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P די s is rp n p o rs ו צעצטע האט*  װ
sp ’ r p w n g םס* דרעס די צו י׳עטער א 

D in iro p p su ידיעח, דער סיט tv דער 
 י»י*| דעי און זײ *וױשען טגריםעגט

 קאנםעחגג• is און יאהר םוןי זיך ענריגט
 נט• צו אום וױנשעגסײערם, זײנען «ען

V רעמארטציזירענרע די טרטכםען it 
 בריעוי דער דרעס־אינרוסטריע. דער אץ

 פאצנט: װי זיך צעזט
,רושעגםעצםען!

.i n איג־ דחנם חנר אין אנרימענט 
יאחר. םון ענדע צוס אױס נעהט דוםטריע

i ,םון n זינט צײט i n אג• <ע*סער 
 פאר־ איז נעװארען, נעםאבט איז רינמנט
 נא־ די אין ענחנרוננ נאנצע » מקונתז

אינדוסטריע. דער פון דיננוננען
 ד־עםעס, םון מאנופעפט׳פורען .דאס

 חויפט־אינדוסט• די םון אײנע איז װאס
̂יכען א םיט pup נױ 1אי ריען  יעהר

 דאאאר, מיציאן 360 אינער פון אבאראט
̂יף נעװארען איז  ריםאמאגיזירם שרעין
 כא־ |ie 1צושט*נ » צו נעזונקען איז און
 *רניי• םאר׳ן רואינירענד איז ײאם אס,
ארבייםסנענער. םאר׳ן װי גוט אזוי טער

ײ סאנוםעקט׳שיףערס 3,500 די ,םון  זי
ט  םען װאס אזוינע, 500 װי טעהר נען;י

ipp מאנופעקטשו- נאסען םיט׳ן אנרופ׳ון 
i n, און אינדעפענדענט ארבייםען װ*ס 

 םאיא־ נרויסע די םרייד. םאר׳ן דירעפט
 אר־ װאס שאנםראסטארס, זײנעז ריטעט
i ״רזשאבערס״ םאר סיטען n s שאנ־. 

o ip a s rn.טעגציך ויינען יארק נױ אין ״ 
 סןונטראסםאר־ 3,000 װי םעהר םאדאן

•ip s p r, םים׳ן איינער סאנפורירען וועאכע 
 ״דזשא־ םון ארנײט די סרינען צו *ווײטען

 שעוזר די םון צאהצ הצײנע g מר״.
 איבע־ די שעפער, ניש־פשה׳רינע זײנען
 אויוי קוםען װאס שע«קעצ*ך, זײנען רינע
ps װעצכע נאכט, איבער םאר׳שװינדען 

 אוםםאראנט־ פון אויםנעהאאטען ווערען
 שענדאי־ אונטער באאעבאטים ווארםאיכע

i ארבייםם־באדימומען. כע n שרעקציכ־ 
 קען מען װאם םיסטעם, סװעט־שא■ סטער

d זיד ip ,װידער שטעהט םארשטעאען 
 די םארםאײצען צו םטראשעט אזן *ױןי

אינדוסטריע. נאנצע
 ארבײט־ די צװישען פאגסורענציע ,די
ipap i עם »ז גרוים, אזױ נעװארןן איז 

 Dppp- נאנ«ע זײי נעםאןזר אין שםעאם
 אנשםענרינע אצע ביזנעם. דער םון טענץ

 םאר־ זיינען סטאנדארדם איגדוםםריעצע
 דעם איז יײט, » אן נעװאחנן שטויםען

 װערט םאמפעתםשורער *גשנמנדינען
 אױסשםעהן צו שײעחןר און »«שײערער

םוועט־שןפער. די םון מןנתורענץ ךי
 אט םאר םאראנטװארםאימייט _די

o n אויף פאלט צושםאנד ניט־נעזונםען 
 yjm- דער *אט ם#נוםעסםשורןר, דעם

 די אמר אינדוםםרין, דער פון דזשער
 םון תפןן אױפ׳ן פאצט איידען און «חת

ארבײטצר. די
 י*רפ נױ אק דחןם־אינתםטרין די״

 10 ארבייםער. 46,000 *רום נאשעפטינט
ײ סון ■ראצץנט  װעאכע פחתז, זײנען ז

 עקס־ עתסטןר דער מגען שוצאאז זײנעז
 אנ־ זיי גענען װערט װאם פאואטאציע,

סאנםראקטארם. פעטע םון מפיהרט
די  ײעלכע יװפגמן, די פח םעחדסגמ .
 אוג• נמווארען.אין ארײנגעשסעאם זיינען

חמ פאר׳ן אנריםענס, זער  באשיצען צו זו
 ארבײ־ די «ן אינטערעםעז און דעכם די

 בוכ־ סויטער » נזזוארען ?יינען גמד,
שםאכ.

 םא־ איז סאנטראסט אונזער איז ,הנם
tn| אנשטענדיגען אן װענעז ■ונסם א 

מן װיידזשעס, אזו סטײק  פונחוסנד זיי
 אדבײגמר די פון םאיאריםעם די ותנ׳ס

מוזאממן  חוננצר־ « פאר ארבײטזן צו נ
 טטרדינ׳מ ארביממר םיימננתר »זן אז׳̂י

ױ ^ *י ױ ױ וזיי  «ו מןוך. » דאאאר 13 ו
מ ײ״ ר ד מנ מ די ודיניג שרצקייך־ ז  חיוי

ד גאר סצן דארי זייגצן, ®•רדינסמן  מז
are דנאטר»כ» אין« m דרעס־אינ־ די 

ריו מ מ ױז ז ח® 1 ו  און אינדוסםרי^ !יו
מ ד וח לי מו דז «דבייסם־«ײס דודמנ  ו

m ר ח ױ « f 80 ןודער 25 ו nמן V

» 0 ח#ט ק^נטרווקט דער ,^גם ני  ױ
v®  m וגחנסמ־י •דכ^ס, װאד * «ננ®

tm  tram די •m 'rm  Jm w t/m
,■ v(n f■  t .״■». •׳.■'v:־ ׳־“״ m׳■•

 מםמ •דבייטס די im כמ, חנר ^וך
p n ייון אוםרענוצירם אינגאנמן דינען

 — םיטינג. דרעסםמכער אויןו שטורםען ח*כט»ן און ג«גלער דוגינסקי,
אעעגוסען. װערען סטרייק גענעראל פאר׳ן •ארב»רײטוננם*»יענער

 סיס• דןוזינער דער אונטער אינדוסטריע.
 צו עראוינט ארנײטער •ן װערט טצם

ײ און סטנטראסטאר אינס״ר אן װערען  י
 וועדען װ׳עאנע חעאפערם, מיט נײטען

 אינסייד פון עסספאוטטױט: דר״פאניג
 1םי און קאנטראסטאר פון האנטראקטאר,

דזשאבער.
אוינ נעראטע־ דארןי אינתסטריע די ,

 *ושטע־ און כראנישען פון װערען װעט
 *רגייטער די אױנ און נאאס, רעגדען
 כמג־ דער סיט װערען פארזיבערט דארםען
 װיי־ אנשטענדינע ,טאכען .*ו איכיוײם
 אנשםענדינ »ן סאנען *ו אום דזשעס,
 דער אין צדדים אלע זיך םוזען יענען,

ז איז פאראיינינעז אינדוסטר־ע  ערנ־ י
 חד צו פארזוך אינטעצינענטפן און סטען

 םון באזיס א אויף איהר אמאניזירען
אנשטענדיגסייט.

 צו *נטשאאםען איז יתיאז ,אונזער
 זי און דעם, אין איניציאטיװ די נעהמען

 ענערניע, גאנצע איהר *װעהגעבען װעט
 די ׳כדי און פארװירסציכען צו עס כדי

 םול־ זאא סיסטעם סװעםיננ שענדאיכע
 דעם טיט ווערען. אויםגעראםעט שטענדינ

 באשצאםען םיר האנץז באיס און «װעק
 דרעם־ די *ךישען סאםפײן ענעתישען אן

 ארנאני־ זײער םארשטארקען צו מאכער
ײ און זאצימ  פאםוי יעדען םאר צונרײטען ז
 צו אויםיןומען מענציך, זײ, סען עס װאם

 אינטע״ יײערע םארטײדינעז צו פיהרען
רעסען.

פארםײ־ נע'ואאט זעהר ײןואטען ,םיר
 ביטערען און אאננ־פארצױנענעם א דען

 װאאםען מיר און םטרייס, דזשענעראצ
 םון אייזוגנ םרידאיכע א נעװאלט נעסער

 װע־ דערנרייבט זאצ װאם פראבאעם, דעם
 דיס־ ארענטאיכע און אםענע אן דורף רען

 אצע צװישען אנרימענט אן און סוסיע
 אינ־ דער אין םאסטארען אמאניזירטע

 א םאר דעריבער שאאנען מיר דדםםר״ע.
 אנהויכ םארפוםען זאא װאס סאנםערענץ,

 נע־ צדדים *אע נעבעז צו כדי אקטאבער,
 םכםוכים די אויטנלייכז!) צו אױוי צײט נונ

אויסנעהן. װעם *נריטענט דער אײדער
 פ»ר *ז געצזרענם, האט ״ערפאהמננ

 אינדיסט־ *ושפרייטע אח צוזײהטע אזא
 םי־ בעםג^ר רער איז אונזערע, װי ריע,
 צװישען אנריםענט קאצעקםיװער » טעצ
 אנ־ פאר ■ונקטען װטע סיט צדדים, אצע

 און םטאנדארדם, נצײכע און שםענדיגע
 םאשינערי דזשאינט צונעפאםםע » מיט
 אנרי־ פון פונהטען די אז זעהן, *ו אױןי

 װע- דורכנעםיהרט יינפטציך זאצען םענט
 ניצציכהײט לער םון בײשפיצ א »צם רען.
 אנוי־ אזא פון םעהיגפייט ארבײטס און

 אויפםערקזאכר אייער םיר צױזען פענט,
 ניט איז װאט אנרימענט, דעם אויוי פײט
 אצע צװישען נעװארען נעשצאסען צאננ

 בא־ אוז *רביייטער גמפען אתטכיזירטע
 םון אינדוסטריע קצאוה חנר אין צעבטםים

יארס. נױ
 מאניםעסםשורערם די «ז האפען, ,םיר

 צאנע קדיםישע די גוט אזוי באגדײםען
 ױניאן, די װי אינדוםטריע, אונזער אין
ײ און  אין םרעפען אונז מיט זיך װעצען ז

 וױרימנדע א םארטרעםענדינ טתםאבער,
 האאפע־ צו נרייט איז װאס ארנאניזאצ־ע,

 םון אױםנאכע חנר אין אונז םיט רירען
 און נעפאהר סװעט־שא■ די אפשטעצען

 דרעם־אינדזםםריע י״י רעממםטראפטען
 םענשצי־ און אנשםענדיגע פצאחרע, אױןי

ציגיען. מ
 ױניאן, דער אנבאצאננט יואס .דאם

מן םיר אז אםאצ, נאך םיר זאנען  זײ
 יע־ אום און פ*צ יצדען אין אגטשצאטען

 פאר׳ן צוריס אויםפעםפען is «רײז דען
 און *רבייםם־ אנשגמנדינצ ארגייםער '

צ-עבמס־בטדינגומען.
איתרער, .ונמעבןגסם

■חנז.״ עלעזינגער, בעגדז**םין
ױ יוניאן, די  איצם פיחרס כאתאנט, ו
n r « פתאניזאציטנם־ אינםענםױוען 

w דעם םיט ה«ם»יין  p m יוניאגיזיחמ 
ס• דצר אין םקעב־שצפער *יצע די  װו

 » פ*רצוב«רײטעז אום m אינדזסםרת
ן סטדײק נענןראצ י  דרמם־איגדוםם־ ײװ־ י

n סעזאן. קומגדען טאר׳ז i n ארנא־ 
 סיט מאיחדט יוצדם דדיױז גיז*«יאנם

o *־פאצג.«י| בעסטמ n םשך פװ־צ׳נן 
ײ• * *m , r « »ני ת •רנײט י*נט1*

«ז ײי n י r

 «ר* די אוס שעפער. *עחנדציגמר ניזירט
ט  םטיטוצי־ «ו נרייטער און וױיטער ניי
 נמרופען ױגיאן דףעסםאכער די חאט רען,

s »צע פון מיטיננ פואפאגאנת » s r* 
 דרעם־אינדוסטריע, רער אין טשערצייט

 צעצטען נעװארען אפנעחאצטען איז װאם
 מאו חאצ, נרייענט אין *װענט מיטײ^ר

 טיט זיך נעװארען נאשצאפען אי« עם
 אריינצואװארפען ענןרדע גחנפטןר דער
ט ^»ניז»ציאנט1ןו רער אין  צו און *ונײ

o םארבארײטען חעצםען n גע־ ?ומענו׳ען 
 אינרוסטריע. דער אי] םטרײס נעראצ

i n ער־ גרויםער א איז,נעװען סיטיננ 
פאצג,
 נעװען זיינען מיטיננ ניים רעדנער רי

 מענעדזשער דונינסהי, •רעזיתנט עזטיננ
 םעגעדזשער נאנצער, נאארר דזשאינט פון
o םח n i װייס־ חאכמאן, דעפארטמענט 

 סטאצער, ט. און אנטאניגי פרעזיתנט
 װעצ־ נאארד, דזשענעראצ פון טשערםאן

םיטיג;. פון טשערמאן געװען איז כער
 די אויםנעפאדערט חאבען רערנער די

 א׳י״נ־ זיך זאצען ױי דרע׳ס־טשערצייט
i העצפען אוז נײט1» דער אין װארפען n 
 נעססטען עם1 ניז איצט פון אז ױניאן,

i ווען םעבועאר, n םםרײס אצ1דזשענע 
i אין n װע־ ;עחפען ײעט אינדוםםריע 
in, גאסצעל דער זאצ D m ״ן 1ײ1ט  ז

אמאניזירט.
i םון נאםען אין n אינטעתעשאנאצ 
 אונ• ,,תבינסה ירעזיחגנט יעקטיננ האט
i Pd יםטענטען,1«#צא פון ם1שטו א 

 מענציכםטע voom רי אכען1ט»רש«
 און אתאניזאציאנם־האמפײן אין היצח

i סטרייק. גענעראצ תם װעהרענר n 
ס איז םסרייק  1זיכע װעט 1ײ1ט װו

 איו עס װי םאצנ,1ע 1גחיםע «זא זיין
i געװען n פצאוקטאכער. די פון קאסוי 

i n טײצ גחיםען צום 1אבע איז עלפאצנ 
D י1 אין צײט1טשע די פון אפהעננינ vn־ 

שעפער.
,D »n i n ארנאני־ זײן מוז ייד1ט 

b n און יננוננ«ז,1בא ימיאן האבען און 
 דרעם־טשער־ אײך, אן זיך װענדעט דאט

ר ענט1עזי1■ עקטיננ האט — צייטע ו

פ רn — בינםקי  יתס »יו ם״ייי
n » טאנען נאד וועט טרײד p o n i •אי 

r ’m npp ipa אין i n ^  וױ איגתםגיי
i n אין אוינ ײײצ םטײיק״ גצאוס 

i< ױגיאו י1 איז םטמיק m ,איו שװאך 
תן ניט איגתםמ־יע די אנער  sw אין נןי

w כאאטישען se rw,ױ ־ י ם׳איי ו  Dm י
i אינתסטי־יע. n סא־ ומט שטרייק ױ׳עם 

i 1אי רעװאצוציע גאנצע א כען n •אע 
ױ ®י״י יאיח איז יע,1חסט o «י י n 

 און אינטעמןשאנאצ די צונרײטען. נוט
 י״נצפען אײר וועצזז צאקטצען איחת •צע
 צו יענינע די זײן פט1*1 1איח 1אנע
ארנײט״. n טאן

 נ*נצ«• םענעדזשער באאוז־ דזשאינט
o אויוי אננעוױזעי האט n. ען1נצענצעג 
id d״p םון זיג און n און 1קצ*וסםאכע 
םנעפ^ חאט o די ט1אוי m טשזרצײט 
 n פון צזםאן s אפצערנען זאצען זײ,

 — יוכיאז 1סצאוסם»מ די סצאוסמאנעה
 די נעבען װעם — געזאנם נאנצער האט

תיצןי. םענציכע »צע ררעספאכער
i האכמאן, v i »ם 1םי 1זש«1טענ ת  י

 וואריטען » נעםאכם האט דעפארטםענט,
ײ צײם,1טשע די צו אפיעצ  ןיך זאצען ז
i «1 אין ייגװ»רפען1א גלייך n;יןל כײט 
i n זאצ 1אײנע is  in v n ארנאנײזער 
 אתאניזיהנן העצםען און ױניאן 1דע םון

o n 1טו־ײ גאנצען.
 אין ניט איצט אונז שםעלט זאך קײן

o ען1נאגיזי1א צו װענ m  o n־i" iD_ 
 קאםעיםטען די — נעזאנט. האכטאן ה»ט

in גיט אונז איצם שוין קענען p e r. ײ» 
ײ אױםגעשפיצם. זײנען in תאמן י n 

 1כנעםאצענע1דו 1זייע אײנםצום. i״p גיט
 נצ«- m און םמיז־ פאר אין םטױיה
ip u p v קצאוס אין זינ און ייק1סט t »td 

י האט S* אינגאנצען ?אםוגיםטען ו H n n 
o צינקע םך א גען. n i חאמן שעיער 

i םים יםענטם1אנ געשצאםען n .יוניאן 
 איצם קוםעז 1עםמאכע1ד ציגקע םף א
i צו יס1צו n .ם ניט־ימיאן 65 ױגיאן מ  י

DS jt׳ 1םי האבען 1שעפע iP 'j w is  put 
d pivo אין אויפצעבוגנ אן איצט זיך i n 

i 1םי ױניאן. רעםםאכער1 r o in ויך 
 איר און ענעתיע, םיט נעהםען אצע אנער

W װעצען מיר ביז »ז ,1זיכע בין in! 
 הא־ 1םי װעצעז םטרײפ, איז ארויםגעהן

ארנאניזימג גוט 1ײ1ט נאנצעז עם1 בען

העמספיסשעוס און עםכרןדדעדי
ן (יילום ).1 ויים יו

 ײ1 אין אסאםיאיישאז םאנופעקטשורעים
 איכ־ נענויע ע1אונזע צויט .1יי1ט זען

 ױגיאן אין גיט מען נצויכט םאחטאציעס,
 םאר־ s צו סוםען זאצ עס »ז קךייזען,

 און באצעבאםים, די םיט שטענדיגוננ
 ותט dp אז זיכער, וױ כמעם איז עס

 נאנ־ אין סטוײיפ אצ1מנ« » צו תומען
i 1פי 1ײ1ם טמםיננ צעז n כא• פרויען 

יע.1אינחםט קצייתמ
 םאמע־ זיינען פאנפע^צען י1 בעםאר

id נענעראצ n האט הומען, d״p סאםיטע 
 פאצנענ־ אחיםנעשיקט ױניאנס n״3 פון
 באצעבאטים: י1 צו יעוי1ב דען

 אםם׳ן. ם1םטיםשע און .פצימערט
,תשענםןצמען:

v« ,איר t im יעוי1ב דײען אײד צי 
 ארבײםער י1 אז וױםען, צאזעו צו אײך

i םון n ,טא־ העםסםיטשיננ, ■ציטיננ 
 האבען אינתסםײע נאװעצםי און פיננ
מן » בײ תי  צע«ד א«ןהאצכמן םיםיננ, נ
 בא־ תאצ, במיענט אין שםאנ,1אנ«1 טען

in *ו שצאםען n s o אין פאויבעםעממען 
n r ’ i האבען און ינגתנעז1בײםם*ב*1א 

 בא- עגזעקוטיװ אונזער באסוצםעכטינם
 אין סםו־ייפ, תשענעמצ » מסען *ו ארד
צ ן מ  נים אויםמםעחננען מ ומט «

iw 111 קענען npמ1י1פ ך טיםצען. צי
n »1 פון פאודמסםיח ,וײ p trm*ביי 

 מד ויינען 1יאח 1פי צזצנמ n 1פ» םער
n פצײן, אזוי ײען  is אר־ מאיאריםזם 

 גויטיג־ n אױןי מגוג נים ואוביז בייטעד
מ ראס צענענם־םיטצען. סםע צ  איו זן
n וחמ«ן אויר m s  n •אײײםטזנטדינ 

 אוםסענש* און שטונז־ען צאננע װי גוננעז,
צזננ«ן.1באהאנ ציבע

 צצצ• די pc סיואגס ש^כםע ת .אמו^
vo ײיי  נעװממרםא• איץ■ יאיזריזײנצ) י
tpp פטד מרזגםוואויםציד מװען םען i 

m צושםאט־; קצ׳מצימן s חויפנד די 
» תי ic אי m i n  t y םווענר «אחצ

 ׳סוחמד דיוע אינדוםטריע. אוגזער אין
 •pp וײ 1אונם« נאר ניט אבען1ג 1שעפע

is י1 פח זיםטענץ d « d is, אױך נאד 
D n .מ א ױניאךםאנופצסטשוחמי  נו־וי

D י1 פון צאחצ inupeppD isio 0האמ 
 ■1S n»»M פון װײדזש«ס י1 נעשניטען

 פאג• י1 נטנפוטפן פענען צו י1כ בײטער,
n n ip םוומט־שממוי• מ פון 

,i n ■וחד אפנעשאפט טה סװעט־שא 
n  , in וזא«מ םוזען 1בײטע1א s נעצע־ 
 אגשטצג״ is י1אוי פארדינען צו נענהײט

s גצױמנדינ, און ,1צ«« דינען  is קאד 
r in v o פון םארםרעםער צװישמן m 

i און אםאםיאיישאן n מר ויאצט יוניאן 
 אין םיטצען א(צייגען *י 1אימשטצנ װען

טמיײמן צו אוױ װי ווענען  ׳ דיזען ח
p m, האבען D in ’ in s אי| שצעױ»«ר 

e עסטיננ im ip n פאתעשצ^ תבינםקי
 • s צו אייגצטײמ T’* זאצ איו is .גען,

w p ip d is p תו ײ i א n וחדט םםו־ײפ
נעחפען.
i n n. פון טאג i n פח װאר tm 

n& איו אזיגיסט טען26 rw sJS P  s is  i s 
i «ן n ױניאו is a e n p u s. איך m s rn s 

i r 'M  ip n n n וחד ענטפער כאצדינצז 
o געז n ,די יואס טאנ Hit MnpDPSP

IPD1P1SD.
. ,m i i I i r  . m
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d o t  m מ ױ x m« ארדפנר פ  d t נטױיס גענעראל
 עם־ טויזענט זימנז און זעקס צװישען

̂ידערי  •איטערס טאקערס, ארבײטער, בר
 םריה םיםװאך האבען העםםטיטשערס און

ײ *ון ױניאן דער םיז רוף דעם געפאאנט  זי
סטר%יק. דזמענערא^ א אין ארוים נען

 נעװארען נערוםען איז סטרײק דער
איםצעט: פאאנענדען רורך

 ארבײטער, עםבראידערי אאע ״צו
 און העםםטיטשערס פאיטערם, טאסערם,
!ארבײטער גאוועאטי
!ער<זאערט םטרײס רזשענעראא ״רער

ײ 10 םיטײאך, הײנט, ״שטא&ט  אזי
!ארבײט דער פון פריוז, דער אין גער

 טאסינג, עםבראידערי, נאנצע ̂די
 נאוועאטי און העמסטיטשינג •איטויננ,

 אר• ווערען םה יארס נױ פון אינדוםהריע
 א ווערעז מוז שאי יעדער נאניזירט.

 א — ארבײמער יעדער און יוניאךשאפ
ױניאז״ארבײטער.

