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אינטערנעשאנאל דער אץ יד הערט װאם
 פילאדעלטיער דער ®ון נריו*

יוניאן דועסםאכער און שלאורן

װיים*«חןז. רײזנעת, עלימס סון
 oan ױני*ן רי װי cnaaa אי«ט,

ivoianpata « אי־ וינ פאל׳ןוםענרינעז 
 Wav o׳aai pa קאסוניסטען די גער
 ®יצאדעלפי̂י ססריט, טע13 נארד 146

 איג־ צו *װעתםעסיג פאר סיר האצגתן
 די IPaptt ,נערעכטימײם״ די םארםירען

ivopac p'noa.
 נאטצא־ man תאםוגיסטען רי װען

pro אטאזיציאגעצען זייער גרינדען צו 
appo ,פארטטעריש זײ״ תאנען תועםעצ 

 עםאבצירם פיצאדעצפיא pa אויך זיך, -
voana a םון in איגדוסטריןצער״, 

appo .אײדדפעגסי op וואצם pmw 
 טאר איך, גצויב אינערפציסינ, איעאגאען

 איגטערגע־ w פון סיטנצידער אונזערע
paav? אויסצורעכענען אפאצ זוירער 
 םים טאקטיקם, און טעםאוען יענע אצע

or paJm קאםוניםטען ךי זיך נ#נו«ען 
 ארניים. ברעמרי׳שןר ױניאן וײער אין

orun .סאצ pm נ׳ד גיט האנען זיי 
oarr גער־ דפרנריינע אדער באקוסען* 

 נא־ צו op םארזוכט וײ האבען קעגוגנ,
 נעברוײ סיטצען, געװאצד דורך פוםען

 ,macro נעװיסענצאזעםטע די מגדיג
ציעל. זייער דעמוייכען צו :אר אכי

 זײ <זאנען מאנאט םע־ץ צעצטען
 די װאם נעאעגענהייט, די אויםנענוצם
̂ן דרעסםאכער  נעהאט ניט האם ױנ־

 נעװעז איז םען און ,irvnpjpo פיין
 פראנען, ױניאן אינערציכע םיט םארטאז

 •rat? ראב׳ם oiwmepppa האבען און
 פיר־ רי װייצ ,נעקעפט׳צורט*, זאנ איך
 םיע . אגריםענט אן נעהאם האט םע
 ױניאן דרעםםאכער איגטעתע׳טצנעא דער
 פאר אבער איז dp םיצאדעצםיא. אין

 םא־ יענעם אין אוםטענציך געװען אונז
 די ׳צאפ. רעם פאנםראצירעז צו םענס

 זײנען ׳צאפ אין ארנייםער סאיאריטעט
 קס איז נעװען קאםוגיסםען. געװען
 |w םעזאז, םון ברען סאםע 1אי .פונסט

•at? דעם אוםםענציר געװען איז עם
םיטנצירער. ױניאן םיט באזעצען צו

 סעזאן הערבםט שון אנםאננ בײם
 1אי ארבײטער צאתצ א אבער האנען
 ױניאן. רער צו באצאנגט אצץ גאך עאפ

 םון םארצאננם האבען קאטוניםטען די
 דיםט׳צארדדשען זאצ ער אז באצענאס,

 דער צו באצאננען װאם ארבײטער, די אט
 דער אינטערנעטאנעצ• דער סון ױניאן

 אויסםיח־ נעוואצט גיט האט באצעבאם
 ?אםוניסטען. ד• םון באפעהצ דעם רען
 א| האט ער »ז נעענםםערט, האט ער

 אינטערנעשאנעצ, דער םיט אנריםענט
 ברעכעז נים \vt< און ניט װיצ ער און

 פאםוניםטען די האבען אנריםענט. דעם
 םיצא־ אין רעװאצוציע די פראסצאםירם

 נענעז סםרייה א ערפצערעכדיג דעצפיא,
 פארגחד איינצינצן דעם פאר ארנייטער

 ארגײםצר tv צו באצאננען זיי װאס נען,
 יי ®ח ױניאו. v צו — ארגאניזאציע

 געאר־ האבען װאם ארבײטער, ךרײםיג
 אראפ צעהן נצויז זיינען שאפ, אין נײס

 האט באצעבאם חןר ארבײם. דער פון
 די און יױניאן, דער צו נעווענדעט זיד

 נויטײ די צונעטםעצם איהם חאט ױגיאן
 די האבען דארויו• ארב״םער. צאחצ נע

 וײעחז סים נעענטםערט פאםוניםטען
 1אי דעםאנםטראציעם, פיסעם באסאנטע

 אײ נאטייצינעז זיך םצענען עם וועצכע
 צײט חברה וױיםע און ניגערס םאציענער,

 םון גאוזמםצחנן םארדעכטינע םיט
 פון אויםװאורפען און נעננס פאר׳צידעגע

אונםערװעצס.' דער
 האבען חברח wnrr דאזיגע די אס

 סממצמתי אונזערצ םארפאצנט ראס
pm םצעגען «ײ tnw דער םון «חײם 

 נדט און םצםערם םיט זיי אןן ארבײס,
pjm 1אי זזעצזעי די צחאײחס נעװאצם 

קעי• די צרשפטצנתז
npo םארםאצ־ האםוניםטישע אצע 

 זיך רספײארנ אונחנחנ האבעז גוננען,
 מנאנ־ זײממ איז pmnrtv נצצאזט גיט
prj ומן טאצ, יעחנם ארבײם. חװ־ צז 
 נע־ רסיסצסאר וײנמ פאםוגיםטמ די

 האבען ויי וואם רייאטם, נײ 1יוארצ
 םאר־ נעםונען «ײ בײ pro חאט נעםאסש,
אבער זיי חאמ op .prtom ׳יידצגע
 די נעתאצפען. נאוכימ
om איז סלאוק

 *ננד םאר װאס סיט זעחען צו פרײר
 ארניי• די תעצדענםוט און טצאסעגקייס

 רעכט זייןר פאר נצפעספט חאנען טער
 פי| אנזעהן דעם פאר און ארנײם אױף

 עטצינצ פון סשך אין ױניאן. זייער.
 יעדעז ארנ״טצר 200 ניז חאמן װאמן

 1אי איז ט»ים צאנטט פריחסארנען,
 אין ארנײסער די געיפיצם צײס אותנם
 די פון אנפאצפן ד• גענצן טאפ ראנ׳ם

כוצינאנעם. כאטוגיססיטצ
 נ׳ד אזוי איז.דער טאנ צו חיינט

 קאטוניסטען די װאם םסרייפ, נאנטער
 זאו א טאפ, ראנ׳ס אין ערקצערט האבען

 אונזעדע און פארנאננענחײט, דער פון
m אריײטער n אר־ דארט איצס שוין 

 האט ױניאן די אוסנעטםערם. בײםען
 בא• ױניאן איינצועטעצען דארס באװיזען

דיננומען.
 נע־ האט נעשעהעני־צ דאזיגע די
̂ן om נרויסעז א טאכט  די צװיש
 ניט די אין ארנײםער סאםען גרויםע
 סאכעי cm גאנצן די ׳מפיןר. ױגיאן
 םיט פארפצייצס איצט איז פערע6אססא
 חאנעז ארנייטער די אט נײםט. •ױניאן

 יר אהםיװע אוכזערע װי צוגעסותט זיך
 האנען באאפטע ױניאז אח צײט ניאן

 טאפ, ראב׳ם אין ארבײטער די נע׳פטיצט
 םא• די ױניאן. דער צו נאצאננען ײאם

 אז אייננעזעהזז האנען נופעהטשותרם
 אין ױגיאן דרעסמאכע־ און קצאוס די

 כח אזא צוריק צוידער איז פיצארעצםיא
רעכענען. זיך םוז pm ײעצכען כיט

פארטטאר־ דער פאר פאםוי אונזער
 אנערה׳ד פאר און ױניאן חגר םון ?ונג
 אננעםאנ־ זיך האט ױניאן דצר םון נוננ
 שאםוניסטען די נעגעז קאםוי דער ;ען.
 װעט ער אזן אויםנעהעוט, ניט האט
 נים װעט עם ביז אנהאצטעז צאננ אזוי

 קאםוניסםי־ דעם םון םיםז הײן בצײב׳ח
trr ערשט וױיצ קרעמעצ. אפאזיציאנט 

 אויסצױ זיין בכח סיר וועצמ דעסאצט
 װאם סיסטעם םװעטינג דעם ראטען

 דרעס םיצאדעצפיעד דער אין הער׳טט
איגדוסטריע.

or אז ווערען, דערטאנט דא זאצ 
 ערפאצנ־ אזוי מווען איז קאםא אונזער

 ארנאניזא־ ביידע װאם דערטאר, רײך
 הצאוהםאבער און דרעספאכע־ די ציעם,
 םאראײנעט צייט א זײט זיינען ױניאן

 נא־ די און באארד, רז׳שאינט אײן אין
 רו־ דאטם?י, ײנ־אנס, ניידע די פון אםטע

 נע־ קאםוי דעם אין האבען ׳פטײן, און דין
חארםאג̂י גרעסטער דער איז ארב״ם

 דער צו צו זיך מיר גרײטען איצט
אינסערנמאנעצ. דער פון קאמוענ׳פאן

 זיך סיר מעצזוז שאנװענמאן רער נאך
 דער צו נעפען גײסס באנײטען א םים

 םאר און יוניאן נרויםער א פאר ארכײט
 דער איז ארבײטם־נאדמנוננען בעםערע

 אינ׳ דרעס און הצאוק םיצארעצםיער
דוטטריע.

« ױו מ נ ג ן ר מ ת *
קיחנןןר א. װײס״פרעזירענס סון

אננעפאג״ טאראנסא זיך האט »רציך
ר נאײ׳נמו• .נען  די זיך חאנען «ייי

 פון אױפג׳מאפט הצאוקםאנער טאואגטא
on וריקמפראגען און טאאף צאננצן* 
on ,נצוינען «t אין קאן טיראכסא 

a man on מענטימ און עטארקע 
ױניאז•

 ניז man סצאוקפאכער די אוינ
 אינ«מ׳ד»א* די אז נעצװײפעצם, איצט
 אי| *רײנצואװארמז זיך נרײם איז נאצ

י׳נמנס־בא• די פארבעסערען צו קאסוי
 פון ןמפומצ! on om איז דיננוננען,

 אינסןרנע• nn ,mre׳ בעתסװ ברודער
 פאר״ צװייםעצ nn ארנסנייזעד, מאנאצ

jn3iviir. נח סיט גצײוnר o'jnjm 
 פימר־ a אנגצםאמען זיר ראט אנהוטען
 צױ ׳שױן זיינען עס טעטיגשײס. חאפטע
 1אי ציםצעטם צאחצ a געװארען ׳!!■רייט

 פארגענינען נאזו^רער a נעווען אח עם
 א*ן פרײד a םאר ײאם om זעחן, צו

 ־an DjmmaP אונזערע א»»רוױצי;?יים
 םאר־ ?צאוס אין ארויסגעצאזען זיך כען
 צו ציםצעםס. רי םאר׳שפד־יםען צו קעם
nצייס זעצכער ר man די ׳שױו זיך 

 די איז אוייננערימז ױניאן־נעדאנקען
m די אין אפען־׳פעפער, גרעסטע a ׳פע־ 

 די נעװען איצט כיז זיינען ײאס פער,
םעססוננען. אנטי־ױניאן עטארהסטע

 עױן מיר פאנגען ׳טעפעי די אט
ta אין ׳פוין ?וםען טיר נאזיגען. צו 

 אדבייטער, אײנצעצנע טיט באריהרוגנ
 עס און נרופען, ניעסערע םיט אויך וױ

in סטדם, זיך ציינען  ta םארנען 
ױניאן. in צו ט1נעהע

to אויסנעאײ ׳שױן אייר האנען 
 עס אהטױויטעט. 1פא אם1אנ1פ א נײט
״,,1C א נעײאיען א־נאנ־ז־דט ישוין איז

̂טע, װיציגע  װאס אתאגיזאציאגם־קאט
 כאזוכעז צו זיין װעט אױפגאיע 1איה

 ׳שאפ־םיטיננס צו מםען ישעפע־, אפען די
̂א־ אײנצעאנע ט־ט pn״i איז  נאצסע

 זיי אז )זיי 1צוציינע1איבע כױ כעם,
 ־Vi 1אי עטעז1ײנט1א א־צט ׳שוין «זען

 ?וטענ־ צוס זיך ייטע;1צוצו; אום ױניאן,
”P תטענעיאצ דען ioo•

 אכט1נעב חאט אהםיװיםצט 1אונזע
 צוױים־1פא צו פ־שוט כאצעבאטים אייניגע

פאחשםעה־ on iac pvic׳ h צוננ;
 װי זיי of>vn סם־ײס תטענעראצ ענדען

 האאוס, םאפ־י־יע די האט אט נעפאננען.
 שעפעה אפעז נחןםטע די םון 1אײנצ

 נע־ dvi םיט ם,1העצםע 15 נצפייערם
iv ריט אז דאנ̂י i 1איה װעט מאנעוריע 

 כאצ־ עצטעחג די אנצוישרעקען נעציננען
 זיך װאגען ניט זאצען זיי אז מאצאנעס,
 אט ױניאן. in םוז תף צום צוצוחעחןן

םאד־ *1 נעהאט 1נא האט םאנעויחג די

w ר מ סי כ ױ ר ו ע םנ ע תג• ם מ ס פון ם ר ע ס ע ר פ
ט איו װניןן, ענ ױי ה»ל כ

נאײפםבער, סעןon 25 םאנטאנ,
 אין װעט בייט,1א in נאך נצייך

 1וױכטינע א םארקומען האצ ברייענט
 ירעםעחפ in םון 'ננDm 1^םיסנצ
.35 צאקאצ ייניאן,

וחד אפנענענעז װעט םיםיננ אויפ׳ן

in טעטינקײם ײניאן םון יכט1נא א 
 ווערען םאמזאגמצט װעצען עס און

אגען.10 ?אגװענשאן װיכטינע
 ײאס Divojna dvii א̂ו ?צאוס אצע
T ויך עסיח1אינטע ’io t'om װי־ און 

 פר זאצען ױניאן שעהנע א האבען צען
נדםיננ. וױכטמען on אס צו םעז

ל א ה שנקראל רופט 2 מ ש ר דז ע םכ ע ענ מ ס  צו םי
ען סיר הו מ דיס נ א ד פ ר מ נ ע װ נ מ

 ,2 צאסאצ ױניאן, אפער״םאדם רי
 םיםיננ מעמנער דעז׳שענעו־אצ א רופט
 אװענט דינםטאנ הוםענדיגעז .on אויוי
 סיסימ in ארבײט. in גאו נאײד
 און האצ, 1װעבםםע 1אי פוםעז1פא וועט
 דיםיןוטיחנן צו צװעה on man װעם
 ײאם חזיאצוציקם יי אפצושםיטעז און
mn סאר סארנחמגען ײיצ לאמאי י*־

 איננמתעטאנאצ in םון סאגומנעאן
סציװצאגד. ןיא

אינםערעסירען װאס םיטנרידער ארע
 און ױניאן in סון װאױצזיין םיט׳ן זיר

 prow זאיען אמםעתפמ*גאצ, in םים
םיטיגנ. צום

צושאא•1םא האבען ײאס 1טיםנצ^
m פצענער נען a וחנצען רעזאצוציעם 
or ימניו tan ביי p n סיסיטג

מןר ל װיכסי א ר ע מ ש ר דז ע כ ם ע װ ם פ מ י פ י ר ם ן ח
ם שער « פיני י מ ל י מ % מ

1M-zyי+̂ד►ח̂יןץ.
ד סעז26 רעם *װענו/ דינססאנ  מ

m o rn, נאר ניײר o m a  m, וחנס 
 וױכטינער a ivotpia® ייענם1נ אין

צ מ ע תנ מ m ד o w יז נױטיננ® o n 
o סא*ופ im r o װאו יאקאא or וחד

 םאר״י־דענע צוערען orJuaniao צען
 םיט• סצפ •twaie ?אנווענ׳שאז װיכסינע

tntm m ’>J מו  m געבעטען חיי
j סי• צוס trow «י יינקםאיר און שםימם n

n w י» ׳ וױרשינג> irm »M
מ \m פס»נצו1צא1 י T די י

_____ײי״ױנ ׳נ»מני«ים די נויות,
i;m״tva. יי זײ׳ ZZ* .iraaopia^P

םאראימן n וויס איגיײו איצס נען
p»יינ m i n יי יממו ^mona

m ניט *irpnra. ויימן זײ M*H 
n» *גט׳איאמן  » l nm ו»פ

 [.mi איו צדסטסגי מחײיימן איצסימן
 •maopia^P » ײ נאדיגנומעו, ׳צטציצן

צצנצן. אנ׳*ס׳נגדי»ן tv IV3«s זאצ
mrr m na איי nnr ויײיס mm' 

rn rn אויםנענימעו n  1« tnvnw 
mvopt*>pײ«ד ײי ײיד ׳ wn יד 

1 ■ oimmsײח >r>vpa .סיסיגמו 
n *uwt in• זײנען סיטינגען רי n 

f געגרױזט man אין באזונט )  om 
 נאגי״םטעמנג די oan ספעציעצ נען.

on oa*’in n זו» וריד, חענססןן 
or איז diaoin ,געײ«ר«ן tv די mm

 • •יורכױפיײע גריים איז טעתע׳עאנאצ
n a׳p” ioo >air»e.

 irenri נ<ייר זיר סיר man אויר
 צאקאצ, oiroap on רעארנאניזיתן צו

 •mn מוחנן איצם ניז איז װעצכעד
 ireiPia on םיט אבער אינע׳שװאכט.

inrr in פון n a, חאט oumap m 
.tn’ianrpjiB צו אננעפאננען צא?אצ
t im״or ta ,ivrt jv i ניסס ומס 

troirt סיר און צא̂נ tr̂ rit ײימן « 
pa* oiroap.>* פונקציאניחןנחגן נוט

trfruru  v trcnvj oirtt ov•
 on ,)fonnan פאר םאם־מיםיננ

 jmirroai■ ײאי נאוועםבער, טעו28
iv:un םיז in און 1אידי׳צע r-^« 

 on ייעאען באװענוננ 1א.־נייטע ׳שער
,tnmvna פיטיננ

 סיר װאס ,on אויוי ינ1קופענ ני׳שט
 -pta>P יי פיט סאמומען Pivot? זיינען

ivavo, מיר שארזעהען iraa די ני׳שם
rnaooni in  .ivaaoovn י אצ9צא

 איו״• ייאו צעצטע װאקסט. און בציהט
 באני״םםצממר א 11געװאח אפנעהאצטעז

 אימר• געותן איז האצ in מיט*::.
in מיט נעפאקט  .invoDvn •סרײ 

עז, די »! בע,־  בתחנר אייר ײי *י̂י
 jjTDma טיטינג on האבעז ׳שעהן,

i• ,אצ1זשענע1 י1 אז מעצתננ npvtpr 
 איז )1ט׳»ארנמ a באװיציגט האט טיװ

 ױבעצ־נצ* סיש נעװארען אױפנענוטען
iv” it?. אויי ׳שייז טעז1װא זיי on 

on tv̂ זיי װען םאםענט, נציקציכען rti 
האצטען.1ע1 ט״שא־טע־

tn 1 מיטען ivaaoom וי r*ינס
צייםזןאום. 1צײכא איז אומני, םאג

 אלס באשטימט שעין כרו^ר
טאראנםא אין אדנאנײזער

 נאאוד vmtprtpr דז׳פענעראצ י1
in א׳שטימט3 האט tia .0אצ ?מין, נ 

r אנטא.1טא אי| 1נאגייזע1א r r  .ia 
 אפעױיסאד■ in אין מיםנציד א איז

 איז און pia’ גױ אין 2 צאקאצ ױניאן
 *raro in מותן p’nr ען1יאה מיט

n׳ivtt 1 צאקאצ פון. oarorn, 1 איזT 
inataivc trttra טיט rn t . in •אר 

a״ivo ,אצם ׳פםימע״ •irm raro 
 Vvrairoa'v* די oan ,oavpva װי

 on tmoiaiam *ו בא׳פאאםען נאצ
ido Jvirara״p אין rut pMfip in■

rioon איז aoaaiao, די װאפ mai 
ram ױניאז opan צו iron ום* ip 

inaim .תו םיזאן van r נרו r r 
ira’in א ravat'tv rama'tt פאר 

7 א און זיו a oo” pamro tnvaoano 
 *IT inrt וייז ira’t װעם ir ײיו ים,3

םאצנוײיך.

רעזאלוציע.
 חינ* aap״t?ti םון iro״3ia די םיר,

 a ינ1אפחאצטענ בראמויי, 1385 מפ,
 און אפיס נאארד oa'am אין 3םיס*ג

 אתמי po pramo די 3םארהאנדצענדי
rat? וואס יים,31א גוםע די און

<7a oan ,iranai jo in n a  ,taoirro 
in ר ו ”iro־w מ a סון w 

 taw inmartn• צו נאשאאמן
oartna a om taoirro אין 

 איי trrant און דאיאר, ז׳5 פון וחןרט
ir  ta וױיגמר אויוי זאא tnraaa 

m טעסיגפײס irota זייז  ia t 
in  •tvo tw .ױגיאן

ov אויך איז nra irsaVaa 
w באדסנמן ■ taro Jn rarrn  on 

mava irm a ir r t i אין tn on 
 אםסרי»<1אינ nv o*oa ריפס

in  m  earoom n ,וואם סיאןי 
trarara taw mvn אגיפצוחאצטעז 

wav irtaw pit eaavnaap ױניאן
t קאםיםע די

rn ..• ^ w ,w גייי an  asnairw« .באביזu M

־ai* די זnציrנaאיי יוניאן in םיו
iro םינענטםטע n o iv o םון i n אידי־ 

iravp’ivov pa i rv בייטער1א va* 
aatatnt. צאתנגעז3איי t״iva אמיםנפ־ 

m aw a OP’V צו i n .צ., אװ ם. א
 m. חיצפײי^ ים1םא סאחאן, .aa *ו

 jaoa’t ים1םא אגאף,1 הצצ יה,1םיצפאם
pa 10 צו. o n  ^aoiraa’v אוספאר 

tao טײאי׳פען • irro איז i n אינ• סצאוק 
rnoon.
 a הערשט אפיסעס ױניאן אצע אין

aato’t r  lavaraaaan. מ  o>mc אצ1אי
tavatmaap n זיו r in .די נײםס

 אץ װאקײשאן קױםטםעם
הױז. ױניטי

^ io פי  nrtaaa pc״m a o  ia 
t par״o ra a tn r tn  n r 1םא 

i n  pa tampjm Drooo’ip ױגי־ 
pin. סי

r?a וױצען ײאם ira'eva פצאץ 
orooomp urn u« וחדזײ׳יאן pa 

uranrv irtaw יתיסי ir»at ran 
Tt פאצײגתנס pa tnnoo'an 

.enoD roi6 eom 8 ,o'ta irtaw 
tatf^ro 2 ס׳מצסיL48

 דזשענעראא אין אדײן. װענ אין דך
 וױ איז אינטערנזדמאנעא דער םון אפיס
 ארא■ זיד אײצעז פענשז יאריד, א אוי\י
 אינפארמאציע, אן נאך װער ארױוי, און

 סאנ• םיט װער און עצוז אן נאך ווער
 קרערענשעצ׳• די נעשעםםען. ווענשאן
 סאנ״ די אונטערזוכט און זיצט ס*םיטע
ביצדינג ױגיאן דער ארום און דאטען,

 די האבען זאצען דעאעגאטען די אז
 םאהרענדינ באקװעםאיכחײטען גרעסטע

קיצױולאנד. סײן האנװעגשאן דער צו
 א אראגזשירט האט באראף ברודער
 אויםנעםען װעט װאס טרײן, מעציעאע

 נעםט. און דעאעגאטען יןאנװענשאן אילע
 לאסאװא״ םון אנםאחרען װעט טרײן די

אװענט. אזײגער 7 שבת, םטײשאז, נא

ם ענ עזיד ס פר רינ׳ ס ג רו עו צו ג שןןן אונז ענ מנוו
 י1 צו שרייב איך ײאס ,trona י1

 Daan״Jpva םחיען1דע pc 1םיםנצידע
 D*na םיט tao'ra trum אינתםטריע,

1 irfc aaaarpiraaואוג•0אוים יזיגע1 י 
cnaai• pa ira, ײאם or האט *ra 

 ארי3 יס1ציי ?raavrairoa'a די םאפט
 pc iro אין ױניאז oirpi'au םענט

 rv'oc'aaaaP יo*nn rorrJ. . 1 ■ די
ncao, ײאס ro*«ra a oan צײט ra* 

m*aiao t*a ,ta’at’ ir«a pa ovum 
tw ,inanra oro ױניאז אייער oan 

•aap tao w o«m*io n irru  ora 
rwopnoo ארגײס jra’T'oiac w iw 

tronroaw n פון .irr>aom *i
a  o*n irap  ur*a ^םפעציע ־׳........ •'־ ־׳

 ענט־ דער אויף אױםצויאסען אויםגאבע ״
 צו און אינדוסטדיע דער אין וױ^ונג

 בא־ שא® סװעט די אז םאררױנדערען,
 ענט־ װידער ניט זיך זאיצען דינגונגעז
 אונזער םון געשיכטע די װיקצען.

 ײי באװײזט ארגאניזאציע טרײד־ױניאן
 אמאניזאציצ ױניאז א איז עס גוימיג

 ארבייטער, די םון יראטזמציע דעי םאר
 אז האםט, באווענוננ ארבײבמנר די
 איבער• סיט וועט קאנווענשאן אייער

 אויסארבײםען מוט םים און אײגכמײם
ד אײעד םון אראגרעס טאר׳ן •^ןנער  י

י^חחנן. הוסעגדע ײ איו ני^ן
גײז, וױליאם

v .פ. *. ירעז rm .ל

 פארשידע• פאר און צײבעא גאניזאציאז,
ענינים. גע

קאפיטעם. פון רעפ^דט .6
נעשעפטען. םארענדינטע ניט .7
A געשעפמען. נײע
 דעאע״ און באאפטע פון װאהא .9
קאגװענשאן. א. אװ ם. א. דער צו נאטעז
 םון איגסמ#אירוננ איז װאחא .10

כאאפטע.
װאהאזײן. אאגעפײנעם צום .11
שאיסװג. .12

 םון ים8א אץ רודער
■■I *מענעדזשער. דזשענעראל

 םון רעהאםענדאציע דער אויױ
 דער םון םעגעדזשער ״זשענעראא

 איזי^ור ברודער באארד, ״זשאינט
 באארד דזשאינט די וזאם אגאער,

 סארקין איוידאר ברודער :אשטיםט
 גאג• איזידאר ברודער םארטרעטען צו
 דזשאיגמ דער םון אםיס איז ער‘

 דער םון צוריקקוםען זייז ביז :אארד
 אינטערנצשןך רער םיז זאנווענשאן

מאױואוונד, אין גאא
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ט נ ע װ א ש ף ו ג ע ל ע  פראטינענ•-לאקאוואנאםטיישאןאץהאבאקען. י«ן ד
 פרעזידענט קאהאן, אב. - קאנװענשאן. די באגריסען װעלען ״ידדער ארנײטער טע
 אומפארמיײ און הילמאן סידני פענקין, חשײקאב ,דגמא טארים הילקוױט, מאריס ׳גרץ

1*  געסט. אונזערע צודשען אינגערסאל טשערמאן אישעו־ ־ 1
a anaaao״iro2 c n  ,aac ■ ס מ  ת

poavnara o a n n n r  om  ,ira 
pc lavamaa? ,i  tra rcn r iraa*tr>v 

pa >aaavrairoa*a i n ײ1אוי יספציפ 
pa o riao .™קליװצ
inna ׳■troaa pa oan ipaa*tr̂ e

 םיט־ vc'tia ea האצטעו caa'af צKPaל
aציnמען וואו ען,3סארזאםצונ ר o*a 
 aap- צעצטע יiroaapipi 1 י1

tatraptt .איגסטרוהצי?ם ®oaat ir 
t־  aaP papi’tnac* די צי aoaatpa״

p1 larapttצa3p'צopao pro pa DP

 pa 1?1מיטגצי יאן3ױ tvsna עטעהען
tarapttaaP papi” cnac ipi-otpon־ •tvaaic

c'a'a אסים faipavtm c'pc סעידי 
r a  ipopi י פיט יזי3 ם?ן  apttaap- י

>?aaiaP ia־,”tvo pa ,tPaatO זיך םיהט

p paציװצaװעצ?' נד n  nצaapטtp 
tvipai opoiaanp סיז i n ?1?13?ציװצ 

,poma? Doapartiavia tavapttaap 
ia pa?ptt״o 1 צו iacאט^3?צ?1 י a

&:ים. Dsjis iii*«׳««<%•
 פאדר װיאען װאס דעאעגאטען אאע

 זײן סוזען טרײן, ספעשעא דער מיט רען
 •ונקט םטײשאן אאקאװאנא האבאקעז אין
אװעגט. אין זײנער דעם 7

ש^ן: דער פון טאג־ארדגונג האנװענ
רעזידענט.8 םון ארדנוגג צו רווי .1
 קרעדענשעא ױנר םין דעפארט .2

קאםיטע.
קאאא. ראאא .3
באאפטע. םון רעפארט .4
 ער־ אדער באשטעטיגעז דאס .5

 קאטיטעס: םאאנענדע די םוז װעהאען
 םון רעיארטס ׳אאא רעזאאושאנס, סרעס,

אד• גרױוענסעס, און אפיאם באאםטע,

ױניאי װאירקערס גאדמענט לײדים ־ אינטערנעשאנאל דער םון באארד עסזעהוטיװ חשענעראל די
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 וױסט יארסער נץ ns סטױק־ץנילעאום
געפײערט איינדחקספול מאכער

 אינטערעסאגטע װעגען רײדען סטרײק חיםטאריטען »ון מעטעראנען
 דד ידענט1וױיס־§רע שלעזיגגער, ■רעזידענט — םטרײק־עיינערונגןון.

