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מענעחשער נײער ערװעהלט נאגלער
j מאיד חשאינט יארקער ניו פון

)1 ײי■ 1§י י׳ילופ
 םאראנט־ זײן בעת ױניאן דער םאר גען

 אמטס־סעריא־ שווערער און װארטליכער
 װעלכעי• םיט דיריטערליכקייט, און ׳ת

 גראםולירט האט האכפאן װײס־ארעזידעגט
 ברודער נאכםאלגער, ערוועהלטען זײן

 דעס אויף עדות געזאגט זזאט נאגלער,
 ברידערליכקײט, אםת׳ער םון גײםט נײעם
ױניאן. דער אין איצט הערשט װאס

 בוײדערליכע א\ן אויםנאהמע הײסע די
 האכמאן דזשולױס ברודער זואס אװאציע,

 און גלענצענדער זײן נאך באהוםעז האט
 האבען אפשיידס־רעדע, טאלאנטםולער

 ברױ םון אויםריכטיגקײט די באשטעטיגט
 ער אז באהױפטונגען, שלעזינגער׳ס דער
 האכ־ באםיהט כחות איע מיט זיך האט

 רעזיגנא* דער םון צוריקצװזארטען םאנען
 א איז רעזיגנאציע דאזיגע די אז און ציע

 אײנ־ האכםאן׳ס ברודער םון רעזולטאט •
פאמעםיהיעז. אלטע װעגען בילדוננ
 ברױ פענעדזשער, גענעראי גייער דער

 םון קאטער א איז נאגלער, איזידאר דער
 ער װאו ,10 לאקאל פון קופט און טרײד

 אלזא איז ער .1910 זײט מיטגליד » איז
n מא- אינ׳ם ױניאן דער אין אריינגעקופען 

 העכסטער און שעהנסטער דער פון מענט
 צװי־ געהערשט האט װאס באגײסטעדונג,

 יענע מאכער. דרעס און קיאוק די שען
 שײנפ, עס װי אידום, האם באגײסטערוגג

 ביז אקטיוױטעט ױניאז זיין אין באגלײט
 קאריע־ העכסטע די דערגרײכט האט ער
 זײט ױניאן. יארגער נױ דער אין רע

 לאקאל םון אײדזשעגט ביזנעס א 1920
 יאהרעץ פון משך אין זץ־ ער זזאט ,10

 םאראנטװארט־ םארשײדענע אויף געםונעז
 ער איז לעצטעגס ױניאן־פאסטענס. ליכע

 םו; מענעדזשער דיסטריהט דער נעײעז
 דעפארטמענט, קאונסיל אינדאסטריעל

 צױ צויאלעםענס געוױרקט האט ער װאו
םרידענהייט.
 קײן נישט אלזא איז נאנלער ברודער

 עש און ױניאן, דער איז חדשות •נים
 דער איז ער אז צוױיםעיל, יעדעז אהן איז

פלאץ. ריכטיגען דעם אויף סאן ריכטיגער
—אלט׳ יאחר 33 איננאגצען איז •ער

 טעמפעראמענםפױ א ענערגיע. םול און
 אר־ לאנישער א און מאסעךרעדגער לער

 םאר־ אוז קאנםערענצען בײ גוםענמירער
האנמונגען.

v
 ספע• דער איז אווענט אין 8 אזײגער .

 בדארד דזשאינט דער םון םיטיננ שעל
 טשערפאן דעם דורך געװארען ערעפענט

 װיכטיגסטער דער סטאלער. בחדער
 געװען איז םאנ״ארדנונג דער םון פונקט

 קאםיטע ספעשעל דער םון באריכט דער
 װעגען דירעסםארס אװ באארד דער םון

 װיכטיגסטע די םון רעארגאניזאציע דער
 יארקער נױ דער בײ ױניאדאםיסעם

 הא• עס וועלכען איבער באארד, דזשאינט
 װײם־פרעזידענטעז די באריכטעט בען

װאגדער. און ,שלעזינגער
בא־ זײן איז זזאט שלעזינגער ברודער

 ער װי נ^כדעם גלײך אז ערקלערם, ריכם
 און ױניאן דער אין ארײגגעקומען איז

 מענליכ־ די געהאט נאך האט ער אײדער
 םענשעז מיט׳ן באקאנען צו זיר קײט

 זיד ער האט ױניאן, דער םון מאטעריאל
 אונאנגענעמער אן מיט באגעגענט גלײך

 ביד דער האכמאן, ברודער פאםיךונג.
 האט םענעדזשער, דזשעגעראל איצטיגער

 םא״־ ?ויםען צו װידער אפגעזאגט זיר
 זזאכמאנען אבער קען איך אמט. דיזען
 טעטיג״ זײן קען איר יאחרעה זײט שוין
 רעד געװען בין און ,25 ילאקאיל אין קײט

 ארויסגעםיףי־ט איהם האט \ואס ערשטער
 טעטיגקײטס־גע* נאציאנאילען דעם אויוי
 און װײסמ םאײוירענעם נאכ׳ן ביט.

 אין שיקאגא איז סטרײס םײקער דדעם
 גע־ זזאכמאנ׳ען םיר האבען ,1919 יאחר
 אוז •אסטעז, שוחנרען דיזען שיסם
 דער אין האט ער װאס וױיסם איע איחר

 דערײ איז עס אויםגעטאן. ןױיט קורמר
 האב איך m שםענרליר,1זעיבסטפא בער

 איבער״ צו געזוכט םיטלעז איע סיט איחם
 ביז לײדער ביײמנן. זאל ער אז ציעעז,

 איד און ערםאלנלאז געווען אבצר איר
 דיזעז אין אוועקנעחז זײז זעזזר באתיער
 נישט ױניאז. דער םון םאםענט וױכםיגען

 זיגםאן, •רעזידענט אויך נאר איך, גאר
 אויף אײנםילוס גרױסען א חאט וחנ<כער

 מיטלןןן איע 4םיט איהם חאט חאכםאגעז,
 איז חאכםאן שרים. זײן טון אאגצרעדם

ר מ  חא״ מיר און אנטש^אסען מבליבען א
 זײן י1אוי אנדעחנז אן זוכען געםווט בען
>•m. נעםאלען איז אױסוואחי אוגזער 

 האם נאגיער אױך אבער גאגמר׳ן, אױוי
jrprnwa f t** גע- אונז איז עס כיז 

מיז  מאר עד אז איבערצײנמן, צו איחם* יו
 װיכטיגעי » ®ח אפזאנעז נישם איצט זיך

מני¥דםמיכנג
 באמת איד בין אױטוואה< דיזצר ®ח

 אסוו, — *יצזעגער. wm — צוצאײידזמ,
«t גליקליד ימוימנר נעותו גישט װאיט

ט תוי מ י עבלי ג

 אזא מיט צוזאםעגצוארבײטען האבען װעל
 טוער, םלײסיגען און ענערגישען םעהיגען,

 איך איז נאגלער, ברודער איז דאם וױ
 עלעקטען איהם זאלט איהר אז םאר שלאג
 דער םון מענעדזשער גענעראל דעם םאר

באארד. דזשאינט יארקער נױ
 אין האט, אשפיז ברודער װי נאכדעם

 ברו־ אונטערשטיצט 2 לאקאל םון נאמען
 צר םען איז םארשלא:, שלעזינגער׳ס דער

 ברודער און װאהל, דער צו געטראטען
 אלע םיט געװארען ערזועהלט איז נאגלער

 גע• האט דעלעגאט אײן בלויז שטימען.
״פרעזעגט׳/ שטיפט

 אינסטא״ גלײך איז נאגלער ברודער
 שלעזינגער, ברודער •םיז געװארען לירט

 הומאריםטי־ זעדזר א אויױ האט װעיכער
 אײנעגטליך אז באסערקט, אוםן שען

 און אינסטאלײטאר, אז איײז ער דארף
 ארבײטען דארםען וועט ער וױ אזוי

 װאלט נאגלער׳ן ברודער סיט בשותםות
 זיך זאלען זײ אז ױשר, א געװען אפשר

אינסטאלירען. געגענזײטיג
 זײן אבער האט שלעזינגער ברודער

 מיט פארענדיגט רעדע ־ אינסטאלײשאן
 װענדענדי: אנװײזונגעז, ערנסטע זעהר

 םאלגענדע מיט נאגלער׳ן ברודער צו זיך
 צו חוב אונזער און אײער ״ס׳איז װערטער:

 מעפד אונזערע ארבײטער, אונזערע דינען
 מענ־ און כחות אונזערע אלע ניט בערס,

 ערשטע אײער זײן װעם עס ליכקײטעז.
 זאלעו םיטגלידער די אז זעהן, צו פליכט

 אונזערע םיט זײן צוםרידען װעניגסטענס
 זיך לאזט עס װאו דארט אויםטואונגעז,

ייז׳/ פאר טאן עטװאס
 אינסטאלײשאך שלעזינגער׳ס נאך

 דע• צוליב נאגלער ברודער האט רעדע
 דאנה־ קורצע א געהאלטען צײט שפעטער

 האט ער װעלכער אין פראגראם־רעדע, און
 דעם םאר דאנסבארקײט זײן אויסגעדריקט

 צוגע־ איהם האט מען װאס כבוד גרויסעז
 האט ער װאהל. דאזיגער דער מיט טיילט

 זעהר געװען איהם איז dV אז ערקלערט,
 פאר־ גרױסע די אקצעםטירען צו שװער

 אין אםט דיזען םון אנטװארטליכקײט.#
 אבסא* אוים׳ן אבער מאםענט, איצטיגעז

 ער האט ױניאן דער םון פארלאנג פוטען
 םאלדאט דיסציםלינירט<ר א װי אנדערש

 עי װי נאכדעם האנדלען. גע?ענט .ניט
 האכ־ ברודער אױוי אפגעשטעלט זיך האט

 געלויבט שטארק און לײסטונגען מאז׳ם
 אױםטואונגען, און םעהיגקײטען זײנע
 טעטיגקײטס־ זײן אנטוױסעלט ער האט

 דרעס־ די צו זיך װענדענדיג אוז &יאז,
 אלס אז םארזיכערט, עכ,זײ האט ?יאכער

 זײ ער װעט דרעם־סאכער אםאליגער אן
 זײ אז און םארנאכלעםיגען נישט זיכער
 םיםטי ״םיםטי א האבעז איהם אין װעלען
 ערשטע זײן םארענדיגט זזאט ער פען״.
 מיט מענעדזשער דזשענעראל אלס רעדע

 װאס אויף קאאפעראציע, םאר אפיל אן
 מיט געענטפערט האבען דעלעגאטען די

אםלאדיסמענען. הײסע
 וױים־פרעזידענט האט נאגלער׳ן נאך
 סימפאטי־ העכסט א געהאלטען חאכטאן

 װעלכער םון רעדע, אינטעליגענטע .שע,
 נשםה שעהנע א ארויסגעשײנט האט עס
 אר־ איבערגעבענעם און קויטורעלען א פון

בײטער־םיהרער.
װעל־ סאלדאטען, יענע צו געהער ״איך

 — פאסטעץ, אוים׳ן לעצטע די בלײבען כע
 דאס אז —* אנגעהױבען. האכמאן האם
 עדות זאגען םראזע, בלויזע א נישט איו

 סײן ,25 לאקאל איז טעטיגקײטעז מײנע
 טעטיד םײן שיסאגא, אין ױניאךםליכט

 מיט ארבײט מײן און באסטאז אין קײט
 גױ אין חדשים 18 לעצטע די בעת אײך

יאר<ן.
םארלא־ צו באשלאסען זזאב איך )<וען״

 איך ױעלכען אםט, ױניאן הויכען מײן זען
 איז כבוד, נרויםען א םאר כאטראכט האב
 מיר זזאב איך וױיל דערםאר, נישט עס

 לע- גרינגערעז א מאכעז צו אויסגעזוכט
 צו זינעז איז נישט זזאב איך נײן בען,

 מיט בלײב איר גיזנעס, אין גליקעז זוכען
 האב איך װײל באװעגומ, ארבײטער דער
םארבונדען. איהר םיט גורל מײן

דעם, צוליב געטאן בלויז עס האב ״איך
 איז רעזיגגאציע מײן אז האלט, איך וױי<

 אײנהײטליכער % פוז איגטערעם אין
 איך האב דעריבער און םיחרונג, ױניאן

 אינטערעס דעם ריכטיג םאר נעהאלטען
 איבער שטעלען צו העכער ױניאן דער םון

אינטערעסעך. פערזענליכע םײנע
 זײן אין ערפאלג נאגלערען וױנשענדיג

 רע־ זײן םארעצדיגם ער האט אםט נײעם
 ממוקט נישט םארשפרעכען, דעם םיט דע

 — נעצוינען נישט זיר זאל ער וואו י1דןנרוי
 זיך מאל איע ער װעם וױיט, צי נאעהנם
 א ױניאן. דער םון חף אױם׳ז אפתפען

