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 קראניז־ שלעזיגגער׳ם ®רעזידענט דורך
 אינ־ און עלעקשאגס די דורך און וזייט

 יוניאן יארהער ניו דער אין םטאלײשאנש
 םאר־ נ<ט װאכען צוױי לעצטע די אין איז

 באנדס ױגיאן םיל אזוי געװארען קןיפט
 םאר־ שױן איז איצט ביז םריהער. װי

 דאאאר 150,000 םאר געװארען קויםמ
 םארקױם־ די םאר געלחגר די און באנדם

 אין ארײז חנגעלםעסע פליסען באגדס טע
 שיקא־ איגטערנעשאגאל. דער םון אפיס

 ארײגגעשיסט איצט ביז שוין האט גא
 הליװלאנד דאאאר. טויזענד איט קנאפע
 םייצא־ ;7,000 באסטאן דאלאר; 6,400

 סיר װאו לואיס, סט. און ,3,500 דעלםיא
 שוין האט ױגיאן, לאקאל קלײנע א האבען

 ױגיאד פאר דאלאר 1,300 צוגעשיסט
 לאקאלען יארהער נױ די אויך באנדס.

 באציהומ. דיזער אין םאיכט זײער טוען
 ױג״ די וועניג. אלץ נאך אבער איז דאס
 פאר אישו אן ארויסגענעבעז האט יאן

 םאר־ סוז סומע דיזע און דאאאר 250,000
 עטאיכע נעסכטע די אין װערען. םואט

מד די װערען םארסויפט מוזען װאכען  אי
 —באנדס, דאאאר טויזענד הונדערט ריגע
 שלעזענער, פרעזידענט נעזאנט חאט

 ױניאך דער םון נשםה די איז װעאכער
 אזר־ קײן םאראן ניט איז עס האואה.

 באנד־ דער םון ציא דער װאס םאר זאכע
 מען ווערען. דערגרײכט ניט זאא אישו

 ביםעאע א דואכען עטאיכע די אין זיך מוז
 װעם ציא דער און אנשטרענגען מעהר

 זיײ עס װערען. דערגרײכט באשטימט
 ביז זיינען װאס געביטען, םאראן גאך נעז

 דאם און געװארען, אויסגענוצט ניט איצט
 איצם אי( עס געשעהן. גאײך זאא און םוז

 איצ־ די און שעפער די אין ביזי אױך
 םאײסי־ נאך בעסטע די איז צײט טיגע
 די אין באגדס ײניאז םארקױסעז צו נעד

 ױנ־ צאהא נרויסער דער צוױשען שעפעד
Aלייט. יאן

 ױגיאן די װאם צי;עק איז ציל דער
ײ די םאר דעדגרײכעז צו ערװארט  איני

 םינא;־ די מיט אינדיסט־יע דעד אין טער
 אנששיע:- י;ד< יועדט א״ז םיטאען ציעלע

קרבן. יעדען אםיאו און םיח יעדע גונג,
 ױגיאן די אז םיהאען םוזען באסעס די

 סטריײדפאד- איהרע מיט ערנסט םײנט
 כיוזעץ ארבײטעד די און בארײטונגען.

 מאחסה ניט מען קעז געאד אהן »ז װיסען
v חאאטעז.

 די האט טעג אעצטע די םון פדעו אין
 םפע־ א אויף ױניאן םײקערס נעסװער
 צו בא^אאםען סעםבער־םיטינג ציעאען
 װאריםער א נאך באנדס. ױניאן קױפען

 םוסס, ברודער םון רעדע עםפפעאונגס
 סײ־ נעסווער דער םון םענעדזשער דער

 באשאא״ םיטינג דער האט ױניאן, קערס
 ױנ־ דאאאר טויזענד םאר יתזיםען צו סען
באנדס. יאז

 םענעדז^ער דער טשענסער, ברודער
 אעצ״ האט ױניאן, בראנזװיאער דער פון

 דעם םון אס^נסיאײשאן די באזוכט טענס
 האט און בראנזוױא אין אײסעאום אײבאר

 אונ־ םון אײפו באנד די םארגעאעגט זײ
 בא־ האבען זײ און אינטערנע^אנאא זער

 ױג־ דאאאר 500 פאר קױפען צו שאאסען
באנדס. יאן

 שאפ צוקער און פריד פון ארבײטער
ױניאךבאנדס דאלאר 500 םאר קױפען

 קאאוקמאכער, ערסאהרענע אאטע אאס
 האבען םיר אז נום, גאנץ מיר וױיסען

 אנגריפען רי געגען באשיצונג אנדער קײן
 אונזער אחוץ באאעבאטים אונזעדע פוץ

יוניאז•
 באדינ־ די אז גוט, נאנץ װײסעז מיר

 דאר־ וועאען סיר װעאכ^ אונטער גוננען
 װי נאכדעם סעזאז, דעם ארבײטען פען
 אויסנעהץ, װמט אגריכיענט יעצטיגער דער
 דעם אן הױפטזעכאיך אפהענגע זײן *ועט

 אינטערנע• אונזער װאס אנרימעגט נײעם
 די מיט שאיסען צו געאיגגען װעט שאנאא

נאאעכאטים.
אונ־ אז גונ^ נאנץ אבער װײסען םיר

 דאמאאסט נאר ווזגט אינטערנעשאנאא זער
 די וױחגרשטאנד א צײגען צו בכח זײן

 גרוי־ א האבען װעט װעךזי כאאעבאטים,
טרעזשורי. סע

ארבײ־ די מיר, האבעז דערםאר אט
 בא• שאם, צוקער׳ס און פריעד pc טער

 ױנ־ דאאאר 500 םאר סויפען צו שאאסען
 וױגשען, און האםען םיד און באנדס, יאן
 אונ־ נאכטאן ײעאען שעפער אנדערע אז

בײשפיא. זעי
 טשערםאן האלםערין, י.
 שאפײרא ל.
 אייזראעל ל.

ה.
קאטיטע. די

 סטױיס tt ערסמדפ יתימ ומירהערס גװס װחײט
ני8ה»םפ ?נוערגארםענס טעס8ל דער נענען

̂ירקערם■ נודם װהײט די  ױניןון װ
 םםרייס » ערהלערם װאך אעצטע האט
 *KBoyp *נדערנארנמנם צאפעם די נענען
 » אהן סט. טע31 איסם 36 סון :יע

 םירםע וי האט ווען םאר » און םארװאם
 42 פיז ארבײםם־מטונחזז די מחעכערט

 ארבייםער *אע וואך. א n 44 1אוי
 הא־ און •ראםעסםירט דעם \vm חאבען

 ווע־ ױניאן חןר *ו נעוועגדעט ויך מן
 ױניאן די נאס. חנם ןran חילוי גען

̂װנ •זײזןר פאר חאט  א ערקאערט חאנד
 שא■ דער און פירטע דער נענען םטרייס
 מע<* ארבייםער, די םח מפיקעם ווערט

 געכ־ פרוימ. אויםשליםאין־ זײנעז מ
ivo »וואר דןר פון יײר סיידי םי׳ם אי

 נע־ *דעםטירט לינ ױניאז טרײד מענם
 רייך םײדי מ־ם ש*■. םאר׳ן ײ^רעז

 העלםם און 62 ילאקאא מיט איצם ארנײט
 אמ»ניז*צ'א:ס איהר פיהרעז ױניאן רער

 דזשאדז׳ש דער ה^וט קאורם אין דרייוו.
באשריים. נ^ייך איחר

 אאט ױניאז וואירקעים ווהייםכורס די
 מא• חנר pr ענטפער אן באקוםען אויך

 צהא־ אין אםאםיא״יש^ן נוסעסטשורערם
 םון נאיאטומען ערשנמ די סיט טענהאננ

 פון באנײאוננ דזי ווענען *דדים גיידע
 צתרשם וועט ענםשערט דער אנריםענם.
 עסזע־ אקאצ‘ דעד פי| ווערען באטראכט

 םאתעאענט דאן וועם און באארד סוטיװ
םיסיננ. םעםנער םיעשעא » אויף וועחנן

si וררזשעס העכערע גפודנט
כאלעבאטים םים אגרימענם נאנײם אה

 װאס םארהאנדאונגען, אאננע נאך
 האט װאכען, עטאיכע געצויגעז זיך האבען

 סאכער ־ דרעס האום און טשיאדרען די
 די אונטערגעשריבען 91 אאסאא ױני#ן

ר צװישען אגרימענט םון באנײאוגג  ת
מאנוםעקטשורערם. די און ױניאן

 יןײן ניט עלזיםטירט טרײד דיזען אין
 גע־ האט ױניאן די און אסאסיאײשאן

 מיט םארהאגדאען געװעהנאיך, װי םחט,
 האבען דערםאר באזונדער. נאס יעדען
אזוי געדויערט פארהאנדאוננעז די אױך

. מ א - א
 איז אןמשטענדעז די װא׳ס דעם טראץ

 אא־ דעם דורך זײנען אינדוסטריע דער
 און קאאוק דער אין צושטאנד נעםײנעם

 םויגפאדיג, אזוי :יט אינדוםטריע דרעס
 ו אױס־ צו געאונגעז דאך ױגיאן דער איז

 I העכע־ א אײט ױניאן אאע פאר וױרקען
 פינןז צװישעז װײדזשעס די אויף רוננ
פראצענט. צעד־יז און

 פיט :עמען זיך איצט װעט ױניאן די
 םארגרעסע־ צו ענערניע םארשטארקטער

 אנגעפאננע־ דעם םארשטארהעז און חגז
 ניט די געגען דרײװ ארגאגיזאציאנס געם

 ױניאז די האט איצט ביז שעפער. ױגיאן
 ארנאניזאציאנם אן געםיהרט ערפאאג מיט

 הומענדער פזן בראנזוױא. אין דרייװ
 צו אנפאנגעז ױניאן די װעט אן װאך

 אפען גענען האפיפיין דעם ארנאניזירען
יארק. נױ איז אויו שעפער

 איז װאס מיטיגנ, מעםבער נרויסער א
 דאגזזר־ פאריגען געװאיען אפנעהאאטען

 האט און ארבייט, דער נאך גאײך שטאנ
 באױכט אויסםיהראיכען אן אויסגעהערט

 םאר־ די איבער נרינבערנ טענעדזשער םו[
 ױע־ און באאעבאטים די מיט האנדאוננען

 טעמײלייט, ױניאן אאגעמײגער דעד גען
 *.־ניאך אאע טעקטען צו באשאאסען האט
אויב־ די פאר ארבײט טאנ א םיט אײט

ס ױי ט ו נ ע ד י ז ע ר רג פ ע ב ז י  רי
ר ע ש ח ע נ ע מ מ ד פ ע םי ל ע ד א ל  פי

ר י ע כ א מ ס ר ע אן. ד ױני

 רײזבערג, עאיאס פרעזידענט װײס
 א אוױי נמװעז אעצטעגס איז װעאכער
 שװאכעז זיין צואיב װאקײשאז הורצען

 צוריהגעהערט זיר האט נעזונד־צושטאנד,
 צו״ גאײך איז און ערהאאט פאאשטזןנדיג

 אקטיװי־ ױניאז ײײטערער צו געטראטען
 נעווען אעצטענס איז רײזבערנ טעט.

 דעפארטמענט דרעס דעם מיט פארבונדען
 באארד, דזשאינט יארסער נױ דער בײ
 צו־ צוריקנעטראשען איז ער װאנען פון
 צושטאנד. געזונחזײמס שװאכען זײן איב

 םיהרוננ די איבערגענומען ער האט איצט
 ױג־ מאכער דרעס םיאאדעאםיער דער םון
 מיט 50 אאקאא םון מענעחשער אא׳ס יאז

 םאר־ אסאא געווען שוין איז ער וועאמגן
 צו צײט יאהר זיבען אאנגע דורך בונדען

 גאנצער דער פון צוםרידענהײט דער
 מאכט רײזבעמ ברודער םעמבערשיפ.

 ארגא־ אן צו םארברײטוגגען אאע שױן
 םארגאנגעג־ זײן און דרײװ ניזאציאנס

 דרעססאכער םיאאדעאםיער דער אין הײט
 ער אז גאראנמיע בעסטע די איז ױניאן
 אאם־ זײ; אױױ ערפאאגרײך זיק וועם

פאסטען. :ײעם

 ארגאניזא• ענערגישען אן אויױ גאבען
 אעדוס״ נאנצער דער אין קאמפײז ציאנם
טריע.

 װעאכער גרינבערג, םרעזידענט װײס
 םיש םארהאנדלונגעז די גמםיהרט האט

 * י wn םיט אן םיהרט און באאעבאטים די
 f’ערקאערט, האט דרײװ, ארגאגיזאציאגש

 f אגרי״ םון באנײאונג דער נאך איצם, אז
 £ אר״* די םון צוםרידענהײט דער צו מעגט

 י דעח» םון באשאוס דעם נאך און בײטער
 • י טאג א מיט זיך טעקסעז צו פיעפבערשיפ

 איען״ נענעז האמפײן דעם םאר אדבײט
 ארגאניזאציאנס־קאכד דער װעט שעפער,

ערםאאג. גרויסער א זײן פײן
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).8 זײט פון (שיוס
 א־ז סטריי? אין אױגטעדגעניען פענט

 אויםאינען װעג אגדערען אן יףאו הפחות
 דעם םירמע דאזינער דער אויף דמק א

 עם נעהם דא און םעטאען. צו םטרייס
 אײ־ דעם אום פיא אזוי נ*ט נ^ר ישױן

 מו• וועט ױניאן די םטרייק. ;ענטאיכען
 נע• סאטז• דאזינעז דעם ם<י וױ סײ זען

 די אויױ װירקעז עם העז וױ ;אר װינען.
 צװײ די צװישען באציהוננען גוטע

 שײסנ* אין אתאגיזאציעם שװעםטער
 װיד געדואדעט זאא צושטאנד אזא װען
?רע  ױניאך אונזער םון הרײזעז אין ן

 עם אויב זיך, מעז פרעגט אהטױויטעט
 אונפאר־ יענער ײענען דא זיך האגדעאט

 חאפ ױניאן אונזער װעאכע טײאישהייט
 אזױ צרה עת אן אין איינטאא װי מעהר

 . in םיר האבען אדער ? נעפיהאט שטארה
 פרד יעגעם םון דאראא דעי םיט טאן צו

 אאעםאא האט ותאכ׳ןר נאויביגען מען
ױ, ביםע ״אין־ :נעשעפטשעט םרום  י

 חױז, םיין םארשויז דאניװאן, הייאינער
 in עם זאא »י אן״. אנדערע די צינד

 די ווען נתםבערשיי אוגזער אויף װידקען
 דערםאנ״- דעם פון שנײדער סטיײקענדע

 פ*מם חנר פון צוריס ברעגנעז שאפ םען
ד דעם סון אײנדרוק דעם איין מן־נ  אוי

 «י םענאיו עם איז ? ביאד ׳שיאדערטען
 ארנאניזאצין אונזער םון ■רעסטזיש דער
 פאר־ זי *ז נעזונקען טיו» אזוי שוין א*ז

 וזיאוי דירעקםע קאענםטע די גיט דינט
ר אין װי םטרײה הא״נעם אזא אין מ »  די

I זיך זאאעו . ? רערקעגטײא שיאייטעד T 
 אמאאנאםייטעד רער פון םארשטעהער די

 דאזי• דער אין ענדאיך זיך שיקאנא אין
* ארײנטראכטען.־ *ננעאענענחייט געד

ill:?21*

• :
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ע ױ ש די ר אי ו ט ל ^ ױ ג  א
אן ר א ב ) ( ש ר ד ^ ו ט ע ײ ם א ם

tuivn םי» פארטערם צו?וגפמיגע *לע 
 ויו ױי און •ארס^-ײ װעגעז אויסקי»טע

״י װעז פװיגדחנרס« וון אזיסןנוחזםען  יי
•ארם. קוייט

 בפי•* איחר אײךער חןפאזיטם קײ:ע גים
• . »ונ«• סיפ ?יד

 פרײ אבספלופ איו טא« און ראט אונזער
*ערזענליד. קוםט אדער

*yc; ס ביו 9 פון אויסער םעגליד
אוחי• 1 ביז —־ וונפןג

|«wijh Agricultural Society, Inc. 
»1 E. 14th Street. New York City
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̂ארגאופוןדקר יוני»ן ווסרהערס בארםענם לײויס *ינפערנעשןנאל אםיציעלער
PRICE 3 CENTS,1929 םארטש, טער29 םרײטאנ
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 סטדײק• דאיצערדיגער צעהן דער
 אנגענומען אײנשטיסיג איז טע<ןם,>װאס

 האאוס יארקער נױ אלע שון געװארען
מוזען װעט לאקאלס, דרעסםאכער און

 טען15 דעם ביז װערען אײגגעםאוזנט
 דזשענע־ זאגט — ױניאן די אםריל.

 — נאנלער איזידאר פענעדזשער ראל
אײגצומאהנען צוגעטראטען שויז איז

שנתארבײט ןנעגע דרײװ כאנײם ױױאז
מאר• קוםען צו גערופען װערען שװעסטער און בריידער ױנײאן אקטױוע אלע

ה םרי האל. ברײענט אין אוהר 7 אום געך
לײכ־ א האבעז זאלען ארבדטער די כדי

 גע־ זאגט — באארד, דזשאינט די
 — נאגלער, איזידאר םעגעדזשער נעראל

 װידער אן שבת מאמעגדיגען םון װעט
 דעם באנײען אנטשלאסען און ענערניש

ארבײט. שבת געגען קאפיף
 מארהעט אין זײנען שבת לעצטען

 װײל קאטיטעט, ױניאן הײן ערשינען ניט
ארבייטען, צו ערלויבט האט ױניאן די

 וי םיט פאדהאנדלדננען
 1נלי מאנוםעסםשודעס

 שלעזינבער׳ם פרעז. נ*ו
צוריסהוםען

 בא־ דער ווענען פאדהאנדאוננען די
 #•נע^ײנט זײגען אכריםענט םון <ײאו;נ

 האט שילעזיננער פרעז. וױיצ ןעװארען,
 ער־ זיך י<ורס נױ םון אפפאהרען נעםוזט
קראנסהייט. זיין פון האלעז

 האקגן אםים אינטערגעשאנאל פיז
 נאכריכט, םרעחאיכע די באקוםען טיר
 און בעםער ויך פיהצט שלעזיננער נר. אז

 פון צוריהסומעז וועם ער װי שנעל אזוי
 םארהאנד־ די זץ־ װעלען םיטי אםלאנטיס

 נצייך טאנופעקטשורערם די םים לוגנעז
*גםאננען.

ם

 דעם באצאהאען צו פענליכסײט טע
טע?ם. םטרײק
 וױ װידער, ותצעז אן מארגען פון

 שבת אלע ק^םיטעס ױניאן איצם, ניז
 װאו דארט שעפער. די סאנםרןילירען

 וועלען שבת, מערעז נעארבײט וועט עס
 װערען ארונטעמענוםען ארבייטער די
 םאר־ צו װערען נעמםעז און שאפ םון

 אלז?ו דארםען אאע אנטװארטאיכסייט.
 םריה, 7 אזײנער שבת, מאתען סוםעז

 און עווענױ זעהםטע האא, ברײענט אין
םטריט. טע42

 ברעננען שעפער פיצע און טעמס, דעם
 אזוי אריין. ו[סיס אין נעלדער די שױן

 פרײװילי• קײן ניט איז טןקם דער ויי
 וץ װאם םליכט־מעםינער, א :אר נער,

 אליין זיר אויף האנען אײט ױניאן
 א■־ רעפערענדום א דורך ארויםנעלײנט

 װערען באשטעטינט ער װעט שטימוננ,
 פפעציעלען א דורך ױניאךבור אויפ׳ן

 אהן איז עס סטעטפ. סטרייק־םעקם
 מעטבער־ די װיי נאכדעם אז צײייםעא,

 און ענטוזיאזם אזא םיט ה?וט שיפ
 זיך נאשצאםן אײנשטיטינ באנייםטערוננ

 נענע־ םאר׳ן דאצזןר 10 מיט טעסםען צו
 אם װי אויך זי וועט םאנד, םםרייק ראל

 ער• און חונ איחר באצןוהצען שנעלםםען
םמרײלךםעקם. צופ פליכם איהר םיצען

 װערען אײגנעם?«נט וועט טעסס דער
 שעפער די אין שאפ־טשערלײט די דורך

 םילע שאפ־םיטיננען. םפעציעלע בײ און
 פאר׳ן נעלדער די שוין ברעננען שעפער

ארײן. 14ױני דער אין טעסם
 צו אוזבייטער אצע םארלייכטעחןן צו

דער האט טעקס, דעם ב«צ*הלען
).2 ז״פ י1»יי (שלוס

פארלמגעדען צו נאשליסען מאכער װהײסגודס
אנױמענפ דעם

 צונע־ זיך האכען קאטוניםטען — האל. בעטהאװען אין מיטינג ערפאלגרײכער
נידערלאגע. גרויםע באקוםען האבען און ױניאן דער געגען גרײט

□
ט ל א ה נ ש אי י כנ י צי ר א פ

וז.6 נומער ״נערעכטיכקײט״,0
קא•־ ב. — 2 ל*ק»ל «ן »ריכ® .2 זײט

ירעםערם. ב*סם*נער י־א;
 מייכ*. נ*»ײ דושאיג■ :.I זײם
 רי«ער־ און דרעססאנעי דער זיא ■4 זייט

.88 ל*קיל 1« י«נסא*לי״י*ז ייגי*ז. '•נעי0
 DVD — ם״ניגגעז ־ בריף־אפיטעו ״. זייט

 s יצ־ייל אין קאבאקאף.
«*ריעלם.’עי •6 טזײ

 ײיד דןי איז יוןמוקר*זי# יןר י• יײם
 רעםביצער• — אינײסארין מי
 £»ודססען ארב״אןר ווארשעװער •8 יײם

 4שנײדערזא * — ?*םוניםפע[
גײעס ארנײאער אינ=הן,*נ««'«נ»ולצ .9 זייט

.p»n . 1 -
 a צײמז ארבויאער י*ר?עי ניי ײ• זייט

««ז.
 םו<י'פ •ארברוינען ?*סיניספעז 12 יײט

 ראד״ jjvw•** סאי «ןר1 עימי■ג
ײיי געגץן ב*לדוו<ן י«עי מי׳ ״י סיי ײ

- ץ - - - -  די נעדויערט האבען װאכען עטציכע
 גודם װהײט דער צוױשען פארהאנדלוננען

 מאנו• דער איז 62 לאהאל ױניאן םאכער
 דעד ביז אםאפיאיישאן, םעהםשורערס

 נע־ םימ ײידער, איז אנרימנט אלטער
 באנייט אױםבעםערונגען טעכנישע וױםע

 צוױי םיט האט יונ־אן די ווען נעײארען.
 י1ברי דעם ארויםנעשיקט צוד־ק םאגאט

 אי״ םארהאנרלוננען װענען באםעס די צו
 האט אנרימענט פון באנייאוננ רער בער

 ניט אפילו אנפאננ אץ אסאטיאײשאן רי
 ױניאנ׳ש דער י1אוי ענטםערען נעװאצט

 האבען מאנוםעהטשורערם די װעז נרױי.
 זיך נערט ױניאז די אז אײננעזעהן, אנער

 אז און עחשנות, זייער םיט איבמר ניט
 די חאבעז םטרייס, א צו צו זיד גרייט זי

 אנצופא:* באשלאםעז ערשט באצעבאטים
 ווע־ ױניאז דער םיט םארחאנרצוננען נץן
 צוליב אנריםענט. םון באנײאונג דער גען

 0א טרײד איז לאנע אלגעםיינער דער
pd דטיני־ ױניאן די חאט ױניאן, דער* 

 םארזיכ• איז עס nt נעחאלםען, םטראציע
 באנייען צו כץומענט איצטינען אין טינער

 סטריי• אײדער«װ *גרימנט, *אטען רעם
w\ אויםבעםערוננען. נעװיםע ווענען 

 די «ז פארממז, ניט ivo דארן* דןרבײ
 חאט ױניאן איאזיציאנם סאםוניםטישע

 כדי םטרײש, » י1אוי ארויםנעסוהם גאר
ו צו וואםער םוםנעם אי) מ י ■י« מ  1י

ר די אץ שי«ן מ מ ססעבם. אױיות ׳
Dip אין םיםגאידער אינימ ביםעאע •

ר  מד םים רערפאר םאמע eyn ימיאן ת
םטרײס. » מוואאם וואלד

 יי אז באמערסעז, צו כדאי איז עם
 לאקאל םון םיטיננען עקזעשוטיװ אעצטע

 םארהאנדעצם חאט םען װעאכע אויןי 38
).9 זייפ אויף (שלוס

 שױן טאכס חױז יוניסי
 זוטערססרנצ אלע

רייפוננקן
הערלי• דער הויז, ױניטי שעהנע די

 אינטערנעשא- דער פון •לאץ זומער כער
 אםען איז װאס ®ארק, פארעסט אין נאל
 נוי״ אלע שוין מאכט יאהר, גאגצען דעם
 סומענדען טאר׳ן םארכרײםונגעז טיגע

זומער.
 דער האל«ערן, ®רעזידענט וױים

 האםיטע, הויז ױניטי דער פון טשערממן
 םאר• םאר סאגקורס דער אז אונז, מעלדעט
 דער איז אנגעשטעלטע זומער שײדענע

 אלע אז אזן אםען שױן איז הויז ױניטי
 באשעםטמונג א אויף רעםלעקטירען װאס

 איליקא־ זײערע ארײנגעבען גלײד זאלען
 דער pc אםיט יארקער נױ אין ציעס

סםריט. טע16 װעסם 3 חױז, ױגיטי
 אינטערנעשאנאל דער pn טיטגלידער

pu בע״• וועלען ױגיאניסטען טרײד 
וועדען. פארצונט
 םאדגע״ װעלען איליקאציעס אלע
 קאםײ ;אנצער דער םאר וערען1 בראכט

 איחד לויט האנדלען דאז וועט װעאכע טע,
אורטײל. כעסטעז

 חויו ױניטי אונזער איז דערוױילע
 וױק• pא װאקײשאן סארינג םאר אםען

 אײ\ שוין האט זון םריהליננס די ענדס.
 װינטעײיגע אלע איגעװישט גאנצען
 װינ״ יעדען איז דארט אח עס און סמנים

הערליך. pא שעהן קעל
 אין פראכטםול איז הויז ױניטי די

 םריהלינג איז אבער סעזאנעז, אלע
הערליכסטען. אם זי איז

 םרײגד ױניטי אלע דעריבער זאלען
 זומער־הײם •ראכטפולע די אז געדענקען,

 שטאלץ דער — אינטערנעשאנאל דער םון
 איז — ארבײטער״באװעגונג דער םון

 בלויע די אז pu יאהר גאנצען דעם אםען
 איצט האבעז פארס פארעםט אין בערג
םריהליגנס־חנ׳ען. אלע

 fyp רעגיסטרירען pא אינםארםירען
 ױניטײהױז, דער םון אםיס איז זיר מען

 טעלעםאן: סטריט. טע16 וועסט 3
.2148 טשעלםי

 ס$נ 8 נאשליסט יוניאן דרעסמאנער ועלפיער8פ'ל
פעסס נממװענשאן דעם פאר ארכײט

 םיםינג מעםכער םפעציעלען א םון װערט באשלום ק^נווענשאן באםטאנער
 טעטיגתײט ארגאניזאציאנם לעבחאפטע — געהייםען. גום אײנשםיםינ

v־ פילאדעלפיא. אין
 םע־ דער רייזבערג, זוײם־פרעזיחןנט

 דרעם־ פילאדעליםער דצר פון נעדזשער
 אונז, שרײבט ,60 לאקאל ױניאן םאבער

tv טען20 דעם אװענט, םיםוואך םארעען 
 פארנזד פיצאדעאפיע אין איז םעברואר,

 אױוי םיטיננ, םעםבןד םועשעל א סוםען
 נעװארען פארחאנדעלם איו עם וועלכען

i םו| נאשלוס דער n נאסגאר לעצטער 
tv ,o 1»האנווע:ש נער n  tnvn זאצ םען 

 זוזד ױניאנ׳ס חנר םאר טפנ v ארבײטעז
 גזר ה*ט • באשלוס נאםטאנער דער נען•

 דער קוםט טעהם דימז פזן tv לויםעט,
 באארד תשאינם דער אינטעתיישאנאל״

 םח דדיםעל pm tv ל*?אצ דעם און
 םיםינג דער טעקם. אײננעםאחנםינן דעם
 גוםצוחיי• prov^vva אײנשטיםינ חאט
ivo סאנוושנשאןיבאי באםטאנער דעם 

אײגצוטאהנען tverienr נצייר אח שלום

ארבייט. טאנ א םאר נעלדער די
נעװא־ אננענוםעז איז ,באשלום דער

 וױ דעם, נאך dtv'tidip נרוים מיט רען
 ער־ חאט רייעערג ידענם1װײם־ירע

 גױ אין םםרײפ נענעראל v tv סצערט,
’n v אויסנדפצאטען. ניט 1אי iv P̂ v“ 

 צו ערט5ערק ב^־ײם יךiwvn 1 בײנמר
. יאױשער נױ די פען5הע «ו ״ נ «ו

D«t צונעםרא* 1אי דײעערנ נמדער
n דער צו םען v״D יז* *vpv* ^ס 

vpnw ע אץ ויו ^לפי  שם»ר* v פיל
 וועל־• ארנאניזאציאנס־טעטינ?ייט, ימרע

pd םאתרע• טאנ יערען סיט ווערם 
 ivpiD’tv ptr vvn iv'JP“ די

 Div'tvt'ivrv iPr'evopee'D v ביים
V ^  tv■̂ פ«רגרעם?רטער vt’tvnv* 

 UP> ptr Tt evn |tv* צי«מם־*רבײט
jpo ד?רצו dpi צו •צאז piD’JpTtnvv.



mm

 אמוניציע ברענגען שעפער צעהנדרכער
סטרײק גענעראל פאר׳ן

)1 זײפ וין (*לוס
 עי״ אן ארױסנעגעבעז נאאלד דושאיגט
 שנת♦ איין אלבײטען iv לױבעניש

ט אלזא װעלען ארבײסער סילע  האבעז ד
 קענען װעלען אןן געלט־סארלוסט ?״ן

 ױניאן דער צו פליכט זײעד ערפילען
pit צום מיטלען מיט פארבארײטען זיך 

 שנע־ אום סטריײן. נענעראל מעגליכען
 די האט טעקס, דעם אײנצוכיאחגען לעד

 בא״ א אלױסגעשײןם באאלד דזשאיגט
 שאפ־טשערלייט, די צו בריף זוגדעלען

ד העלםעז ױניאן דער זאלען זיי אז י  א
שע*ער. די איז טעקס דעש צוראהנעז

 איזידאר מנעדזשעד דזשעגעלאל
 און בלידער אלע צו אפעלירט גאנלער

 זעל־ דער כױט זאאעז זײ אז שװעסטעל,
 באנייסטערונג און אײגשטיסיניןײט בעל

 האבען זיי װי םעקש, דעש אײנצאהלעז
 אלבייטעל אלע גצשטיטט. איהש םא•
 זאגט — אינדוסטריע קלאוק דער אין

 כדר אז גוט, זייעל וױיסען — נאגלער,
 סארהאנדלונגען אין איצט זיך געפינען

 די נײט און מאנופעקטשורערס די כלט
 pc באנײאונג דער װע;ען דזשאבערם
 צעהן אין אױס ;עהט װאס אגרימענט,

 ארױםמ־י האט ױגיאן די ארום. װאכען
 פאר־ סילע ארבײטער די םאר שטעלט

 און אגרימענט אלטען צום בעסערוגנען
 זײגען באלעבאטים די אז שײנט, עס

 גערעבטע די אנצוגעהכיען וױליג ניט
 די ױניאן. דער פון אױסבעסעריגגעז

 געםוזם דעריבעל האט באארד דזשאינט
 סארבעריי־ איהר צו צוטרעטעז גל״ך

 קאמף מעגליכען א םאר טומס־אךבײט
באלעבאנדם. די סיט

 גאגצעד דער פון כײטינג דזשאיגט א
 צעהך א באשלאםען דאן האט ױניאן

 דיזעד און טעקס, סטרײק •דאלארדמען
 אײג־ מעםבערשיפ דעד םון איז טזגקס

 נאגלער געװארען. אמענומען שטיסיג
 שאפ־ אלע צו דעריבער זיך ווענדט

 אין זאל מען אז טראכטען צו טשערל״ט
 באצאה״ אמשנעלסטען װי שעיער די

 ױניאן די כדי טעסס, סטרײס דעם צען
םארצובא־ אלעס אימשטאנד זײן אל7

 זעה|/ טוזען באלעבאטים די רײטען.
 א צו גר״ט זײנען ארבײטער די אז

 ױניאךשאדע• די אױב קאדוי גרױסען
ט װעלעז רונתן װערען. נאכ;עגעבען ד
 איינ• האנען װאס ״פעפער עחפטע די

 קלאוק די זײנען טעקס דעם תצאהלט
 ישלאסבעמ און ליטסקי פון ״עעוער

 און טארגאליז- פירניע דער פון און
 פרײטאג, סט. טע38 װעסט 246 סטײן,

 בײטאג׳ אזײגעד 12 ׳טעדן טען15 דעם
 ׳קאץ פלי■ שאפ, פון טשערמאן דעד איז

 כאארד דזשאינט פון אפיס אין נעקוטעז
 אלע פאר טעקס דעם אײ:;עצאהלט און

 א-ביײ יטאפ אין שאן. סין ארבייטעד
קייאורןדאכער. 40 טען

 אײגיגע כייט האט שאפ זעלבעד דעל
 ױגיאן געקױפט אױד צוריק װאכען
סוביע. באשטימטער א אויף נאגדס

 מלעד י. ;עטאן האט זעאבע דאס
pc שאפ. שאאסבעמ און איטסחי

 האבען װאך אעצטער דער װעהדעגד
 גע־ שעפעד צעהגדאיגער פון ארבײטער

 אפיס. ױניאן אין טעהס דעם בראכט
 האכעז ברידעד און שװעסטער אי״ע ניט

 דע־ איז עס פאיבט. זײער ערפיאט *עױן
 אאע דערטאגען צו װיכטיג זעהר ריבער

 בא־ :•ט גאך האבעז װאס #יע:י;ע די
 דאס זאאען זײ אז טעקס, דעם צאהאט

 דער קודץ. איז צײט די טאן. באאד
 דעש ביז װערען אײנגעטאהנט מוז טעקס

 מױ באאעבאטים די אוץ אוריא, טען15
 זייינען אדבייטער די אז פיהאען, זען

 די אז און ױניאן זײער מיט פעסט
 קדבגות פיגאנציעאע צו בארײט זײנען

 געגען קאטזי צום םארכערײטען זיך כדי
 די זאאען פאדעקאאפוגג. און אויסנוצונג

 אז געדעגקען, שותסטער און כרידער
 ױגיאן אוגזעד םארבארײט מעהר װאס
 מענציכ־ מעהר אאץ קאטף צום זײן װעט
ט קאמף דעם מיר האבען הײט ^ ױז  ־י״ א
 זעהן, װעאען באסעם אאע די ווען דען.