באגריסונגען. טעלענראפישע *ו שיקען רײזנערג און קירשנער בינשקי,
 די נאגריםט יארק נױ אין ק*נװענש#ן טארטיי ס**יאייסטישע —

פייערונג. ױנלעאום

*tvovv דרעס• די ראט אװענט שנת 
 א אויוי pup נױ אין ױגיאן מאנער

 סוסן אעטערןסאנםען און װירדינען
o געפ״ערט n יאהר״טאג *װאנציגםטמן 
a n  tic ררעסמאנער און װײסט נרױסען 

.1909 סון סטר״ה
ן tvoipvnao איז »nv**o די י  י

ו po אוידיטארױם  אינכממזןשאגאל, ת
 *לטע םיס opkovj trim איו ײעלכ׳ור
vivopk אח טוער ױניאן vi*>ooo 

 נײארדיע אלטע vvioi די סטר״קערס.
 ps vVo pa א״נטערנעמאנאל דער פון
in־p**ioo רי ,v o ויינען tvnw •אנװע 

tnvii'K o האבעז און זמנר n עוצם 
 עפי• סטר״ק אינטערעסאנטע דערצעהאט

m a t, אין אווי נעוזען דיגען װאס 
 נמיסען און עגםוזיאזם םייערדינען

 טד tvnvi איו הא< ■an איחסואיזם.
opro םיהרענדען און אקטיװען אן סיט 
 ז״גען טרינוגע *an אויא עואס. ױגיאן

 *mi אינםערנעשאנאא אאטע די נעזעםען
 נראםמאן פחןדרענטען * opv טעראנען,

j אןן iv r a ia i .א• סאוא נאראף, אנ» 
iikpk<*, דזשייקאג נעגאסע און ppivt, 

 tvr*nviv אן נעממען האט װעאכער
o א'| אנםייא n תאםף דעמאאטדינען 

o וױיסט םויזענמער די פון m  pn* 
םספש״.

tvrniv רי nivtviuK מען האט 
oiapvi פון סך א זעחן y rittfao n 

o ססריײן־פיחװ•, n  *n וױיס־ ססאלינקן 
o in n n o סון i n ,אינגמתימאנאא 

in i i3 ,פאניע ®רי׳פװאסער js ,קאהן 
o האם ווערכע n  o w i a i a דאזינען 

 אוחמט, עראמערוננם אינטערעסאננחן
 חאכםאז,סיידי דדפואיוס נױםאן, יאיאיז

סוױזיןי. בעסי און רייך,
i n■. ,םיהאם וועאכער שאעזיננפר 

 trap זאא ip אז נעזונם אזוי ניט ויך
i אװענט סין avar סוםעז t אזעאמ 

 א op*rynv האם פאראנשםאאטוננעז, .
באנריסוגג. טעאענראפישפ

o n n נעהאאםעז וייגען in a n n 
o סון n ט דאםאאסמדינען נ ת י ז  פון ױן

i n ,נזד ;ראזענבערנ אינםעתמאנאא 
 איו ותאכער באראא, ivonpvo אא1נע
 סםרייק־ וײ סון איינןר נעוחנן אן1

e ;1םיהיע n rr tn re p v ,ט־אסםאז 
ivonpvo* ,פאראיײ ךי פון סײנססאן 

jps ן נעװערקמאםםען אידי^זע נינטע
ן nט i a A f t i m  t i f t l i f t I M i M I t i  l i t t b ■ ו  ״מרעכםימ דזגר פון רעדאסםאור צבױן,

 האט װעאמו־ פענפין, נענאםע קײם״;
 םון האםפעז אאע אץ באטייאיגם זיך
i n װייעו־ מערי יתיאן; מאכער וױיסט 
i סיז שנײחל־םאז אוז1 אס n װיםענס 

 וױיס־ נײסאן. •איאיז אי^ ױניאז טו־ית•
iv e jn 'tm ,אנ־ און גרינבערנ האכסאן 

מ און מאניני, מי jra אי ra t

 ער• איז טעאענראטע נאגריסוגגס א
i געװארען האאטען n  pa חאנווענשאן 

 אונ• פארטיי, סטזיטאיסטי׳מר m סיז
joto po tvanrvnw ענקין״• r r* 

 וױאיאם און קאעסמס נערנעו■, איאהאא,
 אויך תאט ppiva .010 פײנענבױס.
 אין פאחאסאוננ ױ יסט1נאנ פערועגאיר

 סאנ־ סאציאאיסםישער דער פון נאםען
וחןנשאז.
in' איז 1װעאכע יײך, םיייי iv 

o אין אקטױו נעיוען אאננ n i i n 
 גאניי-1א איןיט אי« און ייניאז, 1םאכע

i 1םא זער n וױנמנס T ’lo אינ, ױניאן 
 און נאגריסונגען פאתעאעזןן אן1 האט

o■ פון טעאענראממן o n 'in ;שאעזיננער 
 און תבינסקי װי־ם־פיעזידענטען םון

 קימשנער, ; יעBאnאא’c «ון ג,1ױיזנע
 פון און )אאוDnב און טאראנטא, םון

 נ. ,1גאגאע מענעתשעו■ חשזנעראא
 סים־ .01ם דאוטשער, עאיזאכעט שעחן,

 סיא־ עכעקא1 אער,1שינ סעם כאװיטש,
•tvoMp nvo און 1װע

 אוים־ איז יננ1גאגייסםפ ט־ויס סיט
 םון יסונג1נאנ יtn 1נעװא נענוסען

 אזוי האם װעאכער םימענבוים, ב. נענ.
 אין םאכעו• מייסם י1 געהאאפע) פיא

iv אאס סטרייי} יענעס n n אניםא־ אוז 
, איננ^ ײעאמו• אין סאר, ו ז ז קראנס א

oru o פסאימ אע«םע י1 n  .m r
 םיינסםאז, .m אינעתעגעבען האט

 א נױם באזוכט איהם האט ײעאכער
 בא־ האם פארזאסאתנ די סריחער. םאנ

 באזיכען קאםיםק א שיקען «ו שקאסען
Jin איבעתענען איהם און פימענבױם 
o n םיז סמק i n .םארזאםאוננ

 אויך איז םעאעט־אםע ם־םפאםיע א
 «חד געװעזענעם «ום tnaavi משיקם
i פון דוזננם n ,מאנאא  םא־ אינמת׳

 ירם1א»ן שבת איז ותאמו־ זינםאן, ריס
tnaian טינעסאםא. ראם׳מסםער, אין

ד אױך איו ovm י1 חת א נ ת  ח
מהנע א נפײאי־ען םיהרט  םוויקאאישע ׳

 םאפראנא, n^באnװאונ n יראנראס.
n, ,עםאימ נעזוננען האם םיאער ^m, 
 איי־ m אונםעו־ םארזאמעאמ^ זײ און

 מזוננען האנען םאן,1י1ם ס םון םוננ
 אננע־ האט עואם איחט־.'חס־ ארבייטער

t אין טענץ םיט פארנראכם נעם n- 
'ooivom םארםאג. אזימער איינם ביז 

nam nua n א} בראכם1םא האבען 
אווענם. אוםפאתעסאימן

תש ער־ האט imp ja rim י
o n  oivtv א סים אװענט ivmvr 

n n ווענפז o n תאמי ־דאםאאסםו־ינען 
סי ivoovnr אוז מי, מ  ןio אייגפ סמי
 דאמאאסם־ אין סוערינם אקםיװסנמ זײ

מז  י1איי1םשע די מווען אי« םםיייק ײ
אווענס. פון

 ארגאניװם נעסער איצם םױד קלאוק
m פוז נמעראלפםרײק פארז ור
ם װײטערע אנ מי טניזי זאנם — זוקונסם, דער 1פא ארנעלײנם6 ילענער ארנ

נאגדער. םענעחשער דזשענעראל

i׳ די וױיס ווי r i i '  inaop ii^p 
•oi r a m r אין ײסאאגייץ• איז איז 

חנז o טתאנמי n ן אין מ־יח־ ו ײ י ט תי י
iw w  n. נע־ באסאנם םרייסאנ איז

m m ^אוי o n םיטמנ i n  p t נא־ 
i האסישאן ומתאו־׳ם n p a קאאוס 

 «* אסנעהאאםעז איז וואס אינײסםריע.
m m אין r a t ן מן ס אי׳  אמאאײזיי

i m v o חנד «ױן pupp »ינדזםםריע« 
i ia o m .איננארסאא

o 'm nvnip m  pc o am o  *tn 
m ד סאד אז זאננ^ פאבדשאן • vtmfi 

p t  J f f l p i r *  tvo w m ■יתיאך 
onvtannw שע*ער  V t ,אח נעײאר׳ח 

ז תאם ־wwnr קאאוק 176 ג*ר י ג י  י
ד מ ױ ivMV i פ w  tvran, זייניז 

*tn m an  o r יתיאן m a r ר כדס  י
f t) .באריגנומסן

«■ n

 י1 בעפאו־. װען ווי שעפעו־ ױניאז םעהו־
 150 ס*ס אי*ם וואס ױניסז קאאוהםאכער

mvo עיסן* ivavr נענעראיד סאדן ױי 
 םאר־ civil ײסם .1506 אין םםרייק
i םאר רעמנט n א*ן «יים געםםער i n

*מיסז. הסאכער10תי
•

ו ח ז ו m נאניעי־, איײסז• נ  m
i גסראא n  po iverwivo גיי *ivpio

ס אמז ״סס בסאח־, דדיסינס סז  מי
 אגש־קקגס הסס תסםישסז לי אי װיסיז.

 lit םעםינקייט vomp*m po נונמ די
i n ״*t r עז  סיסםנם. ■otrevno מנ

i* די r J i פאתסאײגס הסם i n  ikb 
ivrarruop וױימם־ע •tvjvJ 1סא i n 

 סוחןס דער נענען טוםינקייט !דקונפסינזגד
eon ,ovao*e nav נעזאנג^ נאנאעו־ PK 

oomvao'ia oon tv י m jm י oon 
i n סיס תאמי avoo*o awrovno m 

i n  po קיסוק a  pn ova n o o i i r o

9 לאקאל ®ון נײעם
imvoip ו^אען שנת n  nvm o* 

jvmop i* א׳»אספן n  n» inoBPtmo 
 נחי• o to ivoiKiiin סיר און סאן
vo א  oiv ivdip mvii 1א1סיטגאי ^

 לעא׳ד אונןערע נסגאייטען iv סטיישאן
גסטען.
«00 ivoioinn םון 1םי ip  m 

mvt tvoon i*o » tonviuop in iv o 
o ט סר נ ^ נ נ ־ lit o**v i אין תי n 

i n ניז קאנװענשסן (עצטער •vy* iv i 
 »ז האשעו 1םי און האנװענשאן, 1טינע

 ױע־ געפינע) 1ז*כע װעט קאנווענשאן י1
ivi נאײבען זאא ױניסז י1 סזוי ווי 
 יכטי-1 די טאן קע;ען און א״גיגט1םא
i נייס1א גע  ikb* מעאכע ,1ע1םיטגאי 

 *10 *י מי ױניסז, ivi iv נסאס»¥|
ivmik ivi'pjoj 1 1ײ1ט paעא1גי י 

ojvoiki 1נייטע1א.
 װיכ־ צאהא » סנגעגומען 1האנע 1סי

cv טינע 'v^orn, ,אונזער נאך װעאכע 
 סװעקשטעלע) סענען װעאען םייגוננ,

 ׳שטא־ נויטינען dvi אויף ױניאן 1או;זע
 שטסרה ױניאן 1אונזע מסכען 1V םעא
מעכטינ. און

i n ,װאו טיטיגנ ov*viPotn *i 
m סננעטמען זיינען onvi, איז :tviiv 
 iivpip'1 נישט נסזוכט, שעחן גאנץ

o יןי1א n סב־ סן איז 1״1ט אי] האם 
 ס ivoipw זײנען יסך סאעק, סאאוםע

םיטיגנ. oiv סענשען אov נסז־ייםעט־ע
i  po* 11* 11 אעבעדינתייט •no iייט 

m סננעהסאטען סעגאיך ini האנ־ *1 איז
מן 1נא זסא זי װען ,ivp ײענשאן א  ס

o אין שריטע נויםינע די n ,ױ1 מענ
tPoiom n ivivp i*o 1 *1 סזP1U0P• 

tor 001 װעט •too

0 i n  pjoi ^װעאנע ^•■אחג v o 
nr• ro< די אין נעהסס חאנען w יסחד 
po p*iiv iHivoiP ,trap װעאען  i*o 

iv i ,סיס ססנװענשסן pM oio invo 
ײ o בויען iv הספטננ pvpnw םע r 

po טפכטיגפvi •!די ײניא wrivnioP 
 4 1אסטי •IVOMr 1זיכע אס1 מעט

i n  po ivi און פאתאננ«חײם po 
or*j iik oiohjvivi iv i די םאכען 

i*o oon ,owipiv i טעות׳ן n  po •הא 
i נען n  po opoovj 41םאמאננענחײ 
מן טעות׳ען די ס  סן o tםעv•א אמז ה

mvo m® ויי PK נעלערע;ט o גישס
JDU1P1V i ’ ױיח^־הסאט n  po invn

 trw’tv: הסבעז וחןאמ װעגען די
 mvo זאאען צוזסמענבתך, oiv יװיאז *1

m. 1 מיחט־הסאס נישט ini* יעתא־ 
 נרײסש• ס iv pmw זײנעז vאנvוl נען

i טאיו101םארסנטו םייא n  not •אי 
jnvpiv i,^* ^נישם זאא ivivp שפי־ 

ivc**n m י  היב׳מ יײ סײ* י
o**njviiKnKt i אין נעשפיאט n, ורד 

 נישט יסאפן |1א ivivp נישם סעהר אען
VJ m זײ 0011 דאם טאן קענען on- ״ 

r*0PKi■ געםאכם האם חאם און ס^ן
I* *1 םעגאיך j. *i .m n a iv  iv to'ii 

 It ..* *i .p*nv tvoipvi t*K יוניסן
 װערען *י נמגאיכפײםאן vאo הסט

^pioo, ־ װעןi*o װעאען i״jvovi oe 
p״o**iuvmvi p*p ovi, סיר חעאבע 

i האנען n  pk oonvi ^םסרנסטענהימ
 ענמ׳זאס־ pk rvoonv v?k 1אאםי

jvo םאכען i* אאע vi*o*u פאר״מן 
iv אאפ םאראיינינעז ,tvoBnp nvuiK 

po 10*11* די .p ioor pn evn

 שלום פאר פנים קבלת נרױסער
דעצעמבער. זםען דעם ש8

 דעם פאר קבלת־פנים פײעראיכער »
 שלום דיכםער, אידישען באריחססען

 אכמרײ קײן *נקומעז זײן לכבוד אש,
 זונטא^ דױינםיגעז םארקוםען וועם קא,
 בײט^ג, 2.30 דעזמםבער, םען1 דעם

 םםײוועסאגם םון גחיסעז אין׳ם
 סט., סטיױועסאנם 34 הויז, נײבארחוד

 אש שלום עווענױ. םע3 און גאס םע9
 ווערט ותצכער ■גים, קבאת בײם וועם

 קול־ ער8אידמ דער p® אײגגע^רדענט
 םון גחם א אפגעבען געזעלשאםם, טור
 עם אײר^ופא. אין ^עבען אידישען דעם
 ספעציזנלע א געװארמז צוגעג^ײט איז

 םאלגענדע די פראגראם. ױנדםוב׳דיגע
 אח שריםטשמעלער אידישע באקאנטע

 דעם באגריסעז וועלען שולםור־םוער
אד י. איאטאשו, י. גאסם: חשוב׳עז

 מענדל עלסבערג, ש. דר. ניגער, .ש װין,
און הלל יינםת/ דוד עלקין,
 אידײ pd גאוםען אין — נאקס עזריא?

 אידישע די םםודענםעךפארבאנד. שען
 אילע אײן לאדם געזעצשאםט מולםור

 אידישער חור םון פרײנט און לעחאבער
 דעם זײז פנים םקבל קוסען צו קו^םור

נאסט. חשוב׳ען

שאפ־טשער־ מאר אנערקענונג
מאן.

 םון שא■ םון ארבײטער די מיר,
 סאםער 54 <ן*םפאני, קלןווה ראסאער
 ■מזענטירען דזש., נױ נוארק, עוחוגױ,

 םעצעסניק, מ*ריס טשערמאן, שא■ דעם
 צו ארבייט גוטער ער5נ*בע ?ײז־ םאר

 מיט ױניאז, דער צו און ארבײםער די
 און נמזעיז, און וואטש נאאדענעם א

̂ום וױנעעז םיר  םארנױ דאם ער ד
 ד*ס ה^םען סיר אח נעזונמערהײט, צצן
 אר־ זײן םים אגגעהן וױימער װעט ער

 געטרײען א האבען װעלען םיר און בײם
שאפ. ױניאז ■דאצענש הונחןרט
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 חייימער אײער אידט איז עס
י ױניאן די ממוחיםען חוב  מ

 װןיני שעטעד, ךי אץ דינגונגען
 געמאחוז אויםגעקעמםט זײנען
 1מײ ססרײק: נענעחול חרכ׳ן
T קײז »רבײם! שבח W 

 םעחי םמוט ט ניט !סרבײם
40 nyv אדכײט ־ ״ v:;T. < ׳
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iMi פױ וױדער־אױפלעכוננ חו
,1929 ביו 1924 םון יאחר, פינןי די
 די באײבעז יאחחןן אאנגע םאר װעצען

אונ• םיז לעכען אין יאחרען ?ריטישסטצ
ױניאן. זער

 ערא־ און באדינגונגען ארכײטס די
 אויסגע־ חאכען סיר װאס בערוגגען,

 יאהר־ םערטעיצ א םון םשך אין קעםםט
 און ארבײט שװערער דורך הונדערט

 םאר־ װי כםעט זיינען איםער גרויםע
םעםבערשי* אוגזער געװארען. ניכטעט

 פון העאםט א צו ביז געזונסען איז
וך װאס און צאהצ, םריערדיגער איהר  ̂נ

 מאראא די װאס איז, דאס װי ערגער םיל
קאמםס־ דער און ארבײסער די צװישען

 םיהרער־ דער םון טײא א צװישען גײסט ׳
טרױעריג־ דעם דערגרײכט האט שאפם

 אונזפר םון געשיכטע דער אין מצב םטען •
ױניאן.

 םון אורזאכען די געװען זײגען װאס
צושטאנד? דעם אט

קאנ־ דעם פאר האסױ אינעראיכער אן
 אן אינטערנעשאנאל. דער פון טראא

 דיק־ איז װאס םלחםה, אונםארמײדליכע
 דעם דורך רוסלאנד םון געװארען טירט

אינטערנאציא־ האמוניסטישען דריטען
ױניאן. אונזער גענען נאל

אוג־ איז יאהר םיגו* םון משך אין
צװי״ שלאכטםעלד א געײען ױניאן זער
 סאמוניםטי־ דער םון אגעגטען די שען
 געדונגענע זייערע און פארטײ שער

 םיטגאידער לאיאלע די מיט גענגסטערס
ױניאן. אונזער םון

שעפער, די אין און מיטינגען אויױ
 אר־ רער פון װעג אוים׳ן גאסען די אויף
 ניט האבעז הײםען, זײערע צו און בײט

 באצאלט ארבײטער אונזערע אײגםאל
 םאר הארצען זײער םון בצוט דעם םיט

 ױגיא״ טרײד פון פרינציפען אםת׳ע די
ניזם.

 קאםוניסטען די האבען פארװאס
 ױניאנס אנדעמ; אלע צװישען םון

 יױ אוגוער אױסגעקליבען הויפטזעכליך
 שלאכנד װיכטיגםטען דעם םאר ניאן

 םאר־ דער םאר קאםף זייער אין םעלד
באװע־ ױניאן טרײד דער םון כאפונג

 סך א געװען דאך װאלט עס ? גונג
װעל־ קאםוגיסטען, די װען נאטירליכער,

 רעװאלוציאניזירען געװאאט האבען כע
 זיך זאלען באװעגוגג, יוגיאן טרײד די

 האנסער־ צו גענוםען צוערשט האבעז
 אונזער צו ניט און ױניאנס װאטיװע

 בא־ געװען מאל אצע איז װאם ױניאן,
 רארי״ און פראגרעסיװע א אלס האנט
 אבער איז דערצו ארגאניזאציע. ?אלע
אורזאכע. אײן װי םעהר געװען

 צאל גרעםטע די זײגען ערשטענם,
 עםיג״ רוםישע םיטגלידער אונזערע םון

 שטאםען װאם אזעצכע, אדער ראנטען,
 האט צוױיטענכ^ און רוסלאנד; םון
 לענגערער » זײט טרײד אונזער אין

 אונצופרידענ־ אן געהערשט שוין צײט
 ארבײטס־ די װאס דעם, םחםת הײט,

 גרויסע ארוםגעכאפט האט לאזיגקײט
 אינרום־ דער אין ארבײטער םאסען
 געװען מאסען^יעען דאזיגע די טריע.
 םארשידענע צו צוצוהמרען זיר גרײט

 עם און םארשפרעכומען, און םראזען
 א געווען קאםוניסטעז די םאר איז

 אומער םארפיהרען. צו זײ זאך לײכטע
 װי געװארען באטראכט איו ארגאגיזאציע

סאסוגים־ די וועלכען דורך בריה, א
 צו אום מארשירען געװאלם האבען טען

 םעדערײשאן אמעריסען די דערגרײכען
אייבאר. אװ

׳ * * ♦
דזשע״ אונזער האט 1924 יאהר אין
 אונ־ אן גאך באארד, עהזעקוטיװ נעראל

 דזשאביננ־םאבםא־ דעם םון טערזוכונג
 אינדום״ דער אין סיסםעם גופעקטשורינג

 סטאביליזירונגם א אויםגעארםיט טריע
 דאזיגע דאם טמיד. חנם םאר פראגראם
 אינטערנעשא־ דער םון איו פראגראם

 איז װאס באסטאן, אין קאנװענשאן נאל
 גוטגע־ #יאהר חולבען דעם םארגעקוםען

ויי־ םאדערוגגען די געװארען. הײסען
מאנטראק- ^יםיטײשאן געװען: נען

 אר־ װאכיגעד 32 םח נאראנטי טינל׳,
שד אגעםאאאיםעגם אן כײטס״צײט,  אמ

 ווײ־ די אויוי העכערונג א םאנד, חןנס
 און וורבייטס-שטוגחנן קירצעחנ דזשעס,

םאדערוגגען. אנחנרע גאד
 םארזזאגדלוגמן צאגנע חדשים נאך

 וורײסנעי־ ויד האט באצעבאםים די םיט
 גיט ױעען נאצעבאטים n אז שטעצם,

 דער מון פארלאנג דעם נאכצוגעבען גריים
 n אנגעםאנגעז חאבצן מיר און ױגיא«
 גצנד־ א פאר פארבאר״םוגמז סאמגן

רי<,

ױניאז ך
 דובינסקי דוד פון

)yvxwv פר(זויך(װלז H. .י..) \ץ. ג. ר

 קאםוי, א אנצוםיהרען געלט גענוג האכען
 םון דױם די געהעכערט פיר האבען

 דא״ האאבען א אויף װאך א סענט 35
 אונ- אאע מאביאיזירט האבען מיר אאר.
 אנגע־ האבען און כחות ױניאן זעיע

 אויםקאערונגס פובאיסיטי־און א םאנגען
קאםפײן.

 זיך האט מאמענט יענעם אין אט
 אוגטערהאנדאונ״ די אין ארײנגעמישט

 און םםיטוז, ע. אאםרעד גאװערגאר גען
 צדדים בײדע אז םארגעשאאגען האט ער

 א םאר טענות זײערע םאראענען זאאען
 באשטימען, װעט ער װאס האםישאן,

 פאפױ אזוי שפעטער איז װעיכע און
 איגדוםטרי־ אונזערע אין געװארען אער

קאטישאן. גאװערגארס די אאם קרײזען,
גע־ ניט האט האמישאן דאזיגע די

 ארביטרײשאן אן פון רעכט דאס האט
 הא־ רעהאמענדאציעס זײערע :קאמיטע

 יסוד א פאר דינעז געזאאט באויז בען
 צװי־ םארהאנדאונגען אגרימענט די צו

צדדים. בײרע שען
 אין איבערצייגט זײעגדיג ױגיאז, די

 פאדערונ״ איהרע םון גערעכםיגקייט דער
פראםאזײ די אט אגנענוטען האט #געז
i ציע

דערשרא• ויך האבען ?אמוניסטען די
 אין םרידענס־געםאוזר דער אט םאר קען
 גע־ מורא האבען זײ אינדוסטריע. דער
 םארשטענדיגונג פרידאיכע א אז האט
 געאעגעג- די אװעקנעמען זײ בײ וועט
 זייער און ױניאן די םארכאפען צו הײט

 האם אכמריקא אין אגעגטור םאסקװער
 םירער־ די אםאקירעז צו באםײאעז זײ

 יױ אאקאא װיכםיגסטע די םון שאםט
 אצאן#רחםנא אום 'יארק, נױ אין. ניאנס

 סעטעאםענט. םריראיכעז א םארהיטען צו
 םון איז ױניאן דער םרן םירערשאםט די
 ״קאאס־ אאס געװארען םארשאאטען זײ

 םון פארעטער אאס קאאאבארײטארס״,
 םשרתים אאם אינטערעסעז, ארבײטער די

 האבען זײ און בורזשואדע דער םון
 אינטע־ די אז געשרײ א ארויסנעאאזט

 נאר קענען ארבײטעד די פון .רעסען
 גענעראא א דורך װערען באשיצט
פטריײן.
גע־ אבער האבען סענות דאזיגע די

 םי־ װי װירקונג סנאפע אזא פונסט האט
 װען םראזען. סאמוניסטישע אנדערע אע
 דער דורך אבער האבען האמוניסטען די

 אויםגעהויבען קאםיטע עסשאן דזשאינט
ױ^ העכערע צאאען ניט םון אישױ די  ד

 גרוי־ באאײנםאוסט דערםיט זײ האבען
 אאע אין םיטגאידער. ױניאן צאהאעז םע

 װאס עאעמענט, אזא םאראן איז ױגיאנס
 פון םראםיטירען. צו איב זעהר האבען

 זעחר האבעז און חגכטע ױניאן אאע
 םאיכטען. ױגיאן די ערםיאען צו םײגט

 אאע םון דױס. צאהאען צו םפעציעא
 מציאוד זײער האט טענות סאםוגיסטישע

םיהרען ביאיגער װעאען מיר געשרײ:
 בױראסרא־ ױניאן איהר, װי ױניאן די

 וױרקונג, גרעםטע די געהאט ־— טעז
 צו אײנגעגעבען זײ זיו האט עס און

קאםוניזם. סענטיגען 15 א םארסויםען
 דזשאינט די האט 1925 דזשואײ אין
 ״פראטעםם א גערוםעז קאםיטע עסשאז

 װעא־ צו סטאדױם, יענסי אין מיטינג״
 טוײ 25 ערך אן געקומעז זײגען עס מןן

םענשען. זענד
םי־ די אט םון צאא גרויםע א אםת,

 צו באצאנגט נימ האט באזוכער םיננ
 האט םונדעסטוחנגען ױניאן. אונזער

 אוױי אײנדרוה גרויםען א געםאכם דאם
 הא־ דעם צוציב אזן מיטגאידער אונזעחג

 קאמױ די זײ אויוי געוױרקט שוין בען
 הויפנד און םארשפרעכונגען ניסטישע

מ די וועגעז טענח די זעכאיך דױס• הוי
 גע• איז משיח סאםוניסטישער דער

.איז ױניאן די און מוםען .  דעמארא־ .
 האבען מימגאידער געװארען. ציזידט

 םען דױם. צאחאען צו אויםגעתערט
י בארגעגען צו אננעםאנגען האט ^ ן  אי

 ױניאד די םארשאמנרען צו און שןניער
 אנער• האםוניםטישע םאר באדינגוגגען

 אינמערטד דער האט םען און מענוגנ
 ^יחרע ערםיאען צו געשטערט שאנאא

 איגטער־ וײ פציכםען. און אוימוגאבען
 דער םאר געשטאנען איו נעשאנאא

 די רואעיחנן צו אדער ברירזז:
 םים םרירען 1שליסע צו אחנר מגיאן

מו. רי סנ סזני ח ^  צס אגװאחצ י
ן i• םיתוגגס מוחנן מ w w r r r i i 

 םצגציר בכצצ nn צם צי #אמז צזױשצן
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 דאך םונדעסטװעגען איז קאםוניםטען, די
 קא- רער מיט געװארען געסאכט שאום

קאסיטע. עקשאן דזשאינט םוגיסטישער
 די האבען ^םיירען״ דיזען אט דורך

 םאקטישען דעם באקוםען קאםוניסטען
 ױניאן יארקער נױ דער אין קאנטראא

אינטערנעשאגאא. רער םון
 ״םרידענם־ דעם מיט אײנקאאנג אין

 איינ־ אינטערנעשאנאא רי האט אפםאך״
 אין קאנװענשאן ספעשעא א כארוםען

פייאדעאםיא.
 כויטנאידער־ רי אז אנערקענעגדיג

 האט ױ:יאן יארקעי נױ דער םון שאםט
 קא־ רי צו םיהרערשאפט די אנםארטרויט

 גע־ זײ קאנװענשאן די האט מוגיסטען,
 םיהרען צו אויטאנאנײע םואע די געבען

יאדק. נױ אין ױניאן די
 קא־ גאײערנארס רי האט ,1926 אין
 בא־ אעצטען רעם צוגעשטעאט מישאן

 רעקא־ די רעקאמעגדאציעס. און ריכט
 הויפט רי אנערקענט האבען טעגדאציעס
 אי־ װעגען ױניאן דער םון םאדערונגען

 הע־ א ק^נטראקטאיס, אװ מיטײשאן
 האבען און װײדזשעס די אויף כערונג

 בעסערען א פאר באזים א גענעבען
 די אינדוםטריע. דער איבער קאנטראא

 אנצױ געראטען האט אינטערנעשאנאא
 די רעקאםענדאציעס. דאזיגע די נעמען

 דעם. געגען געװען זײנען הא^וניסטען
 אױ אן געהאט האבען ?אםוניםטעז די

 ״סא־ די מאכען צו ^וססװע םון קאז
 צוריס־ זײ האבעז רעװאאוציע׳׳, ציאאע

 דער פון רעקאםענדאציעס די געװיזען
קאםישאן.