 באג^ײט חאט אװאציע דױערענדע לאגג
 זזאט וועלכע רעדע זזאכםאנ׳ס בחדער

 בעס־ דעם נעםאכם דעלעגאטען איע אויוי
איעדרוה. םען

 אינדאסםריעל םון םזנגעדזשער םאר׳ן
p חמאדטסעגם ־ i ך ערוחנחלט  נ

ײ, 1פ*ר׳ *ון ••ייטמז

bmsb si 1האנמײזפאר״אדימשע מ
שןפער מוט אינפמט ױ אין ספױ̂י

עז  דעםארטםענט אינרעםענדענט אםער̂י
 די .8 לא<זאל םיז ראזענבלאט, ברודער

 דעפארטמענט דזשאבער אין ענדערונגען
נעהסטע ביז געװארען אםגעלעגט זײנען
ײאד״

 אז געװארעז, כאשלאסעז אויר איז עס
 מענעדזשער דער בלײבט רײזבערג ברודער

 םריד ברודער און דעפארטםענט דרעס םון
דעפארטמענט. ארגאניזײשאן םיז

 װיכ־ דיזער איז נאכם בײ 12 זײגער א
 געװא־ געשלאסען מיטינג ספעשעל טיגער

 געלעגט איז עס אז האפנונג, דער מים רעז
 גרויסע םאר םונדאםענט דער געװארען

אױםטואו:״ ױניאז און ארנאניזאציאנעלע

)1 זיים ון1 (שלוס
זיד לעזט געװארען צוריקגעוױזען איז װאם

 װערען װעט נאװעמבער חודש ojrT וי
 םארבונדען בין איך זײט יאהר דרײצעהן

 מײנט יאהל דרײצעהן ױגיאן. דער מיט
 מענשען טעטיגען א םון לעבען אינ׳ם
 עם ;פעריאדע קורצע א וױ מעהר עפעס
מענש־ איג׳ם זאגען צו םיל זעהר האט

 1915 יאהר םונ׳ם ענדע ^,!נײ^ךער ^
באאיר עסזעהוטיװ דזשענעראל די האט"
 נעװען בין איך װעלכער םון ױניאן, כער י,«?ילז«ןט^?וו דער פוז אוחמגעגומז מיר

 אנגעשטעלט מיך האט און מיטגליד, א
 דר״ס טשילדרען דעם פאר ארבייטען צו

 ם«ר פ^רברײטוננעז ״אנען צו און טר״ד
 צייט יענער צו םטרײה. דז׳טענעראר א

 נומער דעם געטראנען <אקאי דער האט
 מיטני' גרױסע א נעהאט האט און 50

דערשאפט.
 איז סטרײק דעם פאר טאשינערי די

 .1915 םעברואר, אין געװארען צוגעגרײט
 גע־ ערשטעז דעם געהאט ר.אבען םיר אוז

 װאס טרייד, דעם אין סטרייק נעראל
 און ערפאלג, מיט אויסגעלאזט זיך האט
 דעם פאתעפען ניט הײנכיאל װעל איך

 האט װאס באגײסטערונג, די ענטוזיאזם,
 זײנען ארבײטער די װען געהערשט דאן

 סטרײק דער אז געװארען איגפארמירט
 איז עס אז און געװארען געסעטעלט איז

 װעניגע- שטונדע א געװארען ;עװאונען
 ז סענט 50 םון העכערונג א און ארבייט

 דע זינם וױידזשעס. זײערע אויןי װאד
 אײ איז געהאלטען מיר האבעז טאלט

 ווארי דעם פאר קאםף דעם פארטזעצען
 טרײר םון ארבײטער די םון בעסטען און
 םעט די ערהויבע; נאר ניט האבען יןיר

 אויו רגא זין כואטעריעלען דעם אין בערס
 לעי־. אראנזשירט האבען פיר גײסטיג.
 אר די געיערענט האבען כייר און טשורס,
 אבװאה װעגען. אנדערע דורך בײטער

 געװא דיסאפאיגטעט איך בין פאל פיל
 ד דערהויבען צו פארזוך מײן האט רען,

 זין זין גייסטיגען דעם אין מיטגלידער
 ענטוי גרעסטער דער מיט אויסגעלאזען

 אויסגע־ האב איך װײל ׳ירמ םאר שונג
 אינטערעסירע: םיטגלידער די אז ען,פונ
 )פו זײט מאטעריעלער דער םיט נאר זין

 מיכ־ גיט אבער גוף, דעם מיט ױניאז, דער
נשסה. דער

 גיט ארבײט די האבען מיר -״נאר
 אנגענאנגעו זײנעז מיר אויםגעגעבען.

 מעגליך. וױיט װי ארבײט• אונזער מיט
 האבעז זינען סאטעריאליסטישען דעם אין
 לעבעז. בעסערען א םאר גע^עספט מיר

 איך יאהר. בײ יאהר אינטש, בײ אינטש
 מײנע אלע מיט אנגעשטרענגט זיך האב

 אר• די םון לעבען דעם םאכען צו כחות
 שעהנער װאס טרײד אוגזער אין בײטער

 דזשע־ דעם םיט צוזאםען און בעסער, און
 גע־ איך האב באארד עקזעקוטיװ נעראל

 זאל ארגאגיזאציע אוגזער אז שטרעבט
 װי האבען טיר און םארטשרי^ פאכען

 איך געפאכט. םארטשריט םעגליך װײט
 געגא:־ מיטגלידער די מיט צוזאפען בין
 רעגעז אין סײ פיקעכדלײן, דער אויף גען
 ניט מיר פומט עס שנײ. אין סײ און

 נע עס האב איך דערפאר. קרעדיט קײן
 גע־ ליב ארבײט די האב איך װײל טאז

 ״ דעם פאר געטאז עס האב איך האט.
!ױניאן דער פון אידעאל
 נעװעז אונז בײ פא< םיל זײנען ״עס

 טרייד װעגען םײנונגען אין אונמערשײדען
 ערשײנוג פארשײדענע װעגען פאליסיס,

 ער יעו צו אבער איגדוסטריע, דער אין גען
 מיר האבען פארגאננענהײט דער אין צײט

 ױניאךפע- א אין םראנען די דיסהוטירט
 םרויעז און פענער ױניאז וױ רועג, סיגעז

דיססוטירען. דארפען
 אוםגליקליכער־ אמנר tt האט ״עס

 יאה־ לעצטע די דורך אנטװיקעלט װײזע
 די צװישען באציהונג אגדער גאר א רען

 םיטגלידערשאםט. די און ױניאךבאאפטע
 די פון מוחות די פאר׳םם׳ם האט טען

 װײמ אזוי דערגאנגען איז עס ארבײםער.
 אםגע־ און צושטערט זײנען םיטיננען אז

 קײנםאל װעל איר נעװארען. בראכעז
 װען םײערונגס״טאג, דעם םארגעסען ניט
 רענל םון אריבערגעםוםט האבען מיר

 בילדיננ. אינטערנעשאנאל דער אין סקוהל
איבערגעםאקמ האבען מעמבערס פאסען

 געטאכט אותנט דעם חאבען און האל דעם
 פײעמננס• א פרײד♦ םון אווענט אן םאר

 פארגענימן א געװעז איז װאס אװענט,
 די חאט אװענט דאזיגער דער ן צוצוזעחן

 גזד דער אין כיאט א פאדנעמען צו ווערט
ױניאן. אונזער םון שיכטע

 םיטינג דער אבער איז ״פלוצלונג
 געוחנזד א דורך געװארעז אפגעבראכען

 אפכרעכק דאס אוגזערען. םעסבער נעם
 #חארץ םײז געבראכעז האט םיטינ; םונ׳ם
 דערזעיבער ניט אין־ כיז צײט יענער זינט

 דאטאלסדיגען דעם זינט און גרינבערג,
 רעזיד צו בא^זלאסעז איך האב אװענט
 טײן אנצונעמעז אײך בעט איך און נירען,

רעזיגנאציע׳/
 גע- אנװעזעגד איז זיגפאן םרעזידענט

 איבעױ האט ער און םיטינג דעם אויף װען
 קאםיטע א אזוי װי םאסטען די געגעבען

 געװען איז באארד עסזעהוטיװ דער םון
 זעהן געבעטען איהם האט און איהם בײ

 נים 5זאי ער אז גרינבערג׳ען אויף װירהען
 גע״ ניט דאס האט ער אבער רעזמנירעז,

 גריגבעמ װײל טאז, צו באװײזען קענט
 בא• און אײנגע׳עקשנ׳ט געבליבען איז

 איד ״איר רעזיגנאציע. זײן <1אוי שטעהט
 דעפ אויף דא איהם צו װידער אבער ליר

 אםם ׳אין בלײבען זאל ער אז מיטיגג,
 די צו ראט טײן און לאסאל, דעם םון

 צוריקװײ- זאלט איהר אז איז, פעםבערס
 גזן• זײז ער װעט רעזיגנאציע, די זען

 אײעד ווי̂י בלײבען, צו װײטער צװאונגעז
 פרא• שװערע סך א איצט האט ראקאל

 איצס סענט איהר און לעזען צו כיעפען
 םיהרערשאפט די בײטען צו אםארדען ;יט
לאקאר/ אין

 אפ• שטורמדיג האבען פעםבערס די
 צוריק• חאבען אוין רײד זינפאן׳ס ̂אדירט
 רא• די רעזיגנאציע. גרינבערלם ;עװיזעז

 נרינבעתץ געםאכט זזאט האגדלונג ;יגע
 האמ און לאסאל איז בלײבען װײטער

 די בײ האםנונגען די װידער ערװעקט
 םיט צוזאםענארבײטען אויןי פעפבערם

'*an פרא- םארשײדענע די לײזען און 
̂־אל דער װאס כלעפען,  איצם האט יא

 איז, פאתט דער און טאג-ארדנונג. אויפ׳ן
 וױמד םון םיהרערשאפט דער אונטער אז

 לאתאצ דער האט גרינבערג פרעזידענט
 i פאר האספײן שטארסען א אנגעהויבען

סטרייק. גענעראל

 םיטיננען סעסש»ן שיינע
9 און 2 לס8ל»ז פון

1 I

 שטאט• אלע אײן מיטינגען סעקשאן 9
 ®ון םיטיגגען םעקשאן טײלען,
 עק• די אויף פאדערען 2 לאקאל

שטע• געמען צו באארד זעקוטיװ
 םמי־ ־־ טאלעראנצעם. די צו לוגג

 גע־ א עלעקםעז םיטינגען שערס
קאםיטע. ארגאניזײשאן נעראל

 דינםטא^ און פאנטאג װאך, לעצטע
 סעקשאן 9 געװארעז אפ׳געהאלטען זײנען

 שםאדנד םארשײדענע די אין מיטינגען
 שטאכר האבען םיטינגען די דיסטריקטען.

 דאון הארלעם, בראנקם, די אין געפונדען
 אײלאגד• קוני אין און בראנזװיל, טאון,
 באזוכט גוט געװען זײנען טיטינגען אלע
 אונבאמערהבאי געװען כםעט איז עס און
 טאלעראנצע^ עטליכע די םעהלען עס אז

 איז צװײ לאקאל םון םיטיננען די אויף
 די ארגאניזירען צו געװארען באשלאםען

 ספעציעלער א םאר םוער יאקאיל אקטױוע
 חנר פאר אויך װי אקטעויטעט, לאקאלער

ױניאן. גאנצער דער םון ארבײט
 האם װעלכער קאפלאן, מענעדזשער

 עקזזד דער םון רעפארט דעם אםגעגעבען
 וחד באריכטעט אויר האט באארד, קוטיזו

 חנו דורך ױניאן דער פון ערםאלג דעם געז
 ארבײםם ־שעה׳דיגער40 דער פון געװינס

 פרייד םים האבעז םעםבערס די ײאס ײאר
 םאתעקומן אױך איז עס אויסגעהערט.

 מד דעם איבער דיססוסיע לעבהאםטע א
 קאגוחננשאן• באסטאנער דער םון ניםעסט
 באהלאנטי זיר האבען מעםבערס אײניגע

 םילד אזױ חאט סאנווענשאן די םארזואס
 םזד סאםוניסםען. די געגען געהאגדעלט

 וײ̂ן אין ערקלעחרם האם קאפלאן נעדזשער
 גיש אויר נלויבם אלײן ער אז ענטםער,

 ױ מים א.שלום פון מענליכסײט דער אין
 זני« חאלם םונדעסםוועגען קאםוניסטען,

 גמחאד ריכםינ האט חאגװענשאן די אז
 את ארבײטער יעדעז געבעגדיג דעלט,
 W* ארבײנמז צו מעגליכסײט א טרײד

 מעמ א זײן צו און אינדוסטריע דער
ױניאן. דער אין

 םת םיםיגגעז סעקשאז די אויוי
 וועניגער םעהר זײנען םינישערס
 * זעלבע די געװארען האנדעלט

 רעפארט דעם גוטחײםען דעם נאך
 איז באארד, עסזעקוטױו דער

 אלם 20 ®ון קאםיםע א געװארען
 אמאגיזואדאנש ראל
זיך, י1רארי
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x דו ®גט נ. s m פוז מיטיננ עחמר
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 מיטלען אץ װעגען באטראכטען װעט באלד עקזע^טיד דזשענעראל דער פון צוזאמענקונםט דער
 דער צו איבערגעגעבען האט קאנװענשאן דער וואס באשליסע אלע דורכצוםיהרען וױ

 הױפט־פראבלעמען אלע ענטהאלט מיטינג דעם פון טאג־ארדנונג — באארד.
מארקעטס. אלע אין אינדוםטריע די און ױניאן

דער ®ח

 טעז,25 דעם דזשון מאנטאג, נעקסטען
 עקזעהוטיװ דזשענעראל גאנצע די וחנט

 זיך אינטערנעשאנאל דער םון באארד
 ערשטען איהר אפצוהאלטען םארזאםלען

 םיטיננ רער טיטינג. יעהרליכען םערטעל
 םילאדעל״ אין װערעז אפגעהאלטען װעט
 אויפגאבע די האבען װעט און פא., םיא,

