
*dpi צוטרןטען גצײך  trvPivrtv tv 
 *וזאםעו *.mpppjawut דער םון צעז

 ~im גערזןדט האבען רובינסס׳ין מיט
 טוייד- ס*גטרמאאער חנר פח טרעםער

a סאונםיא ני*ן1י n  p• pv מאנידער. 
npnpt*״tv פצרש־םאן . ליינ**. *װ 

 t'n וועצכןר מ*נטחג*צ, פון שונערט
jru נעווען »מאצ u au i אינ־ דער סיט 

opn ,*vupMmptt ױ  באפייצמם אויו י
םיסיננ. אין

 נ«כ- חבמםקי חאם vt»mvo איז
 א אפ»ה*צסען ,own* םיסײפד נמז,

 •an «ן •one piiujpv די מיט םיםיננ
 »נ«ראצ־ א פאר נײסט דןר יוניאן.
 גאוון דגבינםקי׳ט וײפ איז סטרײש

dpiudk t̂kd 1נעװאיע•

 *V« שון קירשנער װיים־שרעזידענט
 טעצעםאן דעם דורך אונז האט ר*נםא

 פרעזידענט עקטיננ אז וױםען, געצאזט
 איז טאנטרעאצ אין באזוך דוביגםשי׳ם ד.

 פאר ערפןוצנ אוננצויבציכער אן נעװען
אינטערנעשאנאצ. דער

 גערעדט דובינססי האט םאנטרעאצ אין
 חונ־ עטציכע םאר מאם־טיטיננ א אויף

 און סאאדט דעם פון ארבײטער דערט
 אױםנענונמן איז ער און טרײד דרעס

 באגײם־ גתםםער חנר םיט נעװארען
 דענסי!. נאר זיך קען ipd װאם גמחננ

 נייעם א ארײננענראכט האט באזון־ זײן
 דאר־ די אין האפנװנען נײע און צזבען
 רײםט אצעם תרײזען. פצ*ופםאבער טיגע

זועט םען און ארנאניזאציע tv אי*ט «יך

 װאו ״פארוחןרטם׳־, «ום דאצאר זענד
 םאר־ וועאען שא• יעדען פון נעצדער די

.fpnptt עפעגטציכט
 איזידאר מענעחשער דז׳מגןראצ

 נעאד די איבער אויםזעח׳נר חנר סאצאר,
 tv ט*צ א נאך אןעצירט זאםצוננען,

 זא• זײ m גרייער, און שװעסגמר אצע
 פוז נױט דער אױ• tpstnav זיך צען
 און פרננות ipdvuv• פאצעםטיגער רי

 אידי׳שע און םמגמציכע זײער ערםיצען
םציכט.

 ײנר ײאכדער, הערי װײס־ורעזידענט
 דז׳פאינט חס־ פיז םעקרעטער־טרעז׳טורער

 פארעםענט• געבעטען אונז האט באארד,
 ■א־ די םאר פ*צעס׳פאנט די tv ליכען,

 פצאוק די אין פרבנות ■אנראם צןםםינער
ttv א זײנען שעפער, טאכער דרעם 

 ערװארם ער אז און ערםאצנ נחיםער
v די פוז חנזוצטאטען גוםע r• האצעק־ 

DJW.
pv דזשאינם די ח«ם טעצ ער׳פטע די
1929 סעיםעסכער, סצטער פרייםאג, .יארק, נױPRICE 3 CENTSטוי »ױי vntjp איבערנעטיסט באאח־

ט ײ ב ר ט א י r נ p ם ײ ם ר ע װ  א
ױ ג אז אנ ױ ל ם ו ען ע ײנ  *me ז

אן ע. ר אז ל ס פ ײ ב ר א

 דעם צויבט ער וועצנען אין םטײטםענט
 פיט אינטערנע׳פאנאצ דער םון אפמאך

 .e׳n םירכמ, םטאר טש״ן נחוםטאר דער
 םארזיר «רמוםינ«נרער אן *צם ■עני, ם.
 םוועט־׳פא■־ די כאז״םיגען העצםען «ו

אינדוםטריע. סצאזק דער םון בארינגונגעז
 םירםע, סטאר ט׳פײן «ני די ,אז

oyn צאכר איבער׳ז טטארס 1400 חאט 
tut נאהענט קצאוהם אין ניזנעם טוט iv 

 בא־ דארןי יאחר, א דאצאר םיציאן 200
 װאם שטעצוננ, איהר םאר װערען נריםט

 די נ*ר םאריןויםען «ו נענומען האט זי
 ױניאן־ אין נעםאבט זײנען מאם קצאוהם

 סטײט־ זיין אין *צחשער זוןונט שעפער׳,
נמנט.

תויפט־פרינציפען, די םון ,איינע
 אר־ איז ק^םיטא) תצאוק די װאס םאר

 אין אצרזשער זאנט נעײארען״, נאניזירם
 בא־ העצםען צו .איז םטײטםעגג^ זײן

 אינ־ דער פון םװעט־מעפער די ז״טינען
a דערגרײכען צו דאס נדי דוםטרי׳ג t* 

 םיט־ די אנרערעם, צװישען זיך״ דערט
םן די פון היצזי  זײ «ז ריטײצערם, גתי

 פציי־ םארקויפען tut הױםען ניט זאצץן
 פעני די אויב םוועט־שעפער. פון וער

 שטעצוננ אזא נעמען געקענט האט
 אנ־ די װארום אורזאכען קיין ניטא איז

 הייזער מעיצ tut סטארם םשיין חנרע
 און נײשפיצ tun גאצםאצגען ניט ואצען

 קאםפאניע ■עני דער פון האנדצוננ די
 םון שטאנדפונקט םונ׳ם דערינער, איז

ר  םאר־ מרםוטיגענדער אן קאםיעין, ת
 איהר tut קאםישסז דער העצםען «ו זוך

 שאפ םוחנט די נאזייטימן צו ארבײט
קצאוידאינתםטריע״. דער פח בארינטננען

)•I■•• 1 <1• («לום
 ער־ ווײטער האט דובינםקי גתדער

 אנדערע tv זיבער, איז ער tv <צערפ
 נאכםאצנען װעצען םירםעם םטאר טשײן
tv tut ט׳סײן אנדעחע םיט האנםערענצען 
אראנזשירט. װערען פירםעם םטאר

 זויכטע־ דער אימןר פאםעגטיתנדינ
 דובינםפי האט פאםירוננ דער םון יויים

:םאצגענרעם «רסצערט
 שט«צוננ די tv ערווארטען, .סיר

 םיר־ װיכטימ vrv גענוםען ם׳האט ײאם
n די װי m. .םטארם טטײז «עני ס 
 אנדע־ םין trim נאכנעפאצנט וועט פא.
 מעיצ און םטארם םש״ן ■חונרעסױוע רע

 •ונ* אצנעמײנער דער היחער. ארדיער
 אין םאראינטערעסירט טמארת איו ציהום

 וחנן בצױו װייצ *ראנראם, ױגיאז חנר
 װאס קציידער קויםען םטארם כמיין די

t»rn קענען מעפער ױניאן אין נעמסכט 
 די tv קאסםאםער, די גאראנטירען זײ

 אונ־ נעװאחגן גממאנט !ײנען ןפצײחד־
 1אי גיט און באדיגגוננען סאניםארע ג»ר

סוחנט*«ע«ער.
 tv געץװ*ננען אגער tut ױניאן די

 היי־ vpn װעצען ײאס הייזער די מארנמן
 tv סצאופם, נעםאכטע ניט־ױניאן ס»ן

 אויך tv םיטצען, pצv אגנעםע! װעט 4
 ױניאן־נעםאכםע «יםען tptio ואצפן זײ

 אעעהוםען t'v ערא נײע v פצײדער.
 צעv tut ?צאו?־אינרוסטריע חנר *ין

 דורכצר ױניאן דער העצםען jpt« *ו־דים
tm»o איהר •Drum.*

m iv r n ,ט׳פערםאן דער אצרמוער 
nti פצאוס דער ivv'dvp, צר אין האט 

 פעני דער םון נייעם דער םימ ואמץנהאננ
v ארויםגענעבעז םירםע םטאר .ײן8ט׳

 פ«ר- און קויפען צו פ««רפליכטעם זיך האט קאםפאגיע און ראבעק םיערם,
 האבען װאם טעפער. אין נעטאכט ווערען װאם קיאוק^ נאר קויפען

כרעם־ חביגםקי, שלעזינגער, — אינםערנעזזאנאל. דער טים אגריםענטס
םטארס. פמזײן די םי־ט פמרחאנדלונגען די פיחרען נמגלער אוץ יאו

 װידער ײפר צעצםע האט ױניאן די
 *lovp איחר אין ju נרויםען v נעהפט

 די םיםםעם. םוחנמ־טא■ דעם סיט
 גו׳ןם־ די jpuwdvp אח ראבעס םיערם,

 און <ועצפ חגר אין 1הוי םעיצ־־ארחנר טע
 בא־ יואם םשעין־םססרם, nm הענרי רי

 *VDtvP v •t'ut האט איהר, צו צאגנען
ran די םיט wjnunvD איג־ דער פון 

 נע־ tv םארפציכטעט זיר טעתעעאנאצ
 -jm װאם םוטם און פצ^פ נאר ברויבע]

 ותצכע מע*ער tut אויםמארבײט רען
 און ױניאן דער םיט אנריםעגט tv האבץן

 דער tut אויפויכט דער אונםער טםעהען
tvrusvP u םװעט אנטי tr, איו װאם 

 נאװער־ פון נעײארען געעאםען צעצטענם
חומעצט. ד. םר«?צין ג*ר

 מעיצ־ גרויםע צוױיטע די איז דאס
 iv אײגנעמטיםם האט <ו*ט הויו, אררער
ר הןצםען  נע־ itcvp איחר אין ױניפו מ

םיסטעם. םװעט־עא• רעם גען
 נעםיהרט tw״t פארהאגרלונגען די

 פאספאגיע, רער פון אפים אין נעויאתן
םטרים. מע13 װעםט 66

גײ האט דובינםפי פרעזיחאט עשטימ

”t כיט פרבײט p אװערטיים utv 
 ארבייםסלאמ tmv• וײנען dp צאגנ

jmupvd pj’T און ’J די אין I , t m r 
tut עו  נמנזד דזשענעראצ פון פ<יצ ו

 אר־ פצינ tv סונצער ידאר1אי דדמר
 nv ov צײט. יוניאז טטע אח בײכמר

v ארבייםסצאזע נענען עוצה נרויםע 
 וחד פװערטיים, פרבייסען tv בריחנר

 את ארבײם אחן ארום נעהען »t רענר
tvmvvr הוגנעד פון tvvsttv וײ* םיט 

ת  גע־ ntru’p ?צײנע און פוץיען ע
 שװעםםער, און ברירער jtvt רענסט

oytt Dm tv די טיט היינם טרעםם 
 ־v• tvntp |pp ברידער ארנײםםצאמ

 םים ipppur דער אײך. םיט םירען
 2 חאם הײנם, מצאנם איהר װעצכען

 מצא־ tprup אײו ivp ער און עפען
 VO װײטאנען. !עצנע וי םיט נען

ט ביםען דעם D’nv ניט זשע נעמט חי  נ
 jnptJtv פיז טויצ חוגנארימז דעם פח

nv>Du«mv אמ נריחנר BtoDrtr• 
o אייך הערם און rt tv tv פת פפיצ 

 ־artאונ אין באאטטען העכםםען חנם
r באארד דז׳»אינט v  ttv״u גים wp| 

 אין וײני) dv צאנג •ttv ןאווערטײם
jn אי r ׳מפער tvjmvD ר צײדינע » 

tw’vl.

שער חשענעראל  נאגלער׳ם םענעח
ערפאלג גתיםען האט אפיל  — ברידער. ױניאן באםטאנער באגײםטערט דובינםקי עקטינג־פרעדדענם

רעד־ די גױישען יארק נױ פון אנטאניני און אםחר װײם-פרעזידענט
םען ארדים װיתען קלאומםאכער םאתאםעלטע—נער. חי קאםפם־וױלען. ג

 ארבײפ DJM'vvt'tvnv איהר אין
מ אויפ׳ן  ארױססך אויו אמ טיטי

$ צאפאצ פזן שעצי, בתדער טראטען
 גרזים סיט גערעדט האט אוז יארק, נױ

מן, tv נעווכט האט ער ב״פאצ.  טטדי
tv אינדוםםריע דער 1אי tpp נצויו pp■

 די t»' דאם את 1ױניא אײז !יםםירע!
אינטערגמשאנעצ. דער פון ױניאן

אר• אויך ה*ט דובינםפי נרודער
 D<4t אח באארד דמואינמ דעם רעםירט

 א צעחאם האט אנטאניגי פרעזידענם
tvutpptpp ^ p’vpbd ױ םיט סיםיננ 

נרירער. און upcoptup ש? י נ p י ר םא א
 וײבען ברידער ימיאן באםטאנער די

שאם־ Dpjnpv tptn פון באנײםטערט
םיטיננ.

 גאנ־ איזייאר טענ?רמוער דזש?נעראצ
 .נערעכטיג־ נוםער צ^טען אין האט לפר

 ױניאז־בריחנר אצע tv אפעצירט ?ײט״
 די אין ארבײטעז וואס מוועםט?ר, און

 םעצ־ יאצען ייי אז שעפער, פאנטראסטיננ
tPl ניט װעצעז זײ אויב ױניאז־אפים אין 

tpntpva אין װײדזשעם זײפרע בא^אהצט 
dpi אוים* גע-ולעהנצינער דער םון טאנ

ש די אאהצוננ. שאמט  צויט .tpj"t מ
 מניא). דער םיט אנריםפנם ןpטvpצ דעם

 ״*tt. די tt^nvvva tv טpציכטtרvפ
מן םאר ארבײטער די פון דז׳טעם  טעג וי

 dp האט באם האגטראסטינג דער אויב
געםאן. ניט

 tv פדאפט די uv'v האט ױניאן די
tpuutv רזשאנ?רם די tv dp .ביז טאן 

dv>v ס דסר חאט ^ אנ ש  Djpetmun ת
 ptv*> אײצגאסאנט באארד דזשאינט םון
n ױײ בא^חצטא כים םאר ג?צדסר> 

Dpm רפר אויןי veto פח tv Dipntp 
tnpvDtv דאצאר. טויזענר dp uptt גא־ 

 ipu tv D$nvvp3D'iv* ניט אצזא פוסט
'ttv d ם?צרען גצייך ואצ *יייג dv tut 

ימיאן. רpד

nptn נ?צעג?נהײם pרpצp.רט dp om 
 potd די tv ,tpt’ttPJO’rut זיר האט
 איז שע#?ר צ?ניטים? םיט ביזנ?ם טוט
 די אינחסטרי׳ג סוט אח ?צאו? דער

 נאך אבער פאחיכ?רט פ»רשט?נדינוננ
 נ?ברויכ?ז DPtt פירםע די tv ם?הר.

 דובינםסי בר. u׳’VPnm־«tV'ti’ יז1בצ
 djpvv•(־ tv 99 ?ר?צ?רע אויך האט
 גע־ jjnjnt optv^P ראב?פ׳ם םיערם פון

.ptv’ נױ 1אי מאכט
רט,pצpרp ײטסר11 האט דובינם?י בר.

סון ר?טצםאט רpצנרײכvרפp ד?ר דאם
••[ttvjptm םר• םיט םארהאנרצוע?! וי

 פרעױ־ װי נאכד?ם tPDtppnv• וײבען
djpu ?שוין האט ינגפר1שצ ivd Dvnpi* 
uvn־D>p מיט an־ - jdvd  ipvJpt

. jj םיט פארהאגדצתגמ די r n  •un 
p' jvbdvp •jpb נאפיהרם זיינען yturi* 

djptipib u חרך רען 'dpp דוביגספי 
גר?םצאו. ידענם1ר?8ם־”» אח

 נעםינם וו?צכ?ר ,ipunp>ip .tp«־
 אנ־ Ttv האט .vBm״v 1א' uv'v זיך

tpuvDpJ מ?ן1פפרהאנוצ me ?אנ־ פיצ 
un־tut ,dpotd p האט — האוי״ אין 
 מניאז די tv — .eivtP( ,תבינם? נר.

dpw פיחר?ן פירםאם ריאנ םיט אױך tp~ 
4םארחאנרצוננ? םאצגרייכ?

 םר. האט potd *un פון נאםסז איז
ruivjptm ,רשצסרט? tv די eptt potd 

pno*oצפ?ז un* 1אי װניאן *idkp dpi 
tv בארינטע׳ס רי ירנן1םםאביצי pv 

 די tpovwo’ut jut pnooruut דער
uwnreptto.*

הא־ איוענד, םיטװאך װאך פארינע
 אנג?־ פאבער פצאופ באםםאנ?ר די ב?ן

 נאסםאן, אין האצ צאריפער dpi פיצט
 הונד?רם םינןי ה?כעד ארײן נ?טט װאס

 אינמע־ נרױם םיט האבען און פערזאן,
 פין רעחגס רי tv oipnpttv זיך רעם

 אינטעי־ iputv םון Dtpi’tpis עפםיננ
 א;־ די פון dpipi די tv ttv נ?׳טאנאצ

 ipv:vj dpi *upinptt .ddpi חנרע
 באגיים־ יס1גר oenpnpi האט םיטיגנ
 מבינספי׳ם פרעזידענט עקט־מ טערוננ.

pipi נ?־ איב?רנערים?| םאצ אפט איו 
to tpivtt( שםװם א to| צאדיםם?נ־8א 

 םיט ויך tPDvn טאבער פ1פצא די טען,
dpi אינטערעם נרעםטען tv oipnpttv 
 תבינשז* ברװער dvh שיצר?רונג, דער
 ג?נ?ראצ tpovpצ םין tpnptpj האט

 דער ,p;m ttv יאר?, נױ אין םםרייק
 פצאלפ די װעצכ?ר םיט איב?רנ?בפנהײט

 ;tv ?אפוי dpi געם־הרם האנען םאנער
DJ'tPJ.

 הױאט־ האט אםריר, ידסנט1ר?8»ײפ־
 סון »שםאנד tp>ptt נעחנדם !?כציך
 באס־ אין װניאן דער iio ttv טרייד

ip tr t •tvo יערמאגם, האם tv די 
 םאנער פ1?צא .־• no צאמ באסטאנ?ר

ivp םא־ב?ם?וט נאר *in n א מרך pt• 
 Dptnpo t'D’tv האם פטריי?, נ?ראצ

 שטורם א אױםנעבראכען מאס־טיטיננ
באגײםטערמנ. פח

0”n־Djprtpie חאה אגטאניני V3• 
 אימאציע־ *tpi tv איםאציזניש תדם

iDopo ipj־ttv B't7 אין זיי הןם u;•

New RocheHe Prep. School
Opens DtDrnlton for Young Men • •nd WomenA MW student boarding plan Is offered to Ihoae ambitious yoaaff men and women W• wlsb ta persns elementary, klgh school or boslneM coorses.*tadent■ can go to business and ipend tbsir leisure Uae in n cultured social liwirsamsal, where wholesome food Is pvfvtded and library, lectures, music, :lilttks and other activities are open to oil. Tfco total txpeaaa for both mala• teoanco aad taltlon is bat per week.

New Rochelle Prep. School
1UMHIT1BT AND. HIGH SCHOOL _ DKPARTMDNT8

Boardftnaotnd̂  ̂ 11111̂ 
student housing plan ln^both day and **nukf ssastoas. Thorough preparation «tr all leading oollasres and aaiTtrslties.... ~TWO RUILDINUS

«8 M^WpOD^vETcM.^ion)

ם י א ו ל8ם ל « ש ז ר ע כ ר ן ט ש ע ג
un tpjptt p*vvdivd:*v* •יתיםי 

tun פאצ פאר׳ן tpp tvtpDnpetut )tv 
tvotpia |ps ניי אין Its d w  w r 

ip i ױניסי pole ooptt 3 .tun .םםרים 
DfttrB• 2148. טעצ.

