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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
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 אז רעקאמענדירט, שלעזינגער ברודער
 םינד 3 םון באשטעהן זאיל האםיםע די

 ,10 יצאהא^עז די פון יעדעז םון נלידער
 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

אץ איז

י ט י נ ז ױ י ו ה
 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
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ר ע ל ד א ר ע ענ ש װ ח ד עקזעסופד ר א א ער פון ב  אינ• ד
אל אנ ש ע רנ ט נ א ען ה אס של א ײם ב ען ב ט צ ע טיננ ל  אץ מי
א, ע אז לפי עד ײטונגען אונז ״ צ ט ײ ק טינ עכ ר ע  ״נ
״ ס טי ס א ש ח א״ און ״ צי טי ס שו ח ל זאלען ״ ױי ח ע ח, ד ע םנ רוי  א

ט א ט ש טלין־, אנ ענ ױיטע יעדע װעכ װאר• צו
ײטוגגען די עלען צ ם וו ארו ײנען ד ש ר ער ע ב ©רײ־ א אי

אנ, מ ט ען ב ע די װאנ על צי אנ ע פינ אנ ער ®ון ל ט ױניאן ד ע  װ
ארלןט שט עו, *אר ער ה װ ע א ער ען אונז אנ  װידער װעלען ארנ

ען ע א ט הן אנ ע סנ ױ ך. אי לי ט ענ כ ע װ

 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

 און קעכין דער םון גיט איהר דענסט
 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
 נעשפיילם גיט באיעבאטים די מיט בען
 נע״ זײ האבען מיד דיפילאמאטיע. הײן

 זײ און זײ. פון דעגקען םיד װאס זאגט
 םײגען םיר אז איבערצײגט זיך האבען

 אײו םיט רײדען סענען םיר ביזנעס.
 און געזאגט, זײ vם האבען תכצית, נאר
 א זײ האט דאס ניט. זאך אגדער קיין

 געבזד זיך האבען זײ א\ן געטאז, סיצעל
סעטלעז״״. זײ מיט זאי#ן מיר טען

 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
 ערםא• רי וױיל ג־עג̂ו שטארק ניט זשור
 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,
 טאקט און טעהיגקײט םיט האט זי-םאן

 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.
 חד דעם גאד האבען םעמבערם די
 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

 צופרידעגהײם גדוים טיט און געװארעז,
 דער ווען הא< דעם םון אוועס זײ זײנען

געשילאטען. זיך האם םיטינג

י נ ו ד ק נ ע ל י י א

רעספןראנס סאשעל
אולםאן ש. םרם. און ליװײ ם. מרם.

.n«r■
םיט ויכער זײן וױצם איהר אויב

ען א אק ט ש ע  ®ױשען און ג
ט ײ צ אל ע און מ מ ע ענ ג  אנ

ט פ א ש ל ע עז נ
רעס בפזוכען איהר טוזם

רעספו&ואנפ סאשמל
 םטרים םע32 װעםם 2959

עוחנ. רײלראוד קאר.
ע על עג ס ר ר ע א און דינ  אל

ט ?ארד ױר ײט י׳עדע צו םערו צ
 נפחנרינגם *ח נפנקעטעו ■ארםיס.
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«p ד t i פ אוז m װן sפיםמידעדש^ים ־

אנם אצי אניז ע ארג מ מי א ט ק ע ט װ צ ען אי ט ױי ם ש הר אויס ט אי ײ ק טיג ע ץ, אץ ט קל ־ ברו ענ ס ענ  נ
ט, ױרם ױל ה אנזו ר ס. אץ און ב ק אנ ר ך — ב א ר ®ילע נ ע פ ע ען ש מ ענו ערג ט רונ ק אץ א ױי ט  און ס
ײניגע ען די פון א ב א ט שױן ה ל ע ט ע ס ע ט ג ער מי ען װעלען מיר — ױניאן. ד מנו אקע ע־ ב  םק

ײ ער אס ב ר וו א ם די מאסלןע א פ ב ע ק ך אױוז זאלען ס ט ד ען, ני ט טראג אג עו ז ש דז ע ענ מ  ־
ר. ע ל אג ר. — נ ר ב. ב ע דננ ע ל ױווט ש מ)ר yia יהרער6אנ ה יץ.6א

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
 םיט בעאםטע די םון געשארער הארץ צו הארץ —־ טעטיגקײט. םון פלאן

 אינ־ דאם זיץ װעט טעטיגקײט פרן רעפארט און שאפ־פארשטעהער די
 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
 פאראורזאכט האט געזי^דעיל םוניסטישע

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

ט ל א ה ם אינ ײכני םארצ

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
ן רוםאװ. מש■ — ווײדושןס מוימ די

 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
 אי־ םון םעיד רעם אויזי אנווענמן דארף

 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

 ארמיםטעץ טעאטער קוגסט א^דישע
 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
 װי לאננ פזוי גיז םיזאז, רעם *יבער
םוזען װעט איגרוסםריע דער אין יעדער

 קאןםס אינפענט פה פםױק גענעראל
 שעפער קליירצר אינפענטס אוז

ןאנגעפאנגע י
^ך געװען איז םמרײק  אויםגעפײ• כאלד װעלען באלעבאםים און אוגפארםי
אן דער םיט אז גען  גריגבעת, ערקלערם שיילען, נים זיר םען קאן ױ̂נ

 טארפלײצם שעאער אתאניזירטע ױט — םםרײק. פון חויים-םיחרער
ארוגטערגענוםען. שוץ שעאער פילע — קאםיםעס. םםרײקענדע כױט

o וועגען גלייר אויגוםט, טען7 חנם דעםטאג, rf א װאם סטרײק, געגעראל 
t אן חאט *חביים, דער גאך r טיע םעםבעד דדמגעראל םון 9  םיט האט םי
ױזן, «>.ן אלט, +? ױגג ארויסצױ באשל^וםען מםאר םיסיבג א ̂וין ״ו
 עסזעקױ רעד איבעתענאבען אח רזמצז ^ע״ פר« ד»אל אעעדגעיאסםעז אן

צײם די באשליסען צו םאכם םוי םי<וע גשתזנדם יזם, אוידיטאו שע־ינעשאנצל ,
w pJ. ימדעד* םג^די. Iי ייי ׳

 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
H
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 טאױלאגגען עתואכטע די צו און גײם
 ש,ײ\ יןאנען וואס אדבײטעד, רי םון

 געראגגעיל דעם אױסשטעהן גישט סעחר
 די אין ׳באדינגוגגעז ^זיעכטע די סון

i m p.־
irv איצט באלוםט ױגיאן די אז n 

 די אז םא<ןט, im באװײיזט ^עבעגס־כח,
 איצט וועט אמאגיזאציאגס־סאמיטע

 אזיך טעטינקײט איהר אױסשנרייטען
 םי־ צוייב איז, איצט ביז ־ברױןיין. אין

 אתאניזא־ רי שוועריגקײטעז, גאנציעלע
o ציאגס־ארבײט n  pc •אמאניזאציאנט 

 גױ אין גאר געװאדעז געט־־יאן דריװו
 ד.אט דירע<ןטארם אװ באאוד די יארק.

 זיצוגג רעצםעד איוזר אױף דעריבער
 באװילעט און פחאגע ־די אױ^גענוטען

 אין ארבײט די אנצודוויבעז געאט סוטע א
 גוט־ האט באארד דז״טאינט די ברוקאין.

 רער סון רעקאמענדאציע די נעיהײסען
. דירעיןםאדס. אװ כאארר
 אדגאניזא- דער איז ברױזאיז אין

 טען1רא גויטע. זייזגוי ציאגסײןאטםײן
 די זועז סטרײין, פון צײט im אין האט

 אז געסוואידעװעט, האבען קאסוגיסטעז
 אין און באאטימאר א*ן אױף םאכט במן

 דאר־ איז אריבײט, סלןעב די םילאד^פיא
yo| זוי אזוי שעפעו־י ס<ןעב געוואקסען 

 זועט אי׳צט און -וואאד. א אין ^װעמאאך
 אט פיז וחגדען צו םטור טרײען ױניאן די
 זוײ פיל אזוי פון ש\נ*טען, גיפטיגע די

םעגייך. גאר איז עס פיי
 טאג־ארדכוגג דעם אױף איז אויך

 יואס און ,Dpapc רי און כענסאגזזױרסט
 יאד<ן, נױ אין קעםפײז רעם אסבאילאגנט
 ארגאני־ דער םון אונז סען כאדיכטעט

 איז ריד1< ־װעאכער פון ?אציאטס־האמיטע,
 <ןאטםיין im אז מענעדז^ער, דער

 פון תף דער רעזואטאטען. גוטע־ ברענגט
 װען און ירערד,ערט װערט יזניאז רער

 רי געהען שעפעד, די צו הומעז קאמיטעס
 םעהחגר װאם און ארונטעד. וויגײטער

im פאנ&טדעוזואדי־ זיך זועט סאםפײן 
 דעזואטאסען םעהר אאץ iy. יועט ״סעז

ברעננעז.
 גאך צוגזמוםעז זײנען רערוױיא

 אראפ^עכומענע די צו ^שעפעד ןלעהנדאיגע
 אויך צײט. לואבעז צלוײ יעצטע רי *ין

 נאדםיאע^עםערגעסעטעאטגעװא- זײנען
 איײ ביזנעט סםעציעאעד א און חן\,

ט מג מ  פאר א ?זעפער ךי אםענדעט ו
 געטעטעא־ די סדי ״ײאך רער דודך םאא
 ^פגעהיט זאאען <ןאטדי^ס ױגי#ז םע

ווערען.
 םון סקעבערײ די אםבאאאגגט װאס

 סע־ ח^זענעדאא חאט ׳<ןאםוניסטעז די
nytmw בא־ באארד דדמאינט דער םיז 
 צו ^ןאס ביטא זיד איז עס אז ריכםעט,
 צום זיך בעסעץ װאס םון איז זיו מרעיזצז
 אהגאנ^זאצי-אגסמןאםיטע n האדצמן.

 ז.אך ^ײז מאר זיד װקט ױניאז דער פון
טעצען. ניט  פאד״ ואון סיועבס רי ^ז

 זיך װײזעז טאדען ניט וועלען חגםערס
סטריײ אר־בײטער די וואו עאפ א ארום
AVP

געןאגט, באגאער •האט ײיניאן, רי
 און ססעיבערײ, בא^עמפען צו \ױ וױיט

 א םאד יוואס אויט גיט א\נז מאכט עס
 אױוי סר*גען ניט זאא סקעב דער באסען

ה  אדעד אײדזמענטי םקעב סואקעס צי ויי
בײודע אגצגט, סקעב קאכצגיסט^זזןר

 זוע״ ב^חאנחןיט זתאען ם<ןעבס סאיטען
 סהעב א געצזואוגנען איז מען <וי רעז
 סיאגאן איצטיגער דער באהאנדיען. צו

איז: ױגיאן דער םון
 יד ותרעז םוזען װעאען ̂טעפזגר אאע

םעד, ניאן  יײט ױגיאן ארבײנדלר אאע ^
 ױגיאן שטאדקע א פאר אדבײטען און

 זאיען דדעסמאכער אזן <ןאאוה רי זואו
 <ןאנ• ױגיאז םוז געניסען וױרער קאנען

דייטאנס.

Bestir* *ון מוסס *ינוענס ומ סטױיה נענעראל
. *ננמאננען שעוער הלױער

)t mi■«« 1 ז*יוס
י םטרייס רער ווען ן  יוערעז״ נערופען ז
 •ora די זז^נען *ווענט דינסטאנ און

 ןישי*יערען פויזןן דעם געהערט בערם
 וױיס און «ענעדד*עד <וען און באריבט.

 *דױס;עז*נט ׳ה<וט גדינבעת ■רעזירענט
 איי סטר״ה נענעראר דער :ו״גרטער די

 איז פרױ און סטן יעדער און עי׳הילערט
 דער יז<וט איסײ, דער אין עניליםטעט

*וראדיסמענסען. טון נעשנדרמט ה«י

r *ומניממגס w אויומ־ נדויםש בדעבנם 
נ»סען דרעסםאכעד און סלאוס צוױשען כוננ

)1 ו״פ פוו (׳ילוס
 םיםיננ! דעם אויןי זײן צו פארפעהתז

 אוי:י טראנען גיט .ט״שערמאן קײז זאי
 זײן גיט םון שואדיגקײט די געװיסען זײז

 אױף טראנעז צו איז מיטינג אזא אויןי
 גלײכגיאטינקײמ םיז ^טעםפעא דעם זיך
ױניאז. דער צו

 אײדט ױגיאדטאן אײנציגער יעדער
 איגדום־ דער איז כאאס דעם םון איצט
 נעזינד^ קאטוניסטײטע דאס װאס #טריפ
 ױניאן־ אײנצינער יעדעך ;געיטאפעז האט
 שװערע די אוגטער איצט ?רעכצט כיאן

 קאנקורענ״דבײט- דער פון אוטיצטענדען
 ױניאך אײנציגער יעדער און טרײד, אין
 אונגצדואדינק״ט מיט איצט בענקט כיאז
יעבען. פארבעסערטעז נײעם א :אך

פאדפעח־ נימ קײגער דעריבער זאא
!מיסינג דעם אט צו קוטען צו יעז

 ווערען אדרעסירט וועט מיטינג דער
 ברו־ זיגמאז; מאריס פרעזידענט םו«

 דער פון םוםערוױיזאר יעאעזינגער, ב. דער
 נױ איז ױניאז מאכער דרזןס און קיאוק
 מע־ דזשענעראי נאגיער, איזידאר ;יארה

 ;באארר דזשאינט יארק נױ םון נעדז^ער
םעגע־ דוביגסק/ ד. װײס־פרעזירענט

 וױיכ״ ;10 יאשאא קאטערס פון דזשער
 פיאע און גיגפא סארװאטאר םרעזידעגט

רעדנער. אנדערע
 דרעם- אין קאםםיץ ארג&ניזאציאגם

ערפאלגרײך• טרײד
 פון חויפט טא^זא״וױט׳ע, ברורער

 רעם אין איגאגיזאציאנס־דדיױו רעם
c jrn i ,חנר אז עתןלערט, דעפארטטעגט 

 עףפאיגרײך. איז אדגאניזאציאנס־דרײ־וג
 עטיאכע אפ:עסט*פט האט האטיטע רי

 אױוי <ןוקעגדמ גיט ^עפער, דרייטיג און
 ?א־ דער פון *טטערונגען ס<>עבי״טצ די

f’vx: מוגיסטייטער 'tp. איצט זוערט עס 
 און ^עפער, די אין אדבײט טעזזרער

 אויםצויטפרײ• מאכען מעגליך װעט דאים
 ארגאגיזא״ רעם טיט מעד^ער זיך טען

ציאגס־דרײװ.
 אויף טאס־טיטיגג נעפראגטער דער

23 cmמאש־זא־ ערהלערט אזיגוסט, טען 
 נײע ארײגברעגגען זיכער ןועט וױנדש,

 ררײװ, אין׳ם אעבען נײ און ו:ג1אפפרמ
 מעתו־עד איץ ־הייף צו ?ומעז מאג יעדען

 די און סיטנילידער, אגטיזוע כמהראר און
 רע־ געדוינ״שטע ברעגגעז וועט טעםיכגןײט
זולםאטען.

 םעם דעם דעדפילען םיזאן ועם וועלען וזשאנערס
מחןין מענעחשער ז«נט סעפינקײפ, ױניןן פון

 אויפדעקען װעם אפים טשערםאן׳ם אוטפארטײאישען םונ׳ם אינװעםטיגײשאן
אטענ־ װעם קאםיטע ארגאניזאציאנם די װעלכע צו שײפער סקעב פילע
 נאכןױגעכען נעצװאוננען דזיטוירזי, נױ אראנדזש, פון שאפ הודים — דען.

קאנדישאנם. ױגיאן

I

אפיס cm דורך זוזגרט עם קייט. ז דדטא״ ידעם פ׳״ן סארהיז, מעגעדדמער ו-----C. ״ <• * »* ■ י ט, ביגג ענ מ ס ^ ע  ליסט א צו ברײט ר
 אדגאניזא- ודי •וועלכע צ־ז ^עפער, פון

 cm פיז באנג אין׳ם זועמ ציאנס־קאמיטע
 אטעגדען טוזען ארגאגיזאציאנס־גאםפײן

 די ^עפער. אפען •גדע־ע מיט גאײך
 אנצו׳דזויבעז לעצםע <די זײגען דדטאבערס

 אויף ׳בעפאר .וואדסען זײ *רבײט, זײער
cm אזוי און מאדקעב^ םון׳ס גא:נ 
 זײ טוען אזוי א<, זיך וזזיגט סעזאז רער

 סקעב אלע אין ארבײט זײעד צישי? א
ילעפער.

ם איז אז האםען, ״םיר  איצמעען ת
 מרפייען דז^אכעדס רי •װעלען סעזאן

ם אתאגיזאציאנס־טעטינ* םון םעם ה

 צו וױיװ שנוז שטארסקן *נויהרען וועפ ױניאן
־P פמינע 5 שםונדינמ, »די פארהיפען

)1 וײ■ 11• (•לוס
 ה^בען פאוײוערטע, דאם םוען ארכײטער

 אר־ און ױני,אן די אפצוגאדען זינעז אין
n בײטען c r, רער םיז געזעץ דאס לועז 
 ארבײטען צו ניט ב&ירױפ ז#גט ױני^ון
ת ײי דער אז ׳דאס מײגט ראן ׳אנ  אר־ ט

 רער־ פארראם דאס, טוט זואס בײטער,
 זײ אדכײםעד, טײ< צזוײםען • מיט

 זיך םארראטען און ױניאן די טאחריאסעז
ײז. •י
ען פלןווקםאבער די  נע־ נענוג ^נ

oeevp ארבײסס- ־שטונדינער40 * פאר 
«וג געליםען, ופגוג ײאך,  םאר־ ב<ום ג

im p, את dp איז yovi -ארנײססלא 
 די און טרייד »ין יעצם «אר»ן ומקייט

 iy נים כאשלפסעז דעריבער <זאט |9א(י
פאר־ דעם «ו ארבײטער «־י וזיס

*אראם. ;יײז_______
ם יפחנר ^ מ  זװזאםען איידזשעכט, ביז

ם  היינטיגעז פון יחנלען פאסיםזג » סי
 ואט־ און IP3MTHO ײייםפיג און *ן «כח

וײםטריק דדעס און די צדלירען
ק און י ־ ־  נים םפחר ז*י שנין »ז מז

t ײאלזוגםירפנדע זופרען. :יים p 
מן <ײיןק ־ י י w רי בי r און

o< גסנפחט n  »*> i r אדנחד■
bmv̂ »091 און  w וחנט 

ך ותט וודני^ססנימ, נ

זוע־ זיך יוועלען וואס ^טעפער, אײגעע
ען לען  ניט און <ןאםיםע ^m גענען סל̂י

 געװאדענט זײנען מבת, סטאפען װעלען
 א װערען אפנעטטאפט זועלען זײ אז

 גאך ױעלען איז ר9ײ טיטעז אין ט*וג
d אויסער p געדוסעז imjm םאר־ צו 

אנטװארטלימײט.
 לעצי ווי וועמ, סאנמראל nctr רער

 אויסזיכם cm איבםער ^ײן םיזאן, טען
 דער בדעסלאו, .m נטmזיJ<וײס־•פ^ סון

 פרעסערס ,35 לאקאל סון מענעדדשער
•1ױניא

ז___ ר ט
cm גע־ כדעערמאן אומפארטײאי^פען 

 די ־בײ איטועסמיגי^אז אן טאכט
 זײער ארויס ^ילען זײ װאו רדעאיבעחס

 פאר־ יוועט סען זוי ניך אזוי איז ארבײט,
 איגװעסטיגיײעאז, nm טיט imin< טיג
 ױניאן ניט צײנען <ועם ליסט די װאו איז

 אדויס ?ןיקען דדפאבעךס רי וואו ישעפעד,
תט ארבייט, זײער  א נעסען ױגיאז די \

מט מען אזן ^טעלונג  דדשאבער נעטעז ז
רדשאבער. נאך

v'אױסצו־ אנמ״עיאסען איז ױגיאן ־ 
 יווארצעל, cm םיט ספעבעדײ רייניגען

 ער״ צו פחנגליכעס א^עס טאן זועם און
 גע־ יתדט פיל און צותק. אמזר רײכעז

 דזישא״ cm־ איז געביט cm אויןי ט#ן
 אג־ די אין יױ אזוי ארממענט^Bm ביסנ

mm .איז צרזן רי דעפארטטענטס 
̂וך איז סעזאן ערװארטעטער דער װאס  נ
 או:־ אין אפהאלט אן איז דאס און ניסא
אדבײט״. זער

סאר״ ברוידער זזאט כײשפיל א סאר
 םין ̂שאם, ר.ודיס׳עס געגעבען קין

r ני\ אדאגדזמ, n. ׳עאפ יענעס אין 
 רm אכער מלאכות, בעל 30 א אדבײמען

Dip אפען־ אדבײטער די נעגעבעז זזאט 
 זיך גלייך ־האט ױניאן רי <ןעסט. ?זאפ

 םין׳ם ^זעפער די אפסמאפען גענוםען
 אויוי גע\ױדסט האט ראס איז דדמאבער,

cm ,צורײןציהעץ זאי עד דאס דדטאבעד 
 דאס און מאפ יענעם סון אחכײם רי

ר םון צורמןציזזען  גע־ האט ארבײט ת
 הודיס, םר. באלעבאס, cm אויזי ײידתס

קאטרימאנס. יזביאן אײנצופידירעז
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n זיגען יעיגען am אין n w  tM»n 
ם  ױקפרסי, אײדזשעגט ovtva ת

 יפוין *יו פריח דער אין סיסװאך
 אינפאנט נים״פתאניזירסע די יענען

 ארס״ »ן געשססנמן שעפער קלײדער
o *וטיייט און סטרייפער פון n טזן רוי 

 אין נעדרופט נעװען איז װפס ססרייפ,
שיא אירי׳ט, עגגייש, «י איי  י׳אט 1אי )ג

ט:4פ*ל װי נעי״ענם זיך
o 8 חײנם סטרייפ ,גענעראר n •זײ

 ספוטס אינפענטס פריח. רער אין גער
 קאי ארג״סער, קי״דער איגםענט אח

 פיגי• פרעסערס, אפערײטארס, )טעדס
 איע אין עפזאםיגש־ס פייכעדס, שערס,
 םסוייפ גענמראי דער :ארנײטער *דעוע

 לאסיר !<זיינט פנגעחױבען זיך חפט
 נעסער, יענען אוניזער מאכען צוזסמען
 פון ססאפט *לטרידעגעד. ארן שזנהנער

 I אייד סיט איז ערפפמ !ארבייט דער
 האסיטע סטרײפ גע:עראי •

י.״ װ. נ. ?. א. 91 און 10 ?פס.
o נעפאלגט האבען •טעטער -י n חוי 

 זיכער ײעט דאס און םטרייק דעם םון
o צז חעישען n ערפאמ, פארזיכערטען 

 *ו פארזיבערס שםרייפ פון תוי דn װאס
 ענעמימ, ביסעי ,יערע פרנײטער. די

,o$r ער־ גריגכעת ;וייט־ורעז׳דענט 
o *ז־רעסירענדי; קלעדם, n ,>וועט םיםינ 

i ווע אזועפנענענען r סאכעז צו o n גע־ 
 דא• יעמר ערפ*ינריױ. טטרייפ נ״ראר

o פפר נעהן װעט א»ר n .פיר *וועפ 
 *מאגיזירטע, ניט די אתאגיז־רען םוזמן

o און הערפען, «ו זיי מ״ w n זיך 
 I Vז ו ם ד י ם העלפען. *ז אאייז

ן ע פ א ש פ י א ץ ד נ ע ר ו פ נ א  פ
ז ע ש י ו ו ר צ ע ס י י ב ד ן א ז  א

P . ר. v ט י י נ ר א
חא־ ארב״טער די אז ».>״, ,ם׳איז

 ימגמן «ו גענונ אפנע׳טפארם ניט בען
 אגנד חגריבער ־ חאנ איך סםרייסען.

סןל יעדז מענליבע, אאעס ווענדעט  ני
 פארסיידען. *ו םטרייק דעם ענעמיע

 קאנפערענמז עםילאכע <ע־אם האכ איך
 פעלט, op ןןבפר באיעבאםים, די מיט

• d*u דאם בפרעבפטים די )אױס װייזט
ip זײ .jpp’mc •non wpo א a p

 װאם און.טענטעז, דאלארם די פאר םורא
op זיי ײעס TprnpD ismotfp « י#חר 
 אנזיפט אוסט?נשליכ?ר דער צוליב און

 י סטרייס דער האט באי־עבאםיס די םצד
'יערעז. סאר«יד?| נעקענט ניט

 גןט- און נ?בען גארניט ײיילען ,סיר
 ב»* די נעז^נט האבעז — נעמען״, ניט

 «ד tPoip זיי הייםט, לאס יעבאםים.
ײ זאל םרײד אין יאנע די א װאיט  נלי

 םיט חיזײץז חם זאיו םען נעײע], װי נען
nר vp:p:n*t־j»  u i יעטונדען t״pnp 

 דע־ זײנ?ן מיר א;ריר?ן. גיט סעשענעס
 אױיטצורוםמן ג?ותן :עציוא־גנען ריבער

v כאי־עבאטים די און םטרייפ, נענצראא 
 דער מים אז אויסנ?פינ?ז איצט וועיען
 דאם *»»יאצן. נים זיך מען קאז ױנ־אן
 םיט שע»צר די בײ זוערצן -נאוױזצן װעט
c n ,םטרייקעי יעדער חאו פיהעטען 

 זײן 1טא אןן ■אאץ או־ם׳ן זיין ט1וױ
i אדנייט. n םון סווי און אסהויב opt 
״ן װעט סטיייק ?רפאאנ.״ ז
tpt סאוםם אינםענטם די אין סםרייק 

ם נ?װענדעט, איז npepr וועיר און  חן
 Tpppr ?p:pj חנרקי?רם, גרינבעיג בר.

 די ז י .ו לב טאגופע-גט־^ורען װאם
ע נאר  די וױ אזוי קאוםעיעך, םייז קי״:
 אייד און םייזעם, פיגזי אדער פיר דריי

 קיגדערע? אנרערע מא:?ן װאם tpipk׳
 מאנום?הטשור?ן װאס שעוער קי״דער.

o איו וו?#ן קאוטט ןי<י געסיקסטע א n 
 ?רװארםעט ױניאן די אייין. גיט םםר״ס

 האפט און רעזולטאטען אױסנעצייכענטע
 n פון צאח< נחיסע א ארנאניזירע; צו

 ׳W נים־ױניא] באריהרט? נים ביז־איצט
 סאוטם סייזעם קיזיי:? נאר די װאו פער

טאנוםעקםשורט. אויסשליסליך װע־עז
o אן פיהרמ װאס קאמיטע די n 

:םאלנם וױ איז םטרײק דז*טענעד»ר
 פיםע* םש?רם*ז, נרינב?רנ, ח. נר.
«u׳o ליבאסי, tpb םון d:pd>pdpo tpt 

 *tpo מאררים קאםיט?, ארנאניזײשאן און
 ;קאםיט? ויקעט טשערםאן קאװיטש,

 שםיין, אםתר לא:ג?ר, אננא בלום, ה?ררי
ptpo ,סיסליז prpo ,ק. פ?<סםאװססי 

 םייינמנוים, ה. ראנאא, יואיס תשאלםין,
 סאינאללס, פיליפ גרינב?רג, טארריס
 פינק^ל׳צםײן איידא ■א*אל?א, הארלא

םרענםאיאננא. םייס?ל און
OTno«PTpn ,t די פון DTpp’noo 

n, 7 פיפל׳ס אין זיר גטינ?פ n איסט TOO P01O’%

WP נרוסלינער אלע
k y a u s a f t t f e s a s a ia  a u a i a oאדפםעו ,מאכעו m

 אגאגסירס• גאארד דדפוינס די
ם ארום  בו דער וחנם יו<י םמן15 ת
 $ 19־17 אין נעפינפן זיד אפיס נמי•

מ. ענ װ ל! א ײ * ו

(

4Ulx ,
— - • • ♦ »P*0 4 » m % * 1* * r 4 ►44«א<

מ ײ

ר ע אכ מ ם ע ר  ױניאן ד
ר ײ3 ע ט ד ײ ב ר א

סאפער סעספעל
סענעדדצער. רוכין, ד. פון

r פון n, , מן ל י  סי
. םעמתט»ר-מענעדזמצר.

v 3 מױן איו עס n w זײט׳ װאכען
עאן דער אן ;עחט עס  ררײװ את^נידי
 im דורך אינדוםסר^נ. ררעס דער אין

 מעפער צעחגדלע עטלאכע !ייגען צײט
ר א ג?ווארען♦ ארונטערגענוםען ע ^  זזי

 אײניגע געסעטעלט, חאכען n מון סײל
 אנ- נאר םיט און סטרײק אין מטעחען

mm יהאט vm• צו אנטזאגט זיך אפיס 
 זײ• ^זעפצר רי im סעטלמעגט א מאכען

געװאחגז• אויפגערײזט גען
p זעחר איו ארבײט די w  s, עס 

 די אין אפיױ געווען* אזוי אלעמאל איז
 פאהגאנגענע רי אין צײטען. נעסטע
 געהאט בלויז אבער מיר זזאבען יאדציען

 וזײנט כתים. בעלי די סיט טתאן צו
 pc זײט חגר ײיייי זיר חאבעז אכער

 ררעס און םאטפע^טיצורערס .דרעם די
 אופד .די טעלט6ג;ךן אויך קאגטראסטאדס

 פארטײ־קיײ יןאמונסיטילןע פאױשעמטע
jrp צו אונטעיגענוםען זץ־ האט װעלכע 

 גע־ ניט האט סולסעס װאס ׳דאס טהאן
̂אן צו װאגט  צוריי^ יאהר 10 מיט טי־

 ©יסט״ זײעד אין פױ^ען כדשוטדייט די אט
 צי פלײסיג זיר נעפען זײ אז געסטעיל

ר  שעפעה ארגאניזיחןן םון ארבײט ת
 עס, סײנט אבער זױדקליכקייט דער אין
 צוצדמטעלען אונטער ־זיו געסען זײ אז

 אונ־ וואו םעלצ, עטליכע אין סקעבס.
in n די *פגעשטעילט האבען לאמיטעם 

 נע־ אתיפגעשיקט אלד3 זײנען שעפעד,
 אז זיר, פארשטעהט סעטס. גײע װארען

 גאמיטע אוגזעד חאט ״סעטס״ נײע די
 זײ וזאם און סקעבט פאד ערקיערט באאד

 די סארגעסעז irnm צו ניט געווארעגט
 זיעען עט סםרײקער. י1 םון פלעצער •

 פאר־ די זואו סעלע, פאר א דא אויך
 אגגעבא־ האכען כ^וױירים צזוײםזןלטע

 6מי םעטיםענטס באלעבאטים די מען
 רא־ 20 ארבײט, טעג 6 םאר גאדאנטיס

״פר^טעקשאן/ סים סקײלס לאדדיגע
 גענוג יאדק גױ אין רא זײנען עס
 ארבײטען םעשען זואו שעפעד, אםעגע
 םאר״ לואי חינס, כחצי im:io^ נאט׳ס
 וויעעער םיט אויף זיך םיזזרען לײטע
 טאן צו געוואגט זזאבען זײ זוי עהרע
 די צוריק. י^הר 15 רmא 20 םיט

 פארטשאדעטע זײעךע און כאוױיריס
 זוײגע. ^בער האס ארט נאכשלעפער

 אפנים זײ פאדדדיסט עס מאדקעדט,
dipf צ#חל א דא גאך זײנען עס npaytr 
 דארף די לעבען. א םאכען מעגשען װאו
 טאר <טעפער גייע און דואיגירען םעז
און אהגאגיזירען. צו אזעןmm נימ םען
r דאס te לשס cm ו לוציאנערען1$^

פראילעטאריאט! אלווערטיצימז
 נאך רא סא^טען די ױ^רע-מזאילען םיר

 נויטיג איז עס װאס ־,wenm אםאל
 און זויסען ^א^ען דדעסםאכער ׳די אז

cm אז געחמקען,  pc ונ• דואם ־װאם$ 
ויז אויסנעװיזמז פאנגס  םראזען פוסטע ב̂י

 איבער־ כאװײדים די ץײנעז שליננצרײ,
 יעס, סיןעבעריי. #םעגע צו נעגאננען

 די «ארם. םון זין טולען אין סקעיבערײ
 קראלאדילען־ םיט באוזיעען כאװײרים .

