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 נארד חשדנט יס
םעטיגקײם יזניאז וױרקזאסע 'וזעגען

מ עניי ײ i♦ ויי r u*
— שעיןןר. ױ ס*ז

H w m v n

״ ער*נעוען סיזאן דעם סוז ױניאן ךי ײ  יאגען: י
D? •־ני*ן ס־ן קמגםראי iym sy מרנ״מער ד♦ פאר

 ווערען 0ויסגד**ק1א מוז ■רונ#ער tseyi יוניסן ד• יװאס ש*« •עדען
י * *םװייניגסטעגם ז י ד*ן נוםע ו  געסעטעיפע ד <ן§«וחי*ען יימ1 ױ

?*נדישאגס. ױני*ן

o

It

 •.־עזיחננט לסט **••טס; י**ם*;
y *דרעס־־ט זיגםסן m  on;׳o נס*וד 

 ניי־ » *•;עג*:*) ■זאם ** סיטיננ.
 iViJiniyn*■ נעיױסע װעגען ריכם
 tvoipytp* 7*i*3*rn דעם סױוי

nyya מים מסנער,:  .Pin ױנ*סי אין ;
ט ה*ט ער  *ױ *ן3ס**םי on *:*"ד־

piy*p in  po n yo r סין o m יי־נ 
 סױי *נתװיזמז ה*ט ער דוססריק.

n  to ,opoe o n*. סיז *דטסטנד **;
 ס״ט נאך האם *ס װאס דורנדעם קוסען

 יוד8 נױסינע די *?סp*n 3*8* יאחרען
oeom n נעזונטען » כיס סוכיען וװ 

סוײן. dbjipi* m סין יס7ג
 uyn ** to אגגעוױזען, האט זיגםאן

 :ןװארענט סון ;*זסנם po 1013 נאן
 גיין די אסנאסיאנט po נ*ס*ן *ו

i*  oyn ,onyora ה*ם iy7p ,מועחן 
ו7נ*ס  חנס טון אנטװיתױנג די — י

c ira o rn ,ייז םיסט׳וס oyn 1919 po 
 nnvBiyp אונאפיציעלעז »ז ניי «ר

 ווז־ א״גמטירט זאר עס י*נ*ז8פ*מ*י
מי דורך סיסטןם, א חק עי  7yt עס וו

 • ארנייסער די *ו ײעיען נ*ראנטירם
מ ױ  חדג׳ן ארנייט װאנןן 7ny* «ו

 *ו איז פארטראג דעד אבןר י*חר.
ױינ נעײארען נארנים * o n נ*ט io b* 
inpor דערפון זוינםינמיים די; »a*7i 

tun נ־מ חאט טיהרןר׳שאסם רי וואם 
DPI.)וױיטזיכםמ זעהן ם3*?*3

 נאו האט, tynoyp :אותרנארם ד•
 דעד lie אוכםערזונונג םאל׳*םע:דיגע •

 טארגעטלא• וױדןר אינדוסםריע, ג*סוער
fw א־מםןרונגען, גױםיגע ךי אט« 

o א»נעטאסם וואיםען ויאס n ׳י״ כ׳יא״ 
 <*PfP סאםוניסםי׳טמ ד• אבער סרייד,

yp■ נאנריײ ;עסענם נים דאס האבען 
 on אזיף נע׳שאילט חאנען זײ סאן.

 yr'oo'jioyp די סיחד מסוניסטיטאן
 א אמיסנע*װאונ«ז חאבעז •אאיטי?,

 V))V( עד5?<או<זםא ז״ אויןי םסר״ק
 » איז ױניאז •mםיז איז װילעז זיתר

 חאג־ בעםערע אגשטאט געװאיעז. ת<
 די «ו נעזוארעז נענראכם א־ז דיטאנס

חו:נער. און דח?ות נױם, מיםנלי^־
^ד די  די סאריאזע! חאנען סי«ל

tnyo'oop, •אסנעחערס זיו האבען זי 
 יי ■ון »«סס, ?אםתיםםישקן סון׳ס

y r■*( ,סון ם׳שיוזים nn האםונ־סם•־ 
 DP'Tiy; זײ חאט וואט דיאםאסור, ׳אאר
 זײ׳ני אין pnw ?yoipyi זײנמ זײ אזן

חי<א. סאר יוגיאן
o וואריינ n ,ומלמז 1אי בודזאמט 

p פאםיניםט״טע ראט n n y j אי־ חאם 
 yo»n דאס אי« יוניאן, די נאוג^אזט

 :¥וואלדינ¥ר ;!יוארען נעםאכם יאחד
o n u r•. •אין אסילו חאט ױניאן ד 

nyopmyj •in יים* oPnoyyjB’w 
o n אין דאלאי טו־״ננם 700 יאחר 

 oonynya’y חאט ױניאן די חונות.
o n ,די תרידס ye«e ייס, טװערםסע* 
m זיך האס אח yaynw’y ױניאז *ו 

tio ארנייט דינסימ די pyoo ארב״ם.
o n סיזאן.tnyn ;yoy; oeny• 

ppnmv ,ypyar, אײ אינט׳מסױמ 
W כאגיזאןויאנס־ארכ״ם ’O o n  no 

in m  tymri. ארנאניןאזױאנס די yp־ 
»yon אײנ די ארנאגידחנן סומן ותס

piitfp o שעיער, יתיאן כיס n  ow איז
 סארנעסע־ זיך זאל pno דדעסםאכערט

m. אין M r i n r. סײנ״ ומרס װאס 
 ניט <'PV"2'M די jnyo םזןתעוםען,

 ױניאז די ני« אדבייס m זו נעחן
 •x$p ױגיאז t* גאראנסי, א האבען ותם

inyn דיסאנס  o<ny»y mjm• •י 
yooyo איז, נסראנטי *lyp'rw t’n איז 

*orw ימיאז m p סאר א you ױניאד 
די to IP3P{ אנםונג rvlyt oyn יײט,

טי; אר הױז װני מ נ א»ען• א

siyrm yp  ir ;v אין M iy*yt •o r‘
in. געחיס m

n* <טנמ nr, jr iv  *i #yn• 
inyn »»nyjM no ,oooypyino. די 

א; ״ מ in* נסמזמו oyn א • • n 
iw nypyn* |yar3 י B<3*3 ו «3r 

i*» יי ooypy; oyr op oyn דאס r 
OM* ?וס3 ioros iffio ,tpcoppwcr 

jypyn. ױניסו די P<• m• אוגס׳ןד
inyn • pdpso'w tn jyero ’.o pr«

o סאי n און װאתל i n  in  tyooya 
 inwya |io װאחר on סא' ױדאן,

in 11 די* ,in*?jo*o” מן « ip w 
,w yony : inyn os” iiy  iyr<o o n 

fm ,in •)•P  irm  ly jn jyo n yo 
o3yo” iw׳ o w r w  nyoyo די אין 

.iyoyr
HM די 3 mrpytpy ?o iy ;ym 

jyoip tyro o n  iy ; ovn א*ן o<« 
o lynvniyp on׳lyivopnoojyp y o 

»ו yivopiioojyp e*o ■*אג־אס, מ  י
im y  to innnnw” * o*yc *u* •n 

y'loonm. א*ן  • m  hr piy?p m 
onyorioo m די u r n r i די אי*ס 

oyn oyi hr im דיטותנדיגקייס n 
 ,inynyj iy;yotr«eo׳o אנזאי א׳ז

oyn ןיין א**ט ono oyi no iyi>p 
inyorpyny oyn lyoom 10*31* די
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3*i 03n*m t h• ip ** i n  ir iy j* 

iw i*0R3nn *i iw ,n מאנ׳ס n 
3*o*o n n  t**i e**P3y3 tyayn eo 

n |io .1*03*90n y iiy  *3*1011o r* 
0*1R oiyt o*1 ׳ **f |*3ynו 1*013*3 י
*1 io**pr yoRtpim׳ •*in■ *n ♦no

003*11 |R93*1 03n.
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0|« 903|* 70300*31*03*0 i n  |W, 
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i*eo*ooi*nio« יי*ר»  יוס־ דו*ס*ז3 *ו
910 10| *♦» 3*031011*1 n3|**0״*T1 

*3<y n סין m r* t *10 *ר3ודכס•*>*•* 
10 *0**19 *1 1*0*11* 0**910 033n־׳ 

9**0*1 *09 »»1 no 1*9090*70■ |1M 
13*00 ■10 1***1 *i n  1» 17*31 OBOO 

n y» , n  .33ii*n»9 iy*3i* i**io 
ooi*nייד *«יגס3 33י1ניל ׳׳ o n  i*io 

03n3*»*i3*o i*r*iyoo*n 8*3»i*r
l*o*i*oo*n o 1*9*03*3*3 ׳«07« n
 *1W >031 O3n3*M| 0*1 7*9|* 1׳13*0

o oi*iiiy««׳׳ i*3>**3i ן י  סון *iy* i*i י
*iy » , *3*3**o »o*ii *i ■30P*r 
no 1307. 0**31 ׳׳001*11

y

i*o ד*ר ,rwi ױניס• אוגמר ii •װס
PiyT* *1 pb tyr■** ארן i*30oem,

no ,my* t*»303 o סױן סיו n  tray 
onn t*3y* ion■ r t n m  *To אד־*

* jy. זיי*ר נד*מ*ן י n *« ri •*o m
 ty בסוױז*ז, oyn *רטסחתמ אתזער

m איז םיזאן וױנס*ר i  J>yn* ty* 
t*ir j*i*n oyn jn*3r ד*ר סין נסמן

p ימיטי w  •worn i n.!■■׳** *i*3y
ד מ מר די •י

שלאם שפאנישען

, , ,oyn עש1ע1זײ א סר׳נמןןרגעניטען טען 
■n o •jjn n r w y i iw  ,,,:lo irty עד 

 ®ןןר- ועלטעגעס דעס . # געחאגגען. דארםען
31*33 yn■ מיי• קלימע אויןי *דסניםען מען 

p האכעז חניוח קענען ז#לען *ילע ׳לען i
guraraggg קזגסס״דהןדק, ®ייגעש דעם

<

 כאוואונ• תיכערער םױזענדער •ווגןנעחמגע
 PM3M0 ?עלנוען-ארןזםווממזען ojn דעחןן

®p װערען נדדרזנדס די #נדיריור csMDyj 
p נ¥ר i כלעםלעך קלײגע p i מערקמזען 

p i # # ,phsko םיליןןנען ••p ,ײנ״ נדליזנען• 
pH yso אױמןרוחןחלמן
וועלט. חןר ipm ווטקסען

*

 די וועלכער אץ כאקם ע3ע3קארס* די
 #״געלד, קאסם געואקט װערען סװראדס

 דעם ®מנוחוולםע[ עסארק חעל®® זי ®כער
pH m d ip h  lysiH j ר •רמזקײם די*• 

#רױכערער#דעם
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מר דער מ מיינ סג o יוי n  m i tnrm ri _ _ 
 מ• סיז •• to oTiro מד7וז« too נזזזד־כזנס*!
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עימ רט an mm jnn rT־■ u  am »כתבפד אנױמנפיתי  m  a  ram ra n  w
ער אסאסיאײשאן אלע פ ע ען ש ל ע עו װ ען מוז הל א צ שטראח בןן טען פ»ר געלט־ טרע ם איבער  דע

אן ער זאגט תאנטראלןט, ץני ש עדז ענ אן. ט ט אכ טריעל — ה ס א ט קאונסיל אינד ארענ ז־י וו
ם ט דע מענ ױ אגרי טײדען צו כ אר אן פ אכעל. יוני 7 טר

 iioya תסוינט ע«טעןon 7 י1אוי
 •3סויtyosyn 3 סענעדדשער oyn ג3ס*ט*
ly ס*ם ii y tie ,סויטטו lie 31* װסו ס* 

oyn oyn ,e*o'ii*opy ty* *ס3סג*ס 
'enneijn i*n*n. ערסם*נם i*  oyn 

i  oTnwin oanya t*o* נײעם םרײליכע 
tpayn i*e eyn 30* סננענעכעז to l'io 

o**P3*oan*>» in  t*o oiy in,־11 ״* 
 l*3**» *3>*ii ,Dipayrn זיבעז *i נען

 טען *ii ,nn 103 ססמעז, 1אוי !(ייך
t*o ipapp n***i oTraryi oyn 

p**idd. זיינען t*oip*3 *n זיך, בעטעז 
 1*3וײ זיי tio *ז,7ס*ט «ײ םים 7y«מען

in  t18 1*3307108 *7y |*01P*33yj

eyn tyosyn'oyn ,ty*3i* 3 זיי*B7por. 
i* 3*3 איז ס,3ײט*11«  t*n,ײעם oyn 

i  i» op*r*38*ny oyn 7*83iop in* 
 lye זיד היטען i» j3i3ion v םעםבערם

1*1 .7*3018 tn'*D8'10 tio iy*3i* in 
in  1*3*11 83yt*33y **» eyn >*o3iop• 

*31'0| 83*1011*3 **1 TIM B*8*11*8py 
3*8 8*3 po 8**310 t**P t*P*n»D*ny* 

tyayn **t t*7*n ,b*3o .i*8*r ty*3i* 
oiyayrn *i oyn ,Tpayie )*37*1 on 

•t*3yn
B3yi*3 toosyn eyn — ,p*7p .io, 

t*o )3** ייי BmpiY eyn — (B3*iya 
8*3 b*h i * to ,ciyt סויםנעמען p'P

ד נאכצוקומען געצװאונגען חשאכערס
נאױנגונגען יזניאן

ױ נעהאט ניט ברירח אנדער קיין חאבען חסאכערס  עםעל-6 נסכצוקוםען ו
 מענע־ װאם באזײנגוננען די ■ננעםען םהען — ױניאן. דער טים םענם

 אוים דריקען ם1קסנטראקטא — געסטעלט. זײ חאט חאכםאן דזשער
נ.3לו13חא ױניאנם חןר םים צופריחןחייט

 **3 1*1*1103 1יד*11 1*0 1011 *8**7
i n  b ip ii ty*3i* *i iv ,tnyii ע־7בס 

i* to 83*m tio *307 in  tie eya 
1*.1*33133*103 tn*8P

8n*3om t*3*t *n. ביי in  *37*li 
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2 9 po עבען3ארויסגע האכען 
 םעםכערם נייע אריענעםען װעגען

 געלד, אײנטריםט ע3קלײ פאר
 איכערי ניז כלוה אטמולטען װעט

 פעבויר טען25 דעם שם/ אכטאג
 לאקאלם די װעלקן !אכדעם אר.
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 סלאוסמאכער לואיס סטי
 אײ־ נמנעו סאמןז פירען
םאנופעקפשװערס ניגע

זאם- — סיזאן. גוטען א ערװארטען
מ פאר קלײדער pא געלט לען

םײנערם. סטרײקענדע
בעוט, m ברודער  מענעדזעער דער ג̂י

 u איז האט ,78 לאקאיל לואיס׳ער סם. םון
 •רעזי״ צו געמיקט האם ער װאם בריװ
 סם. דאס.די אינםארםירט זיגטאז, רעגט

 קעכד איצט םוזעז סיצאוקםאכער לואיס׳ער
̂עבאטים, אײגיגע ?עגעז פען  ווע<כע בא

narW' םונ׳ם אויסדרעהען זיך װילעז ’ii• 
 באמילא• דעריבער איז 78 *אקאיל םענט.

