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o ניט * ױד^ן, דעד ד*ט טענט 'g n זי 
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jgom חײנס, yjgi, דעס »i 2 טעזVt• 
ו )רו*ר ״ ig ד j ר  יױ די רופט *רנ״ט, ת
« מ n ד פערמדפ^טי  ט׳ןןעײ סיע פון ט׳
ט  ?)«* דרעס די פון טשעריייריס און ייי
 פיטיננ חו־ .png* נױ נדייטער פיז )«•
מן װ«ט הו  טע11 הסי, ווענסטער אין פפ־
 עיועניוס. ס«4 ייון yo3 *ויי׳*«ן ,001
o אויף n נ««טר*נט נענױ װעט מיסיננ 

 נ׳ד װעט נ»׳פױס » און יאנע ר• װעיען
 רי ט«ן. *ו װ״טער װסס װערע;, פ»סט
 װעט װ*ו, -n אױף זיין װעט ױנ׳אן

P «00 א״וי »ױג אסען »ן ו/איטען 0 
d« ip נפ״עכאט־ם, ד־ פון יאנער אין פאר 

 כאנענענען, צו זיי ז״ן נדײט װעט און
״ אױנ  iViV*־״;•-■־ תרכאו־ס װירען ז

ק־•:. » א•( ױניאן די
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r װי a נ«ד«ײ«ט ׳פוין נען0ה » י
 חלט0אױפ»« טעיוס m חאן װאר, «ט

 איז ײר>0ד פינןי ga> »1 סיר א*ן װ«ו«ן
 אויפ* װ«*«ן lyogooyn אח pig'p ד•

ד. ypgo טאן צו עס נעפאדערט אי ׳ נ י  נ
י גענעטען ז״נען ווגדעיס  ׳ןואי׳ס׳פער״ ו

ט ״ W און pig-p די פון י  oy n 
 גיו י110 יopyo 01 ד«ר אז אױפצופאסען

 זיי ).yiyu אײננעצאדדט נ־עגריר גאר וױ
i* אז נאגצוזעחן, נענעטען ז״נען n y יױ 

כעי 1זיי א*ן האנען זאי ;־אךמאן  רי ני
m פאר׳ן סטעדוס o־y 'y| .ט«תס

ס און קלאזק נעסעםעלסע ע ר שעפער ו
 האט װעיכער דמערראן, ס. נרודער

״ן אונטער  ארגאגיזאצי- דעם אויגוויכט ן
 באארד דז׳צאיגט דעױ ױאס אנס-דרימו

 אינ- קיאוק און דרעס דע- אץ אן פיחרט
 יאנגע; * צוגעיעיקט ארגז האט דוסטריע,

, די פון נעטעז די מיט ייסט | נ י י  ײע־ ׳פ
 גע־ און *■נעיפטערט דיגען ^עעוער מעס

 די דרײװ. דעם אין געװארען סעטעיט
עד  םיר״ ״איגדעיענדעגט״ םון זײנען עעי

 דרעס דער פון םידדען םון און מען
 הײסט, דאס אסס׳ן. ק*נטר*וןטארס

 גע־ םארפייכטעט ז^יגען װעיכע םירכיען,
 1זי אבעי עעיזגר ױניאן האבען צו װען

געהאט• ניט האכען
 צאל א רא אויף דעען י״פס דעם אץ

 טעיט1איגע״ דינען װ^וס י^יעיעד ק^^וק
געװ^רען. נעסעטעיט און

גע״ צונױפגע־צטעייט איז ייסט דער
 און צוריק, װ^ך א מיט װי מגהר װ^רעז

 געסאכט דעמאיט זײט #מױן דיגען ״עס
 אט כעטעיסענטס. אנדעדע גאך געװארען .

— :יליסט דער איו

ע ט ל ע ט ע ס ע ם נ ע ר ד ד ע » ע  ש
ץ ם א ע ן ד ע ג י ט צ י װ. א י ױ ד

 קאנםראק- דרעס אסס׳ן מון (שעאער
ט אץ סארס ענ ד ענ פ ע עד שעפער). א

סט. טע30 װ. 115 ׳יןא. ד.יעס ה. און א.
r א n. .סט. טע811 װ. 323 קא., דרעס ר 

 פם. טע17 װ. p,.* 138 דרעס עקטיװ
 סט. צטע1 װ. 19 #טאקס אײזענטאן,
 סט. טע36 װ. 251 ״קא. דרעס אטחױרסט

 סט. טע21 װ. 22 קא., דרעס אפמליא
 סט. טע27 װ. 153 ׳קא. דרעס אםיטי

 סט. טע24 װ. 149 קא״ דרעס אגנעםע
 טע.27 װ. 132 סא., דרעס איו^פריאײט

 סט. טע32 װ. 28 קא., דרעס ארמא
 סט. טע27 װ. 137 האוז, דרעס אטקאס

סט. טע31 װ. 30 ׳קא. דרעס אװין
 סט. םע25 װ. 147 #קא. דרעס א. און כ.

סם. טע30 װ. 24 ^ווארץ, און באער
 טע.20 װ. 215 ׳סא. דחנס בארכ«רא?ן א.

 סט. םע25 װ. 159 קא., דרעס ביכ
 סט. טע21 װ. 37 םרײגעה און בערנ
 עװ. טע7 282 קא., דחנס כאנד
 סט. טע21 װ. 133 טאריס, בריז,

 סט. טע9 א. 42 קא., דרעס כעמדמורי
 טע.37 װ. 133 תא., דרעס פמארילסטאן

 i סט. טע22 װ. 38 סטײן, און סיםראן
 סט. טע22 װ. 150 סא., דרעס ?^עםסי
 סט. טע30 װ. 100 <«*., דרעס ?יעוחןר

ײג?אשם ע װ. 150 קא., דרעס <̂ן ט  סט. ^
ג 245 א.,<ז דרעס טאנקער  םט. טע27 ו

 סט. טע27 װ. 45 קא., דרעס קאסטאס
nmP סט. טע25 װ. 1^ס קא., קאסטױם

 סט. טע19 װ. 135 <ןא., דרעס דאנארא *
 סט. טע27 װ. 208 קא., און דאווידאוי &

 סם. טע26 װ. 134 דןורוױן, איז דארװיז
 םע.22 װ. 132 ראדדשערס. איז דײוױס

n ן א י םע.33 װ. 127 ,<זא ^אסטױם ^
 טע.27 װ. 40 #קא. דרעס דע^יװעני ל.

n סט. םע8 א. 48 יןא״ דחנס ^ױזס 
p m fin סט. טע20 וג 143 װאגנער, און 

ס עלימור חנ  סט. טע25 \ג 38 ימא״ ו
o r r .סנ^ טע26 וו. 233 #קא

ם.

םט.
.DO

j סט. טע39 װ. 323 הערריסאן׳ 
טע.27 װ. 154 ראזעגטאי, און ;ערטאן

א,
העדטאן

 סט. טע22 װ. 20 #קא. דרעס דױײיזרעס
 סט. טע17 װ. 138 טיטיםען, און הויר״ש

 טע.20 װ. 140 >׳קא און האכנערג אי.
 סט״ טע3̂2 ױ. 115 בראס״ ראפטאן

 כראדוױ/ 1385 דארםטאז, און ד-אראוױץ
 סטי טע23 װ״ 115 ׳קא. דרעס אײדיער

 סט• טע21 ױ. 19 לזא״ דרעס אײרין
 סט. טע27 װ. 154 ׳קא. דרעס אױרװינ;

 סט• טע27 װ. 122 >׳קא גארטעגט איזטאר
 סט״ טע21 .־ו״ 102 ׳קא. דרעס רן״עײ

 סט• טע31 װ״ 5̂12 ׳קא. דרעס דזיפיין
 סט• טע25 װ. 147 יזא., דרעס דדשאגיער
 סט. טע17 װ. י/קא דדעס דדשערטעי

 טע.30 װ. 115 ?א., דרעס דזישעסעטיר
 סט״ טע35 װ. 2.30 יןא״ דרעס דז״ש״דז״עא

 עװ. טע7 282 הער/ #חא;טאר
 טע.24 װ. 50 כעינאטה, און קרײטער
 סט. טע32 װ. 38 ׳ייעף סעטױעי

 סט״ טע31 װ. J2 ׳קא. דרעס דע-ביא;ק
 טע.21 װ. 100 קאפיאז, און יעסיננער

 סט. טע21 װ. 19 כרא., איז יעוױן י.
 טע.22 װ. 18־10 סאדאװני^ און רעוױט

 עװ. טע6 368 רוש״ ייעבער,
 סט. טע20 װ. 148 קיטםאן, און ייטאףי

 טע.26 װ. 23)5 ׳קא. קאסטױם לאנדאן
 טע.37 װ. 237 •ריזטאט, און יוטיגגער

 סט. טע30 װ. 145 ׳קא. דרעס עף און עם
 סס. טע32 װ. 38 ׳קא. דרעס עם און עם
 סס. םע21 װ. 22 ׳קא. דרעס א און עב
 סט. טע33 װ. 132 ׳חא. דרעס עס און עם

 סט. טע2)1 װ. 134 קא״ דלעס טעין
 סט. טע15 װ. 30 קא., דרעס טעיםעיר
 סט. טע21 װ. 4S קא., קאכ־טיום טאקסין

 סט. טע28 װ. 15 קא״ קאסטױם טײיא
 סט, טע20 ײ. *'1 לןא., דרעס טאוכ

 סט. טע29 װ. 143 קא., דרעס טאגייז
 סט. טע17 װ. 12 ׳קא. דרעס טאנטראוז

 סט. טע25 װ. 159 קא״ דרעס טאראי
 סט. טע16 װ. 55 פאור, סי עז

 סט. טע21 װ. 22 נױטאז, דדשײ.
 סם. טע2.3 װ. 133 קא., דרעס נױאארט

 .,בראדוױי 530 סעיכיאן, אןן נודעימאן
 סט. טע31 װ. 115 קא״ דרעס אדד

 עװ. מעדיסאן 108 סא., דדעס הװאייטי
 סט. טע21 װ״ 22 קא., דרעס עס עם אר
 סט, טע26 װ. 233 ׳<א. דרעס אר און אר

 סם. טע30 װ. 20^ #קא. דרעס ראעכערט
 סט. טע20 װ. 36 ראפאפארט, ילואיס

 עװ. טע7 462 3סא איז ראפאפארט װ.
אזער, און רײנישטײן  טע.27 װ. 230 ג̂י

 טע.20 װ. ix קא., דרעס רײםער טיעאס.
 טע.22 װ. 138 ראטהבלום. איז ריגגיוער

 טע.31 װ. 18 דרעס טײילארד רוט
 סט. טע31 װ. 120 ראזענטא^ דזשעש

 טע.21 װ. 22 כרעגהאילץ, און ראוענבילוט
 סט. טע26 װ. 177 ראזאזי, י. געאז
 סט. טע27 װ. 245 דרעס רוטה

 םע.24 װ. 124 ׳קא. דרעס סעי און עס
 סט. םע22 ״װ 10 ׳קא. דרעס עם און עס
 טע.27 װ. 12 ״קא. דרעס דאבילױ און עס
 סט. טע21 װ. 48 #קא. דרעס זי און עס

 סט. טע22 װ. 132 #י. י. ס״פערסאן,
 טע.40 װ. 250 פרידמןדג, און סאילעסקי

 םט. םע25 װ. 152 ט״ שמעילצער,
 סנג^ םע23 װ. 117 <ז$ג, שװארץ
 טע.25 וו. 138 סארדינס^, און עווארץ
iro25 .V 48 a דרעס סענאט p .סס 

 סט. טע23 װ. 119 י., שאסראן.
 םע.32 װ. 39 קא., קאסם. און דר. כיגעי
 סע.32 וו. 2־4 םארםארינא, אדן סינעי

י מ א  סס. סע36 װ. 241 קא״ דרעס כ
 םזנ21 װ. 100 סאגעגרייד. און סאנםאנ
 סם. טע34 װ. p,.* 162 דחנס סאייעח

 סט. םע20 װ. 87 חאים, און ס«אח
 סע.23 װ. 119 גארםענם פקיוער

 סס. 9020 א. 81 װן^אװיגדפ, lot ססײז
ח ה no סטוי אג  סס. 9ס26 יו. 200 בי
 .9024 װ. 37 תא.. ס9ח־ ז*גם9ססייװ

 jro23 װ. 115 ס9דד 909סייווסג
י סון סי j 115 נ p & m .סנג 9ס30 װ
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ע ט ל ע ט ע ס ע ק ג ו א ל . ק ד ע י ע ש
א און (א*נדעסע;דענט ־ רי טע )’ס

ד pig'p, 771 סראנאפא  ײ.1דו0נ
 סס. ם«20 .11 35 נארד«נט, «סס״ ״ני

 טע.30 .11 115 ;רינחאי׳ז, |1א יין0נ«ר;׳«
י  סט. ,־עטע .1• 135 ס«ס, )רפי«יד1נ

ii lo. 027 ראיענראן, און איינחסרן t.» 
 «.H. 021 54 פר׳ער, |1א ן0נאדד

 ט«,ii 2u6. 27 ז,0אי«11 און גרינױארד
 טע.28 .11 145 )ר011ס1נ איז נאידצאהז
 סט. טעii. 21 18 יט,11?« און נאי׳דטאז

 «.ii. 020 142 ו?,0?י דז׳ע״ ן1א דזי«
ii0pog?p 11« ט«7 282 ריי«ר, און. 

סט. טעon,. 18 11. 21 לאפיאן,

11168 ,P107P ip»y*0O.
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מ0רי1סון  «.o26 .11 40 ,.0P oi0p ר״גוי
ד1«ר*ס11  «,b21 .ii 132 ״0p ר««נס0ג י

ײנ;«ד ט«,27 .11 122 ׳ז«גנ«רג0ר יון י

ס ר ן ; א י נ ל ױ א ל א ק א i ל o 
ט ס ל ע י ה ר ד ע מי ל ע ד א ל  ®י

ס ר ע ט א ק

)in oilr ■1 ז״(
 ר*0 ד«ם 1אי נ«ן0ח זײ ogn רינפײטען

י.1היל פארלאננט און נאניזאציאנס־דרײװ,
<8P0> JK ארד0כ iv01p»tp« ד«ר

 אױם• in»r גאנץ פאםיטע די ogn סנ
 פז.1א 1נריד«רליכ« אמת אן אױף נ«נוס«ן״

 נאשיאסעז 0gn נאארד iv0ip»ip« חנר
 יױ קאםערם פילאד«<פיא די שטיצען 1«

 פוםצינ און גר«רט1ח «װיי מיט ג־אן
 נא־ אויו האט און נרייך, טאקע דאלאר,

*רעקאםענדירען «ו שיאסען,  ?ר דעם 1.
 ,0Pg> IK> 10 נזעמכער־טיטיננ מ«נדיג«ז

 אויסלײ־ דעם חוץ » זאל יאהאר ד«ר אז
 קאטערם חןר 1« ראל. חונדער םיגף «ן

 איז עס און פילאדערםיא, א<; ײנ־אן
 רעחאמ«נדאציע די ראס זיכער, וױ כסעט

 דע־ ]K ײעט באארד ii׳0ip»tp« דעם סון
רוערען. נוטנעה״סען טעמנער׳שי)

ז ױי ג ען ס ענ אל דער נ אנ ש סאמפאני גאדםענם נן
ם אין עח אלנ םרע אנ 18 נ»ד מ

 גאך געהט לענעדע, פאנטלעא^ אין
 צײט א םיט איז װאם פטיײק, דער אן

 די נעגען ;עװארען ױ^דקי^־יט םדיהער
יע־ סון קאטיאגי״ גאדטענט ״גע״פאנאד

 איז כאאדד רז״שאינט דער *שםאדט. נער
 ביז סטרײק דעם אגצוםיהדען עגט^אםען

vt א r tטען יאגג װ• אויפ ניט םאכט ׳ 
 סטדײק דער םטרײקען. דארםען גאר זאי
 וױיסי־ םון םיחדערשאםט ,ד אונטער איז

 םאיטרע־ דער ׳אטדור מאקם •רעדדענט
אי אונזער p® טעד  אין אינטעמעמאנ

סאנטרעאי.
פירמע די האט צוריק, ײאך א טיט

 דעם איבערצוגעבען צוגעישטימט געהאט
 ארביטרײ״ צו ױניאן דער מיט דיספױט

 געקרא״ חרטה באיד אבער האט זי שאן.
״אויסגעכעקט׳/ און גען

 האס און פירמע, די סאז ױגיאן די
 מעץ אײדער דאס םאיילאנגט, דעריבער

 נײדע זאיעז ארביטרײשאן צו געהט
 ענבדפיײ די אז כדפכן, א אײניענעז צדדים

 װעט באארד ארביטריישאן דעם םון דוגג
 האט אנפאנג אין ווערען. אויפגעםאלגט

 די איז אבער אײנגעישטיםט, םירטע די
 און אױסנעבעקט, זי חאט מינוט יעצטע

 אנגעפיהרט װײטער װעט סטרײק דער
םריהער. װי װערען
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R E C H n G K E r r — ( J U S T I C E )

I

 אלע pb ר9ארבײמ
 םאראײי־ יענדער,

 n און אײר, ניגט
 ויין וועם װעלם
19 י9 יי•

 ח*זזתתי כצדסתי
אריח. א5ו

.)1 נ״ו, ׳(יױב
 גערענמיג• מי«ן ןן

 ויד איר חןןלפ קײפ
 װעל יזן 4שס«רל
• איחר «לאזען.9 ני

אן אפיצימלמר ר פון ארנ ע אל ו אנ ש ע ערנ ס אינס רי ם לי מנ רנ א אן װארהערס נ יוני
n t i c t i  3 cKN״r aNew York, Friday, February  26, 1926 .1926 , .Vol. VIII, No. 9פעברואר טען26 םרייטאג,

אסאסיאײשא קאנטראקטארם דרעם חןר מיט סכסוד וער
אופז ידליכעזפר א א̂ױ כעזאױפגעגלי

ט םעלמענ םעז כע ש אין אנגענו שאדז מבער. פראםקאוערס דז ײ ש ט — ט ענ רעדד ד זיגפאן פ ענ װעז  — קאורט. אין אנ
אן ט ױני ױנ ײט. דעם אײן פונקטען אלע כמעט געו םר טינג — ש םי  האל װעכסטער אין דרעסםאכער פון םאס
ײםט ט. דעם גוט ה רונגען און סאקטען פרױזערדיגע — סעטעלםענ סבסוך, דעם אין פאםי

 גע־ האט װאס פםרײל גענעראל דער
 אלע אין טעג די ווערעז נעיוםען ?איט

 קאנטראקטארס דיעס דער םון *שעפעי
 געװארען םארםידען איז אסאסיאיײטאן

ײטאנ, דינםטאנ  קאורט, סופרים אין ;
 פראס־ רזיטאדזש םיז באםיהונג דער דורך

 סאראינטערע״ זיך האט װעיכער האוער,
 יױ דעױ צוױישען שטרײט דעם אין סירט
 זײ־ אסס׳׳ן. האנטראקטארס די און ניאן

 סע־ א געבראכט האבען באמיהונגען נע
 האט ױניאן די װעלכען רורך טעימענם
 דעם אין פונקטען אלע ככיעט נעװאוגען
שטרײט.

 םאר־ די זײנעז אזײגער 4 דיגסטאג
 ררעס דער פיז און ױגיאן דער םון שטעהער

 צױ װידער זיך אסס׳ן יןאנטראיוטאר׳ס
 דזעאדז״פ pc האורט אין נױםגעקוטען
 אן װענעז :יט מאל דאס .פראסלאוער,

 חאגסערענץ א אויוי נאר אינדזשאגסשאן
 לאנםערענץ דער סעטעלמענט, א װעגען

שטונדען. דרײ ארום אנגעהאלטעז האס
 םרץ פארשטעהער די pD טענות די

 געװעז זײנען אססץ קאגטראקטאר׳ס דער
 זיך האבען זײ און לעכעריליך, איז פאליט
 אױם״ זײער טימ געכיאכט נאריש כלויז
 גע־ זײנען זײ ױניאן. רער געגען טריט
 איגדזשאנסשאן אז נאר קאורט אין יזומען
 געםוזט גאר האבען און ױניאז דער נעגען

 זײ אז אפכיאך, נייעם א אונטערשרײבען
 אין אנריסענט דעם אױסםאלגען װעיען
מרײד.
 נײעם דעם אין פינסטען די זײנען אט

האבען צדדים בײדע װאס כעטעלםענם,

 רעקא־ דער אױף קאורט, אין אגגענוכיעז
 :פראסקאוער דזשאדזש פון טענראציע

 יױ דער צװישען םאישינערי די .1
 ניט טאר אםאסיאײשאן דער און ניאן

 :יט טאר ױניאן די װערען. אפגעבראכען
שטרײס א אדער סטאםעדזש קײן רופען

 אנרײ לויט׳ן ערלויבט, איז דאס סײדען
מענט.

 צושטעלעז זאל אטאסיאײיטאז די .2
 צוזאםען זאלען װעאכע קאױרקס, גענוג
 יױ דער פון ביזנעס־איידזשענםס מיט

)5 זײם אויף וס‘(?'

 ו־רעסמאכער און זוײםט פילאדעלפיא
.סטױק גענעראל א צו דך גױיטען

 רײזבעיג װײפ־פרעזידענט און באראף םעקרעטער זינמאן, פרעזידענט
 סט הערי דזעאח׳ם — םאםםיםיגנ. ענטוזיאםטישען *ן אדרעסירען

קאנםערענ־ן. א אויןז צדדיש בײדע צוגױף ברענגט
דזוי

 דרעס און װײסט דער אין לאנע די
 זיך האט םילאדעלםיא םון אינדוסםריע

 טרײד איז אנרימענט דער געענדערט. ניט
 די און געװארען באנײט ניט נאר איז

 םארבערײטונ־ נויטיגע איע מאכט ױניאן
סטרײק. געגעראל א פאר נען

 אפ־ איז װאש מאסעךםארזאמלוגנ, די
 דאנערשטאג לעצטען געװארען געהאיטען

 אן געײעז איז אינסטיטוט, לײבאר אין
 15 אריבער הינזיכטען. אלע אין ערםאלג

 הא־ דרעסמאנער און װײסט הוגדערט
ע  ענ־ םים און זאל דעם אננעפאקם ב

 פרע־ םון חנדעס די אויפגענומען טוזיאזם
אב. סעקרעטער זיגמאז, מאריס ?ידענט

 באםטאן דער אץ סםױק גענעראל ערב
ינדוםטריעא דרעפ אזן קלאוק
װײנער. װאלף פון ״גערעבטיגקײט״ דער םאד ספעציעלע

 אפנע־ מאסםיטינג, ריזיגען א אױו*
 ־18 דעם אװענט, דאגערשטאג הא^טען

 אדיטא־ סיגיס איז ,1926 פעברואר, טען
 אין הלאוק־ די האבען באסטאן, רױם,

 סאנםע־ די באשאלםעכטעט דרעשטאכער
 צו באארד דזשאינט pc ?אמיטע רענץ־
דער אין םטרײק דזשענעראל א רוםען

ט ל א ה נ י ס א י נ כ ײ צ ר א ם

.9 נוםער ״גערעכטיגקײט״
□

 באארדסון דזשאינט פיז מיםיגגען .2 זײט
ש—ױגיאן דרעסםאכער און ?יאוק־  דז

םיש  דרעס־פרע־ און קיאוק־ דעי אין .3 זײט
 גא־ דזש• ־— 35 לאקאי יוגיאן ?ערס

יו״ דרעסמאכער און קיאוק״ רעצקי.
ן ניאן ו  —אוין״• לעכט אנדזשעלעס י*ס ו

נאיד. לואיס  ארגאניזןזציאנס־פלא און םרײד- .4 זײט
טאלסטאי• לעװ — קארן״ ״דער ז.5גזײט

.1 זײט ®ון שלוסען
 עדיטאריעלס. .6 זײט
 דרעםמא• דער וזז רײחען די אין .7 זײם

מורםנאי. דזשולױס — ױגיאן
ינטעד

כעי
נײע י. נחום—ןגעדיכ•)װיו אין (ג •

בינעו. *ידי**
איז גא» לאננ. ח. — .8 זײם

׳ ר•9ווחי< ז. — (פע^עמאו) לי«ע
אי־ סעהסימנעי י9י ¥ון גדוש » .0 זיים

מי ר אניזי  רא• —שרגײשער-מװעגונג ג
לזד *יז 9י9»9 הובערםאז. רסוו9ב

m\ 11 ז(ים w, 1רי«י9•דזו »ון

 די אויב דרעס־אינדוםטריע און ?לאוק־
 סאנ־ און דזשיאבערס מאנוםעקטשורערם,

 םא־ די נאכגעבען ניט ײעלען טראסטארם
ױניאן. דער םון דערונגען

 דרעסםא- און קלאוק־ באסטאנער די
 פױמינג. דיזען געדענסעז לאנג װעלען כער
 גע״ איז אודיטארױם סיניס ריזיגער דער
 גע־ ניט האט מען אז נעפאקט, אזוי װען

באשטאן ארײנװארםען. שפילקע א קענט
)12 זײפ אוי^ (שלוס

 רײז־ ע. װײס־פחגזידעגט אח באראן*,
 םארזאם־ דער pd נדטערםאן דער בערג,
 אויך זײנעז םארזאמלונג דער אויף לונג.

 פילאדעלםיא דער pd םארסרעטער נעװען
 דער pc און ױניאן לײבאר סעגטראל

)10 זײט אויז (שלוס

פ ענ ױ עז ר  םיי־ רער פון פ
 דעד דאנקפ ױניאן נעדם

שאנאל אינפעדנע
 דער אין געמעלדעט געװען איז עס װי

 פרע־ האס ׳װאך לעצטע ״גערעכטיגקײט״
אך א געישילט זיגטאן זידענט אצי  גראטוי

 װען ױניאן, מײנערס דער צו טעלעגראטע
 אז נײעס די כעװארען באקאנט איז עס

 האט סײנער־סטרײק םארצױגענער דעד
 זיג באדײטענדען א טיט פארעגדיגט, זיך

^; די םאר ס ר ע ײנ ױניאז. זײער מ
 בא״ זינמאז פרעזירענט האז^ װאך די
 םײ־ דער פון דאנה א ענטםער, אן קוטען
ס עי  װאס אינטערעס דעם פאר ױניאז, נ

 אין גענומען האט ארגאניזאציע אונזער
סטרײסער. די םון 4שיקזאי דעם

 פרעזידענט דער לואיס, ל. דזיטאחן
 װאירקערס טײז ״ױנײטעד די םיז

 אונזער צו צוגעשיקט האט אמעריקא׳/
 :בריח פאלגענדעז דעם איגטערנעיטאנאל

ס מר. איי זיגטאז, ט
 גארמעגט לײדיס אינטערנע״שאנאל פרעז.

 ױניאן. װאירקערס
!ברודער און םרײנט ווערטער
הארצי־ אײער באקוכיעז האבעז מיר

 איהד װאס טעלעגראמע, די און בריו* גען
 פעברואר. טעז15 דעם נע״טײןט האט

אנטרא־ דער אין געקוטעז איז פרידען
 װאס סטרײק א נאך אינדוסמריע, ציט

 דאס חדשים. זעקס כמעט נעדויערט האט
)5 זײט אויןי (שלוס

פאהן דער אונםער צזריס מאכער ױינסאופ כאספאן
װ שאנעל אונזער פ אינםערנע

אודא/ געדענקען לעזער אונזערע װי
 ריינ־ באסמאן*א אין נעװען םאל א איז

 װעלנד דער נאך .7 לאקאל קאוטסאכער
 אפג^- זעהר לאקאל דער איז מיחמה
 פאי א זיך האט ער געװארעץ. שװאכט

 געקומען איז עס אבער געמאטערט, יאהר
 געװען איז טרײד דעם איז אז דעם צו

 די םון סך א און ארבײט װינציג גאנץ
 אר־ אנגעםאנגעז האבען מאכער רײנקאוט

 אונטער זײנעז װאס יעעפער איז בײטעז
 אמאלנעטיײ דער םון ױריסדיקציע דער

 צו װאס װעגעז געווען ניט איז עס טעד.
 מיט pא פײם, ױריסדיקציע א םיהרעז

 אינטערנע• אונזער םון צושטימונג דער
 רײנהאוטםאכער ביסעל דאס איז שאנאל

 אםאלגעמײ• רער פון מעטבערס געװארען
טעד.

 קײז געבראכט ניט אבער האט דאם
 רײנהאוטםאכער. די םאר צופדידעניזײט

 דעם pc מיטנלידער אקטױוע ביסעל דאס
 נע־ כםדר האבען 7 לאקאל געװעזענעם

 מיט אגאל,5אינטערנע? זייער נאך ינ?ט1ב
םאר איעגעלעבט זיך האבען זײ װעלכער

װענפ, שכת דעם ער א שאנאל ד  סאנצערפ מדױסיי
ל, פון-אונזער « א ש ע ^ונ נ הארלעם אץ אי

 העלזמ ;סאאראגא באשאװער, דארא :באםײלייגען דך װעלען קאנצערם אין
געזאנג. גרויען ;בארעזאן זאסלארוםק', ל. נ. ;װייאליגיסם חשעפתס,

 האנצערט דער איז אװענט שנת דעם
 צדמ־ דעם םיז אראנזשירם הארלעם, אין

 ראינ-9םחאונז דעיארםסענט שײשאנעל
 “9נ ווערם רט9האגצ דער טעתעשאגאל.

 ססול ■אבליש םון אודיםארױם איז געבען
 און םעדיסאן צוױשעז נאס טע103 ,171

עװעניוס. טע5
T ן9ל911 שאנצערט ם9ד אין t בא״ 

 דא־ 4קמסםלער. 9נד9םאלג די -טייליגען
 דזשע־ העלען סאיראנא,—באשאווער רא

 זאסלאװססי <* j װײאליניסם,—םערים
ץ אוין ט9וז av באדיםאז.— י זי ח ך9ג

•J 5 און לײםונג רזר אונםזמ• געזאנ^
זאסלאװססי•

 גע־ װערעז אנשטרענגוננעז אלע טענץ.
 גענוםרײך אווענט דעם םאכען צו מאכט

 גום זיד געװים ורעלען ר9ליד1מיט די pא
אמוזירען.

 מיםנלידער די םאר םרײ אײנםריט
pd וײערע איז איגטעתעשאנאל אונזער 

 ג*״ זיך בױטנלידער די 19זאל םאםיליעם.
 אײניאם־קארטיאך, םרײע מיט זארגען

 םון אפיס איז באשומעז וועלען זײ וואס
ײניאז. דער

 א ווערען דורמעפיחרט ט9וי עם
מר #ר9גחיס  םימ־ די איז •ראנראם, ױי

 אין 19קוצ* צו I9D9391 |91זײ גלידער
 ז9יאז9אוױינג ז9ל9וי 7:30 גאך *ײנג

frw i אויב קארטלאך, אחן ר9םיםגליד

 האבען זײ און יאהדעז, פון פיטך א
 מיט־ זײן צו ײידער געהאםט, ״טטענדינ

אינטערנעשאנאל. רעי םון גלידער
 האבען דעלענאטען באסםאנעי די

 אונזער אױף אויםגעהױבען םראגע די
 פילאדעלפיא, אין קאנװענ^אז יעצטע

 ױירער געײארעז, באשיאסעז איז עס און
 רײנ־ די צו טיטאיטעד א ארויסצוגעבען

 צוריק זײ און באסטאן פון קאוםסאכער
 אינטערנעמאנאל דער אין ארײננעהמען

טיטפחה.
 באסטאנער די יטוין האבען איצט
 אונזעי םון ט^ארטער א מאכער רײנקאוט

 איז 7 יאקאל אנשטאט איגטערנעיטאנאל.
׳24 לאקאל איצטער דאס  דעם איז .

 הא״ זײ און ארבײט דא איצט איז טרײד
לאהאל. שעהגעם א צונויםגעשטעלט בען

 דאס װעױעז, געזאגט דא דארױ עס
 ױ־ פאכער רײנסאוט אונזער ,20 לאקאל

 געהאלםען פיל האט יארק, נױ םון ניאז
 צוריח מאכער רײנקאוט באםטאן די

 אינטערנעשא־ אונזער אין ארײנצוקוםען
 דעם אויך העלפט 20 לאקאל דער און נאל,

 שטעלען זיך אסטאן אין לאקאל גײעם
פים. די אויף

 איז קאנװעגשאז, דער נאך גלײך
 דער ניננאלד, ד. װײס־פרעזידענט אונזער

 אין געװען ,20 לאקאל םון מענעדזשער
 פון טלזערמאן מיט׳ן צוזאמעז באסטאן,

 זײ pn סאראוי, ש. ברודער ,20 לאסאל
 רײנקאוט• נײעם חנם נעהאלםעץ האבען
 ברורער לעבעז. צום קומעז לאסאל מאכער
 באסטאן, אין איצטער »ייר איז םאראזי

 שטע־ זיך לאסאל נײעם דעם העלםען צו
 רי האמגן װאך לעצטע םיס. די אויוי לען

 אפגעהאל״ באסםאז pd רײגקאוטםאכער
מאס-מיםינג. ענטוזיאסטישען אן טען

ק ו א ל , ״ ק ם ר א ט י ױ ע ^ • פ ױ  א
! ם א ז ק ר ע מ

 סעםבזגײםיפימ גענעראל סיעשעל א
 יוע• 2 לאקאל ױז סי*גלידער רי •ון

עצי 1 4שבי דעם ײערען ♦•געחאלמן  אזי
 דער ״in* חאל, װעבנאהנר *ין בײ»א^

גאס. *ער11
א• װע* שאוזאסלונג דער וווי^ ס  וי

*■חנלונג יוגיאג׳ס
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ס פמ מיטינג נ עו קלאוק פה נ»אוד ח
w און w m יןניאן

 באארד דזשאינט דעםיפיכ״יט א
 ,25 ,22 ,21 ,10 ,9 ,8 ,2 לאיזא^ס רי םין
 אפג*־ איז 80 און 82 ,04 ,48 ,45 ,35

 טען19 דעם םרייטאג, געױארען ראלטען
 סטרים״ טע16 װעסט 3 אין םעבדואר

 די* אװ באארד רי םין בא-כטעז די
 טען17 איז םען10 דעם םון רזניזטארס
גוטגע־ און פארגעלעזען ױע-ען פענרואי

* v ה י • ד * ן h «י

 םון קאפיטע פראגט ״ױנײטעד רי
r נ. פאסײק, םון ארבײטעד טעקסטײי n. 

