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 ארנסגיאד pv שאןנער נטנדעם אויס
 די שיסאטען װ*ס *יסנם״צושטעחןר,

 זײע• םסתינגמן ייון ■yp די *רגייסער
ױניסנס. רע

p עס װאם יסס, v אעצטע טבער 
טו  אינערמם״נם געװטרען, באסאנם וו
 גידערטרעכטיג־ סריהעודיגע זייערע סלע

p װאס םונ־, avט סײטען. t r  ovoiitdb 
 ■רי־ קסליפסמיער » *ייז »v< יסחוען

ivt כא־ האייטטאיסם־שע פאאי#ע אױף 
ױיזן,  צוריס טער עטאיכע סיט חטט ו

 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
ײ tv געדעגסט, חאט ער סען.  וויצעז ז

 ער איחם. פאר טאן «פעס קאנען 1אי
n»נערעמנט, וט tv ײ  װע• dv ויעאעז ז

 פאר אגיטאציע IV אנפיחרעז גיגסטען
 ייאם נעאט, דעם םיט בסםרײזסגג ייין
ײ i 1אי סטעאט1גע חאבעו ו ” t .ױי נאמען 

 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,

’p סאםוניםםי׳שע די v v p tv n v, נע־
 באשוארי• וײן מאכט םוני וועםען נען

t גוננ, 'v איינאר ™טעמעשסנסא די 
ד יייי דאם סאםיטע. חנםענס או ר  ײי

 ?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

ijr ביציננ׳ן און טוני׳ן צו געשיהט ניט tv 
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

ײ צװייטען. פונ׳ם איינער אפגעפרענידט ו
 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 iv־-p״: p צוזא־ ניט 
 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 'v v b *: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
v ארבײטער פארשיידענע םח t 'tv n v* 

 ערשטער חײ־יאחרינער דער ווענעז ציעם
י  סאנםערענץ דער איז םײערוננ. מ

 ױנ• טרײד םיאע באטײאינם דן חאבעז
 נצוועחז־ אידישע םטראיינינםע די יאגם,

ipo c v p, די און ריננ ארבייטער חנר 
 ארבײ• םיאע פאדטײ. םאציטאיםםישע

’op’vvt טעי tv ttv צונעצוי• נאך וועאען 
 םווי־ םטראײנינטער דער צו ווערען נען

t»v דארוי וחנאכע האםיםע, n j» r tv 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 ארבײטער אעv םון דארןי jv t iv 
 op ווערען.' נאגריסט םיפסםע יאס אייוי
r v 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

B אידישער דער pc נרויס און כח iv־ " 
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
ipovttv p האטיטע סאי טעד v רער םיט 

 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
אן״ ליכערטיס ־אײהם. אױף אטאקעס קאמוױסטישע װעגען ױני

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
אינטערנעיטאנאל̂. 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,

ם ר ע ש ז ד א ״ ר . ן י װ ד צ א ב

ת ג נארסש סגסען דעםש
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m חג  w o t רו mm *» i וױכטיגע אױס הערפ ®
w m פוז

 — וואקײשאן. אוטבאשטימטען אן נעמען דאקטױרים פמ ראט אויפ׳ן מח שלעזינגער פרעזידענט
 לא יאדקער נװ די אץ מיטגלידעד ױניאן נײע םון אײנטױטס־געלדער דאלער טױזענד 46

שטעדט. אנדערע און קליװלאנד שיקאגא, םון באריכטען גינסטיגע — קאלס.
 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.

אדצײב:יס8 אינהאלמ
.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
ן ג זײט י ז דחגפנמונער מי י  ױניי

 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.
ז ןײפי * •ון געדאנקען ילית •8 זײט י ני  ױ

וין• חעי• װאס ריפערמאכער. א —
י בײ  בחנםאאו דזש. — !ויצסציפ י

 •• — נ״עם אינפהנמאציאצאלע .־ S( זײט
חעאין.

 בארינםז. .ב*«ורד דזש»לנא «. זייט
i וײט t
ס י״

 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 הע̂ר 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

עוועגױ. זטע און םטריט םע39

iv אאאים o p p e b j 'k םיט האט לוםאז 
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
d די ipo vp צוריק וועאען ipotpvn זייער 

 *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  ני
 נקםינעז םאענט.דא אדבייטער IV נעס.

v דושאב; v אדער נאם v ,ווי־ סארםאן 
v iv; רא םאענט דער, r c p .אםער?

 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
ײ דורך האכען םערסvp די װאס עואה,  1ז

)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 v c p« 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

ט' אאננ באםטאנער די ויי  nnpt שוין 
נמהאט האבען ארעםער vtv ערסאאנריי־  

םיטיננ ױניאן יאםטישעז1ענםו  . pv כען 
נאםיניי־ אעצטעג חנר נעווען  p v עם וױ   

pv 12 לאמןא רעםערם • pc םיטיננ ive׳ 
גמ־ אאגעחאאמצז  r v וועאבער באםטאן,   

צוריש װאכען צוױי םיט ווארען • 
p נעװען opvapt םיט v האא דער   
p נעווען v *בא v שסיםוגנ די ארעםער.   

אנםײאנעח־ די צוױשעז  pv גײםטערטע 
םענשען נײע געםונען יך1 האנץן כיער  

;« םעם־ אועאכע והא
ןיך :cupp *צייט

pv אויך v נרויםע

p עם װען v נאמי־ רער צו געסוםען 
 *,cv ױניאז םאר ?אנדידאםע( pc נירוננ
p םעוא!, ?ומענרעז אױש׳ן םערם v די 

 בריחןר די צװישען סאראינטערעסירוננ
 דער צו חשה דער pv נרויס אמי געװען

 יעדען •ptv tv שטארש, ױ1א ארבײט
 4 צו ■רעםענדירט האמן D'cv ױניאן

6 pv .יע־ נרעםטע די אפיאו םעםבערם 
 tv צונעבעז, נעםױם האבען םיםיםטען

v p סיטינג דער n w  p v ער־ גרױםער 
 איחי צו צוריש «םט ױניאן די tv סא̂א

tv סראסט אאםער  pv אםוגיםטישע די? 
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 עם די האבען נעםאן םאוט. tn* 
 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

M די װאם באד־:נו:נען, װעאכע P ’ -nvc* 
 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,
p יענקים געבוירענע v צױ שװער נאנץ 

 םײא־ pv אניםאציע ױניאן מ*ט צוסוםען
 ױגיאנם די ײאם דעם, צואיב טאסע װײז

1 m v nװענינ 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 

b> ס׳ננ«סי סה םסבריתעז םיא o
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ג»מר גודס װחײס דער וון לענען דעפ אויס »2 ל*מר יוני«
e;• .* סנ״דער

n v :ro(.״_!)’ *v r v i i y

iv אונזער o v n «דעדנע** ‘נע:ע־
 עד• גיױסער v נעווען *•« סיםינג 1׳«•
 ט׳ט׳נג דער חינדנט. יעדער pv *אג6

 םיטנייחד די *ון נטזוכט, נוט נעװען איז
 אויסערנעװעהד »ן •רױסנעוױזען האבןן
«רח*נדאוגנ«ן.8 די *ו א־נםערעש איכע)

p הױ*ט די v  v:v ib נ*װ*ן גאטיריױ 
i n ן3*ר*8נ8ס די פון נארינם  סים »

i v n ’ V ’ovo* i n ווענ׳נז i n נאנײאונג 
o n  po .08י אנװאחי און אנרימענט 

 טראנע, :*,*יינ* די זײן אט8*ו3 האם
מ *ואיענ עי  נעמס*ן איו סיםינג רn וו

 tv סונדעםםװענןן םען חאט נעװאחןן,
i n אנדע• אױר דיסשטירם *ייט ז«<נער 
n ,נ״ די פײשייעא, *וס וױ םראנעז* 

3 n n|*; אינדוםםריע, דער אין i n •ו* 
 נױטװעד די און ׳וניאז דעד סװן ׳שטאנד
 ארגאניזא־ שטענדיגען » שון דינקײט

 גע־ זיינען דענאטען די «*אנס־האס«ײן.
 נע״ put* װי ,pv אעפעוײ;* נא;ץ װ*ן

 *38 א8« נרויסע די זיד ה*בען זאנט,
 גרױס טיט אעסtv 8 כאצוינען וועזענדע

_«ינטעתס.
 אויו חאט עם *ז זיך, onrotnvo עס

 םען וױיא נאוס. הײס p׳p נעטעהאט ניט
o:׳ דארןי r סאמעסעז oPitB o n, אז 
 » טאראנען זײנ*ז 62 אאקאל pv אויב

•i v אאזעו וועאבע אינהע, נע׳טװאוירענע 
 טאר״ *ו ;עאעגענהייט שום קייז דורך נים

 װאו און — טוסןא שטיקעא » אורזאכען
 גןאענענהייט בעסערע א סאראן נאר איז
ײ וױ טוסצען בעסער נאף םען קען  נ
 דארןי 1װעאר* מיםיננ, נענעראא » בײ

ױ פרא;ע וויכטינע אזא טארהאנדאען  די ו
n און אנריסענם, אן סזן באנייאוננ o* 

 נאארד עפזעסוםױו די זוען נאך *יעא
o u n o רעקאםענדאציע א םיטיננ *ום 

o 8 גוט־ארהײסען nאנרינמגט אם*ז iv o 
 באארד קקזעמםױו די װײא יאהר, » נאך

 סון ױניאז אונזער אין נאשםעהט װעאכ*
o םועה אױסירונירטע און אם*8 p :n 

 םין ןnיחBם*ר נים זיד אאזט אזן סאאחר
 אונטער אז םיהאט, םענםיםענםען, קײגע

p די rw roro tv אז נאייכער פיזא איז 
nאי| בציינעז זאא *נריסענט אצםער ױ 

 דיזען זאא סםרייק סײן אז און סראסט
in גארופעז ניט םאל jn i•

 זעהר נעװארען לינהע די טאהע זײנען
m די ארויסנעױינעז און ביזי m סין 

 » *רויסנעלאזם חאנפן און שײדלאך די
 ציר־ באדרוקםען נעגיכם זעחר צאננען
 באוױזען האט םעז װעלכען אין סולאר,
 םענעחשער רn »ז וױיס, אויף שװ*ת
n n  no ,נע־ זײנע םיט *וזאמעז ױניאן 

 באנאננןן האבען אנהעננער, שװאוירענע
y א o ^ p n r? .זיי, םארראט i n טענע־ 

 עקזעקר דער טיט *וזאםעז דזשער,
 *•נעסיילעט «שוט האבעז כאארד, םױי

 םעסער. » אהז ניין, מים... מעםבערם די
 קוםען רnםיםנאי די דארםען ננז אז איז

*or יית סיםיננ ^tJO’o e n n די t$pm■ 
n «ח םמנראייי n בארד. עסזעקוםױו 

 איז *יריןולאר אין — דאס נאר נישט און
 סאהטעז, אזעלכע כדם מיתאתן באוויזען

 װאם אאעס tv ,13 איז 2 סאצ tv 2 וד
i*n םעםבערם די vn ורייד איז, םאן* 

מן ױי o ו tfvvo o n סון i n עקמקוםױו 
 נלייך נעהן װעלען םקםבערם, די ײ,1 און

אריין... גן־׳זח איז ■
n n« ן5נעקוטז צינקע די נאך זיינען 
n v o r .נע״ ויד סיט האנען את^יזירט 
 תאנא־ שווערםטע די םיטיננ *זס נראכט

*י גען.  שײ *ום נעקיםעז איו עס ײעז נ
 גצײו װייצ — חודבן v נעײארעז איו סקן,
i בײ n טזתרםאז סון ערװעהאוננ lie 

 אי־ jy:tripM י1םשי זייער האט םיםיגנ
ר  םערי וועחותנד שטיםעז, דדייסינ מ
mp, ס׳ די סון איינע עו ס ז ו מו  האם ,

iw ippVJ ר מ רי o *װיי • m « n שםי־

 איס ;עװארעו ערױעהאט איו און טען
מיס•::. פון ט׳עערלאן
o n אזוי געװען דט נ#ו װ*אט 
 טשעד* רענטעד א זיין י«ר — ׳עאענט

 אוגזערע ויינען ואס׳ױגג vtv *ו !טאן
o ןױ;עװאױנט. י*ױן צינשע n ערנסנת 

o נאו נעק־דען אנער אין n אאע יױ 
 1V9M1 חאט ivo און אינערעדם חאנען

 פון רעחאדענדא*־ע די אושטיכען *וס
 •אס׳־ט האם n נאאיי, עקזעקוטדו דעד

̂וס, מ פון עטמ ני o» שוין איו op ײ׳ t r 
n 7 :אויס*והפיםזן ניט w די פוז 
 *זנע- פוא׳*ט«נדינ און ארנאניזירטע גוט

 נ׳ד חאנןן אוסייןמס רױטע נרײטע
i 1שט־סט«ענמ n עקזןקוטיוו j n v p n* 

D •או די און **יע1 in ; tn צייט ױניאן 
 די אנ*ונערען נזמטיסט 1ניא האנען

v ’*v i ;po v pp i. סים און i n אושטי״ 
 פאר־ *ו געװארעו נאשלאסעז א־ז םוננ

o ציינגעדען n נאיע״ די םיט אגוײסענט 
i א נאד אויף באטים r n.

 דך ;•ט 1נאאד tvotpytPV **ונזעד
i סיט סןהרסםענט *■ יע*ט n פרא;ע 

’.o םון r v v t ’ iv n v  n y o ” ti טעט׳ד 
p״o. נ*טש וױיצ i n אנרירענט t*v 

jn בא:ײט v w J אויןי v w אי  א־י ,1י
 אל*1נענע 8 םון א;ע1פ י1 נאד 1אכ«
 פון יי־אפ ניט 1יי1ט נאנצען אין ײק1סט

im טאנעש v.» האט סען אױנ t v v 
v jn 'o v io ’ tv ,1 סטױיפ t’ Hנצויו אס 

o v i iv o ,ניען סעיאן no שטענײנ 1אנע 
o זיגען אין האאםען n ,פאתט i n  tv 

t: אין ;יט איו 1ײ1ט n jg ט1גיד8את 
j:v און '  ntv װעט 1*ושטאנ דחער וױ 

rvB 1שװע ןיין װעם אנהאצטען, tM in*
1 m׳שע• י1 אין קןוגדישאנם ױגיאן י
*n  t’ v t » m  , ivר8ג ו I818B סר א 

r v■< אויסבעסעמננען. 18פ ’V, 18 די*
i8 1דכע מנען פסו דיתז אין 1נייטע • C 

n: דינןן y o n נעוױנען און וױידזשעס 
n אויר n i  ײאא- װעצכע בסדינגוגגען, 8
i״t טען y לענען v ט.1יננע1נ18פ סן־ 
iy סיט •v ii'otpytpy י1 דך ניט t ’ i

v tv io. װייטערע ם»■ 1פלענע נ«כם סעז 
 װי ם־םלעז זוכט נמז און םעטינקייט

iv o o n o v  ntv ייטעז1*ו*וג זיד is o א 
t װעאכען ך1דו סטר״?, נענעראצ n ואא 

o קענעז n ײד1ם נ«*עז t n ’ f i v j i v. 
o כיוזעז יתיאן m םון פעםנערס י1 n 

ipo שטעגדינ v̂ .i חעאפען און דנען 1אי 
o כוחות סצע םיט n ױ״ ער1 פון אםיס 

ײ .18ני מו םוזעז ז  *ו דין ייט18נ אי
n י1 טאז v״o װעאנע vo\ פון װעט t״ 

m n v o און jp o 'n נויזנן v מערט־נע־
n 18ױני.

n די v v o  tnotpyipp נא־ אויר האט 
o *ו שצאסען n  in » ” o אינ־ שעחנעס 

o נממא׳ױאנפצןן iv״ip o ,עם1 ױס־םונ 
vo i r o n y,. ו ניט :איז בודטצוס חנר* 

o׳ iv״ o  i r u װי סצייז, זיד no ׳יע*ט 
 jytno* *ןהנואינע! די םיס trovnv נאר

n v  i n״i r o״tyovo גױ נמיס פון 
trovnv ,p iv’ םיט y>v ויאס tyay io r 

in y s n p r  v iv o  pv i n y o n  v iv o 
v ומצם. o וח»צ*ן | ,vo j y t n y  iy t ' i 

B״in y גו־ױמן איז i jv p o  tvo’ iy o 
ly^yn i r o m  • im w זיר n y t i iv 

i  ,i  tv tro ’ Jw v  o iyoo ro״tyn פון
18 r o i 't ' iv J iv1בײםע no נ8 אלע 

n n און ױגיאגס lysoo tPD>yn tyJjm 
ivo  t r o n y  o n ױם־םונ iv o 'ir o  p v 

o3ro v iv o  i n i v i  ipnpo: i* און y׳ n 
y’v צינפ v io o iv o n פיז *i r o ” 3 iv 

dv5p.

 שװעסטער: און בױדער
 טע̂ק סטױי? דעם באצאלט

 און ד̂ױ *ייערע גוט מאכט
oeopp שבת״ארבײט! גענעןGERECHTIGKEIT
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»r ו תו FtTuspn ,« ir T O p iy
iv o n u ,  i n «ס*רי ivtyoפון ״ 

n ויף האט 1020 m >  T P u yדי ט 
iy a y v 1 די און pv , ly ly p w rי o re* 

n y o 8*• ינ*צינטינ81¥ אוןv»*oyno 
tyno irooy j 8 ני• שוין‘y ro v ״»o 

oy ,ly און. אסיל זיין tv liVB פאננט t1׳ 
pyio i n  iv — פון קײה *טע8 די 

m v o  iy o n  o n און o y i ?יאו? *vo 
1 t*v ovy* t8 , in  o o n  oy ,ly s8• י* 

yoo ro ״ט» ivo 8 אוגז't iyvytpyi1־ 
y״n v אױוי l נטעז81ט8נ און .y:8 l n

'3 ׳1נא דך 1י08י -iy  ,i8*nyi* 
ty io  8 o ; ro r װאו :טאן v o  iy3V i 

18tyo oy:v;i8}i8c o? נייט18נ* n 
v האנעז o *ו8״ש18יוני א א־ן נייט18נ 

iv r n v n i ’n v i 8 i n v, א׳ן אױנ און 
8 18פ ovtt א*ן 18ד — «8*ש18ױני 8

? «8;*׳ע8ױנ־
iy ;8 it  y r i די;ען iry t וױנט,; i8 t*

’v in y״oy3 או«, פון t tto iy3 i|m1־ 
n' א־ז סאי אײן נאסש v 8 אונעבען 
 iryt אין דך iyptpoti8 חנפש. חשנון

o זיך טהוט oy ײאס ׳ t i8 .א־הם
t8 ,iyo” tt v o *װ** א״ך פון סי*י

 1אי אייו tv ינ*ן,1אױס;* ססתםא צ*ן
ivtyo oy;yjj8Ji8D o n 18!־יוני8נ א*ז 

iy o y r נעױען, *ו״גוט ניט
 נעסיינט ״סעיאן״ 8t8 ראט ײאס

 װי ;ג8י ntv — שםונדען אײך? 1פא
i y r ’ i ’ 8 i y i י1 — ינסט*ן118פ ;ניות 

 — או;גען1נ8ה8נ ;;עניץ 8 װי נחיס
 yiyov3, 8 8 .1ליי8 1א־ה וױיסם דאם

yopvn 18 ׳1?יייגינק* iv t 8 , ly o ’ i v- 
in — נ*ר, ro װי jy” i r האט הויך iv 

 לאויטאל־ס• vtv בי• אט .ojvppj נישט
 אויסנעחודען א״ר nv םילנ*ל* 1טיש*

 יעצט דד ׳•.׳טעיט ״י־־דע״. לייגעז *ו
 oy jyo jyp לאננ װי 1ני נ*:8«* י1

n j y n n m y  yp'ytB jn> n אוסשט*;״ 
? i n

ט18:ע ראנ*ו ס8ײ די  יונ־אן־ pv נ״
 ŷ׳civ קײן ניט אויו האכפז ש*פער,

oy:y;;v:i8B o פון סײנוננ*ן נום* y i 
ivtyo• בייט18:ע האב*] ײאס די 1*ײענ 

o:yo’U איז 8 , yoJ8:y;vt n״,iy iy t r 
iy ותצנ* I8>rov3 ניי rn אױוי i n 

i*3>yt *שטופ i  po, נאן־יוניאז oyovo, 
r v 8ניט jy:pp v o  • in y i «  ovn אין 
 נ*פי• ניט 1שי1אונט* גרוימן קיץ זיי

iv 1*נ8ה ovn י*נינ* די ל8נ נען. ;v t 
i לי אין נייט18נ* y i y r  yiyoyo, הןד 

T כ*ן t או'ס*ױפט*הן. נ*נונ נעהאם אויר 
p 1אײ 1אי lyoyty: דיט 1א*ה y ic, טא־

ir o׳ ir o v o, י8• ס8««ײ ימפ מציצח״ 
o׳n,; 1א»ח ovn «  ovn »oi«nyj גי

v  ib b *ת ניי ײ ev עימסיט*ז. ײ «י
v181186׳ irotpy; jyo t ׳ 18■ יOIOS 

v , inט lyaynv  iv b נו;נ«8ג די  יוי
8B* 80״iy n v׳o,״•*־סיט״ 8 18108 ״ 

iv b סנת yo” 3 iv181 8י |׳ »p>iy iv 
p3318 188 0;׳ tvont188״ ■r  ,iyo 

i>tr\ $ ״^ איי iv iv און ח b  o i8 i 
8 ,iv t  iy i; v8 אס>ro ס* ימיסן  m י״
T 1״א t  lypy io  is  trotpyio ’ tv i v i 

tnoop ly o o iv o  o n |« ,ב*י*הנית ts 
yjyo im  irooty>p o n  188 (yiyo 'v 

jy;y: 1אײ• *ii3  ,y:viB n  r t  oPyo r 
v oiyp , iv fn y i׳in ד vtv in װײט׳ i 'n 

? y;v<
 jyavn 3*0380 8 1אײ פון װיפי*י

ivtyo o א*נ*ז n ? 8 1״א םון װיפי*לn» 
o 8 ■8 נ*ן iv a rv to vא8י י ivo ,1י

*ly a lt n y v די n jy o tp *8ײ *טאיכ* 
y }נען e n,אױסזיר כ*ז8ה 1איי פון ׳ 
yo; אױף i* r v o ?

o׳t *ן38ײ 1אײ פון ננ*8ס iynyrv  i 
iv *נהיס lyoo'ov.'VPy, *1*58" ײ*אנ 

v o m n iy i *18ייני ניל׳נ — onyt 
 1אײ ה*ט ן8ױני יצינ*3 י1 טייעי װי

odvpvj. ,ד י**ם 1םי8ל ,1נריד* ניין* 
i׳p 18ייני *1טיי* 8 אױפפוי*ז — V 

 יי•0180 ק*נ*ז אונז ל8י װעלכ* ױניאן,
0838P* n אין ליגען y t : iv698*1׳? y r, 

 troBjnp i*3vn ל8י װ*לכ* ,18ױני 8
o i8B iv״t n J io r  n y tJ iv  i y r i, אוד 

yiyt און יגםםען11פא i> r : ro  n y iJ iv 
ױ ,18ני1י v ;*סיהאען. נע  *ן38די םיד ו

!17 ל8?8ל 1לט*pv 8 נעהאט
i n n s 180*צ3 .3א; tvo iy ro  i n 

jib ױנזער n v  ,n o va  •tpy 1**ו;**ױג 
n y t j iv  no n*oo oiv m vn y t *ס*8נ 

po iy t ” 383i8• m  t” t o y i  iy  ,yo 
i*t3iv ,לאקאי pv ג*נ*ן88 1זי װ*ס 

3”0 םיט ו’הױ«סז*כא iv  i n 180 פון• 
po o o v n n ’ J io ’o  n  tn yo y v •אונ 

i* t •3 ל*8 פ*ס*ן 1טי צאסאא*W *tyi 
o iyso ro 17< םיז <v p v, איחם 1*<*נ *ו 

8 3’?i n ’ i3* .*הנד זאלען אויםנסחס** 
t *1 1*לינ ro v io o מי  סיר <•VP8< אונ

v iv שט*הן o y s *1םם ל81חש*נ; י  not י
iy׳i ךי o םומן א*ן8י מאכ*ר t״i ט־יים 
 אוםה*וד זיך ק*נ*ן *ו *רשט* י1 זיין *ו

i n 318 *ו ינ1 סיט i n.ײט v
m. ,שנײדער ■ i 

.ly r n y j r o

אונז ניט זי וױיל פרײנדליך אױ נאטוד ױ

»קװ»
און

m i p s א ל י ט ס ט גי נ ו עז ג ז נ ה או  אױ
ען אן מ ע ענ ען אנג כ לי ר םי א עג נ װ

 און אג1ד גוטע איע אין פארקױסט װערם
______םםארם. דעסארםםענם

דער *ז «רײב■ ני®, err חאלמ דרןגיסמ אײער אזיב
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1 iyv;v3 i n  pvמצט i*3” itn v B 1*3וי13נ* און xp
ע די ט כ שי ע א פמ ג װ ת א א ל סי

oy 1וז*רי ואצ«*ן סײנ* — 1*וואס אצ1סינ* 1*3צי1י08נ ,1יינ*1 א איז 
 איססצי*)• םיצו^ po ב*ת 1סדפ די אין קװאצס סy •18ייננ*ס1א נים
iv *רשצ*רס 1װאס* סיצא די האנ*( 1*«ױאציםם*80 o ם װייצ דגצססנחײם, א* 

o און מיגיגם n  o r n o i n נ*פאם*צם קאנאצ. סאײײאוננם «p י י ו  א
o — צאנד. :y n y jv  o iy n  oy סאר o n אססיחר־םיםע אח םסניק חויסס‘•

io «אי אר״נזנן אל*ז דאקסזירים lM a iv  jnyo'iii.*•* ו ל א י י ן א י י
B»yi נאװ״זע• oyo אחן נסייק• ײ*ר■ ר1י'»זר«* 1ײ ■•ty u n a itr i 

*צ.po 083 ים*צ1ד א אססיהר־םימצ, 18 אצס
ts צײדינ*! א 1אױ סמצץ־ אתמס 4 — נצונח־חל חויב*ן א סאו׳ ive• 
i סומ אװן — סאניק א אצס n r אין nno  i n ״ .03אװ* און ־

i n i ’ p iv o — אם*ר.11 אין דאת אאצנ* א

 m פוז נאארד פחדממונט ינג
m דרעסמאכער אןן
in װאנחןר, הערוײ סון t r t y io iy o n p y o.

iv iy iy i  v סיסיננ o y i po משאינט 
n v g j ח,18קל iy o n  pv o n i  ,om po 

 ,10 ,9 ,3 ,2 צע|8?8ל ,18ױני -V380 י
 |1א 82 ,64 ,48 ^6 23 ,22 ,21 ,17
״ װ. ג, צ. א, ,89  *y:אסגעהאצט*! 1אי י

m vn 27 סיטײאר o n  ,o'jynv*1ט 
o 1אי ,1929 ם*,־ט•:׳, n ױם18אױדיט 

 טע16 ותםם 3 א־נטערנעשאנאצ, תר סון
סםריט. .

צ*ר.8םט ט. .13 — טשערסאן
n יpv 1 האא ר*א iy ^ v f i 8ד*ל*נ•

:i3Ptyii38 ז״גען םען
ארטש.—21 א*ק»א

טה.8י—22 א8אא?
.18מ1י*10—64 א8א*?

’1—89 ‘,8PV183איטא.
קאנדטעם.

̂וט־טע * uynroe ל 'va שאחש11 פון 
iy*3 אוינוםם ,ppjys חשײלאב 3 i און 

 ״נע־ י1 יג1רםרעםענ8ם שייפער, צואיס
 r3*i*B38P ערשטעךםאי םייגשאפטאיפ*

 י1 1* ט1אפ*אי pv עדשיינט צאפיטע״,
 •3סי v irony;אא*ן1 זיי tv תאענאםען,

i א;ט<יא םינען n  pv ו הוכיענדער ז ו  ן
דעראנסםראציע. סעד־רא•
אױפ־ ט1װע אאננ1םא ?אטיטע׳ס דער

;iv irony ־8ה װאם אע,8 .1אע138רה8ם 
i 1 אין באטייאינט זיך נען y iיע,01יםפ 

 po איז עם tv אויסנעח־ילם, דך האבען
iyt3 1סא װיפטינלײט ג־עסטער תד iv 

y* יתיאן, iy t iiv  t 'יך1 א*ז8י 1*1מיםנא 
y אין נאטייאינען 'vv ioD JVoy i iy t ’ i 

pv 8 1 הע־׳פען p o iy i 1V389 ivינ*ן1י 
*רפאי:.
 on3V3 tv ,1פא שאאנט :אגאער נר.