 באדײט שטעחען ברידער ױניאן די אז
 אינטע־־עסען זײערע םארםײריגען צו

 א באהעס די םון איעטיטען די װעאעז
ותרען. קאענעד כיסעאע

עו פון נאנהעט אינסמליישאן מנ פרעסערס נ
 מערץ, טען13 דעם ן»ותנט, םיםװ^ך

,12 פון ירעסערם מיד, ז!«ונעז
 ־ער5 דער םיז אינםטאאיישאז די גץהאם

 חגם טארװאלטען דאחי װ^ם ?ןוםיםע,
p*d װאס פאנד, אנעם«לא־םענט ענד 
 דעם ם»ר אײננעםיהרט האט לאקאצ דער

מעםבערם. איהרע םון בענעשים
 דורכנעםיהרט איז א־נםטא^י׳פאז די

 נע־ איז װאס באנסעט, א כיי נעװארען
 םאר מעמבערס די פון נעװארען געבען

 רעסטא־אנט. עשעקם אין םעסנערם, די
 יעזער די סאר איבערנעכען װיל איך
 הארץ־נע• די “״נערעבטיגחײם דער םון

 cin פוז נ־טפה־״טטיטוננ די און םיהאעז,
:׳טטריכען פאר א דורך כאנקעט
 זיר האבען ברירער אצע ניט נאך

 כל םיט טײפעז די אחם ארומגעזעצם
 צונענרייט אצעט דעקארירט, ׳פעהן םוב,

 ער־ עם ער׳שט אוםן, ״)עהנםטעז או;פ'ן
 אונזעד םים סאמיטע םפעעעצ די עיינט
 ה*ט 35 צאסאצ װאס ריעף, ל. גאסט,
 אינ־ אונזער צו םפעציעא נעשיקט איהם

 מטורםדינער הארצינער א סטא^ײ^אן.
 הוררא םעםבערס: אצע פון אױסגעשרײ

 צ*ת»צ םאר הוררא !ריעוי ברודער סאד
 אינטער־ אוכזער פאר טשירם םזזרי ! 35

 שערר נעװען איז עם !ױניאן גיישאנאצ
 האט בחדער אצטער »ז שעהן. וױ ג«ר
 28 שוין :אויסנעשריעז עקםםאו סיט

 חםיד און ■רעםער א ביז איך »ז יןוהר
 םרייחײם שווער איך ;12 צאפאצ סים

שרײט צװײטער א !12 *ו
 םעהר אונז *וווענםע^ןיבען אזוינע i אוים

 אוג־ םאר האםענוננ שםארקײם, לעמן,
 בציײ פיר שעפעצעך^ &»ףאאתנץ מרע
אצ אונזזר w סריי גען שאנ מתיי !אינ

 אינסם*צײש#ן חמ• א« איך איז
eypjm ח׳מנםצימענס אםת׳ער אן איז 
 פאד פארפיוזרםע, אונזערצ *ו ענםפער

« נצאנדזשעטע, *tJ93wam •ברידער 
 די אצץ נאך נצוימז װאט יושםערם,

 שוק איי nr i» שומו״דקינסטצער,
 יון בכאל באארד דזשאינט קײן נ>טא
 צאי»ל צעמ or. נםרם. 12 ל*ס*ל סייז
״12 מרס. איע געשריען ח*מן ! חנ  י

- מן נ צז

 ®ה םעטיגקײטס־נאריכם עהרליכער
- 2אפערײטאךסממאל

מענעדזשער־סעחרעםער ׳ק«§ל»ן ב;עדזיטאמין

ם•רייפזאג י י ק ג י ם כ ע ר ע ג

 א געבען אוגז יןאגען זײ אויב םיהרטע,
 מעמבערס, גוט־שטעהענת פון איסם
 קאנען סיר װאס איסט, דער פון האאב

 מעמבעדס גוט־שטעהצנדע פון געבען זײ
 שװאר־ ;אר איז זײ בײ .12 אאקאא םון

 עס קוטט, צײט די אבער רויך. רייך, צער
 םארשװינ״ טוז רויך <זאאר, זוערען מוז

 דעם. אין זיכעד אבסאאוט בין איך דמן,
!זיגען מוז אמת

 גע• זײנען רעדעס הארצינע שעדזנע
 סעפד אײנצעאנע םון געװארעז האאטעז

 װײס־פרעזי• םון :12 אאקאא pc בערס
 ביזנעס־ אוז וױיס־פרעז. גינגאאד; דצנט

 און וױיס־פרעז. קרעמער; אײדזיטענט
 ׳גאסט אונזער און אםדור, םענעדזשער

 האבען באנײסטעחמ מיט ריעף. ברודער
 מיט רעדעס, די אויסגעהעדט ברידעד די

 די אױפנענומען זײ האבעז באדיסטעדונג
 דאנקבאר־ הארציגער מיט און רעדעס,

 האאבער נאך םאראאזען, זײ האבעז ?ײט
 באאד װאונש דעם םיט האא, דעם נאכט,
 אװ אינסטאאײשאז די האבען צו װידער

 און באארד דזשאינט דעד ®ח אםיסערס
 טאקע אז ײערען, געזאגם דא זאא אא^אא.

 די געהאט מיר האבען אװענט דעם
 דעם אפיסערס. םאד נאמינײשאן ערשטע

 נא- צוױיטע די זײן װעט אוריא םען2
 וועט אוריא טען11 דעם pit םינײשאז,

אםיסערם. םאר עאעקשאן זײז
#גרוס מני¥ז־ברודער טים

גל&זם&חן, יעקכ
#י װ. ג. א. א. ,12 אאקאא סעק.

 אוגזער ;אך ;אײך ׳1028 יאגואר אין
 איכער־ חאנען טיד ווען איגסטאאײשאז,

 ערשטע אונזער איז ׳אאקאא חנם ;עגומען
 זעחר אײנמע אעזען צו געװען אױםגאבע
 נאך #האבען װע^כע #דאבאעטען וױכטיגע

 םאר פיא זע־זר ;עטײנט טײגוננ, אונזעי
 אאס ױניאן דער פאר און לאקאא אויזעך

 װי אױף טרײען עדשטענס^ גאנצע, א
 קרעם־ אאע פאראײניגען צו טעגאץ־ וױיט
אא־ אוגזער pc גדווירונגען אדעל טען

קאא.
 -ואסענד־ דעם געפיגען צו צוױיטעגס,

 אאע אלײנצו:עטעז אזױ װי װעג סטעז
 יעגער צו זײנען, װעיכע ׳לײטאיס1א

יודאז• דעי אדסעל געותן צײט
 ארבײטס־ די אײזען צו וױ דליטעגס,

פ־אגע. אאזע
פינאנציע־ די ײעזעז צו יױ פעלטענס,

יאקאא. אינזעל שאי• £לא;ע יע
״טי־ א אײגצושטעאען וױ ׳פי:פטע:ס

 זאאען טעטבערס ;,אײזעי אז פא;ד ני״
 אויןי יײדען זײ יוען באגוצען ל,ע:עז דך
קראנקהײט. סלאאעטאלישער דער

 םאר־ צו אױפגאכע עלשטע אוגזעל
 אונזער פון גלופילונגען ארע אײניגען

שװעדסטע• די :עװען איז אאקאא
 גאײד עלאיגערעז, דך קע:ט איהד װי

 טיד האבען אינסטאאײשאן אונזעל בײ
 ארגאניזריטע שטארק זעל,ר א כאגעגעגט

 ניט זיך האט װעאכע גרופע, צושטעלעגדע
 הא־ מיר זאך. קײן סאר אפגעשטעאט

 פאד האבען טיר דאס נעפידזאט, גאײך כען
 שונא, אלגאניזירטעז אינעלאיכעז אן זץי

 צו גרײט צײט יעדעד צו איז װעאכער
 האבען םיר אבער ױניאן, די פאראטעז
 אין און םאראארען ;יט קעפ אוגזעלע

 נע־ או;ז איז װאכען אײניגע פון בףעך
 איבער־ צו באאלד עקז. דעם אין אוגג

 טענשעז, די pc צאהא גרעסטע די צימען
 אונטערגעשריבען געותן זײנעז װעאכע

 זײנען זײ דא־ס רעזאאוציעס, יענע אויןי
 זײ pc יעדער און געװאלעז םארםיהרט
 גע־ באארד עקז. דעד בײ האט באזונדער

 אײג־ זײנעז זײ דאס עלקאעלונגען טאכט
 םאאגאץ־ און ;עװאלען, אפגענאלט .םאך

 פאר• זײעד און זײ פון זיך זײ אטגזאנעז
אלבײט. רעטערישעל

 צו אום דאס געפיהאט האבעז מיר
 אונזע־ pc באדיגגוגגען די פארבעסעלען

 אאע טאכעז טיר טוזעז טעטבערש, רע
 טעהר װאס אלײנצונעטעז אגשטרענגוגכען

 :אר זײנען װעאכע בלידעד, אונזעלע םון
 דעם פאל ױניאן. דעל איז געװעז ניט

 טאני־ * אלױסנעגעבען טיל האבען צװעה
 ברױ יעדעד װאס װאכען, 6 פאד םעסט

 פאל יוניאז דעל אין אלײנקוטען קעז דער
 גע־ האבען טיר .$12.85 פון דעל.פוטע

 דאס אדבײטער, די איבעלצײגען װאאט
 אײנטריםס־געאט אונזעד װאס דעם טלאץ

 אזוי געווען איז טאניפעסט דלם בעפאל
 עס איז דאי״אר, 50 ביז 25 פון װי הױך
 געאט. װענען פי־אגע קײן ;יט או;ז םאר
 איז נעוועז, אױסען זײגען מיד װאס

 דער אין אפעדײטאדס אאע אדײנצוקריגעז
 מיר האבעז :עביט דעם אױף און ױניאן

עלםאאנ. אױסעלגעװעהנאיכעז אן געהאט
 האבען מיד װאס טעטבעלס צאהא די

 איז טאניפעסט יענעם דויר ארײנגענומעז
טױזענד. צוױי גענויע געווען
 אאקאא « פאר אלבײט שװעלסטע די
 אר־ די באזארגען צו אאעמאא איז ױניאז

 ארבײט. דער צו פאא״ז א סיט בײטסאאזע
 װי פארשטעאען ניט גאר זיך קעגט איהר

 קען ער ורען נוט זיו םיהאט באאטטער א
 א מיט ארבײטסאאזען אז באזארנעז

 עס איז געזאגט, שוין װי אבער, דדשאב,
 יאה־ באיהענדםטע בעסטע, די אין אשיאו

 און ■ראבאעם, שװערער א נעװען רען
םארגר שטענדיג זיד םען האט דערפאר
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 jf\V2 אײבאר א אײגפיחדען מיט׳ן מען
 דען מעז חאט מיסאצן א םאד װאטי און
 ״םאר זיר ״עטעאט הײנט ? געטרײעט ניט
 אין אאעס װעז ׳צײט יעצםיגעד דער בײ
 זא< עס נצװאאט זיד וואאם עס װי ניט
 װאונדערנא• געאוגגען דאך אונז איז ׳זײן
 ריכטונג דצר אין אויפצוטאן אלבײט רע

 מיט סאקטעז, מיט נאװ״זען קענען מיר
 בןא און שעיער םוז געמען pc רעפאלדס
 , •רא״ די אין זיך געפינען װאס מאאכות,
 וױםיא באארד, עקז. דער פון טאקאאען

 אםיס אונזעל אפרײטארס אלבײטסאאזע
אדבײט. דעל צו ;עפאיי־שט האט

 דעם איבעמענוטען האבען טיל װען
 אעעחן א כױד/עםלאפעז האבען ̂אקאא
 שוא• געװעז דאן איז אאהאא דער ?אשע.

 װא״ עטאיכע פאל ביזנעס-אגענטען די די;
 אױששטע״ שך א געהאט ;װײדזשעס כען

 םינןי פון חוב דעם אויסער חובות, הענדע
 ױניי״ אװ באנח די צו דאאאי טויזענד

 צאח• מעטבערס אונזעלע פטײטש. טעד
 םיר װען און םאנד, ״טי־בי״ א פאר אען

 אױסי• מיר האבען אםיס אין אלײז זײנעז
 m גיט גאד עקזיסטילט עס אז געפונען

 צר• אונזצר סאנד. ספע״שעא א װי זאך
 אפצוצאחאען געווען איז אויפגאכע שטע
 םינןי די אלײנרעכענעגדיג שואדען, אאע

 ױנײ• אװ באנק דער צו דאאאר טזיזענד
 :ײעם א געעפענט און סטײטס, טעד

 א *אס דאאאר טויזעגד 5 ̂ווז אקאונט
 געחאט שיח האכעז מיר םאנד. ״טײבי׳'

 וועאכע כיעםבעדס, פון חייסעס צאהא א
 נןי זייער אויסגעצאחאט באפוםען האבען

בעגעםיט. זעצייכען
 םון פיגאגצען די אנבאאאננט װאס
 סיעציעאצן א געבען סיר וועאען אאסאא,

םינאנץ־כאריכט.
באריכ״ צו איבעריג געװען װאאט עס

 יויסצו האט, אאקאא אונזער דאס ׳טען
 וואס פאמפאײנםס איז ארבײט רוטינע די

 t אױןי געװארעז, אטענדעט גאײך זײגעז
 וואך דצר אויןי געוחןן pא אויפגעפאסט

 אױןי זאאען אירײטארס אונזערע דאם
 •un ווערען.* דיסיןריפױנירט גיט פאא קײן

 pc איז *•וײטארס די םון שטאנדפוגסט
 יעדעו. צו אדםיגיסטראציע אאקאא דער

געהצויג װי געװאדען פארטײדיגט צײט
 םאר• אונז בײ האט צײט סך א זעהר

^ דעם םון איבעא דעד נוסען ט א ק  ״
 ארבײט װאס הייסט, דאים שיפטעם.

 הימער דזשאבינג אין געשניטען װערט
 אונז םאר אויטסײד. געמאכט װערט און
 קאגטראק• זיי דאס באסאנט זיכער איז

 אױ געשניטענע ארויס נעמעז װאס טארס
 אפרײטארס אונזערע רואינירען בײט

 דאס םשער זיך זײנען מיר וױיא שפעציעא,
 אונטצר רוערעה שעפער שארט יענעם אין
 אפגעהיט גיט אובישםענדעז, בעסטע די
 א מײנם עס pn באדינגונגעז, ױניאז די

 וועאמ אירײטארס, די מיט קאגתורענץ
 עס שעיצר. אעדזשיםיםײם איז ארבײטען

 באד םח כאפערײ pc סיסטעם א מײנט
 וױ״ אויוי געטרײזגט האמןן מיר דעיש.

 ציפעחנן אאע צוזאםעננעםען מענאיך פיא
 באשצם״ דארם ווערען עיש קאטערס װיפיא
 אױסעתעוועהנאיו «ז איז דאס טי:ט.

 מד וואמז האבצן מיר ארבײט. שװערע
 «אר אח ציסערעז די אט זאמאען דארפט

 מאנטראאערפ נעהאט צײם געוױסער א
ארבײמ.־ דער אין םיטצוהעאסען אונז

)נוסער נזןקסםען אין (וארםזעצונג

 פאר ח־ סעיןסעןהמויןםאכער פאראנמער
חןרװניןוו

 ח# קצסיקםאכער טאראנגתר די
 א 1אוי ,run uro24 דעם זונטאנ,
 באש<««! סיסימ נמסמר נעראא

 סים יתיצן־םעטבער יעדען מעססען
 •רןםןרם, די סןקס. א״ן־מאצינעז

 ותאען ^■ערײטאדס און מערס
 די׳פיג אזן ד*וצער, 5 צו צאהצע)

 וש^נר w 3 — אתנתרסחנםער און
נאשלאסען איז dppd חנו

____ I9MPP וןוצ יתיאן די כיי
א *ו פארמנרייסען זיר און חוגות

pro
סעזאן גתר

m פה באארד דזשאינט פה סיטינג p 
ױניאן עסמאכערדר אה

סעקרעטער־טרעזשורער. וואנדער, העררי םון •

 דעם pc מיטינג :עמײנשאשטאיכער א
 סוט, סקוירט, סאאוח, באארד חיטאיגט

 ג. א. א. ױניאז מאכער ריםער און דרעס
 םון באארדס קעזעקוטיװ די און י. װ.

 אפגע־ איז ילאקאלעז, אפיליאירטע ײ:עז
 לעם אװענט, מיטװאד געװארען האלסען

 שקוהא, רענד אין ,1929 מארטש, טען6
סטריט. טע15 איסט ך

 זײנען באארדס עסז. פאאגענדע די
:אנװעזעגד געווען

2, 3. 9, 10, 17, 22, 23,
.89 אוז 82 ,48 ,35

 געווען איז מיטינג םון פארזיצער דער
 דעם pc טשערםאן דער סטאאער ט. בר.

באארד. רזשאינט
 מאכט מיטינג פון ערעפענונג בײם

 דעאעגא־ די אויפכיערקזאם סטאאער בר.
 איז שלעױנגער פרעזידענט ראס טען
 געפינט און האספיטאל פון איוים שוין
 נאך אבער איז ער ארבײט. דעל בײ זיך
 אוץ נעװארען געזוגם פאאשטענדיג ניט
 צום אםענדען גיט לײדער, דא^ום, ?ען

 מיט האבען אנװעזענדע אלע מיטיגג.
 באריכט דעם אויםגעהערט צופרידענהײט

צושטאנד. שלעזינגער׳ם בר. וועגען
םאלנענ־ די דאז מאכט שטאלער בר.

:ערקלערונג דע
 מיטיננ אינסטאלײשאן לעצםען ״בײם ;

 אײנער האט באארד דזשאינט דעם פון
 אדםי־ ניײערװעהלטע די דאס באשערקט

 וױרתליכקײט, דער אח איז, נישטראציע
 עס װײל סאםיםע שטרײק נענעראל א

 דזשו^ *זומענדען דאס עלװארםען צו איז
 קלאוק דער אין אגרימענטס אונזערע װען

 א זאל ענדיגען, זיך זאלען אינדושטריע
 עס װערען. ערקלערט סטרײק געגעראל

 באמערקוננ, דיזפר אין אםת פיל דא אי?
 קלאוק דער אין סטרײס נענעראל א װײל

 עס אונםארסײדליך. איז אינדוסטריע
 א םאר םעגליכקײט א םאראז אויך איז

 אינדוס־ דרעס דצר אין םסרײס נענעראל
 צוהונםט. נאהענטער נאנץ דער אין מריע
 סטרײקם די אזוי װי װעג אייגציגער דער

 אי־ צו איז lynjnv א\יסנעםידען קענען
 זיײ מיר דאס באלעבאםים די בערצײגען

 זיך גרײט זײנען און םאלבארײטעש נעז
כחות. אין םארםעשםען צו זײ כים

 דירעש־ אװ באארד נײ־ערװעהלטע די
 דיזע דיסקוטירט גרינדליך האט טארס
ד אײניגע אנגענוםען האט און סראגע  ח

 דעם, םיט םארבינדונג איז קאפענדאציעס
 װע־ םארגעלעגט אײך םאר װעלען װעלכע

באטראכטען. צו דען
 די םאר דאן לעזט סעקרעטער דער

:רעקאסענדאציעס פאלנענדע
 םוז טעקס עםוירדזשענסי אן דאס .1

 אױו* ווערעז ארויםגעלעגט זאל דאלאר 10
 זיײ װאם לאקאלען די םון טעםבער יעדען

 דזשאינט דעם םיט אפיליאירט נעז
 וחני־ באנוצמ זאל געלט דאס און באארד,

 קלאוס די אין פאנד סטרײס א אלש רען
אינדוםטריען. דרעס און

 דעם םון מיטינג ספעציעלער א .2
 לא־ אלע םיט צוזאמעז באארד דזשאיגט

 גערוםען זאל באארדס עקזעסוטיװ ?אלע
 םארטש, טען6 דעם מיטװאך, םאר װערען

דענ^ איבער האגדלען צו
 ארוים־ pc אפשטיםונג אן דאס .3
 ווע־ געגומען זאל אםעםםענט דיזען לעגען

 א בײ באזוגדער לאסאצ יעדען םון רען
 םאר זאצ װאס מיםינג, מעמבער געגעראל

 לא־ יעדער ווערען. נערוםען צוועס דעם
 םיטגאידער, זײנע װיסען צאזען זאל גאל

 און םיטיגג חנם װעגען לעטער, א דורך
דערםון. צװעק
באריכםע! זאלען לאקאצען די .4

 ריכ־ דער וועגעז גאארד דזשאינט צום
מן צאהל טיגער םי  אי־ זײנען װאס מ

 ״נעגען״ pK ״פוווי״ געװאחט גענעבען
 זאלען באריבטען אזצלבצ טעקס. דעם

 באארד דזמאעט־ צום ווערען איגעגעבען
טעז.18 חנם םארטש וױ שיעםזנר ניט

 גוטגע״ אזיב אסעסםצנם, דער .5
 דעם אק irum קאלעקםמיט זאל הײסען,
איזײ^ סאנאש

א- וחנחגן פארמצאג, א אױ^ מ ח  די.
 דיחנת־ אוז באארד חנם fm כחןגדאציצט

אױפמגופמן. אײנציגמײז טארס
 בא• װעלמג #1 נוסזגר רעקאמצנדאציע

 אדױפלזמעז ותגצן פראגע די האנדעלט
jm װעדס אסעסםענ^ דצם x m vm די

סארעליג » נאך ותת^ חנקאסעגדטיחנ
איעמכױכדג אונטעוליטיצט. וחןרם וזאס

 דער בנוגע ,3 גוםער רעקאםענדאציע
 גע־ בײ אסעסמענם דעם פון אפשטיםונג

 לא?א־ די םיז מיטיננען מעםבער גמלאל
 דיםקוסיע לעגגערע א ארויס רופט לען,
 אנ־ נעמעז פאלנענדע די װעלכער אין

:מײל
 ,9 לאקאל פון םײנבערג, ש. דעלענאט

 קאום־ בר. װאס דעם טראץ דאש ער?לערט
 באארד דער םון טיטגליד א זײערער מאן,
 נעגען געשטימט האט רירעקטארס, אװ
 אבער איז מעטאדע, םארגעשלאגענע די
 עקזעקוטיװ זײער pc מאיאריםעט די

 דארום אפעלירט ער דעם. פאר באארד
 עס זאלען זײ דאס אנװעזענדע, די צו

אננעשען. אײנשטימיג
 ,2 לאקאל פון סםודענט, דעלענאט

 ער רעהאמענדאציע. דער נעגען רעדט
 אײגשטי־ איז ער אבװאהל דא־ש ערקלערט

 ארויפגע־ זאל אסעסטענט אן דאס מיג
 ער איז מעםבערס, די אױף װערען לעגט
 אפ־ דער םון םעטאדע דער געגען אבער

 דער מיט איז ער דעם. איבער שטיםוגג
 אנט־ דיזמ טאכען צו אום דאס מײנונג
 איבעתע־ מען דארף װירקזאם, שײדוננ

 ז־עפערענדום־אפשטײ א צו םראנע די בען
 באלאט. א דורך ממםבערס, די םון מוגג

 באגרײפען מעםבערם די דאס גלזיבט ער
 סטרײק־ א שאםען pc װיכטיגקײט די

 םען װען דאס זיכער א;ז ער און םאנד
 אױםצודריקען םעגיליכקײט א זײ גיט

 אננעלעגענהײט, דער װעגעז מײנונג זײער
 דעם םאר שטיטעז זיכער זײ װעלען

אסעםמענט.
 ,22 לאהאל po ראביגאװ, דעלעגאט

 אײ:״ איז באארד עקז. זײן דאם ערקלערט
רעהאםענדאציע. דער מיט שטימיג

 ,3 לאקאל םון לעפקאװיטש, דעלעגאט
 איז באארד עקז. זײן דאס באהױםטעם
 וױ רעקאםענדאציע דער מיט אײנשטיטיג

 ער־ ער געװארען. פארגעשלאגען איז עס
 איז טײגוננ, זײן לויט דאס, אויך קלערט

 וױ רעםערענדום, דעם םון םעטאדעידי
 די־ אװ באאדד דעם םון םאדגעשלאגען

 ניט עס ײײל לאגישע, א זעהר רעהטארם,
 דיסתו• צו מענליכקײמ א מעםבערס די

אן און מיטינג א בײ סראגע די טירען  נ
 איבער שטימען קענען זײ װעלעז דעם
איבערצײגונגען. זײערע לויט חנם,

 םון םענעדזשער דער דובינשקי, בר.
 pfi םארשלעגע דאס ערסלערט ,10 לאסאל

15 2Q אסעס־ »ן סאר דאלאר 10 אח 
 דעם בײ געװארען נעםאכט זײנען מצנט

 מענעדזשערס. אװ באארד דער סון מיטיננ
 אוכד פינאנציעלע די אבער װיםענדיג
 האט םיטגליחנר אונזערע םון שטענדען

 אנגענוםען םענעדזשערם אװ באארד דער
 אנבא־ װאס פארשלאנ. לעצטען דעם

 רעםעחןנדום־ דער םון םארמע דער לאנגט
 ער איז מעםבערם, די pc אפשטימונג
 םאר־ איז װאס פארכת די אז איבערצײגט

 אװ באארד דער םון געװארעז געשלאגען
 לאגי־ און עהרליכע אן איז דירעפםארם

 ווע־ ארויםגעשיסט װעלען לעטערם שע.
 דעם אטענדעז צו מיטגליד יעדען צו רען

 אײדער ױניאן. לאהאל זײן פון םיטינג
 וחד װערען, אפגעשמיםט וחגט פראגע די

 אזא צו דיספוטירען מעםבערם די לען
 זײ און ווערען ארויסגעלעגט ?אל טעפס
 מיינונג זײער אױסדריקען סענען וועלען

 וועגען װאוט דער שטימען. נאכדצם און
 װערען נעצעהלם וועט אסעםםעגם דעם
 לויט נאר לאקאלעז, צאהל דער לױט ניט
 זיך האבען ותלכע םימגלידער צאהל רער

 אזיב אפשםיםונג דער אין באםײליגט
 דעם גונםטען צו זײן װעט וואוט דער

 די אז אימנרצײגעז עם ורעמ אסעםםצגט,
 פון ערנסטקײט די באנרײפען םעסמרם

 בײצד נרײט זײנען און צושטאנד דעם
 סארשטארקערען צו חלק זײער שטייערעז

 וחד וחנלמנ יעניגע, די יתיאן. אונ^ר
 רענמד דצם את באטײלינצן נים זיך לען

 גאמוםען דארפצן דאן וחנלען רענדוג^
יא ותלמנחאכען די סון אנששײדתג די

\__Z * מגומנן• אנםייל
 לאקאל־סג pc האנסעל, דעלזנגאט

 אײג• דארוי רעקאםענדאציע די אז ®יוזלט
 סא־ ער pא וחנחנז אנגצנוםען שטיטמ

n אזױ כױםנליחנר די אויןי דעדט
A . חאגדלצן.

«2 לאקאצ םון םײגבעת, דעלעגאט
:פאאנענדעס עמןלצרט

 טאד אונז פאר ליגם וואס םראנע די#
•דינןױ־ קײנעם םון ותרט חאמ־לענ צו

TI אין נאר

 דורכגעפיהרט זאל דאס אזױ װי םארמע
 עהד־ דער אין ניט צװײפעל איך װצדצן•

 pc כאראקטער pk ערנסטקײט ליכקײש,
 נלוינ אץ־ דירעססא־־ש. אװ באארד דער

 זײ װען טעות א מאכען זײ דאס אבער
 א צו פראגע די איבערגעבען ניט װילען

 מעכד די פון אפשטיטוננ רעפערענדום
 אבזיכט די אויב באלאט. א דורך בערש

 איז דירעקטארם אװ באארד דער םון
 דאס זאגען איך וױל צײט, אײגצושפארען

 װעט אפעשכוענט דעם םון שומע גאנצע די
 אפאל, מיט ווערען קאלעקטירט גיס

 װעדען גוטנעהײסען זאל עש װען אפילו
 בעסער װאלט איך פאר^שלאגען. װי

 קלעגע־ א האלעקשעז צו צופרידען געװען
 האבען און אשעשםענט רעם פון סוםע רע
 אײדער צוםרידענגעשסעלט מעםבערס די
 זײ און שיפע גרעסערע א קאלעקטען צו

 אפעליר איך אומצופרידען. זײן זאלען
 דורכ־ זאלט איהר דאש אײך צו דארום
 אסעש־ דעם װענען באשלוש דעם םיהרען

 אפשטימוגג רעםערענדום א דודך מענט
 איבערצײגט בין איך און באלאט, א דורך
 א מיט עס װעלעז םיטנלידער די דאס

אננעמעז״. שטימען צאהל ריזינער
 לאהאל פון װאסיליעפפקי, דעלעגאט

 איז באארד עהז. זײן דאס ערקלערט ,35
 דאלאר 10 פון טעהס א דאש איבערצײגט

 געװאלט האבען זײ און גענוג ניש איז
 דאלאר. 20 פוז טעקם א רעקאםענדירען

 מײ־ די אנבאטראכט אין אבער נעטענדיג
 זײנען לאקאלעז, אנדערע די םון נונגען

 אריגינעלע די אנצונעםען צוםרידען זײ
 די אגבאלאגנט װאס רעקאמענדאציע.

 זײ זײגעז רעםערענדום דעם םון פארטע
 דירעק־ אװ באארד דעם םיט אײנשטימיג

טארם.
לא־ פון מענעדזשער קוירטצטאן, בר.

