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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”p אז און אינםעמעעאנאא, דער צז

 *פ*זיצי*נס און נעסטען סהעב שום
 םאר־ צו בכח זײן ניט װעצען י*נם31י

 ארגא־ אויםנעארובירטע אאטע די גיכטען
דרעסמאכער. און phjJp די טון גיזאציע

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

ל א ק א 91 ל
 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 י  דאאפר 3,500 •אר ״
 אאסאא דער באגדם. אינמרנעשאנאא

ם  םאר <ע?דםט טחןזעורי דער םון מ
 םוי־ דדײ פאד און באנדס ראאער 500
ט  צו װעחזן פארפויפט װצם דאצער תג

 נרינגערג, ■רעויחננט וואס ,oiyappo די
 אא־ םון רyדז^yמענ דער איז רyאכyװ

 2,000 םאר פארקויפט שזין חאט אאל
ר באנדס. דאאער  זימר, איז אאקאא ת

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

״ l 8....’ -.....׳ m

!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^.
ר םון אפיא אויפ׳ן א■ זיך  ױניאן ת
 םאיכם. םיטנאידער ny״t Iyרםיאy און

ן מאחגט טאנ יעדצן  איגטער־ חןם מ
 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
אג ןyצטyא ט ^ אנ  נטyברײ אין איז ד
 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,

 איגםילרנעשאגאא . tyc'ip צו ״טא^םען
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 חן א ^  אינ^רנצשאנאל .םון נ
 פון שא■ רyרםאבyר'ם רער האט אפים,
 שםײנבערנ, און 1נ¥חזנשטײ הוירש,

 נעפויפט ,17 אאהאא צו נאאאנגט ײאם
י איז דאם באנדס. דאא¥ר 500 םאר  ת

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
ryi»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

o פון בײטןי n ■גענעמן תאנען שא 
 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 » \v in\ ז אויו מ  ארגײם טאנ א מ
י ״אי איממרנצשאנאל. ת

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
 חןר נרמשר. רyכ^וםם*נ אונזערע פון
pfi דער ריתר. ב<וסטאנ¥רב אוגמוע

»ת«׳יאגאא9אא דער פון אפיס
מז אױך אל חז אמ די ע  םוי««§ 8 ׳נר׳

אנרס yoB’iPnw פאר דאאער  חןך-, םון נ
־ ױניאז. שאױואאנחנר

 הןך חא־ט נאנדס פאר?ויםטע פאר
 ד«ואע• 2,000 חןרחאאטצן אויך אפיס

ר םון ימיאן. oרypyנ ת
oy ם איינ או נ  דערסאנזמ צו אינער נ

dpt פרינ• חןר פון באשאום נאנ¥אען 
ס ר  טוי• -צעחן פאר ]pdmp » ױניאן מ
״ י נאנדם. דאאזןר ז¥נט

? 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,

 דער שעדיגען צו און קאאעקש^נס נײע
 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

 טע4 איםט 66 לײםעאום, םאנד^וטען
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 *"oyp 100 חןי*. סמנסקד
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

*גאלעבאטים. די מיט סאמו« w אויױ

8־ל8 אמולנאםײשןן
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

ם Dipt ד«ס חרכצופיהחגן.  e9tptp< ח,
ד זײן  .אר־ ארגאניזירםעז פון אויסדרוק ת

 אױסדחט דער געײאחזז איז בייטער־כח
 Din nyp’Muwp yeonriptinp םון

 אטזולנאםײשאן אן זײן D^yty:האט װאס
ddomp voin»m אאנג יאהחגן פון 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 o n וואוילזײן t t| •יונ,

״ijmpo י*ז
o א»ננ וױ ניט וױיטט jyo און n 
yrtin ש ש^ני א מס ב י1««וי ’ti* ייד י
 אױוי אבער ארוםשלעפען, גאט אוגוער

 פארשע־ אופז jjnyDjnp מחר א נאר
 חאט אמאלגאםיישאן פון yrt'K די טעז

 אםאלמד פון שונא נושסנמר ישו אפילו
jam ניט םײשאן vi

m

•7>

■m

r \

K

Ife'
IP

מיפױננ«ץ»ל]
טשערלײט mtm וױכטיגער 8

r ל ו ^ א 38 ל שעיער
a םען13 דעם אװענט, טיטװאר * n* 

ר *ון mmiptpnjm די אין וחנט רואר  מ
 םײ וױכטינוןר זןחר א פארטיט׳מ יתיאז
u אלע פון טימ p 49םשערלײ

כדי umrtpj וחנרם ^סיטיע דיתר * ~ ־* ־ JHB
1 »י חערשם  Dipt

r&$Xl'r* * i
r/t
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אינםעתעשאנאל דער פװ ןרנ»ן *תחןלער
PRICE 8 CENTS,1929־ פעכתאר, טער22 פרייםאגJersey City, N. J., Friday, February 22, 1929VoL XI. No. 4.

j d t d ע ג ױ ע כ מ ה ז ה ז n פ s פ ז ז ® ס * ת ״ ו י פ ן  י

ז ע ל « י ז « ע ז ז ד מ װ ז ד י ־ א ע פ ס ע ו ע מ ש ש ד ר א
 אומפאר־ די — רעפערענדום. סיעציעלען 8 דורך ערװעחלט גלער8ג מענעחשער ל8חשענעי

 — װאהלען. ױ יו8 טיבטיג זיר באטײליגען ^מיטע ן8*טשערמ88ש און מיטע8ת טײאישע
 גרופען• אחן חרכגעגאנגען איז ן8עלעקש דער אז דערתלערען, ביליתאה און העת באלדװץ,
דעמאקראטיש. העכסט און קאםפעז

ר דער jte םשר אין מ ^  װאך, ל
 jta pta>p aypia’ גמ yf>K אין זײנ^
ס ת  **DyryDj’U דער םח jy>app< ו

 נאצאחל־ פאר װאחלזןן סארנעתומן נא<
 pa נעאטטע אוםבאצאהלנמ און טע

 ־ער פון רyדזשyנyם ?anytyrti פאר׳ן
באארד. וזשאינט
 יר רי װאט םאניפעסט דעם צוליב

 אר־ אלע צו ארױטגענענען האט ניאן
i״tyo טיט אינמסטריע, חנר אין M

 ײאח• די jyr’t ,pnttr jn»;ip< צײיי
 ■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

t אםאקע קדנ׳ם m ימח* ענטפערט• נאגלער 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

in אײנמפיחרט װידער זאצ חפ?רות n 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
צ^ יידאר אנ  «ד איז *רפצעחננ די נ
 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
 אינטערנעש** חןר םיט טגרינמנט טממן

ױגי*ז. Dnypn’att נארנמנט צײדיס נאא
 י1אוי באסצ*נס זיך ח*ט טאיין םר.

noaprtrttPt*p ojn, אינסײד רי װ*ס 
 DPto* די םיט פיחרען צו jyaan רy»yש

 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 
ש«אט1אר ר t« יסג* אתנ ת אניי  jtD נ

ם, מנ רי  נישט *פיאו jy^ytt זײ ta נ*ר אנ
פ נאגײ*ן אנריםזןנט. jyrov’K ביז ת

 פאיינ׳ס םר. ח*ס טרײזען ני*ן1י אין -
)2 אויןי («לום

jid ipditih 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 פארvr\ art• 

 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

 ה*ט e”npa«*ip cר׳yזיננyשא פתז.
 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

ע ארכײםער 2 כרעגטש — שעיער. כאנדם. דאלאר 1,600 פאר י*ם1ק רי

 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
ךט\  די אח םענםער גארםענם אץ דעװאלתױעס םאגטאגדיגע די — טן

בליםיםי.1■ בלאף .?אםוױםםישע

א•8שנטח1אן ם• — H ל*פיא j »׳ •3 !ייט
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jjnt די jya*n |yoD';w*p סיט t y־
 Pta>P* דמם jnnya צוריט יאחד איכע

ר מ א  מנ־ פםאבער1פאא די איז סטר״ק ם
a* גוט פאחמגאםגיםנמםינ jpttva י*ן n* 

םידזש* די ;גיזירם  Danya Dan *ארד3 נ
a נחיסען a |ta jyannaD מז ױ  *inp גר

ט; ^אונאא ךי די מרנ  איתר ח*ט אינ
די ;ntna אימ־ע *א* םים ^ואפ¥|1נ*

 חזם ה*ט *חנסן רנײטער8 אייישז!
טאיו םםרייט ײ״יי pa p( א t'c v s די

jypnyoa גדט אײנ*ר, *מ פעחנריישאז 
 כאד 1•וײג« מיסנ^דער, Jנ^r^יא 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

 *pvw a t» Dtnnyatf ניט אױך פיאו8
מז o דמי pa םטרייפ נמנעראא אי m* 

 *רגאני־ נלױז jya*n זײ אינרוטםרש.
םטרייפ־םומא tjnrDD’»o*p a זירט
jww 1*יתי חנר nt ײ» jpa*n ד*ט p tr 
 ױני*ז פאריערם חנר jpava jipapa אס*א

nae ey jta וחנאם דער papa jyo*a a* 
jn 4סםרײ< ג*נ«ראא*

 די jib טשח pa pnraynyrya די
yan*B turn Dipt ,jyaipt ’nt* n tv<• 

-yaya jna«a*a*t Dan nannptt jntp 
 4יכײטטריואט־עדד nan pa טםרייק ראא

8 op jn*n?באשגתםינמ. דמ1*אשט
u n  ptv טאײז, פאקפ ימרליכער1א 

Dipt די jya*n jyDO’ato*p טאר a’yayB 
oapno ,ארנײנמר *B n a a  jya” » Dipt 

פ חנר pa םינם ז םרת, מ תס  נאױז איג
o.חאאם׳ פיר *דער דריי *מונרײם r t 

o’tp ארײן a טוײ פיר גי« דדיי
,jyran'oaytהצ*רער ataya

ד חח־ש. ר jib י1ארקוי6 ת  1י»י* ת
a~ia*a״te 8 סוםט |’a i *b npD” ttאע 

 jta ױני*נם די אין הרייזעז, רבײטזגר8
^ר די אין D ארביי ^ a jn a  aan, צװי־ 
vv\ ד3רײ6 די jib ר חןר מ די  ײ־3»ר אי

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* 
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 םרייד״ a jib jta yntanaana 'בײםקר
 ia נאװײז, a װײגמר איז ep י(ני*ן.

jPD’m  npvnyn npDaymb ר n ת ’a* 
 n'B apnpoa pa DBamve"ana* שעד
 ױניאן a in* ta הטױו,3אינםםי אען

ארבייט¥רשאפם דער jib paaא די װ*אם,
6 jynjraיא nt nyany וי r a 4איצג pa 

jane nyanjn אעס,8 זײ Drt וײ jyayp
n*a, צyn tאyBן p t naB’ta n m t dpi 

8 njnאטער nycDjna םרײד• אידי׳ומר 
.v'yat’aan* trap

Djn זשר איז *רט ערשגמן •jrtny 
 אין ארטויף6ר־3ב* ױני*ן דעם ps רײפזן

”jya’ca טיםט jyart צײײ אעצטע די n 
 ייגי*ן שריפסזעמר אידישלור דער ם*א
 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 

 DD’tpya איױo*n 3 א»ן8 א*סאא דער
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  ייג
m 2 אױך ה*ט ajpo jyntyaD’n a 
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17 לאקאל פוז סממום^מ ערשטער ן m גרױסע אץ באנדס קױפען שעפער
)1 ז״ס »יז (,לום

באנרם• ױניאן דאצאר 600 םאר
 נענעואצ אונזער *ו*,1בא ברודער
 איײ איז וועלכער טרעזשורער, סעקרעטאר

 און ,2 »םש19 םון גריגדער די pc נער
 מענע־ ד־סט־יקט דער סאזער, נרודער
 אינדעיענדענט און אםעריהען pc דז׳פער

 דעם ;עםאכם האבען דע«ארםכזענט,
 געהאט זעהען, פיר װי האבען, און »יצ8

ערפאאנ. נרוים
 האט ארנאניזאציעם קאנטדי די פין

 אויסנעצייכענט סיעציעצ ם*צ דעם זין
 pa ױניאז מאמר דרעם pa הצאוק די

 צױ איצט ביז pits׳ האט װעצכע באםטאז.
 טוײ צעהן די םון דאאאר 7,000 נעשיקט

 צוצו• םאר׳טוראכען האט זי װאם זענט,
 ב*נדם. ױניאז פארקױםםע פאר שיסען

 2 אאהאא אפע־ײטאר יארקער נױ דער
 דער p,r *שים איז אר״גנע־טיקט האט

 דא־ 5,000 8שב1ע די אינטעתעשאנאצ
 ער־ זײן אויוי האט 17 אאסאא און אאר

 באשצא־ םיטיננ ױניאן רענואערען שטען
 דאאאר טױזענט פינןי פאר נעסען צו םען

 אײנענער «ײן םוז נאייד ה*ט און באנדס
באנדס. ואאאר 500 פאר נעהויםט קאםע

 אין האבען װאס ׳צעפער, די צוױ׳פען
 ב$נדס, נעקויםט װאכען צווײ אעצטע די

 די אויםנעצייכענט באזונדערם זיך זזאנען
 איטאציעגישע ארבייטען עם וואו מעפער,

ארבייטער. ,
 זיינען נאכמיטאנ םרײטאנ אעצטען

 no ארבײטער איטאאיעני׳פע די נעפונמן
 3550 נעבראכם און שאפ מאנגאנט םיציפ

 ױניאד שארקויםטע פ«ר vvP דאאאר
שא■. אין ארבײטער די צווישען גאנדס
 האבען שאס דיזעז םון סאםערם רי

 נעקויפם צוריש לואכען צוױי םיט גאך
באנדם. ױניןח דאאאר 000 םאר

 דעם pc ארבײטער איטאציפנישע די
 םע26 װעסם 229 ׳טא■, פאשםאז אי נאט

 ואאאו 700 נעבראכם האבען םטריט,
 m וואס גאנדם, ױגיאן די פאר

טמויםט. האט שא«
 נודעאמאד ־דעם פון ארנײםזנר די
 םםריט, טע36 וועםם 224 שא*, קאנטי
באנדם. 2,800 פאר נעסויםם האבען
 נא• באתעם אואים םון ארבײםער די

 ״סטרים, םע37 זועסם 37 שאי, אאנער׳ם
 םיטיננ:שא» אעצטען זייער אויןי האבעז

 דאאאר 500 פאר קויפען צו נאשאאסעז
באנדם. ױגיאן

)isdstw םאכער הלאוס 
 םעאםער ח»נען װשלמו

םערן w פ»רשטמלונג
 םארטש, םען6 דעם אותנט, םיםװאר

 ױניאן מאכער קאאוק די פאראגשטאאט
 טעאםער־ םפעציעאע א טאדאגםא אין

 טעא־ םטצנדארד דעם אין פארשטעאוננ
wo.* צונע־ װערט אײענט דיזעו םאר 

 *אע־ וחגט וואם זאך מעציעאע » נריימ
ana .צו זײגען טיקעטש איבערראשען 

 שע־ די אין םשצראײם *אע גײ גאקוםען
אםים. ױגיאן PM איז «ער

 דעם גיט פאתעםם תאאוססאמר,
סארםש. טע|6

 ױניאן קאאוסמאכער םאראנםא׳ר די
 דעם אויס דריסם זיי אז אוגז,׳ *טדיינט

 ■חדירענם וואס נאדױערעז״ נרעםםען
 נעווא־ פראנס •אוצאוננ איו שאןזיננער

 נעסאנט נישט דעריבער האט איז רעז
 טר האט ער װאו םאדאנטא, תײז מוםען
פאאיק־ םאראנטא׳ער די אדרעםירען ואאט

 םיסינ־ יתיאן םארשײחזנע אױזי םאסנר -
מז.

 ■חניידענט אז האפנונ^ דער pא
 את יאסינער דער pא וועם מאעזיננער
 באזוף, pn דורנפיחרען צײם מענאיכער

מסערוג^• זתעאע א איזזם זײ וױנשעז

 חשאים עמעט םון ארבײטער די
 2,300 ם*ר נעסויםט האנען שא■ קאאוה

 םים םון ארבייטער די באנדס. דאאאר
 סאר נעסויםט חאבען שאו קאאופ נאב׳ם

 סון ארבײסער די אח באנדם דאאאר 500
 נעהויםט אויך האבען צוהער און םריד
נאנדס. ואאאו 600 פאר

 דאנק םיט נאך םיר װיאען צואעצט
 ױנ־ אידישע די צוױשעז או דערמאנעז,

 צװיי אעצטע די pא האבען וואם יאנם,
 געפינט אישו, באנד די נעסויפט װאכען

 אח סײאארס םעאםריפעא די אויד זיך
 געהויםט האט וועאכע ױניאז, פרעסערם

 200 אאפאא דער און באנוס 900 פאר
 וועא־ ױניאז, 1ארנייטע אאגדרי חנר םוז
נאנדס. דאא. 100 פאר נעקויםט האט כע

 n«9 נעפאקםער — ױניאן. די כויען צו נעלם גיכען שעפער ריפערםאכער
 דאלאר טויזענט פינןז םאר קויםען צו כאשליםען ריפערםאבער םיט

באגדם. ױניאן
רעפארטער. פטעןפ א פון

 טעז14 דעם אבענד, דאנערשטאג
 דער pe אודיטארױם איז איז םעברואר,

 םארנעקוםעז ניאדיננ אינטעתעשאגאא
ר  מי־ טעטנער תנואערער ערשנתר ת
 טאכער ריםער באנײטער דער פא טיננ

ױניאן•
 אויפ• נאך איז מיטינג דער מפאר

 1שוי האא דער איז געװאחןן נעעפעגט
 םאכער. ריםער םיט איבערםיאט נע\וען.

 טיטי:: pd צייט נא׳,צער חנר וועחרענד
באגיים־ םערסווירדיגע א נעהערשט האם

אטאקיע קלינ׳ם m ענטפערם נאגלעו
)1 זײמ פון (^לוס

 פאד• נרויסע k ארויסגערוםען ערקלערוננ
 אגטשיצאסענ־ באנײטע א און װאונדערונג

 בא־ ױניאן אסת׳ע ־ אויסצוקעמםען קײט
דענונגען.

 די ם4\( דערפון קוםט עחטטוינונג די
 צוריק װאכען עטאיכע מיט ה$ט ױניאז

 דעם מיט םארחאנדלען צו אנגעםאגגען
 עטליכע אין אוז קאונסי^ אינדאסםריעא

 די פארקומען אפלו דארןי ארום טעג
 םארטרע־ די צװישען קאנםערענץ צװײטע

 םארשטעהער די און ױניאן דער םון טער
&אז.”אס*סיאי דער פון

 םון מענעדזשער דער נאג^ער, ברודער
 םוט, אוק,5ק דער םון באארד דזשאינט

 יוני#ן, כ»וכער ריםער און םיןוירט דדעס,
 םטײט״ קאיינ׳ס מר. צו באצוג איז האט

 דער אין ערשינען געכטען איז װאס טענט
 װער״ ״װאומענש דער אין און *טײמז*

 קײן געבען ניט וועט ער אז ער?צערט,
 םטײטםענט, קאײנ׳ס אויוי ענטפער םו*ען

 עס ווען מאםענט, א אין ניט סיעציעצ
 קאנםערעמ צװײטע די םאריןומען דארף

 און חאונסיא אינדאסמריעא דעם צװישען
 םאדערונ־ די דיסקוטירעז צו ױניאז דער
 ארזיםגעשטעאט האט ױניאן די װאס נען
 ער אגרימענט. פון באנײאונג דער צו

 ער־ שטדיכען אאגעםײנע אין נאר האט
 טאן. צו פ^אנעװעט ױניאז די װאס סאערט

̂וט — םאא, יעדען אויוי  ער־ נאג^ער ה
 בא־ נוט געװים קצײז מר. איז — קאערט,

 האבען װאס באציהונגען, די מיט קאנט
דעם און ױניאן דער צװישען עקזיסםירט

 דעם אונטער קאונםיצ אינדאסטריעצ
 עקזיס־ װע^כער אגרימענט, י אעקטיװען

 בא־ איצע איז און 1910 זײט טירט
 םאר גאראנטיע א איצס געװארען טראכט
אינדוסטריע. דער אין םרידען
 דאם גוט, זעהר אויך זוײם קצײן מר.

 ה^ט אס^סיאײשאן די װי אםט אזוי
 שטעאונג זעלבע די נעמען צו פארזוכט

 אגרי־ קאאעקטיװען פון פראגע דער צו
 גע־ אװענט מאנטאג האט עס װאם #מענט
 גע־ בילויז נישט זי האט קצײן, םר. נומען
 דעל מצד װידערשטאנד שטארקען א םונען

 א באגעגענט אויך האט זי נאר ױניאן,
 גרויסען א בײ נעגנערשאפט שטארקע

 םיטגצידער. איוזרע םון טײ^
 אסאסי־ דער םון באציהונג םין אזא .

 געװא־ באגעגענט אצעמא^ איז אײשאן
 עםענט־ דער םון צארן גרעסטען םיט׳ן רען

םײנונג. איכער
 דעי אז ארויםװײזען, אבער זיך זא^

 דער איז קאיין םר. םון שטאנדפונקם
 — אםאסיאײשאז, דער םון שטאנדפונקט

 װעט — ערקצערם, װײטער נאגאער האט
 װי־ שארפסטען דעם שטעצען ױניאן די

 דער םצד םארזוך יעדעז געגען דערשטאנד
 הםקדות ארײנצוברענגען אסאסיאײשאן

• • אינדוםטריע. דער אין
ערקאע־ זײן םארענדיגט האט נאגאער

 אויף דא־ס האפט ער אז דערמיט, רוגג
 פאר- באלד דארף װאס האנםערעגץ דער

 אגרי- םיז באנײאונג דער ווענען קומעז
 א קענען צדדים בײדע זיך װעאען מענש

םארשטעהן. בעסער סך
u;

 װעלכע פשערדיט שאפ און פלעצער פוליננ
זײ אויןן אויפגעפאסס ה»כען

 ברײענט :םיטגליחןר 2 לאק. פאר
 םון 22 לאפאל םטאום, מאקם — האל,
 םײנבלאט, ב. און שאפ, נערשעל׳ס נעז

 חשאינט שאי• ראםער׳ם ט. י. םון ,2 ל.
 לאק. נראםפאפסקי, י. — אפיפ באארו

שאפ. שיפבערג׳ם און װיםענבערג פא ,2
 ברײענט :םיטגליחןר 3 לאק. פאר

 פרײ־ םון 2 לאיןאצ לזנײין, סעם — האל,
ראטה. אא מער

 אר־ םיטגלידער: 9 לאקאל פאר
 ,17 לאפאל קאפלאז, א — האל, איננטאן

 דזש. אח ביבער, pא רײזפאז־ראטםאן פמ
 לואיס'האהעז, סוז ,2 לאקאל ראזענטאג,

 ברײענט :םיטגלידער 22 ל. פאר .
 ב. פון ,9 לאקאל ראכליז, דזש. — האל,

 לאקאל האלפעריז, י. און קא., און העלער
 בארד דזשאינט צוסער. און םריד םא 2

 קא־ י. םון 2 לאקאל בלום, פ. — אפים,
מיגםהי•

 גזיםגלי• 82 אץ 23 לאקאל פאר
 פיימי PD 2 ^אפאל נאתיה, םעם :דער

פא. קלאופ
ברײענט :נױםנלידער 36 ל. פאר

 ,22 לאש. נאלדשטײן, דזשײתאב — האל,
 לא־ שטאלאף, ר. און בערגער, דזש. םון

 לאקאל הא. קלאור קראון םון 2
 no ,2 לאקאל ראזענטאל, דזש. אםים,
קאהן. לואים

ברײענט םיטגלידער: 89 לאקאל
 פון ,22 צאקאצ פרידםא!, סעם — האל,

דרעם. פאבליק
טאון דאוז :אםיםעם דיםםריקט

 לא■ גודסיגד, ד. עוו.: צװײטע 33 אםים,
 אשים, כרוסאין האגדײזיען. ס. םה 2 קאל
 פאביאגא, ניסאלא ו.:1ע םאנטראוז 17

 סמיט. און *לעסםאנדער פח ,48 לאקאל
 םטריט: םעקמאן 219 אפיס, נראנזװיל

 דײטש־ דזש. pc 2 לאקאל םייער, מאקם
סא).

 פיאנןן אלע צו ענטוזיאזם און טערוננ
נעװארען. נאתאנדעלט זײנען וועצכע
 ז״ערן באגײםטעחננ דאזינע די

 pm נעחערשט נלויז נישט אבער חאט
 צא• ווענען געזזאנדעצט זיר האט עם

 חנם טיט ־ אננעצעתגחײטען. 17 קאצ
 ארנאני- זײ תאבצן ענטוזיאזם זעצבען

 צו קאםיםע ארנאניזאציאנם אן זירט
 מאבער ריפער די צװישען ארבײט טאן
 הא• באגײסטערוננ דערמצבער םיט אח
 ענער זיו נאשלאםען אויר זיי בען
 דראיזז עםד 1אי נאטײציגען צו ניש

ארבײט. שאבת נעגען
 נעבוירען איז 17 צאפאצ אבװאהצ

 און ארימק״ם פינאנציעצע נרויםע אין
 אויםנעשטאנןן אצײן האבצן און נויט
 האט ױניאן א וואס אדםנאגען, אצע
 דואט אפים, אן אײנםיפםען דעם רורך
 די םון טיטינג רענוצערער ערשטער דער

 קויפען צו באײיזען שוין סאכער ריפער
 ױניאן דאצער טויזענט םינןז פאר

'il באנדם.
 דער װאם באריכט ױניאן דעם pם

 לעוועד ברודער צאקאל, pם מענעדזשער
 א&ענענעבען, אויםפיחרליך האט טאל
 וועצכעו צאפאל, דער אז געדרוננעז איז

״ן אגנעהויבען האט  טיט עפזיםטענץ ז
 צעתלט םעםנערס, צעהנדצינע עטציכע

pw נרײ ױניאן הונדערט עטליכע איצט 
דער.

 םאכער ריפער די pא ברידער די
 סאר אפםער נחנםטע די גרענגעז שעפער

 געזאנס צשתגטאל האט צאקאל, דעם
 ארייננאהר אקארשט םיר האבען אט
 די םון דאלער 600 סוז טשעה א מען

 הארטמאן pk רייזםאן םון ארבייטער
 נא־ אויך האבען טיר קארפארײשאן.

 װאם •■צעדזשעם די םון טייל א סומען
 pc ארבײטער די נעםאכם האבעז עס

 pc שאפ, נראםהערם גרינבעת לואים
 חױוש, tic 1אי שאפ סאנס און שאפירא

שאפ. שיינבערנ און טיין6בערנ׳
 ערפלעזורם אויך האט לעװענטאהצ

 ארנאניזאציאגם דער םח אויפנאבען די
 אתאכי*. דארםען װעט• וועלבע קאםיטע,

 ?אנטראצי• און טאכער ריפער די זירען
 לעצ־ זײנמז וואם שעיער, ריםער די רען

נעװארען. פארנאכצעםינט ׳עטארק טענם
 ער האט באריבט זיין םון םווי צום
 לאקאצ די צו אפיל שטאדקען א נעמאכט

 פאר״ נישט זאלען זײ אז פעםבערם, 17
 נאג־ דער צו םליכטען זייערע אז נעםעז

 בא• זיך זאצען זײ אז איז ייניאז׳ צער
 ארנאניזאצ־אנם אלע - אין טײציגען
איגטערנעשאנאל• חגר pc דרײװם
 ברר ױניאן, דער פון טשערםאןי דער

 די ערהלערט דאן האט בעלםאן, א רער
 ױגיאן מאנער ריסער דער םון םליכטען

 איחו צו pw איגטערנעשאנאצ דער צו
חצואה. יתיאן » וועגען ווענדוננ
איבערצייגןג־ און װאריטען זיין נאד

 איינשטיםינ כיטיגג דער האט א«יצ דעז
 םויזעגד פיט• םאר קויפעז צו באשלאאען

באנדט. ױניאן דאלאר
םי־ טוב׳דיגער ױם ערשטער דער

 ה*ט ױגיאן סאכער ריפער דער םון טיגכ
 ימד זײ וואם דערםיט נעענדיגט זיך
 ױניאן דער אין אריימעגוםעז װידער בען

 םענעתשער און פיחרער אלטען זײער
 לא־ אצט־נײעז דעם tic םעםבער א אצם
 זײ פאר איז ױם־םוב חגר און 17 קאל

םאלשטענדינער. א נעווען

 וחןםםאנער און הלאוהםאמר פילאדעלפיער
אםאמאטײשזן װענען זמו הײנפיגע שפיםעו
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פאר• די םאראײנינען צו ילאן דער
 םילאדעלםיער ,50 צאפאצ pc ויאלטוננ

ט צוזאםען דרעםמאבער םילא־ די סי
 װעצכען <וענען קצאוהםאכער, דעלםיער

מאנאםעז, «אר א וײט שױן חנדט מעז
p דאצט ir זיד. שארװירקציכע] ביים

i n ,איז אונז, םעז דעמלערט פצאן 
שטאנד<ונפט. יעחמ 1« מזתסער א
ס די ס  יאהר סון ויאשםט אינדוםםריע ו
pa n<,« 1אי יאיײ «ו c5 n a ווןרט 
 טרײד באקלײדוננם פרויען ט1חוי די

i אבער שטאז־^ אין n טרײד שצאוס 
.4 .yoL XL No ט1א אן אויי שטצהם cuhi pa כ$ון

i פירעז־ די pa פארשםעצזט־ם, n  pc
ע ױגיו■ הצאמםאמו־ u טיט זיינ rt'i 

c די באקאגג! טט גאנץ צאמ m םא־
ר, [ T וייט״ ןייע־ pb מ *  tn ro n a c,

ע םיט בצויז אז ענ ײג א ^יי  iroenp זי
 *ו נעציננען .שגעצ אווי •גיט זײ וועט

י ארנאניזיחס o י n i אינרוםמ־יע pc 
^ פי צ ^ צ ױםעומם pa פי  עם איז א
ם ױי מרה  ניט אוז ג$וסיש1$עק גיט אי
 באזונ־ צוױי אנצוחאצנמן •צװעסםעםינ

 אזא איז אסיםעם םארװאצטוננס דערע
r וױ שעט1םא c J n a J ’c.