 טארשאצ. צואיט פון םארצופט dpi נס*
 נרוי־ א נאר גיט איז טױט םארשאצ׳ם

ipo םאר סט1םארצ n אידען ttD ר?ר 
ipvtvt ,מ?צט im אידי־ די פאר אױך 

w ארבייגמר־םאס?ן -pit ,pp’ipdv pv 
ipo אתיפצר געח^פען האט םארשאצ 

tPDtp שסצאםצרײ «ח pv .םינסטערניש 
 1זײ tpptpipj pnnp םים ױצצצן םיר

 t'M 1910 האט Dipt ׳שםיםצ, ציכםינ?
tputops פאו un* רי םח באפרייאתנ 

 ttD tPovipDrv די pv ער.3סטא1פצא
 האט מיעשציכקיים |tc pv ארבייםש* די

tpapj dbqpppi *ip םװפט־שאפ־סיסטע־ 
 האט פערזענציכקייט אנדער קײן מען.
 סטאביצי־ tptצvהp> ,ip װי מ?הר, גיט

iptJtv jpiu ?פאר־ ד?ר מי אינמםםוי 
tPipuiD dp נאך שםארב?נ?ר,

 טויזענ־ צעחנדצינע די *unr jpd»d אין
איגטערנעשאנאצ *un סון םיםנציחור טצר

״• it• «1(«ל * )1 ז
jpw גרײט tprv tpc>pn tv אצ? פון 

 איו ip צצנר^־. pאצ pv jim שיכמען
un |to ipdvd *un tpnpj* אידישצר

 tv| ארבײטער prn»v די אריםסײט.
p'vpBDתםאכ?ר1סצא די צ pv |pwn 

 יפריכםינען1א אטת׳ן אן גצהאם איהס
 גע־ טאצ אײן ניס זײ האט ip טרייגד.

pv tpe»yn זײצרצ pv .c to rfe 
 םארשאצ, צואיס tpttpj ep איז 1910

DP)tPDVttV DVD DVtl־IPM1K DDV* 
 םיט צאגראן מאיר אתפארנפםציכ?ן

 םאנר די ttD צאיער dpi קאחן, ממרי
DiprrDPPD. מײ ער האם 1915 אין 

an* י נצחאצפעז אינ* די סצאױוםאמס־. י
 םאצ־ ארױםגעשיהם חאט םעתצשאנאצ

 םא מארמאל׳ס צו םעלענראםע גזננדע
.___:צת1<

נאר־ צייױס אינטצרנ^מאנאצ .די
אי־ םרויערט

 פון און<ייםם רעזולטאט דעם םיט *ופרידען נאגלער דזשערענעמ דזשענעראל
 חאבעז שעפער װעםעם יעניגע, די גו אפעלירט און צאחלונגען טעקס די

 דעם'תיאןספים, אין פאנד סםרײק פארץ טשעקם ױ געכראכט ניט נאך
tv םאן• נלײך עם זאלען זײ

oppd ip i Dm tvtpo ttt •no סוצ זײן 
ר האט נאנצ^• בחךער נא^וחצט. מ  א

tpiipii tv ipdpdpj זיך tv דער npDDPD 
 איהר יצםdip ניט נאך האט ovtt שי^

,tv® שנעציס־ ovtt dp ז*צ ױ tv מציכט,
 שנעצ?ר ovtt ip>vt ביזנ?ם dppd די כדי

ט ע ד י ^ pptt. מ די  רי ברויכם װני
די םיט *bvp tp־u»«tt dpi tv נ?צדער

VD •ipBpr DPttD די (id חמוםצאו
eeftn איתר tPovp5 tun tP3pi tv 
tv n שסױס  its RJtr oa'm dpi3־' 'ipo 

dpi to )pe3t$D*ivD o — טרײד אין r t 
bvt.

ע ט ם ר פון לי ע עי ען ש ב א ה ם א  װ
ט ל ה א צ א D ב jn ר מ ם

rvoam ױן1סצע n ttv•
463 PXm  PDP3U —

m סי  stspd 
26 D'tDO Pb31 Dent 

.tvonvm pv רייזנמן
-----------גחסיאײ 2372

»nerOm oun,
87 pd28 ddpu םטריט

a b a  D'vt<.*
264 ones PD3U ODpn 

a רײמ s t e.
600 t'jttpp pepo't —

»iv־bD, צ1ס i  nv״a o,
266 pass ddpu סטריט 
open שצאמ JP

tv tptnp> rtp ה«צפ?ן ipi יװיאן i

זײם איהר ttv tpotp tv dipivdpjd*iv »נטײpv ironpi 5 די
 באקלייחננם־ דייטשען פון עחרעדזי»ע םיעזױעלער א אויף כמכעד

און םאםערישלעד דער פאר ארבײםער דייםשע די דאנקם — פארבימד.
» » • a a  a y  ̂ b n  a m  m  *aASisB C ^ a a a a a L s a  | a  a a s o a o b a a s a s a  a a a o a s a m a  ^ a > ^ i  a ^  a ^ ״ ,. . .  דײטשען פון פרעזידענם דער פלעטעל, פרעױדענם — שםידע. םאראלער

 זאנט און באריכם פאר׳ן שלעזעגער׳ן כאדאגקם פאראיץ, באקלײדונגם
 *ptv קעםפער פראלעטארישע מןסםע די זיינעז ארבײםער אחײשע אז

וועלט. דער
tv ענ^מצאפצנצס ttv •tovp צנדציכצן 

ju שצעזיננער tv tPDP>P)DV tm dvh 
ipdjvdpipdjui כאריכם IPdvp) tpiptt 

aruttv3 Dsn ttv p***idd־D נעשיצדעדט 
Dipt udmp dpi י  tp»pt tPDDutovP י

v'»* *un tpsn omuan.) שצעײנמר 
esn דאן rum tv ױנ ריים׳מ*tv־

דפו  ave Dttt dp m* פאדזימרם, נוי
u נים צ»נ m־tv tp) יי tpemjtDVP 

a n  pv סצאיס pv דראס pnoeru'v 
pp*aev pv ליעלעז a n  a  nrampi

םארנאדנלנהיים.
pp* באריכט ׳•צעזיננער׳ם a  Dipt.

tPteuj'H iw Djprtrtv a n  ^ pdp$d
שצצזינ־ באראנהס נאסצי^עס־־פאראייז

*ח באריכט, זײן פאר גמר־ן esn מר  
IPP't שע די ד ארבייטצר יי  tv ju s t 
vuv npaepp pimvep^m• pddps די

4»>pit a n
e r v דד   Di'Dpt auupH r a n ta  
pn Durtmvo a  urn j r a e u i  pv

̂ , ; *׳ו],. . jp-ta. sHn

לא פון אפיס אץ 1929 טעמבער,6םע וטען4 דעם ׳שבת
םטױט וטע 4 איםט 231

9 ttD אױיגער npn pv 6 ביז פריח tv»״Dtpttv pv a
«:0ב*ל אייו׳ן ארוו^ ;עחעז מנדידאפלן פןלגעניע די

:טשערמאן םאר
ipvrtpo לו»יס אראאװיץ םײער

* טענעחשער־םעלדעםעד םאו
* ח«לןי יז«״ל*ב •__

סןארד: עזעמטװו דער צו דעלענאטען
•יולאקאװ רח^ג םייול מייםיו בייתר יויליים

•!flte •סקי לי לואים בילבאר אאיס
םעל«זםין pn*n לענוין חײםין גײקיו יי•

WHnijrmvut לעוחנג«ת»ל םןריס בעלסאו »ב.

יוגיאן וואירקערס גארמענס צײדיס סינס
 םארימ חאט מצעויגגער ברוחנר

 פון חוייט־שטאדט די .נאזוכמ וואך
 גע־ חורט איז און מדלין״ דייט׳יצאנד,

 באסציײ דײטטען גיים נווסט *ו וחח
 חאם פארבאנד דער פארבאנד. דוגגס
 אן טאלטעטטידטנט *■לאדמפיץ לכגוד

dp ixM ניי עחחמ־סיטינג, e ̂גען  זי
man די v*m m סא״

 אבראגתר וײן, •רײמד, דאיןיםסימ
w חמב טח ודטיא u e v 0. 99 *W f MM ŝ •

ytu frn  a m  *a sen aat'tpW- 
n ננראנגט זזיים w n  n •מנײחנר 

nru nw am»mv ̂ב?צען  tpv״v נ
*vs npe'aa v a a r n n w  ns

v Dtptppj mpt tv'u* onpprvtt נארםענם ציחײס  bovrpruRM'v n
L |  t i  ^  o  a  a a o f t la A iS A h m d la ln  e a a l d i  a s a a i a  ^ a a ^ e a a a m  C .  sasas am mגענעראד־ דרעסםמכער םשילדרען דער פאר אםים קאםפײן םפעשעל 

 חארץ סאמ אץ זיד מפינזנן ומתןוואםערס קאסייק די סאםיםע. םמוײײק
ײ צענטער <ארסענט דעם םון

ם ד ע ר שו ט ס ע פ אנו ־ Dim מ  די
ען ט נ ס א ר ט ש א ען כ ר א װ ע  ג

ר א ען ס ד י י ץ שנ לי ס א מן א ל ה
ymQrtf)

17 .it 66 /ts$p  Srntoםי m s• 
poi7 ddpu 18 prt jo •םסריט 

•do peas Dope 161 jm sp 
Jto pd9S ddpu 242 jn vp pPmvp 

nso pv eopn׳ )4 970 a s  peas .u 
•s o  24 a  27 ,epposa pv aoovp 

a ציװיי s  pd40 a  286 ,a$ppn ttv 
BD peas a זייס׳ס־ם  288 a o » l tui. 

v tra סצאיק a s  pd38 .tt 330 ^vp 
a ביצם מעצ o  26 .« 26 ,*P *mvp 

a s  40 .U 264 ,PPM• pv tVDMDP 
a s  PS8 680 .nvDOSP pv I'W J'Ut 
jmp psS 674 ,aPnivo )tv a w. 
a o  aaso a  26 t Jp» pv ppnm

יוועס^ נ w ביידאר, •ון י imm 1ניודםי«גליתר און
ejm te tie •ד m e קיל •ון ומרגין^ M ר*ו- נעװיתמנם זײן*•

ייגדוםסזריע. דרעם י״ילחמ חני »*ן סםי־״ק איאל9* קוטינחמ can 1ב»וײואג
גזיל ךי ̂סען איז מני^ן ימירקערס ugnmu לי״ויים וויגטערנןף̂י  *ו עננזשל

 און ,rneײנדוס אאילח־ימ דעוי א»ן ירבײמן מאס •רגייימי די ^מיגמיחנן
tAmwnw י »ויר ײנדוארין די sen uyonsw אתיבעדעז זאל• tm r 

ufi• ^* יגןן ijywris אן םאנןן ולו 1 •רגי
ijn לאיינג »m *  ft אי9**3ווי pn וײן םוו ייטױסיײע ררעס פײלמן יאר:
 tpiptt ! םארניכמעט tvtto tpmunpa •smitptte ttv avpsapttD די

im e tv w  v arum no a e »ans a s p
'J H

ל שי ס עןררם ע ד ר ד ע כ א אן ם י. װ. נ. ל. א. 9ו לאה» ױני
סטריט. pel6 ddpu s .*הױפם־אםים

jmj םםרײס xo po36 .up •tur peat 621 a*wssitpn»n ap p a ces

p• enpt* npTpnpevD a n  ,tt npDpni
Dipt ,aOm sjpt'te •ua n ױניאן די 

Dipt די פון a n  ipdipvd םםרייפש־ רי 
e m  a n  pv די 4טטריײ פת pout 

brtvo«״eve (ptn P• « » ”*uu p



3 יזניאן מאכער סעספעל דער אץ

%׳

ץ, ה מון ב ד. ח מ דזי מ מ
i n װאס מיטינג, ?אחאא אעצטער 

 פון טעז7 דעם געװארען אפגעזןאלטען ן»*ו
o n ,אױסעמע־ »ן געװען איז מאגפט 

i װעחנאיכער. n גוט געװען איז מיטינג 
 ?יעען וועאכע פראגען די און גאזוכט

 דיסקוטיהנן צום ־געװאחמ אױפגצגוכמז
 געװא• באחאגדעאט אינטעלמענט ?ײנען

m. פױט i n פרא־ איין פון אױסגאחם 
 סאםענט א״ז אױןי 1גא חאט װעלכע מ,

o פון גאננ גאטיראיכען דעם געשטערט n 
 גע* װי אננעכאמען אלעס איז סיטינג,
חעריג.
 אונזער אין פראנע אובײםסאאזע די

 אנגע־ זעחר א איצם איז וועאכע אאקאא, י
 מיט־ אונזערע םון פיאע וױיא ותחטאגםע,

 זײ װײא ארבײט הײן גיט האבען ואיחןר
ט וזאבצן  ארביײ צו װאו ^עיער קײן ד

 געװאיעז. ארוכינערעדט ברײט איז םען, י
 אױסגעדריקט האט מיטיננ לא?אל דעד
o n שגיידעױישעפער, אאע צו םאראאנג 
 שאפ־טשעו־צייט, אונזערע צו ספעציעא און
 און מוסטע דאס טאן זעהן זאלען ?ײ

 םון מיטגאידעד ארבײטער, ארױפנעמען
 mvr די ארבייט. דער צו לאקאל, *ונזעד

 נעװארעז באאױפטראנט אויך זײנען «ער
 דארט אוחדטײם קײן ארבײטען צו גיט
מאשינעז. אעערע שטעהען עס װאו

 *נייחנר־ אונזערע דאס האפען, םיר
i w r און ערנםט, נעמען דאס וועאען 

 שאי־ די זיגען איז מיר האבען ספעציעל
נמתראײט.

 אײביגע די האט אױס, זעהט עס וױ
i איבער דיסמוסיע n ארבײטסאאזיגקײט 

pat געוױסע א גמהאט אאקאא אוג^ןר 
 געאוג״ איז םיר װײא דערםאר וױרקונג,

 צו ♦פניידער אוגזזןרע םון עטאיכע ג?ן
ארבײט. םיט גאזאמען

 און ײײטער, אזױ אן נעהט בריחןר!
 וחגניגער פיא חאבען זיכער וועאען סיר

ארב״טסלאזע.
i װאס פדאמ, צוױיטע די n אאקאא 

 די געװען איז אױפגמנוםען, האט נדםימ
 זאא וחנד :בעםעד אדער סעם»עא־םראגע,

 מגיײ די — שעמפעאס די •ארםערטיגען
 אדער ,3 אאקאא םון מיטגאידער די דער, :

אירײטארס. זײ
 האט אומצופר״דענחײט עטארסע א

 אונ־ בײ סיטגאידער די צװימען גצחעד״עט
 דיסקר איז םראנע די װען מיטיננ זער

 סעמפעא־מו־ אונזערע געװארען. םײט
ר  מאכען םיז ארבײט די דאם םיוזאען, מ

 פון פארכאפם זײ בײ װעדט סעםסעאם די
 סעכד אונזערע אפערײטארם. בײרער ר

 *■רײטאר דער דאס פיהאען, מאכער •עא
 דער זײ.. מיט רעכענען גארניט זיך װיא .

 זײן דאס װיסען, גיט נאר וױא *•ערייםאר
 פון טײא א איז סעםיעא־מאכער גתדער
 און יתיאן, חאאוקמאכצר גרױסער אונזצד

 אויך איז מאכער, סעם*עא דעד #ער דאס
אעבען. א מאכען צו גארמכטיגט

 געװארען אױסנדריקט אויך איז עס
 גרויסער אזא דאס באדױעחןן, מטארשער

 וױא אדער ניט סע\ 2 אאקאא וױ אאמאא
 אויוי אוז אײנםאוס pn אויסאיבצן נים
 כאאס דעם ?tfjror*• כמגייד ודימ מי

o צווימצן חעחפם װאס n סא־ סעםיעא 
ר  אאקאא אזא אמרײםארם. די און מ
 געסענט זיכער וואאט םאכט pn סיט

o זועאפען n ,עס װען סעםמא־םאמר 
 עס דערצו. װיאען דעד געזחנן גאר װאאם

 חאם־ n געװארען אויססעדריקט אױך איו
מ ר וועט 2 אאת*א דאס #נו מ  םאר- זיד זי

 קור״ po »ח פראנע דער איבער טואכטצז
 א 2 אאיןאא פיז חעדען כדד וחנאען צען

n כנונע באשאום וימםינען n סעםיעא־ 
פראנע•
 חאבעז בריחנר, פראנען, צוױי די אט

r םחנן i w w  o n? אתזער בײ 
^ צאסאא _ םי םי

אאמוא־ צווײםעז א מיר רופען א*צט
o 28 אױא < n  j wסעיטעכד טען 

 סע25 איםם 130 אפיט^ אתתר אין
ײמד 1 סוגסס *ויןי ם, נאכםי״ אז

ײה םאר איז צם ר, » ^  איבערינ בו
 v* צאקאא־סיםיננ ימדער דאס
i בײ n r מ אאטאא סי איז סי

m]

‘*י ד׳

 חײלינער אייער איצם איז עס
 טר יוגימ די א«וחי«ען חוב

וואם *עיער׳ ןױ יד דינגתגעז

ת נענעזיאד ׳ן קי ײק:. ס«־

 דיסיווטירען. «ום «ונעכיען8»ױ װ<וס דא
«i?*b ס־י• אוױי *ױנעדדערםאגטע די 

נע^ייזט. *יננ»נ*ען ניט נ»ך ז״נען נען
o וױיען, מיר ir אונזעיע טיע ‘‘tf• 

 נאזוכט. נוט זיין זארען םיטיננעז הט?ע
 אינטערעפטנ• «אץ ,tvrjiw מעחר *ואס
םיטיננ. רער m סער

או 1<ע*םז די אין  זיד ה*ט װטנזוז •
 אונ־ אין כאאס נעוױםער א אנטװיקעאט

 מיר װעאכע אינעו ׳שגיידער״שעיער, זערע
 הודענ־ מןם ביי *וזאמענרעדען זיר דוזען

 פון איז פראנע ד• סיטינג. יאקאא דען
 דוזען םיר און כאראזטער עמםטען אן
םע. סאסען און אױשנעמען ןי  בא^י

 ׳•;■עטער. ניט און )יייט די א*ז איצט
 אר;אנ:עז8 װייט *ו זיי) װעט יטיעטער

 שארכאיען קאנעז״ ניט וועאען םיר און
ארלירען.6 װעאען נאר װאס דאש

 דאס ברידעי, אייך, סארזינער איר
 א־וזד און וױכטינע א זעד,ר איז פראגע די

 ־8אױ דאס לאסאא״טיט־ננ ביים זייז סוזט
 נעקודעז :׳ט נאך א־ז צייט די צונממען.

 די אין רעדען דעם װענען זאצען מיר אז
 ,נערעכט־נקייט״. דער םון ׳פ*אאטען

 אװים־ ניט װעט ברידער, איהר, אוינ
 אאקאא אייער צו אינטערעם ס״ן װ״זען

 ײעאעז לאקאא־םיטיננעז, אייערע צו און
 אל־ טאן. צו דאס נעצװאוננען זיין טיר
 צום קוכיע; צו ניט סאמעסט ברידער, זא,

 זייז וועם װאם םיטיג;, <אקאצ נעקסטען
 אונ־ אין םע«טעטבער, טען28 דעם •טבת,

יס.8א זער
״א־ באקאנט אױך א*יך דא וױא איך

 ארסמע־דאח םיז •עאצ דער דאס כען,
 א. נרודער ׳טאי־םטערטאז, זײן האט

 ער״.׳;־: א ט־ט »רעזע:טידט •ןװאנעד,
 קייז- דאט ייך, פאדיצטעהט עס רעידיא.

 ׳טאעב־ פאר ניט מעז פארדינט ירעתנט
 אי־ און נוטער פאר נאר ארבייט, םער

«s די פא־ ארנײט בערנענעבענער r ■א־ 
בייםער.
 אױסנעדריקט װירקאיך איז דאס און

ײ ;עזוארען  או־ב־עך cjn pc סיטיננ א ג
 •טאפ־ זייער ווענען ׳שא■ דערםאנםען
 ארבײטעד, *טא* נאנצער דער ם׳טערםאן.

p איהם האט אוים;אהם, אהן ^ r ע־; 
 :ע־ אויםנעדר־קט אױך איז עס אויבט.
 ׳שײא־ ברודער דאס װאוניצ, דער װארעז

 ר*1-1ט״ סארבא״בעז טאא אאע זאא נער
 צו צוםלירעז זײנען זיי *טא■. םון םאז.