* * *
 געגען דאן, האבעז קאמוניםטען די

 גע־ ױגיאן, דער םון טראדיציעס די
 דער אהן סטרײק גענעראא א רוםען

 דורך םעמבערשיפ דער םון צושטיםונג
• רעםערענדום. א

װא־ 26 געדויעדט האט סטרײק דער
 םונקט םיהרוגג, םטרײק די און כען,
 רי װאס אונגאיקען, די װי גוט אזוי

 די אויף געבראכט האבען קאמוניםטען
 מאכער, האאוק טויזעגטער צעהנדאיגער

זכויון. אין םריש גאר איז
 דעם מיט סעטאםעגט דעם נאו

 איו װעאכער קאונסיא, אינדאסטריעא
 באדינגונגען, רי וװ ערגער, סך א געװען

 אויט באקומען געהאנט האט מען װאס
 גאװער־ דעם םרן רעהאםענדאציעם די

 ארבײטער די זײנען האםישאן, נאר׳ס
 גע־ םארביטערט און ענטוישט שטאדס
 דעםאגא־ קאפוניסטישע די נעגען װארען

 סטרײס־ אא־יצאח׳דיגע זײער און גען
 םארבײ די אט םון טויזענטער םיהרוגנ.
 מאכער קאאוה־ פארפיהרטע און טערכת
 םון אםים דעם געשטורעםט דאן האבען

 פון םאראאנגט pk אינטערנעשאנעא דער
 זא״ זײ אז באאםטע אינטערגעשאנעא די

 סטרײק םון םיהרוגנ די ארײגנצמען אען
«p ארוים״ זײ און הענט זײערע 

 פאר- קאמוניסטישער דער םון ראםעװען
 ער־ האט איגטערנעשאנאא די םיהרונג.

 דער איז עס און בקשה זייער םיאט
 געאונגען באארד עהזעסוטיװ דזשאינט

 p» דזשאבערס די מיט םעטאען צו
 אסאסיאײשאן. קאנטראקטארס דער םיט
 נעאוגגען אינטערנעשאנעא דער איז עס
 ארױםצורײסען״ קאנטראהטארם די בײ

 קאםוגיס- רי װאס קאנצעםיעם, מאנכע
 דאס און פארשפראכען זײ האבען טען
 אר־ טךזענר 16 פאר זיג א געװען איז

בײטער.
 די האט מאםענט י([געם אין אט

 רעאר״ די אנגעםאנגען איגטערנעשאגאא
 משך אץ ױניאן. דער םון גאניזאציע

 טוי־ 30 האבעז צײט חדשים צװײ םוז
 םיט רערזשיסטרירט זיך ארבײטער זענד
 קאםונים- די און אינטערגעשאנאצ, דער
 האײנעם א מיט געבאיבען זײגצן טען

 קא־ די אנהענגעד. געשװארענע חײםעא
 םארצװיײ געװארען זײנען מוגיםטען

 םארצװײם־ דער אק האבען און םעצט
 ״סםרײסס״ םארשידענע גערופען צוגג

 די אםת, אינטמרנעשאנאצ,- דער געגען
 םסרייק זײערע צו ויך חאבען ארבײטער

 באצעבא־ ׳די און צוגעחערט גיט רוםען
אנערקע־ צו געװאגט ניט האבען טים

 האבען גאס אין קאםוניםטען. די
 קאםוניםטישע קײן מפעהאם גיט אבעד

 ״געייקמס״ האבען װאט מנםער־חעצדען,
ר *ע  אונ• טערארידרט האבען און מ

 •א־ אפיצו ם׳האט ארביינתר. שואריגע
דײ העאדען טעםער דאדגע ד' אז סידט

 םון הײמען די אין געװארען געשיהט נען
 םיט׳ן האבען און םיטגאידער אונזערע
 זײער נעםרעדיגט האנד רער אין מעסער

 זיי האט דאס אויך אבער ״קאמוניזם׳/
געהאלפען. װײניג

* י׳ *
ױ• רי םארניכטען אדער עראבערען

 די פון אאזובג דער געװען איז — ניאן
 די האבען זײ װי אזוי קאםוגיםטען.

 האבען םארכאפען, געקאנט ניט ױניאן
 פרײז, יעדען פאר איהר, באשיאסען זײ
 םון ״אוקאז״ אויפ׳ן פארניכטען. צו

 זיי האבען אינטערנאציאנאצ מאסקװער
 זײער געיען אםיצו שוין צו, שפעטער
 גאריצא א אנגעפאנגען װיצען, אײגענעם

 ט־ ם שרעקריכסטע רי דורך און קאמף
 ארױפװארםען געװאצט זײ האבען צען

 זײ און ארבײטער די אויף מורא א
 איז ד$פ רעמאראציזירען. פואשטענריג

 רי .גערוגגעז פ^ס. גרויסער א אין זײ,
 רעםאראצי״ געװארען זײנען ארבײטער

 ראס ךזןזבען באצעבאטים די זירט.
 שעפער ױניאן אין און אויסגענוצט,

 שצעכ־ הערשען צו אנגעפאנגען האבען
 ניט־ױניאן אין װי באדינגונגען טערע

 אויסנע־ איז טרעזשורי ױני^ן די שעפער.
 און גרוים חובות די געװארען, אײדיגס

 צו־ אנגעםאנגען האבען ?אמוניסטען די
אויפצוהויבען. קאפ דעם ריק

 טאי אין םאםענט, יענעםי אין אט
 שאעזינגער פרעזידענט איז ,1928 חודש,

 אינטער״ אצס אמט און ארײגגעקומעז
 בא״ ערשטע זײן פרעזידענט. נעשאנאצ

 אויוי געאט שאםען צו געװען, איז םיהונג
 דער םאר פצאן דעם םינאגסירען צו

 אין ױניאן. דער םיז װידער־אויםצעבונג
 אויך איהם איז צײט קורצער גאר א

 פעסימיזם דעם םארטרײבען צו געארגגען
 םון םיאע צװישעז דערשאאגענהייט און

 האט ער און פיהרערשאפט ױניאן דער
 מיט באזעעצט םיהרער די און מאסען די

 צוקנוםט דער אין האםנונג און גאויבען
ױניאן. ?אמםס־פעהיגער שטארקער א םון

 געזאאט האט ,1929 זומער, אין
 און אגריםענט, אאטער דער .אויםגעהן

 םאר־ װערען נעםאכט געמוזט האבען עם
 גענעראצ־ מענציכען א םאר בארײסונגען

 בא־ האט מען װאם הצואות די ססרײק.
 גענוג געװען ניט אבער זײנעז קוםען

קאמף. אזא אונטערגעהמען צו אום
 רעקא־ שאעזיגנערם פרעזירענט אויף

 עקזע־ דזשענעראצ די האט מענדאציע
 ױניאן די ארויםגעצאזט באארד קוטיװ
 ארײגגעבראכט האט װעאכע אישו, באגר

 אונזער געצד־םומע. אגזעהגאיכע אן
 אנגעפאנ* װידער האם אינטערנעשאנאצ

 אמת׳ער אן צו צו׳װערען עהגאיך גען
ױניאז״
 הפחות אכא האבען ארבײטער די

 װעט ױניאן די אז האפען צו אנגעפאנגען
 אג־ די דורך אימשטאנד זײן דאך אםשר

 םאיבעסע• צו םארהאנדצונגען רימעגט
pn ארבײטער טויזענטער צאנע. זייער 
 אנגעפאג־ האבען אינרוםטריע רער אין
 אינטערנעשאנאצ, דער צו קוסען צו גען

 דינסט זײעד פארםיגונג צו שטעאענדיג
 דער םון םארצאנגענדיג און ױניאן דער

 זי אז פיהרונג, ױניאז ערםאהרעפער
 געװיגען צוריק ארבײטער די םאר זאא

 םארצוירען. האבען קאםוניסטען די װאס
 ארויסגעװי- װידער ה^בען ארבײטער די

 ױני#ן. אמת׳ער אן םאר רײםקײט זען
 זיך מיר האבען זײט אנדערער דער םון

 בא־ די אשיאו דאס איבערצײגט װידער
 וױאיג איבערשט אויך זײנען צעבאטים

 שטאר־ א מיט ק^נטראקט א שציסען צו
 םאראנטװארטציכער א מיט און קער

ױניאז•
 באצר איז • מאםענט גרויסער רער

 אר־ רי גערופען ה^בען מיר געקומען.
 מיטינג מאסען גרויסען א צו בי^טער

 מיטינג דער ארמארי. טער71 דער אח
 חוץ א ערםאאנ. ריזיגער א געװען איז

 מי־ דעם האבען שאעזינגער פרעזידענט
 גרין פרעזידענט אדרעסירט אויך טינג

 םון װ#הא מעטױ וױיס־םרעזירענט pא
 גע״ איז םיטינג דער א.' אף ם. א. דער

 באקע• צו צװעק מיט׳ן נעװארען רוםען
 די םון גאננ םיט׳ן ארבײטער די נען

 באצעבאטים. די מיט םארהאנדצונגען
 זיײ יאהרען פיאע זײט מאא ערשטען צום
 מד קצאוהמאכער טויזענטער װידער נען

 רחי דעם אויו* םיטינג א צו סוםען
 סאטו״ די אינטערנעשאנאצ. *nn פון

 אין טיטינג א גערוםען האבען ניםטען
 זעאבער דעד אויף אח צײט זעאבער דער

 און חױו, איערא םאנחעטען אין שעה,
 באשטעטיגט באויז האט םיטיגג רער אט

).8 זײ® אויןי ו׳יליה
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 ױניאן דרעםמאכער
אדבײט דער בײ

כיענעיזשעד. שפילמאן, דזש. פון

אנ׳ן עלעדר-״אז ג
 פא־װערטש, שריט ;רױסער דעד
 :עמאכט האט צאקאצ איגזער וועאמגן•

 מאנא־ אר5 אעצטע די פון םאררױןי אין
 םארגרעסערוגנ באדײטעגדע די — טען
 דער און מיטכצידערשאםט אונזעד אין

 אונזער פון וױדעדאױפצעב סאראאישער
 אפגע־ בולט זיך האט — אתאניזאציע

 װאדןאען אעץטע אוגזערע איז שפיגעאט
 ער־ צום דעצעגאםען. קאגותנשאן םאר

 זײנען קאפוניסטעז די זײט מאא, שטעז
 ױניאן, אונזער pc געװאדעז באזײטיגט

 בא־ מעמבערם 1,000 איבער זיך האבען
 איז נאך דערצו עלעקשאן. א־ן טײאיגט
 אין געזועז, װאהצ האי־יאחרינער אונזער

 די איז קאנטעסטעז די טיט םארגאייך
 גע־ די pc פריי לאקאאעז, איבעריגע
 אבײ האט מען אסת, אישוס. וױינאיכע

 איז עס אונטע־נעקאמפייגעװעט, םעא
 איר־ פון םריי pv שטיא תװעז אבער
 און פאדטײאישקײט. װעאכע גע:ד

 רעגענען צו אנגעפאננעז ניט :אך װאאט
 װעה־ צאהא די װאאט איבײט, דער נאך
נרעסער.• פיעא צוױיםעא, אהן נעװעז, אער

 ניט ;אר טאהע און צײטען, נעײעז
 האבען םעםבערכ די װעז צוריק, צאנג
 אין אינטערעס הײז ארױסנעוױזען ניט
 :עארט וױיגיג האט זײ װאוזיעז. די

 יענע ױניאן. דער איז זיד טום עס װאס
 זײ אװעק. אבער שױן זיינען צייסען

 אגצט פאדגאנגענהײט. דער צו באצאגגען
 םוא ארנאניזאציע, אכרעסױת אז דא -איז

 גרוישע מיט עגערגיע, םיט אעבען, מיט
 אםבי־ גרויסע :אר סיט און שטחנבוגגעז

 מעםבערם די טאקע האבעז ציעס.
 םרײנדאײ pv אאװארימען *רױסגעוױזעז

 םון אױסװאהצ דעם pv אינטעו־עס כען
 קאגװעג־ דער צו םארשטעהער זײערע

 מאסען pv שטיממז נעקוכיעז זײגעז שאן,
 האבען זײ אז האםען וױאען מיר און

 דעאעגאציע, פאםענדע ,̂א אױםנעװײאט
 םזךזיג און ערנהאפט זײ װעט װאעבע

םארטרעטעז.
 אויט דעאענאטעז, די פיז נעםעז די

 בא״ האבען זײ װעאכע שטימעץ, צאי־יא די
האכ״ דזשואױם :םאאגט װי אןז קוםען,

 כיארגאאיס, גײםעז שפיאמאן, דדש. םאן,
 פיאיא מירסקי, ראוז ♦טגײדעד, דזשאו

 איזידאר' און רוביז אײדא דינער״שטײז,
ראזענפעאד.

 איזידאר זײגען פאפטטיטוטס די
 םײער כארגאאיס, טשאראס פארביאש,

 אעװין אואיס האראװיץ, פאריס ראזעז,
אײבאוױץ. בע:י און

 גע• דורכנ/גפיהרט זײגעז װאהאען די
 אונזער פיז דדטנחה דעד אוגטער װאדעז

 און קאםיטע אבדז״פעקשאז און עאעק״טאז
 דער ױניאך. איבערטיס ״סױויא דער

 ארט דעם פאר דאגק א קופט האפיטע
 פארבאריײ די װעאכען אױט וױיזע אוז

 דורכ־ איז װאזזא עצם דעד אוז םוגנעז
 אנשטחןנגונג יעדע :עװאדען. נעםיהרט

 םיז רעכטע די אז געװארעז געמאכט אי?
 זאאען האגדידאטעז די אוז מעפבערס די

 םון צעהאוגנ די ותרען. פאראעצט ניש
 פארצוײ זיך האט זועאמג באאאטס, די

 איז פארטאנ, זײגער דעם 3 גאד ביז גען
 אנווע־ דער אין געװאיעז תרכגעפיהרם

 דער פון פאױמםעהעד די בייז זענהײט
 םיאע און ױניאך איבערטיס ^סױויא

קאנדידאנמז. און מעםבערם
סץ־ םון באשםאנעז איז קאמ״םע .די

 סיצ• דײװיד #חוט מאריס גזנאםאן, די
 גרינ• װיאיאם <ןו*ער, ׳דזשײסאב ווער,
w בעת, m  w m, ,אוז טשערםאן 
סעקרעםער. דארטםאז, ר*וז

 רעזאלוציעס האנווענשאז
 אנגע־ װעחנן באשאיסע קאנותגשאן

 די וחןאכע רעזאאסויעס די תרך נוםען
 דיוך «ו שםעאעז אאסאלעז באסחופענחן

n r n .אחנר סך » אין דע^ננאזויעם 
 עסזיססײ עם וואו ®עא̂ז סעתדטנת

r< גיס n אחיוק, אאקאאע סיעציעלזנ
מ די ט א ױט דע^נ rv י ru 

 טזױ און אימחױיגוגנען,
 פדט םאל חנד געוחנן

אבעוי
« r«

 ױניאן. אינזעד פון פ־אגרעס אין קונפט
 פעטבערס, או^זערע האבען דעריבעך

 מיםיננ, ;עגעראא ספעציעאעז א אױף
 דעם :עװארעז אפנעהאאטעז איז װעאכער

 תזאאוציעס, 4 אגגענומען ד. טען7
 איגסטרױ איז דעאענאציע אונזער װעאכע

 דודכפיה־ זעהן און פאיצױטאאגען אירט
 קאנװענ׳שאז. קוםענרער דער אויף רען
 איז רעזא^וציעס די פון אינהא^ט דער
:פאאגעגדער דער

 רעקא״ דער פין בא״שטעטינוננ די א)
 עקזע־ דזשענעראא דער פצד סענדאציע

 סטרײס גענעראא א פאר באארד קוטױו
 יארק נױ א*ז איגדוסטדיע דרעס דער איז
 אנ־ מיטאען נױטעע פון ״פאפונג די און

סטריײן. דעם פארענדיגעז און צוםיהרעז
 באזונדער א םון :ריגדונג די ב)

 אאע, םון באשטעהעגד באארד, דדטאינט
 װערען עס מעםבערס װעמעס אאהאאען

אינדוסטריע, דרעם דער איז באשעפטעט
 פרעזײ דעם פון ערװעהאוגג די ג)
 װיים־פרעזי- אאע און סעקרעטער ׳דעגט

 דורך אינטערנעישאנעא דער פון דענטעז
 אאגעםיײ דער פון װאוט רעפערענד־ום א

מעמבערשיפ. נער
 פארטדעט^ר״ פראפארציאגעאע ד)
 די אויט חאנװענשאנס, די בײ שאפט
 אאתאל יעדער װעאכע פעםבערס צאהא

 אײגטייאונג גאײכע זײעד און פארמאגט
 בא״ דעם םיז דעאעגאטען די צװישעז

אאקאא. טרעפעגדען
טרא־ רעזאאוציעס צװײ עחשטע די

 די כאראקטעת אאקאאעז ריעעם א געז
 ריכ״ אנדעד *ז פוז זײנעז אבער אעצטע

 ארויסרר װאחשײנאץ/ װעלעז, איז טונג
 מא־ די דיםקוסיעס. ביסעא היביפ א םעז

 אאקאא אונזעד װעגען1ב װעאכע טיװעז,
 םאר• צװײ די םארצוברײנגעז אטאא נאך

 אומבאשטרײט־ אז םון ״פטאמעז שאעגע,
 אײנפידר זײער אז איבערצײגונג, בארע

 פאדקניפען ענגער טעט אעבעז איז חנג
 סיט״ נרויסער דעד םיז באציהוננען די

 אױסערוױיא־ זײערע םיט גאידערשאםט
 גרעסערע א שאפעז װעט באאמטע, טזנ

 אונזער אין דעסאקראטת אמת׳ע םאס
 א צו םיהרען ענדאיך װעט און ױניאז

ױניאז. שטאחזערע און געזונטעחג
 װאס אז זאגען, צו איבעריג איז עם

 םיהרער־ איצטיגע די 'אמבאאאנגט עס
 האט אינטערנעישאנעא, אונזער פוז שאפט

 םון אכטוננ און צוטרוי םואעז דעם זי
 טאקע אום מעמבערשיפ, ברײטער דער

 באצײ םרײנדאיכע די אט םאדזיכערעז צו
 אונזערע און מאסען די צוױשעז הונגמז

 די ארײנצוברעננעז נויטיג איז פיהרער,
 איז עס רעםארמעז. אױבענדערפאנטע

 דעאע• די אז ײאונש ערנסטער אונזער
 וחד לאסאלעז איבעריגע די פון גאטעז

 אנם8רעזאארן אונזערע באטדאכטעז אען
 װעאען, און שטאנדפונקט דעם אט םון

 מאכען דעאענאציע, אונזער םיט צוזאמען
 דער םוץ געזעצעז די םון טײא א זײ

אינטערנעשאנעא.
הבתים. כעל די םיט האנםערענצען

 אנאנ• שויז איז פרעסע אונזער איז
 ?אנ־י 3 די װעגען נײעס די געװעז עידט

 אפ• אעצםענס זײנען װעאכע סערענצעז,
 םארשידענע די מיט געװארעז געהאאטעז

 באויז מיר װיאען דא אסאסיאײשאנס.
 ערשטעד דער »ז םאיןט, דעם באטאנעז

 פון אסאםיאײשאן דער םיט חאנםערענץ
 אין שאיסט וועאמ מאנוםעקטשודערס,

 אין הבתים בעא גרעסטע די אײן זיך
 באגרײםען זײ אז :אזױזעז, האט טרײד,

 עגטשאא־ איז ױגיאז די אז קאאד גאנץ
 הפקר־צושםאנד דעם אפצױפטעאעז סעז
 בא• זיך האבען זײ טרײד. דרעס איז

 םיט סארשטעהער אונזערע צו צוינעז
 זעאמ דאס חןסאעקט. פאאשםענדינעז

 די באצוג אין וועחנן געזאגט אויך .חען
 די אויך איז אסאהיאיח»אן רדצאבערס

 אתאנײ אעצםער רער האנמראקםארס.
 כעל די באוױזעז האט קאסיײן זיישאן

 םאכם, א צוריק איז ױגיאז די אז תבתים,
רעמנמן• זיד םוז םען וועאמר סױם

ארכײמ• דער פדם אן געחם םען
 צוציב װאס חנם אויו• קוקעגדיג גים

 צוליב אימרחזיאם »ח אגוואנשאןP חנר
o rt איז וו^ס t h d מװ^חנן איז e r>

.וודניים

 װערעז, פאףקאעגערט נעמוזט אביסעא
 גע־ פאר׳ן םאיפיגעריע די דאך װערם
 סך א מיט אנגעפירזיט סטרײק געדאא

 טאאק. א פיט איבער־זױפט און ענערגיע
 שע״ אפענע די צװי״עען •ראפאגאנדע די

 זײגעז װעאכע מעמבעדס די און •ער
 װעדט יטעפע״ אפענע אין באיטעפטיגט

 נע״ די צזױיטען פיטיננעז פארטנעזעצט.
 טי־ אפגע־זאאטען. װעדען ארבײטער גער

 מעםבערס אקטיװע די צװי״טען טינגען
 אײגער יעדער אום סאררופעז, װערען

 זײז 1ט^ פיילעז װעט װעאכער מעםבער,
 וױסען זאא ארבײט, חאק איהר ןודער

 קאביפײן. פין גײעס אעצטע סאמע די
 אװעגט, דינסטאג אעצטען איז אזוי אט

 אפנעהאאטען גאװעמנעד, טעז19 דעם
 ארבײטער נינעד םון מיטינג א געװארען

 אסא־ קריטט־טען טע:ס ״יא:; דער אין
 טע137 װעסט 179 ביאדי:;, סיאײיטאן״

 געװען איז ךעתעד די צוױיטען סטריט.
 ארנאנײזער דער ראגדאאוי, םיליפ, א.
מ״ טדס. פארטער פואביאן די םון
 גרוי־ א םח אנפירעיקע אן גריפין, מ.

 פרויען ״טװארצע פא*־ ארגאניזאציע סער
 סיײ שװעסטער דזאככיאז, בר. ארבײטער,

 געגער סיעציערע אוגזער און רײך די
פינקני. פאאדיע שװעםטער ארגאנײזעדקע

 גאװעםבעד, טען21 דעם דאנעדטטא:, ■
 םיטינג א געװארען אפגעהאיטעז איז
 אלנעמײנער דער פוז האל ברײענט אין

 א איז דאס קאמיטע. ארגאניזײשאז
 מעמ״ ױניאן םרײװיאינע פון האםיטע

 ׳ דזיעענעראל די װעלכער פון בערם,
 צוזאמעגנעשטעאט װעט סאמיטע סטרײק
 די פאי האט האכמאן ברודער װערען.

 פאאיטטעג־ א אפנעגעבעז םארזאסעאטע
 מיט קאנפעדענצעז די פון באריכט דיגען

 צונרײטומס־ דעד םון און בתים בעאי די
 פון אנגעפיהדט װערט װעאכע ארבײט,

 כיעמ־ סטײיק. ;ענעראי פאר׳ן אםיס זײן
 אן אגיטאיסעז זיך וױיען װעאכע בערם,

 װענ״ זיך געבעטעז זײגען לאמיטע, דער
 אן אי איז עס אפיס. אונזער אין דען

דער צו צוצױטטט־זז פאיכט א עהרע^אי
האםיטע.

* * *
 גא־ טעז26 דעם אווענט, דינסטא;

 אינטערנעישא• דער אין איז זועמבער,
 געװארעז^אז אפגעהאאטען ביאדינג נעל

 עקזעקוטיװ אאע םון מיטינג אאגעםײנער
 דער' אאקאאען. דרעס די םון באארדס

 בא־ צו געװען איז מיטיגג פון צוועק
 פױט מעמבערס באאדד עקז. די קענען

 אינטערנעיטאנעא די װעאכע פאענער, די
 דעם כייט פארבינדונג איז אויס ארבײם

סטרײס. דזשענעראא קוסענדעז
 באריכט ״טאעדננער׳ס •רעזידעגט

 באגײ־ מיט געװארעז אויםגענומעז איז
 אוגטער״ טאא עםאאכע איז און םטערונג,

 אפאאדיס־ היאכעע פון געװארעז בראכען
 כיעגאיך נעװען װאאט עס װעיז סענטען.

 דער אין רעדע יענע םארעםענטאיכעז
 .גרעס־ אונזעדע אפיאו װאאטען פרעסע,

 קײנ־ :אד אז צונעגעבען, ססעפטיסער טע
 צר פראקטייט אזוי זיך מען האט מאצ

 עס טוט מען װי לואמף, א צו געגרײט
 םיזד פעהיגער דער אונטער םאא. דיזעז

 שאעזינגער, פדעזידענט םון רערשאפט
 די — קאאענױם זײן םון אונטערשטיצט

 װזד — באארד עחזעקוטױו דזשענעראא
 ענמפע־ דחןסםאכער טויזענטעד די אען
 איז עס ױניאן. דער םון רוף דעם רעז
 אז מײגונג פעסטע שאעזיננער׳ס כר.

 דױערען ניט יאנג װעט סטרײס אונזער
אױף פאראאזען זיך קענען מיר אז און

ן גאר איז םײנונג, שאעזינגער׳ם בר. ױ  ק

גיט. םיאנע

 נא• טעז22 דעם םרײטאג, אעצטען
 זינט יאהר 20 געװארען איז װעמבער,

 נױ די פון סטרײגן רױסטארישער דער
 ארויסגערױ איז מאכער װײסט יארקער

 פי- אױף קוקענדיג ניט געװארען. שעז
 ארגאנײ אנדערע און קעםםע נרויסע אע

 מיר װעאכע שװעריגקײטען, זאציאנעאע
 20 אעצטע די אין דורכמםאגם האבעז
 אדויס־ בראװער יענער אבער איז יא־זר,
 און םײדאאך ױגגע גרינע די טצד טרים

 באאע־ םארביסענע זײערע געגעז מענער
 םון קײאא אונזער םארבאיבען באטים,

 הײנטיגען ביז מוט און באנײסטערונג
טאנ.
 י אנ״ צום אונטערנעמוננ, פאסענדע א

 אונ• האט פאסירונגען, יענע פח דע:קעז
 פון מיטװירקונג דער םיט יאקאא, זער

 םון דעפאלטמענט עדױקײשאנעא דעם
 דורכגעפידט אינטזןרגעשאנעא, אונזער
 יע״ םון באריכט םואער א װאך. אעצטע

 מעמבערם אונזערע װעאעז אותנט נעם
 הײנ־ איז פאאץ א:דער אן איז געםיגען

״גערעכטיגקײט״. גומער טינען
עטקין. בר. װילהאמען,

 דער, איז אומדײזען םאנאטעז 6 גאך
 סעם ברודער איז סאװעטעז, די םח אא;ד

 געקומען. אחײם צוריק ב׳טאום עטקין
 םארגר שטארס עטקין בר. איז איצט

 אויט איז ,-גדוסען״ ״אפגעבעז מיט טען
 . אזױ ער איז איבער, אונז גיט טעז װי

 ״ירא־• גײער זײז טיט פאדנוםען שטאדק
 ארבײטען צוריק געהן םון אז םעסיע״,

 ־ טראכ־ צו ניט צײט קײז אפילו עױ האט
 סך קײן טרײד איז איז עס הנם טען.

 עטקין גיט ניטא, סײ װי סײ ארבײט
 אםערי• די מוסערט און גערוסען אפ

 םארגעסען האבעז זײ אאמאי קאגצעם
םרײנד. און קרובים זײעחג אן

 •PV דער םון אײנאאדונג דער אױף
 וועל״ עטקיז, בר. האט באארד, זעקוטיװ

 עאטסטע אונזערע םון איינער איז כער
 איבערגע• סיטגאידער, אקםױוסטע איז

 לא־ דער איבער אײנדריסע זײנע געבעז
 אלגעטיײ דעם און ױניאנס די םיז גע

 דער רוםאאנד. איז אעבעז אידישעז נעש
 זײער און זײער באמת איז באריכט

 .ארומגע־ האט עטקין אינטערעסאנט.
 האור און רוסאאנד גאנץ איבער רײזט
 זיך האט און שפראך די רעדט ער חאז.
 סײן אויף פאראאזען באדארםט ניט

 דארט זיך האט ער ארויסהעאםערסי.
 און בונדיסטען אאטע סיט געטראפען

 זיעען װזןאכע םרײגד, אאטע סך א אויך
דינסט. רעגירונגס איז איצט

איבערצוגע־ פאאץ דער ניט איז דא
 בא־ עטסינ׳ס םון אינוזאאט דעם בעז

 עם װעט ער אז האםען מיר ריכט.
 װעאכען אופז א אױןי איז טאזי אי״ײז

פאסיג, םאר האאט ער
!דעללגאטעז געגריסט, זײם
 גע־ דיזער מיט זיך באנוצעז פױר

 אר־ גרויסע די באגריסען צו אעגעגהײט
 צוזא״ שטעאען װעאכע דעאעגאטעז, מײ
 אונזער םון קאנותנשאז טע20 די מעז

 איז עם איגטערגעשאנעא. באאיבטער
 זײער אז װאוגש, ערנסטער אונזער

 צו דינען װעאען באשאיסע און האנדאונג
 הארםאי םאאשטענדיגע די םארשטאריןען

 אין הערשט װעאכע צוטרױ, און ניע
 דעם דערגענטערעז און רײהען אונזערע

 .גאנצען םיז באםרײאונג דער פון טאנ
קאאם. ארבײטער

מאגען שלעכטער א
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וואד צו װאך פון
צכױן. םון

 ץ אויף געװען סאא אײן בלויז בין איך
 אינטערגעשאנעל, דער פון קאגװענשאן »

 קאנווענ־ באריהפטע די געװעז איז דאס
 פאר־ איז װעלכע ,1914 יאהר פון <עאן

 די :אך צײט קורצער א אין געקוםעז
 קלאוק־ דער אין יפטורם־טענ גוױסע
 אויןי און ״יאר? גױ םון ױניאן סאכעז•

 גע־ v* שלעזינגער ברדדער װערדער
פרעזידענט. געווארען װעהרט

 םארגע״ איז ?אנותנשאן יע:ע אױך
 זיך דוכט אמאל קלױולאנד. אין גוםען
 דער םון קאנװענשאגס אלע אז םיר,

 סליוד אין םאר סוםעז אינטערגעשאנעל
 םעות, ײןp ניט םאך איך אויב ^אנד.