 וױ מיטלען און \ועגען באטראכטען צו
 װאס באשליסע אלע דורכצוםיהרען אזױ

 און איבערגעגעבען האט האנװענשאז די
 באארד דזשעגעראל דער אגםארטרויט

̂ דורכצוםיהרען.
 דעם םוז םיטינג איצטיגען דעם אויו*

 אויך וועט באאדד עקזעסוטױו דזשענעראל
 םארשײדענע װעגען װערען געהאגדעלט

 אלע םון און ױניאךטעטיגקײט פון םאזען
 םאר- דרעס און קלאוק די םון צענטערס

 אוי!י אומגעדולד מיט מען װארט קעטם
 װעט האנדלונג יעדע ײײצ טיטינג, דעם

 לעבענס־נערװ זיעם םיט שײכות א האבען
 אינדוסטריע, דער םון אוז ױניאז דער פון
 םיטגצײ אינטערנעשאנאל די וועלכער איז

באשעםטיגט. זײנען דער
עפע־ װעט זיגםאז פארים פרעזידענט

 חנר אין אזײגער 10 םיטינג דעט נען
 װעט און חאטעל פענסילזוײניא אין םריח

 אײ־ און באראןי סעהרעטעד טיט צוזאםען
 צושטע״ באארד ז*ער פון סיטגלידער ניגע
 פון אויםטואונגען די םיז באריכט א לען
 װעיען דאז און איצט ביז קאנווענשאן דער

 פונסטען אנדעחנ די װערען פארהאנדעלט
 יחמידענט װאס טאג־ארתונג דעם אױוי

 פונתטען די אויםגעארבײט. חאט זיגםאן
:פאיגט װי זײנען
 אר• די ארגאדזאציאנס״ארבײט. )1

 אײן זיך אין שציסט נאניזאציאנס״ארבײט
 פראבצע• אינדוסטריעלע יאדשער נױ די

 ו תסאםענדא• אנטחאצטען וועלכע םען,
 ארגאנײ )2 ;?^נווענשאן דער םון ציעס

 דרעס• און קלאוס אין זאציאנס-ארבייט
 גענענ־ די אין טאון, אװ אוט טון שעפער

 און דזשױרוי, נמ איז נוארס״ ארום דען
 יןאכר א וועגען )3 סטײטם. סאנ^קטיסוט

 טון וױיסנרשאפס און דרעס־ די אין פײן
 אין ארנאניזאציאנס^ײס םיצאדעלטיא,

 שעפעי רײגקאוט און דרעס קלאוט, די
 ארבײט ארגאניזאציאנם )4 שיסאגא. םון
צענ• אזעלכע אין וחנסט, סידעל חןר אין

 חוצפהדגמ צוריק ווארפם «לאקאל
באלעכאטים רײנקאוט פון פאדערונגען

 גינ־ םענעדזשער טרקלערט צוריק, מראט איץ קײן םאכען ניט װעלען מיר
 און טארװערםס געחן װעלען םיר םיטינג; גרויסען דעם אויןפ גאלד

אפגעהאלטען. באלעבאטים די םיט קאנטערענץ א נאך ־־־ ם^רװערטם.
, טארהאנדלרנגען. די אין אנטײל נעםט זיגםאן םרעזידענט —

 גרעניץ סײן האט מען, זאגט חוצפה,
 הא״ באלעבאטים רײנסאוט די און ניט.
 אויוי שווארץ לעצםענם באװיזען דאס בען

 הא־ זײ האנדלונגען. זײערע םיט װײס
 װיל ױניאן די אז דערװאוסט זיך בען

 אגרײ דעם םון באנײען דעם בעת איצט
 אױסבעסערוננעז, געװיסע מאכען מענט,
 ארביײ די גונסטען צום זײן זאלען װאס
 הא־ אינדוםטריע. דער גונםטען צום טער,

 נעץ דער פאד טיש די םארכאפט זײ בען
ױניאן דער צו ארײנגעשיקט האבען און

פארצײכניש אינהאלט
-ט

ם״ ײ ק ערעכטיג םער ,נ .23 נו

אדװ. נ״עס, .3 און 2 זײט
ם. — אפפ״לוגג מילאדעלפיער «4 ?ײט

®אליז•
פ. — קאםןי און לעבען אוגזער ®ון .5 ײם1

העליז•
 עדיםאריעלס• .0 זײט
 צאנג; ח. ־־־ יײראפי פון בריזו .7 זײט

•אוציגא — סענפער חעלטדו ױניאן אין
נױמאן.

 %. מ. — שלום באדײמעמ װאס .8 זײט
בער־ ם. — ®עלעוואקס טר. ;אשפיז

קאײסקי•
 (■ארסד באריכ* לעמתי חאכמאנ׳ס .9 ?ײט

?עצוגג).
2% לצצפץ די פאר ייגמעיגעשאנאל .10 זײט

אחי( ). יזנד8י ל מ ײי •‘----------

 םאדערוננעז אויסגעארבײטע םיט ברױו א
 שײיט עס װעלכע פון ױניאן, דער צו

 ווען וועלכע, און חוצפה פשוט׳ע ארויס
 רײנ־ די ערנידעריגט װאלטען אנגענוםען,

 15 פאר האט װעלכע ױניאז מאכער קאוט
 אין נאמען * זיך ערװארבען צײט יאהר

)2 זײ• אויוי («לוס

 .טאלי• סינסינעטי, צוא*ס, סט. וױ טערס
 סיטי קענזעס גױלװאקי, קלױויאגד, דא,
 פאראן אויר איו דעם אויסער וג אז. א.

 מיטיגג דעם םון טאגעס־ארתונג דער אױוי
 סא• דעם אין טעטיגסײט פון ■ראגראם א

 טא• און מאנטרעאצ וױ מארמעט, נײדיעז
 ארגאניזא• אױך און װ., אז. א. ראגטא

 נרעג, •אסיסיפ דעם אויןי ציאנס״ארנײט
 סראנציסקא, טאן אנדזשעצעס, לאס װי

•יעצער. אנדמחנ און סיאטעל
 פארחאנדצען אויך זחנט כדטיגג דער

 װעגען קאגוועגשאן חגו םון כאשלוס דעם
 טאד םיטגיידער די טון רעטערענתם דעם ו

 פא״ װעט איז אסעסםענט דריײטאגיגען א
 רעמעחןגדים חנר דאם כאשצום. א סעז
די כדי ווערעז רורכמטיחרט נצײר זאל

צו צוריק ?וסעז iwyp גצײך זא< מניאן
«

)2 ז״« #ויןי (שלוס

 4«««ר .U ממל
יוני« םיפדער שטעחס

 קאםױ h ■ון געװמחח 1אי עם װ*ם
״זיג״. גיסמישען

jib קירזשנןר »נ. וױים״ורעזירענם
: t;iM ער״כט &*ו*נט•

 קטנ• וער פון ijwipvj ניך *יו |9»ײ
̂םען איר האנ װענ׳צטן  טטי•;• אין נעטר

 <נקר9ז ר9י «ו יון סטרײקם דרײ ט•
רסמן סטסוניסטען רי זין |9ה*כ *ײט  ̂ו

̂יעד וױ»» מיטיט חטנץן »ון צױומעט  ז
 טאי »ז וינ, • װעגען •אסהוױי״נלעטעי

נא׳ציוס דעם צוריסנעװיזען ה»ט ישנט•
הטנװענשטז. דער םון

 99• וז^נןן שױן, וױיסט איחר ,וױ
9«999P| נווענ׳*•;־ די נוטנעחייסען•? 

 ךער זיך ח»ט pb. 14< נײ נ*ו ,9נ»ש<יס
 ביז סאוטטנ, דריי ניז םארצױנען םיטיננ

 1iM P911V |9זיינ סעמנערס ע9?•י« די
 זײ »ון חנרח 9י9זײ זײנען נ<ינען9נ

 נ*־ 14 1939(׳עםיסען 24 סיט D9 |9ח*נ
i90»9r ס*נ• 9נ»נ« די «ורי?צואוױיזען 

o< •ט •!.193911 r נרוי* ר9יײ )9װ9נ •יז 
j י9ס ’t

*9W • |9רח&9& •נער ח*מגן ,םיר
̂ל  דעס tie יטטט119ר דער און םיטיננ <

 80 !9(9< ן9׳*טים 70 1• איז, סיטיננ
 חאנד• די |90חײ1נוט« נאמיאםען חאנען

׳*•!״.3911 אנ9 י9י 1« 3319

 קלאזקמאכער אלטער כאראנחנס, mי
טוט םועג ללכ אריסטערנ אה פיהרער

שע די די ען אםעריקאנער אי ס מ רען נ ען • פאריי ס חי  די — טיחרער. ג
שע םער אידי ײ רב טען װמריםען, g טארלירם באווענונג • אחענ פריינד. נ

p חאט טױט םריהצײםינער דער ir 
 םיטע ר9131א םון |9ריס9יםנ1*ר ר9װיי

 |1א סאנטסטע9םער3אי רי )id אייגעם
 ט9 טען.”רזעג<יכ?9« םטע3םערסװירדי

 *OP99B אידישער דער נעשפארבען איז
 חאט ר9כ991י ס,9ד3טורא מםןי טריכון

 •״3 זײז םיט ,now ר93רדי9טיי זײן טים
 ר93י9ר |9ד39בחיז זייז |1א ה»רז ז9י9ב

 *93 |1א טרײסט93 באלױכטע!, סאלאנט
 אין יעבען אידישע von• דאם ײעסט

 און עקזיםטענץ ר9ער3שעה » צו אםעריהא
דאזײן. בעםערען • צו

 דעש3בארא איז יאחר ינע9ד3צעח טיר
יכ־9םענם9 אירישער דער אין נעשטאנען

 מנמןן דעפ לככוד חױז יוניפי פץ פייערוננ
̂גנט ז$ןסי יעהררינען נײנאנס זדינס ןן זיד פ

 דרא־ די אץ נעםען אנטײל װעלען שװארץ םארים אוז אבראםאװינױט םינא
 — אװענפוען. דרײ ־ אנהאלסען והןלען װאם פארשםעלועען םאםישע

אנ־ װעלען באווענוננ ארבײטער דעד פון הויפפדפארשטעחער -פילע
פייעחוע. דער צו זיץ װעזענד

1, 911 |9ם22 פרײםאנ, ט,3הײ irn•
 33ר\9פיי דרײ־םפנינע די |9הױנ3• זיך
no םענוננ9ער1וױ רער tw 19ס3צעה דעם 

סארט, םארעםם אין ױניטייהױז םון טיז•;
יא.3ײ119סי390

n חױז יטי31י 1אי חנג9םיי C9ii 
̂נ. ביז סרײםאנ פח |909|נהא  D9 םאנט

 ד93יםארםי1ר3 • ז9צונענרוייט.געװטר 1אי
 ).931ם9ו־חא9מ31א 9י9י3• און ?•נצערם

 19093 טיי<t999ii «3 סאנמרמ 09י א'|
קו  איתשעז סון ער986שינ באוואוםטער ו

o שנםם־םעסםער, n ip ,אר1א9 שמארז 
 מנדבאוואוס״ רי •,pip'o טאדאם ;םריד

 ױםש,1אבראנאו •3בי טאדסם זינג׳ס־ין; סע
 ר991אגספ9ס» דער תא̂ר אב. אויך |1א
 עסישפסאיור די סידעל־שסילער. ר9331י

 סיח־ ר9י אונטער זײז װעם וננ9ם*רשםע
ם«ווײי. ד9»רגא סר. no רערשאסס

.p i  m n  D ip  pan  n  p a ro s

n אױןי n תנ^9םײ opil 3 וײן nצע3א 
 י9ד no נפארר 11*0199199 9ערא3דזשן

 םפרשטעהער אויך אח 9טעתעש«נא3אי
no 3 ס9פסא9 939סארשײר tieית 1י•* 
 די זיין אױך ותיען עם נד.9םנענ1» און

n צער3נא דסר סון סארשססחסר הױסט g 
א9בײם  *3• זיך 199911 9כ99ײ ,1313911מ

 יטי31י י9י סון 331ו*9סײ דער t• יס«נו9ש
 רי ז9י911 ײט1 ר9ד סיט 09n 0911 חויז

io •P9o| ים3 ג31וענ1ר־בא9ארבײם י9ד 
ס1י3 םח «ר3 •י  ר׳ן9איב jib אייר *ר3 '
ילאנר. |9אנצ3

eus9 j 3 נערענהט m93 תרד ים n* 
 םייערוננ n בײזװאװאוינען הייט3לענע

tw 9י& o*unt39P און n ראםאםישע\ 
3i990onip^ םים n סארנעני״ אנדעוש 

m  pm ,19ש«יי זיר, שיםעז שוױמן 
מ9ר9ר«9ה ,9נא אנחד און ניסנסססיס י

.  B e n in

p״o, נד1א פארשײדענע אונטער און 
 •3אי ן,9ײט9 939ססרש״י צו שטענדען,

 נרײ• די דינט93' 19390 939ס»רשײד ר9ם
vo אידי׳שע • !9dosdp9| ארנײטער ס9ס 

 0P99B* ס9• ר,91*ט99כ ס9» און י9סיחר
 11א ר.91ױי13911 ער9*39*צי3 |1א מענש

oin סשך אין הסס נסרסגרץס tie זײן 
 0P1'llP3 19099 9np !9רײכ אח !933»9

 י9•ב ר9 חסס סרייזען, 939ס*רשײד ■אין
 זייז םיט ן9ריס93אינער י׳שט3 םסי3ײ9

 9יכ93ח9119רנ9ים1א ז״ן הײט.3933ססרנ«
יי חסם ססרנעס ר9ים1ר3 ײן1,9תי93ע  *3י
11« I93319T931'090 9י0י”P 0911 ,0"P 

