םיטג^ידער אקטױוע רײחע א און

 די םון אײנער נעװעזען איז דאם ױניאן^
 מי־ װיכטיגםטע און אינםערעסאנססטע

 נעקוםען זײנען םיטימ דעם צו טינגען.
 םאריס און האכםאן יום5דזשו< בדידער די

 בא״ און שלעױגנער ברידער די זיגםאן.
 און באגריסונגען צוגעשיקט האבען ראןי
 איםשטאנד זײן ניט םאר אגטשו<דינט זיך
 גע- ו>אבען זײ װאם דעם איבער קוםען צו

 םיט םיטיגגען װיכטיגע בײ זיין דארםט
לאקאיען. יארקער נױ

 געװארען געעםענט איז םיטינג דער
 א אין האט װעינכער פאילין, ^ בר. םון

 וױכטיגקייט די ערקילערט חנדע קורצער
 אויפגא־ ערנסטע די און סיטינג דעם פון
 און באאםטע נײ-ערװעוז<טע די םון בען

 דאן האט ער מיטגילידער. עקזעסוטיװ
 םארים ברודער צו װארט דאס געגעבען
 איײ םים צוריס האט װעיכער זיגםאן,

 םון רעזיגנירט םיטינג דעם םאר טעג ניגע
 אינטערנע־ אונזער םיז אמט פרעזידענם

 אנגע־ האט ער וחנ<כער אמט אן שאנאיל,
יאהר. זעקס יעצםע די פאר האיטעז
געילונגע־ זעהר א אין חאט זעםאן בר.

ru נער n אינחסכד טיםע די אנגעוױזעז 
 געבראכם האבען ווע<כע אורזאכען, ריע^ע

 דעם םון צױמטאנד איצטיגען דעם צו
 מעגהיך געמאכם האט עס װאס און טרײד

 אויס־ עיעםענטעז צושטערענדע די םאר
 זײער םאר צײמען שווערע זײ צונוצען

 חאט זיגםאן בר. ארבײט. םארניכטונגס
 םון נויטיגקײם דער אױןי אנגעװיזעז אױך

 םארט־ איז רײהעז די ש^יסען םעטטער
 אוים־ צוריק םון ארבײמ שווערע די זעצען
 װײסט דער אין ױניאן מעכטיגע א בױען

 איז רצדע זײן אינדדםםריע. דרעס און
יאפא^ םיט געזעגענונג א געװעזען אויך

 איגטע- גרויס ארויסנעדופעז האט און 60
 בא- איז און אנוועזענדע, א<ע בײ רעס

 ױאגנ־דויערענדיגע מיט געװארעז געגענט
אפ<אדיסמענטעז.

פא־ בר. האט רעדע זינמאנ׳ם בר. נאך
 םי- םון םארזיץ דעם איבערגעגעבעז לי\

 װעיכער אײגבינדער, אהח בר. צו טימ
 א<ם געװארען װידער־ערװעהיוט איז

אײנבינ־ בר. יואקאי: םון טשערםאן
 אײנדרוקס־ און קורצער א אין האט דער

 נײ-ערװעה<־ דער באגריסט רעדע פוילער
 געכע־ און באאמטע און עסזעסוטיװע טער
האכ־ דזשוױמס בר, צו װארט דאס בען

^ - ־ ... . אינטערנע־ אוגזער םון װײם־פרעז. םאן,
מעיכע ■מנ_אך אזעיכע א״נרײחןז גיט םװא ארנאנײזער, דזשענ. און שאנא^

 רעזיננאציע זייז אין זאנט עדעלםאן
 םען ײאס דערםאר אװעס נעחט ער אז

 ארנאני־ סײן 1טא געראזם ניט איהם האם
 םרענען: איר וױי ארבײט. זאציאנס
 םאר װאס ניט דארט ער זאגט םארװאם

 װער און טאן געװא^ט האט ער ארבײט אן
 דער• ער געשםערט* איהם דאס האט

 זײן אז וױיסט, ער װײ< ניט, דאס צעהלט
 אינדעפעגדענט אן גרינדען װעגען פראן

 אטא״ איז אסס׳ן (יוניאז) פראטעקטיװ
 ניט און פרעסערס אגע פון געװארעז קירט
 פרעיסער יעדער באאסטע. קײן םון נאר
 עעכער- איז עס אז אננעוױזען איהם האט
 דער םון םעסבער פראסטער א אז ליך,

 גןך האט עס וױ אזוי רײדעז זאר ױגיאן
עדעקסאן. בר. רעדט

װע?־ די םון אײנער געװעזעז בין איך
 עדעימאנ׳ען בר. אננעװיזען האבען כע
 דאס אז סיאן, זײז םיז יכקײט5ילעכערי די

 פרע־ די םאר רואינע א געװעזען װאיט
אנגען םוזען םרעסערס די װײ< סערס,  בא̂י

 אנדערע אילע װי ױניאז דערזעיובעד צו
 בא־ קײן צו ניט און טרײד אין ארבײטער

 דער איז דאס װאס מניאנס, זונדערע
 ארביײ באװאוסטזיגיגעז א םוץ אלף־בית

 אנ־ גיט עדעלמאן האט פארװאס טער.
 איהם האבען װעיכע באאמטע די ג^רוםען

 זיין V ארבײט װעיכער אין און געשטערט
 באשטאגען ביויז דאך איז ארבײם גאנצע

 גע־ האט ער װאס ווערטער, פאר די אין
 פון םיטינג ערשטען דעם בײ רעדט

 אילע געםוגען זיך האבען עס װאו ברענטש,
 <ײט, ױניאז איבערגעבענע און אלטע

 םון װײניגער ניט• םארשםעהען װעיכע
 ווערען געטאן דארף עס װאס עדעיםאנ׳עז

 טײ^ א פרעסערס. די ארגאניזירעז צו
 םײ בײם געװעזען זײנען װעיכע די פון

 די םאר ױײט ױניאן זי*טו זײנען טי;נ
זײ קען סעז און יאהר צװאגציג רעצטע
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 איז ארנאניזאציאנס־ארבײט די אן םיהרם
 אפ־ זיך האט האכמאן בר. םי<אדע<םיע.

 דרעס םון צושטאני דעם אויף געשטע^ט
 םילאדע<פיע. אין און יארס נױ אין טרײד

 צו אםיל װארימען א געמאכט האט ער
 גרײט זײן צו מיטגלידער אסטיװע ע5»

 קאם- ארנאגיזאציאגט דעם םארטצוזעצעז
 אנפאננען זין װעט עס װי לvw אזוי פײן

 ארויס־ האט רעדע זײן ארבייט. אביםעג
 װײטערער םאר באגייםטערונג גערוםעז
ארבײט.

קור־ א אין דאן האט סא^יש יהודית
 אכ־ אויסגעדריקט רעדע וואריםער צער
 פאר זינמאן בר. צו אנערקענוננ און םונג
 פרעזי־ אלס ארבײט איבערגעבענער זײן

 און אינטערנעשאנאל אוגזער םון חגנט
 גע־ באשײדעגעם א איבערגעגעבען אים

 אנדענק א<ס דינען איהם זא^ װאס שאנק,
 גע־ איז זיגמאן בר. <אקאכ אונזער פון

 אומערװאר־ דעם םון גערירט זעהר װארען
 אזוי אויס דריקט װאס געשאנס, םעטען

 ער איהם. צו געםיהיעז װאריםע פי^
 דער םון מיטג^ידער די באדאנקט חאט
 דיזער >% געזאגט, האט ער ב*ארד. עסז.

 זעהר ספעציע< איהם בײ איז געשאנק
 געװארען געסויפט איז דאס װײל םײער,

 זײערע פון סיטג^ידער אסטיװע די םון
צײט. שװערער אזא אין פארדינסטעז ארימע

זײ־ קאםיטעס נויטיגע די װי נאכדעם
 מיטינג דער האט געװארען ערוועה<ט נען
 א איבערגעיאזט האט און נעשילאסעז זיך

שטיםונג. געהויבענע זעהר

 בא־ צי חדר, ןןאסודטטישען םיז שמעקען
גיט. אדער װאוםטזיניג

 בא־ איז על״עיםאן בר. אז ׳האים איך
 גע־ זײז מיט םעה<ער גרויסען א גאגגען

 ״םרעכהײט״, דער איז רעזיגגאציע די בעז
 פא־ שילאגען צו זוכט װעיכע ׳ב<עטעי א

 אונוױכםיג־ דער שון קאפיטאי יציטישען
פראגע. סטער

t

םשעדםאן דעם םון רעזיגנאציה דער װענען
־ כרשנסש פרעםערם פון

םרעתאנמ םאלאםאן םון

 שםדרבלאט קאםוניסטישער ןדער אי
 איז םמימאג ;עצטעז און ״םרעכהײט״

:םאמענדע דאס אפנעדרוקט געווען
 דער םון כאארד עקזעסוםױו דצר *צו
 ױניאן, דרעסטאכער און װײסם לײדיס

םילאדעיםיע.
 דעלעגאטען: ״נעעהרטע

v םמער־ דעם אננענוםען האב איך .װען 
 ברענםש, ירעסערס דעם אין םאז־אסם

 אינמעחד זײ געהאם זינען אין איך האב
 םארשמעהענדיג •רעסערס. די םון סען

 א גערוםען איך חאכ אױםנאבעז, סײנע
 צוועס טים׳ז ירעסערם די םון םיםינג

 ארנאניזאציאנס- רײ א אויסצוארבײטען
• פיענער.

 צוזא- זיך !ײנעז יחנסערס די *ווען
 ?ײ פאר נעחאיםען איך האנ םענגעפוםען,

 אין עס װיגםיג וױ אגװײזענדיג רעחנ, א
 אזױ און ארגאניזירם זײן צו זײ פאר

 םרײד. ן אי כאאם דעס אפשאפען אדוס
קאאפעריחנן זאיען באאםםע די אגשטאס

וױכ־■ חנר אין ומנלפאן
,p a p נ י » י ג ד ה י ם י מ

 עקזעהוםיװע די איר נעט .דעריבער
 אלם רעזיננאציע 1םײ אנצונעמען באארד

 ברענטש. ■רעםערם דעם נ»ח טשערםאן
 זאל רעזיננאציע םײן אז פארלאננ, איך

קראפט. אין ארײן ג?ײך
״ טשערמאן.״ עמטאן, םעם

 ערעלמאן וואם רעזיננאיציע חןר צו
 אין שיסען צו נויטינ ׳םאר נעפונען האט
 געוועזעז נאטירליך איז שםוץ־בלאט אזא

 יאסט עם װי בלאטע, שטיס א צונעסלעאם
 װירת־ עדעלםאן װאלט בלעטעל. אזא םאר
 דער םון אמנתרעםען זײ געםײנט לױ

 נא• דאס אז מוואוםט״ ער וואלט ױניאן
 דער צו גאר צייםונגען קײן צו ניט לאננם

 האט עהזעקוםױו די ײון עפזעסוםיײ.
 חנזיננאציע 1זײ אינער נעהאנדעלם טאקע

o דאגערשםאנ. n און נאוועםבער אטען 
 זיך חאט dp אננצנוםען. אײנשםיםינ

 אקטױוער אײז סייו געפונצז ניט אפילו
 עדעל־ אן \,gprn זאל ווצלכער ■רעםער,

 זײו ואל םען m װיכטיג א«וי איז טאן
 «כ- A.די אױג *ײימײיימנן. רצויגג*יי«

וױכטינצ אזא איחם סין פאכם
י1 ג 0י י נ « 1«

 שלעזינגערם פרעדדענט
רעדעס צװײ
)3 זײ& ®ון («לום

 װעם עס אז יטנעל אזוי קומעץ ערהאלו::
 בין איך איבעררא״עען. אלזמען אונז

 וועט אזױ אז איבערצײגט םארשטענדיג
 די םון פארלױף אין אײסלאזען זיך עס

 צו אום אבער דאנאטען. 6 קומענדע
 הא־ מיר מוזען קריזיס דעם איבערקומען

 יעדען םון קאאפעראציע םי־לסטע די בען
 אן פאר זיך ראטראבט װאט איעעם
מאן. אי ׳ונ אמת׳עז

 צוערשט פארנומעז זיך ־אױ איך״
 קלאוק־אינ״ דער אין ר־כואציע דער מיט

 ױגיאן קלאזהטאנעו די װײר דוסטריע,
 םון אװאנגארד דער געװען אימעי־ איז
 איז עם װען באװענונג. ארבײכער דער

 א אויםצובויען קלאוקטאכער די נעלונגען
 אנ• איע האבעז ױניאז מעכטיגע גרויסע,

 בא• ארבײטער דער םון צוױיגען דערע
 וחנן בײשפיי. זײער נאכגעםאיגט װעגונג

 איבערצר אצינד געלינגען אונז װעט עס
 דאם װעט ױניאן קלאוקמאכער די בויען

 און דרעסמאכער די םיט געשעהן זעלבע
אנדערע. איע

 באראטונגען אפ אציגד האלט ״איך
 די װעגען באאלדס עסז. לאהאלע די מיט

 וחד אננעװענדעט דארםען װאס מיםלען
 םיםוא־ יעצטיגער אונזער באצוג אין רען

 אין חאב באראטונג מרשטע די ציע.
 לאקאל מיט אװענט נעכטען אםנעהאלטעז

 איד די םון אײנער געווען איז עם און ,2
 חאב איך װאס מיטינגען טערעסאנטסטע

 וײנצן םיר איגעהאלטעז. איז עס ווען
 םארשטצגזײגונג געוױסער א צו געהוםעז
 אפגעחאל• װעלען באראטונגען עהנליכע

 באארדפ עקז. אנדערע די םיט וחנחנז טעז
 װאה נעקסםצר חנר םון םארלויוי איז

 וחנחנן םארטיג ווע< איד ײי שג*ל אזוי
 פאר• איך ווע< באראטונגען, דיזע מיט

 ®אר צום •לצנצר סיינע אײך םאר
גוטחײםען. און חאנדלען

 T*י האנ איך װאס איעס איז %אס
y דא» איך ז*גען. צו םארלויפע m 

 אויםד זואריסצר איתר פאר סאל א נאך
o פאר און נאםע n 1 פח <ײםטWWP 
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שלמתנער פרעזידענט צו נו־יןז א
:שינעזיגגער ברורער װערטער
 אונזער םון םעםבער אקטיװער אלס

 באגריסען הערצליך אײך איך הום ױגיאן,
 פרעזײ םאר אויסדערװעהרוגנ אײער צו

 לײדיס אינטערנעשאנאל דער םון תנט
ױגיאן. װאירקערס נארמענט
 דיזע האט איהר װאס אלײן רעם םיט

 איצ- די זױסעגדיג אעענוםען נאפיגאציע ׳*
 ױניאן אונזער װעלכער אין לאגע מיגע

 איז עס דא׳ס איהר נאװײזט זיך, נעפיגט
 דאס םעגליכקײט א און האפנונג א דא
 ראדיקאל זיך זאל קאגע אמעםײנע די

 אר־ אונזער םון גוגסטען צום ענדערען
 אונזערע אלע גהכעים צו אויף נאניזאציע

שוגאים.
זי־ איך פאליביז אלע װי מעהר און

 יאר״ נױ דער פון םיהרער די דאם כער,
 האבען װעילכע באארד, דזשאינט קער

 בײ נאך פרעזידענט פאר געװאהט אײך
 אײך װעלען ?אנװענשאן, באסטאנער דער

 סר םאלשטענדיגען זײער געבען יעצט
 אײע־ שטיצען צו קאאפעראציע און פארט

 זאל עס .דאס װײמ, אזוי פאליםיס רע
 ארגאגי־ אונזער ברענגען צו זײן סמגליך

 און פראכט םריהערדינען איהר צו זאיע
 װען יעצט, ניט אויב. װארים גלאנץ.

; . ‘.־ V דען זשע
 איך שלמזינגערן ברודער טייערער

 שױן סטייייטםענם אײער געלײענט האב
 געװא־ ערװעהלט זײט איהר װי נאכדעם

 איגטער־ דער פון פרעזידענט אלס רען
 סים- סײז סאך איו אויב און נעשאנאל,

 םאלגענ־ ארויםגעבראכט װערט גיט טײק
 אוים־ י^צטיגע אײער דאם :געדאגק דער

 ױניאן פאראײניגטע א זעהן צו איז גאבע
 בא־ בעםערע הארסאניע.און םעהר םים

 אפ־ סעטבערם; רי צװישען ציאונגען
 רײםע־ און צװיסטיגקײטען די סטאפען

 קרעםטען פאראײנעטע מיט און רײען
 טע־ אח שטארקע א בויען צוזאםען אלע

 דרעס־ און קלאוק די פאר ױגיאן טיגע
מיױןערס.
מײנונג, םױן נאך איז, םאליסי ;ךיזע

 בײ#דעם װיכטיגסטע די און בעסטע ,די
מאםענט. יעצטיגען
נאכ־ דאס זיכער, וױ מעהר בין איך

 םאר־ אונז האבען כאװײרים די װי דעם
 ססעב־ א געגרינדעט האבען און ראטען

 פאר־ א זײ םיט איז ױניאן, אפאזישאז
 דאס איז אונםענליך. פשוט אײניגונג
 איז טאן צו איבער בלײבט װאס אײגציגע

 קרעפ־ אײגענע אונזערע םאיאײניגען צו
רײהען. אײגענע אונזערע און טען

 םארשטאנען ריכטיג האב איך אויב
 גע־ דיזער בײ איך װיל שטעיונג, אײער

 פאר׳ן װערטער םאר א זאגען לעגעגהײט
 אלגעםײנער דער םון בעסטען און װאהל
ױניאן. אוגזער אין לאגע

 גאך ס׳איז !פרעזידענט װערטער
 דער םון געשיכטע דער אין• הײנטאל

 נויכר אזא געװען נים ױגיאן קלאוהכיאכער
 קרעםטען םאראײניגטע םאר װענדיגקײט

 װײל \ יעצט האבען דאס דארפען םיר װי
 שטע־ עס וועז מאםענט, דיזען אין גראדע

 אױםערגעװעהנ־ אזעלכע אונז בעפאר הען
 באשטי־ דארםען װאס פאםירונגען ליכע
 אונ• םון שיסזאל דעם פארזיגלען און סעז
 זײנען יעצט גראדע ־־־ ארגאניזאציע זער
 לאקאלע און אמעםײגע די פאר מיר

 ױנ״ אונזער אין באאמטע פאר עלעקשאנס
 באװאוסט איז עס װי אזוי און — יאז

 לאקאל יעדער דאם אײנעם, יעדען פאר
 יעדער אוז פאטריאטען זײנע זיך האט

 אײגענע אן חאכען זיך װיל פאטריאט
 זײן מענעדזשער, pn זיו, םאר ױניאן

 און ;געשמאס זיח נאך אלץ טשערמאן,
 אונז םעהלען פאםריאטען הײן װי אזוי

 ו.*ערען — ניט, קײנםאל גאט דאנק א
 םאר־ םיט גרופעז םארשײדענע םארמירט
 םאריטײדעגע און אמביציעם שיװ־ענע
 אי| װיכטיגפ, ניט און װיכטינע אישױם,

 י שאמפײן דער אז זיך םאנגט ארום אזוי
 סאמאיעעוחןן צו אן םאמט מען אז און

 םוירסױוארס ליפיעסס, סארשײדענע מיט
 די נאד עס מאכט סלײטם, און

דעמאראליוירט. און םארפלאנטערמ מעהר
״אישוס״ פאראן זיעען עם אז און

 םםתםא דאך זימעז לאקאל, אײז איז
יאקאלען. אגדערע אין אויך פאראן

 דעם פון רעזולטאט חנר איז װאס און
 מיר וואס •ינאץ דעם אויןי צ אלעמען
 נאר םיר ווערען םאראײניגט, ?יץ דארםעז

 וחנדען צו אנשטאט דערוױיטערט;
 דאם און שוואמנר, כדר וועחנז שטארסער,

 חנר םת יךאנחנם ftfi נאננ דעם שטערט
״ " ױניאן.

 זױנט איחר !שלעזיגגמר ברוחור
v מרותמלט אײגשטיםיג n w m א<ט 
אינטצתעשאנאלו דאך טון ירעזידעגם

 איו און
יצבאס

טיז

 דאר־ װעט װאם אלעס פאר אגטװארםליך
 איז צוקונםם. דער אין פאסירען פען

 םעגליכקײט א האבעז װילט איהר אויב
 אוםגע־ פאליםים אײערע דורכצוםיהרען

 װי װעגעז געםינעז איהר דארםט שטערט,
 זא־ זאכען אנגענעמע קײן ניט סך א אזוי
 דענק, איך און װערען. פארםידען לען
 הילף דער סיט פרעזידענט, אלס איהר »ז
 באאדד, עקזעקוטיװ דזשענעראל םון

 און אײגםלוס אײער אויםנוצען דארפט
 און טוער אקטױוען יעדען איבערצײגען
 גרופען םארשײדענע די םון םארשטעהער

 די בעםאר לאקאלען םארשײדענע די אין
 הײנטיגע בײ זאלען זײ אז עלעקשאנס,
 פער״י זײערע שאקריםאיסען עתהשאגס

 און אםביציעס פאליטישע און זענליכע
 דורכ־ און פאטריאטיזם .לאקאלען זײער

 ערנסט״ אן אויף תאמפײז זײער םיהרען
 ציךק\־ אהן שטײגער, ד^מאהראטישען׳

 סלײטס, אהן און ליפלעטס אהן לארס,
 א מעםבערשיפ ברײטער דער געבען גאר

 עלעק- צו און נאםינירען צו האנט םרײע
 עהרליכסטע די און םעהיגםטע די טען

 בארד עקזעסוטיװ באאםטע, םאר םענשען
מענעדזשערס. און טשערמאן טיטגלידער,

באװײ־ קענען דאס זאלט איהר אויב
 פא־ די אז איך גלויב דורכצוםיהרען, זען

 געזיכערטע, א איז פאראײניגונג םון ליסי
 א בויען װעלען צוזאמען אלע םיר און

* ױניאן. מעכטיגע און שטארקע
 ליײ אינטערנעשאנאל די זאל לעבען

 לעבען !ױניאן װאױקערם גארמענט דיס
 t ארבײטער־באװעגוגג גאנצע די זאל

גרום, ברודער םים
קיפניס. מאקס

 םאלק םון שפױטע די איז
 שטימע די אימער טאקע

? גאט םמ
ק#ליש. עמיל םון

3 ל^גןאל םעםבער

צװעלם־ דער אויף געװען איז דאס
 סטרייק דזשעגעדאל דעם םון װאך טער

.1916 אין .
 הונ־ עמעיכע געהאט האט עם זוער

 אין ארויס איז מען װען דאלאר, דערט
 אויםגע־ זײ געהאמ שוין האט סמרײס,

 ניט ;עלט קיין האט עס װער און געסען,
 סטי־־ײס, אין ארויס א*ז מען װען געהאם

 פארשולדיגט זיך האט און געליהען האט
 וחד בײ ־געהאט גיט שוין האט עד און
 האט םאלס דאס און לײען. צו םען
 םארצװײ־ ,וערען צו אנגעפאנגען שוין

 װען איז, שטײגעי דער װי איז, פעלט,
 כאפען םאיצװײפעלט, זײנען םענשען

 זײ נאדיש^יט. יעדעי אן אן זיך זײ
 און חעלפען; זײ װעט דאם »ז דענקען

 אנציהערס, םאר צײט בעסטע די איז דאז
 פרא־ צו שארלאטאגעס און דעםאגאגען

שטיק. זײערע װען
 מד םײ צו זײ:ען צײט יענער אין

 (איך שאפ פין אנציהערס עטליכע קומען
 ד.א• זײ און טשערםאן) דער געװעז בין
 אזױ װי פלאן א םארגעלײגט םיר בען
 צו באפ אונזער צװינגען קענען םיר

 דיע־ פלאן דעי־ םטדײק דעם סעטלען
 ארונ־ זאי*עז םיר אז געװען, איז רער

 פאדמאן מיט׳ן דעזײנער דעם טערנעםען
שאפ. םון

 <יײ אסטיװע עטיציכצ ;אך םים םיר
 געםע״ נימ לאן6 דעד איז שאפ םון טע

 דעי אז געזאגט, זײ חאבען םיי• און לען,
 הײג־ ױני^ז דעד שיט אליץ װעט באם
 צו באלאנגט ער וױי$ םעטלעז, ניט מאל
 ער א.ץ אסאסיאײשאן פראטעקט;װ דער
 םעמבער, אנגעזעהענער אץ דארט איז
 זײ װעלען מיר װאם דעס םיט אז און

 םײםען ^לויו טיר וועילען ארונטערגעםען,
 דארף ער װאפ װײדזשעס די באס חנם

 איהם םיט האבען זײ זוײל צאהלען, ויי
שאגטראקטען.

 זײ האבען שיר װאם ענםפער דעם
 געװא־ געפעלען ניט די איז ̂עגעבען

 האבען אדן אװעק זײ.זײנען און ן
 די חייכט דאט םאאס, דאס נגעצימט

 D‘o םארמאן דער אז ש*«, םון ײטע
 בא• זײעי,נ ארבײטען. דעזײנער דעם

 קױ ערשטענס, פ?, געווען, זײנען וױיזע
 צ״ױי• שאפ; אין טאג ימדען זײ םען

 ארוג־ וזינען זײ ווען אײנםאל, m טענס,
 דעזײנצר בײם איו דינער, .עסצן סער

 תױיי n אויא קאטען וױיסע א געלצמן
ן חאם מיםיגג % גײ און זאן.  גזד מ

 אונ״ איז עס tin פארשלאנ, א ןמאכמ
זיי זאי כתז אז גןווארען, סצרשסיצט

im

פאלה, דאס איבערצײגעי געטרײט האבען
א־ו;ט^־:לםעז. ניט זײ דארף םען אז

 פיר ־אבען ארגוםענטען זײערע אזין•
 דאס אז ארגומענטען, אונזערע אנגעגעבען

 שאפ pK טאג יעדען קוםען זײ װאס
 און קאנטראסטען האבען זײ װײל איז
 קופען זײ םוזען געצאהלט, קריגעז זײ
?אטען, װײסען דעם אויך שאפ; אין

 אויף דעזײגער בײם געלעגען איז װאס
 מאדעלס םאכט ער װײל איז דיזיזען, די

 האבען אויך מאכען. ער מעג asp אוז
ארונטע־י־ בײם אז אויםגעװיזען, זײ םיר

גע־ א פארקוםען אמאל נאך קען נעטען
 ;יט לױנט עפ און ארעסטען, און שלעג

 זיײ רײד אונזערע נאר זאך. גאנצע רי
 דאס און ארויסגעװארםען געװען נען

 גאנץ א םיט באשלאםען האט פאלק
אדונ־ זײ םוז םען אז טערהײט, גרזיסע

• טערנעסען.
 אז געזאגט, נאר א אםאל זואט עם .
 פון שטימע די איז םאלק p& שטיםע די

 גלויבען םעגשען קלוגע סך א און גאט,
 בר*רה אנדער קײן האב איך דעם. אין
בא־ דעם אויםצוםאלנען זוי געהאט ניט

נע־ גלײך איך ה$ב םאלה. םון שלוס
 שאפ צום געחן זאלען אלע אז ארדערט,

ארונטערגעםעז. זײ זאלען םיר און
#שאפ צום געקומען זײנען םיר אז

 איבעדצוסוקען אנגעםאנגען איך האב
 די פרן צוױי אז זעה איך .ארםײ.מײ\

 זײנען זײ ;גיטא זײנען אנציהעחס
 נאך געגאגנען. םארלארען װעג אזים׳ן

איף, זעח אנציחערס, די פח םאר אײן
 ישאפ פון אװעק װײט שטעיזען זײ װי
 די וױ היטעל אוים׳ן קוקען זײ און

 װי אויס זעהע, און םליהען, םײגעלאך
 קיין װײסען וײ נשםות. אומשולדיגע

 קײן אין זיך מיש*ן זײ און ניט זאך
 זײ אי געזאגט, זײ איך האכ ניט. זאך

ז?}־ א-ן רױמעל, איייפ^ קוקעז ניט זאלען
שאם,. צום געחנטער צוגעהן בעסער לען
 די דורכפיהרען קענען זאלען םיר אום

גע־ זײנען םיר װעלכער װעגען ארבײט
קוםען.

