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w ra» m «m דז ד ןן w ורעםמאנער
ײמ ע דחןס «וז מ׳יעיי ארי ל איגדו אוו נ

ojr מן אין קאטערם •M און ח*ל וורלינג
i«v און כאג״ספעחח ®נמאניד״ און ®רזלמג
דרעפ p« םיפױננ

o «ת v*»mp5*390 די m  i n• 
ו ו ג • pm **dim י«ו* נױ M pm|' פר 

ז » ran pm 390 mv* .uw וחנ• ײסד 
oi*p*380 חנן  נחות. odomp נייע 5

״  1*11*1 סיר דמ*ז p־*mt װסו « •
•o n  no nr !*םיטיננ ®נםהיאסםיש 
 נטטרוס n*tMP*tp* 5mpm5 *5א 1«

i m  m  m 5סקו. i*o*v5 w  pm 
* •» arm |*i*'t* דריי <#ימקומן 

m םיםינגען, דחןססײמר pm אײ״ 
-om-hoi* iw ivinvr lvnvi pm 

 ני<ד יעיייד m וייט*ן.1* ססר׳ן
i זיר סיס n  o' votwimc סיטינג 

 נרייענט pm oi*om« דר*ס די
Jfn ,*אוס *ivio *ivop ד*ר םון 

oivor• אזא נ׳ט נעחמקען יוניסז 
pm ovinW םיםיננ נום־נאזוכטען lie 

ס oivomp i װן n  .divovib םיסימ 
pH נלייכןן »85 וועט הטל •רליננטאן 
pH זכחז i n  .ni*tvii38 *5m re 

 we- 5930*0 א וױ נעייעז pm סוסיננ
צוױי iKB ערםוםינונג *ח כאנײסםע־וננ

oivomp i#* װיכםינע n  ps in n יד 
 ד*ז*ן tmb ייר IW81 װאס |,8י1

 באײיזען מיא *רשט*ן צום סיסמנ
o5m ייניפז וױכטינע mn*c 
 לוכינסהי, מד .ivoev נאר •ױוי
m לאגכ־יפײדימי •*pc i n i 1דע 

 ם־ט־ננ ריזען ביי א*ז ױניטן סאםערס
 עםענטאיכ־ דער שא־ דאא ;rom* *ום

 יpc ivr'M 1 ס4א *ן38*שס3 קייט
*p* w r s r n  ro5n*in א־נ־ רער 
 איז *עחלטוםער ס*ס את אי,38*ת*ש0

 צוס |V3*ory: ot*dmp דר*ס י1 •אוי
i אים ‘מא ם*ן0«י n םון ס*נ*דזש*ר 
*otvom .;זײם«** וז*ט ימ־א o5ivivi 

 התאוד 1י.־ם־טונ׳דמע כױם טויםנענגמז
 ;רויםע די האבזז ויידער, זיי, און נות

 באכייס־ א איז ארײננעבדאכם צמסע
׳שםיטוננ. ocomp *רם*ר0

ר ן ר ח ע ט ר ע ט ס ײ אג פ ב א  ש
אן ם ר ע ש ע. מ מי מי

 pm עיפאאג ריז*נ*ר באזונדע־ס »
i ותן« n ס־םענ *p די ivvo we 

 װאט איגדוםםריע, דיעס -in pt ליים
pm דטנעו^טאנ ימזסיז םאתעקומן 

מ ענ יז«<. װעבםמר pM •ו
m םוא געװען איז ה*א נתיכער 
cp«t»n און ע**־נממרא'יט נױט *pm 

nno איחןן, חונחא־טעל טזעי־. יתיאן 
o* אםעריסונירזסע אה #י«*אי««ר n i 

 צוױי *ואע װעהרענך• האבע; <*ב*ר
in J » o י1 צו צונעהערט ז־ך *ײט 

n* o m ייוי םיהחטי, יײ.י*ז די o n r 
ס איז עם והז םאא נ סו  נעװאדען, חו

i אז n םםריי* נ«עראר n  pm *אייג 
 אא־ ijtj’wtm m אױוי ענטשער *יגער

 אײנ־ 1דע און א־כחסמדי* m א־ז
 טוי־ 45 בא*רײ«ן צו אויסװענ *עער
m® י־עטטאבערד מגם  p םודמ kt* 

i רזאט עקאאםעריי, n נזדשטורעםט הןוא 
א«דיסכײד.כדש.1» םיט

 חאט םיסינג גאנצע; an צועוזחמד
 ^אםפם^טיםוננ, װא־יכע א נעהעחטם

m| ײק1סט אטת׳ע nPBwpsDM. נא־ 
 סזמנזןס זנטוזיאסטײזע pm גײסםערםז

m yn ז ^MnvTM י
m ח«ם םיםיננ ip in®: הע־ די 
 װען האאוהםאכער, די pc טע; חואישע

 באנײםנמו־ם האבען iy.־i־c זעאכע די
 זמ צום און ?אפוי צום קאאוקדאבעד די

pm פיז זײנען i• עם«אם1 1בײטע1א 
נעײארען. א*א*רירם ׳טטודכיט אזוי

 PM האבםאן ניייאר, אח חבנסקי
 אוי*־ ױינען »עראםדםער, און טגטאניני

 *ון אםיצעדען די סון נעװאיען גענוםען
i n דר*סמ*כ*ר נתיסער dim,, סיט 

 PM נאנ״םנארתנ דעמעאימר «ונ?ט
 אױ*נענוטען זיינען זײ װי מאריםקײם

 ipsMompp jruwnjfp די *יז נעװארצן
 Din«tM3 m צוריק. חדשים ortn סים

i האם אװאציע מאריםע n  n o m a 
in *״־•־ותחאטעל in n o ir o n w o 

 ,»« ®־זאןחרם, ת*ט ip ווזק ןמבתםק/
pc *bmp i n דרעםטאכעד די m  i'M 

 ששוחום s ?אאופםזומר. די p* *אסי
ו  ה*א pM cr*nmn האט *ראנתםט •

 ארבייםער m פון צר*ג»ח»■ די נ«נעז
m װעז ו«. rw iv e  >Miwmi 

 יוױ ממיאדערם האט נאנאער ויחור
 אלע *אמיכםעם ה*בען **םוגיססקן

m ײאם ןחננען M Boni ,i הא־
B דך uyiMwanM ײז jm nr*t*

n זײן אין M«n 1נ«אע  tn m < * ]u* 
n ו«׳*יאד*רט או׳ך w tmiu an“

IB• '1 |1M l"*8MP DMJM’UMPMU*?״
*«r*vn i n  no iyino"nuiM 

no m o: אנ׳וי.0דרצ* די fM ׳וי 
»'• riM im* יײו ת׳מדינט וו*ט  n n 

n « n n*# די im (i»3Moani ויי
1>*If PM /l|9Mf 01« 0”1J |f

v'oiidt אסאסיױט lfim ifi<
IMoaon ov>ini o:n'i>io*o»n

i יי IMV11 נאר־כטסט ה»ט m r w o 
 *O'M) *on pm Q,באטvאM3 די ריט

ivifii e( *יהואיו i r f די IfWifiMi 
ifjfn pm im'jv m  pc די fi'lfjw* 

pc ivunn ג דיMאf'««נ.o
ijim po ir* ם’נאאענ»ט ״די n o 

 סין ארנייםע• אנטיאגען iy רענם לאס
 — ,OHtm IM9501 ח*ט — ת׳ןואנ,

iim אראאוגזן, י״* im גיזגסס די T'M* 
n האנעז דט זאאעז ז׳שענטם  0 fiנט 

o זײ •.or א'ן אײיניװיײמן n  \tm 
 די נימוטע;. נ*ט אמז *וז ?";םאא

ivsMooni ויסיינז tv אינט׳ד fj”p 
ס “.ifMtfin :•ט מד־יננוגמן  סוף »

n ז״ז *ון n האט joasoi מװיס־סנס 
 גיט זסיען ז״ אז אייט,1׳!וא**ס?וע י1
1 o n  -iv?;n pm tvcnססנס׳ר י 

im v i ױןאען *imo if |"i i;nor9*M 
p"ios o n  im r n. סיי• יזיז אױם 

i איז גונג n סומסלס״דאיו ססײיק 
i איו n ״א״נצינער i n  po jvho'im 

iv r ijn io ס־טואצ״ע pm 1װעאנע ov 
 ivojfptt *עוזנדאמסר זיך ;עש־נען

 סטרײק ‘:זנערא רע־ pm—דרעסמוכעל
o א־ן m  i n .אינתסטייע“

n 091 קוחוע א n נע־ גןךזאאטען 
i אא1גע  ivontttt. ,װצאכע,* מבינסיוי 

o וױיא נעאײאט, דך חאם n  i'M iv 
 יin m 1־MCv;»M סװענט זעאנע:

םםל״מר. 1שאיװאע^
iwiMcr::# o ינס?י3ת n זיין n*

, ד ע ב א מ ם ע ר ט ד י ט ד ײ ר !ג

 מינוט יעדע ען.1אי1פא צו צ״ט ?יין נ'טא '«M ov .nip pm צײם די
סייער. איצט איז

m גv1נvנערושען ױכען אין װעט ח־סטטאבע־ די פון סטו־ײס אא 
i n  •invn ׳שםצהם ח־עםםאכער, די גאפמיען װצט װצאמר סטרײפ 

3 pirעװצא. "ס
 כרענגען.- אונז ױעם סטרייק געגעראל דער װ»ס

 אין tvovivoPM nvnw *אתדיממז *ו ױניאן ם»כט'גע ,vpimob׳ א
iw די or.

«13109*40 םינוי״םסדסע, די ײטס*מאד.31א '
n און װאך 1םא ספ״אס סינימוס o r ,מענאיך זאא װאס ארנ־־טער 

o טאבסן n i ;n n  imo־ivo”3iM אנססענדינען אן סאמז צו ̂tv3p ; —
1 ovn n oroo 'i pp.

mb ivp'i■׳ ,־be־p זסאזנן ײט31א m m  olyovovi נדט rno i n 
 m — .BMC|׳ פון ארבײטצו־ די ייinjm 3 עממחלס ovu וחןאבע יחמדםע,

.033iiV3'tiMO 1390 ארבייטםאאזער
iV3Mrn i n 1 סא*ר19פאר*גטײ זיין א9ז imoי pm p«9'ri39P די 

m דין װאו iv«vr פאנטראסטיננ m  0"3iM טוננ91אױס די — נעטאמג 
.M nv"t'3 *אע ט*ט ivire׳ םװעט םון |»

ר קלסוק די ע כ ידחר. ײיץ מ
P”ioe iv3mopim>p i n( ווסאפעו־ oinpiv pm אעזטען נעװאדען 

 םען וואס אאעם חד־נױיכט האט אזן ײסמן סײיי oivtivj pאו3 האט יואי,
.DPOiMinv איחס םון האט

o n דערגרײרם איז iMCin inMiw, װאס ivjvo in3VPio און 
o נעענטסערט האבען םדױען n 8 און סמ־ײק־דווי tvrn1חנםע pc שע- די 

ivb 13 האפסן נאסצס י1 מפנ׳ש. איין װי in i*  p*pװי מהאט ניט יחז 
i טיט tvטאvo צו n ױנ־אן pm פאחג־תגצן נעועכטע די פגעפעז9נ lie 
אתדיםצד. די

ײך זיך שליםט jm'jp i סין אן ני p.
o* אאע און אײר נעבעז צו אום m  nm זיך נעאצגצגהיים א מאמד־ 

 *9א ־aoMoom די »|39ה סותמנק״םסז, אחן ױניאן m 19 אנצועאיסצן
 צייט באנרעניזמער א *mm ivoMfma באארד דזעאינט m פיו פאאעו

o *ינצתענמז1א m  i n r מאכער o>m נטנץ «דט טסמגצר vnlp איינםו־יטס־ 
גןאנג

i מ־ט זיך נאנוצט n 19 19 7נלי זץ־ שאיםט ס.גצאצגענהיי m
יתיאן.

o איעױימאים, iv n rc, ח־ײיעדס pm oiortp אע« n n םעא־ 38
מ ד ח o י m  pm ר מ ססױס. םעboh 25 130 £2 יאסאא מי

tm״3iM איטאאיעגישצ אאע « i ifo יױםיאתנישעז ייז מאז־יו ויך 
טםרים. מצ28 ותסם 36 איז 39 ליהאא דיצססאמו־

btoov נעחן ivcimi oivono אאס t  m  pM ,60 35 אאפאא ימיאן 
טטר־ט. טע35 װעםט

,10 יסיזאל יײיאז יאאמרס m אח מעידעז זיר זאאען divbmp אאע
.0*100 םע38 וחןסם 109

מ נ אי ש ד ח ר א א מן ב א ל ת ה ד א ע כ א ם ם ע ד אן, ר יוני
םםדים. םע25 איםט 130

 ריזינער — י.9« נויסיגען ין9 ססרײק געגעראי ח*ען וד
■ערלםומער״ חןזכמן, נאגלזןר, נהןסיאװ. הנינסקי, - חןי.

ר ע ר ד ע ט ר ע ט ם ײ #ג טינג ב  מי־
ס די ®מ ע ך ס ד ר ע ט א  אין ה

ן מ נ ג נ י ל ר ל א א ח
o m  i n 1 ידן סיטיננ ^אטזדס M 

 נע• ןסמחאאגמז i'M װאס ,V אינגססו
 *yi i'M ומגט,9 סאגטאנ אעצםעו ײטרצן

oivomp o ומן m  ivoons i n םי״ 
o םי» m  i n  p» fot'rvj i n  pm 

oivomp .טתאני• די סמואחא ױנימ 
039*'mi די צתײצען אושייט mp ovii־ 

oivo תיצרס i : n  9 o n v צע1הו 
OIVOMP '1 D91 P"t 1183 יתיאז'IVI

o צאהא נוזיסע ס ארגאניזיחמ «י m 
oivomp א8 אוןov צוצמױימ׳מ I'imb 

ivijvoip דזסצנעלאא p''ioo אין iv i 
iv i .V'ioduj'm dvii האא 19אינכט1א 

pm געווען OVMOV3 סיס oivomp ovti 
8 pm 03 נים 09ה צאתא נרויםעVPV3 
א.9ה אין ײז1א

ivm אא?אא pivo, י1אםוסע1פ» סעם 
m אינטערנע׳שאנאא ir tn o  iponpvo 

in ,1 ױאיננ1פ .1 חנינספי pm-זשע 
i־v« ivrnvjvo אא1נ» n 1אע3נא 

 ovm איכע1אויסםי ג^זאאט׳מ האנעז
iv i ivjim סים*v'vm אין i n ח־עם 

m:׳iocii־v, וועגען n האנדאוננ»ן1םא 
 ־mb די װענען און כאאצבאטיס י1 םיט

d דזאס ײניאז •i װאס םימננעז t s־ 
■;rori׳‘o צו i n 1 נאנײאוננ pcעם 

ײמנט.  טשעל־ *n פתאיננ, נרודעל אנ
iv סא| i pc נע־ האט האםיםע, פי^עט 

o in ]ווענע iv i ?סטריי ivi'roo* און 
ייםוננעז.1בא19ם P"1od אאק װעגען

pm o די נטר v n נעװא• נ׳מיאפען
 סתאויזאציאנס־פא־ פרײװיאינצ 8 חמ

ס, םון מיטע תו  העא• ותם װצאכע מנ
irJi' iv i Ivb צו 'יפ1סט צום פיז 

^ז י אנ מ  V3vo .ipcvr* יוניאן גיט א
8 ivr ii׳ס1אסרטצ1ע n v i, װvאכv איז

 יv| 1׳3V3 oi3ViiV3 iviivi סזעכאיר8הוי
D אין נאדיננתנען bmo םומס ni i n* 

niooni'M, איז IV1911V3 ivouvio'im 
vn סיט on or פאאריםטענםען* *pvd 

in in n o  ivon זזאם חפינספי V3* 
o m וחנגצן n אויסזיכטצן im ציאען 

jw 383 האם און סטרייא"dn  Bipoo 
 מענשאי־ nvov3 imb iomp׳ צוס עואם

pm n זײן .iv33i:3'i83 כצ n םיעא
8ii im איבפתצוײסען םאא  |Vi9iiV3* 
von .3 אפאאדיםמצוםען in'i'M1אע3א
a ,iv; •0*01 אאם ,091 iin  ivovn
 צוזי־ יםעס1איראpM 90 איעינקײם פאר
oivomp o שעז m  n |אי o n םאר־ 

o׳ n i  lm n w e םסרײק. סאכפר

i f  0911 j»*9i n  n פאמאימון חןט 
iB 13*001» ivi'oro anרי ן *o m 

1 iib i 3oon» o n  1» ivomoי *pio>p 
P”iob i'imb ivooo. ,גסנ׳ו איצט 

urn ,v"ioo 1«3סלס^סא די i»3on 
*o n  ”» invn ,ir ir  m i n n  pur

V3N3 11M B'093V>83 '1 |1B 91'BPVO
1 '|m o>n3MfiM3 n n ioי .iv»vr 

ovn V3>vtooi ז״ן *o m  'i c'o 
con — ,ivsmo ינסקי3מ nm .0391V3 

|V3'1”01MB 1» invonMB mvn "t 
iva ivn, •ivonvoi'M n v«" הסט m

*V3 |9'31' IVI |’M |VP3'> BV;VfV11V3
»I'imb pc T'invojiM o n  o ;n

190”393 P3 P|100 ׳”P ״  סאאײו״ '1 נ
TM ,01VC03VV3 IV 091 — ,1V3MB 

70 0”31MV3 IV B»n P”100 I'IMB 
|1M IM'n 00 1MB 1911 M IV1310O 

1911 M in jior 40 IV 0”31M OV'M 
.1M'91 70 1MB

311;'*1100 1V031M |M1 091 'P0 
 niB 'i iv3nonMc אסאאיז מישען

 י1 און נאא961א'גט«דנ׳ *vi pc חיאוי
v»;»j 1 חיאף pcי ivtMopvtfp, וחזא־ 

8 |“9 IM ,013 »M3 IvnVOnNB V3 
ivp1 i8'3i' 1V3M00VH vpiobo ניט
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td®w ®סיט מוי® וח an wa m
בדתמאמו סטר̂ס_פה שמרנ

דרעסמאכער פון צושטאנד שילדערן האכטאן דזשולױס און נאגלער איזידאר וױים־ם־עזידענטען אינדוסטריע. קלאוק דעד םון טשערלײט שאש די פאר
אילע אין װאד ארנײטס שפונדינע 24 אײנצוםיהרעזא צייפ ױ כעהוםעו איז עס

שלעזינגסר פרעזידענם זאנפ - אינדוםםרימו
 איג־ דער פון םעיצד ?אכזםס אויפ׳ן

 » איצט זיך באװעגט טערנעשאגאל
 אוץ קאעגערע כװאאיע. סטרײק ברײטע

 אין געםיוזרט װעיען סטרײקט נרעםערע
 םון כדמך אין עטעדט. םראמײדענע

 גע־ pk געםיהרט זײנען חדיטים זעקס
 נױ אין סטרײסם 4 געװאיען װאונען

 גרויםער דער האױואאנד. אין און יארק
 סטרײק קאאוקמאכער העראאישען םון זיג

 האמוי «ום סיגגאל דעם גענעבען זזאט
 די געגען און עעפער סװעט די נעבען

 נאר באדיגנונגען. שאפ סװעט שענדציכע
 סיצאוק־ די םון םטרײס יאריןער נױ דעם

 גע־ אינטערנעמאנאא די האט מאמר
 העמסטי״ די םון םטרײק דעם װאונען
 רער איצט און פאיטערם, ארן משערם
 און <ןאאוק קאיװאעגדער די םון סטרײק

 םטרײק דעם אעצט צו און מאכער, דרעס
 אינטערנע״ די םאכער. באטאן די םון

 םון שװעא אױם׳ן אויר שטעהט שאנאא
 אבער טאראנטא. אין סטרײק גענעראא א

 װמט קאםפען אאע םון װיכטיגםטער דער
 טוי־ צעהנו^יגער די םון קאםו* דער זיין

 י1אוי יארק, נױ אין דדעסמאכער זענטער
 גרוײ אזנגט אינטעתעמאגאל די װעאכען

אויך װעם זי װעאכען און האפנונגען םע

 געװען איז גערעכט געוױנען. מוזען
 האט װעאכער שאעזינגער, פרעזידענט

 אױסגערוםען ערנסט גאנצען זײן טיט
קען ער אז מיטינג, אעצטען דעם אויף

 זא־ דרעםםאכער רי װאם םאר זעהן ניט
 תאםף גערעכטעז זײער אץ זיגען ניט אען

 אױב און װעאען נאר װעאען זײ אויב
)8 זײמ אויף (שלוס

 אין כאראף אכ. נרודער
האספיפאל

 אאנג־ דער באראף, אב. ברודער
 א״גטער־ •דער פון סעקרעטאר יאהריגער
 דינםמאכ זינט זיך געםיגט נעשאנאא