 נישט D9 איז 9pi«9p ר9•י סארטיי שום
 איז י9 און רען,9ים9 1צ ננח !91193

 ן,1םייב 0P990 ר9י נעױארען דאתרך
D9U העכערען • אויף שטעהט einpo* 

סארטײ. • tic 93טריבו רער אזיוי װי 9טא
 *90» טיויש • נעװען איז דעס3בסר»
 ער סיחרער. נעזעלשאםטל־כער ריהאנער

 — יס,93סרי !90י1ר3 איין נט9ם»רס ה»ט
 טע• נעועלשאםטלייכער סון ציס3סרי דעם

 דער זזילו*. ר9יכ9שאסס99193 און טינס״ם
 ח»ט ציס3סרי י9יכ9ש39ם ריין דאזינער

 יטי*9ס» 99• ר9איב oonpnys איחם ביי
 *3נסר» צי«ען.3«רי נאציאנאיע און שע

p רט9ח93 ישט3 דעריבער ה»ט ם9י p  it 
 193עשםא1 ישם3 1אי |1א סארםײ שום

 נײםם. זײז השנחח. do93»p אונםער
rn זײן p iv, זײן D” pr93pnpo ח»ם 

n• סון סרײחײט ה»נען נעםוזט s  JT9P 
 no in סס9חי דעם הערען ען3ס» 19

.I901P ישט3 9ז» ער ען3װא
 D939* 19 נסחערט האם 09ר3ג»ר»

 ױם9 !,93«ײ 9s9pn ,O''ps'939invo מין
 *93 סס9שטר93 אויםדרוס, אן יס׳ם9ביא

n 9סי 9pd*s 19 0 סיס װ»רען o n. סיט
 99» אױף |9יי3א9ר no »»ט חארץ, •

 jig ,!933ipnri903i• 99» אױןי עויות,
 9ד39ײדn 9 |9ס99ח אח סעםפען סוז װ»ם

191193 !9י איז |W .9DPnTI9031g |1א
 tvs9pn אויז• )9399 ן9אידיש אין תוי •

 *T •«93’*< נישט זיך ה»ס ם9ד3נ»ר»
 די !9ײ |9n93 איו ד»ס י9 ן«9חם

ו t9s«n !903סינר»9 ארביימר ערשמ י ז
v,4«״•^ «ייי (״יו• m i j  \



1928 יתי״ סער22 פרײםאג,
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באלעכאםים ױמאט פוז פאדערונגען חוצפה׳דיבע צוױק װארפט 28 לאק$ל
)1 ויי■ n• ו«לוס

i n 15 דורך און באוחןגוגג ארנ״טצר 
 טדים ביי טריט ערװארמנן קאסןי יאחר

ארבייסצר. די םאר סארנצסצרתגמן
 אסאסיאיישאן חנר םוז נריװ חנר

:םאינם ווי אנדערעס צוױשען זץי <צזט
פארא״ חנר װאס פונקטצן, די *יויט

 אײך מים אגרימענט אונוער פון 26 נראף
 אױםםעריד אײר מיר וױיען צנםחאיט,

 םיר דאס סאקס, דעם אויף מאכען זאס
 טערםי- די ®ח אױסבעסצלוגג אן וױנשצן

 קופענ־ דעם םון אגריםענמ דעם פון גען
 סאנ־ דעם לויט זץ־, דארוי וואם יאחר, ךאן

 .1928 םען,16 דעם יו<י אנחױבעז סראשס,
 אזעיל־ זײנען טרײד דער אין קאגדי׳שואנס

 װאיטען יונתטעז פאמצנדע די אז מ,
 דעם איז ווערען םאדיפיצירט מדארפט

אנריכמנם: נײצם
 די וױ אזױ — ארבײם שםיק )1

 אײנ• איצט האט יתיאן אםאילגאסײטעד
נעפירם.
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ױם־טובים. פאר באצאהילם קיין )3
 רעדאקשאן •ראצענם צעהן א )4
וױידושעט. די אויף

רעארגאגי־ םאר ירמוקיעױע א )5
jrtm
 םאנוםעסטשױ די ■דױױ^עניע א )6
 ארבײסס דער אויוי אפצוארבײטען דציס
 םאר- צײט די צײט דעגוילאר םון •רייז
 צו באלעבאםים די אויס קומס וואס <וסם,
 יו#»ס םובים, ױם אידישצ די חרך <ײחנן
.װאך. דער פון םיםען אין אויס םאיצן
 אויוי אויםבעסעתנגעז איע די )7

מ תי  n און יוגיאז די צדדים, בײדע ו
 זאיען איינשםיםצז, וועיען מולאנאטים

 אזוי תאנםראתםארס די דערפיז נצניםצז
םאנופעקטשורערס״. די וױ נוט

 צזוא־ האבען וחנאבע באיצבאםים, די
 או<טײ חוצאה׳דיגעז דעם םצנגצשםציט
 באאדיגען א אױך פ*ר<*גגען «סונדבדיא,

 כאוויליגם גראדע זײ איז דאם ענסםצר.
 ױגיאן, םאמגרס רײנפאום די מדו*רען.

 דער פון םיטינג א אױף חאט ,20 <אקאי
 ממראכס גום נאגץ כאארד אקמקוםיװ

$m פח ®#דערוגנעז ארױסגעעמעיטע די 
n .םאד־ ם1ח< בןןארד די באצצבאטים 

 װאס באלעבאטים, וי סון כונח n מםאמנן
 זײ אזוי װי בריף, דעם סיס באוטועקען וײ

 נעץ, חנר םאר טיע די טארכאיעז וױ<מ
 קלארעז א אין אויסגצארבײט ח^ס און

 <אקאל די װאס פאדעדוגגעז די ^רסאט
 צוציצטעיעז נעהאט זינעז אין ה^ט מני«ן

*t נע־ חאבען ױי אײדער באמבאםים, זײ 
 חוצפה׳דינען זײער ױניאן דער צו עיקם

̂י. ווו^םיםאםום ברי
 די חאם זיך, םארשםעחט צרשטמנם,

 צוריק־ סנאק א מיט עהזעקוםיװ װניאן
 גאלעבא־ די פוז םאדערונגעז די געמיזען

 םאחנ־ ױגיןוז די וועם צװײםעגם, םים.
 אגריםענט. דעם אין טארבעסערונגעז רען

 סקײ^ דעם אויוי העכערוגג » דרינמנם,
 ױגיאן די ותם ־טענס,4 וױידזמע^ ןווו

 און אינ^וחגנס אנעמילאימצנם פאחצדען
 פון בלויז סוםעז זאאעז בײעםײערונגעז די
 דער םון רײד ווערעז <ואס ב»*עבאטים די

יוג־ די םאר^אנגט םיגםטעגם, ארבײנ^
זײן ז̂א סיזאנס איז ^זזנס אז יאז,

ױי,  עס וױ יאופן דעם י1»וי •וגקם ו
 די את רעדאסעאגם די פרײ געווען ויעען

 םאדצאנ־ מען וועט זעססםעגס, עע*ער.
 זר צו אגשטאם אז באםמס, זײ פון גען
ן  אונםערצױ װי םיםלען איז \וממז «

זײ, זאתן פיםעיל, א יתיאז דער
 אר• בעסעד עס, חײםט נא^עבאנוים די

 יױ חנר םימ געםײגשאפם אין גײםע
 םון בעססען און װאהא חנם פאר גיאן
v i .אמתסםריע

 אױסגעארביײ די חאס צקזעקוםױו די
 דזשענצ־ א צו נצבראכט פאדעחנמן םע

 דאנער־ יעצםיז סיטינג םעםמנרס ר«י
i יײסעאדם. מתחענתז אין שםאנ n 

 םיז כםעט באזוכט גאוחח איז כױםיע
ד פונ׳ם עגספער דער און םעםנערס.  נ

uronia ז געײען, איז םעםמר־םיםיננ« 
 װאירקערס נאדםענם .וואםערפתוי די

מי יתימ א  צו שםארק מנונ איז ״20 י
 זא״ זיי אז באיאכאסים, די ®יים » גינעז

ח Iמדזננקע «ו חאכזנז <ען גצדענקען. י
 װײם־פרעזי האס םױםינג דעם ווייא

tu n ,ס«ל,9י םונ׳ם רתעד̂ןנגת נינג^לר 
tvo^mn שםונחנ » אדימר m •אײנ 

מר דער ויאמז יײםזננ אנ  אנממנענ־ נ
 אויזי Mvevnwr זיו חאם זזר היינ^

 ־rar און ייניאז ד«ר *ץ מײיגסין די
pruvm 18 די «יגס va tfi ייים יאחוי 

m חאט און  jo m n ית^ו די Dvn ניט 
מז נים נאר ן םראם » מז ד ו  םען נאר ז

עאוצחנדמס. און *ארװערסס מנחן מ?ס
ס  םונ משזנרםאן דאר פרידסאן, מ

ק וזאם  מםאדאונמן פודצי •
ה צגסוזשחם חנר m ירילאמר^ מר־ י  יי
ותר צו םנםמניס n איז זןןןמגחיייס

«ו בצלצגאםים,
מיז מ

 די םאדערוגגען. חוציח׳דיגע אזעיכע
 זײנען געזאגט, פרידםאן האם מעטכערס,

 און םינוט יעדע סטרײקעז גײן צו גרײט
 האטוי כראויעז א אנפיחרען װעלען

 םארבע־ גײצ םאר אח ױדאן זײער םאר
 זיײ מיטגלידער די װעלכע צו סערונגען

 אטאסיאײשאז, אזא בארעכטמט. :ען
 בר. לאתאל, םונ׳ם טשערמאן דער האט

 װאנען קאן װאס געזאגט, םרידמאן,
 םא־ חוצפה׳דיגע *זעלמנ אדויסצושטעלען

 אגער־ צו װערט די נים חאט דערוגגען,
 עס *ז און ױגיאן דער פון װערעז קעגם
 ױגיאן די װעט סטרייק, א צו קוםען וועט

 איגדױױדױ באלעבאםים די םיט םעטלען
אסאסיאײשאן.' אן »יס אגשטאט על

 מענעדזשער װאם דיסתוסיע, דער אין
 זײן םים ארויםגעבראכט האט גינגאלד

 זיך האבען אײנלײטונג, איגטערעסאנטצר
 און םיטגלידער םיילע באםײליגט אויך
 זעהר םיטיננ דעם געםאכט האם דאס

 רײד אלעמענס םון און איגטערעםאנם
 געם.ילם זיך האט םיםינג דעם אויוי

 דער געװעז איז דאם און קאמפסלוסט.
באלעבאםים. די צו ענטםער באידיגער

 בא־ ױניאן די האם םיםימ דעם נאר
 םיט קאנ&ערעגץ א םאר דאטום א שטימט

 די םיט קאנסערענץ די ;אצעבאטים. די
 געװארען אפגעהאיטען איז באילעבאטים

־ אין ױגי, םען20 דצם דינסטאג,  פענם̂י
 קאנםערענץ דער אויף האסעיל. וױיניא

 זיג־ ארעזידענט געוועזען אנװעזענד איז
 באלעבאטים די געגעבען האט ער און םאז

 נאך אינדוסטריע. דער װעגען לעקציע א
 דער איז לעקציע גמאלסזי מעגרעזידפ 1

 נע־ אינגאנצעז באלעבאטים רי pc קורס
 באלע־ די טון םאדערונגען די פאלען.
 גע־ איגגארירט אינגאגצען זײנען באטים
 געװארעז גערעדט נאר ס׳איז אזז װארען

 פאר־ ױניאן די װאס פאדערונגצז, יי םון
 ,״אונזערע באלעבאםים. די םון לאננם

̂לען םאחןרמגעז  װע־ באװיליגט םוזען װ
 און גיננאגד װײס־ארעזידענם חאם—רען״״

 דעד אויוי געזאגם לאקאל םח םענעדזשער
תר איז קאגפעדעגץ.  האט קאנםעחגכץ ׳

 סעק־ דער פאלעםקי, באמײליגם אױך זיך
 דער םרידמאז, םעם לא<ןאל, םונ׳ם חגטאר

 םון סאםיטע א און לאקאל םונ׳ם טשערםאן
 בא- איז װאס• באארד עקזעסוםיזו דער

 פריד־ גײטען העסלער, דזשאו פון שטאנען
 עם רובין. ארטור ?אילאז, םאקס םאז,
 דער אויוי מװיעז אנומנזענד אויד איז

.10 יצאתאל סאטערם דעם םון םרוילינג, האנםערענץ
 צו קאנפערעמ דער אויוי נאך איז עס

̂ין  כא־ די נאר געיןוםעז. נים באשלדם ס
 װע־ זײ אז ערקלערט, האבען לזנמםים

 עסזעקוטױוע זײער פון אויםקיײבצן יעז
 צוזאםענטרע־ זיך װעט װאם *אםיםע, א

 און ױניאן דער םח מאמיטע א םיט פען
 האט זאך ונײן תכלית. רעדען װעם םעז
 אויפגעטאן: קאנפערענץ די אבער שויז