שאפ, בײב שטונ־־ע א אפװארטענדיג
 ארונ־ םאיםאן םיט׳ז דעזײנער דער איז

 צוגעדזן געװאלט איך האב טערגעקומען,
 םיר c*r נאך זא:ען זײ און זײ צו

 פאליסמאן א מיר האט געהוםען. זײנען
 האט װער נאד זײ. צו צוגעלאזען ניט
 דאס אז :פאליפמאן א םאר געקערט עם

 זײ מוז טען אז באשלאסען האט םאלק
צװײ־ א האב איך און !ארונטערנעמען

 האב זיי, צו צוגעהן געװאלט םאל טען
פונ־ צװײ־חונדערט א פון געקראגען איך

צײהז, די אין זעץ א פאליסטאן טיגען
 פארשעאלען גל״יר מיר זײנען זײ אז

נאכדעפ, טעג עמליבע א.*ז געװארען.
 איך םלענ עסעז, דארםען םלענ איך אז

 דינע א'יף צושנײרען בי-יט די מוזען
 די צױישען אלײנייקען און פענעצלאך

ײ א־ך װײל צײהז, אסז  געקענעט ניט ה
 םאזעי־׳ן בדוי״ע• םים .םיך^ עפעגען.

 כאזער (ברודער ארעשטירט םען האט
שאפ, אין או־;ז בײ ;עארבײט דאן האט
 ער איז פטיײק פ.׳ן צ״'ט רעי אץ גאר

טשערמאן). האל דער געװען
אפגעשפילט, זיך האט שפיל דיזע

 אין םיסטײס, קײן ניט מאך איך אויב
 דערצעהלט שבת, מיטוואך. געװיםען א

 די פון אײנער שאפ, םון ברודער » םיר
 םיט געהאלטען האבען ןואס עטליכע

ארונטערנע־ ניט זײ דארו* םען אז םיר,
 די הײםט (דאס םאלק דאס אז םען,

 װאם זזרםה שוין האבען שאפ) םון אײטע
 דעזײנעד דעם ארונטערגענוםען האט מעז

 דאס זיך שעמען זײ נאר םארמאן, םיט׳ן
 זײער םון אורזאכע די זאגען. צו םיר

 אגנעשי־א- זײ האם םעז אז איז, חרטה
 צױ ארויםגעהז זועלען זײ װעז אז <ןען,
 זײ םים זיך םען װעט שאפ, אין ריק

אפחגכענען.
 אװעק איך בין םריה דער אין זוגטאג

 איז געהענדיג פארק. סראטאנא אין
 עם װי דערוױיםענס םון איך זעה פארק,

 אונזער םיז לײטע צעהן א בײ שטעחעז
 גמאדבײט דאן האבען שא• (איז שאפ

 םון כםעט אלע לײטע) הונדערט אריבער
 נאר זיך. קאכען זײ און אגציהערם, די

 אלע זײ זײנצן צוגעקומען, בין איך װען
זײ, איך םרעג געװארען. אגשװיגען

געװארעז? אנשװיגעז איהר זײט װאס
 איך פחגג נים. ענטםערם קײנער נאר
דריקט, אײך וואס זאגמ :אםאל נאך זײ

 איר ותל אפשר ? וועח טוט אײך װאס
 ארױם זיך כאפט חעלםען. קענען אײך

 צו זאגמ \m אנציהערס די םון אײנער
״נו :אנציחערס די פון אויך צװײםען, א

 אין צוױיטעד דער ווערט איחם. זאנ
איך בין רואם :ענטםערט ער און מנס

o m זאגער א פאר V דו איהם זאג!
 באלד נאר װײטעיר. שוױיגם כתן 4אי —

 גרא־ דרימער, א טתיסגעכאפט זיך ה^פ עםלימ^
די «ו זאנם אמ •^נצימר, קית חר*<ס

םורא האם איהר אויב :צװײ ערשטע
 זאגען. איהם איך װע׳״ זא״״עה צו אידזם

 זוענ• ער און גיט. מורא ?ײז האב איך
צוליב :כעס מיט מיר צו זיך רעט
 פון ארונטעמענוםען זײ איהר האט װ*ס
 האט איהר איהם, איך ענטפעד !'שאפ
 נאך עד װערט באשלאסען. אזוי דאך

̂ום :טיר זאגט און כעס אין טעהר װ
 I באשמ^סען באשלאסען, דארט םיר טויג
 די אויף םינגער םיט׳ן א{ צײגט און

אז אלע, זאגעז אט לײט: אנדערע
 ארזנטער״ געטארט ניט זײ האט איהר

I נעםעז
 האה און שטעהן געבליבען כין איך

 איך עגטפעוען. צו װאס געהאט ניט זײ
 *פג;״ מיך װאלט מעז װי געפיהלט האב

 און װאסער, אײז צעבער א םיט גאסען
 שטײ די אז געקלערט, זיך ביי זזאב איך
 שיל שטיטע די ניט איז םאלק םזן מע

 פון שט־םע די איז ד*ס נאד גאט,
טײװעל.

 שלעזינגער׳ן פרעזידענט באגרים איך
 װינש אץ־ האדצען. טיםסטען םײן םון
 כייר זאלען אדמיניסטר־ישאז זײן פאר אז

 וױ אזוי ױניאן, שטארקע א אויםבויען
 ברודעד זוען אמאל, געהאט האבען םיר

 פרעזי• אונזער געװען איז שלעזינגער
 צו װענ דער שלעזינגער, ברודער דענט.
 אויפביל״ צו הײסט דאס ציעל, אײער

 דרעסמא״ און קלאוק אונזער צוריס דען
 מיט געםלאסטערט ניט איז ױניאן, כער

 שטײ- םיט םול איז זועג דער ;בלומען
 פון זומפען. און בלאטעס דערגער, גער,
 זוםפען די םון װעג, זײט לינקער דער

 גים״ רויטע, אײך אויױ לויערען ארויס״
 קראסאדי• און עקדעשען שלאנגען, טיגע

 אין װענ זײט רעכטער דער םון און לע̂ן
 די ױם־טוב׳דיג. זעהר ניט אויך

 אינגאנצען ניט אויך גאך־ דארט האבען
 איז ױגיאן אונזער אויםגעטריקעגט.

 ניטא; איז נעלט סײז ;צובראכען האלב
 דעםאראליזירט, שרעקליך איז פאלק דאס
םאמיםטעט. און

 םאר- האט שלעזיננער, ברודער איהר,
 און װארימע א רײבע, א הויז א לאזען

 ארײנגעםופט האט איהר און ליכםיגע, 8
 און ?אלטע 8 אריםע, ן8 הויז 8 אין

 װאש צוליב םרעהליכע. קײז ניט זעהר
 ניט געװים — ? נעטאן דאס איהר האט

 װעגען. באסװעמליכקײט אײער צוליעב
 איהר װײל געטהאן, דאס האם איהר

 סלאק־ #אונז ?ע׳נען װעט איהר אז גלויבט
 #זוםפ דעם םון ארויסשלעפען מאכער,

 פארהראכען. זײנען םיד זועלכען אין
 ארענטלײ יעדעד אז איך גלויב דערפאר

 איענטליכער יעדער און םאן ױניאן כער
 אריבערצוגעהן העלפען אײך ײעט טענש

 צו הומען װעגע׳און געפערליכען דעם
ציל. אײער און אונזער

 דער אץ ארײן דארםען אלע
ױניאן

:רעדאקטאר ברודער װערמער
 בײ8 זיך דורכצועדען םיר ערלויבט

 ״גע־ דער דורך קלאוקמאכער די מימ םעל
 8 זיך ברידעה לאםיר, רעכטיגקײט׳/

 יעצטי־ דער װעגען דורכשמועסען ביסעל
זיך. געםעען םיר װעלכער אין ׳נע8ל נער

 טישע8נ8ם די צו ניט רעד איך
 װײל קלײזעל, קאמוגיסםישעז םון חסידים

 טײ8דעב ניט מען ?ען טיקער8נ8ם מיט
 איך פארשטעהן. ניט װילען זײ רען.

 #כער8קלאוקפ די צו אבער זיך װענדע
 ברויט צוירב ױגיאן דער אין זײנען וועלכע

 די צו אט פאליטיקס. צוליב ניט און
רײדען. איך װיל

 אײנ״ םיד מיט װעט איהר I ברידער
 *ליגקע״ געװעזעגע אונזערע אז שטימען,
 דער פאר געפאהר 8 געװען זײגען םיהרער
 לע8 זײנען זײ װײל דערםאר ניט ױניאז,
 דא זײנען עס ארענטליך; גיט געװען

 מענשען ארענטריכע גאנץ זײ צװישען
 איםםעהיגסײם זײער צוליב אבער *ױך,

 אררעהם נעפען זײ װאס דעם צוליב און
 עס װעמען פארטײ, פאליטישער 8 םון

 םון איגטערעםען די זינעז אין ניט ליגט
 זי״ אין האט װאס גאר סלאוקםאכער, די

 און םאסהװע, אין ווערען געפעלען צו נען
 ארביײ אידישען דעם מיט װילען װעלכע

 םאציאלע די מאכען אמעריקא אין טער
 רעכענען זיך װעלענדיג ניט רעװאלוציע,

 צײם. דעד םיט און אומשטענדעז די םיט
 אונזער איז באוױזען זײ האמח דאס

 אזוי װי — סטרײק, גענעראל לעצטען
 װי איז ארויסגערוםען איהם האבען זיי

געפיהרט. איהם האבעז זײ אזוי
 אין ארײנלאזען נים דא זיך וױל איך

 זײ סלוג און םעהיג װי אײנצעלהײטען
 אםילו איז סטרײס דעם געםיהרט האבען

 רארםם איהר וױיל אױך, ארענטליך וױ
 גע• האט איהר אויב װיסען, ןןלײן סדא

 לענט ״נו איך. װי װאכעז, 24 םטרײקט
 פון דארח מען אז שכל, אוים׳ז דאך זיך

 ווערען. םםור םראזעז־שיסערס אזוינע
 דאם ן עלעסשאן : מענות האט איהר גאר

 מען ;װאהלען מאכעז דארוי םען #חײסט
 אויששלי• און נעםעז געדארםמ ניט האט
 איך נום, װאהיען. דורך סײדען סען,

ם בי\ איך אויך אײך• םיט איח שםים  ני
)mm% 11 («לוס
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 אנםשײדוננ דיזע איו כיח, s נױם טאקע אז־ער :חײם
 אינ- םר. אכוואחל יוגיאן, דער פאר .דורכססי* a אלס
 יתיאן די m דבודים. ילײנע אין םפױישםעגם וײן אין

איחר סים אײגשנױםינ אמנאנצען איז ער אז און גערעכם

- - - - - - - - - - - ־  b i a a a o a a a a i a a M i  *  g g a a b bUnmyjj® דדיע»ןחמ װ*ם

קיאוק גאק»נ*ער געוױסער s געגען אר״ננענראכט חאט נאגלער נר,
p אויפגעסאנטע ױגע,-------------------- e n ון*

דוסאגערס דער *ו כאלאגגט װאס *ירמע, דיזע אז אץ שא■ דט־דניאן א
»ארטיג< געקוי»ט חאנען ז*י אז פירםע, חשאנער

ע די קאנפערענץ־םימינגען, רײחע די עסזעסוטיװעס ל#ק#ל
ד נעמטו אין חאט שלעױגגער •רעזידענט װאם ארבײט דער צו ד

׳‘ " ׳ װאך פארגאנגענער דער סדן פארלויז •“ *־ w ,y 1 14 1 י 1׳
 דאקאלען קלאוקםאכער די פון כאארדס עקזעקוטרו אלע םיט אפגעהאלטען

 ■אסי״ ארגאדזאציאנס וױכטיגסטע די צוױיפעל, אהן זײנען, יארק, נױ אין
 נאארד עקזעקוםרו דזשענעראל דער ױנם ױניאן דער פון לעבען אין רוננען

 ױי װאם אויםערדעם קאנפערעגץ, דיזע זיצונגען. זײנע נעשיאםען חאט
 כא־ א פיט אױסגעזגײכענט זיר האכען און באזוכט גלענצענד נעװען זײנען

 פאר״ אױםשליסליך כםעם ױך האנען ערנםםקײם, און װאריםקײט זונדערער
 יאר• נױ דער אין לאגע איצםינער דער פון אפשאצונג גענױער b םים נוםען
 כאןנײ־ דיסקוטירם לאנג שטונדען פאר חאכען און אינדוסםריע קלאוק קער

 פאר־ חאט שלעזיגנעד יחןזידענם וואס פלענער, די און פראגראם די םענם
 ױניא■ די װאס שטעלונג דער כנוגע כאארדם עקזעקוטױו די פאר נעבראכם

 דע. כאנייען פון פראגע די ווען גוקונפט, נאהענטער דער אין נעםען דארף
 jbo אויפ׳ן װערען אװעקגעשטעלם װעם םרײד קלאוק דעם אין אנריםענט

ארדנונג.
a a a

אײ/ — םאנאטען זעקס װאםערע א כלויז גאנןוען אין פארנלײנם עם
 ד און אויםגעחן, װעט םרייד קלאוק אין אגריםענם דער װאנען כיז — סיזאן

 אנ דארפען זיך װעלען איםער, וױ באלעבאנױם, די טיט םארחאגדלוננען
 אויס. געחם אנרינהןנם דער אײדער פריחער םאנאםען עםליכע םיט םאננען

 אונ■ כײ שוק פראנע כרענענדינע גרױםע, דיזע איז עם, חײםט ארום אזױ
 דעד פון פיהרערשאפם די שנעלער און קלעהרער װאם און שװעל, אויפ׳ן
 פרא־ א פאםעז װעם קלאוקםאכער רענק־אוךפײל דער םים צוזאםען ױגיאן
 אײזען און שםאל שטעחן *ו זיך כײ כאשליםען און פאדערוגגען פון גראם
 קאםםס אונזער װעט פעםטער און נעזינטער אלץ פאדערונגען, זייערע םאר

 פניט נאלעבאםיט די םים כאגןןנענען דארפען זיך װעלען םיר ווען זײן למיע
פנים. אל

 ערשטענם, וועחןן, גערופען דעם *וליכ וועלען גיכען אין נ»ר םאקע
 נלײך א̂ו םעםכערם, אקםױוע און שאפ־םשערלײטע פון םיטיננען םפעציעלע

 פאדערוננ־ אױםגעארבײםע די װאו םיםיגנען, דיםטריקט גרױםע נאכדעם,
 םיםנלידער־ נרױסער דער פון ווערען כאשטיםט און דיםקוםירט װעלען גען

 ארײננערעכענם ױניאן, דער פון פיחרערשאפט די װארט, איין טים ש«פט.
 די םיט ןווזאםען כאארד דזשאינם פון פיהרער די שלעזינגער, פרעזידענט

 פאדערוננעז די אז אנשטלאםען, פעםט איז באארדם, עקזעקדטיװ לאקאלע
 כ«• פון מאםענט זװם קוםען װעם עם װען ױניאן, דער פון פראגראם די און

 פץ אױםדרוק דער זײן זאלען שעפער, קלאוק די אין אנריםענט דעם נײען
 שעהנםטע; און פדלםםען דעם אין קלאוקםאכער םאסען די פון װילען דעם
 דעטאקראטישע בעסטע אץ אלטע די מיט אנקלאנג אין װארט, םץ זינען

ױניאן. אונזטר פון םראדיןויעם
 צו כדי זײן, נױטינ זאל עס אויב קאטף, א צו יקוםען זאל עם אויב און

 ארױםצו־ ארכײטער, אונזערע פון עקזיםטענץ די און לעכען דעם םארטײדיגען
 קלאוק- די וועלען באלעבאטים, די םיט שלאכט א אין עפענםליר טרעטען
 קאםםם זײער םאדערונגען, זײערע אז פארגעםען, נים םינוט אײן אויף םאכער

 •אויםער־ אן םון נעװארען ארויםנעצװאונגען נים זײ אױף זײנען פראנראם,
 דיזע און פאדערונגען דיזע אז נאר קליקע, םאליטישע אדער פארםײ דינע

 קאם,ס דער אז זעלבסט, זײ םץ געװארען געפאםט זײנען אקציאנם־פראנראם
 כא־ דיזער און װילען, אײגענעם זייער פון אויםדרוק עהרליכער דער איז

 םאדע־ זייעחן פאר קעםפןןן צו כוחות דאפעלטע געכען זײ װעם װאוםטזיץ
װעךען. געוואונען װעלען זײ װאגען ביז רוננען

 אן ריהרם װאם ארבײט, פארבארײטוננס פראקטישע באצײטיגע דיזע
 געזונ- א נעשאפען שוין האט טרײד, קלאוק אין ארבײטער יעדען טיף אזוי
 װײםער װאם אץ קרײזען, קלאוקםאכער ברײםםםע די אין אימדתק םען

 םען אח רעדט םען ווערען. כרײטער און טיפער אלץ איגטערעם דער וועם
 .םארקעם״ אין קארנערס די אויף שעפער, די אין דעם װענען דיםקונױרם

 צוכים־ אן חױבם םען צוזאםען. זיך טרעפען קדאוקםאבער נאר וואו און
 נישטינע קלײגםשינקע, די זײם א אן א«צושםו«ען אץ פארגעםעז לאכװײו
 אט אז לופט, דער אין זיך פיהלט עם ;םיםפארשטענדניםע און םבםוכים

 וױב־ גרויטער, א אנקוםען װעם קלאוקםאכער די פץ לעצעז אץ איו כאלד,
 פאר- געחערינ װי זיץ םען דארף טאםענט דעם פאר אז אוז םאםענם םיגער

 נאר קען םען װאס כוחות םאראלע און םאםעריעלע אדע םים בארײטעם
צונױפזאםלען.

 װאקםען ער זאל און שםארקען ױך אױפלעבומ פיז געפיחל דיזער זאל
 אױםלעבונג דיזער כױם צוזאםען רייחען. אונזערע ידן זיד באפעםטעעז און

 דיזען םים צוזאםען קרעפטע; אייגענע אק נלױכעז א און אחדות קוטט
 א דורך בלױז אז איבעחױיגוננ היילינע אםאלינע די אױף װאכם נעפיחל

 שםאלין אױפחױכען קעגען װידער קלאוקםאכער די וועלזןן מניאן שטסרקעד
 ארכײםער דער אין <ליח וױחײגעז זײער פארנעםען וױדער און sap חןם

פון.לאנד. באווענוננ

ע 8 מ ם ײתנב װיכ ש ט דער פץ טשערםאן איםפארשעל דער אג
טו טנ ס נ או משאזד םל ך ט  חאם איגנערםאל, םר. אינדוםםריע, הלאוק י

*¥*k \V וױכ• א זייער ארױםגעגעכען װאך לעצטע
ציי־ פאר א אק אז איז, םערקוױרדינ ױניאן. חןר גמםםיען w פםס טע?מ

*ודיג ;

 דיזער *ווישען אנרימענט דעם פארלעצט דערמיט חאט אסאסיאײשאן,
 דעם לויס או גע׳טענח׳ט, פירטע די חאט דדאן. דער א*ן אסאסיאײשאן

 גיס*יוניאן א אין ארדערס קײנע נאשטעלען דט גלױז ױ טאר אגרימענט
 אױפ• זאל ם;ץ װעלכע פון שטא,י רױע שאפ אזא א*ן שירען אדער שאפ,

 ,אפעגעס אץ אזױ םתס קלאוקם קויפען אנער, םעג, ױ ;קלאוקס אנען8
 לאנג אזיי שעפער, ױניאן דט פון ם*י אץ שעפער דגיאן פ־ן ס*י סארהעט״,

 יאר סילייעל זאלען ;ארמענטם דיזע אז פאראױס, דט באשטעלמ זי וױ
ווערען. אויפגענעהט איחר

 אױס• און לאנגעו א אין אינגערסאל םר. ענטפערט טענה דיוער *ױ.יי
 ױניאן א טאר אגריםענט פון פארשרײנונג דער לויט אז נאשלוס, פיחרלינען
ט דזשאכער י ן נ ע נ א ן ח י י ע ק ג א ם ש ט ד ו נ י אנ ט םי  

 װאס חןם׳ חיר סײ און פאראױס קלאוקם כאשטעלען דורך סײ שאפ, ױניאן
 נע־ אױפגענײם זײנען זײ וױ דעם נאך קלאוקס פארטיגע קױפען װעט ער

 צו דזשאכער א ערלױכען זאל םען ״אויכ שעפער. ניט־רניאן אין װארעץ
 זאגען,״ צו זא םארקעט׳/ ,אפען אין קלאוקס געםאכטע דט-ױניאן סויפען

 כאשםע־ רוחיג גאדן דזשאכער אזא דאך ״קען א־נגערםאל, םר. באםערקם
 אױפ• איחם פאר זאל ער או שטילערודיט נאלעכאס ניט־דױאן א כײ לען

 אז אנשםעל, דעם םאכען נאכדעם א־ן סיזאן, פאר׳ן קלאוקם זײנע סאכען
 אױנענ• דאו װאלט דאס ;גארםענטס פארטיגע געקױפט נלוםר׳שט האט ער

 צאל א אחן סכסוכים געשאפען װאלט עם אץ אומעהרליך, געווען שײנליך
דזשאנערם״. אזעלכע און ױניאן דער צלוישען
 פר. פארענדיגם אןריםענט, פון אויםטײטשונג עהרליכע אץ אײנציגע די

 געשעפםען פיחרען טוזען דזשאכערס קלאוק די אז דארום, איז אינגערסאל,
 חאלטען ױאם םאב-םאדפעקטשורערם, און םאדפעקטשורערס סיט כלױז
שעפער. ױניאן אנערקענטע אוימ

a a a
 םאל אײן ׳אפ שאפם באשלום קלאהרער און שארפער אינגערסאל׳ס םר.

 חןם לױט האבען, דזשאכערס אז נאגריף, פאלשען דעם םאל, אלע פאר
 אין קלאוקס סקעב אוטנעשםערט און פרײ קױפען צו רעכם א אגריםענט,
 נאכ• יאחרען שוין געקעםפט ױױאן די האם באנריף דיזען קעגען םארקעם.