םיטנצי• n שטיםען \ואך, היינםינע
pc i n ח קצאוס די» D m צאתאצס 

\i n  \vm .טען םראנע 
 אויוי וועצזמ םיםגציסט• י1

 די און אי־נשסימצ)
a״n ח אתאגיזאציעט

o n נאװע םסנים
 דיזען pc טען
1םי צןן

די

יז & י

i■- tis'CSii

} %RTif י

m 17 ױפערמאכער וער אין
םענדזשער. לעװענטהאל, ם. פון

ען ר,ומט ױ ל ב א ק א !17 ל
י■1 א וועצבע פהיכט הײצינסטע די

c בײ נעםען ויך אויוי סען כאכער .פער n 
*1שטא1פא בויען, איז נ׳אםענט, יעצטינען

 י1 םארשענערען אוך פארנרעםערען לען,
 צוזייטע אצע זײ ױניאן. 1מאכע ויפער

 דארםען 1מאכע ריםע^ צושפרײטע און
 1זײע אין צומש צוזאנמגקוםעז יעצט דך

 םעגציכק״ט די צײגען און הײם אײנענער
 ארבייטער־ ישער1אי 1נאנצע דער פאו

 פאתיכםעם ניט נאד איז עס אז װערט
 נרויסע י1 םאר טענציכקייט י1 נעװארען

i זיו גאפרײען צו נזאסען n  pc שרעס־ 
 יעצט האצט װעצכע שקצאפערײ, ציכער

 נשםות י1 נעפאננעז נענעצ א־הרע אין
טאםען. טע1ארגאניזי אפאצינע די פון

אײנ־ שייז זיינען מאכער ריפער די
י•1אי דער אין פ־אכערען די נעװען ראי
 נעדענהען און א־יײטער־כאװענוננ ׳:■ער
 דאן איז עם .1905 םון פעריאדע די נוט
 םרײךדיוניאנם pc שפור קײן געװןע ניט

ריפער־םא־ י1 נאס. א־דישער דער אויף
^ן 70 רכייט8נע האבען בעי טו  א ש

םענש• pc אנערקענוננ ברעקעצ קיין װאך,
 זיך האט ארבײט דער ביי דעכטע ציכע
 1דע נעװען זיא באם דער נעפונען. ניט

צעמען.8 1אי צעם8 איבער אצײז־הערשער
 1או ״סעט״; י1 דאן געהערשט האט עס

“נעוואו האט מעז ;״סעסשאד-סיםטעם
י| א אתז שעפער די פון פעז  א אהן אוז י

 אצע 181 מיר זײגעז היצפצאז מש«ט.
 רב'יםער8 ישע1אי אאנעםײנע די נעװען.

 י1 םױט. נןגווע! t8i א־י באווענוננ
n י1 1אי יש:יידער י1 ?לאוקדאכער, n i8 

 אין געגצייבט ניט קיינמאצ נאר האבען
 אין ױניאן. 8 האבען צו מענציכסײט דער

 ארויםנעװארפען זיך זיי האבען יאוש
o אױוי n בעצי־ ע1זײ« פון װיצען נוטען 

בתים.
tvn נעיאנט 1אימיצ« װאצט 1905 א־ן 

 כא־ װעט 1910 1אי אז סלאוקמאכער, א
 pc ארנאניזאציע ריזינע א װערען שאםען

 ם'טנצ'דער טויזענט 60 םין הלאופטאכער
 סאנ* םיט איינםצום, םיט כיאפט, םים

 אינסטיטר סיט עם,1נעביי כ״ט טראל,
 1מע װאצט .,n א. א. בעגסם פיט ציעס,
 אזוי םשונע. םאר נעהאצםען ז־כעד איהם

 181 איז אוננצויבציך איז פארצװײפעלט
־צאגע.1בײטע18 ישע1אי די ;עװען

ת 1יפע1 די נעפומען זײנעז דאן  טאמ
 -8־מ1יסע1 איינינע זיר האבען 1905 א־ז
 ינ-1נענ האבעז און צוזאדעננעגוםע) ני׳ו־
מ ivcn י1 .17 צאקאצ דעט הא־• 1םא
ײתר :נעזאנט אזוי זיך צו נען א צע• .
שטאר־ צו 1בעםע איז שקצאפעז װי בען
 נענר זיך האבען ןײ העצרען״. װי נען
 ױניאן 8 בויען no ארבײט ער1 צו טען
— םעז8געש ון8 נעבויט האבען זײ און

 י1אוי טױוים 8 צינעצ, 8 אויז* צינעצ »
 8 האפנונ^ 8 אויוי האםנונג 8 טחים, »

 איז 1ױניא און גצוימן, 8 אויוי נצויבעז
 18D 8 ןןאם און !געױארעז בא׳שאםעז

!ױניאן
i נעאוטען איז 1907 אין n סם8קצים 

 חעצ־ בײט.1ציאגם־א8ניז8ארנ זײער םון
 4<עװע t8i 1טי זײנען פעטםער יישע

הא־ ױניאניזם ײד1ט םון םונו דעם ין8
 11 שטענעצע. 8 סם8דורכנעה 1נעז«י
 180 נעפעםפט 1םי האבען צײט יואכען
 געסא־ זיו זואצט און ױניאז. יאנזער
Din וואצטען צײנ^ סיצ זױ8 םאצ צװײ 

געהונגעו־ט pa אויםגעחאצטעז אויר 1טי
o 1 װייצ ?עםםעגדינ, nםאמו• יםעו־

 די באזמען. w אוננמנציד אי« גײסט
iron 1זײע .געװאתען חאכען םאכעו־

 ntwiyj חאבץן זײ הא«י. חיסםאוײשעז
1 twאנערסעגוגג י n r ' i  pc םןנשציכע 

tmpn o םים און חמטק n נעציינט ןיי 
8 imמ8 צע ח  09 18 תצאוקםאמה נ

 ppji.* * זמוממ *ו טעגצימײט 8 8י איז
ר8ם iron יי  די נעותן t8i זײגמ מ

 ויג־ נחמערעז, pc 8 אםריפחח ערשטע
pc םיםנציחס• צעpc 8 םארםט ײכעז1

m .איגטערגעשאגאצ
o איז צאנע די tr י8 עזזנציד i n 

 צעם8 תאם טען .pc 1906 *נריאחן
«jn m. ױכטמ ניס איו עס< o * r

ח ייר אדייגצזגחנלמ ן8אורי די י »
מ »  *ד תצטיוען <וט <עפימדם תאב׳ש וי

t« סיד ןטאני־. i  tw גיס m vwnrn 
מן יעצט |  די »Hfuni8n«c די נאײיי

ט ר מ מנו v נ w to « ט ײי ח י m י r
tn
• ייד

 אידישער דער םון געשיכטע דער םון דען
 צו איבערגעבען זיר ארבײטער־באוועגונג,

 וױדער־ א *חז שיקזאצ ערנידעריגטעז דעם
 צז זיך ערלויבען םיר װעיצען שטאנד?

שקיצאםען? אלם פארניכטען לאזען
 שטײ אונזערע אויפהויבען מוזען םיר

 יעצמינע די געגען יראטעםט איז מען
 זיך מוזען קואות אונזערע !אוםשםענדען
 גענוג היםאען. די צו ביז דערטרדאגען

 טיט ארונטער !שטונדען לאגגע די םיט
 טחען םיר !באדינגונגען שקאאפישמ די

 א םאבעז צו םעגאיכקײט א קריגעז
 אונזער פון לעבעז, אנשטענדיגעז אן בעז,

 !קריגען עס קענען םיר און אינדוסטריע.
 זײנען טיר םאכער. ריםער זײנען מיר
 םיר אינגלאך. ^פנעשראקענע קײן ניט

פונקט מאכט אונזער םיהלען לאזען ?ענעז
אסאל. װי »

 אאתאיצ בויען קומט כיאכער, ריםער
 ברענגט ״צוריס קוםם אהײם, קומט ! 17

 בחננגט !גײסט אמא^יגען אײער זיד םיט
 ברעגגט !גיצױבעז אמאליגען אײער םיט
 !אנטשלאסענהײט אםאיציגע אײער םיט

 גע־ זיך לאםיר !^וריהנעטראטען גענוג
 אריכר םון כװאיציעס בײזע די גענשטעלען

 גענוג געליטעז^ גענונ’?ײחנן.י און <ןײט
 אא- םון םאהן דער אונטער נעשוױנען.

 סײן קײנמאא נאך האט ײעלכע ,17 קא׳צ
 גײםט דעם מיט םאראארען. כיט קאמוי

 קײנ- נאר האט װעלכער ,17 אאקאיצ םון
 ^וטם געקריװדעם. ניט ברודער סײן מאא
 סאציאאיסמען, אינקע, רעכטע, ־— אלע

 אײער צו זיו נעםט קוסט האסוניסטען.
 זאצ ױניאן. » איז ארבײט אםא^יגער

 ױנ• א שאפ יעחןר :זײן סלאגאן אײער
 םאר *עבען אנשטענדיגען אן !שאפ יאז

 שווערער זײן פאר םאכער ריםער יעדען
!פראצע

 פון םיטיגג עגעלער1 ערשטער 1דע
לאקאל.

! i n טיטיננ רענעצער ערשטער pc 
 א■1 נעװארען צמען8אפנעה איו צ8צאס

o פעבמאר, 1טע14 דעם נערשטאנ, n  P8 
 הוג־ י1 אוידיטארױם. אינטעמעשאנאצ

 נעווען, 1נװעזענ8 זיינען װעצכע דערםעי,
 .tnna' אצטע י1 אן דערמאנט זיך האבען

i נחת־תוז 8 1םא װאס n םון גײםט o n 
 אםת׳ע שאפם.1פא אצעםען האט מיטיננ

in n  i n 'i i צו iv i’ia. פאר־ קײנע 
 םאחו- צײנע אכטען,11םא קײנע טײען,

 טיט סצאפם הארץ אס1 שטעיען. צו כען
 וױײ מיטיננ, 1ענעצע1 א 1װייטע ײד.1ם
8 ure קעיפערשאשט. נעזעצציכע i n 

 fie םארשטעצוננען שעהנע זעהט נפ8נעי
i n .צעם8 זיר וועט עם • צוהונפט n w• 

i n  .in װעט 1«װינש 1בייזע ia c 
i 180 נא\ וועט עם שװינחמ. n ’ii אונז 

.pi י1שײנען.
c אט in ,אט צעװענטהאצ e in 

o אט בעצםאן, in אט נסעװיטש,8סט 
Din .פי־ צטע8 אצץ יר1 אכט1 העצער

1 tw ,tnuס8וו אר opycon 8 i8c
מ און  זײ צו צײגען niytpiiia י1 צי

 פאד״ ים1סע נייסטיגע 1טויזענםע אחיס.
 קען 1םי »יז כ«ר,8ם יפער1 די בינחט

 כא«ם נס8נעי 8 װען העצסען ניט יך1
 pa עהםםעריםעגטעז צע8 נעגען דךאריין

 צייט י11צא ױניאגם. 1טרײ סון פאמע
1 pa1 י pa in:woDiaמ1טי8ג י  צי

 ױג- און 1בײטע1א באסעםטינען נײגונג׳מ
 אעממנני• עפישענםי קײן ניט pa יאנם
j n ת טוצען 8 בעםער ײו i״a נ n 
in סאװינםע אײן a 1אוםם 1  קצצח ינטע8

8 pc| אדבײטעה

i n םיטינג נ׳מםטער pc ױפןו־ יי 
ר מ tn אפנןהאצטען evil מו m *וץוגער 
o 28 שטזונ, nאיז פעבמאר, גמן o n 
מן  אוי־ אינםעתעשאנאצ — «צאץ תצ

 ש«ע- סנא־יט. טע16 וועסם 8 דיטארױם,
יח»־.1ב 4ני< זין טינם

V #ני«*ן$רנאניױר»ע די «ו וו<ןר
h או־נײטען וועצנע םאמר וײפען־ 

pa ירםע1ני8רנ8 גיט •w tnvn im v 
rfito זיך נצטען  w\ סים,8 איני׳ד איז 

 1885 אייס׳ן םע'סטריט,14 איםט 381
iP זיד 1צ«םי טצאד. i# JD 8 p״Tm 

pa tvi 18*8ט איתחנ 
אנצונעםנז. םיטצזן יסנ

m
KM

3i לאקאל פןן מיטגללער m צז
דרעיסין. ב^ריס םון

אםייצו, זיר זוידערחאצט געשיכטע די
 ענ־ נעזויסע באםערחעז םיר זוען דאן

הגרוגגען.
צא־ אונזער אין אויך עס איז אווי

 אוים׳ן זיך געטינען מיר זואו קאא,
סיזאן. פרי^ינג פון שזועצ

 אר־ צו א{ טאמען ארבײטער פיצע
 װעגען שטארק זיך דערמאנען און בײםען

 זײערע ערםילעגדיג ױגיאן, דער פון גורצ
אתאניזאציע. זײער צו ^פליכטען
 ױניאן אין קומעז ארכײטער פיאע

 רײדען חובומ, זײערע צאהאען אפיס,
 בא־ די װעגען אםיסערס ױגיאן די טיט

 שע־ די אין חער׳שעז װאם דיגגונגען,
 אזוי װי פיצענער דיסקוטירען און ,פער

 צו צוגןונפט דער אין באדינגונגען די
םארגעסערען.

 ארבײטען «אס דרעטםאכער, שייצע
 זעזזר לעצטענס באזוכען שא«ס אפען אין

 אינסערעםי־ און אםים יוניאן דעם אפט
" ױניאן. דער םיט זיך רען

 די םון גןאםיטע ארגאניזאציאנס די
 איז װעלכע דרעסםאבער, ױניאגיזירטע
 הײ־ םיס יםון געווארען ארגאניזירט

 מיטיגג צו סיטינג פון םארגרעסערט לער
טעטיג<ןײט. איהר

 צוזאםען קאנייטע די האט יצעצטענם
 ס^לאפר םון םטודענטען םאנכע מיט׳
 אינטערעסירען װעלכע קאיצעדזש, ביא
 ניט די פון ארגאניזירונג דער םיט זיך

 ליםלעט א ארויסגעגעבען ארגאניזירטע,
 פרײ די צװישען טײלם צו איהם און

 פינםטער דער אויוי דחגםםאכער זואט
סטריט. טער57 דער אין *ח עווענױ
 פלאגט קאםיטע אתאניזאציאנס די
 א צוסונםט נאחענטער דער אין אויו

 אונ^ורגאניזירטע די םאר טיטינג טאסען
דרעסםאכער., קאםטאם

 םיטיגג דיזעז אויױ אטרעחשאן אן
 רעיער־ סיװיק םון רעדגער א זײן וועט
 רעדען װעט װע^כער ״ מעאטער, טארי

 יױ א םון נױםווענדעקײם דער זועגען
 נוט אזוי פונקט •ראטעקטעט װאם ניאן,

 דער דרעסםאכער. די װי עקטארס די װי
 םיכד דער םון גײסט דער און איגטערעם

 באמערקבאר סיעציעא איז גצידערשאםט
 יעהרליכע אוגזערע םוז צײט דער אין

 און באצאהלטע שאר יפאר עיצעקשאנס
כעאמטע. ױגיאן אונבאצאהאטע

 איז מיטינג, ברענטש לעצטער דער
 ערפאלג״ סאעציעל באזוכט, גוט געװען

 דעם םון מיטינגען ױניאן די זײנעז רײר
 האט װעלכער ברענטש, איטאאיענישען

צאחצ זײן םארדאפעלט כמעט אעצטענס

 מיטינגס דיזע אין באזוכער. מיטינג
 צאהל גרויסע א באטײלינט זיך האבעז

פרויען. ארבײטער איטאליענישע
 איג־ איז עס אז אנבאטראכט, אין
 די פאר ׳וואכען עטליכע נאך גאגצען

 דער אז ערווארטען צו איז עלעקשאנס,
 װעט מיטינגען ױניאן די א\יף באזוך

 דא איז עס םאמרעסערען. נאך זיך
 םאראינטערעסירען צו זיך װאס םים
 אנצוגעמעןד־ בארעכטיגט זײנען םיר און
 זיך װעם מיטנלידער צאהיצ גרויסע א אז

 ױניאן פאר װאהיצען די אין כאטײציגען
טערטין. קוםענדען אוים׳ן אפיסערס

םעםבער־ אונזער װעט האפענטליך
 די און ערציכסטע די אויםגןלײבען שיפ

 בכח זאלען װעלכע אונז, צװישען בעסטע
 פרא־ צום ױגיאן אונזער םיהרען צו זײן

 צױ נאהענטער דער איץ זיג jw גרעס
קונפט.

 אויפגעפא־ זוערען מעמבערם איצע
 דער צו ביז װארטען צו ־נישט דערט

 ערלײדיגונג דער מיט מינוט לעצטער
 גוט גלײך זאאען און חובות, זײערע םון

חוב. ױניאן זײער מאכעז
 זא- םיטגלידער אאע אז וױצען םיר

 און װעהלען צו בארעכטיגט זײן ילען
 װאם םענשען יעניגע די פאר שטימען צו

 פעהיגסטע די מײנוגג זײער ילויט זײנען
 קוםענדען דעם ױגיאן אונזער םיהרען צו

יאהר.
 אפנע• שוין זײנען נאמיגײשאנס די

 אבדזשעק־ און עיצעקש*ז רי שלאסען.
 ױגיאן אין מיטען װעט האםיטע שאז

 10 צװישען פעברואר טען23 דעם אםים
 קאג־ די בײטאג זײגער א דרײ און

 וױסען, דארםען בעאמטע פאר דידאטען
 ריסשטענדיג םעזזר נישט טארען זײ אז

 צאהלען נישט חדשים דריי םיט װי זײן
 צו *רעטענדירען זײ אויב דױס, <ןײן

 זואס אצע אםט. ױניאן א פאר אויםען
 די האבען און געװארען נאטינירט זײנען

 םאר ערשײנען םוזען צויםען צו אבזיכט
 קאטי־ עלעקשאז און אבדזשעקשאן דער
 ערשײנען ניט װעצען זײ אויב טע.

 אוים׳ן ארויױ גיט נעםען זײערע װעלען
באלאט.
 אונ• םון טאנכע אז ערזוארטען טיר

 דאר• באיצד זועלען ארבײטסגעבער זערע
 אוי̂ו פאדערען מיר ארבי^טער. םען
 צו װיסעז צו דאס .טשערלײט שאפ די

 כדי ױניאן דער פון אפיס איז געבעז
 װערען אױסנעםייצט זאלען פלעצער די

 רעגים״ זײנען װאס לײט, יוניאן מיט
אפיס. אין טריט

 צופאלעו, ױערם isdp אױ ״יזניאד׳ ל־נסע
דובינםקי װײס־פרעזידענפ נאױכפעפ

o 1■ וײם1 w r in,ונינםצי i n •םע 
i סון געתשער n אין ױניאז קאםעו־ם 

 י1 וכט1כא װאך צעצםע האט ,pi8’ נױ
c און סצאוס נאםםאנ^ n i ױנ־ מאכער 

 אינ־ דער םון אינטעתםען י1 אין יאן
 1« האט נאנצען ין8 טעתעשאנאצ.

 1סי — טענ עטציכע אכם1ב1פא ארם1
 ע1די פון משך אין שבת. 1בי טיםוואן־
ט טענ עטציכע  רע-1א דובינסקי .1ב ה,

 באם־ דער םון םיטיננ חשאינט 8 ט1םי
ײ, דזשאינט טאנער אא  •181 8אצ פון נ

 און ס,11באא לזע«טיװ8 צאקאצ טינע
 םאם־ נתיםען 8 אויוי ט1נערע האפ 18

 צוזאםען ה»צ אםאםיאיישאן אין מיטיננ
 1םדי8 מאסס נטעןnעזי1ײם*■n י1 טיט
.ijmnp און

 18 נאסטאן, פון אונז ײבט1ש מען
i״n א^ױםםnמ־ 11בתת פון םוננען 

ir |8 1ײנע1 נינססי 'coa .ערפאצנ
 בריתר האט םיטינג תשאינם ים׳ן1א

 יכט1בא נקנויעז 8 **גענעבעז מבינםפי
i n  pc םע־ עגגםער1ננעשט8 צעצטער 
i טינ?ײם n  pc 01 תשענעראצP81P8,״ 
i און ב^אח־ n  pc פון ײםוננ19ש1פא 

i n .כאנד־אישו
•18 can אויםסיהרציר אױך $Dinp 

 ױניאז־ אינערצימ װיכטינע צע8 װענעז
pa אינחםטי־יפ triaic נצנוי זיד און 

i »ון .*צענער י1 אױף **נעשםעצט n 
«8באנ צו ז8יוני  ש־וזדינפײטעז, 8צ8 |8ג

i י » איצט טיחס6י1<? װאס n •אינײס 
j n o אויו וױ o n  twtm ד נמיםעז ח  י

י וואס ם,8נצ  צו האבעז ותט ױניאן י
 UP18 9*080’ נױ רי אויג נ«ן,8$8נאכ

ײ ׳*נים88 |8בצײנ װעצען u די נ a m a c 
נט.8ים1•ג גייןם וזזמיז )8צוננ

וזבע־ .19 ח*ט סיטימ ttoao אויפ׳ן

 ײאס מאניםעסט, ױניאן םון װיכטיגקײט
 ארויסגעצאזט האט אינטערנעשאנאא די
 א םאר מאכער, דרעיס און קאאוק אאע צו

 ארבײטער אילע םון ױניאן םאראײניגסער
 באריכות אויך האט דובינסקי טרײד. אין

 קא־ סאמוניסטישער דער װעגען גערעדט
 האט און םאכער דרעס די בײ טעדיע

 קאסוניםטישען גאגצען דעם אויםגעװיזען
 קאםוניםטי- דער םיז כאראסטער פעיס
דרעם־רעװאאוציע. שער

 דאדטיגע די האט אװענט שרײטאג
 מיטגלידער־ א געגעבען ױגיאן תאטערס
 האי• דעם אין דובינסקי׳ז ^כבוד באנקעט

רעסטאראנט. גרעיד
 דיזע אױסגענוצט האט דובינססי
 םאר־ צו באגענעניש ױניאז םרײגד^יכע

 האט ער און באנד־אישו ױניאן די קויפען
 דאאאר 900 פאר פארקויםט ארט אויםץ
 האטןןרח באםטאנער די באנדס. ױניאן
 םארקייפט געחאט בעפאר שױן חאבען

 כדי אזן באנדס, ייניאן דאאאר 700 םאר
 צװײ םולע םאר םארסויםען ,זאצען זײ

 ציטד זײ האבען באגדם דא*אר טױזענט
 םאר• צו ארום װאכען צוױי אין ביז זאגט

באגדס. דאאאר 400 םאר נאר קוימעז
 רעיארטער םאר׳ן האט תבינסקי בר.

 זײן נאר באלד ״נעחוכטיג?'יט״ רער פון
p צורי^סומען p אז ערסאערם, יארק גױ 

 1זײ םון צופרידען םא^שטעגדיג איז ער
 דארטימ די אז און באזוך באסטאנער

 כזד א עד א איז איצט זיר געטינט ױניאז
 חדשים עטאיכע םיט ױ1 צושםאנד סעחנן
 נעלא זיך דזאבאן וחנלמנ םיאע, צוריק.

 v מאסוניסטען, די מון ®ארםיחרען
 חנר צו צודית איצט שוין
 »לץ -|ונרט צושטאגד דער ns נאצ
f.ijjB'און מנר

HSSp'
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m חיינס  pv ריח■ m n  in*n• 
w• סוגיםמ׳נן a n מן חי ױיי ײ  ■י״ m ח

pv w m e u ja n  opp ר מ מ(  ז» ו
oin*epaa’i* |pa*n טיי(ינןן3 צו* 

 :יס-1ח*פ חןר ns גמסנןרס p)v זיך
o׳ip r ,יון ציגם סארםיי )*P זײוחן 

p)v rm e ipa* .ipa)*oa*a ויתדן 
rv  ipaaiaanorav ניס זיי |paai)pa

inpo jpopanMPovtip װי •jin pa’)op 
 חף poav)«M זייער און iprapo דערט

 גװי• M נעווען דארום איז מאנםטראוויע
דורכטאא. םער

aavnapovm pv נאגיער׳ס .13 מיט. 
u בארינט p  oa*)r 1א ניעסיאו נר״ 

i)*a נאך o n די וױ oa*rpp)p ד  וו
>p| חנר אייתר *ד3 םאראימר, דין 

 *ינסס*• opn nv*a דזמאינם נײער
po )inpapa i זאיעז ײערען, <ירט n• 

i  pnipa סיט tpovtiv ivonppo o n 
 אםיגני• ,oiprnpapo p)vp(* די טיט
 tpoapav opara ניײערױעחאטע די רען
n צו p ” t דימר ■אםטען. בא׳שטיםםע 

o n r אר• די אום נויטינ אנםאאוט איז 
TW די אין נייט »n pan’tnvo 

”pnjni o)porpaa נמנטס v pmv )vt 
 אזיו oa*)r ער אוםן. נעהערינען א אויף
i סאר n  tv נאירך דזטאינט ניי׳ור 
 on םיסוואד, mini אינםטאאירם ז*(
.ivnapo טען27

 די 1א 1*ם oa*)r ivsoivp בר.
*)oiprnpapo p)vp זאאען vopao’iv* 
n־,o וועמן נאראטעךזיו *ו װערען 

i n ראטזאםהייט IN |po)vrmtov po 
 אא־ אאע 1סא *|r*(״OD3’v עםענטא׳כע

ip)vp .וואאס םיינוננ זיין אויט *וזאמען 
 וזיד• נוטע » נעהאט אינסטאאײ׳שאן אזא
P’Pvravaiv i אויוי קוננ n, און op 

”:o.i*otrpa װאאט v אח צײט opp* 
opd:po 1(* י אאע 1םאP)vp. 

 און סאאוnנ .ia סון pap)n*o די ׳
גוםנעהייםקן. tnpii קאוססאן נר.

 דאן oipn נארינם ׳ס1נאנאע .1ב
נוטנעהייםען. iגאנצע א אאס

 tnapa)ve *ו op’r-ip)ava .1ב
:צתז״סס

in העררי irtn tn p o n p p o  ,ipiavn.
in און ipn םייערער n a:

 ienv'06 1אי«ע אױןי ipeoap אאס
o 12 פון nסעברואר, טען To onno 
 IN opj איך אז װיסען אייר |pm( *ו
o 1פא נאםינײ׳שאן י1 n םון אמט wpa* 

.iprnpapo ראא
(’ona jpa םיט i n ’ia, 

jpo נענ. נ«גלער, איזידאר
oip)pip ivonppo i n או דאן 

ipm a איז 1נאנאע i n 1אײנ*יגע « •p 
 *־3*םי3 די ipoiapaa* ה*ט װאם אט1י1

 מענע־ (inpapa םון אםט on'^Kc *יע
ip rn אנ אאע אוןjpovriavp n n 
אנטזאנט. pom זיד האבען

optaanva inavn .ia אונד די אז 
”iap פאסיטע, טײאישע1•א orva פון 
 י<*3 3דזשײטא העיז, טיאד1נא 1טו1א

 װפל־ נאאדװין״ נ. אד«׳פעס1 אזן איפאו•
 '*in* םון inoiipi אפױנטעס איז פע

o jn »20 די סים זווזאמען 1שאעזימ 
proנד־ עמועחאם זײנען ײאם ראיים 

o בײ ןnװא n ■סא tosipre ^םיטינ 
 )Pin םיסיגנ א אפנעהאאטען האפען

םאא־ אננענוםעז האכען זײ און אווענם
r im ,אױס תאם «i n  pa>p עאפידיסז
ipipii: דומנםיתרס וועס

 oa’iJip ניס opa״p זאא עם )1
tnjm ו» in ia ’ui מפאכפ 1סא op

 די אמם אןאד אין ידאםען1הא: איז
.ip»p■< פואיננ

2( dp 03«־<ױ גיט זאצ w ipipii 
 1»י 1אטי1איםפ i«p פאתאנדעוסײ^ן

ipin אעמר. סואינג די אתם■
־ גיס זס< פאנדידאטפן די )8  יו
 יר־ די איז יי:«וקוםען1א prum צזיבס

 ייייו ipapman yin א ip»p■< איננ
זואונ^
4.( ipopioino פח m י« «  ׳

tooipvo . אסינגירט װעאען קאגדספ 
iptpu ׳ *וpro ר *לימ« פוליננ ז ױי  י
tpom נעפיהרם זאאען וואחאען וײ אז 
ipum אין jjuTiN אין-םאא opw op

ipdipinb איתפנד pa>pn םיםפאי“
 וואזד די סון אויף1טא אין סםפנדגי׳פ

>jp די אױג און poidnp intpp p̂ י0י 
׳■אינ״ or Dip איגדיםסנד זײן ניס

 פאםיטינ אונאאו־םייאישע די epn םען,
i *ו גרײם זײן p i r װ «ײם» y J r* 
סכסוכי□• אזעלכע סזנן

Ql די ip>ww חיי׳ ײיצאן איגפ

>ו rummy ויד onipipob’in m ו i* 
op .d^ p איז w iPô ynpiDN tin*

m m i וואחצ׳נן *ao no pound n in 
nipoip n גאסײציגון »  pm t i װוווד 
>f\ מיט אײנזאאננ אין oopd’jno o n. 

nair ipipn דרײװ opoanoa .נר
nnN in  ,ip to u 2̂ די ,17 ,36 iP npn 

10 tiN ן»  pj ip?npn> pjnpam• רי דיו
inpi |po ׳■וואך ipo jin  •iponidind 

ipupom ױ hn ״ ||PONO>1tP1 H |PJ 
ip  .n jpD porjp inBiy ײ ײ חאפס

ipopj op ip>p ii ip>dpn> pjnpam איז 
jnpt hn dsn זײן «ו -re i» B  ipopa 

.OBJ1P1V in  PN |PO
UNnipoNfll PM מיט ia. ׳ס1נאנאע 

oanoa סאאנט ia  ipo. מיר אז נעאסאן
»*in  n iD JO iip i iptno tp«joa |p>n

in 1אייגםי pniy און נײס nי ip in םא־
oon, די ip in  pinpnnD פאממס pn•

pa|ם ׳  נמיסו o געזזאט מיינוננ, זײן (וי
m ip v ii אויןי np riio 1א*ינ .1ע1מיטנאי 

tponn t o  ipapn םאטעריאא tpipn 
m *ו װסס ” i ו* nptJio ר1מיטנאי? 

ip די |1א in אמם1 װאאטען סאחמס m 
03013 IPVU P01T•
ia. פסױשאאנ פואסאנ׳ס d ip ii אי־

3 on ipt'iipnpaאװ 11אא .oiNoppTi 
ia. װערט יפט1א3 ׳ס1נאגאזן t* i 

נוטנ?חייסען.
, * ip>pin פון סיסינג o r* m  o n 

 טיט־ ז'nװאpנ אוענחאאטזון איו אוד03
d 13 אווונט, וואף piטען i*napD. 

