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קאנפערירען פארשטעהער באארד דזש. געגען מיטלען שטרענגע % נעטט ױניאן
ארנײט mns פארלעצזנ דער

 םישיננ 8 רומען צי ױניאן דער דורך געציואונגען ו*םאסיאיײסוןן אםעריהעז
 געגעז םיזנטל^ז זײן װןזלען זײ &ז װארענען, זײ און םעםכערם די «ון

 ניזנעס־ די ארדערט נאנלער םענעדזשער — חאגדלוננ. ױניוןנ׳ם דער
 יעדען ארויפזעןנען און *לא*ן יעדען אינװעםטיגײםען צו אייחשנטס

ארבייט. חןר צו ארבײםםלאזען

סאנ־מאנזפעקםשװערס דרעם מיט
 עס — אגרימענט. דעם א*חי&ען ז#לען זײ אז זײ פון פארלאנגט ױניאן די

 דער רוען שעפער ױגיאן ניט און ױניאן צוױשען ליניע קלארע א זײן םוז
פארשטעחער. ױגיאנ׳פ דער זאגען אן, זיך הױבט דרײװ

ט, פון רלעצונגno רי ב״ או אד  װאס װ
 אהן שעיער םיאע אין אגגעגאגגען איז

 איצט װערט ױניאן, דער םון וױסען דעם
 שריט אױןי ױדאן דער סון נעשטערט

 נאו איצט, האט ױגיאז די סריס. און
 און תאאוק דעם פון סיטינג סטעף דעם

 אוגעהאי־ איז װאס דיוױזשאן, דרעס
 װעיכען אין װאך, לעצטע געװארען טען

 :אג־ םעגעדזשער און שאעזיגגער נרודער
 אױס• און געגוםען, אגט״ל האבען לער

 םעטיגסייט, סאר *ראגראם א נעארבײט
 שאפ, יעדעד דאס פאאיסי א אגתנוםעז

 סעז אז װערען געפוגען װעט ov װאו
 אפגע־ זאל שםיק, סון דארט אדבייט
. אפלימונגמן שום אהן װערען סטאפט

 דעם סון מענעדזשער םאזער, ברודער
 דענארט״ אםעריקעז און אינדעסענדעגט

 אײגיגע אפנעסטאםט שױן האט םענס,
 ווערט װאס שאפ, יעדזנד און שעטער,

 צוריתנעשיקט ניט װעדט אפגעסטאפט,
 בטלעבאס .דער ביז ארבייט דער צו

 גיט און פײן א באצאחלט ניט, סעטעלט
 ארױם־ ױניאן דער פון םארלאנג א נאך

 דעם סון םלאכות בעל ■אר א צוזעצען
 אז םארזיכטיג זײן צו כדי אפיס, ױניאן

 שאפ אין וועלען קאנדישאנס ױניאן די
װערען. אסגעהיט

 בײשסיל א געװען שוין איז װאך די
 באלעבאטים די װאו שעאער, אזעלכע םון

 װעלען זײ און סײז א באצאהיט האבען
 דער םון םלאכות בעל ארויסנעמעז םוזען

 די ׳איז סאסירט האט אזוי מניאז.
 260 םון בראדערס, שוױינאד סון שעסער
 פון שמלאר, דזש. ;סטריט םע39 װעסט

 ל. ב. ל. סון און סטריט טע25 װעסט 107
סטרים. םע39 װעסט 315

 ״איז אסאסיאײשאן אמעריסען די
 האנד־ שטרעגגער דירעהטער רער דורן־
 געצװאונגען געװען ױניאן, דער סון לוגג

 םעםבערס א^ע פון מיטיננ א רוםען צו
 זוערען םוזען זײ אז געװארעגט זײ און

 ?א־ גארגיט װעט זי וױיל לייט, םעהלער
 זועט שאפ א װען ׳פעלע אין אןט גען

 שטיק. סון ארבײטענדיג. װערען געכאפט
 האלטען האגען שאפ אזא װעט ױגיאן די

 װעט אויסגלײכוגג אן ביז סטרײס אין
 וועט באלעבאס דער און װערען געםאכם
 די חאבעז דעריבער לײדען. דערװײי

 אסא־ אםעריקען דער סון סארשטעהער
 באלעבאטים זײערע געװארענט סיאײשאן

 די סטא&ען זאלען זײ אז מעםכערס,
ײ־ בעסער מערען און ניזנעס שטיק״״ ^ 

באלעבאםים. טישע״
 םו| סיטינג, ססעןי לעצטעז דעם אויף
 גע־ םאל פאר א שוין האבען מיר װעאכען
 גאגלער םענעדזשער אויך האט רעדמ,

 צו .אײדזשענט ביזנעש יעדען געארדערט
 ארױם״ און שאפ יעדען אינװעסטיגײטעז

 סיאכח, בעל ארבײטסלאזען יעדען זעצען
 מאשין לײדינע א זײן װעס עס נאר װי

 אװערטײם קיין ױן.0ביגעל־ב א אדער
 נעארבײם טארען ניט שאפ הײן אין װעט

 א זײן יועט עס װי <אנג אזוי װערען
 װעם םילאכה בעל « װאו פיצא״ן, לײדיגער

 דער ארבײט. דער עו ארויסגעחן האגען
 שטרעכג ײעם ארבײטס־טאג ־טא<ינער5

וחזיעז. אפגעהיט
 דאם האבען אײדדטעגטס ביזנעס די
 אכ־ איז ערנסט םיט אויםגעגופען אלעס
 ערםאלג םיט זעהן איצט וועלען און ״טונג

ארבײט. די דורכפיהרען

 אגרימעגט פון באגײען דעם זיגט
 ערשטער דער איז יאהר, אעצטען םון

 דרעסםאכער דער צוױשען ?אנםערענץ
 די סון אססאסיאײשאז די און ױניאן
 די און סאב־םאנוםעקטשורערס דרעם

 אפגעהאל־ יארה נױ פון גןאגטראהטארס
 ױלי, טען9 דעם םאנטא:, נעװארען טען
םעהאליין. חאטעל אין

 אפגע״ ספעציעל איז האגפערענץ די
 צו צװעס רעם םיט געװארען האלטען

 ױניאגיזי־ װענען םראנע די באשפרעכען
אינדוסטריע. די רען

 האנטראיד די פון םארשטעהער די
 מיט םיטיגג דעם געעפענט האבען טארס

 שװעריגקײטען, זײערע םון שילדערונג א
 די דאנק א אויסשטעהן םוזען זײ װאס
ד דער אין שעפער ױגיאן גיט פיצע  אי

 די אז געםאדערט, האבעז און דוסטריע
 ארגאניזאציאנס אן אנפיהרען םוז ױגיאן

 ױניאן ניט די ברענגעז צו כדי סאמפײן
האנדישאגס. ױגיאן אוגטער שעםער
 גע־ האבען םארשטעהער ױניאן די

 א מיט מאנוםעסטשורערס די ענטםערט
 די דאס באשולדיגונגס־אקט, שםארקען

 ליײ זײ װעיוכע פון ^װעריגקײטען, אלע
 דעם דורך שוילד, אײגענע זײער איז דען,
 האנט־ דעם :אך ניט סומעז זײ װאס

 איעמאל האט אסאםיאײשאן די ראסט.
 זײערע םון אויםצודרעהעז זיך געזוכט

 בא־ א פאר פארםליכטונגען. אײגענע
געבראכט, פארשטעהער די האבען װײז

 געװען איז אסאסיאײשאן די װעז אז
 קאט־ ױניאז אױםצונעהםעז םארטיג

 געפעחלט אלעמאל האבען פליינטס,
 ביזנעס ױניאן םיט םיטצוגעחן ^וירסס
 שעפער, באטרעםענדע די אין אגענטען

 האטפלײגטס געדארםט האט סען װאו
שליכטען.

 אי• אויך האט ױניאן די מעהר, נאך
 די פון רעזולטאט א אלם אז ב^רצײגט,
 געחפען האט ױגיאן די װאס סטרייקןן,

 האלב א או! יאהר יעצטען דעם דורך
 נייע צוגעקראגען אסאסיאײשאן די האט

ה בעסטע די מעםבערס. א  די ײאס ז
 די האבען #טאן קענען סאנטראקטארם

- איז געזאנט, םארשטעהער ױגיאן ב י  או
 םאר־ ױניאז, די (וי פוגסט זײנען, זײ

 ארגאניזאציאנס־ דעם אין אינטערעסירט
 דער םון םעםבערס די םוזען דאן דריױו,

 אגרי־ דעם אםהיטעז זעהן אסאםיאײשאן
 קיארע א זיין זאל עס אז כדי סענט,
 ױניאן ניט או? ױניאן די צװישען יליניע

אן. זיך הױבט דרײװ דען װען שעםער,
ױגיאן, דער םון פארשטעהער די

 * קאנ• אין גענוםען אנטײל האבען װאס
 שלעזינגער, ברודער געווען זײגען םערענץ,
 אנטאניני, שפילמאז, װאנדער, נארלער,

 פרולינג. אוז רײזבערג ברעםלאװ,
 געװען זײגען זײט באסעס דער פון

 איזי־ פרעזידענט; סיילבערט, דזשײהאב
 לאנג־ נארוױק, און מעגעדזשעד ׳אגרי דאר
בירענבוים. און האטץ כאן,

 g פארלאננען ארכײטער דײנסאום שאנפדעאלער
אינםעדנעשאגאל דער פון טשארסער

 אץ דורכגעפיהרט דרילס פײער ערשטע
שעפער דרעס כאסטאנער

 אײנצופײה־ רעםארםע די געצװאונגען זײנען זײ אבער דך קװײנקלען נאסעס
 גיט םעהר זיך וױל געזעלשאפט״ ״פראלעמארישע באסטאנער — רען.

 צענדליגע די איגנארירען סטארם״, ״רעדואלוציאנערע זײערע צו צוהערען
 ברע־ ירניאן די װאס הערען ניט קוםמ קײגער און ליפלעםס םויזענדער

זאגען. צו האבען כערס

 אר־ םיז גרופע באדײטענדע :אנץ א
 רײגהאוט די אין ארבײטען יװאס בײטער,
 זײנען קענעדע, םאנטרעאל, פון שעפער

 אין םיטינג א אױף צוזאםענגעקומען זיך
 העדסװאדערס, רינג׳ס ארבײטער דעם

 םאר־ האבעז און סטריט, םײן 4435
 ארבײ־ רײנהאוט פון לאהאל א מירט
 נעװען־ זייגעז םײטינג דעם אויױ טער.

 אננע־ זיך האבען אלע און םענער 65
ױניאן. לאקאל איז שלאסעז

 טיטינג דער נעוזארען איז געהאלטען
 מאגט־ די םון אויפזיכט דער אונטער

םיט ארנאניזאציע, קילאוקמאכער רעאל

 דער און טשערםאן, אילס איטאן ראבערט
 םארביגדען צו געשטימט האט מיטיגג

 נלײר און איגטערנעשאנעל דער םים זיך
טשארטער. א פאר שיהעז
 ער־ זײנען באאםםע פאלגעגדע די
טשער• ראקיטא, ס. :געווארען וױילט

ז. װײס־טשערםאן; שיפ,מאז
 #דעגבי ב. סעסרעטער, רעקארדיגג בלום,

סעסרעטער. פינאגם
 זײגען באארד עקזעקוטיװ דער צו

 לױ ם. לאזארוס, ב. נעװארען ערװײלט
 ם. און לעװיטאן .ל שאלדער, ב. ׳אים

װעגנראוי.

 מענעדזשער פאליאסאװ, סאיל ברודער
 באאח־, דזשאינט באסםאנער דער םון

 און סלאוה די אין »ז אונז, באריכטעט
 געײא־ דורכגעםיהרט זײ שעפער דרעס

 טאנטאג, דרילס, פאר ערשט די רען
 אױםזיכם דער ױניד־אוגטער טען25 דעם
 סאניטארי און באארד דזשאינט די םון

ענגלאנד. נױ םון קאנטדאל
 און באארד דדןזאינט סאניטארי די

 םארשידעגע 5 פון באשטעהט גאנםראל
 אסאסיאיײ פאנופעקטשורערס גארםענם

 די און ױניאז די באסטאן, םון שאנס
 איז קאלמען װ. דזשארדזש פאבליס,

באארד. דער םון טשערמאן
 זיך סוױינקלען באלעבאטים אײניגע

 םוזען זײ אבער געשיכטע, דער װעגעז
 ׳םאדפליכטונגען אײגענע זייערע ערפילען•

 םײער ערשםע די אגרימענם. דעם אין
 פלארענס םיס דורכגעםיהרט האם דרילס

 סאנײ די םון דירעקטארין לוסקאםב, ה.
 סאל• ברודער באארה דזשאינם םארי

 פאר־ דער דארטען איז װאם •אליאסאװ,
 און אינםערגעשאנעל דער םון שטעהער
 װאס םעקענדרױ, ז. עדװארד חעפםײן

 םיכד א צײט יאהר 35 םאר געװעז אי?
 רע־ םייער באסטאן דעם םון גליעד

 כאשעסטינט איצט איז איז פארטםענם,
 אינסםראק* געבען איז באארד דער ביי

דרילס. פײער די וועגען שאנם
 דעם אויזי סא., דרעס באראז די

 נע־ איז בילידנג, דער םון םלאר םען9
 סא־ די וועמצן כײ ערשםצ, די ווען

 רי װיזים. א אפנעשםאס האם םיםע
 באזוכט זײנען װאם שציצר, אנדצדע

װאחנן  די וײגעז קאםיטע, רער פון ני
 םילער פאםפאגי, סאםםאם וחנן קאלפעס

 םעםױ און דרעס דײמש מאסאער, tאו
 די םון יראגראם די קידעםסקי. און

 אילרי •ראפטישע און .אינםםראידפאנם
ד תרכגעםיחרם איז װןוס סםראצמם,  נ

tru m זײנען ישאפ צרשםעז חנם אין

vvm vc"n. װי m v i  M* Df•י• ®ווייײ

m װ״  jm w

 אג״ די אין געװארעז דורכגעפיהוט אויך
 נע־ װעט זעלבע ואס אוז שעפער דערע

 און קלאוה אלע אין טעגליך װערען טאן
שעפר. דרעס

 װענען אײך באריכט איך װעהרענד
 פא־ ברודער שרײבט דרילס, פייער די

 באדיכטען אויך אײך איך װיל ליאהאװ,
 קאםוניס־ די װאס פאסירוגג, א װעגען
 גים נעוױס זיך האבען כאװײרים טישע

םרעהען. צו זיך װאס םיט
 שרײבט — םסתמא, האט ״איהד

 דעם איץ נעלעזעז פאליאסאװ, ברודער
 פאר־ גרויסע אז בלעטעל לןאםוניסטישען

 א פאר געםאכט װערען בארײטונגעז
 ארבײטער גידעל אלע םון מאס־םיטיגכ

 אפגעהאלטען װעט װאס באסטאן, איז
 םאס־ פון אױ-פזיכט דער אונטער װערען
 ליג, עדױקײשאנעל ױניאז טרײד טער׳ס

 נױ םון הײםאז, ײי סטארס אזעלכע און
 זײ װעםען וױיםבארד, כיר. ארן יארס,

 םיהרער דעם אלס אדווערםייזט האבען
 ריײ װעי^ן ארבײטער, טעקסטיל די םוז
 װעגען און רעװאלוציע דער װעגען דען

אלעםען. פון און אלעס
 געװארען גערוםען איז םיטינג דער

 און ױלי, טעז5 דעם דאנערשטאנ, םאר
 דעם םארםלײצט האבען קאמוגיטטען די

 רופענ־ ליםלעטס, טאנען מים םארסעט
 גרויסען דעם צו הארעפאשנימעס די דיג

םיטינג. ״היםטארישען״
 םאר־ זײן אודאי םוזם איהר נין,

 װעל רעזולטאטען... די אין אינטערעםירם
 אז קורצעז, אין גאר םאכעז אייך איך
 סיםינג צום קײנער אבסאלום איז עס

 געשטאר־ איז םיטינג דער געהוםען. ניט
או בען  נע״ געבױרען איז ער אײחנר נ

 םאגען די י1אוי קוהעגדינ ניט װארעז,
 םארשפרײם איז װאס ליטעראטור, םון

 קא־ צוגעזאגםזנ אלע די און געױארען,
״נאיסעז״. מוניסםישע

באםאנעז, נאכאסאל דאס װיל ״איך
 די םון אפילו םײנוננ אלנעטײנע די אז

 אז אנהענגער, קאםוניסטישע נעםרײסםע
 םאסעךםיםימ זייער םון הרכפאל דער
 זיך שעםען אלײז זײ אז גרױם, אזױ איז

 דער אז געזאגם, ווערם עס און אזש.
ױגיאך ױיער ענדצ^ױן די איז כדםינג
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לע8 מיט אױין זיו ווארפפ 22 לאהאל דרעס
מםפײן *רמנתאמגם נייעס אין הרקפסען

- •
ארבײט דער נאך באלד מאנטאג ‘פאר גערוםען םיםינג םעטבער אקטיװער

בילדינג. באארד דזשאינם אץ
 שױן זיך האט 22 לאהאל דרעס דער

 זײן םיט אויסגעצײכענס אײנםאל ניט
 אר־ לעבעדיגער א מיט און קאכיפסלוסט
 ביז צוריק, לאננ ניט ביז גאגיזאציע.

 איז איבערקערעניש, ?אםוניסטישער דער
 םען קאן געװען, אץיױנ סאכער דרעס די

 אידײ דער אויף אװא־נגארד דער זאגע׳ן,
 איז יזניאן די נאס... ארבײטער שער

 קאכיםס־םע־ איהר פאר באריכיט געװען
 טרײד־ דעם אויױ עררײכונגען און חיגקײט

 פראגרעסױוען דעם םאר געביט, ױניאן
 ױג־ דער איז אאעטאל האט װאס גײסט

 אפרוםען איהר םאר איז געהערשט יאן
 םע־ דער אין ברײט־הארציגסײט םיט זיר

 ארבײטער אלגעסײנער דער םון טיגקײט
באװעגוגג.

 יענעו נאך בענקען םיטגלידער די
 די האבמן קאםוניסטעז די אײדער צײט

 נאך לעכצען זײ צעשטערט; ארגאניזאציע
 בא־ זײנען איז ארבײט ארגאניזאציאנס

 ארגא־ םון מאכט די אז איצט שלאסען
 איצט רעדט מען וועלכער 1םו ניזאציע,

 אנהויבען מניאן דער אין זאל פיל, אזוי
װיריזליכסײט. א װערעז
 זיך האט לעבען נײעם םון שטראם א
 דרעס דער אין םיהלען אננעהויבען איצט

 ארגא־ גרויסען זײער ערב ױניאז, םאכער
 סעקרעטער, דעד קאםפיין. ניזאציאנס
 אק־ די רוםעז איז טעטיג איז שפילמאן,

 װײסי• םיםינגען. צו םיטגלידער םיװע
 םאשסאװיטש און רײזבערג ירעזידענם

 אטענ־ װאס איידזשענטס ביזנעס אלע אח
 םיטינ- די אויזי חנפארטמענט דעם חגז
 חאב*ן םיטנלידער, אסטױחנ די םון גען

 אר- אלע םיז דעטאלעז די אעערמנמנבען
 אק־• ערשםצר דער פלענער. גאניזאציאנם

מ םױחנר םי א פי אז -M יחגס ס#רס •ון. - - - - -— - - — - A ■ ■

 ביל־ באארד רזשוינט דער אין ארבײט
 םאר ארויםנעשיסט װערעז בדיף דינג.
 דארםען יוחנט בריף יעדער צװע^און דעם

 צום זאל מען כדי װערען מיטגעבראכט
ארײנלאזען. מיטיגג

 געהליבענע םון םיטיננ אקטיװער דער
 זײן װעט טוערם ױניאן אהטיװע אמת׳ע

 אר־ אסטױוער צו ארײנםאר ערשטער דער
 אױם דריקט םיטיגג, דעם אויױ בײט.

 נימ װעט האםנונג, די שפילמאן ברודער
 ױניאנ־ אסטױוער טרײער אײן סײן םעלען
 בא־ אײנציגער יעדער םארקעו־ט, מאן.

 דעם אויןי װארט מיטנליד װאוסטזיניגער
 ראט זײן געבעז צו ױניאז דער םון רוױ
 דים״ א װי זיך אנשליסען צו טהאט, איז

 ױגיאן־אר־ דער אן סאלדאט ציפלינירטער
 אויפ־ ארבײט דער אין העלםען און םײ

 פזן סוף א םאכען אוז ױניאן די צובויען
 אח מרײד אין הםקרות װילדע אלע די

 טעם דעם םארזוכעז צו װידער אנהויבען
לעבען. ױניאן װידקליכען א םון

w נרוסלינער אמנ p
םאמו/אדפםעוסזאם

̂ם אנאנםירם, באארד דזשוינט די  ד
 ברוקצי• חנר וחנם ױלי טען15 דעם ארום
 מאננד 19י17 איז נעםינען זיד אםיס נצר

עוועגױ. ריאל
 דאם ®ח אדרעס םריהערדיגער ד*ר

 יװ• םאגטראס 106 אין געוחנן איז אםיס
מאוי וואס ארבײטצר

ױניאן װארימרס נארםענפ ליױיס אינפמתעשאנאל חןר פון ז8ארנ אפיציעלער
PRICE 8 CENTS,1928 ױלי, םער27 ®רײםאגJersey City, N. J.,, Friday, Ju ly  27, 1928

ז איז *חמצימפ־דױױו גוױסעו אה מ
זדתפ־ש אי r אץ סן o נאנג
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 טען16 דעם מאנטאנ, װ^ה לעצטע
 אדגאנײ דער *נגעהױבען זיך האט מלי,

 תלאוקמאכער, די םון זאציאגס־קאמפײן
םאג הײנטיגען און  האט טען,23 דעם םאנ
 ררעס־ אינטענסיװער דער אנגעהויבען זיך

 איז ?אםפײן דעם םאר קאםפײן. מאכער
 אפנעהאלםען טען,12 דעם דאנערשטאנ,

 די םון םיטיננ גרויסארמיגער א נעװארען
 אױדיטארױם״ דעם איז לאקאל־קאםיטעס

 אונטער אינטערנעשאנאל דעד םון האל
 דער הױרצםאן, ברודער םון םארזיץ דעם

 און ארנאניזאציאנס־ דער םון טשערםאן
םראפאגאנדאמןאםיטע.

 ברודער אדרעסירט האבעז םיטינג דעם
 בײחו נאגיער. ברודעד אוז שלעזימער

 ײ אױף אםגעשטעלט זיך האבען רעדנער
 דורך ארבײטער די םון נויטען און לײדעז

 די און אינדוסטריע דער אין כאאס דעם
 ב-עי־ קען גלײכגילטינסײט װאס םאיגען

 אוים־ און אויםגעםאדערט האבעז און גען,
 פאר־ א אנזועזענדען יעדען אין געװעטט

 אנצוהוי־ טעטיג, װערען אגצוהויבען לאגג
 אנגעפלאדיעטע די אתאניזירען בען

 װיחנר זאל ױניאן די כדי םקעב־שעיער,
 אינ״ דער אין פאליםיס דיחטירעז קענען

איוז• אין געטאן עס האט זי װי דוםםריע

 קאוט אינפענט אז סטױק גענעראל
באשלאםען נשטימיגאײ טױיד

 פלע- אויםצוארבײמען םולם»כט געגעבען 91 לאקאל פון באארד עקזעקומיװ
 ורערעז• געחםען זאל סטרײק דער ווען טאג דעם באשליםעז צו און נער

 די — אױגוסם. טען1 דעם זיך ענדיגט באלעבאטים םיט תאנטראקט
 אץ ניט־ארגאנזירמע די ארגאניזירען צו זײנען סמרײק פון םאטיװען

 םאר־ אנדערע און ארבײטס־װאך -שטונדיגע40 די אײגצופיהרען מרײד,
סטרײק. םון םיוזרער הױםט דעד גרינבערג םענעדזשער — בעםערוגגען.

 ענטױ איבערגעםאסטער, גרויסער, א
 װאם ,91 לאקאל םון םיטינג זיאסםישער

 איגטער־ אין געװארען אפגעהאלטען איו
 אײנשטי־ האט אוידיטארױם, נעשאנאל

 דזשענע־ א ארויםצורוםען באשלאסען מע
 און קאוט אינםענט דעם אין סטרײס ראל
 פון סלײדער אינםענט אגדערע אלע אין

טרײד. גאנצען דעם
 ברודער אדרעסידט האט םיטינג דעם

 םון וױיס־פרעזידענט גרינבעמ, העררי
 םון מענעדזשער איז אינטערנעשאגאל דער

ד איטאליענישער רער און ,91 יאקאל  בי
 םון רעדע די ליקארםי. אײדזשענט נעס

 א ארויסגעבראכט האט נרינבערג ברודער
 אנ״ אלע און באגײסטערונג באזונדערע

 םיטינג איבערנעפאקטען כײם וועזעגדע
 אײן װי אלע און אויםנעשטעלט זיר האבען

דזשענעראל א םאר געשטיםט האבען מאן

 ״אװפוטײס״ און שנוז
װערן מאדנײפ ניט פאר

ב»ארד• דזשאינמ פון װארגוגג «
ט י#רקער גױ די שאינ  װא״ באארד ח
 ניט םאכער דרעס און קלאוק אלע רענט

 שע־ די אין אוחגרטײם סײן ארבײטען צו
ױניאן. דער םון ערלויבניש אן אהן פער

 איר־ זאל אוםשםענדעז קײנע אונםער
 טוםען ארבײטער ױניאן װעאכער גענד

 דער צו זונטאג אדער שבח שאפ איז
^ !ארבײט
 מוז ארבײםס-װאר שטוגדינע 40 די

 םיטגלידעד, װעחנז. אפגעהיט שטרעגנ
מן זיך וועלען װעלכע  איבערצױ ערלוי

 יועלען ױניאן־רענעל, דעם אט טרעטען
 גרי־ דער פאר וועחנן נעבר^גט זיכער
באטרעםענחנ זייעחנ םון סאםיםע װענס

_ , יאקאלעז.
שגקט: און^^וחנרי װגםאנ שבת, ניו
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 אין רעדע ליקארםי׳ס ברודער סטרײס.
 גע־ דעם געםאכט אױן־י האט איטאליעניש

אײנדרוק. העריגען
 האט — םיםיגג, דעם םון צוועק ״דער

 רע־ זײן אין געזאגט גרינבערג ברודער
 א םאביליזאציע, צו רוף » איז ־— דע,

 אין סטרײק נענעראל א םאר צוגרײטונג
 װאס טרײד, קאוט אינםענם גאנצען דעם
 קאוטס אינםענט נאר ניט ארײננעםען װעט
 קלײדער־אר־ אי^םענט אנדערע אױך נאר

 גרינבערג בר. האט — נלויב, אין בייט.
 צװי־ סענטיםענט דער אז — ערקיערט,

)2 זײ® אוי^ (*לוס

יאהרען. בליהענחו רע
 מיט האבען קאכױטעס לאקאל איע די
 באזונ־ א מיט און האםנוגג םיט בטוזון,
 די אז געווארט ױגיאךענםוזיאזם דערען

ת  ארגאניזא־ דער ווען שלאגען זאל שטוג
 עס אנהויבען. זיך זאל קאםפײן ציאנס

 אר־ די װי טעג פאר א בלױז איצט איז
 רעש׳ט עס און אנגעחויבען, זיך האט בײט

 ארגאניזאציאנס״ דעם םיט שויז סאכט און
קאםפײן.
 דזשאעט םון אפאראט גאנצער דער
 באוועגוגג. םיבערישער א אין איז באארד

 איז דיסםריסט דרעס און קלאוק דער
 םיט חענדבילס^ םיט אויםגעטרײםעלט
 קאפי־ די כױט עיקר דער םוירקולארםיאון

 שמ־ די ארונטערנעמעז קוםען װאם טעס
 די אוגטער ארבײט מען װעלכע אין פער

באדינגונגען. ערגסםע
 פען װעלכע צו שעםער, אלע די װעגען

 ארונטערצונעמען, ןײ קאםיטעס שיסם
 קאמפלײנען אלײן ארבײטער די קומעז

 ארגאנידרען; זײ זאל םען םארלאנגעז און
 שוין :ניט חידוש תייז גאר איז עס און
 האל־ ארבײטער די אז יאהר פאר א םון

 פאר א םון שוין ;לײדען אײן איז טען
 אדװענ־ נעמען באיעבאטים די אז יאהר

 רײסערײען, אינערליכע זײערע םון טעדזש
 דאש נוצען און גלײכנילטיגקײט, זײער םון

 װען איצט, און װעגעז, זײערמ םאר אוים
 ארגא־ םון מאמענט דער נעסומעז איז עס

 —וױדע םאר סיגנאל דער ווען ניזאציאן,
 רױ נעװארעז, געגעבען איז אויפבויאונג

 מאכער דרעס און קלאוק די װידער מעז
 דער םון דוף דעם פאלגען און שכל צום

 נע־ מאכער דרעס און הלאוק די ױניאן.
 ברודער םון אפיל־זוערטער די ערנסט מען

 בא־ זיך דארף אײנער יעדער ד$ס נאגיער,
 ארגאני־ דער םיז טײל א איס טראכטען

 איע מיט חעלםען איז זאציאנס־קאםיטע
 װיי־עי־ העלפען און ארנאניזירען כחות

 ױעט דאפ־ װען און ױניאז, די אױםבױען
)2 זײ■ ווויןו (׳ילום

 דער װארענט הפקרױנגען, ױ פה ודיכט
קלאןקמאכער m נאארד דזשאינט .

 װאפ רואיױרען, מעהר נאך אײך װילען װאם חברח די צו םענט קיץ נימ גימ
 אײער פון עקזיסםענץ די און עקזיםםענץ אייער אונטערצוגראבען זוכען

פאםיליע.
 אלע װעז צײט« איצטינער דער אין

 אנגעשטרעננם זײנען ױניאן דער םון כחות
 און ױניאן אונזער אױםצובוחןן וױדער

 אין עקזיסטעמ; אונזער אוחגסשםעלען
 בעל־ יעדער ווען צײט, איצטיגער דער

 ארױם קוםם טרײד אונזער אין םלאכח
 דעם אויוי אויגען אנגעשטרענגטע םיט

 זאל װאס קאםפײן חנם אויף און סיןאן
 םיז מאכער דרעס און קלאוק יד ראטעווען

 צום הילוי א זיין זאל װאס אוגטערנאנג,
 סאכד דעם דורך זאל ער אז םלאכה, בעל
o סיזאן דעם פוז פײן m ,און געניםען 
 קאםיײז חנר זאל צײם זעלבער דער אין
 אר־ גרעסעחנז • םאר צוברייטוננ א זיין

 ~ םיזאן נעתסטען גאניזאציאנס־קאםפײ!
 האבען צײט, דער אין איצט, ■ונהט אט
 די אין םארשירײמ חםסר-יונגען די דר

 תחרובחו » שאפצז צון זוכען און נאסצן
אויםצוגוד ווכצן און סקצבײת^ » סיט

 סענטי־ דרײסינ אן דאלארדיגע דרײ רען
םלאכות. מנל דערשלאנענע די םוז גע

 האט חברה דער םון אײנםלוס דער
 קײן איז באדײםונג קײן ניט אםילו שוין

 די םון םײל גרעסטער נאר דער ;חאפט
 שוין וױיסען םאכער דרעם און קלאוק

 חברה, דאזינער דער םון כאראסטער דעם
 ײעל̂ע הםסר־ױנגעז דיזע אז שוין װײסען

 אפשטעלעז נים זיך און שעםען ניט זיך
 שטערען צו אום ערגסטע דאס םאר אםילו

 אין אײנצוםלאנצען און אינםריגירען אוז
 :אי פעסימיזם. םיז גיםט דעם יעחנז

 צוליב ױניאז די האם דעסםוועגען םון
 םלאכות בעל בלאנדזשענדע אײניגע די

 פאא־ די איצודרוקען נויםיג םאר געסונען
 קלאוסםא־ די ראם װאס ווארנונג, גענדע

 גאסען־ױגגעז די אט םון װײכען צו כער
צרעת. נגע א םון וױ

ײ• 4ואי (אלופ )9 ז

 יאהד8ח פ8•ח חויז ױניםי
 אין סיזןן נדעסםעז דעפ

נעשיכסע איר
פארברעעען לײמ ױניאן הוגדערטע

 אין װאכען פאר װאונדערבארע א
 זוסער־״אי־ פראכטפולער אונזער
בערג. רידזש כלװ די אין מעניע״

 גוטע א אז טען, זאגם אוםזיסט ניט
 אנעײ סרינען םוז אױםםו גוטער א זאך,

שיעטער. אדער םריהער סעגוגג
 איײ אונזער םון םיטגלידעד בלויז ניט

 לאז א האיאהר זיך האבען ױניאז גענער
 שעה״ דער צו הונדערטער די אין געטאן

 פראכט״ די אין הויז, ױניטי גרויסער נער,
 סענםילוױײ םון בערג רידזש״ ״בלױ םויע
 װאס ארבײטער, הונדערטער נאר גיע,

 כא־ ארגאניזאציעס, אנדערע צו באיאננען
 חידוש א פיאץ. דעם פשוט לאגערען

 דער טאקע דאן איז הויז ױניטי ? עפעס
 בעסט־אײננעארדענ״ דער איז םײנסםער

 זיך סען ארכײםער אן ײאו פלאץ, טער
 םארכרענגעז סעז ער װאו אױסרוהען, גוט

 א באתװעםליכקײטעז שעהנסטע די םיט
 ביסעל א אנקלײבען און װאכעז, פאר

 דער אין הארעװאניע װײטערע םאר כחות
שטאדט. גרויסער

 םון הויז ױניטי איז מעז גיט עסען
 פלאץ דער איבערגענוג. און בעסטע, דאס
 הא- א וױ געװאיען אײנגעריכטעט איז

 די״װאס און קעמפ, א װי אױך און טעל
 דרויסען, צײט די םארברענגען צו ליבען

 דעם אויף לוםט, זיסער שעהנער דער אין
 און זיך שיפט מען װאו טײך, גרויסען

 דער סיט טאן דאס קענען זיר, באדט מעז
 אויםזיכט דער אונטער הרחבה, גרעסטער

 אנװײ־ און דירעקטארס בעסטע די םון
 רײכע די קאנצערטען, זײ זזײנט זערס.

 אונטערהאל״ ליטעראדישע די לײברערי,
 בא־ דער ״דענסעס״, שעהנע די טוננעז,

 סען װאו — ארקעסטער גײסטערענדער
 זומער־ ארבײטער אן אין געםינען עס םען

 פרײ״ מעסיגע זעהר םאר גאר און פיאץ,
>' ױניטי איז פארלאנגט מען װאס זען

 די װאר יעצטע איז טאקע דערםאר
 אימןרנעפאסט, אזױ געװען הויז ױניטי

 ״רעדזשי־ סטאפעז נעסוזט האם מעז »ז
 און יארס. נױ איז עולם דעם סטרירעז״

 םון םענעדזשטענט די זיך װענדזגט איצט
 בעלנים צוקינפטיגע אלע צו הויז ױניטי
טי:׳ א״ן סאהרען אויף  םארשרײבט ױני
 אויב שנעלער, װאס און באצײטענס, זיד

 װאכען פאר א םארברענגען װילט איהר
 באגרע״ איז צײט די־ !הױז ױניטי אין

< דא זײנען אפליקאנטען און ניצט  ם
 אינםארםאציעם איע פאר זיך װענדעט

 אינ• דער םיז אפיס עדױקײשאנאל צום
 וועםט 3 יאמן, נױ איז טערנעשאנאל

 ,2148 טשעלםי טעלעםאן סטריט, טע16
 לאנגען סײן אין ניט עס םארלאזט איז

באנס!
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^6 נוםער .גערעכטיגקײט״,
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 ת. — באארד דזשאינם ®ון םיםינג .3 זײט
 דזש• — דרעסמאכער « ד װאנדער.

םםיעלפאז.
 — צײם דער פון ■ר*בלעמזגן ױניפו .4 ײט1

הורינסקי. ם.
ט ײ ן .5 ז א פו אג ק  םןןראנ״ פון א. ש. — שי

נײעס. 82 ל#קאל קירזשנער. א — םיז
עדיםארזעלס. .6 זײט
 לאנג ה. — א8אייר* פון בריען* .7 זײם

װהילער. .1 — און גןןם
 לןן־ עעלישע \רעגען באשלוס דעי .8 זײט

װײס. א• ש״ — קאלעז
 — סײנונגזנו שפיםען, בריעןי, .10 .9 זײמ

 י. ײײנער׳ ה. אנדזשלעסער. אאס א
יןאבאקאװ. סעם נ^אסמאז׳

*דײ. אלוגאנן, נײעס, .12 ,11 זײם
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 פאד פיל8ה«דצינען 8 נפ8ם שלעזיננעו נחחןר
 מסאל אױף ןרנאניזמיאנס־ודייוו דעם

טיםיננקן םעםנ&ו 9 אװ 2
 םיגי — שלעזיגגער. זאגט *רגײמער-בלומ׳/ םיט זץי שיללען ,גאסעךױנגען

 זײער ®ון עצם דעם ®ארלױרען קלאוקםאכער די האכען דיסםשארדזש דעם
 צוגרײטדנג א אץ סיגגאל א איז ארגאנמאציאגסידרײװ דער — לעכען.