 די אז סארלאנגט אומנענעגד׳/ און
 זייער שםיצען זאל באארד רזשאינט
 װאכעז 4 אן שױן האלט װערכער סםרײק,

 זיך באםײליגען סארײק דעם אין צײם.
 װעלכע ארכײםער, טעהסטיל טױזעגד 10

 אין העכערונג פראצעגט 10 א םארלאננען
 יטטוגדיגען 44 א אדן וױידזשעס זײערע

אי־בײםס-װאך.
 צו באשליסט באארד דזשאינט דער
 פיט סטרײקער טעקססטײל רי העלםען

J00 .דאיאר
 טשילדרעגס ,91 לאק. פון קאםיטע א

 דער אז םארלאנגט ױגיאן, דרעספאכעי
 דעם גוםהײסען ניט זאל באארד דזשאיגט
 די אז פארטנאי סענעדזשער םון פארלאנג
 איצט ורערט װעלכע קא.", דרעס ״פראפעי•

 זאי יאקאל, זייער פון קאגםרארירט
 דזשאינט צום װערען טראנספערירט

 אר־ די אז ערקלזןרט לאםיםע די באאי־ד.
 װאך םיז ארבײטען שאפ רעם אין בײםער

 אונטער װײחשעס. פייגע םארדינעז און
ײ דזשאיגט דעם םון 4האנטראי דעם  באא

 ארבייטע מרזען מלאכות בערי רי װעלען
 םארדינע; דעריבער װערען און שםיס םון

 אויך באהױפטעט קאסיטע די װעגינער.
 םענעחשער דער גריגבערג, כױרע־* אז
 4 פון װעדען פסור װיל ,91 לאקאי פון

 דערי־ און פעסבערס באאיר עקזעקוטיװ
 שאפ דעד אז נײגעריג אזױ ער איז בער
 דזשאינט צום װערען םראנספערירט זאל

באאײ*.
 פו; מענעדזשער אנטאניני, ברודער

 ״פראפער די אז ערהלערט ,8,9 יאקאל
 דרע־ םדױען מאנוםעקטשורט הא." דרעס
 װע־ קאנטראלירט דעריבער זאל און סעס
 ער־ ער באארר. רזשאינם דעם פון רעז

 דעם םון ארבײטער די אז אויך קיעױט
 יא־ םיז פעמבערס די גיט ערילײבען שאפ
 אין אז און ארבײטען צו ראיםען 89 קאיל
 װעינע האמיםע א םאראן איז *&tr דעם

 אר־ די צאהלעז צו באלעבאס דעם העלפט
 דעריבער און װײדזשעס, הילײנע בייםער

 װאס דעם מיט צופיידען ניט זײ זיינען
 םיז װערעז קאנםראילירט זאר שאפ רער
באארד. רזישאינט דעם

מײ־ דער מיט איז פארטנאי ברודער
 םראגםםערירט זאל שאפ רעד אז נוגג,

 דעב צוייב באארד, דז״טאינט צום װערען
 םױיען געכזאכט װעיעז דארטען וראס

דרעסעס.
 א אז םאר, שילאגט וױיסבערג ברודעי־

 אפגעילעגט זאל םראגע רער אין שטעלונג
 אונמערזוכט װעילען עס װאנען ביז װערען
^כע גאך װערען  מא־ װעלכע שעפער, אז

 װערעז װעילכע און דרעסעס פרױען כען
.91 לאקאיל םון גאנטראלירט

אגגענומען. װערט פאר׳שיאג רער
: ן ע ט פ י ר ש ו צ

 האבען זײ אז אעםארמירט 3 ילאקאל
 דעם םון פראטאקאל דעם נוטגעהײסען

 םעברױ טעז5 דעם םון באארד דז״טאינט
 אװ בארד די םון באריכם דעם און אר

םעברואר. טען3 דעם םרן רירעקטארס
 דעם מטגעדןײסען האט 10 יא?אל
 םון באארד דזעאינט דעם פון פראטאהאל

 דעם םון אויך װי יאנואר םען29 רעם
 די םון באריכםעז די ארן םעברואר טען5

 טען27 דעם םה דירעקטארס אװ באארד
םעברואר. טען3 דעם איז יאנואד

 פרא- די גוטגעד»ײםען האם 35 לאקאי
ט רעם םרן מאקאיען ע א מ  םון באארד ת

 טען5 דעם און יאנואר םעז29 םעז,22 דעם
פעכתאר.

 דעם גוםנעהײםען האם 82 ילאסאא ✓
ט דעם םון ®ראםאקאי ע א ש  םין באארד ח

 סיז באדיכט דעם און םזנברואר טען5 רעם
 טען3 דעם פון דירעקםארס אװ באאדד די

פעברואר.
 דריקט ברענפמז רוס״פוילישער דעד

 דעם םים אונצופרידענחײם אימד אויס
 וועי־ באארד, דזשאינם דזנם םיז באשאוס

ד םרן»וירנא< א'ין וײ באוויליגם כע  ח
ם יעגאם ע׳  און וײדעסםארס אװ באארד א
האטיסע. גרױוענס דער אין אײנעם

,געםײבעים״. וחנרם צושריםם דער
 רוס־ דעם נית םאוליט׳ש, סעקרעטאר

 ־un אז ערקלעום ברענםש, ױילישען
ץ צו ו?ר אגםזאנם ברענםש  «»ר©רא• זי

ס .סאםיםעס םטעגדינג רי אין נתן  סי
דעיעגאטען. פדאםוירנאל

אז די ײגי שימם םענטער״ חעיםח .
מ > י?*ײ! ל ת מד וױז ו מ אג

n  n» • w ^ r w ^ n g
״ו

ד פיזישער פון סיסטעם א אגצונעםעז  או
 פוז געזונד דעם שיצם װעלכע טערזוכוגנ,

איגרוסטריע. אוגזער אין ארבײםער די
אגגענוםען״ װערט רעזאיוציע די
 סא־ ״•ראטעקשאן די פון קאםיםע »
 יא־ װאירקערס״ בארן םארײן םון מיטע
 צו זיך באארד דזשאינט דעם אײן דעט

 טמן21 רעם קאנפערענץ א אין באטײליגען
 הויז, אפערא סענטראי דעם אין םעברואר

 אויסנעאר־ וועלען •יענער וועיכען אויןי
 רער אז םארהיםען צו װערען כײט

 אין דורכנעהן ניט זאל ביל אסײאי״ד
 םארנע״ װערט ביל דעם אין קאנגרעס.

 געבא־ ױם-אטעריקאנער איע אז שיאגען
 רעדזשיסטרײ זיר זאיען ארבײםער רענע
/ גלויען דאס, רען. י  םאר־ צו באצװעסט ז

 געכא־ אפעריהאנער ניט דעם שקלאפען
ארבײטער. יענעם

 ברױ און פערלפאז מאניא שװעכטער
 צי אפױנטעט װערען יאנדסכערג דער
קאנפערענץ. דער

 ארײן גיט ־קאהען אלעסס. ברודער
 דער פון סעפבער אלס רעזיגנאציע זײז

קאפיטע. אפיל
 און אמעגופען װערט רעזיגנאציע די

 ,22 לאקאל םון האלפעריז, שװעסטער
 פלאץ זײז םארנעמען צו ערװעהלט װערט

 קאםיטע אפיל דער םון טשערםאז אלס
 םון װײס־פרעזידענט דריטער אויך און

באארד. דדטאינם דעם
אפױג־ װערט קאהען אלעקס. ברודער

 t.vi םון קאמיטע גרױוענס דער צו טעט
באארר. דזשאינט

 א^ה אפײנטעט װערען פאלגענדע די
 !כעס־ דאלאר 20 דעם םאר םיאסםים די

— :פאגד דענט
הײפאן. מענעדזשער דזשענעראל

םיש. פעהרעטאי־טרעזשורער
.2 לאקאל פטעגזאר, י.

.22 יאיזאל פארטנאי, יזש.

^55 לאקאל ;ארעצהי, דזיש.
.48 לאהאי נינםא, סאלװאטאר

.89 לאקאל אנטאניני, ל.

 גלויבט, ער װעיכע, טאלעראנץ, סאר טען
 איצטיגער רער אין גויםיג ועחר זעחר, איז

 די און ױניאן דער םון לאגע קריטישער
אינדוסטױע.

 אילא־ װזנרס רעדע שעלי׳ס ברודער
דירט.

 אין איבער גיט יארטגאי ברודער
 אינ״ ררעס דער אין לאגע די סורצען

 בא״ ער איצט. שסזגהט זי וױ דוסטריע
 םיטיגג טשערםאן 1שא דער אז ריכטעט
י געװארען אפגעהאלטען איז װעלכער י  . ד

 חאט פעברואר, טען18 דעם נערשםאג,
 דרעס דער ענטפערען צו באשילאסען

 אן מיט אםאסיאײשאן פאנטראקטאר׳ס
 בײ סטרײקען צו באשלוס אײגשטיטיגען

 אסאסיאײשאן, דער םון סעמבערס די
 סײנעז צז אנטזאנען ?יך וחנילען וועלכע

 יױ דער םיט אגרימענטס אינדױױדועלע
 »ז באריבטעט פארטגאי ברודער ניאן.
 אינדזשאנס־ דעם װעכען הירימ דער אויף
 אסאסיאײ־ דער םון לאיער דער חאט שאן
 באסערקוננען פארשידענע געםאכט ׳טאז

 פראסקאוער רזשאדזש ױגיאן. דער גענען
 דאס אז געזאגם באלר אכער איהם האט
 א:גע• האם אין ניט באדײםונג קײן האם

 שטרײטענ• די םון םארשםעהער די םרענט
 שליכטן צו בארײט זײנען זײ צי צדדים רע

 םארשטעהעד די זיך. צװמזען סכסוך דעם
 דזשארדט דער רעם. צו צוגעשטיפם האבן
 םיז םעמבערס רי אינסטרואירט דאן האט
 שליכםען צו גלײך אסאסיאײשאז דער
 אפצו־ סאמפלײנטס, אנגעזאפעלטע אלע

 דער הופעז די װאס געלר דאס צאהלען
 אופפאד־ אן צו איבערצוגעבען און ױניאן

 *1אוי הײסעס אלע טשערסאן טײאישען
 אײניגען. ניט זץ־ הענען זײ װעליע

 באשטימט האט פראסהאועי־ דזשאדזש
 4 אום סעברואר טען2ס רעם דיגסטאנ,

 ברודער היריגנ. א פאר נאכםיםאג אוהר
 װעט ױניאן די אז זיכער איו םארםנאי

 סכסוך. רעם פון זיגער דער ארויםהומען
 דזשאינט דעם אוין אינםארטירט ער

 אפ־ נעצװאונגען נעװען איז ער אז באארר
 פי־ פעפבער רזשענעראל דעם צולײגען

 ,4האי װעבסטע־ אין רינםטאנ םאר טיננ
אגוענד. אוהר 7 אום

 װע-ט בארינט פאײטגאי׳פ ברודעי
גוטגערױיסען.

טע פינאנץ ט: קאםי נ רי א ב
 אז רעקאפענדירט קאמיטע פינאנץ די

 טי־ 2 געפעי זאל באארד דזשאינט דער
 דעם צו ״געװערקשאפטען״ די םון קעסס
 פון חלוצים רי גיבעץ זײ װאס פנים יזבלת

ארבײטער. פאלעסםילער די
גוטגעהײ־ װערט רעקאמענדאציע די

 קרײצער און בערלין ברידער די און סען
זײן. צו אנװעזענד אפױנטעם װערען
 די גוט הייסט קאםיטע םינאנץ די

 די״ אװ באארד די םון רעקאפענדאציע
 בייגעשטיײ זאל דאלאר 50 אז רעקטארס

 יארור אײן פאר מאנאט יעדעץ װערען ערט
 אװ טשעפבער ״איטאליען דעי צו צײט

. לײבאר.״
גוטגעהײ• ווערט רעקאפענדאציע די

פען.
 םאיא־ א אפ ניט האפיטע םינאנץ די
 בנוגע באריכט םינאריטעט און ריטעם

 פאר םיקעטס נעמען צו פארלאנג רעם
 מאיאריטעט די באל. ״םארװערטס״ דעם

 םאר טיקעםס אז לויטעט, רעקאפעדאציע
 די ווערען. גמנומען זאלען דאלאר 25

 פאר־ דער אז רעקאםענדירט סינאריטעט
װערען. צוריסגעװיזען זאל לא:ג

 דער ווערט דיסקוסיע לענגערע א נאך
גוטגעהײסען. כאריכט מינארינדגט
 דעם באדאנקט שעלי ס. ברודער

 פרװוילעגיע רער פאר באארד דזשאינט
 צו געײאחגן געגעבען איהם איז װעלכע

 װעלכע און דעלענאטעז, די אררעסירעז
 דריקט ער עהרע. אן אלס באטראכט ער

 איצטיגער דעד צו צוטרויען זײז אויס
ט דעם סון אדםיניסםראציע שאינ  ת

 יױ דער םון פיהרער די ראטה און באארד
דער פון צוםרייעז די האבען ניאז,

 הא״ צו מורא נים מעםבערשיפ, גאנצער
 די מעמבערס די צו באריכםען צו בעז

 װי גוט אזוי טרײד דעם םון לאגע אםת׳ע
 זײן םון םארלױיי איז װניאז. וער פון

ױ״ דעם שעלי ברורער םארדאםט רעדע  י
 דער אז ערקילערט, ער ארבײמער״ ניאן

 גיט שונאים םוז געשטיצט וחנרם בויצעטיז
 נאד ױגיאז, סלאוהטאכער דער פון גאר
 ויבט5ג ער םרײד. נידעל גאנצער דער םיז
 איננארירט גים דארוי בו^עטיז דער אז

 בחך ?יח ניט עגטהאיט עס כאטש ווערען
אמת. קעל

דעילעגא״ די צו איעלירט שעלי בר.

ם דזשענעראר שער׳ ט%באר מענעדז :נ
 דער אז באריכטעט רױיידאן ברודער
 אװ באארד די פון כױטינג פפעציעלער
 גע־ איז נאכמיטאג, פרײטאי דירעקםארס

 לעטער, א דיסקוטירען צו געװארען רופען
 םאריס צו געשייןט האט קאטישאן די װאס

 די אז איהם, אינפארמירענדיג הילקוױט,
 םארהעד א אפהאלטעז װעט קאפישאן

 פאר םארטש. םען8 און טען7 טען,6 דעם
 מענע־ לאהאל די זײגען פיטיננ דעם

 ברודער און צוזאפענגעהופען זיך דזשערס
 די װי אזוי דאס ערהלעימ האט זיגפאן

 דעם םון אדפיניסטראציע איצםיגע
 ארויסגעזאגט זיך האפ באארד דזשאינט

 גע״ א איצט זי האם קאסישאן, דער גענען
 זאל סען אױב באשטיםען צו געלענהײט

 אויב און גיט. אדעו־ םארהער צום געהן
 באט״אנ־ נאכאפאיי פען זאל םא געהן, יא

 אױפגענױ דאיםען װאס פונקטען, די טען
 ס׳װאלט זאנט, הײםאן בר. װערען. מען
 אפצוזא־ איצט זיך ראטזאם געוועזען ניט
 ױניאן די אז ארן האמישאן דער םון גען
 ארגומענטי־ צז איהר פאר ערשײנען זאל
 ער םאדעו־ונגען. ױניאנס דער פאר רען

 דירעק־ אװ באארד די אז אויך באריכטעס
 באשלוס דעם נוטנעהײסען האם טארס

 באארד, עקזעקוטײו דזשענעראל דער םון
 איהרע םארליעען ײידער זאל ױניאן די אז

 אויסגעאדבײט זײנעז װעלכע םאדערוננען
 אנגע־ האט קאםישאן די ווען געװארען

םונקציאנירען. צו םאנגען
 װערט באריכט הײפאנ׳ס ברודער

גוםגעהײסען.

ס אװ באארד אד ט ק ע ר ט די רינ א  ב
.1920 סנ, םעברואר
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: ס ע ט י ם א ק
 ,8(! י#קאר ?אדאיש־א, םאילײאטאד

 -y־s די םאר ערשיינט ,7990 לעדז׳שער
 װ. 236 ,ם'ל־*ם׳׳. םי־נ׳ע דער םון םערס

 םירמע די אז ערם7ערק ער םטריט. טע26
ט א טיט ה*ט  םון רעזיננירט צורית צ״
 ניט זי האט מען און אסאםיאיי׳שאן דער

 ארנאניזײשאן דער װען נעםינען. נעהענם
 םען האט אננעםאננען זיר האט קאםייין

i חןר און אויםנעפונ׳נן םירנמ די «p איז 
*ר־ די יווימעז נעײ«ורען. ט1אוגעסא

.1926 ^עגרו^ר, פ<עז26 ,3^רײט«
 נע״ א«נעסט«יט זײנען וועלכע כײטער
 די פון צאחי א געװען זײנען װארען,

 גע־ ניס האמנן װעלכע אדבײםער, אלטמ
 דעם וױסעז לאזען צו גויטיג םאר םונען
 דאן איו עס פירפע. דער װעגען אםיס

 ארבײסער די אז געװ^רען פארשטאנען
 א אז און ילאץ, דעם םארלאזען זאיען

אנםייל עם וחוגכען אין ראםעל,
 זײנעי װעלכע ארבײסער, די ביויז נעםען

אי דרױסעז, אין געשטאנען  געצועען ז
 קארא״ ברודער פיעצער. די סאר ווערען

 זימערמאן ברודער אז אויך ערוןיערם שיא
 אפגעסםא■״ וײ םון אײנעם ערלויבם האט

 אין אדבײטען צוריקצוגעהן פחןסערס םע
 כא״ ארבייםער די שאפ. זעלבען דעם

 בא־ ניט איז ברודער דער אז הויפטען
 װאס דעם צוליב דזשןןב דעם צו רעכטיגם

 װע- אפיס דעם איגםארכ^רם ניט האט ער
 איז עס זוײל אױך און סירמע רער גען

 פרעסערס די פאר ארבײם גענת ניטא
איצט. דארם אדבײטען װעלכע

 צײםוױילינער דער פארםנאי, ברודער
 דעפארםסענם. דרעס דעם פון מענעדזשער

 ער* ה*ט זימערמאז ברודער אז ערסלערם
 צוריק ארויפצוגעהן ברודער דעם לויבם

 אן איז ער וױיל שאם דעם אין ארבײטען
 םאר ארבײטעז ניט קען און פאן אלטע

 אויך ערקילערם ער פירמע. אנדער קײן
 אײגעם צו קרוב א איז ברודער דער אז
 םיט אבעי איז ער באלעבאטים. די פון

 נענוג ניםא איז עס אויב אז מיינונג דער
 שאפ, דעם אין רעסערס6 רי םאר אדבײט

 װערען ערלויבט ניט ברודער דער זאל
ארבײטען. צו דארטען
 קייס די ווערט ערקלערונג, די נאך

אםיס. צום איבערגעגעבעז
 אין ערקלערט דזשיאװעניטי ברודער

 ״איםאליען דעם םון צװעק דעם הורצעז
 מרקלערט ער לײבאר״. אװ טשײםבער

 םארשידענע שטיצט ארגאניזאציע די אז
 אגםיהרען אין ארגאניזאציעס ארבײטער

 אר״ ארנפגיזאציאגס טאן און סטרייקס
 נעלד, האבען פען רארף דעם פאר בײט.

 די־ אװ באארד די צו עלירט6א ער און
 די פארםצוזעצען שטיצע פאר רעקטארס

איב'יט.
 רעתאפעג־ צו באשלאסען װעדט עפ

 דער *ז קאמיםע םינאנץ דער צו דירען
 50 בײשםייערען זאל באארד דזשאיגט

 צו צײט, יאהר א פאר מאנאט, א דאלאר
ארגאגיזאציע. דע־

ס שער׳ :באריכטען םעגעדז
 דעד אז באריכםעם פארטגאי ברודער

 צו גענומען זיך האט דעפארטפענם ררעס
 צו װי גוט אזוי דזשאבערס ניכדיוגיאז די
 באשעפטי־ װעלכע דזשאבערס, ױניאז די

 די און קאגטראקטארס, נינדױניאן גען
 ״קלארידזש די געװען זײנען ער״טםע
 ״דזשין די און דזשאבער, ױגיאן א פראה׳/

 זיײ בײדע דזשאבער. ניט־ױניאן א רײ״,
 האט אפיס רער געװארען. נעסעטעלט נען

 םריד־ א אויף מניאניזירען צו זײ פרובירט
 נעװעז ניט איז דאס אבער אום;, ליכען

 גע־ אפגעעטאפט זײנען זײ און פעגליך
װארען.

 דרעם־ די אז אויך, באדיכטעט יע
 אנגע• האט אסאסיאײשאן דזשאבערס

 וועלכע קאנםראקטארם, די װארום םרענט
 ותרעז מעמבערם, זײערע םאר ארבײטעז

 איז םארהאנדלונגעז גאך אפגעשטאפט.
 דזשאבערס די אז געװארען, םאישטאנען

 ניט־ױניאז די ױניאניזירעז גלײך מוזען
 ארבײט זײער צוריקציהען אדער שעפער

 איז כעםונעז װען אפילו שעםער, די פון
 צאחלונגען די ארבײט. דער פיז מיטעז

 אי־ ויא דעםעדזשעס׳״ םון.״ליקװידײטעד
 אוםפארםײאײ צום געװארען בערגעגעבען

 איצט םאכם ס אפ דער ט^טערםאן. שעז
 בײ דזשאבערס׳ די םון אונםערזוכוננעז

כער.
אויך, באריכטעט פארטנאי ברודער

 אסס׳ן דער צו װארנוגג דער באצוג אין
 גענוג ביזנעכדאײדזשענטס די געבען צו

 אסא־ די האט פריה מאנטאג אז קלוירסס,
 ביזנעם־איײ די אינםארםירט סיאײשאן
 מיט וחןלען קלױרקס קײנע אז דזשענטס,

 וועט ױניאן די סײדען אױיםגעהן ניט זײ
 גא־ שטתדע 24 געבען צו זיי צושסיםען

 נע־ סטרײס א ערקלערם זי אײדער טים,
 ביזנעס־אײדזשענסם די דזשאבער. א גען

 צו געוואחנן אינםטרואירט גלײך זײנען
 ת^וירפם די אהז קאםפילײגהם שאיכטען

 ארבײסעז וופ<כפ קאנסראסםארם די און
 אפנצטטאפט זײנען דזשאבערס די פאר

 אסאסיאיײ סאנםראקטארס׳ די געײארען.
 םיסינג. א חאבען צו זיך פלײבט שאן

 וױםעז. ױם סען jfp pn דאז וחנט וואם
 פארםועצעז אפיט חנר וועט נויטיג, אויב

 אסא־ זשר אחן תאםפלײנמס שליכםען צו
. . סיאײשאן.

ל באריכםעס ער  סםוײיס דפר אז ״או
 *יז אן״6-מיער־פעג םירסע דער נעגען

מ״ חאבען זײ געװאחנן. געסעטפאט  פז
 פוז אוממרזוכוננ אן פר<ױמן «ו שטיםט
מו אוז בימנר זײערע א  פוריפ״ «ױך ח

מן ט רי מטװי  נמדימי^מ פון ארניי
טראקסארס.
ט מות»נאי׳ש כרודער כ רי ײערמ מ

מן. מיי מנ ט _ ־ ט
ם מ חנר ומרם רעם טי טי ד סי ג
r s;.. שלאסען.

.
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מענעדזשער. גארעצרץ, דזש. פרן

 או;־* םון סעהרסטע די זײנען איצט
 באשעפ־ זײנען װאס מיטגלירער, זערע
 ארבי^טען סילע ביזי. קלאוקס, בײ טינט

 ארבײטסלאזע סון צאל די אװערםײם.
 עטליכע מיט פארגלײך אץ קלײן. איז

אי מיר האבען צוריס, װאכען  אר־ p'P ג
נים. בײטסראזע

 אויסעד נאך זיך געםינען װאס רי,
 אײ־ :אזעלכע געשיכטע רי איז ארנײט,

 יעדער צו אסען8צו ניט זיך קענען ניגע
 ניט*שכת ארבייטעז אײנינע ארבײם, לײן
 א קייגען צו שװעד אויך זײ איז—

 פעהר״ די געזאגט, שוין װי נאר, דזשאב.
ארבײטען. סטע

;קורץ זעהר איז סיזאן רער אבער
 איז ארום, זיך קוקט םען איידער און

 םון און ארבייט. דער נאך כטעט שוין
 מען דארף ארבײט װאכען עםליכע רי

לעבען. א פאכען
לא־ די באטראכטען נעהםט פען װען

 די אונטער םעםבערם, אונזערע םון גע
 איז טרײד, אין אוםשטעגדען איצםינע

 טרויעריגסטע. רי םון אײנע לאגע די
 זיײ ארבײטער םױזענטער צעהנרליגער

 אגשטענדיג אן םיט םארױכערט גיט נען
 צײט דער םאר גרוי װערען םילע לעבען.
 ברויט. שטיקעל םאר׳ן זארג דער צוליב
 אלט װערען פעםבערס אונזעתג םון פילע
 װען צײט, דער ־איז צײט• דער פאר
 צו טאג םון רײכער װערט טרײר דער

 בוכשםעבליך זיינען איעיגע װען טאנ,
 אונזעיע ווערען מאגנאטען, געװאיעז

 א כיים זיכער וױיגיגער איס מעםכערס
סאכען. צו לעבען

 װי מאגנאס, אזא למשל, נעהםם, אם
 טאג םון רײכער װערט װאט סאדאססהי,

 פון אײנע ערלויבס זיך וזאס טאנ, צו
 ס׳געםי־ האנרלוננ. אוסגערעכטסטע די

 האבען װאס פרעסערס, אײגיגע זץ־ נען
 סאדאםסתי פאגנאט רעם םאר נעארבייט

 צײט, יאהר צײאנציג און עטליכע פאר
אגטזאגם! זײ ער האט איצט

י םארגעםעז ניט פײנםאל װעל איך  י
 אונזערע םון אײניגע םיט באנענעניש
 צו געסומען זײנען זײ וחנן מיטנלירער,

 זיײ זײ אז ערסלערם, און אםים אין פיר
 ױג־ אלס סאדאםסקי׳ן צו אננעסוםען נען

 צײאג״ און פינן^ נאר איצט, און געצײט;
 זײנען פרעסערס, אלס ארבײט יאהר ציג
 זיך האט װאס מאגנאט, דעם סון וײ

 און פראצע, זײער פון ארויםגעארבײם
 — ״בעל-צדסח״, נרויסער א איז װאס

 און גאט, אין געװארעז ארױסנעװארםעז
 פון אײגיגע הונגערען! צו אוים סוםמ וײ

 אײדעלע אםת׳ע בערד, נרויע מיט זײ,
 בוכ״ זײ ליגט א״רעלסײמ די מעגשען,

 פראססאוי, מאיר :פנים אוים׳ן שטעבליך
 סאדאם־ בײ נעארבײט האט יאלןר, 50

 גע־ — סאזלאװםסי סעם ;יאהר 22 סקין
 — םלאםסלי איזראעל יאהר, 23 ארבײט

 האט סאראםםסי יאהר. 25 נעאדבײט
 מא־ א נעװארעז איז ארויפגעארבײט, זיך

 ער־ זוכען רארפעז ברידער די און ננאם,
 דער װי נאכדעם ארבײט, טאג א געץ

 אפיל סײז !אגטזאגט ױי האם מאגנאט
 חאט ױניאז די ווען נעהאלםען, ניט האט

אפעלירט. םאגנאט חנם צו
נע־ דארו* װאס — פונפט צום איצט

V ורערען טאן
פאדערוננען, אלע די אז דענפ, איך

 נאך נעװארען נוםנעהײסעז זײנען װאס
 מו• צוריפ, יאהר האלב א און צוױי סים
 םאר־ צו אום ווערעז, אויםגעסעםםט זעז

 לעבען א םאכען צו מעםבערם די זיכעחנן
 װא־ 36 םון םאדערוגנ די טרײד. איז
 גויטותג־ די םון אײגע איז גאראנטי יעז

 זאיען מעםבערם אונזעחנ ייעז דיגםטע.
p 't ארבייט װאכעז צאל אזא םים זיכער 

 געסענט טרײד דער װאלט יאחר, פאר׳ז
 מיטגלײ אונזעחנ סעגליכסײט א נעבעז

ברויט. שםיפעל םיטן זיכער זײן צו דער
 די באגרמגעצעז צו םאחנרונג די אויך

 דזשא־ יעדמן פאר קאנטראסטארס צאל
 איב״ סך 6 אפגעשאםט זיכער װאאט בער
 ,1שאפסעלא פיײנע די טרייד. pא לעז

 רענעז, א נאןי שװאםעז װי װאקסען װאס
 םאדערונג די אױך ארוננמיר. װאאטעז

 אונזעיע אז םארסעטם, די אפשאםען םיז
 מטעחז דארפעז ניט זאלען באלםעצאמם

 אוים׳ן פזמטען נרעםטע די pn עטונדען
 חעי• די אדער םארלײטע די ביז גאס,

 און נפחםען קומען !'י וועלען פחנסערס
 דאס פרײז. וחנגעז ױי םיט דינגעז ויך
 מענ־ דעם פאר אואגחנ נחנעמפ רי איז

 װיינמער ניט און זעלבסמוױרויע, מענ׳ס
 *טונדעז 40 די חײגס ײניאן^ חני סאר

 חאנעז. אודאי םיר םומנן ארבײטס־יואד
אמן *ץ וױכממ איו אויד  Hrt רי מנחמ

 דזדכפיחדעז אק פרעסינג^סאשמען סון
* rvPD vVjyD ־ ™O W lr•

Din עם5א rm ױג ווופבארינגט  טמ
»an  n- אחן n

 אין רענען א מאכען צו מעטבערס זעדע
 קענען מיר צי איז, םראגע די טרייד.

 קאטײ נאװעמאר׳ס דער םון ערווארטען
 דער גונסטען צום אנטשײדונג אן שאז

 נערעכטע אלע די צו נאצוג אין ױניאן
פאדערונגען.

 קאמישאן ד^ר פון םארשםעהער די
 וױלען, בעיסטען זײער כײ ניט, קענען

 זײערע V* קלאוקםאכער די םארשטעהן
םיר םאדערוננען. נערעכטע אז  איךדענס,

 גערעכ־ אלע די אויסקעממצן מוזעז װעלעז
פיקעט־לײן. דער אויף פאדערונגעז טע

 זעהד דארםען זיך םיר װעלען דעם צו
 אונזערע םאראייניגעז צוגרײטען. גוט

 אמא־ אונזער באפעסטיגען און קרעםטען
 דעד אין שונא קײן אז אזוי, ניזאציע

 צו עפעס אימשטאנד זײז נים זאל װעלט
 זעהן מוזע( םעםבערס אונזערע טאן.
 ען_דעם4צאי צו מענליבקײטעז אלע סיט
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A
 דעם װעגען װערטער פאר א איצט

 װאס די, אז דענק, איך דרעם״טרײד.
 װייסען, לא:ע, דער סיט באקאנט זײנען

 גיט מען חאט אויסװענ אנדער קײן אז
/זרװארטען. געקענט

 באסעס דער םון אדמיניסטראציע די
 לאגע די :יט םארשטעדזמ אסאסיאײשאן

 זיײ שםאנדפונקט. אינדוסטריעלען א םון
 עט״ פאר נאר זארגט אדמיניסטראציע ער

םמםבערש. איהרע פון ליכע
 יױ די װי נאכדעם אז זיכער בין איך

 ביז־ מײנען מיר אז געצײנט, חאט גיאז
 צום אױסלאזען לאגע די זץ־ װעט נעם,

גוטען.
A

 דער tg ערװארטע, און האף איך
 סעמבערס אונזערע םון טי'ל נרעסטער

 דעם צו קוםען וועלען לאקאל אונזער םון
 װעט װאס מעםבער*מיםיננ, דזשעגעראל

 1 םעכרואר, םען27 דעם שבת, זײז
אזײנעד.

 פאר• װעלען טרײד־םראנען װיכטיגע
ווערען. דעבאטירט און געלײנט

 זיײ זאגעז םוזעז מעמבערם אונזערע
 פרא־ וױכטינע אלע די װענעז ײארט ער

נעז״

ן ל. א מ ײ ט ה ר ו ש ט ק ע ם ל ע  ד
ת ב ג ש א ט ײ ץ ב ל א א ק א .9 ל

ילא־ םון קאמיםע עדױקײשאנעל די
 דעם שבת, דעם פאר אנאנסירט 9 חאל
 ל. םון לעסטשור א םעברואד, ט;ח27

 מענעדזשער דזשענעראל דער הײמאז,
 פרא• די״ איבעד באארד, דזשאינם םון

 זײנען סיר ײניאז״. אונזער םון בלעסען
 Q לאקאל םיז מעםבערם די אז זיכער,
 לעקטשור, דיזער םון לערנען םיל װעלען

 ווע־ אינפארסירט אזוי איז קײגער וױיל
 דזשענעראל דער װי םראגע, דיזער גען

םענעדזשער.
 וו^רען נענעבען װעט ילעסםשור ד'

 לעססינגטאן 67 בילדיננ, 9 צאקאל איז
 װעט און פלאר, צוױיטעז אוים׳ז עווענױ,

 ג!ײטאג. איעס נאר האלב אנפאנגעז זיך
שאנעל ױקײ  9 לאק, קאםיטע, עד
טשערמאן. גרינבערג, װ.