ia  ,looipro, .סטאאער. ם
n**a  inאװ ־ oipopnn א• ניט

3 tnipaJo• o nפון יכט1א ip ” i םי־ 
o איועגט, סאנסאנ טיננ n  ionapo 

ia  ,1929 ,ip o ll, .א ip 'i אאס ip ro• 
סאן,

 בסריכם. קאםיםע
tooipro iioJona • .ia פון opi 

o ar ,ח־ײ\ו *n  o n  ip ip ii opoanoa 
o סון זוצססס n דייוו  *נ־ איז זואס ו

O’ra r  2 po»p> n  tno iip j o i’opa, 
P02 o n| און .lonapo ipo9 o n

 יכםען.1בא םענעחשערס
ia. ׳iprnpjpo ,ipo jp ro פון 

 NP* די אז אריכםעטopo 3* סיסנזװיא
 אפןװםטאפעע נעאוננען איז סוניססען

ip *p r ipaoo o n i pa’)op פאו־״ אין 
ױוי  ip״i פון טענ 1■א ponp זײ פון (

P0JNJPJN<| נענעראא ioo1 1״P3* ,Pי 
 oippp»io אאד3 זיך |pa*n אףס״סער

pnw ו* in ײס,31א ip אז נאויסט 
 ט*ן iv צײט נינםטינע *1 איז איצט

 *נזװי^13 אין ײט31א סתאניזאציאנם
ipcnpjpo ,ip t*o  .ia אמע־ פון 

o•*': און ריחאן i*« n  o ;p i:p «n 
3 ,ojpoאו יכטעט1א ip ט1װע m 

o ipor װי ײט31א 1?טענאיכ זיין אין 
in אין אויך ipoo צו r»* ,מיט־ננעז 

o צואיס n וואס ip נענוג ניט ה*ט 
opjra .םיט אנענטץן * ip v iip צייט 
pmv זיינמ ip)» pn) h אויפנופא־ 

jnoiipa o in פון o n מענ?־ אא1נענע 
ip m צו in w o o זײ־ פון צ*א א 

in^Jonp p ip םון ii'oipptpp in 
n **a חצאםען צו «in :p o .מי־ שאפ 
סינגצן.

opoanoa ip יצצט יז3 אז אױך 
o זײן איז ipeoioan פאר צו נעאוננצן 

3 68 |PB'iP.אעצםע די *נדט aio* 
ranpo|* איז tpeippj ײ־31א די םון

ipe 1נאאאנחע און סאתם צואים סון,
מ צי  ס.1*נodmppj tpaon 6 3 וו

 • כאריכט. םענעדזשע~ם גענערסל
װעכענט־ זיין א• נים 1נאגאע .13 W' — ־- * **

op די אױם סוסס jra צי אגצנטען 
r  tniPON•• ם1 און מיסיגנען*

3 o iporיז w o  ipdm ipj m אר• די 
e די אין ײם3 im n  porrm oB־ 

n  a s m •צאנ ipa* jpo tpp כיס 
ip ip u p »אױ*1םא וואחאצן. די גסר ני 

poopa o n i t*o t o  ipno ra ויווס 
ipo jin  jpjpd t o די *,jn ip o ro i 

o ומבאאאגגס װאס n i in סיםר 
in  »* ,ip ) jn j .13 oip)pip jm w 
n  no D” ioo Hnpjpa ipoJtuPiNt 

n inpt oonpa eon ipoo'Honp •קציי 
vs אויוי ווירפתנ opn in אינדוגד 

no און נאנצצ, א אצם epea וזיר־ קיין
ip י1 אויוי קומ b p t זואס *jnp irip n

 מאנ־ אין ױניאן. אתתו־ סון סו־סצירס
tpaon pftno pa די m  ipoo’jionp

o va אאצסטינצן3 צו *nptn נדסנאי־ 
ipa* m ניס «ײ ״סניס סיסנאיײד־ די 

o pjptpj קיק aa»Pow»pipoonM דן  ו
מן פאיצז in■ י ײ סיםנאי־ אתמחנ ו

jpumpj tponapu■ m קססונינד ■ון

 ח׳ע*ינט opi סון נױטימ רעגעאער *
n*N3 פון in ל,א*וopn ,DvipD ,p 

 *פנפחאא• איז ױניאן 1מ*כע ipon און
pi*npi ipo| 6 *װ?נם, מיטװאך on|טע 

.1929 ,i*napo
ia  — looipro. .םס*אצר. ט 

ia. אויפםערסזאמ־ י1 ציהט 1נאנאע 
opbb o, צו |powp)pi n פון <יים n 

 נ*םי• א *פ י?צט האאם 9 א*ס*א »ז
 *n זײ ipjpp ים1*1 און ניי׳פ*ן*מיטינ:

>ipo* jp סון tppi אנװע- זיין ניט א*?אא 
ײ זענד  מיטיננ. 11נ*א תשאינט opi ב
P’V י1 װערט נ־תט דיזען אןיןי *:p )n 

ינט.1אנם־טוא 9 א*פאא םון
n **3  in װ* oipopn’i אײ גיט 

ipa ̂ן  מ*נ- מיטענ פון ינט1גא סאאנע
ipd4 o, 1929 : *ווענט, סאנ n  i« ii3Pc 

:קאםיטעם
ia. אעוױן, ה * ipaopo םון * )P)*

ip און צדסיינט ,2  t* oipJpip ה*ם •pj 
aiN״o ביי in םע1פי r n ,זײיסשםאן 

 אין ,J1P3MU JP3 1םא 1NDPB10JNP ס
m אנטזאנם איז *iip j אויוי o n ינט1נ 
 אויך, oipjpip ip אוםפ?חינתײס, פח

ip  tv גײ אשצםטינט3 נעװען איז in 
ipra)pt 3«* פיא? ײט31» אײן in nײ 

in הא*וס 1*י1סופי פירמע p,.* ן* •  *י
 י1 און ׳פאפ, ?רנ׳ם3גינז jpa פון ס״אוננ
povo אסא*נט3 ניט ?יי:מ*א זיך ה*ם 

u » םיט .o״prnpom* זײן אדא p 
ipp צײט P’v v איז v iPotppn*D 

 in און נינזממ ם. jprntv סססוך
po) o «אס יוגי*ן, n  no o *o )»n  v• 

*1םו*י די װ*ס *וס  וז*ס *.p pi*)p 1י
oa*opj אויןי iPo” 3io n ivo, און ip 
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pavao’iv  ip ” v ipnpa tut D*n• ״ • ײ -----------• - —״
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 איחר און יצעבענס, אוגזערע רואיגירען
 ׳װע״ ׳ערײען? בײם ב^ײגט און ׳ערײם

 צו און שו^דיג? אײר אױ ברידער,
̂וט יר5אײגעגטי װעסען  טענות? איהר ה
 גאך און איר און ביינער, ברודער איהר,

 שטר־ע־ און װיצען אגדערע טויזענטער
 אידע̂א אײן צו אויפגאבע, אײן צו בען
 מעג־ א ׳עטאועןע, א !ױניאו א —

 אהן קיצאוקמאכער איצע םאר ױגיאן טיגע
 אדער רעיציגיע ראםע, םון אוגטעחעײד

 — איז שטרעבען אונזער ״איזמען׳/
 םאטי־ אונזערע פאר גענוג זאט ברויט,

̂יכקײטען אנדעחג און איעט  כאיןוועס
 האבען. םוזען מעגמעז ציװיציזרטע װאס
 זעצכען דעם אויף אאע מטעהען םיר

 •איליטיק, אוזן ױניאן א — שטאנדיונקט
 דיק־ ניט אונז זאילען אויטסײדער הײגע
 אדער רויט זײן זא<ען םיר צי טיחגז
 מאכען דארםען סיד !בצוי אדער ברוין

 אז צוגעבען, <ועט איהר און יצעכען, א
 צו אונז בכח גענוג איז טרײד ?יצאוח די

ארטען,  גע־ אילײן \ו^טען םיר װען ס̂ו
םענעען. װען

צוגע״ װעט איזזר ביינער! כרוחגר
 אז ^טעסקיצאוקפאכער, אן איצס בען,

 אײער אין שוילדיג איז טרײד די גישט
 אינ־ אן געװארען וײט איהר װאס צאגע

 נןור עווענױ, זיבעטע םעםם און זשעגיר
 אנדערע; טויזעגטער םיאע און איהר

 זײנען <ןל*וקמא:ער אאע םיר ״יעס
 #צו גיט איהר *אגע. אונזער אין דיג
 םקװער ױניאן פון ■עםט רויטע די אז

 םארבעסערען, נישט אעגען אונזער ורעט
 איחד םאראאנגט געזאגט, אםת דעם א\ן
pc ײ ס ו  איהד איך. װי •ונקט ר*

 טוזען אויר בײנער ברודער אבער, וועט
 װיצט איהר צי ״\ויאט איהר צי צוגעבמן,

 (נימט ברןודװײ איסט pc אז נימט,
̂ה  pאויסגעבוי אילץ איז ״טאג״) פון חאי

 צוברעכט סקװער ,ױניאן \ואס געװארען
איצט.

 גאנץ א סון אצץ איז דאם אבער
 איז סראנע די שטאנהיונסט. אנדער
 דער פאר איבער ביצײבט װאם איצט:

 פארשטאר־ צו כדי צוקונםט נאהענטער
 סארטוםעל־ אונזערע פון רײהעז די טען
 זיך אי רואינירען זואס■ טיטברידער טמ
 און אצעמען? טיט א5אי און אונז און

 גע־ ט5\ואי כײנער, ברודער איהר, אױב
ײ\ נומען  װירס־ זײט איהר אויב עצה, מ

 װי םונהט אעבען אײער אץ ערנםש יליר
 איבערינע, די אין און טײנעם אין איך

 מענ• טעטיגע איצע צוזאםענקאײבען pא
 סון שמעחז געבאיבען זײנען װאם שען
 מאם־ א םאררוסען און װײטעגם דער

 קצאהרע ״טיט ארויסקומען, און םיטיגג
 טרײד איץ אץ ױגיאגס צװײ אז דבורים,

 און «אסירט גישם האט װאם זאך א איז
 ■אסירען, ניט טאר און יאסירען ניט קען

 דער ײעט שיעטער אדער מריהער וויי^
pc pm ̂וומ׳ע אדער ?זהצאםערײ  ססע־ א

 דאם און סיהיצעז, גוט אאזען זיך בערײ
יםורים, מעהר .אײדען, םעהר :םײנט
 םארניכ־ אאעמען. אונז םאר הונגער .מעחר

 זײ פארטרײבען ״אפאזיעאנס׳/ די טען
 מײן איז דאס ־־ נאס ארבײטער דער םון

עצה.

 איצט מאראיבער, זײעלעקשאן
 דער צו נעטען אלע דך לאםיר

אלבײט.
i*D p *in  in n a  ip o ip ii !

oa’i)ip 1סי •pa pa” o |ppnT*o’iv 
0’e*n o*n t*rpp)p o n  tpan |p)n 

T i*  pv .ira v  iptaut pv tnaioevor 
in n a  pa” o i*  ipoKn i* e . v iva*t 

.ipoDpnr pv
pv ip a '*i*e  r v  i*rpp)p in סיט 

jpp i ” io איך pnipa t’v'o tv ,tpa*t 
jnvam aivu pv voDanpr n  tie pj” v 
D3’i*npa” a a*n t v  d*v oa*rpp)p 

Dim iio ח*י pv סיי ’o r >n** ipo»na 
in  pv ” D pv ipiviipa ipapapaev rv 

a i*  aanpoo” ava״Po'or i.( סיס in 
ipoona סוליסקייס* b)np*pa |pt” t 

i*a  ,pv iPD'tar n  pn*npa םײ־ סײן 
*opa n  ipimipa o)nptlip i|a ” t jaia 

pv •i«a*Dive i«o o*n jprapo po 
ip איצט, o o n r pv in ’ia  pa«o, םיס 

t r t iv i ,pro•pie pm e ױ גיי  Tpa י
IPO צי in .ארכייט

pm 1סי tpeitn ip b p t  n  pv tP*n

 אימ־ 1א ד*ר ס׳איז מײא װערעו, װעהיט
 ה*בען ז*א יח׳ד יערער אז רענלען, צו זי|

 װי(. אאיי; עד i*a װ*ס באאסטע אזעהנע
 אאע די אײעק װארםט :איר זאנ דערפאר

 שאס יעדען אזיאין זעהט קציינינקייטען.
 ױני*ן א 1זיי ז*א ארבייט 1ײאו.איה

 נע־ די װעדעז *פנעח־ט ז*(ען עס שאס,
•*!.31’ ער1 םיז זעצעז

 שװײגען אין jpnn ניט דארסט איהר
 א זיצט שאפ איז אייו בי' ײי (אנג אזוי
 י1 *פ;עצ*יט ניט נ*ך ה*ט װאס טאן

an 1אי 1« זו*ס יום1 )ir. איהר 1אי 
 קויםען ז*( שא& 1א'יע אז זעהן, דארםש

 ?(ענ־ ער1 ב*נדס. א(3טעתעש*3אי די
ivdd דא אדפייט, איהר װאו שאפip «n’־ 

 ב*נדם. ד*(אר oinain צװיי 1סא פען
d*i איהר זו*ס װינציגסםע *ס1 איז 

ט*ן. דארםם
 בעסטע די פון איינע «ױעו3 װ*(ט עס
 *װערטײם, קיין 1כייטע1א 1צ טי3 זאכען

”d* דער (”ײ dipii קוסט p'P )*ניט מ 
 ה*ט ער׳טטענס, זאך. פשר׳ע |”P ארויס

 װ*(ט סעז d*h (ײתמײצרס, 1איה
 בײטען,1א אװעפזעצען נעק*נט זיי

panpajin 1איה זו*ס ע1בייטס(*1א 
 פאסי• זייערע סיט זיי נעיאטעװעם מ*(ט
 צװייטענש אח, אוסטעדנאגנ, פון (יעס
 םא.־קויפט אװערסײם, בייט1א איהר מען

 ט1נ* 1איה זען,13(י ט*פ * 1פא זיו איהי
*i*’ar n  e א(יין. זיך ט*הע און

 ע3מיי אז ערװאדט, אי| »1ה* איו
 נעשריפען *i 3ה* איר ovii װערטער

i»)jm שטע3עװי3 די 1ה*כע aaipi’ii. 
ona in, םיט n a 

דאבקין, מ*קם
^ (*קא( םון סעמבער

דאנק־רעזאלוציע. ־י
r • ״

,no שאפ dpi סון ארבײטער n ,1םי
27 pp»n 38 ,|” on)*aסטו־יט, טע 
 pv 33םיטי Bvr א ?י3 זאטע(ט1סא

3 nv*a oa’* m)33י1י. ii* a*oa*o,. 
pova ,1929 ,ivnapo |po4 o n י1 *ן ן 

.P’pi)*tpi nap>)*o
pv anapopa אנבאטראנט •aiv s*i 

 ה*ט ,tap) .a .ia ,ivoipro ■»r זער
npoa’v n  ivo Doan i” i dpod” )P3־ 

evr po ipo םיט iv o'Tapapaipa'v| 
to טרייהיים,  |ppm א אוים w pavi 
pv dtv 1טי ipo’)rva 1צ ipi’oapipie 

dtv טיט * *a’li pv ipa” t opan)*a 
ipr ז איהם* •anpa ippia dp )*i ip 

.D” nipo
ipo” H |Ppm td אויס iptaiv ־*) 

iP’iio irp *  dpc’*(’ 1צ *ipoa'K m 
.PDOvva pip 'v pv )va*rpa

IPtaiV D'lV I ’D IPP’11 D1P1311V3 
 *”K opara iptaiv 1צ ?ײט1קבא3א1

pv ,aipaap)'ii .ia ,oaprti צו dpi 
ipt*o .ia ,iprtipapo, םאר ipDia iP” i 

ipd’ip ip כייט.1א a n n א 1סי lava 
01V )V3*rP31P03’K IPI po 1צ pn*) 

in ’* ipo סיט '*o’taiv ipa’)” n in 
ippi*or jpatto i* oiv י*ן31י די *i 

• *i»a«v o'vair npiaiv ivapapava ipapp 
p(יך v ׳.אױסוךליך •y 

(’ona |pa כיט in n a,
 .vp) 2(* קאהען, הערי

v. שטיין,3בער * )2 (vp. 
v. 2 (*קא( ם»ן,1פריע.
 vp) 9.(* שױידערםאן, ט.
.VP) 9(* בערטאן, ה.

*,קאהען ל. )35 *(p.
י ע ט י ם א ה י ד

 אגריהולטור אדישע ױ
םאםײעפױ הירש) (באראן

 םיט פןיבזערס צוקונמטיגע אלע חעלע
 זיד װי ״ױן •#רםמרײ וועגען אויםקינאהנ

 איאי uro ■װינרדער^ וון »ויםצוחי«זן
MMp פ»דס. *ייער

 בןראש איזור !•יידער דעיאזייס קײנע גי•
יונז. סי• ויד

פריי •בסאלו• יון רא« אוגזצי
•ערזענליך. קוספ ןדער ארײג•

 6 ביו 9 *ון — ■בח אויסער •עגליד א**ו
אויור. 1 ביו — זונ«*ג

lewiih Agricultural Society. Inc. 
101 E. 14th Street. New York Otf
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ארבײטער, אהן ״סטרייפ״ א !ל<
גלײך צוריק, דואבען צװײ םיט

h ״ ט נ ט מ ל ז טן הא־ קאםוניםטען די װי םארכען אויןז סיי• מז
״דזשענעראל זײער דערקלערט בען 'ה* /f״ ײ.

ם. טי א ב ע ל א איניוםטריע, דרעם דער אין םטרײק״ ־י ב
 דייער אז פאראויםגעזאגם, שטעל אויפ׳ן שפאלטען, דיזע אין םיר, חאבעז

 זייפענבלאז, א װי פלאצען װעט םאנעװער קאםוניםםישער פארצװײםעלםער
 דרעם־ טוים־געכארענער דער װעט מעג עםליכע פון פארלױןפ אין m און

אויםרינען. אינגאנצען “.םםרײק
 דעם אויף םען האט זאגען, אמת דעם געשעהן. אזוי טאקע עם־ איז

 אוי־ כאטש איז װאס אײנער יעדער צו־זיין, באדארםט ניט גרױםער־גביא פיין
 אין און בפרט דחןם־אינדוםטריע דער אין לאגע דער מיט באקאנט בערפלעכליד

 דער װעגען שטיקעל-באגריף א האט װאם און בכלל טרײדם אונזערע אלע
 לעצטע די םאר ד« שפילט קליקע קאםוניםטישע די װאם ראלע מרויטריגער

 דרעס■ דעם מיט װעלען זײ »ז פאראויםזטהן, געקענט האט י«חר, עםליכע
 אין םטרייק קלאוק זײער םיט װי םפלח װיםטע אזא ■ונקט באפען .סםרייס״

שפעטער. צײט קורצע א םטרײק פאר “״זיגרײכען זייער םים און 1926
זײ־ צופעלע, גיגםםיגסטע די םיט אפילו אוםשטענךען, בעםםע די אונטער

 אב־ אן סטרײקם״ .זיגרײכע קאטוגיםטישע און ױניאנם סאםוניםםישע נען
 םטרײק א םטרײק, עקאגאםישער אן אטעריקא. אין אוםםעגליכקײט סא־דע

 אין ערפאלג אן זיץ דאן כלויז קען ארבײטסלבאדיגגונגען, פארבעםערען צו
 װאם ארגאניזאציע ארבײטער אן פון אנגעפירם װערט עם װען אםעריפא,

 פארגרינ־ די קאםף, עקאנאםישען דעם אויפגאבע חויפט די זיך פאר שטעלם
 בלויז דינט װאם ױניאן, א לעכען. ארנײםער *ון פארבעםערוננ און גערוננ

 װעלכע זײן ־עם םעג פאליטישענם, ■ארטײ פון חענט די אין געצײג א זמס
 גאר בעצם איז זי װײל חאבען, נים קיום קיח קען «ארטײ, גים איז עם
 זאנענאנטער דער אםבאלאנגט אאס ארנאױזאציע. ױניאן םרייד קיח ניט

אן  דא האבען קאםוניםםען די װאם טרײדס, גאדעל די אין ױניאן״ .איאזיצי
ם  אפגע־ דאך איז טאםקװע, פון גאםןןחל דעם אוין* אויפגעשטעלט לאגג ד

 דעם ניט און נשםח די ניט נעװים דאר פארםאגט קרעםעל דיזע ראדט.
 צוזאםענ־ א ערב-רב, אן פון ^איאױציע״ אן איז עם ;מניאן א פון ^ןערפער .

 פערזענליכע אײגענע זײן םיט איםליכער טענשעלײו׳/ ״געװעזענע פון געלאף
 דער נענען חאם א כלויז פאראײניגט עם װעםען אםביציעם, און קרױודע

 מעגליך װי שאדען פיל אזױ אנצוםאן פײער נאליגער א און אינםערנעשאנאל
 גײםטיגע די און ־ ארגאניזאציע. דרעםםאכער דער »ון קלאוקםאבער דער

 פאליםישענם, באנדע א פון עם כאשטײט “דיזער.אפאזיציע פון פירערשאפט
 כא• צו כדי גאם ארנײטער אידישער חןר אױן» םאכם ביםעל א זוכט װאס

 גאפעלקערוננ א צוױשען און לאנד א אין םאשינקע פאליטישע א פעםםיגען
 חערען, נים און וױםען ניט חלוםות פאנטאםםישע זייערע ®ח וױל װאם

 חעצם װאם צײטונג, טעםעני-חאל באלעבאטישער א פון און זייט, איץ פון
 פון צירקולאציע, איר פאתחןםערען צו טוםעל דעם אץ כדי און.•ליאטקעותןם

* * *ױים. *װײםער דער
 אז פאח־אכט, דעם אויםגעדריקט צוריק װאכען צװײ םיט חאבען םיר

 נאר געגאנגעז םטרײק״ *דרעם דיזען *ו איז פירערשאפם קאטוניטטישע די
 פאר- אכיםןך פארםאגען וואם זײ פון יעגינע די חשק. גרויםען א םיט יט1#

 אװאנםױרע די אז פארגעפיחל דעם געהאם װאחרשײנליך חאבען שםאגד
ט גאר ױך בײ דאך זײגען חגרח די זיק. םייל א מעם  דער פאר ;גענארט ני

צענ• די אז ױי״, םיט זיעען .םאסען n אז בלאפען, טאקע טען םענ װעלם
 פײ פאםוניםםישער דער אז נלױז װארטען דרעסםאכער טױזעגדער דלינע .

 חארצד אין זיך בײ קוסען. שוק װעט גאולח די און טאן בלאז א זאל פעל
 האו אלץ איז דאם אז געױאוםט, גוט גאנץ .פיחרער״ דיזע אבער, חאבען,

דבורים. פוםטע און באג
 ארױםצו .םםרײק״ דעם פון נעגלוםט שטארק טאקע, ױי, זיך חאט
 אײגענענ דעם חאם םען נעװען. שפטט צו שוין ם׳איז אנער, דרעחען,

 םע אז םםרײק״, .געגעראל א םים אעעטוםעלם קאפ דעם *יל אזױ עולם
ם דאס ראטעװען צו דורכפיחחןן. געםוזם טראגי־קאטעדיע די חאט פןזז •ני

a»a aaaa aate ninaia aaia aaaâ aaiâ aak •kkaaaaakaaaaaa a a a&kk̂  kkkaa'קאםוגיםטישער דער פון בעאטטען געװעזענעם א םים םען 
 ו — שיז־וך! דעם נאר כאםראכם — ליג״ עדיוקיישאנאל

י זאל טטן װטםטן םיט אםאםיאיישאז״ .•ראטטסטיװ א ט«טס

 פון שװאנער א אננעצױגען באצײטענס טען חאט ײרכפאל, פאלקאםען א
דער םאםען לי םען. תי  נעװט• אםאל איז װאם ירעם, םר. נעוױםן א אליץ, “ג

צוזא־ זאל ער אז. אםאםיאײשאן, קאנםראקטארם דרעס א םים פארכונדען
ױניא; ,טרײד

ןװזאםענקלאםע;
 שפעטעד קענען זאל טען וועמען םיט אסאםיאיישאן״ ,פראטעקטױו א עפעס

 פאר אייתשענם״ .פובליםימי גוי׳ישען א אעעשטעלט חאט םען ־׳; '
 — נעםאן קלאפ א און חאלם, •אר א געדונגען — צייםומען, #גנלישע

 װעם עיעם ױן חעלפען נאם םאסקװער דער דאך װעם טאםער ״םטיײק־!
ארױםשפריגגען. דערפון און

• ♦ 0
!געהאלפען גים האם נאט מאםקװער דעד און

 שװארץ־קינצלערײ אםאליגע די פאיאצערײ קאטוניםטישע
 א םיט ערשט אט זיכער אויף נענוםען עולם דעם חאם י

a אר־ גרױםע די אוץו נעטאכם נים רחים קיץ א»ילי
 אינ- דדטס יארקער ניו דער אין כאשטפםיגט זימען

------------------------------------------------------------------באר ױן ןמ

ט| ענ ז
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•ען־ ״עחרײכע״ קאםוניםםישע די ינאךkfckaakkk |k a aa^ AM ■BlAa -י* .<
טוי־ טחן » . m לעזער אייגענע  j n r 't  ן 

ײ דער ה א ק חאלם .  m , .םםרײק״ אץ ארוים זימען  
עגנלישע עטדיכע אין און ;  
ע «אר א .. אנ װע־ תױשיסענ

אט נעחט םען וחןלכע םיט םעםבערם׳ - 
נאנצער דער «ון טענ! ■אר א *אד גלױז

 כאוױזעז
ן־יםיט

צו טאנ •ון

מ ײיר כײם און שפװי^ יי
M i l

 ,סטרײק״ טען.דעם חאט שעפער, םיטעלע און גרויסע אלע אין גופא, טריט
 פאר איז װאם פאליצײ די צוליכ גיט װען און אגנעםערקט, ניט װי גוט אזוי

 דיס• נארםענט אין בילדינגס די בײ שםירח צוליב געשםאנען טעג טטליכע
 א אן עפעם נעחט עס אז געװאוםט ניט אפילו דארט םען װאלט טריקט,

% םטרײק״ ״גענעראל

 דטם פון אײנצעלחײטען די טיט פארנעםען ניט דא זיך זועלען םיר י
 חורמ א אנצוטאכען קאםוניסטען די םון פארזוך דורכגעפאלענעם נײעםטען

 דזשאבם .רואינירען צו אינדוםטריען, װיכםיגםטע אונזערע פון אײנע אין
 םא• ארבײםער טויזעגדער םאר דחקוח נײע און צרות נײע שאםען צו און

ם אז פרנםח און לעכען זײער מיט אפ חענגען װאם םיליעם  שםיקעל חן
 «רױ כלויז דא װעלען םיר שאפ. דרעם א אין פארדינען זײ ,־ואס כרויט
 עתסטט פילע אינטערעםירט װאם פראנע, דער אויף ענטפערען צו פירען

 דרויםענ• דער אין םײ און רײחען אײגענע אונזערע אין םײ באאבאכטטר,
 קאםוניםטי־ לעצםער דיזער םון םך־הכל דער איז װאם — װעלט דינער
 איכערחויים אויםגאנג זײן קען װירקונג א פאר װאס און אװאנטױרע, שער

 עלעםענטען אויפכויענדע קאנםטרוקטױוע, די םצד דעם־קאמןז אויף חאבען
 ארנאני- די אויםצוחויבען צוריק ױניאן דער אין און איגדוםטריע דער אין

אײנםלום? און שטארקײט פון צושטאנד אםאליגען דעם אויף זאציע
זאכען פאר א אבער ארײנלאזען, ניט דא נביאות אין זיך װילען םיר

ענטפער אן שאפען העלפען װעלען ....................״
פראגע. אױף־דיזער

y r ii ru| י«״ — ן יי* י־ן • • v » —
װאם װערען, פעםטגעשטעלט דא -דארםען

 קאםר די װאס םטרײק גענעראל זאגענאנטען דיזען םון אויםגאנג דטר
 אינדום• דרעם דער אויף ארויםצושלעפען געםטארעט זיך האנען ניםטען

ר אז איצט נאוויזען כולט האט טריע ע י י ס ז ו ל פ נ ײ י א ו  )1א
ע ר ט ז נ ו ן א ע ם א ז ם י ך א י ל ב ע ט ש כ ו , ב ז א ל ט ר ע ו  ו

 פארלױרען שלימםאזעלדיג אזוי חאבען זײ װאם דטם אויף אכטענדיג ניט
 דאן קאמוניסםעז די האבען צוריק, יאהר 3 םיט םטרייכן סלאופמאכטר דטם

 פיט זײנען ארבײטער די אז טענח׳ן צו חוצםח די גטחאט צייט גאנצע די
 נאכ־ יאחר .צװײ פאר האבען זײ װען אויםרײד זײטר נעװען איז דאם זײ.