 .ױניאן די װאם םאל, ערשםען דעם ניט נאטירליך איז דאם און ץנאנד,
 קלאוקם קוי«ען פאר דזשאכער ױניאן א קעגען קלאגע א גענראכם אם

 אכןןר, איצם, כיז קאנטראקטארם. אדער םאנופעקטשורערם םקעב .ון
 ״קײם״ שארפע א דעם פון םאכען צו געלונגען נים קײנםאל ױניאן דער <יז

 םים אויםדרעחען זיך דזשאכער דער פלעגט פעלע םעהרםטע אין וײל
 סקעכ א איז םאנופעקטשורער דער אז געװאוסם ניט האם ער אז ;ירוצים,

םםאק. רעגעלע נים און ״סעטפעלס״ געקױפם כלויז האם ער אז אדער, אם,
 ער אז צונעגעבען, דזשאבער דער אכער, חאם, פאל לעצטען דיזען אין

 גלײר דאלום איז פראנע גאנצע די און שאפ, נים־ױניאן א פון געקױפם זאם
 עדלויכם אגריםענט ער1 אויב פראנע, פרינציפ א אין נעװארען ואהואנדעלט

 וױכטינ אזוי אנטשײדונג דיזע טאקע איז דארום נים. אדער חאנדלונג׳ ןזא
 אוועק שםעלם זי װײל אינדוםטריע, נאנצער דער פאר און ױניאן דער פאר

געחעריג װי דארפען זיך װעלען דזשאבערס די וועלכען םים פרעצעדענם א
צוקונפט. דער אין רעכענעץ

0 0 0

 צוניץ טשערטאן איםפארשעל פון אנטשײחנג פעםטע דיזע װעם זיכער,
 חאנד־ זיך װעט עס װען צוקונפט, דער אין גאהענט גאנץ ױניאן דער קוםען

 אסאםיאיישאנם כאלעכאטישע אלל■ םים אגריםענטם די כאנייען כײם לען
 ױניאן די װעט כאשלום דיזען אויןש זיך שטיצענדיג םריח־. קלאוק דעם אין
 טאן צו האט װאם אנריםענט אין פונקט דיזער אז םאדערען, או בכוח זײן
 םארװעחרען דײטליך און קלאהר זאל דזשאכערם םץ פארפליכםוננען די םיט
 איר׳ טארקעם׳ ״אפענעם אין קױפען אדער באשטעלען פראדוצירען, צו זײ

 מאנופעקםשורער, ניט־ױגיאן װעלכען אירגענד פון קלאוקס װעלכע גענד
 דרייד- אדער תירוצים קײנע קאנטראקטאר. אדער םאב־טאנופעקטשורער

 אנערקענען, םוזען װעלען דזשאבערם די און חעלפען, ניט דאן װעלען לאך
 װעלען זײ אז און אננעהן, ניט דא װעם ביזנעס “״פ*פטי-פ*פטי קײן אז

נאכקוםען. עהרליך אכריםענט דעט םוזען

קלױולאנד, פון נײעם פרעהליכע א אנגעקוםען ם׳איז נײעס גוטע
האט באארד דזשאינט קלאוקטאכער דארטיגער דער אז הליװלאנד םװ

 דער טים אנריטענם דעם באנײט צ־ריק םעג עםליכע טים
 אר־ זעלבע די אוי־ז יאהר א נאך אויף אסאםיאײשאן טאנופעקםשורערם
פריהער. װי בײםם־קאנדישאנם

ניטא. נאםירליה נײעם, דער אין איז איבערראשונג כאזונדערע קײן
 הרינט ױניאז די אז קלױולאנד, פדן הערען צו צוגעװאוינט שױן איז טען
 יוניאנ• צוױיטעל נאכ׳ן יאהר אײן םאנוםעקטשורערם קלאוק דארםינע די פון

םונדעםטװןך ארבײטם־קאנדישאנם. אנשטענדינע און אגריםענםם םעםיגע
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 ארבײטם״ אײנגעשטעלטע ביז־איצט די םון ארונטערצודינגען עטוואס זוך
 זיד וועם נוילײכט אז געדאכט, זיך האט עם שעפער. די אץ באדינגונגען

 אינטערגעשא• דער םון לאגע די אז דױסענדיג באלעבאטים, קליװלענדער די
 מםא• די אין וױ אונטערדריקטע מעהר א איז סמעציעל יארק נױ אין נאל

 חןם אויף זאנען, צו אזוי בײנדעל, א אפצולעקען םארגלדםטען יאהרען, ליגע
 אגריםענט דער אז אבער, זיך, האט אויםגעלאזען ארבײםער. די פון חשבון

 אױםגענאנגעז, איז ער אײחןר פריהער םאנאם א םים געװארען באניים איז
 גאראנםי״ ״טײם דער םים צוזאטען םריהער, װי םארכליבען איז אלעם און
אײננע- אין װאס םאנד ארבײטםלאזען דעם םיט און ארבײם װאכען 40 פון

צוריק- יאחר א טיט ערשט דא טרײד קלאוק קלױולענדער אין נעװארען פיהיט
* * *

:װערםער פאר א זאגען דא םיר װילען פונקטען צװײ לעצטע די וועגען
כאלע־ די אז צוזאג, א בלױז ניט נאראנטי״ ״טײם די איז לאני ײל? I א

שעפער די אץ ױי כײ ארכײטער די געבען צו םםארען זיך װעלען ם באם

גיג* □N3K7בע א פאל יויד oij«« y/u׳s>ou יי• ן • —
 אויםגע־ פאנד דעם פון זײ קרינען װאכען, 40 פולע ד' ארבײםער זיינע ניט

 אר־ סימ ױמ סוײגדז זײ וואס ודאכען די פאר דויידזשעם העלפמ א צאהלט
 שא« זיק געבען צס בעםטע דאם גאלעכאם יעךער טייתט ג«טי^יר׳ כײט.
קאםטען איחם וועם-עם ניט אױב אז װײם ער װייל ארבײם, טום מוקם דעם

 סאנםראסםארם די אריעגענוםדן פאנד דיזער חאם יאהר לעצטען כיז
פאראיאזד אבער. ױך. חאם ױגיאז די םאגופעקטשורערם. די ווי גוט אזוי

קאנ־ די «ון ארײגקוםעז פלעגט דואם ־פראצענטינע10 די
1------מ די מוז דע^יציט דעם דעקען צו ספױיען גיט ®לעגם םראקםארם

“" ״ ר................................. ײי ע קלױײעגחןר׳ ד  שעיעד. די אק יײ ײב װאמנז ארבײטע
 איגחפ_ די אז געפסחןדם דארזם חאם
h מאם פאנד r סיים-גסר»נטי' די פארזיכןןרןן»
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 ־si פאריזעד איבער געגאגגען בין איך
 סקװע״ בר״טע דורך געדרעחט דך □ען,
 יעדען אויף קראייגע, רױשינע, — רען

 כיענשען, כאװעגוג;, £ארקעחר, טיאט
 אכיעריקאגער «ז £»ר ;אױטאסאבייען

 ס׳ייז גאוױגע, ?ײן ניט אודאי דאס איז
 פדעכידע s — םרעםד געװען אבער, כייר,

 -IV ביז *יך גאגד. פרעמד s יעטאדט,
 שטײ איטע גאסעז שטילע צו געקוסען

 גראהע שסײדגעוועױביאך, ק^ײנע בער,
 אממ״ פרױען און מעגער ווײך׳עענסיאו,

 פאױז, אין ארנײטער-גאסען ארעם, טאן
 נין איך םרעסד. םרעםד, וױדער, — און

 צימער, s אין חויז, s אין ;עזוען ^וין
 גע- א טיש, א ארום מענשען באקאנטע

 דער עניגים, נאהעגטע איבער ̂*#דעך
 ארבײטער- פראגצויזישער דער פון אפי׳ס

או אבער, פעדעראציע;  פרעםד, אלץ נ
 מען — אטפאסםערע פרעמדע א פרעמד,

 ילוצ- איבערזעצערס. דורך גערעדט האט
«נים, היימיש א געטאז שײ\ א חאט לו;כ

— כילד א װאגט, א אויף פ;ים א
גאפסערס... סעמױעל

 גע־ » פאר אנגענוםען עס כ׳האב
 הויפט־ דער זשאהו, זאך. װעהגליכע

 ארביײ. םראןגצויזישער דער םון פיהרער
 םרײנד א געװען איז טער״פעדעראציע,

 אויף ער האלט גאספערם, סעמױעל פון
 בילד. חבר׳ס זײן אםיס זײן םון װאנט א

געקוקט, לאנג בילד אויפ׳ן איך האב דאך
 םראנצויזישער א איז :אםםערס־בילד א

 םראנצויזישע די מיר האט אטפאספערע,
 םרעםד. זײז אוי^עהערט אטסאסםערע

 בא- א געװארעז געםאכם םיר צו .ס׳איז
 אײ האט איבערזעצער אז אוז סערקונג,
:בערזעצט

 װאוגדערען ניט אײך דארף עס —
 איז בילד דאס ;גאםפערס-בילד אויפ׳ן

 םראנצויזײ די •לאץ; ריכטיגען אױם׳ן .
yr און גאר איז נאװעגונג ארבײטער 
 ;אםעריתאני^ער דער צו נאהעגט ;אר

 געעהרט מאל אלע אונז בײ איז גאםפערס
.. ־ . ' ־.געווען...

A
 בערלין; איבער שפאצירט כ׳האב

ארי• גאנק־שטראסען; די פארבײגעאנגען
 גע- א צו געסומען ;גריק א בערגעגאנגעז 4

 אלטען אז און אלטעיהײזעד םון גענד
 די ארום לעבען א ;סטיל דײטשען -

 גרויםע לעבען. דײטשער —־ הידער
 םראכט- און געםאהרען, זײנען טראקס
 גערעדט הויו גערעדט, האבעז פיהרער

 אויסרױ כאראקטעריסטמדדייטשע סיט
 נאכגעקו.?ט; טראקט די כ׳האב םע?.
 באקוקט; נאהענט געגענד נאנצעז דעם

 און אלץ םארב, דײטישע קלונג, דײטשער
 םאר־ געװארען ביז איר דײטש. אלעס

 איך אטמאסםערע. דײטשע םון שלונגען
 בודגע־. א םיט הויז א צו צוגעקוםען ביז

 די אין ארײנגעהוקט כ׳האב שעפט.
 אויפ־ דײטשע געװים, נו, פענסטער.
 ארויח בין איך נעמען. דײטשע שריפטען,

 םון אםיס צום עטאזשעז, העכערע צו
 דיײ די געװערחשאםטס־בונד, דײטיטען

 פעטער םעדעראציע. ־י ארבײטער טיטע
 הויפט־םיהרער .די םון אײנער נראספאן,

 האט נעװערהשאפטס־בוגד, דײט^ען פון
 דיײ די םון קאמןי א םון ערקלערט םיר

 א רײכסםאנ, דײטשען אין ױניאנס טשע
 לויך אויף שטײערען קלענערע פאר יןאםן*

 סאציאל״ די םון אנגעםיהרט ארבײטער,
 מיטגלידער, ־ רײכסטאג דעםאקראטישע

 טרײד״ױניאנים- די אויך זײגען װעלכע
 דאך ס׳איז רײכסטאג־םיטגלידער. טישע

 עיןאנאםישמ די באװעגונג, אײן דארטען
 זײנע םח 1בי איך פאליטישע. די און

 סא־ דײטשע געװארען. םארצויגען רײד
 יראגרא״ מעטאדעז, ציאי-דעמאקראטישע

 — ארױסטרעטונגעז פאליטיס, טעז,
 און םראגעז נאר םראגען געשטעלט כ׳האב

 ענד־ ענטםערם. נאד ענטפערס באקומעז
 נעחן צו אויפגעשטעלם זיך איך האב ליך
 געטאן שײ\ א מיר האט אויגען די םאר

ײ א װאנט, א אויף פנים א  r בי
. גאםיערם..• סעטױעל *

געםרעגט: כ׳האב

גאמפערס^ סעמױעל דא אויך —
:ענטפער *ן געקופען ?,ס׳א
װײ< -V װאונדערען זיו װארום —

 צוטײלט? אונז האכעז פלחפהײאהרען די
 יא, ערשטער, דער געװען דאר ער איז
 אויןי םיחרער ארבײטער עריעטער דער
 םארגע- צו מלחטח־טעג די װעיט, דער

 אונז, כײ מען װעט געדעגקען און סעז...
 גאם־ ער, װי דײטשלאנד, אין אט־דא
 םארטרעטער א אויםגענופען האט פעדס,

 באװעגונג ארבײטער דײטשער דער םון
 ?א־ ארבײטער אמעריקאנישער דער צו

 פון קאנװענשאן א בײ װען דאן, װענונג,
 לײבאר אװ םעדערײ׳ןגאן אפעריקען דער
 כרודער־דעפאגסטרא- א םאמעקופען איז
 עט־ פון ארבײטער־פארטרעטער םון ציע

 ברודער־גע• טיםען אזא לענדער... ליכע
 א אונז ס׳איז םארמאגט... ער האט םיהל

 שוין זיינען עס װאס װעהט^ג נרויסער
 םאר- פונ׳ם טעג לעצטע די געװען דאן

קעםפער... הארטעװעטען
גערעדט, אזוי האט גראסמאן פעטעד

 גאכד די געמאכט צו־רעכט בעסער און
װאנט. דער אויןי פעדס־בייד

A
ארבײטס• אינטערנאציאנאלען איג׳ם

 — זשענעװע אין םעלקער־בונד םון אפט
 שטוג- און שטונדעז זזאב איך װי נאכדעם

 אל־ דירעקטאר םיט׳ן םארבראכט דען
 זאג א םיר צו ער האט טהאמא, כערט
:געטאן

 םיר »ז אודאי דאך װײסט איהר —
 איך װעל ;כאמפערסי־ציסער א דא האבען

# וױיזען. ציפער דעם אײך
 אויבער- אוים״ איז צימער טהאםא׳ם

 לאנגער גרויסער דער םון עטאזש שםעז
 צעהנדליגע און צעהנדליגע מיט געבײדע

 אםיסעס די זײנען עס װאו םענסטער
 ארבײטם-אםט. איגטערגאציאנאלען םונ׳ם

 אונ• צום ארונטעמעגאמען זײנען םיר
 צי־ דער איז עס װאו עםאדט טערשטען

 א גאםיערס׳ען. םון אגדענק צום מער
 תאנםערענץ־םי^ א נאר ;ציםער לעדיגער

 ם»• דארםען זײגען שטולען אײניגע און
 בלאהע די צו ?ײנען םענסטער די ראן.

 צװישען זעע׳׳. ״גענפער םון װאסערעז
 כא״ א איז םענסטער די און װאסערעז די

 דערװײטענס םון גארטען. בוימערטער
 בערג. שװײצארישע הויכע זיך ןעהעז
 םון זײט רעכטער דער ביז װאגט א אויף

בילד. גאמ«ערס׳עס זזענגט םענסטער די
 אז װארט, ציםער לעדיגער .דער —
 אנגעשלאסען זײז אוגז םיט זאל אםאל
 אמע- םון באװעגונ; ארבײטער די אויך

 ציםער אינ׳ם דא װעט דאן און ריקע...
 ארבײטס־בױרא אײראםעאישע די זײן
 ארבײטער־באװע־ אפעריקאנער דער םרן

 גאמפערס׳ און װארט ציםער דער גונג..
 געװען דאך איז גאםםערס װארט... בימ־

 אינטערנאציא- םונ׳ם באשאםער די םון
ארבײטס־אםט... נאלען

גערעדט, אזוי האט טהאםא אלבערט
 ■ 11אויםגענוםו רעדעז מיטען אין און

 סטודענטען ױננע םון געזעל׳טאפט גרויסע
 דעם שטודירעז געקומע^ זײנען װעלכע

 איהם אויך געװאלט און םעלקער־בונד
זעהן.

 אנגענעם ספעציעל םיר ס׳איז —
 גאםפערם־צײ אינ׳ם באגעגעגען צו אײך
 זײ און געזאגט, זײ ער האט — מער

 גאםפערס װער ערקלערען גענומען גלײך
געװען... איז

A . י געבײ־ א אין ציםער, חלײנעם א אין
 אםםטער־ אין גאס שטילער א אויןי דע

 מים״ן טיד ביי טיר עטאזש אן אויף דאם,
 םאציאל״ האלענדישע פון פארטײ-אםיס
 זאסענ- דזש. געזעסען איז דעמאסראטעז,

 ״אםםטער־ םוג׳ם טעקרעטער דער באד,
 גע• 1אי און אינםערנאציאנאל״, דאמער

 םיר װארים-וזארציג• גאר און גאר װעז
 וועגען אינפארםאציעם אלערלײ געבען צו
 אטסטער־ מולם טעטיגקײטען לעצטע די

 דעם כ׳האצ אינטערגאציאנאל. דאםער
באקוסט. נום ציםער קלײגעם
 אבער צימער, סלײנער א ס׳איז —

מרייד־ דער םון צענטער דער איז דא

 קליװ־ אץ געאײניגט יאחר לעצטען םען«יך האט מנדליך, שעיער. טאר
 קאנםראק־ די און םאנופעקםשורערם די וועלבען לויט ■לאן, א אויה לאנך

 פאנד, םיעציעלעז א אין ■עיראלם, זײערע *ון ■ראצענט אײן צאהלען םארס
 קאנ־ די אין ארבײטער אזעלכע פאר כלױז גאגמם ווערט פאגד דיזער און

 דער ארכײט. װאכען 40 םולע קיץ ניט קריגען װאם שעפעד. םראסםארם׳
 אונז, םעלדעם םען וױ לוים און, יוניאן, דער פון פארוואלטעם ויעים םאנד
יאחר. לעצםען פץ פארלױף אין אױםנעצײכענם ־געארבײם פלזאן דיזער האט

A a a
 ארגאניזאציע זייער און םאכער קלאוק סליװלאגדער די כאגריםען םיר

 װידעראםאל, אלעםען אונז איכעחױיגם וואם אױפטו, שעחנעם דיזען םים
 װירק־ א חאבען אינםערנעשאנאל חןר «ון םעםנערם םלױולענחור ־די א?

 אינ־ דער אין זיך רעכעגם םען וועלכער סים מגיאן אײנפלוםריימן זאסע,
 יאחר איגםעחןםען זייעדע פארטייױגןזן צו װי װײם ותןיכע און חםםריע

װײם־יחד יוגיאן. קליוולעגחןר חןר •ון פיחרער n אוים. יאחר און איין

ײעלט, גאגצער דער םון כאװעגוגג ױגיאן
באסערקט. זאסעגבאך חאט —

 האב — ניט דאך אםעריקע פון —
צוריק. אויף באםערקונג א געםאכט איך

 ער האט — אמעריקע םוז אויר —
 גאםיערס׳ דאך איז אט — געענטםערט.

כילד..*
 א אויןי גאםפערס־בילד גרויסע א
 בײ לעגיעז. קארל םון בילד לעבען װאנט

 די םון הוייט־םיהרער דער לעכען זײן
 מאל אלע און דײטשלאנד, אין ױגיאנס

 ױג־ טרײד א םאר אדװאקאט גרויסער א
אינטערנאציאנאלס יאן

 פערזענליכקײטען ז;זלטענע צװײ —
 ?עכד עקאנאםישע םון געשיכטע דער אין
װעלט, דער םון ארבײטער-קלאס פונ׳ם םע
 געקוקט און גערעדט זאסענבאך האט —

 בין איך װען און — בילדער. די אויןי
 איך אז דערשפיר און אלײז, אםיס אין
 איך װער בילדער, צװײ די אונטער בין

 געםיהלען... באזונדערע םון ארומגענופען
 גאםפערס אז אודאי IV• וױיסט איחר

 אונזער םון גריגדער די םון געװען איז
אינטערנאציאנאל...

 איך האב — אװעק אבער איז ער —
באטערקט.

 ניט משפחה־קריג, א געװען נאר —
געענטםערט. ער האט — מעהר,

A
 אילם לאנדאן, אין פלעצער צװײ אויף

 ״דז^ענע־ דער םון אפעלטאן םון אםיס
 און ױניאנס״ טרײד אװ םעדערײשאן ראל

 פחג־ איצט טילעט, בען םון אםים אינ׳ם
 קאנגרעם״ ױניאז ״טרײד םונ׳ם זידענט

 ארביײ טיסען םארשײדעגע גאנץ צװײ
 טיםען באזוגדערע צװײ םון טער־םיהרער

 ארנאניזאציעס, טרײד־ױניאז בריטימע
און שטונדען םארבראכט האב איך װאו

וזאבצן ■יעצער בײחו אין — גאגצע טעג
 — אראפגעסוקט ײענט םון

 גאמפערס-בילדער.
:געזאגט חאט אפעיטאז

ך סך א איך האכ איחם פון אט — ג
סן־, א גאר לערענט,
 #אױוי;אפפערס געקוקט האט ער און

 ױין פון וױיט דט װאנט * אױוי בילד
דעסק.

:געזאגט חאט טילעט בען און
 אײנ• געלאזעז ?יר חאט װעלט די —
 אכמד is געװען איז ;אפפערס אז רעדען

 דאן ער איז אםת׳ען דער אי« ;וײסאנער
 ענג• אן *, אײראיעע » אוגזערער, געװען

 ענגלעג- חברים זײנע םיר, און לעגדער...
 :געזאגט אפט טאקע איהם האבעז דער,

 אםעי• קײן םארבלאנדזשעט נאר ״האסט
 אחײם, צױגאסט אםט כאטש קום ריקע

םיט זיעען םיר שטאל״ן װי זעהן װעסטו
eaoדיר״

 אין גיט — טילעט בען און אפעלטאן
 זײ. םיז רעדען איר װעל אדטיקעל דעם

 כאראסטער־שטריכען באזוגדערע גאגץ די
 כאראסטער־שטריכען די װי אזוי זייערע,

 טרײד- ענגלישען אינ׳ם טײלען די םון
 •yp םארטרעטען, זײ װעלכע ױניאן־לעבען

 דעם דורך אויםקלערען ניט אודאי זיך נען
 גאםםערס איז בײדעז בײ װאס םאקט

 גאםפערס־פאר• זײער םארעהרט. שטארק
 שטריכען םאר םארב מעחר איז עהרונג

 דאך חאט עס אלײן. גאםפערס׳ן םון
 און גרויסעס עםעס זײן געםוזט טאקע

 דעם איז און םח דעם אין גראנדיעזעס
 נאכד סעמױעל גוף קלײנעם םונ׳ם הארץ
 חנר םון טײלעז טינים אלע וחנן פערם,

 האלטען אײראפא אין װעיט ארבײטער
 איעעך אזוי און םריש אזוי אנדענס זײז

אינטים...
 גע־ מאל אלע גאר דאך האט עס און
ײ סון ארבײטער־וועלט די אז חײסען  א
!...איהם שעלט ראפע
 אײראיע אין נאמפערס־ביידער די
 טד אנגענעסע געוחנן םיר םאר ?ײנען

םינסען...

w ס «ל ױ ײז8 פיהרט טײלארס, ד
א. ד מ ר מ ד ;פ

אגטשלאםעז פעםט שטעהען שאפ קלוגטאנ׳ם םון םטרייקערס די
.tpBP םים׳ן אנצוגעחן

קרײגדיער,
a&aaa

 פרן ח»כעז, ■וײמה יואים בר. און ןי
m אתווגיזאציע דארפדגער דער 

א מ ונד•0 גאננען י

 זיך ענטװיקעצט אמאניזאציע אן װען
 און צאהל ערםארונ^ אין װאקסט און

 םאר געוױינציך זיך שטעצען כחות,
 מיע מעהרער און מעהרער אצץ איהר

אזוי ײטעז.pמעגציכ און פראבצעםמן
 איז צאקאצ. אונזער סיט אויך דאם איז

 ערשס האבען םיד וואס אגרימענט, דעם
 משך םאר׳ן אנגענומען צוריס לאנג נישט

 םיר האבען יאהר, צװײ ומענדעp די םון
 ארבײטם אן װעגען םונקט ספעציעלעז א

בױרא. םארםיטצונגם
אפ־ »ז פאראן איז אגרימענט- אין

מאנוםעקטשורער א יווען דאם סאך,
 אר־ צאהצ םארמעדטע א האבען ברויכט

דער צו װענדען זיך ער סוז בײטער,
 אין ארבײטעז ניט סאן קײנער ױניאן.

 ארבײטס־תארד אן אהן שאפ ױניאן א
 ארויס־ אים װערט װאס ױניאז, דער םון

־ .38 צאקאל בײ געגעבען
 ארבײטם־םאר־ אזא םון נוצען דער

 אד־ די פאר גוט אזוי בױדא, םיטצונגם
איז באלעבאטים, די םאר װי בײטער

 באצעבאם דער אופבאשטרײטבאר.
 איכד איז ױניאן די אז םארשטעהט,

 צוצר איחם םארצאנג זײן אויןי שטאנד
 קװאציםיצירטע און ערםארענע שטעצעז

 וױי• ווידער ארבײטער די אדבײטער.
 חנגיםטרא־ דער דורך אז גוט זעהר םען
 בױרא ארבײטס־םארםיםלונגם אין ציע

 אויוי םארצאזען צו זיך ער םארשי$ורט
 וועט עם װי שנע< אזוי אז און צוםאלען

 בא״ ער װעט נעתסט, זײן קוםען נאר
 ױניאן א אין צאץ1ארנײטס־ זײן הוםען

.1שא
 םון אצזא, ‘ווזעט, ארבײטעד דער

 די אין יעדאען דארפען ניט אן איצט
 ער און ארבײטם-תראםט זײז םיט גאסען

 באקוםען װעט ער אז זײן, זיכער םעג
 רעניםהראציע- דער לויט ארבײט זײן

 פראטעסציאניזם שום קײן אז און רעכט,
וועדען. צוגעצאזען נישט װעט

פארזוך, נײעם יעדען םיט װי אזוי
 ארבײמס־ נײעם דעם םים אויך איז

 איבערצױ םאראן בױרא, פארםיטצונגס
 הויפט די שװעריגהײטען. םאנכע קוםען

 £ענען צו דעם אין ציגט שוועדיגקײט
 װעט עס אז איבערצײגען, ארבײטער די

 •ראטעיד שום תײן זן??יסטירען נישט
 צײבאר א אז קצאר איז עס ציאניזם.

 א און ווערט א חאבען בצויז קען בױרא
 געצײכתט ווערט עם ווען עקזיסםמנץ,

 דער־ ■■געזקהען ■ינפטציך. און עחרציך
 םאנכע םאר זאצ עס װיכטיג וױ םון,

 באקוםען צו ױין נישם זומנר דזשאב
 שום סײ\ אין דאס טאר אדבײט, באאך

»Ht 1אי יוארען, גאריקזיכםעט ני*ס

 אויוי װארטעז םוז אויסנאמע אהן יעדער
ציםט. דער אױוי רײהע זײן

 גע־ טוזען עס אז זיך, םארשטעהט
 םאד ציסטען באזוגדערע זוערען האצטען

 םאד אםציקאנטען, םאר םיטגצידער,
 פאר און ל׳אקאלען אנדערע םון מעמבערס

 #שוין ארבײטען װאס מיטגלידער, אזעלכע
 אר־ זײער אױסטוישען װילען זײ נאר

בײטס־פלאץ.
 און שאפ־טשערלײטע םון קאםיטע א

 םפע־ איצט זײנעז מעםבערס, אהטיװע
 אויסארבײמען םיט םארנוםען ציעל

 אר־ דעם םאד רעגולײשאנס״ און ״רוצם
 שנעצ אזוי בױרא. פארמיטלונגס בײטער

 םיט װערען םארטיג װעט ?אםיטע די װי
 אידד טיט חומען װעט און ארבײט איהר

 וחד גערוםען װעט רעסאםענדאיצעס, רע
 טשערלײט שאפ םון םיטינג א רעז
 דים?ר צו כדי סיטגלידער, yn'DPS און

 ״קא״ דער םון דעקאםענדאציעס די טירען
 וחנ־י םאדהאגדעלט טyװ זי בעםאד םיטע

 װעחגן באשלאסען .ענדגיצטיג און רען
 לזנצט צום באארד. עקזעסוטױו דער בײ

 םעכד גענמראל א גערוםען-װער^ װעט
די fy^n װעט םיטינג, בער

y ^ ^ w אננ די ראטיםיצירען צוyנױ 
ע לויט רולם, םענע ^נ  װעם בױרא די װ

םיהרעז. דאדםען זיך
 געגען 38 לאקאל פון סטרייק דער

אן. גאך האלמ פעקטארי קלוגםאנ׳ס
 די םון םםרײק דער װאט דעם טראץ

vvvm קלוג־ געגען םרויעז און םענער 
 נײנטע די שויז רטyדוי שאפ מאז׳ס
 רסypסטרײ די םון גײםט דער איז װאך,

 ?אםםלוסםינ און םריש אזוי נאר ניט
 נאך נאר קאםף, םון אנהויב איז װי

 וױ אנטשלאסענער און קאםםלוםםיגער
בעמאר. איז oy ווען

 אלע טים באװײזען סמרײפער די
 כמר באלעבאטים די אז םיטלען, yגאלyל

ן  ,lypjn זײ ווען טעות, נתיסעז א מ
 צו inyipnw וועלעז ארבײטער די אז

ר  זyהאב יוועיצען זײ בעםאר ארבײט מ
םיט־ אלע טראץ זיג. םולעז א דערצילט

 צו• צו אז ווענדט םירםע די װאם
 ?אםןי בראווען און גוטען דעם זyכyבר

n געהם םםרײסטר, די םון ספיריט n 
אן. וױיםער ענמשלאסענהײם טיט קאםזי
 זייגלן 38 לא?אל םיז מיטנצידער די

 םים םאלידאריזירט ■ראצענט הונדערט
ע די ^ד ײ ר ט  פירטא די םעםבערס. ס

 »ר- די םארלארען דערוױיצזנ שוין האט
 גרעסמנר חנר םון צײט חןר אין בײט
 proto גרויסו( נעסיענט האט זי ביזי.
o^ya סטרײת״ברצמר איחר םאר 
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צײט־נאםיצען וניאן
חעלין פ םון

ר ע ־ אן ®ת סוו* ר נ א ט ה ע װ ע ג נ  א
ר ע ע ט ®ראנ

?אמי• מינםעוי דער פון באשיוס דער
 םון געװארען אױסגעװעחלט איז װאס ט*,
 קאנװענ׳פאן באסטאנער יעצטער ד*ר
 צו און אונטערזוכעז צו רעכט דעם םיט

 מא- ריםער די םון גור< ררעגען באמליסצן
 אר- איע לוים האט יאר?, נױ אין מנרס

 טרא״ דעפאקראטי^ע און גאגיזאציאגעיע
 איײ צו םאכען סווי א באדארםט דיציעס

 אין פראגעז אנגעװעהטאגסטע די םון נע
 די םון טשך אין געכען ױניאן אעעחןן
יאחרען. לעצטע
n לא־ מאכעדס ריםער םון םראגע

 דער םון ארונטעתעגאנגעז נישט איז קאל
 מא־ יענעם זײט ארדנונג טאג ױניאג׳ס

 מא־ ריםער די בײ האט מען װען םעגט,
ר  זעלבסטשטענדיג־ זײער צוגענוםען מ

 דער םאר זײנען יאחרעז yP8 ני קײם.
 ערנ• און זארגםולע יאהרען געווען מטאן
 פרינצײ און וױכםמע םון יאהרען סטע,

 םארכאפט האכען װאס םראגען, •יעיע
 און ענעתיע, יעדעגס און אטעם יעדענם

 םארװישם נישט זײ האבען דעם טראץ
 זיין דארױ דאס און םראגע. 17 לאחאל די
 איז םראגע 17 יאקאל די א? באוױיז, א

 מענ־ עט^יכע םון יןאפריז « בלױז גישס
W] םוץ פראנע אננעוועהטאנטע אן נאר 

 זײנען װאס ארבײטער. גרופע נאנצער א
i n n און פאדאיגטערעםירט עקאנאםיש 

 זײער םון םארלוםט דעם דורך אז גלױבען,
 טרײד־ זײער איז זצלבםטשטענדינקײם

געײארען. עתער באדײטענד
 אן איז 17 יאקאי אז איז, םאהט « ׳.