 וחגרען םארװירהאיכט זאא דאס *כדי
 באארד עקזעסוםיװ דזשענעראא די האט
 נאר- אײדים אינטערנעשאנאא דער םח

 דעם אינדאסיךם ױניאז װאירסערס םענט
 מאראאע םואע םארשפראכען און םטרײפ

שטיציע. םינאנציעאע און
טא״ ארבײטער, עמבראידערי

̂יכמרם און העםסטיטשערם קערס,  ווע״ א
 10 הײנט ארױסצונעחן נעארדערט רען

 און םטרײק אין פריה דער אין אזײנער
 זעק־ 1087 האא, ברײענט אין מארשירען

עווענױ. סטע
זעהן, דארםען טשעריצײט שאפ ״די %

 זא• שעפער זייערע םון ארבײטער די אז
 ארדנוננ אין שעםער די םארלאזען יצען
האיצ. אין מארשירען דיסציילינירט און

 וועט קאסיטע א ביז גיט *װארט
 סיר־ דיזער ארונטערניןמען. קומען אײד

 וועאען װאם די האמיטע. די איז קוצאר
 װע־ שטרײק־רוף דעם אויסםאיצגען נים
פאררעטער. םאר װערען באטראכט צען

הײנ־ דער !שװעסטער און ״ברידער

 וױכטיג־ די פון אײגער איז טאג טיגער
 אינ־ אונזער םון געשיכטע רער אין סטע

 האנדיצוננ הײגטיגע .אײער דוסטריע.
 זאצם איהר צי גורצ דעם באשטימען װעט

 אנ־ אן םאכען סענען ארבײט אײער םון
 אײערע און אײך םאר יצעב׳עז שטענדיגען
 יצע־ װײטער זאילט איהר אדער פאםיאיעס

שקלאםערײ. און ארימהײט איז בען
שיציסט !שוועסטער און ברידער

 און קאמף צום ארויט רײהען! אײערע
I זיג

סטרײה־ דזשענערא^ ״דזשאינט
 עמבראידערי דער םון קאםיטע
טא״ און 66 ̂אס. ױניאן טאכערם

̂יטערם קערס, העמסטי״ און פ
.״41 יצאקאצ ױניאן טשערס

 אפצױ איז סטרײק פון צװעס דער
).2 זײם ^ויןי (שלוס

אפעלירען כארד דזשאינם יארקער נױ און אינםערנעשאנאל
o פאלעסטינער שטיצען צו r a קרננות

 װאך םאריגע שויז האבען מיר װי
אינטערנעשאנאיצ די האם מיטגעטײאט,

 די װעגען ידיעות די װי נאכדעם גאײך
 באשםימט אנגעקוםען, .זײנען פאגראםעז

 פאגראם־ די םאר דאאאר טויזענד םינ\*
 אינטער־ די ישראא. ארץ אין געאיטענע
 ארויםגע־ ג^ײכצײטיג האט געמאגאיצ

 איבער מיטגיצידער די צו אפייצ אן אזט5
ײ אז אאגד, גאנצען דעם  אגפאג־ זאצעז ז
 אוםגאיק־ די שטיצען צו קאמפײן א גען

 אפיא דער פא^עסטינא. אין אידען איכע
 :םאאגט װי זיך אמזט

םון מיטגיצידער און צאקאאם אאע צו

 גארמענט יצײריס אינטערנעשאנאיל דער
אז! װאירקערס יוני

—:שװעסמער און ברידער
 באםאאען איז אוםגאיק גרױסזנד א

 שוידער־ א פאצעסטינא. איז אידען די
 זײן װײניג האט וואס פאנראם, איכער

 געשיכטע בלוטיגער דער איז ניצײכען
אויסגע־ האט פאיצה, אידישעז דעם םון

 הונדערמער אאנד. גאנצען אין בראכען
 טויזענטער םארװאונדעטע, איז טױכת

 כמעט רואינירטע, און םאראוכעיליקנמ
 פאלעם״ אין אעבען אידישע גאנצע דאם
געװארען. חרוב איז טיגע

 גרויסען דעם םון אצע האט איהר
 אצןן װײםט איהר געהערט. אומנאיס

).2 זייש אויף («לום

דעם צאהלען שעפער הזנדערםער
m סטריק

 שעפער יענינע די אױף פאדערם נאנלער איזידאר םענעחשער אל1חשענע
םאן. דו זאפארם עם םעקם דעם באןנאהלט נים נאך האבען וואם

m  i n• פון i n ם1אפעצי 1צע , *אוד צו ױניאן i p i ' i n יענינע די צו

םאב־ אןן חשאנערס צודשען קאמו»
םאנופעקטשזרערם

שעםער, ױױאן אין עקזיםטירען ױט אױך טארען באדינגונגען םװעט־שאפ
קאםישאן. אנטי־סדועט זאגט

 םםרײק״סאקס באשאאםעגעם דעם *ען
 הונ* ערפאאג גרעםטען דעם נעהאט האט

 איצט ביו זיך חאמנן שעפער רערטער
 די פ<ינט■ זײער ערפי<ט און אפגערופען
 פאר• חאבען שזןפער די אין ארבײטער

 צו פ*יכט ױיער איז עס אז שטאנען,
 קאםוי דעם פיהחגן ױניאן דער העצםען

ײ און םקעב-שעפער רעסט דעם געגען  ז
ױניאן. רער םיט סעטצען צו צװינגען

 חאט נאגאער מענעדזמער
 ״גערעכי־ דער פון רעפארנמר דעם פאר

̂ערט טיגתײט״ ע זײן ערת  צוםדידענ״ פ̂ו
ױ אופן ענערגישצן דעם םיט הײט  דער ו

 באצאחאט. tm אײנקאסירט ווערט סעקס
 עם אז באפמנרפם, דצרבײ אבער האט אר

n פיצא פאדאן נאך וײנען m r חא װאם“ 
טוג• נצטאן. גימ נאך םאיכט זײער כען

עלעזינגער פרעזידענפ
m erit

n־> o ' ds פיו Hm s t w ip w o  i n
i נאנגױטאנ םיטײאר ה*ט ie w n • די־  י
. i שצעזיננןד, בענדז׳פאםין יאם מי n 

 איז «יגספמס*אנאצ, m פון ירעזידעם
to קיין אנמנתוםען■ s s.
ד ח  «*S דןא־ם פון איז שצסיננצד נוו

in n se w (#צױיץ), צ»<מן1אינט« קײן 
 ײאמן צוזיי פאוינצײבצן װצט «־ ײאי
ו אום י B זייו סון ערהאצען צו ו 'W is v

*זייג« 1»

 זאפארט זאלען ױי אז מגיאךבוײחנר,
תר זח5ערפיז דעם בחנגגען און פאיכם זי

).8 וײמ אויף (*לופ

 טײ א םארגעקרמען איז וואך אעצטע
 וואס האםישאז, קאאוק דער פון טינג
 שכסוכים די םיט םארנומען זיך האט

מאנױ סאב און דזשאבערם די צוױשען
 בײ זײנעז ױניאז דער פון פעהםשורערס,

 עקםעני געוחנן אנוועזענד מימינג דיזען
בינמי ירעזיחןנם  דזשעגעראצ איץ דו

ױניאן די נאגיצעה איזידאר מענעדזשער

פאר םור א אויןש חנינסןי ד. פרעזידענם עסטיננ
̂מעשא דעד נא?אינ

 װעט ער — שיקאגא. און קלױולאנד םאנטרעאל, טאראנטא, באזוכען װעם ער
םיטינגען. ױניאן פארשידענע אריךו און םיטיעען מאם אוין* עדען1

D צוס נןומן 1םי װען ins געפינט 
D עפטיננ זיך in ’ t n s אין תבינםסי 

o װאו גאםטאן, i 'o m s  ip « נחיםמז 
 תצאות ארטינצ1 י1 םון םיטיננ םאםען
o־*o»» םים צוזאםצן 1סאכע in ’ t n 

t און אנטאניני, p t jp p d  T P im* 1פי 
i n אםעריסען l s r ” ip ip o װ  ציי־ י
i s s. באססאן םון n  i n r o  Dtn 

m סנסקי im e אין n w p p איו איז 
ת ת n אנ  pa n p o r י 1אי סטייםם  י

i פון אינמפרצסען n .אינםעתע׳פאגעצ 
ip װעט o ip o r  n p p jJss  n o m a איו 

A m  p u p tfs s
 םאנםיג אא זוגמאג — טאגטחנאצ

nmO o n און m apeapD  ipoIO. 
P — ט*ר*נס* o l l  f in) 13 אח»|P 
po30 ,ip — תצװוצאגד b lfi| 1»י 

1P3SPDSPD IPB21•
IP023 o — שי?אנא n און IPD34
m apespD. . *

n.מגינםסי ־ epu אין *o m r  pH
~r  r n i n p s i  m

in n p עתואו־ט װערם תבינסקי 
i םיט ט1שטע אצ? אין n נרעםטער 

 טאנ• און אנטא1םא איז ינסייט.1נײנ?
 שיפא־ אין און סצױוצאנד אין »צ,1טח
ר טינ?1דא די שוין זיך גר״םעז נא,  י

 כאכען צו באווך וײן dim בױדעז־ ניאן
tPD א 1פא 'n i אצנ.6?ר

pPp o p b d און סױיד Muposn תפט 
m אתיס o־ip דובמםפי׳ם pm  ipoip 

n p ip p. זױיס •ip j r v p  D in 't n 
ip איז ip או אונו שוײיבט d 'I דאם 

p יתט p־bhpp pm קוסען חבינםשי׳ס i 
םמ פה g גייי n u םאד m אמ יתיאן 
דין דארם וייצ«ן םאםםיםינמן די אז

j Pm d ip  iP D 'n j a
 1אצע1םאנםר׳ און טאראגםא׳ןד די
pimPp און pHit ip 3md o m( אצזא 

ip נים opna t דוביגסהי נתדער אז d p i 
pm  p n םאנמ־עאצ ipo9 o n און 

pm  pm  tpalO o n םאראנםא o n 
PM ,1P3DP0DPD |PBl3 PM IPO ll

D lf lנעו•אויי

ip n p o n s t זײנמז o n נעזעםען ניאל 
P װייצ צושײע־, אצם בצויז i 'i* מיםיננ 
 טיט טאז צו געהאט אויםשציםצ*,־ האט

D די ׳זע! צוו םכםוכים די ip aa rn און 
אקםא,־ם.1סאנם די

 באדינ־ ױניצן םון אײנפיהרעז דאס
ip י1 אין נרגבעז b p t םיז putfp m* 

 א•1פ די ט1טייע1פא האט אינרוםםדיצ
p o p i i ̂ב די און  הא• אהםצרס1<זאנם ם

”ipi פארצאננט בען ib  npapn די פת 
 רי גאכקוסעז קענען צו אום דזשאבערם

i״p י1 איז ינגונגען1בא ip b p t. די 
o האבען ם1תשאבע n צאננ1פ* דאזינען 

 גע־ איז עס או; נאכנעבען נעװאצט גיט
י 1םי ײקם1םט צפטע צו קופען  ?צנ* י

ם.1דזשאבע י1 געגעז ם1אקםא1ם
 באהצאנט זיך ם1דזשאבע די האבען

i 1פא n קלאוק־ די סאםישצן. קצציק 
 נעה»נ־ אנע,1פ דיזתר אין האט סאםישןון

nתשאינט־ א אז באשצאםען, אןן צט 
 קאנטדאק־ און רזשאבערס םון ?אמיטע

ip זאצ טארם in o n n װיםענשאפם־ א 
ip אונםפתוטננ 10צי ipn םינימוס די 

 1יכםע1בא און סאםטען פרארוסציאנם
n  o n  iP«mזוצטsארנױי*8אינ צום ט 

ip rm .זיך ותצעו זײ אויב טטצרםאן 
ip גיט ipp םיניםום־ ווענען איינינצן 

i וועם »רײז, n אוגצאר־ םון טײצ1אי 
1s 1צװיננענ זײן טשערמאן טייאישצן t 

o׳n נ װי 4צ
i n שטאודױנממ i n  ps האםישאן 

n געווצן, איז  is סענעז ם1אסטא1סאנם 
 אױב וױיחשצם ױניאן הײן צאהציען ניט

d צאהצצן ניט וױצצן רזשאבערס י1 pi 
nu 'ipnp i שאר סרייז ip i נארםצגט 

sp«־ n s1׳ .pהאט האםישאן י *s«w 
D in 1 די is  ^ ip a s mי im r rp u t 

 װ׳ד אויםגצושט אױך מוזען באסגגומצן
m ױניאן די אין ip b p t, ױ פונפט » 
p וד גוט s יוגיאן ים1 ס .m p r



m דממנערס רגוױניא געגעז
גרדסערערפאלנ

 דזש«״ נים־ױגיאן פאר ארבײטען דואס שעיער ר&נטראקםינג צעהנדליגער
 דער םים געס׳עטעלט חאבען דזש#בערס פילע געסטאטט. בערם
ט װעט קאםף — ױניאן. םי ר ע ט ױי  געפיהרט ענערגיע גרעסטער דער ו
נאגלער. םענעז־זשער חשענעראל זאגט — ווערען

 םא״ האט ױניאז די װאם יןאמוי דער .
 שעפער די כדט אנגעפאגנעז װאך רינע
 ױניאן נים פאר געארבײם װערם עס װאו

 םארטגעזעצס וױיםעד װעט דזשאבערס,
דזשענעראל ערקלערט האם — װערעז,

 איצט ביז נאנאער. איזידאר מענמדזשער
טאטען די זײנעז  צוםרידענ־ זעהר רצז̂ו

 םאר םרוכם גוטע ברעננעז און שםעלענד
 םאריגער דער םון לויוי אין ױניאן. דער
 שע־ 50 אפגעשטעלם ױניאז די האט װ*ך
 נינד םאר געארבייט האם םעז װאו ■ער

 צײט װאך אײז איז דזשאבערס. ױניאן
 דזשא־ 17 םיט נעסעטעאט ױניאן די האם

 ױניאך געװארעז זײנען וועאכע בערס,
 בא־ צו זיר םארםליכםען און דזשאבערם
ױניאךשעפער. באױז שעםםיגען

 דזשאבערס pc נעמעז די זיעען דאס
 :ױניאז דער מיט נעסעטעאט האמז װאס

 סטרים; טע36 װעסט 142 קאהן, םידני
שט.; טע38 װעסט 256 הײםאז, .אואיס

 עװ.; טע7 498 קא., עגד יןרינער עדװארד
 באומפיאד, ;אפעל הערי ;קארעסטאן ד.

 סט.; טע36 װ. 205 פישער, און עאנעך
 סט.; טע36 װ. 35 קא., קאוט אעװיט

 עװ.; טע7—462 םעאדמאץ, און עישטײז
 טע7—463 שאכנער, און םרענק עדװארז־,

 ;עװ טע7—463 סטעיז, דזשאזעןי עװ.;
 אא־ סט.; טע38 װ. 262 םוױרסקי, ס.

 סטריט;יטע37 װ. 252 קאאוזנער, בערט
 סט.; טע35 וג 248 מעז, און םיאשםײן
 טע38 װ. 242 סעמױעאס, און עפשטיץ

 טע35 װ. 225 פרינס, סעםיועא סט.;
 263 קא., מאנופעקטשורינג •סעאװעא םם.;

 םײער, און ראזענטאא און סט., טע38 װ.
סט. טע38 וועםט 242

 אצ־ זיך האבען דזשאבערס אאע די
 אסאסי־ דזשאבערס דער אן גע״פאאסען

 אנרי־ אן אונטערגעשריבעז און אײשאן
 אויך זײנעז זײ ױניאן. דער מים מענט

 זײער צוצונעמעז געװאדעז געצװאוננעז
שעפער. ױניאן ניט םון ארבײט

 הױכט יוניאן דרעסעס גממדחמ און זודז
דרײװ ארגאנחאציאנס גרױסען א

אין ארױס ארנײפער פריםינג פױזענם זינען
פםדײה נענמראל א

).1 זייפ וון («יוס
 שװעט־שא• און סװעם־שעפער די שאםען

טרײדס. דיזע פיז נאדינגוננעז
 םון ױניאנס די װאס םאדערונגען די

:זײנעז אדוים שטעאען טרײדס בײדע די
ארבײט. װאך א שטונדען 40 .1

 די איז רעי? **ראצענט20 א .2
 און פאיטערם טאקערס, םאר וחנידזשזןס

העםסטיטשערס.
 װאך א דאאאר 3 םון רעיז א .3
 םינײ דער ארבײטער. עםבראידערי פאר
 יואה א דאאאר 48 זייז זאא ססעיא מום

איצם. ס׳איז וױ דאאאר, 45 אנשטאט
טובים. ימים געזעצאיכע אכט .4
 ארבײט םון צוטײאונג גאײכע .5

צײט. סאעס אין
םװעט־שאפ. םון אס^אםען דאס .6
 א ווייזנױעז אײנגעשטעאט זאא עס .7

 םיט םאשינערי איםפארשיעא דזשאינט
 העא־ צו אויוי ױבאיסום םון םארםרעםער

שעיער. םוועט די פארטרײבען םען
 און יובינשהי ירעזידענט עסטינג

 איז וועיכער האאיערז, װײס־פרעזידענט
 קאםיםע, םםרײק דער םון םשערםאז דער

 קאאוק אלע אז ערקאעחרם, חאבעז
o און rn אינסטרױ זיינען משערלײם 

 באארד דזשאינם דעם פיז געווארעז אירט
 אר- לאיעז ױ ניט נאגלער םענאדזשער

 גע• איז וואס •עםבראידערי אױןי בײםען
 שעפער. ניכדױניאן איז נעײארעז םאכט

 סםרײקער די חעאםעז סד א וועט דאס
ג שנעאעחנן א «ו זי

 אנגעחויכעז זיר חאט סםרײס דער
 דער «ו םריח, דער איז אזײגער 10 •וגסם

 אגגעװיזען איז װאס םינוט, באשםיםםער
 סירמואאר. םםרײק רויםעז אין מוואחנז

 די פארלאזעז רוחיג חאמז ססרײמרס די
 m רײחען םאראײגיגטע אין און שעאער

 חעד- די *ו האי ברײעגט אין םארשירם
סםדײק. םון קװאתתרס

 האצ ברײענט נרויסען פון פאארס אאע
 םים געוואחח טאדפואט באלד וימאן

סטרײקעוי.
 וואס שעפער, נים-יוניאז די צווישען

ק אמנםער ?ימען  זיך נאפינצז #סםדייק י
 מיי־ :װי #םרײד אין שעפער גחגסםע ד

 יארא קא., •ליםינג מדיא בראס״ ארסאן
 רא־ קא., חעריםאז םטאר אא., •איםמג
̂  •ליםינג יאוײז תא., אאינרמ זענבעת

 אנ• און 4t< סיםםאז קא., יליםיננ ציבי
ra n שעומנר. נרױסע
f סטרײקצר די םיז סיטינג םאס •̂  i 

 בייטאנ םיםװאד מװאחנן אסמחאאסצז
m\ חא- עס וועלמז חאל, בריתנם 

עדװארד האלפערן, דזשײהאב גאחנדמ גאן

 עביבראי־ דער םון סעקרעטאר ריזעא, טצן
 מענעדזיעער גרינבערג, ה. און ױניאן, דערי

ױניאץ. דרעשמאכער טשיאדרען דער םון
 די אויםגעקאערט האבען רעדנער די

 דעם םון צװמהעז די װענעז םטרײקערס
 די אויף אמעװיזעז האבען זײ סטרײק.
 די װעאכע אונטער באדינגןנגעז שאעכטע

 שאפ סװעט דעם אויוי אעבעז, ארבײםער
 און טרײדס, די איז הערשט װאם סיסטעם

 ארבײטער די אױםגעםאדערט האבען זײ
 םא־ זײערע ביז קעםםעז און םטרײקען צו

 די איז רעיז * שטונחנן, 40 םון דערונגעז
 סװעכד םיז אפשאםונג דאס װײדזשעם,

 םאדערונגעז אנדערע די און סיסטעם שאפ
ווערען. געװאונעז וועאעז

 געהערשט האט באנײםטערוננ גרוים
 סםרײקער די און םארזאםאונג דער אויוי

 שטױ מיט רעדנער די אויםגמנוסען האבעז
איאאדיסםענטעז. רעםדיגע

 װעט חעדחװארטערס סעטעאםענט די
 מיט חאטעא, סאנטינענטא איז געםינעז זיך

 טשער־ אאס 66 אאקאא םון ריזעא נײטען
 ,66 אאסאא םוז אויד םרידמאז, און מאן
סעקרעםאר. »אס

 פעחנריײ טון איז םעסגרײדי עדװארד
 געוואחנן פטיםט בא גרין ירעזידענט שאן

 םאראײניגטעז דעם םיהרען חעלםצז צו
 און ■איםערם טאקערם, די םון סםרייה

ארבײםער. עםבראידמרי
 םרײדס ביידע טון •יקעטס הונדערט

 •ײמטעז צו בעווארעז באעסרםט זײנען
 אאע חאבען םריח נעכםען שציצר. וײ

שעפער. די אחם געטונעז זיך •יקעטס

 אין קוטט ■רעש צום געהעז םיר ווען
 איגטערנע־ דער פון אוידיטארױם דעם

 דער פון מאסעךםיטינג א םאר יצאגאא
 ייאי מגיאז״ דרעס טשיאדרעז און האוז

 םאר טעטינקייט די צוגעגרײט װעדט יאס
 איז ארגאגיזאציאגס־דליײי גרויסען *

 :ע־ װעדלן עס װאו און איגדוסטדיע דער
 שוטע^צן צ.ם םארברייםוננעז אאע מאכט

 מיס־ננ דעם אויןי סטרײק. גענעראא
 גייטײ אאע װערען אױסגעװעהאט װעאעז

 אנגענוסעז וועאעז עס און קאפיטעס ;ע
 אר״ די כדי ■אענער ריכטיגע די װעו־ען
 עד* נרעסטעז דעם מיט םיהרען צו בײט

 נרינבערג, הערי פרעזידענט װײס םאאג.
ער אאנג־יעחרמער דער  דעי םון מענעד̂ז
 איז יוניאז, דףעסעס טשיאדרען און האוז

 אויםזיכט האבעז צו געװארעז באשטיכיט
 אוץ םארברײםונגס־ארבײטעז אאע איבעד

 אינמער קאםפײז דעם מיט אנצופיהרעז
אינםערנעשא:אא. דער םון אױפזיכט דעד

 נױ און אינםערנעשאנאל
עפימן צו אפעלידען

 נא• אעצטע די־ האט באװאוסט, װי
 עקזעקוטױו דזשענעראא דער םון דאטונג
 רעם סיט גאײכצײטיג באשאאסען באארך

 אינ• דרעס דעד אין ׳סטרייק גענעראא
 נענעראא- א רוםען. צו אויך דוסטריע
 טיעיאדרען און האוז■ דער איז סמרײה

 םאר• די אבװאהא אינדוסטריע. דחעס
 אין סטרײק אאגעםײנעם צום ברײטוננען

 וחזחןן אינדוסטריע דרעס גאנצער דער
 געסאכם אינדוסטריע־צװײג יעדען פון

 אבער שאאכם הויפם די װעט באזונדער,
געמײנזאם. װערען געפיהרט

 ױניאן דרעםעס טשעאדרעז און האוז די
 אתיס־ צוריס טעג עםאיכע םיט אויך האט

 וואס באאעבאטים, די צו גריף א געשיסט
 •רעזידענט םון בריף צום עהנאיך איז

 םאנופעקטשױ דרעם די צו שאעזיעער
 באאעבאטים די װעאכעז איז און רערס,
 חןם װענעז ;עװאױלז אינםארםירט זײנעז

וועגען טרײד, אין צושטאנד ספעציםישען

 נאארד וזשאינם יארהער
הדכנות פאלמספינעד

).1 זײפ אדץ («לןס
pr די םס באוט־באד, יטרעקאיכער .דער 

 איז םארװיסטוגנעז רציחות, הרינות,
 די איז פאאעסטינע איז םארניכטונגעז

 װאס אוםנאיק אן איז עס טענ. אעצטע
הארץ. יעדעס אױוי ציטערט
 גיכעד װאס און היאף נויםינ איז עם

מעהרער. װאס און
 זיך קען קײגער העאפעז, מוז יעדער

 אפזאנען :יט אומנאיק גרױסעז אזא אין
pc היאף. נעבען
 איהרע אאע צו אפעאירט ױגיאן די ,

 זאאען זײ אז מיטגאידער און אאקאאס
 אינ־ צו קענען זײ װיפיא םיט העאםען
 פאנראם־ די םון נױט :רויסע *די דערען

 יעדער װאם היאןי, א איז עס קרבנות.
 יאמער־ דער הײאינ. פאר האאטעז דארף

 איז אידען פאנראםירטע די pc געשרײ
 מוזט איהר אײך, צו רוםט פאאעסטינע

 ארן העאםעץ. זײ מזזט און הערען איהם
 ״טנעאע װארים ניכער, װאס עס טוט
היאף. דאפעאטע איז היאף

 ווערען געשיקט זאאען געאדער אאע
 איג־ דער םון אפים דזשענעראא צום

טערנעשאגאא.
 םרעזידענט עקטינג דובינםקי, דוד

םעק.־טרעזשורעד. באראף, אברהם

 אפנע־ זיר האבעז װאס ערשםע, די
 אינםערנע־ דער םון אפיא אוים׳ז רוםעז

 יארקער נױ די געװעז זײנען שאנאא,
 דזשאינט יארקער נױ די קאאוסםאכער.