̂עכאטים די קעגען העמםען צו סען  כא
 די צו זיך אזגטערצונעבעז זײ םאכען אח

 גיילבערט ברודער סאנדיציאנען. ױגיאן
: םאאגענדעם בריװ זייז אין זאנט

 פענ• די פאר א אײך שיס *איך
 מיסנלײ אונזערע po םײנערם, וױיניע5םי

 ארויסגע- האבען מיד םרײגד. און 'דער
̂ײדער ם̂י מיהט  טיר און פיטסבומ. צו ס

̂טען ̂עז אין נאך הא  ק<ײ• און געלר זאמ
 האט מײנערם די פאר אפייל אײער דער.

אמטױו. זעהר *באיעס״ די *עםאכט
 געיצוננען ו װאס נאר אונז איז ״עס

̂ײכעןי  אונטעחפײדונגען געװיסע אויםצוג
 סי• דער םיט געהאט האבען סיד װאס

 האט וועלכע םירםע, קליננ און נארס
 די ®יסאגא. אין ארבײט ארױסגעמיסט

 אפערײםארס 32 פון שאפ * האט םירטע
 גע• אויך האבעז מיר פרעסערס. 9 און

 םיר־ גארמענט םארל דער םיט םעטע*ט
 נינדױניאן א געהאט האט וועאכע מע,

סטרימן. לעצטען דעם זינם ?א«
 בײ סטרײס א אן איצט ̂ירען ̂םיר

 דער אין אױך און גארםענט סעאצער די
 וחד םיר םירםע. גארםענט םאחשעסטיס

 ביו סאםף, חנם אנם״רען זײ סעגען אען
 אנערהע• צו זײן געצװאונגען וועילען זײ
אינטערנײשאנאא. די גען

 איהר שנת וױדער חנםאנפםױדם זניאן
סארקעט דרפס און ?לאזק אץ מאכט

 רעװאל־ א כספט באם — אויף. שטורעםט דיםטריקט פעקטארי גאנצער
 נעםם אץ 1איבע ניט זיך שרעקט האםיטע אבעו־ קאםיםע, א *ו ווער

װאנ־ חאכםאן, דובינםקי, בחןםלאװ, — םטרײק. אין שאפ דעם אתנטער
 אטענדען *ו האל אין ערשםע די רײ«בערנ םטאלער, חשײקאבםאן, דער,

ארבײט. פיקעט *ו
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 װעפ ומונוננ, יךן שיקען נים םןחר װקפ יזנימ
נרענער אנױםענם נענען דירעהם האנולען

ד ןײ• •יז 9*י9(
 וי אזױ םאראגסווארסלױ, םיחרען ויך
 עס װי אבער, ױגיאן, » םאר «»סס עס

 .. בא^באםיפ פית חאבעז *ױס, ווײזם
 םאראגםװארט קײז שעצען צו נים טבע

 לער־ איצס וײ םיר וועלען — ייכקײס,
t צו אקציאז דיהנקטע וזרך ניז m r די 

 דעי פיז האנדלוננצן מראגםװארסליכע
מגי¥?.

 האט קאוגסיל דער װאם בריןן דער
ײי ■• כמזם זײנע צו געשיקט  די *

םאנופעקםשורערס. אינסײד
.1928 ,9 *םעברואר

 נע־ צוױיםעיל, אהן ׳צויז, האט *איר
 די ווענען צײםוננען די אין <ײמנט

 גערופען האט ױניאן די װאס סםזײיקם,
א־ ריזע דדפאמנרס. געוױסע מנמז  װן
 סםרייס אין געווארעז נצרוםען זײנען מרס
 נאךױניאן באמעםטינט האבען זײ וױיל

 די וועגען באריכטעז די קאנטראקטארם.
 באוױי־ סםרײקס דיזע סעםעאםענטס.םון

 ױניאן די האם םאל יעדען איז אז זען,
 געלט־׳פסו־אח עווערע * ארויפנצלײגט

 סעמ־סע־ גרויסע און דדפאבערס די אױ*
 גאנ־ די איז םאל יעדען איז קױריטים.

 אפגע־ דזמאבערס די םון ארבײט צע
 אײ ביז ױניאן דער פון געײארעז *םעלם

m ̂ן  אינ־ זײנען סעטעלםענכדבאדינגונג
נעװארען. אננענוסצז גאנצעז

 םליכט אונזער איז עס אז םיחלען, *םיר
n די־י װעגען אױםםערקזאם אײך םאכען 
ft ,וןא־ ניט זאל ױניאן די כדי םםרייקס 

 איר־ אננרײםעז צו נעלענעגחײט קײן מז
 םעסבערס, אװזערע םוז וחנלכעז מנד

סאב־םאנוםעתגמוױ באשעםטיגט וחנלכער

 אח עס ?אנטראקטארס. אדער *יערס,
 אזױ געװען זײט איר אז מעגלױ, *נץ

סיזאן, חןם םון ביזיץדער סיט ארנוםען
 אױס• צײם קיין געהאם דס האט איר .ז

 ?וימם איר װאס ארבײם, די צי געפינען
 גע• וחגרט שעיער, םרעםדע אק .רויס
 ניט. צי פעקטאריס, ױניאן אין אכט

 איר »ז םאחפלאגען, דערפאר װייעז .ןיר
 אונזער אין רעדז׳מיסטרירען גלײך אילט
 אדער׳סאב־ <ןאנטראקם*ר, יעדען ̂פים

 אײה םאר ארבײט וואס :!אנוסעקטיפורער,
 זואס םעילחנן, קאנען אײך זאאען םיר כדי

 רעי• םר. זײנען. דאס םעסטארים א פאר
cאוםפארטײ• דער אינגערםאל, װ. אנד 

̂זערםאן, *'שער  גע־ איעםאל מויז וואט ט
 אונזער דורך םעמבערס אונזערע מארענט

 ײעט ער אז געםאלדען, האט און אפיס
 פון אונטעלזוכוננ אז דורכםיהרען כ^ײך

 םעכד אונזערע םיז םאנכע םון ביכער די
בערם.

 ער״ געווען איז ױניאן די װי *»זױ
 חאט זי װאס םא^ יעדען אין פאלנרײד

 גע־ עס װאאט דדשאמנר, א אנגעגריםען
 צו םעםבערס אונזערע םון אונזין אן וחנן

 וועל• אטאסע, עהגליכער אז אויןי װארטען
אפנעסטאפט ׳פאל 4בעסטע איז װאלט, כע

 סײ און אינסײד םײ פראדוסציאן
 ביז טעג דרײ םון י»ד1 א אויוי אויטסײד

 סעטעלםענם א (אײדער װאך. גאנצע א
עס). חײסט געםאכט, װערט

 באל־ אײער םראגע זײזע ניט ״•ליז,
אויםםעףמזאםקײט״. דינע

 םא־ דער ®ון בריױ דער איז דאם אט
 דאס און אםאםיאײ^אן, נוםעקטישורערס

 באסעס די םוז באווײז מנסםצר דער איז
 אין איז ױניאן י1 ערפאלנרײר װי אלײן,

ארבייט. איצטיגצר איר

ױ מכצוסומןן נעצװאוננען דזשאכערס
כאדעגוננען װנימ

)1 ייי• «יז «זלוס1
vru«נעחאט נים •נרירח ־ inyn pm 

 PM םאדערתגען ױני*ן די ג«מ«נעבעז
 נלייך םטרייה דער זיך ה«ם ארום *זוי

 נעװינם פאימטענרינעז » םיט נמנדינם
• ױגייז. דער •««ר

 אוים־ ה*בען ?אנםראסםארם רי אויך
vâ m\ די אױז• צארן וײער Mrn- 

 »־ איז oyii רזעאבער, חנר מרם.
 אינדוסטריע, דער p« •רמ חנר ומורען

 I'M ותרם װ«ס איעסען עיזסאלואםירט
 װ»ט באעעפםינם; אינחםטריע דןר

׳יף ׳אילם .  נענעז סאנםראשםאר אײן ̂'
M ,םאב־םאנתועשםעורער אײן *ווײטען 

 נע־ « בורפאפט װאם ;צװייםעז א מנען
 נרעננם װאס ;קאנסורענץ וויםענלאזע

o n סאב־סאנוםעק־ און סאנטראהטאר 
 נים פאנען זײ רואינע. *ו םאורןר

 םען ויאס *רײזען ׳*ענדלימ די נאכסוםען
 rwDDiM is םרייבט ער ;אן ז*י גאט

 און קלאוק חנר pm *נטווארמליכסײם
טינדוםםריע. דדעם

a . *

 נע־ האט האכטאן װאם בריף דער
אםםץ. onp3Mrti די גו *יקמ

— :turn טײערעד
w DMtp*woB'iM t םיר «רלויגט 'm 

o ווענען סאבען n חרך דאס םאקם IM 
 אוטאארםייאימע! פון׳ם טויסםאר׳פוננ

 דאם נעװארען, באװיוען טטץמטון'פיז
 *סאםיטיײ דער פת םיטנלירער טײגינע

tsr אגריםענט. דעם םטרלעמן
 וי םיט נ»פ»גט זיכער זײם איהר

iwpmb, פון׳ם אינװעסםיגייעאן וי װאם 
 •חים־ חאם imowb |9םפטרטײטי«1ט

 ראס נעטאיך, םיזאן, לע*םען נעברטכט
 םיט- אססאסיאיי^אן יאוןי נתיםע »

 אין ארבײט זיי«ר *רוים אלתען נלידער
 איספאר־ דער ױן ׳מימר, יוניאן נים

 אימערסאל םר. םמערםאן סייאײפער
i װיםען נעלאזם חאט n ,אסאםיאײמאן 

tg אגייצמנם פין׳ט םארלעצוננען די אט 
 יע• fM און ומחנן נעדולדעם נים ומלזמ

 וועם וואט נריםנליד, אםסאסיאײאאן ותר
 ~tv ימיאן גיט pm אדבײם אחיםמבען

.pram דיססיפלמידס װעט «נר,

rM B זזאבען סימנליחןר אײערע אז in* 
 אוםפארםיי־ פרן׳ם ווארנוננ די ;ארירם
 גע־ וױיטער חאנ^ן און ם׳מרםאן אי׳פען
 מןפער, ױניאן ניט די pM ארבײם איקט

pm לעצםען נעטי^ט <זאנען זײ וועלכע 
םיזאז•

 ,לאוען וs אויר אײר װינ׳מן סיר
 דער־ לאנג ניט חאבען םיר דאם װיםעז
 אינדע- *אה< » <עגען םםרייטם פלערם

 ניט זיינעז װקלכע דמואבערם, יענדענט
 הא־ םיר סאנטראסם. דעם נאכנעסיםעז

 זײ אויוי פארלעןװעען, רי לוים בען,
 מםראוי נעלד נעװיםע א ארויפגקלײנם

נעםעטעלם. זײ םיט האבען םיר בעםאר
םיטנליחס־ nr'M האבעו איצם ביז

 אוםאננענעםליכהײ• די פוז נעליטען ניט
 םון אפשטעלונג »ן װאס שאדען און טעז

 אנרי־ אונזער פאראורזאכם. פראדוסזיע
 דײטליך, און קלאר בםירױפ זאנם םענט
 אםא־ •ן נאר װי םאל יעדען איז דאם

 נע־ יוערמ ארבײמ םיסנליד׳ם םיאײמאן
 םוז דאן ׳פאפ, יתיאן ניט א אין פונען

 זײן גלײך םיטגליד באטרעפענדער דער
 *וריק*י• ױנ'||,עא« ניט םון׳ם ארבײם

 םיטגליד באטחןפענדע־ר _דער pm הען
פיין. k באןואחלען זאל

 אייו םי| דערינער פארערען םיר
^’is T אויםםעדת־ גויטינע די נעבען 

 דער םים אנ»נ«חן גלײך און זאססייט
 םאדע־ םיר ן אפטאך דעם לזיט ארבײט

 םיםנליעד .יעדער דאט אייך פון דען
 אנרי־ דעם אימרטרןט וואם אײערער,

(.rani באעםראפט נלייך זאל םענט,
 *W טנעלע אײך םון פאדערען םיר

tar, טיר װ*ס װיםען זאלען םיר כדי 
 םים־ טארט די אט םים טאן is האבעז
n כליחני r ’M, איבערםרעגתן וואס djtt 

 פרייע א חאבען ווילען םיר סאנםראסט.
 רוםען is אנגמלזמענחײם רער אין חאנט

 וואם פירםעם אזעלבע ממ«ז םטרייסם
 םיר אפםאך. אײנענעם זײמר גים אכםען
 אײעחנ םעםבערם טארט די אט װעלזן
תן. נים םעחר חל

 מר T’<< ײזנמ אייזר »< חאפעז, םיר
 םאריאנג אממר pm פראנע די האנדלען

.pram באוױלעם גלײר עט11
איתרער, ארץ דרך־ םים
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ױ שפיםען דרעסכדיהערס *ץ קלןוק נממנער
p■ אנויםמםס נייע איבער

ir t v l ו )1 ו»•■ «
w די p#v ,פארזא«ונגען oyn *גאסטא 

 *yn דרןסטאנ׳נר »ן מלסױוסאכער נזר
 *313 «״ט. לאנגער a אין bwivj נען

מן,׳ אטעביױ ת  tnan ארנ״טןי ״וג
 ׳<an «רױסען אין ארײננעחן own ניט
 •ipm •an \nvivvs זיי״נז \rnvo 1װא
an.■ ניי o n סיטינג tsaan גערעדט 

 נאנ״ די Ban oan ,|Mori ■חנזידזנט
n פארנראנט װאך I'.M laooaa |'M 

Ban פאר• די אנ*<פיחרען נעחאלפען 
 m. ;נאלץנאטיס די טיט האנרלומען
 'nna איטסליעניייער דער םאראביטס,

 ,iiapa>a■ םײל• און באסטאן, pm נייזער
 דז׳פאינט toeeas םה נמנעדז׳מר רער

י פון arm דער pm )בא«רד  *jaP מ
 *vnat Ban ותלכער ,pb'ssp םעחננץ

 IPBPP• די פארזאםעיטע די םאר לעזזנן
 הענדי נר. אנריםענטס. ניימ די םון

ioopoo ט׳טערםאן. נעווען איז
 is pm ,T* חאט ויוםאן ■רעזידענט

n יםםירלינער1א n, אויף א*:ע׳#טעלט 
 נאסטאן I'M יאנע אינײסטריעלער דעל
 ־Vi Ban pm לאנד, ipsisj איבער׳ן און

 אנ־ די |imvjiv;a ארבייטזר די דאטסן
 האבען רעדנער א־בעײנע די ריםענטס.

o אױםנעדריקט n און נעדאנ?, זעלבען 
man אײגנעמטיטט אלע tvs ts זאל 

 ns אינערגענען אגריםענםס נייע די
 פו| או׳פטימוננ רעפערעגדוס a is ערמם

 אויף Ban טיטינג דער ארנייטער. אלע
 ,אינדעפענ־ #לע נעבען *ו באשלאםען

Piâ ־ענט׳ P נאלענאטיס דרעס |1א 
 אונטעחפרײנען is b״s שםונחון 24

אנריםענט. רעם
 אײנשטיםינ אויד Ban םיטינג דער

 סאנפערענץ די נאדאנסען is באשלאסען
 אר־ יזדמרםירליכער איחר פאר ־אםיטע

 פארהאנדלונ־ די םון םארלױוי אין בײט
 באלעבאטים. די טיט נען

 אינ־ קאםיטעס שאפ און טשערלײט
אגריםענםם. די דארסירען

s פריהער טאנ Ban יזשאינט די 
 Mr |im• לאסאלען איע פון עסזעפוטױו

 IPBPJ1■ די דיסלוט׳רט פאר׳פטעהער
 אין לאננ שםונדען פאר אנרים׳מט »ן׳ם

 נא»רד, ויז״אינט םח העדהװאדערס די
םרים. עםעסס 16—17

ר ת ת  פון iprnwpo ■אליאקאװ, נ
 אײנ• 1• נעגענעו חאט באארד, דזשאינם

 אג־ 1» •ונקטען אלע די װ«ע| ננ1לייט
spin אנאליזירט זזאט ריטענט,  in r

אין םאנם איחר עכת וויוער חןמגסנױופ זניןן
םארהפם דרעם n סממ־ס

ml• <*
rTS״ .'