 נעגריגד־עט נאר איז װאס לא?אל, «<טער
 איז און יאהר טען1906 אין מווארעז

 אינטערנע^אנאא אן געווען יאהחנן <ע8
 גענעענדער א איז לײז8 דאס לאקאל.

 געװעז איז לאקאל ריםער [רn אז פאסט
 עם נויטװענדיגקײט. אינדוסטריעלע א|

ט אז זיין קאן  די זיך האט דזןםאלט ז״
 זיך איר װיל דערין געעגדערט. יאנע
 צו איבער דאס לאז איך מישען. נישס

ט. ײ ^ ײ ר  םאר אבער איז זאך איין ט
 ריםער־ םון אױםיײזוגג די אז קיאר, סיר

 סאיוײ צויליב געמעהן םעהר איז <אקא<
 מאטױוען. אינדוסטריעילע צו<יב װי סישע

 אױםגעילײזם איהם האבען װאם די און
 האנד״ צו אזוי חנכט דאט געהאט חאבען

 זײגען מאטױוען «א<יטישע די וױי< מז,
 אינדוס- די װי וױכטיג אזוי באמטימט

 מעהר ניט איז עס און מאטױוען. סריעגע
̂בע די צויליב אז רעכט ווי  םאטױוען, זעי

 אויםגעילײזט, <אהא< דעם האט מען װאס
װערעז. ריאינסטײטעט אויך ער ואל

 לאקאיל דער זײם אז םאקט, א איז עס
 לאגע די איז געװארען, אויםגעי^ײזט איו
 א םארהעיטניס אין םאבער ריםער די טון
̂אגע די װי געװארען ערגער םך  די םון י

 און םרײד. אין אפערײטארס איבעריגע
 ארגױ עטארהער א אבסאלוט איז דאס

 רי־ די םון םארטײדיגער די םאר םענט
 בא־ צו יעכער^יד איז עס מאכער. םער

 האבען אפימ זאל עס װעז us חױפטעז,
 בא־ די װאלטען 17 <אקאי א עאויסטירט

 הײנט־צױ שעפער ריםער די םון דינגוגנען
 װאס דאם און נעװעה ערגער אױך טאנ
 באוױיזט װירקיויכסײמ דער אין איז עס
 םאבער ריםער די םון׳ אינטערעסען די אז

ײנמ  געװארען ם*רנאכ<עסיגם ׳שטארפ ו
יאקאכ געםײנזאםען א אין

 אוםבאמטרײמבאחןר אן איז עס
 ױא־ םון אויםיײזוננ דער םאר אז פאקט,

 םא־ ריפער די םון <אגע ת איז 17 קאי
ר  די װי גומ אזוי װעניגסםענס געווען מ

 זײ אפערײטארס. פיאוח די םון ^אנע
 זעילבע די פארדינט װענינסםעמ חאנען

 געהאט באשםיםט האבען און ווײתשעס
nm קילאוס איבערינע די וױ ארבײט םיי 

 וואס עס קומט װי אילזא, וואאדײטארס.
n הײנם איז םאמורס ריםער די םון ראנע 
 איבע- די םיז יאגע די װי ערגער סאנ או

 םאר־ די אפ׳מר חאם V »«ערײםארס רימנ
נ חנ מ  גחנסערע א געהאט םרײד םון או
 די םון טאחנתערונג דער פאר וױד׳פוננ

ר מ  די םאר וױ באדײנגומען םאמר מ
צ איערײםארס !מדערע
נעניגענ־ קײן נח»ט »יזא דאס אי?

 דער םאר באװײז גדוסםריעלער *י חנר
ריפער- םון !עגץ־־גױםװאגדינסײם

 צוגע־ םאסעגם א אױןי איצט יר
t t  j 17 יאקאי םח אױמיײזוגג די 

 גאר •אליםיעע צזייב נעמעזזן גישס
ם. אמדוסםריײא םי  איז סא מ

 גצשעהן איז *ס װאס דעם <ױם 9
 ל*ר in לוױס און ו^יטילײזוגנ חנד
n ןױיט חנר וײס םאמדס דימער 
m ויי y n זייער םארלױרען ?,Rpip 

ats ^באעלוג tv אױב 
ט מלייז ױו ד א  מוון

ז מנםים״ י י
m גןײ״ז

 װע- פארבעסערט באדארפט מאכער פער
 די צו םארהערטגיס אין נישט און רען

 ?אהאיל זעיבען פון אירײטארס אגדערע
 בא״ דאס װערען. פארערגערט מעהר נאך

 אדער : בײדע די פון אײנס א<זא וױיזט
 םון ׳עטאנדפוגסט אינדוסטריעיער דער

 רײ דעם אױםגער״זט האבען װעיכע זי
 דורכאױס געװען איז ^אקאי מאכער םער

 חאכען גי״&ט, װען #אדער פעהלערחאםט,
 ׳צטיפםוטעמיך געםוזט מאכער ריםער די

 טאיאריטעט דער םון װערען באהאנדעיט
 יא־ געטײגזאטעז אין אפרײטארס קלאוק
 טאכער ריפער א םון נעגגער די קאר.

 דאס אויסזוכען זיך איזא ?ענען לאהאי
 דעם אדער :בעסער זײ געפעיט עס װאס

 שטאנד- אינדוסטריעילען פעהילערחאפטען
 בא״ ׳טטיםטוטעמיכע די אדער פונקט,

 זײן, ני׳&ט ?איז דאס װי האנדיוגג.
 סא- ריםער די אז פאקט א אויך ביײבט

 אויגענב^יק קײן אויף ־זיך האבען כער
 גע־ מיט׳ן מאכען חײמ<יך געקאנט ני׳פט
 •py צו אויםגעחערט האבען זײ אז #דא:ה

 יא״ זע^בסטשטענדיגער א איס זיסטירען
 אײזערנער אז םיט האבען זײ און קאי

 םאט״ *אקאלעז גרויסען און קאנסעקװענץ
 צײטען שטורמדיגסטע די דורך ריאטיזם

 א םון רעכט זײער פאר געהעמםט
 ארגאני- אן לאתאל. זעלבםטשטעגדיגעז

 עײויבען נישט זיך טאר און העז זאציע
 צו ױניאדעלעמענט איבערגעבענעם אזא

 שטעג־ און אומאקטיװיטעט אין האיטען
 איז דאס וחנן םארביטערטסײט, דיגער
 אינ״ די אין גויטוועגדיג אבסאיוט ני׳צט

 װען פשיטא א ױניאן, דער םון טערעסען
 םון אינטערעסען די נאך ?&טערט דאס
ױניאן. דער

 װאס םארדריסיליך, דעריבער איז עס
 קאכױטעס נײע װידער ׳שוין שיקט מען
 יב5צוי אי^וזיעס גײע זיו םאכט םעז אוז

 א »ז קםאיסיע, דער םון מאטױױרונג דער
 אור־ פאיויטי^ע צו<יב נויטיג ״איז יאתאי

 צוייב מיר װעט ?אמיטע די זאכען׳/
 זײן מוחי געוױס זאך דער פון אמת דעם
 צו טראכט א ערמיבען םיר וחד איר ווען
 איז גוםא מאטױוירונג דאזיגע די אז טאן

 גע־ אויסען אגדערש עפע־ס נארגישט אויך
 דזשענטע<מעני?ןקײט, פאליטי^ע וױ װען
 }שטרוי א אז אנכאפעז זיך װאס צו טא

 טא פאיליםי^ צויליב אז זײן זאיו און
 געגיגענ־ א ניעט דאס איז ,װאס* איז
 פער־ א דען דאס איז V דערצו גרונד דער

 אר־ אן דאד איז עס ¥ זאנען-פאיליטיק
 פאייטי- אז און גאניזאציאנס־פאייטיק,

 גרױסער זעהר א םון זײנען מאטױועז שע
 אם קאמיסיע די דאר האט וױכטיגקײט

באשילוס. איהר דורך באװיזען בעסטען
 בא־ אײגענער איהר לױט דאך האט זי

 יא״ דעם בא^אסען נאר טאקע נרינדונג
 פאלי־ די צוליב ריאינסטײטען, צו קאי

 דאס ױניאן. דער םיז איגטערעסעז טישע
 אםייצו זאילעז עס װען אז איזזא, הײסט,
 טעטים אינדוסטריעלע עקזיסטירט האבען
 יא• די קאםיטע די האט לאקאל, א געגעז

 שך א םאר געהא^טען אורזאכען יליטישע
 מעטים. איגדוסטריעיע די װי וױכטיגער

 בין איר וױ — איז אינטערנעשאנאי די
 םראגע דאזינער דער אין — איבערצײגט

 איז עס וױםייו אויף נײטראל אבסאילוט
 ילאקאא און 2 יאקאל צװישען םראגע א

 ביויז, טוט אינטערנעשאנאיל די .17
 רעסםעק־ זי פליכט, איהר איז עם װאס
 קאםיטע, דער םון באש^וס דעם טירט
 םון מאגדאט דעם באקומעז האט ײאס
 — אינסטאנץ העכסטער ױניאנם דער
 אינטממעשא• די סאגווענשאן. דער םון
 חגם אויםגאבע די בילויז איצט האט נא<

 ײאס איז דורכצוםיהחנז כא^<וט דאזיגען
 בעסער. א?ץ טאז דאס װעמ זי שנעיער

 א אין צדדים די האילטען װאם צו 5װײי
 דעריבער איז עס צושטאנדצ גערוועזזנן

 די אז נלױבעז, װע<כע די, םון נאריש
 זיך בײ האיטעז װעט אינטערנעשאנאיל

 הע׳סט, אויף 17 ילאסאיל םון קינדער די
 װאס אזעילכע, םאראז זײנען עס אויב און

 אמטערנעשאנאיל דער םון ערװארטעז
 ווע־ נישט זײ זײנען ננאדע, םפעציעיע

נאריש. ניגער
 אלע זײנען אינםעדנעשאנאל דער םאר
 17 ׳יאקאיל איז ניײכבארעכםיגם לאקאיעז

 ײערען באטראכט נישט באשםיםט װעט
 איצם ווערעז זײ יחיד. בן א אילס

 מוזען וועיען זײ און זעלבטטשטענדיג
 רעכענונג. אײנענעם זײער אױןי יעבעז

 םי־ אופמעגליך וײ םאר איז עס אױב אח
 ׳• עקזיסטירען, צו זעיבסטשטענדיג נאנציעי

 געגנער, זײעי־*ע באהויפטען עס וױ לױט
 או אױסזיכטען גוטע דאו זײ חאבעז טא
 סורצער א אין וועיעז םאכער ריפער די

 וועט איעס און סני, די אױוי םאיעז צײם
אי־רײט. זײז װידער

 2 יאקאי םיז םיםגיידער די זאיצז
 פון באשיוס דעם אויםנעםען דעוײמר

 ארגאני• און יאיימישע וױ קאםיםע חנד
 זײ װען דצסאיט אםיױ סאארםס, זירםנ

 זײנצן ויי ראט שייםה, נאםתח
ד T* ו i r m ו נאאיוט ח

 דיער פון אױכקוטען דשט ז״ פאד זאי
 דארפען שטאגדפזגקט, אינדוסטריערען

 דעי פון כאשרוס א רע׳שפעמטירען וײ
 דעד פון איגטערעסען די און ?אנװענשאן

 יא- זײעדע וױ חענע- שטערען ױדאן
פאריאגגען. האייע

 איך חאב אדט זעובען דעם אױף
 זעײ דער אין צוױס יאחר א טיט כטעט

 -17 לאקאר די אז געטאנט, פראגע נער
 כיױז דשט װערען באטראכט זאל פראגע

 טדת רױט אױך נאי חדין מדת לױט
 געהאנ• עס, שײנט ׳האט אזױ חרחמים.

 בעס- דער איז דאס און קאמיטע די דעיט
 פראגע אנגעװעהטאגטע א; אז װעג טער
 אױ• דער פין פארשװיגדען ענדליך זאל

 טא- דרעס און ?ראו? דעד פון נערפלאך
ױניאן. כער

 פא.*לאמענט אךבײטעד דעך
■ ארריענס נױ אין
נאװעטבער, טען18 דעם טאגטאנ,

 מאל טען48 צום ארליעגס נױ איז װעט
 םון פארלאסענט דער װערען ערעםעגט

 ארבײ״ ױגיאן טרײד ארגאדדרטער דער
 נישט איז עס אטעריקע. אין טערשאפט

 האנװענשאן לעצטע די װאס #צופאר קײן
 אנדזשע־ לאס אין ל. אװ ם. א. דער .םון

 קאג־ הײגטיגע די באשלאסען האט לעס
ארליענס. גױ אין האלטען צו װעגשאז
 א זיך ציעט יאהרען עטליכע זײט
 דער פון קא&יטאליסטען די בײ טענדענץ
 איסט די פארלאזען צו אמעריקא גרויפעד

 אין םעקטאדיס זײעיע איבערטראגעז און
 מען װאו שאוטה, אפנעשטאנענער דער
 ארבײטער אוטאמאניזירטע באקומען סאן
 די ניגער־ארבײט. ניליגערע נאך און

 איםט דער פון מאננאטען איגדוסטריעלע
 מיליאנען רי טיט נישט זיך באגוגענען

 די ארײן זײ טראגט עס װאס פראפיטעז,
 אםע־ אין פראספעריטי קאפיטאלי»טישע

 זוכעז זײ און יאהו־ען לעצטע די אין ריקע
 ארבײטער אמאניזירטע אױסצוםײדעז

געלד• זייערע אנצוםילען מעהר גאך כדי
pyr.

 רyאב זײ פארםאלגט ל. אװ ם. א. די
 זיך באסיהט אוז יאהחנן yצטyל די אין

 וױיסע די זyארגאניזיר צו כחות yאל מיט
 רוגגypלyבאפ‘רyארכײם yאלירטp און
סאוטה. רyד אין

oy ד איזyריבyג רyװyז tot קלוג 
 די אפצוהאלט^ רײשאןyדyפ דער פון

n'־ ''p y:nnvאגװyד אין נשאזyגרוי- ר 
כדי נױ סאוטה־שטאדט רyס
 דער אין ױניא^רבײט די סטימוליחגן צו

סאוטה.
 yאוטארגאניזירט די ארגאניזיחנן צו
 אין אויך נאר סאוטה iyi אין :אר נישט

 די םון yאײנ איז בכלל לאגד ׳גאנצפן
װאס און ןyגאבDאוי yװיבטיגסט

 ׳נשאזyקאנװ רyד םאר םאל דאס זyחyשט
 ןyנאםyלyד די אז האםען, צו איז oy און

lyMni גyםינyז oyi ריכטיגyװ זyאון ג 
 האט היגזיכט רyדי? אין דערצו. מיטלען

 טאז.yגDאוי טװאסy יאתר yצטyל דאס
 ־yדyפ די האט רי?גאנג םון ןyיאהר זײט

 צװײטען צום יאהר tyroi'^n רײשאן
^ «ז ןyגעװאוג טאל או ^ ז  טעמבער- אנ
 ־yiyD די האט יאהר^ א םאר שיפ.

 פאר־ רyד זײט טאל ערשטזח צום רײשאז
 טױזענט fy:wr.y 9: לוסם־פ^אדע

 סוסט *יאהר ןyהײגטיג איז ׳רסyמעטב
 נױ איז נשאזyקאנװ דצר צו באריכט רyד

 96 קנאפע םון וױנסyג א טיט ארלי^:
 פון יאהר א פאר כױטגלידער. נטyטויז

Pאמוניסטישyױניאן־ט אפאזיציאנס רy־ 
 א אודאי און אודאי דאס איז טיג^יט

 גוטע כטyםארשפר און געוױגס רyהנyש
 ארגאניזאציאנס־ רyד אין ר^לטאט^

אומארגאניזירט^ די פון ײטpטיגyט
באראטונג^ די םיז ארט װיכטיגצן א

 םרא- זyארבײטםלאז די םארנצ^ן טyװ
 רגרײכטyד יאהר זyלעצט האט y^yii ׳גע
 yטאגיג םינף די םדרגה. yהויכ גאר א

 ריײyדyם די nyrtfjm םון ארבײטם־װאר,
 לײזונג ynntt1^ א צרװארטעט שאן

 םון פאר?ל^מנג א נסyניגסטyװ אחןר
y מאכט אדבײמסלאזיג?ײט, :^p םארט־

 מעחר !yהאכ יאחר, ןvצטyל אין yטnש
נעיר״ שױן רyארכײט גטyטױז 166 וױ

 »לײן דאס װאך. א טעכ 5 בלױו כײט
jyp 1ד לײזעז נישט אבפי vyvyn און 
w פראג^ yהגלא;טyװyאנ; ivi נױ״ איז 
 ןyארבײטסלאז »ן oyr« וױ הדyט טיג

 דער־ צו דאס צו;גס-פא;ד.,רשטyאונט
 םצד^-יײ רyד םאר ױוײלyד איז ;ױיכילן

 ניט באזיצט זי וױיל ̂דyשװ -iny? שיאן
yגyאײג סײן rn j^ E  y די אין מאכם 

 א^ץ נאך לויםט און לצדזשיסלײטשורס
 רײטװאג^ זyיטאליסטיש2אp דעם גאך

̂ yp די אין inyrya דאס זy^אב טיר וױ
vo ז די ^;קשאגס.יyלבy אױך איז זאך 

 איגדזשאנ?״ די געבע? קאטוי םyד םיט
ר פון #שא:ס ע ^  ןyהאב ױניאנס די װ

. פיל אזוי יאהר ןyצטyל ^ ט ^ ג
 שום ?יין םאיאן גישט איז לײד^-

 געטינען זיר דארט טyװ oy אז האפנונג,
 וױר?• און רyאויפריכטיג פון yשטימ א

 רyאליטישe רyד גענעץ ?דיטי? רyזאם
ל. אװ פ. א. רyד םון פיהרונ;
 לעגען |yo פל^ט צורי? ןyיאהר מיט
 זיײ ױניאנס. yאידיש די אויוי ;האפגונג

 שװאכם,yגBא אזוי הײגט רyאב זײ נען:
 רyשװ איז באםיהונג^ yרyזײ םון אז

ן.yרװארטy צו עטװאס
 אויך טyװ נשאןyקאגװ רyד פאר
 װעג^ yםראג די אויםטויכ^ מסתסא

nvi קאל גרוקװאודyאטאנא, אין דזש? 
 vmn\ זײט רyאונז פון מיר יאר^ נױ

 חגר אין צוױיםלען צו גרונד שום ?ײן
 פון זyבאשולדיגונג די םון ריכטיג?ײט

 רyארבײט ovi געגעז כ אװ ם. א. רyד
 חאלט^ און.םיר בילדונגס־אינםטיטוט,

oy םאר אםילו ^nya; ארויםצוזאגען 
 באשולדי• דאזיגע די צו מײגונג רyאוגז

 דyד םון האלטונג די ןyכטיגyבאר גרנגען
 ^ש^yאלp ברו?װאוד iyay: דײשאןyדyם

 ברו?װאוד־אינסטיטוציע די װי לאנ; אזוי
 םארטײדיגונגס- די זyומpבא נישם האט

איו oy אז האלטען, מיר ײט.pנליכyט
 אונ־ זyםאראורטײל צו ןyטאנדyי ולהy אן
־y: נישט אויגעז, די רyט ^r א איהם 
 cy ז.yפארטײדיג צו זיך נהײטyגyלyג

 • רyטyםארטר די דאם װאוגש, רyאונז איז
 ארבײ• רyאונז םון ?y>K? װאודpברו םון
א אין נטyארלאטsר־yט ? ^ מ  - באהאנ־• א

 גערעכ• רyאטישpמאyד מיט חנלט
טיג?ײט.

 מתנת שעהנע א ױט שאפ א
טשערטאן שאפ צום

 אק מארגאלין םון רyארבײט די םיר,
 שאא א בײ #םט. yט36 סטyװ 265 סטײן,
 נאװעכד םאנטאג, האיטעזyאפג םיטיננ

 דזשאינם איז ,1928 ̂זyטnyi 12 בער
 נדעyםאלג די אן זyטyנ בילדינג, באארד

:רעזאילוציאן
 ?אטץ, ם. בר. דאס אנבאטראכט ״אין

•yj טyלײסטyג האט רyאונז
ת שאפ חגם פאר דינסט y^-״  ב^מלאכו
ױניאן די אז מגגליכ^ש טאזyג און

 אונ• אין מחלמת די טראץ באדיגנונגעץ,
^y רײהען, yרyז r̂| שט^ אונז בײ  םאל

 שאפ רyאונז אז אזוי זyרyװ היטyאפ: דיג
םון רyאײנ אלס זyרyװ נטyכyאררD הען
 מא־ פל׳סעז װאו רyפyש ױגיאז yoDyn די

שט^יגען אז כעז ז.yבyל אנ
 מיר דאס ז,yבאשלאס דארום עס ״זײ

 םאר ארבײט yטיכטיג זײן זyנypרyאנ
 איהם געבען צו באשליי׳םען סיר און אונז

דאלאה 110 םון םתנה yרטםולyװ א
 נױ oy זאל רy איהם װינש^ ״םיר

 ער »ז זyהאם םיר און ג^נט^ײזייט צצן
 אזװ טyטױױטPא זײז זyצyםארטז טyװ

י איצט. ביז טאןyג oy האט רy װי
: yאםיטp די

.2 לא?אל — ארלאד י״
ראזאנא• ל. ^אװיטץpרשyה ם.

 מאר- ם. גאלה י. נאװיץ,
.35 לא?אל — קאװיץ

.9 לא?אל — קארם א.

? עקס־לאקם זזאסאץ
nm ערפינדתנעז וױכםינםםע די פון אײנע איז «קם<וקס־י__
טש«ק»ל«ד-קענך? » איז דאם װיםענעאםם. םעייזינ^עי דער

 ל?סר» כיםער־וואםער, תבארבער, כיפער-זיולץ, ק«םמאר־»<
»ד פילע נ«ר איז פיײעז, נעפארבטע «דער באגוקערםע פאודער

מה. jnjr׳ אפשרעקען. זיך םיענען קינד אדער פרױ ם»ז יעדעד וועלכע פאר {ןפפיחר־םיםלעז אלם־םאדישע יערע

»־איז «ס ײיד• איז ײח־ ®׳מיקייייײ «ייי עקם־יאקם
 גןןנעז נאטירליד און נעיאםעז וױרקם און םעם אין שמאק

מז ײחז םאגעדפארשטאפונג פון פארםען םעי *דער ״
אײך, איכערזייגם און חימ® ב*קם » «רייע®
דראנ־ססאר^ sHt pv johb • .660 און 36 40

:%,<r u , i .

