
jfl

1

 דרעסמאכער און קלאוק קלױולאנועו
סטױק גענעראל 8 פאר גױט

ן וס4̂■• )1 זײט וו
 םאדעמעם, דעם וױ גוט אזױ *אטען דעם

 מאנוםעקטשורערס ױגיאן גיט די װעאכען
 און קאאוק די איינגעפיהרם. דא וזאבען

 נעזאגט, ער האט — אינדוסטרי־ע, רדעס ״
 ױניאניזירט אינגאנצען אדער װעט —

 ניט איבערהױיט װעט זי אדער יוערען
האיװאאנד״ אין יאאץ יזייז האבעז
 האבען קאאוקמאכער םארזאטעאטע די

 באשטעטיגט אפאאדיסמענטען זייערע םיט
 אנצױ נױטיג אויב נרײט זײגען זײ דאס

 גע־ און קאמף אנטשײדענעם אן םיהדען
װעא־ איבער פונקטען, די זיך םאר װינען

 קריינדאער, ברודער סעקרעטער, זײער כע
אויסגעשפראכען. זיך שעהן אזױ חאט

 ״סיטײ םון רעדאקטאר העיז, מאקס
 פובאיסיטי־ דער רײס, ריענרי און זען״,

 םעחד קאיװאאנדער דער םון סעסרעטער
 םארשפראכען האבען אײבאד, אװ רײשאן

ארגאגיזיר־ טויזענט 75 די םון נאמען איז
 םואסטען זײער ארבײםער קאיװאענדער טע

 אין סופארט םינאנציעילעז און סאראאען
 םון םאכער דרעס אזן קאאוס די פאא

 גוײ דעם אין נאר זיך װעאען קצױואאנד
םינען.
 געמאכט האט אײנדרוס אנגענעםען אן

 װעאכע עפשטײן, אנא רעדען איהר טיט
 דער םון געװארען געשמןט ספעציעא איז

 קאױױ <זײז יארק נױ םון אינטערנעשאנאא
 צו אתאנײזערין סםעשעא אאש צאנד

 ארגאניזײ צו קאמפײן דעם אין העאםען
 זי קאיװאאגד. פון םאכער דרעם די רעז
 פון םוערין אקטיװע אן יארס נױ אין איז

.22 אאקאא דרעסמאכער
 זעהר א אין האט קאטאװסקי כרודער

 אין דאס באטאנט, רעדע *ײנדרוססםואע
 סאנוםעקטשורערס די זזאבען 1918 *אהר

 װיאען אאײן ארבײםער די דאס נעזאגם,
 געםוזט האכען טיר און ױניאן חײז גים

 מא־ די האבען םיר און סטרײק א דוםען
 פאאשע זײערע באװיזען גוםעקטשורערס

 מעהר שוין מיר דארפען הײנט איאוזיעס.
 ױנ־ אונזער אגערהעסען םאר קעמםען גיט
 אבער אגערקענט, שױן זיינען מיר יאן.
 אויף םאראיינינען זיך הײנט װעאען טיר

 ער־ צו און שעפער סװעט די אפצושאםען
 ױנ״ די װעאכע פאדערונגען אאע װערבען

v מאנוםעיד די פאר םארברעננען װעט יאז 
 םיט אגריםענט אאטער דער ווען משורערם

ײ אױםגעהן. וועט ז
m זײן םון שאוס צום m ער אעזט 

 די באאויםטראגען צו רעזאאוציע א ם*ר
 םאא אין דאס ױניאן, דער םון באאממע

 מים סעטעאמענם נשטעאןמדערmצוםרי א
 דערגרײכט סענען גיט װעט ױניאז דער

ײ זאאען זוערען,  א ערקאערען קענען ז
 בעם טשערםאן רm שטרײס. דזשענעראא

 וע־ דער םאר זײנען װעאכע אאע דאם
 דער און אויפשטע^עז, זיך זאאען זאאוציע
 שטעאט עואם טויזענד־?עפיגער גאנצער

ױ אױוי זץ•  רעזאאוצי* די מענש. אײז ז
 אונטער אח אײנשטימיג אנגענומען וחנרם

m :m ym .אפאואדיסמעגטעז

ר ־ ע ד רו ס ב סי׳ ם ע ב ע ח רעד
mאיו מיטיננ םון הויפט־רעדנער ר 
 דובינ־ דײװיד פרעזידענט עסטינג מווען

 םון געסומען ספעציעא איז זועאכער ״ססי
u .האם רעדע טרעםטיגער א איז יארס 

 ארבײטער סאיװאאנדעד די גמרוםען ער
גרײט זײן צו כדי ארגאניזירען, צו ןיך

 און ארבײטס־ בעסערע םאר קעםםען
לעבענם־באדיננוננעז.

דובינ־ בר. האבען םארזאמעאטע די
 אפ־ פון דונער א סיט אױםגענומען סמי׳ן

̂ום עואם דער ווען *אדיםםענטען.  זיך ה
 נע־ דובינסטי האט גיסעא א כארוחיגט
ײ שאר אויצחנרט  קאאוס דמר פון אאגע די ז

 צאגע איהר יארס, נױ אין ױניאן םאכער
 גאך ױניאן דער םון צושטאגד תם אמאא,

 און םטרײס װאכיגען 26 טרױערעען רעם
ייצט. לאמנ די

 חד ז־אר טין ווינחאלט דער בלױז גים
n ױ חאט  קלמר זײ בײ אױםגענוםזח •ז

 שעוד די טאתע נאר סלאומםאכער, לזנגחנר
tm דין טארם. נע  r u n כדט םול געװען 

חוםאר. םיט און חװינער־מוגסט
מן ט אין צי  דאר־ אר האם םאז ווי
 •Vi א געענםמערט חאט זנם יחים צעחלם

«־ איתם האט tso utn צעסער, מנאר
 סלאומםימנד יארמר גמ די װאס

 ער סםרײ^ זײזנר דזרך נעוי\דנען וןןנען
m געטליד p v M u m ו א ך ו  ט

n רי אין <עזױנסען

קאמוניםטישען דעם נאך :געװארען
 געארבייט קאאוקםאכער די האכען םטרײק

 איצט און דאלאר, 40 םאר שטונדען 80
 רא״ 80 םאר שטונדען 40 זײ ארבײטען

אאר...
 קא־ די םון ראאע דער וועסען רעדענדיג

 סטרײס, יאדקער נױ דעם אין םרניסטען
 קא־ די אויןי םאררוםען אויך זיך ער האט

 האבען װעאכע קאיװאאנה םון םוניסטאאך
 ■אססוױל שםוציגעז א אדויסגעאאזען שוין
 םארשטעהעג״ דעם רופען זײ װעאכען אין
 קא־ ״די סטרײק״. ״םעי? א סטרײק דען

 ערקאערט, דובעסקי האט — םוניסטען,
 מאטעריע־ ׳גוטע פאר זיר דערשרעהען —
 זײער ארבײטער. פאר באדינגונגען אע

 ארביײ דער װי אאנג אזוי אז איז, באגריף
 קײן ניט ער איז צרות אויוי ניט איז טער

 שאציאאער דער םאר מאטעריאא גוטער
 םארשטעהענ״ דעם רופען זײ רעוואאוציע.

 זײ װײא סטרײק״ פעיק ״א סטרײס דען
 26 קײן זײן ניט װעט דאס אז וױיםען

 פאר־ ניט װעט מען ארץ סטרײס וואכינער
 מיאיאן האאב א און דרײ קײן טאכאעװען

 רעmג8 און קאמוניסטישע •סאר דאאאר
צװעקען״
 צװיײ פון שטארקער ביאד אײן מיט

 צושטע־ די דובינסהי בר. שיאדערט טען
 האבען קאםיניסטען די װאס ראאע רעגדע

 באוועגוע, ארבײטער דער אין געשפיאט
 טעג די אז םײעיאיה ערסאערט ער און
 שוין זײנען שארלאטאנמס דאזיגע די םון

 דערהענט שויז האבען אאע םאראיבער.
 רעכט־ יעדער און קאאיר ריכטיגען זײער

פארדאמט. זײ האט מענש דעגקענדער
 טוי- צעהנדאיגער רי םון נאמען אין
 קאאוקםא־ זיגרײכע ארגאניזירטע זענחגר

 פרעזידענט עקטינג דער םארשפרעכט כער,
 דובינסקי, בר. איגטערנעשאנאא, דער םון

 םיגאנציע־ און מאראאישען םואסםען דעם
 קאאוה־ קאיװאענדער די םאר םופארט אעז

 גע־ געהאאפען אונז האט ״איהר מאכער.
 װען און יארק, נױ אין סטרײס דעם װינ־ען
 קאיװ־ אין םטרײס איז ארוים װעט איהר
 ארביײ יארהער נױ די אײך װעאען אאנד
פראצעגט״. הונדערט העאםען טער

 8 נאך געװען שוין איז זײגער דער
 זײן געענדיגט האט דובינשסי בר. װען

 װאס דערויף אכטענדיג ניט און רעדע,
 דעם צו געסומען זײנען ארבײטער אאע

 פיאע און ארבײט דער נאך גאײך מיטיגג
 גע- געהאט ניט םאםער קײן נאך האבען
 אזוי רעדע דובינסקי׳ם זײ האט נעםען,

 אי־ די פון קיינער דאם םאראינטערעםירט
 גיט זיך האט םארזאמעצטע טויזענד בער

פאאץ. זײן םון געריהרט
 נאך צוגעשריבען האט מיטינג דיזער

 דער םון געשיכטע דער צו כאאט שעהנע א
 *ועא- סאיײאאנד, איו ױניאן קאאוסםאכער

 אינטערעסאנט. גאנץ אויך אזוי איז כע
 מוט צוגעגעבען האט מאס״םיטיגג דיזער

 ױניאן רm םון םיהרער די ׳גלויבען אזן
 אן אױוי םאנוםעסטשורערס די האט און

ײ דאס אנגעזאגט, וועג איגדירעסטען  זא״ ז
 פאר־ און אנרימענט נײעם דעם סײנען לען

 Dm םון סטרײס דזשענעראא א םײדען
 סאױר אין טרײד דרעס און קאאוק גאנצ־ען
אאנד.

פראנט טאכער דרעס אױפ׳ן
ס וײעף לואיס כרוחןר v #רנאניזירען *ו נאעטיג y n .ת»גי״ — •רעסערס * 

ען קעםפיץ זמזניאנם מז « פויען אין נמכער דרעס נעגערמען *וו ;ju

o סים *וז«»טענה*ננ אין n מא־* 
 ררעם־טריוך אין «״|o«p נחאןוי^נם

 ?וכמנדינען *וס פ<ורברײטונגען די איז
 ■חןסערס די eyn םטרײס, נענעראל

טר־ m <וננעםי«נניען 86 ױניאן
ררעם די *װי׳ןןען נאגיזא*י«ונס

 *ו etfn ױניטו ■רעםערס די ■רעסערס.
 לוזדם ברוחנר כא׳פטיםט pjmv דיזען
 םון טשערסאן נידאיצטיגען דעם ריעוי,

*)35 *$p ט»ו ביזנעם «צם  טײרד»«»
 פון װעם װעלכער םאכער, דרעס די

 דעם ױידםענען ס*ע«יע< זיך tv איצט
 ררעם די *װישען דרײזו *רנאניזאצי^ונס

■רעסןרם.
 אזיעער, 10:30 שבת, דיזען אויןי

 םון םיטיננ * ױני«ון ■רעםערם די רוםט
 עם װאו ■רעסערס דרעם איןטיװע »צע
 אם »װי מי ווערען ארומגערעדט װעט

 טרנ«• דעם םיהרען rt ערפ^צנרײכםטען
 ■רעםערס דרעס אצע דריױו. ניזאציאנם

 דער is םאראינטערעםירט זיינען װאם
ז«צ«ז װער«ז, אמאניןירט ז>צ טרײר

י ײע״נז <וענתז זיר י B*׳stnv»J’» י j 
 ברודןך *ו ײגיײו, יחגסערס דער אין

ריעוי. צואים
ק «ום געחען םיר ווען מ  זועיט י

in דער אינעחטצטען נראר tn v םיםימ 
 רחןם• אין טרבייטער שװארווע די םון

 וױיס־»רע• רײדען םיטינג נײם טרייד.
 רינדאצןו פייי■ א. ;האכנמז זירענט

 w סאייימ די םון פרנפנייזער דער
עייעצז די »יז ■ארטערם,  פתפניי• םי

פינ?כי. א. םצאריא זערין
 אן בצויז איז םיטינג דאזינער דער
 חאצ• «ו ?יר נרײט ױניאז די אגסאנכ.

 *ארשוריי• אח םיטינגעז רײחע s טען
ארבייטער. די יװישען ציםצעטס טען

 ארנאני• די *ו איעצירט ױניאן די
 אויפ• די *יוזען «וז דרעםםאפער זירטע

 נענעײארנייםעד, די פון כיערסזאמהײם
ײ וחןצכע סים ה באנעגענען ז  דער *ו יי

 זיד זײ נדי ױניאן, דער םח ארבײט
 אר• דעם םאכעז ױגיאן דער העצפען צען

ערפאצג. «ן פאר האס<ייז נאגיזאציאגט

 םיס אינסמלירס נעאםטע ױניאו מאכער ריפער
בלומעו און רעדעס נאגייסטערסע

 קא־ סטײוועסענט נרויסע דעם אין
 עװעניר םעסאנד דער אויזי האא, סינא

 דאתערשטאג םאריגען איז יארלן, נױ איז
 םי־ אינסטאאײשאז דער םארגעקומען

 םון בעאמטע ניײערװעהאטע די םון טינג
 .17 אאקאא ױניא?, מאכער ריםער דער
 רײ מים נעפאסם געווען איז האא חגד
 םיאע מיט באצירט און מאכער פער

 צוגעשיחט זײנען וואס באומען, בוהעטען
 אא־ מאכער קאאוק פיאע םון ןmגעװא
 די איז ריפערמאכער די פון און קאאען

שעפער.
סעקרע־ דער באראוי, אב. ברותר

 אינטערנע־ רm םון זשורערmט טער
 ניײגע־ די אינסטאאירם האט שאנעא,
 פאסיגער א אין און בעאמטע װײאטע

 װעי־ גערעדט ער האט רעדע שעהנער און
 די םון אויםגאבען און פאיכטען די געז

 צו און מעמבערשיפ דער צו בעאםטע
ױניאן. דער

 בארד, דזשאינט דער םון נאמען אין
 דער באגריסט מאכער ריםער די האט

 נאג־ איזידאר מענעדזשער, דזשענעראא
 באגײםםער־ א• אין האם װעאכער אער,
 פיאנער די אויםנערעכענט רעדע טער

 דער םאר םאכער ריפער די םון ארבײט
ױניאן. מאכער קאאוש

 אוים״ איז כאגײםטערונג גרויס מיט
 נינ־ װײם־םרעזי^ט געװארען גענומען

 םיטיע צום נעקוכמז אמ װעאכער פ^
 אא־ פון מזעקוטיװע גאנצער דער םיט
וט װעאמר און 48 קאא  געהאאטען ̂ו

m הארציגע און שעהנע א m.
 אויך . ה*מנן רעדעס באגריםונגם

Djm־עסס חגר געהאאטען 'tm B דער פון 
 צבױן, גענ. ראזענבערנ, אינטעתעשאנאצ,

 ״גערעכםיר im פון רעדאסטאר דער
 פון םענעדזשער אםאציגער דער קײט,״
דזשיי־ םארים ״מעץ נעג ,17 אאקאא

פרעםערס דרעס אה סקויוט קלאוק,
̂צ יעיאן, אױפםערהזאם—35ל

ר אדערען מי s פ r n ע ל ס פרעםערס, » א ען װ ט ײ ב ר  א
ם אױו* ע ען פר שינ א ט מ ען צו ני ט ײ ב ר ח א ע אױ ײ סײנ ש א  מ

ען ען נ א איז עם װ ט ן ני ע קיי ל ט. רואד םו ײ ב ר א

ץ ער קי ם ע ט איז פר ט ני ב ױ ל ר ען צו ע ט ײ ב ר ח א  א אוי
סיננ ע שין םר א ע א אהן מ ל ע עצי פ ץ ס ש א נ מ נ קי ר אי ד װ אר  ק

ג5 לאקאל פון

ר ױ עז נ ער אד ױ פ ע פ1א ל ס א סער ם פרע ען צו ני ט ײ ב ר  א
ם טיי ר ע װ ען א איז װ אן ס׳ אר ע פ חר ע ל ל ע נ ע בי ד ר א ב

ר וועצ׳זן םיטצען שטחנננע מ ומאמנ יזמינוג די אנטמנען ווערען נעגוטעז זי
מ איבערטרעטעז ומצונן רוצ^ די

װ טי סו ע סז ^ ע מ א ל ^ ^ ד ר א א ס ב אן, פרעסעחם דרע ני יו

D9MQ.יז it׳,J T I. w m i n  ,1

 םאקס ,10 לאפאצ םיז נאםעז אין סאכם,
 און ,36 צאקאצ םון נאםעז אין האהן,

 נעצסאן מםבערם 17 צאקאצ די םון
 ה*ט צעצטער אצם צעװענםהאצ. און

 און טיחרער צאננ־יאהרינער דער נערעדט
 ,17 יפ?אצ H® םענעדזשער אצנדנייער

 די םון איו װעצכער העצער, ברודער
 םיט נעײארען אויםנענוםען םארזאםעצטע

 חזצער אוצאדיםםענםען. שטורטישע
 כ׳ד שטונדע ש«עטער דער *וציב האט

 חנרע האר*ינע אבער ?ורצע א האצטען
 די געשיצדערט האם ער װעצכער איז

 צא• טון צײחןנם־װענ דעם און נעשיכטע
 ווע• יאחר עטצימ צעצטע די אין סאצ

 זעצבםט׳שםענדינ־ םאר קאםוי זײן רענד
 נעצענענ־ יעדער ניי האט ער און ק״ם
 חאנט םריחמס די אויםנעשםרעהם היים

 נ׳ד א צו 2 צאסאצ םון ברידער די «ו
 טע• ױניאן םרידציכער און םיינזאםער

 אצע םון װאהצזיין דעם םאר טינסייט
צייט. ױניאז

שניי־ ע?ם־מענעדושער װי נאכרעם
 טון םעצענראםעז םארנעצעזען האם דער

 וויים• דובינםקי, ע?םינ^חוזיחזנם
 צא?אצען די פון ברעסצאו, «רעזידענט

3  םשער־ דער האם ,64 און 3 ,9 ,22 2
 שעוד דעם נעשצאםען ארשאװיטץ םאן
טיטינכ היסטארישען נעם

 געווארעז צונעשיסט זיינען בצומען
 צאהאצ און שעפער םאצנענרע םון

:ױניאנם
 וואסער• א. ראםער, און נרינםעצד

 בערנ־ ,r־arn בראדעח^ נרינבערנ םאן,
 נראןי 3סצאי ריעצ סטײנבערג, און םטיין

 ,pik5p אצפײן העדנער, םטייצ נראוי, און
 חענדצער jb jo םיצער, און דארםטאן

3 ,10 33 צא?אצעז די םיז און 6 48 
 דער םון באארד דזשאינט דער םון און

pצאיp ױגיאץ. סאכ«י_______
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m דער פאר   m i b b  T r n n e s iii
ta a m  re חדטיודזננ 

 1« טשערמאן אונוארםייאישער תר
 איננער־ סר. אינרוסטריע, קצאו? ןער

 *וריפנע־ וואך צעצםע איז װעצכער סאצ,
 איירפפא, אין װיהײשאן 1זײ םון טוסען
 ױניאן דער אז ער?צערט װאך דיןע חאט

 אסאםי־ טארשידענע די םיט אגריםענט
 אינ• סוט און pn^p דער אין *יימאנס
.ljrum א«נעהים שטרענג םוז חסטריע
 ימונםערענץ א אױף נעשען איו דאם

 םאנופעיד די םון םענעדזשערס אצע טון
 דער פון און אםאםיאיישאנם םשורערס

 געוואחןן איעבארוםען איז װאס ױניאן,
 יר־ די ױניאן. דער פון םארצאננ אויפ׳ן
 תרכנוד צעצכמנם האט װעצכע ניאן,

שע«ער פיצע אין קאנםראצ א םיוזרט

 אונ»אר־ דעם םאר נאתצאנם זיך טvח
 אםאסיאיי־ די אז טשערםאן, טייאישען

 זײערע שארוי נענונ ניט צוױמען שאנם
 אנרי־ דעם רעם»ע?טירען צו טיטנצידער

 ביי־ צװישעז ע?זיסםירם עס וואם םענט,
n .אוטיארטײאישער דער צדדים 

 נעצעגענהײט דיזער בײ וואט טשערסאז
 אםא־ די םון םענעדזשערם וײ נעוואתנט

 זייערע קאנטראצירען. צו סיאיישאנם
 דעם איהיטען זאצען זיי is םיטנצידער,
אנריםענם.

 שוין האט ?אנפערענץ ראוינע די או
 בא• װירקוננ, נעהערינע א ארויסנעװיזעז

 םאר־ ויינען װאם ידיעות, די וױיוען
טיטװאר צעצטען נעװאחזן עטענטציכט

m לע8 אין תאנטר־אל % פאגכם 
is אינחמטױעל־קאונסיל m

 ױניאז די תאם אנריםענט, דעם צויט
 ?אונםיצ, אינדאםטריעצ רעם םיט האט
 געגע־ צעצטען דעם וײט ױגיאן די האט
 םע־ איז םאצ אײן רעכט א םטרייק ראצ
 װאם שעאער די קאנטראצירען צו זאן

 ?אוגםיצ. אינדאםמריעצ צום נאצאננעז
 דזשאינט חס־ פון םענעדושםענם ואס

 טאר־ אצע נעםאכט שוין האס נאארד
 *sד די אין ?אנטראצ דעם נאױיטוננעז

 תדצוםיחרען, נרינדציך שע»ער זינע
 דזשענע־ טון ער?צעדוננ חןר צויט און
 ותט נאנצער איוידאר סענעדושער ראצ
 די אין אגסאגנץן קאנםראצ דער ויך

טעג. נאהענטסטע
דזשאיגם די חאט צוועק דיןען צו

אן ט װני ב ױ ל ר ש צו ע ט ײ ב ר  א
ב ר ר. ע פו כי ם־ יו

 ױם־כיטר אין םאנטאנ װי »וןי
 וחד שע«ער די אין ארבײטמד די און
 חאט 4ארבײי טאנ s םארצירען צזן
 די is נאשצ^ען באאדד דזשאינם די
 טעגעז שעמר ױניאן די אין רנײטער8

 רעם וונטאנ, ארבייטען אייסנאםםװײן
tvolS ,ערב טון טאג אין אסטאבער 

מם־כי«ור.
םקוירם קלאוק באארד תשאינט

אן םוןכער ריפער און דרעס  יוני
 נאנלער, אמיחןר

םענעדזשער. חשענעראצ

 די בו בריוי א ארויםגעשיקם כאארד
 אעדאםטריעצ די םון שאט־טשערצײט

 ״8שא די װעצכען אין שע«ער קאונםיצ
 דאם אויםנעםאדערם װערקן טשערצײם

 או־ אצע םאכען אױםמערקואם ואצען זיי
ײ דאם שאי איז בײםער  םיט צען8ו ז

 כדי ביכעצ, ױניאן דאם םיםנעהטען ויך
 ואצען ױניאז דער םון םארטרעטער די

 שע«ער די אין האנטראצ בײם סעגען
 האנען ארכײטער אצע צי םעםטשםעצצן

 נוט־ ויינען זיי צי און ביכצאך ױניאן
 װאם ארבייטער, אצע נענען שםעהענד.