̂ז גאײד האט באארד  זאפר צו באשאאס
א־ די םאר שעפער די אין געאד אען  י

 מע־ דזשענעראא דער און גראם־קרבגות
 אי- באארד, דזשאיגט דער םון נמדזשער

 די איבעתעגוםען האט נאגאער, זידאר
 צװישען הילםס־ארבײט דער פון םיהרונג

 ברודער דחום-מאכער. און סאאוק די
 דער םיז נאמעז איז נעכנמז האט נאנאער

 בריוי א ארויסנעשיסט באארד דזשאינם
 אעזט וועאכער שאפ־ם^מראײם, אאע צו

:אזױ אוםנעפעחר זיך

ן ע נ א ד י ן ם ע ש נ ע מ

ד חײזער זייערע םון קראנקחײם טוודנימ־ען חןם ײי
ױן געברױך ןױיפױגען

ס ק א ל - ם ן ר ע

ער ר ד ע ט מ ח ױ א ען ב אג ר מ ע ר לי ענו ר

 לײכם איחר קענ« נדיי«גען, יענע pe זדמער נים זײפ איחר אױכ
^ כרזיכען וועיכע די, pa אויםגע«מען ם־יז ק  *t« עקם־לאקם וואם ע

t איחר דײם. r im ײ  אױ■ נעפמען זיי קענמ איחר זוכען, גים לאנג ז
 טעאטער, אין םקול, אין שא#. אין נאם, אויפ׳ן טריפ. און שרים יעחןר
ן װעם איחר װאו אדער  נעפי- יויחר קענם װענחןן איז קעחחןז נאר זי

םאר װאם חןחמןחלעז אייך וועיען "־  וואס נעברזיכער, עקם־דאקם נען
אי י םאגען. פאר׳ן איז עקם־לאקם םיפעל רבארעערדגיו
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געטרא• האט װאס תאטאסטראפע די
 חאט פאאעסטינע אין אידעץ די םען

 די וועאט. גאנצע די אױםגעציטערט
 א:-א-3 האבען װיאדעראינגע אראבישע

 אח ברידער אוננאיהאיכע אונזערע םירט
 ותאם אירישע :אנצע די שוועסטער.

 םא• היאף שאפען צו איצט זיך באכױהט
 זײנען װאס פאמיאיעס טויזענםער די

 באא־ די הײם־אאז. און ברויט־ געװארען
 איז עם און :ויטװענדיג איז היאף דיגע

 טראגען צו ביענשעז יעדעץ פון םאיכט די
 פא־ אונגאיקאיכע די םאר היאױ באאדינע

אפפער. אעסטינער
 ארגא• םיאאנטראפישע םארשידענע

 ךעי םאר געאט איצט זאםאען :יזאציעס
 סרגנות♦ םאאעםטינער אונזערע םון היאןי

י ערםיאען אויך מוזען ארבײטער די י  ז
 די םח אײנע זײענדיג !םאיכט ער

 ארנאכיזא־ ארבײטער אידישע גרעםטע
 :עגע• אינטערנעשאנאל די האט ציעס,

 5 ערשטע די צװעק דיזען פאר בען
 ניט אבער איז דאס דאאאר. טויזענט

 טאן. מעהר סך א מוזען טיר אאעס.
 צו םארגאײך אין העאםעז טוזען טיר
 ארנאניזאציע.'די אונזער םון גרויכ דעי

 זין• האט באארד עקזעקוטיװ דזשענעראא
 אא• אאע צו אפיעא םיט נעױענדעט

ײ אז ארגאניזאציעס, קאא  העא־ זאאען ז
קרבנות. פאאעסטינער די פען

 אז צו, אײך מיר רוםעז דעריבער
 אוז םאיכט, אײער זןרםיאען זאא^ איהר
 סאאעק״ א מאכען שאפ־טשערםאן אאם
 אר־ אלע צװישען שאפ אײער איז שאז

 אק ברענגצז זאםארט עס אח בײטער
 וועט ױניאן די ױניאן. דער םון אםיס
 גאנצער דער םאר רעםיט א געבעז אײך

 בײשםײזך אײער אויך וועאען מיר סוםע.
 ױניאן אונזערע איז םארעםעגטאיכעז רוגג

פרעסע. דער אין און ארגאנעז
 וחוט איחר אז האםנוגג, דער םיט

 איה םארבלײב ערםיאעז, פאיכט אײער
אײער, ברידעראין

נאגלער, איזידאר
 ױנ• די אז צוױיםעא, א אהן איז עס

 פאצ־ ויעאמז אאנד איבער׳ן יאךברידער
 יארקער נױ די םון בײשפיא דעם געז

 אום צוחעחנן זיך וועאעז איז חאאוקםאכער
 צו אינטאתעשאנוול אונזער םון אפיא

 בוײדער אוםנאיקאיכע *ונזערע העאפעז
 שאיער ערשטע די פאאעסםינא. אין

 ױױאן־־אםים איז געבראכט האבען װאס
 י1 הרבגוח יאאעסטינער די פאר שטיצע

_ םאאגט: װי נעז
 רריתר, סט״ טע22 װ. 132 דרעס, ג.

.15.00 — טשערמאז
 םטרימ, עאערי 124 קאאוס, םאדערן

.14.00 — ברוקאיז
 JL6XX(סם. טע36 װ. 221 ■ראנין, ב.

 װ. 267 םקוירם, און דרעס מאדערן
.105.00 — םטריט טע39

 םטי מע38 װ. 330 דרעם, ■רעםיער
.32.00 — טשערמאן קרוגער, ב.

 בעג• עװ״ טע7—550 ציםערכמז, י.
.09.00 — טשערםאז דײװים,

שט. טע38 װ. 335 דר<ם, סעםע *
׳ : .20.00

 םע38 װ. 246 םטײן, און םארגאאיז
.200.00 — סמריט
בראדװײ״ 1375 זמרצא^ י.

 רןלאוק פה נאאוד נט חשצ פה סיטינג
ױניאן דרעסמאכער אה .
 װאנדער״ חעררי פון

םעפרעטער־טרעזשורער.
 םון נ«וארד דזש<זינט םון םיטיננ »

רקער ין: ,,  איז ױניאנם סאאוהםאכער ̂י
 אװענד׳ םיטװאר נעװארען אןנעהאצטען

 דעם אין ,1929 אוינוסט, טען28 רעם
 אינטערנעשאנאא, דער פון אויױט^רױם

סט• טע16 װעםט 3
̂ואער. ם. בר. — ט׳פערםאן םט

 דעאע- םאצנענרע רי און ראצ
 אבװעזענד: זיינען גאטען

עװרי• נ. — 10 צ*קאצ
צעװעגטאצ. ם. — 17 צ#ס*א

ארט׳ש. . — 21 אאסצ*
באנא• ד. — 48 צאקאצ

<יבאװ• ם. — 64
סעטםןוז. נ. — 82

נאראני• א. — 89 צאקאצ
 דער מאכט מיטינג דעם ערעםענענדינ

 רעצענאטען די אויפמערסזאט ט׳פערםאן
 םון סיטינג ער׳פטעױ דער איז דאס אן

 דעם דזשיז זינט באארד דזיפאינט רעם
 אויםנע־ זיך ר,«וט זי װען ,1929 טען,2

 סא־ םטרײק נענעראצ די װען און טצײז
 נעװא־ ארנאניזירט אםיציעא איז םיטע
 דזשאינט די װעט צוהונםט דער אין תן.

 יעדען סיטיננען רענוצאר האצטען נאארד
 םארנאננעג־ דער אין װי אװענד םיטװאך

ז!ײט•
:קאםיטעם

 אא־ די םארטרעטענדינ האמיטע »
 הע־ לעאן ברוומר מיט 66 און 41 ?»צען

1אי ,66 םון סענערזשער םוב,
 םאא־ ערקאערט און עישיינט שפ־צע, דער

:מנדעם
 אוז טאהערם פציטערס, ,41 ..צאהאצ

 עםבראי״ ,66 לאקאצ און זמםםטיט׳פערס
 םטרייק. א ערב זײנען ארבייטער, וערי

,צ סען םטרײק דיזער  װע־ נעװאונע! כטי
 אינ־ זאא באארד דזשאינט דער אויכ רע)

 סאאופ דער פון ט׳עערצײט די םטוואירען
 דאם אויםצופאםען אינדוםטריע, דתם און
ײ װעםעז םאר פירסעם די  ארבײמעז ז

צי־ טאס־נג, זייער ארויס׳פיסען זאצען  י
 עםבראידערי און העמםטיםשינג טימ,

 װאם שעפער *זיעאכע צו בצויז ארבײט
 םיט אגרימענטם אונטערנעשריבען האבען

ױניאז״. תר
 םיינבערג, בר. םון פארשאאנ א אױוי
 גאש<א' װערט ,2 צאקאצ םון ועצענאט

ר אינםטרואירען צו אײנשטיםינ סען  או
 ז א האנדצען צו ט׳פערצייטע שאפ זערע

 אויבעךדערמאגטעז דעם םיט אײנתצאננ
פארצאננ.
 *עם םאר דאן צעזם שעהרעטער דער

 נאארד עסז. דער פון כאריכט םאצנענדען
 װעצ* האמיטע םטרייס נענרעאצ דער סון
 דעם מיט צוזאמען נעםיטעט האט נע

 אוי־ טען19 דעם דירעסטארם אװ נאארד
: 1929 נוםט,
 םון נאאיד עקז. דער םון םיטיננ »
 באארד איז סאטיטע םטר״ק נענעראצ וער
 נע־ אאנעהאצכעז איז דירעהטארם אװ

 דעם אוינוסט אווענד, םאנטאנ ײארען
 אינטעײ דער םון אםיס דעם איז נמז,19

םם. טע16 וועסט 3 נעשאנאצ,
נאנצער. איזידאר בר. — טשערמאן

:כאריכט םענעדזשערם׳ און קאםיטע
 םון טשערםאז טשענשער, חעררי בר.

 דאם באריכטעט סאםיטע, ■יסעם דער
 ענרינעג־ װאך, צעצטער םון פארצויוי אין
 נעצונגען איז טען,17 דעם אוינוםט ויג

t׳p שעפער 67 אאצוסטאוץן קאטיטע 
 פצאוש 60 סעויעז זײנען עס וועצכע סון
*o rn  1 P .ארביײ צאחצ די שעיער 

 ריזע אין באשעםטינט זײנען וואס <מר
:פאצנט װי איז ׳מיער

283 -------שעפער שצאוס
7--------שע«ער דרעס 9

362 ----------*וזאסען
 מגד ווערט באריכט טשענשער׳ס נד.

מחײםען.
 חר דרעם דעם פון האכסאן, כר.

 חר דין דאס באריכטעט, יארטםעגט,
 אתאניזי־ «ו נעצוננעז איז •ארטםענם

שעאער. צאחצ באד״םענו׳ע א ימן
 פח מענעדמ)«ר *ערצםוטער, כי•

 דעפארטטענט, סאונםיצ אינדאםטריעצ
 שטארק איז אפיט זייין דאם גאריכםעם
 ארנײם, ריטיגע םך א טים םאמוםען

אנגעזאםעצם. שםענדינ יוערם װאס
אגרעחן און •ערצםוםער׳ם כי- . י _ - - - - __̂ ̂ «
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כאריכט: פענעדזשער׳ם גענעראל
 אר• די דאם נארינטעט, נאנצער נר.

 טראנםפערירט איז סאמיטע נאניז״שאן
 נרי• די אוז חאצ ארציננטאן צו נעװארען

 װע־ גאנאשיגער און דזש״פאבםאן דער
 ער דעם. איבער אױםזיכט האנען צעז

 איז האצ אסטאריא דאס אויך, מעצדעט
 שעיער די און נעװארעז, אויםגעגעבע?

 םטרייס אין ניעבציבען נאף זיינען װאם
 צו נעװארעז טראנשפערירט אויר זיינען

 1א היינט םון דאם און האצ ארציננטאן
 זײן דעפארטםענט נאז־ױניאן דער װעט

 דע־ ארנאניזיישאן דעם םיט םאראײניגט
 פוגהציאגירעז װעצען זיי »יז ■ארטמענט

סעריערשאםט. איין אצם
 *צע דאם װײטער, באריכטעט ער
 אינדע־ און אדער־סען דעם םון שע«ער

 צוטײצט זיינען דעפארטמענטם ■ענדענט
 יערער און דיםטריהטען אין נעװארען

 נעװא־ אםיננירט איז איידזשענט ביזנעם
שעפער. 60 ביז 65 םון אטענרען צו רען

 באשטימט איז װאם קאמישאז די
 קצאוה דער םאר גאװעונאר םון געװארען

 אפנעהאצטען חיינט האט אינדוםטריע,
 שצעזינ־ פרעז. מיטיננ. ערשטען איהר
 אי־ םאצשטענרינען א נענענען האט נער

 צױ עפזיםטירענדע די איבער בערבציק
 פון שעפער ניט־ױניאן די אין שםענדע

 נרויםע נאנץ » דא גאן זײנעז עס װעצכע
 װע״ אוז אינדוםטריע, אונזער איז צאהצ

 1סע דאס װאם װירסונג שעדציכע די נען
 ױניאך די װאו שעיער די אויוי האבעו

 אצ* טר. אפגעהיט. װערען באדיננוננען
 כאארד, דעם םון טשערםאן דער דזשער,

 בא־ שטארק האבען קאצענעז, זײנע און
 אױוי װאצטען זײ דאס פאהט דעם טאנט

 דיגען צו איינגעװיצינט ניט םאצ קיין
ײ װען הערפערשאפם דיזער אין  װאצ־ ז
 מוז, םעז אז איבערצײנט געװעז ניט טען

 אט אפשאפען אוםשטענדעז, אצע אונטער
 איז סאםישאז די שע»ער. ניט־ױניאן די

 זײער םון *צענער די איבערנענאננעז ראן
ײ און טעטינסײט  די געםאבט האבען ז

 רעימאנד םר. אראנזשטענאס. נויטינע
 נעווארען איאינטעט איז איננערםאצ װ.

 די־ םון דירעקטאר עסזעקוםיװ דער אצם
 םארװאצטען װעט ער און קאמישאן זער
קערפערשאםט. דער םון ביזגעם די

 ראם װײטער באריכטעם נאנצער בר.
 רעם מיט םיטיננ א אראנזשירט האט ער

 אויםצו־ כדי טשערמאן אומפארטײאישען
 אונ* װענען םראגע די איהם מיט נעמען

דזשאבערם. די םון ביכער די טערזונעז
 װערט באראטוננ נרינדציכער א נאן־

 נוט־ גאנצער נרודער פיז נאריכט דער
נעהײםען.

 דעם םאר ראן צעזט םעקרעםער דער
 באארד דער םון םיטיננ דעם םון באריכט

 אפנעהאצםען איז װאם דירעשטארם, אװ
טען.26 חןם אוינוםט געװארען
נוטנעהייםע!. װערט באריכט דער
 צעצטען דאס באריכטעט װאנדער בר.
 » נעװארעז אינעהאצטען איז מאנטאנ
 םארטרע־ םיט שצעזינגער בר. םון םיטיננ

 דזשאינט און צאקאצען ררעם די םוז טער
 םון פארטרעטער םיט צוזאםען באארד

 טי־ יענעם בײ .91 און 38 צאקאצען די
 םארנעשצאנען שצעזיננער בר. האט טיננ

 אר־ דרעם אצנעםיינעם אן ם»ר «צאן א
 1ד* איז עם <!אם*״ן. נאגיזאציאנס

 סאם־ דיזער דאם נעװארעז, םאמעשצאנעז
 נעםײנ־ ווערען רורנגעםיחרט זאצ *ײן

 א נאך פאסטארען. אצע םון שאםטציך
 נע־ באשצאםען איז דיסקוםיע צעננערע

 צאקא־ באארד דזשאינט די דאם װארען
 איינענעם זײער אנםיחרען ואצץן צען

 צא־ אגדעחנ די פון באזונדעדם סאסאײן,
 דיזען םאר אויסנאבען רי און קאצען,

 דעם פון ווערען נעדעסט זאצען סאםיײן
 אינטערטזשאנאצ. און באארד דזשאינט

 «1 און 38 צאסאלעז די אננאצאננט וואס
ײ וארפצן  אײנענעם זײער אנפיחרען ז
 רער פוז אויםזיכמ דעם אונטער סאםפײז

אינטערנעשאנאצ.
 דאם אייד, נאויכטעט וואגחנר נר.

ײ  טענע־ צאסאצע ךי סין םיטינג א נ
• נ׳ר xtנעווארעז נאשצאסען איז דזשערם

 שצןד נר. םאר אפשיידם־דינער אן מן
 יײרא־ נאו א■ םאחרם וועצכער זיננער,

 ווע• אראנזשירט זאצ דיגער ריזער *א
 ו׳*ם אוינוטט אווענד, דינםטאנ םאר חנן

ijm27, אײגגעצאחמ זאצען חנם *ו און
י דיחמטארם. אװ - in Yf* די

סיסד די און חאטיטאס פארש״חנגע די
 אאארר. m גענעראצ דער שון נצידער

 פון צושטיטומ די רארום פארצאננט ער
 ריואן או דירעמטארס אװ גאארד דעם

נאשצוס.
 װארט נאראטונג נרינדצינער » נאו

 פון רעסאמענראציעס און כאריכט רער
. נוטנעחײםען. װאנדער בר.

 פרעזי• אן סוסט מאמענט ריוען אין
 »ן שריגט ער און שצעזיננער דענט

אײאציע.
 פאצ* די דאן חאצט שצעזיננער בר.
רעדע: הורצע :ענדע

 צו מיטיננ צום נעשומען נין ״איך
 וועט עס אנער אײך, מיט זיר נעזעגענען

 אװ«ק םאחר איר צאננ. םאר זייז ניט
 דאם חאוי איר און צײט קורצע א פאר
 אייר איף װעצ צורישהומען װעצ איף װען

 און ני*סט נעסטען אין נעפינען אצעמען
 איחר װי ארבייט אייער צו איבערנענעז

יעצט. עם זייט
 םאר באדאנהעז אױך אייך װיצ ״איך

 שאו״ שעחנער אויםערנמװעחנציו דער
 אדאנזשירט חאט איהר װאס זאםצוננ

 חאט דאם . אװענד. צעצטען םיר םאר
 און פארנעכינען פיצ זעחר פארשאפט םיר
 שאר־ איך געזונד. םך א צונענעבען מיר
 ערחאצען «ו זיר אום איצט אייך צאז
 געזונטער א צוריס תומען צו האוי און

 אר״ דער jib װאויצזײן דעם םאר םענש,
 אײנענעם טיין פאר און נאניזאציע
 די נענױ זעחר נאנרײןי איו װאויצזײן.

 אונז שטעהט עם װאם אויפנאבע שװערע
 נע• נעוצאנטץן דעם םײן איך — םאר

 אינדום־ דרעם דער םון םטרייס נ-עראצ
 נעזונט װערען װיצ איך א\ן — טריע
 דיגען. קענען «ו אייך אוט ניכער װאם
 איז װאונש און אטביציע חויפט םייז

 דרעם־ ערפאצנרייכען אן דורכצוםיהרען
 סים נעטאז עס האבען טיר װי םטרייס,

סםרייק. מאבער סצאוק דעם
 בר. װעם אבװעזעגהײט םײן ״איז
 פרעזידענט, עפטינג דער זײן רובינםקי

ו סען איר און י  םארצאזען איהם אויוי ז
 עהרענ־ אזוי םציכטען זײנע ערפיצען «ו

o איו נעטאז dp האט ער װי האפט n 
סםרייק. קצאוקםאכער צעצטעז

 אויפנעםען אויך אײך מיט װיצ ״איך
 פאחר איר אײדער ענין װיכםינען א

 איז עם װאם אצע וױישט איהר אװעק.
 די םאר ישראצ ארץ אין םארנעקומעז

 װאפ דעם טראץ און װאכען, 2 צעצטע
 ארנאני• נאציאנאצע הײן ניט ויינען טיר

 מענש־ # זיך אין אבער םיר האבען זאציע
א- די אין אינטערעס און נעפיהצ ציכען ו

t r im  » « r t r r i «ױ »ױיי •3ג«ס
i r m ישדאצ. איץ איו
,*ms « tv iiM iv iiM  w w ttf v a n 's 

issm s  is  11111m ו מצד  ארנגװן רי «
״ און )pa m m י w• ו |1M ivesM S 
 pN ארנ״טער »צפ פציכט אמוער 1אי

iv »צס im\ אונזען נײצושטייערען 
מו חיצוי«װ  •9V גמגאראי דער פאגד. וי
 » אונעחאצטען חאט נאארר זעקוטיװ

 און צײעק ריזען שפר זיצוננ ספעציעצע
 םיט 1H1V11M3 די שטיצץן 1» נאשצאסען

 is אנ^ר 1אי ראפ דאצאר. טויזענד 6
v טיר װמניג. m\ חעצשען מוזען און 

 .m גענעראצ דער ס׳ןחר. סו » םיט
 ארויס* נאשצאסען רארום האט נאארד

 אננעשצאסענע אצע צו חו> » צוצאזען
 גצייר נאאררם דזשאיגט )1א צאפפצץן

 רי אין האצעששאנם טאסען אנצוםאננען
 מיגד אוגזערע is אפעצירען און שעוער
 די• צו נײצושטייערען פריױױציג נציחנר

שאנר. זען
אייד, iv tvoipjM רפרום נין ,איף

 איז מאכט אמאניזירטע נרעסטע די «צס
 םאר* iv ױגיאן, אינטעמעשאנאצ אונזער
 מאכען זאצט איחר דאס אייף פון צפננען

 דאם זיכער בין איך און אנפאננ דעם
 װערען נאגנץפאצגט Dim ניישפיצ אײער

 צענטרא־ און צאסאצען אונזערע אצע פון
קערפערשאפטען. צע

 K יאנעז אייר איר װיצ דעם ,סיט
זיי  צוריס ?יםען iv האו• און נעזונט״ ,

 םים מענש נעזונטער םאצשטענדינ א
 חאוי איך װי ענערגיע אח סראפט טעחר
ױ געפינען״. iv איענמז אי

 אפצאח מעכטינען פון שטורם »
 סורצע שצעזיננער׳ם נר. גפפאצנט האט
רעדע. חארצינע אזן

i n ,פון נאםען אין טשערמאן o n 
D נאארד, דזשאינט i’ o n ig .שצע• בר 

 נע־ .םאחר א איחם װינשענדינ זיננער
B in* ער־ פאצהאמענע און שנעצע א און 

האצוננ.
 םיר דאם פאר, שצאנט פ״נבערג נר,

 פון חאנדצוגנ די אינדארםי^ יאלען
i n נאצונ אין באארד עסז. נענעראצ 
n n מ  וואס אוז פאנד, !•,(n ישראצ א

 אזוי װי אייגצעצהייטען די אננאצאמט
tPB sr iv זאצ ג?צד די bp איבעמזר 

o צאז?ו iv in v n .אפיט ip tH 1םא• 
b שצאנ ip ii אנגעגוםען. אײנשטיטיג

#1 b ip ii dpפארשצאנ א טצמאנט ן 
i אס1 n שצי זאצ באארד תשאינטtpo 

o n אצע ראם און טיטיגנ nצpנsטpן 
 שצעזיננעו• *רעזידענט באנצײם?ן זאצ?ן

oiv .שיןי ip m סארשצאנ b ip ii נוכר 
npi״tpo יםט?נםען.1א»צא מיט

־6שא די אוןאןאפילצו עסזאםינערס ױ צו אויפװןז
82 ממאל פוו פשעולײם

 םארעגדינט שוין איז סטרײק דער
 נ^ד זיד זזאבען עסזאשינערס די אבער
ר דער אן אנגעשלאםען אלע נישט  י

 זואם דעם, צואיב איז דאס ױניאן.
 צוריק• נעװאלט נישט האט ױניאן די

 דער צו געהן םח שעפער די האאטען
ארבײט.
 עקזאםינערם די ׳יעצט רוםען מיר
 ניט יעצט ביז נאר זיך האבען וועלמנ

 קוכמן צו ױניאן דער אין אנגעשלאסען
 נישט װארם צײט. ױניאן ווערען און
 עס װײל צוױנגען, אײך װעט מען ביז

 וחנן אקםטזנן, טײער צו אײד װעט
 ביזנעס־ דער ביז װארטען וחגט איחר

קומען. אײר צו וועט אײדזשענט
 די צו אפעלירען אױך זויצען םיר

 צו אינדוםטרי *לאוק דער םון םשערלײט
ײ וועלכע עסזאםינערס, די אז זעהן,  זי

 זאלען ״אײט יתיאן קײן נישט נאד נען
 וועצכצ די און לײט, ױגיאן ווערען גאײר
 אוד נאײד זאלען דױם שואדינ זײנען

/שולחגן. זײעחנ צאחלען
 1אית אז צאננ?ן1םא 1םי טש^צײט,

P ־ זאצט in  ipd pi| אנבע־ איז אפיצ 
 פון צײט איז חאב?ן 1םי «וייצ טראכ̂ג

האצםען צוריס נ?װאצם נישט םטרײפ
ipאײ ip r  n p שון i n  iv  inpi אמײט 
d 1 ביז ipiisk ipp  np»B3אצ| tnp fl 

 אינ* אײר האנ?! 1םי צייט?. ױניאן
b pb ps ib d צו םיםיננ?! ױ בײ tnpt 

י אז  נײטען1א n̂vnרם3?פזאםינ ו
 נישט זאצעז שעפער י1 אין אײך םיט

 ײ1 אויב אמײטען «ו iptpii צױבט1ע
jp>jm אין אנשציסען נישט זיך i n 
ip א ייגיאן. o n u שויז זײנ?ז םייצ 

trw np i נישט נאו 1אב? צײט, יתיאן 
j>Hi ואתט p e n( שאפ אייך, 1םי 

m פצאוק די פון ם׳מרצייט;  ,ip«p r

D^ םpביזנ די א« נישט ט1װא B ip r r r 
ipd ip jp>s i אז קאםפציינטם, םיט i n 

 גישט איז שאפ אײ?ר אין 1?פזאטינ?
 פציכט 1אײ? טוט מאן. ױניאן סײז

B״i n  i n פוז ב?אמט?ר i n )ױניא 
 טשזױצײם, שאפ איהר, ים1װא שומם,

i פון אפים?רם די ײנט1 n ,און ױניאן 
ip םט1א1 1איה b 'd m ב«* יתיאן די 

ד-יננוננ?!.
 איחו• אז תאסען 1םי טש?רצײם, שא•

dpii םים און פציכט אײ?ר טאן זיכ?ר 
dpii D n ארויםהעצפ?! פיצ 1איה i n 

ױניאן.

