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דיםקוסיע. װארימע » ארויס רופט רעפארט
 נױ דעם םון טיטינג לעצטער חגר
 םאר־ איז װאס באארד, דזשאינט יארקער
 דעם אװענט, פדײטאג לעצטען נעקוםעז

 ױם־ א געטראנען האט נאװעםבער, טען9
 נראקטי־ א גצייכצייטיג און טונ׳דיגען

 זיך האט םיטינג דער כאראקטעד. שען
 ברױ םון באריכט דעם מיט אנגעםאננען

 םיז סעסרעטער״טרעזשורער װאנדער, דער
o n דעם חאט ער באארד. דזשאינט 
 פראטאהא־ די געצעזעז בצויז נישט סאצ

 אויך נאר באארד, דזשאינט דעם סון [9<
 כאריכט אינטערעסאנטען א אפגענעבען

 איז .וואס קאנםעדענץ, ױניאן דער פון
 געװארען אפנעהאלטען בעפאר טאנ •

 דירעיד אװ באארד דער םיט גשותפות
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
ו  גמגען םטעוי דעם םארטײדיגט האם מ
 אשפיז ברודער װאם קריטיס, שארםע די

 דער־ האבענדיג געםאכם, זײ אוי\י חאט
ײ קונות. בעםטע די נאטיי^יה ״ג

 גזד ערלײדיגט ?ײנעז עס װי נאכדעם
 דער םיז םראגעז איבעריגע די יוארען

 דער םטאלער, בר. האט טאג-ארדנוגג,
 באאיד, דזמאינט דעם םון ממערםאן

ד ניײער<ױיילטען דעם טארנעאוםעאט ח • 
 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•**
^ ר א ט ײ ר ע ^ ל א # אגן ,2 ל רעזאלוציע. װאױמער * אין דיגעזונט א דגמאן בר. וען

,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

ײנין רז מ  םעםבערם די דאם זי
»■' איעםאי ח*ממ יאפאי

m די v זינ־ כר. ויא־ט ארבײט 
m an פון ױניאז אתזער פאר 
 נע־ אױםנעבויט איז זי ויאט

 אונזער םים פאחטגחןן
עםטער פאר׳פײדענע

JtfO
 םאר־ זינםאן נר. װאט

איו  סיר זימעז אינםפתמאנ
b pm  u n  « m ד זיין װאם  ח

H אח ew n פראנע « אימנר 
 אזוי «פפספס חאס יאפאי

««רײ* t» <*ו נאםייד
n ניי אין r׳j

דאס איחם
ויחמ־יו

װמ^ין

 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.

ארנײפער ױ און׳ אינטערנעשאנאל נאנמ וי
שלעזיננעד נד. כאכריסען ׳נאװקגוננ

• 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

 דועסי י*רהער נױ פון םיטעג םעםכער סטעשעל
סעזאו נייהם כאמנענען צו װ גרייס םאנער

 — 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^
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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

 םון טשערםאן דעם װאנםעצ, נרודער
יצאקאא.

 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
וױנסקד אין הױז ױניפי

 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

ק א נ א ע ד צי לו א עז ר

 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
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 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

 אראנ־ נ»רד וזש»ינפ
 כאנמט נרױסען זשירט
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

לאם ,52 ממאל חפת^חירס אעםערנעשאנאלםאר״ זיינען .אםעריםטען האםוניסטישע
םאנערס הלאוס *נדזשעלעס

ט ל א ה נ י ס א י נ כ ״ צ ר א ש

^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
ן גרין מיליאם .7 זײם י  ח. — י״ראיי י

צאנג
 ?ױגיאן־לײ® אונוערא זיעען <וער .8 ?ייט

צאאוסמוכצר. אצטער —
 קאסו• די און ראמאיין געםבלער .9 זײם

ריקי. חנקכ — ני״יזנז
»רבײ»- דאו בײ דחגפסאבעד יי .10 וייט

m y

 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׳?.tn m ר צז ת

m

o r r n r n R

 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
פ, דדעם נרויםען א  סא• צוייב כיויז *י

 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

« \ )18 *ײ• (ײלי•



צז נאגעלט נאראן» סעקר.

>iVr• ון• •«» I(
 גאר איז אעסמרנעשאגאל, דער פון ראוי,

 געהאט חאט וואס יעגיגער דעד נעװען
סטרײק. פון פעאגסען די טיס םאז צו

 «ז באחױפטוגנ דיוע איו נאטירצץ/
 באזואוסט־ א דױיסאן כאוחןר *עהרציכעך

 בא״ בר. תיוי. ביז אצף פון איגען ויגעער
up• זיו רעכענט m o דעם םיט אפ 

 פאצגענדער דער pH געהעריג װי אימנצ
 גע־ זאפארט האם ער װאם צרסצערוננ,

•חנסע: ארנײטער דמר פאר סאכט
 חכם גר׳ויסער און איד גוטער דער

 צואיס געזינדעצ, פאסוניסםישער דער םון
 ארױסגעשטצט אצעטאצ ותרם חײםאז,

 ביי זײ כאפם םען ווען חברח, דער םיז
 שטיקעל שםוציגער א םים האנט דער

 םיז טעםיגקײט די װען איצם, ארכײט.
 ראנד ארגאלד געםבלער באריםטען דעם

p*or, דער אין אוױסגעבראכט װערט 
 דעם דורך װערט עס און עםענטציבתײט

 פארנעדומ, נאהעגטע די באוױזעז אױך
 4קאמוניס־ די מיט געהאם האט ער װאס
 דעם צו :עװענדעט זיך זײ האבמן טען,

 זײ חוײען זאצ ער הײמאן צואיס ״גדוצ״
 אצעמאצ, וױ חײםאן, צואיס ראטעװצז.

 האט און ארבעצ די םארהאטשעט האט
 װעאכען אין ארטײןעצ, אן אנגעשריבען

 די אז באװײזען, צו נעבאך, זוכט, ער
 אאײן עחראיכקײט די זײגען קאםוניססעז

 גאנצע די םון אויםדעת*נ: באנצע די און
 םון האנרצונג נידערטרעכםינע און שםוץ

 טיט םארבינדונג אין סאםוניסטען די
 דער אז און םײק א איז ראםשםײגען

 זײנען ״רעכטע״ די און *םארװערםס״
 די געהאט חאבען װעצכע יעניגע, די גאר

 זײן און ראטשטיינ׳ען מיט טארבינדונג
ציבאװ. צאיער,

 די אויזי אפשטעצען ניט זיך װיצ איך
 צואיס װאס םאצשקײטעז, און ציגענס
 קאמסס םינןי די אין אױס גיסט הײםאן

 צױ נאר רא וױצ איך בצצטעצ. דער פון
 סיר ׳ווענען ציגצז דעם ריפשצײדערען

 טאל םיצע ^וין איז וועאכער אעדועגאיך,
 זאגט: ער געזוארען. א«געאײקענט

 טרעז^ורער. דעד געװעז ניט ביז ״איך
 איז טרעז^ורער דער געותז אי? ם״פ

^ דער םון כדפערםאן דער י1בארא א נ  פי
קאסיםע״.

איגען, נידערטרעכטינער א איז דאס
 דע־ א מיט ײערען באשטעטעט מען װאס

 האב איך וועאכען בריעזי, ד^יסםרירטען
 צזױי ,1926 דז׳פואאי, טען8 דעם נזךפיהט

 גזד איז סטרײס דער װי נאכדעם טענ
 דעם הײמאזל אואיס צו געװארען, רוטעז

 סטרײק דדטענעראא דער סיז נממנרטאן
 ער־ איהם האב איך װעצכען אין אאטיטע,

 דעם םון צוריק זיך ציה איך אז קאערט,
 און געזונט. שװאכען מײז צואיב אםט
 דאס האט ער אז באמםעמיטננ, אאם

 דעם םון קארטעצ א איך האב עחזאאטען,
 עס אױב חתימח. זײז םיט אםים פאסט

 םאםאגרא־ א איך װעא זײן, נויטיג װעט
 קארטעא דעם מיט בריעף דעם םון םימ

״פאתוערטס/ אין אידרוסעז
 אויך געאעגענהײט דער בײ װיא איר

 מזואכער םײן נאר ניט אז עףקאערעז,
 צוריס־ זיך באװאויגען םיר האט נעזונט

 םינאנץ־ דער םון נדפערםאז אאס צוציהזנז
 פאיד דאם וזוייםזעבאיך נאר קאםיטע,
נעגדע:

 ני־ האמנן סאםוניםטען וײ װען )1
ם ם סי מ תע ז דער בײ זמםאן מ ג מ ׳  ח

 םמער־ דער אאם סאמיםע סםדייס דאא
 געםיחאמ איך האב סטרייק, ®ון׳ם סאז
ח דעד אז זיכער, נעוועז ביז *יד י

נץל0 די#ער»םאױ0 ̂יראן
186r7 .ױי. א 4478 אר*יארד יעל. בראדו
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תאססעז צערע פמסיגא—יאחר• 87 י»ר
ת בייטאג פלאסצז  בײנאכט• א

 *וגןאיק^ •רײ גאל«אאא
annac ויך m «h קלאסען, די ואר

 םון פיהדעד״פאפט דער אוגטער סטרייה,
 קען חײםאן, וױ ■ערזאן, מװאכער אזא
 דער זײז צו און ערםארג, קײן ױי[ ניט

 אונ־ סאסיטע, םינאנץ דער פון ט«טערסאז
 תאםױ דער פון םיהחד^אפט דער טער

 גע־ ניט איך חאב געזיגדעא, ניסטי׳פער
צוטרויען. קײן חאט

 סטרײה־ דער םון חאנדלומ די )2
 די פון צוזאמעניעטעאוגג די און קאםיטע

 םיר האבען סאםוניסטען די םון קאטיטעס
 ײעאי־ נאמעז׳ סײן וועט מען אז נאװיזען,

 צעהנדאײ די פאר אינעהיט האב איך כען
 דער אין טעטיגקײט םון׳םײן יאהרען גע

 צו כדי אױסגוצען באװעטנג, ארבײטער
 שוױגד־ און פארברעכענס אלע פארדעקען

א«טאז. װעאען זײ זואס אערײעז,
 דער אין *ז םאדפטענדאיך, איז עס

 איך האב רעזיגנירט, האב איך װען ׳צײט
 מײנע פארעםענטאיכען נעקענט גיט

 פאי״ װעט יעדער װײא געםיהיעז, אסת׳ע
 זײ װאיטען האנדגונג אזא »ז ישטעהן,

 פאר־ אאס ׳פטעםײען צו םיר אויסגענוצט
 די פון אינטערעסען די געגען רעטער

ארבײטער.
 יערען צו באװאוסט אויך איז עס

 יפטיקעא א געהאט האט װעאכער אײנעם,
 כאװער אז סםרײק, דעם צו שײכות

 פאיד דער געװען איז פארטנאי דדפואױס
 דער פון סעקרעטער און ט״טערמאן טישער
 הױפכדבאאעבאס און קאטיטע שינאנץ
 אוטגריקרי־ דעם םון םינאנצעז די איבער

 זײנען ט׳שעקס אאע אז אזן סםרײה, כען
 ארדערס זײנע אויף נעװארען נעסײנט

 כדמער־ אאס הײמאן, אואיס כאװער םון י
 דזישא* און קאסיטע, סטרײס דער פון סאז
 איז עס טרעז׳טורער. א^ס &יש, זעף

 כאװער אז ם׳אקט, באװאוסםער א אויך
 נוט־ און ט8געסטעם אלײן האט סארטנאי
 אאע קאםיטע פינאנץ דער פאר געהײסען

סאמיטעס. סטרײה די םיז אויסנאבעז
דערא װײםער: זאגט אואיס.חײםאז

 ראט־ אז געװאאדען, מאכט ,םארווערטס״
 אונטערװעיט־ אן איז יאיער שםײן׳ס

 אי־ אפ פאטאגראפירם ער און אאיער
 ״פעטי״ א אײנעם מיט צוזאםען באװ׳עז
 גא־ א ?וםט אזוי װי םרץגט, איז װאלע,

 ־irs אזעאכע םארטײדינט װעאכער יער,
?״״ ארבײטער־ױניאן אן אין זאנען,

 חײ־י אואי ״חכם״ גרויסער דער און
 :אז בא׳פמס, צום דעריבער הוכיט מאן

 ראט* געו*ען ניט איבאװ איז עחפטענס,#
 אי־ האם צװײטענס, אאיער; שטײן׳ס
 האאפערן זיגמאן, אנגעשטעאט באזו׳עז

 בא־ ער׳שטער דער \ועגען איז סיש״. און
 זיך װיאט חײמאן, אואי מר. פון הויפטוננ

^פאר־ א םאר װאס םרעגען: םיר
 עס ער האט גע^עפטעז״ טרויענסװערטע

 אז וױסען, צו ראסשטײנ׳ען םיט געהאט
 אא* ראטמטײךס געװען ניט איז איבאװ
 פו< איצט זיעען צײטוננען אאע יער?
 אאצ די אין און ראטיפטײךםארד, מיט׳ן

 אי־ םר. דערמאנט כסדר װערט באריכםען
 קומט אאיער, ראםשטײן׳ס אאס באװ,

 און ״חכם״ קאםוגיסטישער דער צוגעהן
ניט. אז זאגט,

 צװײטע הײמאן׳ס אמבא^אנגט װאס
 דאס אז ערהאעחוז, איך װיא םוננ,8באד.וי

 הײמאן און איגען, םארדאםטער א איז
 הא- האאפערן און זעםאן זױיא עס, ווײס

 לאיער א םון געוואוסט גיט סיעםאא בעז
 איז, פאקט דער און איבאװ, נאםעז םים׳ז

 געװען איז זימערםאן סאמא כאותר אז
 אנ־ איהם האט װעאכער יזןניגער, דער

 םון װיסען דעם אהן זאגאר גאדפירט
זינםאנ׳ען.

װעא־ באדיכטען, די אסבאצאעט װאס
 צו צונןךפםעאט חאט טען זאגט, עד כע,

 דזשענעראא דעם םון עקזעקוםױוע דער
 האט כמן אז הײטאן, װײס םטריײן,
 ניט באריכטען דעטאאירטע סײן סיינםאא

 באריכטעט כאויז האט 1םע אפגענעבען.
 די םיז אויסגאבעז די פון הכא סך דעם

 חיײ כאװער און קאםיטעס. מארמידענצ
 פינאנץ די אםיצו ױען אז אויך, זױיס םאן

 װאס אזעאכע, געװען זיעעז באריכטען
 זידעז, צו בלוט אונזער געמאכט חאבעז
 יראטעסטירען, געקענם ניט םיר האבעז

 אז נעײא׳צד, א נעםאכט מאצכתז זײ װײל
טסריי?. דעט אמאד»עװעז3סא מיר GERECHTIGKEIT
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 אאס נסדסטצנץ
 ארנאניזאציע, ארבײטער נאציזתאיע א

 םעדע־ אטעריקען דער אן אנגע׳מאאסזנן
 אינטערנע־ די איז אײבאר, אװ ריימאן
 און געטרײ געבאיבען כיאא אאע ״פאנאא
 טרײד דער פון ירינצי!ען די צו אאיאא
 ‘מאי איע האט און באותגוגג, ױניאן

 כיארא• איז מאטעריעיעז איחר ערםירט
 אד־ ארנײטער אגדערע צו חוב אי״עען

 דער־ אפט אויך האט און גאניזאציעס,
 קאאפע־ ג^נענזײטעע דערחאיטען פאר

 פע־ אמעריקאן דער םון דױיןי און ראציע
 עקזע־ איהר דורך אײבאר אװ דערי״שאן

 ױגיאנס, םך א jic און קאוגסיא, הוטיװ
 ײען פאדבוגדען, איהר טיט זײגען װאס
 גענוײ הירוי אזערכע אין זיך האט זי נאר

און טינט,
אגבאטדאבט, איז װײטער ״נעמעגדיצ

 איצ־ זיך געפינט איגטעדגסאנאי די אז
 קאיעקטױוען פון אויסנאנג פאר׳ן טער

 טא״ קיאוח און דרעס די טיט אנריםענט
 דעם אין אסאסיאײיטאנס נופעקטישורערס

 אינ־ איהר פון צעגטעד מיכםיגסטער
 וחניען עס װאו יאיק, :ױ אין דוםטריע

און קאנפערענצעז א:פא:;ען גאײך זיך

 גו ח־ ®או/רנטעם
אינזנדנעשאנאל ו

 פון באגײאוננ די וןןגען פארהאנדלוננען
ן אנריםענטס די  וועלען עס װעלכע •
 טויזענדעד מחנדדיגער פארוױסעים 1זײ

דעריבער עם זײ ארנײםער,
קאנװענ״ טע48 די 1א ״באשלאםען,

 פעדערי״פאן אםעריקאן דער פון מאן
 באאויפ־ אריעלנם נא איז לייבאר אװ

 פון האונםיל עסזעקוטיװ דעם םראגט
 דער גענען ז*ר עד אז <. אװ ם. א. דער

 און •אםיםטענץ פולע אינטעמע׳פאנאל
 נעלינ־ איהר זאל עס כדי קאאפעראציע,

 בא־ די דורכצופיהרען ערםאמ מיט נען
 און אנריטענטס ד^וזינע די פון נײאומ

 צוריקצונע- העלפע; איהר זאל עם כדי
 ■*־ און ■רעםטיז׳פ אייטען איהר װײען
אינדוסםריע״• דער אין זיציע

 דער פרעם ,געתען.צום טיר װעהרענד
 צו סאנווענשאן טע48 די זיך נעהגטערט

 דעיענאםעז די פון םילע סוןי. א־הר
n האלטען r י* ניי שארראזעז אין» 

 פאר־ צו אה״ם זיך אײלען און איענם
 םון פרייז אין ״םהענפםנױױננ״ ברעננעך

פאםיליעס. זייערע
 .נערעכ־ נומער תוםענדינעז דעם אין

 נרינדריכער נאר ם<ר ווערען םינסייט״
ענינים. קאנװענ׳פאן די צו צוריקהיטעז

לאס 2̂ לאקאל וקאוגאניזױפ אעטערנעשאנאל
םאנעדס סלאוק אנוזשמלעס

U «ײ« 2it (צלוס
 םיטינג א^צטען בײם געװארען געבראכט

שעגעראא פון  און באארד, עקזעקוטױו ד̂ז
 אז ;עװארען, באיפטעטיגט אויך איז עס
 יפױן האבען 52 אאקאא אין כאזוײרים די

 דער פון סטעםוס קײן געקױפט ניט
 ,1928 דדטואײ, זי;ט אינטערנעישאנאר

 אדויסצו^יקעז געװאדען באיטאאסען איז
 אינטערנעיטאנאא די אז וואתוננ, א זײ

 נענען נעכיען צו זײן געצװאונגען װעט
 דער אויט ״טטעאונ:, שטרעגגע א זײ

 סײדעץ ױניאז, דער פון קאגםטיטושאז
 ׳פטיק זײערע אויםנעבען גיײך װעאעז זײ
 װא־ צװײ םון פארצויןי אין וועלען און
 און דױס, םארכאפטע די אפצאהאעז נען

 אוישפיה־ צוקונםט דער אין זיך װעאען
 אנדזיטע־ אאם די אײט. ױניאן װי רען

 דיזען אויף האבען קאטיסאראעך אעסער
 צוזאמעננע״ א טיט געעגטםערט בריף

 זיײ עס וועיבעז אױוי בױםעג, ויהטעז8
 הונ־ װאסערע א געװען *אנוועזענד נען

 אײגע־ זײערע כיײסטענס טעג^ען, דערט
 האבען און כאוױירים, געיפװאדענע גע

 באיטאא־ ,75 םון אפיטטיטונג אן מיט
 אינטערנע־ דער פון אפצורײסזגן זיך סען

 דער אין זיך אנצושאיסען און שאנאא
קאטיטע. סקעב ״נאציאנאאער״

 זיך םיט *טטעאט 75 צאהא דיזע אט
 קרפט נאנצע די טאטענט דיזעז בײ פאר
 אאס אין פארמאגען כאװײרים די װאס

 סעםבעדטים ױניאץ א םון אנדזשעאעס,
 צאהא, אין 600 ארום דערגרײכט װאס

 װאם לןאאוקפיאכער מאסע א פון או<
 אר־ גאנצען איז 1,000 איבער שטיינט

 זײנען נאטיראיך, טרײד. האאױן טיגען
 ױניאן, דער פון מעמבערס אאיאאע די

 קאמר די וועכיען אנדדשעלאס אאם אין
 פארפאאנט ביטעד אזױ האבען ניסטען

 ניט יאהר, אעצטען פאר׳ן נעפאאגט און
 טעאע־ האבען און געװארען אנשטוױגען

 וחד אינטערנעשאגאי דער צו גראפירט
 סא־ דער פון םארראט טיאוס׳ז דעם גען

 שלע^ פרעזידעגט כאפטע. מוניםטישער
 א<• די באשטימט זאפארט האט זינגער

 אנדזשע־ אאס פון קאםיטע געטרײע מע
 י. םון באשטעהענד אײט, ױניאן אעםער

 ה. סטײנבערג, גאאד, ל. גאצדבערג,
 נעםען צו !ינקאווסקי ל. איז רובינשטײז

 אאעס טאז און ארבײט דער צו גצייך ויך
 פון היאפע דער סיט קראםט, זײער אין

 אין באװעגונג ארבײטער גאנצער דער
 אז דעראאזען, צו ניט *גדזשעאעס, צאס

 דער םון אנענטען לאקאצע עםאיכע די
 זאלען אײדזשענםי סקעב .נאציאנאאער״

 אנחשעאעסער אאם די פארשאעיען
 זומפ םקעבישען א איז מאכער סאאוס

 אין ױניאץ זײער צוצוברעבעז ענדאיך און
גאנצען.
 פרעז. האט צײט, זעאבער דער צו

 •לאם־ א. בר. אנגעשםעאט שצזמינגער
pp, םון כתגעדזשער נעוחנזעגעם דעם 

 דעם פון םענעדזשער אאס ,52 צאקאצ
 סעסרעטער און צאקאי, רעארגאניזירטעז

 נױםינע אלע אמיסגעשיקט האט באראוי
 םאר אײנריכםוננעז און קרעדענשעאם

 זיײ עס לאקאא. אינטערגעשאנאא אן
 איע געװארען נעטאכט נאײך אױך נען

 אאס דעם םיט פארבינדוגגען טיטיגע
 צײבאר^קאונ־ סענטראא אנדזשעאעסער

 דעם כל, תודם ארויסצואװארםען, םיצ,
 אא־ שיז ^פארטרעםער״ סאםוניםטישען

 צװיײ און תערפמרשאםט, דיזער בײ קאא
 םארשטעהער דעם אנערקענעז צו םעגם

 אאס לאסאל אינםערנעשאגאא דעם פון
ד דער םון פארםרעםער אםת׳ן דעם  י
ײ גי»ן מימיעען. וײמרזנ נ

 םיט קאמיטע, ארגאניזאציאנם די
 דער־ אויבען די און פאאטקינ׳ען בד.

 הא־ שפיצע, דער אויף ברידער םאנטע
 דער אין ארײנגעװארפען גאײך זיך בען

 באנײסטע• כױט ארבײט װידעראויפבױ
 אוגז באריכטען זײ װי אויט #און דוגג,

 נע• גיט יאנג עס װעט םעאענראםיש,
 אנ• לאס טאסע *אנצע רי און מעץ,

 דחןס״ און קאאוהסאכעד דזשעאמסער
 ארום ארומרינגלען זיך װעאען םאכער

 זײער ותאען און אינטערגעשאנאא זײער
 םקעבישע אאע קעגעז באשיצען אאקאא

 קאםי״ קאמוניסטישע די םון אנגריפע
 רעדעא־ יארקער נױ זײערע און סאראעך
םיהרער.

 םון אפרײסען ניט זיך װעלען *םיר
 אויסנעהא־ אוגז האט װאס מאמען, דער

 ברידער די אוגז שרײבען דעוועט״,
 רובינשטײן, און פינקאװסקי סטײגבערג,

 ארבײםערשאפט הינע גאנצע די *אוץ
 מענש אײן װי אונז םיט שטעהן וועט
\ פאררעטער״. דיזע געגען

 אהארשט איז אנדזשעאעס אאס אין
 די מיט אגריסעגט דער אויסגענאנגען
 װאם טרײד, קלאוק אין באלעבאטים
 בא־ װעאכע םירפעס, 20 פיז באשטעהען
 באאםעאאכעס. 600 ארום שעפטינען

 געלאזט שוין האבען באלעבאטים דיזע
 םיט ותאען זײ אן מארקעט, אין װיםען
 םא־ סקעבישע זײםענבא^זערישע, קײנע

 סײגע אונטעדשרײבען :יט כערײקעס
 אין װי וועלען זײ אז נאר אגרימענטס,

 טאן צו האבען פארגאנגענהײט דער
 װאס איגטערגעשאנאא דער םיט באויז

 איה־ פאר פאראגטװארטליך איםער איז
 נעהעריגען דעם האט און אגרימענטס רע

 נא־ לאנד. גאנצעז איבער׳ן פרעםטיזש
 פרובײ קאםיסאריער די װעאען טיראיר,

 וועאען זײ װאו טראבעא אגצוסאכען רעז
 װײלע. א םאר שעפעד די אין קענען גאר
 געאינ־ װאס וױיניג אבער זײ וחגט דאם
 יאקאצ אינטערנעשאנאא דער וױיא גען,

 אויוי באקעמםען אײזען־םעסט זײ װעט
 גאגצע די אוז םריט׳ און שריט יעדען
 אײ און ארבײםער אגדזשעאעסער אאס

 אר• אונזערע װעט באםעאקערוננ דישע
 קעגען אונטערשםיצען האדציג בײטער

כאפטע. ױניאךברעכערישע די

אונטערזונוננ נעזונפ
^ הױם, נערווען, בלדט, ג נ  מא־ לו

ה גען «נ געהײלט קראנקהײטען און
 ז״נזגז פרויזןן און סענער םויזענםער

געװארען מ ג ו ז y ג סיר דורך
עקזאםינ^יש^נם בלוט און עקס־רעי

פרייזען מעסיגע
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 קלאוק פח באארד דזשאינט פון מיטינג
m דרעסמאכער און

סעקרעטער־םרעזשורער. װאגדער, חעררי פון

s ם םזן סיטיגנ רעגעאער  .m ת
 ריםער און דחגס סקוירט, ?אאוק, באארד
 מװא״ איגעהאצטעז איו ױגיאן, םאכעד

 נא״ טען21 דעם אװענם, מיטװאר רען
 אףדיטארױם דעם אין ,1928 װעםבער,

 טע16 װעטט 3 אינטערנעשאגעא, דער פון
סםריט.

סטאאער. ם. ברודער טשערמאן
 •יאטאקאא באארד דזשאינט דער

 פארגעלע״ װערט גאוועםבער טען14 םון
גוטגעהײםען. און זען

קוםענ״ אז אגאנסירמ טשערמאן דער
 װע־ אפגעהאצטען <יט װעט םיטװאך דען
 צוציב םיטינג באארד דזש$יגט קײן רען

 דעם אויף אוים קוםט עס װאס דעם
 מײ דער דעי. טהעגגםגױוינג פאר אװענט

 דעם אױױ אםגעצײגט דארזם װעדט טיננ
מיטװאך. הוםענדען
א& גיט דירעסטארס אװ באארד דער

 םיטינג דעם פון באריכם םאאגענרען דעם
:1928 טען,19 דעם נאװעסבער, פון

גארדאן. צ. מ. ברודער טשערמאן
:קאםיםעס

 בעל די םארטרעטענדיג קאםיטע, א
 זחנסט 265 בראס., קעתלר םיז מצאכות

 ערסלערס און ערשײנם סטריט, טע37
 די האט צוריק װאכען עטציכע םיט דאס

 דענ־ זײ דאס װיסעז געצאזט זײ פירמע
 אריינ־ און שאפ דעם אויםצוגעבעז קעז

 האבען ?ײ ביזנעם. רזשאביגג אין געזזן
 און אפיס דעם אינםארמירט דעם װעגען

 אונ־ צו אננעפאנגען האא אםיס רער
 ענדציך םירמע. דער םיט טעדהאנדצען

 אנצוהאלטען צוגעשטימט םירםע די תאט
 *רהר וועט טניאן די אױב םעקטארי די

 שאפ דעם רעארגאניזידעז צו עדצויבען
 1 איערײםאדס, 6 אדונטערשיהעז און

 דעס און ?אטערס 2 פרעסער, 1 םיגישער,
 געגען וײנען ארבײםער די עיןזאסינער.

 זײ און פצאז רעארגאניזאציאנם ריזען
 הײן פאר עס זאלען םיר ראס פארצאנגען

עחצויבען. ניט פאצ
 װערט דיסקוסיע גרינדציכער א נאך־

 צום איבערנעגעמנן אננעצעגענהײט די
 םעג־ א רא איו עס אויב זעהן צו פיס26

 א vvk םראגע די שציכםען צו ליכקײט
אופן. צופרידענשטעלענדען

צא־ םיז סיםגציד א ספערצינג, טאקס
 ער דאס צדסצערט און ערשײנט ,22 קאצ
 גצשעפטיגט נעװען סיזאן צעצטעז איז
 א אױ דאן קא. ררעס ‘הארמאני די בײ

 :ור צר^נרס םירמג דער געגעז סטרײס
 *פגע־ האט ער װי נאכדעם וזארעז.

 אד־ אוחגס ער איז װאכעז 2 סטרײהט
 םירםע די שאפ. *נדער אן איז בײטעז

 פאר־ חנם טיט געסצםעלט נאכהער האט
ען זאצ זי דאס שםענדגיס  רצ*רנ*גײ מנ

 װעצען וועצכע די און שאפ דעם זיי׳עז
 געװיסע א קדיגען זאלעז אחיטסאלען

 געדופען דאן וזאט יתיאז די באלוינונג,
 װעצכע מצאטר^ בעצ אצע סיז םיםינג א

 איץ שאפ אין באשעפטיגם געײעז זײגעז
 עדקצערט איו םםוײיק דער -װען צײט דעד

 אוסצוקע־ אינסםרואירם זײ »וז נצװארעז
 אוים־ דער ביז ארבײם, דער צו זיך 1רע

 איז קר װערזח. געמאכם ויעט גצײך
 אין ארויף איו און מיטימ צום געקוםעז

 איהט םאד האם פירסמ די אבעד ש*פ,
 איהם האט אק ארבײם קײן נזןהאם גים

 *יימוױיצײ ז%זי צו צוריקגצחן נעעהײסזנן
 קױ אזז וזאך די אויסצופיגישען פלאץ גען
 בא־ דעם םאגסאג. איבײט דער צו פעז

 צו גזמוםעז ער איז םאנסא; סרמפצנדעז
 איהם האם םירםע די אבער אדביים, חנד
 האט ער ארױפכעםזז. נעװאצט נים

 ותלכער אגעגס, ביזנצס צזט כאטפלײנם
 ער זוי אזױ דאס עדהאערם איהם האט
o אויסכזנפאלנם ניט האס n םח ארדעד 
 געזוען ניט דארזם ער איו יוניאן, דעד

 װען שא&, פ\ן איעןןר אלם פארדצבעגט
 און רעארגאגיזאציע דער פון פראנע די

 נעזוארען. פארהאנדעצט איז באצוינוגנ
 האדטא״ די ׳פידמע, די איחם װיצ איצט

 דער צו ארויםנעטען צוריס קא., דרעס :י
 ער געכען. איז ױניאן רי אנער אדבײט,

 אזו באארד דער פון דארום םארצאננט
 צוריק איר.ם ערמינען צו דירעקטארם

R אין ארבײטזןן צרויםכעהן 9  ran 
 אגעגס ביזנעס דעד נוזפאן, מ. בר.

 דער דאם ערסצערט שאפ, דיזען םון
 םארגעקר איז םירמע דער גענען סטרײק

 צוריק כיאנאטען 5 אומגעםער מיט טעז
 גע״ געםאבם 1דא איו אויכגצײך אן א.*ז

 זיך ואלזנז ארבײנמר די דאס װאדען
 שטי? «ו| ארבייס דער צו אוםחערען

ל מםכמ די מרײעצ* א אויוי  םצאכומ, מ
 יון סיעדליגג ברודער ארײנרעכעגעגדיג

 אוםנע־ ניט זיר האבען יארטנער, זײז
 טרײעצ א נאך ארבײט. דער צו ?ערט

 גאשצאסעז םירכמנ די חאט װאכעז 2 םון
a צודיק n  u n w ^ i סיס• ארטים וואד

 אדבײ• די גערופען זזאבעז סיר שינען.
 םארהאנדתן צו אום פיטיננ, א צו טער
 אבעד אנגעאעגענחײט, דיזע זײ מיט

 סיד אפגערוםען. זיך זזאנען יאר א בצויו
 דורך סיטיגג א נאך גערופען דאן האבען

 םיר דועצכע אין בריעוי, חנגיסטרירטע
 םצאכות בעצ די װיסעז געצאזט האב^ן

 וחד סוטען, ניט װעאען זײ פאצ איז דאס
 צום דעכט זײער פארצידעז ?ײ לעז

 גאך סיר האבען צײט יענער צו דזשאב.
 פארשטענ־ באשטימטע ?ײן ערדײכט ניט

 דאן האבע םיר םירםע. דער טיט דיגונג
 זײ דאם סצאכות בעצ די אינסטרואידט

 דער צו אוםקערען אזטבאדיגגט זיך זאצען
 זיײ װעצכע די ארײגרעכענענדיג ארבײט,

 פלע־ אנדעדע אויף ארבײטען אװעק נען
 מוזצן זײ דאס אנגעזאגט זײ און צער,
 אויב שאפ, דעם סטרײקען צו גרײט זײן
 װערען. געמאכט ניט וחגם אױסגצײך קײז
 אוכד-עקעדט ניט זיך וזאם ספערציגג בר.
 נאטיר־ דארום, איז און ארבײט דער צו

 איי״ אלס געװארען באםראכם ניט ציך,
 תשאב צום בארעכטיגט איז װאס נער

 צודיק״ ער װיצ איצט באלוינוננ. אדער
 םידפע די און פלאץ אצמען זײן קריגען

 ארביײ די אבער ארויםנעמעז, איהם װיצ
 אז גצײמעז זײ װײצ געגעז, זיעען טער

 אינ־ זײעדע געגען געהאנדעצט האט ער
טערעסען.