 רחגסמאכער די פון חורבן דעם טרערען
ד my1 ווזיט גלײכצײטינ נוצען איז  ג

אוט־ רי זינ<ןען צו לוײטער לעגעגהײם

pm הארלעס
IlDTO m

2118 — pea ,מ עװעגװ P־HT נ
JtlK לצוו•• •צלצואן O O 

ש:  ר j עוו״ םע8 — 431 כרענם
60H לצקסימ**ז

«רגייםײ| פאר׳ן נאגק ארנ״ט?ר די
ע ךנג אל ר ענ bm ב

%4'A
דחנ״•®* קרצדיודנרימ. יײזנרם״ .טןגי

 ®ייר •אבלית׳ ג$«ארי •ייס*קאר*ען,
b'lVNn וואלייפ

Tv 1■ אנג^לאספו םסײפ אפלאנסיה
ת• עװעניץ. 694 בתקי

IM w vDjsru גײח$ס» n i». בריקליז
י4 י

^ ענ ט n ש  pc .ארט ארבײטער 
 ?ײער ניט סאכען זײ *וױינע. אפגיס עס

 <ואס מאשין. ^ײם או־כײטעז פון לעכען
 רי סון ענטםער רער p1? אבער דארף

 יזיך סוזען יוועילכע ס©אכער^mT סאסען
t !*•N״mv זײער פון ערגעהדען םאמיליען 

 ענט־ רעד סרײד? דרעס בײם ארבײט
 און קורץ זײן טוז םר^ע nm צו םער

איז ױעלמר אײנער, nmv' שאהי:
m אוכז; געגען איז אונז סיט נים m 

 פדא*אנאנ- און נזעצט װעלכער אײגער
 איצ־ דער יבײ ױניאז דער דירט

 יעדען צו שונא דם א איז צײט, טיגער
 פיאוואקאטאר » ארבײטער, עהרלאכען

 זײ םון זוײכט סארט. עחגטםען דעם םון
 נ^ויז אויסען זײנען זײ פעטט. א םון װי

 װײ זײ ,ivcmyDi'R .אײגעגע זײערע
 אײגענע my״i צזפרידענשטעלען לעז

 ניט האבצן זײ .cmn^c< פערזעגליכע
 ניט און ױניאן אונזער אין לאץ8 קײן
ט־ פון געזעאשאפט nm^ <ןײז איז ^ א  ׳

מענשען. ליבע
0 • •

 אן, געהט לעמפיין דעד װען איצט,
 אר־ <ועלכע סעסבערם, אונזערע קע:ען

 הילף צו אונז ^עפער, אפענע אין כײטען
 לאזען זועלען זײ װאס cm דויך קומעז
 my״r יטון אדרעסעז און נעסען די װיסען

 איגפארמאציעס, mעxא און סידמעם
 ארונ־ בײם לומען צוגיץ ;ןועלען װעילכע

 סטרײס. אין ארבײטער די םערנעםען
 מאס<שאװיץ, בר. צו גלײך זיך װענדט

 ̂ויין דדײזג דעס אן יםיהרט װעלכער
 גע־ בילדיגג, 9 לאקאל רm pm איז אפיס

 כאארד דזשאינט cm םון נענאיבעד
אפיס. לאקאל צוס דירעקט אדעד אפיס,

 בא־ אײער װאס אויס ניט מאכט עס
 קי־ עס אז ^שטעל, אן םאכט לעבאיס
 און ױגיאן דער יוועגען נייט איהס מערט
 אז אבער, איז אימת דער ררײזו. אמזר

 אוױי זזאט לעמפײן האײאתריגער אוג^גר
 זײע־ שחמ. א אטגעװארפען אאעטעז זײ

.m בא־ םעסטונ־נען ־רוי זײנען טזױןםאריס 
 זיינען im©' די ב»וואיםענט. אדן וואכט

 אזיטסײד און אינסײד םון פאדשלאסען
 געמאמעכע. \וי זיצען ארבײטעד די און

 אין <ןוסם געלעגענזזײט. די אויט נוצט
 צוזאמענריײ זיך <אםיר ^פיס. אונתד

 אױ <ןען שנאפ אײער אחם אזוי װי דען
 גע־ <ײכם <ןען דאס .immi נאניזירט

 אין םיסהיל!*. אײעד סיט יווערעז טהאן
 אין זײן סיזאן nm <תט ארוס יוואך א

 <ןען םיז^ן pc imc rא גאנג. םולמן
 אפ״ סטרימן, א אפארדען •ניט םירםע קײן

סםרייל. פארלײנגערטעז א pu געחנדט
 יע״ ודינםט. צו אײך שטעהט יזניאן די

 אױעי־ אי׳ז אפיס םון אנגעשטעלםער רעד
 איײ ־vmv' ארבײט. רער אין געװאחפעז

 cm מאכען צו אנטשלאסען איז נעד
 פאלשטעג־ א פאר <זעםפיץ האײיאהרינען

ערפאיצג. דיגען
• # ס

 איו איז ^וועגט סאנטאנ לעצטען
 א געוואדען אפגעהאלטען אפיס אונזעד
 ״ארגאני־ םרײזויליגער רער פון םיםיגג

 פראפאגאנחדסאמיטע׳/ און זאציאנס־
 ןטמוע*ױ אונזעדע p& ־הוגדערט תארגע

 אכ־ זיעעז מעםבעדם .איבערגעיבענע און
 םאר איז םיטיננ nm געמען. וועזעװ

 באגיײ םון הוואל א געװען אלעםען אוגז
 חאט װעלכער ©עםבער, יעתר סטערונג.

י \m געגוםען אגםײל  חאט דמפקוסיעס, י
 צו ©עגליבעם אלעס סאן צו מאםערט

n אג-ח$רע ארבייט. רער אין העלסען p 
 אסיגנירט םעז אלםאי טענות געהאפ בען
ײ צז ניט  עקזים־ עס וארכײט. ©אהר ז

 רי דינעז צו ז\ילעז גוטער nm טידט
 יעדער ױגיאן. רמר טון איסם^עטען

 אנגע־ האט אסוועזענדע די פון אײנער
 די *רױםלײגעז ביט טאר סען אז מיזצז,
 אגענ־ ביזנעס די אויף ארבײם גאנצע

 ראחי מעז ־ ►ואםיטעס. די *(י\ז מעז
 ©ארטײלען דארןי םען •י<זעםען, העלם^ץ

 * *נםיחגז «וז גמן און סירלולארען
myoiru אויפסלערונגם־ארכײט pK מאר־ 

cy .oyp מן םוז ח  רעי כחננ^ און ב
 איז הארבזאני פון אײנעקײט, &ון נייסם

mytiw .רײומגן cy אויםנזןו^סט םוז 
mini? די םון לאסםס־לוםט אלטער חןר 

ŷ  im  .lycwDomnלבyר ,cnwDjy 
̂אם וחנלכער גע־ צוױק יאהחח םיט ד

ע סון lycKDDjrn רי םי׳הרמ י  זיג, צו ז
.tynyps>cw נײ דאס אױוי זיך סח

ty:^r oy א דא נאך yo'Pi צא־זל 
n ^ y o, מיצמ> ps |yĉ yr> fyiyp חנר 
" tyr'T אויב ארכײט. i ניט איצט ביז 

 און את. im צו נעװ$וחמ אײגג^אחגז
^ אפ1פ םי א  נים ץם איז ק

imsiiyi .רא לאזתן 1מי •בזיכטליך 
לאיאלען און אהטיץ^ן imy1 איק רום

 אין \rn\p צו 22 לאקאל םוז כהןסב^ר
1יי4 זיו םירמרײבמ rut tre# אממר

דמרק^גדםי•

oy 1םי דאס צזױייפעל;יט, קײן איז 
p ir  fy*P איצט iy:ycm, די איז עס 

iy דאס זאגען, לאגען סיר װען צײט, i 
pn pw סיזאן פאל  n s n אין jŷ vo 

 אױ זייז שוין דאו־ף ov דאט גאנגן
 זיך זוײזט עס .iy*yv אלע אין כײט

ט דאס אתיס, אגער ג ^י ג ט׳ ײ מ  זיך א
 אין .lyByi? אויםגאס yciso איז גאר

ט1סאיא די מ i י r r w איז 1שעפע 
 <ױ יאגג שוין גיטא. או־־בײט <זײז טyDכ

 טיזאן. טעזyBש אזא ביט געחגנלען מיר
די אין באסעײזעז ניט דאס סיד

ת ת נ  איגדוסט' קיאול דעד םון לײנט $
yn, רי איז ראס וױ iy ro :''n 

ײת דער אין םחאז  מיר בײט.1א 1שנ
 זא< ov דאס שטעלען,1םא גיט זיר *אנען

Dyi ניט בײט1א 1שגײח* <ןײן סיזאז 
 םיד לוי זײז, דאס זועט 1גיכע זײן.

 ש:יײ די סיזאן. lyovw א ̂זyם1װאnע
 אג־ זיך זואדשײגליר <ועט בײט1א ח*ר

 אד אמג ױי סיזאז, cm 1שפעטע םאעעז
riy i 1אבע 1מי זײנען #בײט1א .1ה1$י 

^ כ י • זײן. cyi< ז
שנײ־ cyi אין לאגע im ^ט צוליכ

 f»y'D ליך,1גאטי ,1מי זזאב^ טויײד דער
 האיבען מיד זוען ־װי אועײטסיאזע מעהו*

 די געזזאט. זmיאדי y:yi^nKC די אין
 איז 1.יאד cm ארבײטסלאמנ םון צאהל

 צוליב אויך <א<ןאי 1אונזע אין 1yסmג
yettmw im, נ עםלאכע <ואס^  ספעצי

i r׳''ly r 't iysy^ im ביד פזן אחיס 
oyi. דאס ^oy ׳האט צזזאכמנ-נגענו^ן 

?nny שסאדק ciyomiiHD אױ 1אזנזע 
 א1 איך ארבײטסלאזזג. םון מײ

 cm אט1אקו דאס באמעדקען, אויך
 רי םון צאהל נחןסטע רי זייגעז י,אהר
iy* די ניט אחבײטזנן וואס o " n זואס 
: ^iy אין אחבײנ^ םאכאן y iyi:s 

lynirn, ארבײטס־ צאיזל •גרעסטע די 
מ lyr'T yלאז ו  ארבײםעד ׳D^:yrro ג

 ycu אין באשעפטיגט ;yiiyi iy:''T ױ*ס
^nycy דאס ארבײט. די בײ און

 עקזים־ חןר אין מאל yדשטy דאס איז
 זאילזגן מיד אס1 לאלאל iywiK סון נץyט

 דדויסען, אין 1ארבײטע םיל אזזי האב^
 דעס iyoy:ixc יוױרתליך <ןאנען וו^ס

#1שנײחן <}לאו<ן גזטע סון פלאץ
nyc^ |y סיר j''t /אחבײט דאס זיכעו 

 רי און אנפאננ^, |yc<' אין זיד טyװ
 זזאבעץ זy-ס1^א lye?' ׳וועצזןן באלעבאטים

 .1שעפע yiy''T •פאר 1אדבײטזן מעהד
nxciyi ־די דאס םיד .װילזגן ŷ K •שגײ 

im זיצען ׳רואס שעפעה האבען לואס 
y און 1שעפע די אין שוין r r w; עט״ 

ט און ײ^ס, פ ^וי ב  אויפ־ 1סי זויל^ אי
 פון לײט1טשע שאפ די טאכען ^רפזאם

n צײט ידי .װען אס1 ,1שעפע דאזעע 
y;^ טyn מען און לומעז, וועט ^ c 

^ז נ ם חי  ־1םא צו ניט ,1אדבײטע y״j א
iy אדויםצונעמען זעהן i 'io אילעםען םון 

 װאס יצאקאל, 1אוינזע •פון 1שני^חג וײ
lynyi טא:אט 1םא אמנײם אהן אד־וסyז

ov תר אײנםאך איז  שניײ םליכט, אי
 lycfD- שאפ און יאהאל אונזעו• טון דמר
 ראו־־ ווזןלמן די ארױסצוה^םען #לײט

yetp jyoD'iDDR |yt; װאס או־נײט, רי 
fycixi אנד.ויבyדאס דינען.1פא צו ז 

 cm בײט1א yony 1אײע זײן האחי
 אימג״ איז אויך איז ov סיזאן. אסאגג

m ן ^ ר ^ נ י  װײט וױ טארזאריגען, צו א
^ אחבײטסלאהז זײ כ»נגליך,  טיט 11שני
 ־דע^זזןן, גיט טאו־ם אי׳הר אחכײט.

 שוין געהען מאס אר־בײטעד, די ראס
 זאדצען ׳בײט1א ^הן ©אנאטעז אתם

 און סוט, ^יז גלויב^ יזסחןן מארלימגן
̂אג־ 1פא אהבײט דער צו אנסאכמז זיך  ג

 Dm 1אזגטזג ryc^x yc*yn ריש^נס,
ly אײעחג םון עקדסםענץ u u i^ a אין 

מ ע ly איי ty r, זחנלבע ^^?ly גיט «ייד 
 גאנץ זוייסם אי׳הר ..y־wmiŷ< אזעלמ

m א איז איצט <אגע די דאם גוט, jm r, 
ר, איזןו/ און ח ר  םאו־איג״ זײן דאדםט נ

 1גריגנע סאכעז צו זי םמחןטירט
םון רי םאר ^ אמשיוער־ ittk י״חן

סםעז♦
 ytfyn די, צו ז^בען אויך וױל איך
^ן ױי in זואו ו n  tyo רואבyרשנײדע ז 

 װי־ |yŵ$ באלד Dtp ארכײט• דער צו
iyt:m p • \vo ,ופיס^ Dm סיר y**r| 

ט די• האמןן ײ מ לי  זyג1אnפא צו ^ג
 1א מיט 1לײרימית yiytim פון מאנמנ
 •2V2V5V2 די אזיך אונז גיט ראס נײם.
jy און ס^גטחאליחןן <זענעז צו חײט r r 

ר, רי ארבײט im צו ^ חכי  זחגיצמג א
1$ lycyDVארבײט דזן tv'o ^  פין לענג
אטחגחג. די

Dip איז yt־in א >y:'DC'i בײט,1א
im איחר, וואס 'i3, קאנט lyttfyiD'vm 

ױאס די װי גוט אזוי לוא<ןאל, אײער
y מיםיג $$ז<י דאחפזןן w| אדבייט, רי

זיו *ויד וױ און
im ,1אײה Dip |yw$r< סיר n c םון 

yoyj cyi> nmrn| די ^y r 
 אםת אן טיט זיך ,oony iyoiyi< •אר

 is מיט און לאנע, im אין םארםחאכ^
im yxm m m ירובידען בריחרלימײם

י1היל די םען1דא Di$n רי אחיסהעאפען
האבען,
ד cm מיט איז וױיסט, 1«איד ווי  א

ן om פין סאגג א  אםט1ק אין אדײז ^
 איז דאס װאך.rDבײט1א ״שטונדיגע40 די

iy:'yj'm כמעט  im ,ױעלכ^ געײינס 
 |ycn^ <ןע:ען טיר זועלכעז חאכעז, 1סי

 1?ײע םון באיענאםים, די געװינס,
 Dm פ^גלימזײטען yis אן װעגדען זײט,

 ov שטערעז.1צע צו ען1אוגזע געוױנס
 yשטונדי< 40 די אט1 •פאדשטענדליך איז

 1זעה גיט זײ שטעקט בײט1א װאר
 גלויבען, באיעבאטיס, י1 #זײ ל.1שטא
 אומשטענד^ איצטיגע די אונטער דאס
vn געלינגען זײ ראס װעט m iw 'v r tן 

אר־בײטס־שטונ^. yiy;:y5 די
^, יעצט,  אפ D־yf׳K דאס וזענגט ־ברי

 טיט אײנציגע, די זײט 1איה אײך. םיז
iy i >צו ױניאן 1אײע סון 15הי yt"n«a| 

 איר־ »ן פאר ־וואט אין באסעט y1אײע
 בא״ זײ האדםט 1איזו לעבען. זײ טום

 אנטשלאס^ ^ײט אייהר ךאס װײזען
 האלטען און חאלםען צו ג^ױנס 1yאײ
 לײט יזגיאן y"*u>yj גוטע, גאר \וי עס

האאטען. קאגען
l ניט אײך לאזט y r ^ ’K םאל• <ןײן

 דתיםען םײגד ע1אײע םון טלוכען שע
lyאײע -פון מאנכע יפון און ii 'c ^ c  m 
 יגע1שטו: 40 די דאפ איניווײנע, םון

 אין סאקטאו־ <ןײן גיט איז בײט1א רװאך
 װאיס די ױניאן. 1מאכע ללאױז 1אעזע
v w\ אײך-פאו- 1גא יוױלזח אײה דאט 

 צוטומל^. כאפ Dm אײר און פיהרען
ly אײה אין גלוי-בעז אונזער r ic, איז 

lyomi אש1 תאפען גדר און אלעס, װי 
 אין ױיל^ iym«Dr א םים ovn איהר
 צױ באוואוםטזײז ױגיאגיסטישעז א מיט

 <ואס באשולדיגועען, אילע םען1י^ווא1
 אויך און ױגיאן, 1אייע געגען מאכט מען

yi''imc| אײy1y דזאט בואלעבאטים 
Dm lyD צו עתסט םײנט 1איזז t̂vi 

 רי איז דאס און ,oy\w* אײנצעען
ך א װ ע ג י ד נ ו ט ש - ג י צ ר ע  ט

ט. י י נ ר א
או  סױט ידעו/1ב איך, «ווי< זאך א נ

 ym< די איז ר.אס איון אױפנעםען, אײך
 גאך איצט איז ov יצאקאיל. 1אונזע םון
» >wf>o yo*n, שטענד-1פא איז עס און 

 קאנט סלעל pc צײט אין דאס ליך,
imאײ אי־הר ^ r my בא״ גיט דיוס און 

 ראם אםת, אויך 1אבע איז עס צאה^ן.
 רyאיצטיג im 1בעיםא סיזאן אין.דעם

pŷ D — אין טײז איך cm ^לעצט 
 ניט אויך 1איה האט — טיזאן ספרינג

 צאזד my^^m די אפנעהיט י:1געהע <וי
 אזוי ^אקאל. צזם דױס myאײ פון אזנגען
 שול־ פילע אנגעזאמעלט 1אייה ח^ט ארוס

im צום קוסט 1אמז יװאפ דױט, אין 
 זיײ אײך םון צאהל vo"nג א לאקאל.

 אין \ראכען 39 כמעט ביז יג1שול גען
 זײ״ אײד םון צאהיל yiy:y^ א דיזס.

ס^ יג1שול נען iyc אבי 'i8 צאהל רי 
 יעצם, שטעחט עפ װי און ווואכען. אין

o:vp אײער ראס פאחטטעהן שוין איד»ד 
 םײ 1שלעכטע א אין זיך גע׳פינט צאקאיצ

^ ^ צי אג  שולדיג זײט איהר לאגע. נ
 א־1 טויהוגט 1פא שעהגע א לאלאל צזם
 עס שו^חגן. אגדעחג און דױס אין לאר
 איזזד אױב געהן. ניט אזוי 1זוײטע לאז

 םינאג״ זיך זאל לאקאל 1אײע דאס וױלט
 my״K איהר מוזט אויפהאלטעז, ציעיל

im '̂.ty דיוט און y S ^ s a| וואס yxr* 
iy5. שוין ארבײטען <ו.אס רי |y w 
 יױי־ טארט 1איה |,y:mc:-9 ^ויז דאס
iyo ניט yDimy .|yDnm,©: וחןט im' 

oyn ,|y&^y.i |y ניט זיך לאיןאל w 
^, ,1איה י ד  די און לאגג, צו טען1<וא ב
39 iyD'1• |y ^ i  |yc*n איזזר און 

שול־ די אפיפ אין |you< ניט סאז־ט וחגט
 אז־ונ״ אײך |y© םוז #ןyגלײכoאוי דען

yoynyoדי םון ן iy y c, און inm ווצט 
imyn lycnn « ױי:") iviovo אדן 

 אי<זר אײנטרייטט־ג^ V"} \v5rnpy"א
m ניט דאס וחןט cim  ,imjni דאחםט 
 קױ און םארםױי^ צו ־האס pyt 1איד
yo| ואס\ '>iyc אײ באצאד^גןy1y •שול 
im ריזס. און

^ לאקאל im <ןאן cm אחת ט װיי
^ 1סי אנגעהן. גיט אזוי  זזאב^ סוז

yiאנצוג יױיגמר ^־yםים הן im 1א- 
 :־ym* סוזם אידיד יאקאל. pc בײט
im אאנ my'm מן צו כחות  גוט קי

n rm  ryesn ייביאן iyyc און imyn 
wynyonyii.* אלײן יזעגם 1איה אזיב 

 TMtty iy'm דyאיב דאס גיט ״|yDii< ניט
im טשעמןאן im אן 9 m :s״׳i r m  |ic 

lyc< זיי און שאפ, 't |y ĵrt 1פא דאס 
d האפעז מיד טהאן. אײד ip יחגט איהר 

yoyi Dip| אויספאלג^ און אכט אין 
אױםרווי. אונזער

ױלט הר ו b צוםאהרען אי t m 
ר א אױןן א עג פ  ױניטי־ אץ ט

ױזז ט ה ס ס ת ם א ע ע ר פי  א
שעלםי א• און ,2148 ט  ב

ט ל ע ט ■לאץ. ש
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̂עבען; ױניאן איצטיגען דעם םון בילד (» — דיסםש#רדזש. פון קרכן & אדער

שםואל. בן םנחס פון

 לאקאצ פון פענסטערעל דעם לעמון
 פון םלאר טען4 ידעם אױוי אפיס, דיו׳ס 2 .

געשטא־ איז בילדינג, באארד דזשאינט
 ױנ־ מע,נשען, נעזעפעל א לעצםענס גען

 צװישען נעשםועסט און יאךמיםגלידער,
 ױניאךאננערע־ פארשײדענע זועגען ויך

 לױם האט אײנער יעדער און גנהײטעז,
װע־ םײגונג זײן געגעבען םעהיגקייט זײן
 דער אין סיטואציע איצטעער דער גען

אן;  אויס־ דער םיט אייגער, יעדער מני
געשמא־ איז וועלכער אײנעם, םון נאהסע

 עלענ־ די סיט אנגעשיארט זײט, א אן נעז
 און אםיס םון ווענטעל דעם אן בױגענס

םארטראכט. טרױעריג זעהר געװען איז
 אײנער ךאם *i איהם םיט איז *װאס

 א נעפאכט םענשען געזעמעל דעם םןו
 ״עס מענשען. רעדעל דעם צו כאמערתוגג

 איהם״. פיט פעהר דער זײז עיעס םוז
 םאעגט ער װײ< געזאגם, װײםער ער האט

 צו שםייכלען באגוײסען, יעדען *לעםאל
 איצם איז האנט, די דריקען און יעדען
 פאר־ ״גוט קײן אפילו קײנעם ער זאגם
נים״. גען׳

 גרױסער א שוין ער ווערט *אפשר
 אר־ אויך שױן ער געהט אםשר ;סענש

 בײ־ל אײנער האט — אםים׳/ אין בײטען
נעטאן. זאג א סענד

 אן האט — איהם, קען איר ״נײן,
 געענט־ םענשען רעדעל דעם םון אנדער
באפערקוננ. בײסענדער דער אויןי םערט

 דזשאב קײן אויף ארויס ניט הוקט ער —
pit יע־ פון גיט איז ער און ױגיאן, דער 

 ״גרויסע גלייך װערען װאס מין, געם
 דזשאב א הריגען זײ וױ גיר אזוי מענשעך

ױניאן״. דער אין
 בא־ צו דא זץ־ איז װאס !דאגה *א

 געי זאג א דריטער א האט ־— דערען*!
 טראכט, און שםעהט פעגש א אז — טאז.
 האט םסתפא םראכטען. זיך ער זאק

 אדױסגעװאד־ בעט םון וױיב דאס איזזם
סעך.

 נאר ארויסגערוםעז האם װיץ דער אט
 עו<ם דער און אגדערען אן םון וױץ א

 האבען זײ ביז געלאכט, גוטםוטינ חאט
 זײער אויוי ארויםגעשלאגען צוריק זיד

 םאר־ האבען און שםועס, םריהערדינעז
 אפרײ־ אפגעזונדערטעז דעם אז געסען
 אנגע־ געשטאנען איז וועלכער םאר,

 ווענטעל אז עיענבויגענס די טיט שפארט
םארטראכט. געײעז איז אוז אםיס אין

אפגעזונדער־ דער האט אויסגעקוקט
 דורכשניט* א װי ניט אפערײטארס מער

 און בילאם איז װאס א^יײטאך, <ימןר
 םארברענ־ שטענדיגעז דעם םון םאתעילט

 אויס״ האט געזיכט זײז שא•. איז נעז
 םיט זאנאר און באלעבאטיש גאנץ געזעחן
 א געהאט װא<ט ער װי םארב, עםװאם

 לוםט. םרײער דער אױןי באשעםטיגונג
 און שטערן זײן אויף קנײמשען די אבער

 קאפ זײז אויוי האר װײם־זילבערנע די
 טרויער אויסערגעוועהגיליכער דער און

 גע־ אוים׳ז געיענעז איצט איהם איז וואס
 םון ארויסגעשפארם און צושפרײט זיכט
 וועגען געזאגט עדות האט אומען, זײנע
אונהײמייכקײם. tv עיעס

 אפגעזונדערטען דעם אנרוםעז לאםיר
ב. מר. נאמען דעם םיט אפרײטאר

 גוםער א געװען איעםאל איז ב. םר.
 קלאוקס. קײן גוטער א בײ *•רײמאר,

 אר־ מטיקעל א ארויסברעננעז פלעגם ער
̂ינמר גום. און שנעל בײנז  שאפ איז ת

 א זײנעם גאכםאכען סעגען נים םלעגם
 <ןיײ האט אויך שײ§. א זייגעם <א«עי,

 וױ גיך אזוי געהעגט ניט שא« אין גער
 װען אםילו ארכײט, שםיקעל א םאכען ער
 עט־ קאטען די בײטען דארפען ®לעגט ער

עגם דערפאר םאל. <ימ  דער איזזם ̂ם
 זאגען, ניט װארט קײז קײגמאל באלעבאס

 םר. אז געװאוסט האט כאס דער כאםש
 בע־ א ױניאדמאז, שםרעגגער א איז וג

 שאפ, אין אלעםען םון ױגיאךמאן סערער
 גע• ווערם שא• אין אימיצער ייעז אז אח

 םאי ערשטער דער ב. םר. איז קריװדעם
 א אויף כאטש אנצונעמעז, זיך איהם

 זײן אויף אוםן. געלאסענעם און שםילען
 עי פלענט אוםן שטייען געלאסענעם,
 טיט אנדערער tv m םעחר אױצםיחרען

 װאו געזואוסט חאמ ער זוײל זיך, ק*מז
 נאך אזױ וזאט און אױס, וואו און 1אײ

 באש דעם םון רעספעקט דע*ם מוואתען
*HM P" ארבײםער. די פון גזעחר

28 '\W א איז ב. מי. »ז יאהר 
 עי ײאו «,vp יעצםער חנר .tvo מגיאן

ovH דער אינגאנצן געווען איז מארבייט״ 
 געאדבײט. ^האם ער וואו jmnr •ינאםער

מ b םון אזיםנאחםע חנר סי n יעצטזלז 
*T,* שעיער םריחערדיגע •לע ער חאם 

 ב*<;עב»םיב די און םאריאזזנן, ײ\
“y r  tr װיײ זא< ער בעםאן איחם בײ 

 יעדעז אין און ארגײםין* ״זײבען
 געארבײמ וזאם ער װאו שעיער

געילא־ םים אױ*מ»יוורם זיך “
ם סי . ,o w m o m w jjft ח י

N . ׳-

 רעס־ און געהאט ליב איהם האבען אאע
פעהטירט.

 א מענש א נאטור דער םון זײענדיג
 אײנ־ אז באיעבאטײעער, א געיאסענער,

 קוס באילעבאטישען א טיט געהאיטענער,
ט און <עבען אויפ׳ן  ישט/ז ברײטעז א פי

 םון םעסטקײט פאס געװיסער א פיט אוז
 אײנגעםיהרט ער האט פערזעג<יכקײט, א

#יעבעז באילעבאטישען א הויז אין זיך בײ
 און םרױ זײז אי האט הײם דער איז אוז
 דעם איהם פאר געהאט קינדער זײנע אי

 אפגעגעבען איהם אוז רעספעקט גרעסטעז
 עס װי אט — אב, כבוד געהעריגעז דעם

ן פיהרט י  שעהגער, א אין ױראפ אין ז
' הויז. באיעבאטײעער

םאר• האט ב. פר. זינט איצט, אבער
 ניט און — דזשאב, <עצטען זײן אארען

 !אר אװעסנענאננע^ ײן5אי איז ער 5װײי
 איהם האט באס דער װאס דעדםאר פשוט

דער־ אוםן גראבען א *ןױף און אנטזאגט,
 אויסגע־ שפעטער עס װערען פיר וױ צו,

 זעהר זיך בײ ב. פד. איז איצט — םינען,
געפאיעז.

 איז פארטראכט אזוי שטעהט ער װי
 סאפ אין דורכגעפיויגען פלוצלונג איהם
 װי בילד, שטיקעל אפנעריסענע אן עפעס

 געפארר צוריק יאהר דרײםי: םיט איז ער
 ־־־- אםעריקא. קײז דער אויף רען

j w גע־ איז אגגענעהם איז שטייל
 ים. אוים׳ן דאפאלס פאהרען דאס װען
 ׳<יבע די װען דזשון, איז נעװעז איז דאס

 דאס איז אנגעגעהם, אזוי איז זון װאריפע
 געװא־ באגאסען זון דער פון איז װאסער

 אין ייכטיגקײט, געיאסעגער א ׳םיט רען
 די באסראנצט האט זוגעךױיכט זעלבע די

 אין דעק ןיאוים פאסאזשירען די םון קעפ
 יע־ אין געפלײצט און געשטראפט האט
 געבלענדעט אזש האט עס אז געזיכמ, ד:פ
 זיך האט זון זע*בע די און אויג, דאס
 םענסטער־ קלײגע די אין געשפארם אויך
ס. דרינאנן םון <אך א ^

 עס טאג; נאך טאג געװען איז אזוי
 אויף ױם־טוב אםת׳ער אן װי געווען איז
 זײנעז טאג אײז נאי שיף. דער

קענס, גרויסע אגגעלאםען פילוצלונג .ווא̂י
 בליצען און דונערעז אנגעהויבעז האם עס
 אנגעהויבען האט וױנט שטארקער א און

 דער און קראםם גרויםער א םיט ביאזען
 צוזאםענגערעדט װי אזוי זיד האט ים

 אננע״ אויך האט ער היפעל; דעם םיט
 אײן און חי^עז און קאכעז צו הױבען

 איבער אריבעמעםאנצט האט כװאליע
 םיט און רציחה אזא סיט צװײטער דער
 אנ־ איז א^עפען אויף אז גערױש, אזא

שרעק. א געםאיעז
 נעשטאנען ב. םר. אויך איז דאן אט

 אויוי ס5ערענבױגע די םיט אנעגשפארט
 האט און שיןי דער םון פארענטשע א

:נעטראכט טרויעריג זיך
 ווען נעװען שטײגער א װאלם װאס

 זאיען כװאליעם גןאכעדיגע זודיגע, די
 םיט צוזאמעז איינשקינגעז אלעםעז אונז
? אנאנדער םיט אלץ מיט שיף דער

 װײ ים דער איז עפעטער געװײנליך װי
 בשלום איז שיןי די אוז געװארן שטיל דער

 איצט, אבער אטעריקא. קײן אנגעסוםעז
 זיך דערםאנט געמיט, טרויעריגען זײן אין
 איזזם, זיך דוכט עס ^לר. יענע ב. מר.
 איז ער װאס יאהר דרײסיג גאנצע די אז
 אריבערנעיואםען זײנען אמעריקא אין דא

 ים. אוים׳ן רײזע יענע װי ש:על אזוי
 נעלויכ־ שטענדיג זון די האט איהם ארום
 ער שיו*. דער אויף זוז די װי אזוי טעז,
 װי ארויםגעארבײט, ניט טאסע זיר האט

 זיך איז לעבענס־שיף זיי אבער אנדערע,
 באלעבאטיש. שםיל, ״גע<אסען נעגאגגען

 איײ סינדער^אך, םײנע אויסנעהאדעוועם
 קאלעדזש םון שוין דארםען זײ םון ניגע

 י1שי די זיר האט ילוצלוגג אבער ארויס.
 הי^עיצ וײן און טרײסיעז אננעהויבעז

 םאדוואילקענט. שטאר<) געװארען איז
 כחות זײנע יװײס זײנעז זזאר זײנע
 ווען און אםאל, װי דיזעלבע גיט זיינעז

 :געטאז זאג א איהם האט באס דער
 צײט״ אײער אפנעדינט שוין האט ״איהר

 נע״ אויסנעלאשען איוזם פאר זון די איז
 געװארען איז הימעל דער און װארען

 ארוױי איצט געהט ער װאו כםורנע.
 דעם אן איהם םען באם דזשאב, א זוכען
 ער װאלט ארױסהעלםער. tv םון פרײז
 דא• פאר א אפנעשפארט נעהאט כאטש

 צײט שלעכטע ^צטיגע די ער זואלט לאר,
ר ;איבערגעקו^ן איז עס װי מ  w א

 םון מיארען געקענט ניט קײנמאל האט
 געוואלט אלעמאל האט ער ;קישקע־געלם

 האם ער און באילעבאטיש, םיהרען זיך
 און נשםה דער בײ גים סעגם הײן איצט

בעל״חוג א דערצו נאך א-ז
ך: טראכט איז ער שטעהט איצם  זי

 איצם איהם בלייבם שםײגער, א װאס,
 די איםטאיען םײדעז םאז^י צו איבער
 tut קאלעדזש םין און סקוהי מרן סינדער

 ארײנ־ זאלען זײ איז ארבײמעז, שיסען זײ
סך א וױ אזוי אריין, שםוב אין ברעעען

 ויין n® מינחנר ו> וױ »זױ טיען, קינדער
ן שכן דאריגען נעקסט
 דערמאנט זץי חאט ב םר. װי און

 גאר צער דער חאט אזוי שכ\, זײן אן
 און נשמח זױן פון ארויסגעשריען מעהר

 םאמחד זיר האט אוגהײפליכלײט זײן
ט אױך שױן איז שכן זײן סערט.  pip ד
 ש\\\ זײנען האר זײגע און םאן ױנגער

 אױף שױן איו יעגער ן זילבער־וױיס אױך
 קען און ארנײט דער םון ארויסגעפאלען

 און טריגען, ניט דזשאב אנדערען <ןײן
 ,ד פון איהענגיג אינגאנצעז איצט איז

 אינגאגצע; זיך בײ איז יעגער סינדער.
 צו אונטערטעני; א־ז און אראפגעפאיען

 אײן-קרעכצען אין האיט און קינדער די
ה דערפאגט ער עיטער. זײן אויף  וױ זי
 און אריין קופען בגים שבףס דעם אזױ

 פאי טאטען אלטען אױפ׳ן זיך־ ‘צושרײען
 אוגע• דט זײ םאר האט ער װאס

 םאר אדער שגיידער פון סוט דעם נוםען
 איהם זוערט עס און — אגדערש, עפעס

 בײ װי הארצעז, אויפ׳ן טרויעריג אזוי
 אוגרונט, אן פאר ״טטעהט װאס אײנעם

 טרויעריגע; אונפארמײדליכען אן םאר
 רי אין םינסטער איהם װערט עס סוף.

