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מיטינגס.
װיו, ראדזשקר לו הפיז נאופילד ארסור און ביללימפןז דזש. מ

מטיסע אומפ^דסייאישע
 איז מאם םיטיננ, טישערא״ט שא« דער

 םיטװאר אעצטען נעװארען #*נעהאאטען
 געװען איז ׳ח*א װעבםטער איז *מענט

 דעם צוליב וועט און ערםאאנ גרױםער א
 נעזוא־ גערוםען איז ער וועאכען צו צװעק,

 דער איז באדייםוננ גרױםע א זזאבען רען,
ױניאן. דער שון נעי״״כטל
 צו געװארען נעח&עו איז טיטיננ דער

 עאעהשפן טשעראײט שאפ א ערװעהאעז
 סאא ערשםען צום װעט װאם סאםיטע,

pe חרכםיחרוננ דער איז באםײאיגעז זיך

 אאקאא די צו באאטטע שאר װאהאען די
 נאייבען שױן טסתדא װעט און ױניאנם,

א*;סםיטוצ*ע. ױניאן שטענדינע א
 אנטשאפםע- שאעזינגער׳ס ■רעזידעגט

 די שון עהשנות דעד נענעז שנמאמנ נע
 םארברייטוננען זײנע און באאעבאטים

 אויםנענוםען זיינען זיי נענען יואמוי צום
 און פארםרויען נדעםטען מים׳ן נעןוארען

באגייסםערוננ.
 ארויס• חאט ענטוזיאזם נאזונדערען א

וואנמאן׳ם ידעזידענט װײס נעמפען

הל קאמוניסטישער װינ ױק״ ש  אץ ״סם
ך פ«לט טױיד דרעס ר קראך 8 מיט ח

 ארונםערנענומען ז*י האבע; טרײד אין ארכײטער טויזענד 40 העכער פון
 שעפער 6 בלויז זײנען שעפער אם»םיאש»ן 400 פון — .1200 העכםטענם

 שיצען צו װאך דער אױף פיחרער ױניאן אלע — אין.םטרײק׳׳. ארוים
דרעםםאכער. די

 סטריי?, שוױגרעא קאמוניםטישער דער
 אזוי מיט םיםװאר, הײנטינען איז װאם
 •ראסאאםירט רעסאאםע און ואםש פיא

 טינוט ערשטע דמר pe איז נע\וארען,
 די pe דורכפאא. איבעראשענרער א 1*

 םאכער, ,דרעם טויזעגט שערצינ העבער
 םםר״ס אין אראפנענאננען זײנען
ארבײטער. הונדערט צװעאןי קוים

 ארו־ די אין און םארשעט דרעם אין
 םטרייל דעם קײצער האט נאםען, טינע
באםערסען. נעסאנט נישט

 װאם ת*$ם, סאענעת עטאיכע די א־ן
 םאר םארמרײט ח*מן האטוניםםען די
 נע־ אםשר זיד חאמז סטר״קער̂נ די

 •שוין מענשען, טויזענם «װיי א םונען
 אאע טיז פ^םוניםטען די מיט צוזאםען
■ \ ' - טדיידס.

#אסױיכניפ אינהאלם
.8 גוםער ״גערעכטיגקײמ,

̂טע. «»י־סריערלײ« .2 זײט  קאמ
 חערי—נאריכסחגז mnp w»fFn .3 זײט

װ»נדער.
 אזנווענ״י י. ־— 17 ל«ק*ל iir גײעס .4 זײט

<ע*יל• m — 82 ל*ק«ל «י«ן טאא.
מאן.

 קממויןאװ♦ ס. — wmw ײיװ, &. זײם
דווכסיז״ as קווחין, •. ריממ׳ ס

עדי^רי^סד •6 ײט1
לעבען) mw \\g (בילד קימימס י■ ?ײט

מער. ז. .־־־־
 —80 לאקאל ייז «ריגע וױידמז די .8 וײט

 י״ל» יםאלגאםײ^ן גינגאלד; דוד
ווייס. — ו:י«דסקװער״י״
im קאונהי̂ל דרעס נײעס: .9 זײט p 

 געגען ק«וס«ײן 4npiMrn מי* רעגץ
«כרדוור»נ«

,to trn

 װעט פעברואר, טער6 דער סיטװאך,
 םון טאג דער אלס װערעז םארצײכענט

 קאמוניס״ די װאט פיאה, נרויסער דער
 אידײ דער אין דעראיטען האבען טען
 אםערײ אין באוועגונג ױניאן טרײד שער
 סוןי פון אנםאנג חןר אאס א\יך און קא
̂ו״ די אין ^ופאזיציע־ױניאן דער םון  נ
 קא־ די פון נידעראאגע די טריידס. דעא

 דער װי גחגסער םך א איז מוניסטען
 גע־ עס זזאט זײערער ונאr נרעסטער

 גע־ עם האט װער ערװארטעז. צו װאגט
 ?זװאך אזױ זײנען זײ אז זאאט.וױסען

 זײ װאס טרײד, א אין אהנםעכטיג און
 םעסטונג, זײער פאר באםראכט חאבען

 האט װער ״סטראנג־חאאד״? זײער פאר
 טרײד א אין דאם װיסען, געזאאט עם
̂שעםטיגט 'זײגען עס וועלכען אין  די בא

 די זאאען ״כאווערטעס״ קאםוניסטי^ע
 שענדאיכע א?א כאפען סאטוניסטען

מילה?
 די האמז לאנג װאכען און חחןןים

 אויוי און ■רעסע זײער אין האמוניסמען
 וחד געבאאםט און געטוטעאט םיםינגאן

 איג׳ם רעװאאוציע גרויסער דער גען
 גע• חילוי צו זײ איז צס םרייד. דרעס
 צר ותלכע צײטוננ, טעםעני די קוםען
 «רע- קאםוניםטישער דער םים <לײך

 קאםוניסםישען דעם !ראסלאםירם
 די איז םראצחנם און סטרײס, עוױגדעא

 אזוי דדעדלאגע די און גרוים אזוי ם*לה
םיוי.

 םוזען .זיך זתאען קאםוגיסםעז די
 אר־ די pw קאז םען אז איבערציעען,

 צד זימר. י1אוי נעמען גי«צט בײםער
 אנדע• און שאאוקםאכער די פיל.חאבען

n תאסר חנר מון געציםען ארכײמער 
 איוזרע סון און םםשלה ניסטימער
אד%ז זאלעז עם אז םםזײיאם,  גמי• דנ

 ווד וואפ טאג, nt חייגט ארבײםצר גען
y לאן i וײאר צו צוחעחנן m

ויח

 בעטהא• אין נדטינג ערפאיגרײכער
 ארגאדדרט ױניאן — האי. װען
טרייד. דעם

 דינע פאי־ ״טא;״ טעמעגי ;עגעז אטאלןע
באריכטען. קאלירטע און פאיצ?ןע

 געװאדען ערעפעגט איז מיטינג דער
 מ. צאארד, דדטאינט םון טשערמאן םון

 האם רעדנער עחפטער אלש סטאלער.
 םון מעגעדזשער דזשענעראל דער גערעדט

 נאג• נאגלער. איזידאר באארד, דזשאינט
 עד־ רעדע וואדימער א אין האט .לער

 דער אפשר איז פיטעג דיזער אז קאערט,
 עד• איז עס זײם סיטינג וױכטיגסטער

 סטדײק גרױסער דעד געװאדען קלערט
.1926 אין

 דעם פאד איצט זיר געםינען ״סיר
 אפשר און אגריטענט, דעם םון אױסגאנג

 קאםםעז. ערנסטע און גרויסע םאר אויד
 וױכטיג ספזןציעל איז מאמענט אזא איז

 םיה־ גוטע א האכען צו ױניאן דער פאר
 צו גערופען אײך האבעז טיר רעחפאםט.

 דעם לויט זאלט, איהר אז טיטינג, דיזעז
 ארויס״ האט ױגיאן די װאס מאניםעסט,

 אונזער אין איבײטער די צו געגעכען
 קא־ א אױסװעוזלעז זיך םון איגדוסטריע,

 װעל־ טישעראײט, ?ןא• צװאנצינ םון מיטע
 אנ־ די מיט צוזאםען דארםען װעט כע

 װאהלען די 1דורכםיהדע קאפיטעס דערע
 ױניאך פעהיגער און עהרליכער א{ םאר

םיהרערשאםט״.
)2 זײ■ (אלוס

 טען31 דעם אװענט, דאנער׳טטאג
 פאמע• האל בעטחאװען אין איז יאנואר,

 םון מיטינג גוט־באזוכטער זעהר א לןומען
 ױניאן, װאירקערס ;ודס װהײט דער

 בא• האבען.זיר פיטיגנ אין .62 לאקאא
 םיטגליחא*, חונדערט םינוי ארום טײליגט
 אי.נ• גרעסטען מיט׳ן זיר האבען װעלכע
 לא״ םון באריכם צום רט1צונעה/ םערעס

שנײחגר. אב. כר. קאל־מענעדזשער,
 גענױען זײן איז האט ^גײדער בר.
 לאגע איצםיגע די געישילדערט באריכט

 W?״ ױניאן. דער אין איז םד״ד אין
 צױ ארבײטס דעם װעגען מילדערונגען

 חא• ניט־ױניאךשעיעד די אין מטאגד
 םאר• גרעססען דעם ארױסנערופען בען

 םעטבערס. םאחאמעצטע די כײ דרוס
 — געזאגם שנײדער חאט — טאג יעדען
 פרױען יוניאן רער םון אפיס אין חוםען

 דך באסלאגעז ׳ און טרײד אונזער פון
 וואס צומטאנד, טרױעריגצן דעם אזיף

m ניט״ױניאן די אין איצט חעחשט p v. 
 װײדדמס סורצע און שטונדעז לאנגע
 בא• שסלאםישע סים באגאײט ײערען

 די דיסטשארזשען כאסעס די חאנדלונג.
 א אחן און םארװאס א אהן ארכײטער
 עס זײנען באדויערען צום פארוועז.

 שניי״ בד. חאט — אײנצעלנע גאר באויז
 צו זיד בעםען װאס — געזאגם דער

 אז םארשטעחען װאס איז אתאניזידעז
 אר• די סענען אמאניזירטערהײט נאר

 שאעכםע זײער םארבעטערען בײטער
לאגע.

 כאריכטעט אױך האט שנײדער בד.
 ארגאניזא• ערפאלגרײכען דעם װעגען

)12 זײ■ ווויןי (עלוס

 יוניאן פוו־חנר ערפאלג גרױםער דער
וואקםען אײז ה&לםאיז אישו באנד

 — הלואה. ױניאן דער פאר טעטיגקײט אוםערםידליבע שלעזינגער׳ם פרעז.
 באנד דער — םשעקס. ערשטע די שיקען באסטאז קליװלאנד, שיקאגא, -

 וועם ױניאן קאטעדם — שע*ער. די אין ארש«רײט9 ווערט פארקויף
 װײס־*רעזידענס צו זאנט ב#נדס, דאלער םױזענם 40 פאר פארקויפען

חכינםקי.
 םון ערםאאנ א־בערראשעגדער דער

 די |ie משך אין אישו באנד ױניאן דער
 און אאנד איבער׳ן װאכען צװײ אעצטע

o נאך איבערשםײנם יארק, נױ אין n 
 האט באנד־םארסויף דער װאס ערםאאנ
 אנםאגגם־ צװיי ערשטע די אץ נעהאם

װאכען״
pc 1« באסטאן, סון .און שיקאכא 

 םון טייאען אנדערע םון און קאיװאאנד
 נעא* די שוין פסיס דער ערחאאם אאגד
 חןר באנדט. םארסױםנמ די פון דעד

 אישו באנד יתיפו דער םון ץרסאאנ
 און ױניאנם םרייד אידישע די צוױשען
 צװי״ יוניאן. דער םון סרײגד די צוױשזןן

מן  איו גאשעאימח•, אלמסיימר דער ׳
 נרעםםע די ־־ צרשײניגג פחנחאימ א

 דער אבער איו צושריתנחײם און פרײד
 צװי• אישו באנד ױניאן חנד «ן צרםאאנ

vv\ די צװישען ■ייאןר, און רענס די 
 און קאאוה שצ«קר. די אין ארבייטער

i דתס m r, אויםםייד און אינםײד 
im v, איינער p|מן אגתריז «׳  רו

יוי■׳! יוגיפו, יױ־ «ת מי אױפ׳ן

 ױניפן ־ דאאער םויזעגםער סאר קויםען
כאגדס.

 םען םוז ערםאאנ םון טייא נרויסען א
 אר־ אוםערםידאיכער דעד צושרײבען מן

 חנר און שאןזיננער ■רעזידענם pc נײט
 םיםהיאןי ערםאאנרייכער און ענערנישער

 דובינססי וױיס־«רעז. אײםטעם עס װאם
 ױניאן דער פון םארשירײטוגג דער פאר

 צװײ לעצםע די tie םשן־ אין אח.1חא
V3ipi| װייס״פרעזידענ־ די אויר חפנען 

 אנדערע שיאע pw גדיכנעמ, נינםא, טען
 טענעדזשערם דיסםריקט |1א אאסאא

 םעםינסייט ענערגישע אן אתיםנעװיזעז
 חןרציאט |1א אישו באנד דער פאר

 טעטינ־ זייערע איז ערםאאגעז נוזיםע
סרייזען. קײטם

 פון ערפפלנ דער איז אאנעםײן אין
ween i אח1הא ײניאן דער n* ,באמיא 
m דרמסםאמר |1א סאאױו די pmjrar 

 קרי״ איצםינע די אין םאראײנזאםט נים
 ארגײ די אז <מנ, טישצ

 ארנייםער אױסריכטינע אאע |1א
— זיי םים זײגען
׳׳
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m ממוסאן ־ r a p פזן a זזו
זמהמז לאקאלע ד קאנטראלירעז

)1 זײנז »דן (שצוס
;אנ־ האט אפ״ל װארימן ספעציעצ *

 דױם־דרײװ סודענדען װעמן נעײאכם צער
pv ׳;:אפ־ם־פערציים די אױפגעפארערט 
tv דער כדי *נװע;דעז, אצעס זאאען זײ 

עיפאצנ. tv זייז ז,צ דריײו דױם
דעדע זײן ;עענדינם נאנצע־

 װעט יו״אן די tv פאדזינן־וננ, דעד םיס
 סון איגטערעםען ד• שיצןן צו טאן אאעם

 ׳עאפ־ די צו *יעאירזמ או; א־־ב״םער די
 אױפ־ העצפזן זאאע; ז־י אז םשערא״ם,

 די pH ױג־אךבאד׳ננוננען די האאטען
FBF57.*■

 פרעזי־ כעיעדט ה*ט נאנצער׳ן ־יכאך
 אויפנע־ א*ז װעציער ־•יעז•;;?־, דעכט
 אפ“ הינדערטער די פון נעווא־שן נזכןען

ענטוזיאזפ. גרױפ ש־ט סשערצ״ם
פגכעהױ־ דאט שצזנדננעד פחנדזשגט

ת זײן בפן  אז ןרקאערו;:, דע־ ר*ט רז
 •פאפ־םהעראײט א פון אייגםיהרו:; די

tvrpjftjt מםתמא שױן װעט קאנױםע 
אינבטיטוציע. שםענדינע א גצייבען

 אנטשצאסען זיך האבען נײד ״װען
 ױניאן־מוני־ דעם נױם ארױסצוקיטעז

 םאר טרײד א־ז ארבײטער ארע צו פעסם
 דער אין אדבײטער *אע פון ױניאן איין

 זעא־ די האבען זאאען ײאט אינדוסםריע,
 נישט פיר האבעז פציכםען, און רעכםע מ

 צװיי־ און ie׳n שום קיין צאזע; נעװאאם
 נױר *ון אבזיבםעז, אונזעדע ווענען «מא

 דעםא־ די האנען *ו באשצ,םען האבמז
באאפםע. יוניאז פ»ר װאראען קראסיקזע
 »ז באטאאםעז, דעריבער ה«מז ,סיר

nnv עאעה* ױניאן מוועהגאימר חגר 
 “שאפ־טשש די אויד זןןאען מזסיםע **]
 ־VP אום*ארטײאיעע tv אויד און לײס

 •JVP אדבייםש־ pt פריינד פון סינמ
מאהיען. די טראאיחס
 אויו םאתעגינע] סיט זואאםזן ,סיר

 כאװיי־ מאםהווער עםציכע אײננעאאחמ
 חאט — תאםינת״ עאעימאז דער אין רים

tutinruf האם — נעזאנם, שאעדנגעד, 
tvs דערצעהאט, אבעד אוגו tv םאם־ אין 
jmp און װאהאען אהן םען דזןגידט tv די 

 Tt שאדטםעתען ,נאוױירים״ דארטיגע
 װי נאדי׳טסײםעז, *מאכע אויזי גישט <

 םיר האבען דעםא^אםיע. אח מאחאען
 אפעריסאגער *ו נעותנדעם דעריבער זיד

 הא־ סיר און איבעראלעז, און ראדיק^ען
”ttnv>ju מן v אוםיארטײ• דער איז 

 ביר־ באקאנטע w*jttv תאםיטצ אי׳מר
 נאר• ארטור באאדײין, ראדמתר \ױ נער

 ווע־ וועאכע ביאיס^װ, םר. איז העיז פיאד
 אײר פים ײ«יד הײנטיגע םסתסא נאך צען

 עאעהשאן־ דעם אויסארבייטען *וזווכתן
•אווז״.

נע־ אויר ה*ט ינגער1מצע יחמיחננט
 די װאס םארהאנדאומעז, די ווענען רעדט
 םיט פ־ר״-ען צו אננעהויכען האט יוגיאן

 עק׳טנות, זייער יוענען און נאאעבאטים די
 פאדע־ די נענען אתיס װיימנן זײ װאס

ארנײםער• די פון חנגען
 װעז דין, אײנינ װעאעז םיד .ווען

 אױפנאבע, אתזער פאדמטעהן זועאען םיר
 אאםע די אין וױ 'wv ■ונקם םיר וועאען
 די ברעכען סאא דעם אױך *ייםען נוםע

n* nttvpp האם — נאאזנבאםים״, די 
ut»»tjr>r האר־ טיפעז ®ת אויםגזנשריען 

מן.
 גר. האט — בריד׳נר, וױיסם, .איחר

ty>r’*»« ,םאהטנעמצט — tv אינ־ די 
 ױג־ די ארויםנעאאזט האט מערנעשאנאא

 IV אייד, םארדכער איך ארן באגדם, יאן
 ותושן םארווענחןם ;יט װעט םעגם הײן

»v v אנדעחנן שום <ןײז p m י1אוי <ױ 
 אינטקרעםען. אייערע פאדםיידינען «ו

 חובות קיח סיר ותאעז <עאם דעם סאר
צאחאען נים וויירדמם p’p אפיאו און
it ,די־נאאםטע ovn יוגיאז די fv ײ» ׳

 אוועקנעאעגס װעט בענט יעדער עוצדיג.
 קעם־ צו פאנד אײזערגעם *ן ־,פא װערען

 איז ארבײט אויף רעכט אײער פאר םען
 םאר און דיפטשארדזמ נעגען מעפער, די

םאחגרוגגעז״. גערעבםע אנדערע
 זײן געענדיגט האט יפאעזיננער \וען

 און באנ׳דס די םאר אפיצ אן מיט רעדע
 ױגיאך אהטױתר פאר^טאדקטער, םאר

 פארזאםעיצשע די פון ער איז טעםינלױיט,
געװארען. אאצאדירט מטארק

 ארױס״ האט באגײסטערוגג גרויסזן א
 ווען זזאכטאז װײס־פרעזידעגט גערופען

 פון שװיגדע^ דעם גע׳צי^דערט האט עױ
 דרע׳ס־ דער אין סטרײס ק^טוניסםילזעז

 דעם דעיםאגט האט ער איגדוסםריע.
 פאריערס די בײ פטרײק קאםוגיפםי״טען

 םארגאיכען איהם און צוריק יאױ,ר 2 פיט
 רױ זײ װאם םטרײק איצטיגען דעם ט*ט
 ער און אינדוםטדיע, דרעס חןר זיא םעז

ען זײ אז פארזיבערט, האט  םאא דעם װ̂ע
ה.5מפ גרעסערע » םך א נאך האבען

געװא־ עדװעהאט איז רעדעפ די :אך
 בא־ װעאכע ?אםיטע, ע^עק^אז אן רעז

 שאפ־טי״טער־ 20 פאלגענדע פון מטעהט
:^ײט

 םײנ־ בראטלאװפקי, ראבאין, בלום,
 גארבער, לעװיז, םאיער, לןאפיאן, באאט,

 גוטםיז׳ האאפעריז, האספער, בױרגשםײז,
 םרידמאז, ,םטאום, םטאאאף, ראזענטאא,

גאאדטטײן. אוץ אאטטאז םײן,

*S,״'

i

m

 דער פון קאנסטיטוציע דער אױט
 װאוזאען די דארפען אינטערכעשןונאא,

 pH םארסוםען אשיםערם ױניאן ם¥ר
ogjtfo .מאגי־ דעם צואיב דעצעםבער 
 ארױםנענע־ ה*ט ױגי^ן די װאם םעסם

 ״נען1טרײד,׳ אין ארבײםער די צו בען
̂סאצ פאר וואהאעז די  און נאאםטע, א

 *ev באארד דדטאינט דעם פאר גפפםטע
 םעב־ ם*נאט דעם ביו געװאתן געאײגם

 װ#ם טרײד אן ארבײםער אאע כדי רואר,
 יוגיאז דער איז ארײנחוםעז צוריס װיאען
שטיםחגכט. האבען קענען זאאען

הינען דעם אויט  פאניפעםט, ױניאן ̂ד
 דורכנע־ יאהר דעם װאהאען די דארפען
 וועחגן קאנםראאירט און .ווערען םיהרט

 חשע־ די װאט פאאן, םמציעאען א אויט
באיטאאםען. ה$ס בןוארד .tpy נעראא
עאעה־ ױניאז נעװעהנאיכע די חת א
 צױ אויך מאא דאס װעט קאםיטעם, עאן

 ערוועהאט סאםיטע, ספעציעאע א קומען
 אױך און ם־טיננ, טשערמאן יצאפ א פון
tv אאע איז האםיטע, אופפארםײאי׳טע 
*tPsvtt און םיהרען דארפען װעאען 

עאעקשאנם. די סאגםראאירען
 װעט האםיטע אודפ^־םייאי׳טע די

 געזעא־ װיכםינע דרײ פון ב^טטעהן
 :ארבייטער־פרײנד און טוער ׳טאפםאיכע

 דירעסטאר דער כאאדװין, ראדז״פערם װ.
 ױניאן״; אינערםים ״פױױא דער םון

r n״vp: ,אורפארטיי־ דער כיאאיקאפוי 
 אינ־ אדינג1?־ דער פון ט־טערםא) אישער

 דעם פון און יארק, נױ אין דוםסריע
 ארטור אאיער, ראדי?אאען כאריהסטען

העיז. גארםיאד
 דער tic םיטיננ :אפינ״עאן דער
 םארנעסוטען שוין 1אי ױנ־אן ?אטערם

 װײם־ און צורי?, צײט שרצער א םיט
 נאםי־ ײידער 1אי דובינסהי פרעדדעגם

 םונם םענעדזשער פאד נעײארען נירט
צא?אא.

פארנזתומע! |p״;t מאגטאנ אעצטען
 נאאסטע ױגיאן פאו נאםינײשאנס די

 פאר אויך װי םקרםין trooppt אויפ׳ן
 •דער םזז פמנזנדזשער רדמנעראצ א

 פרעסערם חנר פוז באארד, אינט16דז׳
 דרעם־ דער םין און Jvpv 85< יתיאז,
.22 אאקאא ימיאן, סאמר

1אי פרעפערם די פון סיםיננ דער
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םאנ־ האא, בעםח,וועז אי( פירנעתוםען
 םיטיננ צום ארנײט. דער נאן גאײך טאג,

 פרע־ הונדערטער ם־אע נעקופען ז״נען
 דעם אננעפא?ט האבען וועאכע סערם,

 די t'K נאםײצינט זיך און ה,א גרויםעז
באאםםע. פאר נן«םינ»ציעם
 אײג־ t'v ברעםאאו דזיט. נרודער

 אאקאא־ פאר געװארען נאםינירם ׳טטיםיג
 ברודער איז נאייכען ס1ד< מענעחשער.

 געײארען נאטינירט אײנשטיםינ קאהן ם.
̂הא־ פון ט*פןרמאן אאם  איזיד^ר און ,‘א

 םיז םענעדז׳טער נענעראא אאם ג»אער
נ#»ארד. דזש«וינט דער

t’H אכדדשעהש^ן און עצע?שאן דער 
vo'd w ס. :נעווארען נעװעתצם וײנען 

 איזי בורצאנד, ב. נ^צד׳שטײן, רז׳ש. סאץ,
בערתןיװיץ. אב. און רײכעצםאן

 סופענדען מיטען װעט תאטיטע דיזע
ר איז אזײגער 10 שבת,  די אין םריה, ת

.35 צאהאצ םון העדקװ^םערם
פארנעקוםען איז אװענם זעצנען דעם

הונחןרם עםציסמ םיז םיטינג גרויםער א
דער פון צvn ברײזנם אין מעםבערם

 or וואו ,22 צ,?אצ ױניאן, דרעםמאנער
 גוי• אצע נעװארען דורכגעפיהרט זײנען
 םיטיננ דיזזן בײ נ^טיניישאנם. טעע
 נעחפצ• ה,כםאן װײם־פרעוידענט האט
 חנר איבער רעדע איגםערעםאנטע אן טען

 און םרײד דרעם pm צאנע איצטמערי
 שוױנדעצ tJfrםוניםםיvP דעם װענען

אינדוםטריע. דרעם דער pH םטרײ?
 פאתעמכתן איז #וווענם דינםטאג

 פח טיטיננ נ,םינײ׳ט,ן ער׳טטער דער
̂קאצ  נסמיניישסנם צװײטע די .38 צ
 םעבתאר, םען19 דעם םאר?וטען װעצען

 טסען פרעס צום נעהען םיר װען
^ םון םיטינגען נאםיגיישןו) די ם*ו  צ

 ם?וירט דער םין ׳׳מעבםטער.ה,צ אין 9
 אינגמר־ איז 23 צ*האצ ױגיאן םאכער

 איעריי־ םון און אויריםארױם, נעשאנאצ
דיאצ. ברייענט אין ,22 צאפאצ טארם
 װ*ך א םארקומע] וועצען װאהצען די

נ#)םינײשאנם. די נאך

— '
נ

*»m

שאינט פח מיטינג ללאוק פה באארד ח
יוניאן ורעםמאכער און

ק, או ל ם ק ר קוי ז ס  אז
ס ע ם װ ר ע ס ע ר «ן ױ פ ני

• אױםמערקזאם - י. װ. ג. ל. א. ,35 לאקאל י

 לעצםעז דעם בײ געווארען געםאכם דינען נאמינײשאנם פאלגענדע
יוניאן, פרעםערם דרעם און םקוירם קלאוק, די פון םיםינג םעםבערים \
י. װ. ג. ל. א. ,35 לאקאל | ;

::טענעחשער
אזען״ ברעסלאו ד̂ז

לאקאל םון טשערמאן
קאחעז םאקס

:אײדזשענטם ביזנעם
D2sp»»rn ב וואסיללװסקי י.
גוזםאן ס. ד^ר§מאן ה.
גאלד^װסקי מ. עבערט א.
לזסוועגט^ן א. בע**לער ל.

באארד: עקזעקוטיװ

 קאראליגסקי ם.
 סעכמער ג.

js עבםעי^ 
ג*לד דזס.

»Pd:fu» .vo 
rM apiB'i .N

עוןװללז^חז א.

ח*ר*װיץ «. סװסרעםס ס. געכאמקעס מ. <
^בראםןןזויץ ס. ק#חעו ס. טר«ללי:ג ב•
ל*עװ ט. גןןרדאז י. לעזוין פ.

טיגדלין קאםץ דזש. דובןןװ ח.
דוןלםאן י. לעװעגסןןן א. r n. זײדמאן
קאו^סאן ב. ראששםיזן ז. בראןי ג.
גלזוזבערג ל. *ריזער ס. גאלדמאן •ח. <
קולא ד. לערגער ח. אײזעכבעיג מ.

סולדיגער דזס. c גלאזער ^למקםמן ח.
שאװעלזאן א. ןןװען דזש. ביגןלאײזען ב.
זאסלןןװ א. רןןזעגבערג װ. אזגע¥ער ח.
לעדגער ם. *רידםאן יח סםראוס ח.
ביגעל ל. געראאזײן װ. גאםחעלן״ ט.
?אלבאס ק. סילװערםאן ס. ^עככער מ «
«וקערס*ן מ סארקום ם. פאקטארןןװיץ &.
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̂נמע #לע  אח עלעקשאז אוגזער ®אר ערעײנען טוזען ?אגדידאםעז אויבענדערם
 סטעז דעם שב\ז, aobo »ע14 איסש 231 א&יס, אונזער אין האסיםע,

̂םימע דער נאר *ר*יעען גים װעם עס \וער םדיד״ אזײגער 11 םעבתאר,  ק
באלאט• אויפ׳ן ארויםגעהז ניט נאמען זײן וחגם

ביכלאן•. ױניאן זײערע ברעגגען מוזען ?אגדידאפען די

 דרעס און סלאוס באארד עקזעקוטיװ
י. װ. נ. ל. m [35 לאהאל ױניאן, פרעסערס
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v רזשאינט רעם פון מיטינג רענעלער 
 דױעם סחוירט, ,pוvצp דער םון ב,ארר

 די םון ױניאן מאמר ריפער און
,64 ,48 ,35,23 ,22 ,21,10 ,9 ,3,2 צען
 אינעהאלטען א־ז .u נ. צ. א. 89 און 82

 דעם יאנואר אווענט מיטװאר נעװארען
 םון אוידיטארױם דעם אין ,1929 טען,30

 טע16 וועסט 3 אינטעמעשאנאצ, תר
סטריט.