ײ <ואם ארער בוד ױניאן הײן האנען  וי
 נענו• װעם גונדשטעהענד, ניט נען
מיםצען. שטרעננע ומרען םען

 װער״, ,װיםענם טרייד־צייטוננ דער אין
 מאנושעקטשורערס אמעועחענע םיר אי

 וייערע םון נעװארען באשטראטט !יינען
 ײאס טירטעם, םיר די אסאסיאיישאנם.

 טאר• םאר נעװאחון נאשםראםט וייגען
העריס וײנעז: אנריםענם דעם צעצען

 דאצאר, 1,600 סיט םאן און בראדערם
 1,000 םיט ■.OVP ?צאו? םציישעד די

םיט שאםונאי pvtfp דואוױצ די דאצ.;
 600 םיט טעםיננער צ. און ראצ. 250
 םאר נעהען געצדער שטראןי אצע ראצ.

?אםישאן. קצאוס דער פון הוצאות די

 שלעזיננער ®דעזידמנס
אחיים ווענ אויפץ

 דער שצעויננער, בענדושאםין כרורער
 אינטערנעשאנאצ, דער פון פרעוידעגט

 װאכען עטציכע פארבראנט האט װוןצכער
 םיטװאר, צעצטען האט אייראפע, אין

 איי־ פארצאוט אקטאכער, צװײטען דעם
 נױ־יארפ אין ערװארט זוערט ער און ראפע

 ״צא שיןי דער םיט דינםטאנ, פוםעגדען
 וועט שצעזיגנער ברודער םראנש״.
”t אפםאהרען כאצד םםתמא p 2סארא‘ 

 אםע* דער פון פאנווענשאן דער צו טא
 זיד און צייבאר, אװ םעדערײשאן ריגען

 ויצונ־ די איז באט״צינען גצייך דאן
 עסועפוטיװ דזשענעראצ דער פון נען

 פאר־ פירצציך רארםען וואם באארר׳
פוםען.

m אסעריקעז דער פװ קאנווענשאן 
̂אװ לײכאר פעדערייש

דעך פון דעלעגאטען דעםטי און קאטאװםקי נאגלער, חבינסקי, שלעוינגער,
אינטערנעשאנאל.

 ראיאצ 1אי װעם מאנטאנ סוםעגדיגען
 װערען ערעםענט טאראנטא, אין האטעצ,

 אםעי־י־ דער שון קאנװענשאן ־טע40 די
 תאנ־ די צײבאר. אװ פעדעריישאן קען

 ײא־ צװײ םוצע דויערען װעם װעגשאן
 באריכ־ םארשידענע אויםהערעגדיג כען
 םעטינקײט י»הר צעצםען דעם םון טען
 וױכ־ םפ*שיד«:ז םארהאנדצען וועט און

פראנען. ױניאן םרײד םיבע
 דער צו נעחט אינטערנעשאנאצ די

 םארנחד s םיט קאנװענשאז דאוינער
 האט זי װאם םיטנצידער, צאהצ םערטער

 גענעראצ־םםרײס צעצםען אין נעװאונען
דער צו חוצזןנ»טען די 4גיריאר< אין

 שצעוינ• פרעוידענט ויינען, סאנװענשאן
 דושע־ רוביגםשי, עשטיננ־פרעוידענט נער,

 יאח^ נױ םזן נאנצער םענעדושער נעראצ
 פון דעםטי און קצױוצאגד םון פאטאװםשי

יארק. ניי לאקאצ
 זײנען דעםטי און סאטאװסקי נאנצער,

טאיאנםא. שײן אפנעםאהרען שוין

פראנם מאכער דרעם אויפז

טער ע קר ר סע ע ד אנ ץ װ  א
ס ל פון אםי א ר ע ענ ש דז

^ y w Y \ y j y u

תר ת  פאווושן גאנגפד איוײשר נ
o n י *ו טאראנטא שיין וונמאג»  י

T פבתריימן דער «ון יזאגווענשאז ro t 
no B אצס צ״באר *װ ריישאן t o n n ו 

m ותם $ר און אינטערנעשאנאצ I 
 149ציי noyn צזויי פארברעגנעז יארפ

י  באשםימט האט באארד חשאינט י
o n ד, טרעושוחנר, מפחממר ײי ד  נ
מיי , י חו נ t אי) ײ ts ײי r im

 איפט אבוועוענחײם גפנצער׳ם
נ*»רד דזשאיגם אין טרעט׳נן

—p— ־ ־־ ־
̂ן״ןן*j־i • ־י ני

 די און דרייװ אתאניואציאנם רער
 דרעם דעם אין ש^רבארייטוגגען סטרײס
 נרעם־ דער םים נעםיחרט ווערען טרײד

 ערפאצנ. נרוים םיט און ענעמיע טער
 םארנעסר איז אװענד דינסטאנ צעצטען

 דרעם־ אצע םון םיטיננ דושאינט s םען
 סעסשאנם. דרעם און צאקאצען םאכער

 װײם־פרעזירענטען די »י דעם נאך
 דושענעראצ און ברעםצאװ וזאכספן,

 ערשצעהרט חאבען נאגצער סענעךץשער
nאיז ארבײט, דער םו? נ»ננ גאנצען ם 

 600 פון קאםיטע ו נעװארען ערװעזוצט
 ארנאניואציאנט װײטערדינע די םאן צו

 גע־ דעם םארצובאדײטעז און פרבייט
4םטרי״ ;עראצ

 שינײמ דײל׳ צום נעהען םיר װען
 פדעסערם, דרעם די פון טיםיננען סאר

 דרעםםא־ האםטאם די םון םיטיננ s און
n אין כער. s װערם םעששאנם דרעם 

 פראפאגאנתד צעבעדינע » נעפיחדט
 אוז םיטיננען אפ ה»צם םען אויבימ^

א פארשפוײט טץן צינמראטור. מני
m צװײ 91 צאקאצ פח פאטפײן

חוױ איױמיפי ימ־פונ
 ױם־םוג רי וופנען איגפארםאציע

m m\ חייי ײניטי »יז םעזאן וומםנר 
ivbipki it גיו אין n y iy »פון פיפ 

םמריט• nOB װמםם 8 — יזנמד דאר

w\ טשילד^ די omn ארבײטער 
 ענמר־ זעאבער im סיט געפיהרט װעךט

 גוײנבערג הערי װײס־ירעזידענט גיע.
א ארויםגעשיקט זואך אעצטע האט

 די םיט םאגוםעהטשורערס די צו בריעוי
Dאmװענען דערםאנט זײ און רוננעז 

 אא־ אגריםענם. דעם םון אויםגאנג דעם
ענטםער. יעחנן פאר גרײס איז 91 קאא

תג ט כ ס.' » ר ע ם « ק

mפון באשאוס ר nm דזשאינט 
 שע• די אין ארבײטער די אז באארד,

 ערב זונטאנ, ארבײטעז םענען פער
 די אויןי נים זיך באציהט ױם־כיפור,
 עדי ױניאן האםערס די פאטעדס.

^ שבת ארבײטען צו ניט אדבם  א
 אאקאא פיז עקזעקוטיזו דער זונטאג.

 באשאאסען אויסנאהםסװײז באויז האם
 ארבײטען צו האטערס די עדאויבען צו

 אק• טעזom 12( ױם־כיםור םאר שבת
 דעם םיט אבעד טאג גאנצעז % טאבער)
ײ אז באדימ,  בא־ באקומען וועאעז ז
 שבת• םאר פתיז Dm אויט צאהאט

im קאטערס די ארבייט. jn i געװא־ 
זונטאג. ארבײטען צו ניט רענט

 טשערמאז דדטײקאבס, מ.
סעקרעטער. פריליע, ד.

גוט חײסען פדסערם *ז העסססיפשערם מהע̂ר
. אגדיםעבט

 וײ חאבעז סעפטעםבער םען26 דעם
 ומםםטי־ דער פון שאפ־טשערלײט

 ױני*ן פציטערט און •טאקערס טשערם,
 חנם טסנאהײטפן באנײםםערוגנ םיט

 תר און ױניאן חנר צװישען *נריםענם
 *an אםאםיאיישאז• ם»נושע?םשורערם

o »ן פארמקוס׳מ איז םיםינג n באצ־ 
 כאצ־ חנד פ»דילאפ. חאטעצ םון װם
 שעהנע םיט באצירט נעווען אוו וזאל

tn ארנײםער די יי*ס בצוסען, sn מד 
pen שיפם t n s -צופרידןנהײם «רן 
o איבער n אױסנאנג »tvasn  r מד 
 4׳אינחשטרי in אין טטוײיפ נעראצ

 ת»ט וזאציעח מ זויי«־פרזױידמט
o סאתעצזןת) n חאט און *נריטפנט

אס־ימענם סון

o וזאמנן יתצכע n  ?s i נוכד *נריםענט 
i נאך מהייסען. n האט גוםחײםוננ 

i n בדדדער צאשאצ, שון םשעפםאן 
apse ,שאצנזןנ־ םארנעשםעצם גראצקין 

i j r r m  n : 1 איידזשענט ביונעס.
o ;41 צא?אצ םוז ךזײינשטיין n םעס־ 

i n i r t yi e i sB n פון m אינטקר־ 
 עדווארד באראוי, אגג ברוושז־ נעשאנאצ

i טעקגרזדדי n  no •א x און צ., אװ 
n נױ חװ־ no פאצמם וױציאםם םר. r 

 אצס צײבאר. אװ ®עדןרײשאן סםײט
e יזאט צעצנמד in n האציע־ בדוחד־ 

 און צאיואצ no מגעדײמר m ין,1
תלמר סםדײי^ צעצטמ no םיזוו־עי  ו

n די נאגזיסטערט חאט iy t n u s ו* S 
 ערפאצס־ײ־ איז עגעומישער וזײםידער

פ^ ױגיא( כער םפטינפ̂י



םינקאף• מ. נ. פדן

 דער םיט פענשען, וױיניג זעהר
 םאר־ זײנעז װעאמו די, פון אױסנאמע

 אדמיני־ איצטײער דער מיט בוגדען
 אאקא־?ען, דרעספאבער די םון סטראציע

 גאר־ אײדיס איגטערגעשאגאא דער סון
 איכד זײנען ױניאן׳ װארקערס םענט

 װאונ־ די אפצושאצען ריכטיג שםאנד
 אעצ־ איז װעאכע ענדערוננ, דערבארע

 פון רייהען די אין םאמעיןוטען םענס
 םואשטענ־ א אגשטאט דרעססאלער. ךי

 גאײכ־ און אפאטיע שטיאשטאגד, דיגעז
 באהערשט האבען װעאכע גיאטיגהײט,

 אזוי ױניאן — דרעס־ארבײטער, יעדען
 געםינעז — םעמבער ניט־ױניאן װי גוט
 פוא טעטיגקײט אעבעדיגע א איצט סיר
 עס אפטיםיזם. און ענערגיע מוט, סיט

 ענט־ אן און שטרעבוגנ א זיך סערקט
 דרעסמא־ די מ־אכען צו שאאסענהייט

 זי װי גרויס אזוי נאד ניט ױניאן כער
 צוריק, יאהר אײנינע מיט נעװען איז
 איז עס שטארקער. און נרעסער נאר
 די פון ־סך א אז ניט, סוד קײן קײנעם םאר

 דער אין אז ערװארטען, טהורס, אקטיװע
 ביאכער דרעס די זאא צוקונפט נאהענטער

 איצ־ דער םון גרעסעד ווערען ױניאן
 מאכער יןאאוס םאראײניגטער טינער

 מיטגעבראכט האט װאס אמאגיזאציע.
 װא־ םון און ענדערונג ראדיקאאע דיזע
 אמביציעס גרויסע דיזע זיך נעםען גען
 םיר װעאען דאס ? דרעסטאכער די פון

 די אין ערקאעהרען צו קורצעז אין זוכען
שורות. םאאגעגדע

 איז צוו־יק יאדזר עטאיכע םים ביז
 אויס־ כמעט געאעגען דרעס־טרײד דער

 — פרויעז פון הע;ט די אין שא*סאיך
 איכײנראנטעך אידישע וזויפמזעכאיך

 רוסישע לינװען זײנעז דאס סײדאעך. •
 היגע אונזער האבען װעאכע םײדאעך,
 םערקװירדי־ א סיט בארײכט באװענוגנ

 ארביײ דער פאר אפםערװיאיגקײט גער
 רעװאאוציאנערען שעהנעם א מער־זאך,

 אונזער װעאכער א־הן אנשמה און גײסט
 קײנםאא װאאט באװעגוננ און אעבעז

 איהד עררײכען צו געװען זוםה ניט
 העאדישע די װעגען באיהוננס־פעריאד.

 אימיגראנטעךמײד־ דיזע םון קאמםעז
 רעדען. צו נױטיג ניט דא איז אעך

 גע־ געשאםצז דעם װעגען זײנען װערק
 פי־ די אויף האאטונג זײער װארען.

 אױםטהואונ־ אאכעמײנע און קענדאײנס
 זאגען, אמעריסאנער די װי זײנען, גען

 העט, אונזער אין םעדער ;לויכער דער
 טרײבס־ די הױם עד נאך זײנען אח

 דער פון קװאא ^אםונגם אוז קראפט
 רעדט ארבײםער־באװעגונג. אידי״שער

 זאגט ױניאן דער םון איצט נאך מען
 צײ־ אאטע די אין װי זיך ״דאכט מען
 םײנט דאס זאגט םען װעז אוז “טעז
 קאמפםאוסטיג־ און ענערגישע די מען

 האבען דרעסםאכער די װעאכע יגײט
 העאדימע זײערע אין ארױסגעוױזען

 און 1913 ,1909 יאהרעז די םון קאםפעז
1919.

 איהרע און רעװאאוציע רו׳םיעע די ץ
 װא־ א נעםונען האבעז װעאכע םאאגעז,

 אד- אידישער דער אין אפסאאנג ריםעז
 גע־ ̂זטארססטען אם זזאט גאט, בײטער
 ארביײ • אידישע אונזערע אויוי וױרקט

 און נאטיראיך איז דאס םער־םײדאעך.
 זיך האבעז זײ םאר^טענדאיך. כמעס
 םימפא- באויז םיט באנונענט ניט אבעד

 סא־ די םון •ראגראם דער םיט סיזירעז
 זײער אין זײנען ?ײ פון סך א וועטען.

 פראקמיצי־ צו גרײט געװען נאאיוויטעם
 דא סאװעםעז די םון מעטאדען די ךען
 דער םיט באאד. טאקע און אאגד *ין

־ ארבײטער אידישע די האבען צײט  ־
 און ערםאחרונגען םרויעריגע פיצע נאך

 אויסצר אגגעםאנגען — ענםױמוננעז
 קאםוניסםישען דעם פון ויך ניכםערעז

 האט אבער, םײדאעך, די פױם נרפאד.
 לאנג־ םעחר א זײן צו אויסגעזויזען עם

 אויך איז דאס פראצעתרע. זאמצחג
 ױײ פרויען פארעמעחן. צו מווער נים
m אי־ םעהד סענטיסענמאל. םעחד 

 ליבען ?ײ םען. זאגט מתענעבען,
m מםארסער. האסצז מםארסער. m, ו« 

ײ  »י איז אויסנעחאיםצז םצמר זײנען ו
r אי נאןימ t a. תר פוז סך א  וי

 זיר עףמאעחרט *אױסנעח^סענקימד
ja נדם n אין װאס y ^ r m t די נדם 

̂פ זײ וײנצן גיר, םך • עקאגאס
פאראננד װימיגער

 אורזא־ סך א און דערטאנטע די צואיב
 פרויען־ארביײ אידי״טע די זײנען מןן

 הא־ זײ םאר׳עקיטלט. פארבליבען טער
 איז עס אז צונעבען, געװאאט ניט בעז

 אינדוטטריע־ אנצופיהיען אונמעגאיך
 אםערי״ געגען אםעריסע, אין קאםף אעז

 אינסטרוק־ די יצויט בעא־הבתים, קאנער
 דריטען דעם און מאסקװע פון ציעס

אינטעינאציאנאא.
 ביסעא היפיט א און אײגגע^פארט

 פרא־ פראפעסיאנעאע די םון פארםיהרט
 פאי־ םײדאעך די זײגען פאנאנדיסטעז,

 קאמף אין אעצט סאמע דאם ביז באיבען
 ׳עס הײסט זיי, ױניאנס. אונזערע נעגען
 פון פעסטוננ די פארבאיבען זײנעז
 נע־ זײער אידעאא. קאםוניסטײטען דעם

 אעצטעז טרײד דרעס אין נעראא־סטרײק
 איבעיצײנט, אבער זײ האט םענרואר

 נאכפאאנעױשאפט ?ײ\ האבען זײ אז
 א״:־ דעם פאיאארען האבען זײ אז און

 ;עדזאט אםאא האבען זײ װעאכען םאוס,
 דרעס־ אין — פעסםונג זײער איז טאקע

 אן געװען איז סטרײק דער טרײד.
 באװע־ ;אנצער זײער םאר עגטויעדנג

 אויול דודכפאא, גרעסטער דער גונג.
 :ע־ ניט קײנמאא זיך האבען זײ װעאבען

ריכט.
אויסגע־ האט ױניאן דרעסםאכער די
 װעאכען סי״אפ, םאיאאײטעז דעם נוצט

 ןהאט או :עבאפט, האבעז קאםוניםטען די
 אויפקאעהרונגס־ א״נרויסען אמעםאגנען

 אר־ צו אנגעפאנגען האט קאםפיין.
 איז םיטיג;ען רופעז ׳שעפער נאניזירעז

 די אױף מעםבערס. נ״ע ארײגהיינעז
 פעב־ קאמוניסטייטער דער פון רואינען

 נעװא־ :עאעגט זײנעז רואר־רעװאאוציע
 וױדער־ ךער פאר צינעא עריטטע די דעז

 דרעס־ בראװער דער פון אויפבױאוננ
ױניאן. םאכער
 כרא־ א'ז — אורזאכע צװײטע די

ען עקאנאמי- די איז — גאננ נאאאג̂י
 דדעס־ פון אא:ע אינדוםטריעאע און

 פון ענטװיקאוננ דער םיט גוםא. טרײד
 ער״טטע רי אין איז װעאכער םרײד,
 די איז הױפטזעכאיך געאעגמן יאהרען

 הענט, פריװאטע סאײנע םון הענט
 עס ישאפ. דער װאקסען צו אן הױבט
 םאםעך פון נע^יכטע א אן זיך הויבט

די סאנ?ורענץ. און קחןדיט פראדוקציע,
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ארײנרעכעגדינ קאסטצז, • פראדוסציאגס
 דאםי סאעגעד. װערען א־בײטט״קאםטען,

 ארבײטער אן :עמען אטאא פאענט װאס
 װערט צײט, טא; א אין אויפמאכען

 אדער *טטוגדע א אין געמאכט איצט
 און ביאיגער, װערען דרעסעס צוױי.
 עס טאדע. רער אין ארײן מעהד ;עהען

 עס דרעס״א״נדוסםריע. די װאקסט
 ביאײ :אך פאראאנ; א :ע״טאפען װערט

 סאנ• די זײ. קריגט מען און דרעסעס גע
 װערט בעא־הבתים די צווישען קורע;ץ

 פעאע מעהרסטע אין און ארפעי1י״ אאײ
 אנגעפיהרט קאנקורענץ דיזע װעיט
 ארבײטער. די פון רעכענו:; דעם אױף

 פאראנטװארטאײ טעהר און עאטערע די
 עקאנא־ צואיב בײטען, בעא־הבתים כע

 פון באזיס דעם אימיטטענדען, ט״טע
 דדטא־ װערט מען פרארוקציע. זײער
 אי־ דער פון פראצענט 80 אין בערס
 :עכ־ די פון אויסנעמאכט זועיט בייט
 זיך רוםען װעאכע בעא־מאאכות, טי;ע
 יטטאי־ אעצםע די קאגטראקםארס. איצט

̂ע, מעהרסטע אין ׳בעז  פון אאײז פעי
 ביסעא אעצטע דאט ציהען און הוננער

 די אדערען. ארבײטעדכ דעם פון באוט
 פון עדנער װערעז אדבײטס־באדיגגונגען

 םען :יט. פאי־דינט כיען טא:. צו טאנ
 דא יטאפ. צו ♦טאפ פון ארום װאגדעדט

 האאבען. א דארטען טא;, א טען טאכט
 װאך די און ארום קוים זיך סוסט טען
 אװעק. איז סיזאן דער פאראיבער. איז
חובות. נאך און חובות איז סוף דער און

 נעװעזענער דער זיך פארטראכט עס
- ײניאן־מעסבער  גוט אזוי מאן דער ־

 בא־ מעז •טאעכט. איז עס פרוי. די זױ
 אינק-נע׳טטימ־ דער םהאן. עפעס דאךף
 יןאמו־ דער אפיאו איז ארבײטער םער
 טיט אז פיהאען, צו אץ הויבט ׳גיסט

 ניט אא:ע די זועט געיטרײען און פראזען
 צו אן הױבט מען װערען. פאדבעםערט

 נײע די זאנאר אויסװענ. אז זוכען
 אעצטע די אין זײנען װעאכע מעניטזןן,

 איז געװארעז אדײגגעצױגען יאהר פאד
 דואדען מעהד ניט קענען דרעס־טרײד,

 איז עם עקספאואטאציע. ♦טרעקאיכע די
 ױניאן. די אויסװעג. אן דא יא אבער
 איז זי װאס דאס, ניט איז זי אמת,
 באאד אבער זי קעז מעז געװען. אמאא

 קרע• םעכםינער א איז פארװאנדאען
 אן םאננען ארבײטער. די פאר פאסט

 .צוצױ דרעסםאכער אאטע און נייע די
 דער פון אויפרוםעז די צו זיך הערעז
 פון פאױטטעהער א מעז טרעפט ױניאז.