 אתיסנעהיזען האבען דעאענאט*ן די װי
n באנ״סםעתננ ז״ע־ v o n  i y t ' i  iv o 

 זאא אננאעג*נהייט נאנצע י1 סטדאציע,
in *1 1 1*1*דנ*װי3אי v nב*־ הויסטי י 

 מים jyo8tiv 11באא רזעאינט !,פ. אמםע
irov !אאען װעאבע *אפיטע, 8 ־ tiv םיט 

C ארנעפײנער תר 'ovp  r in y o iv p* 
D נױםינ* די סאנען o ty o r t ijv iv.

 ט־13 ט1*11 םארשאאנ ;א*ר׳ם8נ בר.
 האםיטע םאאגע^ יpv 1 נעהײםעז

:ערװעהאט מערט
ה. ;1מ*נ*תשע נענעראא נאכאער, י.

iv װאנדע־, o n p yo 3 ־ ; ly iw t y io. 
iy ?אפיאז, r t i* 3 ro נ. ;2 א8ל8א םון 

po i לו׳רצ״אן, r o n y ir o ?1 ; 9 א8אא. 
iy ,,חבינט? rn y3 y9 10 א8*8ל סין;

po w ניעסאאו, י. n y iy o ?35 א8אא ;

ny:yo׳ י.  ,ivop'ss׳po iye 22 א8ל8א
i n ראסאלאא 11883 רזשאינט■ po 

o 180 ,1929 טש,18מ םען20 ד*ם iyn 
גוטכעהייםען. אח נעאעזען
D 3 118 11883 די IVOPyi'l08 0י 

. : יכט183 פאאנענלען לעם
n 33מיטי ספע־צעא א 8 8 3  i y i  po

D ivo p yv i nv ־8ג*ײ 1*צט8ינ*ה8 איז 
m 25 מ*נט,8 סאנםאנ o y iט*ן ,n r o 

i אפיס איז ,1929 n  no ־88איממרנ*׳
יט.1םם ט*16 מעסט 3 א,83 .

באריכט. םעקרעטער׳ם
83 in3811 m0ם*3רי. ,8» *0 t'K 

 םי* *׳**צ80 8 עז18נ*ײ אט*ן8סנ*ה8
o צ*8פ8ל א*pb 8 סיננ iy tm y iro,
16 ;vovtf,22 ײטאנ o nםארטש, ם*ן 

oy urn איז n38m 8Bדי *ן18<*ײ צם 
i, נ*8א yעא’vנ8פ'נ n  p o ינט8׳»1ד 

iy t n  .n v v< «1*011*3 איו םיטי y i* 
ovn 3אי1* 1י*8װ  o n די B3’ 8 r n 

 נ** troiP383 038PV3 יט3 האס נאאח־
 ovn *ז,131פציפט1םא פ־נאנציעא* װיםע
ovn נעשאפען jt'YViD 'o yobny tv 

*p k  d פײ o n ־ ס*ז8אשא3 13טיסי*> 
גצײר צ*ז8« צ*ן808< »צ* אי י*ז,8<י

iro 1 יס*11*3 ,א*ן18צ3אײ io,צס8 *צד ■ 
*t pb סײא i״ n  iv  a in i *ם3י8חי 

n« va. עם t<v 08*שא3 אױך|* vn* i*
3 y r i  tv ,tnצד*ר* tytio חצם8*833אײ

i n n ים; n t i r e y o r ׳o n  ,n38 
r ם*ן23 o iv o. די ro o m ro 1א*86צא 

v 1ג*האצםע האפען  t*3vn pv o iv n3״* 
>yיn8די צט ovn  ,ptoio ײ» avn|* ר» 

i in r n m  ,038t*i מ  חא־ ?אצ*ז8צ אייני
i“ סאו־צאמם *ר •tvoyi ניס ovn מז n 

י *י םאר. Jv» o נאארד י n vo p n n  nv 
n v  t**vn tnyt• צןד «ס*נד*10בא די 

ײ tv מל*ז, ו1 צ*ן81 ז ״ iro צ ip sv i

A״ A

 פמרפאיכ־ זײעד נאבקוטען גאײך זאאען
טומ.

 כײ אז אויך, באריכטעט װאנדער בר.
ערם די םון סיטיגג דעם  איז מענעד̂ז

 אנםאנגענדיג «ז געװארעז, ־סאש^סען
ו, טען25 דעם מאנטאג, םון  זאא מאר̂ט

 דעמארט־ דױס באארד דז^אינט דער
 דירעהטעז דעם אונטער איבערגעהן םענט

 אאקאצען די םון אויפזיכט און קאנטראא
 צו אויסצאהאעז זאאען אאהאיצעז די אוז

 יעדע פינקטאיד באארד דזיטאינט ידער
 א:־ װעאען ׳עואדעז זיתחג וױפיעא װאך

טרעםען.
 װעדט באראטונג גריגדאיכער א נאך

גוטגעהײסען. באריכט װאנדער׳ם נר.
צושריםט;ץ.

אא״ און 2 פון צושריפטען די
9 tep, דעם םון םארזואצטוננ דער װעגען 

 װעאכע םאנד׳/ סטרײס ״עםױרדזשעגסי
 איבערגעװיזען האט באארד דזיטאיגט די
 זוערען דירעקטארם, אװ באארד דער צו

 דיםהז־ גרינד^יכער א נאך םארהאגדעאט.
:באיטלא׳םעז אײגשטיטיג װערט םיע

 םאנד סטרײס עםוירדז^ענסי דער *אז
 באאײ א םון װערען פארװאצטעט

 םאר־ 1 םון באיעטעהענד טרא׳סטיס, אװ
 מיט צוזאםען אאקאא, יעדען םון טרעטער

 דדפאיגט דער םון בעאײטע הויפט די
 זאיצ טראםטיס אװ באארד דיזע באארד.

 מיטגאידער, איהרע םון דרײ באשטימען
 זא־ געאחגר אונטעױעריפט וועטעס אויף
 דיזען פון װעדען ארױסגעצױגען צען

 באארד דער םון םאיאריטעט א װען םאגד
בא״ןאיסען׳/ עס וועט טראסטים אװ

 עס וועאכער אין דיסהוסיע, א נאך
 םײנ־ דובינסקי, באטיליגט זיך האבעז
 גע־ םארשטאנען איז שאדקין, און בערג

 דדפא־ א װאו פאא יעדען אין אז װארעז,
 םאדלעצען אין ̂:געקאאגט וחןדם בער

 אגרי״ דעם פון פונקט וועאכען אירגענד
 נויטיגע די װערען גענוסען זאאעז כת:ט,
 פראצע־ :עװ^איכער דער אויט ישרים,

תר.
עדיגט האבענדיג  םפעציעלען דעם ע̂ר
̂א־ םיטיגכ דער װערט טאג־אדדנונג,  געש

םען.
װאנדער* הערדי

סעקרעטער־טרעזשורער.
 די־ אװ באארד דער םון באדיכט דעד

 בײ פוגקט אויםצענופעז ווערם רעהטארה
 דער םון רעקאםענדאציע די פונהט.
 דזשאינם דער אז דירעהטארס, אוז באארד
 איבער־ זאינ דעפארםסענט זײום באארד

 קאנטראא דירעסטען דעם אונטער ןגעה
̂עז* די ןןם אויפזיכט און.  ווערם לאקא
גוטנעהײסען. דיסהוסיע ?ורצער א י^ך

 אא־ מאנכע װאס ®ונקט, דעם ווענען
 םינאגצת־ זיתר גאך ניט קוםען לןאאען

 דזשאינט חןר צו פארםאיכםונג
 וואם צאחא<ען, די סאעציעא און באארד, .

 םארע^חד זײער געהאצםעז ניט האבען
 די ווען פאא, אעצםען דעם אין בען

 אין געםונען זיך האט באארד חמאינם
 ענטוױקערט פאר^עגענהײט, מריםישער א

n̂ א זיך w jy .חא־ װאס אאע דיססוםיע 
 דיסקוסימ חנר אין באסײאעש ?יך עןב
o יפט11אױסנ* «ן38ח nי ^1נ*ײי ׳* 

i *ייט, שוין איז  tv, אאקאאען l*s8t 
 דער צו םארם^יכטונג זיחנר נעחםמז

̂בער דער םיט באארד דזמאינט  כתיס זע
ױ ארנסם^ייט, ײ ו  אא־ זײעחנ נאחםעז ז

̂לע _ םארפ^יכםונגעז. ס
 זזנהר האט ער אז צו, טני נאנאער בו.

p קײן געהאט נים rn די איבערצוגעבעז
״ ״יז סארױסצטיננ  מ ייםי םי

w י בײי׳ ח*ם 1* צאקאצען. ךי ״ י * 
n  tv , i v o in  •w in  t o w סיציז  צי

m צ*ן8« ro ניס p m v n18״ tיסײיד
i* o יס; t iro ip sv i» 1םו3סצי18ם n״
S״n V*י 03'8׳ ״ ׳ י י י י מ י ^

n  tv , i v o in (*םיז ועא*ז,1 צאקסצ
ט ״ ז ״ יי י י
״ יועיע| *ײ מתםם ם׳מ׳י ״ ! ״ ו 3irt 1*ןיי װאך, י*ך* סינקטציך, ״ i ז n

o i 'v r n י*ד.8פ*
o*n o ציב1,« n עס t<v נע־ טױן 

»»1*1 i n  tv* ,o ro r *טײצ 1*1י1*יב 
o n p oי ר ײ ײ נ ^ י י ל ײ ײב ■  “״

p סאתזא^צט יס1 v  ,m * n ס* o y n 
ו אאגעאײגם דאתם י םי טנקססאן צום נ

־,נעשאא םיטיע דמר וףנדט דערפדט

. < .A > _־.«*  . iV ',,

 דזשאינט דעד פון מיטי:: רעגעאער א
 ריפעל און דרעס סקוירט, קאאוק, באאדד,
 .10 ,9 ,3 ;2 אאקאיען ױניאן, טאבער

 און 82 ,64 ,48 ,35 ,23 ,22 ,21 ,17
 גע־ אונעהאאטען איז י., װ. ל. א. ,89

 טען20 דעם אװענט, ריטװאך װאדען
 אױדיטארױם דעם אין ,1929 מאדט״ט,

 טע16 װעסט 3 אינטערגעיטאנא^ דער םון
סט־יט.

קאמיטעס.
 םא־ די פארטרעטעגדיג קאטיטע, א
 געוועזענער א לעוױן, םרענק םון פיציע

 ער־ און ערשײנט ,2 יצאקאא פון םעפבער
ו געפיגט םאםיציע די אז קלערט, י  אין ז

נויט. נרויס
 רי װערט באדאטונ^ קורצעד א נאך

אפים. איבערגעװיזעדצום אנגעצענענהײט
 אא־ די אז באריכטעט, װאגדעד בר.

 אפגעהאאטען האבען טענעדזיעערם האאע
 טען14 דעם דאגערשטא;, באראטונג א

 גע־ אנגענומען זײנעז עס װאו מארטיפ,
 קאאעק־ װעגעז פרענע־ םאאגעגדע זואדען
:טעקס דאאאר 10 דעם טירען
 אפדרױ זאא באאדד דז?גאינט די .1

 און םטעםפס טעקס פײףז־דאאארדיגע קען
 פעגאיכ־ די מעםבערס די :עבעז דערפיט

 עמוידדזשענסי דעם אפצוצאהאען ?ײט
אסצאהרוגגעז. צװײ אין טער.ס
 אין לריגען זאל אאקאא יעדעד .2

 דער אויט סטעכיאס, צאהא א פאראויס
 און פארבדויכען, לאנען זײ .װאס צאהא,

 אי־ גאײך זארען געאדעד לואאעהטירטע די
 דזיטאיגם דעד צו ײעדען בעדגענעבען

באארד.
 אומגע־ ניט זאא קארד דױס קײן .3
 א װיינינ־סטענס סײדעז װערעז, ביטעז

 אײנגעצאהלם װעט טעקס דעם םון העאפט
ווערעז.
 ניט זאא קא־ד דױס גרינע קײן .4

 גאנ־ דער סײדעז װערען ארויסגעגעבען
װערעז. באצאהאט װעט טעהס צע,־*

 דרײװ א װערען געטאנט זאא עס .5
̂טירען צו  שע־ די דורך מעקס דעם האאע

פעד.
̂א ױניאן די .6^ ארבײ־ די עראױבען ז
 אינדױ דרעס אין קאאוה דעד אין טער

 טען23 דעם שבת, ארכײםען צו סטרלע
 פא־ צו אום טא;, גאגצעז דעם סארטש,

 אפצױ םיטגרידער די פאר רעגלין כען
שטעא. אויפ׳ן באאד טעקס דעם צאהאען
 דיס־ װערט כאריכט װאנדעד׳ס בר.
. פונקס. בײ פונקט הוטירט
זעקס־ און םינפטע דריטע, עדשטע, די

 יאנגענומען װעדען רעקאטענדאציעם טע
אהן.דעבאטע;. אײניטטימינ

 רופט רעקאטעגדאציע צװײטע די
 םון ראזען דעלענאט דיסקוסיע. א ארויפ
 מענע־ די אויב אן םרעגט 22 ׳צאלאצ

 האאטען צו בא^לאסען האבען דזיפערס
 װע־ האאעסטירם זועט װאס טעקם, דעם
 באזונדער א זיא דרעםםאכער, די פון רען

 איצע אז ענטפערט, װאנדער בר. םאנד.
 ארײנ־ װעט טעסס דעד װאם געלדער,
 אין װערעז געהאאטען װעלען ברעגגען,

 װערען באגוצט װעצען און םא:ד, אײן
 ביײ םאר פאנד״ ״עמױרדזשעגסי אן אלס
 םיש אײנקאאנג אין אינדוםטריעס, דע

 באארי־ דזשאינם די זואס באשצוס, דעם
 עהזעקוטיװ יצאלאלע די םיט צוזאטען
 נע־ זײער בײ אגגענורען האבען באארדס

 טען6 דעם םיטיגג, םײ^שאפטציכען
מארטש.
 װערט דיסהוסיע נדיגהציכע־־ א גאך

 דער םון רעסאםענדאציע אריגיגעצע די
 נוטנעהײםען. דירעקטארם אװ באארד

 שטימען צו זיך אנטזאגט ראזען דעצעגאט
. פונהמ. דיזען איבער
 אויך רוםט רעקאפענדאציע םערטע די
 אםע:־ װערט זי און דיסהוםיע א אדויס
:פאצנט װי דירמ

 דער אז זעהן; זאאען צאקאצען *די
 ווערען טעקס־זאצ^אפגעצאהאט גאנצער

 ארויס־ װערט דױס־הארד גריגע די ותן
גענעבעז״.
אײנשטי־ ווערם אטזגנדמענט דיזער

גוםגעהײסען. מיג
בארײכטען. םענעדזשערם׳

דזשא־ םון םענעדזשעד סארסין, בר.
 זײן אז באריכםעט, דעוארטמעגם, בערם
 •האמיצײנטס, םיט םארװארםעז איז אפיס

 אױםםערקזאכד באאדמע סאדערעז וחנצכע
 םיט פארנומעז ער איז דעם חוץ סײם.

 די םון אוגםערזוכונגען די ־נאכפאצגען
 אנגע״ ווערש װאס ביכער, דזשאבערס

 דעם םון אױםזיכט דער אונכתד פיוזרט
 אוג־ דיזע טשערםאז. ארטײאישען1אום

 אויפ־ ספעציעאע פאחנרען סערזוכוננען
 דורכגערעדם זץ־ האם אר כתרקזאםקײם.

 וועצכער גאגצער, בר. סים םאא אר1 »
 ביד i אגצושםעצען צוגעזאנט איהם חאט
 צום דעפארטםענט. זײן םאד אגענט נעס

דימד פאראױמיג גאד כאדזיעחמ
.•ארשיו־צכצן

 א כױט אז ־ ערלצערט, קאפצאן בר.
 א ארײננעגעבעז ער האט צוריק צײט

 דעפארט״ דזשאבעדס צום קאטיצײגט
 ראטשטײן דזשאבער דעם געגען טענט

 אײנגעפיהרט האט װעאכער נעאסאז, און
 דעיאיט״ האטיננ א פייאץ אין זיך בײ

פע:ט.
 דער אז דערויף, ענטפערט סארקיז בר.

 נע־ פארגאכצעסיגט ניט איז האס*ציינמ
 ארױסנעוױזען דך האט עס גאר זוארען,

 לאטיגג דער אז אוגטערזוכוגג, דער בײ
 תװין״ די בײ זיך נעפינט דעםארטמענט

 ראטשטײן םון איטײאונג אן סטאוט׳/
 קאגטרא״ :יט װערט װעאכע נעאסאן, און

ױניאן. דער םון צירט
 די אז דאן, םארצאנגט האפצאן בר.
 אױםנעהמען זאא דירעהטארס אװ באארד

 בא- װאס דזשאבערס, די װעגען םראגע די
 םריהערדי־ א אױט לאטערם, שעםטיגעז

 דירעק־ אװ באארד דער םון באשצוס :ען
* טארס.
 א רופעז צו באשצאסען דאן װערט עס

 די״ אװ באארר דעד םון מיטינג ספעיטעצ
 צו טאנטא:, נעקסטען פאר רעקטארס

םראנע. דיזע פארהאנדצען
פאר״ סארקיג׳ס בר. אנבאצאגנט װאס

 זײן פאר אנענט ביזנעם א װעגען צאנג
 אױפ״ באשראסען װערט דעפארטטענט,

 גענעראא דעם :אך פראנע דיזע צונעהטען
. באריכט. מענעדזשער׳ס

 אינ״ פון מענעדזשער פעראטוטער, בר.
 בא״ דעפארטטענט, האונסיא דאסטריאא

 טיכ־ א אן פיהרט אםים זײן אז ריכטעט,
 דרייװ. דױס דעם װעגעץ האמנײן טיגען

 די זאביאען צו געאונגען זײ איז איצט ביז
 שע־ צאהא גרױסער א פון ׳כאפ־איםטען

 די קאאעקטען צו ערװארטעז זײ און פער,
 צײגט עס װאו דארט, קורצען. איז דױס
 באשעפטיגט װעיען עס אז ארויס, זיך

 די אפיס דער נעהטט אײט, נים־ױניאן
 באטרע־ די ענטװעדער שריט, געהעריגע

 דעד אז אנשאיסעז זיך זאאען פענדע
 זײערע פאראאזעז זאאען זײ אדער ױניאן,

 האט ער אז אױך, ערקאערט ער דזיטאבס.
 אוםפארטײאישער־ זויכםינמ צאהא א

 ותט ער װעאנע װעגען הײסעס, םשערפאן
קפםע באריכטען װאך. ̂ו

 ווערט בא־ייכט פעראטוטער׳־ס בר.
גוטנעהײסען.

 אםערײ פון מענעדזשעױ טאזעד, בר.
 דעפארטכמנט, אינדעפענדענט און האן
 דער וועגעז באריכט פאאנענדען אפ גיט

 האם דעפארטטענט זײן דואס אדבײט,
 ביז יאנואר ט̂ע22 דעם פון אויפנעטאן

י 1929 פאדטש, טען11 דעם
 האט צײט דיזער פון םאראויף איז

 קאם״ 268 עראעדיגט דעפאדםםענט דער
 אונ״ און ־ קאנטדאאס 611 און פאײנטס

 האא• זײנעז האטםאײנטס די טערזוכוננען.
םאאנט: וױ םיםיצירם

4-----------------קייסעם דיסטשארדזש 8
 33 פעי בעק און װײדזשעס קאאעקטירען

18 ארבײט פון צוטײאוננ גאײכע ניט
3--------------------------ארבײט שטיק 6

6----------תאטערס באשעפטיגען ניט
6------------י שםונדען אוםנעזעצאיכע 1

אםעריקאן םון סוספענדירט פירםעס
19 —------------------אסאסיאײשאן

26 — אײט ניט־ױניאן באשעפטי!/גן
3-------------------------------אאהאוטם

קאנטראה־ ניט־ױגיאן באשעםטיגען
9--------------------------------מארס

9-----------------װײדזשע־ם רעדוצירען
611 אונטרזוכונגען און סאנםראאם שאפ

879 ---------צוזאטען
 עראעדעט זײנען האםפאײנשס דיזע
:םאאנט װי נעװארען

קײםעס. זײסםשארדזש
 זײגען סייםעס דיסםשאדדזש 48 די

םאאגט: װי נעװארען עראעדיגט
 ארבײםער די זײנען סײסעס 39 אין

נעװארען. רעאינסטייטעם
 באטרעםעגדע די האם קײם 1 אין

 רעאינםטײטעט געקאגם נים *רבייםערין
 םון אבוועזענד נעײען איז זי וױיא ווערען,

4 s g r .װאכעז
 ארבײםער די האבען קײסעס 6 אין

ז כאאױנט געקראגען י  זיך האבען זײ י
דזשאב. םון צדדיסגעצױגען

 גע• צודיקנעצויגען זײנעז ?ײסעם 2
 נזד ניט זײגעז קאענעד די װײא ווארעז,

אםיס. אין קוםען
אעײ. בעק און װײתשעם קאלעקטירעז

 ■עי בעס וועגען סײסעם 33 די םיז
 מאאעק• אטים דער חאם װײדזשעס איז

 םון סוכמ די סײסעם 32 איז טירט
 םון קײס חנר אין ואאאר. 1,235.05

ר זײ האט גאאדשםײן און מעאדשםײן י  ו
n באצאתצאן אגםזאמצז זיך םע g n 

גױרמחדןי. וואשינגמאג׳ס טאר בייםעד
(אלוס

m
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ארבײמ דער בײ
םעהדעטער שאילםאן, דוש. סון

טעקם דעם צאהלט םען
נא• לעצטען אונזער אין האנען םיר

 די פארעפענטלינען צו םאר׳שוראבען ריכט
 נעװען זייגען װעלכע •טעועו די פון געםעז

o נאצאחלען צו עריעםע די צוױשען n 
 *סעסמענט״. טטדייק ,עםוירחהענסי

 פאלנענינען. םיט צוזאנ דעם ערפיאען םיר
 £אל־ די דא זייגען ׳פעפער די צוױשען

:גענדע
•VP דרעס װאן איי

 קא• דרעם סטאר נ*אדען
in■ קאסםיוס
 תשייקאנסאן א.

o ראדערן m •קא
o ■יקאדיאי m .א?

 סאנס און עדיסאן י.
p p m ;הא־רםזא

o הארטאני m
o עאני m

 נארטעגט ניט הוארט
דרעם על

o ב. m  o ' jvtb 
 בחודערם טשארנעס

 בעמער זדשיי. ס.
o רובי m

 זעאניצקי און קאםייעד
 קאנטראוױץ אוז רע׳פ

בראם. צינהאסססי
o סאצאםי m 

1סא אוז רובין
rtnv האנען ׳פעפעד דערםאנטע די 

 נאצאהלט טייאװייז ׳פויז אגחנ־ע םך * • .
o n .באויז דא דערםאנען ם*ר אססםענט 
 באצאהלט האבען װעאכע שע«ער יענע

טשעראיים. זייערע דורך און גרויענװייז
u n דאנקבאר־ םיא אגערקענש אסיס

 ׳פאו־ט׳פעראײט די פון ארבײט די ק״ט
 זייערע tv נאמיהט, זיר .האבען וחנאכע ־ז

 עהרען־ דער אויןי’ ארויױ זאאען שעיער
 און די םון ׳פאי־ט׳שעראײט פיאע ציםםע.
 צייט זייער אװעק ג־בען שע»עד אגרערע

 ניט איז עם און אונענטנעאטאיו נױה און .
זא־ מעפנערס די אז ױ׳פר׳דינ וױ םעהר

 איי־ װײםעז, פ*ר םיםהעאפען. זיי אען
מו־ ט׳פעראייטע די װאו םעאע םון דער,

 או;«ננענעםאיכקײ• םך א אויסשםעהן זעז
ײ א־נטערעםען וועגיעס די םצד םעז  ז

עואה. נרויםע « איז דאס דינען.
!שםרײכק ניט זיך ל»זט . י;

 טשעראייטע אונזערע ווענעז רעדענדינ
 נאייכ* אױד םיר װיאצן כמםבערס, און

מאנטא:, אצצדץן tv אנאגסירען ןױיםינ
1 o n״אויבנענאננעך זיינען *■דיא, םען 
 אנדערע אין •סאדדם. םעםגעױ װייםזנ די

 אר־ וועאכער מעמבער יעדער ווערטער,
 איצט איז ביכעא, וױיסעז א אויןי בײט

 ווערם דױם^וון מאנאםעז 9 איבער ׳פואדיכ
 דעי אױוי גע׳שטעאט אױםאמטי׳ש

 אפים אין ביזי די צואיב עםרייך״איםםע.
 ארוים־ צײט נענוג געװען ניט איירער איז

 ׳צטרייך־אצםער. אםיציעאען tv צז׳פיתען
 קאאוםם די םיט דאדום זיך באנוצען סיר

 באאאנט דיזעם .נערעכטינקײט״ דער פון׳.
v .װײם ײי וױכטינ ניט איז עס סאכען 

 אזוי ביכעא״ אוים׳ז באצאהאט איז איינער ,
ױ אאגנ  װײס, איז בימא םרן קאאיר דער ו

 איז באטרעפענדער דער אז עם םײנט
n די מאנאגמן. 9 איבער שואדיג ip■ 

 *ו אויפנעפאחנרם ווערען ם׳מראײמע
 רי אז זעחז אין ניכלאר די ימונםראאירען

 בינ־ נריגע קײז ניט נאך חאנען װעאמ
ארויםנעםען. נאאד טאימ עס ואאעז <אך

 אר־ די tv אםאא, נאר באסאנען סיר .
 נעאם־םיםאען איז זיר נויםינם נאניזאציע

 םעפבערם די פון פאיכם די איז עס און
ע םאכען «ו נוס תי  יוען איצט, שוליעז זי
 אתם, וואכןן <אי v איז ארבייי^ םען
tw םען און זיר בײגתז םיזאנם די tp\ 
”t אויסארגיממז נים P וויידדמס, ײאר 

 נאזואחיען. «ו שווערער םך v זײן וועם
D ניס m <ײגם t a y r a  .tv אייערע 

Dppe a ניט פארנעםם און ,שויחח r t.
 פיםינגען םעקש«ן אוגזערע

 געפױםעם האנצן דאנעדשםאג אמטעז .
ױ און״ סינקשאנם אונ״נחנ  שמיינער דער ו

j א אױך חאם יז, א מ  «ם מחנגעגם. «י
i כלל׳ אננצנוםעגער tv שויז איז r t r  tv 

ttm >Vp רן מ״נ V t פיםינגעז י t m r i-» 
w םזז ומחנן מן n •מיז

נ׳ז־
ױ

 אינטעאינעגטען tv אױף האנען פעפנעיס
 חזר פןן וראנאעסען די דיסקוטירט אופן

 אנט* האבען װעאכע באאח־, צקזעקושיװ
 טע־ דער איבער איבערנאיס »ן חאאטען
 לא״ פון ■אענער װ״טערדיגע און םינק״ם

 גרא״ זיינען םעה׳פאנם אנדערע די ק»א.
 נאדארף עס װי באזוכט נעװען ניט דע

.1צו,זיי
ם«י! ערשטען צום גרײם׳ױך

נאכמןרקט שויז האבען מיר װי אויט__
 אזנזער װעט נאריכט, אעצטען אונזער אין

 אינטערנאציאנאאען דעם פײערען ױניאן
 — ,vo טען1 דעם — ױם־טונ ארבייטער

 דעפאנ־ גרעםטע די םון איינעד דורך
 ארניי־ יארקער נױ די װעאכע סטראציעס
 דורכנע• איז עס װען האט טער׳צאפט

 װע־ ניאבער דרעס און קאאוק די םיהוט.
 ;רו־סען דעם אין םאדזאמלען זין־ אען

 װע־ דארט און נארדען םסװער םעדיםאן
 אוים• אופן, נדאנדיעזען א אויף זיי, אען

 דער טיט םאאידאריטעט זייער דריקען
 נאנצער דער םון ארבײטער־ם׳גפחה

. וועאט.
 װעט דעםאנפטראציע נרויסע דיזע
 װעט זי כאראקםער. א נאך טראנען

 באאע״ אונזערע צו אנזאנ »ז »אס דינען
 ױניא־ צו בדעח האבען םיר *ז נאטים
 איין און אינדוסטריע דרעס די נידרען

 הפסר־ דעם אושאפצז םאא אאע פאד םאא
 נע־ טרייד אונזער ײעאכען אין צושטאנד

זיך. םינט
 עם װען האבמן מאכער ח־עם די אויכ

 רעםאנ־ צו אורזאכע נוטע א נעהאם איז
 און״אנטשאא־ אײגינקײט זייער סםרירען
 טיר און יאהר, היינםינק עס איז םענחייט

 םעדיסאן נרויםער דער אז דארום ־אפעז
 ווערען אינערפיאט װעט *גארדען םקומר

 א^אר־ און ארגאניזירטע טױזענטער םיט
 קו״ דעם אעזט םאכער. דרעם גאניזירםע

 װײ־ םאר ״נערעכטינקיים״ נופעד םעגדען
אנאנסען. טערדינע

דרײװ שכת דער •
אױם״ אונטער׳ן דרײװ״ ״•צבת דער

 ענער־ װערט ברעסאאוער בר. םון׳ זיכט
 דעם ׳פנת, אעצטען םארטיגעזעצט. גיש

 אונ־ םון םך א זיד האבעז ריא,8א ־םען6
 אין באםייאינט םעםבערם אקםמוע זערע

 םוזען שאנדע, אונזער צו ארבײט. דיזער
 קאםיםעס די אז צונעבען, אײדער, םיר,

 דער בײ שע«ער סף א נעםראפען האבען
 די האבעז םעאע אײנינע א־ז «רבײט.