 נע־ זועאכער אױף קאנוזענשאז, די איז
 םאל ערשטע דאס איז שלזןזיגנער נאסע

 םיז פרעזידענט פאר נעװאחח געװעהאט
 אפגעהאלטען אויך אינטערגעשאנעא דער

 אויב איז קלױולאנד. אין מװאויען
 םײערזןן קליױלאנד םאקע דארף אזוי

 איגםער־ םון יזביאעאום יעהריגען 25 א
 הלער, איו גאר קאנווענשאגס. נעשאנעא

 אינטעדנע• זײז געמוזם האבעז עס אז
 אנדערע איז אויך לאנותנשאנס שאנעל

 נים דארטעז ביז איך :אר־ שטעדט,
געװעז.

 שרײבצן צו בדעה נים דא האב איך
 אינטערנזמזא־ דער וועגעז ערינעױגכעז

 דאס קאנותנשאנם. אירע און נעל
 װי^ איך ראועגבערג. אב. ברורער האז

 דאך, פראגרעסידזח םיר אז זאגען, נלױז
 הצר איך װאס דעם, אויוי קויזענדיג ניט

 דרעס־ םיז קצאוססאמר, פון אפם נא:ץ
 סא־ אנדערע אה פאכער ײפער פאכער,

 ער־ איז ערנער אלמ װערט עם אז כער,
 עס עדנער. גיט וחנים עס :ײז, נער.

 די ײ*ס קאםםעז, די בעסער. װערט
 ניט זײגעז נעפיהרמ, האבען ארבײםער
געגאננען. פארלאחח

 םון אא:ע די גוט גאנץ געדענק איך *
תן ציים, דער איז קלאוהטאכער די  די ו

 איגםערנעשאנעל דער םון קאנותנשאז
 קלױד אין נעװאחנז אפגעהאלמעז איז

 ״יראסא־ דער .1914 יאהר איז לאני
 םען קראםם. איז נעזחנז גאך איז “האי
 אפהאגדלונ״ גרױםזנ געשריבעז :אך האט

 גאך האמ מען ,זשורנאלען, דיסע אין געז
 אין צעהציעס געהאצטען איתם װעגעז

 אין האט םען און אונױוערסיטעםעז
 םיט געבענשט גאך זיך אםעריסא נאנץ
 הען אבער ױגיאן. סצאוסםאכער דער
 די פון צאגע די פארנצײכען איז עס װער

 םון צאגע זײער מים דאן קצאוהםאבעד
דדינט?
 זיעען הײנט םון הראוספאכער די

 די םיט פארנאײך אין ״רינצען דאך
 צױ «יאהר16 און 15 םון הצאוהםאבער

 ״1914 איןי האבען סאאמםאכער די ריה.
 ־40 א װעגעז גע׳חאזם׳ט גיט אפיאו

 אײנער ווען םס־װאך.י>ארב שטונדינער
 ־שטונ-40 א ווענען נערעדם דאז װאאט
 איהם םען װאאם אדבײטס־וזאך, דיגער

 א םאר פאנטאדאר, א םאר באטראבט
טרױםער.

 םינישערם און אפערײטארם פאנכע
 ווענען כאאעםען אנגעפאגנען דאן האבען

 שטיק״ארבײם, אנשטאט ײאך־אדבייט
 צו געדרײסם נים זיו האט מען אבער

 םאנ־ארד־ דער אויןי פראנא די שטעיעז
ניננ.

 טאסע מעגעז פאאומםאכעד די און
 קבצנים, גרזיסע נאגץ זײן חײנם אויך

 קבצגים, .בבבוד׳ימרע פתא דאך אבער
 פון סטאנדארד זײער J914 איז װי

 אופד חעכער, סך א חיינס איו אעבעז
 השגות זײערע העכצה פאמאײכאיך

ברייטער. נעזוארצן זײנעז
n װײא און r ' i ןך וײנען חשטת> 
 באחנרפגי• זײצחו ווון ברײטאר װארען

 פאר קעטפצן ױי םוזצן גחנסער. שען
 וױיטער- םאר פארמנםאתנטנן, װײטערע

 און פעטפצן מכמנגדיג גצזזינמן. דינמ
 די איו דאס *וןאדצטיד*(, עטענדיג
 ארבײטער, ארגאגיוידםע פון ווויפגאמ

 אינם^דסד די תאט אױפגאבע די און
צוזפיאצן• צו מנזובט *אצטאא שאנצא
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אויס־ ״צופיא װערטערדי
 זײ אז זאגעז, צו איך םײן נעגרינט״״

 צו און פראהטיש. צו געװארען זיינעז
 זי־ אין האט םעז אז מײנט, פראקםיש

 באצדיכען דעם הײנט, דעם באויז נען
ערפאאג.
 בעסער איז עם אז ריכטיג, איז עם

 אן אײדער #הא;ט אין װאראבײטשי^ א
 נע־ איז דאס אבער היםעא. אין אדאער
 װאראביי- דעם האצמענדיג ײעז רעדם״
 נאך זיך סען יאנט האנט, אין טשיק

 עס הימעא. אין אדאער דעם נאך אצץ
 װא־ -י צואיב ווען ניט, אבער טזיג

 םען םארגעםט האנט אין ראבייטשיהעס
 און היםעא אין אדאער דעם אינגאגצען

איהם. נאך יאגען אויף זיר הערט מעז
 םאר־ ווערט באװענונג ארבײטער די

 און שװאונג איהר פארצירט גאיװערם,
 קײן גיט האט ױ ווזנן איגהאצם״ איהר

 דעם וױ ציא״ העכעח^ן וױיםערדיגען
 און גרעסעחנ א םון עהפיאאג באאדיכען
 װזנן טא«. אין םאײש שטיס בעםערזג

 ותרם הײ:ט פון ערםאאנ באצדיגער חנר
 אר־ םון ענד־ציעא דער און צתא דער

 אײכט גא:ץ ער קמן דאז קאםןי, בײמער
 קעס־ די םיז רײעז די םדן אחיספאצען

 ערםאאגען באלדינע נײע ^ײז ידעז םער״
 נים צײט •נעוױסער א פאר םעז קען

 באותנוגג אדבײמער די דערגרײכען.
 העמד א האבען אצעםאצ דעריבער םוז
 י1דאר זי ותאכען םאר זיך, םאר ציא רען

קעסםען.
*•

זא־ דארף איך אויב ניט, װײם איך
 דעםאסראמישע די װעגען םײטנג א נען

 איגטערנעשאנעצ, דער אין חנפארמען
 איך גאר רעקאםענדירט. ווערען װאס
 בא״ ניט קײגעם װעא איך אז האוי,

 ער־ די םײטגג. םײן מיט אײנםצוסען
 מענשען אז געאערנט, סיך האט םאהרוגנ

 באויז םײגוגג אײער צו צו זיך הערעז
 װען םײנונג, זײער מיט שטיכט זי ורען

 זײער געגען איז אבער, םײגונג, אײער
נאנץ אײך זײ הערען םײנוננ,
 פון אנהענגער גרויסעד א ביז איך

 גאױב, איך וױיא נים און דעטאסראטיע
 אצע צו רפואה * איז דעםאהראטיע אז

 אז נאױב, איך װײא נאר קראנסהײטען,
 ניט געוױם דעמאקיאטיע קען שאדען

 שא־ קײן קען עס אויב *ט ברײנגען.
 םען זאא װארום םא ברײננעז, דעז׳ניט

 אעםע־ מײ א םיט דעםאקראםיק טײאען
עסער. אן םיט גיסעז העז סעז װען אע,

 די װעוזאעז אז זימנר, ניט בין איך
 דורך ױניאן דער פון באאםטע העכסםע

 בעסער איז רעםערענדום־אבשטיםוגג א
 קאגװענשאז, דער אויף זײ װעהאען װי

 עס איז ערגער אז גאויב, איך אבער
 םאאס דאם אויב און ניט. געװיס

 דעמא־ איז רעפעדענדום א אז גאויבט,
רעפערמנדום. א זײן זאא טא קראטישער,

זץ־ וחנם כתז אז קוים, נאויב איך
 איז ov ווען אינםערנעשאנעצ דער אין

 עס אויב אמר ״ריקאא/ םי־ט באטצען
 םון רעכם אד׳דאם םארצאנג, א דא איז

 איז װערעז, אײננעפירם זאא *ריסאא״
 די דעג^ געגעז זײן צו גרונד קיין ניםא

 שא־ דעםאקראטישע, א איז פאדארוננ
 דאס זאא װארום טא ניט, זי pp דען

 ארײננעשו־יבען ניט ״ריקאא״ םון חנכט
 דצר פון האגםטיטוציע דער אין װעחנן

 דאך עם וועם עסען ? איננמתעשאנאצ
.בעםען. ניט

 אח זײן קען עס אז םארשםעה איך
 אזעצ־ צו נעמעחפאםט v זײן דארןי עס
 וועאמנ פאדערונגען, דעםאקראטישצ מ

דעםאקרא• צװײפעאהאפם גאגץ זײגצן

 גיט זיך עב האנדערט דאן אבער םיש,
 דעדאקדאטיע, צו גע;:ערשאפט א װעגזגן

 רע- א-ז עפ װאס באשטימען צו גאר
גיט. װאס און מאקראטיע

 הע־צאפט די טײ:ט דעמאהדאם•*;
 גא;ץ איז פא״ק דאכ אבעד פאאק, םון

 אין עקזיסטידען עש אײגיג, זעאטען
 דערי־ םײגונגס״םארשידעג־ייטען, םאאק
 פין העישאפם די דעטאקראטיע איז בער
 דאפ אבער פאאה. פון םאיארימעט דעד
 ט״גט דעםאקדאטיע אצץ. ניט :אך איז

 אינסערעסען די און רעכטען די אז ״אױך
 װע־ :עשעצט זאאען טיכאריםעט דער םון

 העדשזןן ניט קען םיגאריטעט די רען.
 דארןי זי אכעד דעםאהראטיע, א אין

 סײ די ווערע;. אוגמעדדריקט ניט אויך
 מעד א האבעז אצעטאא דארף גאריטעם
 ״גיץ, א איז ווערען צו נעהעו־ט איכתײט

װערען. געקרױודעט גיט ודעם זי אז
 צופיא אז ימײגו:ג א פארא; איז עס

 טײער. האסט ױניאנט אין דעסאתראטיע
 אבעד ריכטי;. נאגץ אםשד איז דאס
 קאס־ װעגען האנירע; זיך זאא עס אויב
 א ;עקאסט אפשד עם װאאט דאן טען,

 ארויסגזד וואיט טעז װען ביאינער, םך
 א צו ױניאן סצאזקםאבער די געבען

 אױב גיט, :או״ב איך גאד קאגטיאלטאר.
 אײנ־ דערצו װעאען הצאוכםאכער די

 :ע־ זײן אוין װעאען זײ און שטיסען.
 וועם רעזוצםאם ע:ד אין ווארום רעכט.

 זײ װעט עס אז ארויסוױיזען, עס זיך
 עט טײעדער. סך א טײערער, קאסםען

 קצאוקםא־ די אז גאײכער, דעריבער איז
 א םון פארטאצטעט וועדט ױניאן כער

 לאנט״ א פון אײדער באאיד, דזשאינט
דאמסאר.

**
 וױ איז פ-א;ע וױכטינסטע די גאר

 קעםפט ײאס פאאק דאס אז יםע; מאכם
 זאא רעםאקראםיע, פאר שםארה אזוי
 דעםאקרא־ דעי מיט באטצען װעאען זיך

אױסגעהעםםם? סאט עס װאס טיע,
 םאר װאהצעז נעהאט םיד האבעז אט

 און קאגװענ^אז, דער צז דעצענאטען
 דערצעה־ יאמאצם די םה באריבטען .אצע
 הא״ פיטנאידער צאהא גדױםע א אז אע;,
 װאהצען. די אין באטײציגט זיך בען
? גמיסע א וױרחאיך צאהא די אבער איז

 בא־ אפעייקא אין דעפאקראטיע די
 אםע־ די פו; העאפט קוים אז זיך, סאאגם

 אין זיך באםײציגען בירגעד ריקאנזגר
 װײגעעד ;אך און וואהצעה פרעזידענטעז

 א:דערע אין וואהצען. קאגנרעס איז
 באטײציגטע pc צאהא די איז װאהצעז

 אײראפעאישע די איז קאענער. נאר
 די אין באטײציגונג ד+ איז אעגדער
 דײטש״ אין גדעסעחן. א סך א װאהאען

 ;אהענט זיך באםײצינעז אםשא, ״צא:ד
 אין בירנעד די pc יראצענם 90 פס
 דערגרײבם עננצאנד אח װאהאען. די
 העבער װאהצען די אין באטײציגוגנ די
 די איז דזאבען אבער פראצענט. 80 װי

 דעד פון האגװענשאן דעד צו װאהאען
 אפיצו באטײצינט זיך אינםערנעשאגעצ

טיטכאידער? די pc פראצענט 50
 איז עפ וואד צאהארס, די איז אםיצו
 הײסעד נא:ץ א נעװארעז אנבעפירט

 באטײצינט גיט זיך האבען װאהצ־קאםזי
 pc ■ראצענס 25 קײן ויאחצעז די איז
םיטנאיחגר. די

 איגטער״ דער םון סאנווענשאז א אח
 וױיאע, אצע םאר נים הוםם נעשאנעא

 דאך איז קאנװענשאן איצטיגע די אח
 צואיב דאך האט מען וױכטיגע. אזא

 צו־ איהר װיכטעסײט גרויסער איהר
 םריהער, יאהר האצב א סים נזיםנערוםען

 און פארהומן. געדאדפט האט זי װי
 בא־ םאהע דאך דארף סאנווענשאן די

 םדן םאדעדוננעז די װעגעץ אם שאיסען
 םאא? דאס װעאכמ פאר דעםאסראםיע,

 נדזנסםעד דער איז װארום טא קעםםם,
? שטימען נעהוםען נים פאאק pc םײא

םאמז. נים טעות קײן מען זאא נאר
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 ;אײכנילטיג• די ;זי:א:*צ ג*ט *ױ־ ריא
: ״  גע־ אתוטענט אן פא־ פאיל פי; ;

 אײג־י זײן װעט עס ־•;פאק־אט*ע. געז
 דערינעי אז ׳זא;ען צו רעבעיאיך פאך
 אטע• די פין ^ע־פט א וױ פעהר ױאט

 נ*ט זיך באטײציגען בידגעד ריקאגער
 םען ",זא קאננדעס, צ*ם ׳*וא־־יעז יי אי;

 װאדר די א*:;א:צעז אישאפען דעריבע־
 איז עס צוזאטען. ?אננדעכ פ־ט׳ן י<¥
 אז ׳ניט גייעס p*P נא־ אדע־אקא א*ן

 #די ז״ינען יאנד אין פא־ט״ ;־עבטע די
 ניט־ די גימ. איננאנצען ״טטיפען װאב

 פאר־ נדעסםע די אױך זײגען שטיטער
 קען עס אבער ױניאז. דעד ז5•«טײ
 גאײכ״ די צואיב אז פרא;ע, קײן זײז ניט

 ניט תיטען װאס די, צואיב גיאטינקײט,
 דאס אױעקנעמען מעז זאי שטיכרעז,

 זיך אינטע״עטידעז װאס די פון רע־ט
 אײנעם קען טעז שטיטען. קוםעז און
 גע• טיט דעטאקראטיע אײנגעבעז ניט

 ניט אײנעם פין יזזז כיען אבער װאלט,
 דעם צואיב דעטאקראטיע די אװעקנעטען

 וואס אזעלכע,• פאלאן זײנען עס װאס
 גיט דעטאקראטיע דעד כיט זיך װײ*ען

 אפצישאפען גיט איז פראנע די באגיצע;.
 דעסאקי־אכדע, די סארםינדע־עז אדע־
 םיט ;יט זיך באגדצען בױיסםע *־י וױיא

 טאבט װי איז פ׳יאנע די נאר איד״־,
 פאראינטעדע־ זיך זאאען אלע אז סען,

איחר. טיפ באגיצען יא זיך \ih סידעז
**

םאכען, קען פען אזױ װי פראנע די
 באנוצעז ײעאעז זיד זאא עולם דער אז

 האט ער זואס דעטאקראטיע, דעד סיט
 פרא־ ױניאז א באויז נים איז מקראנען,

:j םראגע דער װעגען םלאכםעז עס 
 אץ רעגירזנגען. דעםאקראטישע טך א

 םעז האט אענדעי־ דעםאקראטישע םאגכע
 יעדער אז געזעץ, א אײגגעפיבט אפיצו

 שטײ סוטען צו פא־פציכטזןם איז בירנע־
 אײנעי זm און וואהאעז, די אין םזנז

 עס באשטיאפם. ער ווערם :ים קוםס
 בלויז נימ איז דעםאהדאטיע אז ה״סט,

פריכם. א אײך נאר םרײוױאיגע, א
 זאנען צו אױסעז ניט דא זיב איך

 אדער גוט איז דאס אוינ דײנו::, א
 זזנדלר pv זעהר א*ז םראנע די נים.

 פאראן זײנען עס אח דיסקוטירבארע א
 נע:ען. און פאר אדגוטענטען שטארסע

 אנ־ באויז געװעז אויסעז דא ביז איך
 װיכ־ א איז פראנע די אז צואוױיזען,

 םאר־ איהי פ*ט זיך דא־־ןי מען איז טינע
 װי םים^ע; זוכען »1דאל םען נעסען.

 עוים דעם פאראעטעיעטידעז צו אזוי
 די איז .יעבטעז דעםאמראט״שע די יױם

 האט ־V וואם רצפארטען דעפאק־אטישע
 ודיכטיגע נרויטע, א איז עס באק״טעז.

א-ז ױ:יא:ס פא־ און סיצילוננט־ארבײט
« פעה־. :אך עס

* *

 .-ע;עןי יע יט"| ריײ־ ךיא װען און
 םא,־־הא:דעלט װעאען װאס פראנען, די

 איך זױא לן#;ווע:ש$ן, דעד אויף וועדעז
 -י פ*ז פיאנע די אנריהרען אױך שוין

 איגםערנעשא־ די זואפ צײטשדיפכתן,
 ,“.נע״־עבםיגהיימ יד — ארויס נ*ט :עא

 איד עס ״ױפטיצא״. און ״דזשאפטיס״
 אגשס^ט אז רעקאםעגדאציע, א דא

 װע־ שריפםעז דערסאגטע רי אדױסנענען
 זאאען צװײ־וװתכענםליך, און בענטליך

 ם^וכאט^יך. װעדען ארויםגענעבען זײ
 pK וחנכענטאיכע אנשטאמ הײםם, עס

 1<,£יזא צײטונגע;, וועכענטאימ ־ צװײ
 זשור־ טאנאטציכע װעיעז ארויסנעגעבען

גא^זמ.
דעתאכמ;דאצ*ע. די געפעאט דיפ
 עגנײשעד דע־ צי שײך איז װאס

 איטאליענישער דער און ״דזשאפטיס״
 א־ײם״ איצט װעדעז װעאכע ״ױסטיציא/

 ענ־ יד איז צװיײוועכעגטאיך, געגעבעז
 נױי־ זע־־ p'P :יט איבעדהױפם דעיוגכ

 ביז הררש אין טאל צוױי pפ סע.
 אונטעד־ דער איז חודש א pn דאא אײן
 ענ־ נדױסע די גרויםעד. אזא גים שיד

 ״געיעכ־ אידישער דער pא איז דערוננ
 ארויסגענעבעז ווערט וועאכע םינקײט׳״,

 כאיאזטער דעש טדצנס און וועכענםאיך
pc צײטונג. װעכענטאיכער א

 די דיסהוםירען נים דא װיא איך
 ױניאן איגםעדגעשאנעא אז אײב פראגע
 צײ־ װעכעגטאיבעי א איױסנעבען דאדף

 םימ באשרענקעז זיך דארוי טונ:,-אדעד
 דארןי איך זשורגאצ. טאנאםאיכעז א

 אז באתאגט, גיש אי? םיר אז זאנען,
 ױגיאנש איגםערנצשאגעא אםעריגאנער

 ןױיטוג־ ווזנמנסאימג *דויסנעמנז זאאען
 זשור־ סאנאטליכע אתיס גיימנז ךײ געז.

 דמאד פוןיאיא-נאי טאעעד־ס די נאצען.
 ו^צןגט־איזנע v חױסr 9 ניכעז דיקס
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 זיר קוםען דעלעגאטען די
עי צו איצםיגער דער אריף צונןימ ד

 ״יל א םיט קאנװענשאן קאנװענשאו
װי הארצען, שרעהליכערען קליװלאנד. אץ

קאנ־ אר6 לעצטע די אױף
 וױדער האט אינטערנעשמנאל די ווענשאנם.

 װע־ שטארקער און דואקסען אנג־יפאנגען «םאל
 אויפנע־ צוריק הוןבען קלאוקםאכער די ;רען

 אין געהעז דרעםםאנער די ;ױניאן זײער כױט
 ױני«ן זייער און קלאוקםאכער די פון טריט די

 אנדעיע די אין ;שטארקער און גרעםער זוערט
 אינטעתעשא־ דער צו כאלאנגען װאם םרײדם

 ;טעטיגקײמ לעכעדיגע א אנגעפירט ווערט נאל,
 געװארען דורכגעפיחרם דינען זײ פון םאנכע אין

 גרײט שטעהען םאנכע סטרײקם, ערפאלנרײכע
 אױסזיכםעז נעסטע די םיט און םטרײק א פאר

 פון לאגע די איז ארום און ארום — נעוױנען צו
 בעסער׳ אונפארגלײכליך אינטערנעשאנאל דער
 אדער צוריק יאהר צװײ םיט געורען איז זי וױ

 געשטאנען זי איז דאן צוריק. יאהר פיר סים
 פאר־ און צושטערונג פון צײכען דעם אונםער
 צײ־ דעם אונטער זי ׳שטעהט הײנט און ניכטונג

װאוקם. און אױפקום פון כען
קאנװענ־ דער אויןכ װעלען ■ דעלעגאםען די

 פרײ־ אין דערצעהלען קענען קליױלאנד אין שאן
 איכערגעלעבם האבען ױניאנם זײערע װאס דען,
 צושםע־ קאטוניםטישער דער פון טעג די אין

הערשאפט. רונגם
 צײם טרויעריגע א זעהר געװען איז עם

 אז אויםגעװיזען האם עם ױניאן. דער פאר
 ער־ און פארניכטעט. און צושטערם װערט אלץ
 האכען םענשען װאם געװען, איז אלץ וױ גער

 םעז אז גלויבען, זײער פארלירען אנגעפאננען
 ױניאן די אויפכויען קענען אםאל וױדער װעט

רואינע. איהר פון
צושםע־ םון װאקכאנאליע קאםוניםטישע די

 אפגעשפילט ניט זיך האט פארניכטונג און רונג
 לאנד• גאנצען איבער׳ן נאר יארק, נױ אין כלויז

 געװען איז אינטערנעשאנאל די װאו אוםעםום,
 ארכײ־ די פאר אויסגעקעטפט האט און טעטיג

 זײ־ לעבעז׳ לײכעטערען א און בעםערען א מער
 פארדארבער און צושטערער די נקעוטען נען
 אנשטאט חורבן. א איבערגעלאזען חאכען און

 די פון הערצער די אין איז כרידערליכקײם
 און חאם געװארען אײנגעפלאנצם ארבײטער

 אנשטאם ;אנדערען צום אײגעם פון פײנדשאפט
 נענען ארבײטער די פון קאםף פאראיעיגטען א
 קאםף בלוטיגער אינערליכער אן — באםעס די
ארבײטער. געגען ארגײטער פון

 פון צײט דער אין האט אינטערנעשאנאל די
 אנדעריל דורכנעםאכם שוין עקזיםםענץ איחר

 און חיציגע גאנץ םאנכע קאםפען, אינערליכע
 ן א י נ ױ געווען זײנען דאם אכער אױפרעגענדע,

 ריכטונגען פאר נעקעםפט חאט סץן סאספעז.
 ױגיאן. דער פון פיחרונג דער אין •רינציפען אןן
 שװאכער נים ױניאן די איז קאםפען די אט פוז

 נאנצ• די נעװארמן. שםארקער גאר געװארען,
 נעווען אלעםען פאר איז ױניאן דער םון סײמ

 ארוםגע־ זיך חאבען גים זאל םען וױפיל חיילי^
 און ריבםוננען די װעגען זיך *וױסען סריגם

 פון אײניגקײט די ױניאן. דער םון ירינציפען
 באסעם זײ נדנען קאםף זייעך אין ארגײטער די

 זויכטי• אץ ־n .ד געשטאנען אלעםען כײ איז
 װעגען קײטען שטרײח. אינערליכע מ וױ געד,

 אנחןרש, יתיא;. חןר #ון פיחרוגגען די
 אינערליכער לעצם דער גןןווען איז אבער,,
 חרכגע־ האם אינטעלנעשאנאל די װאם סאםמ,
ם עם 'םאנט.  ױניאן װענען קאנ^ א נעװען איזגי

 קאםף א נאר פריגצייעז, יוניאן pa ריבטוגגען
— pa ,שיאל־ נענען פארגיכטער
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 זימןר אנגעפאננען חאבען
 חע־ םים יוגיאן דער אץ

איו באאםםע די גענען
m

 חעכע־ :ען
צוויי

 אז א״נרײדען, זײ און נאאמטע די געגען מאסען
 און נאאםטע. די שולדיג זיינען צר־ת אלע אין
 סאסען ױ אױפצורײצען ל״כטער נאד איז עס

 און ױניאן. דער אין צאלונגען הענערע געגען
 דעםא• דער נידערטרעכט*גער און גרעסער וואס
 דעם איז ער ק;ץ ערפאלג מער אלין איז, גאג
האנען. ■רט

 גע* ניט זיו עם האם קאםודסטען די נײ
 ױעגען ױניאז, די אויסנעםערען װעגען האגדעלט

 פאר־ דעםאקראםיע, םעחר איהר אין אײנפיחרען
 זיר האט עם נאר טעטיגקײט, איהר נרײטערען

 קא:־. די פארכאפען װעגען זײ גײ געחאנדעלט
 קאםע די קריגען און ױניאן דער איכער טראל

הענם. זײערע אין יוניאן דער פון
 נאאיד־ די כאױאונדערען דט דארש ם;מ

 געלאזט זיך חא-ען װאם פאםען, די פוז קײט
 דאי־ םעז נאר קאםוגיסטען, די פון פארפיהרען

 ױאם יעגע, פון נאאיױקײם די באװאונדערען
 םא־ די פץ פיהער זײן צו פרעםענדירט האבען

 גלױכעז׳ צו נאאדו אזוי געזוען זײנען די אז םעז,
דע־ םעהר אײנפיהרען װילען קאטוגיסםען די אז

 קעשפען ױ• אז ארן ױניאן דער אין םאקראםיע
 האבעז םאשעד די פאיל״. אזן ״רענק דער פאר
 קאם־ניסט־שע די װײל פארפיהרען נעלאזען זיד

 TV- יװאס נדט געױאוםט האבען דעכאגאגען
 געגעז םאסעז ךי אזיפהעצען און אױפרײצען סען
 דאס םענשען, האבען װי אבער ױניאן. דער

 יוארמ־זאגער, און פירער זײן צו זיך פארנעםען
 די אי גלוינען, םאםענט א אױן» כאםש געקענט

 א*; דעסאקראט•;• פאר קעםפען קאפוניםטען
 !דעםאקראטיע און קאםוניסםען ? ידניאן דער

 דאך טאכען קאםוניסםען עס? זיך פארט װי
 דע־ ױי בײ דאך איז דעםאקראטיע. פץ חוזק

 ־א־ די שפאם־װארט. א געװארען מאקראםיע
 דעםאקראטיע קיץ געזוכט ניט האבען םוניסטען

 הא־ זײ װען און דיקטאםזר ,נאר ױניאן, דער אין
 אידיר די האבען נ• קריגען, געקענם ניט עם בען

צושםעכען. צו און צוברעכען צו געזוכט
 א" קאנרוענשאן דער צו דעלעגאםען די

 טיט דערצעהלען איצם קעינען וועלען קלױולאנד
 ארן צושטערונג פון צײטען יענע אז פרײדען,

 ארן פארבײ דינען ױניאן דער א*ן שארניבםונג
 גע־ זיינעז אויפריכטען א:ן בױען פץ צי־םע; אז

 אי־ ז*ך צו קוםם אינםערנעשאנאל די קוםען.
 ברענגען דעלעגאטען די לאנד. נאנצען בער׳ן

 האט עש קאנװענשאן. דער צו נררםען פרעהליכע
 נ*י א לעבען, נײ א אנגעפאנגען איבעראל זיר

 האפע־ אץ גלויבען דא איז עם און טעטינקײם
ארכײט• דער אין נונג

 װעם קלױולאנד אין קאנװענשאן די און
 עקזיםטירם דעםאקראטיע אםת׳ע אז װײזעץ,

 פי־• איהר אין און אינטערנעשאנאל דער אין
 זיך• געפינט קאנװענשאן דער פאר רערשאפם.