 װעדמ באטראכטונג, גענויע א נאך
 צום פראנע די איבערצונעבעז באשצאסעז

 טיםגצירש־ 2 פון קאםיטע א מיט אםיס
 סימ דירעתטארם, אװ באארד דער םון

 א רוםען זאאעז זײ אז אינסטראקשאנס
 דיזען םון מצאכות בעל די םח םיטיננ

 צויט פראנע די עדצײדיגען און שאפ
 בא־ אםיטעp די איבערצײגונג, זײער

 צא־ פון ראזען ם. ברידער די םון שםעהם
.89 צ^אצ םון גאלאסא, ל. און 22 קאא

באריבטען מענעדזשערש׳
 כממעדזשמד םאזער, מגנדזשאסין בר.

 אינחנפמנדמנמ און עןpריpאס דעם םח
 מוצנצנחנן דעם אפ גיט דעפאדטסמנם,

 עגדיגענדע צײם, װאכעז 4 םאד באריכט
.1928 טען,19 דעם נאותסמןד

אסענ־ ואפיס זײן האט צייט דער פאד
פאצגט: וױ ?אםפצײנטס, 429 דעט

 און האנםראצס ;29 דיםסשאדדזשעס
 און פזי pjn ;308 אוגטערזוכוגנען

 םאדעדוג״ ;15 אױפגעמאנט וױידזשעס
 טײ־ גצײכע נים ; 4 װײדזשעס םאד געז

 ;14 ארבײם שטיק ; 6 ארבײם םון צונג
 אופד ;15 אצײז שגײרען זועצכע םירמעם

 סוס״ םירטעם ;16 שטונדעז נעועצציכע
 בא• ;8 אסם׳ז אמעריהען פון פענדירט

 ;1 ?אנטדאקטארם מניאן ניט שעםטיגען
דזשאבערס םטרײקעגדע םאר ארבײמעד

 :9 ארביעמר ױניאן גיט באשעפטיגען
T ;1 באהאגדצונג שצעכטע ’o ra במל 
.429 צוזאמעז .2 דיםקריםינירט םצאכות
 הײםמס דיסטשאדדדפ n 29 םון

 חנאיגסטײסעם םעלע 20 אין מען האט
 חאב«ן םעצע 3 אק פצאכות; בעצ די
 אצמ״ זײ םארצאזעז אציק םצאכות בעצ די

 מןצ די האבעז פעצע r 3* צער;
 םארצאזען און געצט געגוםעז םצאכות

ז האס *םעצע 3 אין ;יצעצער די  גימ מ
ארבײםער. די רעאינםםײםען געקענט

 י ־sp אפיט חנר האם צײט דער פאר
 סון סזםע די םירםעס 15 םיז צעסבדדם

עי בעס אצם דאצאד ?84.95  װײ־ און י
דזשעם.
מ קאמפצײנםם 6 אצע  גימ די בני

 געי־ זײנעז אדבײם pa צומייצוגג גצ^יבע
 די םוז נונסםעז צום געװאדען שליכטעם

ארבײטער.
 די דאם קאםפצײנםס n 14 פון

 ארבייםעו־ זײעדמ• באשעפטינעז םירםעס
 צוריק פעצע 6 אין מען האט שטיס, םון

 נמד 2 אק ;וואך־אדבײס אימנעסיזזדס
 גיוחנן גיט קאטפצײנטס די זײגעז צע

 אר- p'p איז םעצע 2 אין ;באגרינדעט
 םנן און גע^וען ניט שעיער די איז בײט
 pip נעםען געקענט ניט דארום האט

 מד םען האם םעצע pK 4 שטעצונג;
 סטרײק, אין שעפער די ערקצערעז מוזם
װאדארבײט. אימצוסיחס אום

 15 געגען קאםאצײנטס די באצונ *י\
 איו אצייה שנײדעז זײ דאם םירכתם,

םאצגט•: װי רעזוצטאט דער
2 pH טד ם^יםעס די זיעען םעצע 

 tip באשעפטעען צו געצװאוגגע! װען
 נזד אויםגעפונען אמ פאצ p 1* ;םערס

 מד ארײן נעםם םירגזע n דאם »*ריז
מ מנ  איו פעצע pr 2 ארבײמ; שני

 שיניצר די דאם געװאריז אויםנעםװע?
 1 אין ;ארגאגיזירט נעווען גים זײנען

 אוםסאנסרא* נעוועז שאפ דער איז םאצ
l ;לירב^ר  pH אויםגמױמן איז פאל 

Vffffpfm <זאם פירםע די דאס געװארען

 pH געװען, ניט שעיצר די pH בײט
 טד ניט שטעי״וג; p’P םצן האט פ^צגציך

נעםען. קענט
 דעם װעג*ן קאמיצײגטס 15 די םון

 ארניעמ-שטוגדען, די פון פארצעצונג
 פאצגעגדער.: ג^וען רעזוצטאט דער איז

 סצאכות בעי די זײגען םעצע 11 אין
 ױי און םיםימ א צו מיואחנן נזנרופען

 געײארען איגסטרואירט שטרענג ?ײנעז
 ארבײםס״ שטונדיגע 40 די א*צזחיטען

 געװארנט אויך דיגצן פירמעס די ןי.5ײ
 םאדזיכערכ! חאבען זײ און געװארעה

 3 אין אגריסעגט; דעם נאכצו?וסען
 געװען ניט ?אםיצײנטס די זײנען םעצע

 גע״ ניט איז םעצע 2 אין ;באגרינדעט
 דא- און שעפער די pH ארבײט ?ײן װען
 קײן נעמעז געקענט ניט מען זזאט רום

שטעצונג.
סוספעג• זײנען פירסמס טאצגעגדע די
 אסא־ אסעריהעז דער פון געזוארען דירט

:סיאײ^ואז
 צורי? זיך האט — צערגעד און פוהר

 אסא־ אכמגריקען דער אן אנגעשצאסען
 115 ?א, ?צאו? האדסאן ;םיאײשאן

 אונטעדגע• האט — םטריט, ט27 װעםט
 אגרימענט; אינדעפענדענט אן שריביען
 טײן איז שאפ איז — קא. קצאוק גרעיד

 מען האט דארום אזן געווען גיט ארבײט
p'P ענוםען; ניט םארצויפיג שטעצונג; 

 ביד םון ארויס — אינ?. םאצעט, הענדי
 pp ארויס — ?אהען װיהטאר געם;

ניזגעם.
 ניט חאבען םירסעס פאצגענדע די

 זײ זײנען פאצגצץ־ און סעטצעז געװאצט
-ניט־ױגיאן אצס געװארען ערפצערט : 

 בע?ערםאן. און בזןדנער
 און״טארגאציס. pעצשטיpפינ

קא. ^אוט האנאר
 און ראטהםאן רײזמאן, פירמע די
 זי דאס געווארען באשוצדיגם איז ביבער
 ניטײוניאן א צו אדבײט די ארזיס שיקס

 גיט איז פאמפצײגט חנד ?אגםדא?טאד.
נעײאחנן. פעססנעשםצצט

pH 2געגעז קאםיצײנםס די באצוג 9 
P ניט באשזגםטינען זײ דאס פירםעם, 'r 

 םצאכות בעצ די האבצן ארבייסער, ױגיאז
15 pH סיט״ אצס אגנעשלאסזנז זיך םזנצע 

 םעצע pH 5 ױניאז; דער אז גציחנר
 אפגע- ארבײטער נים־ױניאז די זײגעז

 זײנען םעלע pn 2 ;געװארען סםאים
ס די ט ג ײ צ •  גע־ פעסםגעשטעצט גיט ^

 םיר־ די האבען פעצע pH 5 ווארען;
 כצויו כאשעפטיגען צו צוגעשטיםט סעס

 איז םעצע pH 2 ארבײטער; ױניאז
 םידםעס די דאס געווארען אויסגעםיגעז

ט האבצן שעםער. ױניאן "(P ט
pH די האבען שעפער פאצנענדע די 

 דעד אז אננעשצאסעז זיך טצאכות כעצ
יזני*ח:

.1סא pH אפעצ
 קא. קצאזפ בי pn סי

 צױױי. pk םדידמאז
ppdjtd .בראס 
 קא. קאוט ד^ודטאז
 בראס. פצינגעד

סציפאס. pn באיארססי
J7 .דיקםאן

 פײנ^ דזש.
בראס. צאנדעסםאן

רעי• פג
קצאם?אװ. צואיס
 װצאק. סידני

יאבצאן. און זעיצסיין
 פארזי־ האבען פירםעס פאצנענדע די
 אױ ױניאן בצויז באשעםטמען צו כערט

בײטער:
 בוכםאן. רזש.

 קא»צא(. זויציאם
בארט. סעםזעצ

 דײווידםאן. צ. ב.
•SP און ציפצען

 ראזענשטײן pH דאן%עװ םידמע די
ארבײט זי דאס גצײארעז איז

 םײ צ. דזשאבער סטוײיפצגדצן חנם פאר
 באװײ האט אונמערזוכונ: אץ <אוױמש.

 אזיסשציס״ ארבײס םירםזנ דאט״די מז
ל"*נס. וי• גארדאז פאר ציך

pn האם ראפאפארט פון שאפ דעם 
 שםונדיגע 44 א צוים נעאדבײט םען

 דעם געדוטצז האט םשעדםאז דער יואך.
 די םארהאנדצען צו סיטימ א «ו שאפ

 בא־ די םיז אײנער אין אנגעצעגענהײט,
 געשצא־ דעדפאד איהס האט ^נבאםים

w גא״ צדהצצרם דאז איז שאפ חנר 
 טעג 2 נאר און סםרײ^ את וזארען

 געםעטעלע פירםע די האט סטרײקןש
 פון שםראוי א באצאהצט האם םירפמנ די
 שטרענג צוגעזאנט האט דאצאר; 50

 ארבײמס־ ־שטוגדיגע40 די איצוחיט^
 ענםשוצדיניט אזיך דך תאט אח װ*ד
 םצאבװז בעצ די משעדםאן. דעם םאר

 צו נעװארען צודיקגעשיסט דאן וײגען
7 ארבײט. דעד

 געװא־ אנגעהצאגט 1זײגע םירםעם 2
m צו ארב~ט זײער ארױםשיקעז פאר 

r ^ c rm עי עי  װען צײם דעד איז ^
 זײנען םצאכות בעצ אעםײד זײעדע

צײדיג. ארוסםנגאנגעז
 תאם־ דער — קא. pn שולםאז ס.

םאיז  באכרינדע^ געווזע גים •לייג
d ŝ t r ם צזסנס מ כנ ארי ר, בר. ב מ א ם

%

 גי« צאהצען וועיכע םידפעס, געגעז ארײז
 כא״ דעם י1אוי •צי רי מלאכות בעצ די

 דארום האט אפים דער טאג. שטימטען
 דער דורך מיטגצידער, די וױסען געצאזט
תנס^  טעצחון גצײר זאצען וײ דאס י
 טעג״ אום ױניאן, דער צו פעצע אזעצכע

 שסע• געוזעדמע די דאס טאכזז צו ציו
^וזנרען. ענומע;1קעגז(|| ?אצ צונג

 װערט דיסקוסיע גרמדציכער א נאך
גוטגעחייסען, באריכט טאזמר׳ס בר.

באריכט. מעגעדזשער׳ס גענעראצ
 אבװעזענחײט חןר אץ װאנדער, כר.

 דזשא• דאס באריכטעט, נאגצער, בר. פון
 עצטסטע די םון אײנער מאריס, א. זעוי

 א באשעםטיגט האכען וועצכע םירמעס,
 רעארגאגיזירט האט םצאנות, בעצ 50

 נײעם א אין ארײז מופט און שאפ דעם
 איגפארסירט האט מאריס. מר. פצאץ.

 גיצו האט ער דאס אגענם כיזנעט דעם
 אצטען דעם צוריק באשעפםיגען צז בדעה
 נײ׳ארגאניזיר״ דעם איז אדבייטער סעט
p אויסנאסע דער מים םידמע. טער t די 

 די• אין ארבייםער אצע זײנען ?אטערס
 פו םעהרסםע די pn םרויעז שאם זען
 םוז העכער דא שױן אדבײםען זײ

יאהר.
 מען װאס איגםארםאציע, די צויט

 שאפ, pc ?אםימע א פון בא?ומעז האט
 מע־ געוחגזענער דער ריבין, מר. איז

 קאנטרא?טארס דרעס דער פזן נעדזשער
 איצט האלט װעצכער pn אסאסיאײשאן,

 פאדטגער א געװארען שאפ, נים־ױניאן א
 #םר צו פ-־־אדוקציאנס-מענש דער אדער

 װאר״ שאם. נײעם דעם םאר מארריס
 בעצ סצט נעדױניאן דער זועט שײנציך
 באשעם• האט, רובין מר. װאס מיאכות,

שאפ. נײעם דעם אין װערען םינט
אײדזשענט, כיזנעס דער יאנדאצי, כר•

 ער און םירמע דער טיט קאנפערירם האם
 איין מאררים מר. דאם באדיכםעט האם

 קײנעם באשעפםיגען צז ניט ותטשצאסעז
סעט. אלטען זײז םון

םײנונ^ דער מיט איז װאנדער בר.
 עג־ ניט <ועט םירטע די פאצס איז דאס

 באשםעהן װעט און שטעצוננ איוזר דערען
 א וועם פצאן, איהר תרכצופיהרען אױוי

 ער־ ער אוםפארפדידציך. וײן סטרייק
 נעחאם ניט ה*ט ער דאס אויך קצערם

 פרא־ די אזיםצונעםעז נעצעבענהײט קײן
 צדשט איז עד מײצ םירםע, דער םים גע

 אויםסערקזאם אװזנגט זזײנם דעם װענעז
 זעהן אבער וועט ער נעווארען. געםאכט
 םעגציך וױ ביד אזוי דעם צו אטעגדען

pH דעזוצםאט דעם 'באדיכטען וחנם ער 
 באארד דעד םח טיםינג נעתסםעז צום
דיתןפטאדס. אװ

 באשצאסען זוערט פא-ישצאנ א אויזי
 צום אננעצענענהײם די איבערצדנעבעז

 װי האנדילעז צו מאכט פוצ מיט אפיס
נויטינ.

נעשצא״ םיטיננ דער ־וחןרם חנרטיט
סצן.

סעק.*»דעז«ורער. ײאנדער, העררי
 רחנרט דיטסזסיע נריגדציכער א נאר

 די• אװ באארד דער םון באריכט דער
נוטגעתײםען. רצקטארם

:באמכסעז קאסיטע
 רי דאם באריכט^גט, װאנדער בר.

 באשטעהענד פאםיטע םינאגץ ספעציעצע
 אפ״ זזאט םענעדזשעדם, צאקאצע די םזן

 דער װעצכען בײ טיטינ^• א געהאצטען
 pp צושטאנד םינאנציעצער איצטיגער

 גע־ ארוםגערעדט גענױ איז באאדד דזש.
 פארשצעגע אײגעע האבען זײ מאדען.

 גרײט גיט עס וײנען ױי אבער טאכעז, צו
 אוים• דאם וױצען וײ וזײצ באריףטען, צו

 װען שצצזיננפר, פרעוירעגט םיט נעמען
אימפעדען. ויך װעט ער

 די דאס אייר באריכטעט זואנרעד בר.
 נעווא־ באשמיטט איז װעצכע האםיטצ״

 צכבוד פנים קבצת א אראנזשירען צ< רען
 באשצאסען האט שצעזינגער, פרעזידעגט

 אײנצא־ pn באג?עט א אראנזשירען צו
 שאוד ס,רארבא עסזעקיטױו אצע דען

 צו םיטגצידער אקםױת און טשערצײט
 אתטערנע• דיזער איז זיך באטײציגמז

 אפנעהאצםעז װעט באנקצם דער םוננ.
 דע־ םעז7 דעם אװענט, פרײטאג װעחנז

̂ז צעםמגר,  װעסט 3 פאצאס״ פאד? א
 קאם״ װעם םיקעט א און סםריט, םע110
דאצאד. 2 טעז

 ווערט קאםיםע דער ®ון באריכם דעד
נוםנזןזזײסעז.

 פײן דאס באריכסעם, װאנדעד בר.
 םאתעקױ נים איו ם1יםזנרגעװייגציכ1ו

 אװעסגעםארעז, איז נאנצצר בר. זינט טזנן
 פארשי״ די םון באדיבמצן וײ צויט אמנר
 בא״ די אויס ניץען דעפארטמענטס, דענע

 אינ״ שצעבטען איצםיגען דעם צעבאטים
 די 1שאםע זײ אזן צושמאנד דזטטדיעצען

 פעצע די טראבעצ. אצערצײ ארבײמער
 םאר־ א. תשאזע\י pn בראס. סערנער םון

 גע^וארען דעדםאגם זײנען זזעצבע רים,
 אװ באארד דער םון באריבט דעם אין

 פאק• אײנינע בצויז זײנעז דירעקםארם,
d וואם םצן w אין םאיי איצם n קצאוס 
 םוט אפים דער שעפער. דחנם און

 די נאכפוםעז |fj?p צו םענצימם אצאם
 ואישסייחנן איצט םרײם אןץ סיםואציע

*וואםזמשםויסלו. עתםםע
t װאיט גאריבס oTyrmn בר. a
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אייניגקייטאח אינײטעו פוז פעסטונג ױ
rap ארנײסער

פיזלין. ם. סון

 וי כײ ספױיס דעם געוױנו צו ענסשלאסען יוניאן
האםפאני עס«נ«מי_דרעם ־
 אר״ פיקעט — סטרײק. pc טאג ערשטען דעם וױ פונרט םוטיג סטרײקערס

ב#גײםטערוגג. גרױס םים געטאן װערם בײט

 ארבייטער םון מיטגליויער די אטת,
עג  בײגע־ האנען װערכע די, ו״גען ו

 חני אין ט״ר גרעסטען דעם טראגען
 דעם אױסהאלטען און בױען pc ארבײט

 י־עס טעטיעל, ארנ״טעד פוענטיגען
או  איה סיהי דאו און איגסטיטוט, ל״נ

 איג־ דארוי איגסטיטוט ל״באר דער אז
 דעם וױ מעהו ױגיאנם די טעחנסירען
 אינערציי*□, נין איך ויגג. ארבײטער

 איז רינג ארנ״טער דעם םאר װען אז
 און פאדגעגיגען א חיים פרעכטמע די
 נא־ תדען פאר דאס איז שםאאץ, א

n• א מיטגליד ױגיאן װאוסטדדגען c, 
 די אין ױניאן זײן און איהם דעט װאס

 םון צײטען די אין נױט, םון צייטען
קאםף.

הא־ געאצגענהײטען םאר״שידעגע ב״
 םון טעם דעם םארזוכט ױגיאנס די בען
 צײט אין האל פײן קריגען «אנען גיט
 זײ װען אדער סטרײקס. גרױסע םון

 האט האל, א געקראגען יא pur חאבען
 פינאנציערער ערשטער דער בײ ?ײ מען

 םון ״ ברען רעכטען אין ׳מװעריגקײט, ׳
ארױסגעװארםען. סטרײק

 ו איצט, לא:ע די איז אנדערש גא:ץ
 אײגענע זײער חאבען ױגיאנס די װען

 דעם — טעםפעל איעעגעם ז״ער ח״ם,
 עס װען איצט, איגסטיטוט. לײנאד

 באלעבאטים, די פױט י1קאפי א צו קוסט
 ■ױאץ דער טעספעי ארבײטער דער אי?

 געפיחרט און צוגעגרייט װערט עס װאו
 דא געפינט ױגיאן יצדע ?אכיף. דער

 קאג־ צו סעג?יכקײם און ■יאץ געגוג
 גױ- זײנעז װא*ס כחות, ארע צעגטרירעז

 צײט אין און םרידעו פון צײט אין םמ
 אין קומעז ארבײטעד די קאסף. םון

 אחיים, זיך צו וױ איגסםיטוט <ײב*ר
 מא־ איע מים חיים, באקװעמער א אץ

 װאס ■רײז, דער אײנריכטוננען. דערנע
 איחרע לויט אויך איז צאחיט ױגיאן א

 צו סומט עס וחנן און סעגייכקײטען.
 די װערט שװעריגקייט, םיגאנציעילע א

 צײט אין װערען צו יסגעװארםען1אר םורא
 איז ?ס װאס דערםאר סטרײס, א פון

 באזײ־ רענט, צאחיען צו װאס כױט ניטא
טינט.
 ניט איג ױגיאן א פון עסויסטעגץ די
 די װיפיי אוי«י דעם, םון *■חענגיג בלױז
 בעסערע געבען צו איכיעטאנד איז ױגיאן

 יעדער צו נים כאדיגגוגגען. ארבײםס
מן מניאן א חעז ציים ע  םארבעסערונ־ ג
 םיטג<י- די אז גויטיג, איז עס גמן.
 ארכיײ נאװאוסטדגיגע וײ זאילען דער
tv וחנחנן נימט און םער w ענטויעט 
 מעגייכפײטען און נױטיגקײטען די אין
 וױכטיג, דעריבער אי? עם ױגיאן. א פון
 סויטוחנ* װערען ז^לען וורבײטער די אז

 דאס םארשטעחן זאילען זײ ענטוױק^ם.
 ארבײטער דעם pn <עבען ארבײטער

 אויטקלעמנג^־אר־ די איו ^וס קאמי.
 ארכיײ די אזיסבי^חנז קען װאם #בײם
 דורכ• װערט ארבײט די אט םאםען, מער

אינסטיטוט. לײבאר דעם ®ח גאפיחרט
 פארום אינסטיטוט <ײב*ר דער
 יעק־ םון סעריעס גאנצע דורך פיחרט
 און עסאג*םישע װיכטינע איבער טמורס

 <ײבאר פון םירען די טראגען. אנדעחנ
 סאר אפען <ip אילע זײנען אינםטיטוט

גחיםען אזנזער צו יוניאנס. די
 איצט ביו מניאנס די זײנען באדױערעז,

 בײצוטראגען יאגע דער אין געװען גיט
 אױסהאיט און אױםכױ דעם םאר גענוג

in פון n ארבייםער וױכטיגען חעכסט 
בײגע־ חאבען זײ ב$\םש אינסםיטוט,

 דא• טױזענדער און טױזעגדער טראגען
ועיס.

 איײ געװעזען ״עוין זײגען איצט ניו
 םיט״ נויטיגע די ׳פאפען צו דרײװס גיגע
 חײם ארנײטעד די באפרידיגען צו יען
ת חוכות. דױקעגדע די פון  דרײװס א

 ערפ^מוײיך. טײרװײז געװעזען זײנען
 א אוגטערגענומען װערט איצט אבער

 און ארבײט, גױטינע זעחר און שװערע
נס  גרויסער דער חגדור, דרײװ דער איז ̂ד
 דעם כאפרײען צו דרײװ רעצטער און

 איבערגע• איע פון אינסםיטוט ?ײב^וד
 באפרײט מא< אײן חובות. ב^ינעגע

 מען װעט ?אסט, דריקעגדעד דער םון
pur װעגען זארגען דאדפען גיט טעהר 

 זיך װעט מען :אר ״נאוטס״ און דױיװס
 דער םיט אפנעבען ם^׳עטענדיג העגען

 און אויפקילערוגג pc ארבײט װיכטיגער
 צװעק, אםת׳ער דער —.אוגטערהאיצטונג

 טעטיעל ארבײטער דער װעיכען םאר
געװארען. ;עבויט איז

^dp א דא איז עס c ^אז װערטע 
ןי װע־ היילןי. בעטטע די איז ה̂י

 זא־ מען הען דרײװ אי.צטיגען דעם גען
 ^עהנסטע די איז חי<ף יצעצטע די אז גען
ןי. וױכטיגסטע און  גיט איהר ווען ה̂י

 איחר און צװעק, געװיסען א םאר געיט
 גיט, איהר װאם דעם, םיט אז ^ײסט,
 םער זאלט *לײ\ איחר אז #איחר העי*סט

 צװעק דער אז און געבען, דארפען ניט
 pא<י דאס pur דאהי דערגרײכט, איז
 מער געבען צו געפיה< בעסטער דער זײן
 מיר האבען איצט ביז קענט. איהר װי

 נאד האבען און געגעבען, און נענעבען
 עקזיםטענץ די װען געװאוםט ניט איץ
 געזײ p’T װעט אינסטיטוט <ײב<ור פון

 (»־ םח טוער די װען איצט, כערט.
̂ור  האבען, װע<כע ד/ — אינסטיטוט ב

 םיל אװעקגעגעבען אויך געלט, אויסער
 מיט טענען — ענערגיע און מיה צײט,

 לעצ־ דער איז דאס אז זאגען, זיכערהײט
 דעדגריײ דרײװ. עגטשידענער א׳ון טער
 װע־ אוז — סומע נויטיגע די סיר כען
 איז —* גיטא צוױיםעל p'P איז דעם געז
 עקזיסטענץ די ערלײדינט. םראגע די

 פאר״ דאן איז אינסטיטוט לײב^ור פון
 וחנט װאס אײגער, יעדער און זיכערסט,

 סוםע, געװיםע א בײ׳טטײערען איצט
 pi? םיט שטאלץ פיחלעז מעגמן װעט

 און לעצטע די זײן װעט דאם הילוי.
 pc אינסטיטוט אן פאר הילוי בעםטע

 איגסםיטוט, אן ארבײטער, די םאר און
 שעהנסטע די און אײגער איז װעלכער

אםעריקא. pא בעסט־אײננעארדענטע און
.)24 נאוג (״פארװערטם/

 דרעס און װײסט די אז װײםזנן פיר
 מעגליכקײט די נישט האבען מאכער

ײ און דרײװ דעם העלםען צו באלד  ני
 װי ש:על אזוי אבער טײל, זײער טראגען

 דארםען מען װעט ביזי *וערען ײעט עס
 אינסטי־ דער צו פליכט נױטיגע די טאן

 ארביײ אידימער גאנצער דער פון טוציע
םייאדעלםיא. אין באװענוננ טער

 יױ אונזער האט יאחר לעצטעז נאד
 א עאםען צו םארםליכטעט זיך ניאן

 װאם דעם צוליב אבער סוםע געוױסע
 דאלער״ א שאפען געםוזט האבען מיר

 הא• םײנערס סטרײקענדע די םאר טעקס
 אונזער הא&טען געס^ונט נישנז םיר בען

םארשירעכען.
הײנ• גוט־םאכען מוזען ותלען םיר

 רי צוױשען pn םוזעז מיר מאל. טיגען
 גרויסעז דעם pא זיר באטי^יגען װאס

 חגם םאדזיבערען צו דרײװ לעצטען
לײסעאום. לייב*ר

 אפ־ איחר דארפס ארבײפ ודעסװעופ שנעל אזוי
יוניאן חןר צו שולדעו ױיערע מזזמז

 זורנײם באוויתן זיך eyn ענילז
i די «ױן w r. ערמםער חנר גײ »ון 

 םימ־ ימייז אלינ prvun מממנווײס
נוטשטעח׳מד. tram is מחן וייחנר
געים, אין ןיך נױסיגם יוניזון ךי

vmis  dw ,asm n b\ ־ נ מי ר ע
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o אנפיהרען רײך r f דער נעגען סטרײק 
 איז עס אין קאםפאני״ דדעס ״עקאנאםי

 איבערנעגעממעם יעדען םרן םליכם די
 נויםיגע די סאבען צו מיטנליד ױניאן

אנשםרענטנג.
 א איז לאנע די אז אםת, איו עס
/ שײערע מו  in איז עס װאו דארם *

 םעגליכ־ די דא אױך איז װילען דער
jo"P זאל '?p װערען צו װילען דער 

^ אײערע או צאחלט גוטשטעחענד,  דיו
 ftmr די אז וױכטיג איז סאעציזד

 נן0<א «רטת«לצקס שא• און
4אדנימ ךנד w מ

 נאד געשעחן. איז ערװאדטעטע ד^וס
 ״;ערעכטיגקײט״ גוסער פאריכען pא

 האנד־ דעד װעגען באטעדקט מיר וז^בען
 װעי־ ביאנופעקטשודערס סא:כע םון לווג
 איצ־ דעם נױט נאנוצען זיך װילען כע

 גע״ גע״שאפען איז װאס צױעטאגד טיגען
 לאננעד דער פון׳ רעזויטאט אלס װארען

 ברעבעדישער ױ;יאן דעך אלן ״סלעק״
קאטודסטען. די פון טעטיגקײט

ארױפצוצוױגגען* *עא£ עדשטעד דער
 ״עקאנאטי די ;עװעזען איז קאמוי א

 סט. סענסאם pc 422 קאטפא;•'/ דרעס
 האבען ״טאפ דעם pc ארבײטעד די

 צױ דעם דולדען ;עקא:ט גישט מעהו
 װאר־ גישט און ׳שאו זײער אין שטאגד
 יױ דעד טון *צטעיו;: דעד אויף טענדיג

 אר־ די א«;ע״טטעיט זײ האבען ניאן,
 די פיט עם דך האט א:געפא;;ען בײט.

 אג־ די איבער פאדשפדײם און ?אטערס,
דעפא־טפענטס. דערע

קא״ דער אז צײט לענגע־ע א ״עויןי
 גע־ vovc דער איז אדטכיע:ט3דע טיגג

 ד;ד אין זזאלז. איץ בײן א װי שטאגען
 האט אפעדײטארס די טיט װען צײט
 מאנעװרעס פארשידע;ע געטאבט מען
 גוט זײן זאילען זײ דעדיאזט נלשט און

 געװעזען האנדיוגג אזא איז ארגאגיזירט,
 װעיבע קאטעיס, די פױט אוממעגליך

 בא־ א האבען א־נײט, װאך ארכײטען
 און װײדדצעס׳/ אױ ״סקײל שטימטע

 װאס און לייט. ױגיאן ;וטע טאקע זײגען
 דעי פאר געװעזען וױכטיגער נאך איז

 מאל אלע האבען זײ װ$ס איז םירמע,
 אויס־ זײגען האטערס די אז צוגעגעבען

פאך. זײערס אין ארבײטעד געצײכענטע
 װעגען #נער זיך האגדעילט עס װען

 פאר באדינגוננען ױניאן די באהעמפען
 באיעבאטים די איז.בײ ארבײטער אלע

 פארלוס״ גרעסטע די אױף גערזן צו רעכט
ען #טען ^ו  ארומגע־ זיך האבען זײ אז

 קאטערס די װאס דעם איבער אז זעהן
 ורגרען נאך הען ארגאניזירט גוט זײנען

 דע־ אנדערע און אפערײטארס די אז
 ארגאניזירט, װערען זאילען ■ארטסענטס

 אדויםצר .עגטשיאסען זיך זײ האבען
 ברעכען צו אום קאטערס צװיי װארפען

 אנשרע״ און האטערס, די pc סאראל די
 װי און אדבײטער. אנדערע אילע קען
 כיענעדזיטער דער באדיהטט זיך האט עס
 ױניאן פון מיאכה די ער הען ׳שאפ םון

 גענומען טאקע האט ער און בחוכערײ
סםרײק. א אראוױצירען

 ארביײ די אז װאבען, אײגיגע שוין
 מענע־ דער אז באײערקט האבען טער

 װי מעהר זיך עדלויבט שא£ םון דזשער
 נײטט־ װי זײ באהאנדיען צז םריהער

 געלעגענ־ יעדער בײ ארבײטער. ױניאן
 אוים־ אים האט ארבײטער אן װען חײט

 בא״ זיך זאל ער אז געםאכט, םערקזאם
 ארבײטער, אדגאניזירטע מיט װי נעםען

 ארױם״ טיט געסטראישעט אפען ער חאט
 ױגיאן אוים םאכען און זײ װארפען

 דער טנװען דאס איז םפעציעל שאפ.
 זײנען װעלמ ?אטערם, די מיט םאל

 שאפ. דעם איז ארגאניזירטע בעסטע די
 קאםף. אפענער אן אנגעסאנגען ?יך האט
 דעם לויט װאס דעם, אויף קוהענדיג ניט

 מענעדזשער קײן ?ען אגרימענט, ױניאן
 ארבײט די טאן נישט םארסאן אדער

דעם אין ער האט מאן, ױניאן א םון

 אװעקנע־ האט ער װאס )טאג זעלבען
 טעג, אײניגע אויוי קאטערם צװײ שיסט
 באהויפםונג, ׳זײן לויט #איז עס װײל
 ערלויבט זיך ארבײט, גענוג געװען :ישס

 די טאן און שגײד־טיש צום צוצונעחן
 טאן געדארםט האבען עס װאס ארבײט

 װעל־ קאטערם, ױגיאן די יײט. ױניאן
 שאס, אין געפונעז דאן זיך חאבען כע

 געםאכט אויפמערקזאם איהם האבען
 זעלבע די אבער האנדלונג, זײן אויוי

 װא־ ביז װידערהאלט, זיך האט נעשיכטע
 מעםבערס ױניאן די םון אײגער נען

 ער אז ערקלעהרט, אײנסאך איהם האט
 ױניאן קײן ניט מיט ארבײטעז גישט קען
 גע־ דער פאר שגײד־טיש. בײם טאן

 איהם סענעדזשער דער האט װאנטקײט
 קאטערס אנדערע די װען און ענטזאגט.