3. W )  W 1 W D ( י ס צ י נ ז י *
1876— 1928
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ר (פון )1928 טען,31 אקטאכער פאיקםצײטוע״, ,גײער חן

 םיכא- ב. ח׳ םון נאם^ רyאםת' דער
 איז ער איזביצ?י. ױסף איז ל^ויטש

 דע• אין בריס? אין ג^וארען ןyבוירyג
 איז םרדכי רyאטD ?ײן .1876 רyםבyצ

m m האט און שלאסער-םעכאגי?ער א 
ylהyדי צו רט wnjnrya אידישy אר־ 

 חאט רy װאו באחן, דער אויוי רyבײט
ט ײ ב ^  ווען געחילםס־מאשיניסט. אלס ג
ly^n'o בען זיך ^י  אויף רוײםות די אנג

 ־py»^ צאר םון צײט^ די םאר איחןן
 םא״ דעם jyo האט דריטען דעם סאנחגר

 אויוי ארבײט דער פון ר.באזײםיגטyט
 באחךדױ^קצי*, ארטיגע די באהן. רyד

m איז רy בײ w כאליבט, זעהר
m םשתדל זיך האט m מאם איןpװy 

 אויסנאם אן איהם םאר םאכען ם׳זאל
 שםעלען דער אויןי ly^PnyrK און

 ;טײלוױיז בלויז זyהאלםyג רyאב ס׳האט
 איב^ע^אזט צײטװײליג איהם ם׳האם

 ארבײטערן זyנדיגyנישכדשם אלס בלױז
 אינ־ איהם מעז האט אינגיכ^ן גאר רyאב
;»:jyv .באזײטיגט

 א בא?וםען האט ױסף רyלײנp רyד
«•^i^ ^  ביז Jרציהוגyד אידישע y>y־

vu רy איז 14—13 יאהר א * m\ אין 
 םיט נםyצײכyאױסג זיך האט רy ;חדר

ycrvu פyהיגpײטyאון ז yry'i'>jn viw 
yלםyרyאײנ־ זײער אז געהאםט, האבען ז 

 רב. א iyDp«iitriK טyװ זוהן רyציג
iyn^ w* רyאב האט איהם m v אן אין 

 זיך רy האם יאהר 12 צו ווע<ט. אנדער
:yr^y;>* |yny> lyD^y .זײן לימודים 

y ^ > i:^ y אמ ווערם נשםחyשטpyט 
ױן דעםאלטיגער דער פים ^ ב  באװע־ ח
 םון רyנגyאנה iyo^' א רטyװ רy ;גונג

 דער םון רy(ליבהאב עבר״ שםת ״חובבי
 הע־ אלײן דטyר שפראך), ה^־עאישער

ש ^ ר  חבת םאר הײס אגימירט און ב
ײ באשלאסען אםילו האט ער ;צױן  זיך נ

 דער אין פאל^שטינע. סײז פאהר^ צו
 אנ?ױ גרײטyג זיך ער האט צײט רyלבyז

 און טוט,1bר־אינסyהרyל רyוױמ אין טען
 בילדונג זyרײטEםארש צו אפג^גז זיך

ן.yמאס yאידיש די זyצוױש
y»: האבען גיך גאר רyאב i n וױנ״ 

jyo נyמ ר אױוי בלאגזען זyנו שער חנ  אידי
n^ רyױנג חגר און גאס y o ^ ra -n װyרט 

ש םון פארכאפט סטי אלי אצי אל. זyס חנ  אי
ט האט בריסס איז ר י ט ס א־ א ^  סאצי

jy זyלכyװ צו ̂לyרײזp רyליסטיש ^ n 'D 
ך :עהעדט ײ mv&v די אוי װ  שוועס־ צ

ש.yםיכ»ל ח׳ םון רyם ט  אגהויב םון װי
ט ^ ל y םיהחגן אםילו רy פ o ''n ש־ ס  די

Dy'D ט i די טי y o o '> « ^ p בשום זיך און 
שט אופן ײן םון ג^״ואלט ;י ז

אל. זyצױניסם*ש חג  ביסלאכװײז רyאב אי
^ ד.רyמ אלץ רy איז רכגעדרונג  ״y: דו

ט װארעז ר טי ײ חן ד רyנ  :־y?״ איז yyאי
ך רy האט 18 יאהר א דיג  בא־ שױן זי
ypם צום רט אליז y^ איז אוז סאצי 3 r־ 

^ זyערשט איז זyטראט ש טי ס לי א צי א  ס
pרײזyבריסק. איז ל

 אין אלײן הלטyדערצ רy װי לויט
ע םון באנד ערשטען ע ת ױ  א םון ״זכרוגו
שען ט״ אידי ס אלי צי א  ־yp״ (םארלאג ס

iy:b^c-D:y2,א האט ),1921 9װארש ״ 
y :n :y r T y y i גג^ ר ױ ף ו ײן אוי  נאנ־ ז

yv| װײטyרדיגyקלײן א געהאט לעבען ר 
כy םון בראשור אוטלענאל  טלארyבל yטלי

א פון רעדע ״די — / סאםי א׳ נ די ר א  אײ״ ב
;y שולדיגטע די פון המט איז בא  זyבארי

װאלצ 193 םון פראצ^פ  (אין Dyנאראדא
).1977 יאהר

 סאציאליס־ רyד אן ןyשלאםyאנג זיך
ש^״ ט באוחגגונג טי א ט׳ן תיכוי רy ה  םי
ן םון םלאם גאנצעז י שסה ד ז נ ^ ו נ ע  אר־ ג
ש ן םאר בײםעז סטי אלי אצי ד ןyס  אל^yאי

טPא די םון איינ״ער זyװארyנ ס מו  טוער yט
 וױ ־?רײזלאך,״חײם בעלי רyצw די םון
שyגTב די טי א ב ע אל דב  י האט לטyװ yרלי

ש די lyBnya בריס? איז סטי אלי  p yםאצי
^ פ ו ר ט רy נ א  אז םאו באלד ה

ען ײג ^ ר ה פי א־ דער אין ארט אנ ז אני מ  א
^y ; ט האט ר זי י אנ מ ד קרײזלאך, א א  ם

 די אויוי טעןyטרDארױ םלעגט ?אסעס,
 פרא• פיהרען םארזאםילונגעז, אוםלעגאלע

ע ד אנ אנ אך. די אין • ײזי ?ר
ץ ויר האט װאס באװעגונג, די  אי
 Dרyאויםגערוזי ה^ט צואװאחסצן, מעחר

״ די ;שט*דם גאנצע די ני ״י ך חאבען ־  זי
ם״ די באגע? קאםןי צום גענוםע שעי  ^•ו

די ״ן בעלי צער״ ׳ ם ע ? ני ם' ײ  לכתחילח ח
טyפל ײ אויוי אנרײצען םען ג ד וײ ז ב א  ל

ט #יוגגעז וואוילע די סעם,  וועלכע מי
שיצ־ םארםעלע םארקוםען ס׳פלעגען  נע

ט ;נעז ם דער םי ײ לא־ די אבער חאבען צ
ארגיר די םאר מורא באפוקעז בוסעם

 ם׳איז בח וועמעם ארב״טער, ניזירטע
ir םים נעוואקסען ir ד חאבצן ;םאג  ח

̂ולט  גענוםען זיך איחגז״ ״שעחגע די מ
 לזנצ־ די ■«ליצײ. דמר פאר םסירות צו

 םאציאליש- די רודם׳עז גענוםעז האט נמ
pro, אחנסכמנן. חןודױקט, דורכפיחרקן 
— 1896־7 יאחתן די *»— צײם w «ו

 שם^דט yyj»3 די בריס?, אין רy•א•ול
ט: זײן וועג^ דםyרyג ד^ם ײ ? ג ^  ט

 ■אליצײ די תאט נדליך,yלבסטפארשטyז
 געײאלט אויג, »ז זyװארםyג איחם י1אוי

ט האט ער און ןyסטירyאר איהם ז ^  ג
 I״p כריס? פון אנטלויםען )1897 (?וכמגר

װארשע.
 אי־■ אבער שוין ער האט בריס? אין

 אר־ yםארצװײגט ברײם א ןyרגעלאזyב
 אנטלויםען ?ײן פאר נ^ר גאניזאצי^

 ארגאניזאציע די שוין איז זyורטsד םון
yiiy3| ביא- און םיט םארבוגדען

 םא־ yאידיש גרופע רyװי<נ די ליםטא?.
 גרײטyצוג דעםאלם שױ\ האט זyאליסטיצ

 םא• די םון נםאחרyצוז«ט ןyרשםy דעם
 װעל־ אויף אתאניזאציעם, yציאליסטיש

 (א?־ נעװאחגן געגריגחגט איז עס כעז
 בריזסק קײן ;״בונד״ דער )1897 טאבער

 חויפט־ארגא־ דער זyוטpyג חגמאלט איז
 אר?אדי ח. צוזא^נםאהר, םון ניזאטאר

pרyםyאל ר)pyסאנדy,(אינםאר־ און ר 
vmארגאניזאצי yארטיג די םירט \ y\ די 

 ס׳איז צוזא^נםאהר. צום צוגרײטונג^
ט רyאב ל ^ו  םון צײט די געווען גראד ד

;yסטyאר און רדיםות םורא׳דיגע  די ז
 םיכאלעוױטש ח׳ םיט׳ן רyטו yסטyב

 די ןyםארלאז םוזטyג האבעז בראש
 אוים׳ן חגריבער איז pon3 אוז שםאדם

 נישט ״בונד״ םון צוזא^נםאהר מע\1
m w .פארטראטען

 םיכאלעװיםש ח׳ האט װארשע אין
 גרױסער א םיט ןyםראםyגEצונוי זיך

 װעלכע ז,yסאציאליסט yאידיש גרופע
 אי־ די jypMW טעטיג געײען דא זײנעז
 אין ארײן טחגט ער ; רyארבײט דישע
 .מיט אפ איהר זיך גיט און ארבײט דער
 לאננ דא רyאב ?אן רy >yr און לײב

 זשאנ־ רypבריס די : |yn''P^»E נישט
אנדעמ^קם האט yריyדארמ  * םאנ

 רײהע א םון \vdm די םיט ציר?ולאױ
 סטירעז.yאר דארןי מען yלכyװ פערזאנ^

m אויר אי? רשימה רyד אין m םי־ ח׳ 
 גענױ טאקע איהם ם׳האט כאלעװיטש.

y^ ז.yארומזוכ םען r r בריס־ זײנע םון 
 געװארען ארעסטירט זײנען חברים ?ער
 iy:i^imy3 איז ער טאג. זyמיט אין

 קײן װארשא םון אפצוםאהחןן געװען
 װאו ),1897 יאהר (סווי ביאליסטא?

 ניט װאוינען רyלײכט נטypyג ם׳האט
 נישט און yװארש אין װי זyםאלדyאײנג
 פון ציר?ולאר םאר׳ן האב^ םורא אזוי
זשאנדארכמנריע. רypבריס דער

 איהם םאר זיר חאט מאליסםא? אין
״ גאר א גטyםy;ע :y .האם דא וחגלט 
yבא זיך רypשען נײע גאר מיט נם  ^נ

 דא ארבײט. דער םון םארמעז נײץ און
 אײ טויזענט VM"* \V2)iV2 זיך האבען
D̂ ם׳זזאט װ^ער־ארבײטער, דישע ipy״ 
 ם׳זײנעז ŷארגאניזאצי ypשטאר א טירט
 םאר־ )1896 יאהר 6א (נאך םריהער שוין

 עטליכע םון סטרײקען גרויסע גע?ומעז
 קריסט־ און אידישע נםyטויז צװאנציג איז
 גע־ זיך האט איהם םאר ^ynyii yליכ

yםyברײט א נט i?yE סאציאליסטײ פון 
 פון נשםה די ווןװ־ם ער ארבײט. שער
 ארגאניזאציע רyרצװײגטKברײט־ם דער
 אוים׳ן דעלעױרט איהר םון װערט און

 װאס *בונד״, םון נםאחרyצוזאם צוױיטען
 סוכות גyט ערשטע די פאדג^םען ־ איז

 צוזא־ רyדאזיג דער האװנצ. אין )1898(
 גרויסצן נאכ׳ן םארג^םצן איז םענםאהר

 הויפכדאכ־ צאדישער דצר װאס סטyאר
 דורכ־ האט םאספוחן םון זובאטאװ ראגי?

 ^בוגד״ םון ראיאן גאגצען אין געפיהרט
 נעװארען ארעםטירט מאלטyד ס׳זיינעז

 ״בונד״, םון .p צ. םון םיטגליחןר אלצ
 אוים׳ן געװארען אויסגע?ליבען איז װאס

yרשטyא־ ס׳חאט ;צוזאמעגםאחר ז ^י  ג
 זאלען אתאניזאציעם די גצםאחר א העט

 םיכאל^ויטש זן׳ און ז,yרyװ צוםאלען
 ווזגל־ געצעחלטע, זיי צװישעז ןyװyג איז
 אויםשטע־ pmv גענוםען זיך זyהאב כע
 םאהרט ער ;פארבינדונגען אלצ לען

pyw וױ אײז ארדענט און װילנע הײן 
 ערגעץ דרו?צרײ שטיקעל א איז נישט
 םאר־ (א שנייישאק אין yp>*o א אויןי

 א אי דרוקט און װילנע) םון שטאדט
 םארענ• װאם נאר וחננעז פראסלאטאציע

 ווע־ 10,000 פון םטרײפ גרויסען דיגטען
 «רא- דער אױ^ ביאליסםאק. אין בער

m איז קלאמאציע m גע-# :אגגצמבען 
״בוגד״♦״ פון דרוקצרײ חנר אין דרו?ט

m איז דאס m צוױי-דרי» » ס״ח 
 ס׳איז ווען ׳»תסם גרויסען נאכ׳ן וואכעז

 די באברויםס אין געװאחןן ארעםטירם
 10—8 סױם׳ן״טםצר *בונד״ פון דרו?ערײ

 ממײ .ארבײםחנ די צענמראל־ארגאז פו«
 וובאמאװ און — געסײנם ם׳חאט :םע״
מר געװען איז m — in וי n חנר 

 םים און ליקוױױרמן pw *יז ,בונד״
n :איבעדראשוגג אזא אםאל r גײע א

ארביײ n בײ \”״ב*נר פון דרוקערײ
פוז נמטראחיט אױנצן n חאבען מנר

׳יםתח:

 חגםאיט iyDy?y3 זײנען וועיכצ םירטז^
 היט,yרצyד זyהאב תםיסה, םאסקווער אין

 ער־ פון ?דאפירט פשוט זובאטאװ חאט
גערניש.
 םון אדורEנyאטnצ רyצװײט ד*ר
 אר• די בטyלyאויםג צורי? האט ״בונד״

 או^רםיד־ האט םיכאלעװיטש ח׳ כײט.
ט ליך ײ ב ^  ארבײ־ ןyװיכטיגסט אינ׳ם נ

 r ןyגאגצ און ביאליסטאה רyנטyצ רyט
 י םאנאנדער־ זיך איז גונגyבאװ די ;ראיאן

:jyopKiiy ג נישט שוין ם׳האטpy|ט  אנ
 כלויז זyארביגדו:גE די רהאלםעןyאונם
 און םארזאמלוננען אוםלעגאלע דורך

 ?אמיטעט ביאליסטא?ער דער :?רײזלאך
 ארויסצוג^ זyבאשלאס האט *כונד׳׳ פון
 רyp״ביאללסטא ארגאן אייגענעם אן נען

 אלײן האט מיכאל^ױטש ח׳ ארבײטער״.
Mןיסגyדעם םילם ryv:K3 נוםyאר־ םיט ר 

״flDy־wp און זyנאטיצ ̂זyלpםי ^; iJ^:y 
yג דעמאלט שוין האט רyאויו* װאוינט 

 ?אנ־ א איז פאספארט, אוםל^ולעז אן
 פאר־ 8 איז ry:ny דירה ספיראטױוער

 דירה אין איהם בײ ; <yoyi װארם^
 שריםט לטyם8זyצונױפג אויך ער האט
 שריםט םyד ר,yנומ םאר׳ן רײyצyז 8 אויף

^ ל  ״yחברים־ז די זyבyרגyאיב איהם ם
 -yp די אין ג^־בײט |yE8n yלכyװ צער,
 שוין איז לץ8 וחגז ז.yרײypm גאלע

m m םײ ח׳ האט דרו?ען, צום םארטיג 
 ווערט רy אז ד^ץואוסט, זיך װיטשyכאל
83«T38'ary^ זײז pאנספיראטיװy 

 m האט רy און iy>8Dy^n איז דירה
 אויםבאהאל־ זיך צײט לעגגערע 8 םחם
 ŷאנטלאם לסוף און אנדערש yyny טען
 נומער רyרשטy חגד ביאליסטא?. םון

 רyטyEש איז ארבײםער״ ביאליסטא?ער״
 צױ אויסלאנד אין געװארעז טpדרוyגEא

שטיםע״ רy^ארבײט׳ 13 נ. םיט׳ן זאםעז
 האט ביאליסטא? אין דורכםאל נאכ׳ן

yל 8 רnv22v^ לט8אויםבאה זיך צײטyז 
 לדער;yװ רyזשyלאװyבי די אין גוט 8 איז

yאײג בײם האט רyםאר־ גוט סון נטימער 
B DyTjyouאסטyל 8 םיז זyהרyםאר ר 

 iyoD8B. \v2'i$i אוים׳ן ?ינדער. זײנע
 בא־ 8 ?ר2ױ' רע?אםענדירט איהם האט

^ ט אנ ד/ םון רypטי8Bסימ 8 ? בונ  ׳. ״
 רyאב איהם איז זיך אויסבאהאלטען לאננ
ען. נישט דא אויך ^נג y די אין ג 'l* 

>nyr?yii8 םל וועלחגרyצו צײט םיז גט 
 צאר יאגד-חןר אויח אראפםאהו^ן צײט

8̂8P'J' שװיט זײן םיטy ; םאר׳ן צײם א 
 m פאליצײ .די גטyלD צאר םון אנ^םען

 די אויםזיכם שטרעננער * אונטער םען
 בוד? \vdv2 ם׳^לעגט געגענט, גאנצזן

 רy װאגען םון אײנװאוינער יעדען זײן
 איז פאליצײ די טוט. ער װאס און איז

 ״םאר־ םונ׳ם שפוחןן די אויף געםאלען
 געםוזט האט ער און לעהרער ז״yדעכטיג

אנטלויםען. גוט םון
)1899 יאהר (אין ער איז גע?וםעז

 ארײגנעװאר־ גלײך זיך און װארשע ?ײן
 רyד םון סyלי8כװ yשטורםיש די אין םען

ט האט װאס באװ^נג, ץיז ^  8 םיט ג
 פארשײחנננע־ אימפעט. זyלטיג8געװ

 ארבײט: זײן lyiiyi דא איז שטאלטיג
 ז,yםארזאםלונג y>8:y^8 אויןי כםדר

yt''np| און oy'Dipon, גyשריבyאוים־ ז 
 שטעלטyצונויםג ^DyלאמאציpראB .רוםען,

״ 8 רעדאגירט און :ny ״((* ארגאןm n 
^ װער ט ײ ב ר  באדינט האט רyװעלכ א

װ^נג גראגדיעזע די  גרעסט^ םון בא
 njn אין ר.yנטyר־צyארבײט אידישען

 םיט זyטרעם זיך ער םלעגט צײט רyלבyז
 ראדיחאל אנדערע סך 8 און פרץ ל. י.

 האט פרץ שריפטשטעל^ געשטיםטע
 סיםפא• vomi ארויסגעװיאח דעםאלט

oy^ אידיש דער צוyרבײט8 רyר-באװy״ 
 y^y?8 םון װירשנג דער אונטער גונג;

 װיטשyל8כyמ װי זyליםמ8םאצי אידישע
̂הר לץ8 גערו?ט זיך ירץ האט  ;לינקם מז
 אײנ־ tyay?D װאם דיסטסיעס, די אויןי

 צױניםם^ די םיט ווערען געארדמנט
 םאציאלים־ די םיט צוזאמען •רץ גטyםל

 די |ytoyp83 שארםזיגינ און בײםיג טעץ
K y r^ o w yומאפיy.םיט׳ן עוזאכזען ס 

 אידײ אײניגע נאך און םארשטארבעגעם
 געלאזט פרץ האט םאציאליסטען שע

 װעל־ טלאך״^yבל ״ױם־םוב זײנע באנײען
 די בײ רםאלגy אזא געהאט חאבען כע

 דער אין זײ lynyio^m און ארבײםער
 חגר אין חודש־זשורנאל. 8 םון פארם

 םיט צוזאכמנן איז yגיyאלpציע־p8רעד
 צו־ מיכאל^ויטש. ח׳ אויך געוחנן פרצ׳ן
 אוכד אז אויױ ירץ ל. י. םון ארעסט ליב׳ז

 איז װאס אװעגמ, לימערארישען לענאלען
 סטרײ־ די לטובת געװאחנז נטyארדyאײנג

̂־מr8ם8P ?ענדיגע  חנר םון איז רyכ8זן
 גאר־ חודש־זשורנאל מיט׳ן אונטערנעמונג

ארויםגעקומעז. נישט
 yװארש אין רy רטyװ 1899 וױנטער
 יאר־ רyל8גyאומל אן אויוי אתסטירט

 הונדערט 4—8 8 םון טיײפארזאםלונג
 זyװארyג Q2]m*V22*" איז װאם םאן,

 אין ״תנאים״ 8 םון פירםע דער אונטער
 די נאװאליי?י. אױױ דירח לזנדיגער א

 זײ־ לע8 דורכגעםאלען, זײנען *תנאים״
 יהרטcyנiא און זyגעװאר ארעסטירט נען

 װא־ םון פאליציײציר?על, אין גצװארען
 באםרײט ארום טאג 8 איז זײ ם׳האם נאן

 און יאיירעז אלעמענש ויין בודק נאנץ
 אזא (:מער(א בײניש׳ז םאמאגגצנחײט.

 רyנyםארשםארב חגד האט פסעװדאנים
םאר־ םען האט ווארשע) אין נעארנײט

 •א־י פון באםרײען צו איחם מטבע רyגוט
 איו עדן דער אײחגר נאך לypױרrליצײ

 » אין ז.yרמ8דp8זש די צו רyריב8
 געכאפם זיך yצטyל די jy^n ארום טאג

 חעכט, אזא לאזטyארויסג האט iyo אז
 רעוױזימם oin,Ey:^n תיכף ם׳האט

 זײ־ לע8 בײ און דירה רyלט8 זײן אויןי
V2 ט8ק8ב;y ארומגע־ שטאר? איהם און 

 םאלטyד iv איז װאכעז פאר 8 זוכט.
:jyiiy לט8םארבאהyאנסיי• 8 אויף ן? 
 םון iy«8:yjiD'n8 נישט דירח, רyטיװ8ר

 ער בעװארעז, זyבאשלאס ס׳איז שטוב;
 טאנ 8 װארש^ םון iyin8EB8 זאל

̂ yi איז iyo jyii אפפאהר^ יםאר׳ן
yD'r^ 8 אז>y שפורעז yj'n| ,פארװישט 
 דער י1אוי חגדקענט איהם ^פיאז 8 האט
 און רמזנליצ?ע8? און נאװאליפקי py נאם

ניי־ niy lyiiyi איז דאס
 חך רy איז חדשים 18 .1900 יאהר
 פאוױליאן, טען10 אין iyDyry:B8 םאלט

 איחם האט םען זyװאנ םיז פאװיא?, אין
 און yסטירטyר8 די פון ״בונט״ 8 נאר

 8 אין םעג 8 ארDרyד זyזיצBא נאכ׳ן
 אין םיחרטyמyאיב ?אר^ר, םינסטערעז
תםיסה. ראדאםער

װאגלעני• די תםיסה, חדשים 18 די
 אר־ yל8נyאומל נגטעyשטרyאנג און שען

 גןלי זײן רואינירט זyאינגאנצ \V2$n בײט
 האב^ זשאגדאר^ן yריש8צ די זונט.
 םארשי?ט און ״דזסד״ 8 טאזyג איהם
 יאלײ יאהר 6 אויף yװ8אלטB ?ײן כלויז

ד איז yװ8אלטB אין צײ־אױםזיכט.  ח
m 8 מאלט m רױסע: y'38>8P םאר־ 

 םון זyנטyמyלy yסטyב די םון שי?טע
 םארשײ־ םון rjyrPyor8 רyישDרו דער׳

y:yi רyװאלוציאנyרtypnp y. חאם דא 
8 iy שטודירט, *נט, ג^ע• שן #|y?ypy3 

 די םוך דיס?וסיעס די אין באטײלינט זיך
yDPW8D, 8 איהם ם׳האט' 'nn8>y3J 

 ראבאטשי׳׳ ״ױזשני אין זyמיטצוארבײט
 סאצ• רוסל. די װאם ר),yארבײם (דרום

oyi. האט פארטײ yny:y:D'n8| םאר 
 m')W2 iyn8 האט איהם דרום־רוםלאנד.

 םון |yD8D yאידיש yברײט די צו נען
^ iny''T צו תחום, ײ  םרײדעז; און ל

 לויט פייהכיאמען, םyהנyש אײן אין אוץ
nyB8n oyi> צ. םון p. אנכד ״בונד״, םוז 

 ?ײן סוםט אדן פאלטאװע פון רy לויםט
 (אין ד^פאלט ס׳איז װאו ניאליסטא?,

 צ♦ םון ארטTזי דאס |1געוח )1901 יאהר
״בונד״. םון ?.

זין• רy באטײליגט ביאליסטא? אין
 צזןנםרא• םון ־ארבײטyציP8דyר רyד אין
^״, רyרבײט8״ אתאן לען מ שטי  -8א

n לעז8ציאג8רנyאינט דעם ניזירט y rw 
 רyדl, ארגאן זײן נירט8דyר און בונד

yEDyp^ םאהרט אידיש, און רוםיש אויוי 
 ?רינ• םלאדyר־שםyגארב די איבער ארום

 צו גרײט אנד., און ס?יד< סמארגאז, קי,
 ״אר־ רyד םון ױבילײ־נו^ר טעז25 דעם
 חגר־ אױך איז װאס שםימע״, רyבײט

 דורכ־ נאכ׳ן שפראכען. דרײ אין שינ^
 רוםל. רyד פון rרעגyאנםp דדר םון םאל

 ביאליסםא? אין רב.־פארטײ8 ד. ס.
n מוז ),1902 רץy(מ  tyt8>i8E ny 

 צװײ־ 8 איז Pim8 םאהרט רy שטאדט.
 אין — רyר־צענטyארבײט |yD'n: זyמ

 םארשײחןגע nyn'K ארום םאהרט לאדז,
 םארשײחגנע אױם פיד«רט און שטעדט

 אין .p צ. םון שליחות אין זyרבײט8
 אין זיד iy באטײליגט 1902 אויגוםט

 יירyב אין בונד םון rנyרyאנםp טער5 דער
 בא״ די y»8 האט y^yn װ,yדיטש

nװאוסט  yזאלוציy ״ארגאניזיר- װעגען 
 דער מיט צוזאמענהאנג אין ״topj רyט

y'yipyrpy *םאי־דעמאגסטראנט^ די אוין 
װילנע. אין

 אין איהם םיר |ynyt 1902 יאהר סוף
 ארגאן חנם רעדאגירט ער װאו מינס?,

 און ״װע?ער ״דער ר־בונדyרשטyב םון
 זובא״ די mv2 ?אמוי םיט׳ז אז םיהרט
 רט1וח 1903 יאהר אנהויב ס.yםאװצ

: ^fyBnyaB'i ספ^עלע 8 דװינס? אין 
 אינ׳ם אנטײל וועגעז בונד םון באראטונג

 רוםלעט^ר רyד םון צוזאמענםאהר זyט2
יארטײ. ד. ס.