 '5א יאהד, יעדען ■רעזענט א איהם נענען
 אזוי שאי־ט׳טעידאן באייבען זאא עיד

 באיי־ צו בא־שעדט ;אר איז זיי ווי אאננ
 אכד ביי ארבײטען און האאוקםאכער גען

םםערדאם.
טניידער״שעיער, אנדערע די זאאען

 נעדען זיך שא»־טשעראייט, די אויד װי
 בר־דער־ און אײ;ינהייט םון םוםטער »

 יטאפ *דערפא:טע;1אויבע חןם pc איכתײם
םאט. זייער און

אונ־ דעדטאנען א־ו װיא אמאא :אך
 בא־ פארנעםען צו נים מיטנאידער זערע

 די דױם. איז ׳צואדעז זייערע צאהאען
 יטוין איז םיזאז דער קורצע, א איז צייט

 איצם וועם איהר אויב אוז אריבער, כםעט
 דיום אין ׳צואדען א״ערע באצ*האען גיט

 הזד ניט זיכער מאעםער דאם איזזר וועם
 אוז צוםיא אנזאםאעז ותם איוזר נצן.
dp ׳צווער זיין נאכדעס אייך פאר וועם 
tv .סענם אאייז איהר אוינ באצאהאען 

 באצאהאזח אםים ײיז אחנםערסוםען ניט
ט  א אדער עאי־ם׳טערמאן אייער ראם נ'

 און ׳טא*, אייער םון ארנײסער צװײםען
ר דאם וועאעז זײ מ טאן. זי

 איצם <וײא ברידער, צו, זיך אײאם
ציים. די איז

םיפ פעהפליד»ז נעמחלפ װערם םעסס סרױיס
צווױדמחײס

)o^r 1 זײפ ןןן( •
 סא:ס, און אעוי בעדז״טסמין

106.00 — סטריט טע26 װזנסס 38
 #בעסט און סײפערט

41.60 — סטריט טע36 װעסט 268
אאססי, אאעסס

152.70------------בראדװײ איסט 6
סעראין, און מינטצער

74.30 ------: — בדאדוױי איסט 65 •
 לא., קאאוק קוױנס

92.20 ברוקאין, סט., טע38 — 1255
 טעסענהאוז, און יטײז

 137.00 ברוחאיז, סט., טע39 —1449
9קאט״ און באום

197.80 -----------עװענױ אבטע 520
 איגק., ל,א., קאוט װעאביאט

 121.60 — סטריט טע25 װעסט 28
 בראדערס, און רודין סעמועא
310.80 — סטריט טע37 װעסט 265

איגח., אטסטערדאם,
1437.20 --------,עגױ1ע זיבעטע 498

האוז, קאוט בעדנארד׳ם
62.00 ---------עװעגױ אכטע 520

 סעינער, און דזיטײקאבסאן
 294.80 — סטריט טע35 װעסט 225
קא., פראנקעז פעאה

193.76 — סטריט טע38 װעסט 270 \
 קא., קראוק װאאמ

 96.40 — סטריט טע36 װעסט 342
 סא., .קאוט וױ. און ס/ עם,

140.20 — סטריט טע38 װעסט 330
סא., קאןט װיאאו

 $0.188 — סטריט טע37 װעסט 308
 אי:ה., סאנס, און וראואס

 238.00 —בראדװײ 1385 דדטייחאב,
״לא. יןאאוק געיט

125.68 -----------עווענױ אבטע 545
אאסקא, אוז מװארץ אאבעא,
463.40 --------עװעגױ זיבעטע 550

 דיסהאוױטץ, אוז האכמאז
 121.40 — סטריט טע25 וועסט 41

טארינא, אוז ^ערעדער אאטהאאץ,
199.20 -----------עוועגױ אכםע 535

r n. ׳לא. קינדעס
319.00---------------בראדוױי 1385
 #קא. קאוט גױרא טאריס
 127.40 — סטריט טע39 װעסט 260

לא., קאאול סאםי
840.80 --------עװענױ זיבעםע 500

 יפנײדער, אוז אצופער
 307.60 — סטריט םע38 וועסט 307

קא., נעפא־אופיא
127.40 ---------עדוענױ זיבעטע 500
 לארײאן, אנן קאחען
 118.00 — סטדיט טע23 װעסט 240
אאנוס, און קיאס
 128.60 — סטריט םע24 װעסט 19

 דז״פײסאבסאן, איז בראוס
 310.00 — סטריט טע39 וועסט 230
״קא. קאאוס בעהער
192.00 -----------עװענ'ו אכטע 535

 שאכנאוױטץ, און באאו
 249.00 — סטריט טע35 װעסט 370

מןקער, און שיאמאז א.
470.08 ---------------בראדװײ 1385

מאגידאו*, און וױינ?ןםײז
 137.60 — סטריט טע38 װעסט 330 ;

 קא., ?אוט מענךזמער
 128.80 — סםריט םע38 װעסט 306

א., און ס. װ.
 138.40 — םטריט טע24 וועםט 147

 . סא., קאאול בי. עס.
148.40 — סטריט טע22 וועםט 126

m עקס־לאיןס? איז
 #ת ערימדוננעז וױטינםמע די «ון אײנע איז epw»Bp« ׳
 נײיאקאלאד־קמדי. א איז דאם וױסענ״אפם. סעדימײיער דער

 ns ■י«ץ דעם פאתעחםם און םאנען חןם חונויירט װעיבעס
ער. כי«ןר-ז«לץ, קמםםאי־^, מרנ  יאקחמ כי«װ-וו*םער. ח

 ו*ד םילע נאך און •יילען. נעפארבםע *דער ממקערטע •יוחיער.
 נ»ן יעדער וועלכע אפפיהדכדםלעץ םאדישע אדם יערע
מי [.ypinviQ זיד יידענען קי» ^דער •

f חדד ®שאקאלסד איז זןקס־דאקם it .ך  •m 93 09 חו
P«wr 9אל נעגעו מאירייר ייז געיאסעז וױרקם און םעם זית 
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 בראדערס פאאסטער
 267.40 — םטריט טע24 װעסט 119
װאראואפסקי, און הערץ

129.20-----------עװענױ אכטע 553
נערמענװאאד, א.

 183.20 — םטריט טע39 װעםם 270
 מויײבעו/ און גאאנץ

 302.20 — סטרים טע35 װעסט 225
רובין. און גאאסבערג

 282.70 — סטריט טע37 װעסט 265
• גראס־אואםאז,

190.80 -----------עװעגױ אכטע 519
קאראינססי, און רובינמטײן

 97.20 — סטריט טע26 וועסט 151
קא., סוט און קאאוק איכעא

 163.80 — צןטרים טע38 װעסט 306
אאטסאז, און האופטסאז

 138.40 — סטריט טע38 װעסט 242
הייט, און הײט

 270.90 — סטדיט טע38 װעסט 230
 דז״טײלאבס, און דז״פײקאבס

 262.40 — עסטריט ט38 װעסט 626
 סאנס, און פוגט חייכיאן
 194.80 — סטי־יט טע35 װעסט 253

סא., לאאוק טראי
 286.80 — סטריט טע40 װעסט 265

 דרעםנער, און װאאדמאז
 278.40 — םםריט טע37 װעסט 265

 באוזעא, און שװארצרײך
 145.80 — סטריט טע40 װעסט 264

נעבעא, כי.
 185.30 — סםריט טע40 װעסט 264

דדטאפע, און רײבסאן
134^0---------עװעגױ זיבעטע 282

4סא און ;אאדפארב דדפ.
 114.80 — סמריט טע38 וועסם 252

״לא. לאאוק ױטםעיד
400.00 ---------עעװגױ זיבעטע 500

̂  רובםאז. גאבריעא
 . 94.60 — סטדיט םע39 װעסט 250

 סא., נארמענם װעחסאער
 131.40 — סםריט טע38 װעסט 370
:אאדענבערג, און קעגזער
146.80 -----------עותנמ אכטע 520
קאאוה, סאיבא
 136.90 — סטדיט טע38 װעסט 307
דזישאזעו*, און גיטאער
296.00 ---------עוועגױ זיבעםע 500
״ סאאוק. עקראז
 127.40 — סםרים טע24 וועס£ 30
בראדערס, םריד

457.20 -----------עװענױ אכטע 520
אװען, און נאאדץ
 131.80 — סטריט טע26 װעסם 253

האואװיטץ, און גאאדבערנ
 139.10 — סטריט טע38 װעסט 525

דרײםוס, ה. אירא
 204.81 — סטרים םע37 װעט 265

וױינער, און רײנהארדם
 124.50 — סטריט מע22 ות׳םט 40

 זײפזאזעף, און עערער
 224.25 — סטרים טע25 װעסט 28

יאקאניס, איז פיאעני
132.60 --------בראדװײ װעסט 552

סעעצ־איה
8-------— עווענױ אכטע 635 5 3 6

םינק, און אײבאוױטץ
24230-----------עווענױ אכטע 575
קא., און גערסטען אואיס

254.12 ---------עווענױ זיבעטע 498
 איזראעאסאז, און איװײ ארעד&טייה

 145.00 — סטריט טע39 וועסט 280
; ? ~ * פרידמאן, און גרינבערנ

18570--------־־־ך עוועגױ אכטע 520
ס, רובינסאן ^ א ר  ב

 200.40 — סםריט טע27 װעסט 109
ס, םעאענבאום ^י א ר  נ

 260.50 — סםריט מע27 וועסם 208
 ד,5אצעװא *ך\ סםערצער

7730 — םםריט טע40 וועסט 264

עמבראידעױ שטיצט 2 לאתאל
דאלאר aoo מיט .םטרײסער

׳ .

 M ערשינען איז אווענט דינםטאנ
 סטר״ימר עםבראידזןרי די פון סאסיטע

 1*ײ 2 אאפאד פון עסזעקוםױוע דער פאר
מ םינאנציעאע םאראאננם האבען טטי  ׳

ססרייימד. «םבראידערי די פאר
 2 אאהאא פון באארד עהזעיזוםײו די

 ב««אאנאז נאייך דיססוםיעם אהן האט
 ל•9י 300 םים סםריאמר די שטימון צו

 אאפאאי.*! «ר׳»טער רער איז 2 יאהאא
 האם וואס אינס^נמ^צאנאא דער
ז רי •אר רייפ־ה<6%ם מ

;Jh*
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1 1

 •רע־ עקטינג דער דובינסס/ ברודער
 חאט אינםעמע׳פאנ*א, דער םון זידענט

א^אז, באזוכט איצט יןב  טאראנטא ס
 זיר ער געםינט איצט .‘םאנטרעאי און
 וועט־ער דארט םון און סציװצאנד אין

 די איז טור זײן ^טילאגא. הײן םאהרען
 אינטערנע^זאנאצ דער םון אינטערעסען

פיאכט ער האט  םון װאונמ דעם אויט נ̂־
 דדטענע־ דער םון באראטונג צעצטער רער
 בא־ האט וועצכע באארד, עקזעסוטיװ ראצ

 אמאני־ םיאע אויטאריזירען צו שצאםען
 רוםען צו פאצ נויטיגען אין זאציעס,
 ברודער אינדוסטריע. דער אין סטרײהס
 דער טיט צוזאםענהאנג אין איז דוביגםסי
 געםינעז עס וועצכער אין אאגע ערנסטער

 םיצע אק דרעסטאכער און הלאוק יד זיך
 זאגען, צו אזוי ארױסגעםאהרען, שטעדט

 װעאכעז אינםארמאציאנס־טור, אן יףאו
 םאר אוי־סגענוצט גאײכצײטיג האט ער

 צװע־ ארגאניזאציאנס און •ראפאגאנדע
 וחןגען גע׳טריבען שויז האבען םיר סען.
 גע־ האט באזוך זײן װאס ערםאאג, תם
 מאנטרעאצ. אין און באסטאז אין האט
 באזוך דובינסקי׳ס האט טאראנטא אין

 אינטער־ דער םון פארשטעהער חגר אלס
 בא־ זעצבע די ארויסנערוםען נ.עשא:אא

 ׳פטעדט. אנדעחנ די אין װאס נײםטערונג
 טאראנטא סוז קיר^״נער וױיס־פרעזידענט

 דובינסהי׳ם ברודער ײענעז •ײיז י« -י•
:הצשון בזה באזוך

 טאראגטא אין באזון־ גסזי׳ס ״.,צ
 ערםאצג גרעיסערער א סך א געװען איז
 םארשטע־ געהענט זיך עס האט מעז װי

 בא־ ארויסגערוםען האט באזון זײן צען.
 די צװישען האםנונג און גײסטערוננ

 ער חאט אװענד מיטװאך הצאוקסאכער.
 דזמאינט מיט׳ז מיטיננ א אפנעהאאטעז

 עקזעסוםיװם. צאסאצ די מיט און באארד
 גע- םארהאנדעצט איז טיטינג דיזען אױף

 געגעראצ א רוטען װעגען םראגע די װארען
 »ונז האט ער און טאראנטא אק סטרײק

 פצענער אויסצוארבײטען אינסטרואירט
 דא־ םיטיגג םאם דער סטרײל. םאר׳ן

 ריזיגער א געווען איז אװענד נערשטאנ
 ,נעווען אנװעזענד זײנען עס ערפאאנ,
 פערזאן. :זינדערט נײן און אכט צוױישען
 אזן קאי״ן צו געײעז חאצ דער איז צײחןר

 אחוץ צוריל. נעדזן נעמוזט האבען םיאע
 וױיס־ געחןדט אױך •האט דובינסקי׳ז
 ווען םאצ יעדעס ארן ליריטנער פרעזידענט

 געװא־ דערמאנט איז סטרײס װארט דער
 א אויסגעבראכען האצ אין האט רען

 חבינסקי באגײסטערוננ. םון שטוים
 גע־ רעדע אינטערעסאנסער אן אין האט

 יארה גױ אין פאסירונגען די שאידערט
 סטרײק גענעראצ אעצטעז דעם װעהרענד

 אינטער־ די אז םארשפראכעז, האט און
 זעצבע די טאן צו נרײט אי?> ;עשאגאא

 םארשירע־ pn טאראנטא. איז ארבײט
 דער סיט נעװארען אויפנענומען איז כען

באנייםטערונג. גרעסטער
 די נעװעקט האט באזוך ״דובינסקי׳ס

 ױניאן״צעבען. נײעם א צו קאאוקכיאמגר
o איבערגעצאזם ער האט איבעראא n 
ם׳ן pn און אײנדלוס בעסטען אוי ^ ע  ר

 טאנ םון געשירעך דער איז םאס־םיטינג
 רעזוצ־ די ארבײטער־סריי^ן. אאע אין

 ציײ pw ווערען באזוך ךײ\ םון םאטעז
 און דרעס־םאכער און סאאוק פיאע טי^
 ארײן מוין קוםען שעיער אײנצעצנע אויו
ט אצס ױניאן דער אין א ט צ pn םון ^ו

סטימואירוננס־ארבײט.
 ארגאגיזײ צו אן מיר םאנגען ״איצט

in חאבען םיר םאמנר. דרעס די pw 
 חאנצן םיר און םיםיגנןע עטציכע נעהאם

 pn וחנצען מיר אז חאמען, צו כטn א
 כאראקטעריסםישע דאם .ערפאאגרײך.

ײ  רסאנס־חד אצע װאס דאם, איז תרנ
 די בױען איצט אתז חעאסען ויעצמנ כער,

 תװעזענע זיעען #ױניאן יתס״םאמר
 קאםוניס־ עגער1נצוחנ דער םון םעםכערס

ױניאן׳/ דחנס־םאמנר טישער
ווענ גרום.פצן מכעםקי^

 גוט אזױ נעותן איו חבמ&^ כרודער
 אײנ״ זיעע איבערצונעבען ■ערזעגליד אונז

 וחנצכע שנמדט די ®ון גחס • און ײיקמ
 סון צר איז איצט ביז כאזוכנג האט ער

 באס• אח צזפריחמ. וױ כמוור סור !ית
 און סײךער די זײנען *ר, זאגם סאז,

 אתאניזא• אן סיט ביוי pw מוחנסםער
r̂ואם■י  וחנצמנד סטױיא א פאר pױאגס

i טס םײטננ pn לױט וחנם m\ אויט־ 
 חאם םאנגמאצ pm ווצחנן. מנסיחמ

 אי| אראצחנאאקא די כאקמתו דוכינסקי
m ,מצמ איגײסעד־איגסמיאחמצט> 

 איחם האכזנן
\ אתאני

 קע־ אין טור דוכינסקי׳ס כרודער
 שטעדט. אנדערע 1אי און נעדע

 —אנדזשעלעס. לאס און שיקאגא
ױכילעאום. קלױולאנדער

 האס — ^יעהליר, זײגעז דארט דינגונגען
 באלעכאטים די — דערצעהלט. דוכינסקי

 איז עס װאס םאקט, דעם אויס נוצען
 זויגעך און ױניאן קײן םאראן ניט דארט
 שענדליכ־ דעם אויוי ארבײטער די אױס
 ױניאן א םאר באדעז דער אוםן־. סטען

 װעט עס איז גוטער זעהר א איצט איז
 ארגא־ 1א װערען געשאםען זיכער דארט

 אױןי םארזיכערט. ער האט — ניזאציע,
 בע־ םיל ניט לאגצ די איז טאראנטא אין

 ניט אבװאהל םאנטרעא^ אין װי םער
 מיטינגען די דאו־־ט*. װי שלעכט אזױ
 מאס־״ דער און ױניאז־אינסטיטוציעס םיט

 אןיך און ערפאלג אן געװען זײנען םיטיננ
 מוזען אינטערנעשאנאל די װעט דארט

 גע״ חאט דובינסקי סטרײש. ׳א םיחרען
 רײןי זײנען שטעדט אילע די אז זאגט,

 אז אח ױניאן־ארגאניזאציעיס גוטע םאר
inדזשענע־ דער פון מיטיגג נעקםטער ־ 
 זיכער װעט באארד עסזעלוטיװ ראא

 דאזיגע די אין ארגאנײזערס ארױסשיקען
שטעדט.

^ זיך געםינט איצט רו  דובינםסי ב
 אדרע־ דארט האט ער קצױוצאנד. אין

 דארט װעם ער און מאס־מיטינג א סירט
 סליװלענ־ די טעג. עטליכע םארבלײבען

 דרײסיגיי איהר איצט םײערט ױניאן דער
 װעט דובינסקי און ױבילעאום, יאהריגמן

 און באראף ברוױער מיט צוזאמען דארט
 איגטער״ די פארטרעטען נינםא ברודער

 ױגיאךױם־ הליװאענדער בײם נעשאגאל
טוכ.

קלױולאנד. אין עפשטײן אנא
 דער םון ױם״טוכ ־יאהריגען30 צום

 אינטער־ די איר האט ױניאן קצױוצענחס־י
 בעם״ און שעהנסטע די געשיסט נעשאנאא

 ברידער קליװאענדער די װאס םתנה, טע
 ערװארטען. געקעגט האבען שװעסטער און
 די געשיקט זײ האט אינטערנעשאנאל די

 — גארטען איהר פון בלום שעהנםטע
 באקאנטע א עפשטײן, אנא שוחוסטער

 אלס ױניאךטוערין, אינטעליגענטע און
 דרעס־ דארטיגער דער םאר ארגאנײזערין

 א איז *פשטײן מיס ױניאן. םאכער
 ױניאן דרעס־אאכער דמר פון מעםבער

 חליװצאנד אין שוין האט און 22 לאקאל
 דער םאר ארכײט ארגאניזאציאנס געטאן

אינטערנעשאנאצ.
 קאױולענ״ די דאס ?ימנר, זײנען םיר

i n עפשטײן שװעסטער אין װעט ױניאן 
 װעט װעלכע קראםט, װיכטיגע א געםינען

 די אין געוױנס נרויסער א זײן זײ םאר
 w פאר צײטען װיכםיגע איצטיגע

 םטרײק גענעראל א םון םארבארײטונג
 דרעס־ און קלאוק רnליװאענp חנר אין

אינדוסטריע.