)a 1״t in (אליס
 ארײנצױ אנגעהויבען שױן האבען םריח,
 חאל. ׳ברײענטי איז סאמיטעם די שכמן

 בר. ^ויז איז זײגער א 7 בעםאר אוךנאר
 עבת־קא־ דער פון חױיס דאר בחנםלאו,

 אײנ״ און ארבייט דער ב׳יי געוחנז םיטע,
 םאלדא־ וױ אווי קאםיטעס די געטײלט

 די איז זײ צומיקט רייאנען, אין םעז
 קאסאלייך די םיט דיםטריקטען קלאוק

 איז אנגאדײטעט האבעז וועלכע קאףדס,
ארבײט. םען **■ א סאר װאס

 7 ארום געװארעז איז זײגער דער וחנן
 אין װי געזשומעט חאל ברײענט אין חאט

 םענעדדמער לאקאל יעדער ביחגמםאק. א
 די צו אטענדעט •ינקטליכקײט םים חאם

 זײנעז בעאםםע חוייט אלע קאםיםעם.
 גע־ ניט זײנען אלע און געוועז אגװעזענד

 םענעדזמער דדצעגעראל לײדיג
 •רע- װײס װאנדער, סעמרעטאר חאכםאז, .

 דזעײקאבסאז, סמאלי דוגינם^י, זיחננם
 כמזערמאז דער רײזבעת, •חנזיחננמ װײם

 םעער־ סטאלער, באארד רדפוינם דער פון
 בענדזעאםיז, יייעד, 35 לאסאל מון 1םא

 םון קײנער װ״ אז. א. קורצםאן קאפלאץ,
 חענד, ליידיגע מיט געמטאנען ניט איו זײ

 צו וואס אלעםען םאר געוחנן איז עס ווייל
 דער עויז איז אזײגער 8 בעפאר טאן.

 םאר־ דיסטריקט דרעסטאכער און סלאוס
 דחנס- און ^אוק םים מיואחגן םלײצם

קאטיטעס.
אז ניט  אתנטעמע״ זײנען טעאער יוני

 סב\ז \tfrn זײנעז אוז ^געווארען טגמז
 קא״ די פאר חאבענדיג םורא םארטלאסעז

ד חאבען באלעבאטים אײניגע מיטעם.  זי
 חגטעק־׳ און געננסמערס םים באווארענם

ח טיװם׳ M געײיסען א איז * r א האט 
 אכער — חגוואלווער, א געכאיט נאס

 ארױסנערײ אים טון איז חןבסנמאלזחנר
 זײנען ארבײטער די אח נעווארעז סעז

n \ n _tnxm nn\ סיט ארונטעסװנעחן 
ײ קאםיטע־לײנ^ די
n *ייי _ n געטיספקן זיו חסבעו נסס 

 צוזאסצנ- אײגיגע איז אינצידעננמז םילע
^ קאםמיםםימע כדט *טויםען תוינ  מו

 חנר געגאנמנן«ו איז קאםוניםם • אײגצד
®ון אײנער חדפטאלד, nro און ארכײם

BB'PBOP o דעי n  can remap-omo
 אױן• מסחמם אים oan אח אפנעשמעלם
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pin״o׳oaii p עס is tvBiPSJB'iM pm 
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1 iPBsa1אי ט38ט י ?,kps? ipdik

DDP3 1P''I ISO ?80S IPI'II ISI PK 
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 געװעלט־נען is "oisb 1םװיסטישע
1PD1K 1P3'K |1K D1K 1P3'K 8ױני.|

• *jpiorjs PiP”'t P?s IPasn osp' t'a 
ppiis dpi is ip))i< ויי P'P is i נױ 

*Dsnso n o  ”3 .D3S13P) O') IPS 
 D b* םים oipaopo די ipasn ?ונגען

 *pi p?b יos'onpDJiK 1 הייט1םע טע
018 P)'DSP' '1 0S11 ,P'SBIIPOSP*')' 

P'sbidd ט•381ייננעב1א האט
ds? ?ar ipojiip) ps ipiKi) ipi 

3 dtj'osi1 היים1מע די יי poי •ikd 
1 IB IPCSil is I'K OP |1K PO?POBIי - 
'1 DS |P)?SD3S) P?K IP?P11 oipaopo 
1”1O POM'־IBD .P')'? Pr'0D'JS')l 

ip”t אײנענעס bn  ikd ,["t?'iKir 
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,BDPB'JSO I'M 1111 ,DIPT'J'D PJ'IJP
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פ ל ד ד א ל
ot?* מו  ?**or lPtpic סיט׳ן ייוי

o* סווען r טוכזען iv זייערע oivoippipp 
 *8״ «ײ ווארוס |,p::ii״p?np ט«גען ון*

n ליינט *זױ נעלאזס ויך נען n *o״IP 
 יר זײער ipiponv העלפען *ון קעו די

 סיפ *ויריחנן ?וטעמן זיי װען :יאן.
 די זײ ipoip*3 ד*ן ,oipodip זייערע

pnn'?:o'o רעכס iv יר אין ארנייםען 
 *ד *רבייםער p?8 די אט שעיער. גיאן

p**t| ײעיבע די סיט ipoip אויס• ארױןי 
 חןר אין זיו חערט dp װאס *ונעםינען

 ?*poio די ipopnv דאס iP?por ױניאז
 *ו יעס, דענאטאנטען. po ארסיי דיגע
 חןר *ס אי« סאן ױניאן ערפאחרענעם דעס

 • OC8W3P po נילר די *ס טוטעל,
 זין סיס שטעלט דאס װ״ל טאניק, :שמח

 ?•pn םימס*:'?, האימאנישע די צ״אמען
o* הער׳פט בע r ױגיאן. אונזער אין

■ראבדעם. שװערםטער אונזער
ipooum דער r ודאנלעם in  i* c• 

 דרןס־ ארנאניזירטע ניט די זייגןן ױניאן
o? די זינט *ײם לאננע א שױן טאבער. n 
 *ר־ iv נעצװאוננען נעװען זיינען טאכער
n אזעלכע אונםער פייסען p n r -נאדע 
o* װי גוננעןו r. םען no ,נעדענקען tv , 

ip דעם נאך n r סזן םסרייק םארלארענעם 
 עסריכן סיט גענליבען ױניאן די איז 1924

 זיי• dp וואו ipopr יוניסו זינעצינ און
 cppr אריבער נאשעפטיגט נעװען גען

 פאר־ dp ם־טנלידעד. ױניסן חונדערט
 טעתר־ נרעםםער דער סיט to זיך שטעהט

o אױסער אינדוסםריע דער םון הייט n 
P'v*t'3*3i8 i פון ?אגטראי n די זײנען 

 די אס האט דאס שװאכלין־. נעווען ת1פ״
 נעהאס םינאריטעט ארגאניזירטע שװאך

ip אױםערנעװעהנליך אן n *o r אײנפריס 
 ױניאן ניט די אין נאדימוגנאן די אויף

ipopr. נעםייט האנן נאלעבאטים די to 
 P't נים וועגען ארבײםער זײערע אויב

 ױניאז רער w נעחן זײ ip?pii צוםרידעז
ip?* זיך *ון i .ראס 01* ארגאניזירען v* 

 קײן ניט נעןןאחלם זײ האנעז פארםיידען
 נעארבײט *ױך *יז ױײדזשעם שלעכטע

 ױניאן די *ין װאם שטונדען ps?pt די
ipopr.

op o*n ױניאן די טים ■*סירט האט 
n w•\ םיטנלידעי די םיט וױ נוט אזױ 

 נאט נאר װייס ip?«p*? om די םון
 די אינערנענוםען ״*נצן םיר jpii *?יין.
 םאר װאס |pnn onp םיר האנן ױגיאן

 געםאכט האם םען חורבן שרעסלינען »
 הא־ םיטגלידער די דרעםלא?*ל?ן. די םון
ipd ניט o?n*vpj מעהר םאר דיוס קײן 
 ירײז *רער po״npe׳o קײן יאהר, * װי

 פ*ר םונקציאנירט ניט האבען תאסיטעס
 הא־ *נענטצז ביזנעם די צייט. לאננ? %

 ל»נ:ע * םאר שעפער די נאזוכס ניט בען
i שוץ ויך |pp רעזולטאט רער ציים. n r 

 םיל? םארשםעלען. פענש אינםעליגענטער
 ד?י פון *רויסנעפאלצז )ײנען םיםנלידצר

 גים סאםפליינם קײן האבצן און ױניאן
 *ון IPPWi «רייז?ם די זײנען נ?ם»כט,

 *יעאנצען וױ כםעט נײםט ױניאן דער
י נעװארען. ד?ר׳חרנ׳?ט

 די דאם חאב?ן לאקאלצז די םוז אט
 כוחות זייקרע o»p»pi רעװאלוציאנ?רען

 צו לאפאלצן שטארתצרצ *נדערע די *וס
 לאקאל דעם ipo האט םאנצװרעס ליכצ אונפ*ר*נטװארט־ די אט מים צוברעכצן.

 נעשרי־ גצמאכם. נלוטלאז וױ כמעם 100
jp חןד חרך גצלאזט *ון םײל *ון ריינס 

 די» אונטער םון ױניאן די *ונם?חיגפײם ־
 אב?ר נליה oiv *רויס:ליטשען. זיך הצנט

 ײ«לכע םיםנלידער piru » םיר האנץן
vrm v\ נרײט *יצט >*iv op רי *ום סאן 

 P3*o iv•| שטארפ pmv ארנאניזאציע
1?הצלס iv זיי ארבייטער ארנאניזירםען 1?יעד no איצם םאדצרט Pin: די *ס

h ש דז ײ ען פ ג ע ען װ נ ע ט pH ל ײ ק טיג ע p ט e ע ר ע ר אונז ע פי על אד ל b 40 לאת• ®י o  p h ק ^ו ט pH קל קױר ט ׳ס ס ױי ס און ו ע ר ד ד ײ ר ט

opo 170 *רייננ?נראכם חאם pm jp^ױניאן די *ין נאדינגונג npipo ין* 
ן1א חאט |PJ׳i םpד  נרודער ;?רעדט י

̂ט?ר11ר1דעחי1ו דער ,npo ט  ר־pטש עה
<את*ל. no ס«ן

 I'M האט ניאליס ר1נרוח ט?נ?דזש?ר
 נילד * נעצייכ?נם רpרםp11 טרעםלינ?

lit >*מי ,100 י¥ל ep האט *ptpio'i* 
 מירס״ פאםוניסםיש?ר חנר נאך חען

 ערשט אויםגעזעהען האט op װי שאפט,
 חגם p* ,pmv װאנען איינינצ םיט

 •1V נצנצנװערטינצן דעם פון *זנטערשײד
שטטגר.

— אם׳מלט׳םט?!־ *ונז צייגט ״דאס
 נ»םער?ונ־ זײנצ ביאליס ברודער האט

ipj יױ *־נטענסיװ? ״אז — םארצנדינט 
 דאם איטשטאנד איז טעםינקייט גיאן

 *ן טאכען. iv טעגלױ אוםםענליכםטע
*pirop גאציהומ po מעםבצרס, די 

 האט ענערכיע, אננעװעןדעטע ■לאנםעסינ
 שטארקע, * 100 צאהאל po נעםאכט

 אנהאלטען ארגאניזאציע. קאמפסםעהעע
 װעם ט?טי«ײם *יזנמכסיװד דאזינ? די

 פרא־ ?רערע1שי די יך1* טאכען ם?:ליך
*.IP>opd iv 1נל?םע

 פרידם*), םאלי ■רעזידענט, װײס
 אנד8ב נײ־ערמצהלםע די *ינםםאאירענדינ

po אפנצשטעלט באמנדערס זיך האט 
 צושטאגד, ראליזירט?ן8ד?ם om אױוי

 די דװך געװארען נעשאפצן איז ױעלכ?ר
 צדטיניסנד־ ?אםוניסםיש? םריזז?רדינ?

 *ינ?רליכ?ר םאלג?נדער דער p* ואצין
 צוםײ « נ?ן8:טשמ8 איז op. שטרײס.
p* M ir םוחות, די dpd>pii זיך האם 

n באציהוננ דער אין אפנצשפיגעלט  po 
 opii op, ימיא!". דצר w םעמנערס

ipno »8< 8 דוי?ח«p 8 ביז צײם 
p* opii M* ריכםינ? im דאזינ?ר דער 

״ בטצימנג *pnpii o^porpu.  םאר־ '
 אויפסערס־ pרpנד1ז8נ אבער םוז צױםינ

 די יוי1א מצרצן ענדעם11ם*ר ייזסםסייט
ע3  ovp' tpoip ותלכצ עלעםענטעז, ײ

pd* *רנאניזא*'?, דער אי) ארײן  p זײ 
18 pijpodpp ,p ii'dpo רמײ ױניאן* 

.“אויסבילדען
 אויםנעםירט ?אנצערט, סלײנער *

po (נ?זאמ) הװאלין םיט *p .םרס n*p 
*p .ד?ם האט (סיאנא) ב?רלאנד םרס 

 סיי?רלינסײט פלייג? 8 איז םיטימ
 1P1!״ סרעשם?נטם1ח םארװאנרעלם.

 םמ־ 8 *ונםצר *ון נצױארען ם?רמירט
n m ,שטיםװנ io> םיס Mueon יבער* 

 ײ8 דעד po *רבײט ?ונסטיגער1צ דער
גע■ טיםיננ ד?ר זיך האם ציע,81ג'8נ

.DJHJP

pn, t אזױ ^ i יpדpנ?נ?י1*11ג? ר 
o piib זיין זאל n * n r ון ײם11 *ויןי* 

ח«8פ יטינ?ר1ג •חנר םיט  p to* רזינ?
opii דורכגצסיחרט ipipii.