 זיײ אלע װי אזוי דאם ערקלערט & קאל
 זײן אויך זײ דארםען טעקס, א פאר נען

 דעם pd פארטע דער מיט אײנשטיםיג
 באארד דער pc איז װאם רעםערענדום

 געװארען. םארגעשלאנען דירעתטארס אװ
 םאר• די אנגעניםען װאלטען םיר אויב

 און פײנבערג דעלעגאטען די פון שלענע
 םיר װאלטען ,2 לאקאל pc סשודענט,

 םרי־ טעקס דעם קאלעקטען געקעגט ניט
 םיר ײי אזוי סיזאן. נעהשטען םון הער

 צוזאמענשטויס סענליכעז א ערװארטען
 םארבריײ אונזעדע און דזשס, קומענדען

 דעם שאפען פון אםהענניג זײנען טונגען
 אסעש־ דעל דאש זעהז מיר דארםען םאנד,
 האלעקטירט אח גוםנעהײסען זאל מענט

 םאראי־ איז שיזאן דער אײדער װערען
 אזוי װי װעג אײנציגער דער און בער,
 מיר װען איז ווערען עררײכט קעז דאס

 םון רעסאמענדאציע די אננעםען זאלען
דירעקטארפ. אװ כאארד
 םון מענעדזשער דער אנםאניני, בר.
 עקזעקױ זײן דאס ערהלערט ,89 לא<ןאל

 אנגענו־ אײנשטיםינ האש באארד טיװ
 זײנען װאש רעקאמענדאציעס אלע מען

 באארד דעם םרן געװארען םארגעשלאגען
 דאש אויך ערקלערט ער דירעיןטארם. אװ
 זואש ^גםערענדום דעם באטראןנט עד
 דירעקטארם אװ באארד דער םון איז

 ריכ־ דער אלס געװארעז, םארגעשלאגען
 יעדען גיט עס רוײל רעפערצנדום, טינער

 אויסצודדיקען געלעגצנהײט די סעםמגר
 אײדער םראנע דער איבער מײטנג זײן
 פאדערט ער אפגעשטיםם. וחנרם עש

 אנצונעמען דעאעגאטען אלע אויןי דארום
 אװ באארד דער pc רעקאםענדאציע די

דירעקטארס.
 פאל־ זאגם ,2 לאיןאל פון בלום, בר.
:נענדעס

 פױר דאס צוםרידען זעזזר בין ״איך
 דער איבער דיםסוטיע א געהאש האבען

 די״ אװ באארד דער pc חנקאכמנדאציע
 אג־ דער איבער דיססוםיע א רעסמארס.

 אום נױטמ אוטבאדיננם איז נעלענענחײט
םארשטעהן. בעסער דך ט׳זאל
 װאס שטעלונג דער געגען בין איר״

 חנלע״ די פון געװארעז אנגענוכמנז איז
 אורזא• צדוײ פאר ^ לאקאל pc נאםען

 הא־ זײ װאס דערםאר צרשטענס, :כצז
 דורב־ םענלימײם די באוױזעז נים מז

 קור־ אזא אין• אסעסםענט דזנם צופיחרצן
ר  דער צוליב צװײםענס, אח, צײט, מ

 אױסדרול דעס מיז םיםסאוישטענתים
 די כדינם רעמערעגתס *חנםערענדזם״

 איז איז םעםבערס די םון גוםהײסונג
 די אװ באארד חנר pc טארשלאנ חנם

 די געגצבען םעסמגרס n װערט חנקטארס
• מלזמענחײם
 9 לססאצ פון ,twoeotp חנצענאם

 נע־ pmw *יו «ד «נוחזחא to ערתאןרם
 בײם רעםערענדום פון פסינמ דעו «ן

 דיחנתססרס סװ mop דער סון נדסינג
en עי־סמר איז t איבעחױינט to דיזע 

או, לסױשע איעציגע די אמ פארסא

 מד גאר האט דישקושיע די אז זאגט ,35
 דעם pc שושע דעל װעגען זײן דארםט

 פארשע דער װעגען ניט און אשעשמענט
 V,דעלע די אויב רעפערענדום. דעם פון

 פאר אײגשטימיג זײנעז 2 לאקאל םיז טען
 צושטײ אויך די דארפען דאן ״שעקש׳/ א

 pc פארםע םאלגעשלאגעגעד דער צו טען
 טוז אסעשםענט דער רעפערענדום. רעם

 אין מעגליך, אויב װערען, קאלעהטירט
 װאכען, עטליכע נעקשטע די פון פארלויף

 אוג- אויםלעבען צוריק דענקען םיר אויב
 דינען ניט עס װעט ניט, װען ױניאן. זער

 גפצילט. איז עש װעלכען פאר דעם-צװעק
 םארמע די אנגעמעץ דארום םוזען מיד
 פארגצ״ איז װאש דעםערעגדום דעם םון

 אוו באארד דער פון געװארען שלאגען
 שאכען םעגליך זאל װאש רירעקטארש,

 אסעס״ דעם פון גוטהײסוננ די :אר ניט
 קאלעקטען עס ?ענען צו אויך נאר כיענם

פאראיבער. זײן זאל שיזאן דער אײדער
פאלגע;• דאן ערקלערט נאגלער בד.

:דעס
 אנט־ זעהר געםיהלט זיך האב ״איך

 אזײ װי געהערט האב איך װען מיטיגט
 געהאג״ האבען לארןאלען םארשײדענע די

 דעש פון פארשלאג דעם װענעז דעלם
 אײג־ פאלשטענריג בי\ איך אשעששענט.

 די דאס זאגען װעלכע די מיט שטיםיג
 און װאדם זײער האבעז םוזען מעטבערס

 גײן אויםהעצען נים טארען ׳מיר דאס
 אבער םיטגלידער. אונזעחג פון טײל

 דאס דענקען װער אירגמנד זאל װארום
 מעכד אומערע אויפהעצען װילען מיר

 םראגע א בלויז עס איז אונז םיט בערס.
 אר־ אונזער םון פאזיצת די רעםען םון

 האבען באלמבאטים די װען גאגיזאציע.
 הא״ סיםגלידער טויזעגט 5 דאש נעהערם

 לעצטע אזנזעחג איז באטײליגט זיך בען
 די דאס באגריםען זײ האבען װאהלען,

 געגעבען און שטארק אלץ נאך איז יזניאז
 סענט אויםםערקזאםקײט. ד״עכסטע די עס

 העלסען וועט עס װיםיל באנרײםען איהר
 וחד באלעבאםים די װען פאזיציע אונזער

 הא״ טעםבערם אוגזערע דאש הערען לען
 באשלאסען שטימע, גרויטער א מיט כען,

? סטרײק־טעקס א זיך אויף ארויפצולעגען
 װאס ארגוםענט שטארקסטען ״דעם

 א אין באלעבאטים, די נעבען קעגען םיר
 pc דעמאנסטראציע א איז קאנםערענץ,

 וױצ דעריבער כח. און מאכט א\נזעד
 װעלכע דעלענאטען, די דאס זאגען, איך

 אומער זעהן צו געװאוגשען װאלטען
 טאן םוזען זיגרײך, ארויסקומען ױניאז

 אויםצוקלערען םאכט זײער pא אלעסדינג
 נויטוועגדעקײט דער װעגען םעםבערם די

 אױ* װירפען און אסעסמענט, דיזען םון
 מאסען גרויםע אין זאלען זײ דאס זײ

 און חןםערענדום דעם איז זיד באטײליגען
םעסס. דעם גוטהײםען
 ארנומענט דעם אנבאלאגגט ״װאם

 םאר• איז װאס רעםערענדום דיזער דאס
 אװ באארד דעם סון געװאחגן געשלאגען

 װיל דעמאקראטיש, נים איז רירעקטארש
 װיםען לאזען םיר ומנז דאש זאגען איך

 דעם װענען בריף דורך מעבםערס אונזערע
 מעג״ א זײ ניבען און צותק און םיטיגג

 אײ- װאדם זײער אוישצודרײמן ליכהײט
 אפ• אז צו װערט״נענומען םראנע די דער

 זעהר איז דאס אז איך גלויב שטימוננ,
דעפאקראטיש.

 א פאר בין איך װארום אורזאכע ^די
 װערען נעמאכם זאל װאם רעםערענדום

 איך װײל איז םיטינגען, לאקאלע די בײ
 זאל לאקאל יעדער דאם געװאלט װאלמ

 פין םאראנטװארטליכקײט די טראגען
 זײערע םון מײצ גרעםמען דעם גרײכעז

 װעגען אױםסלערען זײ און םיטגלידעד,
 פון נױטווענדיגקײט און וױכטיגסײם דער

 ניט צװײםעל איך און אסעסמענט, דיזען
 אפשטיםוננ, רער םיז רעזולטאט דעם איז

 צװיײ א נינסטיג. זײז זימנר pwi וואס
 אישםײ די ווען דאס איז אורזאכע טע

 םי־• אםענק בײ וחנחנן נעמאכם וועם םונג
 דיםסוסיאז, נרינדציכער א נאד םימעז,

 איהר פון צײיים^עז ניט קײנער וחנט
נעזעצליכקײם.

 ערנסטע. אז זעהר איצט איז צײט *די
 סאראײניגטע טיט צוזאמען, אצע לאםיר
 אז זעחן און פליכט אונזצר טאז בחוו^

 װצ״ דורכנעסיהרט זאל אסצסםענט דער
 דאז ומאצז באלעבאטים אונזערע רען.

 צוזאמצנ״ זיד ויעיצז כדר וחןן אײנתחן,
 אונזער דאס חאנפצרצנץ, א איז פוםען

 זײ״ זײ און אונז מיט איז שעםבערשי•
 שםזד געחקריגע די נעכמז צו גוײיט י-צז

* לוננ״.
 תטאן באכמרממנען נאנלער׳ס בר.
איצאדיסםענטען. םון שםורם א ארױס
n װערמ סראנע nr אן צו גענוטעז 

 דאס רעזולטאם דעם םיט אישםיםונג
lofe טאך נעשםיםם חאבצן דעיעגאםעז 
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סעקיעטער שפילם^ן, דזש. םון

!סעתשאךמיטינגען די באזוכט
 טען4 דעם דאנערשטאג, קומענדען

 רע־ װערעז אפגעהאאטען װעאען אפריא,
 םאאגענ־ די אין סעקשאךםיטיננען געאע

 םעקינאי אין — בראנקס :פאעצער דע
 ראוד; באסטאז 1258 גארדענס, םקװער

 א־• 210 האא, בעטהאװען — דאון־טאון
דעם אין — בראנזוױא סטריט; טע5

 219 אײסעאום, אײבאר בראנזוױאער
 װע־ מיטינתז דיזע בײ סטריט. סעקמאז

 בא־ סעקשאז פאר װאהאעז פארוןוםען אען
 טשעדמאן, א םון באשטעהענד אסטע,

אינער־װאכע. און סעהרעטאר
 די װערעז םנהנ, אאטען אן אויט

 אאהא^ אוגזער םון סעקשאךבאאמטע
 טעם״ שטיםרעט) (אהן עסס־אפיסיא

 אאס באארד. עסזעקוטױו דער םון בערס
 םארצר רעכט דאס זײ האבען אזעאכע

 איז זיד באטייאינעז איז פאענער אײגען
 פארגרעםע־ א מײנט דאס דיםהוסיעם.

 םארמעדר א װי גוט אזוי צאהא, אין רונג
 עקזעסו־ דער פון קרעםטען די אין רונג

 װיגשעגס־ זעהר איז דעריבער טיװע.
 טאסע זאאעז םעםבערס די אז ווערט,

 אאם מענשעז םעהיגסטע די אױסוועהאען
סעקשאךבאאםטע.

 קוםעגדע די בײ אויך, װעט עס
 א ותרען אפנעגעבען סעקשאךםיטיגגעז

 טעטיגקײט דער פון באריכט גענויער
 װאכען פאר אעצטע די םאר אאקאא םון

 פאתעקוםען אעצטענס זײנען- עס צײט.
 סיטינגען באראטונגס װיכטיגע •אר א

 פאד א אויך מעמבערס. אתטױוע פון
 םון םארשטעהער די צװישען דיסהוסיעס

 אײנצעאהײטען די אאקאאען. דרעם די
 איבערגעגעבען װעאען אאעם, דעם וועגען
 די מיטינגען. סעלןשאז די אויף ווערען

 בא־ סולתן צו געבעטעז װערעז םעטבערם
 ניט זיך זאאען מיטיגגען כדי צײטענט

אווענט. אין צו־שפעט ביז םארציהען
!דױס צאזזלט םען

 אעצטען אין אױםרװי אונזער אױף
 די זיך האבען *גערעכטינקײט״ נומער

 מיי־ מיר אםנערופען. װארים םעםבערס
 די םון אםצאהאוגג דער װענען דא נעז

 פאר אײגנאהמע די דױס. ריקשטעהענדע
 אז באוױיזט, װאכען צוױי אעצטע די
 צו בדעה גיט האבעז דרעסמאכער די

 םון םעטבערס אאס שטרײכען זיך אאזען
 מעכד געקומעז טאקע זײנען ױניאן. דער

 גע- ניט שוין האבעז םיר װעאכע בערס
 זײ םון סך א צײט. אענגערע א זעהן

 װיאען זײ ״פעפער; אפעז אין ארבײטען
 זײ מעמבערשיפ. זײער אנהאאטען אבער

 שװא״ די אט אפיאו •ניט װען אז וזייסען,
 םיא געווען אאגע זײער װאאט ױגיאן, כע

 װײםעז צװײםענס, איז. זי וױ ערגער
 צײט די זיך דערנעהעגטערט עם אז זײ,
 םאר״ װעט ױניאן דרעספאכער די ווען

 און ■אזיציע אםאאיגע איחר נעהםען
 דער אין מאכט א װערען וױיטער וחנט

 די אט צאוזאעז דערםאר אינדוםטריע.
 דוקא איז םרײװיאיג צאהאען כמנשעז,

םארגעניגען. םיט צאזזאען די
 א זײנען װאכעז 2 אעצטע די דורך

 נא־ אין מטעהען וועאכע שעיער, סר
 גונד אפיס, םיט׳ן באציהונגעז העגטע

 אין ארבײמער אאע געוואחגן. שטעחענד
 סעםבער־ גרינע די האבען שע«ער דיזע

 גאםיר־ קוםט, קרעדיט םך א קארדס.
 גיבען װעאכע שאפ־םשעראײט די צו איך,

 אינגאגצען םיח איז צײם זײער אװעס
 זײ חאבען צײטעגװײז, און אוםזים^

 מצד ױנאנגענעםאיכסײטען אױסצושטעחן
 (זאא ארבײםער און באצעבאםים די

 !),•אסירט דאס װי יאסיחנן/ גיט אזוי
 צװישען זיין זא^נן שעפער זײערע כדי
 און חונות די באצאחאען «ו ערשםע די

 בײ טווקע װיאען םיר טעקס. דעם אויך
 דארוי עס אז זאנען, גזנלממנחײם חנר
*ז םעםבער יעחנז םון פאיכט די %ין

ר ע ד רי ן ב : או ר ע ט ם ע װ ש
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ם, ץ ן ך או

 שאפ־ט״שערםאן, דעם העאפעז
הינזיכט. יעדען אין טשעדאײדי,

אדער

גוםגעהײסען״ אײגשטיםיג טעקס דער
מעמ־ דזשענעראא אעצטער אונזער

 געװא־ גערוםען איז װעאכער טיטיננ כער
 ״עמױרדזשעגסי װענען שטימזנן צו רען

 יעגעם צו באאאנגט טעקס׳/ סטרײק
 גע־ האכען מיד װעאכע מיטינכען סארט
 געװען איז ער צוריק. יאדזרעז טיט האס
 איז עס װאס דעם טראץ באזוכט, גוט
 איז ער סעזאן. פון ברען עבטען אין

 װאט דעם טראץ ;עשטימט, :וט געװען
 טעקס א װעגען נעהאנדעאט דך האט עס
 דורכגעפיהרט איז ער און דאאער, 10 פון

ארדנונג. פואשטענדיגער אין געװארען
 צוגע־ האט באארד עקזעקוטװו די
 מי־ צום צושריפט אפיציעאען אן ״טיהט
 ערקאעזזרט איז עס װעאכען אין טיננ

 די אז איז עס וױכטיג וױיט װי געװארען
 רעקא־ די נוטהײסען זאאען מעמבערס

 םאר מעגאיכקײטען די צואיב מענדאציע,
און קאאוק דער אין סטרײח גענעראא א

 אינדוסטריע. דרעם
האט איסט רעמער

אאגגער
געפונען

אץלאק.מ אינסטאליישאנם אה וואהלפז
 םענע• — .38 לאק«ל אין בעאםטע ױניאן פאר װאהל-באשייליגונג גרױסע

 װ«וד ט#ריגע כײ װי שטיםען צאהל גרעסערע באר,,־םט דריתיז דזשער
שענעראל - לען. כעאםטע. נײע אינסטאלירט עאראף סעקרעטער ח

 דאגעגען. רײדען זאא װעאכער אײגער
 עס געאט, סך א טאקע איז דאאער 10

 פאר^טאר״ װעגען אבער זיך האנדעאט
 דעם ארגאגיזירען וועגען ױניאז, די סען

ײה  םארבעסערונגען קדיגען װעגען טי
 װאס ׳עעפער. די אין םעמבערס די םאר
 איז דאאער 10 האט באדײטוגג א פאר

 מיר וועאכע געוױגסען די טיט פארגאײך
 אונזערע םאר הריגען געקעגט װאאטעז

 איצטיגען דעם בײ אט טאקע טעמבערס
 סעג־ דער געװען איז דאם אט סיזאן?

 םי־ מעמבער גענעראא דעם פדן טימענט
 גע־ אנגענומען איז אײניפטיפיג טי:ג.

 יעדער אז באשאום דער געװארען װארען
 באצאה־ סעזאן הײגטינעז זאא מעפבער

 םאר׳ן דאאער 10 פון טעקס א אעץ
םאנד״. סטדײק ״עםוירדזשענסי

 אוים־ גןופיענדער דער איז װעאען כײר
 פארעפענט־ ״גערעכטיגקײט״ פון גאבע
 הא־ װעאכע שעםער, פון איסטע א איכען

 אויב טעקס. דעם באצאהאט *טויז בען
 דעד־ זאא עאם אײער אז וױאט איהר
 אביסעא זץ־ איהר סוזט װערעז, ראגט

- ציאײאעץ.

 דיגען פערץ, טען15 דעם פדייטא;,
 בעאט־ אאהאא פאד װאהרען פארנעקוטען

 אין טערטיז יןוטע;די;עז דעם אויוי טע
 דרע־ קאסטאם אין טײאאיס אײדיס דעד
 זואס טראצדעם .38 אאקאא ױניאן, סעס

 באי־ צו ;ערופען האבען קאפוגיסטען די
 איז עס אבװאהא און װאהאען די קאטירען

 קאנקורענץ שום קיין ;עיוען פאראן ניט
 ברידער 400 העכער דך האבען

װאה־ די אין באטײאינט שװעסטעד און
אעז״

 די װעטען געגען דרייזיז, מענעדזשעד
 וױאדע א געטריבעז האבען קאפוניסטעז

 װי שטימען, מעהר באקוםען האט העצע,
װאדזאען. אעצטע די בײ

 געװעהאט זײנען פעדזאנען םאאכענדע
 ױדאךאדטיניסטיא• דער איץ געװאדען

 :טעימין קוײענדיגען דעש פאר ציע
טארטשינ־ א. טיטערפאן, אאקאא םאר

 ;שוכטאז נ. װײס־ט״עעדטאז, פאי ;שקי
 ;דרײדן ב. סעקדעטאל־טדעזיצורער, פאד
 ביזנעס־אײדזשענט, און אדגאגײזער םאר

 נ. סעקדעטאר, אאקאא פאר ;פאזאני ר.
 עקזעקװטיװ אאקאא דער אין בערנאװאי.

 פאל־ געװאדעז געױעהאט זײנען באארד
 א. באנאך, א. דדצ. ;מיטכאידעד גענדע

 י. גארתעד, ה. דדעדנסהי, ט. באאדעק,
 איז פאאײ דזש. כױאער, א. דזעײקאבס,

ראזענפארב. ם.
 איטאאיע־ פון באארד עקזעקוטױו אין
 געװא־ :עװעהאט זײנען בדענטש גי״עען
 װ. דזיטענאװאסי, גאאיױטא, א. רעץ:

וױטואא. ד. אין פעטדעאי ג. אאוריא,
דרעסמײ־ פאר באארד עקזעקוטיװ

 ק. בראונשטײז, ר. בענטישטאז, ג. :קעדפ
רײזבעדג. א. און דזיטופ א. .גאנאן,

 טש. אבראםאוױט״פ, מ. :טראסטיס
דזיאזעפי. ס. און באנאד

 פ. העס, א::א :קאמיטע קראנקען
 זעאיג־ װ. רעזגײןאף, מ. איגטערדאנאט/

טעאעסקא. דזש. און סאן
בײטאנ, אזײנער 1 שבת, אעצטעז

 אײ־ דעד pc העדקװאדעדס די אין איז
 דרעםעש קאסטאם און טײאארס דיס

 פאר־ #סטריט טע46 װעסט 107 ױניאז,
 םון מיטינג אעסטאאײשאז דער געקוםעז
 ניײערװעהא־ אאע װעאכען בײ ,38 אאקאא

 אינסטאאירט זײנעז ױגיאךבעאדטע טע
 פארגע־ איז אינסטאאײשאן די געװארען.

 גע־ האט נאס דער אױף װעהרעגד קומען
ױניאן־ פיעא און גאס־רעגעז א גאסעז

m ריפערמאכער דער אי־ן  m% ח
פענעחש־ אונזער אין ענדערונג אן

םענט.
 װעלנער לעויענטהאל, נוארים ברודער

 םע־ צייטוױילינער ארם אגנענוכיען האט
 אויןי איז לאקאצ, אונזער םוז נעדזשער

 pc נעװאתז באםרײט םארצאננ זיין
 נעזונד־ דער פציכטען. אסיציעאע זיינע

 נזד איהם האט פרױ זײן pc »׳פטאנד
 זאצ ער כדי זיך צור־קצוצ־הען צװאוננען

 ^םטער זײן צו כמנציכקײט די האבען
 םרוי׳ם •pn העצפעז צו הײם, דער אין

 װאם צייד זעהר אונז טוט עס ערהאצוננ.
 אבער װאצט עם פאםירט. האט ׳דאם

 צו זײט אונזעד pc אוטםענליר נעווען
 אויף סארבצייבען זאצ ער אז באשםיין,
אוםשטענדען. אזעצכע אוגטער װייטער,

 האט ער כאטש לעװע:טה»ל, ברודער
 נע• ניט אםט כאצאהלטען קיין קיינמאא
 צײט הורצער דער איז האט האצםען,

 םארטרעטער, אוגזער נעײען איז ער װאם
 סעהיג־ אויסערגעװיינציכע ארויםנעציינט

 רודער בײם נעמטאכען איז ער .סייטען.
pc םא־ קריטישע די איז צאהאצ אונזער 

 בא־ ■ראבצעםען אצע האט און םענםען
 pא טאקט נויטינען דעם םיט נענענם

 אונזער איחם ניבען םיר אינםעצינעמ.
 זײן פאר אנערמנוגנ pא דאנש הארציגען
 וואס אצעם איחם װינשעז םיר ארבײט.

 םאר נעזונט — אצײן פארצאננט ער
 ער װי אזױ איחם. םאר pא סרוי זיץ

 עהזעהוםױו אצם אונז םים נאד בצײבם
y באארד דזשאינט אח n o n, װײסען 
מן וועם ער אז סיר  און אקטױו בציי

 נמנציכקיים זיין אין אצעם טאן וועם
או a ו n םוסםעם pc 17 לאקאל.

 םאר• •צאץ צעוחונםחאצ׳ם ברודער
a <ויט חט־װייצ, געםם n באשצום pc 

 דיזע «ן שרײבער m צאיזאצ. אונתר
 נעוואלם אױך ויר װאצגמן םיר צייצען.

ײעי׳ח םיי גאר נעמן, וואתש »טנן א
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 װען מיטנאידער, די צו איבעראאזען דאס
 או:־ באװײזען צו געאו::ען או:ז װעט עס

♦ױ:סטען.1פאר זערע
מאניליזעציע.

 מיר אז כיסתסה דאך װײסט איהר
 ענטשײדענע אן בעפאר יעצט שטעהעז
 א;־ דער באסעס. אוגזערע מיט שאאבט
 זײן איז יי-י׳ איז אויס געהט רימןנט

 אהן זײן מעגאיר קוים װעט באנײאוגנ
 דער־ יעצט גרײםען מיר סטרייס. א

 םיגא:״ אטוניציע. גויטעע די צו פאר
 ערפאאגרײך קענען צו מיטאען ציעאע

שאאכט. די אנפיהרעז
 אײנשטימיג האט אאקאא אונזער
 באשאום , דעם גוט־צוהײסען באשאאסען

 ־10 דעם פאר באארד, דזשאינט םה
סטרײה־טעהס. דאאער

 מעטבערס אונזערע אאע בעטען מיר
 אי־ און אאיאאיטעט מער ארויסצוצײגען
 דער פױט אאקאא, צום בערגעבענהײט

 בא־ דיזען םון דורכפיהרונג נאאדיגעד
 באא־ מאכען שעפער די זאאען שאוס.
 באצאה־ דער םאר ארא;דזשםענטס דיגע
 שעפער. גאנצע אאם טעקס, םון אומ
 אמאא, װי באוועגוגג א אנהױבען זיך זאא
 גײסט דער םיהאעז אנהויבען זיד זאא
 אונזערע איז ?אטפס״אוסטיגהײט םון

 צײנט מאכער, ריםער שקוםט, רײהעז.
 װע־ מיר אגדערע. אאע םאר וועג חןם
 ״גערעכ־ דער אין פארעםענםאיכען אעז

 װאאונטירען די םון נעמעז די טיגקײט״
םאביאיזאציע. היסםארישער דיזער איז

4
 םימימען. רעגעאע אוגזער^ צו קוםם

 י?ײ פון אײנעם t"P ניט פארפעחאט
 צו אנהיינעז באאד שייז דאדפען םיר

תכאית. רייחנז
ש. מאנאדזש^ר. סגײדער, ח

 דעריכער האבען שװעסטער און ברידער
 פוגדעסט• מיטינג. צום קומען געקאנט גיט

 זעוזר געװען דאך מיםינג דער איז װעגען
באזוכט. שעהן

דזשעגע• דער באראוי, אב. ברודער
 חןף םון סעקרעטאר־טרעדטורער ראא

 אאפ אינסטאאירט האט אעטערנעיעאנאא,
 געװעחאס זײנען װאס ױניאךבעאמטע,

 און טערמין, געקסטען םאר׳ן ;עװארעז
 געחאאטען געאעגענהײט דיזער בײ האט

 חד באאעהרענדע איז אינטערעסאגטע אן
p םאיכטען די װעגען דע t ױניאן־םװד 

 כרײטער דער צו pא יװיאן דער צו רער
 דעם איבער אויר װי מיטגאידערשאםט,

 אינדוסטוײע דער אין צושטאנד איצטיגען
ױניאז. דער אין און

 אויסםיהראיך האט באראף ברודער
 סװע״ דעם pc געפאהר די געשיאדערם

 די איצט דראהט װאס סיסטעם, טינג
 גאויך ניט עס װעאען זײ װען ארבײטער,
 װעאען זײ װאס דעם, דורך םארהיטען

 pH ױניאן דער םון רײהען די אין ארײן
ארגאדזאציע. די שטארסעז

 קומענדײ די װעגען גערעדט האט ער
 בא• זײ םיט פארהאנדאונגען װײטערע :ע

ני םון באגײאוגג דער װעגען אעבאטים  ן
 װאס םאדערונגעז, די וועגען און רימענט

 די צו ארויסגעשטעאט האט ױניאז די
 גערעדם וױיטער האט מר באאעבאטים.

 םאחד די pc צוריקוױיזונג דער װעגען
 אז געזאגט, און באסעס די מצד רוננען

 ניט קײנםאא דאס װאאטען באסעס די
 האמונישםזגן די װען טאז, צו געװאגט
 אונזער אםגע״שװאכט אזוי ניט ײאאטען

 חך• שטארק אזוי ניט אח ארגאניזאציע
 זײפר דורך ארבײטזד די טאראאיזירט

 האט ער ױגיאן. דער אין ממשאה קורצעד
 דא״ דער איבער װעהטאג מיט גערעדט

 גרויסע צװישען דעמאראאיזאציע זיגער
 װעא• דרעסםאכער, און יזאאוק פון טײאעז

 געווא• םארפאאען װײט אזוי זײנען כע
 םארשטא• ניט אםיאו האבען זײ אז רען,
 און װערט היסטארי^ען גרויסעז דעם נען

 מאניםעסט ױניאלם דער םיז באדײטוגג
 אינדוסםרי^ דער אין ארבײטער אאע צו

 איז געזאגט, װײטער «1בארא האט דאם,
 קאםוניס־ די פון ארבײט טײםאישע די

 דואא גרינדען װאס פארברעכער, טישע
 פון אינטערעסען די שעדיגען און ױגיאנס

ארבײטער. די
 פראװא• און טײםאישע א פאר װאס

 שפיאען קאמוניסטען די ראאע קאטארישע
 דװיד באוועגונג ױניאן טרײד דער איז

 איחר האט שפאאטוגגס־ארבײט, זײער
 אײ־ אײער אין זעהן געהאנט אמבעסטען

 ארויסגע״ האט ױגיאן די אאקאא. גענעם
 .ארביײ אאע צו מאניםעסט דעם געבען
 גר דעם םיט איגדוסטריע, דער אין טער
 ארביײ אאע אז גאויבען, אח צװעס טען
 חנר איז ארײגסוםען קאנען זאאען טער

 אח רעכט זעאבע די האבעז און ױניאן
 האבען, ?אנען זאא יעדער און םאיכטןח,

 מי איבערצײגונגען, פאאיטישע אזעאכע
 םונדעסטװעגען פאסט. און געםעאט איהם

 TP אבדזמעקשאן און עאעהשאן די איז
 געצװאונ״ געזיעז אאסאא אײער פון מיטע

 עטאי• באאאט פון ארונטערצונעכועז געז
 זײ װײא ניט ^אבער קאםוניסטען, כע

 5װײ דערםאר, נאר קאםוניסטען, זײנען
 יי שיילעז ארן ױניאן די םארראטען זײ

 אפאזישא דער םאר שייאנעז םון ראאע
 אױמ־ אײנציגען די האט װעאכע ױניאז,

י אוז אינטערנײ^אגאא אונזער גאבע  י
 צו אין^אאנד באװעגונג ױניאן טרײד

 האבען ױי צעשטערען. און םארניכטען
 ערקאערמ« קאמיטע דער םאר עםענטאיך

 אפאזיציאגם• דער צו געהערעז זײ אז
 םינד אאע םיט איהר װעאעז און ױניאז

 אינםעד די םארױכטען צו זזעאםען אעז
 האט שאאר, אאזא, איז, עס גײטאנאא.