 שטעאען צו חיצ»ה די נעהאט *רבײטער
ו י m ז i\ טען און סאםיטעם אונזערע 

 יואםי־ גרעםערע שיםען נעדארפט האם
̂ער. די ארונטערצונעמען אום םעס  שע
 שצפער, אפענע פון נים דא רעדען םיר
 ניט האנטראא t״p האש ױניאז די װאו
 הער• דער איז באאעבאם דער זואו און

 »• טענשען דיזע װירחאיך דעגקען שער.
 שבת v 1ארײ ננב׳עט פען װאם דערםיט

 זײער זײ םארבעסערען זונטאנ א אדער
 ויאס אז פאקם v ניט tv איז אאנע?
 װע־ סאענער אא׳ז שטונדעז, די אעננער

 םארדינ־ די — ■ראפארציא:עא* — רען
 סעט* ביים האאםען װעט עס װען ? םטען

 די דען וועאען ■רייזעז, די ײײטער אעז
 אר־ זייערע אויפװארפען נים נאאעבאםים

ײ װעאכע ייידעם נרויםע די בייטער  ז
 באאעבאס דער וועט םאדדינם? האבעז

 » אר״ננעאאזען האט מען אז נעדענהען
 ? װאך איין אין ארנייט האאב א םיט וואד
 דאר־ און דא ארכײט םען אז תיתץ דער
 אױסנעבאאזענע ?יין ווערט נים איז 1טצ

 קינ־ קאיינע פין תירת א איז דאם אײ.
מ v חאנען וועאכע דער,  נאנטאן פון ט
 סענ׳מן פאתינפםינע נארישקיים. יערע

 ■ארשםאנד, אײנעגעם דעם נעברוימן
 זעאמםװירחג »ון ײילעז אײמנעם דעם

 אונזעחן אז *ײט באםת שויז איז עס
 זאך. די םארשםעחן זאאעז נתםבערם

 םונדאםענ• סאסע די דאר זײנעז דאם
 — ױניאניזם טרייד פוז ■רינצייען טאאע

v פאר אפיאו האאר שױן איז וואס יאר 
jr• סיר קינדער. אםעריפאנער אתזינרן iv 

 פאר־ מזונימן דאם צי דאחם לייען
 פארםקעבם :םאכער דרעם די פון שםאגד

ײי דזנם נים ז «ר וױ מרמר נאר םי י  !י
 נים תצאפא !1ײניאדשסונחנ די ■V ודם
חנ םים ת  סאתיכ־ צז וממם איימגע יי
»t צוז•- אאצ יזאמז םיר ייאס יאס 
ד אד׳םממםפם °ימ נלום »יז שוױיס ײי
r יאחתן כ-אע ®מ ®׳יז־ »יז u m r •אר 1נ*ים

t n n u ,עגנקיז סר. געדגפ! 
ppo» ays ז י  אונזורן tie א״נאר י

 סחוירט קײן ניסא מעטנערס. עאטסםן
a אדער m סאנyװעאנער ר u p ניט a r t 

 tv איז עו עטקין. 8נאשיידענע שטיאען
iy iw j>vnyja’ tv טר״ד *ba^v’ j i ומ״ 

 פאדטוניאען. צו שװער איז ?א■ סעם
 אינערגענעד און מחראיכקײט דין פאר
 אנעדקענט ער איז יוגיאן דער «ו חײט

tjnvttyi ײ אפיאו  װע־ מיט אינשע די נ
tro ר  אייד ניט אנפאמ פון נאאד איז ז

 איינינע מיט ניז נעװען. פארשטאנען
 ענג זעהר נןװען עטחין איז צוריס יאחר

 אדסיניסטרא• אאקאאן די טיט םארנונדען
ד חייז געחאאטען גיט קיינםאא ציעס.  נ׳

 אװעשנע־ סאא אאע אנער אסט צאחאטצן
 ;״v דער פאר אװענטעז און טענ גענען

 מע;׳צ אזא אז װאונדער א דען איז יאן.
 v א־ן' םריינד עדװארנען זיך חאנעז זאא

? שיעור
ו;אט ארנייט שװערע יאתר 25 נאך
 ,־וד־ v דר נעפען צו גאשאאפען עםקין

 — רוסאאנד אין פאהרט ע־ קײשאן״.
 זײן םיט ז־ר זעהן צו — חייטאא־.־ זיין

 האנען נרי~עי. און שװעסטער טאטען,
 נאחענטע זיינע פון צעהנדאינ ■אר א זיך

 םאריא־ שװעםטער און ברידעד ױניאן
 א אױף נאכםיטאנ, זונטאנ אעצטעז פעאם

 :־ד איהם חאבען אין נאנקעם, שעחנעם
 נעזונט׳/ ״ראחרם חארצישן א װאונ׳צען

נעםער;• אין *יניאז ד־ װאאט
םענדען פינאנציעא:  נע• םען װאאט איד̂י

 באנסעש אםיציעאען »ן נעיראװעם װים
דערפא־ םאררי״ט. כשר עם חאט עטסיז

 נן־ איאנזשירט אונםערנעםוננ tv איז
 — אמאפיציעא — ■־ױואט גאנץ ווארען

 זיינע פון ׳א;אנס־<ן װעאכע אירנעי• אהן
זזריינד. ■ערזענאיכע

rv כאנמט אויי׳ן שטיטמג די
ן « IV אױסממײמגטא״ tv ווי

גח חנדח חייטיש׳נ. v פריינדאימ,  .,י
מימצם״ און ,נעסייטאןוועם״ איינןו נ׳

t n r u v  a n דאס װײס װי אויוי n v f l
n (יסחאט קייגןר און נענאוסט האט n

 איח* אדע• זײן אױסצייריתצן פעחאט
ע ארטו» ya a צו און(ינ n־>g .nnor 
 רורר איז 8■דאי.רא מוזיהאאישז ׳צעחנע

 טןטײן ם. נד. םון נעװארען נעפיחרם
ייאניסם•;' ,i׳e״r סאדאם t v טענאר,
ײ ר1ײ נ  טיד ויילען נעאענןנה״ט ;

 א*ן א,ץ ױניאן אונזער םון נאםען א־ן
 איתם װינשען נאמו, אײנענעס אונזער

יייזע. נאיקאיכע א

 4 דער כײ קאםיטע אתאגיױישאן די
ארכײם

jVo 10 v םיט v c j u iv חאן צוריק 
 דעד אונטער ;אםיטע, ארנאניזיײזאן די

 א;* מאסקאװיץ, םאקס נר. פון אױםדכט
 דןר דורד אדנײט. טאן צו נעםאננען

r געײארען ארנ*דדרם זיינען צײט  v3׳• 
 •}•ין ניט נראדע און שעיער, צאהא שע

 ארנײטען וועא:; פעםנצרם, קאייגע.
 זעתן נענעםען זײנןן שןיער, אםענע אין
 כ• ל זײן זאא עס כדי אפים, םיט׳] זיך

׳פעיעו. זייער,( ױניא;יזירען צו טער
 ארןיש חעאםט נרידעד, אוז ׳פוועסטער

מד דרעם דער ארנ״ט! דער אין  חגיי
 אמאניזירןן w אנטשאאםען איז םענם

 "םענ- גאר א*ז עש װיםיא ivtvv םיא אזוי
 נגאצגמוזײ״•. די א,ים:ו«צן אאסיר איר.

 די איז ארבײם, דא איז עס ווען איצט,
 ׳ אין הופט א■. ניט עח אענם צייט.
ן אאם־ר און אםיס י  חרנ- דעם ווענען ז

רעדען.

j W0 יזדאן מאכער %m דער אין
סענעדזשער. רובין, ד. פון
 איז מיטיננ אאקאא אעצטער אונזער

 טען6 דעם שבת, געװארעז א«נעחאאטען
 דער דאם זאנען, ניט קענען םיר #■ריא.

 הא־ סיר נאזוכם. גום נעװען םיטינגיאיז
 מיטנאי־ סעהר פיא ערװארט זיכער נען
 דער זיך האט דערפאר םיטיננ. צום דער

 אינטערעס אין אי אויסנעצייכענט םיטיננ
 דיםשםירט ז״נען #אנען די אזוי װי אי

 אסטיװע צאהא סאיינע די געזואיען.
 א־נ־ העכסם א אויף האבען םיטנאידער

 די דיםקוםירט שטײגער טעאינענםע!
 פע;א*כען קופענדען דעם םון פראגע

 דער ווענען אץ םטײ־ק דזשענעראא
 די פון און אאקאא אונזער םון שטעאוננ

 א פארנופצן האט םראגע די םיטנאידער.
 ארױםנעבראכט איז עס »יז צייט שטיקעא

 םױ •וועט אאסאא אונזער דאם נעװארען,
 דארפען וועט עד נעשטע; דאס טאן זען

 װאב םיםאעז פענאיכע »אע אנוועניעז
 אונזערע פאראינםערעסירעז צו םעהר

 או:־ םון טעםינקייטעז די 1אי מיטנאידער
 1ױנ<א דער םון אין באזונדער אאקאא זער
 אפנענעבען אויו זײנען עס אאנעפײן. אין

 זיינען וועאכע רעפארטם, שאפ נעװארען
tv אינטערע- זעהר נעווען זיך םאד און 

 םון עטװאס זיכער האבעז מיר םאנט.
נעאערענט. דעם

 םאד- װי כמעם שוין איז סיזאן דער
 איצט זיר םאננען אינאען אעv אינער.

tv םיר םאר איז עס שעיער. זײ איז 
 וועאכע. אויסצורעכענען, דא נויטינ גיט
 אין ארנייט נאייכע פון צוטייאוננ ניט די

 איבעא. אז זיכמר זויז םאעק־סיזאז דעם
 אונ- ביי דאס נויטינ, זעהר איז דערסאר

 אפנענעבען זאאען םיםיננען אאסאא זערע
 אײ שא«־רע»ארטם מעהר װאס ווערען

 שא■. אין םאר הופם cm וואם אאעם נער
 םון נעװינען פיאעם זיכער וועם שא■ דער
 שאי־קא־ די איז טשערםאז יעדער דעם.
 שנ״דער־ סיעציעאע אוגזערע םיז םיטע

 צו פאיכט־ איהר ערםיאען דארוי שע»ער
trow דיס־ און םיטימען אאקאאע די »ו 

 דאס שאי־וראבאעם. זייער קוםירען
V P דארוי ’ t יע־ פון ארבייט שטענדיגע 

t n .שאי־ט׳פערמאז
 קאםיטע די און שאי־םשקרםא! דער

 באא• שא■ דער דאם זעוזן, אויך דארןי
י ײ קומז זאא נמאאכי  טי־ לאיואאע י
ר טינגאי•  דערםאנזמ אםאא נאר ײיל יי
 אא• אונזערע דאם םיםנאידער, אינזערע

 און ערשטען יעדען זײנעז םיםיננאן סאאע
 נעקםטער רער םאכאמ. t« שנת ררימן
 ווערען אטגמחאאםןן ותס םיםיננ אאתאא
» שב״•  אונזאר 1»י ■■ייל׳ «<״! י״
 ■ונקם טטריט, טע26 איםט 130 אפים,
̂ג. וחײגער איינם נאכםים

 נרידצד. איחד, דאס חא«ז, םיר
ט תםני a » 1זײ ײ ^מחל׳נו ו rt 

:jj«e*o H iu p  tyoopy

 כםעם שױן איז סייאז דער אבװאחא
 זײן נים ?אא דאם אבער םאראיבער, װי
p״t ברידןר איהר, דאט אורזאכע שום 

 איחאאטען זיך ואאם אאקאא, אונזער םון
 דאאארדינזן צעהן דעם באצאהלען פון

 םיר נרייער, אםעםםענט. םאנד םםרייה
 *ז ניט דארפם איהר דאם זיכער, ז״גען

 דאם איז עס נויטינ וױ עיקאערונגען םיא
 אײנצאחאצן שנעאער וואס זאאם איהר
 רי דאס אייך, װײםם איהר טעקס. דעם
 וועאען םיר ווען פורצע, א איז צייט

 באאעבאםים אונזערע טרעםען דארפען
 .םא־ בארעכםינטע אונזערע פאדע־ען און

 םיר דאס אייר, װייםם איהר דערוננען״
 םא• אונזערע םאר העםפען םוזען וועאען

 אויסצר אאעם דאס אום און דערוננען.
נעאד. האנען ױניאן די םוז םיהי־עז,
“,א. אאנישע איינצינע די איז דאם

 אויןי, אײך םאדערע; םיר םארװאם זאבע
 און ■ײאעז צוצ בישעא א זיר ברידער,

 אױנ םםרײידטעהם. דעם א״נצאהאען
 .טעסם דעם באצאחאען ניט קענט א׳הר
 אײנצאהאען דאם איהר קענם אםאא, פיט
 אק איצם העאםט אײז — ראל צװיי א־ן
עיעםער. ביטעא א צװייםע די

 טום א■, גיט דאם אענט ברידער,
 ימן זיך חאט ױניאן די אויב באאד. דאס

 דאט איז נעאם, אין נעגויםינט א־ז עס
 םא־ וױנטינםטער דער איז איצט איצט.
 ױ:*א;. אונזער םון אעבען דעם 1אי סענם
 אונזזד אויםטרוניתן םיר דארםען איצט

 V>V פאר םאא• איין און קרעםם״!, רע
 איז oy דאס וועאט, דער באוױיזען םאא
 ענעתיע נעגונ נעבאיבעז נאך אונז א*ן
 פאאופםאמד אוכזער איבערצ״נוננ און

 שםײנןר דעם אויוי אױפצובױעז ױניאז
נעותז. אםאא איז זי װי

 ראם נןדענתם נאכאמאא, ברידער,
a איז-םיט ױניאן״ איתר בוים .איהר r t 
 אײנזאחלימ איצט וחנם איחר וואס נעאט
 איתר פארנעסרעז tw5yn איחר וועט
 םױזענטינר אנחזרע פון אאמ די איז ראנע

קאאו?םאמר.

 באאי שוין אח סאי ערשסאר דער
 יור־ ארבייםער אײנצינ¥ר דער — דא

 ׳V נאגייסנמחמ דארא וועאמנר טוב,
 ’ ארבײטןר־ותאם. דער פון הערמר

 ד פיתאען זיד דארא ארנייטער דער
 ר טאנ חנם אין באםר״ם. וױ• מאג

p 1 וױדסוע צר nי_יט n באוויימז 
סאכם םאראײניגמ די נאיעבאםים

a n  p« JM w n y o ” n v  T n
n r t r  w ארבייםאר tnyt, דאם 

 w aw שםיא, זײן זאלאן שייער
ר סםריימ מ ג  •אראייניגםצ יו

*b v j t  P דארזי סאנ m - .
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םײנונגען
אןן טרײד־ װענען

דרײצעהן און עלח מבח
:רעדאקטאר ותרםער
 ^וין האמיטעס״זײנען אונזערע *לע

 אן םיר םאננען יעצס און ן אינסטאלירט
 אונ־ סאר ארבײט סאגסםרותטיװע ̂ןט צו
 םארכ^ײ אבער איז !ארגאניזאצת יזע
 א באארד עקז. דער אין אונז בײ •בע

 עיצעק־ די נאך םון ירומה א איבער סנםוך
 1929 יאהר דעם םאר באאםטע פון מאנס

 מעג־ געוחגן וועגינ׳סםענס װאאם עם ותן
 א אױזי אויסצוג^ײכעז םכסוך דיזען ליך

 אז זועג, םרײגדאיכען א\ן ברידעראיכען
v זאאען םיר m\ הארםאניע ארבײטעז 

 אונזער םון- כעסטען און װאױא םאר׳ן
v !ארגאדזאציע

 בײ אן געהט װאס סכםיך, דיזער
 מא־ דער צוױשען איז אאפאא, אין אונז

 .m דער םון םיגאריטעט און ^יטעט
̂ארד  םיט 13w.אגאן5ס דעם אונטער כ

u,אזוי געװארען איז נאמען דיזער און ״ 
 זואו און. מטעהט םען װאו אז ^ווצער

 םיט 13״ נאר ניט טע\ הערט געהט סען
 עם סינדער׳ןן וױ באװײזען צו אוז ״.11
 איד ײעא אגגעלעגענהײט, גאנצע די איז
̂־ זאגען און אפענהערציג גאנץ זײן  פא

 םון קיויים גאגצער דער דאס :נענדעס
 ניט און באגרינדעט ניט איז סכםוך ריזען

 איך שטים דערםאר און בארעכטיגט!
 םאיאריטעט דער מיט פאאהאמען אײן
 גע־ יעחגן אויף און רואיגב יעדעד אויף
 דעם געהאם איר האב אנדפר און ביט.

 האנדצונג, מײן אין צוױיםעא מלעגסטען
 מעםבערשיי אעצטעז דעם בײ *נער איז

 10 דער װאו האא, װעבסטער אין םיטינג
 דיםקױ איז סטרײק־טעמס ראלארדינער

 און #רט די. זעהענדיג :עװארען, טירט
 דער םון םעממנרס אײניגע װי װײזע

 ?&טעאוננ א גענוםעז האמנן םינאדיטעט
 צוױים־ םײנע זײנעז םדאנע, דיזער אין
*װאונדען, ̂ען  םיטינג דיזער זױי* פא̂ר

 שטע־ מײן דאס איבערצײגט םיר האט
 דעם אין סאעציעא גערעכטע, א איז צוננ

 װעה נימ האט מיר ! טאטענט איצטיגען
 אג״ נאר און ה^וראװיץ בר. װען געםאן
 בײ אבסטרוהציעס ;עםאכט האבעז דע,*ע
 גע־ ניט אויך האט םיר םיםינג. דיזען
 געהאאטעז האט קעאבורג בר. װען ארט
 װען אבער רעדע. פאטריאטײטע זײן
 בענדער, בר. רײדען געהערט האב איך

 דאס האט — קי^נער און אםיסאאױסקי
איבעררא?זט. און דיסאפאינטעט םיך

 געװיסען א באזיצען װאס מעניטען,
 בא־ זואס םענ^ען, ;אינטעיליגענץ גראד
 אויף איגאגיזאציאנס־פעדױגקײט זיצען
 ארעטענ־ װאס םעג^ען, ;געביט יערעז
דערס צוקינפטיגע די זײז צו רירעז  ב̂י

 מענשען דיזע םון — ױגיאז אונזער פון
 אנדערש. עיעס גאר ערװארטעט איך האב
 זײ^זאבען וואט וױכטיג ניט ס׳איז וױיא

 װיכטיג געווען אבער איז עס ;נערעדט
 צום גערעדט! האבען זײ ײעםען םאר

̂אען םיטינג דיזעז בײ וועז איצ,בײש  ז
 װאס כמנשען םארשײדענע זײן נעותן

 ;ארגאניזאציע אונזעד צו ניט באאאננען
 נא״ וועניג זײנעז װאס מעניטעז,

 ;אנגעאעגעגהייטען אוגזערע אין קאנט
 איבערהויאט םארשטעהען װאס םענעען,

 — זיך, האנדעלט עס װאס איבער ניט
 צו שעהן זעהר איז סענשעז אזעאכע םאר

 מענ־ פאר רײדען צו אבער ;אפעלי־ען
 דורכגע- איצעס האבען װאס אײגעגע, עעז

 אאטױוען ׳ די םא^םעהען װאס *עבט,
 םאר ײ- םואװ... א^יםימען יעדען םון

 גע״ איז ײדען1 צו *זױ מענשען אזעאבע
! אונטאסטיש און אונאראהטיש פ״שוט װעז

 גאװען גיס איבארחױיט v* עס און
ו לאנייט י  •א״ אײן אין אוועסצועטעאזנן ז
 סאא־ דעם אונטקר געתרױודאטע פון זיציע

1םים 13״ גאן 1* • • v .
 אזעאכעס װ^ם זאחן ^וםיר יעצם

p פאסירם האט ir מון אסז.״בא»רד חנר 
.1928 יאהר דאם אץ ^ לאקאא

 קײן גים םייד וויך ווויב — ״ם5דעםא
̂יי- כדסםײק,  גא• ym חוף םיר ח^מן •

 םינאריםעט, א מיט מ*י#ריםעם א חאט
 באוואוסטוינ^ זאגען Dtp קעך איר זײז

Dip דאר טון קאצאנאן די fwr. באארד 
n* לערא%ז אױסמנוצמ האבעז a r n m
 יױן !יר^צעגט 10a גאגצע אוי*י חנכט
o ד*ד r *  rot גאגאנגעז n% נאזועחנ^יה 
*t ■־  m  jm *  *n

•ייגמ

 ניט זײנען ראקאיצ פון מעטבערס אקטיװע
 רויציג; דער מיט א״נםארשטאנדען געוועז

 באארד, עקז. פון מאיאייטעט דער פון
 !אונבאמערקט אװעק איועס איז דאך און
 פאסירט האבען עס װען דאן, אפילו און

 געװארפען פשוט זיך האבען װאס זאכען
 דערפון אויך מען האט אויגען די אין
געםאכט. ניט אי׳&ו קײן

אונ־ הורצמאז, בר. נעהמען װעא איך
 איך ביײפפיא. אצס מענעדזיטער, !ער

 דאס דעם, פון װײסט יעדער אז ׳דע:ק
 ?צאוקפא־ חגר פון היסטאריע דער אין

 אזעיצ־ פאסירט ניט נא^ האט ױניאן כער
 זאא מענעדז״ןער אאקאא אײן דאס כעס,

 געציטען און געצאהלט פייל אזוי האבען
 אונ־ געאיטעז האט קורצפאן יבר וױםיצ

 באארד עסז. םון םאיאריטעט דער טער
 פשוט איהם ס׳איז .1928 יאהר דעם אין

 דעם פון אװעק געה כאטיט אויסנעסיטעז,
 אבער איז טערםין. כדםעז איז אאסא̂י

 נים :עהט ער — עקשז אן קורצמאן בר.
< יענער װען װ

 געווען איז אייגענטליך װאם און
 ביצויז קודצמאן? בר. נעגען אױסצוזעצען

 געהאט ניט האט ער װאס איינציגע דאס
 !באארד עקז. דער אין מאיאריטעט קײן
 אנגע־ האט קורצםאן בר. אז יעצט, און

 פאר׳ן ארבייט גוטע טאן םאגגען
 טעמ־ די בײ פאפואער געװארען איז און

 ארויס־ עלעה^אנס דיזע םון איז און בערס
 עקזעק. אין פאיאריטעט א םיט געקומען
 געדארפט יעדער דאך װאלט — באארד

 — פאסירונג דיזער מיט צזפרידען זײן
 13 — װאס פאר נימ. וױיטער דאס טױג
...11 פיט

 פאך פראגע: די טאקע זיך ^טעיט
 זײן 1929 יאהר דאס עפעס זאל װאס

 װאס םאר ? 1928 יאהר דעם פון עמער
 הײגט און כשר דעסאאט געװען אלעס איז
 זאלעז װא־פ פ̂א און ? טריו* אאעס איז
 ״סאליד״ שטיפען פעגען ^לעגאטעז 11
? ניט 13 און

טיי־ צו יעצט איך זאג דערםאר און
 װארפט :םרײנד און קאלעגען ברידער, נע

 הריװדעס און סכסוכים אײערע• אװעק
 אנפאנ־ לאפיר צײם. אנדער אן אויף
 אונזער פא• הארםאני״פ ארבײטען צו גען

 זי־ װי כמנהר ביז איך און ארגאניזאציע,
 א צו קוטען נאר װעט עס װען אז כער,

 אונ־ פח לאכע די םארבעסערעז םון םראגע
 ניט איהר װעט ברידער־פיני^ערס, זערע
 װעט איהר גאר ,11 מיט 13 האבען בלויז

 םעכטינע און שטארקע א בויען העלםען
 טיטער־ אוגזער םיט ,25 גאנצע די האבען

 איז ארײנגערעכענם, קויםםאז, בר. םאן,
 לאקאל פון םממבערס אהטיװע די אםילו
מימדיגעז געבען.זײע• אײך װעלען  פאל̂־

 זודלען iJDfr.v אלע םיר און סופארט,
 פכטיגע און שטארשע א בויען העלםען
 אונ־ םאר -עטאלץ א זײן זאל װאס ױניאן

 :א;־ דעי פאד אױך או? מעםבערמיס זער
!באװעגונג אויבײמער צער

ל ע ק י י )ס י נ ו י p ם
.9 א. פון םעםבער עקז.