צער.vטo ט. בר. — טשערטאן
 W ניט דירע?טארם אװ נאארר דער

:באריכט םאצנענחנן דעם
v באארד דעם פון םיטיננ רענעצער 

נעװא־ אפגעהאצסען t’K דױעהטארם ^וו
 יאנואר, םעז28 דעם אווענם, דאנטאנ רען

דיעוי. צ. — טשערפאן .1929
צושריםטען

 דער םון טשערראן ברעםצאו, בר.
פאלנענ־ צו ישיהט תאכיםע, פ־אפאנאנדא

:צושריפט דען
 ■־V האב איך באריכטען,װאס די ,פון
 נענויען v איחר האט יעצט ביז גענעבען
 פדא־ די וואס ארבייט דער װענען באנריף

 צויט אויפנעטאן. האם האריטע פאנאנדע
 אױםנע• קאפיטע דית האט מײנוננ םײן
 ;ע־ דעם אויױ ארביים, נצענצענדע טאן
 מים־ נרױסע אונזער אױםקצערען םון ביט

 םי• יעצטינער אונזער װענען גצידערשאפט
 אוים־ אופן דעם אויף האט און טואציע,

 םע־ אנדערע אצע סאר װענ v נעטראםען
 אונ־ יעצט נעהעז םיר ותצכ« ט־נקײטען,
טערנעפעז.
'־SVP אנאנדע8פרא די װען ״אצינד

 רע־ אויםנאבע, איהר ערםיצט האט טע
 צײטװייצינ אצt tv, 1 ריא האניענד׳ר

n אום .ווערעז, אויפנעצײזט rrv םיםנצי־ 
 כא־ צו םענציכ^יט די האבען זאצען דער

 טעטינקייטען אנדערע איז זיו טײצינען
דריננענד. םעהר זײנעז װעצכע

 איינענעם מײן אין אייר ,דאנקענדינ
םײ־ פון ;אםען דעם אין אױך וױ נאםען,

 כבוד נרויסען דעם םאר ס־טא־בייטער, גע
pH ,האט איהר ײאם האאפעראציע trv 

־,pH פארבצײב נענעבען,
...אייעדעד, בדידערציך
כרעםלאו, עןז1חש«

קאםיטע״. ■ראפאנאנרע טשעיסאן
נוט־ װעדט בדעשי״או׳ם.צושריפט נד.

נעהייסעז.
באריכטען. מענעדז׳םערס׳

 •nrti םון מענעתשער טארקיו, נר.
 םאצנענדען אפ נים דצפא־םדענם, נעדס

) :נ״־יכט
pn פארצויו״ pc ינינע צעצטע די^ 
 ד^אבערם דער האט \וא:ען
 זועצכע טאמפצײנםם, 86 ערצעדינט גזענט
, :םאצנט װי ס^אט־פיצירט וײנען
 ױניאן- ניט טים האגרצען ײאם די

 אםם׳), 14 אינד., 8 — ?אנטרזוקטארם
.,nt’H .4 — ש־?צייםם1װײד .22 ה״זז

 ארבײ־ באשעסטינעז .7 ס״ה אסס׳ן, 3
 ניט־ױניאז באײכעז אםס׳ן. 3 — טער

 20 אינד״ tvoHtnt 12 .4 ײשאבערם
n pH idddh .36 ם״זז גיט־יוגיאז.
ארייגגעתו־ ײנעןtvt^p 1 םאצנענחן

Dinnort פח , םעמנערם נענען מז
נע־ ערצעדיגט וייגען און אסאםיייישאן •

pnvn :
* pptvm צײ«עם, ». נארדאן — עננעצ 

 םארים און בדאט. אראנאא העםם, מארים
jni tnvtw אננעקצןאס דינען גיעעצ i■ 

 -JVP נים־ױניאז אז ארגײם \vp«' נעו
נים זימאן קצאמן סצס די םהיתםאחם.
iru נאעםקסינס rw.
 אננענצנץן torn סצאמן עהנציכע

 *צ־ ספערכער, ח׳יייטאב נעמן מײסרען
P כערט t*n, 1ג«צםא אח ראםמםײן, 
 נאצדסםיין »ח םיצותר םיערמנר, בעז

t8nvp P*, דית 8% ײי|.8צ און םיו8ם 
 pv נצוואחגן ט*<ס8באסט t8i"t קלאנעז

 ם8^»דפצ'נס זיך חאבען דז׳ןאבערם די
מז it נים  די אין ארביים סײן מחד שי
ר ז8י8ײ ײ ניז ד8י8« כא י

 »צ־ פון פאצ tun I'M |.8י8ײ <י»ירם
 וחד צם8חאני8נ "t* חאס ppon נעים

 *w ם. פין אחנייט די יזריסאיחמ P״
v ײיי י^יי•  tPututtuv c«  B8 .םסרייק 

 Tfjpnw יוזנײט די e«n תשאכער דער
 נעםע־ תאט ^טואסטאר י8י t»״ינעז
מי, י8י םים סעלם  4י

v 8ט־8םאצנ w Op מן  זיי
M l

 די קא;ט^הטאום. גיט־ױניאן צו נײט
נסווארע!. :אשטעטינם ניט זיינעז קצאנעם

 אננעגעבען זיינען ?לאבען עהנציכע
 ס. עװערעט, וױקםאר גענען נעװארען
 פעצענ־ מ. פ^דעצ, אצפרעד סטויאק,

 -t^p דיזע אצע לדאס. סיגעצ pn שטיין
 די PH נעװארען באשטעטינט זיינען נען

 ניט פארפציכטעט זיך האכען שאבערס1ד
 גא• די *ו ארגײט t"P סעחר שיסעז צו

 ן8וועצ זיי ניו oרvטPHנטרvp טרעפענרצ
”jn8 יחןן1ױג'אני גים t .אין שעפער 
on םאצ pc .דער האט םעצענשטײן גז 

 םון רבײטH די צורי?נעצוינעז דזשאבער י
 ראזען, און נערנאדם?* קאגט^סטאר

pn אננע־■ יך1 האט חאנט^הטאר דער 
־’,H’dvdv ארעייקעז דער אן שצאסעז

׳ •1¥ש
 נוטגע־ װערט בא־יכט סארקין׳ס נר.
דױיםען.
 םון כיענעדז׳שער פערצטיטער, בר.

 א■ ניט דעפט., ונם'צHP אינדאםטריעל
פאנאטען. 2 אזןצטע די םאר ריכטHב א

 האט צייט ער1די פון פארצויוי אין
 *dvp 138 ערצעדינט ד««ארטמענט ויין

 װי קיא^פ־צירט דינען װעצנע יציינטם,
׳ :פאצנט

25---------קייסעס דיסטשארדזש
 23 אדביים פון צוט״לוננ נצייכע ניט

אינסײד־ די נענ;» דיםקריפינירען
7---------------ארבייטער

1 _ סקי̂י מינימום דעם צאהצען נ־ט
2--------------תציידס .*וײדזש

םאר כאצוינוננ ריכטינע ג*ק
7--------------אווערטיים

 7 האצידײם צינעצ םאר באצאהצען נים
 45 ארבײםער ױניאן ניט באשעפטיגען

9שעפער ניט־ױניא! אין אדבײט שיפען
1----------------- צאהאוטם

2 קייםעם טשערסאן אוםפארטייאישער
3--------שםונדען אומנע״נצציכע

P'cv 1---------------ארבײם
דער ביי םארצייטע באשעפטינען
2-----------------ארביים

1----------באהאנדצוננ שצעכטע
tic ארוים ויינען װאם םירסעם

1-----------------בימעם
1---------------םארשיידענעם

138-------------הכל םף
ײ־1 הייםעס דיםטשארדזש 25 די םון

 נעװען ײנען1 10 רעאינםטײטעט, 13 נען
 צוריהנעצויגעז זיינען 2 און כאחנכםיגםע

נעײארעז.
pH זײנען דעצעמבער םון פארצויזי 

 אוי!י נעװארזןן אנטזאנט ארבײטער 88
 רעארנאני־ פראצענט 10 פיז גרונד דעש

 אר־ די אגריביענט. דעם pc פונסט !אציע
:םאצנט װי קצאהיפיצירם ויינען בײטער

10  ---------קאטערם
27-----------------אפר״טארם

6 מאכער סערפעצ אוז שניידער שטיה
6-------------------פרעסערם
89------------------םינישערם

88---------------חנצ טך
 :ארבײט פון זװםײלונג נלײכע נים

 ־tpt 14 >8״t פאטפציינטם 23 די םון
 ארנײ־ די ז8נוכםם צו נעווארען שציכטעט

 נעװא־ צוריפנעצוינען יעעז1 9 איז י8ם
• , _ יעו•

 איגםײד נעגען דיםקריםינירען
ארבײםער

<»וא־ באשמעטינם זיינען פייסעס 6
 אינססרזאידם |Pt״t םירםעם די אח |8י

 ארבײט p’P אףיםצושיפקן ניט נעײארןן
 םןוצ־ t8i״t ארבײנחגר אינסײד די םייחמ
tpevp .באשעםטינט

 מד נאשםעטינט ניט אמ פײפ אײן
װארען.
 ttnviiw צוריפנעצויגמז pm קיי׳פ אײן

 אךבייםער. די פון םארצאננ דןם אויא
ארכײםער. ניפדיונישן באשעפטעען

 ־8נ אמאפצאגס וײנעז פירמעס 45
tnvn גמד נים 92 |8פטע8באש פאר 

כמםמרם. שםמהענרע
 סר אינסםמאירט וײנען פיחטקם 40

it  tnvn נצויו באשעםטינקן peveu* 
ציי^ ימיאז 8גי8ח

ד ז8צורי«ע«וינ זײנאן קייסום 5 נ
•pn^n
מ גים ײץ ארביים שיקען וועגעז מי  י

שעיער
י1ײ8« תצאנט8זיימן«« פימתם ס

ײ v ארנײט אחױםשימ ני

 צוריהנעצױנען t’M o״p איין ;געװארען
 דאח־ פ־־כוע די װאס דעם צוציכ נעװארען

 םון רעזינכ־דט האט •דיסטאשי און דאגא
 ק״ס א״ן ;קאונפיצ אינדסםטריעצ דעם
 באטרע־ ד־ און נעמאדען נאשטעטיגט איז

 איז יראפכאן, און סצאו פירםע, סענדע
 צו ניט רעהר נעײארען אינסטרואירט

 לאנטראק־ ניט׳ױנ־א; דעם טיט האנדצען
, קופערםאז• ח. טאר,

קייםעס. טשערםאן אוםפארטײאישען
 האט טשערמאן אוםפארטייאישער ר8ד

 אנטשיידוננען ארויסנענעבען לעאטעגש
: d8o״p־2 אין

 און פיינער pc d״p דער אי) אײנעם
 םון o״p דער אין צ\וײטע די און דײן

.p און גימנערנ |8ב  איינצעצהייטען די ,
 פריהער שייז זײגמן opo״p ניידע |8נ8וו

 דזשאינט די אין געװאתן נארינטעט
פראםאסאלען. באארד

ארבײט. שםיק
נעװא־ געםונען 1אי ,pdto םירמע די

 פרעסערס באשעםטעען אין שוצדינ רען
 אינסטרוא״רט א*ז םירטע די שטי^ םון

 זואדאר- אײנצוםיהרעז צוריק געװארען
פרעטערם. די ביי בײם

באהאנדלונג. שלעכטע
 נארםענט בלאק־םאנשא םירםע די

 א:־ 1אי נעװארעז אנגעקצאנט איז ק*.
יעלניק. ק. טשערמאן, שא■ רעם נרײםען

 דער אז כאװיזען האט אונטערזוכוננ די
 נעװאחןן אננענריםען איז באטרעםענדער

pc איז םירפע די הצוירה. שיפינג דעם 
 דעם װארנען צו נעװארען אינםטרואירט

 בעסער זיך זאצ ער אז פצוירת שיפיננ
 צו?ו:פט. דער אין אויםפיהרען

 פון ארױם דינען װאם פירםעס
במנעס.

צעצ־ ז־ינעז םירסעס םאצנענדע די
 :בחנעש םון אחים טענם

 םוירנא און װינער
.vp pr האהען איינראטםאז,

האראװת, י.
ראזענםהאצ, םח.
.ם.  שװארץ, «

 ;.p ײאםערמאן־גינזבער;
קא. p\tfp חשײענט

 םאנם, און פאצבערט עד
dpvo ,רודערפער 

סטוירן. טשארצם
צונע־ זיינעז צ״ט זעצבער דער דויד

 האונסיצ אינדאםטריעצ דעם אין קוםען
 :םירמעם נייע דרײ פאצנענדע
 דזשאםעםס. און ר8ניטצ

 .VP קאוט האנטינגטאן
צואיס. ראבערם

טיטינגען. ש«פ
 טאנאטען פאד די םון פארצויף 1אי

 שאפ־ 45 געװא־ען אפנעהאצטען ײנען1
 אויס־ נים .וואאטעז עם pm סיטינגען.
 ציים ד־זער חרך טוכים ױם די נעפא^ען
 אפגעהאצטען ריטיננען סעהד פיצ װאצםען

נע<וארען.
 רר םים *פ יעצט זיך ניט ,פים תר

 דעם םיט םיט*ננען שאי מהנד^ײיי פען
 די טיט אדבייםער די באמעגען צו צווזן?

 ספעציעצ אומשמענרען, ע?זשםירענרע
 jnptWK באנײען ווענעז פונסט דעם םיט

 דעם אויםנעהן װעצעז זועצכע אנריםענטם
 אויך pnm עם .pan סאנאם מוםענדען

 בא־ צו מענציכ?ײטען אצע אנטוענחום
ptvp| וױכטינ־ דער כױם סיטנצידעד די 
 אום באנדם מעחר װאט |8cmp פון ?ײם

o n  ttcvv it אג־ אויוי םאנד טיטינען 
 םארברײטונגם־טע- אוגמרע םיט ײז8«»

.18טיגסײט
v חאבען שעפער זואחצ T t שויז bv* 

t w  ttttrwi גע־ האבעז און יפיצ דיזלן 
 v ,ttc'tp צו םארשפראכען אדער טויפם,

נאנדס. צאהצ באדייטקגת
v T P ווערם דיסטוםיע גרינדציסנר 

נוםנעהײםען. באריכט מרצמונמר׳ם כר.
אםערי־ םון תשער8םענ מאזער, בד.

PM I8P דעפארםםענט, איגחאענדענט 
 די פאר באריכט םאצנענרען דעם tv גיט

:סאנאםען 2 צעצטע
p האט ײם4 חןר דװך 'f דעפאיט־ 

 און פאמפצײנטם 188 פוצפדיגט םענט
 איטמםםינײשאנ^ pm פאגטראצס 1017

 \ױ פצאםיפיצירם |8ײנ1 פןוספצײנטט די
:פאצנט

ou----------קייטעס דיסנדאארדזמ
̂נס ווײדזש  18 •עי בעק און קאלעקש

18 — ארביים םװן *וםײלוע נצ״מ נים
r w 24---------------ארבײם

4 אלײן שנײחנן װ#ס נאצענאטים
8---------שםוגחנז ^וםממנ«לימ

אםערימען םון סוםיעגדירם ®ירכמם
'24------------י»ײשא!090»

8 r u5-----------ווומאוסען ירנ*ס
̂ן ונאנױגען y* 20 — לײם נימ־ײוני

 ניט״ױניאן מיט האנדלען
̂ונטראקטארס ----ק

 • — װײדזשעס רעדוצירען
 געגען דיםחריפינירען
---------— ארכײטעד

4 -----------
7 ------

איגסײדי
---------2

IMMi

!88-------------צוזאםען
קײסעס. דיסםשארדזש

 זײ- קײםעס דיסטשארדזש 50 די םון
רעאינסטײטעט. געװארען 30 נען

דזשאבש, די םארלאזען אלײן ה*בען 3
און באלוינונג א גענומען האבען 11
און קלאנען, זײערע צוריתגעצױגען האכען
רעאיגסטײ־ געהענם :ים טען האט 6
טען.

 און װײדזשעס פון קאלעקשאנס
פעי. כעק

 קא־ ^פיס דער האט קייםעם 18 אין
 די ארבײטער איעצעלנע םאר אעקטירט

 אין זדײדזשעס דאלאר 829.48 פון סוטע
®עי. בעק

ארכײט, םגן צוטײלוגג גלײכע ניט
 צו״ גלײכער ניט םון קײםעם 18 אלע
 געשליכטעט זײנען ארבײט םון טײלזנג

 די םון צופרידענהײט דער צו געװארען
ארבײטער,

ארבײט. שט׳יק
אײנגע־ צוריק איז קײסעס 11 איז
ארבײט. יוואך געװארען פיהרט
 צוריק 'יארארבײטאיז תײסעס 7 אין

 מען גוי נאבדעם געװארען אײננעםיהרט
 אין .ארונטעמענומען שעפער די ה^ט

טעג. עםליכע אויף סטרײק
 אומ־ *שעפעד די זײנען קײפעם 5 אין

ץ באשעפטיגט.
 גע־ נאשעפטיגט ניט איז קײס איין
\וארען.

אלײן. שנײדען װאם כאלעבאםים
נעװא־ אננע?צאגט זײנעז פירםעם 4

 אציין. ארבײט די שנײדען זיי אז רען
ph״p אײן  d נעװארען באשטעטינם tv 
 דער װעהרענד נעשניטען האט באם דער

 די צעדיג ארונעענאננען איז קאטער
 נים דאט םעהר פארשפראכען האם םירמע

 פעסטנע־ נים איז קײם אײן טאן. צו
 ארויט־ זיר האט עס און נעװארען שטעצט
 באשןפ־ װערט קאטער דער אז נעצײנט

”t טייצווײ!. טיגט H איז שאפ v *ניט 
 אין ph שא« אײן 1אי ph שאפ ױניאז

ניטא. ארבײט קײן נאנצעז
פירםעס. נײע

 צונע• זיינען שירמעס5 נייע פאצגענדע
:18פום

סא. קאוט ציבערםאן
•VP אפערעצ פאגאמא
הא. קצאופ שעצדאן
סא. נאוםענט פירצעם

.VP קלאדס ס. און מ.
אנגעשצא־ זיך האבען דריי ערשטע די

 און אםאסיאײשאז אםעריקעז דער אן סען
 אונטערגעשריבען האבעז 2 אנדעחן די

אנריםעגטס. אינדע&ענדענט
לאקאוטם.

 םארנעפומען דינען צײט דער דורד
:שעפער צזוײ םאצנענדע איז צאסאוטם

 רר ח. און םשאםנאןז pn נרינבערנ
י.11#בינ

 נעסעטעצט ױינען צאקאוטס גיידע
 דױן זיינען אייגצעצהייטען די נעװארעז.

נעגואחמ. באריכםעם םריהער
 אינםײד־ געגען דיסקרימינירען

ארבײטער
 םופי־ רי 1אי נצײער 1אי פצאסםער

 אננעפצאנט !ייגען ,.p ?אוט טירצ ריאר
«tv tmvn זײ pp»r| ארגײם ארוים 

 זיי■ ארבײטער אינםייד זייערע וועחרענד
 זײ• מייםעס בײדע אוםבאשעםטיגט. נעז
געװארען. םעסטנעשטעצם נים נען

 tv ־wvo בר. באריכטמט שצ\ם צום
 «נר8ש די םון מיטיננעז שאפ tttn ויי
i*n it אוז ארבײט pm 1װא  |83it־t8P 

 IPC'tp 18זןוצ זײ tv ^•בײטער די אויר
 ■J8JV ס8בי« די איז יעזס 1בי באנדם.

 - םאר נאנרם םארחויםעז it געצענען טען
 די צו דאצאר חוגרערם 30 פון 8םום חנר

 שעפער. 6 פזן ארבײטער
באריכט. םענעחשער׳ם גענעראל

 וtv 8 אויו באריכטעם נאנצער נר.
 שאפ אצע צו בריוי א ארויםנעש־קט האט
 pn דושיװ שבת דעם ז8נ8ײ רצײם8טש

 קיי• זרצויבען it ניט ג׳וװארענם «יי חאם
 עך שבת. ארבייטען אריינצוסוסען נעם
 טשערציים די אויםגעםאדערט אויר חאם

tv זאצעז \ײ poip) שאפ־מוםיטעס מים 
pv נט8ברײ vnשבת צ pv פריח חגר 

 jrr* וי יטםראצירען pM ארױםצוחעצםען
■18.
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m 17 ריפערסאכער דער איז
!וױדער לעבם 17 לאקאל

 \ױרער א־ז 17 •׳אקאא «ז נייעס די
 אױפנענוטען א־ז תװ*יען אױפנעצענם

 צװײ פרייד גרעסטער דער פים געוואדען
 די אין אויך וױ ראנער ריפער די יעזגן

 אידיעעד דער פון קרײזען אצגעפיעע
 “ה$ פיצע באטש נאװעגוננ. ארבײטער

 פעגציכקײם דעד אין געצוױיפעצט בען
 אבער האבען ,17 צאתאא אױםצעבען פון

 געדעכ־ דער אין געצוױיפעאט .װזגגיג זעהר
 אפשא־ די האגדצונג. אזא םון םיגקײט

 בא• האט ,1926 אין ,17 צאהאצ םון םוגנ
 צװײ שטיפוננ נעדריהםע זעהר א שאפען

 אי־ביײ דעד פזן םריינד אפת׳ע אצע שען
 :עפיריאט האבעז אאע טער־באוועגזנג.

 געװאיעז באנאנגעז איז װעאכע עואה, די
 ארביײ 3000 פון ארנאניזאציע אן גענען
 אױפנעטאן פיא אזוי האבען ותאכע טצר,
 וױדער־ די יאהר. 20 םרן פשך א אין

 דער־ ווערט 17 אאקאא פון אױפאעבוננ
 ארבײ־ דענקענדע די פון באםראבט פאר
 זעהר א םון פארריכםונג די אצס טער

 םון םריאיפו* א און פעהאער שםערצאיכעז
אפת. איז 'גערעבטינקייט

, t i t  %

צוױ־ — רײהען אייגענע אונזעלצ אין
 מײן זאנאי איז — פאכער דיםער ןײ שען

 פעגאיכקײט דער אין נעווען נים צוױיםצא
 אאע״ נאך .17 אאקאא באגײטען א ®ון
 געהעגט באױז צװײפעא דער האט כמן

 פיט אז באויבען א פון ארױסשנריגגען
 17 אאקאא איז 1924 םון באשצוס חגם

 צוריק קעגען טױטזן אז און משטארבען,
 איז אפת װערעז״^דזא־ אעסנדיג גיפ

 ניט קיינפאא איז 17 אאקאא אז אבער,
 פארט־ האט 17 אאקאא אז משםאדבען,

 פאבער ריפער די אז אעבעץ, זײן מתצט
 צום אײגער צותבונדעז נעבאיבען וײנען

 פע־ גייסטעע טױזענטער םיט צוױיטעז
 <זאכד א אאס געבאיבעז זײגען זײ אז דים,

yoptm אאטע זייערע מים אעבען סאסע 
 אז תאםגונגעז, און גאויבעז טראדיציע,
 17 אאיןאא אז און צוריימומען <ועם

אױפאעבען. וױתר ותם
 זאא און ורידער. אעבט 17 אאקאא

 םון אעבען דער אז װערען, ערקאערט דא
 גאגץ דורך געהופען איז אאהאא אוגזער

 גזך גיט האט דא *דאצעסען. נאטיראיבע
̂שוף דער אדבײם  דא ;יאאיםיקס םון כ

 איע־ םיז צויבנגר דער געווירקם גים י?
 גע״ אנדערע איז כימ וועאכע אדער פאוס

 דעם םון איגעזעהן םעמאחגז. קינמאםע
 אינ־ דער פון קאסיטע מעציעאע ‘זײ וואס

 באשאאסען חאט וועאכע טזגתעשאגאא,
גע־ איז טשאדםער, דעם געבען צו אונז

 אור־ יאאיטישע צואיב געצ\ואומעז, ווצן .<
 ״פא־ \וארט דעם ארײנװארםעז זאכען,

 באשאום, זײער אין אורזאכעך ליסישע
 אג־ איז אפת דער *ז אבעד םיר װײטען
ru n. מיר vm\ םארנע- גיט דא זיך 

 פיאײכט איעצעאהײטען. צופיא םים נמן
 דא אאםיד שאעגענחײט. אנדער אן נײ

 אוהזאכעז, הוייט צװײ דערםאנעז נאויז \
J אאתאא צו צורית געפיהרט חאבען ווצאכע ׳ 

 אונ־ און האסטיגער דער צרשטענס, : 17
 באגוצט איז וועאםגר \ועג נארמחערציגער

 אאתאאם םון אישאםוע דער איז נעװארען
 נעשעהע־ טרויעריגע מ- צזױיטענס, און, %
צאקאא. פון אישאםונג דער נאך נישען $
-|v געווא־ אפגע׳עאםט איז אאקאא ״אונזער 
S אומן. ברידעראיכעז ניט זעהר א אויןי רען 

 אוגז געגעז געװארען געטאן איז אלעס
 אז אין אײצעניש, שםצדצאינקר אזא אין

םארםאאגונגעז, איז האס םון אטפאססערע
 •Djni די געיוען װאאטען פיר \ױ •וגהם ^

 דעם פון םאטיוחנז די פארברעכער. םע
 וואאטען זײ ווען אוגז, \vm גאשאוס

 םאראא־ וײגעז בעסטע, די נעװעז מי^ור
nםארםע בדוטאצער דער אין גצגאנגען ן 
 רײ די אז אזוי דײכפיהרונג• דער ®ח

 פאר־ גים פײנוםאא חאבעז םאמנד פעד
 זײ און סאסענט טראגישען יעגעם נעסען
 פון ארויסיעקאעז נעסזזט זיו חאמן
̂םער זײזור  און וועז םאר א אחז הײם א

 דעם אין <לײר ײז וואס׳ m א
 גענוםען זיד זײ האבען פאסעגט

 צו אנטשאאטענהײם גרעסםער ״זיזגד
דעם אױפאענעז זױדער פון ארבײט

 דער געקופעז איז עס חתוגה. די פאגנען
 דער• נים האט ברודער א הפאנה. דור

 האט פאאוקפאכעד דער ברודער. א קע:ט
 פארשײדעגע 70 אויף דעדען א;;עפא;נען

 פארשטאנען :יט האט אײנער שפראבען.
 געבעטען האם פען װען צוױיכמן. דעם
 רעװא־ ציגעא. דעראאנגט כמן ד.אט אײם

 קריג ;גאנטד־רעװאאוציעס און אוציעס
 גע־ ;געשרײען און טופעא ;פריךען און

 נידעריג־ דער — געפיאדער און װאאדען
 ברעכערײ. ױגיאז םון אינסמאנץ סטער

 גע־ דער אין באעטער טרױעריגע דיזע אט
 קאאוקפאכער יארתעד ניר די םון־ שינטע
 םאר עדות־שטוהא אוים׳ן עדשינען זײנען
 טשארטער א נעפאדערט האבען און או:ז
 צו האט יןאםימע די .17 אאקאא .פאר
 קוטען געגענט גיט באשאום א;דער הײן

 אין םארגעקופעז איז עס װאס זעהעגדיג
 בא־ דער .17 אאקאא אהן ױניאן דער

 א פאנער ריפער די געבען צו שאוט
 םון פאגדאט א געװען איז טשאדטער

 אויסגעטײטשמ קעז װעאכע האפיסע דער
 אא־ ארײן צודיק נעפט :אזוי אט ותרען

 םאפיאיע געזעצאיכער דער אין 17 האא
 זײ גיט ;אאקאאען איגטערגעשאגאא םון
 אין באטײאיגען צו זיך געאעגעגהײט א

 און חןרבות די אפראפען פון אי־בײט דער
 ױניאן א אױםצובויען ארט זײער אױױ
 עקאנאםישע די םון באיטיצוננ ד,גי פא־■

פא־סען. גרויסע די פון אינטערעסען
 װײ אעבט ױניאן טאנער ריפעי די
 םיט שטאאץ אאע זײנען יױר יעס. דער.
 די װערען זוידער זועט 17 ̂אהאא דעם.
 אאקאא פאכער. ריםער אאע פון הײם

 פון צעגטער־פונקט דער װעדען װעט 17
 רײ די םון פאדטײדיגונג און אפענסיװע

 אין װיאקאפען זײנען אאע פאנער. פעד
 קאםױ איגקע, און רעכטע — 17 אאקאא
 װעאכע 4אאע ;סאציאאיסטעז און ניסטען

 פון םונקציע עקאנאםישע די אז גאױבען,
 עס פאכען צו גןגנוג זױכטיג איז ױגיאז א

 צו קופעז זאאעז אעבענס־אידעאא, א פאר
 װעאען דענסענדע עהראיכע, אאע אונז.
 באשטימט איז 17 אאהאא אונז. צו הופען

 רא־ וױכטיגע א שפיאען צו שיקזאא םון
 איגטערנע־ דער פון אענען דעם אין צע

שאנאיי.

כדט^נג. ערשטער אוגזער
 ריפער־ די פון מיטינג ערשטער דער
 גע־ אפגעהאאטען איז װעאכער פאנער,
 טען17 דעם האא װעבסטער אין װאדען

 םון מיטיגג פזא־טוב א געווען איז יאגואר,
 באגײסטעדונג די פאבער. ריםעד אאע
 די צװישען געהערשט האט דארמען זואס
 אונבאיטרײבאיכע. אן איז באזוכער 700
 ױבעא־גע־ מיט :עקאונגען האט האא דער

 אונז ס׳איז אנוועזענדע. אאע םון שרײעז
 ברודער זואם םארדרוט א געװען באויז

 פארנופען שםארק גזנווען איז שאעזינגער
 4זײ אגװעזענד געקענט :יט האט ער און
 ער אז געװאאט, שטארק זעהד האבען מיר
 סאא־ אאטע די םון נחת דעם האבען זאא

דאטען.
 גע־ ;יט אבער זיך האט פיטי:: דער

 די אפאאדיסמעגטעז. באױזע עגדיגמ^פיט
 פכמזות׳דײ געטאן האבען פאבעד ריםעד

 געהױ איז צוערשט ׳אאסאא. פאר׳ז געס
ײן פיט עפשטײן יצחה ברודער מען  ז

 נאכהער דאאאר, 500 פיט באנק־ביכעא
 רײזםאז םון ארבײטער די געקומעז זײגען

 נאכהער דאאאר, 500 מיט ראטטאן און
 אואיזם פון ארבײטער די געקוסען זײנען

 נאכ־ דאאאר, 85 .םיט בראס און גרינבערג
 סײן אח שאפירא םון ארבײטער די הער
 געסוםען זײגען גאכהער ;דאאאר 50 מיט

 פינפער- אוז צעהגערצאך מיט אײגצעאנע
 נע־ גצײד האם 17 אאיזאא אז אזוי *אף.