 נים חאם מעז אז םארענדמט, י1בארא
 ארױםאאזען םענשען אזעאכע געטארט

\ באאאט. אאקאא דעם אױף
 געהאלממ אויך האט יעדע שעיונע א

 גזד האם ותאכער דרייזין, מענעדזשער
 פו| נאםעז אין םעסבערשי• דער דאנסט

ײ אדםעיםטראצחנ מגיאז גאנצער דער  ם
 זי' חאבען ײ1 װאס םארטרייען, דעם

 *אי סים םארטירןוכען און געשעגקט,
 *ו אנשס^ננוגגעז און םיםאעז םעגאימ

 את אאתאל דעם מעסבערשי•, דער דיגען
איגטערגײשאנאא. דער

װײ< צו *יחנא וואדיםעז א םים
iיוגי ענעמישער חגד f ,םעטיגהײט 

 טארמשיגסקי טשערסאן
נעשאאסען טאג
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 דעם דאנער^טאג, םון ״טאג״
 א געאעזען איר האב םארטש, טען21

 סאאוק־ אסםױוען אן םח טגיאה גאגצע
 אואיס נאטען םיט׳ן איד א סאכער,

גאאדיפטײן.
 גאאדשטײן אואיס איז אײגעגטאיך

 קאאוקמאכער, די צװישעז באװאוסט גוט
 װאס אײגציגער, דער גישט איז ער און

 קענען מיר !ויצעקו א :יט ארוים קוכיט
 אינהע די גאר (\i אשיאו אז ערװארטען

 :שרײען און קומען אויך װעאען שכאינקע
 נאטיראיכע א איז דאם װײא !חטאתי

 מײ־ צװײ קײן סען עס װאס װעגען זאך
זײןי ניט גונגעץ

איג־ זײענדיג עצעמענט, לינקער דער
 געקענט נאך האט ױגיאן דער אין סײד

 זײענדי: אכער ממשות, א עפעס האבען
 געזאגט, בעסער אדער אפאזיציע, אין

 םאראורטײלט זײ זײגען לטחגה, רחױן
אונטערגאנג. צום

 פאד־ און לאגישער דער איז דאס
געדאנק. טטענדאיכער

 צו אפייל זײן מיט גאלדשטײן לואיס
 זײן גאך גארנישט. זאגט צדדים, כײדע

 איז דאס אז זיך, מען דערוױסט שרײבען
 א אהן לאנד, k אה[ כיעניט א

 אזוינע און גאויבען. א אהן און גאט
 רעכט קײן אבסאלוט האבען עלעדענטען

 קלאוק• ברידער די צו אפעאירען צו ניט
מאבע־.
זײ־ איבערצוגעבען טרײען װעל אץ־

 טענות האט ער ארגוטעגטען. טײערע נע
 זיך לאזען װאס ק^אוקפיאכער, די צו

 דאס ניט. ערװאכען און טײג װי קנעטעז
 נא־ זעהר איהר.מיך, פארשםעהט איז,
 םארשטעגדליכע דארםען :אטירליך, כעל.

 אונ־ pא פארשקלאםט זײן :יט סעגיטען
 <ןלאוס־ ברידער דערפאר, און טעריאכט,

 נײטט דערלאזט און ערװאכט, םאכער,
 עקספלואטיח אײך זאלען באסעס די אז

pn װעלכע םיהרער די םון אײך ה*ט 
קליטלאך. אגצוהאלטען בלױז זוכען

 בה םון חכטה די איז אט.דאס
 איז אינטערנעיטאנאל די גאאדשטײן.

 יאם װיא ער און קאייועא, א איהם נײ
 איג־ די — קאײזעא די פארנינטען אאײן

 קעז םעז םײן. זעהר טעתעשאנאא.
זאנען. ניט

 21 םאר געטער אאע דינענדיג א:ער
 דער זײנער, גאט אעצטער דער און יאהר

 װײא אנטוישט, נעבאך אים האט אינקער,
 איבער־ עגדאיך זיד האט חנם דער

 pא ניט, טױגען ױגיאנס צװײ אז צײנט,
 גיט. ױניאן קײן איז ױניאן אינקע די אז

 ענטשואדיגט, חברים, פארדאן, אבער,
 אזוי מוז איך פרײנט, מײנע זײט איהר

 האפעגטאיך מיר װעט איהר און זאנען,
ענטשואדיגען.

 דרעס־ דעם בײשפיא אאס :עםט ער
 געדענקט םטרײק. אװאנטױרע מאכער

 אינדוסטריע דרעס גאנצע די אז ער האט
 ש»ראא־ די צו ארײנװארםען זיך װעט

 אאע וועלען און ארעםס די אין טאנעס
 מיר חברים, :אויםשרײען קוא אײז איז

 אונזערע זײם איחר pא אײד פיט וײגען
Iרעטער

 װער װײםען מיר נאאדשטײן,
!געװען איז דאדט

פאר־ כאוױירים, וױיטער: אדעה
 צו אױסעז גישט חאיאה בין איו דאן,

 גאד װײא גאםעדיע, אײער *ןריטיקירען
 ,ױניאז, ליגקע א דאם דאו איז אאעםען

 די קרינדקיחנן צו איז אםביציע טײז pא
!ױ:יאן רעכטע
 זיך איר װעא כאװײרים, איצם, און
 צו אוןיטטיןע תכטע די צו נעהםען

 שאעזי;־ וױיל מאניפעםט.. שאעזינגער׳ס
 און נישט גאר זאגט מאניפעסם נער׳ס

̂וס וועז אים. םון נישט האאט ער  וואס ד
 מעם״ אאע גיט סאגיפעםט שאעזינגער׳ס

 און לױםען צו פרײחײם פואע די כערס
 צי אוגסערשײד אחן װעחגז, ערװעהאט

 חנכטמי, א nrw <ינקער א איז איינער
 דאם — זײן נישט זאול ער װאס אדער
 זיך מען דארוי איבעחזױפם נישט. טויג

 נרויע א אײיער אײמר אז פארזארגען,
 םארברעכענס שצנדליכסטע די טוען וואס
v גישט חאילת זײ jjra זאא m\ שמע־ 
חגן״

 אט װאס איגטעחנםאנט, איז עם
זײעמימ נא^דשטיין, לואיט איד״ חנד

זײ אז At ו

אןן
 דרעס־ און קאאוק קײגע נישט זיסטירט
 צוזאמעגגעשטאבעטע זײער וױיא םאכער,

 און קאאוק םון גישט איז קאײזעא סקעב
 איז ד$ס נ^ר ם#וריערס, און דרעסםאכער

קאםוניסטעז. פאר קאײזעא א
 דער פון װיכטיגסטע דאס ^בער

 האט גאאדשטײן װאס מגיאה גאנצער
 צום גאר איז ״טאג״ אח אנגעשריבען

 םען אז נעמאיך, איז, דאס און אעצט,
 װאס ?אםיטע, עקשאן אן מאכעז זאא
 צװי־ װאנט אײזערנע אן װי שטײן זאא
 מען און אינהע די און רעכטע די שען
 מעג־ װי הארב אזוי אויםשרײען זאא

 שעת־ אײערע מיט אפ אונז אאזט איך:
 שפע־ אויח חאומות און אידעאאעז נע

 א טאכען דארפען םיר יאהרען, טערע
!אעבען

 ארויסגע־ האנ איך װען איצט, און
 זײנע געדאנקען עטאיכע באויז גומען

 :יט איך הויב מגיאה, גרויםער דער םון
 האט אײגענטאיך װאס םארשטעהן, צו אן
 זײנע מיט ארויסברעננען געװאאט ער

 װאס אאעס פון האב, איך ? ארגומענטען
 כא־ זײנע אטאקירט כאומרשט האט ער

 אז ארויסנעמען, נאויז געקענט װײרים,
 בר. װאס, צו טא פרנסה. באויז זוכט ער

 די געאט קאײן צו כיאנען ‘גאאדשטײן,
 קאאוק די אנרוםען און אינטערגעשאנאא

 קרעמעא, און קאײזעא א ױגיאן םאכער
 אמע־ אין געװען נישט װאאט איהר װי

 איהױ װי פונקט נאר יאהר, 21 ריקע
 אבעד איונטער. שיף פון ערשט װאאט

 זײט איהר אז אטאא, נאך באװײזט דאס
 איהד װאס זאך דער אין ארענטאיך נישט

פרײדיגט.
 אי:־ די אז גוט, :אגץ װײסט איהר

 אומבא־ איז גאגצע א אאס טערנעשאנאא
 ארגאגיזאציע םעכטיגע אזא ריהרבאר.

 גאנצעי דער םיט םאדבוגדען איז װאם
 א איז אמעריקע פון ארבײטער־באוועגוגג

 סקאנדאא א איז עס און םעאז, שטײן
קרעםעא, :ױניאן אונזער אנצורופען

דבורים. שעהנע אזויגע נאך און קאייזעא
ק«כ«קאװ. סעם
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:ברידעד p» שוחןםטער
 איז יוגיאן אונזער װען צייט א אץ

 זײטען אצע אויוי שונאים םיז אטאקירט
 אינםטאצירט «)װענט ה״נט איהר װערט

 בא־ און בן>ארד עסזעסוט־װ נײע די אצם
c פאר 22 צא?»צ pc אטטע n הומענדען 
 אייך אויןי אז פאקטיש, טיינט עם י^הר.
 ארנא־ pc פאראנטװארשציכק״ט די צינם

 נאך און אינדוסםריע, ריזיגע » גיזירען
«p ציים. קריטישער »זא

 זיגםאנד ה. pc ארבייטער די םיר,
 בא־ םט״ טע39 וועסט 340 סאן, ענד

 שטעהען יואס שווערינסײטע! די נרייפעז
 שטערוננען די אויך און פאר אייר םאר
 סײנד די םצד באגענענעז װעט אץזר װאם

 בא־ טאקע דערפאר ױניאן. אונזער סון
 אײך: עיםוםיגען pא אײך םיר נריםען
 אינטער־ אונזער pc םאהן די הויך האצט

 מוט, און איבערגעבענהײט טיט געעאנאצ
 אין ערס^צנרײך זײן זיכער איהר װעט

!ארבייט הייציגער אייער
 אויס־ דער איז בצומען נוסעט אונזער

pc p m שע־ און געטריישאפט אונזער 
• !ױניאן אונזער צו צוננ

 ,22 צאקאצ אסעלבאום, םאול
.8שא סון ט׳צערםאז

 10 צאהאצ ױלענע, חש.
.35 צ*האצ שײנםטײן, אײזיק

̂קאצ קו*ער, חש ח.  22 צ
 22 צוןזסאצ 'אסקאװיין, ם.

 22 צןוקאצ פלאצקי, זוםםאן
̂האצ םארים, ט. םעםױעל .2 'צ
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 תױר׳טבאוט׳ם ג. pc ארבײטער די
 א ניי האבעז ׳שיהאנא, פון שא«, קל«»מ
 יוניצו די איז א«געהאלטצן םיטיננ, שא•

 אנער״ זײער אויםנעדריהט חעדפוואטערט
i פאר קענוננ n ארנײט גוםער pa 

חד ש»«*סשערםאן, רו  ,1ב«ריגםםײ א. נ
א םים ירעמגםירט 8איח

 דאש זאא ער איהם וױגט׳עען מ־ר װאטש.
 נעזוגטערהייט. נוצען

 װײנשטײן איזי
׳ װיגאדנע ל.

 כערגער י
פאול ל.

טרינעקאד• טש.
?ן«טיטע. די

 אינעהאצטען מ׳טי;נ, שא« א ניי
 טיר, האנעז חעדקװאטערט ױני׳^ז יי 1אי
 שא•, קצאוס רינערס צ. pc ארבייטער די
 די אננאטראנט איז נעהטענדינ :י־יקאנא,’

 צו נעטריייצאפט pא אינערגעבענהייט
 שא»״טשערםאן אונזער pc ארבײטער וי

 איהט מיר ■רעזעגטידען דזשעהטער, בע:י
 אנער• אאם ■רעזעגט, װערטפואען א ריט

 טיר אוז ארבייט, נוטער זײן פאר קענוגג
 געזונט סאמיאיע זיין און איוזם װינשעז

'?.‘ני אה
 שיםטא חש.

 שערםיזן ל.
שולטין. דזשײ.

קאטיטע. די

3 לאקאל ױניאן מאכער םעמפל דער איז
םעסרעטעי. רוכין, ד. פון

 איז װאס מיטינג אעצטער אונזער
 האא בןײענט אין געװארען אפנעהאאטען

 צופרי־ געװען הינזיכטען אאע אין איז
 גערוםען איז מיטיגג דער דענשטעאענד.

 אונזערע אז צװעק דעם פאר געװארעז
 ־10 דעם באשטימען זאאען מיטנאידער

 םאר אסעסמענט סטרײק דאאארדיגען
ױניאן. אוגזער pם מיטגאידער אאע

 בא.זוכט גוט געװען איז מיטינג דער
 איז םראגע אױבעךדערםאנטע די און

 שטײגער אינטעאיגענטען העכסט א אויף
 קור־ א נאך און געװארען, אויפגענומען

 נוט־ אײגשטימיג זי איז דיסקוסיע צער
 נוט־ אויך איז עס געװארעץ. געהײסען
 דארף טעקס דער אז געװארען, געהײסען
 4 קוטענדע די אין װערען באצאאט
װאכען.

 םאר־ איהר װען ברידער, איצט,
 ױ־ אײער םון אאגע ערנסטע די שטעהט

 באײבען נאר ניט איהר דארפט ניאז,
 װארטען ניט באאד, נאר באשאוס, בײם

 איע־ און אפיס אין קומען — אאכג, צו
 דאס ערװארטען סיר טעקס. דעם צאאען

 סםע־ אונזערע pם טשעראײט די אויך
 די אויך װי שניידער־שעפער, ציעאע

 סעטפעא־ װאו שעפער די םון טשעראײט
 זײנען און באשעםטיגט, זײנען טאכער

 מאכען װעאען אאקאא פון .מיטגאידער
 צו״קאאעקטען באאד פאיבט זײער פאר
 דארף איך אז גאױב, איך טעקס. דעם

 איבערצײגען, ניט פיא ברידער, אײך,
 װאס זאאט איהר דאס איז עס נויטיג װי

 אויב באצאאען. טעקס דעם שנעאער
 אײג־ און שטארקע א האבען װיאט איהר

 טעקס אײער באצאאט ױניאז, פאוםרײכע
 פארטײ־ װיאט איהר אויב גיכער. װאס
 זאא שעםער די אין אאגע אײער דאס דען
 וױאט איהר אויב םאךעמערען, גיט זיר
םרן אעבען אנשטענדיגעץ אן מאכעז נאך

 הארט- א האבען דארפען װעאען מיר דאס
 םאר באאעבאטים די מיט קאםןי געהיגען

 אויםצובעסערען אום פאראאנגעז, אאע די
 דאס, באטראכט איהר װען אאנע. אײער

 וױ אײנזעהן אאײן שוין איהר דארםט
 איז אנוועזענהײט אײער אעבענס־נױטיג

מיטיגנען. אאקאא דאזיגע די צו
 דעם ניט פארגעסט ברידער, אאזא,

 װי• דאס אאזט און באזוכען צו מיטינג
 אאןן דערמאנען צו זעהט אויך און סען

 אין אײך מיט ארבײטען װאס אנדערע
 צום זײן צו םארםעאען צו ניט שאפ אײן

 טען6 דעם ״שבת מיטיגג, אאקאא רעגעאען
אפיס. אונזער אין אפריא,

 איגטערגזד די האט װײםט, איהר װי
 װא״ פאר אעצטע די פאר ױניאן שאנאא

 מיטנאידער די צו באנדס םארקױםט כען
 אנ־ אאע צו אויך װי ױניאן, אוגזער פון

 איגדיװידועאע צו אױך און ױניאנס, דערע
 גע״ אויך איז אאקאא אונזער מיטנאידער.

 דער אין פאדאינטערעסירט שטארק װען
 אויך האט אאקאא אונזער באנד־םראגע.

 באנדס פעהר װאס בעסטע דאס געט^ז
 א פארקויפט האמגן מיר םארקויםזנן. צו

 םון מיטגאידער אײנצעאגע צו באנדם צאא
 שעהנםטען אם אבעד, אאקאא. אונזער
 צװײ אונזערע אםגערופען זיך האבען

 הא״ װעאכע שעפער, שנײדער םפעציעאע
 ברײטער א מיט באנדם געקויםט בען

 די םון אײנער געװען איז דאס הא:ט.
 צוױי דאזיגע די םון טאטען נאבעאםטע

 שטאאץ םענ אאקאא אונזער שעפער.
שעפער. צװײ אזעאכע מיט זײן

 אװי האבען װעאכע שעפער צװײ די
 pפ איבײטער די זײנען געהאנדעאט

 האבען װעאכע א:סטערדאם, םירמע דער
 דאאאר הונדערט ררײצען פאר געקויפט
 םיר־ דער םון ארבײטער די pn באנדס,

 נעקויםט האבען װעאכע בענדאער, טע
באנדס. דאאאר הוגדערט צוועאף שאר י ״' ״2 עיט צױעצח » הוגי ר ׳ *א' באנים. י

עד־ מיר *עעפער צװײ די פוז בדידער I ^ דאר-ם ׳ק.אוקס ען ב
. ״ העצפעז צו םײנוננ אײער אפטאכען לער ׳ ״Sl״ ר'_ ' * * , ״ ״ אייער י נ י ט איהר װאיטען ךעם ״ צןויק י־ןםען צו י ל הא״דאעז אזוי ך ״י ״

 און געװען, םריהער איז זי װי שטאגד
 צו איצט דאם װי װעג אײנציגער דער
ט — איז טאן א א צ א ם ב א ו ־ ו י  ג

ר ע ם כ ע ! ד ס ק ע ט
 איהד דאס ברידער, האפען, אאמיר

 און װערמער פאר מײנע נעמען װעט
ראט. םײן אויספאאנען ערנסט

 דער אין באריכט אעצטען כײן אין
 אי־ גערעדט איך האב ״גערעכטיגקײט׳/

 איך מיטיגגען. אאסאאע אונזערע כער
 גע־ אויפםערהזאם ברידער, אײר, האב

 באארד עקזעקוטױו אונזער דאס מאכט
 האבען צו יאתר דעם באשאאםען האט

 ערשטען יעדען םיטינגען אאסאא רעגואער
מאנאט. םון שבת דריטען און

באריכטען, איצט אײך סאגען מיר
 װעט םיטינג אאסאא ערשטער דער דאס

 טען6 דעם שבת, ײערען אפנעהאאטעז
 איםם 130 אפים, אונזער אין אםריא,

 אזײגער אײנם פונסט םטריט, טע25
 אםאא נאך ניט דאחי איך ג.1#נאכימט

 איצט איז עס װיכטיג װי איבערזאגען,
 םיטינ־ אאקאא באזוכטע גוט האבעז צו

 אין צײט, שווערע אזא אץ איצט, גען.
 זיך האאט ױניאז אוגזער ויעז צײם א

 יע־ חאבען םור דארםען איבערבױעז, אין
 קאגט הילף די דעם. םאר היאוי דענ׳ס
 אײער איז עם געמן. נאר ברידער, איוזר,
 םארפאיכטעט זײט איהר און ױניאן
 — חעלםעז צו אײך — חעאםעז צו איהר

 מאכעז םיםימעז, אאקאאע צו קוםען צו
 בלויז דיםמומירען #לעמדיג םיםינגעז די

 רעיארטם, שאפ אפגעכען ױניאן־םראגען,
 אינםזד מיטינג א מאכם בריחנר, ׳דאס

באאזגהרעגד. און רעםאנט
op תן צײט א איצט איז ווע״ סיד ו

מן דארפמז צען גיתם י םי
■w/WLLU1]

טעתס־פראגע. דער אין

אן ש פ רי ק ס ב ײן םו פ ט א ץ לן ר א  מ
ט ס נ ר ^ ע ט א ע ץ ט ר א ־ פ נ ע מ  הו

ען אן ר ז ט סי א ך ה ן ד ע ב י ו ה ע ג נ  א
ם ע ן22 ד ע ש. ט מא«*ט

 האם טאדטש, טען22 חגם םרײטאנ,
 םוב־. פאר קאםםײז דער אנגעדיױבעז זיך

 פאד׳ן טעאטער קונםט םאר׳ן סקרײבערס
 םיב• די .1930־1929 סעזאן הומענדען

 ע־ישטען צום איז װאס אידעע םסריפשאז
 הײנםױס געווארעז אײנגעםיהרט מאא

 א זײן צו ארויסנעװיזען זיך האט יאהר
 סומפקרײבער פאר׳ן סײ ערפאאג נרויסער

 סובסקרײ־ די טעאטער. פאר׳ן םײ pא
 װאס דעם מיט פראםיםירט האבען בערס

 םיט געקאסמ זײ האבען םיקעטם (ײערע
 גמקומען זײגען זײ ביאיגער, פראצענט 25
 גע־ האבען זײ זונטאג, ov"it>p5 די צו

 וועאעז און םרײ בוך טעאםער א סראגעז
 םאד־ הי־נדער די צו ביאעטען סריגעז גאך

 א איז אז זיד הויבק וחנאכע שםעאוגגעז
 האט טעאמער דער אדום. װאכען פאר

 דער אויסער װאס דערםים פראםיםירט
 ארײנ- האט ער װאס געאם סומע גרויסע

 וואט איז סובםקרײבערם די םח געקראנען
 םעגליכקײם א געגעבעז איהם האם עס
 דאס אויך עחזיסטענץ, זײז םארזיכערען צו

 נעװארעז זײנעז סובסהרײבערם די װאם
 טעא־ איז םאראינטערעסירטע און םרײגט

טער.
 קו• םאר׳ן וועאען םובססרײבערס די

 •דיװי• זעלבזנ די חאמנז סעזאן םענדען
 םארוימנרס שויארץ םאריס און לעניעס

 ער וחנם סעזאז קובחנגדען דעם פאר אז
 קינסטלעד־ אינםעחנסאנטעז אן שאפען

אײײשי בעםטע n פח אנםאםנעל
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ע צי י נ מו ם, און א ײ ק נ י ײנ ע די א ט ס ע . ב נ נ ו ט ױי ג ו צ
 ארנײטעו־פראגע די מוז םאנאטען צװײ קוםענדיכע די פון פארלױף אין

 וועגען: צוױי די פון א״ינעם אױף װערען ענטשידען אינדוםטריע קלאוק דער אין
 ענערנישען אן דורך אדער אויםגלײך, ױשדדיגען פרידליכען, א דורך אדער

 דער פון געשיכטע ךער אין קאפיםעל נייעם א אנהױבעז װעט װאם סאםף,
 פאראן לײדער זײנען נעשריבען װערען שורוו/ די אט װען אינטערנעשאנאל.

 גערעב״ נרענגען זאל װאם אויםגלײך, פרידליכען א אױף אויסזיכטען קנאפע
אינדוםםריע. דער אין ארכייטער די פאר םיגקײט

פרידעגס־פלענער. פארגעלײגמ ױניאן די האט קאנפערענצען ערשטע די כײ
 לאגע. דער אין אױםבעסערונגען אבער:דםעםיגטע נױטיגע עטליכע פאדערט זי

 געצילט זײנען פאדערונגען ױניאנ׳ם דער אז זעהן, װײטען דא אט װעלען יםיר
 לעבען דײח' רואם םענש א װי װערען באםראכט זאל ארבײטער דער אז דטרויף,

 אינדאםטריעל פון פארשטעהער די אבער האבען אױפחאלטען. פאמיליע א און
 אויף אסאםיאײשאן םאנופעקטשורערס קלאוק אטעריקען דער פון און קאונםיל

 דעם פון ענטפער דער וױ קלינגט װאם טאן, א אין געענטפערט פאדערוגגען די
 איז װאם דעפוטאציע, דער צו נאכפאלנער, הטלך׳ס שלםה רחבעם, קענינ

 קענינ דער חאט — .װאס לאםטען. גרינגערע פארלאנגעז איהם פון געקוםען
 לאםטען אײערע וועל איך לאםטען, גריננערע וױלט איהר—נעזאגט נאוח םיט
 איך גײטשען, םיט געשמיםען אייך האט פאטער טיין םאכען. שווערער גאך
 דער אץ פארלײכטערוננ א וױלם איהר .“עגדישען םיט שםייסען אײך וועל

 גאר װילען םיר און דיםקריםינײשאן, קײן און םראגע רעארנאניזיישאן
םאנוםעקטשורערם. אוגזערע זאגען — שבת־ארבײט און שםיק*ארבײם

 עס אזוי װי באנריף, א צײםוננעז די פון זיך גאקוםט צײט צו צײט פון
 מאנופעקטשורערם, ארגאניזירטע דל פון געדאנק קאלעקםיװער דער ארבײם

 א אונז גיבען טאננעבער זײערע בלאזט. װינם דער װאוחין װײזט, וואם
 דיאפען צו װאם װײניג האכען ארבײטער די אז אנצוחערעניש, קאפוליער

 פולשטענ• זײן ארבײטער די םוזען דערפאר און ױשר. אדער םוט נוטען אויף
 אנטשלא־ פעםט און שטעהן זײ טוזען רײהען נעאײױגטע אין צונענרײט. דיג
 כחות. אײנענע זײערע אדיןש האפענוגנען אלע װענדען און זײזימ דארפען םעז
אםוניציע. די געלט-םיטלען, די צוטראגען כל קודם םוזען זיי

 װי לאגע די באגרײפען זאלען מאםען ארבײטער די אז וױכםינ, איז עם
 טוער לאקאלע די כאאםטע, נענעראל די פון אויגען די אין פאר זיך שטעלט זי

 און װאך זײט ברידער, און שװעסטער פאילער. און רענק אקטױוע די און
!פאםירען סען װאם אלץ פאר צונעגרײט און םוגטער

 אײער זײז דאם זאל טעקם. צעה^אלארדיגען דעם ארײן נלײך טראנט
ר רעדם געלט ערשםערצוגרײטונגםשריט. ע ט ר ע  הײנטיגעצײטען װ

 טעקם נאנצער דער שנעלער דואס קאםף. א אין באדײטונג גרעםטע די חאט אץ
 אלע־ אין פיהלען זיך װעט צוטרוי טעהר אלץ װערען, אײגקאלעקםירט וועט
 די דורכםיהרען םיר װעלען םונטערער און לעבעדיגער אלץ און חערצער ־םענס

 ניט דאם לײגט !יאך הײלינער דער פון אפ נים שטעהט ארגײט. צונרײטונגם
 איהר און ױניאן קלאדקםאכער אדנזער אויפבויען םוזען טיר !שפעטער אויןפ אפ

שטאנד. אםאליגען איהר צו דערחױכען
 !נעדאנקען אײערע פון ם־־םטרוי און פארדאכט דעם םורא, די פארםרײבם

 װיכטינער דעד אויןש כוחות און ענערניע טראפען יעדען קאנצענםרירם
 קאםםםלוםטיגע םעכטיגע, א װערען גיכער װאם ױניאן אונזער זאל !ארבײט

!ארגאניזאציע

אן די י ט װנ ר ע ד א ט פ י ײן נ . ק ן ע ט ײ ת כ לי ג ע מ מ או
 םיסםארשםעהן נים זאל םײנוננ עפענטליכע די אז וױכםיג, זעחר איז עס
 ארבײטער־םאםען די םטרײק. א פאר םאביליזאציע און צונרײםוע אונזער
 פיקניק, א פאר םטרײק א האלטען זײ װײל ניט םטרײק, א אױןז זיך ריכטען

 װאם יעדער, א דערצו. ױי טרײבען באלעבאטים די אז פיהלען, זײ וױיל נאר
 קײן ױםא איז עם אז זעהן, קען אוםשטענדען די אין ארײן קלאר זיך סראבט
אויסװענ. אנדער

 נעםע־ אונזערע קאטף. פארטײדיגוננם א פאר אײגפאך זיך גרייםען םיר
 אנגרײפער. די זיץ צו בחןה ניט חאבען םיר m וױיזען, פאדערונגען םיגםע
 אעע- פח ליידט און קרױודעם שםערצליכע פיחלם פאלק ארבײםער אונזער

 חאגד״ ארגאניזירטע געאימינםע, א אלזא כדר פאודאננען איכלען. ווײםינםע
 אונזערע פון צוועק דער אפצושאםען. איכלען די אינחםםריע דער אין לונג

 צװײ לעצטע די םאר צושטאנד. נארםאלען א אימצושטעלען זױז פאדעתגגןן
 פריחער, וױ שארפער פיל איכלען די פיז דחק דעם ארבײםער די פיחלען יאחר

jar פארװאס אט:
 קאטוניםפױשע נרופע די האט יאהר טען1926 פון םטרײק דעם גאך
 באלעבאטיס די חאפ זי וואס דערםיט, ארכײםער די פארראטען אנענםען

 צעזזן- די חױפטזעכליך — פונקטען םםראםעגישע פאר א אוועקנעשענקט
 כאלעבאטים זײ זײנען פארראם, יענעם צוליב אם רעארגאניזיישאן. יראצעגם

 נעגןזן פריװילדגיעם װײםערע פארלאעען און געזוארען דדײםםער נאך איצם
 זײזי נים רײד קיץ נאר קען עם װעלבע ווענען אינםערעסען, ארגײםער די
־ נעםיינעם דעס קלאר נאנץ שױן באגרײפען קלאוקםאבער די

 חור m גים, צווײפעל rP קײנעם כײ חײנם שױן איז עם .fa 1906 פארראט
 ארבײסם• די אױםצובעםערען געווען ניט איז הויפנדציל קאםתיסנדשער

 וױגבאו- די אין שנױםוע רעװאלוציאנערע א צוצונרייםען נאר באדינגתגעז,
 םאספױק קאםוניםםישע דאזינע די אם פארפױי. פאליםױשער א פון רעםען

 נאר סען עיוצלװארע א א< איז, טעאריע זימןר באװאוםם. va איבעראל איז
 אוםזים־ דער חאט כאאם. און צעםישעניש פון צושטאנד א אין אױסברעכען

ארויס- ױט נוולח א און כאאם א וױ םעחר ניט טאקןן 1926 פון סםרייק ®יגער
 די נעווארען. רואינירט ןן

געלטער. יוניאן נײי»ען
דעםאראליזאציע.

דעםאלט

 דאטאלםטדיגער דער אז אםאסיאיישאנם, די אויך ניט נאנרײפען ;אי? פראגע
 אינ־ גאנצער דער געטראפען שארפען, צװײ םיט שװערד א װי חאט כאאס

 זוכען זײ אכער געװיס, דאם נאנרײפן זײ ? ױניאן דער וױ פונקט חסמױע
 און פארדינסםען ארכײטער די פון חשכון דעם אויף נוצען אײגענע זייערע
 זײער פון קלאר גאנץ זײן צו שײנט דאס רוחע. שװער־אױסגעסעםפטע זײער

 ארויסשטעלען זײער פון און פאדערונגען גןןםעסיגטע ױניאנס דער צוריהװײזען
 געגען־ דאזיגע די שכת־ארכײט. און שטיק-ארבײט פאר געגעדפאדערוגגען

נשמח־יאנעניש. אםאליגע די צוריקצונרעננען געצילט וײגען פאדערונגען
 כאאס דעם װעלען שםונדען לעננערע און שטיק־ארבײט אז דט, זײדען װייסעז

 די ? אײנשטעלען ניט אינדוםטריע חןר איז ארדנונג קײן און אפשאפען ניט
 - םיסטעמאטישע• געםײנשאםטליכע, א :נעםליך לאזונג, כעסערען א חאט ױדאן

באדינגונגען. בעםערע און שעפער די איבער האנטראל
 צושטאנד חאט אלײן פארראט רעארגאניזײשאן האםוניםטישער דער
 נוצען םאנופעקטשורערם צאל גרויםע א איבלען. אונטערטרעגליכע נעכראכט

 און דיםקריםיני^ן צו ארבײטס-לױן, דעם ארונטערצודריקען אום אויס דאם
 די צװישען קאנקורענ׳ז די פארשארפט עם שןןפער. די פון ארבײטדר *וארפעז

 איצטיגע דאם ארבײטםלאזע. ארםײ גרעםערע א כאשאפט און ארבײטער
 . ארכײ• די איבער שטעקען א װי םעחר ניט איז םיםטעם רעארנאדזײשאן

 א און רעארגאניזײשאן, דער אין ענדערונג אן ױניאן די אלזא פאדערטקעפ. טערם
 װערען אפגעשאפט םוזען איכלען אנגעוױיטאגטע די קאנטראל. פראקטישען

 און, וועהמ• באהאנדעלט אײנזעהעניש און ױשר םיט םדזען ארבײטער די אוז
 טען זאל פאד^רונגען נים־איבערטריכענע אזעלכע פאר אז טערקװירדיג,

םטרײק. גענעראל א פאר ארבייטער די טאביליזירען דארפען
 די װעלען װערען, ארויפגעצװאונגען אונז אויף װעם םםרייק דער װיבאלד

 • כאנײם־ שטאלצע, דיזעלכע םאר ארויםװײזען זיך מאכער סקוירט און הלאוה
 ראלע אלט-באריהםטע אן איז דאם יאהרען. אלע אין ־ױ קעםפער טערטע
 םטרײק היסטארישער דער װאס םװעט־שעפער, די אן דערמאנט עם זײערע.