 אױף דאפאלס פינסטערניש די וױ אויגען,
 או; איהם באפאלט שרעח א שיף. דער
 ווענ זײן אז אױס, איהש זיך װײזט עס

 שום אהן טאל, א דןרך װי איצט לױםט
 מענשלי־ א אהן װעגען, אויסנעטראטענע

 א ערגעץ םון שײן שום א אהן קול, כעז
הויז.

 צייט״ אײער אפגעדיגט האט ״איהר
 טױט־ א װי אױערען די אין איהם יןלינגט

 \,ײ באשײגפערליך זעהט ער אורטייל;
 גמפאהרען איז ער *װעלכער אױף שיןי די

 איהם שיעפט און זינסעז צו אז הויבט
 ים. םון אפגדונט אין ארונטער

* * #

 .1 סיין אױ* nip t םוס סןן *ז םיר
a*p גלײו סיר ענססןרט סען »ון 
דם... סיך דארוי סען

סר, האט אײנדרוה םרױעױנען »
ס  iw ■ימכמן; אויוי געדאכט רײר נ׳
ט  ׳דט׳ודון יי נעטי*®׳*! ov חאט נאר ד

vvim\ נע׳טטאנען זיינען װ»ם lyrny 
ױייינ; דער אױך נאד רעדעיו, דעם אי« ו

* • • דדעמע־»לןגענ«ר, » ׳עטעחן נעברינען
 קײו מח*ט ניט מעחו ה«ט ת״נער

pm ׳ןומועס, דעס אנ*ו»יחרען וױיטער 
 !אחיסגעזאגט האט ױננערניאן » איינער

 די )«יד חאלטעז )»יחר מיינט װײט, ״װי
 ניט אוין ס׳איז Voin פון א־ננערע,

או • נאך דערצו. וױיט  •זוי »ון יאהר״. •
 נע״ *והראנען \WiVo נרויע די איז «יך

לינןן זויחןר איז ב. כיר. און װארען  נןנ
tm טמיערינע זיינע מיט אייין iv i.\
 איזזם חאט ״1 זײן דאר וועט װאם״

 טראנטענ״ *זוי און מווז, אין נעעננערט
 ער איז נעראגתעז טרויערינע זיינע דיג

 ■yp א״ננענוינענעם »ז מיט צוגעגאננע;
 טיט ריהחןנדיג סױם און עלעװייטאר צום

 ןלע• דעם געסרוננעז ער האט שי:נער די
 »דאי»יחרען איהם זאל ער וױיטאר

Milאראי• איא■, אדא■,

 זיך י. געקופען ב. כ*ר. איז עגדליך -
 פענשען, רעדעל צום צוגעקוכיעז איז און

 װײט שפאן עטליכע געשטאנען איז װאס
איהם. פון

 האט — פעהר? דער איז װאס —
 געזאגט האט װאס דער, אפגערופען זיך
 שוין זײנט איהר — אידזם, הען ער אז

 א ״טראפבעניק׳/ יענער װי אויך, אםשר
 שטעהט עס און געװארעז פענש גרויסער

V רײדען צ אגז מיט tv גיט שוין אײך
 אזא אײן אײך דאס פאלט .װי —
םארענטםערט. זיך ער האט — זאך?

 איצטיגער דער םון דא רעדען מיר —
 דיס־ דעם םון און ױניאן דער םון לאגע

 שי• באלעבאטים די אזוי וױ טשארדזש,
 זײ.שי־ װייעז. זײ װעטען ארונטער קען
 אפרײטארס דאלארדיגע 70 ארונטער קען
 סקײל־ פדט פלעצער זײערע באזעצען אוז

 װע־ װאס :איז םראנע די אפרײמארס.
 ווען סקײ^פרײטארס די טאן איצט לעז
 ארבײ־ בעל־םלאכות דאלארדיגע 80 די

V ס־קײל דער אונטער איצט טעז
 קא־ די אויף י^הר םינסטערער א —

 רע־ דעם םון אײנער האט — !מיסארען
 זײ׳ אז — געטאן. םברו א מענשען דעל

 ױניאן דער אין דזשאבס געהראגען האבען
 םיהלט אײנער װי פארגעסען זײ האבעז

 ברויט pip איז הױז אין איהם בײ װען
 א םארדרעהט אונז האבעז זײ ניטא.

 טעז קען בריקלײערס די בײ אז ׳קאפ
 איזזר דזשאב. םון ארונםערשיקעז אויך

 באלד זועלען מיר ! ק8קאב םשל א הערט,
 װאס םשאריטי! צו אנקומעז דאדפען

V ב. מה איהר, זאגט
 דער האט — םאר, אײך שטעלט —
 צו ווענדענדיג זיו םארטנעזעצט אײנער

 הא־ מיר פאר: אײך שטעלט — ב. םר.
 באס דער אז נעהעמםט, יאהרען אלע בען
 ארבײטער, קײן אפזאנען טארען ניט זאצ
 ?אםוניםטען די געקומען זײנען דא און
 איקס־מיקס־דרי<ןס, געפאכט האבעז און
עסקי אן פארטינ און

 געענטםערט ב. טר. האט — יא, —
 םיר — ?אם. םיט׳ן שאהלענדיג מרויעריג

 עלטערער אז !פראגרעס געמאכט חאבען
 װאו האגען ניט באלד שוין װעם מענש

 שםײ־ א ״מיר נעמם אט ארבײטען. צו
 א נאך מאך איך אז מיר, גלויבט גער.
 נאך עס ברעננ און ארבייט שםיקעל גוט

 באס דער אז• אבער שנעל, גאנץ ארױם
 ארױםגעמען קען ער אז געװאוסט האט

 נאד זיר ער האט מיר, םון שנעלערעז א
 שוין ארבײט איך וואס געשעםט ניט

 סעמ״ זײנע אלע האב איז יאהר 8 דארט
 האם אלײז ער וױ אין, גמפאכט יעלס

 נאך ער םלענם נעזאנט, פאל םיל םיר
 קרינען גילײך אלעטאל סעמיעלס םיעע

 ער האט ג^ימעז איע און-נאך ארדערס,
 ״איך נעהן. געהײסען םײז גאגץ םיר
 מיר ער האט — אײו, צי נים גאר חאב

 פײנער גאנץ א זײט איהר — געזאגט,
 , נרױב זעהר איז קאגקורענץ די נאר פטן,

 L שנעלערעז א קרינען איצם םוז איך און
 האטיז איהר אײך.- ®יז ביליגעחח אוז

 סטײטש אינעדינט״ צײט אײער שוין
 האט — ״נו, געפרעגם. איהם איר האב

 געעננד םיר און געשעמט ניט זיך ער
 שזיואייער האם כ״ םר. איהר, — סערט.
 ניט זיך קען איד און אפגעדינט, צײט

 נזן• זײנען םיר וואס צו אט העלפען״.
 פארט־ זיםצענדיג ער האט ־־־ !היםען

 איך אז צײט וואםנן 4 ^ייז — געזעצטי
 גיט דזשאב קיק קען איך tw ארום געה

זיך דונם אריין קום איו או1ז אח «1קריגצ

 מו גרױע־פ n מסאל
נרננײעװין

^נערעכטיגהײט״) דער צו בריוי (א

 דעם .1928 טען,20 דעם דזשואײ,
 פון אגדערע פילע און איך װעי דאטום
 םון סיעציעל ױניאז, קלאוקפאכער אונזער

 פאוי- נישט קײנפאל ,12 לאקאל פרעסער
 v שעחנער, א געװעזען איז עס געסען.

 געװעזען גישט איז עס טאג, װאריפער
 שטודם, אגחומעגדען אז םון ספדם קײנע

 אוסגעריכטערי געקופען דאך אבער אי? ער
 חאט און בײנאכט, צװעלזי נאך האלב הײד

 אפנעריסען ,12 לאקאל בױם, אונזער םון
 םון טשערמאז אונזער צװײג, בעסטע די

 בעגי ברודער באאדד, עקזעהוטיװ דער
 לעצטען זײן אויסגעהויכט האט לעוױן

אטעם.
 מעפד וועלכער אימענד װען זעלטען

 אזױ זײן זאל לאסאל אונזער םון בער
 דער װי איעעם, יעדען כײ פאליבט

 בײ לעוױן. בתדער ©ארשטארבענער
 די װאס צײט שטורםישער איצטיגער דער

 ותן דורך, לעבען ױניאגס קלאוקטאכער
 ברודער און שװעסטער זון, און םאטער

 זיף זײנען ■אליטיש, אײן נישט שטיפעז
 אײנער װאלטעז און שוגאים גרעסטע די

 זזאכן גענוםעז, לעבען דאס צזױיטען כײם
 אײנשטי- געוועזען נישט זײנען װאס די

 אױוי איחם איבערצײגונגען זײנע םיט מיג
 טך האט ער וױיל געזזאט, ליב אפת אן

 גא• צו אזױ זױ אופן באזונדערעז א האט
 אינטער־ אונזער םון שונאים די קעםפען

 אופ^קיע^ אײדעיעז אץ אױוי נעשאנאא;
 געזוכט נאר באלײדיגם נישם קײנעם פאל

 ארגוכמננםעז טיםע םיט איבערצײגעז צו
 זײ אז ריכטיג, נישט האנדלען זי^ אז

 ױניאן. די צוברעכען צו בלויז םיינעז
ײ איז דאס ױניאז, די איז  געווען איחם ג

לעבען. סורצען זײן אין הײליגסטע דאס
 • באקלאגם, נישם הײגמאל זיך האט ער

 נר אײגעגע הײן נעזוכט נישט קײנםאל
 אלגעםײנע םאר געקעםפט אלעםאל צעז,

 דזשאב גוטען קייז קײנפאל אינטערעסעז,
 צוםרידען געווען איז ער געהאט, נישט

 צופריח• געוועז זײנען מעמבערס די ײען
 םאתענינען גײסטיגער א געוועזעז איז עס
ע לא<ןאל « בײ זיצעז צו טי  זעהן אוז מי

 טלט יאהר 28 בלױז בעני< ױנגעז דעם
 זײט גמרעכטע די םארטײדיגען נעװעזעז,

 םלעגט ס1̂װ םראגע װעלכער אירנענד םון
 א םאר װאס םים װערעז, פארהאנדעלט

 םלעגם ער איבעתעבענחײט און םײער
 אתוסעגטען, זײנע ארויסברײנגען דאס

 גע• גישט קײנםאל האט אײנער <ןײז אז
 םײנט ער װאס 1רעיצ ער אז צװײםעלט

רעדם, ער װאס מײנם און
 יע- 1בי וױדערחאלען זיך םאזעט דאס

 ער וואס צײם דער םאר ווײל םיטיננ, דען
 לאקאי אונזזגר pH פעמבעד א געווען איז

 איחם אחן מיטינג סײז גישט איך געדענק
 דזשענע״ קיין נישט אויך געדענק איך איז

 זאל ער tv סםרײח, לאקאלעז אדער ראל
 •יקעט רער אוי!י ערשטער דער זײן נישט
 ארזשאסטען געדיארפט ם׳זזאט ױאו לײז.

 אדעי •רײז א סעםלען אדער קאנםליקט א
 שוואכערען א ריאינסטײטען צו טרײעז

 םאר״ נעוחנן ער איז לאקאל םיז מעסבער
 win אוגזעחן פון ־טך א זעהר טראטעז,

 נעחןנ״ איחם וועלאן מעםבערס םײל און
 דעם אונז, אױך װי יאהו־עז םילע םאר העז

 אױספעח״ ער זועט עלעםענט, םיהרענדעז
 V אונז פאר געוועזען איז ער וױיל יען,

פיחרערשאפט. גערעכטער םיז סימבאל
 אצס ראקאיל דער און פערזענליך איך
 טױם םריחצײםיגעז זײן באדוירען גאנצער

 איז ער חארמן.־ טיםסםען אונזער םון
 גיש א זעחר איז רײען אונזעחנ םיז אוועס

מנג. זעחר אויך אוז צײט ניגסםיגער
; אגדעגסעז. זייז עהרע

גןןרכער, װסף
J2 h d  p n
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 ער• רער m« יואס נ*ר איו עס
mow ױגיןן אונזעד זינט י«וחר r i ח*ט 

mvwo*}VMtfi v שון נאשרײט ןיך n 
 אין איייגסרעטענדיג און — *אמוימ

m &ון י#חר *זױיטון דעס i •נאשריי 
 אוגטער־ דגט יע«ט סען פיחיט — אז»

pc r i r פי• טרייד״ױני^יםטימע רײ;ע 
 דער אן שאריטייו •אסטײ סיט תױ»אפט
 דער «ן *אריטיפ ■ארט״ טיט תד׳ארפט

tf'tw זאײײזען »יגערי< *יו עס*;* 
 װאס בעגעש־ט, דעס אייגמלחײטען טיט

a האנען םעטנערס אונזעדע n r םזן 
 <ע• ו/אנען «יי o#n און ױגיאן ןײעד
»ריפ. יאחד ™ױי־/*ריי « סיט ו*ט

 און אין ;יט v,npur זעחט מען
רער׳ם, ױניאן די *װם  יואס די אז חעױזי̂י

 יר דער פון ׳*■י*ע חןר »| ׳*טעהעו
 »ו.־׳#ימ• סיט ביד זײן ואלען ניאן,

vi ױגיאן, דער אויטעי זאכען *גתרע 
 און סטעמום גאנרם, שאד?ויפען װי

 םאר כ*ל׳»׳ןו#נט אנדעת( ®אר׳עידעגע
 געװיםע » אונםער׳מטיווען it Piniy דעם

 •רעסע. א־.חר און *ארטײ •פליטי׳טע
 איז םיחרערשאשט יעזטעע די א,^ק־ד

 רער פון •רטנלעםען די סיט ניזי איסער
 \\י און — סעסנערס איחרע און ױני«ן

 יע«ם זייגעז אוס׳טטעגרעז און «ייט די
 אפיסערם אונזערע חאנען — טרייד אין

 סען ivp דאס און ארכייט, גענוב איגער
 אין חעדלײאמרס די אין נאמע־לען

 ?ו־ עם ײאי טאנ, 1נאנ«ע א םון פארלױו•
 הא״ וועלכע סעסנערס, ס*לע ארײן סען
 ױעלמ אנדערע, דז׳טאנס, t״p גיט נען

 אנ־ נאר ׳דמואכ, » אוסוװנייטען «יכען
 אויט־ אזוי נל»ט דך קומען וועלנע רעיע

אונזמרע םיט יזעחמר דיערע רײמז
,DW H|

גיזי. א ידסער מען זעהט אזױ און
 םענע־ רעם מיט איינער זיך כאראט רא

דארםען ;כיאליט «. נרודער דז׳טער,
 דייװידם; .e גרודער סיט וװױיטער, » —

 םחיען •ויליזזע •אר א ׳טטעחען וױיטער
 גרודער ט־ט געשירעך א פיהיען און

 ר«ר8סוטער־׳ש זייער 1אי ראנינאוױץ
 סעלרעטער־ אוגזער אתם זעלנע דאש

 שו• <יט גאלדשםײז. כרודער טרעז^תר,
ע ד  א^ער• איז אסניים זיין װאס מנ
 םען ל«ז& םינאנסען, רי אמם וזוייט
 ווער «זחה. גים אויך אנעד איזזם
*ו רעױט  םריד־ סאלי ׳טוועסטער ארזם נ

גרו«ע א זעזזז איסער איתר װעט סאן
 יענער — *ארלאננ אוא טיט דער —

 לא־ n אםילו און אנדערען, אז מים
 און ס׳ןןערלײט די יױ אםיםעדם, י>אלע

 נאר זיך ivb«o זײ װען סעהרעטערע,
״ ווערען העדשװאדערם, די איז ארײן  ז

 םאר׳שי־ סים מעסבערס pc באנענענעט
 פאד טאר׳שידענע און פראגען דענע

לאננען.
אײנער, יערער זיך פיהלט ע»עס און

 יעצם איז צ״ט די <ואס לײזענדיג ניט אז
או איז עט אבער — גוט אזױ נים  דא ד

 אן זועםען סיט דא איו מם—ױגיאן ט
 טרייםט־ א <ועסען pc האלטען, זיך עןףוז

זואם *ייטעז, געסערע סאר <זעתן װ*רט

אן ר ר8ױ0 אי רי8ע ^ ל0 ט תו
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•ריגצימל. 4אירא V רזש
רידזעעגפס קאלעדדי A עננליע .1
בילדוגג גיונעם .4 רידועעגפס .2

 לערונג •ערזענלינע און ̂ערער בעספע די
קאסםען• אעחנ י«חי.~םעסית 27 •אר

 בײנאכט• בײטאנ^ווז סלאסעז
קפ.1צוגד» ורײ קאפאלאג

ם ר י י ר א פ ם י ר א נ ע ם ו קלאסען, די ■#ר אימ זיך רעד^ייסמריר• 1ו

n שע ד אידי טו ל סו רי  *ג
)u n v a (ש ײעטי היר םאם

סי• •ארמרם «וקונ*«ינצ איע חעיי*
 ויד ײי איז יטיםןיײ וחןגןן ױיסקינאית

 יימר ימן «װיוימדפ״ וון אויטױאיואןן
4ואח •״עד

א קיינע גי• אזיו  etntP »יחר יײחןר מי
hi tv• .?»«

 יריי טנטאלוט »*ו ■»» ױן יא• אזנזזי
im 1י9 שיײסי p פןיואניידי 

 8 ביו V )i§ — אכח אויטאך •צנלין 11*8
Jpttit — וויד. 1 ג»ו» A- - ״A - ־ ־ '׳ ־־

 n אויך ,אזז און קומען. גאר וועילען
 די זיך ־אזץי פי־חיען װעיכע #טיטערס,

 לײ ױגי^ן א םון סאראנטווארטייפקײט
 און אײגעם יעדעז אויט ^ערען דער,

 פעהיג• די גאד יעדען צו*»סען טרײען
 רעם <זען מען דזשאב .וועלכען צו ק״ט,
|,ypi^ יעג/ןם אדער

 ביי א׳פיסערס אונזערע זײגען וױיטער
 װעלכע ארגאניזאציאנס־אדכײט, סיט ױ

 דיס־ א דא :יט. רדה זײ גיט ראה
 קאפפ־ אנדערע דא קײפ, טשארדזש

 קײן זײ קריכט דערפאר און לייגטס,
 ױגיאן די גאר װי ,Bip איז זאר

 םעם־ די םון בעסט און דער און
 םארשטעהען פעסבערס די און כערס.

 און צוטחיען דער חןרםאר דאט,־א<ן
 טעהר ניטא ;אפיסערס די צו רעספעיןט

 אילעס בעפאר. םון צושטאנד זזםקר רער
 ױניאן. v פ«ר פאסט עס זוי יעצט איז
 די ײען פאפענט׳ א יןומט עס זוען און

 p:tn זײער אױטדריקען <ןע:ען מעפכערט
 דאן אםיטערס, די צו אנערסעגזנג און

צושרידעגהײט. מיט דאס זײ טזען
 צײט סורצער א מיט געשעהן איז אזוי

ײ צודי<ן  געגעבען איז יוואס ׳באנ<ןעט א נ
 ם. כרוחנר פאר 5 יא<ן. פון געױאחנן
 ױײס־פדע־ גײ^רװײ^טער דער כיאיליס,
 איז אינטעמעשאנעל, אומער םון זידענט
 געזוארען םארוואגדעלט ב«סעט ריזער

 םעט־ גאנצער דער םון טונ ױם א אין
 גע־ זײנען לאיןאיען איע פון כערשי!.

 איגדי־ פילע אויך און פאטיטעס קזימען
 אוײסדרייןען ג;מופען זײנעז װיחעאס

 רורך און אידזם, צו אגערקעגוגג זייער
 האר־ אמת און פיתזענטען ווערםהםואע

 דארט זײגען זועלכע באגריסוגגען, צי<ע
 נע• האט מען געיווארען. *רויסגעזאנט

 צױ איז מעפבערשיפ גאגצע די זױ זעהען
 םיהרוגגען. און פי־הרעד די םיט םרידען
 אין יעצט איז צייט די װאס דעם טראץ
 םעםבערס די אםבעסטען. אזױ גים טרײד

דערםון. אזרזאכען די #בעד םארשטעהען
 אנער־ פין פאל א נאר איז אט או*
 פון טשערסאן צום צוטרױען און קעגונג
 זועל־ וזאפפאן, תש. בחדער ,18 יצא^אל

 װײ עילעקשאנס יצעצטע די כײ איז כער
 זעילבען צום געװאדען עתוײלט דער

 רער גע<*וםען איז עט װען איז אטט.
 םיטימ דער איז טיטינג, איגסטאילײשאן
 tyo ױם״טוג. «זיא געװאד! סארײאגדעלט

 האכען םעמבעדס די «ז געזעהעז תאט
 װען געלעגענזזײט, אמא #אויף געווארט

 דאנהבאר־ אױסדרײןען קענען זועלען זײ
 ער איז אזױ טשערסאן. זײער צו <ןײט

 ו גע\וארעז פרעזענטירט מיטינג דיזען בײ
 שאפ בדאס. הײמאן םון פרעסעד די פון

 ־םון ;סעם סילװער -זוערספולען א מיט
 פרעטערס די פון שא׳פ, םישעל׳ם הערי

 םון דישעס, סעט פראכטםולעז א —
זועדטםולע ױידער מעסבעד איעצעלנע

פרעזענטען.
װיע״ שעםער, די םון יןאפיטע די
 בראס. היי׳טאן פון װײגבערג, און שטײן
 פױשעלס םון דדפיראם, בריתך ׳שאפ
 באנריסונגען זײערע אין האבען ׳שאפ
 געפיוזל דעם אויסגעדדיקט טשעדמאן צום
 מעט״ גאגצעד דעד םון אויםררוק און

 רזאכען זײ יוען ,18 *א<ןאי$ םון כעדשי•
 דרײ ©רעוענטען ריזזו דורך דאס געזאגט,

 צופרידעג־ און p:b7 דעם אויס זײ קען
 זײנע סאר טשערסאן זײער םון הײט
 לאיזאל אין טוט ער <ואיס אדכײט, גוטע

 שותר יווי זיך, אטשטעלעגדיג ניט ,18
 איז סוים איתס. םאר זײן ניט זאל האט
 זשאילעוועט לאקאי, דעם <טובח נאר ראס

 זעהט און סיח און צײט <ןייז גיט ער
 אסבעסטען. <ד זײן זאל אלעס אז־

 סדעסער א שא-פ א אין ערגעץ נאר <וערט
 םארלאזט דאן באדיאגדעלט, ריכטע ניט
 האם־ ברוחוד — איזזם אויןי שוין זיד

 נעםען שוין *ועט משעחםאן, דער סאז,
זחורען וועט אאעם און איהם אױף חער

אלראיט.
 tyiw דא זיעען פעלזן אזעלכע און
 איבעתעכענזזײט זײן •תרך וואו איעע״

 נעסע־ זײ:& זזאנדלונג טאפטי^פעד און
# נעווארעז טעלם  <ןיײ דיםטשארדזש פי
 פאדשטעהט מעפבערשיפ די און סעס

 שעצוע און אכסונג די רערםאר דאס!
 כשד טאקע דאס האט ער און איחם, צו

 סיטימ באכ׳ן אלע ױ< \m םאדדינט,
 איהם זאי צוגעװאוגשעז, איחם וזאכען

בו»ײמן. װאויל דאס
כלויז, םאמםען פאד n אט נצםעגדיג

 v פון אונםערשיד רעם ת«ם «ען זעהט
jrmi פיח־ טרײדײוניאגיסםישע רײכע 
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 8 אױף ענםפעדען קלאוקטאנער פילאדעלפיעד
יזניאן פױױ דעד פון פאסקורל שםזצינמ ריענ נדמנער

דזשואײ, טען27 רעם דאנערשט^ג,
 םון מיטינג א געארען אפגעהאיטען איז

 ױניאן, מײהערס סקוירט און קלאוק דער
 דעם אױף קױןענדיג נישט ,40 לאקאל
 םארזאפעיט זיך האבען װעטער, חײסען

 בא־ אויסצוהערען מיטגלידער 300 ארום
 אוז באארד דזשאיגט דעם פון ריכטען
 רובין, און דאמסקי אײדזשענטס, ביזנעס
 געװארען ערװעחלט זױדער זײנען װעלכע

 טען19 דעם עיעקשאנס רעגולאר די בײ
 ױניאדברע־ קאפוגיסטישע די דזשואא/

 דעם צו געגרײט שטארק ויך האבען כער
 דער פון אגעגט ספעציעלער א פיטינג.

 רוםט װאס ס^גב־אגענטור, יארקער נױ
 האםיטע׳/ ארגאגיזײשאן ״נאציאנאלע זיך

 אין װאכען צװײ ;אגצע פארבראכט ד.אט
 ספע־ א ארויסגעלאזט האט םילאדעלםיא,

 חןר \vm פאסחוױל כוליגאנסקען ציעאען
 לעכעיליד זײער וױסענדיג און ױניאז,
 <ע- זײ -האבען אגהענגער, צאהל קלײנע
 ביד םאר װאהלען די באיקאטירען הײסען

 נישט זאל מען אום אײדזשענטס נעס
 דעם צו דורגםאל. זײער ארויסזעהן טעגען

 צו אום צוגעגרײט זיך זײ האבען מיםינג
 די אז געשרײ, דעם מיט הופען הענעז

 גום געװעזעןן גישט זײנען על^ש*:ס
 שולחן- האמוגיסםישען דעם לויט גענוג
 מיטגלידער, צאהל גרויסע די אבער ערוך.

 הא• מיטינג, צום געקומען זייגען װעלכע
 די צו ענטפער ריכטעעז דעם געגעבען בען

ױגיאן־ברעכער.
:ע• א האבען זאילעז לעזער די אום

 אגגע״ גאנצער דער •װעגען באנריף נויען
 איבערגעבען דא מיר װעלען לעגענהײט,

 דעם םון פראטאקאל דעם םון אויסצוג אן
 גע־ געלײענט איז װאס באארד, דזשאינט

מיטינג. דעם בײ װארען
 בארי• דזשאינט דעם פון ״פראטאקאל

 דזשולאי, טען24 דעם געהאלטען מיטיגג,
אינסטיטוט. לײבאר אין

 עלעקשאן די רעפארט: ״עלעסשאן
 םאר עלעיןשאץ אז באריכטעם, סאמיטע
 גע־ געהאלטען איז אײדזשענטס ביזנעס
 דזשולײ, טען19 דעם דאנערשטאג, װארען

 אװענט. אין 7.30 ביז נאכמיטאג 1 פון
 גע־ נישט פעהר זײגען באלאט דעם אויף

 בוײדעי־ די ?אנדידאטען, צוױי וױ װעזען
 עם רובין. דזשארדזש און דאםסיןי פאריס

 דאםיר געװארען געשטימט דאריבער איז
 220 ?אנדידאט. יעדען פאר דאגעגען ארן

 איז כאטײליגט זיך האבען מיטנלידער
 »ז רעזולטאט, דעם סיט אבשטיפונג, דער
 נעשטימט האבען דאםסקי פאריס םאר
 רוביז דזשארדזש פאר ; 18 דאגעגען ,193
 געװען איז באאאט 1 .19 דאגעגען ,189

 ריכטינ ניט געװען .זײנען 5 און בלײנק
געװארען. געצעהיט גישט זײנען און

 או״ם דריקט לאמיטע עלע^טאן די
 רעזולטאט דעם מיט צופרידענהײט איזזר

 אנ־ איז נעםענדיג װײל װאהלען, די פון
 די איז װעטער, הײסע דאס בעטראכט

 באטיײ זיך האבען װאס מעפבערס צאהל
 ער־ וױ פעהר עלעקשאנס, די אין ליגט

װארטעט.
 באריכט דעם מיט צוזאמענהאנג אין

 פאר־ \וערט מאםיטע עלעגןשאז דער םזן
 נידער־ דעם וועגען פ,-אגע די תאגדע^ט
פאךש^י־ײט איז ׳£איס<ן׳וויל,׳זואס סרעכיטען

 אין ליעג״ ױגיאן ״טרייד די פון געװארעז
 װערט עס װעלכען אין עיעקשאז, פון טאג

 און ױגיאן, אוגזער ברעכען צו גערופען
 אײדזשענסי, סקעכ דער אז אגשליסען זיך

 אמאגיזײ• *נאציאנאלע זיך רוםט װאס
?אפיטע׳/ שאן

 דזשאינט דער פון פיטגלידער ״אלע
 געגוג נישטא איז עס אז םיהלען, באארד

 n אויסצו׳דריקען װערטער םארדאםוגגס
 ׳ ױניאן די צו םאראכטוגג און ענטריסטוגג

 פראה־ חוצפה׳דיגער זייער םאר ברעכער
 װעל״ יעניגע, די ערקלעהרט און לאפאציע,

 דעם פאר םאראנטװארטליך זײגען כע
 און םאררעטער געםײנע אלס פאסהװיל,

 נע־ זײ זאיען אזעלכע אלס און סקעבס,
 פון געשיכטע דער אין װערען שטעטפעלט

באװענונג׳/ ױניאן טרײד דער
 םאר־ איז פראטאקאל רער װי באלד
 • ״צעחן די האבען געװארען, געלײענט
 צוגעגריײ זײער צו גענוםען זיך קדושים״

 זײ װאס טאן דעם לױט אטאקע. טער
 םײ• געסענם םען האט געשטעלט, האבען

 הונדער• פון נאמען אין רעדען זײ אז גען
 לאנג דזאט עס אבער מעמבערם, טער

 אנ־ צאהיל גרויסע די און געדױערם נישם
 געגעבען זײ האבעץ מעטבערס װעזענדע

ענטםער. געהעריגען דעם
 סאםױ די װממען דאמסקי, מארים

 האבען שרײכער פאסקװילען ניסטישע
 רובינ׳ען מיט צוזאמען ער אז אטאהירט

 ^םײפ א דורך געװארען ערוועהלם זײגען
 איז ער אז ערקלעוורט, האם עלעקשאן״,

 א אויב אםים דעם םארלאזען צו נרײט
 דעם בײ םיטגלידער צאהל באדײטענדע

 די און םארלאנגען, דאם װעלען םיםינג
 גע- געשםיםט איז צוטרוי װעגעז םראגע
 גוט־חײםען םון םארם דער אין װארען

 דזשאינט רעם פון יראטאקאל דעם
 תאנד־ םארברעכערישע די װאו באארד,

םארדאםט. װערט קאםוניסםעז די םון לוננ
 םון אז געװיזען, האט אבשטימוננ די

 כןיטגלי- אנוועזענדע צאהל גרויסער דער
 צו צוטרוי געשטיםט אלע זזאבען דער,
 גע־ 10 בלױז און אדםיניסטראציע, דער
 דער צורי?נעהאלטען נישט האט דאס געז.