 דײ אנםאנגען םאר געצט גענוג קראגען
ארבײם.
םאכער. ריםער האנדצען אזוי אט
 די אז װערעז, נעזאנט אויך דא זאא

 בראס. און נרינבערג אואיס פון ארכײטער
 אק״■ גאוועז יאהר 4 אקצטע די פאר זייגעז
 טיר אז און רײהען אונזעחנ איז גדװ

 טאצדא- בעסםע די פאר זײ פאררעבעגעז
רײחצן. אוגזעדע איז טצז

 אפשא־ דער םון כמטאדעז צוואנג די
 דעם «ו נאפיחרם מאלען אאיןאצ •ת

אױפצעבען. ווידערי זאל 17
 כױש זין/ סח .;מתוןח

̂יזױאינען א א»ן גם. פר

ר ע כ א מ ם ע ר אן ד  ױני
ײ ר ב ע ט ד ײ ב ר א

 j«oinj«n נעקסםען פון ײעאען םיר
 אוגזעדע *נחויבען םעב., טע;14 דעם *ז,

v נדםיגנעז. חנגעלע o tn  bn\ סימיע 
 זדנשערמממר on אין ח«וממ גדר וועיזנן

.Hu ^םםרים״ סע16 זיסס 3 סויריססױונ 
jrHft סאמר רימר •יז

שפילםאן, דזש. םון
סעיךעמד•

 א־ז געיטר־בעז װערען ׳שותת די נעת
 קאגיונים־ דער װען נאװאוםט גיט נאך

 אינדוםט־ דרעם רער אין סטדײק טישער
 דער אן װערען. ארויםנערופען ותט ריע

 — ותרען נעתפען אבעד ותט םטרײק
 בא־ ׳צױן איז דאס י זיכער. איז ד$ם

 מאנאטען אײגינע טיר געװארען שטיפט
 אן געװארען נענעבען איז עס צוריק.
 הא־ באיעס די און סטרײקעץ, צו אוקאז

 די ״דעצױוערען צו פארשפראכען בעז
נודס׳/

 צו ױניאן אונזער פון די-שטעצוננ
 אװא:־ קאפוניסטישער צעצטער דיזער
 אן אױף ערקצערט גענוי װערט טױרע,

 גופער הײנטינעז דעם .אין פצאץ דער
 גים אבער װעט עס ״גערעכטיגהײט״.

 אז באטאנעז, צו דא אויך איבעריג זײן
 די און גיט סטרײק קײן איז סטרײק דער

 קיין זײנען סטדײקערס זאגענאנטע
 איז :יט יעדענפאצס, ניט, סטרײקערס

 :ע־ זײגעז פיר װעצכען א-ן זין, דעם
 פאסירונ־ דיזע באטראבטען צו װאוינט

 פא* הױפט די-נר :זאך א נאך און גען.
 איז סאכערײקע צעצטער דיזער פון טױו

 גרוי־ דעם ױ:יא*-אץ אונזער שםערען צו
 װעצכען קאטפײז, י ארגאניזאציאגס סען
 טדײד. דרעס אין אן איצט פאגגען טיר
 א;;עװע:דט האבען װעצפע כעגשען די

 שטערען צו פיטעצ שענדציכען יעדען
 קאפ־ אךנאגיזאציאנס פארשײדענע די

 אנגעפיהרט האבען מיר װעצכע פײגס,
 האבען װעצכע יאקר, 2 צעצטע די פאד
 האבען צײט, דיזער דורך געסקעבט אפען

 זיך אנצוגעהפען באשהאסעז איצט עס
 דרעספאכער. עקספרואטירטע די םאר
 הײ א פאר װאס !אונזין אן פאד װאס

!פאקריטסמװא
 דעד פון אז זינער, אבער זײנען פיר
 װערען. :יט גאד װעט רעיואצוציע גאנצער

 זײ זײפען־בצאז. א װי פצאצען װעט זי
 זו־ װעאען טופעצ, פאבען טרײען װעצען

 וועט עס עוצם, דעם אויפצורײצען כען
 אפיצו און העצפעץ. גאתיט אבער זײ

 און שיפריגם די — װאפע בעסטע זײער
 דאס אויך זײ װעט — ראטשטײגס די

 שוין װעט ױניאן די דיגען. ניט פאצ
 מיט גװאאד״מעטאדעז, זײערע אז זארגען
 אױסנעצײ- שעהן אזוי האבעז זײ װעצכע
 זא• פארנאננעגחײט, דער אין זיך כע:ם

װערען. באזײטינט פאצ דאם צען
 סטרא־ זײערע פאר :יט זיך שרעקט

 איהר קע:ט צײט ױניאז אצם שונתעס!
 אײער ווען סטרײקען געהן דאן בצויז
 טארט אנעד דאן ביז אײך. רופט ױניאז
 טאפער ארט. פון ריחרען ניט זיד איזזר
 קאסיטע קאפוניסטישע א אײך צו קופט

 הא־ זײ װי זי בא;ע;ע:ט ארונטערנעםען,
 צעצ־ קאסיטעס אוגזערע באגעכענם כען
 יאהרען... צװײ פאר און י#װזר טען

 םיט פארבינדונגען גאהענטע איז שטעהם
 עפעס האם איהר אויב אםיס. אונזער

 נוײ איהר אדער טיטצוטײצען, װיכטיגעם *
 נצײך קוםט איגפארטאציע, אין זיך םיגט

 גחגםערסי םעצעםאגירט אדער אםים איז
 1752 גרעטערסי און 4848

* * *
 טעז4 ועס אװענט, טאגטאנ לעצטעז

 א«נעהאצ־ לאהאל אונזער האט שעברואר,
 העםבער דזשעגעראל סיעציעלען א םען

i זיינען עם וועלכען י1אוי םיםיגג g y 
 *ר דער םאר קאגדידאטען געומירען נירם

 אונדןר םון ארםיניםםראציע התםמינער
 ער־ וועלכע ליםםע. דער פון לאקאל.
 דימן אין •לאץ אנחןר אן אויף מיינם
 אז ,inn «ו איז .נערעכםיגקײס״ נוםער

 סאר־ עאעקמאן חיי״יאהריגער דער
 אן און חיציגער א זעחר זיין *ו מירעכם

 ppks איז דאם און אינסערעםאנטער.
ר •inn ותלען װאלנתו פיר װאס  ת
i גרעםער וואס םאר n ,אלץ אינסערעם 

 ותם אײנדרזשססול סעחד און גרעסער
ותחלער. צאחל דער «ײן

 מר tnm מעםבערם נאםינירטע די
i פאר ערעײנצן n רוגתן n עלמשאז 

em m סאטיםע, אסרז׳ןתידצאן און m 
 מב־ םעןon 9 ׳■נ̂ו חײנטינען סיםען

10 ,nun לאהאל אין םריה, אזייגער 
j n חײגםיגע די װאם דןס מליב 9 I■ l£ ***׳ ’

 דורכ־ םוזעז אלץ וועט \,vcim םרעםדע
 בא׳שםיםםער א אין ײערען געסי־רט

 אבדזמעקמאן און עלעקעאן די צייט.
 1אײ בלויז מיטען דערוס זועט קאמיטע

 וועל־ מעםבערם נאםינירםע די טאל.
 האטי־ ־חגר פאר עחציינען ניט װעלען נע
 אלס זיך באזייטינען שבת, הײנטינען טע

האנדידאםעז. כענציכע
אירנענד־ האבען וועצכע מעםבערם

האנדי־ רי נענען אבדז׳צעקזזאגם װעצכע
עם פארצוצײנען נעגעבען זײנען דאטען

דאחי עם האםיטע. דער פאר פערזענליך
יוגיאן עהרציכען יעדען םון םציכט די זײן

געםםע, די נצויז אז זעהן, צו טעםבער
םעג* איבערנעבענסטע און פעהינסטע

צוהונם־ די צוזאטעגעטעלען זאדען עען
דרעס־ דער םון אדםיגיםטראציע ט־גע

ױניאן. פאבער
* ♦ ♦

 גע־ אנאנסירט םריהער איז עס װי
 איז פחנםזנ, טענציכער דער אין װארען

 גזך באשטיםט האכטאן װײס־פרעדדענט
 גע- צו איגטערנעשאנאצ דער פון װארען

 דער איבער אויפזיכם פוצען דעם טען
 ער־ אויך איז ער אינדוסטריע. דרעס

 םון טשערםאן אצם געװארען װעהצט
 קאונסיצ/ דרעס ״איגטערגעשאנאצ דעם

 איז ותצכע קערפערשאפם, ספעציעצע א
 צעצטער דער םון נעװארען גענריגדעט

 םון באשטעהט װעצכע און האנװענשאן
 ,22 ,10 אאקאצס די פין פארשטעהער

.89 און 35
 צו צוגעטראטען איז האנמאן ברודער

 ענ* געוועהנציכען זײז םיט ארבײט דעד
 האט ער טרײב־קראפט. און טוזיאזם

 פרא־ סיסטעטאטישען א אױס<עארבײט
 א שאפען צו באצװעקט װעאבע נראם,

 ױניאניזירטע די אין קאגטראצ שטרעננען
 א אויםהויבען גאײכצײטי: און שעפער

 די ױניאניזיחןן צו ^אטפי׳ין העפטינען
 ווערט צותס דעם םאר שעפער. אפען
 םון קאםיטע א צוזאטעגגעשטעיט איצט

 מעטבערס, אקטױוע הונדערט עטציכע
 ארבײט. דער אין העצםען װעצען וועצכע

 םיט״ דער כײט אז זיכער, זײ:ען פיר
 צאיאצע די פון טיטהיצןי און וױרקונג

 בר* וועט ױגיאז אונזעד פון טעטבערס
 1דיזצ אויפצוטאן געצינגעז האכטאלען

 םיר, ארבײם. rדיג^םשותb סך א סיזאז
 געבען איהם ותאזןן זײט, אונזער פון

 קאאפעראציע. און היצו* טעגציכע יעדע
און איהם כױר גראטוצירען גצײכצײטיג,

ערםאאנ. איהם װיגשען
* * *

 פאר• וועצען באאטםע פאד װאהצען
 םעברואר• טען19 דעם דיגסטאג, קוטען
 ױגיאך אײער אז באצײטעגס, זעהט

 צושממד, גוםען אין זײן זאצ ביכעצ
 צו בארעבטמם זײן זאאט איהר כדי

שטיטען.

עו« נדױסען $ ציחפ י מל חויונימ װניפי
 סארברעג־ סריינד ױניםי חונחןרםער

נײסמרייממ און שעהנעם א נען
אווענם.

n אראגזיצםענםם די re ip סון W 
 אונז צאזם נאצ רד־יוניאן הויז יוניטי

 אתםעתצזד םאנץ poדי דאט ודםן
 Dm חױז, •run* imnuMO אין םונג

n r imxrt oriwvxNtor oyn^ איו
ארנ״םסצאזימיי^ נרוימר דער

 און םרייד, אין נאדיננוננען לעכטע
i יתיןח, דער אין n  •npo tm י סצו ו  ו

n o n — יסד tmw גחיסינר א
ערפאלנ.

w איבער און הונדערםער n n A n* 
 באזיגצר חױז יתיסי און סרײנד 1יוני*
n עבת צעצסען זיו זיינעז m  oamy 

m m uim ין« r a w  ironuao חױז 
 M םארבראנם חענם, די געדריסא או<

npr pyfm אנגענצהםע, no, וױ VM$k 
ײ| סון סיםנצחתר וױ םרייננ^ נונת  י

,fh ■ 1■ י משפחח.
a n עדיושײטןנאצ

L

1 L- iw  •
סרײםאג^
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יוניאן־מראגען און טױיזל־ ױעגען
סשאו דעם אויס נינמןרס לעכעו ד«ס

 רעדאקציע) אין נריף (א

קןןנאקמױ. ס. פון
 דער וױדער טענות״ זעצבע די וױדער

 און געהט םען װאו קצא;. זעצבער
 םאר• אין רעםםןרסנטס, די אין ׳עטעהט,

i’ אייוי איבעראצ, העם, n i און מױט 
 תצןותס, סייעחז הצאופם, טיט בערנ טריט,
 טייע- נוםע תענט, די פון רײםט מען ביזי,

 נע־ נ־עם אזוינס טאצ ק״ן םיזאנם. רע
 אין גארכמנטס די סון •דייזעס זעהן.

 טײן, און מאױי אצעם הויך. היםעצ
 קײן םאנט םעד צרות. נרויסע — !אןן

 ניטט ז*ר רעכענט מען נײצט. צעבען
 ארויף רײזט מען ארנייטער. די םים

 מען •רײזעז, די סון רייםט םען שטונדען,
 םען םצאכות, בעצ מים נישט זיך רעכענט
סויצ. םח כיםעז דעם םכוש רײסט
 סצאוקביאכער ׳צםאצמ נעװעזעגע די
ער־ םעיזםארים די אין יעצם מען ה*צט

 אוסער• אן איז עם מצרים. אין \ױ גער .
צאנע. טרענציכע

 פארביטערט זיינען םצאכות בעצי רי
 נע־ איז מען וואם טאג דעם ׳טעצט מען

סצאויזמאכער, א װארעז
 1» *צרייטאד, אן םיר צו םעגה׳ט אט

 ארנייטער. נאצדעגער א אצד־ט״םער,
 ארבעט, ציין בצםםע די ביי געארבײט
 אמז־האר• אן נעצט, ׳שטיקער פארדינט

'ונ־ןיז־טאן. צינער
 i* ער טענה׳ט — ברודערפע, —

 נעסען דאס cm זיין, וועט װאם — םיר,
 די זיי, פען באגראבט \וי t םוף א אפאצ
 זײ פון םען ווערט ױי אנ־טיהעניש, ציגהע

נערעדם. ■שוט און פראסט פםור?
 א כצוטדשט שא•, אין ארבײט ער

 ני׳שט צאהצט טען נערעדזשיםטרירטער.
 נײן, צינפע. קיין נישט גראדע דױם, פײז
 די און באס םון משפחח עטציכע נאד

 םען סײגציגנם. אזוי נצאט איבערינע
טא :שא« אין שרײט  ױניאן, פײן ני̂׳

 כאס דער חאט ט, בוינען. זיד פען מוז
 ײאה אוים׳ן שטוגדען 4 אוויפנערײזט

 ביןנע־ אויר אזױ די םון ארונטערנערישען
 — ברודעדקע, צרות, װייח׳צעם. רע

ער. קרעבצט
 או־ף סעז הערם טעגות אזו־גע און

טרינ^ און ׳שריט
 jyp שטײנער א ײאט איר, םרענ נו,

 ײעה־נע־ דיזע אט אויף ענטפערעז םען
? שרייען

שע־ די אין סאכט שטײנער * ײאס
 איגצען, אנדערצ »צע און דיזע אט פעד

 בסוזר נעםיהרם םאג־טעגציך װאס;וערען
 אײד סון ־nm קען ? אםעז זאגאר ארער

ף ענטםער הצארען v גענען תצאותםאכער
■nm און ?חזכצעגי׳מן זעצבע די אט

 .1910 בעפאר נעהערט טען האט געשרײען ,
 מים צוזאםענטדץפצ! זיך פצצגט טען ײאו

 קצאופס, בצמ — קצאופםאנעג, אונזערע
Jim—■רנםמ און םיזאנם ביזי p 1נײ, 
 גאנץ *ונסער אנצר צידעצ זעצבע דאס

אופשםעגדען. אנדעחנ
m איז ענטפער טײן p שוט |1א■:

 איױ om דאס בריחס־לאך, צעבען, תר
 די װאם גיםט די םגן אויסט׳שאדען שגעצ

ארײע׳^אזס. אײר 1ייי 1הא« סיעואצים
A

 פצאץ־קשיח. י v פרענען זויצ איר
 צנספצדצן. דאך ווזנר סיר ווצם אפ־שר
 אן, ויר ססגגס םיןאן *an im ײארים
 nt איבטעתעשאנאצ אוגוער זיו נעםט
m ארכײם שעזעער און ;ױכטינער W* 

? ארבצט שנס די צוםםאיען
«ן װארום און סו  חונחס־ס־סרא־ די ש

 פצײ־ \ואם רדרעוואצוציאנמרןן צענםינע
®w U ון די.גמגורטםםומצר״ «יין* a n 

 נאו און ? ארבייטם־םאג *יגי־סאגיגען
 שנח צײסו M םטאאט נ»ן |m מיזי•

 סון יראצענט גײנצינ dido איז נאס »י|
 רצכע־ Dipt תבחז די pa שבת׳ניקמם רי

\ועצס־פ»תארגער. די ס»ר זיו מז
 איר \ױי סראגע סציעע אײן נאד און

.שסעצזנן.
 כאײיירים די «חען כאװאיסנ^ \זי

 •זױ םזות. זייעחו pram אה מנסנמו
 ניי נצציארעמם זײ האכצן אײמנםציו

I םארזאםלוגנען. יײוחנ
די ויגס •ו ױיפען, און שריתן ייי

 פאר־ טרייד די זײ האנען צאקאצ דרעס
 גע• יעצט און נאגראנען. און אוםגציהט

 סברות״צײטצ, זעינע די דאס, זיי חען
 דארף סייא, נו, !ױניאז די ראטעװען

 שײך. גישט דאר איז כחות, נתםטען םען
 דאך האבען זײ :פרצגען אבער איד וױצ

 איז Dipt סאכערייסע, אינדןסטריעצ 1י
 גא־ װי געזוןתז, אויפנעשטשאנעם

 פון ח. ד. אטאצנאטאציע. םיז װאוסט,
 (דערװײ״ סאריעדס און דרעסעס קצאוקס,

 רופען זײ װעז שטײגער, » הײנט צע).
 מען הןט דרעס״םאכער, די סטרײפ אין

 באדארפט ױשר «י עצ און דיז פ׳ עצ דאר
סטרייק? אצנעטיינעם 1א אױן־ רוםעז

סןס־ דעם ףיאו װעט *ואס סטײטש,
זאגען? ח.־וע

̂ן דא וױצ איך  װערטער עםציכע זאג
 נרױ ״צענטריםטישער״ נייער דער װפגען

 אדער נענרינדעט, זיר האט װאס פע,
 א־ז אייגענטציך נרעדען. איז זיר ד״אצט
םארקעט. אין זאן־ נײע א ע«עס נאן־ דאס
 ײע• שטיצ געווארען אפיצו oviv איז עס
ער דער נען  רוםען זין־ זועט װאס זאך, יי

 אידיש אי) ה״םט חאפ ״צענטריסטען״,
 א רא איז av זוי אזוי פיםעצ־אונקט. א

 שנצ דער איז זײט, ציגקע » און רעכטע
 ־,פ א צענטער, א זיין טוז עם nt םחײב

םעצפונהט.
 רײרען צו פריה צו אפיצז איז עס
 אנער \ויצ איר צענטריסטען. די װענען
 האנעז זאצ חאם װערטער עטציכע זאגעו

 אבי־ נין איך ווי נאדײטוננ. שטיקעצ א
 די איז געװארעז, אינפאדמירט םעצ

 »אם טענשען געװיםע פון אויפגאנע
 אונ־ אז שייצע, דער אויוי דארם שגמהצן

 ױנ־ אײן זײן םוז אוםשטענדען אצע טער
 אפאזישאנם סיינע או חײםט, עם יאן.
 טאד טרײד זעצבער דער און אײן אין

 םוז עס און זיין. נישט םה און נישט
m נעםוטון m י אזי' »י װענ א  אפא- י

 װע- אויםנעצייזט זאצ ױניאן סהעב זישאן
r אויד, איר האכ נעהערט און רען. i 

 נעװעזענע די פארא״נינם זײנען דארט
 טאצעראנםניהעס און אוטנארט״אישע

w| טשערםאן נעוועזענער צאמ דער 
 אדער ייר, האט עם חײםם, דאם קאנסוצ.

 גרויםע אײז םארמירען אין זיר האצט עס
 נרר צום סוזי א מאכען װיצ <יאם נח»«,

געזאגם, זוי אבער, איז עם דער־פרינ.
 ענין. דיזען ורונפן ריידען צי םריח צו

 אנשטעגדינע דא זיינען עם אויב נאר
w iva,\ זוכען װאס ארנײטער, אםת׳ע 

 ערנסט םייגען און *אציטיה קײן נישט
 נרויםע, און שצחנע א צוריה זוחן צו

 איך <ואצט ױניאז, הצאוסםאכער םצכטינע
 ;ע־ איר װי אנחס־ע םויוענםער נאך אןן

 אין איז עם װאם אצעם םיט זײ שטיצם
 אונזעחן אין און םענצינסײט אונוער
נחוח.

 הער־ »<א tv נעדואצט, זואצט איך *ון
m באשאפען pinto <אצ ■ערשאםם m. 

 אהן אן,עױרציכע, נעזאנט, וױ אכער,
 חינטערםים־ שום אהן און •נױת שום
 •ובציסיטי, זיך *wo זוכען ארןר צאך.
 צינען און ,אוספארטייאיש״ זיין אדןר

 אוטאאר־ אזויגע — צאנער, צינסען איז
a זוערט נישט אפיצו איו טייאישיזייט n 

t נאסען. i n■* עחר־ צום איך איעציר 
«ן די צו עצעםענם, צימן נ ג  ײאט «
in צעבען א םאכען n  (to אח שוױיס 
ipv «ון בצום, d אויב סרײד, אונזער זניי 
o װיצט אאיוור tn ,שנע־ וס םאכט טאן 
 עם אוםנציס. דעס אט א• ^אפט צאר.

 פריחןר tmw זיינמן עם am נים םאבם
 IIP pro םיעוננס־סארשיידונתייםען.

 איך סאתמגען. און imxinve אצוס
 מ־ זיינען םיסינ^ גײז דארט, tv וױים,

tmaro ptn איך זואם prp ,ויי mu •»
 געםט :איעציר איך טענשען. שםענריגע

 ניזיסען v חסם םוט, ם*ס נרידןר, «יד,
או prHttm די בופאר םאס־םיסיננ  און (

m צו סײחןס vo און גרוים׳נ אײן צוריפ 
ימיאן. קיאמסאמר םעכטינצ
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געגארען. מױז א כאמ דער האט טשען,
 איצט זיו חאט געזיגדעצ סחעבישע די

 קצא- אצע םיט אדבייט דער צו געגומען
 אר• דעם שצעפט טען און ■ער״תצײג

 קושסעצ םתעב זײער אין זיו צו .נײםער
 זיבעצעחן אצע צו איהם זאגט מען און

 און קומען װעט חיצןי די אז גציקען,
 דרי־ זייער פון מאסקװע, םון תוטצן מח
 הױפט דער נאר אינטערנאציאנאא. טען
 ראםשםײן אתאצד פמהצם, שמחח בעצ
 איצ̂ג און םעהר שױן גיטא איז ?״צ

 דעם םארטיג מאכצן װעצען זײ בעפאר
pria ראצע־ די םאר ערד דער אויף■ 

 חיצ• דעם םארזארגט זײ חאבען סאריצר
 דעם מיט הײמאן, צואיס אפגאט, צצתעם

 סקעב םון ״■רעזידעגט טיטעצ דאפמצטען
 עפענט היסצען — אויך און םארבאנד*

!כוך א פון םארפאסער אצס — דך
 ער ירעזידענט! א מאצ אײן שון

 אין שיקען אנפאנגען אז צו, אונז זאגט
v r\ K" די צוערשם ער װעם אריין 

 ?צאוקםאבער, די חןרנאר דהוסםאכער,
 דער םיט אןן םאריערס די דערנאך און

 שנײדער. םענער די אויך אינים, ׳צײט
 ״אנדער״ ריכטיגער דער איז ער ׳הכצצ

 קא־ קאמוניסםישע די פאר טײקצר״.
 ;װינש־םיגגערעצ א װי ער איז מיסארען

 קצינגען אנפאנגען באצד שוין װעט עס
ױש<מ. קאצעקשאן די

 ארביײ אײך, בײ אבער איך סחגג
 אזױ איהר וועט נאך צאננ וױ טער,
 שאאףו? צעטארגישען אײער אין ציגען

 ױגיאן אױף אמעפאאדיעם זיר האט עס
 אונטער ■עסם, רעציגיעזער א סהותר

 האט מען און קאמוניזם םון צודעק דעם
 דעם אין םאמיצתס הונדערטער כארױבט

 שווער זײערע פון קאאפצראציע פון נאםצז
 זײ רועצכע אואי געצם םארחאחעחגטע

געהארעוועט. צאנג יאהרען האבען
 קא״ שעפער איתרע איז נים צאזט

 אונ־ םון שונא דעם םאר געצט צעקטען
 װעצ־ די ״פרײהײט״. די ױניאגס, זערע

 בצעםעצ דיזער םאר געאט קאצעסטען כע
 די םון געצײג בצינדע םארםיחרטע, זײנען

 דײ זאגט שארצאםאנעם. קאמוניםטישע
״הענדם :אװאנםוריסטען חברח זער

 אינטערגעשאנאצ די אעבע עס ״י!1א
 פציג־ צינקע די מיט נידער יוניאן!
דערער!

אײערער, ברידצרציך
ריטש. סײםאן

̂יט שטיה פעישערם,  r» ארב
• לױן. הוננעד .
I ־־־־—*־־

רעדאקטאר: בר. װערטער
 די מיט דורכרײדען זיך וױצ איר

 געהאצפען האבען װאס בריחנר אטאציגע
 םון שטײנער און חנתער די אװעסראםען

 דעם םון באפרײעז צו זיו אום וועג
 רצװא־ זאגצגאנטע די וױיצ שא•, סוחנם

 נאך געתוםעז זײנעז וואס צוציאנערען,
 םון ניט וױיםעז שאעםער, גאך און ,1910

 אוים־ האבען מיר עאס צרות אצע די
 די מיט שטונדען צאנגע די געציטען,

 טאנ רעגעצער א ווען װײדזשעס, קציעע
 ווצן און ,7 ביז 7 םון גזדזײםעז האם
ע  םון געארבײט חאבען קצאומםאכער פ̂י

 זיבען בײנאכם, 10 ביז איגדצרפוײה 7
 האצ״ א זוגםאג — וואך חנר אין םמג
קײג־ האט םאן םאסיציע א און סאנ מגן

 ניט קינדער און םרוי זײן סיז»ז ײז
 געשקצאםט האט מען װײצ אנגעזעהן,

 האבען דארום ביינאכט, און בײטאג
 װאס אזויפיצ״קצאוקםאגמר, געחאט כדר

 •ראצעטארי־ דער מון געציםען חאבען
 םשא״ צו אנתוםצן געםוזם קחננס, שער

ריטי.
 גע־ צײמ יצנער אין האבען םיר
 כיז איבצעז אצע די אפצושאםען העטםם
 |יעטאב־ 1910 יאהר אין איז עם וואגען
 מיר ױגיאן. םצכסיגצ א גצװארען אירם
 שטא«עצ, בײ שטאפעצ געגאגנען זײגען

 האבען מיר ביז בעסער, צו בעםער פון
 האנעז דאן ארנײנג וואך תרמעמםמם

 קא«. חום טארצארען בריחור אונוצחנ
 פון פארמיחרען גצצאוס ויך האבצן ןיי
 זײ אין איז יתי#ז די מאנמו זוברח א

קאםוגיסמיימ די — גיט נען
 פארגצוסט זיך האט עם וועםמנן גצויגזשצ,

tv רעװאצוציע א אםעריקע אין סאכצן 
^רצווווצוציצ״ די קצאומםאבעה םיט

■

 חאבצן גצווירצן, יטור ע;דציך וײ פון
 מיט אגריםענט אן אינעמעצאזט אונז זי»
 זעקס יעדע דיסטשארדוש •ראצעגט צען

 •propn םון געוױגס א איס ׳טא;אט
סטרײק. װאכעדיגצן צװאנציג

 גענ^ינען זײגען% קצאוקמאכער די
 דעם מיט דעמאראציזירס, םאראדימט,

 װײ טען שקציפט אײגגצבױגצן; רוקען
 אטא״ די אין װי שטונדען צאגגע דער
 םארצױרען האט מען ;צײטען גוטע ציגע
 די אצײן• זיר צו אפיצו רעספעקט רעס

 איגצ־ ניט ייר האכעז שארצאטאגמס
 דעתריײ צו אבי זאך •קײן פאר שטעצט

 סאטוגיסטישצ די וױיצ #ציצ זייער כצן
געהײםען. אזוי וזאט •ארטײ

 הײגטיגע און אמאציגע מײנז יעצט
 געצצ״ האט איחר כרידער, און פרײנד

 אינטער• דער םון מאגיפעסט דעם זען
 שצעזינגער, פרעזידענט דורך נעשאגאצ,

ד חגר אין ארײגקוטען זאצען אצע אז  י
 אצע טיר אז צײט, די איצט איז ניאן.

 װאסערצ אױם ניט מאכט עס צוזאמען,
 זאצצן חאבען, ניט זאצען מיר טײנונגען

 צום ■צײצעס אוגזערע אוגטערשטעאעז
 ארויסשצעיען איהם העצפען און װאגען

זומנ. םון
 «אר א זאגען איך װיצ ספעציעצ און

 םיגישער כרידער מײגע צו װערטער
 דארןי אײך .9 נומער צאקאצ, םײן פון
 םארגאנגענהײם. די חגרצעחצען ניט איר

 אין אביסעצ ארײנטראכטען זיך צאמיר
 געחערם, האט איוזר וױ צוקוגפט. דער

 שטיק אײגפיהחגן באצעבאטים די װיצען
 זײ א אונז פאר טײנט דאס ארבייטן

 איך רוף דארום הוגגער״צוין. כערער
 זאצצן ^ינאײנעם אצע טיר אז אײך, צו

 צאקאל, אונזער אויפבויען נעמען זיד
 םארטײדיתן זיך סענען זאאען סיר כדי

צײט. שצעכטער א אין שונא קעגען
 םארקומצן דארםען װײסט, איר זוי

 םאר בארד, עקזעקוטװו דער צו װאתצען
 אגענםען♦ ביזנעם םאר און סענעחשער

 װאס בעםטע די *רוועחצען דארפעז מיר
 1שטעח וחגם איהר װען םאםאגעין. מי׳ר
 אונ• םיט .מיר וועאען דערזױיםען, םון

 צו םאראורטײצט זײן פאםיציעס זערע
 אײך צי רווי׳׳איו דארום הוננעד־צױן. א

 זיך צאםיר שװעםטער, אח ברידער —
 דצר אזנטער צוזאמען אצע םאראײניגען

 וױיא אינטעתעשאנאצ, דעד פון םאהן
 אונזער באשטעהט אײניניןײט אין

טאכם.
גרוס, ברודער מיט

קאהען, פיליפ
^ צאקאצ ,73 נומ. צעדזשער

שטיטען. געהן מוז אײנער יעדער
 :רעדאקטאר גר. װערטער
װער• עטציכע זאגעז צו טיר מרצויבט

װאהצען. איצטיגע די ווצגען קער
 הײנם םק שװעסטער: און בריחןר

 אנ־ וחנחגז מוז מילצקשאז אונזער ביז
 אז *ראפאגאנדע ברײםע א געפיהרם

 יעדער שםימען. נעהן םוז אײנער יעדער
 אםם אן םאר צויםט װאם קאנדידאט

 ברענבען צו םיטצען אצע אנװענדען דאהי
 שטים״פאע• די צו כיעםבערס מעהר װאס
 ווערצ! םארשטאנען דארוי עס אוז צער.
 איז עם אז מאצ, אצע םאר מאא אײז

 דורך זוכם אײנער װען כשר און עהרציך
 װאם קריגען צו אײגפצוס ■ערזענציכען

 שםײ צום קוםען זאאצז םעםבערס םעהר
םען.