 דעםאקראטישע פון פראגראם ברײםע גרויםע, א
 ז״כער, זײנען מיר און באהאנדלען צו רעפארםען

 א״נ־ אין האנדלען װעלען דעלענאטען די אז
 שטיםונג דער מים און וױלען דעם םיט קלאנג

 האבען װאט ױניאן, דער פון םיטגלידער די םץ
 אטת׳ע אײנציגע, די איז דאט געױעהלם. זײ

 טיט אײנקדאנג אין האנדלען — דעםאקראטיע
 ױעדז־ די פרן װילען דעם םים און כאשלוסען די

לער.
 א״נ־ זיך װעם עש אויב ניט, נלויב׳ש םיר
 בײזװילינער א אויםער איז, עם װער געפינען

 ױאה־ די אז זאגען, קענען װעט װאם דעםאגאג,
 דורכנע־ נים זײנען קאנװענשאן דער צו לען

 עהר־ און דעסאקראטיש אםת געװארען פיהרט
 אז זאגען, קענען גים אויך קײגער װעט עש ליך.

 האם אינטערנעשאנאל דער פון םיחרערשאפט די
 פארשפרעכונגען איהרע אלע דורכגעפיהרט ניט
 ארויםנעגעבען האט זי װאש אויפרוף, דעם אין

 איז דאש אט שטרײק. קלאוקםאכער דעם םאר
 דעםאקרא־ א איז עש דעםאקראטיע. ריכםיגע די

x .די םון װילען דעם דורך פיהרם װאש םיע, t 
גלידער.
 רײע גאנצע א זיך פאר האט קאנװענשאן די

 רע־ דעמאקראטישע אויםער פראגען, װיכםינע
 נעפינען דארפען װעט קאנװענשאן די פארםען.
 דעם פארכעשערען צו װי ווענען און םיטלען

 אינםערנעשא־ דער pe צושטאנד פינאגציעלען
 די פון כאפרײען קענען זיך זאל זי אז נאל,

 האנ• די איחר. דריקען װאם חובזת גחישע
 די םאן דארפען פרט דעם אץ וועם װעגשאן

 װענען זוכען םוזען װעט זי ארנײט. דאפעלטע
 דער םון אױםגאבען די פארקלענערען צו וױ

 איח־ פארגרעםערען צו װי און אינטערנעשאנאל
 אדים־ אזעלכע פאראז זײגען עש איענאםען. רע

 א■־ זײ קען קאנװעגשאן א בלױז װאם גאבען,
 איינ־ גרעםערע צו שײך איז װאם pa שאפען
 װעגען קאנװענשאן א בלױז נעװים קען נאםען

 פרא• פינאנציעלע אױםער pa כאשטיםען. דעם
 נאנ־ א זיך ■אר חאכען קאנווענשאן די װעם גען
 הור־ pa םראנען. ארנאנמאזױזמש רייע צע

m קאגווענ*אז דעי װעט עפ r P דט ארכיים
®עלעז

 קליװלאנד pa סאנוחןגשאן איצםינע די
ט ^ כ י ד א ן א ם ע א  P® חןר^געשיכטע ןױן פ

חאט oar םכול, אינםעתעשאגאל. דער
pa איםעקען,

 איג• די פאריבער. זײנען כרעכען, צו pa טען
 שטארקער און גרויסער איחר םיט טערגעשאנאל

 אלע די אריכערגעלעבט חאט לעב;מם־קראפט
 כײגעקוםען, זײ איז און כוחות צושטערענדע

 נאנץ אינװײניג איצט איז אינטערנעשאנאל די
 װענ איהר אין װײטער נעהט pa געזוגד א:ן
ערפאלג. און פארטשריט צו

 קאנ־ דער פון דעלענאטען די װינשען מיר
 אינ- די pa ארבײט זײער אין ערפאלנ װענשאן

 אינטע־ די pa און ױניאן דער פדן טערעסען
באװעמנג. ארבײטער נאנצער דער pפ רעשען

 אנגעלעגטע
 און סדײנד

 מיטהעלפער
.5ר,אמו אץ

ערםרע־ העכםט א איז עם
 די װאם ערשײנונג, הענדע

אםע־ אין ױגענד שטודירענדע
 אננעפאנגען . זיך האט ריקא
 אינםערעסירען שטארק אזױ
ארכײ־ די pc קאםף דעם םיט

 האבען םיר לאגע. זײער פארבעשערען צו טער
 סטודענטקעש, און םטודענטען די דנען א*ן ךא

 pc קאםף דעם pa הילף צו געקוטען זיינען ױאש
 םארכע־ צו אינטערנעשאנאל דער פון 38 לא־אל
 זײ• װאס ארבײטערניס די פון לאגע די שערען

 pc שעפער דרעם רײכע די אין באשעפםיגט נען
 דעם אױןז װערען זײ װאו עזוענױ, פ־נפםער דער

עקםפלואטירט. אופן שענדלינשטען
 װאס םטודענטקעם, די pa סטודענטען די
 גע־ זײנען ױניאן, דער העלפען ;עקרמען דינען

 פיקעטם, פאר שטעלען צו זיך צופרידען רוען
 ארעםטירט. װערען pa ;אם אץ ליפלעטש טיילען

pa םע• דעם פון א-בערגענעבען אונז װערט עס 
 יעדען בא־וםט ער אז ,38 לאקאל pc נעדזשער

 םטו• און םטודענטען pc אנבאטעץ נײע טאג
 דער העלפען צו כרײט זײנען וועלכע דענםקעש,

 די pארגאניזיר; צו ארבײט איהר אין ױניאן
 אריםטאקראטישע רײכע די pc דרעשםאבער

 באםערקען, דערבײ דארםען םיר pa שעפער.
 יארק, נױ אין דא ױגענד שםױ־ירענדע די אז

 פאראינםערעםירט שטארק אזוי זיך ד,אט לדאש
pa קאפיטאל צװישען קאםף דעט pa ,ארבײט 

 pc טאנכע pa רײכע pc םײםטענס שטאםט
 םײס• די pa פאםיליעם.' אר״םטא־ראטישע :אנץ

 א צוליב אדער צופעליכ, ניט קדםען ז*י pc טע
 פאר געװארען געװאונען זײנען זײ שענשאציע.

 פרא־ און אכיטאציע דורך ארנ״םער־זאך דער
 ראדיקאלע און סאציאליסטישע פון פאגאנדע

 pa הלק גרויםען כאזונדערם א ארגאגיזאציעם.
 דעטא־ אינדאטטריעל א־ו ליג די האם דעם

 דער איז טהאםאם נארםאן װעלכער pc קראםי״,
 אר• pa אנהענגער הײנטי האם ליג די פיהרער.

 קאלעדזשעש םײסטע די אץ ;ר־פען גאניזירטע
pa אםעריקא. א*ן אונדוערז״טעטען

 pa זיך נויטיכט בא־ועגונג ארבײטער די
 צװי• באזונדערם און סיטפאטיזירער pa פר״נד

 צוקונפטינע די ױגענד, שטודירענדער דער שען
 דע־ באנריסען םיר pa פאלק. pc אינטעלינענץ

 ם^דענט• און םםודענטען די פרײד םים רינער
 pa ארבײטער די העלסען קוםען װאש קעם,
 און שעהנערען בעסערען. א פאר קאט־ זײער

לעבעז• לייבטערען

_

 גחם׳ א קוםט באםטאן pc גרוס גוטעף א
 קלאוק־ אויםגעלינקטע די אז באםטאן »פ

 וױדער זײנען דארטען םאכער 'רי| ^ 'י
 צו נרײט זײנען pa װעג רעבםען אױפ׳ן ארוי־ן

 אינטערנעשאנאל דער פון םיטגלידער װערען
 די pa אײניגקײט שאפען צוריק דערםים און

 װירקליך איז דאם קלאוקםאכער. די pc רײהען
נייעם. גוםע

פעש־ קאםדניםטישע א געװןןן איז באשםאן
 קאטודםטען די האבען שםעדט װעניג pa טונג.

 איזזישע די אין חורבן גרינדליכען אזא געטאכם
 pa כאסטאן. אין וױ ארגאניזאציעס, ארבײטער

 די חאבען באשטאן pa אױך אז הערען, םיר װען
 קאםר דעם pc אױםנעניכטערט זיך ארבײםער
 בא־ בעסטער דער עס איז דאן טשאד, גיסטישען

 קוםט באװעגונג ארבײםער אידישע די אז וױיז,
צושטאנד. געזונטען נארםאלען, איהר צו צוריק

 אםאי באםטאן pa חאבןזן קלאוקםאכער די
 זײ .ױניאן. אײגפלוםרײכע שעהנע, א נעהאט
 דעם פארזוכט .צײט לעצטער . דעך אין האבען

 צובראכענע, a חאבען צו םײגם עם װאש טעם
 ns וױיםען, זײ ױניאן. אסגעשװאכטע אן

 וױיסען זײ pa אונטערשי^ דעם איצט
 ווער pa צובראכען ױניאן זײער האט עס ווער
 דאם כוחוו^ זייערע אפגעשװאכט חאט עש

 קא־ די םאנופעקטשורערם, די געטאן נים חאבען
 1חאמ זײ קאםוניםםען. די נאר ייטאלישםען,

 םא־ זײ פאר ארכײם ברעצערישע די געטאן עש
 קלאוקםאכער באסםאנער די נופעקטשורערם.

 / ערפאחומג ביםערע די איצט. עם פארשטעחען
 דעיײ־ לאםיר pa שכל. צום געבראכם זײ האט
י תרך pa איממקײם דורך אז חאפען, בער נ « 

 pa קיאוקםאכער די װעלען שלאסעגחײט
 ז באפעסטינעז pa טאכעז גאנץ צוריק טאן

 דע ױם םעחר וועלעז pa יוגיאן
 פארדארבער IP שסערער
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אינםערנעשאנאל אונזער פון װױעױנעכװט ױ
 אין זיך עםענט םאנט^ג נעקסטען

 רעגואאר צװאגציגסטע די קאיװצאנר
 אינטערנע^ו־ אונזער םון ק^גװענ׳מאן

 די קאנװענ^ון, םאריגע אוגזער גאא.
 געװארען #•געהאלטעז איז דיגצעהגטע,

.1928 מאי, אין #ב*סס#ז אין
 ביז קאגװעג^אן באסטאנער דער םוץ

 מאנא־ נײנצעהן בצויז אי:זא, איז, איצט
 לאגע די נעמט מעז װען אבער ;טען
 מען און הײנט אינטערנע^אנא^ דער פון

 זי װי אאגע דער סיט איהר- פארגאײכט
 יזאנװענ״ ב^וסטאגער דער בײ. געװען איז

 ביז דאן םון אז קױם, זיך גאױבט ׳טאז,
 מאנאטען נײגצעדיז באויז זײנען א'צט

 גאױבען, גיכער זיך וױאט עס פארלאםעץ.
 מיט געװארען עילטער זײנען מיר אז

יאהר. נײגצעהן
 אפ־ איז קאנװעניטאז אוגזעי װען

 האט כאסטאן, אין געװארען נעהאאטעז
 גע־ אינטערנע^אנא^ אונזער סון נאך

 װאס װאונדען די םון באוט די יטטראטט
 האבען הםקר־ױננעז קאמוניסטײעע די

 יארקער נױ די געמאכט. איהר אין
 ;ע־ א נעיענעז איז ױניאן האאוהמאכער

 טויזענטער פיאע די קראנקע; םעהראיך
 ױניאךאײם איבערנעגעבענע און טרײע
 דעם pc געװארען רואינירט זײנען װאס

 די װעאכען אין סטרײק, ־װאכיגען2<)
 הא־ ״שאראאטאגעה ררררעװאאוציאנערע

 אנדער* כייט איגדוסטריע קאאוח די כען
 אריינגעישאעפט, שריהער יאהר האאבען

 pc אראפגעםאאען אזוי געװען זײנען
 אז נידערגע׳טייאגעז, ׳טרעקאיך אזוי מוט,

 װעט עס אז אױםגעדאכט, זיך האט עס
 װײ זײ צו וועט מעז ביז יאהרען נעמען

 און ױ;יאן. א װענען רײדען קענען דער
 געװען איז ױניאז דעד אין אאגע די אז

 נעװען ♦טאם איז אאגע די איז טרױערינ,
 אויסגעקעמם־ אאע םון טרויעריגער. נאך
 שאר־ באויז איז ױניאז־באדינגוגגען טע

 :יטאטען דער באיבעז
 אין וױידזיטעס. קאײנע *טטונדען, אא:גע

 ארבײ־ די זײנעז יטעפער מעהרסטע די
 די אץ װי געװארען באהאנדעאט טער

 סװעטינג דעם םון צײטען ערגסטע
סיסטעם.

 שםע־ מאנאטען נײנצעהן םיט הײנט,
 וױדער ױניאן קאאוקמאכער די איז #טער

 אזוי וױדער און ״טטארק װידער נעזונט,
 די אין געװען איז זי וױ קעטםערייש

 עקזיסטענץ״ איהר סון יאהךען בעסטע
 אונ־ אאע צו זאנען, צו מיך פרעהט עם

 און פרײנד אאע צו און םיטנאידער זערע
 געישטא־ אונז םיט זײנען װאס גענאםען

 םארצוױיםעא־ ביטערער, יענער אין נעז
 ױניאז תאאוקמאכער די אז צײט, טער

 עעפער םיא אזוי הײנט קאנטראאירט
 קאנטראא די און פריהער איז עס ײעז ײי

 ״שטאר־ םיא א העזיכטעז םיאע אין איז
םריהער. איז עס װען װי קעיע

 סאסוניסטען די םון אײנםאום דער
 הײנט איז ױגיאן קאאוקמאכער דער אין

 ישמארקער װאס אפגעװישט. אינגאגצען
 בעסער אאץ געװארען, איז ױניאן די

 די איז באדעגוננעז די געײארען זײנען
 ארביײ דער זיכערער װאס און עעפעד,

 שאפ, איז םיהאען גענומען דך האט טער
 קאםױ דער געװארען איז ישװאכער אאץ

 געזונטען, א אויןי אײנפאום. ניסטײשעד
ניש־ מװאכער, א סען קערפער מוטיגען

װירקען. ניט גיפט טיגער
* * *
 באדיגגונגען f מגיאן צוריקברעננעז

 איגדוסם־ דער pH ױניאז־קאנםראא און
 זיך פארםעסםעז מפאדערט האט ריע,
 זיך האט עס ;באסעס די מיט כחות איז

 חײיסיג די ארויםצורופען נעםאדערט
 pH קאאוקמוכער יארקער נױ טויזענט

 גע־ דאס חאמנן מיר סטמיק. גענע^א א
 קאאויד די םון ענטמער חנר tin טאן,

m מאכער iin  •pinגענעחוא־סטרײמ־י ־ 
ר hth געווען t'H רווי טנ ױ כ ^ ע ^ pn 
 nya'H חאט ער tn באגײסטערטער, אזא

 די נאר באסעס, די בלויז ניט רא׳פט
שטאדט. גאנצע

tiin r םטרייק דעם דורך n געאוננען 
ly jinaw o 'nn טרויערײ טונצען דעם 

 קלאוק• n םון אאגע חנד p® non נען
o פאר םאכער n געוויםזט ®p ,פאאק 

 םאר־ hth וױן ארויסצוברענגען עס איז
v'on tn ,vo מאגסעוץמטיװע די jPw 

i אונו האנען םענטען n n  m ien ד  נ
pH eo n אונו pH p n re r תו נ או

קאםוי.
 mm *סאדס סון leno נאנצע די

מר־ •ראכדנענגמ פיאע געחאאמען. אונו

 שלעזיגגער. בעגדזשאטין פון
\}y\v xnvTniu רײריגז אױלזטתטטואואר

 אױטעגאנט־גאווער־ רוזװעאט, גאװערנאר
 װאסער. מעיאר סיטי און אעהמאן נאר
 רי דורך איז סטרײק קאאוקמאכער דער
 געדויערט, האט ער װאס װאכעז, צוױי

 דער םאר םראגע ברענענדסטע די געװען
 ׳&טאדט. גרויסער דער םון עםענטאיכקייט

 געװארען געמאכט איז אגרימענט אן
 סעזאנען די אויב און יאהר, 3 אוױי

 איך בין ״פאעכטע, זײז ניט גאר ײעאעז
 3 די דורך װעאען מיר אז איבערצייגט,

 אג־ דיזען אונטער ארבײטענדיג יאהר,
םאר• צו אויםטאן ןויא תענען. רימענט,

שלעזינגער אונזער
 קאאוסמאכער, די םון אאגע די בעסערעז

 זײערע איז איז םארדינסטען זײערע אין
ארבײטס־באדיננונגעז. אנדערע
 יצטH איז ױניאן ?אאוהמאכער די

 שטארק צױשטאנד, גאעגצענדען א אין
 איז קאמוניזם דעם םח און אײגינ, איז
 גיטא. ^םור קיץ מעהר איהר בײ

* * *
 קאיװאאנד אין קאנװעגיטאז אונזער

 םארהאנד־ צו םראנעץ סך א האבעז װעט
 אויף אנדײטען באויז װעא איך אעז.

 מייגונג, מײן אויט זיינען, װעאכע צוױי,
װיכטינקײט״ םפעציעאער םון

 דער ם*ט טאז צו האט ערעטע די
 םון אױס׳פםרײטוננ און םא^טארקוננ

 קאנװענשאן די אינטערנעשאנאא. דער
 םאזןנער, די גוטהײס^ דארםען וחגט

 עקזעקוטיװ דדפענעראא אונזער װעאכע
 ױ־ ווענען אױסנעארבײט האט באארד

 םרײד דרעם גרויסען קנם ניאניזירען
 דארםען אויך װעט זי יארק,"אה גױ אין

 צו אזוי װי פאענער די ^נדארסירעז
 םוץ צענטערס אנדערע די ױניאגיזיחגן

^רמענט. לײדים
n דער אין דרעסעס םון פראדוקציאן 

 יעהראיך ^טרעםם יארק נױ שטאדט
 םיאע דאא™. 350,000,000 איבער

 דיזע םון דא^רם םיאיאנען צעהנדלינע
 םוועם־ אוגםער געמוכט ווערען דרעסעס

nr■ .דינען עם באדיננונגען ViniHt] 
 װאו יארס, נױ ph שעפער חונ^טער

 םעהר pn 50 ג^רבײט וחנרט עס
 וױידדפעם די ihii ph ומך א מםונדען

 דער iho דא^ר 15 כיז 10 םון זיעען
*רבײונג םען וואס וואך

 ^ס־• דעם םון ארגאניזאציע די
 נתם־ nn םון ph nn' נױ pH םרייד
 פױטגאידער *לע mm װיכטעקײט <מר
| h לHאנrתעpינםH דער פון 'h ̂

tfn pH pn ov'io .3 עס מטעדטh i־ 
 tyonriH ווענען ערמטענס זיך רעלס

̂עפער די  גרויסער דיזער םון םווענד
iih ^loonrn םײנ̂נ דאס P3ihd״

in io ל*גע די po 45,000 די ih־
 ב*שעם־ imn pH וייגען וואם ביממר,
 צוקריגען imm צוױיסע̂נ ,pn סיגס;

1 H9310090 93י?י H31H W31H 1HB“ 
1903'H 19131H |93KO jrtHT3 

pH w ססרווססניס נמא»ל ih o v
4 4^4 4 4 4^ ^4 4 3 4 4 4 4 4 1^4*4 4 4 1 *4 4 M i t e 4 i 4 * 4  4 A n joh וױיטערדינע טיחרע fin ifoohp

4^4 4 4^ ^ . 4^4 ̂4 4 ^ ^4^4 4 4 4 ^A 4 4 t t  M 4 U t e 4 4 4 4 A l 4  ארבײטס־נעבער, די inn שסױמחױמן
 |.j׳r*n ניט זיך ת»לען זיי װאו

נענעראצ a ta איבערצימט, נין »יך
יי ותן םױ▼,

 סװעט- די צו ענרע אן טא*עו װעט נעז,
 אײנפ־הרען ײעט און באדיננוננעז שא■

 יזאנט־ זעאבען דעם טרײד דרעס דעם אין
 אין אײנגעפיהרט האבען פױר װאס ראא
 גע־ שוין איז פיאעס טרײד. קאאוק דעם
 און ערייכען, צו דיזעס עװארען3 טאז

 װאס רעזואטאטען, די פון דיג3אורטײלע
 ביד אוגזער םון עהאט3 האבען מיר

 געביט, דיזען אויף ארבײט ער3איצטי
 הא־ קאנען מיר אז איבערצײגט, איך ביז
ערםאאג. םוא^טענדיגען א בען

 אין ארבײטער םון ארםײ רויםע3 די
 םון סוזען טרײדס ארמענט3 לײדיס די

 צו װערען געמאכט קאטוענשאז רער
 סטרײק גענעראא דער אז םאר^זטעהן,

 דרעס דעם אין צוגעגרײט ווערט װאס
 זע^בער דער םון איז יארס, יו3 םון טרײד

 די װי זײ םאר װיכטיגקײט רויסער3
 קאאוקמאכער, די םון סטרײקס עראא393
 םון דארםען װעט םטרײק דער אז און
 םאר־ זעאבע די מיט װעיען עשטיצט3 זײ
 ^טענדיג־ האבען זײ װי כחות, יגטע3אײ

 סטרײקס. קאאוקמאכער די גע^טיצט
* * *

 דד&ענעראא אונזער םון פאענעד די
 ױ;יאגיזירען װעגעז באארד עקזעקוטיװ

 גאר- אײדיס םון צענטערס אנדערע די
 גרעסטער דער םון אויך ען3זײ מענטס
 אנ־ די םון רײד איך װען קײט.3װיכטי
mm זי- אין אויך איך האב טערם,3צע 

 זײנען װעאכע צענטערס, ײע3 די עז3
 םינף םיר, אעצטע די דורך אױםנעקומען

 אז ג,3פדינו דער מיט זײנען םיאע יאהר.
 םאר־ זיך האבען אונזערע טרײדס די

 םיא אזוי יט3 האכען םיר אז ערט,3קאע
 אטאא. װי םאכען, זערע3או אין ארבײטער

 ׳שטיצט 3ונ3מיי די טעות. א איז דאס
 אאטע די אץ כאאבאכטונגעז אויף זיד

 דער דוסטריע;3אי דער םון צענטערם
 עט־ אעצטע די איז אז אבער, איז םאקט
 א נעװארען נעשאםמז ען3זײ יאהר ליכע

 װאו צענטערס, נײע םון רײהע נאנצע
 זיײ עס געמאכט. װערט ארבײט אונזער

 גרויסע םאראן בײ^פיל, צום איצט, געז
 מיזורי. סיטי, זעס3קע אין שעפער קלאוק

 באאטײ איז קאאוקמאכער םון צאהא די
 אויף נעװארעץ םארגרעסערט איז מאר
 איז עם װי םיא אזוי מאא םיר דרײ

 דאם צוריק. יאהר עטאיכע מיט נמװען
 אויף שטעדט די װענען אמת איז זעאבע

 װ״ אז. און ברענ, םאסיםישען דעם
pn .וג אז

 גוט אזוי אאטע די טערס,3צע אאע די
 װערען. ארגאניזירט מוזעץ ייע,3 די װי

 אכאעסינען.3םאר יט3 זײ טארעז מיר
 אאץ אפ, ?ײ ען3ליי מיר מעהר װאם

 צענר יט'יוניאז3 די ײערעז שעדאיכער
 װעט שוחןרער אאץ איז י3או םאר טערס

טערס3צע יעגע םון ארבײמער די ױין

 םיר אלייגצוציהעז. ױדאנס אונזערע אין
 ארגאני־ דער צו צוטרעטען גאײך מוזעז

ארבײט. זאציאנס
♦ * ♦

 אוין* סיאגע, וױכטיגע צוױיטע די
 טאן צו האט אגדײטען, וױא איך װעאכע

 קײן :יט איז ע3םרא די םיגאגצען. כױט
 אבער װאכיגע, א זעהר און א;;ענעהמע

 טױ מיר און באדײטונג גרויס םון אי? ד
אעזען. גאײך איהר זען

 באויז ניט האבען קאםוגיסטען די
 וואם טרעזשוריס די םארטאכאעװעט

 אנגע־ עהאט3 האבעז ױגיאנס אוגזערע
 זיך הינטער אויך האבעז זײ זאמעאם,

 אנדערהאאבען ערך אן איכערגעאאזען
 אוגז שװער װי חובות. דאאאר םיליאן

 בא־ געאד די מוזען<מיר זײן, יט3 זאא
 םארפאאנ״ איז װאם יאן3ױ א צאהאען.

 pH געשטערט װערט חובווז, אין טערט
 אזוי איהר םאר ען3זײ חובות גאנג. איהר

 קײטען װי אזוי װענ, אין שטײנער װי
 אויס״ מוז קאטוענשאן די םיס. די אױף

 שטיי- די פון אזוי װי םאעגער אדכויטען
 באיי צו דך קײטען די םון אדן נער

םרײען.
 אץ טאן צו סך א סך, א האבען מיר

 איבײט, יזאציאנס3ארגא װײטערדיגער
 ארבײט, אויםבויאוננס וױיטערדיגע אין
 די אז עראױבען יט3 טארען סיר און

 מיגוט א אויף זאא חובות פון םראגע
 אםשטעאעץ״ ארבײט אונזער

* ♦ *
 םיט װע:שאן3?א דער צו קומען מיר

 אונז װאס אאעס םאר הערצער םרעהאיכע
 אעצטע די p» אויםצוטאן געאוננען איז

 דער צו קומען םיד יאהר. אנדעדהאאבעז
 געהױמד זעאבער דער מיט קאנװענשאן

 צו קומען םאענעז מיר װי 3ישטימוג נער
 • איײ צוריק יאהרען מיט קאנװענשאנם

 האם חורבן יםטישער3קאםו דער דער
 האבען סיר אנמןחױבעז. ז3או בײ זיך

 האבען סיר יאן.3ױ שטארקע א װידעד
 נאנצער דער םון טpס•עn דעם וױדער

 װירער האבעז םיר וועלט, ארבײטער
 פאכען. זערע3או איבער קאנטראל דעם
ר האבעז מיר ^ o װ n װאס פרעסטיזש 

 םון »יז קאמםעז® ע39געװאוג פון קומט
 היײ די םיהרערשאםט. םאראנטװארטליכע

 דארםען יט3 װעט קאמוענ^אז יאהרינע
 ױניאן די ״ראטעװען װעגען טראכטען

 געװען איז דאס װי ״,33או:טערגא םון
 האנװענ״ צװײ לעצטע די אויוי פאא דער

 םאא־ צו זײן װעט ארבײט איהר שא:ס.
 אונטערגעמונגען, וױיטערדיגע נעײעז

 די אום דגען, און סאםםען וױיטערדיגע
 צו מעהר אך3 ארבײטער די םון אאגע

 דער םון רײהעז די און םארבעסערעז
 םאר- צו מעהר נאך ארגאניזאציע

שטאיקען.
i צו קומען כײר n םיט קאנװענשאן 

 םעכ- א איבער םאהן םאאטערענרע א
 . מארשירם װאס ארבײטער־ארםיי, ער3טי

םארווערטם. אימער

װאד צו װאד פון
).5 ז״ם פון (שדזס

 םראנע א איז <ס שאפען. יט3 מעז קעז
 םון אלן מענאיכקײט םון טצאיכקײט, םון

 אײן םאר װאס pn קייט.3ױטװענדי3
 ויטינ,3 ניט איז יאן3ױ אעטעייטנשאנעל

 *יטיג.3 זײן יע דערער3א אז םאר םעג
 אינטערנעשאנעא אונזער אויב אבער
 צײטוגנ, װעכענטאיכע א 3ױטי3 האט
 זי וױ ערעכטינקײט״,3״ י1 איז ראן

 קאײן צו ארויסנעכעבעז, איצט ווערם
ארעם.׳ צו איז

 באיי- זאא עדעכטיגקײם״34 די אויב
 זי םוז ג,3צײטו םאיכע3וועכע א בעז

 די װערעז. סארגרעסערט ם33אוםבאדי
 ״:ערעבטיד חןר םון זײםען 8 ע3איצםי
 ״3אדײ װענינ א:ץ3 זיך אין קעטח קײס״

 עס אז חןם, םון עחנדט30•א עסען®3
 צושריםטעץ םאד פלאץ קײן יטא3 איז
,3םיט אייטמצמ סון ^ י  איז עס אד3 ל

 צױ םאר פלאץ געביג ניטא אפט אויך
ס.3יא3ױ לאחאלע po יסםען1ש

 די םאענט צוריק רשיסח עםאימ םים
 ביי בעטעז דארפען in ״ג^כםינקײט״

 צױ איהד זאלעז זײ אז לןוסאלס, די
 וױםען אאזען איחר אח יכטעז1בא שיקען
i ותגען r n ,עס אבמר םע&יגק״ט 
mm ם3הײ מנטזגז. ואס נצחאאפען נים 

ד מ  זנרחײם,3ממע93 גים *זיי שיקין ן
̂בען וטןאײ n̂ «ז סך א ח nnnn•

 י;עטאז עפעס װערט איבעראל יאן,3ױ
 פאדע־ שםעאט םען אדגאניזירט, מעז

 א. סםרייקס צו זיך גרײט \vo רוננעז,
 זעהר גוט, זעהר איז אאץ דאס װ. אז.