 אינדוסטריע דער אין זײנען איצט אויך -אפגעשאפט. האם lflio יאהר פון
 פלאנ• א פאר פאדערונג אונזער אױב םװעט־שעפער. צאהל גרױםע א פאראן

 ענדליך זאל שעפער די אין באהאנדלונג םענשליכע און קאנםראל םעםינען
 גענעראל א נאר װי כרירה אנדער קײן ניט בלײבט װערעז, צוריקנעװיזען

.1910 יאהר אין קאם' גרויםער דער װי םאםשטאב דעםזעלבען אויף סטרײק

הויפטזאך. די איז געפיהל סאלידארישעד דער
 פיל םאכער סקוירט און קלאוק די קענען טאניליזאציע איצטיגער דער אין
 םארצײכענם איז װאם ,1910 יאהר אין םםרײק היםטארישען דעם פון לערנען

 װעלען טיר ױניאן. דער םון געשיכטע דער אין בוכשםאבען גאלדענע םים
 ■' םאםעז די פון צוטרוי פולשטענדיגער דער — ערשײנוננ םפעציעלע אײן נעםען

יענעטקאםף. אץ
 האם םטרײק ערפאלגרײכער יענןןר אז װערען, דערסאנם םענ אגנ
 נים קײנער װעט עם ארבײטער. נאדעל אלע פאר לעכען גײעם א געכראכם

 האכען/ ארבײטער די װאם זאכען, גוטע אלע די אז פאקט, דעם אפשםרײטען
 דער נעװען זײגען צוריק, יאחר פאר א םיט ביז אץ צייט יענער פון גענאסען

 • קלאוקםאכעי און דרעםםאכער און װײםט די װאם נײשפיל דעם פון רעזולטאם
געכראכט. האבען זײ װאם אפםער די און געװיזען דעטאלם האבען

 ארײנ• איז װאס רעאקציע דער םון םעחר הײנט דעגקען םענשען רונ דאם
 זכחן אין םריש איז רעאקציע די װײל יאהר, םען1925 אין געװארען געבראכט

 װיכטינ אבער איז צוריק. יאהר נײנצעהן םיט פאסירט האט םםרײק יענער און
 גרויםען זיך םיט געבראכט האט 1910 סון םטרײק דער װאם פאקט, דער

 יענע פון כװאליע באגײסטערוננם די ארבײטער. אידישע די פאר פראנרעם
 בױאוגנם ריזינע א צו טעטיגקײט, קאנםםרוקםױוער צו געפיהרם האם יאהרען
 האבען װאם ױניאנם, םעכטיגע געװארען ארועקנעשטעלט זײגען עם ארבײם

 אויםגעבלאזעגע די געגענטײל, אין .נאםען. ארבײטער אידישען דעט באשײנם
 פאר־ פארכרעכערישער א צו געפיהרט האס 1926—1925 פון באנײסםערונג

 טרױערינער א םיט דערמאנען אלעמאל דועלען ם״ר פארניכטונכ. א:ן וױםטונג
 פארלארען האבען ארבײטער םן־ א װען פעריאדע, קורצע די אם איבערראשונג

 פאלי• װאם שטיק, כיטרע די פון געװארעז הינגעריםען זײנען אץ קעפ זייערע
 היםםעריקע די פלאטפארםע. דער םון נאװיזען האבען קונצענםאנער טישע

 און םטרײק פארשװענדערישען דעם צו געכראכט דירעקס האם 1925 פון
 אלע נאך זיך באשאפט װאם דעםאראליזאציע, פינםםערער דער צו ענדליך
סטרײקם. אזעלכע
 פון םאנעװרע פאליטישע די אז נאכצודענקען, םרייםט, גרויסע א איז עם

 אינ• שענדליכע איהרע צוליב צוזאםענגעבראכען ענדלץ־ האם יאהר טען1925
 איבער• איחר פון איז עם װאם אלץ נעםיינהײטען. פאררעםערישע און םריגעם

 דער פובליסינױ, פאלשע די צינגער, בײזע די ;נאד און גיפט די איז געכליבען
 אױןז אנפאלען ברוטאלע די און ױניאן, אפאזיציע נישטינער א פון אנשטעל

ארבײטער. אוםשולדיגע
 דער און פארנאננען, לאנג שוין איז צוריק יאהר םאר א פון פיבער דאם
אויםנעחײלט. םולשטענדיג באלד שױן- איז און ױך ערהאלם פאציענט
 דערםאגען שאנד, םיט אלעםאל, םען װעט ארבייםטר־באװעגוננ דער אץ

 דעם אויף םכח א װי נעװען איז דאם יאהר. פאר לעצטע די םון פאםירוננען די
 פון םטרײק דער וױ פאםירונגען נלאררײכע אזעלכע אבער קערםער. ױניאן
 אוליג טאנוםענט, לעבעדיגער א װי אויגען די פאר שטעהן אײבינ װעלען 1910
 דער צו ױניאן קלאוקםאכער דער פון בײםראג דעם און אױפםו נרויםען דעם

wk, באווענונג. ױניאן נאנצער
 דעם מיט אויםנעצײכעגט 1910 פון קאמף דער זיר האט געזאנט, שוין װי
 י אין גלױבען טיפען דעם םיט כחו̂ו אײגענע זײערע אין םאםען די פון צוטרוי
 חאבען נלױבען דער און צוטרוי דער אם פאדערוננען. גערעכטע זײערע

זיג צום איחם געבראכט און ערפאלנ םיט םמרײק געקרוינם.דעם
 געװיסע אין װאס דערםאר, צוטרוי פון פראנע די דא דערםאנעז טיר
 םים םארבינוזנג איז בלויז ױניאן קלאוקםאכער דער פון םען דענקט קרײזען

 עם פםיבאלאגיע. נארטאלע סײן נים אבער איז דאם פיחרערשאפט. דער
 איבערגעבעגע אחן אוםםעגליך איז ױניאן גוט־ארנאניזירטע א אז אם̂ו איז

 די םים םיטגלידער די פון קאאפעראציע הארציגער דער אחן און הרער פ
 מגיאן די וועזזרענד זיך, בײטען פיחרער די אנער אנשטרענגונגען. פיחרערם

^ אלם ױזיר א ^ ױנעז װיל זי אױג קראםט. דיזעלבע בלײכען םוז קראפט אן
 ױ וױ חעלער נעשײגם קלאוקטאכער טאסע די האט ioio יאהר אין

 געענט־ חאט זי װען געקענט. ניט כםעט םיהרער די חאט סאטעי ך ר<מי♦ ט
 פון נײעם ױ אץ פיגורירם חאכען פיח^ר די ניט רוף. םםיך? דעם ערט פ

 דער מון גערעדמ כמוז חאמ איבעראל סטרייסער. ארםיי גרױםע די גאר מאג,
מי.1םאםע^אפאוש** הגי m עתםטעראנטשלאםענחיים מ ^ ע װ ם די

gpia אתים־ םאםען ארבײםער די םוזען אגטשלאםענקײם סארט ימא 
 שםועםןןרייעז די איגנארירען און םאביליזאציע איצםיגער דער אין װיזען

 ו קאכלעפעל רעדען ױגיאן דער אויםערחאלב פיח^^אפט. יוענשדער
 אט אין וױיל םאםמוען, שלעכטע םיט פיהרער אומערע ירעם־אגענט^וז

עו נים טובוו. יוגיאנ׳ס דער אויסען גים איזםעז זען קר  “אריעט דידינ
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אינחםטריע טעקסטיל דער אץ װעלט״קרתיס
דעטכיצער. פ. מון

 לעבט װעאט דער םון אענדער אלע יןא
 » דורך איצט אינדוסטריע טעיןסטייצ ךי

 הערשט ענגאאגד אין קריזיס. נרויסען
 אין ;ארבײטסאאזיגקײט אן אאגג עױן

 װעבער טויזעגטער ווערען דײטיעאאנד
 די אין ;םאבריקעז די םון אױסגעמא$וסען

 סאוטח די םרעסט ^טאטען םאראײניגטע
 דער םון װעבער־אינדרסטריע די אןיןי

 םאר״ מזרח װײטען דעם אויף און נארטה,
 טוי- איגדוסטריע טעקסטיא די עקלאםט
 יטענדאיכסטען דעם אויף מעניעען זענטער

אופן.
 גע־ האט ענגאאגד אין חריזים דער

 אין געייעעהעניש גרויםער א צו םיהרט
 מנג• דענ טון אגטװיסאוגג גײסטער דער

 גרינדונג דער צו — װירטיטאםט *ישער
 ענג• דער טאר טר^וסט געװאלדיגען א פון

 טראסט דער באװעל־אינדוסטריע. ^יעער
 חונ- םון געװארען צוזאמענגעשטעילט איז

 זעצבסט^טענ־ םוםציג הונדערט ביז דערט
 פארװאלטען װעט ער און פירםעס, דיגע

 װעבער־שפינדאען. מ״איאן 8 ביז 7 איבער
 םון צוזאמענגעשטעיצט איז טראסט דער
 טעקס־ ענגאישער דער אין םירמעס ימנע
 אמע־ •ראדוצירען װאס איגדוסטריע, טיל

מאטעריאלען. באװעא ריקאגילןע
 הערשט װאס קריזיס טעהסטייצ דער

 םיהלט ענגיצאנד, איז יאהרען זײט עוין
 םון טײל יענעם אין ^טארקםטען אם זיך

 װאס װעבער־איגדוסטריע, ענגאישער דער
 םאראיײ די םאר סחורות אױס ארבײט

 אינדוםטריע, טײל דער ^טאאטען. ניגטע
 װי• ^ײז, םײנערע א פראדוצירט װאס

 אין זיד געפינש װאל, עניפטייצע לפיפל,
אאגע. בעסערער א

 ענגצאנד אין טראסט טעקסטייצ דער
 רא־ געםײנער5אי דער םון צײכען א איז

 םאר איצט סוםט װאס ציאגאי^יזירונג
איבעראל. אינדוסטריע דער אין

 פראדוק־ װערט.דער טאנ הײגטיגען
 צװײ אויסגענוצט באריז ציאנס־אפאראט

 װעבער־ די פראצענט. 70 און 60 עען
 גלײ־ » אויסגעװירלןט אבער. האט ױגיאן

 אר^יטער אאע ארבײטס־צוטײלונג. כע
 ארבײטס־ קורצע א בילױז אבער ארבײסען

 רע־ אויםגעצײכענט איז װעלכע צײט,
 מען ארבײט םאבריחעץ א^ע אין נוצירט.

 אוםגעפעהר, עטונדען צאהא זעלבע די
 װאד• א טעג 4 באויז 6 אניטטאט און

 האבען ארבײטער אלע :עזאגט, װי אבער,
 גרינ־ דער דורך ארבײט. טײ̂י גאײכען א

 דיזער װעט םרא־סט נײעם דעם םון דוגכ
 דער עקזיסטירען. צו אויפהערען סיסטעם
 ניט־מאדערנע איצטע, די װעט טראסט

 גאנצע די װעט און אפיטטעצען םאבדיקען
 מאדערנע אין קאנצענטרירען פראדױןציע
 אר־ צאחל גרויסע א אז אזוי, םעהטאריס

 בלײבען אינגאנצען דאן װעילען בײטער
 אויך װעט דעם אױםער ארבײט. אחן

 ענ־ םינאנציעאע ראדיהא^ע א סארקוסען
 אסציעדקאפײ הויכער צו דער דערונג.

םילע םון באנק־חובוח נרויסע די און ט#יצ

 אוגטערנעמונגען, איבער־קאפיטא^יזירטע
 דער םיט ?אגחורירען ניט קענען וועאכע
 און יאסאן אין באװעיצ-אינדוסטריע נײער

 אין װעבער די חאינירען אינדיעז, אין
 צװי^ען עקספארטירען װעאכע ענגאאנד,

 80 םון און גארען פראצענט 75 ביז 70
 װעב־פרא- זײער םון םראצענט 85 ביז

דוהציע.
 אין דעריהריזיס איז עס ערנסט וױ

 קען װעבער־אינדוסטריע, ענגלישער דער
 באנ־ עגגילישע די דאס דערםון, זעחן מען
 זײ אז דערצו, געװען מסכים האבען קען

 חיבות, זײערע םון אםזאנעז זיך זאלען
 םון אסציעס חובות די פאר באקוםענדיג

 פוא־ פראהוקציע די טרא־סט. נײעם דעם
 םעהי װעט זי װאס דאס, דערפון םיטירט

 אייןי פראצענט קײן צאהלען דארםען ניט
 זיך וגעיצען באנקען די און חובות די

 זײ װאם דערמיט, באגוגענען דערװײ^
 צו צזסונםט דער אין האםענונג א האבען
 אהציעס. זײערע דורך פראםיטען מאכען

 ניט־םאדערנע די םון באילעבאטים די
 םי־ טראגען םוזען אויך װעאען םאבריסען
 װע־ זײ װאס דערמיט, קרבנות, נאנציע^ע

 םאב• זײערע םאר אקציעס באקומעז יצען
 זײ װי װערט האענערען א איז ריקען

 גע־ זײנען זײ װי אדער נעקאסט האבען
אײגנעשאצט. װען

 ױי אבער, װעט, אפםער גרעסטען דעם
 חרך ארבײטער. דער טראגען געװעהג^יך

 ניט־מאדערנע די םון אפשטעלונג דער
 איצטיגער ביז דער דורך און םאבריקען

 איצט װעט ארבײטס־צוטײצוגג, גלײכער
 כדי םאםען־ארבײטסלאזיגקײט. א זײן
 פראדוקציאנס־האס־ די םאר^עגערען צו

 די םארגרעסערען באסעס די װילען טען,
 ארבײטער.^ די םון פראדוקציאגס-איישטונג

 איינצױ פ^אנעװען מאנוםעסטשורערס די
 און װעב־שטולען אויטאמאטישע םיהרען
 דעד אין זאאען ארבײטער די אז װילען

 װעב־ 4 אנשטאט 8 באטרײבען צוקוגםט
איצט. ביז װי שטולען,

שםאאטען. פאראײניגטע די אין
 םאר־ קו^עךאינדוסטריע דער נעבען

 איז טעססטל־אינדוםטריע די אויך שאםט
 פון יצאנד דעם אין זארגען סך א אמעריקא

גאאנץ. אינדוסטריעאען
אמעריהא׳ דער םזן שװעריגהײטען די

 װאם דערין ליגט באװעיצ־אינדוסטריע נער
 דעי םון קויף־הראםט גרויסער דער טראץ

 םאר־ די איז אםעריסא, אין באםעאקערונג
 טעיןסטיא־אינדוס־ דער םון שפרײטונג

גרויס. צו םייל טריע
 איבעי־ גרויסער דער םון םיבה די

 שנעיצע געװאלדיג די איז פראדוסציע
 איגױס־ טעקםטי* דער םון אנטװי^ונג

 אמע• דער אין סאוטה. דער אין טריע
 איז איגדוםטריע טעק׳סטיל ריקאגישער

 אומםאר־ אן םארגעקוםען קריג דעם זײט
 םאר־ איז עס םארעגדערונג׳: גלײכליכע

 ד״ םון װאנדעיױנג שטענוײגע א געיןומעז
סאוט. דער נאך איסט דער םון פאבריקען

 זײנען װאם םעקטאריס, צאהיל דער אין
 גע־ גענריגדעט צײט דיזער פון משך אין

 הויפט־ דעם סאוטה די םארנעמט װארען,
 גע־ עגגלאנד נױ האט 1913 איז ארט.
 סאוט די און שפינדצען מיאיאז 17.3 האט
 מיליאן 31.5 די םון 12.2 געהאט האט

 םאראײניגטע די אין װעבער־שפינדלען
 גע־ איסט די האט 1927 איז שטאאטען.

 שױן האט סאוט די און 14.9 בילויז האט
 שפינד• םיאיאן 34.4 די םון 17.9 געהאט

 אױם־ איז 1927 אין אפעריקא. אין ^עז
 בא־ מי^יאן 1.7 איסט דער אוױי געםאאען

 מיאיאן 5.2 סאוטזז דער אויף און לען
 אי- םאוטה די אז הײסט, דאס בא^ען.

 אזוי פאא דרײ אויס הײנט־צױטאג בײט
איסט. די װי םייצ

 שרעקאיכע די דורך געשעהן איז דא׳ס
 דער אין באדיגגונגען אדבײטס און אויז

סאוטה.
 דײכזטאאנד, פיז עיטקעגס גענאסין

 אין פארבראכט ספעציעא האט װעאכע
 א פארענדמט איצט האט םאוטד^ דער

 זי װעאכער אין ארבײט, װיסענשאםטאיכע
 דער םיז ביאד שרעקאיכען א שיאדערט

 ארביײ טעססטיא די םון אאגע גרויזאמער
סאוטה. דער םון םטײטס די אין טער

 דעי אין םאבריקען טעקסטיא אאע
 ״טעקסטיא אײגענע זײערע האבען סאוטה

 געשעם אאע װאויךהײזער, אאע טשײנס״.
 טשױרטשעס, די האספיטאא, דער טען,

 זײנען פאאיצײ די אפיאו און סקוילס די
 די םאבריקאנטען. די םון אײגענטום דאס

 ארבײטער דעם אאזא באהערשט םאבריק
 אומגעװאונ־ יעדע פאבריק. דער םחוץ
 ארבײטער די צװישען באװעגונג שענע
געםאכט. אוממענאיך װערט
טעקס• דאזיגע די םון ארבײטער די

 באגעגענען ניט זיך קענען שטעדט טיא
 זײ ;שטעדט אנחנרע םון פדעמדע טיט

 ביר־ מיט האבען חתונה ניט אםיאו קענען
 צואיב שטאדט. צװײטער א םון גער

 אויך זײ געניסען םארשקאאםטקײט זײער
 די ארץ. דרך און אכטונג שום הײז ניט

 מיט <ןוקט שטעדט יענע אין איגדוסטריע
 אר־ די םון קיגדער די אויױ ויכערקײט

 צוקינםטיגע זײערע אויו* וױ בײטער
שקאאםען.

 אר־ די צװישען ארימקײט גרויםע די
 חובװד שטענדיגע םאר זײ מאכט בײטער

 אומגעאע־ םאבריק. דער םיז שקאאםען
 שטענדיג קוכיען ארבײטער אריימע רענטע

שטעדט. טעקסטיא די אין צו
 ארבײטער די באקומען װײדזשעס די

 װאכען עטאיכע אין ערשט אויסגעצאהאט
 צו אגגעהויבען האבען זײ װי שפעטער

 ארבײטער דער מוז דערװײא ארבײטען.
 םאבריק־סטאר, דער אין חובות מאכעז

 ארויס־ ניט קײנמאא קען ער װעאכע םון
 װאס ניט, װאונדער קײן איז עם קריכען.

 שרעקאיכער םון יסודות דאזיגע די אויוי
 גרוײ אזא אנטשטאנען איז אויסבויטונג

גע־ א איז װעאכע איבערפראדוקציע, סע

 ארבײטער ארגאניזירםע רי פאר פאחר
איסט. דער פון

יאפאן. און אינדיען אין
 פון שטארק זעהר אויר אײדט ענגאאנד

 ?אנקױ יאפאנישער און אינדישער דעד
r : n אאגע וױדערשפרוכםואער דער דווץ־ 

 יא• באװעא־װירטשאםט. װעאט דער אין
 טעסס• ביאיגע מיט אינדיען פארשיט פאן
 דארט םון םארשטויסט און סחורות טיא

 די םחורות. ענגאישע און אינדישע די
 שטויםט אינחסטריע טעקסטיא איגדישע

 אויס־ סיז סחורות ענגאישע ארויס װידער
 איײ םון אפיאו און אזיען אסט טריאאען,

ראפא.
 סטאקס יאפאנישע און איגדישע די
 האא־ פרײזען די און איבעיפיאט זײנען

זינקען. אײן אין טען
 אינדוסטריע ־־ באװעא יאםאנישע די
 םעהטא־ גרויסע אין אויסגעארבײט װערט

 אין ארבײטער טויזענט העכער םון רים
 די*נרױסע £*ן פראצעגט 90 םאבריק. א

 דעם אן אגגעשאא־סען זײגען םאבריקען
 (טראסט). באװעא־קארטעא יאפאנישען

 דאזיגע די אין ארבײטס־אײסטוגגען די
 שטארת אעצטענס איז םאבריקען גרויסע

 בא־ מען האט 1920 אין געשטיגען.
 23 שיעדאעז טויזענט יעדע םאר דארםט

 באויז ־— 1925 יאהר אין ארבײטער.
 צאהא זעאבער דער אויף ארבײטער 18.6

 אין זײנען װעבערײ דער אין שםינדאען.
 ארבײטער 101.7 געװעז נויטיג 1920
 אין װעב־שטואען, הוגדערט יעדע אויף

ארבײטער. 88.4 נאר — 1925
 גיט ארבײטס־צײט די איז יאםאן אין

 שטונ״ גאטם ארבײט מען באגרעניצט.
 זײ־ ארבײטער די םון םראצעגט 80 .דען.
 זײ סון טײא גרויסער א און םרויען נען

 ארבײ• זײ סינדער. און מײדאאך ױנגע
 ארבײט שװערע די נאכט. און טאג טען

 שטערבאיכקײם גרויסע א פאראורזאכט
 מאנױ די אזוי׳אז ארבײטער, די צװישעז

 ארבײטער• באציהעז מוזען םעסטשורערס
 װײט• די םון טויט, םאר׳ן קאנדידאטען

 םון ערקאערוננען די אויט געגענדען. סטע
 דער אויף יאנעקיבא םון םארטרעטער

 קאנםצ- ־ ארבײטס אינטערנאציאנאעאר
 םײד- די באײבעז שוױיץ, גענןי, אין רענץ
 װיײ די פון געבראכט ווערען װאם #אאך
 רי אין ש<ןאאםען פשוט׳ע געגענדען, טע

 אראנזשירט, אזוי ווערט עס םאבריקען.
 חובות בעאי שטענדיגע באײבען זײ אז
 די םאראאזען זײ םאבריקאנטעז. די צו

 נעהען זײ װען דעםאאט, נאר םאבריק
 אים- װערען* זײ װען אדער האבען, חתונה
 ניט אויגט עס און ארבײט דער צו םעהיג
 פארנעםען זײ לאזען צו הבית בעא םאר׳ן

 . אג־ אז באקומעז זײ װעז אדער ארט, אן
 קױ פון ערשט סראנקהײט. שטעקעגדע

 נאכט־ארבײט די װעט אן יאהר מענדען
װערען. אפגעשאפט יאפאן אין

 און לײזיכ ךער אז אאזא, זעהען מיר
 װעאט־מארק אוים׳ן הערשט װאס כאאס,

 עאט־ און װיכטיג־סטע די םון אײנער אין
 פון רעזואטאט א איז אינדוסטריען, סטע

 האפיטא• וױרטשאםט, האפיטאאיסטישער
 שרעקאיכער און האנלורענץ איסטישער
 ארבײטס מענשאיכער דער םון אויסנוצונג

רןראםט•

 די באזארגען צו איז, דערצו שריט ערשטער דער םאכט. ארגאניזירטער
 פון פראגע א איז עם טעקס. -דאלארדיגען10 דעם אײנצאחלען — אםוניציע

 דער םאלידאריטעט. ארבײטער פון פרינציפ װיכטיגען דעם צו לאיאליטעט
 צעטײלט און םיר שטעהען ״פאראיעיגט :שלאגװארט ענגלישער אלטער
ר״, סאלען  פאר־ םאסען. ארבײטער ארגאניזירטע פאר אויך איצמ נאך גילט ̂ם

 שטעהען פיהרער די און װערען, טארוױרקליכט ציל דער װעט אײניגטערהײט
זאך. הײליגער דער םון דינםט צום גרײט

 פיחרער. די װעגען שםועםערײען די אױה געװיכם סײז גיט לײגט
 פארגלײכען צײט יעדער צו זיך קענען ױגיאן קלאוקםאכער ,דער פון םיהרער

 םמרײק דער איז 1910 יאחר אץ *ײט. חײנטיגער דער מוז בעםטע די םיט
 קוםענדיגער דער פיחרער. וױיניג זעחר םיט זיג א צו געװארען דערפיהרט

 אױף אויםזיכטען בעםטע די חאט אוםפארמײדליר, איז ער אויב סטרײק,
 חאבעז און שלאכטען פיל אין געװען זײנען טיחרער םײםמע די װײל ערפאלג,

̂ ערפאחרונג• נדיטיגע די
 א«ן קוםען. װעמ צײט די װען װערען געלײזט װעט פיחרעי־פראגע די

 פארפירערישער אדער •ליאטקעם מיט ףעכענען גיט סײנער זיד דארה דערװײל
חױפטזאך. די איז געפיחל סאלידאךישער דעד ®יחרער. די װעגען פובליסיטי

•4.4.4*4 קרעםטעז• פאראײגיגטע אײערע םים איבערחױיט זיך רעכענט
צו באגײםטעחנג און מום ®יחרער די גים סאלידאריםעמ און אײניגקײמ

עי ®יז עיםאלג דער ארבײטער. דיי מאר אנשטרענגונג גרעסםע די םאכעז  י
 באציחתגעז געטרײע די פון א§ חענגם טאבילאזאציע איצטיגער

 ײאחר^װעט חײגטיגען אז זיכער, דץ םעג מען און מאםען. זײ אץ •יחרער
זיו• צו קוםעז װיחןר יוגיאן קלאוקםאכער די

ע ש טי ס י נ םו א ע ת ד נ א ג א י א ר ט • בן ץ דנ ל . א ר ^ י י ט
 צושלאגען ארבײמער דרייםיג זײנען װארשע אין m יכשעז.1בא די

עי קא«גיםםי«ע פח נעװארען עג ײר.\יניפיאג״ליםעז י*יי ״י '« זי. ^ ^י»

 קאמוניזש דער אז «לץ, נאך גלויבען װ»ס םענשען, צאהל קלײנע א פאראן
 געזונקענקײט די אבער װעלט. נײער א און פראגרעם םאר באװעגונג א איז
נאר. צום גלויביגע אזעלכע םאכט איבעראל פארטײען קאםוניםטישע די םון

 זײערע ארױפצװינגען קײנעם אויף ניט זוכלן פראפאגאנדיסםען עהרליכע
 מיט םארבינדונג אין שטעהן םון שלעגער, געדונגענע באנוצען פון אידײען.

 רייד קײן קען ארבײטער אוטשולדיגע םםית׳ן און שטעכען און םעםער־העלדען
 אויפ־ און דיםקוםיע אנשטענדיגע טײנט פראפאגאנדע עחרליכע זײן. ניט

 װארט. פארהאםט א קאםוגיםטען בײ איז “״אנשטענדיגקײט אבער קלעחרונג.
 קלײנבירגערליכע אלם פארשפאטעט זײ ביי דאך װערט אנשטענדיגקײט

 שענדען, צו ערלויבט דאך איז אזױ, װיבאלד און ױשר. נורזשואזער םאראל,
 גענאט א ,irftra א פשוט טאקע ם׳איז נײן, שטעכען. ברעכען, פארלױםדען,

םיטעל. דעם חײליגט צװעק דער װארים אלײן, לענין חײליגען דעם פון
באשא־ צו זוכט קאםוגיזם דער אז גלויבען, צו לעכערליך דאך איז דערפאר

 פינםטערע טיט װעלט פרײע נייע, א באשאפען דען םען קען װעלט. נייע א פען
 קיץ ניט דאר איז דאם t דוילדקײט פריםיטױוער םיט מעטאדען, בארבארישע

 װללט די שלעפען םעםאדען אזעלכע רעאקציע., .שװארצע נאר' פראגרעם,
צײםען. אלטע גאנץ פון פינםטערניש דער צו צוריק

 און טםיתין םען מענ רעדואלוציאנערען, די זאגען רוםלאנד, אין םילא
אבער רעװאלוציע. פון נעזעץ דאם דארט חערשט עם װײל שיסען, און שטעבען

ארױסגעח• ניט איז װאס ן ע י -------------------P ט
פארפאלגען

 קאםונים די פון גאר יוגיאן, זייןור פון
 אנענטען םאםקווער די m ערשטעג^ נ

 קאםו־ די w צװײטעגם, און טאקטיק
און געװאלדטאםעז פון זוםפ

 קאםו־ װען און רעװאלוציע. םיטן קיץ ניטא דאן איז װארשע און יארק נױ אין
 ווי גאם, אין ארבײםער אוםשולדיגע םםית׳ן און שםעכען שלענער ניםםישע

.36 לאקאל פ.ץ גוטשםאן. אץ עפשטיץ כרידער די םים פאל דער געווען איז עם
 םיט !...מערדערײ אײנפאכע דאך איז דאס פארברעך. א דאך זײ באגעחען

 אויטא- גישטיגע די ארויפצוצװינגען זײ זוכען אגפאלען םערדערישע די אט
 ווי־ װאם םאםען, ארבייטער אויף אגענטען קאםוניםםישע עטליכע פון רימעם

װיסען. ניט זײ פון לען
 בתטא• קאםוניםטישער דער װעגען אנשרײבען םען קען גיכער נאנצע

 םייל א נעווען אן אנפאננ פץ איז בחםאליטעט די לעגדער. פילע אץ ליםעט
 שםעכען ביז םענשען א שעגדען אץ פארלױםחןן פון יראפאגאנדע. זייער פון
מעשים געוואלד זייערע ווערען איצם םןןר. גיט שרים. א גלױז איז םםיוו׳ן אח

לק דעם איז איז פראפאגאנדע :יםםישע ־־־
V ,< י. ־י '־1.. •. . • ׳ • .•־׳
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ג גע י מ ב ע Mר

 טױיחײפ שווערעו *רבײםעד נ$ועל ווארשעװער
 די פארדאטען און ארנאניזאציע זייער

שפאלםער האםוניספישע
"C

װארשע) םון (ברץ►
שנײדערזאהן. םרדני

*

% '־

* tai
לי*ג•ףי'

 קאטוניסטען די איז עס װי גאכדעם
 פראפע־ די םאדכאפען צו געאוגגען ניט

 ױגיאגס) (טרײד פאראײנען סיאנע^ע
 פון לאזונג שוױנדלערישעז זײער מיט

 זיך זײ האבען פראנט׳/ ״םאראײנעטען
 נעהש א כיאסקװע םון באפעהא אױם׳ן
 פראםעסיאנעאע די יטפאאטען צו געטאן

 בא־ זײ װאס מיטאען, די באװעגו:;.
 כואינאנעס. פשוט׳ע םאר פאסעז גוצען

 שלע־ געדונגענע מיט זיך באנוצען זײ
 אש־ און חברים ארגאניזירטע נענען גער

 רופען זײ פאראײגען. די םון טוער טיװע
 װי־ דעם געגען סטרײקס טינדערהײטס

 ארכײטער צאהא גרױסער דער שון אען
 פון װיאען דעם געגען און פאך איז

 םאראיין. פראפעסיאנעאען אשױציעאען
 ארן כײטאעז נעװאאד םיט װיאען זײ

 די אויו* ארױפצװיגגען טעסער־שטעכער
 םאראײן קאײוניםטישען זייער ארבײטער

 קאבױניס־ אװאנטוריסטישע זײערע און
םטרײקס. טישע
 אדבײטער אידישע צאהא גרעסטע די

 ניט אבער זין לאזען טרײד נאדעא אין
 געדונגענע פאר די םון טעראריזירעז

 שטעילען און אנענטען סאמוניסםישע
 אנט־ כואיגאניזם חאטוניסטישען דעם

 װארשעװער די םון כח םאסען דעם געגען
שנײדער,

פעברואר, טען10 דעם פריה, זונטא:
 װאס פראםט, קנאקעריגען סאפע אין

 30 קנאפע ביז דערגרײכט ״שױן חאט
 גרויסעי דער פארםואט זיך האט נראד,
 דאם .9 פזשעיאזד אויף קיגא־זאא דיער

 באקאײד־ארבײ־ װארשעװער די חאבען
 ארױסצוטראגען םארזאטעאט זיך סער

 שפאא־ אאט־נײע די איבער טשפט זײער
 פראפעסיא־ זײעד פון ברעכער און טער

 זי־ נישט װי און ארגאניזאציע, נעאע
 געװען זײנען םאראײנס־םיהרער די כער

 פון טרײקײט דער אין און צוםרוי גײנ׳ם
 זיײ אאע זײנען מיטגאידער־םאסע, חנר
 געװארען דערפיאט םאראויסזאנוננען ערע

 גע״ ס׳האט דרײפאך. און צװײפאך
 םואעע־ דעם זעהן צו אויג דאס פרעהט
 עס באקאײד־אלבײטער. כייט זאא •אקטען

 אײג־ די הערען צו שטאאץ א געװען איז
 די פון תשובה דעצידירטע שטיפיגע,

 סארזאםעא״ הונדערטער און חוגדערטער
 פאר־ אוץ צארן כייט האבען וועאכע מע,

 פראטעס״ און אויפנעברויזט ביטערונג
שפאאםער: די ג^געז טירט

pv דעראא־ נישט װמאעז מיר י
 םראפעסיאנעאע אונזער שפאאטען זעז

!ארגאניזאציע
!צוברעכער די מיט :ידער —
 פאדברעכעז נײעם מיט׳ן נידער —

״קאכיוגיסטן׳׳! די פון
*

 פארזאנד די ווען אזײגער, 12 ארום
 זאא דער איז אגנעהױמן, זיך האט צומ

 םון עואם אן םיט םוא־געאאקט גאוחנז
 בא־ און באחאײד-ארכײםער 800 בזנרד

 האט אזײגער 3 ביז קאײד-ארבייםעריגס.
 גאג־ די און םארזאמאונג די נעדויערט

n נײע אאץ געשטראמט חאבען צײט 
 פאראײנס־םיטגאײ —־ םענשען נײע און

 זײער שיצען געמוםען זײנען וואס חנר,
 איבעי פארברעכען. נײעם געגען מאראײן

 באםײאיגט זיך האבען ארבײטער 1,200
 איז זא< אין פארזאמאונג. דער וױן

 דער צו גאדא א ארט קײן געווען גישט
 פאאיציײפשאדאור m װארםען״ צו עךד
 נעוואחנן דעאעגירט איז ותאכער גי^
 פארזאםאונ^ דער צו מאכט דער פון

 באםויאען םאסענם געװיסען א אין ת*ט
ח טיחנז די אפצדפאיסעז  קײ״ םעחר י

דער אוױי ערשט ארײגיי^^זען. דט נעם

 םון פארשטעהערין דער פון אינטערװענץ
 זע־ שרה ח׳טע באקאײד־צענטראאע דער
 טירען די געװאדען געעפענט צוריק :ען
 גע:ױ וױדעראפאא ס׳האט און קינא פון
ארבײטער. כייט יטטראכמז דען

 גע־ האט װאס באנײסטערוננ, ד״
 מיט װארימקײט די זאא, אין העד״עט
 אויםגענױ האבעז ארבײטער די װעאכע

 אוגז ניבען פאראײךפיהרער, זײעו־ע מען
 דאסדאא אז איבערצײגוגג, און כטחון
 ברע־ שפאאטער האפוניסטישע די װעאען

 הײשעא א װי טעהר א.ון קאדק דעם כען
 טיט־ געאינגען :יט זײ װעט פאגאטיקער

* **זיך. טיט צוציהען
 דער װעכען הויפט־דעםעראט דעם

 פאד־ אין און אינדוסטריע דער אין אאנע
 '־,היטע ח/הערשעא געהאאטען האט אײן

 די פא• געפאכט קאאר האט ער פארב.
 שפיא״ םיאוס׳ע גאנצע די פארזאםעאטע

 סאטוגיסטען די איצט ס׳טרײבען װאס
 שפאאטונג־םאכערײ״ נײער זײעד כױט

 פאאיטישער פשוט׳ער א איז װעאכע ׳קע
 פון אױסדרומ אן איז זי פארברעבען.