 םארגעסעז שוין האמז באלעבאםים די
 האבען זײ װאם םאדעדומען זיתרע װעגען

ױגיאן. דער צו בריזי זײער אין נעשטעלט

 ב• ע. דזש. פח טדטיננ ערשטער
 פילאדעלפיע אץ אן דך פאנגט

מאנטאנ קומענדיגעז
i• (אלוס i 1 ?ײט(

 ביײ זײ שםאגד. פרידמרדינעז איחר
 אױױ זײז דארםעז זועלצז שםײצרונגען

 פאר םיניםום־םהײלם די פון באזיס דעם
שטאדט. יעדער איז םאך יעדעז

 אויוי •וגסםעז אגדערע די צװישעז
o n דזשענעראל דעם אױוי םאג״ארתהגג 

 פא־ אויר איז םיטיגג באאלד עקזעיצםױו
 אפאמטמענט דער װענעז פדאגע רי ראן
 איג• וועגען םראגע די ארגאגײזערט, פיז

 װעגען פאבליקײשאנ^ טערנעשאגאל
 םון תאנסםיםוציע דער יין ארײגמםעלען

 װאס ביי-לאאס די אעטעתצשאנאל דער
 אנגעגד חאט קאנװענשאן באסםאנער די

 פארענדינטע נים אנדערע נאר און םען
 נעווארצ! איבערגעגעכען זײנעז װאם זאכן
 צו באארד עקזעתוכױװ דזשענעראל צום

4<וארחאנדיצ
 ערשיעען ווילזנז וואס פאםיסצם איזג

 באאדד צקזעסוטיוו דזשימדאי דער ®אר
 וואם *אקאלעז אדער םילאדעלפיא, אין

 באארד, דער םים #רעספאגדימ] וזילצז
 *pjro צו ניײד שײימס n ניבעיײמ זײגען

 אדדעס דעם י1אוי בארא^ אבדדןם רעםער
 rDO טע16 ותסם 3 אפיט. ראלנערזשע פון
סינד. יארק ניי

ם ל ד עו איהר־ ו ד ה א ט ט *ו צ אי  
עג ר ץ ט ײ א ם װני *■  «t epw  

ם ע כג ר אפי  ■ e  b u t  ? ח ה  
סי ל ע ש י און ,2148 ט א נ  

, ,  4iP > .שסמ^ה 

 ד&לעו רעם אויפנענוםען ח»פ so מנןאל אזוי וױ
םיינערם ספױיסמדע ױ iss םעהס

,50 לאקאל פון מיטינג לעצטעז בײם
 די געװארען אנגענוםען אײנשטימיג איז

 קאנ־ לעצטער דער םון רעקאםענדאציע
 %ד פאר טעקס דאלאר א םאר װענשאן

 האט אםיס דער און םײנערס סטרײקענדע
 אלצ צו בריןי א ארױסגעשיקט באלד

 די צו בריף באזונדערע אח טשערלײטע
 “דעי וועגען שעפער די אין םיטגלידער

 סטרײקענדע זײ׳ העלפען ®ח וױכטיגקײם
 פאר םוטיג אזוי ?עמפען װעלכע םײנערס

םאנאטען. 15 לעצטע די
 געווארען געהאיםען איז םיםינג דער

 געבליבען בלויז איז עס און דאנערשטאג
 םיט־ די גרײכען צו שבת, ביז טאג אײן

גלענצענד. איז רעזולטאם דער און גלידער
 שעפעד די םון ליסם א דא גיבעז סיר
 אוז אפגערוםעז באלד זיר האבען וועיכע

 דעם געשאםען האבעז זײ װאס סומע די
טאג. ערטשעז

טאר־ איװא :שאפירא און בלום
J38.50 -------------םשערםאן ?אװ,

r דזש. n. נײטען :גודסטײן
32.00 ------------טשצרמאן טאתער,

סײמאז סרעימער: איז אסטאר
38.00 --------------טשערםאז אויגוסט,

םא״ קאםיע :קא. דרעס איגעל
27.00 -------------טשערמאן װאוי,

פעם־ נײטעז :םרײבין אוז גילפח
24,00------------םשערםאן ראװסקי,

װײזער, םאקס :״דזשײ״ ״בי״
17.00--------------------טשערםאן

בערענ־ הערי סאן: און דאדקין
16.00---------------טשערמאן סאז,
גילבערט אלבערם :םילמאר

15.00--------------------טשערמאז
סארשאל סאקס :לינדענבערג

14.00--------------------טשערםאז
ראוז :טשודנאזי איז גאלדשטײז
14.00-------------טשערםאן ליסיז,
טשער־ יאול, םאריס אילײם:
13.00--------------------------םאן
עפסטײז ראוז : װײסם •ייאניר

12.60--------------------םשערסאן
 12.00 טשערלימײ סאפלאן, מרס. טריא:

םיסקאןו, דזשאהן :עלדזשין
12.00--------------------םשערסאן

םיש־ הײםאן : יואיס און איםאד
11.00--------------םשערםאז בײז,
?אליש, אידיטה :אײדימי

10.00-------------------םשערליידי
גאלדםעדער, םעני באנין: ג.

10.00-------------------טשערלײדי
בראונ״ ה<ררי :בראונסטײז ה.

9.00--------— טשערםאן םטײן,
שװארץ, רעבעקא בעירד: פ.

8.00--------------— סשערליידי
מארים דאגאף: און נאװאק

3.50-----------טשערמאז וױיזער,
 בײגעשםײערט חאבען פאלנענדע די *
 ראוז סאלאםאן, אננא :דאלאר אײן צו

 םחגדגאנט סארא םעגאל, ם. רובעסםײן,
פאלין. ם. און

22 לאה• םון רעזאלוציע טרױער
 אנגענײ איז רעזאלוציע םאלגענדע די

 דינסטאגדיגעז דעם אויף געװארען סען
 פון באארד עקזעסוםיװ דער פון םיטיגג

 ל. א. 22 לאקאל ױניאז דרעסםאכער דער
j .י.: װ

 באװעגוגג, ארבײטער אידישע די
 באראג־ װעלכע ױגיאן, אונזער ספעציעל

 וחנל״ םיט און בויען געהאלםעז האט דעם
 איבעמעריסען ניט קײנםאל האט ער כער

 זײן באדויערט חבר׳שאםט, םון םעדים די
 זעלבע די ײעז איצם איבערהױפם טוים,

 אין שטארק אזױ זיר מיטיגט באזועגוגג
 אויסנע־ איחרע אלע םון םיםחילוי דער

םרײגד. פרובירטע
 געװען םאל אלצ איז באראנדעס יוסח

 ראט מיט ױניאז אונזער העלםען צו גרײט
 מר װעלכער פאר באוועטגג די טאט. און

 שעזזנ״ און בעסםע זיינע םעטTגעװ האט
 אײנ־ פאדבליבען איהם איץ יאהחנז ססע

 לעצטען חנם ביז הארצען אין געבאקען
 א איז םויט זײן לעבען. זײן םון טאג

 אלעםען. אונז םאר םארלוסט גרויסער
אגחננקען. זייז עהחנ

סעסחגםצר ספייםמז, דזמײ
םשארמאז. ראבינאןש, דמױי

4332.60 קװיטירומ ערשמע צוזאמען
 כאוױזען גיט נאר האבען שעפער םילע

 ביױז האבען םײל םעסם, דעם זאםלען צו
 פונקט איז עס וױיל געזאסעלט םײלוױיז

 ןארבײט. קײ געווען נישט װאר לעצטע
 אננא אז וחןךען באמערקט אויר מוז עם

 און סטרץקערין א אלײז איז סאלאםאז
 פאר ערשטע די םון בײגעשםײערט האמ

 סאלידארישער ־־m אז אזוי מײנערם, די
 אױןי איז םיטגלידער אונזערע בײ געםיהל

 וױ װײסען זײ און הויך, גויטיגער דער
 סטרײקענחן די פון לאגע די שעצען צו

 זײער םון וױכםיגסײט די און םײנערס,
 אסע• גאנצער ־tjh םאר יןאםו״, העלדישען
{אװעגומ. ארבײטער ריקאנער
 און שעפער אז,די האםעז וױלען מיר

 זיף האבען װעלכע םיטגלידער אײנצעמע
 סאן דאס ורעלען אפגערוםען נישט גאך
 באלדי• און גרױס איז נױט די שבת, דעם

חילױ. בעסטע די איז הילוי גע
 האבעז מעמבערס םיל אז װײסען מיר
 אבער סעזאז, שלעכטען א זייער געהאט

 15 א צו םארגלײכעז דאס מען \vp װי
 די הונגערען עס װאו סטרײס, םאנאטעז
קינדער. און םרויען זײערע םים מײנערס

 זױ מיט באזארגט טױזענטער
ן מער א ש ײ ק א  די חדך װ

אנשטאלטען םעדעױישאן
 אןן םילאנטדאפישע 91 די צװישען

 זיײ װאס אנשטאלםען, געזעלשאםטליכע
 יארקער נױ דער אין אגגצשלאסעז נען

 צוױי םאראז נאר איז פעדערײשאז, צדקה
 װאהײ• םיס אפ ספעציעל זיך גיבעז וואס
 היײ זוםער איז קעםפס איבעריגע די שאן,
 םעחנ־ דער םוז אםםײלונגען זײנען םעז

 פעדעריישאן די און אנשטאלטען דײשאנס
 םאר בודזשעט איהר אױס סאכם זי וועז

 -אויך זי באשטיםט אנשטאלםעז דאזיגע די
 וואחײשאן זײער םאר סוםע נעוױסזן א

 םאראן זײנעז קעמפס אזוינע טעטיגקייט.
 אנשםאל־ סעדערײשאן אנדערע און 12

 וחנרען װאס קעםפם וױדער האבען טעז
 און םיטלען אנדערע םון אויסגצהאלטעז

 קעםפס אזוינזן פעדעוײישאז. דער פון ניט
 סאתמן בײדע די אין צעהז. א דא זיינען

 פערזאן טויזענד 10 ארום וועלען קעמפס
װאקײ^אז. קריגעז יאהר דעם

 ומר- נאך סריגען דעם אויסער אבער
 װאס אנשטאלטע? רודך װאקײשאן זאנען
 םעדעדײשאן. דער םיט םארבונדען זײנעז

 חאנ־ םy ותן ריכטיג דאם איז באזוגדערס
 אין םאציענטען ארעסע רועגען זיך חנלט

 װאם םאציענטען אזוינע האספיטאלס.
 נא• דערםיט װערעז ערהאלונג רארםען
 אפטיי• םױרװייס סאשעל די דורך זאמט
 עם אױב אח האספיטעלער, די פון לונגען

 םעדעמײ א איז פלאץ קײז ניטא גראד איז
 םויר־ סאשעל דער זוכט זזיים, זוסער שאן
 אױס האםפיטאל פון. דעפארטמענט װיס

 ניט איז װאס הײם, זומער א אין פלאץ א
םצדערײשאן. דער םיט פארבתדעז

 םעדזנרײשאנם אלע םון גרעסטער דער •
 צר תעםפ. לײק סורפרײז דער איז סעמפס

 װאמײשאן םיט יאהר דעם דורך באזאתם
 12 פון אינגאעד 3000 םון וױיניגער עפעס

 ווא• װאכצגדיגא צװײ מיט יאהר 20 ביז
 5 פון צאה$עז צאחלעז, וואם די חיישאן.

 ױךי, םארשמעהט װאך. א דאלאר 12 כיז
n װאם צאחל א ארײנגענומען װערט צס 

 איז דאס אג!#ר ניט, אינגאנצצן צאהלט
.Dioyp םעדערײשאז אלע םים ריכטיג
 אידישע פאי סאסײעטי װאקײשאן די

 קאספם, צוױי חאט טיידלאר אדבײטצר
 און ים בײם איילאנד, לאג אין איינעם

 מאוגטײנם. קצטסקיל איז צװײטע! דעם
 אין תריגען םײדלאך הונדערט 12 אתם

 װאכענדיגע צװײ זײער חײזער צװײ די
 T וואד. א דאלאר אכט צו װאקײשנן

 ױ צי באשטיטען אליין קעז םײדעל חנר
ר ים בײם זײן וױל בערג. די איז א̂ד

 קעגאן פון נוירסערי דעי ברײםםײד די
 איננל^ד םאר חײם זוםער א האט םטריט

 די יאחר. 9 ביו צװײ םון םײדלעך און
 צװײ פון גזנחאלטעז דארט וחגרען קינדער

 נעחך זײ ווערט עס און װאכען דריי ביז
ט  ויאה א דאלאר דרײ ביז צװײ םון מנ

 י«אד זוםער דצם וױבצר פילאץ דא איז •ס
סינדצר. חונדצרט דרײ איבער
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נעשמרכען
)1 וײפ «ון <«לוכ

 צי ,מ^םערײ״ <ױ| גענעז אתאניזירם
 1 תי^וסםאכז־ םױתנםזנד די ותן דעמ^ם

 םטרײס אין w«<« איהם פון ןיר ה*מן
irirrc, וחנן ר«ס^לס *י w ir e האבמז 

 אלסע ה*ס,ים«צ, • *יז נענױםינם זיר
ח ם׳ננ׳״מ היל,צ«»  איז זמנים, םד׳»ב י

קײ) ד*ם סירןגוזם pn סינרער
 און חר««לאזען מלענענהײם אײנןיימ

t \m ע די  נעארב״ם נעביםען *לז מוינ
rw .אב«י זיך ז^ם ב»ד*נתם נעהאלם׳מ 

 אר- לזמאילע םים בזנ־ןע^ם בנױז נימם
n* »דןר כייםער r v .סננעלממנהייטען I 

 ן װאריםע p't נעותן rm עםפינרליך *ו
j׳m j» b דעם דמ־הערען ניעם ז*ל זי 

nvti די םון נדורײ *vw'v ל״דענרע 
 נרענימז, 5*םערי«נימ די םחוץ מםען

 די פארשטעהז נימט hp נײםט זיק *ז אוז
 אידי־ נ»ון נ»בען4»וי ס»י*ג*לע נרויםע

מ אין ם^ק שען ל׳מדער. א
 טעטינקייט זײן און ארבייט רעליף זײן

pk ידישען* oj(*ui,p, ם«רשטענד־ ויין 
 אין ^לאגיזאציע אידישער דער ם»ר ניש

 נמטיגתיים ברייטע זיין iw רוםלאנד
 בײײייזע. בעםט׳נ די זײנען צױניזם םאר׳ן

« ש׳נהנער זײן »ז ײ  אידי׳*ע ױץ *ז 4נ
 .י ה,ב«ז ענערגיןג נמיםע זיץ און נשםה

 זײז ערפילם יײיד ומנד ברייםער א םים
 אידי׳ןן פון געבים אויפ׳ן אויפנאבע נרויסע

 האט באראנחןס םליכם׳מ.־ נאײאנאלן
 :*■מ׳פםעלט t« לעמן רייכען ןײן איו
 י I* אײנע סטאנזדעם. םארשייממ י1אוי