 צו װײטער זיך פארפליכטען םיר
 פארא־ ױגיאן אונזעד אויפבויען העאפעז

 צוזא־ אאע םיר אום פינאנציעל און לי׳ט
 און יפטארקע א האבען װידער זאלען פען

ױניאן. קלאװדטאכער פעכטיגע

אוח די זאא לעבעז לאננ  דרעס און ̂ק
!ױגיאן פאבער

 אינטעדגע׳צאגאל די זאל לעבען יא;ג
!יוניאן װאידקערס גארפענט לײדיס

 ארנײטער גאנצע די זאא אעבען לא:ג
!באװעגונג

 חשאזעף און שער פון ארבײםער
 טשערמאן ׳נעש העררי
 איזי ;2 אאקאל םיגעל, לואיים

גרינ• דוד ;2 לאקאל קאםעסקי,
לא• וריגער, ב. ; 9 לאסאל כױם,

קאמיטע. — 9 קאל

רעזאלוציע.
 אין «מער םון ארבײטער די םיר,
 טע25 וועםם 28 שא■, הלאו? דזמאזעוי

 שאי־םיםיננ א בײ סארזאמעאט םטייט,
 1אי ,1929 *■ריל, טען2 דעם דינםטאנ,

 טע25 איםט 130 ױדאן, דער םון אפים
 רעזאלואיע: םאלנענדע tv נעסען סטדים,

 אונזער tv אנבאטראכט אין נעםענדינ
 רײ־ פעליסס ברודער אײדזשענם ניזגעס

 םיר םענליכעם אלעם נעטאן האט חען
 דיוען איז אעבען א םאכען מ;ען ?■יאען
ױן שאי,

*ונ־ tv אנבאטראנט אין געםענדינ
 נעש, העךי ברודער שאי־טשערםאן, זעד

 ענערניע און צײם t״t ;עצייםפעם חאם
 אונזמר 1םי בעםטען און וואהצ דעם ■אר

tv ,a w 1«אלע סאנדישאנם ױניאז די 
onvT װערען, א»נעהים

 ירעיענ־ םיר tv באשלא׳םען עס זײ
 אײ״ במנןם רעם רייחען, ברודער טירע)

 שא■־ דמם x« בתדאר און דזשענם,
tvsTyvv, חסענםען. ווארטמולע םים•

t״h «ט ױי w ,באשלאםען tv מר
a אונחןר װאם באנד w נ׳ײייפם חאט 

T בײ n מיןן, איג^רנעטאגאצ H»t י
yayavNiynv( חןו• *ו וחסדאן ynroJH t•

DTytnHftt m צײדיט שאנאצ p s t v i יינ־

 פח םוןטימײטם־טדכם עהרליכערזי
2 אפערײט«רס_לאק«ל

סענעדזשער־סעקרעטער בענדזשאםיין.קאפלאן,

(שלוס)
 אונזער פון קאנװענש^ון אעצטע די

 אװעס״ אונז בײ האט איגטערנעשאנאל
̂ן די צײט. םיל זעהר געגופען  עלעקש

 קאנוועגשאן דער צו דעלעגאטען פאר
 צוױשען רײבוגגען סך א געשאםעז האט

 איז אורזאכע די און מעםבערס אונזערע
 אונזער באסאנט. אלעםען זיכער אײך

 געװעזענע די דאם געװאוסט האט לאקאל
 שטי־ דער מיט ,17 לאקאל פון םיטגאידער

 דעאעגא־ צאד,ל גרויסע א :אך םון צע
 זיכער וועאען לאקאלען, אגדערע םון טען

 טשאר־ א דאם רעזאלוציע א פארשאאנען
 אפ־ דעם װערען צוריקגעגעבען זאא טער

 געפיהאט האבעז מיר אאלןאא. געשאםטען
 אאטע אן איז םראגע 17 אאהאא די דאס
 בײ פראגע אגגעװעהטאנטע אן זעהר און

 נע־ האבען סיר אזן פעפבערס, אונזערע
 צו אנשטדעננונגען אאע פאכען טרײעט
 אאקאא, אוגזעד םון דעאעגאציע א האבעז
 שטאנד־ דעם םארטײדיגען זאא װעאכע
 אוג־ איז אדםיניסטראציע דער םון פונהט
 מוזען פיר הײסט, דאס םעםבערס. זערע
 טיר זײנען םאא דעם אין אז זײן פודה

 דעאעגא־ אײער ערפאאגרײך. געװען ניט
 קאנװענשאן דער ביי האט װעאכע ציע,
 גע־ קאםיטע, ױריסריקציע דער בײ און

 גערעכ־ אונזער פארטײריגען צו קעפפט
 אא־ םאראייניגטעז א פאר םאראאנג טעז
 אלעס געטאן האט אפדײטארס, פון האל

 קאנװענשאן די געקענט. האט זי װאס
 האםײ א אפאיגטעז צו באשאאסען האט

 דער פון םארטרעטער א און 4 פון טע
 און אײבאד, אװ פעדעדײשאן אפעריקען

 אונטעדזוכונג אן פאבעז זאא קאםיטע די
 פעסט־ און יארק נױ אין טרײד סאאוק אין

 בארעכטי־ א דא איז עס אױב שטעלען
פאבער. ריפ-;ר פון אאקאא א פאר גו;נ

 יארה נױ איז געװען איז רןאפיטע די
 און אויסםארשונגען איהרצ געמאכט און

 םרא־ דער איבער פארהערען געהאט אויך
 אי־ געװען װאאט עס אז גאױב איך גע.

 אײער דאם באריכטען צו יעצט בעריג
 עקז. דער םיט צוזאפעז םענעדזשער

 פעגאיכעס אלעס געטאן האבען באארד
 ציפערען דורך סײ באװײזע, צוצושטעאען

•̂  פון נארפענטס ברענגען דורך סײ או
 שיקען דורך סײ און שעפער םארשײדעגע

 ספע״ דעד איבערצײגען צו אום קאמיטעס
 סײז ניטא איז עס דאס קאםיטע, <טעא

 פאנאנדערטייאוננ די םאר בארעכטיגונג
אאקאל. אונזער םון

 א געשיקט האט באארד עיןז. אונזער
 באארד עגןז. גענעראא דער צו קאפיטע

 פאנאנדעדטײאונג די דאס פאראאנגט און
 װערען אפנעאעגט זאא אאהאא אונזער םון
 דער םון האנוחונשאן נעהסטער דער ביז

 קע״ זאאען פיד אז און איגטערנעשאנאא
 דער צו טענות אונזערע םאראענען נען

 בא־ װעט דארטען װאס און סאגווענשאן,
 די בינדעגד. זײן זאא װערען שאאסען
 געענט־ אוגז האט באארד עסז. גענעראא

 דעם אפהאאטען גיט סצנעז זײ דאס םערט
 װײא קאםיטע, סיעשעא דער םון באשאוס

 בײ געװארען אפאיגטעש איז קאמיטע די
 װע־ פאאגאיה האנווענשאן, אעצטער דער
 זײ באשאוס. זײער דורכםיהרען זײ אען

 זײ דאס איגפארםירס אויך אונז האבען
 םון תאםיטע א באשטיםט שױן האבען

 דעם דורכצופיהר^ן קערפערשאםט דער
באשאוס.

 דערמאנצן צו איבמריג אויך איז עס
n צואיב דאס p אונז בײ זײנען פראגע 

 איגע״ םיטינגעז מעםבער דזשענצראא 2
 םאר־ אוגז האם עס און גצװאמז, בראכען
 איז צרות #יא זעחר שאפט

 חא• פראגען וײ צו שםעאוגג אונזער -
 געכמכט האאר מאא runnyo מיר בען

ך און םעםבערס אוגזערע ױ פאר י

 דזשעגע־אא די װען אבער טער־פרעסע.
 אז אינםארמירט אוגז האם באאיד עסז.
 דורכ־ םון ארבײט דער צו צו טרעטעז זײ

 *זײענ•״םיר האבען באשלוס, דעם פיהרען
 איגײ דער םון םיטגאידער אאיאאע דיג

 אוגטערװאר״ געפוזט זיך טערגעשאנאא,
 גע־ האבען מיר און באשאוס, דעם םען

 אי־ נאך װעט עס און יעצט ביז טרײעט
 ?וםענדעױ דער פאר גענונ בערבאײבען

 רא־ די אין טו־ייען, צו אדמיגיסטראציע
 פאי־היטען זעי׳ז ױניאן^צו אונזער פון פען
 איז לאקאא אונזער פון אינטערעסען די

 םיז םאנאדערטײלוגג די אז זעהן אויך
 וױגצעער װא־ס אןנז זאא אאקאא אונזער

אנריהרען.
 פיד דאס באװאיסט זיכער איז אײך

 אדבײט דעי־ פיט אפגענעבען זיך האבען
 האבען מיר נאי אאקאא א אאס נאר ניט

 צו פענאיר, וױפיא בײגעטראנען, אויך
 אינטער־ אונזער םון אונטערנעםוגג יעדער

 באארד דזשא^נט אוגזער p* נעשאנאא
געביט. יעדען אוין*

 דראיװ דעם אין אעצטעגס האםןן טיר
 אינםער• דער םאר באנדס םארקויםעז צו

 םױ דער םאר באנדס געקויפט נעשאנאא
 האםען pat דאאעו/ טויזענד 5 םון מע

 היאף רער םיט דרײװ, ־םון ע:ח[ ביז׳ן
 קױפען צו־סענען פעםבערס, אונזערע םון

 :אך לעגאיך אויב און סוםע אזא נאך
םעהר.

 צד פארםעהאט ניט אויך האבען םיר
צו דאקומענט געשריבענעם א צושטעאען

 אנ־ איהר און באארד עקז. גענעראא
 אוגזער אין צושטענדע די אױף געצײגט

 צאהא א געפאכט אויד און אינדוסטריע
 גע־ װאאטען װעאכע רעהאפענדאציעס,

̂ם װערעז געטאז דארפט  םארשענע־ צו. א
 ױדאן, אונזער פארשטארקערען און רען
 אונ־ אין צושטעגדע די פארבעסערען און
 פעכיסןרס אוגזערע אז אזוי טרײד זער

 זיך ץםאױ אעבעז א פאכען ?ענעז זאאען
פאםיאיעס. זײערע און

 באדאגסען איך װיא אעצט אוים׳ס
d פאר מעסבערס אונזעדע p צוסרויען 

 דער האבען זײ װאס האאפעראציע, און
 אעצטען נעשאנסען מיר און באארד עתז.

 אונזערע דאס האפען װיא איך און יאהר,
 ארײנ־ דער פיטהעאפען װעאען םעפבערס
 איהר אין אדפיניסטראציע קופענדעד

 איבערגעבענהײט מעהד נאך מיט ארבײט
 שטארקעז א םאר אנטשאאסעגהײט און

 איג־ שטארקע א םאד אאהאא, אפרײטארס
 צו בכח זײן זאא װעאכע טעדנעשאנאא,

 קא;״ די םארבעסערען און פארטרעטען
פעםבערם. אונזערע םון דישאנס

!ארבײט צױדער אאע ברידער,

 אפאזיציאנם העלפען ®אד
 פון אױםגעשלאםען ױניאנס

לײבאר און טרײד טאראנטאר
לןאונםיל.

 כיעגעדזשער דער הירשנער, י־ודעד
T םון n שדייבש ױגיאז, םאראנםא׳ר 

 1טע4 תם דאנערשטאנ, םארינען tv אונז,
J 'tbv, סאונ־ לייבאר את טרי״ד דער האט 

 t, אוי־םנעשלאםען טאראנטא אי] םיצ
”8Typ פעםערן רער םון דעלענאטען o • 

פיל טעקדאנאלר דזשעק :ױניאן  tvb או̂ן
 יוניא! א»אזיצ'אנס די אונטערשטיצען

”t םון tv  > n 'j T n.
T n באשצום r v נעװא* אננענוםען 

t n ״3 און שטיםען 17 נענען 87 ם 'םr 
 1¥האנ סאםוניםנמן אויםנעשצאסענע

a נאייר n  atv^Tva .האל
T י n m 'p  TntT3 אייה אונז שו־ײבט 

o n  rvTo tv אם« T n טא• אין טמאן
w i v t נעװעז איו Tnyt ,̂ן שיזייר  צאחל

n »־ס1נ»סג a n  i n 
^ ע וואם ט
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לם עדיטאריע
 עקזעוןוטיװע גענעראל

 פארהאנדעלט באאדד
פדאגען. וױכטיגע

»1

r& t

 אנפאננ זיך האט שלעזיננער •רעזידענט
 האט און יארק נױ אין אוםגעקערט װאך

 געזונט זײן אפים. גענעראל דעם באזוכט
 איז ער אז בעםער, וױיט אזױ אויף איז

 די אויןז פארזיצער אלם געװען אנװעזענד
 אפנעהאלטען איצט װערען װאם באארד, עקזעקוטיװ נענעראל פון זיצונגען

 די און ב. ע. ג. דעם פון םיטינג ®ערםעל־יעחרליכער דער יארק. נױ אין
 אםאםיאײשאנם דזשאבערם און םאגופעקטשורערם די םיט פארחאנדלונגען

 •רעזידענט אז ערװארםוננ, דער אין געװארען אפגעצױגען םפעציעל זײנען
געזונט. בעםטען כײם זײן װידער גיכען אין װעט שלעזינגער

 »ון איז באארד עקזעקוםױו גענעראל פון צוזאםענפאהר איצםייגער דער
 אינטער־ דער פון טיטגלידער אלע פאר װיכםיגקײם אױסערגעװײנליבער

 װאם פראכלעםען די צוליב קלאוקםאכער די פאר םפעציעל און נעשאנאל
 אינ־ קלאוק דער אין װערען געלײזט םאנאםען פאר נעקםםע די אין םוזען

 טאנ־ דעם אויף םראנען װיכטיגםטע די פון אײנע יארק. נױ אין דוםטריע
 נארםאלע און פרידען פארזיכערען צו אזױ װי איז, ב. ע. ג. פון ארדנוננ

זאגען, צו איגערינ איז עם אינדוסטריע. אין-דער באדינגונגען ארבײטם
 אוטנעדולד םיט םען ערװארט אינטערנעשאנאל דער םון קרײזען אלע אין אז

 פון שװערפונקט דער זיצונגען. די אויף דיםקוםיעם די פון אױםנאע דעם
 םרידליכען א צו קוםען קענען ניט װעם טען װיבאלד אז איז, פראגע דער

 באארד עקזעקוטיװ נענעראל דער םוז אסאסיאײשאנם, די םיט אויסגלײך .
 פאר באװעגוננ איצטיגער דער אין דירעקטיװען די נעכען צו צוגענרײם זיין ־

 אז אנטשלאםען, פעסט םען איז קרײזען ױניאן אץ םטרײק. גענעראל א
אינ־ דער אין לאגע קראנקהאפטער איצםיגער דער צו םוף א נעםען םוז עם

 ארכײטס- נארמאלע נעזונטע, װערען אײננעפיחרט םוזען עם דוםםריע. ;
באדינגונגען. •

דער חאם םטרײק, א פאר צונרײםונגעז די פון רעדט םעןי ווען און
 פון אויפגאכע די ערשטענם, :יראבלעם פילזײםינע א זיך פאר ב. ע. נ.

 יארק; נױ אין ארבײםער ריפער און סקוירט קלאוק, אלע םאכיליזירען
 טאראלע די ארגאניזירען און צונױפנעםען פון נויםװענדיגקײם די צװײםענם,

 לא־ איהרע אלע און אינםערנעשאנאל חןר פון קרעפטען םינאנציץלע און
 און םיטנעפיחל די נעװינען צו נויטינ איז דריםענס, לאנד; אין קאלען

 ארבײטער דער פון םיילען אלע פון קאטןש דעם אין םיטוױרקונג םםשות׳דינע
 עםענט־ די אויםקלערען צו קאםפײן א זיך פאדערט פערטענם, ;באװענונג

 אנ• ;אינדוםםריע דער אין צושטאנד קלענליכען דעם װענען • םיינונג ליכע
 צוריק- װערען פלעגער םרידענם אינטערנעשאנאל׳ם דער װי אזוי אז וױיזען,

םטרײק גענעראל א — אױםװאהל אײן נאר ױגיאן דער נלײבט געוױזען,
 אמם־ זײנען באארד עקזעקוטיװ גענעראל פון םיטנלידער אלע פאקטיש,

 םון ברען איז געװען איז אײנצינער יעדער פיהרער. םטרײק געפרואװטע
 באקאנטשאפט און ערפאחרונג געפאדערטע די חאם און סטרײק נענעראל

 וועט פראגע נאנצע די אט אז זיכער, זײן םען םענ דערפאר לאגע. חןר םים
 בא־ דער און שטאנדפונקט. יעדען פון װערען באטראכט זיצוגנען די אויף
 ששױס שטארקען א געבען ארגאניזיר־קאםפײן דעם װעט כ. ע. נ. פח שלום

פארווערטס. -
 גענעראל דעם םיט םיםװירפען זײט זײער פון םיםנלידער די זאלען
 איז אינטערנעשאנאל דער פון כאאםםע די םים און כאארד עקזעקוםיװ

ײ שענקען םוט,און צוגעכען חענט, זייערע שםארקען אױפגאכע, דיזער  דעם ז
 יעדער זאל זאך. הויפט די איז םםרייק פאר׳ן אםוניציע די צוטרױ. גרעםסען
אןזיין םיטנליך  ניט םעקב דאלארדינען צעהן דעם אחצוםראנען פליכם ם
ױ שפעםער אפריל. טען15 דעם ו

פאר• אױפנעםעןי כאארד עקזעקוטיװ גענעראל דעד וועם דעם, אויםער
 אינ־ דער אמ צװײגעז אנדערע פץ צושםאגד דעם איכער באריעםעז שיידענע ■-

 שטעדט אנדערע אין לאקאלען פארשײחגנע פץ אױםזיכםען די און חםםריע
 באםםאז פילאדעלפיע. פון פארטרעטער זיצונגען די אויף אנוועזדנד ױמען עס

 אום־ די םים כאקאנט גענוי זײנען װעלכע שיקאגא. קללוולאנד, טאראנטא.
י P■ טעםיגקײם דער םים און שטענדען  ווע- שטעדט טייל אץ לײקאלעז• י

 קאםיימם ווערען אנדערע אץ ;ארגאניזיר־קאםפײנם אנגעפיחרט שוין רען
 דער םעזאז. קוםענדינען דעם פוץ אנפאגנ צונענרײטיפאר׳ן אח נעילאנם
ץ זאבעו וועט• באארד עקזעהוםיװ גענעראל  באריכטעז די וועגען ווארם יי

 םו םיםניס באשטיטטע זיך װיחעז דארם און דא פלענער. לאקאלע און
ז אױפ^בי^- ^ ו  כאארד עקזעקוםיװ נענעראי פון רחאגײעגעזאפ ך ו

 זיד װעט עם און באנײםםערוננ און םוס פרישעז צונעבען לאקאלען אזעלכע
 אנשםרענ- גענענזײםיגע »ון איםיםמם גרעסערער א באשאפען ארום אזױ

עז גונגען ם רגיי א צי פ חער■ אם^ינער איחר צו אמטעתעשאנאל די ^

צײם־ אפיציעלע די צו זץ־ באציט
ױ אינםערגעשאנאל. דער פון  םאמת כרודער חאט באװאוםט, ו

פת ^־עסקאםיטע די און רעדאקטאר, אלם רעױננירט עצטעגטל דעױש
j W W j gע ױד חאס ממןרד ״ ענ S ע5ל» דער »יז טראכ^^י

דעם רעאתאניזירען װעגען רעקאםענדאציעם און ■לעגעו־ פארלענעז וועם

 אנשטרענ יעדע טאכ<ח באאררד עקזעקוטיװ גענעראל דער ,־ועט צונעםערען,
 דיגןזי צײטוננען אפיציעלע די זאלען צוקונפט נאחענםער דער אין אז גוננ,
 אוין• אםת׳ע אלם אינטערנעשאנאל דער פון םיטגלידערשאפט גאנצער דןןר

קדאלען• קלערונגס
 פראגצ די אויפגעםען אױך װעט נאארד עקזעקוטיװ גענעראל דער

 טאנופעס- די םיט אויםגלײר דעם נאך באלד קאנװענשאן א פאררופען װעגען
 דעם פון םיטגליחןר די צו םאניפעסט דעם אין יארק. נױ אין טשורערם

 פאר• װעט קאנװענשאן א אז נעװארען, דערםאנט איז דעצעםכער טען12
י געכעז און נאאםטע גענעראל־ ערװעחלען צו װערען רופען  א יאקמיעז י

 ■ראבלעמען און ■אליםים די װענען ארויםצוזאגען זיך געלעגענחײט
. ױניאן. דער

פון

 דער װענען װארט »
ארבײט. צוגרײטונגס

עקזע• געגעראל פון זיצונגען די נאך גלײך
 אנפאננעו װידער זין־ דארפען באארד קוטױו

 פון פארשםעחער די םיט פארהאנדלונגען די
 יארקער נױ די אין םאנופעקטשורערם. די

 געשפאנטער טיט קאנפערענצען די פון אויםנאנג דעם םען ערװארט לאקאלען
 ווי װײניגער ניט םאסען, די אז װיכםיג, זעחר איז עם אויפםערקזאטקײט.

 אײנער יעדער• זאל טעםיגקײט. זײער אפשטעלען ניט זאלען פיהרער, די
 םאנו• די טיט אגריםענםם די װען ױני, ט;ין1 דעם םאר גרײט זיך האלטעז

 װי םיטנלידער, םעחר װאם זאלען דערװײל אוים. נעחען פעסטשורערם
 ניט־ די דערגרײכען חעלפען קאםפײן; דעם אין חעלפען םענליך, װײט

 ארנאניזא־ דער אין צולעגען האנט א אײנער יעדער זאל שעפער. ױניאן
ארכײט. ציאנס

 עס אז אויםנאבען, פריהעריגע די אין געװארען דערםאנט שוין איז עם
 באדינגונגען ארכײטם ױשר׳דיגע אױםצואװירקען ליבער ױניאן דער פאר איז

 װארום איין, נים םיר זעחען גערעדט, טענשליך װעג. פרידליכען א אויף
 יושר םיט ווערען געלײזט ניט קאנפערענצען די בײ זאל פראגע ארגײטער די

 זאלען ארבײםער די װארום אורזאך, קײן ניטא איז עם גערעכטיגקײם. און
 פאר רוח־ציים און פארדינםטען פון טיניםום דעם טים װערען געזיכעדט ניט

 קאנ• די פון אויםנאנג אזא איז לײדער, שעפער. די אין חארעװאניע זײער
זיכער. ניט פערענצען

 פארבארײט זײן םאכער םקוירט און קלאוק אלע םוזען דערפאר און
 צו אויפפאדערען ױי װעם ױניאן די װען םאםענט, ■םיכאלאגישען דעם פאר

 אויסדויער האלטוננ, םאלידארישער שעהנער, צו קאםף, אין אײניגקײט
 פלעגען םעלות גלענצענדע די אט לאיאליטעם. פולשטענדיגע און קראפט

 ניט קײנער זאל ארויםװײזען. יאהרען אלע לײם ױניאן אלם קלאוקםאכער די
 זײנע פארראטען ניט םינדעםטע דאס אויף קײנער זאל !בלל פון אפשטעהן
םאםענט! איצטיגען דעם אין כרידער און שװעסטער

ט פריהלינג  נערג כלויע די אין חויז ױױטי קאאפעראטױוע אונזער ציי
ן ני ״י  אן חויבען — גופא װערטער די — פענסילװײניא פוז הױן יטיו
פון םויזענםער פון אויערען די אין םוזיק װי קלינגען 1

 װערט הױז ױדםי פרײנם. און טיטנלידער אונזערע
 אר• די פון בענעפיט דעם פאר זומער־פלאץ בעםערער און שעהנערער א איץ

 אנדערע םון פרויען און םענער םאר און אינדוםטריע אונזער אין בײטער
 קןןן םען באקאנם. װאויל זײנען הויז ױניטי פון םעלות נוטע די ױניאנס.

 צעחנדליגער די •רײזען. געטעםינטע זעהר םאר נעזונם םיל צונעםען דארט
 װאקײשאנס זייערע פארכראבט דארם האבען װאם מענשען, ױנמו טויזענטער

 קענען ױױםי, אין בלאזען װאם װינטעלאך דערקװיקענדע קיהלע, די אונטער
 זכרוטת די פארלירען אדער צײםען, אנגענעםע די םארגטםען ניט קײנםאל

 ױניםי, אין אוםגעבונג נאטור דער םץ און היםלען בלױע לױטערע, די םון
אינםפיראציע• אן אײנפאך איז װאם

 צו דארט נעטט םען אז וױיםען, ױױטי אין נעווען זײנען װאם אלע די
 דעד פון שפייזען, נעשםאקפולע גוםע, די םון ערשםענם, :געזונט דאפעלט
 סאניםאחן די פון אץ זיך באדען און שװיםען צום אזערא כרײטער לאנגער,

 זעלםענעם א םאל אלע דארט םען געניםם צװײטענם, ;אײנריכטונגען הױז
 פון פארוואלםוע די חאם יאהרען לעצטע די פאר פארנענינען. גײםטיגען

 םייל װיכםינען ׳א םאר צייטפארטרײב' גײםטינען דעם געםאכט חויז װניטי
 און םיטנלידער װאם ניט, װאונדער קײן איז דערםאר פראגראם. איהר פון

 פאן זוםער. אלע װידער, און װידער װאקײשאן אויף אהין פאהרען פרײנט
/ פאראן. ניט פלאץ בעםערער קײן װירקליך איז םענשען ארבײטם

 אץ אײננעכאקען אזוי געווארען םענשען םך א איז הויז ױניטי
 םון אײנע איז יאחרען צװײ לעצטע די פון װינטער דעם אין אז הארצען,

 כא• נױטינע די םים געװארען אויםגעשםאטעט נעבײדעם גרויםע איהרע
 נעםט, צאחל נרעםערע א אלץ םאר אםעז געווען איז און קװעמליכקײטען

 בויטער די צװישען שטענען און װעגען איחרע אין פארליבט זײנען װאם
איז ױניםי ארום. שטח נאנצען דעם אין און סביבה זעלטענער דער אץ און

 פריחלינג דער יאהר הײנטיגען איז אט און יאהר. נאנצען א אפען איצט
׳ םאל. אלע װי פריהער אנגעקוםען

 ױ וױיל םאחן״ דער אין ארײן שטארק זײנען װאקײשאנם ®ייהלינג
 געזוגט. םעחר צו נים אץ פרישער און שעהנער איז פריהלינג אין נאטור

 נאטור םוטער די אפריל. טאנאם סוף אין פםח געפאלט אהר גען נם ה
 זײער אין זיין דאן װעלען פראכט, םיט איהר באקליידט װאם זון ד און

 שםראזד װי#לעט און לופם פרישע אויםטײלען װעלען ; בעטטער.שטיםונג
̂וואם  נעױועד דאם כאלעכען אץ טוםקולען און גלידער די דערפרי״ימ לען

י ושםלם• ם  אײגענארםיגען אן טראגען װעלען וועלדלאך און בוים״ןך י
 א ױין וועט אוםגענעגד דעם ®יז לאנדשאפם די ^נט^• גרנעם פרש

 ווענימ חןרטאנען זועלען ריחות פריחלמנ זיםע די אנ״קיקעז. גען ®ארגענ
 אידײמ זײ ווען ■םח, פץ םיםכאל א — פרײהײט און האוקם וועגען נעכור®׳

געװארען. כאמריים שקלאפערײ םון ז א ראסע

ררוו®« די מ  צאל חינשע א אױפצונעמןון זיך גרײםען הויז יוניטי פון «י
װאקיימאן רענולערע אויף קוםען דועלעז ײא? »11? “

W-

אױך

םטעף. רעייקײןאם

 אמטער־ דער «ןצייטשו
פון ®ײיען יײע

אחיםצוקוםען. איטשטאנד ױך פיחלען װאם פרײנט און ^אלעטיטגלימר
עןזכעי מגי א וח^עז י  **“ עם חאלט פארזאםעלטענעטט. די פץ טייל יייז

. T: ' באצײםענם. זיך רעניסםרירט אץ נעדאנק
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n» u rw n ״ ' י ״
apn  a g s j B 'i t i t e אוו

---------a r o s

ױי •1
.׳ » ״■■,, ny \ K, , y. . ♦ i s •«. ־ * ־ ;. t ׳•* j ־־ ד ׳ ;; * * ** ̂ י   ̂?y/■ • י * < '_ י  ** » . i • ״* .