 גארניט *יז טאג מאנטאנדינער דער
t«p ipiipa די ר8פ נוטצר po DPS83 רצר 
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̂ען די מעפער. ױניאן םעחר  םאר װאה

 דזמאיגט און באארד עקזעקוטיװ די
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 בא• אימטעאענדיג זיך װערעז, נע&יזזרט
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 אױס• אײגענע זײגע געמאכט זיך האט

̂ונגען, ר װאס ארבײט ארע אז טײט  ע
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 ױעטע־ ױניאן אלטער דער שײםער, ערד
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ו ע כ ע ר ם ב ע ט ד נ ע מ י ר ג ט א ר ע ו  ו

ו א ר ד ע ר ע ײ ט ן ־ ע ס י ב

ן ־ י ־ י

חאט, יארק נױ אין םאנופעקטשורער און דזשאכער קלאוק אײן װי םעחר
 ענטדעקונג, גרױםע די געמאנט װאבען, «אר לעצטע די «ון פארלויף אץ
דורכ• «שוט טאקע םײנט און חםתים תחית אױפגעשטאנען איז ױניאן די אז

 ■ונקי ױינע אלע םיט אגריםענם, דער אז האנם, אײזערנער אז םיט צופיחרעז
 אץ סײ און אױטםײדע די איז םײ װערען, אױםגעפיחרט עחרליך ןאלען םען,

אר־ שיקען אױטחערען ןאלען דזשאכערס די אז און שעפער, אינםײדע די

*

 חשאינט טון ארבײט וױרקןאםע און שנעלע די שעפער. סקעכ די אין גײט
 אויםגעציי־ אן געםאכט האם און געםראפען, דונער א װי זײ וזאם באארד
 זיך חאבען באלעבאטים די אינדוםטרי. גאנצער דער אויף אײנדרוק כענטען
 םיינט זי אז םטראשונקעס, בלויז ניט מײנט ױניאן די אז איכערצײגם, «לוצים

.“,כיזנעם
 איגןך וזאט כאארד דזשאינט חןר װעםען כײ דזשאכערם, צעחן די
 “אלןן,אינחןפעגדענם כטעט נעווען זײנען װאך, לעצטע שע«ער אלע סטאסט

 חא- זײ אםאםיאײשאן. חשאכערם דער צו ניט כאלאנגען װאם חשאבערם,
 יעדעז צוריקגעצויגען האבען זײ װי נאכדעם און געסעטעלט, שגעל אױף כען

 שווערע גאנץ כאצאחלט האבען און שעפער, םקעכ די טון ארבײט שםאך
 אײנגעלעגם אױך חאבען אץ אנריםענט, דעם פארלעצען פאר׳ן שטראפען

 זיץ צו דארןז עם וױ אױפפיחרען זיך װעלען זײ אז פעקױריטי נעזונםע א
 םלאכות כעל די ערלויכט באארד חשאינט חןר חאט צוקונפט, דער אין

 דזשאכערם, דיזע. םעגען זאך אײן שעפער. זײערע אין זיך צוריקצוקערען
 אױנ דאם זײ פון וחןט כאארד דזשאינט דער :ױנען אין יא.ןזאבען אכער,

 m איבעדשײגען, ניט פאלקאם זיך װעט ער װאגען כיז ארונםערנעםען גים
ױ אגריםענט דעם חרך פיחרעז קאגםראקטארם, זייערע םיט צוזאםען זײ.  ו

חיטערשטיק. אחך און דרעחדלעך אחן כאלעבאםים, אנשםענדיגע
«p נאך קא■ אץ ארײננעטען זיך םענ איגדוםטריע קלאוק גאנצע די 

 דיוען אנפיחרען וועט חשאיגט.באארד דער :געדעגקען טם עם און זאך, א
 כלױז ניט אגריםענם, ױניאן דעם פון אױספיחרונג עחרליכער אן פאר קאםף
 די ־־ םאנופעקטשורערס. אדער דזשאנערם .אינדעפענדענט׳ די געגען

 געװען זײנען װאכען פאר לעצטע די פון פארלויןז אץ ,םםאפעתשעס״
 וױ דעם ווענען ױך בײ גענארט ניט גאר איז יוגיאן די אנפאנג. אן כלויז
 םאנופעקטשורערם״ אינםײדע אחזר דזשאבערם, אםאםיאיישאן פילע אזױ
 דער םיט אנריםענט דעם פארלעצען אױטםייד, ארבײם ארויס גיבען װאם

 צוריק םאנאטען פאר א םיט ערשם םריט. אץ שרים יעדען אויף ױגיאן
 אוםפארטײאישען פון אפים 6דע םים צוזאמען נאארד״ דזשאמט דער חאט

 אױם־ חאט און לאגע, דער פון אונטערזוטנג נעגױע א געםאכט םשערםאן,
 זיך םאכען װאם דזשאבערם, אםאסיאיישאן פון ליםטע נאנצע א נעפונען

 םיט שעפער םקעב די אן שטאפען און אנריםענט דעם פון וױםענדיג ניט
 לעצ־ טאקע, האט חאבטאן טענעדזשער חשענעראל און ארדערם. זייערע

 טױרםשעגטם חןר אװעקגעשיקטי חאט ער װאם בריף, א אין פרײםאג, םען
 יעדען װײם ױגיאן ״די דערםאנט: בולט און שארף עם זײ אםאםיאײשאן,

 די אין ארכײט שיקם אץ אנריםעגט ברעכט׳דעם װאם דזשאבער, אײנציגען
 וועםען פירםעם, אזעלכע פון ליסטע א דא אײך גיכען םיר ;שעפער םקעב

די  זײ אז 'נעװארענט חאם טשערםאן אונפארםײאישער דער און ױניאן ,
 ווארנוננ דיזע זײ האכען איצט כיז אכער, ביזנעם, אזעלכע סטאפען זאלען .

אימארירט.
 דים־ שטעל אויפ׳ן זאלט איוזר אז דעריבער, זויםען, אײך לאזען .טיה

 אנריםענם. דעם ברעכט װאס חשאגער יעדען באשטראפען און ציפליגירען
 װארנונג, לעצטע דיזע איגנארירען ■װײםער אויף אכער, וועלען, זײ אויכ
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״ * * *
אזעל־ חאבען דזשאבערם די דבורים. שאדפע פשום׳ע, חײםט ראם אט

גע־ גיט יוניאן חןר פוז צײם לאנגע גאנץ א שױן ציין םיט װערםער בע
 .לינקע״־קאםױ די יאחרען.-ווען םחוסח פאר די פון פארלויף איז חערט. -

 דיזער זיך חאם יוניאן, דער איבער געכאלעכאסעװעט חאט קליקע גיםםישע
 דער םיט אנריטענם אן כאטראכםען *ו צוגעװאוינם חשאכערם עלעםענם

 די װאס ערפאחרונג דעד נאך פאפיר. װערםלאזע שטיקעל א עפעם וױ ױגיאן
̂זאבערס .אמחןפענד^נם״  חשאינם דעם םיט װאן־ לעצםע געחאט חאכען ח

 װעלען דזשאבערם אסאםיאיישאן די אז נלױכען, אבער, זיך, לאזם באארד,
a r e םטרא- פוםטע קימע נים םיינט ױניאן די אז באזינומ, דער צו קוםען 

פולווער. םים געלאדען איז איחרער װארט יעדער אז און שונקעם,
םאנופעקטשורערם, .אינםייחן״ די וױסען אויך םענען זעלכע דאם און

 שכת גחיםע די קאנםראקםארס. צו אױטםייד ארכײם ארוים שיקען װאם
 גע־ טיכםיג אזױ םאגאט לעצםען פון פארלויף אין חאכען װאם קאםיטעם,

 שעפער, שכת פיל אזוי צובעםאכם חאבען אח דיסטריקט אין.קלאוק ארבײם
 נןך א געםאכם אפנים האכען דזשאגערם, די נעגען קאםןז ימיאג׳ס דער און

 םים־ אונזערע קאונםיל. אינדאםטריעל פון פיחרער די אױף אײנדרוק זוגםען
 װאס ווארנוננ די ןױיםוגנען די אין נעלעזען שױן זיכער חאמןן גלידער

 ארױםנע• װאר אנפאבנ חאט קאונםיל אינדאםםריעל פון םעגעחשער דער
אזוי םאנופעקםשורערם, די.איגםייחן״ םיטנלידער, זימע אלע צו שיקט  אז,

 אנגןונריפען חאט ױ װאם פאל. יעדען אין ערפאלנרײך געווען איז יוניאן די וױ
 ווארםען w םעםגערם אונזערע פון אונזץ אז געווען װאיםיעם חשאנער, א

 אפגעםםאפם פאל בעסםען אין װאלט וועלכע אטאקע, עזעליבער אן אױף
 חך אן זיי ואגט ער און אויםםייד;״ םײ און אינס^ סײ יראדוקציאן די

ר, מן קאנםראקטאר יעיען אפים אין רעדזשיםםרירעז נלײך זאלם איחר אז# יי
אײד זאלען נױר בדי אײן־, פאר ארבײם װאס םאב־םאנופעקםשורער,-----

*״«ניט «י שעפער יוניאן זימען ױי *י םעלדען
̂נדאסםריעל נע• זיר חאם קאונסיל ו

זײ אז מאנופעקטשורערס, ,אינםי^

 גאשליסעז מאד, אלע
אוקונפט. דער

---- - iaoanדיזעף

\ חכל סך א טאנע; לאטיר
.............• אין חאבען סיר

אגפאגג. ועז
 ו סיואן דעס

 ס טעז,ליגקןךואאען״,
אעדוס■( ער

פיחרט
̂ג. געצ״כענטען  חע• דער אנפא

פ אן ^ סיואן חן ריידו או ױפ א

 אױס• אן געטאכט אנען1ו פאר
פ דער װאס איג  גאארד ײי

עקעלחאפ״ דעס •מ ■ױיז 1M |
־איגער ־רדי־ס א אן מאכט ס'^געױיעז'יאטעז<1,לינקעו

W עגעמ״יעי םעגאיגעד, דעו און אינמסטױע, גאנצדר דער *P דער »ן

_____ ־ • שעפער. ױ אין שטיסונג זייער
 •ארמרײב *ו אױיגגעװארפען קאסןו דיזען אץ זיף חאט ױניאן די

־ .נוטלעג״׳׳יא• דעס און אופפאראנטװארטליכקײט, ױ נאאס, דעס  ׳
̂ן דט וואפען די ajm און«י יארק, w אץ טארקעט קלאוק  כיז אוועקלײג
ן דזשאנער פײ באלענאס, יעדער וואנעז ו  ענד• װעט טאנופעקטשורער, סײ י

 אץ כיסעז טייערער א *ו איז אגױסעגס דעס נרענען אז פארשטעחן, ליך
 טי« ייון ארגײטער וײנע טיט בשיוס לענען *ו געסער זיך לוינט איחם אז

יוניאן. זײער

 עטליכע לעצטע די פאר אן פיחרט באארד דזשאינט יארקער נמ דער
 זעחר וואנדער, חעררי סעקרעטאר פון פיחרערשאפט דער אונטער־ װאכען,

 ארנײטער די אז שעפער. דרעס און קיאוק אלע אין קאםפײן טינטיגען א
 אריןי זאלען אץ מגיאן דער *ו שולדען דיום אלטע זײערע באצאחלען זאלען

באלאגנען. זײ װאו לאתאיען די *ו רעגעלםעסיג דיוט זײערע צאלען װײטער
 צאחלוננען דיום ױדאגםעסינע און סיסםעםאטישע פאר באװעגוננ די

 יאנע דרינגענדער און לאגישער דער פון ארױסנעװאקםען נאטירליו, איז,
 אונ־ דארפען סיר סאטענט. דיזען גײ זיך נעפינט ױניאן די װעלכעך אין

 אזױ װען יאחר, פאר לעצטע די אין אז דערצעחיען, ניט םיטגלידער זערע
 וױילע א אויף חאכען ארבײטער עחרליכע טויזענדער און חונדערםער פיל

 איו דעמאגאניע, קאםוניסנדשער דער צוליכ גלײכגעוױכט זײער פארלארעז
 שםארק װניאן זייער צו טרייחײם פת געפיחל שלטער דער זײ פח םאגכע כײ

 *ו כאלאנגען זײ אז פארגעסען חאנען ויי פון פילע געװארען. פארטעטפט
 איז וי אז נעשטאלצירט, רעכט םיט איטערצו חאט װאס ארנאניזאציע, אן

 שוגא יעדען כאגענענען «ו — םאםעריעל סײ און גײסטינ םײ — *וגעגרײט
 •שום זי^ חאכען זײ פון פילע איחם. נאקעטפען *ו און צײט יעדער צו

 און ױניאן, זײער צו דיוס זײערע רעגעלםעסיג צאחלען פון אפגעװאױנט
 ,נים״גוםשםעחענ־ דער אױף געװארען ארײננעצוינען כיסלעכוױיז אזוי זײנען
ליסטע. דער׳

 זיך פיחלם לעכען םערקוױרדיגער א ערװאכם. איצט חאט ױניאן די
 כאארד חשאינם דער און ארגאניזאציע, גאנצער חןר אין את שעפער די אץ

 אוםגעזונםע אכנארםאלע, דיזע אפצושאפקן אזנםערנוםען איצם• זיד חאט
 פארגאננענ־ טרױעריגער פארלאפעגער, אקארשט דער פון איבערבלײבאכץ

 דער איז — קערפעד׳׳ נעזוגםען א אץ יענען מוז נשםח געזונטע ,א חלים.
 פיחרם כאארד חשאינט חןר װאס ,דריױו*, דיוט חןם ®ון שלאגװארט

 ױגיאנס דרעסםאבער אח קלאוקםאכער די אינדוסטריע. דער אין אן איצט
נוםשטעחענד! פראצענט חונחןרם ווערען אםאל װידער טוזען

0 0*
 שטעוזע^ װאס ארכײטער, לײנס גתיסע די כײגעװאױגט חאכען װאס די
 די לעבען שב̂ו טאנ נאנצען דעם און ארבײטס־שטוגדען, די נאך טאג יעדען

 באארד חשאינט אץ איוםעם לאקאלע די אין דיום צאחלט םען װאו פענםםער
 כאאכ• חאכען װאס די אנגעפאננען; זיך חאם סיזאן דער זיגט כילדיגג,
 שגת קע^ אןיף קעפ שםעחען װאס אפליקאנםען נײע םאסען די אכטעט

 אלע «ון קאטיםעם םעםכערשיפ די װאו רוםם די אין װאך, םיםען אין און
 םעז דארח .די — אפליקײשאן יעדע אונםעחובען און ארכײטען לאקאלעז

 זיך תפען םאכער קלאוק די װאריטקײט א פאר װאס טים דעחמןלען גיט
 ,םאניפעםם״ חןם אויף אץ ױדאן, זײער פון קאםילץ דיוס דעם אויף א■

 א ז1אוי ארויםגעלאזען לאנג ניט דא חאכען לאקאלס די פון עםליכע װאס
ױניאן. דער אין גוטשטעלען צוריק זיך װילען וואס די םאר צײט קורצער

 אזעלכע חאכען םיר אז שוין, לאנג יאחרען טאקע צײט, לאנגע א שױן
 עתםםע נײנעריגע, אזעלכע געזעחן, נים אפיםעם ױגיאן אונזערע אץ כילדער

 בא־ צו כילדיג די באלאגערט אײנפאך חאבען װאם םענשען, פץ פנים׳ער
 וועחןן צו אזיער ױניאן, ױיער צו חוכ אלטען זייער שנעלער װאס צאחלען

 ארגא־ אםת׳ער אימציגער, זייער םון םיטגלידער גלייך לײטען םיט צוריק
 וױסטער דער, פץ ■גיםות לעצםע די זיך פץ אפצוםרײםלען און ניזאציע

כרידער. זייעחן פץ פארפרעםדעם צײם א אױןש זײ חאט װאם חלאו/
 אדער קלאוק דער ארבײםער.אץ- יעדען מאכען צו “,דרײװ דיזער אט

 1אנחאל װעט ױניאן, דער אץ גוםשםעחענד פולשעןנלינ אינחםטרי דרעים
 שאפ די וועחמ. פארוױרקליכם גאנצען אץ װעם ציל זימ װאנען ביז טען

 ענער■ אוז טלי־יםיג ארכײטען ױניאן דער פץ בעאםטע אלע אץ טשערלײטע
 בה אונםער שעפער, איע אץ קאנםראל שםרעננען א תרבצופיחרען גיש

 םעחך אלץ רעזולטאטען די ווערען טאג א װאס און אױפזיכט, װאנדער׳ם
םםשות׳דינ.