 םען מוז דערגרײכען צו דאם און שען,
ױניאן. א חאבעז
 אז צײט, אויך אבער שוין איז עס

 זאאען מאנופעקטשורערס היגע אוגזערע
 איז אינדוסטריע׳װאס אן אז פארשטעהן,
 פאר נאר זיך זארגט װאס אײגזײטיג,

o n פראםיטען די םאר און װאױאזײן 
 זײן גיט לאגג הען באלעבאטים, די םון

 קענען אומגעריכט גאגץ װײא עױםאלגרײך,
 ברענגען תענען װאס אוגרוהען אויסברעכען

 איג־ אן רעזואטאטען. שעדאיכע גאנץ צו
 װען ערפאאגרײך זײן נאר העז רוסטריע

 אין ארבײטען װעאכע ארבײטער, די אויך
 זײנען רײכער, איהרי מאכען און איהר

 אנשטענדיגען אן מאכען און צוםרידען
אעבען.

 ער־ ׳טען24 דעם מאנטאג, נעקסטען
 פערזאן דער אין גאסט א סיר װארטען

 דױ דײװיד פױיגזידענט עסטינג דעם םון
 רײהע א אראנזשירט װערט דא בינססי.

 װעט דובינססי ברודער װעאכע סיטינגען,
 דא זיך װעט דובינסקי ברודער באזוכען.

 םראמײ היגע עטאיכע מיט טרעםען אויך
 װעצען װעאכע פערזענאיכקײטען, נענטע

 ארגא־ איצטיגען דעם אין העאםען אונז
ניזאציאנס־קאםפײן.

שיקאגא סוץ בױה
כיאלים םארים םוז י:
 פא»ט באארד דזשאינט ^יהאנא׳ר די

 גיכד די אתפניזירען צו יואםפײן א אן
̂ירטע  דיזער ארבײםער. ־ ררעם ארנאני

 • ביי נעיואחנן נעמאכט איז ם1בא׳»צ
 סעפ־ אווענל, םרײטאנ םיםיננ, ףענןאען
 םו< זײנען טיר און טען,13 דעם טמסמר

 נ׳ד ומט סאםפײן תר » נאױמנן םים
 ערפאיג םיט װעחנן קרוינט

pnDOTO’rD חימ די י , m נ«ר איז 
 vat# די אין אויםנעװאמםען דײטענד
 אונםערנעםער נייע םך » יאחר. עםיימ

 םא־ און דרעס־ביזנעם די איז ארײן ױמען
 1אי אבעי ■ראפיטען, שעחנע גאנץ נ׳מ
 ארנײטס• די זייגעו *ייט תלמר דןר

 גיחד זעתר מעפער די אין באדיגגממן
 יראצענם 85—80 אמם געזונימז. ר«ג
 םך • פרױעז, דינען ארגיישער די פון
מלס פין  בתיט־ אײנציגק די ויינעז ו

 איבײנמו זײ און פאסיליעז. פון נפבצר
 די טאג. » עטוגדען םעחר אחד מחן

 »ײ ארנײנמן, נמגער די וואס מטונדען
 <»« אזוי זײנען פותסער^ וי מרתויפם

m חאט םען ptr מזד צו אויפנןח׳נרם 
זיך. צ«זם dp וױפי< ארנײט מנן

 *ח מטתייו <יננע p*< די ג*ך ,
ײ 1אי IPO נעפינט *ראצע ׳פוחס־ער » 

»pa>pt ,פארינסטען M Dipt 
4?אויפצוח«יס nor{די מנת פױם איז

W ךמ די דממז־םא ז

אנתשעלעם לאם כיון בריה
רובינשטײן ח. פוז

 װאס וױסען אודאי דאך װיצט איהר
 אין קיצאוקמאכער די בײ זיך הערט עס

 אײר לאםיר װעצ, אנדזשעאעס? לאס
 דא, אויך אז אנהױב, םון גלײך זאגען

 זוניגער און אײביג־װאריסער דער אין
 םאר זון די ניט שײנט אנדזשעלעס לאס

 װיצ ארבײטזןר דער אויב גלײך. אלעמען
 װאס זאכען, שעהנע אלע די םון געניסען

 אר־ דער אויב פארםאגט; קאציםארניא
 קאליםאר־ רn םון געניסען <ויצ בײטער

 העספען ער מוז זונעךשיין, ציכער ניער
o םאד סעםםען שטארק און n ,רעכט 

 אין שטונדען לאמע ארבײטעגדיג .וױיצ•
 אהן ארוםנעהעגדיג םארקערט, אדער שאפ,

 נוײ זעהר איז דזשאב א װען דזשאב א
הארצען, אזים׳ן סאלעמוטנע אזוי איז טיג,

 ניט הען זון קאליסארניער די אםילו אז
דערװארימען.

 עס און אויף. דא מיר קמעםען אלזא,
 וױ אזוי דא פז דאך, זיד םארשטעחט

 גאר אײנציגװײז םען |yp רשnאנ עמעץ
 מיט נאר *ז װײסען, םיר אויפםאן. ניט
i n אםםסלוס־ שטאר?ער א םון הילוי? 

 םאראיײ מיט נאר ארגאניזאציע, טיגער
ען נעטע ם ם  לאגע אונזער םיר ?ענען ^

 זאגען םיר אז נאטירלץ/ פארבעסערען.
 זײן נאר ניט סיר מײנען םאראייניגט

 נאר שטאדט אין דא בלױז םאראײניגט ן
 און ?לאו? אלע מיט פאראײניגט אוץ־ י

 מײנם ראס א\ן לאנד, אין דרעס־מאכער
i םון טײא א זײן n אינטערגעשאגאצ 
 און ױניאן, ס1?ע1װאי מעגט1גא יס1לײ

i ך1י1 n םארבונ• זײן נעשאנאצ1אינטצ 
m םיט i n ־באוחד1בײםע1א 1גאנצצ 

 1?צאו?־םאכע חיגע םטע1םע די גונג.
w אצעס. דאס שטעחען1םא m איז 
^/ איק גיט נאר עס נ או  גאנץ נאר װ

 אימא־ 1סצאו?םאכע די װאס נאטירציו
in n בא• אלע די שםױדויארפעה אצע די 
ע גײע פון 1שאםע ^נ פ א  און ױניאנס פ

i פון 65 אין אן זיך שציסען n 
אינםעמעשאנאצ.

ז |

 םיט ביז איז 1<חנצכע ״צא?אצ 1אונזע
im א rw 1אוגטע געותן צוריק צײם 

m 1געבענע1איבצ און 1םצחיגע nnn'fi 
 1א אינטצמצשאנאל 1אונזצ םון שאםט

in גאנײועו•, n a .יעצמ חאם ■צאטמיה א 
o צוליב n װאם in n s חאט םלאט?ין 

nm געםוזט p? 1אתאניזאציאמדא טאן- 
 אגנעשטעלט אנצים?א.1ם סאן אין בײט

 םענע״ צא?אל אצס םענשען צאקאצען א
u r n. אז תכט, םיר i n אצײן םא?ט 

 אנצושטעלען געװאגט חאבען 1םי װאס
 אס1 באאםטען, באצא^לטען אײגענעם אן

 בײ קעסט א.*יוי זײן iniro גים חײסט
i n זיך שמצצען 1נא אינכתתצשאנאצ 
n םי̂כ אימענע די אױוי n ויר 1פא

ילײן.
i n  ,o r איו באשצום i n 1בעסטצ 

fon אויו• באוױיז > n • o n 1םי װאם 
in אין מםאכט חאכען u p  i n צײט 

i סון n ^אמת, איז עס חסומאניזפצי 
 •רא־י oin5.n ®ון וױימ גאך וײמן 1םי

 נאך האבען 1מי ט.1ארגאניזי צענט
װאס ?אנמשאגם n נישיאנ^ן ניט פפיצו

n עם  pn !*rum איססעת

אד אאע n צו עכט'גט1בא זײנען 1מי  ס
בעסעחגנעז.

 װע- נוטען מיט אז 1אבע װיסענדיג
 זײגען געװינען, גיט זאך קײן 1מי צען
 מיט צופריךען גיט נאך 1יבע1דע מיר

 געמאכם♦ האבעז 1מי װאס אגרעס1פ עם1
 1א 1םא ײטונ;ען1םארב «אע מאכען 1מי

 א אפיצו נויטיג אויב קאמף, א^געםײגעם
 עך1 מיט נאטירלין, — ײק1סט נענעראיצ

 ער•1םיה דער 1אונטע און צושטימונג
אינטעמעשאנאל. אוגזער םון שאםט

 אנ• לאס אין יע1אינתסט האאוה די
 זיך אנטװיקעצט און װאקסט זשעיצעס1

 45 אגשטאט שגעל. געװעהנליך1אויסע
 י?,־איו1צו 1יאה עטאיכע מיט שעפער

 שע• ט1הונחע םון נאהענט גא:ץ דא יעצט
 בעד- קלײגע סטע1מעה י1 ׳אמת פער.
 סא• נרויסע אין כאטש שאפקעס, חם

 עס ען.1געבײ 1צענטע גארמענט ערגע1
 ײטענדע1בא א םאראן אויך אבער זײגען
 װעט 1איה און שעפעה גרצסעחג צאהל

 אײגיגע אז העיען, צו איבערראשט זײן
 םאײיציחח ס1ע1מאנוםע?טשו היגע

שי?אגא. און ואיס5 סט. פאר קיצאו?ס
 אין זײגען ס1םאנוםעקטשורע ע1אונזע

 םאר־ זײ אײגיגט.1םא זין געוױסען א
 ״שי?אגא אין פעשאךשאוס אנשטאי^טען

 טיגע1דא םון ארדערס גמיסע הריגען און
 1איה וױ אלזא, ס.1סטא טמענט1עםא1

 צו אומאכען גוטע 1מי האבען זעהט,
 1שװעסטע ע1אונזע םון הילוי טען1װא1ע

ip און inn םון i n ,העל- װײל איסט 
 עס אלײן. זיך 1איה העאפט אונז יג1םעג
 אע• * מאכען װייצען 1םי אז אמת, איז

 ן בי^ט1א זײז זאא עם -װילען 1מי בען;
 גלײ• 1מי ביזי. זײן זאל עס װייצען 1םי

 אצע װי אזוי באנדעלס, די אויר כען
 *•pd ניט 1אבע װילען 1םי .1^או?םאכע

 י-1ב און 1שװעסטע ע1אונזע אויף בען
i n. גיט אײך םיט װיצען 1םי IP ^P 

in 'i• י1 1אוגטע אועײטען װילען 1םי 
 ז-עלבע די iynp און באדיגגונגען זעלבע

 אױך וױיצען 1םי .1איה װאס וױיתשעס
 1םי — -װאו א חה טעג צוױי האבען

 צװײ י1 אין װײצ ,1«1אי װי 1םעה נאך
i םון געניסען דא 1מי ?ענ»ן טעג n 

 נאםוך, 1?אליםארניע 1פראכטםול־שעהנע
 •piifip n צװישען אז 1מי גלויבט און

̂ע זיך געםיגען 1מאכע  אפ- |y:yp װאם םיי
נאטות שעהגע א שאצען

 איז 1מענעדזשע צא?אל 1גײ* 1אונזע
i n m כיז האט וו׳עלכער מינץ, נײטהען 

 -1פא 1מענעתשע אלס אפאיגטמעגט זײן
 סעיד י:ג11רעקא םון אמט עם1 נומען

רעטער.
 אין לאנג זעוזר ניט איז מינץ ער1ברו

 1אבע שוין איז ער אנתשעלעס, לאס
i אין לאגג זעהר n .אינטעמעשאנאל 

in v n ״ ײג•1אי|. םעטינ געװען איז םינץ 
 1ע . שימוגא. םון לא?אל מאכער ?אוט

 1שי?אגא םון lyoyipyo געװען אויך איז
i אין 11באא דזשאינט n 1ישע1היסטא 

 םיל האט און ע1יא1פע עארגאני?ײשאן1
 1שיקאגא׳ י1 באפרײען צו םיטגעהאלפען

i פון 1?לאו?םאכע n 1?אםוניםטישע 
 לאס ?ײז גע?ומען אמ i* .1דיקטאטו

 האבען ?אטונישמען n <חגן אנתשעלעס
 דאן האבען זײ און לא?אל אין שט1געהע

ע זײן ם ס ^ ם גים 1ט ^נ ע  איחם און *ג
i איז אויײגגענוםען ניט n .רי ױניאן 

 איהם האבען מעםבערם אינטעתעשאאל
1באצ 1אבע  און ?צנט1אגע און ?ענם1ע1

iy אװז, םיט ען1געװא טעטינ 1באל איז 
 לא• ווען און ,1אנתשעלעסע לאס אלטע

 איז זnגעװא ט1אתאניזי איז 65 ?אל
 םון 1אײנע און 1םע?ױוטע ןnגעװא סינץ

 ijmnpyo אלם אא?פצ. סון םיחתח די
 זײנען 1מי און געםאכם״ ״גוט iy האט
 םאכען״ ״גוט אויך װעט iy אז 1זיכע
םענעתשעו/ אלס

i n n i חאט םיגץ o n צומרױ םולען 
i םון n םולע רי און םעםבעחפיפ 1*גאנצ 

 מעפר א?טױוע אלע םון אציע1קאאפצ
o m. זײנען 1טי m ' i n םיט 1זיכע 

 ״?ט1באסצ 1יחע1פ שוין װי פאלג.1*
i םון מײגונג י1 עס איז n n i און םינץ 
 גתי״ א אז מעמבעמש, אקטױוע אלע םון

i n גאניזפציאגס־?אפד1א 1אינטענסיװע 
i ט1אנגעפיח םוז פײן n n ײמען1צוצוג 

 ײ?.1אל־שם1גענע א םאר 1^או?מאכע די
 .inyn ם1נאניזי1א םוז יע1אינתסט די
i, 1 לויבט1ע ניט 1טא עס n r iצאס אס 

סקעב־נעסט א ען1װע זאל אנרזשעלעם
i 1םא n ?יע.1יסט1אינ ?לאו

א םולמר » פ i פון ט1ת n גאג•1םא 
טעטמפײמ פון פראגויאט א און גענחײט

i פאו־ n ^1םי יואס צוקוגס iyp:n 
װצס מיטי^ איו עס



קליוױ דער «ון מבילעאום דעם םימ מןר  
®ארבונדען איז יוגיאן םאכער קלאוק  

#רגאניזאציאנס־ גרריםען א  jib .פאגג 
ט ױגיאן ױ װאם אתטעדנענוםען הן . 

און גרויסע  a  tv יך» bums ם או לע  :יוגי
a וױד־ער ארגאנמאציאנם־ארבײם טע   

קלאוק דער איבעד האנטראל  w קרינען 
tpap m איו  of. קליװלאנד אין יײע  
-ia t וווױ זיו  ogn am  m v םװעט ןם   

ױניאן ♦זןם אר  * * * » *pap a ן  ו י

 די #ון טײל קדײנער א ,ויז
 ■רייז זײער װאס קלײחןד, ־*

 שטימ א דאלאד חתדערט
דער*דבײםס־לוץ איז יזענד,
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 איהי הײנט ערט ױניאן. קלאוהמ#כער

30 Kױבי־ ־יעריגען
 הארצינע אונזער איהר שיקען םיר און לעאום

װאונשען. בעםטע און כאגריםונג
 האם קליװלאנד אין ױניאן םאכער קלאוק די .

 און קאםף פון רעקארד לאנגען א זיך חינטער
• ג ך

 ל«נג נים גאר נאך און צײט, א אםאל נעװען
 כאדײטענ־ א געווען איז קלױולאנד װען יבורי̂ג
 אינדוםטריע. קלאוק דער םזן צענטער דער

 םאדער־ און נרױםע פארםאגט חאם קליזולאנד
»j באךיםט נעװען זײגען װעלכע שענער, קלאוק 

 אײיגענטיםער די און לאנד. נאנצען איבער׳ן
 זיך האכען שעפער םאדערנע גרױםע די אט «ון

 גרוים־קאפיטאליס־ אױפ׳ן האפערדיג געחאלםען
 די איז יארק נמ אין װען און שטייגער. םישען
 דער אונטער געשטאנען שױן אינדוםםריע קלאוק

 פראטאקאל דער און ױניאן דער פון קאנטדאל
 א פאר געװאחןן ארױםגעשטעלט איבעראל איז

 די חאכען אפםאך, טרײד־יוגיאן א פון םוסטער
 אנ־ געדארפט נאך קלױולאנד אין מאכער סלאוק ־

 זײער פון אנערקעטנג דער פאר *pap א איחרען
 א זעהר געװען איז קאםןז דער און יתיאן.

 םים האבען םאנופעקטשורערס די כיםערער.
אײנ־ פאליטישען זײער םים און רײכקיים

 אלע םיט ױניאן די באקעםםם שטאדט אין
קליװ־ די גוט געדענקען כלױז דם און .

קאםף, גרױםען יענעם םאבער קלאוק
 און יארק נױ אין םאכער קלאוק די
 דער נאך. איחם געדענקען שםעדט אנדעחן
 איז ענדליך אבער לאנג, נעדױערט חאט

געווארען. געוואונען ױניאן דער פון
 קליװלענדער די אז באוױזען, האט

קעם־ נוםע כלויז ניט געווען זײנען םאכער
 נױםינע די נעהאט אױך חאבען זײ נאר

 דעו טיחרען צו עקשנוח און אויםדױער ,
געווא־ נעוןאונען איז ער ביז לאנג אזױ

 אנ־ אן קליװלאנד אין לאגע די איז חײנם
פילו ־ ־  די ניט םער חײנם שפילם קליװלאנד חןרע.

 קלאוק דער אין צענטער וױכםיגען א פון ראלע
חיינם איז קלװולאנד אםאל. װי אינדדםםריע,

 װאו אםעריקא, זדן שםעדם די ®וז אײנע בלויז
־־־־ אבןור ןלאוקס. ־

_ . . ד ע נ ע ל ז
שפראך, םאכער קדאוק דער אױף עם can טען

 שםאדט. די נים אבןזר קלאוקם, םאכט םען
װי םארקןןט^ קלענעדע די צװישען דאך אבער

 א קליװלאנד חײנם אויך יגאך 6געסאר8
נאך דארםען סאכט םען פלאץ. ככבוד׳יגען

 װען און קלאוקם ביסעל רעבם א חיינם אױך
 נױ־ װי געודען נאד דארםען וואלט טדייד חןד
כאדייטעגדע גאנץ א װאלט ארגאדזירם סינ

a *״״ a a  a f c j W i s a a  f e h f t a h l i i M i  I h t M t M i h  ^ a a a s i A a a m s a a i s a aאן םאכען דארםען געקקנם קלאוקםאכער 
אץ דך לײחןר לעבען. וענדעען

-  .v . , , .  I— .. - קליוולמנד .. 
^ s m ^ a i a i a  ^ ^ ^ n s  wws a ^  a a i  a  a a a a  * ^ a a a a w a a  •waaaiKmwקאנטראל דער אונפמןר ניט אינדוםטריזן קלאוק 

pa םאר־ שוין איז איכריגע דאם אץ מניאן דער 
אלײ^ זיך פון ;®םענדליך

 ojn ix דערםאנם נימ עם וואלטען סיר
 םאכער קלאוק קליװלאנדער דער יון ־־

w װע־ רײדען «ןן דאי!* יובילעאום א

 נןל קאםף פון אנזאנ אן דאם איז םאס־םיטיגנ
שאי. ױניאן חןם פאר און שאי םוועט דעם גען

 קלאוקםאכער די דעריכער באגריםען םיר
 ױכילע־ דעם צו כלױז ניט קליזולאנד םון ױניאן

 עכזיםטענץ, דרײסיג־יעחריגער איהר פון אום
 !אנגט זי װאם קאסן), ױיעם איהר צו אויך נאר

 קלאוק דער אינער קאנםראל די געװינען צו אן
 פארכעםערען צו און קליוולאנד אין אינדוםטריע

 קליװלענ־ די פון לעבען דאם פארלײכטערען און
םאכער. קלאוק דער

װעט די געװים האט איהר שע£ער ס
מןןף דןיף אױה ר c ר^ר ף אך קורצען דעם געלײענט תיוןן ״גע־ דער אץ באריכט נמטזן

םא־ םון רעכטיגקײט״ עװענױ.
 װעגעז װאך, ריגער

 כא־ װאם טרײד, םאכער דרעם קאםטאם דעם
 םון און יארק נױ םון פרויען רײכע די זארגט
 איז עם קליידער. טײערע םיט אםעריקא נאנץ

 אינ״ערעסאנטער. אן אבער באריכם קורצער א
 עס וואס דײטליך, און קלאר אזוי נאװײזט ער

 װעל־ אז ארבייטער, די םאר ױניאן א םײנט
 נוי־ ניט זײנען ערקלערונגען אנדערע איז עם כע

טינ.
םינפטער דדר פון שעפער דרעם די אין

קלי  װאם קלײדער, געםאכט װערען עם װאו עוױןנױ,
 דאלאר, טױזענדער דערגרײכען פרײזען זייערע
 עקםפלו־ ארבײטערינם און ארבײטער װערען
 ניט־ די אין אוםן. שענדליכםטען אוים׳ן אטירט
 כיז 14 םון םינישערם פארדינען שעפער ױניאן

 א דאלאר 35 דרײפערם, און װאך א דאלאר 25
 44 איז ארכײטס־װאך נעװעהנליכע די װאך.