פוז ױניאן מאכער דרעס אח קלאזק
קעכטאוי!*! אנחע^עע

״געיענ״ דעו צו קןרע^יאגדעוץ (סועניעלע
םיגקײ^)

— רעדאקטאד; פרײגד געערטער
v איך m, װי גוט אזױ איהר, דאס 
 דין װעלען מעסכערשי•, גרױסע אוגזער

 עס װאס װי׳פען, צו םאראינטערעסירט
אנדזשעלעס. לאס אין רך טוט

 לאס• דאס באקאגט, אלעמען איז עס
 מענשען װאו שטאדט, א איז אגדזשעלעם

 םאד־ אדער ילעבען זײער ראטעװען קוםען
 מעג־ םילע און יאחרען. זײעיע לעגגערען

 װאוג־ אויף—אזױ סתם אהער סומען שען
 די און בערג גרויסע די זעהן צו דער,

זוגעךשײן. ״אייביגע״
 געפיגען מעגשען דאזיגע די צװישען

 פון קלאוק-םאכעד ביסעל הינש א זיך
 װאס איסט, דער םון טיילען םארשידענע

 אכײ אדנײטען צו געװען געװאנט זײגען
 אדעי• םעהר םארדיגען און אנדערש סעל

װײדזשעס. מעגשליכע װײניגער
 האנען סלאוקפאכעד ניסעל רױבש א
 םאר־ האבען װאס טי«, דעם םון דא םיר

 זעלכשט. זיר צו צוטרויען דעם לארען
 ביסעל היבש א אויך דא נעפינט איהר

 ^אלד-טײמערס״, די פון הלאוהמאכער
 פארשידעגע םון געקומען זײנעז ־װאס

 װאס איסם, דער םון קלאוס״סענטערס
 םון יאהרען זײערע אפגעארבײט האבען
 אין שפעט ביז םריה גאנץ םון שטיס,

 װאס סלערענדיג, ניט ארײן, נאכם דער
 װע־ שקלאסערײ אזא םון רעזולטאטעז די

 געװארען זײנען זײ םון םילע זײן. לעז
ט״ זיך האלטען ארן קראגין  אוייי נשים״ סי

 אביסעל סתם זײגען אגדערע ױעלט• דער
נערוועז.

 צוזאמענגענוםען זיך האבעז לעצטענס
 טרײד >פרנזער נען םעגשען בעסטזן די

 יױ שטאדתע א בויעץ צו אנגעפאנגע( א\ן
 װע־ ארויס, זיך צײנט עס װי און ניאז,

 ערםאלג. גרויס האבעז פאל דאס טיר לען
 אויב ה. ד. אנהאלטען, אזוי װעט עס אויכ

 באגייס־ א?ױ זײן װעלען ארבײטער די
 זײנען זײ װי ױניאן, דער פאר טערט
 עס־ נעקסטע די אץ םיר װעלען איצט,

 םיר אז באריכטען, \vivv װאכען ליכע
 ױניאן. פראצענטעע הונדערט א האכען

 ערשײנונג נײע א זײן זיכער װעט דאס
 רי םאר װײל אגדזשעלעס, לאס סאר

 עטלי־ געםאכט מעז האט יאחרען לעצטע
 דזשע־ םון הילוי רער םיט םארזוכען כע

 אינטערנעשאנאל אונזער אםיס. נעראל
 און געלט סוםע גרויסע א נעספענט האט

 געבראכט ניט האט עס אבער קתגםטעז,
רעזולטאטעץ. קײנע

 קײן םארלאמט ניט מיר האבעז איצט
 זעהן, וױלען סיר װײל קײגעם, םון הילו®

 א אדגאניזירעז הענען װעלען מיר צי
 איז כחות. אײנענע םיט ױניאז שטארקע

 נעלינ״ אוגז װעט עם אז. האפעז, לאמיר
 אױםערגערועהנ־ קײז אויב נאטירליך, גען,

פאסירען. ניט װעט ליכעס
 צוױשען לעבעדינ גאנץ איז דערוױיל

 שאפ אמאניזירען מיר טענשען. אונזערע
 הא־ באשעס צאל געװיסע א שאפ. נאר
 דער םיט אנרימענטס געסײנט שוין בעז

ױניאז״
דערמאנען, צו װינשענסװערט איז עס

 םאדערוננען, אלגעםיעע די צװישען דאס
 עט־ םיט אגרימענט אין האבען םיר װאס
אנ״ דער דא איז מאנוםעחטשורערס, ליכע

ײפער אינםערבמשאנמל אוניװערזיסעם ארכ
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.530 תם
םעברואר טען27 דעם שבת,

 - טער#טור.’5 עננאי׳טעד רער םון עטודױם סאציאלער k — נןוכםיטאנ. 1.30
לעקםעורער. םם^סער, ר. ב,

פעבחאר טען28 דעם זתטאנ׳
n■ ״דער — פריה. דער א־ן 11 tf ציװיצ סאדערנער דער אי( ארבייטער די םון 

צעסט׳טורער. קאלהוז, װ. א. — זאציע״

ו אין הורסען און לעספשורם מ נ אינפערנ. ו נ די ל ני
םםר״ט. טע16 וועסמ 3

ת, טען3 דעם םיםװאך, ע ^ ם ץ 6ס ט. א ענ  םים־ש־ אצעפלאנדער — אוו
 א איז ד*ם ■םיכאצאניע״. ,סאציאצע :איבער סורם דעם םארטזעמן וועט האכרצער

חן םון קורם  אין אווענט מיטװאך יערען ווערען נענעבען וועט און לעפט׳עורם מ
_____________________ «צאץ. זעצבען

ן י ע א ר ק ד נ רb א ק צ ע ל
m  r o d  r x ל >ו >מ 6 — 9 ל ו 7 ו י ט ג נ י ס ן י ע ױ י נ ע װ ע

 “״יעסא איבער לעסטשורעז וחנט אױױן םאתס — אעברואר. מען27 דעם שבת,
Dpnnu אינדוסטריע״ ^נארםענט לײוײס חנר פון 

ם זונמאג״ ר. מעז28 חו א רו עג ר — • מ ט טעםע זעלבער דער אי ת  לעוױן מאקם ו
אג לעהטשוראן ס מ מ, ןm 10:30 ו ױ  2 לאקאא םח רוםס קלאב n אין תרפ

ן; א מ נ נ י ש א w א o
מן ל ל •וונ w 20 — 40 טכג ספו m  saoע םםרלמ מ

א מאנו־אקםעז וחנם dpm« םילדחט•, : 64& —

 און פאנד. איגשורענס ערפלױםענט
 אנרײ האנען װעיען מיר װי דך, אזוי

 כא^עכא־ פראצעגט GO א מיט מעגטש
אינשורענס־ דער װעט טרייר, םון טים

 הי־ די לױט װערען, אױסגעארבײט פלאן
אומ^טענחנן. ע:

 ביסעל היבש א אױף דא האבען טיר
 ארבײ־ צ*ל גרעסטע די דרעססײקעדס.

 מעקסיקאנעי זײגען פאך דעם אין טער
 אמעריקאגער אכיסעל אויך סײדלאך,

 פארשטעהט עש אידישע. אניסעל און
ײט צופיל אז זיך,  קיאוקמא- די קענען ו
 די ארגאניזירען צד אפגעכעז ניט כער

 נענונ דא נאך איז עס װײל דרעסמאכער,
 אײגענעם זייער פארענדיגען צו ארבײט

 נאהעג־ נא:ץ דעי אין אכער האכפײן.
 אויך אגפאגגען זיך װעט צוהונפט טער

 דאך ריעסמײקעדס. די סאױ דרײװ א
 מיר װעלען איגגאגצען םאדנאכלעםיגען

 אנ״ מיר געהען אט ניט. איצט אױך ךײ
 ארנאנײוערין מעססיקאנער א שטעלען
 עלזעקױ דער םון אויפזיכט דער אונטער

 זײ• דרעסםאכער די וױיל באארד, טיװ
 .52 לאקאל פון כרענטש א דערוױיל נעז

 דיעש־ פון טײל טעטיגסטער דער בלױז
ױניאן. דער צו באלאנגט טרײד

או אכעי ס׳איז  סײד־ צאל א םאראז נ
 אין טעטינ זעהר געװעז זײנען װאס לאך,
 םיז זײן שטעהען דא אבעד איסט, דער

 װי מעהר אבעי זײנען סיר דערװײםען.
 שםעהט װאס טײל אויד^עגער דאס זיכער,
 איז קופעז װעט דעױוײטען, םון איצט

 בויען הע^סעז װעט און רײהען אונזערע
 און גלי? מעהר אביסעל פון טעםפעל דעם

 ספע־ און נויטיג, אזוי vh װאס ברויט,
 מעג״ װאו אנדץשעלעס, לאש פאר ציעל
 זײ״ פאר זײן צ\ געצװאונגען זײנען שען
געזונט. ער

 קוטען װעט עס דאס האםען לאםיר
 דרעס־ און יןלאוס אנדערע װען צײט, »

 זײער פאר אהער הומען װעלעז מאכער
 אג• אז מאכעז קעגעז זײ װעלעז נעזוגט,

לעבען. שטענדינען
נרום, טרײד־מניאן טיט

ס י א ו ד, ל א נ ל
א.ל.ג.װ,/ ,52 לאס. םון טשערמאן

קאל. אנדזשעלעס, לאס

י צו ם ד ר ע ב מ ע ל םון מ א ק א 2 ל

אוג־ פון קאסיטע עדױתײשאנעל רי
 םאלגענדען דעם אגאגסירט לאקאל זער

 היינטינע פאר פראנראם עדװסײשאנעל
• :װ#ך

 8 םעברואד, טען20 דעם םרײטאג,
 רוםס, קלוב די אין אװענט, אזײגער

 װעט בדאנקס, עװענױ װאשימטאן 1581
 דישהוסיע א אײנלײטעז יןורינסהי ם.

 שאפ־דעלעגאםען־ :םראנע דער איבער
סיםטעם.

 1 םעברואר, טעץ28 רעם זונטאנ,
 סענטער, ר. א. אין נאכמימאג, אזײנער

 םאר־ װעט סטריט, טע145 איםט 542
 און רוביז מ. צװישען דעבאםע א סוסען

 קורצע :םעמע דער איבער ױדיטש פ.
 אדער ױניאךבאאמםע פאר טערסינעז

ט? ני
 .6 און דאפיר רײדען וועט רובין ם.

דאגעגען. ױדיטש
̂ע צו סרײ אײנטריט  מיטנלידער אי

ױניאן. דער םון
םארזיצער. דער זײן ומגט שעללי ס.

.2 לאקאל פון קאםימע ײ־ױקימזאנ&ל
טשערמאץ. רוכץ, ם.

ר ע נ ע ז ע װ ע פ . א ן ש א מ ר ע ש  ט
ט ט ו ס א ה ב נ ו ת ט ח נ ע ז ע ר פ
ני־ גאלדשטײן לואיס םון ארבײטער

 געװעזענעם זײער םרעזענט חתונה א ען
 פאר־ צו אונז בעטען איז טשערמאן אפ

:רעזאלוציע םאלגענרע די פעגםליכען
 גאלד־ לואיס פון ארבײמער רי ״מיר,
 האר״ אונזער אוים רריסען שאפ, ,טיינ׳ם

 נעװעזענעם אונזער צו גליהװאוגש יגען
 סםאל לואיס ברודער שאפ־טשערמאן,

 דאס האפעז, מיר װײבעל. ױנג ױי\ און
 האבען מיר װאם פרעזענט חתונה רעם
 אין אננעמעז זײ װעלען געמאכט, ?ײ

 עס האבען פיר װי גײסט זעלבען רעם
 יעבען זאלען זײ װינשען, מיר ;עגעבען.
לעבען. גאנצען דיער גליקלאך

קאמיטע: די
סאחען״ א.
ר, ה. ע טשערמאז. שאפ מב
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רעדאחטאר! געערטער
 ער״ סיר זאלט איהר א״ן־ בעט אץ־
 ״גע״ חור אין פלאץ שטיקעל » לױבען

 מײ״ סײן אױסצודריקען רעכטיגקײט״
 אונזער אין דא איז עס װארום נוגג

ארנ״טס?אזע. פיל אזױ טרײד
 אי״ע כמעט אז דענ?, אץ־ אבװאהל

 םילײכט אץ־, וױ גוט אזױ דאס וױיסען
 אוים״ זין־ וױלט עס אבער בעסער, גאן־

 פען װעט אםשר — פייאגע די הויבען
מכח. דער צו רםואה א געםיגען םארט

 װאכען צוױי מיט גערעזען האב אץ־
 אונ־ אז *גערעכטיגקײט״, ףעד אין צוריק

 אוט״אוױ אן אנגעשטעלט האט אפיש ־זער
 צױארגאני־ קאמיטע ארגאניוײשאן טאון
 ד, קאונטריס. די אין שעפער די זירעץ

 שוין װעיען םיר ושםחה! ששון שױן •איז
 יןאגטריס, די אין ױניאךשעפער האבען

 און איצט םון אז טאקע, דענסט מען און
גוט. זיין שױן װעט וױיטער
 װעט עס אן זײט, םיין פון איך זא;

 ‘זא אייך װעל איך און ערגער. זײן גאך
 אײך איך וױל ערשטענס, װארום. גען

 דארט מיר דארםען װאס גאך :םרעגען
 אױש םעיט DiP־ ? שעפער די האכען

 עסםעלט. אדער יארס? גױ אין שעפער
 דען, װא״ גאר V באיםעראכעס אויס דא
 םאר םיידלאך ארבײטען קאנטרי דער אין
 װאס איז :װאך א דאי*אר 18 אדער 16

 װערען װעט זי אז באלעב*ס, דעם ארם
ת? א  ?אסטען איהר װעט ױגיאךליי

 װעט זי אכער װאך, א סענט 35 דױס
 דעש פרײז. זעלבעז םאר׳ן ארבײטען אלץ

או דין ו:*וױש װעט דזשאבער  בעסעד, ג
 זיך ער האט בעפאר וױיל בעםאר. וױ

 ניט איןזם זאל םעז היטען, נעדארםט
 אין ארבײט די שיהט ער אז ״קעטשען/

 װעט אבער איצט ״נאדיוניאדשאפ״. א
 היטען, דארםעז ניט מעהר pur זיו ער

 װגיאן״ א אין דאך־ שיסם ער װארים
 גארניט טאקע איהם סען םען און שאי,
 אויםגע- האבען ער װעט דערװײיצ טאן.

 קאוגטרי די אין בייליג ארבײט זײן מאכט
 םיד װעיען שטאדט אין דא און שעיער,

ילײדיג... ארומגעהן
 שעאער די דאס איז, מײנונג מײן

 םאראורזאכען שטעדטלאך סילײנע די אין
 און ׳יארס נױ אין ארבײםסלאזיגסײט די

 אדגאניזירט, װערען ־שעפער *דיזע װעץ
 בא״ ךײ דזשאבערס... די נאר עס העלםט
 און נעםאכט בילינ ארבײט די קומען
אן האבען  יױ דער םון שטעםיעל דעם נ
־ניאז...

 סלאוק־ די דאס איז, רעזואטאט דער
 סםרי- ז*י אין ארום זיך שילעפען מאכער

 אין און ®אר?ןס די איז — זוםער םען,
!ברױט ביסען קײן ניטא איז וזויז

 םון פראצענט 25 קוים אז דענס, איך
 א איז עש װי מאכען קלאוסםאכער די

 מוטשען איבעליגע די און לעבען שטיקעל
 אר״ פינדער װעמענס יעניגע, די זיך.

 די זײ העלםען םאררינען, און בײטעז
 װי דווץ־, סוםט מען און ארויס קינחנר

 סא־ אבער אנדערע די םענאיך; װײט
אעבען! שםיסעל םאר׳ן זיך טערען

 איצט אז אײן, זיך רײדען אנדערע
 קאאוקס, םיא אזוי געמאכט ניט ווערט

 דענקען װאס די אז זאנ, איך אםאל. וױ
 עס טיסםײק. גרויסען א טאכען אזוי,

 וױ קלאוסס םעחי געםאכט נאך וחנרם
 איצם זיינען מרייד אין ארבײטער אםאל.
 ?וםען עש װײא װינציגער, דא גר*דע

םרישע. קײן צו גים
:די איז שורה אונטעחשטע וײ *לזא,

געדארםט מעז װאלט םײגוננ, םייז נאך

inyi, תן נורײר אץ ראס א  װא® דין ז
ן סאנ-טאגופעשס׳צוחנרס וױנצעער ו  י

 נעסער און דזשאנערס וױנציגער אױך
״ן זאיען  “מאגופ^טאוור^נרס־ רעגעיע ז
 סען ארנײטן. צו װאו האנען מיר װעתן

 iir יןורען איצט t» צײגען, איטיצער טיו
ע  דט״ געוױס / פאגוםעסטשורערש די

 קאנטראקטארש און דזשאנצרס אבער
ר א נאר שװעמאאך וױ אױס, װאקסען  ח

 װאס העיםען, דעס צו קען װאס גען.
 אמא״ וןאונטרי א אין רארט װעט מען

 װעט דאס V שאפקעס #אר א גיזירען
 ארכײט, מעקר כרעגגען ;יט דכע- אונז

גדוש, כרודער ריט
״3G יאמ. נ., .ח

 ביזנעס״ איבערגעגענענער אן
אײרזשענט.

 דעי פון רעדא^טאר םרײנט װערטער
 — ״גערעכטיגקײט״

 אין פילאץ שטיסעא א אונז עראױבט י
צײטוגג. װעכענטריכער אוגזער

 און אלסמאן פון איבײטער די ׳מיר
 הא־ סטריט, טע10 איסט 27 שאי, דאס
 דער וױיד סיא, זעהר דורכגעמאכט בען

 די כױר, אױפגעגעכען. זיך האט שא®
 דער צו נעװענדעט זיך האבען איכײטער,

 מען איז ױניאן דער אין אבער ױניאן.
 צוטומעלט... װי ארומגעגאגנען דעסאאט

 װאסער אױוי נעװאוסט, גיט האט םען
אי נעװען איז עס וױיי איז, מען װעאט  נ
 ביזגעש־אײ״ סאר ^עקשאן נאך װאס

 נארניט מיר וזאבען דערוױיל דזשענטס.
 גע־ ניט האכען מיר־ וױיא ׳טאן געקעגט

 װא- ביז װענדעז, צו דך װעמען צו האט
אימגעשטעלט. אאעס זיך האט עס נען

 אונזער איבעמעגעבעז מען האט דאז
 כיזנעס־איײ א םון הע;ט די אין קייס

 — אאטע די םון איינער דוקא דזשענט,
 צו״ מוזעז מיר און בערהאװיטש, ברודער
 געזעהן, ניט נאך האבען מיר אז געבען,

 וױ טענשען, עהראיכען און גוטעז אזא
 אי״ אן זעהר איז ער בעריזאװיטש. בר.

 דאס און אלכײטער די צו בערגעגעבענער
 ױגיאן. אונזער אין האבען מיר דארםען

 םיל זעהר איהם מיר דאגהעז דאריבעד
 און יאהרעז לאנגע איהם וױנשען םיר און

כחות. םר/שע
שאפ־טשערפאן ׳ן י ו ו ע ל ו א ש ז ד

, ר ע ט ס ו אp און ס רי א ב ע ל ׳א
קאםיטע. די

בױדערליכעד פאד דאנר, א
הילח

 ״געיעכ־ דער םון רעדאקטאי װערטער
—:טיגקײט׳'

 דאנק א אויסצודריהען םיר עראױבט
 שויםאן, און קאיון םון ארבײטער די צו
 םץ־ האבען װעלכע בראדוױי, איסט 35

 צײט דער אין אונםערשטיצט גרויסמוטיג
צרה. און גויט םון

 איך וױיא שבעה, געזעשען בין איך
 םצי־ יאהר 21 םון זוהן א םײנעם האב

 הא- שאפ םון ארבײטער אאע אארען.
 צו סימפאטיע זײעד אױסנעדריקט כעז
 הויז אין געבראכט םיר האבען און סיר

װײדזשעס. װאך א
 דער בײ וױדער שױן איך בין איצט

 שװעס־ מײנע א/ע דאגק איך און ארבייט
 זײער םאר שאי םון ברידער און טעד

אונטעחשטיצונג. גרױסטוטיגער
גדוס, טיט

, מ. ן י ו ו ע א
.7316 אעדזש. ,2 אאס. פעםבער,

ע צי לו א עז ר ־ ר ע ױ ר ט
ױו די ' ׳ ארד עקזעקוט א ם קלאוק דער טון ב אר ט ײ ער מ  2 לאקאל ױניאן, ז

חר אױם דריקט ג אי נ רו ע חי א ען דעם אויף ב םיג ײ הג ט טרי p םוי c ר ע ד ת כ

. ר £ ע צ ט י ל ב

ר «נ קי כ מ ־ ר ע ער טץ ד אי. אונז אק ט וועלכער ל א ם ה ײ ארכ ע םג  אױף םי
ע די טאר אוסן איכעו־געכענםםען דעם ם עג ער טאר יאדזר 15 ל ד

^ ן א ■ {
ר ױך דריקען םי אם״ע אוגזער אױם א םי ת טאנרליע דער *ו םי  דעם פ

k jovitvw ryv . י /..
ע חר ץ ע קונג. זי אנדענ

•' .. ; , ד ד א א נ װ י ם ו ן ג ע ז ק ל ע א ן ג א , 2ל

ן ד א ע פ ט נ ו ע ד צ ע ד ו ר  כ
י ק צ ע ר א ג

—:רעד»קט*ר זוערטעד
 מעגעדז־שער דער נארעזקי, נרודער

3G no(״געיענ־ רער »ין ודײנט,׳ 
י ׳טטעחט ער *זױ װי טיגמײט״,  cjn ני

 סענעדז׳שער, א<ס אטיס, אין פענפטערער
 װי ייר, דערמ*נט ער טטנטטזירט. און
 די *וױ׳פען געמטטגען אסט< איז ער

 ו*ריינ;ע• גיט »יו און ידעסערס נרידער
 ניױב סיטינגען. די *ו געװארען יטזען

 נ־ט אנסא^וט נין איך *כער איחם. איף
איהס. סיט איי;יפטיסינ

 ;עװאלט װאיט «ר דאס ז<וגט, ער
 עד אכער םטדטאננענהייט, די פארגעסען

״. פאנעסט ט!  ׳פטעהט טאקע םוןרװ*ס ני
 ניט זיך ם#רנעהנ>ט און טרױמט איז ער

 *זט>י װער {׳ טרײד״םראגען טיט נעסער
 פאנטאזי־ איידעי '0ט<ו ניט א־הם עס

ע וױיזען ליבער׳פט ער זאר רען,  פע־ ז״נ
 אונ״ צוױ׳פען אז מאכען, און הינה״טען

 העי׳פען זאי ל<והאר אין מעםבערס זערע
 וױיט נ«וך איז עס װארים הארסאניע.

 טעדנעדס. אונזערע צוױיפען ׳עלום םון
ר- דער איז ער א( ׳עיי;ט, ם׳ר און פוי  ׳
 'V #נ׳שטאט וױיל קיינער. ניט און )נער

 גע־ העצען איין אין ער האלם םאמעםעז,
 װ״סט פען פ^וט׳ש ,געותזענע״, די :ען

בעסער. א*ז ער צי :יט, נאן־
 אד־ א^טע די אז אל*ז, דערצעהלט עד

 נעקע־ט האט לאסאי םון מידסטראציע
 ײאט אין ״נאיעט״, איינענע די פאר נאר
 נא.־ ע־ הערט «<'צטער — ? א־צטער איז

 רו־ ם־ך דען זאל ! כאיעס ע ג י י ז םאר
 ײעי איך און נאר, װיל םען װאו םען,

 באדײיזען, װעל איך באװײזען. טאחע עס
 אדב״־ שאר ״סאל״ א סוםט עם װען דאס

ס די איב£ר ארום ער לויפם טער, אי  פי
ע זוכען  ז־יגען װאס די, און \,sviva ז״נ

ײארטען. ער לאזט חםידים, זייגע םון נים
 באיטטעה איך !רעדאקטאר ברודער

 דער פון סעםבער אלס רעכט מיין אױוי
" 1זא־ בריף מ״ן אז װיל און ױניאן א  פ

װערען. עםענטליכט
נרוט, טרייד־ױניאן םים

נ, ר ו כ ז נ י נ ק נ י י ר פ
.3489 אעדדפ. ,35 לאס. ניעפפער

 נאן־ױניאן די גענען רפואה א
שעפער.

 יז׳ די וחון אנחנחא. טרנייטע) דארסט
ס » סיט m ניאו א ענ אי  סעטיעז, ניט נ
ן כיט זי זאל ת ע מי n ע v  o n אלס 

 איחס אװיננען נאר ׳שא•", ױניאן ״גאן
a |yo>amwa .•דארוי סען ױניאן־׳אא 

o זיך ira אױף אמעצצן o n ׳• ,as 
rn רױפקוםען8 a טאנ יעדען i n a נאר 

טוננ8 נוט און טאנ a מאל *װיי נענימ, נ
ט i אױג. סון אילויזעו ני n  ta לע•8ב

ט ױניוז די ta זעחן״ װעט כאס אז  י
”l ער װעט ,ay גיט איחם f נע«וװאוננען 

«j רי נאנצופוסען » n n a o טון i n יי־ 
 זיף wirvo עס וױ זויi»oa 8 גיאן.

ניט. טויג טאנ, *ו היינט
 באלעבאטיש י1 :נאכאמאל ;at איך

 כסוד lלטעaח פען מוז ivavc׳ זעלכע8 םון
t אין n n a o, ײעלען n y ” t :׳ipayt װע־ 
ער.8אן־׳שעיױנ רען

, א. ץ ל א מ
.8484 לעת׳ט. ,9 לא?. 1מעםב« .

 היסטאריע דער איבער קורס א
 לײ״ אעטערנעשאנאל דיער פון
 ױניאן, װאירק. גארמענט דים

קארמען י. ה. דר. פון

צײטוגג: אונזער םון דעדאקטאר װערטעד
 אר5 ^ שרײבעז צו מיר עילויבט

װערטער.
 ססעב־שעפער םאראן זײנען שארװאס

 איז שולד װעםעס טרײד^י אונזער אין
 אויױ פאי״ט שולד די אז ׳זאג איך ? דאס
 וױ וױיזען אײך װעל איך און מני^ן, דער

אזוי.
 בא־ א קומט עס בײשפיל, צום װען,

 ער און ױני^ןן דער מים סעטלען צעבאס
 יױ די וױי סאשינעז, 14 קײן גיט האט
 נע־זמט זי סעטלען. ניט איהם מיט ניאן

 ארביײ װעלכע ארבײטער, די ארונטער
 ערסלערט און באאעב*ס דעם בײ טען
 און שאפ״ ױניאן ״ג^ון א פאר שאפ דעם

 נעהמט אבער באלעבעסעל דער םארטיג.
 אר־ םעז און ארבײטער, אנדערע ארױןי
 געװא־ ױגיאן די װערט װײטער. בײט

 ארבײטער די אויך נעהמט און דערםון
 װערט ױניאז די ביז אבער ארונםער.

 פאר א אריבער דערוױיל אויפען נעװאר^
 איז אין 3סעזא נאכ׳ז ס׳װערט מאנאטען,

 בא־ צו ניט שוין זיך לויגט סאעק־טײם
 סײ דאך איז ארבײט קײן װײל דערעז,

 יאהד- כסדר עס געהט אזוי ניטא. װי
יאהר־אויס. אײן,

גע־ עס װאאט םײגוננ, מיין יצױט

 קאר• דר. םון יעסאז ערשטער דער
 פון היסטאי־י די איבער ?ורס פעלס

 גארמענט יײריס אינטערנעשאנאי דער
 אגגעםאנגען זיך האט ױניאן װאירקערס
 אזיײ 8 פעברואר, טען23 דעס דינסטאס

 א. 320 ,40 ס. פ. אין אװענד, אין׳ וער
סטריט. טע20

 די אױף געגרינדעט איז קורס דער
 םון װאיר?ערס״, גארפעגט ״װאפענ׳ס

 םארגלײך קזרצען א נאר יעװין. י. דר.
 פון אמעריהא אין אינרוסטריע די פיט

18J0 ה. דר. װעט טאג, צו הײנס ביז 
 פון כאראקטער דעם באטאנען רארפען י.

 אינטעיגעשאנאי רער פון היסטאר^ דער
 די ױניאן. װאירקערס נארםענט לײדיס
 דעם פיז יעסאנס םיער די םון טעפא
:א-ז הודם
 אנ״ דער און הינטערגרונד ״דער .1
 איג״ קלײדער אפעריקאנער די פון פא:ג

דוסטרי׳/
 אויםער־ און ״פינסטערקײט .2

צטאנד׳/’
 םרידען אױף םארשמרעכען ״דאס .3

פראגרעס׳/ אין
 און געשעהעגײטען יעצטע .,די .4

פראבלעם״. דעם אין ענדערוננען
 פיר האבען צײס יאננע א םון שוין

 עגגעבען זאל לורס דער אז געשטרעבט,
 סימ״ װעיזבער היסטאריהער, א םון װערן

 אונ־ פון שטרעבונגען די מיט פאטיזירט
 זײער פארשטעהט און פעמבערס זערע

 וזאבען דאריבער קען און פסיכאיאגיע,
 קאנען דאריבער צוטריט. בעסערען א

 אױסװאהל בעסע^ן קײן אז זאגעז, פיר
 פארבונדען איז װעיכער קארפען, דר. װי

 באהאנט איז און פאהויטעט אויזער פיט
 פיר האבען פעדבעיס, אונזערע פיט

פאכען. געקענט ניט געװיס

 וױיאלץ א גיט װאדלער מאיא
האל קארנעגי אץ ױםייטעל

 פידעיל-שפילער, אידישער ױנגער דעי
 ריסײטעל ײײאילין א גיט װאדלער, פאיא

 דעם אװענט, כאגטאג האל, הארנעגי אין
 צו־ װאם נאר זיך האט ער מארטש. טען1

 קאג־ ערפאלגרײכעז א) םון ריקגע?ערט
 מאכט און אײראפא איבער צערט־טור

 נױ אין ארויםטריט ערשטען זיין איצט
 םיט נומערען, די שפילען װעט ער יארס.

 די אין םוראר א געמאכט רזאט ער װעלכע
 האט ער אײראיא. םון שטעדט נרעסטע

 םא- לאנדאן, אין ערפאלג מיט נעשפילט
 האט און װארשא און װיען בערלין, ריז,

אויסגענומעז. שטארק אופעטום
 ער װי יזעהן א צר איצט בלײבט עם

 נױ אין אונז בײ אױסגעהמען איצט זועט
יארק.
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 דעש פאױ שעסער אונטעתוכען :יאן
 װעיכען םאר אױשצוגעפיגען צוועק

ארכײטען. זײ דזשאבער
 אױס־ װעט סכסוך א םאל אין .3

 וועגען יונלןט דעם איבער ברעכען
 אוסיארטײאישער אז א״דער קלױרקס,

 דרעס־אינדוסטריע דער אין טשערפאן
 דער זאל װערען, אײנגעשטעאט װעט

 שי״יבטען צו ײעיען געבראכט סכסוך
םראשסאוער. דזשאדזש צו

 װאו יןײסעס, עקױסטירעגדע אלע .4
 ביזנעס־אײדזשענטס די און קאױרסס די

 שליכ- א צו קופען געקענט ניט האבען
ה זא^ען טוננ, ײ  שטוגדען 48 אין גי
 ארבי־ צו ווערעז איבעיגענעבען צײט,

טיײשאז.
 ק^וירהס די װאו םאלען, אלע אין .5

 נעלט קיםט עש אז אויסגעםונען, יזאבעז
 געיטער די זאלען ארבײטער, רי צו

װערען. אױסנעצאלט גאײיך
 אומפארטייאישער שטענדיגער א .0

 פא־• װערען. אפאינטעט זאל טשערםאז
 באשםיפען צד יעדעי זאל צװעק דעם

 זאי*עץ װערכע ררײ, םון קאסיטע א
 אוםפאײטײאײטעז דעם אויסקרײבען

 ביײ פון קאסיטע דיזע אױב טשערמאן.
 טעןcftn 2 ביז זיך ויועם צדדים דע

 ׳אײניגען קענען נים ,1926 מארטש,
 טשערפאן, אומפארטײאישעז דעם אויף
 לא־ צום װעיעז איבעיגעלאזען ער זאל
 דער םרן לאיער צושי יוגיאן, דער פון יער

פראס־ דזשאדזש צו און אסאטיאײשאן

 דעש אױסקלײבען זאלעז װעלכע קאוער,
טשערפאן. אופיארטײאישער

 אשאסיאײ- סון ארכײטער אלע .7
 םטר״ס, אין זײנעז װאס שאךשעיעי,

ך זאצען ״  אין װערען צוריקנעשיקט גי
שעפעד. די

 דזשאדזש םון ®ונקטען די זײנען דאס
 װאס אױוי אנטשײדונג ®ראסקאוער׳ס

 און אײנגעשטיפט האכען צדדים ביידע
אונםערגעשרימנן. דך

 אי• איז דנפאן םאריס פרעזידענט
 םיט אפען1צו קאודט אין געװען װעזענד

 באארד דזשאינט פון םארשטעהער די
 בײצוטראגען םארםע.ט ניט האט איז
 סעטעי- םרידליכען דעם אין חלק זײן

סענט.