 א*ן טאקטיה האטודסטישער נײער דער
 ארבײ־ א:דערש־דע:קע:די:ע פיט קאפף
 פראפינטערן און האםיגטערן דער טעד.

 קאנגרעסען אעצטע זײערע אױף האבען
 ברענען פון טאקטיק אאטע די באנײט

 או:־ ניט זיך גיבען זײ אויב םאראײגען,
 קאטוניסטען. די םון טעדאר דעם טער

 א,1א נעװעז איז זאא אין שטיטונג די
 אין כאסע די און רעפערעגט דער אז

 פאר־ זײער אין אײגיג געװען זײנען זאא
 שפאאטונגס־פדואװען די געגען ביטערונג

קאפוגיםםעז. די םון
 בא־ פון שטורעם אפת׳ער אן אבער

 דער װען אויסנעבראכען איז גײסטערונג
 א גענעבען און באגריסט האט םארזיצער

 װארשע• פון פאדשטעהער דעם װארט
 ח׳ דעם — ״בונד״ םון סאםיטעט װער

 אײביגען דעם וועגעז רעדע זײן עםגואא.
 פרא־ די םיט ״בונד״ דעם פון םארבאנד

 פא״ ארבײטער ארגאניזירטע םעסיאנעא
שטי־ צו נויטיגהײט דער װענען סען,

 אד/ פראפעסיאנעאע די שיצען און צען
 איבעיגע״ פאא םיא איז :אגיזאציעס

 או־ שטורפישע םיט געץארען ריסען
אאדיספענטען.

 רעפעראטען די ארום דיסקוסיע די
 באאערענדיג זעהר און זעהר געװען איז
 ארבײ״ אן בינע דער אױף שטעהט אט

 1אי ׳יזו;<מוניסט געװעזענער א ׳טעד
 װעגען פארביטערוננ טיםער א פיט יעדט

 געװעזענע זײנע װאס פאיבױעבען,
 װעט ער באגעהן. איצטער וױאען חברים

 פיטפא־ ניט םארברעיען דאדגע דאס
 איבעמע־ אײנפאא שוין ::אט ער !יען

 געזען האט ער און יטפאאטוננ א אעבט
 קאפי־ די באויז רעזואטאטען. איהרע

 דער סיט :עפרעהט דך האבען טאאיסטען
 אזא טאר טאהע דעיפאר און שפאאטוגכ,

ר זאך ה גישט״געשעהן. מ
— ארבײטער דאזיגען פון שטים די

 אג־ ה:דאי:ער1צ* פון יעטים די איז דאס
 קאפמיסטעז׳ געװעזענע װעזענדיגע,

 ׳לןאפו:יסטעז די פנן סיפפאטיקער אדער
 אפענע באקופען ענדאיך האבען װאס

 געװעזענע דיערע דערזעהען און אױגעץ
;אקעטקײט גאנצער זץער אין חברים

* **פאנאטיקע•. פארוױאדעטע פון
 אי־ קײן ״קאפוניסט״. א רעדט אמ

 קײן און נישט ער איז חכם בעדיגער
 אויס־ :ישט. עד זאנט חנפות איבעריגע

 ״מי־ יעדער װאש דרשות, געאע־ענטע
 אוי־שאערגען זיך פוז אדטאטא• טער״

ם דעי אבע- פאפיר. פון  הײנם קען ע̂ו
 א:־ אן רײד. דאזיגע די דזאהגן גיעט
 — דערעז איךזם פען אאזט פאא דערש

 מיט פען שפײבעאט פאא אנדערש אן
 זײ־ הײגט רעדע. אזא בשעת ביטוא

 נאר ניישט אױפנערעגט ארבײטער די :ען
 אויך נאר ״רעדנעד״, דאדגען דעם :עגען
 װעא־ ■רעזידױם, אײגעגעם דעם געגען
 אזא און געדואד אזא ארויס װײזט כע-

 צױ די צו אאיאאיטעט איבערגעטריבענע
 פיט באויז שאיחיס. זײעדע און ברעכער

 בא־ צו געאונגען איז אגעטדענגונג :רויש
 צװינ־ זײ און פארזאמעאטע די רודױגען

קאפוגישט. דעם אױסצוהערען גען
A

 האבען װאריפקײט באזונדערער פיט
 פיוד דעש אויפגעגומען םאדזאפעאטע די

 באקאײד־ארבײ־ ױגענטאישע די םון רער
פון גאפען אין בעניעק. ח׳ דעם ׳טעד

 ז<ו האפ ױגעגט-טא^נ אמאגידרטער דער
 די געטאחואט בעגיעס

 וו# אױמוױיזעגױג, סאטוניסטען, די פון
 ך» סאך איז •אאג דאדגע די געפעהראיו

 באהאײד־וראיעטא• םון ברײטער־פאסען
עאטער. פון אונטערשײד אהן ריאט,

 ױגעגט״סעקציצ ‘דער פון נאטען אין
 כן״ ח. דער רופט כאקאײד-םאראײן בײם
 אין שיאאטעד. די געגען קאמף צום ניעס
 באיןאייד• די װעט האםןי דאזיגען דעם

 עאטצ״- דער פון אפשטעחן נישט ױגענד
ארבײטערשאפט. רער

 g או ױגענד די טאקע האאט הײנט
 דאזי״ דעם װעגען םארזאפאוגג ספעציעאע

ענין. געז
A

 דײטאיכער דער קופט עגדאיך
װארט: איחר זא*ען דארף פאסע די

 םון רעזאאוציע דער םאר איז װער —
פאדװאאטונג? דער

 דעד — זאא גאנצער דער : בפירוש
 םןן שטימען זיר ס׳הערען !זאא גאנצער

 מטײ נישט רעזאאוציעס איבעריגע די זאא
 איכצדי^ איצט שױן איז דאס וױיא ׳פען
 דאזינע די נישט הערט פיעדדױם דאס

 םנחס) (ח׳ םאדזיצער דער שטיפעץ.
 דעזא• אגדערע די אפשםיפונ; צו שטעאט
: אוציעס
 פון רעזאאוציע דער םאר איז װער ~

? קאפוניסטען די
..*5 גאך אפשר און הענט 15 אפשר

םון רעזאאוציע דער םאד איז װער —
? צױן פועאי די

ניט! אויך דאס אםשר און 10 פאז א
 םון רעזאאוציע דער פאר איז װער —

 (פאראן אגארכיסטען־שינדיקאאיסםאן די
? פױי) אזא אויך

הע:ט... צװײ־דרײ
 «חם ח׳ שאיסט — איז, דאס —

̂. די םון ענטםער חגר — פיטי;:, דעם  כ»ד
 ■אטמ דער איז דאס !סאײד״ארבײטער

!שפאאטער די פ:ים אין
 פאנאנחנר זיך געהמ פאסע ריזיגע די
 ^שבועח״ בונדישער דער פון געזאננ מיט׳ן

״אינטעינאציאנאא״. און
p

n באריכט דאזיגען שאוס-פון צום o 
 די אז אוגטערשטוײיכעז, נאך פיר זען

 ךי םון און פועאי־צױן די סון רעזאאוציע
 ארויסגצ׳י זיד האבען אנארכיסטעז פאר

 תא• די פון ש^אאםונג דעד גענען זאנט
פוגיסטען.

mX

בלופ םהסםיסאנער
(פעאיעטאן)

ודהילער. ג םון

פעה־ אין אז װאכען, עטאיכע שוין
 סאידען גזענשען באוט; זיך גיםט סיהא

 היז ס׳קויאעט אנרערע, דאס אײנס זיך
 טויזעגטער, די אין זיך ם׳קאאיעטשעט

 גע״ די װי מעהד שזוײגט. װעאט די איז
 מען הערט נײעס טדוקעגע װעהנאיכע,

 די מען אײעגט פעחסיקא. וועגעז גיט
 אםיאו אײענען אאע ניט און — נײעס

 ניט זיך מאכט סען און — נײעם די
 באוט םעתסיתאנער װי גאייך װיסעגדיג.

באוט... מענשאיך *ייז געװעז גים װאאט
 עד־ װאס טיט עס? באדײט זואס

? דאס סען קאערם
אונ־ אאע אהינגעקומעז זײנעז װאו

 שאום־םאכער? אאע פאסיםיסטעז, זערע
 הא־ װאס מחנות, גרױסע די זײנען װאו
 פראטעסט־דעםאנ־ די אין מארשירט בען

 אץ באוכדפארגיסונג געגען סטראציעס
 הײאעער באום כינעזיש דען איז כינע?

םעקסיקאנער? װי
 מעקסיקא אץ װאס איז, תיתץ דער

 ביר- א ם׳רופט װאס ׳דאס םאר קוםט
 םרעכד אגשטאט חײסט, דאס גער־קר^;

 שיסען מעתסיקאנער, שיסען זאאען דע
ס אײנער םעמסיסאגער זיך  אגדעדען. מ
 וױיכ• אאע םיר דארפען דעריבער און

 צױ גיט סאנעז זואס מענשען, הארציגע
 שוױיגעז, און זיצעז םאחפוו^ קײן זעהן
 געוחגחנאיכע קײן גים איז עס וױי<

 עס און ביתער־קריג א איז עס םאחסה,
 םזנק״ די וואס קיםערעז גיט אונז דארוי

 דאס איינס אױס זיך פױאעז סימאגער
אנדערע. >

 פון דץ דעם אויט אז זײן, עס
tun א עס איז שאחדערון־ ■אציסישעז 

 איז וואו אמנד ׳ירוץן וואױאער גאגץ
 וואס ארםײעז, די דאר זײגען ידפר?
 אין זייטזןן בייחנ פון נעםרימן ײערעז

 .ביתער-גריג״, חנם פון ^צאכםעז וײ
 ו" אייו• •HT איז עט ױו ,vnrm אויד
רחסנות! א אדך

ױם צזצם חני זאצ פארמ^ס איז

 אנדע־ דאס אײנס זיך פארדען כיקאנער
 ניט אוגז מען זאא םארװאס און רע?

 סיט שטעהן צו מעגאיכקײט ?ײ[ געכען
 צו העאפען איהם אוז צד גערעכטען דעם

לןאפף? דעם געװינען
 א געװען אטאא איז אפעריקע אין

 שקאאםע־ אפשאפעז צואיב בירגער־קדיג
 צואיב געװאוסט װעאט די האט ריי.

 און קאפוי דער געפיהרט װערט עס װאס
 סיםפאטײ געקאנט האט אײנער יעדער
 גע־ איהם איז װאס צד, דעם םיט זירען
 רוסאאגד אין הארצען. צום נעהנטער װען
 אײנצױ כדי בירגער־קרי:, א געררעז איז

 אײנער יעדער און קאמוניזם, פיהרעז
 שטעהן צו מענאיכקיים די געוזאט האט
 גע־ האט ער בען£װע טיפ ׳צד דעם םיט

האאטען.
 קײן ניט אונז סעז גיט םארװאס׳זשע

 דער אויף שטעאען צו זיך מענאיכקײם
 אץ חעמפט װאס צה חגם םון זײט

 םאר אדער פרײהײט, פאר מעקסיקא
 נאהענט? אונז זײגעז זואס ■ריגצייעז,

 גאײכ- נאײבען אונז םעז אאזמ םארוואס
 װאו פאסיחנג, ערגסטער אזא צו גיאטינ

 םענשאיד םײכעז פארגאסען װערט עס
? באוט

אונז, מעז דערצעחאט נײעס די אין
 *װײ שאאכטעז געפױזרט ווערען עס אז

 אר• די מיט רעגירוננס״ארסייעז זײ מעז
 רעבעאעז, איז תבעאעז״ די מייעז

 םענ- יזעאכע זיעעז םיר, םארשםעחען
vv,\ ם*  דאס רעוו*אםירמ, חאבען \\

 טא רעװאאוציאנערען. ישוט הייסט,
 זײ זײגען רעװאאוציאגערען פאר װאס

 ךײ װילעז רעיואאוציע א פאד װאס און
פאכען?

 פאררױ געדארםט םען װאאם אםשר
 קאײבצן אגחוינצז און מאגמערענמן םען

rro «ו אויוי פאנחנז trמקסיקא- ^ ז 
 m איז פאמואס ? רעװאאוצ^צרען גער

יחס« וחנגיגצר םעקסיתא אין רעוואאוציזנ
I ײי v ייז rvrv, איז וױ »י «י ״ ם «נ ם

 סון רעבעאעז די זײנען אפשר און
 קאגטר־רעוואלוזויאנערען נאר פעקסיהא

 *תר רע»ק«יע, פאר גאר העפפעז און
 םיר װןולםען אזוי, אױב ? םאנארכ׳זם

 די םיט םיםפאםיזירעז נעדארפט ^וך
 n שםימן זײ און רעגירוננס־ארפייען

ק^נםר־רעװ^חויע. די כאהעםפען
 םעגציך,'«ו ניט דאך איז עם ווארים

 און אוםזיםם מארדען זיר זאלען םענשעז
 זיח זאא עם ײעז *פיאי איז אוםנישט.

 ם׳מסיקר די ביי ןנייט־פארםרײכ *זא
 גאײמיאסיג נאײבען םיר דארפען נער,
 אױם• ייך ז*מן זײ אז דערלאזען, און

אנדערע? דאס א״נם קוילענען
 jr>inחנ נרוים א וױרסאיך איז עס

 חרי״חושך. די אין נים דאו איז םעקסיהא
 «| די אוגזערער. שכז # דאו איז עם

 חי* גחנניץ, נעג׳מ װאוינען װעלכע אונז,
 1אי ביהמז די םח תנאאעז דאס דאר רען

 גים אוגז *רם םארװאם׳זשע האנאנען,
 אזױ אויםנעשאאככמם ײערעז עס װאם

םיעלםעסםימאנער?
ta n דעם <ויט אפ׳שר, m| ר  ת

« רענירוננ אוגזער סאר דיילאםאטיע,  י
 *WMP'Dnre חנם אין אדײנםיטען ניט

 י* אאשטמלעז און סנסור .ה״םישען־׳
מר בצוט־פארגיסונג  אמר זײמן וואו א

 1אי •אםיםיםטןן. םאציאליםמען, זערע
 שרייין ntom <ןאםוגי«»ן, די טאקע

 פית חןרלאזעז «ים טאר טען אז נײאאד,
 נים ויך סיר ivdvj םארוואס ? טאחםזת
 םאנ׳מ w ניס «|nvt אח אלע צוזאסען

« »1 xt שלאכטצ^ בארבארישע די 
 םיי ף־ םעקםיסא אין םאר קונמן װאם

 םיתרין םעפםיפאנצר די tv יאן־, װײםען
 נײימאזי די צוים שלאנכמן זייןרע גיט

 דאר געזזם «ס םצטאוצז. ציװיליזיתמ
 nm <״ג איבער׳ן גרויא v ארימר

 ,vpotr דער ומנעז קאער v טוט
זײנ טץפסיפא אין שאאכספעאדער די

מז יאר *יז  אוז תוזמ ®יי יי
דערזװ. נים גאר

tm נסדד, nn שײיק «ױר  tv 
w\ ױ איז בריד׳נר ױינ׳נן מי  םינ
 ױנן »ין רױט «זױ יו;תט איז

wvJon,׳ in ----------
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דײממיאגה אין טען
 דער םארקומען דארוי מאי טען26 דעם

 סאציאל• ד״טשער דער פון חאגגרעס
 מאגדע״ שטאדט דער אין דעמאקראטיע

n דער חאם קאנגרעס דיזען צו בװג. u i 
 סאציא• דײטשע די פון פארשטאגד סײ

 גע״ יעחר^יכעז א ארױס;עגעבען ליםטען
 ענט־ באריכט דער באריכט. דרותםען

ציםע־ אינטערעסאנטע רײהע א האלט
• תן. אן קאמרעס םריהערדיגעז דעם פון
 געװארען םאמרעסערט •אױטײ די איז

 איצט מיטגלידער. טויזעגט 114 סיט
 מיטגלײ טויזענט 937 פארטײ די חאט
 אר- דעם רעגולער צאהאעז װעלכע ׳דער

 זיײ 1928 יאהד אין גאניזאציע־שטייער.
 ארגא־ ארטיגע נײע 454 צוגעסומעז נען

 בא־ צאהא אאגעםײנע די גיזאציעס.
.8462 איצט טחגסט
 ארטיגע די האבען 1928 יאהר אץ

 און מיאיאז 10 געחאט אמאניזאציעס
 םיאיאן 6 הכנסח. מארס טױזענט 353
 אײנגע־ זײנעז מאומן טױזענט 853 און

 פוז ■ארטײ״שטײער. פון באױז םלאסען
 טויזענט 838 — זאםאונגעז סועציעאע

 האבען ארגאניזאציעס ארטיגע די םארק.
 דעם פון בםשך ק. צ. דעם איבערגעשיקט

מארק. טויזענט 570און^ מיאיאן א יאהר
 װעגען אויך דערצעהאט באריכט דער

 אין ■ארםײ דער םון שטארקײט דער
 אמשטארקסטען ראיאנען. םארשײדענע

 דעם אץ האםבורג. אין פארטײ די איז
 טוי״ 70 איבער פארטיי די צעהלט ראיאז
 17 קרוב זײנעז זײ (םון םיטגאידער זענט

 ארט צװײטע דאס םרויען); טױזענט
 טױ־ 55 איבער מים בעראיז פארנעםט

 טױזעגט 13 (איבער פיטגאידער זעגט
 52 האט שאעזװיג״האאשטײן פרויען);
 איבער ןםאגדעבורג םיטגאידער; טויזענט

 טויזענט; 41 ־— האגאװער ;טויזעגט 50
 — אײפציג טויזעגט; 40 ־— םירינגען

 טוײ 36 ־— ברא;דעגבורנ ;טויזענט 40
 עס טויזענט. 35 —־ װעסטפאאען ;זענט

 װעאכע ראיאנעז, 22 נאך דא זײנעז
 טויזעגט 30 צו װי װײנינעד צעהאען

םיטנאידער.

 אנטלויםען אײראפא אין ארבײםער
 פארטײ קאםוגיסטישער דער פון

 אפ־ איז צוריק װאכען עטאיכע טיט
 קאנ־ די זויז איז געװארעז נעהצאטען

 •ארטײ קאמוניםטישער דער פון װענשאן
 סעקרע־ םון באריכט דער עסםדײך. איז

 עסט־ קאײגע די אז געװיזען, האט טער
 נאך איז פארטײ קאמוניסטישע רײכישע

 אזוי, געװארע?. אײגגעשרוםםען מעהר
 יא־ אין געיזאט פארטײ די האט אמשא,

 םאברמדקעםער־ 60 װין איז 1927 נואר
 איצט און םיטגאידער, 1044 מיט אעך

 454 םיט קעמעראעך 34 װי טעהר נישט
 באויז זײ םון העאםט א (בערך םיטנאידער

 סאציאאיס־ װינער די םאבריק. איץ איז
 400 איבער צעהאט *רגאניזאיצע טישע

 איז אפאזיציע די מיטגאידער). טויזענט
 פצד־ װעער די םון געװארען צנגעםיהרט

 צזננםראא״קאםײ דער טיײפוגקציאגארען.
 זײ אז םאתעװארפען, זײ ה*ט טעט

 סא־ ;־♦יט פארםײ די אנגעשטעקט ה^בצן
באציאען. ציאא־דעמ^ןראטישע

 נדנזעכאסלאװאקיע אין קאםודסטען
נדטגליהןר. •ראצ. '41 טארלירעז

̂ווע די  אז איבער, גיבען איסטי׳״ ״איד
̂םונים־ דער םון םיטנאידער צאחא די  ק

̂־סא^װאקיע אין פארטױ טישער  םשע
 די חאם 1227 םריחאינג אין שגעא. פאאט

 סיטגאײ מויזענס 188 געצעחאט יארטײ
 *וין ױ האט 1928 חערבסט אין תר,
 אין סױזענט. 81 ווי מעחר געזזאם נמזם

 קאמדטטײ די ח*ם צײם דער בי*ו.טון
w 41 אויף מארקאענערט זיו ■צרטײ 

̂צענט. .• ן •ר
#איז פארטײ טשעכא״טאאוואקישצ די

 yp אײגציגע די דײםאתר, דער חוץ א
 סארב״ אח מאסעךפארטײ םוניםטישע

 m תאט באאשעװיוירונג די אײרא•^
 װי^•! אטאואסמען on אנגעטראםעז

̂טאכט איז שטאנט  גרעםםעז tun אנג
 חאט םימגאיחװ־ דריםעא 2 בערך חורבן.

 פארסיי מי אין ®אראוירעז. •ארפיי די
 אויוי אבצר אפאזיציעס. מים װיםעאם

̂ס אאצס  ק#נד «ח צקזצקוסײי ־un ח
pi»אוגמרן

ק. צ.
 םיט האבען פארטײ־םיהרער נײע די
 מיט׳ן הויפטזעכאיך און יאאיטיק, זײער

 שפאא־ םיז קורס נײעם דעם דורכפיהרען
 ארויס־ באװעגונג, ױד#ז טרײד די טען

 בײ אוטצופרידע^הײט גרויסע א געמםען
 מען ה*ט סאא עטאיכע מיטנאידער. די

 פארטיײצוזאםענ־ דעם אפגעאײגט שויז
פאהר.

 פ^רגעקוטען פראג אין איז שפעטער
 צום צוגרײטונג אאס אאנד־סאנפערענץ א

 םארשיײ ןים צוזאמענםאהר. נאהענטען
 ביז נעהומעז זיעעז אא:ד עקען דענע

 רגע אעצטע די דעלעגאטען. הונדערט
 באשאאסען בױרא פאאיטישע דאס האט

 אפצוהאאטען. נישט קאנפערעגץ אאנד די
 העפטיג דעם געגען האבען דעאעגאטען די

 בױרא יאאיטישע דאס פראטעסטירט.
נאכגעבען. געמוזט סװי־כא־סוף האט

 א זעהר געװען איז קאנפערענץ די
 שארןי האבעז רעתער םיעא שטורמישע.
 פארםיײ ניײבאשטיטטע די קריטיקירט
 םיט האבען דעאעכאטעז די אנשיהרוננ.

 אײכנר דער װעגען גערעדט םארביטערוננ
 טעקס־ אעצטען בעת׳ז טאקטי<ן זיניגער

 קא־ די דורך איז װעאכער טיא־סטרײח,
געװארען. פאדשפיאט םוגיסטען

 דער געװען איז שטורםיש באזונדערס
 א קאנפערענץ. דער םון טאג אעצטעד

 דעם געפאטשט האט *ארטיײסעקרעטאר
 םאאים־ביױ םאסתװער פון םארשטעהער

 גע־ אויפגעריסען איז קאנפערענץ די רא.
 באשאוסען קײן האט מען און װארען
אננענוםען. גישט

 קאמד די פארגעקוסען איז ענדאיך
 און ■ראג אין סאנװענשאז ניסטישע

 טע״ איהר אז םיהרט פארטײ די כאטש
 דער איז אעגאיל, פואשטענדיג טיגסײט

 אפגע־ םאא) ערשטען (צום צוזאמענפאהר
 אזוי, בסוד, שטרעגג געװארען האאטען

 דערװאוסט איהם װעגעז זיך האט מען אז
 באריכ״ די םון ארום װאך א אין ערשט

םרעםע. דער אין טען
היג־ שוין האט צוזאםענפאהר דער

 םאא פאר א געשיכטע. אאגגע א זיך טער
 משעכא־ די אפגעאײגט. איהם םעז האט

 איבער אעבט יארטײ קאם. סאאװאסישע
 פאר־ די <ןריזים. אינעראיכעז שװערען א

 ארגאניזירט זומער אעצטעז דעם האט טײ
אד ״רויטען א  האט װאס ׳פראנ אין ט

 ביד אלע םון גרעסטע די זײן געזאאט
 דעםאנסטרא־ קאםוניסטישע איצטעע

 אז זיך, האט אויםנעאאזט אבער ציעס.
 צו זײגען םארטיײמיטגאידער די אפיאו

 איז געקומעז. נישט דעמאנםטראציע דער
 סך־ באםײאיגט זיך האבעז טאג״ ״רויטען

 ם׳איז מענשען. הוגדערט עםאיכע הכא
 דורכפאא. מורא׳דיגער א געװען

x ענד־ מען האט צוזאטענםאהר אוים׳ן 
 אנםיהרונג דער םון באזײטיגט גיאטיג

 חא־ וועאכע םיהרער, אנגעזעהענסטע אאע
 גע־ זי און אויםגעבויט פארטײ די בען

 צד גאנצער דער צײט. גאנצע די םיהרט
 אונ- געװארען געםיהרט איז זאמענםאוזר

 די געגעז קאםף םון צײכען דעם טער
 רעםעראט דעם •ארטײ. דער םון ״סעפ״
 פון אויםגאבען די און אאצע דער וועגעז

 חור האאטעז געזאאט האט פארטײ דער
 איאעק. הויפט־פיהרער בידאיצטיגער

 געדארםט האט קאר־רעםעראט א םיט
 גאטװאאד, געװיסער א ארויסטרעטען

 אינגאנצען געזוען איצט ביז איז װעאכער
 געװארען ער איז איצם און אוםבאקאגט

 ■ארטײ. דער םוז װארנרםיהרער דער
o צו צוטרעטען בײם n פון ווגסט un* 

 אז תרקאערט, איאעפ האט םאג״ארדנונג,
 א האאםען. נ*פם רעפעראט דעם קאן ער

 דאן האט •רעזידױם םון םאחצטעהער
 אז עחןאערט, און איאעק׳ן אטnאויסנעזי

ח א װי אויןי זיך פיחרם ער ח  א ױן י
 רעםעראם דעם מענמ. כאראקטעראאזער

 נאס• ךערםאנצתר w געחאאטען האט
 םײער גאנצע אם1 האט וועאכער ךמלד,

v רעדע זײן פון m m m עכ• די געגעז%
.-איפוױדאטאתן״ טע

ר  אויס• נאשטעחם .p צ. נײערי ת
ע פון ^איםאיך  םעחרםםעגטײאס — די

 די פון איינעם באויז םעגמצן. — ױמע
^, אאטצ ח י  סעז חאט זאפאםאצקי׳ן, פ

ו זאפאמאצקי * צ. *ין ארײגגענוםען י  י
nnn♦■ i n קאםוניסטאפע די פון 

 n •ח יימצר בכאא איו און אײנען
1אי •צדזעגאיכקייםע! •ולערסםע

 אפגע־ האבען מאכטזזאבער נײע די נונג.
 ארײן נעמען זײ אז ערסאערוננ, אן געבעז

 אױסער׳ן װײא .,P צ. אין זאפאטאצקי׳ז
 די שעדאיכער. געװען ער װאאט .P צ.

 שמעראא, םיהרער, אנעיקענטע נידאיצט
 אנדעיע, און נײראט קרײביק, איאעק,

.p צ. םון באזײטיגט םען האט

 אץ קאםוגיסטען פון שפאלטונג
דענעםארק.

 ארויסגערױ האט טראצקי מעשח די
 קאטוניסטישע םיעא אין אױםרעגונג םען

 קאסוגיסטען, אזעאכע אםיאו םארטײען.
 טראצקי׳ם םיט מסכים גישט זײנען װאס

 אויםנערעגט זײנען פאזיציע, פאאיטישער
 בא״ גרויזאם אזוי זיך איז מען םארװאס

 -באילש׳ן דער םון םיהרער מיט׳ז גאנגעז
אינערקעהרעניש. װיסטישער

 קאמוניסטישער קאײנער דמר איז
 דער אונטער איז דעגעםארה םון פארטײ
 דער־ אפיאו טראצסי מעשה םוז װירקונג
 מעהרהײט די שפאאטוננ. א צו גאנגעז

pc .מיט סאאידאריזירט זיך האט ק. צ 
 םינדער- סטאאיגיסטישע די םראצקי׳ן.

 פארסײ. די געשםאאטען דאן האט הײט
 איצט זץ־ םיהרט אאגערען בײדע צװישען

קאמף. םארביסענער א

 פון םטרײק םאנאטליכער זעקס דער
װעגער. כעלגישע די

 אינדד װעבער דער אין קריזיס די
 קאם־ גרויסע פאראורזאכט האט סטריע

 אר״ װעבער די צוױשען אײדעז אוז םעז
 בעאגיען אין אענדער. אאע אין בײטער

 הע־ ארבײטעד װעבער די שויז סטרײקען
 םארסירצונג א געגען חדשים זעקס כער
װײדזשעס. די םון

 בעאגישע די סטרײקען איקאאא אין
 דעם איז און װאך טע26 די שוין װעבער

 דארטײ די םטרײקען האאואיז שטעדטעא
 בעל־ גאנצע די װאך. טע18 די װעבער גע

 סיטפאטיזירט ארבײטער־באװענוגג נישע
 מימ־ אאע םיט סטרײסער די העאםט און
 גע־ אבער הארטען דעם געװינען צו לען

קאםו*. רעכטען

 אץ באװעגונג ױױאן טרײד די
םאראגװײ.