 זיך. מען באנריסט ׳גאס אין ױניאן דער
 2 מיט האבען װעאכע זעאבע, די יעס,
 נע״טיטםט און געזידעאט צוריק יאהר
באנריסען. צו עריטטע די נראדע זײנען

ױניאךפאחפמצ״ דעם »ײז אאדעט מעז
םען צוז איז אדױפסומעז חער
 י אײכט אזוי איז ״עס אז חנרבײ, זאנט

 און װי...״ ̂צאם אונזער ארגאניזירען צו
 ביזנעס• אסת. אן טאקע איז דאס

 ארונ• געמעז קאמיטעטען, אהז אנענטעז,
 םון טעםבערס די שעפעד. גרויסע טער
 קאםיטע איגאניזײיטאן ױגיאגס דער

 די םון אויםנענומען פרײנדאיך װערען
 א\ן r>nvv אפענע די אין ארבײטער

 אויפ״ נײ דאס אויוי םאנגט ארום אזױ
 אאננ־ ױניאז. דרעטמאכער די צואעבעז

 םיט און טריט זיכערע םיט אבער זאם
ציעא. דעםיניטיװען א

 םון אורזאכע הויפט און אעצטע די
 אעבען, נײעם און גײסט נײעם דעם

 דרעסםא־ די איצט באהעריטען װעאכע
 זינרײכער דער צװײפעא, אהן איז, כער

 האאוקמאכער. די םון גענעראא־םטרײס
 װענעז רעדעז צו נויטיג ניט איז דא

 דאס קאאוקכיאכער. די פון ערפאאנ דעם
 צוגעגעבען װערט װאס פאסט, א איז
 די פון סײ און בעא־הבתים די פון סײ

 עאעכיענ״ בײדע די אז און קאטוניסטעז,
 יױ קאאוקסאבעי די אז ׳צו גיבען טעז
 קי־אוקס״ איז מאכט א צוריק איז :יאן

 וױ פונקט און נענוג. ש\"\ איז טרײד
 קאא-קמאכער די פאר נידעראאגע א

 און — נידעיאאגע א געםיינט װאאט
 דרעס״ די פאר — םארגיכטוננ די אפ״טר

 די פון זיג דער אויך איז אזוי כיאכער
 דרעסמא״ די םאר זיג א קאאוקמאכער

 אז נויטינ, איז זאנענדי: דאס כער.
 אז זינעז, אץ האבען זאא אעזער דער

 אזעא־ זײנעז דרעסמאכער און קאאוק די
 דער־ באויז ניט מחותנים נאחענטע כע

 אינ־ אײן צו באאאננעז זײ װאס פאר,
 דדצאינם אײן און טערגע^אנאא

 אין װאס דערםאר, אויך :אר באארד,
 טרײדס בײדע די זײנען זין געוױסעז א

 דא זײגען עס געבונדען. עגכ זײער
 איבער־ — קאאוק-יטעפער צעהנדאיגע

 ארבײט אײן בעסערע די צװי^עז הויפט
 עס דדעסעם. אױך מאכט מען װאו —

 װאו דרעס״יטעפער, פיאע דא אויך זייגען
 די און סוטס ענסאמבעא םאכט םעז

 נע־ די װי עמער ניט זײנעז קאוטס
 אוים־ װערען קאוטס,.װעאכע װעהנאיכע

קאאוק־שעפעד. די איז ;עטאכט
 אעצטען אין האבען דרעסמאכער

 די מיט צוזאמען געקעטםט סטרײק
 קאאוקםא־ םך א װעהרענד חאאױןמאכער

 ארבײם זײער םארםנעזעצט האבען כער
 בײנע״טטײערט האבען איז דרעסעם בײ

 סטריייד אאגעמײנעם צום חאק זײער
 א אאזא, האבען, טרײדס בײדע םאנד.

 האט םאאנאיך נעסײנ^אםטאיכעס. סך
 ;עםונען קאאוהמאכער די םון זיג דער
 די צװײטעז אפקאאננ ריכםיגען דעם

 בײ ש£ײ*טר װערט מען דרעסםאכער.
 א דא איז עס םוטינ. מעהר זיך.

 איז עס ױגיאן. קאאוסמאכער *פטארהע
זיך. אנצרפפארעז װעםעז אז דא

די נעםט דאנעז םון אט ך  געהוי• ױ
 אס דרעסמאכער, די םון יםונ;cfir בענע

 אםביציעסי זײערע זיך נעםעז דאנעז םון
 ^טרעבומען און האפענונגעז זייערע

ױניאן. נרויסע נאר א פאר
 םיהרעױ איצטינע די ניט ׳טאאפט

 פראק• םען דרעסםאכער. די םון •טאםט
 אאזם מען ,םאביאיזאציע. א אאםירט

 זיך באװאםעגט םען אז בקוא װיםעז
 די םיט קאםף ענטיפײדענעם «ז םאר

 כתן נעגעראא־סטרײק. א — בעא־הבתים
 םא״ פסיכאאאגייפעז דעם אוים נוצם

 םעכ־ א אויןי הויבט ױניאן די םענט.
 םת אויפסאעהרונג, םרן קאםםײז, טינעז

 א איז אפעאירט, מעז ארנאגיזאציע.
 די צו ׳טפראך, עאעמענטארער נאנץ

 זא־ זײ אז ארבײטער, נײע טויזענדער
 את ױניאז דער אן אניצאיסען זיך אעז

 םינד ארגאניזירטע זײערע םיט צוזאםען
 מטארקצ א ביאדען העאםען ארבײםצר,

 אח םיםיננעז רופם מען ארגאניזאציע.
 עם באזוכם. טט וחורען מיטינגען די

 צװײ ארנאנײזער ספעציעאער א דא איז
 אר״ tv נאך געגער־ארבײטער. די מען

 ענגאימ־רעדעגדי די צװימעז נאנײזער
 »ח ביזגעס״אמנםעז נאך ארבײםער.

 סאםפעםענםיר א מאנםראאערם. עקםםרא
 דעפארם־ ארגאגיזײמאן ®ח אנפיחחנר

 אתאגידחמ צו באװיזצן חאט סענם
מר סוםעז עס גײצ 100 אי

 וחניי• ארפױי די םעםבערם. םאסען צו
 דמצן חנסרוטען גײע םד א נרעסצר^

ר באום• גײע קרעפמען. גײע דא•  ײי
 W פינאנציעיצ די זיד פארבעסערם

̂  אדיבער םופט פתן ױגיאן, דער פוז
 באקוהנמחנ «ת אתסעחנ

tv נרײ̂ג םען  y r ני א פאד
“-j t 1

נרײמו

פרעסערס דרעס און קלאןק ד ד
 ברעסלאװ דזש• פון

36 אאקאא םענעדדצער

עס אז #גאט בעטען און אאע דצען
 אױנ װײא קאאט, אביסעא װערען

 ארכײט. זײן װעט קאאט זײן וועט עס
װאס ארטיקעא, דאס איז ארבײט און

 נױטינ אזוי דארםען ^אוסטאכעד
 םאראן איז עס אז אפית, איז עס ען.האב
 מעם- אוגזערע םון צאהא גרויסע * זעהר

 און װאכען םואע ארבײטען װאס בערס׳
אױך איז עס אבער אװערטײם, י^אם

 קײן ניט ארבײטען װאם פאענט/
 ארבײטען װאס םיעאע, און װאכען עאפן

 אז נאטיראיה איון ניט. גאנצען אין
 טאכט כיען און גיט ארבײט מען װען

 זיר אויוי ברוגז מען איז ניט אעבען ײןס
 גע־ םארביטערט םיהאט םען און ײןא

 אוז זיר• נעגעז און אאעטען נעגען
 אונ־ אזוי װי טראכט א אםט גיבען סיר

 אוי־םנעקוקט װאאטען פעטבערס ערעז
 װאאטען חאנדיעאנס זײעדע אזוי וױ און

 גע־ נישט יעצט װאאט עס װען געוועזען,
 .יעצט, וױיא ־ױגיאן. ״עטארהע אזא עןװ

 ארבײט, גענונ :ישטא איז עס אבװאהא
 ױניאן־סאנ־ םוגדעסטוסגגען עהזיסטירען

 גאײר. טײאען טען םוז ארבייט דייעאגס.
 װײדזשעס די און שטונדען 40 ס׳ארבײט

 אהן ױניאן. דער בײ פראטעקטעט װערען
 געװען נישט סיכין קײן װאאט ין;יאן א

 אײגצר זיך װאאט כיען אאעדען. דעם םון
 דאר־ םיר אײגגעשאונגען. צוױיטען דעם

 אאע מוט. דעם םאראירען :יט אבער עןפ
 עס אז ערקאעהרעז, טרײד־עקספערטען

 מיר און קאאוקס פאענטי זײן ;אך װעט
 מאכען צו ט׳טענס א האבען גאך ןןעאען

 זײערע אז האםען, אאטיר םיזאן. א
װערען. ם?ױם װעאען נביאות

 דעם אקטאבער דיגסטאג, נעיזסטען
 אונזער רוםט אווענד, אוהר 7.30 טען,28

 םיטינג דער כעםבער־מיטיגנ. א אאסאא
 קאסײ. סטײװעסענט אין פאריווסען וועט
 סט. טע9 קארנער עװענױ, טע2 140 נא,
 וחד אפעגענעבען װעט סיטיגג דיזען בײ
 צײט דער םאר רעפארט םיגאגס א רען
 אז אפגעבעז כיען װעט אויך סטרײס, פון

 אר־ דער םון' אםיס־רעפארט צאנעמײנעם
 מעמבערס די און אאהאא דעם םון בײט

 אאגעמײנע די די׳סהוטירען קענען וועאען
 םרא־ אנדערע אויך און טרײד פון אאגע
 םאר געפיגען װעאען זײ װעאכע גען,

נויטי:.
 איז טיטינגען די ני^ט־באזוכען דאס

 װאם אורזאכען, די םון אײנע אױן נעװען
 איז סומאטאכע די געבראכט האט עס

 םאר און צוריק יאהר עטאיכע סיט טרײד
 בא־ האבען קאאוקמאכער אאע װעאכען
 װען װײא פרײז, טײערען א זעהר צאהאט

 און די.םיטינגען צו קוכיעז כעםכערס די
 עס װאס אאעס מיט באהאװענט זײנען
 נישטא איז ױניאן דער אין פאר קוםט
 סהאגדא־ און דעםאגאגען םאר פאאץ קײן

 רױ צו און פאאיטיס טרײבען צו ציסטען
ן און אאעמעז אינירען אאײן. זי

 צו באשאאםען האט אאקאא אונזער
 סענ־ גארמעגט דעם אין אםים םוםען*דעם

 פא־ א נאך <ןוסען םיר דיסטריקט. מער
 װע־ םיר װי שנעל אזוי און אםיס סענדען

 גאײר םיר װעאען אםיס אן הריגען אען
 מיר וועאען דאם ? װאוהין אריבערמופען.

וױסען. אאזען אײך
 אאגע־ דעם פױט צוזאםענהאנג איז
 אנ־ װערט װאס קאםפײן, דרעס םײגעם

 און אינטערנעשאנאא דער םון געפיהרט
 די ארגאניזירען צו כאאדד דז׳צאינט

 דזשענעראא א רוםען און דרעסמאכער
 און דרעס״אינדוסטריע דער אין סטרײק

 אויוי דרעס־אינדוםטריע די אוועקשטעאען
 אאסאל אונזער האט באזיס, געזוגטען א

 םפעציעאען א אנצתןטעאען כצשאאסען
 ארגאנײ צו ארגאנײזער דרצס־פחןסערס

 די• םאר און דרעס״פרעסצרס אאע זירעז
 ברר באוואויגען םיר האבען צוועק זען
 אםט. דיזען אנצונעםען ריעןי צואיס יער
 דעם נעםאכם זזאם אאקאא אונזזןר אז

 ברד אגשסעלצן אויסװאחאיאין מסטען
 גיט. פרווגע קײן איז ריעף צואיס תר

 איז njrn אואיס וױיא דערםיר, צרשטענם
ו  צװײ פזנרזזנגאיכקײפ באקאנטע אאטער י

w\ צװײטענם, אזן דחוס־פרעםצר^ די 
ר עי איז יי  נמםבצר אקםמוער אאטער tv י
ן י ױניאן. דעי י

־־- אקטױו געוחנן םאא ^v איז צר
#מצםסנר כאוורד עקןצקומיװי tv עזנעוו

 םעםמר באארד
חו רי ׳ ו

 אװ באארד דער םון טשערטאן דער יעצט
 א באארד. ט5דזשאי םון דירעקטארס

 און דורך ױניאן די וױיסט װאס ׳צירעג
 האט עקספיריענס, נײטינע די האט דורך.
 די םון נאר ני״טט צוטרױען דעם אוץ־

װאס אאעמען, פון :אר דדעס־ירעסערס,

 a:nnva אין אים מיט געקדסען ז״געז
 רעספעק־ מגיאן דער אין אאגעמײן און

 v זעחר אים םון חאבעז אאע און טירט׳
 וױנ־ מיר מײנונג. הױכע און גוטע
 זײן און סוקסעס גרױסען א איהם שען

 פאר סוקסעס דער זיין אויר װעט סויןסעס
 איהר אז וױאען, םיר דרעס־ורעסערס. די

 דער צו ניז אז םארגעסען, ניט זאאט
 געװען איז עס װאס קאנטרײרעװאאוציע,

דרעס־פרעסערס די זײגען ױגיאן, דער אין

א־ ער, נ פ ע ם ש א אבען װ ט ה הל א אצ ען דעם ב ל אג פו  ט
ס ע ש דז אר׳ן װיי ק פ טרײ טעקס. ס

זוסטאן, אין פרידטאן
94.80 --------סט. טע35 װ. 370

םרידטאן, א.
69.20 ---------סט. טע32 װ. 38

בערנסטײן, און קאאר
56.80 ----------סט. טע32 װ. 2

׳קא. קאאוק מ. און ם.
125.80 --------סט. טע35 װ. 335

העריס, ע:ד פײנסטײן
115.00--------סט. טע35 װ. 345

םײעער, ד.
117.00---------סט. טע21 װ. 22

קארעיט, ד.
104.96 ----------עװ. טע8 —519

שנײדעד, און באס
131.60------------עװ. טע8—653

קא., האוט דענדי
156.40 ------------עװ. טע8- 353

יקא. קאוט םיאגרעס
114.30------------בראדוױי 1359
עפסטײן, בערגארד
182.20 -------סט. טע35 װ. 260

ברא., און גריגבערג י.
271.60 -------סט. טע35 װ. 253
יעװאי־ץ, און שװארץ
154.80 -------סט. טע37 װ. 336

שװאם, און ליװײ
218.40--------סט. טע39 װ. 250

האוז, קלאוק איסטערן
214.40--------סט. טע38 װ. 246

האראזױץ, ק.
56.60 ---------סט. טע24 װ. 27

שיםרין, ס.
61---------סט. טע24 װ. 51 .70

׳הא. קלאוק סי. ה.
58.40 --------סט. טע22 װ. 129

ראסקין, און ראזענבערג
112.40 ---------םט. טע22 װ. 40

?א., גארכיענט ג. מ.
134.40 ---------סט. טע36 װ. 315

227.50 סט. טע26 װ. 114 העיעינס,
 152.80 סט. 25 ײ. 159 ריםשסאן, ב.

טעפער, און בערמאן
7--------סט. טע38 װ. 257 .80^1

׳סאן און שמערץ דזש.
113.00------------עװ. טע7—498

ד, און סטערצער לײנװא̂י
77.90 --------םט. טע40 װ. 264

אואים, און בראס. דװארעצקי
194.80 --------םט. טע39 װ. 270
םטראסמאן, םאריס

614.92------------עװ. טע7—500
קא., סאאוח דזשװוענײא

1--------סט. טע38 װ. 263 9 7 1 0
האנדאער, ס. ם.

431.60 --------םט. טע35 װ. 224
דזשוניאר, סאאי פיס

184.20 ------------בראדוױי 1385
הא., סוט און לןאאױן בעא

349.40 --------־םט. טע38 װ. 247
<ןאץ, און סעאיגםאן

180.48 --------םט. טע39 װ. 270
האוטס, מירססי

187.33 ----------עװ. טע8 —520
הארבאון, און אעוױט

43.60 ----------׳סט. קאנעא 265
סא., קאוט פאקס

156.86'--------םט. טע38 װ. 270
דאראם, םאקס

61.40--------םט. טע38 װ. 330
בראם., ארבײט
199.80 --------םט. טע40 װ. 265

י ראםער, או} גרינםיאד
593.00 -------------בראדװײ 1372

 קא., און סאײנםאן ח.
238^0--------םט. טע38 װ. 257 •
סא., און איװײ• ח.

194.43 -------סט. טע27 װ. 111
169.20 — בר#דוױי א. 5 אאםקי, א.

קא״ קאאופ םארטעא
«--------םפג מע27 װ: 154 ג 9מ

t< וזאד̂ 5 y p t v> _
 63.20 — ברוקליז f.i»o דינן 465

VP קיאומ ר»גיא

גוטענטאנ, דזיפ.
257.20 --------סט. טע27 װ. 104
בראס., וױיםאער
235.60 ------------עװ. טע8—535

#ברא. און םרידטאן א.
131.50--------סט. טע35 װ. 261

ביאס., פאאאסקי
174.20 --------סט. טע39 װ. 250

 65.00 — טע1ס װ. 13ס קאהעז, הערי
סט., סאפיט 68 טוניק, ס.

52.00 ---------------------ברוקאין
םיעענבאום, ארן פאאאמוד
210.20--------סט. טע38 װ. 257
סיעגאער, און גודטאן

375.10 ------------בראדוױי 1372
 180.60 טע38 װ. 263 קראקאף, הענרי

 180.00 — טע38 װ. 307 גרובארט, ם.

׳קא. גארמענט ב. ס.
 130.60 — — סט טע26 װ. 10ס

 147.80 — סט. טע35 װ. 147 ג., א. װ.

טאן, ע:ד פינקעאסטײן פ.
--------סט. טע35 װ. 370

סאן, ענד קאהען ם.
--------סט. טע39 װ. 260

װעבער, אוז טענענכאום
---------סט. טע26 װ. 152
װער, אײדיס אאאאוז
---------סט. טע25 װ. 40
סיאװער, פאקס

110.80--------סט. טע24 ײ. 149
 130.10 טע35 װ. 313 בערקפאן, נ.

̂״נער, און באום קו
--------סט. טע34 װ. 224
ראזענטאא, און דײװיס

--------סט. טע35 װ. 370
קא., קאוט וױגפא־םט
--------סט. טע35 װ. 335
 און אײזענבערג סאקרין,

 טע38 װ. 247 פעראסטײן,
שארםסטײן, און קאפערפאן
400.25 ------------בראדװײ 1372

 91.60 טע27 װ. 28 וױאענסקי, עד.
 102.50 טע27 װ. 27 קא., סאוט אײאן

קאנער, און האםמאן
174.80 --------סט. טע39 װ. 230

 106.60 טע.39 װ. 234 םעאד, סהעם
 72.80 טע39 װ. 270 טשאוזער, א.

גאאדבערג, ענד שוסטער
121.40--------סט. טע39 װ. 234

 246.50 סט. טע39 װ. 234 קאנטאר, א.
 62.60 סט. םע39 װ. 234 װאקםמאן,

קא., קאוט גױרא נעריט
141.40--------שט. טע39 װ. 250

 ©6.90 טע3ס ײ. 260 ?בראס. פארדי
קא., קאוט גאבריעא
--------סט. טע3ס װ. 260

סיאװערםטײן, י.
--------סט. טע37 זװ 266

׳קא. קאאוס םעיד ראיט
------------עװ. טע8—584
רובינסטײן, ארן קראוזע

--------םט. טע40 װ. 265
קא., קאאוק אדוחגנס
76.40 ---------סט. טע32 װ. 27

 97.90 םט. טע32 װ. 36 אײפציג, םעם
קא., סאאוק זי בי

130.40 --------סט. טע35 װ. 261
 60.10 סט. טע35 זו. 210 באאק, מ.

״m< און סטעכנער
126.00--------םט. טע38 וג 270

 170.40 טע26 װ. 127 קאאוס., א. און ל.
סלײן, pv טיאבערםאן לעװין,

160.00 --------םט. טע27 וג 109
דאברין, און בעקער

142.80 --------םט. טע27 װ. 154
 77.00 — עװ. טע8—535 בערם, ז.

.סא., און בערנסטײן אערי
2--------סט. טע38 װ. 263 8^217

163.40 טע.36 װ• 242 בעראאנד, ס.
4 מלאמ מדי P,

--------J9D טע36 װ. 807
ביײער, pv םאאסטער

--------M םע39 װ. 261
קא.« מצאוק םיוריצל
--------םם. מצ17 מ 65

fp«verva  pv rvoim
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 ארכײטעך כאצאחאטע כעסטע די געװען
 נאטיר• טרײד. דרעס און קאאוק דעד אין

ה ו האט מען װײא יי י  •in אין גע׳טפיאט ז
 קאנדישאנס זײערע םון איז װאאוציעס

 וױי• זײערע פון און טײר v געװארען
 רעדען♦ צו װאס אפיאו גישטא איז דזשעס

 װעם ריעוי אואיס ברודער אז האפען, מיר
 אאקאיצ םון אוגטער׳עטיצונג דער מיט זץי

 ארגאניזירען• צו זײ אײגגעבען נאכאפאא
 אאעס, טהאז װעאען אאחאא, דער מיה
 העא- צו איהם קענען גאר װעאען מיר װאס
 אײער מיט אן געהט ריעף ברודער םען.

 םרי- םיט מוטה, נײעם מיט און ארבײט
 םאר• און פאראײנינען צו עגערגיע יעע

 דרעס- די איגאניזירען און יטטארקערען
 פראצעגט הונדערט םואע אויזי פרעסערס

̂נגגען און  זעאבעד דער צו צוריק זײ בר
געװען. זײגען זײ װאס הויו,

 זיף ײיאען װאס דרעס־פרעסערס, אאע
 זעהן קוםט אאקאא, דעם אין אנשאיסען

 בײ איז אפיס זײן ריעו*. אואיס ברודער
 סטריט. טע14 איסט 231 אםיס, אין אוגז
 װע״ דרעס־פרעסערס אאע אז האפען, מיר
 פאר סופארט פואען דעם געבען איהם אען

אינטערעסען. אײגענע זײערע

 דעס צו קוםען צו ניט פארגעסט
םיטינג. לאקאל

 נײעם דעם םון געאעגענהײט דער צו
 מעם־ אונזערע אאע מיר װיניטען יאהר
 געזוגטען, א פאםיאימן זײערע םיט כעיס

 אוץ/ זײ װינשען םיר און יאהר גאיקאיכען
 זײ זאאען װײטער און אן יעצט פון אז

 » םאכען און צײטעז בעסערען האבעז
אעבעץ. בעסערען און שעהנערען

דעז$לוציעס
קא. סראון די פון ארבײטער די םיר,

 פא״ קאמוגיםטישע די םארדאמען יהא.
 און שטעאונג זײער םאר גראם־באעטאאך

 אידײ איצטיגען צום באצוג אין האנדאונג
 ספע״ און ישראא, ארץ אין אומגאיה שע\

 אידישע אונזערע םיר םארדאםעז ציעא
 זײ״ װאס ׳סקװער, ױניאן םון כאװײרים

 אין זיך באדעז צו גרײט אימער נען
אײדען. און באוט פרעכידעס

 זײעחנ גוט גאנץ נאך געדענקען םיר
 און ױניאנס, אזנזערזג אין פאגראם־מעשים

 ״םרײחײט״• די םיר םארדאמען דארום
 פשוטע זײ״םאר בראנדםארקען און העאדען

 און סארט, נידעריגסטען םון אויסװאורםען
 סיפפאטיע און טרויער אויס דריקעז מיר
 ברי• אײדענדע און פאגראםירטע די םאר
 אין םרעהרען מיט און שװעסטער, און דער

 אינ• אונזער םיר גראטואירען אויגען די
 העאםען צו רוף איהר םאר טערגעשאנאא

אײדענדע. פאאעסטינער די
אונ־ םון רוף דעם אויף עגטפער אאס

 אר־ די — שאפ אונזער גיט ױניאן, זער
 בײשטײערונג און היאף דער םיט בײטער

 די פאר דאאאר 100 — םירםע דער םון
פאנראם־אײרענח^

 בעסטער דער איז )םיר דענקען דאס,
 עישםייגס און אאגינס די םאר ענטםער

 װאס כואיגאנעס, רויטע איבעריגע די און
 ברידעראיכע v אויםגעשטרעקט האבען
פאגראמשטשיסעס. אראבישע די צו האנד

טשערםאן שאם — סטאלאװ רובין

 און איטצקי םיז ארבײטער די סיר,
 סטריט, טע35 װעםט 147 פון שאאסבערג,
 דאנער״ שאפ־םיטיגג א בײ םארזאמעאט

 האבען סעפטעםבער, טעז12 דעם שטאג,
 אונז־זגרע װעגען םראגע די אויםגעגוםען

 װי פאאעסטינא, אין ברידער אײדענדע
 אוגזערע םון שטעאונג דער װעגען אויר

 אײנשטיםיג באשאאסעז און ״כאװײרים׳/
 באשיבוזשוקען רויטע די םארדאמען צו

 הא־ ברידער אײדענדע אונזערע םאר און
 און דאאאר 1 םים געטעקסט זיך מיר בען
 גע״ איבערגעגעבען גאײר איז דאאאר 57

 םון סעקרעטער־טרעזשורער צום װ*רען
באארד. דזשאינט

נרוס, ברידעראיכען םיט
םשערמאן. כזילער, י.