 אײנצר ווען זאגעז: צו םײן איך
 און מאז ױניאן באקאנטען א זעהם
 זאצםם דו אז װיצ איר איהם: זאגם
 דעם דורך און םיר,. םאר שטיםען נצהן

 שטימקאסטען, צום אײגעם נאך כרענגען
 •צרזענ״ וױיצ עוצה, <ןײן ניט דאס איז

 וױ װיכטיג אזוי איז אײגםצום צימנר
 םעהר װאס װײל יוגיאז. גאנצע די

 שטימען, צום מוכמן וועצען טעמבערם
 •ראפ״ און םאראצישען גרעסערען א אצץ

 םיר האבען. םיר וועצעז קרםאצנ טישען
 װיפיצ םיט און וחנמעז םיט וױםען םוזעז
 װיל עס וועו־ און טיש. צום נעחען םיר

םיש. אונזער בײ זיצעז וױרקציד
n האזי־ איך r םיר אז ערװארנמ 

 ערםאצגרײמנן אן דורכפיהרען וחנצען
עצעקשאן•

גרוס, ברידעךציכען כױמ
>9 צאק. סעמב דאכקץ, ם&קם

whs
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 nt בױרטדעי װאשיננםאן
זשע §ארט — פרײטאג
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שע8פראוו#ק דער  טארי
 ״סטױירו״ דרעס
דורך מיאום .פאלט

 צו קאטוניםטען די פון פארזוך דער '
 דער אין “״םטרײק פײק א פראװאצירען ־

דורכ־ איז אינדוםטריע דרעם יארקער נױ
שרײ־ םיר װען קראך. א םיט געפאלען

 טאג אײן בלױז איגגאנצען אװאנטױרע שוױנדעל דיזע איז שורות, דיזע בעז
ניט לאנג בלאז זײפען דיזער װעט אן, שױן זיך זעהט עם װי אכער אלט,

״ אנהאלטעז.
 ,םטרײק״ דעם אן זיך האבען פראװאקאטארם םטרײק קאםוניםטישע די . ,

 ביז־ זייערע אלע שטרױ. א אן אן זיך כאפט טרינקעגדער א וױ אמעכאפט
 םיט כאװעגונג אונזער צוצוברעכען און צוצושפאלטען פארזוכען אחעריגע

 זיי פאר חאט שםוץ־ווארפען און בלבולים בלאף, םיט םקסב־אײדזשעגםים,
 זײ אז אפגעדאכט, זײ זיך האט רעזולטאטען. טרויעריגע כלױז נעבראכט

 װע־ םטרײק• א אין אינדוםטריע דרעם די ארײנצושלעפען נעלוגגען נאר זאל
 קעאגז זײ אז םאסקװע, אין כאםעם זײערע אויפצײגען קענען דאך זײ לעז

 דורכגעפא־ אויך זײערער חלום וױםטער דיזער איז איצט אױפטאג• עפעם
 זיך האט כאװײרים געשװארענע זײערע פון חונהןרט עטליכע אױםער לען.
 דרעם־ םאסע גרויםע די אפנערופען. ניט קײנער רוף .םטרײק״ זייער אויה

 אפגע־ בלאןז קאםוניםםישען דורכזיכטבארען דיזען םון זיך האבען םײקערם
ױניאן. זײער טרײ געכליבען זײנען און עקעל און צאק םים קערם

 זײ זיך װעט עם אז געהאפט, אפנים דא האבען קנעכט םאםקווער די
 די האכען זײ וױ ®ונקט קאפ דעם פארטשאדען דרעםםײקערם די אײעעבעז

 אום־ אן אין םארשלעפט זײ און 1926 אין פארהיפנאטיזירט סלאוקםאכער
 קאםו־ די .1926 ניט אבער, איז, 1929 סםרײק. פארלארעגעם גליסלינןןן

 אונ־ וױיל דרעםםייקערם, די צװישען םפלח כיםערע א איצט גאוען ניםטען
 פאר האבען.זיך און אױםנעניכפמןרט איצט שוין זיך חאבען ארבײטער זפרע

 םעשי־ קאםוניםטישע די צו צונעקוקם גענוג שוין יאחר דרײ לעצטע די
 דעם האבען ארבײטער אונזערע פארברעבען. און סקעבערײ חעתועים,

 קײן זײ םיט םעחר װילען זײ און דערזעחן ®רציף קאםוניםטישען אםת׳ן
חאבען. נים וםשא סגע

 געקוםען לאנג שוין זײנען םײקער, קלאוק די װי אזוי םײקער, דרעם די
 חאפע־ אײנציגע זייער ישועה, אײנציגע זײער אז איבערצײגונג, דער צו

 אלע פון פאראײױגונג ערנםטע םעבטיגע, א איז לעבען כעסערען א פאר גוננ
 נעשאפען קען ױניאן אזא אינדוסטריע. אונזער אין ארבײטער אױפריבםיגע

 זײער וועלכען אויף יסוד געזונטען קאנםטחקםױוען, דעם אויןש בלױז ווערען
 ניט זאך קײן זײ פאר איז ױגיאן אזא םאר און געבויט, איז אינםערנעשאנאל

 איצטיגער דער ®ון צוזאםעננחך דער טײער. צו ניט אפפער קיין און שװער
 פיאם־ װיםטע לעצםע זייער• טרײד, דרעם אין ®ראוואקאציע קאםוגיםםישער

 -nito און אחדות צו שטערונגעז לעצטע די פון אײנע וועג פץ אי תוםם קא,
 אונזער װען וועג דעם געחענטער כרעעט עם רײחען; אונזערע אין אײגיגוע

דערחויכט װידער וועט ױניאן אונזער און װערען פארװירקליכט וועט ענחױל

דרעס און קלאוק יארקער נױ אלע אין לעבעדיג איז עם דיי ערב
 נאםיגיי־ אפ האלט םען װאחלען. אגקוםענדע די טים לאקאלען מאחלען

נע־ װערען עם און קאםיטעפ, עלעקשאן װעחלם םען שאנס, ״י
 דוען האבען װאם וױוחלער צאחל גרעםטען דעס פאר פארנארײםונגעז יםאכט

 כאארד חשאינט און לאקאלע פאר עלעקשאנם אין נענוטען אײנטייל איז ןןם
יארק. נױ אץ כאאםטע
חאל, כרײענט איז װאו לעצםע םיטינג טשערמאן שאפ נחיסער דער

 די חרכפיחרען און זיך כאטײליגען צו קאטיםע *גער20 א ערוױןחלט חאט
 לא• ךי פון םיטגליד יעחןד אז געװארען, כאשפױםט אויך איז עם װאהלען.

 דורך שטיטען זאלען כאארד חשאינט םים׳ן פארבונדען זײנען וואם קאלען
 םע־ חשענעראל פאר חןפע^נדום כאזתחןר א אין באלאם, םפעציעלען א

אינםערנעשא־ דער אז נייעם, די אן קוםט צײם, זעלבער חןר «ו נעדזשער.
חע׳יז יפילד

aft־*
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 אז אזוי, װערען דורכגעפיחרט זאלען װאחלען די אז אויפצופאםען, קאםיטע
 צו־ אומעײיכסייט אדער •ארטײאישקײט פון חשד םינחןסםער דער אפילו

צו־ קענען ױם זיך זאל רײהעז ױביאנ׳ם דער אין עלעםעגט װעלכעז איתענד
עז• * * *קלעי
 עחרליד חרך פיחרען באארד חשאינט דער אץ אינטערנעשאנאל די

 דעם אין נעםאכם חאבען זײ װאם ומקט יעדען צוזאג, יעדען געםרײ און
 גלײכע פראקלאנױרם צוריק טאנאטען פאר א םיט חאם װאס סאניפעםט,

אןן אאגעשטאנענע אלע פאר קאנדישאנם בריז־ערליכע נרינגע, את רעכםע

-V- • #־־I י • י ■”ײ י ן י /׳ • •y ״ »1 ו V ך י
 אץ שוועסםער און כרידער זייערע אלע כיט צוגלײו שםאנד םאקראםישען

מגיא|» חןר
 סלאוסםאכער אלע פאר גױרען די אויפגעעפעגם כריים חאם יוניאן די £
ז־י םון חטלבח חר קאםוניםםישער דער צוליב ייעעז װאם דרעםםאכער. און

נעווארען פארבלאנחשעם אץ געװארען פארוואנעלט יאחר חליכע--------
 נים־פארםאגייתשטער ■רייער, אײמדגער דער ®ון חיים, אלםער .

 אלטער זייער םרי^ דרעם און קלאוק דעם אץ עקזיםםירמ װאם
 קלאוקםאכער ‘חונדערטעו אץ חוגדערםער אינמערנעשאנאל. —

o *ױ^ p איגםערמד דער פון אייל ברייטחארציגעז שעחגע̂נ
*ו ליבשאפט און װאריםקײם אלטער

*r ־ • .............- ־

א אויפכויען אין פאראינטעתסירט איז אינטערנעשאנאל די כלויז אז ניאן.
*S> r® אונטערשיד אחן אינדוסטריע, קלאוק דער אין ארנאגיזאציע םעכטיגע
אזעל• כלויז קעםפען איחר קעגען אז און םײנוגגען, און שאטירונגען ליטישע

צוצושיליםערען כאװעגוננ, אונזער צוצושפאלטען זוכען װאם עלענזענטען, כע
יעג• װאס *װעקען ®ארטײ־קלײזעל צוליב אנצוהאלטען און כוחות, •אונזערע

רײהען. ארגײםער די אין םישםאש אוז כאאם גער
* * ♦

 דער אםו/ דער אז געפיהל, דיזען אט נרונד־געדאנק, דיזען אט
 ארכײםער און אײנינקײט פאר שטעחען מיר אז זײם, אונזער אויף איז ױשר

 רע»רעזענטירען פארלויםדער אוך שונאים אונזערע אז און םאלידאריטעט
 שוין טען קען געדאנק דיזען — אפאזיציע םקעבישע און שפאלטונג זיך םיט
 ניט און פארדונקלען, ניט םעהר העצעם קײנע טיט און זלזולים קײנע םיט

 םאני• דער חאט אנערקענונג און צוטרוי פון געפיהל דעם אט פארדרעחען.
 שארפקײט באזונדערער א םיט םאםען אונזערע םאר ארױסגעבראכט י פעסט

 קלאחרער אזא םיט חערען איצט זיך לאזט געפיחל דיזעו־ אץ בולט׳קײט, און
 פארזאנד מניאן אלע בײ שאפ־טיטיגגען, קלאוקםאכער אלע בײ שטיםע
 די םעםבערםד׳אץ אײנצעלנע פון כריף אין רעזאלוציעם, שאפ אין — לונגען

 כאגײם• דער אין װאחלען, די םאר פארבארײטונגען אלגעטײנע שעהנע׳
 ארכײםער גרו»עם און לאקאלען אלע שעפער, גאנצע װעלבע מיט טערונג

 ערשטוי־ וועםעס חלואח, כאנד אינטערנעשאנאל דער אויף אפ זיך רופען
 פרײגד אונזערע אלע םון הערצער די םרײד םיט אן פ־לט ערפאלג נענדער

גוטװינשער. און

 ױניאן די װאם ארבײט שטיק געגען שטעלונג פעםטע די שטימ הײנע
פארחאגד־ די פון אנפאנג םאםע נײם גלײך גענוםען האט ז אדרײט

*ון באדיאונג די װעגען באלעבאטים קלאוק די םיט לונגען °
 אנט־ אן אױםאיבעז זיכער װעט װאס שריט, געזונטער א איז אגריםענםם, די

 און אונטערהאנדלונגען דיזע פון גאנג גאנצען דעם אויף װירהונג שידענע
װעג. ריכטיגען א אויף אײנלײםען זײ װעט

®ראכ־ די לײזען צו אנםאנגען ניט קען ארבײט שטיק אז איז, זיכער
 אינ• Dp פון םײ טרײד קלאוק אין לאגע פארפלאנטערטע די און לעםען

 פון אינטערעםען די פון םײ און ארבײטער די םון שטאנדפונקט טערעם
o אפ שאפט פארקעדט, נראדע גאנצע. א אלם אינדוםםריע דער p •אײנ 

^y און כאאם קעגען ש־ץ-טיטעל לעצטען ציגען i^ H -isop קלאוק• אין 
n און — װאכען־ארבײט אפ שאפט — טרײד p גאנpזיך װעט טרײד ר 

 אוםפאראנטווארט־ א אין קאצעניאםער, פינםםערען אזא אין פארװאנדלען
 קענען גיט לאנג יאחיש און יאהרען װעט מען װעלכען םון יאריד ליכען
װערען. פטור

 פילע םארקעם אין פאראנען דאך -זײנען באלעבאטים: םאנכע טענה׳ן
 פאר• װאם ארכײט, שםיק כגננח ארבײםען װאם שעפער, קלאוק פילע און

 געפאחר א יײנען שעיער אזעלכע און ארגײט, װאך P® געזעץ דאם ברעכעז
 שעאןןר אזעלכע אין וױיל קאנקורענץ, זײער םיט שעפער בעסערע די פאר

n ארונםער דריקען זײ און גילינער געםאבט ארנײט די װערט p -אלנעםיי 
 נאנצען אין קאםטען ארכײםער פון און ®רנםח ארכײטער פון שטאנד נעם

טרײד.
 חאבען טרײד קלאוק אין אז צוגעגעגען, ;אםת איז דאם אז צוגעגעבען

 ארײננע־ חאבען קאםוניםטען די זינט יאחר, עטליכע לעצטע די פאר זיך
 גרויםע א אנגע«לאדיעט רײחען, pאונזע אין םים טרײפענע זײערע שטעלט

 אזעלכע אין אז צוגעגעכען סקעב־שעפער; באהאלטענע און אפענע צאחל
 ארכײט, שטיק כפרהםיח סײ און בשתיקה םײ טען ארבײט שעפער נוטלעג

 — קאנדישאנם ױניאן אלע פארלעצט םען און שטונדען ניט־ױניאן ע1לאנ
 רpא לאנע, אלגעטײנע די פארבעםערען שטיק־ארבײט װעט װאם םיט
אױם• חמ םען קען י טרײד םp אויםריכטען עם װעט אוםן װעלבען אניןז

 און כאאס פארםרײכען ip םען קען ? םכה א נאך םיט מכה א הײלען
געװיםען א פון קאנדישאנם כאפ־לאפ

iP» םאראליזאציעp און כאפ־לאפ דיזעלבע רלאזעןp וועט S0j איבער׳ן
ט טרייד א פון טײל ױ ע םען װאם ^

טרײד? גאנצען

 אז געגארם ניט חאר א אויןז זיך כײ איז ױניאן די ניט. נאטירליך,
אנצאל אן םכח, געפעחרליכע א פאראן איז יארק נױ אין םרײד קלאוק אין

n פאר אוםגליק אן זײנען װאם שאפקעם און שע«ער p און אינדוםטריע 
 וטעלן

אכעו1
®מ שע»ער םװעם דיזע םען קען םנולות ®ארעװע םיט אז גענוג גום אויך
 יעדען ®ון לעכענם־באדינגונגען די און חױנח די געםאהר אין שטעלען װאם

זאל ער שא« וועלכען אין קלאוקמאכער,
:ולוו

 װײס ױגיאן די געפיגען. ניט זיך
 ®ון שעפער םװעט דיזע םען קען

 אר* שטיק אײגפיחחמ םיט אז זיך, פארשטײם עם פארטרײגען. נים םרייד
 קאנ־ זײער אוז פארניכטען ניט •לאג דיזע םעז קען שעפער ױגיאן אין בײט

pipip. ניט זיך, באקלאגען באלעבאםים די װעלכע וועגען ®tp p j ’b'w• 
 קעגען שעיער םקעב דיזע אױכ אז שכל, אויפ׳ן דאך זיך לײגט עם װארום
 ארגײטם־קאםטעז, אץ שע*ער ױגיאן װאך־ארנײט די םיט tpnipisp איצט
זיק ני® װעלען םוועטערם דיזע אז חאבען, םען קען נאראנםי א פאר װאם

^ שעיער אנשטענדיגע די םיט קאנקורי^ צו שארפער נאך איםשטאנד  טא
 פוז באיען זעלכען

^ א נאך אין זום« טיפע
o אויןז p את ארבײט שטיק פוז באדען זעלכען Dp ארונטערשלעפען טרייד

]X M iJL

n נײן, p םען וועלכען םיט םיםעל װיר?זאםער אײנציגער ffp אר־® 
i ®ון ®עםם־שעיער דיזע םרייכען p ?פארשטאר?־ א איז איבחםםריע ?לאו 

 אויסאיח־ עזזרליכער אױפריבטינער, «ן טיט צוזאםעז ?אנטראל, ױניאן םער
o םון רונג p די םצד און אסאסיאײשאנס באלעכאםױשע די םצד אגריםעגם 

pi?pi''K םאנופppטשוpאט חשאמרם.' און רם appo pm- סוועמ־ און 
 זיי־ זײנמ זײ m איצט op םייטלמ באלעבאםים די ײעטעז אויף

p p ארכיייטם אץ ?אנ^רענטען ipeosp. און מטי?־ארגײם זײער םים אז 
 ppww* כוםמןג pm םרי^ אץ P־nn א אן יי' טאכ?ז שטונחמ לאננ?

 *tmpp װאם ?אנטרא?טארלעך ®ראצענט נײדאוךנײנציג יאר זײנעז לאך
d צולינ טריען p זײ װאס ipmp שאמר א ארכיים.*ח ארױם  S און ח
^npirDppD נעםט ppiis זײ פון pm| זיי און ארבײם ®ון קור$ןל 

 אױפצואװאר־ אײ. ®וסט? א וױ Dppnw םון אויסריגעז םםילא דאר װעלעז
o אין שולדיג איז אליח יי אז ױניאז, רp ®עז p װאם npepenepnc pm 

jp'Donpp פארי?םםעװען און t « «  o p איז Tpanp אר אגן אן דאך® 
p א זיך w ,א ®אר וואס לאניי^ א פאר װאס טא חיפאקריטםטווא tprt 

 רפואח, א איז ״#ײז־פרביים אז ארטטענם, אן םים ארויסןװ?וסען op חאם
n װאס p *  p« pm TPP ם̂ו אויםראכמןן paOp n p ?אמדוסטר״ע ,

pm jpapp . װאפע איץ ביױז םימ?ל, איץ כלױז דא אי« ®?םט־שעיער 
p«p n איז דאם און — p« א םח*, «ום גיז npmjptr 

n װאנען ביז ?אםןז. p זײ אונםער וועם באחמ 
 און אוםםעגלױ. ippii װעם ppDD'ipp זייער
npu ווען סיזאן״ ם«וײננ op א דא איז pnpopa 

 ־ איז שעיעו/ םװעט pm צו Doinp זיך
o אױפנעםען װעט p זײ נעגעז קאםף 
r v ס י S*■ ס J I i a n  I

II

יוסת׳ע (יון4444
שער. ז. פון4444וגײ«.) תײגייגער «ון

 נערוסען«קי• זײ סען חאט שא• »ין
טײצעס״.
נעני, גענענען זיי חאם ivofi רעם

שאפ־משערסאן. דער
באוואוםסזיגי• גיט יעדען האט נעני

 טאן ױ;יאן גוטען נים און ארני־טער גען
 זואס ״שיטייעץ״, נאם׳נן םיט׳ן גערופען

̂ם  װילדע א נעטיינט איחם נײ חןוט ד
אװםענש. אן -נױאח,

 איינפאנער, אן געווען איז נעגי
 ער איז דערשאר ארנייטער. ■ראסטער

 א ארענטליכער, זעחר א נעװען «ובער
 ױניאן נעטרייער און נאװאוסטזיניגער

 האט ער חארץ. גוס א מיט און סאן
 און »:ים אפענעם אםת׳דינ, אן נעהאט

 שטענ־ ח^נען װאס אוינען בלויע *אר א
דיג;עשםײכעלט.

 ױניאן םרומער געוועךא איז נעני
 חאט אוױ איד, םרוגמר א װי און מ»ן י

 יע־ איגעחיט און נעהאלטען הײציג ער
 ניט און ױניאן. דער פון נעכאט תן
 טאן, ױניאן נומער א געװען ער איז נאר
 נרר נוטער א געווען כבלל איז ער נאו
 שאו. אין םיגדארנײטער זיינע צו דער
 אנגע־ ניט קײנעסם קײנםאל האט ער

 האר. א אויח םארנוםען אדער ריהרט
 אין אבי ארינעמעהן זיינע בעםער זאל

«ו ם׳דאחי װי םיהרעז זיר זאא שא&
•1זײ

 דארף שא•, ױניאן א ס׳איז אויב —
 ניט שא•. ױניאן א אין װי פיהרען ויך
 פצענט — איז. אמת דער װי ? »זוי
 אין ארבייטער איבעריגע די צו זאנען ער

 «רר אםאל איהם שלענעז זײ װען שא■,
 אזוי ניט זאל ער איינרײדען בירען

נעזעצען יוניאן די דורכםיהרען שטרענ;
 נעני ויאו שא«, יעדען אין כמעט

 טשער־ געװען ער איז געארבײט האט
 אוים־ דעם פון איחם ם׳םצענט מאן.

 האם מאצ ■אר א צײדען. צו קורען
 זיינע פארצוירען דורכדעם .שוין ןר

 ניט שוין האט ער און אויך. רזשאבם
 גײעם א איז ארויפנעהענדינ אײנמאצ,

 א«ע־ פעםט זיך ביי ארבייטע(, שאפ
 אלם אנצונעטען ניט םעהר מאכט,

 דערזעחן םלענט ער אז נאר טשערמאן.
 ניט וױל סײנער אז מיטיננ שאפ בײם

 ער םצעגט שאא־טשערמאז פאר אננעטען
 אנ־ םצענט און א־בערריידען אאזען זיך

אםט. דאזינען דעם נעטען
 אן םצענט זײנע װייב די װען און

 פארװירפע םאכען איחם אומצופרידענע
 טשערםאז, נעװארען איז ער םארװאם

 און העתן וועצען ניט נאר ער םצענט
:םיטען אין א־בערהאקען איהר

 הע• צו װאם ניט® ס׳איז אײ, —
in חא־ דארוי םען !רעדםם דו װאם 
 1ם« ? נימ דארוי סען *׳י ױניאן, א נעז

 ױניאז די !יוניאן א האבען דאר דארף
 דארןי ראקעפעלער טיר. פאר דאך איז
n דארןי איך ױגיאן. סײן האבען ניט p 

 זזא• דארוי סען אז און יגגיאן, א האבעז
 וױ םשערםאן, א זײז מוז ױניאז א בעז
! ? טביסעצ הערםט איז. אמת דער

 זעחר נעווען בעני איז טשערםאן אצם
 חאט שםרעננער, א און פינקטציכער א

 אצזן די אפגעחים שטרןננ און •ינמטציר
 סײ נעלאזען, ניט און געבאטען ױניאן

 אדבייטער, די סיי און באצעבאם דעם
 *ארצרא־ זאצען נעיעצען ױניאן די אז

o- אױוי ײערעז כעז p חאר. םינדםכמנע

 אין אצץ אז גענענען אנטונג חאט «ר
 צו ס׳דאחי וױ ®יחרען זיר יאל '״ייי
 אפנעחיט זאצען ®רײזען די אז זיין,

 ארכייטער די םון קיינער אז ווערעז,
 אר־ די אז ווערען, נעקרױוחנט ניט זאל

 וחד צוטיילט :צײו אצעמען ?א< גײט
in שטוד אוטמזעצליכע קײן אז און 
ווערען. נעארכײט גיט זאצען דען

סקפיד, א געװען ער איז דערהוישט
 זאצען שםונדען אומגעזעצלינע סיין אז

in»n געארנייט גים
 כיזי אביםעצ װערען ם׳פצענם װען

 צו צוקוסען םצענט באצעבאם דער און
 אוסצױ שטענדינ זײן מיט איז בעני׳ן

 א ינים אננעדראצענעם און םרידענעם
:טאז זאג

א הײנט ט׳ארבייט כעני, װאס, —
 דארף איך אווערטײם? שטונדען ■אר

. . ארנייט... די חאנען
 אנשםעצען איהם י1אוי נעני פלענט

 זיך אוז אוינען לאכענדינע בצויע זיינע
. :אירופען נוטטוטי; שסייכעצ א םיט

צאזאראװיץ, םיסטער איז, װאם —
 פאר* ז״נען מ, כיזי? :עװארען ס׳איז

 און סטריט איז באצמעצאכעם נענוג האז
מאשינען. ציידינע גענונ האט איחר

 םארענדינען שוין םצענט ער■ און
:שםרעננ
 װעט מען צאזאראוױץ, םיםםער —

 זמן כצ אװערטיים קײז ארנייטען ניט
באזעצט. ז״ן ניט װעצען םאשינען אצע

זעהן, פצענט כאצענאס דער אז און
 םצענט אױסםיהרען, נארניט חען ער אז
 ארויםברעננען הייםען געני׳ן שוין ער

ארבייטער. ;ייע
 פצעגט שא• אין :אר װי טאקע, א\ן
 שוין םען םצענט ארנײט, אביםעצ װערען
 אין ארוםצויםען טײם דינער זעהן געני׳ן

 םארכי״ א פארשםייעטען, א מאריןעט
 םאררוסט סאיעצושעצ דאם זעוועטען,

 סאצ* on פאטילניצע, אויפ׳ן װײט חעט
 אוי־ די םיט צושפילעט. העטי pc נער
 זײ־ אצע אויוי ווארפען ער םצענט נען
 אושטע־ ער םצענט וױיצע אצע און טען
 און ארבייטער באהאנםען אנדער אן לען

:ריידען יענעם צו תוצ א אויף
 אר־ ? זיך הערט װאס !העצאו ־=-

 םיר צו ארויף תום ? נייז ? בייטםט
 דארןי מען ביזי... א נעײארען שא»... איז

 א םאכען עסט באצםעצאכעם... האבען
צעבען...
ארביי״ נייע די םיט נעהענדינ א\ז

 נע־ מארסעם זוון פצענט ער װאס םער,
 צו װי זיי צו ער פצענט שאי, צום םען

:רײדעז איינענע
אבײ נעװארען פארשטעהט, איהר —

 נעװאצם באלעבאם דער האט ביזי, סעצ
 אותרטײם, ארבײטעז איהם זאצ םען
טכח... א נייז. געזאנט: איך חאנ

 באצמעצאכעס גענונ פארדזאן ס׳זיינען
 ארבײ־ ■אר א גאך זאצעז םטריט, אין

 ? אזוי ניט װאם, צעבען. א מאנען םער
איז... אםת דער ולי

 ארויפ• נעציגגען פלעגט איחס אז אח
 ארנײ־ ■אר א נאך שא■ אין צונעםען

 דאם אנהוועצען. ■שוט ער םצענם טער,
םארגענינען. נרעסטער זיין נעװען איז

 זיינען בעני׳ן פון ך1הי דער ■ונהט
 ארבײ• צװײ אנחןרע נעוועז שא■ ,אין

םעםהע נערוםען וזאם םען וועצכע טער,

n װאם ארבײט p און װאך, די אנגעפאנגען שױן .חאט באאװ דזשאינט 
o אנחיײםען װעט זואס p וױים ױניאן די אז באוױיז א איז םיזאן, גאנצען 
 װאס נדט אוץ םוײיד קלאוק אץ שטעקט nnn®pa אםח׳מ די װאו גוט נאנ*ן

 •n«opp אץ jpnpiT nnnepi npm jpipi ויך דא^ םען םיםלטז א nפא
p נאך^א און  ipm  p«npa אץ באטאנט pwnDDnpDiw; •װעיש

 פמןןםמןלרעז אױםגעצײכענמע nnp»n oponDinp ױניאן די
p»K אתאגיזאציאגס םעז p ׳ גוטלענ די קענעןnp®p. ו ם׳ך 

 אונז וועם דריעו אײנצעלנ?ם Dp'n'o אז אײטײין־ןת, ניט אבעה
 טרײבעןnפא א^םען זײ און טגטח npm.פון וועחױ צו nw® נאנ*עז אין
n ®ון p ^ ט ם דו ̂י ®ונקט אינ  סי• איץ וױ nnpD גענוםען חאט ?ם וױ אז
 גיד איז צעלטnװאpאײנג זיך ־חאבען np®p« םװ?פו pm װאגע ביז זאן

 אײן וױ nnjm נ?םען װזט־שימליך op וועם טרייד, pi»op פוז טײלען װיםע
םאכען און אױסװאמלןח גאנממ אץ tpipp זיי וו?ט םען ׳װאנ?ן כיז סיזימ
n p t וױיטעחמ B fipDonppאn .אוםםעגליר ■,__• _____

 אין ווענ מכםיגש אױ®׳; איז װניאן די .npri אב?ה איז; זאך איץ
 לאםט pשטיינ?ת א וױ ליגם װאס אגשי?עניש, בײזמ־י npm ipipp קאםף
o טnpםo®ינn̂א װאס און jptepif אובז?^ אייף p אײ יעז־ש ®ון לעגעז 

p אץ ^בען א םאכ<מ צו lpuwwrpa w וואם גײםער ^ p .®ון שא®

 א האט נעגי ױעטען און לויהע, אוז
״קיטייצעס״. :;ענענען נאמען
פאמתנטע, געװען נ״דע זיינען זיי

 נאטורען, שצענטע פארדארבענע, סיט
 און ארבייטער נאװאוסטזינינע l״p ניט
 דערהױיט צייט. ױניאן גוטע |”P ניט

 טעטיען, » געהאט חאט װעצנער סעםקע,
 קאצטע נרױע, ■אר א און •גים רויחעז

אוינען. רציחח׳ש״גזצנ׳ישע און
 און ױניאן דער גענען פארכרעכעז צו

 ארבייטער אנדערע צו שצענטס טאן
 א עפעס נעװעז זיי כײ איז שא■ אין
 ווען און פארנע;יגען סועציעצער מין
״ נאר  נעצענענהייט » נעהאט ח<ונען ז

̂ון. עם ז״ חאנען געט
 נעהאט גים האנען ,קיטייצעס״ די

 א־דעא־ סייגע נצוינעז, קיין גאט, ?יין
 װאס באנדעצ, דער ■רינצייען. און אען

 נרע• װאם מאכען און ארכייטען רעהר
nvo /״יעים׳ — o p ז״ער געווען איז 

אידעאצ. און •רינצי• איינצינער
נע״ זיי האנען פאמענמען א נאד

o און חאט, p אוציטאן נעװעז איז 
 שפיצ־ און שטוהעם כייזװיצינע םיאום׳ע,

 די פיםעצ א אונםערשטעצעז און צאך
^ ^  אי• װי שא«, פון ארבייטער אנ

 ארא»װארפען קאטען, די נערשג״דען
on מאשין, פון םםרא• אונטערשטען 

 סרע״ אונטער׳ן ע»עס אונטערשטעצען
 כדי נצייכען, דאם און םאשין פון טער
 *ײט. *וסאחדען דארפען זאצען יענע

 צעםא־ פצענם ארבייטער אנדער אן אז
 צו־ זיי פצענט צ״ם, שםישעצ א רודען
 ארביי־ אן 1בעו און געזונט, jm® הומעז
j א כעס׳דינער, א פצענט טער n p- 

 ־P’B און מאשין אונטער׳ן צינען דיגער
o םען p ,שטיקען זיך זיי םצענען םטראו 
נעלענטער. ®ון

נעטרא״ אויר איינמאצ שוץ ס׳חאט
 נכױן האט םעכמע אז שא■ א אין פען

 א םיט ikp אויצ אז אװעסנעשטעצט
 ארכײ• אן בײ י1ארוי שפיץ שארםען

 האט, יענער װען און שםוצ, אויפ׳ן טער
 זעץ א זיף זאן־, קיין פון װיסענדינ ניט

 דער איז שםוצ אוים׳ן נענעבען אװעק
 tie שפיץ נצעכענער םארזשאװערטער

 יע־ צייב. איז יענעם ארײן אױצ־ימן
 חארצריף^ו אין פארגאנגען זיך איו :ער

 נעםוום האט מען , געשוײ. םענדען
 אי־ איז יענער און דאקטאר א ברעגנען

 צום הדאנה נעצענען צײט װאך א בער
 װאס גציס, זײן נעו^ן נאך ם׳איז נעט.

op 'o כצוט־ סיין אנטװיתעצט ניט זיר 
 פאר־ זיך האם ײאונד די און פארניפטונג

הײצם.
 צו נערוםען םעטחען דאן האט םען

 ינגיאן, דער םון קאמ־טע נרױוענם דער
 מיט כאשטדאפט איהם חאט װעצכע

 פון ארונםערנענוםען איחט און נעצד
שאפ.