 אויס זיך זי ציהט אפט נאנץ אגער שטוגדען,
 אויך אבער זײנען עם שטונדען. 48 װערט און

טרײד דעם אין שעפער ױניאן עטליכע פאראן
אונםןורשיד! דער איז עם גרוים וױ זעהט און

*לו  א דאלאר 40 ביז 34 פון פארדינען פינישערם
 דאלאר 50 כיז 40 םון — דרײפערם און װאך

 שטונדען. 40 איז ארבײטם־װאך די װאך. א
דאפעלט. באצאלם זוערט אװערםאים פאר

 אונ• גרויםען גװאלדיג דעם םען זעהט און
 נימ־ און שעפער ױניאן די צװישען םערשיד

 װאוג- אײנםאך זיך םען דארף שעפער, ױניאן
 םע־ גלײך גאנץ ארבײטער, די אזוי װי דערען

 שקלא־ צו פועל׳ען זיך גײ קענען פרויען, צי נער
 ניט און שעפער ניט־יוױאן די אין רוהיג םען

 זײ אז מעגליך, ניט דאך איז עם רעװאלםירען.
 כאדינגונ- בעםערע די װענען וױםען ניט זאלען

 און שעפער. ױניאן די אין הערשען װאס גען,
 ניט זײ בײ עם קען װי טא וױיםען, זײ אויב

 בע־ דיזעלביגע קריגען צו באגער א חןרױעקעז
 קע־ װי שעפער? זײערע אין כאדינגונגען םערע

 םיהלענ־ ארבײט דער ביי שטעהן רוהיג זײ נען
 ־עקםפלוא־ שענדליך אזוי װערען זײ אז דיג,

םירט?
 גאנץ צײט לעצטער דער אין רײדען םיר

 נו, שעפער. סװעט פון םגפה דער װענען אפם
 זין אנגענוםענעם אלםען נעװעזעליכען דעם אין
 פינפ־ דער אויןז שעפער ניפדיוניאן די םען קען

 םװעט נאמען דעם םיט אנרופען ניט עװענױ םער
 הינטער• א אין ניט זיך געפינען זײ שעפער.

 אץ האבען און בעט־ציםער םינםטערען שטען
 געוועתנלי־ א פון אױםזעהן דעם נים אלגעםײן

 ■זײ זײנען םאקטיש אכער שאפ. םװעט כען
 ווערט םװעט־שאם א װארים םװעפ־שעפער. דאך
 אױםערלי־ זײן םיט בלויז כאראקטעריזירט ניט
 םיםטעם. זיץ םיט םעהר פיל גאר אויםזעהן, כעז

 יזונ־ א ארבײטער די צאהלט םען װאו דארםען
 ארביײ די צװיגגט םען װאו דארטעז לוין, גער
 װאו דארםען שםונדען, לאעע ארנײטען צו טער
 די ארבײטער די פון ארויםצויאנען זוכט טען

 ןור װאו גלײד גאנץ שאפ. םװעט א און נשםח
 דלנטןןרשטעז א אין צי נעפינע^ ביט זיך זאל

 אין אדער םםרים, חעםםער אױף כעט־ציםער
 דער אין עװעגױ. פינפםער אױף ציםער פראנט

 םוועט• אלטד דעם צװישען את וױדקליכקײם
 אונטער■ קלײנער גאנץ א נײעם דעם און שאפ
 םוועט־שאפ און שקלאפענםרייבער די pa שיד.

 עווענױ פינפטער דער אױף עקםפלואטאטארס
 איי־ זײער ®אר אױםרייד קיץ נים אפילו האבעז
_ _ ___imjtשאו־סיםםעם, םװעם דעם פאר נעװיסען נן^עס

קלי די םאר §רייזען _די םיהרען. _זײ_ װאס
זיינען שעוער זײעחן איץ טאכען זײ וואס דעד

צא־ זײ װאם טסדױן, דעד.ארבײ אז חויו, אזױ
קלימער

ז ױ ל ר ב ע נ ײ ל ק ל א י י p ס a י ______ ך
ra דעריבער קענעז םעתעםעד u מובײז לײדם 
a כאד׳ימתנען טערגעטערעבײזייערעאר p t 

ארבײםס-לוין. חלכעחןן
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ױס״רער  «מד pww יי . מ
ײרנײט תטינער

 40ארכײ רוטיגעד איחר
 רעשפד אײניגע געבליצען אםו^ נאך, זײנען עס

פארעג• גיט גאך ױינען װאס םטרײק, pa אךז
ט,  פאראן דארטען pa דא גאך זײנען עם ד̂י

פארטרי- דארפען װאם שעפער, סװעט אייניגע
אלגעםית pa םםרײק חןר אבער װערען, בען ------ ----------------  פארענדמטע ניט די םיט ליקװידירט. שוק איז

 םיראװען םוזען זיך שוין װעט זײנע רעשטלאך
 א אלס קאםיטע ארגאניזאציאנס שפױןנדיגע די

ארכײט. רוטינער איחר פון טײל
 געוױס איז ױניאן a pa ארבײם רוטינע די

 חןר pa ארכײם די װי אינטערעסאנט, אזױ ניט
 איז זי סמרײק. א pa צײט חןר אץ ױניאן

 ניט pa איםפולסױו אזוי ניט לעכעדיג, אזוי ניט
 זיק. נים אוין״ עס קען זי און אױפרעגענד. אזוי

 אן איז עם אויםנאםםפאל. אן איז םטרײס א
 חוש יעדער נערװ, יעחןר װאו מלחםה, אפענע

 סען שםתחן יעדע װאו און אנגעשטרענגט איז
 וזערם םלחםח אכער איבערראשונגען. כרענגען
 קאטןז pa אויפרעגונג דער צוליב ניט נעפירט

rpap דער װאם נעזוינםען די צוליב נאר
 נמןן װאס אזױנם, עטוואם איז םלחםה ברטננם.

.................״........ "־־־------ װאלם  םען װי ענדמען, געװאלט גליץ־ עם
אן. נאר עם הויבט
 איז יתיאן דער פון ארכײם װיכטיגםטע די
 גאנץ םאל א איז װעלמז ארבײט, רוטינע איהר

 יעדע איז וױרקליכקײם דער אין לאנגװײליג.
 אמןר לאנגװיילי^ אפט גאנץ ארבײט רוטינע

פרוכםכארםטע. די pa נױםינםםע די דאך איז זי
pa ארבײט רוםינער דער פון אפ העננט עם 

 םאכער קלאוק דער פון כאארד דזשאינט םון
 םענעדזשערס און עקזעקוטיזועם די פון ױניאן,

 אז איידזשענםם, ביזנעם די און לאקאלם די פון
 געװאחןן געםאכט זײנען װאם געװינםען, די

 אז pa װערען אפגעהיט זאלען םטרײקם דורך
 בלײכען נאר נים זאל ױניאן םאכער קלאוק די

 איז זי װי אײנפלוםרײך, אזוי pa שטארק אזוי
 אײנפלום־ און שטארקער נאך זאל נאר איצם,

װערען. רײכער
 ױניאן דער פון ארכײט רוטינער דער דורך
 װאס פאזיציעם. די װערען כאפעםטיגט דארפען

 pa צײט דער אין געװארען געװאונען זײנען
 בלױז גיט אײננעװאוינען דארף םען םטרײק.

 עם אז פײזלען, זאלען זײ אז באלעבאטים, די
 pלאוp שטארקע א פאראן מאל א װידער איז

 אײגגע■ אױך עם דארף םען נאר ױניאן, םאכער
 ps חאכען בײדע װײל ארבײטער, די װאוינען

 כאאס קאטוניםפױשען נרויםען דעם פון צײט דער
 אץ צושטאנד הםקר א צו צוגעװאוינט זיר

אינדוםטריע. קלאוק דער
 דאם אז װיכםיג, באזונדערס איז עם pא

 די אנפאננ. אין גלײך איצט װערןןן געטאן זאל
 פיח־ לאזען געלענענהײם יעדער כײ דארף ױניאן

 צײטען קאםוניםטישע ,גוטע״ אלטע די אז לען,
 אמ־ קלאו? דער אין אז און פאריבער זײנען

 װאס ױגיאן, א פאראן ערTװ איז חםטריע
קאנטראלירט. און װאך דער אױף שטעהם
 אר• מיזזזאםע א ארגײט, שװערע א איז דאם

 ״טענדמ ארבײם. אנשםרענגענדע אן pa כײם
 ם$ן אז חיטען, שטענדינ װאך, דער אויף שטעהן

 גע• שםענדיג ױניאן, די באשװינדלען נים זאל
 די איכער יענעם אדער באלעבאם דעם בען

 ia אדער ברודער דעם שטעלען שטענדיג הענד,
 שוועך וױרקליך איז דאם — קונע אין אנדערען

 • ארגײ^ זײ אמ דאם אבער אנשםרעננענד, און
 ׳ װאס pa יתיאן. דעד pa רוטץ די איז דאם

 יוניאן די שםרעננער װאם pa פינקטליכער
 יי• אלץ ארבײם רוטיגע איחר דורך פיהרט
ערפאלנ. איהר םים ױ איז כערער

pa חםי• די דם ׳ױך ענדיגם אליץ דערםיט
 עועס נאך חאם זי יוניאן. דער pa ארבײט נע
 אויי־ שםענדינע a אנפיחרען דארף זי טאן. צו

 םיטגלװער. איחרע צװישען ארבײם קלעהרוננם
 גײם־• נאחענםער a pa שםעחן שםענדיג דארן* זי

 pa םיטגלידער איחרע םיט באריחרתג םיגער
 pa די ps םעחר װאם ארײנצוציחען זעהן

װגיאן. דעד pa ארבייט אקטױוער
 אח ימיאן א אץ אויפקלערונגם־ארבײט און
 דארןו נקן אויםנאבען. שװערםםע די פון אײנע
 םיטגלידער, די פאראינטערעםיחמ צו װי װיםען

 טען pa אויפקלערען לאזען זיר זאלען זײ אז
אויפצו?לערען. זײ װי וױםען דארף

 אױפקלערועס־ארכײם םיםטעטאפױשע א י״ן
pa מען וױ סעחר נױטיג איצט אח יוניאגם די 
i די וו»ם חפלגז^ דור דעם pa .ra עם p 

ארבײטןר דער pa נעשאאען חאבען םוניםטען
g טענשען חאבען באװעגוג^ u a a y u a רײדען ר ..........  . אימסר pa שיראכען yjyrrnas אי̂י

 pa 4צוזײםמנ דעם פארשטעחן צו אוי«עחערם
 זײ״ םחוםח ?אניניםטישער חןר ps ציים דער
n די גען  ps syp ט ארכײטמר ־“־ «פו»טעי

 װעדען. «ו אוייגעקיןר• אנשםאם ײאיען
אױממ ניט דא זײממ םיר

---------״Mוננםדעקלפאױ ps אוןראגראם
Ft .iy סיד יוניא^ םאכער ?לאו? m 
ix Datpnyor יױסען ia ,םאכען ,ריזמ״״

װאד צו װאד ®ון
.Mi.

׳ייז

tn יןאראלײנא נ»רטח se גיט 
 נאר איתז, אויוי סנואםץן אראנער »

 םיט pa יק»נער1»םע אױף ^!ייפאנער
 די וױ נתטפליםע^ קלענערע ײןס^

מו2  1אי חנריו אין נעםאן עם חאנען ״
S נאר סיט אפשר א״ s .נחןסעחנר

יײ גאי נאכגעיאנם זיו חאנען זיי
 חא• אויוי יאגד א אין יזו 1יםע8ע׳.

m — םארנעשטעלט עדות אײן חאט 
 שים׳נרײ דעז־ םון ביצד נצוטינע ״נם
m* ארבײ־ טעהסםיצ םטרײהענדע ךי 
 נעצאםען זײנמז םםרייסער ךי — *י

 חזײ — בוימװאצ־פעצדער די »ימר
 זיינעז יענע און — עדות דער ו«צס

 ביק־ זײערע טיט זײ נאך נאײעצאפען
»i זײנען זײ כיז גע׳פאםעז האבען און 

םון נעויכטעניע דער אין *ושתאונדען

 »מע• גאםטאגיא, אין נעװען איז זאם
 און פאלעסםינא. חברון, אין גיט ,ײשא,
 קאםוי M צולינ ניט פאםירם האט ו»ס

 s צוציב נאר םעצפער, *װײ *ןךזתן
רור גים הצאסען. צװײ *װ״טען קאסא

 - הצאםען־האס. נאר 'סזז־האס,
* * *

ps .צנית
חא• סטדײפעו די געת סאלדאנמז, און
מיו נען  ז״ןר און קאטםסצוסט זײער נ

ציידען. צו געדוצד גרויסע
 פארטחנטער די אז אוי^ זעחט עם

 <יײ אװ פעתריישאן •סעריקען דער פון
 די געכ^סטען און געװאויגען האבען נאר

באשצום, צום iimipw וײנען אזן שאנםען
 »פיצו מען שלום״ שציעען דארוי טען או
 «ו פון װײט גאנץ ז״גען באדינגוננען די
t״i .דענ• אנער״ סטרייקער״ די גינםםינ

״t ts אוים, זעחט עם אנדערש. טען
 זייער םארצירמן «ו גר״ט בעםער זיינען
 איחם אײדער שצאכטפעצד, אויפ׳ן קאםוי

 איו װאס שצום־אפמאר, » דורך ענדינען
םארצארען. ווי נוט טזוי ם»י װי ס«י

 ,םםריײ װארט דאם דא האב איך
״  חאנ איך נעברויכט. ריכטינ נים «ו

 םםדײקער, געװעזעגע זאנען מדאופם
 |”p ניםא םעחר איצט איז עם ןזייל

 איז p«־״o דער נאםטאניא. אין םםוײ?
 די *י נל״ך גאנץ נעענדינם, צאננ עוין

 זואר־ םע?םםיצ ״נע׳פאנאצ ןאםוניסטיי^ע
owp דער־ םםרייס חןם האם ױניאן״ 

 און ניט. אדער נעענדינם, פאר ?לזרם
 tPP םםריי? » םון צייט דער אין אױנ
 םאו פארענטפעחננ א נעפינען נאך «ן

 אויםרײד, דעם אונטען נרוטאציםעםען
nt דעם אויוי אבער איז מצחםה, איז «ם 

 אפיצו נאסםאניא אין פאנדאס צעזטען
 איצט איז עם ניטא. פארענםםערוננ קײז

 פאנואס דער ניטא. סטרײ? j«p דארטעז
 ארבײטער, אויוי נעױארען נ-ןםאכט איז

 ארבײםער־ tv צי נעסוםען זײנען וו*ס
 אפיצו װיצען באםעם די פארזאםצוננ.

 זײע־ םון ארבײםער די אז דמרצאזען, גים
 און צונויפרײדען זיך זאצען פאבריקען וע
*תאניזירען. ןין

 »ז אויס, דעריבער םיר זעהם עס
 נע־ זעחר דער אין אמערי?א, אין אסיצו

 מאראן אויך איז אמעריסא, נןנ׳פטער
 און פצאטען־פאםןי רופט םען וואס דאם,

m זײן פענען אםעריפאנער צױױציזירטע 
אזיא־ װי ברוםאצער נאך און ברוםאצ «זוי

*ראנער. טי׳צע
* * *----------------------

 ביםעצ א זואך םארינע זיר האב איך
 קאר דעם וועגען שױיבעז צו יונמאײצט

sd״»־p ארצינם, נױ אין tv שױן איז ער 
 אז ארוים, זיך שטעצט עם נמנדינט.

 די נעענדיגם. ניט נאר נאך אין «ר
 ריזימר s מים נעםציך האבעז סםרייימר

 אפםאך, דעם צוריפגעװיזען םאיאריטעם
 מװאחמ םושײח זיינען עם וועצכען אויוי

fjp’u חנר םון מווםדעםער די » v ם׳ד 
 םארטחד די םיט צייבאר אװ תריישאן

ר פאםפאניע. ?אר דער ®יז מ
w די אז אךוים, אױך זיך שטעצט 

 צוריפמוױזענעם דעם םון נאדימוננען
 עםמנטצימײם דער אין זײנען אפםיד

 ביםעצ חנכם v נעוואחןן אימתענעבען
 s אויםנעפופם האבען זײ ריכטינ. ים1

 זײ וױ סטרײסער, די םאר גמםםיגער סד
די צדט װירפציכקײש דער »יז יײמז

poruf ס איו םעצדוננען» tSDtpno'ia, 
 אפמיאגט ומלאן סםרײה־ברעכער די «»

 ושר פון אמעשםןלנמ די אז אח יייײז
ד דעד *ו באצאננעז זאצען מןספאניע  ױ

 איז אנער, װירסציכקײט, דער אין יא.
סםריײדבושמר די אז נאר, איםאו תר

ארביים :יינען
איז יוניוז דער צו שיױ ייז

ח י

אײמר אויב יאה זױצינע
«ו פ אױנ איז זגד םעג יוניאן דער מז ני

בריר̂ז pn at ייז
t זײן, םוחו ייד םיי איד s ד ת אי נ

צ»נע זשר םיט גאטאנט נאנצען אין ים1
נ«טי וים ווייס איך און ארצינם ניו

ס ײי רוי ג
די pa שאמען

םוי. א א ק ױ צ א פי ױ ו

 עטבראידערערס, סון סטר״פ דער .
aattpva, חעםסטיטשערם און פציטערם 

 אנער ערםאצנ, גרויסער א גפװען איז
 םען pjnt« װעצכעז צוציב גיט D״n איך
 זײ אז אייגריידען, נעדארפט טיר חאט
 פצינמרם, עטבראיחגרערם, טויזענד נען
ס זיינען חעםםטיטשערם איז  אין אהי

 אינער־ זײנען םיצ אזוי װען סטרײפ,
יארס. גױ גאנץ אין ניטא נאר הױפט

ײו איז װאס טיצא  UP טיר, צו ש
 זיינען op אז אפיצו, א״נרײחנן םיר מען

 עסנראידערערם, טויזעגד 25 פאראן
 חעםםטיטשערם. און טאסערם פציטערם,

ט? װאט םאר ווארום  יארפ גױ pa ני
 סענשען, םיציאן 6 ארזם פאראן זיינען

 טויזענד 26 האנען ווערט a םאר װאס םא
 און טאפערס פציטערם, עםבראידערערס,
 איז םיר ? זײ *ווישען ומםסטיטשערם

n tp  t"P אזיעצנע אין אפצונארען גיט 
 אמת, דעם אוישזאנץן וועצ איך זאכען.

 װאט גענוי״ גאגץ ניט אפשר <ויים איך אז
 םא־ s *וױשען אונטערשיד דער איז צס

 איד, וויים opatr פציטער. v און פער
 םאכען םיט םאז צו האבען ביידע »ז

 װיים איד אבער פעצנצעך, pa פאצנעו
 p«p pn ניט trp פציטער v װארום ניט

 זייז ניט tpp םאקער s װארום pa םאהער
 װײם pציg איר ניט pa פציטער. א

 s צװישען אונםערשיד גענויעז דעם ניט
 אפיצו נאר פציטער״ n אדער טאקער

 אםעריפאנער באריהטטער דער װעבםצמר,
 אויך עפעם װײםט װערטער־בוױםאכער״

גיט.
 ברודער pa םארשטעח איר װי נאר

 s נאר אונטערשיד דער איז האצפערין
 אונטערשיד אן m< איז dp נרויםער.