ע ױ ש די ר אי טו ל קו רי ג * 
אן אר ב ש) ( ר םאםײעט^ הי

 םי• •ארםערם א*וקוג*«יג אלע חעל«*
 ויו| װי \w •ארס*רײ וועגען אויםקינ*■^

 אױור ווען ▼װינדדצרפ״ •ון אויספוחיפזגן
•פרם אײער קוי•®

 בפיפ• איחר אייחױ* דעפפויפס קײנע ני•
נו. ס«■ ויד יו

ו ▼»» »ון ראפ יומאד י  פרי• •בסאלו• י
 פןרזצנליד. קוס• אדער ▼רײבי

tm ניו • •וו — ▼בת ראאויס •עגליד I 
* אומד. 1 בי« — וונטאנ
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ם ת צו ע ײ  םיטגלידער «ל;י װינשען 'םיר ו
ר ר ״ נו־ « אינטערגעשאנאל דער פון * י
א מײנט דאם יאהר, ױניאן טען ״
 גוטע אץ פארדינםטען גוטע ארבײט, פון יאחר

ארבײטם־באדינמנגען.
 ניט דארף ם;ץ זואם װאונש, א איז עם

 היםעל, אין פארשרײבען זאל םען אז װארטען,
 אלײז ארבײטער די װערען. ערפילט זאל ער «ז

 אויד* דא פארשרײבען װאונש דעם נאר דארפען
 ער אז נויטיג, איז עס װאם טאן און ערד דער
װערען. ערםילט זאל

 אנ־ דארטען איז עם װאם ניט װײםען םיר
 חיםעל אין איאהרען םאר געװארען געשריבען

 «ז װײםען, םיר אבער קלאוקםאכער, די װעגען
 צונויפגענוטען זיך האבען סלאוקטאכער די װען
 א םארשרײבעז צו זיך באשלאםען האבען און

 דורכגעפיהרט. עס זײ האבען יאהר, בעםערען
 הײ-יאהר קלאוקםאבער די פון לאגע די דאך איז
 א םיט װי בעםער, םך א צװײפעל שום אהן

 די צו אפילו שוין דאך גיבען דאם צוריק. יאהר
 קלאוקםא־ די םון פעםיטיםטען פראפעםיאנעלע

 די פאר קלאגען אײן אין האלטען װעלכע כער,
 און ערנער אלץ װערט עם אז יאהר, 26 לעצטע
קלאוקם. כײ ערגער

 פאר־ זיך בײ קלאוקםאכער די װעלען און
 בע־ זײן דארף יאהר נעקסטע דאם אז שרײכען,

 אװעק, איצט געד«ט װאם יאהר, דאם װי םער
ײ זועלען און  אז נויטיג, איז עם װאם טאן ז

ײ װעלעז װערען, 'םקױם זאל װאונש זײער  ז
 נאר זײ זאלען יאהר. בעםערען א חאבען זיכער

ײ זאלען ױניאן, זײער םארשטארקעז  אײנ־ נאר ז
 די אין באלעבאםים זײערע און זיך נןןװאױנען

 אמ גאדינגונגען ױניאן די אפצוהיטען שעפער
ײ זאלען  לעצטע די אויםראםען העלפען נאר ז

ײ םעגען דאן סװעט־שעפער, די פץ רעשטלעך  ז
ץ, זיפער ײ אז זי  בעםערען א האבען װעלען ז
יאזזר.

ערםילט זאל װאונש גוטער אונזער אז מעגליר,
װערען•

ארבײ־ די אז װאם, נאך װינשען םיר און
 יאחר. נײעם אױפ׳ן פארשרײבען זיך זאלען םער

ײ  זײ־ ױניאן די אז פארשרײבען, זיך דארפען ז
ײ נען ײ װען און ז  בעםערע א האכען װעלען ז

 םוזען און װעלען עם דארפען זײ או; ױניאן,
 בעםערע זײן אלײן זײ ד«רפען דאן װעלען, עס

 כא־ בלויז קען ױניאן גוטע א װײל לײט, ױניאן
לײט. ױגיאן גוטע פון שטעחן

 םיט־ די צװישעז פאראן זײנען עם אויב און
 װאס אזעלכע, אינטערנעשאגאל דער פון גלידער
 על־חטא, שלאנען יאהר נייעם צום זיך װעלען
ײ זאלען  די פאר על־חטא שלאגען זיך אויך שױן ז
 ױ־ דער געגען באגאנגען זײנען זײ װאס זינד,
ײ אויב ניאן,  זײ װארוש זינד. אזעלכע האבען ז

ײ װאס זינד, די אז װיםען, דארפען  בא־ זײנען ז
 דיאר־ סך א זײנען ױניאן, דער געגען גאננען

 גע־ באגאנגען זיינען זײ װאש זינד, די װי בער,
 זינד א םײגט ױניאן דער גענען זינד א גאט. גען

 פון זינד די און טרײד פון ארבײטער די געגען
 נאך בפרט םיט־טענשען, זײנע געגען םענשען א

 שװערער םך א איז קלאם, אײגענעם זײן פון
 געגען זינד די םאר און גאט. געגען זינד א װי

 ;יל־חטא שלאגען אלע זיך דארפען ױניאן דער
 תשובח אטת׳ע אן זיך אױף נעהמען טאקע און

זינדיגען. צו נים װײטער
 און יאהר גוט א ברידער, זיך, פארשרײבט

 װינשען םייר קרינען. עם זאלט איהר אז זעדזט,
קריגען. עם זאלט איהר אז אײך,

כע די ערלי שאז י ״ קאנװענ ״יזי'7םאנ״ י
קעז דער פון J א ט ק א אמערי

שאן עפענט בער, לײבאר. אװ פעדערײ
טא־ אין זיך

 דער פון קאנװענשאן יעהרליכע די ראנטא
 םיר און לײבאר אװ פעדערײשאן אםעריקען

 און באגריםונג הארציגע אונזער איהר שיקען
 איהר אין ערפאלג בעםטען ד;ים איהר װינשען
ארבײט.
 האט לײבאר אװ פעדערײשאן אםעריקען די

 אויף םארהאנדלען צו פראגען װיכטיגע םאל אלע
 דער אין אז האפען, םיר און קאנװענשאן איהר

 װערען איבערגעגעבען װעלען ,גערעכטיגקייט״
 באשלוםען -און פארהאנדלונגען װיכטיגע אלע
 אײנע אז גלויבען, םיר קאנװענשאן. דער פון
 איצטיגער דער אויןז פראנען וױכטינםטע די פון

 אװ פעדערײשאן אםעריקען דער פון קאנװענשאן
 אר־ די פון ארגאניזירוגג די זײן װעט לײבאר
 װאם םראגע, א איז דאם סאוט. דער פון בײטער

 ארבײטער גאנצע די פאראינטערעסירט האט
אםעריקא. אין באװעגונג

 װעגען געװארען געזאגט איז עם װאם אוץ
 װערען געזאגט מעהר נאך קען קלאוקםאכער, די

דרעםטאכער. די זועגען
 שטארק זעהר זיך נויטיגען דרעםםאכער די

 פאר לעצטע די װײל יאהר, בעםערען א אין
ײ בײ האבען יאחר  זײ־ עם געטויגט. ניט גאר ז

 יאחרען ױניאן־ברעבערײ, פון יאהרען נעװען גען
הוננער־לוין. און םװעט־שאפ פון סקעכערײ, פון
 פאר־ אוטבאדינגט זיך םוזען דרעםםאכער די

ײ זאלען יאהר. בעםערען א שרײבען  נאר זיך ז
 םאר װעט םןזן װאם דעם, אויף םארלאזען גיט
 םען אויכ װײל היטעל, אין אנשרײבען זיי

 קוקט דאן היםעל, אין טאקע דארםען שרייבם
 עם װאס נאך, פריהער זיכער דארטען םון םען
ערד. דער אויף געדוארען םארשריבען איז

 םאר םאל אײן דארםען דרעםםאכער די
 טרײד זײער אז פארשרײנען, זיך םאל אלע
ײ אז און װערען ארגאניזירט נום םוז  םעגען ז

 זאל װאם יתיאן, שטארקע נרױםע, א חאבען
 װען און דרעם־אינדוםטריע. די קאנטראלירעז

ײ טענען דאן װערען, ערפילט װעט דאם  זיכער ז
ײן יאחו־• בעסערען א םים ז

אנדערש, אביםעלע אדער דאםזעלבע, און
 טדײדס, אגדערע אלע װעגען װערען געזאגט קען

 צי אינטערנעשאנאל, דער צו באלאגגען זועדבע
 אתטער־קלײ־ 'אבער אױכער־סלײחןר, איז עם

 אדער ערװאקםעגע, ■ון קליידער איז עם «י חןר,
p s ,דאר־ וואם קלייחןר, זײגען עם *י קעדער 
מ »עז  «לע, — רעגען פון אדער קעלט, «מ שי״

ײ, בײ טרב״יםען װשם  מך א חאבען דארפען ז
ײ װען חאבען. עם קענען און יןןחר םןןרען  ז
̂לען  דאם אז «רשרײבעז,8 זיך טליץ אר1 זן

ץ םח יאחר קוםענדע ױ כעםער, זי  ®אר־ דאם ו
םארשטאר־ אתטױזירען״ כעםער ־לי׳ך .גאגגץנע.

M aaiA MnnAAA a âiBialaBa ■saa aagMilk mb ן . ̂ ס און יוײניג. חמלםמןן זיך ^מיאן, די קזןן  ̂ד
בעסער. י?יץ םכזילא שדץ דהןס יאחר יקוםענדןן
ײ ןוז און זיק װןןלען ארפײםס^פװנדען ז

^m ̂ a b MAMJBBMsMaAAia taasaMaBI  אר־ די pH *רעםער מארדינםםען די וקךרצער,
p םען וחןם כןןםער, יבךימ^מודעגונגען w 

ק &נױלא געזינמעד* זי
Ti l m l ’ ׳׳'' י * * ' < • t »

MBA BMaafe A |A feaMBA A A Ŝ laAA a aCni B baaiaaiBBAרבײםער ןןלע רוינשעץ* a און גוטעז
m י

 בלײ־ זאלען םאוט דער אין ארבײםער די אױב
 מענש־ די און ארגאניזירט ניט װײטער אויןש בען

 דארםען װאם ארבייט, פון עקםפלואטאציע ליכע
 װערען פארטגעזעצט װײטער זאל עקזיםטירט

 גרוי־ א װערען סארט די קען דאן אונגעשטערט,
 פון ארבײטער די פאר בלויז ניט געפאר םע

 אנדערע אלע פון אינדוסטריע טעקםטיל דעד
 אנדערע פאר אױך נאר אםעריקא, םון טיילען

 ניש און ארבײט ביליגע װארים אינדוםטריען.
 פאד אנציהענד זעהר איז ארבייט ױניאניזירטע

םאנוםעקטשורערם. די
 דער פון קאנװענשאן דער צו דעלעגאטען די

 זי־ װעלען לײבאר אזו פעדערײשאן אמעריקען
 דראהענדע גרויםע די ערנםט גאנץ נעםען כער

ײ און םאוט דער פון געפאהר  אננעמען װעלען ז
באגעגענען. צו נעפאהר די םיטלען נויטיגע די

 קוםט לײבאר אװ פעדערײשאן אםעריקען די
 פארנרעסערטער א םיט קאנװענשאן דער צו

 זיכער װעט פאקט דער און םיטגלידערשאפט
 אר־ אטעריקאנער דער אין םרײד ארויםרוםען

 אר־ פון םרימד אלע בײ און כאװענונג בײטער
 שטאלין, דערפאר זײנען םיר ארבײט. גאניזירטער

 יאהר דאש האט אמםערנעשאנאל אונזער װאם
 װאוקם דעם צו בײגעטראגען באדײםענד גאנץ

ן  םעדערײ־ דער פון נדטנלידערשאפט דער יו
 נעטליד האט אינטערנעשאנאל אונזער שאן.

 15 פון *ואװאוקס א יאחר דאם ביינעטראנען
 האם־ אלע חאבען םיר אץ מיטנלידער טויזענד
 צוא־ דער װעם ייאדזר פון םוף צום אז נוננען,
םארפילפאכען. אדער םארדרײםאכען זיך מאוקם

 נעװען םאל אלע איז עם ^ כט^יפ ףי
ארבײטם־ צאחל גןךױםןן א _

' ״ ׳ קלאוקםא־ די צװישען לאזע ״
 אר־ פאראז זײנען עם כער. טםלאיע ארב

ען ט קױנ טרייך. יעדען אין בײםםלאזע ארבײ
עם, טרעפט זעלטען נאנץ

 ארכײטם־ קײן זײן ניט זאלען א אין אז
ײ זיינעז אםאל לאזע. ײ זײנען אטאל םעהר, ז  ז

 סא׳י אלע זײנען ןןרבייטםלשזע אבער וױיניגער.
רסעדתןךב א איז ארכײםסלאזיגקײם םאדאן.

קאפיטאליםטישער דער פון כאראקטעריםטיק
 קאפיטאליםטישער דער פון און אנטװיקלונג

 יעדען אץ אינדוםטריע. דער פון םארװאלטונג
 ארבײטם־ שון רעזערװ־ארםעע א זײן םוז טרײד
 פלעצער, לעדיגע די אוים פילט װעלכע לאזע,

 צוריק װערט און כיזי, זעהר װערט עם װען
 װערט ארבײט װען גאס, אין ארױםגעװארפען

שװאכער.
 דער פון םראגע די איז ױניאן יעדער פאר

 שווער• די פון אײנע ארטעע ארבײטםלאזער
 זוכם און קאםף א אן םיחרט ױניאן יעדע םטע.

 צו ארבײטםלאזע פון צאהל די אזוי װי םיטלען
 קירצערען א פאר קאםף דער פארקלענערען.
 ארבײטם־ קלענערער א פאר און ארבײטס־טאנ

 ארבײטער די אז בלויז, ניט זינען אין האט װאך
 חאם נאר חארעװען, װײניגער דארפען זאלען
 םון פארקירצונג דער דורך אז זינען, אין אױך
 םעחך פאדערען זיך װעלען ארבײטם־צײט דער

 װןך פארקלענערט װעט דערםיט און ארבײטער
 לעצ־ דער אין ארכײטםלאזע. םון צאהל די רען

 קירצערען א םאר קאטף דער װערט צײט טער
 ארבײטם־װאך קלעגערער א און ארבײטס־טאג

 צו צװעק דעם םיט געםיהרט הויפטזעכליך שוין
 ארבײטם• םארםינדערען צו אדער פארקלענערען

לאזיגקײט.
 יעדען אין האט ױניאן קלאוקטאכער די
 ארבײםס־ די זינען אין געהאט איהרען קאםף
 באשרענקוג• אלע די זיך נעםען דערםון לאזע.

 שםענ־ דער און אװערטאים ארבײםען װעגען גען
 ארבײטם־צײט. די פארקירצען צו קאםף דיגער

 חאט װאס :םרעגעז ארבײטםלאזע די װען און
 ױניאן די קען ? נעטאן אונז פאר ױניאן די

 םך. א אײך םאר געטאן האכ איך :ענטפערען
 גע־ װאלטען קלאוקםאכער צאהל נו־ןיםערע א

 לענ־ א נעװען װאלטען און ארבײטםלאז װען
 ױניאן. די ניט װען ארבײטםלאז, צײט גערע

 ארבײטםלאזע, טעהר םך א געװען זואלטען עם
 װאלם װאך א שטונדען פערצינ אנשטאט װען
 אר• מעהר נאך און פופציג. געארבײט םען

 גע־ װאלט םען װען געװען, װאלטען בײטםלאזע
 םאנופעק־ דער װען אװערטאים ארבײטען םענט

 םעחד םך א װיל. ער װיפיל און װיל טשורער
 ארבײט, אהן ארוטגעגאגגען װאלטען פרעםערם

 אזעלכע נעסאכט נים װאלט ױניאן די װען
 פרעם־םאשץ דער םאר באשרענקונגען שטרענגע

 אפערײםארם םעחר און קלאוק־שעפער. די אין
 װען ארגײטסלאז, געװען װאלטען םינישערם אץ
 גןך ניט צײט לאננער א פאר װאלט ױניאן די

םעקשאז־ארבײט. געגען קעםפט
 ױניאן די אז ניט, פראנע שום קײן איז עם

 פארקלענערען צו םיל טוט און פיל געטאן האט
 אבער ארבײטםלאזינקיים, פארטײדען צו און
 װען טאן, מעחר םיל געקענט װאלט ױניאן די
 םים־ פולע די געהאמ םרט דעם אין װאלט זי

שעפער. די אין ארבײטער די פון הילןש
 גע• קלאוקםאכער םעהר םך א װאלטען עם

 װען שעפער, די אין װערען כאשעםטינט קענט
 װאלטען ארבײט, האבען װאם ארבײטער, די

 חאבען םװא ברידער, זײערע זינען אין געהאט
ניט.

 קלאוק־ די חןרצעחלען ניט דא דארפען םיר
 פליכט זײזןר זואס שעםער, די אין םאכער

ױ און ברידער ארכײטסלאזע זײערע צו איז  ו
ײ אזוי ײ קענען ז  אר־ קרינען צו חעלפען אםאל ז

ײ װײל בײט,  םען אליץ. גוט גאנץ עם װײםען ז
ײ האט  «דן געזאנם עם םאל אײן ניט שױן ז

 ער־ אן אױך עם וױיםען ז׳־י און ערקלעהרט
 אײ• װען «ז םארשטעחט, יעדער קלעהרונגען.

 בלײבט דאן גאר, זיך ם«ר ארײנכאפען װיל נער
נישט. נאר יענעם פאר

 ערקלעחרען ניט דא דעריבער װעלען מיר
ױ שעפער די אין קלאוקםאכער די ײ אזױ ו  ז

 ברידעד ארבײםםלאזע זײערע העלפען קענען
לען.זײ נאר ארבײט, קרינען  W דערםאנען, װי

p פליכם זײער איז דאס a ײ אז  ““ דארפען ז
ײ *ז צײט, די איז עם pא טהאן.  ר ז

, װעםערעז די חןם. װעגען טראכטען ו  ״ ו
 שע־ די אץ אז חאפנגנ^ א איז עם pא קיהלער

 דעדי־ זאיען ארבײט םעחר װערען װעם םער
 pa חאמןן ארבייט, חאבעז װ*ם די, אלע בער
ײ זאלען pa נים. חאבען װאם די. זינען  מך ז

 דיערע אץ פארדיגםטען זייערע אז דענקען,
ױץ םאל »לע װעלען ארבײטם־באדיגגונגעז  בע־ ׳

 דעלמ עם ארבײםםלאזע .זוענמער וואם סער,
 זאך״ א איז דאם קלאוק־טרײד. דעם אץ זײן

r לייכם גאנץ איז וואם t .פארשםעחן pa װען 
a .חעלפם ארבײם, וואם קלאוקםאכעד

 איחם כיי ארבײם קרינען
ז ט י יתײמ a ערפילט מו

כדודער בײטםלאזען
״____דט ער חאם שאפ אין

a םליכט  p a שן צו םליכם םענשליכע 
 a טושילם אױך זזאם ער נאר לאזעז,

ר עו חעם ענדליך .מאדים אלייין, זי
■דענג pa פיטירען ----- - - —----— — י ץךעניגעל

■M* ־
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װאדײאד
*P •גימ*

 פפי«ד*ר, נ״ער רער געפעלט ירס
own געװאחןן אייגגעפיחרט איצט איז 

ױ ם»װעט־רום<*נד.  ייחס װאיט י
קלאוק• די «ו רעחאםעגדירט שטארק נץנו

פטי׳ננ־ םאוועטישען נייעם דעם <ױט
או s באשטעהט ן»ו  41׳ט פינןי פון וו

 s מח. טאג אײן און ארכײט טענ >ערפ
 און וואכען זעחם םון נאשטעחט ״ודש

 חדשים צװעלף פון נאשטעחט י*חר .
 נל״נעז װאם טונים, ימים זעסס טפ-

יאחר no טענ די םון חשנון דעם אױם
1S מיט טעג 36C פון באשטעחט יאהר

שםוגרען). 6 ערד
 רוםישען נײעם דעם רעקאמענדיר יױא

 איך װײל סלאוססאבער, די צו סאלענדאר
״ װען »ז זינעד, ביז  קרינעז װעיען ז
 םאר װאבען־לויז מיגיםום איצטינעז ער״י
 ״*P ומט טעג, 4 םון אדבײטם־וואך אן

«ו אײנרעדען צאזען ניט זיך זײ פון נען־
שםיק. םון ארבייטעז

רע• םאוועטישער דער םאר בין איר
 גןייעגדיר אאטעז אונזער ןםו מארםע

 םארנע״ דער פאר װי אײנגעגומען הרםע
 זאא enin א אז #רע£*רמע ^גענער
 װא־ םיער װי מעחר ניט םון באעטעהן

m דרײמח וײ\ יאהר א אוןI 
 אױך מיר געפעאט אאגעםײז אין .םדמיח
 28 »ז ®ון חגפארמע פאמע^אגעגע די

 םאנאבד דרײצעחן א און חודש םאניגעז
 סך א איז אאצענדאר אזא יאהד.
 וױ־־ מ̂א אצע קען מען אןן יײגסאכער

 אוח. איז קױןענדיג ניט דאטום, דעם סען
 רעפארמע םארגע^אגעגער דער ?וימ
 איע װעט זוגםאנ אויסקומען, וועט
 דער אכטער, דער עחעטער, דער זײן ס̂א

 צװיײאוךצװאג־ דער און םופצעהנטער
 אצע װעט םאנטאנ חודמ. פון ציגסטער

 נײנטער, דער צוױיטער, דער זײן ם̂א
 דרײ־אוד דער און זעכצעהנטער דער

 ותט דינםטאג חודמ. םון *וואטױגםטער
 צעהנ־ דעד דריטער, דער זײן סאיל אאע
ײ. אז. א. נמר