םעםבערשי•. דער p® אפלאדירם װארים װערם — .1929 ®אר קאםף א צו
 ד• חאנען ױלי, םען23 דעם םאנטאג,

 נוט* 2 אפגעהאלטען 9 און 2 <אק«יען
 םיטינ- ביידע אױוי םיטינגען. גאזוכטע

 שיע־ וױים־יחנזידענם גערעדט חאט גען
 אוגזד רעדע זײן אין זיד האם און זינגער

 אין לאגע איצטיגער דער אויף שטעיס
ױניאן. דער

 װי אנגעוױזעז האט שיעזינגער בר.
 םיט׳ן זיך ש«ילצן הפסר־ױגגעז די אזױ

 דרעס־מאכער. און מלאוק די מון ביוט
ע צו זאנט חיימאן םר. ״נ  אג־ ביסעי ז

 סעםיען וועט ױניאן די אוינ א? חצנגצר,
 ארבײטען נעהן םען זאל דאלאר, 50 ®אר
 סעטלען װעט יוניאן די אויב און ; 40 םאר
 ארבײטען געוזן םען זאל דאלאר, 40 םאר
 סקעבישע דאס הײסט אויך .26 םאר

 סאםײ די אגנרײפען זאי מעז געזיגדעל
 ױניאךליטעראטור אױס םײלען וואס םעס

 סוא־ שעיער. די ארגאניזירעז וואס אחגר
dpp אזא טאן צו געװאנט גיט חאט אפילו 

 ־־־ ארבייט, סקעכישע םרעכע, םארדאםם
באםערקט. שלעזיגגער בר. האם

דיסטשארדזש־ירױוילעגיע, דער סיט
 אוועסגע־ זזאבען פאםוניסטען די װאם

 ש^עזינ־ בר. האט — באסעס, די שצנקט
 סלאוקמאכער די האבעז — געזאגט, נצר

 א נאר ק^ײניגסײם, סײז נים •אריױחנז
 לעבען דעם אז נעצם דיהרט װאס זאד
קיאוהמאכער. די םון

 אויסגעדריקט האט שלעזינגער נרודער
 נעהאט האט ער וואס צופריחננהײט נרויס

 קלאוק־ די צו קומעז צו נצלעגעגחײס די
ר מ א  געווען כיז אלייז ״איד םיםינגעז. ס

 נע־ iv האט — אפרײטאר, אן יאחר 17
 און ארױסזזעלפער, tv יאחר 3 — זאגס,

 םדורי שבע אלע דורכגעסאכם חאנ איך
 קלאוקםאכער״ם דעס ®יהל איד גחיטם.
מז ע  איך װאם צופרידען ביז איך אוז י

 די צו קומעז צו נעיעגעגהײם די האב
טיעען״ םי

 די געשיצחגרט האט שלעזינגער בר♦
 און טרײד אין לאגע אינעםײגע איצםיגע

א פאר א«יל הארציגען א געםאכט חאט

 אר־ דער פון םעטיגהײט םאתרעסערטער
 הע^־ מוזען ״אלע גאניזאציאגס־האטיטע.

 דער װײל דרײװ, איצטיגען דעם אין פען
 איז נאר איצט םאר :אר גים איז דרײװ

 ,1929 פאר צוהונםט, דער םאר סיגגאר א
 קעמשען דארפעז װע<ען טעטבערם די ווען

 פטור כדי םשות׳דיגעס עפעם געװינען צו
דיסטשארדזשיאיבער׳. דעם םון זוערען צו

 בר. האט — יאהרעז, בעסטע די אין
 גע־ מען האט ־— ערקלזןרם, שיעזינגער

 ארײנצוקוםעז מעמבערס צוױננען דארפט
 װען צײט דער אין *ון ;ױניאן דער אין
 אױסגעשלא־ ^פארווערטס״ איז האט סען
 האיןידעי יריגעיל א םאר שויבען די גען

 ספענדעז באדאדםט דערנאך מען האט
 אפ־ האםיטעס אויף דאיארם טויזעגטער

 זעיבע די פאר ױם־טוב. דעם צוהיטען
 קרינען צו געקעםפט האבען װאס םעגשען,

 אויס־ באדארפמ מען האט טײם, דאבע<
 קריגען זאילען זײ אז גאלד שטיקער געבעז
 נא״ איז אזוי העוי. א ענד טײם כאטש

 אויך געםינען זיך ?אלען עס אז ^מירייך,
 דאר־ זײ זאל מעז װאס שקילאםעז, ^איצם

 דער אין ארײנצוקוכיען צוױננעז פעז
ױגיאז.
 אפלאדירט ווארים איז שלעזיגגער בר.

 סײ און ארײגסוםעז זײז בײ סײ געװארעז
רעדען. געענדיגט האט ער װען

 אין איז 2 לאקאל פון םיטינג דער
 איגטערעסאג־ אז זעהר געװען אלנעםײן

 םיט אןיסנעצײכענט זיך האט ער טער.
 •py דער םון רעפארמ איגטערעסאנטעז אן

 האט קאפלאן םענעדזשער װאס זעסוטיװע,
 דים־ לעבהאגפטער א םימ און אפגענעבען,

ארנאניזאציאנס-דרײװ. דעם ותנען הוסיע
 האבען 2 לאסאל םון סעםבערס די

 פאר געשטיםט אװענט זעלבען דעם אויך
 װאט מעסבערס, באארד עקזעקוטיװ 6

 עקזעהוםײ דער צו אויסגעםעהלט האבעז
 זײנען מעםבערס םאלנענדע די און ווע.

 מ. נעש, םשארלי געװאחגז: ערװעהיט
 בלאק כראדשטײז, יױוײ, ל. באנגאװ,

 ישראל און שאפ) בעלער׳ס םון (טשערמאז
םײנבערנ.

 דער װ*רענט הפהױיוננען, די פון װײכט
̂כעו לע8 נמרד ינפ8חש . קלאוסם
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 פארשפרײט איז װאמונג דאזיגע די
 דדױ םיר אבער גאסעז, די אין געווארען

̂י דא דאס קען :נאכאמאל איבע
!קלאוקאכםער די צו *ווארגונג

 פון זוכעז װאם הם?ר־ױנגעז די םון װײכט
 דאלער דרײ אויסצונארען אײך

!םענטיגע דרײסיג און
װעל־ הפהר־ױנגעז, האםוניסטישע די

 ארײגנע־ יאהרען צוױי םאר תאגען נע
 24 א אין אינדוסטריע סלאוס די שלעפט

 רואײ איז סטרײה דזשעגעראל װאפיגאן
 זײערע און קלאומסאכער םויזענטער נירט

 װידעי• לעצטענס זיך האבען פאםיליען,
 םיט קלאוסםאכער די צוױשען נאוױזען

 א אין אריעצושלעיען זײ צװעה דאם
בלאטע. גײאר

 דעם אין ארום איצט ױך דראחען ךײ
 ארױסצונארען טרײען און םארקעט אלאוס

 דאלער דרײ סלאוקםאכער אוגשולדיגע מיז
 כלוםר׳שטע םאר סענםיגע דרײסיג *ח

 װאס אבער די צוועתען. אתאניזאציאנם
 יע- סון רעױטאציע םרויעריגע די אאנעז

וואס דאלער, •אר די אז וױיסען חברח גא
 זועט.נעהן צוזאםענצושנארע?, חאטעז

 םינסטע־ איצטיגעז דעם מאכען צו אויוי
 פינ• נאך סלאוסםאכער די מח לעבעז ךאן

םםירער.
 שארלאםאנעס קאםוניםםישע וי םאד

 געגעמז חאבען זײ וואס גענוג נים וױז
 דיםטשארדזשען צו רוכם דאס נאסעס די

 זײ ®»ר ;יאחר א ס$ול *וױי וורבײמער
טע רי װאס נעגונ גים «ױז ם  םענשעז מ
 און מנווארםעז וחנחנז מרײד אונוער טון

ט ד דן מליי t די פיז נ r i r  i i n v דז<*ון 
 נענונ נים איז זײ »ר8 ;דעמםבער *ח

ד פק ארויםמםרימז חאגצן וזאס  םמי
ר ד מ א  מםאכם חאמןן איבייםאר וזאו י
 «לאץ זייער אח לאגיז אגשטענדינען אן

ארביײ װאו סוחנם־שעאער םים אנגעפייט

W «ס ײי ■ײור. ײיס« r n M  tt tim יי 
w ידגי״ימי יאייאי m rn i ח וײיי— י  י
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 וױי־ קלענליכסטע די פאר ^קלאםעז טער
 װאב גענוג ניט איז זײ פאר ;דזשעס

 דזאבען װאס הלאוקםאכער טויזענטער
 ביי אפגעארבײט יאהרען בעסטע זײערע

 ארבײט זוכען געהן יעצט סוזעז קיאוקס
 קלאוסס בײ וױיל טרײדס, אנדערע איז
 האר גרױליכע םיט א.סעגשען פאר איז

 איז דאס באקומען. צו דזשאב א שווער
 םאכען וױלען זײ געגונ. ניט זײ םאר

טרויעריגער. נאך ערגער, נאך יאגע די
דאר־ קלאוקמאכער סאסען גרויסע די

v םיר םעז m\ די װײל װארנען, ניט זײ 
 דיזע װאס גוט צו װײסען סאסען גרויסע

 דרײ זײער סימ באצװעהען הפקר־ױמען
 שנארערײ, סענטיגער דרײסיג און דאלער
?אפ. איבער׳ן געבעז זײ װעלען אוךזיי

 װארנונג םון װערטער עטליכע דיזע
 סלאוס- וועגינע די צו געריכםעט זײנעז

 מיט באקאנט ניט נאך זײגען װאס םאכער
 שאר־ דער מיט איז פארדארבענחײטעז די

 זײ צו איז חנרה, יענער םון לאםאנסטװא
:מיר זאגען

 צו סענט הײז ’ ?יאוקמאכער כו^ידער
 חברה די צו סענט מײן !הפקר־ױנגען די

 !רואיגירען מעהר גאר אײד װייעז װאס
 זו־ װאס שארילאםאנעם די צו סענט <*ײז
 עקזיםטענץ אײער אונםערצונראבען כען
 פאםי- אײערע םון עקויסטענץ דעם און

ייצן.
 םקױרט, קלאוק, באאײ חשאינט

 טגיאן סאכער מטער את דרעס
•T1 1̂ •7 א♦

טױיד, מוס אינפהנם אין ספױיס נענעראל 8
כאשלאםען ײנשפיםינ8
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 4סטרײי אזא םאר איז טיטניידער די שען
 װע״ דערלאזעז ניט סעחר טאר עס וױיל
 אט טרײד דער װאס דעם דורך אז רען
 טאז באסעס די זאיעז ארגאניזירט ניט

גלוסט. הארץ זײער װאם
בעס־ דער איז מיטינג הײנטיגער ״רער

 טרײד םיז ארבײטער די אז באוױיז, טער
 גאדז א שױן סטרײק. גענעראל א װילען
 ארבײטער םיל אזוי זײנען צײט לאנכע

 אין מיטינג, יאקאל א צו געקוםען ניצן
 ארויסגעװיזען גיט זײ האבען לאנג שוין
 היינט. װי םיטיגג א אין אינטערעס אזא
 געקומען הײנט דא זײנען אלט און ױננ
 מיט האל אין דא םאראײניגט זיך און

 ניט־ױניאךשע־ די »ז זעהן צו צװעק דעם
 אדויס־ װערען דערלאזען ניט זאיעז ■ער

 דעפ פון ברויט שטיקעי דאס צורײסען
ױניאךםרוי. אדער כיאן ױגיאן

 יוננע; זעהר א או:ז בײ האבעז ״מיר
 ערמוטיגט זעהר בין איך און עיעכתגט,

 אוג״^ איז הערשט װאס ױגענט, דער פון
 געזאנג, און טאנץ דעם םון רײדזען, זערע

 םרעהליכ^ט, דער און יאכען דעם פון
 אונז. בײ פארשםרײט ױגענס די װאס

 און טעגץ הײנט זעהן ניט װיל איך אבער
 בין איך אױגען. די אין טרערעז מארגעז

 ױנענט די אז זעהז, צו םאראינטערעסירט
 נאטירליכע איהר אנהאיטען ?ענמן זאל

 װען זײן גאר קען האס און םרעהליכהײט,
 שרים געהעריגען דעם מאכען וועלעז םיר

 פון פארבעסערוננ דער אין פארװערטס
 מעהר ברענגען װעט װאס טרײד/ אזנזער

 איז םרעהליכקײט מעהר און זונעךשײן
 אונ־ אין ארבײטעז יעדען םון הײם יעדער

ן טרײד זער
 מיר מוזען דערגרײכען, צו דאס ״כדי

 סטריי^ גענעראל א דורכםיוזרען איצט
 מעהר שוין הענעז ױניאךשעפער די װײל
 סאנהורענץ ביםערע די אויסשטעהן ניט
 דער שעפער. גיט־אמאניזירטע די םון

 פולע די האבען װעט סטרײק נענעראי
אינםערנעשאגאל, גאנצער דער שון שטיצע

 םון קאנװענ^אז לעצטער דער אויןי װײל
 אײנששימינ איז אינטערנעשאנאל דער

 א אינדאסירען צו געװארען באשיאםען
 אינםענטס דעם אין סםרײ? נענעראל

״םרײד. קאוט
 ווערען גערוםעז דארף סטרייח ״דער

 ערשטצנס, :הויפט״צװעסען צװײ צוליב
 זעהן, צו טרײד; דעם אתאגיזירען צו
 ארבײטער גיט־ארגאניזירטע סאסען די אז

 ריײ אונזערע אויסער שטעהן גיט זאלען
 םאד אי שאדעז א איז דאס װײל הען,
 איצט װעט עס גוםא. זײ םאר אי און אונז

 סטא־ מוזען סטרײה גענעראל דעם דורך
 אין ױניאךקאנדישאגס װערען ביליזירט

שעפער. ניט־ױניאז אלע
 דורכ• איצט סיר םוזען ״צװײטענס,

 •ytpy אונזער פון באשלום דעם פיהרען
 שטונ״ 40 א אײנצוםיהרען סוטיורבאארד

ארבײטם־װאך. דינע
 סוז 1928 יאהר דער חורצען, ״איז

 יאהר א ױניאז דער אין אונז בײ װערען
 ערםאמ־ פון יאהר א #פארבעסערו:ג םון

 מיט״ אונזערע פאר דערנרײכונגעז רײבע
גלידער!"

 גרינבערנ ברודער םיז רעדע די אט
 יע־ פח הארצעז אין ארײנגעקראכען איז
 איבערנעפאקטען דעם אין אײנעם דען

 םאר־ א אויף אח אוידיטארױם־מיטיגג
 אזא ײערעז נערופעז זאל עס אז שלאג,

 מאן אײז ויי אלע זיך האבען םטריי?.
 אויןי און פלעצער די םון אויםגעהױבען

 םאר שטים זײער אפנעגעבעז אוםן אזא
סטרײק. א

מ דער טי  באשלאסען אויך האט מי
 ־yrpy דער מאכט םולע די איבערצוגעבען

 צר און אויסצוארבײםען באאףד קוטיװ
 דצם אױך װי פלענער אלע צוגרײטען

 ארויסנערופען זאל סטרײ? דער װען טאג
 װי אזױ דאס ערװארטעס, מען װערען.

 און ױניאן דער צװישען אגריםענט דער
 םען1 דעם אויס געהט באלעבאטים די

 םסרײק גצנעראל דער זאל אועוסט,
 יע־ אין אוםגעםעהר װערען ארױסנערופעז

צײט. נער

הלאדס אױ האםפײן אתאניזאציאנפ
ננ8נ פולען אין שפפער ורעם »ון -
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 ?אם־ איצםיגער דער װעס װערען, נעטאן
 אויף רעזולטאטעז נויטינע די ברעננען פײן

 רינגלען װאס שונאים די םון צופו?עניש
ארום. אונז

 שױן האבעז כױר װי זײנעז, איצט ביז
 צעהנד־ און צעהנדליגע געזאגט, אויבען

 ׳ ארונטער־ שעפער קיאו? און דחגס־ ייגע
 ױייזט ערפאלג דער און געװארען נענומעז

 די םון אײנינע ניש?שה׳דיג. גאנץ זיך
 נע־ שוין זײנעז שעפער ארונטערנענוםענע

 װאס שעפער אלע די געװארען. סעטעיט
 ארונטעד געהען געסעטעלט װערען

 קא:־ די אז ?אנטראל סיעציעיעז א טער
 יוניאן־ ביליימנז זאיעז שאפ איז דישאנס

 אונ־ זײז ײעיען שעפער די ?אנדישאנס.
פו^ ?אנטראל םאלשטענדיגען דעם טער

 װאס שעפער אלע די מעטץ. סאל. בר.
 װע• געװאדען געסעטצלט ניט נאך זײנען

 פיען אז ?אפױטעס, די םון באװאכט רען
 ביז ארבײטעז אױיםגעהן ניט דארט זאל

װערען. געםאבט װעט סעטעלמענט א
 ײאד די זײנעז ?אמיםעס מעהיערע
 ?אגזיטעס די אין געװארען. אנגעשטעיט

 צוקערמאן און לעװינסאן אויך ארבײטען
 ,9 לא?אל פון ?אהן איזי ,2 לא?אל פיז

 לא• פיז ליבער ,10 לא?אל םון פאיי?ביאן
9 kp. אנגעשטעלטע אײנצעלנע אלע די 

 אונטער ארבײטעז ?אםיטעס אלע די און
 םריד ברודער םון אױטדבט טורער דעד
 אר־ ארגאניזאציאנס דזשענעראל די און

 םריעד ברודער םון אנגעםירט װערט בײט
 םצ״ דזשענעראל נאגלער, ברודער םין און

באאדד. דזשאינט דער םון נעדזשער

 וי ר8פ יונימ דעד נהען8י אדנײפער כאספאנער
שעפער וי אין זיכעוסײם פון איינפטזרונג

דרעס־שע־ אײגיגע פון מיטיגג א בײ
 אםנעהאלטען איז װאס כאסטאז, איז פער

 הא־ ױלי, טען11 דעם מיטװאך, געװארען
 הא״ זײ וױ נאכדעם םיםגלידער, די בען
 םלא״ מים טוז רעדעס די אױסגעהערט בען

 דזשאינט םון דירעהטאר יוסקאמב, רענס
 -eyp ?אנטראל; סאניטארי אװ באארד

 מאר־ דריל םײער טשיןי מקענדרעד, םײז
 םון טשערםאז ?אלםעז, דזשארדזש ;שאל
 מענעדזשער איז באארד סאניטארי דער
ה דזשאינט םיז  םאליא״ סאל. און באאי

 ארבײטער םארזאמעלטע די האבען קאלו
 דאנק א אױםגעדרי?ט רעזאלוציע א דורך

 םענעדזשער, זײאר צו איז ױניאז דער צו
פאליא?אװ. סאל. גרודער
:פאלגט װי זיד לײענט רעזאלוציצ די

א אױסצודריקען באשיאסען עס *ז״
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 סלאוס, באארד, דזשאינט דער צו דאגק
 באס־ םון ױניאז םאכער דרעס און ס^ירט

 זײגען (וחגיכע רעדנער די צו און טאן
 אי- און געװארעז) אױסגערעכענט אויבען

 בתדער מענעדזשער, אונזער צו בערהויפט
 פאראנט־ איז װעלכער פאייא?אװ, סאל.

 זײ םון אינסםאלירונג די םאר װארטליר
םע?טארים. אוגזערע אין דרילס

 #•אליא?אװ ברודער געװען איז ״עס
 יראאאגאנדע אח איניציאטיזוע װעמעס

 צראאלנ חןם נעמאכם םעגליך האט עס
 םאנופעקטשורערם די איז זאוי דער םון

ען געײארען געצװאונגעז זײנען ב מ צו כ ^ 
 אג• דעם אין D>nYiy,,c םון פונ?ט דעם

ריםעגט.
 אױפצױ באשלאסען װײטער עס ״זײ

 טארטצד באארד דזשאינט די םאדערען
 ברודער בעטען צו און ארבײט די זעצען

 די םאלשםעגדיג דורכצושיחרען יאליאקאװ
 ■ראק• דער אין םײער־דרילם םון אידעע

p' d, פײער• םיל זעהר םאראז איז עס װײל 
 אונ- גצפאחר אק שסעיען װאס געםאחגן,

 זאל עם אױג בריער, און שװעםטער זצרע
 געחע• די דערצו װעחנז געשאנמעז ניט

.יאויםםערסזאםקײט ריגע
 די אז באשיאסען, וױיטער עס *זײ

 אונ״ אין װצרעז נעדרומט זאל רעזאיחױע
 זא• םיטנלידער די כדי ױניאז־ארעםמ, זער
 וױכסיגעי דער אט מיס כאסענצן זיך ימז

ארבײט״.
אונטצתצצײכענט,

י ר צ , ם ם ג א ם ל ע ם
ר/ מ נ ש־ז מ

J/V-a< T.

w פח מיטינג i פח נאארד נט WP 
r ץניאן דרמססאכער און

סעקרעטער-טרעזשורער. װמנדער, חעררי מון
 דזשאינט דער םון פױטאננ רעגצלער א

 און דרעס םוט, סקױרט, קלאו^ בא*וד,
 איגמחאלםעז vm ױניאן םאכער דיםמר

 טעז20 דעם אװענט, םרײטאג ג^זואחגו
 דער פון אוידיטארױם דעם אין דזשולײ,

סטריט. טע16 װעסם 3 אינטערנעשאגאל,
םטאלער. — טשערםאן

 דער םון באריכט טאלגענחגר דער
 טען18 דעם פון דירע?טארס אװ באארד
:םארגעלעזען װערט דזשולײ

 בצארד דער םון טיטיננ רעגעלער א
געװא• אפגעהאלטען איז דירע?טארם אװ
 אין טעז,18 דזשולײ אװענט, מיטװאך רען

 װ• 3 אינטערנעשאנעי, דער םון בילדינג
ריזי. י. טשערמאן םטריט. טע16

 דער אױםמער?זאם מאכם ריף ׳בר.
 לעצ־ בײם דאס דירעסםארס, אװ באארד

 םון באארד .tpy דער םיז םיטינג טען
געװארע; פארחאנדעיט איז 35 לא?אל

 םון דורכםיהרונג דער באצוג איז פראגע די
 די שטונדען. צליכע5א\סנעז^ ארבײטען

tpy. רע?א• צו באשילאסען האט באארד 
 צו ניט באארד דזשאינט צום מענדירעז
ען ב ױ  דער אהן ארבײט רט'יםyאװ ?ײן ^

yאםים. םיז רלויבניש
 באארד .tpy די אז אויו, רטyלpרy ער

 צום רעקאמענדירעץ צו זyבאשלאס האט
 קארד• װאירקיננ די אז באארד דזשאינט
Dy®o'D אײנג זאלyװ שטעיטyאין רעז 
אינדוםםריע. אונזער

 חײסט דירעקםארס אװ באארד דער
מpyר די גוט  אין 85 לאקאל פין ציעsנדyא

 אנ־ װאס .yרא<Dרטײם־yאװ די באצוג
 רער םון אײנשסעלוע רyד ״ כאלאננט
 אפ• dv רטyװ םיםטעם קארד זואירתיגג

 װעט צושריפט רyלyאםיצי אן ביז לעגטyנ
ן.yרyװ ^האלט^

:באוײכם םעקרעםער׳ם
 זשורער,yו^טער-םרpyס װאנד^ר, בר.
 צױ iy>y'YJSi®' דעם רועגען טyבאריכט
באארד. דזשאינט םון שטאנד
 באארד די אז זyבאש<אס װערט עס

 םיטיננ א האובעז ?א< טארסpyדיר אװ
 ערל^ צו רסyדזשyנyם yלאקאל די מיט

 פון פראבלע^ז y^y'VJSJ'D די דיגען
באארד. דזשאיגט

שערם׳ :באריכטען מענעדז
^, בר. ב ײז  דרעם םון מענעדזשער ר

פיר־ די דאס באריכטעט, דעפארטםענט,
צוריס. צײט א סיט האט, זװירן טש. מע

 אויף גיט זי אז מלאכות לvב די אננעזאגט *
 צוױי מיט ביזנעס. םאנוםע?טשוריגג די

̂ג די האם צוריק זואכעז  ארויסטד םירכ
 במי די tyo"ny8 און זyכאשינ די נומען

 אר״ די דזשאבם. yרyאנד זוכעז םלאכות
 מיםיננ א א*:עהא<טצן זy^אב בײםער

 אםים דער אז םארלאנגם האנען זײ און
 צוריק פירמע דער אױן• ווירהעז tnyt זאל
 זאל עס יועז אםילו שא• om iy:y®y צו

 סעט נײעם א ארויםצושי?ען נויטיג זײן
 צױ ניט איז טירמצ די אויב םלאכות בעל

 א אלם סעם. ןyאלם דצם מיט םרידען
 םיט פארהאנדלונגען די םון רעזולםאט

 בר. םון הילןי דער םי̂נ און םירכח! דער
 איז ,22 לאקאל פון רy^שyםענ שפילמאן,

 םירמע דער אויןי typ-rn צו בשילונ̂ג אונז
 באר און ^opy® די ty:y®y צו צורי? ✓

 4 אויסער יסעם אלטען דעם ןyםטיגyש
nyvy װעמעם אויןי מלאכות, כעל ŝ די 

ארבײטער. גײע ארויפשיסצן וחגט ױגיאן
 פירםע די אז אוץ־י, באריכטעם ער

 אונכער־ האט קא. האסםױם סאדאװסקי
 בדם אגריםצנמ דזשאבערס׳ א נעשריבען

 נויײ די װאס םעתיודיטי n ױניאן. חגר
 אסמגירם איז ױגיאן דער אין וזאט טע

אגריםענט. נײעם צום נעװאחגן
 נוט־ ווערם באוײכם ם̂תyרײזב בר.

נעהײסען.
 דעם םוץ מענעדזשער םאזער, בר.

typ'ipDS חנפארט־ אינדעיענדצנט אה 
 קו*ער פירםא די דאס באריכטצט, מצנט,

 B ארונטערגעשי?ט האט תyשלאסב און
* Pyn דעם םון צײט דצר דורך מלאכות 

 גע־ איז עם יעריאד. רעארגאניזאציאנם
 צוויי רצאינסםייםצן צו אםיס dpi לונגען

 האבען סיר *יבשױמ די אזן ארבײטער
וױידזשעס. װאכען צװײ צו גע?ראגען

נוטגע״ וחנרט באריכט Dר׳yמאז כר.

הײסען.
 ארגא־ דעם םון מנעדזשער םריד, בר.

 •ו נאריכטאט, דעיאדטמעננ^ ניזאציאנס
 האגז דזשולײ, םען16 דעם מאנטאנ, זעט
 םיז ,nysyr 42 א«עסטאטם אםיס זײז

 ער געסעםעלנ! חאבצן 16 צאחל וחןלכער
yרװארטyאיז זאלעז איבער*ע די אז ט 

סאטלען. אויך צוקונפט רyנטyנאה דער
ז אייר באריכטעם ער  םעגשען 27 •

דעיארממענט. זײן איז איצט ארבײטען
גונאע״ .וחנרם באריכם םריד׳ם בר.
הײסען.
 דער םון טשמרםאן סוירטצםא^ בר.

מאםײ ארנאניזטציאנס און •ראיאגאנדע
jro ־*־־ “ נאארד חןר יח ט»ר<טגגט — — —■—■— —י—

 *ן ארנייט די איכער אױפזינט נעםעז
האמיטע. דער

 8(חוו״ באםראכםוננ גענויע א נאר
»pc מ»י<סאן נר. דאס כאש?אםען, m 

 *ז *סעגדען קוירם«מאן נר. םים
ארנ״ם. דער

כ»תכט: םענעדזשערם גענעראל
 אר־ חנר דאס טyבאריכט רyגאגל בר.

 ?לאוק״אינ• דער אין גאגיזאציאגס־דרײװ
y'^ on און גאע פולען אין שוין איז 

 אגצופאג• געמאכט iriim םארברײטונג^
 •uh אין ארגאניזאציאנס־דרײזו דעם גען
 טען23 דעם טאנטאג, y־אינדוסטריoyדר

דזשו<״.
 ov:v2 דאס אויר, טy.באריכט ער

8)ojy .םטזירן, בר ny:tfyii איצט ארבײט 
 אינחגפענדענם און typnyDs םyד אין

wsyi,^  װער^ טראגסםערירט טyװ ^
 עײ גאגלער כר. אםים. ברותלינער צום

ny>p® אז אויך yנאף מאכען צו דעגקט ר 
tPttruruy ורערכע װעגען pר •p ^  opn 

ז.pבאריכט רyט
 דאם װײטער כאריכטעט :**לער בר.

 אםט זײן איב^עענומען האט מעטץ בר.
 סעטץ בר. ן.pטl6 םpר דזשולײ מאנטאג,

 אוים- tPDPJ צו ןpגעװאר אסיגנירם איז
 •pj tPipii װאם שעפער די רpאיב זיכט
 ־PTארנאניזא^יאנם dpi פון לטpסעט

 צו םליכט זײן איז dp און פארםמענט
 אײדער שעפער די םימ םיטינגען האלטעז

 ip ארכײם. רpד צו צורי? 4זין זpקער זײ
 סpאל טאז איז פערpש די זpבאזוכ דאר̂ן

wo^;po אין באדינגונגצן ױניאן די אז 
̂ען שעפער די ווצרען. אויפגעהאלמעז זא

yדיסטריקט• די אז אויך ער?לזןרט ר 
 כענםאנ• בראנזוױל, ברו?ליז, םון אםיסעס
 ארגא• אז םאמאננעז נוארס און הוירסם

 אין װערצז געטאז זאל ניזאציאנם-ארבײם
T״np .דארוי פראגצ די דיסטריקטען 

 חנם נאך כיז זוערעז איגעיעגם אבער
 דיחנקםארס אװ באארד דער םוז םיטינג

 וועלכען בײ םעמדזשערס לאלאלצ די און
npi דזשאיגט םון !ראבלעם פינאנציעלער 

וחנרען. ^יפגענוכתן ©pit באארד
 א אז *ויד םpריכטKב רpנאגל בר. •

 דער כױמ אדאנזשירט \ו*רט תאגפערענץ
dpvi דזשאבpרo בא• אין אםאסיאײשאן 

^ דער צוג ®p יראדוק• ניט־ױגיאן םון 
 אויך און pח^ס־אינדוםטרי רpד אין ציאן

 truropi א םאר פלאן א אויסצוארבײטען
 אינ־ רpד אין רסpדזשאב די פון ?אנטראל
דוסטריןג

גומגזד רטpװ באריכט נאגל^ם בר.
הײסען.
 bרpלpרp 22 לא?אל םון ראבינאװ בר.

v̂ דער אין hשיילםאן, בר. םון זענהײמ 
Dpi מpנpש^pאז ל*?אל, טון ר op זוצט 
 צו שיילםאן בר. פאר גליךpאוםמ זײן

 •ראאאגאנחג פון ארבײט רpד צו אטענח
PD'D̂ ארגאניזאציאנס און p דpרDאר 

 פארנומען oapoonnpo זײן װעם ער װאם
 אתאניזא• dpi אין אדױםהעלםען סיט

 אינדוסטריא opni רpד אין ציאנס״דרײװ
 dpi מאנטא^ אנפאגגען זיך װעם װאס

דזשולײ. טען23
 ווערט באםראכמונג רpגענוי א נאך

 דירעחטארם אװ באארד פון באריכם רpד
גוסגעהייסצן.

צושריםםען:
 דזשאינט םpד אינפארםירט 22 לארןאל

 זיײ םימנלידער םאלגענדע די אז באארד
tp ערזועחלט נעז ^ m צו wD»־IPbr 

 קאםײ רpלrצPם• דער אק לא?אל זײער
:דרצם-אינדוםמריע דער פאר נת

סנג טע170 א. 853 דייםש, א.
סט• םש־יםאז 253 גאלדשטײ?, דזש.
 םט. PD25 m 130 שאילםאן, דזש.

 םאל־ n אז וױסצן לאזם 35 לאהאל
 נעווא״ ערוחנחלם זײנצן נעגדאםימנלידער

nn דער יױן יאקאל זייער פארםחנכתז צו 
o תנר פאר pאםיטp ספעציעלער m *אע

_ , :דוסטריע דוש. און סװין טשארלס לאעװ, םאיר
n־Rt>op.

 תשאמם Dpד אינפארםירט 9 לאשאל
 ער* איז ריין םעליפם ברוחור טז כאאדר

אײחשמגם dpjt'd אלם געװארען
דצם אין לאקאל רpזײ מארםחנםעז צז

___ באארד. דזשאינט
מאסם בר. אז װיםעז לאזט 35 לאקאל

 אלם נ^וארען צרװצהלט איז סאראיינםהי
 אין לאתאל זײער •ון אײדזשענם ביזנעס

dpi באארד. דזשאינט
ײ^ דאם ווענען פראנע די  ®ח ארב

 פאר־ שוין איז שטונדען אומנעזעצליכע
 דירייד אװ באארד פון גצוו^חמ האגדעיט

 ®ח טײל דעס אנבאלאננט װאס םארס.
Dm ארדס וואירשיגג די ננזגע צושריפט? 

 אװ באארד צוס איבערנעגעבעז dp ותרט
 חאנדיען. צו דירע?םארס
:באוײכט םעגעדזשעדם געגעד^ל

ram van mu *יז 2EL er ten tm |<מ”ייגי גאני׳ײ גר.

u תיןוײד׳זעפער, די איז ארביים p »אי 
 ^רגא״ Dtn פון געװארןן אוי«?טאן פי<

 ער״ דער דורך כיזאןױןונס־חויארםםענט
מי א  זיי״ «ון«ןר 86 דרײװ. tit ײאיד ׳

 װערנע פון נעװארען ארונטערגעגוטען נען
« «nv> נעסעטעיט. טוין תאנץן

 חמנפט איז ער tv אויר ערהלערט ער
 איו איחם דאס נאריכטען w *וסרירען
 אנ*ױ סארתין נר. נאווענען n נ׳נױמינן

o נמנןדז׳פער פון אםט דעם נעםען n  )ic 
מר, אי« ער דעפארםטענם. חמאנערס  וי

t» און פןחינפייט ס^רסיז׳ס גר. םיט 
i טיט נאפאגם^אפט n פון ארניים o n 

 ײערען אויפנעטאן םימי זעחר װעם אפיט
מפארסםענם. דיזען אין

 נוטכ׳ד ווערט נאױנט נאגלער׳ס נר.
הײס«ן.
 1• נ־ט ׳*יעזיננער נענחשאטין נר.

 זוױ אמעמיינעם דןם איבןר אינערנייק
i אין יפטאנד n ער און אינדוסםרין* ;•« 

o די «ו <!יוט n  no ivogjy'n ז^t rינט 
c פון די it אינעדווױוט ב*אוד, m  n 

tn *ו יאקאפען, n w w p טים i t  o n 
e »ין דעפארטטענם נאגיזא^יאנם n 

o די (ותפניזירען it ודיױו n i אינתס״ 
ך די אז אויר, פאמאננם ער טרת.  ח

מו o די פח מגאנ m יאהײען tjtfift 
i זעחן t םיט• פי< אזיי פאראינטערעסױען 

ipijro , i n ’W טענ• נ«ר י11 םרויען, ן1א
ivm. אין חעלפען it ייר  on

ר ע כ א מ ם ע ר ן ד א י נ  ױ
ײ ר ב ע ט ד ײ ב ר א

ש. פון ר.pדזשpגpםאר״םpרppס סיילםאן, ח
®גגעפאנגען. זיך ה#ט דרײװ דער

 אפיציעל זיך האט םאנטאג זpלעצט
 ארגאניזאציאנס*קאפר חנר אנגעפאנגען

 יעח»־ איגתסםר^ opn דער אין יק8
 Dpד םיט םארבונ^ איז וועלכער איינאר

 *DPD אתטױוע אלע אייר וױ קאשייח,
 האם• סיט פול זײנען לאקאל &ון בשרס

ס. איז נומ אז  באגײםםערונג רי ^זי
 איצםײ דעס בײ לאסאל אין חשרשט װאס

 כאדא?םער, אזא &ון איז םאםעגם, מנז
v צו שארשירעכט וועלכמר ::m\ גוטא 

חנזולטאטען•
אױטגעהאל• םוז דער''ענטוזיאזס אט

m(\ טען r\ וחד אויםגענוצט דארןי און 
 בעסם־ארגאגיזיר״ רי םון אײנע םאר חגן
 איז עס זוען איז זועלכמר דדײװם, םע

 די .22 יאקאל פון גצזוארען אגגעםירם
 מעםמגרס די דעס. פאר רײוי איז צייט

 ארבײטער די זעוזן. צו dp מרען זײנצז
®p די opnT wp®v שעפער IP01R11 

 םיר אױכ אומגעתלד. מים דעס אױןי
 ס̂י ארײנדדינגען ניט םאל חנם זאלצן

 זײן דאם וועט לאגצר, שוגא׳ס דעס אין
 ריכ־ ניט האב^ םיר וואס דעדמר נלױז

 ארגאניזאציאנסזםעג״ די איגמשאצט סי<
סיזאן. חײגטיגען פון ליכקײםען

 פאר איז םאל היעסיגס קאםפײן דער
 םא־ די צוליב אזוי ניט װיכםיג אומ

 העל״ ורעט דאס זוי געווײגםען, םעסטאנע
 פיל א םאד םונדאםעגם חנם לײנען ®ען

D''prDPD pnporw אוגו װעלכעpיױ ר 
 א אלס אנפירען באצײטענם ותט ניאן

 סטרײ?, ^Kipjpm צום פארבארײטוע
אומפארםײדליך. זײן צו שײנט וחגלכמר

' סלעקערס! קלץ ניט זײט
 אנ• וחס־־ם ארבײט ארגאניזײשצז די

 מאש־ בר• פון מאל הײנטינם וגעפיהרט
̂װיץ.  גאנץ א ארגאנידרט האט ער ק

 <ײט, ?אםיטע ®ון סטעןי נאזײיטענדען
 ארגאנײזערס. pjjmtDnp זיעצן ורעלמ

 איז זועלכזנ אגיםאציאנס״ארבײט, די
 אנ״ װעדט קאמפײן, דעס םיט פארבוג^

 פון pקאםיט םריױוילינער א סון געפירט
 אונזער פון משמבעדם דוזגדעדט אםלאבע
 אדבײט די אז #אונז שײנט עם לאקאל.