 םיט שטעלעז דיזע אוז — פרוי אדער םאן ױגיאן םרייד עחרליכען דעם
 — שע*ער די ארבײטערמיו אזנזערע פון םאיאריםעט גרויםע די פאר זיך

 צו דיום צאחלען צו פליבם זייער אן דערםאנען גים םאל צעחן םען דארף
 .םלע־ שעפער םאנכע אץ דא דאך אבער, זײגען״ עס ארגאגיזאציןז. זײער

 כעלנים זיי זיעען אלימ אח צוױיםען, זיך-אױפ׳ן פארלאזען וואם קערם״
 צו םאכען ױניאן די וועם לײםע די און צאהלען. פון זיך ארױםצוךרעחען

 און שעפער יתיאן אץ ארכײםען לוילען זײ אויכ דיום, זייעדע כאצאחלען
• «י ־ סאנדישאנם. ימיאן פון געניסען

a זייגען כאארד, חשאיגם דעם םים צוזאםען לאקאלען. אונזערע r e 
 «עאנ* געזונםעז א אױף ױניאן די אװעקצושטעלןןן צוריק ענטשלאםען
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ס כ א װ ר ע
שטואל בן •נחס פון

 po ס׳איז געשטאנען װער אאע, איחר
I* ן x װייםען

י װי געארבײט און געשװינען און  קנעכט, ו
 צײטען נײע איצטער ם׳איז ארוואכם!

םאר און םרײחײט אײער םאר קעםפט און
רעכט. - I

i 0300,1 ס׳האס , * r  10*11* I,**■ po ,
0 1(1311,
t»>0n*o n»**o po po (03 אי>i
01101!» 7(10*3.

,030111 11* 0P*1XD, *,3*10 i n,0*0 ״
1,3*, *יעם3

0) no* ז » i» 1010( in * n 3*:אייך*i.
־־־.«

צװיײ די בוים םארדארטען א פון וױ אזױ
נעו

נאף שטיק ד«ײגט שונא פולם םאיען
שטיק,

איצט שיםםען אח זײ שעאטען דצרפאר
ײני*ז, די

זײן גים וועט שױן זײ בײ מאכט די וױי*
. צוריק.

נעמב״ י1אוי ברידער ניט םעהר זײם־זשע
טער«

 —־ קינד א װי נאאיווע מעחר ניט זײט
 ווענען ינע1ב*$ונדזשענ אויף אום גים גײט
בלינד. וױ םאמנדיג, םינסטער דער אין

אייער מיט און קריג ברודער אײער םים
שגאה

̂ט איחר האט 1אי סינד און װײב נעשטע
סיז• ברידער־ א בויעז לןכױר און — ערוואכם

ױניאן ̂יכע
} םרײ״ א םיאםערען ך*ל אונז איבער און

םאהן» חײטם
 און פארםיחרט, אײך שונאים ס׳האבען

באאנדזשעט. מינדער וױ איהר
 איחך אײעחנ אײך זיעען מײ<יג אויב

ערוואכט, דאז — איעז
חײציגע אײערע’ זאאעז און ערוואכט

הרבנות ̂ •
״ נע• חאט איהר װ$וס יזײן םארשעמט ניט

בראכם.
̂ט איחר  אין הנעכט יענער וױ זײן ניט זא

y חומש
פון באפרײעז נעאאזט גיט זיך האט װאס

חאר דיז
בויעחנן געיאזט ̂יבעױשט זיך האט אוז

אויער דעם
פאו-שפיאפטער א — זײן, םרײ אײדער

 ערוחמיו אײר בי♦ זיך געװיסעז ד*ם יאזט
 •־- טראכט, א גים ײניאז פון אח

אלץ איחר וחנט ^עבען און קאם^ דורך
ײ ױי ת וו

“ צזה

'V••
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דעםכיצער. j פון
• ״■■-----■ —־—1

 דער מון געביידע גרויסער חנר אין עגג
 דעם אין איז צמ באארד, ח״צאעט

אן אניד״צ מ  ®יר־ װאס רםמצגט,1חנפ וו
 יאהאי פון געביידע פריערדעמ די געטט
ױי, ן *ו ו  יע״ אין איז עגג באזונדערס י

i n איבצרא? גאקאי. אייגצעמעם • 
 1ײ געיױוי א שטופענימ, א גאדחנגג,

 .מענ׳מעז םחנומ דך ציחען .עס געיעג. א
ען, פאחפיותגצ טון ט  ווכט א*יג*ר און ז״

 ןיו און איבעריאגען צו צוױיטען דעם
p יעדער םארדרענגען. t  pw בטיעטים־ 

 בא׳צטיםטען » םיט און ריכםונג מער
p m. ז קאמיגייז״ » םיט אייגער  י

 אפיליסאציע, םיטגריד ט םיט אגחורער
 *י דױס זיך יאגט וױדער, דריטער » וןןן

*אח<:ען.
 ארױיי זיך יאגט עיעװײטאר דער

 ׳מ*־ גית א<ץ בחננגט און אראו, ופזן
 די פארםטיצען <ייט, ױניאן חנן

 אפ־ איז דיוס״ די באילאגערעז אםיסעס,
 אױס ?יר ביטיעז עס *מןײ׳פאךװינדעס.

ײ דױס־צאחרצר, םים גײנס יאנגע ײ  י
 װײ וחנגכע סאספיויינערס, און קאנטען,

 די ווערען. ממעדיגט מנעיזער װאס <ען
 P» איםיעט מיט ארבײטעז׳ באאסטע

 ׳ענעיער װאס דך באםיהען און חאסט
 אינטע־ אוטגעדװדיגע די ערמדיגען *ו

 אוײ דאזיגער דער אונטער רמסאגטען.
 א באחארטען איז עגגשאפט *סעריוינער
 ױניאן ענערגיעע און רייכע אינעמיכע

 דער טעםיגקײט. ארגאניזײמאן און
 ענםפער tv איז געדראנג ווויסעחויכעוי

 און אינטעגסױוער אינעײימנר חור אױוי
 םעםי:־ םארבארײטוגגס •לאגםעםימר

 אױפבױאוגנס־ ׳פװעחןר יאר א פון ק״ם
ארבײט.

 די איז צוריק יאר א מיט ערשנ\
*ז ני  ארסד חנר חורבות, pn נעיעגען יו

 םוי״ געווען איז #אפאואט גיזאציאנס
 םעמבערס די ןתשםעטערם, ^פטעגדיג

 חפסר־צר א םרײד אין #מםארא<יזירט
י פארסקעבט, עעפער די *סאגד,  בא־ י

 םאר־ כירדיננס די חוצפח, פו< מבאטים
 א חובות. אין םארםונקען און סמבנ׳ט

מר אז געגױיבט, ו^מנן סד  גאכט אי
m וױדער םען n אױפ־ רױם *טאט 

ען, ױ  וױדער קאן םאך אײן םיט tv נ
 “VP די וואס וחנרען, געםאכט נוט א<מס

 אזוי י*ר עטליכע pn חאבען םוגיסטען
צעעטערט. י נריגדליך
 אוםגעדולדיגםטע די אפי*ו ^בער

pit ,חאבען װאס םארצװײפעױדיגסטע 
 עקזיס־ עם צי געצוױיםעיט נעכטען גאר

 איבער־ חײנט זײגען מניןו?, א טירט
חנר רוועט  װיר־ איז כח מניאנס פון/

 און םעטיג?ײט װניאגם ד^ר פון קוע,
 ?טמוי ערםאלגרײכער דער <אמנדיגפייט^

אר־ עגערגישצר דער נאגען
 גיט־ױגיאן די געגען דרײװ נאניזאציאנס

מר, ע  איצ־ םון ערםאלג גרויםער חנר ע
 סטרײקס יעצםע די דױם״דרײמ, טינען
 צא< נרויסע די דדמאבערס, די נעטנן

תז — םעםבערס נײע פון  די בטוױי
 דער םון ווערט גרויסען דעם םעםבערס

 םון םמך אין ארבײט םארבארײטונגט
 םאראינטעחגסירטקײט די יאר. <צצטען

 באילאגערם װאס כמסבעחפיפ דער פח
אן, די  מיטינגעז, ל*<ז*ל די באזוכם יוגי

אן די . בוים  חאט אינסטיטוציעס, ױני
 אונזעחג אפי<ו איבערצײגט <עצטענס

 mpv ײני*ז די tv עםיםיסמען,4 נרעסטצ
וױרקם. און ^נבט זי אז ויםטירט,

m m *
תיןון גאנצער דער  נע־ צפ^ר^ט י

 פון צײכען אין עpvט איצט דך פינט
io ײגיאז דעם vp.• םאר יאסאי יעדמר 
ד  אר־ א<ס ב^איד דדשאינמ די אח זי

D:n^wt^3ga פױ איז ארבײםען צענטער 
 נוט אמי ^,dhp דער רםאגיע.vח <ער

ױ  פאגסטרוס־ און ארגאניזאציאנס די ו
 ווערם ארבײט, אױםבויאונגס טױחו

טינ  זעלםענעם א מיט געםירם ניײכצײ
 טיטיננען, צעחנדיימר ט<ײם.

 פה מיטענען םיםינגען, nrrpyo און
אן אח אינםטיטחױעם •ארעײחנגע  ױני

 טע־ דאזיגע די אט קערפעחפאםטעז.
ל ווארפצי םיגסײט ך אײך ז ײ  די אין ני
ט אעי ווען אױגען,  דער איבער מאציר

t •1¥מגי v איז אריח קום v t'3 vn v״ 
רד זיצט דארט אפארטםענם. ציאנט  נ

i n פון באריכםעז אויס חערט אח פריד 
 כםדר בחנננען וחנ<צע פטםיטאס, גי

 ארבײטער די עעפער. נטמעגע
ך וחנחנז ipbpv n טון ײ  איבערגענר ני
מ, סאםיםע ספעציעיע פח נמנז ײ  וואס י

ײ גדט יואיטען  שאפ־מיטינגעז. אפ ז
 יע־ pv פאר קונמן טיטימען אזעגכע

״יי  איבעראי םיז 9הא< ®יז װינקצי י
v T t מנרימתרײ״ v נעפיידער 

חודצעריי•' א
 #רגאניזי^אז חנר פח ארבייט די

 t ם»ר*«ד iw rumr » »יו
ira n t די d v

*ן, רער ג'  אתאניזײ־ דער ח*ט ט9 ױ
 *רדער סן נאהוכיען דעסרטרענט ׳ע*ן

או •,ver » טרט**ונ«דען  אר־ םען וו
 נייט ק*ופ־םע ףי עטיה־ארנ״ם. נײט

ד ארדער. איר 1ירע80»זי נארד ריי  *ו
 *־P די באריכטעם ש»■ סון קונמנדינ

t טיםע, t אגנעטראםען דארט ה»ט זי 
 קאםוגיםםען די װידער׳טטאנר, » *ויןי

 עטע־ צו גויטינ םאר געםונען חאבען
 הא־ סאםיטע דער pc איינעם און רען
 םריד ראה. רעם צעריםען זיי בען

 בא־ דער אז האםיטע״םא;, דעם טרײסט
 םאר נאצאהעז טוזען ׳ןווין וועט ?ענאה

t אוז, ראה, דעם t ד«ר װעם םארנען 
t v• ען. אראםנענונמן  *ו אויױ װעי

t טאתעגם 't דער t v■ אראיגע־ ט»קע 
 האט בארעבאש דער נעװארען. נומען

 ארניי־ די און מטראף i״t נאצאלט
 W 1אי דױם. די באצאלם האבעז טער

t צונעואנט ^■*םיטיגנ tv אזן שטיצען 
 כא־ 1אי עם ױגייין. די חנסיעתטירעז

t ראהםעריםםימ, t זײנען וואך לעצטע 
 פרײװילינ יך1 נעהוםען שע»ער פילע

אן. דער *ן אנשליםען  פריי־ דױע ױני
’t וױלינש״ט t אויו אכער t 'חהולטפט 

 םטרײס ערםאמרײכעז נאכ׳ן סאםןי. פון
אן דער פון D די נענען ױני V 3 tv n 

 זיך נעקוםען שנעל שעפער פירע זײנען
אן, רער אן אנשליםען ל *וני ױי  ניט* די ו

 נע־ שנעל האבען קאנטראקטארם ױניאן
otw נײט א»י שעיער. די ױניאגיזירען 
 Vi~ און לײכטעי סך t ארבײס די איצט

 םו| רעזולטאט t איז dp שװינדער.
t יוױם צױאםענארבײם חארמאנישער
t פיאז. אויםנעארבייםען צװעקטעםינען

m * * #י
̂רגאני דעם פאריאתנדיג  ציאנס•vtו)

̂נען Tt איך חאב דעפארטםענט  דעחפ
 אםעריקען דער םון דעפארטסענט צום

סיאײמאן,  געםירט וחנרט עיכער1ו א̂ם
 די ד* אױך פעריםוטער. ברוחנר פון

ע ב ל ע  ?<ינגט טעיעםאן in ״,,t’a״ *
 ?אםפלײנס, דיםען א<ע םין װײ<ע, יעדע

 -*"!-DV2V2 אנדער tv סאי יצדעס
 ov און םחוגעז, נײע r>v םיט זמענט,

 tvp איר במ װײיע, חיבשע v נעםט
 איה חער ענד<יך ממועס. v כאפעז

 נײעס — נײעםצ איר זאגם וואס —
 גיעם, דען זעט איר i חערען איר ווייט װאס — אײך• םה עpvט איך וויל
tv מיר jyr't איך אז גזיר, גיועט ״ביד 

 צו אײד םיט צײט t״p אםי<ו חאב
p̂ ארבײט tv גײם עם רײדען, t ̂ד  נ

 ערומד״ אונזערע מיט p't tvt'D דער
 פאי װאס זעהן וועט איר און טוגנעה

v וחגט דאם ױגיאן pn. י  חױבען ױ
באיעב^ם. די ציטערעז, צו tv שויז

 מזניע־ דעם גצחערט איר חאם אט
 װאס נאר חאכ איך װאש םאן־נעשפרער

 גאר מיך האם דזשאבער א געהאט.
 גע־ א צו פרענענריג איגערוםען, װאס

 ױניאד?אנ- א t'H ?אנםרא?טאר װיסער
 עט־ נעגען סטרײ? נאכ׳ן טראקטאר.