 םענעדזשער צום עט1געװענ זיך האבעז
 האנדעלט ער װאס צו פראגע, דער מיט

 געהן. געהײסען אויך זײ ער האט אזױ,
 האט חאטערס די מיט געװארען פא־־טיג

 םיט געפאכט דזשאב זעלבען דעם ער
אפערײטארם. די

 שוין האבען אפערײטארס, די ךײ
 װאנען ביז געדולדעט pא געיליטען לא:;

 םײ די בײ געפלאצט. האט ;עדולד די
 יעדער האט סטרײ?ערם די pc טינגען
 צו געהאט סטרײקעגדע די פון אײנער

 ארײ האבען זײ װאס זאכען דערצעהלען
 בא־ געװעזען זײנען איע בעתעטראגען.

 ענד־ װאס :עדא;ק, דעם פון גײסטערט
 פרא־ זײער אויסדריקען זײ קאנען ליך

 םירטע דער פון פאױטטעהער די טעסט.
 םאר באריםט און געטרײסם, זיך האבען

 טאג• א םון םארלויױ אין אז אנדערע,
 אײגציג־ זיך סטרײהער אלע װעלעז צװײ
 אבער ארבײטען. צוריקקעהרעז װײז

 שוין געדויערט סטרײס דער װען איצט,
 סטרײ־ די שטעהען װאנען, צװײ איבער

 ענטשלאסענער און םעסטער נאן קער
 טאנ יעדען מיט טעג, ערשטע די אין װי

 דער מעהר אלץ זײ בײ זיך ענטוױהעילט
 דער אויף גערען געהען זײ האםף־לוסט.

 אנצױ וײ פארזוך דער pא p^' פיקעט
 נישט אױך האט פאליצײ מיט שרעקעז

 אויך העלםען. גישט װעט און :עהאלפען
 שאפ אין זיך געסינען װאס םקעבם די

 ׳־ םטריײ די באאונרוהיגען װײניג קענעז
 מעהרסטע די אז וױיםען זײ קערם.

 צױ נישט אםילו קענעז ברעכער סטרײס
 װעלכע די און סיעם גלײכען א גײען

 טאג. א דרעס א מאכען אביםעל, קענען
 קײז מעז קען םראדאקשאן אזא מיט

 צײט, אין ארויסשיקען נישט ארדערס
 ױם״י אזוי נישט גאר םײנט דאס און

 דאס איז באוױיז בעסטער דער טוב׳דיג.
 אחיים סטרײסערם די צו ארומלויפען

 װעחנן צו באאײנפלוסען זײ טרײעז איז
 און מיטארבײטער זײערע צו םאררעטער

 זײ זיך האט דאס אבער ױניאץ. זײער
- אײגגעגעבען. נײשט

״ אר־ סיקעט אוםענדליכע די אויסער
 ־np ארבײטער םטרײקענדע די םון בײט

 ארבײטער די םון הילף נאך זײ גען
pc םיפד אלע װײל שעפער. אנדעחנ 

םאכער דרעם און װײסט דער pc גלידער
 דעם האבען םייצאדעלםיע אין ױניאן
 טשא־ םרעכען אלס אויםגענומען סאםף

 גרעם• די סאר גרײט זײנען און לענדזש
נעװינען. צו ?אםף דעם אפםער טע

םאנעןי דער
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צײט־נאטיצען װניאן
העלין פ. םון

g באזונ־ א פארדיגמ װאס פ«סיירונג 
אױפםערקזאםקײט. דערע

 און ליגענס ?אמוניסטישע די צו
 שױן מען איז באריהסערײען איגגירישע

 זײ שענ?ט ?ײנער אז צוגעװאויגט, אזוי
 אויםםער?זאמ?ײט. שום p'p מעזזר שױן

 לעצ־ אז זאגען, איך םוז םונדעסטװעגען
 זאך, געװיסע א פאסירט האט װאך טע

 עפענטליכ־ גאנצער דער סאר האט װאם
 פון אומפארשעמטקײט די באװיזען ?ײט

 װאולגארע און בלאפם קאםוניםטישע די
 ארויס״ מיר בײ האט און באריםערײען,

 ׳אינטער;גס באזונדערען א נערוםען
 אויפ־ באזונדערע א פארדינט װעלכער

מער?זאמ?ײט.
 םון קארעספאנדעגט לאנדאנער דעד

 האט ״םארװערטס״ יאו־סער נױ דעם
 ?ארעס־ םפעציעלער א pK װאך לעצטע

 רעזול־ גענויע די געשילדערט פאנדענץ
 ענגיאנד אין ?אמף װאהל פון טאטען

 אלדערמען. אװ באארדס דארטיגע די צו
 אינטערעסאנטע זעהר אנדערע צװישען

 אוים־ אונז ער האט אינפארםאציעס,
 אינטע״ םאלגענדען דערצעהלט םיהריליך

 אין װאוזלען די װעגען ׳פאקט רעסאגםען
 לאנ־ פילע די םון אײנער גו־ח, בעטנאל
:דיםטריקטען דאנער
עגג״ די האט דיסטרי?ט דיזען אין

 געהאט איצט ביז פארטײ לײבאר <ישע
 pip ?אםוניסטען די און אלדערמען 17

 עיע?־ יעצטע די בײ ניט. אײנציגען
 אל־ אװ באארד דארטיגע די צו שאנס

 צום ?אמוניםטען די האבען דערמעז,
 זײערע ארויסגעשטעלט םאל עױטטען
 גע־ געשריען און קאגדידאטען, אײגענע

 עלע<ד דיזעי אז נאסען, די אין װאלד
 םיז כח דעם באװײזען װעלען שאנס

 דיםטרי?ט. דאזיגען דעם אין ?אםוניזם
 הא״ לאגדאן אין אגענטען פאם?װעד די

 בא?ױ אסימ רעכענוננ דיזען אויף בען
 גרוי־ א — מאס?װע pc טתנה א סען
 נע־ דאס האט װעדכע #פאהן רויטע סע

 זיכע־ צום פיהרען קאפוגיסםען די זאלט
 װעלכע פארטײ, לײבאר די זיג. רען
 זײער מאטענט איצטיגען אין איז

 צו הורצען אין זיך ריכט און שטאר?
 באשלא־ האט רעגידוגג, די איבעדנעפען

 ?אטוניסםישעז דעם אויסצופדואװען סען
 איה־ אלע צורי?געצױגען האט אח בלא^

 װאו װאהידשרײז א אין ?אנדידאטען רע
 םארטרעטער 17 געהאט פריהער האט זי

 פאר פלאץ דעם אפנערוימט דערמיט און
 עקעלהאפ״ און ליגנער ?אפוניסטישע די

 געװען, איז סװי דער באריהפער. טע
 נישט אפילו האבען קאפוניסטען די אז

 און. מאנדאט. אײנציגען ?ײן געװאונען
 פאר־ לייבאר די װאס דעם טראץ דאס,

 pip ארויםגעשטעלט :ישט האט טײ
 צו נישט כדי קאנדידאט, • אײנציגען

 זײער אין קאםוניםטען די שטערען
 ?אפיטא־ די געגען װאהל־פדאפאגאנדע

 די זזאט םאהט דאזיגער דער ליםטעץ.
 דער אין און ענגילאגד אין ?אמוניסטעז

 װעלט פאליטישער אימעיגער נאנצער
 באוױזען און חאפפדאמעטירט שרע^ץ־

 בארימערישע און ליגנערישע זײערע
 אינטערעםאגט־ די ביאםס. פראפאגאנדע

 אין נישט ליגט פאםירוגג דער pc ?ײט
 אגט- זײנען קאםוניסטען די װאס דעם

 כא־ און נארישע איס געווארען םלעהט
 אין מעהר נאר באריהמער, רא?טערלאזע

 װײט װי אונז, באװײזט דאס װאס דעם,
 1ד םארשםעהען ארבײטער עננלישע די

 שרעק־ זײן און האםוניזם פון נעפאהד
 ארבײטער׳ם דעם םאד שעד<יכ?ײט ליכע

 שרעסליכער pc צײטען אין צוקונפט.
 א אין לאנדאן, אין ארבייטםיצאזיגקײט

 אריכד גרויס הערשט עס װאו דיםטריקט,
 זײערע וױ אומשםענדעז אין און

 אײנציגע די געװען זײנעז ?אנדידאטען
 הא״ &עלד, איז ?אנדידאטען ארבײטער

 בא־ ארבײטער עננלישע די םון זײ בען
 די עגטםער.. םארניכטענדען אזא ?וםען

 האט ענגלאנד אין פארטײ ארבײטער
 צױ פארטייען, בירגערליכע אילע באזינט
 אװאנטױ ?אמוניסטישע די םיט זאםען

 נײע הונדערטער געוױנענדיג ריםטעז,
 עם םארדריסליך וױ איז מאגדאטען.

 אין ארבייטער די װאס ׳זײן נישט זאל
 אן אהז געבליבעז ױינען נריז בעטנאל

 עם האם םארםרעטערשאפט; ארבײטער
 בא־ קאםװיםםישע די געלוינט דאד זיד

 גע־ װי מאל איע םאר אײנםאל ריזזמער
אפצושםײסען. העריג

 -gp די און םענזאציע ראמשפדץ די
שוױעזאםקײמ. םוניםפדשע

 פון באהאגטשאםםען געננסטער רי
 זײער און אכמנדיסא אין קאסוניסטעז די

 נםשות נידערמםםצ די םים םארבינדונג
 אוגז, פאר זײנען אונםערוועלט דער פון
קיאותםאמר, טויזענמער די סאר און m

 קאסוגיסטישע אז און פאכער זײער איז
 םאר און pw>p איז בלוט־םארגיםונגעז

 ארגא־ הילױ זײן דורך זייןען מאר?עט
געװארצן. ניזירט

 אידישען אין מענשען זײטיגע םאר
 א זיכער דאס איז לאגער ראדיהאלען

 ״סײםטע די םאר און סענסאציע, גרויסע
pc זאנען אםת דעם לאמיר — זײ — 

 םענםא־ אופאנגענעמע אן גאר אפשר
 און ראדימאיען אונזערע פון סך א ציע.

 בא־ געלאזם זיך האבען אינטעליגענטען
 יעזױ סאםוניסטישע די םרן אײנפמסען

 רעכטע די אז טא*ע, גלויבען און איטען,
 כאנוצען באװעגונג ארבײטער דער pא

 ?אםף אין עלעםענטען דונקעלע מיט זיך
 פלוצלוגג און ?אסוניםטען. די געגען
 אנ־ דעם נאך באװײז שלאגענדער אײן

 גע״ הימעל צום האבען װעלכע דערען,
 מארד־ האםוניסטישע די געגען שריען

 אוכד פשוט אןן גענגסטערײען טאטעז,
 שטע־ םעסער קאסוניסטישע גיצױבליכע

שיםרינ׳ען, pc פארד־טאט די כערײען.
 װעל־ מעםער־שטעכער, ?אפוניסטישע די
 בלױ די םיט ארעסטירט האט מען כע

 צו־ און הענד, די אין םעסערס טיגע
 גע־ ראטשטײז סעםאציאנעלע די לעצט

 D-.yp'p אומפארטײאישע די שיכטע!
 בא־ ־ױניאן ?אגםטרוקטױועד דעד גמנען

 לי־ ?יבעצארניע גרופהעלע דאס וועגונג,
 צום פרעטענציעס האט װאס טעראטען,

 אץ געבליבען נעבאך איז ״פארװערטס״
 ?אנם םארלעגענהײט. גרעסטער דער

 םרײנד, און ברידער םײנע זיך, איהר
 אם־ דא זיך װאלט עס װאם פארשטעלען

 די אוגטער װאלט שיפרין ױען געטאז,
 רעכטער? א געװען אוםשטענדען זעלבע
 א ארעסטירט װאילט מען װען אדער
 די איז מעסערס מיט שלעגער נרופע
 דער םאר אגשטאט װאלטען װאס הענט,

 ענליכען אן געמאכט ױגיאן לינ?ער
 און רעכטער'יוניאןצ א פאר דזשאב
 סיינ־ קיבעצארניע אונזערע װען איצם,

 ״םאר־ אין אנשטאט װאלטען שמע?ער
 בריןי זעלבען דעם געלעזען װערטס״

 רעכטער דער געגען ״סרײהײט״ דער אין
 #זיך איהר קענט באװעגונג ארבײטער

 דערםון, בילד א מאהלען פרײנד,׳ מײנע
 ״טאנ״ אומפארטײאישער דער װאס

 גענען צוזאמענגעארבײט דעפאלט װאלט
 זיך איהר D:yp אדער ״סארװערטם״.

 דעםאיצט זאל ,׳טאד דער אז פארשטעלען,
 געננ־ דעם איבערגעדרוקט האבעז נישט
 געװען װאיצט ער װען דאסומענט, סטער

 אנ־ ,“״פארװערטס דעם נענען געריכטעט
 ניט ניק, ? ״פרײהײם״ די נעגעז שטאט
 שצא־ צו געזוכט ״טאג״ דער װאלט בלויז

 ריכד רעכטער דער געגען ?אפיטאל גען
 באװע־ ארבײטער אידישער דער אין םונג
 די אטא נאר לאנד, איז אונז בײ. גונג

 ?יבעצערם אימערארישע פארלענענע
 צו אגגעהױבען נלײך אונז םיט װאאטען

 קא• דריײפערםעא איז האאב א װעאען ־
 נעםט דאס װאנעז סון םשט, םוניסטישען

 ג̂ע פאראנטװארטאיך באשםימט און ׳זיך
 באװעגוגנ ארבײטער רעכטע די םאכט

 אבער איצט ^םארװערטם״. דעם און
 רויטעאט געזיכט זײער pא זײ שװײגען

 סאר־ גרויסער דער פאר שאגדע םון זיך
 ?אמוניסטען די װעאכעד אין אעגענהײט

ארײנגעבראכט. אעצטענס זײ האבען
 םפעציעא אח ארבײטער אידישע ד̂י

אויף סוקען דרעםמאכער איז די
 גאמ א םיז אננעאעגענהײט גאנצער דער

 א אויף באויז װי ״שטאנדפרנ?ט אנדערעז
 איז זײ םאר פאםירוגג. סענזאציאנעאער

 ראט־ םיט םארבינדונג לןאםוניסטישע די
 און ?עניג אונטעחװעאט דעם שטײנעז,
 טרא־ א װי נאך מערער םך א געמבאער

 דורך באויז װײא אנגעאעגענהייט, גישע
 האבען נפשות דאזיגע די פון היאוי דעד

 געאעגענ״ * באהוסען אםוניסט^עךp די
 ארבײ״ אידישע די סאתיכטעז צו הײט
 אויםטויש בוײ«י דער באװעגונג. טער

 יארקער נװ /די און םארטנאי׳ען צװישען
 אונטערװעצט דעם טיט ?אמוניםטען

 שום p'p בארארוי ראטשטײן, נעםבאער
 דערװאמ־ יעדען םאר פרוש. באזונדעחנן

 אנגעצעגענ־ גאנצע די איז םענש סענעם
 נע־ <ואאט עס און <ןאאר, צו שױן הײט
 די pא ארײנצואאזעז זיך אוםזיגיג װען

 אונזערע פון ענטשואדיגוננעז נאדישע
 גאך באױז באוױיזען װעאכע ?אםוניםטעז,

 צײ און םעאשוננען פאר װאס צו אםאצ
םעהיג. זײנען זײ גענס

 טוײ די איז אדבײטער אידישע די
 סאאר איצם סאנען מלאוקמאכער זענטער

 היאוי, גענגםטער די נישט זוען אז זעהן,
 pc באקוסען האבען קאםוניםםען די װאס
 פאאיציײ די און ראמשטײן פרײגד זײער

 מוין װאאטען #זײנע •ראםעסשאן
 אויבצרפאעד טרײד־װגיאז דער pc צאנג

 מד נימ וואאס עם און ••רשװאוגחנן,
 m טחיעריגען

צ י ד י נ י מ

 םרויע־ און פײנאיכע א באויז סענזאציע
 בלוט װעז ׳טע; יענע אן עראיגערונכ רינע
 ארבײטער און #גע<וארען םארגאסעז איז

 pc געװאדען נעשאײדערם ברוטאצ זײנען
 געװא־ צוטראטען און העגט פאאיצײסקע

 נאםען איז פערד פאאיצײסקע םון רען
 אונ־ רעװאאוציע קאםוניסטישער דער פרן

 אויסװאורף אז פון פראטעקציע דער טער
 טדויעריג־ א pא געזעאשאפט דער פון

העאד. אונטערזועאט באריםטען
 סען םוז זאך p^ אבער װאס, וואס,
 זײער אפ היטען קאםוניסטען די צוגעבען,

 גענגסטע־ אאע אויט מאראא פארברעכער
 פרעסע־ גאנצע *די בעת כאאים. רישע
 סענזא־ ערםארדונג םיט פוא איז וועאט
 גע־ גרעסטע די םון אײנעם פון ציעס

 װעאכער אויסװאורםען, זעאשאפטאיכע
 הונ* םארנעטבעאט נאכט אײן איז האט

 שטאט, א אין דאאארעז, טויזענטער דערט
 שטארבען ארבײטס־מענשען אריפע װאו

 די איז הזנגער, פון טאג א מאא טויזענט
 װעא• אײנציגע די צײטונג קאפוגיסטישע

 ענין. גאנצען דעם װענעז שװײגט כע
מענש. אײגענער אן דאך װעא,

 געװאדען ערגעדיגם גױנרגעזעצייך שוין
pc ױגיאן־קערפערשאפט״ העכםטער דעי 
װי פעהר נישט רעזאהוציע אזא איז

 ארבײ־ «ן פאראן r» עס רואו דארט
פאליטיק םער

 טענאיכע די אונז זזאמגז אעצטענס
 װע־ נײעסען עטאיכע געבראכט צײטונגען

^#9 ארבײטער גען ^p ארבײטער און 
 װעאכער םון אענדער, מאנכע אין היאף

 וואא־ ארבײטער־םירער אםעריסאנער די
 דײטש־ אין אערגען. עטװאס געמענט טען

 װערט װעאכע רעגירוננ, די האט אאנד
 פאד־ סאציאאיסטישען » פון געאײטעט

 פאר־ דײטשען איז דורכגעפירט טיײמאן
מ געזעץ־םארשאאג, א אאפענם  װעאכען מי

 דײטשע די בארגט רעגירונג דײטשע די
 צװאגציג סטרײקער ארבײטער מעטאא
 ?ענעז זיך זאילען זײ כדי דאאאר, םיאיאן
 אין סטרײק. םון צײט דעד pk העאפען

 אוג־ םון װײט ניט גאר אט מעקסיקא,
 איצטיגער דער זזאם אאנד, יענהי זער

 אז נעזעץ, א אויםנעארבײט פרעזידענט
 באקוכתן זאאען אאנד pא ארבײטער די

 דער איז שטאט pc שםיצע געזעצאיכע
סטרײק. םון צײט

אענ־ צװיי דײטשאאנד, און מעקסיקא
 האט צורי? אאננ גיט ביז װאו דער,
 אלע םון נארישסטער דער רעגירט נאך

 ש<וערד, נאקעטען מיט׳ן האהענצאאערן
 גע־ און כאאס װאו םעקסיפא, אין pא

 רעגירונג אײז געשטירצט האט װאאט
 גע־ איצט הערשט אנדערער, דער נאך

 דער צו אנערגענונג און רעכטיג?ײט
 מענשאדיכער םון מאיעסטעט pk מאכט

 דײטש- אין אז אײך דענ?ט ארבײט.
 דעםא- די װאו םעססיקא, אין און אאנד

 רע־ די שיצט ױנג, אזוי נאך איז ?ראטי
 אאע שאםען װעאכע בירגער, ׳גירונג־יענע
 אין געזעאשאםט, דער פאד רײכטיםער

 גערעכטער א פאר קעםפען זײ װען צײט
 און פראצע. שװערער זײער םון באמינונג

 םעק- ״װיאדעך דעם םון גרעגעץ די אן
 דעפיאקרא־ עאטסטער דער אין ;םי?א״

 אםע־ םרײע די אין ;װעאט דער םון טי
 די כוען םארשיט שטאאטען רייזאנער

 סיט אנשטאט ארבײטער, סטרײמעגדע
 און ?אז*<זען, סטײט מיט געאר־שטיצע,

 שיקא־ קאצאיםפע סעגאיכע אגדערע אאע
 גרויס אזוי איז אונטערשײד דער נען.

 און דײםשאאנד אין װאס דערםאר, באויז
ארבײםער די פארמאגען םעקסיקא אין

 הא־ זײ װי יאגג אזױ > טיטענטאייזם
 בא׳עויה׳ט זײ האם םען אז געניױבט, בעז

 פארשטעהז נעקענט גוט זײער איך־ האב
 האב איך pn סענטיטענטאאיזם זײער
 איז אבער איצט מיטגעפיהרט. זײ מיט
 איהם איז שטעקט עס װײא שעדליך, עס

 זי- קלײנליכע און נקםה פון געפיהר דאס
 שאדען בלויז הען װאם געס־שםײםוננ,

ארגאניזאציאן. גאנצער דער ברעגגען
לא־ פון מיםנלידער קל^יקביאכער די

 פארלאםענטארישעז א האבען 2 קאא
ולױ אזעלכע ארײגצוברענגען רעכמ  רע̂ז
 שטי• זײער מאניפעסטירען צו כדי ציעס,
 גלוי- pא באזיגטע די זיינען זײ םוננ.

 בא׳עוגה׳טע, די זײנען זײ אז אויך בעז
̂וס פסיכאל^גיש מען קען ט^  בא־ נןוך ד

 מיט־ די .<ן «. װאס אבער, נרײפען.
 לאקאה קוסענדיגען און אלטען pc נלידער

 װעטא־טראדי- דאזיגע די דען איז ¥17
 ה#״ ¥ נײעס מטװ^ס 2 ל$קאל פון ציע
 ?א:־ די צו דעלעגאטען זײערע דען בעז

 גים אינטערנעשאנאל דער פון װענשאנס
 מאניםעסםירט טראדיציאנעל מאל אלע

 האט לאקא־ה דער ותז ,17 לאקאל געגען
̂*ך  װ^ס.זײער צו טו עקזיםטירטצ נ

ביטערניש¥ אח םארביםעגסײט
 א געהאט טאכער ריפער די װאלכתז

 רוהיגערע א אח ערפאהרוננ מעהר ביסעל
 קליגער סך א זײ װאלטעז פיהרערשאםט,

ך געטאן  אנגע״ די אין מישעז צו נישט זי
 יענעם זײט ,2 ל^קאל פון לעגענהײטען

 ה^ם קאםיסיע ספעציעלע די װען ט^ונ,
 בא״ א םון נויטװענדיגקײט די אנערהענט

 אויף ל^תאל, מאכער ריםער זונדערען
 עקזעלוטיװ דדטענעראל די ותלכעז^סםך

 א געבען צו זײ באשטימט האם באארד
לא?אל. מאכער ריםער א פאר טשארםער

.װע״ מאכער ריםער די אז האף, איך
 איז <ואס כװנה, םײז פארשטעהן לען

 םארי״ םײנע אין געװארען אויםגעדדיסט
 פראגע, זעלבער דער װעגען נאםיצזגן גע
 דעם דורך האבען מאכעז ריפער די אז

 אינטער- דער םון *באקומעז טשארטער
 אנדע״ אלע םיט רעכט גלײכע געשאנאל

 זאלען זײ אז pא טרײד איז טײלעז רע
 זײנען זײ אז אײנרעדען, נישט :אר זיך
 ריםער־מא־ די האב איך יחידימ׳לאך. בן

 זײערע איץ םארםיידיגט וואך לעצטע כער
 אז האוי, אח םארלאנגעז, פרינציפיעלע

 אױך םיר צו?ונפט דער אין װעלען זײ
 םארטיײ צו זײ געלעגענהײט רי געבען
 באנע־ טאקטישען זײער לויבען און דיגעז

 אינ- נרויסער א פון ברידער אלס זיך מעז
טערנעשאנאל
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 מאא װיםעלטען צום שוין איז עס
,8שא זעריסעם1 פון ארבײטער די דאס
 מים באעהרען סטריט, טע17 װעםט 104

תשא. שאפ־טשערמאן, זײער פרעזענט א
 איהם זײ האבען מאל דאס קעסלער. i פאאים^ע זעאבסטשטענדיגע אײגענע אן

pc קעש־פרעזענם א פים פרעזענטירט -ה]!|רט ?עמפען זײ װעאכע דורך א?ציע,
 אין אײנםאום ארבײטער דעם פאר נעפיג
 ארביײ אמעריקאנער די בעת מלוכה, דער
 םאר־ זײער אן אאץ נאך זיך האאםעז טער

טאקטיק. פאאיטישער שימעאטער

םארביסענקײט. אוםגעזוגטע
 *נערעכםיגהײמ״ נומער לעצטען אין
 ״דעם אויױ אפגעשטעלם זיר מיר האבען

 pn םראגע״ אנגעװעוזטאגמער אן םיז םוף
 האםען, צו בארעכטיגט געװען זײגען םיר
 װעלען װערטער עטליכע אונזערע אז

 ״סענטימענטאלער״ אונזער צו אסעלירען
 פאםײ די .2 לאסאל םון םעמבערשיפ

 דיזען 2 לאקאל םון םיטינג אוים׳ן רוגנען
 בא״ האל ברײענט אין אורענט םאגטאנ

 האפנונגען אונזערע »ז לײדער, וױיזט,
 גרױםען א pc געװארען באםראנען זיינען
 םיטגלידערשאםט. 2 לאקאל דער םון טייל
 מעהרסםעז אם םארדריסט עס ־װאס און
 אין עלעםענט דער װאס םאקט, דער איז

 בין איר װעלכעז pc 2 לא?אל איצמיגען
 צו מײנסטען אם דאם בארעכטיגט געװען

 אין שולדיגע הױיט די 1זײנע ערװארםעז
 דזשעגעראל יעצטעז דעם בײ טומעל דעם

לאהאא. אירײםארם םיז מיטינג םעםבער
 הויימ־שוא־ די םאר זײ האלטען םיר

 געפאנם רײכט דאס האבען זײ װײל דיגע.
 מײ צום ?ומעז ניט דורך םארהינדעחנז

 זײ סענען אינטערעם פאר װאם טינג.
 חנזאמציעם, םמ באשלוםעז אין האבען
 ערליײ שייז זײנען װאם םראגען, װעגעז
 נישט דעז וײ װײםעז ¥ ג^ווארעז דיגט

איז םראגע די <וי נאכדעם אז גוט, צו

דאאער. 250
?עסלער, דזשאו שאפ־טשערטאן, דער

 דעם םון ארבײטער די בײ זיך האט
 אי• זײן מיט געמאכט באאיבט שאפ

 אינײ די םאר ענערגיע און בערגעבענהײט
 ער םיאכות. בעל שאפ די פון טערעסען

 און טא?טישסײט זײן םאר באאיבט איז
 ניט האט װעלכער הבית, בעא דער אםיאו

 זזאאט ױניאן, דער פאר איבע צוםיא קיץ
או טשערכיאן. דעם םיז פיל י

 נאר נים איז העםלער דזשא אבער
 אי־ אן אויך איז גאר שאפ, אין טעטינ

 ״py דער איז טעטיגער את בערנעבענער
זע?וטױוע.
 ױגיאן דער אין אנטPבא איז תשא.

 די נאר װען מען״ ^םינום דער אאם
 דעם אויף דינסט צום איהם רופם ױגיאן
 ארבייט, אנדערע צו אדער #אײן פי?עט

 טוט און געהן צו גרײט שטענדינ ער איז
 םאיד געטרײער אאם םאיכט זײן איםער

רייהען. די אין דאט
 pc םארלאננ דער דעריבער איז עם

 אנ״ די אז ארבײטער, שאפ נאנצען דעם
 אויסנעדריסט זאא אכטוננ און ארסזונונג

 אונזער ^נערעכםינהײט״ דער אין װערעז
 אר• איס מיר װײא ארנאן, אםיציעאער

 האט דזשא. אז פיהרען שאם pc בײטען
םארדינט. כשר עם

באםאן. דײשא.
אײבראטס. סעם

שאפירא, מײק•
העטלער, םלך

קאמיטע. די
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 דרעס און קלאוק דעט א״ן צײם צוױשעךסיזאן ם׳איז איצטינער דער
ט טנ מ א ײי אץ םאריבער, שוין איז םיזאן װינטער דער טרײד. מ

 האם יאהר, עטליכע לעצטע די פאר סיזאנס וױנטער אלע
 געװעהנליך, וױ געבראבט. ניט קלאוקםאבער די פאר נחת נרויםען קײן ער

 אנגעפאנ־ שוין האנען באלםעלאכעם די אז פארשפעטיגט, אזוי זיך ער האם
 » װי םעהר םיזאן װינטער פון איבערהױפם װעט עם אז זיך, שרעקען צו נען

 ודא־ עטליכע פאר ארבײט כאוױזען זיך האם נאכדעם זײן. ניט טײ־לעפעלע
 טאנאט א פאר ארױף, און אראפ אמאל, װידער דאן און שעפער, אלע אין כען

 א*ן און געשםאק, געארבײם םען האט שעפער אנדערע אין ;גאכאנאד צײט
 ־,ש דער זיך האט אזױ און ארבייט, צוביסלעך געווען בלויז איז װידער, פילע,

פארענדיגט. זאן
 םים װארט םען םיזאן. ספרינג נײעם דעם אויף םען װארט איצם און .