ק ױניאן׳ אונזער געגעך געסאבאטאזשעװעט און געםקטבט אנאנד  י
 לעצ• האבען זײ זוען געשטיצט כלוםר׳שט זיך זײ האבטן ארגוםענט דיזעז
• ,טריידם. אונזערע אין ױניאן אפאזיציאנם אן אפיציעל געגרינדעט טענם

 דאס באוױזען, טרײד דרעם דער אין םפיל קאמוניםטישער דיזער האט
 ארבײםער גאנצע די און לאקאלען איהרע אלע און אינטערנעשאנאל די װאם

 אר■ די אז נעמליך, באהױפםעט, צײט גאנצע די חאבען בכלל באװטגונג
 חא• זײ אז חאכען, ניט וםשע םגע קײן קאםוגיםטען די םיט וױלטז בײםער

ד אז כאגריפען״ ענדליך האבען זײ אז און צוטרוי, האר סײן זײן צו בען י י  י
 *ו את ױניאנם םארכאפען צו אנשטעל אן בלױז איז ״ליגקיזם״ םון םאםסט

 די קרעםלאך. קאםוניםםישע נוצלאזע הילפלאזע, אין זײ פארװאנדלען
 קאםו־ די פאר נאם ארבײםער אונזער אויף פרט דעם אין איז, טרײד דרטם

 נאפאלעאנען. פאר לחכדיל געװען איז װאטערלו װאם דאס געװארטן ■ניםטטן
 חאבען זיך, פארשטעחם טרײד, פאר דעם אין טרײד קלאוק דעם װטגען
 איצם חאבען זײ אז זאגען, צו געװאנט ניט אלײן קאםוניםטען די אפילו
 אדעד קלאוקםאכער צאחל כאדײטענדע א באװענען צו ״טשענם״ א דארם

 םרײד״ דרעם דעם װענען םיטשלטפןןן. זײ נאך זיך זאלען זײ אז פאריער,
 פון דער״חילן* מים אז געליארעםט, און געפויקט אלץ נאך זײ חאבען אנער

 איגעו- אינדוסטריע די קענען זײ װעלען טײדלאך חיםםערישע בינטעל א
 חאלז נעבראכען געקראגען אויך דא זײ האבען אראפ. םיט׳ן׳קאפ קערען

 קא־ בלאפערשע די אז איז, אלעםען דעם פון רעזולטאט דער און נאקען, אץ
 נעווארען צוריבען איז זײ, םיט זײגען ״מאסעך די אז באהויפטוגג םוניםטישע

 אפען זײ םים אםאל פלעגען װאם עלעםענטען די אפילו און גארנישט, אױף.
 אויםנןל זײנען זײ אז צוגעבען איצט םוזען םיםפאטיזירען נשתיקה אדער

£ ■, . שפילט.
Ut * *
 גאגצע די םוםםירט טאקע װערט װערטער עטליכע לעצטע די אין אט

 אר־ אונזער אויף קאםוניםטען די בנונע םאםענט איצטיגען דעם כײ לאגע
י כאם: גײטער י ן ז ע נ י י ן ז י • א ע ג ם י ו א ן ע צ נ א  נ

r קרע־ זייער אױפגעכען םארגען װעלעד זײ אז ניט, חײםט דאם .ט ל י פ 
 אנשטענדיגע װעחןן און חטא על שלאנעז אנחױגטן זיך װעלען און םעל

ט קײנערי זײ װעט וחלילח, חם דעם, אין םענשען  זײ פארדעבטינען. ני
 א םאםערען נאך װאחרשײנליך “ױניע ״אפאזיציע זײער םיט זיך ־ועלען

או װעלען זײ צײט, שטיקעל  .דעםאנ־ אץ זיך שפילען צײט צו צײט פון נ
 קאטוניטטישעז דעם לוימ גװאלדעװען און םוטלען זיך װעלען סםראציעם״,

y פרוביחמ נאך םםתםח, זײ, װעלען צײט צו צײט פון און ערוך, שלחון e 
 עקעלהאפ־ יטדען מיט ארכײטער אונזערע און ארגאניזאציע אונזער ײגען
קוםען. האנט צום זײ װעט װאם םיטעל •;ינען

 חאט װאלף קאםוניםפױשער דער זיכער: שוין איז אבער, זאך, איץ
 1זײ איז חאװקען און װאיען מענ ער וױפיל און פארלויחןן, צײן זײנע זזױן

 םשאד דעד וױםםעניש. דער אין קול כײזטר א וױ מטחר ניט טrא ־וגזח
פארשװינדען. בײם װירקליך שוין האלט יאחר עטליכע לעצטע די ־ן

•;«ז

 טאנ־םעגליר קריגען מיר װאם נייעם ־ די .
 אפ ניבען װאם ױניאן אונזער אץ םוער די פון

ם אנצופיחרען ענערניע און צײט קאםפייו חן
3 ־ W

 *ארקױןש באנד ער י
שעיעד. די «ין
 וויר זײגיען חלואח',' כאנד אינטערנעשאנאל דער פון פארקויף דעם פאר

דערפרעחענד.
 דער ױך חאט שעפער״ די אין ארכײם אננעפאננען זיך חאם עס זמט
שעפער״ זײ צו ארגאניזאציעס און לאקאלס די פון פארשפרײט זאםפיק

״ צופרידענשנמןלענד
ט םען ארבײטער; אײנצטלנע קויפען עם שעפער, פ rp פאר ^י p. אויף

------------------------ ---------mgr- — ר איגעראל אוז אױםצאחלען,
נלויבען, פולעז

s קוםען. װעט צייט די׳ װען פרימענט םיט צאחלען

_____I דעם םים חארצען, גאנצען םיט׳ן םען קױפט
ע חלואח, די וועפו אינטעתעשאנאל די אז ; זװײק־ באנדס, מז

I טױ־ דריי פאר געקויפם וואך לעצטע חאט םאנגאן, פיליי שאפ, אייע 
ם פון קאטערם די אױסער באגדם, דאלער חונדערם פינף זעגד  זעלבען חן

 אן באנד^ דאלער םױזענד א ®אר באזונדער געקױפם חאכען װאם שאפ,
 «ז — סוםען ?^ענערע פאר געקױפם חאגען שעפער קלענערע אנצאחל
חאלט שעפער דיזע פון צאחל די און דאלער, חונדערם ייבען *י טויזעגי׳

ך םײאן פון וואוקפ םיםץ צוזאמען װאך, צו װאך פון װאקםען איץ איז  אי
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 װעך< םאטעריעלעז װיכםױגען א זײער גאמיירליך, חאם, אישו
ך גױםױגם ױניאן די םאםעגט. איןנפױגען דעם בײ װניאן  ד
p זאל ױ וועלכמ םיט פאנד n jttjy p נאײארענם 

ט פארחאנדלועען די װעלכע לאגע שארפער  ד• נד
ך  דטר איז ארבײם אויפכױ איגעםײנע .
אכער, איז, אלעם פאר מיכםדגער “־
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צײט־נאטיצען ױדאן
חעלין, פ פח

ױניאז-באאטטע, פאר זואחצען רי
®פרמלונמן וואך חײגפימ זיינען װ»ם

בא־ װאס לאפאלס םאישײדמנפ די יןא
 זיינמו נאארד, חשאינפ דער צו צאנגען

 אינערלי־ םון *״נען אונטער נעשטאגען
 אויםנאחם טיס ױניאן״אײנחײט. רכע
 ל*פפ< שום קיין אין חאט 9 פון

 אפאויציאנס סײז עהזיםטירט נישט ױניאן
 איז גופא 9 לאפ. אין אםילו m איםטע,
 ױניאז דער פון םעתדזשער-אםט םאר׳ז
 קאנדידאט. אײן װי טעחר נעאאפעז נישט
 גיי דער פון ess װיכטינסטען םאר׳ן

 דזשענע־ פון אטט םאר׳ן יוניאן, יארהער
 דזשאינט חנר פון טענערזשער אאר

 קאנדידאם אײן נעווען באויז איז נ^ארד,
םעאי. א>ן

 חיסטא־ דעם r® « אאלאא אין אפיאו
 און מחאולוח אייבינע פון אאקאא עןעיר

 שטענ- םון לאקאל דעם אין רײסענישען,
 — וואחל־טעםפע, אײדענשאפטציכע דנע

 •PV נישט חאמז אאסאא ריזען אין *פיאו
 <ואחל*גרר און אפאזיצתס t”P זיםטירט

 ױניאףאנד וױנטיגסטע די פאר און «ן
 גענעדסאנ־ היין נעאאפען נישט זײנען טען

• ױדאטע!.
 יאוצ־ אוא פון אורזאכע די איז װאם

 וזאמנן םיבות וועאכע ? ענדערונג אוננער
 געמיטער קרינערישע די אױןי נעװירקם

 פית־ אונזער און םעמבערשיפ אונזער םון
 נעםאכט ענד »ן זאא dp »ז רערשאפם,

 אינער• די צו רײםענישען״ די צו װערען
 חאנעז ײאם םיםםארשטפנתישפז, איכע

 באם־ דער םאר יתיאן דער אין נעהערשט
 «־־ דא האבען צי קאנװענ׳ןא^? םאנער
 ױניאנ׳ט דער פון רעזואםאמען די װידןוט

 יאוזר א װי םעהר זײט אונאיינינפײט
 פיז אאנעשװאכםסײם וי האט צי ? צײט
 יאחר אעצםצן פון םשך אין ױניאן דער
 שבצ אזיפ׳ן גצװירקט אזוי האאב * און
 ברי־ ױני*| די םון געפיהאען די אויף אן;

 זיך בײ נאשאאסעז האבען זיי אז תר,
« no• 1אי םיםםרויעז דעם צו םאכען צו 
 ביז האם װאם אונאײניגסײט, דער צו

 אין נעהערשם צוריש צײט טורצער א םיט
 חאם זיכער יזגיצז־אעבען. אינעדאיכען

 דאט .װירסוננ. נעהערינע א געהאט דאס
 אור־ אײנצינע די נעווען נישט אנער איז

 אנדער אן אױך םאראן איז עם זאכע.
 איז DP און '•םיכאאאנישע, א אוחאכע,

םארשראצםען. צו איהר ווענצן זיך כדאי
מנ־ האט יתיאן די וואם אפיל, רער

 דורך טרײד אין ארבײטער «אע צו פאנט
on םרידע! סאר סאניפעסט םאעציעאען 
 ארבײטער אאע צװישען איינינקייט און
 טח חא דצר איז אינחםםריע, דער םון

 יתיאן איין פאר אינטערנעשאנאא דער
 IS אהן שוועסםער, און ברידער »אע פאר

 איבערצײ- פאאיםישער םח אונטערשײד
 װירסוננ נרויםצ » נעהאט האט נוננ,
 נרידצר די צוױשען אײנינקײט דער אױח
ױניאן. דער אין

 סאניפעסט ױגיאן דער וו*ס דאם
 טאט םואער אין דצתרײכם גישט ר.«ט

 חאט יתיאן דער סחוץ ברידער די צװישען
 צווײ דעתרײנם מאם פואער א אין ער

 דער אין שװעםםער און כרידער די שען
יוניאן.

 און שלום דערגרײנען צו ווצג אויפ׳ן
 ארנײטער vH צוױשפן *יינהײםאיבסיים

 םאנײ ךער האס אינתסטריע, דער .אין
 ודנטינע stv דערט־ײכט דערווייא פעםם •

 טײל דעם צוױשען אײנינפײט די וױ זאך
 װאם אינתסםרייג דער אין ארבייםער
 און ױניאן. דער חפחמו«ו לכא נאלאננצן

 פאר־ נרױםיגר דצר פארבצײגען וועש דאס
ד שאעזיגנאר׳ם •רעזידענם פון דינסט » 

 אחיםנע־ האט ױניאן די וואם ניפאסט,
 םאםען• חיסטארישמ יענעם אויא יאזעו

.mm «ארא9 מאנחעטען אין םיטיגנ
A,

 s אין םרידעו סאכצן װיא םפן װען
 צוערשט מאן םוז סאםשטאב, נחיםעז
וו«ן פרייי. קאיינעם אין פרידען אאפעז

 צװי׳צען אייניגפייט דעמריינען וויא מעו
>«P מוז אינחסטריע דצר אין ארנײטער 

 אײניגקייט רי דערגרײכצן צוערשט םען
ר פון ארב״טער די צװישצז  און ױניאן, ת

 דאן סען ipp ניישפיא נוטען דיזען םיט
 אצגע־ פאר װירחוננ געחערינצ א חאבע
אײנינהייט. מייגע
 פרצ־ ניז חאנען ברידער ױניאו די

 םאגיפעסט ױניאן שאעזיננער׳ם זידענט
 פרינס־אטטא־ רp;דיגpשט א אין געאצנט
 צו און צוםיא זיד האט מעז םפערע.

 סאמפס־ גערײצטצן א איז נעםונען אפט
 חאם דער און שנאח די און צושטאגד

 טרײד־נרי• צו נעשאפען חאט דאם װאם
 טייאװײז זיר חאט צד אנדערצן םון דער

 און נרידצר די צו צוקאעיען נעםוזט
 איז עס ביז •וניאן, דער םון שוועסטער

 אונ- יענער צו נצלוםען ױניאן דער אין
 אפנעשפיגעאט זיי חאטי וואס איינינסייש,

סאנווצנשאן. באםטאנער דער אויוי
 נעמאכט סוןי א חאט םאניםעםט דער

 ער און אטטאסםערע, מאחמח יענער צו
 אײ די אויןי צוריקנעבראכט זוידער חאם

 פון שפראך די נרידער יוניאן די 1פי 1יע
 חאם םאניםעםט דער אויב און שאום.
ײד  די פון שואד פארכרעכערישער דער י

 װײ• יענעם נישט.דערגרײכט סאםוגיסטען
 נעשטעאט, זיר חאס ער װאס ציא, טען

 און פרידען דעתרײכט אנער ער האט
 דער אין נרידער די צװישען אײנינסייט

 פון נאדייטוננ חיםםארישצ די און ױניאן
 פארשריבען יעךענםאאס וועט סאגיפעםט

 אין דאסומנם איכםיגער א אאם יוערצן
.ױניאן. דער םון געשיכטע דער

A
 באוויזען אנער חאבען עאעסשאגס די

 איי־ ױניאן די »ז זאר, װיכטינצ א נאו
 נעווא־ דעמאנםטרירט איז װאם נינקײט

 אויםנע- נרײט ipp וואהאען, די דזרך רעז
פון אינט?ר?ס?ן די םאר װ?ר?ן גוצם

טר״ד. א־ן רpנױיד די פאר און ױגיפו דעד
 די אז נאידזעז, דאנען װאהא?ן די
 זיך זp'רop̂ר8אי; םרייד אין רpנריד
 אא*ן נאן־ לענען זײ אז ױניאן, ר/ור טיט

t״pip ^אי:ט?רנ?• דעד אויןי חאפנוננ 
 אקע ט־אץ האנען זיי אז און שאנאצ
opppn ישט נאך האםוניסםען די פון; 

 «ר• זייער צו פ»דטרוי?ז opt םארלויחח
r * $ r w.

 דאס האבען ױניאן־װאהאען אעצטע די
 פא־ה?אםניסטעסי: ד?ר חרך נאװיז?ן
 פאקט, דער װאהא״באטײאינו;;. :רויס?ר

 אין ipoippnw «״נ?ן װאחל?ן די דאם
a vouo־p| ארנײט^■ די װפן סיזאן, פון 

ipjpp נישט זיר װ״׳ען נעסטען כיים 
 pvtv- ױניאז מיט ןpירDpרpינטMפאר

 ,dpt טראץ אז פאקט, ד?ד איז שאנם,
 j"P ?קזיסטירט נישט חאנ?ז dp װאס

 l״p נמ«?ז, )”P נ?נ?ך?אנד־דאט?|,
n און — װאחא־איידענשאשט r o דעם 

ipopn םױ- םינױ ארום נאםײאינט זיך 
 איז ן,pװאחא די אין ױנ־צן־ברידער ז?;ט
 »־־ די אז באוױיז, פרעהאיכער א דאם

 פאמפם־ און פאמפםפ?חינ |pj״t tpd״5
 אניטאצ?? פאטוניםטיש? די אז ײיאינ,

 איננאנצען באדויזעז נישט דאר זיי חאט
 פא־ נאר op *ז און ד?םאראאיזיר?ן, צו

 ױניאן־טעטיג־ םאר פעאד גרויס א ראן
 פאראיינינטע מיט אםשר ipp ײאם קײט,

 פארװיא־ דאס ipippsd’w ױגיאן-כחות
vom .ױניןוךםעאד

 אין איז אװענט מיםיואר אעצטען
 tpt םאינפפומען אוידיםארױם -דעבם

 בונד םון פארשטפה?ר םאר.׳ן שנאת־פנים ,
 האנ איר אאט?י• זו. נ?נ• ■ױא?ן, אין

 ױניצז־ נאנצע א\נז?ר נעםראפ?! דארט
 װאנד?ר, דונינספי, אז זיכפר ב«ן און פני,

 -pj ־ipon חאב?ן םיינב?רנ און כאגאפר
 פ»מ?נינ?ן נייםטינען זעאנ?ז opt האם

 -tpt נ?ה?רט האב?ן זײ ipiv איך, וױ
dpt ip>npp פון םיחר?ר ^ נ גו , tpppiT 

tpp”*w>sctp tpt פון ט?םינפײם tpt 
 און tprnpTBD אא? םיר װאס יארטײ,

>PV| שטארש, פזױ tpdtpt, איז זי יואם 
?יאיכערוננ איכםינםט? די נאײכצײטינ

/

 tpt ארום טוס?א נאנצען opr אין
 װי נאר |po הערט טראצפי טפשח

 DTn’DTp איחנ^ ם׳יאנט איהם, ם׳טױיבס
 דאם װי פונ?ט איהט, ם׳פארשיקם איהם,
 היםעא, פונ׳ם גזירח א dp»p ן װאאם

 ■װאם נאטור tpt פון pdstddsdsp א
 און מענשען א אויוי אננעפאאץן איז

 אויף רחםנית שםאר? tp3’tpt ם׳חאט
איחם...

d זואם פאר אב?ר pip פאוצאוננ 
»ps>pt אוםשואדינ?! אן אױןי רדיפות

 <יט, ipd Dipt opt ipjpii ? ם?נש?ן
 nrt’o tpt® נים, ipo o^npppn דאם

mpt dpt ip:pii oJnpp■ וױכציג
 tpt צו פאראן m איז וואס ווארים

tptptp» ? jp*npp דאם אז דאך װײסט 
 prpTig חאט םראצקי וואט t»dtpt איז

 אנ־ ביסעא א dpjpt םראצהי םיעוננ?ן,
rrp r םאכט די איצט חאכ?ן װאט די מי

אאנד. ipopttgD dpt אין
 אויגען אונז?רע פאר א■ זין־ שפיאס
pdpmbt » אין טראצקי׳ז סיט רראמע 

tpt חויאם p ^ i ; וו?ר DTngJi• dp 
אוים... איחם פייטט dp וו?ר און איחם,

 נאג- tpt אט ppkd וואם פאר אב?ר
ppmoppm tpp?^ י אט וואס פאר  י

pprr א פאו Iptjpo וואם •is  dpjpt 
?rrp r

 טראצקי וואס tddtpt אז jpo ואנט
nrum tp ipp tnprjp dpjpt נpפpחר־ 

 ptpt* אױן t« |P3So נאך tp ipp איך,
p ipa'mjp |p^pt^נpרש JPPJPT 1אי IPT 

ipdip tpp צו .p^pw pr tp»o p 
 באזייםי־ םראצקי׳ן ipo רארף ד?ריב?ר

tp >pt ; ippTtnpt ,ipj ייי־ םים זיצ׳מ
■aa aEaa a. ^ a.

אינםעתע־ זייער ארבײשער אונזערע דאם *ױש י
 צײט יאהר דריי אויף דאלער עשליכע איחר זײ נןןרנען כלויז גיט (מאל,
 אנ־ זי ערםוםמען זײ שטיםע, צוםרױדגגם ױיער אױפ יױחר דריקען ױי
חאם זי װאם ארבײם די ארבײט, ----------2------------------- -- — ־עדיז

 געשאפען ־
געגרמדעט איז
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m m וױ־ אמזערע סאסעו גרויםע

hJhbkii#

ppjtp ippjptpj pi אין ptpd,חינט?ר ״ 
t, און חישך, חרי tpt םpװcpישpר -pTi 

צױ און רוהינ באייבען װעם אעטאריאט
IPTTD...
 נאנ־ אין ניט opap געשיכט? n איז

np>p ipp אויב p ר»pאpטpריpאיז ט 
 Jpt םpװ פאר po צופרידצן, און רוחיג

tp אוצאוננ• p’p^piipr p |P3po גצנצן 
 ;אוי־ Jpt ipd װען זיך dsdt ? אאײן זיר
P3| די v *  pjnpv״n■ dpu P'f חירש־ 

 םי־יגח, ipopttpo tpt פון dtpt>*d ניין
 טוי־ p Tpj ,,pypTO אי.ין tpj ניס איז

 םא־ |p:pp ניט ipptdt D’pppro זצנט
!רצויצאוציצ נײצ קײן כצן

ipnpt op װאו אונז, ”3 װי דאך םיר. 
Dpnpop?pr■ tpt איז :ip װייט גאנץ 

 pd’Ppp tpt* וואו ט,3םא די |P3pn שון
 י1אוי און טיש אויף נטר ה?רשט ציזם

 און מן רופט פונדעסטויעגזז — ?נס3
ipd רוםט dpt ר»pאpטריpצ?חנד שוין ט 
 שטי• p |3PD זאוא tp tp iprnp’ אינ?

jrpt^pttpr $vp און tpt ר■pאpםpריep 
 םון זיך ריהרט װיש?נדינ, נים 1זי םאכט

dtp-...און ניט PDJPtMD ,PDTprjin-
אנ־ מיט מיינוננען, prprap טיט מענשען

ippptt ippjptp* ptpt און ארום זיר
 npri* םײנוננען, prp״t פארשירײט?!

prp«t |P3 ,און, נ?ר»נהעז Tpt .,ניט n 
 איבער... גיט pdtpt זיד oTnpp וו?אט

po ׳טרעסט װאם םאר ipo זיר itp' פאר 
PPpTD’!׳ f פאי -ptipo tpt >pt oprt 
tpd'd י■pאpםpריpזיך ם >•rpt |ptp 
? »יחם פון פיחרען
 -pt סיר זיר Dpn ptaro P3>pt די

pd n איר ותו שם?אם  spn: ג?לײ?נט 
P| ארטיק?צ pp Tpjpnptpup |P t'P• 

Tpr’co^go’■ צייםמנ .•Pi tpt ipjpu 
 psp tpd ipo* שםעהט dp opn פאחר
pp*r. 3צואי up Dpit dpt* פיא npop• 

tpjpp אין שטוז־ירען ױננ?אײט n א־? 
 iPDPD’tTPD’itP• . און

חטייטאא־ס־ dpt פין tinva-m tpt ־
ipt’d איו שרייב?ר Dsptipnrn ipript

tv tpt jm,,* און pprr סיס o DTj
opn tjo זײ נןףאיאז־ערט >p« w nn->

ppnpop װאש ipetp 3אוי tpt 
op ipa Ttp ipchtnap wm־

ר פון ע ט אונז י הי נ ? ג נ א מ א ר און פ ?  אונז
; נ ו פנ א אר ה ט. tpt פ פ נ ?ו צו

אינטערעסאנ־ אנדערע סך « צװי׳עען
 דער- זיך האבען מיר װאס זאכען, טע

 און קאטםס־כאדינגונגעז די פון װאוסט
 ״בוגד״ דער װאכ קאמפס״^װעריגקײטען,

 האבען װעג, ^װערען זײן ויף באגענעגט
 זואס דערצעהאען געהערט אױך מיר
 קאםד די םון אויסשטעהן מוז בונד דער

 מיר װ^טען און יױלען. איז ניסטען
 אויןי זיך געםינעז מיר אז געװאוסט, ;יט

 און א^טער, גמנאסע pc הב^ת־ינים א
 דער• ני^ט באויז אאטער גענאסע ײאלט
 פוייצען, אדער װאר׳עא נאמען דעם האנט

 אז געװען, איבערצײגט א^ע םיר װאצטען
 םיט מיטינג אמעריקאנער אן איז דאס

 די ישיאדערען װאס רעתער, אםעריקאנער
 די איז קאמשס־מעטאדעז קאסוגיםטי^ע

 און אםעריקא אין ױני^נס טרײד אידי׳שע
 פון אונטעריעטיצט דערין װערען זײ »ז
 א צו באאאגגט װא׳ש צײטונג אידיעער א

 וואה* דער איז און קא#יטאליסט אידישען
 אא- געגאסע האל. טעמעני םון ארגאן

 װילדען דעם װענען דערצעהיצט האש טער
 אין ס^מוניסטען אידילזע די םון קאםזי

 אױט- איין באױז האבעז װעאכע ■ויאעז,
 ״בונד״ דעם םארניכטען צו — גאבע

 העסאיכער דער וועגען דערצעהאט האט ער
 יטאאיסטימע6קא אידישע די װאס ראאע,

 דעם אין שייאט ירעסע צױגיסטי^ע און
 סאםר די און ״בונד״ חגם צװישען קאמף

 קאייםאאיס־ אידישע די װי און ניסטען,
 דעם געגען קאמוניסטעז די שטיצען טען

 אינטע־ אז דערצעהלט האט ער ״בונד״.
 קאמו• עם^יכע װען אז םאסט, רעסאנטען

 די איז רעװאלווערעז מיט זײגען ניםטען
 סאנוועג• ױניאז טרײד א באפאאעז חענט
 װאס ארבײטער, טראנסיארט םון שאן

 געשא־ האבען און ״בונד״, צום געהערעז
 אײ די האבעז אנוועזזןגדע, די אויןי םעז

 נעשריבען צײטזננעז בורזשואזע ־ײשע
 בונדיס• א אויף קאטפען באוטיגע װעגעז
 א ווענען נישט און צוזאםענםאהר, טישען

 בונ• א אוױי איבערפא* קאםוניסטישעז
סאנוחננשאן. דיסטישער

י ^שלוס מ ״1ױ ײ )11 ז

 ױנגע־ םוױ?נט? צערגדאינ? און דאיג?
 קאא?תש?ס ,t פון ipr'atTPTt אייט
 אינדוסטרי? tpt אין IPאpנפ”אר און
 *PT ,T וו?אם. dJptjkh tpt אין און

 זיך ipspn ,tp זאנט ױנג?אײם, זינע
 .ippapr צו ?אאעדזש אין גטp^pאpאויסנ

n״i י1אוי ipdip זיי  ptpאין ם3שא tpt 
ט נ?ש?םם?ן די אין און אינדוסטרי?  ני

 tpb p אין Tpsp האםנוננ?(. נרויסע
ttp« אויס די נ?פינ?ן אתם tpt tp 
 tpt םוז Dtpvtp-i■ װערען צו װ?נ

tpbtpp^  און װײט^, נאנץ p איז ״
tp גיט ?ײנמאא איהם 1װ?א? ויי *tpt 

iP3”Tt• םיהא?ן די t tpםאו- זײנ?ן ״ 
sn• און דחזות פון אעב?ן p צו משיט p 

p״o, זיי און iprptt ,!?און אוםצופריד 
op אומצופריתגהײט די TBDrao״|PD 
י און יו,1 אחם רײס3 און וױיט וײ י ז

TPT TPD 1.TPBPJ a  TP3'TPT IPTP11 
 םארשם?חט םײנט, Dpi ט,cpאשptpנ

 -Jptpt ק»ט'םאאיםטיש?ר tpt tpd זיך,
DDpr.
^ וו?ן י א י  אוט- ז״נען tpd״3tp מ

' op dtpd’P ,ipt'tdu ם; זײ  IPtt ני
p:p^’D| נ?צװאו»מ ײנ?ן1 ארכייט?ר 

”o, אין און mpm אין א?כ?ן צו po'tp 
 וואט opr Tpt ניט. וײ dp ש^פם
 פעא־• ״װײםע טויז?נם צ?חנראיג ?טאיכ?

tpjארוטדרעה?! ויך 1ײעא? פכצנים ״ 
IPPPTr TPDTPT ,PJPTTDWDW ױי 

 אויםנ?א?רענם ipd epn זיי װייא !יך,
”pi 1ם?:שע tp און ,ippjpt צו t| אוכד 
«ipt’td און iptpv ,ipptpr זײ pj*

פ?חוליך...
”TP3 ~־ W TPT פת 'JPP'DTP •DPJP

onpD D rpo ,opn ,ד trap p זי ) 'dtdd P: 
IPD >pt TPTJ'P P T '» 3 P  |" P  IP ס י  נ

א ײנ ^ pא tpס. קײן אין ן ש? דו  p-< סאלןן
IPTPIt « t  |P t 3 ־TD״TPD צי3 און ? 

n t3p>o ״ איז>ip o p tw  jp t ט י  די ם
tpd« 3 t p  p rT P sn t. ן י  mp?DP, י
Tpt jp^pt ,t p  D tpt נעחז Dpti ps>ptp 

t p o p b d  |p>mt י ווי םײ דין י t- ס pd 
Dn p t ט י tp ס o p n p p s  p .י א?בען ו  אז

tp ב ײ אוי PPtM| ויעאען ו 3 DPTspj 
TP” t ^ א ױןי ם י )p>pt ,ippapr צו א י ן

ײן t ז p p jp t  paPT’TDTt — 0גי און 
tbdtdb״ip o ם לײן ײ ח ג ײו ת פ צו ס  או

ס איז י ײן iptpw ג t ק p b  t h p o p j ר נ  ח
^ טי ס אי א ם איי ? OBKrfcnpa.