אן די װאס דדצאבערס, <יכע  האט ױגי
 אר־ ארויסגעכעז פאר געפירט <עצטעגס

 ני^ט״װניאך?אנטראקטארס, צו בײט
 צױבא־ האבען צו טורא אן וײ ־חױבען

 קאנטרא?םארם. גיטײוניאן שעםטיגען
 צו אנגעםרעגט ער האט דעריבער און

אן v t'V ?אנטרא?טאר דאזיגער דער  ױני
 גע־ אים תאב איר וחגן ?אנםראקטאר.

 נא״ ?אנטרא?מאר דער tv ענטפערט,
 ער האט ארבײטער, גים־ױניאן מעםטיגט

ך אים p עס םיה די געװיזעז נייי h א 
 ע?דס• עט tv צײט, נײער v םיז אנזאג
אז! v טירם ױני

m m m
d אין p t i '.דארמען דעפארטםענט 

ת, רpברוד ויצם  נאר־ האט וואס רײזנצ
 מענערזשםענט דעם א׳בערנענומען ײאם

ת דעיארטםענם. דרעם סון  איו ריױכ?
t t אלטער pרt tרpנpױניאדםירצר. ר 

ז ד דצר tpttp* ער איו »t< נישט ני » 
 דראסםא־ פילאדאלפיאר די םון נעתשער

ט. יאר אכט נאנצע םאר רpכ  דײ «יי
?p אוים ער נוצט וײנא צרםארצנסײס 

ש?ר רעם םאר  חד ררעםםאכ?ר ניריאו
ר פארםםענט. . t ע  t 't  tPotppMt t 't 

 נצפינט ױניאז די tpti צײם, ג»רדיג?ד
ד  ?נםװיקממם־םענ־ pvopa איר? אין וי

 אי*ט ארבײט אים םיט ליכסײםזמ.
 אתאניואציאנם םיז םענצתשער אים

 ברר טרײר דרצם אין נםpרטמt■pד
 *po פריצרדיגצר ד?ר וואםילעװםסי, ושר

 ארנײם און ^6 יאקאל 1•י נ?דזשער
ױ םער םאראן אי«  נײדפגס■ םאר נעטנ ו

ענ?ן.  םיפינג־ דיםטריפט און לאפאל וו
tpj, נים־ױניאן פון ארנאניזירוננ די T tv 

 םיטיג־ שאי־טש?רלײט ־שט?נדינ? •ער,
ממ•

ײ o אי*ט וײנאן ו 't t p v t a םיט 
 דער םיט םועציעל און ארבײט, רזםינצר

t« -פארכעוײםונג n t  tPV'nptp i t  t* 
 עד רערצעהלם אט גיזאציאנם־וזדײוו.

אין צרפאלג צרשםצן רצם tpiptt טיר

p 40 ערשםע tp v^ װpלכp ^זיך האנ 
שטייע״ גטלױpכpװ םארםליכטעט  נייצו

 םאר דאלאר רטpונדn tv אוז tv 60 רען
Dpn ipd ארנאניזאציאנם־דרײװ. םpד pj 

ד נעסינט . דרעס־רעיארטסענם  ד?ר זי
o יאשאל, דרעםעס ttt ל?ר אין ארביים» 

 דעפארט־ דרעם דעם םיט הארם*;י?
א אי«ו ם?נט.  עננשאםט, וצלבצ די י

o ttt .איבעראל t דמם״ פון מיז לאננע 
 אמד שטע;דיג?ר, t ינדע,11 נײם צאל?ר

otpp: t גענץה יםה?רענדער1א it• בײס 
ען ט t ^ו״  in r t t םחנוו װארטענדינע 

װאם ,u — .1אפלי?אנטצ מעםבעים,
״ «ער1א tv איר ואגט ביוי  בא• — ״

 שפילמאז פרײנמיכער דער םיך נריסט
p םיט m o 'tt i t פח pnvj, — איר 
 נ־1א ישנצלאוט1»ר האבצן םיר ײט1 זעט,
iv i ,םעט־ נײע שטראםען מאניפצםט 

n מי בצרם,  ,n p o tirn vo דאםח גאו, 1י 
tt i װי t 1 פצאיננ דװם ױיטח טא■ די 

 שונ־ — חאנדער. בראדהער pop פליז
ip דעסטוועגען j’ tp j ך  *PPtt אלץ גאר זי

 t פאראו איז op צי םרענען װאס כע,
ני¥ז•1י

m *  m
ױי לא־ זיך נעפינט חעכ?ר פלארס צו

9 ttt 2 PtP, די ttvלאלאלס, נרעםטז ״ 
 פח נעליטען אםמייםטענם האכען װאס
ipp דער j'P .אלז*, אי«, װאם םנפת 

t t  ,ip it t t t t  ip i איז םלאר דיזען יוי1א 
״. גרמםטע די זי בי , jjp iip t  ip i איז 

א ס, 'ttt י ײי t נ t זיך מםש ק#נט איר 
ppp ip אפים. Dtv מרכשםויען גיט i״ 

”P בר?נגם מײטאר :  •p u t P t שטרא״ 
ip i t it  ipvtyo jpo ותרט נ?דראגנ 

■Dtv םנמנליך,1א d p i נעשריי -pj ttt 
t /1«ילדע 't י1 אוים^האלטען. נישם 

'■ttt ,o ip v 'J י1 םער, נאך ip » t־  ״
 ם?ם»ער»םענםנ/ל, זעהר ײנען1 טארם

ip האבען שײנט, עס מי און o ttt ” t 
HPDVD1t P tt־P| ליב tPI'DtPDH IV.

p שטײ?נדיג . t לײן, דער . »t tP i'o tpD 'i 
Dte p טעגליכע אלצ איבער t tp jtiD,־ 
P « n.| ,

tp  t 't 1 ,2 ל*?»ל ראך p tיעלכען 
dp ען t דינ t it o מיט עלעמענמען *it o 

tPtt1t PJP1''V־*P ' ttt ,tPM 1t'1VJt 
i p i כם« v t i'•  t אזיוי ip t"D v  p 't 

iid  p t ״ז  פארשטײט שטאנדפונלט. ז
p זיר t  t t  ,p tv זעלכע* tP ijp D vo tt 

tp j«t די ױניאן־טרײ?, די D ijn jtn־ 
Dipt .ip י1 — פראצענטינע n לעבען 

», Dipt ־npi רעדם t  itD בילה o ttt 
t ,1םלא אוים׳ז 't ער  פאו־ בעסטער ו״

̂ונט אםיס אין .1ינצ1טײ  |tD 1אי ל
IPo ניט מארט t טײנעם tp t3D 'tit. 

ip i ,שליינער ip v ' j ip j p םים דײוױדז^מ 
ע1 t אסיםטעגטען ״נ 't  tte itD  |P J"t 

ip i ,ארבײט p 't נלאנצט ■נים ttt 
Dppttp iP .1ײ1פ a tp  ip vtip jp D פון 

r t׳ p 't Dttt האט מאגיםעםם it t it D* 
D3tt. אח Dttt טאלעראנטניקעם די 

— ,13 — <DDOPPt3 P ltO V  't t t  IP3tn 
ip  ot«tt 1םי t t םים׳ן p t  ip « 'D 

ip i ריכטמנ tttt ,o n  ip i |tc די 
V1P30PD־» ',DP1P —  ,OPO'O PD'OtP

o ptt. 1אי o ttt tnpt 3 איךtn אײך tv
|•PP” V1P1

TP * l l t l  Ottt tv ,'t t t  PPtO |t t 
t 1”1 סד t t  ,tP1י I'D  tP3tP D'VPD
t 1 סף ip ip dצײלצן1צ ip  i t איז otpt
) 0ײ3 .to  IV IJtD V O 't tP>'tt IPDDP3 

rtP 3 't  t 't  o n  tt'otpptpp po 'tu  h 
ptt o-״j סיט לט1פ ttt ,tPD Jtp 'P tt p

D ttttU Pt |P1 פח tP  ■'V1P3DPO ip i* 
o םיטצ, v  tp o 'tii p t״PD 'tit tP לײנם 

1P>ntV Dtn, איז ' OStO tDU D'Dt 
*ttVPPO 4 '1  tv |P33tD"1P31tD |PO 

”PD P3 םיטיננ?!, 0S3Pt '1  o v ip  |t t־ 
f טינסײט. t 3 אייל tv f tאפרייצז 
d p i po ,טוםצל D'Dt t 't  o vip n  o ttt 

'*t  |tt (P V JtU 't t'3  f t  tPSPPtt ito 
ip r ip s. בײם־ tn p to 'tit טלעוי f t 
t t  f t אײנצם יוי1א •p jip s 'ir  n  po 

npD 'l Dttt ,D1P3BPD PtPt> P0D3P3
i ט1טי t n םיט t ,לפמונםניפ^ p t

d jp id  ip j p' 33 םיר'D ttt —  :  P זאנט 
t  t t ito  t 't  ,IPV 'SO PI PDt3P3 ,T t 

11 t t 'it'
m m*

p t p t 9 P tP t> .|'t  P3>Pt Dipt 
DPI tttnt■  f t  •tP?tPt> P IP It t 

v ינג1יל3 is tv  t  n t t 3  D J 't r t i po״ 
DPI |tD iP033P1DVP»t t t  ttt 1PD 

p t tm n ל «י DDttttt3 d* ,1?1ג p i D'D 
ײז, P ז 't DPtt 'DP I t  ttt  t ' t  op t t 

tt'3 t' Pl'nPD-DDStP |t t  PP ltD V  t. 
p די »י( j't t i ײ3 האלט ?רצײנתנ3אי 

T t  p ip  f t  IPtt ,tPDPttt p 't  p t t o 
-3tB P U "t 1P1PO |t t  PO>t '1  IV tv 

P3tn  D ttt ,D ltP t5  PDPttpi| ניט 't t t 
מז ip ■ײ נ?ליי r'D D 'jto tP  i p i .םגפח

PD DP1 ,tt>DP13 1PW 3 T t t  f t  f־ 
PtPt> D1PDP1D p t 1PVI1P3. 3אנ \m

P 't ip s 't  ip o n tn A  t  p t ip o stP
>*I t ' jv  ip j"0 P 3 P t i p i  n n  t  .P tP t

t םיט 'טצטיגקײט 't  ip  1P3PPH •פילדי 
f t  IP  D tn ,D3'DDPW3 3'D »”| •איי 

rP tP t>  o pjpj־it ” i, י םיט ip  tPSPPtt 
.tPDtJIt■ PtO PPt t 't

D 'Dt I'M IP 'ttO Stn  " 3  IP  t 't  D t 
d i'D ip  o ttt ,tt” ir n 3 v  d p i tptptt
t 't  t l  .f'"U > tB iP  ttt V 'JIP iP  't t t 

•p rP 'D JttP  P P 'IO D tU 't p t  p tv ip 
t  ttt ,d jp o d im מינום p tv  ,ip d p «v 

t'D tD filt IPP 'IPO t 0P1 p t ip i't t־־''
f i't t  d o m  ip  tttt ,o tp o o ita n  t t v 

PD p'PBO tP^t * I'tt ע P-< וײנ tP t 
D ir t  It■ ip  t t t  I'tv  |t t  ,D1P3DPD 
D 'PVtS f t  •IP13tt1tV1tO f i t 
DVU PtO D t l f t  ItD  IP  t t  ,1P3t 

iid  tp n p iio 'tit םיינע D t •DJpn 
t  it■  ootp d p t t  , f t  f t  D 'ttlP I 
D lPD'Dt t t 't t ' PPt ttO DD31P3POtt1V 

11 IP13PiiPOV1tD DPI IPJP1111ײ ItD 
d p i םי f ױני t  p t ,ip d jp v  noppn 

*t■ . D 't f t  tio  o i t l  t t  ,npovitD 
l i t  f t  .IPP 1 אויוי' DD3tP3P0tl1V 

ttt, .טינ ip ױנ i רח־טאן3וו .t i  t 't 
D tn IP  Dttt ,IP I'ID IV  I'3  f t  p t 
to  IPO'O p t  •DBPPVltD t l  f o־ 

po ױניאז J i t״© n  i t v ” t־”l'DP3 ,tt 
*pptt ,|t'3 V  IP I  po 1P1D '1 t l  T K 
1 D'D IPOtttV f t  |PD t1t3 P31 יP1D 

113 DPI 1 P 3 't 1PD3PV *lt'31' |1Dל 
ip םון o « 3 it  ip ro s it  t אינסטיטי־ 

Pt DPI IPJP11 f t  D JItt Dttt ,P'V־ 
D131t־,D1P3DPO P IP tJIt |1D 13tDV1V 

*ItD  " t  Dttt PDDJ'OS'tt D tl 1P3't 
ppo'3 o t i iP 3 't  ,ip jto 1נעזונ.

11. *31' J1D ItD P P I'l IP I ,D” 1D 
P in t opnpvip i ,1PD3W noppn i t'! 