 עש »ז םארקעט, אין קלינגט עם און זיך רודעלט עם וױיל האםנונגען, שעהנע
 טרײד,ן קלאוק אין איז יאהרען, םלחםה די זינט .םיזאן. גוטער א זײן װעט
 איבערקערעניש. גאנצע געװארעךא טרײד, דרעם דעס פון אםגערעדט שוין
 וױנ־ דער אםאל, װי ניט, איצט איז אינדוםטריע אונזער אין םיזאן הױפם דער
 דער איצט לײגט םיזאן םפרינג אויפ׳ן סיזאן. ספרינג דער נאר םיזאן, טער

 ם־ין ערװארםעט םיזאן דיזען פון .האפנונגען, גרעסטע זײנע קלאדקםאכער
 דעם צרוישען צײט סלעק די איז דעם חוץ א ברוים. שטיקעל הױפם דעם

 כאדיי־ יאהר עטליכע לעצטע די אין םיזאן םפרינג דעם און םיזאן װיגםער
 םפרינג די אז זיכער, גאדן דארום פיהלט םען און געװארען, קירצער טענד

 אץ שעפער די אץ שנעל גאנץ צײגען האיאהר אויך זיך יװעט ארבייט
םאשינען. די בײ אװעקזעצען כאלד זיך װעט מע;

* * *
 ברײם< די אין םיזאן אױפ׳ן כלױז ניט אבער, װארט, מען און האפט םען '

קרײזען. קלאוקםאכער
 אלץ װאכטט איועק, געהט װאך א װאס פארבײ, געהט טאג א וואם

 די■ צװישען אוטרוהיגקײט געשפאנםע פון ערװארטונג, פון שםיםונג די
 אנםוױקלונגען און פאםירוננען אנקוטענדע די װעגען םאסען קלאוקםאכער

 כױם אן זיך רוקען װאם ארגאניזאציע, זײער אין און אינדוםטריע ױיער אין
 ב»לד, אט אז םילם, און װײם. קלאוקםאכער יעדער שריט. האםטינע
 װען צײט די אנקוטען װעט פארבײ, װעט םיזאן םפריננ דער װי נאכדעם

 קאנטראקטארס און דזשאבערם מאנופעקטשורערם, אלע םיט אגריםענט דער
 םען דאר,ש םאם;־נט גי־ױםען דיזען פאר אױםגעהן. וועם טרײד קלאוק אין
 די. טים צוזאםענשטױם מעגליכען דיזען פאר ;צוגרײטען נעהעריג װי זיך

 אינ*, גאנצע די אז כדי כוחות, אלע צונויפזאםלען םען דאר,ז באלעבאםים
 פארא די שטעהט פאדערוננען אונזערע הינטער אז פיהלןזן, זאל דוסםריע

טרייד. אין ארבײטער אלע םון םאבט ניגטע
 צו װעלכע םיט פראגראם אקציאנם די פראגען, כרענענדע דיזע אט

 טים באציאונגען באנײטע די אײנארדענען פון פראבלעםען די באגעגדנען
 פאר־, עם האבען ארום, םאנאטען נעצעהלטע עםליכע אין באלעבאטים די

 עקזעקוטיזג אלע םדן םיטינגען די נײ אבענדען גאנצע םארנוםען אכטאגען
 דורכנערעדם ברײט זיך האט שלעזינגער פרעזידענט װעלכע כײ באארדם,

 גע־, דארף עם װאם דעם װעגען װארטזאנער און פיהרער לאקאלע אלע םיט
 אינערליכע אדן אויםערליכע גאנצע די פארשטארקען צו אום װערען טאן

 א*זן מיטיננען באארד עקזעקוטיװ דיזע םון און ױניאן. אומער פון ליניע
 קלאוקםאכעון גאנצער דער איבער געװארען םארפלײצט נרײט דיםקוםיע די

 טימ ;נעהט םען װאו אדן שטעהט טען װאו דעם װענען רעדט םען םביב־
 םאבילי־ כוחות איהרע אלע םוז און דארף ױניאן די אזוי װי דיםקוטירט,

 אױם• א םאר װאם םיט םערקװירדיג, און, קריזים, אנקוםענדען פאר׳ן זירען
 זיכער־ א פאר וואם םיט אױפלעבונג, םיםע א םאר װאס םים מונטערוננ,

 איז ױניאן אינטערנןזשאנאל די אז אויסנעדריקט, װערט האפנונג דיזע ק(יט
 ארוים־ קלאוקםאנער די קען װאס קראפט, שאםענדע פאזיטיװע, אײנציגע די

!זיך געפינען זײ םון םאנכע װעלכער אין לאגע צוםוםעלטער דער פון פיהרען
 ערשטען םון זײנען װאס קלאוקםאכער, די כלויז ניט פיחלען דאס אץ

 םאר זיר האבען װאם ױניאן, זײער ארום סאליד און פעסט נעשטאנעז אן טאג
 טרא־ לעצטען צום כיז געקעםפם איחר פאר האבען און נעװען םקריב איהר

 װאם קלאוקטאכער, יעניגע די אױך פיהלען דאס ;ענערגיע אץ בלוט פען
 םיטגעשלעפט זײנען און ױניאן זײער פדן אפגעשטאנען דערוױילע אויף זײנען

 יע• אדער דער צוליב קריװדע, יענער אדער דער צוליב זוםפ א אין געװארען
 אײגענער זײער פון נעװארען באחערשט זײגען װאם נאכלעםיגקײט, גער

 גע־ פארפרעםדט זײנען און פאםיװיםעט אײנענער זייער פון שװאכקײט,
 שוין חײגען אבער, הארצען, אין טיןש ױגיאן. אםאלינער זייער פון װארען

 נאנ־ דער פאר רעטונג אײנציגע די אז םיהלען, צו אן ארבײטער דיזע אויך
 םאליהן םעכםיגע, א פאר האפנתנ אײנצינע די אז םאםע, קלאוקםאכער צער

 ניט אנשיקעניש, םקעבישער בײזער דער אין ױם לינם מניאן קלאזקםאכער
 און םקור שום קיין האט װאם ,“״ױניע אפאזיציאנם חאפטננםלאזער א אין
 נע• עקאנאםישען אץ אינדוםטריעלען אוגזער אין חןכםםערטינוננ שום קײן
 אר־ אונזערע נ»ח ארגאניזאציע נלאררײכער אלמער, דער אץ כלױז נאר בױ,

 האכען װאס לאקאלען, איח^ אלע םיט אינטערגעשאנאל דער אין בײםער,
 אוועק־ געקעםפט אח נעכלוטינט זיך נאכאנאנד תרות צווײ פון פארלױןפ אין

 אר• פאדערשםע די אין דרעםםאכער דעם און קלאוקםאכער חןם ןעלעצושט
אםעריקא. אץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנע די םארפוצען צו אדער פארשעהנערען צו גים pen קיץ חאבען םיר •
 געהאלםען איםער זיד האבעז םיר םאםענט; איצטינען בײם םרײד םלאוק אמ

 דעם ארײגצוקוקען און נארען צו נים זיך געזינסער פיל איז עם אז כלל כיים
*ריץ. אויגןןן די pit אםת

האמנוגגם־ גים װײט ״ווײם אבער, טםע, » גאר גימ סאקע ודו ;ע
זײזארגאגיזירם ?ימען ;יער ״

יױ זיו יעעזגע גך
! ז ז ײ ת נ י י

 פרעהליכער, קײן ניט צושטאנד דער איז שעוער פילע איל שװעסטער.
אײזערגע אמאליגע די זײ אין ניט זיך פיהלט עס װײל דעם, ציליב םאקע

 אונזער אץ געזע״ז דער געװען איז ױניאן דער פון װארט דאס װען פעסטקײט,
 פאר־ דיזע אין אפילו אז מארגעסען, ניט זיך אבער, לאםיר, טרײד. גאגצען

 האכען װאס םענשען קלאוקטאכער, אױך דאך ארכײטען שעפער אומגליקטע
ס ױניאן, א צו באלאנגט ניט דא א ו ו ן ו ן א ע ס י י ך י י כ װ י ץ ז נ א  ג

, וט רi אז ג ע ח י ר ר ע ד ר א ע ט ע פ ן ש ע ל ע י װ י ר ז ע ד י ו  ר
ן ע פ ר א ך ד י ן ז ע ס י ל ש ג ר אן א ע  אטדיזען ן. א י נ ו י ד

 מאראכטאגען זינען אין געהאט שלעזינגער פרעזידענט עס האם עלעםענט
 אױסגע״ זיך האט ער װען באארד, דזשאינמ יארקער נױ פון ם״טינג כײם

 ״איך טרײד״. אין ארבײטער אלע פאר ױגיאן ״א איז ציל זיץ אז דריהט,
 כרײסע די געוױנען ״צו ®אדגעזעצט, שלעזינגער בר. האט האף/ און גלויב

 אץ ױניאן אונזער פאר דרעםםאכער און קלאוקםאכער אלע פוז •רײנדשאפט
 ױגיאן א שאםען צו װאונש אױפריכטיגען םיץ דדרך אױפגאבען, איהרע פאר
 און איבערצײגונג םאליטישער פון אונטערשיד אהן ארבייטער אלע פאר

 גע״ בעסטען םײן לויט ױױאן דיזןן פיהרײן צו אדז צוגעחעריגקײט, פארטיי
אונזער. פון נויטען די פאר בלױז און פרינציפען, טרײד־ױדאן לױט וױסען,

מי״םבײרשי■״
 װאס קאנווענשאן, באםטאנער דער פון גיייסט דער געװען דאס*איז אט ׳

 טענשען עהרליכען יעדען פאר ױניאן דער פון טירען די אויף ברײט עפענט
 ױניאן דער פון םיטגליד עהרליכען יעדען גיט אץ טרייד אין ארבײט װאס
 זײ• גאראנטירט קאנםטיטושאן אונזער װאס פרױױלעגיעס און רענטע אלע
 אר־ אונזער באהערשט איםער האט װאס גײסט אלט־נײער דער איז דאש

 געג־ שארפען א פון אפילו םײנונג די געדולדעט איםער האט װאס גאגיזאציע,
 טרײד פון ראמען די אין אױסגעדריקט זיך האט טײנוגג דיזע זאלאנג נער

 די־ און דואהלזײן דעם באצװעקט עהרליך האט און אנשטענדיגקײט, ױדאז
 קליקעס שום קײן םון ניט און ױניאץ דער פון ם״טגלידער די פון אינטערעסען

פארטײען. אױסערדיגע אדער
איצט, שיעור. א אהן דא איז ארבײט און באשרענקט, א*ז צײט די

 פארחא־ ניט נאך איז םען און אנגעפאנגען נים נאך זיך האט םיזאן דער לדעל
 פאר־ די םאביליזאציע, גרויםע די אנצופאנגע{ ציים די איז ארבײט, ט״ט ױעט

 דער ארום כוחות אונזערע אלע פאראײניגען װעט װאש ארב״ט, נאר״טונכם
 די איז איצט לינשאפם. און ^ואריםקײט אםאליגער גאנצער דער טיט רגיאן
 פראגראש, טעטיגקײט אונזדר קאפ קלאהרער א םיט דיםקוטירען צד צ״ט

 זואס פארבעםערונגען, אינדוטטריעלע די א־ן פאדערונגען םעגליכע א־נזערע
דורכצופיהרען. איםשטאנד ױינען מ*ר

 עקזעקוטיװ דזשענעראל דער װעט םיר, ערװארטען קורצען, א״ן :אר
 ארגאניזאציא־ באלדיגע פון פלאן א פאםען צ־ ױצונג א האבען װידער נאארד

 וועט זי װעלבער םיט ױניאן, דער פאר טעטיגקײט אינדוםטריעלע איז נעלע
 װארטען פראגראם דיזער אויף םעםבערשיפ. גאנצער ךער צו זדענדען זיך

 לאקאלען, די אין און ארגאניזאציע דער אין קרײזען אנפירענדע אלע איצט
 דיזער אויף דעם. צוליב אפגעלעגט װאהלען זײערע זאגאר האכען דאם

 טעטיג־ עקאנאטישער אונזער םים פארברנדען אינטיט איז רואס פראגראש,
 םאר־ צו כאװעגונג דער טיט און םאנאטען זעקם קוםענדע די פאר ק*יט

 קלאוק• דער פדן םצב אלגעטײנעם דעם םאטעריעל און ג״םטיג שטארקען
 גאנ־ אונזער געשפאנטקײט און אוםגעדולד םיט איצם װארם ױנ״אן, מאדער

לאנד. גאנצען איבער׳ן און יארק נױ אין מיטגלידערשאפם צע

װ פ. א. די אן ל. א ש ענ װ אנ  ק
ס. אין נ ע לי ד א ױ י נ

 גרויםע קײן ניט ערװארטען םיר
 קאנװענשאן האיאהריגער דער םון נםים

 אװ םעחןרײשאן אםעריקאן דער פון
 פון פיהרער די װעלען קאנװענשאן דיזער כײ אז ניט, טרויםען םיר ;לייבאר

 םעםט־ זײערע אומבײטען אםאל טיט ארבײטערשאפט אםעריקאנער דער
 אםעריקא־ די אזוי װי דעם װעגען טאקטיק און באגריפע אײנגעפונדעװעטע

 דעם װעלען זײ אז אדער װערען, געפיהרט דארןז באװעגונג ארבײטער גער
דרכים. נײע אויף פארקירעװען װאגען

 אור־ פשוט׳ער דער צוליב בוזים אין פױגעלעך קײן ניט זיך לײגען םיר
 ד;יר םון פיהרערשאפט די אויב •אז ודאױל, גאדן װײםען םיר װײל זאכע,

 אננעגוטען, אלעטען בײ איז עם װי איז, באװעגונג ארבײטער אמעריקאנער
 כערך גיט ארבײטער אםעריקאנער טאםע גרױםע די איז קאנםערװאטױו,

 װאגען דער אז כלל, אלטער «ן דא איז עם קאנםערװאםױו. םעהר נא־
 ל. אװ ם. א. דער פ.ין פיהרער די און םערד, םאר׳ן שנעלער לויפען ניט קען

 ם«ר• װאם זײ פון יעניגע די זאגאר און גענארט. ניט גאר דעם אין זײנען
 װעגען גאגריף קלאהרען א צודערצו האכען און קראפט פארשםעלונגם מאגען

 זעצער, בריקלעיער, דורכשניטליכען דעם פון םײנונגען און נײגונגען די
 די צוזאםען שטעלען װאם אנגעשטעלטער, אײזענכאן םאשיניסט, מײנער״

 קײן האבען די אפילו ױניאנם, פעדערײשאן די םוו םאםע ,דרײ־טיליאן־קעפיגע
 םאכען צו אנפאנגען און קיכאטען, דאן םון ראלע די שפילען צו ניט חשק
 נאכ־ גיט זץ־ נאך צואםען דיזע קענען זײ אז װיםענדיג שװערדלעך, נײע םיט

 איז םאראויס, װײט צו אביםעל םארלױפען װעלען זײ אויב אז און שלעפען,
 םיהרעד — םראנט דעם אין אליץ כלײבען זאלען זײ אז געםאהר, א דא

ארםײ. אן אהן
 םארבלאזיגקײט און װאכעדיגקײט זאגענאנטע די באדויערען ודאס די

 איםערצו קלאגען װאם די באװענוננ, טרײד־ױניאן אםעריקאנער דער םון
 פאר־ זיד םענען אינהאלט, און אויםזעהן “םוטער און ״ברויט איהר איבער

 האיאהר זיך, םארנעםען זײ אײדער פאקט דיזען װעגען אביםעל טראכטען
 אוים• פעדערײשאן, דער םון קאנװענשאן א אן קוטט עם װען יאחר אלע וױ

 אםעריקאנער די םון פיהרער די םון קעפ די אױף חםתי כל דיער צוגיםען
 צוזא־ שטעלען װאם ױניאנם, די פון מעהרד,ײט אוםגעהײערע די ױניאנם.

לחלוטין איז װאם םאטעריאל, םענשען א םון באשטעהען פעדערײשאן, די טען
 צום װעלכטן, אין םאנטעל אידעאליםטישען דעם אין פארא'נטער;יסירם נים

 זײ אײראפא. אין ארבײטער־באװענונג די אײננעהילם איז עם נײשפיל,
 אוז אינטערעםטן טרײד שטאלע, אײנענע זײערע אין כלויז פארםאן זײנען
 אינטערעסען ברײטערע אגדערע, קײנע םון און צילען אנדערע קײן פון וױלען

װיסען. ניט
 דעם םאר םניעח שװערסטע די פםיכאלאגיע מאםען דיזע איז געװים

 געוױם :באװעגונג ארבײטער אםעריקאנער דער פון אױםברײטונג און װאוקם
 אנםװיקלונג דער פון װעג אויפ׳ן שטיין גרעסםער דער אעערציע דיזע איז
 דיזט אבער לאנד, אונזער אין טאכט ארבײטער אוםאפהענגינער אן פון

 עם לעבעז. אםעריקאנער אין צופאל קײן ניט דאך איז פםיכאלאגיע םאםען
 אינדוםםרי* אםעריסאנער םון פראדוקט נאטירליכער און לאגישער דער איז

 אנ• אין — דורות םילע און פילע פאר אנםווייקלונג עקאנאםישער און עלער
ם ווערםער, דערע ז ע י . א א ק י ר ע ם  דיזע טעםפסײם, דיזע און א

 כיםער־ םימ מיט אוז זלזולים קײן מים םען קען םיםטרוי און גלײככילםיגקײט
צו־ דאך עם םוז נענוטען, גרונט אין אױםםײדען. אדער כײקוכד׳ה נים ניש

/ - /  דעם האבען זאל כאוועגונג מסעריקאנער מז ^ר-ןמרם/ן /1׳
 אדער דײםשע די וױ בײשפיל. צום אינהאלם, זעלבען דעם אוז פנ־ט כ;ץ
 ם די װאם פארקערם. זעלכע דאם און באװעסע, ענגלישע די גאר

 דער פת םיילעז וױיטזעחענדע טעהר די גײשםרײכע,
י ^בער זײגען גאװעגומ ניאן «אר»ןימממ י

,• ii. d׳ ̂ ■ f...

•־r׳

 ״you אין זיך ס׳חאט צוריק. הונדערט
 די פארמירען אנגעחויכען ערישט ריקע

 » באװעגונג. ױגיאן טרײד איצטיגע
 צװישען דורכגעלאפען איז סאץ יעװארצע

 ן1$םעדערײש אםעריקען דער פון •יער די
 גרױ ס^וציאריסטישע די און רײכאר *װ
 םא־ זיך ח$וט עס און לאנד, אין דאן פעז

 צדדים בײדע קרינ. א :אגדערגעפלאקערט
 סא• םונ׳ם סאנקציע די געזוכט האבען

 אױןי אינטערנאציאגאל, ציאליסטישען
 גאמ- שעסױעל געשטאנעז איז זײט אײן

 םארטײדיגט צד זײן ה^ט ער און פערס
 די פון ;ענגעלס פרידריר צו בריף א אין

 םיט קאמוי אין גרופען סאציאליסטישע
 געװען אנםיהרער דער איז ג^םפערס׳ען

w לוסיען w o, און yצד זײן חאט ר yi־ 
 אײראפ^ רyד דורך פארטײדיגט רי;yה

 גאמ־ .yסyרB רy6yס^ציאליסטי אייג״עד
 צום כריף א fyanpyi אויך האט ״עדס

 קאנ־ זyסאציאליסטיש זyאינטערנאציאנאל
 אין ןyומpyםארג דאן איז װאס גרעס

 האטyג □y־D*i האט רy און בריסעל,
 אוגט^־רײןט, בריף זײן ם׳האט »ז טע:ות

 לyגיyס איגנארירט. ז,yזyלyםארג ניט
 סאציאליסט״טע די טריאוםםירט. האט

װ^נג רyארבײט רyד םון רyבוי  אין בא
 ־yij* \V2*n רyנדyל yאישyBאײרא די

 האם yריקyאמ איז צד. crtv'W* נופחגן
 סאציא־ פאר א חאטyג זיך םיט גאמפערס

y םון זyליסט :r□ ,אײג און דורyאיז ר 
 םונ׳ם רyהyםארשט א זארג^ m פ. :עװען
 m*"i*ar\vo2*' ןyסאציאליסטיש ״ אלטען

 די זוכטyג האט רy און לאנד, אין דא נאל
 זyיאליסטVסא די םאר גאפיפערס־שטעלונג

 די רyאב ̂זyרyלpאויםצו אײרואפא אין
 ר.ypשטאר jyiiyi איז ונגpל־װירyניyס

 האטyג רםyBגאם האט אײראפא אין אױך
» Dארטײדיגyאיז דאס ; ר V))V2\ קארל 

^ דײטשלאנד; םון לעגיען ב  וױחגר א
 -yn דטyרyנ האט שטים D<׳y'jyo אכיאל,

ט זyשטאנyג iyj''T איהם מיט ^  כ
# yאל ־ ^yjyoipynynn דײטשy סא״ 

 צו lynn^yi האגבעז זײ און ציאליסטען,
 זײער איז yסyרB רyסאציאליםטיש רyד

 םםטypכא םוז רסyBגאמ אז הײם, אלטער
 םון yoyiB yטאציאליסטיש די װערען.

 וױרקונג א חאטyג האט דײטשלאגד
 אנחנ־ אין װארט זyסאציאליםטיש אוים׳ן

 אט ראכען.8ש רעyאנד אויוי ̂רyנדyל yר
 ־lyjyj א א6אײרא אין זyװארyג איז אזוי

T£yj>, ד צוyנג ר^ װ א ב ^ ט ײ ב ר  אין א
^ר חןר אין אמש-יקא.  באוחגגונג *רבי

 דורך |yo האט לטyװ רyגאנצ דער םון
 ארביײ רyד אויף קוהען זyאנגעהויב דעם

 אי־ אױוי װי KpnyDK םיז טער־באװ^װנג
 וחנחנן ניט דארןי iyo װעמ^ מיט םיצען

חבר... לyשנ
 אויםטךטרײ איך האב שורות פאר די

 אױטאביא־ רyד אין זyלy^ט לויט בען
^ ?yi'Dyo פון yגראפי • ם א  כ׳חאב ג

 י1אוי [VM אין האטyג אויר ןyשטעל די
 און װ^־נאר אײרא«א רyאיב yt'<n םײן

ח בין איר װאױנאר ז ג ^ ג ע רי  tv איז א
^ רyirאיyBאײרא א פון אםיס ט ײ ב ר  א

 אז ג^ואוסט אפילי כ׳האב םזודעראצי^
 חגר ; yרyאנד אן שוין איז טיםונג1ל די
 אין באוחגגונג רyארבײט דער אין םיהלyג

 באוחגגומ רyארבײט חנר צו אײראפא
 יאחחגן yצטy< די זיך האט אמגויחא אין
 גע־ ניט אבער זיך כ׳האב ; ןyביטyנ םיל
ypםראכטזןן א פון באפרײ^ נט —

צוקריגט^ imv* מיר זײנצן אטאר
 אר* ח(ר אין רyטyװyהאדyאױסג אן

v* פון נונגyר-כאװyכײ.ט iv o,* חאכ 
 1א םאר ןyחאלטyג נאטירליך, זיה איו

ly ^p n y s*, ג כ׳חאב אוןyקלyאז רט
v:vm( פון דyלא; » אין ny; איר v 

״שונאים״...
ov ד סיר איזyבאזונ- געווע} רםאר 

; רסyד ^yiy□ אומןטום ojy:y:m3 צו 
: y־«;iB א מיט ןyרyװ

 קײז אםאל דט קומט פארװאס —
1 גרין װיליאם אײראפא

 -yi oioy^iH אויך אח רערבײ איז
yn; בא^רקונג א:

ov — איחם דאך זיך וױלט !... iyjyp
A

דײטשלאגד, אין צי פראגקרײך אין
ד אין אנ ל  קלײ;צ גאנץ די אין װי ^

 ױנ״ פון yראציyדyם א גאר װאו מדינות,
 QWiivi מיר jyo האט םאיאן, איז יאנס

lyiyn גרוס א גצװאלט ;גרין וױליאם 
איהם. צו גרוס א טךטיקט איהם, םון

 רנאציאנ»-yאינט רyד םון כױראס די
 אמס^ר• אין yראציyדyDר״yארבײט רyל

 אר־ זyרנאציא;אלyאינט םונ׳ם און דאם
א אין כײטס-אסט ו ^ ש אין ז .^ ײ;  א ז

טBשyג : רװארטונגy רyאנ
 זײן גרין וויליאם טyװ כאלד אט —

גאסט... אלס אונז בײ
יא א אזױ, מסתטא —
•yהרוגגט־גy£אר באזונחגר גאנץ א
 אםא־ םונ׳ם לאץ8 חןם מטyםארנ םיהל

 ס׳איז יא, פאראכטונגס־ג^הל. זyליג
 פאראכ- א lyiiyi אײראפא אין אםאל
yטוגגס rד צו פיחלyארכײט רyבאװ^ ר 
 -yהרונגס־גyםאר א — איצט און גונג,

 םרײנד־ ny^pnyn» זוכט |yD םיהל.
 ־nnB^D א מיטארבײט^טאפט, שאפט,

.inim זאל בונד
 אמא- oyi אן זיר iyn דערמאנט און

^ ג jn לי 'iv ro in Q iw t ײכ  לטyשס
 ארויס קומט םארב yרויטליכ א מען.

 רער םיט זיך שעממ [vd געזיכס. אוים׳ן
..jyiiyi איז װאס סחלוקת
 סאנ־ ױניאן טרײד םונ׳ם אפיס אין

oyii נין< yאיך חאב גגלאנד jyouyi פו־ 
 ״םאנד־בא־ רyד lyjyii yאינםארמאצי לע

 אויס־ גונגyבאװ א איז דאס וחנגונ;".
^iyi^D לאסאוטס. »ון פטרײהס ov 

 גאציאגא־ א |yiyn םארסירט בײם האלט
 א ראט, רyנדיגyשט א קאונסיל, רyל

ypרyBארבײ^ר םון רשאםט Dיחרyאון ר 
Dארשטyהyפון ר v o w אינדוסטריyלy 

 קאנ• uny’ |y^nyDJiK^w םירםזגם
̂ crבאyבאל און ארבײ^ר זyצװיש פליקט

 נטליכערyםy חגר םון דרוק א דורך און
— נטyלםyטyם א lyH'iWB'nK םײנונג

 וחן־ ארביטרײשאן. דורך נטyלמyטyס א
װ^נג רyגאנצ חגר גען  nvi םאר בא

 איז דאס באזונחגר. ׳מרײבען איך
 אין באװעגוננ yרסטyולBאB די איצט

ר8•א — ענגלאנד ת  ארביײ רyד אין י
 ׳^טנגyמאגד-בא<ו״ די Jגונyר־באװyט

מן חגר איז (מאגד א  א־דישען nvi פון נ
 <-yo ״לארד אחגר םאנד, TyiB<8 לארד

, ^׳ ש  VODV22 די פון איז וועלכער ט
 ענג• אין םינאנסיחןן און םאבריהאנ^ן

 דער פון רy.רvאגם חגר איז און לאנד
^נ האט וענובג)11€ב נ אנ ס ^ ט נ אי ך ג ^  ז

 איז ראמאנטיק yonwj א ז.yשטריכ
 חאב איר וחנן אויסגעשלאסען. ניט אויד

ת פון רטyהy.ג ̂זyלחײטyאײנצ איחרע א
ו .ו ' י ו ■ ■ ............. , ■■■ ........................■

 Tt ̂זyופוpyםגיאו װאר̂ןy;איו ?י אזױ װי
y ל̂טyאגטוױק ^ o  |yj^t פאק״ די פון 

fyo סיר כײ TPiny jynyj םאק- די צו 
yo| ד טוןyג ר ^ װ א  nyo-א רyד פאר ב

pאנy״סױױק ר lyiyB״ ^ ^  זי רyד,אי ^
jy איז i^ y i  iy®8ryi אין כ׳האנ •yi 

fy םונ׳ם א*יס אין ןyכyרBש s^ iy 
 ארױסנמזאגם דאס סyאגגרP ױגיאן טרײד

oyo^m און y כאל אHגyכאו זyדך ז 
 ״סױױק רyד פון yyאיד די צוריק. אױף

yDדyזײ• /ופא נאכחגן איחד און ״רײשאן 
iyj ארטי טריפח דאךpלyאוז :אוגז בײ ז 

 אײ• אין װאס דאס איז ארבז בײ טריםות
גאד אב^/ איר האב טריף... איז ראיא

o iynyi :
 צו oyD^jny Dטװאy ש׳איז ״יא —

;^רײשאןyדy£ ״סױױ? רyאײ ' BpnyDB 
 םאר- געג$וגגען ןyyאיד סך א מיט איז

אויס...
 איצט |yo שטודירס אײראיא איז

ת א ^ו  דyאגpריy»מ אין \v::)2'wv ג
E ; \v2)iy ^ y ^ o n r nארשטyזיךי הט 

 כיר- נאכ׳ן iyoipy;B'iH iyj''? yDpyii די
vv ,:1ip-iyi\ דyכיאד רyרנyקאפיטא• ר 

 — ןyסטיגyבאפ lytDTjya זיך חאט ליזם
yרשײגונגy־ םוםציג א מיט ן^iy א נאר 

yDרטyיאהרהונד לyאיז צורי? רט y3pyn 
 א ט8הyג האט ::iiyiinn רyארבײט די

ראל^ yנארםיגyאײג גאנץ
אד^ םאראויס הטyג Kpnyo® צי

 נ״ א vnv2 ypnyo« »ז איז, רyזיכ .ניט,
 איײ- אין |yo האט דאס און ; ש ר y ד

lnyo ןyהויבyאנג נאר ניט רא«א îMD, 
.ov צטyש |yo נאר

ov ,זיו האט לאנד גרויס א הײסט 
ט, ^י ױםנ  iy*»״nyn דורות םון ניט א

 בויט.yגcאוי ?לאס״ זyרyכy״ה א אחגר
 ו שיכטעז״ yטc’רy״אונט די [M גראד נאר

 |DPyi» און ̂זyס•־מאסpאלD די
 םיפזד די אין דא iyj״T שאפוגגס־כחות

oy פאל? םון נישען iv יס—א יאצען15״ 
 ארע אויף בליהונגעז yרליכםטyװאונד די

Djy2yp£־njnpy
ח מ׳האט מ ^י ג  אײראפא אין אנ

 די װאס םא?ט oyi זyצyש צו שטאר?
 בא־ אמרי?א אין גונגyבאװ רyארבײט

 װינט^ yiniyדרוייס פון ניט זיך גטyװ
 אטאל .yרגיyנy רyיכrוyאינ אן םון נאר

 ן ?וים זיך Djynn3 ,y'ryjy רי םאלם
^ דאם, איז ב  שטימט זי נאטירליך. א
^ 2n\ איהר onyi און אן אױך זיר ט ײ װ

 װיליאם iyt3 טpנyדyג נגלאנדy אין
 פולם 1צײט רyד אין נטyסטײטמ גרין׳ס

שען  האט גרין סטרײח. ראלyנyג ^לי
 אויסברוך, זyלyאינדוסטרי אזא רטyבאדוי
 בא־ רyארבײמ די ליס2 זyװאונשyג חאט

22(2w םון jKPijy^ חןרבײ jnypny־ 
 בא־ רyארבײט iy:«pnyD» די אז דיג

Huyiv װאלט oy רער ניט
 זyלאזyאיבערג האט סטריי? ראלyנyג

y w w נאכװyהyגישy,איצט נאר אז ן 
 זיד. צו lyoipyi ניט ױניאנס *ילע זייג^
 נגלאנדy םון ױניאנס די גטyבאװ דאס
 גאר י1אוי כט^yר כסדר \vtiV2Wt צו זיך
 די \.V2V22 רװאטיװעyאנסp גאר און

װ^נג״ ״מאנד  חנזולטאט א אויך איז בא
 םיחחנר- די חגם זyנyײ תחגז דעם. םון

jy»vu סטײנד נריךם אויח אז און 
ט נ  םון אויסדרוק זyטרײyג א אוױי װי ^
 רyד םון חארצןןן אינ׳ם איז oy װאס דאס

 א — אכמױײקא אין באוחגגונג ארבײטער
Pn'tyj איב צו ניט קײנםאלyרשyצyדי ן

r     ״ ־ ■ .......  — *־ י ------- -

I
yiyi’^ ,2 אױטגוצ^ נאר כחװז v ל •p 

n,^ צו אױף ן y ט י י ה נ y ג r y i 
װא׳ס.