ע כ לי ט ר ע ע ט ר ע  די צו װ
ס ר ע טינ א תז ע

ד, ח  J&2 צאפאצ םון dipoopd נױ
 *וציב 1םי האב?ן מײםם, 1איה וױ

o n גישט םטרײפ p ’p BKnpi צאקאצ 
in< א 1פא םיטיננ p « p ג נ  חר זיי
 מפימ יזסוט 1םי jp^m ipas ריב?ר

p>pin פח טיטימען ip tiw .צאסאצ
tponp’ תפען םיר  D n  dvp צא־

 ipaBPBBPD מאנטאנ, 1פא םיטיננ תאצ
po9 o n,| נאר נצײך i n אץ ארבײ̂ג 
 איםם 130 ניצדינ^ באארד דזשאינט

pb25 ,אויוי םטוײם tPD*3 a n סצ*ה
jp בײ tn םיםיננ aim בת־ »ײד 

i n ,ראז?גבצאם ip rn p ip o  TpiiiB 
pap»g| אן aansa  ip e io a n va ra 

ip פון i« b ,ױ1 צאפאצ tirnw tm ip 
a םאו־ n וױ אח םםרײ̂י ip אוים זעחט 

o נאר איצט, n .םטרייפ
t און אפ apta ציינם m  tv asip 

m םיטינ^  tvonpi b ip ii ipa5pii 
pnn ^נאר נצייר סאנטא m מ 3איני

לאקאלעקזעקוםיװ
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 זיך װעלעז חיפ&כערם די
אן די ני סו־ טאל אלע פאר עאל אײן BJH1 יו

ען ס * *י ױ  נעדאנק צוס *וגעװאױגען זעןא
דז עם אז קײױק־ א פאראן י

 אינ־ די פארטײדיגען קען װאס ױגיאן ^אכער
 װעיעז ױי און םאכער קלאון די פ» טערעסעז

 אז געדאנק, צוס צונעװאױנען סוזען אױך דד
 װי םעחר עפעם איז ױניאן דער 8םי אפםאך אן
___ פאפיר. שפױקעל א_

 אונטעחנעשריבען חאבען דזשאכערם די זוען
ײ אז ױניאן, ךער םיט אפםאן־ דעם  גע־ װעלען ז
 װאם קאגםראקטארם, צו בלויז ארבײם כעל

 אסאםיאײשאן, אםעריקען דער צו נאיפנגען
 װאס קאנטראקטארם אזעלכע צו נלויז חײסט עם

ײ חאגען שעפער, ױניאן האכען  נוט גאנץ ז
 םעז םוז שעפער ױגיאן אין אז פארשמאגעז,

ײ אין םוז םען און וױיחשעם ױניאן *אלען  אפ־ ז
 דערםים און גאדינגוננען. ױניאן אלע חימען
 נע־ צו פארפליכטעם חשאבערם די זיך חאכען

 זאל װאם •רייז, אז« מאנםראהטארם די כעז
ײ ױי־ ױניאן צאלען צו מענליכקײט די געבען ז  ו

 אין כאדינגוגגעז ױניאן אפחיטען און דזשעם
 וחד דזשאבערם די אבער װען שעפער. זייערע

 חאלױשנײחןנדע די וױיטער אױן* אנחאלםען יען
 אק אינדוםטריע קלאוק דער אץ סאנקורענץ

 םװעט פריחערדיגע די קאנטראקטארס די צאלען
 די אז אײנפאך, עס םיינם דאן פרײזען, שא•

אפ־ גאנצען חןם פון חוזק םאכען חשאבערס aaiiW•מוז־?
 חאם קאםיםיע קלאוק געםיינשאפטליכע די
 שאפ םוועט דער אז באםערקט, ריכטיג נאנץ

 ניט װערען אױסנעװארצעלם דארף םיםטעם
טײוױאן די אין כלױז  אין אױך גאר שעפער. ני

שעפער. ױניאן די
אזעלכער, כלויז איז שאפ ױניאן אםת׳ער אן

חיט םעז איז וױיחשעם מניאן צאלט םען װאו

מו

 איז שאפ םוועמ א און מדמנונגען. יוגיאן
 הונ־ א ארגײםער די דאלט םען װאו אזעלכער,

ײ פת יאנם םען און לוץ גער  נשםח. די אתים ז
 יו־ דער םים אפםאך אונםעתעשריכענער דער
 מניאן א שאפ סװעט א <ון ניט םאכט גיאן

 דורכ- בלױז נעםאכט וחןרט שאפ יתיאן א שאפ.
 ט י ח ע נ a » וועחןן איתם אין װאם דעם,

ױניאן. דער םים אפטאך דעם פוץ באדיננונגען די
 דארפען דזשאבערם די אז נלויבען, םיר און

שיװזע דער םים ונופרידען ײין  גע־ דער ®ון אנם
 פריי־ די ווענען קאנדסיע קלאוק םיינשאפםליבער

ײ װאס זען  קאנטראק־ די זנו צאלען דארפען ז
 אוכד די אונטער איז אנטשייחנג די םארם.

מ די •טןנדען מ  קאםיםיע די וואם םענליכע, אי
 איז, אנטשײדונג די ארויםגעבען. נעקענט חאם

 דזשא־ פון קאםיסיע גענדינשאפטליכע א אז
 צונױפגעשטעלט זאל קאנםראקטארם און נערס

ױ־ א אונםערנעםען גלייך ואל װאם ווערען,  ו
 םיני־ דעם װעגען אוגםמןרזוכוגנ םענשאפםליכע

did ב»- דעם און קאםטען פראדוקציאנם פון 
̂ אוםפארםײאישען חןם זד איכערנעכען ריכם MDAaDADAaaaa a»aaaCaA Â*a■ ^  ̂ aiaaateaaaaaaaץ אינדוסטריע קלאוק דער נרפזערםאן  דעם וו
 קאםיטע די אױב און װאכען. דריי ®זן םשך
 אונ־ דער זאל ח*ך אימיגען, קענען טם in װעט

 דעד וומם באשטימען םשערםמן ®מרטײאיזזער
j T lyOOpP D3m 3 ױ0 pI iH 1■ JiD DiC ־

ץ דארמען דדזוובערס די  •ארזדנמערע־ זי
 •רייזען ױגיאן און כמדיגגונגען יוגייין vw סירם״
 אע״ קלאדק דער אין ווערען א«״עחים י^לען

 םיטעל, בעםםער דער אי? דאם זדײל דוםםריע,
דן קאנקודעגץ ודלדע די אז  אינ־ קלאוק דער י

רחןרען. סםעלם'yam• ואל דדםמדיע

 דוײ־ k אױף jyp דזשאבער ווײטחןלנער דער
yp וועם עד װאם דעדארן, •רשטיטירעץ v a M — — —— aa feaaaai aaaA ala ■aMl---—------- j n די p»i p r j r נעןקרי װעם v ,קאנטראהטאר 

קלאדקם ודחם ®אר ®א^ריצירען תןם זועלסןר aa aaaAAA â Maaaaafld aaaaM aâ aMa aa^ עגד דעם אץ אבער סיסםעם, שא■ סדועם u אױ■
ijw 11״ ן ̂^1  i j l  ( J v^ #Maâ â MMa AadMaaaaM aa im ia ttl Ma aaaaaa â ftדזשאבער זװוײםער א געמינען זיך װעמ עם# «̂aa ^̂ aâ aaa aaâ aahAA aaaa *̂gÂ a Aggggg ײן קריגןןן וחןם דואס  בי־ נאד געםאכט אדכיים ז

d אדב װארים — u m b  op קאנ־ א אן זיך 
 קײן איז דאן ארכיינ^ שאפ סווץט דרדןך

ץ ניטא. אדיבער יאנט שאפ opno אי

ױ דער מיט אונטערגעשריבען חאט איישאן  י
 ארבײט זײער אז און װערען אפגעהיט זאל ניאן
 שע־ ױניאן װירקליכע אין װערען געטאכט זאל

 כלױז איז שאפ ױניאן זוירקליכער א און פער.
 ױניאן ארבײטער די צאלט םען װאו אזעלכער,
 ױניאן אונטער ארבײט םען װאו און װײדזשעם

כאדינגוננען.
 אין אז אױפפאםען, ױניאן די װעם אלענפאלם

 אפגע־ זאלען קאנטראקטארם די פון שעפער די
 יזניאן די באדיננוננען. ױניאן די װערען היט
 אויפפאסען קען זי אז באוױזען, שוין עם האט
דעם. אויף

םםרײק דער ףי £ןן סטרײק דער

דערי אי טבר ער׳ ע ט בײ יא אר  -אר 1?ופ’גנ וי
טערס, ער םײדליכער. טאקערס ■לי

גםעז2 העמסטיטשערם• און ך ?5 רז;׳
 אז װינשען, בלױז איצט קענעץ םיר נעקוםען.

 די און װערען נעװאונען ניכער װאם זאל ער
 קע־ םארלוםטעז גרויסע אהן זאלײן םטרײקערם

או־ביים• דער צו צוריקקעהרען זיך נען
הא־ םםרײקערס די װאם פאדערונגען, די

 גרױסע קײן ניט זײנען ארויםגעשטעלט, כען
 זינעי, אין האבען דארפען באלעכאטים די און
 די שםעהט םטרײקערם 7ססס, די הינטער אז

ײ װעם און אינטערנעשאגאל נאנצע  :עבעז ז
ײ אז שטיצע, און הילף םעגליכע יעדע  זאלען ז

 אױך זאלען קאםף. גערעכטען זײער נעוױנען
 דער אז זינען, אין האבען באלעבאטים די

 ױגיאן מאכער קלאוק דער פון באארד דזשאינט
 שאפ־ אלע אינםטרואירען צו כאשלאםען האם

 קײן אז אינדוםטריע, קלאוק דער פון טשערלײט
 נעםאבט ניט איז װאם ארבײט, עםכראידערי

 צוגעלאזען ניט זאל שאם, ױניאן א אין געװארען
שעפער. זײערע אין װערען

 ארנײםער, עםבראידערי די פון קאםף דער
 גע־ םוז העםםטיטשערם און טאקערס פליםערם,

 עם װערען. געװאונען װעם און װערען װאונען
 איז עש סיםטעם, שאפ םװעט געגען קאטף א איז

 א איז עם און לעבען נעסערען א םאר קאםף א
 טרעיד. דעם איבער קאנטראל ױניאן פאר קאםף

 אר־ און ארבײטער אלע אז זיכער, זײנען םיר און
 אױסגערעכענטע אויבען די פון בײטערינס

 םא־ זײערע פאר םעםט שטעהן וועלען םרעידס
ײ כיז דערוננען ײ װעלען ז  גע־ און געװינען. ז

 די פאר םיינט סטרײק איצטיגען דעם װינען
 א בלויז ניט טיינט עם םיל. זעהר םטרײקערם

 קירצערע און װײדזשעם העכערע םון געװינם
 זאל װאם ױניאן, שטארקד א אויר נאר שםונדען,
האלטען. זיך זאלען געװינםען די אז אפהיטען,

טשילדרען די
לדרעו די שי ױ־ םײקערם דרעס דרעס ט

או ט ױוי ריי ,91 לא״קאל ניאן, ײי■ נ
J l •1 ״ u  w ארויסגעשיקם האט י

ם JW צו 8 P . בריןן צװײםעז א
םאנופעק־ • די צו

ײ צו איז בריף ערשטער דער טשורערם.  גע־ ז
 אץ שלעזינגער. ברודער םון נעװארען שיקם

̂, צװײטען דעם  ערשטען, דעם אין װי ברי
 די טאנוםעקטשורערם די צו אעעזויזען װערט

 עקזיםםירען װעלכע צושטענדען אונםעגליכע
 נע־ םוזען װעלכע און שעפער זײערע אין איצט

 בריף דעם אין געסערען. צום װערען ענדערט
 אנצױ קלארע גאנץ א אעענעבען אויך װערט

 ניט װעלען בעםערוננען קײן אויב אז העחןניש,
 װענ, פרידליכען א אויןז װערען אײננעפיהרט

 קאםןש. אפענעם אן צו קומען םוזען עם װעט דאן
 װערעז געדופען װעט םטרײק א אז חײםם עם
טרײד. דרעם םשילדרען דעם אין

 םיר װאם מאל, א נאך זאנען דא וױלען ־םיר
 אנדערע בײ נעזאנט םאל םעחרערע שױן חאבען

 םאר־ נים גאר זימען םיר אז נעלעגענחײםען,
 קרעעז נאר קען טען אױב םטרייקם. אץ ליבט

 פריד־ א אויןז ארבײםער די פון פאדערוננען די
 איז דאן טיש, קאנםערענץ א כײ אופן ליכען

ױ בעסער םך א דאם  נערן װי אבער םםרײקען. ו
או םםרייקס, יארםידען ודאלטען םיר ײ וו  קע- ז
 נים דאך מיר װעלען װןןרען, יארםידעז נאד נען

 נױפױג זיינעז ײי װאו םםרײקם, פון ױך אפזאגען
ײ אחן זיך קען םען װאו און כאגעחן. נימ ז

 אין םטרײק א אז אוים, אונז זעחם
̂ילדרען דעם  אונפארםײד־ איז טרעיד דרעם ם
ך.  זי שרעסליבע. א איז עקםפלואםאציע n יי

 גרױםער דער אין נרעגדצען. אלע געחםאיבער
 אץ אנטוױקעלם ױך חאט װאס עקםפלואםאציע,

 ארימגעצױ־ זײנען םרעיד דדעס םשילדרען דעם
 םיידלער, שול־קמדער. םאסען נעװארען נען

שזןח עםליכע ארבײםען װאם
ײ און שעפער דרעם םשילדרעז אין טאנ אץ  ז

 ארבײט, זייער פאר באצאלט קלעגליד מערען
 נעווארען אננעפאעען שױן איז עם אױכ און

o נעגען קאםן־ » p םוועם % « r דאן״ a n 
װע- קאגצעגטדירם מטמדעחם נאנץ קאםף דעד
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ר ער האט דארטען װײל טרעיד, דרעם  םאר- זי
ױ םעהר שפרײט  איז דארטען און אוםעטוט ו

 אוםע־ װי ברוטאלער עקספלואםאציע די אויך
טום.

 ענערניש גאנץ נענומען זיך האט ױניאן די
 גרויםען דעם צו צוצוגרײטען זין־ ארבײט דער צו

 אײנצוםיחרען םאר שטעהט איהר װאם קאםף
o אין p באדיג־ ױניאן טרעיד דרעם טשילדרען 

 םװעט דעם איהם םון פארטרײבען און נונגען
 װעט קאם^ דער אז זיכער, זײנען םיר און שאפ

ערפאלג. אן םיט קרוינען זיך

 דער אז האםען, מיר
ברודער םון טור קורצער ברודער

ם מי׳ ס בינ ף דו פרע• עקםינג דובינםקי, טו
 די באזוכען צו זידענם.

 אין אינםערנעשאנעל דער פון ױניאנם לאקאל
 און קליװלאגד םאנטרעאל, טאראנטא, באםטאן,
 בעםטען דעם םיט קרוינען זיך װעט שיקאגא
ערםאלג.

 טע־ ױניאן דער םון אויפלעבוננ גרויםע די
 אפ־ יגוט זעחר זיך חאט יארק נױ אץ טיגקײם
 פרא־ די פון ױניאנס לאקאל די אין גערופען

 געװארען דארטען אויך איז עם שטעדם. װינץ
 א אעעפיהרט װערט איבעראל לעבעדיגער. פיל

 םיר און ארכײט ארנאניזאציאנם לעבעדיגע
 דױ ברודער םון באזוך דער אז זיכער, זײנען

 אױפגעלעכ־ דער צו בײטראנען פיל װעט כינסקי
 שטעדט. פראװינץ די אין טעטיגקײט ױניאן טער

 די צו זאנען צו םיל האט דוביגםקי ברודער
 זײן זאנען. צו װי עם װײם ער און ארבײטער

 די םאכעז לײכטער םיל דעריבער װעט באזוך
 ימיאנם לאקאל די װאס ארבײט, ארנאניזאציאנם

 םאכען זיכערער װעט און אנגעפאנגען, האבען
ערפאלג. זײער

ת פאגראם די פאר בנו ל קר ע אנ אטנ?םש
«ז ארויםגעשיקם פאלעסטינא. אין

 אלע צו אויפרוןש
ײ אז טיטגלידער, און לאקאלען איהרע  .זאלען ז
 אין איחןן פאנראמירטע די םאר הילף שיסען

 אוים־ דער אז זיכער, זײנען םיר און פאלעםטינא
 אין אפקלאנג ריכטינען דעם געםינען װעט רוף
ײ און םיטגלידער אונזןןרע םון הערצער די  ווע־ ז

ײ וױפיל םים אזםגליקליכע די העלםען לען  װע־ ז
קענעז• נאר לען

 אנפראנען אײגיגע ערהאלטען האבען םיר
o װענען p םיר און הילף דער םון כאראקטער 

 םיםנלי־ אונזערע םון םאנכע אז פארשםעהען
 פאגרא־ די םאר הילף די צונויף מישען דער

 דאם באװעגוננ. צױניםטישער דער םיט םירטע
 װאם חילף, די ריכטיג. ניט דורכאוים אבער איז

 איחןן םאגראםירטע די פאר געזא^לט װערט
 גאר• צױניזם דעם םיט האט םאלעםטינע אין

ײ האבען זיך קען יעדער טאן. צו נישט  םיי־ ז
 חאם אמטערנעשאנעל די און ציוניזם װעגען נוננ
 די באאײנםלוסען צו איגטערעם שום קײן ניט

o אין רpםיטנלי pאיה םון םײנונגען p .פאל 
 נע־ נים םאל קײן האט אינטערנעשאנעל די

 געגען רpא צױניזס פאר שטעלונג קײן נוםען
o אין ציוניזס. p בלױז זיך עם האנדעלם פאל 

 און פאגראםירטע אונגליקליכע, םאר חילף װעכען
 און העלפען דארף םען װעלכע אידען רואינירטע

ץ םאר האלטען דארף יעדער װעלכע  פליכם זי
' העלפען. צו

 און לאקאלס די אז דעריכער, האפען םיר
 ײע־ אינטערנעשאנעל דער פון םיטגלידער די

אוםנליקליכע. די םאר םליכט זײער טאן לען
 מערען געשיקט זאלען רpעלrםeהיל אלע

n פון אפים דעט צו p .אינטעתעשאנעל

עז מאל א נאד עג רד#1 װ מי & 
ב דעם אן דער צו חו ני קלאוק »לע ניט יו

 חאבען שעםער
r w אין ארײנגעטראגען n p ױניאן D p טאנ 

jy צו וױיחשעס p p קאםטען די o p  p a קלאוק 
 געוואלם גים חאט ױניאן די םטרײק. םא^ר

ץ  קלאוק די נענעבעז חאם און שטרעננ צו זי
 חו^ זײער כאצןדען צו צײם םעחר מאכער

n װעממ. עם םוז באצאלט אבער p םטרייק 
p נעלי םך א נע?אםט חאט  paר epsp םים 

 גיט גאן איז שעפער סקעב איבערגעבליבןןנע די
חןר פאחןרט דאם pa פאמנדיגט  pa געלד. װי

ץ גיםא איז ןןם n* ?י p p i באצאלען זאל װאם 
 בא־ עם םוזען קלאוקםאכער די סאםטען. די

איעז• ײ pM םםרײק זײער געווען איז עם י  י
o חאבען p  pa םטרײק a ר געוזאוגען. םך  . ני

מז ר דעדםי ע ב ם*. נ«יד ^ ג דער « א  «י
 וחך אדײמעבראכט ניכער וואס םוז װיידזשעם

pw r• n p  r«  I P. יכױר p n a o n p ד עם  גו
o n p n t שאפ־טשערלײם. די
 װילען סיר
t o גיט
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צבװן. םון
 דער װען םארדרוס, א זײן װעט עס

 אי־ דער אויףי האמוניםטען די םון הםן
 זײער צו*יב קוםען װעט גאם יישער

 צו שטעלונג םארברעכערישער ^ונענער
 די אויןי אראבער די םון אגראםעז6 יד

 קאםוגיסטען די פאיצעםטינא. אין אידען
ען  אז אויסרײד, גוםען א האבען דאן ^

 גאציאנא־ אידישער דער געװען איז עם
 םאר־ ״t ח*ט װאם שאװעגיזם, און ציזם
 די בעת ג׳אס, אידימער דער םון עןםױב

ע  טיט געווען ןײגען *ורבײטער אוף̂י
n> ײ ̂בער* וױדקליכקײט, דער אין  זי
 אזוי געװען שוין סאםוניםמען די עןנ

̂ן  ארבײ- אידישער דער אין טויט װי ג
 •אגראם דעד אײדער באװעגונג* םער
ײ האט פאלעםטינע אלן  צו דערםיחרט ז
םמוגעת. םון מדרגה העכסטער ךער

 נאך װ^טעז קאםוניטטעז די װען
 אידישע די צװישעז אנחאיצט אן נעהאמ

ײ װאיצטעז .ארבײמער דע, אזא ז  װ̂י
 צו שטעלוגג םארברעכערישע משוגענע,

 פאאעסטעא אין פאגראםעז אידישע די
 ?ײ כדצוגע װי גענוםען, גיט אוםן בטום
זײז• ניט זאאעז

וועצ־ נים אונםער׳טייד קײן .איז עס
 פאלעסטינא אין אראבער די מענות מ

 צױניםטעז, די צו האבען ניט ̂ןלען
 בארבארישע* ברוטאיצע, זײערע «ובער

 אנ־ קײן קענען מארדען אבזױות׳דיגע
̂סען דעד  טראגעז. ניט פ^גראם װי נ
 אםי*ו זיך געםינען װאס מענשען, און
 סשונעת םון םדתה העכסטער דער איז

 איז פאגראם דעם אנרוםעז ניט קאנעז
 ברוטאאי• זײן מיט האט װאס זזברון,

 ג^ײכעז קײן אםילו אכזרױת און סעם
 דעם םיט אוהראינע, אין געהאט ניט

אויםשםאנד. אדער רעװאילוציע נאמען
 אונזיניגקײט און װלדקײט דער צו
 ?וםען געקעגט קאםוניסטעז די האבען
 זײע־ םיז םארצװײםאונג חגר דורך באדיז

̂ות, ביטערע גרויסע רע ײ װאס םם  ז
 אר־ אידיעער דער פון געיליכמן האכען

 קלאוס־ דער אין באװעגונ^ בײםער
ײ פון מעז חאט איגחסטריע  געמאבם ז

 םוז צײיט דער אין סווי םויל׳&טענדיגען א
̂ד די בײ ;סטרײק סלאוסמאכער דעם  ם
 ;פארטיג זײ מיט אויך מען איז ריער
 שוין ךײ זײנען אמאאגאמײטעד דער איז

ײז נ״ט דעריבער זאצ םויט. ̂אננ T ז 'P 
 נאציאנא־ אידישער דער אז אויסרײה

 א געםאכט חאט שאװעניזם און *יזם
 אידײ חנר איז סאםוניסטען די םון סווי

w .סחי דעם אז איז, אמת דער גאס 
 גע־ אדבײםער אידימע די ^ויז חאבעז
ײ וועז פריהער, מאכט  דערמזזז חאבען ו

 די םארבחנכעריש און םאררעטערימ ווי
 אינטערעםעז די צו זײנעז תאםוניסטען

ארבײםער. די םון

 איז אבער ארבײטער, װעגען נייט חיינט
 דאס־ אוםגעםעהד םען טראכט הארצען

זע^בינע.
 םך א אז געזאגט, ׳האב איך נאר

 רעדעם זײערע אין דעי צײבאר האבען
 ניט ^בחים טך א געזזאט דושות און

 די םאר אויך נאר ארבײט, םאר באויז
ארבייטער.