 און ,אגימאציאן פריטױליגאך חא• ®יז
 טאל וײזען איז קאמיםמ״ •ראפאגאנדא

 כזעטיגקײט n וױ וױכםיג װײניגמוי גיט
 ארוג״ tpopj (\ץלבע ,Dpb^p רי םון

שעיעד. רי סש*
־ ױניאגס *ונזעדזנ טון שטעדער די -

 •ראפע״ און קאטוניסטען פאגאסישצ די
 םיס״ א אז םירעז — סקעגם טיאגעלע

 ■ראפאגאנדע םזיל צו םויל טעםאטישע
 גע״ גאסצז די אין ארבײםעד די צײישעז

 די tPDoppRD צו אוס ױניאן. אונזער מן
 אוכד איז גיטס־פארשארײםער למגערשע
 אקטיירער w «ז נויטי^ באדיננם

 דחט־ דער גזון םעסבער לאיאלשר און
 די צזדיקשלייחנדען זאל װניאן םאמר
 סיר־ דורך• שונאים אתזמדמ פון ליגצנס

 אן איצט חױבמן ם׳יר ווצלמנ אוצארצז,
 פאר־ םינדליך אױך וױ אחיםצתממז,

 יױ דער םח שםאנדאונקם דזש כױידימן
̂ון נעלזמענהײם. יעדמר בײ גי

 װאך לעצםע איז צזועק דעם םאר *ס
 אה־ םוז םיםינג א נעוואדען אאגעהאצטמ

 או̂י אפיס. אונזעד אק טוערס, טיװע
 נע״ ארוםנעחנדם ברייט את םיטיע דעם

 אח ארט די טוײיד, אין לאגצ די װארען
 פירסpאנג <ועט ןדייװ דמר m מײןא
ע תאאפעדאציע די און וחוחס כ  םעז ^

 אהטגג דעם פון קריגען צו אדמארםעט
.onpDopo אוגזעדע פון צלעבמנגט וחע

 געיעגעגוזײם רער בײ איעלידען םיר
 ?וםעז צו מעםבערם, אונזאחנ אלא צו

 זיך זpארשדײבt און אםיס אוגתד אין
 דעו סאםימג פרײתיליגער ר*־ איו

wי n וחד םדז שעמד אפעגע
ך !ישן *יגדױוידוצלצן חנחנן ps קאסוי ח

ד מעטבער ך  א איז op ױניאן. רpפו
 קאטוי א ,npDoirpp •נונזשר פאר ?אטף
 גיטא ברוימ. שםיקעל געגיגעגדען א םאר

 צו </ppjtfD קײן פאר ■לאץ קײן איצט
^ און שװעסטער ארבײט, דער ד י ר  ב

 ?יין לױט בײשטײערען םוז רpאײנ יעדער
 pאיחר אדער זײנע לױט כח, איחר אךער

vo"W *yQ.\ ל*pdPp d w ^  v פון 
 בדאש, שלעזיגגצר בר. םיט ױגיאן, דער

 חײנ־ רעם סאכען צו ןpנטשלאסp זײנען
prD| צר״ ג^גגצעגדען א פאר קאמ«ײן 

 פאר־ רpד אין העל©ט און קוםט פאלג.
ציעל. אונזער פון װירקליכוגג

ג פעלער א חנ ע ם ע ב ם ױ א
dpod ל פון חעלפס אpצטעז npou 

 טpוױדםpג געזחגן איו י>^ערעכםיג?ײט
 דדעסםאכער. די פון איגטעיקסען די צו

^ דערפאר ײנ  רעדאמםאד אונזער טיד ז
 אויוי אבער וײגצן םיר דאג?באר. זעחר
 ניט חאט צר װאס בחגז, אביסעל איהם

 פאר־ זײגצ אדער לאקאל דעפ דערםאנם
 די באשריבעז האם עד ווען שסעהעד,

 ברודער םארשטארבענעס אונוער םון לויח
 אז אםת, איז dp לײבאוױץ. דזשולױס

צ און po’n; זײן דאנק א כ ^ ם ר ע ג  אז
 לײבאוויץ איזי ױגיצז דער פאר ארבײט

 א אלם געװאחןן ojpdpiind איבעראל
 ניט און ױגיאן גאגצער חןר טון סעםבער

 npD^pts אלס און ,22 לאסאל םיז דוסא
 גצװאו^ן סויט מוײהזױיטיגער זיץ איז
מר חנר ps רpםרױ דעד אנ  — ױגיאן ג
 דזש. דאר און אינטערנעשאגעל דער פון

 ױניאז, npDsoop^ חמ־ םאר — באארד.
 די טון ג־עװען איז י״באוױץ װעלבעד םון

^ ערשטע נ י ר ײן ג א ז  *בעל טויט אי
umpi הא״ כדד און קלאי, דירעקםער א 

^ בען ב רי ע  בא־ פיל א אויוי אבװאהל ד
 יא״ זpדpי אנגעווענדמט אופן, שרעגתטען

in:vo\ בא־ צו אירזם אזוי װי םיטעל 
 חוב. מאראלישען לעצטען אונזער ןpצאהל

 אז ,jpnpn פאדצײכצנט דארוס דא זאל
tt^ppipp n גאנ־ א אלס האט באארד 

 אין נעגוםצן אגטײל ?עריערשאפט צע
 ןp'wnyi גאלײגט זײנען op לױזז. דער

 ־pp עטליכע געשיתט #קבד אויט׳ן בלומען
o p r n n, דער און iKOiprb לא״ פון 

 אוים׳ן רעדע •אסענדער א אין האט ?אל
 ■ײן, און סרױער םpד אויםגצדדיקט קבר

 טייערען אונוער פון טויט דעד װעלמנ
nptoppo'D צוױש^ פאראו׳רזאכט האט 

tpop^s. אונז
ען קוםענדע אונזערע מג ם ד נ

tmpii dp נ איצטpפארבא״ מאכט 
 npDopo דזשענעראל א םאד רײטוגגמז

 ־DPD — דדעסםאכעד אלצ פון םיגזיגג
 מײ די לאסאלאן. םארשידענצ פון בערס

 אדרצםירט װארשײנליך וועלען םיגגען
מ פון וושרצן רע^ענ ם־י ױי  שלעזיננער ו

 dp נאנלעי. םעגעדזשער דזשענעראל אין
 n טון כדטינג א djv^spj אויך ווצרט
o m .שלדױי^ םעהר טשערלײם  אײנצ

 Ipdoppj איז tpnpiv אנאגםירט וועלזןן
^נערעכסיגהײם״. נוםזןר

א• די צו ‘ שערלײם! ש ט
dp סיזאן. דער אן איצט זיך הױבט 
 די זיך בייםען שא• יעדען אין כםעם

 jpnpii p^p® אנחגרע אין םלאכות. בעל
S זײ p ipr .ארביײ נײע םארנרעסעדט 

 עם ארבײם. דעך־ צו «1ארוי סוםען םער
 שאי־םשער־ רי םון ®יליכם די דארוס איז

p זײ פון לײט o r r ^ r טא״ צו שעפעד 
 Dp:po',pp:®'ns:''* ימדזמ ®ון דערזגן

 קארד. װאר?יננ אפיציעלע אן ארבײטער
tP קײנע אן ^ u n ^ D jp. ױניאן א אין 

אן א pn •רבײםער יערער םוז שאפ  ױנ'
ר דער־ p® מעםבעד א און מעםבעד.  י

 טכדבא״ א האם וועלכעד דעד, איז גיאן
י פארלאגגס קארד. ױגיאן צאחלטע  ח

tr טון סאדד װאידמיע א רום v r אד־ 
v איצט קוםם וועלכער בײטעד, rm אין 

 םעםבצד • אויך ®ארלאגגט שא•. איחצ*
 אויןו ארבייסצן ווצלכע די ®ון תאתי

שצקמ • ,ם
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צײט דער פוז פראבלעמעז mי
קורינסקי. פ. םון

 »; אױף קלאוקםאכער ארבײםסלאזע די װעגען ױגיאן־באשלוס לאגישער א
 באארד דזשאיגט דער צו צױטריפסען — .2 לאקאל םץ םיטינג עקזעקוטױו

fa צו אום מא[ צו װאס — פראגע. זעלבער דער ורעגען 9 אץ 2 לאקאלס
 ;ינטפער אן — םםשווז׳דיג. מעהר ארגאױזאציאנם־דרײװ דעם מאכען

 ארגאגיזאציאנס־ מאכען נאך טיר ודעלען לאנג וױ :םראגע » אױף
 םעםבערשיפ- 2 לאקאל דער צו קאםפלימענט פארדינטער א — ? דרײװס

םעםבערס. ארײנגעקוםענע די צו זיך באנעםען איהר םאר קאםיטע
 אייבינע אן אייז אדבייטסלאזיגקײט

גם א איז דאס פראבלעם.  װאם פיראב̂ל
 און פארשקלאםונג די מיט באגלײט איז

 אין כמנשען םיליאנען פזן רואיגירונג
 איז דאט געזעלשאפט; חײנטיגער דער

 דער pc סודות אנטפלעקטע די יםון אײגע
 אוםארד־ נעזעלשאפטליכער הײנטיגער

 אוכד פון שונא דעך אט זםן בל און גוגנ,
 היעטי״ דער אויף לויעחגן װעט ארתוגג

 דער זכרן כל וועלט, מענשליבער נער
 איצםיגען דעם פון ליגען״ *עטאנאםישער

 נעזעל־ דער pc געבוי אינדוסטריעלען
 וועט לאנג אזוי הערשען, װעט שאפט

 יעדער אין עקזיסטירען וועט הערשעז,
 און א־רמײ, ארבייטסיאזע אן אינדוסטריע

 וועם ױניאז דחגכמאכער און קיאוה די
אױסנאםע. חײן זײן קענען ניט

 אינסטיטױ יעדער pc מעדירער אבע*ר
 אד־ די פאיר זארגט װעלט דער אק ציע

 די אינסטיטוציע. ױניאז די בײטלאזע
 דער אין ױגיאן קאגסעדװאטיװסטע

 םעם־ איהרע פאד םעהרער זארגט וועלט
 איר:ע:ד וױ אינדוםטדיע דער אין בערס

 װי געזעלשאפט, פיילאנטראפישע װעלכע
 פאליטישע ראדיקאלע װעלכע אירגענד
וועילט. דער אין פארטײ

 טאן קרעכץ א וועט םילאנםראפ א
 װייםא; ארבייטער דאזיגען דעם אויף

 pc צואװארםען עפעס אפשד וועט און
 ראדיקא- א גדבד., א צדקה־פושקע זײז
 א מאכען וועט פארטיי פאליטישע לע

 ארבייטסלאזעקײט, pc דעמאנססראציע
 סיס־ שעדלימג די ארױסצושיטעלען כדי

 עס נרי עפעגט^יבקײט, דעד פאך טעם
 אגגעלעגע:־ עפעגטליכע אן װערען זאל

 אוז באלד װעט ױניאן א אבער הײט.
 ארבײםס־ איהרע <ואר זאדגען דירעקט

 דזשאב א <ןריגעז צו םיטגלידער לאזע
 איה־ װעיכער אין אינתסטריע דעד אין
באשעםטיגט. זײנען םיטנלידעד רע

 נעמעז מוז טאן, דאס םוז ױניאן א
 פיטגלידער איהדע אין אינטעךעס דעם

 דער צו םלאץ א האבעז זאילען זײ אז
 םיט־ די נים ארבײטעז װײל ארבײט,
 און סינאנציעל ױניאן די לײדט גצידער,

 ױניאן רי װײל מאדאליש, מאראיציש.
 אץ באשולדיגט םאל אזא איז װערט

 זארגלאזיגקײט, אין און נאכילעסיגקײט
 דער אין אינםעךעס אן נעמען ניט איז

 אינדוס-טריע, דער םון םארבעסערונג
 ארבײטסלא״ די מאכען ילײכט סאז װאס

 װאהל ךעם סאר זארנען ניט pit זיגקײס,
*p םעםכערשיפ. דער םין בעסטען

 קװאל נאנצער דער װײל פינאנציעל,
 גיט זיך נעמט ױניאן א סון הכנסח םיז
 דױס סון נאר װי סלאץ, אנדעד <יײז םיז
 סיטגלי־ ױניאן איהרע פון טעקסעס אזן

 מעכד ױגיאץ די ארבײטען און דעד.
 װאגען םין ניט זײ האבען דאן בערם,

 ױניאן, דעד צ< חוב דעם באצאהלען צו
 שטארק דערםיז לײדט ױניאז די און

םיגאנציעל.
 באארד עקזעקוטיװ לעצטען דעם אויף
 רא־ ברודעד האט 2 לאסיאל סון םיםיננ

 עקזעקוםיװע, דער סע אײ:ער זענצװײג,
 ארויפנעשטעלט ארבײססלאזע׳ר, אז אלײן

 דיסגןו״ ברײטע גאנץ א pא ׳&ראגע די
 דער ארום אנטװיקעלט זיך תאט סיע

 נעװא״ באשלאסען איז עס און םראגע
 סון רעסאםענדאציע » אנצונעמען רעז
 קאנם״ א אנצושטעלען סאב־קאמיםע דער

 וועמעס צװײ, נױטינ, ײען אדעי, ראלער
 אינ־ צו עקסםרא זײן זאל עס אויפגאכע

 דארט pא ^אפ, יעדעז וועסטיגײטעז
 לײדיג, מאשמען םאראן זײנעז עס װאו
אד דעם pc הילף דער םיט מען זאל  נ
 אתיפצװינגען זעהן אפאדאט ױניאז צען
ארבײטסלאזען. »ז

 אויך האט פראגע דער צו באצוג אין
 צו״ ססעצתלען א צוגעשיסט 2 לאסאל
 װאס באאיד, דזשאינט דער צו ^וריםט

 באארד דזשאינט דער »ז אויף םארעדט
אי  קאםיטע ארגאניזײשאן די אז ןעחן ז
 געסעטעל־ נײעם הײן ערלויבעז ניס זאל
 אד־ דער צו אוםצו?ערען זיך שאפ םען

 די איז וחוט ײניאן דז סײדען בײט,
 ארבײמעד. נאר אתיפשיקען שעאער

 וועם צושריפט, דער זאגט #דעם דורך
 ?אגטראל א סריגען צו געליגגען אונז

 אויך דעדםיס אזן שעיער אלע איב^•
 זאל אינדוסםריע די »ז םאכען םעגליך

 נע״ א אויף װצרעז אוועסנעשטעלט צוריק
טונדאםעגם. זונטען

ת ײ  לאתאל דער #צוואםען זאכען נ
ם • *ו אי י ג  רער צו םאחנרוגג ײ 1י

T חנם חזך ^אארר fW i

 םיז ראמען די pK זײנעז צױטריפט, טען
 גויטיג צײטיג און טעטיגקײט ױניאן

 דורכגעפיהרט באצײטענס איצט מוז און
װערען.

• • •
 דער האט כאראקטעד זעלבען דעש סון

 צונע־ 9 לאקאל pc באארד עקזעתוטיװ
 רעדט צושריפט דער’ צושריפט. א שיקט
פאלגט: װי זיך לעזט און אלײן זיך פאר

— ברידער: אוז העגעז ^טײערע
 אונזער םון מיטינג לעצטען ״בײם

 פארהאגדעלט »יז באאו־־ד יימזעקוטױו
 געפלאנ־ דעם װעגען פראגע די געווארען

 אונזער אין חרײװ ארגאניזאציאנס טי;ן
או און אינדוסטריע  דיס־ לעגגערער א נ

 רע־ צו געװארען באשיאסען איז קוסיע
— פא־לגענדעס: אײך צו קאמעגדירען

װע־ ערלױבט ניט זאל שאפ קײן )1
 ארבײט דער צו אומצוהערעז זיך רעז

 אדונטערגע־ איז שאפ דער װי נאכדעם
 ארגא־ און סטרײק אין געװאדען נומען

 װעט סידמע די סײדעז געװארעז, ניזירט
 װאס םלאכות, בעל אײגיג׳ע ארויפנעמזגז

 דורך ארויפשיקעז. איהם װעט ױניאז די
 קרי־ צו אימשטאנד זײז מיר וועלען דעם
 און שאפ דעם איבער מאנפראל א גען

 ומגדען קאנדיציאנען ױניאן אז זעהן
אפנעהיט. ד^רט
 דעם אונטעד זײנען װאס שע&ער, )2

 דזש. דעם סון קאנטראל םאלשטענדיגען
 רע־ װערען אונטערזוכט זאלען ב^איד,

 אום זואכעז, צװײ אין מאל אײן גולער
 באדינ־ ױניאן די אויב אויםצוגעפינעז

אױפגעהאלטען. שאפ אין ווערען גונגעז
 אז איבערצײגוננ, אונזער איז עס

 װערעץ, אפגעהיט שםרענג זאל דאס װען
 צױ די סארבעסערען גאד ניט עס װעט

 נאד םיטגלי׳ח&ר, אונזערע םון שטענדע
 פאר־ צו העלפ־ען פיעל אויך װעט עס

 גע־ צוריק און מאדאל זײער שטארקעז
״,ױגיאז. דער צו צוםרױ זייער וױנען

 דער רעדט געזאגט, האבען םיר װי
 אונזעד און אלײן זיר סאר צושריפט
 לאקאל pc פאדעדונג דער צו סיםפאטי

 און באשלוס צום װי דיזעלבע איז 9
.2 לאקאל פון פאירלאגנ

נא־ געענדיגטעז װאס נאר דעם צו
 אדבײססלאזע ארויסשיקען װענען טיץ
 לײ- א דא איז עט וואו שאם יעדען אין

 פרעס־בלאק, לײדינער א םןר*ין, דיגע
 אויך שומט טײבעל, םינישיגג לײדינעד א

ױ, ״נאכװיעהעגיש*, א צצ  דאט נעםי
 װאס אדבײטסלאזע רי פון ארא&^יקעז

 שעפער, די איז אדױפגעשיקט װעךען
 דעם אין אחונטערגענוםען װערעז װאס

 ױניאן ניט סאר אדגאניזאציאנס־דרײװ
?אנ־דישאגס.

 ערקלע־ םאכיען צו איבעריג איז עס
 אדעי גרויסע באלעבאטים, די אז רונגעז,
 דעם בעסאר זינם זיך האבען קלײנע,
 נאך אויך אודאי און אודאי און ססרײק

 מיט גענוג אנגעזויגט סטרײק, דעם
 אר־ רי םון הארעװאניע און בלוט דעם

בײטעד.
 דעב צו אוםסאראגטװארטליכסײט די

 פעטרושקע הסל)ר די קאגםראקט, ױניאן
 די איבעתעסילט שוין האט ביזנעס

 ארבײטער רי םזז בעכעי דער מאיס.
 דער־ צו ניט פשוט ש('\ איז לײדען

ו ניסען עס טראגען.  און צרות די זי
 ױניאן די און זײנמז, אלע םון לײדען

 באלע• די אט םיט שוין זיך ראנגעלס
אד א באטים  ארגא* רורך ־־־־ סיזאנס י

 פון באםיזזומען און ניזאציאנס־חרײװס
 די »ון אינדוסטריע רי אײנצושםע^גן

םיס. איהרע אויף ױניאז
באלעבאטים, סאדט די אם צו אט

תז םיאװקעס, די אם צו  ווערט עס ז
 דער pc ארבײמער )אן אדויסנעשיקט

 סאדשידענע חרך ער װעדט ױנויאן,
 אין זאגאר ארונגזעתעשיקט תירוצים

 דעו װי גאכדעם שםונדע, זעלבער דער
 און ארױסגעשיקט, װעדט ארבײטסלאזער

 אפאר־־ איהם מען לאזט העכסטען צום
 איז שריט אזא צייט. ײאר א בײםען

 ליבעדאל. באלעבאס דעם םצד שוין
 סון זייגען באלעבאטים אזעלכע אבער

 צו זיך, טרעגם הײנם אויסגאמע. דער
 צו בלויז אױיס^יקען,• דאס טויג װאס

 ארבײםס־ דעם האםנונגעז םאלשע נעבען
? לאזעז

 ניט וחלילה חס באשולדינען םיר
 אר־ ארױסנעשיקםעד דער אז מײנעם,

 איגע־ עםיצען םין וחורט בײטסלאזער
זימןד, וײגען מיר םארמעהרט, נארס,

 אר״ אז ארוױ״ שיקט װאס דער אז•
 און מאטיװעז בעסטע־ די האט בײטער

 אדבײטם־ דער אז האפנוננ בעםםע די
 ארבײטען. בלײבען דאדט װעט לאזער
 די װען טאן םיר זאלען װאס אבעך

 סאדצװײפעל־ פאדט זיעעז רעזולםאטעז
 טאן צו איז ײאס ׳זיך ם,־יעגט דאן טע.
 ,אד־ ארויסשיקען pc רעזולטאטען די אז

 יוניאז די װי זײן טאקע זאיעז בײמעד
אלײן? ווינשט

איז, פראגע ידער אויף ענטסער רעך
 א • נעםען צו מײנונג, אונזער לויט

 באיעבא־ די אט צו שטעיונ: שסרענגעי
 אוםפאדאנטװארטליכ״ װעכד׳גן בײ טים,
 א צײט דעד דורך :עװארען איז ?ײט

 ניט זיך הענען זײ און נאטור, צוױיטע
 אומפאראנט־ דיזער גוון אפגעוואויגען

זײערער. וואדטליכקײט
 איז פראגע דער אויף ענטפער דער

 פינטע־ די איז װײניגער קוקען צו —
 די אז זעהן און קאנטראתט רעם פון לאך

 צײט א פאר האבעז װאס באלעבאטים,
 ניט און קאנטראקט דעם געביראכען לאג;

 זא* פונקט, אײן קײן אפילו אפנעהיט
 פאדזומגן אטת׳עז אן אויןי איצט לען

 אידג^יזאציאגס־ ידעם '\A כד;ם דעם
 אזיס* אן דורך האלטען, מוזעז און דרײװ

 ױ־, דער מצד פרײז חגם פון גלײכונג
 כיוזען באלענ^ס, מיט׳ן צוזאמעז ניאז,

 אד־ דעם אראפשײןען ניט און האלטען
 יױ די װעםען םעהרערע, אדער בײטער

 ;יט דאס װעט ארויף. שיסט ניאן
 האט, װערעץ, דורכנעפיהרט שטרענג

 אדגאניזא־ דער םײנונג, אונזעיר לויט
 באדיי־ הלײנע א זעהד ציאנס־דרײװ

 ארגא־ מען װאס שעפער די װײל טונג.
 ניט װעלעז וועלכע p» היינט, ניזידט^

 פון גופא שאפ אץ װערען קאגטראלירט
 אדער מאן ױניאן םארטרויעגסװערטעז א

 זעל־ די זײן מארנען אויף וועלען צװײ,
מכטען. װי שלפער סהעב בעע

 אנבא־ אין נעמען זאך א נאך מוזען מיר
 מיטגליד, אקטױוער דער אז טראנט,

 קאפפרא* א מאכען װײניגער קאן װאס
 געװײנליכער דער װי שאפ א א־ין םים

 ױניאן מעהר איז ער װײל ארבײטעד,
 א^טי־ זײז צוליב באקאנט איז און מאן,

 אר־ זיםי אמםעתרסטען לײרט וױטעט,
 לױן רעד אויב און כײטסלאזיגקײט.

 זײן זאל ארבײטער אקטיויעז דעם פון
 דאן ארבײט, אהן זייך אחםצודרעהען

 אקטי־ צו אנרײצונג סאדט א פאר װאס
 יױ אנדעחנ צו געבען דאס האן װיטעט

 אויך זיך זאיעז זײ אז מיטגלידער, ניאן
אקטיװיטעט^ ױגיאן אין ארײגװארםען

 אוםצײ און צױויליזירטעז יעדעז אין
 די אז זיך, םיהרט יאנד װיליזירטען

 פון פדאנט אין געחן •דא«רף װאם אדםײ
 ווערן באזאדגט ראשית מוז מלחמה, דער
 סאל־ דער ןועט ניט ווזגן ברויט. םיט
 שטעהן םיס זײגע אױױ <ואגעז ניט דאיט
 זיץ סראנען און געדולדיג לײדעז און

 איז זאך די פלייצעס. די אויף ביקס
 ניט עם קאן אגדערש p» נאטירליך,

 אנ־ אויר דאס האז ױניאז א »יז זייז״
 ווידעױ דאס איז איז זיי!. גיט רערש

 פראסט אויןי זאך, די טוינ דאן אגדערש,
כפדות... אויף געדעדט, מאמע־לשון

םײנונג, אונזער דעריבער איז עס
 די צו שטעלונג שטרעגנער א מיט אז

 שע־ אדאםנענומענע די םרץ באלעבאטים
 צו םארגונען זיך האבעז וועלכע ׳»עי

 צוליב אלעמען אוז אלעם אױוי םײםען
 פיאװהע־באסישע זשעדנע הליינע זײערע

 יעדער סיזאז הײנטיגען קאן אפעטיטען,
 ארבײטען מאן ױניאן *רבײטסלאזער

 ארגאניזאציאנס״ דער p» שאפ, א איז
 מעהרעף א דעם חרך זײז וועט דדײװ

 װירקזאםעד. מעהרעג א בארײטענדער,
• • *

געשטעלט אײנער מיך האט—לאג: זוי
טאכען ױניאז די ורעט — םראנע, א

? אדגאגיזאציאנס־׳דדיױוס
נרא־ םיך האט פראנע רי געפדעגט

 סארט א זײז זאל װאס אזעלכער נ^ט דע
 מיך • האט עס הגדוז. דער םון רשע

סאדט א םראגע די געפדעגט גראדע
 דאר̂ן מען װאס לשאור״, יױדע ״ושאעו

ך עםענעז איהם מ ױ ־זז פארטײ־ און די

 דעך און ,ושנאטר׳/ א מיט איהם םשעז
אזוי: איז ושגאטר
 םאכט עס — *וניאז א וױ לאנג אזוי

 די צי — יוניאן, א םאד װאס אויס ניט
 יזלאוק״ רי ^־רער אזיוני טרײדס בילדינג
 איין בלויז האבען וועט ױגיאז, מאכער

 דער אין ארבײט וואם פדױ, אדער מאז
 קאנט־ ױניאן דער אזיטעד אינדוסטרייע

 מא־ צו זײן געצוואונגען זי וועט ראל,
י״ דרײװס. כען

 ער־ גיט קײנםאל זיך ױניאז א
 אקטױױטעט די אפצושטעלען לויבען

 קאן ױגיאן א מאמענט; אײן אױף
 »ן צו יינג, א צו ונערען צוגעגליכען
 איײ דער אין אז און ׳קײט אײזערנער

 אײן בלויז זי־ך געםינט קײט זערגער
 איבע־ אן בײ איז שװאכער, א רינגעלע

 זיך זי קאז קײט דער םון ציה רינעז
א־יבעהרײסען.

 דער זוי דעדיבער, מוז ױניאן א .
 שװאכען דעם אויף אדבײטען שםיד,

 שטארקער קײט די מאכעז און רינגעלע
 זזאל־ מען םוז אלעמאל שטא־רקעד. און
 יױ די אום ארגאגיזירען אײן אין טען
 װירקזאמעד. שטאדקעד, זײז זאל ניאן
 רינ־ אײן אםילו ווען גערעדט, איז ד$ס
װער איז קײט דיער אין געלע

 אײן וױ םעהרער איז איצט אז שסו־עסט
 מען םוז ^װאך, קײט דער אץ רינגעלע

 אזוי ביז דרײװס, די מיט אנגעהן אוראי
 זאל מען אז קײט, די אױסצושםידען

 איבעיר־ ניט זיך װעט זי אז זיכער זײז
רײסען.
איז, םײנונג אונזער מעהרער. נאך

 א דאדף צײט נ^ימאלער א איז אז
 רעד מיט יאזזר גאנץ א אגגעהן מניאז

 אתא-ניזאציאנס־אר־ מייט אקטױױטעט,
 דארםען גיט מען וחגם דאז אזן בײט,

 וועם עס װײל דרײװס, ספעציעלע קײן
 יאהר, אין חורש יעדען דרײװ דע׳ר זײן

יאהר. אין טאנ ^עדען װאך, יעדע
 א װיבאלד אז אייז, מײנונג אונזער

 נאדמאל״ בעסטע די איז אםילו ױניאה
 און דרײװס קײן ניט מאכט צײטען, סטע

 זי אז געראנק א פון פאדפיהרט װערט
 אד־ cjn אויױ אויפגעטאן אלעט האט

 פאר־ ױגיאן איז*די דאן געביט, בײטעד
אונטעדגאנג. צום טויט, צום אודטײלט

 נים־ מאכען אלעמאל מוז ױניאן א
 םיט און חערםער איהר מיט נאסטיגע

 קײנסאל טאר ױניאן א גייסט; איהר
 נארםאלסטע די אין אפילו רוהען ניט

 צײט אזא אין שוין אפשיטא צײטען,
דורך. הײנט מאכט זי װי

 *יז מיר, גלויבען ענטפער, דעם מיט
פארענטפערט. פראגע די

• • •
 צו םאיראיינטערעסירט זיך האב איך
 םעמבעדשיפ דער םיז מיטינ; א באזוכעז
 װי זעהן צו צװעס חגם מיט קאםיטע

 ארבײט• איהר ־תרך פיהרט זי אזוי
 םארא-־יג״ זיך איך האב אממעהרסטענס

 קא־ די םאכט צי װיסען צו טעדעפירט
 צוריק־ םאיר שווערינהײטען עפעס םיטע

 בא־ האבען װ^ס םיטגלידעך, געקומעגע
 טרייד־ דער צו באלאנגען אדער לאנגט
 דער צו אדער ליג עדױקײשאנעל ױגיאן

פארטײ. ?אםוניסטישער
 »ז פאל, דעד געװען דאס װאלט

 ווע• געםאכט װאלטען שװעריגקײטעז
 שרייען װידער מען זאל גאס איין איז רעז׳

 שוחגריגהייטעז, קיק ניט מאכען מיר אז
 הי&אסריטםטװא א געװען דאס װאלט

 האגדלונג אזא װאלטען װאס די פוז
פראקטיצידט.

 זיך טאד םײגונג, מיק לויט קײנער,
 איר־ אין זײז צו נױןם ערלויבעז טיט

תעגד *ז םאל וועלפען גענד  אי
 קײ• םיטגליד. צודיקגעסומענע& װעלכען

 םרײד־ זײ לויט טאד, מיד, דעגקען ׳נער
 ניט אנשױאמגעז, און פדינציפען ױגיאז

 ארײנמד »ן צו םראנען קײן שטעלעז
 מעםבער, צודיקסומענדען אדער מענדען

 קאנצניםטישעד דער צו ער ׳באלאנגט צי
 רעכט מעםמצד׳ם דעם איז עס פארטײ.

 פאר־ וועלכער אירגעגד צו באלאנגעז צו
)11 זײט אוז\» (*לוס
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ײחש8 שיקאגאיער א
»ינסס*לייעןנס צװײ

א. ש. פון
 אונגעװעהנליכע מעהר ערשטע, די

 דעם םארגעקומען איז אינסטאלײ^יז
 איז אזן האל טעספעל אין דדפוליי טען7

 גע־ דער געװידמעט געװען אלגעמײן אץ
 קארסעט פון לאקאל גײעם דעם פון בורט

*p א ארבײטער קארעםעטp .שיקאגא
 זײנען פײעמנג דאדגער דער אױף

 נײ״ די געוזארען ^ינסםאלידט נלויז ניט
 אויך איז עס נאד בא»םטע, ערוועהלטע

 גע- אוםן אײנדרוקספולען זעהר א אויף
 דער םק גרוגדשטײן דער געװאיעז לעגט
 קזקעג־ ניט ױניאךאתאניזאציע. גײער

 איז װעטער הייסען זעהר דעם אויןי ךינ
 ניםלאכװײז האל טעמפעל גרויםער דער

 מעמבער־ דער םון געװארען אױםגעםילט
?r t האט מעז לאקאל. נײעם דעם םון 

 אםעדײ עלטערמ םרעםעז געקענם דארט
 האט עס האלטונג װעמעס םרױען, ?אנער

 װאלטען זײ -װי אײנדרוק דעם געםאכט
^י םײערליכער א בײ געװען דאס ליג  חנ
 זײ־ עס סירכע; » אין צערעמאניע זער
 װעלכע םענער, םיטעל-יעהריגע געװען נען

 םרעמד־ זײער םארראםען קוים האבען
 זעהר א pא אפשטאםאונג; ^גנדישע

 ״פלעפערס^ אםעריהאנער צאהל גרויסע
 קאנ־ שעהגהײטס א צו .ווי אױסגעפוצט

 קא־ זײערע pc באגלײט אח באל םעסט
 פאר- געװען אויך זײנעז עס װאליערען.

 מעם־ אהטיװע צאהל גרעסערע א טראטען
 באארד, דזשאינט שיקאגא׳ר סון בערס

 גע־ בשישים בםל וױ עפעס זײגען וועלכע
 פרעם־ גרויסען דעם אט צװישעז װארעז

 דאס איז פילײכט װײם, װער עולם. דעז
 צר דעם סאר םימבאליש געװען נראדע

 אינטערגע״ דער pc אױסזעהן קיגפטיגען ־
? שאנאל
 געװארען עדעפענט איז פײערוגג די

pc ,םאלי שוזעסטער װײם־פרעזידענטק 
 קור־ א געגעבעז האט װעלכע םרידסאן,

 אנטשטעהונג דער איבער איבערבליק צעז
 איבער ארגאניזאציע, דאזיגער דער םיז

 גאנאצער דער איבער און סטרײה דעם
 ביז געװארען אםגעטאן איז װאס ארבײט

 םרויען און םענעד הונדערטער אלע די
 אל־ גרױסער א אן אנשליםעז זיך קענען

 גחיסער דער אז קערפערשאפט, געמײנער
^ דודכדעם אח אינטעתעשאנאל,  וחד א

 ארביײ אםעריסאנער דער pc גליד א חנז
םער־באװעגונג.

 pc פרעזידענט פיטצפעטריס, דזשאהז
 לײבאר, אװ סעדערײשאן שיקאגא׳ר דעד
 דאזיגער דער םון :אםען אק דאן האט

 בא־ װערטער הארציגע אין קערפערשאפט
 איהר pא ארגאניזאציע נײע די גריסט

 סיטהילוי סאלשםעגדיגע די פארשפראכעז
 צו באםיהונגע; די אין האא&עראציע pא

 איגדוסםריע״ דאזיגעז דעם ארגאניזירען
 םארי סיטדזעלםעז pw שיקאנא אין צװײנ

 דייהען סעםםענדע גרויסע די גרזגסערעז
pc ױניאגם. טרײד די

 געהאלטען זײנען באנריםונגען הורצע
 פרעזידענט אסטאד, אכגעס פון געװאחגן

 איו ליג ױניאן םרײד װאומענס דער סון
 ם. װײס־פרעזידענט pc און שיקאנא,
 שיקאגא׳ר דער םון מענעדזשער ביאליס,

 צוגע״ האבעז װעלכע באארד, דזשאינט
 דערסאנםע די pc ?אאםעראציע די זאגם

 pc נאכדהונגעז די איז קערפעדשאםטעז
 זײז אויסצושפרײטעז לאקאל :ײעם דעם

 אינדוס־ נאגאצען דעם אין טעטיגהײט
_ שיקאנא. אין טריע־פעלד

 עק־ דזשענעראל דעם פון נאםען אח
 אינםערנעשא־ דער pc באארד זעהוטיװ

 םעםבערשים חנר םוז נאסען איז אוץ נאל
pc דאן האט ארגאניזאציע, גרויסער דער 

 אײנ־ #קורצער א אין זינסאן םרעזידענט
 בא־ די אינסמאלירט רעדע דרוסםסולער

 פיאניר־ארנא־ דאזיגער דער סון אםטע
 דעם איבעמעגעבען זי• און ניזאציע

לאקאל״ נײעם דעם pc טשארטער
 דאזיגען דעם אײך *איבעדגעבעגדיג

 נע״ זממאז פחגזידענם האט טשארטער״
 יזורצע פאר א אק בלױז איך ״װיל זא;ט,

 pc בימי א צײכענען אײך סאר שטריכעז
 ימ־ םי? באגײםטערומ, אידעאלער יעגער

 דער םח זננםוזיאזם אויםאפםערענחנז נעם
 וועלכע קערפערשאםט ארנאנזאציאנס

 געאר־ און געװירקט יאהרען־לאנג האט
 אינטער־ אוגזער pc רײהען די איז בײט

 זעל־ דעם אונטער ארגאניזאציע נעשאנאל
 נא־ זעלבעז דעם אונטער טשארטעו/ בען
ט איהר וועלמגן מעז ת  אן הײנט םון ו

״.25 לאקאי :טראגעז
גרײםצנ־ אין האט ?יגמאן פרעזיחנגם

 אוים־ ױננען דעם דערצעהלט װערטער דע
 אר־ אידעא^ע די םה עולם סערקזאםעז

 די םון #גײסט •יאנערען דעם pc בײט.
 די ,25 לאשאל םון אויםםואונמט גרויסע

 מא־ װײםט פון ארנאגיזאציע אםאלינע
פאחננתגעגדמ ^ון נמ אין כער

 כאגײט טשארטעד, דאדגען דעם איבער
 אזיפ- און עגטודאזס דעם אטאל וױדער

 •יאנירען. אונזעחג פון אפפערוגגס־װילעז
 אונעדשי״ אײור אויך שטעהס תנע, ווי

 פאר ?אמןי דעם pH אונכאזיגכאר טערט,
 אויך האלט ׳יענע װי ;דאז״ן כעסערען א

 אינ- סעכטעער דער pc םאהן די הױך
 בלױ? ניט ארנאדזאציע! םער;עשאנעל

 אר־ לא?אל נײער » פון ניײגענורט די
 װידער־געכורט די אויך נאר גאגיזאציע

 קאםפם־װי״ באגײסטערענדען יענעם פון
 פײע־ הײגםיגע די זאל 25 לאהאל פון יען

ײן׳/ רוגג ז
 געםים״ און קאנצערט קלײגעם * :אך

 אנ• חאט װעלכע אונטערהאיטונג, ליכער
 חאט יאכט, דער אין שפעט ביז געהאלטען

 גע• פײערונג מערקװירדיגע דאזיגע די זיך
ענדיגט.