טיג ב ס ־ רע : i גע J760 >7י ער ט12 .3א1

פדאבלעמעשיהאגא
^קאי)4' #יט#י?יע:ישען אן װעגען םראגע דער (צו

̂יקאגא. וױים, א. מון

 אונ־ פון פילע אז געוױס, װײם איך
 לע־ װעצען םעםבערם ׳עיסאגא׳ר ערעז

 אר־ ד^וזינען דעם פון סענעא ד^ס זענדיג
 װי םיר, אוי^ םאמואונדערען זיך םיסעל
̂נב איך װאס עם חוםט ם ה צי  גענד ^ו

 אן םון םראגע דער איבער ^רײבען מען
ײ אאקאא? איטאאיעגי^ען  מיו װעאען ז

 בײז־ האב איך אז באשואדיגען טסתמא
 אן ארײנגערעכענט :עװאאט םיט וױאיג
 ^יקא־ דער םון טעטיגקט דער אין אי^ו
 אײגעגטאיך האט װעלכע ױניאן, ג^׳ר
 איצ־ דעם אין םראבאעםען איהרע םיט

טאן. צו גארניט םאמענט טיגען
 אנ־ םון גאײךי דא דעריבער איך װיא

 אװעקשטעלען דעם אין אז זאגען, םאנג
 טאג־ארד־ דעם אויף םראגע דאזיגע די

 נאך ^ואדיג. ניט אבסאאוט איך בין נוגג
 אז םארדאכט א זאנאר האב איך מעהר,

 צאהל גרויסע גאנץ א נאר איך־ נאר ניט
 ׳&יקאגא׳ער די םון םעמבערט די םון

 צאהיצ גרעםטע די אײניטאיםיציו ױניאן
 -8א איטא^יעני^ער םון סעםבערם מניאן

 װאס ׳מואדיג ניט נאר זײגען שטאמוגנ,
 איהר אין יעצט איז םראגע דאזיגע די

 געװארען, אװעקגע^טע^ט פארנעם םואען
 מױ ניט װיאען אדער װיאען םיר צי און
דיםקוטייען. זי סיר זען

 נויטװענדיגהײטען רי זײנען װאס
 אא־ איטאאיענײטען באזונדעדען א פאר
 װעט נוצען װעאכען לטיהאגא? אין קאא
 אינדוס־ דעם םאר האבען ̂אקאא אזא

יטיהאגא? אין מארהעט טריע
 לא־ אלע אין דא זײנען געגענװערטיג

 באארד דזיטאינט יפיסאנא דער םון האאען
 םון םרױעז און םעגער 120 אוננעםעהר

 װעאכע פון אפיפטאמונג, איטאאיענילטער
 רע־ האנעז זיך װאאט לאקאל נײער דער

 פיעם־ הונדערט זײגען 120 םון הרוטירעז.
 םיער אדער דרײ ,59 לאקאא םון בערס

 איבערי־ די און ,5 אאקאא אין סעמבערס
 18 אאלןאא צוױיטען םארטײאט זײנען גע
 אין און 81 אאקאא איז .100 אאקאא אזן

 אי־ קײז איבערהױפט זײנעז 54 אאסאא
ניטא. טאאיענער

 איטאיליענײ 120 די אאזא, װאאטען,
 אוננע־ םארטײאט געװען פעמבערם עע

 װאאט אאקאאען, אאע צוױ^״ען גאײך םעהר
 דערםאד אז ארגוםענטירעז, געקאנט מען

 םארלטװינ־ א איבעראא ביאדעז זײ װײא
 םארטרע־ זײער חאן מינדערהײט דענדע

 קומעז ניט ױניאז דער אין טעריעאםט
 אאזא, גרופע, נרויסע א אױסדרוה. צום

 נאציאגאאער דורך זיך םיהאט װעאכע
 םארבונ־ א:א:דער מיט אנגעהעריגקײט

 םאיכטעץ גאײכע די אויך טראגט און דען
 דארף א^ סוז ױניאן, דער גענענאיבער

 ארגאגײ די אין םארטרעטוננ איהר האבען
זאציאנס־קערפער^אפטען.

 פאײ די אבער איז גאיקאיכערװײזע
 די םון הונדערט גאנצע אז אזוי, טײאונג

 זײנען םעםבערס איטאאיענײטע די םון 120
 אאקאא, אײז איז האנצענטרירט נראדע

ײ ביאדען דארטעז און ,59 אאקאא איז  ז
 נאנצער דער םון םינפטעא א װי מעהר

 א דא איז עס אאזא, אויב, םעםבערשיפ.
 זי װאאט םארטרעטוגג, א םאר דראע

 אויס־ צום סומען גוט נאגץ געקאנט דאך
 א דא איז עס אויב .59 אאקאא אין דרוק

 װעאכע מעמבערם, איטאאיענײעע גרופע
 ױניאךאקטױױטעט, צו אזױ זיך רײסען
 .59 אאהאא אין גראדע דאך זי װאאט

 נרעס־ די סאנצענטרירט זײנען עס װאו
 נאציאנס־אגגעהע־ זײערע עון צאהא טע

 גע- געהאגט באדען ריכטמען דעם ריגע,
* ‘ סינעז.
 אאסאא אין אאגע די אאזא, איז, וױ

 טאקע אאמיר אײנוועגס םאר און ?59
 רעכםען די דארטען װערען אםשר זעהן

םאר־ םעםבערס איטאאיענישע דל םוז
• נײאאדיגט.

 האט נינפא, ברודעד װײס־ירזנזידענם,
 פדט וגא8pיr אין באזוך אעצמען זײן אויף
 געאמ־ וחנאכער בײ צורימ, װאכעז צװײ

 די דיסקוםירם דאס חאט ער געגהײט
 אאגטא, *יטאאיעגישען אז וועגעז סראגע

 ער• עקזמסוטיװס, םון םיטינג א בײ
ם קאערט״ ^חנ ױ אז׳״  פראגע די האט ער ו

 איטאציע• 1« גחז*ע גרעסערצר א םיט
 ער איז ארוםגערעדט, סעםבעחם דשזג

 װאס rn איבמדצײגו^ ךער «ו נעקוטעז
 זײ״ -חנכ«נ!,1נמסכעח*י די •נבילאנש

נען

 ^אפ־ זײערע אז קאמפאײגען, צו נים
 אטענ־ ריכטיג ניט זײנעז קאםיאײנטס

 םארטײאונג דער אין אז געװארען; דעט
ײ זײנען דז׳טאבס םון  דיםקריטזנירט ז

 זײנען אאגעמײן אין אז אדער געװאדעז,
 דזשאינט דער םון רמכטען זײערע אין זײ

 נעקרױױ אאקאא דעם פון אדער באארד
 אזא פון קאטפאײנטס געװארען. דעט

ניטא. איבערהויפט זײנען סארט

 פין עקזעקוטיןוע די אז איז, םאקט א
 באיטטרעבט באזונדערס איז 59 אאקאא
 פון אינטערעסען די בא׳פיצען צו נעװען

 צו אום מעמבערם, איטאאיעני׳שע די
 רא־ א םון פארדאכט יעדעז םארװי׳טען

 םאר^ידענהײט. ־ נאציאנס אדער סען
 איטאאיע־ די זײנען אײגפאא וױ סעהר
̂טע  םאר עאעק^אנס בײ םעמבערס ני

 מעכד באארד דז׳טאינט און עקזעקוטיװע
 אין מאא צװײ םאר הומען װעאכע בערס,
 נא־ צו געװארען אױםגעםאדערט יאהר,

 איטא־ ערװעהאען העאפען און םינירען
 העא־ זאאען װעאבע מעמבערם, איעני׳פע

 אי־ די םון מעהר ואס1 ארײנציהען פען
 ױניאן אין פדויעז און םענער טאאיענישע
 הא־ םארזוכעז אזעאכע אויב טעטיגקײט.

 ערםאאג, געהעריגען דעם געהאט ניט בען
 דער םון ׳טואד די גיט באיטטימט עס איז

 װאהרעןײנאיך .59 אאקאא םון מעהרהײט
 מעםבערם איטאאיענ״טע די זיך האבעג

 אין געמריװדעט געפיהאט ניט הײגמאא
ײ אז רעכטעז, זײערע  דארפען זאאען ז
 עפעס אום םאר^טעהער, אײגענע האבען

ײ־ אײנמאא זוי מעהר אויםצובעסערען.  ז
 איטאאיענייטען דעם פון מיטיננען די נען

 נעװא־ געגדינדעט איז װעאכער ברענטש,
 אדמיניסטרא־ געגענװערטיגע די װען רען
 ױניאךםאר־ די איבערגענומען האט ציע

 געװא- באזוכט ״אינקע׳/ די םון װאאטונג
 פאר^טעהער באארד דזיטאינט פון רען
 פון טיפערכיאן דעם פון באזונדערס און

 ביאדונגס־ארבײט, די כדי ,59 אאסאא
 פון אויםנאבעז די צו געהערט האט װאס
 מיטצוהעאםען ברענט״ן, דאזיגען דעם

 בדענטיט דעם האאטען צו םרײ באזונדערס
 אנ־ נאציאנאאעז םון אייגםאום יעדען םון

גע־ דא מוז םארבײגעהענדיג טאגאניזם.

 דא זײנען עס אויב אז װערען, זאגם
 אין רופען צו נויטװעגדיגקײטעז אזעאכע

 אאקאא, איטאאיעני^ען אן עקזיסטענץ
 :ויםװענדיגקיײ דאדנע די דאך װאאטען

 אויפ־ אאץ פאר פריהער געברזיכט טען
 איטא־ דעם פין עקזיסטעגץ די האאטען

 מאטע־ װעםעס םון ברענט׳פ, איענילצען
 זיך װעט־ אאקאא לעפעטערער דער ריאא

 אםת׳ער דער צוזאםעניטטעאען. מוזעז
 דאזיגער דער אז איז, אבער פאקט

 בארעכטיגט געװען איז װעאכער ברענט^,
 דזין&אינט דער בײ םארטראטען זײן צו

 אאע האם דעאעגאטען, צװײ םיט באארד
 עקזיסטענץ. קא.עגאיכע א געפיהרם מאא

 באזוכט הוים זײנען םיטינגען ברענט׳ט די
 ^יסען צו רעכט דעם םוז און געװארען

 באארד ׳דזשאינט דער צו דעאעגאטען
 נע־ געברויך א קוים ברענטיט דער האט

 די אז םעהר, באװײז א איז דאס מאכט.
 האבען זעאבסט מעםבערס איטאאיעני^ע

 צו נויטווענדיגחײט קײן געפיהאט ניט
 קער־ באזונדערער א איז ארגאניזירט זײן

פעוײפאפט.
איטאאיעני־ :ײער דער פיאײכם װעט

 אונ־ די ארגאניזירען העאפען אאקאא יפער
טרײד? אין ארגאניזירטע

 אונ־ אן איז טרײד קאאוס דעם אין
 איטאאיענע• םזן עאעםענט ארגאניזירטער

 םינף די צוױשעז ניטא. אימגרהויפט
 דעם אין אונארגאגיזירטע םון פראצענט

 פאר־ םיאײכט זיך קאן טרײד האאוק
 קאײנע די איטאאיענער. איין באאנחשען

 איטאאיענײטע אונארגאניזידטע פון צאהא
 ניט נראדע איז שיקאנא אין דרעסםאכער

 באדארפען װעאכע מאטעריאא, אזא םון
ײ אום קערפעחעאפט, נאציאנאאע א  צו ז

 דרעס־ די װא־ס ױניאן. דער אין ברענגען
 איז באדארף, לטיהאגא אין אינדוסטריע

 גע־ ארגאניזאציאנס־דרײװ, גרויסען א
 טאכט, האנצענטרירטער א םון פיהרט

 קאגטראא, יענע צוריהצוגעװיגען אום
 כיאר־ איז געהאט האט ױניאן די װאס
 אא־ איטאאיענישער אן .1924 פאר יןעט
 דרעס־ אונארגאניזירטע די פאר ?אן ק»א

 װי טאן, פיעא אזוי ?ןיסאגא םון מאכער
 געטאן האט 60 אאקאא אםאאיגער דער
 דרעס־ פויאילעע אונארגאניזירטע די פאר

מאכער.
 באיטאפען פון אויפטו גאגצער דער

̂טטעהט אאליאא איטאאיעגישען אן  א*ז בא
 ארגאניזירטע לטוין די צוזאסענגעהםען

 אאקא־ פארשידענע די פון איטאאיענעד
ײ און אען  גא־ אײן אין ארײנפרעסען ז

אינדוסטריע דער װאס אאקאא. ציאנאאען

געזען האב איך
 װאנדערן געסאנגענע םלחמה דער אץ

 דערפער. צושאסענע םון טאלז װײנענדיגע דורך
 גלאצענדיגע די פון רײען די פון

 זיך ארױסגעדרײט האט
טרױ. א

ך האבן געקראטפפטע חענט באםרײט, זי
הימל, שװארצלינן פדן עטער אינ׳ם ארױפגעשטיגן םשופע און

 !געשטיגן !געשטען
 !געשװעבט

!זיר געמריײט
 שרף: א פון שטיש דער םון טרײדנם״נעשרײ דאס אוץ

!אנדרעי ! ! 4

 ,שױאלב• » פון פלי דער וױ געלדען נישט איז דאם אבער

געזען חאב איך
 קײטן אין טענשן געפענגניש אץ

 שלאפנדיג...
טרױםענדיג...

 !שטעיז וױ שטראלסט דו דואם סנים, א
 קייטן אין םעגשן

!םרויםנדיג
!חלום זיגער געבענשטער דו ! !

שװאלב. » םון פלי דער װי נעװען נישט איז דאם אבער

 ? רופן נישם קען םען װאם דאם אן מען רדפם װי — פלי שװאלבים דטר
װי שדואלב׳ם דער לי- ? בילד.ניט קײן איז װאם דעם פון בילד « םען םאלם פ
גאט. א געלעגט חאם

. • : t U f t
 פײלן, ?זגעלנדיגע שוואלב׳ם חןר

זימ־שםייכל:
 שייל. טיף־חכםח׳דינע שוואלב׳ם דער
ץ _ - :ליבע זי

K זיך• פאר׳שכור׳ן סוזסלג׳ם

לאנען,8לױכם_אירע_ערא ערא<ע
■...  - - . ; ,1

y. ^  p o n  r ם 

 וױיםט געװינען דערםון האן םארקעט
 ארגא־ ױניאן די װאס עטערבאיכער. קײן

 וױיםען געוױנען דערםון קאן גיזאציע
.. באויז :אר אוין ם. די חי  םיר װאס י

 םיר װײסעז דאס אט — פאראירען קאנען
יע. ׳עױן

 צוזאטענ^טעל דעם װעגען צועריפט
 אײ 120 די םון :אאקאא נײם דעם םון

 אונעגעםעחר זײנען םעמבערס םאאיעני׳שע
 גאך דארםען װעאכע פרויען, עאםערע 75

 פאטיאיעך די צו אטענדען ארבײט דער
 געגענװערטיג הױז. אין באדערפעני׳פעז

 ױניאד זײ םרויעז דאזיגע די באזוכען
 אויסערגעװעהנאי־ אונטער נאר טיטיגגען

 װאם אאקאא, א אין אגיפטרעגגונגען. כע
 אא־ װי מעפיבערס, 500 אריבער צעהאט

 צו אקטיװיטעט גענוג דא איז ,59 קאא
 די אז באזוכט, גוט מיטיננען די מאכן

 דאזיגע די םון אינטערעסענאאזיגקײט
 דער צו יטטערען םיעא ניט זאא פרויען

 דער םון פאדװאאטוננ דעמאקראטישער
 װעאען אאקאא נײעם דעם אין ױניאן.
 נרעסטצ די זײן פרויען דאזיגע די אבער

 דעם םון םארװאאטונג די מעהרהײט.
 אג• פון גאײך אאזא, איז, אאקאא גײעם
 די אין ארײגצוםאאעז םאראורטײאט פאנג
 םון מינדערהײט, קאײנער א פון הענט

 ווע״ מינדערהײט קאענערע א נאך װעאכער
 די פון פארװאאטער ריכטיגע די זײן אען

 דאזיגער דער אנגעאעגענהײטען. ױניאן
 פואעטענדיגע האבען דאס װעט אאקאא

 איבער םאדװאאטען װעט אויטאנאםיע,
 םרא״ איבער ענטיטײדען װעט דזיטאבס,

 מעםבער^יפ די פארגרעםערעז פון גען
 ניט נאטיראיך װעט און יוגיאן דער פון

 די מיט יןאגםאיקט אין קומען אײנטאא
 אא־ מיט באזוגדערס און אאקאאען אאטע

 איצט דאר םארװאאטעט װעאכער ^9 קאא
 דעדיצד װי סעקיטאן טרײד זעאבע די

 אװעיזגעוזן װעט דאן אאקאא. קונםטיגער
 װעאכע פדאגעז, דזיטוריםדיקיעאן סדרה א

 * ױגיאן דער פון אװעקנעהמען װעאען
 דאך איז װעאכע ענערניע, מאם היבשע

 די ארום קאנצענטרירען צו נויטיג אזוי
 גײעם דעם םאר ױניאךםראגען. אויפענדע

ײז נאטיראיך אויך עס װעט אאיןאא  צו ז
 װאססען. צו דראנג דעם שפעטער האבען

 בא^אוס א 59 אאקאא האט געגעגװערטיג
 מעםבערס. סײן מעהר אנצונעהמען ניט

 בים• זועט מא^ינען םון אײנפיהרונג די
 מעחר און מעהר ארויסװארםען אעכװײז

 פאײ צו אום דז^אבם. די פון נײדער6?
 צו^טאנד קאטאסטראפאאעז א םזן היטען

 צוםיעא ניט איצט שוין 59 אאהאא װיא
 דא מעכיבער׳שיפ. זײן פארגרע׳סערען

 אא־ נײער דער אז געפאהר, די באישטעהט
 םארגחד צו זיך דראנג זײן איז זאא קאא

 פון ישטראם א ארויפצװינגען ניט סערען
 אינדוסםריע, דער אוין* מעשבערס נ׳ײע

 *טאעכטע אױך אזױ שױן די װעט װעאנעס
 נאך םינײשערס אוץ ישנײדער די בײ אאגע

 אורטײאענ־ יעצט, שויז פארישאעכטערען.
 בא• װעאכע גרופע, יןאײנער דער נאך דיג

 דעם בא״טאפעז צו ישטארק אזוי זיך םיהט
 װי־ אונגעפעהר מעז לואן אאקאא, גײעם

 צואװאוקס נײער דער װאנען פון סען
 דצר אין געמאיד זײנען עס קוטען. װעט

 אא״ נײעם א פאר פראפאגאנדע דאדגעד
 איטאאיענימע אײניגע באטייאיגט קאא

 אאננ ניט ער׳טט זײגען װעאבע ברידער,
 אמאאנאםײטעד דער פון ארײנגעקוכיעז

 דא־ די ,ארגאניזאציע. אונזער אין ױניאן
 זײן אויך דאס װעט גרופע קאײנע זיגע

 דעם אין קראפט ־ ארגאניזאציאנס די
 ניט דעריבער דארף כיען אאהאא. נײעם

 די אז פאראויסצוזעהז, ־:ביא הײז זײן
ײז װעט טענדענץ  ברײ כעהד און מעהר ז

 דער אין אמאאגאמײטעד דער פון דער
 מײנם דאס װאס אױפצונעהמען. ױניאן

 אין צױשטאנד גענענװערטיגעז דעם פאר
 אײכט זעהר זיך איז אינדוסטריע דער

פארצו״שטעאען.

 באארד, עסזעקוטיװ דזיטעגעראא די
 טיטיננ נעהסטעז דעם אויף װעט װעאכע

 איטאאיע• אן פון פראגע די באהאנדאען
 זאך גוטע א טאץ װעט אאקאא,

ײז צו איבעראײאיג ניט מאא דאס  אין ז
 םאר טישאיטער א פון ארויסגעבען דעם
 באזוף אעצטער דער אאסאא. נײעם דעם
 חאם .ױעאנער נינםא, װײס־פרעזידענט םון

 דאזיגער דער װענען אנגעדײטעד באויז
 טוםצצ א׳נאנצען באשאםען האט םראנע,

 םעפד ^יסאגא׳ער דער פון רײהען דײ אין
 הארםאגישצ ררען צײט א איז בערמיס.

 אזױ איז ױניאן דער אין צוזאםענארבײט
 באויזצ די איז יעצט, װי נויטװענדינ

 אונ• םראגע דאזיגער דער פון דיסקוסיע
אןגצוועקםעסיג♦ איז געזונד

י אויב  חב דעם פון געגנערשאפט ו
W שיימוגןן׳ש־ דשי םון בױן וחב םנין 'jv
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ױניאז נײעו 8 פזן געדאנקען אלטע
ריפערםאנע.' א. פון

 ױניאן. :ײע א הייגט איז 17 *אקאל
 לא־ אונז־ זייט טאנאטען פאר א ארשט

 טיעאר־ דעם צוריקגעחראגען :־אם ?אל
 נאך מיר האבען דעסטװענען פון טער.
־ די װעגען געדאגקען אלםע די אאץ נ ײי

 א םין פא^סיס און פעטאדען ציפען,
אזא אז זײן, אידלו ׳קעןס יןדאןי טרייד

 פראנרעסיװ, קלימעז ניט זאל באהױפטונג
 םיר העאסען. ניט זיך לןענען מיר אבעל
 איבערצײגוננען ערנסטע אונזערע <ןע;ען

 אז פארט, גאױבען כײד םארשטיהע!. ניט
 און פדיגציפען איטע די אוגטער אפאל,

ל געװעז אאנע אונזער איז םיהרוננעז, '£ 
הײגט. װי בעסער

 טרײד א אז מיד, גלױבען ערשטענס
 אן ר י ל כ v ז ט b י ו ה איז ױניאן

 םאיזיטייו און ארנאגיזאציע צקאנאםישע
 יוניאז׳ א און נעבעךזאן, א בלויז איז

 העלטה קראגקעךבעגעפיט, װי •ונהם
 דעפארטפענטס עדױיןײשאגאל סענטערס,

 םוגקציעס הױפט די וױיטער. אזוי און
 פראסט און אײגםאכע זײנען ױגיאן א םון

ױײ גוטע שטונדען, ?ורצע : קאיננענדע  ו
 אר־ דעם פון אנעדסענונג די אוז דזשעס,

 זײנע אין זעלבסטשטענדיגהײט נייםערס
 א װעז באס. מיט׳ן באציהונגען טעגליכע

 םארבעסע־ צו ברענגען צו געליננט ױניאז
 געבד אױבעךדערמאנטע די אױןי רונגען

 איהרע ערםילט םאלסאם זי האט טען,
 סעז קײנעי ארבײטער. די צו םאיכםעז

 הא־ ניט פרעטענזיעס היינע דאן איהר צו
׳ < בעז•

 פא־ אויפ׳ן ױניאן א pc טעטיגשײס
 ראס װיכטיג. זעהר איז פעלד איטישעז

 פאלײ די װען ? וחנן אבער אטת, איז
 נע־ אין גיט שטעלט טעטינחײט טישע
 פוז עראבערונגעז עקאנאםישע די פאהד

 פאליט̂י זײז w ױגיאז ״א ױניאן. דער
 הא־ מיטגלידער די װי אאננ אזוי סעטיג

עז אײנהײטאיכען אן בען  גאוי־ פאאיט̂י
 אין הארםאני׳ט ארבײטען אאע אח בען
 ש:?[ל אזוי ריכטונג. ■אאיטישעד ־אײן

 םארשײדענע זיך כאוױיזען עס וױ .•אבער
 מיטגאײ די צװי^ען גײגונגעז •אאיםי׳עע

 פאגגט צד יעדער און א׳ױניאז, םיז דער
 נרױ פאאיטישער זײן אין ̂זאעפען צו אן

 אינעראיכע אן זיך םאנגען עם און יע׳
 פאר־ צואיב קריגערײען און צאנסערײען

 ^נעא אזוי טעאריעס, פאאיםי׳טע שײדענע
 איהר צו ענדע אז םאכען ײניאן די םוז

 א ברעכען צו דעפארטםענט. יאאיטישעז
 עקא־ ערװארבנע יעדע סאראירעז ױניאז,

 ױניאן, דער פון םארבעסערוננ נאםי׳טע
 די שטונדען, די געםאהר אין שטעאען

 אנערהענוגנ פעגשאיכע די םארדינסטען,
 איז טעאריעס פאאיטישע צואיב שאפ אין
װאהנזין. וױ װעניגער ניט און םעהר גיט

נארמא־ דער נארען. ניט זיך אאםיר
 םאיכט הײאיגע א האט קאאוסטאכער אער

 לןינ־ און םרוי זײן צו פאכײאיע, זײז צו ־
, ערנעהרען צו דער, י  זײ באזארגען צו ױ
 א פיט און חאיידונג מיט דירה, א םיט

 טא־ ׳דער םארגענינעז. גײסטיגעז ביסעא
 װאך א שטוגדען 80 ארבײט װעאכער מע
 דאאאר 40 אדער 50 םאכט און שאפ איז

 טאנ יעדען איז און סיזאן אין װאך א
 װײ נוטעז דעם אונטערװארםען יאהר אין
 ניט האם בעא־הבית, אריפעז זײז פון אען
 האט און כח סײז ניט האט צייט, קיין
 ערפיאמן קענעז צו געאד-םיטאעז די ניט

 םאר װאס פארטײ. אאס פאיכםען זײגע
 ז*ך האבען עס טראנעדיעס שרעסאיבע א

 מאאוקםאכעײהיימעז די אין אפנעשאיאט
י זײט יאהר, עטאיכע אעצטע די פאר  ו

 גע״ פארשיבט זײנען םראגען עסאנאםישע
 גע־ האט פאאיטיק און זײט א אן װארעז
 טרערען, װיםיא םארצוג! דעם קר*נעז
 וױפיא זיםצעה וױםיא אוםנאיחען, וױפיא

 פריהצײטינע וױפיא rr — קרנבצען,
 די אט נעגעז עחת שםומע 1זײנע קבדים

!טעאריעס פאאשע אאע
̂גצױגען  בײשפיא, צום נים, אויך כדר

pn .0 אין אט אסאאנאםיימיין nיג? 
 ;ע־ נאר חאש עס זוער ביזנאס. װניאן״

 גע- זיד ראם און זזארזיעז אין נאם ו?אס
 זאגענאנכער » אאס אויסצופױגעז ̂וכם

 יױ דעכםע די צװישען )ןראגרעסײוער,
 אעצסע די םאר האט ציגקע, די פודשען

ײ \ מאבען צי גאריםען זיך יאהר * "  י
 ««א־ \vxs\\ ,ערקצערוננ וענטצימ

:parw. ׳הוין עם חאם כ«ו 
ייײך־ םיןי׳ז ריפ־מ

 קאאוק• ״;עםױרדזשט׳/ אבי געבראנט,
 כעטידראוכ ׳פאכע* דרעס מיט פאכער
 אײן דרעסעס, טשיאדרען טיט פאכער

 צוױיטער א פיט באארד דזשאינט
 איז גוטען, פיט איז כאארד. דזשאיגט

 אויך איז בײזען, פיט איז גוט. געװיס
 םיר ״געפױרדזשט״. אבי שאעכט, ניט

 ױ:־ ״ביג אוגזער דעם. אין ניט גאויבען
 אי;־ די דזשאיגט.כאירד, די איז יאן״

 i*fc זײן דארפען אאקאאען טערגעשאנאא.
 צוגעפאכט ׳גרױס ן ע כ י א ר י ט א ג

 אינ־ סענשאיכער באשױענקטעד דער צו
טעאיגעגץ.

 זיך פיט שטעלט אאקאר גרױסער דער
 ערשטענט, — געפאהד צוױיםאכע א פאד

 צו־ בעסטען אם גיט מיטגאיד דער װערט
 שרעקאיכע זײגע אין פרידעננעשטעאט

 דעי סיט פיהרען װעאכע שאפ־םראגען,
 אופ־ צו און אוגצוםרידעגדזײט צו צײט

 ניש־צו־ א צו — צװײטענס און, ;רוהען
 ביײ ״װאר פיהרערשאפט. געפאסםער

 פון ;אפע; דער געוועץ אםאא איז ביס״
 ;עהרא• האבען וועאכע ארבײטער אזעאכע

 םיאע װי דעם נאך פאחםה־פרײזען, נעז
 רערו־ צו געצױאוננען געװען שױץ זײנען
 אנ־ װאאטעז פיר פרײזען. זײערע צירען

 םיהרעי אזעי׳כע בײביס״ ״װאר ;ערוםעז
 אויבערםאעכע רעד אויף שוױםען װעאכע

 ױנ־ דע אין קריג אינעראיכען אן נאך
 באשטעהען פעאות זײערע אאע און ׳יאז
 און ניט זײ jyp קײנע־ װאס דעם איז

 דער־ װע־עז זײ און ניט, זײ װײס קײגער
אונ־ פאסיגסטע די אאס כאטראכט םאר

 אאקא״ גיױכע די אופשטעגדען. די טע•
 זײגעז אופרלהעז, *םטע-ע האכענדיג ׳יען

 סארטי דעם טיפ געבענשט אפט זעהל
 פען דעם. אין :יט גאויבען םיר פיהרער.

 א װעגען כײשפיא, צום או;ז, דערצעהאט
 ?״:* געכאך האט װאס פערזאן ;עוױסען

 און איבערציבײסעז ניט צײט קײן פאא
גאנצען א פאר׳חאש׳טער א ארום :עהט
יאיןא' זײן װאס דערםאר טא;,

יײי
 אזױ איז

תעגיתים

צו
 פ-ט םארשטענדאיך גרויס.