 איו אוים, onpt dp וױ 1אי
H n , י w ד * p t ע ם כ י ש  :מ
T TPB* ייר

m■
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* ip i’1*i, ביטעדע א, p׳p* "p1p3 
נעײען. א־מןר ברוסס ת*זין םיין

ניט, װאונדער קײן ו*ר איז dp און
בײ זיר ער ה*ט אויטנעהאדעוועט וױיא

ױן, אן טאטען *  א צחם, םחוםר א אנ
ipp’H p הינהעגרינער » און ip irrv p, 
 םוןיהוננער, אויםנענאננען װ*צס וועאכער

 װאס ״קצכה״ דועכענטליכע די ניט \וען
 ?צױ א ארייננע׳טיקם. ה*ם ‘עטערטעי

 ברוקם pk אענעצ 1שט*צצ? א און נער
 שאר^טא־ נום נ»נץ ה*ט ip און נעװען,

 ה*ס הױז אין ברויט דאס װאנען פון נען
i א נ*ך כאװיזען ■צוצ־צוגג זיך *b טעג 

ipipmmpoiiM, בדוקש איננעיל דער און 
ט׳ן װערנען זיך םצענט  ip און ביםען םי

 שטער־ די געהאםט זזארצען אין י1טי ה*ט
Ipd װי *זױ און קצנה. איהר טיט ip 
*i זיך ה*ט i פיס די אױף נ?שטעצט 
 הי־ נוםע א מאכען dIpppi ה*ט ער און

Ipd אנטצ*ש?ן ער איו pc ׳פםעד־ זײן 
Ipd ברוים הצכה נעגעםען ה*ס ער װאו 
 דאס נעברענם איהם ה*ט שאנד רי און
' »0.

ip אין i א װי עפעס ה*ט בחוו׳צ 
 טאםע־מאמע וײן אז *(dpi נדר ׳שטוםען

ט נרויט ק*נח i״p טעחר זאצען  עסען, ;י
 רעגעצםעםיג *ן דאן פון זײ ה*ט ער און
 האבען זיי אזן גע׳פטיצמ •ינהטאיך און
nr ט םעהר פרעםחנ  אנסו־ נעדארפט ני

 האבען נעםענט ה*ט ברוקם און םען.
ט איהם ד*ס ה*ט צײטען pddiip די  ני

 צו ישטיצע זײן עימען פון אפנעהאצטען
ט אששר עצםערען, וײגע  אויס ם*צ אזוי ני

 קיינער אז אױם-שט*צץ װי געטרײהײט ,
 אז אױפװארפען ןpipp גיט איהם ז*צ
נרוים. טארבע עסען טאטע־םאםע זײן

dp און יאהרען, רי נעצאפען זײנען 
 איז ברותם איגנעצ סירזשנער דעם םון
 אפע* קצאוקס א נעװארען אםערישא אין

 םאד׳עסש:׳״ און םארגיםענער א רייטאר,
 אין נים זז*ט װעצכער מאן, ױגיאן גמר
ט און שא■ םיננ יוניאן זײן בײ ני  פי

ip3pipi3*i א אפיצו חנכטע זײנע פון 
 איך ipii ם*צ יעדעם און ױד. שצ הוצי

 און פארביטערםע זײן באמערקען שצצנ
 פאר■ צום און צום האנרצוננ נצצינע

 ארונ- ניםםעעז זײן און שאפ, אין םאן
 בע• די םאררע א רײבען אח טינררײסעז

 «יד איר האב ױניאז, דער אין אםםע
ט ,פצבח״ די אן דעסםאנט תי  ער ײאם ב

 האט .וואם נענעסען איננעצ אלם חאט
 שנאת פארניסענע אזא אײמעפלאנצט

 װאם שםארתע און רײכע די צו איחם אין <
מן קצבת די גי

 ארבייט שטיק פון יאחרען די אין
 נעות[ איםער במק איז פצאופס יביי

 דער אדער שאי־םשערמאן דער אדער
 בײ ,in אוז ■רייז־קאםיםעםאן זוויפט
מנן א  נוט נאנץ ער האט *רײזען די ג

 שנאח אינסטיכפטילוע זײן אויםנענוצט
 האם ער און בורזשדי, צום באם, צום

ט פרײזען םאר נאסעםפט  און גענעא טי
vfom  Din .pnr\ ער פצעגם •רײזען 

 אז צאננ, אזוי סעםםענדינ, פארשצעפען,
 םארלי־ חנרװײצן םאענען ארבײםער די

i n םון װאכעז צװײ א o n אנפאגג 
ט דאס שוין וזאבען זײ וואם םעזאז,  ני

 אין איינינע אןן אניאנצו, טעחר נצקצגט
ט טאקע ראם חאבעז שא•  נענציכען. ני

 כאראק־ שמארקען זיין םיט )אנער, ער,
 םורא, אין חנרח די האלםען פלצגט טער
עפענמן nr גפחאט םורא האבעז זײ און

ת צום טויצ. * נ  זײן וועז סעזאן, ע
 און ״צינמן״ סאכצן נעװאצם האט באם

םעל געדארפט ס׳חאט  ארונםערתױ אני
ט כמן d« 1ם« חאט ■רייתז, די סי t 

g ay* ט ט •אױזם, טי  טר נים ברזמס׳ן, טי
ם מנ  אנ־ ויד ®צענט ער אויםפיחרען. י

מן ױ ט׳ן אתםרײםזנן און דיננען ח  םי
 פון סעזאן קורצצר דער יואנעז גיז נאם,

 עם און ארימרפליהען, םלענם <ינ«ן ךי
כ׳ן נעוחנן שױן איז אן, מו  אוױ און «ז

ם ת  פעח־ ײידער אוזנייםער די פלעגט א
מ לען צי ם  dv איז ארבײט״ װאכצן ע
תן איז צו צי נ  «אר די בוזפםודו. שכרנ י

 .אתיםרײסען. שלמס עו־ J ײאם פעגים
ם ח סי מן זי סדינ מ אוי  •רײזען, נוג

 וצארםn •ארצירען חנרפאר ער םלעכם
o n io n s א םאמנן פצצנט ער װאס 

םעזאו• יזורצזןן
אן, דער אין »י ײ י  כױמימען, די נ

r t f כיםערער א אצס באמאנט נעײען ער 
«ו, ר • מגנ מ ײ ר חד ר א בא־ די םח ט

י • - ן י • ״ י י ײ י

■■

 גים טןורנמן אױף שױן ער תאט אדט
 געתאט ער האט דערפאר ;עטויגט.

 מ׳הצט און מאסען די ניי גיישאל נרוים
 ױגיןן נוטען דעם פאר נמהאלטען איהם
 ח<ו* אנער, א־נטעלינענטערע, די פאן.
 זיי׳ ערשטצנס, איז, ער אז נעזעהן, נען
 ח** צװיינמנם, און אוםװיסעגנ^ ער

 זיין עפשנות, זיין דערשפירט זיי כען
ײטינג אײבינען זײן ביטערהײט, פ  ספי• ,

ט׳/ ט ט׳דארף צי ט׳דארף צי רי  זײן ;ני
 איחם פון האנץן זײ און נ־ט־בױגעקייט,

 ?ײנ* איו ער אןן נעחאלטען װאם װינצינ
 *M ערװעחלט נ־ט אמט i״p צו מאל

 די פון זײן איםער פצעגט ער װארען.
ד די אין ארײנצושפריננען ערשטע כ ע ר , 

 קצןומ־ דער אין טואןוםענטס״ צירענדע
ש די װי ױניאן, מאנער  אפצרע זוומויט

 א אויוי זיך האט 1 צא?אל װען און
נאארר דזש. פון אפנעריםען װײצע

 פאר• און םארביםענע זיין האם אזוי
 אין ארונמענצאנדזשעט נשםה כיטערטע

ײן אבער ױניאן, דער  וזיקון אםת׳ן ן
 ערשינען איז עם זוען נעפונעז ער האם

 אנגעחויבען חאט זי און ״םרײהייט״ די
 •#־ נאכצע אצעמען און אצץ אויף ניםען

 ״פרײ־ דער שםוץ. סיט מויניצעם
 איהם איז פארדע״ א ״רײנען הײם׳ם״

 אזוי ״אט הארצען צום ועהר נעותן
r א רײבען םען דארוי m p, זױ אט* 
״ םון דאס מען דארף  .“פאםען שיגרען ז

 און םינםערצאך נעטראנצז האט ער און
ט ״םרײהייט״ דער פאר צעהנערצאך  מי

 נעווארען איז ער און האנט ברײםער א
 א כאװערםעם און כאװײרים די בײ

 און >תצ,- אדם «ן נראטא״, ״יערםאנא
 איוזם, אויף נעשאטען זיך האם עם
 און בריסם״ ״כאװער :זייטעז אצע םח

 איהם האט כבוד דער בריהם״. ,כאווער
 ער און ויי, צו צונעבונחןן םעהר נאד
 טעםבער אגגעזעהענער אן נעװארען איז
 און אונטערנעםוגגען. זײערע אצע אין
 1אי ציטערען צװײ נעטםען הןוט ער

 האט ער און הויז קאאשע־אטױוער זײער
 גאנצען זײז בא:ק םון ארױםנענוםען

 דאצאר, טויזענם צוױי א ביי פארפענעז,
 נצצר אײננעסויפט זײ ביי האט ער און

 צו ארייגנענוםען האט ער און בא;דם,
 כאװעוטעס, פאר א רוםס די אין זיר
 תענית אםתר פון ארגייטען װאס די פון
 נע• האבעז'איהם װעצין און שורים ביז

 איבערי־ זײגע פון באםרײע; זיך האצפען
 ראצא־ האפיםאציםטישע טריפה׳נע נע

 און םארמאנט. נאך חאט װאם-ער חון
 און טיטיננען רי צו צויםענדיג דערװײצע

 העפ• כאװערשעז אין ארוסצױפענדינ
 ארױם־ זיך ער האט כאװערםעם ד-י- .םיט

 חןוס ער און ארבײט דער פון נעשצאגען
 איז עם אז אוז *צאץ. זײן פארצאחנן

 ער און ״,rep ״אין נעװארען איהם ניי
 די םיט שיטען ניט פעהר שוין קען

 זײנען דאצארעז, נורזשואזע םריםה׳נע
 אצײן ער איז איהם, אנםצאפען־•םון זיי
pij און פארבציבען וײנע ציםערען די 

אננג אן הא< כאווערצ זיך שצאנ  און זו
 .נאצד זײנע גאך נע?וטען איז ער װען

 פאר גלזגר טײן אפיצו ער האם כאכדס״
ײ חנם ם נאװײדיס די נ  און געקרןונען ני
ם דאב ״איד :טענה זײן *ויוי  װאם ני

nr ר א שיסען דארוי איך ;עםען*» 
 זײ וזןנבען ״,1םאםע אצםער םיין דאצאר

מ א זואיטעז נעהײטעז איחם צ ע  ניש־ זו
 pp וואכעז צװאנצינ און זעקם טינע

 דושם־ דעם נעװינעז זועצען זײ װאנעו
ר מ  זײ װעצען ראםאצסט םטרייפ, מו

ען איחם שא:. א מג ז
 הוגנע־ א צוט־אכצנער, » םידער, »

 גרוקס זיד האט ענטוישטער אן ריגצר,
ן צו צוריהכעקעחרט בײנאכט שפעט י  ו

ען צוױי וייכע אח ר מ  •gp חנר אין צי
 '.קאצאניץ ?אאיעראםיװער םתיםטישצר

 -ipppa חאם־ער פארבײםעז א אצם איז
ט דער פה גאםים א נזן נ מ ש ח ן נ  מ
D די גערײזט איהם ם׳האט אז in אן  ג

 םוז «ר אח סאנצט אױפ׳ן דאצאר םיר
ד צומראכען י ר חוגחנרט « ג א צ  פאר ^

ט^ די רו
י צוױשעז  מױזעגם״ .פוםצעחן י

 םםדיי• און סטרייפערם דדעט־םאמנר
ם ח*צ װעבפגתר אין ימריגס נ  איתר «

ע, טאנ «צע םרעפען אויד ם׳ ש ח  זי־ נ
ג די תגדינ און מג  נעזאצצ׳ננמם א סי
צ מז  צוטפמצ די אז לוארסעדיג און כי

מן צזממצינ און עסצימנ א  זאצץן ײ
tm\ «ר און ארימרצוימו n t i  dp 

u n  nr ײט ט <ר p» ארג מ  דערצננצן ו
• • *I ,א#«נעם» M

ורןנלןם מושינערי ױ זועגען וױדער
שיקאנא. וױים, ».פון

 דזשןןינט שי?אגא׳ער די זוןוט ענדציף
ט בצארד ארניי סנן  פצדערוג־ רייחע א אוי

^pii די nr גען p אין םאנוםעקטשורערם 
 זיינען װעצכע טארקעט, שיקאגא׳ער ד«ם

 סצײצ זויידזש די תגוצירען צו גןציצט
 טא־ די נאטרײנען סון אומשטענדען און

ײםטינג די אין שינען נ און נ נ םי ת • ppd* 
 אזױ, אינדוםטריע pig^p דער אין שןןנט

«e r r  r אר־ די שארען װענינער װןוס ז*צ 
 םעתשאנס באטרעפענדע די פון נייטער

אצנע־ אין אינדוסטריע אצנעםייגע די און
.p’D

 איט• זייגען טאשיגען רןוזיגע די אז
 צ״ט דער םיט ארױםצואװאוםען שטאגר

 ז״עחן • פ\ן ארבייט*־ צ׳ןוזנדציגער
 איגדוםטריע־ טצײנעם אזא אין דזשאבם
 די ארום אזוי און שימעא, \וי מארהעט

 פיצ אזוי אויף ארנ״םםצאזע םון צאהצ
 זוענען פאסט א איז — פארגרעםערען

 און געשריבעז נעגונ שױן איז עס װעצכען
 א| הצבען םיר געװארען. נערעדם

 יע־ םון מעאטור־פארם אין אפשפיגצונג
 װעצנע ■ראבצעם ארנײםער נרויםער נער

 ערשײנוננ •קטועצע אן םעחר אצץ זוערט
 אםע־ איז צענעז אינדוסטריעצען דעם אין

 די זיר אױף ציהען מוז װעצכעו און דיקא
 דער פון אזיםםערקזאםש״ט געהערינע

צאנד. אין באװעגוע טר״ר־ױניאן
 נצייר זיך האט נאארד דזשןןיגם די ׳

 א אז שם»נד«ונ?ם, אויפ׳ן געשטעצט
 וי אפשאםען איננאנצען פון פאדערוגנ
 סאנופעקםשו־ די צװיננען אןן מאשינען

 אויוי איגדוםטריע די נאטרײבען צו רערם
 װאצט פריהער, םון טיםטעם אצטען דעם

 אר־ די װאלט און געפעהדציך זעהר נעװען
 ברעננען. נוצען וױ שאדען םעחר נייטער

 באארד דזשאינם די חאצט נענענטייצ, אין
 1א םאר מאשינעז םון אײנםיחרוע די

 די ערשײנוננ. «ראגרעםי\וע אצנעםיין
 דזשאינט די װעלכע םואדערונגען צאחצ

 :ביישפיצ צום װי ארױס, שטעצט נאארד
 סעזאן צװעצוי־װאכינען א פון גאראנטיע א

 פחד םאר װאכען 17 און בײםטערם פאר
 פרעם די מון באיצערם די אז און סערם,

 װערען אײנגעשטעצט ניט זאצען פאשינעז
 א אויף וױ בייסםענט, אין נאר שאפ אין

 װעכעגט- דאצ. 42.50 םון סיןײצ טינימום
 די באטרײבען זועצכע ארבײטער שאר ציך

 ד#ס אז און טאשינען סעקיננ און םעציגנ
 באשעסטי־ אויםשציסציכע זײער זיין זאצ
 םאדערוננען אצע די אט — שאי 1אי נוננ

 דער־ צו ניט געציצט הויפטזעכציר וײנען
 ערשיי־ פראנרעסױוע דאזיגע די אז צאזען

 אר־ די שאר שצצח א װערען ניט זאצ נוננ
אעדוםטריע. דער אין נײםער
 די אייוי האבען ארבײטס־געגער די
 געענט־ פארצויפיג פאדערומעז דאזיגע
 נע• װי נײן. אבםאצוםען אן םיט םערט

 טטױא־ אזא *צעמאצ דאס אי« װעחנציך
 ארנייטנד אונזערע פון צוג טענישער

 דער- צו געװען איז דעם אויםער נעבןר.
 װןצען םאנוםעהטשוחןרם די אז װארטען

 אינ* זאצ פראנע yinin יי *י פארצאנגעז
 פארהאנד־ דג ביז װערן ו)ו«עצענט נאגמן
 געמענ־ אגריטענם. נײעם א פון צוגנען

 אינדוסטריע■ אצגעםייגע די אכט איז דיג
 הויפנר דעם אין יארק, נױ אין צאגמ צע

 •gn אינדוםטריע, שצאוק דער םון צצנטער
 שי?אגא אין Dimropptui® די פען
 on צי ,כארגיין״ נחיםען א טריגען צו

 שטעהט ױניאז די אגרימענם. נעקסםען
 טא־ די אז שטצנדפוכשט דעם אויו• אבער
 דער אין ערשײכוננ ניחנ א זײנען שינען

 1אי אעגאנצןן איז וועצמ אינרוםטרימ
 כאחאנ־ ניט אנרינתנט פריהערדינצן דעם

 א אצם דערינער םוז און גצװאר״ז דעצט
 נאחאנדעצ& אגנעצענענחייט .באזונדערע

װערען.
 די אז םען, חאםט אדײזען ױניאן אין

או זועם ייאר נעאסטע  שאנםערענץ א זײן ד
 אויבענדער־ די װענען באצןבאםים די םים

 די חאט פארצויפינ פאדעתננען. םאנטע
ײ דזשאיגם א א י ב י  סײ צעצםען איחר נ

מז טינג א צ ש א םיננ א חפקן צו ג  פון םי
 צא■ קצאמםאמר די שון ונאמקיסױוס אצא

״ און קאצ«ן ס םאכעז באיואנם ז  חנר סי
 ניסצעכװײו און אגנעצענמנחייט גאנצער

im *ינריים׳מ p  a n ר  אינסומםיזחנ פי
a 1אי אקםיוױםינפ n ט  פון סעטעצמנ

דאזיגער חנד
Mi

if-

 פון צאשאצען אצע פון צוזאמענארנײט שע
 יע• פון באזונדערם און באארר רשזאיגם

 עס סעמעכערשי■ װעםענם |9צא?אצ נע
 אוםחוגעצםעסיגצ די פון רירעשט ציידט

 n *ו נאציחוגנ 1אי ארנייטם־גאױננוננען
 נים דעריבער איז עם ■ראבצעמען. גייע
 .■ םעי• חןם פון שארשטעחער די פון שצונ

 דעד פאר טאמי דעם 69 צאסאצ שערס
 צן םעטעצנמנט דעם פון םארשנעצערונג

 ארום *זוי און ע?םםרים אן nr םרײנען
 אײגזד דעי בײ אײנדרו? דעם מאבעז צו

o אין אז טעםבערשיו נער n םעםעצסענט 
 צאשאצ נןור איז מאשין־פראבצעם דער פון
o פאראינטערעסירט. 69 n אנע̂ר איז 
 גיט נאטירציר פאצט ?יינעם אזוי. ניט

 צאפ. פון הרעדיט דעם אזוע?צונעמען אײן
 פיני• םעחינער דער pc באזונדערם איז 59

 געשטעצט חאנען אין pivoipytpp שער׳ם
o אויוי אראגצעם ז־אזינען דעם n •ט«וג 

 די כאארך. רזשאיגט דער פון ארתונג
 נדי־ נעטןון אצץ ט#?ע האבען שינישערם

o איז פראבצעס דאזיגע די n סון •צענטער 
 םאר שםעצען. - צו ױניאךאחטיזויםעט

 אווי א« ויח ?צאר אבער םוז 66 צאקאצ
 פי• א i״r.װעט פראנע ראזיגע די װי צאננ

 אישו, םינישערם א נאר און אישו, נישערם
 נעחעריגען א זײז שװער זעהר עם װעט

צו מאש־ן־וראבצעם רn םון םעטעצםענט
nרנרײכעt.

 דאויגונ די נעצוגנען• אבער איז עס
o איז שראגע n אייוי םאתעם נאנצען o n 

 נאארד רזשאיכט רער םון םאג־ארדנוננ
 א שױן איז אצײן ראם און שםעצען צו

 אר־ װייטערריגע די אויםטו. נרויםער
ײ| נעציצס רערויןי דארף כייט  ײאס ז

n די שוץ אסטיװיטעט םעהר n iD ל$ף 
o פוז סעםעצםענט דעם אין קאצען n 

p םאכען אר״גצוציהען. פראבצעם n n 
 אישו מןיןון אצנעםײנע אן מעהד װאס

 עס אישו. צאשאצ א װייניגער װאס און
 פאר• אוםשארשטענרציך זעהר דערום איז

 האט 59 צאסאצ םון דעצענאציע די װאס
o נענעז נעשטיםט גראדע n איעבארוםען 

טיננ א שון אן • .on’oipprpy אצע םון מי  נ
 א ייעז סארשטענדציו עס איז װײכינער

nפיז צענאט o n צאלאצ דערםןנטעז 
מן צו זיר ערצויבט א  . אז סטײטםענט, א ם

מן דארוי פראנע די ע אג מ ע  װער׳מ; אינ
 עס װעט צאקאצ רn און 59 צאסאצ צו

 ■ דזשאינט דער אהן עעטצעז זיר םאר שוין
באארד.

גרוי• א זײן צו רעכם א ראמ אײנער
 האבצן אוז צאשאצ זײן שון פאטריאט םער

 זײגע אין נצוינען איבערנעטריבענעס אן
חי סעו איער כוחות, א  צע־ ניט דאר t« י
 איז 59 צאפאצ אויב ראבעז... כערציך
 09טאשין-«ראנצ די סעטצען צו שעהיג
 אנ־ די סון באטײציגוננ דער אהן אצ״ן,
n n ,דאך צט האט צאסאצען i n צ«וק«צ 

 טפנאי 6 םיט און 4 םים mu נעקעגם
 צאגנ אזוי האט װאסעס דאם צוריה. טען

 חדפאר נעװען נאר דאר איז נעמיערט
59 צפשאצ זיר חאט זייט אײן פון װייצ

o n m v i אתם ?ןצ1צי א אין i n ײ דאז
ira גימ און אראבצעם נער u in  djpppj 
i פון און טאצס, ?ײן צו r u v  i n זײם 

 אינגאנצען צאסאצען אנדערע די חאב«|
ip 1 אויוי חןאנירט ניט iאגזג1אזינע ר  ם

p א װעז איצט n s געשאםען ענדציך איו 
ן ^ װ צ  איז פו־פבצעם גאנצע די און נ

 דאך איז סעטעצםעגג^ א סון נאהענט שוין
o ציר1נעםעח n צו־ צו יש1ג דאזיגען 

iruroD• ____ .
ױ i או צוצונעבעז בארײס בין א n 

tv איו ױניאז־אאאראט in ip i •תע םן  אוי
 ר$ר די |9באחא<דצ אין צאננזאם װעחנציך

 זיר געפיגס אצגעםײן אין םראנוג זיגע
i אונו ניי n א 1אי אאאראט דאזינער 

װעתן א פון צושטאנד  א אױוי |9װאנ ש
מן װײכעו םפי  ינר װאס פױס — am זו
o in n ה  ואנצע רי װען איצט *כ?ר זי
o בײ שוין איו שראנע n שאנשערמג׳דםיש 

 נױגר* « איז מאנושעשטשורערם. די םיט
א n םאכען באהאנט ציכעם  םעם־ נו־יינ

u םים בערשי• rr tif i i n אונ• *ראבצץב 
ײחפ חןוס איו װיכטיג, נקװןחנציך  •ארט

 שריט געפעחרצימ אינערנעאייצטזג פון
o איו n מן צי מנו צ או סי  ,שטנצע םח טו

w spnn תאםפס״-שפיצזױ־ײ w און זעחר 
נויטװענריגי. זעהר

 פיגי די םארכינחמ
w נאד a r ט מר די סי ײנ  ארג

n n ח שאא, אין םעקשאנם  י
מ מ נ ת י ״ צ ט * מנ צ ע ם  פון מ

 W זינ א «אזי *־אכצ׳נם שיז
a אין ױניאן n י 
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 ■ון ערפינדונגעז וױכפױנםטןן די פון איינזן איז ץקגדלאקס
ר ר דן ע ש מי עדיז ם. ם אפ םענ״ ױ ש«קאל«ו-קענ פ איז דאם ו  י,1ט

מ װעלכעם ר לי ען דעם חונו ט און םאנ ט ח ע ת א  no םל«ץ דעם פ
איי. םםאו-  לאקרעץ ניםער־וואםער, תבארכער, כיםער־זפלץ, קא

 אנ־ םילע נ*יר און •יללען, געםארבטע ןןדער נאצוקערטױן •אודער,
חן ע שע ד  .1V& יעדער וועלכע פאר *•*יחר־םיםלע, אלמ־נתד׳י

ך מלעגען קינד ןןדער •רױ ״ זי עז ק ע ר ײ מ

ם * ק מ ם־ שןןקאלאד n איז עק ph עס דורך. ווון דורך ם

m איז ראטאצסס 1קאט m in אוױ 
i אין m םאו־ניטוו־ט און שארף n צייס 

ט m פון אינ ש ח  האםיםע״, עשש« .
i םיס נעוױסערמאםעז, נאד n 1ײ .היצי

n איו AT צאסאצ  i nם•vצDOדיw
 מד חמאמיניזיךם שנ«צ גאנץ 1 צאסאצ
in v n ײ i נ n ,מייצ איננמרנעשאנאי

pn  p*o ען נאטירליר און געלאםען וױרקסז און ®עם עג  »ל? נ
שטא«ונג, ®ת •ארםעז nm אחן םאגעדפ«ר yow מען אדער םי רע ק

מ ע ױי מ באקס ן # מ ® ווון חי דיג ח גן ך. אי ײ י

שעדליך dp איז פ«םרי«טיזם, לאקאל im נױםווענדיג ?
אן אלטען אן »ון ם«ן. מני

 זײט ,pnnr סאנאטען ש־צע םיט
 לא?אצ נעװעהןנעם םונ׳ם מיטגצירער י1

 י1 אין ?צאיען אננעםאנגען חאבען 17
i םון םירען n נעשאנאצ,1אינטצ 

 אננעשצא־ n'איח און באאײ חשאינם
 ואצ טען צאנגען1שא און צאשאצען, כעגע

 טשאר זײער צוױק קריגען העצשען ןײ
 לא־ פון םארשטייער י1 אױך ז״נען סער,
 ױא״ באװייזעז צו נעװארען ביזי 2 שאצ
 lvj’ip י?1צי גיט זאצ 17 צאתאצ חם
טשארטער. 1איח

 17 צא?אצ װען אז איז, טענח זייער
 איז צאשאצ, א אצם ovdo’ipv נאך האט

dp אויף נעװען i r w n  o n« צא• םון 
 םיכד 17 צאסאצ רי po פיצע .2 סאצ

 1שעוע אין נעארבײט האנען 1נצידע
 גע• ארםט1נע אייגענטציך זזאבען װעצכע
p .2 יאקאצ צו הערען m n נע־ אין 

 א איז פאטתאטיזם צא?אצ אז דרוננען,
 אומנאדיננט םוז און זאך שעדציכע ועהר

 הא• װיצ סען אויב װערען אויםנעראםען
ױגיאנם. ערפאצגרײכע בען

 וױ אזױ ציך01װי איז זאך די אויב
 עם באװײזט ,1םא op שטעגט 2 צאקאצ
oenp א אין אויך ז״נען זיי אשיצו אז 

ipd ’iii צאקא־ מיט אנג?שטעקם ראס 
 ניט, ווען ים1װא פאטריאםיזס. צעז

 1נוסע 1פא \ואם ט1נ?א זײ װאצט װאס
r״ip א 7 א םיט 1 צי האם, צאהאצnר 
םענע־ זײן צי אד?ר אציין, ך א

̂ nא ציװײ, אדער העצעד הייםם דזש?ר
 צאז געװעזענעם פון 01א»?רײטא י1 צי

 מצבע די אין יעצט אי־בייטען 17 סאצ
ipipo אונטער ip i צאקאצ פון פאהן

 וואס1פא כשד. שוין איז dp וואו
 זײ ומן זײן 1כש djppp; ניט dp האט

 ומן 717 צא?אצ ipdhp( זיך האבצן
ם, אז פראנמ א ipnp: װאצט דא ת  ווונ

 *jm פאתיכטעט oipn 17 צאקאצ װאס
 1םקה חפנען dipddpd 2 צא?אצ די צ?ן

ppp’r צא?אצ n װײצ נאשצפטינונ^ l7 
 די פון ipipn ארויסנ?װארפצז װצצען

ipipd, זיו וואצט dp אויפ׳ן געצײגט 
i ניט אבער דאך איז דאס שכצ. n 
 אויוי ויצצן נעכציבצן זײנען אצע םאצ.

 װאס־זשע צו בעםאר, וױ *צ?צער זײער?
o ארפט1נ? מען האט n 7 טוםעצ גאנצען 
 צײטע 2 צאסאצ די בײ tn 7 װאס נאר
 צא• םון פונש א שארבארנ?ן אויך איז
 פאראי• ים1װא טא שאםריאטיזם. קאצ
7p« אויױ האב?| ב?צ in

 װײט װי זצהן, א־בערהויפט צאטיר
ipi שעדציך איז פאטריאטיזס צאקאצ 

.1טרײ פאר׳ז
dp צו אגזיכט םײן ניט דא איז 

חתננ די ינ?ן1טײ1פא  צא־ פון אויפפי
ip דורך 17 קאצ i ט  *pp זייער פון ציי

 יס*1 נים אויך א1 וױצ איך זיסם?נץ.
tPi'Dip צי שראג?, די ipdihi צר זײ 

p pnטאבצי^ט in p n נא^ונ א אצס^n 
צויז דא װיצ איר צא?אצ.  IPi’Dipo’i נ

 שון ניצצינתייט י1 אד?ר צ'כ?ײם1׳!וע די
opi האבען זײ װאס יאטיזם1«אט 

ך צאאאצ ip״r צו ארויסנ?װיז?ן i חו n 
 אפיצו און ,ripoo’ipp ip״r םון צײט
m וײ ײען י?צט, נאר ’OO’tpp שוין 
ײ וױ inpo ניט .1יאח װ

dp פ דאחי םאמן1פא י tn ש p n, »א 
ט איז •אטריאםיזם p ני ’P מ ױ ט אוי • 

 בא• קינםטציר op ipp ipo װאס זאו,
 זאך. גאפיחצ א נצױז איז dp שאם?ן.
 געוױטצן א ציב האם איינ?ר צםשצ,

ipdvpo, וױיצ ip די גצייכם '•pop] 
 ip חײסם דארטצז, שאיצט ipd װאס

w i n אטו־יאט. 1טאאטא א■ pn| אײ־ 
ט ,1צאנ געוױםע א ציב חאט ג?ר פ  מ
ן iv איחם מ o m צאנדש־פאטריאט א 
o וזייצ .און גאציאנאציסט. א 1אר? n 
 onpovlDD נאסיחצ־זאך, א נצויז איז
ק ?יב חאט 1אײנא וחנז אז זיד,  צאנז/ זי
״י חד־פאר dp איז ס ײ פ ט צאט־ י ת א  ז
ױ  צםש^ נפטט, װאױצזײן. זײן 1«א י

ם זי אטעײקא. ת א  פאר׳ז אימ׳ט־ ז
p פון מאויצזײן u re תצר  םאד־ און בי

ײ סייליגט מן ו ^ ו םי w נוי i n זײנצן 
י «u י d־’IPovnovD ppiDDr ipjd p, 

jm ניט iv o p o  p ’P אין Dipjpi,>״
oan װסצאט־ o n  ipopm !צאו־ישצ

 pi* ניט ?ייגםאצ האט װאס צזשים,1
PD’i*u די פון װאויצויין פאר׳ן זארנט
ipddo, איז i n  ipo ik i w i n אגד■ 

i א jpiipi יאסיזם1 p n w p p, א *pi 
ײ צוואתו?נ?ר. dps ip ג o n p  i n*

מי ײ ipavn D«mpip>pi י n ו  o n* 
m ניט ^tpppupp’V זשים ip ip o n זיו 
ipp p װאס םאמ?ן י1 סיט o in או־ױס־ 

, ן מ  um ציינ^ םלחםון אין אפיצו ״
i n 1« שונא Dip 1|צא נאנצע w* 

ס חאט jpon י1 םאר אויס־ וי
p ויםאכם i r ’t ip ii •פאדװאצסצי P>vt| 

;זײן גיס

 איהם פאל האט ױויאן י1 אז סימן א
dpdh •1איה און געםאז dp dipp פין 
”pi םים ipdpippiw ניט איחם P •בא 

 ip .oivnpiuvp םון אפיצו ןPDשצי
אזױ. םיחצט

oipddpo h ipii פון opiprpiipi 
 ואך שטארק אזױ ippipi 17 צאקאצ

r״ip ,אז סיסן א א־ז צאהא־־ i n צא־ 
 אח IVDPI DPDii זײ םאר האט ?אצ

snvtpi ײאויצז?ן. זײ?ר 1פא
P'nipo[ י1 אב?ר in n ’B צא״ פון

 po צאהצ pi’^p א בצױז אז 2 ?אצ
in 17 צא?אצ י1 ^ iD ’o חאגצז dv.ipi 

 !?אר־ האב?ן .זײ װײצ דזשאבם, נוטע
ip אין בייט ip r ארפט1נ? האב?ן װאס 

jnpnpi י1 .2 יאשאצ צו PD’iu ?סאפ 
 סװעט די איז ארוםנעװאמ?רם זיך האט

 גאנ־ אץ אםיצו זאצ דאס |pn שעפ?ר.
 בא־ ניט, איז dp װאס זייז, אםת צ?ן

 דאט צאקאצ ipi אז avnv dp ווײזט
DP” 1DP1 ז״ז DDPD צו IPI'DPI 

 פאר־ מיםנצידער, א־הרע שאר תשאבס
ddpi אז ניט rn n p ip  ip i קצאו?־ 

 צוש־ידען אםאצסט1 :אי איז מאכ?ד
 בא־ אים ipp זי ipii ױנ־אן. זײז טיט

 אנוטען און דזשאב, א נ״ט זארנ?ן
ip דזשאב i .ivipi !?װאס ?צאוסטאב 

 פון וױס?ז נים װיצ דז״אב dpi ןי1א1
pi” p )זײ־ םין שדאנען. חשז^סדיקשא 

ipi ipp ipipiuipi ■אפיצו שא jnpnpi 
 איהם צאזט מען א:י ,20 צא?אצ צו
 צא־ װאצט הצואי .1בייטע1א ארט?ז1

ppr opi )*dpi n אוז 2 ?אצ n iB  ,i* 
oipnpio’w ,po םיט באש?שטינ?ן זיך 

 ipnpn •צאנצט?ן י1 װי זאכ?ן, חיםעצ
 בא־ ipi’dpi צו װי Dii*rpi און זיך,

m roopr 1פא ^n n ,?אועײםסצאז 
?ס ipi’i”» 1טי װאצט?ן צי  pi* ^אצו

”ipd ipii .|pn אווז?ת אין האט i* 
 inpmn און 1י1ציי ום1א ipipi שצן

 סוםא־ אצצ *וצוטאכצז מסווצ זײ זײנ?ן
DPD*D• 11 |1א IDDin PPVO”0 צ” 

m די ^ io n און 2 צאפאצס י1 פון
i איו 9 n יט1 יאטיזם10א1 צאפאצ 

 װאס יט1 זײ ט1א «טװי??צם, 01שםא
 •pu» Dpװאצוציn אשטע yip״r םיט
pi’i| 8 זײ o nפון -עםטיזש pip” i *צא 

jpi’n iPD’i •1?אצ? n 1אוי ״.-טאי? זײ 
צחת.