אייגע• .*yi פון אפשרונ; אז איז גרין
:y^iiyiy iy ד איןyאט דyד,pאנyאר״ ר 

מ, ^ו װ א ב ^ ט ײ  אײראיא אין oivii כ
>yרy.ט ס ד -^ מפ א in איז ג y a  w w i 

 זיף האט גרין אינטעדגאציאגאל-סעג״ע,
 ?ױ״ רyאגPריyאט אין טyװyהאדyאױס;

 אױןי lywiwi ערצױג^ איז ̂זyרונrןyל
P’o^ b אין און yii'D’no^  דער אין ?

pלײגyאב דyװאכ רy;נדיyר Syj»p,iy^B 
oיד-װyסטyשט רןyדטŷל *fysw צו 

ר װ^נג רyאדכײט ^  yזyליגיyר מיט בא
ly^^yi. אמ חבד^אפט מען^יץ וױל 

o פאד טcרשאyכיטאדכײט ĵ ĵy חנר אין 
 גוגנ,yבאװ רvיט,ארב דyא•גטערנאציאגאל

 ױם־טוכ׳• ר)דyמ איהם אי וױל iyo וױיל
 בא׳• •mya איהם דורך אי ̂זyמאכ דיג

v'2n\ זיך — yאין זאל ר iy i ארכײטער 
juyiW3; ד פוןyר tg jy 2 y ;r^  o?yn 
?אייר. רyקא:nyעכט־אם

e/
yo| אויף װארט ly 'j'ij אכד אין 

nyDg^yoo איג׳ם און איגט^עאציאגאל 
ly p g ^ y g rw rn םונ׳ם ארכײטס־אפט 

iyppyD״yi''□ ,i:i2 איגטyרנאציאנ»לy 
 וױ ג^ואו^ז iyj’’T ארנײטס״בױראס

 אכד רyד הױז. אײן םון lyiysgp צװײ
lyoH^yoo װאלט אינטערנאציאנאל 

 אחן פסשות שום קײן חאטyג ניט איצט
oyi איגטyרנאציאנאלyארבײטס־אםכג ן 
ot, אינטyרנאציאנאלyארבײטס־אמט ר 
 די םון אויך רטyטiryננyצוזאס דאך איז

yטסזארבי rכyפאר׳שײדענע די אין ר 
 nyppyE צום זJnynyi yDPyii רyנדyל

 רyטyגירונ;ס־םאיטרyר םיט אויך נונד,
 ארבײ• די האט רyגדyל y^y? די פון
 באזונ• א רy:דyל yi'T םון ::iiyiinn רyם

i n װאו ארט jyo איהר האטy -ספעציע 
fyoyiyorn v< — אינ•• די איז דאס 

 yראציyדyם ־ iyo:״riK yר;אציאנאלyט
D מיט ir^ p iy n אםסט איןy.זי רדאם 

 םון ארבײטס־אפט oyi אהן רyאב װארט
 װיר?ונגס• קײן ognyi גיט ר־בוגדypלyפ

 רנאציא•yאי:ט די מאנט דארטען ?רײז.
 וחשבון דין y^niyiyo רyארכײט נאלע
 הםyג y^yi דאש ארבײםער. די פאר
iy אױןי אױך i ; DiypigD -אינט^עא 

 lyppyB םון ארבײטס־אםט רyציאנאל
 אמסט^־ז־אסער Din |y3J$n םוז כונד
 צוזא• זyװארyג װאלט רנאציאנאל^yאינט

 רyDר^•yאםסט Din אחן זyבראכyנגyמ
 אבער \vm בײרע רנאציאנאל.yטrא

 בא• ארבײטער iyj»pnye« די האב^
j:i:yn כמנן וױ אויס ?ומט איהר אהן 
Diyi ארײן. וױנט אין iy i םון יחוס 

ly igpnyD g  i y i ^באװ ^רבײנזyגונג 
 בא- א^רי?א אלײן. npnyog דא איז

Dyi Dunyn װyלט־טארp באשטיםט און 
 די אין זyארבײטס־באדינגונג די אזוי

lyuyp yDDinyo םון i n
 האט — גרין, ;yDip אונז צו זאל —

 dktwddd* פון יטײד8א םײן בײ מיר
 שסיײ זyדיג^ױם־םוב א מיט זyנאכנעשרי

 דער דײטש, רyל־געװיקסיגyמיט רער לyכ
lyonpyo איגט פונ׳םy,זא• רנאציאנאל 

HDiyo^ חנר lyojyr^j פיל^ םאר חבר 
 ־•nyiB ןyט6ny Dyi םין זyיאהר םילע

iy רyר םון נטyד n 3 ''i דעם ובליק,8חג 
.Diyny נחגזיחננט זyסאציאליסטיש

 האט — ן זײן אונז בײ סוז גרין —
 ױם־טומ׳דיגען ברײט^נז א נאר מיט

i ערערס2 ינים n אלב פראנצויזyרט 
i טהאםא, n טער-2אי פודם דיחנ?םאר 

 זשעמד איז בײטס*אםט1א זyנאציאנאל
 ?אתס• א אז אי1או געהט עם — וחנ.
{ין1ג װיליאם און אונז צװישען נץn•אנ

)10 זי*® אויןי (׳■לוס

 אום־ שטענדיגע, םים און אחדות בײטער1א טון כײשפיל אקטישען1פ 1זײע
 אידעאלען, זײע^ פאר אי זיך פאר אי ארכײט, אויפקלערונגם אויפהערליכע

 אנטװיקעלטע וױיניגער אנדעחן, די פץ צוטרויע דעם און רעםפעקם דעם
באװעגוננ. דער פון טײלען

^ ^
 אז באהויםטען, צו פאלש חרכאױם נעװען יעדענפאלם אבער׳ װאלט, עם

 קײן ניט דאך םאכט פאליטיש, איז זי װי קאנםערװאטיװ םעדערײשאן, די
 זי װעלבע אנשױאוננען, עקנאנאםישע איחרע אץ אםװײניגםםען פארטשריט
 לע־ ארכײטער פון װאױלזייז דעם פאר וױבטיגםטע םאםע די אלם באטראכט

לאנד. אץ כען
 און ארליענם, גױ אין קאנװענשאן איצטיגע די נעםען םאקע לאםיר

 דעם פון פראגראם די םאג־ארתומ, איחר פון יוגקטען חויפט די כאםראכטען
 קא־ קאנװעגשאן ךי װעלכע םים רעזאלוציעם די און קאונםיל עקזעקוםױו

 פראגראם קאנװענשאן דער ̂ון אויכעגאן אויפ׳ן זיך. באשעפטיגען םיטעס
 פיגף*םא- דעם אוםארגאױזירםע, די ארגאניזירען פון פראגע די םיר געפינעו

 םיטלען די און ארבייםםלאזיגקײט פון פראכלעםען מ ארבײטם־טאג. גיגען
 אויפ־ פארטינדעחןן. צו און כאקעםפען זװ ארבײםםלאזיגקײט דיזע אזױ װי

 חאט װאם אויפרוף, שםורעםדיגען א םים קאנװענשאן די «יך חאט געעפענט
 ױניאגם אלע אױפפאדערענדיג לאנד, גאנצען איגער׳ן אפגעקלןנגען חילכיג

 םיטגלידערשאפט די פארדאפלזןן .צו אנשטרעגנוננ גרעםםע די מאכען צו
 גים דארף םען יאחר.* קוםענדינעז פון פארלויף אק פעדעריישאן דטר פוז

 און םיח קיץ זשאלעװען גיט דארף םען געלעגענחײם, איץ םימ דורכלאזעז
 אויטא־ די אין אמדוםטריען, ניןדארנאניזירטע די אק ארײנצודריגגעז בוחות
 נייע די אין פעקםארים, םאשין עלעקםרישע גרויםע די אין שעפער, םאביל
 םײנם װײכע־קוילען פארסקעבםע די אין סױטח, דער אץ װעכערייען גרױםע

 דער צו געםעז זץ־ דארף םען װארט. איץ םיט — םיטט־װעםם דער פון
ארנײטער םיליאנען די פעדעריישאן דער אץ ארײנצחױחען ארכײט גרויםפר

לםחגח םחוץ אלץ נאך שםעחען װאס *בער באלאגנעז,
יאר־ ............... ־........־

 םלחטח די זינט און איצט, ביז חאכען טרײדם גוט־ארגאניזירטע די ׳װאם
 אינםערעסירם װאם װײניג זיך איבערחױפט, פארענדיגם זיך האבען יאחרען

אלנענדין. אין פראנע דער םיט
םארלױםדער, די אדער קריםיקער, פראפעםיאנעלע די װעלען נאטירליך,

 )1ת דיזער אז אנדײטען און אקםלען די םים טאן ציח א פעדערײשאן דער פון
יאחר עטליכע געחערט שױן םיר ראבען אונארגאניזירטע די ארגאניזירען צו

 נאך זײנען דערװײל און פעדערײשאן, דער פוז קאנװענשאנם די כײ נאכאנאנד
רעזול םםשות׳דינע יינע

אלנעםיינע צייהען צו ציניש, יאחןר שעדליך, דעם פון איז י אםת, טיי? א דא
 אםת םײל א ארויםנעסוםען. ניט רעזולטאםען םםשות׳דיגע קײנע דעם פון
כלויז איז דעם אין וױיל דערםאר גראדע אבער פאראן, םאקע דטם אץ איי

 גרױםע, די םון חילף דער אחן אלײן, פעחןרײשאן די אז איז, אםת דער שליםע.
 אין דאלערס םיליאנען פארםאנען װאם אינטערנעשאנאלם אײנצעלנע רײכע

 ארגא־ קאםטבארע גרױסע אונטערצונעטען בכוח ניט איז םרעזשורים, זייעחן
 די• אז איז, אםת ;ערפאלנ םיט דורכצזפיחרען זײ און קאטפײנם ניזאציאנס

 איבעריגען קײן ארױםגעוױזען ניט איצט ביז חאבען אינםערנעשאנאלס זע
 קאם־ אין קרעפטען און םיטלען זײערע אלע םים זיך ארײנצואװארפען חשק
 דירעקט ניט כאלאנגען װאם ארבײטער, םאםען נרויםע ארגאניזירען צו פײנם

םרײדם. אײנענע זייערע צו
 צו שטיםוננ דיזע דראננ, דיזער אז פאקט, דער איז פונדעסטװענן, וױבםינ,

 קרעפטע ארבײטער אלע אז נעשרײ דיזער אוםארגאניזירטע, די ארנאגיזירען
 פאר• צו קאםפײן נתיםען דיזען אין װערען ארײנגעצויגען םוזען לאנד אץ

 שטאר• אד׳ן יאהר צו יאהר פון װערט באװענונג, ױניאן םרײד די שטארקען
 געװארען ״םלאנאך דיזער איז האיאהר אז װײם אזױ היילכיגער, אץ קער
 באװע* גאנצער דער פץ פונקט פראנראם צענטראלער דער חױפט־ציל, דער
 ודעלען אויפרופעז די טאטען, צו אריבער טוזען םען װעפג װערטער פון גוננ.

 טרײד־ױניאן די און םעטיגקײט. קאגקרעםע אין װערען פאחואנחןלט םױען
 אנשםרענ־ גרעםטער דער םיט נעםען זיך םוזען װעם גאנצע א אלם באװענונג

 נרױם־קאפיטאלים־ די װעלכע כױם װאנם אײזערנע די חרכצוכחןכען נוגג
 אר־ ױפדארגאױזירםע םיליאנען זײ ארוםגעריגגעלם חאם אטעריקא טישע

pa לאנד. אגגזער
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לים? ימיא אונזערע זײנען װער

קלאוגןםאכער *לטען *ן םון

 טימעיט י^הר ®אר לעצטע די םאר
 גאס אידימעד דער אױוי ססדך ךך
ט ױניאגס. די •י

tpt מעלכער #עוילם אױטס״ז״;?ו 
 פון כ«ר*קטעד םים׳ן באחאנט גיט איו

 *יז ארבײטעד/ ״נרוחנר אידי״שעז חנם
 *נדיחנר די אז א״נח-וק, opt אוגטער

 נ״שדה די גאט גאר זייגען ארבײטער״
 * האנען געבאך װעלען ?״ אז מו^דיג,

 צוח די לזנבען, וױל א״געד וױ גיאן4י
ט וױיסען ״t װאס נאר אי?  װעיכע ד
 אזױ נאי ױניאן״/ ״ריכטיגע די איז

״ וױ שנעל  װעי* אױסגעפינעז װעיעז ז
̂ען ריכטינע די אי? כע ״' וױ ארע װעי  א

tjo און קאסוי אין אדײנוזארפען ?יך 
 וױ ױגיאן, tp?״ םאכען p*i»or צווי?

צודיש. יאחר עטליכע מיט געװען איז ?י
 ם״נוגג די קורצען, אין ׳אי? דאס

באאבאכט^. זײטיגע די םון
 צו גאהענט ׳עטעהען װאס אבער די

tpt די םיטגעםאכט ה*בען און ױניאן 
ונג די און נאװעגונג  אוג״ םון אגטװ̂י

 גאנץ ?אן־ די סאחשטעחען יוניאן, תר
dp ! tnprji אונז םאר פריהער װעם 

 א איז װער םעסטצױפםעלען ?״ן יטיג1נ
 ארניײ אן ipp זואס טיט טאן; ױגיאן
̂עז טער  איז ?י אדער tp אז איבערצײ

ליידי. ױניאן * אדער סאן ױניאן א
 םיל״כט םיר וועלען חכםיס םאנכע

א דארטען איהר דרעהט װאס :זאגען
 םאכער? קלאוח אאטער סיסטער םיאדיק,

 א איז עס װעד ניט dp װײסט ותר
 װאס דער אז װײסען אאע ? םאן ױניאן

 און ■אקעט אין בוך ױניאן « םראגט
 איז דער #דױס זײן זועכענטאיך צאהצט

םאן. ױניאן א
 אזוי ניט עס איז אפמ׳ען דעד אין
ט.  דעות. חאותי דא דעם איז איז עס ^ו

 א^ז סאן ױגיאן א אז דעגסעז, אגדעוע
 ס1די זײן צאהאט־ װאס דער נאר גיט
 זײן בארײט אױך מוז ער גאד צײט, אין

 נא^קיסע, אאע אויסצוםאאגען
 נע־ אנטײא אויך און #אן נעטט מניאן

 יױ דער םון פארװאאטונג דער אין סען
 אםיאו אז דא, איז אזםרים יש א ;ניאן

 באטראכט ניט אויך נאך קעגעז *זעאכע
 זײ סײו־ען <ײט, ױניאן נוטע איס ווערען

 אידעאא אן אאס ױניאן די באםראכטעז
 צװעש, העכערעז א צו םיסער א איס
 םעהר סענט •אר א קריגען צו גאר גיס
 גאר, ארבײט, װײניגער לזטונדע א און

 די םאכען צו םעגאיך ױניאנס די דורך
 ארבײטער גאנצען דעם םון באםרײאוגנ

 װערען באטראכט קענען די נאד אלאס.
 אײטי ױגיאן ריכטיגע אלס

 אנאאײ סורצעז איז םיר װעאעז יעצט *
 אונזער עאעםענטעז װאסערע בייז זירעז

 ציזאםעננע• זײגעי םענמעךםאשעײאא
מםעאט.
 םיר האבען נעזאגט, פריהער עוין וױ

̂גרע אין  די פון סיםכאידער ױניאנס אונז
 רזאבען םיר ׳שאטירונגען. םאחטידענע

̂יסטען, די  די איז זײ ביי ײאם אידעא
 זײ צװעק. א צו םיטעא א באױז ױגיאן
 וױיט װי טעטינ פיא אזוי אוין• זײנען

 דורכ־ דעאםעז צו באהוייטען קעגען זיי
 געהט וױיםער אידעאא. זײער פיהרעז

 קאטענאריע צוױיטע די אן. נארניט זײ
 ״צאזד ניט זײ דארוי מען װאס די וײנען

 ױי און ױניאז רזר צו באאאננעז צו «ען
 בײ רעגעאםעסיג. דױס זײער צאהאען

 אז זיד םאר און אן ױניאן די איז וײ
 די עיזאנאט-מ סארבעסעחןן צו אידעאא

 דיזער טיטנאידע-. זײערע פון <אגע
 לזטרע־ איכתד וועאען םענמען, *אעםענט

 ױגיאן, ממורקע א זײן זאא עם אז מנז
 עקאנאסי• זייעחו תעגען דעם אהן ודי<
nr וחןדען. בעסער ;יט אוםשטענדען

דא, זײנעי אדבײסעױ סאאס א גאך
 נאכ־ די — אגרומען ומאען בױר וואס

r\vmm און כמורח געהט אאעס וחנן 
 אויך זײ ויעען ,ngor איו ױניאן די
 .rnp אויך ־טארינגען און םיםען אין דא

 סײ מטיקעא א גאוי ווערם אבער קזים
 איכד נים איז ױניאז די אוז םאטאכע
 םיםנאידער אױזתנ באזאתען צו *םאוד

 זיינען פאדלאנגצז, וײ װאס אאעס םים
 רעױאאטי־ צו ערשםע די טון גאײר ױי
̂רשאםש דער געגען חמ  געגען אין ®•תד
 זיי ארט עס :אגמ. א אאס ױניאן חנר

 T? בוננמיתן ײיד זואס וױמיג מנחר
 ארבײטס־ די און ליידען יתיאן די ןןאס

 םאר־ ותם תרך וועלצן קאגדיציאננן
 בא־ עצעכמנט וײזאו• ומרצן. אתערט
 •יאנתשטיװ ןו אאם ױגיאן די סואבט

 קאם־י איגעירעגט m אדזנד ודידזמצנםי
 מאך 9 סענם 85 צאחאם ער אאגי.

m jaא pn א9? אר נךי m r באם חנר 
 on r» fmmiM מנעז ניט איחם ׳

 יואד 9 סזנגם 8ס הלס9צ ער
חד •אר i פריגזנו מנים

 אויוי ױניאן אזא טױג טיט^ידער, איחדע
 צוטטערען♦ זי דארןי טען און כ*דות
 ױאס ?ריגען זאאען זײ חןדפאר פ״טזנז

#בארעד.טיגט ?ײגען וײ אז די
 ײ1 דט. pe׳n גרויסען ?ײן זײ האכ^

 דאדוי ױניאן די און דעדפאד צאהיתן
 עס באטראכטען ?ײ געבען. ױי עס

 ביזנעס. םאאט״ די אין .ד?עא ״א אלס
 ארויס״ םוז — ני?עא א אדײננעװאדםעז

 צוברעכט ׳ניט איא סינאד. א טרמען
םאמין. די מען

 דא זיעען ארנײטער ?אאס א נאך
 גע־ רופען טיר װאס #טױיד אונזעד אין

ם/ ״די װײגאיך  זײנען דיזע טתאי
 ווע־ זײ אײט. ױגיאז תײן גיט ^יגכ^וא

 א אין ערגעץ ארבײםעז אינערשט אעז
 טיט ניט, װײס מגיאן די װאו אאך

 איײ וױיניגער, װאך א דאאאר צװאנצג
 דער צו װאך א סענם 35 געבעז רזר

 די םרעסער, אומזיסטיגע די אז ױניאן,
 פון טאג גוטען א אעבעז זאאען באאטטע,

 דאמאאס נאד װערען זײ ■ראצע. דיער
 םען ־ווען ױניאן, דער םון טעמבערס

 ױגיאן א אין ארבײטענדיג זיי כאפט
r,»* דזשאב דעם םאראירען צו גיט אום 

 װעאכעם ד*אאר, פאר א אײן זײ צאהאען
 צו גרעפט ״געגעבען אן־ עס רופען זײ

 םרײד אונזער וױיא און ױגיאן/ דער
? סעזאז א איז ױ  ארבײםער די און ס

 צו״ אויך ^עפער, די אין אפט זין בײםען
 אײ געהעז טויזענט פאד א זואס דעם איב

 עס ־זײנען דערפאר איידיג. ארום םער
 דאזיגע די pc סך א דא אונז בײ

 עס זײנען מרגאים דיזע און םרגאים.
 שע• ס?עב באשאפען צו טאטעריאא דער

 םון םעזאן יעדען מוז םען װעאכע ■ער,
 םאחפידענע דורך אלגאנידרען נײ דאס

 גע־ װי נאר, א*;אגיזאציא:ס־דרײװס.
 דער אין יאנג אזוי ^עטעהען זײ זאגט,

 זײער אז האאטען זײ אא;ג װי ױגיאז,
 שאפ. ױגיאן סטריקט א אין דז׳טאב

 זײער בײטען זײ װי אבער ׳שנעא אזױ
 ײן9 םעזזר ?ײ האבען ׳ארבײטס־«אאץ

 ױניאן. דער מיט ניט געםיינ׳טאפםאיבעס
 ?אמי־ ארגאניזײ׳טאז אונזער װאנעז ביז
 א אין ערגעץ וױדער זײ דערטאוט טע

שאפ. סקעב
 םיר האבען זער.ט, איוזר וױ אאזא,

 ׳VP װעאכע ׳?אאו?טאכער ?אאסען פיער
 גאכ׳ן אויט װערען אײנגעטײאט נען

 טרײד. אין ארבײטער די םון פראצענט
 םא־ די עס זיינען זאגען, מען ?ען זײ,

 די• י ױגיאנס. אונזערע אין איטײטענס
 אנגעפירט װערט פאאיטי? ױניאן גאנצע

 די־ װי אבער אזוי עאעמעט. דיזען פון
 אין צוטײ^ט אױך איז עאעםענט ,זער

אנארכים* :נעטאיך .פרא?ציעס, דרײ
 סאציאא־דעםא־ און ?אמוניםטעז טען,

 ניט זויא םראקציע יעדע און ?ראטען,
 אײ איהר דורכפיהד^ נאר װי אנדערמ

 די םאר אימער ?וםען דערפאד דעאא,
טומיערײען. און רײבונגען ?וטענדיגע

 עגד ״םױר די ?אאס, צװײםער דער
 געלאזט זיך װאאטען װאס סימפאעדס/

 םאכם םדײד־ױני^ז, א פאר זיין ם?ריב
 די שװאך אדער ׳שטאר? װי אויס ניט

 םון באשטעהעז זײן, ניט זאא ױניאן
 םרא־ םערציג ביז דרײסיג אוםגעפעהד

 אונ־ איז אדבײטערשאפם די םיז צענט
 זיײ זײ װאס טראצדעם אוז טרײד, זער
 איז גרופע צאהארײכסטע די כמעט נען

 א אאס אבער זײ זײנעז סרייד, אונזער
 שםאר? ניט איז ארגאניזירט ניט נרו׳םע

 געהט דערפאר פאאיטיש. ערצויגעז
נענוג. וױיט ניט אײגפאום זײער

 צאהא־ א אויר און גרופע, דריטע די
 בא־ װאס ?אאו?םאכער, די זײגען רײכע,
 װניאז, דער צו דאםאאסם נאר אאנגען

 םארזײ זײ \w איז שטאר? איז זי וחגז
 ?ורצע םיט דזשאבם, גוטע םיט כערעז

 םאר־ טעהר סיט אוז ארבײטס-שטונדען
 אנײ ױניאז די אבער ווערם דיגסטען.

 געוויסע צו גיט ipp און שװאכער סעא
 יאאי• אדער ע?אנ$םישע חרך צײםען,

 םאדערוד די נאכ?ומען אורזאמן, םישע
 זײ פאאעז םענשמן, Dאאp דיזעז ®יז געז

 װא־ ױניאז, דער סון ארוים ביסאאכװײז
 דעם סעז װאם װניאז אזא טויג װאס רום

 ער וואם אאעס געבעז נים ארבײםער
 זײ געזאגם, ^ייז ײי זוייל׳ םאראאנגט?
 סארט א אאס ױניאן די כאםראכםען
 די כעבען זײ איהר djpp אעשויעגס.
 •רעםױםס. די זײ צאחאעז איגשוחנגס,

 פאאיסי. די זײ אעפסען — גים םאםער
ם דיזזנר ג מ מ  35 ארום אויר צעהאט ע

םיטנאידערשאפט. אונזער םיז פראצעגם
 ״םתאים״ די עס זיעעז איבצריגע די
 סאר װי אזוי ױניאז 9 *אר fjnpp װאס
שנײ. יאחריגעז9פאו־ דאם

am טאכצן זחנם איחר njn חכא םך 
 פון עאעםעגמעז, אארשיחננע n יון
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 הייאיגע, אזעאכע ניט אאעמצן נאך גען
 אײנשסועסען, עואם חנם וױא מען וױ
 אזעאכע ניט זיעען באאמסע די אז און

 פאר. זיך שטזאט מען וױ שווארצע
 אױפ׳ן ארױןי אפאא זיך נאפע; עס אױב

 אומ־ אדער פעחיגע ניט עטאיכע בענ?עא
 דערםא• עס איז באאמטע, עחראיכע

 בעסער. ניט זיעען מאסען די װאס
דור *זזז :פסו? דער דאך וױיסט איהר

 פיה״ אזעיכע םאסען דועאכע — ודורש״
 םא״ בעסערע געהאט םיר װאאטען רער.
 בע• געותז םיהרער די װאאטעז #סען

 אוגזערע איז דאך טיר האבען סערע.
 אידעאיליסטען, זאגענאגטע די ױיהען

 טפא, דער זײ בײ איז ױניאן די װאס
 מען װײט װי נאר איז עי?ר דעד און
 רעװאאוציאנע־ דעם געבען שטזפ א ?ען
 דורך דענ?ען אײגיגע ױגיאגיזם. רען

 דײ דודך אגדערע א?ציאז, פאאיטישע
vw vi ,אנדערע װידעד און אקציאן — 

 אין פראאעטאריאט׳ םון ד'?טאטור דורך
 סיטפאערס״ ענד ״פױר רי װי אאנג אזוי

 , די אז זיך םאנכם ניט, דערצו דעראאזעז
 I יר די צוברעכט מען אח װא?כאגאיימ

 ) געדאנ? ךעם מיט שטיהאאך, אױוי ניאז
ױניאן. נײע א בױען צו

 גײע״ די אז אםשר, דאך איהר מײגט
 םון םיטגיידער איהחן רע?רוטירט ױגיע״

 — ארבײמער, עאעמענט בעסערען דעם
 טעות. גרויסעז א דערכײ איזזר מאכט

 קען ארבײטער עאעטענט בעסערער דעד
 םגה הײן זײ םיט װעט און גום צו זײ

 pronpjn זײערע האבעז. ניט ומשה
 װאס די, פון מערסטענטײאס באשטעהען

 איגשר אן אאס ױניאן די באטראכטען
 זאגע־ די םח אדער ;אײדזשענסי רענס

 װע־ דאך איהר װעם סדגאים. נאנטע
 1אי האבען אייםע די אױב םיעגעז,. אעז

 ?רײ געקמנט ניט ױניאז רעגעאער דער
 זײ װעאען ׳פדאטע?ציע נויטיגע די געז

 טא הריגען, ניט זיכער נײע די בײ דאך
 נאך זיך שאעפען זײ אז עס ?ומט װי

 — V ױגיאנס ״רעװאיוציאגערע״ די מיט
 גאנ״ן א דעם אויף תירוץ דער איז

 א זיינען ?אאוממאכער די פשוט׳ער.
 אי־ טוען זײ גיקעס.;צואהכעיס םיז םאאה
 זײ. ראטען באאםטע די װי קאפויר מער

 ׳זײ שרייען פטרײ^ א ױניאז די חםט
 סטרײ?ען. געדארםט ניט האט מען אז

 רופעז ניט אטאא ױגיאן די װידער װיא
 די אז עואם דער שרײט סטרײ?, ?ײז

 די צו פאר?ויםט זיך האבעז םיהרער
 אינטערע• די פארראטען זײ און באסעס

זײנען אזוי אט ארבײטער. די םון סען

1928 נאדועסבעד, &וער30 ®וײימאג

 זײ פון אײנציגער יעדער אז בםרט #?ײ
 זײ וועאען ?ריװדעס, פערזענאיכע חאט

צואהכעי־ס. אויף טהאן אודאי
 װאס ציאעםענטצן, אזעאכע מיט גים
 זײער נאר געבויט, גיט ?ײגטאא האבען
 צו באויז באשטעהט פעהיגחײט גאנצע

 םאר האבען אנדערע װאס צושטערען
 שוױיס זײער מיט געבױט אאנג יאהרען

 אויפטאן, עטװאס סעז קען באוט, אוז
 סוסאטא״ יעצטיגער דער פון װאס אאעס

 ojn אז באױז איז ארױס^מען, קען כע
 םארעדמרט װעם אא;ע ארבײטער׳ס

 אאננ יאהרמן נעמען װעט עס און װערען,
 דצר צו צורי? מניאז די ברענגען צו

 םינ^ע?ס מיט געװען איז זי װי שטוםע
צורי?. יאהר

 איז עס אויב :אר, איז םרא;ע די
 אז אנגעװיזען, דא האב איך זוי ריכטיג

 געגע:״ פיאע פון באשטעהט ױגיאן די
 אין עס װעט װי םא עאעמענטעז, זײטיגע

 א האבעז צו זײן מעגאיך צו?ונםט דער
 דעם אױו* סען ?ען ױניאן? שטאר?ע

דער װי אאנג אזוי םאאגעגדעם: זאגען
 איז.געשטאנען ױניאז דער םון םאראא

 םײ ?אײנע גאנץ א אפיאו האבען הייך,
 א אין אײט ױניאז גוטע םון נאריטעט

 געהאא־ #פאס?ודסטװא מיט םוא ׳שאפ
 אר־ גוטען אין שאפ גאנצען דעם טען

 פאר א מיט װארט, אײן םיט דער.
 בא״ אםאא איז אײנער װען צורי?, יאהר

 ירואס ױגיאן געגען פארברעכען א גאנגען
 יעצט דערטיט. געשעםט זיך ער האט

 װא?כא־ רעזואאוציאנערע די זײט אבער,
 דער איז אננעם-אנגען, זיך האט :אאיע

 און געװארען צונישט מאראא גאנצער
 .שוין זיך שעמען פארדעטער און ס?עבם
 און גאסעז די אין ארומצוגעהן גיט םעהר

 שטוציגע זייערע םיט זיך באריתםען
טהאטען.
 בים־ אבער זיך אײטערט חיםעא דער
 איי־ און צרות דורך-די אויס. אאכוױיז

ה איצט םאכען זײ װאס רע\,  ױעאען דוי
 ארוםזעהען, עגדאיך ?אאו?םאכער די זיך
 pאאוp אין ע?זיםטירען צו כדי אום אז

 נײע קײן זוכען ניט טעז דארף טרײד,
 דארף םאאץ זײער נאר געטער, פאאשע

 שױן האט װאס ױגיאן, דיזער־ מיט זײז
 םיט אויםטאז jpp זי װאס באװיזען

 דער װעז איז ?דעםטען. םאראײגיגטע
 װעט אוסקערעז, װידער זיך וועט םאראא
 צײם ?ורצע גאנץ א אין זײן מענאיך

 אונזערע װאס חורבן דעם פארריכטעז צו
 הא• ערב־רב םיט׳ן צוזאמעז כאװײרים,

אננעמאכט. בען

אװאנטױרע לעצטע זײער
רעדא?ציע) אין בריף (א

קאבאקאװ. סעם פון
 עפעס *געהט צײט ילעצטעד דער פאר

 אױף־אאע כאװײרים. אוגזערע גישט
 אײן, טאנ נישט. זײ געהט םראנטען

 זײערע אויפגעדעהט ײערען אויס טאג
 יעדען אװאנטױרעם. שוױגדלעדישע

האנד. בײם זײ מעז כאפט טאג
נע־ איז טרויעריג זעהר טרויעריג,

 מען פארזארגער. װעים די פאר באך
 שרײט, כיען ארױסדרעהעז, זיך טרײעט

 ביאט םען ?וױםשעט, מען שיאט, מען
 פיראטעךשיםעא זײער אבגה. דער אויף
 ?אא־ דער פון אעכער די אוגטער. געהט

 דער גרויס, צו זײגען שיםעא געדי?ער
 מזןן שרע?איך. איז ארום שטורעם
די פארשטאפעז הענט די מיט םרײעט
שױן זײ ,האבעז געוועהגיליך, יװ אעכער.

 זײ־ העאד ־גרויסען דעם ארויסגעשטעאט
 זאא ער ױצאח, לא אאנגען דעם ערען,
 צױ די ראטעװען זאא ער טאן, עפעס

 ׳װעם עס שיםעא. צואעכערםע םױאםע,
 םוזען װעאען זײ העאםען. נישט אבער,
 טיםען דעם אין תהום, טיםען אין זיג?ען

 אײ־ אין אעבען וועאעז זײ װאו אפגרונט
*.טריחגץ. ביגען

 אפ־ אביסעא זיך םיר רדעילען יעצט
 נידער״ אעצטער גאר דער אויוי שטעאען

 כא״ דער סיז אװאנטױרע םרעכםיגער
משפחה. וױןרשער
 צוזאםענ״ האבען כאוױירים די ווען

 אן צוריק יאר דרײ־פיר םיט גע?איבען
 געשרײ זײער איז ?אםיטע״ *ע?שאן

 דרעס״ אח ?אאו?םאכער אז געווען,
 זײ אז און ?ארופט״׳ איז ױניאן םאכער
 אג• איז רײנע שעהנע, א םאבען וועאען

 שלאג* דעם םים ױניאן״. שטענדיגע
 און אך (אז געזינט זײ האכעז װארט

 ױניאן די חאבען און אוגז!), איז וועה
 לאנג נישט חאט עס איבערגקנומעז.

 געגומען זיך האבען זײ און געדױערם
 געוועזענע די װי אזוי אז באריהםען,

 גאר־ אונו פאר האבען פיהרער רעכטע
 שא• אונז פאר זיי וועאען געטאז, נישט

 אײ מען חאט עדן. גן רעגעיען א פעז
 רררעװא״ א נעמאכם קעפ ארנזערע בער

 נע־ האבעז כױר יון סטרײק, א אוציע,
 איז סוד קײן געהוננערנ^ און סםרײקט

wr אז געײעו נים אוגז ®אר wrw סוס 
 «*י« n חינםאר ויך

סיס גישס

 איבערגעבעגע, םון קאטיטע א װען אז
 אװעק איז קיאו?מאכער אױסנעהוגגערטע

 טרערען סיט האט א.ון זינמאנ׳עז צו
 זאא ער אז געבעטעז, אױגעז די אין

 סוןי א נעמען זאא עס אום טאז עפעס
 האם םאםיאיעס, אונזערע םון הונגער צום
 און הענד די מים פארבראכען אויר ער

 ;אד אבסאאוט ?ען ער ^וז געענטפערט,
 מאכם ?ײז האט ער װײא םאז, נישם
 גאנצע די געװען זײגעז כאװײרים ניט.

 ארויםנע־ מען האט נאבהער מאכערם.
 א דא איז עם אז שושקערײ, א אאזם

 גרעס״ די פון אײגער םערזאז, גרויסע
 װאס ״יא*ק נױ שטאדט דער אין םע

 טטרײק. דעם סעטאען אוגז םאר װעט
נעהײמניס. א איז נאמען זײז אבער

 הײגנס װי נאך דאס געדענ? איך
 װאך טער18 דער אויף איזמעװען דאם
 גע־ שוין חאבען מיר און־ סטרײק, םח

 םע־ װאס איז, גדוא דער ווער װאוסט
 בין איך אונז. םאר סטרײ? דעם טעאט

 םײן pc קאמיסאר א צו צוגע?ומעז
 םרעג און אײםעאום, טאנהעטען אין האא

 ראנד מיסםער דער דאס איז ווער איהם,
 האבען מאדאװסקי׳ן םיאא, i שטײן

 דער איז װער אבער געװאוסט, אאע
V ראטשטײן

 כאװער דער גיט ענטםער אן םאר
 אהא, — אויג. אן מיט פינטעא א אזוי
 םאר םאכער. א אײנםאא שױן איז דאס

 סאנופע?טשורערס. אאע ציטערעז איזזם
 גאוחנרנאר םאר גרעסער כמעט איז ער

 זײ װעלצן איהם מיט !עהצ !ססיט
אנםאנגצן. נישט זיד

 געםע• אונז פאר האס גדול דער אח
 יםיו איחר םארשמעהט ״אבער טעלט.