 ארויסצו<ןוטען ״פרעמײט״ שװאריצעד
 דעט װעגעז רעפארט ליגנערישען א םיט

 הא־ אגענטען זײערע וועלכען םיטיגג;בײ
אבשגים. ביםערעז אזא געכאפט בען

 װאס מאל ערשטע דאס נישט איז דאס
 אוג- פאראדירען װעלכע הפקר־ױגגעז, די

 מיט ארויס סוטען מאסקע, רױטער א טער
 סלאוק־םײקערס דער געגען אטאקעס

 גענען דאס טוען זײ װי פונקט ױניאן,
 בא־ נישט איז װאס ױניאן אנדערע יעדער

 יעדען אדױטאנטען. זײערע פון הערשט
 אפ קלאוקטײקעדס רי זיך tע)הרעp מאל
 ארט װאס אבער פאראכטונג, סימ זײ םון

 פארלוירען האבען װעלכע די זײ. דאס
 זאר־ זעלבסט־רעספעקט, ברע?על יעדעס

 ער• זאכען. אזעלכע ווענען װעניג זין גען
 הע־ םארלויםדונג, איז שםח אויױ צויגען

ן.1לעמ :ישט דעם אהן זײ נען
 םילאדעלפיער דער םון מיטגלידער די

 צרגוט שױז קענעז ױניאן קלאוהמײהערס
 אימיצען הענען זאלען זײ אז חברה, די

 אטאקעט געםײגע זײערע מיט םארפיהרעז
פעלשונגען. און

 כאגײמ ווערט ה$טפ. דרעס פײנכערג גענען ספרײס
ענדע זיגױיכער גיז vrm mוועם און |

 סעזאז םאל דעם פון אנםאגנ דעם םיט
 סםרײס די װערען םארשטארקט וועט

 םײנבעמ םירמע דער געגען טעטיגקײט
 ארויסנעװאר־ האט װאם ?אמ*»ני, דחום

 הא־ זײ װאם דערםאר ארבײטער די םען
 זאל םען אז דערלאזען געװאלט נישט כען

פאר •רײזען די הא<כ אויף שגײדען
®חופעז.

 זיך האט םירמע אויבענדערםאנטע די
 און סטרים װאלנעם 825 אין געםונען

 םם. ארמש 806 איז זיר זי געםינט איצט
 צײם חנר דורך םלאר. םען6 דעם אױוי

 די איז זזיצען גרױםע די און סלעק םון
 אבי־ געװעזען שאי ארום ארבײט ®ײזעט

 די האט איצט אםור איגעשװאכם, םעל
 םי- לעצטען איהר בײ באארד עקזעקוםיװ

 קאמזי דעם באנײעז צו באשילאסעז טינג
 םיוזרען איהם איז ענערגיע פרישער םים
 מס אז אײגזעהן וועט מײנמנרג מר. ביז

 םעטלען צו לוינען בעסאר איהם זיך װעט
 צוריק אתיפנעםען און ױניאן דעד םים

ארנייטער. סםרײתעגדע די
וײנען יתיאז דער *\\ נדםנייחנד 9«י

ס ד * ר * *ו » צי m ו  m n iv H  v t זײ

 פיקעט־לײן. אין װערען גערוסען װעלען
 מר, װאס םאל ערשטען צום נישט איז עס

 ארויסצד זיך םארזוך א מאכט םײנבערג
 דער און סאנטראל, ױניאן פון דרייעז

 דארםען איהם װעט סאםף איצטיגער
 אז מאל אלע םאר מאל אײן איבערצײגען

געלינגעץ. ניט איהם וחגט דאס

 יגיםי־הױז אץ װאקײשאן אײער נעמט
אײנמערנעשאנמל אונזער םון

 pc אםיס אה זיך רעדזשיםטרירט
 לא• ױניאן דרעסםאכער און וױיסט דער
 j 52 אויף זיך געפינט װאם 50 קאל
סטרים. טע10

 םאד סלאץ זומער שענםטער דער
םארגעניגען. און געזונד אײער

qgSSSESSESE י ׳״׳--״" יי ■י-ײי « יו ו -
 די וונמװיקעל• זיד חא« עס װי איחר, וױיס»

 אםצריקא| p» באוועגונג ארבײסער אידי^ע
ן יב*עwvi די לײ^מ  אינ»ערנײעאנ»י חני וו
 /־n ון8 ימיאז״ װארקערס גארםעגם לײדיס
חי *יז לעוויה לוייס י  אלן ט*« ימא י

M P 1p .מן חנ ו
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עדיטאריעלם
m

ר ע אן ד מ שער ט אם־  ם«ר האט ױניאן קלאוקםאבער יארקער נױ די ש
טיננ טו מי ס ה ע «ל פדן םיטיננ » םיםװאך קוםענדען פאר׳ן מי־טןיואד־ופען נ

האל. ברײענט אין טשערלײטע שאפ קלאוק 1
 פאר םארכרענגען ױניאן דער פון פיהרער די װעלען םיטינג דיזען אזיף

 אין לאגע םאםענטאנער דער װעגען כאריכט פולען « שאפ־טשערלײטע די
 באארד דזשאינט דער װאם ארגאניזאציאנס־ארנײט דער װענען און םרייד
 אוי שעפער ניט־ױניאן די ארנאניזירען צו צװעק דעם םיט אן איצם םיחרם

 די םארקעט. גאנצען איבער׳ן ױניאן־באדיננונגען םעםטע אײנצושטעלען
 באםי־ יעדער פון שריט, יעדען פון װיםען אױםםיהרליך דארפען טשערלײטע

 װאפ ארײנצוכרענגען םאםענט איצטיגען בײם םאכם ױניאן די װאס חוננ,
 אז קלאוק־אינדוםטריע, דער אין קאנםראל װירקזאםעז א און ארדנונג םעהר

 ;שעפער די אין לעבען א םאכען קענען אםאל װידער זאלען קלאוקמאכער די
 די װאם נענען־קאם^ און שםערונגען אלע פרן וױםען דארפען טשערלײטע די

 ביטערע איהרע םצד אױפבויאוננם־ארבײט איהר אין באגענענט ױגיאן
 קאםי־ ױניאן־ברעכערישע די און זײט, איק פון םקעב־באםעם, די — שונאים

זײם. צװײטער דער פון קליקע, םארסקע
נײעס־ די איבער װערען אינפארנױרט קלאר דארפען שאפ־םשערלײטע די

 סקעבם דיזע װעלכע םיט אינטריגעם, כיטרע און םאנעװרעם פינסטערע םע
 אנגע־ האט ױניאן די װען איצט םארנוםען, איצט זיך האכען םאררעטער און

 די םון לאגע די פארבעםערען צו קאםף קאנםםרוקםױוען ברײטען א םאנגען
פאר- ױניאן־קאטפײן דעם םון ערםאלג דעם שטערען צו טרײד, אין ארבײםער

 אױםקויפען געקעגט זיך װאלט םען װעלכע דורך “.אװםערהאנדלוגגען װעלכע
פארראט. אוץ סקעכערײ זייער פון

* * *
 די האבען מאנעװרעם יעזואיטישע און קלאנגעז נעפײקטע דיזע אויף

 קאםערם דער פון םיטינג דעם כײ װאך, לעצטע שױן ױניאן דער פון פיהרער
 קלא־ א נעגעבעז םיםינגען, עקזעקוטױוע און לאקאלע אנדערע בײ און יוגימז

 אױף םאג צו הײנט שטעהם ױניאן די ענםפער. איכערצײנענדען און רען
 זאנענאנטער דער בנונע שםאנדפונקט לאגישען און געזוגטען זעלבען דעם

 ױניאז די אנגענוםען. האם קאגווענשאן כאםםאנער די װאס .מלום׳־פראנע,
 איהרע פון איבערצײגוננען און נײנונגען פאליטישע די אין ניט זיך םישם

 זײ םארטײ װאםער צו זײ דיקםירען צו נים זיר אונטעתעםט זי ;םיטנלידער
 באזוכען. זאלען זײ קלויםטער פאליטישען װעלכען אדער באלאננען, זאלעז
 םרײד־ױניאו יעדע פארלאננם דאס און םארלאנגט, ױניאן אונזער װאם אלעם

 עסא־ איהר אין ױניאן דער טרײ זײן זאלען זײ אז איז םעםבערם, איחרע פון
 אנשםענדינען אן אויף אויםפיהרען זיך זאלען זײ אז און קאםף נאםישען

 :םיט אנדערען יעדען נעבען אץ םיםינגען די אױף אוםן םעםיגען טרייד־ױניאן
 דיזע װען אפילו םײנונג, א אויםצודריקען עהרלץ־ און פרײ םענליכקײם א נליד

• רוםעל. צום זײ גאנצען אין נימ זיך פאםם םיינונג
 װעלכעז אירנענד געגען קרינ קײן געםיהרט נים קײנםאל האט ױניאן די

 עקאנא־ אינדוםטריעלע, אן איז ױניאן די דרעםמאכער. אדער קלאוקםאכער
 איז ארבײםער יעדען אױםנאהם, אהן ארײן, נעםט װאם ארגאניזאציע, םישע

 ד• אז זיך, םארצושטעלעז זאגאר םשוגעת א געװען װאלט עס און טרײד,
 פוז ארבײטער גרופע אדער ארבײטער װעלכען אירנענד אוים שליםט ױניאן
 סײן ניט דערםאר דארןז אדן קריג קײן ניט פיהרט ױניאן די םיםע. איחר

 קאםוניס־ אויםגעהוננערטע די אבער אנבאלאננט װאם שלום. .כלוםר׳שטען
 װידער אםכיציע די צוברענט זין־ האט עם װעםען בײ קאםיםארלאך, םישע

 םיאוםע און װילדע דורר קלאוקםאכער די צװישען הםלנה א.דור שאפען ןװ
 צװיי־ דער םון נאנײטער,שלום״־העצע, א דורך און זײט, אײן פון סקעבערײ,

 — ױניאן דער אין דזשאבם ביםעל א פארכאםען צו וױדער כדי זײם, טעו־
 אויסנע־ ערטרעםליד זעהר שלעױנגער בר. זיר האט נעזינדעל דיזער װענען
 ױניאז־ .ערלױבעז :נעזאנט חאט ער װען םיטינג, קאטערם בײ.דעם דריקט

 איבער־ זאל םעז װי אזוי פונקט איז ױניאן א אין כאאםטע זיץ צו כרעכער
 אװ בא׳ננב׳טנגוד. װילעז זײ װאם הויז, דער פון שליסלען די ננבים די נעבען

 שארפהײט קלארער םיט באטאנט פונקם דעם האם תבינםקי מײם־פרעזידענם
דער חורקלערם, חאם ער װען  האםוניםטישד די םיט “.שלום םינדםםער אז.

“םקעג־אנענטען. די צו ארכײםער די םארקױםען נעכױינט, װאלם קאםיםארען
di * dl

 נעדבא״-״״ די פח פארטשאדען קאפ חןם לאזען נים זיך זאל אח נענחײם
pa וױכ־ דער ניט װײט אבער עם איז ליגעךפעקטארי, קאםוניםטישער דער 

 צו האםפימ איצםינען אונזער אין טאנ-ארדנוננ אונזער אױןש פונקט ®ינםסער
 די אין אויפבױאונגם־דרײװ דעם מיט אנצוגעהן און ױניאן די נען

יארק. נױ אץ דרעס־אינחםםריען ןאון
קאםונים־ דער םצד שדים־טאנץ םקעבישען דעם עחוארםעם זחאגע דסי

 באשלאסגה האט ױניאן די װאט םאםענט, ערשםען דעם פון קליימ **“
אוו םאסשטאב נרױםען א אויף ארנאניזאדיאגם־ארבײט דער w ״■*

י----------- עתואר־ םען םעג װערען, װעם װניאדארנײט ד
 אונזערע פון פארםגערס קאםמיםטישע די זיר ת .
 װירד- דער םענליכקײט. א האבען װעלען זײ גאר וױ

 איז םקעבערײ העםליכער אוםםארשעמטער, דיזער גענען םיםעל
ארנאניזאציאנם■ פארנרעםערטע און סםארקעחן איםער ז״ל׳יכע.

םהעב- כילדיננ. יעדער אין גאם, יעדער אין דיםםריקם.--------
 קײנםאלנים קלאוקםאכער די חאבען םסראסונקעס —

pap« א םאר און ברױם שפױקעל נרעםערען א פאר

יאר א םיט זיך חאם װאם

זיך זאל דרעם־אינדוםטריע,. און קלאוק• דער אין אנגעפאננען צוריק וואכען
שאנאנדער• און אנםװיקלען םעחר אלץ װאך צו װאך פון און טאג צו טאנ פון

חוייט* קלאוק־שעפער, די אין איםפעט. און דראננ םעהר װאם םיט װאהםען
ערװאר• די און םלאו אלץ נאך איז לײנם, ביליגזן און םיטעלע די אין זעכליר
נע• דערפילם ניט דערװײלע נאך זײנען םיזאן םריהצײטינען א אויןז םוננען

צונענרײם זײן ױניאן די דארף דאן און קוםען, אבער װעם םיזאן דער װארען.
אדװענטעחש פרלםטע די נעםען צו ארגאניזאציאגם-קראפט גאנצער איהר םיט
אץ םום פעםטער א םיט זיך אײנשטעלען און םיזאן־םאנאטען עטליכע די אין

* * *׳ טרײד. איז שאפ יעדעז
ראל־ א זײן װעט םיטװאך קוםעגדען דעם םיטינג שאפ־םשערםאן דער

 צוזאםענקונפס א שעםער, די אין ױניאן דער פון טוער װיכםיגםםע די פון קאל
 ױגיאן דער אין לאנע איצטיגע די װערען דיםקוטירט ערנםט װעם עם װאו
 נײןז שאםען צו װירקזאםםטען אם אזוי װי און אינדוםטריע דער אין און

 צו און טרײד דעם ארנאניזירען צו םיםלען אלע מאביליזירען צו און קרעפטע
ארבײטער• די םדן לאנע די פארבעםערען

 קוםען צו םארםעהלען ניט טאר שאפ־טשערטאן קלאוק אײנצינער קײן
 איהר אין האם ױניאן קלאוקטאכער די םיטינג. װיכטינען נרויםען, דיזען צו

 שאפ־ די טיט האנט אין האנם געארבײם איםער פארנאנגענהײם גאנצער
 לײ• און םײנוננ זײער אויף געװיכט נרעםטע די נעלענט אימער טשערלײםע,

 ױניאן קלאוקםאכער די אבער פארלאנגם טאםענט איצטיגען דעם כײ םונג.
אין שאפ־טשערלייט. די םץ ארבײם און אקטױױטעט רײד,ינאר בלױז ניט

אב־ גוטע בלדיז נים װערטער,. גלױז נים זיך פאדערט צייט ערנםטער דיזער
ד ש^ארקען

בארג־ ױניאן־װאגען דעם שטופען קרעפטען אלע םיט העלפען אץ ראד צום
אקסעל דעם צולעגען דארף םען נאר ױניאן, דיאון בויען צו זיכטען

 לאננ ניט דא ביז איז ױניאן די װאו הויך, שעהנער דער אױף אהין, — ארויף
 םיט דערגרײכען װידער םוז אדן סען זי װאם הויך דער אױף געשטאנען, צוריק

 און.איבער״ אםת־טרײע איהרע אדע פון םיטװירקונג און קאאפעראציע דער
םיםגליו־ער. נעבענע

דזשאינט יארקער נױ די װאם װארגונג, די אןן אװעדטײם סײן
ת סיױ ב ײ ש די  אלע צו װאך לעצטע ארױסנעגעכען האט באארד * טא

K ארכײטען צו ניט דרעםםאכער און קלאוקםאכער י
 צײטליכע « איז ױניאן, דער םון ערלויבניש אן אהן שעפער די אין אװערמײם

דואתוננ.
 ניט אלץ נאך זיך האם דרעם־שעפער און קלאוק־ די אין ביזי ריכםיגע די

 כאל־ םילע און ארבײם קײן ניטא נאך איז שעפער םילע אין אנגעפאננען.
 אין אװערטײם ארבײטען צו דזשאבם. אהן איננאנצען ארום נעהען םעלאכעס

 מענ־ א עקזיםטירט עם װאו און ארבײט דא יא איז עם װאו שעפער אזעלכע
 קלאוקםאכער ארבײטםלאזע עטליכע םאשינען די כײ אװעקצוזעצען ליכקײט

 סען אװערםײם נעזעצליכע ברידערליך. ניט אי ױניאן־סעםיג, נים אי איז
 באזעצט זײנען םאשינען אלע װאו שעפער אזעלכע אין בלויז װערען ערלױבט

 אץ ארכײטער, םרישע אנצושםעלען םענליכקײט קײן ניטא איז עם װאו און
 ערלויבגיש איהר געבען און אפריהער װיםען ױניאן די םוז פעלע אזעלכע םון

דערצו.
 «רכײ- ױױאן װעלכער אירגעגד טאר אבער, אוםשםענדען, קײנע אונמער

 -nctr40 די ארבײם. דער צו זונטאג אדער שבת 6שא אין קומען ױמ טער
 אײזען־מעםםער אן אלם װערען אמגעהיט שטרענג מוז ארבײםם-װאך ייגע

 װײאדקאנ״ םון זײלען די םון אײנע איז װאך ־שטונדיגע40 די ױגיאךרעגעל.
זעלבםט זיך םוען געזעץ דיזען פארלעצען דואם די און שעפער, די• אין טראל

 פוו אײנפלוס דדם און פרעסםיזש דעם פארניכטען העלפען און מובה קײן ניט
1 םרײד. דעם אץ ױניאן דער

* * *

 אפערײטארם, קלאוק די װאם םארשלאג, דעם דערםאר באגריסען םיר
 באארד, דזשאייגט םץ םיטינג םאראכמאגיגען בײם געםאכט האט ,2 לאקאל

 זאל יוניאן דער םון םיטגלידער אקטיװםטע די םון קאםיטע פרײװיליגע א אז
 הלאוק-דיםטריהםעו די באוואכען צו םיזאן דיזען ווערען ארגאניזירט װידער
 די ארום זיר באוױיזען דואס קלאוקםאכער די אםםטאפען און שבת יעדען

ארבײט. דער צו טאג דעם אריץ קוםען װאם אדער שעםער
וױ ברעסלאװ דזש. בר. םון לײטונג דער אונס״ער פאםרול־קאםיטע, אזא
אױםגעטאן סיזאן לעצטען האמ ווארשײנליך, גי^ענקען מיטגלידער אונזערע

באלעבאטים די סײ טרײד, גאנצען דעם באוױזען האט און ארבײט גלענצענדע
אנמ״ איז דועלכע ױניאן א האבען םיר אז ארבײטער, די פץ פילע םײ א«ן

שגע״ וואס אינדדסםריע. דער אץ ױניאךבאדינגונגען אויפצוהא׳טען ש.אסען
אײדער װערען, ארגאניזירט וועט קאמיטע וױרקזאםע און אזא^בױכםיגע לער
גיי- איהר װעט ווירקזאמער און גרינגער אלץ אן, קוםם סיזאן פון ברען ד,ר

שםונדען. ^ <ו ריקלאוק־ש;יפע די אין זונטאגס, און שבתים שםונדען אומגעזעצליכע ארבײטען #פון איבעל דעם אפצדםטאפעץ גגען ל

ב ד ע ק ען ס ט ענ האבעז קלאוקםאכער םילאדעלפיער די אג
אפען שע 8 כ זײ אז באװיזען, אםאל װידער װאך לעצטע םרי
ה ל פ ^ אץ מ םי על אד ױגיאךברע״ ארן הפקר־ױנגען די צו־גוט קענען םיל

 האט לאהר פאר לעצם- די םאר אז נישטינ, אזױ נעװארען איז קלאוקםאכער

^ “רױט[יר דער איז םלוציס און ױניאן. אפערײטארם ^ דאי״ בינט י ^ י
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ןנניזיביק ־ ^ ^ ? װאה?ען די באיקאטירען געהײםען זײ האבען ־נער^

ץ און דאםםקי כרידער  בי^ד^ל^-^וזלוו אלם ועײאתזז ערװעהלט זײנען תב
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 האב»ז”אװ טיטיננ דיז» צו צונענרײט וױדער זיך האבען ליאנםען
די עלעקשאנם־ .פײק ווענען נעפילדער א םאכען נען

? "r e g l l ■» -■ ־ ^ ם ײ ^ מ ^ ״ י י ^% י
״ ׳ ,׳ פארלאננען דאם װעלען

io .ועל^עיא■יל רי חאכמ אפשםיגמג דיזער םים נענען

ק טי אלי אן-פ ^ אץ יןני ש ר א וו
םעחר. ניט םאמענט־נילד, א דערזוײל

 שטאנדפונקטען, פלארע נעמען, םעהר «ו
 פאנפנ־ און אינםערעסען אײנענארטינע

 צו־ איך דועי םיםואציעם רערנ״װיהעלטע
דא בריי. װ״טערע אין ״!•עטער, מען»

 ג־ן איד »ז דערצעחלעז אײך איך
״ 1״וחנ.  װארשא איז ױניאךםיטיננ « נ

אין ניז איך »ז געםיינט ״וייל׳דװײז »ון

 איינמל־ אן }io מיטימ א ״ט^נ״’ גיי
צעגטרא׳דמ'־ » בײ נאר ױניאן, נער

 ױניאן-פ*,״ םון פארזאםלוגנ א —
 א טריידם, װארשעװער אלע םון טעהער°

 סענט־ א אדער ״געװערקשאםטען״. מין
פאונסיל״• לייכאר און טר״דס יאל

 בעםער, איז םארגלייך לעצטער ויער
 םיטינכ א נעװען טאהע איז עם װארים

 אין ױניאנס אלע םון סארשטעהער םוז
 און ױניאנם, פױלישע די — שטאדט

די םון *ױך סארשטעהער ןיי עןצוױע
נע־ איך האב נוםא יעם א־ן טאקעאידישע.

בילרער. יארקער נױ זעח>
 איד — יארקער נױ עפעם װאס און

בילחגר. ׳־}יהאנא׳ר ןאגען אןיך !ען,
 טריידפ ״סענטראל םונ׳ם םיטיננ « יײ

 אדער יארס, גױ אין קאונסיל״ לײבאר א״
 אי! ליינאר״ אװ ״מדערײשאז דער ופ

 פנים׳ער כל סודם איהר זעהם שיפאגא,
 צעהנדריג צוױי צװי׳שעז :יט־אידען. םוז

 אײן איהר זעהט םגים׳ער ניט־אידישע
 דער איז אמאל און איךי^ען. א םפני

 קלע־ גאר פגים׳ער אידי^ע םוז פראצענט
 הונ־ צװײ צװישען — קלענער םי< נער,

 חליידז און איד. אײן ניט־אידען דערט
 אי־ קענעז מעהר וױיל דערםאר גיט וחס
 מיט ױניאן אידישע יעדע זײן. ניט דעז

 םעדערײ^אן אםעריהען דער צו צובונד א
 םר| םארזאםלונגעז די בײ העז <ײבאר אװ
 צענטרא<־׳קערפערשאפםעז עט^דטישע די

 יארס, נױ אין פארטרעטער. האבען
 םונ׳ם םארזאמלונגעז די בײ קענעז למשל,

 קאונסיל״ <ײבאר און טרײדם .סענטרא<
 דעלעגא־ אידישע הונדערט א זײן זיכער
 איז װאס ניס. חומען א'דען נאר טעז.
 — איז אורזאכע די חי<וק.װאס דער

!ניט ס׳קוםם
אזוי. אויך װאחטא אין
 « םארזאסלונג, רעדמאסמעד דעד בײ

 םון חויז דער אין 5זאי םול־אנגעפי^טער
 פוי־ — pip א װאו באהךארבײטער, די

^  ארבײטער־דעלעגאטען. וי<י^ע8 ל
 איך ד,אב דעלענאטען םיל אזוינע צװיישען
 םינזי, העכסטענס דריײםיר, א נעזעהן

אידישע.
— װאס נאך און
 אײנעם םיר האבען יארס נױ איז

 אי־ ממונח שטענדיגער דער איז װעילכער
 םאר־ ער גרופע. אידישער דער בער

 עס <ואס דעלעגאטעז אידישע די טײטעט
 ער און װאונק, ניט־אידישען אינ׳ם אזי

 עס װאס אםעריקאנער די םארטײ^ט
 ער הארצען. אידישען אויפ׳ז זיך טוט
 בײדעז. םאר ״אדװאקאט״ מין א איז

 טאקע דאד מען קען אייגענטאיך, אזױ,
 םײנ״ מ. ברודער םון רא<ע די אפיעעצען

 יארהער נױ די פון סעקרעטער סטאון,
 געװערהשאםטעז, אידימע םאראײניגטע

 יאר<ןער נױ םונ׳ם םארזאםלונגען די נײ
 קאונסיל״. לײבאר און טרײד ״סענטראל .

 אוג־ ראלע זעלבע די שםילמ שיהאגא אין
 ז%א װארשא אין נו, הענאס. אלטער זער

 דעם נעװארען געגעבען ראלע דיזעילבע
 וױ איהר שפילט ער איז ארטור, ז. חבר

^ינסטילער. א
 אײנזיצען געזעהן ניט איזזם כ׳האב

 איז אט •ילאץ. אײן אויןי םינוטען םינן*
 יאר די םון אײנעם לעבע| געווען ער

 יוײ א לעבען אט ;דעלעגאטען אידישע
 גאנצער דער םיט אט ;דעלעגאט לישען
 אין ״תאקוס״ מין א אין אידען גריפע

 םארזאכד דעם אויסערהאלב קארידאר
 געםישכתד א מים אט און לוננס־צימער,

 אס און ;נים־איחנן און אידען — גחיע
 טיט׳ן איבערנעוואונסעז גאר זיך ער האט

םארזאםלונג. דער פון פארזיצענדען
 — געווען איז םארזיצענדער חגר און

זשויאװססי.
דער םון הױיט-םיהרער דער איז ער

 באװעגונג. ■ראפעסיאגעיער ■וילישער
 סעקרעטעד — איז אמט אפיציעינער זײן
 פונ׳ם גןאםיסיע״ ״צענטראל דער פון

 גע־ ■ראפעסיאנע^ע די םון ״פארכאנד
 ״םע־ (•וײוישע •וילען״ אין זע^שאפטען

 איז, עס וױ לײבאר״), אװ דערײשאן
 מאריסאן, םרעגק םיז אמט דער למשל,

 אבער ל.; אװ ם. א. דער פון סעקרעטער
 — ברײטערע פיל א איז טעטעקײמ זיין
 ״■וילישעי דער ער איז טעטיגקײט אין

̂עז אין גרין״. וױליאם  די ניטא איז פױ
 םע־ דער םון ״פדעזידענט אינסטיטוציע

 סעקרעטער דער ן לײבאר״ אװ דערײשאז
 ״בא־ דער פיהרער, אנערקענטער דער איז

פיהרער. צאד^טער״
 פערזענ^יכקײט זשוגאװסקי׳ס װענען

 אן איז ער שרײבען. סך א זיך <אזט
 ניט װאכזאם איז ;מענש אנגענעםער

 םראב?עמען םראםעסיאנעלע צו דוקא
 אן איז בכלל; פראנען סאציאלע אדער

 װאס יווײסט כאראקטי-גר; אויסגעגא^ענעד
 דורכצוזעצען ענערגיע באזיצט און -וױל ער

 איז ״דיקטאטאר״־טינ קײן וױלען; זײן
ניט. אבער ער

אזוםחי מיט יעדענפא^ס,  אילס !,זש̂ו
 נאר םון פארזאסלונג א בײ םארזיצעגדער

 די מוז ױגיאךפארשטעהער װארשאװער
 באדײ- ספעציעילע א זזאבען פארזאמ<ונג

 גרין װי<יאם וױ בײשפיל, צום אט, טונג
̂וצלונג װאלם  םאר־ א פיהרען געהומען פי

 ״סענטראל יארקער נױ םוג׳ם זאםלונג
 אזא אזן קאונסיק-; צײבאר און םרײדס

 װירקליר םארזאמלונג װארשאװער די איז
געװען.

 צו געהאנדע^ט געםליר, זיך, ס׳האט
״ראדא״. ^וארשאװער די רעארגאניזירען

אםעריסאני־ דורך װײטער רעדעז צו
 צו געםײנט ס׳האמ :םארגלײכונגען vש

 ״סעננד װארשאװער דעם ריארגאניזירען
קאונסיל/ לײבאר און טרײדס רא<

 טרײדם 5״סענםרא װארשאווער דער
 םארזינ־ זיך האט סאונסי?״ לײבאר און

 ״םעדערײשאז פוילישער דער געגען דיגט
 חא־ ״צענטראל איהר נעגען לײבאר״ אװ

?אונסיל״. ״עסזעקוטיװ — מיםיע״
? חטאים די געװעז ?ײנעז װאס
 האבען חטאים אלע און ~ םך א גאר

 װאס פאקט דעם ארום קאנצענטרירט זיך
 און טרײדס ״סעגםרא< װארשאװער דער

 אדונ־ גאנצען אין איז ?אונסיל׳' לײבאר
 יאװא• םין אײגפ^ום דעם אונטער טער

V ראװס<ןי
יאװאראװסקי? איז װער

ס. פ. &. דער אין םיםגליד א איז
 א׳ און ;סאציאליסטען) פארטײ (פוילישע
 םון םראסציע ם. פ. פ. דער אין םיטגליד
̂ישען  איז עד (פארלאטענם); טײם *וי

 און מענש״ ״פרא־פילסודססי א אבער
 דער פון קאמיטעט (צענטראיל .p צ. דער

צרות. סך א נאר איהם םון האט ם.) פ. פ.
 באװעגונג פראםעסיאנע^ער דער מיט

̂ו ער האט פוילען אין  שײכות <זײ\ אםי
 און טרײדס־םאן קײן ניט איז ער ניט.

 טרײד־ א אין םיטגליד הײן ניט םאמליד
 הויפטזעכ־ איז אהםיװיטעט זײז ױניאז.

 ער כאראסטער. פאליטישען א פוז ̂יד
 שטאר? און געמישט יא אבער זיך האט

 ״סענטרא? ווארשאװער דעם אין געםישט
 חאט ער סאוגםיל״ לײבאר און טרײדס
 איז ער םענשען. זײנע געהאט דארטעז

רעקטאר״ דער נעװען  םענ־ זײנע ;״̂ד
 צױ ;טעראדיםטעז״ ״באגדע א — שען

 און אלעס טעראריזירט זײ וזאבען זאמען
פראםעסיא־ .װארשאווער די אין אלעמען

 איהם אויף חטאים אנגעוױזענע דיפאראײנען. נעלע
 צום אז, חא^ט ער שװערע. געותן זײנעז

 זיך. ארום חברה באװאפענטע א בײשםיל,
 מאכען צו גרײט מאל אילע אין חברה די

 איז עס צי — דזשאב״ *שװארצען א װאו
 עהאנא״ אז צי סיטואציע, פאליטישע א

 חני םיז חאםיטעט צענםראל מיט׳ןםישע.
;םפעציעיע א }א ער םיהרט ם. «. «

»צי?ארטיײ,• יזײי םלחםה• ^ , - ^באװאםענטע זיין איהם. פאר ניט טירט ״״יייי
 עי אז אילזא, סײנט, dp ססי״לעגיאז* 2,םו,ל'“ איעי א'י? איז םחנה״

 איז ס., פ ן. דער אין םיטגליד א איז
̂כען ?ריג פאליטישען אינ׳ם פ. .s די ווע

 די װאו באארי׳ דזשאעט זײער פח כאריכם חןם גוםנעחײםען אויך טארם
פארדאםם. װערט קאםוניםםען די פון חאנדלוננען םארברעכערישע

צסמל «יט י־עיםאהו?לא פילאדעלפיער די חאבען אזױ אט
זנעג^םקעב .נאציאנאלע״ די פאראכטזנג און מיאום יאיאםאל6יתיאךברעכער, די פון שםוץ־םירקולארען ?פוא זיינעז ^

 מלאוס־ ײל״ױ?ר1^״^נ .נ7י2? א עזכמי *י פאחיד זייער אץ חרכגעםאלש
» ״דרײר B י לוויי דערפאר׳ ארבײטער פילאדעלפיער אעזערע
® איבערגעבענע איחרע אץ יוגיןןן זימזר שעצעז אוז ליבש םאכער
ממארמ^ם^ײד אויפחע״גז.ײי זיך ל#זען צו שטארק

? ײ .חאבעז װילען קלסוסםסכער פילאדעלפיער די ל2? ^25» ל
n ײײעז יתימ׳ rrv o s» Prn ני* את r

oufti סקעכ־אנענסען מ jjDyn מון קלאר ארויס עם צײנט געכאפם, דארמען

 אױי !ילסודסמי׳ן נענען »ן םיזזרט ס.
פייסודסקי׳ז. פון זייט דער

 »ז זינען, אין האנען םען דארף דא
 m2vm\vDftp״ די ױדאגס,* *ױלישע די

 ױג״ אסת׳ע די — חײסט דאס יאנט*,
 ױעען יודאנסן ס. • ■. זײנען יאנט,

 ס. .a j דער ̂פון אײנפרוס אונטער׳ן
 יוײ די כ״ «א*ולער איז יאװאראװסקי

 עד װעז װארשא, אין ארנײטער לישע
 חאםײ צענטראינ םיט׳ן מלחמח א םיהרט

 םלחמח א דאס איז ס., ו. פ. דער פון טעט
 פון קאסיסיע צענטראלער דער סיט אויך

 זײ״ זײ םאראײגען. פראפעסיאגעיע די
 נא• קאמיטעטען, באזו/דערע טאסע גען

 אינטערעסען די אבער ארגאנען, זונדערע
 די — דיזעלבע זײגען דינען זײ װעלכע
 יאװאי אינטערעסע^ ארבײטער ברײטע
̂זא, זיך, באנוצט ראװסקי  ®א זײז מיט אי

 אי; מאראל די ברעכעז צו פוילאריטעט
 ארבײטער־באװע־ דער םון טײלען בײדע

 אין כאי ס., פ. ־̂פ דעך אין טאי — גוגג
םאראײנען. פראפעסיאנעיוע די

 ■ױ־ דער םון האםיסיע צעגטראלע די
 האט לײבאר״ אװ ״פעדערײשאן לישער

 ״צענטרא^ דעם געװארענט מא< עטליכע
 װאס ױניאנס, װארשאװער די םון ראט״
 ״סענטראל װארשאװער דעם מײנט דאם

 אפ־ זיך קאונסייד, <ײבאר און טרײדס
 יאװא־ םון ו5אײנם<ז יעדען םון צושאקילען
 ס׳איז געהאלםען. ניט ס׳זזאם ראװסקי׳ז.