 יipin’ii* i*i 1 ט1וני1« !אנו
pddpi 10 צ*<»וצ פון, opii שױן 1אי 

inpr אצע װי r״pip םיטנציתר IP>p i 
”ipdi’I* , און צוזאם?וועם?ן זיך b w 

”pip 1םא ipdspp וײ ומצ^ הײט t 
”ip םון ripoo’tpp ipi w און רעכס t 

 ■אט־ צ*קאצ •הייסם d*i *ט צ*פאצ.
w י*םיזם!1 i n אין איז i n צייט 

צ*סאצ םופה, קאטונ־סםיש?! ipt םון
tpwipi o* יט1 כםצט 10 i’ipii•

וו*צט ױוי*ן' dipdpi• h אפיצו
 םיט ?ז1ו?װא oppos'i'iiij ויט אױך
i n םאוי־ זײ ייעז ,1■צא 1?יסטיש1פ*טו 

 n»*om* י1 מיט ניט זיך שםצצצצז
n  i *opd .dipd שםצצצונו1פא »”jpi 

ipiipi oipon• pi^ p n א ניז lipi־' 
ipd י*טיש1•*ם ניאד ip”» w ;צ*קאצ 
 און יווי*ן ip«r'D*npi צינ iPo*n ?ײ
'*pdd**3 n n, 1 י1 ווײצ PDDM3־*■ 

i*opi ipo צו נוזוות זײע**׳ אין אצץ 
n  inpopow צאוצ n p ” t pB טיט־ 

 ia*>pben*o וײ זײט - ipo* גציחװ־.
poippn*o pm| איז *ipo*idpii” i א 
 •אם־ צ*?אצ m אזן גצײמיצםיופיים

1’*pm opd ואשוואכט■* IP1MHP1, 
vp *npiv’p ^ n ,  ’i  pm w i n*•

p3*n |iv iP um pii” iM i*onpn| אין 
P* יD3M0PU 1* צ*^אצ ’lPT’Ol 
 טווזוי•* *i יױצ איך װאס זאך א נ*ן*

pm ipo, 11<* און 17 צ*קאצ װפן *<p 
i װ*צס*ן n  pM Di’DD'tpp סון צייט 

iw p p  Di’* r r i ,  ip i ,ײ*י* א*םיפ*״ 
ipd 1טי  ןpooתאםוני n םים אט*צסס1

PlMI 1 03”צM ,IPW1P1 I'DIMO| 1םי 
 םאר oi*ppi פיצײנס אויד װווצכמן
o םײחמ n ת סמ־ייא אופגציפצימן> 

in * ’ |pd*p<י .־*
I’M *»MP o n  D’l  DP OPmPl IPII 

ipoon’w וו*ס 1917 i ’ip ’r®  i n 
m  ipipi om ’opii* o*n paw n ro 

3 o i’* mאון *אח־ *pnpDi’M m 
7 ש*;אצ

 oipnpiB’i* אם*צסט1 *ו1 זיי וו*צסצז
m צו ’Donpp צ*חאצ, א אצס w i n 

IPOPIDl'M n p ” t I’M IPIIPI BP PM 
pnPDi’M i* צו י*טיש1ו*ם ױיז צי n 

ש*נאצ.
PI*t| א»ז *P1PDP1I*1* ’1 1P3 

םנצ^ר  טוע d*i אז ,2 צ*האצ םון סי
ת, י1אוי ת pimipi ip און ני p i םוז 

inpn |Pd*ipid’im• נים איר װיים
 ipd”31m 1יוע1םאדשט?נ 1צכע1וח 3אוי

ipi*on*Di” M D’D in IPP .זיין
p* dp ,אז נאוואוסס c m  i” P 

*ip i א P iin מענש?ן םון P>’ii| ויט 
 ׳שאשט1ה? א ipdiim װ*רש?ן1אונטע זײן
, pdIph* םיז n n i זיי ip3” Pi ,ניט 

ipu D»’imp3’M זײ tP3*n 1שוי i n■ 
dps o פיצט n סון DD3Ppr־*ipiti,D 

i ביי רוסצאגד, אין אפיצו שאפט. n 
ippdp’m ,װאו צייט dipdp?m ענד־צייו 

 און dpiio*p םון אייופיהתמ די איז
i” p מײוונו צװייטע *’D’tpp o n  1P3■ 
 איי־ *ך1 װ*צט ויט, D«’iniP3’* ט1טי

 1זײ DBiMipi 1חסצאו ואוץ צננםציר
 ,1אב? 1םי ipnpi ?*ובציס,PD’iii 1 1”א

 ק1שט* איז*־אויר ipdi*i אפיצו אז
pimipi i םאושפױיט n צ*קאצצך שיז 

 איינ־ איז 1צא: d*i און פ*טרי*סיזם
bpi p 1אי נעטייצם r i” M1.־d־ipp, :ױ  ו

 ,pi’*ipi* ,P’>3i»n וסיש?1װייס־ י1
ipipd*d או .i״piik און ציס3ח

p^3i»n n p’ איהל טוט DP0DP3 
o 1אי צען1»יינצושצ* n  in  !Pin’ dpi 

pimipi צו י*טיזם1פאט צ*קאצ?ן פון 
t״p^siipi ip 1איה צו צינ? רי און 

 pip״r 1אי װ*ס onp*io ,1אטי1ציט?
ipi’i אםצן11*1י ” i i זײ ipo’M, אז 

 פאכע־ ״בוחשואז? * איז י*טיזם1«*ט
i״pp,די םאו־חמעז צו צויז3 ״ bpp שון 
1’ IPDMO PD’lli, איז P'DPMIB 1P1 
*ipio ip i זײ d*i »אצ? װאס ועלב 

 אט-8 אױב .ipio ipiin’in צומשואזצ
 אז?צכ? 1פא mpi ווט איז י*םיזם1

inp *װנ?1טואצ i* '* ti*nn י1 װי 
ipi” 1 ipod’iiovp ipiipd*d, װ*תם 

n* 1םא זײז שר3 ויט dp ז*צ  psPptM 
*n p i* ’pp 7 1טי װי ־צייט,1י*1ױ ipi” t 

 *1שם*ו פי:אנצי?צעז א פון אפיצו
 *pp dp אז ,ipompi אויר איז ■ונקט
 ויט ipii צ*?אצ־»אטרי*םיזם, ט1זיסטי
 ipimpimd זיך צ*א?אצס psiMo ײ?צען

”01P0PB P3« י1 1אוי i" י1 םיז n i* 
npo צו צ*קאצס pi’D'ii pi* ippn 

ipdmid’im 1םי ip i”opiiM. i n ױוי*ן 
 *1אipipn 1 ער1םים;צי npops די און
n ש?ן  ipi*id צאסם, נאנצע npinpii 

 שותםים זײן 1ו* וועצע] נצייכניצטיו? די
i צו n  pe dd’dpipd n  ipd’ipi יר 

 בײשטײע• 1איה w וים ipd* גי*ז
t in ^ iD ’o ipii .m i״iPi אאטרי*־ 

”ip צו |pi*rpi טיש t צ*?אצ ipipii זײ 
”ip אז ipn*r אויך t ה** ז*י צ*?אצ 

P3| 1 א”PP11M DP DDPI .’lirtPID P3
 !צייכ־ inpn אויר זײ ipipii זײ, פון

א ipipii װעט dpi* פון און נילםמ
DPll IPI"* ,PDMO PDiPll’IllMO זיך 

צװיים?!. אויפ׳ן 1שארצ*ז?
ײ: dp ארט װ*ם און n װעם ז

tpipn ,inpn  ipimdp* i*’ip 1מי  ריו*1
o*i .P” i * i n איז *”H I ’loipi 

mpo ויט איז זײ ײ3 װאס די פון
3 pikdd03אצי r״ip *1ױוי, ?”in n 

p ipp|םרוכםנארע ״ d” 31m גיט *!dpi
•ipipii

i n שצוס ip p i  p* p o in : איו 
 tio ipd*i*?’d pi* ipdmipi װ*צט
d?mp*1 p* די ii* 2 צ*?*צ im, אד 

iin* *ושט*ט a  p* ipvp’d’ip  i זײן 
opiptpnpi o'iid i אויוי n ’IlD’D n 

1*1P3’M |1* P3’1 i n  1*0 17 1*P* 
1P” l nr D” MP3PI ,צ*?אצ IPIPl I’M־

sip |im o’iptp** זײ |papi nr סייצ,
IPIO ” 1 DM11 0” 31* 1P” t W Ull’D,

nr moo* ti* P3’1 ihippimIdi”* 
.PDOW3 nn’M |1M DIV’ir PIP”! w *ון  T?ipr D’i dp pm i*i D’l 
11 o nאױצזײן no די ’dp 1*1 ,oi*’H

”jpo צו 1יטיo’i*3ni 11 איז i»m*o 
LPD*’1D*B IPlMP*? pc PIMIPI o n 

ipd ipii וױצ P3” ii?*Dip iP3*n 
 צוזא״ איצט איז dp װי יט1 או] 01י*11י

o w o vv im פון p in ” mMD ליטי־*• 
iP3i?p sc שאטיײו!?!, איןי *n P ’ n 

P'VPMic םראכט i* i 1 צו מי tpi’iipiי 
ip t Iid’d ה** צו י1כ זיים, 1איה *ױןי 

IP3 י1 כײ 1זי א ip?n*n pddppi 1שא
JIM ,PDDMM3 ײ? D’l IPD3M1DM3, אז 

1111 1’ i p i  01P11 |PII13” TIPB11I 
 IPi”? ן1א ,iPinpiD’i* 1י*11י '1 ױײצ

1”ip i Di ד1י1צ1אוםש? ipd”3ik, 
d*h זײן m m 1* איז’iipnB אן dpi 

ip i*  i1*Dip פון מיסערפ*רג ip i 
•1ױני*

 ״בונד״ פון פיהרער אלטער, װ.
 אנגעקוטען פױלען, אין

אמעריקא אין
 װאר• דער פון אינטערעסען די אין

״פאלקם־צײטונג״. שעװער

 אנגע־ איז צוריק טעג עטליכע מיט
 באװאוסטער דער יארס נױ מײן קומען

 נענ^־ פױאען, אין םיהרער ״בונדי^ער״
 איז איטער נענאסע אלטער. װיקטאר סע

 פון םיהרער פאליטי^ער דער נאר נמןט
 נאר פויאען, זיא ארבײםער איד־״עע די

 און ארבײטער־טוער םילזײטיגער א אױך
 קא־ דער םון נשמוז די איז ער פיהרער.

 צװי״י פוייצעז איז באװעגונג אפעראטױוער
 אײנער און ארבײטער אידישע די שען
 לי״ ױניאן טרײד ^ונגעזעהענסטע די םון

 םאר• יצעבעז און לײב םיט איז ער דערם.
 אידײ דער םון צזוײגען אלע םיט בונדען

 און פוילען איז באװעגונג ארבײטער שער
 זײן אוז צײט נאנצע זײן איהר וױדםעט
צעבען. נאנצען
וסע איז טרײד םון  אן אאטער גע̂נ

 ער און אינדז^ענער, אויסגעמטודירטער
 אונױוערזיכמנטען צװײ םארענדיגט האט
 בעלױען. אין איעזמ, אין און גענט אין
 פרױואטע זײן אוים נים אבער נוצט ער

 אין יאהרען זײט ׳שטעהט און ■ראפעסיע
mm פון קאםיטעט צענטראלען דעם םון 

 , םארװענדט װעלכער פוילען, אין ״בונד״
 םון פלעצער װיכטיגסטע די אױוי איהם

טעטיגקײט. געזעא^אםטליכער זײן
אלדער־ אז אויך איז אלטער גענאסע

 פא• א און װאחמא ^טאדט דער םון מאן
 לײודאנ״ שטאדטי׳שע די פון מי׳פאנער

שטאצטען.
 אין געקומען ער איז אמעריקא קײן

 בונדיסטישער דער םון אינטעחוסען די
 אײנ־י די װאר^א, אין ״םאלקסצײטונל׳

 וואם צײטונג, ארבײטער נתגאיכע ציגע
 נאציאנאצע פאליטישע, די םארטײדיגט

 אינטערעסען ױניאניסטישע טרײד און
 פױיצעז, אין ארבײטער אידישע די םון
 אי• םון גאסט דער זײן דא וועש ער און

 גע• םארבאנד. סאציאליסטיעען דימען
 גאנצע דאס באזוכעז \חגט אלטער נאסע
 ארבײטער• סאגסטרוקםױוע אלע און אאנד

 רינ^ ארבײטער דעם וױ אינסטיטוציעס
 אײג• די אםאסיאײמאז, ״פארוחנרטס״ די

 סאציא• אידיעען םון ברענטשעס צעלנע
 ארבײטער. םון און םארבאגד ליםםימען

ױניאנס. טרײד די םון אויך וױ ריגג
באנרי• מאכער דדעם און קלאוק די

 אםעריקאי־ דעם י1אוי אלטער נענאסע סעז
 פאםםס־גע• ליבען א אצם באחנן נימעז
 אלגע־ דעם םון שליח א אצס און נאסע

 •וי• אין בזנד ארבײטער אידי^נז כדעמם
 ויין ער אז איחם װינמען אח *עז

ערפאלג. גרויס םיט ערפילען םיםיע

w3*kr■
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 ״סטױק״ דרעם ̂מוניסטישער
nsn איץ איו געװארען צוקואכען

* י

H י

”S 1 שון ־»לופ1 t(
 ער־ םו; האבעז ה*רונסםען ד• *ז וױיו

 נענלױכש נ־ט *ליין »ן דןודענם שטען
 די װענזןן נעטראכט דט אױך אש־לו או]

 אין סטרייק ‘,נענעיא * פון נמגליברײטעז
 בי׳ױז ז״:עז און א־נדוםטריע דדעס רן־

 קאדױ « *ינאנ׳זירען צו געץעז אױבע;
 נארמעגט* אץ סמיייה־טורעל ניסטישען

 דרעס״ הונתיט עטלימ ד־ט כענטער
זייע־ שין פיט־ילו* דער נױט און טאכעי

 און ט־״דט אנדעיע פון נאװײרים דע
יראפעכיעס.

 א־ן האט ױנ־אן דרעסדאכער די װען
 אין םט־־״ה נענעראל דעם :ערופען 1923

 וועלכען אין און א־גדוטטריע דרעס דעד
 אין אראפצונעדעז נעלוננען א־הר א־ז עס
 סםרייסער, טוייענט 18 אן ב*ז שעפער די

 צו־ םטרײקער צאהל דיזער שאר ז־ האם
םיי־ פאדיע״דענע אין הארם 23 נענרייט

 קאםוניסטען די שטארט. דער שון לען
 בא• גענוי ערשאהרוננ פון אלזא, האבען,
 דאיוי פען .האלס װיפיל וײטען דארשט
חז פאי האנ/»  טױזענט םוםצעהן אחןר מ

 זיי װאם אבער, פאסט, דער םשרייתער.
 בלויו ערםאהרוננען, זייערע ם־אץ האבעז,

 װאם הןואם םיר *דער דרײ צומנויי^ו
 םיר ניז דריי » אדייננעמען טױם העגןן

 אלזא נאוױיזט םםרײקערם, טויזענם
 אויוי האבען קאםוניםםען די אז ללאר,

׳כײנוט פײז :o r איי־ זייער אין נענלוינט 
 זאגע• תר *ז און םטרייק נענראל מכעם

 זייערע׳ מיט סטרייק געגעראל גאנםער
 איז םטרײהער טויזענם 10 מבלאפטע

 סאר “*נשסעי ניםרער » tmw נצויז
ציועסעז. *ובליםיטי נ׳עלאסגמ ןיימחנ
 נארניט חאבען קאםוניםטען די אז

 סטרײה » םיחרען צו געהאט זינען אי/
 אר־ צו בלוין נאר נאצעמםים די
 ױנ'«;־לייט די t«w קיםף » נ»גי)ירען

 דער נענען און סרייד דתס ל»ם אין
 אינ• דער פון ױניאן םאנער דרעס סער

 בעםשען אם חיר באװײזען םעתעמזגאא,
 הא• שצםוגיםםען די יואט םאח«ח»ען די

 זאנענאנ־ דיזען אין אװיסנעשטעלט נען
 זײ װאס צלץס סטרייה. נענלו־אל טען

 ־שןה׳־40 « געווען איו נאפאחןרט חאמה
 נאלעבא• די אז אח א^כייםם־ײאד דינע
p חאכען נים זאןען טים p דים־ צי רעכט

 פאחד דיזע ארבײםער. די ז
 לאנג שױן אבער דאך הזיסםיחנן6 תננצן

 אויסנע־ וײנען און טרײד דרעם חגםו אין
 מאכער דרעס דער פון וקווארען סעטםם
 םטרייס נצנעראל אייזר װמהרעגד ימיאן

 פאדערוננען ריזע פאר .1923י*חר/ אין
 כא־ נישט פאםוניםשעז די ד^ך האגן

 םםרײס. שום קײן ^ורויסרושעז ד»רפט
 םרי• םון עקזיםטירט שוין דאר 1חאבע ײ1

 חאכען אצזא, ,t»P זיו א פאר וןאוס וזער.
 נאדיננונ• םאר סטרײס » אײיםצןרוםעז

m לאננ שון שוין עהזיםםירען ווןפצמ 
pH ־■ טרייד. *.ינעוױסען

 געהאט זינען » אפשר נאר וואלם ום
 דער םיט םטרײס נןנעראל א צו^-דופקן
n» אז him נױטויענ־ איז םםרייה 

j נײע אחיםצושםעלען םאר נישם 
 צלםע די »ז דערפאר גאר שארערוננען
 און איינמפיחרט זאצעז פטחןתננען

 וױרקצימן דעם אין trim דורמצפיחרט
 ירעס• דער אין ארנייטער די פיז לאב׳מ

 םטריי• צו און קעםפעו צו איגדוסטויע,
 נאדינטננעז די אריינבחןגנצן םאר י»|
 אזוי-נאך און שזפער ניט־ױניאן די אין
 כאדיננונגען ױניאן די פארזימרעז צו

 ױניאךשעפער. יי איז ארגייטער די פאר
 האבען ארזיס, אנצר «יף שםעלט עס וױ

 זאגענאנםץן דעם אאםוניםטעז די דאד
 דיזןן סאד גערוםעז כיט אםילו סטרײק
 סטרייק זיתר זיי װאלםען ײייצ »מס.

 די דירגצוםיחרען צוועי) פאר׳ז מו־זפען
עי אלע איז נאדימוננען מי  יונ־ צו און ׳

א יאניזירעז דיוני מפעי, די;ינ  ײאלםזןז ׳
 נענע• אויפנענעבען.זייצר גישט ד*ו זיי

 דעם נאר םענ עםצימ שויז ששרײה *
 םטרייק זאנענאנטען דעם חאמן ־־

 זיי וואס דעדפאי בלױז
 נעםעטעצם ,t»«P 1”«י יײ ײי ,

י 300 יײ« י ײי אינדום־ •ו איז ׳
ממר עהייהט־רם or ײא■• ®ריע 2,500 ו

 באדיי־ • פאר װאס ײייצ דעסש««ד.1
 ױכיאנייידזנג רזנר פאר האמן trr טענ

»o rn  o r פון ספסצען דאס סרייד 
 נאר בצײנןן םרייד איז זחנז *“

פ גים 2ססס, ־ ט מי מנ  מ
im אזעל״ דאם נימנן

 איגזארע ײי
אויוי

 די נאכגעבען ניט װירען יטעפעד 2.000
 דעװ^אוציאגערע די װאס םאדערוננען

 בכאא רוילען און פאראאגנען סטרײהער
 רעװאאוציאנערער דער טיט סעטאען ;ים

 ניבעז װעז זײט ? ױניאן אפאדציאנס
 אן *רעדינען װאס האטוניסטען, די דאס

 א אויןי קאאסענהאםוי, אנט״שלאבענעם
 עטאיכע באויז :אך סטרײק גענע־אא

הא־ זײ זואס דערםאר באויז קאטפה־טע:
שע־ 300 מיט געםעטעאט כאוםחטט כען
ט געסעטעאם נייטט און פער העכער סי

יטעפער. 2.000
פרוא־ םינוט אײן אויף איצט ראטיר

 מעטאדען די פאנאנדערצוגאידערען װען
 סטריײן־םיהרונג, האםוניסטישער דער פון

 װירקאיכ־ דער אין האט װער און וױפיצ
 ש&{(ר די זײנען װער געסטרײקט, קײט

 •ראטעקטיװ דרעס אזויגע:א:טע די און
קאמוניס־ די װעאכע טיט אסאסיאײשאן

 דאס האבען אדער געזאאט האבעז טען
 גע־ זאגענאנטען זײער געשעטעאט -נעבאך
 דרעס־אינדוס־ דעד אין סטדײק געראא
טריע.
 זײ אז באהויפטען, קאםוניסטען די
 סטרײקער. טויזעגט 10 געהאט האבען

 זײערע אין אנגעגעבען זײ האבעז אזוי
 געדרױןט בעורען זײנען װאס סטײטטענטס

 דער צײטומען. ענגאישע מײסטע די אין
 זײ טוט װאס בוזים־םרײגד, זײער ״טאג׳/

 זײ האט נישט, עואח קייז באמטיםט•
 אדער דרײ א װי גענעבען נייצט מעהר

 מא־ דרעס די סטרײהער. טויזענט םיר
 דער םון מעגעדזשערס די און ױגיאן כער

 אסאסיאײשאן מאנוםעקכדטודערס דרעס
 טויזענט װי געגעבעז מעהר ניט זײ האבען

םז/ די סשרײסער. הונדןןרט 12 ביז ײ ט  ״
 דעם םון צײט גאגצע די זיך האט װעאכע

 זײ צו סטרײק דרעש קאסוגיסטישער
 אוםיארטײאיש םאאמםענדיג םארהאאטען

 םטײט־ זײערע אאע געדרוסט האט און
 סטרײס, םון אנחויב אין זואט מענטס,

 גאסען־טו״ זײער פון אײנדרוק אונטער׳ז
 סטריײ צאהא די אפנע׳שאצט אויך טעא,
 גאר טויזענט. םיד ביז דרײ אויוי קער
תז  גענויע נעמאכט האט ״טײמז״ די ו

 קאםוניםטי^ע די אין אוגטערזוכונגען
 ראטיםיקא־ די וועחרענד האאס, סטרײס

 ״אגרײ ר«אמוניסטיעען דעם איבער ציע
 אין אז םעסטגעשטעאם זי האט מענט״,

ט זײנען צוזאמען האאס אאע  אפגע- ני
 מענשען. טויזענט קײן געװארען טשעהט

 מאמעגט דעם אין אז בםירוש, הײסט דאס
 כא״ סאמוניסטעז די ‘בײ האט עס װען

 םון ^ןטימוגנ העכםטע די הער^ען דארםט
 גרוי• דעם איבער ױבעא און באגייטטערוננ

 חגרגרײכט, האבען זײ װאס ״זיג״ סען
 צױ געקאנט נישט קאםוגיסטען די האבעז

 סטרײ־ טויזענט גאנצע קײן זאםענתראצען
 קאםר די װאס אםת איז עס אויב קער.

 גע־ האבעז זײ אז באהויפטען ניסטעז
 אדער סטרײתער, דרעס טויזענט 10 האט

 עס װאס דאם זײן אטת אפיאי זא^ עס
 קאמוניםטען די אז *טאג׳/ דער זאגט

 טויזענט םיר ביז דרײ םון געהאם חאבען
 אין װאס עס קוםט װי «א סטדייקערס,

 םון ראטיפיצירונג דער םדן םאםענט דמם
 חאאס אאע אין זיר האבען אגריםענט דעם
 דער פון אונטערװכונג נענויער א אױט

טז/ ײ ט מט ״  טוי• םואע קײן געפונעז ני
? מענשען זעגט

 אדער אחיעעתוטען אאזא, זײנעז, װאו
ד חאבען װאו  צעגעגדא־ די אהיגגעטאן זי

 עס װעאכע פיז טטרײקער טויזענטער רע
 קאסוניסטישע די דערצעהאען צו ווײסען

ז *ײטונגעז י ארויכחעצפער? זײערע י
 האבען װאס מענשען אאע אפיאו ווען

 סמרײק קאםוגיסטישע די אין געפעען ?יך
 דחנס• נאויז געוועז האבען זאאען חאאס

 דעם אין קאםוניסטען דיי חאבעז מאמר,
 סםרײק־בא״ זייער םון מאסענט העכסםען

 צוזאםענשאע• נעקאנט נישט נײםטערוגג
 איצט סטרײקער• טויזענט װי מחר יתן
 ov נינדדרעםםאכעי ׳וױפיל הײס וחנר

 קנאפע די צוױשיו נעפונעז yt האבעו
 קאםוגיסטייטע די אין םענשעז םויזצגט

 אײ• גוטע די אין אםאא, סטדיית-חאאם•
 נעשעםט כאוױירים די זיד האנעז ״«ח

 4צוזאםע רופצן וײ אז צוצוגעבען אפען
 אנדערא ®ון אנחעננצר און ארבײטער

מ ײ ן זאלען די יןי מ מ י  אץ י
 די זייזװיטוועגאו• •אר .סטרײסעז״
 i»P די 1« אוגםאכם די איז שוואמייט

מד זיי וואם שאנ צז חיינט םתםנײ

י ״ ־ י ף צ ו ע ע ^

 די פאר חײנט םםריײןען צו און טען
 מארגען װעט סען אויב און דרעסטאכער

 צו רוםען זײ װעאען דאיפען וױו־ער
 די םאר םאריערס, די פאר סטדײקען

 אנדערצ פ״אע םאר אדער קאאוקמאכער
טרײדס.
 גישטיגע די אויס אאזא, זעהט, אזױ

סטרײקער. דרעס האטוגיסטישע צאהא
 םעהר :ישט עס 1אי וױרקאיכקײט דער אין
!שטרײקעי אהן סטרײק א װי

? שעוער די מיט עם האאט װי איצט
 צו שװער זערד זיר איז צײטונגען די םון

 מ״ס שעפער צאהא אטת׳ע די דערװיסען
 כאוםיעט האבען שאםוגיסטען די װעאבע
 ױאס דעם טראץ זוײא סעטאען. געזאאט

 אדורכגע־ שױן האבען האטוניסטען די
 פרינציפ אםאאגאסײשאן זײער םיהרט

 זײ האבען אאע, פאר ױניאן אײן פון
 אײ־ דער םאר פיהחןר צעהנדאיגער אבער

 זאנט זײ פון אײנער װאס און ױגיאז, נער
צװײטעה דער אײקענט
 זיך האט צײטוג; יעדעד אין אז אזוי

 ^זא אנגענעבעז אידערס זײערע םון יעדער
 הארץ אײגען זײן װיפיא שעפער צאהא
 אי;־ באנית איז עס און גענאוסט. האט

 ר״כטינע רי ארטסצװעפינען טעגאיך
 וױדערשפ־״עכי- זײערע פון שעפער צאהא

אגגאבען. גע
סאמוניסטען, די םון ױשר פאיץ דער

 שוין שעפער, 257 זײ גיט ״טאג״ דער
 געהע* װאס שעפעי 125 די מיט צוזאפען

 פראטעק־ דרעס זאגענאנטער דער צו רעז
 זי־ זײנען פיר און אסאסיאײשאן. טױו
 קײן זיכער זײ טוט ״טא:" דער אז כער
גישט. עואה

 עס װאס און װעד זעהן איצט אאמיר
 אסא־ פדאטעסטיװ דרעס דאזיגע די איז

 אפאזיציאגס- די װעמען מיט סיאײשאז,
 ־טוײ40 דעם געסעטעאט עס יהאט ױניאן

 דרעס דער אין סםרײין גענעראא זענדיגען
 אוכד די זײנעז עס װער און אינדוסטריע
 קאםױ די װעאכע מיט שעיער איהענגיגע

סעטק<,. געזאאט שוין האבען גיסטען
 געװעהנאיך איז וועאכער ״טאג״, דער

 עס װאס אינםארכױרט אויסגעצײכעגט
 אין און קאסוניסטען די כײ זיד טוט

 נאך האט ױגיאנס, אפאזיציאנס זײערע
 שוין שםרײק דעם בעםאר חדשים עטאיכע
 די צוױשען שדוך דעם וועגען גערעדם