 אײ־ באראױ האספיטאא. אין נאכמיטאג
 הראנה״ הארץ שטעגדיגער א אויף דעט

 גוט ניט אםט ער האט אעצטענס הײט.
 טעג אעצטע די אין האט ער און נעפיהאט

 אוים׳ן אנגעשטרענגט. זעהר אויסגעזעהן
 באשאא• ער האט דאהטאר זײן פון ראט
 בא־ אויה האספיטאא אין געהן צו סען

 דיגם״ זײט זיך געםינט ער אבאכטונג.
 אעקסיננ״ •האספיטאא, דוד בית אין טאג
סטריט. טע113 און עװענױ טאן

פיז געװימז דדעםםםױיסערס אוז מיזהאנו
i מגימ i  turn® פונסטען וױכטינע
באשלאסען. אײנשטימינ טעלןס סטרײק מיטיננ. ראטיפיקיישאן גדױסען א̂ױ אױפנאמע באנײםטערטע באהוטען דובינסקי סעקרעטער נענעראל און שלעזיננער פרעזידענט
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שסזעסדםיוך דזשענןואל אזן נעאממן חױפם פאו װאחלען רעפקרענדום עושטע די פון טאנעלע נענומן
________________ אינסעונעשאנאל וער פװ נאארד

*NTONINfGRttENBKRO KAPLAN WANDKR RKI8BKRO Yen No BYALlfl Yea No KRR1NDLRR Yea No AMDUBYea No KRAMERYea No KIRONER Yea No TOTAL VOTES CA
850 542 1086 844 744 56 705 44 685 52 • 727 56 676 48 682 44 2,006
82 16 34 45 34 1 35 1 26 10 34 • 0 30 2 33 1 65

368 325 645 363 315 22 298 21 298 22 277 26 278 23 275 18 1,079
606 402 875 907 623 47 764 38 950 34 . . . 562 55 521 42 317 64 1,889
585 70 111 647 864 • • 342 • • 322 • • 336 o • 315 • • 305 • • 1,228
73 342 83 446 274 2 274 2 278 1 304 2 346 11 256 1 611
44 9 21 52 49 1 44 • • 43 1 43 1 43 1 43 1 69

407 276 341 378 333 52 304 25 303 23 300 00CM* 288 24 268 25 764
71 29 31 199 74 3 69 2 70 3 74 2 69 • • 71 • • 228

1865 219 319 1684 1706 • « 1406 • 0 1960 • • 2100 • • 1900 • • 302 • • 3,269
133 144 116 38 92 4 83 5 84 3 87 6 79 6 80 3 160
687 120 110 510 617 • • 577 0 0 563 • • 532 • • 631 • • 517 • • 794

3852 36 86 3568 2806 3 2788 3 2769 3 532 • • 531 • • 617 • • 794
15 13 11 438 236 237 20 230 20 2748 3 2731 3 2720 3 3,911
10 • • 1 10 9 • • 9 • • 9 • • 224 18 225 20 223 21 602

123 214 • 198 82 209 3 205 2 195 20 9 • • 9 • • 9 • • 11
83 19 16 121 111 3 108 * 2 110 3 204 3 205 2 205 2 249

1278 323 132 835 961 28 970 7 933 28 108 3 109 2 105 3 139
266 464 258 116 232 32 210 31 212 29 939 4 923 4 917 5 1,286
35 7 10 42 40 • • 40 • • 40 • • 214 27 217 21 207 25 666

226 110 96 121 170 4 185 3 158 4 40 # • 37 • • 38 • • 48
13 22 24 7 53 • • 56 • • 56 • • 330 8 375 10 135 3 426

379 401 249 402 347 3 486 15 377 6 59 • • 65 • • 50 • • 62
662 385 602 317 408 • • 702 • • 916 • • 340 6 364 7 377 7 607
36 7 4 33 38 • • 38 • • 38 • • 412 • • 304 • • 296 • 8 960

245 7 6 . 252 266 • • 255 • • 255 • • 38 • • 38 • • 38 • • 28
25• 26 27 24 40 * • • 40 • • 38 1 255 • • 255 • • 255 • • 266

333 39 7 9 327 • • • • • • • • • • • • 41 • • 36 1 37 1 42
469 8 6 470 474 1 475 1 474 1 474 1 474 1 475 1 478
283 66 76 282 68 205 245 6 255 4 313 5 249 4 244 4 360
153 61 . 171 144 231 13 164 5 ״ 160 4 194 6 160 6 158 7 246
24 19 16 18 28 • • 31 r t 28 • • 29 • • 26 1 26 1 60
72 16 14 72 80 • • 80 • w • 80 • • 77 • • 77 • • 77 • • 83
16 40 47 25 54 • • 55 • • 53 • • 54 • • 52 • • 53 • • 55
94 60 72 103 128 • • 130 • • 131 * • • 161 • • 130 • • 156 1 160

18S 7 8 163 189 • • 189 *• • 190 • • 189 • • 189 • • 189 • • TTQ
14 3 7 16 16 • • 16 • • 15 1 16 • • 18 • • 15 1 18

14630 4836 6384 14069 12306 603 12617 232 . 13236 272 12834 269 12337 239 10164 242 23,191

מ אײנדרוקםפולער ע ד ש ס מיטינג אינ
w פוז  i m w ו8ל • ----------------

 איזידאר — אינםטאליישאן. דורך םיחרען םםאיער םאקם און רייען דזשאחן
 — כאגריסער. די צװישען רײכעל און װאנדער האכמאן, גאגלער,

 חשײקאבם םארים טשערםאן לאקאל און פערלטוטער מענעדזשער
רעדעם. אינטערעםאנטע חאלטען

 אין איז אװענר, םאנטאנ צעצטען
o אין האצ, ארציננטאן n שטענדיגען 

 ױניאן תאטערם דער פון האצ םיטימ
 םיטיגנ אינםטאציישאן דער םאתעמוםען

 ארםיניםטראציע ױניאן נייער חנר טון
 יאהר. קוםענדען םאר׳,ן mmt צאסאצ סון
 די זיינעז צעחן צאסאל פון םיטינמן די

m m ,!םאר שומען עם וואם םיטיננע 
 די אױןי ױניאן. מלאוקםאמר חנר אין

 גלייך־ און דיםןויילין חעושט טיםינמז
, Dip די צייםיג roojru .םרייחייט 

ר אםת און נעזעצצי&וייט שטרעננע  ח
 זאכליכהייט טאצןראנץ. םאקראםיעער

 ךי צו אויטנמרקזאםק״ט און trun אין
 ' י צוהערער.

 זץ• חאט םיטיננ םאנטאג׳דיגער דער -
 באזונחד 8 םיט אויסנעציימנט אבער
 איינררוקסטולקײס. ׳ און עעחנהיים רער
 מיטיננ אינסטאצײשאן א trap איז «ם
 ױם־ « געחערשם תאט עולם *וױאמן און

 באזונדערען » שטיםונג. ■ םונ׳דימ
 חשאן ברוחגר נצםאנט חאט איינדדוק

 דער םון םיטגציד *צססטער דער דייין,
 פא •חנזיחמט ער׳צטצר חנר און ימיאן

 םיט מחן לאיאל ײניאן סאטצרס חנר
אינםטאציױננס־ איגטעציגענסער זיין

- .״־.
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 יחידים רי װען אויםקעםםען, גארגיט
 8י זײ זיינען אבער ויך םאראייניגען
 באװײז א ,tip צו עטװאם איםעטאנד

 אונזער איז נעזאנט, ער האט דערפאר,
 באזונ־ געגאננען יעדער וואצט ױניאז,

 נעהאט גיט וימר םיר ײאצטען ימי,
tun דערנרײכט האבען מיו וואם ערםאצכ 
 םיר יאהחזז, צעצנת די םון םשך אין

trap צו באוויזען עם tip םיר װײצ 
 יר איין איז םאראייניגט געװען זיינען
 ווייגמר םיר וועלעז ױניאן רימ איז ניאן

איחיטעז.
 אינםטאצירם האם םטאצער ברוחנר

a n ■ ברודער צאסאצ, טון ;טמערםאן 
 איצט איז װעצמר תמייטפנ^ םארים

 נעװארען ערוועהצט סאל! םערטען *ום
 ימוטערם דער םון ירעזיחמט אצם

 חאט האכםאן טרעזיחמט וױיפ יזגיאן.
 דער סון trap איז מומרם די מנריםט

 אפעצירט חאט און tr»’ דחנסםאמר
 סאצידאריטעט וחנמן סאםערם »1 צו

tn וואט סטרייפ דחנם tun םיט r tra 
 דער םון trap ייז אדםכרצמן, םינו»

 טחר סעקרעטאר חאט כאארד דזעאינט
 \ דעם מנריםט , מאגמר וואײ ײוור<ר
 איזידאר •ראויחננט מײס אזן סיטיננ
 , מד run ׳יעהנער « אין וואם '«ר

ט דאד^ םון טארגאנמנחייט n מר
IP 1 און-wp די אויןי *נמײימו I

 דער םאר אױםנאבען ױניאן װיכטינע
צוסונםט. נאהענטער

 װעצכער דזשײסאבס, מארים ברודער
 אינםטא־ םאצ םערטען צום איצט איז

 דאנק־ זיין אין האט געײארען, •צירט
 יוניא) די אבװאהצ אז נעזאנט, רעדע
 V"3 כאזוגרערע קײנע איצט ניט האט

 נייע מםענדיג אבער זי האט פאציםי,
 װאס םאדערוננעז, נײע און םארצאננען

 םאר־ צו און םארבעםערען צו ציצעז
 םיט־ איהרע סון צעבען ראם מעהנערען

גצידער.
 ניי־ דער פערצםוטער, םעם ברודער
̂  צאהאצ םון מענעדזשער ערװעהצטער

 די דערצעהצט רעדע סורצע א 1אי האט
 זיינע םאר׳צטעחט ער ווי םיטנצירער,

 רער םון כאאםטער הויפט אצם םציכםען
 םוצ־ זייז אויםנעדריקט האט ער ױניאן.

rao נרויםער דער איבער םרייר Dip 
 ער װאם קאאפעראציע, און םארםרויען

 כמנ racny די איז געםונען נצ״ך האט
 ער און אםי^ איז טהעטיגקײט זײז םון

 «ו נאטיחען, צו ויר םאר׳צפראכעז האט
 מים־ קאאפעמציו^ דאזינע די זאצ ער

 נרוי־ א איז נאד םארטרויען און חיצזי
ר  דאט האםט ער םארנרעםעחןן. Dip מ

 םױ םוז נאראנםיע דער דוױך טהאז צו
 י־עכטע גציימ און דע^סראטיע צער
p« טיטנצידער ^יאצע אצע מאר  t* 
 ■אצי• זייער םיז T’enra«u אהן קאצ,

אינערציינוננ. םישער
 גרודער גערעדט חאט צעצטער *צס
רייכעצ.
 אי או נעװאצט, האט צופאצ דער

 ניי־ער־ דער אי •חמידענ^ דער
 אינמר־ חגר «ן מקרמצאר וועחלטער

u״p p> אנװיד ייח «נעז ניט זאצעז 
 יוניאן װיכטינע םיטיגג בײם זענד

 tra^wunw דערטיז זײ האבען םציכטען
p דורך חאבען זיי און »  ruj«>*D-

נאנריסיגנס יחא־1 ערםיהצט נראםעס

 וױ זיר צעזען טעצענראםעס די
סאצנט:

 IVP איך װאס זעהר באדויער ״איר
 איג- אייער אויף זײן אנװעזעגד ניט

 םיר םאר װאצט עס טיטיננ. םםאציײזאן
 ■ערזעג• םארנענינען גרויסער א נעווען

 הארצינסטע מיינע אױםצודריקען ציך
 ניי• דער צו זואונ־שען און נראטוצאציעם
י 2 — צעהן צאסאצ — נערעכטינקיים - 

 םון אדטיג־םטראציע ױניאן ערוועחצטער
.10 צאקאצ

 נײע די אז איבערצײנט, 1בי ,איך
 אזױ ■ונקט זײן װעט ארםיניסטראציע

 דערנרײכונגען איהרע םיט ערםאצנרייך
 אונזער םאר און םיםנצידער די םאר

 נע־ .איז דאס װי ארגאגיזאציע, נרויסער
םארװאצטוננ. איצםינע ביז די װעז

שלעזיגגער״. בענחשאטין
 א םאר אראנדז׳טמענטס .םריהערע

p טאראנטא׳ר םיט ?אנםערענץ p p 
 אװעננ^ הײגט סאר םאנוםע?טשורערם

 סאצ ערשטען צוס םיך םארהיגרערט
 אי| באטייצינ׳ס, צו ויך יאהר 12 זײט

 איך סג צא?»צ םון אינסםאציישאנס די
 אוג־ םיר איז עס װאס זעהו' באדויער
 ביי ?אטערם די אדרעסירעז *ו םענציו

 nranpra אצם נעצעגעגחייט דיזער
 אינטערנעשאצא^ דער טון טחנזשורער

 םיק דורך דערגרייכם חאט איד װאס
 *up דער אין םארדינםם און פארבינתננ

 זימוי to פאר װאצט or ױניאן. טערס
מן  w ■ערזענציך כבוד נרוימר א מו

 םזד נייתרװעחצטען tun באגריסעז
 «ר* ניײערוועחצםער דער סון נעדזשער
 run צו װינשע raora םיעע וואצסונ^

1 צאקאצ טון םיטנלידערשאםט 0 run
 איך •ראנרעס. און ערםאצנ וויימושן
 וודםיגיםטראצחנ אייש־ או ני̂ג צװייטעצ

ora אויםנוצען truraip o n גענע־ 
 אינדוו דחנס דער אין סטריייו ראצ

מו *ו מ מ ר א גאדינגוגגען ױ ם

,■'T ״
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עסזההוסיװ וזשענעואל און װאחלעןפארחױפסנעאטטע ועפערעחם ערשטע די פון טאנעלע נענויע
LOCALS

«
SCHLE8INOER Yes No DUBIN8KY Yea No NINFO Yes No HOCHMAN BBLLBB K1RTZMA9 BRE8LAW SNYDER NAOLER FEINBERG halpe:

----------------- — ----
2 1499 134 1366 204 1156 211 1018 1013 860 1027 791 1378 893 864
3 61 83 89 4 63 9 64 85 40 60 24 67 30 31
9 672 82 611 85 598 103 588 471 696 481 390 735 394 556

10 1670 48 1841 29 1498 62 1198 1110 406 1206 250 1620 1002 498
17 1048 13 989 27 977 15 426 1196 121 1071 687 1095 1035 563

✓ 20 469 h 469* 11 443 22 478 462 87 893 451 360 400 505
11 69 • • 68 e e

-«V
63 2 58 68 20 62 14 66 53 68

22 633 50 600 60 612 76 619 356 323 440 366 670 354 348
23 171 3 160 6 152 7 105 155 36 181 86 171 174 69
35 3012 32 2988 48 2902 46 1192 2147 301 3144 1946 2210 2101 354

' 38 139 16 137 15 117 25 160 61 131 40 34 137 38 55
41 680 •  • 615 •  t 593 •  • 451 718 184 688 443 638 602 756
48 3820 4 3771 8 3860 9 2056 3630 48 3608 44 3572 3587 3601
62 360 57 328 49 336 53 20 498 27 476 592 21 471 490
64 11 e • ; . 11 •  • 11 • •• 4 11 9 10 10 11 11 •  •
66 160 66 224 7 207 10 230 88 201 205 39 217 72 141
82 130 3 130 3 123 6 75 132 24 131 109 132 126 39
89 1134 11 1123 6 1234 17 1156 961 162 1032 137 1066 830 880
91 380 65 . 384 49 866 39 296 213 248 116 156 278 132 123

Baltimore, Local 4 .. 48 •  • 48 e  e :• 48 t # 46 47 3 4* 39 19 32 46
Boston, Joint Board .. 397 20 392 18 371 20 274 323 98 344 288 165 330 119
Boston, Local 24 .... 58 3 30 31 58 2 41 60 27 60 57 27 59 47
Chicago Joint Board , 473 18 462 18 456 18 442 177 161 338 95 428 243 297
Cleveland Joint Board 942 •  • 846 t  e 862 e  • 848 103 . 587 377 119 509 363 463
Conn., Local 127 ... . 37 1 38 e  e ׳ 38 e  • 38 38 2 35 4 38 32 37
Long Island Locals .. 254 t  • 254 •  • 254 e • 249 255 9 252 15 252 249 250
Los Angeles, Local 65 42 2 41 2 34 2 36 20 20 34 17 36 21 25

375 47 387 381 376Montreal Joint Board 392 •  • .392 •  • 392 •  • 386 380 40
• 472 12 473 469 469New Jersey Locals . , 477 4 477 4 477 3 477 474 10

Phila. Joint Board . . 335 5 332 7 .318 10 342 285 78 284 303 320
•

260 95
Philadelphia, Local 50 233 11 219 9 206 8 213 44 160 159 63 164 48 195

San Francisco, Loc. 8 34 1 32 2 ‘ ־ 31 2 32 • 25 22 18 26 26 
m  o

15

St. Louis Joint Board 81 2 81 2 l - r  81 2 75 77 15 78 9 76 ו8 66
Toledo, Local No. 67 . 55 •  e 52 e  • 64 e  • 53 19 50 43 36 46 12 43
Toronto Joint Board . 157 2 156 2 149 4 152 31 99 129 40 136 77 124
Westchester County 197 •  e 197 e  e 197 e  • 193 192 17 • 181 38 194 189 199
Worcester, Local 75. 17 •  • 15 e  e 18 e  • 12 12 7 14 17 17 11 10

TOTAL . . i ............................ 20363 677 197S9 706 19140 783 14078 15886 6296 1766• 7687 17648 15185 12799

וער פון םענעוזשער אלס עחועחלט הײנס נײסען
צוויי לאסאל יוניאן אפעױיטארס

< , * ... ■■׳ — .׳■ •
טאזער כען — שטיטען. 2,380 #*געגעבען ; באטייליגונג װאהל גרויםער

. שטיטען. צאהל נרעסטע די ציחט
o בח וי-װעט אוז קאטערס, דרעס n 

 א«עגע־ באט״ציגוגנ; װאהצ כחיםער
 מאזער נ«ן — שטיםען. 2380 בעז

 — שםיטען. צאהצ גרעסטע די ציהט
 nppnuo זיינען דינסםאג צעצטען

 אד־ ױניאן נײער א םאר װאהצען סלז
 ט^ץ צוויי. צאיהאצ אין פיניםשראציע

 די איז װעטער, שצעכטען זעהר דעם
 װי נרעסער געװעז באטייציטננ ־ װאהצ

 2380 װאתלען. ־ רעטערענחס די בײ
 *ו lraww זײנעז אפערייטארס טצאות

ײאחצען. ייי
 װי נעווען איז פאםוי וואהצ דער
 <*npv די n« צעבערע. זעהר איםער

 'נעײאתן טארטײלט זײגען לאקאצען
 סון צעחצען דאס סצײטס. און ציםצעטס
 אונז טעג. *nut נערויערט האט שטיםען

 געמן סיר tra באקאנט כצויז זײנעז
 װאווצען פון רעזוצטאםען די פרעם צום
בעאטטע. באצאהצטע םאר

 «ר ערװעחצם איז טענעדזשער אצס
שטי• 1189 םיט חײנס נײםען װארעין

•tra
נעווא־ ערוחנחצט זײגען םאצגענדע

דער צו אײדושענםס כיזנעס אצם יעו
:כאארד דזעאינט

שטיטעו 1800--------מאוזער גען
״ 1278 —--------נאצוב ב.
— 1256 — — אשויז י. ט•

1180 — — — PPDP .1
i n

 — — prte י.
 — טטויח דזש.

 — װאכטעצ י.
--------נע׳צ טש.

1050
967
967
966
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יאנואר, וטען9 דעם טאג, זונ־ חאטעל, אסטאר אין םאן בראט־ ל. דר. -we רעסעפשאן .אכטיטאגנ 3
 פונ׳ם טשערםאן בראטסאן, צ. דר.