 פארגע״ דאזיגע די באקװעם וױ אבעד
 קענען #זײן ניט ז̂א רעפארמע עאאנענע

̂אוקכיאכער די  נע״ גארגיעט איהר םון ס
ל וױגעז,  װערט וואך דער םון גרויס די װי

 זײ קענען נאר גיט און נעענדערט. דט
 רעפארכ̂מ דער םון געװינען גארנייפט

 זײ םאראירען״ נאר גאך קענעז זײ גאר
טאט מ̂א 13 דארפעז ותלען  מאא 12 א̂נ

̂עז יאהר אין  יאהר, א וױיצ רענם, צאדי
 בא״ וועט דערמאנט, אויבען שוין װי

p iw עס װי אזוי און חדמים. 13 םזן 
 איג־ די םארטײדינעז צו פאיכט מײן איז

̂אותםאכער די םון טערעסעז  איך םוז ק
 נימ רעפארםע, דאזינער דער נענען ױי\

̂יך וואס דעם, אויף קדקענדיג  גע־ פערזענ
 רעקא״ איר שטארק. זעהר כױר זי פעיצט

 םאװעטיעע די בעסער דעריבער סעגדיר
 איחר םון W קאאעגדאר, םוז חגפארפע

̂אוקםאכעד די קזמען  •רא״ באדײטעגד ק
̂ירען. נארנישט און פיטידעז  וואך די ®אר

 דאך וועט יאתר א אבער קירצער, וחגרם
 כמז חדמי̂נ 12 װי מזגהד האבען ניט

m אין םאא זעקס קריגעז וועט n גע־ 
טאם *רזלמ,  דידדד אבער מא<, םיעד א̂נ

ען דארםעז גיט דאך כמז וועם נע*ט  צא̂ו
יאזזר. אין םאא 12 װי מעזזד
 די וועאען וואם באױו איז פדאנע א

 דער ? זאנען דעט ווויוי סאנוםעתנדעורעדס
 כמך די .וואם ווח, אםעדיסא םיט מדאב̂ע

 גאנץ א נאך דא האבצץ נוסעקטשורעדס
דעה. נרויסע

••
 אם׳ד אח קלאויןםאמר די אױב נאר

 נײמם חנם טון געװאומן וו*לטען ייקט
 די אבינד וועלןן האלענדאר סאײעםישען

 איוום טון םאזמםידוםלטגד אק ארבײםער
 די װארים נעזױנמן. נאתישס דיתקם

מד רעפארםע די חאם םאומם־חמיתננ
a םאר ניט םאכם n ^אר־ די אז צומי 

 פאר נאר פאח־ימז, םעחד ז*לען נײטער
o n ייע̂י* ts מחד זאל«ן פטבריאאן די 

נױם w ״אח חמביז חנר ■ראמציחנן.
AaiMBftMA^AAAte AaABMA. 4aA MMAkABAaftA >r~ פמו״םאנינער דער פון יױינפיחרזמ 

ד easona* ווערם ײיד r ת t 'n n o־ 
 נז־ איז װאס זונטא^ רעלעחמער מלער

־ סארבײטר r9a טאר חה־םאג s יתז י  י
 אלע כםעם pm pa לאנר נאנמן כ״־׳ו

 אוננמדנן־ אימזםםריצלזג *ון ■•בדישמ
pruw זײגען ijosaw n >4אימ שט 

אי־ איי תה־נממ ראצינממו דער ימז

tan טאג. איין איו w is s װ׳נל׳נן iro n 
 דא• רוחען װעיען סאנגע און ויגםט^ג
m »ון נעףאטאג in is יער מאנטאנ■ 
 1«*ולוי«י ts ׳»יז ■<■! דער טיטװ*ו.

y>yn| װאר רער סון טעג פינוי די tyssn 
ײ  דינפ• מאנטאנ, — געמען אלטע yרyז

ײ און דאנערשטאנ טיטװאך, טאג,  «וי
i טסתמא ויי װעלען #•עטער טאנ. i p 

is סאואן זיינען עס נייע״געמען. נען o* 
 נסטעד88אײ; דער פאראלאנען. שיחוגע

״ אז איז, זיי »ין • :חייסעו *<ען1 ז נ ״  י
 און םירטאג דר״טאנ, צײײטאנ, טאנ,

 וױנטיג. ניט איז דאס אנער פינפטאנ.
vo דער אין וױנטינםטע ואס is sm איז( 
IVP'ip די װאם s b אינתםםריעלע די »ון 

 נסדר ארנײטען װעלען אונטערנעמוגנען
 ימים ppyt אויםער יאחר, פון טעג א(ע

 וחןלען ארבײטער ע ( ■ װען טונים,
 »ז נלוינט, פאוחוט־רזגירוננ די רוחען.

 ■נדע״ איז פאנרי?ען די װאם דעם, דורר
 װע• אונטעתעמוננען אינדוסםויעלע רע
 װעט יאחר tie טענ אלע ארנײטען צען
וועדען, םאמרעסעדט «ראדו?«יע די אי

Ami hi aeSABiAA *AASi BBS&ASaaAB |A MU ■Bga SAAצאחל די װעדען סארקלענערם װעט עס אי 
ארבײטסלאזע. סון

 דאס ts שבל, אױט׳ן זיך לענט עם
ן אזוי זייז דטרף ו נ י ױ  די וועלען אזוי י

n נאזונדערם סאסאן, ארבײטענדע

ו פוישריס, י a חפיפגד י m  S1 נעוױנען 
 *,pvvi גיט אוינ רעפארטע. ררוו סון
as די אוינ װאריס איגדירעחט, איז 

y y p n s is די »ון ypn:se| זיו זאל 
 sts זײן דט טעחר װעט פפמרעסערען

 אר• אנדי«ירטע8 אין ראננץל גרױסער
y״t װעלען טמילא יון טיפיען iy •ורײ 

ivt חויו. אזוי זיין גיט
 װאס אונטערשייד, דער איז װאט גאר

 אי• גייער תד פון ארויספוסען װעט עס
ן נרעתעתרעניש  פ»יעד רוסישען om יי

 אינערפעחרענ״ע די o)vm טיר f ד»ר
sou. 1אי עס s רעװאלוציע ts דער 

 איך און נלוט. טראפען s םון סאמיסונג
» נ r חאנ נ ts i איך רעװאלוציעס, <ינ 
 םען שיסט, tvs װאם (יב, ניט נלױז חאנ

ו חרנ׳עט tvs און שטענט י  רעײ*לױ י
 רע־ א דערינער דעחעח איך װען ציעם.

 נלוט• tns און שיסעױי ms װאלוציע
s is  m s 'r s s הנאח. נרויס סיר עס

A
 אונטעתע• טניסעלע זיד חאנ »יך

sa כאװער מיט איילט so ,ציםעדטטן 
ױ חורש ivastp s םיט האנ איו װען  י
pn ,ג¥שרינען tvs ts אױם־ איחם האט 

 פאר־ ערrטיoוניBSP חנר פון נעשלןסען
n איו dst נייז, .טײ. iys  s  tvuvt, *װא 
tv ערשט tm ער רים o sV v w ’ ia געװא״ 
tm די tvs 5 עס נדי »יז*t ניט איחם 
ro זײן v o is חאט אליין tvs צד שױן 

 אױםנ¥שלאסען אויו איחם מים זאםען
tsאון וױבפינע «װײ עינע ■y s tp t 's s i 
dpv ווי װיירים,8נ ŝ ם8װילי און נעיל 

קרמער.

אויסשלי• די ts ,is«סיי <vsa איו
tso סונג 'vs 'v  s r s s  ps תר פון SP* 

1SדBטיy r9 האט ■אדט״ רyp 'sr s 
omvs^ ly פאר ; sso B v ii vnytjia, עה 

 jn• און פרונ lysjvnst י זײערער איז
fivv רינער iv i* איר ov .איןן אסת, וײ 
 תלי■1פח s ״t פאר איו דאס *י גיט ווײס

vs ,אדער נײעס nv»ns s«( װייס איר 
 tsnsvt.'s « אניאל האט iv ts נלױז,
ן צװת ניסעל רענט  ,nysssDwt חןר יי

 *SP חי»ר דער 1אי האט ער אין 18ױני
iv r ’so ’ t is פארטיי s  nnyt tvstrsB 

o אין onmsitss ץ,8■י װינטיגען n 
s tv s s is a v i, חאט װאס jvsm sB V f 
tvsvis s*s .איך ווײם ױניאנס *’im 

nvs די »י ניט ivssoo tm נע• זיינען 
yii| דערםיט, שס*לץ osn זײ pB tvssn
 svs* װינטיגץ) sts tysvtvto'ns ויך

iso  \vv דעו iv rn פאסוניסטישער 
 nwow איצט tv^vn די און רט״8■

s גרױסער דיער װאס טוױערען, rso איו 
p און נדולה ױין פון איפ■ unttsi אין s 

ivo װי ,nnvs ניט חײנם ’ Jjnviivt s, 
nv:s,*i>Snm“ isssP׳ ivsy-nsfi םון 

os>p*iv b ” b is און bsp po iv tn,יט»ל 
s,* םריהערדינע ■נדערע v>s די װי s is 

t osii ,m m״Vi ivostevto 'is tvt• 
po tm sii רםײ, טוניסטישער8ק דער■■ 

iv is זיי tv^vii דך osii ,tvnviD אויד 
osn s rs o מפצח די נעכאפם עגדציו 

 שאר, שעדציך זיין tvivnons װעט און
s רזנד is״jjitv n ssn vo

osit נ*נץ איך בין טיר צו ׳*יין־ 1אי 
).7 ז״■ ף1*ו (אלוס

 געד&נתלם רעגירונג ארדםער ענגרישע ד ד«ט אזזי וד
נעשעהענישען? פאלעסםינעד מצםע ר אין

 איי• אין yom■ אידיש^ ijn איז
n 1אי ראיע s i אין טפהר vpnyss 

:sny יפצט s  IS גרויסער b ssp|״ ;y• 
tvs דער iw 'ln v תנירונג ov *■פ 
s אען p s s  tvs ,lysnyii y p is s r  invt 

inyt 1אי און בטשולדינוננען ערגםטע 
 *ו נטציחוננ אידישע די אח ■לנעטח

 צו אפיצו און רעניײננ עמציש^' תר
 ־,Htyjjs ts מחר יעצט scu עננלטנד

yjys אין vm'nvi s  is :s t.
iv איו נטטירציך s ’ t oy. שטע־ די

 ■דטיני־ ■■לעסטינער דער םון צונג
yn דער צו סטרטציע y ts is ארץ־ אין 

 אשיצו שענדצינע. s tjniv: אױ ישראל
 *yes די t״t אםת ניט <*צען עם װען
 ■Vi tmjm װעלנע .tytti:,־t>trss נע

no ossa .פיעלע ts לעסטינער די■■ 
 געת¥ל־ דיחןפט ssn ■דטיניסטרטציע

iv שחיםה, די אײנצופדדנען טען s s  tPP 
 ts ,oyj״p ביי ױין *וױיםעצ ״|p גפר

tin די ,K־M” B־vs,J ,ליטיש■• voivn 
י  ssn ציע8■דםיגיסטר ■■צ«סטינעו ו

 vs*y< די פאר צאגד אין נעםיהרט
 ■■ראור־ אינוײרעפט osn י*חר, 4—5

 די דורך אוטגציש• יעצםעשן חןם ז»גט
 טון צען8פ חונדערטער אא מהגדצינער

 פט8פײנדש Hssst און דיםקריטינטציפ
 רעגי־ ■■צעםטינער די האט אידען *ו

a ■רטבער די רוננ n  tysvtw נױםי־ 
;tv צו ערסןטינונג ר8זאנ און טוטה 

tsns ,דאם osn נעטהפז• תטבען «ײ
 פונדעסטוחד אמת. אח פצעט ד*ס

r. נען s נטיתנגלישפ יפצםיגע די■ 
 חגר פון םײצ נעוױםער s אין שטימוע
 *וטיפצ ■ביסעל שוין פרעםע אידישזןד

 *ss tmusi אין ניט און איבפרםריבפן
c עם װי רזנבםיגט. s שטײנער דער 

 טשםפערפםעגט םך s םיט םענשען ב״
ssn״t םיר וױ  ,pu אונז בײ םען 

s ir s די איבעתעכפפט dss 1אי אח 
tvoysisc tmuss םים רענענען צו ויך 

נעשעהענישפן. און פאהטען פשוט׳ע
 *S3 נים »יז אוםנערעכט םאזןציעצ

a m די זײגעז m s אומםפרטנט־ 
nriarm n און נןף»ריתן rtuvs, וועצמ 

 יפצטינער תר *ו tns גײ «*ט סאן
 איד אנגצאנד. אין ארבײטפר־דפנװזע

 אינטערעםשז די אין נאר נים ts נצויב,
ns ,נאר יםת s ir s ז נ ו א אין y ־ 

v ו i v s » » «  v י ״ י ױ ו  ו
 זיד, אאזשרט ז vם y ר ג י א

ts וחד קצאתר ;שנױ נאנץ אצען1 םיד 
tyjyn pn ר דעד פח שטעצוננ דעד  מ

i ■רבײםער־חנניחננ צישעד t צעזד די 
lymiynysw n איז y« » m ss. אח 

ytn שםעצוננ voptisp  s פריינז־ אח 
נז! it לימ ז ■ana יו ײ־ י n יי ייי

;f ח י 0•ײ י ײ י י

i 11« נריעי (• r t m(
צוקערםאן. װיליאם פון

 רעגי־ דחצר it tjimtsa אונדןר דין
רונג?

 װע• יעצם רצדען ניט דא וױצ איך
tvt ייט ■■ציטישצר דער! i n  |id 
DstnDsn p נ^8פי s  oy ,t פאר tsis 

it יעצם  ,its שםורעמן tviyp עננ־ 
>t;s דער םים א״גרייםען ייך אזן is“ 

p דאס נ״טצר־רצניחנג s מ״ז ניט 
 באחאנדצזח יעצט וױצ איך אויםגאנצ.

 אנגע־ דער סון ױיט פאשםישע די נצױו
 איבערנעבצ! דא וױצ אין־ לענענזזייט.

 דער ן1פ חאנדצוננצן און פאקטען נצױז
o אדבייטצר״רענירוננ n  po םת אנפאנג 

vm פאצעסםינצר די vnvw i\ ביז 
 פאת־ ytn סון נרונד אויפ׳ן און יעצט

 םיר mjvo■ s םאר װאס mvt it טען
 יעזר דער it חאבען נים ns יע סעכען
רעגירוננ. ענגציששר םינער

••
 אױסדד חאבען ■אנראםצן די װען
ss n אין איז יתשצים אין נראכעז ss* 

 עננצישצר ״|p tjnus נים לעםטינע
its p פארװאם סאצדאט. s' איז נעװען 

s פראנע. אנתר גאנץ 'oty, װעז 
 װײ־ פאםידט, שױן האם ם;ציק1א דער

tvs ts m s  tvo נעסאוט גים האט 
>tvts נד8צ דאט s r r s s s is. פריחעד 

 אייננזד ■צע ניט וױיט חאנען ■נער
tnyt נויטװענדינש״ט די ts no עמצי״ 

tspjist tvr• יעחננפ*צס ssn דער 
 אנגצישצז דעם po רעניםענם צעצטעד
 נאך ■■צצםטינע ען18פטרצ םיציטער

vv'luv V די און .1926 אין i'a w 
p װעצכצ חןנידוננ, s 3 1בצױ trossse 

 פטד־ trim נצטטלטען נים |yp טצט,
 דימד typ jys • חנרפטד. ■נםװארטציו

 פארטגםװארםציד הטצםען רעניתמ
 נעמײ■! ssn זי ײאס דלרפטר, 1בצױ

 פיז צײם תר ra-tsnsv: גיט אדער
 פון ■נפטנג דעם איז אוטרוחעז. די

 שױז ווי לטנד, pa Pa אוםרוהעז ר&!
P tm גיט דקתאתם, n״t םאצ־ א״ן 

 ps י״נ«ז «ױיט tvo דרײ אין דאם■
■•tmvt yrsom ץננצישע פיער 

 םױמנד טינא pb איז מרינס־שימז
ps lytmnvtv .tvssmse שמל׳גר

 מ־ נים דעניחננ שײן האלט חאנדצזח
קאנט.

nsn tm• נים ps ts ,tvoynsD 
1931 is  tmyt r  vPBoms• ps p s 

 «׳־ vttst ps tsertst 13 ננצײמר«
ns tm s i* o  ■uyt ד ״ tnsn יי  ז

 «ײם ps tmt> w jvppss דם אױך
pa ן» n< םי s, ״אניז זיי וואו »T

 חרונח די פארםײדען it ,ivtispt דאן
 .1יפ |is יתשצים ps אידעו 80 פון

om םאצ tvp’t סאצדאטען די tviivt 
 rt טיט tvssn ,,t ps עניפטעז »ין

tvnnots מייני־ ניט םיט געהאגדזצט 
 צווי^ יאהר 8 מיט װי שנצצשיים נער

t jvp ov״bbip dv ts ,t רע־ דער 
 דעו־ דאנל ןvצvיtvם■ p'P נים גיתנג

 מיכטינ׳מ דחען tvtvpivts ;םאר
opsb דארף tm צר װײ̂צ י*, אב¥ר 

s ts ,orm ss ײיצע) נוםעז it אונ־ 
it אוםרוהען די מװריהעז  ps •פאר 

 ■רבײמר־ די האט אידען די ם״דמען
 דעם װענעז צחיסנעציינט. י■ רעניחננ

ivp נאי t” P םײנוננם־פטרשידענחייט 
”t• נים t

 הצנדצונג .פרײנדציכע צוױיםע די
 nvpn אין צדבייטער־רעניחננ דער פון

p אננעצענצנה״ט s ומצ■ שםעצוננ, די 
vs נענוםעז חאם ד it אידישער דער 

 פצצצסטינצ• קיין אימינראציע
 ער־ די t's 192י pc פאנדאם דעם נאך

 חד צגנצישצר דער pc הפנדצוננ ,שםע
 אידי״ די tvצvושטtBS נעוחגן ניתננ

w פצצצםטינצ הײז אימינראצת ps 
tvttst• צים,1חצ צעהנדציג אײנינצ 
 ארויםנעסאדד נע־וען שוין ויינען װעצפע

̂ישעז די םפד נאך רען  ־,,t און נעשעה
”t נען P tvoipvus װי ושם, נאך 1יפ 
 *,פארא נעװעז שוין ױינעז אופרוהען די

 אראינצצאזען ניט 1אפיצ tv״:t בער,
 צוריקנע־ נצייך און שיף pc נעװארען

 צײט צפננער s ם»ר .tnsiiyt שישט
 פפתועהרט נאנצעז ps אידען ױיגען
 *,,t דעם נאך ps צאנד ps tmגעװא

 באװאוםטע אצצ נצװארען געםאכט נען
 IS גאו האצטען ומאכע נ*שרײנשונגצן,

יצצם. ביז
p s  dsh שטצצוננ די נעװען pc

s דער is״ts ps ttn ,t m m ־,עחגצ
ר v מ t s io 'o ?

 טאנ םינםמען אדער פןתמז אוים׳ן
pc די t rטv r ,געשעהענישעז tm די 

 yoso ps נעװעז נאך זיינען tyn»וםת
 m 45 אנגעסומען tvr’t גטננ, סיטען

 PS זיינעז rns ■ױצצן. פיז חלוצים
s נעװארען אר״ננעצאזעז ױארם ps 

 חנר אין ױיכםינצר, :■ך ps ײאס
t ל s ר t ח. (ד. ט י י tsn, 

tm די •tvssn tvos^s גים גאך 
o s n  (cnvnvtcps ר ן n• ו v 

u r t( ו ג ו ן צ ו ס נ ^ »p
i ש ר s ו ו  i ,v ו -v d  s 

>s n e t s  n v r * c s n j y״ 
s v« י i n s  , ( * D O  i ם• י 

v s v t  v j 1 י י נ ן 1 0 0 v 
1*1 1 1» I t  D S I ' l t 

)t •pis BtW7.(״ s
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צייט־נאטיצען און וני־אן

m

ג קומענדען א ט : $ ט ם ע ־ אין װ נ # ר א ט
 קאנװענ־ טע49 די װערען ערעפענט טא

 ײ8 םעדערײשאן אםעריקען דער פון שאן
 ל. אװ פ. א. די לעבט 1920 זײט ^ײבאר.

 םון נד,8?ריזיס־צושט * אין *לץ נ#ך
 אויס, װײזט עס וױ זיך, ?ען זי װעלכען
באפרײען. שװער

 די האט יאהרען םילע םון משך אין
 איהר םון פארלױרען כסדר םעדערײשאן

 םע־ די האט 1920 אין סיטגלידערשאפט.
 םיט־ סיליאן 4 העכער געהאט דערײש^ן

 באויז שוין זי האט 1924 אין ג^דער.
 קרײ דיזע םיטגלידער. 2,865,979 נעהאט
 םארהעאטניסמעסיג האט פעריאדע טישע
 װען — 1926 ביז —־ אנגעהאלטען אאנג

 געפאלען איז מיטגלידער די םון צאהל די
 צװײ םאלגענדע די אין .2,803,966 ביז

 םע־ די האט — 1928 און 1927 ־־־ יאהר
 צױ אםילו געזאגט, אסת דעם דערײשאן,

 םארלוי־ איהר םון עטװאם דיקגעװאונען
 איז געװינס דער מיטגלידערשאםט; רענער
 אז אוםבאדײטענדער, אזא נעװען אבער

 אר־ נױ איז קאנװענשאן םאראיאהריגע די
 גע־ םראגע דאזיגער דער האט ̂עאנם
 אויםםערחזאםקײט סםעציעלע שענהט

 געװארען באשאםעז דארט איז עס און
 םיטגלי־ די םארדאפלען צו :לאזוגג דער

ל. אװ ם. א. דער םון דעריעאפט
 לאזונג דיזען מיט צחאםעהאנג אין

 קאנ־ לעצטע איהר ל. אװ ם. ». די דזאט
 נױ אין אפגעהאלטען ספעציעל װענשאן

 געװאאט דעדמיט האט זי װײל ארלעאנס,
 ארבײטער אפגעשטאגענע רי סטימולירען

 ארגאנײ גרויסעז א צו סאוטה דער םוץ
 איז אויסרעכענונג די מאמפײן. זאציאנס

פארשידע״ צואיעב און ריכטיגע א נעװען
 אין גראד סאוטה די איז םאסטארען נע

 גאענ־ א געװען יאר םארגאנגענעם דעם
טעריטאריע. אמאניזאציאנס צענדע
םעדע״ אמעריהעז די אבער האט צי

 גע־ ײי אויסגענוצט *ײבאר אװ רײמאן
 םעג״ ארגאגיזאציאנס דאזיגע די חעריג

ו זי האט צי *יכסײט? י  אנגע־ גענוג ז
 װאס םניעות, אלע זײן צו גובר עטרענגט

 די מצד נעזוארען געמאכט איהר זײנען
 זי האט צי ? סאפיטאציסטען דא^םינע

 אױסגענוצט טייא קאײנער א אין כאטמ
 דאר״ די םון רעװאאט עקאנאמישען דעם
 אינדוס־ טעססטיצ דעד איז מאםעז טיגע

 געענטםערט דערויןי םוו אײדער, םריע?
 איהר האט .5 אװ ם. א די *ז ווערען,
 אז און ערםיאט אינגאגצען ניט םאיכט

 איר םאחוירסליכעז צו םארםעלט חאט ױ
 אר־ נױ דער םון אאזונג ארגאניזאציאנס

 האט זי כאטש שאגװענשאז, צעאנסער
 בא־ אביעקטיװע בעסטע די דערצױגעהאט

דינגונגען.
הא־ א. אװ פ. א. דער םון םיהרער די

 געװערט פארװאורף דיזען געגען זיר בען
ײ אז .חנרםיט, געאד, גענוג ניט האבען ז

ײ אז *  םינאנ־ געניגענדע די ניט זזאבעז ז
 צו מאסשטאב ברײטען א אין אום ״סען

 דאס איז םאוטה. די אמאניזירען קענען
 דען םעהאט צי ? אויסרײד אז חנז׳אבער

 בא־ צו מעגאיכהײט די א. אוו פ. א. דער
 םוז ארגאניזירוננ דער פאר געאד *ומען

 סענטיםענט, דעם בײ — סאוטה דער
 ארבײטער די צו איצט יזעחמט עס װאם
 ריײ ליבעראלע די אין סאוסזז דער אין
? עטאטעז םאראײגינטע די םיז עז

 טא־ אין קאנווענעאן דער ערב איצנ^
 טעג־ דער איז גראד םיר אעזען ראנטא,
 םטרײק״וױדמר• דער וועגען •רעסע <ימר

 אםמר איז דאס און םאריאז, אין חאאוננ
 אז חאםען, צו עראױבט װאס #םרײסט א
 דאך םווי צום זיר האט ל. אװ .t א. די

 צו םיטאען ענערגימע מיט צגםעאאסען
סאוםה. די ארנאנידחנן

םיטגאי־ צאחא דער םון וואוסס דער
̂ע אין דער  •ypg םון געגענדען אגחורע א

מ  מען אז גרויס, אזוי גיט אויד איו רי
 און 4%זי צוטריחנן דערםיט קענען זאל
 סוטט .דאס װאס ®ארדוײסאיה איז עם

n t f מיתר *I ד, י איו נ  דער װאו יי
ראצעגט  איז ארבײסער ארגאגיזירטע ̂ו

 ״אכמנריסאגישצן דעם. לױט קאיח. אזױ
Arm אםעריקע אין וײגעו יאחר־גיד״, s 
ן ארבײטעי׳ 88397,000 ו  אאאנוזירט י

 אר• סיליאז 3 חעמנר ימגאנצען ויעצן
 בוד דײםמצאנד אין װעחחננד בײמנר.