 נעװארען םעמקע איז 1צ דאן םון
 װאז אוז ױניאן דער שונא אםת׳ער אן

o ער גאר p אנעצענענהײט נעהאט D p 
 םארנענינען םצעציעלען טין א סיט ער
Dארבpיױ די און 1ױניא דער נעגען כען 

נעזעצען. ניאן
ארניי־ אצע האבען שא• on אי|

 ארויםנעפוטעד איז נעני אײתר םער,
 םעם־ פח נעציטען שתהציר ארבײםעז,

 נעשװינען. און נעציטען צויסען. און פען
 באדיננוננען 1ױניא סיין האנען שאפ איז
 און סעפסע צװײ, די נעהערשם. ניט

 באצע־ גאנצע די געווען זיינען צויקע,
 צונעםעז זיך פאר פצענעז זײ בטםים.

 אדבײט באנדעצם נרעםםע און בעםםע וי
 נע־ ניט װארם קיץ האט ק״נער און

 ארויפ• איז בעני אז נאר זאנען. םארם
 איז און ארבײטעז שא■ איז נעסומען

 געמאמז ארום צייט שטיקעצ א אין
 נענוםעז זײ צו זיד ער חאט םשערמאן,

אײנצאםען. מנוסען זײ איז
e שא■ אין p ארויפגעמטפן בעני׳ן 
i באהאנטער, א זײנער p אוערייםאר 
 נם־pא אן נזווען איז נײםען 4נײטע
 ױדאן נוטער א און ארנײסער לימר
o ער נאר סאן, p נים נאו שא■ איז 

 נעהאם טורא האט ער אויפטאן. נץקאנט
 נעוועז ניט איז ער טנצוחױבען. זיו

סרינען און ארנייםןר פוימצדינער פײן

 נין נעשוױגןן, און נעציטען חאט ער נאר
ארוי®• געלעגענחייט א invnn ר.אט ער

o ער וואס שאי, אין כעגי׳ן ציגעמן p 
נעטןון. גצײו דאס

o נע;י ײען p פנעארנייט® OP 
 םאמאכט איז ער און טא; ערשטען
 און גײטענ׳ען, מיט שאפ פון ארונטער

 נ/גפץלט וױ געפרענט אים חאם נײטען
 *jppp,r80 נמ;י חאט שאפ, דער איהם

 םיא םארצ'הע;דינ און ■אפיראס א דינ
:נצענםםערט רוין־, דעט

 םען װעז אז גצוינ, א־ו װעצ, —
 » םאר צײט, צו מאכעז שאפ דעם אצ1

 געווע) p װאצט ׳פאפ, ייניאן ריבט־גען
 חנרח* צוױי יע;ע אט נאר ׳טצענט. ניט

 םען רופט װי קארנער, אין װאס צייט,
 אײ צו־סע, און סעטקע זיך חכט ? זיי

 ס׳מאכט :אר חיטײצעט!,.. דאס זיינען
 איך איינזעצען. נאר דא זיך צאטיר ;יט.
 נײ אריין. הענט די אין נעסען זיי װעצ
 אויפ׳ן טאנצען זיי וועצען ברודער, מיר,

jp טיר ניי װעצען זײ שטריקעצ. ’«#np 
צייט. ױניאן זייז מוזעז װעצען זיי און

 אננע״ שסחה מיט האט נייטען און
 פאר* אזש און חאגט פאר׳ן נעני׳ן כאפט

:אפנערופען זיך זין־, כצ׳נענדינ
 װעסט דו נעני. שא«, איז בצײנ —
 א פאר מאכען באר איחם צאםיר זעהן,
 םאמן מז *וועט שא«, יװיאן נוטען

 שצעכטער i״p ניט ס׳איז צעבעז. א
o שאפ רp שא■. p ...ארבייט

טשער־ שא» נעײאיען איז בעני װען
o םאן p אז אייננעפיהרט, נצײך ער 
 ארגיים. נצייר אצעסען טײצען זאצ םען

 ®ר- דארפע! אצע יחםנים. קיין ניטא
 • — איז, אםת רp װי — צענען, א :ען

 פול א אויי הויך נע׳טענה׳ט ער האם
 אק ־ באצעבאם צום אי שאפ, איבער׳ן

 _nw״o וועז א\ן ארב״סער די צו אי
 ®ד־ ניס האם ארבייםער רpמארודנע א

 חאט ארנ״נ^ םייצ זײז אױםסאכען סא:ט
 פארםינינן• איז ער וועז בעני, איהם

ip o ii ארויסנעחאל־ ארנייט, זײן םים 
פען.

 פון זיינען ש«פ אין ארבייטער אצע
 חאנען און באנײסטערט נעװען נעני׳ן
o אי נעהאם, ליב אי איחם i’DpyiDP, 

 האנען זײ ,פיםײמס״. די אויםער
 בים־ זייערע םיט טאנ נאגצען א איחם
po שפיזען שארםע םים װי אוינעז 

 נע• איהם זײנען זײ אוז אײננעשםאכען
שונאים. נצוטיגע װען

pנעווען זײ.איחס זײגען חוייט ר 
w שונאים i p./ ף חאט ער װאם» 
o ארנייט, די נצייך טייצם p גזך ניט זײ 
o: און בעםטע די םארנעםעז יאזען p• 

ך ניס האם ער װאם און באנתצם טע  ג
 אוםנעזעצלימ i״p ארבײטען צאזעז

אוולרטײם. קיין שטו-נדעז,
 אג• פצוצים זײ פצענעז — בעני, —
 בעני/ צו וױיך פוטזןר ריידע[ הויבען

 שםוגדן א ארבייטע! ipp םען אז —
 אר■ נים םען זאצ וואס פאר אװערםײם,

 ארוי®• מעז זאצ װאם םאר כײטע)?
 ttjpp םיר אז ארנײטער, נייע נעםען
 ־ ארכײס* ביםעצ די אויפםאמן אצײז

אי א צו םען ארנײט in ו w v\ אוחנר 
 נעפאחוף פאריא p איז וואם טײם.
 שםוד «*ר די ײעצען בעני, אצײן, אײך
i p צוניץ גוט אייך אװערםײם jpDip

ערחוד איבעו קורץ זיי פצענט בעני נאר
.IPPP

 מםלעג דיזע
אכסוח־ע

ד/ ־  .V*. .

קימע כדמ כרר mMבאבםקע won* קײנע םיט 
קענד די ניױז נילם זײ אייזעד אז

o שווער, זעחר נעווען איז דושאנ א p 
e נעהאט טװא /ר m טאז צו ivo 

 ארת• נים אימאגמז איחם נאך זאל
 די ער חאם שא•. פח טערווארםען

•o m ip o חד די און שא■ אין  מרנ
מד גיט לױימז און םעמקע׳ן פון

V *

 ק״ ארבײטער ניט ײעט סען —
 ם׳איז ״קיםײצעס״. אװערטיים

רײד. אייעת עבירח
 צו נעװען איז ער אז ם״נענדינ און

Jjp צו אביםעצ זיי o r, שוין ער םצעגט 
 מוםר־טסן א םימ נאר װייכער, אניסעצ

תן וײ ײני :אויםקצעה^ י
 א א״ד קומט עפעם װאם םאר —

P’P i און שיסעצ פוצע p p »  op 1אײ
K איצם ם׳איז ? נים אױך צזןפעצ mc 

 פארהאז ם׳זײנען ארבייט. אביסעצ
 ארנײטער <אר א :אף זאצעז מאשינען,

 1וזאנע דארפט איזור צעבען. א םאכען
 נאר צװײטער א איז פוםער אי ברויט, אי

ן ט י ־• נ
 װיינמ האבען ארנוםענמען זײנע נאר

 זיינען זײ אוז אפעצירם זײ צו װאם
 חמ- שונאים בצונדנע נעבציבען איחם
 הײן ארבייסע! גיט צאזט ער וואס םאר

®ווערםײם.
 אין נעהאצםען שטרעננ זײ האם בעני

 0כי אוינען די זײ און.פון הענט זײנע
 געחים נום זיי חאט אתנטעתענוםעז,

P״t אלע נאבנעפאצנט גוט און P וזאנד־ 
n זייער לונגען, p r ריזזר איז ימחר po 

M r.
— p״npio i סאי ipp אויןי איר 

 מאנען ארױפשטןלעז. גיט אייך
po 90 פאר הארצעזU ױניאן
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לאקאל אין פר^גע ודיחש
גינגאלד דוד פון

)tppttpjpd ױג*»ז) םאבער רײניןאוט דער םון

 יעצט ניאכט אינחםטריע דייגקאום די
רן  נע־ א ניז צײט, vtsvfv זעוזר x זז

opo pout אין וױ «ײט עתערע פיצ א 
 י«הדעז פיר tptx דדײ pjnpnnt ךי

.ptX’tpb זעאבער tpt אין
ipdpj זיד נעטם Dip נים itx' 

 יאנואר, מ«ונ«ט דעם אין װאם חנרפאר
 יוי ארבײט מענינער 5םי דא איז ,1990

̂בען opr «ין  פריהע־ די פון dxjx® זע
 *לע זואם דערםאר נ*ר יאהרען, רינע
 אונז בײ jpupj באנאט דיזער איז סאל

jit jjx דער »?ם •רחננענט b jx דער 
prx'Tprppto, ובער, יאד״־, היי און# 

tpsxa די שױן dpu'tx'rd אונזערע פון 
 דורכנעםאכט איצם ניז מאכער רייבהאוט

x חיבשע ■tx אור־ די םצעק. װאכען 
 ניזי לעצטעד tpt איז•װאס דעךפון !אכע
 חגרצױנען ניט זיך האט יאהר םון סיזאן

 תצעמבער מאגאם סון ptjp tpt ix ביו
__ יאהרען. pjnpnnt די אין מי

 גיט .תײנער *אטירציך, איז, דעם אין
 די םיד, צועניגםטענם אם *דער «ולרינ,
̂ן, דער tut פיחרער  וױיצ ניט, אודאי ױגי

dp פארשםענרציך, דפך איו n tx, נוט 
pit םיר שטרעגנ ptfpt גיט IPT^xtdjxp 
 אונזע־ע וועלבע אוממר באדיננוננען די

 םיר זײנעז ארבײטען, זאצ?ן םיטנאידער
 אים־ גיט ■וױצען בעסטען אונזער נײ ו*ד

 טיםטעם יעצטיגען רעם אונטער ושטאנדע
 dpt אין run איז עם וועצכע האנען *ו

ripo'Ut* ר־ פראדוציכטע אונזערע פון* 
 tpjpp םיר פארברויכער. די םח מיקצין

 IPS האט 'X כאשטיםען נים דעריבער
put ppxd* פשטע־ נעדארםט אםת אן^ 

 ־uuxt רײנפאוטם pt ■ראדוסציע די
 tprpn גיט זאצ dp גדי אזם *ײטוױיציג

 |pj"t עם tptx איבער־פיפדזפציע, פײן
 צאנד אוגזער אין םענש?ן םיצע ד« נ*ך

 djpppj נאר װאצטען און דארפןן צמצכע
 אזוי, זײענריג רײנתאוט. » מברויכען

m ,נעצװאוגנען וערװײצ נאך געז#נט ix 
 נעזעצשאפטציכער ריזער אונטער צ*בען

̂גאסישצר |1א  ד< מיד \ואו םיםםעם פק
 אי־ שציםח *דער דעח סײן ניט נפר מן
 די פון אײנעם פון דעגוצ»צימ דער גער

 *tpv אונןער אץ פאזעז גזיטווענדינםטע
 אונטערזואר־ זיינען־מיר צפכען, נסםישעז

tm האנ־ פאפיטאציםטישע די אונטער 
 ספזד אזן טעםאדען, און מצס־פאפריזען

%t r הא־ םיר םוזעז םרייד *מזער אין 
 דײחאנחגצס־פאפריזען אז זיגען איז מן
tut הבתים בעצי אונזערע פון םעטאדען 

trwn זײנען יח באאיעםצוםט 5פי אויד 
 « אפהעננינ םיצ נעװיסןרםאםעז ז*נאר

 tvtnaxp עצעמענםארע נפםירציכע ױ
 אונז זזאם ערםאתרוגנ די װי וועטער, פס

 ספמציעצ נעצפדענם. מאצ פיצע «ייז
 םאתטיש nut וזאם פיואן צעצטער רור

 גרוי- אוננעהויער « פאר ױאס םוװיזען
m נאםור דער פח עצעמ׳מםע) די ראצע 

 oyn tut *ינדוםםדין, אונזער אין .*■יצפן
 אוגגינ־ t» װידסוננ סאטפנטונע * םיר

 םעגציכע די אוי!י ה«ם װעטער םםיגער
 אר־ אונזערע םון מםאדעז ןזאנחןצס

 ער־ נאטידציך, זתרש, op גײסמפב?ר.
 םאנאטען ר,?רבסט וי איז אז \זארט?ם,

 -pn סדער כממזד זיין ipopu ד?ר ו*ל
 פאםירם גראד האם גו, ר?געגדינ. געפר

n די tpexiue גפווצם־ אוז *»ט#ב?ר 
 אדער װ?נינ האם יאהר |pexp< םוז מר

epop בא־ האט װאט נע,יפנענ̂נ נארנים 
d ש*־סצ?נ?דם דייטעגד pi פאר םארצאננ 

ריינפאוםמ
 נים םאגו««פס׳פור?י, קצפנערער חןד

 ווארטצן• » פאפיסאצ נונטג כאזיויעגרינ
 וחד םארגרפםערם upn פ»רצאנג ד?ר

 זײגפ פפר זיד *ח'דפח»רעש?נדיג
ip p^pn tp̂ פאר opptv 

 האם מאכעז, גוס דאדםען ניכען *יז
 pxob גיםפצ וײ} סים טנ?צאופןיאת
 דפרםיט פפס*ארם«דינ dpp־h«o ם׳ן,

 םםאר־פיפער, דפר *ח פוחמץ;
 פפפיםאציטטישע «ױפ ארגי'ם?נדיג

tut סי• דיזפ דעז־זעוממדיג
 «*ר זיך האט פפג«רענץ, ן

w פוי«ס tut אויםצזסיצען 
opt«o צואר■ םטא^ זיק פון

דןום פרײזנן.
v tptxrpi

v<

’H t U k M t kםון מיטען רעכ<מ

ntfotunfi m ■■ ■ ־î ̂יי'־ ־ ׳זי  .,

 אײן נ^ר tpa*n טרײד, אונז?ר אין מיר
 IX האצט װעצכ?ר יאהר, א םיזאן ביזי

 ט?הר ניט 1צ״ם? טנסטינ? או) 1א־ן;ונד
 אנדע־ די איז אז און מאנאט?[, פ־נױ וױ
 דצר איז יאהר פוז סאנאטפן זיבען רע

 וױ np&p־u םיצ דזשאבם נאך פארצאננ
 tx און אדבײט?ר, נאך םארצאננ דער

 װ?צכ? ארבײם?ר גצײןציכערפ די זאנאר
 װאם די אדער ר,pvp«צאזיןי פארבצייבען

dp הא־ חשאב, דעם קרמען צו ג?ציעט 
 רורך ארבייט פײן נענוג ניט אויך בזגן
 <-p DXncp .מאכיז «ז אזיף וואר דפר

 טיד םווען צ?ב?נם־וױידזש, א צו דמנט
 םיחרצר די םיר, אז צעםאן, חגם צערנען

 *jpo םארםרעמנדיג ױניאן, אונז?ר פזן
 אינתסטריע tu 1ארבייטעו»י זוצצכע שען

 *jporow זא:ד?רבאר? אז?צבע אמטער
 אנ־ זיד נים ט«ור?ז fix נים t«pp ד?ז,

 פרינצי־ pjpnup^ אצטע אן האצטעז
 יר1 שט?צ«ז \ו?צכ? DPTritno פיעצע

 װאויצזײן דעם שםערען און נ?נען אתז
 *נ־ מוזען םיר .anp»po pרpאוגז םון

 צו אדאפטירפן ix ןיר זפהן דפם שםאט
 נ׳ד םיד וועצכע אונש?ר אוםשםענדען די

 tpjpp םיר יװעצכע איב?ר איז זיר פינ?ז
 הא־ גים סיסט?ם רpםינvpי דץר אונםז,'

”t בעז P ,די אויםנ?פיבפן אוז שצימה 
 און זועג?ן פאםענרסטע און שגעצםטע

 ניי־ איםפר אוס?רפ צייתז ix םיםצפן
 פראגצע־ בייםענד? און ימםשטעהענד?

 אכטענריג ניט םאן dp םזזען מיר םפז.
 ניי־אויםנןד אוגזפרע אפיצו tpn זאנאר

 1זאצ? צאזוע?ז אק פאציםיס אדנייםע
 ־ip אד?ר װ?ר?ן זוירערשפראכען אםאצ

tPo װעצכע סיט קאנפציתט איז dp איז 
 ווייצ פרינזױפען, אמצנומענע יאםאציג?

 peovipa רי אז איך האצם אצעםען נאך
 דער איז פרינציפען קצענצרע אננצכוםענ?

 חד א fpnpi זײנפן באותטנג ארכײט?ר
 באדינ־ עסאנאםישצ נעוױספ פון זזצטאם

 פאר* ix DVDD'tpp tpnfn זו?צכ? נתגצן
 ארויס־ האבצז ױאס און צייטפן שײדצנע
 פריג־ prrip די tPBXWu און נעדופפן

 דעטאצסט די ix צייזוננ x Dצx ציי?ן
 זײ דך1ד But פראבצפמען אגטשטאנצנ?
 דעם jib שארבעםעמנג די מיםצוברצננען

.pנxצ ארבײטפרט
 איך |1א — ריכטינ, איז otp אויב מ, ׳

 םפהר־ די זײנען txn — איז of rx גצױב,
snsjtfp p ipd i» « x  pdo ,פריגציפ׳ח 

% זײ״ א1ד איר מי  נצספר י1< מצםאדעז ג
 פאר־ דפר ix tpnipixix באתטצמער און

 ארביז״ םח םארצייכטזחנג tut בפסןרמג
צפבפן. טפו׳ס

 אצ? די tx ,onxi פאדשם?ה?נדינ
pnpipJp ,װי, פרעציפעז dtx ,גיישפיצ 

n שםזנדעז 2 װי םעהר ניש פח מצ IX 
 ן1ם רפניסטראזױע אתפרטײם, אװפנט

 באשטפנזײנפ x אדפר סאנםראפטארפ
 סיס־ pרxבײטב אדער pdxw’U נים און

bpd פיז n״tix ,Dpm תצס אזוינע גאד 
 tnxopo o5x n* .tnxopo נאר זײנפז
sm\ יםחפד?ן1א אםאצ זיי Ipdxuixix 
 צקןוגאםישפ p>p»xpip pduipj ix זיף

 אינתס־ געװיםער x rx םשםענדצן1א
 םיר אױב tx ייד, םארשטצהם ■ םרי?.
tP^m זיך xpn ננ”אx•rpאנהאצט?ז רם 

tx דפר xbpd^ ײ ווייל דפרםאר  זיי• ז
tw בײ -pn ,p’x’ixno c ip ixu p : mix 

hid y d  urt סווי כצ jpno נאוינט ■pu 
opu tit an דתה pr'otpxpp p ip ' tiD 
 מצזד php' פארצידפן tut אזםמשפנחנז

 ix• אדבייםס־באדימוגנ?! די מנחייט
tpnpopanxt.

 jphp' no dp tx ,onxi גצױב איך
IPippDm Tt ip פצאר Jpdip tx ,tpnpii 

upvdbupp־pd 'dxjxpp p םשט?נרען1א
 npix Hpt:ut אין 'סר?כ«נונג,1א אוזן

 אינתסםרי?, np־ux איו op תצכער1
 IX bxp בדט׳ו Tt פצאפען פשוס םײגט

 אינדוס־ דײנפןאט דער אץ טאנט. דער
 פר־ סריח?ר מױן tpaxn םיר ײי טרי?,

tpaxn ,dhb5p ג טירxאײז ר txtpD אין 
 ארגײםער גפר ux>hxd דער tint י«וזר.

m nporu tut דער nx» mxJhxd
 אץ ,txt'D TPHP-UX ד?ר דמ»אבס.
 בים?^טעטיגפײט x r«אייר איז םפריגג

u ניט npax אינרוםטרי׳ג ד?ר אין pj^
p5x tx םאכעי רײנסןטט p't |p>xt •*גא

rx םארשטעגדציך tut «ט את שעפםיגם,
ױם d ל p i מ א םיס־ tPJ'Dxr artפון ג

tut DPD י י . , אץ שארזי mpt שאנקורענץ י י ג

«3י
iPD"a שpצאpBסצ׳גנצינסטע די נטער1א ן 

iP נאדינגוננ^ ix tix t ix 1אי '■xix«x 
 נ־1א ײאצט oxu ארבײט כיס?צ די חעז
 •Vi Dכxםpג אומשטענדען pרpנדx טער

צpא'ב jpt־'t אום יארפ. 1ני אין װאר?ן
nxt ,t'« ip»xddix»x םא־ סיינוננ, מיין

tptpiii »iix tx• .ר
 זעצנער דער ix אכער בעפטער, דער

ix rx עטצרסטצר ד?ר צ״ט  ,:pii אר־ 
tPYt'JXt יי XצIX PDYPJXnX*D't P" 

 tin םארשעטס pipux די איז בייט?ר
ix p' פמ בארינטננען די הצכערען jp״ 
' םון סטאנדארד Dtn ix בײטער  *xrx י
 יף1א יארק. 1גי אין ארבײט?ר ניזירםע

 מיר tix נענאמ?ז מיר !יינען jpu דיזען
 צי כיט נצױב איר ן1א םאצ, pצx נעהצז

p11צכdp p איז xנדpמניאן ר tit ז?צ־ דעם 
 ix tpt'iuo איז dp tpu האט גרוים נען

®itx tx' האט יעיאז נזער1א פיצ װי פיצ 
 םיט דאה נעביט. דיזען אויף אויםנ?טאן

xצp אתזערע ipm impidbmx איז op 
 ״tp ix נע?וננען ניט dxp' ניז גז1א נאד

tPt'n זועצ־ אורזאכען צוציב ציצ, אעזער 
op pd פצאמ צופיצ שאמומע] חיאצט -pu 

 באיטחנ:?־ jptn אין שר״בען ix זײ נען
 זײענדע מענ, רpדיז אב?ר פצאץ. נמן

 ?ײנסאצ אונז שון װעט ,hpddipdu רpד
 ױעצען םיר און װערען, אויפ:?נ?בען ניט

ppm x סיט סדיהער «י pנpאר־ רנישער 
d jx 'x x p :x i .ארבײט

dp אױך אבער איז ix ז?צבצר דער 
 אבזואהצ װאס ,ipn צװייטער x דא צײם

iv אננעטםענע נעטיסע טיט ניט שטיםם 
 העצ־ פיצ הען פרינציפען, טראדיציאנעצע

 פארבע״ םיצ ברעגגען ix צxנטpםxמ םען
npo« אין צאגע, אװזעד אין p11צכpר 
 טיסטעם דער דאנק » זיך :?שינ?] מיר

 האבצן מיר צצבען. םיר װעצכער אתםער
 tPxנpרpDנxp אעז?רע 1אי םאצ פיצצ
 דעם םיש באנוצט זיך בתים ציpב די םיט

 אי־ זײנעז מיר יװעצכען אין »רטטע;ט
 צ?צ- זאנאד איז דועצכעד tin בע,־צייגט

d:pd באװיז?ז >tpnxnp ע?אנאמישע פין 
 ארבײ־ יאר?ער נױ דער »ז צקספערטען,

 איר־ י11 •פדאדוקטיװ הרpמ פיצ איז ט?ר
 אג־ אין ארנייטער »;דער .'ועצכער נ?נד
 דאס איז ספעציעצ און פארהצטס, ר?ר?
 רײנקאוט־ יארקער 1גי דעם tpipu אםת

 1זײ עמוארבען otfii טעצכער מאכער,
 אר־ ע,1איב שםע;די:?ד דורך ש;עצ?ײט
 אינרוסטריע ז?צבער דצר איז בײםענדיג

 »-iix פאשט, דיזער צאנג. יאהרפן פאר
 אויס־ אנו־פרע םארשייחןנע גאך מיט םען

 נטער1א ,tpט”pמציכp11PRאונב איז גאכעז
אנ־ די 1אי מאנופע?טשורעים די טעצכע

 ,IpaixinPDiiM !ײגען טארקעטס דערע
oxu b צוצינ p i האנתצס־טארקזס דפר

- 9$ס p)x t'M אינדוםטריע אונזער םון
 נאך Dpii אויס מײוט op \וי און נעמען

x םארבצײגען צאגנ צײט t'x נױ 'PHX, 
 TJPDJx;' ;יט tx nXT tPo״ii מיר װײצ
ikh פירםע די xt> גיט tpsxn איחר ppc* 

 opjt*'3 חוי«ט איחר Tt נעפינט ט^רי,
D'tx י םטאפ־חם אוןx |נױ אי WX1, 

 די פיר Dipopirutt נאטיראיו דאס און
 DX פראמסצי׳ג דער יםער1א ?אםטזן
x ptnצp אוםנאשםרײםבארצ tptpxt, 

 ptiiR* פון פראחקטמויטאט phpdpij די
v רע j גחד פיצ די ארבײטאר, יארקער 

 רתיעעדינען דעם םון ד״pרהp1וx״ םערע
 mpip9p< די אונז :יבעז מאנופפקטשורפר

 צייטוױילי• x ix ןװשםיטענדינ tx הײט,
:iv אין רעמצירונג jDPrtY'ii pppitix -

ארבײס די tprrxxx tPtpp yd זאצען
tit פצעצ?ר יענע m pjp p̂ i x tpapt tix 

tpipti *ו געםאכט' ארנײט די הייט
 אי- יאר^ גיי 1'א ארבײטצר אונזערע םון

 די tx IPt'f t'R האבענדינ בערהוי.פט
 םיט• איגדיװיײצצצז jphp' tit װײדזשעט

 פון קאגטראצירט תזx ניי ומרט נציד
 שון punt ד?ר אין נאר ני̂נ װניאן דצר
 jjnp'איז יר1א גאר םקײצ ם1מעיפ דעם

ir םאצ באזתדער ii ײדזשעס11 די tut 
 אע־ אין op^tY'n די און הפכער, םיצ
 םיצע םיט םארגצ״ך אין זײגען טרײד יער

 צױפעגדיג הדך, גאגץ טדײדס אגדערע
dpt |it 44 םקײצ 01מיני.מ tit ראצאר 

 1י1בצ .nxn x שטועדע! 40 םאר 90 ביז
 hxx ארבײט מינאריםפט ?צײנע x זעהר

חײםם דאט tix דאצאר, tit 55 װינציגער
ip iix b x  tpipp y d  tx טיט x ײכ* פיצ> 

M• זpטער  tppipo'ix |pp dp 'ii D'dpi 
 פארקצ?נ?חע צײטװי^יגע x צװעמען

jpu נױטינ. זײז זאצ דאס
 \ • שטר tix שיצ ז?הר נאכטראכטענדינ

 ׳, •out זאנד?רבארע די צpיxpBD דירעגדינ
 נין טדײד, ט1רײגקא ד?ר 1אי שטענדען

 x tx איבערציינענ דער ix נעמוםען איך
pd xipm אדשר dpdd'd pixte''tnx

1 titאצם סען, וײחשעם -jir  tit pj"R 
 t'tptpa ספהר ברענגפן מעטאדצז, זערע

ix וי1 סינמצידעד אונזערע Tt אײנגוד 
 איינהײטצי־ אײן אן אנהאצטען שפארם

pt װיידזשפס, פון סיםטעס PDJpit 
 WX’ trip' סאנאטעז זיבען רxB בצײבט

 פצג?טיינעפ dph אין שםערוננ א נאר
 DYDO'tPP Dpii ױניא!, hpmir tit נאננ

ix אין פארבעסערעז tpnpDY'JHXt ix 
 pרptנ1א tit צ?בצן י עסאנאםישפן דעם

מיטגציתר.