D3tD 1PD3PV IP I  Dttt ,D 't'IP  DPI 
p3*t 'tt t it  f t i׳t 't  ip  D 3tite איצט 

ip י1 חרך i p t  jpv'3npvp3 po vpp 
11 | .t'3 t'0 3י3ײ t  I t J  D1P1P3ד P3* 

DP .33'0'D )ID DD"3 IP I t 't  ItD 
0 D''V P 'P tD'3 t 'tל' *|,P1''1 tV 
1' '*DP1P PPt D V 't D IPVltD  |t'3 t 

P3'tPiP IPDtD |t t  ,IPDtD ItD  |PD| 
3'P1P' ItD  •IPT '1  IV ID  t  D| אײ־ 

t 't  DP 3 'tt  t t  ,1t>P 1P3t I'M DP3 
t  P 't f i t  Dptt ,|t '3 t ' t  t l תיאן־  י

DD'PVt3 33'D'b IP I  .1PD3PV HDPPjI 
3 f t  PPtDלײך •IPDtD IV |PDP3 1V 
*ttlV  |PO'PP3 1PD3PV IP I  Dtn 33tP 

DP .|t '3 t ' IP I D'D I PD איי '*t 1P3t 
|P01Pt3 DP11 P'V1D'DD3't '1  t t  ,1P3 

OPO '1 |1D D” P3'P3POT3PDD'tPP 1 't*
11 ,D1P3אפילו ײל *D''ttV PDDP13 P I 't

t  It ltD  t 't  DP t t  ,I't v  tpnpt IPP 
.It 'J t'm m m

lt '3 !' t  It ltD  t 't  DP t t  |t t, 
D3'tP3 D t l ItD  t'tPS D'3 |PO D jipt 
ItD  f i t  1t3 ,1P1'P301D '1 |1D IP3P11 
P3't p t  t l  3 tn  f t  •1PDPP 1P''t| 

*PP3P1 .P tP tP  DlPDtP |Pttt13 DPI 
P3'DPD 113 ?|,33מיםי'*t3 * |t'3 t' IPD 

t'k  OPPt D t l ,IP33tPntVD1'1 ,l it 
'dp יט3 '3 i ” p f i t  p t irw ttt t  p'p 

t 't  D ir t  .PtPt>  DlPDtP DPI ItD 
*3rP1!P3 t  n t t  P3'1P3ttt t  I'tv  D tl 

DP t 't  .33!3” V1P P3'P1'Dt3 ,P3'P 
1 Dttt ,331DDPD '1 I t lי |VDD'3'DtP 

1P13 |PP3'P POtD | ' t  IT C t |P3tn 
3'*tP  '1  |t t  .1PD11DV D3tPP3 DV 

I t t  ,|P31t» P1P13D 1t3 |P3tn D1PD* 
P1P«t |P iP3't1tD  IV 't t t  x'tt ,|P3 

t'3 מעטכערס  .3PD PDPt ,i  , i't t׳D 
t  f t  |P3'DP3 PtPt> DlPDtP סד P t* 

D'3 j'tV  |P3"t Dttt ,D1P3DPO PD 
t IPDDPOltD IV 13tDVO't inPO״P iP 

ntns D D ''3 it 1, וײ מיטPT13 pip33't 
,IPD1PV3 DV'3 D ''31 t P 'P  IP3tP P t 

P013 DPt P” 1t ,ItD IP I fP3PtD »'tn 
1”1D''1*'3־ t  DV'3 t't IPP'tt |PDD'3t 

‘ 3”| .Pt” 1■ P1P3'P'3 ItD  |PD
1' 'DD''tt P'VtlDD'3'Olt It'Jt

D tn |t t  ,)p v tv iv it  3'ipnps i t  o t i
1P3SPO PtiP3P3 IPDVPP in 't  T t t םי־ 

IPPP'VPtD t  IPDtV IV |POt>Vt3 33'D 
13t■ Vt1” t* lP t ר t ײר  |P3P30't1t 

tv P ttitv t ייער! 'it '3 t ' ip s'P inp •ױבי 
P tU fV t |P3 'tt1  DPI D t D'D .Dttpp 

iP3” t ײ  ממוצפסיגס. tt'D3PD3't איצס ז
*ItD  P3PP11 JP P 3 tt t  3313'DDPVt3 t 
1'IP IPtt tv D3'11PP3 D3 םים *DP13 0P1 

tt'3V  t  It ltD  t 't  DP t t  JP tD IP  IPO, 
n  |t t  ,D1P3DPD p in 't  ItD  't D31tt 
DP t t  IPPtPD inpv P tP tl |t■ D1P30P0 
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̂וס סויזענםער חונדעדםער  ױוס אוו חונות דאל
 אױ װערעו נאצאחלפ מוזען װקלען םיפנלידעד פװ
וואנדעו סעהד. זאגפ - וואנעו פאר נעסםםע ױ
<עצ־ די אין זיך האבען פיטגלידער די

 רוו• דעם אויף *ופגערוםען װאפען צװײ טע
 גע־ א מיט רױס, די װעגען ױניאן חגר פון

 רעײ טיטגילידער די רעספעקט. חעריגען
 און ױגיאן דער םון אױםקלערוננ די םיילען

 ױניאן די װאס אנשטרענגוננ ערענםטע די
 גלאנץ איר צו צוריק זי ברעגגעז צו םאכט

 כאםט אחרות םון נעפיהינ א טאכם. און
 זיך דערװעסט עס כייטנלידער. איע ארום

 צו טרײהײט און ערענסטקײם די זײ אין
 אין זיי האט װאס אמאניזאציע, זײער
 עס שסלאפערײ. םון געראטעװעט 1910
 די ניט וױרקוגג סײן כיעהר זײ אױף האט

 פראםאנאגדע סקעבישע קאפוניסםישע
 און ק<אוק די אױף געבראכט האט װאס

 װײטאגען צרות, םיט בארג א דרעסטאכער
שאגד. און

 םארנעםט אייגיגקײם םון מאכט די
 אפגע־ פון ניט-אײניגקײט, םון אדט דאס

 א און שװאכמוטיגקײט, פון יאזענקײט,
 איע־ אױף זיך גיסט האםנונג םון *יכט
 איצט פרײדיגען װאס איוע, די אויס. מען

 שרײען, און רײהען די אין אומאײגיגקײט
 װערעז אויף, ניט גאר טוט ױגיאן רי אז

 פאר און *פעסט״ א םאר באטראכט
 װאס אויס ניט םאכט עס *קרענסס״.

 אומ־ םון פרײדיגער דער טאסהע א םאר
 ױניאן־ רער זיך, אויף טראגט אײניגקייט

 דערסענען צו גענוג םעהיג איצט איז מאן
 בא־ דאס אוסאייניגקץט. םון שד דעם

 גע- דעם אויף זיך אםרוםען דאס וױיזט
 ׳צייט־ די װעילכע אױף טעטיגסייט םון ביט

̂ידער  םון רוף דעם אויף און ענטפערען ג
דױס. צאילען
 דאס װעט װאכען םאר נעחסטע די
 אין זאגט, מען וױ װערען, באװיזען ערשט
 די אויך און איצט, ביז מאכט. םולער
 אפ־ ביזנעם־אײדזשענטס די האבעז ײאך,

 צײט זײער םון טײ< נרויסען א נענעבעז
 עס אבער ארבײט. ארגאניזאציאגס םאר

 די אז אראנדזשסענטס, געםאכט ווערען
 טאן אויך■ זא< קאטיטע ארגאגיזאציאגס

 םייצ אװעק נעםט װאס ארבײט, טײ< דעם
 דאס ביזנעס־אײדזשענטס. די בײ צײט
 םיט אגצוגײן מעגליכקײט רי געכען װעם
 טאס־ נרעסעח א אויף דױס-קאכייײז דעם

 װעט אײדזשענט ביזנעס יעדע.ײ שטאב.
 און ם<ײסען צו זין םאראינטערעסירט זײן

 ער־ דער איז דיםטריקט זײן אז צײנען
 גוטעטעהענד. געװארעז איז װאס שטער,

 ױנ־ דער אין ארײנברענגעז װעט דאס און
 אום נויםיג זײנען װעלכע םיטלען די יאן

אדגאניזאציאנס־אדבײם. םיט אנצונעהן
װאנ־ סעקרעטאר זאגט םיטגילידער, די

 אינ־ זײנען באארד, דזמוינט דער םון דער
 מא־ צו אום אז װיםען, צו נעגוג טעיויגענם

 ױגיאן רער אין ארבײט די םרוכטפ̂ו כען
 םיט אנצוגעהן סיטיעד די נויטיג זײנען

 ארבײט ארגאניזאציאנס ארבײט. דער
 װע״ אגנעפיהרם נים מיטלען די אהן קאן
 דע־ נאר קאנען ארבײט םרוכטפורע רען.

 די װען ערװארטען, םעפמרס די םאלט
 די ײעז םיטיעז. די שאפעז מעםבערס

 אויס־ ארבײט די קאן ׳דא זײנעז םיטלען
 מיט װערען םארטגעזעצם און געברײטערט

 מעהר םיט אדנטענסיװיטעט, מעהר
 ער׳טט קאנען רעזוילטאטען די און שװאונג

באדײטענדע. זײז דעמאיט
 א פאראז זײנען מיטגלידער די בײ

 חובות. אין דאלער טויזענד הונדערט פאר
 אפ־ םוזען װעלען ױניאן דער צו חובות די

 און סיזאץ. איצצןיגעז דעם װעיען געצאלט
 די םון םארלויר איז נעשעהן וועט דאס

איז אנדןױב דער װאכעז. פאר נעסםםע
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 זי• וועט עס און געװארען געמאכט שוין
 *גלעג• א #זואגדער םארזיכערט זיין, כער

דױס״קאמפײן. צעגדער

דזשאמו ורעס נעמונדױםען ערסלעדם ספױיס
סעטלען צד געצװאונגען דזשאכער קיאוק ניט־ױניאן וױכטיגער .

ױגיאן. דער מיט
 אוגז לאזט פרעס, צום געהען סיר ווען

 ײײ באארד דזשאיגם דער םון אםיס דער
 22 יואקאל ױניאן דרעסםאכער די אז סען,
דרעס דעם געגען סטרײק א ערסלערט האט

םיםיננען ויספױקפ וױבפינע רופס 62 לאזאל
 רוםט ױניאן װאריןערס גודס װהײט די

 װיכטיגע זעהר צוױי װאך נעקסטע םאר
םון ארבײטער אלע כױטינגען. דיסטריקט

 צוזא־ זיך װעלעז שעפער דאוז־טאון די
 דינםטאג, ׳האל בעטהאווען איז סענקוסעז

 אר־ דער נאך גלײך םעברואר, טען21 דעם
 אפ־טאון אלע םון ארבײטער די בייט.

 םיטיגג זײער אפהאלטען װעלען שעפער
 אוידיטארױם, אינטערגײשאגאל דער אין

 דעם דאגערשטאג, סםריט, טע16 ײעסט 3
ארבײט. דער נאר גלײך םעברואר, *טען23

 דיזע בײ װעלען װעלכע םיאגעה די
װיכ• זײנען ווערעז םארהאנדעלט םיטיגגען

 אינ־ סאמע די אן ריהרען זײ װײל טיגע, ׳
 יעדען אין ארבײטער רי םיז טערעסעז

 װעל־ סטרײקס, די םון םראגע די שא&.
 שע־ םאר א געגען אן םיחרט יוניאן די כע

 ניט־ױניאז־שע״ די םון םראגע די און פער,
 באאע״ די מיט םיל העלםען וועלכע פער,

 אדבײםס־ די ארונטערצודריקען באטים
 זײנען שעפער, ױניאן די אין באדינגונגען

 יע־ און ערענסטע, די םון צװײםעל, אהן
 םאר־ גלײך זײ אין זיך מוז מיטגיציד דער

 מוזען םיטיעז באלדיגע אינטערעסירען.
 די געװינען צו סײ װערעז אנגענומען

 די ארגאגיזירען צו סײ און סמרײקס
סקעב״שעפער. י

 חנר נענען סיים די פאוליוס ױניאן פאראנפא
סאםפאני נארםענפ ודנפער

 באארד דזשוינט די װאס פראצעס דעם
ידער קעגען אנגעפיהרט האט טאראנטא פון

 מאנענדיג קאמפאגיע, גארמענט װינטער
 דעם אםברעכען םאר דעםעדזשעס איר בײ

 זיג א מיט געענדיגט זיך האט אנרימענט,
 איגםאר״ דער לויט באלעבאטים, די ם#ר

 ערהאל־ איז װאס טאראנטא, םיז מאציע
 דארטיגער דער װאך. די געװארען טען

 די אז אגטשײדעט, האט רײני, ריכטער,
 דער קלאגעז ניט קאן איגטערנײשאנאל

 אגריסענט, דעם אפבדעכען פאי פירמע
 אינטער־ די איז געזעץ, דעם לויט וױיל,

 קערפער־ געזעצליכע קײן ניט גײשאנאל
 צו רעכט ראס האבעז זאל װאם ׳שאפט

 כאראק־ אזא םון פראצעס א פארםיהרעז
טער.

 אינטערנײשאנאל די װאס קײס די
 גאר־ װינטער דער קעגען געםיהרט האט

 דער קעגעז געצילט האט קאםפאניע מענט
 אססאסיאיײ מאנוםעקטשורערס גאנצער

םיט־ א איז םירמע די. װעלכער םון שאז,
 בא־ ארבײטער קענעדע׳ר נאנצע די גליד.

 פאראינטערע־ שטארס געװען איז װעגונג
 פרא• דעם פון אויסגאננ דעם אין סירט
צעס.

 האט באארד דזשוינט טאראנטא די
 םון• ענטשײדונג מיפרער דאס אנאנסירט,

 קײס די זיך װעט געריכט, גידעריגען דעם
 װעט אינטערנײשאנאל די ענדיגען. ניט

 העכערען א צו קײס די אפעלירען איצט
• געריכט.

 מאנופעקטשורימ געװירץ ד. דזשאבער
 כאדײטענדער א איז דאס קאספאניע.

 איג• דרעס דער אין דזשאבער דרעס
ש א באשעפטיגט און דוסטריע  כיסעל ח̂י

האנטראקטארס.
 צו באלאנגט םדיהער האט םירמע די

 נאר אסאסיאײשאן, דזשאבערס דרעס דער
 םאר- צו אנגעהויבען האט ױניאן די װען

 דעם נאכקוםען זאל פירמע די אז לאנגען
 אסאסײ אײגענע זײן װאם קאנטראקט

 דעד מיט אונטערגעשריבען האט אײשאן
 זײן פון רעזיגנירם דאן ער האט ױניאן,

 כא• זיך זאי ער כדי אסאסיאײשאז.
 םאדערוגגעז. ױניאלס דער פון םרײען
 אנ• איצט זיר ם׳האט װי גיך אזוי אבער

 צױ איז ױניאן די אוץ סיזאז דער געהויבען
 זיד גלײך מעז האט איבײט, צו געטראטען

 ערקיערט און דזשאבער דעם צו גענומען
סטרײק. א אים בײ
 דער פיז מענעדזשער רײזבערג, א. װי ׳

 ערקלערט 22 יאהאל ױניאן םאכער דדעס
 ארגאניזאציאנס םון אגאויב אן דאס איז

 די דעפארטמענט. דרעס דעם אין ארבײט
 צע״ גאנץ א ליסטע דער אויף ראם ױניאן

 זײ װעט מען װאס דזשאבערם, מים טעל
 קומענדע די אין ציכיבעל אוים׳ן נעםעז

װאכען. פאר
 אויך אוגז האט צייט דערזעלבער אין
 מע״ האלםערין, תשײסאב װיםען געלאזט

 דזשאבערס באארד דזשאינט םוץ נעדזשער
 כאארד דזשאינט דער דאס דעפארטמענט,

 גענען סטרײקס נאך ערקלערט האט
 און הירשעױ :דזשאבערס צװײ אנדערע

 און סטריט טע37 װעסט 178 פרעכטעי,
 וועסט 142 ריעטי, און פרואװ האמעד,

 זײנען סטרײקם די — סטריט טע36
 ארויס״ םאר געװארען ערקיערט דארטען

 האנטראק־ ױניאן ניט צו ארבײם געבעז
טארם.