אויםטאן. ניט גאר פען לע;
 באייאגנען אדבײטעי יעדער זאא

 אא־ יעדער ז̂א אאקאר. גאטיראיכען זײן
 זאא װעאבע םיהדערשאפט א האבען ?אא

 באריחרוננ דיטארע־ אין קוסען קענען
 םיט״ יעדער ז̂א םיטנאידעי. די פיט
 פאר אנטוננ און רעספעקט האבען גאיד
 גאויבט ער װאס דערפאר פיהרער, זײן
 פאר אזיפטאן עפעס קען םיהרער זײן אז

 פערזענ־ אײנצעאנע פאר (ניט כאא דעם
 דאן אדן פדײגד), •אאיטישע אדער ליכע

 — ױניאן שטאדקע א האבען םיר װעאען
 אינטעלנעשא־ שםארקע א פיינען, פיר
ױניאן. :אא

 אז צוגעבען, אױך גאך דא םיר זאאען
 » האבען נאך װעאען םיר אז :אױכען פיר

 ארבײ־ דעי גיבען. אין גאר און ױניאן,
 אזײ אז װייסען, זײ זיך. צו קופען טער
 ארבײטער די אנגעהן. ניט װײטער העז

 שיןלאפע־ קײן דואדען ניט פעהר װעאען
 דואדען ניט םעהר אויך װעלען זײ רײ.
 ױניאך אאס צוטשעפענישעז זײטיגע קײן

 אפגעבען זיך־ װעאען זײ םונקציאנערעז.
 װע־ זיי אויפנאבען. הױפט זײערע פיט
 באשיצונג א אאס ױניאן זײער בױען אען

 זײ עקספלואטאציע. עקאנאםישע געגען
 װעאען זײ װאנען ביז רוהען ניט װעאען

 פאזי־ פארלאיענע זײערע צוריקגעװינען
ציעס.

op דעםערם דרעס און סמוה וי כײ זיד הערפ® ?
 אאע און באארד עסזעקוטיװ אונזער

 יעצט זײגען םעםבערס אקטױוע אונזערע
 :םראגען די דיססוטירעגדיג ביזי, זעהר
 דז^ון, ערשטעז דעם נאך זײן װעט װאס
 אויס־ װעט אגריפענט יעצטיגער דער װען

 די צו םאראאנגען אונזערע וועגען ? נעהן
 םײגונגען. םארשידענע דא זײנען באסעס

 די װאס םאױאאגגעז, רעגעאע די חוץ א
 ארױסגעשטעאט, האט ױניאן אאנעפײגע

 װײדזש םיניםום דעם םון העכערוננ די זוי
 הםקר־צושטאנד, דעם אפשאםען סהעיא,

 רעכט דאס האבען זאאן באאעבאטים די אז
 יעדע פראצענט 10 דיסטשארדזשען צו
 װאס ירושה גאענצענדע (די פאנאטען 6

 םעהיגע די פון םארבליבען אונז איז עס
 עס װאס אדפיגיסטראציע), קאמוגיסטישע

 שקלא־ נידעריגער דער צו געבראכט האט
 אײנער סײן װײא שעפער, די אין םערײ

 זײן פיט זיכער געװען :יט הייגפאא איז
 פון פאראאנגעז די אױך דזשאב. שטייןעא

 פאנד, איגשורענס אנעפפראיפענט דעם
 באאע־ די בײ געצאהאט נאר זאא װעאכער
 נאר זאא ארבײט די אז אויך און באטים,
 אוג־ שעםער ױניאז אין װע־ען נעפאכט

 םא־ די חוץ א איז ׳קא:טראא ױניאז טער
 נאך פרעסערס, די םיר, האבען דערונכען

 איז: דאס און םאדערונג, ספעציעאע א
 םרע־ די םון געברויך דעם באגרעניצען צו

 האאז דעם שניידען װאס פאשינען, סיגג
 װאו דארטעז און פרעסערס. אונזערע פין
 זאאען געברויכען, יא שוין זײ דארף פען

 זײ םון האבמן פרעסערס אונזעיע כאטש
 די׳כא־ נאר ;יט און בענעפיט דעם אויך

 און פאדערוגגען אלע דיזע אט אעבאטים.
 אײ רעדען װעאען פיר װאס אײניגע, :אך
 װערען פיטיננען, די בײ םינדאיך זײ בער
 דיס״ שטארק איז היצינ זעהר אונז ביי

 האט באארד עגזזעקוטיװ אונזער קוטירם.
 שטױ צו קאפיטע ספעציעאע א אפױגטעט

 האבען זײ און םז־אגען אאע דיזע דירען
 םאר יעקאפענדאציעס. געוױסע געביאבט

 צו באשאאסען פיר האבעז צוועס דיזען
 צו םיטינגעז פעטבער סיעציעאע רוםען

 עס פראגען. אאמ דיזע אט דיסיזוטירען
 עהזעתױ אונזער םון װאונש דער איז

 םעםבערס אונזערע אאע אז באארד, טיװ
 םרא• דיזע אאע אין זײן קאאר זעהר זאאען

 װעם אגרימענם דער וחנן אז געזדאזױ
 קאנפערענצען די אין אויב און אויסגעהן

 סעט״ סענען גיט כאסעס די םיט מעז װעט
 פיר אויב און אוםז, םרידאיכעז א אױו״ אען

 אונ״ אאע זאלען ססרײקעז, דאיפעז וועאען
 זײ װאס סאי וױסען מעפבערס זערע

 סאר פאראאנגען. זײ װאס און םםרײקעז
 רײהע א רוםען כדר געהן צוועק דיזקז

 רוסען כזיטינג עדשטזגן דעם םיטינגען. םח
 ״טען,15 דעם אפריא סאנטאנ, אוי^ םיר

 מ*ס יראסערס אצא 1®י #ימגד, אוחי 8
יםבאסא״ איז• ביאגקם, די אין יגעו.....

׳י .;■׳•**־ »

 םון שרײבער דער פארהװעי. חאעירפאנט
 םיטיננ דיזען בײ זײן װעט צײאען דיזע
 אלע ריפסיסיאן. די אײגאײםען װעט און

 אוים״ דארום זײנען פרעסערס בראנהסער
 און פיטיננ. דיזעז באזובען צו געפאדערט

 אלע װעט איהר אז דכער, זײנען פיר
 ניט לאננ שױן האבען פיר זײן. דאדטען
 וױיא ביאנהס, די אין מימינג קײן געהאט

 4דזשענערא פאױ א נעהאט האבען פיר
 דער צוליעב אױך און פיטינגען, פעפבעד

 נערוםען ניט פיר האבען טרײד אץ ביזי
 איהד םוזט יעצט פיטיגגען. סעקשאן קײן
 אטענדען צו אויפגאבע אײער פאבען זיך

ל"י און מיטינ:. דיזען  דיזען :אך ג
אנדערע רופעז פיר וועאען פיסינ:

 פאדערונגען די דיםקוטיױען ײען-פיר און
 װאש אז ׳ארױס זיך צײגט יױגיאן דער פון
 ;,פראנ דער װעכען אנבאלאננט איז עס
 און סענטיםענט דעי איז יסטרײק א פון

 א אז אײנעם, יעדען בײ איבערצײגונג
 טוז םען און אומםארםײדליך איז סטרײק

 האבען. אוםשטענדען אלע אונטער איהם
 אלעםען,. בײ איבערצײגוגג דעד איז עפ
 טעג־ האבען פען װעט סטדײק א דורך אז

 טרײד. דעם אײגצושטעלען צוריק ליכקײט
 דעם כאאס, דעם אפשאםען װעט םעז

װאס דעפאראליזאציע די הפקר־צושטאנד,
 אװאנטו־ לינקע די זינט פון עקדסטירט

טרײד. דעם צעשפליטעיט האבען ריסטען

 ױניאן די אויר װעם ;אטירליך אןן
 א האבען למנען און װעדען פארשטארקט
 דעם קאנטראאירען צו צוריק פע;ליכ<ןייט

 איהרע םון איגטערעסעז די פאר טרײד
 װעט סטרײק אאגעמײנער אײן פעטבעדס.

 ױניאן. די און טדײד דעם אײנשטעלען
ניאז

 10 אײער באצאהלט שוין איהר האט
̂אר  — ? נים נאר אױכ און ? טעקס דא
 סעגאץ־ איז עס !אײן גליץ־ איהם צאהאט

 איהס ׳יא :טיאכטען ױך װעלען םיעלע אז
 דאלאדדיגע צעהן !רעדען צו לײנט איז

 דאן און !אײכט אזױ ניט זיך צאהאען
 גאר װעאען פױר צײט. :אך פיר האנען

 געװאל־ קײז :יט איז עס — באצאהלען
 ענט־ אייך מיר וועלען !אײלעגיש די;ע

 םארשידענע בײ :םאלגענדע דאס פערען
 אויסגע״ זיר איהר האט געאענענהײםען

 אײני- געטאז װאלט איהר אז שפראבען,
 צו צוריקקופען זאל ױניאן די אז :עס,

 אפא״ איהר צו שטאנד, אפאליגען איהר.
 שטאר״ אםאאיגער איהר צו ;ייאנץ, ליגען
 באםו/ םײנט איהר אויב איז — קײט

 גע־ איהר צו קוםעז דארוי ױניאן די אז
 דאדןי מניאז די אז און ׳פאכט װעזענע
 דאן םעכטיגער, און עםעקטױוער װעדען

ר װאס דעם, דורך הוםען דאס װעט ר  נ
 און סטריײן, א צו גרײםען זיך װעלען
 סוקסעסםואען א דורכםיהרען אויך

 די זיך איז האט סטרײק א און סטרײק.
 מען ?עז געאד קײן אהן װעלכע :אטוו/

 אור- דצר פאר און דורכםװזרעז. ניט איהם
 די איז געטעקסט. זיך מען האט זאכע

 איבער- סענט איהר װאס םיט זאך ערשטע
 םאראינ״ באםת זענט איהר אז צײגען,

 גע־' צו איז ױניאן, דער אין טערעסױט
 זיך װעט עם װעאכע פראוױאגט, דעם בען

 גיט מאכט עס םלחםח. דעי אין נויטיגען
 געװארען שוין איז אײך בײ צי אויס

 אג־ זיך מוזט איהר — ניט צי סלאוער,
 בא־ טעקס. דעם באצאהלען און שטרענגען

 אײזןר צײגט און טעקם אײעי־ צאהלט
 באצאהלט !ױגיאן דער צו לא*אליטעט

 איהר אז איבערצײגט, און טערזס אײער
 א האבען וױרקאיכקײט דער אין םײ:ט
 דאס און טעקם אײער באצאהלט !ױגיאז
 אײע״ םארשםעהט איהר אז צײגען, װעט

 איהר אה אינטערעסעז אײ;ע;ע רע
 םארטײדיגען זאל זי ױגיאן, די דאיפט
אינטערעסען. אײערע

 מײנט: דאם — ױגיאן דעי העלפט
 אנחגי קײן װײא אלייז. דך העייפען
העלםען. ניט פיעל אזוי איץ־ קען קראפט

ט כ ו ז א ם ב ע ס ד י ם ן א ו  א
ט ט ו ר ה ע י י ! א ט כ י א ס

ברעסלאװ, דזש.
.35 לאקאל פענעדזשער

 צוריר, גיט קאמישיאנער פאליפ
 רןאטערס־ דעם קאטערם די

מאדקעט
).1 זיים םון (שלוס

 סא• •אלים דער סי׳סטעם. םדעפיק :ײעם
 גע־י אננעלעגענהײט די האט םישאנער

 םרײמאג אעצטעז און אונטערזוכען, ל$זט
 געגעבען, •וױסען צו ױניאן דער ער האט

 אין טארנער נײעם׳ א באקופעז זײ אז
 מארסעם, זײער פאר צענטער גארמענט

 ״םע7 קארנער סטריט, ־טער39 דער אױןי
 #סט. ־טער37 דער אויןי אגשטאט עװענױ,

 ביז-איצטיגער זײער געװען איז עס װאו
מאריזעט.

V

D i m m װעס   p w
!אױםמערקזאם — 35 לאקאל ױניאן

פרעםהרם נרןנהסעו לע8 פװ םיטינג 8
װערען אפגעהאלטען װעט

*װןנס אוחר 8 אפױל, isdis ועס םאנםאנ,
י ׳׳•׳■־ דױטע־עװעניז 3875 האל, אמבאסאדאר אין ־

בײ . קלערמאנט , ..;5ז' י פארהװ̂י
יבער: װערען פארהאנדעלט װעט עס .א

 דזשןןגעחוי עז6געקם אונזער םיט צוזאםענהאנג אין טרײד אץ ל«גע די
 !ססייל כדגיםוםי דעם העכערען פון סאדערונגען אונזערע סטר

 ;דיםםשארדז?זען סעגען צו באסעס די פון םאכמ די באשרןונקען
 #רביים די :באםעס די פון נאר באצאהלט אינשורענם אנענזפלאיםענט

אז אץ נאר װערעז געמאכט און געגעבעז זאל  ןלי ,iR'1 שעפער ױױ
. גרינדציך װעט מאשעען פרעסינג די פון פראגע ן חו ע ו ו מ; ר ױ נ ^  ד

און םיאיגג דעם בײוואוינען זועם ןסלאװ7בר דזש. פענעדזשער v אי.
דיסמוסיע. די איעצײםען

דרעם אוו קלאוס עהזעקופדוגבאארד
v, 9 ,35 לאמיל יוניאז J K

ךן םעערמן.

ז ־'״

}

נײעט אר^ײםער
העלין. פ. פיז

 פױלען אין כוליגאנעם קאםוניםםישע
 ארכײטער אוםשולדיג (!ארגיסען

בלוט.
 קא־ די באגיצעז װאכען עטציכע זײט

 םארברע־ זעאבע די ■ויאען אין פוניסטען
 באנוצען זײ װעאכע םיט םיםאען, נערי-טע

ט ׳טוין זיך  *םעריקע. אין דא יאהרען ז״
 נאסא־ טיטיננען, מעמנער באפאלען ן״
 אײנצעלנע באםאלען און ^עפער די צען

 װארשאווער די סטריט. איז ארנײםער
:אזוי דערצעתאט ,פ^הםצייטוננ״

 -1ה< ט<ונ םרײטאנדיגעז םון בם׳טך
 איבער נעהוליעט װידער ״רויטע״ רי נען

 װאר׳טעװער די סון װארעטאטען וייהע א
 כולינאני׳טע די ארבייטער. ־ ענײדער

 א באםאלעז ז״נעז .^אדאפטיילוננעז״
 דז׳טי־ אױף ׳טניירער־װאױעטאטען וײהע

 און 39 פאװיע ,62 מילע ,12 און 3 ?ע
 םראנטשיש־ איז 71 נענ׳טע ,25 ביגײ 30

.11 גאנער
 םריי• אויך האבעז אנפאלען ד^זיגע די
 װידער׳טטאנד א אויף אננעטראפען טאג
 דאנע־ טייםטערם די ארבײטער. די םצד
 אװאנ־ די פון צופרידען זעהר זײנעז נען

״ װ״ל טורעם,  צו י1אוי אוים עם נוצעז ז
 טענה׳נדיג ארבײטער, די ןגססאלואטירעז

 זײע־ פירעז נישט קענען זיי אז וערביי,
 כסדר׳דינע די צוליב װא־שטאטען רע

אנפאלען.
 זיך נרייטען איבער, גיט םען װי ?ויט

 ״נע־ א דורכצופיהרען היינט .רויטע״ די
 טאנ נעכטינען םון בםשך אננריןי״ נעראל
 מא־ ר״הע א אפנעהאלטען זיי האפען

 עלעםענטעז, םאר״וײדענע פוז םואװסעם
 אר־ די נע־עצט האנען זײ װעלכע אויןי

 שניי־ פאלאיינם־טרייע די נענען נ״טער
דער־ארבייטעד.

 ,רויטע״ נאנדע א איז אװענט :עכטען
 שנ״דער־ דעם נאס דער «1אוי באפאלען

םער־ איחם און אברהם אובײטער
צױפלאנען. דערליך

 א( אויסנעלאםענקייט, װילדע א
 באפאלצן איז פארברענעז־עגעט אםת׳ער
 וואר־ אין קאמוניםטען אידי׳טע אונזערע

 ראשי<־8 די שפיאלטעך נצויזע דאס ׳צא.
 ;װענינ עױן זײ איז םאראיינען סיאגעאע

ארנײטער־בליט נאך לעכצעז זיי
 גאכאנאנד טענ עטליכע פון ם׳טך א־ן
 םון אנםאלען אמאניזירטע פאר ?ודעז

 װאר׳טטא־ אויףי גאםען־ױננען ״רױטע״
 םאראײנם־טרייע ם׳אדבייטעז װאו טען,

 אנ* די אין ׳טניידער־ארבײטער. אידי׳טע
 דאם נאר ני׳שט זיך נאטיילינט פאאען

 שניידער־ארבײ־ אפגעשפאלטענע הייפעל
 •שפאלטער די םון ״ישטאב״ דער — טער
 ״רעװאלױ דער אט צו צונעצױנעז האט

 פױסט־ ,רויטע״ אלע מלאכה צ־אנערער״
 בפ־רוש׳ע צוזא״ען װאריפא םון העאדעז

 כולי־ ךילרע װי אזוי דעק־עצעמענטען.
 װאו דארט, י1אוי זיר זיי פיהרען נאנעס

 1םי אומנעריכםערהייט, .איין זיך גיט זײ
 שוצלאזע נרופע א באםאלען צו הינטעז

 נעזינדעל עלענד אן װי אבער ארבייטער,
 "t נאר װי םאנאנדער, זיך זיי לויפעז

 װידער־ עגערגי׳שעז אז או־וי אן טרעםען
 חאבען טענ םארנאננענע די •טטאנד.

 _קרבנות ביסעל ׳היבש א נעכראבט שוין
זײטע). כײדע פון

 אז ידיעות, מיר כאתוםעז אט אבער
 די האט טאכ נעכטינען םיז מ׳צר איז

 םאבי־ א אדורכגעםיחרט באנדע ,רויטע״
 אייוי «ז איז כחוח, איחר |tb ליזאציע

 ״:ענעראל־׳טלאכם״. א צו זי נרײט היינט
 »ז זעהט, ׳טאאלטער די םון ׳טםאב דער

 בא* אין אלטונגם־באמ'הוננעןl^ זיינע
 דורכנעפא• םיאום זײנעז קל״ד־פאראיין

 װיל־ םיט משנמות זיך ער פלײבט לעז,
 חרכ־ זײן אונטערצו׳אפארפז טעראר יעז

!שפאאטוננס־אידעאלאגיפ נעפאלענע
 פא״ איצטינמ אינ׳ם — אלץ דאם און

ײ סאםענט, ליטי׳עען  חיינטינער דער נ
 וועל־ לאנע, הריטי׳אער אויסערנעוועחנליר

i חײנט דורך לעבט עם כע t ר םאנ  ת
 — נאםת פױצען, םון ארנ״טער־קלאם

 געיוויםטע ■ראװאפאטארען, באצאהלטע
 נ׳ד נישט וואלטען פאשיזם םון אנענםעז

■אליםיפ... אנדעחן פײן פיחחןן .קאנט
װײנמר, זוערען טיד נייטט וועל«ן םיד

 עחרלימ די אױפצופלערען איצט ניז וױ
 נע־ פארםיתרט זיינען װאס ארנייטער,

איזז ,רעוואיר ם^ומר׳שט דער פיז װ
י#נ׳1

 בא״ זיך מיר װעלען געלאסען און רוהיג
 ארבײטער, דאזיגע די װײזע; צו םיהען
 רואנטר־דעװאלוציאנערע » םאר װאס

 די םארברעכענס א פאר װאס מעשים,
 מאםקע זײער אונטער אפ םועז ״מיטע״

 די אבער ״רעוואלוציאנערישחייט׳/ פיז
 פדאםעסיאנע־ כאפטע די און שפאלטער

 ׳זיך באנוצען זײ װעלכע מיט שלעגער, לע
 ארגא• די װעט זײ לגבי אז פיר, װארגעז
 קײן ארבײטעדשאםם אידישע ניזירטע

 מיט אז ארױסװײזען, נישכ געלאסענקײט
 אי־ ארגאניזירטע די װעלען כוליגאניזם

 מיט־ די םיט לעמפען ארבײטער דישע
 אלײן אח אײנציג זײנעז װעלכע &[,

 כוליגאנעס.״ פאר ״איבערצײגענדיג
 ניט זיך האבעז קאמוניסטען די װען
 םון װאונונג דיזער צו צומ־־עז געװאלט

 אין ״םאלקסצייטו;;״ בונדיסטישע• דער
 נוקײ זײערע געפראװעט װײטער האבען

 שנײדער־אדבײ־ די הא:עז שטיק, נאגישע
 אײנ־ אן םראקלאמירט װארשא איז טער

 קא״ די גענען סטרײה גענעראל טאגיגען
 װעלכער שטעכער, ־ מעסער מוניסטישע

 אי־ די ערםאלנ. גרױסער א געװען איז
 װארשא אין שנײדער-ארבײטער דישע

 קאמוניסטישען קיט אז באוױזעז האבען
אפשרעקעץ. ניט זײ מען קען םאשיזם

 דענישע די םון װאל־נצחון גרויסער
סאציאליסטען.

 דענטארק אין יזײנען צוריק לאננ ניט
 די שםאדט־ראט־װאהלען. םארגעקומען

 אפגעהאל־ האבען סאציאל־דעמאקראטען
נצוזון. גרוי׳סעז א טען

 קאםענהאנען הױפט־שטאדט דער אין
מאג־ נײע 4 געװאוגעז ד. ס. די האבען

 םעהר־ א האבען איצט װעלען און דאטען ־
 ביר• 20 געגען ראטםענער 35 םון הײש

 די םון צואװאוקס דער אױך גערציכע.
 םריהער־ די אין גרויסער. א איז שטימען

 87 געהאט ד. ם. די האבען װאזזצען דיגע
 טויזענט. 116 איצט און שטימען טויזענט

 11 סוים באקוביען האבען סאםוניםטעז וײ
שטיםען. הוגדערט

 :אג- א האבען םמנשעךטאםען גרויסע
 םון אויסנאגנ געװאר^״אויםץ נאכט צע
 גע־ באקאנט איז עם װען װאהלען. די

 אויף מען האט רעזולטאט, דער װארען
 אויפ־ פארטײ ד. ס. דער םון נעבײדע דער

 סטאוניגג םיהרער די םאהן. די נעהויבען
 רעדעס. נעהאלטעז האבען בארביערג און
 לאננע א געדױערט האבען אװאציעס די

צײט.
 די זײנעז •ראװינץ דער אויף אויך

 אובמג־ האבען זײ זיגרײך. ארזיס ד. ס.
 •םאנדאטעז. און שטימען געװאוגעז טום
 פראװינץ־שטעדט גרעסערע רײהע א אין

 כיעהר• סאציאליסטישע א זײן איצט װעט
הײט.
 ירײזען פארלאטענטארישע די pא

 די שין אוישגאננ דעד אז מען, שםועסט
 פאלי־ אהן בלײבען נישט װעט װאהצען

 קאנסע-װאטײוע די רעזולטאטעז. טישע
 שטאר״ א דעם צוליב זיך האט רעגירונג

 פאר- די צוױשען געטאן. זואקעל הען
 רענירונגס־מער־ די בילדען וועלכע טײען,
 םאראן זײנען פארלאמענט, איז הײט

 אנט־ װענעז םראגע דער אין חצוסי־דעות
 פאר זײנען ראדןןאלען די װאפנונג.

־ ס^םערזואםאיעז די אנטװאםנונג,  גע־ ־
 זײענדיג סאציאל־דעטאקראטיע, די גען.

 א םון װאהלען פאדעדען נצחיז, אין זיכער
 רעגירוגנס־ די אויב •ארלאמעגט. נײעם

 װעט םאנאנדערםאלען, זיך װעם קאאאיציע
 װע־ םאנאנדערנעלאזט פארלאםענט דער
רעז•

 זיר װערען יץניאנם טרײד ̂ייטשןן
 קאםוניסטישער דער קעגען *

צעשטערונגם״&רבײט.
 די צװישען חאט רושם גרויסען א

 באשלוס דער געםאכט ארבײםער ׳רײסשע
 די גענען בערצין אין םעםאצ־םאראײז פח

סאםוניסטעז.
*pi אץ אז װענמן צײט געוױסע א 

 נײעם דעם סאמוניםטען די דײםשצאנד
ײ סורס.  די טיט גישם זיך רעכענעז ז

 בײם סאנדידירעז פאראײגס־־באשצוסעז,
 אפי• די געגען פאבריק־דעצעגאנתן וועחצען
 ארויט רופען םאראײןי־ציסמנה ציעצפ

םאר״ די פון באשצוםעז די געגען םטרײקם
m  tn m וי♦ א ^

פון םארזאםלונג אלגעםיינע אעצטע די
m  i't m ײ ג מ

 םאראײך יעדער אז באשצאסען, בער
 דע־ א אפצזגעבען מחויב איז םונקציאנאר
 זיך סאלידאריזירט ער אז קלאראציצ,

 יק1טאקן קאמוניסטישער דער םיט נישט
 די באװענונג. ױניאן טרײד דער אק

 דע־ אזא וועלעז יװעלכע םונלןציאנארעץ,
 זאלען אפנעבעז, װעלען נישט קלאראציע

פאראײז. םין װערען אויסגעשלאסעז
 1עה:ל':* װעלען איבער, גיט מען וױ

 די פון װערען אנגענ.מעז אויך באשלוסען
םאראײנען. אגדערע
 די א*ז צװיק יאהר עטליכע מיט נאך

 אדבײטער מעטאל די פון ױגיאן טרײד
 אײנ־ דעם אונטער גאנצען אץ :עװען
 זײעד אויף קאמוניסטען. די םון םלום

 קאמוניס־ די האבען קאגװעגשאן אעצטער
 מאנ־ 6 זוי מעהר געהאט ניט שוין טען

 יןאבװניס־ דער אויס זעהט אזוי דאטען.
 עק־ יאהר עטליכע נאך אײנפלוס טישער

זיסטעגץ.

 בעלגיען אץ ױױאן טרײד טיטשעירס
 און מאס^וע פון $פ זיך רײםט

אמסטערדאם. צו צו טרעט
 םאדגע־ איז צוריק ןואכעז דרײ מיט

 נאציאנאלער דער פון םיטיננ א ?ומעז
 לעהרער- בעלגישער דער םון עקזעהוטיװע

 אויס־ און לאנגע גאך בדיםעא. אין ױניאן
 באשלאסעז איז באראטוננען, םיהראיכע
 םאסקװער דעם םארלאזען צו געווארען

 אינטערנא־ ױניאן טרײד קאמוניסטישען
 בא־ גאײכצײטינ אױך איז עס און ציאנאל
 אין ארײנצוטרעטעז געװארעז שלאסעז

 אינ־ ױניאן טרײד אמסטערדאםער דעם
 אין ױניאז טיטשערם די טערנאציאנאא.

 די װאו ױניאן אײנציגע די איז בעלגיען
 א געהאט איצט ביז האבען קאמוניסטען

 די םון ארבײט שפאלטונגס די מערהײט.
 גד איהר געהאט דאר האט קאטוניסטען

 און בעלגיען איז האט און וױרסוגנ טע
 געבראכט שוין טשעכאסאאװאקיע אין

 ארביײ אידישע די וועאען •װעז פרוכטען.
 פאר־ און מערדערישע די אײנזעהן טער

 קאפיױ די םון טעטינקײט ברעכערישע
? סטעז *

 קאםוױסמישעז געגען קאםוגיסטען
כוליגאניזם

 און מאכער דרעס אונזערע הענען מיר
ען :טרײםטעז םאריער  די נישט זי/זײנ

 ארביײ עס קעא װעמעם אויף אײגציגע,
 קא־ די האםטעטעז און מעסערס מים טען

 אנדע־ הײז נישט ״גבודים״. מוניסטישע
 פון םארזיצענדער נעװעזענער דער װי רער
 דײטש־ אק םארטײ קאטוניסטישער דער

 קאמוניסטישען םון אכפיחרער און לאגד
 בראנד־ — 1921 מערץ אין אויפשםאנד

 בא־ מאא פאר א אעצטענס איז — אער
 די דורך נעײארען געשאאנען און םאאען

 א'ז ?אםוניםטעז. הונדערט־פראצענטיגע
 שטעדט דייטשע נחגסערע צעהגדאיג א

 באפאלען טטאליןײןאמוניסטען די זײנען
 אפאזיציאנעאע די םון םארזאמאונגעז די

בלוט. ביז נעשלאגען זײ און קאמוניסטען
קאםױ רעכטער דעד פון ארגאז דער

שטראם״ דעם מנן״ אואזיציע ניסטישער
u זײגאז אנפאאעז די אז שרײבט, ir r  i- 

 nm פון געשיכםע דעד pא באעטעא ליר
 וחד אגםאאען די ארנײטער־באזועגונג.