 אםנעשטא־ דאם אפשר איז פאדאגואי
 זיד־אםעריקאני• אאע םון אאנד נענסטע

w .בהמות םיז פאשעז דאם שטאטען 
 הויפט די דארט זײנען אגריקואטור און

 אעבען. עסאנאמישען אין סאסטארעז
 םון טענעדזשטעגט שלעכטען דעם מחמת

 װערט גרויכדגרונדבאזיצערס דאךטיגע די
 אגריסואטורע־ דער םון העאפט א בלויז
 דער פון ארויסנעצויגען פראדוקציע לער
 עס זואס דעם, מיט פארגאײך אין ערד
 יאהר אין געװארען ארויסכעצױגען איז

1863.
 װערט ענטװיסאונג עקאנאמישע די
 דעם דורך צוריקגעהאאטען אויך דארט

מיטאעז. טראנםפארט גוטע םון םאגגעא
צענ־ ױניאן טרײד גאציאנאאער דער

 דע אברערא (ױניאז פאראגואי אין טער
 אנגעהויבען עדשט זיך האט פאראגואי)

 פאר־ ױניאן די ענטװיקאען. צו אעצטענס
 מעהר• אתאניזאציעם, 43 איצט מאגט

 םונדא־ דער ױניאנם. אאהאאע םטענס
i םון טעגט n ױניאן טרײד דארטיגער 

 שױי י1 םיז ױניאנם י1 זײנען באװעגונג
 םאר־ זײנען װעאכע ארבײטער, באהן און

 ארגעגטינע םון ױגיאנס די םיט בונדען
 חוייט די אסונשאז, איז אותגואי. און

 יד י1 חאבען •אראגואי, םון ט1שטא
 נאככדשוא א אײברעריס, אײגענצ גיאנם

 ינ•1י אײגענע אז און סענעpunin פאר
 אמיס• גימנן אין 1גא חאםצז זײ טינג.

 אאגד״ די צײםוגנ. אײגענע אן צונעבען
 באשטעהט װאס נאווענוגג, ארבײטער

 8,000 חאט ױניאנס, אאקאא פיעא םון
 ױניאז טזיײ! םיגע1א1 י1 .1םיטגא^
 •!א- !אדיקיאעז imr? א האט באוועמגג

 פאנאנ־ נאײכע רי פאראאגגט זי י גראם.
i פון מיטײאונג n אאע צװישעז עתי 

 אגי־ײ אן פון *!גאניזיחח אם1 #1ביתצ
onnp ^nio>ip טעכנישע א און 

 םאר״ פויעדים. אאע פאר אויםביאתנג
n !אזיגע n אז ןיך, שמעחט in r wן 

i »יז נייסט גאנמוי •un אח n אתור 
 שםארקען א אין זײ ברענגם ניזאציע

מ די סיס פאטוי  נמגד־גאזיצעויט, ײי
 םא- די פארטראגען ניט סאנען וחנאכצ
p n n ױו אויםפאסוגגצן u rro ifi •un•

 . אידישע די פץ לאגע טרױעריגע די
•אלעסטיגע. אין ארכײטער

 אמסטער• םון רעפארט ■רעסע דמר
 איגטערנאציאנאא ױניאן טדײד דאסער

 םעברואר, טען14 דעם !אנערשטאג, םון
 אין איז חודש אעצטען אז דערצעחאט,
 דער געװארען אפנעהאלטעז ■אצעסטינע

 די pc קאנגרעס ארדענטאיכער פערטער
m אידישע •אאעסטינער u .ױניאנס 

 (\H עקזעקוטיװ דעם םון רעוארט דער
 הא־ רעפאדט עם1 ארום דיסקוסיעס די

 טרײד פון פאזיציע די אז באוױזעז, בען
 אוג־ זעהר איידער איז צענטער ױגיאז

 אאס רעגירונ:, בריטישע די גינסטיג.
 פאלעסטינע, פון םאגדאטארעךמאכט

 באדינ־ די םארבעשעיען צו גארניט טוט
 י1 אויף *סלאגט6 זיך האט מען גוגגען.

 שאעכ- באדינגוגגען, סאגיטארע שאעכטע
 ארביל געגעז הײאונגס־באחאגךאונג טע

 ד♦ pc פארעמערונג א װענען און טער
 קראנסהײנד װי זאכעז אין באדיגגונגען

 האאידעיס־צאהאונגען, אונטערשטיצונגען,
 און שטונדען אאנגע װײדזשעס, נידעריגע

אװערטאים. פאר געצאהאט קײן
 אר־ אידישע די פון באהאנדאוגג די

 'רענירוגגס־אויטאריטע• די מצד בײטער
 קװאאיםיצירטע הארטע. זעהר א איז טען

 א■־ זעהר גראד אבעד זײנעז ארבײטער
 דעגירונגס״אונםערנעםונ• די םח הענכיג

םארװאאסונגען. שםאדטישע pא גען
 אונ־ שטאדטישע און רעגירומס די

 געװעהנאיר באשעפטעען טערגעמוננען
 אײ די און אדבײטער אראבישע ביאיגע
 װא־ אוים׳ן װי באײבען ארביממר דישע
סער.

 האט, 1928 און 1927 יאהר אין
 אויסנעגעבען ירושלים שטאדט די אמשא,
 — פונט עגנאישע טויזענד 24 ארום

 פאר דאלער סויזענד הונדערט ערך אן
ארבײטען. עפענטאיכע

ארבײטע! אידישער אײנציגער סײן
 בא• ניט ארבײטען דיזע בײ אבער איז

געװארען. שעםטיגט
 צװײ םארדינט ארכײטער אידישער א
)1דאאא 1.50( מיאס 3סס און 250 שען

 ארגאניזירטצ ניט װײניגער. pא טאג א
 pא װײניגער נאךי פארדינען אדבײטער
 חד דער שטוגדעץ. אענגערע ארבײטען

^ פיעא נאך אויס רעכענט פארט ײ  א
 אר־ אידישעז דעם אויס קוםט עס װאס

 פאלעסטינע, אין אויסצושטעהן בײטער
 אז באםערלןונג, א מיט םארענדיגט און
 םיעא אזוי אעבעז עס װאו אאנד, א אין

 נאציאנאאיטזד אח גרווען םארשײדענע
 צו זײ צװישען שװער זעהר איז טען,

 און םארהעאטענישעז םדײנדאיכע שאםען
 דארט זיך שװער זעהר אויך איז עס אז
סעטאען. צו

ס װהיי־ט ד ר גו ע כ א ן מ ע ם לי ש א  ב
ן צו ע ר ע ג נ ע ל ד א ט ם נ ע מ ױ ג א

)1 ז״ט ןןן («לוס
אנרי־ דעם אסצעפט־דעז ווענען םראנע די

נע־ עטרעגנ ז״ן נעז*לם יז»ה¥ מענם,
 פאר• האט מעםבער יעדער און ה״ם,

 פ*ר־ די װענען רעדען צו ניט שפר^ומן
עפענטאיכקייט. דער אין האנדצוננען

 פעם* לינסע די ראבעז םונרעםטװענען
 יעדעם עקזעהוט־װ צאסאל םוג׳ם בערם
 די װענען און שארעפענטליכט װןירט

 Ttt נעשריבען אפען איז פארהאנרלוננען
 זײ װאם ליפאעם, א זייערען אין װארען
 ױניאן דער נעגען ארויסנענעבען האבען

אנריטענט. םון אונטערשרײביננ רער ערב
 א•? מערץ, טען21 דעם דאנערשםאנ,

 נענע־ א האא בעטהאווען אין םארנעסומען
 נע־ איז האא דער םיטיננ. םעמבער ראא
 הוגדערט עטאיכע םיט נעומפט םוא װען

םיטנאידער. ױניאן
נע־ האבען סאםוניםטען די אבװאהא

 םפע־ א ארויםנענעבען םיטינג דיזען נען
מן און איפאעם ציעאען א  םאביאיזירט ה

 דער בײ זײ האבען כחוו^ זייערע אאע
 באויז סיטיננ פון ט׳ןמרםאן א פאו װאהצ

שטיםען. 43 נאפומצן
 *KV צום נעקופען אבער איז עם ווען
 *V< דעם פון רעקאםענדאציע די ׳פםימען

 דעם באנײען צו באארד עיוזעקוםױו פאא
 םעכנימע געװיםע םיט אנריםענט אאטען

 נעשם־מם באױז האבען אױםבעםערוננען,
מ מנ א  בא• oirt םיטנאידער. 14 ד

 V אופפאפואער וױ בעםטעז אם װײזט
 טײא v צװי׳פען אפיאו געװען »י« םםרײס

 באאײנפאד זיך אצזען opt םיסנאיתר,
ז איגמ. די פון מ

in נמײ א טים אאזא האט םיםיננ 
 שםי־ 14 באויו נענען סאיאריטעט םער
 םין שםאנדפונקס on eveanpv םען
on באגייעז *ו עקמפוםיװ on

vh;••
%'4׳
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 רעפערע;דום א םאר געשטישט ה^בען

באיל*ט. א דורך
אײג־ װערט 4 גוםער רעקאםענדאציע

גוטכעהײסעז. שטינױג
 אדעד װערט 5 גוטעד רעקאטענדאציע

 אױב אסעסמענט, ״דער :סאאגט וױ דיו־ט
 ווערמן קאאעהטירט גליין אנגענופען,

 אפריצ, טען15 דעם פון *טיעםער גיט און
1929."

גוטגעהייסען. װעדט אדעגדטענט דער

 דזשאינט דעם פון פיטיננ רעגעצער א
 ריםער און דרעס ס?וירט, קאאוק, באארד,
 איז י. װ. ג. א. א. דער םון ױניאן םאמןר

 אװענט׳ םיטװאך געװ*רען *•געהאאטעז
 דעם אין ,1929 כיארטש, טען13 דעם

 איגטעדנעשאגאא, דער םון אױדיםארױם
סטריט. טע16 וועסט 3

־ טשערמאן סטאאער. מ. בר. ־
דעאעגא־ םאאנענדע די און גןאא ראא

:אבותזענד געװען זײגען טען
בעאסאן. — 17 אאסאא
ארטש. — 21 צאקאא
רוביגשטײן. — 22 אאסאא
ריעףי. — 35 אאקאא
םרידפאן. — 64 אאתאא
יא־סער. — 82 אאקאא
אואיזא. jn — 89 אאסאא

 םון פראטאקאא באארד דזשאינט דער
 םארגעיעזען װערט פעברואר טען27 דעם
 םאאגענדעױ דער מיט גוטגעהײסען *ח

 װײ אאזט 22 ״אאקאא :אױסבעסעװנג
 אא־ זײער אז באארד דזשאינט דעם סען
 וועט שפיצםאן, ברודעד כענעדזשער, קאא

 בא־ כאארד דזשאינט אאם דינען אױך
*סםמר״.
 אפ גיט דירעקטארם אװ באארד דער

באויכט: פאאגענדעז
 ניײ דעם פון כױטינג עדשטער דער

 איז דירעקטארס אװ באארד מרותהאכתן
 דעם םאנטאנ, געװארעז *פגעהאאטען

 אותגט, 7:30 אום ,1929 םארםש, טען4
 וועסט 3 אםיס, איגטעדנשעאנאל דעם אין
סםריט. טצ10

ריעוי. א. — סשערסאן
נע* זײנען דעאענאםען פאאנענדע די

:אנוועזענד װען
אעפקאוױםש. — 3 אאקאא
קאוםמאן. —־ 9 אאסאא
פענקיץ. —10 אאסאא
םםאנקעוױטש. —17 אאקאא
ארטש. — 21 אאגאא

ראזען. — 22 אקאאל
קאנסקי. ־— 23 אאקאא
ריעוי. — 35 אאקאא
ורעאטרי. — 48 אאסאא
סאםסאז. — 82 אאקאא
סאדזשיא. די — 89 אאקאא

 אײנ־ איז אז באריבטעם ײאכדשר כר.
 םון באשאוס םריהעדדיגען א כדם אאנ:0

 הזיפט די האכען באארד דזשאינט דמם
 צוזאמען באארד, דזשאינט םון באאססע

 טענע״ דיםטריקט און אאקאאע די םיט
 םאר־ צו םיטימ א אאנעהאאטעז דזשרעס,
 צױ םינאגציעאען דעם וועגעז חאגדאעז
כאארד. דזש^ינס פון שםאגד

 האמגן באדאטונ: גדיגדאימד א אך1
 רעם פאר פאדצדצעמנז באשאאשעז די

 רעקא־ םאאנענדע דירעק^ארס אוו באארד
:מענדאציעם

JL א ותרען ארױםנעאענט זאא 
 טעהס ״עמוידדזשענסי״ דןואארדימד 10

̂י  זעאאקאא די ®ח םיםגאיד יעדעז אױ
 דזשאינט אז אנגעשאאסעז זײגצן וואם

 ווע־ ^אנוצט זאא מאט n און באאדד,
 קאאוק די פאד פ*נד סמרײק א אאס חנן
m\ אינדוסםריען. דחנם

 דזשאיגט pc מיםימ סיעשעא א 2
 עקז. צןמאאע די םיס צוזאםעז כאארד

 כדט״ םאר וועחס נערזםיז ״זאא ג*ארדס
 חאנדאען צו םארשש, םעז6 חנם יחיד,

אנגעלזממהײם. דיזער וועגען

אדױפאע־ װעגען אפשטיטוג; די .3
 םון װערען געגומעז זאא טעהס דיזען גען

 גענעראא א בײ באזונדער יאקאא יעדען
 װע־ גערופען זאא װאס #מיטי:ג פעמבער

 זאא אאיזאא יעדער צװעק. דיזען פאר רען
 א דורך טיםנאידער, זײ;ע וױסען אאזען
 צזועק דעם און טיסינג דיזען װענען בריף,

דעיפין.
ען די .4  באדיכטען זאאען יאקא̂י

 צאהא ריכטיגע די באאיד דזשאינט צום
 װערען אפגעגעבען װעט װאס שטיטען
 דיזע טעקס. דעם ״;עגען״ א\ן ״פא־״

 :יט װערען אפנעגעבען זאאען באריכטען
מארטיט. טען13 דעם וױ שפעטעד

גוטגעהײםעז, אױב ׳טעק׳ס, דעד .5
 פאנאט דעם אין װערען קאאעקטירט זאא

, אפייא.
 םאר־ װעדען רעהאפענדאציעס דיזע

 אנבא״ װאס פונקט. בײ פוגקט האנדעאט
 װעגען רעקאסענדאציע, ערשטע די ראננם

 אנגענר ער װערט ׳טעקה א ארױפאעגען
אײנשטיפינ. פען

 גוט־ אויך װערט פונקט צװײטעד דער
געהײסען.
 האט װאס פונקט, דריטען דעם װעגען

 פעכד די אזױ װי פארכיע דעד כיט טאן צו
 דעד איז באטײאיגען זיך זאאען בערס

 פאר הופט טעקס, דעם װעגען אפשטיפוגג
 די װעדט ענדאיך דיםקוסיע. אענגערע א

 גוטגעהײםען רעראמנדאציע ארידנעאע
 דעלע־ — אײנעם. :עגען שמיטען 10 מיט
 גע־ שטיםט ,9 אאהאצ םון קאופטאן, גאט
רעקאפעגדאציע. דער גען

כאריכםען. םענעדזשערס׳
 אי־ אאנעמײנעם אן גיט האכפאן בד.

 און סיטואציע דרעס דעד װעגען בערבאיק
 אויסםיהראי־ אן צוצושטעאען םארזיכערט

 מיטינג בעקסטען דעפ בײ באריכט כען
באא^ד. דזשאינט םון

 םון טשעדפאן דער דובינסקי, בר.
 דדאיװ דער אז באריכטעט דראירו, דױס
 און ײאו, אעצטע אננעפאגנען זיך האט
 גע־ זײנען אראנזשמענטס נויטעע אאע

 אין אז ערװאדסעט ער נעװארען. פאכט
 דער זאא וואך נעקסטער םון׳ פאראויף

גא:ג. פואען אין זײז דדאיװ
:באריכט מענעדזשער׳ס גענעראל

 אר־ דער אז באריכטעט נאנרעד בר.
 אנגע־ האט רעפארטפענט גאגיזאציאנ־ס

 מיט־ אעצטען םוגקציאנידען צו הויבען
 אנגעפאנ־ האם דעפארטםעגט דער ײאך.

 קא־ באשרענתטער א םיט ארבײט די נען
 פאר־ צײט דער מיט װעט װעאמג ׳מימע

 אומשטענ־ די װי אויט ווערען, גרעסערט
םאדערען. עס װעאען דען

 זיך האט ער אז אויך באריכטעט ער
 שאעזיגנער נרעדדעגם מיט דורכנערעדט

 אבער האנשערעגצען, הזפענדע די װעגען
 ניט נאך איז שאעזיגגער כד. וױ אזוי

 געקענט ניט זײ האבעז געזוגט םאאקאפעז
 קאנםערעג־ די װען טאג דעם באשטיפען

 שנעא אזוי אגםאגגען. זיך זאאען צען
 בעםערען זיך װעט געזונט זײ; װי אבער

 גויםיגע די װערען געמאכט וועאען
אראגזשםענטם.

 אװ באא־־ד דעם \\t באריבם דעד
טטגעהײסען. װערם דידעקטארס

 דעם םאר דאן אעזט סעקרעטעד דעד
 םײ געמיינשאשטאיכען דעם פון באריכט

 אא־ די מיט באארד דזישאיגט פון טינג
 אפ־ איז וואם באארדס, עקזעקוםיװ קאאע

 מאדטש, טען6 דעם געװארען געהאאטען
סהוהא. רעגד אין

 גוטגעהײםען װערט באריכט דיזער
 :אױםבעסערוגנ פאאגעכדער דער םיט

 האם 9 אאסאא pc האופםאן ברודער אז
 פון רעהאםענדאצת חןר סאר :עשטיםט

ם װעגעז דירעסט^דם אװ באארד דער  מ
 םאיארי־ די ווייצ דערםאר רעפערעגדום

 געותן איז באאדד עקז. זײער פוז םעם
דערפאר״

 חנצזד אז פארגעשאאגען װעדט עס
Die וו«ל- ,35 אזקאצ מון צאגנער, <ואיס 
 אינ־ חנר בײ אבװעזעגד נעווןן איז כער

 ftp נאארד, תשאינם םון סםאאייש*!
 װעדם פאדשלאנ דדד ווערעז. יזנעאאזען

מן היי מ ם ר וחגדם צאנגינר בר. איז נו  ז
נעאאזען.
i n סע » בירשם־מם סשעדמאן םי  מ

o אתםערווכ׳מ זװ n וואם אגדמחמ׳אאן 
ויאם ,2 יצאקאי «ז עײפעי, חײסאן בר.

מז מגן ײנ ר ט א ‘4ל «ז ט vrtrtא מ״
 n פון םמשאחם יזאנדטע די .9

; םאל״״עכדע
װאכסעל. י. — 2 אאקא<

*  —A
י י י ״ ײ ײ ״ ״ ^

22 — c. •עאפ־ױא
אראגסקי• אררם1ט׳- — 35

 צו אינסטרואירט װערט קאפיטע די
 ־עזױ־ דעם כדטינג געקסטען יא־יכטען

איגטעדזוכו;;. דער פון טאט

צושױפטען.
 דזשאיגט דעם װיסען יאזט 17 אאקאא

 האט פענקין טאריס דעאעגאט אז באארד
 בי• ערװעחאט ךאבען זײ און רעזיגגירט

 דעד ארט. זײן אויף אעווענטאא טאריס
 אע* בךי און גוטגעהייסען װערט צושריפט
דעיעגאט אאס צוגעאאזט װערט ווענטאא

באארד. ׳דזשאינט צום
 דעם װיסען אױך אאזט אאקאי דער

 נאטינירט האבען זײ אז באארד דזשאיגט
 זײעי א^כ סטאנקעוױטש דזשאסעף בר.

 דירעקטאױס. אװ באא־ד צום פארטרעטעד
גוטנעהײסען. װערט צושריפט דער

 דזשאיגט די גוט הייסט 3 אאקאא
 איז טעז20 דעם פון פראטאקאאען באארד

 באדיכט דעם אױך און פעבדואר, טעז27
 באאי־ד עקז. ;עפיײנשאפטאיכען דעם םון

פארטש. טען6 דעם פון פיטינג
 דזשאינט די גוט הײסט 22 אאקאא

 און טען20 דעם םון פראטאקאיעז באארד
פעברואר. טען27

 דזשאינט די גוט הײסט 82 אאקאא
 ׳טען13 דעם פון פדאטאקאאען באאדד

 אױך און םעברואו־, טען27 און טען20
 געםײגשאפטאיכע דעם פון באריכט דעם
כיארטש. טען6 פון פיטינג באארד עקז.

 דזשאינט די גוט הײסט 89 אאלאא
 ו אי טעז20 דעם םון פראטאקאאען באארד

פעברואר. טען27
 82 ׳;io ,23 ,22 ,10 ,9 אאקאאען די

 דזשאינט דעם װיסען אאזען 89 און
 מיטגאי־ באטרעפענדע זײערע אז באארד

 דאאאי־ 10 דעם גוטגעהײסען האבען דעד
 בפעציעאע; די;ם פא^ טעהס דיגעז

 יאקאא פא:ד. םמרייס ״עפוירדזשענסי״
 זײער צו באפערקו:; פאאגענדע צו גיט 89

:טעקס דעם םון גוטהײםונג
 םיהאענדינ מיטגאידערשאפט, ״אונזער

 צוגריײ זיך דארםען פאכער דרעם די אז
 הומענדעז אייגענעם זײער פאר טען

 קאפפײן, אדנאניזאציאנס און סטדײק
 װאס םאנד, דייזער אז באשאאסען האבען

 טעסס דורכ׳ן װערען קאאעהטירט װעט
 װערען אסיגנירט זאא דדעספאכער, פון

 פארטײדיגונגם־ אײגענע זײעדע פאר
צװעקען׳/

 די אױף דא; פאדערט טשערמאן דער
 זײ אז דעאענאצ-עס אאקאאע פארשײדעגע

 םאו־מיי־עםעד זײערע :אמינירען זאאען
 קא־ ״סטענדיגג״ םאדשײדענע די פאר

פיטעס.
עיסאע״ 2 אאקאא פון דעאעגאטען די

 גא־ צו גרײט ניט נאד זײנען זײ »ז רען
 טיטעד־ דער פארטרעטער. זײערע מינירען

 זאאען זײ אז דאן זײ איגסטרואירט מאז
 די אין םארםרעטעי זײערע באשםימען

 װי שםעמער דט קאמיטעם םארשײדענע
 זאצען קאםיטעס אצע אום װאד, נעהסטע

 אג־ און אמאניזירען דיכטיג זיר הענעז
םונקציאנירען. צו פאנגען
 נאפיניײ אויםגענומען דאן ײעדען עס
 אוז דעאעגאציעס אגדעדע די פיז שאנס

 ער־ ירעי־־־עז דעצענאטעז פאאגענדע די
:לאפיטעש םאדשײדענע די איז וחנחאם

קאםיטע פיגאנץ
דאבסין. מ. — 9 אאהאצ
זא׳סאאװסקי. ה. — 10 אאסאצ
רובינשטײן. מ. — 22 אאסאא
האהען. מ. — 35 אאהאא
מאאיסאנ/ ע. — 48 אאסאא

סאאערגא. דזש. — 89 אאהאא__

fSMr-V-V.

 קאםיטע גרױוענם
נאדןאח. — 3 אקא<5

בערג.5ם״ ם. — 9
עו^רי, נ. — 10

 אעװעגטאל. ס. — 17 לאקאא
 וױאקא. ל. — 22 אסאצ5

 צ.'בינעא. — 35 י!אהא<
 קאטאניא. װ. — 48 צאקא^
אואיזא. דע ג — 89 לאקאא

 קאנדםע ««יל
 םענםטער. ב. — 3 אאקאא

p;״J בערםאן. ם. — 9 אסאל5
M■' םאאער׳טטײן. נ. — 10 אאקאא ty 
 נעלסאן. א. — 17 לאהאל
 ׳ ראנינאװ.- דזש. — 22 צאקאל
p ־ ראנינאװיטיש. ה. — 23 אאהאא n p 
 װאסיאעװסקי. י. — 35 אאהאא
 סאםא. אא א. — 48 אאהאא
יאטער. ל. — 82 לאקאא

ראיטא^ו. ל■ — 89 יאגןאא
כ»ריכ®. טענעדזשער׳ר גענעראל

 . ק*{•־ דער אז באריכטעט נאנאער נר.
 סאונ*, אינדאםשריעל דעם כייט פערענ־ו

 ױן• אינעהאאטען געזאאט האם װאס םיא
 *.'up נעםוזט האט אווענט, היינט רען

 יחנזי• ײאם דעם *ואיב ווערען נעאענט
u זיין *ולינ האט ׳עאעזיננער דענט n r 

 jtot3 אנטײל נעסענט ניט נעזוגט כען
 שלעזינמל׳א פרעזיחןנט װי •טנעא ?*זוי

 םיר וועלעז נעסערען ייר װעט עזונט
 ' אױן וױ קאנפערעמ דיזען ודאנז־טירען

 און דזשאבערם די מיש -אנפערעגמן
אכאשיאיי׳*א;ם. אמערײןען
 נר. ערהאערם דראױו דױס דעם װענען

 ל. : »ן נאננ פואען איז איז עס «ז נאנאער,
 םאסןן צי בעסטע ואט טוען באאדטע די

ערפאלג. »ן דראױו דעם
 עי *ז אויך ערקצערם נאנצער בר.

 און «רט דער םיט צופרידען זעהר א־ז
 תאמן לאקאצען אונזעדע **זוי װי װײזע

 דעם ווענען פראנע דער צו באצוינען זיך
 לןד** אלע טעהם. םטרײה עפוירדזשענסי

 «* שוין האבען ^ צאקאא *חוץ קאצען,
i און טעהם עם1 װעגען םיטעט n וואיט 

 חנם פאר איינשטיטינ םאקטיש געװעז ז א
a אוים ריקם1 אם1 טעקם. n גייםש 

 באװײזם עם און סיטגליחןר אונזערע םון
 פון ערנסטק״ט זײ. באנרײםען זיי ג־ט װי

w i .אייר װײזט ער מאמענט tV •אױןו 
 • זיימן צאסאצען מאנכע אז םאהט דעט
1 א םיט 1ע1צוםרי נעװען כים  אלאר10

 - I *ז געוואצט האנען און טעקם, דיגען
 ײעדימ• ארויםנעצענם זאצ םעסס העכערער

 אונזזןחנ םח אויםגאבע י1 עם איז 1אציג
 םיש־ אסטױוע י1 ספעציעצ און צאקאהען,

i אז זעחן צו נצידעו/ n אײד זאל םעמם 
 פאיליי^ אין ■ינהטליר ותרען נעצאחלט

 צעטעו א וואכען. 1•* נעקםטע י1 םון
 שאי אצע צו נעײארען אחיםנע׳טיסט איז

 זיי אז א';טטראגדצאנס םיט ם׳טערצ״ט
c קאצעסטױועז גצייך זאצעז n אי| םעקם 

 ’ :אנלור גר. אשיס. אין אריינברעננען
 םים״ אהטייוע אצע צו *רום1 אפעצירט

 K נממר די חעצטען זאצען זיי אז 1ע1נצי
אױפנאבע. ױזער אץ אײשע

 4גוטנעהײ« יכם1נא נאגצער׳ם בר.
 »ז upt שצאנט עכט1םטו דעצעגאט

 טד באארד ת׳טאינט און צאהאצע אצע
 «י ומנחמ ט1אינםטרואי זאצען אםטע

 no םיםיננע ױ רעגעצםעםינ באזוכען
iy .1באאר תשאינט i וחנסס שצאנ1פא 

 וועחס םעקרעםזנו־ m אין טטנעהײםעז
מו ותנימ tn>w צו אויםגעםא^ט  ד

 נאווטטצ• אצע צו שריםטציך בא׳שצום
i ווערט חגרםיט n סי&יננ ■ . 

י ׳פצאםען.

• r

ן ע נ א ד י ן מ ע ש נ ע מ

דעם דורך חילזער זייעחן «ץ קראנקחײם סארםיידען
- סון נעברזיד זױיםיגען

ם ק א ל - ם ק ע

ר ע ר ד ע ט מ ה י ד א ן ב ע נ א ר ט ע ד י ל ו נ ע ר

 לי ■urn upp םיייאנען, יענע סון ידינער נים זײמ זדחד אױכ
י עקס-יאקם Dim ןןקם־לאק^ כתיכען וחןלכע די״ םץ אויםנעסינען  ם

« זיי קענם זדחר זוכעז, ניס לאגג זײ דארפט איחר דײס.  ג
ײז סקול, זייז jmw אין jono אויפץ .vnm ײן «רימ יןדער

a

m דןסץ y  y n ■קענם ײעגדעז יית קעחחח נאר ץך חע»
יוזיס דערצעחלען אײך ודעדעץ יוסס # עקס־דאקס

■  Nםאגען. סאו־׳ן איז עקם־לזיקס םיםעי
tjHDO'jipn r •לצ v o n a n o
ז ^ י סוגם 80 ױן 25 40 י

ה ד^י צ ט ט י ע מ ל ת א ו ל ע מ
\ און סדר *וס פײערליכקײס םןןחד *ו ״גי®

 »יחד גדפ גאנצען«סח *ום תעגונ מפחר
 אױסגעמקעג• גו«ע אויװעדפרישקײמ,

 ווערפ װאפ ׳®עם םחיח׳ײגען »ון קײ*
ntp«a# מן80דױי םופ*ערח»פ«ע מרך 

פארסמקונוג
 אײגציגצן די — םווח מןוגישיװוימז

 ־ א ®ימ גןןמפרעו באלויגט אלז װ«ם
קװיליםי. חעכסטע פאר נאלדנתד*?

in גדעסםער דער pN רןןמקסי שםאדקסמער 
ױוןר וועלםג חןר אױ^ Brny ןרנײמןר ווי

ט נ א ס ר א • — n jB M fio o M 
ר ע ר י ל נ ט ^ — טי ס  83ס

ם ע ש ם נ ע ר ־ נ 740 ־

ר ע ר ד ע ט ײ ב ר ג א נ ר איז ױ ן ר ח ע מ צ ג ײ • א די  אי
ר ע , ש ז ע ד ר ס א א ט װ א ם «ן ה ע נ ע ע י * א ר א מ אני  ס

o r ו א ע ס נ י װ ד י ם ו ט א ס נ א ר. ק ע ד לי ג ט מי

בח u •ון עלםהןר אין ארײגגןןגוםזןן וחןחןן סעסבערס
יאתר. 45

ב ױ ו ר ו ח ז אי מ ך ד ן ם נ י ק ג י , ק ? ק ג ם י ם ם ס י ל ך ש ו ד י ד ttj ו

 םיםיננ ממריעל אײנורוסמולען אויןז מדענסען פײנס טמס מרעו ארנײסער י»מ»ר ניו
D״rinr ערשםעו זײן צו

 חאנען אופן יגען1<ויר זעחר א יףאו
(1*רבײטע אידישע יר ipc ,p נױ «' i r* 

o נעעחרט זונטאנ, ןינען n אנרעגקשן 
ם םון  •יאנער, ױניאן טרײד ישען1אי ת

 ארנייםער Diyinn עטציכע פיין. םאהס
 נעטחאװען נחיםען אין נעקומען זײנען

ם םאקס עתרען צו האצ ײנ׳  ער׳פםען י
צייט.1יןוה

 קצונ, טעאטער־םוזיצער י׳פער1אי דער '
 און נעגרינתט האם איין מאסם מעצכען
 צוגע׳פטעצט האם נעפיהרע צאננ יאהתן

 געשסילט חאט 1װעצכע ארסעםטער, אן
 m 1או םײיס 1טחי« אײגײוהספוצע

»1 ארבייטער פון כ*ר אונטער חאם, י

m נעוונ־ ■אזנער, פריינד שוז צייטמג 
ער.1צי ■•סיגע גצז

 פער־ •ײנ׳ם ראשם םון גײםט ער1
 טעטינ־ ציכע1אוםערםי זײן זענציכקיים,

i סון צזוײנען אצע אין ציים n ישער1אי 
 ,S3 נע־טיצדערם איז נאװענונג *רבייםער

 סא• »ב. פון :רעדעס םיעצ איז װאיעז
 פון ;“״םאתחןרטם po רעואצטאר האז,
 םון נאלױטטיין, חש. קאמפם־םריינד זײן

t נענ<וסע i׳pp»* o^p” e, העמ• א. םיז 
 ם־טאד• צאנניאיזדינעז זיין םיז און ציז

 פון סעקתטאר 1איצט'נע דעד בײטער,
 נעװערקשאם־ ישע1אי םאראיינינטע י1

m טען, n o .פײנסטאון. ם
 דער געװען איז טינעצ מ. ברוחגר

םיםיננ. מעטאריאצ פון 1מ«1טשע

ס ר ע ב ט ע ל נ»ון מ א ק א י. װ. נ. ל. א. 22 ל

ן ע ד נ ע מ ו , ק ג א ט ש ר ע נ א ם ד ע ן4 ד ע ל, ט י ד ס ט אין 8 א נ ע װ א
אונזערע װערען א«געהאצםען ותצען

מיטינגען םעקשאן רעגעלע
:■לעצער •פלגענדע די אין

: ם ק נ א ר ב
םט. םע169 קאר. 1ראו באסםאן 1258 גארדענם, םקװער םעקינלי
ן או ט ־ ן או :ד

םםריט. טע5 איםם 210 חאל, כעטהאװען
ל ױ זו אנ ר :ב
' סטױם. םעקנממ 219 לײסעאום, לײנאר

ען ר א ו ר ו א ן ם א ש ק ע ע ם ט מ א א סארקומען וועלען ב
םעקשאנס. אלע אין

 וזן ®עםעקײט דער פון מוריכפ •ולששעגדיגער א װערען ^•געגעבען װעט אויך
 יעדען סון סלינפ די ייז עס צ״ם. ויפנען פפי לע*»ע די »#ר ױניןןן אונזער

 אויפפו־ די מינז זין• ביקצנען צו כדי םיטינגען סעקשאן די באזוכ^ן «ו מעםבער
 םיט ברענגם 1*ײם אין קומם לאק»ל. מון •לעגער װײטערדיגע און חוגגעז
• מעמבער-קארד. אײער

װ י ט ו ק ע ש ד ע ר א א ח ב ל ם א ק א 22 ל
םעקחןטאר. שסילםאן, חשא טשערמאן. טארגאלים, נײםען

ר די טו א ז נ ך אי י ל ד נ י ױ ל ס ײ ט זי װ י ז ג נ או

אןן
א א אר,וו ל י ט ם י ט ג נ ו ז ע נ ז נ ו ה א י  או

ן אן ע ט ע נ ע ג נ ן א ע כ י ל ר י ט א ג נ ע װ
 און דראג טטע אלע אץ סארקויסט װערט

םטארם. דעסארטטענט
דער צו שרייבט נ«מ, דפס חאלפ דרפגיסם אײער אויב

ALIS PRODUCTS & SERVICE, INC. 
226 Lafayette St., N. Y. C.