 נעמט מאסמײטינג דרעסמאכער
סעטעלמענט דעם אן
 םרן שױן איז אװענט דינשטאג פאר
 טאש־ א אײנגערוםעז געװען פריהער
 װעבסטער אין דרעססאכער פון סיטינג

ט'נג דער האא.  גע־ אײנגערוםעז איז טי
 גע* זיך ר.אט אבער קריג, פאד װאיען
פרידען. מיט ענדיגט
 געװארען אדרעסירט איז מיטיגנ דער

 א;טא:י:י, דאידזשי‘' הי־יםאז, לואיס פין
 זימערטאן פאשא פאדטנא*, רזשויױס

 םון לאיער דער ראטענבערנ, םאריס איז
 גערעדט אויך האבען עס ױניאץ. דער

 םון ברידער און שװעסטער אײנינע
 כיאיאייטעט גרױםעד א םיט פייאי•

 גוטנע־ סעםעייפענט דער איז שטיםען
נעװאיעץ. הײסען
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חגנ,

פעברואד, וטען8 דאנערשטאג, — שאפ־טשערלײט פון מיטינג
האל װעבסטעד אין •

 םע־ טעז18 דעם אװענט, דאנעלשטאג
 א געװארען טעזs;עהאeא איז ־,,:*וא

 טשערלײ־ און טשערלײט ,ד םון סיטינג
 םארזאט־ די דרעס־שעפער. די םון דים
 דעם אין נעװארען אפגעדזאלטעז איז ייננ

 געװען איז עס האל. וגעבסםער נרויסען
 פארזאםמנג, שעהנע א און נרױםע א

ט ",פו ױניאן. דער פאר באגײשטערוגג מי
 גע־ אדרעסירט איז םאי־זאמלונג די
 באארד דזש. פון םיהרער די םון װאי־ען

 לאח. ױניאן, דרעסםאכער דער םון און
 נעװארען סען£געהאי ?ײנען רערעס .22
 פארטנאי, דזשוצױס : פאלנעגדע די פון

 לו־ ,22 לאקאל פון סעקרױכיענעדזשער
טאניני, אידזש  דער פון מענעדזשער אנ

ױיסט איטאליענישער  דיעסטאכעד און ו
 מע־ זימערםאן, סאשא ,89 יאסאל ױניאז,

ם נעדזשער װ, פונ׳ ײ אגס־דר אצי  אתאניז
 םון גענעראל־םעגעדזשער הײמאן, ^ואיש

 גע־ אױך האבען עס באפרד. דזשאיגט
 םיױעז, איז מענער טשעדלײט, יעדט

 װאירטים ראיז שװעסטער פי״אי. םין
טשער. די געפיהרט לאם

 די פאר עדקל^־ט האבען רעדנעי די
 ונגעוױ־f רזאבען און ל^;ע n אנװעזענדע

 דרעס־ דער פון שמעלוננ דעד אויף זען
 פאר־ זיך האט װעלכע אסש׳ז, דזשאבערם

 דער אין ױניאן דער שטערעז צו נומעז
 איז געהער^ג װי אײנצושטעלען ארבײט,

 רעד־ אלע טרײד. אין אנריםענט דעם
 מ״ט געװארעז אויפגענוכױלן זיײעז :ער

אפלאדיסמענטען. פילע
 פאר״ האם נודציאן לינא שװעסטער

 אויםפאדערענ־ רעזאלוציע, א געלײענם
 גענעראל־ א רופען צו ױניאז דעי דינ

 דרעס־ די םון שעפער די אין שטרײק
 רעזאלוציע די אסס׳ץ. האנטראהטארס

 אײנשטיםי:, געװארען אננעגומעז איז
לאריסמענמעז.0א פון שטורם א אונטער

טיילװײז, זיך לײענט רעזאלוציע די
: פאלנט װי

 דרעס־קאנ־ די אז אנבאטראכט, ^איז
 אפנעבראכען האט אהס׳ן טראקטארס

 געהאט האט זי װאס אנרימענט, דעם
 באטיהוננען אלע און ױניאן, דער סיט
די אז ױניאז, דער פרן באאסטע די םון

 אנטזאנט פראסקוער חשאדזש
 אינדזשאנק• אן געבען צו דך

 צו צדדים בײדע רופט — שאן
קאנפערענץ א

 האט אשס׳ן האנטיאקטארס דרעס די
 •ראשהיער,. דזשאדזש צו געװענדעט זץ־
 ארױס־ איהר זאל ער קאורט, סופרים שון

 םארװערען צו אינדזשאגקשאן א געבען
 די אין שטרײקס רוםען צו ױגיאן דער

 דער און מיטגלידער, איהרע םון שעפער
 פארהער א געארדערט האט דזשאדזש

 ־10 דעם םריוז, דער אין םרײטאנ םאר
םעברואר. טען

 איז אסס׳ן קאנטראקטאר דרעש די
 פרינס, םר. לאיער, איהר םיט געקוםען

 דזשאדזש דעם נעםען געװאלט האט װאס
 דערצעהלען אנשטאט שורפרײז״. ״בײ

 װארום זיך, האנדלעט דא װאס װעגען
 מיט קריג אין איצטער איז אסם׳ז *די

 ״האקען גענומען ער האט ױניאן, דער
 אזױ גערערט האט ער טשײניק׳/ א

 איהם האט דזשאדזש דער אז ״קלוג״,
 לי־ געהייםען או[ אי.נםיטען אפגעשטעלט-

זאך. דער צו רײדען בערשט
 זעהר גערעדט האט אבער דערםאר

 םר. ױגיאן, דער םאר לאיער דעד לאניש
 אננעװי״ האט ער ראטענבערג. מאריס

 טענות די זײנען עס לעכערליר װי זען
 ער אסם׳ן. דער םון פארשםעהער די םון

 איז אםאשיאײשאן די אז באװיזען, האט
 געביאכען האט װאס יענינע, די געװען

 נאכ־ אנםזאגט זיך און אנריםענט דעם
 און אנרימענט. פון פונסטען די צוהוםען

 רי — איז וױל, ױגיאן די װאס אלץ,
 אגרײ דעם אפהיטען זאל אסאסיאײ׳טאז

מענט.
 נעםאדערט אויך האט ראטעגבערנ

 אן סאכעז זאל ער אז דזשאדזש, םון
אסס״ז די צי סטײטמעגט עםענטליכען

n אן ח^«  , tw w w i lv n אעא־
wirvi r חאט t נא״״מ״ט

n* 1ײ וז^ט ױ אז * r t i  . \ n w w n y״״t
 אפ^ציער דיון חאט פראסקו^נר

n  in ט דאט •סאשסו״שאן yn יױין ד
v חשאגששאן m\ אן,1 דער ד ו

 -V דאט אסס׳ן דער pc לא»ער חנר
n יןלערט,  tu ױדאן urvi דעס- דופען 

 פדאפ־ דזשאחש דןאט ססר^ס, » טאנ
ט מועד n םארשטעהעד ד» מסחנג  fis-

 אוצורײגען וױי״ע דינען וײ צי ױדאן
r א צו מומען און שטר״ח דעס u n n m 
 צו פסס׳ן דעי םון ®ארשטעחער n סיט

 װדאו־פארשטע- ד» חאורט. אין איהם
 י?אט דאס אנגענומען. עס האכען חער
 אין צד. צוױיטער דער אמעגוסען אויו

 אז באשטימט, האט פראסשוער דזשאדוש
 דינסטא:, פא-קורען זאל קאגםערענץ ,ד
קאויס. אין א*לפ נײ נײטאנ, אױיגער 4

 צודימ;עוד- אױך לאט דזשאדזש דער
 אז אעס׳ז, -in פון םאײאגג דעם זען
 שמרייקס, די צורישרופען זאל וניאן1 די

 גענען ע־ק^עי־ט שױן האט ױ װעלכע
 דזשאדזש דעד אסס׳ן־סעםנערס, אײגעע

 חאג- דער :אך ניז אז געארדערט, האט
געװען. וױ בלײנען אלץ זאל פערענץ

 װאס דרעשכיאכער, די םון מיטיגנ דער
ײ שבת ̂)אוי נערופען האט ױדאן די  נ

 עד״ דעם װעגען ױגיאן חווער אין טאג
 אפנעי״ײגט איז דרעס־סטדײח, װאיטעטען

 א*ן אװענט, דינסטא; אויף געװארען
.4חא־ װעכשטעי

 מיינעדס דער מון פדעדדענט
 אוגזע- דאנקט װניאן

אינטערנעשאנאל
)1 זײס 1ן.י וס1(׳■*

 גאגצע או;זער און זיג גדויסער א איז
 איים״ פרײד טיט האט מיםגלידערשאפט

 װאס סעטעלכיענט־אגריכיענט דעם גענומען
 א אונזעד אױוי געװארען אנגענוטען איז

 זײנען עס װאו קאנװענשאן, דיסטייקט
roH 7וי) אלומ נעװעז אנוועזענד iinn,. 

 גענען געװען זײנען שטימעז צװײ כלויז
אגריםענט. דעם

 אייכ־ איך לוױ געלענעגהייט דער כײ
 פאר דאנקבארקײט, טיםע אונזער דריהעז

 באאמטע די רואס איגטערעס גיויםען דעם
 אינטערגעשאנאל דעי פון םיטגלידער און

 הא- ױגיאן װאירקערס נארםענט לײדיס
 דער דין. װאױל אונזער אין געגוםען בען

 חא־ סיטגלידעד אײערע װאס אסעסםענט
 כיינערס, די םאר ז*ך אױזי גענוסען בען
 אבעד טאכט דאס נויטיג. ניט מעהר איז

 שעחנע די קלענער ניט פאל יויין פאר
 סימפא״ גרױסע אײעד אײערע, האנדלונג

 װאס קאאפעראציע די איז אונז צו טיע
פאר נעבען צו נעײעז גרײט זײם איהר
ארבײםעד. סינען די פון זאך דער

 נדױס איז װאונשען בעסטע די מיט
ארץ, דרך

לואים, ל. ד»ן8דזש
אטעריקא. אװ װאירקערס פײן ױנ. פרעז.
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 אמא׳ סינדעד האבעז זיך שפילענדיג

 א װי גרוים זאך * גרוב א אין געםונען
 אײן אויוי קארב א כױט אח איי׳ היהנער

 ?אין״ א װי אױםנעזעהן האם װאס זיים׳
 זײ בײ עס האט דורכםאהרענדיג מאן א

 האט און סאפיגזעם, םינף םאר אפנעקויםט
 זעלםענ־ א םאד צאר צום םארקויפט עס

הײט.
 זיד צו רוםען געלאזט האט צאד דער

 אורטײלעז ז^לען זײ כדי נעל^זזרטע, די
 אדער אײ׳ אן איז זאך זעלטענע די אויב

 נאמע־ קאמ האבען חכנדם די קאךן. א
 געקענם ניכז דאך האבען אבער דענקט,

ענטםער. אן אויסקלעהרעז
 אװעטגעלעגט זאך די האט מעז און

 חנחעהענדיג הוהז, א םענסטער. א אויף
 דעם אין לאך א אויסנעדלזמנט האט עס׳

 גע־ די ױינען דעם פון און פענםםער,
 » איז עם אז געווארעז, געװאר צעהיטע

סארן•
w n געװאונדערט ?עהר עס האט צאר 

 אוים־ חכםים די באפויצען האט ער און
אח אזא געראט עם װאו צונעפינען,  און ס

 ארבײט רי גענוסען זיך אױוי האכען זײ
 1אי געזוכם און געגריבעצט זיך האבען זײ
־ נים עס וזאםנן זײ אבפר בימנר. די  מ

 *ום נעקוםעז ךײ:*\ ךײ חנתעחן. קענט
:זאמנדיג אזוי צאר

 ענט־ גיס זאגען ניט דיר ק«גען ,נױר
 נאר־ שמעזזם בימר *וג?&חנ אין םעויען.

 נאלםחמפן םוז סען דעם. וועגאז נים
 די Iוױיסי אםשר םודפימס די צװישפן

 נעדואפסעז זנס וואו טויפרים, אלטע
ארן/8 »זא

i צו בויעגען געודיםע! הא& צאר דער 1•

 איהם האט מען מוזשיק. אלטען אן זיך
 נעלען א םיט םאן א צופיהרען* געבראכם

 זיך האט וועלכעד צײהן, אהן און בערדעל
 קױ צווײ אויןי גערוקט מיה שותרע םים

ליעס.
 דעם געוױזען איהם האט צאד דער

 נע־ קוים האט אלםער דער אבער קארן,
 און םיהלענדיג טאפענדמי זעהן. סענט

 עס ער האם זעהן צו אנשטרענגענדינ זיך
באקױןט.

 אלטיטש־ זאגען, ניט םיר קעגסטו —
 V קארן אזא אי^געװאקסען עס װאו קעה

 — געםרעגט. צאר דער איהם האט —
 תבואה? אזא ג^זעעם אלײן אפשר האסםו

אזא געקויםט עתעץ האסםו אדער
? ח א ק

 דעם םאר איז טויב האלב ץײענדיג
 און הערעז צו שווער זעהר געװעז פויער

 איז ענםםער זײן צאר. העם םארשמעהן
:געווען
 ניט איך האב םעלד םײן י1אוי נײן, —

 אויך האב איך און קארן אזא געתעם
חנך תבואח. אזא <עקויפט גיט קײנםאל

~

 תסיד איז קויםען, םקענ איך װאס יקאח
 בײ נאכםרעגעז װע^ איך <ןלײן. נעומז

עפעס װײס ער אז מעגליך, טאסעז, םײן
״ דערמח.
הא© — I יןוםען מאטער דין זא* —

צאר. דער באםוילען
 זהז״ א מבראכט׳ איר«ם תאט סעז און

 זיינמ שםאלץ. מיט געגאנגעז איז וועצמנר
 טאר נעםאכם עם האבעז אומען נפזוגטע

תארן. oyrini? צו <ענוי םפגציד איהס
גערא־ איז עם װאו וױיסםו —

געזעמם אמא< האסטו ? תבואת etc טיז

 אזא געקױםט לעבען דײן אין אםאל אדער
 צאר דער איהם אויך האט — תבואה?

נעםרענט.
 שווער־ אביסעל געויעז איז ער כאטש

 הע־ בעסעד געקענט דאך ער האט העריג׳
זוזז?. ?ײן װי רען

 גע־ ניט איז םעלד מײן אויף נײץ, —י
 אויך האכ איך קארן. םין »זא װאקסען

 םײנע אין וױיל קאח׳ אזא געחויםט גיס
 םטבעות ?ײ\ געווען ניט זײנען צײטעז

 עתפהרט זיך האבען אלע נעברויך. אין
 גוינד אין און ברויט אײגען זײער םון

 צוטײלען מענשען די ויר םלעגען םאל
 איז הארן אוגזער אגדעחנן. מים׳ן אײנער
 וױ שפארעװדיגער, און נרעפער געווען

 קארן גתיסען אזא אבער הײנםמער, דער
 םאטער םיין געזעהן. ניט נאך איר האב
 יאדד םריערדינע אז דערצעהל^ סיר האט

nאיז  א אוך געראמענער נעותז קארן \.
D ער װײסט אפשר גרעסער. סך m וחד 
האר?. דעם גען

 אלטען נאכ׳ן געשיסט האט צאר חנר
םאטער.

 אונטערשפאחד אהן שוחנריגקײט׳ אהן
 ארײגגעסוםען. םאן גרויער דער איז ניש

מ זײן און אןוינען הפלע ?ײנע ײםצי  ד
געװאונרערם. אלעםען האט שפראך
 דעם דערלאנגט איחם האס צאר דער

באסוסט. איהם חאט ער און סארן
 איד אז צוריס״ צאנג ^נױן איז עס ~

 — געזעהן Mnrw אצט גוט אזא האב
 איגענראמן האט ער נעזאנט. אד האט

 מר ער חאם קײענדינ, און גחנקמל, א
:נתרהס

 איך װאש בע,6?•;• דאס איז דאש —
סײן.

 װאו אין װעז זײדענוי, מיר, זאג —
 ם^ענ״ אפשר ? געװאקשען קארן אזא איז
>' פעיד דײן אױו• קאח אזא זעען סטו

:נעענטפעיט האט אלטער דער
 םײ;ע איז איז םעלדער אלע אויף —

 כדט און <זאח, אזא נעװאקסעז יאהרען
ערנעהרם. זיך טיר -האבען תבואח אזא

זײדע־ ײיסען, װעלעז װאלט איך —
ױנ לע,  אזא געזעעט אלײן האסט דו א

נעקויםט. גאר אדער סארן
:געשמײכעלט האט זקן דער

 :יט קײנע־ איז יאהרען מײנע אין —
 געלש ברויט. קויםען םון זינד די כאגאמען

 הא־ ברויט איז באסאנט׳ נעווען ניט איז
איבערפלוס. אין נעהאט אלע מןן

 קא־ן אזא נעזײהעס האסטו װאו —
םעלר? דײן איז װאו און

— r 'o ערד. נאט׳ם נעװען איז םעלד
 בא־ דעם נאארבייט גאר חאב איך װאו
 vh ערד די פעלד. סײן נעומנן איז דען׳

 נעװאוםט נים האט םען און םרײ, נעווען
 יעדעד האט ארבײט זײן אײגענטום. םון

אײגענטום. זײן אנגערוםעז
 מיד מוזטו פראנען צװײ אויוי נאך —

 — צאר דער געזאנט האם — ענטפערען
 1א מענליך׳ עס איז אזוי װי ערשםענס,

 איצם און מארן אזא נעראטען איז פריהער
 דײן נעהס םארװאס צװייםעגם, און ניט?

 זוהן דײן קוליעס. צוױי אויוי אײנישעל
 קרעפ* נאנץ״ ביםט דו און אײנעם אויוי
 הלאר. זײנעז אױגען דײנע געזונה און טיג

 לוי״ שפראך דײן און שטארח צײן דײנע
 אי*עס דאס איז זײדענײ, םארװאס׳ טער?

? אזױ
 אל• דער איהם האם — דעם צוליב —

 לעגם הײנט וױיל—נמנםערט מיטשסער
ײט אײנענער im םענש דער נים  ארנ
 האט םריהער שכן. ?ײז םסנא איז און
 יעדאי װײל און געאעבט. אנדערש מען

 פרענד קײנעד האט אײגענם, געחאט מאם
D in םארלאננט. גיט
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 דער אץ תאגטראמטארס דרעס די
באשעס אינחשאנקשאן וון ראליע

ט וױיסען טיו  דיעס יא-ק v; די װעמען אויף ד
 ה^ובען די װען םארהושט, זיך האכען האגטראמטארס

 W קאורט סווריכ אין וןורעקנעילאזען װאך ^עצטע זץ־
h; ׳ באארי דזשאינט דעם געגען איגדושאנחשאן®I 

 דעש אױף צי — ױניאן דרעסמאכער און היאוק דער
 די סון טראסט דעם אױוי צי טראסט, שטאל טעכטעען

 זײ אז *בעי/ פיר וױיסען זאך איץ — טאיךבאיאנען,
 זיך געביאכט אקט אומגעלורוערטען דיזען ריט ראבען

 גאנצער דער םון אױ;ען די אין גאריש און לעכעדליך
 דיזעז פון צװעח דער אױב :זאך א גאך איגדוסטריע.

 אסא־ ?אנטראהטאר׳ס דער םון שריט טעאטראלישען
 ארױםצױ געװען איז פיהרער איהרע און סיאײשאן

 אי־ און באאדד דזשאינט דעם אויוי פחד א װאיפען
 געװען נעבאך, עש, איז דרעספאכעד, די שרעחען

 די םון איגדזשאנקשאדשייל דאס כױח. אוכידסטע
י ניט ױגיאן אונזער װעט יזאנטראסטארס דרעש י ה ו  א

 רעגעלמעסעע און ;עזעצליכע אייהר כייט אגגעהן פון טען
ב״ט  א אױף אינדוסטריע דרעס די ארגאניזירען צו או

 אמת׳ע אײנצושטעלען אזן באזיש, ״§ראצע:^יגען100
 זײ צי שעפער, דרעס אלע אין באדינגוגגען ױגיאן

 קאנטראקטארס דער םון מעמבערס צו נאלאנגען
ניט. צי אסאסיאײשאן,

* * *
 בפרהסיא האט אסאסיאײישאן קאנטראסטארס די

 דער סיט אנריםזןנט איהר װאך אעצטע אוגעכראכען
 םארצאננט ױניאז די האט נאכאנאנד וואכעגאאגג ױניאן.

 טעהי־ אנשטעאען 5זאי זי אז אסאסיאײשאז, דער םון
 דעל סון אײדד&עגטס כיזנעס די כדי וןילוירקס׳

 ^•טרענ״ און בעסערען א אויסאיכען הענען זאא ױניאן
 די שעיער, קאנטראקטאר די איבער האנטיאיצ גערען

 וױסענדיג, ניט געמאכט אבער זיך האט אסאסיאײ׳שאן
yon אדגאני׳ דער װען װאכעז׳ עטליכע אעצטע די אין 

 דרעס דעם אין ױניאן דער סון קאמיײן זאציאנס
 נײע הונדערםער און צוםאאסערט זיך האט טרײד %

 אגדימענטס יוניאן נעסײנט האבען יטע«ער גאנטיאסטאר
 ריכטיגע אײנשטעאען געדארפט זײ אין האט סען און

מא;־ דיזער איז ראדיננונגעז, און סטענדערדס יוניאן
 און *טארןז דדיננענד געװארען קאױרהס םון געא

 קאנטראקטארס די אבער האט נאר :יט ברענענד.
 צו מטעאונג פרײגדאיכע א נענומען ניט אסאסיאײעאן

 זיך האט זי נאר תאמאײן, איצטיגען אין ױניאן דער
 צו און הינטער־פיסאאד איהר שטעאען םארנוטען ■עוט

אי האט זי וױיט װי אויף אדבײט איהר חינדעח  נ
געיןענט.

* ♦ * ?
 אם ארויסגעצײגט זיך האט סאבאטאז^עװען דיוער

 א םיט ה*ט, באארד דזשאינט דער ווען נואם׳סטען
 נאנץ טאקע און זיך, גענוםען צוריס, צװיי וואכען

 אנצאחא 1א םון שע«עד די ארנאניזירען צו ערםאאנרײר,
או איינם זײ, צװיננעז און דמזאבערם דרעם  דעם נ

 אנרי־ דעם םון באדימוננען די אויםםאאנען אנרערען,
 שעפער. סקעב אין אוכײט שיסען םטאיעז און סענט

 ארייננע• אסאםיאיי׳טאן דרעם די חאם אםאא, םיט
 אנרערזז ניט םוז זי אז פאדערוננ, א ױניאן דער שיקט

 דזשאבעד יעדען װענען נאטיס ־׳שטונדען24 יןרינען
 ױניאז די םטרייסעז. צו זיד סאייבט יוניאן די וואו

 סאנםראח־ די סען זי אז םערט,pנעענ נאםירליך, חאט,
ם״ אזא װײא םאן, ניט .נעםעאינקיים״ די טארם  ,נאםי
 n נאנ די םאמיכטען צו נעםײנט «׳צוט דאך וואאט

דזשאבערם. די נענען שרים יערען םון וױרפזאםיןײט
 גע־ שטארס ?עתר נעפונעז «יף חאט אסאטיאײ^אן די

 ד אנשםאט אבער, מנםםער, ױניאנ׳ם דער פח טראםפן
מ  וױ צוים וועכ, רענעאען א אויוי סכםיו דיזען מטאז

 אםם׳ן דיזער און יוני*ן חנר *װי׳פעז אנריםענט דער
 ארויםנענעבןן נאײך אקאםיאײשצז די האם םאדערט,'

 אוים• זאאעז זײ אז יואוירפס, איחרע צו ארדער אן .
ן מ י  ײ נאוונען אײדזשענםם ביונעס די טיט נעזזן ה

ר ע מפ י אפנעשטעאט אזפן אזא אויף האט אזן ׳  נאנצע ו
אנריםענט. דעם םון םאשינעריע

 זיינצז״ שריט םשוגח׳דעען דיזען םון םאאנעז די
ה אי  תאט יוניאן די צרװארסעג^ וױ מוחנן גאםיי

i אראםעםטירם חצפטינ r w ר  אגריםענם־ברעכערײ דן
W דעי־ חאט און פאנטראפטארם די טון שםצאוננ 

ס אינםםרואירמ מײא ע ת י נ ^  כא• צו איידזשענמס ד
מפער די זוכען  רער טון באנאייטתנ חנר אחן אא״ז, ׳

אן די תאױוזןס. אסאסיאיישאן׳ס מי  צו אויך, חאט י
 אם׳יםיאײשאן די אויפנעםאדערט ציינ^ מאכער ד«ר

ס פאנפצרירעז צו נאײר  דעם שאיכטעז אוז איחר סי
 אז אין טאנאגדער t« וואפסט עם אײדער

סאנפע־ א צו מויי׳נז צו אמנר אנשסאס
JT’J א

̂א ױגיאן וי  ארנײט דצר צו צוריהא^ען ijmn» ו
נײפ׳ןש־ נאומר׳שט וײנצן װאס ארנ״טצר

ײ טיגט אן די װאס טצמנערם, איחרצ נ ד ט יו  חי
 ואן ח*ט ױניאן די סטרײש, אין ארוגטצרגעממצן

 ?טנטראז* די או חססאגד-ינ טעג, «טאינ< טוג׳נמארט
»i י־ו װעאצן ט»רפ r א צי קונמן ווצאען און נאויגען 

n r v t W, ו און#  אואטי■ דער אז זעחענדיג דאן, נ
 אנ־ נטארד דזשאינט דער האט ניט, חעאפט ט»טוס
ןאען זײ אז דזשאגערס די נעזאנט  שיפען סטאפען ̂ז
 אסא* פ*גטדאפט*וס ד«ר פון טעסנערס רי צו ארנ״ט

״ װייא ס־א״ש^ן, o געבראמן תאנןן ז n אגריםענט 
 בײזי א ארױסגעשיפט אויך ח<זט און ױניאן, דער טיט

 אסאסיאײ• האנטדאהטטרס דער פון רעניבערם אאע 1צ
nv,\ אנרי׳ אינדיװידועאע ם״נען מוזעז װעאען די אז 

 ױניאן הסבען וױאען די אוינ ױניאן דער נדט רצנטס
שעוער.

 האנען םאפטען דיזע פון סמך דעם אױף *ט,
 פאר״ ק^ונטראהטארם דרעם העאדישע אונזערע דאס דף

 צײטוייי־ א טענ עטא־כע אױןי נעהראנען און מןוסטען
 ױניאן חזד םארנאט װאס אינדזשאנששאן, אינען

 א־ן טעמכערס איחרע םון ׳עעוער די ״אדױסצורופען
 אויט־ װעט פראנע ;אגצע די ויאגען ניז סטרייקס״
 דיזעו םון חוצוה די שאורט. אין װערען נעםןוכטען

 םען װען װערען אינעסןוטטען נעסטען אם הען שריט
 צייט■ ריזען תאנען קאנטראסטארם די אז באטראכט

 אױוי רזשצדז׳ע א םיז ארױםגעסראנען #רדער וױיאיגען
 אנרי׳ אן ױניאן דער ט־ט האבען זײ דאס גרונט, דעם

או האט װאס רענט  — אויפען צו יאהר א װי םעהר נ
 אפען אזײ אגרירענט רעם חאכעז אא״ן זײ װי נצכדעם

 אאע אויף אכטענדינ ניט אפנענראנעז, ברוטאא און
ױניאן. רער םין פיאטעסטען

trn האט אוסדסט ג־ט ijtrn ,פא־ פר<«םהאוער 
 איז אינרזשאנקשאן דיזען װענען םאדהער דער װעמען

 >»ז אויסנערריקט. זיך םרייטאג, אעצטען פ<«מעקורען
 ניט־ אזא בייגעװאהנט נים קיינפאא נ<וך האט ״ער

 ארנײטם־םכםיר״. נויטינען ניט אזא און ספשות׳דינען
 צוריבען ״אינדזשאנקשאז״ דיזער װעט װאחרשיינאיך

מ איהפ םון װעט עס און װפרען צומאאט און א  שנעא נ
 װיאדער און צוהיצטאר דער נאייבען. גיט זכר קײן

 װאס אסאס׳איישאן, סאנטראהטארם דער םון שריט
 צי־ א אױוי ױניאן דער מיט סאנפערירען צו אנשטאט

 אין אויםעז נעאאזט •אוצים זי;• האט אוםן, װיאיזירטען
 שנעא אזוי ןובער ײעט אינדזשאנהשאנס, נאך האורט

 ארבײטעד ארנאניזידטע די םון ווערען פארנעםען ניט
 צייט אאננע א װעאען זיי טר״ד. דרעס און קאאוה אין

י נעדענקען,  האט קאנטראהטארם דרעם די אזוי ״
 איניזשצנהשאן םון ראאע די שפיאען צו םארנאוםט זיך

ט א אין נאסעס,  אן נעטאכט האט ױניאז זייער װען צ״
 ־,אװעסצ. םאדזוך ערענסטעז זעהר א און ענעתישען

 א אויוי יארס נױ איז טר״ד דחןס גאנצען רעם שטעאען
ױניאךבאזים.

 א־ן סטרייק ביטערסטעד און פארצוינענעד דער
 זיך ה*ט אינדוסטריע קויאען דער םיז נעשיכטע דער

 זיינען מײנערס רי ײאך. אעצטע אגםאננ נעענדיגט
 און נריבער, די אין ארבייט, דער בײ צוריק שוין

 װארשײנאיד ײעט סויאען הארםע םון פראדוסציאן די
נ*דמאא. װערען װידער ש:עא נאניו

י׳ערקוױר־ דיזען אין קאםםם־פונקט הויפט דער
 קאפיטא־ פאנכע װי געײען, ניט איז האנםאיסט ר־נען

 !,זאנענאגט איינינע T»' 1אי —* צייטונגען איסטישע
 די באהויפטען, — באעטער איאטרא־רעװאאוציאגערע

 ראם אטת, איז עס װיידזש־חעכעדונ:. א פון פראנע
 צו אנגעםאננעז האבעז זײ װי נאייך האכען טיינערס די

 ארויסנעשטעאט םיין־אײנענטיםער די מיט קצגםערירען
 ;װיידזשעס םעהר פראצענט צעהן םאר םאדערוננ א

 מ־ט באקאנט בעסער אביםעא זיינען װאם די אבער
 בעאי די און ױניאן דער צװישען פארהאנדאונגען די

 נאנץ װײםעז םעארער קויאען הארטע די אין כתים
 א הויפםזעכאיר נעווען איז םאראאננ דיזער אז נוט

ו י ם כ ע ם ע ר ד ע  די םון שרים םטראםענישער ו
 יאוזר צװיי אעצטע די םאר זיר האב«ז ױאם מיינערם,

 זײטענש םאחןרוננ פאנצענטדירטער א י1אוי נעריכם
 םון רעדוצירוננ אאנעםיינע אן םאר באראנען ם״ן די

 אנדערע אין ר.nםעא אנטראציט די איז װײדזשעס
 כאװא־ םאראוים זיך האבעז סײנערם די :וחןרםער

 כדי ײײדזשעם העכערע םאר םצרערוננ א םים רענם
n אפצושװאכעז n כדנען־איינענט- די םון םאראאננ 

װײרזשעס. קאענערע םאר מער

 ודסטא־ דיזען 1אי ״אישו״ םונדאםעגטאאע די
 on אויוי סאנצענםרירט נע\ועז איז םםדייפ רישען
 שםרייםינ־ אוז סכםוכים זאאען אזױ װי — וונסט,
 ארנאניזירטע די צווישען אױא הוםען וואם סײטען
 וחורען. נעשאיכםזנם בתים מאי np״t און םיינער

 און שטאא נצשטאכעז *יינען א״נענםינמר םינען די
 םײ• די אח ארביםדיישאן, נעצוואומענע םאר אײזען
 שטאנדאונקט זימר פארםיידינם חעאדיש חאמז נצרס

 גפצוואוגגפנפ ^אאזעז גיט הײנטאא ומאען זײ אז
 n»«t אז אח אינוזסטרת. זיתר איז פארםיםאמנ

 זיי וועלען בתים בעאי rur't םיט שםרייטינקייםען
מ טי מו ײיר מ מ  נופא, זײ םיט םארחאנדאתגע! ױו

פארםימאונג פריימיאינע דורך אתר
תז אויי - ר םארצייכצנט פוניזט די  סעםעא־ מ

טײ• די סאר זינ נאצנצענחע א םטרייפ p« מזמט
י ,i י

o אין נןרס. n סי״ די וואס •נריטןנט, נײצס 
 א^טערנעשריבען וואך אעצטע האט ױניאן נערס
 סון ■ונפט nn װערט אייגענטימער, םינען די סיט

 םארװארפען. איננאנצען אוניטרײשאן ;עצװאוגנענע
 אין אײנינען, ניט זיו העגען צדרים ניידע סאא אין

 איכער־ סכסור רn װערט סראנע, װעאכע אירגענד
 סין אוןסגעסאיבען אייגער ■ערזאנען, צוױי צו געגענען

 מינען־אײנענטי־ ,ד (10 צ\ו״טער רער און ױניאן, דער
 םאא אין שאיכטען. עס דארסען n״o זײ און טער,

 די קעגקן דאן אויםנאײנען, ניט זיו סענעז צװיי די אז
̂ונען אײנינע אדער אײן נאך זיר צו צוציחען  און ■עח

שטיטען. פעהרצאא א דורך שטר״םיגקיים די שאיכטען
ט פאא פיין אויף טנער איז דאם ,ז ו ם קײן ני

ט ױנ זאך. געצװאוננענע סיין ני זא• םייגערם די א
ײ זיך אוינט עס אז נא׳פאיםען אען  צוריקצו• בעסער ז
o חעז n אייט^רם״ צװיי די םון סכסוד  און ״סאנסיאי

םער די מיט דירעסט פארחאנדאען טי ענ ײךאיינ  אדעד ם
ד כאנוצען ענ מ  ״n צו םיטעא אנדערעז װעאכעז אי
טאן. צו דאס רעכט א זיי הצבען צװעס, זייער נרײכען

* * ♦
זאגענאנטע די קאםפס־םוגקט, צוױיטער דער

 ױניאן מײנערס דער םאר האט סיסטעם, ״ט״פעק״אןי״
ײ צעהנדאיגע םון עקאנאםיע יעהראיכע א כאדײטעט  טו

 קאם• געדארםט זײ װאאט עס װאס ׳דאאארס זענטער
מע די אין דױס קאאעקטען צו טען ײ ר עי צו ט״ ױי  און ז

םעאדעױ, הארטע־קויאען די אין םײנס םארװארםענע
 אויםצוהאאטען.אםיסעס אונטעגאיך כסעט אײז עס װאו
 סיסטעש ״ט׳עעלדאף״ די באזונרער. מײן יעדער םאר

ײי מינען און יאדזר, עטאיכע םאר ׳שוין עקזיסטירט  א
 װײא באקעסםט, צײט גאנצע די עס האבען גענטיפער

 םין הענד די אץ אז געװאוסט גוט גאנץ האבען זײ
 ם״• שטארקע און ניצאיכע א זעתר עס איז ױניאן דער

 װערט אנרימענט, גייעם דעם אין ײאםע. נאנציעאע
 ״עםי־ אן אאס איב^רגעגעבען םראגע ^ט^עק״אף״ יד

 נעםײנ־י צװײ די צו פונקט האאנערײשאן״ און ׳טענסי
 עײ־ דער אויט אבער שאנסיאיאײטןורס, שאםטאיכע

 קע״ סעקרעטיי און אואיס פרעזידענט פון קאעהיונג
 דיזען םיט זײ זײגען ױניאן, סײגערס דער םון געדי

שײנאי- ׳זײ און צופרידעז, נא:ץ אדאנדז׳טמעגט  װאר
 װאס און םאראאגגט האסען זײ װאס גוט גאנץ װײסען

געקראגען. האבען זײ
 אז קאאהר גאנץ איז םראגע װײדזש דער װענען

 װע״ םײגערם די אז פארזיכערט אגדיטעגט גײער דער
 ביז סקײאס יעצטינע זײערע אגהאאטען קענעז אעז

 סעגאינ־ די אויך קריגען זײ און ,1931 סעסטעמבעד,
 א םון םראגע די אױםצוגעמען יאירר יעדען קײט

 יאנואר, םעד1 םרן אנפאננענדינ װײדזש־העכערוננ,
1927.* * ♦

 דעד שטדיכען, אאגעמײנע איין איז, דאס אט
 געסראגען האבען מײנערס די װאס אגריכיעגט נײער

 םינף־אוךא־האאב־םאנאטדיגען העלדישעז זײער נאך
 •־,מײנוננס־פארשידענה• א פאר װאם און סטרײס.