 די איך מײז דרשות זאג איר װעז
̂חים ̂ח יעדער כםעט קירכען. די איז ג  ג
 האל־ צו חוב זײן םאר געחאאטען תאט
̂ור װעגען דױטה א טען  און דעי ̂ײב

 איז װאס מילא, ארבײטעה די װעגען
 לייבאר איז גופה דר^ה דער צו ׳פײך

 •ונקט װארום טעמא. גוטע גאגץ א דעי
 זובען כסדר דארף ^רײבער א װי אזוי

 דאח* אזוי ארטיתעיצ, אן םאר טעמא א
 זרכען כםדר ראבאי א אדער ח5ג א אויר

 קען מען נאר דרשה. א פאר טעםא א
רײדען ררש\ז דעי ^ייבאר א אין אויר

 באױז ניט ארבײטער, די װעגען שלעכטם
גוטס.
 האט דרשה דעי יצײבאר בעסטע די
 װאוד־ דר. געהאלטען מיר זיך דאכט

 םע־ ״גרײס דער םון גיצח דער מענסי,
 ער טשוירט׳ע״. עפיסקאפעיל טהאדיםט

 סטא־ דעם יעזוס װעגען גערעדט האט
 ״קיייס־ נעזאנט: אזוי האט ער ליאר.

 האט וואם גאם, א געווען ניט איז םוס
 םטאל״אר, א םון םאסקע א אנגעטאן זיך
 סטאאיאר אטת׳ער אן געװען איז ער נאר
 אזעל־ אלס און ארבײט. םון זוחן א אוז

 די צו צוגעפאסט זיך ער האט כער
 הײסט, עם ^עבען״. םיז אוננ^ײכסײטעז

 גאנץ א איז ארבײטער אן אז אאזא,
 די זוירקליכסײט דער אין םדרגה. חויכע

 קען װאס װארום סדרגוז. העכםמע די
ײז נאך  יעזוס װי מדרגה העכערע א ז

? קריםטוס
 סען עם פײן. אלץ איז דאם מילא,

 איז יעזום װאתם פארדריסען בצויז סיר
 ק^װק־ קײן ניט איז םטאאיאר א נעװעז

 אלײן װאודמעגםי דר. אבער מאכער.
 אין אז זײן, מודה זיכעד דאך װעט
ײז םון װאנם םזרח דער ̂יכער ז  קריסט
̂נסטע די נים זיצען סירך  םםאאיא־ פר
ח^וב׳ע דארטעז זיצען עס נאר רעם,

 א סײגמאל ה*בען װעאכע באצעבאטים,
 נע• ניט האנט אין זעג א אדער הובעא,

האלםען.
* ♦

 דעי ^ײבאר מיט םארבינדונג ״ אין
 װע־י םארזארגט גאר אנדערע זיך האבען

 טאן װעלען ארבײטער די װאם דעם גען
 קעכד זײ װאם צײט, ^ײדיגער דער מיט
אויס. מעהר איצץ זיך םאר םעז

 זיך האט ״טאימז״ יארסער נױ די
 ער־ איהר אין םארזארגט דעם װעגען
 ליי• סאגטאנ, &ון לײנדארטיקע^ עטען
דעי. כאר

 גים שוין אײגעגטאיך איז םראגע י1
 װע־ םוז ארבײטס־מאג דער נייע. סײז
 םאדערונג נאהענטסטע די חירצער. רען
 שטונ־ זעקס א איז ארבײטער די םיז

 םא־ עס םוזען זײ ארבײטס־טאג. דיגער
 ארבייטם- פון ארםעע די זוארום דערעז,

 טא^ין די גרעסער. אאץ װערט אאזע
 װארםט און מעהר אאץ זיך אנטװיחעאט

 גאם. איז ארבײטער מעזזר װאס ארויס
 ארבײטם־ זעסם־שטונדיגער דער ווען און

 עם װעט װערען אײנגעםיהרם װעט טאג
 מא׳פין די בילײבען. ניט דערבײ נאו
 ארבײטער די אז דערצו, ברענגען װעט

).7 זײט אויף (*לוס

ו

•*
 שוין וזאס *ורבײטער ברודער דןר

 פ*ר* ס־ויםע אזא נעקראנען ניט לאננ
ױ לויבמעזאננעז, און שבחים זיע  ד«ם ו

ד. לײבאר פאדגאננעגמם  אײ־ וועמנן ײ
 איי* אפנערעדם. דאך איז םענשען נענע
 גוט א םאל אלע האבען םענעען נענע

 דעם פאר צײט •אםענדער א אין וואדם
 נאנץ אפילו נפר הארעפאשניס. נרודער

 פולע געוזאט ד«י לײבאר הפבען םרעםדע
ארבײטער. די פאר שבחים םיס סיילער

 סייםםע די זיינען א״נענטליך
 ארביײ רי *אר אווי גים געווען שבחים

o און ארבייט. םאר זוי סער, p איז 
 זייגןן ארבײצמר די םארשסענדליך.

 םארלאננען סאל « גום. מאל אצע גיט
ל א װיידזשקם, חעכמחנ זיי מממ &  קי

 סטרײקפן םפל א אח ארבייטס־שטונחמ
״  •רבייכמד ךי פון ארבייס די נאר. ז

a טאל פלע איז אבער n. ארבײס די 
 אנגע־ סאצ אצע «ין ארבייסער די ■ון

vm< טאקע |0וופלט וואם ײז ״ים•
*t ^אײדעלןן אנשטענדיג un rue 

. 1ארבײ«וו די «ח אובייס דער אחן
a חײנ« אז ויך, ס עם im

ײי ימז o י r a ריידפן גיט o am אר־ 
 אריםספ־ פון *ייפפן די אין ויי נייממר,
 אריםטפממצפם נריכעגלאנד. אין גמצעם

 םיר m אמת, איז עם :עזאנט: האם
 און פױפרים אחן tvaipona ניט מנען

 !אר־ דארםמו ז«י פמר נןוצםעצאכע^
w גישט o p קתל׳אמ סיט סאן *ו V i* 

 ג«ר דעם גיט סארדיגפן זיי און שעפטען
B אין גירגער. 1« iw s i a p  D i n : 
די m באחויפמפן, צו גאריש איז «ם

כז א ק נ םױי ס
 יע*פ דאר*עו קצ*וקם*:ער די װאם

 ♦ ♦ ױני«ז ז״ער םאבזז *ו כדי ס*ן, • 9
« « !ארסיידיגען קענען ז*ל וי ׳•נאןרק,

f ער.8»רב״ די »ון ערעםען8*ינ ד• ♦  f
— j. . . — ■■ ■

נןךועזענעט. א םיז

 איך האב ארטיסעצ ערשטען דעם איז
 װי באאמטע, אונזערע עצה אן גענעבען

 הרינען צו כדי אויםםיהרען, זיך זאצען זײ
 ברײ• דעך םון ארט8סו און צוטרויען דעם
 אויך אבער איז עם םיטנלידערשאםט. טער

 אז צי-װיםען, םיטנלידער די םאר וױכטינ
 זא־ װאם באאטטזג, נוטע האבען צו כדי
 םוז אינטערעםען די האנען זינען אין צען
 זײן ארבײםער די דארםען אובײטער, די
 אינ־ די זינען אין האבען צו ערשטע די

 נאגצעם, א »צס ױניאן דער פו] טערעסען
 אײנצעצנע םון אינםערעםען די נאר ניט

 אייכ־ איין םון אפילו אדער םעםנערם,
 כצצ םון אינטערעםען די שאס. צעצנעם
 איכטעתםעז די זוי העכער ׳פטיין דארםען

 א אצם ױגיצ] די וועט װײצ יחיד. םון
 איינ־ אײערע װעלען ויעתן, שװאר גאנצע
ליידען. בםיצא איגטערעםע! צעצנע
וױםעז, צו אײך פאר וויכטינ איז «ס

 זיי ױניאן. די ניט זיינען באאםטע די אז
 געװיםע' טאן צו אגגעשטעצט בצויז זײגען

 איז ױניפז די ױניאן. דער פאר ארבײט
 אויך א״ר םיםגלידערשאפט, גאנצע די

 אחןו אז, שטעצט .איהר ארײננערעכענם.
 באאםטע. די אנ׳טטעצען, דארםם איחר

 האט אןעצכע אן, טטעצט איחר װי אזעצכע
 בא־ גוטע ערװעחלעז איהר ויעט איחר.

 ;גוט ארנײט די טא] זי• װעצען אםטע,
 בא־ אזעצכע •ערװעחצען אבער איוור וועט

 םע־ ןייער ניט װײסס איחר װאס אםמע,
 רעתאמענ־ אײך צו ןײנען נאר היגפייט,

 נרר יענער אדער דער פון נעמארען דירס
n, ײ אזן  ניט *צם ארויס זיך צימען ז

 זיך נאר יוניאן, די ניט בפשולדיגס םמהיג,
 עדומחצם. זיי חאס איחר וױיל *צײן.

 חאט איהר אז טעמז׳ן, איחד וועט םאםער
ײ םאר  האט איחר װייצ געשטיםט, ניט ז
 איז װאחצעו, די איז באטייציגט ניט זיך
o שולד. איימר וױיטער עם p מד איחר 

 וואהצעז די אין באםייצימן זיך דארפט
מגען«ײ• שטיםעז און

אמר רםטp איהר װאס זאך א̂ײ
 אײערע זײז ניט ןאל׳נן op וופר אז זדסען,

peavao, זוי* u p ײ וױ  איז שטעזז׳ח ז
 איז פרסוסינצז זיי איחר ךארפט אסיס,

ײ כזוות אישרע אצץ טיט  םיטהןצפען ז
”t איוזר װעט זאנםט *רגייס, דפר איז P 

a איזזר אױנ חאבצז. ניט ױניאן p ו* 
 איחם פריטיפירם באאםםען, ן סריסיאירון

m אין דט t, נ*ד t r u ’ p« aaw* 
i לענט ן»ן אסיס p צום םמנות אייאחנ 

ip r t ivjva עקזעסוטיװ אייןר «ו אדצד 
a באארד. n r ip מרנרײכען אמזר וועט 

am צודי  ,ojpatnp .|ysvr אוים־ איזזר 
ipa>an מפםטיז •אי״אר פח גגוד דעם 

fp די ןעיאז*ו ripo  ou r, ,וױימנס* 
a n דצר• ip m p jp a  apnaon אד״ר 

־ רזר «י װיםעז, באארד צאזעפוטית ךי  גי
ײז םאז «ו םעהינ איז םרעםענדער  •די י

 מזײםיגט דארזי pa ניס, אדער בייט
p אםט. זיק pc זוערצן t איחר אבער 
p אין ptupo a איחם וייבס r• ײ אח ױ  ו

am געחט םער  a m  or װײ ניט קײנצר 
סצחי״ א אח באמרמצנמר דפר צי םען

u נפר * n aM a* דיי ניס• ןו

י י ׳' :■mimײי

 ארײן סוםם ער װען ענקאורעדזשםענט.
 איהם נעםען ארבײטער די און שאפ א אין

 האם ער אז ער, םיהצט ברידערציך, אויף
 װאס םענ׳פען, נוטע םעט א זיך הינטער
D* זײנע אצע אויסםלוצנען װעצען im, 
 צו זײז נויטיג ותט איהם פאר װפם

 צו םוט צו איהם עם ניט דערביי געבען.
 םיט סכםובים ארבייטער םארהאנדלען

 אר־ די װעז װידער, דאגענען באס. רעם
 מאנ* און קאצט אויןי איהם סעטען בײטער

 בא־ דער שוין קא! ציצנות, םיט םאצ כעם
 שטעצונג שטארהע קיין נ«םען ניט אטטער

 ניט מיינטאצ װייםט ער חײצ באם. צום
 פאצנעז, איהם װעצען ארבייטער די צי

 הײםען זיי אויםפוםען זאצ איהם װען
 ציי־ דערוױיצ ארבײט. דער םון םטאפען

ײ־ םאר שעפער די 1אי ארבייטער רי דעז  ז
 נאשולדינט נארישקײט. איעענער ער

 שװאך צו איז ער »ז באאםסען, דעם ניט
 זייז אינמערעםען. אײערע םארטחנטצן צו

o שוואכקייט p צו םיצ זעזור pta םיט 
w איז אויפפיהרוע אײער r.

װיםעז, צו אײך פאר נויסמ את עם
 יוניאן קיין אצײן הען באאםטער דער אז

 סענען אײך םיט צוזאמען ער םאכען. ניט
 אויםהאצנמז. pa אויםבױען ױניאן די

 דער זןונצז, צו זא איז, באאםטער דער
o קאםאגדיר, p •דאח «’T די נעבען 

 דארםט איהר און |p צו וױ ארדןרס
 טוט איחר אבער װען חרכםמזרעז. עס

 נעחײםען, אייך האם םען װי האסויר
 ווען ודאונדערזז, ניס גאר זיך איחר זאצט

 ׳ איחר װײצ שלצבטע. א װערם ענדע די
 פײנער• ניט מ^נטווןורםציר, זייס אצײן

דערםאר. ױניאן גאנצע די ניט באשולדינט
 ■אר לעצםע די בײע*יצ אצם נעםט

או לוים יאזזר.  הלים רוצם ױניאן די נ
 וױ םעחר ניט ארבייםעז נעז־ארםם איהר

 טאסע איזזר חאם װאך. » עםונחןן 40
 נים, זיך שעםט ? מםונרען 40 נעארבײם

i וױיםעז סיר אם̂ו דעם זאנט p, ז« 
o איהר p 44 ,42 נעארבײט pa אםילו 

 און .pc 40 «רײז דעם פאר שסוגדמז 46
o p די קױגצן וומנעז עפעם זיך חערס 

 האבעז אייך pc וױיניג זעחר י ? סאייל
jp jpw o איחר סקייצ. די o p נעדארפט 
 « סונ pc 5 ^רארבײס, ארבײסצן

מן וואך. ױי  איחר tv אבאר, דאך סיר ז
evn װײניג• שםײדארנײס, נמרביים 

’pc opo די ססענם ir v o .אייך pa 
tv פרײז דער o p כפרות, אױוי מטויגם 

o p נפר צונעשסוסעװעם איוזר v װײ* 
e* טענ יבמן1 נעסרבייס pa םעג v e n 

 איחר tv געחננק̂נ אלץ avn איחר פיטי.
• pa’די «פ נארס tra חאט אםוו׳ן דער 
a ענדע צו אפנעגארס. אליין דך איהר p 
o גאך איהר rtjjto n v  ovnw חנר צו 

n יװיפו,  tv נארניט, אײם סאד טוט pa 
o צייט דער p איחר a p ײניפז דער 

d אייך פ»ר אוםטענליד נעםאכם w צו 
i’ דער pa פוסען צו oyevty םאן. r n 

o'באריכםען p ײ v’» נ r  pa T■ תוםס 
a p  , ip די טיט םאדאייניגט איחר 

o jtop, מז אײו זאלעז זיי  םד v מ
atm iv c ip  pa iv M ip ײ פון איתו־  ז

p»p tu גיט iv ^ ip ויײמט■ i n  i p 
או־גײפי

 םאצ־ די צו צוגעהערט דך האם 1איה
w ,נניאיט D p געזאנט: אײך האבען 

 יוניא!. m איז דױם קיין ניט צאהלט
 pa געפאצגט נאטירציך, ״,t האט 1איה
 חןרפון ױצא פועצ דער נעצאהצט. ניס
 םענס 35 געםײםט האט איהר נעװען, איז

 באש לעם איהר האט דערפאר װאך. א
 ־VI צװאנציג 1בי צעהן פו• אוועקנענעבען

 םעחד שוין האט 1איה װען װאך. א צאד
 אונטערדרי־ ךי פארטדאנען געשענט נים
i צו נעשומען o״t און סוננ n ױניאן nt 
 אייך 1ם» ױניאן די שוין ovn הילוי, מן

 םענס p<p װייצ םאן. נעשענט גארניט
i n  pa װען ניס איז טרעזשורי» pa 

p'p אויפנענױ געסענם ניט האט סםדײש 
ווערען• טען

’»i n מאן ױניאן אקםױוער ra םון 
 געננ־ א אצם נעװארען באטראכם אייך

 אײך םון ra באאמטער יעדעד סםער.
 פאראזיט, א אצש נעײארען באםראכט

o p  o n  r p o נע־ חאבען גאאםסע די 
 אהז ײאכען צזועלוי pa צעהן ארבייטעז
אויסחאצ־ סענען זאצ מען מ־י נע^חצט,

 צייסען. בעםערע בח אציע1גאני1א די םען י
o n s e n p איהר tv , iv i באאמסע די 

 עםװאם געחאט םוט װײנינ mjtt האבען
i צונעמען,1אונםע n  pa איהר, װען צײט 

i 1«ש יאגענאנטע לי אלם n  pc o n 5 p 
it ,1ױניא ra  ov«i ײי עז14:עצ1איבע V 

n u p tu «שיו pa ים. מיטען
 v אייר פון צעהצען1ע1 צו וױים איך

•iv גוטע m a t, םי* אייר וועט עם װאס 
 איהך ען.1הע צו שםעשען ניס ציינם

 אייר אייי אגט1ם׳ ווען tn»n צו נצייכס
tv טנע*1פא י1 אח בעסטע י1 זײט 1איה 
iv י1 םון יטענסטע1ש o "3 iv. נאר *vo 

o ואגעז 1איינע אײר twit כמר n /אסו 
tv אויף םוינס 1איח ntico, 1איה װעס 
n עם o ’ t טיר 1נא גצייכען. ניס a iv 
 jvtvt אײר tte איך וױינינ, m»t «ם

tvovpv: o n .אפת ir ra  ttm זעהז, װעם 
v a  tv װ״סען a״j ” t u p  ,op 'io  n i 

tv איחר o p ו י  םארשעמעז ביסעצ v ו
i n  pa iyovo t P  Ivu vd iv  pa צו־ 

t'a קוגסס.  o v i pa 1טי װאס »צעס 
m וייצען an  tia.

i 'a ,וױיםעז v tv װאס םענשעז צאחצ 
pa i חז־ד טעג פינא אלביינתז p  i n 
iv ױגיאז םסו־יפסצי v p r, שבת נאל pa 

T t tva a c p  ip u t איז אריח V tv׳«tt 
pa c a r נאד סאכט םען v האצבע I P 

otv״pa t'a  iv c t n  j j יארש נױ V i 
in םילן v  mint iv  p rop  o p  m t r r 

pa , u r r p  n Jp v ד i ײי n װאר a p 
nm no o ip  tm a צוייי בצומ in v ח־יי 

 ם« אײנמלנפ י1 בייטען.1םאשעעז-א
 pa באזעצט זיינען מאשינען *צע ווען

n סלוח o r מז זונםאנ, אוז  וײ!פמנאנטע ו
 פיגא ארבייםעז װאם לייט, יתיפז נוטע

pa tra ״ נוטע 't r ,די קומן שע««ר 
»n n פארםינ טענ צוױי prove די 

מז שעיעת םשזנב וײ pa שלןוושס  1איח ו
a p ותט אייייש«עז, וועלעז אםילו עס 

or איך װייל חעצפען, גיט אייד n  o p 
t v in  ttt” ttvo. פו שו־ייט איהס און  נ

tv ,r>v װייט איתו־ v .ייניאז r t h m 
v 7.(׳t 4*ta לוס(*

' s .. . -



נײ^ס ארבײםעד איגםערנאןניאגאלע
ד. J םון

26 a n  pnrn jrטען28 און טען 
 (ד״ט׳•־ 1האנאווע pa איז משוא״

ipo4 i (אנד) n  fpow m aa אינטעי״ 
 פאנריק די שון ?אנגרעס גא*יאנאצער

 אין ).1איינא (אגסקיצד ארבייטער
 רעי 00 באםײצינט זיך האנען קאנגרעם
 ומצנע צענדער, *ומאוי םון צענאםען

 ארנאניזא־ 22 רעורעוענטירט חאבען
 די מיטנצידער. 600,000 סיט ציעס

 םראנה־ םון ױניאנס ארנייטער פאבריס
 ערשטען צוס ז״נען פויצען פון און רײך
 פאר״ די pa םארטראטען, מווען םאא

 זמסם נאן־ זיינעז עננצאנד שון טרעטער
 צום נעסומען װידער אבװעזענהייט יאחר

קאגגרעס.
 דארט איז װאס רויפט״שראנע, די

 דער נעװען איז נעװארען, נאטראכט
 ארנײטם* אכט־׳שטונדינער געזעצציכער

 װא• דער שון ראםיפיסאציע די און טאנ
קאנװענ׳שאן. ׳שיננטאנער

op נעװארען אמענוסען אױך זײנען 
 אטאצניר םארצאנגען װאס רעזאאוציעם,

 אינ• ארבייטער נאאז דעם םיט טײשאן
טעתאציאנאא.

 רעפעראט איגטערעסאנטען אן נאך
pa און עקאנאמיסט נאריהמטען דעם 

 ראזויא׳ די װענען נאםםאצי, סאציאאיסט,
i אין נאציזיי׳טאן n ,איז אינדוםטריע 
 ײאס רעזאאוציע א נעײארען «»ננענוםען
אינישורענם, ארנייטסצאזען :םארצאננם

 בא־ ארבײטם**ײט, שון פארקירצוננ
 םון סארקירצװנ האאידעים, צאהלטע
 עצםער םון כארעכטינוננ װענעז יאהרען

 פוז אנטײא »ן ווענעז און פארזיכערוננ
 די םון עערם די אין ארבייטער די

onaoppa. אויך האם סאננרעם דער 
o אויסנעדריקט n ,אר־ די אז שאראאננ 

 אין םארטראטען זיין זאאען כײטער
 קאםיטעס, אינסטיטושאן םטייט אאע
 װאם םארשומ, װיםענ׳שאםטאיכעד פאר

 ראןויאנאאיזירוננ־ רער צו שײבות » יזאט ■
םראנע.