 פאר־ איז אינססאלײשאן צװײטע די
 די איז ןאוועגט פרײטאג לעצטען געסומען

 דא^טען ױניאן. דער םון העדהװאדערס
 :יו-ער- ךו געװארען ״ אינסטאלירט איז

ה דאכט באארד. דזשאינט װעהלםע  זי
 א שזין זיינען אינסטאלײשאנס אזעלכע

 א זײנען און אײנריכטונג איטע זעחר
 דעם אין ערשײנוגג געװעהנליכע גאגץ

 )וײ:< רא,־ ױניאן, דער פון לעבען
 פאר לוםען װעלכע אינסטאלײשאנס, כע

 אין ווען לאקאלען די אין וואהלען די נאך
 צאחל « א־־ײן קוםען באארד דזשאינט

 אגסאנג דער װי עפעס דעלענאטען, נײע
pc גרא• איז דא אח טעטיגקײט, נײער א 
 אפצתעמז זיך ציים םאסאענדסטע די דע
 טע־ פריחזנרדמע די איבער רעכצגונג א

 סאר פלענער אנטװארפען אח טיגלײט
 שטאנדפונסט דעם *ון צוהונםט. דער

 אלעסאל אעסםאלײשאנס אזעלכע זײנעז
 מאל דעם אינםערעסאנט. און וויכטיג

 באאיד דזשאינט גײ*ערװעחלטע די איז
 ם. בױדער םון געװארען איגסטאלירט

 די אויפנעפאדערם האט וועלכער ביאלים,
 אױפדערק־ באזונדערע באארד דזשאינס
 דרעפ־סרא־ דעם צו שעניזעז צו זאמקײם

 חנם באטאנענדיג- שיסאנא. אין בלעם
 ביליגערע די װאם דעם צוליב אז םאקט,

 פראדױ ביסלאכוױיז אן הויבען סלאוקס
 םיט דרעס״שאפס אין ווערען צו צירם
 עלעטעגט נאדיוגיאז דעם pc היירױ דער
 ביס־ װערט דרעס־אינדופטריע דער אין

 דירעהט קאנםראל ױגיאן דער לאכוױיז
 קלאזס״מאד־ דעם אין אזנםערגעגראבעז

 יראבלעם דאס ארום שזוי ,װערט ?עם
 דרעס־סאדא־ אוגארגאניזױטען דעם םון

 סלאוס; די פאר וױכטיג אזוי פינהט סעט
 דרעס־ די פאר װי שיהאגא אין םאמגר
מאכער.

 ױאס פראבלעם, װיכםיגע צוױיטע א
 די איז באריוזרם, האט ביאליס ברודער

 ריינסאוכדטרײד דעם םון אתאניזידונג
pH ,דױנזיב־ פילע איז *ײ װאס שיסאגא 

ph m דער וױ צושטאנד זעלבען דעם 
דרעס־טרײד•
 םארענדיגט דאן האט ביאליס ברודער

 צו באארד דזשאינט צום אםיל אן םיט
לן״ אלםעוע נעבען  ארבײט דזןר צו סיםז̂ז

 העיםען pH 25 לאהאל נײעם דעם סון
 אין םאסטאר שםארקער א װערען איהם
שיקאגא. איז הארסעט־א״נתסםריע דער

 װאהלען פארנעפומען דאן זײנעז עס
 דזשאינט פון אםיסעס םארשיידענע די צו

 בארא־ ברודער װי נאכדעם און באארד,
 טשערםאז װידער־עדוועהלטעד דער ןויטץ,
 באדאנקט האט באארד, דזשאינט פונ׳ם
 דער סאר אפעלירם און צוםרויען דעם פאר

 דער פאר ענטודאזם דעם פון באנײאוננ
 גע־ איז עס וױ ארגאניזאציאנס־ארבײם

 קאנ־ די װען צורילן, יאהר א מיס ורעז
 ערשט האבען עלעםענםעז סםרױןטיווע

 דאן זזאט ארגאניזאציע, די איבערגענוסעז
 באהוםעז סרידמאן מאלי װײס־םרעזידענט

װארט. דאס
 הויים־ האט פרידםאז מאלי שוועסט.

 נײ-עריועהל־ דער די צו אפעלירט זעכציך
 אח צוצואײלעז זיך סעראערשאםט םער

 צוזאםענאײ הארמאנישע א אײנשטעלען
 דאזימר דער אויב .25 לאחאל מיט בײם

 וועם װעחגז, םארנאכלזנסיגט וועם לאסאל
 עלעםענם, ענםױשטעז אן \vtwv דאס

 םאר אפילו געםאהר ן זײן װעט װעלכער
 דרעס דער אין ארגאניזאציאנס־דרײײ אן

 די אמןר װעט שישאנא. אין אינדוסטדיע
 נע״ ריכטיג ארגאניזאציע ױננע דאזינע

 מעג־ גרויסע דא זײנען װערען, הענרעיט
 אנרײ חןר זאי נאר ניט אז ליכסײטען

 סארסעט-ארבײםער די וועלמן ׳מעגט
 מצםעז דעם ג*ד באסוטען האבען

 םזד זיק אח װעועז פארבעסערם םטרײס,
 אויוי װעחנן אויסגעברײטעם זןןל טינקײט

 שי״ אין אינדוססריע־םעלד נאנצען דעס
 אתאנײ דאזמע די אז אויך נאר פאנא,
r tm רי ווערען סען

י נ ״ י ^ ״ נ י ק י נ י נ י א ית ןלןמגם רטזק י ו טטעריממ' חנס- םיט*

הענקדע מו־מפ?, איז קלאוהםאמר ד םיפ
קירזשנער. א. װײס־פרעזידענט פון

 א;געפאנ- שוין זיר חאט סיזאן דעד
 ביס־ צו םאראן שױן איז אדינײם גען.

 קלע;- זײנען פארדינסטען די נאר יאף.
 ױגיאן אונזער װײל דערפאר פשוט ?יכע,

 די פארטײדיגען צו גענוג שטארק ניט איז
 אומאםירייך״וױל״ די גענעז קלאוחטאיער

באלעבאטים. אונזערע pc צועטיטען דע
 א ארײגגעטראטעז רעצטענס איז עס

 קלאופ־מארקעט. אין הפקרות שרעקליכע
 דאנופזקטשױ די צוױשען דייקאגפורענץ

 דעם אױף געהט אלץ און גרױס, איז רערס
 באסעס די ארבײטעד. די ^ון חשכון
 ■ראםיטען, ז״ערע איז עס װי שוין םאכען

 דארטען שעפער. אפען די אין ספעציעל
 םריײ די פארצװײפעיטע. א יאגע די איז
 גע־ האבען באלעבאטים די װאס ׳זען

 איז עס אז נידעריג, אזוי זיינען שטעיט,
 ניט־ די לעבען. א מאכען צו אונפעגליך

 די ״וױ ארום לױסען קיאוקפאכער ױניאן
 סקעב־נעסם איין pc מײז פאר׳טם׳טע

 אפשר האפנונג דעד מיט צווײםען צום
 שטיקעל נרצסערע א געפינען זײ װעלען
 עס װײל רעזויטאטען. אהן נאר • ברויט

 אז קלאוקכיאכעד, יעדעז םאר קיאד איז
 פרייע״ א האבען כאלע׳כאטים די אױב

 וױ אזוי פרײזען די שטעלען צו האנט
״ז זײ  ניט ילעבען קײן מעז קען וױיעז, אי

מן. א פ
 אזא פדט מיר װארטען דערסאר און

 װײס־פרעזידענט אויף אומגעדולדיגקייט
 איז עס טאראנטא. אין באזוך האכמאז׳ס

 קלאוה־ צאהי גרעסםער דער פון סײנונג די
 בעסםע זײ כױר האכען איצט אז מאכער,

 שטארסע א אויםצובויען געלעגענהײם
ױניאן.

 האכמאןס בר. פון רײדען םיר זועז
 נישם העיםען נישט זיך איך סעז באזיה

פונקם. סאלגענדען דעם אנצוױהרען
 די ״םרײנד׳/ זאגענאנטע אונזערע

 גע״ באצײטענס שוין זײנען האמוניסטען,
 האכ־ יכרודער אטאקירעז צו *ביזי״ וראיעז

 באפאלעץ קאםוניסטען די איז עס מאן.
זיך האבעז זײ װי שנעל אזוי שרעק. א

 תײן קומט האכפאן בד. אז דעדװאוסט,
 טא־ דערשראקען זיך ךײ האכעז טאראגטא

 pH ערפאמרײך זײן חאכמאן װעט םער
 — יוניאן, שטארלע א אויפבויען חעיםען

 כלײכען קאםוגיסטען די דאך װעלען דאן
 די בויען כאקאנט, וױ קנעלזע. א אהז

 עקזיסטעגץ גאנצע זייער קאפוניסטען
 «ונקס פארוױסטוננ. און בדעכעז אויוי
 ליכטיגע די זײ קענען שדים, די זױ אזױ
 זײ זײנען טאלע דערפאר זעהץ. ניט שײז

 םיסבך זײער ארום ״ביזי״ אזוי געװארען
 ״קאסף׳׳, דער זיך רופט װאס קאסטעז,

 ז*«*ס גאנצעז זײער ארויס שלעפען און
 דארט חאיטען זײ װאס כלאט^ און שמוץ

 די האט באארד דזשאינט די אמעגרײט.
 ״זיד פארשטעהט עס באהאנדעלט. םראגע

 האבען באארד דער pc דעלעגאטען די אז
 פארדאטט אנטריסטונג גרעסטער דער מיט
 מיסט־תאס״ האמוניסטישעז דאזיגעז דעם
 נוטחײסונג דער מיט באשלאסען און טען
 קיאוס־ אלע װארנען צו יאקאלען די פון

 דעם פון היטען זיך זאלען זײ מאכער
 איז בלעטעל דאזיגע דאס װײל בלעטעל,

׳ שונא. ערנסטער זײער
 וױ ׳האט 92 לאתאי ■רעסערס דמר

 םאנד דער רעלױי־םאנד. א כאװאוסט,
 ■רעסערסי. טיטלײחגנדע ארויס העיפט

 שוץ זיך האבען פדעסזןדס צעהנדליגע
מן צו כדי םאנד. דעם מיט באנוצם א  ס

 זיכע״ ph שטארקער סאנד דאזיגעז דעם
 אראנ• ױניאץ פרעסערס די זאם1 רער,

 טען6 חגם זונטאג, אויןי פיקניס א זשירט
 אין פארם שעהנעם דעם אױןי אױגוסס,
אנט. בראנטי,

 אפפאהחנן װעלען טראקס ספעציעלע
 פיסניק־פלאץ, צום לײסעאום לײבאר סון
 אלצ אז ערװארטען פרעסערס די א\ן

 פארכרעג״ און קומעז וועלען סיאױןמאכער
 פרײער דער אױןי טאג פרעהליכען א נעז

 אגםאריןו לײס שעהנעם דעם בײ לופט
 ציים זעיכער דער צו דערםיט העיסענדינ

 רעליןי• פרעסערס דעם םארשטארקען צו
םאנד•

 צו מיםנלידקר לע8 רופס 82 פװ םעהסעפאד
$t נאגלער םענעחשקר נדפיע, װינפינען זעהד 

אדרעסידען םיפיננ דעפ ווספ י
 pc מעםבעדס עקזאמינערס,

 םאר םיר האבען װײסנ^ איהר װי ! 82
 גע־ קײז געהאט ניט צײם לענגערער א

 לא־ אונזער pn מעסבער־םיטינג נעראל
 ס^רשײ־ צוליב געווען איז ד^ס און קאל,
 װאס דערפאר ערשטענם, אורזאכעז. דעגע
 אין םלעס גרויסען א געהאם האבען מיר
 סון מעהרסטע די pH אינדוסםריע דער

 נעאר־ נים האבען םיםגלידעד אונזערע
 עקזע־ אוגזער ה^ט צוױיטענס, און, בײט

 ביז װארטען צו באשל*סען ב^וארד קוטיװ
 טאן נעם א זיך װעם ױניאז אינעםײנע די
 .pn צו באדארוי עס װי ארכײם דער צו

 נאהענט נאנץ שױן איז איצט װי אזוי אח
 אביסלע געװ^ורעז איז עס pH סיזאז צום

 מעכד דיזען איצם מיר רוסעז לעבעדמ,
 עכד איצט האבען םיר װײל בעד־מיטינג,

 פ^רצױ אײך םאד םסשות׳דיגעס וו^ס
בחמנען.
 אײך סאר סארברעמען וועלען םיר
 אנגענױ זײנעז .וועלכע פלענער, געװיסע

 באארד עקזעקוטיװ דעם בײ געיוארעז םעז
 עקזאםײ אלע ארגאניזירען צו אזוי װי

 םעג־ צזוי וױ אויך און טרײד, איז נערס
 זןו־ םעםבערס אונזערע אז מאכען צו ליך
דזשאבס. אויף װערען געפלײסט לען

 דיזען צו סוםעז צו ניט סארגעסט־זשע
 וױיל מעםבער׳מיטיגג, וױכטיגען העכסט

 אויך אײך מיר װעיעז מיטינג וײזען בײ
 םאר םאז צו דענקעז םיר ודאס דערטלערעז

 נ^והענטער דער אין מעסבערס אונזערע
צוקוגפט.

 אײננמ־ םיר האבען םיטינג דיזעז צו
 םון מענעדזשער דזשענעראל דעם לאדען

 זועל־ נאנלער, י. בי באארד, דזשאיגט
 ער מיטינג. דעם אדרעסירען װעט כער
 יא־ צלנעמײנע די דעוײולערקז אײך וחנם

ױניאן די װאס אח ױניאן אונזער םון נע

 לאקאל סאר םאן צו דענקט גאנצע » »לס
עסזאםינערס. ,82

 אויך װעט געלעגעגחײט דיזער בײ
 אויםסיהרליכער »ז ווערעז אפגעגעבען

 אנסאג״ צײט, גאנצער דער פאר באריכט
 אין רעארגאניזײשאן דער טיט געגדיג
 םא- איצטיגען דעם ביז יוניאן אונזער
םענם.

האסען, כױר ! עקזאמינערס ברידער
 זעהד דיזעז וועט אײך pc אײנער קיץ אז

!סארפעזזלעז ניט מיטינג װיכםינען
 שולדיג זײנעז וועלכע מעםבערם, די

 דארזי, מען װי מעהר ביסעל א ױניאן דער
 וױיל םיטיגג, דיזעז צו קוםען אויך מעגען

 םעמבערם די אז גוט זעהר וױיסען מיר
 צײם לעצטער דער םאר האנען װעלכע

 דױס זײערע געצאהלט פינקטליך אזוי ניט
 געטאן ניט דאס האבען ױניאן דער צו

 לאננעד דער צוליב :אר װאױלםאג סאר
 ניט זיך האבעז ױי און ארבײטסלאזיגסײם

 מיר לאזען דערפאר העלסען. געקענט
 בײ אז כיעמבערס, אונזערע אלע װיסען
 נים אונטערשײד קײן װעט מיטינג דיזען

 גוטשטעהענרע צװישען װערעז געמאכט
 קענען אלע און גוטשטעהענדע נים און
!סומען דארסעז אח

װע״ אפנעהאלטעז וועם םיטינג דער
 דזשױ טען30 רעם אװענט, מאנטאג רען
 דזשאינט אין ארבײם, דער גאך גלײר לײ,

 #סט. טע26 איסט 130 בילדינג, באארד
סלאר. דריטען אויס׳ן

׳מ א ל ב נ ע ז א ר ל.
סעהרעטער־כחןנעדזשער.

ר ט ע ק נ א ץ ד . ױ פ א ש

 ארונ־ םאלען װעיכע אינדוםטריען, יענע
 דער םון ױריסדיקציע דער אונטער טער

אינטצתצשאנאל.
 דזשאינם קאנסטיםואירמע נײע די

 צו איבערגענאננעז נאכדעם איז באארד
 יוגיאדאנמיע־ לויםענדע די באחאנדיעז
 אז חאםעז, צו בל״בט עס גענחײםצן.

 אינםטאלײשאגס, בײדע םון גײסט דעד
 םיט דורכ^עדרונגעז געווען זײנעז װל״יי״ן

 את״״ייז^ציאנם״ די ענםש׳״וס םעסטען א
 םױ םאכעז p* אציסצוברײטערע! ארכײט

 םעכ־ אח שטארקערע א אלץ יוניאן חןר
 דער איז גאד זועם אתאגיזאציע, םיגעןיע

 פדאקםיש־ אננעםמן צוסונםט נאחענםער
פארםען• האנתרעםע

רעדאהטאר: ברודער װערטער
אונ• איז שורות סאר א סיר ערלויבט

 הארצי־ מײז אויסצודריהעז צײטונג זער
 שװעסטער און ברידעױ כױינע דאנק גען

 270 שאפ, םײנער׳ס pn םוז.פרידמאן
 װען הילו״ זײעד פאר סםריט, טע39 וועסם

 װינ״צ איר געזונט. נים געוועז בין איר
 יעבען געזוגטען א אח גליס איצםעז זײ

 םאכדיליעס. זײערע םיט
שאי־ברורער, אײער

קאיפ, םעםױעל
,9 לאתאל «405 גוםער לעדזש.

י אנמװיקעל■ זיך חאם עס װי איחר, װײםם  י
 אםצייקא? ײן באורעגונג וורבײפזןר אידי^ע
 דער געאיכוזע ךי לײענ■
 )ןך •ון ױניאן• װ^יקערס גוורםעגס •ײדיס

 ס»• װעי ייחר און לצווין, אים-
יחנרןן. גאטאנ■

f

i#b׳



GERECHTIGKEIT
A Jewish Labor Journal 

Published erer, other Friday by the Int i ladles Garment Worker•• Union1"* "111. ״— ■■ ■ ■■IB I- ■ ■II .11■ ■■ l,■11״ III■■■—.— I, r■   ■   ■ - . .
Office of Publication: General Office:

70 MONTGOMERY 8T., 3 W, 10th 8T., NEW YORK, N. Y.
Jersey City, N. J. Tel. Chelsea 2148

ער ר ד ע ט ע מ אר װ  ער
ת ײ טר  ױ ®ון ס

ט ענ פ ט אינ או ר ק ע כ א מ

 םטרײק־מגיטאציע טיכטיגע
די צװישען ױניאךאינטערעס

 שע«ער קאוט אינטענט די אין םטרײק א
 םעג טון פראגע א כלױז איצט איז יארק נױ אין

 דרעס טשילדרענס זײ װעלכען צו ,91 לאקאל
 חאט כאלאננען, שעיער קאוטס אינפענם די און
 א אננעפיהרם םאנאטען צװײ לעצטע די אין

 שטארקען » אויפנעװעקט האט און טרײד אין
ארכײטער.

A. BA R O FF, S ecra tary  T reasure#MORRIS SIOMAN, President
MAX O. 0ANI8H, Editor

Subscription price, paid in advance, $1.00 per year.

Jersey City, N. J., Friday, July 27, 1928Vol. X. No. 26
from New York, N. T.Application for transfer of second clan* privilege fr

to Jersey City. N. pending.

Acceptance for mailing at apecial rate of postage, provided for in Section 1109, Act of
October 3, 1917, authorised on January 29, 1919.

עדיטאריעלם
ר ע ק ד או ל ס און ס ע ר יאר־ נױ די אין קאמפײן ערװארטעםער דער ד

raSMD עי אנג עפ  פיה• דער אונטער שעפער, דרעם און קלאוק קער אנג
אנגע• זיך האט כאארד, דזשאינט פון רערשאפט 'י ׳ *י י

גאנג. פולען אין איצם שוין איז אדן װאף לעצטע פאנגען
 אננע־ ז*ך האט טרײדם נרויםע בײדע אץ ארנאניזאציאנס־ארבײט די
 פאראויםצוזאגען פריה צו דערװײל גאך ם׳איז םיזאן. םיט׳ן צוזאםען סאנגען

 אין םײ און דרעס־טרײד דעם אין םײ האבען װעלען מיר םיזאן א פאר װאם
 װי קלערער נאך איצט שוין אבער מען זעהט זאך אײן קלאוק־טרײד. דעם

 אינדוםטריען בײדע אין זיך האט דעמאראליזאציע און םקעבערײ אז פריהער,
דיסטריקט. יעדען אין און וױנקעלע יעדען אין שיעור, א אהן אנגעקליבען

 און גרעסער «לץ ארבײם, די שװערער װאם אויפגאבע, די נרעםער װאם
 אר־ איצטיגען םון אנפיהרער די פון אנםשלאםענהײט די אבער, איז, םעסטער

 דער םון םקעבערײ די װארצעל םיט׳ן אױםצורײםען גאניזאציאנם־קאםפײן
 שעפער, אלע אין ױניאךבאדינגונגען אמת׳ע אײנצושטעלען און אינדוסטריע

 קאםיטע־ פרײװיליגער אײנציגער יעדער און ױניאן דער אין טוער אקטױוע די
 איבערצײגט. טיף זײנען קאםפײן איצטיגען דעם אין אנטײל נעםם װאם םאן

 באשיצען צו כדי טרײד אין הפקר־צושטאנד דעם םטאפעז םוז ױניאן די אז
 א םאכען זאלען זײ אז פארזיכערען צו און שעפער די אין כאלםעלאכעם די

 לוקםוס־ קײן ניט דערינער איז קאפפײן איצטינער דער לעבען. שםיקעל
 לעבענם־ א איז עם ױניאן.• אונזער פאר און ארבײטער אונזערע פאר םראגע
 אײנפלום און שטארקײט װאוקט״ גאנצען דעם אנםשײדען דארף װאם פראגע,

 נאהענטער דער אין שעפער דרעם און קלאוק די אין ארגאניזאציע אונזער פון
*וקונפט.

• * *

 פוז פארלויף אין קלאוק־שעפער די אין קאםפײן דעם פון רעזולםאט דער
 טוצען א ארוס און שעפער אפנעםטאפטע 50 ארום נעװען איז װאך אײן גלויז

 די װעט װײםער װאך א װאס נאלעבאטים. אײנצעלנע םיט םעטעלטענטס
 יעדײ װאנען ביז װערען, נרעסער אלץ שעפער אפגעםטאםטע די פון צאוזל

 אגגעפלא• אזוי זיך האכען װאס קארפארײשאן-נעסט, יעדע און םװעט־שאפקע
 װערעל אויםגעראמם װעם הערשאפט, קאםוניםטישער דער אונםער דיעט
ױניאךקאנדישאנם. אײנצושטעלען װערען נעצװאומען װעט אדער

גרוי־ א װאך. די אנגעפאגנען ארבײם די זיך האט דרעם־שעפער די אין
 קאםפײן דיזען פאר םפעציעל געדוארען געעפענט איז העדקװאדערס נײע סע
 מאס־ גרויםען גאר א אויןז געװארען נעםאכט זײנען פארכרײטוננען די און

 ארנא־ דיזען אין טוער אונזערע אז קלערער, אלץ װערט טאג א װאם שםאב.
 צװייערלײ אױף אנשטויםען ארבײט זײער אין זיך ווןזלען ניזאציאנם-״דרײװ״

 בײ־ דארםעז זײ װעלען זײט אײן פון טשחיתים. צװײערלײ או־יןש שונאים,
 טיפ דעם פון אדער באלעבאם, םקעב אפענעם פון וױדערשםאנד דעם קומען

 שאפ זײן איז באטת און ױניאן־שאפ א כלדםרשט אױ־ האלט װאם כאלעבאם
 זיך װעלען זײט צװײטער דער פדן און סקעב־שאפ. אפענער אן װי ערגער נאך

 םקעבישער העםליכער, דער אן אנשטױםען קאםפײנערם און טדער אונזערע
 םארשײדענפארבינע זײערע םיט כנופיה קאםוניסטישער דער םדן .ארבײם״
 דעס םון אדװענטעדזש נעםען צו זוכען װארשײנליך װעלען װאם משרתים,
 נאד װעלען זײ װאו םטרײק־ברעכער שיקען העלען און קאספײן איצטיגען

 העלפעז װעלען אדער אפםטאפען, װעט ױניאן די װאם שעפער די אין קענען
 פאררעםערישע אנדערע פארשיעדענע אויף ױניאן דער נענען כאםעם די

אופנים.
 און בעםערען א פאר קאםף דעם אױפצונעםען גארײט אבער איז ױניאן די

 נע־ אינדוםטריע דרעם א־ן קלאוק דער אין ארבײטער די פאר לעבען זיכערען
 קאםוניס־ די — ארױםהעלםער זײערע געגען און םקעב־באלעבאטים אלע נען

קנעכט. טרײע און נאכטאנצער זײערע און ױניאן־ברעכער םישע
 דיזען אין םיכטיגםטע און ערשטע םאםע די זײן םוזען שאם־טשערלײט די
 זײ שעפער. זייערע פון םארשטעהער אנערקענטע די זײנען זײ .“,דריױו
 ארכײםער ענערנישםטע און איכערנעבענםםע די צװישען צװײפעל אהן זײנען

 קאנדישאנם ױניאן די אז זעוזן, צו םליכט די פאלם זײ אויף םרײד. קלאוק אין
 אין אויך נאר שעפער, אײגענע זײערע אין נאר ניט װערען, אפנעהיט יאלעז

 אנ־ אין ײערען נעבראכען װענען קאנדישאנם די אױב װײל שעפער, אנדערע
 עם און ארכײטען זײ װאו שעפער די אנרירען זיכער עם װעט שעפער, חןרע
 ארכײטער די םון אינטערעםען די און אינטערעסען זײערע שעדיגען װעם

פארטרעםען. זײ זועםען
שאינט דער אויף פאדערט דארום  אין קוםען צו םשערלײם די באארד דז

 ווענען םעלדען ;שעפער זייערע אין זיך םוט עם װאם באריכטעז ױניאן דער
אן  נים אויך דארסען זײ װערען. ארנאניזירט דארפען װאם שעפער נינדיוני

 און שעפער, זייערע אין ארבײםער די פון ביכלעך n בײטען צו *ארשפעםינען
ץ זאל ױניאן די אז םענליכעם, אלעס סאן  דאם פלעצער. ױיערע אין םאכם א זי

שטעחם שטעהם װאם שאפ א אז אײנער, יעדער דאך פאר  קאנדישאנם די אז בא
ם זאלען  אנריםענם, דעם פון פונקטען די ברעכען גיט לאזט און װערען אפגעחי
 די ארכײט. דער כײ כאהאנדלוננ בעםערע און וױידזשעם בעסערע קריגם
אן עז בעםער קען ײגי שיי א  און םוםיג זײנען ארבײטער די װײל שאפ, אזא כ

ט דערלאזען  ענערנישער נוםער א אונטערדריקען. זײ זאל באס דער m ני
ץ םאר אױפםאן פיל זעחר קען םשערםאן  באארד דזשאינם די און שאי, זי

ארםעט, בעםטע. די וױ גום אזױ זײ זאלען םשערלײם אלע m עתו
ע די ס חי  די ארבײםער די פאר צוריקצונןךױנען ארבײם וױכפױגע אץ נ

ע אזייי ײ װאם פ  אינחםםריע אונוער אין םארנוםעז אסאל האבען ז
ך לאםיר ------ — ארבײם דער פאר נעםען םוםינ און געםריי אלע זי

 םאנופעק־ װאם קאוט־שעםער אינפענט אלע פארכאפען װעט םטרײס דער
 אזעל״ םארםען. און םינים אלערלײ פון כגדים קינדערשע הלענערע די טשורעז

 און ,200 אריכער יארק נױ אין דא זײנען םען, רעכענט שעפער, ניט־ױניאן כע
 קײנ־ נאר איצט ביז זײנען װאס ארבײטער, טויזענט עטליכע באשעפטיגען זײ

 נא־ האכען און םטרייק־באװענונג קײן אין געװארען ארײננעצויגען גיט םאל
באלאנגט• ניט קײנםאל ױניאן דער צו איצט כיז טירליך

* * *
 קלענערע די פון עטליכע השגחה זײן אונטער ארײן נזזםט װאם ,91 לאקאל

 קיםאנאם דרעםעם, הויז דרעםעם, טשילדרענם ארײמערעכענט טרײדם, דרעם
 אינ־ ליין קלענערע די ארגאניזירען אנגזיהויבען האט בעטה־ראובם, אויך און

 שטענ־ א געםאכט האט און צוריק יאהר עטליכע םיט שוין שעפער קאוט פענט
 םוםציג ארום ארבײט. דיזער אין םארשריט צופרידענשםעלענדען און דיגען

 '42 א און געװארען ארגאניזירט צײט דער פאר זײנען שעפער האוט אינםענם
 זײנען וױידזשעם אין העכערונגען באדײטענדע מים ארבײטם־װאך שטונדיגע

 באלע־ די װאס נאטירליך, דעם, אויםער געװארען, געװאונען שעפער דיזע אין
.91 לאקאל ס-ם אגריםענט ױניאן א אוגטערגעשריבען האבען באטים

גע־ ניט זיך טרײד קאוט אינםענט דעט אין םײן האט אבער, איצט, כיז
 םארשיידענע צוליב באװענוננ םטרײק דזשענעראל א םיט פארנעםען קענט

 דער אין שטורם אינערליכער אלגעםײנער דער געװען איז ערשטענם, טעםים.
 גע־ האט און הענט די געבונדען האט װאם יאהר, פאר לעצטע די פאר ױניאן

 אין ארבײט צדױיטענם, ;לאקאלם די פון ארבײט קאנםטרוקטיװע די שטערט
 “״אטעריקאנער םון עלעםעגט אן שעפער קאוט אינפענט גים־ארגאניזירטע די

 כאסעם די װעםען ארן צוצוקוםען נרינג אזױ נים איז עס װעםען צו ארבײטער
 דעם אין האט דריטענם, און, ;ױניאן דער נעגען העצען אײן אין האיטען

 שעפער װעלכע דעם װענען םיםפארשטענדנים שטענדינע א עקזיםטירט טרײד
 אונטער געפינען ייך דארםען און לײן קאוט אינפענטם קלײנע די צו באלאנגען

 און שעפער ריםער זײנען װעלכע און 91 לאקאל פון ״דזשוריםדיקשאן״ דער
ארגאניזאציע. קלאוקםאכער רענעלער דער צו באלאנגען

גאנ• אין כטעט איצט זײנען שװערינקײטען און שטערונגען אלע דיזע אט
 פאראליזירט האט װאם פעריאדע פינםטערע די געװארען. כאזײטיגט צען

 אין און םארבײ, שוין איז ױניאן דער אין באװעגוננ קאנםטרוקטיװע יעדע
 איצט קאכט ארגאניזאציע אונזער פון אפטײלונג יעדער אין וױנקעל, יעדען

 אניטאציאנם־ארבײט, פארברײמונגם דער אין לעבעז. םימ און אויםטו םים
 ניט־ דעם צדוישען אנגעפיהרט צײם לעצטער דער פאר האט 91 לאקאל ױאם

 אז ארױם זיך װײזט שעפער, קאוט אינפענט די אין עלעםענט ארגאניזירטעז
 הויבען זײ אז ױניאן, דער צו צוצוהעחןן אן זיך פאנגען ארבײטער דיזע אויר
 ױנ־ צװישען׳י׳א אונטערשײד אוםנעהײערען דעם פארשטעהן צו אן אויך שוין

 ארבײטם־ ױניאן װײדזשעם, ױניאן צװייטעז שאפ, ניט־מגיאן א און יאן־שאפ
 באהאנד־ די און שטונדען װײדזשעם, די און ױניאן־באהאנדלונג, און שםדנדען

שעפער. זייערע אין באקוםען זײ װאם לונג
 ״דזשורים־ די געםעטעלט קאנװענשאן באםטאנער די אויך האט דערצו

 צװישק און לײן קאוט אינפענט זאגענאנטער דער צװישען דיקשאך־פראגע
 לאקאד אז ארום אזױ באזײטינט, אויך םכםוך דיזען האט און לײן—״ריפעו דער

 םריעער א םיט ארבײמ דער צו זיך נעטען צו מענליכקײט די באקוםען האט 91
 אינםענט רענעלע די בלויז ניט אז אזױ, קאםפײן דעם אנפיהרען און האנט

 אז נאר סםרײק־כאװעגונג דער אין װערען ארײננעצויגען קאוט־שעפער.זאלען
 די אץ אםילו אומעםום, פיהלען לאזען זיך זאל ױגיאן דער פאר אגיטאציע די

בכלל. ריפער־שעפער נים־ארגאניזירםע
.י * י * *

 אינםענט די אין סטרײק אנקוםענדער דער אז גלויבען, און האפען מיר
 און רײכען דיזען אין לאגע פארבעסערטע נײע א שאפען װעט שעפער קאוט

 קאנ־ איהר אײנצױםטעלען געלינגען װעט ױניאן דער* אז און טרײד װאקסענדען
 שע• םײסםע די אין ארבײטס־נאדינגונגען מענשליכע אנשטענדיגע און טראל

 לא״ אז האםען און אפטיםיסטיש ציפיל זײן ניט װילען מיר מרײד. פון פעד
 גיט־ארגא־ גאנצען דעם פארכאפען צו קלאפ אײן מיט געלינגען װעט 91 לקא

 םארםאגט לאקאל דער אז אבער װײםען מיר מרײד. קאוט אינפענט ױדרטען
 האםפס אױסגעצײכענטע אז האט און םעםבערשײפ איבערגעבענע ערנסטע, אן

 אר־ די זיי װעלען ארבײט אן זיך אונטערנעמען זײ ווען אז אץ ארגאניזאציע
זײן. ניט זאל עם שװער וױ דורכפיהרען, בײט

 יארק נױ אין סײ אינטערנעשאנאל, גאנצער דער פון םיטגלידערשאפט די
 סטרײק־בא״ נײע דיזע באגריסעז װארים װעלען ערטער, אנדערע אץ סײ און

 וױנ־ דועלען און א״נדוסטריע אוגזער פון אפטײלונג װיכטיגער א אין װעגונג
. N ערפאלג. און גליק 91 לאקאל שען

ט, זייט ס אגרי רײנ״ אין סכסוך שארםען פון אויםגלײכונג די ב
ײנהאוט עף ר אכ ט%ם אגריםענט פון באנײאונג דער ערב טרײד, קאוט ? מ

 װעם ארבײטער, די גונםטען צום באלעבאטים, די
 פון צופרידענהײט װאריםער םון אױסדרוק אן םיט װערען אױפגענוםען זיכער

 אינמער־ דער םץ םיטגלידער אלע םון און 20 לאקאל פון םיטגלידער אלע
נעשאנאל.

 t געװען געצװאונגען םאנוםעקטשורערס ריעקאוט די זיינען □לויז נים
 d האבען זײ װאס געגען־פאדערונגען, םשונה׳דיגע זײערע אלע ריקצוציהען

 א -שטונזײגע42 א ארײנרעכענענדיג ארבײטער, די ארויםגעשטעלט אנפאגג
 אײגג אויד שפעטער זײנען זײ נאר ווײדזשעס, אין שױט א און כײטם־וואך

 גימ דער און פראצענט, אכט ביז זעקס פון ווײדזש־העכערונג א אױף גאנגען
 באל< אזעלכע אז אויך, םארזיכערט געװארען. געסײנט איז וואס אגריםענם,

 א ארבײט ארױסשיהען און פארלעצען אגרימענם דעם וועלען וואס באטים,
 שםראח-געלמ די און ווערען באשטראפט שווער זאלעז שעםער, ױניאן ניט

קאסע. אין ױניאן דער צו געהן זאלען

 באלעב זײערע םיט צוזאםענשטוים דיזען האבען םאכער ריינקאוט די
 א האבעז זיי וױיל דערםאר םשוט קאםןש עפענטליכען אן אהן געוואונען טים
 מרי סעםפענדע םאלידע, א האבעז םאכער רײנקאוט די םארדינם. כשר זיג

 םיטגלידע איהרע פרן אינטערעסען די םארטיידיגען צו בכח איז װאם יוניאן,
 םאם רײנסאוט די אז געװאדסם, מאקע האבען באלעבאפױם רײנקאוט די און

 ארױ זײ אר^ זאל קאם,ז א אױב באשטעהן, קענען שטעדטעל זײער װעלען
* * װערעז״ געצודאוגגען

ר און נעװינס זייער *ון סוד דעך הטבאשמע דעם אץ א פ ר  גאגו־יש ת
ijyymn ן יי■*® •

4 444(nm»ofry?»n)#1
♦ ♦

ג ח• פון ג א ל

ע ט ענ עג אג ב
״ ט ײ ל ך ^ י נ ױ

ער אנ ק רי ע מ א  ״
ױ־ אױןש פראנצ

ען. זישע ■ תענ
 שערכורג צװישען געווען ראס׳^איז

 געװען דאז נאך בין איך ?.n«B און
 געװען ערשט אײראפא. אין ״גרעער״ א

 באהן דער י1אוי שיף דער םון געסוםען.
 נע־ םון םארכאפמ געװארען בין או־ױןי.
 גע־ זײנען זײט אײן םון סצענעס. װיסע
ם; םון אויסגוםען לעגען  אױ שטילע, י

 האט זײט אנדערער דער םון ;מעטיגע
 שטעדט; צו װעג דער געשלענגעלם זיך
— יארען הוגדערםע און הוגדערםע פון
 באהן דער םיט אײראפע. אלטע די

 זײטען אנדערע בײ זיך האבען םאראויס,
 שאיערס, שטיבלאך, בארעגענטע געזעהן

 האט װינט בײזער נאסער א סהלאדען.
 םארהארע־ שװערע םון פנים׳ער געביסען ״-

 ם׳האט ארבײטער. םראנצויזישע װעםע
 שטיבלאך פון זיך ארויסרוקען געזעהן זײ

 זיך דזאבעז זײ האלץ. ?ופעס הינטער
 א םיט באהןמועגען די צו םארגוםעז

 געװען ס׳איז אליין. זיך אין זי^ טולענעז
 ארײן, םריםארגען איז ערשט ז,1םרי גאנץ

 די אין געװעז נאך זײ איז נאכט די און
 גןאלטער א נאכט, קאלטע א גלידער.