 ־PH0P די מווען איז סםאנציעס ךיזע
 ו נעתאוניז ה*ם זר װאו ױניאן, םאמר

 אי! rvnoiirt נאציאנאלן ערשטע זײו
 ן איחס חאט ומלכע פאפולארינתם, נרויםע

ני־ עםעד«ר8ש ןײן אין נעהאיפקן םך א
?אריערע. ציןונאלזנר

 באדאנדעם, וואט ןומר, פאקם דער
 די םארלאחנו נצםוזם האם וועלכער

n ?ױאוהםאכער r o  -W’jn זיינמ אלצ 
 גלייכצייםי: הןוט םארדינסםען, נרויגת

 צווי־ קאריערע רי«מ אזא םאכען נעסאנט
 אידזני אסצריקאנעד םון מלאםיז *לע שען

מ הלאוקםאכער די דאחי טום, *  םך א 1פ
 םארהעלכמיש זייער וחמען נאכצורענסעז

 איז מד^נדעס פיהרערשאםט. ןײער צו
 זיינע צו מבלימן םרײ ארעכיאל אבער

ר ווצלכע סאלדאטען , oipt איז אםןל 
 לעצםיז צום ביז אין, און נעםיהרט קיוטוי

 1אי נעבליבעו לעבען, p’t פיז אוינענבליס
 באציהוננצן הארציגסטצ און בצסטע די

 יז*ם ער וועלכע ארנאניזאציע רער סיט
 גרינחנז צו געהאלפען ם־ה אזױפיל מיט
 וועיכע־ נאראגדעם, ער, ענםװיסרען. און

 דורכממאכט את געליסעז אזויםיל ה»ט
 אמטיפ־ האס *רבייםעד, אידי׳מ די םיט

 רער פון ?אנדליכקײט די נאגריפזנן סםעןי
 1אי ארבײט פארניכםומם ?אמונ־םםיישער

 עפענםייך דערםאר איעםאל נישט האט«י
באקעשפט. און אננענדיםצן

ojn pk םון םרוחנר אלנעםימעם 
 חנפ איבער אידעגםום, *םעתמנעם

 בעותזזמזנס דצם פון פארלוסם נרויסען
 ׳לידמר נאציאנאלזן םיחחור, *רכיימר

t\n נאבעייז און to\ ,ײסי פרײנד 
 אידי׳מ n דעריבער מגמזמן באראנדעס,
 סלןיייז םױזענמער די בפדם און ארבײםער,

סע■ «רא«נעבוינ«נע םיט דרעסםאכצר און
פארלוםט. נ«וב׳ןיגרױםע טרויעחנן און

A
 אםעריתא p'p נעתונמן pk נאראנדעם

 *ר«ולםת,1ק»םעניעץ- םון 1888 יאחר אין
unt ר , pk נעסיירען ithpw ג»ז3 חנם 
מז »דז ער .1867 יולי, J מו »  «iw« k די; 

 ;•רבײםער אירישער דער פון ,יאנצרצן
נ״ײעז. איו «ו ,KpnjxjK אין באווענומ

wpinpii^p i פון גריגדעד רער n* יד 
 ;אננעפיחרט חאט ער וחנלמר םיט ני*ן.

pk pa יאהר J892 ער pk ו יער נמותו 
 יר tjmropK אירישצר חנר פון גרינדער

 שריפטזצמר אירײמד ד#- פון און ניאן
ױ. ם. א. 83 טםער ױניאן

 באשטימט באראגחנם איז 1910 אין
״י *wiiprnjKP פאו געײארען  י

 ־HT3» דורך ,דיותיײ^ן n,באארד
 אמזפ חאם p 1914« אױך «ח מינאר
npre• םים׳מל:onfig םם• חני• ייח*

 «ר באראנרעס איז םלחטס דער נ«ת
 זייז חאםפיינם v?rt די פאר טעסינ װען
 רעדעם םיט ארױםנצםראםען My איז

 ~vt םיזזםח רי לםובת דרײיזם די םאר
ליגמגצ.
 דעם pk נענזםען «טײל חאט ער

p״tk פון מאטיםעט y tKUilpi m״ ־ 
a «יסנעמירקם האנע וועלכע n ונמט* 

ps חןכס נדנאריטעםצן אח־ישצ pk דעם 
 יייר זמום pk אפטןו שלום ווערמליעה

 די *'ימרגײטנו pk גענוםיז אנסײל
nwr>up i צױניסט״א n  s  w » r  m,: 

מ עגנו ת מי Trawrno זדד״ימר ד*ר ח
«s״r* ײיים ״ ?5 2 L fT ב צ ז צ ״ צ

 אםעדיסזר pfi ימוסיטעם םיניםםדאםױחזז
 מזוען ער איז ,dtiukp אידישען נער

p דעם אין םעטינ 'uskp באנרעגיצ־ נענעז 
ר ער׳פיגען איז «ר איםיגראציע. טצר » 

 איטיגר*־ מענען מוטיטעם סאמרצם די
 אויסנע׳ױעצ׳ש האם ער און עגינים, ציע

 חונחנרנמד פ*ד ערלויבענישעז ססעציעיע
. ?ענע̂ר p’P tveip צו ן5איםינראנט אידישע

 ן cm »םטעז פאר׳פידזנע די צװי׳צזנז
 < אמא:יז•* אירישמ איז םאתוסצן האם ער
»djt, טשער־ דער נעותן באראט־עס איז 

 םון רירעקטארס אװ Tump דער םון טאן
on שװינד־ ם,ר םאניטארױם דענארא 

 חגם פון •רעזידענט עהרען ;זיבםיגע
 «דן איחון אוקדאמער n פח פיד־מנד
 njn פון •חגזידצנט Jftrn ;*םעריפצ

» ;.חרצלית״ »ש«דעםי< חעברעאישער

or»n נאאדד דער pd םיםנליד . pcן ״ 
 פון פעחװײ׳פ,!, הװסליגער דער פון

 פאר׳צי• pפ pK תורח״ תיסוד ״סיזייסי
*ת»דז«*י«ס. «נרערע דע;ע

 זוןגזןן פרסימל אויספיהרייכען אן
 •pvfip דער אין טעטיגק״ט בןוראנדפסעס

ר ארבייטער דער pk pk ײניפו סאכןר  נו
 •U מוסענחנז pH צרשײנען װעט וועטגג

,נערעכטיגקײם״. סער

ען ר ה םא ס ענ די
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\

w מענליו װעס דןןלאר עטלמ פזן עססטעס 
נרלען פויזעבםער ארױססרינעז m איהו נ»מז

®ר ר5לס8 ײער8 פוז
ר ע ל ד ע ד א טי״ מ ד איז ®ארד * א ץ נ ל ע א א ב טי ר א ם ר ר ר. ג א ר ק ע  דיז

ל . ע ד א ט מ א ם ה ר ח פי ע ר ױ ב א ט א ע מ ױ ט ס ת נ י ר 20 ®אר א ה א  און י
ט ד ע ם װ ג ו נ א ט ב ג די ג צו ו א ר ®ת ט ה ע ען מ ש ענ ד מ ד ו ענ ךנ  אי

ר ע כ ל ע ד װ ע ד ל. אנ בי א ם א ט ױ ר א ה ע ױ מ ט ו ב אן א לי ל םי ע ד א  ם
״ טי ם ״ ד ר א ען פ ר אין דינ ע װ טי ק ט א ם ץ דינ ם, א א ט ל ש ע ט ע ט  ש

די, און מ אונ r ®ילע אוז ת e י ען ד ענ ך ק א ען נ ב רי ם ע ען ג ר ע אר װ  נו
ן צװײ, או ײ ר ר טינןז ד ה א לו און י םי ר, א ה ע ר מ א ר פ ה ע ד א ז ע ײנ ל  ק

ג ג טו ל א ה ס ױ א ט. . ס א ק
ז זײ » ז ע ט ם א עו ױ ה ל ײ ל ®וו ט ע ד א ״ ט טי ע די און ״ טיג ױ  נ

ט ײ ב ר ױ א ך א לי הנ ע װ ע ת ע ס ד נ א לי ב בי לי ע די צו מ ר לי כ א ם ע
ד ר א ש ע ׳ ס י ל א ® • .

ע ײ ^ נ ר ע ד ענ ם ם ל, צו »י ע ײ עז ב ט ס א  $5סס. ביז $3.50 מון ה
ר ע ד ע ר און י א ר פ ע ט ד ײ ב ר ט א ענ כ ע ר עז - ז $i «ון מ 4^0 בי 2 
ען ם מיונ ע ר ד א ט א ען און מ ט ײ ב ר ע ב אר־ די אי ט ײ ט טיו א  ה
ש א ר ר און ב א ם ױי ב ײ ס זו ם נ אי ט ס ם א ױז ק ל ם א און $1 ב ע ע לי  ק

ש ח ר א ש ר ט א ען. פ ל א ױ ע ם א ס מ עי ר ם ב ה ען שו ענ ע־ ק ײננ ר  א
ט ל ע ט ען ש ד ע סי און װ ענ ש ח ד ױ מ ס ע ס עי ר ט ב כ ליי ענ םנ ױ ר א א  ם

$ 1 4 ג 5 פ ל ע ט־נ ײ ב ר ר $4 ®אר א ע ד ט $5 א נ ע ד ק ח ען אי ל א ה ר ע װ  א
ט די אנ ד , פ ן ל מ ס ען א ל ע ט ש ײנ ר ע א ײ ס נ נ נ שי ם די און בו ג ע ד פ  ם

נ און נ ױ י ^ ם ע ש ט ר ױ ען, ס ד א ר םנ ױ ען א כ ײ ל סנ ױ ס־ און א א ש דז א
totoAtoto x עז ר. די ט ע ד ע ר

ר ®אר ע ט ד ײ ב ר ען «ון א ק קו ך ע ב ען און אי ל א ה ר ע װ  א א
ען כ לי ע עז װ ע ען ג ם ש ר ע ם ל תינ ע ס ת ט א ענ כ ע ן ר ו » ן ע מ $5.75 ם  ב

4 ם ען8שאו־ 7 װ אל ה װ ען א ע ױינ ס ױ אן א ב ר א ען ק ט ק כ א מ ע  ג
ען ר ע ר װ א ת $3 פ 4 ב 4 ..
ט א ע ס F'3 4 םון ס אנ ט ם ט בי ם א ר ק א 4 נ ר 7 א מ $20 פ  $25 ב

ם א ען װ ט מ נ ע כ ע ר ר א ט פ ײ ב ר ט א ענ ר ס ה ן אי ע נ א ד ת ע ײ א־ א  ם
ר א אן און ם ש מי ם אנ ה נ ט די ענ ט ש ל א ט פ ר ױ מי א סז ר־ און ע א  פ

ט. כ ר ױ א ען פ ל ײ פ ט ר א ען ד ען ם ל ה א צ א ג ב ת ט ס ס ע
ט ען די א ײז ר ען, פ נ ך, די לי ר טי א ר, ג ח ע פ ע מנ ל או ױי די ו

M I M f e k M M M  te a k  tomtoto S t o k S A i R k S S S  k k k f t i i k M M e ^ i k i R  k ^ t o  tee ^  i e ם^ ס א ען פון ק ל א רי ע ט א ט מ ע ר ענ ך װ ם אן ד ע ד ד אנ ט ש  פון צו
ר . ע ד ע ר י א ר. ק ע ד ױג א ר ב ע ב ען רי א ײז ר ען י דיז או ד ב ײ ג ודי א לי  בי

ם ט ע ס א ן צו ק ע ע ע ר ם ב ן ל ח ע ד א ״ ם םי ד ״ ר א ען אין פ מ  צו־ גו
ד, אג ט ר און ש ח ט אי ע ן װ ע נ די מ ױ ר ך א א ױז נ רמ ע מ ג ען ע ל ײ  ם

M io o p y ם ם נ r די e ד ע ײ ר. א א ק
ט ח ע קי ז א ם ט ע ען ד ם ם ט ענ ה א ד נ ר א ר ם ע ל ל און די א ר ז  ע

ך ײ ען א אנ ל ז פי ם װי ם ע ע ד װ ײ ען א ט ס א ען צו ק נ ענ ר ר ב ע ײ  א
ל ע ד א ״ ט טי ד ״ ר א ען אין פ ט ו ד. נ אנ מ ש ר צו ט ע ע ך װ ײ עז א אנ ז

ש ר א ר א ר פ נ ע ל נ פי ױ ר דעו־ ו ע צ אנ ב ג א ש ם ח ע ד װ ײ עז. א ט ם א ק
י
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 ױט m קאמוױטטישער דער או זד
ױניאנס אונזערע פה דעס איכער