 צװיײ צום רy רטyװ 1903 יאהר איך
 8 אויוי םינס? איז סטירטyר8 מאל טען

 לכבוד םארזאמלונג רyל8גyאומל גרויסער
 ס׳איז זyװ טאנ, חגם ,nyo טען1 דעם

 )1881 יאהר (אין געװארען דערמארדעט
 ער ; רyדריט חגי נחגר8ל^?ס8 צאר דער
 אוכד אז אויוי װאוינטyג מאלטyד האט
 ־yלג8אפװ נאכ׳ן און פאספארט זyל8לעג
 תםײםות די איז אםאל װיחגר זיך רמז
 רy רטyװ מאם?ווע םינס?^סלוצ?, םון

 אי| יאהר vys l8 5טy מיט׳ן םארשי?ט
גובערני^ רyp^סyנג8רכ8

האב^ סyלי8כװ רעyװאלוציאנyר די
 נעחוי• זיר )1903—4( '*\זרע\ y:y< אין
 ברענענדײ אזא ארויף; בארג כסדר בעז
 בײניש ח׳ װי נאטור ר^ואלוציאנ^! גע

 שםאכםען |yn''>n אנטpyג נישט האט
 ארכאנ־ םון שנײ־מדברױת yװיסט די אין
 םון ער אנטלױםט 1906 אנהויב ;(לם<ז12

 n צוריק זיך לטyשט און צםון וױיטעז
אנ^ר דער  רשות אין ארבײט ר^ואלוצי
. בונד״. םון .p צ. םון

נוםער) ?וםענדען אין (שלום

m ‘

v 09 ווי איהי. כ ײ• t  o«n פגסווי 
אין גאווענוגנ *רנײםער אידי׳•!

>o?y דער •ח נעאיכםע די tr>m
proHm. ר מ ארום טזןג •אד א אין א

ו * M m* ה־ מי׳׳ אמ א ט א םאי .
ןײייס
<מיס

יוניא״ויי װאד׳יניסתמח•גארסענס



m ו פון פעלדער ר מ מ ױ מ *mvm
דעםביצער. j ®ון

אר«יהעי) («וױי*ער
 םיר חאבען טיהעצ1א עחצטען אין

 בוד זץי *נװימוגגען און ציפעחנן םיט
 גיײי דער טראץ אז באוױיזען, צו סיחט
 חערשט װ*ס ײטסצ*זיגקייט,31א סער

 ר*ס זיך געסיגט אםעוײסא, אין איצט
 •ראספערײ אומגעחױעחנן *ן אין *אנד

 העצםט א ■ראדוציחנגדיג צושטאנה םי
i סון n ראדוק• וױבטיגסטער װעצט׳ס■

 דער פון יראצעגט 6 באויז םיט ציע
 זיך האבען סיר באפעאתערונג. וחנצט׳ס

 איזר די ?8 באוױיזעז, צו בצמיהט אױך
 םאראיײ די אין ײטסצ*זיגק״ט31א טיגע

 רעזואטאט א נישט איז שטאאטען גיגטע
 8 ג*ר סריזים, עסאנאםי^ען אן םון

 אוטפאר• א אאס עחצײגוגג נארםאאע
קאויטאצים־ פון רעזואטאם םײדאיכער

 P 8* *צעס,18*דןסצי*נם-1• םישען
האפיטאאיס־ ענטוױמעצטען אינדוסטריעא

 אמת חנם םוז, װעאכער ?וטאאט, םישען
 געזעא• גרויסען א צו פיהרעז געז*גט,

קריזים. *אםטציסען
 םראגע װיכטיגסטע די איז אוג? פאר

 םון זו*ט עס ווער דערוױםעז, צו זיך
i n סראפיטירט ■ראספעריטי דאזיגער 
 אײגםאום ?ײן םארגרעסערט דאדורך און
i אין n אין און ‘געזע^פאםט i n 

i אויבען שױן האבען םיר םאוכח? n־
i אז םאנם, n האט <ואס צד, אײגציגער 

i םון פראפיטירט n רא־ אםעריהאגער• 
 פאפײ נרױם פון ט־ופע די איז סאצריטי

ריצצ־ און םינאנץ־באנקירעז טאאיסטען,
 ארביײ די בעת ספצקואאנטען. עסטײט

 ניט גארנייפם באױז גישט האבען םצר
צעצ־ די אין האבען זײ גאר •ראםיטירט,

 •ראסיעריטי גרויסער םון יאהרען םע
 שיחד1םא דורך םאראירעז געםוזט סך 8

 ארבײטם״אוין זײעד־ םון רעדוקציעם נע
 ארבײםס• גרויסער חרך אעצםענס און

 *•־ דעריבער האבעז זײ אאזיגסײט.
 אין און ארגאניזאציעם זײערע נע^וװאכט־

 םוז םאראארען פיעא םאס גרויסער א
 חאטםס־ און קאםפס־םעזזינקײט וייער

 זיך םיר װעאזגן איצמ צווצקמעסיגפיים.
פאחמידע״ םיט באווײזען צו באסיוזען

 פראפײ ריזיגע די אזױ וױ צאהאעז, נע
“םארםענעז ^נאציאנאאע ראס און נתן
 נזד א באסוכמז צו כדי איעגעטײאט, איז

 םאכם־םאר־ איצםיגע די פון ביאד ווערע
 סך « אונז וועט וואם זאך א חעאמניסען,

 דאס פאחמםעהן ־צו מאכעז <ײכטער
סלאסענקאט^ אםעריהאנער םון טעאד

 םעדזד דער םון רעפאדט דעם אויט
 האם 1926 אין טרײד־קאםי׳פאן ראל
 8 פארמאגט אמערימא רעטאאט מוין

 הוגדערמ 4 םיז פארםעגען גאציאגאלען
 די אלזא זאא םען ווען דאלאר. ביציאז
 צװײ אײגטײלען ירפר׳דיג םוםע דאױגע

 וואאם #םעריפא8 םון ביתער אלע מען
 טסר זיך בײ באדארםט אונז פון יעדער

ואלאר. 3428 םון ביכעי נק83 8 נעז
 גאר די אז #אבער סיד זוייסען וזײסען,
 פאראיײ די פון בירגער צאחא גרעסטע

 פעגי קײן פארםאגעז טעז88שם נעםצ
 זאאען ױאנען פון וױיא .rer: חנר בײ
נעאדער•? אינעשפארטע םארםאגעז זיי
 אפ׳מר ? װײדזעמם איצטיגע ?ײערע םון
זעהן. םאחע אאםיר ״יא

 ױגײםעד דער םון *באריכם דצר
 סםאםיסטיקס <ײבאר אװ בױרא םסייטס

 םיז מכירות תרכמניסאיכע די •ז ציינם,
 מטאהל-אינחםנד דער אין ארבײםער אן

דא״ 34 געװען 1926 יאחר אין איז ריע
 אײטא• דער אין סענט; 41 םים <אר

 םיס דאלאר 36 — ממיל־איגתסםריע
מ די אין םעגט; 37 ױי  םיינם תײלעז ו

 די איץ סענם; 36 םים ראלאר 31
 21 םיט דאלאר 24 — וואל-פאבריסען

 — םאבריסען טעתםםיל די אק און טאנס כ
 םאבט דאם םצנט. 48 םים דאילאר 17

ם אין אױס  ביז םזיזענם ®ון דורמני
 8 דאלאר הונדארם אכס מים טױתנט

חד ארבײט ארבײטער חנר אויב יאחר. 1
^ pn װי אבער אזוי יאמ/ םון מאג
 אלע זעלטעז אדבײט ארבײםער חנדנר ^

 םיאע ?8 ‘״עם םיינם יאהר, ®ון גאג
 וױיגײ װידסליכקײם ואנר איז סררױעז

h i רי װי vote n n n v n r in ’iR.
 פיז ב«ריכם אפייתאער •גדמר .«ן ׳

ר ך*ו מ ל ל*:: נים «דז װןום ביירא, מ np -י- - ■ •* ‘־ ___________________
cw r^m רבײמןר, ■ראסס* די ®ח•

י י ו | פוורמיחמן 12 אין ייינאחנרם, «
ן דעם זיע«ז איםיוססריען, מ  יאהר »י

^»ר 17 »ן ימ)8צ  ר*ל»ד 28 ניז ר
ס45 «נ ד• ם  ױפי?ו «מני •יויי
אר־ •ראסםו יי *װײמן *ר*ז1

 ארנימתז ז^יזוז ײןים אזוינע,
 א חנהר זו יאזזד ®ון וואכצן

 םארדיגצז סצחרסטע צאה^
חו<אר m 20 וױמינזנד V י■ *

 n ז8 אגנצסען פי<ו8 יאםיר אבער
 נצצז8ג g יא ארבײטןןן ארבײטער אלצ

 א•- עטװאס וײ העגען יגו כםדר. יאהר
 איז דורכ^ניט אין דעוםון? יארצן8

 8r^j ארבײטצר אן פון פארדינסט רער
 חנר• און װאה 8 ראלאר 23 טח גרצםצר

 גיט אצבצן מײן אפיאו דאך מען קצן םיט
 פון צחים חנדט װער איצט םאכצן.

דאאאר. 8 סײפעז םון #■ארצז,
 חנדרוגגס״ אפיציעאער דער אױט

 פאראיעיגטצ די אין זײגען סטאטיסטיק
 אחם געוחנן 1924 יאהר אין ^טאאטעז

 געוחנן זײגצן װאט מענ׳צען, םיאיאז 45
 געביטען םארטידענע אויוי טיגטcעr8ב

 את פארמערײ איגדוסטריע, האגרעא, פון
 באױו חאגען וײ םון פראפעסיעס.

 788 און טויזענט 369 פיט םיאיאן 7
 אײגמוגינד דעם יאהר דעם גצצאהאט

 נעזעץ אויט׳ן (איגסאם״טעסס). יטטייער
 יאתר יעגעם ניט־םארהײראטצר 8 האט

 אײנקוגםט-׳צטײער, צאתאען באדארםט
 װי וױיגיגער גיט םארדיגט האט ער וועז

 *8ם 8 און יאהר דורכ׳ן דאלאר טויזענט
 2,600 פון וױעיגער גיט — םיליעךמאן

 יעדע פון אז אזא,8 הײסט, עם דאלאר.
 פאראײניגטע די אין ארבײטצנדע זעקס

 םארדינט אײגצר באויז האט *טאאטמן
 צאהאצן באדארםט האט ער אז םיא, אזוי
אײנסונםט^»ט־יער. דעם

זיי״ ^טאאטצן םאראײניגטע די אין
 םאםיליעך מיליאן. 25 אחם םאראז גען

 הא־ וײ פון םינםטעא א בלויז און אײט,
 דא• 2,000 וױ הויך אזוי םארדינט בעז
 םון ^פארוחנרטפנ (זעה יאחר. א לאר

סעיטעםמנר). טען23 דעם זונטאג,
 דער ווען במוך, ?עאבען רעס אין

 בא• פראפים יצחראיבער אםעריסאנער
 אעעװיזען האבען מיר וױ — טרעפט־

 ביאיאז 90 — ארטיחעל םאריגען אין
 יז8 ארבײםער האבצן יעהראיך, דאלאר

 אײן אינדוסםריעם צװעל* םיז’ אםעריקא
 23 <וי םארדינט מעחחגר נים דורמפגיט

 חאחגווא״ מװערער פאר װאך א דאלאר
 אר״ טארהײראםע םיאיאנען און גיע.

 פער־ קײן םארדינט נימט האבען בײטער
 אוםםארחײרוד און װאך, 8 דאלאר ציג
 דא־ צוואנצע װי װיעיגצר אפילו טצ

װאך. א לאר
 עותרצ די אהין אלזא קומען וואו

 ביאיאנען צעחנדאיגער און כױאיאנען
 תאגדעצ אכמנריקאגצר דעם פוז פראםיט

 װעד יאהר? יעחנז אינדוםסריע און
 םון חאק ארבײטער׳ם דעם אלזא, חאט,

 װאס פארםעגען, נאציאגאל אפעריקאגער
 אויט באזיצען צו נארארפט צואאט ער

 אײך דארפט איד\ דזרכמניטצ רעם
on געהט עם אז זארגען, ני^ט ושאום 

 מען אז אדער פארלוירען, העם אמען
 אז אדער ארײן, װאסער אין עס װארםט
 עס כא«ט האלדאפגיקעס נעננ א עטװאם

 דער מטיםם, רעכעגוננ דער נײן, צו.
 סאייטאל ראס םאראן, איו םארדינסט

 ניאממוד טראגם און בעגס די אין אעט
 נעטירס וחנרט רויב דער און צינזען דיגען
 *8P פזן הםכם דעם מיט צעגאל, גאנץ

 רוי־ װאס די און נעזעץ ■•םאליסטימען
 הויס ארבײטער׳ם דעם מינדען איז בצן
 די תקא ?ײנצן אײנענטום, זײן און

pooirurr פאטריא־ בעסטע און בירגער 
 אפעדיקאנצר חײגטיגער רצר איז םעז

נעזעל^אפט.
 םארדינצן ארבײטעד די במעה וױיא

 םאר־ אעמנן, 8 מאכען צו געגזנ נישם
 טאג אין םיטם יעחנ פארד אײן דיגט
 א און עאוי שעת יעדע דאלאי. 200

 9B83P )hi 274 דאלאר, םויזזננט האלב
 יער־ וײ| סאנ. יעדען דאלאר םויזעגם

 אכצינ ערך אן באםרעפם אראפים איכער
 ,-ײאיףלדי יארק (״גױ דאלאר. סיאיאז

 איז םארד און ).1927 ,4 פעברואר
 האמנן 1927 אק אײגציגער. ותר גחפט
2W אז ערסאצדט, מיאיאנעחנז כװלנױ 

 כױ- א םון העםנר איז םארדינסם זײצר
דאלאר. 1איא

 עם װעכממ ב" וחנחנז צו פאאד כדי
 דא־ 3428 תדכ״מניטאימ די דך נעפינט

 נזד יז8 פארכמננען, נאציאנאלעז םון לאר
 500 זוי ווענינער אז אנצואוױיזעז גוג

 מטאסעז פאראיעיגמע די אין םאםיליעם
 פרוב ביו מ^יאן 20 פון פארפיאמ?

 סע-8 דינאסםיק(, !דאלאר ביליאן צוױי
 *רעלידזעאן עדי, מצרוואוד זעה רימא״,

 m דער ).4דז״פאםטיסי סןדמא ענד
 קאסי־ מרײד פעדעראי דאר םיז •אדם
 ימצר צו אז דערצעהא̂כ 1926 פון שא[.
 אםעדיקא יז8 זמזיסםירט זזאמנז צײם

מיליאנצרען. טויזענם 11 איםגעפעהר
 םי־ צעהגדלינצר וואס צײט דזנר אח

^prir האבצן אםזגריקא אין םענ״צעז 
 זיין זאאצז זײ אז נצנרנ, ®ארדינט גח»ם

 הא• םעקםעס, צאהיען צד ®ארפאיכםצם
״83 אראצצנמ איק ho חלהײם 29

8 pmארדינם טעדיקא*
m »םומם^

 נראצענט 96 נאצאזזלט חאט פצאחעדוגג
 אינקאס ^אינדױױרואל גאנצען פון

 פראצעגט 17 אטצױשא. אץ טעסס״
 טוצאוז^ט חאנען פצלקצרוגג8ב דעד םון

 םיאם, (אגדען •ראצצגט. 5 דע**ט חנם
 אי״ חאבען, ציפערען דיוצ לױט ).1926

 באפעיקערוגג דער פון וראצעגט 82 זא
 !8 געגו̂ג םאדדינט נימט אסעױקא אין
 ^איגדױוײ צאחאעז רםצן8באר ואלצן וײ

טעקס״. איגלאם דואל
 םאקטען געבו־אכטע אױבצן די פון

 *8ב 8 םאכען צו ויך ?ײכט ׳אלוא איו,
 םצד מאכט פינאנציצאער דצד פון גריף
o n און פיגאנץ״האפיטאצ אםעמקאנצר 
 •ראדוקציאנס״רײכטום, געװאלדיגצן חנם
 א־3 אינדוסטריעלע די אדצען3 עס װאס

׳פטאאטען. פאראײגיגטע די אין ראגצן
 אז אםבאטראכט, אין נאך פצן נעטט

 פראטעקציא־ װערען גרוסען דאזיגצ די
 רענירינג, דעד פון ■ראטעשטעד און גױט

 םאר׳פכ׳^וגג געהעריגע 8 טיר אקומען3
 פאאיטײ און ער3וױרט^אפטלי זײער פון
rאר־ זײער פון און לאגד אין םאטט ער 

 ארבייטער• on געגען כח גאניוירטען
 זײגע געגען און אםעריקא אין שלאס

סאםםס״ארגאניזאציעם.
 כאזיצען דאגעגען, #ײפתר3אר די
 ארגאניזאציע, אפנע^ץאכטע אן באויז

 א טארלױח^ אעצטענס האט װצאטע
 ׳צטאר־ אמאאיגער איהד פון טײל נרויםען

איז און קאםפס־םעתינקײט און ק״ט

------------נ־---------------------------—
 *■'P *וױמען םארחעיטנים דיזען רורד

 זיין *ו נע*װ»ונגעז ארנייט אוז ט̂א
ם^ורזינטיג. זעהר

 ארטי- דיזען אין »<ז*, ח«ונען, טיר
 אוםנע• װי נסװייזען, *ו געזוכט ?עצ

 אין איז פאררינסט־איינטיימננ די וענט
 דאפ איז dp אוםנערעכט װי אםעריסא.

 רע־ ו*ער און אײנטיי<וגג ״ פארםענענס
 דער םון געביט אוים׳ז דערםון זו?טאט

 IiM קאייטאיצ )װוי׳פען וננ5כוחות־»״נטײ
ארבייט.

 אר די פאר איז רעזואטאט דער אז
 זעהר ארנאניזאציעם ז״ערע און בייטער
 קאמפס־ 1י«’ז םארהריוע^ט און ישצעכט

 גע־ באמיזמן קצאר אויך איז פעחינסײט,
 -J8 איבעריג נאך בצייבט איצט װארען.

 סיעצי־ *נדערע טאגכע אויף ^אװ״זען
 כאזונ־ ׳פאפען װאס אוםשטענרען, פישע
 םיחרער• דער םאר ׳עוועריגס״טען דערע

 טרײד• אמעריטאנער אונוער םון ׳פאםט
 טיר .זועצען דאן און גאװענוננ, ױגיאז
אייגענטציכען *ום *וםרעטען קענען
/ 4 ̂ עניו• ג»#לגם) ,רםזע*ונ1(

קארעקשאז•
 «או- י 1אריי »יז typi־#m *,ריגען אין

*ואזעא 71. ן)נ*ם,ס סעות: וריסלינער
 1געית איז אטעריהא׳׳, אין #עםר,לעאום

17. spmpjiB* .ר«מנ»״»
•C

ס דמר פון כאארד דזשאינם פון םיסיננ מו ה
m ר מ א ם ס ^ זיוניאן ד

)3 זײפ פון (איוס
in אדער צונעבען גיט איך װי< n :y 
o םון װארט אײן קײן n איך װאס 
n* אנגעגצבען 3הא m װײס. אויף

מײן אויסדריסען אציגד װעל איך
 יעניגע, די צו אנערקענונג םיפעםע

 אוים־ דעם אין נעהאלםען וזאבען װאס
 בא־ אין און ױניאן אונזער פון ױ3

 אײנ־ קאמוניסטי^ען פון איהר פרײען
אויך ויױל איך האנםראל. און פלוס

 יעױגע די צו דאנק םײן אויפדריקען
 צו ױניאן דער געהאלפען חאבען װאם

 אוי״ איבלען nv*W8 םון זיך אפרײען3
 דיזען אין כאטיפ קאםוגיסטען, די סער

 איגגאנ־ ניט גצװען זײ זײנען חינזיטט
צדפאלגרײך. צצז

 אפגעהאלטען ראבען םיר *אייחןר
 האט דאן, זײט און קאנותג׳צאן, אונתר

 װעלכע, זאכען םילע יאסירם אונז בײ
 שלעב- אלנעםײנער <*n סים צוזאםעז

o פיז לאנע טער n הא־ סעזאן, װינטער 
 אויף שעדליך זעהר אפנעחסען זיך בען

 םון םעם״גקײם און עקזיסםענץ דעם
 באארד דזשאינט אונזער ױגיאן. אונזער

 אויסנעהאל• און קלארע א געשעלט חאט
ם וועגעז •אליםי טענע  עס װאס ת

 ױניאן. אונזער פון פאציסי ד• ?ײן זאל
i לויז3 n ,אוג־ פון מאנכע דאס םא<ןם 

nyr ,אײגענע in  װעלכע אזעצטע 8
 אײנענע אונזעדע אלס אן זיך־ רוםען

 מײ״ א געשאםען זיך האבצן כמנ^ען,
 םאר מענליכקײט א דא איז עם אז נוג^

 רי סיט שלום םאמןן צו ױגיאן אונזער
 שעדליכער געװירקט האם האטוגיםטען,

 םון מעםינקײט און עקזיסטצנץ Dn אױ«י
i 1זאגא וױ מגיאז 1אונזצ n שלעכטער 
 1שלעכטע 1אלנעמײנע m און סײאז

 האט פעז צרפטאנד. 1יצלע1אינתסט
 זאגע־ געװיסע אז איבעו־געגעבען, 1סי

 הא״ זיך זאלען םצנשצן לאיאלע נאנטע
 גע- װאאט מען אז יקם1אויסנעד ממ

 לאםעיס־ די מיט שלום מאלען קענט
 צ<ױי פון עקשנות די נים ווען םען,

 אנםא״ און זיגםאז נעםליך, כמננשען,
 מענ״ די אגוײיםעז3 גיט XW איד כיני•

 קאמונים־ די מימ שלום א פון ליטקײט
in טעז  םײן לוים .זײ. פון טײל א 8

 קאטוניס־ די םיט שלום טײנם נעדאנמ
 צר און םאתיכטוננ װײטעחנ די טעז,

i איז ױגיאז״ אונזעי םון שםעמנג n 
o פארהיטעז װיל װאם n עיןזיסמענץ 

i n  po אנשיציםען ניט זיך קאן ױגיאז 
o אז n אזא מאכען צו פון געדאנפ 
יט.1ש

 אײן נאך מאכען קלאד װיל *איו
 איבעתענוםען האבעז 1םי זיגם סונסט.

i םיז ײט1אם3 איהיי און ױניאן די n 
 האבען שאםם,1הע קאםוניסםישע^

in אםינצגטע1י מאנכע n ’t אונ־ פוז 
 נעשפחגכעז, •ז־יװאטע אי| יוניאו, זער
 א בין לײז8 איך אז באבממט 1מי

 גע״ ניס קײגמאא 3הא אץי •‘-למסצר*
 איך ״לינקער*. 8 ביז איך אז לייקענם

 קאג•מ דעם םון *לעקעײ 8 אמנד יז3
c םימ נים אוז סערוואממחגז״ n ״קא״ 
.8םי םוניסםישזןך

 דאנקעז אײך איד וױי שיוס צום
 אוז אויפמערקזאמקיי׳ס . 1ײצ8 ס»ר
 דאגקען גיײכצײםינ אױך וױל איך
 הא־ װעלכע סצריזאנעז, איעצעצגע אלצ
pa אוז ײז1י וחנפסםעז דעם פאצאחלט 

PQ8P ^ אונזצר 1אי אױסניאיסצדם
י נ י דיר סון wי

 אין . און שאםט,1רע 1סאמוניסטישע
mv3'nKt עקזיםטענץ. 1איה

 הא- זאלט 1איה אז אויך וױל ״איך
 םליפם 1אײצ איז עם אז זיגען, אין בען
םד זײ אזיבײטעה די צו

 םאוץיפער איך ױניאן. א האבען זען
 צו האכעז גאתיט יוועל איך אז ״אײד
 טעטיגקײט, ױניאנ׳ס iyi טיט םהאן
 קײנעם װעל איך שאםט.1ע1םיה 1אדע
 נעפען ניט אױך און אויםהעצען ניט

 אוועק 1םאה איך עצות. ?ײנע קײנעם
 אײאװא, שטאט □n איז *זיים םיר צו

 יקגע•1צו א inrrD מיך ורעל איך װאו
 ניט זיך װעל איך לעבען. צויגענעם

 אנגעלצנענהיײ ױניאן לײנע אין סישען
 אינמעחד 1אימע זיך װעל איך םען.

in'D וועל איז ײט31א 1אײע םים 
o וועגעז באר-יכטעז די נאכםאלנען n 

 אונזער םון טעטיגקײם און סו־א^ם
 קײנעם םיט זיך װעא איך 1אבע ױניאז,

 אנגעלעגענהיײ װענען ײבען1כש1דו ניט
i םיט םאן צו האבען «אס טען n יױ 

 שאסט.1םיהדע און פאליסיס ניאנ׳ם
 1םי צו ײבעז1ש װעט איםיצער 3אוי

 איך וועל אננעלעכענהײםעז, דיזע ותגעז
/invtDjy ניט יעוי1ב אזוינע
 אויםגענױ ט1װע עדע1 זיגפאן׳ .13

אפאאוז. גתיס םיט םמז
זינ״ בה אנסט1בא םאן1טשע 1דע

 עמםטער און ימער1װא זײן 1פא מאן
 די אז איהם םאתיכערט 1ע אוץ רעת
 אפ• און ענקען1נע 1אימע װעט ױניאן

 און בייט1א ליכע1מי1אונע זײן שאצען
אויםטואונגען. גחיסע זײנע

יגט.1בא ׳ס1זשע1םענע דזשענ.
 םיט אז באדיכטעט, 1נא:לע .13

 געםאל• 1צ האם יק1צו װאכען עטליכע
 גע״ א אז 11באא דדפאינט צום דעז

 צװי• אחיסגעקוםען 1א״ סכסוך 1װיסע
i שעז n דדטא־ קלאוק די און ױניאז 
i װעגען אסאסיאײשאן ס1בע n אויס״ 

 אין פוגקם געװיסען א םון טײםשונג
 די און ימענט,1אג קאלעמטױועז 1צ1אונ

 1אוםפא צום איבעמעגאנגען 1אי קײם
 טיײ1אוםסא 1דע םאן.1טשע טייאישען

 צותמע• דאן האט םאז1טשע 1אישע
 האט אציגד ענטשײדוגג. זײן האלטעז

iy אתיסגעגעבען j$ rn o n  o n און 
ױגיאן. 1דע גונסטען צום 1אי עס

גאגצעו/ .13 אנט1 טײל,1או 1די!ע
 אײנסלאנג םאלקאםען אין און 1סיצא 1אי

i םים n לױם 18 טענה ױניאנ׳ס o n 
 דזשא- די טאחח יםענט1אנ יעצטיגען

 נים־ימיאן מיט האנדילען ניט בצרם
 ארדארס^ צז3גי \ײ וחנן םײ םעם1םי
*i n אחג טיגע1םא קױםעז ױי סײ וו

 רר3 ותרט דיםקוםיע 1קװיצע 8 נ*ך
i n טאנצחײםען. בארייכט ׳ם1גלע8נ

ן א ד ר' ^ א מ א ר ע פ ל ^-י ןו סי
n*«inf 4478 םעל. אדװײ.13 א 185ז־

יג*ימל.1• «1א1אי ע ד̂ד
 o«^rtvi ק#י*עדז« A צגגליא .1

2 4 Dwjnrnn. בילדוגג ביזגעס
 לערוגנ יעײענלינע יון 17אןי בעספע די

האססצו. לעחנ טעסינצ—27 י^י
 •038ײנ3 אוו ג8בײט 1סע8סל

 «ו «רײ קאםאל#ג
«*ך יר•

\

■׳י;י

t /

C * \.