 מײ־ די צי דעם, װעגען עקזיסטירען קענען עס טען
 א נאר אדער םאאשטענדיגען א געהאט האבען נערס

 :קאאהר איז זאך אײן קאכיןז, זײער אין זיג טײיצװײזען
 באראנען מינען די פון פארזוך םארצוױיםעאמער רער

ײ אין װארקערס מײן ױנײטעד די םארניכטען צו  אין
 םעל״ הארטע^קױלען די אין םעסטוננ, שטארקשטער

 קױ־ טויזענר 158 די רורכגעםאלען. סיאוס איז דער,
 דעט אין האבען פאטיליעס זײערע און נרעבער לען

 נויט, ארן הונגעיד־קעאט געאיטעז יאתר האאבעז אעצטען
^ זײער טרײ םארבאיבען זײנען זײ אבער אצי אניז  ארג

ןים מאגאטען ביטערע די םון םאראויוז אין און
ט איז סאמו*  שעה איין אדער טאג אײן ק'ין געװען ני

 א*ז אאיאאיטעט זײער און אײגיגקײט זײער ײען
צװײםעא. איז געװען איז עס װען

 בא־ װיסען םיר װעלען ארום טעג עטאיכע אין
 םרי״ אדער קריג ערװארםען מענען מיד אויב שטימט,

 אינ״ וױיסט און דדעס םיאאדעלפיער דער אין דען
״ דוסטריע.

 םיאאדעאםיע םזן ביײסערס וױיסט און דרעס די
 אױסצוםיײ םארזוך ערנסטען זעהר א יעצט מאכט

 דער אין בתים בעאי די מיט צוזאםענשטויס א דען
 ענטשײ־ די אעט םאמענט דיזען אין און אינדוסטריע,

 םאראנטוואדמ־ די און מאחסה אדער שאום םאר דוננ
 הענט די אין גאנצען איז זוי כמעט דעם םאר איכחײט

 מאנוםעק־ ײײסם און דרעס םיצאדעאםיע* דער םון
אסאסיאײשאן. טשורערס

♦ * *
 םיאא״ םון ױניאן מײקערם וױיסט און דרעס די
 יאחר חאלבען אעצטען םון םאראויוי אין האט דעאפיע

 אין קאט«ײן ארגאניזאציאנס העםטיגען א אגנעםיהרט
 ארגאני• זײנען שעיער נײע םיאע- טרײד. גאנצען

 דף חאבעןי מעכעערם נייע מאסע א געװארען, זירט
 םתיעו די נאר ניט און ױגיאה דער אז אנגעשאאסען

 אץ סאטערס די פון מייסטע זאנאר נאר ארבײטער,
 אץ ארײן זײגען שעיער דרעס ניט״אתאניזירטע די

ױגיאן. דער
אאיאיל• שעהנסטוג די םון אייגע איז 50 צאסאא

 אוגײ וואס ארגאגיזאציעס ?אםפסאוםטיגסטע איז סטע
 אאנ-. גאנצעז איבעיץ פארמאנט אינטערנעשאנאא יזעד

 tssevp וואס אתאניזאציאן אן איז 50 אאקאא
 ארױסזוי• נעצװאומען איו ער וחנן בראװ איז דמנאדיע

 האם־ גרויסאז יעצםיגע? דעם איז סאמי א אין נעחן
 םאדאינטאחוסײיט חויפםמננציד יאסאצ דער איז יײן

 אין נציימ •ראנראגדאײגצו^נצינן זײן תרכצופיחחנן
ע א א אין ארבײמ־באדמגונגזנן אגממננייגע

^גסםיואסיוחח ארמיאימז• א אייוי ®ון
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ױדאן מאכער וױסט און דרעס דער פון ױהעז איןױ
אי דזשולױם פון פארטנ

)22 לאקמל (םעגעדז^ער

אומגעריכטער־ זײנען דרעשםאכער רי
פראנט. צום געװארען ארויסגערוקט הײט

ריכטען, דאסיגעסענט ?יך האט װער
 זאל סיזאן, פון ברען םיטען אין #איצט אז

 ארײנ־ און שטורם א קוםעז פיוציצוגג נאד
שא־ אין ררעס־איגדוסטריע די װארפען

גענעראא־סטרײס. א כםעט םון סען
 אסאסיאײשאן סאנטראקטארס די אז

 ניײ דער אין םארקיבט שטארק :ים איז
 באארד, דזש. םון אדםינישטראציע ער

 אז םארשטעיען. געקעגט זיך םיר האבען
 ניט קיינםאל אפסאך זײער האבען זײ

 גע־ מיר האבעז דורכפיהרען, געװאאט
םיה־ די אז נאר ;ערפארונג םון װאוסט

 הא:־ זאלען אסאסיאײשאן דער פון רעד
̂ען  זײערע םון אינםערעסען רי נעגען די

 שעדײ צו אונז אני םעםבערס, אײגענע
 םארצױ זיך שװער געװען איז דאס ׳נען

יטטעלען.
האפגוננ, זײער געװען דאך איז עס

 זאל מען אז רעטונג, זײער פיצייכט און
 דורכ־ און ארגאניזירען צר נעהםען זיך

 דדטא־ רי בײ אגריםעגט דעם פיהרען
 האט ױגיאן די אז איצט, און %בערס,

 זיך זײ האבען טאן, דאס נעגוםען דך ^
 א ביז און װעג אין געשטעלט פ^וצרוננ
 די געשטערט זײ האבען םאס געװיסער
א־^אוים זיך זאל עס װאס װײל ארבײט,

 ױניאן דער צװישען סבסוך םיט׳ן זען
 דער־ מיר האב^ן סאנטראקטארס, רי און

 װאכען בעסטע צװײ םארי^ארען װײיצ
 פאר־ װאלט ענערגיע רי װען סיזאן, םון

 דזשא־ ארגאניזירען צו געװארען װעגדעט
בערס.

 זיכער דערפון זײ האבען געװאונען
גע־ כדאי זײ בײ איז עם נאר גארניט.

אויגען, בײדע ארױסצוגעהםען זיך װען
שעדיגען. אוגז אני

אסאסיאײ• דער פון םיהרער די אױב
 קורס, זײער עגדערען ניט ײעאען שאז

 נאהענטער דער אין זיך םיר װעיען
פארטראכטען, שטאי־ק דארםען צוקוגפט

 האנדיען צו לױנען ארנז זיך װעט עס צי
דאר״ װעט אנרימענט דער װען כייט
װעיען. באגײט פען

"j איז עס p די אז ניט, צװײפעל 
 אויש־ ניט קײגםאל װאלט אסאסיאײשאן

 ורען ציל, איהר דערגרײכט און געװאקסען
 העלםען געװען ניט איהר זאל ױגיאן די

 מענשען, נאך דא זײנען עס דעם. אין
 גארניט קען ױניאן די אז דענקען, װאס

 דער- און אסאסיאײשאן דעד אהן יעבעז
 א םארגאנגענהײס דער אין איז פאד

 גע־ פארװענדעט ענערגיע ביסעל היבש
 אסאפיאײשאן דער שטיצען צו װאיען

מאכט. א םאר איהר סאכען און
 געװיסעד א אין אז זײן, מען עס

 די םון האנדיו:: לעצטע די איז טאש
 געװען אסאסיאײשאן דער םון פיהרער

 מיר דיסקרעדיטירעז. צו אונז באצװעקט
 1א' ״םרײנט״ ביםעל היבש א פאדמאגען

 אײ־ טוען װאס רײהען, אײגענע אונזערע
 'Vi שאיען אםילו עס םעג י— ניגעס
אדמיניסטרא־ איצטיגע די אבי — ױניאן

קאפ. דעם ברעכען זאל ציע
 די םון װיפיל םראגע א אויך איז עס
 א*ן האנט א האבען ״םרײנט״ דאזיגע

אסאסיאײשאן. דער םרן קורס נײעם דעם
 הא־ אסאסיאײשאן דער׳ םון םיהרער די

 אוישגע• האט םכסוך דער װי נלײך בען,
 נײע איהר אז געםאכט, סלאר בראכען,
 אד־ נײע די װײל דערםאר, איז שטעלונג

 באארל דזשאינט דעם םון מיניסטראציע
ניט. איהר געםעלט

 זיך זײ דארםען ״שכל פשוט׳ן לויט׳ן
 װענ, אנדער אן אויף םארנעהםען א'צט

 דערװײל זײ האבען סוססעס סײז ײלוו
 געמאכט. גיט שטעלונג נײער זײער מיט

 געשטערט היבש אונז האבען זיי אמת,
 אבער האבען זײ ;ארבײט דער איז

 זיײ ארויסגעבראכט האנדלונג זײער מיט
 געלע״ א אונז געגעבעז און שװאכסײט ער

 די װעלען מיר אז וױיזעז, צו גענהײט
 אזא מיט װײט געחן צו ערלויבען ניט

טאחטײן.
 ״הורס זײער ענדערען װעלען זײ צי «

זעתן. צו בלײבט
A

מ דיזע עט •אםירו  םיר אז אונז, צי
 םאר 6צײ יעדער צו גרײם זײן דארפען

 אום און באלעבאטים, די םון אנםאל אן
 דרעמ־ fjhjni געכאיט נים זאלען םיר

 20 דער אז זעח], םיר דארמען לענדיג,
םאר באצוחנסט איז װאס טעשס, דאלאר

 מע;- װי *צנעל אזוי זאל קריגס־םאגד, א
װערען. אײנגעצאלט ליך

A
 מיטיגנ שאפ־טשערמאן לעצטער דעד

 ערפוטיגונג סך א געגעבען אונז האט
ארבײט. אונזער אין

געװא׳ אראגזשירט איז מיטינג דער
 צייט קײן איז עס וױיל ,4שנעי אויף רען
 שעםער די אין בריף קײן געװען. ניט

 איז דאך און געשיקט, ניט םיר האבען
 מיט געװארען אנגעפאקט האל װעבסטער

שאפ־טשערלײט.
הא־ טשערלײט די אזוי װי װעג דעי

 דיסקו־ און אויםגענוםען פראנע די בען
 קענען מיר אז געצײגט, אונז האט טירט,

 םולשטענדיג ארמעע אונזער אויח זיך
םוזרלאזען.

״געדעכטיגתײט״ נוםער לעצטען אין
 חטא א אנטדעקט לײבאװיץ ברודער האט
 יאהאל פון אדמיגיםטראציע דער אויף

 קײן געױםעז ניט האט מען לםאי ,22
 גע־ זיך האט עס װען פעמבער־םיטינג,

טעקס. דאראר 20 װעגען האנדעלט
 ליײ ברודער װארום ניט, וױים איך
 די צו קומען אויםגעהערט האט באװיץ

 זאך. זײן איז דאס מעםבער־מיטינגען.
 גע־ גערוםען זײנען ״מיטינגען אז אבער

 טעקס, דאי^אר 20 דעם װעגען װארען
ע. זיך, דאכט װײסען, דאס ^

 אױשנע־ האט באארד עקזעקוטיװ די
 רופען זאלען מיר צי םראגע, די נומען

 בלויז אדער מעמבער־םיטינג גענעראל א
 האס און טעקס פאר׳ן ברענטש־םיטינגען

 אופ ברענטש־םיטינגעז, — באשלאסען
 גרעסערע־ א געלעגענהײט א געבען צו

 כיטינ־ דיזע באזוכען צו מעםבעים צאל
גען.

 דעם װעגען ארויסגעשיקט האבען מיר
 שעפער די אין סירקולארם טויזענט 10
 אדווערטײד דורך װיסען געלאזט און

 געהט מען אז פרעסע, דער אין מענטס
 דאי^אר 20 פון םראגע די אויםנעיזטען

טעקס.
 בא־ גוט נעװען זײנען מיטינגען דיזע

 דיס־ אלזײטיג איז פראגע די און זוכט,
 א דורך געשטימט און געװאיען קוסירט

 אפ־ זיינעז מיטינגען די הענדס. בײ װאוט
יאנואר. טעז21 רעם געװארעז געהאלטען

הא־ בראנקס די אין סיטינג דעם בײ
 ארמיני״ אלטער דעײ םון פאר א אפילו בען

 מיד װארום וױסען, געװאיט סטראציע
 װעגען זאל-שטימען מען אז פארלאנגען,

 רע־ א זײן װי סײ װעט עס װען טעהס,
 אז ערקלערט, זײ כייר האבעז םערעגדום.

 א״רגעגד אוממעגליך טאכעז װילען כײר
 פון עהרליכקײט דער אויף ח׳סד װעלבען

 מעמבערס רי אויב און ;רעםערענדום
 דאס זײ קענען טעהס, דעם דאגענען זײנען
דעם נ*<*ך און פיטיננען. די בײ צײגען

 לײבאוױץ, ברודער ערשט סרעגט אלעם
 םי״ קײן גערופען גיט האנען מיר װארום

 גע״ איז ער אז אויש, װײזט טיננען.
שיאםען.

׳טעקס דאלאר 20 װעגען רײדענדיג
 רעזולםאט דער אז באמערקען, איך װיל
 חיבש א םארשאםט האט רעפערענדום םון

 ״סרײנט״. אונזערע האר״דװעהטאג ביסעל
 בײ אז זיכער, געװען זײנען זײ פון פילע
 אדםיני־ נײע די װעט רעפעדעגדום דעם

 די װ^ל קאפ, דעם ברעכען סטראציע
 ערד דפר אין אלעמען האבען מעמבערס

 װעלען דאן און צאלען. ניט וױלען און
 צײגען, צו געלעגענהײט א האבען זײ

 שטי־ אסטיװע די רעכט. האט עס װער
 אונז האבען ״םרײנט״ דיזע װאס צע,

 שױן ס׳װארט אז אזעיכע, איז גענעבעז,
 איננאנ־ שװײגען זײ װען בעפעד, געװען

 דיש* מעםבערס די זײ האכען נו, צען.
אפאינטעט...

 א אין ארײנגעהן ניט דך לוינם עס
 רע־ פין רעזולטאטען די װעגען פאלעפיק

 עדיטאריעל־ דער װארום נאר פערענדום,
 האט ״גערעבטיגתײט״' דער םון שרײבער

 פון םיהרער די אריעשטעכען געטוזט
 בא־ םאלשער א מיט באארר דזשאינט

גאט. אײן װײסט הויפטונג,
 םיהרער איצטיגע די אז זאגען, צו
 איז דױס סענס m 35 אגיטירט, האבען
 טשא־ איך אםת. :יט פשוט איז גענוג,

 ער שרײבער, עדיטאריעל דעם לענדזש
 פון אײגער װען און װער אנװײזען, ז^ל

נעזאגט. דאס האט פיהרער די
 דױס־העכעדוננ דער געגען קאמח דער

 נע־ אלעמען פון געװארען געפיהרט איז
 דאמאלס־ פון מעטאדען האלפ־אפ די גען

 מיד װען און באארד. דזשאינט דיגעז
 מיטלען, געזוכט לאקאלען די אין האבען

 צוזאנגש דער םון ארויםצודרעהען זיך װי
 װע־ דיסחוטירט מיר האבען העכערוננ,

סענט. 40 גען

 אונ־ מאכען אױםפערקזאם וױל איך
 מאנאט, נעקסטער אז מעמבערס זערע
 לעצטער דער איז מארטש, הײסט דאס

 מעמ־ אלע און קװארטאל, םון מאנאט
 באזוכט ניט נאך האבעז װעלכע בע«
 געלענענהײט א נאך האבען מיסיננען, די

 דארםען זײ װעלען ניט אז טאן צו דאפ
שטראוי. דאלאר א באצאלען

 יעדער װעט םארטיש טען18 דעם נאך
 סטעםפ קײן ניט האט װאס מעמבער,

 אז באװײז, אלס ױניאךביכעל, אוים׳ן
 אײג־ דארםען מיטיגנ, א באזוכט האט ער

דאלאר. דעם צאלען
אויפמערק־ װעט איהר אז האף, איך

 לאחאל םון םעמבערס אלע מאכען זאם
 װעגען ארבײט, איהר װעלכע מיט ,22

 גאנצען דעם זײ םארשפארען אין דעם
םראבעל.

כיכער איד̂שש נײע
לידער. ראלניק׳ם ױסו*

 םארבע״ און פאמרעסערטע נײע, א
 לי״ ראמיס׳ס ױסןי םון אויםלאגע כערטע

p םון ארױס ערשט איז דער m.
 אריין געחען אױםיאגע גײער דער אין

 :ואטלוגגען םריערדיגע די םון לירער די
 און ״לידער״ װעג׳/ זאמדיגען ״אויפ׳ן

גויר׳/ שטערען ״צום
 צאחל א אױך ארײן קומען בוך אין

 ביר imp אין םריהער זײנען װאס לירער
אריין. גיט

 איז און זײטען 250 האלט בוך דער
 פלעקסי• א פיט ארויפגעגעכעז שעהן זעהר
באנד. לעדער בעל

דאלאר. 2.00 — ביך םון פרײז דער
 בוכ״ אידישע אי*ע אין כאסומען צו

האנדלועען.
אינטערנעשא• אונזער םון כיטגלידער

 אפיס איז ביד דעם באקומען קאנען גאל
 דעפארטמעגט, עדױקײשאנאל אונזער םון
 בא־ קאגען זײ פרײז. רעדוצירטען א צו

 נילי״ פראצענט 60 מיט בוך דעם קו-ען
בוכהאנדלונגען.״ די אין װי גער

 דע״ עדױקײשאנאל םרץ אפיס דער
 איגטערנעשא״ דער אין איז פארטטענט

גאש. טע16 װעסט, 3 בילדינג, נאל

װאדשע אץ עדשינען ביכעד *
ײע די װעגען  די שרײבט ביכער נ

:״םאלהס־צײטוגג״
ערש־ דער דרוק פון פ^רטינ איז עס

 ״,סאציאליזם פון ״נעשיכטע טײל טער
 לעשצינסקי, ױסף :(אידיש בעער מ. םיז

װעלט״). ״די פאריאג
 געלײענט דארף ״געשיכטע״ בעעד׳ש

 װעלכער ארבײטער, יעדען פון װערען
ס םאיבונדען אינעדליך זיך םילט  דער פי

 שאציאליזם. מיט׳ן ארבײטער־באװעגונג,
 סאציאליסטי״ אונזער קעגען מיר װילען

 א האבען מיר װילען יחוש־בריף, שען
 שא״ םונ׳ם אנטװיקלונג דער װעגען השגדז

 םארשידענע אין געדאגק ציאלישטישען
 סיר קענען לענדער, און עפאכעס צײסען,

ווערס. דעם אט אהן אויפקומען גיט
 אײגציגע די איז ״געשיכטע״ בעער׳ש

 ערשטער דער איז עש מין. דעם םון
 גע• אלגעםײנע אזא אנצושרײבען פרואװ
 אויסגעצײכעג• אזא :אר און — שיכטע

 האט בעער׳ װי פאפולאריזאטאר, טער
 װאוגדערג דעם אט באוױיזען געהענט

 אזױ זײטען צאל קנאפער אזא אויף
טעמע! אזא באהאנדלען אױששעפעגד

 בון: דעם װעגען שרײבט אלײן בעער
 באמיהט כחות אלע םיט זיך האב ״איך

 צו־ און לײכטער בוך דעם מאכען צו
 געשיכ־ סאציאלישטישע די נענגליכער.

 מלוכד• אדער לאנד פאל?, יעדען פון טע
 סאציאל־וױרט־ איהר אין געגעבען איז

 קולטורע״ און פאליטישער שאפטליכער,
j קלײן װי אז אזױ, ראם, לער i\ בוד 
 װעלט גאנצע מין א ער איז ניט, איז

 שטאנד״ שאציאלישטישען סרן—געשיכטע
 דער אין אויבען־אן דעם אבער פונקט.

ט םארנעהםען װעלט־געשיכטע דאזיגער  ני
 מלוכות און םעלסער צװישען מלחמות די

ט און  םאנאר־ איז םעלדמארשאלען די ני
ט כען  נאר — ״העלרישקײט׳/ זײער מי
 שאציא־ די קאםםעז, נעזעלשאםטליכע די

 נרױ־ די סישטעמען, און אידעען לישטישע
 סארמירער דענקער, שאציאליסטישע שע
”פאלקם־םיהרער. און

 איז םאציאליזם״ םון ״געשיכטע די
 םינו^ קנאפע מיט דײטש) (אין ערשינען

 איבער־ זי איז שוין און — צוריס יאהר
 און שפראכען. אלע אויף כםעט נעזעצט

 בעשטען דעם נעהאם זי האט אומעטום
 סײ סריטיק, דער םצד סײ הבלת־םנים

 װאם בוך, א איז עש לעזער. די מצד
 לערנעז. צום אי לײענען׳ צום אי טויג
ט קען ארבײטער־קורם שום הײן  םאר״ ני

 םאר סײ — ביכעל דאזיגע דאם בײגעהן
ױגענטליכע. םאר שײ דצרװאקשענע,

ײ זײנעז ״קולטור־ליגע״ פארלאנ אין  ע
 װערס, בעלעטרישטישע נײע צװײ שינען

 װערען אויפיטנומדז נעװים װעלען װעלכע
:לעזער״עולם םון צוםרידענהײט מיט

 אש. שלוש םון ״טויט־אורטײל״ )1
ױ איז מאי ערשטען צום ערשײנט  בי

 װאס װערס, בעשםע די םון אײנש םארם.
 ?ריטי• אגדערע אגנעשריבעז. האט אש
 דער לויט עס, שטעלען נינער) (ש. קער

 הע• אפילו אויספיהרונג, סיגםטלערישער
מוטער״. ^די סאר כער

 ראםען פון נאגדי״ ^מאהאטפא )2
 העלי־ דער פאעמע. א — בוך א יאלאן.

 פיה־ װעלט־באריםטער רער איז בוך םון
 נאציאניאל־רע״ אינדישער דער םיז רער

 הײליחעד דער באװעגוננ. װאלוציאנערער
 א געםאכט האט בוך דאם נאנרי.
װעלט. גאנצער דער איז רושם

וױנטער אין
י. נהום פון

 עלענד ערגעין פױנעל א בענקט
 בויםער־װעלט, שטילער דער אין
 װײםקײם קאלטער אין אדום און

שנײען־פעלד. דאם גלאנצט בלענדיג

מרעקםע ש ױסגע ױלע א  — צװײגען, ה
 ארום, אלץ איז קלאר און קאלט
 גלאטע, ברײטע, פעלדער, װײםע
אלטער אוםעט אוםעטום. ק

/

ט װאס .,אוי  פױנעל, ליבער דו, בעגקם
 ׳ קאלט, און שטיל איז ארום װײל

ט דו צי ם ק ענ ם דו װײל ב  עלענד ביז
ױנטערדיגען דעם אין ... ? װאלד ו

וועט בתים בעאי די פון חארטגעהיגהײט די 1םײדע —
שאמח. צום צװיננען איהם

* * *
שוחת שרייבען םיר זוען  אונ־ אן נעחען דיזע,
i צזוישען פארמאגואוגמן םארנמאא n (און ױניא 

i n אסאסיאיישןון טאטמקטשורערס tram ב־

iHiuii

i איז אגריםענט סאאעססיווען א פון אויםזינטען n 
tיאאnאBס י̂ע  װע־ װאך נעסםטע אינתםטו־י. װן

 םיא^אםיעי רי וואם ווימן וואךשײנאיך 1םי אען
m דרעםםײקערם m אונםער־ ריזע פון ערווארםען 

 *ייי »־ײט זיד יוניאן די טאכם תחוײא תאנדאוננען.
קזןן ־וואם אאעס סאו־ אוסן מוםינען און ערנסםען אן

 דאט אז איבערציינט םעסם איז ױניאן י1 יאםירעז.
ט  1»י 1נעטא חאט זי װײא זייט, 1איח אויף איז ^

 ע<~ צו און שאום שאםען צו הען זי װאם אאעס טוט
 אױא טו־ייו■ 1אי אנרינמנט קאאעהטױוען א רייכען

o n אינתםםו־יןד אםתץ אן איז יו׳שר םון באזים 
' אוםן. אען
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 צוזאםע:* יעהדליבע די געװען איז
 םעדערײש^ך, *סױױק דער פון ?ונפט

 אר* אז ם^רצושטעלען, זיך איז עש און
 סא■—לאגער־ ;!!‘ראדיסאי פיג׳ם נייטער

 קאםוגיסטען אנארכיסטען, ציאליםטעז,
 זיך האבען — ״איסטעך אנדערע און

 פאד װאס :געםרענט וױדער און װידער
 דער פון פאייטטעהער זײנען כיחותנים א

 םארשטעהעד סיט ארבײטער־באװעגונג
 ציהעז זיך זאלען זײ אז האפיטאל, םון

 אלגעסײז אן אין אגדערע די צו אײנע
 הוכיטז װי V געזע^טאםט בירנערליכער

 •םעדערײשאן אמעריקען דע:־ פרץ םיהרער
 פערעדײ־ ״סױױק דער אין יײבאר אװ

? שאך
 פא;א:דע~* בדע־ז ניט דא איך ראב

 דעי םין געבױ גאגצען דעם צוגלידעלעז
 אי־ חיןײז׳נעז און םעדעריישאך ״סױויס

 א געםינעז אזײ און צילען איהר£ בער
 עי־ נענוי ענין רעם זאל װאס ױגקט,

^ עס כיען װארט נעדארפט ר,לערען. ד  א
 םערעריישאך ״שױױק דער ארום מאן.

 די פין םלחכידן־קױות גענרױזט האבען
 אמע־ דער םין קריטיקער פארשידענסטע

 בא־ דאפ ארבייטער־באװעגוננ. רייןאנער
 ארבײ־ אדעריקאנעד םזן זיך סײליגען

 פעדעיײ־ ״שױױק דער אין מער־פיהדער
 גע־ ארױסגעשטעלט איסער איז שאן׳'

 —בארעכטיגוננש־פונקט א אלש װארען
 הױפטזעכליך און ראדיהאלעז, פארװאס

 קוקעז זאלען ראדיקאילעז, פאליטישע
 אמעריקא־ דאס װאס אלץ, אױף קרום
 ארוים. זיך םון גיט ױגיאךלעבען גער
 סאציאלײ פון קאטף געשיכטליכער דער

 דער אין נינדסאציאליםםען און סטען
 האט ארבײםער־באװעגוגג אםעריקאגער

 גע־ צײטענוױיז און געדרעהט אפט זיך
 פע־ ״סױױה דער איבער נאר שטורעטט

 טרײד־ רײנע בײ אפילו דערײשאן״.
 דך האט קױם קאנװענשאנש, ױניאן

 ראדיהאלער א עפעש באװיזען דארטען
 םאדע־ א געװארען גלייך איז אױסמס,

 פידר די אז װידקען, זאל מען אז רונג,
 פעדערײשאן אפעדיחעז דער םון רער
 פיז צוריקציהעז זיך זאלען לייבאר אװ

 ױניאךטוער, םעדעריישאך. ״סיװיק דער
 ארגאניזאציאגס־לע־ אינם זיינען װאס
 זעדזר און זעהר טרײדס זײערע םיז נען

 קאנסערװאטיװ זײנען קאנםערװאטיװ,
 נעזעל־ איג׳ם און םאליטיק בנוגע אויך

 פונ* זײנען — ׳בכלל לעבען שאפטליכען
 שרײען צו כאר אין אפט דעסטװעגען

 זײ פארװאס ױניאךטוער אנדערע געגען
 םעדע־ י׳סירױס דער אין זיך באםײלינען

 איז זײט אנדערער דער סון רײ^טאן/
 בא* אפט נוםא פעדערײשאן״ ״סיװיק די

 פאר־ ישטײנער. מיט געװארעז װארםען
 אסאסיאײ^אנס ױגיאך^ונאים, ביסענע

 באקעם־ װעלכע סאגופעקמ^ורערס, פון
 עטרעבונג, יעדע םאדערוננ, יערע פען

 ארביײ ארגאניזירסע םון װאונע יעדען
 ״אפעך גרופעז און אײנצעלנע טער;

ז װי גוט אזוי שאפ״־בעלײבתים, י  ט
 — קליקעס, פאליםישע רעאקציאנערע

 פאר־ נעקענט ניט צײםענװײז האבעז
 םעדעריײ ״סױויס די םארװאס טראגען

 פלאטםארפע איהר אויף רולדעט ^טאן״
 דול־ נאר ניט און ארבײטער־םיהרער.

 אפט נאר ארבײמער־םיהרער, זי דעט
 צוזאפענצוברעננען באהילפיג זי איז

 םארשטע־ און ױניאנס םיז םאחטטעהער
 צױ םאנוםעהט^ורינג־םידםעס םון הער

 פראבלעםעז איגדוסטריעלע דיםקוטירען
 םון פראבלעםען באזונרערע און בכלל

 שטאנד־ דער םרײדס. אײגענע זײערע
 סארט יעדען םון עוגאים די םון סונסט

 זיך דארף מען אז איז, ארבײטער־דעכט
 ױניאךםאר־ מיט צונויםסומען נארניט

 איגנארירעז, אדער דארן< םעז טרעטער.
 אוים־ ארבײטער יעדע םארדאםען אדער

 געלייזט זיין וועט דערםיט און װאכונג,
 אבער עט.5סראב אינדוסטריעאע יעדע
 דער פון צוזאמעגקונםמעז די כײ וױ אזוי

 ארביײ די האבען םעדערײשאן״ ״סױױת
 םױ אהיז, קוםען װאם מער־םאחמםעהער,

 ארבע־ דזנם םארצוברענגען םרײהײט לע
 פארביםע• די זײנען םער־^וטאנדפונקס,

 אינתסטריען םילע םון העחפער נע
 פע־ ^סױױק דער אויף כעס אין עםארין

עאן/  מאנוםעק־ *נ^פאנאל די חנר^י
 קרום קוסט אשאסיאײשאך םשורערם

םעדעריזישאן״. ^סיװיס דער אויף
 אינטערע־ זעהר געותז אלזא, װאלט,

 נאנצע די םאגאנדערצואװי^ען סאנם
 וואלט עם םראנע. םעדערײעאך ״סױױס

 אין טיוי װיכטיג זעהר נעווען אויך
 לאנד גוונ״ם לעבען אינתםטריעלען דעם

 דער אין רעוױדירונג א םאר איצט קוםט
 כזעטא- די אין וױ נוט אזוי םילאזאפ^,

 וואימ* םען ארבײטער־סאכמי. םון דען
 םאנאאנרנלײ געדארםם אלץ דאס אלוא,

D אױוי עס tצרפנײדע חנחנן, rיrpאח נר 
tfrm ti אבער םוז דאס ליכט. דנם ־אויוי 

ען אז אל ת מ  אנחנר אז אויוי וחנחנן אי
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קומען. װעט געלענענהײט די און
 אי:* דער פון קאנװענ^אן• לעצטע די

ס טערנעיטאנאר ײדי  װאיק״ נארפענט י
 ״הייםע״ א אננעגוםען האט ױגיאן קערס

 םעדערײ־ ״סיװיק דער גענען רעזאלוציע
 אינטער־ דער פון דלעגאטען די ;טאך׳ז

 קאנװעג׳טאן נעקסטער דער צו :עיטאנאל
 לײ־ אװ םערעריײטאן אמעריקען דעד פון

 האנט אויפ׳ן האבען א^זא, וועיען, באי
 דאי־ םארצולײגען yוציsרעזא זעלבע די

 םיאגע די בעטען דאן זיך װעט ;טען
 םיז קאלופס די אױף דיסקוטירען צו

״:ערעכטיגקײט״. דע־־
 אינטערעסידט פאפעגט דיזען

 א צוליב פעדערײ״טאן״ ״סױױק
 די צוױזזען םין זאך. א:דעד גא:ץ

 דער םון פרעס־באריכטעז די פין ״טויות
 םון צוזאםענקונפט יעירליבער י־עצטע״

 זיך האט פעדערײשאן״״ ויקי.כי׳ דעי
 ײעגען ;עדאנק א איױטנעוױקעלט יטסיט

 װאס לאיאליטעט, טערקוױדדיגער דער
עי ײקאנ  האבעז איבײטער־םיהרער אפע

.,4אי לא א — ארנאגיזאציעס זײעי־ע צו  ־
ריהרענד... און ״טעהן טעט,

 גאפ־ סעפועל פון יאהדען די אין
 צו נעװען נעװעהנט פיר זײנען פערט

 א םון צײטוננש־נײעס די אין געפינען
 םעדע־ ״סמויק דער פון צוזאמענקונפט

 פרעזי־ דער גאמפערס, עד, אז רײ׳טאן׳/
 םעדערײ׳טאז אםערגקען דער פון דעגט

 פון וױיס־פרעזידענט איז ־,,לײב^ אװ
 ניט האט עס פעדעריײטאך. ״סױויח דער

 םעדע־ אמעריקעז די זײן. אזױ נעמוזט
 ארגאניזאציע, ס4אי לײבאר, אװ רי״צאן

 ״סיװיס דער אן אנגעיטלאסען ניס איז
 פעדעריײטאן״ ״סיװיק די פעדערײיטאן״*.