 איז װאם םאן, גרויסער א װי געםעטעאט,
!טלדח א אראפ, היםעא םון אונז

*
 !עםעטעלם! איז םטרײ? דער אלזא,

 אתז צו גע?וםען איז באראכאװ כאװער
 טאדז־צכםיגע באנדע א םיט איז״האל
 נ•9 םיייערצז דעם פארצולעמז פערזאנען
 בײ •תקם איבעתעלעזען ריםענט.
 DpMiw געווען איז האל חנר פונ?ס.
 זײ *•לאדימס נים האט ?ײנמר אבער

 כדםגאגראנמ חאם ער װאם גארילעס
גישט איגים האבען

K‘׳ יי

־

Xi

 דעם וזעגעז איינצעלהײםען שטױנענדע
קאמוניסטען די אה rarom געמבלער

 גרעפט־כיזנעס ג»נצע די *קסם8גע האט אוגטערוועלט חןר םון קעניג דער
 ®אר האבעז כמווײרים די — פאליצײ דער מים קאםוניםםען די פ»ר

סטרײק. קל«וקט«כער דעם אין געעםטער־שאפם די געםעטעלט איהם

)ts, 1923*20 ג»װ. ,««רװערסם״, פון (»יבערגעורוקט
רײך. יעקכ פון

o נאך באלד n סטרײ?, ?לא\?מאכער
באשלא״ האבען קאםוגיסטען די װען
 נארילא־םלחטה זײער אנצוםאנגען םען

p דער געגען ^ p יױ דרעסםאכער און 
 אין םיטינג א גערוםען זײ האבען ניאן,

w םעדיסאן ipd .דיזען צו גארדען 
 זיײ אלע געבראכט זײ האבען םיטינג

 היײ געזאלט האט עם אנהענגער. ערע
 פאר בלויז םיטינג א איז דאס אז םען,

 די װען אבער מאכער, דרעם און
 םאר־ דער צו געשמען זײנען ארבײטער

 גרויםע א נעפונען זײ האבען זאםלונג
 פאליםלײט םון אן.ארמײ טיט קאםיטע
 יעדען ארויםגעװארםען זזאבען װעלכע
 האבען ?אמוניםטען די װעמען אײנעם

מענשען. א זײערען םאר ניט געהאלטען
 זי טרײ. געדינט האט פאליצײ די

יע־ געשטורכעט און :עבוכטשעט האט
 טישע6?אםוני די װעםען איינעם דען

 אר־ די נעהײסען. האבען לײט קא״ײזע
 בא־ זײ אז גע׳טענה׳ט, האבען בײטער
 האט סען אז ױניאן, רער צו ׳.א..״,

 האבען זײ םיטינג. דעם צו גערוםען זײ
 די און ױניאךביכלעך זײערע געװיזען
 גאר האט עם אבער ?ארטאעך, סטרײק

 ?אמיטע־מאן א אויב געהאלסען. נישט
 ארבײטער אן אז םארדעכטיגט, האט
 מען האט מעגש א זײערער נישט איז

 פא־ די האל. םון ארויסגעװארםען איהם
 pא געארבײט םלײסיג האבען ליסלײט

 בײ ארבײטער אזא אנכאפען םלעגעז זײ
 אין איהם געטאן זעץ א קאקנער, דעם

!האל pc מארש — און רוהען
 װי געװאונדערט: זיך האבען אלע

 זײנען םאליםלײט די װאם עס, ?ומט
 ̂סון טעטיג^ אזוי געװארען פלוצלונג

 גרוײ אזא גענוטען דאס זיך האט װא:ען
 און ?עפטענס סיט פאליסלײט ארםײ סע

מיטינג^ דיזען בײ לױטענאנטען
 גרויסע די עס זיך נעםט װאנען פון

 *־P די בײ פאליםלײט די םיט ליבע
 געװאונ־ זיך מען ה#ט — מוניםטען,

דערט.
 אםת דעם געװאוסט האבען װאם די
jp:pp קאםוגי דיDטpװאם די און- ז pp• 

ipj פאליצײ דיppD ?האב^ פאליטי 
 p: ipn^n- זײ ר.pנטםp dpi װאוסטpג

 דאס האט דאטשטײן ארנאלד אז זאנט,
^DP'cpi סpאל און אראנזשירט סpאל

^ ראטשטײן׳ם אי  האט ליבאװ, י. ל
 דיםאזpם םpד אין הטpדרpארוםג זיך

 np םיטינג. dpjp' בײ ןpגארד רpװpס
 רp און טיר בײם ןpשטאגp־ג אויך איז

 פאליצײ רער טםיטpװpאמאנדppג האט
 םאר־ ױ'ער ipiip: װאלט רp וױ םונ?ט

 ןpםיצp |po''npi האט רp אויב כמנן.
^ איהם ipd האט ןpארײגלאז ג ג ײ ר  א

vi,\ אז און pג האט רpשאppן?םיט לט 
ײך ?אפ  פאליסלײט די האב^ — ״נ
 ארויס־ nvw חתםדה רpרpבאזונד םיט

חאל. םון זpשםיסpג
 רpד זpiw אויר איז ליבאװ םר.

^np די םון pאםוניסטpאין ן dpi 
 איז ןpוםppאנג איז ער רpאײד סטרײ?.

 ־ppii בוש^ הײמאן \r\rn רpלאי רpד
 מײ אין דזשאדזש. איצםער איז רpכ

p:npi ipd| ^אב חאבpקאםוגים• די ר 
ipd אנגpשטעלט dpi .און ליבאװ, םר 
 ־p:pnw ארDרpד זיך חאט לpבוש םר.

"dpdאל טון עויג^ p p.
 ddip װי :d:picp3 ך.אב^ pאל

 ̂ר־ רpארבײט אן צו ליבאװ מר. רpד
האב^ צו רp ?וםט וױ גאניזאצי^

V םטרײ? א מיט טאן צו
ipd ̂ואוסט, האט  ליבאװ םו/ אז ג

 np• םארטײדיגט װאס רpלאי א איז
 זיעע צװיש^ אז און ?ײםעס, pלpםינ

pליpנטpן ipj'tpj פ^א־ אןעלכע זיך 
 מ?נ- נאך #נון װאלטש, ״'dpdw װי נעז

*ipc ר א םיטppאוT, אבpחאם ער ר 
 יד םיט טאז צו 09np( ניט ?ײנמאל ״

 געוואוסט, חאט ipo װייט וױ ניאנס,
 איחם ןpחאב קאטונים^ n אײדער
בראכט.pארײנג

 צו ליבאװ מר. רpד סוםמ pװײזש
 חאט ?לאו?םאכ^ו םון סטױיס א

x מען m tv i
 רpױניאן־םיחר די םון רpBענם דער

 impi. איז אנאלrpאינםערנ רpד אין
ראמשטײן. ארגאלד : רpוױד

ג•pאםp^נ״ חאם ראםשםײן ארנאלד
 קאםונים־ די צו לאחןר דיזען דירט*

r?po נעזאנט. זײ האמגן
 ריארגאניויײ דצר םון צײט חנר אין

ד און מלאוקםא^ די בײ שאן  או
קא־ די חאבצן פאוײערם, n נ» םצר

d-.pdo::p3 ג האבעזpבושpװpאן אחן ט 
 נעױעז ניט זvi"i רpאדבײם אפחאלט.

 -pi זײ ipp בעז.pל טיט׳ן רpזיכ
m p\ ד צוpניט זײ האבמן ארבײט ר 

 ־pבpל wvw זpלpװ זײ צי װאוסטpג
v:n ,און אחײם ipp זי•נ זײpנע- ן 

זpװpנ ניט זײ אהץם באבבען
 טpאליעטשpצו ניט װעיעז זײ צי זיכער
r m\ אויפ׳ן pv:k3| ז ^  די סון ל

 מעסער״ה^ און גארילאס ?אטוניסטישע
י דען.

 זײנען גארילאס pלואטוניסטיש די
tp ^ ;p :s m ?דעס אין פרײ און סראנ 

 mvn iP^n זײ דיסטריקט. ארבײטער
 אר־ רטpרדpסpג אוז זPגעשניט שלאגעז,

 ־P3 זיך האט פאליצײ די בײטעד׳און
 װיסענדיג, ניט אין זעהענדיג ניט טאבט

 זPDהאלpג אבסאלוט האט פאליצײ די
 ארומג^אג־ איז dp און ?אטוניסטעז די

ל:pרטpװ א. גען
 זpוגיםטcאp די לפטpה פאליצײ די״

.״ppריpאמ אין ״רעװאלוצי^ די טאכען
 pװארים די זיך ddpj זpװא: םון *

 ?אמונים־ די צו פאליצײ npi פון ליבע
 ח(ר און ^פרענטpג מען האט — טעז?

pט:cוױד איז עדpג רpװp:״ארנאלד ז
ראטשטײן״.

 פאלײ די ^'dp'cp: האט ראטששײן
•DDP[ דער pאל האב^ צײ
 ג^ואל־ א האטpג האט דאטשטײז לער

 און םאליצײ רpד בײ אײגפלום דיגען
' IPt'np די אין :pdpd און pהאט ר 

:d:ppp װאם א\יספיהרען ip נאר האט 
 טויט זיץ נאר איצט ערשט געװאלט.

vp\ נע״ האט פאליצײ די אז זעהן טעז 
^' גרױסע טאן נ ז בי  םיה־ ipth טיט ״

 pאל אין לט.pרװpאונט רpד פון רpר
 p^אםת די אז ̂זpם װײסט צײטוגגען
 כאםט פאליצײ די װאס פאר אורזאכע

 איז, רpטבלpג dpt םון tpttpd די נישט
 םען Dpii רpםאמ םורא האט זי װײל

dpt fprep;DMK גאנצpז tf־DCP־WD־ 
^אט־ םיט op:?'i ip^ דאל

^  װאלטpג װאלט םאליצײ זײ שטיינ׳
 זאל o':v"r\vrvtini די זpגא:צ אין
•IPtpii טppTpגcאוי גיט

 fp^n ױניאנס רי &יז רpםיה^ די
Dילp םראט מאלpםטיT9 פאלים צו טP־ 

 Tיאpם צו אויך אח װארען מישאנער
 רלויבטp פאליצײ די װאס פאר רppװא
 ־pבוש צו dtpdd::p3 pאםוניסטישp ר'

 דים״ TPtr'rm די ןpראריזירpט און ווען
 און פראטעסטי^ט האט ipd טעז.pיTט

 n אלץ האט מען און סטירטpם^אט
 ארט. pc יהרעןt נטpppג גישט פאליצײ
fP איז אײנמאל ^ n p r dp װײם, אזוי 

 pאמטpב PDorDDni מ םון אײנער אז
 םון Tpr^ נם^pפארטמp̂ פאליס אין

oc'1t pdkd h״tptt' d םון pr dpt״ 
n: זאנאר חאט פארטטענט,  d«tp 

 םיח־ ױניאן pטאנכ ןpאשTםט צו חוצפח
tpt, אז tp װpםון ךײ ט

^ א ט 'tpo זPיPװ זײ אויב ש pi חד■ 
dpo^ ^

 P?n| אויױ זpהאב tptt'c ױניאן רי
 dtpcdjpp3 סטראשונא? פאליצײסק^

 פאליצײ 'T אויב — װארנוננ א מיט
dpii ניט ^ שי א  dpt און זpבpל dpt ב

pc Dwpa א ירTבײמTp אנטppגp1 זT 
pאמוניDDישotpoo^ pi p, װpלpזײ ן 

 נױ װאם אלTאנpם ipddpt: dpt מאכען
'ptk האט ))v\ איבTpגpלp.םים אח בט 

 יר די זיך חאב^ אלײן װארנונג רp^יז
^ ניט tptt'c ניאן ג ו ג א  זײ גאר ב
ױ צו נטםpמrזTאנTא געמאכט ןpחאב  ו
ipd ^א תרכםי^עז און מאסםיטינג 

iאט^Dpט tbtbc פון )tptjpi'U ארביײ 
tpo אין dpt גארמpוײםטרי?ט. גט

Tהאט אס Dprnipi. 'ר DTPDCPT3 
DPT \)L פאליס IPTPD'V DJPDDTH1PT 

 אפילו אג^אל.pס ןpגטליכpcp אן Tםא
 םאכט prpoorc אטשטײלסT Tארנאל

 װיד־ d:ppp: ניט ח^pמ שױן חאט
jpp. זיך תאט פאליצײ זײ Ipopdpw 
 ניט זאל^ זײ tpt.tb ױניאן רי בײ

T■ Tp̂ תמפיחרען 'tאמpםט•פאךאT און 
^d זpהאב זײ tp)w, װ זײ אזpלpשוין ן 

 נוםספײט tp?״ 'סחם. או.ן נוט זיין
 אי| נאר באשטאנען אי? םתמסייט און

^dp םליכט; זייעך טאן p?m ״ וואס  ז
^t: זpחאב  6ctktp ט  ־Tנpטpבpג ד

 אכ• װי ניט חאב^ זיי חייט.
w טונג w m נ זײ אזpננםטTpזאלען ס 

ttpo ניט fpiipri3 אין dpt מאת 
״ קעט ךז מן ניט ttpd זאלאן או  ‘קריי
 tow אזױ אויבײטמו•. 9אי^יש קיין
 איז ייTpננסםpנ פאסוניסטיאת די וױ

T איז נעװאחנן איג^טמעלט P t^  tpt 
נעוחד צזפאלען פאיט קאסוניסטי^ער

D9T ״?ipj םא אלץpטpזיײ װאס #ז 
אנויסעס צייםוגג n איז כאקאגט נען
 צייטונגס• vv':v: די pלכpװ ורעג^ און

 בײטד • סpאל אסT זpהאכ וואס לייט,
.otp*.p; אםען חאנען װאױנט,
 ראט• אז זאגט^pג pאל |P^n זיי
 שאד גרעשט״חשאב *dpt םאכט שטײן

^pod די ^ p,? אז און tp ״״פי?סט 
פאליציי. די זײ ם™

P'dct^ t ג האטpפא?י- רי בראכט 
 האט tpii רpאב ?אמוניסט^ n צו ציי

ט ןp^אטשט״נ׳ כ א ^  וױ V?״ צו ג
 צו רpמבלpג Tppרסpסיליאג tpt קומט

יpאםו:יסטp די ̂ז
 א נאר גיס \vw: איז p^אטשטי

 ט9חpג אויר האט tp T̂Pםבלpג
י טים טאן צו ^ ל  ר-pאונט p^pאנ^ א
pאטטpב ר^רונגם ז.Pםטpשpג לטpו?

|Pi?p: איז tp אז איהס, באשולמג^
 'T םון tptt'c-dc'it h פון Tpאײנ

T̂א;־שםוגלp̂ר dp:?'d 't גיםטעע טיט 
dcptdk3 d̂ tt שװ די איןpרp מי־ 

 ריג-pשװ הויפט ’T און רסp̂אל איא̂ג
p״d אין איז dpt ^רי אימפארטיר 

 ניט לppארטי dpt ipp ipd סחורה.
 גע- dp״:dp^: םאר אימפאדטי̂ר

 רר ״ןPארייגשמוגל dp מ׳טוז גאר ברויו,
 םון אפגעטאן DTpn רייpשםו:ל הויםט

הץזעד. אימפאדטינג כשדע כלומר׳שט
 אימפאר־ אפיס, אן o:pcp קאטפאני א

 און אױסלאנד pc סחורה p’ddk׳ טירט
p̂נpטDקא ר' אין  Dגpלp פאקט סחורה 
ipd ביס היבש א ארייןpװיפיל ^אגם, ל 
dp נאר. זיך לאזט

 ־pcp צו באשלאסען האט ראטשטיין
ipj אמאל םיט אםיס. אימםארטינג אן 

 א ווערעץ צו חשה |pdipk3 tp האט
 אימפארטער. אן — סטאןpביזג TPזכשר

tp^ טאכען צו אום dpt ,װאס קונץ 
 tp אז ̂זPDבאשלא tp האט Tpגלאט

Tאימםארט רוסישער א זיק ארףp.ר tp 
 בא־ האט און אפיס אן געעפענט האט

jpdip קא:צ אpסיp אימפארטיר צוpן 
חסלאגה פון pװ̂א

PאנצDPיDP רוסלאגד פון ipd ipp 
^ תו א  ?װע־ קאמוגיסטישע חרך גאר ב

v̂\ ר1 האט ^אטשטייז און א  זיך ^
 prn ,T םיט םארבינמנג אק לטpשטpג

p rao u ^ p. צו 'tp:p האב צייטpז 
 זייער אנג^יהדט זpאםוניםטp די

 ipjp: פייט ?אםיטע שאזpp ^זשאינט
tp^ p^ p tpt האבען זיי און ױגיאן 

^p זיך dp גpאין נויטיגט ttpi/ יי? 
dpt pc |P ^n גpמבלpבא רpומpצ ןpהז 

^ ז י ו  זיי םון האט tp און רp^אל ט
ipdipkd אימפארטינג זײן P'Dpv^ p,

^'tpd א ־— j ^,בייט
t pc^ ״פר״נד״ רי זיך ציהט אן 

 און זpאסוניסטp h זpצװיש שאפט״
dpt אונטpרװpלט tp .tptiT'd האט 
 pםיל נעמאכט רנאךp̂ זײ םאר

 tpt זpװpג דאס איז tp און '^זשאבסT״״
ivo'm ג האט װאסpםpטpלט

 tpt און tp סטריי?. Tpמאכpלאוp tp?״
^tptwdppci ז־שאםpאפ d, םא״ ה 
Tאװסp״ ״י?P3| גpװpן T' םארםיטלTP 

^ipod רי פון ^ p צו pDטלpן dpt 
P"TDD.

tpt אוגטpרװpלט v:vp האט ,T 
pאמוניסטpג אױך זpליהpצ געלה , זpהז 

T t:p?'?dאלp^ ?איהס ב״ אי ip?w א 
 א dktp: האט tp ^pאב פל״ניג?״ט,

nj'w??pa״D ״ צוpאלppטp.אויב ז״ 
m שול^יג איהס אי? TPאימיצ m א 
 טיט אויםםאנ^ dp tp נטpלD סענט

 זpלאז אויך ?יך גטpםל tp פראצענט.
 tp װאס ״טובות״ די םאר זpבאצאהל

cלpדי טאן נט PDD'j?D9P.|
 tpdp: PDia ip?״: כאװ״ריס רי

 tpt ipt? tpd9 ״רpצאהל pכטpלr אוז
 t)pj d:9dp3 ?יי םון האט Tpםבלpג

 און D9np: ניט ברירח ״?p ?״ האב^
ט ? ^ djppp: ניט האב^ ?יי ן.pצאהל ג

DאTליPTאזא ז '??IPBOPD |p:’DD, װי
? ^tp אTנאלT •הא- ?״ ^אטשט״ן 
 זpצאוזל צו איהס םיט א^אנ?שי^ט בע\

 ?״ p^p?i ,pd?d pנטליכpכpװ א איחם
 בי? ןp^ונגpרגpאךו:ט םו?י צוס האב^

װאך. א דאלצר 50
tpi^ ,פארטגאי tpt אםוניסטי־? 

TprmB tpt, םלpאיהס גט dpt tPP'tf 
*prp' pvv ב א םיט װאךTיװpװאם ל 

^d:p זיד האט pi םאלגט: װי 
 ppטש א iprcpi 9T ״איה^^ועט

 :־pt dpd'iit'id״ tkd p̂אלT 50 פאר
ttpt״פאז• ״) tpt 9 װאס אזע״ם'tt 
 dp.( ה״סט |״,9DP3 אונ? tkd האט

to. ניט האט י^פט״ז :ip^ p דײ 
 tt'9״ : d:9?p: האט tp .pmo'W ?ען
 מ״ן פאר ןpבאצאהל גים סױר ענט?

 צאחלט tp'9 א? ?אגט, פלי?, אמ״ט.
t^ די Dppcra אויף dpt םון חשבון 

tpt אײד האב איך וואם חלואח \V2vm 
 חאוס״ ױניטי dtppt'91?w tpt םאוי

dp?p dp פאר גוט אוים ניט vd אויב 
Tm9 ״ ?אגען, וועטDPD'in'iD T9c 

TTPTIPT.^
tpt גpםגלTp א? ם^שטאנ^ האט

ם# רי ״ מ  םאר ?9dp: חאט tp וואם ״א
 ipo װאס א?א ניט אי? קאםוניםטען רי

ipmjflrur ipp אויב dp >אויױס- זא 
Iמ י י ו י dp ^ננטליכק״ט* tpt יית ׳

 tp א? זאנען, צו to9ppi מיט שמעקט
ר חנם םאו• ארב״ס״^ .op;p’ א^

T' ^קאםוגיסט IP29T אױפ״ איצט 
 געםנ״ tpt װאס תיח״ז opr געכאפט

 אױד |p;9? ?״ און \vivmm חאט רpל
 *המאדױ א באקוטען חאנען ז״ א?
̂ן. פון  שױן איז אי״ן 09T ראטשט״נ

 א םאר װאס םאד .nm שענמיו
 אוגםער• tpth 09T חאט טונים מעשים
 וױ ,געײ* ״ןpnw״ ?״ ^pt װעלט

p̂ p?9 \v:vp דעװאלוציאנ^ ח״לי;ע 
 טאן צו האבען פיחרער״ tpd״dtp״ און
> |pr:pD iptpdd^: א טיט

 ״9P h הא̂ב pnw לאגג ניט ר*
 װענען טאראדאם א געכיאכט מודסטען

pTדי װאס חלואח ד pלאוpכ9סp̂ יױ 
 פראםינ״י dpt םון ipdippd האט ניאן

T'Pjhd ^ : p כלל און dtpdtpt ,tpw 
 אי? dp אז #d;9?p; האמס די הטאן.pל
 ױגיאן tpt םון ipdptdtpd tp;’t?9?i: א
 ח״נט באנקיה |p?h בײ געלר לייה^ צו

̂ליכpש און tpdpti װיפיל  tpt אי? רpנ
9£^P3PT| ״ל״• צו ?אמוניסט^ די פון 
ip.t" גpפון ̂ל dpt גpמכלTP און 

vvo:mר pp:,^ ̂אטשט״ן אונאלדV
 tpt מיט jmyvv* רp̂ אין :$ר
 שוױנחד/ tpd'Itj א הטpשט הלואח

pdd'j?d9? h| ?ז״ א P29T?
 מארט״ א אױןי הלואה די באקומ^

̂?ש  כיל^גג tpd9cdptt tpt אױף ג״
tpt ״ א? איז, אמת? IP29T תומאלסט 
 ?יין באקומען D:pppa ניט ןp:צ9ג אין

 םאד ביײינג, tp?’t אויף ̂זשpטארט;
 אינטערנןד רי גיט. נטpפראצ שוס ס״ן

 P?h dd̂״pp: צלױp?pג האט שאגאל
 ק״ן און אייג^טום tt'9 אלם בילדיגג

^p ,p ריעל '^ dp״i באנפ̂י p״l 
 -ip’t'T װאלטpג ניט האט פראצענטני?

ipt ס אp̂ינג אזא אױף נט  אזא און ביל
 הא- זpטDאםו;יP די אויב ̂?ש.pטארטג

ipd װיpTליר tpp; ipdiphd ראט־ םון 
 dp א״ז ^hp:t9d אזא י1אוי שט״נ׳^

 tppd ניט הלואה, pטeבלאpג א געווען
 פאר• א ipppttpc צו לpשװי̂נ א װי

IPDPTD•
 ?אטו־ די טיט dp:?'D ראטשט״ג׳ס

 געקאסט קיאוקטאכער די האט גיסטען
?tpp .סון צײט אין טײער dpt סטיי״ק 

^pd בעווען tp אי? pti? tptבאם ר 
̂ pנגסטpג pאי .DגטpלמpעטD רי פון

 |PD״npi.D9T ראטשטײן װאס שעפער
PDP: IPOD^T^P ,T IPD9T |P^PD־ 

״d tpt טעלט. ^p ?פארס איppאון בט 
־pd pth צוליב |PT9?ip: טT.^ואיני ^ 

P29H dtpdd̂: םענטס. p| ״Bראטpp״ 
 פארט־ ג^יואר^ ip?״: ^Tpפpש טעט״

:dtp ש איןTPBP, קאםוניסט די אוןpז 
 ראט־ אויף d>pdpdp:b9 ?״ זpהאב

״ נג.9א^לD שטייג׳ם
p ,Tאמוניםטישp גpשpםטpטיט ן 
 יp^סטpינסטc ,t ip?״: זp^ראטשטיינ

 tpd״dt9 די װאס pנ^ליכסטpש די
 זײ אי? dp געזען. |pn האט ב)«ויענונב

 n װאם pשיכטpג בלאט pשםוציגסט
dt9״tpd האט באומגוגג D»rp: ipii 

ן.p״בTשTםא צו

ע ױ ש די ר אי טו ל קו רי ג ^ 
אן ר א ב ש) ( ר ד טי ד ע י םי א ם

 ויד װי און רםער»#8 װעגען אויסקינמםזנ םימ םפיסערס יגע68«וקונ אלע מ1חעל
«וזרם. מײער קויום איחר װען אװעדל׳ערס, יון אויסצוחיםען

 בארןןם איחר אײחןר דעיאזיפם קײנע גים
אוגז. סים ו«ר  «י»י פבספלוא איז םאט און אונזער

!עיזענליך. קוםם אדער אר״בם
אוחר. 1 ביז — זונפיןג 6 ביז 9 *ון — אבת אוזסער םעגליד אפען

fewish Agricultural Society, Inc. 
?01 E. 14th Street, New York Oty

ם ע ל ר א ה ק ן נ א װ ב םן א ר ע מ א ק
 ?ורצער א סים זיך חאט װאס
יארא״ניגםםיטחןר צוריק צײ®

ה י ט נ א ל ט ט א ײ ט ק ם נ א ב
 ק?םי«ני] םראסש א געװארען איצם איז

̂כזען דעם אונםער נ האםפאנין טראםם סיפי
w י»ףן נױ

 חײזעין באנק באזוגדערע B וארמאגש און
 גים זיעען װוןש יאר?, גױ :רײפזער אין

 שראסשן רעגעלע אויך נאר באגקען בלוױ
קאםנאניס.

:אםיס הויםט
יןןרק. נױ עוועגױ, םעקאנד 2118

PTT9D' הילל ctd:ptd :
יןזיק. גױ עווענױ, םע3 — 431

 . אפיס•״ p:pd v:piip אטלאנםי?
י. ג. ברוקלין. עווענ̂ײ אםלאנםיק 594
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ר ע כ א מ ם ע ר  ד
ײ ר ב ע ט ד ײ ב ר א

 םפילםאן, דזש. פון
סעהרעטאר״םענעדזשער.

ױניאן. אוגזער פון םראבלעםען די
 זינט צײט לענגערע א שוין איו עס

 ?אמםס די מיט באנוצט זיך האבען מיר
pc גע־ ניט און ״גערעכטינקײס״. רער 

 עס וױיל דערםאר גיט םיר האבען שוײבעז
 שרײבען צו װאס װעגען געװען גיט איז
 מעהר פיר איז עס װאס דערסאר נאר

 א ײעגען זיר האנרעיט עס ײען ראטזאס,
 אױסצונעמען עס יוגיאךעניז, זויכטיגען

 אױוי דירעקט םעםבערס די םיט םריהער
 באריכ• נאכהער און סיטינגען ױגיאן די

 םון צײטוגג אסיציעלער דער אין טען
ױניאן. דער

 דער אט באשסעהט װאס אין און
 האגדעלט װאס װעגעז > עגיז װיכטיגער

 ת־ ע י ד איו, ענטםער דער > עס ויך
ץ נ ע ט ס י ן ז ו  ס p ר ג א ר • א

ן ו ר ם ע ר ד ע כ א ם . ט ע ר - ד נ ו  י
 דײט־ כיסער א טאכען עס לאמיר ן. א י

גיכער.
 אוגזער *ין קאםף איגערליכער דער
 געװא־ םאראורזאכט איז װערכער ױניאן,

 אװאנטיױ קאםוניסטישער דער דורך רען
 געטאן.* גיט גוםעס קיין אונז האט ׳רע

 טרײד אין הערשט וחגלכער כאאס דער
 םון שװאבקײט דער פון רעזולטאט ארס

 אינ־ פילע די צוליב און ױגיאן אוגזער
 םון ראגע די כיאכט איביען, דוסטריעלע

 אונער־ און שװערער דרעסמאכער דעם
 האבען מיר טאג. צו מאג סון טרעגייך

 קאכופײנס, ארנאדזאציאנס אננעםיהרט
 מעםבערס, די צװישען פראפאגאנדירט

 אפ״ גיט v אל אבער קען דאס אגיטירט.
 פון ארונטער, בארג גאגנ, דעם שטערען

די  סאנ־ ױגיאן אוז סטאנדארדס ױניאז '
 אויסגע• האבען מיר װעהכע רישאנס,
יאהדען. פילע pc משך אין קעםפט
 מ״ט זיך האט באארד עקזעקוטיװ די

 מיםינגען. םילע ביי םארנומעז פראגע דער
 אום מיטעל א װעג, א נעזוכט האם סען

 אין ארדנונג ביסעל » ארײגצוברענגעז
 באזיס א נעזוכט ;אינדוסטריע דעד
 װענינ־סטענם אם זאר dp װעלמגן לויט

 קאג־ נוואידינע די ווערען אינעשטערם
 און םענשען״ שיאנ ״סעניצ םון קורענץ

 האט כיעז שםאנדפונסט א םאר װאם םון
 איז באטראכטעז צו זאך די געטרײט ניט
 זערבער, דער נעװען ארעםאל שלוס דער

 אר־ די באפעסטיגען צו כל סודם נעםליך,
 און אײניגהײט די אט שאפעז גאניזאציע,
 אן רײהעז, אײנענע די אין הארטאדע

 אר• ניט קײנםאל סען ילאן <ןײן וועיכע
בײטעז.

v
 מעםבער־ דזשענעראל אונזערע אױף

םיטינגען.
 האט םראגע, דיזע דיסקוטירענדיג

 םײגוננ די איז dp אז ארויסנעװיזען זיך
 עקזע־ לאקאלער גאנצער דער כמעט פון

 םון פיהרערשאשט די אז באארד, קוםיװ
 פאר א מיט <כיז איגטערגעשאנאל דער

 םאלשםענדיגע א מאכט צוריק) װוןכעז
 קאנסטרוקטיװע ארע פון אאראײניגוננ

 דער זאך א ױניאן, דער אין עלעםענטעז
 גע־ אנגעװיזען איז עס אוםענליכקײמ. .

 סאגװעגשאן באםםאנער די אז װארעז
 שטרע־ די באפרידיגט ניט נאר ניט האט

 גרעסערען דעם פון האםגונגען און בונגען
 םאר־ גאר םעמבערס, אונזערע פיז טײל

 גע־ ענטוישם טאהע ?ײנעז סך א קערט,
 נלײכנייםמסײט »ון •■אםיע וואראן.

 ענטוזיאזם פון *לאץ דעם פארגוםען האט
 אויך און דעם צוליב באנײסטערוגג. אוז

 צױ נאהענטער דער אין אז םאקט דעם
 אגרימעגטס אונזערע אויס געהען הוגפט

 עסזעקוםױו די האט באלעבאטים, די םיט
 <ראדד תיזרליכע די א? באשלאםעז באארד

 װע־ א*געתאלטעז חײ־יאהר זאלען לען
 ערוועהלט באלד זאל עס םריהער רען

 מיט באארד, עסזעטוטיװ נייע א ווערען
 זאלען וחנלכע קרעפםזנז םרישע »וז נייע

מר זײ •וורגצסען א ל  זיײ וואלמ די ®ח י
 גע״ פארארימט סיויש און נײסםיג נצן

ווארען^
 טעז11 דעם £»ר איז צוועל דעם פאר

w » נעװארען פארתפעז אססאבער n* 
 האל נרייעלט איז נדטינג םעםבער גצחול

 אתכד ברײם איז מראמ נאנצצ די װאו
 *םיע־ םעםבערס, די געװארעז. געחנדס

 װעלכער אלעםענט •אםיװער דער ציעל
cnyov די האבעז ״אפיט צום נאתענט 

 זײער צו דא זאל און ®ארשמאנען גאגע
n װעחנן ממאכס סרזנדיס  m מהרסמע 

מז זײ ®ון א  עדפאוד וױ מח*גד*למ ח
 םים דעי מניאךלײם נעםוײיע אח חמ<
מן וײ װאס א ס ה r ני t  in  o r  n ow 

מן ךײ ׳לען. א  די או ^ינגאועהן ה
יייחר 1אי אױאוײכסיו pm וחן

אפגעהאל־ איו אלטאכער טען18 דעם
 סעכד דזשענעדאל א נאך געװארען טען

 םאר־ זײנען עס <ומיכען אויף בער״סיטיגג
 כאצאהלטע םאר נאכייגײעאגס ;עקוכיען

 צװײ־ דער נאאםטע. אונבאצאהלטע און
 טיטינג ערשטער דער װי גוט אזוי טער,

 אױך האט עס כאזוכט. גוט געװען איז
 די באגײסםערוגג. קײן געפעהרט גיט

 ױגיאן מאכער דדעס חנד פון וועטעראנען
 דורכגעמאכט איהר טיט האבעז וועלכע

 װע־ בײ די דוקא זײנען צײטען, אלעדלײ
 געניגעגדע א פארבליבען גאך איז עס מח

 באטראכ־ זײ קאטפס־לוםטיגקײט. מאס
 its אלס צײט ישלעכטע איצטיגע די טען

 אן אױך גלײכײטיג אבער אוגגעוױגיטטע
 דעם אי; איבערגאנג אונפארכײדליכער

 דאגק א אר;א:יזאציע. אן םון רעבען
 אויסגעפרובירטע די אט פון שטימוגג די

 פאר- םיטיגגען בײדע זײנעז סאלדאטען,
 דעםאגסטרא־ א אין געװארען װאנדערט

ױגיאן. דער פאר ציע
 נא־ עיגען קאגדידאטען w איבעד

 םון מעמבערס אלש געװאדעז םינירט
 דאזען פאר א באארד. עסזעקוטיװ דער

 אנדערע פאר געװארען גאדינירט זײנעז
עססער.
 דער צו צוגעטראטען נאלד דינען מיר

 עקזא־ די םון םדאצעדורע געװעהגליכער
 עס װען און קאנדידאטען די pc טענירו;;

 באיפטימען כײם געהארטען שױן האם
 עקז. די האט װאהרעז די םון טאג דעם

 אוגזער פון םאדלאננ א באקוטעז באאדד
 כרױ פרעזידמנט, ערװעהיטעז נאר־וזאס

 םאד״ זאלען מיר אז שלעגזינגער, ב. דער
 םאר״ דער װאהיען. די אפלעגען לױפינ
 סעקרע־ דורך ;עװארען געטאכט איז יאנג
 דעם םון מיטינג דעם אױף באראןי טער

 האט באראןי בר. נאוועםבער. טעז13
 נע־ ווערמ פארלאנג דער אז ערחלערט

 ירעזידענט ײאס גרונד דעם אויײף םאכט
 אין אנאנסירען צו בדעה האט שלעזינגער

 פלענער געװיסע צוהוגפם נאהענםעד דעד
 סיט שײכות דירעקטע א האבעז מעלכע

 לע־ פאליםישעז אח אינדוסטריערען דעם
 *לע־ די אם ביז ױניאץ. אונזער pc בעז
 מיר זאלען ווערעז, באסאנט וועלען נער

 די װאהתז. די מים אפווארטעז דעדװײל
 םאד״ דעם באוױלינט האט באארד עסז.
^״עעזינגער. בד. פון ראנג

 בײ ער׳טײגוגג באראף׳ס בר. זײט
 עהזע־ דער םון םיטינג דערכאגטען דעם

 אויםפא־ עהנליכע אן איז באארד, קוטײו
 דזשאינט םון געװארען געמאבט דערונג
 ער־ דעם מימ ינאהאלעז. אלמ צו באארד
 טי־ אלע די נאו װארום דאס זיך קלערט
 אונזע־ זײנען םארברײטונגען און טינגען

נעװארען. אפנערעגס װאהלען רע
V

דיםקוסיע. איגטיםע אן
 רעקאםענ־ דער מיט םארבינדונג אין
 אויף איז כאארד עקז. דער םון דאציע

 פון מיםיגג טעמבער דזשעגמראל דעם
 גע־ אויםנעהויבען אקטאבער טעז11 דעם

 איבער דיםקוםיע אפענהערצעע אן ווארעז
 ױנ־ דער םון צױשםאנד אלגעסײנעם דעם

 וײגען דיסקוטאנטעז די צוױשען יאן.•
 די pc שאפ־םשערלײטע עסליכע געווען

 אקטױוע אגדערע און שעפער גרעסערע
 יראטײ א םארגעסעז װעלכע מעסבערס

 אוגזער םדן לעבען דעם אין םלאץ נענטעז
 שױן איז נאטיײיך, דערבײ, ױניאן.