 ■ארםיײפונקציאי• םון אויסגעםיהרט רען
 םעטס סך *א טאקע האבעז װעלכע נארעז,

 נאן םארםאגעז אבער ארעםס, די אין
מוח״. אין נישט

 טרויע• *די אז אן; װײזם צײםונג די
 הױמנן כאנקראטשיתעס ■אאיטישע ריגע

 גומי־שםעקענס, קאסטעטעז, באנוצען אן
 נעװעהר. פינים אנדערע און מעסערס

 זײ באװאפענען געװעהר דאזיגען םיט׳ז
 שלעגער־באג- ספעציעל־צונױםגעשטעלטע

 םעחר• באשטעהען באנדעס די דעס.
 טונקעלסטע און ערגסםע די פון םםענטײא

 זיך נעםינען זײ צװישען עלעמענטען.
 קורצער א מיט ביז נאך האבען װאס #פיל

 פאשישטישע די צו געהערט צוריק צײט
שלעגער־באנדעס״.

 קאמוגיס• די באקומען אטעססאט אזא
 קאםוניס־ עטליכע םון ״העלדען׳' טישע
 עס זומפ זואסער אין זעהען װעלכע טען,

 די יארטײ זײער ארײנגעםיהרט האבען
םיהרעי. איצטיגע
שאא־ דײטשלאנד אין גאר נישט אוז

 געג• זײערע סטאליךקאםוניסטעז די גען
 קומם םשעכאםלאװאקיע אין אויך נער.
אײגענע. דאס פאר

 כפעט װאך םאריגע זײנען פיאנ איז
 די געשלענען. פארגעקוםען טאג יעדען

 יעדען םאר געװאאט האבעז סטאליניסטעז
 טרײד די םון הויז דאס דעראבערעז פרײז

 איצט זיך נעםיגט הויז דאס ױניאגס.
 קאםודסטישער דער םון הענט די אין

 סטאליניש״ די איז אײנמאל אפאזיציע.
 אריינצורייסען זיך :עלונגען אםילו טען
 סעקדעטאר דעם האבען זײ הױז. אין

 אפיציעאער דער מכות־רצח. געשלאנען
 נישט דאך איז פארטײ האטוניסטישער

 אםאזי• דער םון אװעהצונעמען געלוננען
 צענטראל־בױרא דאס און הויז דאס ציע
םאראײנען. פראפעסיאגעלע די פון

 כױ םיזישעז סיט׳ז האנט בײ האנט
 ״אידעאישע״ אן אױך איגאניזםאאןהט

 סאציא- די נאר נישט שמו״דקאםיאניע.
 סא־ אפאזיציאנעלע די אויד נאר ליםטען

 באאטע. מיט באװארםען װערען מוניסטעז
טראצסי. איז זײעדער תרבן נײעסטער דער

 חד סאמוניסטישער דער האט טעג די
 זידעל־רעדע א געהאלטען נאטי פוטאט

 טשעכאסלאװאהישען איז טראצקי׳ן געגען
 נעלענענהײט דער בײ פארלאמענט.

 גאטי, זעלבער דער אז מען, דערטאנט
 װאס
נאכ׳ז

:געשריבעז יאזעןי פראגץ
 און לעניג א נעשטארבען ״ס׳איז

 אײ״ פון קײיז די אראםגעפאאעז ס׳איז
 ש׳איז סאנארכיע. דער םון קאם ̂דעלסטעז
 די פון בוים שעהנהטער דער •געסאאעז
 םײ װאלד. האבסבורגער םון דעפבעס

 נאך טרויערען טיו* װעלען מענשען איאנעז
איהם״.

 זעלבער דער האט 1918 יאהר pא
 םען דארף כל קודם אז געשריבעז, גאטי

 װעא• טעניסעז, צוױי דענהמעלער שטעאען
 פון גאודם נרעסטע די צו געהערעז כע

 :זײגען זײ יאהרהונדערם. איצטינען
 אונ• און הינדענבורנ פאן פעלדמארשאל

טישא. גראוי פרעםיער נארישער
 עס זײנען חברה־לײט אזעלכע אזן

 ^אוים״ דער םון װארט־פיוזרער די איצט
פארטײ. האמוניסםישער געהאאטענער״

 האט טראצקי׳ן, אויןי איצט ״
קײזער עסטרײכישעז םון טױט
״רייט

 שנת סאםפײן נעװסדסשאפםעו פון ס$נ כלוםען
י8ם פען5 און סען4 דעם זונפ»ג, און אװפנד

 נע־ דעם פון כצומעךטענ יעהרליכע די
 *רנאני־ די םאר ה*ם«ײן װערקשאפטען

 ישראל ארץ איז *רבייםער אירישע זירמע
 אין םארסוטע! י«והר הײנטינפ װעלעז

* נױ נרײםער 'p i נאנצען איבער׳ן און 
 רעם זונטאנ, און אווצנט שבת לאנד

םאי. טען5 און טעז4
•« i t  *in דער 1אי זיר באםײלינען 

 םח נעװארעז ארויםנעשיסש 1אי זאםלװנ
 סאםיטעט ארבײםער נא^אנאלען רעם

i t מלײזױח קאםיםעטעז, קאםפיין אלע■ 
מ פאראײמז, װ  ציח, צעירי |.1«לײצי1« י

 פרױען און ברענטשזם ,ji»r'>jn• לינפע
 םאר־ ארבײטער נא^אנאלען tie סלובען
itn•' באנד, tJ t לצ את בען1סל פתין* 

1 .o r t t r j t n tו1 ב«טיילינעז מלמ  י
o אין n אי־ האםייין. נעװערסשאפםען 

r מר*ל w i i( נויטינן די נעטאכט שױן 
םארנארײטתגעז.

 סאםי• ארבײםער גאלער1נ»ױ« חנד
o סעט n אויך H* רג»ני* פרײגיןיקא*

 דער־ יבען1א די םרײ לאזען צו זאציעם
 פײנע םאכען ניט אוז דאטוםם מאנטע

 א זיין ק*נען לכע5וו אונטערנעהנ׳וננעז,
 זאם־ דער 1» ארנייט דער אין שטערוננ

 ארץ אי| ■יאנערעו אונזערע םאר אוכנ
x ישראל.

םאסײעטי הירש) (באראן | #גריקולטור אידײשע ״די
 םיפ •*רםערס צוקונופיגע »לע וזעלס

»r«M»pon ו װי איז ■ארסדרײ ווענען י  ו
 ייזור והנן פוזינדל׳ןרס, «ון »ו«ם«וחימען

AtMp רס. אייער«■
 ביראפ איחר אייחױ־ דעיאזיסמ קימע גיפ

אונז. םי■ זיד
 «רײ אבםאלומ מיז b«b און 1ר* אוגזער

•צרזענליך. קוםי אדער פרײמ
 6 ביז • פון — row יויסצי ®עגליד •יעד

אומר. I ביו — ?ונפאג
4th Agricultural Society, lac. K. UASuml. New Y*rk Oty
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*ז המוה פװ מױד חמיגס םון מיפינג
יוני»ו װמסטאנער

).3 6זיי ן•e ושי׳וש
 אפנעסטאפט איז יעאפ דעל וױ נאבדעפ

 די האט טאג, האייבען * פא- נעױא־ען
 די מוצאה^ז צו אייגנעוױאיגט פירטע

 זײ. קוטט עס װאס א״ב״טער
&רבײט. פץ צוםײלונג גלײכע ניט

 גיט װענען קאמפאײנטס 18 ארע
 עײ זײנעז אלבײט םוץ צוטילו:; גאייכעל
צופדידענהייט דעל צו ;עװאלען לעדינט א-בײטער.דיויי

#רבײט. שטיק
געװא־ אגנעקלא;ט זײנען פילטעס 36

 די שטײדאלבײט. אײנפיהרעז אין רען
 געװאי־ע; עיאעדיגט זיינען ?ןאדפלײגטס

:פאל;ט וױ
 צױ ארבייט װאך איז קייסעס 16 איז

געײארען. אײ:;עשטעלט ריק
 צױ ארבי־יט װאך איז ״טעפעל 12 אין

 וױ :אכדעם געװאלען איענעיטטעי׳ט רי?
 סטלײקס, נעװאלען עלקרעלט ז״נען עס

טע:. 3 ביז 1 םון געדױערט האבען װאס
 האט שעפעל דיזע פון צאהל א אין

 ארבײ־ אײדנע ןןרויפגעשײןט אפי־ס דעל
 אנרײ דער אז דנעל, זײן צו אום טעל,
װערען. אפגעדדט װעט פענט

ק&םערס. באשעםטיגען ניט
געװא־ א:;עקלאנט זיינען פירטעס 6
 קא״ לןיין ניט באשעפטיגעז זײ אז רען,

ארבײט. די אאיין שניידען און מערס
 אז באוױזעז, האט אונטערזוכוגג די

 ארבײט, געשגיטענע קריגען פילמעס 2
 בא־ יא װערען קײסעס 4 אין אז און

קאטערס. שעפטינט
שםוגדען. אוםכעזעצליכע

 גע־ אנגעהלאגט זײנעז פילמעס 61
יכע די םאדלעצען אין װאדען  געזע̂צ

שטונדען.
 אפגעהאאטען זײנען ה״סעם 45 איז

 ארבײ־ די און מיטיגגען עאפ געװארען
 צו ניט געװארען געװארענט זיינעז םער

 װאך. א שגוגדען 40 וױ מעחר *רבייםען
 נע־ גענעבעז אויך איז װאדנוננ זעאבע די

באאעבאטי?. די צו װארען
באשטעטיגט ניט  זײנעז הייסעס 11

געװארען.
ניט אינגאנצעז ארבײט שאפ 1

 אטעריקאץ ח^ר פון םוספענזײרם
אסאסיאײשאן.

גע; סוספענדירט זײנען םירכמס 19
 נאכדעם אסאסיאײשאן. דער םון װארען

 געװארען באזוכט זיינען םירסעס די וױ
 ארוי־ס- זיך האט אנענטען ביזנעס די פון

 ביד םון ארויס זײנען 12 אז געצײנט, .
 אנגעשאאסען צוליק זיך האבען 3 נעס,

 זיןע האבען 4 און אסאסיאיישאן דער אן
 אג־ אונזער אוגםערצושרייבען ענטזאנט
 גע־ איבערגעװיזען זײנען ?ײ און ריםענם,

דעפארטםענט. אמאניזײשאן צום ווארען
ארבײטער. נײמ־װניאן באשעפטיגען

גע־ אננעקאאנט זײנען פירמעס 26
 אר־ ניט״ױניאז באשעפטיגעז איז ווארען

נייטער.
 סאדםאיכטעט זיר האבען םירמעס 3

לײמ. בלױז.ױניאז באשעםטינען *ו
 גיט״ױגיאז די האבען שעפער 16 איז

 דער אן אנגעשאאסען זיר ארבײטעי
^יהיאז.
 ניטײוניאן די זײנען שעפער 6 אין

נעװארען. ארונטערגעשיסם לײש
ארונ• ענטזאגם זיך האט םירמע 1 .

 םיר און לײם ניט־ױניאן די םערצױפיקען
 אםעריסא; די אויםטנםאחנרם חאמנז

 פון איחר אױסצושל״סען •סאסיאײשאן
b דזגר און מימגאיחןרשאסט איחר w איז 

 ארגאניזײ־ צום געווארעז איבערגעוױזען
דעפארטםענט., שאז
i:iM .לאקאוטט

 אויסגע־ האט קא, קאאוק סײעךאד
 האבען זײ װײל ארבײםער, די שאאסעז

 יײערע םון אתגטערצוצאזען אנסזאגס זיד
 נע־ ערקאערם איז »•r חנד װייתשעס.

 םען וױ נאכדעם און סטרײק איז מאחנז
 רי האט װאכען, 2 אפגעססרײקם חאם

pnw w v n און ארבײםער די געמםען 
 געװארען גאסעםעאט זײגעז ירייזעז די
צופריחננחײם. אלאסענס «ו

 אױטגע־ האס מאומנן און םייטצנער
ך ארבײםעד. וײ שצאסעז  וואמד 2 א ני

 םאא־ *ו נעקיפמז מען איז םםדײס דימן
ױ אזױ *ײסנליץ•: גנטיען  סירםע די ו
 חיציקײםט vk סעםיעלס כאויז טאכט

.»n ע רי  גאײך פירנמנ די זאא םאזאז, מ
 א.«אר און קאמזנר tan אתיםגעחנמז

in f i l ln Hat•**ד

גא״ך. אאעטען צלױשען װערען נעטײאט
אױסגעשאא״ האט אױױי און סאהרין

 #אױסרײד דעם טיט ארכײטע• די סען
 װערען צו באשאאסען האבען זײ אז

 גע- ערקאעדט איז שאו דער דזשאבערס.
ױ נאכדעם און פטרײק אין װארען ײ ו  ז
 די חאט װאר א אפגעסטרײקט האבען
 מיט ארבײטער אאע צוריהגענוטען פירםע

 אפערײטארס, 2 םון אױסנאהמע דעד
 גע• חאכען װעאכע װאגנער, און גערסא;
ן האבען און באאױגוגג א הראגען  צױ זי

 גערמאן דזשאכ. דעם םון ריקנעצויגען
 װאגטגר און ךאאאר 300 געקראגעז האט
דאאאו. 100 גע?יא;ען האט

 קאנטראק״ ױט־מגיאן באשעפטיגען
טארס.

נעװא־ אנגעקאאנט זײנען פירמעס 9
 קאג• ניט־ױניאן כדט האנדאען אין רען

 בא־ ניט זײנען קײסעס 5 טראלזטארס.
 כאשטע־ זײגען 4 געװארען. שטעטיגט

 גע״ עראעדיגט זײגען און געװארען טעט
:פאאגט װי װאיען
 זיך האט קא. קאאור, פעדערײשאן די

 טיט האגדאען צו ניט מעהר פארפ^כטעט
יןאנטראסטארס. ניט־ױגיאן

 צוריהגעצױגען האט ראזענםעאד דזיש.
שאפ. :יט־ױניאן דעם םון א-בײם די

םארפאיכ״ זיך האט שיגדעאהײם ב.
 אינ־ ארבײט גאנצע די טאכעז צו טעט

 גע־ האט װאס שטאפעדזש, א נאך סײד,
טעג. 3 דויערט

 סטא־ א נאך האט קא. קאאוק שעאדאן
 ניט םארםאיכטעט זיך טעג 2 פון פעדדש

 קאנטראק״ ניט־ױניאן מיט האגדאען צו
 אד־ סײן ארױסצושיחעז ניט אויך ׳טארס
 האבען ארבײטער אינסײד די װען בײט
טאן. צו כענוג ניט

וןײחשעס. רעדוצ״רען
געװא־ אנגעקאאגט זײנען םידמעס 9

 םון וױידזשעס רעדוצירען.די פאר דען
 ניט איז קייס אײן ארבײטעד. ;עוױסע

 האט קײס אײן געװארען. באישטעטיגט
 ראטרע- דמר וױיא פאאען, געאאזט מעןי

 צו געקומען נים איז ארבײטער םענדער
 זײ־ קײםעס 7 קאאגמ. זײן כאשטעטיגען

 אר־ די און געװארען באשטעטינט נעז
 ארי- די צוריקגעתדאגעז האבען בײטער
פעי. בעה מיט װײדזשעס ;ינעאע

 אז פאזער, בר. באריכטעט שאוס צום
 ביז םארקויפט האט דעפאדםםענט זײן.

 באנדס. דאאאר טויזענט 9 םאד יעצט
 שוין דאאאר 7,400 איז סומע דיזער פזן

 איבעריגע די און געװארעז אײננעצאהאט
 אויפגע־ גיכען איז וגעאעז דאאאר 1,600

ווערען. פאהנט
 דער זינט אז אויך, באריכטעט ער

 ביזנעס זײנע האבעז אינסטאאײשאז
 אויף אונערמידאיר געארבײט אנענטעז

 אנגעפיהרט װערט װאס דרײװ, דירס דעם
 דוכינסקי, בר. םון אויםזיכט דער אונטער

ײ איז עס *ח  עררײכען צו נעאוננען ז
 אין רעזואטאטען. צוםרידעגשטעאענדע

 פיעאע האבעז דרײזו דעם םון פאראויף
שאאסעז זיר אײם נ״ט־ױניאז  דער אן אנ̂ג

 ענטזאגט זיד האבען װאס די און ױניאן
 געװא־ אפנעסטאפט זײנעז טאן צו דאס
ארבײט. דער םיז רעז

 װערש באראטומ גרינדאיכער א נאר
נוטנעחײסען. באריכט םאזמר׳ס בד.

 דאון- םיז מעגעתשער דעסט/ בר.
:באריכט םאאגענדען אפ גים אםים, טאון

 חאם װאכען פאר אעצטע די דודך
 12 קאמיאײנטם, 5 עראעדיגט אפיס זײן

 סאנטראאס, שא■ 33 און אונםערזוכוננעז
םאאנענחנ: זײנען סאמיאײנטס די

 ענטזאנט האט קאפאאן און באראזין
 קאפאאן. נאטען דעם םיט פינישער א

 חואינ״ געװאדעז איז ענטזאנםער דער
סטײםעט.

 נע״ האבען כעסקינד און איםשיץ
 בא״ דעם אױוי ארבײטער זײערע צאהאט

 םירמע די װ*ך. א שטונדעז 42 םיז זיס
 צאחאען צו נעווארען אינסטרואירט איז

 און שטונחגן 40 םון באזיס דעם אויןי
 בעק״פעי. די אײלנעםאנט האט אפיס דער
יעי.

 בא• חאבען געםינחנר אוז האאפעדיז
 אאע יײם. נים־מג^ צאחא א שעםםיגט

 אנגעשאאסעז זיר האבעז אײם נימ־ױניאן
 חא- אײם ױניאז די און ױניאז דעד אז

וײוס. זײערע אפגעצאהאפ מן
 ארויס ?ײנ*ז םירםעס 2 םאאנענחנ

 דזשייסאבם אוז שטראםער ביזגעס: פון
קא. קאאוק שאיירא און

 ןײן אן אוץי, באריכםעט דעסטי בד.
VN אאאעקטירם האט אפיס O דאאאר

ד > גוטגע״ וחודם נאריכט חוסטי׳ס נ

 אדגאני• פון מעגערזיעער פעטץ, נד.
 *ז נאױכטעט, חןיאדטמעגט, וײש^

 צו אנגעפיגגעז האט רעוארטנתנט זײן
ן צוױי מיט עדשט םונקציאדרען  א יו

 איז צײט דעד דורך צוױמ, װאכען חאאכ
 שעפער, 32 אמאדדרען צו געאוגגען זײ

 קאוד אינדאסטריאא 2 אריערעכענענדיג
̂כע און שעפער סיא  אסא״ אמעריקאן עטא

 איבער״ זײגען װעאכע ;שעפעי סיאײשאן
 דעפארטמענט. דיזען צו נעװארען געגעבען

 ארכײ• די האבען שעפער דיזע אאע אין
 און ױניאן דער אן אנגעשאאסען דו טער

 גע• עטאכאירט זײגען עטאנדארדס ױניאן
 שעפער ארגאדדרטע נײ אאע װארען,
 אמערי״ דער אן אנגעישאאסען דך האבען

 עדקאערט פעט״ל בר, אסאסיאײשאן. קאן
 טוסעא, ביסעא דעי ניט ותן אז אױך,
 רזאמוגיסטישער זאגעגאגטעל דעל װאס

 מאלתעט, אין אנגעפאכט האט סטרײק
 פיעא א אלנאניזילען :עשאנט מען װאאט

שעפעל. צאהא גלעסעלע
 גוסנע־ װעלט כאליכט מעטץ׳ס כל.
הײסען.
 פאלטרעטענדיג מאסקאוױטש, בל.

 אז באליכטעט, דעפאלטטעגט, דרעס דעם
 זאגע־ דעם מון טומעא דער װי דעם נאך

 םאר״ איז סטלײק סאמודסטישען נאנטען
 צו אפיס דעם פאד געבאיבען איז איבער

 װאס טלאבעא, ביסעא דעם איקוױדירען
 סאדאור־ האט ססרײק זאגענאגטער דער

 שעיער. אונזערע םון אייניגע איז זאכט
̂רען שעפעי דיזע  אוים• ספעציעאע םאד

 אומגארמא־ דיזעז צואיב פערסזאםסײט.
 סאל געװען אונפענאיך איז צושטאנד אען

 בא״ דעטאאען א צוצושטעאען אפיס דעם
 אזא סיטואציע. דרעס דער װעגען ריכט

 צוגע־ קולצען אין אבעל װעט באריכט
זוערען. שטעאט
 פירמע די אז אױך, באריכטעט ער
 װיסען געאאזען האט בלאדעלס קעלאז
 אויםנעבען געחט זי או אדבײטעד, איהרע

 אגגעהױבען האט און סאנופעהטשורען
.ווע־ װעגען אםיס דעם מיט םארהאגדאען
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 *מנטעך• פירסמ די eyn פ«רח»ד<ו»«ן
 אױסנע•׳"־ oi»n ייין ספ׳עינעז די נעריסען
rw» ׳ע^וסען r .8ס*וי»גג עד ■רנייטער . 

 דירעקשארס נ<ו«רד די י»ז חנרפפר,
ד נענ׳זן סטרייס « אינדפדסירעז זא<  ייזן

׳ .י םירםע.
 אינעדנעװיזען װעדט קיים די
O'cy ר«נט. פואער «יט

 ־ ײעיש נאריכט ניאסקאוױטט׳ם בד.
נוטנעהייסעז.

• באריכט. מענעדזשער׳ס געגעראי
- *יגעסײנעם »ן ניט נ*;אער נר. « 

 םע• ווןבענטליכער דער א׳נער נע־נ^יס
ו ׳עטעלט ער און טינחייט י  די אויף ט• ז

 דעיןןדט• *דענע8פוןר׳ די סון נפריכטען
נמנטס.

 דע• דרעם דעם *;נאאפננט װ<ום
 tv נטנלער, נר. ערהאערט «»רטסענט,

 ' איבער אויםזיכט די ה*ט האכמאן נר.
 דטרןי איהם *ו און דעיפלטמענט דיזען

 אננעצענענ• װענען.יעדעל װענדען זיך מען
דעם. w ׳שייכות » חפט זואם הייט,

נפנצער, נד. גטריכטעט ׳עאום «ום
 םיט אראנדז׳פסענםס נעראכט האט ער *ז
 װע• כרעסאטו און דובינססי נרידער די

 י1פטרצוי איז טעקס דעם האלעקטעז גען
 אױף, ערקאערט ער דריױז. דױם דעם םון
 די *ו בריף א צונענר״ט האט ער פז

י 1םי עאפ־טיעעדצייט  - ײעפ און ?אאיט י
ײ אויפפאדערעגדיג ׳פעפער,  קאלעק• צו ז

 און אט׳שנעאםטען װי טעהם דעם שען
 דער אפיס. אץ געאד די אריינצוברעננען

וועשך. ארויסגע׳פיקם בטלד זועם אעטער
 וועיט באראטונג נרינדא׳כער א נאך

נוטנעהייסען. באריכט נאגאער׳ם בר.
ניז• א אניטטעאען װענען םראנע די

:os חן־ מעאבערם דעם א־ן »;ע;ם 
 פון פאראאגנ דער אויך װי פארטםענט,

D צום איבעדנעוױזען וחנרען 3 אאלאא W 
 ןן4נויםי דיי םאכעז צו מאכט םואער ם*ט

־־ - י' א־אנדז־פטענטם.
נעײ״־אא• םיטיננ דער װעדט דערםיט

סעז.

 פונ׳ס אױםשסעלוננ נאװענליכע וי אפױל חסער
נילדינג פעדעױישןן אין ״ארפ״ אלװעלטרנען

 פונ׳ם אױסשטעאונג באװעגאיכע די
 אײ װעג איהי םאלענדיגט האט ״אלט״

 קעאן, — דײטשאאגד אין װארשע, בער
 איז איצט און ~ פראנקפורט כעלילין,

 צעהנדאינע אסעליקע. קײן אנ;עקומען זי
 צײטמגען אײנפאוסרײכע גרעסטע די פון
 אפגערוםען זיך האבען דײטשאאנד אין

 סימפאטיע און אינטעיעס גרויס כייט
 אג- די אויסשטעאונג. דאזיגער דער אויף

 אויפ״ זי האט עםענטאיכקײט פיהלעגדע
 ענטודאזם. גרעסטען דעם כדט גענומען

dv רעל אױף אנצואװײזען גענונ איז 
 דײט־ דעס םון רעדע באנײסםערטער עכט
 האט װאס לענירונגס־םארטרעטעי שען

 דײטשער דעל גיט זוען אז געזאנט,
 רענירוננ •רײסישע די װאאט ״ארט׳/
 איניציא־ די נעהכיען באדארםט זעאבסט

 דאזיגע די װײא ז*ו/ אזא םון טיװע
 םי• דער עלקילעלט האט — אױסשטעאונג

 םיעא בעסטען אם צושט^רט — גיסטער
 די װעאכע אידעז, געגען םאראודטײאען
 םאר• און םארשירײטעז אגטיסעםיטען

 אעבען עםענטאיכע דאס דעדטים גיםטען
 בא״ אױסשטעאונג די דײםשאאנד. אין

:אפטײאונגען דדײ םון שםעחט
 - י י ט פ א v נ י י ט v ג א * .1

g אויסגעשטעאם איז עס װאו ג< נ ו א

 און פאטאנלאפישע םון רײהע גאנצע
 א װײזען װאס םאטעליאאעז, גלאפישע

 אר• ״אלט״ דער פון בי<ד פואעטענדי;
געביטען. אאע אױף בײט

א• ל פ ל א ם ג :ו א י י ט פ א .2
 װאו נ ו ד א י ב ע א ע ג א י ס ע פ

 אוישארבײ• די אױסכעשטעאט זײגען עס
 דערװאקסעגע און ױג;ע די פון טונגען
 אנשטאא״ פלאפעסיאנעאע די פון שיאעל

 אע;̂״ פא,־שידע:ע די אין ״א־־ט״ פון טעז
דעי־.