ססװעױ מני«ן״ 8-ל8 ן8ײש08לג8מ8
שיקאנא. ,100צאקאצ' מעמבער װײם, א. פון

t'R y בײ d הראגס ?מב א אטאצ 
 tpn און קראנק, נ?פ?הרציך נעװארעז,
ײ ^ צ  Tt זואבצן .װעצכצ דאפםױרים א

 נים האבפז ippjrhp dpu אתם ארעט8גע
ip j'dpx o jpppj ן1א מפדיצין ריכטינפ די 

 זזאט םאמיציע דפר םח תהצים־זאנ?ז דער
 איײ DPtp האם נ?האצם?ז, נאתיט יר1א

 איהם דארו« םען tx געטאז, זאנ x נער
x lit הטם םשנה  p't נאםעז tPD *run 
po d איהם pm  fpuptw נבור « איינצם 

x tit דער זא< את זזפצד באריתםטצן 
 חאט ipd י1י tPD'ii pitnp x םצארהנמת

 tx דערהפרט, נ?פיהרם. באד אין איהם
tPo מכט xtx dpxp גאטפז x tit נחײ 
ipd ,פעטפר, 1מײ חאש ח?צד x •האצנ 

y רpתpדxם u, נביאיש x זאנ : txDPJ 
. טבבא!״ בד הײם?ן ער ״זאצ

 -pt צPDניx ipDPtr איז קרזב םײן
 :־itpi x tPxiMirx נאר נעײאר?ז, ם?ר
 ■.xרx ניט oprtppjxnp tit ער t'R טער
 סראנק־ npn פון tPiXD^pjt'ut 1אי ?ר

 אײנ־ 'itx אט און בראכ?נער,1צ « הײט
 !,־upxtpnp אח ועםטפנדינ ג^תױק?רט,

p:xx tPHnx' 5pb חאם '3  dxp> P't.np-
tXDPt m האט צ?בט  x ,itx npx'op : 

 איד?צ x tPt'iixa n't האט !בר־מכבא
dptdhxppu '*x אין tP''iiat טיט x פנים 

 pi 'ii n’t- האט ?צכ?ם11 חצױ» x פיז
n’o pW td ,  : ipxpa ,שםארב אט ניט 

איו״.
ס  גאך האט ״w wx? ײי גיט איר!זיי

itx' ,ײ גנצ?בט  נאר ^ר־נובבא״, קרזג 1«
lit דעפ jptpxnxt פר?בפר נאו  ipd xj 

ip5x jx '*x j t n ד?ר פפיצו האט ד?צר 
ru נרפםט?ר n  tuiv? ניט ..d ippp j

 אסאצ־ P'M די tPiPP* חים •T* ואג
יזניאן. טרײד נידעצ גאםיךט?

m‘־ n איו אריינגפפיצפן nppuno 
פאםוניםםישע ײ OX נ«».

t די פמטער?! דאס n ” iuo py d תרך 
tP נים ;שםאוי״ 'םרײצענרען1«א tfyw 

 ״דדנ־■ די אין tpixt תהיצים ששיצזנ דאס
v$vp ייניאז פיז סאםערען HPUPO.״ dp 
 Xdpd* די אט נ?האצ«ח ניט 1אשיצ האט

tit jn (?װפצט די אײנרײד tv שװאכ־ רי 
 די tut באװעמנ ״ציג??״ די tit קײם

n פרפינרמנ tx איז ױגיאנס  pt •רעב, 
 גאדפנזננ די Dצxה אײנ?כטליד tx טע״
) בצידזם (אױ, נציזזען רעכטפז איז ! י  ז
rx ג«ױ די 1בצוי איו 1929 גח 1923 פיז 

 xuxnpt t״R, tPMxipninx װעמננ
put) tpit'DDPtxa pnrtp'n pt תציײ

 dxh dp ״.tPt't pinpui,, נינקײט)
xצpצt נארנים »t .tPt>xnp״n’t tPJ יי 

t'YUUO PDJtnpJpj |Ut tpnxDPtx'it 
tPDitwupcxnx די באסראכטען jtivV 

ip y x.,סאט ״ *pt apt x i f r rn  put 
 tut titP' איז . Mupiuta נזער1,א טאן,

UKBXmt tPD3P3"XP3D’UC tPIIPfl^  X* 
. נאר . . yd האבען דאדםען V DPtp 

iv, קרעפטינתגם׳םיט?{״. m  npix גאר 
 טנ־ פרום«נד X האט ?׳׳ t«t השם טשנח

T נעגעטען. n’t ?ר11 t  ^ n u a w 
 •צוצצתנ איינער n’t oxn ׳,!dp האג

 נביא v tit vivo x םיט איז 1«»שיי
x זןנ ixdpi : ״t ’Y'iuw, תוכ־ אאםיר 

tPH.Yt אמאצנאםיישא! די“.
 האט PMPtprpa ppjnp ואס 1אי

x נאםעז נײעם tprnppi : אמאצנא־ די 
ג*1י םרייך גיר?צ איגתסצאײפצפ םירמע

’4X , .
n 1 פון גר»פ?צאו lvn  ,(PP3PDיײ 

 *XUP3 ״אמאצנאמירט״ צפננ pt שוין נ?ו
 tut tpoippMPDxrtx Tt tP»"t ,1רע

̂ח די .זץרכנעםיחרט״  pv אםאצנאסייש
dxh דאם גידעצ־םוײדם. די

ש»ראײניג«ג put P't ואצם

J *J
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 m לעצםעז פארפלײצען שאמיטעס
שעפער mmאזז מארקעט דעם

ער 7 חאל ברייענם »ץ נדמגייחןר אס^ױוע רונדערטער  דע אין אזי̂י
 ק<> ארכײם שכת פון טשערםאן ברעםלאו, װײם־ירעױדענט — ®ריח.
 ק«םיםע די »דרעסירען נאגלער מענעדזשער דזשענעראי און םיטע,
 גהזסטע ארויס רופט ארכײט שכת געגןןן דרייװ באנײטער — לײט.

 שע«ע 311 - צענםער, דרעס »מ קל«וק 1»י ױניאז דעי *ו רעסיעה^
ארכײט. דער פון אוגעסטאסט 23 און נאזוכט

 דתס־ איז סיאוה דער tit *in דער
ipwa מניאן ix ױניאד אסטיװע די 

 תם 1אי נפט״לינעז w Tt רpסיםנציד
 tptpt דרײװ נאדיטען

̂ט a ה n  tPtnptO'nR װארימםםען 
n u t צװישען DtpDP>p ip ii'dpr on 

”IPDippt tP9 ױ:יאן. רpד אין t bp 
 װייםסםע די |it tP'nt און ניענ?ר

 •pna tit 11א בראנחם tit — נענענדען
 בראנומיצ, pt |1א ujp״<r ?ו:י tit <ין,
 Dxn גאס אין װאס *,pnpn נעשוהם ניט

 װאס דפױיוי ניט |1א ,b>pp r נעהערשט
ip אצע j' irh ייט11 אמי «tut pix>P t 

p>r T דחןם t tptxn ,hpdivx םאצ־ װי 
 djpdori זײערע אויןי צטpשטpנ דאטען

 יוניאן די »י פריח, חןר■ אין יזײגער 7
פארצאננט. זײ )it עם ד*ט

 מניאן pii'DPR אצ? tp״;t ;עקוטען
 *pj |1א צאהאצם, פארשיידענ? pc צײט

 tit PDSRRa*tx'ti' אצע tp״;t קוםען
 pt — ןpdop״u דעם ניז ?צענםטען

Vita-^vnviVi d ביז ןושיס-באי דעם pi’ 
ױגיאן. רpד tic רזשער
pטצ'כע o׳tPDM זיבןז נאך t'R ד?י 
 דרײװ tw םש?רמאן דער האט סריה

 ~ip כחנסצאו דזש. װײם־ירעז. זאד־טע,
on קצערט  hrc צם1? טאתאם?צט?ז 

 דזשע־ .p3R9t'Ut ז״?ר tit ppnv דעם
 א אין חאט נאנצ?ר nprnpjps נעראצ

 *Mtpst'iR mm װארימער און חורצער
”P9 אטdpd'dxp 11 די דערט t| *אחיט 

 ix nptpr די' אין נעױארצן נעשיקט
̂ז  ארבײט דצר jit ארבײם?ר די סטאו

 ip״t ערםיצען ix ;עװיטענהאפט —
פצינט.

i:r:vx^־dpd'dxp Pi |?דאן זיר האכ
pix>p d איב?ר אמ־םנעצאי?! pi 1א| 

 HPDHPU9W בם1נאז |1א םארה?ט דרעס
onxDppe 272 .iptpr, װאו dp אר־ 

”:pt jpiipj tp* צײט tx'.'i' בייםעו t 
 IP91BP9 tPo חאט Hpapr 16 ;שצאסען

 PC'OXP די tiR tPH'D םארטאכטע מיט
 אריינקר djppp: ניט אהין האבען צײם
23 ; ipd ,שעפער ir ii האם מ?ן utP9 
”Xt |P9* ארבייט דער בײ צייט? נעז t 

 IPD |1א ,tPHRiipt DBXDDpiiR פארט
 נרײ• 1אי נ?בראכם אדב״טער די האם
,D9PHRUP9 ײ1 חאט tpn iir האצ, ענם

---------------------------------- »

tx דער אין זאצען זיי va dcupix•,;\ 
 ־,p>'ii ״t סײד?ן שנת, ארנ״טען ;יט

 IX'9V תר םון ײערען נישראםט שװער
”pt B די P9'DPD די DPD'DXP 

IPDOPH9 d חאט pi tptnpjD'nx •ר?ס 
■pt ix dpp־. tx'tv ק1קצא גאנצען אין

tin מארהעט. ח־עם
 אז גאמיזןן, האבצן dpd-dxp די

”Di>tt חאט צעבט, ױניאן די X און 
 זאצען ארבייטער די tpn אז tut כח,

tpp ,tp>pu אױפטאן. סך א װניאן די
 א־ז ארנייט שבת tptp: דרײװ ד?ר

 דרייװ ױניאן נרױסען tic טײצ א יו1בצ
IVPPUXIXt'IR יי P1X>P 1א| DPTT־ 

TP3RD ן1א IP9XOTPT IX אן זײ P*IP"t
'tx'ti .פציכטצן

 נתס־ בר. tit ארבײט ?נערגישע די
pd'b. ׳ם1צא x p 3 צייט' ^dxi ,dpii,

JPTP11 DXPtPIDIRt י|י1א R נ*ו R
iptpdpti טאסשטצב IPT9PB1P dpt 

 נאנצען דעם 'אנהאצםען dpii tix שנת,
•1םיזא

p די pt די.ציםטע זיא דאס ;bx־ 
TPBpr 23 pdbrod :

.TPT9P3 •D
PDPT3 ן1א . .npant 

 .tpjp'11 ן1א ר״נהאדם
זאצצמאן. ן1א תבין

 :'.rbdxp d:pctr: איסטאן
p jir  .t. און ז?ננצום4(ר pננpצםאt.( 
װאצוי. 1אי צייכנער

 .tpppbb עצא
:'.xbdxp ?1פצא מייק?צס

 JTP39P1XT 11א ?ר“ראי
ריאק. iir רײנדאן

.,;rbdxp ק1?צא «אה
.hxtdop ם.
.pntXP ב•

צ־טנאױ!.', און ש?צדטאן
.,;xbdxp סצאיס ■ױרצ .

 ניאס. צאגדפססאן
דזש״חאבםאז. tut בראום
 • נד.xtצpנ הערי
 שװאט. tiR ציװיי

̂ prxo ארארײבצ
tXBDXP DPTT 'PD.'

=7=

װײחש־ s פ»דערם יוניןן םאמר נודס װהײס • פוזגענפ צעחו פון חעמחננ
, )1 ײ•1 |1• («לוס

װ, א;סי* » ד' מאס ײ״ מי  IX טיחרט י
op, .Y צײט tpxtip א זײט 'io  px pt tPMUJurwnP pdbx tPtnp; intm 

 pt פרבײטפר די |ix ,•\vrnv נים־יװ־אן
tpaxiwruw Mut tpaxn tpbpc ptnPP”'»D1XD'D -| פאצ «יז IDO R pt־”'|P

tptopp tut דער םאר pt «i;ppip;x 
”TWPD PTP' יער t t'R IX’ti״. 

tpt, די און ירייװ אתאגיזאזױאגס 
 Tpax n’« אשר?נימן3 טיטיננמ פיצע
ר די .tpbpd ױניאז tvtp; 1בצוי גים  י

tpiru nrst• dbx Tnpt Dtn tX’J •שא 
 ױניאז ניט־ארטיגידרטע pt טיםינכ?ן

 פאר־ p>x dx'r שױן םאכט אן מעיער
rx ipm » ” ix קאמי עװענםחנימן » 3

 Hnp;w א w —באלזננאםים די סיט
סםוייק/

djpo'y k  tpiur באצ?בא* די םיט
t סימ » o;n;p — שגײחנר גר. חאט 

®tPo;RDPTpc;'R p't dxpipidtx מד 
uanpr tnxn t און—רינס o •ארזים 

 *pil באאעפאםים די «ו *1ברי א נזשיקם
p באנייאתנ דער מז t און אנרינמנם 

 דא־ tpr ix ®אחנרתמן אונמחנ טיט
*Xtt נאצצבאטים די 4אנרי«מ« *יג«ז

ענט־ it נ»א*לט גישט אמר n’« ימ
*נרען.

 ג«י חאמ ימיאז יי _
4־dxi' יים P 

סנתחױמן
mJLm

ppiix tptn ix טיר חאנ?ן p jp ;d' itr־ 
ttfP'XPBO R . |P3 ציסצצט T 'X  iir 

;mx tPtnp כדי םיטיגנ, 1;םינ?”ח 
 םיר oxn באשצים?!, o?x« 1”אצ איחר

oxn ,txo ix ;plxn ש;״ד?ר Tpo"ii 
.irip>PTP

r* באצעבאט־ם opr |P3xn ציפצ?ט 
 tr • n* ווי iprpto TPינD”צt מסתםא

ע3 ט ך, tPtxn tiR 1ײ ט dp װי ד ײנ  ש
trb איהם tppxrenpr, אין חײנט מײצ 

TPT ,iv m rtv  TPT1T3 DRH O'TB TPT 
*TP hMXDPnPDJ'R |1B D;PT'tPTl 

RDR DPDR3 TPT |1t *|'T3 M IPD R̂tt־
שאן, ;pd* םיאײ xp ix tnpj |p>ui " t  tx 

tpx;pr ט •IX’Ji’ tpt טי
אן די תי p>R3 n* פארצא;נט י  p t
o'oxa א djpxxti tnpx p t  uruMpn 

אן dpt אדז* ו םינימם איצסינ װ ײ  װ
D;PD 76 pt PUMRTR] M |1R ,5'VPO

p 'dd trb nw  x3"0־tr, אנשטאט 
55 .dx'r t<3 'ii npr x d;pd 

pt tPJ''t tPMnprxt ptn גו־ױ״ 
ipd אײנשטיטינ םיטי;נ *-p j tpoMPMX 

dp .tprxu אח Tut נע■ באשלאטען 
t’R W  T'Jjd 'd tptt  jprxn םשן 

mrapt dxjxo pt* 10 אײניאחיעז 
B'ut Tpjip|׳ Din .זושנח .i 

tpt ui tprotp םיםיננ *rt/ Dxn 
 Dim JBTSXP pjprptJXP R מעחצט

tPJfrwx injpjMt* lit:
יייד׳ tun AP ,«*ױ.

tut

m קאונסיל דועס ונטערנמשאנאל
ארנײט ארגאניזאציאנס אנפיהרען

דרעסטרײד אין
 דער פון מיטינג עחטטען בײם האכםאץ און גאגיער שלעזינגער, /רעזידעגס
קאונ־ פון טשערםאן אלס ערװעחלט האכםאן — קערמערשאפט. גײער

 דרעסםײקערם ױגיאן באשיצען צו װערען גענוםען װעלען שריטע — סיל.
 אױף םאנען װאגען דועלען ״באיעס״ שטארקע קאםוניסטישע פאל אץ
אנפאלען. זײ

 דעם םריה, דער אץ. שכת לעצטען
 דער םון #פיס איז איז פעברואה :טען

 געװארען אפגעהאלטען אינטערנעש^גאל
 פארשטעחער םון מיטינ; ערשטער דער
̂כען צו דרעס״לאקאלען אלע פון  פלע״ מ
ונס־ גרױסען א פאר נער  אמאניזאצ̂י

דרעסםאכער. די צוױשען קאמיײן
 די אויסער געװען זײגען מיטיגג נײם

 *‘דהןס פארשײדענע די םון פארשםעחער
 שלע״ פרעזידענט אויך לאתאלען, סאכעד
 נאגלער מעגערזשער דזשענעראל זינגער,

 האכמאן, דזשולױס װײסייירעזיחונט און
 דער םון געװארען באשטימט איז װעלכער

 אויםזיכט די ה*בען צו אינטערנעשאנאל
דרעס־איגדוסטריע. חנר אויוי

 אר״ צו באשלאםען האט מיםינג דער
 ״אינטערנעשא־ סועציעלען א גאניזירען

 קאונסיל דיזער קאונסיל״. דרעס נאל
 אלע םון םארשטעהער םון באשטעהן װעט

 בא־ דזשענעראל די און לאקאלען דרעס
 װײס באארד. דזשאינט דער פון אמטע

 גע־ ערװעהלט איז הןוכסאן ■רעזידענט
 דיזען םוןי סשערמאן דער אלס װאחנן

קאונסיל.
 באישלאסעז אזיך ד.אט םיטינג דער

 די ארנאניזירען צו צוצוטרעטעז גליץ־
 גערוםעז װעלעז עס שעיער. ניכדױני^ז

 ארויסלאזען װעט מען מיטיגגעז, וועחןן>
̂ון און ליפלעםם  צו מעגליכעם אלץ ט

מעפער. ניט־ארנאניזירטע די דעתרײכען
 דזשע־ און ער5שלעזינ •רעזידענט

 צױ האבען נאגלער םענעדזשער נעראל
 שלע־ םופארט. םולסטעז זײער געזאגט
 אינטער״ די אז ערקלערט, חאט זיננער

 מענליכעס אלעס טאן וועט נעשאנאל
 ערםאלד קאמפעין דעם דורכצופיחרען

רײה
 פאר־ ה*ט האכמאז וױיס־ירעזיחננט

 וועל־ טעטיגקײט, םון ■לאן א געשלאגען
 געװארען איגז־אךסירט זאטארם איז כער
 דרעם.לא■ אלע םון טארשטעהער די םון

 בײם אנװעזענד געװען זײנען וואם קאלעז
און שאא פון סעריע גאנצע א םיטינג.

 גערוםען שױן זײנען מיטינגען דיסטריקט
 דער פון אװענט יעדען פאר געװארען

 לים^עטס pc סעריע א װאך, לויםענדער
 פאנאנ־ טעגליך װעלען סוירקולארס און

 מוג־י שעפער, די בײ װערען דערגעטײלט
 פאדערענדיג און ארבײטער די טערענדיג

.ארבײט. ױגיאן אין אקטיװ װערען צו זײ
 געװארען ארויסגעבראכט איז עס

 סהעב קאמוניסטי^ע די אז מיטינג בײם
 איהר אין פלאגט װאס אײדזשענסי,

 דעם אין ״סטרײק״ מין א פארצװײםלונג
 מאכען ווארשײגליך, װעט, טרײד דרעס

 טעראריזירען צו םארזוך א גיכען אין
 םיט לײט ױניאן אונזערע פון מאנכע

 חברה געדונגענע זײערע םון הילוי דער
 אין שרעק. א זײ אוירי אנװארפען און

 געהזך װערען גענומען װעלען םאל, אזא
 מיכד אונזערע באעיצען צו ?זריטע ריגע

 הפקר״ קאמוניסטישע די געגמן גצידער
 רואס שע*ער, אלע אז זעהן, צו א\ן ױגגען
 זא־ ױניאן דער םיט קאנטראקטען האבען

װערעז. באלעםטיגט ניט לען
 באריכ־ מיטינג בײם האט נאגלער בר.

 שוין האבען דזשאבערס די דאם ׳מעט
 דער מיט אגרימענט אן נעסײנט אויך

 יאהר א פאר איז אגרימענט דער ױניאן.
 אנדע״ דער םיט װי סונסט אבער צײט,

 א ױניאן די האט אסאסיאײשאז, רער
 דעם םאדערונגען נײע שטעלמן צו חגכט

דזשון. טען1
 ער־ מיטינג נאב׳ן האט האכמאן בר.
 ערםאלג .גליט׳ן זיכער איז ער אז קלערט,

 ערקלערט, האט ער ארבײט. זײן איז
 שװעדינקײטען קײנע ניט זעהט ער אז

 הילוי^םון דער מיט אז און װעג אין
 :אגלער׳ן מענעדזשער און שלעזינגער׳ן

 צײט קורצע א איז אז זיכער, ער איז
 צו גענמ שטארס זײן ױניאז די װעט

 םאדערונגען נײע אדױםשטעלען הענען
דזשון. טען1 דעם

 בר♦ שוין זיך געפינט אן מאגטאג פון
 דזשאינט דער אין אפים זײז אין האכםאן
סט. טע25 איסט ISO בילדינג, באארד

 שעפער םקעב־ אויסצװאטען מיםלען
 קאנפערענץ ערשטצר פארהאנדעלם.בײ

חשאכערס קלאוק מיט ■
״iRt ,T שון r;pnpt;pp ערשמע די

R tpt tit ivnvavנט'pרנpשR;xצ tiR 
tpptx' T j  tit דזשxינט ttrx3 םיט

TPT ס1קצא R'CRDR DTP3RrtT׳",tXt5 
BX tR dxhנRnpצטip;xt tPTRiipj tp״ 

 צוױשען ,TRnapt tP03 tpr נ,xשמ
8 tR 11 tut;״t'« ,d;piix  t'R Tp 

pd34 ,r חאט?צ 'txodr htrt?r ii .םט 
r tPJXTDPJ oxn ,vjpiip po5 px 

t  twtPii'DPiTDOJXP Tnptציכ  כא־ lpר̂י
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 נאד לאגע שאיכיע איצטיגע די קענען

 טײ״ אלע אויב פארערגערען. מעהרער
 זיך ײעלעז אינדוסטריע דער אין לען

 צו אמשנעלסטען װי זײ באםיהען נישט
באסעםםען.

 דזשאבערס די פון פארשטעהער די
 ערקלערט אײנפארשטאגען זיך האבען

 װעגען שילדערונגען שלעזיגגער׳ס םיט
 און צושטאנד אינדוסטריעלעז איצטיגען

 װיליג זײנעז זײ אז ערקלעהרט, האבען
 די באקעמםען ױניאז דער העלפען צו

 אבער זיך האבעז זײ שעאער. ניט־ױניאן
 צו זײ געגען איז ױגיאן די אז באקלאנט,
 שזך ניט־ױגיאן די געגען בעת שטרענג,

אן די םוט •ער  אויוי. װאס וועניג ױ̂נ
 נעעגכד חאבען נאגלער און שלעזינגער

 ױניאן די *ז דערסלערענדיג, און םערם
 פאראנםװארטליד האלטען ניט מען תען
 שע־ ניט־ױגיאן די םון װאויןס דעם פאר
 זײנען באלעבאטים םאנכע אז און •ער,

פרט. דיזען אין הױפנדשולדינע די
 צױ װעם װאס סאםיטע, זעססער א

 צדדים בײדע םון װערען זאמענגעשטעלט
 פארהאנדלוני• װײטערע די טיהרען וועט
 דזשא• דער און ױניאז דער צװישען גען

אסאםיאײשאן. בערם
 קאנפערענץ. דער בײ אמ ױניאן זײ
 ״ ירעזידע.ט דורך פארםראטעז געוחנן

 טרעזשורער םעקחנטאר שלעדננצר, ב.
 איזי• םעגעדזשער גענעראל יבארא«י *ב
 װײם״ סטאלער, מאסס נאגלער, דאר

 םעגעדזשזנרס װאנדער, חערי •חגזיחננט
̂  ,36 אאקאצ םון ברעסלאו
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)3 ז״ט פון וש4(*•
 טען5 דעם דינסטאג, װעױען אגגעהארטען

םעברואר.
 די «ז װײטעד באריכטעט גאנאער בר.

 דזשאבערס קצ*וק דעד סיט קאנפערעגץ
 װערען #פגעהאלטען װעט אסאסיאײ^אן
 די און יאגואר, טען31 דעם דאנערשטאג,

 םון םארטראטען זײן ד*רם װעט ױגי*ז
 ׳סעקרע־. געגעראל שצעזיגגער, פרעזידעגט

 דעם םון באאםםע הויפט די באראו*, טער
 ס*רקיז\דעו ברודער באארד, דזשאינט

 דעפארט־ דזשאבערם םון ממנעדזשער
סענעדזשערס. אאסאאע די און מענס,

 אז גאנאער בר. באריכטעט שלוס צום
 זא־ םיר אז נױטוועגדע דרינגענד איז עס
 װי סענטער גארםענט דעם אין םופען לען
 אוגזער זואס דאס זוייל שנעלסםען, אם

 דעם םון <ױיט אזוי זיך נעםינט אפיס
 באדיײ אוגז שטערט דיסטריקט גארםענט

 אויך איז עס ארבײט. אוגזער אין מענד
 װי אנפאנגען זאיצען םיר אז דריננענד

 ?אכד ארגאניזאציאנם די שנעיצסטען אם
 אינדוס־ דחוס און קלאוס דער אין «י.עס
 צו זעהן באלד אבער מרזעז מיד’ טריע.

 *נדערש ־וױיל םאנדען, גױטיגע די שספען
 אנגעהן. ניט ארבײט דער גױט מען קען
 אװ באארד דער אז דארזם פארצאגגט ער

 וױ זועג א געםינען זעהן זאא וײרעקטארס
םאנדען. בױטינע די מאםען צו

 דעם םון דיססוסיע גריגדליכער א נאך
̂ער׳ס בר. םח מייצ  װאס באריכם גאג
 איז םאנדען, שאםען מיט טאן צו האט
 געסוסען ניט דירעקטארם אװ באארד דמר
 שלעזיננער ירעזירענט םלוס. קיין צו

 צו אנגעבאטען זיך םרײוױליג דאן האס
 אתא״ די פאר סומע נױטיגע די שאםעז

 דזשאינט דער אום קאםפײנם ניזאציאנס
 *וםגעשטערם־ אנגעחן קענען ?אא נאארד

ארגאניזאציאנס־טעטיגקײם. דער נױס
 דאן .ווערם באריכט נאגאעד׳ם בר.

 דערטיט און גאנצער א אאס גוםנעהײםעז
̂נ דער װערם טךפלאשען. םיםי

̂יכער א <אד  זוערט דיםקוסיע גרינד
 דירע?־ אוו באארד דער םוז באריכש דער

נוסנעהײםעז. םאדס
k M■ סטען. } שרי צו

 אץ צושריפט, א צו שיקט 17 אאקאא
 ברידער די אז דערחאערעז, זײ וחנאנעז

 ער־ זײנעז פענסיז און סםאגסעזױטש
 דע״ אאס 17 אאסאא םוז נעװארעז וועחלט

באארד. דזשאינם צום אענאמעז
 דעאעגאטען די באגריסט נאגאער כד.

 א א*ם ^קאא דעם און 17 אאמוא םון
 ער באארד. דזשאינט דעם פון מי<

 בײמראגעז םי< \ועט 17 אאקאא אז םיח<ם
 ױגיאן דער פון םאחשםארקערוגג דצר צו
 יעדען אױו* גיצאיד מאכען זיך װעט און

נזנביט.

 אײנשטיטינ װערט צױשדיפט דע־י
גוטנעהײסעז.

 זוערען 17 יצאקאצ פון דעאעגאטען די
 סטאנקעזױטש ברודער און צוגעלאזען דאן

 דידעק־ אװ באאדד צום עדזועהאט ו^רט
םארם.

װעכעגטילי־ זײן אפ גיט נאגרער בר.
 דרעם די אז ער^ערמ ער און באריבט כען

 אסא־ דזישאבערם און סאנוםעקטשג־-ערס
 אונטערגעשריבען שוין האבען סיאײשאנס

אגריכמנטם. באנײטע די אםיציעצ
 האכםאן בר• אז אױך ערקאערט ער

 בײעם זײן אין ארײנגעטראטען שוין איז
 האבמאנ׳ם אז איז.זיכער ער און ׳אסט

 סיטואציע דרעם דער א'ז ארײנקומעז
 די אין אויםיצעבוגג אדײגברעננען װעט

 דעם בײ דרעסמאכער. די פון רײהען
 באארד, דרעס דער םון סיטינג יעצטען

 םון םארטרעטעד פון באשטעהט װאס
 גע־ אםעז5באש< איז יאקאאעז, דרעס אאע

 פערסאנענטען א ארגאניזירעז צו װארעז
̂ם סיט קאונטיצ,  אינטער־ ח[ר נאמען ד
 צזועק דעד קאונסיל. הײעס געשאנאא

 צו זײן .װעט קערפערשאפט דיזער פזן
 ארגאנײ דרעט בפעציעילע א ארגאניזירען

 אויןז אויםצופאסען און קאםיטע זאציאנס
 אגגע^עגעגרזײמען ארגאגיזאציאנם אאע
אינדוסטרי. דרעס דער אנבאלאנגט װאס

דעצעגא־ די צו אפעיצירט גאגאער בר.
 אין אנטײצ אקטיװען אז געמען צו טען

 אז דעדצו זעהן אויך איז דרייװ דעם^שבת
 בא• יעדעז םון עאעמענטען אקטיױע אאע

̂ואעז אאקאא טדאםענדען  אריימעצויגען ז
 מא־ צו אום טעטיגתײט, דיזער איז װעיעז

ערםאאגרײד. דדיטו דעם כען
דעצעגא״ אאע אויף אויד םאדערט ער

 מי־ טשערמאן שאפ דעם באזוכען צו טען
 דינש־ אויף געחופען .ווערט וועאכער טינג
 ערזױ צו און םעברואר, טעז5 דעם טאג,
 צו מיטנצמ^ר באארד עקז. זײערע כען
זעצבע. דאס טאן

 צו גאגאעד מר. איעאירט שאוס צום
 <ױיט װי זעהן <אאען זײ אז דעאעגאטעז די

 אינטערנעשא״ די םארקויםען צו םעגאיך
 דעם אויח אז .װײזט ער באגדס. נאא

 םאק־ שוץ זיך האט סיזאז דער אז םא?ט,
 זועאען םיר אויב און אנגעהויבען, טיש
 םאר־ דעם מיט אוגטעראײצעז גיט זיך

 פאר^יחגז מיר זועאען באנדס די פון קויוי
 עטװאס אױפצוטאן געצענענחײם. די

 צױ םון געביט דעם אױוי מסשות׳דיגעס
 אוג־ םון כאנײאוננ דער צו זיך גרײטען

 איז עס אגדימענטס. אויסגעהענדע זערע
 זאאען באנדם די אז דרעגענד דארום

שגעאסמען. אם װי װערען םארהויםט
 גוטגע־ װערט באדיכט גאגאער׳ם בר.
־ הײםען.
פאר דאז שטעאט טשעדמאן דער

רוסמנד מװיעפ אידעןאין עלענוע פאר vm הילןן־הערפער נרױסע שאפען *רנײסער אידישע
םעכרואר, טען3 דעם זונםאג, <ע«טעז

 'M יארק, ניז חאצ, נעסחאווען אין איז
י נעװארעז נעהאאםע  םאאקם־קאנסע־ ו

ץ  בא־ ארב״טער אידישער דער »ן רןנ
תגוגנ,  נעװארען נערוםען איז װאס י

װ דער אױוי אטי צי מעז lie איני די  םא־ אי
 ארבייטער פון םארבאגד, *יאליסםי׳שען

^ ען םאראיינינםע די םון און רינ די  אי
ען ט א א מ רי ת ט מו *. דעם םי א מ מ די  אי

צי און פארבאגד ארבייטער מ ןױון. «
 ג׳מונמן תאגפעתנץ.זײממ דער *ו

 אדנאניזאזדזנם: 308 פון תלענאטעז 618 .
a ארבײםער ױניאנם, אידמיע n נחמ־ 

wrro, איױ^ד חןם פון נחמט׳מס און 
 פון םארבאגד, ארבייגמר מחױ«גנאצזז
 lie און «נמ»טיז8<אגדסג פארמייחמע

 , אתאניזאזדעם. ממיאליםםי׳מ *ילי
י tm n י jru » W תן  נרויםער א מו

 1א w אױסמװאססעז איז און«י
 lie פאאקכדםארםרעםערטאםם

 טראנען ווילען ײאם עצעםעננמ:
« י ־  אק אידעז אוסנציאלימ י

 איז נים ות<מ *חן
jm«ai . , . • . ל . ■ , •. ׳.׳ .