 מעהר םיט געװארען ארויסגעבראכט
 הא״ װעלכע םאקסען די אײגצעלהײםען,

 pc רעקאסענדאצימ די פאראורואכט בען
 םריח־ די וועגען באארד עמזעקוטיװ דער

 ncpa זיך האבען עס װאהקען. צײטיגע
 גע״ האבען װעלכע םעגשען פאר א נען

 דער pc שװאכקײם דער אין אז דענקם
 שול• *וועניג ניט איז ױניאן םאכער דרעס

 דערםיט אדםיניסטראציע לאקאלע די דיג
 גע־ נים אגרעסױו, געגוג ניט איז זי װאס

 •לאט־ םרייע אםת׳ע אן אקטיװ. טג
 *ד־ איצםעע די חאס נאר גים סארמע.

 עזTאױסצוםי נעזוכט גים סיניסםראציע
 פארשמעהער איהרע נאר דיםקוםיע, אזא

 האבען װעלכע יעניגע די נעוועז זײגען
 װאס דעם צוליב אײנגעלײטעט. איהר

dp בא־ איז ש«עט, געוואחט שוץ איז 
 pbo* א tpcm*c צו געװא. ןpעלאס

 דיםקר די ןpלכpװ י1אוי םיםינג ןpלpצי
r o צועםאגד צום אין־באצוג pc אוגזpר 

^נז.pװ dptpjo-^c זאל ױניאן
געװא־ אפגעהאלםען איו םיםיננ אזא

^ סקול n:p.* דעם אח רען ו  *ארױם5א
7 dpiנארו טעןpמבp.אײ״ וױ גאכדעם ר 

 דאס נעהאם האגען סעפגערס ניגע
pm שדײמד דעד האט װאדם,  pc ציײ 

 אין סמײטטזנגמ העכגערען א געטאכט לען
ײ אײנצעלהײגמן כימ אױ dp ותלכמ  א

n די געו\אד״;ן בפרגו^עב^ 'r ^ c־p:p 
ip עפיואדען i;*ji pd:pp האט יוכי^ן 

ט מכ א מ ר n» דו n rac  p םרן n לעצסע 
ארמלזד הגד פון עצס חנד יוומר. *

a r t  pm a m  o n

m m ט אינ ש רד דז א א ט ב ת ר פ ר  סו
אן עקם־פרעז. מ ט דג ט שײנעם א סי ע ק אנ כ

 נ^װעםמר, טען17 דעם *ווענט, טבת
אי״ בןואדד מיקאנא די האט

 םיט דנטאן טאדים נרודער בערראשט
 אויו• נעזעגענומם־באנסעט ׳טעהנעם א

 היים, איווטיגער זײן *ו דורנדײזע זיין
 חנם און אייאווא. ,p?» םטארט אין
 נעװארעז אראנזיטירט איז באגמעט דער
 ׳טיקא־ די וױי< אײ<עגיש, גרױס אין

ד געװאוםט נים האבען פיתרער נא׳עד  נ
 פארכיי־ װעם זי;טאן ברודער װעז נױ

 באנקעט דער איז ׳טטאדט, די םאהרען
 ער־ ׳טעהנער א נעװען טונדזשטװעגען

, טאינ•
 טעש־ ױניאן ׳טיקאנא׳®־ א^ע m א
 ברודער װאם םריינד, טיילע או( בערם

 זײ־ ערװארבען, דארט זיר האט זינטאן
 םארטראטען נעװען אױך-אפ־ציע? נען

 דז־טא׳נט די <א?א?ען, ױניאן איע
 אפע־ דער פון פארטדעטער און באא־ד

 נא־ ארבײטער אידי׳טער און דיהאנעד
 םאדטראטען נעװען זיינען עם װעןוננ.

 נעװערק׳טאפ־ אידי׳טע פאראיינעטע די
 אװ םעדערײעאן ׳טיתאנא׳ער די טען,

אנדערע אזן ״פאדװערטם״ דער אײגאד,

ױגיאנם.
 נעווארען געהאיטען זיינען רעדעם

 אויבעז־אויס־ די פון פארטרעטןר פון
 װײס־ירע־ ארנ#ניזא*יעם. נערעכענטע

 א אױף האט םרידמאן סאלי זידענט
 סיט נעזעגעכט זיך אויפ׳ן חארזינען

 דער פון נאטען אין זינמאן ■רעזידעגם
ױגיאן. ׳טיקאנ^ו׳ער
 םעמרעטאר־ חןר נאלדשט״ן, ברודער
 באארד, ח׳פאינט דער םון טרעז׳טורער

 םון נ*םעז אין זינסאנ׳ען ברודער חאט
 װערטפו<ע א איבערנענעבען ױ;יא:ס א<ע

 דער טייפרײטער. ׳טעהנעם א מתנח,
 פון אײנער נעווען איז אװע:ד נאנצער

 ׳טיקאנןויעד די װאם חארציגסטע די
 נעהאט. איז עם װען האבען ס<אוקמאכער

 םארנראכט יך5נעטיט האט עו:ם דער
 ברידעריויכעד א אין ׳טטונדען עט^יכע

 -נע• איז באנהעט דעד 'אטמאספערע.
 זינגזאנ׳ס ברודער נאף נעווארען ׳טילאםען

רעדע. נעזענוננס אינטערעסאנטער
 טענעדז׳שער דער ביאייס, ס. ברודער

 באארד, דז׳שאינט ׳טיקאנא׳ער דער פון
טאוםטדאםטעד. דעד נעװען איז

םעז«ז װינפער פאד׳ן אפעו הויז יוניטי אונזןד
 װעקײ־ וױנטער פאר אפען ז%א פא., ׳פארק פארעסט אץ פלאץ שענער אדנזער

 וױנטער פאר׳ן אײנגעריכטעט זײגען תאטעדזשעם איע — שאז.
 אדן עסען גוט — ספארט־פארוױילונגעז. זעמםליכע — געברויך.

באהאנדלונג. בעסמע
 שעהנ־ צנליב איז װאס ״הויז ױניטי די

 propD און ײטpמ^יכpכאקװ ?ײט,.
אנציהענד־ דער ארס D:vDP־i־mc קאסטען

 איז ארבײטער, פאר פלאץ רוחע פטעד
 זױ םאר פיאץ ווא?אײשאן א בלויז ניט

 •po די װיגטער. אין אויך נאד #מער
 האט הױז ױניטי דער pc געדזשטענט

 עטיי־ אין סטים אײנגעפיהםט האיאהר
 סאשעל גרויסען אין און קאטעדדשעס כע

 מיט אײגנעארדענט םpאל האט און האל,
בא?וועטייכ?ײםען. װינטער פײגטטע די

 װינטער p^pm זײנצן םרײזען די
אױסגעצײ־ איז עסען דאס זוטער. װי

 װינטער די א\ן איכיער, װי כענט
 אומפארגלײכבאר. דארט זײנען ספארטס

 ברײסעז, םpד אויןי זיך גליטשט מען
^op:np ?שליט מען #לײpאיבער זיך לט 
 מען און סעלד^י/ און װעגען װײסע די

נאטור. רײכער רpד פון נחת ?לײבט
 הויז ױגיםי דער סון םארװאלטער די
די בעטצן ^ ל  צו זיר iPi״pp װאס א

 זיך סארביגדען צו פלא״ן דעם כאזוכען
 3 אפיס, יאר?ער גױ מים׳ן פאראןים

 קומען זײ רpאײד סטריט, טע16 וועסט
 פארזײ זײ פאר dpii דאס אריבצר.•

 עס את אקאםאדײשאנס גוטע כערען
םראבעל. אױססײדען װעט
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9 ל«האל פינישערם . פץ םיםיננען פעקשאן
?iycvp טען26 דעם אוועגט, מאגטאג 

 געװא־ אםגעהאלטען זײנען נאװעםבער,
4 ipi סppםינישע־־ס םון םיטיגגען ״באן 

 פלצצער: פאלגענדע די אין ,9 לאקאל
 אין דאון־טאץ; האל, ןpטהאװpב אין

 אין צענטער; עדױ?ײשאנאל הארלעמער
 אין העד?װאטזנרס רינג ארבײטצר די
 ליײ בראנזװילער אין און בראנסס, די

 מיטיגגען אלע אױף לײסעאום. באד
ip:''i באריכ־ די געװארעז םארגעלעזען 

 װעל־ ׳טעטינ?ײט לא?אל׳ם דעם םון טען
pd דיס־ אינטערעסאנטער אן גאך זײנען 
pוםיp ^אנכענוט

 בא״ אויך זיך האב^ מיטינגען די
 פארבארײ״ םארשײדענע מיט שעפטיגט

 םזנן םיזאן. נײעם צום פלענער טוגגס
 פראפאנאנדע ip:pii גערעדט אויך האט
 די צװישען ארבײט Dרוגגpלp!rאו און

 םון ?אמיטע ivdippipp די םיגישערס.
 אײ:־ באשלאסען האט לאקאל פיגישערס

 םיטאג־צײט, שבת, ^p< צוארדענען
pjpt ' k̂ c לppמניאן־ װעגען טשורס 

 באמיט זי און ארבײטער״םראג^, און
 םאר רpרעד: גוסע ןpוםpבא צו איצט
 םינײ םון נונגpםpרp n צװעס. דיזען

 בא?אנט ?ירצליך רטpװ םארום 'Dרpש
רען.pװ סאכטpג

 אד־ לאקאלע די שולדיג גיט איז לא?אל
 אמעטײנצד• אז איז דאס םעיםטראצי;ג

 npi מיט טאן צו האם װצלכצר צושםאגד,
 22 לא?אל שאגאל.pאיגמעת רpגאנצ

 םון שוואכער ניט און רppשטאר גיט איז
 ױניאן. עדר םון לאקאל^ איבעריגע די

 דרעס פון נעדושערpמ רpד ,ppann בר.
djpoo^ cpi, דערםאנט איז וחןלכער 

 האט עדסל^גג, אונזצר pא ג^יואר^
 און געטראפעז ?po'o א כעפיהלם זיך

 די מעטבערס די pc ןאדכאננם האט
 אײגיגצ או/יי ענטפצרען צו פעכליבקײט

 מעםבער- ״די כאהויפטזנגען. או;זערע פון
 שטאר״ זײגעז ווצלנע צ2 כאגאל פיז .שי«
pp פלאט• *רײער פול^י א אח נלױבצו 

 פארלאנג זײז באװילינם פאדמ,.האבען
 באארד ivdippipp n רטp£אדpאויפג אוז
^nד א נאך פארזפען צו  טעםבער- ראלpז

 מיטיגג אזא .ppiiv jpm פאר מיטיגג
 די געװאיזח איגעתאלםען מוין וואלמ
 אבװעזענ• רײזבעת׳ס בד. נים וחע וואר
 נעזתד״צו• ?יין צמיב אפיס םת חײם

שסימד•

מו ח מ ^ הוטענוען ,20 המ. פװ יםערס88 פ»ד ו דקמםבעד סעו8 שנ
 אץ םארקוטען װעלען עלעקשאנס די

 בילדיגג דער אץ לאקאל פון אםים
 9 פון באארה חשאמם דער פון

 אזײ־ 3 בײז פריח דער אץ אזײגער
נאכםימאג. גער

 לאקאל, רײנפאוט pc כעמבערס אלע
 שבת, ipקומענדיג זיך |p>pn ,20 נוםער

 אין באטײליגען דעצעםבער טען8 דעם
ם די אנ ש ק  רpד p& Dרpאפיס פאר ^

 שטאט־ טpװ pװעלכ ױניאז, רײנסאוט
 דזש. רpד pc בילדיגג רpד אין סינדען

 אין םטריט. pט25 איםט 136 באאיו־,
vv i םאר על^טאנס dpi 1929 יאהר 

jp^pii אל באטײיליג^ ?ענען זיךp םיט־ 
 בא־ נישט אדער יא האבעז װאס רpגליד

.1929 יאהר םpד פאר דױס צאלט
 סארג^ נאך זײמח נאםיגײשאנס די
ipdip די און צוריק וואכצן דרײ םיט 

^ נאםינירטע א ד די אג ? pc לאסאל 
 זײ צי נ^וארזח ע?זאםיגירט זײגען 20

 א פאר •upDp-iitrD^ און פאםיג זיינען
 זיינ^ שאנםppלp די אפיס. ױניאן

 מא״ רײנקאוט pאל פאר אבליגאטאריש
ip װאם pr:p' די pא כער p̂p גיט np 

ip^'c זײער pלעpבא• וועלען סליכם שאז 
 דאלאר צוױי .סיט וו?חגן שטראפט
שטראוי.

 pc זpוםpסאר ויעלען זךל^שאנם די
 נאכ־ ווזימער 3 ביז םריה אזײגער 9

 גרױםצ א אז האסען מיר pk םיטאג,
 באטײליצ^ זיך ײעלען מבערסpמ צאל
שאנס.ppלp n אין
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)7 ?•ים פין (י»לוס
 ip דא, האבען איהם זיך װילט עס רpאב

רpאישplאײרא אן איז זעהן אלץ זאל Mk LAM LaAA %•.אסטאססערע
 ם׳װיל אײראיא, איז גרינ׳עז ם׳וױל
 inpo ניטא — אײדאיא אין אםאריהא

 סאןױאלישטי״ דער איז dpd אלםער דער
 סיט• און *■יוד דער אויא אײראפא רpש

אמעריקא... •צל׳דיגער״
r ״•ם Dt ײ״ •ײײ״ מײסס t r^w! •־“ ימ־
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אוואנטיורע לעצטע זײער
)8 ו״■ «ון (אלוס

ױסג^מען איחם דאס איז  קאיעםוט• א
 באלײבתים די או הערענדיג וױיל גע.

v:vp\ א װארסעןp ^די םון שיײדער 
 איו גארגשיט, סאר אבסאלוט שעפער
 ביםער, pא רpיגסטD ipiimpj אלעםען

 צום סאואורסײלטע װי ipoptpj םען איז
ם אבסאלום האט מצן טױט. חי ^  ג

 בארא״ חאט ז.pאר^ארD ipp'i מיר אז
ל געוואלט כאװ ע פ בי ן * ע ס מ א ו  די ^

: זיד רp רוםט כאװײרים. אי
 איר) (נישט םיר אז מעגליך איז ״עס

iP^rw םטרײ? םpד האבען c. דעױי 
 אײן ipjnnipa רpאב איר האט םאר
 דאס ,PDDnp״o דאס איז דאס pא זאך,

 די געוואוגאן האט איהר בעסםע.
 po רpיחרc pp<': די ארענםליכםם^

יזניאן״• אי^ר
 דער־ jp^n כאװײרים די !בראװא

 חאט מען pא #דא װיל ער װאם פיהלט
 די װאם אױוי רטpאנצp ipdp; געגרסען

 •א- האט װאס אבער, .dhpd^ װעלט
V סירט

 pרpינסטD די סון ארויסגעהענדיג
 אויסרײבענדיג חאלס, די יםון לעכער

 דעם חןpרזpד מען האט אויגען, די
^ipjhp אםת׳ן p .האט םען חורבן 

 דא אז איבערצײגט, זיך pא דערזעהן,
 םון pij«o א ארײנגעכאיט זיך האט

pארופטp ^װינדל  גע״ זיך האט מען ש
 כאװײרים ״ארענטליכע״ די אז כאפט
 בא־ און באשוױנדעלט ממש אונז האבען

.dp גגבי
 האלב און דרײ פטpצושל האט םעז
 בטppםארם האט מען דאלער. םיליאן

opn ,טױזענד םארהונגערט טרײדpסא־ ר 
 אין ארייגגעשלז»ט האט מען םיליעס.
 מען pא האל, טעמעגי ױגיאן אונזער

 מיט םחותנים פאר מאנטpג אוגז האט
 דער pc אויםװאורס^ נידעריגםטע די

 סארלא־ םםש האט מען אונטערוועלט.
 נישם האט רpברוד אײן קעפ. די רען

 נישם האט jpd צװײטצן• דעם רקע:טpד
 דור א *נדערען, dpi רpאײג געטרוים
װארט. פון זין פולען אין הפלגה,

m
pc p די ^ r D ^ p טpםpמיט ני 

 זיך האט עם װי איז, קאמוניסטעז די
 אנסאנג םון באלד ארויםגעוױז^ באלד

 גום א געווען #צוטאנ הײנם ביז און
 םיםטעםאםי- 'און רpטpלאנעװlאויםגע

 רלא־pד צו נישט פלאן םײפעלשער שער
 האם dp זיך. צו אביסעל ?ומען צו זען

 פאר־ סpאל װעלען זײ אז אויםגעזעהן
 אז רpאב םצץ האט געםיהלט גיכטען.

 און האנר, געהײמע א דא איז עפעס
 די םוט װאם האנט, מעכטיגע א טאקע

 האט |PD כאװײרים. די םאר ארבײט
 דער אז ,ipiu* צוביסלעך אשילו גערעדט

 כאווער מײן איך נםתר, נעװעזעגער
 פאר־ הארט אלץ נאך איז ראטשטײן,

pרpכאװ רpד םיט בוגדען rםשפחח. ר 
 וואם אלץ זײ פאר שוין טוט ער און

 גע־ שױן האם דא אבער נױטינ. ס׳איז
 זי און ל. אװ פ. א. די האנד א נוןתן
 לטpשטpגBא רpוױיניג רpאד inpc האם

 ־iPDn* די pc הריגות pענטליכcp די
d p̂ii .העלדען «p נע־ שוין האט מען 
 pאלט מעהר גאסען די אין זעהן גומעז

 די אנשטאט באיעלאך p:'n: מיט מוידען
ה^ד־עץ. מעסער אשתיע

*
 שפריך א װעלט די זאגט װי אבער

און אויער^ האבען vim :װארט
 האט iPD .]Vi*(' האבען נםטערpם

 inpnpT pא רטpרהpד ביסלעכװײז
ipm םון i כאוױיריס די אזוי װי און 

 םpד p» ״נאירװ״ Dpד געהאט האב^
ד צו רpרc אזוי און אפען אזױ םוט  אי

p די רpאיב זיר ןpעװppד ^ ^ w •אר 
ביממר.
 ^bdpp איץ ipoippi איז אט און

^p דירענדע d גרpסpד סאר רpצוױײ ר 
^  אמדp דער &ון pאמבינאציp n ט

 רסpםײנ די בײ ױניאן סקעב רpניםטיש
•dppo דסpר־באראנpמײנ די םיס ^ 

 ראכד מיט ?ראך דער און דזשענםי
 ראםשטײךפארטנאי די לדז.1מ שטײנ.ס

 אװאנםיױ םיאום׳ע די ברױולאה ליבע
ר•pטpl אין אן iP'irrc זײ װאס רעס

n סטרײח דעם אין סאז  po ,װעבצר 
fײpר prnpDjno ארגייט pc גרינדצז 

oppd אידישצ איצ *ין תרעטייד 
איצם שוק איו op אח — #טרײדס
 אלע pm אז אלעמוז, םאר ?לאחר
p זײ וחומן irpwpn םעשיס ir? צו 
אז ויכצר, בץ T* סיחרעז״ גרונחנ

 װעם צוקוגסט גאחענמער חןר אין גאר
o*\ אויר w iv m ײ1 װיגען פון װערען 

 זייער װעט דאן אה םינאנםירט, װערען
וחנחנן, פארזיגעלט ש:על שי?זאל

*
 אינםערעסאנם זייער אבער איז עם .
 זײ־ נאװיירים די ווען אז באמערסעז, «וו

 כא«ם tvs ווען םארצװײפיוננ, אין נען
ײ וײ  ארנײט טםיקעי שםוצינע א נ
 ארויםדוזחען, ניטט זיר קענעז זײ און
 ױצלח ?א ?אגנץן דעם מען רופט דאן

 •ז<ו< ער אז מ<אכח, ׳פםוציגער דער צו
 כ׳פר׳ט נדוי כחן דער און ראטעווען. זיי

ט.3ח< אילעם ׳פוין ײערט עס אין ay דאם
 געמוזט חןונען כאווײרים די ווען

 בייזדינג באארד דדפאינט די םאריאזעז
 םען «ז נאװאוסם געווען ארעםעז איז

 אלעס ארויםנעעילעיט ביילדיננ פון הןיט
 מען נעפונען. זיך ח<יט דארט װאם
 צו־ ווענט די םון ■״■ם די זאנאר האט

 כא־ די װאיטעז פענען זײ װען נראכען.
 ארויס• וועיט די םו) ציגעל די וױירים

 תיאוקטאכער די ווען און נע׳פלעפם.
 ביל־ די איבערנעםען נעדארםם האבען

 אר־ אנמטענדינען יעדען ביי חאם דיננ
 *וזעהענדינ הארץ דאס געװיינט בייטער

א«נעט*ן. ה?ם באנדע די װאם
 כאװײרים די האבען טאנ יענעם אין

 אן ױניאן סויער אין נערז&ען בלוםר׳׳שט
 דאם האט אזוי םיםיננ. פארום אפען

 דעם פון מ^וטױו דעם אבער נעהײםען.
 הןױ זײ נעװאוםם, נוט נאנץ םען האט
 און מעםנערם. די אפציהען נעװאלם נען

 מיטיננ בײם דארםזז דאן האם װאס
ר אם נע׳דרשנ׳ט  וזיי־ ארענטליכער ת

 און מער נישט נעזאנט חאם ער ? םאן
 װאם ירינען א איז עם אז װײנינער, נישם

 .פאוװערטס״ םיט׳ז קלישע רעכםע די
 די נא׳ננב׳עט חאכען םיר אז טומלעז
 א ־איז עס *פיסעם. די אח בילדינג

 םיר — געשרינען, «ר האט — לינעז,
 וױ •ונשט איבערנעלאזט אלעס האבען

!אריין זײנען םיר
 וױ :אידען דעם פון אםת אן נאך

 באפאנט, גוט נאך Dip איז אלעםען
 דזשאב־ נעצעבען םםרייס אין םען האם
 האם באיזןס״ ״אײנענע םאר גלויז לעך
 אן ביי נרןונקם, די אין חיימאן םר.

 בײ (נאטייליר, םיטיננ םארום אוען
 אויסנעשפרא־ זיך טיטינפ), אײנענעם אן

עז: נעהאנדעלט נישט ייןובעז ,םיר נ
 קל־קע. רעכטע די יױ םםרײק חןם אין
 א נענעבען אלעמען האבען םיר

 רעכ* םיי םליכט, זײן טאן צו טשענס
 אלע־ ה^בען םיר און לינקע. סיי טע,
 דעם דערפארי. באצאהלט נוט םען

 םארלאחןן, רעכטע די האבען םטרייפ
 דעם נערולט ה^בען רעכםע די מיר. ניט

סםרײה!״
 מיט נע׳דדשנ׳ט. אײך איר האט אט
מן צוריק װאכען עםליכע א  נאװיי־ די ה

 נא־ פאר פנים סבלת א געפ׳־אוועט רים
 פארבלוםינטע די םיט שיםרין ווער

 נעידרשנ׳ט דארטען האם װאם הענט.
 י ער ה»ט ,םטײטש, ? חיימאן מר. דןר
 די םים נעװארםען און צוקאכט, זיך

 שרײט, ״פארזוערםם״ דער הענם, לאננע
 בוטשערםז די צו םאריער א קוםט װי
 ברעננען רצכםע, די זײ, טזען וואם איז
 צו טרײד אײן פון שטארימ גישם זיי
¥״ צװייםעז א

 נע־ איהם האט אד^םען יעצט, און
 אלײן, איהם נישס םיין איך — כאוט,

 סיט •יראםעז, באנדע גאגצע רי נאר
 ווי־ ער סוםם ר«ושט״נ'ען, בײ נודם די

 m שװינרצל, זעלבען מיט׳ן ארוים דער
 אז שולדינ. נשםה די נאט וײנען זײ

 געיט גענעבען oyav האבען זײ נישט
 נעננ־ די צו און יאליטישענם די צו

 און נאראןי און זינםאן גאו סטערם,
 באהיט! נאט זיי, װ. ז. א. האלפערין,

נםשות. אוטשולדינע זײנען זײ

» נופ שיד פויפפ שפעםפסל יזניפו ח
• r* ■־־ "” «

 אתאגיויד־ חנר םון םיםנליד*־ אלע צו t« וחננייו םיר
 דאס האנען וזעלכע שיך *יפען צו ארכייטערשאםם טער

o אויוי יוגיאן אונזעד םון שםעםיעל n ,אינוױינינ־ זױל 
o אויו• אחװ־ זויצ״ סטער n «םון <ימי p r.* םיר l i e n 
o אס זעווט איחר סייחמ ׳*יך, «י«נו *י ניט *ייד n 

אױנימ. איינענע איתוש סים שטעסיעל ייניאן

יוניאו ווארקערם שוה אמ בוט
לײבאר אוו וןדערייפואן •םןדיקאן יצי םי• וחיליאייצעד
םאסם. כאםםאן. סםריים. סאסער 246

מױן i טשארלם צאווצי קא<ים
םזמיעאאי־ארצז*. נענעיצל גומיצי־צרעױי^ש
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1621 דעצעמכער, טען8 דעם שבת,
נאנסיסאנ *ויינער 3 ניי פריח אזיינער 9 םון
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נדטנלידער. תאנסאם*טיװ דינע «אר װם םאנימאר־ אײנענעם אן האט װאם ארדען, שער אידי• אײגמער חןר איז רינג ארבײםער חנר
ra is 1« עי»ער ווין ארימנענוםען װערען םאטבערס

יאהר. »

ײו זיו שליסם נדסנייד, *ײן גים נאד וייט טיויר »ױנ I אן ני
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אמלונג מוסטמרהאפםע גרױסע  פון פארז
ר ע אנ ם ס א ה נ א ק או ר דרעססאכער ק

 דרעסםאכער און קלאוק נאסטאנעל די אז דעםאנסטראציע נאדיסםעלטע א
 ■רעױדענט װײס — ױדאן. זײער צובלענעז מ׳זאל דערי^זען דט װעיען

 — אװאציעם. פדם אויפנענוםען ױערען חאכפאן און נרעסיאו אםדור,
 אינםער• דער »אר באגײסטעתנג מיט שט־רעםט סאס-םיטינג ריזיגער

נעשאנאל.
m סאם״ סוסטערהאפטמר נמיס׳נר 
 lit* קיפוש נאססאגמל די oyn סיטיננ,

 יע«ד איגעחפצסןן האנען דדןסדאכעך.
j«ony:y מןן i ,זינער װעט אותנט 

rn נציינעז yeo ’n פאר גאר ניט i n 
ipjyooya ,די פאר אוין נאר ױניפן 

 פיר און עטעדט אנחס״ע די א»ן יתיאנס
m גאנ*ער *w y m ip e r^ ר  נאס• ת

 די אז נאוױזען eyn מאסם׳טיננ טאגער
 1» ׳פױן חױנען ריעסטאבער יייז פאאוה

 קפטוניבט־׳שע די װאוחין פא־׳שטע.־,ן *ו
 און ארגייטער די ט־יינען אװאנטירעס

i אין אלניימער די או n הא־ פראוױדז 
 די װאס ערםארוננ, די פזן נעלןרנט נען
 דודכנעמאכט ראנען יאסאיס יארפער גױ
 זאי סען 1א חןר^אזען גים װעצען און

 א*| נרעננעז אױן חװנן אײנעגעס דעם
i n .פיאוױנץ

 אצע אוי(י װאס לעחיו• ?ותענמנ ניט
crvryp נע־ זײנען ׳שעפער די אדום 
 און אדטאטאדס קאטוניסט״טע טטאגען

 רעם «ױ נעוזן ניט זאל 1סע אז אדט־רט
תכטען״ מ זיינען ד־ט־ננ, .  א־נייטער «
i׳ די םון נצייך גענאננען m e דעם *ו 

 ;עח־ האם ױניאן י1 װאס סאסמיםיננ,
i»" נאך יא;נ או; םען, n  iv i מיטיננ 
i א־ז *נפאננען זיך נעדאלסט האט n 

 ;עװען ׳שוין האצ אטאס־אײישאן גרויסעל
 איז דרעססאנער און תלאופ מ־ט נעפאקם

 אר״נ־ נעהענם ניט 1שוי האנען סך «
 סיין נעװעו ניט ׳פוין איז עט •ווייצ פוסען,
׳צטעדן. צו אפיצו «צאץ

 גראםדא!, א. ט׳פעלםאן, דעי ווען
eyn זאנ א ע־עפע;ו;;ם־דעדע זיין אין 

 פא־זאד־ די *יינט עם װי אז, געםײאן,
 א נאף 1מי האנען האצ אין yi צומ

 ׳פטודם א אױסנענראבען האט ױניאן,
 דאזינער 1דע אפצאדיסמענטען. םון

 אמי סואנםאן, אזוי נעװען איז אפאאוז
 נאנייסטעחננ, םי< איוי םיט הארצינ,

 ענםפער בעסטעי' דער נעװען איז ער אז
n ר,1פא די ^ י  1פא האבעז וועצכע צו
 םאחפפרײט וואבפן עםריכע צן*םע די

 1בײם«1א כאסטאנעל די אז פצאננען
 םין םארפיהרען נעיטזט ׳עוין ?<ך ח*נעז

 זיי t» און *ףפסערעל פאםוניסטי׳פע די
ױניאן. »|p ניט עוין האנץן

m ה*־ םיר :נעווען איו ענטסעל
ד א האבעז ודעצען 1םי ױניאן, » נען  י
 פאר־ ילאזעז ניט זיך װעצען םיר און ניאן

שונאים. במםינע אונזערע םון פיהרען
 אצס פאל ׳פטעצט ט׳שעלםאן ךעד

o n װ״ם־• רעדנער ער׳פםעןnזידענט 
dpot ,אויפנעגו־ װערט װעצכער אםרור 

 יאננע םיט פאלזאםעצםע י1 םון נמן
 האם אטדור ברודער *■צאדיםדענטען.

i פאר n םע־ דעל איז עד זואס צ״ם 
i פיז נעדז׳שעל n דז׳שאינט נאםטאנעל 

 ציב־ און אבטונ; די געװאונעז נאארד
rדעם אין אלנייםעל אצע פון אפט 

 האם על װאס אױפנאםע, רי און טרייד,
 םון אויסדחק אן נעווען איז נעקראנע;