 און אסאסיאײשאן פראטעקטױו דרעס
 אפאזיציאנס״ױניאן. האסוניסטישער דער
 דע־ בי< האט אסאסיאײשאז דיזער םון

 ניט קײנער טרײד דרעס דעם אין םאאט
 כמעט איהר םון האט קײנער און געהערם

 קאםוניס• די װען ערשט געװאוסט. ניט
 דע̂ג רופען צו באשאאסען האבען טעז

 דעם אין טטרײק גענעראא זאנענאנטען
 אסאסיאײשא; דיזע האט דרעס־טרײד,
 םון פובאיסיםי באקוםעז צו אגגעהויבען

 פון און פײפעדס, קאמוגיסטישע די
 זיך זאאען האמוניסטען רי כדי ״טא:",
 די און באריהמען צו װעמען טיט האבעז
 סע־ א װעגען אפצובאאםען װעאט גאנצע

אסאסיאײשאן. אז םיט טעאמענט
װא־ םון װאוגדערען זיו װעאען סן א

 םרײנד־ אינטימע m זיר נעםט עס נען
 דער און קאםוניסטדן די צװישען שאפם

 אסאסיאײשאן. האנטראקטאדם דאזיגער
 אײנםאכע. גאנץ א אבער איז סעשה די

 זאגע־ דאזיגער דער םון •רעזידענט דער
 געוױסער א איז אסאםיאײשאן נאגטער

 פןן שװאגער א איז וועאכער ירעס, מר.
 םון םעסרעםאר דעד און חײםאן, אואיס
 באקאגטער א איז אסאםיאײשאן דיזער

 געורען אטאא איז װאם אראנסאז, .םד.
 סי-יפף קאמוני&סישע* דער םון סעקרעטאר

 באקאנ• א און איג עדױקײשאנאא ױניאן
 טרײד קאמוגיסטישע די \אי מאכער םער

 דער װאס אויף זאה א — תרייזעז ױניאן
 עטאיכע טים שוין חאט ״םארווערטס״

געםאכט. אױםםערקזאם צוריק חדשים
 צװישען איז אאזא, זעחט, איחר װי

 איאזיציאנס״ױניאן האמוניססישער דער
 •ראטעקםיװ דרעס דאזיגער דער אוז

 נאהענ־ זעחר א םאראנען אסאסיאײשאן
 אאע זײ אוז םאםיאיעןמעםײנשאפט מע

טחותנים. גאחענטע גאד זימען צוזאמעז
 וועגעז גערעדם חאט *טאג״ דער ווען

 נראטעק- דרעס דער אווישען שדוך דעם
 קאסזנישטײ דער און אסאסיאײשאז םימ
W דער־ ער חאם ױגיאן, איאויציאגס 

 האם אסאסי^ײש^ן חוזיגא די אז סאנט
 לױס1י וױיכײחנזידעגט םײרטע^ 175
 דראס איבער׳ן אוימזעדמר ניח גםאז<חא

 איגטעתעשאגאצ חנר בײ דעיארטסענט
®״יי״י”  אפע- אז *יייי חאט יינ^ז, ״

י ^ י ״  םון םשערליים שאפ די 1« ®
 איז אינדוםטרין דחנס און קצןימ דער
רעפארםער חנם «| אנוחמןגחײט דער
m דצ& באשולרינם ,טאנ״ פי|  •<mm 

 נאוסווםטזינינן
לעגדזשם

די י*ס

M±

J מצמבערס. דאתן א כאטש fln 
א איגענעכען ח^מ ״טאג״ םון טער

 _ שאו דיזען װעגען נאריכט נױעם
 כדט אכער חאט עד מיםימ. צײט

 ארויספא די דרמאנט גיט װארט
 און האכמאן װײכדפרעזידענט םון

 ס און חױם עד נאר שװײגט ״טאג״
 צאח^ ריכטיגא די באװײזען צו געסט
אםאסיאײשאן. דאזיגער דער םון »ער
 װײס-נ אז דערםאנען צו װיכטיג איז

 טשאאענ דיזען חאט האכםאן זידעגט
 ע גאגצער חגר אין װידערחאאט אויד

נרעסע. אישער
אצצ, חאכעז סאסוניסטען די װען

 םעטעא זײער װעגען געטומעאט װאר
 אראטעקטי׳א דדעס זאגענאנטער דעד מיט

 נעשרי• ״טײמז״ רי האט אסאםיאײשאן,
 ’פאד>׳; חאט רעוארטער איהר וחנן אז בעז

 װאס םירמעס די םון נעמען די אאנגט
 דרעס ז^וגענאנטער דער צו באאאננען

 ,ד* חאט אסאםיאײשאז, פראטעקטיװ
 '** ארױסצוג? אנטזאגט זיך אסאסיאײשאן

 5 ד*ד איז איז דאס אט נעםען. די בען
 םיט אסאסיאײשאן דרעס די װירקאיכקײט

געסעטעא^׳ האבען קאמוניסטען די װעאכע
 אנצו- מויא האט װעאכע ארן סטרימן א

 טירמעס די םון :עכילז די געבען
 האטקײןפי םען אז זײן. צו באאאננען

 קי אגגעבען ניט אויך כיען קען מעס,
נעטען.

הא^' אסאסיאײשאן אן אויב װעא,
 :ישט אורזאבען געהײמע װעאכע :אך

 זײע פון נעמען די פארעפענטאיכען
 פא צו שויעי זעהר אבער איז טעמבערס

 :אהױ ױאט ױגיאן א םארװאס שטעהן
 עr געסעטעאטע סארמאגט זי אז טעט
 געטען די ארריםצוגעבען מורא האט

שענער. דאזיגע די
 אז כױר, װײסען ערםאהדוננ םון
 זײן נוחג םאא אאע זיר םאעגט ױניאן

 %ד פענטאיכען1םאס צו שנעאסטעז אם
&יטװעאמחי^אט-  םעזםוןשעפער

 אנגזו םון געםעז די ספעציעא סעטעאט,
 דעדס• האט זי װײא שעפער, זעחענע

 י אײןי אײנדרוק אן אויסאיבעז געװאאט
 ז*' זײ אז שעפער נישט־געסעםעאשע

 אגנעזזן םיאע שעפער, סיאע דאיש זעהז
 געצײאו;; זײנעז מאגרפעסטשורערס נע
 *? און ױניאן דער מיט סעטאען צו

 Jgm,ניט זיר זאאען שעפער איבעריגע
 סאםוניסטען אונזערע • באויז עקשג׳ען.

 צו זיך שעמען״ און מורא האבען
 םי_ שעאזנר םון נעםען די עםענטאיכעז

 געסעטעאם. כאומרשט האבען זײ װעאכע
 צ״טונג טרײד די װער״, ״װאומענס די
 1* שרײגט אינדוסטריע, :יחגא דער םון
 װאך םאריגע האבען קאמוניסטעז די װעץ

 ,נע חאכען זײ אז םטײמכיענט א :עמאכט
 nt חאט שעפער, 352 םיט סעטעאט

 קאםוגי די םון םאראאנגט יעאארטער
 פון נעםען די אנגעבען זאאען זײ אז טעז
 געסע• חאבען זײ װעאכע מיט שעפער די

 דערױוו האבעז קאמוניסטען די טעאט.
 מערהװירדינ! ״אא״. א מיט געענטפערט

 עס טאקםית סאאידארישע א פאר ײאס
 רעװאצוציאמד אונזערע צװישען הערשט

 זאנענאגטער זײער און ?אמוניסטען רע
 ביייי *סאשיאײ^אן. פרדאטעסטױו דרעס

 ךי םארעםענט^ימן צו מורא האבען דע
 באאאנמץ װאס שעפמר די םיז נעטעז

 wJW ױי מים האבען װאס אדער זײ
 ־י• כמףאח אײגענע די וױדער וױיא טעאט,

 נעםעטעאטע קײן ניט האט מען װעז
 נזד די אגגעבעז גיט אויך טעז <«עז יער
 קאםוניש• די באאעבאטים. די םון םען
 אחן טטרײק א געהאט אאזא, האבען, טען

 בא• אחן סעםעאמענט א און סטרײקער
אעבאטים.
 דאך באדאדפען אםת׳ן דער איז װײא

 קײן ניט אײגענטאיך קאםוניסטען די
 וואס סעםעאםענםס. קיץ אח שעפער

 אין טראבע< ביסעאא א איז דארםען זיי
 םאנםאג וי«ר, א מאא אײז מארקעט דעם
 צווצקען •ובציסיפי פאר פריח, דער אין
 װײטעחנן א פון אגשםעצ באויזעז א און

 סטרײס״ױשסע׳ס. זײצחג םאר סמרײס
 אחנס• 50 וױכטינער סך א איז זיי םאר

 געםעטעצי־ 100 אייחנר כאװײרים םירטע
 םאנמאגדײ אעמר*ימנ יי שעיער. טע
 נזנרד וועראן זואס דעםאנסטראציעס גע

ר פון און קאםוניסםען די ®ח פעז  ת
 תאבען ליג עד'ומײשאגא< ױגיאן טרײד
̂ו םאן צו וועגיג אווי •וגקט  דחנגד א םי

 סיט םאן צו חאבאן ױי וױ סטרייק מאכער
̂ווקםאכצר, * עםוואס  אחנר םאמארם פא

 א איו עט סטריי^ אנדעחנז אן
 ip פאר דעטאנסםראציע ניםטישע

 א צוחנמז, און ציאאו םיאחנ
 דעם אץ חנםאנסטחיצ'! םישע

 אאאזי איהרע םון רעם
איחרע «יר
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דאם םעלדעט «י וועלכען אין נציתר
. :ן^לנענדע

שציכ־ און אזיסמרען װעלען זײ )1
 װאס קסםסצייגס ומאכען איתענד סען

4װאח(« די סיס ש״כות א ד,»ס
 חוס אין נרײם זיק ותלען זײ )2
 סאם־ שציננתן «ו װאחלען די םון ט*נ

 םעטגער׳ם א אנבאצאננט װאס ^י-נטס
 <*m איתעגד אדער שםיםען, צו רעבם

 י1»וי םמסנער א שנמרען צו פארזוך כען
 |”י אפנענע! פון אופן אוםגערעכטען זא

שםיםע.
 יר דער פון סעסנערם די אוש )3

 דער טים האנדצען קענען זאלען יאןנ
 אדרעסירען זײ טעגען דירעפס, קא״־טע
 וועצ־ אירגענד צז צױשריפטען זײעחן

 100 אין ססםיטע דער םון ט־טנליד גען
 קסםיטע די .1403 רום עותנױ, טע5

 םאגטאג, חירינג א אפהאצטען אויך ותט
 נאכפיטא:, 4.30 םעבתאר, טען18 דעם
 תאונ־ אין םסריט, טע16 װעסט 3 א׳ן
 פערזענליך אויםצוהצדצן אום רום, ם־ל
tru װילען װאם יעניגע די m .T t צז 
 צושרישטעז, אלע ^טפלייגט^ כ׳ט ןײ

 זיײ רעסאםענדאציעם אגן סאטפלײגטס
 נעהאצטען װעלען זײ און װילקאמען נען

;עתיים. צוערען
 הא־ דער פון אינתאלט פולער דער
 םאחגפעננך. ותרם סטײםטענס טיטע׳ם

פרעסע. דער אין איכט
גום־ ותרט באריכט װאגדער׳ס בר.

געדדיסען.
:ב^־יכט םעגעדזשער׳ס גענעראל

 צוליב אז בארינטעט :אגלער נד.
 אינדום־ דרעם דער אין ם־טואציע דער
 בארינסעז צז זואס וױיניג ער האט טרי

ר ע י - ^  חח א סיטואציצ, ללאוה ו
 א««חאי־ וועט זיאך געקםםע אז דעם
 נעםיינ־ דער פון סיטימ א tnrir טען

 1פי מו׳פםעהעגד קאםיטוג שאשםליכער
 די און ימיאן דער םון םארטרעטער
 trim אםאסיא״שאגס, םארשידענע

 ניט די ספצו׳פ<»<«) א«ױ װי פלענער
פראדומױאן. ױגיאן

o דער זוענען m נאדיכ־ םיטואציע
 די גאריבטען.«ן די לױט אז cr טעט

 זאנענאנ־ דעו איו צ״טוגנען טעגל־כע
 נעענדמם. שױן טםרייין נענעראצ מער

 אי| ממסצדק trap קאדוניםטען די
 האבען זײ- אז צײטוננסן עגנלישע די

 וחנהרעכד שעפעד, 300 אפנעםעטעאט
 מעל־ פרעם קאמוניסטישער .דער אין
 םיט געםעטעלט האנען זײ אז זיי דען

 זיי איז אםת חןר פירםעס. 100 בלױז
 אוםגאדײ* אן םים :עםעטעלט האבען

 <זאנםראקם*ר^ w«>p צאצ טעכדער
ווערסמ. ס״ן נים האבען וואם

 וועלכי טים אטאםיאײש^ז, נײע די
 איז תםקגתלנ^ ה*בען האטוניםנמן די

 חיײ לואים פון געווארןן ארנאגיױרט
 «חנם, םר. מוױסער א שונאגע*, דאנ׳ם

מד חנר ארא*.סאז. םר.׳ א nrru* איז  מו
ר פון םעקרעםער זענער  יזגיאן סרייד ת

j< עדיותיישאנאצ r זאנענאננמ דימ 
כא־ וי אז זיך נאריזזםט אםאסיאײשאן

WPHPTOWW
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ך שאלט ױ אויו*, ניט *יי  עדעליך ו
,טעמעני־ אידישער דער צו איז אלץ דאס

צייםונג?
 אקוראם ץגי׳פט Dip אײך דעדדאנט

פ אױוי פלדיועז ,בצוםינע״ די וועכעז ע  י
ײז ארבײטער f .םאנ״ חנם ריגנ׳
אתגמרשייד, »ן פאראן איז er אויב

 ׳טםירען דארט וואס דער, בלויז דאם א־ז
 דא |1א זשותאצען נאציאנאליםםיזמ עס

ד נידעריגע אדב״ט שםוצימ דיזע טוען  ו
*ען־קנענט. און גענאטען

*u l.: '״»׳ ״. ■ tw דיזצ און ioiw in די דאם מצח׳ן 
 1וסצ« זײ או ריג^ ארנייטער lie םיהרער

 0לא״ און .שיטנל״ דער פון אוחנקנוזזן
 M>m אנרעחו, סאר פלא׳ו דעם םריי

 אינ־ די האמט שינען אין נישם .ויעאמן
 וױיסם און קצייסנל״. » פון טעתםען

 פצייזעל־זזאסער דער ותגמן פאר איזזר,
 — ? trsMo צאדינ «לאץ דעם ד*ס מיצ
. םאי .  אוםסארטיי־ ברייטהארצינע, די .

מ t קאםוגיסנמן• אי׳
מן צוס  פאראו גישט נאטת איו זינ

ײ  איצס שיעור. 1ן|
ד: אין װאם א״

orts/ov טיטנצידער, הונדערטער םון 
 נא־ װרקלינקייט דער אין ותזירענד

 אונז איז or וױים וױ אויוי זי, שטעווט
 אוט־ אן פון אויםצונעפינע), נעלוננען

םיטנלידער. צאל כאדײטענדער
 דע־ *יקעט תאטוגיסטישע לעצטע די

 ט5צ באריכט םיין לוים םסגסטראציע,
 נעװען איז דיחמטארם, אײ באארד
 זאנע־ זיתר זוי ,שיאסקא״ אזא ■וגקט

 וזא־ םיר אזן סםרייה, נעגעראל גאנסער
 זיך פיהלען צו אורזאך הייז דערזם מן

באאוםרו־יגט.
 בר. טאכט דריױו ׳טבת דעם יתגען

 דעלע״ די צו אפיעל שטארסען א נאגלער
 בא־ איהם אין זיד זאלען ןיי או גאמען

 זײעחו אויפאםדעחון אויך און טײלעע]
 טאן צו מיטכליחור באארד עקועקוטױז

 אי̂י tn ויי זױיזט ער ועלבע. יסם
 העלפען צו זוינטיגקײט גרויטער דער
 דראױו דייעז מאכען צו נרעסלאו בר.
 אז איבערציינט איז ער ערפאל^ אן

 װי אננעה! ואל דריױו שבת חןר װען
 שטארהמ א האבען עם וועט געהערע
 דאם אינדוםםריע. דער אןיוי װירקוננ

 באארד דעו פון םייגמג די אויך איז
 דערופ האנען זיי או) דירעתטארס אוו

 אז לאקאלען, די צו װארנױ״נ א »שיתט
 זײצר ערפילמן ניט װמל׳א וײ םאצ אין

 ל0צ נענינענדע א צושטעלען און פליבט
 דעם אין ז_יך גאםײלינען צו םיטגלידער

 זיין באארד דזשאינט דער װעט דראױו
 אויפצונענען. דראױו דעם נעצוואוגנען

 ױעלען לאחאלען די אז דערום האט ער
 ײעלען און אנס א־ן ערנםט iron עםי
 דעם ןואכען צו מענליכעם אלעם טאן

עדפאלנרייך. דראיװ
 גריןי א’ ארױסנזמןקט אויר האט ער

 אז פעלדענדיג אגצנטען ביזנעס אל׳ו צו
 ומסאלט׳ע om זײ פון איי»ר יעחור
trim פאטראלי־ פאר פאראנםװארטליך 

tri דיםטריתטען זייערע פון שעפער די 
 סא־ שרייוױליגע די פון הילי םיט.זשר

םיטעס.
נאנלער, גר. אנאגםירט שלום צום

 נוי־ די געוואושן :עמאבס זייגען or »ו
 װאהלען די םאר; אראנדזשםענטם טיגע
o 16 שנת, פארקוםען װעלען װאס pטען 

d 19 דינםטאנ, און pםעברואר. טען dv 
^ אױד ותט א א ם m מ m ציײ די אין 

truio צו pyt«o םיטנליpדינם־ אז ר 
 t״p tPm ערלױבט ניט om טאנ

 אוםשטענדען, קײנע אונטעו־ *ווערטײם,
נרויםער א פאר כמנליך םאנמ *ו אום’

 נאױנט סינגאמווסזי׳פ
 אלװמלפלימו פונ׳ם מנען

אײת»ס איסםערז *ין
 האט פעבמאר, טען10 דזןם זזגטאג,

 אנמריקא־ פוג׳ם קאםיטע עקזמקוםיװ די
 צו חוסעושאן א געגעבען ״ארט״ נער

 אלװעלט־ פונ׳ם פארשטעחמר דעם עהחנז
 סיננאלאװסקי׳ז, א. דר. ״ארט״ ליכען

אמעריקע. אין גאסט א איצט איז װעלכער
 הונדערט העכער בײגעוומן זײנען עס
 םון שיכטען םארשײדענע פון יערזאן

 יארק. גױ אין איגטעליגעגץ אידישער דער
 דזשײקאב דזשאדזש געוועז איז טשערמאן

 ארױס־ זײנען באנריסוננעז סיט •ענקין.
 ד. דר. מאסקאװיץ, ה. דר. נעטראםען
 דער פוז פאליאקאװ םרײנד יצװאװיטש,

 םח מכתם םרײנד און אינטעתעשאנאל,
 האמןן צװײ לעצשע די רינג ארבײטער

 םאראײ־ די פון נאטען דעם איז גערעדט
 רינג אדבײטער אין געוחגרקשאפטעז נינטע
 אאץ, טאז צו םארשפראםזז האבעז װאס

 אזן געצייג פאר פאלסס־קאםפײן דער אז
 אידילן רוסישע די םאר רוײםאםעריאלען

 פארלויף אין און ערםאא; אן האבעז זאא
 מי־ א װערען געזאמעאט זאא יאהר 5 פון

- • דאאאר. איאז
 סינגאאאװסתי א. דר. האט נאכדעם,

pj צוױײשםונדיגער מייסטערהאפטער, א 
אא־ װירטשאפטאיכע די נעשילדערט

 אידענטום אײראפעאישען דעם פון
 אץ •עחספעקטיװען די ה^יג^צןךטאג,

 *ארט״ םונ׳ם ראא די און צױןונםם דער
זיך האט עס און סראצעס. דאזיגען אינ׳ם

 בא־ צו פיטנאידער אוגזערע פון צאא
װאהאען. די אין זיר טײאיגעז

 בא־ נאגאער׳ס בר. דיסתוםירענדיג
 אז אנטאניצ ברודער באםערגןם תכט,
 נים צד אוגזער האם סיינונג זײן אױם

 אנבא־ װאס פובאיםיםי •גענוג געסו־אגען
 וואאם עס .םיטואציע. דרעם דער אאנגט
 זאאען מיר *ז ראטזאם מװעז דעתם

אגענם. וובאיסיסי א אנשםעאעז
 סיר אז דערויוי, ענטפזןר נאגאער כה
 קרי״ צו מעגאיכעס אאעס געטאן האבעז

 נעןוען איז עס ׳,ױבליםיטי זויםיא געז
 דיםקוטײ אז אױך ערקאערט ער נױסיג.
 דיזער וועגען האכמאן בר. םיט רעגדיג

 נעהײסעןי איהם ער האם אגגעלעגעטזײט
 ‘ווע אראנזשכממטם גױטמע »אע םאבעז

yn פובאיסיםי. גויטיגע די קריגען
 ווערט באראםונג גרמדאיבער א נאך

גוטגעזדיסען. באריכם נאגאער׳ס בר.
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 אין ביאד קאאאסאאע א באקוטען״וױרקאיך
הינזיככתן. אאע

 דר. זא;ט — ררסאאנד איז באויז ניט
 אי• אאע די אונםער געהען סיגגאאאװסקי

 אײרא־ טזרדו נאנץ איז נאר ירנסות, דישע
 אידי- דעם אױף זון די אונמער געהט פע

 םאקם א איז דאם האנדעאס^מארש. שען
 חד צו ניט שיױן אוינט עס ותאכען ותנעז

 אט דערוױיזעז צו אום נים און באטירען.
 אכיע״ קײן געקוםען עס ער איז אםת דעם

 םלאנע אײנצינע די איז איצט ריסע.
עדי װעגען נאר אעבען אידישען איג׳ם ײ : 

 אידײ דאס אויםצובויעז אזױ זױ םארםען
 יסודות. :ייע אויף וױרטשאפט־אעבעז שע
 צו זוכט פראגע תארדינאאע די אם און

 פאר־ װאס ״ארם״ דער פאחגנטםעדעז
 םיט אד5׳ היאו*, ניכע מיט ניט זיך געםם
 אויסזיכם אן האבען זאא װאס היאף, אזא
 דער האט איצט ביז צוקוגפט. דילר אויף

 נײע פארנעכתז צו געיטטרעבט ״ארט״
 הומט אבער איצם פאזיציעם. עקאנאכישע

 פאע־ פיאקטישע רײע א מיט ״ארס״ דער
 קאנ־ סון סיסטעם גאנצער א סים נער,

אונטעינעפונגעז. וױרטשאפטאימ קרעםע
 ווענען דערצעהאט סיגגאאאװסקי דר.

 אין ״ארט״ םולם פאפואאריטעט דער
 םים עס איאוססרירט ער מזרח־אײראפע.

 איז יאהר דרײ אעצטע די פאר ציפערען.
 צעגטראא־םאר־ דער פון בודזשעם דער

 םויזענם 903 געוחןן בעראץ אין װאאטונג
 אטעריתאנער דער האט דעם פון דאאאר.

 דא- טויזענט 265 בײגעטראגען דזשאינט
 באקוםען זיך האט איבעריגע דאס אאר.

 צענם־ אין אתאניזאציעס ״ארט״ די פון
 פי־אצענם 60 און אײראיע םערב און ראא
^ גוםא. סזרח־אײראפע פון

 ~דער .װעגען גערזןדט אויך האט ער
 אוי^ הוצאות *ארט״ די גוון שנארזאםתײם

 חגר אזיסגאבען. ארגאגיזאציאנעאע די
 און אתאניזאציעס, 84 םארםאגט ״ארם״

 פולם אויסגאבען איגעוױיביגסטע די
 בא־ וועאט גאנצער דער איבער ״ארט״
 אײגד די pa פראצענט 9 באויז טרעפט

גאהמען.
אנשטאא־ ״ארט״ די פון וואוקם דער

 פראפעסיאנעאער פאר .שואען פון ״טען
 דערװאת־• םאר קורסעז פון אויסביאךוגג,

 הא־ אמשא, פויאען, p* .n אז. pk ®עגע
 טרײד ״ארט״ די אין געאערעגט ױך בע)

 קיג• 1G69 — 1925 יאריור אינ׳ם םקואס
 pK ; 1887 — 1926 יאהר אינ׳ם ;דער

 1928 יאחד ם אינ־ ; 2400 — 1527 יאהר
 נאנץ אין געגומען איגאײנעם .2700 —

 32 ^ארט״ דער פארםאגט מזרח־אײראפע
 אערעז״אג־ 144 *שואען, האנטװערקער

 םך-הנל זיך אערענט עם װאו שטאאטעז,
 רוסאאגד סאוױעט pn פערזאגען. 5243
 האנט״ 15 נעװאועז אויםגעשטעאם זײגען

 ארי• זײנען די פון 12 שואען. װערקער
 חנגי• דער פון בודזשעט דעם אױןי בער
 האבען יאהר דרײ אעצטע די פאר רומ.
 ^ארט״ די געענדיגט פערזאן טויזענם דרײ

 טעכניתום װיאנער אילם םרײד־ססואס.
 עאעה״ די געענדיגט פערזאן 230 האבען

 זיינען אאע און סורסען טרא־טעכגישע
 אאדז איז ארבײט. אױןי אײגגעארדעגם

 איג־ 4 אויפגעשטעאט ״ארט״ דער האט
 dv װאו אעררעךםאברײןעז, דוסטריעאע

 צו אידען םון צוגרײטוגג די םאר קוםם
אינדוסטריע. גרויסער דער

 טוא־ די געשאםען האט ״ארט דער
 איז עס װעאכעד צו תאמפאניע, סוואאי

 מיט צונע׳טטונען צײט אעצטער דער אין
 דער אויך תאפיםאא םזן < דריטעא א

 אױסכעטדאי• האט ״ארט״ דער דזשאינמ.
 טאשי• דורך קרובים־היאף פאר וועג א טען
 ״ארט״ דער רויע־םאטעריאלען. נען,
 אאגד• 12 םויאעז איז געגרינדעט חאם

 םיאך 8 קאאפעראטײועז, וױרסשאםםאינע
 טויזענט 38 פארפאאנצט וױרםשאשגטען,

אױבסט״בויםזןר.
 געפאיים שינגאאאװסתי דה חאט אזוי •

'»p די װענעז צוױיטזג דאס גאך ביאד 
 בא״טטעטיגט ״ארט״, פולס לײסטוגגעז

 אונד-גרע םאך דאטען. טיט ציפערען, מים
 — סיננאאאװסתי דר. זאגט — אױגען
 אידישער דער פיז פראצעם דער פאר יווםט

 ער און עמאנסיפאציע וױרםשאפטאיבער
 אידישע די אז — ער אנדיגט — ואויבם

 דעם דזנרפיוזרען ותט אעמנם־פעחינקײם
םוױ. ביז׳ן וראצעם דאזינען
 באאעחרעגדער צװײ־שטוגדיגער דער

 *ויס• סינגאאאווסקי^איז דד. פון פארטרזע
 שאאגוגג גתיס מים געוואחנן גאהערט
 חארציגע םים ןmmm באגטיט
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 לע8 פזז wm לעבעח־גע גרױסע,
pwp אח m י»רק נױ איז ממ$ןן 
mm שעהנםםער איו חרך געהעו

)1 ײים וון (שלוס
 װאהלען די זיו ipsan *ננעהױבען .

 יא׳ 1אי םןנרואר, טען16 דעם שבת,
10 <ap פאר־ זײנען זײ און ,48 און 

 אין רינםםאנ אעצטען נעײארען עגדינם
 צא׳ באארר רזשסינם איבמרינע אאע

- כאצם.
 צ*צ די נעוועז איז גרױם באזונחנרם

 זיי• עס וואו 40 צןויןאצ אין וועזזצעד
 טוי־ קנאיע געשוםען װאהצען די צו טגן

 צוויי, צאסאצ אין און האםערם, זענד
 מאצ tPotmp צום אס׳שר איז op וואו
 אא?רײטארם דער םון געשיכטע דער אין

 נרויי!! קײן £ארנע<]וםען נ*שם יוניאן,
 *pj זײנעז ?צ?קש*נם די צו און קאםוי
ipdip װי נרעםצר ווצחאצר. 900 סואצ 

 װאחצ די נעורעז אויך איז •אהרען א םאר
 יר ipsaooni דצה איז באטייציגונג

 פיני* ,9 צאקאצ איון 22 צאסאצ ניאן,
o w ,םאראינ־ צר נאװיזצן חאט ױגיאן 

ipvonpo אין o n עצצס׳צאן ipspn 
ipoopnr pa. בריתר ױניאן 700

 די איז צאהאצם איבצריגע אצצ אין
 יעצבצ די כםעם jpnps שטיםצן צןחצ

יאהרצז. סריהצרצ 1אי ווי
 אין װעצעז וואחצצן חײ־יאחרינצ י1 .

povrps i n פת i n אינטצתצשאנאצ 
 םאר־ יוניאן ווארסצרס נארםצנט אײריס
 װאהצצן ponp די אצם pram ׳צרינצן

 dpi אונםער ipowpsiao זײנצן וזאס
 *rr די אין ארגײסצר רי pa תאנטראצ

ipa, די דורך M r שאשי־ טמצראייט 
o אוגטצו אין מע, n פיז סאנםראצ 
 *pnptpssa םוז האםיטע אױטסיידינע אן
 איז װאס .ipfo נ?ז?צשאפטציכ? גע

i סו| jnanps בארוסצן n .די יוניאן 
 אוהר 9 «ח סאיגמוםימ זײמן וואחצןן

 פאר־ אין אנצנד אוהר 9 ביז םןרנענס
psnnp חאצם pa אין n*nao« •דים 

 נרעםטע די יאו־ק. נױ pc םייממז
 נזױוא־ |pop:p:m איז שםינזען צ*חצ

Tt נפפינס oan מ*צ, איןיני־ייענם רען
 «0סא ,אין

האס מראצ
די און ג$0

nt npom אי־ יארפ. ניו 
oripnpf די pdbjtu ארד־ 

אאםיםע אוםצארטייאיש?
>iרןר םים M r no pensao •טשפדצייט

oan סאן. צו ויאס וױינינ נפחאם .
 חאט שםימצן די סון ipfopp דאם

 נאכט דצ־ אין opir אננצםאננ׳ס זיך
 איז צעסאצן ד*ם יוחי• ?צי ארזם —

tpownito דצי ■ון גיצדינו חנם אין 
 סון א£'ם tan איז באארד, ח׳צאיגט

 חאם?צ איז *ון אינט?ת?שאנאצ, דער
׳ . ממטינצנסאא.