 םוײיד- אתאניזירמע צאחל די
 אין זיעען «ראצעגט,

ארבײטער איאצעגט 8.4 ויו
m

. פ. םון ר ע צ י כ ט ע ד

 האלב־קװא־ ארבײטער 6,384,567 זײנען
 11,072,171 און ארבײטער איםיצירטע

 אונקװאליפיצירטע אינגאנצען זײנען
 ערשט מען זעהט — װארהערס) (אנסקיאד

 םעאד ארגאניזאציאגס גרויס א פאר װאס
 טרײד אםעריקאנער די זיך פאר האט עס

 האט באדױערען צום באװעטנג. ױניאן
 צװעאעגס הא:ד א זעאטען א. א.ם. די
 דאזינען דעם פון ארגאניזירונג דער צו

 פארדאפלען םון אאזונג דער עאעכזענט.
 אויך כיסתטא, װעט, כדטגלידעחטאפט די

 ערפאהרונ־ די װערען. באנייט מאא דעם
 זײן אפשד װעאען יאהר אעצטען םיז גען

 יאהר. קוסענדען םאר׳ן װארנונג גוטע א
די ארגאניזירען צו זײן מוז אויםגאבע די

 ארבײטער. אומגעלערעגטע מאסען גרויסע
 אנגעהויבען האבען ױניאנס עננאישע די
 באדײטוגנ, היפטאריעע » באקוטען צו

 ארגאניזירען גענומען זיך האבעז זײ ױען
 כיאסען, ארבײטער אוםקװאליםיצירטע די

ענג־ אין גע׳טיכטע איצט טאכען װעאבע
 װעלט. גאנצער דער אויף און לא:ד

* * ♦
 איז סעפטעסבער, טען28 דעם יטבת,

 אפגע־ געװען טא;"#׳ יארקער גױ אין
 דײט׳ט, דזש. מר. םון ארטיקעל אן דרוקט

 םון באאסטעז אנגעזעהענעם אטאליגען אן
 ברענגען מיר ױניאן. קלאוקטאכער דער
 דאזיגען דעם םון אויסצוגען עטאיכע דא

קאמענטא־ איז עס װעאכע אהן ארטיקעל

ח$ו אץ צװיק מאכער ױפער ױ מיט
משפחה י־וניאן

םעגעדזעײר) גיי־אדטען מ i',c װערטער פאר (א
.17 לאקאל םון מענ. העלער, דזש. פון

ר ע ר ד ע ט נ ע כ ײ צ ר ע ט נ ז או י ט א צ ע ר י ע  ד
ר ע ײ ר נ ע ש דז ע נ ע ן מ ל פו א ק א ן .17 ל  או

ר ש פ ט א ד ע ר ע נ ק רי ען — צו ען ק ך מ י ו  א
, ן ע נ א ז ז ר א ז ע י ר א ע ר ד ע ט ל ־ א ע נ ע  מ

ר ע ש ן דז ל פו א ק א ם .17 ל י ר א ט װ • מי ה א  י
ען ק ר י ר ו ז צ י ר א ן ע י ו ן ש ע װ ע ר ג ע ש דז ע נ ע  מ
ן ם םו ע ן ד ע ג בי ל ע ל. ז א ק א ל

ר ע ר ד ע ב ײ ר ן ש ע םו ז ע י ן ד ע ל ײ י צ ׳ - 
ר ע ר ד ע ײ נ ־ ט ל ר א ע ש דז ע נ ע ן ם ל םו א ק א  ל
ט — 17 א ל ה א ם ט א א ה ע ר ג ה ע ־ ז ר א ט ש
ן קע ע ג נ ו ג ײ ו נ ר צ ע ־ ד ע װ א ב ־ ר ע ט ײ ב ר  א

. ג נ ו ט ג י ר נ א ת נ מ ח ר מ ט ע א ־ ה ע ג כ ר  דו
ט כ א ר ן ט ע ג ע ר װ ע ר ד ע ג טי צ ע ײ י ם א נ ע ק  ע

w ם ע ט ס ן סי ו ז א י ן א ע מ קו ע ם נ ו ס, צ לו ש
י אז ז ז י ע, אן א ט כ ע ר ע ג ג ר או א ך נ ױ ן א  או

ך לי כ ע ז ט פ י ב הו ע לי ץ א צו נ א ר ג ע ד נ ־ א ר ו  א
ע. כ א ז ז ײ ל ד א א נ ן הי , םו ט ײ ס מ רי ן א  פו

ן ע ד ײ ן ל ע םו נ ע ד שי ר א ״ ם ע ג א ר ט ־ ד נ ע ג  ױ
ס, ע ע די כ ל ע ען װ ה ע ט ג נ א ן ה ט אי נ א ט ה י  מ

, די ע מ י ר ט א א ר ה ז ע י ך א י ם ז פ א ז ע ג נ ײ  א
ען די ד ײ צ ן י ם םו ע . ד ר ע ט ײ ב ר ן א ײ ל  א א

ד נ ן סי ם םו ע ר ד ע נ א ה רי ע מ פ, א א ט ש א  ה
י ז ע י ר א י ט ז מ ע ט א ע ג נ ײ ע א ג נ א ן ל ע ר ה א  י

ן , םו ן ע ג י ש י ו , ר ז ע ג שי א ן ר ע מ ב ױ ט  ש
ן ע ב ע ל ־ ק רי ב א ן ם א. םו ק רי ע מ ר א ט ע א  ה

ט נ ר ע ל ע ו ג ען צ ענ ם ה ע ר ד ע ט ײ ב ר ס א ל  א
. אן ר ע ט ײ ב ר ר א ען ע ע ק נ ײ , ז ן ע ר ה ע ר  ט
ר ען ע ע ה נ ײ . ז ז ע צ ױ ר ו ען ע ע ק נ ײ ײ ז י ר  פ

ען ן ד ו ען א ע כ נ ײ . ז ן ע ד ײ ע צ נ ײ ־ ז י ו  נ
ן ע ג נ ו ו ג ר צ ע ר ד ע ט ײ ב ר ג א נ ו ג ע װ א ־ ב ײ  ז

ר גען א ם ר ע ט ד י ן נ ע װ ע ז ג י ו ל ־ א ב א ר פ
ע ן ג ן םו ע ב י או ן ג י ר » א ע ם י װ ע ע, ג רי א ע  ט

ר א ל א ג ײ ן ט ן פו ײ ם ז ע נ ע ג ײ . א ״ ך י א  ״
ר ע ר ד ע ב ײ ר ן ש ע םו ז י ן ד ע ל י ט צי א  ח

j ע ט ם טי ש א ז ב ע ג נ ו נ ײ ר מ ע ב י ע א ס י װ ע  ג
, ז ע ם ע א ב א ר עז פ ד א ט ע ן מ ו ס א םי לי א ן ס  םו

ר ע . ד ן א י נ י ױ , ד ע ג י נ ע ן י ע ם ע ר װ ט ע א  ה
, ט צ טי ש ר ע ט נ ן או ע ב א ם ה ה י ר א ה ע ב ז ע  לי

ט. א ה ע י נ , ד ע ג י נ ע ז י ע מ ע ר װ ט ע א ־ ה א ב
J ,ט ם ם ע ן ק ע ב א ם ה ה ק אי ר א ט ד ש נ ײ ע־ ם  ג

ט. א ם ה ן ע ע ב א ך ה י ם ז ו ר ם א ה ט אי ב ע װ ע  ג
ע נ ע ד שי ר א ס ם ע ד נ ע ג ע ן ל ו ת א שו ע  — מ
ע כ לי ד נ ײ ר ן ם ד םו נ ײ ר ן ם ו ־ א ר נ ײ ר ם מ ו  א

ע כ ז לי י ד. ם ג ײ ר ם ־ ־ ט י ז נ י ר ב ע ם ד ק א מ לי  ק
ז י ז א ע מ קו ע ז ג י ר א ע ב א ט ס .1924 א

 איז J.924 טען,13 דעם אקטאבער
 טרויע־ ועהר א םון אנפאנג דער 1געװע
 אידי- דער אין געטיכטע קאפיטעל ריגען
 דעם םוז באװעגוגג. ארבײטער שער

 אונטערגעצײכענ- דעם םון מטאנדפונקט
 פארוױרקאיכונג די געײען עס איו ט*נז
 אונגעזעצאיכען און ברוטאלען א םון

 באזײטיגוגנ •אליטישער חנר םון •לאן
 םיט. זיר האט וחנלכער נצגנער, א 1םי

 אר־ די בײ םארזינדיגט ניט זאך קיי|
ױ בײטער,  באשטיכד זיינע םיט גאר ו

 ברענענ- געװיסע אויוי אנמױאוננען טע
 וועלכע צייט, יעגער םון םראגעז דעע

 טון אנםאגג דעם צו געטיחרט חאבען
 דאן איז 17 אאקאל טראגעדיע. יצנער

 לויט איז חעלצער געוואחנן. םאתיכטעט
 םאר- מיורלאז ווארמײגליכמײטען אאצ

 מדים־םאנץ דער און געוואחנן ומקען
 האט חעצלער אנגעחױמן. ױך חאם

 I װאס אלעם סים 17 לאתאצ *אויטײדמט
 םון םימוג חנד צזים געמננג חאם מר

 פיסאצ(; אוגאחרציכע םיט — םאגםנ
pn א װאס םיט — םיעוגג

 פרא־ און צארן םארצװײםלונג, םון מענט
 פלוצלינגדיגען א םון צײט אין טעסט,

 דיזען איז געברויכעץ. קען איבערםאל
 זעצבסט־םארטײדיגוננ, םאר ניט םאיל
 דעם םון םארטײדיגונג דער םאר נאר

 װעל־ אין ארגאניזאציע, אז םיז לעבען
 שעהנםטע די אײנגעװעבט האט ער כער

— דאן און ױגענד. זײז םון טרויטען
 ־py ^דזשאינט די גע?ומען איז דאן
 קאנװענשאן ספעשעל די ?אמיטע. שאן״
 פון סטרײס דער נאכגעםאלגט, האט

 דער דאן און אנגעקומען, איז 1926
 רעארגאניזאציע די דאן און דורכםאל,

 טרויעריגע .17 לאקאל צוריק דאן און
 •צים געענדיגט זי האבען װעלכע יאהרען,

 הא־ װעלכע ברעכען, םון יאהרען גוטען.
בויען. מיט געענדיגט זי בעז

 רער װירער. איצט לעבט 17 לאקאל
 קװאל א איז װערטער דיזע םון הלאנג

 אונ־ דעם םאר םארגעניגען גרויס םון
 לאקאל םון לעבען דער טערגעצײכענטען.

 חלילה גיט איהם. צו פילעס םייגט 17
 פאר נאר אורזאכען, מאטעריעלע פאר

 דעם אין זעהט ער אורזאכען. גײסטיגע
 היסטא״ א 17 לאהאל םון װידערגעבורט

 באהויפ־ זײנע םון רעכטםערטיגונג רישע
 אײ גע׳פלפול׳ם זיך האבען םילע טונגען.

 געהאט נאר האט עס װער איהם. בער
 דעם געװארםען האט הארצען, אין גאט

 געדאנ־ דער איהם. אויף שטײז ערשטען
 ניט זיך האט מענשען םון קעךגאנג

 די צײט. דער מיט געענדערט צוםיל
 זיגער. דעם מיט אימער האלט װעלט

 זײן פארלארעז האט 17 לאחאל װעז איז
 האבען דאן לעבעז, צו םארזוך ערשטען

 איז עם םארלארעז. אויך םיהרער זײנע
 ערהלעה״ קײ| זאך, קײז םאר געװען ניט
 האט עס םארענטםערונג. קײז און רוננ

̂* 5 נעהמען געםוזט  ברײנגען צו יאו
 צו לאסאל ־ םוז װידער־אויםלעבונג די

 םון געדאנק דעם טאן קעהר א הענעז
 סיכד םון ריכטונג דער אין ארומיגע די

 םיטנעםיהל םון גלויבען, םון פאטיע,
 געםא־ ?ײנען עס װעלכע יעניגע, די צו

 זײערע םאר שלאכט א איז הרבנות לען
איבערצײגוננען. און פרינציפען

 איהם איז װעיצעז ריפער־מאכעד די
 נאר מענעדזשער, א בלויז ניט געםינען

 געדולד גענונ צו זײ זאגט ער םרײנד. א
 טרא״ זײערע אלע איז אױסצוהערען זײ

 איחם וועלען ריםער־מאכער די בעלם.
 אין זײ העלםען צו גוײיט געםינעץ איםער
 17 צאסאצ ®ון אםיס דער פראבלעם. זײער

 קוםט צײם. יעדער צו זײ םאר אםעז איז
 ברענגם צעבעז, ברענגט מאסען. איז נאר

 םים קוםט םרײנדשאםט. ברענגט נלויבען,
 שעוד א אויפצובויעז ענטשלאסענהײט אז

 עחאנאסישצ אידעאצע איז מעכטיגע נע,
 םאר און ריםער־םאכער די םאר םעסטונג

טרײד. קלאוק םון אגדערע אלע
 אז װערעז, דערםאנט אויך דא זאל

 ענטשצאסעז איז אונטערצײכענטער דער
 און שצום םאר םימצען אצע אנצואווענחנז

 צא- און 17 צאקאצ צײישעו חארמאניע
 צעצטע זײ אויב אצעםעו גאד 2 קאל

 ,נצבראכט חאבען •אסירונגען טרויעריגע
f חנר עס איז צעסאז איז ניט וועלכן j r 

 אי- טון עק*צחאפםיגק'יס חנר מון םאז
 אח די״**תגקײט אח ״םײמם״ גערצימ

iw טצום ®ון גרױסמײט אק זיסקײט די

:אן זיו םאנגט ארטימעצ חור תן.
 פח חיסטאריקער צושונפטיגער ״דער

 אחן װעט אינדוסטריע, גארמענט דער
 לעצשען דעם םארצײכענעז צװײםעל

 דעו אין טרײד ?לאוק דער אין סטרײק
 ערפאלד דער אלס ניױיאר?, שטאדט

 װעלכע קאםפען, אלע די םון רײכסטער
 װען האבען פאך דעם איז ארבײטער די
 גרויסען דעם זינט דורכנעמאכט איז עס

.1910 םון סטרײ? היסטארישען
 געהאם האט 1910 פון סטרײק ״דער

 וזאט ער װערט. סאציא^עז גרויסעז א
 געטאכט און אדבײטער די ארגאניזירם

 נאר- אין אינסטיטזציע אן ױגיאניזם
 נײע א געעפענט האט ער טרײד. םענט

 צװישען פארזזעלטנישען די אין עםאכע
 אין ארבײטס־געבער און ארבײטער די

 איצטײ דער סלאוק־אינדוסטריע. דער
 מעהר םיעל אבער האט סטרײס גער

טרײד״. דעם פאר אויםגעטאן
 אופר די דאן אנאליזירט דײטש מר.

 צוזאמען אינדוסטריע דער םון שטענדען
 די װאס הערפעינס, םארשידענע די םיט

 אין געפיהרט האט ױניאן קלאו?טאכעד
 אנאליזירט ער ;םארגאנגענהײט דער
 עלע־ פארשידענע די פון כאראקטער דעם

 רע־ און אינדרסטריע דער אין כיענטען
 װאס םעהלערען, רײהע א אויס אויך כענט

 דער אין מײנונג, זײז לויט האט, ױניאן רי
 דאן קוםט און באגאנגען, םארגאעעגהײט

 לעצ־ װעגען באטערקונגען פאלגענדע צו
:סטרײק גענעראל סען

םארםי״ זײנעז סטרײק לעצטען ״איז
 װעלכע םעהלערען, אלע די געװארען דען

 םאריגע די אין געװארעז געמאכט זײגען
 האבען שעפער גרויסע קײן סטרײקס.

 םארמאכט. ניט סטרײק דעם צוליב זיך
 נע־ גיט זין־ זחאבעז שעפסעס נײע הײן

 הא־ זײ םון צאהל א םארסערט, עםענט.
 דמם אין םארמאכט. אינגאנצען זיך בען

 װאס נוצען, פאזיטױוע די באשטעהט
 מאל דיזען געבראכט. האט סטרײ? דער
 צו צוערשט אנגעםאנגען ניט מעז האם

 בא״ אינדעפענדענט קלײנע מיט סעטלען
 ארבײטער די האט םעז און לעבאטים,

 אפע״ אין געשיקט ניט שעפער דיזע פון
 אמערי־ םיט באדעקט אויטאמאבילס נע

 םױ בענדס מיט באגלײט םלעגס׳ קאנער
 ארבײטער די זײנען ״זיג״ :אכ׳ן זיק.
 ארבייט דער צו צוריק געגאנגעז ניט

 און אױסגעחונגערטע אויסגעםאטערטע,
םארשולדינטע.

 װאם איז װיכטיג, אויך איז ״װאס
 אגריםענט ױניאן םון סטענדערדס די

 דער געװארען. םארגרעסערט ניט זײנעז
 װי גלענצענד אזוי געװעז ניט איז זיג
 נרעסערע די םאמאנגענהײט. דער אין

 ערװארבען האט ױניאן די װאס מאכט,
 אויפ׳ן ניט אנגעװעגדט איצט װערט

 געבעד, - ארבײטס םאראגטװארטליכען
 האלב־ױניאן און נאךױניאז די אויױ :אר

 דער האט ארט אזא אויף שעפער.
 גע״ אויםצוגלײכעז עםעקט דעם סטרײס

 פראדוקציאנס־קאםטען די וױסערמאסען
 קאטשען זיך״ דאס און שעפער די אין
י םיז  םריער אונזער װי באנדלעך״, י

 דא• םוז אויסדרוקען, זיך פלעגט ביזנא
 סלע־ די םון ארויוי, אונטען םון זײן רום

 דאס שעפער. גרעסערע די אין נערע
זיג. פאפירעגער הײן מעהר ניט איז

ױ בוימן צו שװערער םיל איז ״עס  ו
 8 אין װען צײט, א אין צושטערען. צו

 האט אינדוסטריע דער םון טײל גרויסעז
 העלפט א םאר פאזיטמו געארבײט םען

 שרײבט גאריםענט ױניאן דער װי געלט
 ענערגיצ און םיח׳ צײט, נעםעז מוז םאר,
 אויםצר ױניאן דער םון בעאמטע די פאר

 שעפער. דיזע אין סטענדערדם די חױבען
 זיף ברויכען ױניאן דער שו? פיהרער די

 את װארום םארענטפערעז צו ניט דארום
 ױגיאד די זײנעז אגריםענט נײעם דעם

 געװאחנן. געהעכערט ניט סטענדערדם
 ױניאךסטענחנדדס די איצט העכערעז

געבראכמ/ גיט שאדען װי םעהר װאלט
ױ דעם נאד  שילדעדמ רײמש םר. ו

 נאן םיטואצחנ דער פון אונטערשיד דעם
 את מאמאמענחײט חנר אין סםרײקם די

 עול ענוײנט סטריי^ צעצטען דעם נאו
:דעזוטע פאצגענדען סיט ארטיחעצ זײן

 געהאט האט סםרײק לעצטער ״רער
 וראצעס דעם אפצושמעלעז עסעקט דעם
 צר צובחנמצומ, דעצענטראציזירונג םון

yn* קצאוק חנר אין טיליטערומ o o n r; 
o n סזנחר די פון טרײד פון איבצרגאגנ 

 פת ארנײטס־ג^בצר שאראגטווארטליכע
 װינציגצר ךי או •urwrr גחנסערע די

 םיט ארכייטכתקבזנר 4םאר»נםװארטציכן
̂נערע וזעצ• *ראצצט, 8 שעפער: קצ

 גצײר אעעםאננעז זיך האט כער
 חנר 0810 םון םםמיק חש

חאט טםרײק
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̂. הננרישה ״ , _________אדכײ
i געשעהקנישעו פאלעססינער די איו ועלט
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ט. צ טי ^ ר״ ע ם
 האנדלוננ דיזער םון װיכטינקײט די

 עם איבערצו׳טעצען. ון«עגאיךא .,א
 ׳!)טעאוננ נענענזעצליכע א פונקט םיינט

 עם צזריק, י^הר 8 םיט װי עןדיא צו
 אראבי׳טע די צו ארויםרהי אן זאי

 «םע- אן איז עם ;,אנראם־עט-טיהעס
 אידעז• די צו ז׳טעסט םריינדציכער ער,נ

 pc אויםדרוה נעםטער דער איז ’ עס
 אונטער־ אידי׳שער דער מים םיםפאטיע

 די איז עם ;י׳טראא ארץ אין ננםו:«
 אידי־ דער םאר סארזיכערוננ נעםטע

 ו8י איז עס דארט. צוקונםט שער
 אט8ײ רעגירוננ עננאישע די אז ס־=־אהר,

 איז אנדעדן) האנדאען ט נ א p ע נ
 ־8ז נעהענט נ*רניט איהר װאאט סײנער

 רענירוננ עננלישע ןאנדער א דערפאר. געז
 אונ־ אנדער׳ט געהאנרעאט »?עט האם
 אר־ די נאדינטננ״ז. עהנאיכע טער

 באװאוסטזיניג האט נ״טער־רענירומ
 )8 נעםעז צו םאא דעם אויםגעקליבען

 אי־ די צו האלטוננ םריינדאיכע הענםט
 עם זאא מען אז כדאי, איז עם און דען
װיםען. אונז נײ

 םין האנדלוננ װיכטינע דויטע 8
 רענירוננ, ־ ארבײטער עננאײטער דער

 און ױ׳ןןר ארויםנעצײגט האט װעאכע
 אידי׳טעז דעם םון םאױפטענדנ״ט
 דער םון ׳טטעאוננ די איז שטאנדפונסט,
 *עצט אדםיגיםטראציע פאלעסטינער

דינוננ דער צו באצונ אין ^יי  די םאר ענ
 נאך איז םראגע דאזיגע די נעאיטענע.