 איז דײט׳פאאנד םון ברעי אוינוםט
 פחד אלם נעװארען ערוועהאט וױרער

םעקרעםאר. אאם יאננ דע .p און זידעגט,
 נע־ זײנען עקזעסוטיװע דער אין
 עםט־ פון םארטרעטער נעװארען וועהאם

 עננאאנד, דײט׳פצאנד, בעאניען, ו*ייך,
 דער-אםםטער־ קװעדען. און חאאאנד,
 אינטערנאציאנאל ױניאן מרײד דאםער

״ן דורך םארטראטעז נפווען איז  נענע־ ז
םאםעגבאך. יאח. ראא־םעהרעטאר,

 אסטסטערדאנ םון אינערצופיחרען אפיס
נערצין. ש״ן

 פױר• די װאס דערױף, ריהזינט םיט
 די עננאאנד, אין ארנײטער ניט׳שור

 די און שינאפנד אין ארנייטער װאאר
 הא״ נארװענען, אין ארבייטער ניאדינג

 אין ױניאגם די מיט פארנינדוננען נען
 זיי געווארען נע׳פיטטען איז רוםאאנד,

ײ אוינ א« װארענען, *ו  ניט װעצען ז
 בא«ויחוננען זײערע אאע איכעררײסען

 *ום ניז רוםצאנד אין ױניאנס די טיט
 זייער ײעט ,1929 דעוועמבער, עד׳שטען

 אינ״ ארנײטער חאצץ אין םעפנעחטיפ
 אױםנעאא־ אויטאםאט״ט טערנאןויאנאצ

װעדען. ׳טען

 דעם פון קאננרעס אעצטעד דער
 איז װאם אינטעתאציאנאצ, טיט׳שערם

ט נריסעא אין נעײארען אפגעהאצטען  ̂ה
 שאר* *ו עסזעקוטױוע די אינםטרואירט

 מיט אטאצנאםיישאן אן װעגען האגדאען
 ארנייטע!, עםענטציכע פון ױניאנס אאע
 ואטט פון ארנייטער מיט אמ׳טצ װי
 שון ױניאז דער םיט טעאעגרא!*, און

 ױנ־אן דער םיט און ,“מוירוױם ״סױויצ
 אין ארנייטעז װאס ארבייטער םון

 דאם װאאט װער דיגסט. עשענטאיכען
 טי־ אז נעזאנט, *וריס יאחרען םיט

 איניציאטײוע די נעבען ײעאען ט־טערם
 סאי• םטריט םיט םאראיינינען צו זיך

? אתאניזאציע איין איז נערם

I , ■׳

 אן 1אי איז *ײט זעאבער דער אין
 היידעא־ אין ׳שטאדט, דייטשער אנדער
 אינטערנאציא־ דער שארגעסומעז נערנ,

 ארבײ־ האאץ די םון קאננרעם נאאער
 אר־ די האבעז קאננרעם אויפ׳ן םער.

 יאחרינעז 25 זייער נעשײערם בייטער
 האא׳ר דעם פון ױבילעאום עסויםטענץ
 נרוים םים אינםערנאציאנאא ארבײטער

 חאצץ די און עטאאץ, און גאנייםםערוננ
 ײאם אויח נאטת חאבען ארבײטער

 באנײם־ װאס שון און זיין *ו ׳פםאאץ
ווערען. *ו טערט

 » איז כאריבט סעשרעטאר׳ס םח :
 קאננחנם, צעזוםען דזם זייט אז מנוק״
 מיט נעײארען אפגץחאצטען איז װאט

 ארנאניזא*יע די וזאט *וריק, יאזזר 4
 •רןר אױםערנעײעהנאיכען אן נעטאכם

 אענרעי 18 אין ױניאנם 87 פון נרעם.
 איזםער ןײ האבען *וריק, יאוזר 4 םיט
 זייער שםאטעז. 26 אין יוגיאנס 60

 *ײט דער וועחחננד איז סיםנצידערזואחא
 .1,025,299 אױו• 019,760 1פי נעעםינען

 נע־ אנוועזענד זײנעז סאננרעם אויפ׳ז
תן  אין יוניאנם םון םעקרעטארען 60 ו

 חאבפן וועאכע לענדער, פארעירענע
 דעי ארגא;יזא«ױעס. זייערע פאוטראטפן

 איז אינטערנאציאנאל אםסטעח־אםער
תן  םעא־ בתחנר דורך שארטראטץן נןו

צײפארם. דאר
anאיגטעתאזיא־ פאח־ינסטםולער ־ 
ת, ברוחגר םעקרעטאר, נאצעד מ תג או  װ

ײז פיז רעזיננירם האט  «ר װייצ אטט י
 אין אטט װיכםינעז א אנגפנוםען חאט
i n חא־ אק פארםײ סאזיאאיסטימער 

 אני־ אצם איז ארט ויין אױוי און לאנד,
 זזאצץ ®ת סעסרעטאר גתרנאזיאנאאער

 מד ערומחאם םארבאנד, •רבײטער
דיים־ in «ז ■רפוידפנט חנר

סארעםפאנדעגץ״ ,נעװערסשאשטם די
 נעװערק־ דייטישע די םיז צייטוננ די

 נומער אעןוטען איחר איז חאם ׳שאשטען,
 װענען ארטיקעא אינטערעםאנטעז אן

 אין צענטער ױניאן טרייד דייט׳טען דעם
1928.

 אין ארבײטסאאזינשײט דער טראץ
 די איז יאהר, םון העאםט צחײטע,־ דער

 געװאפ־ םונחנםטווענען טעםנער׳טיפ
םען.

 מעמנערעיפ די איז 1927 סחי ביז
 או־ף 4,415,673 1פי נעװאסםען

 צואײאוסם א חייםט ראם ,4^66,926
 זײט םיטנאיחןר. נייע 451,253 פון

 הא־ ,1928 םוו• ביז ,1926 םעיםעמבער,
 נעװאר נעװערקשאםםען דײטעע די בען
מעםבערם. נייע 961^82 נען

 םיט ׳שטעאעז ביאד אינטערעםאנט אן
 שוז באריכםען םינאנציעאע רי שאר זיך
 שון נאגריף א ניבען און ױניאנם די

 טרױ דורך ױניאניום טרייד דייט׳טעז
צישערען. הענע

 אין ױניאן דער םון איינסונשם דער
 (אנדערע דױם באויזע שון, יאחר ריזעז

 אין ױניאנם די ניט האבען איינסונשטען
 221,700,000 באטראשץן האט אייראפא)

 דא־ מיאיאן 56 אומנעפעהר אדער —
 די האמ צוריס יאחר א םיט ־אאר.
 עט־ באטראשען באויז איעשונםם דיום
 אדער םארס, םיאיאן 182 װי םעחר װאם

ראאאר. םיאיאן 45 אוטנעפער
 איז פינאנצעז, די פיז ײאוסם דער

 םון וואוקס באויזמז דעם צוצױטרײבעז נים
 געװיםערטאםעז נאר םעטבערעיפ רער
 אין דױם. פח חעכערוננ דער אױן־

 דורכ־ אין םיםנאיד יעחנם וזאט 1927
 87 איז םארס פערציג נעצאחאט ׳שניט
 האם 1928 יאחר אין יאחר. א פענינ
 44.02 נעצאהאם םיטנאיד יעדעם ׳פויז

 דײט׳שע די חאט 1928 איז דױס. טארס
 קנאוע אויםנענעבען באווענתנ ײגיאן

 האאב א אוז אבצינ און ניין חונדערט
 בצויו זי חאט 1927 אין 4םאר< םיציאז

 די םארס. 129^00,000 אויםגענעבען
 נע־ אצזא זײנען 1928 אין אױםנאנען

 אדער טארק םיאיאז 69 םיט מטינעז
t® סנאפע m i וואם דאאאר. םיאיטז 

 עסס־ די טראכץן כאראקטער א פאר
מ n פוז «נםעם ט׳  I אויוי יוניאנם, דיי

ײ םיענדען וואם  I םד נרויםע אזע<מ ז
 ניט חנרויי אויא אויך געצד? םעז
ענטשער. אן ארטיתעצ דער

ײ די חאנען 1928 יאוזר איז  די
w o אויםנעצאהאם יתיאנס vt זייערע 

 בענע- םארק 62^540̂(00 םעםבערם
 איז כענעפיםם פראנפעז םפר םיטם.

מר נעוואחנן אויםנעצאחאם מ  םי־ 24 ו
 בענעפיםם םםרייק פאו םארק. ציאן

32 *  און מארק, טוימנד 224 *ח 1םייי
 28 אוננמחטםיצת^ ארבײםםאאזען פאו

•1םי<יא
ו5פאת אין י o סים ' n 1927 יאתר

 מעחרער אױף נוונ׳ושיט סטרײק צ^וזיט
 איו דאס טארין. מיאיןן צװאנציג װי
ױיז א או  דמר פון װאוןס דעם מיט א> נ

י נעשטיגען אױך איז טענינערשיפ,  ו
 דײט׳שע די פון סעגחײט6?אספט־ע;ט׳»צ

 זיר הענען ױניאנט דײט׳טע *י1 ױניאנס.
 פרעזידע;ט דער וױ ויווטען אזױ דט
 עם וואט ױניאנט אפעריהאנער די פון

rn ״יעינאר־רעי״ ייין אין געטאן ifo p o, 
 אמעריסא אין ארנײט און שאפיטאצ אז

 נמן װאו מדרגח, ט דעמרײנט הטנען
 צװי• פרטביעמען די אעזען שריראיך הען
 ארנײטעי, און האפיטאאיסטען ׳שען

 ױניאגס דײט׳פע די זיך פענען דערשאר
 דעפ זײ םיחרען שאםח דורך אז ריםען,

 ׳שעח־ א צו קצאס ארנײטער דייט׳טען
װעאט. נעסערער און נעחןר

פאר־ ארנײטער די אײדער נאף
 אינעל־ געח«רינ װי נאװיזען האט טײ

 רענירוננ דער שון א״צעם די *ונעמען
 חאט חענד, איהרע אין עננאאנד אין

 נייע םארצײכענען «װ נעחאט ׳טוין זי
 אעצ־ די פון משך אין װאחא״נצחונות.

 שארנעסוםען זיינען װאבען עטאינע טע
 וױ־ װ״זען װעאכע נייתאעס׳שאנם דרײ
 עננ״ םון װאוהס שטענרינען רעם דעו

םאציאציזם. אי׳שען
 ייינעז נײ״עאעש׳טאנם ערשטע די

 צינערא־ אאטעז אן אין פארנעקומען
ײ איז דארט װאחא־סרייז. אען  די נ

 נעװארען נעװעחאט עאעק׳שאנס אעצטע
 םר. יאוױט. א. ». םיר איבעראא דער

 אינער־ עאעס־טאנס די נאר איז יאװיט
 פארטיי, ארבייטער דער *ו ;ענא:;ען

 טאנ־ זיין םוז רעזיננירט האט ער און
 אי־ די םו( באקוסען האט ער װאם דאט,

בעראאען.
נעאא־ ער איז ביי־עאעק^אנס די גײ

 ארביי־ דער םון טיפעט דעם אױוי םעז
 אנ־ אן באסוםען תאט און פארטײ טער

 «װײ זײנע איבער םטיאריטעט םאאוטע
 ראנ־ און ציבעראאער דער םיז נעננער

 ע:;־ גאנצז די פארטיי. םערײאטױוער
 א אאס כאטראבט עס וזאט פרעםע אי׳עע

 ארבייטע־ דער *ו אויסדרופ םארטרויעז
רענירוננ.
 צוױיטע די איז אינטערעםאנט זעהר

 אין םארנעקוסען איז זי ב־י־עאעסשאן.
 ״אעי־ חןר םון דיסטריקט נעזיכערםען א

 אידז, םון ייד־אםט איז פארטיי׳ באר
 הענ־ םיר דעפוטאט, ארבײםער חנר װאו

 זײז פון רעזיננירט חאט סאעטער, רי
 נעװא־ באשטיםם איז ער װײא מאנדטט,

 אזוי קאורם. אפיצ םון אארד אאם רען
 נאםראכט װערט װאהא־קרייז ריזער װי

 פאר• א״בא־ רער שון םעסטוננ א אאם
 קאנ־ און איבעראאען די האגען טיי,

 ?״ן ארױסנע׳טנחאט ניט םערװאטױוען
 האבען דערםאר האנדידאטען. נענעז

 אונטעמע־ סאםוניםטען די אבער ייר
 םאציאאיסםישן די שטורטען «ו נוםען

. זיך האבען און פעםטוננ .  אעכערציר .
 אר־ חןר םון סאנדידאט דער נעםאכם.

 די בײ באסוםען חאט פארטײ בײטער
 קאםוניסםי• דער און 11904 װאהאען

 צוזאנמננעקראצט חאט סאנדידאם ׳טער
 כאראסטע־ דאס ׳טטיםעז. 512 נאנצע

 •Vi איז װאחצ־קאמי דיזעז איז ריםטישע
 איז םאצ ערשםעז *ום װאס דאם, ווען
 םאתעקוטען שטאט בירגעראיכען א אין

 פארצאםענטא־ א םאר װאהא־קאםז• א
 ארביי• צװישען באויז טאנדאט רישען

 טר־ דער פון באטײצינוגנ דער אחן טער
פטרטײ. א אצם זשואזיע

 ארכייטער די האט זינ דריטען א
 א איז םארצייכענען *ו נעחאם פארטײ

 אבוזאוזל וואחצ־קרײז, סאנםערװאםיווען
 <ןך ניט איז קאגדידאט ארבייםמר דער

 ניי■ דריםק ריזע בײ נעווארען. וועהאט
 םװיסענחעם װאחצ־קרײז אין עאעסשאנם,

i חאט n חאנרידאט קאנםערמאטױוער 
 ביײ1א m אטים׳נןן 14,706 באקוםעז

 אח שטימען 14,202 תאנדידאם טער
i n 1,920 — קאנדידאם איבעראאער 

שםיםען.
 נןך איז נעוועחצם או אם̂ו אי« ןם

i זnואי n תאגדי־ 1סאנםערוואמױוע 
 אננא־ א'| אבעו־ נטםם «נן ויען דאט״

 יאחר אין וואחלעז די ביי אז אכט,1ט
 םאיארי- סאנםעתואםײח( די וזאט 1924
 און. שטיטפן 10994 באטראשען מעט

t מטציכא פר׳פט סיס אז r r m צוריק 
י נ*ד חאט אםיװן י נמו־חייט מממו־וו

ײאייי•8968 ----------

י «וז אױסגאננ איצטיגצר  ײאחאען י
 אי׳ מעחרחייט קאנסערװאטיװע די װאו
«ו o נ n חאט סאגרידאט ארנײטער 
 שטיםען 608 װי גאטראפען מעחר דט
u םון זינ $װי װערען נאטראנט — n 

עננאאגד. אין פאדטײ ארנ״טשר
I ׳■■■■

 קור גאמחטטען װעאט רעם אין
 םארזאמאען עס ײאו סארצםנאד, ארט
ו י  דער םון רייכםטע די זומער |n«’ ז

ו אוט װעצט י  זײערע םון חייצעז צו ז
 ־18 און טעז17 דעס איז חראנקחײטען,

 יאזז־ *עחן דער םארגעסומען אונוסט טען
 םא־ דײט׳טער דער םון ױניאעאום רינער

 טשעכא״םא*־ םון פארטיי *יאציסטישער
i װאפיא. n פארטײ, דער םון אתאן 

m איז ״םאציאאדעםאהראט״, וראנער 
 ױביאע- םארנרעסערטע א אאם ערשינען

 כא־ און ארטיסאעז ט־ט יויםנאנע, אום
 (בעאניען), ײאנדערװעצדע םוז נריסוננען

 (ױגא־ טאפאצאװיטש (רוםאאנר), ראן
 (טשעכא־סאאװאקישע םאוקוי םצאוױען),

 םיעאע םון און ראטיע)pמאn'אא־vסא
שארשטעהער. םאציאאיםטישע אנדעחן

 ױכיצע• די םון פונחט םיטעצ ער1
 ױביאע- דער נעװעז איז אום־שײערוננען

 םא־ דייטשער דער םון סאנגרעם אוס
 טשעכאסאא־ איז ציאא־רעמאקראטיע

 נעסומען זיינען עם װעאכעז *ו ײאקיא,
 שיאע און דעאענאטען הונדערט צװעאוי

 םיעאע פון פארטרעטער אויסאענדישע
פארטײען. סאציאאיםטישע

נעשאא־ זײנען םייעראיכקייטען די
םאקעא־צונ ריזינען א סיט נעװארען םען
באטײאינט זיר האבען עם ײעאכען אין

םון אוז עםטרייר םוז 1ארבייטע אויר
פארנע• אויך זײנען עס דייטשאאנד.

םייעראיכסײטען טיח ארבייםער קומען
 םאראנ׳שטאאטונגען. ױגענד אנדערע און

- י ! ײ = = ,

מאל ק קראכ  שצעד• אץ פאברי
ט רין ען װע װ ע ט א  די ר

ען שצעדרינער ד אי

 אין אאנדםםאנשאשט שטשעדרינער די
i םיט האט ה1יא נױ n םונ׳ם י1היא 

 שטשעװין קייז אינעש־סט שוין ״ארט״
 נרא־ 1םא םאשינעם צװיי אהםאי,1ט א

 אאנו״ אנדערע נאך און קארטאשעא בעז
 אס1 איגםטרומענםען. טשאפטאיכע1װי

 זעכמהן פון םוטע י1 אננעטראשען חאט
דאאאר. )1,600( ערט1הונ

 שטשעד־ י1 האט צייט 1יאה דרײ
 א•1 די נעזאםעאם םםאנשאפם1אאנ רינער

 םיא סענט. א צו םענם א סוטע זינע
o איז טיטנעחאאםעז n י. םו־. האנעז 

i אקון, n שם׳טער־ דער םון םעקרעטאר 
 האו״ א. םת און אאנדםמאנשאפט, ינער1

 פאר צו ט1װע איז עס פרצזידענט. איק,
i «ז צײכענען, n עיאוי, שםשעדרינער 

1 i nװײט איז װאם דושאװת, ישראא נ 
 צו ביינעשםײערט האט ,1נבי סייז ניט

1 i nםוםע. היבשע א אהציע 1אזינע
 1נא איז 1אבע אאײז דעם מיט

 וײ נעהאאפען. ניט ײײט שטשעײיז
 זיינען שםשעװין םון אידעז הײט1מע
D עס ס.1םע1םא קײן ניט in a r זיף 

 שםשעזד רעסאנםטמקציע. איגתםטריעאע
pi סראכםאא־ א 1םא פאםינ 1זעה איז 

 120 בײ םאראן זײנעז ארט1 יק.1סאב
 בא־ סענען װאם סארטצפעא, 1פו 1םויזענ

D חת סראכםאא. איז ײערעו ארבייט n 
 שפײז פאר רעשטען די נויטינ 1זעה איז

 בעם־ אם איו םאבתס איא םיה. די םאר
 סטטפעראטױוע איייי אויםצובויען טען

 װאאט טעא1שם« נאנצע דאם איז יםותת,
 וועם ט״1.א in נעײארען. אויםנעתבט

 אוגטעתעםוננ אזינע1 י1 ען1בײשטײע
ט םים אויך און חינזיכטעז אעa איז

 innao עם געאה eomtai■ כעײיםעז
 זיר ײענדט גו־ונם־םיטאען. n i»ia זיר
 «ז אאכדםטאנשאםם 1שטשעװינ« די

n»”t שיס«ר פיטםבור^ אין אאנףםאײט 
 פוטפן ז«<צען זײ אז םאנטרעאא, און נא
n *ו חיצוי צו r * i אין םאײט1<אנ in 

 יאאטז מת1נ םתם ניט חיים. אאגמו־
n 1םי םפשנחמ זײ n ’t נ*ר אאכדםאײ̂נ 

 זײעחנ פאר שאפען צו אום טיטאעז
 נא• א«ױנ« שמשערדין אין אאט־סאײט
i חאמן יאא׳מ ייי *י ױנטנניז, n  n 

 צו ■ראמ אײגעמר in פח איכסײט
אצבען. a םאכעז

m שטשעח־ינער 'a (פיטטבור^ אי 
 IN זיד רופם — סאנםרעאא שיקינא,

 װאם .ארם״ on כױם זיו ט1כינ1םא
 אאנדסםאױ םפצציצאען a כאשאפצן חאט

 אוימ־ אנמריתא אין D3ycoiaan שאפם
מן דאם צובױען ע  אידישצ ךי פון י

X’ וײם יצנצו־ אוי«י שנממיאך

i i ,  ..i

II

lift
•*f:.«.s *> , ly tiilii• י .)(

ד א ו ו ך ו ו ® ך צ א װ

ו (איוס ו ■t ו )B ״
in מוזען ,ן״אעו n a a א נאך tnm n ’p 

«i זיך שטעאען ארנ״טם־טאנ. an p i 
 וחזאען וואם :אנן1פ די מענשען נוטע

יגע1א״ זייער מיט טאן 1בײטע1א ךי
. ״ ? צײט

iv' נױ ךי p ia אבט1 'סוז ״םאיםז״
 םא־ זײנען אםעריסא אין אז וױסען, דך
 או- ײאם םענשען, ביסעא עכט1 א ואן

p ניט אםיאו ניט, 1נא ני'טען ’ P איינ־ 
 זאתט אר1 און טאנ אין שטונדע צינע

p״ip j ײ װאו זײ 1סא ניט  יאאען ז
 עס און צייט. ינע1אע זײער אהינםאן

 םך א נעװעז מאא אאע זיר אכט1 ןיינען
 ניט 1קײנע חאט דאר און 1ינ־נעחו<1אײ

 ציים. 1ינע1א״ 1זייע װענען נם1געזא
in מען האט אבעד, טאםער, n in, אז 

 ווי 1װײנינע שהאאפט 1נייטע1א דעו
M און אםא ip נאך אויםזיכט אן האט 

 אאע ייר חאכעז ש?אאםעז צו וױינינער
i אז איהם, ווענען מאמארנם p חם זאא 

 וועט ip ײעז װער?ז, PאאיP ניט ושאום
 אײדיגע inpn ביםעא א נאך הרינען
 1נא זאיעז נ?1זא אזא װאתם צײם.

̂ב די  אײ־ 1םעח װאם האבעו p̂ט”א
 1װים? ׳אוין װ?א?ן זיי אח צ״ט דינ?

n״t װי p ?שטונ אײדינt n םאו־ צו 
.̂  1זײע םון 1זיכע װעאעז זיי ברויכ
 י1 וױ נת, 1םעח סאכעז צײט 1איידינ?

i״p i .פוםט־אוךיאםטניקעם
• •

*

ip א װענ?ן ip v i ’ p בײםם־טאנ1א 
 האם ארבייטס־װאך p^p:pאp א ן1א
;ip ra r t i o ip ip ,נם1?זי1פ ראי?ן? 