ריארגאניזאציע. א צו געקומען דערםאר
 אםט פון ארונטערגעזעצט ם׳האט

 ״צענטראל אין מענשען יאװאראװסתי׳ס
 אײנעם, באשטיםט יהאט מען און ראט״
 ״םעדערײשאז •וילישע די װעמען אויף
. םארלאזעז♦ זיך קען לײכאר״ אװ

 מ׳זזאט זוי אודאי ראך <עדענקט איהר
 דער םיט יאר? נױ אין געטאן אםאל

 איך ױניאז״. םעדערײםעד ״םענטראל
 אין םארזאםלונגעז יענע בײ געיװען מן
 בײ געװעז איך בין אוךאיצט יאר?; נױ

װארשא. אין םארזאםלונג אזא
 באזזךאר- •ױלישע די םון הויז די

 פארזאםהמג װארששוער די <ואו נײטער,
 געמאכט מיר אויןי זזאם ופאחגעסוטען, איז
 זײנען ײטער־חײזער5אל אײנדרוק. אן
 אםעריקע ^ונזער יצענדער. אלע אין דא

 ארונטערגע״ זײן צו װאס ניט אויך חאט
 •וילישע די פון הױז רער אין םא^ען.

 געזעהן אבער, איך, האב באהךארבײטער
 דערםאר, אפשר אײגענארטינעס. עפעס
 גע־ צו געריכט ניט זיך זזאב איך װייי*

 אדביײ זויבערע אזא װארשא אין םינען
ײי חגרםאר, אםשר און טער־ד«ײם;  \ו

 אר־ ז. חבד yp«o—געזאגט סיר ם׳זזאט
 ױניאן די אז—געזאגט טיר עס האט טור
 נעי ץיך זזאט סוךארבײטער פוילישע םון

 איײ אז אויםצושטע^עז םארגינעז קענט
 סיס״ דער איבער נאר בנין גרויסען גענעם

 האט. זי זועצכען צאזזלעז דױס םון טעם
 אין װי ״טשעק־אןי״־סיסטעם, די איז עס

 און מאינערס, די דאס האבען אמעריקא
 איז קללות %אדיהאלע" בים^ל מזבישע א

 מאי־ אמעריקאנער די אויןי רערםאד שויז
 איז גוםא הויז דער אין נעפא^עז. נערם
 םארזאםמנגס״ דער געװעז געפע<עז םיר
 זיצט מעז װאו פ^אץ יעדען בײ זא*.
 ״שטענדע־ א אדער אװ?ע״,5״ א דא איז

ל/ר  יע״ בית־המדרש. א אין װי אזוי י
ײ אנװעזענדער דער  אין םארזאםלונג א נ
 זיך. םאר טישעל א אלזא, האט, זאיל דעם

 אי הוט, זײן וד^טען אי דארטען קען ער
 װאס םארצײכענעז זויל ער אויב פאפיר,

הערט. ער
 נײער דער האט םארזאם^וננ דער בײ

 בא־ ראט״ ״צענםראל םון סעסרעטער
 ״םעדערײשאן פוילישער דער םון שטימט

 רעפארט. זײן א*געגעבען לייבאר׳/ אװ
 געװען אויך זיך, םארשטעהט זײנעז, עס

 אדויס״ זײנען זײ יאװאראװםקײמענ^ען.
 וזא־ זײ רעפארט. דעם גענען געטראטען

 צו םײנדליר געהאלטען בכל< זיך בען
 אויף זיר פױהאט סע־קרעטער. נײעם דעם
 זשולאוױ איז דערםאר און געריכט, דעם
 םון םארזיצענדער דער ױין געקומען ססי
פארזאםלוננ. דער

 םון םארשטעהער דער גערעדט ס׳וזאט
 זײ רוםט — ״סטרוזשעס״ װארשאווער די

 א װילט. איחר אויב -דזשעניםא^ם״,
 *דזשע־ א זוי םע-הר אבער איז ״סטרוזש״

 דאך מען װאוינט װארשא אין נימאר״
 איז װארשא אין זזויוי א )זויםען. אוין•
 א אלײן. זיך םאר געסעל א וױ אזוי

 איז ער ם^יכטען. םך א האט ״םטרוזש״
 אכ־ גיט װאס ״באאםםער״ מין א אויך
 אפחיטען הויף זײן איז זא< םעז אז טונג

 הא״ ״סטרוזשעם״ די שטאדט־געזעצע.
 איז םארשטעהער זײער את ױניאן, א בען

 האט ער יאװאראװסקי-צד. םולם געװען
 די .װאם דעם געג^ל פייער םים גערעדט

 פוילישער דער פון קאמיםיע צענטראל
 רעאמא״ זזאט לײבאר״• אװ *פעדערײשאז

 וואר־ םון ראט״ *צענטראל דעם ניזירט
 הא־ רעדען נעענדמט חאט ער וחגן שא.
אפלאדירט. איהם סך א בצן

 חגר פון אנחויב גײם געוחנן איז דאס
®ו| באריכם נאנ׳ן ג<ײך פאחאסצוג^

 דורכצופיחרען ארגײט שותחנ א כען
ארמומ, אין פארזאמלוג;

 דער פון נאאנאנטעט איחם חאנ איך
:;אהענט

 כח מיט טענש, ivoפעסט-גמנױ א
 cepe אױך ?ײנען ג<ידער זײנע זיד, אין

 ך♦ נאו, דעד איחס, אין אײמעזעצט
ovrtw דא ס׳אח — אױערען vo, •אײ 

 טונק^• פון שפיל א ",1 אין ?עגדימס,
 דיק״חאױסנ •דם, זײן אין נ?וטען vל

 שײארצע סאסטעש, דיק״חאױגע כרעמעז,
 אין — נאזיילכערט און קאו אױפ׳ן האר
 ג׳כורח. פון נילד א אנכייק גאנצער זײן
 פארזאמלונג די גמפיחרט אגער, #האט ער

 וױיכ״ א געװעז איז אױגען די אין ;מילד
ר קײט.  — געװען איז אױסדרות ת
 ת- דעם איך נעם וועלען, זאי איך ״אױכ

 װאס אױטאריטעט די חאנט, אין זעץ
 און באאסטעד, העכסטער אלס האב איך
 פאגאגדעד לאז איך ;אײך איגגאריר איך

 איף װעי דאס אבעו פארזאממגג; די
 װאס הערעז טאקע וױל איך טאז. דט

ן... צו האט איחר  אפ^אדירט מען זא̂ג
 ״סטרױ די םון םארשטעהער דעם דא

 טאקע אז ד$יה איך וױיס נו, זשעס״?
 יאװא• פאר טודא זזאבען ״סטרוזשעס׳״ די

 אים, טיט זײן ניט זײ זאלען ראװסקי׳ז...
typ אלי- דער דורך צרות אנטאן זײ ער■ 

שטאדט...׳׳ אין ציײמאכט
 זשולאוד זזאט האילטוגג אזא םיט און

 א באהערשם. פארזאטלונג רי ססי
 הא• יאװאראװסקײאנחעגגער די — ראיה

 צו קומען זאל עם אז דערלאזען ניט כען
 םאר״ דער מיטעז אין אפשטיםונג. אן

 זינגען אנגעהױבען זײ זזאבען זאמגונג
 געלאזען נים ןינגעגדיג און » זײערס

 םארזאםיונג די אנגעהן. םארזאמלונג די
געװארען. צובראכען איז

 ריארגא• םארזאמלונגעז, אזע^כע אט
 םון אנפיהרער י1אוי קלאגען ניזאציעס,

 קא• צעגטראלע געגען םלחםות קליקעס,
? געזעהן זײ איך האב װאו — םיסיעס
 װעל אײראפא אין אז געםײנט יא,

טרעםען. ניט זײ איר

ע. צי אלו עז ר ק אנ ד
 קליםשטײן, ט. םון ארבײטער די טיר,

 דינסטאג, םיטינג שאפ א ביי פארזאסעלט
 דער פון ׳אפיט איז חשולײ, טען24 דעם

 םון רעיארט רעם אויםהערענדיג ױניאן,
 אנגע• זײנען עס װאס םארהאנדלונגען די

 די םאר באלעבאס אונזער טים גאנגעז
 א קריגעגדינ אוז װאכעז עםליכע לעצםע
 פין ארבײםער די םאר גאראנטי טאים

 צי געװארען באשלאסעז איז שאפ, אונזער
 אינחד םון מענעדזשער דעם כאדאנקען
 דעם אויד וױ מאזור, בר. דע•. פענדענט

 םאר נאגלער בר. מענעדזשעד דזשענעראל
 אװעקגעגעבען האבען זײ װאס ענערגיע די
 מד זײן זאלען מיר דאס שאפ, אונזער צו

 דעם םאר מאכעז צו לעבען א םים זיכערט
יאהר. נעקסטען

 פארםליכטען געלעגענהייט דיזער בײ
 אזוי ילײט ױניאז געטרײע זײן צו זיך מיר
 צו איז געװעזען שטענדיג זײנען םיר װי

 צײט יעדער צו ױניאן אונזער העלםען
רוםען. נאר אונז ם׳װעט װעז

 שאפ אונזער אזיך באדאנ^עז מיר
 םאר בעלקין, הײמאן בר. טשערםאן

ארבײט. דער איז העלםעז
קאםייםע:• זײ

 2556 לעז־. 2 ל. לײבאוױטץ, נײטען
 2057 לעד. 2 לאקאל ר#םעל, םיליפ

 2065 לעד. 2 ל. פרידמ«ן, דזשײקאב
 1384 לעד. 9 לאקאל דאבם, ראזע
 2056 לעד. 9 ל. גאלדשםײן, ם«קס

502 לעד. 35 לאקאל פהיליםם, םאריס

װאילאיט״ צימ פועלי־  און ״ט
ט״ אי מונל שאן. ״ עקםקױר

 אויגוסט, .טעז25 דעם שבת, אויןי
 פון ױגענט צױן פועילי די אײן אחדענט
 און ^טוואיילאים א יארק בי\ גרײטער

 ״אםילאנטיק נאך עתםקוירשאן מונלאים״
 שיןי פדאכםפולער דעד אןיוי ,,הײליעגדס״

״יןרעסעגט/
 צום איז אונטעמעמוגנ דאזיגע די

 רע־ יארקצר גױ די םים זיך געזעגיענען
 לאנ־י ױנענט צױז פועלי דער צו לעגאטען
 איײ טיט אפ פאתרען זועלכע ווענשאן,

 װים־ םיל-װאקי, נאך נאכדעם טעג ניגע
האנסין.

 אין קויפען שוין מען האן ׳בילעטעז
 ױניאן 32 איפיס, זציפט אין טאראויט
.1011 חם סקווער,

ט ק ענ ד ע ער — נ  כױזאן ױניטי ד
ט א ך ה ען ד אננ ם ע ײטאג. אנג  פר

ען. ט ץ מ ש ט־ ־־- ח ס שי ת ע  ר
ט ר ך ױ ר וואם ד ע ה ױ ר — פ ע  ד
ױז איז םיזאן  — װאכען ח בל

ם עלני ען ב א דינ  און םילע, ד
ר ע ץ ד * r פל a מ מ ג ח ג ו 4מ
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נזער ®ון קאמןפ און לעבען או
n אװ ס. א. דער *ון סעשאן לעצטע 

סימי. אטלאגטיכ; אין ל.
 איז אדער *ארניט. *דער גאר #ידער

 אכ** כטוועטגג סריי׳ר־ימיאן אירישע די
 אסעריקען רעד געגען עקסטרעם געזוען

 זי <ױ אדער, לייבאר, *וו פעדעריישאן
ph אסע־ דער פאר עיןטטרעם איצט, עט 

 יוגקט לייבאר. *וו םעדעדײשאן מקען
•nt די <ואס איץ, .אסאי האם סען <ױ 

 געטאז׳ • האט פעדערײשאן אםעדי^ן
 כא־ אזוי פונקט סריטיסירט, ריפזיכטראז
 *ידי״עע די איצם ♦»אקעיט רטתטערלאז

 sip דעם טיט צו באװעגזגג םרײד־יזניאן
 ער״ םעדעוײמ>אן די *ואיס אלעס, אױןי

 האב איך *פצוטאן. רעצטענס זיך לויגט
p ir באטעוײןט, *רט דיזען אויף *סאר 

 צעשטערער ליגקע די געגען מוםוי אח אז
 די איז באוועגוגג טרייד־ױגיאן רער פון

 פ׳ארלץ־אבען באװעגונג ארבייטער אעײשע
pn פיגגעטייג װינ^עיל, נעפעוליכען א 

י• *».*ו ם. א. דער צו לידעל י׳פית טה דאט
 די זיך האט טױט, באטפערס׳עס זײט .

 מעןז־ אםאל װאס ׳פאתוסען םעדערײשאן
 דיזע כאטש <וא<ט רעכטס. אויף רער
 ?לענסטע די צו געםױם זוענדונג נײע

 ־וױינינסטענס איך זואיט אוסאיצגען,
 צוליב געטאן ווערט דאס אז פארשטאנען,

 אבער דאך איז טעמים. •ראהטי^ע
 די אמת. ריעער דער פאדקערטע ר*ס

 פאד־ דער אונטער געהט, םעדערײשאן
 אין פירונג קאנסערװאטױוער מטארהםער

 האט זי צוריק. אויף יאציאונג יעדער
 מיסגאידער. צאל גרױסע * •ורילארען

 פון טײל גרױטעז « טארילאדעז <זאט זי
 ®אר־ <וערט u און *רעסטיז^ אמזר

 םריהער קיינסאל איז דאס זוי םאאגט
 איצטײ דער אויף גע־ווען. &אא דער גיט
 האט סיטי אטלאנטיק איז טע״פאז גער
 איהד דערגרײכט אימןר ״םעדעריײמאן״ די

 ׳<מונסער<ואטיזם פון סרדגוז העבסטע
 איז אר׳בײטער יעדען £אד איז װעאכער

ט מעדפעז רארי<ןאא*מזאנע;עם ^ו  אום־ י
 די םון צײט א אין םט^טטעגדאיך.

 מײנעד די אויוי פארםאאגונגעז גרמססע
 א:* און פענסיילוױיגיא איז סטרי^ער
 און רעפוכאייןאנער די כוצד 4 דעױ»וואו

 איג* םון צייט א איז דעמאיןראטען,
 סטריײןס, אחבײטער געגען דזמז^יז^אנס

 םאר־ גרויז>מזםטע רי םון צײט א אין
 זיך זיצט בעדסארד, גױ אין נמואגונגען

 אדביײ דעד זזאטעא סיטי אטילאגטיק איז
 ^וואכט און אמעריקא; פזן סנהדדין םער
 ^ענהען וזאל ער ^ועמען קאפ דעם ?יך
 אינדאר־ זאא ער זועסעז םארטרויען, וײן

 טעטעני פון תאגזײדאט דעם צי סירען,
 רע־ דער םון קאנדי־דאט דעם אדער האא

פילאדעאםיא? אין געגג •ובאיהאגער
 דער םון טדאגעדיע א גישט עס איז

 אז ׳ ׳םאװעגוגג, ארבײטער אמערײןאנער
 װערען באראטונג ארבײטער אן אױןי

 נישט האגדידאטען אדבײטער די אםיאו
שט אפיאו ׳ווערען זײ דערפאנם,  אין נ̂י

 איגגא־ ירעריעז אח געגוסעז אמבאטראכט
 זעאבסט־ א געווען <וא?ט ראש זױ רידם,

 צװײ סאמף דער * זאך. םארשטענ־דאיכע
 אט־ pא םארטרעטזגר אחכייטער די מען

 זוע־ באויז אנגעגאנגעז איז טיטי אאנטיק
 הואװעד אדער ̂סמי-מה זאא צי רעם געז

 םיר קומט עס \ועז זחגיען. אינדארטידם
 אונ״ םון סאנכע מיט ריידצן צו אויס
 צע־ װעאכע פיהרער, טרײד־ױניאז זערע

 נמ»םק^ה, גאנץ זאגאר זיך וואדימען
 זוע־ סאנקעם א אויף םפיגדטען זײ ווען
 עםעגדיג, זײ טעגדן׳ן ״סאישעאיזט״, נען
 אר־ בײטדאאע א אי׳ז פעדערײ^אן די אז

 פא־ אין גיט זיך םחןוט אין גאדזאציע
מ איז דאס ליטי<ן.  אעצ־ די אטת. ט1נ

 האט םעדערי^אן רער םון זיצוננ סע
 אסערײןאנער די אז באװיזעז, *אאר

 •ארםיײםענ־ זײנען םרײד־ױגלאניטטען
 האפיטא־ זײערע פאר <ןעמפעז איז מעז

 ״פעחד רער אין פארטײען אי׳סטײשע
p סאר יעדער ריימאן׳״. 't .ארטײ• 

 גענגאון טאררערדעױבאײןאנער ליבאיט
 םאר נפ׳ןז ססירת מיט ט#בין דאניעא
מי ם מ  אירמןע די זייגעז <ואו <זאא. נ

 םיינונ־ ראדי<ןאאע זײערע םיט אס1י\ני
 אין גישט זײ פעסםען פארוואס נען?
ו  אינדארסי״ רער טאר עדײמאן פע ת
 פונקמ פאנדידאטעז, זײמרע פ.ן דונג
 און רעױבאימאנער די סועז דאס מי והױ

 ^זורערײ^אך דער pw דעם#והראטעז
jn טאד rn איד^פע די ? פאנדידאסצן 

 <וײ i*tip צו פאיכם ט האכעז
 זיײ ם^ר חגם »ז אוו ם. א. דעד סינן
iw סיט ״פעךעריישאז״, ־חנר פון טײל ט 

 םייסטע די p* זײגעז nn< מלכער
ת^ן טח טויטנעז ײי ײי  pא now טו

 םיר nftm אימטארמטטנויען, טסאױקא
o( קײנםאא r אאײ טיחרע אין ומחן• 

m ^טון נזףניג m ממעהט טוגו «אר 
n• די o w  ra n חואוחנד, צי %y»n 
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̂סיצען ̂מערקונגען (ג בןזטראנטונגען) און ב
דעםביצער. פ. טון

 די ת*ט סע׳פאן דערזעיבער אױןי
 עצוז, ׳וואא׳ט ,טעטױ אויף ״פעדע^־־ײ^אז/

 ברוק־ פון זזאנט איהר אראפגעגוטען אױך
ער קארעדז^, ארבײטער ײאוד

 באאײניפאוסט מען ראדיקאא. צו א*ז
 דער יןאםוניזם. און אטעאיזם רארט

 נעבאך האט װאר פעטױ הריסטאיכעד
 פאחשפרײטונג רער םאר מורא ישמאר׳ק

 אסעריקאנער דער אין אפי<ןורסות פון
באװעגונג. ארבײםער
 האבען א׳־יבײמעד אידי^ע די אויב

 Pזי צו צופדידען ^ורזאכע <ןײן ני^ט
̂טאו׳סען פאאיטי^ע די םיט  חגד םון בא

 צוםרידעז, ^בער זײ זײנעז ל., #וו פ. א
 זוידער זיך האט סע?*אן אעצטע די ודאט

 ענערגי־ זוײטערען א פאר ארוי^עזאגט
 די pk ?אמוגיסטען די געגעז קאטוי ?ןען

 װי גוט אזוי אידײפע די אין יוניאנס,
אגזעךיקאנמןע. די אין

 קא• איהר סיט צײטונג טעכמני די
 יתאבען פאדםנעד־הע, פוגיסטישער

 פע* די אפטײאען ׳װי געװאיט אנדערײש
 און ױניאנס, אידמ^ע די פ<ן דעריײטאן

שאסען דערצו האבען  יטפאגעא א םיט ג̂ע
 פון באסבע, ודיכטערישער נײעד

 א איבערגעבאיכען באױז איז עס װעאכער
ריח. בא^פערישער

• • •
 סאציאליםטי־ אײגטערנאציאנאלער

קאגגרעם. שער
 שטאדט הויפט בעאגי^עד דער אין
 אויגוסט, טען5 דעם ״זונםאג איז בדיסעל

 פון יןאנגדעס דער געזוארען אויפגעעפע־נם
 אינטערנא־ ארבײטער ״סאציאייסטישען

 באטיילינען עס וועילכען אין ציאנאיד,
 װעצט־ אלע פון דעלעגאטען 500 זיך

 סא־ אינטערנאציאנאאעד דער טײאען.
 טאנ צו היעט. איז קאגגרעס ציאליסםען

 דעמאנ״ בלויזזן א אסאא יווי <ישט שוין
 סאציא־ די ױאס דעם צואיב סטראציע.

 ילענ־ פארשייסנגע אין .באזיצעז איסטען
 באדייטעגדען א ־און כח גרויסען א רער

 באשלד די האבען אײנפאוט, פאאיטישען
 איג־ ארבייטער סאציאליסטישען פון סען

 בא־ פראקטישע א אויך טערגאציאנאל
 ערעםענט איז ־מאנגרעס דער דײטובג.
 מיניסטא־ געװעזענע צװײ םון געװארען

 טרײד״ױניאניםט ענגאישען ידעם רען,
 עא• באריהמטען ־דעם און הענדעדסאז

 בעלניען, אין פאאיטי^ער ציאליסטישען
 איז-אינטערע״ .עט יוו^נידערזועלדע. עסיל
 רי פון אײנער זזעגדעדסאן, זואס סאנט

 אײרא־ אין םאציאליסטעז געפעםיגטטע
 ״לץ רי אננעגריפען שטאדק האט פא,
 פאראאנגט, איהר יםון איז גיישאנפ״ אױ

 רודכד טלעמאל םאר אײנמאל זאי זי א
פעללןעד. n צ־ווישעז פדיחגן דעם פיוזרען

 אז םארלאנגט, האט ױאנרעחוועאדע
 עגטװאפנען, זין זאלען אענדער אלע

 גע־ עט האט דײטשאאנד וױ אזוי פונקט
 רי אז פארלאנגט, אויך דזאט ער טאן.

 צוריקציהען זאאען מעכטע אאיאירטע
 דײטשאאנד איז רײז פון אדםײ זײער

 פאר זאאען חרבות מלחטה די אז און
 וחגמןן. געמאכט ^אעגער דײטשאאנד

 בא־ זיעען פאראאננען ומוגדעמועלדע׳ס
 וױיל פלאטאנישע, <זײ\ נישט שםימט

 קעט־ בעאגיען אין פארטײ זײן און ער
 םיאיטאריזם דעם געגען איצט גר^ד םעז
 <ואס צוליג און לאנוד אײגען זײן אין
 רעזע- צוריין לא:ג גישם אויך ־תאט ער

 בעאגיישער דעד פון פױניטטער א׳אט נידט
 סאציאליסטישען דעם אויסעד רע-גירוננ.
 םאתע<ןױ אויך דארט זיינעז ?^נגרעפ,

 אינ• די פון באראטונגען ׳װיכטיגע מען
 א -״^מאניזאציעס יםתיען טערנאציאגאאע

 אאיעדס םאציאאיסטישע םון באראטוננ
 בא״ אעטעתאציאגאלע װיבטיגע א און

 ױגענד־ער־ סאציאליסטישער פיז רזאטונג
 זיצונגעץ די ־םון איינער אויף ציהונג.

 פא- די געוואתן אויטגעהועען אויר איז
 ארויסגע״ האט וועאכע פהאנע, אעסטינער

 װזןל• און דעבאטע, שטו,חםישע א רופען
 דע״ הײסער דער אז אונז -דעדםאנם .כע

 סא־ אינטערגאציאנאלען « אויױ באטע
 פאר- איז עט זואס סאנגרעס, ציאליסטען

 צעדזנדליג טיער קנאפע סים נזמוםעז
 שטאדט זעלבער רער אין צודמן י*חר

 איצ־ דער סאהאן, אב. געג. וועז בדיסעא,
 ״םאמוערםס/ V* חנ־תממאר טיגער

 ארויפגעבראהם סאל ערשםען *ום האט
 מאג״^רדנוע דער אויוי פראגע אידעז די

 סאציאליסטי• אינטערנאצי^נאלען א םיז
 דיזע שריע איר <וען ^אנגרעס. שען

 קאנגרעס דער באך ה»לט שורות
 םיך ייעלכע ױענעז בטראטונגעז, זײגע

שרייבצן. באריכות גאך וועצעז

«ופ«ל• בלומער * גישם אײז עס
ח o'X *נ n m> n  mm*

/..riMti >AA,

 »1928 יאהי דעם פיאד יןאטפײן עאעקשאן
 ער״ ח#ט ,פארטי פאציאאיטטישע ׳די װען

 עטיאכע סיט יןאנװענשאן איהר עפענם
 גרעסטע די פון אײנעם אין צזרײן חדשים
 אי- איז װעיכער יאףק, נױ אין האאס

 מאסע גרוי׳סער א פון געװארען כערפיאט
 צוױשען סאציאאיסטען, אוץ ארבײטעד

 געװאידיצע א ;עהעדשט האט עס וועאכע
 שטײ אויסגעצײכעגטע און באנײטטערוגג

 גע״ געפײערט װאיט עס װען ־וױ פוגג,
 אפ• דער פון יהמתים תחית דער װארען

 1,פארט סאציאאיסטישער געשװאכטער
 או;ז פון סך א האבען אפעדיקא, אין

 א ;עװען גאויז איז דאס אז געםיינט,
 גע* זערבע רי װען צופאר. גאיהאיכער

 גע״ דיגען טרײו-ױניאגיסטען און טאסען
 דעם צו פארק אאמער אין שבת תזמען

 איז עס װאו פי^־גיס, סאציאאיסטישען
 סאציאליטטײ -דער געווארעז עדעפענט

 נאר״ מיט יןאםפײן, פדעזידענשעל שער
 האכען און רעמעד, אאפ טאמאס מאן

 #פאסע קאפיגע טױזעגט 25 רי געזעהן
 איהר פאר און׳עגטוזירט באגײסטערט

 צוגע־ געמוזט זײ יהאבען טאגעךיטרענער,
 בלויזער א זײן גיט שוין ?אן דאם אז כען,

 בא־ ׳בואט׳ער א איז דאס אז גאר צופאל,
 סאציאאיסטישער דער אין איז װײז,

 כאמת איצט קומט אטערי^א פון פארטײ
 אויםאעבוגגס־פראצעס. גרויסער א פאר
 מען .האט פיה־נײן דאזיגען דעם אויןי

 טרײד־ אידישע טױזעטדער זעהן טמענט
 ב^ײסטעדט האב־ען זועאכע ױניאניסטעז,

 זיך אח לידער סאציאליסטישע״ געזוגגען
 און גרױסער ׳דעד pא באטײאיגט אהטיױו

^ינטערנעםומ. ערפאיגדײכער

 בא־ דאזיגי^ר דער אין איז יארין נױ
ט אויפגאם. <זײ\ צייהזנג  אינ־פאײ די יוי

 איבעראל איז יה^בען, םיר װאפ מאציעפ,
 דיזעיבע באביערקען צו אאגד איכעך׳ן

 איז עם יאר<ן. נױ אין װאס אױפאעבוגג,
 פארטי/ די װאם ערשײנונג, פרײאאכע א

 אופד ארע אונטער פארטײדיגט װעאכע
תן אר־ די פון אינטערעסען די שטענ

^ געוויגט נײטער,  •מזזער• איר •וי
איעפיוס. און פאוויאחטעט

״אימיערמטאר/ אױס קדק
pH כוכאךץ. ױך גפריחטט

 #יאגד איעצימ ח^ס אי? עגגלאט• אז
ס^סטשריט^ «אנט יןאסוגיום דער װאו
סד9 ארנ״ט^ור ענגרישע די פון אד  יו

 נר^ד ^נער זץ• סיר דערװיסען ציעס
 אונזעחנ 1« סר א פאמןערטע. דאש

 קאמױ די יױ מסתסא^ ivt»viv< אעועד
o נױ^ באד^חמען זיך פאעגען גיסטען n 
ס• עג;רישען אינקען ^ ױנ ״ ד דיי  •ױר• ס

o סיט nirrn איצט ביז און סער n 
 סיעערס דער סון סמ ״אימועראטאד״

 n װי שגעל סוױ ענגיאגד. אין מגיאן
 תרסיחיט, ח^בען ארכײטער ענגאישע

 את יע<ןיזם טרײר-ױניאן פױרפערס אז
 קאמוניזם, ס^ספוחן׳פ- * מיט םסרנונרען

 סאר• זײער פאר^ורעז גלײך ער חאט
 ראס #אפולאריטעט. p^r אין טדויען
 לי;• דעם «יט געשעזזן איצט אייז זעאבע

 קוק. פיחרער אדבײטער טײנער סען
pip ר ג^ר איז און געװען איז  םיוד ת
 ענד איז ױגי•! מײנערס דעד יסון רער

 סע?רע• ױני.אן דער איז ער װאו #לאגר
 געװען איז פ-אפוי^ריטעט זײן טעד.
 אז מיטגיידער, רי צװישען ;רױס אזױ
 נאסען דעם געגעבען אי.הם האט מען

 אנעד שגעל אזוי .pip ״איכיפעראטאר״
 שפיאען זיו ^געהױבען ר.אט pip װי

 איהם זזאבען #או?אזען טאס?װעו מיט
 סראיגענומען סעסבערס אימענע דעע

in די v לעצטער דער אויוי ?א*. פון 
 ארבײטער סײגער די פח סאנווענשאן

 רודכ• בלויז גישט ער איז ענגאאנר אין
 קאג• דער םון טשעדמאן אאס געפאיען
 טרײר־יר רעכטען דעם נעגען ווענשאז

 אםילו איז ער גאר סטיטח, פי׳הרער ניאן
 רע־ אלס געװארעז .:עוױילט נישט מעחר

 םרײד• םון ראט נענעדאל איז לעגאט
?או;ס< ױניאן
 גישט זײנען אדבײטער ענגלישע ,ד

 פון נישט יעבען זײ • ׳אידישע. רי װי
 דער םיז נאד פראזעז, אבסטױאתטע
ט ײ מ מלי ױ  IPP סען איז לעבען םון ו

 םים נארעז גישט יאנג אויף י זײ
 רער געגען זזעצען און ־־אזען)■ם ראר^א־אע

 גליקען. צוגעז#נטע פאישע סיט יזדאז
איסיעהאטאר.* אויפ אאזא, #איז pip מד.

שסאסען פארשיידענע די אין אדכײפ סינדעד
 און ױטא אויסער שטאטעז, איע אח

 נעזעצלי״ א אײננעםיהרט איז װײאמינג,
 יאהרי־ מיגדער פאר עלטער מיגימום כער
 זיבען יאהר. 14 איז פינימום דער גע.