 די — •ראװאקאזניע. םיט צוגעשםאלצען ®אקטען צודרײטע ייגענס, אפעגע
 אןן קיאוק־ אםת׳ע אײגציגע די זײנען קדשים צאן קאםוגיםטישע
דרעסםאכעה

ײנען װאס ע די ז ת׳ מ עו א ט ק # ? פ

•איץ. ם. פון
 •אילעמ- צו אויסגעםיטען יאנג שױן

 ■אסר װאס שםױדניאם דער םים ?ירען
 װאה צײםונג. קאםוניסטישע אלס דירם

 איך נעחם אגהענגער זײערע אנבאלאנגט
 אז זײ, אינערצײגען צו אוגםער נישט זיך

 װעיען זײ אויב װיי< װײם, איז װײס
iy אז ערגעץ pc באקוםען n a איז עס אז 
בײ וױ ױגקם זיין, אזוי אס1 םוז שװארץ

 גידערטרעכטעסטע די אסט גאנץ איז ויי
 רעװא״ א ״?אםוניסט״ א םון חאנדלונג

 רעװאיוציאנער־ די און טאט *וציאנערע
 ?אםוגיסט קײז נים פון האנדלונג סםע
ארבײטער־קיאם. צום םארראט א איז

אי?, איצט איגטערעסירט םיך װאס
 האבען װעיכע טיטגלידער, אונזערע אז

 איבערצײגט םאישטענדיג ניט נאך ויך
 אץ גרויע אוםבאדײטענדע די װאס אױןי

 איז *ליגסע״ זיר רופט װאס ױגיאז אונזצר
 דעם םון אורטײלען קענען זאלצן םעהיג,

 דער אין באריכטעט יזאם םען אוױ וױ
 וועגען זוגםאג יעצטען pc *םחנכחײט״

o n םון םיטינג מצטען i n און וױיסם 
ױניאן. םאכער דרעס

:אײגס נוםער פאקט
 צו דערעגאטען םאר װאהיעז ך אין

m אינטערנע״ אוגזער םון קאנוחונשאן 
 געװארען *פגעהאלטעז איז װאס שאנעל,

 טע;19 רעם כיז טען7 םון באסםאן אין
 400 איבער באטײלעט זיך חאבצן םאי,

זיי־ קאגדידאםען די צװישען םיטגלידער.
 אן־ די םון און *ליגקע״ געוחנן אױך גען

 גע־. בלויו ױי האבצן שטעמןן• גצגענענע
 איז־גיט אס1 .60 ארום ציזזען קענם

 פאר האבעז זײ װאס דעם אויף קוקצנדיג
 זײערע אלע םאביליזירט צוועק דעם

 זײנען ^py>y פיז װאך די תרעםטען.
 און ״רעװ^יוציאנערען״ גרויסע די זיי,

 שטארש געװארען ױניאךלײם, ^געטרייע״
 אוב דױס ביםעל א *■צאהלעז םיט ביזי

 שטימעז. צו בארעכםיגט זײז שענעז צו
 •אסק״ פארשײדענע םארטײים חאבען זײ

 געגען און םירערשאםט דער נעגען װילען
 ארבײטער, ארענטליכען אסםױוען יעדען
 אײנשפאנען געצאזט גים זיך האם װאס

ז ״סאםוניסטישען״ דעם אין  אדער װא̂ג
 ברעכער־ליג ױניאן םרײד ״די ,w זײן

 כאס״ די איז װ*ס םיט :זיך פרענט
 שאנ- םײק א געװען קאנוועגשאן טאנער

 זײ װאס חנם, םיט םילײכט ווענשאן.
 װאהלען? די אין באטײליגט זיך חאבעז
 הא־ זעכציג זײערע װאס דערםאר אחנד

 מאיאריטעט א וןערען געקענט גיט גען
 אין אםט פאסירם עס וױ ,400 איבער
 װאו ■ארטי/ •אליטימער אײגענער זיתר

 אי־ מאיאריטעט א ווערט מינאריםעט א
 מאסק־ פת באםעהל דעם לויט גאכט, מנר
 דער־ גאר אםשר אדער V שא״ v*m װער
 םון םיטיננ יעצםען דעם בײ יואם פאר׳

 געגעבען זײ םיר האבען לאסאל אוגזער
 חיפא• זײער םארצולעגען צײט םיל אזױ

 וועא- *שלום״ וועגעז רעזאלוציע הרים׳ישע
 געווארען חנבאטירט רוזזיג גאגץ איז מ
 געשטערם טוםעלדיג אבער ״לינסע״ די פון

 יוניאך אויםריצטיגע די ותז מווארעז
 V װארם דאס געהאט. האבעז םיסגלירער

 די אז וחנרעז, צוגעגעבען םוז עם און
 ניט איז ״שלום״״חנזאלוציע מיאאאריםישע

 נאר שעפסעךפאל, א אין וואיוי א מוחנו
 אוכד ttt איז םארשטעלט טיגער דער0וױ א

m M r ג מיז  גױנד וײ חאמן דאך אח אי
 צייחן, שארפע וױלדזנ די דערקענט ניידאר
מנ תי  אונזער פארניכםעז vt גוייימ i^rn ו
 צוריסגעשליײ ךעזאלחױע די און ^וניאן
יתיאךבמכער. די «ז חנרט

Dtr און װײסט דער בײ געוחנתן איו 
ר מ » מ ח םון לאסטיעז n בײ יוניאן. ד

orv וואי באארד, דזשאינט קלאופסאמנר 
 אין צושםערער ״ייגקעי״ די ®ון די

 חא־ אוסבאדײםאגדנר, און קיענער גאך
 מוםען it נעוזאנם נישם אםילו וײ מן
 װען און םאנעװחנס, ״שלום״ זיחגרע סיט
דארם איז קאנווענש^( פה גאוײכט דער

-------uraj •פון אימיגע חאמן געוואחמ
 אױסגצדראשענע runn טנחאימנז

נזד ?ס זץ־ חאם דןם סים “

. :צוױי גוםער פאקט
 לאס. האט שאנװענשאן דער נאך באלד

jא םאררוםעז דרעססאכער און װײסט ״ 
 דעם אויסצוהערעז מיטינג, מעםכערשי•

 גע״ איז דאס דעלעגאטעז, די פון באריכט
 םיטינג, באזוכטער גוט זעהר א װעזען
̂סען שויז איז עס ווצלכען ווענען  בא־ געײ

 אויןי ״גערעכטיגשײט״. דער אין ריכטעט
 ״נאצי־ די אויך האט אווענם זעיבעז דצם

 גע־ םילד ױגיאן/ אפאזיציאנס אנאלע
טיטינ: א אײנבארופען אויך וונועז...

 אזױ אבער !םרײדס נאדעל אלע פון
 אז דערװאוםט זיך האבען זײ וױ שנעל

 גצרוםען סיטינג חגם האם ױניאז אונזער
 םיםינג, זײער זײ חאכען אזייגער 6 אויןי

 די !נאנסירט געוועזעז אויך איז װעלכער
 אזם־ אז אויף אפנעיענט — צײט זעיבע

 V ל א זיד דאכט שטונדע. באשטיסטער
ר ע ט י י ב ר ן א ו ע ט ל ־ א י נ  

n) גע״ דאד חאבען ס ד י י ר ט 
 חאיל גרעסטען דעם אצפילען קענעז דארםט

 געוױם דאך ז״ זזאבען םילאחולםיא, איז
 חונדערט פאר די אנפילז שענעז געדארפם

 וױ אבער בילדינג, באסיאווער איז טשערס
 מיטגלײ פאר די אחן איז אױס זעחם עס

 באלאגגען וחנלכע ױניאה ־אונזער םו? דער
 געזחד ניט םניז סײז שלײזעל, זײעו צו
 ,אנ נעכאך זיר האט םיטינג זײער און \±\

 זיך ד.אט םיטינג אונזער ורען געםאנגען
געענדיגט.

 לאנע געבאכדיגע די םאר זיך שםעיט
 זיך חאבעז זײ װעז ^לינקע״ אונזערע שוז

 םען חאט אצעםאל װײל חילען, געדארפט
 אפצוברעכען ארח• נײעם א באקומען

 זײ אז ברעך, נעח דא און םיטינג אזנזער
 םיט םארגליױ אין הײםעלע א בלויז זײנעז

 וועלכע םיטגלידער צאח< גרויםער דער
 עס באריכט. □n הערעז געקוםען זײנען

 אנגע־ האבען זײ אז זיך פארשטעהט
 העסליכסטע די םיטלען, אלע װענדעט
 טוםעל• די ױניאז, דער געגען אטאסעס
 משערמאן גענעז אבסטרוסציעם דיגםםע

 בלויז זײ חאט דאס אבער ױניאן. דער םון
 די צוועש. זײער םון װײטער געבראכמ
 גרויסער דער םון חאלטונג םאסטישע
 אויס־ געםאכט כלויז זײ האט םעהרהײט

 םי• דעם םארצױגען און לעכערליך (עחן
 געװאלט האכען זײ װאס אגשטאט טיגנ

שנעלער. װאם אפברעכען איהם
 זיײ םיטגיידער צאהל גרויםע א אמת

 אױסגעחונדערמ און אויסגעמאטערט נען
 ענטוישטע. אװעש זײנען איז געװארעז

 גענוםעז איז באריכט דער ווען דאר איז
 םיט ער איז אישטימונג אן ׳צו נעװארעז

 נוטגעהײסעז םאיאריטעט דריטעל צוױי
״ געװאחנן.

:דרײ נוםער םאקט
 די דעקעז צו םעקס, וועגען פראנע די
 אג־ האבען ״שאםוניסטען״ די װאס חובות

 זײ זואס צײט שורצער דער פאר געמאכם
 יאקאלען יארקער נױ די געהאם חאבעז

 דיסשוטירט ניט איז לאפעס, זײערע איז
 קאנםםיטוציע דער לויט װײ< געוואחגז,

 די דארף אינטערנעשאנאל, אונזער םון
 <ןאנ״ דער נאך וועחנן באשיאסעז םראגע

 םיר ביז און רעפערענדום א דייד ווענשאז
 חאט רעםערענדום דעם ערחאלםעז וועלען

 םראגע, די דעבאטיחנז צו גים זינען קײן
 דעי ®ח רעשאמענדאציע די ררען ספצציעל

 סאלעק־ אגפאגגעז וועגען איז סאגוועגשאז
m ®הערבסט. איז ערשם טצקס דעם טען

:םיער גוםער ®אקם ‘
 באריכמעז צו םיםינג םעםבער דער

 נע־ געחאלנמז איז שאנווענשאן דער םיז
 םען31 דעם און םאי, טען24 רעם װארעז

 םיטיננ א געווארען נעחאיטען איז םאי
 צוױשעז וואו באארד, עתזעקוטיװ דער םון

n rw t אזיםנענוםעז אויר איז פראנען 
 גחיסע א פיז םאחלאננ דצר געווארען

 יעני• די באשםראפען צו םיטגלימר צאזזל
 אוםציוױלײ אזא אױוי זזאמז וחנלמנ נע

 םײ יא?א< דעם גצשטערם װעג זימתן
 פח םשערםאן דעם באלײדיגם און טיננ

 עקזעקר חגר &ון םעהרחײם די נדטינ^
 אז מיינומ חנר םים נעװצז^ זימעז נױז

 תיאנען מיט םאתעםעז צו זיך אנשטאט
 אתוערע ®ח שטעראר אײנממצ מגען

מנזיגםצד פיצ pmmw װאיט םיםיגמן,

 בא־ זיך זא< װאס באשלוס א שאפעז צו
 םאכט עס םיטגרידער, אלע אױוי ציזזען
 אז זיין, נישט זאלען זײ װער אויס גישט
 און מיטינגען די שטערען װעיעז זיי אױכ

 װערען זײ זאיען אבסטרוקציעס םאכען
 עקזעשוטיװ דער םון דיסציפליגירט

 אגגענומען איז באשלוס אזא און באאוד.
 פעםכערס צום רעקאטעגדירען צו געװארען
םיטיננ.