 דער איצט איז “,ארט אצוועצםצימן
 יאר^ גױ אין אחשגטוס סוג׳ם גאסט

 ■ער־ נ״ע t״p כיס איז בושםסאן צ. דר.
 סמזצשאםטצימן אידישען אינ׳ם זאן

 םאר־ ער א< י*חר, 40 שוין צעבען.
 איג׳ס «צ»ץ אננעזעחענעס אן נעטט
טאלס. אידישעז טונ׳ס צעמז

w אויוי ri tun׳»tp 5 דר* ט*ר. 
ם אתאניזירס נראטסא),  א«רא»ד «נ׳

 באטייציגןן זיך ומלמן “,ארם נער
 נעזעצ־ פארשידענע פון םארשםעחער

n נױ אין ארגאניזאציעס שאםטצימ p, 
t ײי p פחר דער פון פארשטעחער די 
ro ױניאגס. וי פון און

 נאריכטעו ײעט נראססאן <. דד.
 אין אירענםום פונ׳פ צאנמ רער ווענען

 צענרער אנדעחן און פויצעז וזסצאנד,
 נושםסאז״ <. דר. סזחדאײראפע. אין

opt איז *iraipvu גױ פײז n r 
15 onיאנואר, טען ora

״! ^ו ^ו

io w יוניאן סאםערם פװ םיסיננ אינססאלישאן
)2 ז״ט («לום*«ון

 טעט־ אונזער פןןמרעפערען יאהר סוף
 םארישטארקען סעהר נאך און בערשי■,

ױניאן״. אונזער םארםעסטינען אוז
דובינסקי. ב.

 דער םון װעםעראן דער נאראױ, אנ.
 טע־ א אין זיך האט אינטערנעשאנאצ,

 ניט tpp ער אז ענמשוצדינט, צעגראםע
traip םיםיננ, צוס

 צא?אצ פון פאנסטיםושאן דער צױט
רער םאר םיטנצידער דריי ײערעז צעחן

 באשטיםט באארד ע?זעסוטױו צאסאצ
 שצוס פאר׳ן צא?אצ. פון טשערםאז פון
 יר דריי םאצנענדע זיינען םיטינג פיז

 אצס נעײארען באשטימט נרידער ניאן
U’dippipp הערי :םעםבערס באארר

 און אבראטאװיטש דז׳שאו װאכטעצ,
סאפיושטיץ. נײטעי

 םענטראצ צום מצענאטען פאר
 בא־ וײנען ?אונפיצ צעיבאר און טרײד

 נדיק ,ddup דזש. :נעװארען שטיםט
גיצבערט. צואיס און ?ידאםא

ען אנ ען מיילי ש ענ מ
דעם חרך חימער זייערע פון קראנקחייס פארםייחןן

«ון געכוזיר *ייטמען

עקם־ראקם
רעגולירער מאנען באױהמטער חגר

• . 0 * • »•, • .

 לייכם איחר קענט םיליאנען, יענע פון אימער n זײש איחו־ אױב
 בא־ עקם־לאקם וואם עקם־לאקם, כתיכען וחןלכע )די פון אױםגעטינען

 אויןי געפמעז זײ קענם איחר זוכען, ניט לאנג די דארפט איחר דײ̂ם
 םעאטער, »יז םקול. אין 3שא אין גאס, אױפ׳ן טרים. שריטאון יעחזר
 געסי• איחר קענט ווענדען און קעחחןן נאר דועם«יך איחד וואו אדער

 פאר װאם דערצעחלען אייך וועלען וואם נעבחיכטו/ עקם־^אקם נען
םאנעז• פאר׳ן אח עקם־לאקס םיםעל וואונחןרכארער א
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ר ע ע ד  קלא־ק־ די פרן זיג דער ףי פןן ז
מ»ר »=עים דרעם און מאבער און אן

ר ע כ א מ ס ע ר א א*ז קלױולאגד אין ד
 ייםער זן שריט לױכטיגי^ר ^*יןן*סיך»

ד׳װ ” ז א נ  וױדעראױפבױאוגג דער אין ‘א
 םאכער קלאוק די אי״נטערנעשאנאל.. דער פדן
 געװאוגענעם זײער פלן האבען קלױולאנד אין

 די לוען אז נעלערענט, םאל א ווידער םטרײק
 הינ־ האבען און פאראייגיגט זײנען ארבײטער

 שטי־ זײ זאל ללאש ױניאן, שטארקע א זיך טעף
 אזים־ לײבטער םך א זיך פאר זײ קענען צען,

באדינגוגגען. בעםערע קעםפען
 דורך האבען םאכער קלאוק רלױולענדער די

 אז געװאונען, םטרײק זיגרײכען איצטיגען זײער
 טענ׳ םינף םלן כאשטעהן זאל ארבײטם־זואך די

 אר־ די אז און פינף־אוךא־האלב, פלן אנשםאט
 אנ־ לואך א שטונדען 42 זײן זאל כײטם־צײט

 די אז נעװאונען, אויך האכ;ץ זײ .44 שטאם
 ארכיים ארוים גיבען װאם םאנופעקםשלרערם,

 פאראגטלוארט־ זײן זאלען קאנםראקטארם צו
 ארבײטער, די פלן װײחשעם װאך א פאר ליך

 קאנטראקטארם. די פץ באשעפטינט װערען זואם
 םאנופעק־ אינסאיד די אז נעװאונען, חאנען זײ

 צו בלויז ארבײט ארױסגעבען זאלען טשורערם
 און שעמער ױניאן האלטען װאם קאנםראקםארם

 צו פארצוג דער װערען :ענעבען זאל עס אז
 םאנו״ א אײדער םאכער, קלאוק הלױולענדער
 א צו ארבײט זײנע ארוים שיקט פעקטשורער

 זײ־ דאם שטאדם. דער אויםער קאנטראקטאר
 דועלען װאס געוױנםען, נרויסע גאגץ גען
 קלדולאנד אין םאכער קלאוק די פון לאנע די

פארבעםערען. פיל
 אז דערצו, געפירט אויך האט םטרײק דער

 האבען װאס םאנופעקםשורערם, גרויםע צװײ
 האבעז שעפער, נים־ױניאן געהאם איצט ביז

 ױניאן דער םים אפטאך אן אונטעו־געשריבען
 אםא־ קאנטראקטארם נײ־נעגרינדעטע די אז און

 דער םיט אפםאך אן געשלאםען האט םיאײשאן
 .זיך חאם ױניאן דער פון קאנטראל די ױניאן.

 דעם אױף פארשפרײט םטרײק דורכ׳ן דעריבער
 קלאוק דער פון טײל גרעםטען איבעתועגענדען

 זיי• עם און קלױולאנד אין אינדוםטריע דרעס און
 םא־ דרדם די פון פינןז בלױז איבערנעבליבען נען

 די דועלכע גענען שטאדם, אין נופעקטשורערם
 זײ אז קאםף, איהר קאנצענםרירען דארף ױניאן
 זײ־ אין באדיננונגען יוניאן- אײנםיהרען זאלען

שעםער. ערע
 םא־ דיזי םים קאםף דער אז םעגליך, איז עם

 לענגער, ביסעל א חיערען װעם נופעקםשדרערס
 דער גרײם. דעם אויף איז מניאן די אבער

 שע־ םקעכ די באקעםפען צו ױניאן דער פאר װעג
 פון שעפער סדועם די אויסצוראטען און •ער
 קלידולאנד אין אינדוסטריע דרעם און קלאוק דער
 פיל א סטרײק, נעוואונענעם נאכ׳ן איצט, איז

 קלױולאנד אין קלאוקםאכער די אק לײכםערער.
 דעם אין אלײן ניט שםעחען זײ אז װײםען,
 נאנצע די זיך הינטער האבען זײ אז נאר קאםף,

 אנצו־ כאשלאםען האט װאם אינםערנעשאנעל,
 שאפ, סרועם דעם נענען קאםןש ביםערען א •ירען

 פאר װאם און געפינען נים זיך זאל ער מאו
טראנען. ניט זיך אױן» זאל ער מאסקע א

באריבטעז אלע די פון קלאױן דעם ערב
ײס מאכעו־ םא־ פרן באקוםען םיר װאם םטר

m דעם םיר האבען ראנטא, מאנגורעאמ 
uwe ו י״ w, זיי־ ענדליך אז אײנדרוק, ׳

 נעקומען םאראנטא אין םאכער קלאוק די גען
 די װלן »ץ ױניאן. א האבען וױלען און שכל *ום

האכעז. זיכער עם זײ װעלען עם, הילען
 דעם אץ עקויםםירעז עם צושםענדען װעל׳כע

 א קריגען םען קען טאראנטא אץ טרעיד קלאוק
 ברד פין בריף חןם פון פארשםעמננ נוםע נאנץ
 חןר איז געדדוקם נעװען איז װאם שעחן, דער

 צד ear םוועם װאך. פארינע .נערעכמינקײםר
 ארבייםם־ אן םארס. ערנםטען •ון שםענדען

כוכשםעב־ א pa שטמדען 80 כיז מד pe װאך
a a a L a a a a A A A t e i a a i  a g ■ a a  a $ a ^ a a  a *  ̂ # > ■ 1  a a s a s a l l  פארשםעלתנ בןןסטע די חונגדר*לוץ. ליכעז

 םא־ קלאדק די «ח פאח־עםםעז קלענליכע זײ «ון
 דעם פון חאבען םען קען טאראגטא אין ־כער

nan דעם צד שםזןלמי םאכ,ןר קלאוק די
׳m vb א״דישע די w ןן

• ־

1930 יאנואר, מעז17 דעם פרײמאג,

 װי באגרײפען צו שװער געװען װאלט עם
 חאנען םאראנטא pa םאכער קלאוק די אזוי
 שרעקלי־ אזא דערטראגען געקענם לאנג אזוי
 באװעגונג ארבײטער די אבער צושטאנד. כען
 קאםו־ זעלביגע די געהאט האט טאראנטא אין

 אוםע״ װאס צוברעכער און צושטערער ניםטישע
 דיזעלביגע ענטפער. דעם גיט דאם אזן טום

 איצם אויך האבען צוכרעכער און צושטערער
 װען פארניכטומם־ארבײט, זײער צו גענוטען זיך
 םאנער קלאוק די אז דערזעהן, נאר האבען זײ
 אנגעםאנגען ערנםט זיך האבען טאראנטא אין

 עקםפלוא־ זײערע גענען קאטך■ א צו ארגאניזירען
 טאראנ■ אין םאכער קלאוק די אבער טאטארם.

 אםצושא־ אױםגעלערענט אױך זיך האבען טא
 קאםוניס־ די םץ ארבייט פאררעטערישע די צען
 לאזען און בא־וענלנכ ארבײטער דער אין טען
פארפיהרען. די פון ניט זיך

 באכרײפען טאראנטא אין םאכער קלאוק די
 שטאר־ א דורך אײױגקייט, דורך בלױז אז איצט,

 אוים־עם־ זײ קענען ױניאן ארגאנידרטע קע,
 און ארב״טס־באדינגונכען בעםערע זיך פאר פען

 פארשםע־ זײ לעיען. כעסערען לײכטערען, א
 ױניאן קײן האבען נים קען םען אז איצט, הען

 נים האט םען װען שעפער, די אין באדיננונגען
 בא־ די צרױנגען זאל װאם ױניאן, שםארקע קײן

שעפער. דניאן האבען צו לעכאנױם
 קלאוק־ דעט א*ן םטרײק אלגעם״נער אן
 עס א־נפארם־ידליך. איז טאראנטא אץ טרעיד

 טטרײק־ דער ודען צ״ט, פון פראגע א בלויז איז
 םא־ קלאוק די און ױערען. :ענעבען זועם רוף

 זײ אז זיכער, ױץ םעגען טאראנטא פון כער
 אז װ־״־טעז, זײ נעזױנען. קאם־ זײער דועלען

 און זײ הינטער שטעהט אינטערנעשאנעל די
 אלע ם*ט שטיצען קאם,ז זייער זינער װעט

;ערואונען װעט ער ביז םעגליבק״םעץ איהרע
I* • ^ן ר ^

טאכער דרעט די פאר אײנצינע די אײן בלויז איצט שםעהט שךן אױםנאבע  ארײנצונע־ - אױפגאבע . דרעסמאכע- די
טיטגלי־ םעחר װאם םען ׳

 װעט םטרײק דער א״דער ױניאן, דער אץ דער
װערען. גערופען
ײ־ דער אז זיבער, זײגען ם*ר  גע־ ודעם םטר
 פיהלט םען אז זאגען, קען םען װערען. װאונען

 װע־ געװאונען װעם ער אז ללפם, דער אין עם
 געװאו- זאל ער אז לױלען, םיר אבער רען.
 אז ניט, װילען מיר גיבער. װאם לוערען נען

 א לױיל אנהאלםען, לאננ זאל םםרײק דער
 צ*ױי םים שטעקען א א״ז םטרײק פארצױגענער

 זעהר עק א*ץ םיט םאקע שלאגט ער עקען.
 צלוײטען םים׳ן אבער באלעבאםים, די שטארק

 לאנ־ א ארבײטער. די אױך ער שלאגם עק
 נויט םעהר לײדען, םעהר םײנםי םטרײק נער
 אלן נרעםער װאס אבער ארבייטער. די פאר
 אײדער זײן װעט ױניאן די שםארקער װאם
 מעהר אלין װערען, גערופען װעם םםרײק דער

 זײן לועט זיג דער אז פאראן, זײנען שאנםען
שנעלער. א אויר נאר גרױסער א בלױז נים

םיטגלי־ די פון פליכט די דעריבער איז עם
 זײ- אלע אנצושםרעננען ױניאן דער פון דער
 םעהר לואם איצם ארײנצוקריגען קרעםםען ערע

 כױט־ דאר,ז יעדער ױניאן. דער אץ םיםנליד•^
 יעדער ארגאניזאציאנם־ארבײם, דער אץ העלפען

 גרײט זײן דארף יעדער אלן םעטיג ױץ דארןז
 פון לועם ילניאן די לזאם ארבײם, די טאן צו

םארלאנגען. איהם

 פרע־ פלן ערקלערדנג די װאקסענדע די
אםיד דער פון גרין זידענם ®ין ארמײ

 ליײ אװ פעדערײשאן ריקעץ ארבײםםלאזע
איז אםעריקא אץ אז כאר, * ”

 ארכײםם־ םיליאן דריי איכער םאראן איצט
 באציײ נעקענם אפשר איםיצען פון װאלט לאזע
 דיזעלבי־ װען איכערטריכען, פאר װערען כעגם

 שוץ נעװארען נעםאכם נים װאלם באחליפטלנג
 אץ דעטראים םץ קוזענס סעגאטאר ®ון פריהער.

יארק. נױ פון װאננער םענאםאר םץ
 צלוײ- קיץ קײנעם כײ םעהר הײנט איז עם

 ארבײםס־ גרױסע א עקזיםםירם עם אז נים, פעל
 זאנען נים ק;ץ קײנער לאנד. אין לאױנקײם

 אםעריקע אץ ײייל איז» צאל די גרוים װי נענױ
 אר־ פץ ■ שםאטיסםיק קיין נעפיהרם ניט װערם

 יעחןם דעריבער דארף מען בײטסלאזינקײט.
 אױסרעבע־ אץ אונםערזוכתג אן םאכען םאל
 קעז םען אױב אבער איז. צאל די גרױם ווי נען
 ארבײטם־ די פץ צאל די גענױ נאנץ װיםען נים

 קיץ אוםנעפער. װיסען אבער םען קןןן לאזע,
 םא־ נים םען קעז חשכדן אין טעות גרױםען צו

 םי־ דרײ פון שאצלננ די איז אלענפאלם כען.
 דעסארנד לײבאר דער איבעדםריבען. נים ליאן

 נים אפילו עם פראבירם רענירונג דער פדן םענם
 דעיארםםעגט לייבאר דער איז אפיײקענען.

 דדע־ גענית, גאנץ נים אפילו אױב ידיעוו/ חאם
 אמחס־ דער ®ץ צושםאנד אימדנען חןם נען

 נדהעז דם ארכײםער לױפיל א.ץ לאגד אץ טריע
ארבײט. אהן ארום

 צאל דדר ומ^ען חשבתות געגויע די אכער
 גי* מאםענם חןם אץ איז ארבײםםלאזע די םון

 עגדערען׳ וױעע זיך מעם לאגע די וויכםינ.
n אויסנעיימו װעם םען אױב  w ^ ־

Wig s״■ ־

פרא־ עיקר די קלענער. טויזענד חונדערט םיט
 גרױסעי דער םיט טאן מען זאל װאם איז, גע .

ארגײטםלאזע? די םון ארםײ
 גע־ הואלוער פרןןזידענט דאך האט עפעס .

 פאכרי־ םארשידענע פון קאנפערענצען ען1רו
 באנק־פרעזײ אײזענגאהךםאגנאטעז, סאנטען,

זיי־ קאנפערענצען אלע יד .װ .אז .א ענטעןך
 אפצו־ צלועק דעם פאר געװארען גערלפען נעז

 אין ארבײטםלאזיגקײם פלן לואוקם דעם שטעלען
 גע־ דאן שוין האט הלאלוער פרעזידענט לאנד.

 אר־ גרױםע א פאראן איז לאנד אין אז װאוםט,
 װאקסע^ אין האלט זי אז אלן כײטםלאױגקײט

 רעזול־ קײן ניט םען זעהט םארלױפיג אבער
 םון לואלקם דער קאנפערענצען. די פלן טאטען

 אפגע־ ניט נאר ניט איז ארבײטםלאזיגקײט
 גרע־ אין נאך האלט עם גאר געלוארען, שטעלט

לוערעז• םער
 זײ איז ארבײטשלאזע, פאר זאך כעםטע די
 ניט קען רענירונג די אליב אלן ארבײט. געבען

 זײ אז אונםערנעםער, פרילואטע די צװינגען
 אר״ אלע פאד ארב״ט גענוג שאפען זאלען

 דארןן דאן פארםאגט, לאנד דאם לואם כײטען
 אר־ די באזארגען צל זעהן אלײן רעגירלנג די

 רע־ פעדעראלע די ארבײט. מיט בײםםלאזע
 אײנצעלנע די פלן רעגירונגעז יד און נגלרגי

 עפענטלי־ סך א אונטערנעםען קענען שטאאםען
 לאנד פאר׳ן נליטיג זיינען לועלכע ארבײטען, כע
 צאל גרליםע א באזארגען אלפן אזא אויף אןן
 דאך איז ארבײט. מיט ארבײטםלאזע די פלן

 דער אין לאנד רײכםטע די אל*ן נאך אםעריקא
 םאי פעדעראלע, די םאי רעגירונג, די אלן '־לועלט

 דעם פאר :עלד גענלג קריגען קען לאקאלע, די
צללעק.

 רעגירונג די אז א״ז, װיכםיגער נאך אכער
ארבײטטלאזע, פאר םאנד א אײנפיהרען זאל
 אין געללארעז אײנגעפיהרט שלין איז דאם װי

 א־יראעאי־ אנדערע אלן דײםשלאנד ענגלאנד,
לענדער. שע

 ארבײטטלא־ די אז פארשטעהן, דארף םען
 עס צ־פאל. קײן ניט םעהר היינט איז זיגקײט

 אר• פלן ארפױי שטענדיגע א פאראן איצם איז
 דעם אין װאקםען. אין האלט װאם בײטסלאזע,

 אנטלויק־ שנעלע די שללדיג אלץ לוי םעהר איז
 און ערםינדונגען נײע די טעכניק, דער פון .לונג

 פארגרע* ללאם ארבײט, פלן םעטאדען נײע די
פראדוקציע. די שטענדינ םערען
 װאם דערםים, העלםען צו זוכען ױניאנס די

 אר• קירצערען א פאר קאםף א פיהרען זײ
 לוירק־ אלן בעםטער דער איז דאם בײםם־טאג.