 .נא״ א. אז האלפערין, ערקלערט אויך
 ביז איז זועלכער דזשאבער סלאוק א בעל,

 האט דזשאבעד ױניאן גיט א געװען איצט
 ער, װאס פארהאנדלונגעז אײניגע נאו

 אננעםירם, איהם מיט האט האלפערין,
 םירמע די און ױניאז דער מיט געסעטעלט

סטרײק. א אױםנעמידען דעם דורך האט
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 עם וינט *ייט, יעצםער דער דורך
 I'M טעטינסייט די אננעחוינען זיר «*ט
 '־tnac itnippreD זיינען ױני«ז, תר

 זוענען טרייד, אין •אםירוגנען דענע
 »ינם*ר• דארםעז ט׳ןוערלײט די װעלכע

 םענעדזמער דזמעמראל ױערען. טירט
 ג«• ױגיאו אנחנחנ אויר אין זזאכםאן

■אםירונ־ איע די ײענען װעלען אםםע

 ׳מא«־םשערסאן דעם אויןי באריכטען גץן
 שבת, חאי, ארייגנטאן אין מיטיננ

שארי. *זיינער 1 םעברואר, םען26 דעם
 דיססר םיטיננ דעם אויוי װעיען עס

v װערען טירט ir r tn n t טרײד־«ראכ־ 
 דער פאר ארנײטםדילענער אזן לעםען

 אננע• װעיען איינצעלחייטען צוקוגסט.
טיר םיםינג. תם אויוי ווערען נעבען

 ארונטער נעמט קאמיטע ארגאניזײשאו
וזאכען פאר לעצטע די אין שעפער 75

 קמםוניםםישע װארענט קאםיטע ארגאניזיײטמן חןר ®ח פריד טענעדזשער
 ױניאן שלאגען פון םעטאדען םקעכישע זײערע אויפצונעבען שלעגער

 ױניאן tsװאם ■»טש, קיץ פארשוױינען גים וועלען םיר — סיםגלידער.
 כרודער זאגט כוליגאן, קאםוניםטישען א דורך קרינען װעט םיםגליד

פריד.
 װאם האםיםע, ארגאניזײשאן די

 אגנע־ טעטינסײט איחר זיד חאט טאסטי׳פ
 צוריפ װאכעו פאר א םיט osnv חויכעז

 4פי םענעדזעםענם די אונטער איז און
 נרד פון חילוי רער םיט םריד ח. כרודער

 די אין זזאם יעווינםאן, י• און צופער דער
 םעהר ארוננתתענוםען צײט װאמן *אר

שעפער. 75 וױ
 ווערען שעפער די םון נמחרםטע די

 װצרט עם װאס דערפאר ארונטעתענוםען
 יר די ארבײט. שטיס דארטעז נעארכײט

 ױניאז וײנען צם צי נים <יך רעמנט ניאן
 קאכר ווערם op זסן בל ניט, אדער שעפער
 געוױםען א אין אז ױניאן דער אין פליינם

 ױניאן גיט אויוי געארבייט ווערט שאפ
 הא־ ארגאניזײשאז די ווערט פאכדישאנס

 ארונ־ שאפ דעם נלייך נעארדערט טיטע
טערצונעםען.

 וימען שעפער די אתנטערנצםען ביים
 האםר וי פון שטערי;נעז סאל פיל פאראן

 פשום זיך 1תאב? יײ םפעבם. גיםטישע
 סארט נצםײנסמעז דעם אין פארוואנדעלט

 נע־ איז op ווען איו װאס אנפגטיד םסעב
 יעצםע באװפנוגג ארבײטער דער אין װען

 באוואוסטע צװײ װי פאסירט, חאט װאך
 אײנער אנצנטצן. םקעב קאםוניסטישע

 און טאשהאוױטש .חער״ נאםען טיט׳ן
י זועני ,פרײלין״ נאמען םיטן טע2 א י  י

דעטעפמױום אננעצײנם האבען באוויטש,

 דעםעש־ די אוז סםרײסערם צװײ אױוי
 צו־ שטארס םטרײהערם די האבען טױום

שיאנצן.
 װאס געשיכטע, אינםערעסאנםע אן

 סאםוניםטישע נאנצע די אפ שפינעלם
)2 «״• *ויןי («לום

 איז מיטינג דצר »ז זאנען, בלויז וױלען
 אז און זויכטינער אויסערגעװיינליר אן
 םאר־ צו םארגינען זיך װעט טשערםאן א

 װעט טיםיננ, דיזען צו סוטען םעלען
 זיך נעגען םארברעכען א נאנעזזן ער

זעלנסט.
 ארויםנע־ האט באארד דזשאינט די
 טשער־ די צו נריצוי ספעציעלען א שיהט
 נריעוי ער1 םיטיננ. דיזען צו <ייט
 די םאר אײנטריטס-קארד די זײן װעט

 נרעג- איחם דארפען זײ און טשצרלייט,
חאל. אין סוםען זײ װען זיד, מיט גען

:פאלנט ווי ויך לײענט ברישי דער
ט  אננע־ זיך האט סיזאן דער ,זי;

 דורכ• נאארד דזשאינט די האט םאמען,
 צו טעטינסײטצן םארשידעגע נעפיחרם

 םארנעסע־ און ױניאן די סארשסארפעז
 טעם־ אונזערע י םון ס|נדיש$נס די רע?

 דורפ־ חאבען םיד שעפער. די אין בןרם
 סטרײתס ערטאלגרײכע רייחע א נעםיהרט

 םאר־ חאבען וחאם דזשאבערם, נענען
 ארויםנעשיתם און אנריםענם דעם לעצט

 דאם אוז שעפער, נ׳יט־ױניאן אין ארבײם
 װירסוננ גלענצענדע א געהאט האט
 ענערנײ אונזער אינדושטריע. דער אויוי
 אריינ־ חאט ארנאניזאציאנס־דריױו שער

 אין שעוער נאדיוניאן פילע נעבראכט
 שבת־ נענעז דרײװ אונזער ױניאן. דער

)2 «1וי »ו<ף (שלוס

 דרעם דעם פאר שפיםען ארנײפער נאסטאנער
ספױיסען װעלען קלאוסשעפער - אנריםענפ.

 פאר םקײל םיניםום אין חעכערונג h פאדערעז צו רעכט ד#ם הריגט ױניאן
 פראקלא־ װאך ארבײטם םאגיגע 5 און שטוגדען 42 — םאבער. דרעס די

 רוםק וועט באארד חשאינט באםםאנער — םרייד. קלאוס איג׳ם םירם
 ם«ל חןרקלעהרט שעפעד, קלאוק און דרעם יוגיאן נים אלע אין םטרײקם

םענעדזשער. באארד דזשאינם פאליאקאװ,

ט ל א ה ס אינ גי כ ײי רו א פ

& טםער .געדעכטיגקײט״

^ .2 ?ײט גיי
 — סעגםיער חעלט ימיאן פין באייד J ?ײמ

 נײעם ייליתלפיעל שםואא; •נחםבז
פאציז• ם• —

— שפיטונגעז סיעונגען♦ .4 !ײט
פארמנאי. %. קאבאקאוג ס.

 ביאציס״ » — פייז*• איקאגא׳ד & ?ײט
*גענגסטער״ א

עדיפאריעלס. .6 זײט
•רײ אינרוםפדיעלעז ym ד$3*& .7 זײט

KS^tS^■ ״ ״
M• — זײט LIU IM A J•• J

 אוים־ ווענעז רעטערענרום, דעם אין
 באסטאן אין אנריםענט דעם ארבייטען

 סאטפעד די און ױניאן דער צזוישען
 814 גענוםעז אנטײל האבען טשורערם,

 םיםנלירער 307 בלויז און םיטנלידער״
 דער םטרײט. א םאר געשטיםט האבען

 איצט האט אנריםענט אננענוםענער
 ,גױ די בײ םטרײפ א אויםגעםידען

 םאנופעפטשױ װעחר װיםענם פנגלאנד
 1ם־ נחפען צװײ אנדצרע נײ און “רערם

n־op .אנדעחג די־ אין באלעבאטים 
 ױניאן די \ועט שעפער, דרעם יוניאן נים

 םטרײקם די <ועט און סטרייהם רוסען
 באלצבא־ רי ביז לאננ אווי אנהאלםע)

גאנצונעבען נעצװאוננען«ײן וועצע) םים
םאדערוננען. ױניאז די  טארזי• אנריםענט דרןם נײער דער

 חצמ־ באצדיגע א ארנײטער די נעדט
n« ארבײטער, אלע פאר װײדזשעם אין 

 יאתר א ווי װײנינער ארנייםען וועלכע
 גים און טרײד, איז׳ם סאגאטצז 3 אוז

 א טאדפרען צו רקכט דאס ױניאן רער
 אין ארנײמער די פאר צויז־חענערזנג

 צוױי די רורך אינדוםטריצ דדעם דער
 ווצט אנריםעגם דער װאט צײט, יאחר

 הוינט סיזאן יעדער ערTאי וץיערעז,
 אדער םען1 רעם פעבתאר פאר או,' זיד

יולי. חודש םון םעז1 דעם פאר
 s אלם *רןןסלאםירם שמונדען 42

םרייד• קלאוק אין געזעץ
רעזולטאםצן די ווי נאגרפס גלייד

rsm  p f t i

 י.1פאלא'סא םאל. נרודער םון רערשאםט
 באארד, ריזשאינט דער םוז םענעחשער

 די דורכצוםיהרעז שריטע גלייך נענוםען
םעםבערשיפ גאנצע די װאם באשליטע

• אויף (שלוס ״ )2 ו

 ׳סוער יוניוו אלפער
 נןדנשפײן, חעױ

נעשמרנען
 םאריארען װאף ריזע חאט ױ;יאן ךי

 טצ* טרייצן, איבצרגצנצנצגעם, אםת׳ן »ן
 סצט־ א באמשט״ן, חערי טיטנייד, טיגען

̂קאל פח נער .36 ל
 איי צוריה װ*נען צוויי םיט ערשט

 פיפצט רצר אױןי <עװען נאתשטײן חערי
 בעלי״םלאנות te נעןאוצן, ניט און רײן

 דפרטיט און שנת אוס ארנײטען זאלען
 חיינט און ■רינציוען. ױניאן רי נרענען

 npn טױט. זײן נאך ױגיאן די טרויערט
 דיגםטאג, נעשםצרנעז אין בארנשטײן

 סיני סאונט אין םעבתאר, טען23 דעם
 אלט איננאנצעז איז גארנשטיין זזעריחאםפיטאל.

 צױ לואכצן פאר א טיט יאחר. 36 נעווען
 איז ער tv דערפיתלט, זיר ער חאט רים

opap דאפטאי רער אלעסעז. םיט גיט 
 1םי יײדעט ?ר tv <?זאנט, איחם האט
 ,טר ,a״npjvip רpרישvטpלv•ר דעי

י חאט ?רסעלרונג די ״oיtvו<pרpנ  ױי
 ה«ם רp tv ,optup: שםאר? Mtv איחם

>tv tp^pp ד אויפ׳ן אנצינדוננ  *ח מי
 חאט נםטר תר געשםארב?ן. רערםון איז

pi?״p צוױי םיט םרוי v איב?ת?<א׳זט
ppij’p. ״  PVPVB, טון ?וםם נאמשטײן וזערי

 םרי• tPtiPt איז ןר גונעתיע. רptםvי
 -Vi ?ר איו רארםען און עננלאגד אין הער
 *V2 אנארניסםישער דער אין טעטינ ווען
pit.״  אי| tpoippt t'v ער ווען ״

 Ttav <יײר דא אויך דך ער חאט 1905
 *P11V2 רpרניםטישvגv דער אין שלאםץן

is איו רp נוננ. x v o  v m vnw פין 
 האם און y*np רויטען »»־כיםטיש?ן

 <•”ojv טעםינעז v דארטעז tpנוםpג
 יpרישvםDיn וער װען ,1910 אין

 ,tpoippnva איז םםרי'? ?לאוהםאכער
”otpo בארנשטיין זיך האם vp»’iv םיט 

 ניט אמ ןvד ױגס און טעטיג?ײט. נרוים
 tתשטײvב וואו סטרייס אײן i״p נעווען

 ער אוים:עצ״כ?נם. חאבען ניט ר זי זאל
י )אנט. םען ווי געװען, טאל אלע אין  ױי

 ־PMV ניט יך1 האט ליין״ .םײעריננ דער
 טויט ר?ם רvפ זאנס, מען װי שראמ?ז,

 און «*,vp tPiipj איז לענען דין אליין.
נעשטארב?!. ער איז ?אםןי אין

 ביד זיי) ״ון םינוט לעצטער דער ביז
 איז ג?טראכם נאר npo האט װאוסטז״ן

 •ר?זיד?נט ױניאן. דער םון נעחןרם נאר
 אויםנ?שפי«יממ ריכטיג ויך זזאט ינםאן1

 ovn ער ovii ,pדpר v אין איהם זוענען
npn. : o אוים׳ז נעהאלטעז rirn 'i 

 טאט, רpד מאן רpר געווען א״ בארנשטײז
 םאז׳׳. ױניאן אםת׳?ר דער

ן אנרענטען p't עהרע

 פון פאחןדונג געװינען סלאוסטאבער סליװלענומר
אויםמר פאנד ארכײפסלאזען ספמיעלען א

• נאראנפי פײם די
 װעכענגד זײער פון פראצענט 1 צאחלען דארפען װעלען םאנופעקטשורערם

 צוזאםענ־ וױןם סאנד חןם פארװאלטען װאם קאםיטע — ■עי־ראל. ליכען
 דעם אץ מאנופעקםשורערם טארשטעחער, ױניאן פון ווערען נעשטעלם

 פרײנד אח קאטאװםקי קרײנדלער, — טשערםאן. אוםפארטייאישען
עררײכוננען. זײערע פאר געלױבט וחןרען

 םאנום?סטשורערם טלױוצ?נד?ר די
 צייט װ«וכ?ז נאר האם, אפאםיאיישאן

י נ^ג?נ?ב?ז ?גדליך פטוהאנדלוננ?),  י
arunvo דזשוינט קליװצאנדער רער םח 

 40 רpרכײטv די נאז-אנםירען צו באארד
ט װאכ?ן רניי רן ן יאחר. opi ח
 םארגעצענם האם נאארר תשוינם רי

tv !?מאנו־ די צו פצטן אױםגעטרביים 
 נאלעי די .tvtpp לעצםעו ם?סטשורערם

ם םי f האבען « t נעסװײנ?עלט ועחר 
a און rt tpavn נטטאנם נימ •ל»ן iiv' 
ou ,ם׳איו ווייל צוקיחט v tPiiPt צי 

po^ *urvnvr.( זײ pi tvavn׳tupo׳o
»m f »ויי ppbuvb n־ :ait׳

 רענולאר ביישטײערען ר»רם?ן טשורערם,
 נאישג* ארבײטםלאזען צום וראצענט 10

 divopithmvp די טון ווערם םי־םאנר,
 tpרוננpבײשטײ !ייערע טאלעטםעם נים
 טרבײ־ די װאם אוים, טומט רערםאר און

 tp:«t רpפpש סאנםראתםימ די םון טער
 צאחל די אויס ניט מאכמן און שוצאאז
 <»ראנ* .טײם די לויט ארגײט װאכען

p רערפאר בלײכען אויך און טי׳ rr 'v 
דזשאבס. *חן איננאנצץן מאכערם קלאוס
 דשרימט־ תאט באארד חשוינם די

tv ,tv 1«פארגטשלאנ »  v די MVUVB* 
י און טשורערם  pNft onvownoMp ו

>)8 i)« e w > itמ׳ײ