ו אונמער ן ז  םאליזס ער אםת ױ
ױד תפט M א w n p rv p  n^

ר מ י א ח ר ײ י מ n ן r v u w
 דודך צוועס םיכרן נעורארען

ז » מ י «ו ״ צזי »ױחס n חי

-'-«* L-r• ־

Idwi'.י

ן  םון ■רעזידענט• װיינבערנ, י. םון ת
^ ארבײטער  דער ווצאדןה, •3 און רינ

 .סארוועדםם״ ט\ן נןנעראצ־מענעדזעער
 חים־ דיזעז פון ם׳פערםאן חנר געווען איז

צױאמענשכםט. טארי׳שען
n נעווא־ באנריםם איז קאגםערענץ

 וואר־ פעציקם פארשאצ, יצואים פון חנן
רג׳ ^׳ ■רץ נו תי ע ן, דזפײגןאב װי קי  «נ

 זעיםלאווסקי. דר. און םאםקאװת דר.
ײגען באגריםוגנם־ברױו j ערהאלםען ו j- 

מ ז ײאיי  tv רעראפספו קאתאז, אב. »
ט םון און “״פ*רױערטס אנ תנ n ציונ p 

לעהםאן. וועתאר
r t f h t m  n םען איז װאם ענו  פע

רעדזגנ n פעסט מםעלם נעװארען ן נ « 
ר ^ חנ ט ד מונ מ י ל חנ » ו ךי חן

מ א פנ ז יאזמ־ 6 ײיז ם׳»ד איז אוי ד נ אג  ו
< י ל׳מ «wf>m i r■ נ פאר ײ מ  און נ

שמען מ n םאר סא ד׳  תגזלאגד אין אי
תגפאד יןא מד ם׳ז ב  אין ״Biifc, םי

< אםעזײימס
i פון סשערםאן אאס n חיצפס־ גייער 

ת אי אניז רנ ת א סינ א סי ס ײנ  מתחנחלם א
חנן א ת װלאיעיז. ג• מוו ם יי ר אי ס ו ת  ס

m — .ד באםיזי^ י ו חנ ח מ ־ 5מ ק  מ
w o n* ײססר ®ון ג ארנ נ ׳ ױ

i n  p a טיוז מי קזז מ ע םי א 4 ת 0 p a 
p געװעהלם tm ײאס a  p m m n ד חנ

חמן. פע p שאנ a n ■אריחל t y r n s אנ״
j n n רעזיחמם■ W t n r,
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 האט יוועאכער האנםאן, וזײס־פרעזידענט
 דרעס־ דער איבער אויםזיכט די יעצט

 א איבער איהם גיט עד און סיטואציע,
 פון נאכיעז דעם אין װיאקאטען הארציגען
באארד. דזשאינט

 קודצע פאאנעגדע טאנט האכסאן בר.
:ערקאערונג

 האב איך זיגט טענ 4 ערשט איז ״עס
 דער איבער אויםזיכט דעם איבערגענומען

 אומ־ די אוגטער און סיטואציע ךרעם
 באריכטען. צו ־וועניג איר האב שטעגדען

 דער מיט אז איבערצײגט אבען בין איך
 אונ״ םון קאאפעראציע און היאףי טיטיגער

 דרעס די זועט׳ םיטגאידער אקטעוע זערע
 צײט, קורצער גאנץ א אין ױניאן, מאכער
 צר אטאאיגעז איהר צצ ןװריק *שוטען

שטאגר׳/
 ער אז דאן באריכטעט האכטאן כר.

 מאגופעקטשױ דרעס אאע געװארעגט האט
 האבען װעאכע דזשאכערט, און רערס

 זא־ זײ אז ױניאן, דער טיט אגרימעגטס
די פון פארםיהרען אאזען ניט זיך אען

ג^אצעוועטצן זײער םיט סאםוגיםטען
 יועט ױגיאז די אז און סטדײק״ ״םעיס

 אונוער אז זעחן צו מענאיכעם אאעם טאן
 אפנע־ שטרעגג זאא אגריסענט באנײםער

וחנחנן. היט
 גרױ רוםט ער אז אויך ערקאערט ער

 טאכ יעדעז אפיס איז טשעראײט שאפ םען
 דעם ײענעז זײ טיט ארוםצורעדען אום

 די זײ גיט ער און צושטאנד, יעצטעען
 אפהיסען וועגעז אינםטראקשאנם נויטיגע

טעז די אגריםעגט. אזגזער םון פו̂נ
 אױס האכמאן בר. דריקט שאוס צום

 דעם פון ערםאאג דעם אין גאויבעז זײן
 \ועאכען צו דריעו, ארגאניזאציאנס דרעם

 גויטיגע די נעםאכט יעצט װערען עס
 זיבער װעט װעאכער און םארבארײטונגען

 איד דרעס רער אין אױםאעבוננ ברעגגעז
דוסטריע.

 און אןואציע, אן קדיגט האכסאן בר.
גוטגעהיישעז. װערט בארינט ןײן

 געשלא־ מיטינג דער װערט דערםיט
סעז״
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 ׳עאי אין אמר גיט. א*ר סען נײטער

 װי אויםפיהרעז םיר בײ זיך איתר װעט
 אנ• » ׳ןוצעכטם קײן און צײט, יןײאן
 מיר ביי איתר ומט ארבייטער ועחן
 שױן איר װעל דעם אױוי טאן. ניט

 טים זי• ער םלעגם — :עבען, אכטוננ
אנ־ םאראכטוננ טים און זאנען דראהוננ

•IVP1P
 איינער דאם #אםירט האט איינםאל

 זיך האט םעםקע, ״?יטײצעם״, די טון
 אוז םיאום׳עז זעהר א אוים;עדרי?ט

 פיני־ א צו װארט אונאגזזטעגדינען ןעחר
 דער יױנדער. מיט אלםנה »ן שערין,
 אונ־ און מיאום׳ען חגם םון האט אאסנה

 פאר?אעטט אזוי ווארט אג׳טטענדיגעז
 ביטער זיד האט זי אז הארצען, בײם

 אייפגעירענט עם האט בעני׳ן צעװײנט.
 •שטראוי *אם ה$ט ער און פייער, א וױ

 פון טאנ א אויף אפנעםטאפט סערחע׳ן
ארבײט. דער

̂ויו״(, מיםטער י—  מיםטער לאזאר
 נע?אכט. בעני זיך ה*ט — לאזאראװיץ,

 לאכעדינע מילדע, •עטענדינ זיינע און
̂בען אוינען ̂ס דו  םון נעברענט ם*ל ד
 ניט ס׳זאל װיאט איהר אױב — צ*רן,

 הײנטינען איהר זאלט טראבעל, ק"| ןײן
:̂  ארבייט. קיין םעםהע׳ז :ענען נ־ט ט

 ?... אייך זאג איך װאם הערט, איהר
 ארבײט ער או צײנען, איהם װעא א־ך
 װעט ער און פרויען א:־פטע;דינע מיט
 אנשטעג־ ״בעהײװען״ זיי צו מוזען זיך
!...קיטײעץ אזא J אוממענ׳ש אזא דיג.

 ypovD אויסנעפיהרט. האט ער און
נעארנײט. ניט טאנ יעגעם ה#ט

 נאר נעני׳ן vpdvd איז אן דאן פוז
 איז ער געײארען. ׳טונא נרעסערער א

 און לעבען אויןי שונא א געװארען אים
טויט.

 און םארביטערטער סארביםענער, א
 אננענא;* איז ?אםף פארבאהאלמענער

 בעני׳ן. און .סיטייצעם״ די צװישען נען
 גע׳* אים; געגען נענראבען האבען זײ

 דעם נעהעצט באלעבאם; צום טסר׳ט
 אױסנעקוהט אוז איהם נע:ען באאעבאם

 טיטס רער אויוי נעאענענהײ̂נ דער י1אוי
װערןן. צו פםור איד,ם פון

 מתזמה די אגגעהוימן ם׳האט װען
 ױניאן, דער איז *ckp נרודער דער און

 דער םײ און “.קיטײצעס די סײ האבען
.bvp זייערע או־םנעהויבען באלעבאס

 דער אין טאנ יענעם ארייננעשמען
 ,?יטײצעם״ די זײגען ,6•שא איז פריה
 צו צוגענאעען גלייר מאל איצע װי ניט

 צר םריהער זײנען גאר מאשינען, זייערע
 ס*ס האבען באלעבאס, צום נענאנענן
 און סנים׳ער די אױןי שםײכלען כרייטע

 ארײנ־ onv איהם אוינען בלישצעגדיגע
 איהם נעוױזעז אױער, אין נעשוזזהעס

 װאם *ײסומ, אידישער א אין עפעס
 נײנערינקייס םיס האס באאעבאס דער
 פון און לײענען אמעהוימן התםדה איז

 צו־ זיך האם שטייכעל ברייטער א ױאם
 לוי נאכרעם, און *נים. זײן אױוי ליינט

 סי• אר1 א כאלעבאס םים׳ן האגען זײ
 די• םים ׳זיי זײגען נעחנד̂נ עמם נום

 צו *ונעמממז אוינען בלמזמנדע זעלבע
 ארוים־ נעװארפזן און סאשיגען זייעת

בעניץ. צו בצי?ען רופענדע
 in איז isostr שעח ■אר א איז

 םיט און ב«י׳ז, «ו צוגענאננען נאלעבאם
 נעלע־• איז er ותצכען אין שםיימןצע א

 אי אח נרינמ»«תג אי נצז«ז, אי בעז
:א*מדו«ז איהם צו זיך רשעות,
 הײנט ארבײסעז סיד מני, װאם, —

? אוחנדםיים שסונדען אר9 א
צן דאן .איז 8שא 1אי  סצעה. מוו

a n* ם האם a אז טגװאיםט, נו n* א־  נ
חי צעכאס א ס ד מן זאצ pro ני ביי ר  א

 יחצם6חנר נצײך תאס עד אװערסיים.
ח ציצי^ באצעבאם דער ויאם צו  «ר א

ם האט ס אייננ׳נהאצםענעם סױם סי  מ
ח י אנ א ׳ :נעםאז ז

 סיר לאזאראוױץ, סיסטער גײן, —
a קײן ארבײנמן ניס מעצעז n ruma
 חאט — צאסיראוױץ, פױםסער —

 ײע־ םיר — ס,8אוי'סנפנא סעםימ זיד
 iw , אווצרטײם. אדבייגחס r יעז

x איצס!... איחס נײ פרענם
לז! הו. — םיין אס — ש a ח s s 

ר אן ת אנג עפ פנ ס׳ן 1גצסא m א אוי  םי
 Tm Ipo*B׳o האצס — םיס is יייצימ

on ר וועסם חן םי ם m צו מ תנ ריו  נ
JO-DBP

ס — א ן י י ת ס י צ p אי n i« B  m e 
 איצס oa**a pro f סאסיסע נרױחננם

i n  v w ױ און דיין 1א

זיינע אין און jsow אייי♦ סטןצ a יױ
 גרינע חאבען אױגזז, ?זטאצענע גרויע,

̂ם 1פי פייערצאך נענצי׳כט׳שעט. ה
ס נעני׳ם אין  א;־ זיך האנען ו:'

 קא־ אצע בייטען און װארפען נעתוינען
 נןורנעצ דער האט האצז א*ן און צ*רעז

 און הין ארוטצוצויפען ׳צנעא ןונגעהויבען
pnw. קאגטרא־ קוים ייר האט ער 
נעענםםערט. ;־ט נאר און צירס

 נאכ׳ן איז בע:י װען טיים, דינער
 ער האט ,8שא אי] ננע?ודען’ארי עםען

 באצע־ סיט׳ן ״?'ט־יצעם״ די געטראםען
 סעםסע און טי־ש ?אטערס צעבען באס
 אױפפצא־ מיט און התפודה מיט חאט

 םאר׳ן םארמצײענט אוינען פערענדע
 עס וועצנען 1אי ציםצעט א באצענאם

 םיהרער ױניאן די אז :נעשטאנען איז
 סארקו־פטע כרעפטערם, ננבים, זיינען

 פאר און נעננםטערם גאריצאם, נשםות,
 זיך האט נעענדיט איז נראמשטשי?עם,

 ארניי־ די צו רװי א כײט ציםצעט דער
 די פאצנען נ*ט מעהר זאצען זײ טער

 ניט זײ ױניאן, זײער םון פ*ר׳פטעוזער
 צאה־ ניט און שעיקד די איז ארײנצאזען

דױס. ק״ז מעהר צען
 זיינען on אז אײך, זא*• איו —

 איז ווארט יעדער װערטער, גאצדענע
 ם*ך ועהט איהר װי אט״, רײנער דער

 באצעבאס דער האט — צעבעדינען, א
א*נערופען. זיך באגייםטערם

 זאנעז װי«ס און סעשה, א הערט — •
 זעצ־ ד*ס אויך דאו זאנען םיר םיר?

 םיט צוי?ע און סעםקע האבען — בע,
 דעם נענוטען און אויםנערופען נצחון,

pkb נע־ האנען זיי װאס ציםצעטם 
 צװישען אויםט״צען נעװאצס און האט,

ארבײטער. די
צים־ די טייצען ססאפט הוי! —
 בעני האט — ־פאפ, אין רא ניט צעטם.

 אויםנע־ םאשין, יניין צאץ,8 זיין טון
 האבען ״קיטייצעם״ די אז און רוםען,
 צו־ א בעני איז נעםאצגט ניט איזזם

צאפעז, זײ צו תאכםער  ארױםנעוי־ צו̂ג
pro און הענט ז״ערע *פון ציםצעטם די 
, צוריסען. זײ

 טדט צעװישעטער, א צעסאכטער, א
 >ווי• רציחח׳דעע אייפגעםצאםטע &אר א

 טא־ זײן צו צוגעצאםען vpbjtd איז גען,
 אוים־ און שער, זײן נעטאז נאפ א עין,

 עקעצ־ און װיצדע בײזע, א שרייענדינ
 םיט שער די ער האט ?ארת, האפטע
 װאחי א נעגעבען א־כיפעט און הראםט

\• בעני׳ז. אויף
 דרעה־אפ א פציגק זיך האט בעכי
 ארייגנעםאצען איז ׳שער די גענעבען.

 עפי־ שארפע די בעםקעט. נעני׳ם אין
ip דער סון צען r ראשט מיט זייגען? 
 םאר־ א אין אריינגעפאהרען עט6אים אוז

 נע־ איז װאם ארבײס שטי?עצ טינער
 דורכגעצע־ עם און נעםסעטי אין צענען
 בצאם, איז נעני דורך. און דורך כערס

 ?ו־ם און זיצען געבצינען סױםער, א וױ
אסץס. דעם נא^עז נע?אנט
טומעצ, א נעווארען איז 8׳פא איז

 די אזיפתטגנ. שדעשציכע א םוזוםה, א
 און היםמעריש געװארען זיינע) פרויעז

 און װײנ׳ח. און תוױטשען צו אעעהויבען
 אוים־ ts איו *פערייטאר, דער גײבמן

 צי־ א ץאויפנערענטער, אן נע^נטער,
 ijBijrp נאנצעז מיט׳ן טעדעט־ינער

 און סטוהצ א א\יוי ארויפנעשפדונגען
:שרייען אננעהוינען כחות אצע םיס

!רוצח א םערדער, .א איז ער —
 ארבײםען! ניט איהם םיט װיצען סיר

 צאזארא־ םיסםער צאזאראװיץ, טיסטער
w װיץ! 'v אװעפ םיטט די איהם 

 א םםרייס. א זײן ס׳װעם .Bar פח
 וויצען םיר !אײך איך זאנ םםרײ^

 איחם שיקט !ארבײםעז ניט איוום םיט
1אומק

 שיהט !P’noo א םםרײק! א —
im דעם ,pjniB איחם Sn ! וױצצן םיר 
 האבען — ארבימזעז!״ נים איז» םים

n חיםכמריס אצץ גאר *־ויען t w דך 
t באלע-אס. צום צושריצן
 אויאגעחמט אייד נאצעבאס, סנר

 סעםקע׳ז. צו צונעגאנגען איז בצא̂ג און
 SP0VD נעזאנם. שםיצ ovur איהם
 םאנטעצ און הום זײן אננצסאן האט
 םיט׳ן דדאחענד סתנדינ יואחי » אח

פוז ארויס ער איז .בעני׳ן צו שצאק
Ja r

n ערתצצתרס האמה .צינאע״ on 
oar סטריײ), אין pnsn ײ נמםעצט» 

 חד פיקעט דורכתפיתרט האבפן פעםם,
J צעבען םאנםטראציעס a r ציוי׳״זז 

ojrp'B n ייר האבעז דעמאנםםראאיעם 
pa n נעםונען אויך o n .אי איז צוי?ע 

 ארײנמהעג־ מגיץ insnn סצ«מן «יי
m a  an ארױםנעזמנדיג PB ׳ י י  ״
איהם י4

P’nsrosi: אין !״ n n :s זוער־ »זויגע 
 n אויוי העחןן סצעגען זײ וואם <מר,

 זײ װעצנע צו פאדזאטצונגען, ,א־נקע״
 פצענצן זיי װאס אדער צויפען, פצענעז

 פצו;־ .יינקע״ די םון ארױסצייענען
 ברען כײט פצענען זײ וחוצכע בצעטצאך,

צייעגען. התטדה און

 געלע־ די דורך ניט לאזט
 װאשינגטאנ׳ס םון גענהײט

 .טעג פרײע 3 בױרמדעי׳ם
 די פאר אריבער זיך כאפט
 הומ. ױרטי נאך טעג דױי

 אראנזשטענטם די מאנט
 יא־ק; נץ אץ אםים חרכץ

 :טשעלםי טעלעפאנירט,
2418*.

 אנױקולטוד אידישע די
םאם״יעטי דדרש) (באראן

 םיפ סארמעדש צוקונפפיכע #לע תעלפם
 זיף װי *ון פארםערײ װעגען אויסקיגפםע

 ייחר ווען עװיגדלןרס, *ון אויסצוחיםעך
*^רס. קויפם

 בפראש איחר *ײדער דעו«זיםס קײנע ;ים
«ונז. סיט ויד

ז םאגו איז W אונזעי י  פר» *בס^לו• י
■עתענליד. קום« צדער *רײבמ

 6 ביז 9 «ן — *בת אויסער טעגליד אפען
*וחר. 1 9בי — זונ»אג

Jewish Agricultural Society, Inc. 
101 E. 14th Street, New York City

קול0 ריפעראטאױ5 אידאן
 npwip• 4478 טעל. בראדװײ. א• 185-7

•רמצייפל. איראז, v דזש
D קפלעדד• £ עגגליע .1 iapm n
בילדונג ביזנעס .4 וידזשעג&ס .2

 לערונג •ערזענלינע »ון לעדער בעשטע די
49ק*סס לערע םצסיגע—יאחר• 27 «אר

 בײנאכט.• אוז בײםאג הלאסען
 צוגעאיק*. ירײ ^אםאלצג

קלאסןע, די פ#ר איצט זיד רעדז׳פישטרירם

האמערם אװ באנק הארלעם
 קורצער א םים זיך חאט װאס
דעד פאראײניגםםיט צוריק גײם

ק י ט נ א ל ט ט א ײ ט ר ס נ א )ב
 קאמפאכי טראסט א גזװארזןן איצט איז

נאמען דעם אוגםער י«רס נױ »װ m טרןןסם םיםי
 חײזעי באנק בןןוונדערע 5 פןורמ^גט און
ױ גרײטער א«ן צז װפס י^רק, נ  (»ס ז״נ

 ®רןןשמ רעגעלע אזיך נאר באגקעז כלויז
קאםפאגיס.

:אפיס הױפט
יאר^ נױ עװענױ, סעקאכד 2118

:ברענמש הילל מאררעי
יצר^ נױ עומננמ, םע3 — 431

 :*םיס בענק עווענױ אטאזפנטיק
•. נ. ברוקלין, ־עוחגני^ אםלאגטיק 594'

:ברענטש מארקעם ׳המרלעם
ױ עוועגיו, עױאםע 2105 יארק. נ

x .ס מעררמרי, ם ענג ד ^זי פ

Ij M :

M ig ץ ®5 ש ד » ן o מגי bpbbp?
m סיר a m ר אצצ צו «יך מ צי סג i סי) סי n אני ת 1ס 1 

p r  pw 'w  nr o a a n s o * n ia  a re* ע צנ מ a האנצז י n 
t v a o v o v סון urtaa* 1אוי ױניאן o n ,ד זויצ ני ױי ט  אי

woo, .וזיצ a n  v w  *uns ע p צייני r  pa.* סיר I s o n 
ט *ייו t׳B’W nr גי v  p, תן ײ e אט זעחט איהר ס n 

אן תי ס אטץטפעצ י אזינצ!. איינענע אייעו׳מ סי װני»ן והװהערס שוה און כוט
• *«ילי»ײ*עו ר אװ «עחח־יי«*ז **עריקין ךער טי & י ל
jo ן.300בא םםריט. םאםער 346 s o

ז צ• ט׳וארצס צאמצי קאציס י ׳ מ
םזקרע«»ר־«חנו׳י. גענעראל ר»£’רעז1געגער«ל־

ו ע פ י י נ ר נ פ נ ױ
״״־ •

pw ר ר דן ע ס ם ע ד p ג o םער ם ק אר ם עג ש ל א ק מ א  ר
־ עו ס די ר אי ע ס ײ ב ר מ # ח ר ^ א ר איי ע jrty ד w

 ooojoo,00^12 — פארטאנט
 83^סס — טיטגלידער

740—כרענטשעם

y ריננ f l  
iptNn^tt on  

19«»«* ל6פ ין •  tfv

xm  y n ג נ י ו י  קנלי יפד •י
י י ן w י י • לפי י ױו  י
jBUftMP פרביײמד «ער

 אידי• א״יגצעער דער איו ױנג ארבײטער דעו־
 םאױםאר אײנענעם אן האט װאס ארדע̂ן שער
̂פדװ דנע װם ̂נסאמ טיטגליחןר. ל

ץ וווײתגענוסען װעחןן םעםבעויזפ ro 18 יז8 עיםער וו
ר. » ח א י

n w m  r m•װ זיר שליםם סיםגליד, יױק נימ נאד ״ 118 ניי

*po* t* נסרtartaptt i*i
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 יןדאן חמ־ ns ערפארג נרױסער רער
mm איץ אין האלט m נאנו

)1 זײ• «װ (׳ילוש
 *:ד3 דער סון ערםאצנ דער געש*נאא.

ir'M דרעםמאכער און הא*וש די צוױשען 
 k נ*ן־ אנער איז נושא, עעוער די אין

 ה*־ ארנײםער די אז באװייז, נעםערער
 טאר־ זייער םאראוירען נײ»ט נ*ו מן

 י*ן,31י דער 1* סאםעז, דער צו סרויען
”l אז און אינםעמעעאנאא, דער צז p 

 *פ*זיצי*נס און נעסטען סהעב שום
 םאר־ צו בכח זײן ניט װעצען י*נם31י

 ארגא־ אויםנעארובירטע אאטע די גיכטען
phjJ די טון גיזאציע p דרעסמאכער. און

יארק נױ
 קאטערם די ט3שא* י*רק נױ איז
 װייס־ און רעסארר, רעם אאז ג*ך י<ניאן

 אאץ נאו איז דונינסקי ד. .טרעזידענם
 די םון םשך אין ״ביטען״. צו גישט

 jyaatfya איהם איז װאכען צװיי צעצטע
 פאר פארקויםען צו טענ צװיי נאױז אין

yawp ב*נדס ד*אאר םויזענם םינף 
 די אין ארבייטער קאטער די צװיעען
שזגטער.

 שוין דובינםסי ברודער ה*ט איצט 1ני
 ד*אאר טויזענם 23 אריבער פארהויפט

 םארזיכערט, ער װי אױט און נ*נדם,
 אאע איבערשטיינען קאטעדט די וועאען

 װײ־ אם קויםען װעאען און ערװארטוננען
 טויזענט 40 אדער 35 םאר גיגםטענם

 האואזז־ דער איידער דס,3נ* סואער
 קא• די םארענדיגעז. זיו װעט פאםפעין

 צו־ ׳פעהנסטען דעם ארוים ציינען טערם
 בארייט זײנען און ױניאן זײער tv םרױ

 םאר־ צו אבי אעצטע ד*ם אוועמצונעבען
 םוז מצב םינאנציעאען דעם עטאר?ען

 ארויםהעאםען און אינטעתע׳פאנאא רער
שריזיס. איצטיגען דעם אין איהר

 גרויםע dppi די jib קאםערם 72 די
 נע־ איהם םון jya*n װ*ס ׳פעפער ת1קא*

צײײ דערסאנטע די אין נאגרם קויםט
aro, זיינען •

 1,600 קאטערם,: 26 געחטעא, בען
ואאער•

דאאער. 800 נמרם,8ס 8 שאשטאן, <. .
שאטערם, 18 דאוויד*ױ, וױאיאם

דאאער. 1,000
דאאער. 700 קאטערם, 10 ס»ננ*ן, ם.
דאאער. 400 שאנמרם, 7 םינדער, זז.

300 סאםערם, 3 שאײן, און איגשער
י*א«ר.

אי ק א 48 ל
 פאר־ איצט ניז האט שאא8א דער

 באנדם. דאאער טויזענט 10 םאר קויפט
 םענעדזעער דער נינפא, !זײם־ירעזידענט

 חד דעם פארזיכערט חאט א*שאא, פוז
jib  nytn*s אז ,נערעכטינ?ײט״ דער 

 רער וועט אמויע חנר jib סוו• דעם ביז
 fapitf 48 ?אאושפאבער איטאאיענישער

 דאאער טױזענט 20 פאר •ארקייםעז
 J*p<* איז אשצת נאגצע די באנרם.
 װײם־פרעזידענט פון אננעםיהרם וחנרם
■ נינסיי

91 לאקאל
 ױניאן דרעםעס יײויאחנז אין האוז די
 שעחנעם נאר א םארצײכענען צו ח*ט

 באנדס, ױניאן םארסויםטע טון «רפ«ןאנ
 פון סענעדזעער דעם קוםם עם װאם פאר

 א גריננערנ, װײס־יתזיחמט לאקאא,
.rw ײשר ^ארדינםען

 נעגמאדןט אוגז װיןרט ey װי אויט *
 91 אאס. האט אםים אינמתעעאנאל םון

«ן צו באמלאםעז  דאאפר 3,500 •אר ״י
 אאסאא דער באגדם. אינמרנעשאנאא

ם  םאר <ע?דםט טחןזעורי דער םון מ
 םוי־ דדײ פאד און באנדס ראאער 500
 צו װעחזן פארפויפט װצם דאצער תגט

 נרינגערג, ■רעויחננט וואס ,oiyappo די
 אא־ םון רyדז^yמענ דער איז רyאכyװ

 2,000 םאר פארקויפט שזין חאט אאל
 זימר, איז אאקאא תר באנדס. דאאער

w ער װעט ציים ?ורמר א גאר אין 
 םוסע נאנצער דער פאר טארשויםען

 «ז באמאאםען חאט ער וואם באגדס
■אר?ויפען«
 תאבצן וזאס לאהאאעז, די *וזי׳מן

 וואמן צוויי א׳מוטע די מון סער אי)
 דקר אויד זיד מפיגאן באנדם ײאיאויפט

 האט וואס םאמנר, םעםפעא X ־־' *י
דאל. 1,400 פאר פויפעז צו מן
פון jni’owytpy י1 איז

 1¥כא׳פאאם חאט וואם
ljOOO .די באנדם. דאא

״ lm 8...’ -....׳

!קזאסיגערס,
Am•

ty»’'P באנדס נאר jyr’My די vjm״ 
בערם.