 ־PP גיר אױי ניט אגער טיטעל. זאטםטער
 איז עם קאםף. זייןיר געלוינען ילניאנם די נען

 איצטינע די װײל קאםף, שלוערער אלן לאנגער א
 גאנץ א זײן דארף ארבײטם־םאג פלן פארקירצלנג

 אדער פינף פלן ארבײטםםאג אן באדײטענדע.
 לאנד פלן אינדוםםריען אלע אין שםלנדען ,םיר

 ארבייטם־ איצםיכע די רעגולירען קענען װאלם
 אפ־ װי םעהר זײן דארף םען אבער לאזיגקײט,
 ניך אזוי קען דאש אז גלויבען, צד םיםיםטיש

 אנ• טלז׳דעריבער םען ווערען. חרכנעפיהרט
 דורכ־ באלד קענען װאס םיםעל אזעלכע ודענדען

 רעגי־ די אז איז, דאם און װערען. געפיהרט
 אר• די שטיצען צו םאנד א אימםיהרען זאל רונג

 ארבײםם• די אםת, וועט, דאם בײםםלאזע.
 לינ־ װעם עם אבער אפשאפען, ניט לאזיגקײט

! נויט. די דערען
 גערואלט נאר וואלם רעגירונג די װען און
 אײנ־ לײבם נאנץ נעווען איהר םאר עם װאלם

 רעגירוגנ די םאנד. ארבײטםלאזען אן צופיחרען
 דעם םארקלענערען נעדארםט נים איצם האט

 180 ארױסלוארפעז דערםים און טדקם איגקאם
 געניםעז װעלען װאס אלע די דאלער. םיליאן

 דעם. םון פאיקלענערונג איצםיגער דער ®ץ
 הלאם דעם צו אדער באלאננען, טעקם אינקאם

 oant םיםעל־קלאס, דעם צו אדער רייכע, די פץ
 םעחר. יאהר א דאלאר עםליכע טים צאל?ןן קען
 אנדערע םים און דאלאר טיליאן 160 די םים

 לײכט געקענט האם רעניתנג די װאם םוםען,
 גאגץ א שאפען נעקענט םען װאלם נעפינען,

 רע• די ארבײםםלאזע. פאר פאנד אננעזעהענעם
 לײחזר, איז, עס און נים עס וױד אבער ניתנג
 ארכייםער פאליטישע ארנאניזירטע קיץ ניםא

 טאן. «ו צדוינגען איחר עם זאל װאם םאכם
 ארבײטער־גע־ דורמופיחרען ןװועק דעם םאר

 אד■ אן האבען םען םח קאנגרעם אין זע*ען
דאם את םאכט ארכײטעד פאליםישע נאניזירםע
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ם שםעחם מ׳יגקײס י״ אוי• די פאר איג
י אדבײטעי׳ ע ב עי ײ י ״ ביי ר א

רײכע. רי םיליאז שענר,מ טען און ארימע די פץ נעמט מען
 האבען טיר װען און

 100 די דערםאנט דא שוין
 איז לואס ד%אר,

 צו נןךואחןן געשאנקען
 שטױער־צאלער רײכע די

 אג- לחןרם עם איז הואוחןר־רעניחנג דער תרך
 דירעסם־נע• איז װאס געלד, דאס אז צואזוײזען,

 כאלד װעם רייכע, די «ו געװארען שאנקען
י די יון וחדמ אױפנעסאנם דירעקט
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 רעםערענ־ צום באצוג אין עס מײן איך
דום.

 דעם אויםזאגען ד$*ך איך םעג איצט
 ?&טארק זיך האט לזארץ ד#ום אז אטת,

 ד$וס ביצײבט ט^םער אז געיעראהעז,
 טאג דעם אין דערהיים אין זיצען ס$ויצק

 זיך האט װאנען פון רעםערענדום. םון
איך *וײס געגומען אזא זײ בײ

 םאנכעם װאס דעם, םון אפ^ר, ניט.
 ביסעא א אונז בײ מען רעדט מאיצ

 »ז זאגט, סען פאיצק. אוימ׳ן רכילות
ק דאם קלעטע־ צו <יב האט ם̂א

ייכע אויף עןך  עס װען נאר װענט, ̂ג
 *וײס אויבען ביז ארויף ^וין הלעטערט

 געיקלע־ האם עס װארום ניט אילײן עס
 ניט איהם אינטערעםירט עס און טעדט
 סאנכע טאתע האבען אזוי אט סעהר.

 רעפערעג־ װעגען גערעדט אויך אונז בײ
 געםאכט ^וװער םיר האבען און דום
 םאילק דאס װען איצט, הארץ. דאם
 געקראגען, רעםערענדום דעם יטוין האט

 ניט עס װעט געזאגט, םיר זײ האבען
זײ חאבעז שטיםען. קוסען

 םאלק דאס סענען טיר געזאגם, מיר
 דעריבער אם און אײך. םון בעפעד

 אזוי םיך האט פאאק דאס אז ׳איך זאג
 גרויםער דער םיט איבעראישט *טטארק

 גענ/$נעז6א איז עס װאס ^טימען, צאא
 אזא אויןי רעםערענדום. בײם נעװארצן

 איטי־ גרעסטע די האבען צאא גרויםע
געהאפט. ניט אםיאו כייםטעז

* - ♦
געשװארע־ די פון אײנער פיר זא;ט

:v א :■עםימייסטען nip הריגען צו
 םען זועז ״טטים^תאסטען, צום םאאת דאס

 קוםען גיט םאר ״טטראף א ארויף אײגט
 איז דאס אז מסכים, איך בין ׳טטיסען.

 האב איך אבער ארגומענט, *שטארקער א
 אמת, ארגומענט. *טטארסעז א אױך
 י1ארוי אײגט םען װען אז איך, ז$»נ

 אבער וױדסונג, א עם האט יטטראן• א
 האבען 35 אאזקאא און 10 יאהאא באױז

 קר ניט פאר שטראוי א ארויפגעאײנט
 אין רעפערענדום. רעם ״טטימען מעז

 שטיםען lynipy: זײנען אאהאיס בײדע
 בין טויזענט. האאב א און םינף קנאפע

 די ניט װעז אז צוצוגעבען, גרײט איך
 באויז שטיםען געקוםען װאאטען *טטראף
 װאאט דאן אבער צאא, דער פון העאםט

 געצויגען אאץ נאך רעםעחננדום דער
 די אבעד איז עטיםען. טױזענט 20

 געגוג קײן’ ניט טויזענט צװאנצינ צאא
 רע־ פאר׳ן טעג עטאיכע טיט נרויסע?

 גע־ יעדער כםעט דאך איז פערענדום
 פוםצעהן קײן אז װעטען, צו גרײט װען

עז יעטימעז טויזענט  איגעגעבען ניט װ̂ע
 אאיין, איד רעםערענדום. בײם װעדען

 איטיםיס- טעהר געװען '|ir בין װאם
 אויוי געװעט גיט װאאט אנדערע, װי טי׳ש

 מיר זיד חאם עס םױזעגם. םוםצען
 זאא צאא גרױסע אזא אז געגאויבט, ניט

׳פסיםען. קומעז
גע־ װירהאיך איז רעםערענדום דער

איבערר^וננ* גרויםע א װעז

 רעםערענדום דער איז אאגעםײן אין
 פאר איבעררא^וונגעץ םיט םוא נעװען

 א געהאט אאאם איך װען און טיר.
איד וחנםען, צו זיך טבע  דעם איז ^אם׳

 םאנ־ װי םאראארען םעהר רעםערענדום
קראך. םטריט װאא דעם אין כע

op װעא איך אז זיך, פארמטעהט 
 םײנע װאס אין אויסזאגען ניט איצט

 ײע? ב**ט#נעז. וײנען איבעררא^וגגעז
 נע־ איז עם אז #?אגען אכמוא, יזאא איך
 וויבערדאמונג, גרויסע « םיר םאר וועו

 געוועחאט איז יענעד אחנר ותר וואס
 אזט געקראגען חאם אדעד נעווארעז,

 דאד זיך איך וועא <*טיכמנז, נרויסע
 ?זוגא. אײבעען אן םאר מאכען איהם

 איך חאב עם? איך דאווי וואס צו און
וחננמ געםאכם זיד איצט ביז דעז

 איך #גײן אעבען? טײן אין ׳פונאים
 אײ טײנע װאם איז זאגען ניט װעא

 װעא איר בא׳ןוטאנען, זײנעז בערא^ונגען
 גע־ האם םאאק דאס אז זאגען, באויז

 איך װי אנדערמ, ביסעא רעכט » מטיטט
געדענ׳קט. האב

 םיר בײ טאקע איז גופא דאם גאר
 נויטיגקײט דער םאר ארגוםעגט אן ;אר
 האט פאאק דאס רעםעחגנדום. » םון
 איך װי אנדער׳פ ^טיםען צו רעכט א

 מעגאיכקײט א האבען דארף און דענס
װיא. עס װי שטיםען צו

זאגען, גיט איך װיא דערסיט און
 זײן און נערעכט איז םאאק דאם »?

 םאאק דאס ניין, גערעכט. איז טיפפט
 זײן אויך און אוםגערעכם אםט נאנץ איז

 אכער אוםגערעכט, נאנץ אפט איז כדפפט
 רעכט א האם םאאק דאס אז האאט, איך

אומגערעכט. זײן צו
 גאנץ װער איך אז טרעפט. עס אמת,

 זידעא און אױם׳ן כעס אין ^טאלק
 עס װ^דום $פ ̂טטארק גאגץ איהם

 װי אזוי ניט טום און ניט םיך םאאגט
 צוגע־ םוז איך *בער זיך, װיצט םיר
 םיך רעכט א ה*ם דאם אז ׳בען
 װי ״קאפויר טאן צו און םא*גען צו ניט
< איך װ

 שפל קײן אםט האט דאס יא,
 אפט גאגץ זיך לאזט םא<ק דאס ניט.

 םאאק דאס אפגארעז. און םארפירעז
 און גאט א סאכען זיך טאג איין העז

 צוברעכען. איהם טאג צוױיטען אויפ׳ן
̂טען הײנט קען’ פא^ק דאס  םאר־ און ̂טי
 ריכ־ איז עם אויב און בענ^ען. גען

 די איז םאילק פון ^וטים די אז טיג,
ויז דאם איז נאט םון שטים  דערםאר, ̂ב
 איצעמאא ניט זײנען געטער די אויך װאס

 םאכט גוםא געטער די װאדום גערעכט.
 םאילק דאס װען פאאק. דאס אויך דאך

 װא^טעז געטער, קיין געםאכט ניט װאילט
 װאיצטען זײ זוען און געװען. ניט זײ

 װערט א םאר װאם געװען, יע אפיאו
 ניט װען געטערײ, זײער געהאט װאלט

 א זײן ניט וױיצ קײנער םאילס? דאס
 סדבר. א אין אדער װאיצד א אין נאם

 בײם געטעיצ ל"\p א זײן צו בעסער
 א אין גאט גרויסער א אײדער ׳פאאק

סדבר.
 םאילק דאס װאס דערםאר, עpטא און
 זײן געטער די מוזען געטער, די םאכט

דיג אביסעא  און פאאק דעם טיט גער̂ו
 עם זוען רעכםען, אביםע^ געבען איהם

 אםייצו איהם םוז םען עם. םארצאגגט
 אוםגערעכט. זײן צו רעכט דאם געבען

 רעכט דאס האבעז פון פריזויצעגיע רי
 אינגאנ־ ניט דארוי אוםגערעכט זײן צו

געטעה די צו ױז5ב בא^אנגען צען
* * ♦

 ס5םא דאס — רעטעני^ א'יביגע די
 טאכט עס בןךפעםעניש. סאפריזנע א איז

 א*ײ| זיך טוט ,pnn א^ײן זיך םון אםט
 נאז די איצײן זיך מגײדט און אהכעיס

 דאןי, און כעס. אין ווערם עם װען אפ.
 וױײ מיר װאס דעם, י1אוי קוקענדיג ניט

 א איז עואם גרויסער דער אז סען,
ם, נרויםער  מטאלס דאך םיר האבען ג̂ו

 זאגם ם5גו גחיסער דער אט ווען הנאח
 אונ־ אפאאדירט און ̂אוג זײנען םיר אז

 אונז םארדריסט עם און חכמות, זעחג
 גאײנגיאמיג איז ער זוען ^טארס, זעהר

 אנער־ זײן ניט אונז גיט און אוגז צו
קענוננ.

 איז דעםאקראםיע םון םראגע די
 זיי־י עס טע.5א אן איו ױדאגס טרעיד

 דא הײגט נאד וײנען מם איז געוחנ? נען
 םײנונגעז. געגענגעזעצטע *ארפ* צװײ
 דעםא״ םעחר װאס אז ׳איז םײנונג אײן

̂ץ ױגיאן א אין קראםיע  םאר בעסער א
 #איז םײנונג צװײסע די און ױניאן, דער

 א אין דעםאיןראםיע ומנעער זואס אז
 ױניאן. דער פאר איז בעםזנר אצץ יוניאן,

ארגונמנננמנן. ־טטאמןע חאבען בײדע און

 אננעשריבען pir זײנען ביכער גאנצע
 עס און פראגע דער װעגען געװארעז

װערען. געמריבען נאך זועאעז
 געגען ארגופענט עטאואןסטער דער

 איז, ױ:יאן א איז דעםאקראטיע צופי̂י
 ?אספם־ארנאניזא־ א איז ױניאן א װאם
 קײן מצן קעז מי־חטה אין און ציע,

 דאס באקומען. :יט דעטאקראטיע צופל
דערבײ דארף םען אבער ריכטיג, איז
פו צײט דער אין אז םארגעסען, ניט

 די סאי װי סאי מען פארבויגט םיחמה
 דער איז ױניאז דער אץ דעםאקראטיע

 א:־ אז םאחמטעהט, איז װײס עויצם
זײן. :יט עס יקען דעױט

 געגען ארגומענט ^טטארקסטער םײן
 איז, ױניאן א אק רעמאקראטיע צום̂י
 ברידער די פון צאהל גרויסע א װאס

 בא־ צו װי גיט אםט װײסען ארבײטער
 און דעמאקראטיע, דער כיים זיך נוצען

 ׳&טארח דעםאקראטיע די װערט סמיילא
 piir װײסען װאס די, פון םיםברויכט

 איהר. טיט זיך באנוצען צו װי גוט צו
 ארגױ םײז םון אפ זיך זאג איך אבער

 קיצײן װי ניט װײס אין װײ£ םענט,
 מאס די זײז דארף עס גר^ס װי אדער

 ־V*n יא מעג ױניאז א װאס דעםאקראטיע
 גרע- די גיט אײנפאך װײס איך בען.
 אז אפ׳טטעלען, זיך דארף מען װאו נעץ

 װע־ גיט &ל דעכיא־קראטיע פ^רציע די
 ניט ױפאום חס זאיצ און גרויס צו רען

די קען יוניאן. דער פאר׳פאדעז
 און װעגען ניט דעםאקראטיע •ארציע

 סאכען גיט קען כיעז אוז מעסטעז ניט
p'p םאר און ױניאנס אאע פאר כ^ים 
 אין אומיטטענדעז. און צו^טענדען אאע
 דעמאקראמיע די ארבייט ױניאן אײן

 אין ערגער, אנדערער «ן איז און בעסער
 אג־ אן און בעסער צושטענדעז אנדערע

̂עז דעיינער אוז ערגער. דערע  זד5א װע
 װע״ מײנוננם־פאחמידעגהײטען זײן מאיצ
פדאגע. דער אט גען

 אז אויםזאגעז. מען טעג אפישד און
איבערראיעונגען גחיםע די םון אײנע

םיר םאר זײנעז רעפערענדום דעם
.2 לאקאא פון אפערײטארס די געװען

 די אז געםײנט. םריהער האב איך
 חגםערענ־ א םאר קעםפער שטארקסטע

 לא־האצ פון טיטגאידער די זײגעז דום
 די שוין האבזזן נאםען אזא צװײ.
pi*5p גע־ 2 יצאהאיצ פון אפערײטארס 

 דע־ פאר ?אטױ א װאו נאר אז קראגען,
 איז ערשטע די זײ זײגען םאיהראטיע

 אפעדיײ די דאך האבען און• םראנט.
 אזא אגגענוםען 2 לאקאיל םון טארם

 רעםערענ־ א םאר רעזאיצוציע שטארהע
 דעם איז געװען זײ זײנען װאו טא דום,
 רעפערעגדום דעם האט מען װען טאג

 זיך האבען 2 לאהאצ םון ? געשםיםט
 ניט באטײיליגט רעםערענדום דעם אין

 מיטגלידער, די פון םיגםטעל א װי מעהר
 װארום טויזענט. פאר א אינגאנצעז

וױיניג? אזוי
.2 לאקא^ םיט םער דער איז ע*עס
 װעו• א פאדאן איז רוס^אגד אויוי

ניטא אבער מדיגה, גרויסע א טע*:
 װערטעא דאס טאצק. קײץ איחר איז

 אין װען צײט, טער5א דער םזז שםאםט
 קני^זען, סך א געװען זײגען רום^אנד

 וועגען ארוםגלקריגט זיך האבען װאם
 זיי םון יעדער און טראז צארישען דעם
 װען און פארנעםען, געװאלט איהם האט

 טראן אויפ׳ן ירעמענדענטען אצע רי
 זאל עס װער ארוכמעקריגט זיך האבען

 האט ק,5םא רוםישען דעם אימור רעגירעז
 גע־ מדינה רוסישער ;רויסער דער איז

כאאס. א הערשט
 ״א זוערטעיצ דאס אז דוכט, םיר
 אין איז טאיצס סײ\ נאר מדינה, גחיםע

 װערען געזאגט אויך קעז ניטא/ איהר
.2 אאקאא אוױ*

r איבעדראשומ. אן נאך און n. חע־
 םא־ ריפער די םון םענעדזשער דער לער,
 א ג^ראגען 2 לאקאל אין ה*ט נער,

 דאכם האש, ער שטיםעז. צאל נחיםע
 שםי־ צאל דיזעלנע כטעט געהר^נען זיך״
 מענעדזשער דער ס»יל»ז, ב. oyn םען,

!גענראגען האם 2 לאסאצ פון

• דער םיר, זיך ד«כט איז, דאם ם מ
 5אפערײטארס די אז באװײז, טעד

 ח ניט, אינגאנצעז קימערט 2 יאקאא
פאו* ױניאז א האבען פאכער ריפער די

 אוגטעד געאעבט האב איך און זיך.
 אפעדײטאר אן װען אז אײנדרוק, דעם
 א מיט זיך טרעםמ 2 לאיקאיל פון

 גיצײך מוז ,17 יאקאצ םון מאכער םער
מאחטה♦ א אױסבדעכען זײ צוױשען

 םיגי״ די האבען זעה איך װי און
 זיך אויך עפעס 9 לאקאא םון שערס

 שטיםען מיט׳ן אונטערגעפױלט אביסעיצ
 האב איך אויב און רעםערענדום. דעם
 9 לאקאיצ אויך האט גי־ט, טעות קײן

 רעזא^וציע שטארקע זעהר א אגגענומען
 שײנט, מיר װי רעפערענדום. םאר׳ז

 ג^אטיג אינגאנצעז ניט אויך עפעס איז
.9 ̂אקאל איז םיגישער די בײ

 רעפע־י דעם םיט נאך בין איך נאר
 איהם װעצ איך םארטיג. גיט רעגדום

 דווכשטודי• גדינד^יכער אביסעיצ :אך
 געװען איז עם גרויס װי װארום, רעז.

 גע!קוםען איז װאס סיטנצידער, צאא די
 די דאך איז רעפעדעגדום, ךעם שטיסען

̂ץ ;עקוטען, גיט איז װאם צאיצ,  געװען א
 גיט־שטי״ די פון פארטײ די :רעסער.

̂ץ נאך איז םער  גרעם־ די געביליב׳לן א
 גראד װעיצען זיך װאלט םיר און טע.