 דר. נעװארען. ערציידיגט ניט אפיציעא
 עחצטען דעם האט ער װען װייצםאן,

 ־8P עננאיעען דעם מיט נערעדט םאצ
 אדער װעב (םידני מיניםטער צאניאלען

 ארויםנע׳פטעלם האם פאםפיעלד), צארד
 די םאר ענט׳טײדינונג םון פרינציפ תם

 פאדערונ־ זיינע םון איינע אצס היזסות
 האט װייצםאן װי פאםםיעצד, נע;.
 ארויסגע־ זיך האט איבערנענעבעז, דאן

 םאדערומ. דער צו סימפאטי׳פ ציינט
 אבער עם ער האט נאכנענעבע] נצײך

 דאר זאכען אןעצכע װייצ געקאנט, נים
 נאנ־ דעם םון װערען בא׳פצאםען פען
 םיניםטער. אײן םון ניט קאבינעט, צעו

 צוערמט רענירוננ די מוז דעם אויסער
 אונטערזר דער פון בארינט 8 האבען

 נא׳פצײ ll'P זי איידער כוננם-קאםיםיע
 נים םונרעסטװעענן, דעם. ײענעז סען

 *8« איז םעז האם דעם, אויו» קוקענד־נ
ן צעסטינע י ו ש ״ ׳ נ א ם ע נ נ  א

ן ע ז ג י ע א ט ם י ט פ ׳ א  ב
ע צ ע * | ע צ ה א צ צו ם ט נ  ע

tr חיזוסװז. םאר נ נ ו נ י ד י י 
 זעהר ז״נעז םוםען נעצאהצטע די אםת,

 צופרידענ׳פםע־ ניט װייט און תצײנע
 די אז דאך, װײזט דאם אנער צענד,

 נע־ די ■רינצי■ אין אנערקענט רעניחננ
 טאדע־ אידײפער ךער םון רעכטינסײט

 עם װעצכע זוי סעהר איז דאם און ׳רונג
 איז עם װען האט רענירוננ עננצישע איז

נעטהאן. פריהער
 דעם םון סאניםעםט ערשםער דער

 טשענם־ דזשאן סער האי־האםישאנער,
 נעשעה׳ד פאצעסטינער די װעגען צאר,

 יחד צונעשריבען אויך זיכער סען נישען
 םיםפזר טיםער no op* »ן צם8 רעז
 אידי* דעם םון םארשםענדנים און טיע
 '8יי אוםזיםט ניט שטאנדפונהט. שען
 שענע? פראםץםטירט אראנער די נעז

 אז מףןאעחרם, און םאניפעםט דיזען
ײ באשוצדינט האי־קאםישאנער דעד  י

 אסת. איז דאם פאנראסען. די איז 1ם«8
) איז ערקצעהרוננ די  באשוצדי־ אםענע י

 זויא־ איז צד אראבישעז דעם םון נומ
 * איז עס םעשים. כארבארישע דע

 גאנצער דער םון טארדאםונג שטארקע
 נעשרי־ אין עט און נעשיכטצ נצוםינער

 אויטרינ־ פון זוערםער אזעצכע איז נעז
 םזטינער פיין וועצמ צארן, טינע)

 * פוז חגחמדינ גים (טוין אפיצו Tא
 סי חערבערט ווי נעאטטצן אידישקז

 טטארימר נעפעגט ניט וואצט סיעצ)
 מעשנם־ tv װיםען, דטרןי סמן מאכען.

 די ותן ענגצטנד, םטרלטמן האט <*ר
ק אוםרוחען m פטצצסטינצ י v n ץ י  ״

איז סאגיפצסס זיין אזיםנןבראמז.
מז רי מ מ ר ו מײן

 און איינפצוס אונטער׳ן דירעהט חוז
 אר* דער pc נאשטימונג זאנאר אםשד

 pn םערקם םען רענירונג נייטער
 מעק־ מיט עהנציכקייטען םיעצע איהם

 זשע־ אין רעדע שפעטערדינע דאנאצד׳ם
נעװע.
צװײפעצ, אהן איז, רעדע דאדנע די

 אידעךסריינד• םון אױםדחק אן נאו
 יעצט ניז נאך ה«ט װעצכ^סען שאפט,

 ניט פרײזען אפיציעצע’ זענצישע אין
 פאציט־קער אידישע נעװיםע נעהערט.

 נעװאוינט איז iso װאו װארשע, איז
 זיי- סראזעאצאניע, נאםכאםטישער צו

 םען רעדע. דער מיט אוםצוםרידען נעו
 װאם דאם, אױוי טעפדאנאצד׳ען װארםט

 באזונדע״ קיין נעהאצטען ניט האט ער
 ער נאר פאצעםטינע, װענעז רעדע רע

 זאך דער וועגעז ערפצעחרוננ זיין האם
 פון טײצ 8 צם8 אורחה אנב נעםאכט

 פאציטישער נרויםער, אצנעםײנער, זײ|
 קצייניגהײטעז. אזעצכע נאו p8 רעדע
 טעקדא־ אז בצײבם, אמ$ר םאהט דער

 די רעדע דאזינער רער איז האט נאצד
״פאנראם־ פשוט אננערוםען אראבער

 - ט נ ע ך י ז האט P8 שטשיקעם״ .
ט ג א ן ז ח ע ז ו צ נ י י  א

ן ע כ צ ע ו ם ו ז ע י ־ א י  א
ן ן ו ׳ י ו ו ז ן ו י י • ם נ י  ח

ר ע י ט ע ד נ י ט ו צ ג . ■ » )
.ן v v י נ v ה ע ש

 גענענזעצצײ דער ריכטינ איז דאס
 די ײעצכען דעם. פון נדפונ?ט8שם נער

PD נעשטיצט אראבער־נאציאנאציםטען,

זיי טנתנוממן. tvsyn סאטוניסטען, די
 v איז אזיסנחך דער tv טענה׳ז,
^, v פאצפ׳ס vvrenH פון רעװאיוציע 

o נענען p>*c אראנישען n צױניזם 
 האט סעחדאנאצד אידען. די נענען און

b געואגט, it  tv זיך חױנס iv t ניט 
ז פאסירוגנ נאנצע די אן. י  נעװען י
 8 װי וױיניגער ניט און טעהר ניט

 װעצכער פאנראם, נצוטינעד מיאוסער
 אי״ p*p מיט טחאן צו ניט גאר האט

 רעײאצו־ אד«ר פאצקס״נאװעגונ; דעצן,
 תי־ .און טערדער װיצדע נאנרע 8 ציע
 אומשוצדי״ י1אוי אגנעםאיעז !יינען בער

 נעשענדעם ;ע׳הרג׳עט, און סענשען נע
p עס נערויבט. און h קיין ניט גאר 

 עם אראכער. און איד צװישעז פראנע
 כױ און רױנערײ אראכישע ישוט׳ע איז

 אידען צי ניט װיים איך צעאנםטװא.
 שטע״ אנדער )8 נעמעז נעקאנט װאצטעז

דיוע. וױ צונ;
 ארניי־ עננצישע די איז אםת דער

 טרױ״ דיד;ר א־ן זיך חאט טער־רענירמנ
 ארויסנעציינש אננעצענעגחייט עריגער

 פראגרע־ pv םערnנ פיעצ עהר1 ם־עצ,
 עפענטציכער ענגצישער רn םון םיװער

 ראדיקאצער דער םון ספעציעצ טיינוננ,
 אין פרעסע ראדיקאצע די םיעוגנ.
 פאצעםטי־ ענין דעם 1אי תאט ענגצאנר

 קאצם־ nונדעt8נ 8 ארויסנעציינט נע
 צייטונ־ ראדיקאצע צע8 כםעט <!ײס.

 pc שםעצוננ 8 אננענומען האבען נען
 דך חאבען ״t פראסטישס״ט. פשוט׳ער

o אויוי נעשטעצם ניט אפיצו n 
 שםאנד־ “״פרינציפיעצען כצומרש׳דינען

D 8 םארט״דינט זועצכער פונתט, n־8ר 
י ;אציאנאצױם. נישען י  בצוױ חאנען ז

 חאםט םאנראם דער t8 נע׳טענה׳ט,
 דאח• װאם צו און טײער צו עננצאנד

t. -־ ־

אד פון אד צו װ װ
̂לוס ) ns 5 ?ייפ(

 אויס״ לעצטע די צוױשען װאס צוםרידען,
 צײ 8ש8ס אױך זיך געפינט געשלאסענע

 קען מאן דער ?8 װײם, איך ן.8מערם
 נאי• װיצ ער װען שארען, סך 8 טחאן

 איצט םון װעט ער אז חןריבער, האןי איך
ט א טהאן אן  הי־ רn שאדעז ביסעצ ^

 דאם pv פארטיי ?אםוניםטישער נער
 עס און ווערטח. םך א שוין אח אצײז

 די נעײען םא?ע איו דאם tv םיר, ש״נם
 נע־ צאננ אזוי האט עס װאם ד,vtאור

i בײ דויערט n פאםוניםםישער הינער 
 אצענ* אויםשציםוננ. סאשא׳ם פארםיי

 איז דאם tv םאחיכערען, איך קען פאצס
 האט מעז װאס שוצד, סײ) ניט נעווען
 *8P די אויף זnפיטע ויך נעצאזען איחם

 חודש קנאפען א צאנקעס םוגיםםישע
p װענען האב איך ווי םעהר, 't אויסשצי־ 

 v םיז שוין האב איך נעשריבען. סוננ
 קאי t״t tv געװאוםט, צײט צעננערער

 האב איך וועז pv pvn אונטער׳ן שטעהט
jjmtpvo ידיעח, די tv די P81 יר האט» 

t»tv^»tvriv יכער,1 נעווען איך נין tv 
 האם עם אפגעחאהט. שױן אויך האם וי

 נע־ איו עם tv ארויםנעשטעצם, אבער ךן
i איו װאס 1נא נסיםח. צאננץ א ותן n 

i יהער1פ אכיםעצ אויב אונטעחפ״ד, n v 
?ט.8אפנעה אך1 ציך1ענ אבי 1׳שפעטע

***
 די זיר חאט פראצעס םטאניער8ג 'דער

 1<אםי pv נײ אםpv 1 אננעפאננצן ךvװ
 בא־ וועצען ננע?צאנםע8 אלע tv זזאפ«ן,
’tPP די װארים ווען-ען, פמיט iivo  n v, 
i פון דינעז װאט n נענ,־אכם אנ?צאנע 

 ױינעז אננעפצאגטע, רי נענען נעװאחח
ntv מ וחןנינ t צײגענד,1אי r t i  p ip tv־ 

ײ tpp רי םייצ׳«•1או18פ גיט ז
 pv טײ1פא פאםוניםטישע די אםת,

jto* איחר n םענציד איו װאם אצץ טחוט 
 נע־ ס״גונג עםענטציכע די אויפצורײצצן

jjtj אננעפצאגםע די tv pv ײ םען  ז
 ?אםוניםטישע הימ די פאן־׳םיפפט׳ע!.
n v i  " o m 1פא איצט n n 'v געפאצע־ 

pj געשעםםען p iv o r  inpt עםציכע *iv o 
n טיד«־.  ppvd  ipo v^יטחי 1»אײ פאר 

ײן ־באווענונג1בײםע1א נאנצע די  םאר ו
 *p»v 1נאםטאניע די tv ט,1אעם«רעםי

tpjyt n>iv5p ײט1באפ אצע m in t.
 נאםםאניער רי p0 באפױיאוננ די

i וחנט אננן?צאנטע n  iv c חמער noyp 
ק פזורםײ ניסטישעו■  טמי־ חענםט v זי

pv m יגע1* y t i vm v) j j i i *o m חדשים 
v ?אםוגיםםישע ווינע די חאט iv v" אײנ־ 
iy e םים געצזננם o n ־ גאםםאניי ײי  י
m די סיט m צעס tv o o v t מתםטיר 
. מ און׳א^תר « תי tv איז. uuayn נ

ײ pv עטציכע זאצ מען װענינםטעגם ו
נע־ טערםינען צאנגע צו ט״צען1או1םא

האבען טױט־שטראף אויף — םעננעגיש
tאיצט שוי) ״ p ip in jto ניט האםנוננ —

אג* ניי אם1 םון עחצט ״t װעצען אן1 און
טי-1נ׳א די םוז צעבען v מפכען םאננען

iv i. אז ריאסען, עריבע|1 װיצען 1םי
l»um באםמיט װעצען ?צאנםצ18ס י1

אנ־ וועט פארםיי ?אםוניםטישע י1 אוז
ערװארטונגען. איחחן pv ען1װע טוישם

** •
 נײעם צום ניעס8װינשעװ עטליכע

:יאחר
 סך א כײט םאנטלען ־־־ 2 לאקאל

יאליטיק. װעניגער מיט מיטינגען און נעט
 זא- נטלעז8ם ■לושענע — 17 ל8לאק

המתים. תחית אויפשםעהן לען
 ״גמ־ מעהר אביסעל ־־־ 10 לאקאל

רעכטיגקײט״.
 פרעס־ די י1אוי םגםה א — 35 לאקאל
סאשינעץ.

סאמנײן־אישו. גוטע 8 — 9 ל8לא?
 ר8ם לעבעז ננ8ל א — 22 לאסאל

 דרעסעס. לאנגע די
רעגען. סך א — 20 לאסאל .

 אויןי גערעטעניש * — 91 לאקאל
בײבים.
 רײכע 8 — באארד דזשאינט דעם
ירושה.
 ״לױםעך װאס סעז,8קאנדיד די און

 נ-8 עס4ע פאר אדער דעלעגאטעז םאר
ײ פון לע8 אז איה װינמ דעדצ  זא־ ז

װערען. געװעהלם לען
 דאס אזױ װי ניט װײם איך אטת,

ױ סאי אבער זײן, <זע\  װערעז סאי ו
םקױם. װאונשען גוטע לע8 ניט דאך

a ? גאנצעז אץ איחס סען n מאי *V 
*P די׳ 18 #»זױ אויסגעקומען עמאאנד 

 »אד ארױסגעצײגט זיך חאט רעדרומ
 אפיציעל וױיניגזןד און טענשייך ממחר

̂ע די וױ בױראשראטיש,  עפעגט״ ראדיקאי
סײנונג. ליכמ

 חאבען װעלכע צױגיסטען, יעניגע די
 געלעגענחײט די געחאט לאגדאן אין דא
 מיט קאנטאקט דירעקטען אין קומען צו

 בלױ דיזער אין ארנײטער״רעכידוננ דער
 גע- איבערפילט זײנעז ■עריאדע, טיגער
 גלױכען און מוטה דיעם מיט װ#רעז

 T» ה^םגונגען. גרױסע נײע מיט און
 חע• צו ;עלעגענהײט די געהאט האב
 נאך שעח עטליכע וױיצסאן דד. רעז

 סידני מיט ;ערעדט האט ער װי דעם,
 ברען סאמע איז געװען אח דאס װעכ,

 שטײ די שוםװז. פאלעפטיגער דעד פון
 בײ ספעציעל און אידעז כ״ דאן סונג

 גרינג זיך איז םיהדעד צױניסטישע
 מענשענ׳ס דעם האט דאך םארצושטעלען,

 — חאפנונג מיט געשטראחלט פנים
ױי־ א געהאט סיר האבען 1921 ״נאר  ו

 וױיס־י 8 מיר האבען יעצט סעךפאפיר;
 װײצסאז ה*ט אזוי — ■אפיר״ בלויען

 םון רעזולטאט דעם כארא?טעריזירט
 סאלאניאל• דעם מיט חאנסערעמ דיז

מיניסטעד.
 װעב אלטער דער אז איבער, גיט מען

 אויפרע־ פון געװײנט ניט שיער חאט
 חאט שטימע זייז ענטריסטונג. און נונג

 , טיעוי אזוי געװען איז ער און געציטערט
 טראגעדיע, דער פוז געריהרט ■ערזענליד

 פאר־ גאר האבען וױיצמאן אוז ער אז
 אפי־ אן איז נעשפרעך זײעד אז געסען,
 אפ• דער רעגיױנגס־געשפרעך. ציעלער
 ברידערלי• װארימער, דיזער םון קלאנג

 אין יעצם :אך קלינגט אויפנאחםע כער
i יעצם יערט וױיצםאן װאס דעם, אלעס 

 היגע די פון יעטימונג דעד אין און
צױניסטען.
 םײ האבעז אםת׳ן דעד אין װארים

 איבע״ :יט ?זטילערהײט צױניסטעז לע
 ארבײ־ דער * איז ;ערזאט צוםרויעז ריג

 שטעלוננ יעצטיגע די און טער־פארטײ
ײ פון סך 8 םאר איז רעגירו;; דער פון  ז

 איבעד־ אננענעהמע אז לס8 ;עקוטעז
 קאנסעד• דער מעלםשעט, לארד שונג.8ר
 שטורעם דיזען איז האט װעלכער ר,8ט8װ

 רעװאלוציאגיזם, צו כמעט חױיגרײכט
 רבײ•8 יעצטיגער דער װענען געזאגט חאט

 פןך די כײט רבינדוגג8פ אין טער־רעגירונג
 גע- האט זי אז פירונ;ען,8פ לעסטינער

 מד האט רענירונג 8 װ*ס לעם,8 טהאז
 אוסשטענ־ עהנליכע אונטער טהאז י«אנט

 אידישע די ענטוישט ניט האט זי און דען
רטונגעז.8ערװ

 אסת קטישעי8פ דער אויך איז דאם
 זײן אויך װעט דאס און זאך דער װעגען

 די־ וחנן נעשיכטע, דער פון משפט דעד
 נעשרײ װעט קאפיטעל טרויעריגער זער
װעיען. בעז

ם*ןן.18 ט.8סע לאנדאן,

ס א ב ע אל ט ב ײ גי װ ל צ א  מ
ױ ל אז ױ פי ר ו ע ט ײ ב ר  פון א

£ א אר ש ר פ ע טינ ס ע ל א  פ
ת. בנו ר ק

 ססלאנ־ פיליפ סון ארבײטער די
 טע38 װעסט 270 סלאוס־שאפ, סקי׳ש

 ר8פ 88.50 מעלט8געז האבעז סטריט,
 פאלעסטינא. איז פאגראם־סרבנות די

 צוױי נעגעבעז ן8ד חאט סקלאנסקי מר.
ױ8 םאל  אין ארבײטער די וױ םיל ז

 אױסװײזען חענען םיר ז8 זוי8 «,8ש
 ,$266.50 שאפ נסקי'ס8ססל םר. םון

 ר8פ נעײאיעז טעלט8נעז זײנען װאס
קדבנוח. לעסטינער8• די

מענשען שװאכע
ך טרעקען העלכע ע פון w זי ק מבפיחר־סיטלעז «נ«ר

נעחםעז זןןלען .

ם-לאקם)עי
ח א ם ש ע ץ נ ם א ע ד ט ר א ו ע ר ע ײ ח ד ם טו ק ע פ אנ ס

 קרעםימ אחן נאסױרליר און געיאסען וױחןפ טקסלעקס
ly n p e r im, ײעםמ כײ כאייבט אוױ עס איו דערמר

גרױס און קליק
p v  m m 3 v  m m  so pv  s b  j o ג חי פי *י

;mL'O׳
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אמאניואציאנס• ענעמישען דעם צו צירט שיהאנא פון כריןז 8
חא״ צוריס יאהר םינוי םון נאחענט

נע״ םון דרעסמאכער די גען
 חע־ *רבייט, שטונדען 40 םאר סטרייקט

 בזןדינגוג־ בעסעחנ און װײדזשעם כערע
 ביטע־ א געװען איז סטדימן דער גען.
סאסטבארער. א און שזוערער א ךער,

דא־ טױזענדער הונדערטער שװערע
 חוג־ געקאסט. סטרײק דער האט <*רס

 *רעסטירט זײגען סםרײקערם דזגרטער
 נע׳םשפט זײנען הונדערנמר נעװארען.
 ?אורט. אןי קאנטעמיט ם*ר גקװארען

דד&י< אין געזעסען זײנען צעהגדליגע
-  א געווען איז רעזואםאם דער און י

 םאראא־ איז סטרײק דער טרױעריגער.
געגאנגעז. ךען

dp װאם װאוגדער, קיין דערום איז 
 די אין געבליבען איז דרעס־םרײד ךי

 האבען וועלכע באלעבאטים, םון העגם
 אר־ וײ םיט טהאן צו מאכט די געהאט
̂־־ץ זײער װאס גײטער גלוסט. ה

 באדיגנונגען און אאגע די װיסעגדיג
 ארכײ־ דרעסםאכער די װעלכע אונטער

 דער םון באארד דזשאיגט די האט מען,
 \ואר־ גארמענט לײדיס ווינטערנעשאנאל

 א אנצוםיהדען בא״טאאסען ױניאן קערס
 טויזענטער די ארגאניזירען צו קאמפײן

 שע־ אונארגאניזירטע די פון דרעסםאכער
■ער.