D ״סענטראא פון i'p io אייבאר אוז 
p אייבאר זיין pא קאונםיא״ in  ,p i 

 אנםװי?־ י1 אז זיך, םארשט?הט op און
ip םוז אוננ i זייז נעװ?) איז םאשין 

i אז נומ?נט,5א| קםטער1שטא n ~או 
ip ו»1דא נ״טם־טאנ p i'P  ipnpn י1 און 

 נמים a איז op ,^pנpאp ארבײטם־װאך
 אן ויאם נ?זאנט, ip האט כט,pאורר

 ?א־ dpi ייכט1נ1עip 1 ײעז ארב״ט?ר,
in 45 40 םון ט?ר a מ?הד חאט ,1יאה 
 כײם,1א ינעז1ס צו נים שאנס̂י ?יין
 אין 1נייטם־נעבע1א םייםטע די װײא
 ארביי־ קײן זpאםaה נים װ?א?ן 1אאנ

 יאחד. 40 םון 1עאט? זי־נען װאס טער,
ip 1 םוז םען v i'p  tPPKO ip i ' ip iי 

 זײן ניט זאאען op אז אובײםס־צייט,
ip װאם איבי־םער םיא אזוי ip j אתם 
ינ.1א״

 אײנ־ יג1םואשטענ כיז איר םיאא,
jp'jp םיט פארשט»נ?ן ’k i, או־ די אז 
 קיו־ םוז 1בײט«1א י1 םיז בייטס־צייט

ijn> נ?םאכט ipaa ,tnPtt .ײאאם איך 
ײ ײיםע) וועא?ז  IPaiw א 1םא װאם ג

 אפשטעאען. זיך וועז tpo *רבייטם־טאנ
 פע•1ע נײע נ?םאכט )pipn טאנ אאע

p’ און דוננען ip םט1װא ?רםינתננ נײע 
 נא־ איען1 גאם. אין 1בייטע1א ארויס
 װי־ 1ארבײםם־נ«ב? די אז זיך, קאאנם

 ארבײגמו־, הײן אנשטעאען ניט א?ז
iP ,1יאה 40 װי 1?אטע זיינשז ייאס ia 

opy 1בײטםמעבע1א אן1םא שויז זיינעז, 
 נייע קײן אנשטעאען ניט װיא?ן וואם

 יי*11 פןן 1עאמע זײנען װאם ,1כײטע1א
 -1א נענמ taiaa וײנען עס םינ'אהר.

ײ און ק1םא אױם׳ן חעגט בײםס  *pp ז
 וײ און איננםטע י1 אויספאײבען זיד נעו

קםטע.1שטא
 צוננ1קי1םא זײ אז אננעחטען, 1<אםי

V די איז גײטס־טאנ1א םון 0D V 3 
i גענעז רפואח n װײגמחײגער אאץ 

i םיז אנטװיהאוננ n פח טעכאניזאציע 
i איז וואו 1אבע או־נײם, n נושגעץ ? 

n ותאען  op נים גאר 1בייטס*נענ«1א 
pa t״p אמיסשטעאעז iJ O D n n ’ i i  t 

i n ט6נעזעאשא פאפיםאאיםטישער an* 
e אױף ב״םס־נעב«ר1א די יאד מז m

n שטימא א n. םזן חאס אײנענםאיך 
o 1׳*יי a ia ro אייגטד חאנצן איצט 

o םיזזרס n ארגײסס־ י«טן1זעפם*שסוכ 
 גאאעמםים די 1אבע ,pp'ipoa אין סאג

a<)״f .ניט
ipo איו ’ i n  ipon, םען אז a ia i 

 און ײײם*ר ביםטאע א טאן אכט1ט א
 א וי1א1 םען אז מיח, איו סיםןר•
 י1 פאמאענעחס זמנען טאו םראכט

pa n n טאתחד און באאצנאטים רי 
»tn י  אין .1בײםע1א די pa nn י

rnponnaa וײ אז פיא, אזױ אויוי 
 דורכפיתחנן ?wpp יאא«ן ײנייטער

ipvpipj אאנג וױ op זײז דאריי m 
oo” i ia־aB,: 1נײטע1א אאע אז at־

m ׳יז n ארב*יכג ײאבצז o n  pa 
ia איי r־ i ניס אױך ru n. םען

 אין װײט אזױ אױפצן ייאס צו נאיי
ip שװאכע טיס ןvvim אז אויס,1פא f t 

ו זאאען צער י ip ז p n n p i• אויפינ1םא 
ײן איו װיל t ו n ’ ia ip, נײ•1א י1 ײען 
i p b ײעלעו ip jh p 5קאנטרא א ip d ’ h 
i n אן1 און אטעױקא איו נצזעצנעבוננ 

ווײטעו/ יט1ש א טאכצן 1מי װעאזס

מנץסטרייס
).5 ז״« וון (׳•לוס

pooaaa ינ,1שוא זיינעז זיי ניט. םױנ?ן 
ך )poao ש?»ער נחיםע י1 ײא׳ם  צו זי

pa ס1איח ײ  נייטען1א צו ג?צװאונגען ז
pa װאו תםס, נעד m ’ a קיינמאא זייט 
tp צו כייס1א ײאר a נאן־ 1זיכע גיס n p 

נעצאהאט. 1אײע
 זיי אז כאאטט?, די יגם1באשוא איהר

”vv')iv:v 1 ניט נעטע] P שט?או;נ vi• 
ip 1נענאיבע i  pa .Dpoar h 1?ז?אג 

ipooaaD ip ײעז צייט i נפםט a ■שסע 
ip שיפט אוננ, i נאך ארוים נאס mpo 

ײ pa אױטםײד, בײט1א  װי־ אאיין, אי
in םענדינ a ,ניט pa onpj ז?אב? די 
ip a p r די אויף מאכט און ia a  opia^p 

i װי ביאינעה פיא n באס oan ײך« •Vi 
o ip ca .י1 זײכעז איגםייד pooaao אין 

o n ינ,1שוא i n a װאם אאיין, 1איה 
a o 1איה a n a a״n p צוזאם?! נאאטטע 
? אאיין אייר מיט

 זיף זייט ידערא»ד,1ב נים, זיך 'ש?םם
m m, אז oan l i r a און יגט1נעזינ 
ינט.1נעזינ ק1שםא

איז dp, :ם1יכװא1ש» a ם׳זאנט
a ipopo פאטש pa פנים a״i n א npn- 

ipp אין סאכ ian.װ?ט איתו־ װ?ן ״ dp 
p 1שםיס? k ,נים פיינמאא 1איח וו?ט זיך 

אם ^י  אאץ זועט װאונד י1 און װ?רע] נ
 ?ם?נט־ 1אנ? כאפט 1איה ווען באייב?].

 און זיר 1איה שעמט1םא יאםש, a איר
 *po זײז צו ipnaoo מוזען זיד וועם 1איה

mvo אין 1ם?נשע i p i .צושוגפט
i איך p i ’ io  ,po, ײשה םיין טיט 

i נאר טינ,1םא ניט װייט נאך אייך צו n 
la o p a in ,י1 אז זאנט :pbo pp װאר 

 ״נשרשכטינשיים״ a ארויםנשהן אויך װעט
i 1 װעא איך און p n p iװאר נששסטע י 

tpa’ i i n n. איר און צוםױרשן איך בין 
 at* זאנשן װאר tmopp: די אײך וועא
 -VJ 1ווענינש נאר וושט אייך װאס כען

זייז. םעאש)

םון רקז»לוציע סרױער
?1 7 ?WPS

 פיז םיטיננ באזוכטשן נוט a ביי
ip a n ,1אבשנ שטאג1א:ע1 סאמר, o n 

 אנ־ איינשטיםינ איז אונחםט, טען29
aנpאאנa י1 ?ן1נ?ווא 'גענום׳מ tp i n- 

:אוציע
iP און app געגוינענע םים ’ i io 

pnnan pa (זיד 1םי שאיםע pa  ia 
1• o nאטעםט pa םאםעז אידישע די 

Poa« אואנישע די נזנען i:a| אויוי 
n p t r a ידער1נ pa א* איז שוועםמער» 

 pj- אויםגעװישט ם׳איז «ױ אןסמינא,
eo בײם וואחמ ro a ia אין סיטינג po* 
w דיטאן tp o ,נאחשז pa tpam aa 

אתאניזאציעם. אייישע פאראײגינטע די
jpooopn 1אונזע אױם tppm 1םי

oיBWBיnו א» n v ta a אײnנn י־1נ 
i n שותסטעה און pa םשפחות די צו 
pc די .p o m a o ip

האנד־ שענדאימ די tvoamaa םיר
י pa אתנ  זייצד pa פאםוניםכמן י

pa (p:mm ip pa p e n a איכ?ז1ח?1פא 
 חאבצז װעאכפ אסשטשישפט1•אנ די

נאוס. אידיש םאתאםעז
תיאן םאכער ריטער ,17 לןממל י

. א. יתיאן. װ. נ. י

ע ש די ד אי טו ל סו ױ ג  א
אן ר א נ ש) ו ר ד ם' ו ע ײ ם א ס
f a וסערס ,וקונ״-גע*»

po»m׳p»M ״- יוןגעז י ו י  "!■♦!י 1« י
tp i'n im iM וון Dniim w* איזזי יתז 

m «ib פים• *יי«ר•
p •u״pj ■יןך רליצזיי••• •*e* ia i in 

uw. ̂ «*ך  ■hi
! י י חי ד ײ י ו • V P S L l 'L T ;?*.*<»ייײ?^ «ייי «רייב» סןי •*נליך ן ן ױי ו ו - מ • גיו 9 י
ייוײי• * גיז — ווג»»נ

U

nr מממו ו ipm נלײנס חױז יוניסי
i n ן םעזאן זוד?ר י טי י  איז imn ױני

i ענה צו n אינדיאן, ip o it סלזאן״ 
ו פפנגט י ױ ■ונשט .ia ז ip אין ו o u 

P ױניטי •i וו?ט in ד  אי־ אאע pa ױי
i יגע1נ? n n  in a 1 pa tP ja 'n דאס 

vb די ,ipop נעםםע o n t באשותמאינשײ־

pa ipo די poooiaonni’a יי•1שס1צע 
i אומען.  iaa• איו ױס־םוניס א^שע 

an צונענרייט שױן  maDinitan a* 
oan, די ona pa pa o^pjnpr noai 
in ױניטי pa pin שעחנער נאך איצט 

ipa’Jipn pa װי .ipoit poao pa

ס ער ב מ ע . װ. ג ל. m22 לאקאל r® מ י

db;d ,Dim. 12 דאנעדשמנ - הוגמנדעו
8 ta״ip j — אטגעחאאט?ן װעאען IPipp

מיטינגען םעקשאז רענעלע
:•לעצער פאלגענחנ ד« אין

און און ד ־ :ט
;סטריט טע15 איםם 7 סקול, רענד

:בראנתס
סט, טע169 קאר, ראוד באסטאן 1$58 גארדענס, סקווער םעקינלי

ל ױ אנזו ר :ב
סםריט. סעקםאן 219 לײסעאום, לײבאר

 וויבעײ איז ורעסע אלגעלויינע *ון אייגענע אוגזער בריחןר! און שװעס*ער
 דרעס דער און ױנימז דרעסם«נער דער װעגען נײעס װיכםיגע חעכס» םים ®ילפ

 מענעען. םיפ *יבערפזלס ניי דןןס »ויןי זײנען #פיסעס אוגזערע איגדוםםריע.
 אין מרײנגעגומען װערען ®עםבערס נייע סך א #רגןןניזירס. װערען «עוער םןןסען

 םען קען ןןלעס נים םעפ.1<ן?םױו און ע:טוזי#זם םיס ברויזפ «וניןן.\עס דער
̂ך בורם צײםוגגען, די אין ^רײבזןן אבער  מימ קמםף » צו זיך גר״ם םען װען ג

̂אן די בײ ב#לעב#טים. ד«  ערורעחענדע סך » חערען איחר װעפ םיםינגען סעק
װער* ארבײט די אופן «ן §»ר װאס אויף חערען װעט איתר במריכםעז.

 םוזט איחר צוגמגרײם. ןןלעס װערט עס &זוי װי חערזןן װעט אייזד . אגגעפיחרט.
 אז זיד וועגדעם ערפאלג עדװמרמעטעז אונזער ®ון סך » װײל װיסען, «לעס עס

̂ל םיםעגען. ד« «ו קוםט םיטחילף. אײער ̂מןןרועלען קױנער ז  אנװעזעגד גיט
« גרוס, ברידזןרליכען םיט זײן. «ו

װ טי קו ע קז ארד ע א ■ 22 לאהאל פון ב

laop שסילםאן, דזשא טש?רםאן. םארגאליט, נײטען ippo.

pwp פרעםערס דרעם אח םקױרט
אן ם — 35 לאקאל ױני א קז ר ע מ פ I אױ

מיטינג מעמבער נרױםער א
opn ?1אונ?הטאט tn p ii

Dim 7:30 ,DBPD17D12 ,BSTIJlgl
ר א-ן ע ט ס ב ע אל, װ ט 119 ה ם ד ע ו ט ו ט ו ױ ט ם

 לאקאל. דעם וון ארבײט דער ױן רעיוור• אלגעםײנןנר אן
 סטרײק. דז#ענעראל זיעם 1» *ויסגאגג דער
ן ̂ימעלוגג די pm ירעסער דער *ו SatpyS חנם יו o .ראגע® 
̂רסעז *ו «?ו« װי •ראגע די  װערען. דיסקוטירט װעט אגריסענט ojn ענ*

 און םיטינג װינטיגען דיזען צו קוסען 1« אוייגעייחןרט זײנען מעםבערם אלע
 זיך םים ביכלען• ױניןןן וײערע גרענגזע און «ין ?יין
 איז עס װען ̂װערטײם קײן ירבײטזןן *ו ניעט •רעסערס »לע vw •ןחניען םיר

ן ײ מרדס. ביגעל לעתרע ײ
ד יןדעחגז םיר י ייי סערס *לע י1ײ o קײן אויף ארבײםעז *ו ני«ט ̂• p i«» 

 ל*קאל. מם »ז קירד װ«ירקיגג ס***««ל*ר » «חן סא«ין
 איבער־ ײעלזןן װעלכע דיזע ינטקעגען וחנ^ן נזנגוםען וחנלען םיטלןןן ״טרעגגע

רולם. דיזע
װ טי ס ע סז ד ע ר א א ה ב או ל מ ק ס א ס דרע  פרעםער

או ני ו 3 לאקאל י 5 m .װ. נ. ל . י

t« <ןאחן, ם»קם a s im..ברעסלאװ, חש im ip jp o.

BOflDP ir ניס Tg סויפס ir  m סל
n צז «יך nruvn םיר a םיטנאיר*־ i n  pa ארנטניזיר־ 
tn םצר * v  i t  D M n vo "m a ותאנ« שיך a n  m an 

pa bnarw יוניאן אונזטר o n  v ia >ו» p rn u 'a־ 
umo ,זױא im p •אויז a n אימיננ pa .םיר שוך ir o n 

p צו נים יד’• r  tra'ta,מ ־ a איוצ־ םײי n  oa onn
«•n o n *  n r* םים n r n t »»אומימ. אימ

ימיאן זמירסערס שוח און נוס
••*^•!*dw ■•• ־• קיז י די ײ •• ״ייוי די ח י •י י נ ״  י

ly o y o  M •0080 באססאן, םסדיס. 8
v w p  DvVr 3 /• נדטארלס!r

נןנןרןל דןנט

■ yM- - Mr



ןד

8 ־צו דו גױם יודאן סלזזמנחו
קסטױ נעראלגע

 דו־ ®רעזידענט עקםינג מימ םעוינג םאסען דער סעוםעםבער גײנצעחגמען
 וױיס- — .27 און 26 יאקאיס די ®ון ױבייעאום -יאהריגער30 — ביגסקי.

 דער ®ון ®ײערוגג דעי יײבאר דער אױן* רעדע קרײדיעדס ®רעזידעגט
יײבאר. אװ ®עדערײשאן קיױויעגדער דער

 דר*ס *ון קאאוק קאױואענדער די
 גרױ• » אנגממונגען ה*ט ױגיאן מאכער

̂ונם״ סען  םארבאר״מוגגס און ארגאניזאןוי
 מננמראא• קוכיענדען םאר׳ן וןאםיײן
 װי איז, וחואכער קאיװאאמי, אין סםרײמ

 קאױױ די אונפארכױידאץ•. שײנט, עם
 דרעס״ און יןאאוק די ®ון אאגע אעגחנו
 עהנאץ• מעחר מאא א װאס װערט מאכער

 יארקער נױ די םון סיטואציע דער צו
 עפ סטרײק. םאר׳ן םון קאאוסטאכער
 ױנ־ ניט כיעהר אמאא ויאס אנטשטעהען

 נע״ א װעחצז זײ אז אזוי שעפער, יאן
 וױ אינדוסטריע, גאגצער דער פאר םאהר
יארק. נױ אין ®אא דער געװעז איז ד*ס

 דך האם סיסטעם שא• סוועט דער
 איז םארשפרײט ברײט און טיף אעצטענס

 ®אױר די קאאו?־מארלןעט. יװילענדער5<ןי
 םקסט איז באארד דזשאינט אענדער

 כייטילען אא־ע אנצונעםען אנטשאאםען
 סיסטעם שא® סװעט דעם אױסצוראטען

 י־י שעיער. א־לע ױניאניזירען צו און
 איז, ױניאן קאיװילענדער דער םון טײגונג

 ו״ענערא^םטײיל א נױטיג איז דערצו אז
 אי־ אן הױפטזעכאיו טראגען זאא װאס

גאניזאציאגס־כאראקטעס
 שײן ױניאז די האט צװעס דיזען צו

 צום פארצוברײטען אלעס אנגעםאנגען
 װאס האמפײן, ארגאניזאציאנס נרױסען

 םאר־ ברייטען א כױט אנםאנגען זיר װעט
 םון מאס^ן־מיטינ; גרויסען אױפ׳ן נעם
 דר־;ם־מ*כעד, און קיןאױד נדער0סיציװ די

 סעפ־ טען19 דעם ®*רסומען וועט זואס
 ד׳ד ברודער וועאכען אױף איז טעםמןר

 סץ פרעזידענט עמדנג דער דובינסקי,
 הױפט־דעד• דעד זײן ווזןם ױניאז, רער
נער.

שעפער םװעט די געגען קאמוי דער

 דער פון אױפקלערומס־ארבײט די און
 געגען באפעלל־ערונג דער צוױשען ױגיאן

 האט סיםטעם סװעטינג שמגדאיכען דעם
 יצעצטער דער אויף אנגעםאמען. שױן זיר

 ױניאנס אאע םון םײערונג דעי ^ײנאר
 װײס־ירעזידמנט האט וןאױואאנד אין

̂׳ס  מענעדזשער דער קרײנדלער, טשאר
®p געהאאטען ױניאז, קלױואאנדער דער 
 די םאר האט ער װעילכער אין רעדע »

 די ערקילערט ארבײטער טויזענטער פיאע
̂אוקמאכער די םון א»נע  װעגען און ק
 ױין האמןי. כעםארשטעזזענדעז זײ־ער
 גרעסםען דעם ארויסגערוםען האט רעדע

 אג־ אלע צװישען אפלאוז און אינטערעס
וחנזענדזן,

 און טען20 דעם שבת, און םרײטאג
 סאױױ די וועאען #טעטבער1סע טען21

 טען30 דעם םײערען כרידער אענדער
 און 26 אאקאלס זײערע םון ױביאעאום

 םארקוםען װעאען םײערונגען רי .־27
 גרוי״ א *ויף און ױניאן־באנקעט א אויו•
 גאנצ־* די טאנץ־אונטערהאאטוננ. סער

 װעט באװעגונג ארבייטעד סאױואענדער
 פאר־ ספעציעאער א םאוטראטען. ןײ\

 בא״ װעט אםיס דזשענעראא םון טחןםער
 םון נאםען איז ױביאעאום דעם גריםען

 צו גיט ױניאן די אינטערנעשאנאא; דער
 אר־ מיט זשדרנאא א ארױס צוועק דעם

 פראםינענ״ pא אאטע םיאע םון טיקאען
מניאךםיהרער. ט̂ע

 פיא־ אאטען דעם א( עראינערונג די
 ױנ־י קאאופמאמןר דער םון נירעךגייסט

 הײנ־ די באגײסטעדעז געוױס ײעט יאן
 מך איז גרױסע די צו יתיאךברידער טיגע

 דער ערװארט עס װאס האמפען, רעכםע
ױניאן. קאיװאענדער

 מנדלימר צודמט יזדאז דרעססאכער
מםלןןן צו שעפער נים־ױניאן

ײ צווױשען יתיאן, דעד םים סעטיען שעיער 50 העכער  — שעיער. ליגתע 14 ז
 סםרײק־פארכאריי• — ארבײט. ®ראטאנאנדע גיענןנענדע ®יחרט יוניאן
ענערגיע> גרעסטער דער כדט געמיחרם ווערען טונגען

 ארגאניזאציאנס״ p® אנםאנג דער
 אינדרםטרי׳זן דדעס דער אין קאמפײן

 חצזואטאטען. גאענצענדע געצײגט האט־
 פון װאכען צװײ ערשטע די אין גאײך

 סך א האבען קאמפײן ארגאניזאציאנס
 ױניאן חצר מיט געסעטעאט דדעס־שעפער

 באדימוננען. ױניאן אײנגעפיהרט און
 אנגעשאא־ אויך זיך האכען פירמעס די

 מאנופעקטשורערם דרעס דער אן סען
 צו םארםאיכטעט זיך *און אסאסיאײשאן

 די אין באדינגונגען ױניאן אאע אפהיטען
שעפער.
 קאאוק״ די םח זיג און סטרײק דער
 וױרקונג גרויםע א געהאט האט טאכער
 אײנדרוה אונטער׳ן טרײד. דרעס אױם׳ז

 אינקע םיאע תומעז זיג האאוקמאכער םון
 הא־ װאס אזעאכע, אױך װי דרעסמאכער,

 ױניאן דער צז באאאנגט גאריניט בען
 אר־ זאא מען בעטען אזן ױניאז דעד איז

שעפער. זײערע גאנרזירען
 םאא־ די פארעפענטאיכט ױניאן די
 םון און שעפער אינקע פון איסטע נענדע

 האבען װעאכע שעפער, א«עז איצט ביז
 ױניאן. דער כײט גע׳סעטעאט אעצט־ענס

p םן א t גאר זײנען שעפער דאזיגע די 
ארבײטער. צעהנדאעע םיא כײט גרויסע

 געסע־ נײ די םון איסט ךי איז דאס
שעפער: םעאטע

:שעפער אפען
 סט. טע37 װ. 308 צוהער, און ןי5פאדאװס

 סטריט. טע37 װ. 320 קאוט, םשאראאײן
 סט. טע37 װ. 370 דרעס, פרײז

 סט. טע39 װ. 347 האסט, בי הײ
 טע.39 װ. 205 מארסוס, און שטראפמאן

 םם. טע35 װ. 370 דרעזש, דעיזי
 סט. טע38 װ. 307 ׳דרעס ב. און ב.

 םט. טע36 װ. 356 דרעס, ױריקא
םט. טע38 וג 307 דרעם, ספענםעד

טעהס ספױיק ועם מהלען שעפער הונדעדפעד
).1 ז״ם 1«י (•לוס

 חא־ איצט ביז ױני^ז־ןוםיס. אין טעקם
 די אויםנעוױזקן ס*ל «וױי ׳שוין םיר בען

 ה«ובען װאם שעוער יענע פון ציםטקן
 רא ברעננעו םיר םעסס. דעם בא^האם

o שע«ער ליססע דריםע די חיינט fn 
 סטרײס־טעסם. דעם באצאהלם האבען

 ב»־ חאבען וו#ם שעפער «ץ לים«ע
 םעקס. םטרייק דעם מהלם
*וירל, ענר וארטםאציא

 $211.40 — סט. םע36 וועסט 229
 906.00 סם. טע38 װ. 270 ע׳צאנםקי, ם.

•.,P ווערסא מנד דייטע
 290.40 — סט. טע39 װעםט 205

 579.90 עװ. םע7—498 םיינחןר, ח. ח.
 457.40 — בראדװײ 1412 בלום, װם.

װ. 266 ו., fאון עווערעט ד.
239.40 -------------------םט. םע37
dpkc טע7—500 «*אאס, און

376.00 ------------------------עווענױ
,MP »ח נאלדםטײז ל.

474.20 ------------עוו• נמ7 — 525
ס׳נ9—620 גארדענם, דזשאנםי

509.00----------------------עװענױ
 368.60 עװ. םע7—498 קעסלער, כעט

*.,p מנד לײבאײיץ ב.
453.96 --------------עװ. &םע—520

 265.10 עװ. טע8—520 לעפקאװיץ, ס.
 149^5 םם. םע38 װ. 238 צוימר, םאהם

ISO p כעלארד if a .17«25 װL20 j 
צא^לרססאונ^ ם.