 געהייםע גרויםע די אט אויםםארשעז
פאריטײ.
 ניט־ פון פארטײ די אז #װײם איך
 פארזאם־ תײן אפ ניט האלט שטימער

 נעמט צוזאםען, ניט זיך רעדט יצונגען,
 הא^• דאך און דעזאאוציעס, קײז אז ניט
םעסט. רײהען איהרע זיך טען

 װער וױסעז װעילען װאאט איך און
 פי־י זיך באציהען װאס עט, זײנען זײ

 שטים־קאסטעז? דעם צו יצאזאפיש־םוייל
 #אזאםעז5םיי אזעלכע טאסע זײ זײגען
 קוהילת׳ען מיט צוזאטען האבען װאם

 אוינם עס און הבא הכל אז באשיצאסען,
 זײ זײנען אדער טירחא. די נים זיך

ענצער פשוטע ? םו̂י
 יױ םיט pir עס איז אזוי אבער

 ארנאגיזאציעס. אנדערע םיט און ניאגס
 טײ^ א באויז אקטױו, זײנען אלע ניט

 העיםען װאס די אזן טוער די זײגעז
 זײ פאסױו. זײגען איבעריגע די מאן.
 זײ םוז מען נאר גארנישט, טוען *לײ\

 אויס• גיט זײ אהן ׳קען טען האבצז,
 גאר־ טוען p^' זײ אויב װארום הומען.
 מיט םאטעריא^ דער זײ זײנען נישט,

 צײ די זײגען די טוט. םען װעלכען
בויט. מעז װעלכע םיט געיצ

 צוױי האבען טען דארף בויען צום
בזיער האבען דארף סען :הויפט־זאכען

 װאס םיט צינעיל האבען דאדף מצז און
 די םון אפ העגנט עס און בויען, צו

 coip עס געבײדע א םאר װאם בויער
 מען ?ען ציג̂ע דיזעיצביגע םון ארוים.

 iyp םען און םדרש בית א אויםבויען
טיפלע. א אויסבויען אויך זײ פון

 משל דער אז צוגעבען, \('ל איך
 א^ע אבער אונטער, אביסע^ הינקט

 װערם פזשל א אביסעל. היגתען סש^ים
 זאכען צװעק דעם םאר בצוין געברויכט

 אװעקצושטע־ זײ און מאכעז צו ^ערער
אױגען. די םאד שארפער יצעז

♦ *
 ם. ברודער «ז צונעבען, דארף איך
 ששארמ :אנץ אננענעבען חאם צינתען

 פון עסזיםטעגץ דער םאר ארנוםענטען
 זיי־ אלע אבער ױניאן. דער איז קלובם

 הוייכד איין צו פיהרען אתוםענטען נע
 םיט־ גרופע א״ן װיבאלד אז אתוםענם,

 אר־ זיך האבען ױני*ן דער &ון גלידער
 דורך האבען אוז סלוב א אין נאניזירט

 ױניאז, דער אין אײנפרום באסוםען דעם
 םון םיטנלידער אנדערע די אויו דארםעז

 סלובם אין *רנאניזירען זיך ױגיאן דער
 אין אײנםלוס אן תאנ?ן וױלען «ײ אויב
ױניאן. דער

פא־ איז עם אז זיך, םארשטעהט עם
 צו בארעבשינט אױך איז £פציב, 1איי ראן
 אבער דריטער, א און צװייםער א זיין

 נ^ר זאלען עס .אז איז, מיינוננ םײן
)oiVr 6 זײם או̂י(

 די װערען. טײערער וועט צוקער m מײנם,
 דיננען םענאט דער pa חױז רעטרעזענםמנטען

 נעחע• זאל טאריף דער װיפיל tj'ia בלויז זיך
 געחעכערט *ran ער m סכער װערען, כערם

 חןסרע־ דאם ױבp'a. 8 בייד^ שמיםען ווערען
 חע־ די װעט ^יםפיחרען, hi? תױז זענטאנטען

 דעם קסםטען *וקער *pa טסריף «ן כערונג
 a לאר0ד כדליאן so ona פאלק אטעייקיצער

אויםפיחרען װעם טענאט דער אױב m יאחר

 די פארברויכען צוקער וױ אזױ און יאחר. א
 אז עם, םימט אריםע, די וױ םעהר ניט רײכע

 טאריף געחעבערטען דעם פון לאםט חויים די
 אר• ארימען דעם אויף פאלען וועט «וקעו* אויה

 םאיא• כרױםע די איז װאם פאלק, בײםענדען
לאגד. אין ריטעט

 נע• די סון אײגער בלױז איז צוכער אבער
 נעחע־ װערט עם װעיכע אױן* ברויכם־ארםיקלען,
דיסם חןד אױף שטעחען עם טארי]*.

nri ואר
כערס

 םאל א װידער אץ העכער װערען פרײז זײער
 איז װאם פאלק, ארימע ארבײטענדע, דאם װעט

 די צאלען לאנד, אין םאיאריםעט גרויםע די
העכעדונג.

די פון נעפט םען אז אײנםאך, הײםם דאם
■לו«ל

•ו ז
רױבערײ אפענע אזא זײ װאלטען םאכם טישע

 און רײכע. די שענקט םען און אריםע
 טאלי ארגאניזירטע אן נעזמום ארבײטער די

װאלטע
a באקעםסען. געקעגט r a ,זײ זיעען אגער 

pa כאשליםען װעם קאגגרעם דער םאכםלאז.
M■(!
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)םםרײר יןליװלענדער פוץ גרוםעז שלעזינגערם
קלאוקמאכער ־אנטא׳ד

 דער מאעזינגעד, בעגדזשאטין נרודער
 אינטערנעשאנעל, tpt םון *רעזידענט

 *p;pi׳n אין «ידער פיטװאד זײט איז
 א־נטערגע׳האנעל. דעד פון אםיס ראצ
 םון ־ אװעצנעװען איז ■רעזידענט דער
 וי צייט. װאכען צװיי פוגקט יןוײיה גיו

 אין םארבראכט ער האט צייט טײםטע
 אגנעפירט האט ער װאו קציװצאנל,

 דז׳פענעראא דארטינען dpt סיט
 םאר־ ער האט טעג עטציכע און םטרײק,
וזאט ער װאו טארןוגטא, אין גראכט

 און באצענאטים די םיט ?אנפערירט
 םון טישיגנ םאק ריזיגען v אדרעסױט

 מאכעה קצאוס דארטינע װ
 צו״ זצהר איז ׳טיעזיננער ■רעזידענט •'

 הצױר םון. אויםגאננ דעט אייער םרידעז
 ־”נא( דןי־ מיט און סטרייפ <אנדער

 op װאס ׳פםיםוננ, ױניאן טטערטער
טאראנטא. אין העד׳שט
 רע־ םטעח םיש׳ן נעשפרעך א אין

 האט “,גערעבטיגסײט דער םון פארטער
 םאלנענדע דערצעהלם ׳פאעזינגער נרודער

 צד װענען טאםזאכע! איגטערעסאנטע
 פון און אינדוםטריע tpt םון ׳פטאנד
(צא(ל.1פצי אין םטרײיפ

— יארק, נױ ניט א־ז ,פל׳ױואאנד
 — אננעםאננען פרעזידענט tpt האט

 םאראז דארנמן זײנען אינגאנצען
 םאנוםעקט׳שורערם, 21 אדער 20

 צװישען אוםנעם^ר נאשעפם־גען וועצכע
 דרײ־ ארבייטער. הונדעלם 25 ביז 24

 dtptipopPbdvo 21 pm םון צעהז
 נעםע־ האבמך און שעפעל ױגיאן דאבען
 א״נעי טיט ױניאן. tpt םיש סעאם

 און יפרינם tpt םיט פירםעם, pm פון
pore ivotpts נעיוו־ י ױניאן די איז 

 דיזען אין םאר׳פטענדיגוננ. » צו טען
 באדינגוננען ױניאן איצם הער׳פען שאא

 ױניאן די אנרימענט. נײעם צױס׳ן
 בא־ ױניאז אויןי געםעטעאט אויך האט

 װאם קאנטראקטארם, די םיט דיננוננען
 .rpapo אינםײד pm פאר ארבײטען

 נאר די ארבײםען tpbpo די אט אין
 אוםנעםער ארבײטער, צאהא גרעסטע

2,000 p)tfp וײ און ררעםמאכער, און 
*vi אוי(* ׳פעפער די אין שוי! זיעען 

 איבערינע די םון ?אגדישאנם. ױניאן
 אוםבאדײ• אזוי־ צװײ זײנעז פירםעם 7

 אינ־ ויי איבער זיך לוינם עם אז טע:ד,
 אצ־ בצייבען, עם רעדען. צו גיט גאנצען

 נע־ עם װעצכע צװישען םירםעם, 5 וא,
 בצום־ סאוצ םון םירםע די אױך זיך פינט

 אטערײ דער צו באצאננען ײאם פעצד,
 מע־ נענעז און אםאםיאײשאן פצען פען
 ענערגי־ » איצש פיחרט ױניאן די טעז
 אר־ שעפער אפען דיןע אין קאםוי. שען

 םון 250 ארבײטער. 400 ארום נײטען
 םײ* ,150 איז םטרייה אין וײנעז «ײ

 האט אנער, םסעבען. םײדצאך, םםענם
 געזאנט, זינערקײט םים פרעזידענט דןר
 הויפט דער באזיגען. וײ וועצען סיר —

 בצונױ םאוצ טאמםעהטשורער, סקעב
 ארבייטער, 200 כאשעפטינט פיעצד

 אנ־ די אוז שאפ אינםײד איז יזונדערט
 םסעב ׳פאנשראפםיננ אין חונדערט רערע

i m r. פאנם־ די פון ארבײימר די 
 םטרייה אין אצע זײנען שעפזנר ראקטיננ

 ארנײטער אינםײד די םון חןצפט א און
 t« אזוי סםרייסזנר, די םיט אױן זײנןן
 םד זץי וועם אפפן־שאפער דיזער אױן

,. וגי«ז.1 חנר פאר בויגען »ן
 בא• א םאו װאט פראנע, דער אויןי
 יצען אסערייזען די איז עם שזנפעניש

 נעענם־ שצעזיננער האם *םאםיאײשאז,
 נזך שא■ אאןן «ן איז דאם «ז םערם,

 גיצדינג פצעוצאנרער דעד פט מצשאפם
Tno, און m אפעז רי פון צאחןד חנר 

im r אריין ציחם אסס׳נם tporv ער. 
vn האט אינחםטריפם. אכדעחנ פיז נאר 
 םאנופעהטשורערם 5 *רײננעצוינען ער
 אינ־ דרעם און נארםענט צ״דים דער «ןן

 אמר זיי וועט יוגיאז יי רוטטריע-
 איז אינמםםרת אונזןר אין tv *ויימן
 פאו סענציכהײט און פצאץ ^ײן ניםא
 שאר־ שצעזינגאר האט — שעפזגר, אפען
 האמן מתט, איתר מי—בטםאנם. <מר

< «ו «פױדין נתנד טיט ד

 םיט געשפרעך קורצער »
שלעזינכער. ב. סרעזידענט

רעפארטער, םטע,ז « םון

 םאר באדינגוננען בעםערע .אויםקעסםען
 די נענען ארבייטער הטרייקענדע די

 םיט שי׳עזיננער האט — •טעפער אפצן
געזאנט. צופרירענוזייט

 שצעזיננער איז טאראנטא זוענען
 ער האט דארט באנײסטערט. פשויט

 פראטעענטע עטציכע םיט שאנםערירט
 שײנט עס װי אבער באצעבאטים. ̂צאוה

 א'־ם אינטערעסירט רעדען, זיין פח
 אינטערע־ איהם םיעצ. זעהר ;יט דאם

םון צושטאנד רער מעהר םיעצ סיױט

 אר־ די םון שםיםוננ די און ױניאן דער
 נצעני v 1אי זײנען ניידע און גײטער,
 װאקסט ױ;יאן די צושטאנד. צעגדען

 די צו םארטדויען דער טאנ, צו טאנ םון
 נרוים »זוי װידער איז אינטעתעשאגעצ

 #ןאמוי־ די און צײטען, בעסטע די 1אי װי
 אויסנע־ איז ארבײטער די פון שטיטונג
 איז סטרייק גענעראצ דער צײנענט.

 אין ארבייטער אצע און אוםםארם״דציר
 איינצי־ דעם סטדײק אין זעהען טרייד

 נויט ביטערער זײער םון אויסנאנג נען
 מאנופעהטשו־ די צרות. זייערע םון און

 אז װעצט דער אײנריידען פרואװעז רערם
 דעם נארניט װיצעז ארבייטער די

 םון צידערם צייבאר די בצויז אז םטרײה,
 » צו אויף זיי העצען סטײטס די

םע;ה צעכערצינע א איז דאם סטדייה.

 עס װעד געזאגט. שצעזיננער זזאט —
 דעם פון צושטאנד טרױעריגען דעם הען

 אינ• קצאויה דער איז צאנע ארנײטער׳ס
 װייםט דער טאראנטא, אין דוםטריע
 װאצטען םטרײק. דעם זויצ ער םארװאם

 םא־ צום געיןוםען םאנוםעקטשורערם די
 אין מאכער קצאוק די פון מיטיגג סען

 אויסנע־ זײ װאצטען צײםעאום, צײבאר
 דעם זױצ עם װער אםת דעם םונען

 טראנען װעט יעמאנד אויב סטרײס.
 אין םטדײיק געגעראצ א פאר ישוצד די

 װע• אינחםטריע, קצאוס טאראנטער דער
 מא־ קצאוק טאראנטא׳ר זיין דאם צען

 אוים הוננערען װעצכע נוםעקטשורערם,
 שאפ םװעט די דורך ארכ״טער זייערע

שעפער. זייערע אץ באדיננוננען
 נע־ האט פרעזידעגט דער װערע:ד

 דעם ײענ׳גו דעדצעהצען אין האצטען
 םי־ זוגיטאגדיגען םון ערםאצנ נרויםען

 צײםעאום, צײבאר טאראנטאער אץ טיננ
 באטאן די םון האםיטע א אגגעפוםעז איז
 י•1פרע דער און םטריייקער גאװעצטי או;

 *1םאו צו געצװאוננען נעײען איז דע:ט
 זײנע זוענען נעשפרעך זיין ענדיגען

 די אין •טיר צעצטען זיין פון איינדריהע
אינטערנעשאנאצ: דעד םין אינטערעםען

 העלער, דזשײקאב םוןןן לאק$ל m ריפערמאכער דער אין
י. װ. ג. יצ. א, װײס־פרעז.

געשלאסען. איז ?אנװענשאן די
 די אז געדענתט, האכעז װאס די,

 געװארען געשילאסעז איז קאנװענ^אן
 ק^ױױ אין דעצעםבער סאנאט .דעם אין

 גע־ טעות ^ײנעם א חאבען צאנד,
 קיליװלאנד איז קאנװענשאז די סאכט.

 אר־ איהר םארענדיגט ניט װײט ה.אט
 די איבעמעצאזען האט זי זועז בייט,,

 בע־ איגטערנעשאגאיצ די םון ערװעהיצונג
 רע־ דער רענוערעגדום. א דורך אסטמ

 זיך האט עס װי #פערעגדום
 באגדעיצ :זזינשער א געװעז איז ץײגט,

 דער םון ̂אהאיצען אלע םאר ארבײט
 םון לאגד, גאנצע די אינטעךגע^אנאא.

 פאסיםישען דעם ביז אטיצאנטישען דעם
 םיט׳ן געברויזט און געהאכט האט ים,

איז, 'ר^פערענדום דער
 און סצײגיגקײט. קײן געװעז ניט אלזא,

 האנ־ די זיך האט םײגונג אונזער נאר
 טען7 דעם דינסטאנ, גע^אאסען װענשאז
 םון מיטגאידער רי װען ,1930 יאנואר,

 געגעבען האבעז אינטערנעש^ונאא דער
 זלןאנװענ־ ״די אז ארדער, אעצטען זײער

געשאאסעך. איז
 צופרידען זײגען מיר אז זאגען, צו

 רעםערענ־ דעם םון רעזואטאטען די סיט
 און א*ק»א אונזער איבעריג. איז דום
 ה$ט אאקאא אוגזער םון קאנדידאט דער

 גוט־ אײנשטימיגע די כמעט געחראגען
 * באײבט עס מעמבערס. די םון הײסונג

 גאיק װיגשען צו איבער באויז אונז םאר
 און ערװעהאטע אאע די צו ערםאאג און

 די אז האםנונג, אוגזער אויםדריקען
 גמפיהרט װעאען האם«ײנם קומעגריגע

 אינטעאיגענץ סעהר אביםעא םיט װערען
 ערשט״ דער װי אנשטענדיג׳יךיט און

 גמפיהרט איז קאםיײן םארענדיגטער
 •רעטענ־ ^ועאכע םאגכע, םון געװארען

 אין טאאעראנץ םאר קעמפעז צו דירען
 ערקאערען'םיר דערםיט ױניאן. אונזער

געשאאסעך. איז קאנװענשאז ״די

̂עז ov װעאכע ײאבאעמען, די  יעצט •מי
 אוײ שעפער ױניאן די ײערען. געאײזט־

 װעא־ באדינגוגגען, האבעז שטאט סער׳ן
 •באדינ־ די װי נידעריגער פיא זימען כע

 אאס •יענע׳שעפער יארס. איך־נױ גונגען
 פאר זיך ימיט שטעאעז ױגיאן־שעפעד

 א אומ״פםענדען, יעצטיגע די ;אונטער
 מיט ^אנסורענץ פאר קװאא געזעצאיכען

 אוגזער יארק. נױ איז ארבײטער די
 םראגע אויםנעהטען».־די־ו יװצט אאקאא

 אויב אמ באאר̂ד דושאינט דער, טימ
 צו • איגטערגעמאכאא, דער : ,טיט סיטיג
 אמ־ װאט ןאא פראבאעםע דיזע אז זעהן,

 דעם װעױעזז.*:>אין געאײזט שנעאס^ען.
װע:. פעגאיכען כעהטען

 ס«נער ריםער וױ האג־דעלם
 אונזער סאעקיאין יעצט נאך ׳*ס׳איז ־

 אנ־ טיוי זעהר האט םאעק דער סרײד.
 אונזערע םון צאהא גרויסע א געריהרט

 באאד םסתמא זיך װעט עס םיטגאידער.
 נזערע1פון,א פיאע ארבײט. אנפאנגען

 זוכען אגואויבען װעאעז םאכער ריםער
או־יעדער האםען; פיר װיאען דזשאבס.־

 דזשאב א נאד האט װאס מאכע־, ריפיעד
 האבען זאא דדשאב, א םון העדט אדער

 געהען עס װעאכע יעניגע, די זינעז אין
 אר־ די אז װיאען, סיר אײדיג. אדום
 אן פאר דזשאב א געפיגעז םון בײט

 די כאײבען ניט זאא ארבײטסאאזען
 סיר אאײן. אפיס דעם פון ארבײט
 ארביי־ »ן אז ערפאהרוגג, םון װײסעז

 הינדכט דיזער איז ?ען שאפ איז טער
 רע־ גוטער א םיט אויםטאז מעהר םיא

 װיידער ברודער א װעגעז קאטעגדאציע
 ריםער װי האגדאען »אע אאםיר אםיס.

 אײערע אאע אן שטרענגט טאכעד.
 ארויפ״ העאפען זעהן צו מענאיכיקײטען

 זײנען װעאכע ברידער, אײעו״ע נעהמען
ארבײטסאאז. יעצט

 םיטיגגען אונזעױל באזונט
 מיטינג רעגואער נעקסטער אוגזער

 דאנערשטאג, װערען אפגעהאאטען װעט
 איגטערנעשא״ איז יאגואר, טעז23 דעם
 וויייצ אאע, קומט אױדיטארױם. נאא

 אויםגע• װעאעז פדאגעז װיכטיגע זעהר
װערען. נומען

 *ױם8 נעהםעו סאםעלם פץ םאנופעספשוחןר
*נגעשטעלטע פאר אינשװענס נדופע

*ראבלעםעז
 V יעצט נאטראכט צאהאצ אונזער

 םיר וועצכער סיט ■ראבצעםז^ געװיםע
 און טאנ־נמנציר באריחרוננ אין הוםען

 די צײזונג. באצדינע v פאחנױם װעצמ
 טאוף אוט־אװ .די איז: •ראגצזןםע

שעפןר•
 םאנר צאהצ נעוויםע v חאגען גױר ־

 גרויסע חאגפן ותצכע םעפםשורערם,
 םיצע אין יארפ. נױ אויםער י»ע«ר

1y רױע אין ■ראד^זיע די איז פעצע r 
 יאר־ נױ די אין װי נרןםער םיצ שעוער

 םון חנזוצטאם אצם און ׳מפער, <מר
.o n ניר אין באריגגונגען די וחנרימ 
.p ip באדינגוגגען, די איז אפהיימע 

 אױםער׳ן ׳אעפער רי אין חעושען ווקצמ
מםאדט.