 באהן ארום סטאנציעס בײ םדיהם^רגען.
 ב^רװעסע ;סינדער געקליבעז זיך האבען

 הײזלאך. און רעקלאך צוריסענע אין און
 הענט־ די םיט כעשטעלט זיך האבען זײ

 געבעטען כאהךםענסטער. די צו לאך
 רײזענדע. אםעריקאנער די בײ נדבות
 קעיעז, סטאנציע א געקומען אזוי ס׳איז

 אנ־ געװען באשערט םיר איז ד*רט און
 אײגענארטיגען אן באגעגענעז צוהויבען

סענשען. טיפ
 איםי־ נעװען זײנען װעלכע אידען,

 עםײ האבען • אםעריסע; אין גראנטען
 ;אײראפע גאך צוריק אםעריקע םון גרירט

 װײ קענעז צו געםאן אלץ איצט װאילטעז
 אבער אםעריקע; אין ארײנקוםען דער

 םאר פארםאכט איז אםעריקע אז װײסען,
זײ•

 איײ םארלאזען אםעריקע האבעז זײ
בירנעד. איהרע נעװארען זײנען זײ דער

 געװען שוין זײנען װידער, מאגכע,
 די אבער האבען בירגער, אםעריהאנער
םארלארעז. בירגערשאםט

 ספעציעלען א געצויגעז האבען זײ
 אמעריקע אין װייל םיר, םאר אינטערעס

 אונזערע אין ארבײטער געװען זײ זײנען
 יר זיך, םארשטײט און, נאדעל־טרײדס,

ניאךלײט.
 איך בין קעיען סטאנציע דער בײ

 איז שטאדט די אראפ. באהן דער םון
 אל־ אז רײזע. םײז אויןי פוגקט א געװעז

 נאמעז איר שטאדט. םראנצויזישע טע
 אלט־אײראפעאישע מיט פארבונדען איז

 עלםטען אין שוין געשיכטע. ^קאפיטלאך
 באריהםט. געװען זי איז *אהרהונדערט

 מעניגליכע געזאמעלט זיר האבעז דארטען
 אנ־ אלטע דארטען םאראן מ^פחות.

הוי־ שלעסער, :זיי נאך דענק-פלעצער
 םארװאססענע, םארזונהענע, כמעט פען,

 קיר־ אלטע אויך זײ. םון סםנים אבער
 זיבע* און זעכצעהנטען פון מאנכע כען.

 םון אנדערע . ;יאהרחונדעדט צעהנטען
 םון אלטקײט דער צוליב פריהער. נאך

 זעהן. איהר געװאלט םיר זיך האט קעיען,
 א איז באקוקען געדארםט איהר כ׳האב

 נאכדעם נעדארםט שטונדען׳צײם. פאר
 פא־ קײן פאהרען באהן דערזעלבער מיט
 געװען איז אפשטעל ערשטער טײן ריז.
 אויף םארקוסט זיך כ׳האב חירמנ. א בײ

 א זײ צװישען ?יגדער, ױגגע עטלאכע
 םיטעל־יעהריגער א דארער, א הויכער,

 שיך הויזען, שםאלע אין אננעטהאן מאן,
 ?ורץ א ״נעזער״״, שייציגע לאנגע םיט

 אונ״ סאליר, כאשםיםטען א אהן תקעל
 א ױי באנד, ברײטער א רעקעל טער׳ז

 נע״ א און חויזען, די אדום קוטאש
 סא־ א אהן רונחנ, א היטעלע, שטריקטע

 קיג״ די <וי אזוי פראגצויז, א — זיראק
געקלערט. איך האב אים, לעבען דער

 און םאן סאגערער דער הויכער, דער
 ״געשעםטס־ געװען זײנען קינדער פאר די

<ײט:
•אסט־גןאר־ םיט געהאנדעלט האבעז

 פאסט• — סירך דער צו צוגאנג בײם טען
 אלטע ^עיענ׳ס םון בילדער םיט קארטען

חײליגע. טון בילדער אויד ;געבײדעס
 דאם איז טוריםטעז, אהין קוסען עס

כיזנעם..♦ שטיקעל א
 חנר אז באטערקט, גלײך כ׳האב
 הוײ טון׳ם און קינדער די טון ״האנדעל״

 קײן ניט איז םענשען טאגערען כעז
 ̂קאנ־ אלע גאר זײנען זײ שותםות׳ער;
 ניט זיך נעחערט אײנער ?ורענטען״;

 אויך אבער כ׳זזאב צוױיטען. מים׳ן אז
 איז קעדער די צוױשען אז באטערקט

 אײן — וײ ,בוגד״. א Dm דא פארט
״יאגערעל/

 א װעג דמם םארכאפענדינ סחורה, זײן
 קליינע ״סװזרים/ ,ד אבמר ן צוױיטען
 צונױםסך וױילע״מײז זיך האבען קינדער,
 געטײג־ א געהאט און צוזאםען, שטעלט

 גרויסען אוים׳ן קוק כײזעז שאםטליכען
 אױך איהם זײ האבעז אפט ״סוחר׳/

 עס כ׳האכ װערםער. נײזע צוגעװארפען
 זײע־ אױןי אױסדרוק פון׳ם םארשטאנען

 װערטער די האכען זײ כעת פגים׳לאך, רע
 םון װערםער גוס א צװעװארםען. איהם

 ער •נים׳לאך. םארשמאיעםע כעס׳דיגע,
 זײן אויסגעשטרעקט נעשםײכעלט. האט

 פאסט־קארטען םיט האנם םאגערע לאגגע
 דערבײ קירכע, דער צו צוקוסעגדע די צו

 די אויוי בילדער די װאס אנאנסירט
 געשםיײ און נאדײטעז, יאסם-קארטען

 קלײנע אז-זײגע שםײכעל, » םיט כעלם
ער. איגנארירט קאנקורענטען

 פאסט־ די םון ״אנאנסמענםס׳״ די
 אין געװארען געםאכט זײנען קארטען

 םיט אויסגעטישט אבער םראנצויזיש,
 אזוי װערטער. ענגלישע םארקריפעלטע

ם/ קלײנע די  ״גרוײ דער אזוי ״סוחרי
ט טאן צו דאך האבען זײ סער״.  טי

 װער זוארים, קאסטאמער. אםעריקאנער
 און קידכע אלטע די אנהוקען קומט דען

 כ׳זזאב פאסט־קארטעז?... די קויםעז
 קלײנעם א בײ פאסט־קארטע א געקויםט

 אםערײ אן איהם גענעמגן ״סוחר׳על/
 געקענט האב איך כאטש ״דאים״, קאנער

 האט דא און ״ניקעיד. א םים אפסומעז
— ״סוד״ א אנטפלעסט מיר םאר זיך

 פאסנדסארטען םאגערער הויכער דער
געטהאן: זאג א האט םארקױ&ער

אי• א געבען געםעגט האם איד » —
םארדינען... צו װאס דעז

אידיש... אין עס געזאגט
םראנצויז? קײן גיט זײט איהר —

 נעפיהלמ און באםערקט, איר האב —
באגעגעניש. דער םון לאכען צו

םראנצויז... װאו םראנצויז, װער —
 דערװײל און אפגעענםםערט, ער זזאט —

 פאסט־הארםען םיט האגט א געשטעקט
ארײן. פנים אין סאסטיםער אנדער אן צו

 צו איד הײטישער א קוםם װי —
 און נאר, קירכע א בײ און האנדעל, אזא
 פראנצויזישער םארװארפענער א איז

 אויסגעדריקם איך האב — שםאדט!?
װאונדער.

ט? דא קומען אידען װאסי, —  ני
 אנ־ אויך דאד קומען אידען אםעריקאנער

 אזוי זיך ער האט —קירכע! די קוקען
םארענטםערט. װי

ןו
שםועם. א אין ארײן זײגען סיר

 איז ער אז איהם, פון דערגאנגען
אמעריקע.•• אין געװען שוין

דרעסמאכער..• א געװען אזן
ױניאז־מאז א אח
 יארק גױ אין געװען 1919 יאהר אין

סטרייקער..♦ א
— סיר, םאר ^סענזאציע״ גאנצע א
געקלערט. שויז איך ה^כ

 א א״גענטלױ איז נעשיכםע זײן
:קורצע

 פאר־ איהם זיך האט 1920 יאהר אין
 רע־ די רוסלאגד. קײן םאהרעז װאלט

 א איז ער געצויגען. האט װאלוציע
 אמערי- אין קוםען םאר׳ן םאסקװער.

 אין ער איז קרינ, םאר׳ן יאהר פאר א קע,
 אין אנגעשטעלםער אן געװען םאסקווע

 םדי- ער האט יארק נױ אין אפטײק. אן
 ״דראנ־סטאר/ א אין געארבײט הער

 ^רעפעס״. צו אװעה שפעטעט איז אבעד
 גע־ כעסער זיך האט ״דרעסעס״ בײ

 גע־ אבער האט רעװאמציע די צאהלט.
 האם ער נאר םאגנעט; א <וי צױגען

 געפאדר איז עד געהאט. ניט םזל ?ײן
 זײ זײגע. חברים צוױי, נאך םיט רען

 ניט. — ער ;רוסלאנד אין ארײן זײנען
 רוסלאנד <זײז פוילעז םון גרענעץ בײם
 גע־ א םארלארען. חברים זײנע ער האט

 זאל מען םארװאס ערקלעהרונג, המריגע
 ער האט ארײנלאזען, רוסיאנד אין איהם

 אין געבליבען ער איז געבען, געקענט ניט
 א ארוםגעדרײט זיך ער האט פוילען.

 צרות; סך א געהאט װארשא; איןי יאהר
 געהאט, האט ער װעלכע דאלער, םאר די

 געלאזען זיך ער האט ;אװעק זײנען
 נעקױ ערשם זײגען ד»ז און װאנדערען.

 אםע־ אן בירגער, פולער סײן צחת. םען
 געהאט געװען. ניט ער איז ריקאנער,

 םעשה די װי םאפירען. ערשטע נאר
 איז איז ער דאך, איך זעה אט — איז

םראנקרײך.
 נאך איהר װעט פאריז אין און —
 גע־ םיר ער האט ־— טרעםען, אזוינע
 ארונטער װעט איהר אויב און — זאגט.

 םאנטעזש, אין פאריז, םאר באהן דער םון
 לאנדס־ אזא באגעגענען אויך איהר װעט
 וױיל נאכגעשריען, מיר ער האט — םאן,
איהם. פון אװעק געמוזט שוין האב איך

 אויך שױן ער האט דערוױיל און
ש: םון מעלה א נאכגעשריען מאנטעז

דא... דארטען איז קאטהעדראל א —
װאזשנע... א גאר

״הײליגע םיט אויך האנדעלט ער —

 אום״ זיר איו האכ ־־־־ ¥ פאסכדקארטעך
 יענעס װעגען געפרעגט איוזם און נעקוקט

מאגטעזש. אין
תלאכט. חאט ער
סיד/ קרײנע די ס׳  קאד ?ײגע ״סוחרי

 פאסט־קאױ ״חײייגע די אין קורעגטעז
 איחס אױף געקוקט האכען ניונעס׳/ טען
 איך װעמען ׳דער מיר. אױף געסוקט און

 פאסט״ א פאר ״דאים״ א תגעבעז האכ
 סא? עטיאכע ״דאים״ דעם האט קארטע,
 אודא/ געסיעט באטאפט, און כאקוקט

 ער האט אוגענארט. איחם האכ איך אז
 זײן צו חכר א זיין בעזעהן מיר דאך

 שױן איז דאס נאר שונא״. ״גרויסען
 הויפט״ מײן זיך. םאד סצענע א געװעז

 ווױכער דער געװארען איז איגטערעס
 פון אפט״ק־אגנעשטעיטער מא;ערער
 סון דרעסמאכער אידישער און מאסקװע

 םיט געהאנדעלט האט װעיכער יארק, נױ
 צוגאנג א בײ פאסט־תארטעך ״היילעע

 איט־פראג• אן אין קירכע אלטער אן צו
 דאם דאך איז עיעס שטאדט. צויזישער

 םון שױן האכ איר מאמע. אזוי געװעז
 פון װע; גאנצען דעם געטראכט איהם
פאריז• קײן קעיען

צופאל..\ א אט
 אין כ׳דיאב צונ*אל. קײן גיט .אבער

 עה װי אזוינע געטראםען װירקלין פאריז
 אי ױנגעלײט, אי גרופע; גאנצע א

 א( מיט יעדע ארן יעדער םײדלאך.
 אבער געשיכטעז אלע געשיכטע; אנדער

 אין רעװאלוציע רי מאטיװ. אײן אוין״
 איז עס װער געצויגען... האט רוסיצאנד
 רוס״ אין און װע:, םיטעז אין געבליבען

 עס װער און ;ארײנגעקומען ניט לאנד
 דארטען פון און רוסלאנד אין נעװען איז

 םיטען אין געבליב־ען ײידער און אײעק,
 ארײנקוםען אמעריקע אין װארים װמנ,

ניט. איצט זײ קעגען צוריס
 אין און פאריז אין זײ זיך לעבט װי

>' שטעדט אנדערע
 שטאדט םון ארום װאנדערעז מאנכע

 הענד־ פאסט־קארטען דער שםאדט. צו
 סאנטעזש פון דער און <ןעיען פון לער

 עטיאכע צו פאריז אין געװען שוין זיינען
 אין ס׳איז פאריז. אין זיי ט׳קען םאל.

 אזעלכע פון קאלאגיע »אנצע א דא פאריז
 װעג. מיםעז אין געבליבען זײנען װעלכע

 אײנשטע״ זיך פאריז אין קענען אלע ניט
 אר״ שמענדיגע קריגען״א צו שווער לעז.

 ארבײט, שױן ם׳קריגט װעז און בײט.
 װעליי דער, אומצופרידען. כסדר םען איז
 אמע־ אין געװען אםאל שוין איז כער

 רעכענם ױניאךמאז, א געװען און ריקע,
 זײנע באםרעפען עס וױםיל אויס באלד

 וױידזשעס די געגעז װײדזשעס פאריזער
 אר־ דערזעלבער םאר װאלט ער װעלכע

 אויב און אטעריקע. אין נעהראנען בײט
 בײ איז םאריז אין לעבענס־םיטעל דער

ס )11 אויןי («לוס

m m שנאפס׳
(סעליעםאן)

װחילער ז. פון

H  —  rami
םאנצויערדער

n n r

 אנדערהאלבען באלד זיך דאכט שוין
 װאס זײנען, אמעריקאנער די אז יאהד,

 םאלק פארלאםעגטאריש א רוםט, מען
 פאליטיק. םיט זיך באשעםטעען און

 אז עךװאדטען נעםעגט דאך מען װאלט
 ערצויגען אביסעל זיין שוין זאלען זײ

 םאסט עס װי האגדלען און פאליטיש
 צום מענשען. פאליטיש־ערצויגעגע םאר
 זײער םיט אײך זײ איבערראשען סוןי

 האנדלונג, און אויםםאסונג קינדישער
 פאציטישע װיכטי;ע צו לוומט by ויעץ

םראגען.
 נאםינירט איז סםיטה אל זינט םון

 פרע־ פאר קאנדידאט דער אלס געװארען
 פאר־ דעםאסדאטישעד רעך םון זידעגט

 אםערײ םיליאנען םון איהר העדט טיי,
 גע־ אויסזעצונגעז הויפט צװײ די קאנער

ער װאם דאט עדשטענם, איהם: געז
 דאם צװײטענס, און קאטאליק, א איז

 אויםגעשפראכעגער קײן גיס איז ער װאס
שנאפס. םלעשעל דעם םון שונא

 זאל עםיצער אז ניט, הערט איהר
 װאם דעךםאר איזזם געגען אדויסקומען

 םיײ ע<ן*נאטישע אדער סאציאלע זײנע
 אזא םאר צוגעפאטט ניט זײנען נונגעז
 אםריסע; װי לאנד מעכםיג און גרוים
 םאדע־ זאל עםיצעד אז גים זזזגרט איהר

 א ארויםזאגען זאל ער איהם םון רען
 אנט־ צוהוגפטינעד דער זועגען טײנונג
 איהר וואס אלץ לאנד; םון וויקלוגג

 דדעהט װאס געגנערשאפט א איז הערט
 זײן ארום און נאט, םםיטה׳ם ארום זיך

שנאפם. םלעשעל צום שטעלונג
 סטיטה׳ם איז זוער !גאט טמיטה׳ם

 אנאנדער אין רען ער גלויבט גאט?
 פרא״ םילי*נען די גלויבען עם װי גאט

 וואלט oy ר?yאנpריyאם םעסטאנטישע
 זא־ oy ותן פארשטענדליך, געוחגן נאך
 םרייחננ־ איחם געגען ^רויסטמ^ז לען
iyp, ^װ מענשyלכy ^אין ניט גלויב 
 אחור םםיטה, גלויבם oy װי גאם סייז

 םי־ די אבער י קאנרידאםזמ. אנדש־יע די
 עס אז דאך גלויבעז *מנריתאגעד <י»ג«

* *jo w v V T m 1אי ®אטעי ןףין

^ מ  קא־ סאי זyבאשאם האט nyD^yii הי
 — פראטעסטאנטזגן סאי און טאליס^

 oy כאטראכטען זײ װאס עם קוםט װי
 א זyמפypבא צו זינד קײן פאר ניט

^ ש ג  דינט ער װאס מגרפאר בלויז ^
 רyא:אנד אין נאר נאט, זײער צו ypטא

iy:>'T ?y rpp אטאליקען די חגן? 
V גאט בײ שטיף־קיגחגר

yu| למשיל, זײן, זאל ג^-גערשאםט די 
iyiyi ג נאך זואלט אי־זחנז, אyװyפאר• ז 

 קינד, גאט׳ס yטאק אמת, שטצנדליך.
 'Vi פארזינדיגט םארט זיך האט ny אבער

 ניט ניט, גלויבט רy זוהן... ג*ט׳ט גען
 זוהן. nyi אין ניט און yםאם חנר אין

njt^ynnjnםאר םאכ^ ניט איהם מע\ ־ 
 סאמאליה א רyאב .DjyTT^ קײן

y גצויבט n איז איז גאט אין נאר ניט 
 רy גאר זוהן, חנם איז און םאמעז דעו•

 איז רyשװיג דער אין אםילו דאך גלויבט
 איהם iyo זאל םארװאס !שנוד דז*ר אין
 toyi'iynB קײן פאר ty^D טאחגן ניט

 ס״yפראט א װען tyuyj װאלט װי
 םיט צונוילורײמן ןyאגp זיך זאל םאנט
 זאגט?yג איהם דy װאלט װאס גאט,

 חגר־ מוט םyד נעהאט in ער װאלט
̂גז  ניט <ויל ny אז נאט האר זײן צעהל
 בלויז סינד א גאט׳ס, זײן, םאר שטיםעז
 שוהל, א אין נטyדאװ רy װאס דערפאר

רכ^ רyאטוילישl< א אין להבדיל, צי,  סי
oy שװ דאך איזyזיך ר Dארצושטyאy,ז 
 רyאגpריyאם גלזיביגע םיליאנען די אז

njnwtojy |yj?" היםא׳ ^דער שוטים 
 liny' גלח רyזײ דאך דיגטyפר קריט^.
 ̂רyאטD ןyכטיגyאלם אן וחגג^ זונטאג

ttf און איבער קעניגט װאס
 טא קינחןר. yj''t \v:"t זyנשyo אצזג

 נענען זyטyארויםצוטר זײ זyװאג ‘זױ
 ny װאס חגרפזור בלויז היגד א נאט׳ט

 זyהאב טידור? רyאנאנד םון דאװענט
 V נאט פאד ניט םורא חײן נאר זײ

^ oyT פון באציהונג די *ט ם א ד  פ
 די םיד, דאכט איז, גאט זײן צו טאגט

yooru ^םון מגנמניש. פםיטאלאגי 
pnM 1פרײע תחנן פאר ער ציטפךט ?ײט

y ^ y j חגר געגען <ןעט.פט און û'־y 
ײ^ר רyד פון און ׳y^*tf$uy םון װ  צ

 ״אפיקורם״ אן װי ארויס ny טרעט זײט
 װיר״ איז קינד א נאט׳ס אז לייקענט און
:לײכען. זײז.זײנס צו :uy: דיג

 םון רליכקײטy״בריד די איז װאו
 םאר^־יגט |yn ny:tfyii םיט #Mזy:שyם
 זונ־ |yiy' קירכ^ די אין תםילות די

טאג?
y^ דאס :y r זײ םיט אויך איזyר 

 צום לונגyשט סמיטה׳ס נענען שרײyג
yo .m: פראהיבישאן y| ג װאלטypyגט 

^ ײ:  חיך־אוךדורך רyאיצטיג רyד אז מ
nyjypno ט חגג ^ ר  סון האט קולידזש פ

 םרױ א סאהארא, א ג^טאכט ריקאyאמ
ay:yp .האר־ פאדגענגער זײן צי מדבר 

 א^רי<ז^ נטyטרי<זyאױםג האט דינג
Din אםת iyo''-u אםילו אז דאך, מיר 
^ן, >,נעypטדו״ די זײ, חגנ  האל־ פחגזי
 דעם אפשאפיען םון װײט גאנץ נאר מען
 די צװישען גאד ניט זyטראפ זyרyביט

 צװי־ אםילו נאר פאלקס־מא^ץ, ברײנ»ג
אכער די שען ^ני Dy איז נעז ,̂::^p, 

 ryryi פראתיבישאן דעם זyהאב yלכyװ
דורכגעפיד%ט.

 האנדידאט פרעזידענט א װען און
ט ת  און בארר בײ זyםאדשװער זיך ו

 אמזגרײ |y:yp'noD'iK טyװ רy אז פאות,
yp, װyט oy איהם y i nםyה סyלםy?ז 

 yyנעץ פראהיבישאן דאס איז װאס מיט
nyoyn, צי yרגy,הונד די פון רyדטy אנ־ 

ynin גyזyצt]y דוגר װאס yױי ולם  ניט ז
 א דא זיך, דאכט איז^ oy ? זyאױסםאלג

rytyj אז lira ניט טאר :]n׳jy:y אז צי 
fyo צי כאבאר, קײז נעמען ניט מאר 
 אז צי שװ^־ען, םאילש ניט טאר |yo אז

 נו, צװײטען. א אםנאדען ניט טאד פמח
 קײן ^טyװ די חגז איז װאס? איז

 נטyזידyפר א קאן װאס ניט? וחגלט
 אויס־ ניט װיל עולם רyד אז ^yi טאז

ty i^ s נ דיyזyצyז ?
 גרוײ חנר זוי Dnyt איהר ן1וח גאר

 זײן אין ^עםט אזוי oy איז cfny רyס
 ןyפונקט צװײ די אט מחםת רשאפטyננyג

ש y־io^ די םון —  yלכyװ נסyפא^טי
 י;1בלא א איז כלעשח נאג״מ די אז וױיסען

 yu'iנאז די ווענעז נאר גיט iyo חגרט
 װי אײן רשטy |yo הטyז ־— מאס^,
 עו^ם דער לטypנטװיy פאליטיש וױיגיג

 איז oy »רבײט וױפיל און נאך, איז
אויטצוק׳^רנ!.- אזלם דמם דא נאך * i *־.• i ־ifi'i, ׳״
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װעגען באשלוס דעד
לאקאלען ענגלישע

• וױים א. .r ײן
ihi oy, וױיט• זעתר א צװ״»ד, אהן 
 א;גד איי oy זואס באשיוס, מהעגדער

ir טסען w w דער אױוי l9r;yiu9P 
I'M ווויסבױען דאס װעגען נאסטאן ?•£ 

 איג־ די אין לא?א^ עגגי^»ע סיזנוויעיע
Py^rymm, דא־ דער איז וךכטע און 

 ארגאגיזא״ איס בלױ? גיט באשיוס ןעמד
 חויטט״ און אױך, גאר וױאגס״סעטאדע,

 איג־ די האט דעם דורך זוײי מגלץ•,
 4אוםם^גציב די אנ^מןעגט ל9רנעש$:9*

 דעם 1צוױשע ®ארשט^צוגג א ®ון אײט
 אםעךיהא־ דעם און •רעסד־גענוירעגעם

 ארג*״ ױניאן. דער אין עלעסענט געם
 ״ny װעגען פראגע די איז גיזאציאגעל

 אהטוע^ יעצט געװארען יאקאאען <ישע
 םאסען פון אריעשטראםען דעם צוליב

 אין פדױעז און סענעד אײנגעגןירעגע
 איגדוסטריע, באהיײדוגגס ®רױען ךי

 גיט ױגיאז דער אויםער בליינעז ותאכע
 דעם צו םיעדליב?ײם דיער צולינ א?ױ
 צויינ נאר ױגיאניזם, פון געדאגק עצם

 הארסאגישזנס א סין אוםםענייכסײם די
 עלעםעגט, oyir םיט צוזאםענארבײםען

 רותעג־ דעם יעצט ביז כיידעמ וועלכער
 ל/ר » איגטערגעשאג^. אוגזער ®ון גײן

 צס װי ארגאגיזאציע, װירסעגדע מדיג
*p כאגאגנעז װאיט אעטעךנדצאגעי, די 
 לעבעגס־ סאםע איר געגען םארברעכעז 9

 רעאכירט גים זי^אלט װעז עקזיםטעגץ,
 אינ־ ךער *ין עדשײגוננען נײע די אויןי

 דאדורך ױ וואלט גאר ניט דוסטדיע.
 באדײטענדער א זײן צו אויפנעהערם״

 נאר אינדוסטריע, דער אין סאמםאר
 איזא־ אמאניזאציאנעל אויך זיך וז*לט
 טריײי אסעריסאגער רגאנצער מנ ®ון <ירם

 װאלט, ױ באוחנגומ. יוניאן
 יגהײט,6אײגצנאר אידזר אן זיך מחןנדינ

 סייז א«מ«יג<וננ אן באזיז איז וועילמ
 הא־ מעילמנ םארזזע<םני׳סעז, איגדוסטרת

 צױ יאחר 16—12 סיט צקזיסםירט גען
 בא• אין אומבױגזאם ב^יבענדיג אזן ריק

 םארהע^כד אינרוסטריע כײצ צי ציהתנ
 ארייג• דוימחננד ניתם צום אוז גיס*ן,

 »'ז םאטעריאיצ םעג^נז ״טראמענחנן
 םאר־ ביס^אכװײז — אינדוסטריע ׳חןר

̂ווארען אורטײים אונםערגעחן. צום נ
w אד«ן n w># דאזיגער דער אויב 
 דויכגעםירם עךפא^גרײד וועט באמ^ום

 געצי;־ יוניאז דער װעט עם אןן ותחס
 דאזיגעז דעם פון םאסען ברײכע גצ[

 ארײגצוצײ ע^עםעגם אמןארגאניזירמעז
̂ד דעם אין חען  טעטיג־ ױניאז פון םע

 םארענדערעז סיל זעחר דאס װעם קיים,
 איד חנר םון םיזיאנאסיע יעצטיגע רי

 אחיםנערוקט וועיען עם םערנע?זא;עי.
 ציצעמצנט ניחנר א םאדמרגרוגד 1אי ותרען

nn .דעם פון םעטאדעז די םיהרער 
 ארבײטס־ איז ױניאז דער צװימען אאמף
 באאײנפאוסט נרינדליך ךועאען געבער

 אתאניזא^יאנע־ אינער^יכע די ווערעז.
 נצענ• יך5גרינדי וועיצען באציהונגען צזן

 אויף װעט םייצייכם און װערען דערם
 גענעכ• דער איז זזםסרות די אט אביםעא

 און פיהר^ר צוױמען כאציהוננ זײטיגער
 ותרען, אפגזדטאפט גים אויב מםיחרםע

װערען. םארסיצענערט הפחות לבל איז
 אײג״ זועגעז באמיוס דער אבער איז
̂אסאצען ענגלי^ע ארדנען  געטג, ש\'\ י

 צוזאטענאר־ חארםאגימע מעהר א אוס
 עילעטעגם אםעריקאגער דעם םים בײט

̂זע די זײנעז און ? ערםענאיכע! צו  עגגיצי
̂עז  איג־ פרײנדיןיכע אײנצעע די צאהא

כע יואנמ, מיםע  אויס־ סאנען םיר וו̂ע
jypjnor אםזד אוגארגאניזירטען דעם צו 
 איגדוסטריע• דער אין ע^עםעם דיקאגער

 עילעםענם דאזיגען חנם ארום אזוי און
 אינ״ דער פון םאהן דער אונםער גרעננעז

 גע־י די גים באמטעחט םערנןךפאנעי?
 יאקאאען אתאכע װי נאכדעם אז סאהר
 צזזאמנגצמטעים סידו נרויס םיס וועאען

 ארױס־ זיך oeny דאן זײ װעיעז וחנרעז,
 איז קצרפער םרעםד א זײן צו מםאלעז

ran אינם חנר פיז אתאניזסyת;ךBאנy,י 
mצונזך«םו איברים םרעםדע םypוrט 

 דענק ׳דא אס איז ? גיוי trroir.e » או
 nrnr חןם או̂י מיר מאיסען איד,

 אוג• :•ראמלעם גאגצען דעם פח ®וגקט
 סביבח, יצגער ®יז אאגעפרעסדקײט אנר
 אונ־ ײירסען, דארפעז םיר ווציםנר וױן
 ארגאנײ יענצ איז אפי<ו םחנםדשײט מר

ת ת  תןכזד טיר וועלכער טון באוחנגוגג ד
 אר־ אן Dht יאחרעז םאר אאין יזיך מן

< נאג^יער םי
 nyrjw onpa9P םיר u«W< אס

 פצדערײשאז אסעריחען די צו נאציחמנ
m .איז ®אקםיט אז זיד, דאכס • אי^נאר 
n דער םים פארגוגדקז •מסעתדיאגאי 

u. כאזד דעיעגאםקז אוגמחנ 
 סח קאגוחננמאנס די .םעסמ

^ןן. זתר פיז ®ארמםעחאר י
קאטונג־

 ®יז פטאrרyד■yp ^גטראוצר iyiyi אין
 גיגצק א ?ץי דאכט אן,9י׳ןnyדyB דער

צ ̂םyסט,ס ג מי ג•yגyג אוגז םארביגדט ו
 או״ יוגיא! טאדסצגילימ די איז דיטיג
oyiy o ד*ד און כײט, ^ y t די אין 

 א«א• נאגצער רyד װי oy«y נאצײןוגגען,
 ״yאו;אױסג /iy>Mn א כעורמן וואילם דאט

פייטער.
ע די אין אסאי/ ר ח א ^י אנ  1פי 4יי

n האנען אינטצרנע^אנ^, דער y tjw 
 חאנותג• פעחנרײמאן צז פאחאטיעהער

 געהאם םיטיגג^ yא^pאfי צו און שאגס
 פעדע״ די מובע[ םיסיע: סיעציציצע א

 ארגאניזאציע^ yראדיקאל א פאר רײישאן
y די איז : ^ i טאק ארבײטy גyגע־ טאן 

 מימ ״בענהײמyאיבערג םיט זואר^
 py« גאנצע געבראכט האט מען געטה.

o מים y w ty y i תאגוז^עאגם, די צו 
 :־y;yrגע אײנצינע ?ײן ןyיאזyדורכג גיט

 חגםאגטטרא־ אן oyiy טאכעז צו חײט
i פאר ציצ  oyiראגרyסױוyעדאנק. ן;:y־ 

 לע־ ויך סםאיyאגכD געסאהגט,
pViyiאין אנצר גצפאכט, ־ : ^P’oy 

yדאזיג די ר^י^טv'D'b y איב^-גע־ םיט 
oy באציחוג:, אײן נעײעז איו

ט דאזיגצ די און ײ ? ג ^  באזירט האט ט
 דאס אהן או ׳רציעונגyאיב חגד אויף
 אםזגריהא־ רער פון כגין וחב םנין דוב
nyj דא• איז באװצטנג, טדייד־ױגיאן■ 

u־yn'Dy ם ײ ח ג ^  רײyאם oyi אויף ט
nyj»p צי אוםמעגיציו. באדצן iyo חאס 

 •ראנרזגסױועד רײשאןyדyB די װיר^יך
 oy װ^כער אויוי פראגז^ א איז ^פאכטyג

y איז wצו ר yמ;yBרy.ז oy אבער איז 
ttiy א באציהזגג, yגײסםיג א בעווע! a־ 

T האט װ^בער ?^־אויסטוי^, ^y o דא 
 גצבראבט. רזגזואמאכמגן גוטע דארטעז און

 א\ן גחגסער ױניאן די איז אעצװישצ;
:nyon ,םעהר ארבײט איהר געװארען 

 באמןן דעם אין nnyo זיך םארצװײגט,
 אן טז(הר און מעחר און אײנגעװארצזז^ס

 םיהרעז. צו אגגעהויבעז iray? אײג^עם
 כיסלאכ״ זײנען ,״סיסיא^ם־טרענער*״ די

רס װײז ק^יזי  די און געװאחנז אמרי
 אויסנזד גרויס צו איז זעאבסט ױגיאז

 טיסיאגס• » באויז זײן צו אום װא?טעז
nyano אמ דער איןyריpאנyסרײד־ ר 

מ. ױניאן ^ װ א ב
 איז אצריאדע םיסיאנס yדאזיג די

w םארבונחגן גים רyאב w w א דורך 
^ םעהר פ י  די םאר םארעט^נדניס ט

 םצרד דער פזן טצטיגהײט אוז אא^יםים
 גײסטיגע ynytayyny: א דורך ריי׳מאן,

 אויסדריקען זיר זאא y^yii גאציהונג,
 צוזאטזנגאר־ רyחארפאניש םעהר א אין

D נאר בײט, m ר האט ^  די &יז י
 םyנyאײג זײן געהן אנגעחויבז צדדים

 און לעב?[. Dy:yr^ אן יעכצן װעג,
 אוױ װאיצט דאם ילאגג \וי װײםט װער

UKtf*nymדי ניט װען ״ ' ^ypiבא־ ״ 
 דער־ D«ny זיך םצן האס דא וועגוגג.

 ^טאר?ערעז זלטעחגן חגם אז םאנט
 ר־1פיהח קאנסמרוקטיװע די ברודער.

 ױניאכס 5יy^זאנyאיגטערנ די פיז מאפט
ה האט  פצדערײ- רyד סים צוזאמעז זי
 גענעז קאםוי• אין עזeוארTyארײנג ש%\,

 סא־ דער פון יא^יסיס yטױוpסםרוyד די
 אםעריתא. אין באוועגומ רyסוגיסטיש

 דא־ חנר אז גאויבעז. o:ypyj כזעז יזאם
nyrt גײסטיג זײ יחנם קאםויy כאציחתג 

אז חגר צװי^מז « ״ רי ^  אזוי די איז ם
yjyDnyi םארטיפמז, ױניאנס אידימע 

 צײימעז קאנטאהם רעזyנגy *ן מאסצן
I 8אינטצרמך חןר•^  •jnyc דער און אנ

 lytoyp ןוו אױסילעתען זיך און רײ^זאז,
 votny די ווען נאױ גים זײט בײ זײט

 נאר אינערליכצזימריזיס, אן חרך אעבם
 זיך, פאחטטעהט איז, עס אלעסאי.

 n וױ אפצדטאצען פריה צז גאך יצצט
ד וױיםזנר זיך װצט באציהונג דאזיגצ  ג

 זיף םערקט יעצס ש(י\ אבצר שס*ל^ע\.
 איז קריזיס חגר ױי גאכדעם טצגדענץ, א

 זײנצן oy וױ נאכדעם איז פאראינצר
 רעזאײציעס אײניגע נצװארעז זyנוםyאגנ

 דער «ו דאג?בארקײס אױסדרי?ענדיג
 פאר פיהרעד איהרע און פצחניי^יאז

 די גצגאן חאםז• djh אין מיםחיאפזג חנר
 זיר ױגיאן, דזןר אין כחות חןסםרוהםױחג

 טוץ אמו״ ד׳ די אין צורײןצוציהעז יצצס
y^ די :y r וױײ זיר און ארבײם ײכיאן 

 n גיםא וחנג. אײגצגעם דעס גצחן סער
 איז אלעס פאר רyפרי אז ירצײגוננyא'ב

 די כױט ?אנסאקט iy^y אן טיםוחןנדינ
 עג״ «ז דירר אםצריהא אין טרײד־ױניאכס

 פעחגרי^אן. חןר םים סאנטאקט געז
 בײ נעדאגקעךאױסטױמ א בילױז טם

rעטט^יכpײםyנים קא:ותנ*אנס, אחנר ן 
 צדוי• קאםיוגיקאציע אפיציעיע אז כאויז

vtr\ צוזאםאנ״ א גאר און סיחןר 
 אגנציעגענ• םאג״סעגאיכע די אק ארבײס
 םון פאיי און חננק די צוױ*צז הײםען

 די און םריידײוגיאגס אםעריקאנער די
m  p m די ®ון &ױל ^ נ א מ ת ע ס נ י י

יינסאד די m «מותן
- .