 מײלאר^ לײזײס 3 לאכאל
בױרא גארלײ w rn פיהרט

)7 ו<>א |U (׳ילופ
 םיטצען »זע?בע געברוימגדיג װיטעט,

 םען װעצכע םים ארבייטער, די נעגען
 אכןועהנטען אין באנ״וען י זין םלענט

 אז אבער, גצויבעז טיר יאהרהונדערט.
 סאצידאריטעט און ענט׳פצןוםמנקײט

 םארזוכען אצע זיין טבר מסםםא װעט
 ארבײטער די אח באצעבאטים, די םון

 ארנײט דער *ו אוםקערעז זיך װעלען
 ־' זינ. םולען א םיט

.38 למקמל פון טעםיגקײט בילדונגם
 װאס ארבייטער, טײצ נרויםער א
 צו נאצאנגט »ריק לאננ גי׳פם האנען

 םפעציעצ צןופאצ״ טײצארם ליידים דעם
 געהערען םאכער, דראפער און דרעם די

 דאזינע די כדי .38 לאקאצ צו איצם
 נעלענענהייט א האבען ז^צען סיטגצידער

 «*־ איחגאצען, די םיט באסענען צו זיך
 ארנא־ אונזער םון פרינציפען און ציםים

 םיטיננ א נערוםען סיר האבען ניזאציע,
 םאנטאג, אויף םעםבערם נײע אצע םון

 דיזען אויף נאוועסבער. טע)12 דעם
 tvn*P םאני שוועםטער האט סיטיננ
 אונזער םון נעשיכםע די װענען גערעדט

 דדײזין״ ברודער אוז אינםערנעשאנעצ,
 די איבער צאסאצ, םון מענעדזשער דער

 צאהאצ םון מאעינערי און קאנםטתסציע
 צוים אדפיניסטרירט ווערם זועצכע ,38

 אינטע־ אין אח ױ׳טר םון פדינציפ דעם
טעמבער׳פיא. דער םון רעם

y װידער האם היצער ׳טװעםטער i■ 
 דער םון אויפטואוננען די ײענעז רעדט

 צענטער, ױניטי אין אינטערנעש^נעצ
 די ײעגען עדױקײשאז, םון נעבים אוים׳ן
 אנדערע פיעצע װענען און הויז ױניטי

אויםטואוננען.
 אױסנעדויקט האבען מיטגצידער די

 ז*־ םיטיננען אזעצכע »ז פארצאננ, דעם
 ווערעז, אײננעארדעגט אפטער װאם צען

 אינשארטא־ נמיםען « האנען זיי װײצ
 סטיפוצי־ זיכער װעצען און װערם טױוען

 אקםײ ױניאן צו טעםבערם נײע די רען
װיטעם.
 ד• והםװימלס v« רוום עס ווי איחר. מײסס

mtvn ווסארימוו איו נאווענוע ארבײגער 
otp< אמסערנײאאנאי דער םח נזנאיכמ די 

TH םים װעס אימר mm יעװיז, ױאים in• «ח יתיאו, וו*רמרס גוןרםזונם דיס יי rtr ־

קאםערס אװ באנק הארלעם
̂ס  קװצער א סיט זיך חאפז װן
מאראײגיגטםיםדער צוריק «נײט

באנק סטײט אטלאנטיה
 »:»BQ8P םראסש א געװארען איצט איז

גאסען דעם אוגםער

י טראסט םיסי אנ פ ם ^ 
ס ניו »װ »ו י

̂רםאגט און  חײזעי באנק ע1באזונחן 5 ®
 גים זײנען וואס יארק, נױ גריימער אין

 #ראסמ עגעלע1 אויך ג$ר באנקען :לויז
קאםנאניס.

:אפים הױפט
יארק. נױ עװענױ, סעקאנד 2118

n i8 o> ענמש13 היצצ:
ג״י עוועגױ, «ע8 — 431

 :אםיס צנס3 עװענױ אטצאנטיס
י. נ. ברוקלין, עװעגױ, צםלאנםיק 594

:ענטש13 ס*ט18מ צעם18ח
ק.1יא גױ עװענױ, עחימע 2105

jd jd •סעררארי ■oan'in.

פ ײ ס ג י מ פ ע ר

sru — טײנוננען — שטימען
m• 5( «ון (עלוס

o םיט אײנשטיםינ n זײ ה*ט ט/ן וואס 
 גע״ געװען אח עס כ*טש ט,1סוססענדי

 1דע םון ק*;סמיטוש*ן 1דע נ*ך זעצגיך
 פונהט 8 ד* 1אי עס איגטערנעש*:אל.

i אין n ,1איה גיט װאס ק*נסטיטוש*ן 
 כאאםטע די ען1סוספעגדי צו עכט1 *ס1

 18 םיז צײט איז לאקאגעז נצוױסע פיו
 דאז 18 1זיגצ איז עס און #שענסי111עםוי

דזשענסי.1עםוי |8 נעווען 1אי
 נע-1אינטע די 18 *גגעגומען *בער

 םיט יכטיג1 געהצנדעצט ניט ה*ם ש*גא?
 <ײן8 איר און זײ. in'WooiD דעם

P J n ײ1 ה*ט םען װײ< ״אזױ אויר ד*ו 
n, םיט טיחט•18ם 18פ געםאכט נ*ך n 

ד נ ^ ת  וואהגען 181 מאכט סען װעז ו
 ג*ך און םען,1דורנגעװ* זײ םעז װאלט

'•» I... —נו, ־ Jn3 םען 18 אײך, איך 
 ווענען פען,18ארויזםװ םט1נעדא ײ1 האט
o n 1איה 1נ* נים, סראגע קײן *ך11אי 

 ד*ס האט םען צזױ רוי אײז ניט שטימט
 !יך טינט :אײך איר עג - — געט*!״
o צוציב n ױני*ן, 1*1אונ עכען1ב צו 

 שפי- און שט*לץ 1דע געװען 1אי װעלכע
i םון געצ n ־באװע־1בײםע18 אידישער 
7מעריקא8 אין גונג

עו/ ד ױ ך ס ם אײך 18D ף1א1 אי  ני
ױע, סײן *ן די װ*ס באװי  1םא 1אי ױני
iw: 1סי װײ< ,1אונ n y װאס 1אוגטע 
 -1געא דז*בען 1םי באד־יגגוגגעז 8 1םא

ט3 *ן 8 נעוועז 1אי עם בעם*ר ײ  און ױני
טע  ה*בען םײי באדײנגונגען װעלבע 1אונ

ט1געא ײ אן די װען ב  געװען 1אי ױני
צט, ײםען31א 1מי װי און שטארס,  אי

n 3 * j□ ן1ען־שיסע181ם די װי ע נ ײ  גע־ !
 ילאגע. די עז1בעםע1םא צו 1אונ סומען

ײז, ט ך81 קײז נאר האבעז ױי נ  םאר• ני
i* ט1בעםע n ט3אויםגצ  קענען דאס ;וי

ײ ט. ז  — כעזnצוב מאכען, סאליע ני
ט יע. *ס1  סען סען מן1א1ם שיסען מי

ט . ני ען מי
iyino, אכען סך 8 איז בין איך! 

i םיט אײגשסיםיג געווען ניט n ױני*ן 
 זאכען םמע אין איך ביז יעצט אױך און
 זײ אין ה*נ איך 1*בע אײנשטיםיג, גיט
 גע־ םאריזוהעז ט*צ8 דארוי מען 18 געז

 פון ײן1װאויצ צם1 צוגיב !אכעז װיםע
i n װ*צט עס גאנצע. 8 לס8 ױני*ז 

i נעייעז n 1*עםט1ג m n 3 i8 t צ1 םעז* 
 1צכע1צוב ען1ל* קצײניגסײטעז 3צו<י
I ױני*ן 1*1אונ

*־1 געװ*<ט איך װ*למ שלוס צום
i װעגען טײנונג טײן גמז n יעצטיגער 

D*3 18 גדויב איך <אגע. n  םעז װי 3
 1פ* 8 1םא מוחות די םאדסם׳ט ח*ט
 כםיה־1ו1 ניט איצט מען קען צײם, 1י*ה
i n מיײ מײן װאהלען. ענטגיכע1* סײן 
 יס1צו ײן1א םען18ד צע8 אז איז, גונג
i אין n ,שסע־ 1י*ה 8 אין און ױני*ז 
 *יען1 אלע און װאהרען זײן ז*לען 1טצ
,טיםען. סענעז דאן

תדין, מ«קם
אל ק * M י

 אגריקולטור אידישע די
םאסײעטי הירש) (באראן

 8סי פציסזגרס צוקונוםיגע אלע חעל*ט
ע ט א קי ס  ויד וױ און •ןןרסערײ װעגען יוי

 איחר וחנן ױוינדדער^ ױן אויסצוחימען
fiBMp 01#• •ייער.

 ב»ר*ש איחד אײדער דעיצזימם ?ײגע גימ
אונז. סיםו ייד

 ײ1פ אבסאלוס איז b«id ווון fen 1?«ונז
i ארײבם jn f עמענליך. סיםם•

ן אבת 1*ויסע םעגליך ^•ען ו ס  6 ביו 9 ^
.1אוח 1 ביו — ווגמפג

fewish Agricultural Society, Inc. 
101 E. 14th Street, New York City

m
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בעריחסמער דער אין קורם » נעוזגס

ל ע ש ט י ג מ נ י נ י י ױ ע ל ד ה ו ה ם
m ^ נ׳ j• םנ r r ם מ ח סי י י י מי ײי ק ײ י י ״ י י י ײי ״ י״יי 8י i•”״
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wuuwj ,ifupuu'D r 1רי ’J iivfTR
י ■ י y יײ י g y »»**יײי•“ • <»״
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אױממירנ״וי רך ליינס וצחר איז
83ffiE?*aJSTL-r_ .־wl JPW wPB W|iT 7  t

W א ן וו

״ * , I ll״”
J n i p p .

פ ז מ י ר ױ מ מ ® י ת ג m< י
x .י. װ. נ. ל

 ב»אםטע אלם געװארען נאםינירם זײנען םעםבערם פאלגענדע
1929 יאהר פאר׳ן ניט־באצאלםע) און (כאצאלטע

:טענעדזשער פאר
«18סוור סעם גינגצלד דוד

:םעקרעטאר־טרעזשורער םאר
אלעסקי סאיר װײנג#רם ^ברהם י

לאקאל: פון טשערמאן םאר
װ״פעלבורג בעגי לעװים jj •רידםאן סעם

:וױים־טשערמאן פאר
קא*ל»ן םאקס גואןעװםקי חער< װייםעלנודג בעני

מעםבערם: באארד עקזעסטיװ פאר
י ׳װיטאז8ם»ר? ז י 8פילי ד^גלען, Dpgo ?אולאן, י

 ישראל קלײן,
 ארטור רובין,

א. ראטענבעדג^
 םײם*ן ביגס*ן,8ר

 סארים ראפ^ארט,
 ם^רים שלויפער,

 ס*ל איםערמאן
 סאל אלינס?י,
 נזזםען בוירגער,

 חערי גראססאן.
 װילי ג*לד,

ס. גאדקיגד,
?אםיםע, *בדזאזעקשזזז דער פ»ר ײגען8עי מוזען אויבענדערם^נמע אלע

 130 ױני*ז'ל*קאל, •ון ^ויס איז »רי, אזײגער 9 גאװעטבער, סעז17 דעם
סטריט. מע25)

א״ב. לויס׳ן רײ דער אין ק^םיטע דער צו ײערמז גערו*עז װעלען ןיי
ט װעלען װאס יעניגע די  גים געםעז זײערע װעלזגן ?*םיםע דער צו ער^ײנען ני

ל*®.8ב אויפ׳ן װערען צרויוגשםלם
 די פון װעמען געגען אבדזשעקשאגס ײעלכע אירגענד ח#בען װעלכע טעםעבערס

פיס אין *ריפםליך ן^בדזשעק^אנס זײערע פןןרברעגגען גו געבעטען זײנען ג^םעירטע  ̂ן
אן דער פון ס ״ — אזײגער 9 פרי. שבת ביז װי ^•עמער נים װ  אויך זועלען ז

קז^םיםע. דער פ*ר ער^ײנען דארפען
 קאמיטע אבחשעהשאן און עלעקשאן
20 לאקאל ױניאן, מאכער ױינקאוט

שע בורקעוויםש, סאל אן.1ט .1עטא1סעס קליץ, ישראל מ

 םײםען דײװ

i*rn עסלער?

 ם^ריס נאװיצ?י,
 נ. גענ?ין,
 אײבי ס*יס*ן,
 ל. ,1ס?אל?ע
 ס. סיס?ין,
 אלע?ס נארסאף,
 א«זי •י*ער,

אל פײנבערג, מ  איז
 דזש^ י^סםערגאק,

 ג״םען פרידמאן.
ע,  בארני ?י

חערי ?ו§ער,

 בעגי װײסעלבורג,
 דזשיי? װײסעלבורג,

 דזש#ו װיעבאום׳
 רזשעק װמסערסאן,

 ד. ווארשא,
 לואי זיםערטאן,

 פילי• זױויםץ,
̂רגי?,  ל. םאב

 איזי ליװצי,
 בעגי לוירגעו/

̂  ין,דוײם8לא
ס. ׳םאן3לי

שבת,
איסם

o מיט שיו סויטט n שטעטטסצ ז8װני
i םון טיםגצידמו* אצע צו ויך װצגדצן םיר n ־1י1*מאני 
 דעס ה*בען וועצכע שיך ?ויפען צו שאםט1ײםע31א םעוי

 איגװײניג״ זויצ, on אויןי ױניאן אוטעוי םון שםעםפעא
< 1סט* i* זו n עםען3 1םי שוך. םון צײנינג דעם אײח 

8'T יר, סויפצז צו דם* pn^o ם !עחם 1איח* on 
אויגצז. אײגצגע אײעו־ע סים שטעםפעצ ױני*ן

יוניאן װארקערם שוה און בום
ײ«*ן #םעײקאז דער םי« ^ן«ל«»ײ*עד מר צ לײכ*ר *װ י
סם.8ם באסמאז, סטרימ. סאםער 246

PP3 ל. צס18םש לאװצי סאצים
.81י־«יצ8סע?רע« גלנערצל גענערצל־ירעזידןג•

ר ע פ ײ נ ו נ א נ י ר
pe ראדיקאלער עטארקסםער און גרעםטער דער 

וועלפג דער »וין» אח־עז ארבײםער רעווידיש

ט אנ מ ך א •2^00,00000 — פ
&JOOQ — מימנלידער

740 — כרענטשעם

ו ן ע $רב ד T»88 רי  n מאניםי־ וויכיינעז מז 
prv ס*.8 ^י*ן8ל»88 »ון«

 קול• דאר »יו ריע *רג. יצד
ד «ור י נ  אידי• ד*ר p» ח
JsijpiMp ארבײומנר יןר

 אידי־ אײנציגער דער איז ױנג ארבײטער רער
םאניטאר־ אײגענעם אן האט װאס ארדען, שער

מיטגלידער. תאנםאטסטיװ דינע פאר מם
.1 .,י ■ *י׳ ׳ ♦

בח 18 •ון עלטער ירן *רײגנעגוםען װערען סעםבערס יאחר. 45
! w ניייר זיר «ציסם סיםגציד, קײן <ים נאך די• •wim •ױג

1 װ«נחד יױ iw<pe>w נ*ד

THE WORKMEN’S CIRCLE
17S EAST BROADWAY, NEW TORE, K  T.



/ ו ױניאז א/ » m אין ארבײטער
ױיד: נײם שלעזינגער פרעז. m ם

מיטינג נאארד חשאינט
װאגדער׳ס סעקרעמאר — בלומען. און אװאציע אן תריגמ פרעזידענט גײער

דיםקוסיע. װארימע » ארויס רופט רעפארט
ג לעצטער חגר נ טי ױ דעם םון טי  נ
ט יארקער אינ ש  םאר־ איז װאס באארד, דז
אג לעצטען נעקוםעז ט ײ ט, פד װענ  דעם א

ט נאװעםבער, טען9 א  ױם־ א געטראנען ה
ען ג די נ׳ טיג און טו כציי ציי ־ א ג קטי רא  נ

טינג דער כאראקטעד. שען ך האט םי  זי
ען ט אנגעםאננ  ברױ םון באריכט דעם מי

 םיז סעסרעטער״טרעזשורער װאנדער, דער
o n ט אינ ש  דעם חאט ער באארד. דז
צ א ט ס ש  פראטאהא־ די געצעזעז בצויז ני

ט דעם סון [9< אינ ש ך נאר באארד, דז  אוי
טען א אפגענעבען  כאריכט אינטערעסאנ

אן דער פון  איז .וואס קאנםעדענץ, ױני
אנ •  געװארען אפנעהאלטען בעפאר ט

ת פו ת שו ט ג  דירעיד אװ באארד דער םי
טארס.

 גע?ענט םען האט באריכט םון׳ם
 אונזערע םון םײסטע די אז וורויסנעםען,

 ױניאן אקםיװע און טענעדזשערם יוניאן
 םען װאס דעם צוציב אז האצטען, טוצר
 אויסשליסלױ זיך צײט גאנצע די חאט

 פון רעניסטראציע דער םיט אפנענעבען
 ארגאניזירען םיט און םעםבערשיפ דער
 דער־ זײנען -שעפער, נייע םע־הרער אצץ

 רעגיםטרירםע עהזיםטידעגדע די ווײצע
 םאר־ שטארס שעפצר ױניאניזירטע *ון

 איז דעריבער און געװארען נאכצעסינט
 אז באשלום, צום געסוטעז באראטוננ די

 ארגאניזאציאנס־אר־ טיט זי*ט בײ וײט
 אגגעםירט םוזען אױך יעצט װעט גײם

 די אין טעטעקייט שםארקע א ומרען
 םארםעסטי״ צו דארם כדי שעוער, ימיאן

 איינצױ און באדינגונגען ױניאז די נ?ס
 אויםגאבען םארנאכלעסיגטע די *דדענען

שעפער. דאזיגע די אין
 ארויסגע♦ האט באוײכט דאזיגער דער

 דיסהױ לעבעדיגע און שארפע א תםאן
 בא־ זיך האבען צם װעלמןר אין סחנ,

 םאציםאני, אשפיז, בריחור די טײליגט
 גענע־ און בצום םיעבערג, גארדאז, ריין,
 וועצ־ גאגצער, ברודעד נמנעדזשער ךאצ
 גמגען םטעוי דעם םארטײדיגט האם מו
 אשפיז ברודער װאם קריטיס, שארםע די

 דער־ האבענדיג געםאכם, זײ אוי\י חאט
קונות. בעםטע די נאטיי^יה ״גײ

 גזד ערלײדיגט ?ײנעז עס װי נאכדעם
 דער םיז םראגעז איבעריגע די יוארען

 דער םטאלער, בר. האט טאג-ארדנוגג,
 באאיד, דזמאינט דעם םון ממערםאן

חד ניײער<ױיילטען דעם טארנעאוםעאט • 
 ברױ אינטעתע^ואגעיל, דער םון ויחנגט

 אעם־ איז וועאכער מאעזינגער, ב. דער
 באגײםטע־ גרויס םיט נעװארעז נאגוםעז

 הא״ װערכע דעאענאטען, אאע פון חגג
IW ,און רעספעקט םון צייכען אאס זיך 

 ער־ די םון אויםגעמטעאט *ופרידענהײט,
אפאאדירט. הארציג איהם און מער

 א אױוי האט *לץױנגער ברודער
 אײא־ דער םאר געדאנשט אופן חארציגען

jn t װעאכע םים באזםמן, די םאר און 
n\ הא־ װעאכע באמאנקען, איהם חאם 
&>t א םיא אזוי אױןי באױז איהם ®»ר 

צײכען א זײנעז זײ וױפיא אויף/ ^חנתו, •יייייי•**
,2 לאגן#ל א^ערײטאר^

 דיגעזונט א דגמאן בר. וען
רעזאלוציע. װאױמער * אין

,2 פון םעםמרם די .םיר,
»•,j .נענע־ » בײ פארזאסע<ס י., װ

אווענט, םאנםאנ םיטיננ ספסבפר
 איז ,ivb6, 1928 דעם נםמר

 דרײ עװענױ, סע72B—6 ו׳חאל,
 אונ־ װאם גאדױערען אונזער אױם

 פאײאוט וינםאז סאױפ ‘ברמ־עו
דער פין פרעזידענט איט ײניאן ךי

מרזײנין  םעםבערם די דאם זי
»■' איעםאי ח*ממ יאפאי

m די v זינ־ כר. ויא־ט ארבײט 
man פון ױניאז אתזער פאר 
 נע־ אױםנעבויט איז זי ויאט

 אונזער םים פאחטגחןן
עםטער פאר׳פײדענע JtfO

 םאר־ זינםאן נר. װאט
 סיר זימעז אינםפתמאנאיו

bpm  u n  « m חד זיין װאם 
 פראנע « אימנר Hewn אח

 אזוי «פפספס חאס יאפאי
««רײ* t» <*ו נאםייד

j׳nr ניי אין
ויחמ־יודאס איחם ̂ין װמ

 םאר־ א און םארטרויען אויפריכטיגען םון
 און ענערגי^זער אקםיװער, םון שירעכען

 איצ״ די אין םיטארבײט איבערגעבעגער
 םאר׳• צו כדי באדינטגגען, מװערע טיגע

 װאס אויפגאבען *וועחנ די װירקאיכען
 דעד םאד און איהם םאר איצט ^טעהען
ױניאן. דער םון םיזזרעױמאםט גאנצער

 איו אז גצויבען, םיר קענט ״אייהר
 שונאים/ מאכען צו זיך געהומען נים בין

 רע־ זײן פארטגעזעצט ^זאעזינגער האט
 םרײנד טאכען געחוםעז בין ״איך דע.

 םיהרונג דער םאר און ױניאן דער םאר
 דא־ די דעדגרײכען צו ױניאן. דער םון

אויםגאבע, םײן איז םריעדשאםט זיגע
 םײנט יעםאנד װען װאונ^. םײן און

 דא־ דער נאך םיך װעא איך אז אבער,
 ער םאכט נאכיאגען, םרײגדשאפט זיגער

 קײן םאר וועא איך םעורג גרויםען א
 פרינציפען םײנע םיט םרײנדשאםט שום
 איך באצאהלען. נישט אנשויאונגען און

 םרײנד־ די געוױנען צו האף און גאויב
 דרעססאכער און קאאוה די םון שאםם

 פרײנד ארבײטער אאע םון װי גוט אזוי
 אונזערע םאר און ױניאן אונזער םאר

 אױםגאבעז, דרינגענדע און װיכטיגע
 ̂טא• צו װאונמ אויפריכטיגעז םײן דורך
 אחן ארבײטער ע5א םאר ױניאן א םען

 איבערציײ פאאיטישער םון אונטעחמיד
 און צוגעהערעקײט. פארטײ און גונג,

 בעם־ םײן אויט ױניאן דיזע םיהרען צו
 אינטערעם באויזען אין און געװיסען טעז
 נוײ און פרינציפען טרײד־ױניאן די םון

טעםבערשיפ/ אונזער םון טען
 גע־ האט ^אעזיגנער ארעזידענם װעז
 געהאא־ איז װעילכע רעדע, זײן ענדיגט

 אינטיםען זעהר « אין געװארען טען
 גע־ באאוינט נאכאמאא ער איז םאז,

 אסאאדיסמענטען, הארציגע םיט װארעז
 דעם אװעקגעטראגען האט יעדער און

 טיט איהם ײעלעז אלע אז אײנדרוס
 אוגטער־ געוויס אאעם אין און אאעס

עטיצען.