 איגטערגעשאנאצ די אז װייםען, .טיר י,,:'
 .אום־אװ אן נעוזאם צײט V האט,פאר

 דעפארט־ דיזעו־ חניארטגמ^ש. ««זן
 נעװיםן v ארגאניוירט חאם םמנט,

קאנםראק־ האבען װעצכע וטממר*

— .18 דעצ, .P נ. םײצעם, װיגםטאן,
 בא־ פון .פאציסי די אנהאצטענדינ

 שטאנד־ פראקטישען; א םון טראכטען
 אננע־ איהרע םון װאױצזײן דעם פונסט

 טא• רעלנאצדם דזש• די האט שטעצטע
 רי םאכם װעצכע קאםפאניע, באק

 אצבערט פרינץ און םיגארעטם קעמעצ
 נרו• v ארױםנענומע! טאבעסא, םםוקיננ

pa דאצאר סיצ*אן צעהן םון אינשורענס 
 סיטנצירער 10,000 צמיר איהרע םאר
 עם װעצכע אין ארנאניזאציע, דער םון

 די איז אננע׳פטעצטע אצע ארײז נעהען
 םאר• און םעקטארים םײצעם װינםטאן
 םון טהײצען אנדערע אצע אין טרעטער

 ארויםנענוםען איז אינשורענם די צאנד.
 אינ• צייוי עסװיטייבעצ די םון נעווארען
 יונײטעד ו*י אװ םאסײעםי שררענס
םםייטם.
 ארביײ די װאם דערויוי קוקענדינ ניט

 אנצר ציים טעכ 30 נעתאט חאבעז טער
 ■רא• אנצמ האבען •צאן, דעם געחםמז

 אין גמענטםערט ארבייטער די םיז צענט
 נרײט זײנען זײ tv טענ, דריי ערשםע די

ב^חײצעען. צו זיך
 אינ־ צייוי pv ^npvvv3 ■צאן ד«ר
 און אינשורענס ריםאכיציםי שורענם,

 אינשורצנפ, פרווכפחייט איז עקם־דענט
 10,000 גיו 500 פון ויינןן פאציסים די

 פון איגשורענם קרווגקחייט און דאצאר
דער אין אנמווןנ^ט »יו M9 נןי *6

 קאנז־ טאבעקא רעינאצדם די .םין רענס
 װי נאכדעם װאן־ » געסוםעז איז פאני
 ארײן איז פצאן רעטײערמענט נ״ער דער
 יע־ װעט ■צאן דעם צויט הראםט. אין

 םון עצטער איז מאן אננעשטעצטער דער
 60 פיז עצטער 1אי םרוי און יאהר 65

ך.װא y $40 ביז $6 פון פרינען אהר,י

̂_צו פץ ■ •p װ
).5 ז״פ «ין (׳ילום

 און ערשטער. פיין קצובס, סײן זייו ניט
צװייטער. פייז ניט

 נרד איין אז אוין־, פארשטעח איך
pa םצעיט א ארוים ניט ױניאז דעד איז
צװײטע v אויו איז ױאחצ^ די בײ

 אנ«ו יט,pסצ v צו בארעכטינט גרופע
 איגגאנצ?ן דארפ?ז dp אז גצויב, איו
”l ויין ניט P ,דער םיז ניט םצעיטם 

 *וױי■ דעי פון ניט און pant ערשט?ר
ט?ר.

|p״:t םצפיםם װיפיצ םחשבות׳צן,
w\vi\ װ צ?צטע די איןvחצp?ז Dppt 

 דינען ,inptpt 1'^v איך האג םצ?יטם
? אצ? jptipt 1שוי דאם אב?ר

 מניאן די |pn איצט, tv גצזיב, איך
 (,PCC'ttDVP די פיז נ?װאחנז פרײ איז

 ׳מצומז, אצזנ וחנרעז אינעשאפט tpרםvד
” ptpp וױיצ t) שאדען נרײננען בצויז 
 אנאד נחײוו• קײן ניט אנזןר ױניאז, חור
 |.p»>V« ניט םיר ומט םען tv װײס, איך
שו ביז איך  bjvpv3 נום אווי גיט *פ
t»v ם*ר אבןר קצומז, די סים

WL

«י%

Ml MM

*toאינדוסטױע דתם דע־ איז סט־ייס מנעראל עדנ

op איצט 1אי p'Pvt^'3VD די ניי 
 פארשטע• ידי .ippksdp^ רpp'אר גיו

 םוז צ^?אצ?ז פארשיד?נ? רי he <ז?ר
 — באארד דזשאיגט רppיאר גױ דצר

pצאוpשאכpדר?ססאכער און ר — t״jpt 
 טיט פארהאװצט שטאר? און פאתומצן

 tPD'nt םאר׳ז צונרייטוננס־ארבייט ד?ר
 דערסריה אין םיז סטרייק. ראצpנpדזש
 ניזי ipip« איז אװ?נט אין טpaש ביז

 די !.PנצpרpDא:p און םיטינגען םיט
 tpttptvar םיט נאד סאאנע; רםpמבpם

 בא־ tPדPי און מיטיננ יערען opרpאינט
 tpo’jpnprpt pצטpצ די (ptptt ריכט

 •שepטר פראנט״. ״דדעספא:ע־ א״ש׳ן
jpo נאם, אין אננ?שט?צטצז ױניאן א 

Dרpנט jpd איז װיםיצ ? ײען ״נו באצד 
 םעם־ א צאצט “? ^וארט^ צו שיר »

 רוהט אפ־ם, ױגיאן אין דױס זייז ב?ר
 ם?נסטער פון ppnv ניט אויר זיך עד

 ארונ־ מען נ?הט װען נו, ״נו, א אהן
?״ שער

 םאנכע אננעשטרענגט. איז רpיעדער
 op אוםנצדוצדינ. אביסעצ? װערצן
^ םארצידזט מען אז זיך דאכט ם בי  א
 ^וטט אוםנ?דוצד ד?ר ;עװארט. נענונ

 ריי־ מצנשען װאם ד?ם פון חציצה גיט
tpo צשם םטרייפצן סתם זיך p’noD. 
ײ שם?;^ בעסט? די נ  v א־ז אום

iod״p אין םכח. אוםנ?װיגשט? אן 
opi דר?םכיאכ?ר די םין םאצ t’K 1שוי 

ipppn ip, אב?ר i“ םארפוצ. צאננ op 
 ־jpo וױ באװאונד?ר?ן צו וױר?ציך איז
 די אויסשט?הן o:vpyi האבעז שען
ppסe'צואםאצP װ?צכ? ?רניר?רונצ און 
 אין דורכצוםאכ?ן הוםצן1אויםני איז זײ
 איצט און יאהר. ?םציכצ צעצט? די
n׳dp u דער ?נדציך זיד ד?ר:?ה:ט?רט 

 דער א־ז ארבייטער די ipii פאםענט
opni ?ארא־ וויד?ר 1װ?צ? אינמםטרי 

 3p״r און איינינ?ײט זיי?ר ?צאמיר?ן
 מ?ר?ן באהאנד?צט צו ענטשצאםצנהײט

 צו טאנ י?ד?ר שײנט מ?;שצז, סרײ? זוי
^.npi i״p ניטא צאננ. צו זיין

 0וו?צ׳ װ?צכ? ,iyztf םענש^ די
vנפיהרpום?נר?ן רעם ן? p'noo פון 
 און ?רפארענ? זיינצן ררפסםאכ?ר, די

 |Pt״t זײ טוערם. ױניאן איבערגצב?:?
nnpt צונרייטוננס־ י1ד׳ םיט םארזיכטיג 

P’n רער ארביים. oo יצס8ש אפאראט 
 אינדוסםרי?צ?ן tv איז ראצ? דיז?צב?

idrp* ד ײאסpר Dיציטpרישpשםאב ר 
 אצעם פ?אן?,י־?רי:. א אין םארנ?מט

 צו־ םוז ipd ארדנוננ. 1א* ז״ז סוז
 ,dpd'dvp האצם; פאסענדע נרייטען
 די אויוי ipovbd'iv זאצ?ן וו?צכ?

 אויב ,D3ppo אין dspp'b סםרייק?רס,
 סך א און סך א דא t’v op נויסינ.

 IPt״t זו?צכ? ,tPD״propo pnpאנד
 אצ?ס דאס סטרייפ. א סיס פארבו:ר?ן

 ברײט?ז א םיט באואדנם איצט װערט
ײ אוז םאמעם,  מא־ נינםםינ?ן qrn נ

 און פאספנד אח צײט די tpn — כענט
 אתאני־ פאצשט?:דיג 1אי מאשינ?רי די

•jpiptt tponpt סטרײ? ר?ר װ?ט וירט,
 ױניאן די אין ביזי איז דער\ו״צע

dp .dpd’DV אין צ?ב?דינ. איז dpi 
 יר דרעסםאכ?ר ד?ר םון אפיס הויסט

 — סטריט ם?ר25 ד?ר אויןי — ג>אן
 tpo tv נרױס, אזױ נגשאפםp די איז
tPP זיד tptpttva dmp. • םינאנס בײם 
 P3vo< םעמ:?רש די וואו ארטםענם,8דע

t״n p ,)?האט צאצוגנ ottopt tpo בותן
 די tPttpov «ו אום פ?נסט?ר, נאך

מז דר?סםאנער אסציסאנט?!;  ייד באנו
 *vpv< רי ומצכען סטניפעסט דעם םיט
 irum און |,P3PtptD»nv האנ?ן צען

 באזוכען מפנש?ן חוגדערטע ,מ?םנ?רס.
 או?צמ און רי םאר אפיס דעם טענציך

*tPPPtt. ייח otrt ווע־ אטת אוין* איז 
ר, prup^vo’v די «ען מ א ם ס מ  ותצ־ ד
 בטזונדד־ א אין אתאגיוירט tPt״t מ
 נטריככמז די צויט ).vpv> )89< ר?ז
tD| 03 ליPDP3B איז VPV> onpovp׳*n 
 ם«ד אויפח^ דמר tv מחן «ו ציינם 1אי

 דרץסטאנער די אויף האט ױניאן דער
 אײנדחפ• trtvinrutmt א נעסאנט

ם, ד טן » ^  1אי אמרײםןורם '•מםוןו
שטרא* טרײד פון פאנציים? jnjntv די

טינקא(ן ח• נ. פיז

 ותרעז ױו אפיספס ױני«ן י1 «ו סעז
n«זאגאר אח 22 צא?אצ סעםנער^ w

1P>P’VPBD v IPtPDPtYBMV tPtttVIlPPt 
 100 40 צאפאצ |tv אפיס איז סצאץ
 אױפצונעםינן אום סטריט, טע38 וועסט

סעםבערם.
*וױ• Dipt -V*איז אינןמחנסאנם
p^pn iprtpo M a ₪ i ייר שציםמו

 זיך, דוכט האנ?ן, װעצכ? צינ?ע, םך א
 באמונה נצנצוינט pntp צאננ ניט בח

 אפאזיציע pםישDםונ'vP די אז שצומה
 צו זוכם און טרײד אין םא?טאר א איז

dpt iptpdpdivo צאנ?. ארנייטער׳ם 
 די אין צוים?ן אז שוי) זיי tPD”ti איצט
 ־TPTVDVO ״דאצאי שרײצן און נאטען

 -t'p pr^p פאר pbp אן איז זשאוױזל׳
pppti ,tpt ם?רדצאך. איז זיך שפיצ?ן 

 אויך האב?ז jprtpD ptpofoonp אםת,
 ?י:ד?רש. זיך םאכ?ן צו ציג צײטענװײז

 צײנדםארטרייב, אצס גום אב?ר איז דאס
 פא־ ptpoupHV אן אצס דציוpש אב?ר
די אט ppvd ר?ריב?ר ציסי.
 אױפניד װארים רר?םםאכ?ר אצט? אצע

:dtp אצס נוםעז dpd און tPotpv3 צו־ 
pd3pt ptp” i P't פעם־ אצם? אצס 

 1״p געפאכט ניט װערט op נערס.
 און ארביים?ר איין 1צוױש? רשידpאונט

 ^א־ ; pd3pt און ppצינ צװײם?ן. א
 אנארכיםט?ן סאציאציםט?ן, מוגיםםען,

 ז?צ־ אױז׳ן באהאנדעצס װ?רע] אצ? —
 אוי־ איצטצר איז ױגיאן די איםן. בעז
ipd צו איז דאס און זאך, איין נאר 

 tpt”tt און ױניאן שטארפ? א ביצדען
 tpripnpt א הבתים בעצי dptt די

וױד?רשטאלד.
tpt פון שרייבער pm האט שורות 

 נאקאנט־ אינםיםע אן און נאהענטע א
 פין צא?אצ?ז tpptv’ נױ לי טים שאפט

tpt ,צאו?םאכ?ר, לי אינםתעשאנ?צ? 
 צויט און לרעסםאכ?ר, לי וױ נום אזוי

 pee t״p' tv( איי כאאנאכטומ אונזער
 לי םון p״tco tpdpoip tpt tv כיט,

t optt tp3vddptt״j נרויםער א tp- 
םאצנ•

 אפטיםיזם אונזער באגרינדען &יר
 די ?ײנען עחפםזונס, : םאאנענדעם אויוי

 אוכד אעדוסםריעאע און עקאגאםישע
 םאר־ אזוי דרעסםאכער די םיז שםענדעו
 נעבאוזןנע אויסער אז נעװארען, עמערם

אנחד קענען שקאאםען נעמװארענע און

 דואדען. גיט צױטטאנד אזא װײטער רע
קאמ־ םון צוגענעבען אםען װערט עס

 דורכ־ דער אז סטאטיםטיקער, פעטענטע
 םאדדינט ארבײטער דרעס ישניטאיכער

 אײנ־ גאגץ א מאכען צו אויף נעגו: גיט
 אדויס־ װערען קיגדער אעבען. פאכען

 זיײ מאמעס און ס־קואס די םון נענומען
 באאעבא־ די אאזעז צו געצװאוגגעז נען

 כדי קרוכים, און םרײנדע אויוי טישק״ט
 גע־ די מעגער. זײערע ארויםצוהעאםען

 דאס באטראכט םאמע אידי״טע וױיגאיכע
 געהן ־און הויז איהר פון איבעראאזען

 םאםײ גרעסטער דער אאס םאבריק איז
 דער איז נאך דערצו אומגאיס. איען

 יפטיקעא א דרעסכיאכער דורכשניטאיכער
 םויט דעם זוי האסט און רעװאאוציאנער,

 באאעבאטים די װעאכער מיט חוצפה, די
 גי- קעז ער איהם. בעגעז זיך באגעהען

 דאאארדינען 30 דעם פאראײד־עז כער
 אר־ װאך םואער א (נאך פעי-ענוועאאפ

 אא• און סקארבאזוען דעם אײדער בײט),
 ניט, ״גאײכסט — אויסדרץק קאגי^עז
 קײז סעז זא:ט מיר בײ געהן, קענסטו

 איבער־ איז אעצטע דאס ניט״. דעות
 ארבײשער, םרויען די װעגען אמת הויפט
 העכער םאר זיך םיט שטעאען ױעאכע

 אין ארבײטער די םון פראצענט 65
 וױיסטםאכער, בראװע די אט, טרײד.
 טד פיעא אזוי איז עס ותמעז װעגען
 הא־ (זײ געװארען נעשריבען און זאנט
 אעצ־ די זײנעז פארדינט), כשר עם בען
 םא- זײערע בײ געזעסעז יאהר פאר טע

 אוז *vp אראפגעאאזענע טיט שינעז
 גע־ עס האבען זײ געכייטער. נידעריגע

 אנדער קײן נעווען ניט טאן. םוזט
 זיך דערנענטערם אבער איצט בדירה.

 ראם אויף װעאמן זײ װעאען ׳טאנ דער
 םיר און .typ זײערע אויםהױבעז נײ

 ער• די זײן װעאען זײ אז זיכער, זײנען
 גע־ און םטרײק אין ארונטערגעהז שטע

 ארכיײ איבעריגע די מיט םײדשאםטאיך
 גענען חאמוי העםטיגעז א אנםיהרעז טער

ארבײטס־געבעד. די
גע־ ארויסגעבראכט אר5? איז דאס

/ tרעװןלוציע/ t

(•עליפפאז)

. פון ר ז ע ל י ה ו ו

op tpii »נים אי )tPttP םארינפן 
 ־’ppbo tpt בײ באסטאן, א«ן וונטאנ

 (*Pbpd'v opt פון tvv)ptuvP עצפר
tpo«3TV ojpt ,ריננ optt tpt שויז 

 מאכם ipo ’ttv װי |po«tt ניס סיינםאצ
op jptttfvttPT v איו tPttP) ntnptt 

dpt tpptptpjv ביצ?ם א לאצאר 5
4PPVOPPBO

-tPP)TVD t'V OP OVtt OPT IPJPtt 
D)PT)PBPT)*V OPT t'V IPO די 1אי 

 TVT IPO’Tt ,ipo נא vo ?םציכפ צ?צטע
*tf ר9(9לײ pem'v )to ״»tP))to.

ovr ,̂חײסט po*nt,| וױיס?ן ppvo "t,
tpov פון צײז[(?ר ךי »tptp צייסוננ 

 rrpDv. צpביסv po3*rp( די וױיס?ן
tpt ,Tppnvoo’n tpt tpiv •וקונפטי* 

 ותצם־נ?שיכס?, tpt tto Tpamr נער
optt םסתטא P) rv  op tv ,|P3m r* 

optdv) ttnt וױ tpon ovti tPT’v n 
ovnpj p tr tpsvn ,ipoo') iovp Tt

POUPM” V,״| v3צTV PT’TV P״TPO־ 
 v mv נפבציב?ז tpr't און יזגיאנ^

3TV Tvor״t tPOVn JD« ויו D’tTV־ 
tpportvo tv ipotviip( אויך opt איג־
IPO tvtt ,DJPDPBPT האט )DJPDPP 

^PTPOO)PB V ” t TVD
 איצםינ?! opt (id די ,tpsv tts ״

tit, |?װיים novP pjpatTP) Mtv n  tv 
p*ppwt V tP3vn o ניסטפן, rv  tPtte 

tv pntvtt פיחמז t״prp אויסנלדפםו־ 
p*nepi ttv pom ^םחנױ n  ttv איג־ 

D)PT)PBPT)’V DPT ttv P'tvtt 1אי 
tPnptP) a rv גיי *siftB ortn n  »n 
tpt tub pop< ם?גשחייע tpt פינוי־

Tpjnnp* ?פצאז אינחסטריאציסוצי Its 
tpopttvo ,פארכאנר enpov אין )tvbp 

pyjvi n איסעל  ; o)pt)pbpt)’v on 
 ריחר v גים Tt tip רימןוצחױע װ?צט

3PBPTTM TPT 3’tv ^nv (to |P3P(* 
Tip orptt ojpt נים tto opoJvttrvo 

IPDO’)»VP P)P3VTarp)0. קיין 'tv
to  nt Mtv tut ניט וױיסון ovtt 

3 tvo eeta opיי p rw jto va  n 
nva** ,םיםיננפז lP3»t>j t o  ttttto יי 
^tv jr tv .r t  tPuno ovtt tpu יזני 

ovnvvpJr■ b Jpu opt ttv >tu ־»
nv opr• אין איצט Tt פינט

o) pt)pbpt)'v. מיר cvt IPtto נצוײ 
tP3• אנלערש ip:vp םאר־ ניט םיר 

 און ipotpo'Stvd dpt ov שטעהן
tpovrn( 1א' װאם קאמוי )P) ottdp־ 

to)tt tpanvD tprvtt)« לי 1םי -tovP 
 to tprv n| יף1א ארמ״ען גיכטיש?