 גי• אנפראגע »ן ס$נ/ןן זאי נע״צאג^
 גאגימ אינער^ ױדאגס יאמאל ^

 ל¥^»י יי8וױ ותראן נעװאר און יאגר
 תאנסטרומציאנעימ ױ jyVny ױטאגס
 ,ד צו פארטהןטער |yp*p פון פריכט

 •y® חןר ®ון |yDB®^y»iyp צאגטרארא
 פאר װאס און וױ#י< און דער^׳אאן?

^• ypMtg ראפארטנ טר אר  1ברצגגע פ
 ny'M *<ן פאייז און חנגק רי צו צודי?

V יאתאיס
ן פאיט o ארײן מ m צרח׳ א אין 

 cm צו יעגדאם חנגדאם מען <ויפט
ד םון טיטינג y^טאדטיp מ rאותר ר 

rטrא^oיכ^yד in aemnyaiyp רער 
 ®אר״ די װצהנז דארטען און ®עזתר״טאן

nyny®r פרן y ;y rm tt  n אײ װ;יא:ם 
 נע^זצהעניס/ א״ oyty סיט מי׳־יאשט

 נים דאםאיס ביז חאבען וײ וועימר םון
 זאל וױ געהאש. אחגוגג םיגדעסט¥ די

 בא־ סימפאטײמע א ערװארנתז דען םען
 םאיי אוץ רצנמ און פיחרצר פון ציהונג

 עגyי אז טרײד־ױגיאכס, y-,ri^ n פון
 םyד איבער איגפארטירט זעינצען וחגרעז

 ־yn זײ אז ארבײטען, און ןyבyי םיד וױ
r^oy^ jyi איבעררא^ט. מײסט^ס

נאשטים־ jyin y'iyr:w אין אראן6
 yp^ ̂רyטו ארבײטעױ פון iyi®' טע

ט רyדי פאד עט נאטראכט^ פ א ^ ײג  א
 די צוױ^ןו^ רyלידrרבינדוגגסH£ זײן צו

 זײנ^ דאס ״איחגך. יד און ״גוים״
 ה^פען yttyu אי'/yװרyי ״אוט^אני די

די אין ארײגצוו^גק^ זיך ״סאוגא״ דער
״®הײג־ די פון צגיגים

^y:'i>y®yB אידי׳עy /םון אבצר ?הילה׳ 
 םאדטר^מר׳טאפט y®pjn'T די אויסגוצזש

ן םאכט  און וױיגיג inyi אלץ גאך מ
Dypj*o ײן איגגאנצען םאל? :Tnny 

^ גאך תאכצן םיר און ניט. י ז נ ^ צ ר • 
 , yרyאונז איגגארירט פצדעריישאז די אז

 ; חנ־ איז זי אז \(*ר:ש&, אײ:ע:אדטי;ע
 די גיט פארעטײט זי אז א?ציא:ער,

 ארבײ• y:yr^yri®yiB די פון נויטען
 ־y; n'oyi:« :i:yi גיט איז זי אז טעד,

 גצװאיט װאיט^ ״םיר״״ זוי קאויטאיל, כען
זיין. זאי וי

oy נאהװעם גשויס איו yאין רגעץ 
 אן אין ny־n* y־:'i«vyyp *'י:ע:ו[ר אן
^ny^n ץ\ צײטונג ב "  זײטצך די \
 נאך איז יכעסyװ ̂א̂ןrרײyדyB חןר םון

 ־yאוגז אין םפאדט באייבטצר א אימער
y^®pn®i jn ,געהז צו אײדער הרייזען 

 1ױגיא א פון nyov־^wc א?ס אמאיצ
 דאזיגע די װי זעהן און םיטינג א ^צו

 אם באסענען״ ויך ארבײט,
 ®'•r זײן פיאײכט רyאד ׳וױיניגסטע:ס

 א םון װאנ־שא^ חגר אין ;וארפען מע
באשלוס. פראגחגסטחש םעהר
* א :nycjyr טיט קאגטאקס עגגער 
oyT חנר פון שטרעבען און אעבען »®yo 

 אויך אוגז ®yn רyארבײט אםעריקאגער
:w w n y אםעריסאנער חגם צו בחגנגעז 
אײגצ־ yרyאונז אין םyגyבארyג

yנטyנאה א ן.yרײה נצ ^ r iB 'w  y בא־ 
 פון lytnyp ארן עטדעבצז דעם צו ציהוגג

 אכמרי?אגער פון פאײ! ענר רענ? די
 סאלטצ ד% העיסעז ײל6 ײעט ױגיאגיזם

 אגצואװא־ פרעפדהײט פון אטםאםפערע
 ־y: דאס אוגז װאלט װיפיי! און ריכמגן.

 ארגא־ צוהונםטיגער רyאונז איז האיפען
¥ גיזאציאנס־ארבייט

oy אינדוסטריע נײע דא זײנען 
tr«:yy איז rטyאיז ^טעטאאך און דט 

ם  ״1ילאנ דצם p® םײ^ זyסט^יכyװ ת
 ^א• קיין גיט אבסא^וט האבעז סיר װאו
 צס וחגלכצ ןyאנצופאנג אום ױגיאן קאי
 ny דצם ארגאניזאציאנס־ארבײט. איז

 װצס ^נטרען v:r צו צזםריט מטען
ז דו קרמצן lyjyp נאר מ די.ארטינצ ^

אלזא, ,jytw מצרי^מאפ^ז. ױניאז
 ־yאײמ pw באציהונג^ vi'W די

 רyנyמ זyהאב טזגן טוז ״װעחןן ^מם^ט
iyp*n yp̂ פחי^, און yit פאר״ א 

 יע״ םון אויפשאסוננצן די פאד ^םענדגיס
:y םיט םענמעז״ yp>yit דאר־ וחגט מען 

 טמגנ♦ אזא און ארבייטצן, צוזאםעז םעז
^ אין טיר קאנצז מען־טאטצריאי  אונז

 ןy>:rn דורך נאר אויסבילחנז רײחען
 פאד^ױפמ די ?אנטאקט נאחצנמז אין
 חןר אין טײיצען ^:ע^ח\מרנהן גאך

 א.pריyאם איז באװצנונג .טרייד־ימיאז
 האבצן טיר װאו צצנטיען, תנע אין אח

 רyאב זײנעז וועאמן ױניאנס, יצאק̂א ש(י\
 ארגאניזאציאנס גרצסערע איכמטאגד ניט

 yנyאײנ םיט אוגטצרנ^ז צו דריױוס
tweyip, א נויצזיג אטאיל וױחןד איז 
 מטאדמ^ן חגם אז אנאצהנוננ אטארקע

 םאר מיר נעמעז אמאגיזאציאגס־ברידצר.
 חאבעז סיר ^יקאנא. טאסע בײשא̂י א

 םעמבצי- א םיס יעיאנס ̂אס̂א 6 דא
 דז^ א מיט טוי^נם, אײניגצ פון *יי

 װזלכזר אפאראם, יוגיאן א םיס נאאדד,
 םיר קצנצז וואס :®.yp"yy:D’w ארנײם

 פאר םהאן ?חגפםצז אונזצרצ םיפ אבצר
D אמארגאניזירטמן חנם yr^w rii ? 
 איימננאר אונזאר איז זיד טוםיעז םיר

 חייױיאצי• אח םיי ;וחניסמא
 דצרוױיאע װאמסם אונז געבעז אח

 םרעסחנז, א בױט אעדוסםריצ א אויס
 יתילכצר עלעסענס, פיינד^יכעז, אוגז

m* און ^חנרצר אלץ ווערם m צו 
vfivow קאנםראיל. ימיאן » וווננמר 
p תאם w n אתז מי

 אוי• רyטopJfנ חנר אז איבצדצײגומ, ױ
 דמס״אי!• דיר אץ גאדואציאגס־ץידייװ

tam ynaon מעחמ געפיחרט סוזען
 פון ®יחחנחאא•® חןר אוגמער און מיט
iyT ,ן^ חניי מ  סאד- די דאד װאיט פ

 pm 9 ' גצבחיכט בארייסוגגט-ארכײט
r> w o r דארננחננמרוגנ w r  nr• -קאר 

 m• סיר היל* װצםעגס םיט פצ^אפט,
מ רי תי  #רורנ«יחחנן רנייט•e ג
ט .9 *פאפען אאגגזאם מג טי ^  •yi אין ס

 נויטיגקײט דער פאר wiMnyiiyp :ער
iv פון i דאזיגy ,אײג- טאקע יייז אדבײט 
9 W v w פאר תאםפם-געם״ניאאפם Din 

 אנצד ay פוצן םיד דרײװ. ט«ינעז6®יוקונ
 PB •חןזיתנט םyד ׳yp»D אםת גיט.
 יײבאד אװ פצחגדײמא; ^טיסאגאער חגר

 חנר םיט iyjyp®p עױשט גיט po דארוי
 מיקאגא. pא דחגם״טרײד פון׳ם ל*:ע

y:^r oy| א אײגיגע גאר דאy® irr p- 
 גזם inyr פאחטמחעז yo^yn חנױיאואן,

 צו 1V24 ױגיאן, רyאונז אין לאגע די
 pp'r עיתאגא p® אז6פצח[רימ חגר

o:yrno 350 lyoyno-mB yny r̂ ר9ארנ 
 n זאיען אזױ זוי ארבײטעד. גיזיר^

yr^ פארטרyטyזײעדע \ײ םיט און ̂ר % 
 yרyאוגז p:yn װיםעז ארגאגיזאציצם,

? *ראב^מן
 נ<וין ניט םאקמ ודיעז סיר אױב און

אמטי• טאקע גאר איגדארםםעגט, אן  א̂ן
 אן פאד דעם אין באםײ^גונג ות

 td ^ס-מארקצסל^מגצז אמאניזידמז
oy דורך סרי:ז\ גאד דאך iy:ypto די 

 pא םרײד־יזגיאגס די פון םאייל איז רעג?
 פון ראנ<צםען1 די םים ^תרײמאז די

o דער m און מיקאגא, אח איגתסטריצ 
 אױוי װציצז נעמאן םוז און ?אן דאס
orr װע גצװײנאימז ®p אױמוןחש 
 די צו פארסרעםערמאפט p® ooyn דאם

 1® רyד פון קעד«צ^א€טעז מנםראלזן
 cm p® איו op װאט דאם חנרי״טאן.

 נוײ אױך איז מיקן^א פאר גויםיג פאי
 אײ ooypniD •גדאחנ סילע פאר סיג

om nyo גאנצyאר אײד אח יאגד ן® 
nyn ארבײט גאנצעד ®•ynyoi'® ijn p 

y^ry^ ארנאניזאציy 9 אין^''|.oy
 אבמר די סיט קאגטאקט גאהצג^ד א

 parptP מרך טרימ^וניאגס, רyאגpרי
 אח ציאען די פױט ̂®myooyo די

 יעגצם אדער om pd קאמפם-כמםאדעז
 אמאניזיר- רyאגpריyאס דתר םון טײיצ
 פ̂ו אויסטצצן ארבײםעדפאפט; סער
 און אפטrנ»רyארםךD פון ooyi דאס

 ®אנ״ ריכטיגען א אין באאײגפלוסיען
fywoprroD די נײסט D''proyD די ®ון 

fiyטאדטיyp 9t*9nom ŷ yוy rרrאDטעt 
®p דער ®c^'iinyחנגצילמסיג ;1וא 

oo>9iyi paano צו ’pny *סײ *ל9ל 
 p,סy®רא̂ב y:'oo'n y5»® Tyo®' טיגנ

y^yn פצחןריי• ביי באהאנחגיט ומחנן 
 רע״ |yayio אויך זוי םיטיגג^, ׳טאז

 nyr® טיטינגצן ̂אןyדײyרyם צו ®ארטם
®̂y םעםיג״ און ®ראב^עמ^ װיכטיגע 

D"p פוז o n װארט, איץ םיט ?*ל.4ל 
 בא״ I'M ״vyD:nyj װאס און אפטצר װאס

 nympnyoM oyT םיט lyo'.p- ריהדוגג
ojyoy^y באװזד םדײד־ױגיאן דער אין 

^ אוגו װעט דאס און טגג, IVB̂ םי yn 
oy:y' ly^oyo ^ראבל® nyo^yn האט 

 פון נויטיג?ײט די iyBny:o'n® אוגז ביי
:ly ij'i שע  אינ־ חגד אין <א?אילם ^ל^
ו יצ.yאגiyyרנyט

 מײדלאד מאר ים בײם קעטפ א
װאך. א דאלער אבט צו
 געמיגם אײילומה יצאנג ב^«ארט, אין
 זוםער 9 האוז, i9r"PMn ס^אר זיד-די
yo9n> אױפזיכם דער אונםער איו װאס 

po אידײ ®אר םאסײעפד װ^יישאז דער 
yty אח חויז דאס םייחלאך. ארבײםצר 

̂ע סים באזארגט  כאסװעםיליכקײנממ א
 גע* דארם וחנרען oy הײם, nyoiז א פון

y:n"rnMD |yoy3 ,אונטערחאיםוננעז 
yr't oyקאורט^ םצניס פאראן דארט ז 
̂זטצחט אח, רײדיאס י& חנר זיך, ®אר

yr'i'M פצגעז ארבײטצר־םײמאך 
 דא• 8 צו װאסײ׳צאן זײצר |y^n דארט

 אזױ נעדצכענט װערט oy ײאה א יאי
iyn^' נים איז אוגטצרנצמוגג די װײל 
®ראפיט. םאר

>®oy קומצן איז דארפט איחר װאס 
 איםם 197 עיײצנס, <Mi9r"pmy איז

 םאחןזרײבאן. דארט זיר און בראדזוי/
 pny' רעדזעיסטרירען זיר D:yp איחר

 ימחנן אוו מיטאג אייגם גיז זונטאג
 po 7 & ®ון דאנצר^ןטאג און דינסמאג

 ויר ®ארמרײבס איחר וחגן אװצגע איו
 םוםצ• גאגצמ די אײגצאהיען איהר מוזט
 צורי® און בציאארס p'p שאהחגן דאס

דאילאר. פינף קאסט

 םיזאן יוגיטיי דער — גערענקט
 פרײטאג אננעפאגגען דך תאט

 רעדועױספד — דזשון טען22
 מרױזער װאס דך ױדט
 װ כלדז את סיזאן

דיגען בעלנים

-

- r i׳. 
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 לאס• א ®מ װעה־געשױי א
קלאוקאמכער. אגחשעלעסער

— : ■yfBPrijn מ״זד*ר װערטער
»י• די »ין גימס יי <עו »ױ זוען

 רע• גייע יוגז׳נרע װ#ס *ייטוננען, וישע
 איסט, רעו ווין M סמו װ»<ז*י*נערעו

tiK סקודגי#קעס :»זױ זיך קילער«■
 ש^סוניסטען, אוג״ווע vp«» זײגען
 זיי װאש ,i»>n;»pe *זעיומג *נער
 ניט טענם,rער ׳זײ זיעןןן רטד׳ט, טוען

 j״p ז״ ח#בען וווױיסענס, און סעו>י:,
ניט. ענ<

ארנײט, די אנער איך נאטראנט
 <אס• אין אונז ביי *ו טוען ןײ ױאס

 11—10 יע*גמ די פאר *נח׳עע^ןם
 זעיכע Din ױגסט איך זעח מאנאט,

איסט. דער אין געטאן האנען זיי װאס
 » in ערגע׳י איז עם אז זמח, איך

 < אויסגעארנ״ט האבען װאס נ»;דע,
 יעדער איז סוט lira און *ראנראס,

 זעיבע, am «<אץ יערען אין מטאדט,
 חאיגירען *ו אום שטיחיאך, ריזעאבע

אדנײםער. די
 <*ט• שעחגעס דעם אין אונז״ נײ

 <mnr גרעסטער דער יז '»נדזשעלעם,א
 עכט• ז״גען װאט אזעלבע, ?לאמםאכער

 v וזאנען Drm קראנק *לייז ווערער
 םד און םאטיליע וייעד אין קראנשען

 ‘אײנ דןו שוין זײנען און זיין m זיו
 תאבעןי *ײט. לעגגמרע » »ן װאוינער

 ,חטײ די שוםען צו אנגעחױבען «ובער
 זיי װייל *רפוס, געחען װאס די ,“קערס
םאנ־ אוןי *שסייטםענט, #ביטעלע זומן

 »נ• ארבײטעז. *ו טויל ■שוט ז״נעז מ
ת ע  זײ שארלאטאנעם. נלאט ז״נען ו

 איסט, דער אין װי ■וגקט ,m• האנעז
 םיט םעגשען ן mmpצום אועלירט

 גע^אגען אויו האם םען ען.1«-א
 און העלדען, נעװעוענע אדער שטארשע

 ?לעי נױט ססראשען נענוםען האט םען
 םענשען. צובראכענע און סר»נ?ע די *ם

 םיט זיי םון אפנעלעו־ט זין־ האבען םילע
 םיט םיט שפריננען אגער םילע עתעל,
 זװשגמתגנס־סאנץ, טחיעויתן זײער
 חשאב. דעם פאר האנענדיג מורא

 נעװארען ארײננעשלעפט זייגען מאנכע
לינענם. און םראזען םארשידענע םיט

 װי םאנאט 10 איבער pir איז עס
 אינ־ דער אױף שםוץ םיט װארםען זײ

פאד׳מידע־ װארםט םען םעתעשאנעל.
טוערם. אלמע הינע די אויוי נלנולים מ

 רא־ און םאנטאג אלע ארוים ניט םען
 און רכילות סים םירקולאחגן נערשטאג

 נאך סען האם יעצט ביז אכער צינעגם.
 לעצ• יזניאן. פון מאםקע א נעטראנען

 זייער םיט ארוים זײ זיינען טענם
 זיך • שרײבט םען נעשטאלט. אטת/ן

 עדיופיײ ױניאן טרייד ,די אוכטער שוין
לינ״. מאנעל

 האבען צוריפ װאכען עטלאכע םיט
 םיטיננ, פראטוןסט מאםעז א גערוםען זװ

 ,נע־ די ווערען באװיזעז וועט עש וואו
 אינבזער־ דער פון פארראט און םיינהײם
 געננ־ חגר מיט פאנווענשאן׳ נעשצנעל

 איז רעדנער הויפט דער םאשין. סםער
 אוג־ םון נמנעדזשעד גייער ר׳ער געווען •

 זעל־ דער לימי. כאװעד יאקאל, זער
 די בײ חײםט ער וױ אדער כאײער, נער

 אידישער דעד מלאוקטאכער, *חןנטליכע
 םאר* םיט אמם נעהט <ור װייל נלח,

 *rm דער נעווען איז אוימן, נלאצטע
 לעצטע די םאר יוניאן דער פון זידענם

 אויפגעטאן וא חאט און םאנאנזען, 6
 לאם־ די םאר וואונדער איבער ײאונדער

 די לעזט אט ארבײטעד. אגרזשעלעסער
 *וזא־ גלת, אידישער דער װאס נוטעס

 אדםיגי־ לינפעד נאנצעד זיין םיט טען
אױפנ?טאן: האבען סטראציע,

 ױניאן די פארכאפט האנץן זײ ווען
 די נװארדיע, װייבערשער זייער דורך

 אנדערע אףער חרעםמאכעו, זאנ׳מאנםע
 םיט יװי*ן א געװען »יז .האיפערם,

 זײ האט דאם םעםמא־ס. 500 אחיבער
 V סיט איבערגעלאזט, פלאטפץ אנרהם

 אםעם־ אן םיט אןן טרעזשורי שעהנעו־
 זײער חרך אח קאלזסטען. צו סענט

 דעם סױט זײ חאבןן ארםיניסטדאצת
 נאך סיט און אםעםםענט האלע^טעמען

 בע־ צוױי מנהטט דאלאר, 5 םיז dppo יי
 נע־ האבען פיפניק, נצטאכטן■ לעי,

 םענשען •רױואםע לצאדניי א םאכם
 איצם און ױניאן, דעד פון נאטןן אויפ׳ן
 חא־ אייך טזמט! פײן גיט זײ האבען

 םעם־ אלע בײגאומ פארלארקן זײ נען
 »ד פאר א נעבליבען דינען עס מרס.

 ינען1 זײ וואו *עפער, יתיאן צעהלטע
 «חנ־ ווי פריװילעניצם, טלע באסעם די

 ארתםער^ װילען, זײ ווענמן טערשיקעז
 טרויעריגע אױך אאי די פון מםען

 שלאופםא־ v pm Din «ײי װיידז׳מ^
 פון ער אגטלייפט חשאב, • זוכם מר

u ױני«ז די . w r• ח «ײיר * »ן וזי  י
מ זובם ת » * •pa pa  an tra סי־

טרײד״פראגען און ױדאן• װעגען
 f>ar *»ון »ן אין יענען שטיקער a נעו
 אפיציצלער פײן גיט זײן IVP מו ײײי

 װיילע א?« גצנען fmo און כאװער
•larpypap *גאנדער «יי

 dv װי ערגער פיעל נאד ייי עם
 אין צוריפ יאחר 26 סיט נעווען איז
ן אוינ װײ< י*רפ, ניי סטריט, גיין » 

 פניסעל m איו ov װאי שאי, a סחופט
a מעו נאט ארבייט, n  la נאס a סע־ 
 יאלאר, חונחורט עטואמ פון פיוריטי

a ארונטערשיפען Pat סעז n אר׳ איטען 
 די pir איז שטונר*ן פון נייטער.

 pm אריין doip סען זאך. ?יענסטע
 ארנייט מען און אויף, ז-יך נאפט םען
אויס. געתט סאטען די ביז

 a אױג pa אדטיניסטראציע ױ האט
 דאם נאס אין זאנט ער ra ליאושמאנער,

 נאנראנען pnaoraaP אומפעוצגע די
 ־an סיר Dan אייגיגפ״ט ביםעל דאם
 טר״ען ^ס״אנדזשעלעס, איז נעחאט נעז
 איחם אנ׳מטען וייעמ חרך pus׳ זיי
 און *רונטעוצושיפען פיאץ איין פון

 אחיפלאזען. ניט פלאץ צוױיטען אויפ׳ן
ר ia אי| שרעפיױ, איז צדשטאנד ת i 
 טימל אזוי ona נעחעז עס וואו יא,

 סאר טורא ריט ללאולמאמר פראנלע
 נערענפט, האבןן סיר טעראר. דעם
Dm די ורעיעז חשין אנפאננ איו wap* 

 IPP'an‘, נענמן נעסaדיaנר ניסטישע
phiv סאי. <ע8 װי איסט, רער צו 
 ana מהם סעז ta אוים, ויך לאזט
 פארשי• פאר prappPaP oypna סיט

 די אזיף וזאלט טען און צוועלען דענע
עלעסענטען. פיגפטעחן פארשידענע «לע

 ווערט װי ? טהאן pra Pat ײאפ
 פאנאטי־ טרוי׳ס־ימ «־י פון פטור מען

 ןגדע פײן נעסען נארניט וועט פער?
 שװײ־ פארװאס ? חברח חפפר דעד צו

 טריידט? תאטוירטע8 אנדערע רי מן
 םינ* ךעם פון ניט פיליינט זײ וױיטען
 נײ הערשט עס oan צושטאנד, םםערען

 דער שװיינם oaii ?nyDaopiaPP די
רי«? ארבײםער

 טרײד־ימיאכייסםען עחרליכע ואד די
 םיט ארוםצירייסען זיך סיעד pir ?״נען

 באל״רינט ײערען זײ וױיל חברה, דער
 ׳ןוטעד־ i”>p ata אין באשמוצט. און

 lira םיחלט נחשעלעס,8לאס־ יװי טעל,
 ותרט pra pm אננעמחם זעהר ניט זיך

 חפפר־ נדע8ב ata סון נןבלע?םײצם
 la שםעלעו '«ײ pm סיעציעל יתנען,
 ז״נען וועצכע װײבער, מוארדיע זייער
ר שאי אין Paaia יוי1א נױיט מ • 
נאם. אױפ׳ן
 נתײ a וײ iwsrnia םאראן איז עם

 *רענטציכע יײן נאאיווע rjai צאהל םע
 גע־ םיטנעשצעפס זײנען װאם םענשען,

m an סראזען, שעהנע ז״ערע דורך 
 זייערע םאר םידא פאר אנדערע און

 צט11 עס װי גיך י1טז ־maa רזשאבם.
 פאר באווענענ a אגסאגנען נאר ו»ך
la תנםליכער• la’iv  a ,la w ניט

 ארבײטעד, די פאר נ*ר ,oyoan די פאר
prâ an טנטלא־ באנדע יענער פון זײ 

 א| גדינחמ נעה*פען p»>an און םעז
 רנאניזאציע,8 ארנייטער שעהנע אםת׳ע

a» oan> זיין a ׳r^aae, נשםאט* a
 נאנ־ un «אר אוםנליפ אן און שאט׳ע

כאווענוגג. ארבייטער צער
 םארפאצנטמ, די pa אייגער

a אצנמר יאס־אנחשעלעםעד 
?ל¥וסם»מר.

רינטימן םיין אוגגמר ניט (שרײנט
____________  •(I»ai

ד ע די אזױ ו צי ק א ד ע ט איוע האט ״טאנ״ ®ה ר ם ת פי ע ג  צו
ץ ל. ד ע ס טי ר א

םײנונג

.̂vr

 — :רעראהטאר בדודער װערםער
 ײערעז, נעזאנם in >at האםת, צמען

m דיננאל׳ם םר. 1צ ענםפער םײן ia“ 
 pa נעדרופט נעווען איו װאם טיקעצ,
 ריכטיג ניט איו יוצי, םען10 דעם .םאנ״

 עס האב איך װי געמארען איבןרנענעבען
 ניט דעריבער איז עם און נעשריבען,

איר Dan Dan tnanyi אמיסנענראבט
8?aii»i aan• . __

n* םאנכעם םרעפם עם  a ta ,>ao 
pan1צ פיפםט ציע a ,םיינט דאם מארם 

 nn װי myma ווארם a אױם חײפט וי
oan ran nyp”w ,כיי ארױסנעבראבם 

Dr זאל nnira praipo’ina ליםעראריש 
n aר npinyr שיר»ר. זײ nn nna אינ־ 

בצײבעז ^nan Ppprana nn פון חטלס
nna .nn>n nn אין yprana pra> 

 ta ,maiwi צװעםיפסט אזוי oan א*ז
o n  tna^aa oan dp אינהאצט• נאנצען 

pann ״ia נעוואצם איר־ IPiinDD’na 
— pa איך nnpt 3an פיצ in  w nnra־ 

pa oan ta — pita ipp געטאו aiui־ 
in 5 וי םצד’— .ppi

n 1ארוי בין איך מען w n  pa 
iao , pa6 ״ o n  Ammwanײי. טימ י

.. .. ׳

 םאר םדענען pa ?׳(ait’i ®י• invt ױ
oan טײן oivn npooip ניט opinnpi, 
 pan T» יייו ׳ivnvi גיס Pawn מר> איו

oivnopi סר. ניי r״oan np3?pii ,npa 
no ora oopiorpi. .שערי׳ן •up .no 

 ענס• סיין ta ,onpj’tnao nra oan סער
t opu npo׳ai odppj I'sai opnnpi p• 

m זײ יױיל aoקײן mpona״n ניט 
 זײנען זײ נײ ,ppp? pa poppn צװישען

 nmin <נל nra oan• ,״a גל״ו. איע
no onpp’tnao. •שייפעי oan an זיו 

pr .no׳? pa oiaspionna ניט a פיענ: 
t nma,״ii .no oan o״i  npi» ין״ 

»ia .איר ,a״jut opu >pprana np 
laooiH opmnpi,״ iat a np a B'l 1צ 

,nra
 װייס oan nao : piano a ייד םרעוט

opp ppprana pra ipp *ppr נע־ זײן 
m  npn tie npo’ranaora a |ia opm 

ppan׳p ט וױיס  פאפט a ניט oan איז i ד
ta ׳עערי oan onrapn 1צ ippmn װען 

v prapn a pe ?pprana ia ta doip op 
npro” t a ooip m prapi?a pa pa 

11 n p oי p r .no*> 1צ ipom איז -iaD 
 pa ;״ao, pa 03״nr bp npn אױס

m pn opmnpi opu oan jpn '<
 ita, י11 באנריוי a ipapi 1צ אום

pra איז ענטפעד limanpi oop’opnp, 
p»> איך ipiipna פאר a 8>5• ביישפילD 
: pat in ip i

iao, n nם ״ תנג  rana pra• אין נ
no, : >pp. חײסאן op ta ,oiai ניט איו 

 loaP ,n ta oiat >aiiH .no oan* אםת
ppan tpoo'i| פארטײלט npoep pPa 

 oa .ppi’< די 1צ p’noo po צײט pa ׳
jpoan פאר וײ I 'asa  npoop pi’oD’ti• 

p o in  pDPpia opo תנינסקי, װי •i ’i 
pnpnap .ae, ,פיש pa taoi’t .נאיאוי 

nra oiat, .הײסאו, םר a nao oan pa 
itnpi pa poraaP זעםאן ,nanai pa 

” piipi; תנינסקי i |pi” i ? aoi'i pa 
an pa ? poraaP oipoppopd n n  pa־ 

oanpi ”1 m 1צ tie 33H3 t'0'0 lao 
p’noo ״? n n  pa אםת׳ן pan איד ■pi 

oa tPanr אזוי: ,no. חיימאן ,oiat 
1 pa dp taאסת יס <Mii’n .no Dan 

m an  ppi’> n  ta oiat פארםייצט p?a 
pa npoop פון צייט noD״p 1צ .ppi’p h 

oiat ,nra m an  oa ,זזײסאז nao וויכ־ 
opoi'a■• npoop pira אזעלכע poDpn 

 זיג־ פיש, ,pnpoPan ,aoi’i ,’poiram ווי
no ,nra oiat .nanaD pa tao. ,חיימאן 

tPiiPi Pa po'oap a nao oan pa ײ 
pa tao איז פיש נאראויף ita’ םיל 

ODn וױ no ,nn’a. ,ל8 חייםאן”•| *m 
n n  pa pmpi ipi” t aoi'i pa ’poi’p 

nppa ,poraaP Diponpopo האבען זײ 
p”noo po iiai o n  ora tao nr oanpi 

nta >סי m .איד ,nn’a oan opao a 
•pi a oprapii” na oan nn’a |pn ta 

poraaP ,n |ia ip>dpd ia • a r  ipom 
1 f a  np ta opannae a oanpi oanיט 

ippan ” t pa n rn  nra אנטזאנט זיך 
-pi ,iao”n .no ,nn’a o«t ,ipPopd nr 

praip לױםען צו : DiatPi nan nn'a pa 
a , ia e a r o n  )pianppi oan nn’a 

p”׳po,1 |״ pa npo”nים *t’P n p ” R 
dpi צו ra׳pu| ויךו .no ,nn’a onpt 

”o 1אפי< הייםאן, n” no, *n,וחגצסע ״ 
oan אױך poan ta onpooippi זײנעז 

npoop pirap'ii pa praanonao ipnpi 
 o'lBn זיך oan ,p״noD pe צײס אין

ipppnaia ooprpi זעיגע די oan ipopi 
. . . IPPP1P11K oan n pa ,ta O’l nn'a 

ppao ,אײך -ppn o n  oPa ,iao” n ,no 
tPi'DP'11 a tpoanonao oan oan ,lira 

ooa״...
iao. nn oan nra oa״ osp'opnp 

Jpprana pra אױך .nponp n n aa  pa 
nipionna nna opporpmr m וײ an 

n m a  ,onan a onan' pa an ipo זא־ 
-naiivio’ina m ia ii’a ”t m an imr 

ipo, כו־י oan iPPiPD'ia o’l Pat dp 
oan איו •oi"opi aan

n ויו: Dipno עם  ’n oan o>an־ 
na ta ora taopi "iao, po ynrpan* 

y na ippi’P po >ppra
וױינער, ח.

.35 Pkpk? po nppopo

 פװ סכר פױשען אויפץ
נמדמװין

 ילט.yװ חנר אויוי יןוסען נעםות צװײ
 קילײן. אוועה געחט און גרויס, סוםט אײנע

 אוועת געחט און סלײ\, הומט איינע און
 אוועק איז נשםח בעני׳ס יא, גרויס.
 איגגאנ־ ױג^ זעהר כאט® ,inyr נתיס,

 ny ווען יאחר nmya 28 אים מר איז מן
 נמםה גרויסע זײן אזיסגעחויכמ האט

n זyם20 דעם נאכם, חאלבע פרײטאג rn 
!אנחננקעו זיין nny לײ.

ױג־ m אין מוחנן איו <*ודן ביגי

^ס: ייע איז פארםראטעז יאן  קאםי
r נאאיה .tpy פון רטאןyוyט ti. ,באארד 

 באארד, o:yn'n:דיר^טארס, אװ כאארד
 ־־- יײן ®yivi ?אמיט^ אמאגיזי^אן

iyiyi .Gi®yoiM איז iy גyײyט ןyטיג 
 ci®yDiM איז און ל*ב,9 ט/yMoסא אין

 מיט oy^c מ־ט געאדנ״ט און גענאגגען
 D'rin ז״גע 9*ל מיט נשמח, און

 גאג״ din פאר און כפרט 12 יאקאר פאר
yy| ככמ. כאאדד דדעאינט

iy נ גיט האטyזrאיyװyט p|טעג ״ 
 איד ױניאן. רער פאר כטyג ״|p און

 ס"ער*. 'וננער רy^̂ד :lysn איהם פרעג
 װאריפר מיט האכען |yi'iM נררסע ז״נע
iy־n די גריטyג ?ײט r ווען iy חאט 

^ זײז מיט מיטינג. א נײ דטyרyג ב  אי
 9̂y ןyטרײס,מ iy גטyפר טMגחyבyג

 te,y®®yp אילטע ?א?אי. סון מעמבערס
^. iyno איחם פרעגען  א מיט נאכג

inyv yB?yn זיד איד האב צורי? חד׳עים 
^ ן:yטyבyג איחם בײ ב  אױזי גיב ״
 א פאר ױגיאן iy? אין ט^ג?ײט דײן

ט ג^גט דײן צײט. ב  דיר דאס ^וי
 ננר9 זײז געװ^ איז ניט!״ ^דאס ניט.״

 אין רyאב ײייל, oy װאס n ״זאי #רyס
y זײן איר מוז ױגיאן חגר w o* ער 
 חגר צו גאטyיyד א |yiiyi אפימ איז

מאנווע^אן.
 nyn'M האט פיהרער יונגער דער אט
iv^pyi װ אyאיו חטאג ^nyn oiyoy 

 װאס אונז, כייז inyipyiiM \"i מיט רyצ
 ג^ינחגרט זyאינגאנצ ניט ?ײנמאל וױלט

רyברוד pyrriyjyo רyאונז װי ייערען.
 םyנyאפ זײן בײ געזאגט האט יאגיאקאװ,

iv ״דײן ?בר: i ,;yvn,' דורכג^ איז 
 םון מיטיגג בײם זyכטyנ ןyווארyג ®יהרט
ŷ .12 לא?אר M צװיסטיגקײטען tyi"t 

y®^niMB| ^און ג^ואר d w אין איז 
 גע- ניט רוח דײן זאי ױניאז. רyאוגז

rטyרט inim ! מײז רוהיג, שילאױ ׳יא 
 D:yoyf>9 nytiM רוהיג, מילאזי פרײנד!

 וחגילען ברידער און ®רײנד yrn חבר,
vo ניט ?ײנםאיד דיד vm i.] גײסם דײז 

 םרײנד״ y:"i אויף tynynr תםיד וחןמ
a־iy r 9 איו>y װ און שטורמסyזײ ט 

 פאחן די הויך זyהאילט צו באגײסט^ן
 םאר אםףp חגם םון און ױניאז w םון

 ט״.5װע yכטyרyג ŷרyסyפ א
yהרy זײן î־ypjy| !