 ״נערעכטיג־ די אבער . ד^יפ-עהענה
 כא־ איהר ד.אאטעז3א דיג3װעאע ,“קײט

 צײטוננ, טאיבער3װעכע א פון ראקטער
 צוריק דער םאר סלײז צי איצט איז

 אויב עשאגעא.3טער3אי 1אױס;עװאקסענע
 באײבען אאזא, זאל, ^;ערעכטיגקײט״ די
 פאר״ זי םוז ג,3צײטו װעכענטאיכע א
1אבע װעחגן. רעסערט3  פאר- איז אס1

 הוצאח, רויסער3 ײער3 א מיט בונדען
 על3אינטערגעשא די אז אױב,3 איך איז
 צױ ציעלעז3א3םי איצםעעז איהר אין

 םא־• צו עראױבען יט3 זיך קען שטאנד
 זי געגעגםײא, pn הוצאות. נײע כעז

 nn'H ערעז3םאחןאע צו זעהן דאדןי
 פון באסרײען זיך װעט זי ביז הוצאות,

 -vi״ '1 איחר. שטיסען װאס חובות, די
ם/3רעכטי ײ  *ױכד און ״תשאסמים״ ק

א/ צי  סאסטען איצט, זײנען זײ מי טי
 סד גחיסע א על3םערנעשא3אי רn אפ
i9 גלױב איך געאם. סע n 'in, אז i n 

o אין אויסװעג בעעמער n םאל ph 
 זשורטול. ם*נאמלימז א אדויסצוגעבען

 גיליגצו- 1390באדיי |9סאסם װעט עט
תט איז מן• P*e אויט אייך, ו

n arreMnnon w₪k 1319אמם
!
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ראזענבערג. א. םון& אמלמ און קאנווענשאנש הײנטיגפ
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 צײ אגנעפאננעז האב איך װען
 א-נזעי־ע װאש זזכגות די צו צוקוקען

 פיט צױאםען דעצעגאטעז, *ווױיצנת
 טאי יעצט פאבעז צאקאצעז, *ונזערע

 איך האב קאנװענשאן, קרױוראנדעד דער
 קאנומנשאנס א אן עואעערם כױך
 אפ־ האט איגםערנעשאנעצ אוגזער װאס

 פון יאתרעז ערשנמ די אין געהארטען
עקזיסנתג״ן. איהר

 דעלענאטען װען םא;, צז זזייגט
 אראנזשירט ?אנװענשאן, א צו טאהרעז

 ״סעגד־אויי/ א צאהאצ יעדער כפעט
 ־— אידיש אין עס ררפט כיען װי אדער

 א םיט אםטמאר ישצום/ ״צאתבס א
 תױפם אאהאר דער באנהעטער. פצײנעם

 בי־ באהן דעלעגאטען זיינע םאר אויך
 װיײ א איז רײזע די אויב און צעטען,
 ®וצםאן זײ פאר אז םפז גרייט מערע,
̂ילען זײ קארס,  באקװעם װאו האבען ז

 אין אן קוגמן זײ אז און ע^אמען. צו
 פאר שוין איז שטאדם, האנװעגשאן רער
 j אגשטעגדי־ אין פ^אץ א אגגעגרײט זײ
 ?אטיטעס רעטעפשאן האטערס. גע

 די אױפצונעפען םרײ:ם די יײ װארטען
 שטעט, פאר^ידעגע די פון דעאעגאציעס

 םאים״ גוד ״עי עגנציש אין עס
מעגאיך.

 ?אנװעגשאז דער םון צײט דער דורך
 װאו שטאדט, םון יאקאי״ען די װעאען

 אפמהאצמען, ווערט ?אנװענשאן די
 מעהדערע אדזגד אײגע פאדאגשטאיטעז

 אוגםזיהאצ־ צו פארבױס, און »עט*ז8ג
 — וזארמ אײן פיט :עסמ. די םנז
 מענ־ װי באקװעם אזױ זײ מאכם םען
 ניט, װאונדעד קײז איז דע-פאר ציך.
 ארום גײמ צאמאצ געזױםעז א איז וואפ

םע^ א תי מז אז ו  נרידער די דאח* ״
 פון פירע וױיצ ״יאזדעכדטקע/ א נעב*;

 פאר• ניט זײגאז װאס דע^עגאטען, די
 באםראכ־ ארבײט, האסיםצ כייט נוםעז

 ״יאד א פאי באריז װירקאיך עפ טעז
 רדפט מעז װי האבעז, און• ,-דעטישהע

» פאר שטיםם8ב כמז דאט בעט איין
 ניט ^בפר עס איז יאהרעז סא?י;ע8
 װיצ טאקע דערפאר אח אזױ. געװען

 פאר 8 פון דעיצעהאעז דא אײך איך
קאגװעניצאגס. ערמםע אונזערע םון

 יאהר •30 פונהט נעווען א־ז דאס
 די דעצעפבער. םאנאט אין צודימ,
 האט יאר? נױ פון ױגיאן טאבער קצאוה

 עה״ די פון האנפערעגץ » אײגגעדופע;
 אי- ױגיאנס מאכעד תאאוה זיסטירעגדע

 אדגא• צו צװעק דעם םיס #יאנד מר׳ז
 כדי פארבאנד, :אציאנארען א טדרען

 אײגער זאצ סטרײקס פון צײטען אין
 אונטער״צטיצען. העגעז צוױיטען רצם
 גע• אפ;עהאאמעז א'? קאגפערענץ אזא

 דעצעסבער, איז יאי<ז נױ אין װארען
מן תאגפעדענץ דער אין .1899 א  ה

 2 טענ^זען: 15 ארום געגוםען אנמײא
דדט., נױ. נואר?, פון 2 באלטימאד, םון

 םיצאדעצפיא פון 2 בראנזװיצ, פון 2
 דער יאדק. נױ םון איבעוײגע די איז
 גע־ איז סאנפערענץ דער םון הכצ סך

jjrn דעבאםיחנז, טעג צװײ נאך אז 
 די גדינדען צו געדואדעז באשצאמז איז

 װאיר־ גארםעכט צײדיס אינםערגעשאנעצ
 אנאיסיײ אז סאכעז איז ױניאז, קערס
 אטערי־ דער צו טשארמזנר א םאר עאז
צײבאר. אוו פעדערײ״שאן קעז

 גע״ אויך דעסאצט pier האבען םיר
 דארף u« אז םאחג דער םון װאופט
 די םאר באנהעםעצ שטיקעצ א מאכען
 צו אײנגעצאדעז זײ םיר האבען ׳געסמ

 האט וועצכער סאצו;, 1אי גדאם׳ן יאסעצ
 םםדים סטענמאז 180 אין געםוגזע זיך
 יע״ מעז האם דארםען קעצער. א אה
i n שנעפסעצ, א בױט געווען סבבר 

 א חעריגנ, אוז בו־זים םיט מארביםעז
 קישקע. געפיצנת םיט וחנםיצאן• ומנצעד

 װי גאבחגם או? ביער^ םקונערם §אר א
 נע־ נעסאכם זײגעז ספימ״שעם »אר א

 אוגזערע את דעצעגאמעז די פון וזאדעז
 י-אצם1באדא בר. באאסטזג נרוזײצטע

 העד• ברוחןר או( ממרענמר דזשצגעדאצ
T האם •רעזידצנש. אצם גראס סא} t 
גןףשצאםזש. באנקעס דעד

 גױ ךער האט רעםאצם באגקצס חןך
ר אצאופ ^רמער מ א  גזמאםם ױגיןן ם

ד^צאר.
מו ויך י« ד n <מגדי י %■ *•

. > * 1

קאנװעגשען• ערשםע אלנזער
 םיר דזאבעז 1900 םון ספ״יננ איז

 אסעריקע; דער פון ידיעה א באהופיעז
 טיצאר״ 8 ז8 צײנאר, אװ פעדעױײעאן

 געװארען. באוױציגט אוגז איז טעד
 רױ צו באיצלאפעז טיד האבען דעדפאי

 םיצא־ אין ?אנװעניצאן עױפטע די פעז
 אױס־ עקסםרא האנען פיר דעיפיא.

 דארבזעז, ווײ- פיצארערפיא, ;עקריבעז
 פרײהײםס־ דעד האס פיראדעאפיא, אין

 אוטאפהיימיגקײט די פראקראםידט גי״אק
 רע־ עננצמזער דער פון ״צטאבתז די פון

 נעותן פאסזגנד איז דעדפאר גירונ:.
 פרא?צאםירען אויך דארמען זאתן ביר

 *צאו?מא־ די צו. פרײד.ײטס־חף אונזעי
 האנװענשאן אזא לאנד. איבער׳ן כער
.1900 דדטון םאר נעװארזנז גערופען א-ז

 האבען קלאיקסאכער יארקער נױ די
 ?אנ־ דיזמר צו דערעגאטען ערװיייצם
 אויסגעסױ איז עס ווען נ^ר וועדטאז,

 אויף דעאענאטען רי נעבען צו סען
 געאט ?ײן .צרות. געװעז א\ז הוצאזת,

 אוג־ אבער האט דאפ נעװען. ניט איז
 ?שה,8נ? עגטםוטיגט. גיט סענשען זערע
 אבי־ געבען. עצה אן שוין זיך װעט מען
 צױ איז עס װי כיען ה$ט גע^ט פער

 װײגיג. זעהד נ$ד ׳זאמע::עקראצם
 גע־ עצה אן דאך זיך האט םע; ^בער

 םי־ אין פאהרען צו אגשםאט געבען.
 גע־ האט וואס טריין, מיט׳ז צאדעצפיא

 נע־ םיר זײגען דאצאר, 2 ארום גאסט
 זײנען וועצבע הארס, די כריט םאדזרען

 דער אין שטעדטעצ אײן פון ;עפאהתגן
 םיצאדעצפיא ביז יאזדע אזא צװײמער.

 גע־ האט און סע:ט 50 געהאסס האם
 זײ־ פאגכע שטונדען. 10 אדום דויערט

 און צױםום נעגאנגען ם$א פא׳י 8 נען
 אדער ני?עצ 8 געשפארט דערבײ האבען

 נע?ױ בשאום זײנען םיר ביז סעגט, 10
פיראדעלפיא. אין מען

אוגז גזען ה^וט אהיז, קומעגדי:
 אי־ הויז בארדינג 8 איז איעהװארםירט

 סםריט, םיגפטער דער אין טאאון. 8 בער
 םר. נעװיםען 8 בײ צאמבארד, ?ארנער
 םאד נערעכענט אונז האט פען שטעס.

 אח נאכט, 8 סענט 25 איבערשלאפען
מאאצײם. יעדען פא~ םע:ם 15

 דעד־ צו װיכטיג ;יט דא איז עפ
 נענט גאנצע האבען פיר אז צעהאען
 פארשידענע םיט קעײפען צו נעהאט
 עס ברואיפאאך. בײסענדינע פאײנע

 װי־ צו אינטעיעסאנט זײן אבער װעט
 צװײ צו צעאײגט אונז האט מען אז סען
 ז8 פאסירט, נראדע האט בעס. א אין

 א פאר באשאיטט מען האט בעם אײן
 שנײדער, א גאצדטטײן, פי-ץ נעװיסען

 פרעסער, א סאאאםאז, נעװיסען א איז
 געוזאוינעז האבעז צזזאמען בײדע רי

 אזוי םונט. הונדערט פיעי װי פעהר
 שצא״ געאײגט זיך האבעז זײ וױ ש:עא

 אײגגעבראכען, זיך בעט די האט יפען
 גע־ זײנען דעצעגאסען צוױי אזנזעדע און

פאדאאגע. דער אויף שצאפען באי;ען
cy גאנצע די אז זיך, םארשטעהט 

 די .שױן איז חנאעגאציע יאד?ער נױ
 אזוי אזן געשאאפזנן, גיט נאכט נאגצע
 אויסנע״ נאכם אײן מיר האבען ארוש

בײםענדיגע... די מיט קאסן* א פידען
 איז קאנװעגשאן די װאו פ^אץ, דער

 ער־ געװען איז געװארעז, אפנעהאאטען
 צאםבארד אויף בוידעם א אויף נעץ

 די נעהאט םיר האבען דארמעז סטריט.
 און סשארטער, אונזער קדינען צו עהרע

 םרײהײט, פרא?אאם'רעז דארטען פון
ברידערציכ?ײט. און גאײכהײט

 געהאט שוין סיר האבען דעדפאר
 אײן אנשטאם באנ?עטצאך. םיט םזצ

 סיר האמנז ׳איז םאדע די װי באגסעם,
 די האט באנגעם אײן צװײ. נעהאם

 אראנ־ אוגז םאר ײניאז פי^ארעצפיער
 דצם אוז הייז. איי פרעסער א בײ זשירס

נעגעבצן אוגז האט באנממעצ צודעתן
 ניאים. םאיר געגאסע הויז א>ן ויך
. םיצאדעצפיער א נעווען איז וחנצמר

 אונז איז ״זעהט איהר וױ יהכצצ
 הא״ םיר געותן. װאויצ זצהר ■ דאי־םזמ

ן  פיםצעחן־סצנ• נעשאארם-די אפ^או מ
ע  צאזד נעדארפט <ואאטען כױר וואס ״«

םאהאןױיטען. אונזצרע םאד צ*ן
מ םצנ פיצר אדאר דרײ אין  T• ייינ
 ארבימ^ אדנזאר סים נצווארזנז פארמינ

n »« נאשצאסאן, אויך האבצז םיר און

 אונזער זיך האט צו?ונםט, דער םאר נוגג
 נע־ ?אנװענשאן היסטארישע עחטטע

שאאסען.
דערכיא״ צו װערט אויך דא איז עס

 מאכער קאאוק יארקער נױ די אז נען,
 אינטערנע־ די ארײננעגוםען האם ױגיאז

 אהן (גאטיר׳ליך, שכן א אאם שאנעא
 און עװןננױ, ערשסע 8 אין דירה־געאט)

 ,pcyi א ארײנצושטעאען עראויבט זײ
 באראוי, ברודער ״םע?יעטער דער זואו
 אר־ דער גאך נעהוטען טאנ יערען איז

 גע־ זאא נס א אז געװארט, און בײט
 עטאיכע ^,ברעננ זאא יעפאגר שעהן,

 װעיכעס טעקס, האפיטא פער דאאאר
!װאך א םענם אײן פון באשטאנען איז
P־W נױ אין קאגודענשאן צװײםע די

p, 1901 איז m, צװײםע די איז 
 אפנעהאצ־ ?אגיוענשאן אינטערנעשאנעי

 סעםצ־ ױנױוערסיטי א'ן נעוואדען מעז
 עאדרידזש הארנער רױױמםאז מע:ט,

יאר?. גױ פטריט,
 נע־ האט רעלעגאציע :א;צע די

 8 פון פױױ? בע;ד א כייט מארטשם
 גאנװענשאן צום ביז עװענױ ערשטע

האצ.
הא־ יאהר פארגאנגענעם דעם דורך

 די פארטשדים. סך א געםאכט םיר בעז
p יאר?ער נױ ^ p ,זיײ װעאכע האטערס 
 די אאם נעװען באװאוסט דאשאאסם נען

 אסאסיאײשאן ?אטעיס סוט און ?אאו?
 אינ־ דער פון טײא א געױארען זײ:ען

 .6 אא?אא אאס באװאוסט טזנרנעשאנעא,
 זיך האבען ?אאוהםאכע• י־yאגאpשי די

 פי־ די ; 5 אאקאא אאס אנגעשאאסעז
 צא־ אאס מאבער ס?ױרם אאךע^פיער

 סאךפראנ־ םון קאאוקסאכער די ;7 ?אא
 מאמנר ראפעד די ;8 אא?אא אלס ציסקא

 די ;9 אאקאא אאס יאיח נױ פיז
 אאסאא אאס יאד? r: פון פאכעי־ ײײסט

 האבען זעהט, איהד װי ארזא, .12
 פארט־ אביסעא געפאבם װידקאיך םיר

 װיײ איז ,6ם״נאנציע* גיט אױב שריט,
 אםיאו האבען מיר מאראאיש. גיגסטענס

 פראנציס־ סאז פון דעאעגאט 8 נעהאט
 אײ מאדיס פאדשטארבענעם דעם ?א,

דעד.
 ׳טוין זיעען האנװעגשאן דיזזלר בײ
דעצעגאטען. 50 א־יום פארט־אםז געװען

םארגערע־ האט םע?רעטער דעד װען
 װעאכען אין רעפארט, םיגאנפ זײן זען
 טרע• דער אין אז אגגעצי־ינט, האט ער

 װי פעהר עטװאס זיך געפיגט זשורי
אי, צעהן ^ די אלונטעררעכעגענדיג ד

 סא״ זײן אויך אויסגאבען, םארשידענע
 דא• 3 םון באשטאנען איז װאס אארי,

 דעאעגא״ אלע האבעז װעכענטאיך, צאר
 הא״ און אפצאדידט סע?רעטער דעם טען
 םארט״ דצם סיט גראטואירם זיך במן

געװארען. געפאכט איז װאס שדיט,
 װאויצ צוגעגאנגען געורעז װאאט אאץ

^ז דיזע און פײן, און  װאאם קאנװענ
 א^נצידענט, וועאכען אהז געענדיגט זיך

 ארײנסיישען זיך שטן דער אבער דארף
 דו אח זזארםאניע די צושםערען און

 גןלי די שםיםתג. ױם־טוב׳דינע גאנצע
:םאאגענדע די בעורען איז שיכטע
 ?אנ״י אאע בײ' איז מגהג דער װי

 קעד־ פארשידענע םח הומעז ווענשאנס,
 באנדיסען. צו דעאעגאציעפ •ערשאפטען

נעוועז. אזוי אויר איז אונז בײ
 נױ פון יוניאן צײבאר סענטראא די
 קאנווענשאן אונזער געשי?ט האט יאר?

 ארינץ, סעםועא געדויםען א באגדיסען צו
 אױך צײט דערזעאבער אין איז װעאכער

 אוים׳ן זןדװײאט אסעסבאימאן אן געזוען
 אונזזנד װעז םי?עט. דעםאהראטישעז

אים האט גראםסאן, ברודער פרעזידעגט,
פאר- גיט איהם ער האט םארגעשטעאם,

 חןר סלז 'דעיעגאם א אאס נעשטעצט
 אא^ נאד ױניאז, אײבאר סענםראא

 דיסט״ אסעסבאי טען16 םון אסעפבאיםען
 זיי־ װעאכע דעאןעאטען, אונזעדע ריקט.

 גע־ ראדי?אא נעװען אאע כמעם נעז
 פרינץ מיסטער דעם האבען שטיפט,

 איהם געאאזען ניט און אויםנעםײפט
 װאס נעהאאסנעז נים האט עס רײדעז.

 דער פיז ?רעדענשעאס געצײגם האט עד
 — אײבאר אװ םעדעריישאן אפעייהעז

האאז. דעם פאדאאזען געפוזט האט ער
 א אנטוױקעאם זיך האם דערםוז

 די צוױשען אוםצוםדידעגהײט שטארקע
 שסײ ױם־םוב׳דמע די און דעיעגאטזן,

 ?אנ״ די אפכדטטארבען. ש(י\ איז םוגג
כױם געענדיגט שױן זיך האט װעדעאן

אויה... א פח שטיסונג דער
נע־ דט דעמאאס איז cy װי אזוי

ם םאי קאנדידאט אנדער קײז װעז  ת
 אםם דער װײצ פרעזידענט, םון אמט
 און באצאהאטעד p'p געווען ניט איז

 נעװאאם ניט דערסיט זיך האם הײגער
 װידער גראםסאז ברודער איז באדערען,
 םאד פרעזידענט אאם געװארען ערװײאט

 סוזי שװאיצען דעם טראץ ייאתד 8 גאך
 דעם איבער געכאפט האט עד װאם

אינצידענס. פרינץ
נעווארען, באשאאסען אויך איז עם

 אפגע־ זאא קאנװענשאז :עהסטע די אז
 אין ,1902 דזשון אין װערען האצטען

 אז גערעבענט האבען פיר הציװצאנד.
 np םיר װעצען ?איװאאנד, אין זײענדיג

 די םי־ש באציהוגג גאהענטער איז פעז
פידעא־זועםם. דעי פון ארבײטער
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ו.3 זײ« *ון (שדוס
 גרויסער דער פפאה. פואשםענדיגע זייער

 ער־ האם פיטינג ארמארי םיז ערםאצג
 דער צו םיוזדערשאפם ױניאז רי מוטינם

 אינ• און ארביים ױניאן װײטערדינער
פארבארײםוננ. סטריי? טצנסיווער
 שוין זײנען םארבארײםדגנעץ סטריי?

 צעהנדציגער ;בעפאר נצװארען געםאכט
 םארשפרײם זײנעז ציםרעטס טױזענםער

 אונ״ אדבײםער; די צװישען נעװארעז
 אננע־ וױדער האבעז צײטוגגען זערע

 אנ״ װאך יעדע ערשײגעז צו םאגגען
 םון וואכעז. צוױי איז מאצ אײז שטאט

 א געװען סיםיננ יעדער איז אץ דעמאצט
ערפאצנ גרויכמר

הא־ פיטנאידער ױגיאז הונדערטער
 דינסט צום נעשטעים םרײװיציג זיך בען
 איז פרעסע טענציכע די יוניאן. דער םון

 םא־ נערעכסע די צו פרייגרציך נעווען
 םויזענטער מהנדציגער רי פון דערוגגען

*ינרוסטריע. ־־an את ארבײםער
 םםריי? דער איז ױצי םען2 דעם

 ארבײטער די נעווארען. •ראתצאמירם
 תשובה גלענצעגדע א געגעבען האבען
 אינרוםםריע די און רװי םםריי? אויפ׳ן

 נעודארען. •אראציזירט םוצשטענדיג איז
 צייבאר או• םעחנריישאן אכמריקען די

 ױ היצוי. פוצזנ די נצגעכען אוגז חאט
 ספעציעצען א באשטימם אומ פאר האט

 כמקנרײדי, עדווארד ברוחנר ארנאנייתר,
 סטריי׳ק םון צייט אין ריגםם וועפענס

מצען. נרויס מבראכמ ײטאן דצר האט
 האט טאג סםרימן צודיםען אינ׳ם

 צאדונג1איי אן רעדהאצמנן ײגיאן די
א צו רוזומצם גאוועתאר «ון
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 פאראינטע־ זעהר אויר זיר האט יאר?,
 אנ״ האט ער און סטרײ? אילם רעסירט

 אננעהםעגדיג היצף. םואע זײן געבאטען
 דינען אײגצאדונג, גאװערנאר׳ם דעם
 p'p געםאתרען דזשוצאי סטעז דעם םיר

 נעטראםע! םיד׳ ריאבען דארט אלבאני.
אינדוםטריןג דער םון צדדים אלע

 זין האט נאזוערנאד דעם אױםער
 באטײציגט אויך ?אנפערענץ דער אין

 האט ער צעהמאן. גאװערנאר צױטענאגט
o נעהאצםען םיצ זעהר אונז n םטרײס 

 זעהד געווען איז ער און םארעגדיגען צו
 1זאצנ פארטייען אצע אז רערין, טעטיג

אנריםענגג דעם אהצעפטירען
 דער איז תאםןי װאכען צװײ נאך
 דער אוי\י פארעגדיגמ. נעװען םטרײ?

 די םים ^עפעחנגץ סעטעצםענט צעצטער
 אטחנזעגד זייגען אםאםיאײשאנם, דדײ

 צעהםאן נאווערגאר צױטעגאנט :נעװען
 םון ארעוידצנם דער גרין, װיציאם און

צ. אוי ם. א. דער
 געמד איז סםוײי? דער וױ גאכדעם

 אנ• איצטמער דער איז געװארען טעצט
 ®ו| בצרוארינז אונמערגעשריבאן ריםעגמ

 נױ פח האצ סיטי אין •ארטיתן צע8
ט דער איז יארין חיי תנ ת ט  ציוםןד םון א
 גמיאר און צעחםאן גאװערנאר גאנט

וואסער.
 קורמםטײ דער דאס אח געװען

 y דיר מון גצאױכגמ un אח סםרימן
 וװרישמברײמי האט ער סערנעשאנאצ.

 יצטנר איחר *ו אינםערג«מ«ונא< די
 ‘ב״ האס «ר און מםאאץ און אראסס

און ניים

A

m-

דעלעגאטעןװערטער ערנסטע
ב«ראגמ «כ. מון

 ?אנ• טער19 דער צו פאהרען ,מיר
 —אינטערנעשאנעצ אונזעד םון (וענש^ן

 װאו ד*רט באסטאן, ?ײן ם^הרען מיר
 גע־ מיר האבען 1924 י^הר דעם אין

 טון ע?זיסטע:ץ ־יעהריגען25 דעם םײערט
 אונ־ און םאהחגן, מיר ױניאן. אינזער

ײנען^װער, הערצער זערע  טריבט,8ב ז
 אין א"יגגעװי?עאט איז צוקונםט די

 צו םאהרען סיר םורא... םון סודות
 איז עס און ח^נװענשאן טער19 דער

 איבערצעבונ־ די זכרון אונזער אין םויש
 דעם םון םאצגען שרעקציכע די גצן,

 י^הר ®יז סטרײס דזשעגעראצ טראגישען
 האבען קאמוניסטען די װמצכען ,1920

םארפיהרט. און געפיהרט
 זכרון אונזער איז פריש נ^ך איז עם

 םון טא?עס8 אכזרױת׳דיגע ביטערע די
 דורך־דעם גאריצאם, קאםוניסטישע די

האמפײן... רעארגאגיזײש^ן
 נאך אונז י$גט עם און פאהרעז מיר

 דעם םון שטז שרע?ציכער שװארצער 8
סטריי?. 1926 בלוטעען

 געשטאצטען די נאך אונז יאנען עס
 ?צאו?מאכער, היצםצאזע צובראכעגע פון

 פארראטען םיאוס אזוי זײנעז װעצכע
 אװאנ• קאמוניסטישע די םון געװארען

טוריסטעז.
 םון באיקעז די אונז םארםאצנען עס

 ?אאו?־ פאר^סש?נ׳טע פארארימטע, די
 צױ די געגצױבט האבעז װערכע מאכער,

 באװעגונג ארבײסער דער פון שטערערס
 אין ארײנשצעפען געאאזט זיך האבען ,און
סטרײס. םארגרעכערישען אומגויטיגען אן

פאקט, דער הארצען אין׳ם פרעסט עס
 צובראכען, כמעט איז ױניאן אונזער אז

 ארגאנײ דער םון נשםה די םאראריםט,
 די םיז מאראצ די ארויםגעריסען, זאציע

 בײ ׳גצױבען דער צושטערט, מעמבערס
פארניכטעט. מאסען די

 עסט צװײםעצ ביטערער יאוש....
 •שווערע װאונד, בצוטענדע די פײנציך

 דעם םאר מוח איז זיך פצעכטען םחשבות
 טארעץ8פראװא? די װאס חורבן גרויסען
ױניאן. דער אויף געבראכט האבעז
 פראגען םרעסענדע זיך רײסען *עס

מוח. ברענענדען דעם איז
 צורי?ברענגען בכח זײז פיר װעלעז

! ? צעבען צום ױגיאן אונזער
 אין אויםװע?ען ?ענעז מיר װעצען

 םון אידעאצ צום גצויבעז דעם פאסען די
אחדות? ארבײטער
 די באגײסטערען ?עגעז פיר װעלען

 מיט נשמות זײערע אנםיצען און פאסמז
 םאר״ דורך נאר אז באװאוסטזײן, דעם

 ערםאצגר״ך זײ ?ענען כוחות אײגיגטע
 :אר און שונאים, זײערע אלע באקעפפען

 זײערע באשיצען זײ חענעץ אחדות דורך
? אינטערעסען

 פאר־ צו אימשטאנד זײן מיר זועצען
 פעסיםיםטישעז דעם יאוש, דעם טרײבעז
 ?צאו?מאכער די װעצכען מיט װארים,

 רעזוצטאט 8 אצס איבערװעצטיגט זײגעז
 דזשענעראצ סארברעכערישען דעם פון

.סטרײק?
 אראפ- אין ערםאצגרײו זײן מיר װעצען

 און p8n פון שפיךוועב דעם רײםען
 װאם יאוש, און צװײםעצ םון ביטער?ײט,

 ?אאוחמא־ דעם האבען קאמוניסטעז די
! ? ארומגעוועבט כער

 ברענען םראגען עםענדע אאע די אט
 םיט הארץ דאם אז םיאען םוח, דעם
ענטםער. אז םאראאנגעז און װעה

 ?אנ״ םער19 דער צו םאהרען מיר
שונאים. םיט ארומגעדינגעאט װענשאן
 און ?אםוניסטען די *ײט אײן פון
 וועצכע נאכםאצגער, םינסטערע זײערע
 ענטשצאסען זײנען זײ אז ?אאר^ צימעז

 •yp זײ אויב ױניאן, יעדע צוברעכען צו
 זײער פאר ?אגטראאירען ניט זי גען

בענעםיט.
 װיצ?יר דער זײט צװײטער דער פון

 זיד ה^וט וועצכעד בתים, בעאי די פון
ד אצם ארויםגצצײגט חוצפה׳דיג אזוי  ח

 ח^ט ױגיאז די װאס דעם פון זואטאט
מונקציאגירעז. גע?ענט ניט

 שרעמ און וועח גרעסםער דער און
 װאס געװאצד־רים, דער געותן איז.דאן

 רייען אײגעגע ױ איו געפונע! זיך חאט
 Tit םעםבערם און טוערס צאיאצע די םון

אינטערגעשאגמצ. אונזער
ד ןױ פאחימז סיר  סאנ״ טער19 ת
אוגזעחנ אין צוריסצנקײם םים ויענשאן

יױ די ראטעווען מען ipp װי פראגע:
 םארניכטונג, םא^אשטענדיגער 8 םון ניאז
 הערשט רײען אע8אאי אין׳די אפיאו װען
אײניג?ײט? p'p ניט

 רײזע שמערצאיכע 8 פײנאיכע, 8
געװען. עס איז

* * י8
שפעטער, האאב 8 אוז יאהר אײן

 ־,?א: 8 צו װידער פאהרען םיר און
װעגשאן.