שםאפזען, פאראײניגםחנ די אין פארקויפער א״גצעע די
מעקםיקא. קענעדע,

באםל• א םעגט 50 פאר סארקויסט איכעראל װערם
^1ע2׳.ינ»י,:אינםאריי כמאמ־םיײ״מײי״׳ פון in?״ וואס יענע ״  <"1י

pm, װאם עג<יכע אי| סייםיויעי <מטאר> <ימן1איג« פעט, צופיצ n tin  ipoip, ̂נירעז אתאנען םאח־״אוסנם די װאם  “ י פונסצי
 ״י״ןי’ילי ם״<ןיים טויזעננײר אי« םילא. אקװא נעבחיכען סען1א1

 ס i אקטו1 <מן.1װי צו טאו־סעצט נים ?ipaj״p חאט op ווערט. גרויםען םון
עס• געבתימז און םאחצוײימן וועצט 1נאגצע in איז

י ע ד ט כ י ש ע א ®ון ג װ ק א א ל c םי
^ו|צ>ח",ז*ג״]’ ~ ייואםע סינאראצ צימז־1ג*טי יי«ר,1 א איז עם ,|>

 f י* ׳̂אםי t *י נעײ םו־גר n־ אין d?p«p bp יינגעטאן.1א גיט
ײ ײ f 'י״2י״י ײ »ייי oip?pipjwoim סילא מ tpoipn יס«?ן5םועציא ׳ , 
on o און ריינינם rno in נשבאמעצט סאנאצ. םארז-״אונגם *P "?* 

orw 1םא ojpptpjb וחדט dp — ?אנה  on טע *•םיהו־ם און םאג־ס..
 §ר*«עפי*נעלע •rnorm*יג זזיײאמ *אר יײיימנז tP^T ישסיײייי•

«»ר«לינ#ו»ןז. ^חן Bp'wyj ווער■ »עו*ו»ור’ל »ון Btrieve ײו#
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imam געלדער פארכרױכען am 
קוננווז ארעסטירטע פאר מסלען ד

ovewv שיצען צו pv די שטיצען 
« «י שע ^םנאיקאיכע י ^טי • ~iM 

 ז«םיען זײ נסמען װעמעס pv סןלגס*,
 IPoo’JtovP די זןסאטןן נעאחנר״ די

 ארנסגיאד pv שאןנער נטנדעם אויס
 די שיסאטען װ*ס *יסנם״צושטעחןר,

 זײע• םסתינגמן ייון ■yp די *רגייסער
ױניסנס. רע

 אעצטע טבער pv עס װאם יסס,
 אינערמם״נם געװטרען, באסאנם ווטו
 גידערטרעכטיג־ סריהעודיגע זייערע סלע

p װאס םונ־, avט סײטען. tr  ovoiitdb 
 ■רי־ קסליפסמיער » *ייז »v< יסחוען

ivt כא־ האייטטאיסם־שע פאאי#ע אױף 
 צוריס טער עטאיכע סיט חטט וױיזן,

 דער אין יראטעםט א טארעםענטאיכט
 םא־ ,דער צייטוננ, ארבײםער נוסרמר
 די סון האגדאונג דער גענען ניטאר״

ססמוניםטען.
 שטעאט וראטעםם־נריוי םוני׳ם םון

 סוני איז צייט חינשע » *ז אדוים, זיך
 קאםונים־ די אין גענסרט געװעז סאיין
 וויצעז זײ tv געדעגסט, חאט ער סען.

 ער איחם. פאר טאן «פעס קאנען 1אי
n»נערעמנט, וט tv ויעאעז זײ dv •װע 

 פאר אגיטאציע IV אנפיחרעז גיגסטען
 ייאם נעאט, דעם םיט בסםרײזסגג ייין
 ױי נאמען. i”t 1אי סטעאט1גע חאבעו וײ

 איו bp און נעטאן ניט דאס אבער חאגעז
 נעאט, רעם פון ניט זזשבון p'p ניטא
 פון ניט און געזאסעלט, האבען ויי ויאס
געאט. םים׳ן געטאן חאבען ײ1 װ|ס דעם,

נע־ ,p’vvptvnv סאםוניםםי׳שע די
 באשוארי• וײן מאכט םוני וועםען נען

 איינאר ™טעמעשסנסא די t'v גוננ,
ד יייי דאם סאםיטע. חנםענס  ײיראו

 ?ערמרשסשט, ?סטוניסםישע v ךזדד
העא־ צויט w נאוםר׳שט ויר זועאכעניט

 פייזאן. אין סרניינמר־ססרטירער פען
vנpדי רpt האט װעאכע סצין,1«ןונסני 

 אויוי קאאעסש^ס חונדערטער נעטסכט
 םענט i״p סיינניסא האט נאםען, םוני׳ם

 ijrtv ביציננ׳ן און טוני׳ן צו געשיהט ניט
ט פארטיידיגונג, iy״t צו  אין םוני ^

נריוי. דין
 באשוא־ ערגםטע «ז נאך טאנט סוני

 *VP הסםוניסםישער דיזער גענען דיגוננ
 נאר ניט tv זאנט, ער אעסשסךקרעמעא.

 הײן נעשיהט ניט ססמונ״סטען די חאבען
 חא־ זיי נאר נאפרייאוננ, דין שאר נעאט

 ני־- דינע װאם אזעאכעס, אונץטאן בען
 נעהאנם ניט זזאנען שוגאים טערסטע
 יאהר. דרייצעהן אעצטע די םאר אױפטאן

 רכיאות נעטריבען נעמאיך, האבען, די
 האבעז און ביאיננס׳ז און איהם צוױשען

צװייטען. פונ׳ם איינער אפגעפרענידט וײ
 ב*־ דער tv וױיטער, ערקאערט סוגי

 האט װאאש, .b םרענק אא־ע־ וואוסטער
נענען ;עװארענט רא< אעצםען נאך איהם

 אינטערניישא־ !ײער אוז סאסוניסטען די
 וואאש סאמיטע. דעםענס אייבאר נאא

«p tv געזאנט, האט  צוזא־ ניט ivp־-p״:
 tv און אייטע דיזע מיט מענארבייטעז

t” ם שאדען מעהר טועןvדער ר ivD* 
 איהם האט מוני נוטעם. װי טיידיגוגנ,

 זיך האט ער און נעשאאגט ניט דעםאאט
 האטוניםטען. די pc פארפיחרען געאאזט

 ”t tv נעהאשט, ער האט נעזאנט, וױ
 IV אנפיהרען אםײייגינסטענם װעאען

p 'vvb*:v װעאעז די און איהם םאר 
 ,פובאיםיםי*. דורך O’PP דין אויפאעבען

 רי tv ,pptptonv ארער דך האט עד
 ״*t ,־vc אוים איהם נוצען האםוניסטען

 נארגיט טוען די און האאעחשאנם ערע
nvv ביאינגם׳!. אדער איהם

 פײערען װעלען דרעפםאכער אח קלאוק
™ן םקזזער סאיאיז ו־נמז

 םא־ דער פיז איניציאטױוע חנר אויי
 עםאיכע םיט אח פארטײ, *יטאיםטישצר

 האנפערענץ v םארנעקוםעז צוויס טענ
 *vt'tvnv ארבײטער פארשיידענע םח

 ערשטער חײ־יאחרינער דער ווענעז ציעם
י  סאנםערענץ דער איז םײערוננ. מ

ן חאבעז  ױנ• טרײד םיאע באטײאינם ד
 נצוועחז־ אידישע םטראיינינםע די יאגם,

ipocvp, די און ריננ ארבייטער חנר 
 ארבײ• םיאע פאדטײ. םאציטאיםםישע

 צונעצוי• נאך וועאען op’vvt’tvttv טעי
 םווי־ םטראײנינטער דער צו ווערען נען

t»v דארוי וחנאכע האםיםע, nj» rtv דעם 
*’tt^vtv’PvriPDj ױם־טיב. אדבייםער

t'v op באשאא- טגרצרעס צװישען 
 I«t זאא פייצרונג די tv • גױואדצז, םמ

v און אמע,1נעטיינ tv זי vt> םארקוםעז

 םעדי־ אין מאם־מיטיננ נרויםען v 1אוי
 באשאום ער1די .Iרדעvנ םסװער םאן

 op’vvt’jvtiv ארבײטער אעv םון דארןי
 op ווערען.' נאגריסט םיפסםע יאס אייוי
rv צײט, באםיז שוין tv נ»צע די jvp• 

 נױ pc נאװענוננ ארבייםער םטרוהטױוצ
 איהרע 1םײערע נעמייסאם אvt יארס
 דעם וועאט דער צײנען און טובים יםים

 "־Biv אידישער דער pc נרויס און כח
שאםט. pv בויט וואם באוועגוננ, טער

 אעv tv רעבט, װי מעהר איז עם
 וואם קאאען,אא «רכאם דחזס תצאיס-או}
 ־Vt אינטעתעשאנאא, דער צו באאאגנצן

 םאראײנינ־ דער אן אגשאיםען ■yt אען
 רער םיט ipovttv pv האטיטע סאי טעד

 1מאכע ארבייטערשאםם אידישער נאנצער
 אין ערםאאנרײר אזוי םײערוננ מאד די

מענאיך.• ײי איינדרוקססוא

______m פארשליםעו מםוניסמןן
פאר העם&ס װעלכהר נןלדוױן, חודזשער

פױיחײט פ*ליפישער זייער - /
 ״סייוױל דער מון דירעקטאר באלדזוין, ראדזשער ®ון כרץן איגטערעםאנטער

־אײהם. אױף אטאקעס קאמוױסטישע װעגען ױניאן״ ליכערטיס

רעדאסטאר! הער װערטחער
 אין באמערסט מסתמא האט איהר

 םעב• טען23 םון װאירקער״ *דילי דעם
 געגען חײמאן אואי פון אטאקע די רואר,

 קאםיםע, סיטיזענס אומוארטײאישע די
 דער םון געװארען בארופען איז װאס

 װאר־ גארמענט יצײדיס אינטערגעשאנאיצ
 די איבער אויםצופאס^ן ױניאן סערס

װאהיצען. ילעצטע
 א איגוױיניג ;עםינען װעט איהר

 באא• האב איך װאס בריף, א פון קאפיע
 בע־ מײנאר, ראבערט כיר. צו גע׳טיסט
 פארעפענטליכען צו עס איהם טענדיג

 ער װי אזוי װאירקער״. ״דײאי דעם אין
 םאר־ צו בריף דיזען אסגעזאגט זיך האט

 ריכטי:, םאר עס איך האיט עםענטליכען,
 אלם איבערגעמוז עם זאלט איהר אז

 מיטגילידערשאפט דער צו אינפארמאציע
אינטערנעיטאנאל.^ דער פון

 םאר־ צו פרײהײט״עם די האט איהר
װילט. איהר אויב עפענטאיכען,

.1929 ׳טען25 דעם עןברואר,
װאירקער׳/ ״דײיצי רעדאקטאר

סיןװער, ױגיאן 26
סיטי. יארק גױ

!״הער
 טען23 פון אויסנאבע אײער ״אין

 גע־ הײמאן אואיס מיך האט םעברואר,
 םיטגליד א אלס םארהער, אוים׳ן נומען

 געהאט האט װאם קאםיטע, דער םון
 װאה״ לעצטע די איבער אויםזיכט דעם
 צײדיס אינטערנעשאנאל דער םון לען

ױניאן. װאירסערם גארמענט
 א אלם איך, אז געזאגט, דזאט ״ער

 יליבערטיס סיװיל דער םון דירעקטאר
 א דיגען געדאדםט ניט האכ ױניאן,
 פא־ א אנגענומען האט װאס ױניאן,

 םון ?אמוגיסטען אױסצושיציםען איםי
 הא־ זײ װאס דערםאר נאר םיטע איהר

 װעלט־אנשויאוננ. פא^יטישע אזא בען
 םאצ קײן האב איך אז באהויסטעט, ער

 פרא־ צו שטימע מײן אויפגעהויבען ניט
אויסשליסונגען. די געגען טעםטירען

 פערזעגליכע מײנע גיט איז ״עס
 פראטעסטירען צו ביזנעס סהלשע אדער
 ארגאניזאציע, איז גיט וועלכע געגען
פאליםים. אויםשליסונגס איהרע פאר

 צוױשען זאך פריװאטע א איז ״דאס
 ארגאגיזאציע. דער םון מיטגלידער די

 פארטײדיגט, מיר הײמאן מר. װאאט
 דער אויף באקאאגט זיך װאאט איך װען

 ״װאר״ דער םון פאאיםי אויםשאיםונגם
 װען באויז ער.״קיקט״ פארטי״? תערס

 םײ אינטערעסען. זײגע אן ריהרט עס
 האבען איגקע, אנדערע סײ חייםאן,

 א װען דעמאאט, באקאאגט ניט זיך
 מיט,עט- •האט קאםיטע איבערטי סױױא
אויםזיכם די גענומען צוריק יאחר איכע

 םאריעדס דער• אין װאהאען די אויןי
 א פארגעקוםען איז עם װאו ױגיאן,

 און דאנן וג ראבערם ? םײט װירקאיכער
 געמאכט דעםאאט האבען שאםעע ב. ע.

 דע־ האט אײנעד יעדער דזשאכ. דעם
 האט ױניאן די אז צוגעגעבען, סאאט

 געהאט טאא ערשטען דעם יאהרען זײט
װאהאען. עהראיכע
 מען װאם באשואדיגונגען, זעאבע ״די
 קען אינטערנעשאנאא, דער נענען מאכט

 טרײד• אנדערע יעדע געגען מאכען מען
 פאר- איז װאס ארגאניזאציע, ױניאן

קאםםען. םראקציאנעאע אין װיקעאט
 האט ױניאן א װאם דערפאר, ״נראד

 םון םריגציפען די אפגעהיט ניט אפשר
 אנ• איהרע איז פרײחײט בירגעראיכער

 םארהינחד ניט מיך קען געאעגעגהײטען,
 מיר חםט זי ווען דינען צו איהר רעז

 העאםען באויז זאאעז מיר װעז דערצו.
 פרינציפען די אפ היטעז װאס ױניאנס

 מיר װאאטען םרײהײט, בירגעראיכער פון
טאן. צו װאס װײניג זעהר געהאט

 זײנע און הײמאן ברודער ״װען
 איײ אינטערנעשאגאא דער םון םרײנד

 האבען ױניאן װאירקערם גארמענט דים
 אומפארטײ• אן םאראאנגט 1926 אין

 אױםצופאםעז האסיטע, סיטיזענס אישע
 ױגיאן, דער אין עאעקשאנס די אויף

 םיר טוט עם געהאט. גערעכט זײ האבען
*דער םון באאכיטע דאם אײד, באויז

 אזױ ניט דעמאאט עס האבען ױגיאן
• אפשר װאאט עס הײנט. װי םארשטאנען,

 אויסשאיסונגען, צו געסומען ניט נאר
 נוצען םעהר סך א אםשר װאאט עס און

 ‘וױ אױםשאיסוננ, םאר.דער געבראכט
אױסשאיסוגג. דער גאן

 םיף זיך, באמיהט הײמאן ^ברודער
 חנר פאר געװימנז צו שותפים םײגע און

 געגען י1קאם דעם איז ױניאז אינקער
 •עך• זאא איד װי ױניאנס. אאטע די

 ״קאם;י דיזען ײע;ען םיהאמז ניט זענאיר
 איף ױניאניסט. טרײד א ניט איר ביז
 םכסוכי^ דיזע אין םארװיסעאט ניט בין
 םאכען םיר זאא מען אז ניט װיא און

1 דערםון. טײא א םאר
 אין געחאאמעז גוט אזוי װאאט ״איך

 וױ יתיאן, םרײד אינקער א עאעקשאנם
 פאר• םאא אאע וועא אוז רעכטער, א

 אױס שאיםען װאם רעכט, די טײדיגען
 דיזזנ .םת אױםארינתםען יאאיצײ די

 *מנר אויפגא^צ. מײן איז דאם סאםםען.
 םראקציא• םון םײא א ווערען צו נים

טרײדײוגיאנס. די אין קאמוי נעאעז
& איתר,
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 האבען אפוײא, טען10 דעם םיטװאך,

 עווענױ טע7 םענגער, האטעא אין זיך
 בארא־ די אנגעםאעען סטריט, טע50 און

 עסזעקוטיװ דזשענעראא דער פון טונגען
איגטערנעשאנאא. דער פון באארד

 רע־ דריטער דער איז מיטינג דיזער
 עקזעתױ גענעראא דער םון םיטיננ געלער

 מיטינג ערשטער דער און באארד טױו
 געווארען איז שאעזינגער ברודער זײט

איגטערנעשאנאא. דער םון פרעזידענט
 געזאאט שוין האט םיטינג דיזער
 צוריה, װאכען עטאיכע םיט פארקוםען

 דורך געװאדען אפגעאײגט אאץ איז אזן
קראנקהײט. שאעזימער׳ם פרעזידענט

 ערװארט חאבען פיהרער ױניאן אאע
װעט שאעזינגער ברודער אז :עהאםט און

 םואשטענדינ װידער םענאיך ש:עא וױ
 װי װײטער װעט ער און װערען, געזונט

 זײנע אאע װידםענען קענען םריהער
 דער צו ענערגיע גאנצע זײן און כוחות
יוניאן.

 אאע םון באדויערעז גרעםטען צום
 און רענה דער םון און טוער, ױניאן
 פרעזידענט איז ױגיאן, דער פון םײא

 ער אז געזוגט אזוי ניט נאך .שאעזיגגער
 זײן^ אנםאנגען איצט שוין העגען זאא

 האט ער װי אױט טמטיגקייט. ױניאן
 אויפ׳ן באריכט זײן אין ערקאערט ^זאט

 עקזעהוטיװ דזשעגעראא דער םון מיטיגג
 איהם דאהטוירים זײנע האבעז באארד,

 םוז אװעסצובאײבעז װײטער געראטעז
 און טעטיגקײט ױגיאן אקטיװער דער
א אין אפרוהען צײט געוױסע א זיך

 פײערען יוניאניסםען טרײד יארקער נױ
גארדען סקוזער מעדיםאז אין מ»י וטען

_____________________9____________

םינף העכער םיט קאנםערענץ, ערשסער-מאי דער פון באשלוס דער איז דאס
דעלעגאטען. חונדערט

 אפ־ טעז11 דעם דאנערשםאג, נעכטען,
 םון אוידיטארױם דעכס דעם אין איז ויא,
 נעװארען אפגעהאאטען סקוהא רענד דער

 ארבײ־ אידישע אאע פון לאגםערענץ א
 אמאגיזאציעס און טער־איגסטיטוציעס

 געטײגזאסער דער װעגען יארס, נױ אין
 ארביײ אינטעדנאציאנאלעז פון םײערוננ

םאי. ערשטען דעם ױם־טוב, טער
 בא־ זיר חאבען האנםערענץ דער אין

 דעאעגא־ הונדערט פינוי העכער טייאמם
 ארבײ״ ױניאגס, אידישע אאע פון טעז
 נאציאנאאען פון כ-ענטשעס, ריננ טעי

 שאציאאיס־ דער םון םארבאנד, ארבײטער
 אר־ ױגענד םיאע םון און פארטײ טישער

 מא־ דרעס און סאאוק אאע נאניזאצ*עס.
 באארד דזשאיגט די און אאקאאען כער

 קאנ״ דער בײ םארטראטען געײען זײנעז
 בא־ אהטױו איהר אין זיך און םערענץ

טײאיגט.
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.7 גוםער ״גערעכטייגקײט/

 װמײפד דער פון/ לעבען דעם אויס .2 זײם
 איז שגייחנר. .m ־— מניאז גודס
ייגיאז• מאכער ריפער דער

 באריכפ. באארד דז׳פאינ■ .3 זײט
י יין ג זײט  ױנייז דחגפנמונער מ

 סיונער םעםנזנל דער *ין שייאםאן.
, תבין. —ױניפז

 קא•״ ב• — 8 לאקאל p« ביריג• .5 זײט
רעזאלוציעס. בריןי, אאן.

 / עדיפאריצל^ ». זײט
 א• — פראבלעםעז ייניפז שיקיגא .7 זײט

געדינ®. — *אלער .ערנס■ װײס.
 ױנייז ןײפי * •ון געדאנקען ילית •8 זײט

וין• חעי• װאס ריפערמאכער. א —
 בחנםאאו דזש. — !ויצסציפ יי בײ

 •• — נ״עם אינפהנמאציאצאלע .־ S( זײט
חעאין.

it וײט בארינםז. .ב*«ורד דזש»לנא «. זייט
י״ס

 גע־ באשאאסעז אײנשטימינ איז עס
 דעם םייערען צו סאאידאריש װאיעז

 אינטערנאציאנא־ םון ױביאעאום טען40
 גרויסען א דורך טוב ױם ארבײטער אען

 גאד־ ססװער מעדיסאז אין מאס־מיטינ:
דעז.

 םאי א געװארעז נעװעהאט איז עס
 וועט װעאכע פערזאנעז, 150 םון יןאםיטע
 מוזען או? פארברײטעז, אאעס דארפען

 זאא טוב ױם ארבײטער דער אז זעהן,
 אױך זאא און װערען :עפײערט וױרדיג

סוקסעס. גרױסעי א דין
 גע־ זײנען סאםיםע ;ער150 דער אין
 אאע םון פארטרעטעד געװארען װעהאט

 שאע־ פרעזידענט אאסאאס, יאדסער יונ
 אינ־ דער םון באראזי סעקרעטער זינגער,

 נאג־ מענעדזשעך גענעראא טערגעשאנאא,
 דזשאינט דער םון װאנדער הער^ און אער

באארד.
 זיך האט בחוסאאו װײס־פרעזידענט

 םון ארבײט דער אין באטײאיגט עהםײו
rתאגםערענץ. ןד

 נאנצען אין װעט ער ביז ׳פאאץ קאנטרי
װערען. נעזונט

 האבען םעמבערם עקזעקוטיװ אאע
 דעם מיט אויסגעהערט ערהאערונ: דיזע

 שאע־ פרעזידענט באדויערען. גרעסטען
 און אװטאריטעט זײן ענערגיע, זינגער׳ס

 גראד זייג-ען םעהיגקײטען גרויסע זײגע
 םאר זיך נעפינט ױניאן די װען — איצט

 ערשײ־ היסטארישע װיכטיגע אזעאבע
 סטרײס געגעראא מעגאיכעי א װי נונגען

 עם אז ױניאן, דער םאר וױכטינ אזוי —
 טראכ״ ניט דעם װעגען פשוט זיך װיאט
טען.

 וױיגיגם־ איז טרײסט אײגציגע די
 שאעזיג־ םרעזידענט װאם אס,1 טע:ס

 אב־ זײן אין אזיך צוגעזאגט האט גער
 טע־ ױניאן אסטיװער דער פון װעזענהײט

 װאס אאעם, מיט און ראט מיט טיגקײט
 העא־ צו זייז פעכאיך נאר איהם װעט עס
ױניאן. דער פעז

 האט באריכט אאגעמײנעם זײן פון
 איבער־ געהאגט ריכטיג ערשט זיך טען

 ער ארבייט ריזיגע א פאר װאס צײגעז,
ױניאן. דער פאר אױםגעטאז האט

 איז ער װאם חדשים, זעקס די אין
 צעהן גאנצע אײדער ער איז פרעזידענט,

משך אין און געװען. קראגה װאבען
) mttr ttt 19 או

 ועם האפעדם ױ צודיס
םאדסעט סאםעדם

 און דובינסקי ד. װײם־פרעדדענט
 ‘ק« די t» אוים, װירקען סריליננ

 באקוםען צוריק זאלעז טערם
 קארנער אויף םארקעט !ייער

ע און םטריט םע39 ט עוועגױ. ז

 םיט האט לוםאז ivoppebj'k אאאים
v •^סא־ דער װיםען ;עי׳אזס צור־ק װ 

 סאםישאנער אאאים דער tv ױניאן, טעיס
י ערפילמז צו םעvשאvב האט װהעיאען  י

 tv pv ױניאז האטערם דער pc בסשה
 זייער ipotpvn צוריק וועאען dipovp די

 *kp דער צענםער. ג^־מענט pv הארנער
 ינט1 שױן ע?דםטירט עם•pרvם טערם
 דארטען יך1 םאענען טערםvק די .1889
 ipotptpovttv םיטאנ־צײט, טאג, יעדען

pv ד טדײד ןײערע עראעדיגען דארט י  נ
 נקםינעז םאענט.דא אדבייטער IV נעס.

v דושאב; v אדער נאם v ,ווי־ סארםאן 
?אםער. v ivrcp; רא םאענט דער,

 קאםישאנער «אאים נײער דער װען
 אײנגע־ צוריק חדש־ם עטאיכע ם־ט האם

 האם םיםטעם, טרעםיק נײעם v ש־הרט
 מארהצט, pc סאטערס די סארטריבען ער

געאי־ שםארס דעם חרך האנען װעאנע
•IPO

דוניג* װײס־״־עזידעגט איו דעמאאט
 קאטעחס דער pc םענעחשער דער םהי,

 אםיםםעג^ זײן מיט tpovtiv ױניאן,
 יאאים־ צום נענאננען םריאיננ, ברודער

 די ערקאעהרט איהם pv סאםישאנער
 1זײ דורך האכען םערסvp די װאס עואה,

)8 ז״« אויו• ו׳»לוס

8 נײ געקידנעפט פיהרער יזניאן צזזײ
אזםעמסי סםױק

 "'t פיז המפםאן, אלסרןןד און ל. ס. .v pc םעסגרעידי s עדודארד
כאנדע. א סון געװארען געקיתעםט ױינען װארקערס, טעקםםיל ױנײטעד

 אעצטצ די דך האט וטvס דער אין
»iv ip װאכען פאר vcp« v ערנםטע 

 רןורטינע די צװישעז באווענוננ םטרײס
v.״נערעכ־ נומער אעצםען אין רבי'טער 

 רעם־ .b אין שוין,• מיר האכען טינחייט״
 וועאט־ דעם איבער רטיקעאv ביצער׳ס

 װעבער־אינדוםטריע, דער pv קריויס
 אינ־ םאוט די tv נעםאכט, אױםםערסזאם

 שנעא. זעהר אעצםענס ז־ך דוםטר־אא־ױרם
 מעהי אאץ צו דארט סוםען יאהר יעדען

pv איבערהױאט םאבריסען. נײע םעהר 
יאהר נאר אעצטע די סאר דארט איו

 טעסםםיא־אינ■ די אויסגעװאהםען ורק
סאכרי־ טעשםטיא צעהנדאינע וםטריע.

דעו פװ םיםיננ נסםיניישסן ער«מױינער
יוניאן פרעסעדס כססטסנער

באםטאנער די וייט' אאננ  nnpt שוין 
נמהאט האבען ארעםער vtv ערסאאנריי־  

םיטיננ ױניאן יאםטישעז1ענםו  . pv כען 
נאםיניי־ אעצטעג חנר נעווען  pv עם וױ  

pv 12 לאמןא רעםערם •  pc םיטיננ ive׳ 
גמ־ אאגעחאאמצז  rv וועאבער באםטאן,   

צוריש װאכען צוױי םיט ווארען • 
האא דער pv נעװען opvapt םיט  
שסיםוגנ די ארעםער. pv נעווען v *בא  

אנםײאנעח־ די צוױשעז  pv גײםטערטע 
םענשען נײע געםונען יך1 האנץן כיער  

;« םעם־ אועאכע והא
ןיך :cupp *צייט

pv אויך v נרויםע

 נאמי־ רער צו געסוםען pv עם װען
 *,cv ױניאז םאר ?אנדידאםע( pc נירוננ
 די pv םעוא!, ?ומענרעז אױש׳ן םערם

 בריחןר די צװישען סאראינטערעסירוננ
 דער צו חשה דער pv נרויס אמי געװען

 יעדען •ptv tv שטארש, ױ1א ארבײט
מן D'cv ױניאן א  4 צו ■רעםענדירט ה

6 pv .יע־ נרעםטע די אפיאו םעםבערם 
 tv צונעבעז, נעםױם האבען םיםיםטען

v pnw סיטינג דער  pv ער־ גרױםער 
 איחי צו צוריש «םט ױניאן די tv סאא^

 ?אםוגיםטישע די tv pv סראסט אאםער
pc yppti ו אעצגת די» חדשים ו

'X\
 נעהאט םריהער האבען ןואס קאנטען,

t״n v םאבריהעז pv עעאאנד נױ די 
 דער pv אריבערנעםוסט האבע! םטייטס,

 *BPtoB’tn עם די האבען נעםאן םאוט.
 םאום דער pv װאס דעם, צואיב ליר

ביאיגער. םך v ארבײט קאסט
 די ררעכעז נעש־יבעז אויך האבען מיר

 ovtt שסאאםעךבאדיננוננע!, שענדאיכע
 פון טעקםםיא־סאבריקעז די אויף הערשען

 ־־W םאיאריטעט נרויםע די םאום. דער
 ב«ד םאבריקען דארםינע די pc בײםער
 ד«ום אםעריסאנער. נעבוירענע pc שטעהם

 פארםעד, ענעtjmpt םעהרםטענם דינען
 !יינען וועאכע םארםער, pc סינדער אדער

 pv שכירות הויכע קייז צו נעװעהנם ניט
 אירנענד אנצונעהםע! נרייט אםט דיגען

 *MP’-nvc די װאם באד־:נו:נען, װעאכע
 I״p pc סארנעשאאנען. די האבען סען

 ארבײגמר דארטיגע די האבען מניאנס
 דער־ םײאװיױ געײאוםט. נים איצט בת

 אםעריחאנער דאזיגע די צו װ*ם םאר,
 צױ שװער נאנץ pv יענקים געבוירענע

 םײא־ pv אניםאציע ױניאן מ*ט צוסוםען
 ױגיאנם די ײאם דעם, צואיב טאסע װײז

1 m vnװענינ אהער 1בי יך provtptvv 
םאוט. דער םון ארבײםער די םיס

 ארבייםער די חאבען אבער אעצטענם
pc סאוט דער tPUVBjruv צו pDVtt*w 
po אוז של<«י, דיצר v pv רײומ 

bo> ס׳ננ«סי סה םסבריתעז םיא
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