צוזא־ ,po'oap אוסאארטייאיש? די
»t דצר סיט m t םש?דצײט pd*om, 

 די זועהרצנד טאנ נאנצצן דעם זײנצן
 אןן ,ipoom זײער אויוי נצזוצן וואחצצן

̂ונםר^לירם מארםןן̂ו כיז  פלע צעהל די ק
פארשידענ? אויםכ?נציכצן און צצר

JJ’OP
 .גצרער דער פון רע««»רםצר דןר

 דצר סון צוױי נאגצגצגט ח#ט ;קייט״
 און באאדוזי! j ראת׳צצר םר. ,

 נאך חאאב ארום חציו נארפיצז־ ארטור
 שוז כיצדימ חנם אין ויינצר א «&*
ר אויז• באארד. דזשאינט דצר  סרא־ ת

 חאב?ן זײ אײגדרוק אן סאר נק,וו»ם
rm «ה rut ,צצסשאנס? jwan ^בייח 
 אויםנזד באאדוױן, םר. אי ז״דז םר. אי

אי־ צמרידצגחײם גחנטםמ וײןר
 גצהצרשט חאט otm ארתתנ רצו
נע• זעתד און •אצצצר *וציננ אצצ

װאחלשים־ ד?םאפראטישצן ד?ם
~ipwoorr< און הצאוק דער טון

 אוסנאדײדצנדצ און ינסם
 טארממד בצויז זיימן סען

פי־ צאתאצ »ן װאײצצן יי
 m בןליזױן םר. האט ודאן,
 די םוז ײייייזאט י״״ יײ*י

 בצאטנת הױפט צזנ
 «רוופהאם ײידצר יוניאגס

זיי־ מגעתזצצרס «לע
נזד אהן אםטצז יי

«‘;UM .יןאגײר

̂־ײטארם יתיאן ע
M ;נאנאער
;קאפלאן ג

ם• נר,
 ,fc ט,

r
נארי▼

ppזppוטױוp :באארד a .אשפיז, י
 י. ױאכםעצ, י. סיצ?ר, ה. םײגבצת, י.

 •p< ד. צ?־ױנםאן, י. צ?װי, ס. כ?צז?ר,
הושג?ר, ט. ניטצין, ה. בצאה, י. װינםאן,

 שוםטערםא!, ה. רפזני?, מ. ?ם?ץ, י,
 ם. נאצדםאן, א. וױינצר, a ?אטץ, פ.

 צ. ארטשאגט, מ, װי,pצ םאצ. װ?טער,
ג?רמאז, מ. ראז?נצװײנ, צ. ציב?רםאן,

 י. דיױויט, י. םנ־טזין, י. הימ?צשט<ין, י.
נאש. כ. און ראםפנוױטץ צ. האתפן,

ױניאן םעישערם ,9 לאקאל
 מענע״ גענעראיצ םאר נאגאע̂ר אי.
 כמנע״ אאסאא שאר <ןורצטאן, ג. ;דזשער
 טשער־ אאקאא םאר קויפמאן, א. ;רזשער

מאן.
ם. סאריזיז, א. :אײדזשעגטס ביזנעס

 איזי־ װאלאה י. פיאער, ס. א. רי*ן, מ.
האהען. דאר

בער־ ס. :באארד עקזעקוטמו• פאר
 ס. בענדער, סאא. פײגבערג, ם. טאן,

 באאט, ט. דאבהין, ם. ברײםמאז,
 ׳גאטאיב א. ראזענבערג, ב. קאהען,

 ה. אםיסאאװסהי, מ. באיארםקי,
 .b אעםקאװיטש, ם. קיפניס, מ. נער,

 קושנער, ם. גיאםענבערג, ם. שנײדער,
 בעקעי, מ. גאאדשטײן, מ. םרידמאן, י.

 םרידמאז מ. איט, ג. נידעלםאז, סאא.
גערשטײן. ס. און

װניאן קאטערס ס̂ו לאקאל
 מע־ דזשענעראא פאר נאגאער, א.

עד^ןגד;  סענע• םאר דובינסקי ה נ
 דזשײקאבם זו. .b ;דזשער״סעקרעטאר

 םאר פאימזעו/ י. •רעזידענט; ןאר
װײס־*רעזידענט.

םריח־ ד. אײדזשענטם ביזגעס פאר
איחגר. ס. ס. ^עראםונתר״ ס. איננ,

 םענטראא צום דעאעגאטעז םאר
 םיאטאן ^אתםיא: אײבאר און מרײד
אנדוסקא. םימן און מיװין

 מאםא־ םעם :װאך אינער חנר פאר
ץווער.

מעטבערס: עהזעקוטיזוע אאםאא פאר
 םרידסאן, מ. אגסעא, פ. זאסאאװסקי, ח־.
 םרידםאן, ח. םענתין, א. עווערי, ב

 י. ׳סאאערשמײן# נ. בױוער, טשאראם
םעצעו/ םאדיס םאײ^מנר, סקױרטםאכער ,23 ל8לאה

 םעגעדזשער. ירעזענמ, ס.
 אאמםאז, —־ באארד: עסזעקוםױר

 כאהר, סאאאדאוי, אדאער, סאדאװסקי,
< סאנסקי, ארציק, חאזזן, אאנדאו,  םי

 ראבינאװיץ, יאאײ, אעוױן, אאנסבערג,
ריז.

ױניאן דרעסמאכער ,22 לאגןאל
 דזשאינט םון םענעדזשער גענעראא

 םעקרעטאר־טחן• ;גאנאער א. #כאארד
שייאםאן. י. זשורער,
 םאס• jo :אײדזשענטס ביזנעס פאר

jn ה. שגײדער, י. תאוױםש, jD om pr 
 #ד אײבאוױצד*, י• קאםיטע: רעליעןי

 ברא- י. באא^ א. אעמיז, .ם• םיאער,
נער.

סא״ :מעפבערם באארד עקזעקוםיװ
 װיאקע, אענא דײטש, א. םארבער, ניא
 ראזענ• m קאענער, אמא ש#יאםאן* ג

- ראביניזו, < םארביאש, א. פעיה  מ
 ירײמיגד. ב. ראזען, ם• דאשאוי, .א

 נוײנבעת״ \ו♦ קואער, י. מבץ* אידא
 אע־ א. ראמח, ח. מירטעא, םירסקי, ראז
 jd םאת^ליש, נ• םארנאאיס, J וייז.

 און קימא י• שאיידי, x האראוױטץ,
דײזױ^ כ.
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iw *ופמחחממו חןר וון ספײמסןמ   s
יוגיוו דעד םיפגרוער»מ ױ  «

 »*« סצםיטצ או:ט?רנ?שרינ?גע די
ד יײעחז פוז גצװארצן בארום?ן תיי  י

onpo'ta די אױוי אױפצופצסען כדי 
 בארינ׳ צ«פא<ם, אײ?ר? אין זוצחצפן

 ארביימ איחר געטצז ה#ט זי fa טעט
 פי| ס?רטיפיפאטס די אזנט^וכט און

 *pjpf האט ?אמיםע די 4ap<* י?ד?ן
 די פיחרצן צו װי אינסטרו?צי?ס די ב?ן

 ניד די |p>npp צו אזױ װי און װאהצ?ן
 רצר םיט כאראט?ן זיך חצט זי צאטם,

 נאזאמט חאט ,po'oap שאו־טשפרצײט
 אויפז?ח?ר, אן סיט יצאץ פוציננ י?רען

 •וציננ די אינצר ארוטנ?אנגצן איז זי
 און װאחצ?ן די פון טאנ איג׳ם פצצצצר

 בא״ די וואו׳ •צ?צצר די באזוכט חאט
.1נ?צוארצ הצטpצpנ זײנען צאטס

 אונ* אז איב?רצייגט, זיך האב?ן םיר
 אױסנע־ ip״;t א־נסטרוקצ־עס ו?רע

 ניט זיינ?ן op אז און נןװאר?ן פיהרט
 אומר?נ?צט?סיג• p״;p םצרג??ום?ן

p״tpo. אונז צו זיינעז ?אטפציינטס 
 — צא?אצס, צװײ פון ג?װארצן נצםאכם

 23 צ*?אצ אץ .23 א\| 9 צאקאצ םון
 ?אנדי• צװיי 1?נ?צאפ זיינען op װאו

iv סאר ד«ט?ן v n v m די איז po'oap 
 איײ אז )<?װארצן נ?םאכט אױםפערקזאם

 נ?סאבט יהאט ?אגדידאםען די םון נער
 איז דאס וואחצ־אנימאצי?. זיך פאר

 סאר טאנ א סאן צו רעכט ןײן נעזוען
ן.pװאהצ די

 טאנ אין אז אויסנ?שונ?ן האנ?ז מיר
 װאהצ־אניטאצי? ?יין איז די-װאהצ?ן םון

 ?אכי־ pרpװי'ט .tpװארpג נעטאכט נישם
.IPowa3 נישט םיר האב?ן פציינטס
 ־P3 האבעז op װאו ,9 צאתאצ אין
oe:pp ד?ר םאו* װאהצ־נרו«?ן ?װײ np 

 באזײםינען נ?טוזט םיר עז5חא װצהצוננ,
 חא• ווצצכ? חאנדידאט?ן, די סון צװײ
 *3p«־o זײנ?ן ז״ אז באחויפט?ט, בען

 ■וציננ איז זייז צו אנוו?ז?נד טמט
 נ?װא• נ?װ?הצט זײנ?ן זײ װײצ פצאץ,

 צצצ?שאנםי די אןיןי אויםצופאס?ן רען
 איז po’o*p סיטיז?נס די אײדצר נאר

oporpev .נעווארצן
 װאוד ?הרציכע פאחינצר?ן צו כדי

ארײנ• pe'oap סיטיזצנס די ח*ס צ?ן

 0P א'| פארשט?חצר א איהר׳ס ;עזעצט
ײ איי װצצנער רום, פוצינג  מזצסיןז ייי

װאחצןן. די פון צײט נאנצצ די
 נישט זײגצן הפספצײנסס װײטמרע
 ני# Tt can קײנןר און םארנ?פוםען

 אומרעגעימסינצד ותגצן נא?צ«גט
 תצחחמך iitfroro די איז אריינסישוננ

o n טאנ. נאגצען
 rm• םארזיכטיג חאט פאסיטצ וי

 זײנ« נאפסצס באצאט די צי טערזוכט
 » אננצחױמן חאט ipo אײדצר צצחר

jpo’or. מןיזאיטצן זײנען שאיםצי די. 
 n*0 שאפ״טשצרצייט וי פון גצװאתן

 &• םאדפײחןנצ פון ipoipp: ןײגצן
1P*«P•

 זיי־ סצרטיפיפאסמן עצצ?שאן אצע |
 ךי, .1» נעװאחון אונטצרנ?שריב?ן נען

iarpp?p יעחגן פיו פאטיםעם >W a 
 חאם יואס שאפ־טשצרמאז, רצס פון און

̂  f די נעפיחרט און אויפג?פ*םטנ
R ^אנם•

 סצדסיפיפאט דצר איז 9 צא?אצ אין
 po • געײאחמי אוכטעתצ^רינעז אױך

Pr ר?«מזצנטאנט. אוגז?ר
 .? ימנימי יי אויםנעפתנט חאנ?ן טיר

 פאכד די אר״ננעבראכט האבען זואס
 צופרידענ• סים האנצן זיי און פצײנטם

 פאר• ?צצקשאנס די אז |P3Pjpjip חײט
;ipoipp אוםן. עוזרציכען א אזיף

 םיר חאנצן נעצענ?נחײט דיז?ר נײ ■
 ת אויסצודריקען אויך פארצאננט דאס

 וואס חצפליכקײג^ דצר םאר אנער??גױ.נ
 po י' געװאחמ ארױסנפװיז?ן אונז איז

סיפ טאן צו נ?חאס האכעז װאס אצע,
אפי• יוניאז יי צי איז א;םrppצp די

ס?רם.
 נא?תרט־' אײך םון ז״נ?ן טיר

 וןאפ פארטרויצן opi םיט נ?װאר?ן
 אוםאאר• אונזצר צו נצהאט האט איחר

 די prtp< צו ספחינפייט און טײאי׳טפייט
 וואפ איחר וואס פאראנטווארסציכפיים

ארויםנעצייגט. אונז אויף
אייצי, אויפריכטינקײט אין

.....חעח גארפיעלד ארםור
 ביליקאף חשײקמב
כןןידווץ נ. דןך־ופער

 צו והורקערםגױטעזזױ גװסווהײט
I סטױק גענעראל 8

 4 ם?ברו«ר, ט?ן15 דעס טאנטא;,
 רום פאונסיצ אין איז נאכםיםאנ, אזיינפר

 טע16 וחוםט 3 אינטערנ?ש«נאצ, דער םון
 טאנםזד pounp די םארג?פוםען סטרים,

 ד?ר פון ם*רטר?ם?ר די צוױש^ ר?נץ
 62 צאפאצ ױניצז מ»כ?רס <ודס ווחײט

םרייד. פון באצצבאטיס די און
נא־ אין חאט ^ײדפר ס. םצנצת׳מר

 םארנ?צפנט קאטיםפ יוניאן דפר םון מעז
 םאר• ױניאז די וואס םאדפרוננען, די

 *ר־ די םאר ip»npopo־mo אצם צאננ̂נ
”op צום אמײסטריצ דער אין בײםצר j 

*ojponj.
 באצ?כ»טים די פון םארשט?חפר די
 נישט פאנען זיי אז עדסצפרט, תאבפן

 ם«ד די אויוי ארט אוים׳ן עגטפערען:צײר
 זײ *ז און ארבײםפר, די פון דערתנצן

 םיט םארשטצנדינ?ן מםאר ייד םהימ
t״pip .ם?םבזיס

op כאשצא־ חנרװייצצ דעריב?ר איז 
ipo ,1יאאע צדדים נײדצ *ז נצווארצן po 
 ווצצנצ פאטים?, סאב א אױסווצחצען ויך
 םארחאנדצתגען די סיחחנן זוײטצר יאצ

ײו עי *ײי׳ נאלצבאטיס. די און ייניאן י
 פאדצחנ־ יזגיאז סאחפײדצנע צוױשצן

a פאוצרט ײאס זױבטיגסטע, n איז מנן

סל8שססמ יוניאן asn 6סי שיך טיפן
 סיםנציחור אצצ צז ייר װצנחא

װצצכצצו ארכײםצר׳יאסם
דר מיני א

דאם חאנען _—... .״ ״• -m•,״׳' ... ״ _
איטױמיד זויל, דצס אויא ימיאו אתמד pa שםעם*?צ

 ipopp vo ־.pr pa צימינג tan אויזי איצר ײיי, ססױ
**T סויפצן צז ניט TT, איחר סייחס ajn oa onvt 

אױנצן. אײגצנצ אײידן סיפ שםצממי ימיאז

יזניאג ומירימרס שוח נופ«ז
» ג ״ * *5 - נ5 י 5ן • ״5  J י
צאײ<י

 ףי אויןי חצבפרוננ p:*ojppaii צעחן
 שםלס־ און װאד םון opm״it איצטיגצ
 Pt דצרוױיצע נצחט 62 צאקאצ ארבײם.

 ארנאניזאציאנס רצנ?צם?סינצר זײז םיט
 םארכרייטומס״ די נדט און טעםעקײט

 גצנצראל. פוו?נטו?צ?ז אן םאר ארבייט
איגמסםריצ• גודס װחייט ד?ר אין סםרייפ
מיםיג• שעפןר pooa תםט ױניאן די

PJ.| באזר «ו פאטיסעס ארגאניזירט זי 
 pa ארבייטער די *נייטירצן «ו pa בעז
 ײי טריכש pa שעפער, ױניאז גיט נאד
 סאג• צ«צ«מ אתאגיזיר?!. צי זײ אזוי
 תרכגצאיחרס ױניאן די פריס_סאט טאנ

 נצגצן דצםאנסםראציא ערפאאגרייבצ• אן
 op npapr ױניאן ניט אפם«ונ?ר די

 צוטייצם נעצצגפנהײם דיזצד בײ זײכצן
 נים די וועצכצ איז םירפוצארס, נעיוארען

 אד זיד נצתפען וועיען ארנײטצר ױניאן
ימיאן. דצר אן צושציםצן

.תאס ציג ױניאן טרייר װאוסצנס די
 צאקאצ אין ארייננעשיפם זײתפ דעם צי
ױ ײיים םים 62 י  זועחחמד חעצפען צו י

& דריױו. אמאגיזצציאגס דצם
 םיגד אצע צו זיו ווצנדם ױניאז די
 ׳ ארגאי דער ia אנצושציסען ייר גצידפר

 ולכ• iae חצצפמן pa פאטיטצ ניזאציאנס
k ארביים. ארנאניזצציאנס מינצ

רס ױניאז די לי  אצצ צ\ אויך איז
 דעם דורבפי״רןן יאאצן ייי *י םפםבערס׳

סי• גמסצער לצצטען dpi פון בא׳שצום
 *a«ויי ta pa חאל נצטחאימן pa טיננ
 דאצאר צעחן אײנזיאחצען מײד ״״

.p«ti>narDtn די פון חשבון ױים׳ן
 צו כדי נוימיג זצחר איז «<ט דאס

 םענציר אתז זאצ ייאס פאני־ א ־שאפע?
סםריי^ נענפראצ a פיחיען צו טאכצן

 פאד נצפינען עס וועם ױניאז יי ייימ
נויסי^

 tnr האנען npajtr ■יאע
< זייע־  איצם, יאז^׳ןן פיצזנ סי

 גישם נאר ימימז ייי^מ
op םוזען

rmfBi
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¥ 0D שלעתנער פחנזידענם ױח אול
״ ״ מיס«ז nt צוריס u ״ * ״

>* w i n ספרײסm
 די ברעכען צו טיטעל אײניציגער דער סטרייק גענעראל — מיטיננען. ױניאן כאגייסטערטע

נאגלער אידדאר זאגט באםעם, די *ון אײנגעשיארטקייט
 a can אותנט מיטװאך שאדיגען

 דדפאינם דער םון םיםינג וזשאינט
 opp’Ofppfpp צאפאצ די פון pa נאארר

ד צו גאשלאסען :אנײסטפדיננ סיס  ח
jpinjpoap דער םאר npsopo♦'■ םון 

ען א יארפ, נױ ארדינ ^ חן  סםרײיד מ
dppo פון 'mvםעםמר. ן

 ײאר לעצסער י9ד פון משך אין
 גענר יאסאלס צאחל נתםםצ די הןט

a ipo שסעצונג nt רעפאםענדיצי? דער 
 pa וואוס, תפצרפנדוס צאטאצ a דורך
tpo’o נפחען םיר ווען r  pm  onr די 

ר וחןנען לאקאאס אינפרינפ  *awn ת
e טענדאצי? r a m  o n  po םיםינכ

 װעט װארסײנציכסײםפן אצ? צױט
 *p«a אײנשטיםינ םפפס סטרײפ ד?ר

װערפן. נוםען
ות* געחאנדפצם ה*נ?ז איצט ביז

:ip און צאקאצ?ן םינוי םראנ? דער p?a 
 ?נםוזיאזם סיט באשצום ופס חאבפן

 *an נפשטיםט אננפנוםפן. אײנשםיםינ
 ,9 צאפאצס איצט ניז oppe פאר׳ן נ?ן
10, 22, 35 dp .82 pa נאך דארם?ז 

.pa 17 3 4 צןפאצס רי שסיסען
 pצעצט זיינ?ן װאס םיםינג?ז, אצ?

 *PJ זײגען נ?װאר?ן, א^גצהאאטען װאן
pm באציאונ; יצדער אין ip 3POTU a־־ 

IPpnpoa3, צו וױכםינ איז op פ*צנ.

ד־ןןחמחממר פח אינסנארישאנס
!V.

Tgjfr«i]r- 4. Xm
 «ינ• רעדעס־ביים אינמערעמנםע און חער■אזיס־וױכגױנע כאארד דזשאינט

p סטאלײשאן rth ta  i p m tn  pa, ב»ר«ז. »ת נמגלער .■^קין
pa ipo זײ0זוא אױפנ»בען. iPDan אצם 

posaas. יזניאן
 נאגצער .a ■wnpipo דדצעגצואצ

opi tn חאם n T ry i צר איצסיגען 
 oa״ ער װעאממ ױניאן, דער pa שסאנו

 pa ,)PBonp irpt a o*a באצייכענם
nr or>w חאט ?ר a דער onpoap ױנ־
 דעם אין פציכש איחר ערפיצען צו יאן

 איצט eopan op can ,toap נװיסען
ױניאן. דער אין אוין•

 ipnpa איז אנט09ו9אינס נאווגדערס
 צא?»צ pa סיטיננ אינסםאצי״פאן דער

 dpbb ר9ד שוין ױניאן. רײסאוס98א 4
 19זײנ jptpn גוס »ta אין oan אאיין,

ipdwpj ?סיטנאידער ים9חונד ?טציכ 
שטי־ pdu a pwarpj oan 1םיטינ ציס
optnpr a סוננ n  pa חאצ. ר9װענסם

a>aap ipmpjpo,? איז װעצנער 
 םש?רם*ן pa pnanpt פאתזמטעצש

optpanrpt a pnp^pnaa oan j>nrn 
m כארינס  pa ױגיאן pj'opo״o אין 

 מינמלי־ די pa יאחר, ipatpJ pa משך
o n  ean aaacnn איינשסײ נאריכט 

|.־9טסנעחײס סיג
שאנאצ9מ9אינס ח»י oan 2 צאטאצ .

«). זיי• אויזי (שלום

j אינםםאאײשאן די p h 'c’o ײאם 
 וציוד די גלײב_?סד IPownao זיינען

 האממ ,ta’nr יאדסער נױ חןר אין צען
a oanpr זױרדינמ און באגײםסערסען 
”a tPnpt |PJ םיסיממ אצע פארצויי. i 

m ?רםאצנ■ ר9נרויס an pa באווימן 
 ױניאן די onpora נרױסען a פאר װ*ס

np»po צו ארױם |9וזײז n n .ױניאן 
 דזשאינט פון םיםמג א־נםםאציישאן דקר

 pa ומורצינע פיא«נ די דורד oan נאארד
iptnpto’na o n n  pejaonpera 

נ׳ד זיף oan op pa נאנײסםערונג רױם1
שטיםונג. ױם־סונ׳דינ? אםת *ן פיהצט
 <ר3 אינסםאצירט זיינמ pomp די
onpoap 3n די ײצי־עז  pa peoaaa 
סי• opinpr a אזיוי ,10 צאסאצ ױניאן
מאנטאנ ,tan ארציננסאן pa םינג

po26 o אװ?נס, n| .סענרואר
o■ װייס tn ’tn חנינסאי חד oan 

o םארטושט?! jn n n a ,שאומיגנער «P 
pa nptnpr a pa Dan חרנגד־ נוס 

p טראכט?ר tn באאם־ די אינסטאלירש
po 9< פיז pa 4apa>ציכ־ די ים9רס*

 האט ברוד?ר ױניאן־ אײנצינ?ר |”P אז
 םטרייפ־ גענ?ן ארויםנ?זאגס ניט זיך

naonn .oppo ױ־ םיצ? אב?ר האכען 
 איז oppd רn אז ג?םײנט צייט ניאן

 p«ao נ?װ?ן זײנ?ן op אויב קציין. צו
o אױו• פארש^נהײט?ן םיינוגגס n 
m םיטיננ, דזשאינט an ניט נאר זײ 

oppd o םים טאן צו נפה»ט n ,נופא 
 דורכ»• אזוי װי פארם nn םיט נאר

ovwnpon o n  inn'D װ?נ?ן װאום
.OPPO

oan.jspao nn ױניאן אצע nnno 
m יון an npeopnr און אײנשסיסינ 

o רת<900גאגײ ata םיט n  )PouptJM 
oppo, איז nn אויוי נאװײו ססער9ב 

 זײ אז pa זיי opm שיך nn װײם וױ
 אין װארם׳מ nr t« גאר״מ זײנאן
neap, באא די נ י  ןיי |p>pn ב*טיס9או

. dSMonana nran
ס אױס׳ן שאיג op T סייםינ^ ח an

 *anjpofpn יי pnanpt |pwip«a איז
 -prn oan פאנו, סטרײק .פאר׳ן ציע

 נאנצער איזידאר npmpjpo נ?ראי
o>nprun אסיס39נ«צ די וױ m a n 

 נ?ײאר iPP’t יײ |Pn חס־שראסען «יד
inanpa, »ױניאךלײט טויו?נד פינוי א

פ י1אוי (*צוס ״ ).8 ז

װניאן דער
 שוין איז שצעז־ננ?ר ב. «ד?זידענם

 *arpnpoj'a nn פון אפיס 1אי צורי?
נ»צ.

in װי שנ?צ אזוי v o איז זיגנ?ר9שצ 
 ipoupr ip האש »ימ»צ0הא םון ארויס

iPD ânaa זיר בײ סאנפ?ר?נצען i n  pa 
m״n פאר *צ?נ?ר מ»כ?ן pa חיים Po 

i פון ם?טינ?ײט n .אינס?ת?שאנאצ
tponp o* ,צוס n, — חאש ip ip• 

dip>p, — 3: זיד איר װ?צV nt ipop ־ 
o דינעז n סוז םאײציוי o n ?ם?צ1ם 

חיינט״צױ ביז באנדס. 1דאצא םיציאן
ia ט*נ t  oo'ipiaa ins m an 1?איב
 פיצע צו באנדס. 1דאצא סויזענד 150

opnrat'sasia און ins m an onper 
 צױ•1םא .nnspnps גיס נאך lasat זיד
 װאו אנסזאנם; גים ip״:p אונז oan פינ

tpspn ms זיך pj ipd oan ,onspnps* 
IP, סיר װאם .01באנ די קויפש tia i 
ו איז אצזא, י  -1ם* pa m״iosppsaP י

 pa ipoan ■אי nspofP די םון צױוי
ipannaao’ta די om sm  ps’ips’a 

i ,o 1דאצא טויזענד isa i1׳ ; J : . ׳״ 
 — ארנײט, װיכםינע צװייסע .*די .:

 אנצוהויב?ן איז — יאנס,9י «ר זיאס
 סאנוסעטטשר m סיס .צוננ?ז1פאחזאנ

o in *יאײש*ן0«פ a tprpn נ־ נייעם* 
osponsa ipo^a i n  .ospon ענױגם 

ױ op pa p י m  pa די איז poospn 
 םארהאנדצוננ?ן, די אנצופאנגען צייט

).2 *ייפ אויןי (׳ילוס

®אחדיכניס אינהאלט
•5 נוםער ״גערעכמיגתײנױ,

 «יר• יאנלחגו קאםוניסיי^םעמר .2 יים1
בײל״ אמן זײלימן

̂יל til נײאס A ײם1  ‘-י 21 לא
 4חבי .1 טא — 8 לאקאל ױן

1ברױו״ש«יסען^םיזנו»צ •5 ייט1:
•ון וײאס דאמןין. 4«

עדייארי^
JW

יײק

.b ־י־־י יײי

 לקור־ ױניאן אפאדציע קאםוניסטישע
םםרײק דרעס איהר שאנת סיט ױרם

 זייער pa ליסוױדאציע נעלײקענם קאםוניסטען חאבען לאנג װאכען סיר
 — צונענעגען. דאך עם ש*נדע םיס חאבען זײ ביז רעװאלוציע דרעס

םא־ - טאקערם אץ חעםססיסשערס בײ.די םסלח זייער סארשװיעען
בלאפס. אײגענע זײנע סארנעםט זיםערםאן שא

 םון ipsnrps man 1סי װ*ס ואס
iponp סטרײידסאנ ta ײענעו ap o n־ 

 די בײ p"ioo שוױגדאל סוניססישקז
pa ,ipsao opm ואס.m an ms oan 

in • ipspn oipjpip י9גישסיג pa pV 
m תאםוניסםיש? די pom r די נײ 

Dipo'fr pa cnpppo îpro'DODPn, 
man די tPCD'JW*P אצײן <<*op ons 

otnsps pnnt spe ps גא■ ם*צשט?נרינ 
man ms tpn .tptnsper גאך ons

*חןכײל פאדחאלסען םמערחעלו ®םמיססישעו *רנײסער טו«<#לױשסעמן פיר
^ iSKs«״ ״rnsssss ^ •׳י

צושפמנד. «יץ פאר זןןרגס ױניאן — קייס. שיסרק

ײי סאניײי ססיינ׳ח און טרײד מיםי
*a< ימיאן

S,.
און יס

128 ■« סטיײס״ ועצ
 ipianps אין

זיממ ײ » njpmpft,

aar ipWan i n יאתו־ פיגי זיים איז 
i ם>ט pruama taopnosap ײיו n 

ipaaoopn יזניאן.psipopa i n  •pa■ 
»«.ar

oan ta סאסיניסםישא ^די w ניס 
oar o ודין n  Ipaaeo nt e i 's n i hps 

ons pa גאומלד m an ײ נעײאלם זײ 
ipannr ipo«na צ:צושצים?ו זיך 

i n

m דרײ an צוריס ips'iw j 1איבע i n 
 ,נעמר tpr>oo'no*P pa ציטויידשציע

ipsao o די גײ ״p«nso ראצ n i, •חא 
IPS יי tpoo'snsap עס tp-Smps ons 

unarm s pa ospp"^ps |P"irps pa 
to  in p u ,,a o>pn i n וײ ta) imps־ 

o «צ׳י n  ons ia ,נאנ־ די כ*טש סטו־ייס 
n װעלס ean נ?װאוסט ido ata ta״p 

oi'oo’tpp גארג־ט *pi’n npi pa m rc 
איכטײם.

i n  pa ״סריױזייס״ פרייםאנדיסד־ 
m an נדיױ9 «ײ ipsa אויוי nspr a 
o 01צי«וידי אופן ליכאן n סטרײס pa 

 שאנד ons no־p״ico זייער באניאבען
nam pa, וױ tpo אגראבם. spsps a, 

 iaa זין שערכ ipo m>pn ons שסאנד,
pa >papp pa ״.ipo<״ iaa pa .גאס

Tt ipspn *o”n»r«. i n םיניס־ יי**
i n  ipspn iri>» nr ooptps ipo *?צי 

pa pnram ^טים :יג9אי:װ 1גא סטריי 
 nam ons זײ man פותױת סלייגא

w  o>nppnn כאוזײרים op.  ta 
ean קיין pt גיס in w סטדיימז צו 
 ipo fan ,ipapr pooms די pa װייצ
ean ,מסטרייתס ipo oan ׳פויז pops*

^g y ^ ^ ^ ^ P W p o  j 
~ jaoipont arao
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