 אר־ פין צוזאפעניצטעל קײן ניס איז
 םעדערײיטאד׳ ״סױויק די גאגיזאציעט.

 פרעזידענט דער אז ״רול׳/ קײן ניט האט
ײ אװ םעדעדימזאז אסעדיקעץ דע־ פיז  לי
 װײס־פרעזידענט. איהר זײן פוז “נאי

 םיטגליד א געװען אבער איז גאפפעדם
 די און פעדערײ׳טאן׳/ ״סױויק דער אין

 געגע־ איהש האט םעדערײיטאך ״שױױח
אנעדקענוננ. אפיציעלע נעז

ט א'ז אנדעריט אניסל  איצ* דעם מי
 אפ^ייקען דער םון פרעזידענט טעעז

לײבאר. אװ פעדערײ׳טאז
 גאטפערס׳עש םארנעהפט גרין װיליאם

 ארבײטער־באװעגוננ, דער אין פאא״ז
ם װי נום אזױ  געזעליטאםטליכען איג׳

 אלע םארצױטטעלען לאנד, פיז אעבען
 בענק־ אלע שטרעבונגעז, אלע האםנוננען,

 ארבײטער. אםעריהאנער די פון יטאםטען
לם איז גרין װיליאם  אלע פיז ״טסראש אי

 פונקט לאנד פון כחות נעזעל״טאפטליכע
 וױרקט ער און נעװען; איז גאםפערס וױ

ש װי שכײנער. זעלבען אויפ׳ן  נאפפעי
 דורוח נאפפערש׳עש אויב געװירקט. האט

 א גע׳טאפען האט פיהדעױעאםט לאנגע
 גדין איז — גאםפערסיזם — ע טעאױ

 איצט זובט װאש ״נאפפערשיסט׳/ א
 םיהרער• אין פאדב אײגעיער זײז מיט

ט אין יטאפט  יטפיאך־ אײגענעם זײן פי
 אויש־ נשםה־טאן און האר״ד און כלאננ

 דעדםרי־ און באלעבען צו און צוברײטען
ײ אױב ״נאםםערסיזם׳־. דעם יטען  באטי

 אזעל־ אין ארבײטער־םיהרער פון ;ינונג
 םעדע־ ״שױויק די װי נעזעלשאםטמן. יט

ם פונקט א איז רײיטאך  ״נאמפער״ אינ׳
- ט אך1 דעם. נעגען - - נריז איז , י

 •לאץ גאםפערס׳עש גרין ניט פארנעהפט
 איז ;פעדערײשאך ״סיװיק דער אין
 םע״ ״סיװיק דער אין מיסנליד קײן ;יט

ן ; דערײ^אן ן ו  וױליאם א
 װײס־פרעזידענט אלס ניט םיגורירט :רין
םעדערײשאך. ״סױױס דער פ;ן

 היײ דער םון פיעס־באריכטען די
 ״סי־ דער םון צוזאפענקונפט יאהדיגער

 אז נעמעלדעט, האבען “פעדערײשאז װיק
 גאכד דאיטען פארנעהפט װאלל םעטהױ

 דעי איז װאלל פעטהױ פלאץ. פערס׳עש
 םיל־דיסקומיײ םון׳דער װײס־פרעזידענט

 ער, און געזעלשאםט, בירגערליכער טער
 אר* דעם אהין ברעגנט ׳נריז װיליאם גיט

 םארשידע־ איבער בײטער־שטאנדפונקט
פראנען. גע

? םארװאס
 איז םראנע דיזער אויף ענטסער דער

היטכל. מוסר אינטערעסאנטער אן
ײ זײן צו לאיאל איז גרין וױליאם  אי

 םאינערס־ דער צו ארכאגיזאציע, נענער
 ^געחאדעװעט, זיך האט ער װאו ױניאז,

 דערהוײ זיך האט ער װעלכער דורך און
 איז לאנד־פאפולאריטעט צו םריהער בען

 םאי־ די װעלט־פאפולאריטעט. צו איצט
 אין באטײליגונג גענען איז נערס־ױגיאן

 קאנװענ־ » פעדערײשאן״. ״טיװיק דער
 װאירסערס מאין ױגײטער די םון שאן
 פעפבעד א אז באשלאסען, אםאל האט

 זײן ניט טאר םאינערם־ױניאן דער פון
 םערעריי־ ״סיװיס דער אין פיטגליד קײן

 ױניאן זײן צו לאיאל גרין איז ;׳טאן״
ט ױגיאן זײן פון באשלום א װעט און  ני

 טראנ־ זיך קען ער כאט״ט איבערטרעטען,
 אלגע־ דער פון איגטערעסען די אז םען,

 פארלאנגען ארבײטער־באזוענוגג םײנעד
 ״סי־ דער אין באטײליגוננ א אים פון יא

 זײן םון איז גאפפערס םעדערײשאן״. וױק
 אינטער־ פיגאר־פאכער די ארנאניזאציע,

ט ני׳^טאנאל  נע־ צו נעװארען פאי־באטען ני
 םעדערײשאך/ ״סיװיק דער צו הערעז

 ;װארט־זאגער א דארט געװען ער איז
 ארגאניזא־ זײן פון אי? װאלל פעטדױו

ט ױני״אן, םאטא־אינגרײװערם די ציע,  ני
 סע־ ״סװויק דער אין זײן צו םארבאטעז

 ;טעטיג דארטען ער איז דערײשאז׳/
 דאש ארנאניזאציע זײן האט גרינ׳ען

 םרז באשלוש דעם ער היט פארבאטען,
 זיכע- װאלט גרין ארגאניזאציע. זײן

 -־סון באשלוש דעם ״פארהוקען״ געהענט
ם/ א םיט ױניאן זײן  אינ־ רי אז ״קלעי

 פעדערײ־ אםעריהעז דער פון טערעשען
 םיז דאש םאדעיעז לײבאר אװ יטאן

 םאי־ די אז זיין, קען עם און ;איהם
 ער נעװען. פוחל איהם װאלטען נערס
 איז באשלוש א ניט. אבער דאש טוט

אריטעט די םעג באיטלוש. א  דענ־ פאי
 די אבער ;שלעכט האנדלען פאלש, קען

 האט ארגאניזאציע זײן םון מאיאריטעט
 אויסגעםאלגט עס פוז ׳טלאשעז,בא אזוי

 םון בײשפיל א דא וױיזט גרין װערען.
 לא- דא איז דיםציפלין איז דיםציפילין.
 װא־ דא איז לאיאליטעט אין יאליטעט.
 פאר הינרײסונג א גלויבעז, ריפקײט,

 זעלבשט־אפ־ צו גרײטקײט הײליגקייט,
עס. באזיצט גרין םעד.

גרין. נאר ניט און
 אין כאראהטער־יטטריך א איז דאש

ארבײטער־באװענוגנ. אמעריחאגער דער
אײגע־ דער צו לאיאל כל קודם זײן

אין נעבאט א איז ארנאניזאציע גער
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 יייז ימי^ז־י׳ונעז. אמעריקאנןר דעם
 געכאט, דיזען איכער םרעט עס װער

 אסערײ דעס אין אדײן ניט דך פאסט
 װאיט גאספערם םרײד־ױניאניזם. קאנער

 שיגאד- די װען געהאגדעלט, אזוי אויך
 בא- אזא געהאט װאלם ױגיאן םאכער

 אויך ױניאן. סאינערם די וױ ׳שלוט
 געהאנדעלט. אזױ װאלט װאלל מעטהױ

 ארבײטער-פיהרע- אםעריסאנער יעדער
 שױן, איז עס געהאגדעלט. אזוי װאלט

 מיט בײשייל אזא געװען אײגענטליך,
 די םון אױך גראד — מיטשעל דזשאן

 האט ױגיאן מאינערס די ווען םאינערס.
 ״סײ דער געגעז באשלוס א אננעגוםען

 סיטשעל שוין איז פעדערײ׳&אך, װיס
 סאײ דער אין באאמטער קײן געװען ניט

 כמעט געװעז שוין איז ער ;ױגיאן נערש
 ארכײטעײ אפיציעלער דער סון אדויס

 ״קא־ א געװען דאז איז ער ;באװעגונג
 אר־ נעזעלשאפטליכער פון םישיאנער^

 םיטגלידער־ אננעהאלטען אבער בײם,
 ײען ױניאז. םאינערס דער אין שאפט

 אננענומען דזאט ױניאן מאינערס די
 געווען אידזם םאר איז באש^וס, איהר

 בא־ דעם פאלגען אדער — םראגע א
 ״שי־ דעד פון צוריהציהעז זין און שלוס

 םארלי־ דערמיט און פעדערײשאן״ וױק
 גע־ דאן האט ער װאס שטעלע, די רען

 ;לעבען א געפאכט דעיפון און האם
 אין באשי^וס דעם סאלגען גיט אדער

 אבע״ שטעלע, זײן בײ בלײבעז אזוי
 װערען ״ױניאךביכעל/ זײן פאדלידען

 ױניאז• פאינערש דער פון מעםבער אויש
 שוין האט יעבען פערזענליכען זײן איז

ע קײן דאן ״ױגיאךביכעל״ דאש  ניט רא̂י
 האט ױניאךמיטגלידערשאפט ;גע״טפילט

 נעבעז. געקענט נארניט דאן שוין איהם
 יױ אויסגעקליבעץ אבער זץ־ האט ער

 אװעח איז און ניאךפיטגלידערשאסט
!“םעדעדײשאן ״סיװיק דער פון

 :<־ האט ױניאז דעי צו לאיאליטעט
האמפא־ט פעדזענליכער ניט — דגט

I d

געזעלשאפטליכע :יט
איצס אויך איז אזוי

•I
צולינ פען דארח w

ברעכען :ערקענונג H על:
ארגאניז אײנעגער דער

וױריאש

• % •געזעליטאפט־

 אנערקענוננ. געזעלשאפטליכע קײז נרין
 צו אוישגעחליבען בעסער זיך האט ער

 אין סאלראט דיסציפלינירטעד א זיין
 םרײער א אײדער ױניאן, םאיגערש דער

 פעדערײשאן״. ^סיװיק דער אין געגעראל
 אויפמי׳גרק־ געצויגען געװיש װאלט ער

ד נאגצעז פון זאםקײט א: ט׳ן י  בא* מי
 ״סי־ דער אין אשט גאמפערם׳עס :ײעז
ט וױל גרין אבער ;פעדערײשאז״ װיק  ני
 גאגצעז פון אױםםערקזאמהײט הײן

 אוים׳ז הריגען עש דאח» ער אױב לאנד,
 ױ־ םון באשלוש א ברעכען םיז היטבון
 ױגיאז דין םון באשלוס א ברעכען ניאן.

 םזטער־ זײז טאן בריק א געםײנט װאלט
 אנטװיקעלט האט װעלכע ארגאגיזאציע,

 זײן אגגעשטיכיט און םעהיגקײטען זייגע
 םין נעזאנג דעם מיט איבײטער־הארץ

עי  נט־ דאס אוץ ;ארבײםער־באווענונג ד
 איז ארבײטער־באוועגוננ דעד פיז זא:ג
 הײליגע*־ א קירך-;עזא:נ, א גדיג׳ען םאד
• ו •ליד

 פארם יטעהגער א אין לאיאליטעט
 צװישען פון ארױםנעטראגען זיך האט

 םיז פרעס־באריכטעז די אין שורות די
 םוץ צוזאמענק^גפט הײ־יאחריגער דער
 אײ־ אן — םעדערײשאן׳״״ ^סיװיס דער

 ױניאן־לאיא־ אםעריהאגי״טע גענארטיגע
 םיז וועיעז גע״טעצט דארח דאש ליטעט.

יטטאנדפונקט. יעדען

ליטע אין נאס
(יעליעמז)

װהילער ז. פון

 מיט איננער װערעז װילט איהר אױב
 י^הר, הונרערט דריי צװיי, אזעלכע
 ב^ם־ קײז צופאהרען נלויז איהר דארםט

 זײ דעם לעבעןיאין װעט איהר און םןון
יאהר־הונדערט. בעצענטען

 םאםא־ גאנץ איז אח נאםטאן אין
 *W דרעה א איצם םען האם טעוזעטם

 יאהר־ דרײ נאנצע אויף װײזער חנם טאן
 די און עםאט דער צוריס. הוגדערט
ט־ איבער איצט לעבען ׳שםערט עססיי  די.
מן ווען ע«אכע, ער1יע יםון “םענטס  נ

m ט8נעכא האט n sro און אויסורםים 
 סאר־ זײ ה«ט מען או׳ן :*ם־לעםטערער

םארנרענט. ארער בא^טראפם ע«ארט,
ד דער םון עם זיך אט5 גענוםען נ  ני

■ נאמבע. בא
 ראדי־ יארקער נױ א ביםבא, אנםאני

j א נעהאלםען האט קאל, n n בראה־ אין 
 לאנדש־ ליטוויעע זײנע םאר מאם., ם*ז,
 אין נעהאלנמן ער הןןם רעדע די צ״ט.
ה ליטװישער דער י ח י מ * עי  קײנןר ײ

 זיײ און ביםבא אויםער ניט, *ארשכמהט
יאנדסלײס. נע

ען ויר ץ9* ײאלט ל ,w מבלינ  עטי
סצטט געשטאנען װאלט אםעריהע אח—
ט זיכער און אינשטיטוציעס. איהרע מי < w % % . י־ , .
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 ארוים־ ליטװינען אר6 « אבער דארסען
 האט כימבא «ז נויא׳לד, # םיט קומען

 ם»רט׳שע«עט רעדע ליםװישער זייז אין
 םארט׳שע־ שייר . עולם סל רבונו דעם

 איהם אויף נעזאנט האט ער — פעט?
אזעצכעס! און אזוינם

 נאטעאל• ׳טוין דאד קען אזוי, אויב
 םען האט רוהינ; נאײבעז ניט סםװא

 אזוינס װאם אויסנעםינעז, גענומען זיך
 רגונו אלטען דעם אויח נעזאנט ער האט

 האט בימבא װאם אט און עלום. סל
:נעזאנט

 סלויםטערש נענויט האבען ״םענ׳שען
 און יאהר, &ויזענם צװײ לעצטע די םאר
 קריםטלי• אונטער נעעװיצט האבען םיר
ר  יאהי. טױזענט צװײ םאר ומרעאסם מ
ד די ? דערםון םיר האבעז װאם און  ח

 םון סאנםראל דעם אונטער איז נירוננ
 סלעריהאלען די א#ס,8בי׳ די נלחים, די

אונז, זײ סאאיטאאיםטען. און  אז זאנעז'
ם  עם ער« איז וואו נאט. א דא איז ן
“«אך. אזא ניטא איז

 אין אז זיו, דאכם םיר גאר. דאס
ט מוין סען האם באםטאן  נע־ אײנםאל ני

 און וח)רטער .שםראשגע״ אזעלכע הערט
ײן פונחןסמװענען ק קאטאםטראפע איזי

V * !v ׳ ו

 האט קײנער װי״ל םאמעקוםען. גיט
 איצט נעטאכט. ניט צימעם קיין דערפין
 הא־ ליטװינעז פאטריאט׳׳שע די »ז אבעד,

 די ׳טויז האט נװאיד, א נעמאכט בען
 נעמױט ׳טטאדט־רענירוננ בראסטאנער

 אל־ דעם ״פראטעקטעך צו טאן עפעם
 א נעפונעז טען ראט נאט. מעכטינען

 דרײ באלד אלט ׳שייז איז װאם נעזעץ,
 ארעם־ האט מען און יאהר, הונדערט

 «1אוי גאט־לעסטערוננ םאר בימבא׳! םירט
נעזעץ. סאר׳טיםעלטען םונ׳ם םמך דעם

 ניט נאר איז אנסלאנער רעם םאר
 א־ז נעזאגט, בימנא זזאמ װאו, הלאר,
 אםע־ אין צי ליםע אין נאט, קײן ניטא
 איז אז נעםײנט, האט ער אויג ריסע.
 םען װעט נאט יויין ניטא איז ליטע

 סאטיםיע א שײזען םריהער מוזען אם׳פר
 נימא טאתע איז אפ־טר — אויםנעםינען

 דאך איז עם װארים נאט. הײז רארטען
 אין %ז םײנמן, זאל ער אז מענאיך, ניט

 װײ־ אט נאט. סײן ניטא איז אמעריסע
דא... יא איז עם אז אל«, דאד םיר סעז

 םאסאטשר אין םרעחליך איז דערװײל
 דעם אוי^ אויג אן האלט *אלים זעטם.

 דער־ נאר ניט און ,נאגדלעסטערער״,
 נאר רײדעז, אלײן איהם נימ םעז לאזט
 ניט םען ערלויבט םרײנט זיינע אפילו

האלםןן. םיטינג קײז
 די tv וױיט, אזוי t'w׳ האלם עס

 טא:. דעם םארשעלטאן ארתונננדהינמר
 זײ נפיוארען. נעבויראן איו ניםגא ווען

 און כלאטין v f» םאיתראמן זייגען
אמיםצותרימן. אזרי וױ נימ, ווייטע)
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 ארגאני מעקסיקאנער דער פה גװס 8
כאןןעגונכ ארבײםער דרטער

®ייאדע־״עיא) אין קאנװענ׳יאן אינמערנע״אנאל דער אװף געחפלמען רעדע (ןן

?ייבאר) אװ פעד. רעקסיקאדשע- דער םון (םארטועטער הובערטאן ראכערטא םון

:דעלעגאטען
 נע- װערט מיר פאר װירקליך איז עס

 ביײ צו מעקסיקא םון אזש קוםען צו װען
^1װא(  1בי איך קאנװענשאן. אוייער ג

 הײנט ק^גװענשאן אײער צו *:געהוםען
 באזונדערס בין איך און פריה דער אין

 וכוח, דעם אין םאראינטערעסירט געװען
 אויך און אײר צװישעז אן געהט װאס

 פעקסי־ דער םון נרוס דעם אײך ברײנגען
 דער באװעגוע, ױניאז טרײד קאנישער.

 לייבאר, אװ פעדערײשאן םעהסיקאנישער
 אנדער״ םון םיטגלידערשאםט א האט װאס

 מעקסײ גאו״ץ ארבײטער, כײליאן האלבען
 מענשעזדהײסט מיריאז 14 בלויז האט קא
 בא־ דער םון םראצענט 10 איבער אז ׳עס

ױניאנס. צו באיאנגען שעלקערונג
 באװעגונג ארבײטער די נאטירליך,

 צו עהנליך םיל זעהר איז םעקסײזא, אין
 װהתאס־. אין באתעגונג ארבײטעי דער

 מיטגלידער רי םון פראצענם 80 איבער
 םון םױערים. זײנען ױניאנס טרײד די אין

 75 ביז 60 םון זיינעז פראצענט 80 דיזע
 (אינאלפאבע־ בעזגראמאטנע פראצענט

 די סון פיאצענט 20 איבעריגע רי ׳טען)
 זײנען ױניאנש, טרײד די אין כיטגלירער

 אזוי אויך און איבײטער איגדוסטריעלע
 אינםע־ דער זײ זײנען רושלאנד אין װי

 קלאש־ הולטורעלסטער און ליגענטסטער
 פיאצענמ 20 די אט צװישען ארבײטער.

 פרא״ 20 זײנען ארבײטער ע5אינדוסטריע
אוגאי*פאבעטעז. צענט

 נאך איז פעדערײשאן דער אויסער
 ארבײטער־ אײזעננאחן די םאראן אויך

 ארבײטער, אײזענבאהן די זײ, און ױגיאנס
 שטא־ םאראײניגטע די אין ׳דא װי אזוי
 װעלט, נאנצער דער אין װי אזוי און טען

 אריסטאלרא־ די םאר זיך באטראכטען
 איך באװעגוננ. ארבײטער דעי םון טעז
 װאס בראדערהור. די זיגעז אין האב

 אנדערע פארשידעגע די אנבאלאננט
ארבײטער, אי^זענבאהן די פון ?רעפטס

אױ־ פעדערײשאן. דער
 אין צי ניט איך װײס

 טויזענם 50 אדער 40 דא זייגען מ^סילא
ארגאניזירט. ניט זײנען װאס ארבײטער

באװע־ ארבײטער מעכסיקאנעד די
 בא־ באװאוסטע הלאשעז ׳רײ:ע א א*ז טנג

 א הריגען ניט סען ױניאן קײן װעגונג.
 פרינ־ ן’אויפ שטעהמ זי סײדען טשארטער,

 הלא־ און באװאוסטזײן ivdksp פון ציפ
 ארבײטער מעקםיקאנער די קאטח. סעז

 םרא־ די סאציאליזירען םאר איז באװעגוגג
 פיטלען. דיסטריבוציאנש און דוקציאנש

 נים נאך דאש האביעז טיר :אטירליך,
 מיר אבער לעבעז, איז דורכנעםיהרט

 דעם. צו ביסלעכװײז קוטען און *צטרעבען
אן איז דערװײל  זעהר באוועגונג אונזעל :

 אפגעהאלטען איצט ביז האבען מיר ױננ.
 הא* מיר קאנװענשאנס, יעהרליכע זעחש

 און זייגעז פאליטישע געװיסע געהאט בען
 מיר װאס דעם, דאנק א געװען איז דאש

 מעתסי• די פארטײ, פאליטישע א האבעז
 די האט װעלכע פארטײ, לײבאר קאנער
 פע־ םעסשיסאגער רי װי פראגראם זעלבע

לײבאר. אװ דערײשאן
געזעץ, א געװען איז מעקסיקא אין

 שולדיג געװען איז ארבײטער אן װען אז
גע־ איהם בײ ער איז געלד, הבית בעל א

 צו זײ באיאנגען
יױניא:ס די סער

 צױ צײטונגען די האבען זײט אײן פון
 װעל״ םאסען, די פון אםעטיט דעם רײצט

 מען זעהן, געװען בעלן א װאלטען כע
 א אויוי םארברענען ביםבא׳ן כאטש זאל

 סכשםות. אמאליגע רי װי שײטערהויפען,
 און װאקסט זײט צװײטער דער םון און

 םרײנם. בימבא׳ס םוז צאל די זיך מעהרט
 אמת אן אויף שױן האט פאאיש די און

 מאםאטשױ אז שרעסען, זיך אנגעהױבעז
 םר| װערען באלאגערט ניט זאל זעטש

 װי שטראמען, טעלכע ראדיקאלען, מחגות
לאנד. עסען אלע םון הײשעריקען^
 א.אי־ עס װעט אױם, װײזט דערםאר,

 אנ־ די םיהרען “^פראסעסױטאר דישער
 עם בראקטאן. אין ביםבא׳ן געגען קלאגע

 צו טענה׳ן זאל איד א אז הײסען זאל
הײםט, װאם ליטװאס, ׳דו״ :ביםבא׳ן

 אלײן םיר ? גאט סיין ניטא איז עס אז
 װאו געגעבען. אײך איהם דאך האבן
?״ אהינגעטאז איהם איהר האט

 דעם אויוי דאריבער עם מען װארט
 וחנט בימבא אויב טרײעל. םון טאג

 אין אז געםײנט, חאט ער »ז טענה׳ן
 דעי האט דאן גאט, קײן ניטא איז ליטע

 ױריםדיסצי* סײן געריכט כראקטאנער
 םארטײדיגען צו םחויב זײנען מיר גיט.
 די אבער, אויב אםעריקע,״ איז גאר גאט
 גע״ האט ביםבא זייז, ניט זאל שעה

 אכןעריסע, איז אונז, בײ ״דא אז מײנם
 וועלט. עק איז דאן—גאט <ןײן ניטא איז
 פאר װײנמ נעזעץ אלמע דאס איז דאן

 *ז זעחן, םזזען םיר װעלען ד*ן איחם.
 « עיעם אננעחגמז זא< קאמדעס דער
m פרישע און נײע טוץ v m ב*שײ צו 

m 4 של רבוט חום j& wי

 לעבען. גאנצען אויפ׳ן םאר׳משכלט װען
 אײביגער אן געװען איהם בײ איז ער

 םאר״ געטארט ניט איוזם האט ער קנעכט.
 געשטאר״ איז ארכײטער דער אז און לאזעז

 באצאח״ נעמוזט קינדער זײנע חאכען ׳בען
 אנט״ זיך האט ארום, אזוי חוב. דעם לען

 און ערגער םיעל שקלאםערײ, א װיקעלט
 סאוט. דער אין אײך ביי װי שוידערליכער

 מעקסיקא אין זייגען רעװאלוציעס אײניגע
 פון איז םאלק דאס אבער םארגעיזו^ען.

 אט געװארען, אפנענארט פאליטישענס די
 אפגע״ װערט םאלק דאס װי אזוי פונקט
 םאר־ די אין פאליטישענש די םון נארט

 פא״ די װי גיך אזוי שטאטען. אײניגטע
 און זאטעל אין ארײן זײנען ליטישעגס
 פארראטען זײ האבען #טאכט רי נעקראגען

 pc יאדזרען און יאהרען גאך םאלל. יאש
 די האכען פארגיסונג, בלוט און פארראט

 אויםגע־ ענדליך ארבײטער פעקסיקאנער
 אז ארומגעזעהן, זיך אויגען, זייערע עםענט

 צו פאל םון יאהר, צו יאהר םון װערען זײ
 האבען ױי און אפגענארט פעזזר אלץ פאל,

 אין און פארטיי, אײגעגע זײער געגריגדעט
 אפגעהאל״ זײנען װאס װאהלעז, לעצטע די

 די האבען םאראיאהרען, געװארען טען
 אױסגעקליבען ארבײטער םעקסיקאנישע

 דער און פרעזידענט, פאר קאנדידאט זײער
 אויף איז פרעזידענט ארבײטער ערשטער

 אויסגע־ קאנטינענט אפעריקאנעם דעם
 ברודער און זיגפאן חבר געװארען. ?ליבען
 װען אנװעזענד, געװען זײנען װאל פעטױ

 פעקסיקא םון פרעזידענט ארבײטער דער
 טעק״ דער געװארען. אײנגעשװארען איז

 סאציאליסט א איז פרעזידענט שיקאנער
 כאציאליסטישער דער םון סעסבער א

 יױ טרײר א פון פעטבער א און םארטײ
 דער״ נאר איז פארםײ לײבאר די ניאן.
 ניט נאר האט קרעפטען, אין ארים וױיל
 אריוי באשטיפען צו װעמען פענשען גענוג

 יעדעס פעססיקא. אין םאסטענס הויכע
י ווען פאל  זי״ עלעקשאן, אן בײ זײנען פי
 טראכטען און נעכט גאנצענע אפ םיר צעז
 בא־ צו װעפען פח, דעם זיך ברעכען און

פאסטענס. רי אויף שטימעז
 קאנסטי״ א פעקסילא איז האבעז םיר
 נעװארען געשריבען איז װעלכע טוציע,

 סאר םריהער, יאהר א פיט ,1916 אין
 די עס איז רעװאלוציע. רושישער דער

 װען איז װאס קאנסטיטוציע ראדיקאלסטע
 װאלטען םיר געװארען. םארםאסם איז ניט
 סאצײ אײנםיהרען געקאנט פע?סיקא אין

 װאלטען׳ פיר װען שטונדעז, 24 אין אליזם
 אינטעליגענםע נענוג געד»אט ערשטעגס,

 צװײ״ װעז, און עפ רורכצוםיהרען קרעםטעז
 װאלט רעגירונג אפעריהאגער די סעגס,

 קאנםטיטד אונזער געשטערט. גיט אוגז
 באװארענם זי װאש נאר ניט איז ציע,
 וױידזש, פיניפום א פיט ארבײטער דעם
 אז :געזאגט בםירױט װערט איר איז נאר

 א צו בארעכטיגט זײנעז ארבײטער די
 אויסגעאר־ די םון פראפיטען די פון טײל

 בא־ װערט עס װי לויט פראדולטען, בײטע
 דער אין באארד. געװיסער א בײ שטיפט

 װאס םוגהט, הײן ניטא איז ריאנשטיטוציע
אז :זאנען צו ארבײטער די ניט ערלויבט

אד •ראדויןטען די סון פראצעגט 90  באי
ט עס טוען םיר אויב די, צו גען  דעו״ ד
 פיר װאס דעם, צולינ גאר עס איו #י1זװ

 א אין איצט ױינען מיר ױגל גאר זיינען
 ארבייטעך די איבערנױ, פון פעריארע

 ט*״ צו עס אזוי װי גיט וױיסען אעײן
 האנען אפעגהערציג. גאנץ עס זאגען טיר
 װא- א ערקיערט דעמױיל דאריבעד מיר

 אין אמאניזירען מיר און פעגשטיישטאגד
ארנייטעו, n בילדען
 -גע ז״גען סטײטפענטס םאלשע סך א
או װערען און געװארען פאכט  איצט נ
 באזוד טעקסיקא, װעגען געמאכט אױך
 סטײט״ םאישע דאזיגע די קוםען דערס

 ראדיקא־ זאגעגאנטע אונזערע םון מענטס
*?v קאמוגיסטישען דעם פון און םרײנד 

 מיח מיט באזונדערס, װאיױןער״ ״דעילי
 דעלע״ לינקע 107 די צו רעסיעחט גאנצען
 איך װאלט קאנװענשאן, דער םון גאטען

 תורת םאר נעוזמען צו ניט געבעטען זײ
 װאירקער״ ״דעילי םון װערטער די אפת

 װײטער אז חאוי, איר פעקסיתא. װעגען
 פעק״ װעגען ״מ. ״ד. פון נײעס די װעט
 אמת׳דיגער. און םינקטליכער זיק סיקא

 קא״ אונזערע ׳גוט מיינען זײ אז מעגליך,
 אונז שיקען זײ נאר םרײגד, מוניסטישע

 איבער- און מאסקװע פון אגיטאטארען צו
 װעלכע פעגשן װעלט. גאגצער דער םון אל,

 װי פאיקס, יוארל װעגען אלצדינג װײסען
 האי וױפיל און געװען, איז נארד זײן לאננ

 גרױע וױןיל און געהאט, האט כארד די
 געווען. בארד דעל אין זײנען עס האר

 שפאגישע די אויסער זיי, וױיסען אלצדיגג
 די װאס לײדען, די ׳צרות די און שפראך

 האט באװעגונג ארבײטער מעקסיקאנישע
 װאס שװעריגקײטעז די און דורכגעפאכט

פאר. איצט גאך שטעוזט איהר
 אוגוער פריהער, נעזאגט האב איך װי

 װאהר־ איז זי אבער ױנג, איז באװענונג
 בא־ ארבײטער לעבעדיגסטע די שיינליך
 װעלם־ אפעריהאנעם דעם אויף װעגונג

טײל.
 שנעלער װאקסט פיטגלידעדשאםט די

 איספראװען. זײ מיט זץ־ סאנען פיר ײי
 אויפגאבע גיױסע די איצט האבען םיר

 צו און באװעגונג די ריסציפלידרען צו
 דער םאר פיהרער פאסעגדע די געשינען

 באשטעחט םיהרערשאםט די באװעגונג.
 הא־ מיר מענשען. 10 ארום םון םאקטיש

 באאמטען. באצאהלטען אײן קײן ניט כען
 פרעי־ א םאר ערװעהלמ װערט אײנער אז

 דעם אן ער האלט יוניאן, א םון זידענט
 ער װערט פעהר און יאהר, אײן דזשאב

 אונז קופט דאריבער ערװעהלט. װידער ניט
 םראבלעפען סך א באנעגעגען צו אויס ניט

 ניט קאנסטיטוציע די האט. איהר װעלכע
 סטרײקען. צו רעכט ראס ארבײטער דעם

 געזעץ דורכ׳ן װערעץ םרויעז און קינדער
איגדוסטריע. דער אין באשיצט
׳פלאץ איה אריוי רערװײל שטעהן פיר