 אויוי נעפיהרט װערם קאםפײן דער
םיט־ םארשידענע אוםנים, םצרשידענע

גריי־ צו וועדען אננענוםען װעלען לען
זײ־ װעלכע אלע, —דרעסםאכער די כען
 דרעסעס. מאבען אין *ב*שעםטיגט גען

װארט, געשריבעגער דער װעט גאטירלױ
 אײנער זײן אגיטאציע שריםטליבע די

 טען װעלכע מיט םיטלען, הוי?ט די םון
דרעסמאכער, די באװײזען טרײען וועם

 די ארגאניזירט. זײן דארםעז זײ ווז
 *נגע־ שױן האט לאםיםע ארגאניזײשאז

 געװענ״ זיך האט און ארבײט די נממען
 ו צ ל v י פ א םאאגענדען םיט דעם
ע די ם ר י ז י נ א ג ד א ג ו י א  ארי

ר ע ט י י נ ן , ו רעס ם ד ד י י ר  #ם
ו י צ , ד ם ר ע ט א • ק ע ר  פ

, ס ר ע , ס ס ר א ט י י ר ע פ ־ א י ם
ס4 , ר ע ש ן י ו : א ס ר ע פ י י ר ד

 איהר צײט איצט איז עס ! קאטערס
י !אויפװאכעז זאאט  פון נמהרםטע י
 די האבען און םארהײראט זײנען אײך

 װאהאזײן דעם םאר פפראנטװארטאיכהײט
. םאםיאיע. אײער םון

אר־ זאאט איהר אז ױשר׳דיג, עם איז
װאך? א דאאאר 40 אדער 35 פאר ב״נחן(

 טיט אעבען א מאכען איהר קענט
 סיזאן־טרײד א אין װײדזשעם אזעאכע

דרעס־טרײד? די וױ
 א קינחןר אײערע געבען איהר קענם

 פארדינ־ אזעאכע םיט ערציחונג סםע
? סםעז

 אר־ זעאבסטשטענדיגע אאטע, איהר,
געזיכערט? דזשאכ אײער איז בײסער,
פרא־ דער אויף דא איז ענטםער אײן

נײן! גע:
 זיך הענט איהר האםערם, ברידער

 איהר אאיק. זײם איהר װעז חעלסעז, גים
 םיט צוזאםען ארגאניזירען זיך מוזט

ארבײטער. ברידער אײערע
 דריײ און פיגישערס ^פערײטאדם,

 און אײן טאנ ארבײט איהר פערם!
 ארבײט רא איז עם װען — אױם טאנ
 םארגע־ א איז עס װאס דערםאר, ניט —

 יאהרען בעסטע די םארברענגען צו גיגען
 טײבעל קאטיננ בײם אעבען אײער פון

 דערפאר, טרבײם איהר מאשין, חנרא
 אנשמענדי־ אן מאכען װיאט איהר וואס

 ביסעא <אצײן א געניםען און צעבען געז
 אענען דער ו^וס םארגעניגען דעם םון

ענסהאלט.
 אויסצוחאאטען גענונ איהר פארדינם

̂ליע אײער  אוכד איצטינע די אונםער םאכ
 שע- די אין עקזישמירען וחנאמנ עמננחנן,

 םאר־ זאאט איחר צײט ניט עם איז f «ער
ארגױיטס־״באדיננמגעז? אײונת בעמנחנן
j בלויז טהאן עס קאנם איהר n װען 

 אי״ חנח » רעכט, » חאלאז וחגט איחר
 און ארבײמ םח •רײו חנם באר

y װאם וזעלכע ארגאגיזומױאן, אן m טד 
________ אױמז•

 שםעחם וועלכע איחר, !פרעסערם
 איחד פדמם טאג, גאמממ » אײזען בײם

 צו ארבײס אייער פאר גענוג נאצאהצט
פאםילת? אײאר אתאחחנן

אן םאר גענמ מארדינען איחר מנם ^

 ׳שטיק דרײ םרז דרעס א פרעטען םאר
 איהר סענט? צװאנצע װי װײניג אזוי

ײ אײערע קאגדיציאנען די אז וױיםט,  זי
שרעקאיה נען

? דואדען עס איהר װעט יצאנג װי
 אוים בעסערט און אײך ארגאניזירט

באדינגונגען. אײערע
 בעסערע צו בארעכטיגט זײט איהר

 ארבײט שװערע אײער םאר וױידזשעס
קריגען. עס קמנט איהר און

 דעם פון אינהאלט דער איז דאס
 צו ױניאן דרעסםאכער דער םון אפיעא

טרײר. פון ארבײטער אונארגאניזירטע די
***

 און ױניאן־ברעכער קאםוגיסטישע די
 יזאמוניסטישער דער םון סקעב־אגענטען

 אנגעםאנגען װידער שוין האבעז פארטײ
ארבײט. סתעבישע זײער שיקאנא אין

געװארען, באקאנט איז עס װי באלד
 קלאוק רי םון באארד דזשאינט די אז
 אינטער־ דער פון ױניאן דרעסמאכער און

 ארגא־ צו קאםפײן א אז פןמגט נעשאנאיל
 דרעסמאכער, אונארגאניזידטע די גיזירען
 פראפעסיאנעלע קאםוניסטישע די האבען

 א געכראכט צוברעכער און צושטערער
 מארקעט קלאוק אין פאםפװיל סקעבישען

 זײ צוטײלען. גענומען עס האמגן און
 םארםיהר־ עטליכע ארײנגעשיקט האבען

 סט. םארקעט אויף םײדלעך נארישע טע,
 די פאסקװיצ. דעם טײלען געטמען און

 נעטהאן נאטירליך האבען קלאוקםאכער
 האבען און ױניאן זײער צו פליכט זײער

 קאמוניסטײ אנגעשיקםע די םארטריבען
 די צוריסען און מנפה־םאדשפרײםער שע

פיצלעך. אויױ פאםפווילען
 סארט זײער אבער איז אינטערעסאנט

ײ וועלכע אגיטאציע,  פארשפרײםען. ז
 אנ־ באסעס, די אמאסירען צו אגשטאט

 די אויםקלעהרען און אגיטירען צו שטאט
 די אין באדינגונגען וײ װעגען ארבײטער

 בלאפען יזײ שיםםעז זײ, ױרלע\ שעםער,
 םון ױניאן קלאוקםאבער דער װעגען זײ

 ענער־ גאנצע זײער ניױיארה. און שיסאגא
 ױניאן די אטאקירען צו אפ זײ גיבען גיע

 באדינגונ־ און אומשטענדען די אנשטאם
 די װעלכע אונטער אויבײט, דער םון געז

 ארביײ צו געצוואונגען זײנען ארבײטען
אתאניזירם. זײענדינ ניט טען

םרי־ די ווי גום אזױ פאסקוױל, דער

 ארויםגעגע־ האבען זײ װעלכע הערדינע,
 םון כאראקטער אמת׳ן דעם צײנט בען,
 האנ״ װעלכע קליקע, קאםוניםםישער דער

 קאנקורענטען, אנדערע אלע װי דעלט
 םון נעשעםט א םארכאפען װילען וועלכע

 אזים מען נוצט ניט. קענעז און צװײטען א
 מען װארםט בלבולים, שװינדעל, ליגענס,
 מען און ״באםבעס״ אלערלײ אונטער
קאנקוחונט. דעם עקספלאדירען םרײעט
 קאםוגיסטײ די םון ארבײט דער אין

ױ רעװאלוציאגערע פראםעסיאנעלע שע  י
 םימן שום סײן ניטא איז גיאן־ברעכער

 מענשליכקײט, אדער אידעאליזם, םון
 איעע״ אן זוכען זײ עהרליכקײט. אדעד

 און טארבע אײגענער אן םאר קלײזעל נע
 םון אינטערנאציאנאל דריםער דער

 אנצוםיהרען מזוםן די צו שיקט מאסקװע
 סקעב־ארבײט, ״רעװאלוציאנערע״ די אט
 געקענט ניט זײ װאלטען ניט װען —

 סקעב־ באצאהלטע םיעל אזוי ארויסשיקען
 ארויס־ געקענט ניט װאלטען און אגענטען

 שריםטליכע סקעבישע םיעל אזוי געבען
פראפאנאנדע.

 ארויס װארפען קאמוניסטען די אז
 א איז ראס ארבײט סקעבישע זײערע
 שנעל זיך װעלען זײ װעלכעז אין םאקט,

איבעדצײגען.
קלאוס דער םון באארד דזשאינט די

אינטער״ דער םון ױניאן דרעסםאכער און
בא־ מיטיגג לעצטען בײם האט נעשאנאל

םון מעמבער לעדערמאן, סעם שטימט
צײםװײליגער אלס 81 לאקאל קאטרעס

ברודער םון פלאץ דעם אויף אײדזשענט
אוים־ איצט האט װעלכער ראבינאוױטץ,

קאםפײן ארגאניזײשאז דעם אויף זיכט
הא־ װעט לעדערםאן דרעספאכער. די פון
שעפער, קלאוק די איבער אויםזיכט בען

םרי־ געהאט האט ראבינאװיםץ װעלכע
געװארען באשטיםט איז ער אײדער הער

דחנם־טרײד. דעם םון ארגאנײזער
***

 םון פרעזידענט עסטיננ םון באזוך דער
 דובינ־ ד. ברודער אינטערנעשאגאל, דער
 צוריסגע־ ברידער אלע אויף האט סקי,
 זײן אײנדרוק, באגײםטערעגדען א לאזט

 אינ־ דעם װעגען רעדע אינטערעסאנטע
 טרייד, גאגצען םון צושטאנד דוםטרילען

 דזשאינט אוים׳ן געהאלטען האט ער װאס
םאר־ זײן און ױגיאן, אונזער םון םיטיגג

קאםיײן,

!אזיפמערקזאם מאכעג קלאוק
בוך, ױניאן דעם ארײנגעגעבען האט װאס םעםבער יעדער

 איז נעקראגען, צוריק ניט עם האט א.ץ םטרײק, גענעראל פון צײט אין
 וואו לאקאי, זיץ פון אפים אין זיך םעלדען צו גלײך אויפגעפאדערט

בוך. חפליקײט א קריגען וועם ער

 כא־ װאס ביכלאר ױניאן זיך בײ חאבען װעלכע טשערלײט, אפ
 צו גלײך דיזעלבע געבעטען זײנען שעפער, זײערע צו ניט לאנגען

סטריט. טע25 איסם 130 באארד, דזשאינט םון אםים אין ברענגען

ױ ר ע ר, ה ע ד אנ װ
םעקרעטער.

פרעסערס ורעס אוז סקררט קלאוק,
אױםםערסזאם—35 יוניאן,

אפנעהאלטעז וועט םיטנלידער אונזערע אלע םון כדטיננ םעםבער א
1 װערען

אנענד jo 7 ®סגאכמד, m ח» תססזנ׳
* » » * « ער « װ ד ק * ר״ ט ם ם חז  ו

ען ב ע ענ פג ען. א ר ע וו
ד ױ ט א ע ען װ ב ע עג םנ עז א ר ע ר אן װ ע דינ ענ לג א־ א  כ

ט כ ער ®װ ױ ט ד ̂  * לאסאל. דעם ®ון ארבי־י
ר ױ א ט ע ו פו םקוכדדט ע ען די ר ע ע װ נ ײ ם ע נ ל א ע די אנ  ל

ד. פון ײ ר w ט

 אינםע־ ײערעא דיםקוסירם און םיטיננ דעם צו סוממ גײיער,
* לאנן. אונזעד םארכעםעדען צוזאםען אלע לאםיר און יעםעז

i ײ ׳ 0O ״“״ T S S T ״ י ז ״ י ׳ ײ , • י ״ ״
כרעסלאו, דדנז. קאדיז״

פוןכאסםאן בױןפ
װ»ו• צוױי לעצטע די פון משך אין

 כיםעצ״ א באםטאן איז אונז בײ איז כעז
 נןתיט חאבען םיר נעװארען. לעבעדיג

 און קאנפצחננצעז, און םיטנינעו אםטע
 שעחנעם א נעהאט אויר ה*בעז םיר

 סר איז *ס װאו םארום, אאען נרויםען
 די געײאחנן דיםקוטירמ »יז לויכםען
 אינטמתעשאנא< דער סון לאנע איצטיגע

 באזונ• א אינרוסטריע. דער םון און
 אקםיווײ ביםעלע דער םאר דאנק רערען

 הערשש עם װאם לעבעדינקייט און טעט
 אינטקר־ דער קוםט באםנאון אין איצט

 צוערשט אונז האט זי װאם נעשאנאל,
 און נאסט חשוב׳ען אזא נעשיתט אחער

 ןקםיננ־ װי רעדנער, אויםנעצײכענטען
 ײידער דאז איז דובינםתי, פרעזירענט
 1או ערםאהרענע צוױי אזעלכע *ונעשישט
 חאראוױץ צ. װי ברידער יוניאן באסאנטע

 דינןן וועצכע נוםערזאז, איזיראר און
 בום *ײי — באסאגם נוט 1#באסם אין

 צינקע די *ײישמן ײי רעכטע די צװישען
 אחיס־ דער דחןםמאכער. און סלאוק
 ײ*ס ױניאדבריחזר, דאזימ די םון םריט

 ציג• תר צו באלאגנם *לײן *מאצ האבעז
 דאפעצ• א געהאט האט איאזיציע, סער
 שותם• באםטאנער די אויוי װירהוננ טע

ײ וואם רערםאר, ברידער און טער  האמגן ז
 הצאוק די דאס כאיױזען, באשיינפערציר

 זין חאכעז יארק נױ אין דרעםמאכער און
 תא■ די םון אפנעסעהרם איננאנצעז שוין

 צוױי• און צושטערער; ױניאן םוניםטישע
ײ װאס רערםאר, טענם  די פארשטעהצן ז

 פאראייניגםער 1אײ פון טיטװענדינפײט
 טטעדםאן ץאון האראװים זייט ױניאן.
 פארשעט דער האם באםטאז, אין זיינען
 װינקעצ יעדען איז אוישנעלעבט. פשוט

 נערערערײ v דעבאםע, א ריםקוםיע, א
 עם װארם, אײן טים םדעגערײ. און

 די שטעטעל. 1אי סאכם און צעבט
ו תענען און פאר׳םם׳ט װי ארום נעהען י  ז

 זיתרן אז ײרפ̂י 1םי אויםהויםעז נים
 וײ האנען נעכטען שון מענשען בעסםע

 איבערצײגנ^ זיר און געװיזען רוהען רעם
 איינצײ די איז אינטערנעשאגאצ די »ז
 ם*ר־ צ< בכווז איז װאם ארנאניזאציע, נע

 אינטן• די •ראטעקטען צו און טיידינע!
 אינ־ דער אין ארבײםער די םון רעםעז

דוםטריע.
 געווןן איז אינםערעםאנט באזונדערם

 דינםםאנ צעצטען םארום אפען דער
 וועצם אין םארנעסוםען איו װאס אװענד,

 געווןן אי« האצ דער האצ. טעםאריאצ
 חא• וועצכע םענשען, טרײד םיט געפאהט

 צוטד נײגירינסיים נרוים טים זיך בעז
 האיזר ברודער פון רעדעם די צו הערט
 םאתם אאען חנר טטערםאןח און װיטץ

 פא־ דעםאהראטישםםער דער געווען איז
 תצאוקטאכער באםטאנער רי װאט רום,

 תאט עם <וער געזציןן. איז עם װען האבען
 חד אוםנעשםערם נעשענם האט נעװאצט,

 4פראמ םארשירענע שטעצען אוז דען
 תאראוױץ װאם באצויכםוגנעז, די םון און
 וי אויוי ‘נענצנען האבעז נוטערםאז און

 Jtt אײנעם גיפ ,איז םואנעם םארשידענע
 נזר סצאהר נרידער צינסע נאך אםיצו די

 אר־ עתםמער יעדער םארוואם װארעז,
 אפ־ דך םוז ױניאיםם טדיגך אוז בײטער
 איא־ שאםוניסםישצוע דעם םון שעהרען
 1א ןמשציםען זיו און קצײזעצ זיציאנם

אינםערנעשאנאצ. דער

 האבעז! וואם שעפער וױיםערע
 די צו פליכט זייעד ערפילם

קרכנורד פאלעסםיגער
ח טשאס• 16.00 —---------— ײוי
ש̂א דרמס ענטיין

 U.00 ברוקצין עו̂ו דעשאצב 876
,j$p וחזס ח. און ם.

&2< ברויןציז ס̂ס ײיותר 78
0---------שא■ »יז כאנידבײשער 0&

סאגגאן, ם.
TMOjOD — ------- .w  » 7 —600

; _ - .שראום, אין צושצרםאן
00.00 — םם. םע37 ותםט 228 •

ו1װימ סשאס•
1&00 —  JOO «931 oetm 28

פייגדער,, העכרי
t--------78l0.\\ — נ»7—498 0

אוצםאן, אןן נראם
—— -י• עװ. םע8—619

 מםסקי, און נראם
15B .װ

-t&k
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מו פ־עזידענט ת ט ני נ נחסןן נו
m פוז o t t o 's D f f lT M J in

ר ע ש מ רTשני ךי ד ע אנ ב ר א ט ם ד ש אנז ר אר א ד פ ע ד ח ר ב ע עזינג ל ג אן ש נ טי טי ױ ע ר ה ער און ע  ד
ט ענ ד עז ר מ פ ר פ ע ל ד א אנ ש ע רנ ע ט ט אינ ר ע ד ל ר די פוז לאגע די שי ע אנ ^ ר ע מ ס א דונג לײ ס א  ב
ער. ט בײ ר — אר ע מוז ד א ט ק ס די מי ע ט סװ דר פ ע ע רש ײן איז ע טע ז ס ק ע. נע ב א פג אױ

m כ»רד חמינם m שלעתגערץ כלומען מיס מגײססערוננ־אוז טיס
 דער שצעזיננער, בענרזשאםין נרודער
 צעצ־ איז ױגיאן אונזער םון •חנזידענט

 צורישגעשוםזנן נאכפיםאנ דינסםא; טעז
 א־יראיע, םון םראנס צא שיוי דער םיט

>n« װא־ עטציכע פארבדאכט ־אט ער 
 שראנש־ זײן םין הײצען צו זיר אום מן

 זײנע פון ערהאצעז צו זיך און זזיים
 דעם ווןחרענד אנשם־עננוננען, גרויםע
 שצז־ אנוואהצ םםרײש. נענע,־אצ צצצםען
 פרײ נאמצן אין געםאוזרען איז «יעער
 צו זיך בעאבזיכטינם ניט האט און <ואט

 ■ האט באזועמננ, דער םיט זמסמתםירעז
 באנענזןנט ראך זיך םוגרעסטװעגען ער

 םון ■ערזענציכשייכמן םיהרענדע די סיט
 איי־ אין א־גאגיזאציעס נאקציידוננס וי

 שצ׳ױ ברורער ײאו בערצין, א־ן ואוע.
 איו פראםעםאר, א באזונט האט זיגנער

ר  'pcd א נעװארען אראנזשירט איהם «
 דזשענ׳ד דער פין עהרעז־פיטיננ *יעצער

 דײטשצן טון באארד עיןזעקוטיװ ראצ
גאקצײחכנס־םאדבאנד.

 שצעזיגגער ברודער האט פאדיז איז
 אר־ די םון טרעז. סיט׳ן נעט־אשעז ויך

 און טראנסרײר אח שגיידער סוגיזירטע
 דעם סיט נעשירעך א נעהאט אױך חאט

 בא־ אינטעתאציאנאצען פון סארשטעהער
 *PCD איז ותצכ?ר שצײחנגם־פארבאגד,

אםםטער־ פון פאריז קיין נ?ק־כיע; צתצ

 דארםינ? די םון זיך מיט ברענגט נ?ר
 ז?הד גיט ז״:?ז שנײר?ד־ם»רבא;ד?ן,

 op וואו דײםשצאנה איז אפטימיסטיש.
 אר־ שסארק? איז נדויט? » םאראן איז

 נרויס?ר א אבער ה?רשם נאניזאצי?,
 ווןרט טרײד דעי סרײד. איז קייז־ס

 ם?ריש»ניזירם.8 ם?הד אצץ אםאצ װאם
 אין םארװאנדעצט װ?רט היים־ארבײט די

)2 ?ײ■ אזיף («צוס

 די ו8פ נעלחןר «ו
סרבנדת פארעסםינער

שא. שוש דזשים
 36.00 סטריט שריםטאםשר 315
בראט. שאמינםתי
 66.00 — םט. pd38 װ. 246
שא., ראזשנבצום ם־וטשועצ

498—.lip  Pd7-----100.00 
18-------------שא. שצאיה .p און ר. .00
שא., ?נדעצםאן ה.

30.00 ---------סס. pe38 װ. 230
:פילאדעלפיא

80.00 — נצ?ש?ר אח שופעי םייננאצד,
4------------------שא. און נאםסאן 1 .00

13---------------------------ריםש י. .25
לאקאלס: יוניאן פארשייח^ע

154.25 — אנדזש?צעם צאס ,66 צאשאצ
60------------וואוםטער ,76 צאשאצ .00
60.00 -------------יארש נױ ,22 צאתאצ
16.00---------------םאצידא ,67 צאשאצ
10.00 — ד-------יארש נױ ,66 צאק*צ

אדיץ m איז ניכלעד ױניאז ד ברענגם

שלעזינגער j פרעזידענם
 «־tp*,B דעם םיט ppt צו זיך אום ראם

אינש?רנ?שאנ»צ. רער םוז ד?נם
זיג־pשצ נםpזידpרc װאם ,jpdtti די

קאנווענשאן דער צו רח» דער
 און צאהאצם אג;?שצאם?נע אצ? צו

:באארדם דזשאיגט
 כאסאנט, אייך טיד מאכ^ דערפ־ט

 אונזער טון שאגײענשאן ־טע20 די דאם
ױאיר־ מרם?נט ציידים »יגטזד:?שא:אצ

נ.%•

 אײעחן פארלאננם
צײס אץ וױידזשעס

 נאנ־ איזיחא־ ipbtipjpd ^דזש?נ?ר»צ
י מיד אימסאצ גיט שוין האם ציר  י

 אר־ די אױפגעפאדצוט ,מרעכטינשייט׳
 n«שאנטראשםינרמפפר, די אין נײט?ר

 װיי־ די םיס װ»דג»ן ניט «אצ?ז יײ
ײ אז pc* ײמם  דפר טעצחנן ז^ען ו
 ניפ ומחנן«ײ אײדממם די ויען ייגיפו.

 וורביי• פיצצ צייט. אין אויסג?צאהצט
m די אין מי pn •w ipr צו ך  צוס וי
 אין יוניאז דפר פון ײאתומ איו ײי
•m*ccng ד *ו יתיאן דער און זיך » 

 סך » נאד זײ«מ צײדצר טראב?צ• מז
1« רווי דעם צו נצײבניצסיג *־נײםער

ײי ױי־ די םים זואדכמן איו 1«ימי י  ו
ppm ניז צאנג אזוי m  cv אור 
י פ»ר טענליד tm *ו עטוואס ייגיאז ײ e 

 «י pw איז dp ווייצ זײ?רםװענ«ן, פאר
»יי ושידעי,עםד סעשרעםאד ײימי•  ז

» ••רסו־פט וו?צכ«ר »אנד?ר,  ברד »י
 דזמאינם m פון א<ױפ איז נאנצער חנד

n » P.יצ? אױוי אםאצ נ*ד םאחנים ־ 
— די אין ״יגײטעי

ײ*י«מן *י
םירדצן

ppדעד אץ םארסוםע; וו?ם ױניאן רם 
 ד?ר םון משך אין קצױוצאנד שטארט

 וpםבpצpד םאנאם םון װאך ?רשש?ר
 אוים;עפאדע,־ט װ?רט איהר און ,1929
 םוז םיטינג צpשpcס א ipcn צו גצײך
 און נאםינירען צו אום צאשאצ, אײ?ר

 םארםרזד אוז דעצענאטען ?רוועהצעז צו
טער.

 5 — סאנװענשאן דיז? רום?ז סיד
 ט?ר- רענעצ?ר?ז ד?ם ב?םאר סאנאמן

 דער צוים פאת?שריב?ן איז װאס םין,
 איז צוז»ם?נהא:נ אין — סאנםםיטושאן

 ־pדc*רשD אונז?ר םים איעשצאננ אין
 םון א־ז וואם יתיאדטאנים?םט, אח מן

 ׳»Dipptpp חשענעראצ נ«נצ?ר דער
m אננצגוס?! באפרד m w ארױם־ איז 
v-12 דעם גפויסרען נעצאזט n n  tPO• 

 דעשצא־ תר םיט צומימן 1928 מד
m m יער 1אי מגעראצ־סטרייש מג<ן 

 אח אינדוסטרי?, שצאוק גיר־יארקמר
t«rim אז: ?רקצצחרס האב?ן נדר 

̂וזױ v אונמרו וױ «נ?צ, , ro v m פאר־ 
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