 װײדזשצם. וואך א דאצאר צעחן אין
pa ויינען ריכםמ, נעדענפ איך אױב op 
וױי־ העכערצ די פרינען װאט טאסצרנ^ ײ

 צינט מאקערײ pa ta םשםעוו^ דזשעם.
 pa װי םצאכוז םעחר אדצר חכמח, םקחר

פציטערײ.
 דירעפט שייך ניט איז אצץ דאט גאר

 װי• <ױצ *יד װאם פי?ר, דער .ptp צום
tpo, ,װארזם איז op נשייעז גויטינ איז 
 ?םבראידער־ טױואנד m ,|p»t 7 *ו םיר

 העטטסײ pa •ציטערם טאהערם, ?רם,
 nps םםריי̂י pa ארוים זײנ?ן טש?רם

 נױ נאמ pa דטא נאר איז פיצ אזױ
 זײנש אצ? m נענמ, ניט tpn אי« ? יארק

 םעהר גאך ipq דארא ? סםרײ? pa אחים
? אצע וױ

 7 רnvו די אז ,hposhms »יו גי׳
iP טאנט טויז?נד W iso r s אײגדרופ 

ר םױממ־. 4 אד?ר 8 ווי ט «צם מ מ  ו
םטרײפ a םיט אמםירשטױשן םאחר «יך

מנד 7 פוז ר a*o 8 א♦ אוי חנ  טױ• 4 ן
 ovap װארום ס$ pus אוינ «ו,3א זעגד.

1 ניט און 7  uppto 18 ציפצר די 18
trip • נאר osanvt װאצט p issr •ײנ  י
pm. 7 צאצ ױ איז ipa^pptoua •גע 

piau( ײ װאס דעס, *וצינ  זאגט ipth נ
1 ציגען a איז 7 אז מען,

i n סטרייה pa די oipipTMisop, 
pa o ips^a ,eippgo חעמסטיטשערס 

^i איז aa ip  ta ipupi״ta mpt ,ip3 
pרפ»צגר״כp.דוופ׳ן * ר pi'ioo האס op 

dpi tpiu’ja צו א״ננעגענען זיף jis 
 זאצ װאס ױניאן, a tpavrva און טר״ד

ם pa טרײד. dpi ?אנטראציר?)  אי« דן
ip 'p ip i טצ? פון D’lpip. אר־ צאצ די 

 opi pa נאשעסטינס |pj״t װאם נײטער,
ז 1טייי י ר ניט נ*ר ■רט opi pa י ױ  ו
ipp^p a טיג.  ipdp3 ,איז װאם טרייד 
ip״a ארנאניזירט, נוט i גרוש?ר א 

ײס טרייה או איז ו .01ןרנאניזי ניט נ
1 tppי ip»proanr p r’i ’a ױגיאן 

pa נױ *pia 1קײ אפיצו uptuo ניט 
a ,iv און ,tpחצpצ i שאדען איחר חוץ 

 םאכער, opii ,ipsao ?צאו? אצ? אױוי
tv .a ip ip ra iao p. .װ}ojgtp •ג?װא

•IPI
obpow זיר חאכ איך itp  dpi tprpit 

 tv שײר pa oatt ta ,3גצוי ■pa װייצ
ip i 3 צאצia״apraa jpjiu oan ,ipo• 

a טיגט  pa 1סרײ, iptrta s ia i אינפאר 
p'vao זײן a חרנאוים ps'fepra.

110 *O'DVOO P'ttPt pip DO tP3gn
>pu וױפיצ t dp ipsao ptaPp״aa |pj* 

pa tai נױ iptsta ipas ,piai שאצוגנ 
1 taצאצ י •i» pa uptuo 80 ona pa 

1P3 ניס p״pjps'ioips’a t. װיי־ 1םי 
pa op tpo די ip i pa poinooupi 

;a tPtt pa .pmoo «ון צײט  ip״
P11 iMB tptnsas ipbimi inצpa dp P3 

 ipaip יip tpp tpppttv 1 סטטסיםסישפ
pops uppto SO |ta( אזעצכ?, םאר 

pa.aatt גאנץ tta .'uw  pu tv DspniM 
tPtt םיר pa ta ,tpsat גױ »t pia״tpt 

ipsmd ojni itppto 46 atia taiaa 
ipt'P נאך טיר מייםאן 'tt איינ pa oat 

up:* .ריכםינ pip ?סטאסיםטיש vvצtP
tw in ניט. סיר ipsg 1םי a ipavn

1 tM ,IPSP3P1 tV DStHי *VJ PM 1PB*V 
.P3rn ip'Dtvs a  pm'd .noa otv ojp 

 taiaa tpp’t pia’ נױ pa ta ,tpontt םיר
tPtt ?ta ip sp r d pii uppto  « n  Dtia 

a  pa dspbpi tpo ײ•3אר 16 חרפשניט 
tta ipo רינס3ארבייט ta i ,■as a pa 

 אי״ זיין tv ניט uppto 46 מוצ י1 שײנט
tps’io ips. ,אםת a  pa סף p r opii- 

ds'dbpvms tpj«t ipa 15 י1י װײגמער 
t ipsg •taaipi״a pa tpj םך_ p ipua 

 ta tta .15 ut inpo*3 װײט באשעפםינט
a״ogn ip t גױטינ dp pa>ptt (psao tv 
“PM OPYI IPI pa tP3)UP3P1Dita PM 

ip opit ,r io o ti ט  tv tpi’pipi סיצ ני
a tpsao ,ױנ ס?צ?ר  gv> יoptt ip 1 א

46 laa  tpopttv u p t'to איי־ טינ.3די 
a tpsao optt ,ipsv .ipj גאנץ tpouis

optt ip ם?צ?ר,  tPtt ויד jpjptt באנר 
py| 1 םיט ip i7 אצ tiaisop u p t'to“ 

i»oopn tta oipoi»s ,oippvo .tnpip 
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 ױגיטי דער אין םעזאן זומער דער
 דער פון הײם זומעד שעהנע די חויז,

 טויזעג־ עגד. צו איז אינטערגעשאגאי?,
 די •באזוכט האבען װאס מענשען, טער

 צופריחגן העכסט זײגען אינסטיטוציע
i נײט איהר לועגען רעדען און n גרעס״ 

 דען איז װאס און באגײסטערונג. $ער
 •יצאץ דער דאן־ איז װאוגדער? דער
 זומער־ שעחגסטע די םון אייגער גוםא

 װזנמענס געגענד, גאנצען אין פיצעצער
 םארגאיכען ניט קען ברײט און גרויס

 פרױואט־י איז ניט װעאכעז מיט מערען
 און באקװעטאיכקײטען די איצט פאאץ.

 אטפאספערע, אנתנעהמע זעאטעגע די
 בא־ דעם פאר דארט זזערשט עס װאס

 באזוכער, אי:טע*יגענטען און שײדענעם
 פרי־ שום קײן אין געפינען צו גיט איז

 אד־ די אבער האבען צו פלאץ. װאט
 און בכיצ̂י אײט ױניאן מײן, איך בײטער,

 איגטערנעשאגאא דער םון טיטגאידער
 אינ־ זײער פון פראפיטירט גענוג בפרט

 ד#רט זיך זײ יפיהאען צי ? סטיטוציע
 היײ אטמאספערע אײגענער זײעד אין

 םאר איז דאס אומגעשטערט? און םיש ,
 דא״ די און פראגע, װיכטיגסטע די אונז '

 בא־ זאא זי אז װערט איז םראגע זמע
װערען. טראכט
גע־ געפאאגט, איז הויז ױניטי די
 םון געװארען אויסנעבױט און קױפט

 פאר שאםען צו צװעק כױט׳ן ױניאז דער
 זא־ זײ װאו הײם, זוכיער א ארבײטער די

 ביאיגערע אױוי כיעגאיכקײט א האבעז אען
 צו האטעא פרױואטעז א אין וױ פרײזען

 שעחנעי דער םון שױם אין םארברענגען
 אכא אדער װאקײשאן קורצען א נאטוד
 די וױ וױכטיגער ענד״. *וױת א חפחווז

 צו געװען איז עראײכטערומ, םאטעריעאע
 אינ־ ?וסער א ארבײטער די םאר שאפען

 א הערשען זאא עס װאו סטיטוציע,
 זיך זאא װאס אטםאספערע, סיםפאטישע

 און װאואגארער דער םון אונטעחפײדען
 גע־ די םון אטמאספערע םנאבישער
 כוגזז די פאעצער. םאוגטעין וחנוזנאיכע

 שא־ צו !עווען/ איז איניציאטארען די פון
 םאר פאאץ אירוה זוםערדיגעז א פעז

 געזעאשאםט־ אננענעהמע אין ארבײטער י
 גע־ האבען זײ און באדיגגונגען. איכע

 קאאוס די םאר חויז ױגיטי די תױפט
 זעאבםסםאר־ דער מיט דרעםםאכער, און

 םון ארבײטער אױך אז שמענדאיכסײט,
 ■ראפיטי־ קענען זאאען װני^ונם אנדעחנ

 אינ־ ארבײטער ערחאבענער אזא םון חמ
 ױניאן םאר חויז ױניטי ״די סטיטוציע.

 כונח אםת׳ע די געווען איז ד^ס אײם!
*- ערשטע די םון איז גרינדער די פון  יי

הױז. ױניטי דער םון נערעז
 זיך האט באדויערען גױעסטעז צום

אומכתגאיר איז עס ארױםגעשטעאט,.אז
 פאר כאויז דוויז ,ױניטי די חפבען

 באדינגונ״ עקאנאמישע די ־ צײט. ױניפז
 און אויםצוחאאטען ניט עם עראױבען געז

 געםאעגטען קואטורעא א אויםצוחאאטען
 ארביײ באױז פאר יאאץ נאסוועמעז און

 אײנגע• ח^וט פארוואאטונג די און םער,
 יוגיאן פאר ■רײזעה פארמײחננע פ^הרם
 דארט איז אײטי נים״־יוני^ן אוז צ^סי
 פרײזען אוםג^ײמנ עקזיסטיחנן עס וואו

 בא־ אוםגאײכע אנמשטעהן אדך סוזען
 געפיזזאען. אוםנאײכע אויד אח דיגטנגען

 םום אדטיניסםראציע וײ אז זײן און
 גים עס זאאען ארבײםער די אז אלפם

 אויסדרוק צום דאך dp פוםם םיחאען,
 דאן חאבען וועאכע ארבײטער, פיאפ בײ

 יתיםי חנר n געפיחא געקרענקםעז א
i אויך דאדורך און חויז t ױגיאן. דער 
 אורזא• די אין ארײנגעחז נים יויצ איך
ו  דעם זומנז נים אויך ױיא און דפרפוז מ

מז איי  א פאנסםאםיר איך 4דערי *ו
 איו דאס און עקױסטירם יואס פאפט,

 וחר ׳זיד דארפעז םיר אז גענונ סיר פאר
in גען n .דער אז און טארםראכטען 

 פאי איז מקזיםםירט, פאתס יזנזמעד
in װי םנחר טיר n.

1 חױז װגיםי n mrr* טוז םעז אז #םען i ענטפערם איבז̂נ חוזיגפן דפם אױ*
ח ײאויצ ביזנצידםעםי^ ותר *ײ\. י

n זפנט n »  m, ̂וס קען  גים אבער ד
n נעמאכט אזױ  m ,in w ארגײטער 
 ? טיחאזנן נים עס מויען יתיאן און
 n דארןי דעמוצס נ^ר אז חמפ איך

pn m געפיחרם ניט חויז ימיםי ini 
m עם װי גיוגעגדבמנסיג, m נ^יחרט

די 1אי

 אדער רירעחט פיהאען גיט זאאען טעד
 די אין אונטערשיד דעם אונדירעקט

 אײט ױ:י*ן צאחאען עס װאם פדײזען,
 האט אגדערש װײא אײט. ניט־ױגיאן און
 קײן הויז ױניטי דער םון עקזיסטענץ די
 ניט קען זי אויב גיט. צװעק און זין

 םון מיטגאידער און ארבײטער די דינען
 םאראירען װאס צואיב ט$ ױגיאן, דער
 ביז־ צואיכ ענערגיע? און מיה פיא אזױ
 הויז ױגיטי די דאך עמזיסטירט געס

̂וך האט איבריגעגס ניט. באשטיםט  די נ
 הויז ױניטי דער פון פראפיט ?ײן יוניאז

 גאגצע די װאס צו טא געזעהן, גיט בכא
 און מיטגאידער רי פאר ניט אויב םיה
? ארבײטער די םאר

 א ױערען געפונען מוז עס
 •#פואער מעהר זאא ױניטי די אז ׳םים

 די אז ארבײטער, די צװישען װערען
 אין געהן דארםעז ניט זאאען ױניאן־אײט

 זײער האבען זײ װען יאעצער, םרעמדע
 אדםי־ די אז און אינסטיטוציע, אײגעגע

 רע־ זיך זאא הויז ױניטי אין ניסטראציע
 אר־ פון עמםינדאיכקײט דער םיט כענען

 דער דאס םאדםײדען אאץ און בײטער
 זאא סיססעם ירײזען דרײ אדער צװײ

 דער םון מיטגאידער די בײ םיהאען זיך
הויז. ױגיטי דער אין קומען װאס ױניאן,

ארבײ־ די איז יאהרען אעצטע די אין
 םיט געװארען בארײכערט באװעגוגג טער
 װירט־ וױכטמען זעהר אײגענעם אן נאך

 סיט — צװײג טעטיגפײטס שאםטטכען
 עישט איז 1913 אין באג^ען. ארבײטער
 ארביײ ערשטמ די געװארען גענריגדעט

 כאנה די װעאט. דער אויןי באגק טער
 הײנט בעאניען. אין ארבײטער די םון
 ארבײטער־ שוין מיר םארמאגען טאג צו

 מא־ א מיט אענדער אאע אין באגקען
 אםע־ אין באוועגונג. ארבײטער דערנעד

 ארבײטער 33 םאראן זײנען אאיין ריקא
 איצט ביז םאעגען ארבײטער בענק.

 סאפיטאאים״ אין געאדער זײערע האאטען
 געהאא־ דערםיט האבען און בענפ טישע

 נרעסערע קאסיטאאיסטען'םאכען די פעז
 פרא־ ערשפארטער זײער םון •ראפיטען

 טוי־ שוין שפארען טאג צו הײנט צע.
 אין געאדער .זײערע ארבײטעד זענטער
 זזעאםען ײאס בענס, אײגענע זײערע

 די :ארגאניזאציעס זײערע ענטװיקאען
 בויען העאםען קאאפעראטיװען, ארבײטער

 און הײטעז ארבײטער ענטװיסאען און
 פרעדיט געבעז װאוינונגען, ארבײטער

 פון צײט אין ױניאנס םארשידענע צו
 נוי• *ויכטיגע אנדערע איז און סטרײקס

 באנפען די זײנען אםטײםטענם טען.
 אין און אמעריקע אין ענטװיגןעאט
 זײנען אענדער בײדע אין דײטשאאנד.

 ױניאן טרײד דער םון סינדער די זײ
 די האבען דײטשאאגד אין באווענונג.
 טאכען װאס קאאןעראטייועז, ארבײטער
 א דאאאר םיאיאררען אויוי געשעפטעז

 באױזע די בענס. אײגענע זײערע יאמר
 און אמעריקע אין בענס ױניאז טרײד

 '\W זיך• םיט שטעאען יײטשאאנד אין
 עצער1פינאנצ א םון אנחויב אן פאר

 n אק< ױניאנס סרײר רי פון פראםט
ip פון ראכמנן i טד :סאפיטאאיסםישזנר 

 האמ באדײםונג זײער און זעאשאםט
 צו און װאקםעז צו םאנאיכפייטען

p i אין ראצע װיכטיגע א אעז n 
 oti װאם אינסטיםוציעס, ע5א פוך אתנ

ע די פארםאגט ע ^ א  בא־ ארבײטער ט
 אין חאבען דייטשאאנד איז י וחננונ^
 n װ^ס נעלדער ^פפאר n יאחר צעצטען
 האבען ױניאנם און ארבײטער דײםשע

n אגפארטמיט  i t ארבײמנת דײמשזן 
 מיציאן 134 חעכער נאטראפען בענפ
 n האנען אכמריקע יין םאדפ. נאאד

 סיאיאז 466 געהאט בעגס ארבײטער 33
גע^חנר. ארבייטער עחפיארטע םארפ

o איז n 1- במאגיעז פאײגעם m m h 
 נאדװזד \r\PrtP נאד אין אח טי<יאז

ק אח ניעז ר א ם מן ^ א  ארבױמנד n ח
i 26 געתאס בעגס t סארק גאאד םיאיאן 

 חא- ארנײמער n אס11 טניחנר שפאר
 עפאר־געאדער די אגפארטרויפ^ זיי בעז
i פח n כאנק ארבײםער עססרײכישער 

 1גאל םיציאן 26 אפען1באמ מאבאז
םארק.
n פח אקםירױטעם n 1גײםצ1א- 

 ״1אפסי1כא no אפחעגגיג איז באנמען,
 נפיאנט כאוחנטגג אויבײםעו־ n אס1י

pn .iprupt p}pv אין 'tn* t n איײ 
n יאפא  um מע1א  איז גג1־באװעג1^י

 סיס לענחװי pא פמנמוי־וױעיגעז•
ני איז די יסמי16

 זעא־ די כמעט באנקען די םון טעטיגקייט
 בענק ארבײטער די צו גענענזאץ אין בע.
 בעגק ארבײטער די זײנען אםערימע אין
 אר־ םיז בענה באויז ניט אײראפע אין

 ארבײטער־ אםת׳ע, אויך נאר #נײטער
 אויס־ עקזיסטידען און דינען װאס בענק,

 דער העאפען צו צװעפ צום שאיסאיך
 נא־ א זי־איו און ארבײטער־באװעגונג^

 אר״ גאנצער :דער םון טײא טױאיכער
 האגדאען אםשא אזוי באװעגומ. בײטער

 אײ־ אין בעגה ארבײטער קרעדיטירען און
 אינסטיטוציעס ארבײטער מיט ראפענאר

 בארגען זײ ענטװיסאען. זײ העאפען און
 אר־ אײסעאומס. אײבאר בויען צו געאט

 אינסטיטוציעס. און טעאטערס בײטער
 ױניאנס, םארשידעגע צו געאט ב^ומען זײ

 הײ־ ארבײטער בויען צו קרעדיטען גיבען
 די •ברײט זעדזר קרעדיטירען און מען,

 דאס אז אזוי באװעגונג, סאאפעראטיװע
 ערשפארטען םון אךײן קוםט װאס געאט

 אויסשאיסאיך געהט גראשען ארבײטער
 ארבײטער דער םון ענטװיקאונג דער םאר

 םון ענטװיקאונג דער םאר און באװעגונג
 קאפי־ איץ װירטשאםט סאאעקטיװער א

 די באםרײט װאם שטאט, טאאיסטישען
 ביזנעס־ און ארגאגיזאציעם ארבײטער

 קאפיטאאים״ דער םון אינטטיטוציעס
אפהענגיגקײט. םינאנציעאער טישער
 ארבײטער די טראגען אםעריקע אין

 דער־ כאראקטעך. אנדערן גאנץ א בענק
 איז באװעגונג ארבײטער די װאס פאר
 װאם דערפאר, און אנדערש גאנץ דא
 װירטשאפטס־באװעגונג ארבײטער די

 און שװאך זעהר איז אאנד דיזען אין
 קאײנע אבער גיבען זײ ײטעגר.1אומבא

 ארבײטער און ארבײטער צו הרעדיטען
 ניטגאײכ־ זיךאבער שעמען זײ ױניאנם.

 באאע־ צו קרעדיטען געבען צו צײטינ
 די ביזנעס. זײ מיט טאז צו אין באטים

 אויך טועץ באנק ארבײטער אםעריחאנער
 א ביזגעס, ספעקואאציאנס און בערזען

 ארבײטער־בעגש די איז עם װאס זאך
 צו םארבאטען שטרענג אײראפע אין

טאן.