 157.40 — םט• נ»118 איםט 246
 xo 166.00 םע31 יז. 29 ידים, טשאם.
e לואים, r r m גאצאנאר, ענר
d םע47 ומםם 87 o--------579.00

r-KP וױנמנבאר^מיםמרנ
1M 40BJ0O--------------בראדװי' 8

n י. 7 — 6B0 j ttrm i »m .47480 מװ 
מלייז,- ייז»רוס

37 worn320« — סם. טע 
11א

216.20 —  JBD *087 Bu rn  309
םארטארא♦ ענד ליװיי

589—po8 384«---------עומנױ
7—408 ,D'om o » t» .1403,00 «וו 

ליססי^ ענד נודםאן טייססן,
3 7 9 » --------vsm»

םאװאדנ'^ ל.
 213.00 — סט. טע39 װעםט 250

׳שאכטער, זנד װינאנראן
d — 106.40 טן35 וועסט 213 d 
האפמאן, ענד מאנעס

 188.00 — םט. םע39 וועםם 315
)סא. סאהעךבראון

 159.20 — סט. ס*37 וועםם 265
נאצרםטײן, ענד האתרייך טאנני

270.70 -----------עװ. טע7 — 498
■אועל, מ. ס.

 57.60 — םט. םע38 ײ*סם 307
סאגס, *נד םוױרסקי

 114.50 — סט. ס*22 וועםט 40 ׳
םאלם, ענד איוױי נענחע.
224.30 ---------עײ• *07 — 462

םאנם, ענר וױעססיק
647.80 -----------*וו• טע7 — 469

 42060 — *ײ. *08—519 נאבם, םיס
אצײנימסוי, ענד םינמל

323.80 -------עווענױ םע8 — 520
סעי, *נד װינןנראר

d — 450.90 ס*98 וועםט 247 d 
 149.80 םט. 38 וי. oipn,. 247 נוםאיי

האצאנדער, ענד צי*שער
67.20 ---------*וו*נױ טע8—620

 1384.60 עװ. *07—499 נ*רש*צ, נען
 מער*סשניה, ענד םריד האםינסקי,

 272.20 — .00 ט*37 װ*סם 265
ברא., *נד גרינגערנ לואים

859«---------*וו. ס*8 — 620
האוטס, םיסעס ד*װיצ

242.20 -------עוחננױ *07 — 500
D ^360.32 נרארװײ 1885 *צייססיי 

ם«רסײער״ פ*ירוױו
500 — tf7* 330«-------*וזמנױ

סאנעגבאו̂נ *ר.
149«-------*וחנגױ *08 — 519

הארהסםא̂ר *נד «צב
110 27 oo*n» .109.40 — םט

■9 האאופ ראיצד
587.80 -------------נר«דײ" 18«־

נאנדאנאוו, d י.
 96.40 — סס. «37 מ*םם 305

סלי«^ *גו באיאתזסי
 170.70 — סם. «21 װ*םט 196

«ר*ד» *נר סהססאס
8 f7 »  —  DO

 321.20 סט. 39 װ. 250 םאאװעםטוטא,
קא., קלאוק בעמום

 270.40 — סט. טע37 װעסט 336
כאטנאװ, און נרינבערנ
 272.20 — םט. טע37 װעםם 266

הא״ קצאוק נראון
 582.00 — םט. טע37 װעםס 265

*.,P ענד העצער ב.
430.20 ---------------ברןודױײ 1385

קא., הלאו? םאליד
 105.20 — סט. םע148 איסט 368

 357« — סט. טע25 מ. 36 נאלד, ה.
אלבערט, און פערלאװ
 190.80 — םט. ס*39 װעםם 251
הורוױץ, אין ל״קםאן

326.40 ---------------בראדװײ 1359
סילער, איז ד^רםמיז

361.30 --------------*ײ• *07—501
װי׳סנער, 1או יארמולאװסקי

 220.80 — סס. טע37 וועסם 810
רוריגסקי, ה.

 123.60 — סט. טע35 װעסט 260
נראנאף, אח האםערשלאנ

 230.30 — סם. טע38 װעסט 256
,1ס* און נינזבורג .0

270 38 OOim*62.20 ט — DO 
*.,p נאלדםאן א. ם.

 DO — »183 ט«36 װעסט 205
מאסטיארעלי, ם.

60.80 ---------*וועגיו ם«8—835
*.,P סוס און הלאוק *. איז י•

d — 158.80 «27 וועסט 118 o 
האראװיץ, און ד*רנםעסט

 233.40 — .00 «39 וועסס 270
 במרנסט״ז, און סילער אראנאוו,
 243.40 — עווענױ «7 — 498

סװאנםראון, *וו האוו
 171.30 — סט. «37 וו*סט 247
נאנעל, און םראסם

 240.80 — סס. םע86 וי*סט 813
מר *.,P סוס איז סצאי? םיי
d — »197 ס*27 וו*סם 116 o

*.,P קסיס סאנבדײם
 430.00 — סם. סע39 וועםט 270

סאס*ר, םאסס
272.70 ----------עװ. סע7 — 525
סיעלע, און רזעארדאן נ*רדען,
 . 92« — *וועניי «7 — 526
עאידד*, «י) ײכיז יגאסיר,
238 '
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 סט. «27 װעםט 40 דר*ס, ייראיט
 סט. «25 וו. 48 סי*רטוו׳*יר, ס. און ס.

 .00 «38 ײ. P 1VOOVP,.* 907 אידי
 םס. טע36 װ. 347 חערץ, און סאדאווםטי

 סס. «35 װ. 213 קאבא?, און ׳סטאר?
 עװ. «7 463 סינעל, רזשאו

 סט. סע40 װ. 265 דתס, פאין
n*p|* 151 און ,l*n*p .25 װ» d o 
 סט. טע30 װ. 115 ררע^ דזשי אל
 סט. טע27 וו. 265 ת*., נרינבערנ ב.

 עװ. «07—498 דר«ס, איד
 םט. «27 װ. 208 םראהם, עסט *אול

 םט. «26 װ. 107 ר*ז«ן, און נאלדנערג
 סט. «26 װ. 253 בר*ס., בראונשטיין

n*p»סם. «36 װ. 347 בױרג, און ן 
 ׳סט. «27 זו. 12 דר*ס, *אליםור

 סט. «38 װ. 330 דר«ס, ל. און דזשי.
 םט. «035 װ. 370 װייטץ, םא*ס

 יסט. טע36 װ. 360 סאד*ל, :«ט
 םס. «30 װ. 115 **««ל, און מאונסנער
 .v* «8—575 נאלדבערג, און דאװידאװ

 םם. «37 וועסט 336 דר«ס, הענרי
 סם. «37 װ. 225 דרעם, .’*p און דזשי.

 ט«.36 װ. 115 לעװין, און בלאטשינם?'
 סט. «36 װ. 361 דרעס, לאין םאין

 סס. «37 װ. 252 םראקס, בוירליתטאן
 םט. «35 װ. 260 דרעס, טשעלסי
 בראדװיי. 1385 דרעספ װיװעט

:שעסער לינקע
 .00 «26 װ. 252 שילער, א.

 סט. םע21 װ. 54 דרעס, טאוד
 עװ. «7—462 דרעם, ?ראטאנא
 עװ. «8 675 בראס., דאװידאװ

 סט. «35 װ. 327 דרעם, נעישא
 עװ. «8—535 בראטמאן, און גילםאן

d «39 װ. 340 דר«ם, װ. או) רזש. o 
 כס. «40 װ. 264 פראחס, לו?סאר
 םט. «38 ױ. 30*. דר*ס, רעבערט

 • עװ. ט*7—291 ,1*0 און בלוס ס.
 שט. «37 װ. 101 דר*ס, פוירענט

סט. «24 װ. 27 דרמם, איזלין
 ססריט. «26 װ. 253 םאי«רס*ז, ב.
d «25 װ. 159 דר*ם, סי. און ס. o

שאפ 23 לאק«ל
i«ttjv*P סס. «38 װ. 830 זאלצמאן, אוז

 פסר־ » *ז אי«ט םיהרט ױני*ן די
 פר*פ*נאנדא און אנימאציע צװײנםע
 וחןדלינ וו*ס דדעססאכער, די צווישעז

 הר נוםע ברעגיעז װעט ה*ניס, ױני*ן די
 *ז דמר, איז 1ױני* די און זולסא«ז,

 ד«ם *תאניזירען צו ג«ליגנ*ן וועט איהר
 חשענעראל ד*ר ביז טרייד, נאנצען
װערעז. גערושען װעט םטרייפ

̂ן ו — אווענט טאנטאנ  סעקש
 קל#וקס דער ®ון מיםינגען

יודאן אפערײטארס
 יוני*ז א*ערייט*רם סלאופם די
 לא־ חננעל«םינע איחר *ן שױן הויבט

D« ױניאן פאל ” p i’o 1* וזיינם פון 
 איהאל־ ר*נעל«םיג לאפאל ד*ר וועט
סיסיננ*!. ױניאן םארשידעגע זײנ« טען

 קוםס •רעם צום ג*ח*ן סיר ווען
 לא־ פון םיטינג ל*פאל נתיסער א פ*ר
 פלאופ דער פון עפז«?וטױו די .2 פאל

 באשל** אױך ה*ם ױניאן אפערייטארס
 רענעל«םינ« די םיט אגצופאננץן ם*ן

j*rp»o צו םיסנלידזמ־ די אום םיסינגען 
 װ*ם זאלץ ײ*נ*ן אינפארםיר*)

 *m* n יוגיא). דער אין ייד טיט *ם
w זינ*ן ם* rppe פייר־ וועלען סיסיננ*ן 

«ן  אל« I'M אױענט ט*נטאנ דיז*ן פו
 אי| יאר^ ני« נרויס סון דיססריפסען

 סײ *וױי &»רקוס*ן וו*ל*ן גר*נתס דןר
 זזארל*ם, אין םיםיע אײ) טיננען.

ז גיסנװיצ װיליאםםבוו^ טאון, דאון ו  י
 וחד סוםנליתר די איילמנד. w איז
 רי אויוי אויפצו<אס*ן ג*נ*«ן ר*ז

 סי־ *|rp« די tu אדווערטײז«נסם
 ססגסינ־■ און זוגט*נדיג*ן אין סיננמן
.פארוומרסס״. דיגמן

 1מ*צ* סיסיגנ*! «מ«*ן ד*וינ« די
 י׳ד ר*ג*צס*סונ פארפוגסס *ן איצסי פין
 1אי מ*נמ*נ ם*רס*ן און צװײ«ן דען

ם*נ*ם.
 םיםיננ*!, ױ צו פוםם אפערייאםר^

 יוניאן -ד*ר םים אײך אינםע־עםירס
 אח םארװאלסוננ ךי פריםיפירם און

נ בעאסםז! י ו איוןר י
.|*rpn»np

’ i
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שעמר יתיאן ניפ is ארנײם ̂רזיסנעכען מממ קאט® )ms a to remng
ט «נון *ראחקציע גענען קאםף אן ני  לײן8 פאר בןןלעמוםױם כאשםראפט ױגיאן — עו־מלנ. גרױםער חשאכערם ױני

ם ארױםנעכען געגען אובסערזוכועען — קלאוקם^ שנײדען אן פון ארנײ ס אין םאגופעקםשורערם ױני  ױנייאן ני
ער װערען שע*ער מ o ענעתיע, גרעססער דעד סמי געסיחרס װײ a st נאגלער. איזידאר טענעחשער חשענעראל

 און גױנפיעלד און •ערל. און ואר*אליא
נ אין ארבײם געבען £אר סומען םערע

 ל*צ«גס וז*ס ב*ארד רזשאינס די
 «יר«ם m ל9נרויס* צוױי נאשסראפס

 ױניאן גים *ין ארגײם אמיסגענען פאר
מן םיר«ס צוױי די ש***ר.  — וײ

 גא־ איז װ*למ <*ול, און **רטפאליא
 דא־ 809 צ*חל*ן צו געװארען שסראםט

*i און גריגםיצד םירםע די צאר. w n 
 ד*צ*ר 750 באצ*הצ*ן נעסוזט ה*ם

מםראח.
 םאנד סינםײד n נ*נ*ן פאםוי דער

 םאר דזשאמרם און סעתם׳פורערס
 שע• ימיסן ניס אין ארבײם ארױסג*ב«ן

 םיס װ*ר*ן געםיהרס וױיםעד װ*ם ««ר
 — ,nuvp* DM «:*תת נר«ס«ר תר

 «נ*דזמ*ר דער נאנצעד, איזידאר ו*נס
 אונ־ «״י ב*»רד. דזשאיגס דער פח

ד די םת מערזוכוננען מ  אמ־ די אין גי
 איכ־ ך♦ אין פ*נסר*צ דער ש*«*ר, סייד

 מ־ פאםזי חנר אװ שע«ר תוענרעגט
אזױ ס*ס ז־זשאבןרס 1ױניא ניט רי נ*ן

 סומס צעצ«ר ר*ר ביז — ודד*רה*צס,
 פארשסינדען װעם שא• ניט־ױניאן און
אינתסטרי*. סוס און פצאופ ד*ר <ון

נלינם חויז יוניפי ױ
iny ג«« ד» »עו

 װא־ » נ*װ*רע| no חויו ױניטי די
 אי| י*חר. נאנצ*ז םאר׳ן קײש*ד*רם

 ײי סייחל״גנ איך סמר, איז וױ וױנ«ר
 D״n־n*oo יזגי*ן די איז הערבסם »ין
 *רהאצונגם באפוז*ם*ד * הויז, ױכיסי די

 צושםרײאוננען םקגלימנ אקע סיט ■לאץ
»ח_בא*װ*סציכפײ«ן.

 .סניםי־ ד*ל װ*מן אינם*רם«*י*
toft װיגמד־סעתח און ם*צ םאר׳ן p|* 
w נױ pm באפו«ז «ן n r סין *פים 

 Dnoo ם«oo*n 16 3 הויז, יתיטי *ר1
X148 טשעצםי ס*צ.

 בא־ אסך יוגיאן די o*n צעצ«נם
 פאר **גסראפסאדס פצסופ צ*ן שסר*פס

 עניי־ 1אנר'«נס*א( נמגען פארנרןכען
) .Dpwtip סצײן דען

 אז דערזואוםט זיך ה*ט ױניסן די
 ניט בסשעפסינעז סאנופ*פטשור*רס די

d i*omp P 'P אר־ די סצײן שגײדזמ און 
D«a ד*ם pm אנ־ צויס׳ן *רצויגם גים 

אדײנמבראכם האם ימיאן די רימאנט•

ײ געגען פצאנע א  אםעריפען דער צו ז
 סא־ באםרעםענדע די און אס*סיאײש*ן

 :ע־ באשםראפט זײנען טםעפםשירערס
װארען.

ר די םארצעצעז נ*נ*ן פאםןי דער  י
 אגרי«נט דעם און באדיננוננען ניאן

 דער סיס <ו*ר*ן געפיהרט אלזא, װעט,
 אצע אויח און ענטשצאםענהײס גרעססער
סר*נ«ן■

:

ג ױניאן גװסער  פארהאנדלןנגען איז ו
סםארס רםשפץ םיט ~

פ*ר* ױ pm *נפאננ גצענצענדער »
די pm יוני*| ד*ר צסישעז ומנדצוגגען

___________________p » ro סט*רס p m »נעםאכט װ«ך צ*צ
רער סיס םארהאנדצוננעז די כעײארען. ; t*$sm« ח*ט — סערען, נעפיהרט צאנג

« םס*ר ססײן נדעס«ר ר  »«־־ pm םי
a די תפ*, m .םט*ר טשעין «*ני סי 

j t >:mmo*p םם*רס 1,400 ח*ם װ*ם 
 געםיהרם ה*מן צאנד, נאנצ*ן אימגר׳ן

 םאר־ די ר*זוצסאם*ן. *ראפטישע צו
 דער־ גמנדמט זיך ה*נ*ן חאנדצוננען
 פאופציר סך 0מ* *ore ךי װ«ס

ס » or נצויז פױםען p m «  ש*«*ר• ױני
p ימי*ד*רם*צג ד*זע*ר דער m םח w m i 

ר » רזי ן טמײיסוננ נ ו  8*יאאסי י
«ן » רױ  I'M earn ד*ר pm מזתחד ג

Sb m p w m םוועס־ «סן יזניסן נ*ן נ*נען 
s■ *ר.1ש*

בדוחנר *רעדדענט, עמםימ װי צױט
xrtfana חביממי,  opn פיחםע די ה*ס 

 1*יתי דער מבען or ס*רפציכ«ם סך
 יסיפט ד װאו שע«ער די סון צײםס *

 1ימי* די וועצמ ש***ר די pm הצסוהם
 ׳פעפער גים־יוניאז »צם *וױחען סעס
 איחר םיז i»*rr*oanM סידס* די מ*ס

J ז 1»י ציםם װיי •MO נײעם יעד*ן אי

 אויםסציי־ וי װעם ארבײם נעבען װעט זי
v זיך נעפינען װ*ם די םת כען « r דער 

.1ױני* דער פון ציסם
)etW 8 זײ« אייןי.(

 אר אלע צו װארנונב־
 סןנ־ די פון נײמןר

שעפער סחמפיננ
 די זײמנן אגרי«נם דעם צױס

 פאר םאראנםווארסציך רדפאבערס
 “1M אצ* צו וו״רזשעם ם*נ זיבען

 שע־ פ*גםרא?טימ רי *ין בײ«ר
 »גוײ* PM ■ונפט דיז*ר כדי ■*ר,

ם  |m נעתערינ.««נעד,ים מי ז*צ «נ
 וױנש*נםי pm זוערען, חרננעםיהרס

̂ m pm ארב״«ר די אז װערס,
 סעצז־׳ש ז*צען שעפ*ר **נסראפנדננ

ײ אױב ױגיאן, דער  נים באפו«ן ז
סיי״ זײערמ צײס נעה*רינ*ר אין

D * m
 כחר דער נאנצער, יר*ר1אי ברודער
 נ*ארד, דזשאיגט דער פון נעדזשער
t אצע *ז דעריבער זיך װעגדעם m 
 שע*ער, **נטראפטינג רי אין בײ«ר

 באפום׳ח ניס וועצזןן זײ אויב אז
 זיי װ*ן ט*נ pm װײדזשעם זײערע

 זא־ באסומן וױידדפעס די דארםעז
«t באצד «ײ צ*ן ip םון אפים אין 
ת*ם*צײנ*ן. pm יתיאן ד*ר

̂רבען טארשאל לןאים געשט
 אץ נעשםארבען לןךער אןץ פילמנםראפ פיחרער, אידישער כאריחםפער

ך ת  גע־ ער חאס 1915 און 1910 אץ — יןןזזד. 73 פון עלטער אמ *י
םכסוכים. אנדערע און םםרייקם םעםלען קלאוקםאכער המלען

מן טיטמ*ר אח ציריך פח  *נמפו
 מד איז עם ד*ם יזײעח םדויערינע די

 באריהם־ חןר םארשאצ, צואים שט*רנ*ן
ר  אמשײפע. pm אידען רי פון םיהרער «

 צי־ p* נעווארען פראגס I'M םארשאצ
 *ד־ רער אױױ נעװען pm ער סאו ריו,

W דער פח פ*נ«רענץ ש«ר 'i'M 
 םאר־ צואים ■אצעםםינא. םאר אנענטור

ר*ם־ אםכױיםטזהם רי ג*װ*ן אין שאצ

 1פערז*נציכפיי« אידיש* ■עסטירםע
־ צװישןן נ*ר אםעדי« pM נ»נ* ניט י  ז
ip דען r* ר <ו*צם. נאנצער ד*ר* p m 

 צזױש*ן םינור אטישם«1םימ די געזוען
 1« אויב אםיםיצאטארען, אידישע אצע

orpM i*p אס׳י־ אן םאר *נג*הםען בכצצ 
 נאצדענע א נעהאם ה*ט *ר םיצאםאר.

t m» p הארץ, ' m  o*n גע־ ס*צ אצע
)8 זײ■ אויןי (׳ילוס

 ןעבען m שעמר צעהנדל־גפר
; mדעססטױק־טעקס

ם« םער« די שוין pm ד*ס « ן «ון צי  1םפעב־נעים« ט*נ י*ד*ן םמ**ט םי
pm *ן3ס»תט*גסצי סיו״ וו*ס ש«»ער  T  pm י *רבײס*ר די ו י ן ש*י«ד ר*זינ* *

 וו*ם שיסתר pa .נעחןכטיגפײס״, תר
 תײחשע® ט*ג ד*ס באצאהצט ד*בען
j סטרײידםסנד. «אר׳ן n r וםימ ט*נ* 

 ית־ י8ח §ון «סיס pM שאנ־םשערצייט
 8« «<וס־**«*חצ, ד*ס נרעננ*ן און י*ז

irw ג*ך *כער זײנ«ן e 9«י* *non.* 
 «ײ*ד *ד־םיצט גים נ*ך ה*כעז 0*0

 *יסגיס*־־ ומר׳ח שע«ר דיז* פציכם.
 בר*ר * גססציך סי שנ*צ *זוי י«רט

ם ט*נ דןם מן מ ײוז׳  *%ט ד*ם pm זו
שי ®ח  מזיר m ג*צד ד*» יוגי*ז. י

 וױיססר אום טיטיג
 ךי סון אױסראטוננ

נ*ג*ן קאםיײן

 *רבייגינן און צײט ױני*ן
«W«M'TMns אונט׳נר 3P.| מי  *ייי *

p *ם סי צ»מ m נ*ר P'M irtM B ש«י 
o o m iw• ,ס*ס ס«ס*ו pm נים p ip 

tin d w t h p ip חמ״ ם*ר «*פ*חר * *ו 
*ן ני ס 'ו נ ס ן ו * *•iru m  o v e r r a n 

»p m  o n r ג*צד, טיסע pm שמ־ װ*ס 
 *צ־ז 1װ*ר* נעשספען וועס נ*צד ד*ם <*ר

is בעס*ר s ד* l* י r n• .
 *יז *ציכם סײער *ציס *ויסיצס

ס ס*נ מ מ  ד*ס 1ס» װײי
o*n ד אין שמצש־ * «י י

PMשעפערי

ערפ»מ גרױםען אזן m הורצען 8 םיט גמעױגט סםרײק פויסינג
אן נעוױנעז סליםערם און רםעיטשעטססח םאקער^  םעפױ און נם9ק«נדיש ױני
 שע«על גרעםערע *ון *םאםיאײשןןן םאנוסעיןםשורעדס דער םיט לען
אן עמבר*ידערי — םרײד. אין ץ e*n יוני  ױניאן 56 םים נעםעםעלט שו

 גים געגען קאכאײן #תאניזאציאנם—*־רמעם. ניס-ױגיאן is *ון םירםעם
 םיך װאס װיכטיגםטע «דאס נעסירט. װערם שע«ער םקעב און ױניאן

ך, m נעתאונןן«*ץ חאבען * תי ט ז»נס — י חאליערי^ גסעדעױז־י וױי

 םחםיטד פון וױסגאמ מוחמר חנד
im ניחנר » rm יאדק ניי *ין םמרייא

ן זינ כאדײםענדאר  אינםערנעשא דזנד ■
 WTJP \ו*ירק*רס גאר«נס ציידיס נאצ

nm נײ*ם חנם »»A*wt w •ותצ־ אויו 
i* ארויפמפיהרם איחד האס עס מן i -- — ̂^ narae ewfeblSIbblMtlb ם לידזמ אח w• זזנר חפ  בזננ •וןוי

p o o o n ך שצימעמד ס־ויש*! ד*ם חז
*oomp ran p *רכ«*צ*ז*ס  j u םים

1דעם*ר*ציזד«
םיינסםענס
poor

י פון זיג ד*ם י׳  po » רױ בארײסונג ג  
אינטערנעש ר*ר םון איז ** ivsM om ** 

1* «ז צ ד םםריי*. גענעראצ צן  rw  .נ*צ 
•n c rc n  pm i <זצ*ו*  * i  pm  p*«iee 

*ר־ חמ־ געומז איז אינתסטרמ םימ  
און תראפם נײעד ד*ר  po תאמ שסער•  

ה*ס אינ«רנעש*נאצ די וו*ט וטמסצזס  
צוריפג*ווזײנ*ן שס*צץ  pm תחם סיס   

to* o * i |H» 1 סםריײ צעצם«ז *ם1 ין *
» ױ םרײםםאיז װ*רי *ױך ו

נרױסימ * פ*ר *נז*נ ה*סנוננספוצ*ר

L* i

•(שאס ).2 ויי
*  i