גלאסםאן, ישראל יעקב
riyio-^pyo. 12 לא?אל םון,

Bרyסyבאסטאן. ױניאז, רס

 נעזינדעל ־ שוױנדעל ױ
 פושיזע־ דער כײ וױדער

ארכײט
— :רעדאתטאר ברחחןר וחגדטער

 אבי^י״ טיר ירעאעז ײאו yחײגט'נ
 קאמוניסטי־ inyiiw וועג״ען ארוםרײתנז

 בחןײגוועט װאס באגדע, שװינדלעד שע
 זא־ נאר יאר?, גױ 1אי נאי ניט יזןצט
 ®ון שטעחט אגהערע 9סיל אין גאד

9:ynm .באנ־ א איז דאס אז סטײמס 
 ווארט, םון זין םי#ן אין שװינדילזגר דע

 'אה״ די אײן איבעדצײגט זיך טיד האבעז
1926—1925 |jn. איבצדצײגונג די

 א<ן ŷ<יכpyרr א ביטזןחג א געורען איז
 זא- צו אזוי רט̂עyEלומyאופג אן ז^אר

 Din םיט שוױנדזגל דעם זזאט מען גען.
 ניע״ םטרייק אװאנטורישען קלאוקמאכער

o:yv און זזעגט, די םיט אגטא&ען ממש 
 האט אװאנםוחג די לײננער טאג » ײאס

 כמן האט בויצט׳עד אילץ געצויגעז, זיך ן
 אםעריסטישע זײעמ זעהן געקעגט
 אנצױ נאר זוכט באניחג די װי שטי?,

 תיב סיט׳ן פא^ןםס jny"t שטאפען
 ײלײ ynynw פון אוכמלי?, אונזער פיז
 םיר אבער םײן. אזנזער פון און חנן

 דאט אז כציײסםען, גע?ענט זיר האמז
 nyi״M יעדער אזן רבים, צרת א איז

 ״yi װײניגער אחגר כהדזר ויך האט
 איינצי־ חןר נישט איז מד אז סרײסט,

 און יסור'ם פון תחום דיזען איז נער
>5"yn.| הלט האם אײנער יעדער^  ג

ד נישט איז ער אז זיך ביי  איע- ת
 םון nyi"M איז ר9 נאר קרבה ציגעד

 בא־ זyרyװ װאס ®רבגות, טוי^גדער
 באגחן א םון רוא־ינירט איז שוױנרעלט

u*nr̂־ny װאס זשילי?עס, און ly ŷn 
 זyאגזוים אזן |y־oinc:9 זיך סוזי כל סוף
 גע־ און יאזען.6א דאר אונז וחנלען איז

נישט זײ ורע^ן :גמז האט טראכט
 מען װעט נוםעז. מיט אילאזמן ירעאען

 טזט מעז װי זיך/ םון \9ס*רסרײב זײ
 זײ כאפט סען ומן סypוציrז אילע םיט
גודס. די כדט

באנדע, ביטעחן אזא אבער דאם א*ז
 • פאר^א־ גישם זײ זאלט איהר װאו אז
 פאר־ נישים זײ זאלט איהר וואי און נעז

y םרײבען, ĵm| שוין זײ ryny ^אויסג 
 ידושח, yלypםיr א זוכען צו װאו םינעז

שוױגזשי. y^yp'Dr א
 איז מס װאו אױס שוין |y3'®yi זײ

ry דא ry א םון םרעזשורי שטי?על א 
nyr^p ,א פון ױניאן pאאy lדאDמוy# ׳ 

 אײנצעלגע בײ ארזןר סאסײעטי א פון
 ארויס״ אבי מג^ען, ®או־פררםע נאאיװע

או אויא (שיוס )10 ו
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מײנונגען - שטימען - בױעה
)9 ?״« •ון (*לום

 די אום דאילאר, עט<אכע |pinp צו
 •רנסה. ד,אבען ז*ל באנדע שװינד^מר

 זײ און זיי שטראפם גאט סוויב אבער״.
jpjpp ך גישט  * םארטשעפען ערגעץ סו

 זיך האט op אךער טרעזשורי, שטיקעא
 פארפידטע די *ון *ויסנעסמען שוין

 אויס־ וועמען בײ מענשען, אוםשולדיגע
 דאיער, עם<אכע לעצטע די צושװינד^ען

, * גאט איז ו מ ײ  פז׳מהע, * דא איז מ
 * אין דעמאנססר^ציע א מען מאכם
 בײסט םען און םיטוואך שעהנעם םיטען

 אדער םיגגער דעם פאליטםען א אײן
 דעם פאייסמען דעם אפ בײםט מען

 ארעסטירט בייםט םען אז און אױער,
 םאר םאגד דעפעגס א מען דארף מען,

 םען אדן נ^באך, &רב$ות אומשולדיגע די
וש?ע.9 אין ק*א*ם

 צו זואס ניישט* איז איעענםליך
 שװיגד^ער באנדע די זיך. װאונדעדעז

 אין זיצען זײ און צייט גענמ האבעז
 םאר־ אױס טראבםען און הםוםאה בית

p jp w ,אװאנםױ םארשידעמנ סקימס 
מע״טים. ריסםישע
 איך — *לםאבעם״ גדױסשד ״דער

 ער ה״מאגען. ם. ^אנגען דעם םיין
 גאגצעד דעד םון אויםגעמאז זיך האט

 די פ*ר;ארען האם ער מענשהײט.
 ער (אויב געפיוזילען םעגש^יכע נאנצע

 אין זיצט עד געהאט?...) אםא< האם
 ארײנ־ <עילט די םעג •ײדע, &אד וזארט
ב, םון מוםען  — גזיה, םון גגבה, פון חי

 דאפ אדבייטעז. נישט דארף עד אבי
 •קאמוניסטישען פון פסיכאיאגיע רי איז

שטאנדפתתט.
 לוארענט באארד ז־זשאיגט אונזעד

 נישט זא< םען אז פרעסע, דער דורך
 3 םאר כיכ<אך סײגע זײ בײ קויםען
 שװיגדעיל דער םענט. 30 מים דאלאר

 א<־ די &ון אײנער איז ביכילאך די מים
 זײ אז ?אגען זײ װאס שװינדלזגן, םע

 זײ אז הײסט דאס יוניאן, די דינעז
 און ױניאן, אטת׳ע די גע׳ירשגס האבעז

 <אקא• איהרע מיט אינטערנעשאנעצ די
 אי* עס ױגיאטס. סקעב די זײנען אען
 קײן ני!שט איז דאס ויעז <אכעה «זם

 <ײדען td װאס ערפארומ םרוימדיגע
 הא־ זײ אז ק^ײמען זײ ־יעס, דערפון.

 די זײנען םיר »ז און ױניאן די כען
סקעבס.
 װי ^אכען, צום דאך אבער איז עס

 װייל םען <עבען. בײם >»גז ירשנם םעז
 יצעבען, םיר אז רעכענען גארניט זיך
 מא־ און <עבען צו נאך דענימז סיר און
 און םיר), האבען nTnn (א ^אוסס פען
 ױגיאן א אויסגעבויט האבען םיר אז

 אוג־ םיט אונז פאד מײן איך ׳זיך םאר
 אפע־ םאד גישט און םאסייליעס, זעחג

 עס המינים. םכ̂י זשויליתעס איז ריסמען
 באנ״ דער צװי^עז װאס אױם ניט םאכט

n וועטע״ אילטע געצעהילסע זיך ג^םינען 
 כויען געהאילםמז האבעז װאפ ראנעז,
 און מניאן םענ^גע שעדזנע אינזער

 די םיט קאמפאנירט זיך זײ האבעז יעצט
שפיזען ווארפען צו זשויליסעס

 קיאוקמאכער, די וײיהען. אוגזערע איז
 פאדשטעהן, װילעז אח םארשםעהען וואס

 ניט <עבעדיגעדד.ײם אוגז קען מעז אז
 וואך רער אויף שםעהן וועילען ירשמז,

 םארםעגעז, זײער -פארםײדיגעז צו נרײט
פראפערםי. ?ײער

dp עס וױ סצענע, אוא פוגקט איז 
 שטעדט, אנדארע אין אפ זיך שפי^ס

דערםאגט. אויבען האב איך װי
 ״פאר־ אין געלעזען האבען אלע װען
 װי #יו<י טען13 דעם שב\/ פין וחורטס״

 מסערסאז אין וױילען *פעריסטען די
 בוטשעד* האאיצןראטיװע די ירשנ׳ען
 צו מםש איז עס בעסעדיס. און סטאדס

 סיסםע־ א־דבײט נאגדע די וױ *טומעז
 אויף און פדאנםען *לע אויף םאטיש

 םא״ אייז האבעז ?ײ און געביטען. אאצ
 די זיינען זײ אז אױםזאץ, אײז מא,

מן זײ ♦ור^וים, אםת׳ע  אםת׳ע די זיי
 פון אויפבוי, ימנעםס «יז םארוואלטער

םראצע. ימנעםס
בײשאיל, אסת׳ען אן געבעז װעל איך

 םעשים כאראמםעריזירעז.די ומט װאס
m\ קאםוגיססישע זאנעגאנטע אוגזערע 

 אוג־ מיח ^יז אימענטיליך ןןפאריסטמן.
 מאםוניסם יך1 רדפט כמן צי סמרשיד

 אתטערװעילגדהעילד. א| גילאט אדעד
 צײ n און זעימג דו זיעען גממױם די

 אינטער־ דער בע.5זעי די ויעען יאז
 אונ־ דער פרנסה, אשס נעחם חעילד
 גזנפיהילזגז סימ זזאם העילד םער־ורקילט

 רחםנות. ®ון ״ױשר םון מוגמציכתײ^ פון
 קא־ נאכזען דעם ס־־אגט וואס דער און

 סאנטע^ ■רויםען א אוגטמר מוניס<
 דיזעיצבע געפיחלעז, דימנלמ אויך תאט

 ביײ און איגםריגעם, ךיועלבע און חוצאוו
o ־םון חאאםען דנ n אז כיל׳צ, וע^בען 

 אבער םימעל. דמם וױיקיגם צומנק חנר
איקר: צזם געחן וומצאן נױר

dw ײג^ דב בעדדיםשעײער  אםאיל ו
vn rvn חאר־ א <ײם יוסגע דדײ 

מר א tpjsm תךווורח ײי ידושח. ו
מן וואס א ח

 האבען א<ן נעקלײרט רײך געװען זײגען
 ?ײגען ויי אז איעדרוק דעם געטאכט
 שעח״ טיט קיגדער, בערײבתישע וואזשנע

 זײער מאניעחנן. אריכטאתראטישע נמ
 ־p^p א<ן אײדע̂י געותז איז באנעםונג

 געי זײ ip^rr ראך1ש זײעד גאגט.
 באאצ־ הויך אזן אינט^יגענט ברויכט

 5pid האמ^ זײ אז משםעות #חגנד
 אייג־ םpד געטאכט האבען און נעלערנס,

pm די אויף p^:pd| ײנ^ וואס  נצ־ ז
ד האנען זײ us רב, בײם דאן זעסען  ג

 רײכער א אין וונגTרצp רײכע א קרא:^
הױז. הבתישער בעי

 האט וואס מאן, רp'וגג npam דער
 רpגעזעציליכ דער איז ער אז ג^טענה׳ט,

גזמייײ זעהר געררען איז ױרש,
 אי״ און אנגעאאז^, א<ן שםוציג #חגט

 איז עס דעדשלאגען. רהוייםטpב
 געװי״ זײן אויף סיאגט ער אז ?עגםיג

 האט׳ רp אז צרות, און יצײדעז פיע< סען
 קאטא־ שרעק^אבע א עפעס םיטגעמאכם

סטראם^
 בערדײ דער איז באװאוסם, װי און

 די םון אײנער געווען דיל, רב, כױעעווער
 םון אײנער צײט, זײן אין ^ײט גר^סטע

 םעגשעךקענער. און ימדנים ג״עסטע די
i זײן פון ביליק אײן טיט p t w אויג 
 pערcoאטםא pגאנצ ־די באנזמען ער האט
איהם. ארום אפגעשפיילם זיך האט װאס

םענשעךקע־ נרויסער דער ׳רב דער
 די צוגעדופען ערשטע דאס האט נער,
 זײ האם אח ױננמיצײט װאזשנע צוױי

 ־PTrארD מים ציםב^ אוים׳ן ;ענומען
pj .געזעסען זײנען מיש ארום פראגען 

npi נאך און שםאדם פון דײז P̂ P'D 
 ־אוז יצםדנים po'ru א<ע בתים, ב^צי

PD'n .םענשען איצע דיזע און סוחרים 
ט האבען  דיזע וואס סיט זעהן געװא̂י

 איבעד־ און גען,nop זיך װעט געשיכטע
 דעל תריף, npo'n: דער אזוי װי הויאט

 ,njmprD'*npa דעם פון מזז שארפער
 די־ םאנאנדערפ^אנטעחןז ip:pp דא וועם

ירושו^ ריױגזר דער םיט פאאנטעך זען
 יחשה דיזע איז אײגעגט<יך וױי<

 כםעט און רבנים, פילע בײ גערמנז שוין
בא־ dp אז ג^םשפט האבען רבגים אלע

n צוױי די צו ילאגגט ן iv ,&̂צ לײ  זײ וויי
^ א  us באװײזע, ריכטיגע די האטpג ה

n געזעצליכע רי זײגען זײ n :'p. הא־ זײ 
urrBXB prD געהאט בען m  n טיט 

םעג^, ריכמיגע די .  זײנען זײ *ז דאקו
 קוםט זײ אז אזן קיגדער pצציכpגעז די
 רער־ איינציגער רער און ירושה. די

 האט מאן ױעער אריםער און ש^אנמניער
 דאקױ *ײנע באװײז^ געהאט ;יט

 צו װאס םיט גארנישט יצזזצוטין מענטען,
 ער אז מיגדסטע דאס י1אוי איבערצײגען

 אײג־ דאס מרש. רpצ^יכpגעז רער איז
^po װאס ip איז, טאריצאנגט האט us 

ipd ויבען.5גי און אויםהערען איוזם זאל 
 טאקע דאם איז זעהט, איהד װי אילזא,
 .IPT<" צו פראבילעםע שװערע א נצװען

 א צו נעהן הײםם •דאס געריכט, אין און
 PT'n האבעז סודיא, א פאד משפט
 געגאג״ ipd איו געװאאט. נישט צדדים

 צו רב םון שטאדט, צו שטאדט פון געז
 אויױ םאראאזט זיך האט ipd און רב,

 צום געהומען זײגען זײ ביז בית־דין.
 גע״ ppkd האט ער און בערתטשעוואר,

dpi \y:)t ט^. ריכטיגען • מי
 רpאטD אײער »ז איז, ילאג: װי —

 צוױי די רב דעד פרעגט — טויט^ איז
רעץ.0קאווא עיל׳עגאנםע

ענםםע־ — יאהר. א באיד שויז —
וױרחג םימ זײ יעז

 גע־ איםער פאטער אײער האם —
I אין DDprpo זײן ה^םעז n r p
רבי. גמװיס, —
 npD דער תריןי, גרויסער רpד אוז

װיחןר: זײ פרעגט דיטשעווצר,
 געהאגדעיצט האם םאטעד אײמר —

 אנדערצ םא^שידענע און דיםענםעז סים
ארסיקילען? גאויצדעגע

 זײ inptoop — רבי, געוױם —
שכ*ולז. טיט װידער
 נעהאט געוױס דאך קי האט נו, —

רועיגדטײ^ז^ אלע איז פאדבינדומעז
רבי. אודאי —
 צײט גאנצע די געווען איהד זײנט —

פאםער? אײעד מיט
 IPDipp: זײנען םיי דבי. טין, —

^י וױ בא^ד ^d האט םאמצר אונ ' dpo 
 \vo\p אוגזער סאך נא^ד און שלעכג^

געשטאדבען. מר איז
 ומוםתים אותות םיט באװײזאן זײ און

^ זיינז^ זײ אזוי וױ קו ע  װײ• א םוז ג
.ppnpo# סאוט פון אזש נסיעה, טער

~ dp ז י  שרײט — Iiprt< ו ז
 רבי, — ייעערםאן. אײנצינער דער אויס

op האט םאטער מיין *ינען, א איז 
 פאחנינתעעז קײז געחאט ניט קײגםא^

 האם פאטמר םײז אמעריקזג סאוט םים
 אפ־ פון סחורח n איםיאדסידם באויז
j?pn זײגען בתדער םיץ מיט איך װאו 

גאויען.
 דעד- געת״סען חאם דב דעד איז
מען ציי^מן  װײסס ער װאס סאן דעםיו

jpixrvya ראר

 טאזע האט ימגערםאן רריטער דער
 תדצײ^ט, אועען די איז ןptipid מיט

 בר.?ער ^טערען אן cprn םיט ער אז
 אין iprp; יאהרען pip״r p>k זײנען

«ppnt זײ און D׳ip^ ^ ip |p;pf רי 
 פאטעי/ זײער צו תאסאגמען pמcטי^ר
 נישט האט זײעךער םאטער דער וױייל

םים׳ן piop-ic צז אנפארםרויט
 ער און סחורה. טײערע די אײגהאנדצען

 בא?ױ |p2¥n סיר וױיטןנר: דערצײיט
 םאטער אוגזעד אז pגראסpטע̂י א נוע\

 מיט גענוםען איך האב ש#כט סי^ט
 אהײם. פאהרמן צו שיף א סרודער סיין

 אוס־ אן inprp: איז וועונ אױפ׳ן אבעד
 םאד• האט שממיים שרע^יכער » ג^יק.

 ברודער םײן און שיף-בחוך א אורזאכט
fp איז rr trm\ ,ב״ן איף אן געװ^רעז 

;jpn'^op םיט vox'tyv גpצpה^טע pd־: 
רעטעס.pג זיך [V2i$n■ םיר װאס שען,

 צרות מיט ?ויס בין איך ווען און
 !PD.־¥DP; א-ך האב דערמ־אכ^ אהײם

p?n צװײ ipnpn :מײן םארוואלטענדי 
 האב פאטער מײן פארמעג^ םאםער׳ס

 שױן איז ער דערמיסם. ניט שױן איך
 פון זײ האבען סיך און טויט, ןpװpג

פארטריבען. הויז
 .ער האט טרעהדעי pרpביט םיט און

 םון חו־בן א מאכען זײ אז ̂ם5רצײיpר
ױעט cp .c:p:pd־w& פאטער׳ס זײן

 ירש׳ענען. צז װאס זײן ניט באילד שזין
םארניכטעז זײ

 םיט האט רב בערריטשוױחןר דער
 מוח שאיפען און בילי? שארפען זײן

^pdd צו א איז דאס אז םארשטאנעז, p 
ע, ם כ ^  אדויסראטע־ װאס םוז םעז אז ג

^ די פון ורען די ג א  באילד האם iv ב
 אפע־ אן dpip איו דא אז םארשטאגען,

^ pטישoרי אג  בד^ות שטערט װאס ב
 ער און פארםעגען, םאן׳ם יוגגען cpד

 פאטעד׳ס cpi ip::p־d fpo״np< האט
ts .כיא־

 געבראבט האט םען הוה. כך און
 איז וזויז רבי׳ס Dpד ביילד. גרויס א

ipiip; פילע צושויעד. םיז געפאקט 
 IPD*pp: ipj״t שכהןרס םילע ®ין רבגים

 ױעט רב וױרדיגער ipn װאס כײוואחנען
בי^ד. opn טיס אױפמאן דא

 1¥dp: האט רב דער וואס אט אזן
אײנםאי. זp<לאג'ש זײז םיט

 אױפכעיזאגגען . ד5ביי רי האט ער
 <ײט *ינ;ע דרי״ אלזן און וואנט, אוים׳ן
 לעבען אײנץ Dft^p:ppii* np האט

ipzp:p: in' האט און pרpאנד די p א 
 אג־ אדז האנט, דלר אין שםײן גחיסעז

r אויפ׳ן םינגעד מיט׳ן װײענדיג s r פון 
t¥5, opi, האט np װעד :אויטטדױ&ן 

 שטײן טיט׳ן טרצפעז װצט dp אײך םון
 יע- ;אז, cp• פון שפיץ אין פזנ?ט אט

 אבער מדש. npo'DDn רpד איז רpנ
 אין טשפט אין רחמנות אהן װאדםט
פונקט.

̂ד  פון שטײי א געפילויג^ איז באי
 רp אין חברדר<ײט. צוױי די םון אײנעם

 שפ*ץ אין געטראפ^ גישט pגראד האט
 גרוי־ די צובראבען ויז5בי האם עד גאז.

pd פרײם. רער םון גאאז
־  אויס שרײט — ! זpםראםpג נישט ־
רב. דער

 אין שטײן צװײטער א פיציהט בא^ד
נאז. שפיץ אין נישמ אויך טרעפט
 שרייט געסראפען! ני׳שט ־י—

רב. רעד אויס
 פט-ר — #ןאט ױנגער רו, װאדף —

דריטען. צום אפ זיך ער
 פא׳•־ דעד או״ט שרײט — !נײן —

םאן. ױגנער אוםג^יתייכעד און װײנטער
 אוײ םײנע ««אס רבי, מיר, איז וועה —
 מײן מטמא אייז ipd זוי זעחן, געז

 עה־ cר'pאטc מײן און ביילד Dר׳pםאט
 מאן .-p:;v רער האט *wipo און דע.

 חדשות אין איז אזן ר"רע\ doppp: נישט
ז.pפאצpג

רב, npi אויס שרײט — !אידען —*
 אמת׳ער רער איז ױנגערםאז רpד —

 :ערששײ וואדפען ipopp פרעמדע יודש.
 בדע- און רײסען איז פגים D'DPor אויוי

 איײ אז גישט רpאב ״בילד ddp:p' זpכ
קינד. געז

 די «ו נמשי כדין א»יז דאס אט אוז
 ארײען זײ חברים. אופמ^וסיערט*

 װארסען ז̂‘ זיימיע איז יוניאן די אז
בדעכען. איז |PD'n און שםיעער
 שױעטנזער או, ברידער ׳אסת נישט

pילאוpםאכp!די ר *p'nD לײט ױניאן 
 נישט ייאס קענצז בויעדס • אסת׳ע זײ

טאן! נישט דאס fp5>jni און
נעשיכ״ י־יזער םזן ^סאן א נעמט

P̂ PD.
cpd .אבאקאװ?

 סראוס־ נרוסרינער *לע
*ויפםערהמס נאמר,

 ד«ם *נ^גסירם, ב«וארד דזשוינם די
 ברוקילי־ דער וועט יו<י• טעז15 דעם *רום
 םאנם־ 1917 אין געפינעז זיר אםיס נער

. עיועגױ. ריא<
 רעם פון אדרעם םריהערדיגער דעד

 עװ. סאגטראס 106 און מווען איז אםיס
tm נדוק־ 1אי װאויטמ מ«ם אדבייםאר
ם ײיז, יין, ס ק י*ס מ אבט. י

ל 9 א נ א ש ע נ ר ע ט נ ען אי ל א ק א  ל
ען ל ע ן װ ע ס ױ ג א אן ב מ ־ א  נ

ס א מ א ר ט א ן ם א• די ט ס ױ ר א
ה ױ ר. א טו ך ײ « ט א ק _ ײז ז

 נאיוע- ױניאן טרײד •ראנחוםױוע די
 זײ• ׳פעחגעם »געבען *ו זיך קליינט נוננ

 ירעזידענט־ סאציאציםטישען צום נעזונד
 זײן פאר טח^םאם נארמאן האנדידאם
 בריי• אראנזשירט׳ו) אן אויף ןופםאהחגן

האםפיין־טור. נ*צי*נ»<עז טען
 הןום יארםײ םןוציאייםםישע די

 אין ■יפניס נרויםעז א זעהר אראנזשירם
 ■ימניק־פארסם, גרעםטע די םו) אײנעם

צעהנד־ און בריס^יז, סאר^ אילםער אין
 זין ^ייבצן ארבײםער טויזעגםער <ינער

פיסניה. דעם צו קומען צו
 ארבייטער־ארנאניזאציעס, 150 ארום

 נחננ־ רינג ארבײםער די אײנשליסענרינ
 .םיטיננען זייערע אויא שױן הןובען םשעם״

 גרוי־ דער אין נעמעז צו אנטיייל געשטיםם
 נײן ט^גענדע די דקפאנסםראציע. םער

 שױן האבען צאהאיצען אינטעתעיטאנאי
 דאס צװעה. דעם םאר טיהעטם גענוםען

 ,36 ,20 ,23 ,10 ,3 ,2 ל^קאלען די זײנען
.91 אח 62 ,41

טהא־ נארכיאן ײעט פיהניס רעם אויף
 נאף איז זוע<כער ברודער, זײן סיט מאם

 באא שפילען איז«ואוקם, איהם םון הצכער
 םיגיש־ דעם שון אויםזיכט דער אונטער

 װעם עם און סיאב, אטיועטיס אימריקען
 טהאםאס צו זעהן צו אינטערעסאנם זײז
 קען ?נר װי גום אזוי בא< שפילען קען

רײדען.
 איז באטייליגען נאן־ זיך וױ^ עם ■װער

 דעמאנםטראציע, ־ פיהניה דאז־גער דער
 אין ;םקוהיו רענד איז ווענדעז זיר זא<

 עװןנױ 96 1אי בילדיננ; ״פארווערטס״
 אין סם. טע106 איםט 62 1אי אדער םי,

 בארא םטריט; סעסםען 219 :ברוקלין
 עיוענױ מע14 ^ייסעאום, <ײבאר פארה

 באס־ 1167 :נראנקם םטרים. טק42 און
רצוד. םאן

ר ע מ ם זו פ מ ע ר ק א ר פ ע ט ײ ב ר  א
ר ע ד ךנ ר

✓ ו וו■'■■ ו ווי■■
 אין dbdpp בעסנהר [רי םו א״נער

 איז זואס דז״p ״גן העםפ npT איז ^אנד
 אידיש^ opn פון ipn^iipa ^רגאניזירם

פארבאנד. ס^ציאליםטישען
np:¥DD¥3 pd^ dp גרופ ױני^ןpס 

ip םים ?עמם א האבען r^ p to n ^נאמז 
םאט. ^ליזpנpםר בײ

 א האם ילינ ױניאן םרײד וױם?גס די
cpp'^p זומpא בײ ?עמפ ר IPD'na 

>p'p, פא^אטיז, אין >  האט זpם ויעז א
cpi w)2vi ,בריה־ די זזאט ?אטעדזש 

 די און ציגעל די |p3p:p: ױניאן דסp<צײ
^ בײם ארבײט ױ  רסpפײנם די און ב

 ׳הױז א געפאדבעז. הויז דאס האם ױניאן
^, קאן װאס װ ףן ע אג ^ רג ע ב רי  איז א

:ipnp:p ד געװארעזpאון םתנוז, א יליג ר 
 און רp־ציםDp »ז פאר דיגם הויז דאס

•TP א
 לא?אילם די םון פראצענט צעהן ארום

̂'DnPDKP-DP'P 1PD יי &([ »3^»D8 
 אpריpאם אװ װאירתמען Dרpבוטש און
 ױניאנס pרpאנד פון צאקאילס סך א און

רpזום yiv'U אויך האב^
קעםםס.
 ?אנ־ רײה א נאך #1924 זינט םון

 און פיחחנר ױניאן צווישע^ םערעגצען
 םון פע<ד אוים׳ן טוער און ערציהער

 אנטוױק^ונג רpד װעגעז דונג5?ס־ביי5םאי
 גע־ םען האט ?יגדער, ארבײטער די םון

ipdu ינדער ספעציעי^ג בוי־ען? Diopp.
p p^pr»ינדpר dsopp םיר האבען 

 wpp, ריגג ארבײםער דעם איז איצט
 ^pdopp די אין יאר^ נױ •או^ינג, איז

npD, נא־ צעבען יארס, גױ ריםםאז, אין* 
רםער.p אנדערע אין און ■איליס,

 ארגאניזא״ ארבײטער יא?איצע 162
 באוועגונג דער אין זיך באטײיציגען ציעס

 צױ אפרװז, םיט ?ינדער די באזארגען צו
ipokt בי^תנגס־־םעטיגקײטצן, טים

 ךי םח Diopp זומער פאסםי^
 ניט זיך נעםען ארנאניזאציעס אדבײטמר

 אין אז כױר, ז?הוז אזוי פראפיטען. ?ײן
 •ארק, םטpארt אין האוז״ ״יתיםי דער

 יוניאן די םזון רעכענט יענסיילװײניא,
י אכצעהן רpטג^יד,מ ^ ן  נעת וי¥ך, » ד
oW: װאס פערזאן, א p דער צו ניט 

דאילאר. dp 23 סאסם יוגיאן,
 יױ די פון קעמיס תיגדער די אין
 יױ &ון ?יגחור םאר םען צאחאט ניאגס

 חאצב א און דרײצעחן רpםיםגייד גיאן
 ױיםינע פיז׳ קינחןר פאר בעת י¥^אר,

װאך. » דאיצאר 21 םען גטpכpר
 באלטימאר דער פון תעם• דעס »ין

 א^יס,1«נא בײ <ײבאר, אװ פעדערײשאן
 תיגדצר אנגעגוםען 1027 אין מעז האט
 TM איו דאס ויאך. א דאיצאר זעקס פאר
 דנדןי םםמ•w אײגעגע די אוממר וועז

שםייצתמע m ימיאגס «ן גיי  o¥n 
OTWPI חנם מחמס

 פװ פרןוכלעםעו ױני»ן
צייפערד

)4 ז״פ 1«י (׳פלוס
 צו באלאגגעז קאן אײנער װיל. ער טײ

 זױ פונקט ■ארטײ ?אמוניסטישזע־ רpד
 כא־ צו פארגינען זיך קאן צװײטער א

 אדער ךעמאקראטישער דער צו <אנגען
 אזוי •ארטײ. דעױב$י?אנישזןר רpד

 וואו שאפ, אין ױגיאז, דער אין װי לאנג
 יױ דער אוגטעד איז װאס אדבײס, עך

rw גיאג׳ס o^p,^ יר רי גאך ער שסס 
 ?אםוגיס״ א םעד<• נאך ן.pגיpר ניאן

 חאט איז l¥P יד5םיטג< •ארטײ םישער
 ג^עגעג־ א בײ םיטינג א אויף Dכpד א

 «ונ?ט •ארטײ, זײן פארטײדיגען חײט
pטיDאציאליo א װי rכדטגליד •ארטײ ר 

i^p ר א האט אץpמ<זד * בײ כם 
 סאציא^ס• ויח פארטײדיגען צו גענהײס

 אגארכיםםײ אז רpאד פארטײ, טישע
 ־pipd אנאדכיסטישע זײן סיטגיציד רpש

̂- ראציע גדו«;ג רpא
 ?אםילײ פארדינטער א doip עס
 םון pיטoאp רשי•pםבpמ דער צו םע:ט

*$2 5kp שט אזא נעםען םארp.לוננ 
 סרײד־ױניאנ־יסטיש איז שםעלונג אזא

4PO אויסגעהאיל
 npi בײ אנוועזענהײט! םײן חדך

 V2'5qv זייגעז ?אםיםע םעסבערשיפ
y םאדהערם אפלי?אנםען ^ v i\ און P'P 

 םאד־ ניט ?אטיטע די האים זאך »:דער
 אײן נאר װי װיסען, צו איגמעדעסירט

 גע־ גיט א&י!י?אנט דער האט צי זאן,
 סטרײ?. םון צײט דער *זרך בסppס

 אפ־ די צו זיך באנעםעז אלגעסײנע דאס
 אזוי אײדעי, אזוי געװעז איז י?*גםען5

?אן נשpמ »ז זױ »זוי םיאד,
װיג^ען. נאר עס זיך

 באשטיםטער א דא איז עס אבװאהל
 םוגדעסטוועגען גיכ?ל, א םאור •רײז
 אםבא־ א^ן געגזםעז pיטoאp רי האט

 פון גדעןpאומשט p^pציpס• די טראכט
 םיט זיך האבען זײ און אפילי?אגט, דעם

 װײט װי גערעכענט אוםשטענדען רי
םעגיציך. נאר

 בײירעם זיך םיה<ט J"dp»<: אין
 קאסיטע סעטבערשיפ דער פון םיטינג

 יכ?ייט,5ברידער< «ז» הײםיש?ײט, אזא
 ניוײכ־ 8 איז א<יס זיך דריקט עס װי

זײנען מעגשען װאו ״דא, ווערטעל:
 אױ זיך םען םיהלט גוט, א^ץ איז גום,

הייסיש״. סעטום
 ?אסיטע דער אין זײן צו עהרע די
:םיטגילידער ױניאז םאלגעגדע די האבעז

 טשער- רpװעזpג באלאג?אװ, מאסס
 איז ער בראדערס. Dריpה םיז םאן-

^ חןר פון טשערםאן ט טי א ד ק װי  די
 געוחחמגעד הײן, ם. סעסרעטער; ׳םאן

 בראדערס Dnpn סאן םיז טשערםאן
*ױױי• .d און מעין, אח

TO MOLD•*• OF

T h i r d

L ib e r ty  L o a n  B o n d s

•m • ° * ״ • ז ״ ״ י ו ״ ז •n#r CSOt 12-15 y*®f 
TV«M«T t>ood In •*chang•
(or TMrt Libartr Lo*״> Bond*.
Tha t*w  bond• will t a r  
inter•* from July ״ >• **“ ■ 
Interest on Third Liberty 
Loan Bond• •״rendered for 
exchmnc• wfll be p M  in full 
to September 15, 1928,
Holder• should coneult their 
bank• •t once for further do- 
telle of this offering.
Tlnrtl Liberty Loern Bond• 
mature on September 15f 
1928, and will caaee to 
baar interest on that date.

A . W . M E L L O N ,
. Secretary of die Treasury. 