 איבערמארגען און סארגען הײנט,
 ־30 זײער 27 און 26 אאסאאס די םייערען

 יאהר דרײםיג ױביאעאום. יאהריגען
 אין איז עס זינט םאראאםען שױן זײנען

 געגריגדעט מאא ערשטען צום קאיװאאנד
 פינײ פון אאסאא סאײנער א געװארען

 םון משך אין אפערײטארם. און שערם
 יױ קאױואע^ר די האט צײט דיזער

^ע ורכגעמאכט1 ניאן שי סעםםע. םאר
 אין ױניאן די האט 1902 1יאה אין

 סטא־ ערשטען דעם גערופען יןאױואאנד
 געװארען יגט1געענ איו וועאכער פעדש,

 זיײ מאאטn זינט זיג. םואען א מיט
 אנט־ ױניאנם סאײגע ענע1םארשי נען

םארשװאונחגן. און שםאנען
 יאהר אין צוריפ, יאהר 25 םיט

i געװארען איז'געמאכט ,1904 n ־1םא 
 אין סטרײפ אא1געגע ערשטען צום זוך

i קאיװאאנד. n געתםען איז םטרײק 
T איז ן1א געװא^ן in אין םאנגעא 

םט שא  םטריײ םעג עםאיכע נאך םי^ר
in קען 'tfT O .געגאננען

 -1פא זײנען 1909 אח 1904 צװישעז
 בא• א סטתיתם״ ptpiw 1םא געקוםען
 םון איז מג1אעע1* מיויעו־ינע זוגחןרם

*^pii^p in י1 םאר צײטען ימנע iv*p 
i געבציבען םאכער n ?בײ סטויײ i n 

i'3 #ינץ1« םע1פי יגג11סממד»1טאנ n- 
או איז וחוצכא קא., אח מיז  חײגט נ

i t טאג n אין םע1פי גחנסטע ni^p 
i 1 אאגר. n1אזיגצ ioo״p גע• חאט 

30 o i r n איו אח װאמן o it םחי 
ן1?1םא געגאגגען. ^

i t וײגען צײם יענערי n na •אא
26 :ti>w 27 אח irw iiw לאpא<ס 
i פח n ^חאבאן ן1א אמםעתעש^נא 
ow 1איח אוגטעוי זיך innn 'D •אמא 

i םאנגען t .םםרײק• אם1 ענמװיק^נן 
inin>ir>p i פח גאי? n חאם מניאן 
 jonprvpp* גיט א<ץ נאד 1אבע זיר
 איגםפתפשא• n חאט 1911 1יאח אין
* ער׳אמז דעם נא< ן ם י  יזיייו<»*נר י

מן און לאנמז א געאיחרט ײ ^ ו נ נ ר  ק
 אאריויחנן װיחנר איז וחנאמד סםרייק,

 אאו ארבײםער די וזאם ראס נעגאננען.
ר א מ װי tw «יימ מ H n u w nמייל ״ 
מן כאיעבאסים די א |9נא ח  פארלוי־ '

ן אײמעאיײרפ סטיייק ר««ם מ  די מ
tw ארנייאינר o*  mmmv.

י אי י אנ מ דנ א מנ « איו א ג וי•

 _״^p »ן גענוצמן װיחנר t« יי ״*«
 וויו ארנייםער די נערוםעז און <אנד
 רעם ארנאגיזאציע. *ו אינדוסטריע דער
 ?918 יאחר 1אי 'עיםא<נ. םיט מא<
 »נ *װייימר א נעװארען נערוםען איז

 1ע?עזיננער׳ ברודער און סטר״ת נעראיצ
 דןף נעווען רעמאלט אויך איז װעצכער

 4אינטעמעעאנ» םון ■רעזידענט
 1זינ» דער זײז צו נענוען באשערט איז
 ער*- צום איז דעםא^ס קציײאאנר. םון
 »• נעעאםען ?ליװאאנד איז מאל טעז

 *װי־ אנריםענט תאאעסטיװער א װארעז
י 1יא אינטערנעשאנאל דער שען ר י ױ ^ 

םאנוסעקם׳ןוורערס. צענרער
 קאײו» די עסזיסטירט דעםאאט זייט
תי אונאונטערבראכעז ױניאן צאנדער  א

 נענראבט ׳־ אינטערנעעאנאצ דער האט
 כםעט רוען *יים דער איז בבוד. םיצ
 ׳ צעעעיינס שטארס זײנעז יוניאנם אצע

 י1קאםוניסטי« חןר םון נעװארען
 נא»• נעבאיבעז סציװאאנד איז םנםה,

אונבאשעדינט. און
 ה«ו ה^סוניםטען רי םיט קאמוי אין

 פון איינםאצ ניט אינטערגעשאנאצ די
 חיצף ברידעראיבע אםת גאסוםעז איהר
 *pj האט ױניאן קציװצאנדער די װאם
 גאר איז סםר״ס, יארסער נױ םאר׳ן ט«ין

 26 צאקאצ זכרין.' אצעםענם אין םרי׳»
 }אצצ־ אין זײנעו קציװצאנד םון 27 און

 ׳ םםיםד א נעװעז נעשעהענישען דיזע
 די איז דערםאר און םאסטאר, צירענרער

 ױם• איהר איז אנםייצ דער און םרייד
 אזא אינטערנעמאנאצ דער םצד טוב

צ׳ - , הארצינער.
װעצ• נינםא, און כאראוי דובינםסי,

 ױני* די בײ ױניאן די פארםרעטען כע
 נ«מן זיכער װעצען םײערונגען, צעאום

 י«ד רעם םון אױםררוק געהעריגעז דעם
 יעדןר םיהלט עם װאס געפיהל, זיגען

 סיס זיר אינטערעסירט װעצכער אײנער
יוניאן. קלױוצענדער דער

ײ םון שורות ראזינע די זאצען א  ןן
 ברור אונזערע םון סאםםען די אן נערוננ

 ׳ .אין׳ בריחןר און שװעםטער ױניאן װע
 חארצינע אצם רינעז קציװצאנר

 זדורכנן־ זײנען װאס נרוםעז, צעאוםם
ן| װאונש,' ה״םען רעם מים דרוננען .3 

 • ד1א< וײ זאצ ױם־טוב ױביצעאום דיזער
איד^ דעם *ו באנײםטערען מען  ,נעפאי׳

 קאױולענדער דער םון סאםו׳ הענרען
 זיכעחן^יי א צו פיהרען זיי און 1ױניא

■ זינ•

m• ,א

 רער אין זיך הערפ וו»ס
*ינטעדנעשןנאל

).8 זײ• «ון (אלום
 נענעראיז דער פון סיטיננ ?ומענדעז צום

 1מרינע צו האפען םיר און עקזעסוטיװע,
 םיםחיצןי *סםױוע און צױטטיםוננ זײער

י *רבײט. אונזער 1אי

 אונזעחנ זויפיצ אויף בײשייצ, *לם
 ױניצז רער איבערגעבען זײנעז מעםנערס

 ארבײם חןר םים זיר אינטערעםירען און •
 די חעלפןן «ו װיליג און נרײט זײנעז און

םאהט םאלנענרער דינען סען גאאמטע,
 חאנען םאנאטען 8 לעצםע רי םאר

 איי־ םיםיננען. וועבענטליכע רעגולע םיר
 גןחננתט האבץן םעטבערם אמטױוע ניגע

 w םיטיננען וועכענטלינע זייגען אסשר
» וחנלכע מעםכערם, די פאר שווער ײ  1ז

 חאבע זײ ױמעלײ^ סיין ניט שוין דאר
 *מיײותממםלײ רעסאםקנדירט דעויבער

 :זד ווירשלױ איז עס און םיטיננען, בע
מן  םעגד <ױ זעחן און חערען «ו פרײד א ו

אט מנומען חאנץן בערם  נ׳ל־ און ייארם ו
מ «אר רעדט תכעגטלי  די םיםיגמן. ו

 אמיםנן־ זיך חאט סאיאריטעם נרעםםע
 אײ׳ םיטיגגען. װעכעגטליכע &או זאגט
 זיו חאט סלאוקםאנער, אלטער m נןר,

;אויםנעדריקט :
 איר ױם־טוג נױין אוחנק ןים ,נץסט

מז נין איר אז פארגעם, ד.ו ר סי  נא־ יי
 ברד אח שװעהטער םיינע צים זיך נענעז
»״. «װם חנר סי «דסי מי י

safe*.

*אלרלעזע •••די
םפםײעפי דדרש) (בארא
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 װאהלען די םת יעװלטאטען
v מאכער ריפער ױ בײ

זײ־ באאמטע לאפאלע ד׳פ^לנענדע
 קומענ״ דעם ם#ר נעװארען עװועהלט נע|
:טערםיז ךען

ארשאװיץ. ם״ער :טשערםאן
עפםטײן. א־יזיס :טשערםאן וױים

העלער. דזשײקאב :םענעדזשער
לואיש :םעתרעטער ךעקארדינג

לי««י.
איזי ארםם: עט םארחשענט

 עקזעקוטױו דער צו על;ינאטען1מוה.
ליפ- לואים נעלםאן, אברהם יאארד:

שאפירא, אבא םטאנהעװיץ, דזש.
 ה. לעװענטאל, מאריס לעװיז. ״ײסאן

 פאדא־ סױוע װייםבערנ, אײס םםימבערנ,
 נויר־ מאטעל, דזש. העלער, םעם יעץ,

 משה טאםול, הײםאן ערעלםטײן, םהך
 באלבער, װילי פלוטשייו, רובין ןו^לינםתי,

. דיעכט. כיארים באלבער, לואיע
ר. צו דעלעגאטען ט דע אינ ש  ח

םםאנקע־ דזשיי. בעלסאן, א. באארד:
אבא אר׳שאמיץ, מ. לעװענטאל, .ם יץ,װ

שאפיר^.
ײי־ :אדיטארס און םראסטים

 דזשאו אעוױן, בעני װארשאװסקי, ליאם
םאבענהאוז.

געװערקשאפ• די צו דעלעגאטען
מאיעװסקי, אײזיק קאהען, מאקס :םען

פ^אאקאװ. דזין^

װמ־ װ«ך_צו פון
)5 זיים )וז («לום

 אדבײ־ ברודער א אויב אז זיך, עםײט
ipo ליטערארישע א אננעשריבעז האט 

 םאר שאדען א איז װאס פארפאסוננ,
 פארלארען זאל זי אז ליטעדאטור דער

 נע־ םוזען איהר םאר װעם דאן נעחן,
י אבזןר איז *לאץ. װערעז מאבם  י
 ׳שעפעד די נ»ון שרייבער די אז מעשח,
 ליטערארישצ שיסען םיר דוקא װילען

 לאנ־ נאגץ םײםטענש און פארפאםוננעז
jri איך זאל װאו :אייך אין פרענ טא 

פלאמ? זיי פאר :עטען
 ארויס־ םברא א נעותן װאלט אםשר

 צו ,װאר םון אפטײלוננ רי צואווארסעז
 װאלט איך ? עדיטאריעלס די און װאך״
 ״נע־ די װי אזוי נאר צוםרידען. נעווןן

 איינענםום, םײן ניט איז רעכט־נהײט״
 םיט־ אלע פון אײנענטום דאם איז נאר

 מוז אינטערנעשאנאל, דער פון נליתר
 מיםנלידעד די װאס הערען פריהער איך

_____________דעם. ווענען זצנען

 פץ לײטער דער ילצ״ענעלניצ״רך
 אין טעטעקײט ־ ״אדט״ דער

 אינדוםט־ דער װעגען ■רוםלאנד
 אידישער דער ®ון ױאליזירונג

רוסלאנד אין באפעלקערונג י
 װיכםינע און נײע די פוז איינער

 איצט נעהען םיר ײעלכע אױוי ותנען
 אינדוםםרא־ די איז — דערםאלנ םיט

 באפעלסע־ אידישער דער םון ליוירוננ
 חאט — סאוועטצדםארנאנד אינ׳ם רונכ

 דער אויןי צענעלניציןי םר. דערקלערט
 צענםראל־ראט ,ארט״ פונ׳ם קצנפערענ־ו

 זאנט — אן םיחרען םיר — בערלין. אין
 אינדוסםריא־ אונזער — מנעלניצפי ,םר.

 ריכטוגנען. צװײ ין1ז ארגײט .ליזױוננס
n געחט ריכטיננ צרשטע p n■ אײ דער 

 און שטאדט אין קאאפעראציע יישער
 אין פאאיעראצין אידישע די שטעדםעל.

 ־אין א«וי נים איצס זיר נויט־גט רוםלאנד
 רוײ און סאשינעם אין װי נעלם־סיםלען,

מן םיר שסאזי. א  *ו באװיוען שוין ה
 םיט opes פארבינדוגנ אין זיו שטעלען

 חת• עסלינן די פון נעץ נאנצער חנר
 *M3 און קאאפעראםױוען אידישע תרם
 חונתרט חעמר אוםז אזא אױוי דיגןן

 םא־ ש«|דסלאו..די און שטעדם *•■י;׳»ע
 פאר־ ניז_איצם האגען םיד וואם שיגעם,
^ נענאננען זיינען טױלט ע םן פ י  פאר חו

כעם.3נ»למעל
 די חאט ■ערםועפטױוען נרויםע נאר
 דעם דורן• פרובים־ווילזי. פאר י״־נייט

 םאווזט־רענײ חנר םיט ,*רט״״איטאר
 פיוד ײט3אר דאזינע די םיר האנען ײגי
 נא־ »ח םאםשםאב ברײטען א י*| 1ײי

 חמלאםירםע ■ טויזענטער פיל דינצן
מ ,םאו ם««חות, על  פארס ןייע ךי אט זו

 m 0 .לעטוננ א נאסת איז חילוי 1«
•WWW • אוטצרםחמלימד . ד«ר פיז 

ר לאגצ. האטאסטראפאלןד  ,ארט״ דן
אד pi־« איצט שגמחם סאסקומ יזן  פ

 פאםיליעם, ר1חונח(ר» פיל סיט ניגיזננ
חםאאנד נאנין סצן װענדצ?).זיר װאס
ט צו בקשת ימר « Mf"l אםצריפאנצו

mf-MSki׳

 ̂f ♦־׳« <׳־♦#*

 װאס שעפער קלאו־ת און דרעס פח ליסטע עהרען
אפפער אידישע ױ צו פליכט דיער ערםילט

פאגראם. פאלעסטינער

האבעז
פון

S״ S “■

 סטײן, און מארג^ין
 $200.00 — סט. טע38 װעסט 246

הערצאג, י.
103.00 ------------בראדװײ 1375

בערגען, ם♦ דזש.
40.00 — סט. טע39 װעסם 315

\

בערנשטײן, יצארי
 30.00 — סט. םע38 װעסט 263

גאבעא, מ.
 20.00 — סט. סע40 װעסט 264

קאגעיצ, און בארבער
23.00 -----------בראדװײ 1412״-

 פרעטע, אא און גרין
 31.00 — סט. טע38 וץמסם 263

 קאנטראװיטץ, און רעש
 51.00 — סט. טע30 וועסט 114
דדעס, רוב^י?
 60.75 — עװענױ זיבעטע 500
דחוס, ריסער

4.00 — סט. טע35 זועסט 370
 בראס., פד*גראסא

 12.00 — סט. טע25 ־וועסם 159
װארשאפםהי, אוז הערנח
20.00 -------עװענױ אכטע 555

*!,D איז שאפירא
75.00 -----------בר#דװײ 1333

רודינסק/ ה.
 25.00 — סט. םע35 וועםט 260

 *.,P אוז שואמאן מ.
 25.00 — סט. טע39 וועסט 275

קאמינססי, י.
27.50 ------------בראדוױי 1375
 *.,P דרעס סופרים
 14.00 — עװענױ זיבעטע 463

 *.,p ע?ספערט
 36.00 — סט. טע35 װעסט 248

 קא., און אױױי ה.
 20.00 — סט. טע27 וחןסט 111

עישטײן, ב.
 13.25 — סט. טע35 װעסט 260
^p pi איפהאן p.*#
 25.00 — סט. טע39 װעסט 251
םײננאאה מאחס

־ סט. טע36 װעסט 213  50.00 ־
חורװיטץ, און אײבםאז
61.00------------בראתױי 1359

 . שאפירא, און תבין
104.50 — םט. טע38 וחגסט 230

 אדבײ־ דער פמ פרײנד אלע צו
' באװענונג. טער

 אונזער פון םריינד אלע בעמע םיר
 דער פון םיטגלידער און #רנאניזאציע

 זיר ם׳נעםינען אוינ או אינםערנעשאנאל,
 אינסער־ די פון ■ראטאקאלעז די זײ בײ

 יאריר צום ביז קאנמעגשטנם נעשאנאל
 עס און זייז נוט אזױ זײ זאלען ,1912

 אינטער־ דער פח אפיס אין אריינשישעז
 נױ שטריט, םע16 ויצסט 3 נעשאנאל,

 םעס־ נענעראל tie אדרעס אויפ׳ן י«רק,
באראוי• אב. רעםער

גאר־ לײדים אינםערנעשאנאל
מניאן, װאירקערם םעגט
<מפ.*טרעזש. באראף, אב.

 דער גענען ■ראטעסט א
■״פױיחײט״‘

חנדאקטטר: זוערםער
 אוים־ ערלויבען םיר אײד נעט איך

מז •ראטעםט אינזעד צודרימז  חנם וון
 נע• נשויעז איז עם װאס םטיימטענט

 אז בלעםעל׳ שאטוניםטישען «ין דרופט
 חאנעז שא■ איותר פון ארגײטש* וײ

ײיי־ אונזעחנ פון ארונטערנעלאײז
W I ׳

שי■ דעם פון טשערטאן אלס איד,
 ומםט 140 פון םאנם, ענד שאפ־רא פון
 דאם אז אײד, פארזימר םסריג^ טע22
 אםת ניט איז עם לינען. נעםיינער א אין
in ם זמן זימצן װיידזשצם אזמעחנ» 

מוואחנן. ארונםערנענוםעז איו
 הטבעז שא• פון ארבײטער די ומן

o איבערנעלײענם n ,זײ חאבעז לימן 
 יייער אױסמדריטם פלאץ אױם׳ן באלד

 און םארלויםרוננ דער נענעז אראטעסט
 קטטוגים־ חנם םון האנדלוננ דצר נשגשן

י,s>3 םיש׳נן מ
ז ארגײט שא• איז אתז נײ »
יממדישאנ^ יוניייו אונטיור

ראטזמיסיץ, ג
•3884 סנדזשיי £ לא^אל

 בראדערם״ לעװין
 - םם. נ»40 װעסם 267

,4? דרעם קאר«לין
 - םט. םע40 וועסט 264

שאכטער, און װינ^ניאם
 - םט. טע36 וועםם 213

 סאנם, און עדיםאז י.
 - סט. םע36 װעסם 248

 שפיגצל, און נראסמאז
 - עעװנױ זינעטע 600

 סרײזלער, םילוא
 - םט. טע38 וועםט 266

 *.,p דרעם סאטםצר
- סט. םע38 װעםם 636

הא., עײערעט ד.
 - םם. טע37 װעסט 266

 *.,P דרעס פי?אדילי
 - סט. םע20 װעסט 143

 ,onfo און ױײנשטײן
 - עווענױ זינעטע 469
 ׳ •טלאםברג, און ליטס?י
 - םט. םע36 װעםם 151

 ¥״P דרעם *רטםעיד
 - םט. טע31 װעםט 113
 ״VP דרעס הענדי

- סט• טע37 וועםם 363
*.,P ?לאו? איגעל

 - סט. טע38 וועםם 306
•,MP קלאו? ?ראון

- סט. םע37 וועםם 265
,tpn^p ה.

 - סט. טע19 װעםט 139
 מאחגר, און טהאטאס

 - סט. םע38 װעסט 246
 *.,P קלאוק טאדזשעםטי?