 קאנװענשאן צװאנציגסטער דער צו
אינטערגעשאנעא. אונזער פון

 אונ־ p8 אוגטערשיד ן8 םאר װאס
 אונטער־ |8 פאר װאס I געפיהאען זערע

ױניאן. דער םיז אעבעז דעם אין 4שיז
 דײ צו םאהרען מיר דעאעגאטען,

 םרעהאיכען דעם םיט ?אגװענ^אז זער
 באזיגט האבען םיר אז באװאוסטזײז,

 בא־ דעם מיט ;^צונאים אונזערע צע8
 גע־ איז ױניאז אונזער אז װאוסטזײן,
 אונ־ םון צו?ונםט די אז איז ראטעוועט

 8 העראיכע, 8 איז אתאניזאציע זער
גאאדעגע.

 שאראאטאנעס אפוניסטישעp די
 פארשפיצט. vi8P אעצטע זײער האבען

 די אראפגעװארםען זיך םון האבען זײ
ypo8o ז8 באוױזעז, ?אאר האבען און 

 היײ ?אײנע 8 װי מעהר גיט זיעען זײ
 nypo 8 אין אמאניזירט ם?עבס, פעאע

אײדזשענסי.
 איז מאסעז די אויף אײנםאוס זײער

 זײערע שמוץ, זײער סם, זייער טויט.
 מעהר האבען איגענס איז פאראויטדוגגען

 שאײדע־ מאסעז די װיר?וננ. ?ײן ניט
 מיאוסע זײערע אין צורי? עס זײ רען

פנים׳ער. חוצפה׳דיגע
 מחוץ אװעתגעשטעאט זיו האבעז זײ
 מי־ זיך מעהר ניט קעגעז זײ אםחנה.

 אנשטענדיגע עהראיכע, צװישען שעז
 נד־8ד» צעצטע זײערע מיט ארבײטער.

 זײ־ זײ אז באוױזעז, זײ האבען אוגנען
 אויםנעברעגט, םוז װעאכע פעסט, 8 נעז

ארבײטער די פון װערען אויםגעריםען
רײעז...
 גע־ האבען װעאכע בתים, בעאי די

 םעהר ניט איז ױניאז די ?8 גצויבט,
 װעצ־ װיא?יר, דעם אפצוסטאפען בכח
 םון רעזואטאט אס8 ומעזpyג אט כער
גע־ האבעז חורבן, ?אמוניסטישען דעם

 איג- אוגזער אז iy:yp־iy:8 װידער טוזט
 גזד צובראכען גיט איז טערנעשאנעצ

 געװארען, איגעשװאכט איז נאר װארעז,
 בא- װידער האט ױגיאן אונזער אז און

 ?אאוקמאכער די באגײסטערען צו װיזען
 זײ און אינטערנעשאנעא, זײער פאר

 רער םון מאכט די דערפידןאט חאבען
 דזשענעראא דער װי שנעא אזוי ױגיאז

 גע• איז ?אאוהמאכער די םון םטרײק
ױניאן. דער פיז געװארעז רוםען

געצװאוג־ זײנען באאעבאטים די יעם,
 א;רײ שרײבעז צו װידער געװארעז גען

ױניאן. דער םיט מענטס
 די װאס זיעג, גרעסטען דעם נאר

 אעצ״ דעם דורך געװאונען האט ױניאן
 פון געפיהרט סטדײ?, דזשענעראצ טען
 דזשאינט דעם און אינטערנעשאנעא דער

 הא־ ו?סאכעד8?א די װאס איז באארד,
 הא־ זײ געפונעז. אאײן ענדאיך זיך בען
 אין גאויבעז דעם צורי<)נע?ראגען בזט
 כאזעעאט װידער זײנען זײ ױניאן, דער

 שעהנערען העכערען, 8 סיט געװארען
אידעאא.

 די באקומען וױדער ריאבעז זײ
 ארגאנײ נאר ײעאכע װירדע, און שטאאץ
באזיצען. ארבײטער זירטע
 גע־ באגײסטערט זוידער זײנען זײ
 אדבײטער פון אידעע דער פאר װארען

סאאידאריטעט.
 קאנװענשאן דיזער צו פאהרען מיר

 םואען םי׳ט זזערצער, םרעהאיכע מיט
 אונזער םון ?ונםט1צ דער איז גאױבעז
ױני«•

 ?אנװעגשאן דער צו םאהרעז מיר
 דעם דורך אז באװאוסטזײן, דעם מיט

 דער אין םטרײ? דזשענעראא אעצטען
ptyp צורי? מיר •י האבען אינדוסטריע 

 אײג״ מעכטיגע, שטאר?ע, א אויםגעבויט
 פען וועאכער םיט .ױניאן, פאוסדײבע

 װעאכע ױניאז א רעכענען, זיך דארןי
 איגטערעסען די באשיצען צו בכח איז
 קען װעאכע ױניאז א מעםבערס, די פון

 דעם *פצוהיטען בתים בעאי די צוױנגען
 א איז װעאכע ױניאז א אגרימענט,

 מעמבערס, איחרע םאר נאר ני־ט שטאאץ
 בא״ ארבײטער נאנצעד דער פאר נאר

װעגונג.
 צו רעכט א האבען מיר דעצעגאטען,

רד• צו רעכט א האבען םיר זיך, םרײעז

isos אין דרעםמאכער אה וױיסט רי פון שלאכטפעלד פון עחעחנמן
פרישװאםער. בען םון

1י. װ. ג. ו. .H װײגדגרטוױסופ ^גמגוטזטגטו
«----------

\ אויך מ׳קען װען צייטען םאראגען
 נע־ זיינען זײ — יטרייבערם זײן םסנא

 הײסט ײאס געשאנס, נאט׳ם םיט בוירען
 שרייבעז זיר װילם זײ װעז 1אי טאצאנט

 נענענשטאנר, װעצכען אירנענד איבער
 זײ דארפען שווער. אן ניט זײ סוםט

 א װענען נעשיכטע, װענען שרייבען
 און םאסטען א; מען האײבט — םטרײק

 «1אוי שװארץ ארוים עם בחענט י םען
 רעדאהםאר, ווערטער מיר, םיט וױים.
 א האבעז וועט איהר אז אין־, האן•

 פאקטעז די וױיל איינזעהעניש, ביםעצ
 טייסער וױיםט היםטארישעז דעם ווענען

 נעװא־ גענעבען ניט םיר זײנען םמרײס
 נעדארפט ניט זײ האב איך אין רען

 דער פון וױים־פרעזידענט א אאם זוכען.
 םיו ארנאנײזער און אינטעתעשאנאצ

 איך חןוב *ייט יענער צו ױניאן דמר
̂ואםען אציין שאםען. פאהטען רי נעה

 די יואט םטרייס, רזשעגעראא דער
 גערופען חאט ױניפז םייסערם ווייסט

 זי־ איז ,1909 נאװעםבער, טען22 דעם
ר  װילפז םאנכע װי נעוועתן, גיט מ

 *ופעצינ^ א שרייבעז, זייער אין חאמן
 איבער נעווארען נעבוירעז איז *חנרי
 א האבעז 1909 ב«פאר יאהרען נאנט.
 (בײ אונעםאבט םענשען ױגנע נוופעי

 גצויבען), א נטעט גטוואחגן ראס איז זיי
ovn אין זײ סים פאםיחנן ניט ס׳ואצ 

אױפנויען. ויי סווען ױגיאן א — םרײד
מן מז מז ע  אםת־איבער־ די וחנן יי

 חנר־ םצענעז ױניאן דער פאר נענענע
 נעסאנט נים און הוננער ציידען
ארו «ײ| ו

 אין באלאננען סאר נאר װי דנר דער
 יא זײ םון טאנכע האבען ױניאן. דער

 ארבייטער די םצענען ארבײט, געקראנען
 זאצ מען אז זעהן, שוין שעפער די איז
 נעםיינט, האם דןום ארונטערשיקען. די

 װ*ורים םטרייס, א אויםצוסיידען כדי
 נעײען ניט ארבײטער די זײנען סטר״קען

נערן.
 ני־ םיצע די אויוי געקוקט ניט דאך,

 דורכ־ האט נרופע דיזע וואם דערצאנעם,
 זײ האבעז ױניאן, דער פאר נעמאכט

 און אפנעשטעלט זעצטען אבער •זיו
 שטקנ־ ארבײטער, די נערופען שטענדינ

 באריגנונכעז, די אויםנעוױזען וײ דינ
 קאן מעז אזוי װי און עטןיםטיחןן וואט

 זײנעז צימשר אבער םארבעםערען. «יי
 דערװיײ פון געשטאנען ארנייטער • די

 «רא■ צום איעצירען םעז םצענט טענם.
 טרייר, איז ארנייטער פון םייצ גרעםױוען

בעםער :זאנעז שטענדינ ויי םצענען
 שקלאםמז צאננ אזוי וחגט םען אזױ!

 װערעז און רעוואצטירען וחןט נמן ביז
 אאערצײ אכאוניסטען, םאציאציםטען,

 לייט. ױניאן היין נים אנער איםטען,
 דע־ האט עצעםענט ■ראגרעםױוער חנר

 זייער נעטאן. נים נוטעם קײז דאן ױניאז
 שא־ םעהר נעםיינם האט אוועקשטעהן

 אום־ די פאר װי יוגיאן חנר פאי חנן
 נים .האבצז וואם ארבייטער, װיםעדע

 א וואס ײיכטינטײט די פאחפסאגאן
חאנפן. די פאר jpp ױניאן

ר . n *ו am ת  i r a ד איו ימיאז  ח
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 n — קאגװענשאן די פען
ן. האגװעגשא

 פרײען מיר װען צײט דער אין גאר
 אונזער אז געדעג?ען, םיר דארפען זיך,

 עס געענדעט. דט נאד איז ארנײט
 חא• מיר אנגעסאנגען, ערשט זיך חאט
 דורכצופיהרעז, םציכט גרויסע א נען

 גרוײ א חאט איגטערגעשאנעצ אונזער
 •opy די בעארבײטען, צו םעצד םעז

 איג• ?צײרער פרויען די pH פצואטאציע
פאראיבער. ניט נאך איז דוסטריע

 באיחען און גמדייען שעפער סװעט די
 טשיאד• אינדוסטריע, דרעס דער אין גאד
 אגדערע אין און אנדעמוער, אוז רעז

 אונזער אונטער באאאנגען װאס פאכען
דזשוריסדי?ציע.

נאכ• יעצט, רוהען. ניט טארען מיר
 געװארען באזעעאט זייגעז מיר װי דעם

 דער אין זע גיױסען דעם דורך
 זײן, ?צאר אוגז םאר דאחי איגדוסטריע,

 מוזען מיר און מעגאיר, איז אאעס אז
 טעטיג?ײט אונזעד םארשירײטען זעחן

 אוג־ איז ארבײטער אצע ארגאניזירען צו
איגדוסטרימן. זערע

 ?אנװענשאן טער20 דיזער בײ צאמיר
 ענגער, כחות אונזערע פאראײניגעז

שטייםער.
 אײ- אץ נאד אז געדעגחעז, אאמיר

מאכט. איז ניגחײט
 דער אױוי אױםהױבען זיך יאסיר

 אר- דמר אין םיחרצר ותאכער צו הױך,
 שטדעבען, דארםען באוחאונג בײטער

 קאײג־ עראױבען ניט זאאעז מיר אום
 שטע־ צו אםביציעס פערזענציכמ ציכע
פארװערטס־פאדטש. אונזעד רען

 ?אנװעגשאן דער צו .םאהחנז מיר
 אונ״ אז גאױבען און האפנונגען מיט םוצ
 םארטזעצען וועט איגטערגעשאנעצ זעד
 מעהר מימ איטפעט, םעהר מיט נ*ך

 ארגאניזא־ די כח מעהר מיט ענערגיע,
 אינםער- די אז און ?טױױטעט,8 ציאנס

 צױ און ערפאצגרײד זײן װעט נעשאנעא
 אויף נאך ױניאן די אווע?שטעאען ריק

 נעווען איז זי װי מדרגח העכערער א
יאהרען. בציהעגדע איהחן איז אפיאי

אונז. באזעעאען זיסע האפנוגגען
 ?אםוי גערעכטען אוגזער p8 .גצויכען

אונז. כאגײםטערט
 שוועסםער און ברידער פארװערטס

 :־8P צװאגציגסטער דער צו דעצעגאטען
 ;אינטערנעשאנעא אונזער םון ווענשאן

 שעחנע־ א פאר ?אמןי צום םאךזוערטס
 . בפרט מעמבערס אוגזערע םון צעבעז רעז
פרײע־ 8 און װעאט בעסערצ א פאר און

בכאא. אעבעז רען ;

 אר- םאענען סטריי?ם. רוםעז גצפױינט
 שאפ־םײ צו ?ומען שאפ א פון בײםער
 ראס װאס געװאוסט סען האט טינגען
 פראטע?־ זײ מארגען אױוי — מיינט
 דאר־ סיײװײםײ װעאען זײ וױיצ טעז,
 םאענען סטרײקס דיזע סטרײקען. םען

 און צוױי אדער מאנאט א אנהאצטען
 זרכעץ צוצויפען זיך םאענען ארבײטער די

 האט געצט־מיטאען קײן וױיצ ארבייט,
 העאסען. צו זײ נעהאט ניט ױניאז די

 האבען ױניאן די םצענט סעזאן יעדען
 ארבײטער דינעז סטרײ?ם. סינגעצ םיצמ

 זײ ױגיאן די האט סטרײ?ס, אין ארוים
 צו האבעז זײ װען אפיצו אויםנענומען

 זעצטען האט מען באצאנגט. ניט איהר
 ניט םאר ארבײטעד באשטראםט װען

 זײערע פיהרעז איהר,.אבער צו באצאגגען
שסענדינ. זי םצענט סטרײ?ם
צעהנד־ דערמאנעז נע?אנט האט מען

 דינעז װאס סטרײ?ס, םינגעצ ציגמר
 \*nxp גרויסער דער איידער פארגע?ומען

 םיר געװאיען. גערוםען איז 1909 םון
 דער־ ניט און פארבײנעמן ניט סענען

 םיט .p־״rao רא^זס םא?ם מאנען
 סטרײק. יענער דערםאנט ווערט שוידער

 סטרייק, ערגסטער דער נעווען איז דאם
 • גע־ האבען םײ?ערס װײסט די וואס
 סאנדײ די צורי?. יאחר 25 מים האט

 אומבאשרײכ״ געוועז jy^n דארט שאנס
 םון טDצאpשyנ זyהאב מנשזןן — ציר׳

 בײנאכט, 7 ביז םריח חנר אין 7:30
 םארגאכט. רyאזײג 6 ביז נאר — שנת

 גים iyiiy3 דארט tyrn פארדינםטעז די
הר  ײאה א דאצאר 15 ביז 6 םון מ

i פאר n n• פ^נם ארבייט ותר בײ pro 
 tyo סלעגס ״דינער־טיים״ !.yBשסרא8כ

 איין• דאס nya* מיגונ^ 30 טצויז סריג^
 כתמד וױיצ נאמז, אין וױ כמנחר גיט
ט גיש ג ^ m י1אוי צוצוישען דעער 
 ויך חאמן ארבייגמד די םיגמג 10

סעוג^ 20 נדט כאטגענען געמוזט
 געסר״ס יוניאן ךי האם יאחרען

 אחן אמנד *m חננאם קריננן
n מ ר האט פי

m
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קלױולאנד ביז באםטאן מון
 ‘אינטעינןך״•*^ דער םו;

m, איז ותרנע ir*n» j ;vumrviiv 
עי ניי ,192« סאי pm נאסטאן, אין  י

ױויאנחד  ײעט ײ׳דנ׳ז ,ivnywvp קי
 דע«ע»עד אין װערען *■;עי־א״טען

1929, -*t ט׳»ו * ניױז tr m «  in 
 אי׳ צייט, ?ורצע m זעהר — מאנאטען

o אין ט1נערהױ n סדן (ענען IV *י¥ 
 אוד v פאר ױאס אנעו — נוןניואציע

)iyt׳l(ve נעװאלדיגי! א פאר ױאס 
 הא־ ט^נאטעז אנטצעחן דיזע ע;־עח;נ

 פיז י׳עבען דעס אין אדייננענראכט נען
נ א־נטעמע־צאנן' א־נזע־  יעד או| “נ

.־ט.6ב p*m׳ גיו פון יודאן אורדאכעל‘?׳
 איז ivnytuvp נאסט^וןר דער ניי

 ױגיאן, קלאולסאנעו אלהער’ נױ די
i רוקענכי•! דער א־ז זועלכע n  (is נאג״ 

 גא־ רעבט ס*ט אי;טערנעשא;על, *ער
 סגנות׳דינער א וױ נעװאוען טראכט

 «ו האשגיננ וױינ־נ האס װאס וזולה,
m נליינען f i. טאכער יאול8 די אז 

ivntp ״•ן װעט ױני*ן  vrv י׳ צייט* 
 ג»ך ײעט אין ,mim אויפנענויט דית

 פאי נעװען אי« זי וױ ivpivok׳ װערען
 M נרעסטע רי אשילו חטנמן ,1926

 סאושסערמן. זיך owpm ניט םיטיסטען
 גע״ יי;ען1 ױניאן חןר פון מערנעיס די

 ניט־ צאחל רי ;דעםאראליזירט װען
i ױניאן m v, דעי דויד חאנען װעלכע 
 ייו דעטטראיליזאצת דיזער םין «*יט

 איז אײגגעפונדעװעט, און םאר^אדיעט
עי׳ האט זי tv גרויס, אזוי נעװען  אינ

 *ס שעיעה ױניאן צאהי די שסינען
ip ניט״וגיאן ךי ip r, םיט *וזאםען 

v דע־ o n האט װאכ ראל^אציע Vi' 
 מ־ט^ידער, אונזערע צװי׳שען וןער׳טט

ovn נעבדאכט in n, י «ז  ?טנדי׳ י
ojvtr ;יוניאן שא־בי׳נענע די אי vv״ 
 און פאתאכי׳עםינט ׳טםארק דינען *ע<

 ?טטוניס־ די נעװאחןן. אוגער־ם גיט
 *Vi« ס־םטעדאטי־שער זייער םיט מען,

 יעחזז ארייננענראנט האנץן *טנאנדא,
 די אין פיסטױיען מעהר אלץ טאנ

 די נאאמעיטכעס. אונזערע םון רייהען
 איז יוד*ן דער םון י»נע פינאנציע^ע

 ט«ג; צו טאנ םון טריטי׳שער נעװארען
 ארסײ ?אםוניסטי׳שע די װאם חונות די

 ז״נען א־בעמעלאזם, האם ניםםראציע
 די אז *טה<, 1’א נרוים אזוי נעװען
 יעדען געפאהר אין געװען איז ױניטו

 צונעםאכט זאי אשיט איהר אז טאנ
זועדען•
 די נעווען איז סורצןן, אין ראם, אס

 •jvp רער ב׳טעת ױגיטו דער פון א»נע
 ג׳ד א«נעד.אאםעז איז װאס ווענ׳טאן,

 .1928 מאי PM נאסטטו אין ײאחןן
 Din איז נענונ? שלעכם זיך חבט
 צי צחז. נאנצע די תװען נים נאך אמןר
o n ײאם «רה, א נייד צונעטוםען איז 

טו חאט,  איבערשטמען םייכוכנ, סיין נ
pfm ת ת נ  צוײ־ די געטליך, צרות, «

ט ײ ? מ די אין מנ ת ײ  די רייי״נן; א
 פח םירערשאפט m ייז *וריסענפײט

n n .ענטשםאנעז זײנ׳ח עם ױניאן 
 םאד תפעסט חאבעז װאס צדדים *וויי

נ אין סיינוננען ענטנענעננעזזצםע ױ י  נ
i «ו n אננעווענדןם זא< מאס ■אאיסי 

in n t דױיינען «ו צוריל אום o n 
^ «ז צוםרויען נ ו  ית רnמיטנצי א

n׳in 1ױניא די אויפבייעז•
 אין ארײג^זען נים ?יך .וועא איך

 וועאמנ רעם, *•ד.«נד*וגג.איבער הײ?
 אדער כעסערע, די געווען איז •אציסי
cm וחנאכער  •nr רעכט. געחאם cm 

 װעא איך אבזיכס. סיין ניס יע*ט איו
 געיע־ אגדער »ן בײ טאן םיאײכם עס

 אגןװדיײ געטג pn.עס.ײאם מנחײט.
 בא״ צווײ גאותן וײנאן עס »ז #סנן

 טױד אונמר אין ריכטתגען מםיםטע
 ןונגעאירס ז*בע?י װאאמנ חנחאאמם,

»vtniy\ •קאטוי״ ®ארגיםעדטען א ןץ 
 נעװ^חנז ^ננאאירט איז 4אאס דיזאד

 מרײ- ?T3V ונגע אתזעחנ אח גןןך נים
ױך נאר תז, ת י חנ ײייז טנ  דיד ®יז ס

תנוננ  י געגוסיז דאם אק חאבאן מו
ר ח^ט אאעס cm ח*ע& מ ד חנד זי  י

ט קײן ני*ן  of ןױנאגעמן. טט מוונ
ז דעחװ מטידט באױז חאט  ניז ד ן

w n r דע^נסיטעז urrn או נאאומז 
 את \,fonvtMnwnw> \mtrt דנס
 אײטאויעסק וױדעד ח*טטנג וױממ מים
נןד דער איז ימיאז n אימדבױאן און

װ&נדער. חערױ »ז

 •vmv מאנאטען 18 פיט ורנן אדגר,
 קלמוייאגחגר דעו nr טיר קוטען #טעל

׳אטאד• א מיט פאראײדגט,
W דער טיט און מד^ן פי^וקמאכעד 

^ד  צױ נאחענטער חןר אין ח*פדגג פו
 שטארוןע ענריך אן אױפצונױען ?ונפט

 װירקציו סיר ח^נען ױד#ן, דדעסטאנעד
גדאטוילירען, צו זיך װ*ס דיט

בא־ א האבען ז*ילען אעזער די אום
 פון צױטטאגד יעצטיגען דעש פון ;••ף

 װ*פ פר^גרעס דעם און ױגיאן, אוגזעו
 הײגט ביז 1D28 pc ;עטאכט ל^ונען ט*״

 אײגי״ איבערגעבען איך װע? טוןו;, צו
 ‘ב« 8 אאס ציפערען און פאהטע; ;ע

•*נטו:;.4•
 יארהער נױ די דיגען 19צ8 אין

̂תאיצען נ*ארד דדעאיגט  נאישטאגען יל
000 pcאציגד װערענד מיטגצידער, 20׳ 

 םון צ^קאצען דיזעאבע נאיצטעחען
 םון צואװאסס א — מיטגאידער 36,000

 װיכ״ הויפט די מי׳טגצידער. 15׳ססס
 בא׳עטעהט עחןןײנוגג דיזער אין טינקײט

 םיט־ צוגעסוטעגע צאהיצ דער אין גיט
 אוג״ װ^ס פאקט דעם אין נ^ר גאידער,

 צוריקגעקר*גען האבען מיטגאידער זע־ע
 דער אין גאויבען דעם און צוטדויען דעם

 איהר םאר בארייט ױינען זיי און ױ;»אן,
 זיך און םארטײדיגען זי יןעסמען, צו

jnyc»^c’W| האט װי איהר, פאר 
 אעצטען דעם אין ארױסגעװיזען זיך

 םיר סטרײק. גענעראיצ ?^וקפאכער
 דעם אין אויך «ז איכערצײגט, ?ײנען

 דרעס־ די פון סטרײס נעגעראצ קוניענדעז
גײסט. דערזעצבער העחפעז װעט טאכעד

 םון אויסגאנג ערפאאגרײכער דעד
 סטרײס סאאוקםאכער יאדקער vi דעם
 ניט אעבען נײעם ארײגועכדאכט חאט
 קען םען ױניאן\גאר, אונזער איז :אר

 אנדע־י אין אויך אז רעכט, םיט זאגעז
 גאנ־ דער אין װי גוט אזױ ױניאנס, רע

 איצגע־ אין באװעגונג ארבײטער צער
כ״ן.

 צוריס זײנען באדינגוגגען ױגיאן
 ^ע־ אונזערע אין געװארען א״גגעפירט

 אנ־ גערן האבען םיטגיצידער די און פער
 צו שואדען זייערע אפצאאען געפאגגען

 אנדײטען דא װעיצ איך ױניאן. דעד
 רעדען װעיצכע ציםערען אײניגע אױף
אאײן. זיך םאר

דעם ביז 1929 ױאי סאגאט דעם םוז

 קצאוה״ די האבען גאװעםבער, ערמטען
 דז^אינט «ום אײנגעצאלט םאכער
 םוםע די טעקסעס און דױס אין נאארד

 ־טוי- זיבעציג און םיער חונדערט דרײ םון
 דעם אחוץ ).$374,000( דאאאר זענט

 ארײני־ ילאקא^ען םאױפידענע די האבען
 צװײ אדיבער צײט םאר׳דער געקראגען
 )$200,000( דאלאר טויזעגט הונדערט

 מאכט דאס אײנטריםס־געאדער. אין
 זעקס ארום םון הכא סך א צוזאמען
 ריזיגע אזא דא^אר. טויזענט •הונדעיט

 אזא פין כייעך א אין לא^עקטען צו סופע
 אופפעגאיך, געװען װאאט צײט קורצער

 :יט װאאטען מיטגאידער אונזערע װען
 אום. אז, געדאגק, אין זיך בײ אפנעפאכט

 זײ פיוזען ױניאן, מעבטיגע א האבען צו
 פיטלען שינאנציערע נויטיגע די ^אפען
 אנ־ קעגעז זאא ױגיאן די כדי ד/גרצו,

 אומגעשטערט. ארבײט איהר מיט געהן
 קא״ די װאס חובות ריזיגע די ניט װען

 נאך האט אדמיגיסטראציע מוניסטישע
 הײנגען װעאכע און איבערגע^אזען, זיך

 װאלט הא^ז, אויפ׳ן ^עטײן א װי אונז
 אונזער פון צושטאנד פינאנציע^ער דער

 איז גוט. גא:ץ געװען אצינד ױגיאן
 סטרײק די אחוץ װאס צרה די אבער

 אײ באטראסעז האבען װאס אויסגאבען,
 צװאנצינ און פיער הוגדערט צװײ בער

 די פאר )$224,000( רא^אר טויזענט
 סטרײס, דעם םון װאכען זיבען עחעטע
 גרוי־ םארװענדעףא געםוזט סיר האכען

 אױף אײגנאפע אונזער םון טײיצ סע
ל א אפצאה^ען  אויבעגדער״ די פון טי

 דערבײ ערגסטע דאס חובות. םאנטע
 יעצט ביז האבען מיר װאם דאס אז איז,

 טראפען א װי פונקט איז אױסגעצאהיצט
 די דעקען פון םראבלעם די ים. אין

 ניט יעצט ביז נאך איז חובות אאטע
 די אז האפען פיד און געװארען, ;עיצײזט

 וי װעג א געםינעז װעט קאנװענ^אז
יצײזען. צו ד׳זע^בע ארום

 םיפ געשריבען איז ארטיקעצ דיזער
 אינ״ װאס די באקענען צו צזועס דעם

 פיט ױניאן, אונזעי פיט זיך טעעסירען
 זיך װאאט עס םאקטען. די םון טײיצ א

 פער• א״ע דערפאנעז צו געפאדערט דא
 רי אין געשטאנען זײנען װעאכע זאנען

 ארבײט די נעט^יז און רײען םאדעחטטע
 איף ױגיאן. די אויםבויען צוריס םון

 װאאט 1טא צו דאם אום אז אבער וױיס
יעדעז פאר אנישרײבען באדארםט איך

 5וױי ״ארטיסעא באזונדער א אײנעם
 ײערטער .«אר א םיט אפחומען באויז

 אלע די צו גערעכט געװען ניט זואלט
 םאראגטװארם- םארנומען האבען װעאכע

 דורן ױניאז דער אין פאזיציעס ציכע
 אײ דארום דאס 5װע איך צײט. דער

יעגענהײט5גע אנדער אן פאר בעראאזעז
צוהיקהאל• ניט אבער זיך w איך

 װענען װערטער פאר א זאגען פון טען
 האט װעיצכער םירער, ,הויפט אונזער

 זיין ארבײט דיזער אין ארײנגעאײגט
 וױ דשםה, גאנצע זײן איך; גאגצען

 דערםיט םײן איך געזונד. זײן אויך
 אויוי ^אעזינגער, פרעזידזןןט אונזער
 ארויםגעאײגט איז עס פלײצעס װעםעס

 םאראנטװארט״ שװערע דיזע געװארעז
 סיטױ יארקער נױ דער פאר איכקייט

אציע
 איבערגענוםען האט ער אײדער נאך

 אוגזער םון פרעזידענט איזס אמט דעם
 זײן נאך באילד און אינטעינעיטאנעא,

 קאנ• באסטאנער דער פון צוריהקופעז
 פרעזי־ וױיס עקזעקוטיװ אאס װענשאן

 נאר ניט שיצעזיגגער ברודער האט דענט,
 ארבײט, אגיטאציאגס יטאן באדארםט

 פארזאמען באדארםט אויך האט ער נאר
 עס כדי פיטאען, געאד םיט ױניאן די

 דער פים ן1א:צוגעל םענאיך זײן זאא
 ניט אויך גאד איז דערצו ארבײט.

 אונזערע אק אײניגקײט קײן געװען
 אאע אבער האט 'טלעזינגער רײהען.