 םון עלטער מיגימום א האבען שטאטעז
העכער. און יאחר פופצעהן

 :ע״ א פאראז איז שטאטעז 26 אין ,
 װעניגסטענם זײז סוזען אינגלאך אז זעץ,

 מענען זײ אײדער #איט יאהר זעכצעהן
פאי:ס. איז ארבײטען

 אײיענד, ראוד מישיגען, טעין, אין
 מינדער־ א מוז טעקסעם און סאליסאדגיע

 פופצעהן װעניגםטענם זײן יאהריגעד
 צו ערלויבגיש אן קריגען צו ארט, יאהר

 איז מאנטאנא און אהײא אין ארבײטען.
 קאנעקםי־ איז און יאהר. 16 מיגיכיום דער
 מ־^פאטשר־ אינדיאנא, אי^יגאי, ׳תוט

 פענסילוױײ ׳יאר? נױ געבר»ס?א, זעטס,
 דער איז״ שטאטעז אנדערע סך א און ניע

יאהר. 14 מיגיפום
 געזעץ א ׳פאראן איז שטאטען 34 אין
 אדער טאג א ארבײט שעה אכט װעגען

 םאי װאך א אהבײם שעה 48 ביז 44
 שטא־ 42 אין יאהר. 16 אונטער ?ינדער

 םאי• ארבײט נאכט םארבאטען איז טעז
סערער.
 ווערען שטאטען מעהרםטע די אין
 םון םארשטאר?ט נאך געזעצ^ןן אזעלכע

 ?ינדער די םון װאס״םאדערען געזעצען,
 אײג־ שטאטעז, עלוי בילדונג. געוױםע א

 ?ענ־ אינדיאנא. קאליפארניע. שליםענדיג
 *u'p דאם פאדעיעז, מינעסאטא, און זעס
 אדער זיבעטען דעם געענדיגט האבען זאי

 שטא־ צעהן ם?ול. גרעמער קלאם אכטען
 שטא־ םינף קלאסען, dpvt םאדערעז טען
 נאר װ. אז. א. קלאםען. םימי — טעז

 דער אין םעהרסטענס שטאטעז, צעדזן
 pip נים איגגאנצען שטעלען סאוט,

םאדעחגגען. בילדונגם
 אז געםאדערט. ווערט שטאטען 2 אין

 שוין, ארבײטען וואס מינדעריאהרמע, די
 שולען. די אין געהז װײטער נאך זאלען

 אםענ־ געזעץ אזא טען האם יארק גױ אץ
 דאס אז געפאדערם, ווערט עם דירט.
או זאיל סינד  ,17 ביז שול אין געהז נ

י^הר. 18 כיז *נשטאט
 און אהײא אילינאי, ?אליםארניע, אין

 נע־ ווערט שטאטען אנדערע םערצעהן
 ארבײטעז, װאס קינדער, אז םאדערט,

 יאחר. 18 ביז שול• אין געחן וױיםער זאלעז
 םינחנרייחרימר א דארוי םישיגען איז
יאחר. 17 כיז לעתען זיד

 -mo •עגםילװײנת, קאנעתםיסום, איז
 -Hor אכט און גענראסקא םאטשמעםס,

 סינדעך- *ז געזעץ, דאם םאדערם םען
nr^ft •רבײנמן, געחזס װאס יאחריגי׳
י - — • pm vm װיממר י ^

קינדער. פאר פײסערס״ ״װאיירקינג
 די םון געזעצען ארנײטער די לױט
 םינדעריאהריגע וועז שטאטען, טערסטע

 מאנאטען זוםער די אין ארבײסען װי<ען
 pא םארטיג װערען זײ װי נאכדעם אדער

*fix װאיר?יננ׳׳ ארויסנעמעז זײ פוזעז 
 ״עמפלאימענם הײםט דאס פוייםערס״,

 םויר־ ״װע?ײשאן אדער םױרטיפי?ײטס״,
 םארצײכענם איז עם וועלבע אין מיטס/

 װערט עם אןן יאהרען »פיי?אגטס דעם
 םיזי״ צו םעהיג איז ער אז באשטעטיגם,

ארבײט. שער
 מינדער־ םאר םערםיטם״ *װאירסיגג

 ארויםגעגע• געװעהנליך ווערען יאחריגע
 ״עםפלאי־ אן באאמטע• שוי די םון בעז

^׳p'o^iyo מע:ט  אויזי געװענדט איז ״
 אן ווען הבית, בעל באשםיםטען אײן

 ער םארברעכט אז, דאם נעפם אנדערער
געזעץ. דעם געגען

 ארויס גיט וואם ׳באאמטער, ם?ול דער
 געבען, אכטונג דארזי םערטיפי?ײט, דעם

 זאלען חבית בעל דעם םון צוזאנעז די אז
 שעה׳ן, די וועגען געזעץ מיטץ שטימעז

 די אין ארבײט. םון באדינגונגעז און צײט
 אוג• סינד דאם מוז שטאטען מערפטע

 אין םערטיםיקײמ. דעם טערשרײבען
 ?לײנעם םיט׳ן מוזעז שטאטען אײניגע

 אדער םאטער דער םיטגעהן אפלי?אגט
אפעסון. אן אדער מוטער, די

 דער זוערט יארס נױ שטאט דעם אין
 דעם םון דורכגעפױזרס ע?זאמעז םיזישער
 ם?ול, דער םון אינספעתםאר מעדי?על

באםאיא יארק, נױ שטעדט די אין אויסער
 חאן עקזאםען אזא וואו ראטשעסטער, און

 םון באאמטע די םון ײערעז געמאכט
 אזא סון <*¥ייע • דעיארםמענט״. ״העלט

 צום וחנרען געש״סט טוז םערטיפי^יט
 גום איז סערםיפיקײטי אזא ה^ית. בעל
יאהר. אײן אייוי נאר

 סערטי• •זעלכע ײערען אילינאי איז
 סויער־ דעם םח ארויסגעגמבעז םי?ײטס

 עםײ םיז אחנר ססולם אװ אינטענדענט
 םון אויטארײאציא די האט װאם צעז,
באארד. םהול

 גיט וואט םוז׳חנר, העםישײר נױ pא
ח באקוםען סערמימיקײט, אזא ארוים  י

 דעם :דאסוםצנמצז דרײ גאך תרכ?וקען
 •*ססארם, • רעקארד, םסול ••ליסאנטס

ד ••ליתאגטס דעם םון רעסארד • אדער  נ
 צלסיצרס • סון ציעגיש i אין בורם׳

 סול• איז אי<יק#גם דאר אז אםױסער,
תמ און נארםאי שםענריג  אמ און ננז

ג סיזיש חי x ױ אױמװסיחחמ מ m x n 
־־ אוננמר ייר געםם ער װעלכע
י ״ י ײ יי די 1« גי
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רוםןןװ״ .p **. פץ
jvoip v װעסעס «ון m w די »וױס 

jn w n ,ירנײטער די װ«רנ« וױירו׳יןס 
r רי הרינען a w ה ײין יפרפו״ ײדיי  פי
m (■םיי y פחור ומתן סיט inmrBia 
inr»pyBW רער פז ? «וריק י»חר «a 

ט ליינ o «ו תו n ט  •11 סיר «ײג«ן )ד
ד קוקט \w װען נ«ר.  פארדינ• די חי
ס ;װיטע די שון ססען מ טי ס ח  אוג• אינ
 זופס *ײט רער אין פז סיר, ועחען זערע

ױידדמפ די ד וי סון ז טן רנ״  הפנען א
 אונטערגע־ •יון די טט זיינען נעמטינען,

 נטך נפר טריםער, ניט געװפרען מוננען
 ~i*b דער ז» יופ׳ןור, ev םיינט רײנער.
 בטקװעםיינ• די פ»ר *פמלט נרוינער
 סעחר נעסט טרגײטעד דער ויפס ס״טעז,

 ניט אױך ד*ס איז ארנייט? ז״ן פ»ר
 ,טטעריהעז דעו חפט טט רינטינ. ג»ר

 ספנטטלימר דער ם«תריי׳»פניסט/
 פעדעריי־ טםעריקען .דער פון ז׳פורנטל

 tv אויסנערענענט, ?ײנ*ר, *װ ?*ן
 לע־ אויף «רייז דורכמניט דער כאט׳פ

 זינט »יו פרטיפלען נענם״נױטװענדינע
 וױ סעהר עטויטס »חיפ;ענ«ננען 1899
«ינ • און *וױי  זײ־ םיי, *זוי מטי ח

 ארנייטער די פוז פארדינםםען די נען
 נע׳פםי• חרכמנים *ין פאבריסען די אין
 טזוי טטי דריי ײי סעהר עטװ*ס נען

 »י*ט פפז ארנייטער דער אז אזױ טיל,
 פינפטעל א םיט קױםען *ו “,אםארדען

 יאחר 29 סיט װי פראדוקטען, סעהר
 פארנרוינער דער *ז עס, חײסט «וריח.

 הע• די פאר אינעמײז, אין ניט, צאהלט
 ארבײםער דער װ*ס װ״דז׳טעס מרע

 פראדוהטען די ׳שאפען םאד נאהומט
 ניט, װען ווייל באנוןןט. ווערע! װעלכע
 ארם־ק• די אױף פרייז וער דאך װ*לט

 ׳טםײנען *ײט דער פאר נעדארםט לען
 םיל, *זױ <b® דריי אויר אםוױינינסטען

 נע■ װערט זואס העכערוננ דער לויט
 1נ* אפילו און אדנייט דער םאר *אהלט
 זי־ זיין םענט איתר וױיל םעהד, טניטעל

 נים ײעט םאנופעקט׳פורער דער אז כער,
 ידט־ אויוי מלט סעהר ״|p אויסלענען

 אויף *ורעכענען ניט און עועם דופוירען
o n דעם י1אוי פארדינסט סײן זיך פאר 

,אינװעסטטענם*,
 אר־ דער »ז םאהע, איז אםת דער
 דורב־ א■ ניט קיעעם בײ ;עםט נייטער

 קיין און םעחר, פארדינט ער װאס דעם
 גע׳פעהן. ניט אויך דא א:ער איז כס

 םאר־ םון געברויו פארנרעםערטעד דער
 חאט םאבריקען די איז מא׳שינען ׳פידענע
 אוביינמר דער אי אז סענליר״ נעסאכט

 די אי ײיידזשעם, בעסערע קרינעז זטל
* זאלען ■ראחסטען ם ל ע ה ר א ס

o פאסטען נ י ם ע מ ס י נ n פאר־ 
בילינער. נרויכער
 םא־ די אז — זז׳פגון, דעם אם פין

 זייער םון ניט דערליינען נוסעקםשורזןרס
 ארבײםער רעם גיבען זיי װאם קסעגע,
 אין לעבען, א טאכען צו םעהר אניםעא

 צוליב װאם דעם םון בדלות ניט ווערען
 נאר ניט נענאך, זײ, סענען סאנקורעגץ

 םארנרוי• דעם פון *רויס׳פלעאען ניט
ט  אונםער׳פיד נאנצען דעם קעשענע מר׳

 די און אטא< פון וױידז׳פעם די צױיעען
 םוזעז נאר היינט, נעצאחלט װערען װאם
 און ׳«רייז דעם פון ארונטערלאזען גאך

 — •ראפיטצ א טיט ארױם נאך קופעז
 ארע נעװאוםט האבען אלעם דעם פון

 אינטעחד אביםעל נאר זיך ה*נען וואם
 אןן ײײדז׳פעס םון םראנע דער טיט סירט

 אםת נאנצען חגם נאטידיציך, ■רײזען.
 אונזעחנ זױיל נעװאוםט, ניט םעז האם

 נאר־ זיינעז אינדוםםריעס די םון םיהרער
 ארויםצותוםען בעלנים נרויםע סײן ניט
 אויםזאגען, און עמנטליכקײם דער איז

״ ײאס  א ■ראדוצירמן צו הײנט האסט ז
 זײ האט עם ײפס ײיז פראדוקט נעװיסען
 אלנעםיינעם אן אבער םריהער. מקאסט
נעחאט. םעז האט נאנריף
 מען סאן אנע־ צײטען יעצטע די איז

 דער אין ענדעחננ נעײיםע א נאםערקען
 מװיםע פון בליה דעם אין טענדענץ,

 וױײ ארבײםער אױןי ארנ״טםנעבער
o» rn אצ־ אין ארבייטס־באדימונגען און 
 טגחנרע נאר אםט הערט מען און נעטייז,

 אר־ צװי׳פען בטציהוננען די ווענען רייד
קצפיםאל. איז נייט

iip■ אי. לואים םר. האט *ט v, דער 
 *BP אױ ט׳צעטבער דעם םיו ירעזידענם

 — עטאאםצן, םאראײנינםזן די םון סערם
 איז װאם ארנאניזאציע, »ן נאקאנט, ויי

 — ארנייםער, אין פארליבט ׳פםארה גיט
 יעדלימן דצם ביי רעדע א נעהאלטען

 ארנאגיזא־ בכבוד׳ינער דער םון טיטיננ
 םאר ארוים tn*nr טרעם ער װאו *יע<
 קאטיטאל צוויממז םיטארבײםונג דער
 ארוים זיך זאגט ער װאו אח ארנײם און

א»ן פאר און װייתמעם הויכע םצר  מ
 אין נאפצלפצתננ די אז טענליכקייט, «

 אלצס פארבחימן קאנצן זאי טרנעםיין
ג hr ידפדחױיט. יי ײיי® די תנ תי

ו ע י :

ד אין ירפמציר״ו ניט וץל א;  םעחר י
ן יי ער, ערקיערט סארנחינען, )VP מ
י י *י• י י  און םצנליר, נ*רניט איז י
j tטחיס נט »  :געדאנס ■■יקורסי׳צען ײ

 א״גגאנצעז גיט ph אדיטק״ם זמן ״כ׳
 תדער זמז כי און ״ניײ*רן| #•מוד׳״ט

 בא• ?אטפארט, יעדעז גיט נאדצט סענש
 װאס נױטווענדיגסײט, און ?װעמליכקײט

 עדפיגדוגגס־סראפט מענשריכע די נאר
 גיט מען ?אז דאן גי? #צוטדוכטען מאן

 אינערידאחקציע/ װעגען ר״דעז
ט איצט וױלען טיר  װעגעז דייחנז ד

 אוג־ געפירט חאכעז װאס אורזאכען, די
 אזא צו איגדוסטריאייסטען גרױסע זערע

 צו זיר סארחאיטען ?״ער pn ענדעדונג
 אר־ די צו און איגעטײה אין עוים דעם

 דעם איז דיגעז עס ססעציעל. נײטעד
 יע־ אורזאכען. ע?אגאטישע טיפע דא

 פאדט״ מעהר די זזאבען אנער דענפאיס
 וױיטערען א האבעז װאס די #געשדיטעגע

?  װי מעהר זעהען און זאכען אױף ניי
 גע־ •ראםיטען, גרעסערע צײטוױיליגע די

 העכערע װעגעז ד״דען שטאר? נומען
 און ארבײטם־צײט קירצערע וױידזשעם,

pn שװײ אתוםענטען זײערע פ-ין לױןי 
 אינטערעסאנטע ארויף דעחױיל מען

 און ■רײזעז וױידזשעס, גועג^ן סא?טעז
•ראפיטען.

 האט w* צײט סורצער א םיט
 גרויסער א וױליאמס, ח. העגרי אײנער,

 םארטראג » געהאימען מאנופעלטשורער,
 א איז דאס פאםײעטי, טעילאר דער פאד

 זעל־8 םון מעגעדזשערם. סון געזעלשאפט
 אונטערנע־ גרױםע פאדװאלטעז װאס כע

 זיך האט רייד זײנע םון און םונגען,
 םזל־ברכה די זואנען םון ארױסגעוױזען

 איג־ גרזיםע די צו גענוסען זיר האט
 ארוים זיך צײנט מעוזר נאך דוסטריעש.

 ׳רע:?ט מעז װאס ךאם אז רײד, זייגע פון
 אינ־ אונזערע סון ?אפיטאנען די אט אז

 װײםבלי?עגדע זעהר וײנען דוסטריעס
 ו׳וי זאתען אײן אין האלטען און םעשעז
 געשעםטעז, זײערע אנצוםיוירען בעםער

 כל *ז מעשה. אויסגעטראכטע אז איז
 צו נימ זײ צװינגעז ארבײטער די זסן

 זייע־ םאר אםילו אױםמןםערוננען, זוכען
 גיט זיך זײ רירען גוצעז, אײגענע רע
ארם. פון

 םיט רעדע ױי\ אנגעהויבעז האט ער
ווערטער: פאלגעגדע די

 פעקטארי אונזער איז װײדזשעם ״די
 יאחר 15 לעצמע די פאר זץ־ האבען

 ?אפם דעם צזראץ אבער םארדאסעלט,
 בײ אדםיקעל אן •ראדוציחנן צו איצט
 װײדזשעס הויכע די דאז. \ױ ליגער
 ארויםנע־ לאנד אונזער אויף זײגעז װאם

 סליחמה, דער זיגט מװארעז צװאונגעז
 מאנזפעסמשױ אז דעם, צו געפירט האט
 הוײ די װײל ביליגער, ?אסטען זאיל רינג
 געצײאונכעז איגז האט יווײדזשעס כע

 נעברויכען און םאשיגעז איעצושטעלען
 אדבײם די םאן צו ?ראםט ?סרישעעלע

 בײם געוואדען גמטאן פריהער איז װאס
חאנם״/
 אײנשפארונג די איז עם נדויס װי

 ברײננט פראדוקציע, םון ?אםם דעם אין
 די םון •רייז דער בײשפילען. •אר א ער

 *ן פראדוצירעז צו טאטעריאלעז רויהע
 מיט נעזוען 1926 איז זײנען אויטאםאביל

 האט ,1913 אין זױ העכער, •ראצענם 52
 זעלבער חנר םאר ערסיערם. םארד םר.

 אין װײדזשעם ארבײםער די האמןן צײט
 119 .אוי«י !עשמיגעז םעפטאדיפ זײנע

ר״ז זײטײל דער איז דאך און •דאצענט, • 
 און בילעצר געװארען אױטאםאביל םון
 זיעעז קאםפאני דער םון םארדינסטעז די

 איהר װײסט סלענער. נעװארעז נים
 סדא־ ארבײטער דער וױיל סארוואס?

 סיט װי פיל אזוי םאל 3 איצט דוצירט
 שטאיקערער א נאך צורי?. ׳יאהר 10

 אינרוסטהיזג שטאל דעד אין איז בײש$יל
 אוײ בײם שטעהט זואס איבײטער, דער
 פיל אזוי אויזי איצט דארט םהוט וועז,

 בײ און פדיהעד, ארבײםער 7 װי ארבײט
 םענש אײן םהוט ארבײט טײלען אנחנרע

 אזוי אםילו \m 40 םון ארבײט די אויןי
םענשען. 64 םון וױ פיל

 די אז איהר, זעהט בײשפילען די םון
 נע־ גאחניט איז װײתשעס אין העכערוננ

 וואס ■ראפיטען, פארגרעםערטע די גען
 און איצם., סאכען מאנופעסטשורערס די

 מאשינען די פון אײנפיתנג די כאטש
 •ראםימען, די פיל אזױ םאדנרעסערעז

 םאנר די ניט זיר י*געז םונדעםטוועגעז
Diyinwpjro פארבע־ די אײגצופיהרען 

 געצװאונ• נים זײנען זײ זםז כל סעתנגעז
 צו םודה ניט זיך שעםט ער און נעז.
 די םון וױידזשעס די אםילו ווען אז ךײג

 שטײ״ זאלעז סאבריס ױ'\ איז ארבײטער
 געשעםט צום ער װאלם העכער, נ^ך גען
חןרלײגט. גיט

 א איך חאב צודי? צײם א *םים
 וואס — ער, זאנם — געס*ן, םראכם
m װאלט n אוג־ אין וױידזאחגם די יחמ 

------------ pr^t סגדינמ וױיסאר

 חאב איך •י<? אזױ צוױי אױוי
 אױסבע• סעגליכע אלע דורכגדסטודירט

 איד און ״•יעגט״ אונזער pn סערומען
ר נין מ  ארום י^חר עטיאכע pn »ז זי
 1א •ראדוצירען סון סט8̂ דער לט8ײ

 איד ניליגער, געװארען װידער ארטיקעל
 דאדפען חאס טריט, א?ע די אסילו זעדז

 דערגריײ צו דאס אום ווערעז, געםאכט
 גאד איז נויט די וױ *זױ אבער כען.

 ארבײטעד די — גרויס גיט חןךווײל
 םאר• פארדיגען און טעד«ר גיט םאחגרען

 אד זיר <ו*ס צו טא גוט, סעז דיגט
 ״ער זאנס — כלל, א װײ< ? שטדענגעז

 א אײן שטעלט מען בעת דא איז —
 יאדור, אײז אין דארוי זי םאשין, נייע

 באצאהרען יאזזר, צװײ pא אטהעכםטען
 ארײגגעיײגט איהר אין איז עפ וואם

 אראם רעכענט מען װי נאכדעם געװארעז,
הוצאות. מעגליכע אלע

 צוריקנע• רער אויף אגוױימן יןיו אז
 אוג״ סיז ?אסיטאנעז די םוז שטא:ענ?ײט

 ריכטיגע א איז אינדוסטריעם זערע
 װײס דארט ענגלאנד. אויף אן ער װײזט

 דא. װי גוט אזוי םאשיגען וועגען מען
 די געורען ענגלאגד דאר איז םאקטיש

 איגדוסטריעילער אונזער ן1ס פיאנער?ע
 םאר־ גיט אזױ דארט איז דאך עפאכע,
 פאר• װאם מאשינען אילע די שפרײט
 װײ־ די וױיל דא, װי אדבײט, ^זפארען
 דא. זוי ?לענערע דארט זײנען דזשעס
 אג־ njnic^pyoi:8D דער וועט כעםער

yTC| אז ארבייטער, זײנע מיט ?אםף א 
 אן אויף גענוג פארדינען גיט זאלעז זײ

 ארביײ זאלען זײ ן,1יעבז אגשטענדעען
 םאר־ זיך אבי שטוגדען, לײננערע טעז

 אײנםירען מים קאפ א דרייעז שפארעז
 מאשײ אײנשטעלען אץ גײעם א עיעס

 מוזען װײדזשעס אז אוים ״װײזט נעז.
 מענשען, די אײדער שםײגען אפדיהער

 זוע־ אינדוםטרי&, די םארװאלטען װאס
 אין םארבעסערומען די אײנםירען לען

 עה ער^ערט -1־ אינדוסטריעם״, זײערע
 םון^עם בר^פיטירען אבעד זאל זוער

 פלן־ די צוליב זיך האט אונז בײ װאס
 די* םאתרעסערט שטאדק אזוי שינען

 נאטיר׳ציך, ער. פרעגט — מ־אדוהציע,
 איגגאנצען בארעכטיגט ניט דעם צו איז
 אנעדתעגט דאס םאנופעלטשודער. דער
אםערײ די האט דערפאר און • אייך. ער

 אויויםגזד לײבאר אזי ®עחגרײשאן סעז
 סא• איחרע איז לאזונג גײעם א שטעילט

 פע• די ארכײטסנעבער. רי צו דערוגגען
 — יאווגג, דער זאנט — דערײשאן,

 חעכערע צו טעהר ניט pw שטרעבט
 צו מעהר ניט שטרעבט זי וױידזשעס,

 ח. ד. װײדזשעם, רעאיע חעכערע כלױז
 פרײזען די צו פארגלײך pH וױידזשעס

 נױטיג זײ:ען װאש יראדותטען, די י1אוי
 העכערע צו שטרעבט זי ;?עבען צום

 װאם וױידזשעס וױידזשעס, פאציאלע
 פרייזעו רי מיט אי געמאסטען ווערען

 םארכרויכט, ער ĉוא יראדו?טען, אױף
פראדוצירט/ ער װאס דעם מיט אי

 גע־ דערגרײכט דערוױיל איז װיפיל
 ריכ־ דער pn ארבײטער די po װאחגז
 וױיני• נאך אז אױס, וױיזט עס טוגג¥

 עם אז הײסט, דאש גארניט. װי געד
צורי?. אויוי <עפאי#ז ארג איז

 םעדעדיײ ״אםעריקעז דעסזעלבען אין
 א םאר װאש אנגעגעבען װעדט שאגיםט״
 אר־ דעם שון אײג?ו:פט דער ■דאצענט

 אײנקונסס דעם םון אוים מאכט בײטער
 ביז 1909 יאהר סיז ׳לאגד גאנזיעז פון

192H, אז ארוים, זיך צײגט דארט און 
 אר־ דעם איז יאזזר עטיאכע יצעצטע די

 אזױ, געפאלען. באדײטענד חל? בײטער׳ס
 1920 יאהרען די אין האט שטײגעד, א

 ארבײטער דעם פון חל<ז דער 1921 און
 אלגע־ דעם םדן פראצענט 15 כאטראפען

 פון און ל»;ד, פון אײגהונפט מײנעם
 סלענעך, װערען אן עם הויבט אן דאן
 בלױז שױן עם איז 1926 יאהד איז ביז
 גאנצע » אויף מײנט דאס פראצענט, 12

 אוים זיך גלײכט און װײניגער, פיגפטעל
 נדוײ א איז עם .1909 יאהר דעם מיט
 איז 1927 יאהר דעם םאר אויב ped סער
 גע־ םארגרעסערט חי? אדבײטער׳ם דעם

װארען.
צײגט, עם — עס? צײגט זשע װאס

 ״ האם ארבײטעד דער. װאס דעם םיז »ז
 פארגךע־ יאהר עטלאכע לעצטע די איז

 אר־ די האבען װײדזשעס, זײנע סעדט
 אנגעשאטען דעם רורך זיו ?ס•1בײטרג*י

 צוגע־ האט ארבײטער דער און גאלד מיט
 אדעך בחיט, שטי?על א נאד תומען

 נויטווענדיגקײט, א םאר זארג ײײנעער
p.D p̂ זײז אבעד n איגעםײגער דער 

?לענער. נאך איז פראספעדיטי

 איחחן םיפ סענםער הערפ יוניאן פון מרפאלנ דער
העדפעדשאפפען יוניאן נײ־פארכינדעפמ

נױמאן. ם. םאולינא םרן
 עם און םײנע, גאנץ זײנעז היצעז די
 אין ארבייטעז צו סענשעז נימ זיך גלוסם

 pא ארבײט די אבער היצען, אזעלכע
 נאר• אן זיך געזזט םענטער העלטה ױניאן

 גאנץ איצם זײנעז דא?טױרים די און םאל
 נײ־ די םון זיך נעםט ביזי די ביזי.

 םיט־ זײערע מיט ױניאנס םארבינדעטע
 וועלכע םרײנד, און םאםיליעס גלידער,
 װאם געלעגענהײט דער םיט זיך באנוצעז

 ;yoip ?ענען צו זײ גיבעז ױניאנם זײערע
 מיט אינסטיטוציע העלטח ױניאז דער צו

געזונדהײטס־גסראבלעמען. זײערע
 םון שרים דעם אס שעצען זיי פון אלע
 אלפ זיך אנשליסענדיג ױניאנם .?ײערע

 ״דאס אינםטיטוצ'ע. דער אין םיטגלידער
 א פאר אויםגעגעבען געלט וױר?ליר איז

p נויטיגעז און נוצליכעז m,האט — ״ 
 גרויסער א םון •רעזידענט א ער?לערט

 װאס זאך בעסטע די איז *עס ױניאז.
 די םאר םאז גע?ענט האם ױניאן מײז

 צװײטער. א נעזאנט האט םיטגלידער״
 pa ״איך געזאגט: האט דריטער א און

 צו און דא?טוירים םילע צו געגאנגען
 און דיסיענסעריס און האססיטאלם םילע
 אזוי גע?ראגען ניט עמעץ איז האב איך
א/ ?ריג איר װי ײטpזאמpמערDאוי םיל  ד
 םיר הערעז וזײכתר און װײטער אזוי און

 דאס און ױיב־ווערטער, אוז אנער?ענונג
 ױניאן דעם םאר ארבײטען צו םוט צו גים

סענטער. דועלטח
 אין איצט ?ומען װאס די צוױשעז

 •רינ־ זיך געםינעז םענטער העלטה ױניאז
ײ־ ?אטערס, •ײסער ■רעסםעז, םערס,#  י

 לי־ עלע?טראטײסערס, הענדלערס, •זנר
 מאכערס, סיגאר •יינטערס, טאגראסערם,

 עלע?* ארבײטער, םעםאל האריצנטערס,
 א?זײ וױםענס ?לויר?ס, אםים טרישאנם,

 יאסעט טרײדס, םארשײדענע םון ליערים
 8PP ארבײטער, םילינערי ארבײטער, בוס

 אםאלגאםיײ מאכער, נע?ווער םײ?ערס,
 אםיס פאסט ארבײטער, ?לאדינג טעד

 מיטגלידעי־, ע?װיטי ע?טארס קלוירתם,
 אדבײטער גארםענט <ײדים טיטשערם,

 אז ערװארטעז, מיר אוז אנדערע; און
 װעלען אריבער וועט זומזגר דער אײחןר
 זיך וועיעז טרײדם,.װאס נאר צו?וסען
 העלטה- ארבײטער אונזער םיט באנוצעז
9םענטעד. m m

 ױנע;ד, ייאניר ?עמיס, ארבײםער די
̂,ipd זומער בארנארד ס?ול, מאנױםענט  

 קעםי׳אסאסיאײ־ ססוי זונםאנ םאדערן
 כאגוצט זיך חאבען וױיםער אזױ און שא)

םעדיסאל איס םצנטעד חאלטח סיסץ

 הא־ זײ אײדער סםײשאז. ע?זעמענינג
 ?ינ־ אלע זײנעז bdpp דעם םארלאזט בעז
 די וױ און, געװארעז עקזאםענירט דער

 ד% זיינעז געצײגט, האט ע?זאמינײשאן
 אין לײט חברה יונגע די פון מעהרסטע

 עס װי און, ?אנדישאז םיזישען גוטען א
 אכ־י םיח זײ אוי\* מען חאט אויס, וױיזט

 אויסװאקסעז זאלען זיי אז געגעבען סונג
מענשען. נעזוגטע

* * m
 דער אויזי זײנען װאס לעצטע, די %

 צד סענטער 1א זיד אנצושליסען ליסט
 ױנ- םארביגדעטע אנדערע די םיט זאםען
 און מעטאידפאלישערס די זיינעז יאנס,

 סענטער העלםה דער מאכער. סיגאר די
 ארגאניזא־ בײדע די אײנגעלאדען האט
 מעגליכ?ײם די האבען צו האםט און ציעס

 זייערע איז ם־טגלידער זײערע זזעלםען צו
םאמיליעס.

יונ״ דעם םון פלענער צו?ינםטיגע די
םאלגט: װי זײנען סענטער העלטה יאז

 העלטח א םון ארויסגעבעז דאם )1
 איצם איז דאס בולעטין״. *נױס סעגטער

 װאס םריינד, נײ^ די צוליב נויםווענדינ
בא?ומען. האט אינסטיטוציע די

 םון דינסט די אויםצושסרײטעז )2
 הײ• די צו דעפארטםענט מעדי?אל דעם
 םאמי• זײערע און מיטגצידער זוען מעז

 אין ?ומען צו שװאך צו זײנען ליעס
סענטעד.

 ?אכד שטאר?ען א אנצוםיהרען )3
 האבען װעלכע ױניאנס, רי צוױשען ®ײז
 ױניאן אן *נגעשלאסען ניט נאך זיך

 םארבײגע־ מענ, איך סענםער. *עלטה
 בילדיננם דער אז באםער?ען, הענדיג,

 דעי ווענען מיר האט ?אונסיל מרײד
 אדרעסירען צו געבעטעז אנגעיעגענהײט

 נעקםטעז זייער בײ ?ערסערשאםט זײער
 סיע־• די אז האפען צו איז עס און םימיג^

 נאכםאל- װעט ?אונסיל דיסטרי?ט םערם
ביישייל. זײער געז

בױרא, אנאליטעיז אז גרינדעז צו )4
 גענוצם ווערען װאס מאטעריאלעז, װאו
 אנאלי• זאיען טרײדם, פארשײדענע איז

 • װיר?וננ די וױסען צו כדי ווערען זירט
 ׳ םאר־ די אויןי מאבעז שטאםעז די װאס

םלײדס. די םון ארבײםער שײדענע
m m m

 בא״ האבען ײאס אנדערע, צװישען
 געווען זײנען אמסטיםוציע, די גוצם

 עלעק• די פיז יחגזידעגט וױלסאז״ פרענ?
 מול- דזשעס ;3 נוםער ארבײטזנר טרי?

)11 »”ו אויןי (אלוס
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 שטײננערנ און כעדענשסיין הויוש, פו אונײפעו
פאבױצױטע די פאד ״פרײהײס״ די פארדאמעו

שאפ לינןנסװעמןױער
 זיך תםען װאם קאאפערײשאניקעם פאר » םון םאםקע די אתנםער רייםען

 גע־ קאםוניםטישע — שאפ. דעם רואינירען געװאלם האבען ארן לינקע
 איהם הײםם און קאאפערײשאניק א צו בעיל און לאיער א גיט זינדעל

פושקעם. צדקה זײערע אץ קלאפען קאנען צו כדי דזשײל אין -.געהן

■ j yn₪k, V »׳ ג■ j
*י

 חוצפה, און ליגען םון פוסםער א פאר
 שסרדבלעטעל, סאטוגיסטישע דאס װאם

 צי םארגיגען זיך קעו *פרײהײט׳/ די
 םראנט• דעם אויף גײעס א םאר רואבען

 םאלגעגדער דער םון זעהן צו איז פײדזש,
 םון שאפ־ארבײטער די װאס פאסירונג,

 הא־ שטײנבערג און בערנשטיין הוירש,
 פון םאדטע דער אין צונעשי?ט אונז בען

 דער םיט בריף דעם געבעטען און בריױ א
 אונזעד אין םארעפעגמליכען פאסירונג
םאלגנ^ וױ זיך לעזם בריף דער צײטוננ.