 די אין ארקױח9 באנד דער
ער8שע יארר,ער ניו

nyi חאואח יוניאז דער פון צרםאאנ 
 אין א<ז נאו ה«אם nywe׳ די אין

 רופעז ארנײטזנר הונדערטשר ׳פטיינ^.
 ױניאן תר םון אפיא אויפ׳ן א■ זיך
 םאיכם. םיטנאידער ny״t Iyרםיאy און

 איגטער־ חןם מן מאחגט טאנ יעדצן
 ny»yB׳ נייע אאץ םון אפיס נ^אנאא

באנדם. ױניאן די jyp’ip װאם
 די או זיך typn ׳טאפ נאך ׳צאפ

 אyא«י אוים׳ן ׳צ¥»¥ר ov־n און סאאוס
 lyp’ip צו אינטעת^אנאא רyד םון

 די םיז ארבייטער די נאנדט. ױניאן
 אויפ׳ן וױיז¥ן רy■ye׳ דרעס און קאאוס

 טריי־ רyזײ ארויס אופן ה¥ראיכםטען
אינט^״ רyד צו טyאאיאאיט איז חייט

ןנאא.
(yit#n םיר װאם סעאדוננ¥ז די אױט

 אינטערנעשאנאא חגר םון אפיס פון
 ארביײ די װאך iyovy5 רyד אין האב^

 הא. אוז רyאyב א. שאו שאאוק םון טער
 דאא. 3,000 פאר iyrip צו- נאיפי׳אםען

 איז ׳שאפ דער באנדס. ט#ונאא,ג,אי;ט¥רנ
 א אוז שאפ’ פאונסיא אינדאסטרי¥א אן

ױניאן^׳צאו. רyאאיאא
 נטyברײ אין איז דאנ^טאג ןyצטyא
 םח מיטיננ ׳פאפ א tyoipyjiap האא

 yם7—500 יפאפ, האאוה Dרדאמ׳yאםסט
yוJn.איזי־ נ^׳ש¥ר1מ׳ דזיטענעראא נױ 

 רוביז רyרזשyנyפ .און רyנאגא דאר
 חןם רטyאpרy ארבייטזגר די זyהאב

 ױניאן רyד םיז באדײטוכנ און צוועק
 גא* האבעז רyט”ארנ די און האואה,

̂םען  איגםילרנעשאגאא . tyc'ip צו ״טא
דאא¥ר. הונדערט םוםצעה] פאר באנרם
 דחגם עי־װ<ון רyד םון ארבײטער די

 חןם דאנצרשטאנ, ד,ן*בעז האמפאניע
 שאפ־ א אפנעהא^ם^ יאגןאר טען31

 םאר קויםעז צו באיטאאםצן און מיםיננ
Dויזŷ־ נט ̂יא נאנדם. ד

 ב־״ענט אין איז אווענס זעאביען םyד
 םיםיננ שאפ א םאר;¥פומז אויר האא
 א־yװ אויף שאפ, ררעם פײננאאד׳ם פוז

y:?ny:»  [ypג האט שפיאםאן ,־־yרyדט 
 חאואה. ױניאן דזןר םון באדײטוננ וחפנען

 אר• די jya*n yיDוpDדי ?ורמר א נאו
 אינטער־ lyD'ip צו ןyאאסtrבא בייטער

 הונדערט אכט פאר באנרם נעשאנאא
 זיך חאבען וועאמ די צװישען דאאפר.

 חןר אין נעשט¥אט אויך שוין איצט
 ריםער די זיינ?ן באנדם, צויפויםען רײהע
 oy װי .17 אאסאא םון iy»yr רyםאכ

ט וױזרם  אינ^רנצשאנאל .םון נ^אחן
 פון שא■ רyרםאבyר'ם רער האט אפים,
 שםײנבערנ, און 1נ¥חזנשטײ הוירש,

 נעפויפט ,17 אאהאא צו נאאאנגט ײאם
 תי איז דאם באנדס. דאא¥ר 500 םאר

yר׳Bסyגע־ חאט ײאם שא«, 17 אאסאא ר 
y איז ױניאן די באנדם. קױםט n^ אז 

 ומאען רy■yr 17 אאיזאא אנחןרפ די
 [yp'ip אויך וחגאען אוז אפשט¥הן ניט

כאנדם.
שיקאגא

 חאבען בריחןר ny^KP'r yרyאונז
 yטרײyנ iyj״t זיי אז ז,yנאװיז וױדער
 אאיאא שםעחען זײ אז אוז אײם ױניאן

 ׳שיקא־ די אינגמרמדפאנאא. חןר םים
 jyaaft רyםאכ Dm און pitfp גא׳ער

 oyrti''V טאג א |yDyj צו באשלאםפן
 זײ¥ר פאר אינ^ת¥שאנאא, דער פאר

 װיי- טאנ א פוז גצאט די און ױניאז,
 pi*5p רyאנא׳pיe׳ jpoeny םון דו׳מס

 אינ־ דצר איז tPB>py::y שױן איז שא•
נממעשאנאא.

 אינםצר־ פזן Djn>yoy: ומרם oy װי
ry i»שי?אנא׳זנר דער חאט אפיס כאא 

pi»>p ,»און םיטאמא שעגמר, פון שא 
 אינמר־ חגר w צונעשיקט װײנשםאפ,

 דאאער 1,260 אייא ם׳פעש א נעשאגאא
 אר־ וי וואס ווײדוזתם, טאג דעם פון

 גענעמן תאנען שא■ on פון בײטןי
 אנא(.ryרנyאינט חנר פאר

 אז זימר, |yo איז אפים יתיאן אין -
 דינען ײעיעז שא« דעם םון ארנײמר די

 -yr אנחנרן אאע םאר םוסמר א פאר
 Trtp אנײנרן «ת ארגײטער די און «ער
ר » \vin\ מז אויו  ארגײם טאנ א מ
איממרנצשאנאל. תי ״אי

שיפאגא, פון אױך אונז שרײבט טצן

 חגר פאר ארבייט סאג « ארנייטאן צו
באסטאןאישו. נאנד

 אין נעמאאד¥| שוין חאנ^ םיר װי
y:n»t| ״ נוםערD” pj’DDnyjחאט ״ 

 ?וי• צו נאשאאסען ױניאן באסטאגער די
 ױניאן דאאאר Diyi’iD tny* פאר פען

 אפיס דער חאט וואך nwy< נאנוס.
 חןחזאאמן אינטערנמשאנאא חנר פון

 רyדאא 2,400 פון pjrr« ערשטען דעם
̂וםם*נ אונזערע פון  חןר נרמשר. רyכ
pfi דער ריתר. ב<וסטאנ¥רב אוגמוע

»ת«׳יאגאא9אא דער פון אפיס
מז אױך ל א חז מ די ע א ר׳ «§ 8 ׳נ »  םוי

ס yoB’iPnw פאר דאאער ר אנ  חןך-, םון נ
־ ױניאז. שאױואאנחנר

ס פאר?ויםטע פאר ד אנ  הןך חא־ט נ
 ד«ואע• 2,000 חןרחאאטצן אויך אפיס

ר םון אן. oרypyנ ת ימי
oy ם איינ ו נ א ער נ  דערסאנזמ צו אינ

dpt ר פון באשאום נאנ¥אען  פרינ• חן
ס ר  טוי• -צעחן פאר ]pdmp » ױניאן מ
ם. דאאזןר ז¥נט ד אנ ״ י נ

? Dopyj doip רyװ

אין ״ספױייד שװינועל מטוניססישער • itיזראך 8 םיס דורו פ»לפ פױיו ורעס

)1 ז״ט וון (שלום
 דאזיגע די מאכען צו קאםוניסטעז די

 דרעסמאכער. די בײ גראד ערפ*הרוגג
 האבען ? װאונדער דער אבער איז װאס
 גע־ גענוג ;עהאט דרעססאכער די דאך

 קא־ די מיט באקאנען צו זיך *עגענהײט
 זאילען זײ אז צעשטערער, מוניסטישע

 פארםיהרען, און נארען אאזען ני׳עט זיך
 קלאוסםאכער די געטאן האבען דאס װי

צוריק. יאהר דרײ םיט
 צוגע- זיר האבען םאכער דרעס די
 אינ־ דער םון װארנונג דער הערט

 און ױניאן מאכער דרעס טערנעשאנאא
 ארבײ״ שעפער די אין געבציבען זײנען
 זײ־ סטרײק אין אראפגעגאנגען טעץ.
 ארבײטער, הונדערט עטיציכע בלויז נען

 רןאמױ די פון באאײנשלוסט זײנען װאס
 װאס ̂ינקע, טײצ ^ײנער א און ניסטען

שעפער. סקעב אין ארבײטען
 דער םון םעסטשטעיצונג דער לויט

 אר־ 2500 םון איז ױניאן םאנער דרעם
 אינדע״ די אין ארבײטען װאס בײטער,

 ארויס מאן אײן בלױז שעפער פענדענט
סטרײק. אין

זיגעא, מר. םון סטײטכיענט א ̂ויט
 מאנױ דרעס דער פון מענעדזשער דעם

 םון זײנען אסאסיאײשאן, םעקטשורערם
 באויז שעפער אסאסיאײשאן 400 די

 װעא־ אין שעפער, 6 סטרײק אין ארויס
 אין ארבײטער. 125 ארבײטען עם כע

 און האמעם איז בראנזװיי, איז ברו^ין
̂ונקם, די אין  ״כאװײרים״ די ה*בען בר

 אײן אר$פצו:עםען פרובירט נישט אפיצו
שאפ,

 געװען נישט איז סטרײק דער אז
 מאכען צו געיצעגענהײט א װי מעהר,

̂נס נײע  דער שעדיגען צו און קאאעקש
 ארגאנײ איהר אין ױניאן דרעסםאכער

 די אז באװײז, • א ;קאמפיין זאציאנס
 דעם געהאט נישט האבען קאמוניםטען

 ארביײ די אז דערין, גאויבען ^ענסטעז
 רוף, זײער צו צוהערען זיך ורעאען טער

̂וס אםבעסטען באװײזט  ה$- זײ װאס ד
 סלײנע 4 מיט םארבערײט באויז זיד בען

 חעכ־ ארײן זיך אין נעמען װעאכע האיצס,
 מעגשען, טויזעגט צװײ־דרײ א סטעגס

 הע־ ארבײטעז טרײד דרעס אין װעהרעגד
ארבײטער. טויזענט 40 כער

 פאר־ די םיט פארגאײכען דאס אאמיר
 יר דרעסםאמנר דער םרן בארײטוגגען

 אין םטרייס גענעראיצ דעם פאר ניאן
 װען ,1922 יאהר איז םרײד דרעם דעם
 װיײ סך א געארבײט האבעז טרײד אין

 ווע־ טאג, צו הײנט װי ארבײטער ניגער
 ראאע מיאוס׳ע די באגרײפען םיר ̂ען

 דיזען אין שפיילען קאטוניםטען די װאס
סטרײס. שװינדעא

 פארבארייטונגען האל קאםוױםםישע
 40 די -םון םםרײק אײצטיגען פאר׳ן

ארבײטער. םױזענט
עװ. טע2 142 תאסינא, סטײװעסאגט

 און סט. טע15 «לאזא, אוירװימ
•אײס. אוירוױנג

 אוז סטריט טע11 האל, זתבסטער
עוג טע3

̂וטען  טע4 איםט 66 לײםעאום, םאנד
סטרים.
ס די וואס חאלס ^ װניאן מאכער ד

 סטרײס צום מארבערייט האם
.1923 יאחר אץ
סטריט. טע11 האל, וועבסטער
,-CD צװײטע 214 חאל, דמנינגטאן

סםרים. טע14 טעמיעל, לײבאר
עװ. טע6 726 חאל, ברײענט

 און עװ. טע3 קאסינ^ לאגדאז נױ
יירפווײ. סלערםאנט

םטרים. טע6 האל, מטחאומז
סט. pp4 עאסט 62 חאא, אסטאריא

סט. אװ5לוד 73 נמגשאן, נחגנד
 סעינט 69 טענאעל, גמלאס אדד
■יימ^ םארקס

* joo 100 חןי*. סמנסקד " o y p 
האוחנמײער 121 חאצ, •לאוא טו

סטריט, טע21 212 חאל, לאננא׳ס
ברוהלין.

און ס.טר'ט 154 קאסעא, בראנקס
עוג טע3

 מע4 איסט 66 לײסעאום, מאנהעטען
סטריט.

 עװ. םע2' קאסיבא, סטײװעסאנט
קליג״ 90 יאלאס, סענטראא גרעיט

סט. טאן
 םע״ און סט. טע6 גארדען, לארעל

עװ. דיסאן
#*צ מארסס סט. 23 האל, ארלינגטאן

 סט. טע4 איסט 85 ראיאל, די
סט. טע2 256 אסעטבלי, יצענאקס

 ס& םארסײם 98 האל, םעיצאאס אדד
 סט. קאינטאן 151 הא׳צ, קלינטאן
 «<. מארקס סט. 57 האל, םעסאניה

 עוג מאנחעטעז 16 םאלאס, ראיאצ
 jcס סעקסאן 219 לײסעאום, לײבאר
 ױנד איז פאדעסט סאוגטי, קװינם

עװ. נאם
 סא״ די אז באװײזען, װאס םאקטען

 און שװאכקײט זײער קענען מוניססען
̂ין האבען זײ אז און אפהענטיגסײט,  אל

ערפאלג. זײער איז גלויבעז קײן נישט
 בארד דזשאינט דער םון אפיס אינ׳ם

 יזערשס אינטערנעשאנאל דער םון און
טעטיגקײט. גרויסע א

 בחנס• דובעסקי, נאגלער, האכמאן,
 פיוד װאנדער הערי און ספיעלמאן לאװ,

 שיצזנן צו איאראט ױניאן דעם אז רען
 גישט זיד װיאען װאס לײט ױגיאן די

 קאסונים־ די פון טעראריזירען יצאזען
 אין שטעהט שאעזיננער םרעזידענט טען.

 אוז-אאצם, אאעם מים םארבינדונג ענגער
 בארײם איז ער און םאר קוםט עס װאס

 פון םיהרעי אנדערע אאע מיט צוזאטען
 םיט׳ן אנצונעהז רעכט ערשט ױניאן דער

 .דחנס• חגר םון קאםזי ארגאניזאציאנס
 פארצוברײטעז זיך כדי ױניאן, מאכער

8־ל8 אמולנאםײשןן*גאלעבאטים. די מיט סאמו« w אויױ ססװער״ ״יונימ
% -

)8 ו••■ פיז (י»לום
 פאר־ א געווארען איז — פראנ^ טריע

 Itfyparu -נאדעגאאזע םון איינינונג
pyixw o< טיט r א r»o jn j ציש*לי«ד 
 ײני«ונס טרײד jruyrDD’tpy די איז רוננ

 e9tptp< ח,ם Dipt ד«ס חרכצופיהחגן.
 .אר־ ארגאניזירםעז פון אויסדרוק תד זײן

 אױסדחט דער געײאחזז איז בייטער־כח
 Din nyp’Muwp yeonriptinp םון

 אטזולנאםײשאן אן זײן D^yty:האט װאס
ddomp vo אאנג יאהחגן פון in »m 34’ 

 יד־ םון וואוזאזײן חןם פ»ר ערסאוורוננ
 חןר אין טײא זעאבסשש^מ־ימן חון

 אםאאנא* m iruptyi איז אעדוסטרי^
 פון,<ע«• דאות, נײסטימן פוז מיישאן
 הײנטינע נענס'ג?'אןן פון און צענק״ס
nyDypo,, פ*ר on וואוילזײן tt| •יונ,

״ijmpo י*ז
o א»ננ וױ ניט וױיטט jyo און n 
yrtin ש י1««וי ’ti* ייד ימס באש^ני
 אױוי אבער ארוםשלעפען, גאט אוגוער

 פארשע־ אופז jjnyDjnp מחר א נאר
 חאט אמאלגאםיישאן פון yrt'K די טעז

 אםאלמד פון שונא נושסנמר ישו אפילו
ja ניט םײשאן m v i

m

•7>

■m

r \

K

Ife'
IP

טשערלײט mtm וױכטיגער 8מיפױננ«ץ»ל]
r ל ^ו א 38 ל שעיער

 *an םען13 דעם אװענט, טיטװאר *
 מר *ון mmiptpnjm די אין וחנט רואר

 םײ וױכטינוןר זןחר א פארטיט׳מ יתיאז
u אלע פון טימ p 49םשערלײ

כדי umrtpj וחנרם ^סיטיע דיתר * ~ ־* ־ JH B
1 »י חערשם  Dipt

r&$Xl'r* * i
r/t

II

אינםעתעשאנאל דער פװ ןרנ»ן *תחןלער
P R IC E  8 CENTS,1929־ פעכתאר, טער22 פרייםאגJersey City, N. J., Friday, February 22, 1929VoL XI. No. 4.

j d t d מ הכעױגע ז n פה ז s פ ס *ז ®ז ת ״ ו י פ ן  י
װד מזזעז «י»לעז מ שעועספע־ איז ד ש ארד

 אומפאר־ די — רעפערענדום. סיעציעלען 8 דורך ערװעחלט גלער8ג מענעחשער ל8חשענעי
 — װאהלען. ױ יו8 טיבטיג זיר באטײליגען ^מיטע ן8*טשערמ88ש און מיטע8ת טײאישע
דעמאקראטיש. העכסט און קאםפעז גרופען• אחן חרכגעגאנגען איז ן8עלעקש דער אז דערתלערען, ביליתאה און העת באלדװץ,

מר דער jte םשר אין ^  װאך, ל
 jta pta>p aypia’ גמ yf>K אין זײנ^
 **DyryDj’U דער םח jy>app< ותס

 נאצאחל־ פאר װאחלזןן סארנעתומן נא<
 pa נעאטטע אוםבאצאהלנמ און טע

 ־ער פון רyדזשyנyם ?anytyrti פאר׳ן
באארד. וזשאינט
ר רי װאט םאניפעסט דעם צוליב  י

 אר־ אלע צו ארױטגענענען האט ניאן
i״tyo טיט אינמסטריע, חנר אין M

jy< צײיי r’t ,pnttr jn»;ip ײאח• די 
 ■y: אפנ^ײנט ty^apu) y?a אין צען

 ין1ש •איז oy )ytt איצט, ביז װאחנן
 זי־ ארבײטער די און סיזאן, טיטזגן אין
 אר־ אוז ארנייט חןר ביי פצײסינ צען

 אומרטײם. nyvy?• y>’B איז בײכמז
”jyt צאהאצזןן טייסגמ די אין t היי• די 

in* jy װאיוצען יאחר tr ia e ליי* די 
ya’fD tartn פלעגט װאס ביםזןרטײט 

jy;y^n oy jyn |ytnyn צױפעז *wp

 קדנ׳ם m ימח* ענטפערט• נאגלער
t אםאקע t g ױניאן

 אײדןמםריעל «ת שטעלונג- די קרינױקירט םענעח׳טער באארד דזשאיגט
 װיחןר־ עארטסםען דעם *ײנען װעט יוניאן די — םענעדזשער. קאנוסיל
 ״אינ• די אץ הפקרות ארײנצוכרעננען פארזוך יעדען געגען שטאנד

שעפער. םײד״
 אז דערל*זען, נים וחנט יוניאן די

inn אײנמפיחרט װידער זאצ חפ?רות t 
 jypsyp Dint מני*ן די .ny»yr די אין

 און יוני*ךנאדיננוננ¥| yנגyשםר פאר
 פרנײט ענעתישע איחר jyyytDnn ומט
 טאגױ די םיט etyon:K נייעם אזא םאר

DnjrwDpyD, אינ־ די נאשיצען ואל װ*ם 
jyojnyo איו ד*פ ארבײטוגר. די םון 

 ttnyJpiy, »ן פון זק רyםײנŷצנJ תר
ya^pt נעגטעז איז PD jn r tv i jyaytvt 

 אי־ ברהשר ,nyrnyiyo באארד חשאינט
 «ד איז *רפצעחננ די נאנצ^ יידאר
 א םיט פארנינדומ אח jynptty: טאכט

 a Daaeyj can .עם װ*ס נאהױפטוגנ,
jtD nynyonpp חןרם,1«מפעפטש די 

?אײז. םד.
a טח םעגעתשןר חור קצילן, םר. n 

 ,pta>P חזר טח פאװפיא אינד*םטרי¥צ
 טפ*• פעטטשור*רפ1סאנ ססוירט אזן סוט

 *ומנט, מ*נטאנ pnwyJ ה*ט פיאײש*!,
 ח*מצ, ײניא1ומנםיצו איז דינער a ױיי

**oa חןר פון םיםנציחןר די ג׳דו*ושנם

 *py>*p דעם באנײען 1צ נישט סיאייש*ן
מן מ ט ט מנ ט טגרינ ר םי  אינטערנעש** חן

ט צײדיס נאא מנ ארנ ױגי*ז. Dnypn’att נ
 י1אוי באסצ*נס זיך ח*ט טאיין םר.

noaprtrttPt*p ojn, ײד רי װ*ס  אינס
ט פיחרען צו jyaan רy»yש  DPto* די םי

 ta ץרפצערט, סוף צוס D*n pa שעפאו,
 נאב־ נישט בלױז נישם jytyp oyoaa די

tvayt די jyunyiaD ח*ט 1*ױני די װ*ס 
ט1אר א » ש * סג ר t« י תנ ת א אניי  jtD נ

ם, מנ רי  נישט *פיאו jy^ytt זײ ta נ*ר אנ
פ נאגײ*ן אנריםזןנט. jyrov’K ביז ת

*ס טרײזען ני*ן1י אין -  פאיינ׳ס םר. ח
)2 אויןי («לום

jid ipd itih און נרופעס פארשיחגנע 
 אא• v5* אין ח*ט מ*א דעס ,סאייטס״

 ,9 א*טאא פון אויסנאחם םיט ?אאס,
mnvnvi ,אז אזױ איינינטײט Dy ה*ט 

איםמ. אחא1< אײן on’DO’tpy נאויז
pa ש די אין ביוי די םר*ץy•y,ר

 ׳םאר־ א jyttyt אימננ”יחא*נאט11 די איז
 פאר• אין 1אפיא נרױסע העאטניםםעסינ

 פ^• dp ומן יאחחןן פ*רינע טים :אײך
jya 1פ*יפוטע pa yBDPp*tPit*M יעחגר 
 ntna yצטyא די ם*ניאיזיתז םאעגט «ד
tv א*פש*נט. די*

 prum נעז*נט אױך *|p זעאב¥ ד*ס
jypnt די jjrinatt 9)9 פארv r \ a rt• 

 ד:שאי:ט דער pe מנעדזשער ראא
 דער נעװען איז נאגאער נרװשר באארד.

yנצ”א rם אין פאנדידאט רyפאר אד 
aoayn jym אפט. מניאן מיכטיגען

”s 12( ױיןי («לום i

 די פאר אפים אין קוםען ניט קען
טעג. צעהן לעצטע

 איז שא^נג^־ בענדז־ע. פרי^ידעגנז
 ?ראנה פאוצאוננ צוריפ jya*it צװיי םיט

jjn*ttyt, ד*?טוירים און jya*n איהם 
 ny:D'i|־K :ים ז*א ער אז רטyר*רדaם

 *yt ם*א?*ם װעט רy iy:att ביז הויז םוז
ווערען. זונט

yjotpyt איז dp 'הוBטזyםח כאיו a 
 און רוננyאטypם»ר רyם'גטyםארנאכא

 אאנעםײז אין איז ער װ*ט dpt םון אויך
 *ננע־ ,ynytw םוז jnattyt *■נעשװצכט

 ם»ר :^כט א•; ט*ג *רבײט שטחזננט¥
pd y םים יוני*!. ושר a ^ y: צוריפ 
 *ys* ?א־ינע * נעםאכט איהם jyo ה*ט

V’van אויוי a נא»y,מענ א-צט און נר״ 
 צירית־ ,יענעי װעט ny ta ערווארטע! מען

yj” t jpaptya נ*ר ױעט און פחגפטען 
 זיין צו ז־ך iyypDta pnw jpau אין

jpbd*b jyj’aa’tt פ־החנ־שאםט םד pa 
ױני*ן, אינטפרנמשאנאא חןר

”eר׳yזיננyשא פתז. npa«*ip c ה*ט 
 P’dbbc’D טיםסנמ די ארויסנ¥רופען

”jyt װײטסטזנ די tyצוױש np אונמר פון 
*יני־מר־ נאגצער חנר סין און ױני*ן

.utayttaa

אעטערנע קױפעז שעפער דרעס קלאוק,
דאלארס פארטחענטער באנדס

 זדנטער־ דאלאר טױזענט צעהן פאר קויפט ױני*ן שריפטזעצער אידישע
 דאלאר טױזענט 7 צוגעשיקט שױן ה«ם באםטאן — כאגדם. נעשאנאל

 6 פאר נעםען צו באשליםט םאכער ריפער — באנדם. פארקױפטע פאר
 ערשטע די ארײן שיקט 2 לאקאל — באנד^ ױני*ן דאלאר םויזענם

 מ אין אישו כאנד חןר pe יןז1פארק דער — דאלאר. טויזענט 6
כאנדם. דאלאר 1,600 פאר י*ם1ק ריע ארכײםער 2 כרעגטש — שעיער.

 מגי*! תר jtB עדפ*אד nyo’vu דער
 דער אין ,ia אז8 ג*ד חאאט אישו ב*כד

»nya>p ,מ*ם D*tt חום אין jPDtny

פארןױיכניס אינהאלט
.4 נוםער ;נערעכטיגקײם׳׳,

 ״םטרײק״ דרעם ?אמוניםםישער
W אײז אז mmצזקראכעז

 װי — רוף. קאםוניםםישען אויף אפגעח«ש גים זיך חאנען l^oo וױ םעחר
 די זײנען װער םטרײק. דעם געפיחרם חאכען קאםתיםטען די אזױ

 געםע• חאדען קאםוניםםען די װעשען םיט אםאםיאיישאן די אמ שע«ער
 די אח םענםער גארםענם אץ דעװאלתױעס םאגטאגדיגע די — טןךט\

בליםיםי.1■ בלאף .?אםוױםםישע

א•8שנטח1אן ם• — H ל*פיא j »׳ •3 !ייט
 דחמיז• כ• — 88 ל*ק»א •ון נייעס

tyu’B’a — 41 כ*»רד aa<*en .4 וײט
nmaatt.

 וןאבאסאװ״ ס. — ש«ינמנז כײמי, .5 ־זײם
ײיי־חנו*לו*יעס. דאבקיז• מ

ס1 ; עדיםןריע^ס. .6 ײ
חעאין. ם — יײודנ««ינען יזגי^ז י■ וײט

גן *ייי  ווזזילזנר• ז• — •ורי ט׳חןמ ײע̂נ
— סידײמער יחנפ * יייד ברוקס״ .8 זײם

p ס• p rv* די 
וױיםי א•

אאםונר ta — •"■די*פיזס איתיל * »”
^_ . .a rr. . . .-•»» »">.

101,

jjnt די jya*n |yoD';w*p ט t סי y־
jn צוריט יאחד איכע n y a דמם *Pta>P 

ר מ א ק ם טר״  מנ־ פםאבער1פאא די איז ס
a* גוט פאחמגאםגיםנמםינ jpttva י*ן n* 

םידזש* די ;גיזירם  Danya Dan *ארד3 נ
a ען ס חי a נ  |ta jyannaD מז ױ ר  *inp ג

ט; א ךי די א אונ ^ רנ מ  איתר ח*ט אינ
די ;ntna אימ־ע *א* םים ^ואפ¥|1נ*

ײטער8 אייישז! סן רנ חנ ם ה*ט *  חז
איו םםרייט ט ״יי ײ p( א a  p t ' c v s די

jypnyoa גדט אײנ*ר, *מ פעחנריישאז 
 כאד 1•וײג« מיסנ^דער, Ĵנr̂יא אױעז
 טינםעו jyaaoDPa פינאנציעא און ראאיש

 jta pa פא*ו*)םאכער. סטרייפענדע די
iya*n jyayttDDin די Jta ,jPDD’ate*p* 

n גדןר rn םםרײליםיח״ אױסשאיסאימר 
 פםאכןר•1פא* ׳■ דעם פירא*יתן רת^

םםרײפ־זיאמו לא»* 28 ג*ך .ססר״ס

m jm
rtuhfm

ט אױך פיאו8 pvw ני  a t» Dtnnyatf* 
מז p םטרייפ נמנעראא אי a דמי o m* 

ש. ױז jya*n זײ אינרוטםר  *רגאני־ נל
tjnrDD’»o*p זירט  a א מ םו פ־ טריי ם

jw w תי חנר p ד*ט jpa*n «ײ nt 1*י tr 
ר jpava jipapa אס*א  ױני*ז פאריערם חנ

nae ey jta וחנאם דער papa jyo*a a* 
j n 4סםרײ< ג*נ«ראא*

 די jib טשח pa pnraynyrya די
yan*B turn Dipt ,jyaipt ’nt* n t v<• 

-yaya jna«a*a*t Dan nannptt jntp 
 4יכײטטריואט־עדד nan pa טםרייק ראא

8 op jn*n?באשגתםינמ. דמ1*אשט
u n  p tv ר1א ע כ לי ר מ  טאײז, פאקפ י

Dipt די jya*n jyDO’ato*p טאר a’yayB 
oap n o ,מר ײנ B* ארנ n a a  jya” » Dipt 

פ חנר pa םינם ז ת, מ ר ם ס ת ג  נאױז אי
ר *דער דריי *מונרײם o.חאאם׳ פי r t 

o’tp ארײן a טוײ פיר גי« דדיי
,jyran'oaytהצ*רער ataya

ד חח־ש. ר jib י1ארקוי6 ת * ת »י  1י
a~ia*a״te 8 סוםט |’a  i *b npD” ttאע 

 jta ױני*נם די אין הרייזעז, רבײטזגר8
ר די אין ^ ביי ר D א ^ a j n a  aan, צװי־ 
v v\ ד3רײ6 די jib ר חןר מ י ד י  ײ־3»ר א

jym םער ty  I ’JayiDB’in pa aatayttaa 
.nyapr די pa nyepana די

 איז ד־אישו3ב* iyn jib 3ערם*א דער
”jya 3 באװײו, npDDya חנר t ey taך* 

nyeapno jaaaB ,װ*ס ארבײטער naB* 
na ja jib* די שמה¥|  ja” panayttD’ta 
a jib 'בײםקר  jta yntanaana םרייד״ 
 ia נאװײז, a װײגמר איז ep י(ני*ן.

jPD’m  npvnyn npDaymb תר n ’a* 
 n'B apnpoa pa DBamve"ana* שעד
 ױניאן a in* ta הטױו,3אינםםי אען

jibא די װ*אם,  paa ארבייט¥רשאפם דער
6 jynjraיא nt nyany וי r a 4איצג pa 

jane nyanjn אעס,8 זײ D rt וײ jyayp
n*a, צyn tאyBן p t  naB’ta n m t  d pi 

8 njnאטער nycDjna םרײד• אידי׳ומר 
.v'yat’a a n *  tr a p

Djn זשר איז *רט ערשגמן •jrtny 
p רײפזן s אין ארטויף6ר־3ב* ױני*ן דעם 

”jya’ca טיםט jyart צײײ אעצטע די n 
ר אידישלור דער ם*א מ ע סז פ רי  ייגי*ן ש
 ps Dpa"8 אויף Dan yאכP1ו ,83 א8א*?

jyaa’Dna inn*a |¥צו באשא*ט jyB’tp 
DayrtD 10 na& ר*אאר ’.Dna*a ta'at 

ױo*n 3 א»ן8 א*סאא דער  DD’tpya אי
2,000 nas 8 די און ד*אאר yanya'B 

oayt'tD ײעאען ב*נדס ד*אאר DB’tPiaB 
jyiyn אירער.3טים די *וױשען *n n  a 

jtt Jn’BPa nya ט8ס*איד ארטייםער מ ג י  י
m 2 אױך ה*ט a jp o  jyntyaD’n a 

ר8 » ײ נ מ, ר Dan תאכער1 רי
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