3. • י צ ט פ א ש ט ר י ו ו ״ ד ג א א
 זײנען עס װאו ג, : ו א י י ט פ א ע כ

 פרא״ אאנדװילמשאםטאיכע אויסגעשטעאט
 און לזאאאניעס אידישע די פון דוקטען

 אוקראית, װײס־רוסאאנד, אין גערםגער
 באדינט װערען װאס רופעניע, און ױיאעז

״אלט׳/ םון
I י ו ש ז י א ס ע ס ״א ו ו .4

ט כ י י ר ג ר ע ן ד ע ר א ו ו ע  ג
ך ר ו י ד ן א י ח ־ ם י ב ו ר ט ק י  מ

דיאגראםען, דאטען, :ן ע נ י ש א ם
כיאשינען. פון עקספאנאטען

 עפזננען זיך וועם אויסשטעאונג די
ײן וועמ און איריא טען11 דעם  אפאן ז
עםעגוגג דעד בײ אפדיא. טקז19 דעם ביז

l

• מאגען שלעכטער א
םעײעז■ ^ ^קאי ^ «• ^ענדיסיסױס כיום. אוגרימע ^ײז עײז »י «וז י

ס ן ר א ל ־ ס ק ן ן

־ ר ־ ע ר ד א אי נ א ש ל ט ע ס םי - ו ז ז * נ « . ו

אותוע אין םאנעו אײער חאלם
מ מ ג ® vssrssTnssB

סאיז אק ^י ערפמח■ דיוױכנױגסםע <
ס ■ר»סמענסע 1« דעמםןנריר® ײעי® און

9לp« mid 9 • סינט « יח * 4»

f<dL■

אין פראנלעםען יוניאן מיסאגא
)e 7״t »ון (׳•לופ

 נאגצע דאוינע די כעגוג אורזאכע ;־ט איז
 אכער עם דאדי פאדװארפען, צו ס־אנע

 פ*ראױםינ םראנע די אורזאכע נענדכ זיין
 נע־ א נעבען *רום אזוי און אפצוא״נען
 צדדים פאראינטערעםיחטע די אענענהייט

 באקע־ צו נעהנטער פראנע דער טיט ז־ך
״ן *טויז םוז עס אױב נען.  איטאאיע־ אן ז

 אםװיי־ זאא שיהאנא, א־ן אאקאא דשעי
 ניט מעמבעריטי■ ׳טיקאגא׳ער די נינסטען

 די »ז ז*נעז, צו אורזאכע פײן האיען
 אויוי ה*ט בןוארד עקזעקוטיװ דז־פעגעראא

װעא־ עםמאם, ארויםנעצװאונגען איהר

 ע־- די היגדערען ׳פפעטער װעט כעם
ע־קא־-א׳ע־ דער םון איב״ט פ^אנדייכע

ױניאז•

סל,ול ריפעדאטארי9 איראן
 4473 ארכ*»רד <pa בלאדװײ. א• 185״7*

■רינצייאל. אילאז׳ v דזש

̂עדזש .3 ענגליש .1 רידזש;:שש קא
בילדוגג ביזגעס .4 רידזשענשס .2

לערוע וערזעגליכע און לערער בעססזן די
קאסטעז• אערע םעסיגע—יאחי. 27 •*ר

בײנאכט. אוז בײטאג קאאסעז
צוגעשי̂ק פרײ

קלאסעז, די ®אר >«יצ■ זיך דעדזשיסשרירש

י רע־ פץ טיטנדדער אלע

יוניאן װארס. נאדםענט לידיס אינסערנהשאנאל
דעם פײערען װעלען

ן ע ט ש ר י ע א D ג r נ ו ם

קלאס אדבײטער יארקעד נױ גאנצען דעם מים צוזאמען
» אױ,ש

מיטיננ מאם גרויםען גארדען םקװער מעדיםאן איז
אדנעד 2 ם$/ וםען דעפ נאכםיסאנ, םיסוזמ־

:פראגראם
 ארטיסטען, באריטטע װעלט

 ארקעסטער, סימפאנישער
רעדנעד. פראמינענטםטע די

 ורעאעז אײנצעאהײטען פראגראם אאע
 דעם אין װערען פארעפענטאיכט

״נערעכטינהייט״. נומער :עסםטען

טיקעטסץי**־ אויןן נא- אױיננאנג

אפ־ם אין אדער טשעדםאן עאפ אייער ניי באהוםען א־הר הע;ם ם־קעםס
ױניפז• אןוקאא ׳אייעי םיז

דער פון אתאניזירט װערט דעםאנםטראציע די

TOP ױם.סונ נ»י פאואייניגסעו
 פארטײ, םאציאליסטישע ױניאנ̂כ טרײד

אינסטיטוציעס. ארדען ארבײטער

m  p w ס ת ם ו ר ע ס ן ח ®

!אױפמערהזאם
ב ט איהר אוי טיג לײכטע אוץז לײהען װילט און געלט אין דך נױ

;אפצאהלוגגען
 :צײט סלעק די אוץ־ דאל«ר פ«ר «אפשפארען וױלט איהר אויב
קריגעז אץ ד»ל«ר פאר אײערע אינװעסטען וױלט איהד אויב

 — געלט, אײער םיט ױכער זיין און אינטערעסם גוטע
 אינםטיםושאנס, בענק פארשייחגנע ווענדען זיך איחר זאלט װארוזם

ײ װאו  ;זײ נים קעגט איחר און אײך נים קעגען ז
ם  ש־־ע־ פארשײדענע האט איחר װאו פרעםדע, צו זיךיווענחןן װארו

װערען קענם איהר ווען — אונאנגענעםליכקײםען, און ריגקײטען
חןר אין םעםנער א

m PWP הרעד־ט פרעםערס װמס
'שאן ס^ך*ארי

 װעלכע יארק, נין. אװ םםײט דער פון ארגאגיזאציע געםשארטעטע א
אינטערעםם גוטע צאהלמ און אפצאתלוננען, לייכםע אויף געלט לייחט

געלט. אינוועםםעטע אייערע אויןז
:אפים אין וועגדען זיך איחר קענם אינפארםיישאנם פאר

יאר̂ל ניז סטױט, ♦זםע איסם 231
•חןםערם דדעם און קלאוק

■....HIHUWHIIIIIIII■... | m

ה ' צ tiמ
\ מעלות״ אלע מיט מצה ״די

\ אץ םדר צום םײןןדליכקײט םעהר *ו גיט
 איחיו םיט •סח גאגצען צום תטנוג םעחד

אױסגעמקענ■ גוטזן אױװעףםרישקײט,
 װערט װאס טעם, מחיה׳דיגען אץ קײט

 דרײםאכע םוסםןןרהאפטזן דודך כאשיצם
- fםאדפאק̂מ  אײנציגע די — כיצה מאנישלײיסץ

 א םים געװאר׳כז באיוײ״ם איז װאם
.,קװאהים העכסטע פאר נאלד־םעדאה

K. njit•

Av,/!*.ג7.

C ;

ר ע ם ײ נ ר נ א נ י ר
«

 ראדיקאלער שםארקשםער און גרעםטער דער ײין
4וועיפ דער *1אוי ארדען ארבײםער אידישער

$2^00,00000 — •אוטאנס
 83,ססס — מיטגלירער

740 — כרענטשעס

וג

ל •v*wr ריננ $רב דןו  י
 צקפנאםי* ײינפינצז י*ן
irr יייי״ינז »יז• w

 דפר איז ריננ פ̂ל חןר
ז צלגפער ■ור י  אידי• חנר י
בפײעגוננ- פיבײפזןר י»ער

 אידי• אײגצי־נער דער אין ױגג ארבײטער דער
 םאניטאר־ איינענעם אן האט װאם ארדען, שער

מיטגלידער. תאנסאטפטיװ דינע םאר יום
ביו 18 •ח עלטער אין אריימענוםען ווערען סעםבערם

יאהר. 46

ױ ייר שייסם םיםנייד, קיין גים נאך ןייס איחר אוינ !אן «י

: ויצנדןי ר *» yM><pe>i« ך«>

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 E A S T  B R O A D W A Y ,  N E W  Y O R K ,  N . T .

if'!ft.;■

יתיאןשססםפסל cm מיס שיו סויפט
 ארנאניזיר־ חנר פון טיטנציר*־ אלע צו זיר װצנחנז םיר
 otn האבען ײעצכע שיך סויפען צו ארבייםערשאסם םער

 אינוױינינ* וויצ, דעם אוױ ױניאן אתזער פון אסצספצצ
 נעטמז טיר ׳•יך. פיו צײגיננ חנם אויזי אדצר זויצ, סטצו
 דעפ *ט זעהט איחר םייחמ שין, קויפצן «ז גים «ייד

יױגעו• איינצנע אייעזש םים שםעםטעצ ױניאן

װניאז װןירסערם שוח *ון כוס
צ״ב*י «װ י«דעי״**ן *ס«די?אז תי «י■ •**יײײומל
םאםס• באסטאן. םםריט, םאםער 848

מיז A טשארצם צאװצי ?אציס
w t r r t r w i נ«תייל •
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 הןרט מאוו imppipj חשענעראל
סףממן וױכטיגע אױס
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 ן*י»•*•,m 00100 דריי ח«נ«ר »ן
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non ip נמס ס311נס *ot'iono p)i 
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 עםצי״ האבען טענעסי אין סטרײיןס. כען
 געװאױ ארבײםער טעקסטיא טױזעגט כע
 פזןר־ באדײטענדע סטרײק א דורך נען

̂וס בעסערוגנעז.  אויך ערםוטיגט האט ד
 טעקסטיא־ אנדערע די םון ארבײטער די

 און סטײטס סאוטהעיז די םון פוונריקען
סטרײק. איז ארויס אויך ז״נען זײ

 נעװעז אומעטום זײגען ־סטרייהס די
 ארויסנע• זײנען זײ ה., ד. ספאנטאנע,

 סע־ אםעריתאן די אלײן. זיך פון ׳שפדוננעז
 באאד אבער זײ איז אייבאר אװ אן8חנדײל

 אהינגעשיקט האם *ח געקומעז צו
 םיהרען צו אמאנײזערס בעסטע איהרע

 אר־ די ארגאניזירען צו און סםרײק חגם
 שקלא־ שעגדאיכער דער געגען בײטער

סעדאויסבײטוגג.
 סאוט דער פון וועבער־מאגגאטען די
ראקען אבער זיך חאבען  דיזע םאר דע̂ר

 באשלאסען האבעז אח שאוחים ארבײטער
 אסערײזאניש־פאט־ עכט *ן אויןי זײ פון

װערען. צו •טור אוםן דיאםישען
 םון ארגאנײזער אן מעקגרײדי, עדוןןרד

 ילײכאר, *װ םעדערײיטאז אםעריקאן דעד
̂פרעד אוז  םון אמוונײיזער אן ה^םםאן, א
 זײנען װןוירקערם, טעתסטיא ױנײטעד די

 ד*ר־ באגדע א סון ע^זאבעםהטאן אין
 און געװארען געקידנעפט בירגער םיגע

 די שטאדט. פון געװאדעז *רויסגעםיהרט
 צװײ די נעסטראשעט האבען קידנעפערס
 זיך זועאען זײ אױב אז םוער, אדבײטער

 עאיזאבעםהטאץ, אין וױיזעז אסאא נאד
כעז• לע• זײער מיט געזענענעז זיך זײ קעגען
 זיך דערנאך האט באגדע זעאבע די

 דרײ א םון היים דעם אין אדײנתריסעז
 אוץ םעניקס, דזיצאהן ארנאנײזער, טען

הױז. םיז געגומען איחם חאבען
 זײן און היאף נאך ;עשריען האט ער

 ביסס א םיט אננעאאםען איז שוועסםער
 מי־ צו געסטראשעט האט ױ האנט. אין
 טשע־ ייעאען זײ אויב קיתעפערס, די סעז
 זיך האבען זײ און כרוחןר, איחר יעל

אינזנטדאגען.
n געםונען זיך האבעז ארגאנײזעדס 

 די ױניאניזירעז צו אום שםאדט, חנר אין
 םאברי- קאטאז דארטיגע די אין וועבער
n  .]VP חונגעד־וױײ חריגעז ארבייםער 
o vm פעקטארים די איז הערשט עס און 

tv געקידנעפטע זײ שקאאפערײ. אםת׳ע 
 אײנער איז סטרײק א געפיחרט חאמנז

פעפםאריס. n ®ון
חנר• ?ײגען קיתעיערס די ®ון מנקס

 ױי *װישען גזנװאחנן. •דעסנררס גאך
חנר ®ה »אדמז א Tז ממימן

 1מא עסטײט ריער א ׳א:ע:ט אינשורעגס
̂ד א םון אײנענטימער אז און  םוירגיש

 געווא• פארהאיצטען זײנען זײ םעקטארי.
יעדער* בעיל דאיצאר טויזענד אונטער רען

חד־ האבעז האםםאז און םעקגרײדי
 HP נארר עשװייצ, פון םעאעגראםירט נאך

 אפטך זײ האט מען װאוהין ראאײנא,
 די איבערכעגעבעז האבען זײ און םיהרט,

 זײ סידנעפיננ. דער פון אײנצעיןהײטען
 דערסענזנן סאנען זײ אז געזאגט, חאבען

קיד^פעחם. די םרן 20 אטוױינינסםען
ל. אװ ם. א. דער םון גו־יז פרעזידענט

y האט r גא״ דעם צו געווענדעט גאײך 
 שטארקען א םים טענעסי פון װערנאר

 םעסגריײ אז געזאגט, האט ער פדאםעסט.
 װעצען אמאנײזערם אנדערע די און די

 ױן עאיזאבעטהטאן אין אוסקעהױען זיו
ײ וועאען סםראשונהעס קיינע  צױ ניט ז

 גא• דעם געװארענט האט ער ריקהאאטען.
 אנ״ אדער מעהגרײדי אױב אז װערנאר,

 וחד באיפעדמט װעאעז אײט ױגיאן דערע
 גע• םענעסי םון רענירונג די װעט רען,

 ער םאראנטװארטאיר. װערען האאטען
 נױטיג אויב אז ערקאערט, אױך האט
 עאיזאבעטהטאן אין קומען אאײן ער װעט

 קיד• און גאריאאס די טשעאענדזשען און
 םאכט חגר נעגען זיך שטעאען צו נעפערס

םעדערײשאז. דער פון
 כאסאנט גוט איז מעהגרײדי עדוארד

 ארבײ״ אידישע יארקער גױ די צוױשען
 דער פון אײגער געײעז איז עד טער.
 האט װאם א., און ם. א. דער םון מיטע

i ױניאן, ״םאריערס די רעארגאנידרט n 
 געווןד באזײטיגט זיעען קאכיוניסטען די

 אױן םוםה זײן געװיזען האט ער רען.
 ערש• דער זײן םאעגט און יאר? נױ איז

 פאריעי אין און אײן •יקעט דער אין טער
 אנ־ חאבען סאםוגיסטען די ײעז מארסעם,
 חנם אין טעחור באוטמען זײער געםיהרט

מ pV אין דיסטרייןם. םאר ע ױ  אאס הו
p ער איז טוער ױניאן i r אײגםא^ גים 

in אין אויך םײער אין געסראכען ru n 
? ־ נעגענדען.

 אמאנייי אאא םאיכטען זײנע חוץ א
 םארממד pup אױך מעסנרײדי איז זער
 חנם ארום םעדערײשאן דער םון הער

 פאד םים זיך סען ער סאנגרעס.
 אײגם ער און שענאםאחנן און גרעסאייט

 תר פון שטאנדיונהט חנם זײ פאר פאר
 געמלד־ םארשיחמע וועגען פעדערײשאן
> פארשאאגען.

 *<יו גאד זיר חאאט סטרײק דער
ח םארשירײטען אײן  אױטברױטען. י

 *ײבאר אוו מעדערײמאן אםערימעז
ו נתרעסירט י  ד% בױס ז

•אעגער־ אויס בײט
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GERECHT1GKEJT—(JUSTICE)

ױניאן ווארסערס נארםענט ליידיס אינטעונעשאנאל דער פון ארנאן אפעיעלמר
.1929Jersey City, N. J., Friday, April 26, 1929Vol. XI. No. 8 אפריל, םער26 םרײטאג,

r a n מזמפיװ m n דו o t 
r צו ױני« m  w נויפינ וחןן םטױיה

 ארגאניזאציאנס — קליװלאנד. אין קאנװענשאן אינטערנעשאנאל
 דזשאינט באזונדעדע א םארלאנגען מאבער דרעם יארקער
 פון עלןטיננ־פדעזידענט אלס באשטימט װערט דובינםתי

צוריקקומען. שלעזינגערש
 האט באראטונגעז װאך םואע א :אך

 אפ־ טען17 דעם נאכפיטאג, מיטװאך זיך
 פון סעשאן אעצטע די געשאאסען ריא,
 דער םון מיטינג רעגואעדען דריטען דעם

 ד̂ע פון באארד עקזעהוטעו דזשענעראא
 טיטײנ דער בעםאר אינטערנעשאנאא.

אנגענומען ער האט געשאאסען זיך האט

 גרויפע א האבען װעאען װאס באיטאוסען,
 אנטװיק־ דער אין באדײטונג היסטארישע

 װידעראויםבוי־פראצעס דעם אין און אונג
 נענויע אויסהערענדיג ױניאן. דער םון
 אאע םאר באריכטען אויספיהראיכע און

 אר־ איהדע האט ױניאן די װאו שטעדט
ספע־ זיך צוהעדעגדיג און גאגיזאציעס

 פרעזידענט עקטינג פון כאגריםונג א
■ ■ מאי ערשטען צום דובינס?י

i פון ער1לי1םיט אלע *ו y i װאירקערם ;ארםעינט ליידיש אינטעמעשאנאל
ױניאן.

 אםאל װידער פארבײ, א*ז יאהר 8 נאך — שװעםטער: און ער1ברי
 לאנגע, פערציג אך1 םאל, םערציגםטען צום געקומען. םאי ערשטער ער1 איז

 ױם־ ער1 — געקוםעז אונז צו וױדעה ער איז קאםסס־יאהרען, שטורםישע
 זײ־ עם װעלכען םיט קלאם, ארנײטער אינטערנאציאנאלען צען1גא פון טוב
 װאריט־ אונזײרע אידעאלען, און ת1חלום שעהנםטע אוגזערע פארבוד/ין נען

װעלט. בעםערער און שעהנערער א פאר קאםןז אין האפנונגען םםע
o ארנז אין שטארקט םאי ערשטער דער y i און האםנומען די און װילען 

 דער םון פרינציפען !אבעלע די פאר גײםם קאםפם דעם iאונ אין װעקט ער
 געםיהלען אריטעםם1םאלי די און באמעגונג, ארבײטער אלער1טעמאציא1אי
װעלם. דער אוי,ז שען1םע ארבײטם אלע פון ערונג1פארכרי א 1פ«

 א מיר, שיקען איינינקײט פראלעםארישער פון טאנ גרויםען דיזען אין
 אר־ אלע צד גרום א אםעריקע, אין קלאם ארבײטער ארגאדזירטען פרן טײל

 אונםער־ געגען קעםפען מענשען װאו ד,1לא ען1יע פון אתאניזאציעם נײםער
 און פאליםישע אלע אפצושאפע; כדי דיקטאטארען, הםינים םכל דריקוטז־און
םענשהײט. ע1ארכײטענ די פלאגען װאם פארטאלגונגען עקאנאטישע

 הײ־יאה• ער1 האט אינטעתעשאנאל, דער פון םיטגלידער די אונז, םאר
 גרוי־ באזוגדערס א באםרײאונג םענשליכער פוץ ױם־טוב םאי ערשטער ער1רי
 גראד זיך געפינט ױניאן אונזער און םעםבערשי• אעזער כאדײםונג. סע

 געװאונען נאר קאנען װעלכע קאםפען, ערנםטע און״ אויפנאבען גרויסע פאר
 דער םאלידאריםעט. ארבײטער און אײניגקײט ארבײטער דורך ען1װע

 יאחר חײנםיגען װעט צעשײדונג, פון יאחרען לאננע !עכצעחן נאך אי םאקט׳
t קאנםטתקטיװע צע1א1 די *io באװעגוננ ארבײםער איבעריגע ן1א ױניאן 

 ארבײ• אלע םון ױם־טוב אינםערנאציאנאלען דעם פײערען צחאטען װידער
 םקװער םעױםאן גתיםען אין אופן געםײמאמען א אויף װעלט דער אױף טער

 רײהען׳ אײגענע אונזערע אין אײגינקײט די שטארקען זיכער װעט גארדען,
 אונזער אין אריטעם1לי8ם ארגײטער פון םיםבאל דער װערען װעט ער און
 דיזער װעט םאכער, דרעס און קלאוק אומ, באװעגוגג. ארבײטער צער1נא

 די םאר באלעבאםים אונזערע םיט קאםף צום כאגײסםערען טוב ױם מאי
 און פרויען !ייערע און ברידער טרײד אונזערע פון ׳ םאדערונגען גערעכטע

 כאלעכאטים אונזערע אויך װעם םאי־םאניפעםטאציע גרױםע די קינדער:
 •1צעח האט ידניאן אװזער אז פאראײנזאםט, ניט !ײנען םיר 1א איבערצײגען

פרײנד. און סרובים טויזענטער דלינער
 פאראוים־ םאל אלע 1אי אינטערנעשאנאל » !שוועםםער און ברידער

 מאל אלע יך1 האט און קאםף, ארבײטער •ראגרעםיװעז יעדען אץ געגאנגען
 םאי־ די אין םאניפעםטאציע. ארכײםער גערעכטער יעדער אין באטײליגט
 אינטערנעשא־ די 1אי אםעריקע אין קלאם ארכײטער אידישען ne פײערונגען

 א-1לי8ם םאל אלע יך1 האם און רײחען ערשטע די אץ געװען םאל אלע נאל
קלאם. ארבײםער גאגצען דעם םיט ריױרט

 איגער־ אן עגטשטאנען רײח^ן אײגענע אומערע אין אבער 1אי לעצטענס
 קלאם ארבײםער פון אײניגקײט די פאדניכטעט חאט ױעלכער שונא, ליכעד

 סקווער םעדיםאן אין םאי־כדםינג דער אלזא אל1 וועלט. גאנצער דער אויף
ץ יארק נױ אץ ארכײםער לע8 פון נארדען  פארוױם• די אויף ענטפער אן זי
 און באװעגונג, ארבײטער דער אץ םשיחים האםוניסטישע די פץ טועען
 אזן^אי רײחעז׳ אײנענע אומערע אץ אײניגקײט פץ םיםבאל א ײערען
גסײעגיגג,• ארבײטער אידישע אומער שיאלטען קאגען נים םעחר זאל קײנער

 ערשט׳י ען1די אינטערנעשאנאל, דער פון םעםבערם געגריסט, זײט
א ארבײטער אינםערגאציאנאלען פת טוב ױם דעם — טאי  ד יאזםי,:?י

 םענשליכע,־ פ־ן ציל גרױםער דץ און טאנ דיזען פןן באדײטוע גײםטרײכע
 שעחנערער א פאר קאםפען אונזערע אץ כאגיייםטערען אונז אריםעטTל8ס

װעלט. בעסערער אח
!אינטערנעשאנאל אומער לעבען !אל
!באװעגונג ארבײטער אלװןןלםליכע די לעכען יאל

. דער לעכען אל1 ר ^ v ___________1 מוג:סנ1?1”ע
״יי « י# ײ״

 נױ — לאנד. איבערץ קאמפיץ
 װײם־יפדעזידענט — באארד.

ביז אינטערנעשאנאל דער

ר״ נױ דעד םון באריכטען די צו ציעיצ  ̂י
 קא^וק־אינדופ־ דער םון און ױניאן קער

 דזיטענעראל די האט יאריז, נױ אין טריע
 זי .ווי נאכדעם — באארד עקזעקוטיװ

̂ט  םון באריכט $ אויסגעהערט אויו ה
 פאד־ די װעגען שיצעזיגנער פרעדדענט
 באשלא״ באיצעבאטים די מיט האנדיצונגען

 יארקער נױ די באם^מעכטיגען צו כען
 רױ צו פאא נויטיגען אין דזיעאינטיבאארד

 םאױטטעהט םטךײס. גענער̂א א פען
 וױכ״ זעהר ז^נאר אנדערע, א<# אז ׳זיך

םון שאטען איז שטעהען באשיצוסען, טיגע
).2 זויט אויןי (שלוס

פארצ״נדש אינהאלט□
ם

ם.8 נוםער ,נערעכטינ^ײש׳/
̂ריכפז נײס; .2 זייט  דזשענערזל פון ב

רם״ ביןארד; עקז. אויסשטערוגג. ,̂,
̂אדד דזש^יגט .3 זײט בוןרינצ. ב
:פון גײס, P# שטימעז בריף, .4 זײט

*. א• קורצמאז נ. קאפלאז׳ ב•
 דזש. שפילכיאז׳ :ז םי ׳נײס ליזקאל .5 זײט

דרײזער. ב. און ברעסלאװ
עדיםאריעלם. .6 זייט
 ״אינצעײ דער — דעײביצער פ *7 זײט

נ»ציא:»ל״.
 מ*ו ערשבע• דער — יציטװאק א. .8 זײט

ױניאגס. די און
 ק#מו• :ײסטע די — כמורנער ר. .9 זײם

גאולח. ניסטישע
(ערצעתיוגג). סטודעגמען — .10 זייט
̂נדענצען. ניים, .11 זייט קארעספ
ט  דעם צו רוןי בןןאדד דזש#יגט .12 זי'

מןןי. ערשטען

 אינטערנעשאנאל רער פת פרעדדענט
 ־I8P אויןן ארנײט m צוױק וױיזט

מאנופעקטשװערס סיט פערעמ
r*— ■ ■־

 — פאדערונגען ױניאנס דער שטארק זעהר פארטײדיגט שלעזינגער ברודער
 די פון קאנקורענץ דער אױף זיך באקלאגען םאנופעקטשורערם אינםײד

שעםער. סװעט

* 5* jt s*־ * ׳

#אפריל טען13 דעם נאכםיטאג, שבת
 די םארגעסוםען םיקאדילי האטעל אין איז

 קלאוק־ דער צװישען קאנםערענץ צװײטע
 אינדאסטריעל דעם און ױניאז כיאכער

 אגריםענט. דעם באנײעז װענען קאונסיל,
 אסא־ די איז ?אונסיל אינדאסטריעל דער

 םאנױ ^אוס אינםײד די םון םיאײשאז
 האט ױניאן די װעםען םיט םעסטשורערס,

 געהט װאס אגרימענט, קאלעסטיװען א
ארום. חדשים צוױי אין אויס

 םארגעקױ איז סאנםערענץ ערשטע די
 צױ װאכען צעהן אומגעםעהר מיט מען
 האט ױניאן די װי דעם נאך גלײך ריס,

 בריף א באלעבאטים די צו ארױסגעשײןט
באניײ םאדערונגעז איהרע מיט
 פאר־ האט ױניאן די אנריםעגט. םון אונג

 פראצעגט צעחן פון העכערונג א :לאנגט
 וױידזש םינימום ביז־איצטיגען דעם אוין״

 דיס״ דעם םון מאדיםיצירוננ א ;סקײיצ
 באלעבאטים די װאס רעכט, טשארדזש

 נאך סאםוגיםטען די םון באהומען האבען
 גרינ־ די ;סטרײס גענעראל לעצטען דעם
 אר• םאר םאנד אינשורענס אן םון דונג

 באלעבא־ די םון חשבון אוים׳ן בײטער
 םאדע- טרײד װיכטיגע אנדערע און טים,

 דער םון רעגולירונג דער םאר רונגןנן
אינדוסטריע.

 האבען קאנפערענץ ערשטער דער בײ
 פאדע״ די אפגעװאר&ען באלמבאטים די

 אנםמע- חאבעז און מניאן דער םון רונגען
 טון געגען־מאדעחנג זײמר גענגעשטעלט

 ךער שאעזעגער, ברודער שסי^רבײט.
 דעםאלט חאט מניאן, חנר םון •רעזידענט

 פון םארלאגג חנם צוריהנעו^זעז נלײד
 ױײ נואראטומען די באלעבאטיםךאון די

 *וױי• » צו ביז געװאחח איגעלײגם נען
 שלע״ צוליב ׳איז וחנלכע סאנמערעגץ, טער

 פארגעקוםען ערשם קראגקחײמ, זינגעו־׳ס
שבת* לעצטען
 האט קאנפערענץ צוױיםער מר בײ
סון ■רעזידענט חןר שלעזמגער, ברוחנר

 װאם רעדע, אינטערעסאנטער און ליכער
 באקאנטשאפט גרינדליכע א געצײגט האט
 יעדען צוגלידערט איגדוסטריע, דער טיט

 און םאדערונגעז ױניאנ׳ס דער םון פונהט
 פון נױטװענדיגקײט דער וו*ען נערעדט

 ױניאן דער םון אקציע געמײנזאמער א
 צו קאונסיל אינדאסטריעל דעם םון און

 סװעט װאססענדען אצץ דעם באקעםפען
 נע״ גדויסע א איז װאם סיסטעם, שאפ

צדדים. בײדע פאר םאהר
 אמאצ װידמר האבען באלעבאטים די

 טרײד אין קאנקורענץ די אז גע׳טענה׳ט,
 אינדױ דער אין דעמאראליזאציע די און

ײ ערלויבט סטריע  די נאכצוגעבען ניט ז
ױניאץ. דער םון םאדערוננעז

 דעם אויך האבען מאנוםעהטשורערס די
 אדער שטײדארבייט, געםאדערט מאל

 װארס/ ־י פיעס י ״אםשאנאל װענינסטענס
 בא״ די און ארבײטער די אז מײנט, דאס

)11 יײם יוויןי (#לוס

 װניםי אין פריהליננ
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