 האבעז ארבײטעד די װאם נעפיהצען די
איהס. פאר

ײ נ  סאםענט איין j״p אויך איז םיר ,
p״i נעווען ניט צװ״פעצ m יױ אונזער 

ר האט “צעבם גי«ון ^ ר  אנ;ע- אמדור ב
n זיין פאנגען n, חײנםינע די ״און 

 אי־ *וױיםצעל די אויך ײעם טארזאמצוננ
 און צעבם ױניאן אונזער אז נעחויינען

 1אי צאנע די ׳פיצדערט ער .“צעבע; וחנם
 צעצטע די םאר איז װעצכע נאםטאן,

 רטגפ » עדנער נעװארען סאנאטען זעפם
i n צו׳פםערוננס־ארניים. פאםוניסםי׳טער 

 זיײ נעזאנם, ער תאט בטצ«»טים, די
tn»iwa in פאםר די םון אמנטען די 

 אר* די אז אפפן *ניטירען און גיסטפן
i אין נ«חן זאצען בײםער n •פאםוניסטי 

n rבאצעכאטים די <ױיצ ,ױניאן*, ר 
 ײעצען ארבײטער די ווןן *ז נצזינען

ר פארצאזען ״ן  זיין ניט װעט ימיאן, ז
 פאנ־ יתיאן די m inn»p זא< עס ותר

 די איו mini אפנעחים זאצען ויאאנס
n  *way . i m r ,זאנם נאצעבאםים ip, 

 בייט1א זײער אז אויםנעםינןן
mb* אוםזיםט נעווען איז פאםוניטטפן רי 
w ארב״םער י1 »ז און nror פאראײ־ 

 פוניד אצע m irony• וחנצפן און נמט
 «*y זאצען אנוײםענט ױניאן on טיו טס

•inm מזזיט
ד ח ת ט אטדוד נ מנ ע  עם־ י1 אוים ל

מ in צי p v, נאטים9»צ3 די װאו yn* 
m סים נאגחוט זיך m קאסוגיטטײ 

r u m y t r •  imp און amp ד בצ מ׳  איי
i/iry* ױ מירמ iQ ו י ו ס ן ו  r״ מ

j n m אימעגנ w r ד י ח
,I f w  n

 דארםען זײ װ^ען סעואן נעססטען ¥וס
t ןווױק fn ן^ • ױני די אנ ק

 אוים־ װערט חנדע •טדוד׳ס נחדער
 -M חטרזויגע און סיט גענוסען

י¥דיספע;טען,
 געװען איז דעדגער צוױיטעד דער

 װעאכער נרעסאאו, י. וױיס״«^דדעגט
 דערמהאט רעדע חטרציגער ט אין ח*ט

 באשםיםט חאט אינטעת^אגעא n װי
 כאסטאנער די העיפען צו קאסיםע א

 און אויפאעפעז דרעסמאכער און היטימ
 ױניאן, די ױדאן. זײער נאםעסטיגען

 אאע ד* טדאץ #יעבט געז^גט, ער האט
 װערען װאס ?אאנגען, םאראדסדעריעע

 דארף סען איחז־♦ װענען םאדיפפרײט
 יר דער העאםען געזאגט, עד האט גאד,
 צוריק און נאםעסטיגען צו זיר דאן,

 האט ער טרײד. אין מאכט א װערען
 ױגיאן טרעסערס די זוי חןרצעחאט אױך

 איז םארםרעט, ער וועאכע ,35 אאחאי
 זא״ ■רעסערס אאע אז פאראינטערעסירט

 זײער אין םאכט א זוערען צודיק אען
 באדינטנגען. ױגיאן די קרעעז און ױניאן

 האכען קאםוניסטען די וױ מיאדערט ער
 ױגיאן, יארחער נױ די געםאבט חרוב

 דער און יעטאאץ דער געװען איז ורנאכע
 בא־ ארבײטער גאנצער דער פון םוסטער
 טע־ די װעגען דערצעהאט ער װעגוגג;
 כא־ וזאבעז קאםוניסטעז די װאס טאדען

 צױ דעם אונטערצוגראבען ̂וויזי גוצט
 יױ זײער צו ארבײטער די סון טרויען

 צו געאונגען איז זײ װאגען ביז ניאז
 מא־ חרוב און ארבײטער די ם^רםיהרען

w ארבײטער די ברײנגען און ױניאן די 
 װעאכער איז אאגע שרעיזאיכעד דעד צו
 זזאט איצט, און איצט. זיך געפיגען זײ
 ארביײ יארקער נױ די װען געזאגט, ער

 ̂שויז באגרײםעז און ארום זיך זעהען טער
 אין ארײנגע^צעיט זײ חאט עס װעד
 קאםוניס־ די האבען איצט אוםנאיק, דעם
 ערטער אנדערע זרכעז אנגעהױבען טעז
 זײ און צועטערונגס־ארבײט זײער םאר

 באסטאן. אויף םארמאסטעז ?יד האבעז
 הײנטיגער דער םון אורטײאענדיג אבעד

 ער האםט נעזאגט, ער האם פארזאםאונג,
 געאיג־ ניט סאם״ניסטעז די ׳וועם עס אז
 די אויןי אוםגאיק דעם בדענגעז צו געז

 םון קאמיטע די ארבײטעױ. באסםאנער
 געזאגט, ער האט אינםערנעיטאנעא, דער
 טיהרען צו באסםאז יןײן געקומען ניט איז

 אאץ קאםוניםטען. די מיט קאסןי א
 איז געזאגט, ער דאט וױילען, םיר װאס

 גע־ דער אויןי ארבײטעד די ײארענען צו
 םאריטטאד* צו הערפען.זײ צו און םאהר

 די צו אפעאירט עד רײהען. זײערע הען
 געגען םאראײגיכט ביײבען צו ארבײטער

 אינ־ דער מיט צוזאםען און ^זונאים אאע
 און גרױסע א ״עאפען טעדנעשאנעא

 די באשיצען זאא װאס ױניאז, שטארקע
 אין אדבײטער די פון אינטערעסעז

טרײד.
 אוים־ ווערט רעדע ברעסצאו׳ס כרודער

 אפאאדיסםענטען האיצעע מיט גענומעז
םארזאטעאםע. איצע םון

 אײדדשענט ביזגעס דערנאו רעדעז עס
אנ^טאט איטאיליעניש, איז טאראביטא

 צד איז, װעאכצר נינפא, װײס-פרעזידענט
•גמיענענהײםע?, ױניאן װיכטינע איב
 און סאסמיטינג, צום סומען געיןע;ט גיט

 דער םון גרײדז״עעס, כתנעדזקער ביוגעס
 װעי״ ױניאן, יןײכאר סענטראי; באסטאן

 באססאז די אז פארזיכערט האט כער
 צו גרײט איז ױגיאן יןיינאר סענטראי

p רי ^וטיצען ^ p אין דרעסמאכער און 
 אונטער״ װעימן זײ װאס ?אמןי, יעדען

געסען.
 געװען איז רעמער אעצטער דער

 װען האכטאן. ד^וילױס וױיס־פרעזידעגט
 ברױ פארגע^טעילט האט ט׳צערמאן דעד
 םאדזאמעילטע די האבען האכמאן, דער

 אװאציע. הארציגע » געגעבען איחם
 באם־ אין יליכ^נג א איז חאכסאן ברודער

 גע־ האט ער װאס אױפנאמע די און טאן
 באגײסטער־ די דערסאנט האט ?ראגען,

 װען צײט דער אין םארזאסלונגען טע
 דעם אנגעפירט האט האכםאז ברודער

 באכטאנער די פון סטרײ? דדטענעראיל
דרעסמאכער. און ?לאו?

 יעטא־? געװען איז האבמאן ברודער
 אױפנאםע הארצעער דער םון געריהרט

 דרעס־ און ?ילאו? באסטאנעד די װאס
 ער און גענעבען איהם האבען מאכער

 דער כייט רעדע זײן אגגעפאנגען האט
 צו 'געװאוינט איז ער אז באסער?ונג,

 װע״ ארבײטער באסטאנער די צו רעדען
 װגיאךבאדיננוגגעז, און א״בײטס־ :ען
 צו איהם םאר שװער איז איצט אז און

 טעפעס. אגדערע װעגען זײ צו דעדעז
 גע־ ער האט דערצעהאט, מיד האט מען

 קעם־ ארבײטער באסטאנעד די אז זא;ט,
 צויליב פארװאס? זיך. צמישען םען

* װאס?
 די שייצדערעז צו אן דאן פאגגט ער
 ״?עמפער׳״ די עס זײנען װעילבע טיפעז,

 ״ױדאן׳/ נײער דער פאר באטטאן אין
 פארזאמעלטע די פון געאעכטערם די און

 ברודעד הא^. גרויסען איגעד׳ן היצכעז
 ד^זיגע די גוט, זײער זײ ?ען האכמאן

; פאר ^לעמפער״ ״ ם ז י נ ^ו  האט ער ״
 פון צײט אין זײ םון צרות גענוג געהאט

 דאן אבער סטרײ?. דדטענעראיל דעם
 קא־ ?ײז געטדאגען ניט נאך זײ האבען

 וײ האט םען איז סאססע מוניסטײטע
 פאחטױנעז די םאר באטראכט דעמאאט

 פאר־ זײנען און געװען, זײ:ען זײ װאס
 באסטאנער דאזיגע די כדי און ביליבען.

 אײג־ םיהאען ניט זיו זאיצען ״קעםפער״
 די םון טיפעז די אויך ער ^יאדערט זאם,

 זײ אז צײגט און ״םיהרער״, יאר?ער נױ
 זעיצבען דעם פון געשניטען אצע זײנען

 זויאען זײ אז אן צײגט ער םאטעריאיל.
א האבען זאילען ארבײטער די אז ניט

 ארכיי- די צונחמעז וױאען זײ ױגיאן.
 ניט זיר ילאזמן וחנצכע ױגיאנס טער

 אונ״ חאם״גיסטעז. די םון ?אנטראאירען
 קײן ניט מאכט ער, זאגט ױניאן, זער

 טון סיטנילידער \vm דיס?רימינאציעס
 איבער- אדער גילױבען איז עס װעיכען
i די צײגונג. im o '^ P ,זאגט אבעד 

 און ױניאגס די פארכאיעז װיאען ער,
 •אאיטייעע זײערע םאר אויסגוצען זײ

 םאר־ זײנען אסוניםטעןp די צײע?ען.
 אגצוהאאטען ער, זאגט איגטערעסירט,

 בא־ זיך ?אנען צו כדי סטרײקס ילאנגע
 די םאכען זײ אז מאס?װע אץ ריהמען

 פון יצײדען די אפערי?ע. אין רעװאאוציע
 םאמיליעס זײערע און סטרײ?ערס די

 דאן מ^דערט ער אן. ניט זײ געהט
 די געמאכט האט עס װאס איינררו? דעם

 איז ראטשטײן געםבצער דער אז גײעס
 קאםוניסטײ&ע די מיט םארבונדען געװען
 ער, זאגט באסטאז, אין ברעכער. ױגיאז
 םאר- איז אגענטעז זײערע ארום געהען

 באסטאנער די אז ^אננעז שפדײטען
 ‘ניט ׳טוין האבען דױעסםאכער און קילאו?

 א דאך םיר האבעז אט ױגיאן. טײן
 פאר־ דער אױוי אן ער צײגט — !ױגיאן

 !ױגיאן אוגזער דאו איז אם ~ זאסיוגג
 האאט אפאאדיסטענטען םון מטורם א און
טינוטען. אײניגע םאר אן

 קא:״ די װענען דאן דערצעהאט ער
 אפנעהאל• ̂עויז זײנעז װאס סערענצען,

 מאנופע?״ באסטאנער מיט געװארען טען
 כיאנופע^טױ די װ;ןאכע בײ טעורעיס,

 די אז געיוארעז, געװארענט זײנען רעדס
 באאע־ די אז דעראאזען :יט װעט ױניאן

 -tfp דעם סיט באנוצען זיך זאאען באטים
 אפ?זא* דערװײ^ אוז טופיעיל מוניסטישעז

 ישע״ די איז קאנדימאנס ױניאן די םען
פער.

 צו ארבײטער די צו אפעצירט עד
 ילא״ גיט און םאראײגיגט פעסט עטעהן

 ?אמוניסטען די םון אפיצרעקעז זיך זען
 זאגט ױגיאן, די באילעבאטים. די םיט
 ארגאגיזאציע די פארפעסטיגען װעט ער,
 ווען צײט די קומען װעט עס װען און
 אגרי• דעם באנײען דארפען װעט מען

 די װעיען באלעבאטים, די םיט םע:ט
 איכדשטאנד זײן א״בײטער באסטאנער

םאחןרוננען. זײערע דורכצוםיהרען
 אוים״ איז רעדע האכמאן׳ס ברודער

 האר־ און ל^ננע טיט געװארען גענומען
אפצאדיםםענטען. ציגע

 פאזען י. ברודער &ון פארשצאג א
 אײנ־ צו אנגענוטען אײג׳שטיםיג װערט
 אדדע־ צו שאעזיננער פרעזידענט ^אדען
 באס־ אין מאסמיטינג צװײטען א םירעז
ט#ז.

דהרלןװסן צו ניט כאשליםט כאארד דזשאינם ױ
נס״8נידיש8רנ8רי ״פײה שום סיין

 פאר״ זיך האט אוגז, פעלדעט פען װי
 פאד־ אונטעד פירםעם עטיליכע גלוסט

 פיוגי• צו אויסרײדען פאלליטע שײרענע
 ״ריארגאניזײיטאנס״ םײ? מיט םזל רען
 אר״ ארוגטער״שיקען סמך דעם אויף און

 די צװישען ׳טעפער. די םון בײטער
 זײ װעט עס אז דענקען װעלכע םידמעס
 געםינען ױגיאן די אפצוגארען געליננען

 װיכטינע און אילטע אזעילכע אויך זיך
 און מאדיס ג. א. װי מאנופעקטיטורערס1

 א. פון יטאפ דער בראדערס. ?ילייגער
 עלטסטע די פון אײנער איז כאדיס ג.

 אר־ עס און יארק גױ אין שעפער דרעס
 כייסטענס ארבײטער, 40 דארט בײטען
̂כע פרויען,  דעם אין עוין הארעװעז װעי
 20 העכער םון משך א שאפ זעילבען
 די טאקע איז װארשײגיליך, דאס, יאחר.
 נײעם א וױל באל דעד פאדװאס יסיבה,

ארבײטעו. סעט

מייהערס וועס פשילדרען
ספױיס נענעראל צוס זיו נױיפען

)tit• 1 •דן («לום

 װײס־»רעזײ ,91 ל*?*ל םון נעדדעער
עם זועאשער נריגבעת, הערי דענס  ̂ו

 אין אווענט, שבת *טאםםיגדעז
עוו. סע?אנד 76 רעסםאראנט, רומעגיעז

 דריײ דאם מוין איז נרינמגמ ברוחנר
 צא?אצ סים׳ן פארבונדען יאחר צזונטע

 האט צזרי? צײט קורצע א מיט .91
 צו באעאאסען נרינבערג <וײס״פחנזידעגם

 אין ו*טט מעגעדזשער זײן םון רעזינגירעז
 האט מעםבערמי• די;אנצע ױניאן. דער

 און חגזיגנאציע זײן צודי?געװיזען אבער
 *Dp? םון אײנםאוס איז חילזי דעד םים

 נעאונגען איז זיגםאן בתדער •רעזידענט
 רי אין זאל, ער אז באוחנגעז, צו איהם

 צודי?ציהען ױגיאז דער סון איגטערעסען
 צײט ?ורצער א מיט חנזיעאציע. יײן

 גײע םארגע?וםעז װידער זײגעז צוריק
 גרינ־ בו^דער און יא?אל, אין אלעק^אאנט

ת ע  װײ םא^ דרײצעהנםעז צום איו נ
 םעגעדדמר *לס געווארעז עתוײ^ם דאד

 צו חאס דיםעםבאחאיא &**ל.
ר מ אי אראגיי וױחם ואצאמגחייט ח

 ג^ײכ־ און באג?עט מצוה בר א זשירט
 עה־ דעם אויסצונוצען באעלאסען צײטיג

 פאר מעגעדזשער זייער םון רעךאװענט
 איהר און ױניאז דער םון איגטערעסען די

 דיזער בײ ערכדנטערע/ צו מעםבעחשיפ,
 ארנאני• מון ערעםענוננ די נע^עגענהײם

זאציאנס־יןאטפײן.
 םארדיגטער דער אז זיכער, זײנען םיר

 זײן װעט גריגבעדג ברודעד םאר באנ?עט
ערפאלג. ^טעהנער א

 באטײציגען זיך וועילען בא:?עם אין
 אינטעמעשאגעא דער מוז אא?אאעז אצע
 םון מיטגילידער די און יארק נױ אין

באארד. ע?זע?וטױו דזשענעראיל דער
 צײט ילעצטער דער םון םשך אין

 םון ארױס באאעבאמים פיאע זײנעז
 זײנען זײט אנתנרער דער םון און טרײד,
 בײ שעיער. נײע צו:ע?וםעז װידעד

 נא־ זיר האבעז אוםשטענדען אזעלכע
 גאך ם^ע אנזאםילען געסאכם םיראיך
 שעפער ס?עב דיזע און שעיער, ײניאן

 אמאניזי- צו אנסשצאטען ױניאז די איז
in חנם דירו jjtuwp גענעראיצ 

םםרײ^

שאי, זײן איצט מופט דאדיס מר.
 דא־ דער בײ אז געגלויבט, האט ער און

 גע• אױך אים ותט געלעגענהײט זיגער
 ארביײ סעט זײן אויסצוטױשעז ^יננען
 ענטשײדען אכער האט ױגאן די טער.

|p אויף באשלאסען  דעױ•’ צו ניט אוםן ״
 ארויםװארםען זאל פירםע די אז ילויבען,

ארבײטער. אילטע די
 םארי אויך איז םאיל עניליכער אן

 הערנער פירםע קלאוה דעד בײ געקומען
 באשעםטיגט זײנעז עס װאו בראדערם,

 אויסרײד, דעם אונטער אדבײטער. 30
 ביזנעס, זײנע םארק^ע:ערען ווייל ער אז

 געװיסע א אראפשי?ען געװא<ט ער האט
 אים, האט ױניאן די ארבײטער. צאיל

 גיט איז דאס אז אגגעצײגט, גלײך אבער,
 זעלבע די װײל בלאף, םוילער א װי מעהר

 און האגטרא?טארם, באשעםטיגט םירםע
 אז דערלױבט, ניט אופן ?ײן אויוי האט

 םון טײל א אראפשיקען זאל םירפױ-ג די
ארבײט. דער םון ארבייטער די

 סמווסםאכער וואוםםעד
 פרעזידקנם כאגױסען

שלעזינגמר
 װאוםםעד די םון נאטען דעם אין
 לאסאל ױגיאן, מאכער דרעס און *הלאו?

 גארםעגט לײדיס אינטערנעשאנאל ,75
 א אױוי םיר האבעז ױניאז, װאירהערס

 נאװםמנר, טען26 דעם פיטיננ ספעשעא
 אױםדרײ רעזאלוציע א אננענופען ,1928

 צױ און צוםרידעגהייט אונזער ?ענדיג
 «חד נײעם און אלטען אוגזער צו טרוי

שלעזיגגער, ברודער זידענט,
 נײע זייגע םיט איהם באגריפען סיר

 אין אז םארזיכערען טיר און םיליכטען,
 נארמאלער און נעזונטער א םאר לאםןי
 האבען ער װעט ױניאן מאכעי סל^ס

 שטיצע די וױ גוט אזוי שטיצע, אונזעד
 וױלען װעלכע כרידער, ױניאן אלע פון

 שטארתע און גרויסע א וױדער זעהן
ױגיאן. םאכער דרעס און ?יאו?

 ערמאלג גרויס איחם װיגשעז םיר
אוגנמרנעםוגגאן• נײע זײנע אין
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ן ר או ע ל ג א ן נ ע ד ע י צו ר . ד ען ם א מ

?לאו?־ טויזעגט םינוי םון מאסע א
*n ,מיטװאך האבען װאס דרעם־מאכער 

 ,1928 דעצעמבער טען12 דעם נאכמיטאג,
 אפע־ מאנהעםען גרויםע דאם איבערפילט

 און סטריט טער34 דער אױוי הויז רא
 צו צוגענאגעלט זוי האבען, עװענױ, טער8
 זיך נײגעריג?ײט גרויס מיט פלעצער, די

 •רעזידענט םון רעדעס די צו צוגעהערט
 און נינםא פרעזידענטען װיגס שלעזינגער,

אי־ מענעדזשער גענעראל און דוביגסהי

 דער געװען איז זועלכער נאגלער, זידאר
מיטיגג. דעם םרן טשערמאז

 דער מיט האט מאסע געשפאנטע די
 אויםגענוטעז אויםםערלזאמקײט גרעסטער

 און רעדעס געהאלטענע די פון זאץ יעדען
 טאן צו געהאט האט װאס פונ?ט, יעדעז

 און ױניאז דער םון אײניגלײט דער מיט
 אפלא״ באגײסטערט און שטאר? האבען
 דער בעםאר לאנג נאך רעדנער. די דירט

3 אזײגער אנגעםאנגען, זיך האט מיטינג

m ט ר קמאכער הונדע  פאלקס בײם קלאו
ט קע אנ ם פאר כ ױדענ ר פרע ע עדנג של

 מוזען הונדערטער געפאקט, פול גאלערי דער מיט האל פאלאם פארקװױ דער
 הונדערםער פרן און לאקאלס אלע פון פארמרעםער — צוריקערען. זיך

 גאגצער דער םון םארשטעהער — באנקעט. בײם געװען זײנען שעפער
 גרױםע איהר און ױניאן דער העלפען צו בארייים באװעגונג ארבײטער
 װײגבערג, י. װלאדעק, כ. ,,דובעםקי װאל, םעטױ הילקוױט, — אויפגאבע.

 אײנטערעסאנטע האלטען באראף ברודער און פײנםטאן זאריצקי, פעגקין,
 צוריקצו־ ענטשלאסען זײנען קלאוקמאכער די — רעדעס. באגײםטערםע

םאכט. אלטער איר צו ױניאץ די ברענגען

 געצױנען שױן זיר האבען נאכםיטאג,
 האל. מיטינג צום ארבײטער מיט לײגס

 4.30 זײנעז טעאטער םון טירעז די ווען
 גע- גרױסע די איז געװאח, אויפגעעםענט

 אי- <״טנעל גאלעריעס םילע די כױט ביידע
 האבעז טויזענטער און געװארען בערפילט

 ״1צ זיך און דרויסעז אין בלײבען נעפוזט
אוזײם. רי??ערען
טא• דרעס און הלאו? טויזענטער דיזע

 אוים׳ן מיטיננ צום גע?וםען זײנען כער
 װעיכע באארד, דזשאינט דער םון רוף

 עטליכע מיט גערוםען כױטיננ דעם האט
 האט װעלכער ליםלעט, א דורך צורי? טעג
 פרעזידענט אז אננעזאגט, םאסע דער

 גע• דער םוץ נאמען אין װעט, שלעזיגנער
 פארעםענט־ באארד, עקזעקוטיזו :עראל
 און ױניאן דער םון פראגראם דעם ליכען

 דער םון םאדערונגען די ארױסשטעלען
 אײדער נאך באלעבאטים די צו ױניאז

 אויס. נעהט אגרימענט הײנטיגער דער
 פרא- אינדוסטריעלען דעם כדט צוזאדען

 עהזעקוטױו גענעראל די אױך װעט פראם
װי פלאן דעם פארעםענטליכען באארד

 אין ארבײטער אלע םאראײניגעז צו אזױ
ױניאן. אײז אונטער טרײד

 געװארען ערעםענט איז סיטינג דער
 טשערמאז םון אװענט אין 5.15 אזײגער

 ברודעד םון באארד, דזשאינט דעי םון
 ווער־ קורצע אין האט װעלכער סטאלער,

 און םיטיגג םון צװע? דעם ערללערט טער
 מיטיגג, םון טשערמאן דעם םארגעשטעיט

נאגלער. איזידאד ברודער
 צוזאמענגעלױ הײגט זיך זײגען ״מיר

 — אננעםאגגעז, נאגלעל14האב — מען,
 םאד מיסיע היסםארישע א ערםילען צו

 דחוס און ?לאו? די םאר און ױגיאז אוגזער
 צו געקומען נישט זײנעז מיר מאכער.
 דערםאר בא?ומען צו און םראזען װארםען

 םאר• צו דא זײנען מיר אילאדיםמעגטען.
 זײגען עס װעלכע פון םראגען, האנדלען

 ױניאן דער םון עקזיסטענץ די אפהענגיג
 ארבײטער טױזענטער םון לעבעז דאס און
 דעם אױף איגדוסטריע. אונזער אין

 דעם לעגעז מיר װעלען מיטינג הײנטיגען
םאראײניג״ באנײםער א םאר םונדאמענט

)2 ויי• »ו««י ו«לוס

:v \v v\ באנ?עט, א צו מיר זײנען
 דעמאנ״ א מיר האבען ראפען8ג^ און

 .דרעםםאכער און ?לאו? םון סטראציע
 שטאר־ א םון װידעראויםבוי דעם פאר
 אײנ־ דיזער ױניאן. רןיאו?טא:«ר לער

 מיר װען בא^מען ;יײך זיך האט דרוק
 אגשטאט האל. צום צונעשומען זײנעז

 געװעהנליך וױ נעלאסענ?ײט, בכבוד׳יגע
 אננעטראםען מיר האבען באנשעטען, בײ

 בײ געװעהניץ־ זעהט מען װאס בילד, א
 אראנזש־ די םיטינגען, פאלקס גרױסע
 הילפ־ געשטאגען איז שאמיטע סענטס

 גע־ נישט זיר און איבערראשט און לאז
 הרג־ די םיט געבעז עצה ?ײן קא:ט

 װאס דרעססםאכער, און wtfp דעיטעד
 זײער באגריסען צו גע?וםעז' זײנען

םימבאל דעם אלס פרעזידענט אלט־נײעם

ס
ט ל א ה ג ש אי בני י צי ר א פ

I 1נוםע ,נערעבטיגקײט״, I ם------------36
 מיטינג. חויז אוערא םאגחעםען .2 זײט
 אסאםי־ קלאוק די *ו פאחןרונגען .3 זײט

. ױגיאן. ®אקערס — ^ײ׳יאכס.
 אײלאגד לאגג ,20 לאקאל נײעס: .4 זײט

.62 לאק. םאנפרעאל, פאראגפא, לאקאוס,
 ײלידעלפיער נײעס; ׳■יקאגא״ער .5

גײעס.
• עדיפאריעלם.

 לאגג ח.—יאחר פיר לעצפע n אין ״ _ .
 חעלין. ס. — *ײמ־גאפימו ױניאז .8 זײט
 יראנ״ סיז באנקעפ; 91 לאקאל .9 ?ײט

 ס. — אװענ® גליקלינער א ;ציסקא
קאבאיןאװ.

אינ•10 זײם די ^י ח. — וײעס נאמיד .

זײם

 פון װידעראויםבױ דעם םאר שאמןי אין
 םעסטוננ. דרעסמאכער און ?לאוש דער
 געלונגען עס איז סאטערניש מיט סוים
 בארױ צו שאמיטע אראנדזשמענטס דער

 םא:־ לײט, ױגיאן אנטוישטע די איגען
 בא־ געסאנט נישט מער האט מען װעלכע
 צו־ זײ האט מען און ילאץ שײז ^ןומען

 זיג״בא:־ גרױםען דעם אויוי אז געזאנט,
 אלעמען םאר באשטיכיט שיין װעט שעט
אױסםעהלען. נישט פלאץ ?ײן

 אלעם, פאר םריהער איז, באנ?עט דער
 פון באנשעט רענ?־אוךםײל א געװען
pwp הערליכע א און דרעסמאכער, און 

 פרע״ םאר דעמאגסטראציע אויפריכםיגע
 א׳גײעזענדע די םאר שלעזיגנער. זידענם

 אוגטעד״ צו שװער נעותן איז האל אין
 באנשעט ױניאן א דאם איז צי שײדען,

 עט און באנקעט. שלעזיגנער. א ארער
 בא־ אויך און װאונדער ?ײן גאר איז

 שלעזיג־ נישט. צוםאל שיין גאר שטיםט
 מיט םארבוגדעז אזוי איז לעבען גער׳ס

 און ױגיאן דרעספאכער און ?לאוק חןר
 דרעס״ און שלאו? די םון האפענונגען די

 װעט שלזןזיננער ■רעזידעגט אז םאכער,
 איז ױגיאן, אלטע די צורישברענגען זײ
 אז אײננעםיאנצט, שטארס אזוי זײ אין
 אײנס אפצוזונדערען אוםמעגליך איז עם
 איז שלעזיגנער ווען צוױיטע. דאס םון

 איז באנ?עט םון האל אין ארײמע^םען
 ענטױ אזא מיט געװארעז באגריסט ער

 לאזט עס װאס װארימשײט, און זיאזם
 באשדײבען. גארגישט ווערטער םיט זיך

 די פון אויםגעחויבען זיך האבען אלע
 אנטוױקעלט זיך חאט עם איז •לעצער

 און באגײםטערונג פון בילד חערליך א
 באנלײט געוחנן איז וחנלכעם ענםוזיאזם,

 אט םון אז פארלאננ, חײליגען א םיט
 בױען אנפאננען זיך זאל ענםוזיאזם דעם

 ברי־ אלצ פון חילוי חנר םיט ױניאן די
 כױם נדליךf אז און םרײד, אין דעד

 1סי וא< כחות טאראײויטמ
in n er « יסןײימ די

קמאכער ױ צו ױ פװ קלאו !יארק נ
.1928 דעצעםבער, טען12 דעם

 זיך עכדיגט תשאבערם און םאנוםעקטשורערם די םיט אגריםענט אוגזער
 האט ב»ארד עקזעקוטיװ אל1דזשענע אונזער און ,1929 דזשון, שטען1ע דעם

 אםאסיאיי־ דזשאבערם׳ און םאנוסעקטשורערם׳ י1 צו ארויםגעשיקט הײנם
אגריטענט. נייעם דעם םאר פאדערוננען פון ליםטע א שאנם

 און םקײלם, מיניטום די אויף װאך « $5 פון העכעתנג א םאדערען 1םי
 אין אז אױפפאםען שםרענג זאל וועלכע .םאשינערי״ א פון עטאבלירוננ די

 װאך־ארבײט דער װערען אפנעהים זאל אינדדםטריע 1אונזע אץ שעפער אלע
 געזעצליכע די צאהלונגען, אװערטײם די זשעם,1װײ י1 ען,1שטונ י1 םיםטעם,

קאנדישאנם. ױניאן אנדערע אלע און ױם־טובים
 האבען ב^םעם די װאם רעכט רעארגאדזײשאן די 1א פאדערען, 1םי

 װערען זאל ײק,1םט חשעןעראל םאר־צװײ־יאהריגען דעם נאך באקומען
 ניט עם ז»לען באםעם זײ m איבערגעאנדערשט, אזױ און עניצט1באג אזוי

 צו און אתנםערצורײםען ,1ארבײטע די איכער כײטש א אלם באנוצען קענען
זײגען. זײ װי קלענער נאך שעפער ע1זײע טאכען

 טאן זאלען דזשאבערם י1 און םאכוםעקטשורערם די אז םאדערען םיר
 « האבען װעלען װעלכע שעפער, אױטםײד אזעלכע םיט בלויז ביזנעס

 און םטענדערדם ױגיאן אלע נאך קוםען זײ אז ױניאן, דער פץ םערטיפיקײם
_____ קאנױשאנם.

 װידער זאל פאנד עגס1אינשו 1ארבײטםלאזע חןר אז פאדערען םיר
 בײשטײע־ איהם צו דארפען זאלען באםעם די בלױז, אז און װערען עטאבלירט

 ער1 םון פאתואלטוננ ער1 אונטער “א1בױ .לײבאר א 1םא לײנען םיר רען.
 װעלכען אין 1צושטאנ דעם פארכעםערען צו פאדערונגען ע1אנדע און ױניאן

םאםענט. דיזען אין זיך געםינען ארבײםעד אונזערע
iy ? ערונגען1פא יזע1 נאכקוטען באםעם י1 װעלען i אין ליגט 1ענטפע 

חענט. אײערע
 זײט ק,1יא נױ םון 1קלאוקמאבע ,1איה װען צײם א געװען איז עם
 ינגונגען.1בא אלע נאכצדגעבען כאםעם אייערע צװינגען צו איםשטאנד געווען
 אנשטענדיגען אן מאכען צו אײר 1פא יג1נױםװענ געווען זייגען וועלכע
 פון פיל לארען1פא 1איה האם יאהר אײניגע לעצםע די חרך אבער ;לעבען
קאנ• צו אנשטאט .1שםאנ1פא גוטען און קאםפם־גײםם אםאלינען אײער

 טענליכען שוועחןן cjn אויף ןחות און אנקען1גע אייערע אלע צענםרירען
 די אין איהר האם ־כאדינגוגנען,1ארגײם ע1אײע פארבעםערען צו קאםוז

 רײםערייען. און טעאריען אויף צײט אייער פארבראבם יאתר אײניגע לעצסע
און קראגק ױגיאן אמזער איבערגעלאזען האם 1928 פון םםרייק חןר

שגע צושטאנד שװאנען און קראנקען דעם חאבען באםעם ךי און שוואן . ...crrqr»jn«איינ אױסנעטאפ.
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