Washington, July 5, 192*. r

או8 ר ר6רי5 י א ט א ר ל0 ,יע קו
 4478 ארפמזפרד מעל. בראדװײ. א• 185־7

ורינצייפל. איראן, ע. חש׳
1. • owptrnn ?אלעדזש .8 ענגל̂י
בילדונג opim .4 רידזפזענטם .2

 לערוגג פערזעגליכע »ון לערער בעסםע די
 ז.pטDאp אערע םעסיגע—י*חר• 27 •פר

 בײנאכם. אוז בײטאג הלאסעז
*וגע*יק*. ®רײ קפטפלאג

ט ר י צ ר א י פ ר • ט נ ע מ ו  1ז
 קלפסעז• די פפר איצסז זיך רעדז*יסםרירם

דזעון. טען26 דעם פן זיך •פנגען װפס

ע ױ ש די ר אי טו ל קו רי  אג
אן ר א ב ש) ( ר ד הי פ ע ײ ס א ס

 םיט •פרםערס צוקונפסזיגע יע8 חעלפט
 יד1 װי *ון •פרםןרײ װעגען *ויםקיניפטז

^ <ון *ויסצוחיטען  *יוזר ווזח *װינדתי
•אוס. פײער קויפם

 »ך»ט3 »יחר זוײדער מיפזיםס קײנע גיס
אוגז. סי« ?יך

 פרײ אבסאלו• איז ט»ט און ראט אונזער
פערוענליר. רקוס■ אדע שרײב•
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THE WORKMEN’S CIRCLE
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פמאײרמ* ו» נרי
)7 ז׳יט •ון (סלוס

 אםערײ ניט אבעד דאר םעז חאט יינער,
,4po«2 ?אנער 'P2'^dpiip װאנדערט 

 בײנ־ ערגעמיש, םיט ארום אלזא, מען,
?עניש.
 פארנעג?טע אײגעגארטיגע גאנץ א

 געבלײ די םון ?איאניע די איז וועאטעא
 זיך מאכט םען װעג. מיטען איז כענע
 ן pp'ipos שעלט םען ;חארץ •מיאו
 םארט. איחר צו זיך טpגpב dp אבער

 באגעגענט םעז בציבור. אםי?ו dpjp2 םעז
רעדט: מען און זיך/

טו — ס ? נ ^י ?... סטרײק dp:p’ ג
 גע־ * ױגיאךםיםינג יעגעם און —

?... זײינ?סטו
:שטריך רpסאנטpאינטער אן דערבײ

 געאר־ יאר? נױ אין האט עס ווער
ס ז*נעז, לפםיר נײט,  דרעם אין,סםוירנ׳
 קלצוק־טאנער, » פנדערער, »ו ; ש»■
 םע־ א ;,נעלער׳ז״ גיי געארכייט האט

 דער בײ געארנײט הא« נער־שגײרער
 אלע זיי רײדעז — “סיקם ,בינ םירסע

 זײערע פון פאריז אין באנענעניש » ניי
 מען װי יפרה, נױ איז שעפער אמפלינע

 1זוע פוו שטעדטלאד םון גערעדט װאלט
קוםט... סען כע

 הלפוק־םאכער, »ײר, נערום » י*,
 םוו םענער־שנײדער און ח־עםםאכער

 שוועסםער־אוױ ײאנחנרענדע * אייערס
 פרום און פאריז א»ז נתחגר־װעלםעל

!פאריז

 pm הארלעם
סאמערס «וו

2 — 2 iisי#רם ניו עײענױ, טע 
 j־2־i־8800 לעיזיי «תין«*ז

 י. J עוו״ םע3 - 431 :כרענטש
Boss 1לעקסיג»חז יעלעיאן

פרכיימר םאר׳ן כאנפ ארנייטער די
ע ל נ א נ סי נ ע ס ב ע צי א ר ע פ א

4'A%
jM קיעדיפ־גײזי, אודערם, ס*:׳ r i 

 ס״ןד «,בלית, נ,ם»רי ׳•׳•כ־?אר«עז,
װ»ל,ס דעיפיי■

י*■ 1» *נגעפלפמז נ«ס ספײפ אטיאנםיס
כרוקיץ. עווענװ, אטלאנטיק 594

 ברו^ן. עװ., גרײחעם 182 כחננטשעס:
pelQ8 ס®•׳ . •. J צווענױ. »ע1 מי

ט ל ױ ר ו ה ען אי ר ה א פ ט צו צ  אי
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סי ל ע ש ־ און ׳2148 ט  מ

ם ל ע ט ץ. ש א ל ם

ר פון םיםנלירןר אצע w זיר ותנדצן םיר  ־ ארנאניזיר ת
 רפט חאנען וועלכצ שיר פויםען צו ארבייטערשאםט טער

o אױוי יתיאן אונזןר םון שטפםפצי n ,אינויײנמ• זויל 
< סם׳נר i* ײ n אויוי o n מיננ  נצטצן םיר שון. «ון יי

«’T ט זעחט איחר סייחמ שיר, «יפ«ן צו נים* o n 
אוינפז. אײנענפ אייפוש םיט שטעםפצל י«י*ן ױניאו ווארקערם שוה אמ בוט

י ®י« •יייייײיןד לײבאר אוו וציערײשאז t*p»n|B• מ
.DD8D באםפואן. םטריפז. םאםער 248

1בצי < םשארלס לאווצי קא<ים
סצקיפיײר־^זס. גץנערצל גצגצרפל־פו־צזיתג•

קלאותם פון פרעםער
ט אג ע או ז ר ע ײ ס א ע ם א ר אז ב ע ר ד ע ײ ט ם נ ע מ מ ד א פ ע ם ד א  ה

ט כ א מ ע ץ, א נ ע עז ם טאר װײער־ברעםלאר קײן ד«ם ג  ווערען ני
 ®ז עם שםאפען, כרענענדע אנדערע #דער חאלץ אויןז צונעשלאגען

פייער־פחץז. חרכאױס זיץ
 װעלוועט •רעםען צו וױיער״ברעטצעו אונזערע אויםגעפיחסם חאבען םיר

 דעפארמםענם. םײער דעם םון סארלאנג דעם נאך ריכטיג בעלװױיע און •לאש
 אויוי צוגצשלאגען זײנצן װעלמנ סםײאס, אלטע די שא• אין חאט איחר אויב

v חאלץ, m\ ם9וו איהר און געזעץ גײעם דעם נאך םיסםצז אײד םאר מס םיר 
^.Dpp8oj^ קײנא פוז םראבעא i''p חאבעז גיט ¥

ײ, די אדנ ם«יסערם או<ו *,רהוייןו סיר סןנ».1ל•ימי*דע«,ר ayt «וז רולפ ג
ממרקעם. אץ סאשינס פיגקינג בעסםע זײ אױך חאבען פדר

ן ףי ע ק ױ ע מ ש א א ל ט און פ ע װ ל ע ו ד ו ר א ב ם ע ר י ם נ א פ מ א ק
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 און דרעסםאכער פוז טאסמיטינג גרױםער
אוגוסם פאו געפלאנט מיטינג טשערמאז

 — בילדיגג. 9 לאק«ל אין ארגאױזאציאנם־דרײװ דרעם דעם נ*ון העדקװאדערם
 ארג»ניזאצי#גם-דרײװ. דרעס דעם טון הויפט דער םאשקאוױטש ברודער
 •לאץ דעם אױף אנגעשטעלט ױניאן־טוער, באװאוםטער גוזםאן, ברודער

____ װאסיליעװםקי. כרודער פון

 רײד ע. ברודער פון באריכט דעם םון
ד דרעס דעם פון מענעדזשער בערג,  ח

 טײ באארד דזשאינט דעם צו יארםטענט,
מ  באקענען דזשולײ, סען13 דעם פון סי
 םיטינ: א בײ אז נײעס, די םיט זיך םיר
 דרעס־לאהא־ די םון םענעדזשערם די םון
 שלעזינגער, ברידער די םיט צוזאפען לען

 םארגע־ איז זעלבסט, איהם איז נאנלער
 שלעזינגער. ברודער םון געװארען שלאגעז

 דרעס־ די פון מאס־טיטיגג גרויסער א אז
 טשערכיאך גרויסער א אויך װי מאכער
 אנפאנג אין ווערען גערופען זאל םיטיננ

 נאך אז געםלאנט, ווערט עס אויגוסט.
 דער םארקומען זאל סאס־םיטינג חגם

טשערמאךמיטינג.
װערע; אראנזשמענטס נויטיגע אלע

 אפ־ זאלען םיטינגעז די אז געםאכט, שוין
 און האלס גרויסע אין װערען געהאלטעז

 אײנער יעדער ערםאמ. אן זײן זאלען
 אן זײז זועלען םיטינגען די אז האפט,

 ארגאניזאציאנם גרויסען דעם צו אנרעגוננ
 אין אנגעםיהרט איצט װערט װאס דריױו,

טרײד. דרעס יארסער נױ דעם
דרעס־קאמ־ אינטענסיװען דעם צוליב

 םארנרעסערט םיל קאטיטע די איז פײן
 באריכמעט שױן האבעז םיר װי געװארעז,

 נױ הײנטיגען אין פלאץ אנדער אן אין
 צױ אויך איז םען *גערעכטיגסײט״.*  מער
 גע־ געצװאונגען אורזאך זעיבער דער <יב
העדקװאיערם די םארגרעסערען צו װען

ארגאניזאציאנס־דעפארטמענט. דעם םון
 דרעס־חד דעם פון העדהװאדערס די

 9 לאסאל דער אין זיין װעלען פאדממעגט
 חאבען ?אמוגיסטען די װאס בילדינג,

 םון געםאכט תל א און םארטארטנײדזשט
 זײן איצט װעט בילדיגג נאנצע די איוזר.

 קא־ ארגאניזאציאנס דער מיט םארנוםעז
 טאשסאוױטש, ברודער ארבייט. • םיטע

 ?אט־ דער געװען איצט ביז איז װעלכער
 דרעס־דעיארט״ דעם אין פלײנט־קלױרק

 אויפזיכש די האבען איצט װעק םענט,
 אין אתאניזאציאנס־דרײװ, דעם איבער

 וועט מאדישא די מארגארעט שװעסטער
 בר. ארבײט. דער אין ארױסהעיפען איהם
 מאשקאוױ־ בר. םארנעטןןן װעט ראטה
 אין ?אטילײמדסלײרק אלם םלאץ טשעס

 םח צײט דער פאר ררעס״דעפאדטמעגט
דרײװ• דעם

 רײד מענעדזשער און װײם־פרעזידענט
 מ. בר. אז באריכטעט, אויך האם בערג

 גע־ צײט דער םאר האט װעיכער גוזםאן,
 דעי םאר דינסטע אוגשעצבארע לײסטעט

 צו באװאוסט גוט איז װעיכער און ױניאן
 געװא־ אנגעשטעיט איז מעמבערשים, דער
 װאסי־ ברוהער פון פיאץ דעם אויױ רען

 אילס רעזיגנירם האט וועילכער ליעװסקי,
 ער־ רײדמרג בר. אײדזשענט. ביזנעס
 גוד מיט אז זיכער, איז ער דאס קיערט,
 זעהר ױגיאן די װעט צוריקסומען מאן׳ס

גזנוױנען. םי^

 אדפצר גאדזירט אר תאמיטע םפעשעל
טרײד דרעפ פון פראנלעמען נעמען

 װעלען נאשליםע — קערפערשאפט. דער פון טשערםאן ׳סלעזינגער ברודער
באארד דזשאינם דעם פון ען װעד גוםגעהײםען דארפען

 דער םון שוין װייםען לעזער די װי
 עק־ געגעראל די האט *נערעכטיגסייט׳/

 פער־ <עצטען איחר אויף כאארד זעסוטיװ
 הא־ א אםאינטעט טיטינג טע<דיעהר<יכען

 בא• האט עס אויםגאבע װעמעס ׳םיטע
 םאריאג:, דעם דורכצוםיהרען זײן דארםט

 א איז נעװארען אױסגעדריקט איז װאס
 גזך ארײנגעבראכט איז װאם רעזאיוציע

 צו ,89 און 22 לאהאיעז די פון װארעז
 טרײד־באארר םפעציעלע א ארגאניזירען

 זאא װאס דרעס־אינדוסטריע, דער אין
םיר די םון םארטרעטער םון באשטעהן
 ספעי די .35 און 10 ,89 ,22 *אסאיועז

 באדארםט האט טרײד־באארד ציעיוע
 און דרעס־טרײד איז ^אגע די שטודירען

 צוגרײטוננס־אר״ דער מיט אפגעבען זיך
גענעראיל־סםרײר. א םאר בײט

 דעי• םון לאםיטע אפאינטעטע די
 וױיס־סרעזידענט םיז באשטעהט באארד

 אנדע־ די און ט׳טערמאז אלס שלעזינגער
 דדש. װײס־פרעזידענטען די זײנען רע

 און אנטאניגי ל. דובינסקי, ד. ברעסלאװ,
רײזבערג. ע.

 םי• איהרע נעהאט האם יןאםיטע די
 ברױ װאס צושריפט, א דורך און טינגעז,

 דער םון ט׳טערטאן דמר שיעזיננער, דער
 דזשאינם דער צו נעשילט האט לאםיטע,

 ער האט דזשו*ײ,ז טען13 דעם באארד
 רעלא־ האם לאטיטע די אז באריכטעט

 םאר קערפערשאםם א שאפען צו םענדירט
 פרא־ איע אויפצונעמען מאיער דרעס די

דרעס־אינדוסםריע. דצר םון ביעטען

ווערע. ר*־.*•:© •מ גױ© יתם »י»ר »ח תזזין״ מוויס ײ. «ח ימימ, װ«רמרס גז*רכתנם י״דיס אמם*רג*י׳*»נ*י דער •וו נמיכמ ךי י?זס 1•מיי« »יו ניוווענומ אינײפז־ ײי«ן* י• •גםװימים vt ד*ס עס ווי ווידר. זוײסם

 אז רעקאמענדירט, שלעזינגער ברודער
 םינד 3 םון באשטעהן זאיל האםיםע די

̂עז די פון יעדעז םון נלידער  ,10 יצאהא
 םע־ די אײנשליםעגדיג ^9 און 35 £2

 גע־ די און לאלאלען דיזע םיז נעדזשערס
 און באארד דזשאינט םון באאםטע נעראל

דרעס־דעפארטמענט. םון םענעדזשער דעם
מי־ דארפען װעט קאםיטע דאזיגע די

 דער װען אחגר מאנאט, א מא< 2 טעז
 געםינען וועט קאםיטע דער םון טשערמאז

 פראבלעםען םארהאנדלען צו נויטיג םאר
 איע אוז דרעס־מרײד, צום באצוג אין

 װעילען קאםיטע דער םון אנמשײדוננעז
 דזשאיגם םון װערען גוטגעהײסען דארםען
באארה
 קא־ דער םון נאמען אםיציעלער דער

 אנגעדײטעט, אויבעז װי זײן, װעט סיטע
 דרעס־ דער פאר קאטיםע ספעיטעל ״די

אינדוסטריע״.

זוםער כעספעד דעד
ומזימז

יטיאץ איז הויז ױנ
 אינטערנעשאנאל אונזער פון

פא. פארק, םארעםם
 ם כ « ם םעםנערם, םילאדעלפיער

 פון אפים אין רעזערװיישאן אייער
 ױניאן, דחןםםײקערס און וױיםט דער
םםרים. טע10 גארט 62 י

. לעזעד אונוערע פ«ר וױנטע
—  I — — .0 װאר• צוױיטע יעדע װעכענטלין־, אנשטאט ארויםנעח, דעחױיל זאלען ״חשוסטיציא״ און ״חשאסטיס״ ״נערעכטינקײט״ צײטונגען אונזעדע אז לפיא, אץ מיטיננ לעצטען בײם באשלאסען האט נרנעשאנאל אינ• דער פון באארד עקזעסופדװ חשענעראל דער ©רײ־ א איבער ערשײנען דארום וועלען צײטוגגען די װעכענטליך. איױסנעהן אנטאעען װידער װעלען ארנאנען אונזערע אה װערעו, *ארשטארלןט װעט ױניאן דער ®ון לאנע פינאנציעלע די װאנען במ טאנ,

 5נוסי נמןםנער נ»מר ױינמוט ענםוזיאםםישער
 נאנײסען דהם םיס צופױדענודיס *ויס וױספ

נאלענאסים ױ םיט אנױממפ .
 װגיאז• די נאכצונעכען ניט אפעטיט פײנעם א געהאט חאבען כאלענאטים

 *ייט דער דורר פארלארען אועטיט דעם חאכען זײ אכער פאדערונגען
 5אל נאכגוגעגען געווען געצװאוננען זײנען און פארהאגדלונגען די פון

•רגקםען. ױגיאן
 מעםבער טאסען געואלטען א אױף
 ױניאן, מאכער ריינסאוט די װאס טיטינג,

 דאנערשטאג, אפגעחאיטען ס^*האט אאק.
 <יײ מאגחעטען אין דזמון, סען12 דעם

 דער געװארען דיסיןוטירט איז סעאום,
 פארחאגדלונגס״סאםיטע דעד פון חגוארט

 בא״ איז זי װאס באילעבאטים, די מיט
 לאלא׳ און װײם־ארעזירעגט פון שטאנען

 פא^ינ־ סעתרעטער גינגאילד, מענעדזשער
pd/ די און פרידםאן, סעם טש^ןרםאן 

 גײטען מעםבעדס באארד עהזעהוטמו
קעסלער. דדטאו רובין, ארטו/ײ םרידסאן,
 גע• גוטגעהײס^ן איז רעפארט דער

 צופריירעגהײט מיט אײגשטימיג װארען
שטימונג. ענטוזיאסטי׳צער *ן און

נינ־ טענעדזשער און וױיס״פדעזידענט
 ווע־ באריכטעט ערשטע דאס חאט גאילד

 אפ־ זײנען װאס סאנםעחנגצעז, 5 די גען
 אס׳אסיאיײ דער כױט געװארעז געהאלטען

 געדענהט, האבען באסעס, די ױי, עאן.
 אנרימעגט אן אז :עזאגט, גיגגאלד האט

 און ביזנעס ״סאיד־ילײן״ א *יז סײגען
 א; איז צוזאטעגנעטען זיך װעיען זײ אז

 אסאסײ די אגשטאט אןן אסאסיאײשאן
 אויסצוברײטערען העילפעז זאל אײמען

 ווע• איגדוסטריע, די פארבעסערעז צו און
 אסאסיאיײ דעד דורך זעד,ן גאד זײ ל$\

 בײ אבעז־ ױ:יאן. דער טאן שאדען שאן
 מיט האבען םיר װאס לאנפ־ערעגצען, די
 איבעדצײגט, זיך זײ האבעז געהאט, זײ
 אסאסײ אויס מאכען זײ קענען טיד אז

 װען אז איז, טpםא דער און אײשאן.
 פאר־ די נאכסומען געװען ניט זאלען זײ

 םיר װאלטען ױניאן, דעך םון *אנגען
 אינדי־ ביצויז געסעטעיט געװען זײ םיט

אסאסיאײ־ אן איס ניט אבער וױדתיצ,
-W

בא־ אין שוועריגהײטען עיקר די
 די געזועז זײנען אנרימענט דעם נײען
צוריק• ראס ערשטעגס, :•ונתםען צװײ

 צװײנמנס, און רעדאקשאז, םון׳ם געבען
 דאס מעזשור׳/ ״פראטעקטיװ די וועגען

 אגריםענם, דעם אין פונסט א הײסט,
 יכטעז5פארםי באיעבאםים די וחגילכעז אין
 א־ין ארבײט ?ײן ארויסצושיקען ניט זיך
שעםער. ױניאן ?ײן גיט

פונ?־ בײדע ;עװאונען האט ױניאן די
 דעם פון אויגוסט עחאסזנן דעם טעז.

 ארײנגעבראכט אויטאמאטימ װערט יאהר
 דעב אויסער אין צוריק״דעדאסזזאז, דער

 ״די מיט אױסנאמע אן געמאכם וחןרט
 דעם מיט ילעבען קײן ניט טאכעז װאס

 װעגען דעדאהשאן. צוריסנעגעבענעם
 םון האםיטע א וחןט ארבײטער אזעאכע

 םון קאםיטע א םיט צוזאמעז ױניאז* דער
פראגע. די אױםנעמען באיצעבאטים די

 טעזשור פדאםעקםיװ דער װעגעז
 אזא אזיף ױניאן די זיך באװארענט

א װע| מאא, ערשטען דעם :אוםן
 אדױסשיקען געכאפט ווערט בארעבאס

אד 250 באצאהיען ער מוז אדבײט,  דא̂י
 דאיצאד, 500 מא^ צוױימע דאם םײז.
 אויך װי ױניאז, דער צו געהן 5זאי װאס
 װי-לםשל, דעמדזשעס, איז הוצאות אילע

 אר־ רי םיז װײדזשעט אננערוארענע די
 און שאפ, ספעציעיען דעם פון בײםער

 װאס ?אפױטעס, די םון אויסגאבען אצע
 האנטרא־ שאפ דעם געקאסט האט עס

 וועט באיצעבאס זעאבזס־• דער װעז ^ירעז״
 דאן םאי, דיריטעז צום ורערען געכאפט

 אױסשי^יסען אסאסיאײשאן די איהם םוז
 םיט האנדיצען צו פרײ איז ױניאן די און

גויטיג. פאר געפינט זי װי איהם
 א דא אויך איז אנדימענט דעם

 גע־ װאס טוב, ױם יעדער דאס פוגהט,
 אר• דער ראדןי שבת, א איז אויס פאילט

 סרײ טוב ױם דעם םאר װי סײ בײטער
 דעם אױוי איז אױך באצאחלט. נעז

 איס אײנצינער יעדער :עסײנט אנריםענט
 דעם בױעכעז בײ און אינדיװידואום,

 אסאסיאײשאז, דער םיס אנריםעגם
 גע־ פארםיג א םיט ױגיאן די בלײבט
 באילעבאטים די םיט אגד־ימענט סײנטעז

^ אאס ע צ ײנ  האט — קורצעז, *י\ א
 הא־ באילעבאטים די — געזאנט, גינגאאד

 הא• זײ אפעםיט. גרויסען א נעהאט בעז
 רעדאהשאז א וועיעז נעװאנט למשל, בעז,
 האבען טיר אבער ױם״טובים. איזצ םאר
 אײנ• פײז נאנץ זיתרען אפעםיט חגם

םארהאנדלונגען. רי דורך געשטייצם
 אאנעגעבען האט גינגאלד װי גאכדעם

 געװא־ אייאדירט ער איז באדיכט, דעם
 גע־ יזאט ראפאפארם ברודער און רען

 חנס םון באריכט דעם פארשלאנ א םאכס
 און גוטצוהײסעז, אנריםעגט באנײטעז

 נע־ נוםגעהײסען אײנשםיםינ איז עס
וואחנן.
 אר־ גערעדט האבעז נענאלד׳ען נאד

דאר און אאלינסקי סזמרעםער סורתבח״
חאס רובי!

 זאלען זײ אז טױטגליהגר, רי צו אאעלירט
 א•״ דױס און סעקסעס די באצאהיען

 עו זזאט אנדיטענס, קײן װײל סו-דייט.
אױס• קײן ווערטח די ניט חאט נזאגט,

 זאל ױניאן די אויב אטילו אײ געבקאזען
חרכצוטירען. דאס ג^נרג שטארק זײן גיט

געחאיל• חאט יא^ינסקי סעקרעטעד
 עד רעדע. װיציגע געלוגגענע זעחר א טעז

 קאטיטזנ די »זוי װי איבערגעגעבען חאט
 ארבײס די כיז שוחגר געארבײט האט
 איחר *װעז ערפאיגרײך. געװען איז

 שטײ צו דעסטאראנט א איז ארײז געהט
 יPD■אליג ה^ט — חונגער, אײער יצען
 — םעםבערס, די צו געװענדעט זיך

ט איהר דענסט  און קעכין דער םון גי
 שוחאיי האבען וײ אז רי^ו־װאשער, דעם

 אײך פאר האבמן זײ איידעד ;עאדבײט
 םא״ אדער דינער זאטען דעם צוגעגרײט

 צר דאס וועגען גאד דענלט איהר פער.
 םים איז אזוי פארטיגע. דאס ;עגרײטע,

 חאם איחר אגריםענט. איצטיגען דעם
 זײם אבער זאך. םארטיגע א זיך פ#ר

 עס אז בוידער, און שװעסטער זויםען,
 צו אנגעקומען שווער <אנץ אונז איז

םארטיגזג א זאך די אײך םאר בדעגגען
זא• בעפאו־ פלעגען מיטגלידער די״
האילבען א םאר פיימען ילאמיר גען:

 אויסגצ״ האבען םיד אבעו רעדאתשאן.
 הא־ מיר רעדא?שאן. גאגצען דעם פײט

ט באיעבאטים די מיט בען  נעשפיילם גי
 נע״ זײ האבען מיד דיפילאמאטיע. הײן

 זײ און זײ. פון דעגקען םיד װאס זאגט
 םײגען םיר אז איבערצײגט זיך האבען

ײו םיט רײדען סענען םיר ביזנעס.  א
 און געזאגט, זײ vם האבען תכצית, נאר
 א זײ האט דאס ניט. זאך אגדער קיין

 געבזד זיך האבען זײ א\ן געטאז, סיצעל
ט זאי#ן מיר טען סעטלעז״״. זײ מי

 םון אײנער םרידסאן, טשערםאן דער
 עו־ האט פאדהאגד^ונגם־׳קאםיטע, דער

 האכען מיר װאס דעם טראץ אז קאעדט,
 אע• אנעםפלאיםענט קײן געקראגען גיט

 נאר װאס, דעם טראץ און םאנד שורענס
 דעם איז אוג?ט דער איז םײנוננ, םײן

 כ״ד •ראטעסטיװ דעם װעגען אגרימענט
ט זשור  ערםא• רי וױיל ג־עגו^ שטארק ני
 בא^עבאטים די אז באװיזען, האט רונג

מpD םאדשידענע אױס גוצעז  ארויס״ Dי
 און סאעק־טאים »ין ארבײט די צױפיסען

 םון באאםטע הויפט די ואס טיעז טאן
 דער איז םונדעסטװצגען באיעבאטים, די

 םיטנילידער די און אננעמבאר אגריםענט
מטהייסען. איהם דארםעז

 *•ידםאן האט — קרעדיט, .גרױס
 בר• זיגמאן. פרעז. קוםט —־ געזאגט,
ט האט זי-םאן  טאקט און טעהיגקײט םי

 םזזען זײ אז באלעבאטים, די באװיחןן
 גאר^אנםי נעגויע א ױגיאן דער געבעז

 אויב ארבײט. קײן *רויסצושיקעז ניט
 האט פאפיר, אויוי אנריטענט אן גיאט

 דאן באיצעבאטים, די צו נעזאגט זינמאן
 אנריםענם טײן אינגאגצען גאר מען דארף
אן האט — דאס אט ניט. ם ^  גע־ פ

 וױ מעחרש* געוױרתט האט — זאגט,
אצעס.
ד דעם גאד האבען םעמבערם די  ח
 געפמגגם קאםיטע גאגצער דער םון פארט

 ווע־ צו קאאר אום טהאנען, םארשירענע
 אנדי• חנם םון ■ונסטען אלע אין רעז

 םדווגען, אילע זײ זײנען עס און מענט,
 םארענםםעדם צוםרידעגהײט, זײער צו

ט און געװארעז,  צופרידעגהײם גדוים טי
 דער ווען הא< דעם םון אוועס זײ זײנען

געשילאטען. זיך האם םיטינג

איילענד קוני
רעספןראנס סאשעל

ײ ם. מרם. װ אולםאן ש. םרם. און לי
.n«r■

םיט ויכער זײן וױצם איהר אויב
נעזעלשאפט אנגענעמע און מאלצײט ®ױשען און געשטאקען א

רעס בפזוכען איהר טוזם

רעספו&ואנפ סאשמל
ם םע32 װעםם 2959  םטרי

עוחנ. רײלראוד קאר. צײט י׳עדע צו םערוױרט ?ארד אלא און דינערס רעגעלע
 נפחנרינגם *ח נפנקעטעו ■ארםיס.
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m >  dststots נתנגטנרױםע o t o t
«p ד t i װןפ אוז mŝים ־ פיםמידעדש

יץ.6אמ)ר yia יהרער6אנ הױווט שלעדננער ב. בר. — נאגלער. ־מענעדזשעו זאגט טראגען, ניט דך אױוז זאלען סקעבם די מאסלןע א פאר וואס בערײ םקע־ באקעמנוען װעלען מיר — ױניאן. דער מיט געסעטעלט שױן האבען די פון אײניגע און סטױיק אץ ארונטערגענומען שעפער ®ילע נאך — בראנקס. אץ און בראנזוױל הױרםט, נענסענ־ ברוקלץ, אץ טעטיגקײט איהר אויסשםױיטען איצט װעט קאמימע ארגאניזאציאנם
אוינוסם גדסען דעם פאר נעפמונעװעפ םיפיננ דרעםםאכער נרויסער

 װעט אזיגוסט, טען15 דעם מיטײאד,
 זײן אנװעזענד םוזען טשערמאן יעדער

 אין טשערמאךםיטיגג גרויסעז דעם אויף
 װעגען װארט זײן זאגען און האל ברײעגט

 טעטיג• וױיטערדמע און אנגעהויבענע די
 ארגא־ דעם םון ױניאן, דער םון קײטען

 גאנצער דער םון און ניזאציאנס־סאטאיין
 טען,23 יעם מיטײאך, סיטואציע. ױגיאן
כא־ א אויםהערען טשערילײט די זועלען

 קרעםטען בײזע דרויסענדיגע װי ריכט
 און קילאוק דער איבער שיליטה א זוכען
 דעם כױטװאן־י, ױניאן. טאכער דרעס

 איבערגע־ און טרײהײט די װעט טען,15
 די םון אװאנגארד דעם םרן בענהײט

 שאפ־טשער^ײטע, די םון ?לאוסמאכער,
 צום פראבע, דער צו װעחנן געשטעילט
 וועילען טען,15 דעם םיטװאך, עקזאמען.

באמ ױניאן די געהט צי װיסען מיר

 מיטינג שאפ־טשערמאן קלאוק גרױםער
 אױגוסם, m דעם מיטװאך,
ארנײם דער נ«ך גליך

 אויםגעארבײטען אן םיטינג דעם אויןש סארלעגען װעלען םארשטעהער ױױאן
ײט. םון פלאן  םיט בעאםטע די םון געשארער הארץ צו הארץ —־ טעטיגק

ץ װעט טעטיגקײט פרן רעפארט און שאפ־פארשטעהער די  אינ־ דאם זי
 שלעזינגער, בר. זיגםאן, פרעז. — מיטינג. דעם אויןש טערעסאנטסטט

רעדען״ װעלען װאנדער און נינפא נאגלער, דובינםקי,

 פון צײט, פאחגאנגענער דער טון
 ״געדעכםיג• םארצװייזואכע-דיגער דמר

 אזיסגאבע, איצטעער דער ביז קײט״״
 טארצײכעגען צו אױגאגי^ציע די האט
 תאנסטרוסטי׳ווע םון רעהארד־ אייהר אויוי

 פון׳ם גאנג רעם אין םראגדעס אדכײט
 קאמי אין׳ם ארגאנײזאציאנס־׳קאםפײן,

 שעאעד, די איז <זאגדישאנס ױניאן םאר
 אויםגעקןטעבע די געגען יןאםוי איז׳ם

 הא־ ר*ס צואס סוועכדשאאלןעס, אמאאיגע
̂דעיל םוניסטישע  פאראורזאכט האט געזי

סטרײס. ידעם דורך
 צװײ לעצסע די איז האט ױניאן די
 ענטשי^סענ״ גרוים ארויטגעװיזען װאכען

 ארגאניזאציאגם־ דעם םאכען צו הײט
 אױםלעבונג ׳ ערפאלג. אן םאר ?אספײן

 פון געביט יעדען אױוי געצײגט זיך האט
אױזי יעדעד ;#רגאניזאצי#נס־טעטע?ייט

םארצײכנים אינהאלט
J27 טםער ,גערעכטיגקײט,

 — ארבײ■ דער בײ דחנססייקערם .8 זייט
 ד — 3 לאקאל »ין סייאמאז; דזש.

רוביו•
 בז «נחם — *״« ?ײן איגעדיגט .4 זײמ

• שםואל.
 ;יאאיז ם. — נײעפ •ילאדעלייאר .5 ?ײט

לאוױן. אב. — שיקאגא ױן
עדיפאריעלם. .6 זײם
לאנג ח• — יײרא«» «ין ביימי .7 זײט
 — קאמף און לזגבען אוגזער *ון .8 זײט
דעםביצער. «

 •וז •ארליר• ווער »ון נעװיג• װער .9 5זײ
מ די ן רוםאװ. מש■ — ווײדושןס מוי

 איז האט פאסטען אוועתנעשטעלטען זײז
 זײן געטהאן ױאכען צווײ לעצטע די

 ערנ־ זזאפנונג, רער טיט *רבײם ח^ן
 לוים און איכעתעבענ^ים. און םטהײט

 זיך \וײזעז אינפארטידט, ױעדען םיר
 ער־ .אלגעםיינער אן םון סמנים םילע

 און קלאוס בדײטע די צװישען וואכונג
מאכער. דרעס

 און קאמפלײנםס ^םסע *ון איפעגע
 שעפער אפעז רי װעגען עס אינפאדמאצ

 ארגאנײ דעם איז אדײעעקוםעז זיעען
 קאמא• מאסעז ;רעאארטמענט *אציאנ־ס

 אײנצושטעלען פארלאנגעז און לײגטס
 זיינען שאפ יעדען אין ^ורתוע מעהר

 אבער שעפער, געטעטעלטע םון געמוטען
 אלע טױט זוכם באס דער <ואו אזעלכע
 סאנדײ ױניאן די באכצוגוםען ניט טיטלען
 דעפארםמענט, יעדער און שאנס.

 צייט דער רורך ־איז איגער, אזנז מען
 צו ^•ליעוע אהן גלײר טעטיג גשוען

 אר־ ױניאן דוםעע רי אט צו אםענדען
)2 זײם אויוי (שלום

 םאר״ אדער יראגדעס, וי מאכט צי ארויןי,
 םיר װעיען טען,15 דעם םיטװאד, קערט.

 םען װאס טיטלעז די וועגען וױסעז אלע
מן דארף  אי־ םון םעיד רעם אויזי אנווענ

 דעם מיםװאר, ארבײט. ־ בערבויאונגס
 הארץ״צר א דורר םיר וועלען טעז,15

 םיט באאמטע די ׳םון ג^שפרעך הארץ
 די םון עלעמענם שאפ־םיהרענדעז דעם

 האבען םיר װײט וױ וױסען הלאוחמאכער
 ״צוםײלט :פסוק דעם םון געלערענט אלע

 םיר׳/ שטעהען םאראײניגט מיר, םאלען
 טעז,15 דעם םיטװאך, — קורצען אין

 עפאבע־מאכענדע די םון אײנע זײן װעט
 קלאוסמאכער דער אין טעג היסטארישע

 ױניאן די בויען צו װילען דער װאו ױניאן,
 און ?ראםט םיט װעחגן באוױזען װעט

איבעמעבענקײט.
 טשערמאן דער װעט שאפ יעדען איץ

 ביזנעס־ דיסטריסט זײן פון דערהאלטען
 אײנ״ װעט ער װאו קארד, א אײדזשעגט

 מיטיגג. צום ?וםעז צו װערעז געלאדען
 אײנטריטס־סארד די זײן וועט קארד די
 די װאו טיטינג, דער — םיםינג חנם צו

 װעלעז ױניאן דער םון שאפ־סאפיטאנען
 אװעקצואװאר־ אנםשליסען דארםען זיך
 נע־ זיך און גלײכגילטיגסײט זײער םעז
 א טיט ױניאז שטארקע א שאםעז םעז

קראפט. נעלײטערטער שטארקער
 ניט טשערמאן <ןײן דעריבער זאל .

)2 זײ• אויזי («לום

 םוזען װעפ הח זניםי
 װשרען פארנרעפערפ

 נרדסען דעס צוליכ
ערםמלנ י

̂דישע  ארמיםטעץ טעאטער קוגסט א
 דעש דארם געשאילט האבק
זונטאג. לעצמען ״דבוק׳׳

 װאם זאך יעדער אז גלויבעז, דער
 םוז באקוועם, און עסטעטיש שעהן, איז
 בײם אנערקענוגנ טריגען סוף כל סװי

 ארױסגעוױזען זיר האט עולם, ברײטעז
 םעריפאלאץ1ז אונזער בנוגע םאסט א םאר
 די פענ^ילוױיניא, םון בערג בלויע די אין

הױז. ױגיטי
 דער־ זיך דןאבען מיטגלידער אונזערע

 םארבחגגי־ צו זיך לױנט עס אז װאוסט,
 זײ און חויז ױניטי אין װעקײשאן א גען

 א אלץ אין סיזאן ארוים״יעדען קומען
 סיזאן הײנםיגער און צאהל, גרעסערער

םריהערדיגע. אלע איבמרשטײגט האט
 זיף װאם איז.ניטא אײגענטליך און

 אײנ־ זײנען הױז ױגיטי אין חידוש׳ן. צו
 גײטס אטלעםישע םארשײדענע געפיהרט

 צוציהענד זײז זאל זואס זאך יעדער און
 סביבה די *װע־תײשאניס״. דעם פאר

 צוציהענד און אנגענעהם איז הויז ױניטי
 נאםור־שעוזג״ די און גאסם יעדען פאר
 די אױןי אויסנעשארײט איז װאס חײט
 דאם ■שוט בלענדעט יאנד אסער 700
 בלויער* ברײטער גרויסער דער איז אויג׳
 אודאי איז הויז ױניטי דער ארוט טײך

אײנעם. יעדעז פאר צוציהענד אודאי און
 פאר־ געגעבען דארט װערען דעדצו

 םארשטעלוגגעז, און קאנצערטען שײדענע
 דעיארטמענם עדױקײשאנאל דער װאס

 דארם איז זונטאג לעצטען אראנזשירט.
 אין און ״דבוס״ דער געװארען געשפילט

 נענוםען אנטײל האבעז םארשטעלונג דער
 קונסט־טעא־ אירישען םון ארטיסמען די

 האנינםאן, סילנערסעסטען, םריד, טער
 גאלדשטײן, ױבעייר, םים שניטצער,

אנדערע. און ױבעליר םרס.

 שנת שטארקען אנפיהרען m וניאז
שטונדיגע, ס» ױ פארהיטעז צו דױװ

וואד טאגיגע 5
 און'דרעם קלאוק יעדען אין װאך דער אױןש זײן װעלען אײחשענםם ביזנעס

 אויםצונעםינען שעפער די באזוכטן װעלען װאלונטירען — דיםטריקט.
 אננעפיהרם װערט קאםיטע קאנטראד שבת די — שבת. ארכײט מען צי
ברעםלאו. בר. פץ

 ביז װייסער און שנת <זײנםי<ען פון
ז םיזאז, רעם *יבער  װי לאננ פזוי גי
םוזען װעט איגרוסםריע דער אין יעדער

 קאןםס אינפענט פה פםױק גענעראל
 שעפער קליירצר אינפענטס אוז

ןאנגעפאנגע י
 אויםגעפײ• כאלד װעלען באלעבאםים און אוגפארםי^ך געװען איז םמרײק
̂אן דער םיט אז גען  גריגבעת, ערקלערם שיילען, נים זיר םען קאן ױנ

 טארפלײצם שעאער אתאניזירטע ױט — םםרײק. פון חויים-םיחרער
ארוגטערגענוםען. שוץ שעאער פילע — קאםיםעס. םםרײקענדע כױט

 א װאם סטרײק, געגעראל orf וועגען גלייר אויגוםט, טען7 חנם דעםטאג,
t אן חאט *חביים, דער גאך r  םיט האט םיטיע םעםבעד דדמגעראל םון 9
̂וםען מםאר םיסיבג א ̂וין ״וױזן, «>.ן אלט, +? ױגג ארויסצױ באשל
 עסזעקױ רעד איבעתענאבען אח רזמצז ^ע״ פר« ד»אל אעעדגעיאסםעז אן

צײם די באשליסען צו םאכם םוי םי<וע גשתזנדם יזם, אוידיטאו שע־ינעשאנצל ,
wpJ. י ייי ׳םג^די.*ימדעדI

 סון רעגעל און געזעץ דאם באמיטען
 ־40 « בלויז ארבײטען צו ױניאן דער

 רי װעט רעטאלםט ביז זואן, שטוטדיגע
 שא•, יעדען י1אוי אויג אן <זאבען ױכיאן
 זײגע איז געזעץ ראס נעםען לועט זואס

 און ״זײן שבת םחלל אין הענט אײגענע
 און ױגיאן דער צז םאראנטווארטליך זײן
אלײן. זיך צו

 טארסלענערטען א &ון t>xnv< דער
 ארבײ־ ניט שבת טון און אדבײסס־מ^ג

 זײ אכיסעל ליגדערעז צו כדי איז טען
 אין הערשט <ואס ארבייטםלאזיג^ט,

 איבערםלוס דעם צוליב אינדז׳סםריע דער
 צר כדי און טרײד דעם אין םאכלײט אין

 חחיגצדען * צו ארבײםעד רעם געװײנען
 ציים טעהרער צו און לעבען שענעיע{

 צײט דער פון געגיסען סאנען זאל ער און
אוםן. שמהנעם א אויף

 ארבײטער סטריימען pjnw דעם םאר
 איז חעבער לײחנז און לאנג חדשים

 וועלמנד צז ױניאן, דער געלעגט עם ביז
 נצזעץ א אזיםצײןעטםען צאלאנגען, זײ
 כלױו זאל םען אז אינדוסםריע, רער איז

 פיעל אזױ אין אזוי ארבײטען
 וחמ און םעחר. נישט און שטוגחנן

______ ױי% («י« .
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