י מ ו נ א שאנאל נ ר ױ און׳ אינטערנע ע פ ײ רנ א
קגוננ װ א ד. כאכריסען ׳נ עד נ עזיננ של

• םרעזידענס ניי־עדװעהלסעו אלס
 ^עדנגער בענדזשאמין ברודער

 בא״ טעג לעצטע די םון משך אין האט
 באגריסוננס״ צאהא גרויםע א קומען

 ערװעהאונג זײן צו^יב טע^עגראסעס
 אינטערנעשא־ דער פון •רעזידענט א^ס
 יוניאן. װאירקערס גארםענט ?ײדיס נאל
 בא׳הוםען ער האט לאנד עקען איצע םון

 אז װאונשען, אױפריכטיגע און גרוםען
 צוריסצוברענגען געצינגען איחם זאל עס
 און גלאמ אםאיציגען איחר צו ױניאן די

 איבער׳ן ^אקאאען אצע כםעט רוים.
 איע םון באארדס דזשאינט די צאנד,

 צענט־ דרעסמאכער און ק^אוק גרעסערע
 בארײט־ זײער אויסגעדריקט האבען רען,
 פרעזידעגט נײעם דעם העצםען צו קײט

̂ע מיט ױניאן דער םון  און מיטאען אי
 װיכטיגע און ערנסטע זי\נע איז כחוח

אויפנאכען.
טשער״ אלע האבען קציװלאנד פון

 און באארדס עקזעשוטױו די םיט <ײט
 דעם צוגעלדיקט באארד דזשאינט דער

 טע^ע־ םאלגענדע די פרעזידענט נײעם
:גראםע

 נײעם אונזער דזרך האםעז ״טיר
 סאיצידע, א זעהן צו װידער פרעזידעגט

 אצע זועיצכער אין ױניאז, םאראײניגטע
 װע־ איגטערנעשאנעל דער םון טײאעז

נשםה״ אײן און קערפער אײן בילדען לען
 באארד דזשאינט יארסער נױ די
 ״צו פרעזידענט נײעם דעם דורך האפט

 װעל״ מיט אײניגסײט, יענע דערגרײכען
 די געילינגען זיכער איהר יװעט עס כער

 צו דעיפיהרען צו םיהרען צו ױניאן
 עס װעילכער םאר סאכט, םריערער יענער

 איגדוסט־ גאנצע די געבויגען זיך האט
טרײד״• אין ריע

 םיטהלף יעדע *פארשפרעכט ^זיסאגא
 םון אידער נײעם דעם צו םארמרויעז אוז

אין הענט- ״איהר :ארגאניזאציע דער
צײט יעדער צו אוז באציהונג יעדער

לןאםפס־םעהיגסײט אוגזער אויזי רעכעגען ולי  אונ־ אײערע אלע אין סאלידאריטעט און
 לאגע די פארבעסערען צו טערנעמונגען

דרעסםאכער/ און ס^אוק די םון
 נע־ זוי םאראן, זײנען טעאעגראםעז

 און באארדם דזשאינט ע5אי םון זאגט,
 אײ לאקאיצען אינטערג;לפאנעל אאע םון

 גרא־ פערזענאיכע צאהיצ די צאנד. כער׳ן
 אר־ דער םון טײלען אצע םון טולאצעס

אלע כםעט םון און באװעגוננ בײטעד

שעל ױ פון םיטעג םעםכער סטע  דועסי י*רהער נ
ר ע אנ ען צו װ גרייס ם ענ מנ א סעזאו נייהם כ

 — רעדנער. די צוױשען האכטאן וױיס־פרעזידענט און שפילםאן מענעדזשער
 װערען געםאסט װעלען• באשלוסען און װערען םארטגעזעצט רועט םיטינג

טעג. גאחענטסטע די אין
 נא־ טען7 דעם אװענט, טיטוואך

 אוידיטא״ סקול רענד אין איז װעםבער,
 םעםבער א געװאחגז אפגעהאיצטען רױם

 אין דרעסםאכער, 22 לאסאל םון םיטיגג
 א באטײליגט זיר האבען עט װעלכען
* םעמבערם. צאהצ גרויםע
 אויס־ זיך זזאבען םארהאנדלונגען די

 •ראחטישע טים באשעםטיגט שליסליך
 א םאר װאס אין און אזוי זוי טראנען
 דעם באגעגענען זאל ױניאן די פארמע

 געװען זײנעז אלע סיזאן. קוםענדען•
 םר םיט$ען אלע אז דערין, אײנשםיםיג

 סײ דיוער כרי װערען, אנגעװענדעט זען
 דער םאר ווערעז אויסגעגוצט זאל זאן

 זיך םוז םען ;ױניאז םאכער דרעם
 די אויסצוראטען ענעתיע םיט נעםען
 טרײד, דעם אין שעפער גאךױניאז פילע

 קא־ ניט אנדערש זאל הי;ס וחנן אפילו
 א חרך װי װעחנן, דעתרײכט נעז

םטרײק. דחנםםאכער
 כחדער םיםינג, םון טשערמאן דער

 םאר־ ערשםען צום חאט ראבינאװיטש,
לאקאי, פון םענעדזשער דעם געשטעלט

 האכ״ ױלױס ברודער װײס־פרעזידענט
 זיך םרטים פילע אין האט *וועאכעד םאן,

 ברודער םיט אײנשטימיג ניט דעדסצערט
 ארויס־ האט און טײנונגען, סםי<םאז'ם

 דעם װעגען געדאנקען םיע^ע געבראכט
 אנגעהן דארםען דרעסמאכער די אזוי װי

 ארויסגע־ האנען װאס ארבייט, דער טיט
 די צװישען אינטערעס טיםען א רוםעז

םארזאמעלט^

 ארץ־ דעם פאר הכנות גרױםע
האמפיץ ארבײטער ישראל

1928*29 tlfi
העפלין, א. װעלכעז טור דעם םיט

 גע־ םון סעקרעטאד נאציאנאלער דער
 םאר־ עדשט האט קאםפײן, ווערקשאפטען

 לאנד גאנצען איבער׳ן זיר האט ענדיגט,
 פארברײטונגס־ארבײט די אנגעםאנגען

 האט העםלין .1928-29 יאהר דעם םאר
דער פון צעגטרען וױכטיכסטע די כאזוכט

אפגצ- האט וועצכער ספילםאן, ברודער
ירלי

די אין יןענעדע. און םיײ־װעסט איסט, thj
 בא- אויספירליכען און לאננען א נעבען
 ארוםגענוםען האט באריכם חנר ריכם.

 םאר לאקאל פון טעםיגקײט גאנצע די
 גע- אוךחאט צײט, יאהר לעצטעז דעם

 פון צושםאנד איצטעען דעם שילדערט
 דרעם אין לאגע די און ארסאניואציע דער

 םאתעשלא״ האט ספילמאן בר. םרײד.
 קר דצר םאר פלענער םארשידענע גען

 אויך װי לאקאל, פון טעטיגיןײט כתגדער
 דער ױניאן. דער םאר רצםארםעז אײניגע
 אינטע־ א ארױסנערוםעז האם נאריכם

 דיםקוסיע, אויםםירליכע און חנםאנםע
 װערען איבערריםען גצםוזם חאם װעלמ
צו געײאחנן איז עס וואס דעם צוליב D9»V.

o פון פארםזעצומ א / n ספעציזנלען 
גאהעגט־־ די איז פאחןושעז װעם ממױג*

 געװא״ אפגעהאיטען זײנעז שטעוש אילע
 םאר־ אלגעםײגע און קאנםערענצען רעז

 בײ״ און םוער אקטיװע די םון זאםלונגען
 םײער־ א הערשט איבעראל שטײערער.

 און *הסתדרות״ דער פאר שטיםוגג ליכע
 ארבײטער־ אידישע די װאס אלעם םאר

 איצט ביז האט ישראל ארץ איז שאםט
 ארבײטער נאציאנאלער דער אויםגעטאן.

 אין אויר האבעז ץו זיכער איז קאםיטעט
 םון מיטהילףי פולסטע די צוקונפט דער

אטעריקע. אין מאםען אידישע די
 :א־ דער םון ?יצונג לעצטער דער בײ

באשיאסען איז עסזעקוטױוע ציאנאלער
נאציא־ םערטע די אפצוהאיםעז געײארען

ווענ?

י1

 —29 דעם קאנווענשאן ארבײטער נאלע
 דער צו יארק. נױ איז דעצעםבר טעז30

 םארשטע- ערװארטעט ווערען קאנווענשאז
 אר־ און פראנרעסױוע 800 אלע םון הצר

 קאם- די אויך וױ ארגאניזאציעס בײםער
 ומנלכע יאנד איבצר׳ן קאםיטעםעז •ײז

ענו גצזתרקשאפסען־ אין מצשלאטצזא זי

 *ײנען לאנד איבער׳ן אפיםעים ױניןןן ־
 ׳פאעזיג• ווןןם סיספאטיעס, נרויםע די

 אר• דער איז עדויוארנעז זיך האט גער
נאװענוננ. נײטער

 פון םענערז׳פער דער לעוױט, גענאםע
״פארווערטסי אנדז׳שעאמס לאס

 םון מטונדען שװאר^עםטע די ״איז
 דער פוז און באװענוננ ^־נייטעד דער

 נע־ אםט איד חאנ <אנר אין ױני^ן
 איינציגער, דער ז״ט איהד אז טראכט,

 סיטוא־ די סייםען נעסענט וואלט װאם
 נע- אייר זאל עם אז ווינ׳ש איך *יע.

סא־ ׳פטאצמ אלטע די ליננען
.“רעתאניליטיזיען צו יוניאן כער

 םון רעדאסטאר און מענעדדפער דער
 <׳ד נענאסעז די ,‘*םאמוערטס׳ ׳פיפאגא
 ׳פאעזינ• גראטוצירען ם־נעא, און װינס^ןן

 וחגט ער *ז כאװאוםטזיין, אין נער׳ן
 פאר נאר ני׳טט םוהםעםפול זײן זיכער

 נאר ױניאן, ררעסםאכער און טאאוש דער
 באװענונג. ארנ״טער נאנצער דעד םאר
 האבען פאדפפרענוננען . הארציגע נאר

 אםי־ ױניאן װיכטינסטע די געהייבעאט
האםאפםקי ^אנד: נאנצען פו( םערם

 נילבערט, ;סציװצאנר םון פרײנד, און
 ב<וס• םוז םאראביטא, ;<ואיס םט. םון

 נױ םון פערלםוטער, און םאזער ;טאן
׳פיסאנא. םון רוםער, יארק;
 פון טעצענראמען צאהל גרויםע א

 אפיםערם, און לפהאלען איטאליענישע
 טתר, ױניןון אפטױת אםאאיגע סיז און

נעװארע!. ערהאצםען זײנען
 אנ• אויך איז טעצענראםע הארציג א

 ױנוז פון האפלאװיץ, פיליפ פון געקופען
 ״פארווערטם*, ^יסאגא םון םםױואה,

 םוז םענערדטער אמאצינען דעם םון און
 פיינ־ ישראל ברודער באא־ר, רזעאינס

בערנ.
ערהאצ־ אויך האם ׳שאעזיגנער פרעז.

 לאסאל םון נראטולאציע זזארצינע א טען
 םון אוז םעטבער, » איז ער חאו ,2

יצאקאא. םון טשערםאן דעם װאנםעצ, נרודער
 אנגעפוםען אויך איז טעאענראמע א

 אונ־ <ינ, ױניאן טרייד װיטענם דער פון
 ׳פניי* ראנוז פדעזידענטין פון טער׳טריבען

 די אויס רריקט וי װעאכער אין דערמאן,
 אירנאניזאציע איהר םון צוםרידענהייט

 שצעזיננער בר, םון ערװעהאוננ דער םיט
 אז םארשפרעבט, און פרעזידענט, אלס

 \TtiW םיר װאם דינםט װעצכע ״איתענד
 או־ די סויען אייך העצפעז צו צייםטעז

 נרױס םיט טאן מיר װעצע( גאניזאציע
פארנעניגעז״.

 שעהנע די כאזוכען הומט
ױנסקד אין הױז ױניפי ו

 םהענקס• פאר רעזערװײשאנס מאנט
װיק-ענד. דעי גידוינג

 פא- אין הײם ױגיסי שעהגע אונזער
 אויפ* אײך גרײט שוין איז פארס רע׳סט

 םארבארײ• םײנסםע די מיט צונעםען
 אין איז גײםט ױניטי דעז» טונגען.
 הײמ• און איגטימער םך א נאן װינטער

זומער. אין װי יליכער
 װעט אטמאסםערע סםעציעלע גאר א
 ענד״. װיק ״טהענ<זםגיװי;נ הערשען דארט
 אין און קאטעדזשעס די אין היט סטים

 און מאכלים בעסטע די האל, סאשעל
ספארטס. װינטערדיגע אלערלײ
 א םאכט חומעז, װילט איהר אויב

 עדױסײ־ דעם דורך זאםארט באשטעלונג
 טע16 וועסט 3 דעפארטמענט, שאנאל
 מען טאקע. צו זיר אײלט און סטריט,

 עוים גרויסארטיגער א אז ערװארטעט
 דארט םאיברענגען צו ארויסקומעז װעט

טעג. עטליכע די

רעזאלוציע דאנק א
 שאפ דעם םון ארג^יטער די סיר,

 טצ9 איטט 36 שאפימן, סעםױעא םון
 שאפ א בײ באשצאםען האבען סטריט,
 טצז8 דעם דאנערשטאג, לעצטען םיטינ!

 בריחנר־ םיט באדאנ^עז צו נאװעטבער,
 דאוךטאון דעם הערצאיכקײט איכע

ד אוגזער פון מענעדזשער דיסטריקט  י
 ביד אונזער און דעסםי, ברודער ניאן,
 דער• דארםםאז, ברודער אײדזשענט, נעס
 איבער־ און םיח זײער דורך װאס םאר

 #זײ םים צוזאמען איז-אונז, געבענהײם,
 בי% םםוײיק א םארטײדען צו נעאונגען

 איז טראבעצ דער און שאפ, אין אונז
 צופוי־ דער צו געװארעז אויסגעגציכעז

 ארבײמצר• אצע םון דענהײט
אונטערשריבען

m אעװענקאג, דזשאו t ♦גדיערםאן
סצם מגיםארים ײ
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ip די פון רעזאלוציע די אײנשטיטיג אן נעהטט ארלעאנס נױ אץ צוזאמענקונפט ארבײטער 
 סימ• דער מיט צוםרידען טיון איז שלעזינגער פרעזידענט - דעלעגאטען. אינטערנעשאנאל

ױניאן. אונזער צו קאנװענשאן דער םון און דעלענאטען די פון שטעלוגג פאטישער
 אמע- דער םון קאנוועגשאן טע48 די
 װאס לײבאר, .אװ פעדערײשאן ריקאן
 האט ארליענס, נױ אין םאר איצט קוםט

 און םרײנדשאפט איהר אויסגעדריקט
 איגטערנעשאגאל ױלר צו ברוו־צר־געפיהל

 דער- ױניאן, װאירסערס גארמענט צײדיס
 אנגענױ אײנשטיםיג האט זי װאס מים
 םארםציכטעם װעלכע רעזאלזציע א כתן
 צײבאר אװ םעדערײשאן אםעריסאן די
אונטערשטיצוגנ שולע איהד געבען צו

 אצע אין ״איגטערגעשאגאיצ״ דעד צו
 און קאמפײנם אונטערנעמונגעז, איהרע

 בא־ די מיט םארהאנדצוגנען אגרימעגט
 דרעס און קלאוק דער 1אי לעבאטים

אינדוסטריק.
 ארײנגעכראכט איז רעזאילוציע די

 פתד םון האנװענשאן דער צו געװארען
 מעני ברודער שצעזינגער, ב. זידענט

p נױ ,6 לאסאל םיז װײס w, ברוחגר 
דושאינט קילױוצאגד קאטאםסקי, אב.

m ^צו נאגעלט בארא i a 
דער אין שאנד־קלאץ צום הײמאן

//

אפערע ראטשםיץ
ט: שער דער אז אן, צײג האט װאס סטרײק אין אונטערפיהרער קאםודםטי

לינ  םאר־ א און ליגנער א איז קלאוקמאכער טויזענטער פאראוםגליקט
לויםדער.

הײטאן “״כאװער האט װאך לעצטע
 צײ״ צו געלעגענוזײט א געהאט װידער

 בא־ אימער איז ער אז װעצט, דער נען
 סאמונים- אין שמאטע א זײן צו רײט

 אפ״ דארםען זיי נאר װען הענט, טישע
 צו און שםוץ ביסעצ באזונדער א וױשעז

 ױניאז־בחגכערישע זײער םארדעקען
 פאר לעצטע די זײנען גראדע םצאכה.
 דער םאר ביטערע זעהר געווען װאכען

 זיך האט עם געזינדעצ; קאםוניסטישער
 זײטען, אלע םון ?לע• געשאטען זײ אויןי

 באיס״ ״הארד־באיצד זײערע אפיצו און
 קע־ זײ אז םיחיעז, אנגעהויבען האבען

 צײגען ינט גאס אין נעזיכט דאס נען
 דער נעװען איז ערשטענס, בושח. םאר

 םארבונדען דירעקט האט װאס בריעוי,
 ױגיאן׳ ״םײנער זײעד םיט חברה דיזע
 אין אגענטור סקעב באװ>ווסטע א טיט
אםענער איז שטעהט זואס יארס, נױ

 אונטערװעלט דער אין געװארען זוגסעז
ד דיערע פאר האמגן זײ ורעז שסוץ,  י

 ניט זיך מאניעװרען ניאן־ברעכערישע
 טיט פאדסגערם סאכען צו אפגעשטעלט

 בויא־ און ־געםבצערס נידעריגסטע די
נעס.

 איז דאן ;באראנען מײן די פון דינסט
אראיגעםאלעז חיםעל םיז דונער א װי

 צי• די האבען צרה עת אזא אין אט
 צו רזםען גענומען קאםוגיסטעז טוםעצטע

 מר. און ״טענשען״״, זײערע אלע הילוי
 אלס אפגעיאװעט גצײר זיך האט הײמאן

 אין טעשה לאנגער א םיט ״רעטעד״ א
 װעצכעז אין בצאם, קאםוניםטישער דער
 ער־ ׳אז דערצעהצען, צו זיר באםיהט ער

 פאד שאנדע אזא גארניט עס איז שטעגס,
 צו • םיחרער ױניאן ״רעװאלוציאנערע״

 קע־ אונטערװעצט טיט געשעפטען םאכען
 זײן און מר אז צ׳ווײטענס, י«<ן ניגע׳

 גאס גאר נעבאך זײנען פארטנאי כאווער
בא־ סעקרעטער אז און שוצדיג, נשטח די

מ) a״t אויןי (^לוס

 ואגלער״ איזידאר ברודער און באארד,
 דע־ םיר די — יארק, נױ ,10 לאסאל

 לײ־ אינטערנעשאנאל דער םון לעגאטען
 דער ר.ײ ױגיאן װאירקערס גארםענט דיס
 רע־ די האנװענשאן. ארליעגסער ניז

 צו געװאדען איבערגעגעבען איז זאלוציע
 פון און קאםיטע, ארגאניזאציאנס דער

 :עװאדען םארגעבראכט זי איז דארט
 דעם מאנטאג, ?אנװענשאן, דער םאר

 אײנ• א״ז זי װאו נאװעםכער, טען26
געװארען. אנגענוםען שטימיג
 דער םון באשלוס םרײנדליכער דער

 געװא־ אנגענומען איז װאם האנװעגשאן,
 אינטערנעשאנאל די װעז צײט א אין רען

 לאנד גאנצען איבער׳ן שטעהט ױניאז
 סאםפײגס, ארגאניזאציאנם גרויסע ערב
 בײם האלטען אגריםענטם פילע װעז

 װערען, באנײט דארםען און אױסגעהן
 םרײד א רוםען6אמי באשטימם װעט

 דער מעמבערס. אונזערע אלע צװישען
 םיה־ דער געבען װעט באשלום דאזינער

 נוט אזוי ױניאז, אונזער םון רערשאםט
 און ־ םוט גוםא, םעמבערשי• דער װי

 סאלײ אוז םאראײניגטער צו האםענונג
טעטיגסײט. ױניאן דארער
םאלגט: וױ זץי לעזט רעזאלוציע די

 דאם אגבאטראכט, איז ״נעמענדיג
).2 זײ® אויןי (®לוס

ש»ינפ ד וז ר «  אראנ־ נ
ױסען זשירט ט נר מ אנ  כ

שלעזיננסד פרעז. פאר
 באװעגונג ארבײטער גאנצע די

םארטראטען. זיץ װעט
 פון באארד דזשאינט יארסער גױ די

 ױגיאן דרעסםאכער און ?לאוה דער
 פאלקס״ גרויסען א איצט אראנזשירט

 שלעזינגער, ב. ברודער לכבוד באגקעט
 פרעדדענט אלס ערװעהלונג זײן צוליב

ױגיאן. אוגזער םון
 בא״ װאס האפיטע אראנזשמעגטס די

 װאנדער, הערי :ברידער די םון שטעהט
 גאר״ מ. קויםםאן, כג בארטהאװסהי, ל.

 מא־ ע. האנסקי, ם. ראבינאװ, מ. דאז,
 באשלא״ האבען אראנאװ, און ציםאנא

 שטאטפינדען זאל באנהעט דער אז סען,
 אין דעצעםבער, טען7 דעם םרײטאג,

 טע110 און עװ. טע5 פאלעס, װױ פארה
 בא־ זיך װעלען באנקעט אילם סטריט.

 איג״ דער םון לאסאיען אלע טײציגעז
 אומנע״ און יארה נױ אין טעתעשאגאל

 שאי־טשערלײט יארהער נױ אלע בונג,
 אידי• גאגזתר דער פון םארשטעהער >נון

באװעגונג. אדבײטער שער
דאל. 2 קאסט באנקעט צום טיקעט א

 דער פון םעקרעטאר דער װי צויט און
 הערי ברודער קאפיטע, אראנזשםענטס

 שוין זײנען אונז, אינםארמירט װאנדער,
 צו געװארעז פארסויםט טיהעטט 400

יאקא• םארשײחננע די םון םיטנלידער
 װאם ױניאן דער פון מעסבערם צען.

רענס־ דיזעז אין באטײצינען זיך וױצען
 ב. ברודער לכבוד באנסעט און־פײצ

 באצײ״ זיו דעריבער זאלען שלעזיגגער,
טיהעםס. מיט םארזארגען טענס

זױ גרײטעז מײקערס דרעם טשילדועו
סטרײק גענעראל צום

 פארבערײטוגגס-קאכד גרױםען באשליסט 91 לאקאל פון באארד עקזעקומיװ
אוםפארםײד• שעפער ניט־ױױאן אלע געגען םטרײק געגעראל — פײן.
אװעעד. שבת גרינבערג םענעדזשער םאר באנקעט םצוח בר — ליך.
 דער םון םיטינג צעצטען דעם אויוי

 ,91 לאקאל םון באארד עסזעסוטיװ
 דרעסמיײ הויז און דרעס טשיצדרענס

 גע־ אפנעהאלטען איז װאס ױניאן, קערט
טען22 דעם אװענט, דאגערשטאג װארעז

 ברי\ועצ, ראטשטײן־פארםנאי ליבער דער
 םאר ארױםגעצײגט בואט אזוי האט װאס
 די טיוי װי װעלט ארבײטער גאנצער דער

שאנאלםאר״ זיינען .אםעריםטען האםוניסטישע ס אעםערנע ר י ח ^ ת פ ל ח א מ לאם ,52 מ
שעלעס ערס הלאוס *נדז אנ ם

שארצ״כניס אינהאלט
^5 נוםער ,גערעכטיגקײפ״,

 צױ « בײ ױגיאן דער סון זיך »«צוש«אלטען כאשליםען קאםוניםטען נרויע א
 בלײגען ארכײטער םאםע די — נױםינג. “״כאװערשעז זאםענגעטויקטען

 פון םענעדזשער נײער פלאטקין כר. — אינטעתעששנאל. דער לאיאל
לשקאל.

 ®לוםען. נייעס, .2 זײט
 —’באארו דועאינמ יאףקער נמ בײם 3 זײם

וואנדער. העררי
פאצין. 4כ — •ײדז« נילאדעלמיער .-4 זײט
העצין. ם. — גאמיצעו צײם ױניאן .5 זײט
צדיפארזצילס. .6 זײט
 ח. — י״ראיי יין גרין מיליאם .7 זײם

צאנג
ען <וער .8 ?ייט ע  ?ױגיאן־לײ® אונוערא זי

צאאוסמוכצר. אצטער —
 קאסו• די און ראמאיין געםבלער .9 זײם

ריקי. חנקכ — ני״יזנז
י .10 »- דאו בײ דחגפסאבעד י ײ »רב myוייט

 מימ האכעז האםוניםטען גרופע א
 דעם פארכאפט צוריס םאנאטען עםליכע

 הצאוס״ לאס־אנדזשעלעסער םון *פיס
 אגגעםאנ־ האבען און ,52 צאקאל מאכער

 מעפד לאיאצע די טעראריזירען צו געז
 און אינםעמעשאנאל דזןר םון כערם

 כדי דזשאכם, די פון זײ ארויסצופטויען
 כאװיײ אײגענע זײעחצ אײגצופונדעווען

^ אין רים רי ם
פאםונים־ דיזע וואס זאך צרשםע די

 נעוחנן איז אויפנעטאן האנען טען
 אנ• דױס פאר חנםיטצאך ארויםצוגעמנן

 אינטעתעשאנעצ אתיפצויזיעפעז שטאט
 דארוי עס װי ביכלעה די י1אוי םטעםפס

 צאיא• די נאםימיד, חאבעז, ױין. צו
 ימו״ 1אי פראטעםםירם םיםגליתד צע

 אזצצכע צאוזלצן צו אנםזאנם זיד
\v ײ דיום׳?.tnm תר צז m

orrnrnR

 שעהגע די וועגען אפים דושענעראל אין
 בעאםטע. קאםוניםטישע די םון מעשים

 אויפצױ אנטזאגעז זיך םלענט אברח די
 םון םיםגילידער מיז טראנםפערם ;עםען

 ב. צ. ^אקאלס, אינטעתעשאנאצ אגדערע
 זײ סײדען יאומן, נױ אדער שיהאגא, ױן

 דער אז געוואוסט, פאראוים האמנן
 איז קלאוסםאכער אננעסוםענער ױיער

 האבען אויםצרדעם, כאוחגר. א זײערער
 עטציכע םיט פארוואס שום א אחן וײ

 םטרײס אין ארױםגעחפען צוריס חדשים
 סא• צוייב כיויז *יפ, דדעם נרויםען א

 צו צוועסען, פראפאגאנדע םוניםטישע
 און אויםטאז, פעגען זײ וואס צײגען
דרעס די פארשאםט חאבען
 שאו יענעם אין חאביז װאם םאכער

צרות. פדם וחנלם א נעארבײט
ת ותז פאר• וײנצן טאאגתן אלצ ךי

 דער פון אוידיטארױם אין נאװעמבער,
 און לאנגער א נאך איז אינטערנעשאנעל,

 באשלין־ אײנשטיםינ באראטוננ ערנסטער
 גרוײ א אנצופאנגעז באלד געװאירעז סען
 ארגאניזאציאנס״ ענערגישען און סען

 אינטעגסי־ דיזען םון צװעה דער דרײװ.
 ױניאן די כדי איז דרײװ, ױניאן װעז
 םארטינ װעיעז םעברואר ארום ביז זאצ
 טשיאד־ דער אין סטרייס געגעראל א פאר
 טרײר, דדעסםײכער הויז און דרעס דען

 דער פון םײגונג דער לויט איז, ױעלכער
 רענמ די םון איז פיהרערשאםט ױניאן

 יאסײ אומפארםײדציכע אן פײצער, און
רונג.

באלעבא־ די צװישען אגריםענט דער
 אין אויס געחט 91 לא<זאל און מים

 ניט אבער זוערט סםרײס דער פעברואר.
 םירםעס, ױניאן די געגען געפלאנט אזוי
ת די געגען הויפטזעכציך טאקע נאר  ני

 גע״ א וחצרען װעלכע פירםעס, גיט־ױניאז
 אינדוסכד דדעס טשילדרען דער םאר םאר

 ביציגע מים סאנקורענץ זײער ריע.דורך
 געפלאנםער דער •ראדאקשאן. ס<ןעב

 סטרײק אינדוםטרי א אלזא, איז, סטרייס
 יר צו כדי שעפער, ניט־ױניאן די געגעז

 אר• ארגאגיזירםע נים די ניאניזירען
 באשיצען צו כדי און טרײד אין בײטער

 דע״ פאצשטענדינער םון אינדוסטריע די
מאראציזאציע.

 ארגאגיזאצאנס־דרײװ באצדיגער דצר
 א מיט אן זיך םאגנם 91 לאקאל פון

 געטיפד א בײ נעלעגענהײם, םחגהציכער
 גאנצער דער םיט צוזאםענסונםט ליכען

 זײן װעט דאם לאחאצען. טערנעשאנעצ
 אינ• יארקער גױ אונזער פון םשיחח
 נמך דעם צכבוד בר-םצאדבאנמעט, אויפ׳ז

ײ• (ײלי• * 18( \ »