:רעדאקטאר *זוערטער
 א פאיעפעגטייםנן צו אוגז ערלױבם

 און ליגענס די װענען םארדאםוגגס־ברין•
 געשדי־ אונז ווענעז זײנען װאס בלבולים

 שכזוץ־ ליגקען דעם אין נעווארען בען
 דעם אץ און *פדייהײם״, די בלעטעל,

*םאג״. אוכיפארטײאישען אזױנערופענעם
ײ אז זאגעז, םיר וױלעז ערשסענס,  ק

 גע• נים ״דיל״ p'P או;ז בײ האם נער
 א\ן שבת ארבײמעז צו שאס אין םאבט

 דעם אין געשטאנען איז עס וױ זונטאג,
 ארביײ צו און בלעמעל, קאםוגיסטישען

 דאלאר 40 פאר װאך א שטונדעז 45 טעז
 האלײ ליגעל די ארבײםען צו אױך איז

טײם. סינגעל פאר דײס
 געזאלם אוגז בײ יא האם ״דיל״ א

 די פצד איז דאס און װערען, געטאבט
 שרײער. אין קאפיאן קאטיסארעז לינקע

 אין ספעציעל ארויפגעקומען זײנען זײ
 באיעבא־ די םיט פארהאנדיען צו שאס
 וױלען זײ װאס נאבגעבען זיי און מים
 הער- דער אונטעױ זײז זאל שאפ דער אבי

נעדנדעל. קאםוניםםייפעז דעם פון עאפט
 סאמיסארען־ צוױי די זײנען געלוכיען

 גע־ האבען זײ ווען צייט א איז זזעלדע?
 r9»r אין ניטא זײנען טיר אז דעגקט
 אוץ דערזעהן אונז האבען זײ ווען אבער

 פאר א נעװאיפע זײ אױף האבען טיר
 םײץ גאנץ זיך זײ האבעז בליקען, בײזע

 פא,- ׳דיל דעם האבען און אפנעטראגעז
פאבען. צו פאייטפעטיגם ׳זיך שטעהט

 ריכטיגע• דעד צו כױר קוכיען איצט
 זינפאן*גארילאס, די פון נורא״ ״טעיטה

 צו בלעק־דזשעלס״ םיט פרואװען *װאס
 די םארדאפען צו ארבײטער די צװימען

 אנפאל בלוטיגען א םון איז *םרײהייט״
 די אויג״. אוגטעמעשלאגענע אן פיז איז

:אזוי איז דערםון סעעןז
 גע־ הײנט ניט אפאל, איז עאס דעד

 רעדזשיםטרירטער גיט א געײעז דצכט,
 טע־ האבעז װאס קאםיסצרלאך 4 צוליב

 אבע- עאם, דעם נעביאםט און ראדיזירם
 אױסנעניכטערט זיך האבע; ארבײטער די

 ?א־ םיר די װעלכע פיט ביאפס, די פון
 א'ץ םאר׳׳&יכור׳ט זײ האבען םיכארלאך

 זיך און pדעtr די זיר םון אראמנעװארםען
י םיז 3 רעדדפיסטרירט.  ?אטיסאר־ 4 י

 און רעדזשיסטרירט, אויך זיר האבען לאך
 ניט זיך האם *■רינציםיעלער״, א אײנער,

רעדזשיםטרירען, נעװאלט
״פרינציפיע־ דעם םון ״פרינצי•״ דער

n לען״ ro ,איזי»ר סיר זוילען — גיי׳פטײן 
- וױסעז, זאים  דעם, אין כא׳&זטעהט ־
 ארע םאר כאס צום געזאגט האם ער יואס

 פאכט ג״מ אז אױנע?, די אין וורבײטער
 ער »ז און ביליג זעהר ארבײס איבצראל

 האט ער יואס ־ט צ־ דער אין חאס
¥ נצארבײם  צנדערש, ערנעץ דדפאכ צ או

 נע־ נים ארכײט קײז איז מא• אין וחנן
pn,| םעגט 65 פאר גארםענט א נעמאכם

 א איזזם צו האט בא^זנבאס דער וחנן
 וועל אזוי װי םא אווי, אויב :געמאו זאג
ד  הע־ צאחלענדיג עקזיםםירען״ קעגצז אי

 גע- באס רעם ער חאם 1 ארײזצן םנרע
 עקזיט״ קענעז זא^ ער אום זא רט,ענטפע
 האבען. גים יתיאז קית ער דארוי גדחנן,
 — ניםא, ייניאז 1מײ ערממ אין ס״איז
 םענמ *■דינציאיע^נר״ חוזיגצר חנר חאם

אדתטער ווארפם.םעז איבעראיל ;געזאגם
■ ״ י י י ך י י .״ . . ״ . ״ .

מן ■kt שון ארנײםער די וחננ *  ה
אר איחם רג  נעסאכט אױפגמד׳פמם יי
 ער tv ניסאנם, «ר האס רייד, זײנע אויזי

ם ימרם  דעם תאיגירעז וחנם ער אויב ני
בי ׳*»«, ימיאז. די רואיניחמ «ו •

v איחר האם דאס t םאל »ייז ppvv 
m m יי ד«ם» נ רי •  קו־ איצם «ל«ו'.’.

ז סיר םימ נזדיכטע. ריכםינע די ז
י מ י ע ז ר נ  תאט ׳ .■ריגוײיפקי״ ח

.אשייפרחײ ײד מ י םי ײ ס יי ד די סי ח  אנ
קינ: סמוז קאחן, איוי פאםיסיידליר, ת

ױי ייז̂ד B9friwai TI osn D9 יי •
i« n fo i וױו סאתטננ

jיי-ייי a a r Lי י י  *w v w w m w. p

ר צונעגרײט נודערפאן, לאזאר און מ י  י
 זועסט 129 אין ^אפקע אפערײיפאז

 ?א. קלאו? ״האב גאמען ם׳ן1פי סטריט
 אין אזועה ער איז צייט זעל^ער דער איז
 אז דערצעהלט,׳ און פרײהײט״ זײז

 געפאכט האבען זינפאז און יטלעזיגנעד
 פון מײלער די או און *פש אין י<ד א
 און געעלאסען זײן פוזעז ארבײטער די

 הײז שט^עז׳ גיט פראגע ?ײז טאר בזעז
 אויםזעצונ־ קײן ארויסחגדען, ניט וואי־ט

איז שסלאםערײ דער גענען פאכען גען

סטייט־ א געפאכט עד האט אױד
 ?לי?ע אינטערגעיפאנאל ״די אז ׳פע:ט
 , טיטערפאז א דארטען ארויפגעיציהט האט
 ארויפגע־ דער אז איז, פאהט דער אוז

 דארטען ״עוין א^בײט ם״טעיפאז מי־לטער
צײט יאהר 5 װערבע

 איז פיטינג א ט1געהן האט ״טאפ דער
 א*ז ליגעז דעם אפצולײקענען באיפלאסען

 איגסטרואירט האט ניען ארן פרעסע, דער
שנײדזד איידז^ענם ביזנעם אינזער

 אםידײ״ אז פיט יג*אפ זיא ארױפצולופ^ו
מז ארבײטער ארע ווערנען אויף וױט מ  ו
 אפלײקענעז דעפ דורך און סײנען,׳ זיך
לינמנס. אגפפאױטעפמע די

 יטאפ אין געקוםען איז ״טנײדער װען
 געװעז״ ארבי־ימער ארע ־ניט גראדע זײנען ן

mtn קופערבערנ, ברודער טיצערפאן, דער 
 איבעדגעגופען נױפאן איזי אהבדודער

 אדבײ־ די נעגעבעז און אפידײװיט דעט
 אוגטערשרײבעז דך זאיעז זײ אז טער

 פריײ האבעז יטאפ אין ארע אןיף^גם.
 ״פדינציפיזד דער אבער געסײגם, מילינ

 גענוםען זיך האט קאאפערײיטאני?
 אקטאװע. העכסטער דער אױף זידלען

 איי־ שטיק דאס אז איז, פאקט דער און
 כיע־ ?אפוניסטישע די װעיכען פיט ׳זען

 גע־ דעם םיט האם איזי אז ^טרײבט טעל
 קאאםעריײ ״פרעציפיעלען״ דעם פפיו/׳ט
 ״פרינציפיעלער״ דער :אר האט ״טאניס,

 און ׳האפ אין גױפאנ׳ען איזי געװארפען
 דאס ניט דערבאפט ט״צערפאן דער װעז

 געטוי־ געװען איזי זיכער וואיט אײזען
אײזעז״ דעם פון געװארען טעט

גע־ דער אז אסת, יא איז זאך אײן
 און ארעסט, אן צו געפיזזרט האם *טלענ
 דעם געגעבען האט געזינדעל לינקע דאס

 צי ב"ל און לאיער א קאאפערײיטאניק
 אינטערע־ ס׳איז און זיך. פאדטײדינעז

 םוז פאםיליע די װעז זאך. א :אך סא:ט
 פעז געװאלט האט ״פרינציפיעלען״ דעם
 האט ̂טםיל דער אין קײס די סעםלען זאל

 גע־ ניט האראװיץ האכױפאר דער איהם
 איז עס או געזאגט איהט האט און יאזען

 געהן זאל ער געזיגדעל דעם פאר בעסער
 װי־ זײ וועלען דאן אז נדשטעות, זיצען.

 קלאפען צו געתנענהײט א האנען דער
פױש^. דעד אין

רעדאלטאר, ווערטער איז, דאם אט
n פוז נורא״ .סעמה די n פא־ מוםיגען 

׳שאפ! אונזער אין גיאס־אנפאל
 יוען אז אויך, זאנט ״פרייהײט״ די

 קאנ־ זײער אונטער געװען איז smr דער
 איר ײיל כער• געװען אלץ איז טראל

*גערעכטיגקייט׳/ דער אין איבעתעבען
 אןנטעײ געוחנן איז שאפ דער ותז אז

 אראפגע־ באס דער זזאט קאנםראל זײער
 אםילו וזאט םען און לײטע 8 װארפען

 זא־ און באס צום צוצופוםען נמוואנם גימ
 געויעז איז עם וחגן ווארם. א איהם נעז

 געסטאפט ר,א״ פען און יטאפ אין י<אס
 אבי־ געוואחנן איז םרײטאג און טעג 4

 ״•ריגציפיעלע״ די האבמן ארבײם^ סעל
 זא< םען צי באלעבאס דעם געםרעגם

 אין אגיטירט האבען און מבת ארײנסוכמ!
 געלאזם ניט און שסיק-ארבײט םאר עאפ

דיום. ״|p צאחלען
ר דער װעז געותז א<ץ איו דאם רי  ״י

טשזגר־ מזועז איז אײנשםײן ציאיעלער״

 ברודער דעריבער, אײד בעםען םיר
tv ,n^pvnm לעם דאס זאלם איהר* 
i n ’» j» riv B אין u n און צײםומ Vt?׳ 

 זייעיע םיט באקעגען אײנער יעדער ויך
 לינעגם. חוציח׳דינע

ט) מנ (אוננמרמציי
שע  ;ם׳מרםאן קופערגער^ יהו

 סעם חייסץ, ירחםיאל ווארשאווטהי,
 נייטעז שנײדער, איוי וואקםםאן,

כײשאראװיץ, פ. ײאלאך, ראםו/
>x ,נאלד, ה. װאל^םקי J ,נאל־

םילאך, ם. באניסאװםהי, םעם
םיטנצידער. pv. 2< — םענרעצ •

נוד• jo שאםער, j ,,םלאח־ינם? סעם
ftpv 10< — ליבאוױטץ ». םעז,

םיםנלידער.
 הא־ םמני״ סארנאנא באינא, מעניא

m נינלמא > xn ו טאתאגרא א  ן
— *>v« *

ןפןױדס שעהנעפ ניט ז
פ»ממןז ס«ל טמנעוזשער פאר ""״נאנהעט

 למנג־ פאלאקאף׳ס םענעדזשער ווענען רעדעס האלםען יוניאן לײבאר
 פון פארםרעםער - באװענוגג ארבײטער דער אין םעטיגקט י-הריגער

םיד פרעזענםירען און אנערקענוננ דיער אויט דריקען יוניאנם לאקאל
______ םתגות• כדמ פאימקאף׳ז

 אין איז אװענט דינסטאנ לעצטען
 אינטערעפאגטער אן פארגעהומען באסטאן

 מיט־ טעטיגסטע די םון צוזאפענהונפם
 םון לאהאלען באסטאגער די םון גלידער

 און םרײנד פון און גטערנעיטא:אליא דער
באװעגונג. אדבײטער דער פון פירער
 בײ פ$רנע?ופען איז פארזאםלוננ די

 באסט^ן:ער די װאס באנקעט דעם
 און קראוק דזגר פון באארד דזיטאינט

 פאר נעגעבעז האט ױניאן דרעספאכעד
 איז וועלכער פאלאקאוי, סאל םענעדזיטער
 נעזונט שװאבען זײן איבעד נעצװאונגען

 פאר טעטיגקייט זײן אויפנעבעז צױטםאנד
ױניאן. באסטאנער דער

פארגעקו־ איז אפיטײדס־באנקעט דער
 היײ דעם פון האל ־באנקעט דעם אין פען

 סטריט, עסעלס פון רעסטאראז, גרעיד
 איבעדגע־ נעװען איז האל דער באסטאן.

 די פון פארטרעמער דיי פיט פאקט
 און קלאוה דער פון לאקאלען באסטאנער

 געקומען זײען װעלכע ױגיאן דרעספאכער
 זײער אויסדרי^צן און געזע:ע:ען זיך

«איאקא^. סעגעדזיצער צו אגערקעגו;;
 האבען םארזאמעלטע די וױ !אכדעם ]

 •בא:?עט־ דעש בײ אונטערהאלטען זיך
 האט געװארען, פערװירט איז װאפ ^אפער

 דזשאעט דער פון טישערמאן :ײער דער־
 דעם געעפענט סילװערמאן, הערי באארד,
 װײס־פרעזי־ פארגעיעטעלט און אװענט

 פון טאאפטטא־טטעד אלס !אפדור דע:ט
אװעגט.

 זײן אין האט אטדור פדעזידענט װײס
 ארבײטער בלעטעל א אויפגעםי^ט רעדע

 גע־ און צורילן יאהד 30־25 םון גע^יכטע
 פאלאהא^ פאל װען עפאנע די עילדערט

 ױנעגד זײן מיט ארײננעװארפען זיך האט
 ארבײ־ אידייטע די ארגאניזירען צו פײער
 פעז װי דערצעהלמ האט אטדור טער.
 פאר פאלאקא^׳ן באטדאכט דעםאלט האט

 װעלכער פאנטאזיאר, א טרויםער, א
 דער םון ארבײטער די האז פען אז גלויבט

 פא־ ארגאניזירען. פאסע אימיגראנטען
 פון צוקונפט דער אין לאקאף׳ס^גלויבען

 נע־ אפדור האט באװענוגנ, ארבײטער דע•
 איהם האט באגײסטעדונג זײן און זא;ט,

 םיט אנצוגעחן ענערגיע '\M פוטה נעגעבעז
 געגען קאפף דעם פיט איז ארבײם דער

 פון איז יטעפער, סוועט דעפאלסטדיגע די
 אױס־ :אנדעם איז ארבײמ פאלאקאוי׳ס

 אינטעדנעשאנאל. מעכםיגע די נעװאקסען
 האט כבוד׳/ א פאר עס באטראכט ״איך

 טאאםט־ דער זײן ״צו נעזאגט,• אםדור
אװענט״. הײגטיגע; דעם םו] מאסטער

פרעזי״ דער װארענוױה, װאן דזיטאהן
 פע־ סטײט וזעםם2כיאפאםי דער פון דענט

 :פארגע־ װעיט לייבאו/ אװ דערײשאן
 ער רעדנער. עזײעטער דער אלס עטעלט

 ער װאס יאהר 25 די דורך װי דערצעהלט
 באװעגונג ארבײטער דער אין אקטיװ איז

 טיט איגטערעסירט שטענדיג זיך ער האט
 איג־ דער פון ערפאלגען און קאפפען די

 װאיר?ערס נארפענט לײדים טערנסאנאל
 באװאוסט גוט איהם איז עס און ױניאז,

 די און׳ פאלאקאױ ראלע א פאר װאס
 אינטערנעיטאנאל דער פון םיהרער אגרערע

 בא־ ארבײםער דער אין געיטפילט האבען
 אויס דריקט ער צײט. דער פאר וועגונג

 עעהנער אזא אין װאס באדויערעז זײן
 אינ־ די װי ארגאניזאציע םעכטיגער און

 דער ארײננעכאפט זיך האט טערנעשאנאל
 געװאלם האט װאס גײסט צושטערענדער

 םיל אזוי נאר איז װאס דאס םארגיכטען
 ער אבער געײאחגז. אויםנעכויט םיה

 וחך־ ױניאז דער פון פיהרער די אז האפט
 גע־ קאפף דעם איז ערםאלגרײך זײן לען
ארן עלעטעגט צושטערעגדען דעם גען

 צו צוריק איגטערנע״שאגאל די ברײנגען
 טוסטעד א געוועז איז זי װען ^יטוםע דער
פון ארגצניזאציעס ארבײטער אלע פאר

לאנד.
 דער פון אײדזשענט ביזגעס דער
 א. ױניאן, לײבאר סענטראל באסמאן

 נעססטער דער געוחןן איז גרעידזשעם,
 םון לאגע דער ווענען רעדט ער רעדנער.

 ווערם ער אםט זוי און בעאטטען ױניאן א
 םיטניידער ױניאן די םון סיסםאר״טםאנען

 ױניאן יעדען װאלט מען אז זאגט ער און
 נעלעגעגהײט א געבען געדארםט סעטבער

 כיזנעס א צײט שטיקעל א אױןי זײן צו
 געװאוסם זײ װאלטען דאן אײדזשענט.

 טים באצויגען זיך און איז ױניאז א װאס
 ער בעאםטע. זײערע צו חגספעלט טעהר

 םארלאזט פאלאקאו* װאס באדױערט
 ,iv זאגט צײט, דער דורך וױיל באפטאז,

 םיעגט באסטאז, איז זיך :עפינט ער װאס
 פאיאהאױ׳ן םים באראטען אפט זיך ער

 װעל״ איז אנגעלעגענזזייםעז ױניאן װעגען
ערפאהרוננ. םיל אזוי האט פאלאקאױ כע

 םארטרעטער די :אבדעם רעדען עס
 כדשער- זױינער, י. ױגיאנס לאקאל די םון

 סעקרע• מארין, מ. ; 12 לאקאל פון טאז
 ״.m ;75 לא?אל ־װאוסטער פו.ך טאר

 ;39 לאקאל םון טישערפאן שנײדער,
 ;46 לאקאל םון טיטערמאן לינסרױ, םארים

 ; 56 לאפאל םון טיטערםאז רײפאגד, הערי
 און 73 לא?אל פון טיטערמאן ספיגעל, י.
 .80 לא?אל םון טישערפאן םיטיטעלי, א.

 רעינ?אום םון טישערפאן פאקסי, פיםער
 פאלןך װעגען רעדט ,24 לאקאל כאכער
 אלט און לא?אל דעם םאר ארבײט קאף׳ס

 פרעזעגסירט אנעןעענוגג פון אדיטדרוק
פען. פאונסען א סיט איזזם עד

סילװערמאן, הערי אױך רעדען עם
 דזיטאיגט דער םון טלגערפאן נײער דער

 םריזד רעם פרעזענטירט װעלכער באארד,
 דזשאינם דער םון טיטערפאן ערדיגען
 דאלאר 40 מיט טאקכיאן, הערי באארד,

 באדאנקט םאקםאן• הערי און גאלד, אין
 םאלא־ װענען רעדט און םת;ה דער פאר.

 דער םאר ארבײט אונערפידליכע לאו*׳ס
 און קלאו? דער םון באארד דזעאינט

באסטאן. םון ױגיאן דרעפפאכער
 דער םון אײדדטעגט ביזגעס פאזען, י. .

 םארגעשטעלם ווערט ױגיאן, באסםאנער
 שילדערט ער רעדגער. נעקסטער דער אלס

 איז עם וועלכע אונטער אופשטעגדען די
 ארבײטען צו פאלאקאף׳ן אױסגעקופען

 און יאהר לעצטען דעם פאר באפטאן אין
 םיטגלי־ ױניאן געטרײע די אז זא;ט עד

 ער אפצושאצען. דאס וױ װײפען דער
 46 לאקאל זואס רעזאלוציע א פאר לעזט
 םאר״ פאלאקאױ׳ם װעגען אנגעגופען האט

באםטאן: לאזען
 אגגע״ איז רעזאלוציע פאלגעגדע ״די

 דער םון םיטינג דעם בײ געװארען גופען
 דרעסםײסערס דער םון באארד עקזעהוטיװ

 םיטװאר י״ װ. ג. ל. א. ,46 לאהאל ױגיאן
 16 אין ,1928 דזשולײ, טען25 דעם

 םיט״ די פאסס. באסטאן, סטריט, עסעלס
 באשלאםען אײנשטיםיג האבען גלידער

 ברודער צו דאגס אונזמר אויסצודריהען
 רעי םון פענעדושער פאלאקאף, פאל

 ארבײט טםע זײן םאר באארד, רזשאיגט
 ארגצניזירען צו טעםינקײם ערנסטער און
 מיד באסטאן. אין אינחטטריע גסm די

 װאוגש בעסםען אוגזער אוים אויך דרי?ען
 אי| זאל ער אז םאלא?אןי בחדער צו

וועחט. געזונט גיכען
.46 לאק&ל באארד עקזעקדםױו
טשערםאן, לינסקי, ם.
סמקרעםאר״. נײםאנם, ם.

1/גמוועזענעם דעם פרעזענםירם פאזען
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 *ון ערפינדתגען וױכםינםםע די םון אײנע איז עקס־לאקם
 םשאקאלאד-קמגדי, א אח דאם װיםענשאפם. םעדיציגישער חןר

 pt «לאץ דעם פארנעהםט און םאנען דעש חזגולירט וועלכעם
 לאקרעץ ביםער־וואםער, תנארכער, ביםער־זאלץ, קאםםאר-איד,

 אנ- טילע נאך און ■יללען, נעפארבטע אדער באצוקערטע פאודער,
 םאן, יעדער וועלכע פאר אפפיהרםיםלען אלגדםאדישע דעתן
אפשרעקען. in םלענען קינד אדער פרוי

 מך איז עם חרד. און דורך םשאקאלאד א אח עקם־לאקס
 אחן נעגען נאצױרליך און געלאםען וױרקם אץ םעם אין שסאק

קרעםאען. אדער שםערצען אחן םאגעךפארשמאפונג, םון פארםען

אייך. איכעחױיגם און חײנם כאקס א טרייעט
״׳ ־ריאג־ססאו^ אלי r« באפ^ v .cfiO און 26 40
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 ■אלצ״ ^ומציע. »? םים פצרזצסעיטע ן חנד םיז ליגשאןי מ*קס ^יעמאר

רעח tticnm כצדאנסט קאף | אין דאלצר 40םיט_ באארד דז^אינט
דער פצר בוודצנסם לינפאף און ,דלני

«לס ווענען רעדט און מתגח
באארד. דזשאינט חנר םון סעגעדזשער

 ווערט חצלפערין פרעזידענם וױיס
 חנתצר נעקםטער חנר אלס םאתעשםעלט

 װעגען שילחנרונג גענױע א גיט וחגלכער
 *יבעתעבענ- און טעםיגקײם ןאלאסאוי׳ס

 םצר און ארבײטער אידישע די םאר הײט
 כילד א מאלט ער אינטערנעשאנצל. תר
 און שא■ סװעט דעם םון יאהרען די םון
 *ר־ ענעתישע די נים וחנן אז זא:ט ער

 אר־ די <ואלם פא^פקאטס רי פון נײט
 די צו חנרגרײכט נים באוועגונג בײטער

 עהרען מיר םארבעסערונגען. איצטיגע
 אײנעט געזאגט, ער חאם אװענט, הײנט

 ארבײטער קלטסםע און ערשטע די םון
d אויפגענוטען האט װעלכער פיהרער p 

 דער פון פארבעסערונג דער םאר קאםף
 אוכד די ווען צײם א איז לאגע *רבײטעו
 םאר עתסטע די געײעז זײנען שטענדען

 כין איז ער און ארבײט ארגאניזאציאנס
 זײן אויזי טרײ געשטאנעז טאג הײנטינען
 זזאפגונג זײן אױם דריקט ער פאסטען.

 ארבײטער די װעט צוסונםם דער אין *ז
 די כיז פראגרעסירען םעהר נאך באװעגונג
 װאס דערצו דערגרײכען װעלען פרבײטער

 םאל- חײסט, דאס בארעכטיגט. זײנען זײ
באפרײאונג. עקאגאםישע שטענדיגע
 ילײענט קרײמער םרעזידענט זוײס

 אב. סע?רעםארי םון טעלעגראפעם םאר
 םון ;אינטערנעשאנאל דער םון באראף,

 רער םון ידײרעקטאר די לאסקאםב, םיסס
 ?אנטראל, סאגיטארי אװ באארד דזשאינט

 סטײט לואיס, בײקער אלםחגד םון און
 םאציצליסםישער דער םון סעהרעטאר

 װאס באדויערעז זײ װעלכע אין פארטײ,
 באנ• צום צמןן1ק געקאנט ניט האבען זײ

 גצםיזזלען זײערע אויסדרי?עז און העט
 פרעזידענט װײם פאלאקאף. ס. םאר

 רעדע הארצינע א :אכדעם וזאלט קרײםער
 באס־ אין טעטיגקײט םאלאקאף׳ס װעדײ

 געװען איז ער װאס צײט דער םאר טאן
 ױניאן. באסטאנער דער םון םענעדזשער

 צו אנעױ?ענוננ זײן אזיס אויך דריקט ער
 טרײד אין לעהרער זײן אלס •אלא?אוי׳ז

 שנעלע א איהם װיגשט ער און ױניאניזם
 םים איחם פרעזענםירט ער און ערהאלונג

שטעלען. שעהנעם צ
 אײדזשענט ביזנעס אויך רעדט עם

 צרכײט םאלאקאןי׳ס װענען םאראביטא
 װינשט ער און ױניאן באסטאנער דער םאר

 װײטערדיגער זײז אין ערםאלג איהם
םעטיגגןייט.

 ױניאן חנר ראחגר, ע. חשארדזש
 אין םעסעדזש א צוגעשיקט האט לאיער,
 האם ער פארזואס באדױערט ער וועלכעז

 אויס־ און בטנסעט צום ?ומעז נעלאנם נים
 •אלא?א!י׳ס ם»ר אנערלענונג זײן ײיסעז

*ױפםואונגען.
 דאן שטעלט טאאסטםאסטער דער

 יאלצ־ סאל אװענט םון גאסט דעם פאר
זײ םון אויםגעטםען זוערט װעלכעד קאוי,

o צוערשט כצדצגסט קא^ n דזשאינם 
 חאט סען וואס בכוד דעם מצר באארד

 װאו כאנקעט חןם טיט צונעטײלט איזזם
 vלt םיט םחנפען דך טמאנם חאט ער

 םארזײ ער און ױדאז, דער פון סרײנט
 שעצען. שטענדיג עס וחןט מר אז כערט

 דער םון עגטווי׳קלונג די דאן שיידערט ער
 אזיסגע־ האט ױ מי אילטעתע^געל,

 די .םאר ב*רמגועען םעגשליכע שעמפט
 ױני^נס אנדעחנ אייד זומלמ ארבײטער,

 זיתרע פאד דורעעפירט נאכרעם חאכען
 לאנע רער יועלען רעדם ער םיסגאידעו.

 דורכצױ אויסגעקלמעז אים ס׳איז <ואס און
 ער װאס צײם למצטער דער פאר לײדען

 ״געװיסע פון כאסטאן אין זיך נעפינט
 גע־ נאר װאלטען וועלכע ;ארכײטער׳

 און צוזאםען איחם מיט שסעחן דארםם
 דער פון אינטערעסמן די פאד ארבײםען

 חגרסאנען זיך *ר טלעגט ױגי^ן.
 דער טאר לײדעט זעסאן טחןז. ודפיל
 אויך אז נאשלאסעז וזאם ער אזן ױגיאן

 באלײדײ די פון טײל א ליידעז םעג צר
 פיהרער ױניאן די וועלכע םים גועען
 םוגדעסםוועגמז, און נאגעגענט. ׳ וועחגן
 גע־ דערגרײכם םיל גאך איז ער, זאגם

 אוםגינסםיגע די אכםענדיג גיט װאדען
 םאר״ די וועגען חגדט ער אוםשטענדען.

 וזאט ױניאן די װאס םאדערונגעז שײדענע
 האםט ער און געװאונען צײט דער פאר

 *רבײטעי■ די װעיעז צוסונםט דער אין אז
 ױניאן די צו קאאפעראציע זײער געבען

 םאר מעהר םיל דערגרײכען און פיהרער
 אינ״ ארבײטער די םון םארבעסערונג דער

טערעסען.
 הארציג האבען םארזאמעלטע די

גע־ זיך און רעדע פאלאחאוי׳ס אפלאדירט
 פרײנד״ זעהר א אויוי איהם םיט ?ענענם

אוםן. ליכעז

ס מז שערם ס ! m פיד
m .ױ. נ. ל s ױםמערקזאם J א

אונזערע t» אבט, אין נעהסעז צו נעכעטעז דינען מיטנצידער די

ן א ש ק ע ן ם ע ג נ י ט י מ
װערעז אםנעהאצטען וחגאען

אנ, ט אב ם מ ע ען3 ד ט ױגוםט, ו ער 7,1928 א ט אדיג ענ װ א
:חןלס *אלגזננדע די איז

 סטרים. םע5 איסט 210 האל, נעטהאװען אין — טאון דאון
ם ע ארל  םםרים טע106 איסם 62 סענטער, םאציאליםטישען — ה
ם ק #נ ר  עװ. װאשינגםאן 1681 צענםער, רינג ארנײטער אין — ב

ױל םטריט. סעקםאן 219 לײםעאום, לײבאר אין — בראנזו
 אז באשלוס, דעם אויוי םיטנליחגר אונזערע דערמאנעז װילען םיר

אײנ־ אםװײניגסטענס מיטינג סעקשאז א אםענדען מוז מעםבער יעדער
 בא־ דעם אויס נישט םאלגען וועלכע יעניגע די פאנאטען. 3 אין מאל

.$1.00 מיט װערען שטראםירט װעלען שלום
ױניאן. די םארשטארקערען העלפט און םאסען אין קוםט

גרוס, ברידערליבען םיט

װ טי עקו ד עקז ר א א אל ב ק א שערס) 9 ל םיני ) m .װ נ. ל
......*-----*‘“4“,י** דאומי««י לואים סעל. רעק#רדיגגקאהעז, איזידארםענעדזעער. קוירצפאן, נילאלאספמזערםאן.קאופמאן, לואים

ה ױניאן אין ט ל ע ר ה ע ט ענ ן II | ס 0ין י 5 נ ו י . ם ע ד מ י ט ד י o ן8ש s p g p p?
)n 9״r «ין (אלוס

 םאכערס סיגאר די פון סעקרעטער האצ^
 עפי, ב. מארםיז און ,144 טםער ױניאן

ױנ־ עלעקםראטײפערס די םון פרעזידענט
יאז״

:ער?יעדט האבען מענשען *ל? דיזע
 בעסטע די איז אינסםיטוציע דאזיגע רי0

̂ובען םיר װאס זאך, אנטדעקט״. ה
* * *

 דירעקטאר פוײים, בג דזשארדזש דר.
 געהאט האם סענטער, העלטה ױניאן פון
 סא־ מנטעלפריק אין אפתח קורצען א

 און צוריס דא שיין איו ער ניטארױם.
פריהער. וױ בעסער םך א פיהלט

 דענטאל םון טשיוי פרײם^ מאסם דר.
 אװעפנעםאהרען אויך איז דעפארטםענט,

 םאקס דר. וועקיישאן. קורצען א םאר
 אנגעשטחננג־ אז זעהר נעהאט האט •רײס

 שםי• א כשר םארדינט און יאהר ביזי טען
װאקײשאן. קעל

 אתאניזיר• דער פון םיםגלידמר אלע צו זיר ותנדעו םיר
o חאבען וחולכע שיך הויםען צו ארבײטערשאםט טער n 

 אינוױיגינ־י ?ויל, דעם אויוי ױניאן אונזער םון שטעםיעל
ר זױל, סטער ת o אויזי א n בעטען םיר שוך. מון לײנינב 
tn שיר, סויםען צו ניט אײך ^ o אם זצהט איהר o n 

אױגצן. אײגענע אײעויע םיט שטעםפעל יתיאן

ת א י ט ו ה ב ו ם ש ר ע ק ר א ו װ א ױ ױ
י םי■ «לי«וײ*עד1®  לײבאר אוו *עדעריײיאן אםעייקין מ

םטםם. באםטאן, םסריט. םאםער 246
בעין ל. םשארלם צאוולי פאליס

סעקרעמאר־פרןזא. גצנערפל גיצנעישל־ירעזידןנט

ר ע ם ײ נ ר נ א נ י ר
 ראדיקאיעו שםארקפםער אק גרעםטער דער ןןין

וועדםג דער אולף ארדען ארכײםער אידישער

ibם אג ט ר tz — ו jB oo joooM 
ר חנ לי טנ ד  83,000 — נ

ם ע ש ם ענ ר 740 — כ

או  רינג ארג ו
ז\  מ»נס»נאן י
יאל»ט*טס און יאגו

 אול־ ךןו »יו יינג *רב דאר
ן צאנסאו «וי י  אידײ דאר י
גאװאגווס ארנ»יסאו יחנר

*,%־

ר ע ר ד ע ט ײ ב ר ב א ער איז ױנ ר ד ע עגינ  אידײ אי
ער ען, ש ם װאם ארד א ם אן ה ע ענ ע  סאניםאר■ אי

o r ר א ע ס &אמ«טיװ דינ ער. סאנ טגליד נד

*יי «נ *ון ןןיטער אין •רײגגעטםען װערען םעםכערם
.VIT «

ך ׳יייםט םיסגליד, «ײן נאדגיט אתוו אױנ נ *יײי י י י

אא» אן מאנחנוו ייך אאא
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ם נ ע ר ע ל

קלאזקם m דרעסעס פה פרעסערס
ם אײערע אן ואגט ע ם א ט םײער דער אז ב מןנ ט ר ^ פ ע ט ד א  ה

 װערען ניט טאר װײער־ברעפזלאו קײן דאם געזעץ, א •נעמאכט
 םזז עס שטאםען. ברענענדע אנדערע אדער האלץ אויף צוגעשלאגען

פײער־פרוף. דורכאױם וײן
 װעלוועם פרעסען צו םלערnוױיעד־ב n*nw אויםגעםיקסט האבען םיר

 פארםםענם.n םייער on םיז םארלאננ on נאד ריכםיג בעלױוייע איז סלאש
 אויןי צוגעשלאגעז זײנעז װעלכע סטײלס, אלטע די שאפ אין האט איהר אױב

 װ*ם איהר און נעזעמ נייעם on נאד םיקסעז איץי םאר עס םיר \vm חאאץ,
אינספעסםארס. סײגע םון טראבמא יןײז ה$בען טם

ך פןןרקײ*עז פיר לײכאר־חגיןןיםשע:*. Dp *ון רולס נייע די נאך םטיםזןרם ייי
םארקעפ^ אין םאשינס םיגקינג בעםטע מ אוץי חאבען כױר

מעריקען ױ ש א א ט און פל ע עלוו ארד װ םב ע אני סר מפ א ק
6661 און 6650 אשלאנד םעיעפ^ן יארק, ניו עווענױ, פינפטע 821

ג ןרדערס קסונ«וי י » י •.trum ו
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םהוהל דעױינינג טיטשעל
m ^>'ס*נ trn v, נארטינס^ פאר ליידים און טיײחנר פינחנר אין סיםזנם
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w p צז.«ממ צוהערען ניפ דד טאר 
העצעס סקעכ אוז wsgft שלום

 װערעז ערלױבט נימ װעלען און ניט טארען סקעבס און מניאן־ברעכער
שלעזינגער בר. דערקלערט ױגיאן, קײן פיהרען צו

 אז יווײזען, מוז מען ארבײטער. די םאר I •אד * דארט און דא נאך טליען עס
 מע; אז און אםט אן םאר םעהיג איז מען קאםוניסטישען דעם םון האלעװעשקעס

סחעב־ חאםוניסטישען דעם פון בראנד,
 צאנקען האלעוועשהעס די גמזינדעל.