OtPTJPBPD’V opr.
 tnpv stM9$ n םון טשך opt אין

T'tv Tt DPOO')tOVP DP DVtt TTV’ 
t’V ,PP’TPOV t'M 08) W ’T’V TPT 

 Tt tpotppw'tv (יט פײנטןוצ (אך אומ
tpopro tv לויטע״ רי סיט, tP”orv 

 IP)PPV3 Tt ttv ט*פ?צל3שצא v אויוי
 tpsvn טיל .p'dpvo*o)'tp TP”t םיט

 (*VP V ortvttp"(3 אמאצ V' אפיצו
 ײאו אעטעתייש^אצ, tpt (to װעצשאן

DP איו )TPT JPTVttP) IPD3VCP *הײצי
iovp tp(* איו )tto ipov ״תימע״ לי 
 P*( ניט tP״(t ipotvt tpdv ארמייען,

jptt 1 אמת׳ע וײPOTVT •tpoo’ttovp 
*DVPPD, n  oeoppp) tv) tP3vn

p) n)pn,״ tto הײםא(׳ס צואים tt’T’־ 
p’t, ?האכען וו?צכ ttv tPT’tvttipp) Tt 

 (ים אםיצו tv( וױיסצן די tv (?׳צצם׳ט
OD')tovP V tvtt ...װאויצט

I tD tVr)Ptt)VP TPT ”3 ,TP3V VT 
"t PPVO |PttP) tP)"t ,OtPDPBPD'V 

 tovp■ ניט־נעבצאפם? ,p'nov n סציין,
3’OPT Om'DP))V |P3V<T ”t tIV ,tPOO

tovp צױט vצtovp opt (to o’t’T p*
3’00’•TTP ttt>tr tPT

V TVT t’V 0)PT)PBPT)’V TPT 
tv I’tr׳vvt')V)TV םראםויתאצ  »tv ,jr 

OfyiP tPO tV ,THV’ )THVttV tto tip 
 tto ftp opt iPT’Jto’o P)”t םים

צי3 ^  די t’V ^)V’)t’ ’T t’V .0”?3לי
 prprtv pצv אין פארטישן, סאציטיש?

tpsp) tto tp>p)’u — האט ipo די 
T — (עצערענט םינאצילפד ’V ootp 

Tt Ttt’V 0)P)P)V3 ,ipbopp tv D'tV 
 tp))P ;( םיס ,o'tutr סים םיעס, םיס

jptt ;tp3v tvotpt איחר IPtntv ootp
*P) ,DtPDPBPD'V 110 TPTJT3 PTT’V 

p'nov n  •tmv o ra בריזתרציכפייט 
v “itt’v orop) ; oovrorno |tv 

 TP3n איז סתי outp איהר tvtt װמהע^נ
ttv w p ipto  o n ים)

tPTvn אצצעםיינע אן אױןיo ))מיטי tto 
 t’v װעצכער באארלם, עסזעסוטיװ אצע

 איזי• נעװארען. tהאצטעpנBV צעצםעצם
tvt ,נאנצער tpt דזשעצעדאצ o׳P)i* 

tpoh םון tpt ,האט ימיאן *pto’tv 
p;ktp; opt dp’tt קצאו'יוטאכ?ל ד־ אז 

t)״dpo3^dtvd tp הערפע; צו *dptt ,T 
tpsvo לואפף ענששטעהענדע; ז״ע,־ אין 

 אצ? ז״נעז זיי װאש tvctpt tv( (יט
ipt)13Tvd דערזעצבעל און איינ?ר אין 
p)tpd)'V׳dp ^P)VP אר דא א־ז: V 

 כא• יי1 װארוס אורזאכע װיכםי(?ר? פיצ
09 IP0TVT ,[איז טא CVT א־ז TKDTPT 

^;p װאט tpt’) v דױעטפאכער ד• פאד 
 לוצאוק• די פאר p̂צא;p(יד א אויך םײצס

3 .tpdvo״pt ז״גען אעמסטויען P)) 
tprtnp( און אנדעדצ די מיט אייצס 

op איז )tv אז ניט צוױישעצ תיין ,T 
pצpt̂ v אױי װאצטען באצענאטיס dvt 
 סטלייה dptt tpt אויב אויפנעצעפט, ײ(
”((otPT'tpTB •tP3P (יט זיך צvז v 

 tpt tpitp( איז חעצכער שצ?זי:נעל,
 *tpt אױבען dpt אויוי tp)tpt הויפט

po)VD( ,))מיטי DV.T ך«: tpd” T3 
 (־Pt־'t»:־ ,f;p (אנצען dpt אנאציזירט

m אז tpt );םון אויםנא P” tdo dptt 
optt לי אױב באשםיםען ;ry:־PD| פון 

 א:האצט?ן זאיע; סםו־ײת pוvצp צצצטצן
 ,OTPPTVD ,TPTV זיך, TPTPDP3TVD |1א

tP̂ Vt שםילצט אי((א(צצן?) IPTPtt• 
op איז dtp ביי םט׳־״ק *dptt h

*VO P)'D3'tt ttV PD’tT) 3TP •TP3VO
 ארניי* א־ד־שע (אנצע די ס<ח((?ן.

 וױנשט און האפט און װארם םערשאפם
 הו־ ,־i׳”t אין ?רפאיכ tpdvodptt לי

IPDVT T)” TD .t̂ ’TDD (PT)PO זיד T, 
tP3Tvtnp tpdvodptt סך. א fv םשך 

 חאס עקדםםענץ, |P)'ttp’*20 איהר סין
TO ,tV')t’ TP3VOOPTT ’T” איז TP3'V־

)ttO IPDPTPO’V ’T D)’TP) |P3P •אי 
̂ןצ?םאױאס. ליש?ן  יר |”p (יטא סו

)’tv אין vpnpov, ײז? ptV’PtfvttPT* 
p’vvtMvriv n, א־ז װ?צפע tto איהר

*VODPTT ’T •tPTVtlP) OV’OrP) O’( 
TPT tP)” t TP3 אװא(נאײ tPO’T’V |1D 

P)VTP) ttv 00” ) tPTP)V’VtiVttPT• •

T ’V optt tpp’dp tv tpsvn vrto 
IVO. שצספםס

ttpt t’v op ttv אז מעצציך n םיט־ 
IP3VT D)PT)P«PT)’K opt tto (ציל?ר

bvp t’v tPot)P)j” TV ppvo t• אלײן
IPD tV 4 דאר\י(”P3^PTT3 IP3VH 

|PO)PO PPVO DVT tP)VP 'tt onvtt
pv)V) v |P3t^av| 3 צ?ב?ז ttv)צױ

tprptt באציידיצס ttv אױןי (?זידשצט 
t DOtP DP tvtt OTV IPTP’” אױם tv 

?0(P1tV DPT ltv )VD DPT TT1T p’t 
v" ״” tpt tv ,nrv ))סאלצא )•tV 

 tpt tto tv( שטאםט □־ירשלציכסײם
P'VnvtlPT TPP’t'tVtVTD, יט) TPT tto 

*80 TV) IP)"t OP TP3V — TP^’OtT 
ptpdv td v tn ?מענשציכ *tvo 

 VttPT pr’on* לי (חנצפ? »ptv צא((?ן
 *P)P( (יט הפשר t״p tv) ovn צי?1צ

PD’V tto TPT t̂O’O n  ttv .|P3* 
tpsvn otprtpa מים נצהאצט?! (אך זיך 

.0”P3^TPT’T3 TP” I
tv tpotppt tpnn זײ t’ •קאמו 

DVtt TPODIO 8 tPt’ttP) ” t |tV (POO('
op הײםם ,d” P3^tpt’T3ל9 ״ not) ,a 

op ttv .pttpovo איז norpti T^PT'tt 
5 tPttpt לאצאר v ביצעט n  tpptptvtv
8 ,TPD” 3TV )•VOID |tV P3’>DPצלצ?ל

TPDVD ttv’ ,צײט *PIP) tP)” t ” t ’It 
*tDVP TPT 1P11 ,POTPDlVtlTVD |PD 

 נצשטא־ איז ptvp tPD’n סיט׳ז (יםט
 IPDTvttP) ttv פצאטם*,־םע אײס׳ז ײ”

 זיי י1י1א (?שריפן ttv dpsovs זײ אױןי
”(p וײ אז i> ,פאשיםטען׳׳,; »td)vp* 

PTP)V’V^V1tPT91 |״* TV) ttv90ל 
PDDTTPO ’T DVtt TPOTPtt P3’?PP1T 

to| 8 זיי IPD” tt1םיצ ')((tD” TV3 ’T O 
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tpsv ר?צ?(אםען לי tPttpt tp)” t 
tot» ’ttvםpצtpt tto o ״*p’vtfvttPT 

0380P) ovn ipo ovtt אויף ”t tv ,” t 
tpsvn 1אפיצ IPbtbt ” t tv tpopnvo 

n  tV P'VVt')V)TV TP” t tP3PnP3’V
tPTPtrtnJuttpr..״ ttv יטטי•108ס די) 

tPTVBPtppttv tpr*t tPOV)P>pr pr 
pniv ״םש?צ.3 םיס׳ן

op TP3V אין n  tPttP) ’VT3
*tovp ’T tv ooptor ipo .ittvmn 

T |tD PnPOVP PP’OO’(’ סצי־ 90*9ל? 
’'(V DPT IPDOVPBM optt IPOV)Vo P3 

TÎ VT DtPt’tO 15 DtTV OtPDPBPT 
t’v dp tpsv .ntvvtn P)’o«t tpomv 

 u« )votvo| אצע (יס .’כדא צץ8
TPao vtv tnpt ipo tvp )vevnvun 

 Vtv Tt dbpto סאצ p*v DM םאתפצ.
”tPU גפצפסמחײט נןוצחמפ T3Tva tv 

VO tPVMO v) סיס M>VttPT« tpt
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m

)z^r 1 ןין *«M.(
 העיפען נאר זיי װעיען כעל8קלאו?ני די

 האכ־ און נוןגייןער שרעדגגעד, דערין.
 רעדעס זייערע אין דריי לע8 האבען מ»ן

 פאאוק די אױפגעשילערט אי יעיירט,8 אי
 פאראינטע״ דין דארםען זײ װי מאכער,
 דרעס״ די םון גודי דעם pit רעסירט
סאכער.
 קורצעי יײז P* ה*ט האנמאן זוען

 צרות, און נויט די געשילדעלט רעדע
 אױסצושטעהן ה#כען *דנײטער די װאס
 געםאכט ער האט שעעיר, דלעס די אין

 אילע אױוי איינדרוק טיפסטעז רעם
 חאכען װעאכע שאא-טשעלי״ט, פאאו?
 טעם דעם געפיחאט אאײן סטרייק פאר׳ן

צ־ות. די אט טון
^ האט רעדע נאגײסטערטע א ה ע ג

 דדשענעראיצ דער גאגאער, ברודער מען
 באארד, דזשאיגט דער םון מענעדזשעל

נויט־ דער װעגען געיעדט האט זועילכער
 םיליכט געגענזײטיגער פון װעגריגקײט

 און קצאוקםאכער און דרעס די צוױשען
 צו *קילאוקםאכער די צו אפעילירט ןזאט

דרעסמאכער. די צו חוב דעם באצאחצען
 עם־ איז אװאציע :לױסער * םים
 שיצעזינגער, ברודער געװארען פאנגען

 פון געװארען םארגעשטעלטיאיז ער װען
 רעדען. צום סטאילער ברודער טשעלםאז

 אױםגעהוײ זיך האבען אנװעזעגדע *אע
 דעם געםאכט און יאעצעל די פון נען

 א אינטערנןךפאנאיצ דעל םון פרעזידענט
 שאעזינגער אװאציע. דױערענדע *אנג
 די מיט רעדע זײן אנגעםאנגעז חאט

 די פון געבראכט האט על װאס גרוסען,
 האבען װעאכע םטרײקער, ^איװלאנדער

 נאענצענרען אזא אוגעהאאטען ערשט
 שאע• באאעבאטים. זײערע איבער ?יג

 דער םאר דערצעהאט דאן האט זינגער
 אויםאע־ וױדער דער וחןנעז םארזאפאוגג

 און ױניאז גײעם דעם ותגען און גונג
 ביי געזעהן האט ער װאס *ווסםס־גײםט,

 טא״ אין קאאוהםאכער. טויזענדער די
ראגםא.

 בא־ גריגראיך האם על וױ נאכדעם
 אין צושטאנד איצטיגען דעם טראכט

 אנגעװיזען האט און םרי׳יד, דרעס דעם
 צװישען שײכות נאהענםען דעם אויף

 זיך ער האט קאאותסאכער, און דחןל רי
 ױי אז ^אאוקםאכער־, די צו גצװעגדעם

 דעם שטיצען האנט םואער א םיט ואאען
סטרייק. דרעסםאכער פוםענדען

 האט — געזאגט ער האט — ״איחר
 טויזעגחנר צעהנדאיגער טיט געשטיצט

 סטיא״ די מאינער, סויאען די דאאאר
 ארבײטער, אגדערע אאע און ארבײטער,

 אײערע שטיצען זיכער דאך איהר וועט
איניטערנעשא״ זעאבער דער פון כרידער

 שאר״ זאצט איה־ אז וױא, איך נאא.
 וױיטער שאעזיגגער חאט — שטעה:,
 אזוי איז אאגע אײער דאס — געזאגט,

 װעאען מיר כיז :עזיכעלט, ניט אאגג
 דרעססאכעד שטארקע א האבען ניט

 כאדיגגוגגען טרײד הײנטיגע די עגיאן.
 אױס, אפט קומט עס אז אזעאכע, ױיגען

 שעפער זתאאק אין ארבײט סען דאס
 ארכײט דרעס־שעפער אין און דרעסעס

 דרעס״ שװאכע א קאאוסס. וױדער מען
 באדינ• שא■ סװעט מיט ױניאן מאכער
 אײכט ?ענען טרײד דרעס אין גונגען
 ארבײטער די פאר געפאהר א װערען

 דערי־ און אינדוסטריע, קיאוק דער אין
 אי:־ אײגענעם אונזע־ אין עס איז כער

 קע־ מיר װאס מיט העאםען צו טערעס
 זײער אין דרעסנואכעד ײ נא־ גען

קאסוי/
 און ברייט דאז האט שיעזיגגער

 הער״ דער װענען גערעדט אויסםיהראיד
 אא:ד איבערן אדבײטסאאזיסײט שעגדער

 און איגדוסטריע, גארםענט דער אין
 מוזען װעט ױגיאז די אז געזאגט, האט

 דעם אײגפירען װידער װעגען טראכטען
 װאס פא:ד, אינשורענס אנעטפאאיטענט

 חשבון אױפ׳ן װעלען אויםגעהאאטען זאא
 װעט ױניאן רי באאעבאטים. די פון
 זיין וועם ױ ווען טאן, קענען אבער עס

 זי װען אמאא, וױ סעכטיג און שטארק
 טויזעגד הונדעלט העכער געצעהאט חאט

 נענע־ זיגרײכען א ״דורך םי-טגאידער.
 אינדוסט־ דרעס דער אין סטרײק ראא

 — נעזאגט שאעזינגער כ. האט — ריע״
 אוג־ באקוםען צוריק זיכער מיר ״װעאען

 מיט קראפט, און גרויס אמאאיגע זער
 וױרהזאם זײן בכח װעאעז מיר װעאכער

 איגטע,חגסעז״. אונזערע םארטײדיגעז צו
 שאעזינגער האט רעדע זיין םון צואעצט

 םינוי־טאגינער דעי װענעז גערעדט אייך
 ענט־ םיט האט ער און ארבײםס־װאך

 א שטונדען 40 אז געזאנט, שײדעניקײט
 באדינ־ הײנטיגע פאר איז ארבײ־ט װאך

 געװען װאאט עס אז און צופיא גונגען
 װאך, א שעה 24 ארבײטען צו גענוג

 גרוי־ אזא געװען ניט דאן װאאט עס און
 שאע־ אאנד. אין ארבײטסאאזיגקײט סע

 געװא״ אױפגעגוטען איז רעדע 'ויגגער׳ם
אואאדיסםענטען. שטורםישע פיט רען

 גע־ אגגענומען איז רעדעס די נאך
רעזאאוציע: פאאגענדע די ווארען

 דער פון שאפ־טשעראײט די ״םיר,
 א אויף םארזאמעאט אינדוסטרי, קאאוח

 ״מיםװאר׳זזאא 1װעבסטע אין םיטינג
 ,1930 יאנואג, טען15 דעם אװענט,

 םאר אינטערנעשאנאא די גראטואירען
 גאנ־ די אמאניזירען צו פארזוך איהר

 פארפאיכטען און איגדוסטריע דרעם צע
 סטרײק דיזען מאכען העאםען צו זיך

 עם האבעז םיר װי ערםאאג אזא פאר
 גמנעראא־ אעצטען טיט׳ן געםאכט

סטרייזק״.

קענעוע אץ מיטינגען גראנדיעזע
ײ• *ון (׳»לום )1 ו

 אויח זײ העמן םטײםם די םון דמרס
m n — און נעזאנם ׳שצעזיננער האם 

 רעם אין אוםמטענרען די אז ערקצערם,
pntfp אזוי זיינען טאראנטא אין םרײד 

 םען »י אונערטחןנאיר, אוז סחיערינ
 הע־ *ו *רבײשער די ניט ערשט בתיכט

jjnr ני־ זײ טוז מען נאר םטרייק, *ום 
 םו«י *ום דערםון. *וריקהאצטען נער
 •חנזירענט חגר האט רעדע זײן פון
 םארזיכערם, אינםעתעשאנאצ דער &ון
hi נערמוען וועם םטרײס דעד בעםאר 

 א בען8ח רבייטער8 די וועאען ווערען,
 םײ־ זייער אויםזוודרי׳מען םענציכסײט

װ ט»  דער צי ייאום חגפערעגחם 8 ײ
וועחג[. נעתפ׳ט צ8י סטרײש

 אמטערנע־ אפטטןוצ איז שצעזינגער ־■
 «־8 שטורםישע רורך נעייארען נר^ממ

 נעענ־ חןוט ער ווזנן און צןודיםםענםען
 נחי* חגר איחם האט חגחנ, זײז דיגם
ר  נע־ טעגשען תוגחנרם 15 פון עוצם «
*י^8ײ8 זעצטענע 8 כט80

 נעחנדם אױך האט זין זעציען אין
ד תאם ומצמר דונינםקי, סיקחממר  מ

 שציװצמחנר די םת «ינ װענען דיכגמם
 נעײ*ימן גענענט8ב איז און סטרײסער

»צויז.8 גרזיםען 8 סיס
V קצאויוםיר די פון םםיםימ8ם רש־

 ער װאו שטצדש, א*ן גוועזענהײט8
 ?אנװענ־ םאריערס די נריםמ8ב האם
 האבען רבײטער8 900 אייער שאז.

 גאלערי די און ה*צ דעם איבערםיצט
 נע״ נדעםםער דעד םיט האבען איז

רעדנעד. די אויםנעהערט שפאנםקייט
 םאנט־ די האט דובינםיקי סעהרעטע̂ו

 8 איבערנענעבען הצאוספאכער רעאצער
 םון כער8דרעםם און הצ*וה די םון נרוס

 יעצט ערשט ה^בען וועצכע נד,8שצױוצ
 ער םטרײס. זינרײכעז 8 כט8דורכנעם

 ענער־ דער םון רערצעהאט אויך זײ האט
 װאם רבײט,8 ־ נס8צי8ניז8רנ8 נישער
 און טאראנטצ א־ן אננעםיהרט װערט
 נע־ 8 פון וואהרשיינצילקײט די ווענעז

 ברײ טרעאצער םצי די סטרײה. צ'8נער
 שטי• צו םען8שצ8ב |8ד הצבען רער
 זײ און םטרייש טאר^נטאר דעם צען

 םצנטרעאצ איז 18 םען,8אוים« װעצןן
 טןוראנ• ווערען רביים8אויםנע ניט זאצ
. רנ»נטס.8נ טצר

o n ר,־עםירט8 אויר הצט םיטיננ 
 םערי-8 דעד פון םעסנרײדי, רד8עדוו
I8P רצם8םש צייבאר; צװ םעדעריישאן 

 שצריערם םון טענעדזשער סטעצסי,
 י. יארס; נױ םון ינםיצ8ש דזשאינט

 העט8• די »ז םענערזשער שייצ^סאוי,
רער ײמ,8סיניעי סעם ;םאכער גוק

 דרעסמאכער און קלאוק קליװלענדער
ארכײטס־וואך שםונדיגע 40 געוױנעז

)1 זײט וון (אלוס
 גרעסטער דעל מיט װערען ;עםיהרט

 טאג יעדען עגערגיע. שטארהסטער און
 םארקרײ כעהל שעפער סקעב די װערען
 זיך האכען זײ םון םיאע און פעאט

 העפטײ באזונדערס א שאיסען. געםוזט
 געגען סטרײקער די פיהרען קאםף נען

 כאוםםיעאד. סאוא םון םידםע םקענ דער
 אםטע געמאכט װערען עס אבװאהא

 די סטרײ׳קער די•*' פיקעטען ארעסטען,
עקשגות. גרעסטער דער טיט שעפער

 די באטראכטען דג גרויסען א םאד
 אקטי־ און פיהרער ױגיאן קאױואאנדער

 װאס סעטאמענט, דעם טוער ױגיאז װע
 גײ־ דער מיט רערגרײכט האט ױניאן די

אסאסיאיײ קאנטראקטארם נעגריגדעטעי
,W

 דעם פון באדינגוגנען וױכטיגםטע די
:זײגען אגריםענט נײעם
 א םון אײגפיהרוגג אדיגע8ב די )1

 זאא זואס אדבײטס־װאך, פינף־טאגיגע
 44 נשטאט8 שטונדעז 42 פון באשטעחן
איצט. ביז װי שטונרען

 טאגוםעיקטשורעלס אינסײר די )2
 נאר ארבײט זייער אן איצט םון װעאען

 קאגטראקטארס זעאכע8 צו לויסגעבעז8
שעפער. ױגיאן האבען װאס

 נוםעקנדטורערס8ם אינסײד די )3
 ארביײ די צו נטװארטאיך8ל8ם זײנען
 קאנט״ זײערע בײ אדבײטען װאס טער,

 װײדזשעס, װאך פואע 8 פאר ראקטארס
 צאהאען8ב קאנטדאקטארס די פאא איז
ניט. עס

 ־8ב מוזען מאנופעפטשורערס די )4
 דרעס און קאאוס ^איװאאנדער פארציהען

 שיקען זײ בעםאר ארבײט םיט כעד8ט
שטאט. דער אויסער ארבײט לױם8

 טאן צו האט װאס פראגע, יעדע )5
 ״8ג דער װעגען םארענדערונג דער מיט

 זיך געםינט װאס ארבײט, פון נטיע8ל
 קען אנריםענט, אאטען אין פונקט אאס

בײדע װען ווערעז, אויםנעהויבען באויז

 איבער״ צו עם צושטימען װעאען צדדים
 רעםעריס״ אװ ״באארד דעד צו נענען

אנטשײדוגג. און םארהאנדאוגג םואע םאל
גוטגעהײ״ איז אגריםענט נײער דער

 מאסעך גרויסען א אויױ געװאיזע סען
 6 כאויז ססרײקער. אאע פון מיטינג

 שטימען צו געװאגט האבען קאםוניסטען
אגרימענט. געגען

 עגטוזיאס• אן געװען איז סיטינג דער
 זײנעד פיהרער סטרײק אאע טישער,

 שטורםישע פיט געװארען אויםגענומען
 װארי• באזונדערס א אפאאדיסםענטען.