 לוײ צו ^אפארד־ען״ ניט קענען פיר װײל
 אײ״ םון אייניגע איוזר. װי אזוי שנעל פען
 געװען אנװעזענד זײנען םארשטעהער ערע
 זײ און קאנװענשאז לעצטער אונזער בײ

 איך לאנע. דער מיט באהאנט זין האבען
 אױך װעט דעלענאציע א אײערע אז האוי,

 קאנײענשאן אונזער כײ זייין אגוועזעגד
 םון נ^פען דעם אץ און יאהר, דעם

 און באװעגוגל ארבײטער מעקסיסאנער
 מעקסיסאנער דער םון נאפען דעם אין

 אונזער אײך איך גיב םארטײ לײבאר
 אײד לאד און באגריסוננען הארצליכסםע

 און פעקסיקא, אין אונז צו הומעז צו אײן
ט ברענגט יןופען, װעט איהר אז פליעז,  פי

 זײן זאלעז װאס הארדס, ױניאן אײערע
גוטשטעהענד. און אםגעצאהלט

שפעמנג אן ױפ ער אונפער א ם פון אויפזיכפ ד ע  ־
״ פ ע ס םי מ ר חן םי סו מונ ס־ אני ס א פו ״

 פון קאםיטעט לייבעל ״פר#וםאניס דער
 ל«ננ ניט איז װעלכער קאנםומירער״, רי

 דז׳פ. םונ*ו געװאדען ארנאניזירט צוריס
 אונטער האנטראל, םאגיםארי אװ נאארד

 םאםסאװיטש, הענרי םון אויםזיכט רער
 באאטטע. זײנע אויםנעװעהלט ׳טוין האט
 טעערליירי די מיננ, שאטא עדיםה םרוי

 איז אינדוםטריע םאר סאמיטעט רעם פון
 יארס נױ פון קלאב״ םיטי ״װיםענם רעם
 רא■8״ רעם םון ט׳אערלײדי די אויך איז

 קאנסר די םון קאםיטעט ל״בעל םאנים
 רע•8 די ת׳שעהםאן, ■ערםי םרױ .“םירער

 קאנםד יארפער ״נױ דעם םון זיחגנטין
סעקרעםערי). די איז ,“ליג םערם

 נעםט האםיטעט נײ־נענריגרעטער דער
עלמ אויםשסעלוננ, רער אין אנטײל  וו

 .ליענ חנר פוז נעװארען אראנז׳אירט איז
 .בעםער־וזאוטט־ דער ביי מאטהערם״ אװ

 נעעםענמ זיך חאם װאם אויםשטעלונג״
 דעם ביז אנחאלמען וועט און סען22 דעם
•ענסיל־ האטעל אין םעברואר, טעז27

. ווייניא.
 אוים׳שטעלוננ דאזינעױ דער אויף

 ^אםראסםםאסא■, אן געציינט וועויט
 אויפ• אין און נילדער אין צייגט װעלכער

 רעסארד דעם אוז נע׳פיכטע די שריםםען
 סאניםא־ אװ באארד .רזשאינם דער םון

ם־ באשטרעבע) זײן אח “רי.סאנםראל  ױי
׳ אוז םאניטארע די צובעםעחןן י מ י  ו

 |ורים6םעפ די אין בארינגתנען סײםם
 איכדד פלײחנר יארספר נױ דער «םו

j n e e 1אוי דארם מאכם סעז S3*

 א אלס ״פראםאניס״־לייבעל רעם קאנט
 םו; םאםע נרויםער רער םאר נאראנטיע

 סליידעי זייערע דאם םרויעךסױםערינם,
 בא־ סאנ־טארע אונטער נעמאבט װערעז

דיננוננען.
 ציינען צו באצװעקם אויםשטעלוננ רי
 דורך העגע[ זיי *זוי װי •ובליקום, דעם
 באאיינםלוםען ״•ראםאנים״־לייבעל דעם

 האנרלע! צו כלויז קליידער־פארפויםער רי
 װעלכע טאנוםעסטשורערס, יענע םיט

 םארבינ־ סאנטיאקטלי^ער ין4י שטעהען
 רי אפ היטען און ױניאן דער םיט דוגכ

 באדיננוננע; םענשקיכע און םאניטארע
 ,׳■ראםאנ־ם״־ליי־ רער שעפער. • ו אי•
 סעט־ צו אזוי װי ״ םיטע א אויך איז בע<
 אום־ די פון סאנסורענץ דער נענען םען

 אד־ די װאו סוועם־שעפער, םענשליכע
 אונ־ שםונדען לאננע ארבייטען כײטער

באריננוננען. אוםםאניםארע טער
 אוים־ דער בײ אינטערעם*נט זעהר
 נ»כט םיצציעלע די איז שטעלוננ

 אװזןנט יענעם אין םוטערס. נעזונטע םאר
 חעילט .•ובליס באװאוםטע רײדען ײש׳׳עז

 ה׳ונדמי־ נ/ל־טוער. אויו וױ ,“אםישזנלם
 וחד עסזאטינירם ומלען טוטערם נמר
i n א דעם פון ײ  אינסטי־ עהםםפנשאן .י

 וועם םוטער נעזונטעםםע רי און טוט*
100 v tvetpvs סר די •רייז. ראלאר 
מ מער. על ם וו ת  *וױיםען tan מווינעך ו

ײי, ר ם י ת iw ו tpva « •ם׳  .•ראסאני
 גוט־באקאנםען א פון •רעזענטירט סיײד,

.1רעניר»;ש־ב*»םםע

 8דא ייד. חאבען סיי
ער• רי ױי

P C  D n V iU w V
ע י צ ק « ר ע ר

 — אנדזש^נלעס- לאס גאלה לואיס
 *?יעמן זיגעי װעפ ?ןרע^אנדענץ יײער
 סיוד זעדעjin פון אינ^עיעס *יל גויסו ׳רדערען

 זיך ס׳ח^ר• װןפ װיסען, וױיען אלע גלידער.
 װעס■׳/ ״גאלדען די »ין ױויןן אוגזער אין
 געוױפ עס װעי איגזערע יעוער די יון

 דןרפען, יײר ג״ דאש חעיעז׳ w שרײען
win ויף װערי ׳■אסי*̂י «ון ברעגען די נײ* 

 פאר• «ו דרײװ «דגועיז»*יןאם »ן געספנפ
 מניפן. דרעססאנער און ?יאוק די ##פיקען

ס וײן, זינער סעכפ «יחר  אונזערע #רע ̂ד
?jim לןזפ *״ך װינ׳יען מיסמיידער

 »ײו נײ װאס *ו *ײ■ ®ין ׳װיסען
ײ/ :יזונדערס P* ייה »וי  אײזגי װען יי

לעבעדיגעי, און מע«יג געװןרען איז ױגיאן
 סיר — שאפ-טשערםאן יעװין׳ דזש•

 אוגזעד אין ®ז פארלאגג, iy״n אויס ®*לגען
 «*יסע די װערען געחערמ ״דארןי

 אײעד «לינען1פאדענע םיר און ״W* ®ין
 ^גגע«ריבען. עס חאט איחר װי ^זוי ברױועל,
 ®ז עדות, אן זײן אליין *יחר װע« יויגםער

 סון ®*יביע ״די װער• גײטונג ױנזער אין
̂לק״ אוגטערדריק*. ניט ס

 — .2 לאקאל ברײען, אב.
 צוױיטע אײער אויך ביקוסען
רט זעיבען «ון איז צוױימע  ̂ס

yzw, און סןפױו זעי*מז אויש׳ן גע^רינען 
 פון גיפ *סת מיו עם דרוקבא-. אויך איז
 חאט אבער״עס •וןעזיע׳ געחויבענע ג#ר די
 אוייגעינײנען לײנ® ס׳איז װאס ׳סעי*ח די

p חוס^ריסטי׳יען » זיו יוין חא« ײרן y t. 
 װערען.. ®ײע^ענפליכ• װע« אײערס ליר א״ן
 פ■• יין ע«עס ס»נען ני# זיך װעמ עס אויב

גוםער. קועמדיגען אין ח«י®,
 אײד פוען מיר — .0 לאקאל פאלץ׳ א•

̂ט׳ט יירליג, סןזל ד?ס גט איחר כ ̂ר ̂ז  גיט ;ן
 רינ״ גיעם ױיך עס איז אגב גײעס. קײן
 װיױ םיר ווייט װי טרײבט איחר װי ׳פיג
 װי »זוי ױניפן ?ײן ®,נ זיו שיחרט ׳סען

 ער״ װערט i*w א ׳ווען עס. *ילדער® איחר
 ווט־געסט *,ww מניאן *נ$ן א «לס קלערם

 זפל עס אוילו װען ®פי. דעם *ן ניט סען
 »ון ױניאן׳ דער סיט ®לענ® ®זוי זײן *וין

 MW \tf *ארגעסען װעלען זיך זאל זי
 ײעדען װעי״כע ארבײטזןד, די דאר ׳זײנען

 און ®»י׳ דעם ®ון ירונטערגענוסען
 חיטזןן זײ ®אײגעסען. גי׳®® אודאי עס קאבעז
 די »ל.1 אין w§ דעם גוט ;אנץ עוין
̂ך ̂ר פלזא, איז, ז  װילט איחר װי אזוי נים ג
 װעם וולל» די גיט, ג«ר נאר חןןבען. עס

 בריװעל *״ער װען װערען חרוב נים חלילח
ר איז עס װײס װי געײוק®. זײן װעט  ̂נ

 קײנעס׳ס Sib קײן אין סיר װילען מעגליך,
 אײנס אוגטלרדייקען. ניט מיינונג עחרליכע

 און גוט ®ודאי םײנם איחר ,,זיכעי איז
 נ^םירליד, ױניפן. דעי חעלוען װילם איחר
 אײער ;עדרוקם זעחן צו אויך םיעט איחר

̂ל עולח. קײן גי׳»ס אויך ג^סען.  אײד עס ז
 א״ג־ דער ניעש זײט איחר באלומען. װאויל
ל״ן. דער אין ציגער

 אײן דפ איז הקיגע דער אין — ב...
 בא־ און *רעמד, ג^ץ קלינגם ײפס ®טעל׳

 װילד גאנץ אויבגעקוםען עס ײפלט זונדערס
 א עס םען נעחםט װי לעזער• אונזערע אר8

 ארײן איחם זעצט מען און ם^ערםאן
 וױיסען, לעזער אוגזערע V חויז םויםען אין
ם «זעלכעס אז ̂ך, ̂ח  נים דאגקען, *ו גן>ם נן

 אזעלכעס םען זפל ײפס נו און יאסירט׳
 •ײעקנעסעז »ס»ל קעו סעך אויסםראכמעןןו

 איתם און פמזערםאן א לײן ויקעט פון
 ״דזע״ל״, אין טעג ^ר1 » אויף ארײנזעוען

̂בער  חװז, מויםען אין איחם ארײנזעצען ן
ר סײמן ? װארום  דע- ®ז דעס/ ®וליב ̂נ

 כ*״ איחם םיט ?*נעז ^רם יפל® שיײבער
 דעס *וליב עס זיך לויגט ׳נםועס. א יען

 נײן, ? ט׳טערםפן ®א• א סוסחזען ®ו «זוי
 סיר מ^רען ®ײטוגג אוגזער אין

 ײעם איחר אויב דערל$זען. גיט אנזרױת
 סקיווע דער ®ין «םלל די ערלויבען אונז

 ױגגערםאן ״דער *ז אזוי, איבערצוםפכען,
ל חויז״ םויטען אין  *lyv קײן ?ײן ני״ ̂ז

 װעלען ױנגערמאן, א גלפט נ׳*ר מ^ערסאן,
^ידדוקען. איז עס ווען עס םיר

איע«עגטליכען8 מיר -- ן..5 לאקאל נ. ה.
בארעכםיגם געוױס זײם איחר בריןי. אײער

 מיר פבער םײ:וגג# אײגענער אײער
 ®ייד״ םי® אײגעםיסען נים אופן מ<ום נען
oy דז׳מנער״^נטראקט^ר דער ®ז אםת, איז 

 9 *יז עגטוויקעל®׳ ויד חפ® ײפס סיסטעם׳
 ®ינ״ קלאוק דעד ®ון קערטער אויט׳ן נגח

 דענ״ *ו ®אל® זעחד ןכלר ®יז עס דוסטריע,
 ןרגאניזידען װע» ױגיןן די זוען »ו קען,

דק, גױ ארום ®ון *א»קעס קלאז? די  ײעם ̂י
oy ך  n •ון ל«גע די מאכען ערגער ̂ג

 9 איז ם9י ית.9י גײ אין קלאוקמפכער
 9 װילט׳ אײיי אויב ®ון #לער90® גץ9ג

^ר קייןנ עי  םען ווען י»ר• חגי י1»וי קוק ר
 ־י1רגיוגי|9 איז געמעריג װי קאנען י9ג ל9י

 נזעז יק,9י גױ ®רום ■ער yw n®:fp די רען
 »ונ• ®מוגדען, ױגיזן ארנײטען ר®9י ל9?

 גײ די ל*ען9יו געה5מודינגו ן9מני םער
 אויפגעמער® ׳יוחןר1ס»גו«מ קלוווק רקער9י

 ״מ*״ קלײג* די יין «קעס9^ עמגען *ו
 יליד#|יס די ?9 ״ ג * גרודער םײנ® לפך.

 ל»ען9וי םײדל»ד, ®סעריקווגער די #•ילו
»יו iro די I םעחוי ®וורדימן וועלען גי•

S די 09וו oדי פון עמיטים tgptwr 
««t ימיײד קליינע ױן ־חדיצי די® tfm



_10_________________
 ױ *װעיעקײמעז גי־עסמע די ױניןן דער

 מעג ג זז. כר. ארבײמעי יעגע ארג*ניוירען
 זײן ran ז$ל עס װען דאס זינער, ;י*גץ וײן

 װעמ דז׳ו#בערס די *יr 9» זײגע, חעשרת די
̂ייען **•קעס יענע װען ז״ן, בעסעו נאך  ז

 דזשאבערס די .וואלשנען ווערען, יר®1ארג*ני
 זײז׳ ק*ן עש »ון געװאיס*, גופ גאנץ דןס

 *י״ ױניאן די הע^ען גןר װאיטען ו״ &ז
 6 װאל* װאס *#■קעס. יעגע ג*גיזירען
 מאנופעקששו־ אוק‘?' א י»ילו אין ׳ד?׳»»בןיר

 זײ עז װיישען׳ זײ װען ;?®אן, נימ רעי
 נײן׳ גי*שען? * נאך דעיבײ סאכען ווןלען

 עזcדאר שאוקעס יןאנטרי די נ ח. ברודעד
לען זײ *ז װעיען, ארגאניזירפ סוזען א.ין  ̂ז
 גױ אין שעוער די פיפ קאנקורירען ניפ

 *רן יפעוער וןלאולן די אין ד$רפ, װען יןר?.
 ױניאי װערען געאיבייפ װעם קאנטלי, דער

 װעט ביודינגונגען, ױני*ן ױג»זיר ׳יסינדעז,
 אין ארב״מסלאזיגקײם די ?לענער װעיען
י$רק. נױ ®ון סאוקע® ק^יק

«3000000»I
i אױסשליסלױ קויפט

א י נ ם מ  םהעע מ

טחעע לילי װהײט

ג?ײ8כ9<וד3 אג,8י ס nm פריי ae ,אר .1926 פעברו

 חיעס• און ודיסט פילאדעלפיא
 צו דך נרײטען טאכער

גענעראל־סטרייס א
)1 ז״■ 11® (*•*וס

<ײבאר• אװ םעדעוײ׳צאן אטעריקאן
 אײנמסײ איז פ«ר?«םיזנג דער אױף

 רעזאלוציע, * געװארען אננענוסען מיג
 באאמםע די צו םויםאכט די געבענדיג

 באילע״ די כדט סעטיען צו ױניאן דער םון
 אױב אוםן, םוידייכען א אױף באטים

 נוײ אויב סטוײק, א רזפען און מעגליך,
טיג.

 האט םארזאמילוגג נרויסעי דער נאך
 נאװאוםםער א ארײננערי׳טט זיך

 גע־ חאט און סטויח, האריס דז״&ארד::,
 םאר־ צונױםצוברענגען סארזוך א סאכט

 םארמםע• און ױניאן דער םון ׳עטעהער
 קאנ* א צו מאנוםעקטמורערס די םון הער

 אײנגע־ האבעז צדדים בײדע סערענץ.
 בײםאג מאנםאנ און קומען, צו יטטימט

 אין קאנםערענץ אזא םאמעהומען איז
 סטויח, האריס דז^אדזש םון קאורט־רום

 ױניאן די האי. סיטי םי^אדעלפיא אין
 קאםיםע א םון םארטראטען געװען איז
 א^ס ה^תוױט סאריס געג. מיט דרײ, םון

 סאנוםעקםמד די ױניאן. דער םאר ל$ויער
 םון םארטאטען נעװען אױך זײנען רערס

 יאיער. זײער און דרײ םון קאסיטע א
 גע״ געםאכם איז קאנםערענץ ד.ער אױף

 ?א״ א אײנןװ^טעילען םארזוך א װארען
 און װײסט דער אין אגריםענם ^עקםיװ

 איז דעױױי{ אבער אינדוםםריע. דרעס
 םרײטאג דעם נעװארעץ. נארניט נאך
 קאג־ צוױימע א םארסומעז דארט װעט

 װידער װעט פראגע די וראו םערענץ,
װערען. אויםנענוםען אסא?

ט זעלכער דער אין  די אן געחט צ״
 אילע טאנען צו ארבײט דער סיט ױדאן

 גענעראל א צו םארכערײטונגען נױטיגע
 אילע צו אפעלירט ױגיאן רי סטרײק.

 פיילאדעלםיא םון װײסטטאכער און דרעס
 װעט מניאן די װאך דער אויף זײן צו

 צו מעגליה איז װאס אילץ טאן געוױם
 בעסטען דעם אויןי סכסוך דעם סעטיען

יױ דער פון מיטגלידער די זאילען אוםן.

w וײער םארטזעצען ניאן 'p v o v t -וא 
״ ילען•  ניט״^תאניזירםע די צו רעדען ז

ױ ױי און טרײד םון ארבײטער  באאײנפי
מניאן. דער אין זיך אנצױעיליסען סען

 יאזט רײזבערג װײס-*רעדדענט װי
 איאיג־ שױ\ ױניאן די האט װיסען, אוגז
 און קאסיטע, סטרײק גענעראי א טעט

 אנדערע איע געמאכם אויך װערען עס
סםרײת. א םאר םארבערײטונגען

ר ע כ א ס ט ר ױ ק ם
jib ארסמעךקואם ,23 לאזאי!

מיטינג א
פאר גערופע! װערט מאכער סהוירט אילע םון

שםאנ ש סען4 דעם אװשנם, דאנער נארט
פינקטליך• 7.30

םלאו־) טער5( סטריט, טע14 איסט 231 בילדינג, ױניאן אץ
ײד וױכטיגע  סין םאיכט די איז עס און װערעז אױםגענוסען װעאען םראגען סי

םראגען. רי אין נעםען אײגטײיל סיטינג־און דייזען צו קומעז צו כדטגלידער אצע

טעערפאן. קענםק^ מ.
ד עסז. ר א א 23 לאסאר כ

מענעדז׳שער. פינקאװםקי, ל,

 קײנמאל װעט איהר
 םיגארעט א גוט וױ וױםען

וועט אװזר במ ךן קען
קעמעל א האבען

 פרעהליד וױ און טאג דער גליקליך וױ זײו טעג
פער־• רױנוננ־פױעד אנדער קײן אודענד, דער

 תעטעל. וױ לעבען פון פריד די ניט גרעםערט
 אױםערװעהלמעסטע די ענטהאלטען קעטעלם

 זײ װעלפג דער אין װאקסען װאם מאבאהען
 לאזעו און געשמא^ אײער קיינטאל דערעסען

 ניט וױדער־טעם, כדגארעטישען א איבער נימ
 איו זײ. םטוקט איהר וױםיעל אכםענדיג
 אײ־י נוטע יעדע אריינגעוױסעלט אמ העמעלס

 אין נעװאונשען װען האט אידד וואס גענשאפט
 םיגארעט אײנצעען דיזען אין םינארעט. א

 םעדדנ־י און וױסענשאםמ גאנצע די־ אױץ נעחט
 ארגאניזאציע מאבאת גרעםטער דער פון הײט

טער- אױםערװעחלטעמזע די אמחגרװעלט.

 װאק־ װאס טאבאקען אטעריהאנער און קןשע
 די־ אפילו נדשוע. םארדכטעםטע די סען.

 םאר געטאכט פײנםטע די איז םײפער םעארעט
 געטאכטער אנדער תײן פראנקױיך. אץ זײ

 דער דינען זי' העמעלט וױ אזױ אוז טינארעט
 רדכע־ ערפאהרענע םוז אױסװאהל גרעםטער

װעלט. דער פון דערס
 קעמעל־הװאליט/ ניט באך וױיםט איהר אױב

 װעגען ניט צװײפעל קײן גאר די. ®רובירט
 ודלט איהר װאם פרייז דעם אכטעגדע גיט דע^

 אמת וד ודסען קײנמאל איהר װעט *המלעו,
 איהר ביץ דץ קען סיגארעם א װײך את נדלד
געטאכפס דינען װאם בעסטע די פרובירעו זועט

ט מ על א נעה ט ע I ק

}? ^

ס ט ע ר א ג י ם

ן ו ם ם ת ו א ל ן ו
 ברעט״ וױיער די ראס װיסען זײט

 בע״ און וועלװעם •רעסען צו צאך
 איצט ביז האמנז םיר וחאס צמויע,

 ליײ צוגעיעכטצ די םים נעמאכט
 האלץ אויף צוגעמלאגען אדער װעגד
 את• םון געװארען ערק^ערט זײנען

 אוס• םאר פעקטארי-דאקםאר זער
 םון נעריר רעד דען װזען, צו געזוגד

ער צואװזיריםטע רי  צויא״ רי און י
 קאנ• צר ברענגעז <ןאן האילץ רעטע

כאטם^אן.
 יעםענט נייעם אונזער נאר ױזט

 וועלכע צייװעגד, קויערנע די נ׳יט
 רי םון געװארען אגערהענט א-ז

 װא^פינג• אין עסם«ערםעז יעסטעג
װיײ סאניםארימע העכסט אאס טא;
ברעטלאך. ער

רי בײ באקוםען צו

ש אםעריסאן א  פל
װעס א.ן  פרעס־ וועל

רו א א כ אני י םפ א ה
יארק נײ עװענױ פינפםע 1י:3

•651*6650 אש^אנד טעלעפאן
 לײםעסם די אויך פארקויפקן נזיר
םים כטיש טרוקעגע סםיםערס. כטייל

*.איאנטיןג א
 ראשײס פינהינג אויך האבען נייר
םארקל®. אין בעסםע רי

ע ר ע ג ז אי ט ג ע רי פאחךוזלונג*
יאתד יעחנו שמארבעז ןwarn םויזצנחטי

״ “״״י״י3
סיה דאםאיז נראםאידקװאי־ קאנמארא יי •iio® M איו זיי סםאאס — זויגמר תרעז מדקייןיועעז סיליאנין dmoo w נין•
 ״ n of ניהםם |g ײך •אעם uiXvrv® א Djjrovo דעם oy נאתסס
נרי•. ly^yoritwi קיהיוע׳ דראניסםען. r<א א jyj«ya ניס ק^גסאהי

נדאיי ?ימד ?ײם

ק^מןר ריפ. tjmiy tv א ; 
jm כעםערעו 

ס. 30 «ױיז

כילד םים׳ן

<s

 אגרימלטור אידישע די
םאסײעטי הירש) (באראן

 אײס■ סים םארכתרס צוסונםםינע אמ חעלפם
v װי איו פארםער♦ װעגמז סינפםא t •6 איחר װמן שתעדלערס, םון צוחיםעו אייסMP© פארע אײער

 נאראס איהר אײד«ר ךע*אויםס אײגע נ-ס
vi אונז. םים

מרי^ליי. הוטם אדער שרײנם ■ריי אנסאייט א־ז טאט אח ואס אונואג
im בײ § שװ - *ג.־ן אױםער םעגייך M א«חר. 1 ניז — זונםאנ

Jewish cultural w arn , me. 
n i. !•&. •c. iw• rmk cm

ן לאקאל ױניאן, אפערײטארם קלאוק
!אױפיזערקזאם י װ. ג. ל. א.

דעבאטע א
:פראגע דער איבער

ױט?״ אדער באאמטע ױניאן םאר טערמינען ״קורצע
דיזען װערעז געהאאטען װעט

אר, פען28 זונםאנ, עכרו מנ אזײנער i פ ײ כ
סטריט וטע45 איסט 542 םענטער, רינג ארבײטער איז

 געגעז ױדיטש פ. און דאפיר רעדען װעט חבין ט.
םארז־צער. דער זיין װעט שעלי ם.

»נאא.1אינטערנע״ דער םון מיטגאירער אאע צו םריי א־־נטר־ט
2 לאר,אל קאטיטע עדױקײשאנאל

טשערםאן. רונין, ט.

!W D 15n ' 5P1S5P
!אױםטערקזאם ׳י. װ. ג. ל. א.
אטענדען צו אויפגעפאדערם זייט איהר

מיטינגען םעקשאז רעגזלערע ױ
םארטש וםען דעם ®ווענם, ט$נס$נ דיזען

 - טאון דאון
 - הארלעם
 - בראנקס

- בראנזוױל

:ל#קאלם מיטיננ םאלגענדע די אין
 םםריט. טע4 איסט 66 לײםעאום, םאנהעטען -

 םטריט. טע103 איםט 143 בילדינג ר. א.
עײ• וואשינגפמן 1681 רוםם, קל«ב 2 לאקאל

סטריט. םעקםאן 229 לײםעאום, לײבאר -
 *י איז*נע*אח[יט ז״ן סעסבער יעדעי װעמ םיםינג דיזען 8םי אנפאנג

 נויםיגע די אטענדעט חןןט זי סדער עי או באוױיז m אלם ביכעל זיין ססעםאען
 112םי»'» די אטענדען *ו פארפיך׳ען װעלען װאם די סיםינגען 1םע?«א) *אהל

1®י אפזיאו א נ*«#חלען םוזען בינלאך די טון טאענדז^ען בײם װעלען יפיעי• 1

לאהאל אונזער םון האמיטע עדױקיישאנאל די
גםיר* יצי לעקפףפור » ®̂נ

לאקאל- אונזער פון אפים אין ,uao בײםאג שבח דיזען
עווענױ לעקםינגטאן 67

, ל. ן « מ י י ה
װ קל*ופ ב*ארד ד««. «ענ. דזשענ. ^יעקמודען םאכער דרעפ י «ו איבעו ױני

יוניאו״ אונזער אין פראבלעמען ״די
גרו* בריךערלינען םי«

9 לאקאל באארד עקזעתוטיװ
טשערמאן. גאלדבערג, א. םענ«רז׳מר. זירלץ, א.

פרעסערס ורעס אוז סקוירט קלאוק,
:אויםמערקזאם ׳י. װ. ג. ד. א. ,35 לאקאל

אטעגדען צו אױםגעם^דעדט זײט איהר !פרעסערס ברידער

מיטינג טעמבער דזשענעראל א
װערען איגעהאאטען װעט װאס

ת, או/ פעו27 דעם שנ דו קנ ײט*נ אוהד i פ נ
םטריצ >טע א״טט 66 — ל״םעאום םאנהעטען א״ן

:פא^נס װי לױטעט, טאג־ארדנוננ דע״

באױכט מענעדזשער׳ס
 פאדערונגען אונזע־ע און קאמישאן גאװערנארם די

 רעפארט בײ־לאא־קאמיטע
כעסטען. און װאהל צום
 א*ן םאסען אין י־ומעז אוסבאדיגנט כדרזט איהר !פרעסערס ברידער

טינ: םעםבער דזשענעראל דעם כיאבעז ערםאא;. גרעסםען דעם פאד כי

׳גר.*ם נרודע• טיט
,35 לאקאל באאדד עקזעקוטױו

ף, י. א ק עי ט ר ע םעגעדזשער. גארעצקי, דז׳ם. ט־שערטא;. ג

ע ש י ט ק א ר ן פ ע ר ט ע ג פ נ י ק י י מ
 סעסו)דע;. נ״ע ל״נטעסטע די לויט סקעט׳סינג און גיייוינג

?װענט, *•ין און בייט?; לעס*נס אינוױוידועלע
כאדיננונגען. לײכטע לערנען. צו לײכט

דעזײגיגג פמ האלעדזש לידיגג
דירעקטאר. ראזענפעלד, י. פראפ.

0882 ברײעגם םעלעפאן, יארק נױ סטריפ, םע49 זועפט 20

ג רערענם נ י ״נ עז ו
װעכענטלץ• דאלאר 200 ביז 50 פון פערדינען ר,ענט איהר

בעריהםטער דער אץ קורם א נעהםט

ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ק ם
נארמענסס, םאר א״דים און יןאײדער קינדער און מיסעס םיייען, מענ׳ם, םון
 און דרײ§ינג גריידיננ׳ ■זגנתרנס׳ סאכעו צו לערנעז דעזײניננ פאר סיןוהל םיםשעל די

קלײדער. סענ׳ס און גארםענסס סאר ם»ר דרקםע̂ב פוםס, 1םיםע
יאהר. 50 איבער נענרינדעט

עררײגם האם םהול די
רעזוצטאטע!. בעסטע סיסטעםעז, נײע אידעען, ניחן

 נאלדינמ א פײנם סקול דעזײנענ םיטשער דער איז קורס א
װיידזשעם. נומע אוז מטעיע

 עס איז םרױעז, און מענער םאר פראםעסיאז גוטע א
vh אויסצולערנעץ. זיך צײכט זעהר

 אײנענעי אײער איז װעיעז נענעבעז װעט יעםאנס באזונדעיק
םארשםעהו. אלעם זאיט איהי איס שפ־־אר,  1א.׳ אםעייהא איז האספאניע םעש*או עיםםטע די זײנען םיר לײכטמ. זעחר זײנען זיד אויסלערנעו םארץ באדיננוננען די

!עםזנתע אלערלײ שנײרעז אוז םעשיאנס םארסויםעו םיר
סלאםען. אװענט און טאנ

פרײםאנ. אוו םיםװאזי סאנםאנ, ®ומננדקיאמז.
סהוהל. אונזער אין רעמאנסטרײשאז v י י ר מ

אינםארםאציע. םרײע םאר •ערזענלױ קוסם
ל ע ש ט י ג מ נ י נ י י ז ע ל ד ה ן ק ס

.5970 װיסקאנזין טעילעםאן יארק. גױ סטרימ, טע37 װעסט 15

ŝ.t2B2gaaa«3M*r* s3&3e.K3r!9rsu«E3̂S2«£a3xr»:«&:aiaMBaMBt*Wfcaa0sn«afii|.a£fe.iSufiu*Eaksa.t.-!£.» >j

ר א ר פ ע ײ ר א ע ט נ י ו ן ו א ש ײ ק ע ו ו
דער אין קופט הויז וױו לײה ־ I

לייקוואוד, עװע., םארעםט 303
חשױרזי. נױ

 םערא און םילװער רעבעקא
איינענטהיםער.---------קײםען

287.1 לײסוואור :טעלעפא(
i z t י it «י> l* s: fe m י T 5. ־״ • 5s3H&a® rrtr.•tar»;ss5t*»tז

 איםפרואװ־ אלע םיט הויז א
*מסאםפן־ הײםי׳פע א מענטם.