 געזינדער קאםיםארססע דאס און שױן,
 אױםגעבלאזעגעם זײער פון סוף דעם זעהט

 םאר־ איז פייער דאס אז זעהם, םײער;
 א װי םארטריבעז איז זי »ז ;<אשען
 בכײ באװעגונג ארבײטער דער םון §עסט

 ;בםרט באװעגוגג ױניאן דער פיז אוז
 אױסנעזוכש געזינדעל דאס דעריבער דןאט

 מיט וױל און בלאז־זא? *לטען אן ערגעץ
 א נײ דאס אויןי פאנאנדערביאזען דעם

״שלום״־םאנעװרע. אלכדנײע
 דעש אויםבקאזעז אין צװעלן זײער *

 זא״ עס אז איז, םײער א*שט*רמגנדען
 חברה די אז טליעז, ביסעל א נאך כאטש

 שטישע. א נאך האלטען סענען זיר זאל
 נאך רײםעז צייט דער דורך און צייט

 מא־ זירעס און קלאוק דער פון שטיסער
 אלן נארעז ביסעל א נאך ױניאן, כער

 אױפהאלטעז ארבײטער, די םאךבלענדען
 מיס םארבלאנדזעטע הײםעלע א זיד ביי

 אפשטיפעז ווידער נאך אןןי און גליח^ר
 מיטגלידע^ םארםיהרטע די װען צײט די

 בא״ און באזינונג זײער צו סוםען ,װעלען
 םארםיהרערישע א איז דאס אז גרייםען
 L••* די.איגטערנעשאנאל אז און באגדע

 ארײ:; איצט איז און באוינט באנדע די
 צו ארבײט <ןאנסטרוהטי\ועו אין ־געטאז

 •W זײגען װאס איביעז די באזייטיגעז
 איגדוס דער ם*ר ױגיאן, דער םאר ליך

 באזו:־ ארבייטער יעדעז פאר אוז טריע
אינדוסטריע, גאנצער דער איז ךעף

 םארשטאנעז באלד איז סקים זייער
 עאעמענט פיהרענדעז דעם מון געװארעז

Sר ע  דענקעג־ יעדען pc און ױניאן ד
 אח םרוי, און ױניאךםאן טרײד דעז

םען װאס װאסער קא<טע א מיט
 טליענרע זײערע אויף ארויםגענאסעז האט

 געפאכט צוני^טט םען האט האלעװעשמעט
S נײעם זײער מלום־םאנעװרע, נײע 
 איז ?יצאנג א םארשפרײטעז םוז ססים

 װעט צוױי אדער װאך א נאך אז םארקעט
. ״שהום זײ מיט מליסעז םעז

 םון מאסקע די און םהימם זייערע
 געװא־ אראפגעריסעז איז חברה דער אט
 דרעס און ^^אוס יעדען בײ יזעצטענם רעז

 האט װאך לעצסע מיטיננ. ױניאז מאכער
 פאר אדרעסירענדיג ^לעזיגגער, ברודער

 ײאבא עסזעחוטייי לאסאלע שײדענע
 35 ,10 ,9 ,2 לאקאל װי — םיטינגעז״

 הא־ די *זוי וױ אנגעוױזעז — ,48 און
 ניט־נעדער־ * אן םיהח^איןום םוניםטען

 םי היין װאם םקעבערײ שעגדיליכע מע
 צו נעװאגט ניט דאם װאדט סעם־באנדע

two. די אזוי וױ אגנעװיזען האם ער 
 רר אין םעםער א ארײן ׳טטעכט באנדע

m ױניאן מאכער דרעם און ?<אוש די 
 באריהםען צו חוצ»ה די נאך האבען און
םאטען. פארברעכערישע זייערע םיט זיר

 דאש טוט באנחנ ?אםוניםטי׳מע די
 װיאעז ער׳עםענס, : ippyny צװײ צואיב

 אױױ ױניאז. דער אין עמטער די זײ
 זיי אז דאס, חײםט מאםע־גיעון •ראםט

 זיי זוכעז צװײםעגם, דז׳טאבם. זוכען
 םאר־ צו ׳ציום־םאנעװרעם זייערע דורד

 קאטוניםטי׳טע םון נעץ » סורײטץן
 םארכא* *ו און ^אהאל יערען אין .<ינם״

tva זייערע אין סאבט די אםא< וױדער 
חמנט.

דא־ די םאר׳טארייטעז דעריבער אם
 אונטער׳ןוטויעד זייערע איז חברה זינע

 װי כדי, .של\ס", ווענען ה^אגנען 9*ל די
 פארבלענ־ *ו נעזאנם, אױב׳מ האבען םיר
 די םארטוםלען און פארט׳צארען *ו דען,

ארבײםער. די םון םוחות
ות־ און ש^ום־קאאנגען איע די .ווענען

 םסעבישע סאםוניםםימע אלע די נען
 אמעםיי־ נאנצער דער ווזןנען און סע׳שים

 גע־ עלעזיננער ברודער האט <אמ נער
 איע די אויױ ערסילערוננע! היארע סאבס

סיםינגען.
 ברוחור האם — סאנומנעאז, ,די

 ארויסנעיא־ האט — נעזאנט, מלעזיננער
tpt וועיכען אין סאנימעםס, א dp ווערט 

y' *ז נאזאנס, n s םרײר אין ארנייםער 
ipp ארײנסוסעז t'«c םי־ די ױניאן. רער 
 tnw איעטען, סאר ipdw ברײם זײגנן חנז

 םיי־ ■אייםימע זייערע װאם אונםערמײד
 םאכם ױניאז די «ײן. גים tp>«t נוגנען
 נים, קאנםראקט קײן איינעם םים *כער

rs וועס ד t r t r  i n n איינעם ts ,אסס 
 רער אין אריינקוםען נאר ojm ר9 אויב

ימי«.
 יונ- s איז גאאססער • 1זײ ts .אזס

1« no ,n r זײן יריומר s .מעטבעל 
D in  tie ise סאר סאן unאיז יוגיא! ־

•W• יל •t

 ױנ־ דער צו געםרײ און איבעתעבען איז
 אינ־ די וױרקיױ מײנט מען או און יאן

 האב איך ארבײטער. די םון טערעסען
 ן%ב איר אז געזאגט, אײנמאל ניט מױן

 װאלטען קאמוניסטען אםילו דאס זיכער,
 ױניאץ דער אין באאםטע זײן נעקענט

 סוסען זײ אז באװיזען, װאלטען זײ אויב
 צוברע• צו ניט און איהר דיגען צו אהין
איהר. כען

 ניט אבער מײנען קאםוניסטען
 װאס אז ׳איז םילאזאםיע זײער דאס.

 װעלען ״ ארבײטער די םארצװײםעלטעד
 טרײבען זײ דאס װעט גיכער אלץ זײן.

 דערםאר םײנען זײ רעוואיוציע. דער צו
 ױניאנס די אין מאכט די ארײגצוכאפען

 ילאנ־ אין ארבײטער די ארײנ?ןיע#עז און
 אויס־ און אױסםוט^ען און סםרײהס גע

זיי. הונגערען
צוצוהע־ לעכערליך דערםאר איז ״עס

 װאס הילאנגעז פוסטע אילע רי צו זיך רען
 מאר־ אין םא^פרײטען סאטוגיסטען די

אן אײן לןעט.  :סלאר איז ז
 ניט סענען םסעבס און ״ױניאךברעכעד

ױגיאך ערלויבען ױגיאן. <ןײז םיהרען

 װניאן א אין באאמטע זײן צו ברעכער
 איבערגעכען זאל מען װי אזוי פוגסט איז

 װאס חױז, דער םון ^ליסעל דעם גנבים
 נאך חאב איך בא׳גגב׳ענען. װילען זײ

 װאס ױגיאן א פון געהרעט ניט קײגמאל
 דער־ באי!״ ״נוד : סקעב א צו זאגען זאל
 פארדיגסט דו סקעב. א איז ער װאס םאד
 באאסטער באצאחיטער א װערען צו נאך
 םאר* און סקענס !סקעבערײ דײן םאר

 םארטרי־ און םאר^פיגען װערען רעטער
 געזעמזאםט אנשטענדינער יעדער םון נעז
 נא־ קײן םאר גיט זײ מאכט םעז און

אפטע.
 צױ ניט זײן דארןי ארבײט *אונזער

 אדער קלאנגען םאל^ע צו זיך צוהערעז
 יעדער אגיטאציעס. און ססעב־וזעצעם צו

 מוזען צוזאםען איע און אונז םון איעער
 אר־ צו דרײװ דעם אין ארײנװארםען זיד

 ױך אײנצו^טעלען שעפער, די גאניזירעז
 ארבײ־ אלע אז זעהן צו אנס,6קאגדי׳ן יאן

 איז צעבען א מאבען קעגען זאלען טער
 נאר װערען געטאן טען דאס און טרײד.

 אלע־ םאר ױניאן איין ױגיאן. דער דודך
 שעהנע, די אױםלעמןן צוריש זאצ t םען

 ױג־ מאכער דרעס און חלאוס מעכטיגע
 אויס־ און באשיצט אימער האט װאס יאן,

 די םאר באדיגגונגען בעסטע די געהעםםט
ארבײטער!״

 שיועזיגגער ברודער האט רײד די אט
 מי־ לאיזאל קאםערס דעם אויף גערעדט

 זעל־ דאס אונגעםעהר און מאנטאג, טינג
 גע־ ער האט• װערטער, אנדערע איז בע,

 מיטינ״ עקזעהוטיװ צאהאל די בײ זאגט
 םענע־ די םון סיטינג דעם בײ און געז

דזשערם.
בײ האט דובינססי װײס־פרעזידעגט

 03*09( קיאר יד1* סיטינג קאטער דעם
מ די צו סטעיוגנ זײן  *לום״םיג^וד *
קאםוניטטמן. די פון רעס

 קאמוניסטיסע רי םיט טלום *חײן
 ?*״rV( ניט װעט םאררעטער און ססעבס

 tiM — געזאגם, ער חאט — װעחנן, סען
tt1) T טאחנן ארבײטער די t ^  n*D |91י

 װאס קײנגען בלאפערימע די פון טומלען
פארספרײטעןן״ קאםוגיסטען די

י י נ ו ד ס נ ע ל ײ א

רעסמראנפ ס*שעל
 אויסאן .v םרם. און לױױי ם. םרס.

•רא«ט.
טיס זיכער זײן װילם איחר אוינ

ען א אק מ ש ע שען און ג  פרי
ט ציי אל ע און מ מ ע ענ  אנג

ט פ א ש על עז ׳ ג
דעם באזוכען א־חר םוזט

רעספוראנט םאשעל
 םטריט טע32 װעםט 2959

עווע. רײצראוד האר.
ע על עג ס ר ער א און דינ  אל

ד ר א ױרט ־ עדע צו םערו צייט י
 נעדעריננס און נאנסעטען פארטים,

אטענדעט. •ינסטאץ־

ג נ ו נ ר א װ
ר! ע כ ^ קג או ר ק

 פארםוםלקן צו ײו8 זוכען וואם הפסר־יוננען די פון ווײכפ
!ױניע״ ״®מוניספישןו 8 םיפ מפ די

 האבען װעלכע הפקר-יונגען, קאםוניםםישע די
 אינ־ קלאוק די ארימגעשלעפט• יאהרען צװײ פ«ר

 און םטרײק דזשענעראל ־װאכיג;ץ24 א אין דוםטרי
 םא־ זייערע און קלאוקםאכער טויזענדער רואינירם

 באװיזען װידער לעצטענם זיך האבען םיליען,
 ארײנ־ זײ צװעק דעם םיט קלאוקמאכער די צװישען

בלאטע. נײעד « אין צושלע#ען
 הלאוק דעם אין ארום איצט זיך דרעהען זײ

 אונשולדיגע םון ארױםצונארען טרײען און טארקעם
 דרײםינ־םענטיגע און דאלאר דרײ קלאוקםאבער

 קע־ װאם אבער די ױניע׳. ,קאםוניםטישע א פ«ר
 חברה יענע פון רעפוטאציע טרויעריגע די .גען

 צוזאטענ־ האפען זײ װ«ם דאלאר פאר די װײםען«ז
 איצטי־ דעם םאכען צו אױף געהן וועט צושנארען,

 נאך קלאוקםאכער די פון לעבען פינםטערען גען
פינםטערער.

 נים איז שארלאבאגעם קאםוניםטישע די ם«ר
 דאם כאםעם די גענעבען חאבען זײ װאם גענונ
 » םאל *װײ ארבײטער דיםטשארדזשען צו רעכם

 בעסםע די װאם גענוג, ניט איז זײ פאר יאחר;
 פץ נעװארםען ווערען טרייד אונזער פץ םענשען

 זײ פאר ;דעצעםבער און דזשץ יעדען שעפער די
 pe ארױםגעםריבען חאבען זײ װאם גענונ ביט איז

 געםאכם חאבען ארבײםער װאו שעפער, די םרײד
 אעעםילם פלאץ זייער אץ לעכען אנשםענדיגען אן

םאר שקלאפען ארכײטןןר װאו םוועם־שעפער, כדם

 נע־ ניט איז זײ םאר ;װײדזשעם קלענליכםטע די
 האבען װאם קלאוקםאכער, טױזענדער װאם נוג

 קלאו־קם, בײ אפגעארבײט יאהרען בעםטע זײערע
 אנדערע אין ארבײט זוכען געחן איצט םוזען

 םיט םענשען םאר איז קלאוקם כײ װײל םרײדם,
 — באקוטען; *ו דזשאב א שװער האר גרויליכע

 די םאכען וױלען זײ גענונ. ניט זײ םאר איז דאם
טרויעריגער. נאך ערנער. נאך לאגע

 םיר דארפען קלאוקמאכער םאםען גרויםע די
 םאםען נרויםע די װײל װארנען, ניט זײ געגען

 באצװעקען הפקר־ױננען דיזע װאם גומ צו װײםען
פראפאגאנדע. םקעב זײער םים

 גע־ זײנען װארנונג םון װערטער עטליכע דיזע
 זײנען װעלכע קלאוקםאכער, װעניגע די צו ריכטעט

 אץ פארדארבענהײטען די םים באקאנט ניט נאך
̂  אץ חברה יענער פץ שארלאטאנםטװא די םיט

\ :םיר זאגען זײ
ר ע ד ױ ר ב ע כ א מ ק או ל ט !ק ר ה ע ך ק  זי

ט ל מי ע ק ען די פון ע ױננ קר־ ט ?יץ i הפ ענ  ם
ה׳ די צו ר ב ײך װילען וואם ח ך א א ר נ ה ע  ט

אינירען ט קײן !רו ענ * די צו ס א ט  ש#רל#
ם, ע עו װאס נ כ ען זו ב א ר צונ ר ע ט ײער אונ  א

ץ ענ ט ם ד ק ם און ע ע ץ ד ענ ט ס ד ק  פון ע
ײער | י !®*מיליע א

יונפו מום8ם ריפער אוז ורעס םסױר̂ג סלא̂ו כאארד חמוינם
ל א אנ ש ע רנ ע ט ײדים אינ ט ל ענ ט ר א אירקערם נ אן.. װ װני
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1®SXBf £ ] L J K j y ^ J Sח . די י ר ע עפ ער א—ש ד ױניאן טריי לי טג ח מי אר  צײגען עס ד
ױז ט נ ל רװע ט מ ג ע ט ^ר ר ט נ ט, מי א מ ט מוננ די א טי ער די פון ש ט ײ איבערא*ל. ארב

י חאט ײאך לעצטע  נאארר דזשאינם ו
 סאטפײן דױם s אנצופאננעז נאשלאסען

 ער• — יארי) נױ אין שעפער אלע אין
 די ױניאן דער סאר שאםען צו שםענם,
 ארב״סם• איחרע םאר םיטלען גויסינע

 װי ניס, יאר IPP ױניאן » װייל צוועקעז,
 ארויסשיקען קליקע, שאטוניםטישע די

 א גאםען. די איגער פושסע־הלא«ערם
 קערפעײ םאראנםװארםליכע א איז ױניאן

 אױןי אוישפיחרען יך1 םוז זי און owe׳
wtw .הכנםה איהר אוםן ooip אײן פון 

םימ־ די פון דױם םון נעםליך קװ»ל,

 וחך ממיפע ספמציעמ
 r פאר םשארםער 8 נען

 זל נעםפ לאסאל ױפער
רגײפ8 דער צו

 טון םוער ױניאן אעעזעהענע פיער
 ®#רשםע־ * און שטעדם *נדערע

 דער אין jל אװ ט. א. פון חער
קאםיטע.

 דעם אויגוסט םאנטא^ ^ומענדען דעם
 באס־ די װ*ס ה*םיטע, די וועט טען,27

 צו באשטימט ה*ט קאנװענשאן טאגער
 טשאי־ * וועגען םראגע די אונטערזוכען

 ריפעי־ םאר לאסאל באזונדער א םאר םער
 איהר אנפאגנען יארס, נױ אין םאכער

ארבײט.
 א\נ• געטי דארםעז װעט סאסיטע די

 אינדוסטריע־ *( םון םראגע די סערזוכעז
 שטאנדפונסכ *רגאניזאציאנעצעז און לעז
 אױםםאר• און אויםהערען געגוי װעט און
 װאס שטאנדפונסטען און צדדים אלע שעז

 אין םראגע דער אין פארװיסעלט זײנען
 אר־ די וואס װאכען «אר די פון םארלויף

נעמען. דארוי בײט
 ברידעד די םון באשטעםט קאםיטע די

 לואיס לואיס; סט. םמ גילבערט, א.
 םון רובין דזש. קלױולאנד; ,םון םריענד

 שיקאנא. םון נאװאס ם. איז םילאדעצםיא,
 לײבא״ אװ םעחגרײשאן אםעריחעז די

 םון םארשטעהער א צושיממן אויך וועט
 םיט צוזאםען ארבײטעז צו ױאשיננטאן

 דיזע םון נאםעז דמם קאטיטע. דעד
 אין *נאנםיחה מיר וועלקן פארשטעהער

גוםער. נע<ןסטען אונזער

 םארזאתט וחןרט דױס די דורך גליחנה
 ױניאן; דער פון זײט םינאנציעיע די

 טאג״טעד די געטאן װערט דױס דורסדי
 ױניאן; דער םו) ארבײט רוטינע 1לי*

 געזא״ וחנרם טעססעס און דױס ח דורך
 ױניאי די וחנלמנ םיט םאנדען, מעלם

 םאג־טעגליכצ נױטיגע, איהחו אן םיחרט
 װען םאל אין אױך און קעסםע, קלײנע

 דער ם*ר קעטםע גרויס^ נויטיג זיעען עס
 דער ם*ר טרײד, םוג׳ם םארבעסערוגג
 אונזערע םון יאגע דער םון םארבעסערונג

םאםיליעס. זײערע און םיטגלידער
 ספע״ — ױניאן די צוױיטענם,-חאט

 * םון .באשלוס דעם טיט איצט, ציעל
 צד געצילט — דױס־דרײוו, ספעציע^נז

 צו כדי ״׳י-אז דער םון כח דעם מעסטען
ניםטיגע די וױרקט עס וױיט וױ זעחן

 םין און חםקר־ױנגען די םון פראפאגאגחר
 און חפקר־ביעטעי קאטוגיסטישען דעם
 אוםפארטייאישען כלומו־׳שטען דעם םון

 ארבײטער. די םון טוחות די אוױי ״טאג״
 צו באריכטעז םרײד םיט סעגעז םיר און
 *ז ״גערעכטינסײט״, דער םון יעזער די

̂ו;־ םון — טעג, «אר ערשטע די שוין  ם
 דעי־ ווען אויגוסט, טען20 דעם טאג,

 שױ« איז — אנגעהויבען, זיר האט דיײװ
 זיײ רעזולטאטען, ערפאלגרײכע זעחז צו

 םרא־ גיםטיגע די *ז כאוױיזע דא שוין נען
 די אויף ניט װירקונג קײז חאט פאגאנדא

ארבײטעה
 ד/ װאס דערםון סומען באוױיזע די

 מים אױוי נעםען שעפער די םון ארבײטער
 אלן א״דזשענטס ביזנעס די חגסיעקט

)13 ז״פ ווויןו (אלוס

פארדאםט טשערםאן־םיטינג גרױסער
/ױדע ״סקעב קאסודםטישע ד /

ױיזען םשערלײם ם לאננ שױן איז װאם ענםוױאזם. זעלםענעם א ארױם ו  ני
ם — נעווארען. נעזעחן דענ חןזי שלעזיננער, װײם־פרעזידענט זינםאן, •

ם װײם םקי ירעזידענ שער אח חבמ  םיט .אויפנענוםען נאגלער םעגעח
 קײן אונז פאר איז קאםוניםטען די פץ כאשלום .דער — אװאציעם.

ם, נייעם  אװעק־ םענשען װאקלענדיגןו לעםאן א נענעכען ס׳חאם נאר ני
 פרעזידענט ערקלערט האט ,“באדען געזונםען א אויף זיך צושםעלען

ר — זיגםאן. םי  װאם םקעב־כאנדע, ארנאניזירטע די כייקוםען װעלען ,
ט ױניאן*, די צוכרעכען וױלען אח קאםוניםסען זיך רופען אנ  ברודער ז

תן — שלעזיננער. ע  זײ האבען אױםגעשעפט, זיר האבען םקיםם .ייי
 און אינםערנעשאנאל די איז ױניאן אונזער ;ױניאן נײע א גענרינדעט

דובינםקי. װײם־פרעזיחןנט ערקלערם בלייכען׳*, טײער אונז וועט זי

ט ל א ה ®ארצײכניס אינ

.28 גוםער ,גערעכטיגקײט״

גײעם. .2 זײט
 — *רב'י» דער בײ דחנסםאכער .8 זײט

ספיאמאז. דזש.
•אציז. jo — גײצם ל«יצר3«יי»ד זײט  *•*זיייע ביז *טאלגאסײשאן *ון .5 זײט

 קלאות״ * ווײט; א. .r — ױגיאניום
 קלאוק־ אלםער tM — קאםעדיצ ם*כער

םאכער.
עדיפןריצל^ .6 ײט1

 דער פון פואפלצסצן ױגיאן .7 ?ײט
— ppwmp •ft אויירוף in יואלי 

יענאראל צױן
*ױ ;וױאננטמלד

ײיצי יון קלאוקסאגצי קלױול^ךער 8 זײט
m ־־־־ מגייז r 
ל קי י — י לי נ מ ‘ lit & זײט

א
״״״

 ברייענט אין םיסיננ םשערמאן דער
 נעװארען אפנעהאלסקן איז וואס האל,

 א*ן ־ אוינוסס, סען15 דעם םיסײאך,
 א\ים• נאר ניט זיר האס האל, נרײענט

 ער־ וואונדערבארען s םיט נעצײכפנם
 ־pprti יעדער װאם זינען דעם איז םאלנ

 אנ־ נעוועז איז האל נרויםען דעם אין לע
 האס נאר שאפ־סשערלייס, םוז נ«^י?ם

 זעלסענעם םים אױםנעצייכענט אויך ויך
 איז װאם ענסוזיאזם, אן — ענסוזיאזם

 נעווארען נעזעחן ניט לאגג לאנ^ שױן
 ניט אױך און םיטיננען אזעלכע אויוי
סיטיננע!. נרעםערע אויןי

 jpd15 דעם םון סיסיננ סשפרסאן דער
 איז ווערז םארשריבן זיכער וועס אוינוסס

״ דער םוז בלעסער חיםטארישע די  אי
 ייאיר־ נארסענס לײדים סערנעשאגאל

 מיטינ:. אויםנאחםם ts dps ױניאן קערם
s  DPs ^םיסנלי־ די װפלכען י1אוי םיסינ 

 שטײ באנײםסערספ די תרך האמז דער
 בא־ רסרעסער8שאי־ם זייערע םח סומעז

ts  ,fytnf נרינתננ דער דװך p t דפר 
p'S’tsss זיי באםרייפן םספב־יוניאן T t

 און נידערנעשלאנענהייט זײער פון איצט
 דערסרישענדעד טיט. וױנטען םרישע אז

 אנזאנען נײע םיט װינטען סוםע!, יוםם
)18 ««« י1«ו» («לום

 ספױי־ סאום זונפענפ
 חעמדע געװינען סעדם

 שפונ־ 40 ון8 װײוזשעס
װאד רנײםם8 דינע

 בײ שוין שעפער יוגיאן «לע כטעט
 ניט-יוניאן גײע 12 — ארבײט. דער

 ארגאגי- — ארגאניזיר^. שעפער
 אנ״ וױיטער וועט ארכײם זאציאנס

 װײם־פרעזידענט ערקלערט געהן,
 פונ׳ם פיהרער הױפט גרינבערג,

# סטרײק.
 זײנען אויגוסט, םען7 דעם דינסטאג,

 סלײ- אינםענט און קאוטס אינםענט די
 * אין ארױסגעגאנגען ארבײטער דער

 בא״ שױן האב^ן מיר וױ — סטרײק,
 און ״גערעכטיגקײט״ דער אין ריכםעם

 מעל• צופרידענהײם מיט מיוי סענען איצט
 ױניאך םריהעריגע איע כםעט אז דען,

 4 םון אויסנאהםע דער מיט — שע«עד,
 סאנםע• * אפ נאך האיטען װאס שעפער,

 װײס• און זיגמאן ■רעזידענט םיט רענץ
 געסע• שוין האבען גרינבערג, םרעזידענט
ױניאן. דער םיט

באצעבא• די םיט סעטעצםענט דער
 צװײ״ א ן1ם באזיס דעם אויף איז טים

 2 גאראנטירט װאם *גריםענט, יאהריגען
 * און האטערס די םאר רייז א דאצאר
 ארביײ איבעריגע די םאד רײז א דאלאר

ארבײטס• שטונדיגע 42 * שא■ אין טער
 1א דאן םון און ,1929 אויגוסט ביז װאך |

 שםונ• 40 די ווערען אײנגעםיהרט וועט
ארבײטס־װאך. דיגע

 םטוײיפ פון צײט קורצער דער ״דורך
 אר־ צו םםרײס־קאםיטע דער געלונגעז איז

 שעיער. ױניאן ניט 12 נײע גאניזירען
 אײנגעםיהרט איז ער0שע נײע די אין

 און ארבײטסישטונדען זעלבע די געײארען
 ם*ר וױידזשעם די אויף רײז * דאלאר 3

נלײך. אלעמען
 דער גרינבערנ, ידענט1רע8וױיס־ װי
 ערקלערט, סטרײס, םון םיהרער הויפט

 וואם ארגאגיזאציאנם־ארבײט, די װעט
 ארױה• דעם אין אנגעהויבען זיד האט

 k םאר אנגעהן נאר סםרײק גערוםענעם
 םיל געלינגען וועט עם ביז צייט שטיס
 *םילו און ארגאניזירעז, צו שענער מעהר

 ארגאגיזאציאנס־אר• די אויך װעט ד*ן
 שטיי• נארטאלען * אויף אנגעהן בײט
גער.

 נעפױיען לפען8 םױינפ ססמנעױי מםוניסםישע
זערבםםטארד באנעהן פו דטיפנלי װניאן

 אםנעשװאכט, איז ױניאן די װי צוזעהן ניט קען ער װייל לעבען דאם דך נעםט
ױניאן״ די זאל לעבען לאננ — שאפ. אפען אן אין ארבײטען נים קאן און
 קוםען םיטגלידער ױניאו פון עולם גרױםער — צוואה. לעצטע ױין איז
 מעשים קאםוגיםטישע די כאקעםפען צו שװערען און לויח זײך צו

תעתועים.
 ?יאוק־ דער םון היםטאריע דער אין
 נאך *ונעקוסען איצס איז ױניאן םאכער

 ײאם נעשיכטע, בלאס שטוינענדע א
 זעלבםט־ s םיט פארשריבעז זײן וועם
nsoםח ־ tPD>s ts, איבעתענענעם סריי

jtpppdot אזיפמערס^ם!
ױסער א ענ גר ט ײקערם «ון מי ען אמ דרעםמ פ אררו  פ

ען אןיןפ געװארען ט ם עק אך נ װ ט װענד, מי ט א ס ױנו ם א ע  ד
, ן ע ט ט אץ מ ענ ײ אלל, בר ע42 ה ט ט ױ ט ע6 און ם עװענױ. ט

ט מ ע !צײם איז סו ד ענ ענ ר ײט ב ײ װעלען טראנען צ  ב
ען ם ר ר עןנ ת דפדנג ד ענזםען נ ױטנ װערען ®ארהאנדעלט און א

ן ער ױ « חר ער טון *י אן. אונז יתי

 לאסאל םון מעמבער * ױניאז־םיםגליד,
 *לט אומגעבראכט זיך האט װעלכער ,35
ױניאן. דער פון בויאונג דער םאר סרבן א

םארקו־ םלעמנן ®אסירונגען *זעלכע
 אין צײט רעװאלוציאנערער דער אין מעז

 רעװאלוציא־ ארעםטירטע װאו רוסלאנד,
 דאפ צוזעהן סענען ניט פלעגען נעחןן

 *נדעי־ *ן אויוי *ײניגען אדער שםײםען
 איז םיטקעםםער זײנע אוםז ברוטאלען

 אזעל־ באורעגונג. רעװאלוציאנערער דער
 דעם םון םעהרםטענס ױינען מענשען כע

 ברױ װעמען אויף םענשען, טי« אײדעלעז
 שלעכט זעהר װירקט רשעות און טאליטעט

 דאם ויר נעםעז און נערוחןן, די אויף
 דאזינע די בעען •ראטעסם *לם לעבען

האנדלונגען. בעסטיאלישע
 זײן טים האט ראלגיק סעםױעל

 וײן צו ארויסגעוױזען זיך זעלבססםארד
 סקע־■ די און םענשעז, 1טי דעם אט םון

 קאיי n מין ארבײם ברעכערישע בישע,
 גאװיףקם שםארא זעתר חאבען םוניםמעז

׳ CI ?ײ• אויוי (אלוס

\