 עס איבערגעקופען. יטװעריגקײטען דיזע
 אלע םאראײניגען צו געאונגען איהם איז

 זאא יעדער אז אזוי םאכען און כוחות
 אויםטאן דאס ארבײט. טײל זײן טאן

 די ^לעזיגגער. א געהענט ביויז האט
 איז כוחות דיזע אלע p,c םאראײניגוגג

 אונזער צו ^טריט עריטטער דעד געװען
ערםאלג. װײטערען

 צוזאםען זיך קוםען םיר װען און
 א אין קאנװעגשאן סליװלאנרער דער צו

 אויםגזךפײגט, האט זון אונזער װען צײט
 אויסזיכ״ בעסטע די דא זיינען עס און
 אינטער־^ אונזער ברעגנען צו צוריק טען

 צו^טאגד, םריעריגען איהר צו נעעאנעי
 די־ בײ דעאעגאטען די אז פיר האפען

 אוג־ אלע װי גוט אזוי האנװענשאן, זער
 דורכ־ האבען װעאכע מיטגאידער, זעיע

 צורײ םון יאהרען אעצטע די געפאכט
 ־ װעאען דעפאראאיזאציע, און סענתייט

 םיט נאר אז אעסאן דעם געאעמט האבען
 הענען איבערגעבענהײט און אײניגקײט

 פעכ־ ^טארקע, א אױפבויען צוריק פיד
ױניאן. אינטערנעיטאנעא טיגע

 די־ םיר באגריסען נײסט דיזען אין
 האנ״ צװאנציגסטער דער צו דעאענאטעז

 באאיב״ אאגעמײן אונזער פון װעניטאן
אינטערנעישאגעא. םער
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 קאנותנשאן! צום געוזן אאםיר נו,
 נעםם נדשעםאדאנעס, די אײן פאקט

 אא־ קוםם. איז יאק און האק צוזאםען
 זאג איך סאטועג^אז. צום נעחן כױר

קאיװאאגד. שםאט שעחנע א ס׳איז
 א חאבען װעאזנן םיר זאנ איך

 קומט, דארטען. קאנװענשאן שצהנע
 די געקראגעז האכען װעאמ מזא׳דיגע,

 םא׳י ברײנת גרויסע די ®יז גוטדדיסומ
n איז צײט זײ סען. ip, פאהרט טריין די 

שנעא! קוםט אװעס.
אאע. האנװענשאן. צום געחן אאכדר

 אויף יעניגע די זאגאר אײן אאד איך
 אויםגעגאסען האט םאאק דאס ותסעז

 אגגעזאגט און גוײמצאח ביטערען דין
 פארזיכער איד הײם. דער אין זיצען צו

 ניט ושאום חס האט פאאח דאס אז אײה
ד געסײנט  דורכגעםא־ די םון קיינעם אי

 א האט םאאק דאס באאי^גען. צו אצנע
 הייגט זאמןן. אױף באיק היסםארישען

 — םארגען איינעם, פאאק דאס באאױנם
 נאכ׳ן געהן גאייכם םאסע וײ צוױיםען. א

*םשאק״. נאכ׳ן גזמסם,
 אאזג קאגװענשאן. צום נעחן אאמיר

 חנאעגאטען שװעסםער, און ברױיער אאע
 ניכד און אויפער גים־דעאעגאטעה און

 םיט נאכםאיגען, אאצ אאכדר אויפער,
 אאצ די אינםערעס, נייטכדנען אוגזער

 מופתנחנר חןר אויף ®ארחאנדאונמן
 קאגוחתשאן״ ״װיקםארי חיםטאמשער

אינםערגעשאגאק. דער פון
 שטארט דיגע מזל א איז קלװושמד

 דאויסען איגםערנעשאנאל. אוגזער טאר
 געווא- ערוחןהלט סאל ערשסען צום איז
( רון סי א א ד ד אאט שאעזינגער מג ח • 

אא אוגזער *ו\ rn ניואצח^ת
ייױ*ד י

 נױ אין אומאררנוננען אינעראיכע םון
 הורוױטש באריהםטער דער נאך יארק,
אםער.
 יענע דורכגעאעבט האבען װעאכע ״די

 נערענקען בירגער־קרינ, םון פעריאדע
 םיר געםאהר א םאר װאס אין גוט זעהר

 האיװאאנד געםונען. דאן אאע זיך האבען
 יע־ זײט געראטעװעט. אאץ אבער האט
 אינטערנעשא־ די האט קאנװענשאן, נער
 שטױ דער באיהעץ. צו אנגעהויבען נאא
 אײנ־ שנעא איז בירגער־קריג םון חנם

 אינטעו׳נעשאגאא די געװארען. געשטיאט
 םא־ איהרע אאע באםעסטיגט שנמא האט

 אינטער־ אן געלראגען האט זי זיציעס.
 אגגע״ האט זי רעפוטאציע. נאציאנאאע

 םאר קעםםע העםטיגע םיהרעז הויבען
^ אױף םארבעסערונגען,  םדאנטען. א

 און אײנינהײט איבעראא זיגעז, איבעראא
ברידעראיכסײט. איבעראא

 האױױ אין דארטעז, ״חברה װאויאע
 די אאס באװאוסט איז קאיװאאגד אאנד.

 אונזער םון קעםםע ביםערע םון שטאדם
 סאיװאענדער, די ״זײ אינטערגעשאנאא.

 מאר־ באריהמטע זייערע נעגעבען האבען
 םארװאונחד און טויםע אין — טירער

 ארגאני• זײז צו רעכט דאם םאר — טצ
 גע־ געהאק םאא אאע האבען זײ זירם.

 בא• סאאסעז אויסנעשטעאט זיך געז
 װעםען צו תאפיטאאיםטעז, װאוםםזיניגע

 העכ- די געװען איז ױניאן נאםען דער
 רעכט זייערע םון םארגװאאםיגונג םטצ
jn חאנדעא. םרייעז םון m מאגוםעת־ 

 בימער־ דעם געגעבען חאבען םשיחנרס
 ברוטאא- דער איז וױדעדשטאגד סםען
 חאבען מאא אײז און ®אויסמג םכמנר
potto אמנר פאראארען. ארבייטצר די 
װיחנר אויסמנםאכס. נים חאס דאס

 באטאאיא־ זײערע םארםירט זײ האבעז
 הריג, ערקאערט זײ האבען װידער נען,

 דאס — שאאכטען אגגעםיהרט וױיטער
 םונ׳ם םיהרערשאםט דער אונטער םאא

 זײ און — ליעזיגגער, קרינס־האםאנדיר,
 זײ יע, זיגער. די ארויס ענדאיך זײנען

 סאיװצאנז/ אין ױגיאנס שעהנע האבעז
 רעסארה רײכען א םיטגאידער, םײנע
 p'p ?אױואאנד. אין געהן אאמיר ?ומט,

 ?וםענדער דער םאר שטאדט פאסיגערע
 ניט ׳זיך דאכט ׳מען האט סאנװעגשאן

אויססאײבען. געקענט
 אין געװען אמאא אויך .בין איך

 איז דאם ?אנװענשאן. א צו ?איװאאנד
 ?אנ״י יעגע .1922 יאהר דעם אץ״ געײעז

 זיסע זעהר איבערגעאאזען האט וחנגשאן
 1א דאן םון. מיר. איז עראינערונגען

 םארםע דער אין ?אנװענשאן א איך זעה
 אוים״ אן פאר ארמיי, גײסטיגער א םון

 פאנװענשאן יענע גײגונגעז. םון טויש
 ברענעגדיגצ ' םארשידענע געהאט האט

 שאפ-חואע־ װי אײזען, צו פראבאעמען
 טער־ םון באשרענ?ונגען סיסטעם, גאטען

 דעבאמעז די װ. אז. און אםיס םון םין
 חאר־ אבער חיציגע, הייסע, געװעז זײנעז
 גע• האט זאא ?אנװעגשאן דער ציגע.

 םייגוגגען, םארשידענע םיט ?אוגגען
 נאר איגםריגע^ אחן האם, אהן אבער

 געקושט. געגנער זיך חאבען דעבאטען די
מן םעז םארהאנדעצט אזוי אט א  אי| ז

קאיװלאנד.
 צוזאםין זיך כױר שםען יעצם און ^
ע חנם ®ייערען צו  w יארמ# גױ םון ז

 דחנ א אײגינקייט. פון דג חנם םיתרען
תיןן  י^ײ1אוי טנײאחןן געכױחנן איז י
איז גיזיםם נײצד א חור^ות, אאנמ

וי א״י
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 יעדע הומעז טלזגגם אגײז באם דער
 אר־ די אויסזידצען מיטינג צום װאך

 אויםםיהרען זיו זאאען זײ כדי בײטער,
 פא״ האמ מאא אײן צוםרידענשםעלענד.

 אן געםאכט האט װאס עםװאם סירט
 עםאיכע די פון מחות די אין ענדערונג
 דארם האבען װאס שקאאםען הונדערט

 זײנען ארבײטער ױניאז 4 געארבײט.
 בײ װען און ארבײטעז אנגעלומען דארט

 יענעם םרן סאסײעטי דער םוץ מיטינג א
 זיד־ דאס װירערהאאט זיך האט שאפ
 שקאאםען, נענוג ניט םאר ארבײטער אען

 פראטעס־ ארבײטער ױניאז די האבען
 דארט פען האט קורצען אין איז טירט

 בײ םטרײק א רוםען םטרײק. א גערוםען
 אאע רוםען געמײנט האט םירמע דיזער
 ארוס—קאנטרי דער םון שעפער איהרע

 באװאונ־ צום ארבײטער. הונדערט 16
 איײ װי אאע יארק נױ אין זיינען דערען,

 נױ נוארק, אין סטרײק. אין ארוים נער
 זיי־ בעסםען אם זעאבע. דאס דזשוירזי,

 — צאהא איז 300 — ארבײטער די נען
 ױניאן דאמאאסטדיגער ד#ר אין ארוים

 זײנען עס װאו קאנעקטיקזט, שטארט,
העםס. ױניאז נאר געװארעז נעמאכט

 לאגע די געװעז דאן איז שײדערליך
 םיר־ ראטח דער בײ ססיייקערס די םון
 באנענענט פלענעז ססרײקערס די מע.

 ״שטארקע״ םיז טאג־טעגליך ײערען
 פאינטס״ ״םאװו רוםען זיר םלענעז ױאם

 צױ די ברענגען סעז םאעגט םאג־םענאיך
 האלם. די אין םטרייקערס שיאגעגע

 םילעגם םטרײ^רס מיט װעגעז גאנצע
 פריזאנס. די איז טאג יעדען פיהרעז מעז
 אין געהאט םירמע דיזע האט־ שאפ אייז

 זאך p'P איז יאײז׳ ײנ םפרינג״ײעאי׳
 עט־ די שריגעז צו געהאלסעז ניט האט
מיטיננ. א צו ארבײטער הונדערט ליכע

*\\ צײלען דיזע םון ,שרײבער דער
 אםשר אװעק, אהיז זײנען פענקץ גענ.
 מיט מיטינג א האבען צו געאינגעץ װעט

 ערםאאנ. אהז אויך אבער ארבײטער, רי
 מך איז טע%קאם דער צו אויםנאהמע די

 אײנגעגע־ ניט אויך זיך האט שטעדטעא
 האט האםיטע ״רעסעפשאן״ א װײא בען,
 םאהרט אזײגער 10 דאם אגגעזאגט, אוגז

 די געװען דאס איז לײדער טרעין. א אם
 נאכם איבער באייבען און !,,טיע אעצטע

 עראױבט. ניט פאאיצײ די האט
אין זיין אאנג און ״שטײנערנע^ א װעז

^י נאר איז סםרײ? דיזער אייר י
 אײדער גענאננען. פאראארעז םאגאטען

 סיטאען געאט געפעהאם ױניאן דער האט
 געװען, ניט איז אויסװעג אנדער ״|p איז
 פירםע די םטרײק. דעם אויםגעבען ווי

 ארבייםער, די נאך געשיקט גאײר האט
 צוריקמד זיך װייניג״האבעז זעהר אבער

 םון ארבײטער די דאס זעהענדיג קעהרם.
 םאראארען, ?י האט שעפער אנטריp די

 ארביי־ די םאו־אירען װעאעגדיג גיט און
 אז אנאסירט זי האט שטאדט, םון טער

 אנישטאט און רעיז, א דאאאר א גיט זי
 אדבײ־ מען װעט װאך א שטונדען 62

 האבען ארום אזוי שטוגדען. 56 םען
שטונדען. 6 געװאונען ארבײטער די

 אין אפגעקאונגעז האט געװינס דיזער
 אר־ די צו פאריײכטערוננ א און טרעיד

געקומעז. איז בײטער
 די באטראכט מען ה$ט אױסעראיך

 אאס סטרײהם סינגעא םון םאראוסםען
 *טטארקע א אויםבויען פון שטערוגג א

 האבען אמת׳ען דער pא אבער ױניאן,
 צוגע־ און םונדאפענט דעם געאײגט זײ

 נרױסען דעם צו ארבײטער די גרייט
 טען22 דעם געקומעז איז װאס סטרײק,

.1909 נאװעמבער,

IX

קאנװענשאן 6צו נעהן לאמיד
).10 זײט פרץ !שיוס

 עט־ אעצטע די אין געװארען געבוירען
 מאכצן װעט מאיװאאנד מאנאםען. איכע

 קומענדען דעם םאר םארבארײמוגגצז
 דרעסמאכער. די םון סםרייק גענעראא

 םארבארײטונגען מאכען װעט קאיװאאנד
 פאזי־ געװאוגעגע אאע באפעפטיגען םאר

 קאנװעג״ שעהגע א זײז װעם עס ציעס.
 האנ• גײסטיגע א זײז װעט עס שאז,

 םרוכטבארע א זײן װעט עס ותנישאן,
 םרעה• א דיז װעט עס און קאנװעגשאן

עסען דעם צו און קאנװענשאץ. ייכע  א̂י
 האנ• איצטיגער דער פון שמחה די װעט

 דער צו נרעסער,־וױיא נאך זײן װענשאן
 דער פון *קײנער װעט קאנװענ״טאז

 ורעא״ ,17 אקאא6י םעהאען. ניט משפחה
 גע״ חאנװעגשאנם פאר א פאר האט כער

 אין דאיט, זײץ ווייטער װעט פעהאט,
 אאע, קופט פראכט. און גאאנץ םואען

 געוײגסצן די מיט פרעהעז דך אאמיר
 הארמאגיע. און אײניגקײט פון

אריין׳ געחן יאמיר קומט,
ק־ואי, איחר ח^ט אײניגקײט װאו
:רידערליבקייט װאנען פון אוז

 איבעי־א< זיך פאישיי־ײט
אנד,קײ״•אין געחן לןןמיר קוטט,

 ; האפען טרוימער׳ס ®ון *ט*דט די
 :אפײיען און דן>רט געהן ל#םױ

לגטע די ברידער־שקיאפען. ®אי̂ן

 פארגעניגען אסת׳ער
!רױכער־ען פון

םיט.ו־פסקײפ!...
םישוננ'איז קעםעל ד

JS-

HMKI > ׳

u L m i?

H i4l jjvnv  D^yoyp זײנצו .
V םוז tffj'jjtiitd o n •ומו וואם דבינים   

מע־ רױרערזרם דיזע און םינארעם. ור׳עו : 
*v«P קעפעל אמח׳מ די  tv וײז!יכער נעז  

יוערען *ננעהאי׳םעז איםער װעט ליםעט ,

 רױ• םון םארנעניגען דעם שארנרעפערען צו נעמאכמ וו־ערען און ענטשטאנען זײנען סעמעלם
גארעט װאונדערב-<ען באמת דיעזען פת סוד דער בעוען.  אױםגעצײכענסטע די איז סי

 מעש״דען ערפאדדענמ און טאדערנסטע די i עתספערטען גרעסטע די סון צונױפמישונג
 דעך ודנ־יכמען. אלע אין אױםגעצײכענט סיגארעם בעריממען דיעזען טאכען גו בענמם װערען

 טער■ זעלטעגסמע די ועשםאר^ צופױדענשמעלענדען פאר טאנאקען דדגע אלע פון אױסומחל
 פון געו םארנעמ טעהרסםען װערען קעםעלם אראמאםו בעסערען פאר םאנאסען הישע

m וי וךיל מנמי^ רױכערערס  x m o אױסגע־ םאבאקען געתליבענע ®ת גוםסקײם ודיכע די
צונױפנעםישמ צײכענמ

י .

כאפען אונםערשײד דעם אױס געפעען ױי ווען
C ײ 'י1 י a m e l s

i f w - * r  -  •it ■***riMjte:



,ווין » * ® ו צו ח w ת o t  t o o t! פוז 
ו ס ל8נםערנעש*נ אי ת ד d ד o t י זזאירקןרם ד ו י

קליװלאנד אין

 און סמוין גדויסעד דער פץ פארםרעםער נענריםט, דיפ
 ועוהױמו׳ און שפ*דן װ פיחלעו םיר יוני$ו. דדעםםאכקר

 גורל גליקליכעו דער אױםנעפאלען גראו איז אונז אויןז ווןמ
 עםפפאנגען צו איבפעדנעשאנאר אונזער פץ דעלענאםען איױ,
 אוו נרידער אונזעדע פון שלוחים וי «8 שםאדם, אונזער אין

 וױועראויפ־ אונזער פון מגװענשןו זינעם דער צו שוועםפעד,
 ר8ג ליױיס *דבסערנעשאנאל פאחרנינםעו און נעלענפעד

יוניאן. ווןדדסקדס םמפ
 שמום. דעד פון שליסעל ועם נעכען נים איױ סענען נור
 הער־ אונזערע צו שליסעל דעם אייך םיר גינען אנעד דערםאר

 דע־ נױדעד און שװעסםלד וױלסאםען, :וופען װעלכע צער,
אינםערנששאנאל דעו פון מונװענשאו מפער וער צו לענאםען
 אינ־ ױ אין אדנײפ אייער אין ערפאלג איל װינשמו םיר
 דער פון אינםערעםען וי אין און יוניאן אונזער פון פעדעסמו
םענשהײפ. ארנײפענדלר נאנצער

r דזשאינט m ,און סקױוט קלאוק 
קלװלאנד אין ױניאן דרעםסאכער

ס ל ד א ש ר ט ע ל ד ײנ ר ס ק אי ד לו נ ע ד ב פ קי א ם ו ו א ט א ק

מענעדזשער גיזנעש םשערםאן פענעחשער דזשענעדאל .
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ם מ יו עז ר ם שלעזינגער. פ ס םי נ. גווי װנ ע פ ס ײ אג  נ
םינ םי ש א איינ פנ ר ר סיני א ח פ ױ װעהלזננו צר־סר

oגמע^ג^״או אב. f f טרײער פאר אוואציע רידענדע קדיגט און געז.־:ד שוואבען צול״ב סעקרעטעד־ע־עזשורער פאד לױפען צו ךד 
 פילע — סעתדעטש־־טרעזשור^־ אינטערנעשאנאל םאר ר,אנדיראט אײנציגעד דער דוביעוקי דוד — מעמיגעימ. אן , ,
 הליװלאנד פילאדעלפיע, איו טרייד, דרעס יארסער נױ דעם אין סטרײקם אינדאדםירט און בעשלאסען רעפארמ^ -טיגע װ

 אר־ דע- פץ פארשטעהעד פראטינענמםטע פון באגריסט װעדם קאנווענשאן — שטעדבג און טרײדם אנדעדע פילע אץ און
? y 1 ' םױיד־פאחפטעהער. ודכםיגע פון און רעגידונגען סטײט פון באװעמ־נג בײטער

םאכער דערס יארסער מ פאר כאארד דזשאינפ כאײנדעדה 8-כאשליסם סאנװמשזן
 דער אין ענטוזיאזם, און באג״ססערוע פדן עטורם זעלבען דעם אוגטער

 דערזעלבער אץ אץ זיג־באװאוםםױץ און t־'b jib אםמאםםערע זעלבער
 דער זזלעזיננער, בענדזשאנדן ברודער יעלבער1ו יםים שפדםדנג, ױם־טוב׳דיגלר

 קאנ־ קליװלענדער די געעפענט ה*ט אמםערנעשאנשאל דער םדן •רעזידענם
 רע־ גרױםע פדן ק»טוענע«ן ארבײםסזאטע היםםארישע דױע איז ווענשאן,
געדוארען. געשלאםען אנזאגוננען קאםפם נ*יע ארז פארםען
פדײד, ארן לײד פון קאנװענשאן א געװען א*ז עם

 דער־ םרײד אין לײדען די חאט םען װעלכער אױף
 עס װעטען אלע פאר ױם־טוב א נעװען איז עם זעהלט.

 ארב־יםער די פון גורל דער און לעבען, דאס טײער איז
ארגאניזאןױעס. ױיערע פון און

 נרויסער א פץ קאנרוענשאן זיגעס א געװען איז עס
 און אינערליכע איהרע איבער ארגאניזאציע ארנײםער

 פון קאנװענשאן א געװען איז עש שרנאים. אױסערליבע
 דער פון רײהען די אין ברידערליבקײט א.ץ אײגיגק״ט

אינטעדנעשאנאל. נרויםער
 קאגװעגשאן דיזער אויף געפרעהם זיך האנען עס

 דער פאר געבלופדגם און געליםען האבען ודאס אלע,
 איז וועלכע אינטעתעשאנאל, שםאלצער א־ן שעהנער

 װענוױיזער א אץ םוםטער א געױען יאהרען לאגגע זײם
 באוועגוננ. ארבײםער און ױניאן טרײד גאנצער דער פאי
 עם געסט, די און דעלענאמען זײ געפרעהט זיך האבען עם

 ארכײ־ םויזעגדער צעהנדליגער די געפרעהט ױך חאבען
 גאנצ-ע די געפרעהם זיך חאט עם שעפער. די איז םער

 תחיח םון פרייז־ די נעװען איז עם באװעגונג ארבײטער
 אתא־ אן פת װידערגעמדם דער פון פרײד די חםתים,

 גרױ־ און לייסטונגען גרױסע זיך ®אר האם װאם ניזאציע,
 ארגײםער טויזענטער *עחנדליגער פאר אױפגאבען סע
א־נדוםטריע. דעד אין

 גע־ נ*ם דאדם האם פרייד, און זיג פון קאנװענשאן א אױ;: דױ און
 קאנ• א.ץ ױניאן די םצענעם. באגײםטערונגם זיגעס־און ק״נע פעחלם

 האר־ אםנזע און פיל אזוי כאקוטען האט װעלכע פ״הרערשאפם, ווענשאן
 פאר״ גײלאזם נים אבער זיך האט אוואןױעם״ עגטוזיאטטישע א־ן זױגע

 אונםער חאט פיהרערשאםט ױניאן אונזער נצח,ץ. און לויכ פץ שיכור׳ן
 ױגעש־ שאםע אין חײם״ ס׳איז pt כל איתען דאפ ״שטיד :לאזונג דעם

 וױרק־ דער געקוקט אויגען אפענע םים אװאציעש, באכייםםערטע און םוטעל
 האט אזישרעכעגננג פראקטישער מיט און ארײן, פגים אץ ייכקײש

 אינ־ דער פדן כנץ גרױשען דעס פאר •לענער אױשגעארכייס זי
 באפעםםמם און געבויט אױפםנײ איצם ערשם דארף װאש טערנעשאנאל,

םיטגלידערשאםט. נרוישער איחר פון װאתלזײן »ון גוצען פאר׳ן ײערעז
 דער אלז ױניאן דער פאר לױב־רעדעס פילע די פון ױבעל־געזאנג איג׳ש

 דער פאר אנערקענונכ פון *ײכען און גײםט איו׳ם ;װניאן־פיהרערשאאפ
 די האט שלעזיננער, כענדזשאםין פיחרער, אנעדקענטען איהר אץ יוניאן

 שאפען צו באוױזען חזמד״ פיחרער ערעתאײו זיץ אונםער קאנװענשאן,
אײנפידד דאש רעפעךענדדם, פון אײגפיחרונג די :רעפארםען ױניאן גרױסע

דער פון מםערממוענשאן דער ̂ אױ רלדע ערןמנועס שלזז^׳ס נרודעד

שלעזינגער בענחשאםיז

 קאנורענשאנש, די צו װאהל־םיסםעם פראפארשענאל פלאנםעםינען א פון רען
 אנ• רײהע א אץ באארד עקזעקדםידו דזשענעראל דער פון פארקלענעה־נג די

רעפארמען. ארגאניזאציאנס וױכפדגע דערע
קאנרוענ־ דער םץ קאםפס־באשלוסעז די אבער ױינען אלץ פון וױכםיגײר

אין ארבייטער די פון לעכען דאס אץ עקזיםםענץ די פארבעםערען צו שאן
 קאנװענשאן דער פון קאמפם־םום דער אינדוםטריע, דער

םיש־ שװעםינג טיט׳ן קאט־ ענטשלאשענעם אן פיהרען צו
נאך. עקױשםירט ער ודאו דארט איכעראל טעס

 באשלוםען עקאגאכישע אדן ארנאניזאציאנעלע חדץ א
פאליםי־ װיבםיגע אגגענוטען אויך קאנרוענשאן די האם
ליי־ א ױענען באשלרש דער א*ז דאש רױ באשדוסען, שע

אטערי־א. אץ פארט״י כאר
 און פר*יד פץ קאנרועגשאן א נערוען א-יזא א*ז עש

 ארגאניזאציאנעלע גרױשע פון קאגרוענשאן א ענטוזיאזם,
קאגווענ• א געווען א*ז עש קאמפם־פארבעד״יטרגגען. און

 רױ פץ קאגדוענשאן א און ענטוזיאזפ גליהענדען פון שאן
 א גערוען איז עש איבערלײגטקײם. קאלטער אדן היגער

קאנ־ א און יזניאניזם םרײד פראקפױשען פץ קאנװענשאן
אידעא־ די כדט דורכגעדרוננען גערוען איז װאש ווענשאן

װעלנדארדנרנ:. בעשערער און שעהנערער א פאר לען
 ■רעזידעגט פאר םצענעם באגייםםערםע פילע די

 די געשלאםען און געעפענט האט ער װען שלעזיננער״
דער• לױב און כבוד גרוים םיט איז ער װען קאגװענשאן,

אב. גענאםע פון און גרין פרעזידעגט פץ געווארען מאנם
 דער פון און “.פארװערטש ®מ רעםער דער אלם קאהאן.■

 קדאנקען פאר׳ן דעסאנםםראציעס די אינםערנעשאנאל.
 פון וועטעראן םארץ אץ דגםאן מארים עקס־פרעזידענם

אנערקעגדנג, די בארא^; אב. אינםערנעשאנאל, דער
 ברעם־ מנפא׳ן, דובינשקי׳ן, צו אוישנעדריקט האם שלעזינגער פרעזידענם װאם

 כדםגעהאל• האבען װאם ױניאדפיחרער, אנדערע אלע צו אץ נאגלער׳ן לאװ׳ן,
 פארא־יד:* גײע^ א פון עדות געזאגט האבען ,rpn? שװערען דעם אין פען
אינטערנעשאנאל• ידער־געברירענער װ דער אץ חערשם רואס גיישם, טען

 דעפאנםטראציע גררישע א גערוען אױך א*ז קאנודעגשאז צוראנציגשטע די
 אין ױידער איצט הערשם עס דדאס םאלידאריטעיט, און אײגיגקײט דער פאר
בארוענרנט ארבײםער אידישער גאנצער דער

 ווען קאנווענשאן, דער או*ף סצענעש בדידערליבע באגײםםערטע. די
 ארבײ* פרן פרעזידענש דעם פארגעשטעלם האחױג אזוי האם שלעזיננער

 אטת׳ער דער פון באוױיז בעסטער דער געדוען איז וױמבעת, דזש. ריננ, םער
 צוױי• אלע אץ איצם הערשט עש װאש םאלידאריםעבג אױפריכטיגער און
בארועגוט^ ארכײםער דער פון גען

 אינםער־ די וועם סאלידאריםןןם, אדן אייניגקײט דער אט פדן גײשם אץ
 באשלו־ קאנ־זענשאן וױכםיגע איהדע אלע פארדױדקליכען זיבעד נעשאנעל

 נורל דעט פארבעסערען צו און ידנ״אן שטארקע א אויפצובויען װיחגר סען
םיםנדידערשאפם. גרויםער איהר פץ

 warn בײנאליתי איז
מיד־ סידטאעז ליידי•. it.n r *מ«נ־ײ  י

 פליוולאנד. שסארט דשד ב.־ן יױי.־;ן ל״״ט
*V =מדימו®• טי׳ט׳ זי *r אוייד דע־ 

 גפגעםנן סיר חאם איתר װאס נאםע׳
ז בבזז גים נין א־ו מן יי  צד די

w' די ג*סיט» *ו n m in v,

o אייפז װאם n  p r אױפ־ ריכםימז 
» פח דדמ ײ  באי וחנלכע ממיהלמ, ס

urrwn מן אין םיך אד  םאנזענט• אי
 דעם םון אובערראשם באםת «ן אלד

לה נעזשזז. אשאישט -האב t* אאס ני
nv וןפודדיז #«»י• ---

 טוי• םיר פאר וזאנען פארשםעהער חנ
 האב איך וױ נעטאן, םעהר סאל זענט

ץ i םײנפ אלע י n n r ייייר• פאר געםאז 
ז » פאושז איז יעתנפאלס,  רי־ א*! מ

 — פלאםפארסע דיזןר אויוי — מן
ר פך » פארדינם וועלמר ח  אנער־ מ

m m ה»ס װ«ס ס»ו » איד. »י nmn

 *יױםגע* האם וואס ארב״ם, פ*עא אזױ
^  פון כ׳שך אין ענערנש פ־על אזוי װי

 א פארדיגס ער אז חדשי^ לעצטע די
י סך ה  מגריםוננ, דאזינע די א*ד ײי מ

 •רױםמ־ אקארשט םיר האם איהד וו«פ
ך *ופריחמ זעחר נין איר װיזען. ײ י