 - סט. טע39 וועםט 260
בראדערס, אאראן

----------נרארװײ 1359
 .,MP דרעם םםארפער

 - םט. טע36 װעםט 361
 האוז, דרעס דאחגל
 - סט. טע26 ײעםט 48

MP pî נעלטרד p,. 
 - םט. םע26 װעםם 130

בערםאן, אח :דינבערנ
------עווענױ *כטע 520

•,MP נאר ז״׳זזנטרי
— עווענױ אכטע 520 ־׳

האראםטאר?, און ,.-,נ
- םם. טע27 ותסט 110

רעזאלוציע•
 pi^^p וױיא פון ארבײטער די מיר,

48 ^.,p פאיזאמעלם סטדיט, טע25 װעסט 
i פון אפיס אין שאפ־מיטינ; א בײ n 

 חד פאינענדע אנגעגופימז חאבען ױניאן,
:זאאוציע

 דאס אנבאטראכט, אין ״נעםענדיג
 ב^נזעס״אײ- אאס רייעז םע^יסס רnברו

 געםאז האט שאו אונזער םון דזשענט
 אונ- םאר מעגאיכקײטעז זײנע אין אאץ
 א מאכען קענען זאאעז מיר אז שאפ, זער

און שאפ, אונזער איז צעבעז
 1P דאם אנבאטראכט, אין ^נעמענדיג

 גא־ ביזנעס־אגענט אאס נעדינט אונז האמ
 אינםעהד די םאר איבערגעבעז און טרײ
 אח שאפ ד־יזען פיז ארבײטער די םון סען

 ױנ־ קאאיקמאכער נאנצער רn פאר אויך
— יאז,

 איחם באדאנקען צו מיר ״באש^יסען
 בא־ מיר און ארבײט, גוםער דער פאר

 טראנסםע־ איהם האט מען װא׳ס דויערעז
 מיר און דיסטריקט, רnא: אז איז רירט

 דיסט־ נײעם זײן אין גאיק איהם וױנשען
רילןט.

 דיזע פארעפענטיליכען צו ״באשלאםעז
ארבײטער״פרעמ. דעד אין רעזאאוציע

:קאםיימע די
 9 אאק*< — ראטהמאן מש.

2 — דאינא אײיב
 2 לאקאיל ־־־ מאן1גע רזש.
 85 *אקאיצ — מפעלראוד חש•

 9 *אקא* ־־< טעפער נײטהען
ױד  — 2 ילאקאי? אפעלבױם, דײו

שאפ־טשערטאן.

% v

 שטיצט װױאן שריפטזעצער
 מיט קרבנות פ»לעסטינא

דאלאר. 500
 א-5 ױגיאן, שריםטזעצער אידישע די

 טיפאגראםײ אינםערנעשאנעא 33 קאא
 ספע• א בײ םארזאםעאט ױניאן, חאא

 -13 דעם אותנט, םרײטאג םיםימ, ציאא
 קאינטאז אין ,1929 סעיטעםבעד, טען

 ,pi'* נױ יט,1םט ?אינםאן 151 האא,
 י•111אויםצ באשאאסצן אײנשםיםיג האט
itp מיטגעםיהצ און סיםפאטיע גתיס 
 װעאכע ישראא, ארץ אין זnאי די צו

 װאס פאנראמען, n םון נעאיטען האבען
זײ. אויוי נעםאכם חאבען אבער1א די

i n אײגשמיםיג אויך האט םיטינג 
 דאאאר 500 םה םומע די אז באשאאסען,

o געגעבעז זאא n  it  tnim פאאעסטײן 
םאנד.

נ נ י װ ן ם
ח  ראדיקאלער שםארקםטער און נחןסטער דןר •

ײעי•״ חןר אויו* urrm טרכײטער אידישער

t?.ff00,wo.oo__*ארמאגם
 83̂(סס — מיטגלידער

740—כרענמשעס

װיפאינפז דען
 יױי חני *ױ *איצ יאד •יו ײ*נ ןינ
j»Ufii«s רג״יאאר•

אידי־ אײטױגער חנד איו ױוג ארבײסאנר דפר
אר 1סא ט  DyiPJ ט ייאס $ יי אן ח  »IF י אי  i|rw.
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 - ארגאניזאציאנם־סאמיײן. םון ערמאלג
 ארגאנימו אינטערעסאנמער — חאל.

 דרען אץ נעגערינען די אוגאניזירען
 קאמיײן דרעםטאכער דעם פ״הרען

אנגעםאנגען. דרעסטאכער תאסטאם
תג םים׳ן נעהען דועםם»כער די  פון ו

ip ף 3sop^ p. טיט׳ן ipn פאטוי «ום 
ן ו P דער ויג. י 'tngp o ig 'sg rig n g 
p 1אי דרעסכאכער די סון ip n פארנא־ 

gipipi n רייטוגגען it* אין ססרײק i n 
 ערםאלנ נרויםער g זיינען אינתסםריע

 און ענםוזיאזם טיט נעםיהרט זתרען 1«
י האט איצט ניז כאגײםטערוננ.  ױגיאן ו

 גימ־יר pipipupi 80 ארגאניזירט סױן
ipbpo ig 'i. גע״ 20 אתם זײ צװי׳שען 

piptpn קאםוניסםישע ipbpo. יתיאן די 
Dgn 9סליב9 םיט p*ns ipd •ארויסנע 

 דרעם• רי is ליםלעט םאצנענרען נעבען
םאכער:

ט ארונטער  םװעם־שעפערן די םי
is דרעםםאמר 9אל!

 » אין זיר געםינט Bgo « ogn דאם
 גאך גױיגט בילזײמ, מארערנער גדױמר

.Bgo טוועט מײן ניט איז עם tg ים,1
Dgn p יאהרען סיט נאר 'lis אונזער 

 שםױ גענען קאםוי » אננעםיהרט יוניאן
*j t r םײער םאר׳אםיהטזנ DVPDBgi אין 

o m  i n .פונקט חײגט, און אינדוסטריע 
 םא־ רײנע, טיר םארלאננען דעםאלט, וױ

 שע«ער באמיצטע םײער סון און גיטאחג
igo אינדר אונזער אין ארבײטער די 

םםריע.
g ,גרוים זיין ער םענ שאו in g סלײן 

 סעהנ־ רער אין ipytpi אםילו זיך און
 g איז בילדינג, ipDDinngo און םטער
 זײנען ארבייטער נאר אויב ,Bgo םוועט

is iphimuspi שטונרען לאננע ארבײטען 
הוגנער־לוין. g םאר און

 האבען יאהר עטליכע לעצטע די אין
i אי( דך n אננעולאדיעם אינדזסםריע 

 די .ipbpo םײעט נעדרום קלײנע סך א
 שטאחן האבען סעפעך םוועם ראזיגע ־

 *רנײמער די טון ל»נע רי םארערנערט
 אינדום psigi די דעםאראליזירט און

מריע.
 חײטעלע v זײנען םאלען פילע אין

V װי םעחר ניט אםטסאל ארבײטער, 'c 
 וײן צו םפרגם iphimuspi ,dppi *חס־
i* צוױי n פריײ די .כפלעבפטים״. דרײ 

 אזעלכע אין נעצאהלם ווערעז ogn זען
j ועהר זיעען יפעפער u n j r j

 אתים- געצײאומען וײנעז •רבייטער
 ארבייטען נשםח, די ויך םון *ויאנען

 צום און װאך א טענ 7 עטוניען, לאנגע
 א אויף גענונ נימ זײ פאררינען סוו•

לעבין.
 אין איז פעי םאר מאג בא׳ןוטיםםער א

 ארנייםער רי ניטא. שעפער דאזינע רי
 *np ומיוען זײ ווען גיט שיינםאל מייםנן

jn מן ru נאײחנד די אדער דאלאר פאר 
«  *<ר פים... האכען װאם ס׳ממלאו, י

 באלןכאטים די ניט זיד אייל׳ח מיינטלאך
pma is טאנ פין אפ עם לזמען און ועי 

is .טרעפט, זעלטען ניט טאג tv אר* ױ 
 V |9פ»ג9ג און ש»ו אין הוםען בײטער

 tv ל,9«עט s אין טױ דער אויוי «לאם:
ס.9ביזנ «ן ארוים איו ״9.»םידם ר

 עפעגען םעזאז יערען פזן אנהויב אין
v «יך w חענגען און שפפסעס דונרערטע 

ם  אפעריײ *רגײטפר. פאר םײנם פחי
 דרײפער^ ■רעםערם, םיגישערם, סארם,

n .m m. פארלײ זײ געהען. אין הוםען 
pn נאגצע און !9וואכ *גם I93V19D לוײ 

j נ*ד עאפ is עאפ פון םןנרינ w i i  s 
wo פ־ 9דאו'ג די תויב«ז סעזאן מז

ם  נאנ־ םך s םארםאנפן. is זיר אז «
אםיוון, tssnpis r קו r w ם ויך  די סי
 גלאט prnsi םעתרםסע די |w פפרסנצדט

« *ז ס,9ביוג פון «זוי  *יזענםפר נד«נ9י
ר ײסי פרנײטםלאז. •רג

מן סעז^ון idud •יז ױ  סוועם די ל
mm אײז «ן ארום באלעבאטיםלאך 

ר «ן |,iw»»90 צום ־ נ מז ײן א
IV p און צוױיטקן צום o p

9ברלירפלײג99פארל ארבייט ______
 סםסנ• די ארונססר |9רדיק |1א פרייטמ

i אין סאנרישאנם n ר9גאנצ
f ̂ JJkT׳׳ ■■■ * ־־־• *. j׳־̂* ׳ *r ’ ̂

« די  נים חײגם זאל 9ל
^ ׳פלפכם איז זי און ױק,  «ivp 1 ניגו

i «יל נסר s r v, ל 1« אויב  ז9«
___n s vnrimrwow wo » 

W H IN*
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9 in,ניי כײט1« 19 צי רבײטער v מא־ 
 tv סאנםמסטאר, ר9אי נוםעהםשורער

n |1א שכירות שםונדען, n iv ארנײטס 
 ער1 אין לבע9יז1 וײן זאלען |9מ1באדינג
 פר־ קײן tv ,»itv איגדוםטריע, גאנצער
 דעם פ־ם קאנהורירען ניט זאל נײטער

צװײטע(.
שאנסו־ 9׳!ונײרענרינ ^vn gtg אין

 אינ־ 19אונו אין אן הט9ג עם װי רענץ
 יױ סעםפענרינע מםא־לע, v איו 9דוםטרי

 אױםצו־ כרי נויםי^ אוםבפדיננט ניאן
 אר־ אנשטענריגע און מעגעליכע האלטען

ארבייטער. 9אל 1םא גאדיננוננען בײטם
.191911 DV919HV3 |9ttD |91i»»

 טאנינע םינף די |91נםיה’אײ ען1םו 1םי
װאך. בײטם1א מטונדיגע 40 אח

iv םקײלם םינימום s שטיק און װאך 
 םאכען םענליך אלען1 וואם ,1בײטע1א

in' םאר v אין i n 9י1אינתםט ס9ת־ 
לעבען. אנשטענרינען אן טאכען צו

 וחר אפגעזאנט ניט טאר ארבײטער אן
i םון רען n בײם.1א

'in  רםאן9טש » האכען מוו שאפ 9
 ארםעז1נא ײזען1■ סאםיטע. פױיו g און

i צװישען inpn געםעטעלט n 9ט1םי 
 י1 בײ תועחלט9 קאםיטע t«iv א און

n g״i9D ׳ םוןBgB.
n ig ig i ipd 9צווימ| t i  »i׳oi93«B 

t is”| «1 נטווארםלױ81ם igcבײטס1א י 
 שע־ קאנםו־אמםיננ «i אין בארינגוננען

ipb, נעמאכט. ט1װע ביים1» 1וײע װאו
 ק*נ* Bgt7 םװעט און שעפער םוועט

« |9טח ישאגס1 |.919וי טט9?)9א
 ײכע1ם1ײנםל8 און ׳שםארהע g 1י1בל
ז.91כפידי111 אםivp 1 מניאן

19 ipiײס1םם »ל19ג9נ ר9כ”םאלגר 
^ippvdp י1 םח p 19* ט19פאתיכ p n 

 ײק1םט אל19נ9נ |9i»npoip םונ׳ם פאלנ
.i93gDPni די םון

p 19י אין םטרייס אל19גענ » n i 
 *9י1 (901191 |9«יכ אין ט9ײ 9י1אינתםט

 19אײ טאז ועט1 1איה יב1א אח דען
i אץ |9ט91ײנט1א 1ב»ל |1א םליכט n 
”t p« 191נ1א D9ii יװיאז, it״HP g i 

iys אןמער |1א I9ni9i9»n v oinipi.
 אין p'iv poip םלינס. 19איי טוט

i n גט9ל און ױגיאן dpi םוגואםענם 
ivd א jrpivor און 9ייכ1ס1«איגטל *DPP 

ipigD om  ntpu .מניאן
 np,״v רליר9בדיי

 גארםענט לייױם איגטעתעעאנאל
ױניאן. װארקערם

 דרעם און קלאוק באארד חשאינט
מגיאן. מאכער

יט.1סם 9ט25 איםט 130
i n וטיילט איז ט9ליםל* inwiPt 

י אי| ,09P1VD אין אייפ׳ן אמ 19<9אי י

 «ד9ל חאל נס9נרײ אין םיטיננ י?ט1דיםט
i ינםטאנ1 |9ט n  .bjpiiv חאט ט9ליפל 

 1« אײנחץפ |9נוט v מאנט9נ »ל19איב
 99ל9י1 ,19כ9פלאופ& פילע באנײםטערם

m 190«לןו9נ<9 ויך האבען  iv .מניאן 
 בא״ «ii |pj»n ױניאן m םה opo'cg די

 טיט איל |9אפליפאנט 9ניי םיט לןאערט
 I9D האט לאנג טױן .19צאהל dvi 9לס9

 חן91נע ניט מגיאן i99vooni ipi אין
gtg ײם1 װאכען 9צט9ל י1 אין װי ״נױי״ 

Vt Dgn i"Bogp oig'sgt'igng i n
|.9:tgC9t1g

i n חאל נט9ײ1כ אין םיטיע t»g 
:ivnp 19 א ip rt'i.פאלנ «*iu  i n 

ipd האל t'g 9נעװ| Dpgapi טיט ron־ 
 אויפ־ ט־וים םיט האבען 9לכ9װ ,1םאכע

D"PDg!PiPO 1 1 |יךS BTPnPIISי i n* 
 אױידאר iPmpipB אל19נ9«11 נער.

 9019באנײטט א האלטען9נ האט גאנלעו*
n n, 1אי ױאס »n p לאדיףט8א טינוט 

 נע־ האט ip .ipipms די םח נעװארען
 אזוי ט9י1 אינטערגע׳טאנאל רי אן ואנט
 D9ii די ט9וי י1 זיב והען1 ניט לאננ
 םװעט די און in't'Jgng ניט 19םאכ

i אין ipbpk׳ n אוים־ ניט 9י1סט1אינר 
ipugi• די יי1 לאננ אמי D ni טא־ 

 נאנלער האט — ,19זיג ניט |9ל911 19כ
:Digty — איו rt i n ס1?לא די םון 

 דזשאינט רי ינ.1 19האלנ א נאר 19םאכ
D אלע דאנ?ט באאװ ni פאר 19מאכ 

i n 1939191 האבען זיי װאס הילף is 
 *1םא Dgn iv אח )1םאכע פ1פלא די
 |9ל911 193סא ס1קלא י1 אז ראכען,6ש

|.9צאהל9י11צ פײט3טא1ה9צ םיט עם
p וױים in 'tn a האכמאן תשולױט 

in 3 אן i939i9iBg האט ip n n ti9-א 
i 3 םון יכט1 nיו ipi'DS'K ־1טי9ט 

פארסי• לײנם91םאר האט 19 ?ײם.
y in 0*19 1פא 1919טל«”» i n ־9ם 

 י*1א i9inpr א אין האם |1א טיגקײט
IS I9D1191 n91 Dlg'SgD א־1אני11א 

 די iid וע dis אח טאטו• צוט ציע,
Dm 193טא.

in ii3  rnnpi ig i ipsgn dp 3א.
19D91P9D i י,1א1בא n־t91D׳I ID in ilt 

i n 0 און אל1שא9ת9אינט''it־t9iB*' 
Din יני1טא1א ts 9׳*י19איטאלי די
Dm .טאכער

m *1אי 1סיטינ פון רסאן9ם׳ *pi 
תן  JB • לאפאל פון ריוי, בײחט־ ו

o *ו1 n 1 11םיטי i93gn» פילע
in » i3 און ipDDPitr 19׳*ל*ס911א

11* ivס1יא9א1אני i»»bdkp און I93gn 
 ײט31א (go |9לפ9ה is פארשאראכען

n 1םא ײרן ל*י)»ל פאי׳ו n ראל9נ9נ 
P'»1D0•
מניאן רי האט ipd pdsp* רי אין

*9191 א ',Pl'B 19DD911B׳ לט9׳»ט911א

n פײערמ באוופגונג ארנײפןר יארקער
pr מאריס o  * mm ױנילעאזם

 באנרי- םיט אלבום אן םתנח א חילקװיפרן גיט ««divb םאציאליםטישע
j עזגסינ W 'J xr* j y ™ ר פון ײטער-פיחרער ^- חן ם ל ע װ

שאמט אינםעתעשאנאל,  לאהאלטו יאחהער נװ אלע איז באארד ת
w באנתעט. יוכילעאוםם יטץ1א פאי־פיראטען  * y מלעז ס

 VI רי Dgn D1911V 1VB111 |9099ל
ippiv« 91 א3 ייססד3אר iilipiiרט9פײ 

i'S39i o*׳* א חדך n  bspmo Dpinp 
»ipi»mv אום9יל31י |» dpi פושטי־ 

ipvpd  ipdipi ן» m -סאציאליסטי 
D»igo — 9p»i אין פארטיי שעו־ 9dv 

y אפייר איו חילפװיט היליויױגג n •איינ 
 Dgn jtp'iybK אין סאצייליםט ר91*י

i באקאגט איז n  is אעטצתפציאנא־ 
jiu ארפייםפר ליו pm o פאפד דיאנ 

 דורד ש־ײארממ ױך ip חאט ליריםצט
sn»n » 9 ר,9ביג ognר ogn •סאר

1« ®0»D ד ײי  TTBP1 919111ל91 91ײ1 י
ר own |,9ר»ם  די י1אײ |90האל9ג ogn י

Jgp 9g»B0»>D»SgB pNog'sgriporg- 
iswru אײחופיאיש* 9ג9■»רשײי איו

p לצנדש־. 't לינס םארדעםט תויפט 
i93g װאו אםשײיז׳ג אין s i ogn ip־ 

pv»gn| ײני«ס 919«ירשײי נריט־ימ
ipgro ל»ע wring* 1אי אי| ')g i i n

iptnw אח go *an 1» iw»»irTam*

יקא.19אס אין פארטיי ציאליםםישצר
 191191 9טאק 1א* dppim אויפ׳ן

iPDg»inD רא־ |1א 9יאליסטי׳י9םא רי
gSDV jiup^ םרייד ריסאלע iw a i r n 
 די םארטיאםנן ipvpi איו |9רײכסס

 -gwpnpoi*• די ױניאו. ר9?םאכ1סל*
a די סיל, rg o n די 1« גאארר *put 

annowm  m■ 9לאקאל| pi ipsgn•
'i'd ר9ט9פארטר 9ויי*־ האט im *נאנ 
J99P

bvnpi ngn •an 9 יo»ni 
 Brvn |pr»t bp oim דש־פאר םעלח,

irw נצהאלטען npi מ לו n נ  psiip* 
API 1אי Dgn Dig*iv 9$M 1» 19BV1 

a m׳ip h i3 o ,י9י באראיי ■Bon w o 
H^ ־an 1« טיעחיוריר jgosrporv 

1* Dgn "HIM  ■pmo^K'sgD
 yoiKDPiPtU'g אן P3VB91 רילהװיט׳ן

ש־ניממתנ םתג^  אלטום אן on»* איב
ע11ב» םים »  PDM'bg•־ 9אל «| |9י

in■* 9יאליסםיש9טפ און־ ר9ארבייט n

p i, 22 <)אל9ל 1« םיטנציד א |1א M■ 
 vg 191*19191 *1 פאי ין191ײ1גא1*

o m  dpi י סרייד. ד9םאכ
Pi'D iPBOPiir* א א*ז MWgngii 

w סון im pm אין שיל׳ומש im  dp 
im  *t tw tpoi’ii is Jim iPDgn is 

9 |93gn8”1 איחר אויוי 1רפ*ל dp«ך 
יט.39ג גײסס

oipoign *i 19<י ייניאן סרייי egn 
in * n באסטיטט iPBOPiir ך7ל' םײדי 

o m  ip i  l9B>pn is 19םאנ • tg'iv 
in*g pm 01יא9א1י1א11א p'DDDP 1א 
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