 פרעזידענט באקומען האט אװאציע מע
 גאנ• די געװען איז װעאכער שאעזיגגער,

 דורכ״ און פטרײסער, די טיט צײט צע
 סעטאםענט. סטריייה שנעאען דעם נעפילט

 בא״ איינשטיםיג דאן האט מיטינג דער
 ארבײטער, אלע טעקסען צו שאאסען

 םיט אלבײט, דער צו צודיק נעהען װאס
 װײדזשעס זײערע פון פראצענט םיגף
 דער דויערען װעט עס װי אאננ, אזוי

 שעפער. ניט־ױגיאז די געגען סטרײפ
 גע״ אגגענוסען איז באשאוס דיזער זינט

 הוג־ עטאיכע גאך שוין זײנען װאלעז,
 דער צו צוריהגענאנגען ארבײטער דערט

 רי באדינגונגען. ױניאן אויף ארבײט
 אומ־ איצט באשטעהט םטרײקער צאהא

 גרעס״ רי .300 ארן 250 צוױשען געפער
 איטאאיענער. זײנען זײ םון צאהא טע

 ספעציעא איז גינפא זוײס־פרעזידענט
 אדרעסירען צו יארק גױ םון געקוםען

 דין צו און איטאאיעניש אין מיטיננען
סםרײקער. איטאאיענישע די פיט

 אי״ איז םיהרערשאפט ױכיאן די
 די םון װידערשטאנד דעד אז כערציעט,
 זיכער װעט מאנוםע׳קטשורערס אפען־שאפ
 פארבאיבענע די און װערען נעבראכען
 אוטקערען זיגרײך זיך װעאען סטרײסער

ארבײט. דעד צו
 ביז םטרײה פון אנפאנג דעם זײט

 525 געװאונען ױניאן די ךאט איצט
מיטגאידער. נײע

 כאגריםם חנעסקי סעקרעטער געג
מאנטרעאל אץ קאנמענשאן פאריערם

....................... .m m אי־ אצבערם און איירושקנט, בימצס
מןונםרמיער ד־נר «יז •חנייחמט טי.י. | נצווןר jwn««איז םןונםרעאצ יין

Por “ *׳'o 18יוגי ןנואמכער *י. a mfi jL

 םצנטרעאצ איז איז נ8נט8מ דיזען
 ״8P די געװארען ערעפענט (קענעדע)

 אינ־ װארפערם םאר רער פון װעגשאז
 ־38P ריערם8ם די .18ױני טערגעשאנאצ

 -J8C׳ אונזער צו עהנציך איז װענשאן
 נעויצ־' «נעהאצטעז8 איי װאם װענשצו,

 פאנװענ־ 8 איז עם קצױוצאנד. אין רען
 אוז האםוניםטען די איבער זינ םון שאז

 דערגרייכוגנ דער םאר וױדעראױםבױ,
אנזעהן. איז סראםט אסצצינער םון
 אינטעתעשא־ דער םון נאםען אין •

 בא־ פאנװענשאז די נעזאצט האט נ«צ
 שצעזיננער, בענרזשאטין ברודער נריםען

 װינ* .18יוני אונוער םון רעזידענט6 דער
 ■־8 איהם בעז8ה םציכטען 18ױני טינע

”l םאהרעז צו נעהאצטען P נטרעאצ8מ 
 נענעראצ אז באשטיטט, ט8ה «ר און

די באנריסען זאצ דובינםקי סעיק־עטע־
האנײענשאן.
 עג־ איז ויעצכער דובינםקי, בתדער
 אצע פוז נעװארען באנריםט טוזיאםםיש
 םאצנענדע געהאצטען האט דעצענאםען,
רעדע: ־ באנריםוננם

 באנרײ איױ אהערגעהיטעז בין איד
 םרעזידעגט אונזער םיז נאטען 1אי םעז

 נעסענט ניט האט װעצכער שצעזיננער,
 האט 1או פערזענציו, אייך צו פוםען

 זיין אין איבעדנעבען אײך געבעטען םיר
 צו באנריםוננ איז דאגה אונזעי־ נאטען
ארנאניזאציע. אייער

 האב איך ײאם צוםיירען, בין .איך
 8 באמש אויםצודריפען געצענענהייט די

 צו פיתצען טיר װאם דעם, םוז טײצ
 םיטנצי־ אשטױוע און געאםטע אײערע

 װאט פאםוי, ביטעחנן דעם חרך דער.
 הא־ אנםיהרמז, מטוזם דאז האבען םיר
 איצר זיד צײט די מוזאט ניט םיר בען

 אמרמנוננס־בריוי, שריינצן םים געבןן
 חןר םאר פרייגד אתזערע אצע דאנפען

 האט ארנאניזאציע אונזער ײאם היצי,
 פאר- םיר האבצן אםםערםטען נאפוסצן.

םרײנד. נאהענטע אונזערע נאנצעםינט
 פרײגד, נאחענםםטצ די פיז ״אייגע

 ציים דער אין נעהאט תאבעז םיר וואם
די תוחנז איז פאםי םין

 בא־ נעװען מאצ אצע איז אונז יא;.
 שצאכםען, פיצע אז פאקט, דער װאוםט

 םעכ־ צו אויםנעפומען איז אײן־ װאם
 ארויםגעצװאוננעז נעוחןן זײנען םען,

 שונא-יאיהר געסיינשאפטצינען דעם פון
 ער־ דער אין נעשטאנעז באםת זײט

 צורייפנע• און טרענטשעם ציניע שטער
 איז װאם הויפט־אטאהע, די שטויםען
 פאר־ צו צװעפ טיט׳ן נעװארעז נעםאכט

 בא• ארבײטער אטעריקאנער די כאפען
 זינ דעם איצם םייעח מיר װענמנ.

 רער פון געװארען פםור זיינען סיר װאס
 די ניט זיך נעהםען מיר אנער מנםת.
 טיף װייצ טובים, ױם םאכעז צו *ייט

בייעז. צו צײט די איז איצט אז ם־הצען,
אנ־ 1» איבערנעבעז אייר ײיצ ״איך

 פרעזידעכט ערםוטינונג. נרױם פון זאנ
 יעצט ערשט האבען איך און שצעזיננער
בא־ די טיט אנריםענט אז נעשצאםעז
גיט װעצכער סציװצאנד, אין צעבאטים

 םון פראצענט 90 צו באדיננוננען ױניאן
 שטאדט. יענער אין מיטנצידער אונזערע

 אפ־ זיך איך האב אהעי װענ םייז אויף
שטארם, א טאראנטא, אין כעשטעצט

 פוים טיר האבען יאחר .צעצטעם ײאו
 נעב־ און צ^ןאצ, א אנהאצםען נעסעגט

 נע• דארש חאב איך װעז אװענד, טעז
מיר ה*נ«ן טאםםיטיננ, א ב״ רעדט

 אריינצוכקח* האצ א נאך דינגעז נעםוזט
 זיי• וועאמ סצאופםאכער, אצע די םען
 אין וזאנען און הערעז געפופען אונז נעז

 »רײ|. גץפאנט גיט האא ערשטען דעם
 אינזצחנ נאזוכט וזײנט האכ איד ײמו

 האב סאנטרצאצ, אין דא העדפװאדערם
 װאו אפים, פראבטםוצען א נעפונעז איך
 יןורש ינױ אין אענמז. םיט יהאכט עם

 םון סםרײפ א צו איצט זיך טיר נרײטען
 ארבײטער די דחנסםאמר. טויזענט 45

 אגצושציסצן זיך נעין זייגעז אינעראצ
tv מי העז איך ױגיאז. חנר  ,IW« זי
u אין ojm אינםעתעשאנאצ די אז n 

 נרצכמר ױין נאו צופוצפט נאחעגטער
 אי« dv יתז איז זי ײי םעכפינןר און

נעײצן.
אויטנפפינו וחנט ,איהר
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יונימ ומרימיס נאוםענפ לײדיס אעפערנעמנאל חנר פמ ארנאו אפיצמןלער
PRICE 8 CENTS1930 י«נואר. םען24 דעם פרייםאג, יארק, נױVol. XI. No. 44, New York, N־. Y., Friday, January 14, 1980.

 אוםײ ורעסמאכער םאנילידרפ אינפעונעשאנאל
דננונגען si m סװעם די םים to צום

אװענט• נדטױסך ניז דדערעז װעט און רעפערענדום םטרײק דער אנפאננען יק־ װעט דאוט — ט־טיננ. םאשען גדדטען צום 'אנוא־ טען28 רעם דנסמו*ג, טעטפעי, םעמ« אץ ̂םעו צו נערוטען װערען ודעסםאנער אלע
דוכעססי םעהדעפאד הױפפ און שלעדננעו פרעוידענפ אווכ״, פ. .8 דער פון גרין וױליאם פדעזידענם

טמםפעל טעסא אץ רעדנעד הױפס
 דער־ דרעס־גמבער טױזענטער צעהנדליגער די פ«ר ק«ם,ש פלן שעה די

 װאקםט קמםף צוט גרײטקײט די םעהר. און טעהר «לץ ז*ך נעהנטערט
 םינוט. צו טינוט פון שטײגט קאטפם־שטיםוגג די בליץ־שנעלקײט. 8 םיט

 םוועט־ די אין םאםען דרעם־םאכער ליידענדע די פון אונגעדולדיגקײט די
 די פארלאזען צו גרײט שטעהען לע8 אונגעװעהנליבע. אן איז שעפער
 אינטערנעשאנאל. דער פון רוף אויפ׳ן ױניאן, דער םון רוף אױפ׳ן שעפער

 שטונדען לאנגע די אונגעדולד. דאזיגע די שאפט שעפער די אין גויט די
 זיי אין וועקען דרעם־םאכער אונזערע פון פארדינסטען טרױעריגע די און

 אוננע־ זײער פארגרעםערען און םװעט־שעפער די צו םאראכםונג און האם
באדינגוננען. סװעט־שאפ די נענען קאטםס־לוםטיגקײם און דולד

 איהר םוט זי און םיטואציע די םאלשטענדיג קאנטראלירט ױניאן די
 םטרײק די םראנטען. »לע אויף rp«p גרויםען צום םארברײטונגס־ארבײם

 די פראפאנאנדא, שריפטליבע די רעדנער, די םטרײק־האלם, די םאשינערי,
 וױכטיגע אנדערע אלע און ארגאניזאציאנם־קאם״טע די פיקעט־קאמיםע.

 גרוי־ צום פארברײםרנגען זײערע פארענדיגם שוין האבעז םטרײק־קאםיטעם
 םװעפדשאפ־םיםםעם. יארקער נױ דער נעגען סטרײק היםטארישען םען

װארט. דאם מאטע די האט איצט
 עקזעקוטױו לאקאל אלע צו געװענדעט זיך ױניאן די האט צוערשט

 גרוי־ דער םון אםיצערען די צו שאפ־טשערלײם, אלע צו דאן אדן באארדם,
 םיטואציע. די םארגעלעגט זײ פאר האט און דרעס־טאכער־ארםעע, םער

 אײנצינע די איז םטרײק דער אז געענטםערט, האבען םיטינגען בײדע
 נויט איצטינער דער פון באפרייען צו זיך דרעס־טאבער די פאר ערלײזונג

 אלײן םאםען די האבען איצט םוועט־שעםער. עקזיםטירענדע די פון א,־ן
װארם. דאס

 ארױםגעלאזען האט ױניאן יארקער נױ דער םון באארד דזשאינט די
:םאביליזאציאנם־רוןז פאלגענדען !דדעםמאכעד אלע צו

ברידער. און שװעםטער
דעםאנסטרי־ װעלען דרעםטאכער די זוען צײט די געקוםעז איז ענדליר

 יעדען אין באדינגוננען ױניאן אײנצופיהרען ענםשלאםענהײט זײער רען
איגדוםטריע. דרעם דער פון שאפ דרעם

 ענטשלא• זײער נעבען צו טאכער דרעם די םאר צײם די איז איצט
 אונ• נאכצוגעבען זיך עגטזאגען װעלכע באלעבאמים, די צו ענטפער םענעם

< ! פאדערונגען. גערעכטע זערע
פאר• יעדען צוריקצואװארםען םאכער דרעס די פאר צײם די איז יעצט

 כאאטישע אונםענשליכע איצטיגע די אנצוחאלטעז גאלעבאםים די פון זוך
אינחםטריע. דער אץ כאדיננוגגען

 די האלטען צו באלעבאטים די פון פארזוך יעדען צוריקצואווארפען
 םװענד אץ םװעט־שאפ דעם אנצוהאלטען און שקלאפערײ אין מאכער דרעם
! נאדיעונגען שאפ

דעם צו קוטען צו םאכער דרעם אלע דארום רופען םיר

םאםמיטעג היסטארישען גרױםען נאכמיטאג. 43% י־אנאור, טען28 דעם דינםטאג, סטריט. טע55 װעסט 135 טעטפעל, מעקא אין
:פון ווערען אדרעםירט וועט טיטיגג דער אינםעתעשאנאל. דער «ן •רעזידענט בשלעדננער,

ױליאם לײבאר. אװ פעחןריישאן אמעריקאן דער פח ■רעױדעגם גרץ, ו
ף, .2 ל ס בינ אינםערנעשאנאל. דער פון םעקרעטאר חויים ח

 חור פוז סטאפען צו אייך פון יעדען אױף פאדערען םיר !דרעםםאמןר
 און טעטפעל, םעקא צום שא• נאגצען אײער נדם םארשירען און ארכײט

רן  אפצו־ באשלום אוגזער עפענםליך ווערען אויםגעדריקט עפ זאי דעם ח
סװעפדשא^.באדינגונגען. און םװעם־שעפער די שאפען

 םםאנד־ ױגיאן פאר זינ צום םארשירט !מאםטיסױגנ צוס םארשירט
 דרער •עכםיגער אח שטארקער » פאר ו באדיגגוגגען מניוון פאר !ארדם

.. !יוניאן םאכער יאר̂ל נװ װניאן, מאכער סלאוק באארד דזשאינט
 דאס אנפאננען דך

כיז ךױערען ט

 איז דרעםםאכער פרײוױליגע טויזענט פון קאטיטע א ענערגיע. גרעסטער
 פון סאביליזאציאנס־רוף דעם צוטײלען װעט װעלכע געװארען, געשאפען

 עם װאו איבעראל און דרעם־םארקעט אין שעפער, אלע אין ױניאן דער
 דעם ביז איכערםילם זײן כוז טעטפעל םעקא דרעט״טאבער. זיך געפינען
 ארום גאםען די געטג. ניט נאך אנער איז דאם םלאץ. ברעקעל לעצטען

 געגענד גאגצע די םענשען. פון װערען שװארין םוזען טעםפעל םעקא
 פראםעםט־ גרױסען אזא צו דרעם־מאנער םיט װערען באלאגערם םוז

 קול זײער אז באדיננוננען שאפ סװעט עקזיםטירעגדע די געגען געשרײ
סװעט־שאפ־שקלאםערײ. די געגען געװיםען עפענטליכע דאט װעקען זאל

 דרעם־םאכער די פיהרט קאםפם־פארברײטונגען די אט םיט צוזאטען
פאר• ארבײט, קאנםטרוקטױוע און ארגאניזאציאנעלע גרויםע א ױניאן

 םיטגלידערשאפט, דער םזן פארגרעסערונג דורך ױניאז די שטארקענדיג
 אײנ־ קלײנע פאר ױניאן־לײט װערטן צו םעגליכקײט א געבען צו אום

ארויםנענעבען צוריק װאכען עםליבע םים ױניאן די האט טריטם־געלדער,
 װע־ 'צ ערלײכטערט שטארק זעהר האט װאם מאניפעםט, סםעציעלען א

 נייע טויזענטער ארײנגעבראבט האט םאינפעםט דער ױניאן־לײט. רען
 דער בײ דרעם־ברענטשעם די און לאקאלען טאכער דרעם די םיטגלידער.

 נעװען בײנאכט שפעט ניז זײנען ױניאן םרעשערם דער בײ און קאטערם
 דעםט־ פץ אץ ױניאן־םיטגלידער. פאר אפליקאנטען נײע םיט באלאגערט

 נ<ט האבען װאם דרעש־םאבער טױזענטער געבליבעז נאך זײנען װעגען
 געהאם ניט אפילו האבען זײ װײל ױניאן־נדםגלידער, קײן װערען נעקענט

 װערען צו אײנטריטש־געלדער די פאר גױםיג זײנען װאש ,$5.85 נױטיגע די
 װאש דערםיט, גערעבענט זיך האט ױניאן די ױניאן. דער פון טיטגליד א

 דעם פארלעננעדט האט און טרײד אין שלעק געװען איצט ביז איז עש
 האב־/יז װאש יעניגע די כדי שטרײק, פון אױשברוך דעש ביז םאניפעםט

 םראםיטירען קענען אױך זאלען ארבײםען, צו אנגעפאנגען שפעטער ערשט
 ארױש־ ױניאן די האט צװעק דיזען צו םאניפעשט. פון *ריוױלעגיעם די םון

ױניאן־םאניםעשם.: פדן פארלעננערונג פאלגענדע געלאזט Itדרעםמאכע אלע

US#

קאט־! פון שםונדע די שלאנט עם
 אלע־ אונזערע אנגעצונדען האם שטרײק דזשענעראל װארט דאס

 זעל־ די טרםופױגט. אלעםען אונז נײ דאש אױף האט חערצער םעגם
באציי־ חאם װעלכער עגטוױאזם זעלבער דער כאנײםטערונג, בע

 זעם יארען, םריהערדיגע פון קעםםע חישטארישע אונזערע כענט
פנים. סאבער׳ם דרעס יעדען אױןז םען

שענעדאל סטרימן, םטױיה, דאם — םטרײק. דרעס דז
ליפען. ארבײםער׳ם יעדען אױף װערטער די זײנען

 20 לעצטע די אץ ױך האנען ײניאן דער פון אױפרוןז דעם אױןו
 אפי• די םעםבערם. אלש אנגעשלאשען םאכער דרעש טױזענטןור םעג

םענשען. םיט פארפלייצט ױינען 89 און 22 דאקאלען די פון םןןרם
 (איםאליע־ 89 און 22 לאקאלען די פון באארדם עקזעקוםױו די

 עקזעקוסיװ שפעציעלען א אױף דאר־ם האבען םאבער) דרעם נישע
 *18 דעם שגת, געװארען אפנערזאלטען איז װעלכער כױטינג גאארד

באשלאשען דעצעםבער, טען

כיז םאניפעסם ציים&זן ױ פארלענבערען צו
פטױיה פון סאנ צום

 םעט־ א װערען צו םעגליכקײט א םאבער דרעם יעדען געבען צו כדי
 *30 דעם פון טאניפעשט דעם לוים באדיננועען לײכטע אויף בער
 און מעםבערש ודערען איצם ארבײטער איע קענען דעצעםבער, טען

פ.יז םוםע דער פאר ביכלאך םעםבער זײערע כאקוםעז נלײר $5.85 האמו». צום גױימ זײט !דרעםמאכער פרית־ילעניעס. אה רעבמע ע ל א ךיערע צוריק באקומען טעמבערס ארױסגעפאלענע און נעװעזענע םשערטאן. מארגאליס, גײטען םעקרעםער. ש«ילמאז, דזש.
 אײר׳ ניט ױניאן די װאש געלעגענהײם די אױס נוצם דחוס־םמכער,

 שפעטער א.יך זאלם א*הר כדי םםריי̂י פאר׳ן װױומ־םיםגלידער
םארדדרט. ארםױסטען און ־