 ם«ורם, בעםטען םון עםעז, ;רע
 אוננארי׳*«ז א םון םארםערטינם

L- .מ צונ׳רננליכע תוכער ריי •1.
m

1iWj;‘*׳? pt;

קאמערם אװ באנק הארלעם
2i is יארס ניז סטריט סוטע9 סאר. עװעױו צוױיטע

j t & ,ט #ערארי תג חנזי ר י י ן מ ע טו
j t מ םאנקוםי^ עקס עי ״ ס ײא«יב יי ייײ ם נ א  ב

ײ װיים־יחמיחנגס חוכארד, וז. אנ ז םנ ױ א
n םיייפטל “״״•־•חמייי ?װ״ײ• *•
J1 ,ײס־ירצזימנט יאזארום nia-simT ״ װ

י נ א נ ם קעמיצר. םאאלא, דע ס ם ל ו א װ
ו לא ji *׳ארילא

if
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11 ז״ש n® וינלוס
טי:; אזא האט  ־nc י״ױן געזעהן :יט פי
 קלאוח איטע די האט עס יאיזרען. םיי״ע

 יאהר דעם אן דערמאנט דרעסכיאכער און
 דז״**;עדאל באריהפטער דער װען ,11(א7

געװארען. נערופען איז סטרייק
האנטאן, דזשויױס וױיס־פרעזירענט,

 דעם װעגען באריכם זאכליכען א אפ גיט
 ארגאניזאציאנס־לאם רעם םון רעזולטאט

 םארחאנדלונגעז די פון אױך און *ײן
 אילוססרי־ צו אום באלעבאטים. די מיט
 געברױכט םאקטען, מיט רײד זײנע רען
 אנא:דע,8פרא םח פעטאד נײעם א ער
 בילדעד. סטערעאפטישע איז דאס און
 דעש עױ צײ;ט בילדער רײהע א אין

 יױ אינטערנע׳שאנאל אוגזער שון װאװןש
 אינסטיטוציעס, װיכםיגע ysa פיט ניאן

 הױפט־אשײ די :װי באזיצט, זי װעלכע
 דעם ייאיןאלש, יארקער ;ױ די שון סעס

 דעש אינטערנע״טאנאל, דער סון אפיס
 אינםערנעשא־ די סיעגטער, העלט ױ;יאן

ה;יז. ױניטי רי און בא:ח נאל
 אז דאן, ערקי־ערט האנדאן בױדער

 אינ־ cs# אנגזדטטערט האם ױגיאן די
 האט װעלכער פערזאן, א װעסטיגײסאר

 ניט, שייכות קײן ױגיאן אונזער מיט
 ׳שעפעי 25 אונסערזוכט האט װעלכער

 אונטער זײ, ערקלעדט און באסטאז, אין
 רעגעיע אלס אפידיױויטס, געשװאױרענע

 װעיכע אירגעגד אהן ״סוועט־^עשער״
 עס באדיננונגעז. סאניטארע עלעמענטארע

 פגן בילדער געצײנט !־4באי טאקע װערען
 בילדעד די און עעפער דיזע פון אײניגע
 אלע אױוי אײגדרוק גװאלדיגען א מאכען

 פאד איז דאס וױיל ניט אגװעזענדע,
 אוגזערע עס דאך זײנען — נײעס א אונז

 אין ארבײטען װעיכע ארבייטער, אײגעגע
 איעםען בײ נאר יעכעי*, דיזע םון סאנכע

 װאס פראגע: די העגגט ליפען די אויױ
 װען לײדים, רײכע די זאגען עפעש װעלען

 ד^רוױ־ פרעסע דער דורך זיך ײעלען זײ
 עס סװעט-׳טעפער א פאר װאס אין סעז

 דרעםעם טײערע זײערע געמאכט ווערען
 זײנען ם^םינג דיזען בײ קלאוקס? און

 פראטינענטע פיאע געװען אנװעזענד
 נע־ זײנעז זײ און באסטאן םון םרייעז

 װעלכע בילדער, די םון ער^זיטערט װען
געזעהץ. האבען זײ

 כאראקטעריסםישע פאר » זײנען אט
 דעם םון שעפער די םון באשרײבונגען

:אינװעסטינײטאר
נע־ שאפ ״דיזער .2 נומער שאפ

 םון פלאר אויבערשטען אויפ׳ן זיר םינט
 וײגעז bjt.d די הויז. בארדינג אלםער א

 איז האל דער שםאלע. און הילצערנע
 אין שטעהען עמערס םײער 3 םינסטער.

 p'P אגגעפילט. םערטעל א בלױז האל
 הומט מען ניטא. זײנען עסקײפס םײער
 אפגע- איז װעלכער אשיס אז איז ארײז

 םון ;שאפ פון װענםעל א םיט םײלט
 צום ארײנגאננ דער איז אםיס דיזען

 געברויכט װערם םאיעלט דיזער מאילעם.
 דער ארבײטער. סרויען און םעגער די םון

 נאר ניט זיך םיהלט דארטען געשםאגק
 גאנצען דעם איבער אױך נאר אםיס, אין

 דער שמוציג. שרעחליך איז עס שאפ.
 א םיט באדעקט איז מימער עיעסהריק

 םון באשיצונג הײן באקס. הילצערנער
 פאר דינט טיר אײז רעדער. םאשין

 םענסטער די אױיסנעהץ. און ארײנגעהז
 װאסער, הײסע הײז םארםאכט. םעםט

פאפיר.״ טאילעט ארער האנדטוכער גײן
 צו ארײנגאננ ״דער .16 נוםער שאפ

 האב איך אלעי, אן דורך איז שאפ דיזען
 מיט אנגעװארםען שאפ דיזען געםיגען

 ניט פאסיר. און װארע שטיקלאר עםוץ,
 איז שטעהעז בארעלס שםוץ צוגעדעסםע
 צױ אנגעװארפעז איז םאילעם איז

 שםוציג. איז און פאפיר צײטונגם ריסענע
 מיט אויװען געז א שטעהט טאילעם לעבעז

 געפיגען עס וועלכען לעבען ברענעו/ אײן
 עס^ז ארבײטער די דישעס. שםוציגע זיד
 שיסעל װאש תלײנער א לאנטש. זײער דא

 די זײנעז װאסער קאלםע קראז אײן מיט
 זיך. װאשעז צו אויף מכשירים אײנציגע

 און םארמאכט סעסם זײנען םענסטער די
 סיגארעט און געז טיט םול איז לוםט די

 צוזאמענגעקערט איז װינקעל א אין רױך.
 זיך געםינם עס וועלכער צװישען שםוץ

 איבערנעבלי־ אראנדזשעס, םון שאלאכץ
ײז בעגע  ווא־ שטיקלאד מיט צוזאכמז שי

j n . אײנצײ דער טשעסט. מעדיצין קײז 
 איז עםסײ• םײער צום *רױסגאננ נער

ך  םענםטער םארשסעלטעז שםאלען * דוו
ברײם״ די אינכממנס 20

u אזױנזנ 25 rn trאא ייד נעםיגעז ־ 
ר דער מ ײ ר און מויםורעלער #ר מו ת ױ • 

באסטאן. נישער
וחד^ שע«מר דיזע םצן סערסמע די אין

m די םיז ארבײם די נעםאכם רען rn 
מ בערס, ל ת  םאר־ צו זיד אגםזאנען ו

ײ סיט ,זזאגרלי! ״ יתיאז♦ ד
 םאר אויך יעזם חאבמז ברודער

 װעל־ *נריכמנם, א) פון •ונ<אמו אײנימ
•w םה נתים מלי אײניגע

J וױנמן* u r n אונםעד- •רבײטער 
םאר- אנרימממם דמע יוים ימז.

ארביממר ^ ן%ך
\'םז*יפוו ■

 זיר םארםליכטעט דערםאר און ױניאן.
 ארבײטער דעם געכען צו dבאלעבא דער
ײט׳/ ״סטערי און װאך א דאיאר 40  ארנ
 האכמאן ברודער האבען. װעט ער װען —

 *ר גאן די םון ארבײטער איע צו רופט
 יױ דער אן זיך אנצושליסען שעפער יאן

אםענע אונז בײ זײגען טירען %ר ניאן,
אי*/זמןזז יזאר

 נ««ר #ז נארינטעט, האככאן נרודער
k מא־ ררעס רי מיט ק#נ£ערענצען ר״דזע 

 דער איז אסאטיאיישאן נופעהט׳שורעדם
 םאר״ א צו קומען צו נעלוננען יוניאן

 םון •ונקטעז הויפט די איבער שטעגתיס
 איכעריגע די םארערונגען. אונזערע
 װערען, געװאוגען געוױס ײעיעז פונקסעז

 אײ זיך װעיען מאנופעקטשורעדס די ווען
 ארגאגיזא* איצטיגער דער אז בעדצײנען,

 קאטאװעס. אױף ניט איז קאמפיין ציאנס
 נעפירט דארןי אבער קאםןי הויפט דעד

 מװען טיר רדטאבער. דעם געגען װערען
 אר־ צו ענערגיע גאנצע אונזער אנװעגדען
 אין ארבײטער אײגציגעז יעדען גאגיזירען

 װעלעז אינדוסטריע און.דדעס קלאוק דער
 מוזען זײ אז אײנזעהן, דזשאבערס די דאן

ױניאן. דער טיט םאדהאגדלען
 האבען אינדוסטריע הראוק דער אין

 האנ־ עש םאדערוגגען. נײע רױיז גיט טיר
 פוגקטען די דורכםיהרע װעגען זיך דעלם

 בײ אויך אבער אגריסענט, אלטן דעם םון
 דארםען האט,ײ הויפט רער װעט קלאוסס

דזשאבער. דעש נענען װערען געםיהרט
 אויך רײדען טיטינ; דיזעז אויף
 יױ דער םון לאיער דער ביראק דזשאזעף

 מאראביםא דזשאו און אידיש אין ניאז
 האבען ארבײטער םילע איטאליעניש. אין
 דיזען בײ ױניאן דער צו אנגעשיאסען זיך

מיטינג.
 אײנ־ װערט רעזאלוציע פאלגענדע

:אננענומען שטיכױג
 קלאוק דער םון ארנײטער די ״םיר,

 אץ באכטאז םיז אינדוסטריע דרעס און
 יזאטפײן א אן איצט םיהרען ארמענענד

 אײנ־ אום אינדוסטריע די ארגאגיזירען צו
 װײדזשעס, םין סטענדארד א צופיהרען
;ארבײטס־באדינגוגגעז און שטונדען

 אין אז אנבאטראכט, אין נעםענדיג
 זיך האט אינדוססריע דרעס איז הלאוה די

 מע־ װעמענס דזשאבער, דער ענטװיסעלט
 צױ א םאראורזאכען ביזנעס םון טאדעז

 בא־ אינדוסטריע, דער אין שפליטערוגג
 קלײנע מעהר און מעהד אלץ שאםענדיג

 שטאנד צו זײ ברענגען דערםיט אוז שאפס
 אר־ אונסאניטארישע ערמוטיגען און

 גע־ איז שטעלעז װעלכע בײםס־פלעצער,
 און ארבײטער די םון געזונד דעם סאהר.
און, םאברויכער דעם םון אויך

 רער אז אנבאסראכט, אין .נעמענריג
 בענעםיטי־ גרעסטער דער איז דזשאבער

 דער בײ און איגדוסטריע דער םון רער
 םאיאנט־ קײן ער טראגט צײט איצטיגער

 און ארבײטער די צו ניט ווארטליכקײט
 דעךי״ עס זײ םארברויכער, צום ניט אויר
 או; קלאוק רי מיר, אז :באשלאסען בער

 אומגע־ און באסטאז םון מײקערס דרעס
 מיםינג. מאס א בײ םארזאמעלט #געגד

 םעב־ טען18 דעם אײענד דאנערשטאנ
 אוידיטארױם, סיניה אין ,1926 רואר,

 םאר־ דעם־ םון האנדלונג די נוט הײסעז
 לײדיס אינטערנעשאנאל רער םון שטײער

 צוזאמען ױגיאן, װאירקערס גארמענט
 דער פון קאםיטע חאנםערענץ דער מיט

 סקוירט סלאוק די פון באארד דזשאינט
 באסטאץ, םון ױניאן מײקערס דרעס און
באשלאסען, אויך עס זײ און

 םאר* דעם אױטאריזירען טיר אז
 צױ אינטערנעשאנאל, דער םון שטעהער

 צו קאמיטע קאנםזןרענץ דער מיט זאמען
 קאנ־ אונםערשרײבען און פארהאנדלעז

 דער אין ארבײטער די פאר טראקםעז
 באסטאן םון אינדוסטירע דרעס איז קלאיק

 באשלא־ אויך עס זײ און אומנעגענד און
:סען

 אפצױ נויטיג דיז װעט עס אױב אז
 דעו^אינדוסטריע איז ארבי^ןו די שטעלען

 קאנ- סטענדאריזירטע אײנצופיהרען אום )
 בעםאלםעכטיגען ארבײט, םון דיציאנען

 אזא ארדעדעז צו הירמים, ױי מיר
סטאפעדזש.״

« • <
 ^וםים א*ן *רײן איצט הוםט מען ײעז

 נילייר, מען םילט באארד דדפןוינם דער םיז
ױים דער אין גקםינט«יר xso אז w וז w- 

 סאםײ ם<חמה. * ערב ארםײ אן םון טיר
 נאך צויױפען װײיע «יע הוםעז טעם

 און ארגאגייזזןרם די צו אינםטרויןציעם
ס. גיזגעס מ מנ ח׳ ײ  זעחז קענט איהר א

פעז קוםיז קאםיגמם ײיי  אים־ «ן מים י
w  o n םון געםי< » סים באריכםען 

מז זײ אז נזוחון, *  דעם *ו אטענדעט ח
o אין n ■ט תאב?ן און ׳שא אכ ר  אין מנ
anפיי 1ױניא ״ ת אזיי ד נ«וז אזױפיל י  י

מז אט ארבייםער, ני«ז מו כ  בײם זיי ״
 זיי«ר סאר ווארםען און סענסטעריל

 םיגתס <ז¥םיט* את«ניי««ױאנט די ־ אפיילײמאנם. אויםוװםאמז נזױזסם
ן זיפד א ם*ל עטאיכע ו  אױס «רבײס י
מן w «ווי וױ ■לעמר א  ®ול׳אטענדי- א ם

.דז׳שאנ״.
מ א מ אג ײ m מעטיגקיים םיגע  onvi 

מ ארמגימחױאנגד לאקאלס♦ ו

 האכטאן ברודער מיט צוזאמעץ לאמיטע
אונערמידליך. ארבײטען

‘דרעסטא און קיאוק טאסע גרויסע די
 איבערצײגט, איצט שױן זײנעז כער
 טע־ איבערגעבענע די אויןי קוקעגדיג ניט

 קאכױטע ארגאניזאציאנס די פון טיגקײט
 פעחיגע אויסעמעוועחגליכע די און

 ,,*ס האכמאז, ברודער פון פיהרערשאםט
 מוזען טעמבער אײנציגער יעדער אבעד

אגםיחרען העלםען און האנט א צולעגען

ס חנם אנ  גאר ױן קאםיײן. אמאניזאצי
 n צוױנגען צו געליגגען אוגז װעט דאן

ט און מאנופעקטשורערס  די אינערחויי
 ן א נאר *רנײט געכען דזשאבערס,

 נאכסוםעז װעלעז װעלכע שעפער אזויגע
 דעש און באדינגונגען סאניטארישע אלע

 ױגיאן סיז קאנדיציאנעז םון סטענדארד
שעפער.

סעקדעטאד. װײנער, װ^לף
ט אינ ש כאסטאן. מון כאארד דז

ם ײםסלאזעו פונ׳ שורמנס ארכ ד אינ נ »
 אין זײגען װאס קלאוקטאכער, אלע
 ניט זײגען װאס אומבאשעםטיגט, גאנצעז

 יערע זיך מוזען שאפ, קײן צו צוגעשריבעז
 אר־ פון אםיס אין רעדזשיםםרירעז װאך

 זײ כדי םאנד, אינשורענס בײטסלאזען
 אינ־ נאקוכיען צו בארעכםיגט זײן זאלען

 דזשון. סוםעגדען רעם כענעפיט שורענס
 װע״ װאס קלאוקמאכער, ארבײטסלאזע די

 וועלען פארשרײבען, זיך קוסען ניט לען
 אזעז>ארבײטשי צו בארעכטיגט זײן ניט

״ בענעפיט.
 אין זיך טען דארף רעדזשיסטרירען

אינשורענס־ ארבײטסלאזען םוץ אפיס

 דעם לויט ׳סט. טע18 װעסט 122 םאנר,
גוסח^: סאלגענדען

 יערען — 2 לאקאל םון םעטבערס
פאנםאג.

 יעדען — 9 לאקאל םון טעסמגרס
דינסטאנ.

 35 אין 10 לאסאלס די םון מעסבערס
טיטװאך. יעדען —

 יעדען — 43 לאקאל םון טעטבערס
דאנערשסאנ.
 איז 23 ,2 לאקאלס די םון טעסבערס

סרײטאג. יעדעז — 82

קלאוק
2 לאקאל םון מעמבערם

םארס
!אױםמעדקזאם

מיטינג מעמבער גענעראל ספעשעל א
װערען אפגעהאלטען װעט ל^קאל אוגזער פון

ת ױ, םען27 רעפ ׳שנ נ אוהד i פעברוא מ ײ נ
עװענױ טע3 און סטריט וםע ו האל, ודעבסטעד אץ

װערען םארהאנדעיט װעט עפ װאו

 בריוש לעצטען דעם צו שטעלונג ױניאנ׳ס דער װעגען
קאמישאן גאװערנארי׳ם דער פון

 די׳ילעצטע האלטען מעױן טעז8 ארן טען7 טען,6 דעם װעט קאםישאז די
 םאדע־ די װעגען דעסיזשאן איהר ארויסגעבעז װעט זי אײדער היריננס

 באשל*וסען צודיק יאחר 2 ארום טיט האבען סלאוקמאכער די װעלכע פאר חנגען
סטרײסען. צו

דע־ פון ׳טטעלונג דער װענען װארט אײער זאגט און ^אסען אין קומט
היריגנס. דיזע באצוג אין ױגיאן

גרוס, מיט
2 לאקאל באארד, עקזעקוטיװ

טשערטאן. סטענזאר, י.
םענעדזשער־כעקרעטער. באררבאוױטש, י.

 צו ױם־טוב אױה געלט געשיקט האבען װאם אלע
 לאטוױא, רוסלאנד, ליטע, פױלען, אין קרוכיס דיערע

 און ארגענטינא עסטרײה דײטשלאנד, פאלעסטינע,
ן ע אי ר ע ד נ ר א ע ד נ ע דע־■ דורך — ל

ינםערנעשאנאל
ק אנ ב

אין אױםגעצאהלט געקראגען האבען

דאלאדען אמעדיקאנער
ײנען געלדער »לע ױך ז ט א שטעל װארען צוגע גע

עדען צו ם י ע ײנ א

צײט אין אח פינקםליד שנעל,
 די זײנען אײראסעי אין בענק די םיט פארבינדוננען אוגזערע

 קאגטרא־ װערען זײ ראיעלסטע. די און זיכערםטע די בעםטע,
. קאפיטאל. ענגלישען פון לידם

 דװ־ד אחײם געלט שיקען איחר קענט באנק אײער דורך
 אמעריקאנער אץ ןראדיא או טעלעגרא^ •אסמ,

— •רײזען כיליגסםע די צו אריין, הױז אין כיז םיילען וועלם «לע
איז דאלארס

עקם«ענםעם. די אמז ק»סם עם װי םעחר ניט
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 »לע פון *רנייטער
 ם«ראײ• לענרער,

/ נינס ו י  ךי און •י
 וײן װעט װעצם
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או אםיציקלמר רנ ער ®ון א ס ד ד ײ ל ל. מ מ ע נ ר ע ס נ י ס א ענ ם אר ױניאן װארסערס ג
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דעם קאמישאן נאװערנאד׳ם פאר׳ן פארהעד
מאנטאג אמ זונטאנ שבת,

 אזײגער 2־ט־ט
פארהער דער

 טא טען6 דעם ׳שבת
^נ,  אגפאנגען זיך װעט בייי

אד שאר װעינ ס נא טה׳  סםעציעלער סטי
 איגדוסטריע קיאוק דער אין קאכיסיע,

 פאר־ װעט םארה^ר דער יאדק. גױ שון
 יארק נױ דער סון בילדינג דער אין חוניען

שאן, באר  טע44 װעסט 42 אסאסיאײ
 אנהויבען זיך װערען זיצונגען די סטריט.

 זונ־ װערען םארטגעזעצט װעלען און יצנת
טאנטאג. און טאנ

 די דארןי ארום חדשים פאר א אין
שײדוננ, איהר ארויסגעבען האטײטאן  ענט

ען געזאנט, בעסעד אדער  רע־ איהרע טאנ
 םא די םון כיאנכע װעגען י־אטענדאציעס,

 ארױסגע־ האט ױניאן די װאס דערונגען,
 אײדער .גאך באלעבאטיש רי צו ־טטעיט

 םו; נעװארען אפאינטעט איז קאטישאן די
 װיל האםישאן די און סטיטה, גאװערנאר

 םאראינ־ אלע די אויסהערען אטאל :אך
 פוגקטען די באצוג אין צדדים טערעסירטע

זיך. םאר האס קאמישאן די װאש
 אין געטעלדעט נעװען שוין איז עס װי

 קאמישאן די האט ״נערעכטיגקײט״, רער
 םאראינטערעסיר״ אלע די וױסען געלאזט

 םאר נײעם דעם אױף דאס צדדים, טע
װעט װער קאנען, מעז װעט יזער  װע־ ס׳
 םאדערונגען נײע אויך ארויסשטעלען י־ען,

 אויםגענומען װעם עס און פונקטען, אדער
ט נלײך קאמישאן דער פון װעיען  די םי

 םיז נאך זיך פאד האט זי װאס פונקטען
םריהער.

 געװארען אױםגענוםען איז פראנע די
ג דירעקסארס אװ באארד ביים נ טי  כי
שאינט בײש  אויך און כייטיננ, באאדר דז
ט די םון כיעטבער־כייטיגגען אױף שאינ  דז

 די אויף אומעטום, און לאקאלס. באארד
 נעװארען באישלאסען איז טיטנגען, איע
ט םונקטען נײע קײן זאל ױניאן די דאס  ני

 גע באשלאסען איז עס אדױששטעלען.
אן די דאס װארען, םאר־ דעם אויױ זאל ױני

 םאדערוננעז, אלע די אױף בא״עטעחן הער
 אין ארויסגעשטעלט האט ױניאן די װאס
 אע- דער אין סכסוך דער װען צײט דער

 םאר- און אננעהױבען, זיך האט דוסטריע
 יױ דער םון פאדערוננעז די אז לאננעז,

ווערען. נאבגעגעכען זאלעז ניאן
 זײן װעט איגטערנעשאנאל אונזער

 ירע־ דורך םארהער דעם אױף םאיטראטען
 טאריס געגאסע און זיגמאן םאריס זידענט

ױגיאן. דער סאר לאיעי דער הילקװיט,
״ן װעט כאארד דזשאינט דער  םאר- ז
און הײמאן לואיס ברודער דורך טראטען

 הויפט־באאד״ די פיש, דזשאזעוי ברודער
קעדוערשאפט. דער סון טע

ד דער פון פארטרעטער די חוץ »  אי
שאגאל  װע־ כאארד דזשאיגט און טעתמ

 אלע די םון םארטדעטער די ?ײן דארט לען
ם עכאטי  אינדוסטריע קלאוק דער אין כאי

לאיערס. וײערע און
 פאר׳ן אפען ?״ן וועלען דצוגגען די

 יױ דעד םון מיטגלידער די און ױבליקום,
ט ויך איגטערעסירען װאס ניאן,  די סי

 סאר• דעם בײ זײן קאגען װעיען םראגען,
חער.

 מיט קאנפעחוס אץ זיגמאן פרעזידענט
אסאסיאיישאן דזשאבערס דרעס

 א פארגעקוטעז איז בײטאג דינסטאנ
 און ױניאן דער צוױשען האגשעדעגץ

 אסס׳ן. ד^זאב^־ס דרעס יאדק נױ דער
 דורך םארטראטען געװען איז ױניאן די

 אינטער״ דער םאר זינמאן, פרעזידענט
 און ■ארטנאי דזשולױס און :עשאנאל,

 באארד דזש. םאר׳ן — זימערמאז ס.
 יױ דרעשמאכער און קלאוק־ דער םון

ניאז•
 װעלכע װעגען פוגהטען, הויפט די

 די אז זיינען, געהאגדעלט, זיך האט עס
 אר־ קײז שיקעז ניט זאלען דזשאבעהס

 זא־ זײ און שעפער גיט־ױניאן אין בײט
 בי־ די נאכזעהן ױגיאן דער לאזען לען

 שײ זײ װאו אויסצוגעפיגען כדי כער,
אויפצומאנען. ארבײט זײער קען

 דזשא• די האט זיגםאז פרעזידענט
 ווער־ שטרענגע אבער קורצע אין בערס
זײ װאס דעם, מיט אז ערקלערט, טער

 פילאדעלפיא אץ סטױיק גענעראל ערב
אינדוםטױע דרעם און וױיםט

װע־ שורות די ווען צײם, דעד אין
ה), נעשריבעך(מיטװאך רען  איןדערפרי

 גענעראל־סטרײס א םאר נאך עש האלט
 דרעס־אינדוסטריע און װײסט־ דעי אין
אדעלםיע.sשי אין

לעצ־ געמעלדעט שוין האבען טיר װי
 •ארײננעםישט זיך האט װאך, טע

 פראמינע:־ א סטוירן, האריס דזשאדזש
 פיז לעען עםענטליכען איז פערזאז טעד

 םאײ א געמאכט האט און פייאדעלםיע,
 די מיט ױניאן די צונויםצוברעגגען זוך

 םריד־ א םאר דרעס־מאנוםעסטשורערס
 קאנםערע:־ אײניגע סעטעלמעגט. ליכעז

 אײױ געװארען, אינעהאלטען זײנען צען
ת־ איז זיגמאז פרעזידענט װעלכע  אנו

 קאנםערענץ אזא נאך אוז געײען, זענד
װאה הײנט, טאקע םאר קומט ט  איז מי
 געשרי־ װערען שורות די װען ׳צײט דער
 זא־ גארניט דאריבער קענען מיר בעז.
 וױ זײז, וועט עס װאם באשטיםט געז
עט צי — םארענדיגען זיך װעט זאך די

םלייערם״ ״ברוקװאוד
 ארבייםער ברוקוואוד פון סםודענםוען

rn y1 דיזען פא^מעלונג » גיבען 
ײז ׳8:30 םאלמ, «ען6 י»אג
 טע14 און עװעגױ סהג2 שעםועל, :אר

״ י®.י *ייױ דרײ וילעןr זועלען ז *j
 8 דעפאי־טמזענ*׳ עדױקײשאגאל יער פין ןפים אין באקומען צו ניקעםם

16 aליימי 1אי ױן סאד̂י «ע

קריג. אדער שלום זײן װעט
 װעלען צײםוגג דער םון 7 זײט אויף

 קארעס־ ספעציעלע א געשיגען לעזער די
 ■רענאזויץ. ש. גענאסע סון פאנדענץ

 ווזד קארעספאנדענץ דאזיגער דער אין
 אײנצעל־ מעהר געםינען לעזער די לען

 דער אין לאגע דער באצונ אין הײטען
 םײ םון דרעס־איגדוסטריע און װײסט־

מאמענט. איצטיגען דעם אין לאדעלםיע

 ניט־ױניאןשע- אין אדבײט ארויס גיבען
 אגרי־ דעם געגען וײ פארברעכען «ער,

 דול- ניט עס קען ױניאן די אןן מענט,
דעו״

 בא־ נאכדעם האט קאנםערעגץ די
 2 איגװעסטיגייטארס, 4 אז שלאסען,

 אסאסײ דער פון 2 און ױגיאן דער םון
 .ביכער די אונטערזוכען זאלען אײשאן

 װאו אױסגעםיגעז און דזשאכערס די םון
)12 סי« י1אוי (#לוס

שעלעס לאס ה־ *נדז מו  ה
עו ײ אנ כ ר- ע אנ ד ם ױי  פ
פ ענ ם ױ אנ

ש״סקײיס ט. דײדז עי העכ ע ג

 יאס פון ױגיאן קלאוקמאכער אונזער
 ,52 י*אקאל קאליםאמיא, אנדזשעלעס,

 גע״ װאכען עטליכע לעצטע די זײט האט
 דער כדט אונטערחאנדיוגגען םיהרט
 אסאסיאײשאן, מאנופעקטשורעדס׳ קיאות

 טרײד, זיא אגרידעגט דעם כאני^ען צו
 אינעברא־ געװען טײלוױיז איז װעי״כער

 אנרי־ דער דאס איז, רעזויטאט דער כען.
 םען24 דעם געװארען. באנײט איז מעגט

 געװאיען אונטערגעשריבען איז םעכרואר
 די און ױניאן דעי צוױשען אניימענט אן

צײט. יאהר צוױי םאר אסס׳ן מאנופעקטשורערס
 פארכעסערטע א איז אגריכיענט רער

 איז װאס אגריטענט דעם םון לאייע
 יאחר אין געווארעז אנגענוטמן דאדם
 יאד אין געװארען כאנײט איז און 1919
 איצט ער איז ■וגקטעז אײגינע אין .1923

 הויינדזאך די געװארען. אױסגעכעסערט
 גע״ זײנעז וױידדש״סק״לס די װאס אי?,

 א געבעז װעט װאס געװארען, העכערט
 א מאכען צו ארבײטער די געלעגענחײט

לעבען. בעסער
 ױניאן דעד םרן הטדברים דאש די

 דיקאנפערענ־ אױוי קאגםערענץ״קאסיטע.
 נע־ זײנען מאנוםעקטשויער די םיט צען

 ברו־ און •לאםיןין אבדהם כרודער װעז,
 םון טשעדכיאן דעד נאלד, לואיס דער

.52 לאקאל

א איז דרעםסאכמר און קלאוק כאסטאז
סטריק גענעראל

 זײנעז װאס אונטעדהאגדלוגגעז, די
 די צוױשען באשטאן איז םארגעקומען

 בא־ די און ױניאן דער םון םארשטעחער
 קײנע געבראכט ניט האבען לעבאטים,

 געדוען איז ױניאן די און רעזולטאטען,
 סטיײח גענעיאל א רופען צו נעצװאוננען

דרעסמאכער. און קלאוק־ די םון
זײ־ םאכען בײדע אין אנרימענטס די

 צײט זעלבער דעד אין אױסגענאגנען נען
 געװאדען !ערופען איז סםרײס דעד און
 אויסצו־ און א;רימעגטס די באנייען צו

 די אין םארכעסערוננעז אײנינע קעםפען
 קלאוק־ די בײ שיי ארבײטס־באדיננונגעז

דרעסמאכער. די בײ סײ מאכער,
געװא־ דערסלערט איז סטרײס דער

 ־25 דעם דאנערשםאנ, םאראכטאגען רען
 םריה. דער אין אזײגער 8 םעברואד, טעז
םיהרער־ דעד אוגטער איז סטרײק דער

אוו שיקאגא׳רזשאינט א ט נ אד  דעם נ
ױדרעס דרײזו י שעפער אװ

הונדערמ. םינף פון ארגאניזזסניאנס־קאם^םע אן צונױף שםעלם

 דזש. דעם םון סע?חנטאר נײער דער
 דחנס־ און קלאוה שיקאגא דער םון באארד
דימױדםאז, י. ברודער ױניאן, מאכער

 םעלענראםע, א אין וױסעץ אונז לאזמ
 באשלא־ האט באארד דזשאינם דער דאם
wo ױ *ייוי דריײי א אנצזהויבען וױדער 

 ®אר שע*ער. דרעס געדארנאניזירמע
 געװא• אתאניזירט דארט איז *וחןין דעם
 פיני פון תאםיםע ארגאגיזיישאן אן רען

 Ti וחנט װאס םיםגלײ־ער, חתדערם
ארבײם* דער «ו נעהםעז באלד

 ,םעיד־ דער אין נעזאנט ווערם עס
jreru סאכױסע אתאגיזײשאז די דאם 

ם ת m נים אױך \ sm r\ גמדימיא! די

 רוםען װעט קאמיטע די שעיער. חלאוק
 װעט און שאי־םיטינגעז, pa דײחע א

םע א אנםיחרען  צוױשזנז אניסאציע במי
 שטארקען צו דרעסםאכער אח קלאױן די
 אײנצעל־ מעחר יוניאז. דער םה רײחען די

 כיר װעלען ארבײם וועגעףדער חײםען
בריוי. א אין שריגען ווארשײגליד

 צײמונג דער אין ארם צוױיםען א אױוי
 שײ םון קאחנסיאנדענץ א סיר דרוקען
 עס װי ביאלים. כג ברוחנר pa סאגא,
 ארויס־ ביאלים ברװ־ער חאם אױם, זצהם

 דצר אײדער קארעסיאנדעגץ זײן געשיקם
o וחנגען נאארד דזשאינט pa גאשלזט n 

 ער pa גצווארען, אננצגומן ייז דדיױז
באריכטען. געיזאנם גים חןם ותגען חאם

 דזשולױש וױיס־פיעדדעגט פון שאםט
האכפאן.
 נארא״ פאקטיש האט סטרײח דער
 דרעס־אינ• און ק^ולד :צע8ג די לידרט

 באלעבא־ די און באסטאז, םון דושטריע
 די אז אײגנעזעהן, באלד האבען טים

 דאר̂, םען איז טײװעל םאי׳ז איז שפיל
 סע״ א װענעז רײדען אנםאנגען גלײך

 הא• שבת און םדײטאנ שוין טעלמענט.
 זיד מאנוםעקטשורערס אײנצעלנע בען

 סעטעלסענט־האםיטע דער צו נעמעלדעט
ײ ערקלערט, און ז . ז צו גרײט זיײנעז א

)12 זײם r»:n (אלוס

פארצײכנים אינהאלט
סז. גומער ,גערעבנױגקיים״

O
̂ינבז ןפו מיכעג דער .2 זײט  נאאיד ךד־דו

םיש• דזש. - ̂ר אין זײט רע־ אןן קלאורך ד  דדעם̂־
ן׳ סערס - 8«׳. ױני̂י גא־ דזש י

 ױניןןן עקזאשינערס-באגראדערס רעצקי.
ראזענביאט. ל. — 82 י^קאי

 אדגאגיז״״יה דער פון גיר דער .4 זײט
 רױ מ.—ב^איד דזשאינש פ.ין ק^מיםע

 ױניאן עםברוידערי כאנאז חיר יז0 בין.
םריסטמאז. דזשארדזש — סס ליקאי

 (ערצעה״ לחבעיס׳דיגער זיין .r« זײט
אל־גוריה. — לונג)

עדיםאריעלס. .0 זײט ם  דדעםםײ״ און װײסם «ילאחוי*«יער .7 די
 גענעראל־ א סון ׳יװעי אויפ׳ן קערם

דער• •רענאוויטץ. ש• י. — סמדייק
ברײעז• אנ. — ג״נזם מאנם  קוילען• אין **םען און ייכם .8 זײט

 הערסאז דר. ־— סעםמיםענש סםדײק
 (יע־ מאםע אידי«ע געוונםע די סראנ<ן.

לצבעדיקער דער — ײעשאן(
 ל״בעי סאניםאײ יראסאגיס דער .9 זײט

 דעם אױס םאסהאוױטיש. העגרי דר.
ן מ  ױני«ן ליאזקמאכעי דער •ון ת

עגי־ ביאלים. מאריס — *יקאגא אין רעדאקאיע. און ®עים
אדװעדפנין״ און ^לוסען .11 און 10 ?יים

מזןנכזס
r .12 ו .1 זײש וון '!םעןזײמ