ט ק נ ע ד ע ס ג א ז ד י  גע• א
ן ע ז ע ו י ו י ר ב ע ו ד ק ע ז ק  -ע

ו ױ ם ט ע ן31 ד ע . ט י א מ
 גע• איז דזשון, םען5 דעם דינסטאג,

 דעי• םון מיטינג א געװארען האלטען
 מענע־ דער װאו דירעשטארס אף כאארד
 אויםגעהויבען האט סאלין ברוד^ר דזשער

 פארשטעהענדען דעם װעגען םראגע די
 םארבינדונג אין ארגאניזאציאנס־שאמפײן

 ערװעהלטער נײ דער pc םיטינג דעם םיט
 דעם נאך באארד. עקזעקוטיװ דזשענעראל

 גע• דיססוטירט גענוי איז פראגע די .וױ
 ברױ אז געװארען באשילאסען איז װארען

 יארק, נױ אין פאהרעז זאל •איצין דער
 םיט דורכרעדעז זין פראן דעם וועגעז ̂וון

 איחס טעגליר אויב אזן זיגםאז, פרעזידענט
 פי־ עקזעקוטיװ ספעשעל א צו אײנלאדען

 איז באשיוס דער צװעש. דעם םאר םינג
 פרעזידעגט און געװארען דורכגעפיהרט

 אין געשופעז װאך לעצטע איז זיגמאן
 םין פארבראכט האט ער װאו םילאדעלםיא

 ער אװענם. טיםװאך ביז אװענט דינסטאג
 דאגער- אויױ בלײבען געזאלם אױך האט

 אבער םיטינג פעפבער אונזער צו שטאג
 אנגע־ זיר האבען יארש נױ אין וױ אזוי

 ער האט האנפערענצעז, װיצםיגע םאגגען
 קוםמז באלד טוז ער אז רווי א ערחאלטען

 אופ״ געררעזעז איהם איז עס און צוריש
מיטינג. פעםבער בײם זײז צו םעג^יד

ט ש נ ע ד ע ז ג ר א ע ־ ד י  ם
ג נ י ט ט י ט ם נ ע ד י ז ע ר  פ

ן א ם נ י ז ז י ן א ע ט ל א ח ע  נ
ן ע ר א ו ו ע עם ג .13 ד י נ ױ ן ע  ט

 םײ דעם םון שפעטער װאכען צװײ גאנצע
 צו נעװארען באשילאסעז איז עס װאו טינג

 םעגליך םאכעז צו אזוי װי רעסאטענדירען
 אבסטרױד אהן םיטינגען אפצוהאלטען

ציעס.
סדקן. פאקט^נוםער

 איז דזשון, טען14 דעם דאנערשטאג,
 םיטינג םעסבער דער געװארען געהאלטען

 דער געװארעז פאמעלײענט איז עס װאו
 דעם pc עסזעקוטיװ דער סוז באריכט

 אנדערע רײהע א צװישען װאו מאי טען31
 די געוועזעז אויר איז פונשםעז װיכםיגע

 די דיסציפלינירען װעגען רעתאםענדאציע
 אבזיכט־ װעלעז וועיכע מעטבערס יעניגע

םיטינג. דעם שטערען ליך
 געװעזעז םיטיננ דער איז אנםאנג אין

 די װי שנע< אזוי אבער באזוכט, מם זעחר
 דעבא־ צום געװארען גענוטען איז םראנע
 זיך םיהלען װעלכע די זזיאנען טירען,

 םאר־ םרײגד׳״, ;לינשע אונזערע שולדיג,
 איז עס װאנעז ביז דעבאטע א צויגען
 םיטנלײ הונדערט א ארום געבליבען בלויז
 ארײננערע- און אסשטיםונג. דער צו דער

 האבען וועלכע םיטגלידער צאהל די כענט
 רעקאפענדאציע. דער נעגעז געשםימט

 םען אז אויסגעדריקט זיך האבעז זײ וױיל
 םיהרען צו פארזוך א םאכען נאך דארף

 טען אײדער ארדנונג איז םיטיגגעז די
 רעקאםענדאציע די איז דורך, דאם םירט

שטיםען 49 םיט געװארען צורישנעוױזעז
 גאנצע םון פאיאריטעט א ־־־ 47 גענען
שטימען. צװײ

 לײענמ איצט פאקטעז. די זײנען דאס
 ספע־ איבערגעגעבעז, װערען זײ אזוי װי

 4לעצטע pc ״פרעכהײט״ דער צו ציעל
זונטאג.

i״ p זיגמאנ׳ס פון צװעק *סת׳ער 
 אבער זיו חאם יע8ויל»דזןל איז ?ימנז

 אלגעםײגע- «ן ױיו״ ארויםגעוױזען
ױנ־ םאכער דרעס דער ןון פ*רז*שלוגג

 געדיצמז איגזןחאלםען איז װאס יצן,
 תןש עס *װעכם. דאנעראזמז^ לצצסען

 דורך חאם זיגמאז אז *רויסגעוױזען, זיך
 און װײסם די יון באארד דזש. דער

 דורנצו־ וארזוך » געםאכש דרעסמאכער
רזױ¥לו*יע. גידערםרענםיגע » אמוגלען

 דער *ון םויל דאס *ארםאכען זןל װאס
סיםגלידער^אפם. ברײטער

 ניפ לעצשעגס 8*ח ?יגםא:«:ףאינע די
 ע:ד אויז *ילציזגלשיא. זיי נחוז קײן
 און קלאוק חיגזג די תןבען םאל ליכע
 ארוגאערגעריסעז עועגםליך סאבעד דרעס

 **״ ןן:ער8באס די מארדאסש עאיו און .
 גי^י־• «פ»רקזן א גראם״דאנװעג**[.

 םאנע־וו־ די געליפתןן אויך דא ח*ם לאגע
p םעקש דריײםאגיגען צ דורכאוציחרען 

זיג• ייד חאם •ץגראנדבאגדע. דp ®אר
 «ו *ײם ס׳איז אז »רומגע«עחן, ס»ן

p •ארחאקעז i^ n a  op יילאדעל״ די 
 וי« או »if9MOopi און קלאוק איער

י1 ארויסיחאוײחמ ױאגזנז ניי מלוז
■ S i r *

̂צ*® םינדסםע  גאג^ן צום געגגער
n חןןם ער <p:upj ׳אווארמן p•*

ארד דז^ינם רp דורך  געירואווט ̂ב
יעדע• אז » דורכצו׳אסוגלעז

קריםי• *ו װאגען װע» o^n םיטגליה
 «עמך?#גװעפי*ן בצסשאנער די קירען

(|op ip אר• זאל טעקס, דר«י־^גיגצן■
 יוגיצן• ביו רײתז צו רענם דאס לירען

חדאים. צװעלןי ביו דר״ פון םיםיגגען,
לוציע ךאזיגע אנדדי  רע^ן- איו רע̂ז
 צלגעםײגער רp ב«« געװ^רען סעגדירם

^DDpn רp וון פארזאםלונג  ױגיי ^
לואיע ד« *אן.  יפורם » םים איז רע̂ז
̂טעסט «ון  געדוארען *וריקגע^םיסען אר
 M3 םערח״ם איבערװעגענדיגער np וון
זיג־ ח*ם וורום אזוי פארזאסלונג. דער

i *ו פארזוך םאג׳ס p ’?npy8 פי• די 
̂אוק לאדעדפיער  זיד םאנער דרעס און ק

 אןן איחם פאר סולח * סיש אויסגעלאזט
נאליאסטרע. ז״ן פ#ר

 גיעעריג זעחר ?ײגען דרעסמאכער די
 •לעגעי• » ®אר פ#רם ױ^ס װיסען *ו

ם זיגםאן  פי• אין ו#וי^עארבײם"י׳ ̂ח
יע.pלא  םאכערש די חאבען op אויף ̂ל
ארד דז׳פאיגם פון  Dp :געעגםפערם ̂ב

װיסען...״ ניט איחר דארפם
 איך װי נאכדעם אז שוים, גלויב איר

 און םאקטען די איבערגעגעבעז האב
 די װארט פאר־ װארט איבערגעדחקט

 ״םרעכ״ דער אין ״גייעס״ שארלאטאנסשע
 עס װער באוױיזען צו נויטיג איז הײם״
 פאטששױ אוםפעראנטװארטליכע די זײנען

 חןר אונטער זיך באהאלטען װעלכע נעס
םאסשע. רויטער
 לעצטער דער בלויז איז אויםנאם אן

 אײנםאכע שוין איז װעלכער פאראגראוי
 םיטנלידער, אלע וײל1 פראװאשאציע.

 םי• בײם געװען אנװעזענד זײנען װעלכע
 אין געלײעגם האבען װעלכע די און טיננ

 פרע־ םון באזוך דעס װעגען ״םארווערטס״
 צװעק הױפט דעם װײסען זיגםאז, זידענט

 בײם האם שײגער און קוםען, זײן םון
 איהם זאל טעז אז געפרעגט ניט םיםינג

 גרעס״ דער װײל פיענער, די ארויסגעבען
 דאם װאלם פראװאסאטאר דוט־סאפ טער

 וײ אויב םארלאנגען. צו געװאגט נישט
 םאר אינםארםאציע די דארוי ״פרעכהײט״

 פרובי^ן דאס זײ זאלען באלעבאטים די
קרינען.

 פאר דך וןדזשיסטוױפ
 איו חויד ״מניפי דער

- פים8 פילאדעלפיקד
 אינטערנע־ דער םון פעםבערם איע
 םי• אין ױגיאנס אנדערע pc איז שאנאי,

 םארברעננעז װילען װעלכע לאדעלסיא,
 ״ױניטי דער איז װאקײשאז זוםער זײער

 אר־ סאר הײם זוטער שענסטע די הױז״,
 יענסיל־ םון בערג בלויע די בײטער\*איז

 איז רעגיטטרירען זיך שענען וױיניא,
 ד^ס^ישער און װײסט דער pc אפיס

סטריט. טע10 נ. 52 ױניאז,
d 10 עסענט ולויז״ ״ױניטי די pטען 
 זונטאג, און שבת הײנטיגען סעזאז זופער

פראגראם. רײכער א זעזזר םיט

סתול איראן.&ריפעראטארי
 4478 ארבךאארד ^ל. בראדװײ. א• 185*7

ירינציאאל. איראז, ע. דזש
רידז*עגטס קאלעדזש .8 עגגליאז .1
בילדוגג ביזגעס .4 רזדז«עגטס .2

 לערוגג ■ערזעגליבע און רpלע בעסםע די
קאסםעז• לערע םעסיגע—יאחר• 27 ו*ר

בײנאכט. און בײטאג יןאאםעז
גוגעאזיקם. ורײ קאםאלאג

ט ר י א ר א ט פ י ! א נ ר ע ם ו  ז
 קלאסצן, די שאר איצם זיד יסםרירטrרעדז
גזשון. *עזop 26 אן ?יד ®אנגען װאס

 אגריקולטור אידישע רי
סאםײעטי (באראן,הירש)

 םיט פארםזןרס *ו?ונפטיגע אלע העל*ט
 ויד וױ און פאר^רײ ײעגען 7אוים?ןינ*«

 אי,תד װען אװינדלערס, «ון אויספוחיטצן
פארם. אײער קויוט

 באיצט איחר רp»ײ מיאזיםס קײנע גים
אוגז. סיט ויד

 מרײ אבסאלוט איז םאם און ראש אוגזער
p® 83»nr מריעגליד. דקוסט

6 ביז 0 »ן — אבוו אויסער טעגליד צ*ען
אומר. 1 ביז — ?וג**ג

fewiah Agricultural Society, Inc. 
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לעצ־ אין איז קעפעא דיזען אונטצר
 שםיכת׳' ארבײטער .פרײע נוםער טען

 םין ארטיקעל אײנדרוקסםולער א ערשיגען
ר  געזעלשאםט־ די וחנגען רעדאשצח^ מ

 כאראסטער־ די צו גלײכגילטיג<ןײט ליכע
 םארלויטדוגגען שטענריגע ליגעגס, לאזע

 די פון פעלשונגען םארנרעכערישע און
rop זייער pu קאםוניסםען אירישע e. 

 נע־ די אז דאך, זיך דאכט אױבענאו״פיג
 גאר־ האט עםענםאיכקײט זעישאםםליכע

 פא־ א םון םעלשונגען םיט טאן צו נישט
 שאםײ א pc אדער *רטײ8 גיםישער

^ל ניסטישען  דא שאז טעז און בלצטעל, זי
 םאראנט״ און באשולדיגען נישט קײנעםעז
 אי״ די פון זינד די פאר םאכען װארטליר

 ״פרײע די אבער איז קאםוניסטען. דישע
 נע^כט, חרכאוים שטיםע״ ׳ ארבײטער

 א זועגען נישט זיך האגרעלט דא װײל
 עקעל״ » \ועגעז נאר שעלשונג, צופעליגער

 געזעלשאפט־ אין סיסםצם קאסגוס האפטעז
 װאס מענ^עה גרופמ א םצד לעבען ליכען

 ו^םענס קליסע, פארםײ א צו נעהערען
 מסעהרליכער א זײנעז םעטא^ן קאםםם

 גע־ פון עגםוױקלונג דער פאר גיםט
 זאר א נאך א\ן םייגו^ זאישאפטליכער

 װעלכע שריפטשטעלער, אידישע גר^ע א
 אנשטאנד תולטורעלען אויף פרעטענדירם

pu באגעהטונג קולםורעלער pu זיך האם 
 מיט באהאסםעז אפנעהענםסטעז גראד
 פרעםע, קאמװיםטי^ר אידישער ח*ר
 לינקע איה^ אין באג^ניצט ניט זיך האט

 ריון םון געביט אוים׳ן בלויז סיפפאטיעס
 שױן זיך האם נאר םעםיגהיים, קולםו^לע

 פון ענינים אין מישען צו ערלויבט אוין
 םיט און ארבײטערשאםט אידישער דער
 םאר־ געהאלםען סיםפאטיע דאזיגער ־דער
 צװישען דעמאראליזאציע די *ײטען1ש«
 שוין אזױ איז וואס ארבײםער, אידישע די

 פאר־ איז עס און פארשפרייט. גענוג אױך
 ארבײטער ״םרײע די פארװאס שטענדליך

 געזעל־ דער אויף זיך באלןלאגט שטימע״
 אונזע־ םת גלײכנילםיגקײם שאפםליכער

 תאםר צום אינםעליגעננמן ראדיקאלע vר
 אידי- אונזער אוי^ גייםט הסקד ניםטישען

:גאס שער
סיע־ א״ן זיגען אין p חאבען םיר

 רי niara דײסם װעלכער »אל ציפיאזען
̂ט טיטװאך ®אראכטאגען אויגען.  » ח

 חעכסש » דורנגעויחרם אגאל9אינטערנע
 באגײםםערםהן שםארק און געלונגענצ

 א»עוא סאנחעםעז אין £א*זאסלוגג
 אי״ אווי געװען §ל«ץ רp חויז.

®אחילן־ חאט •צליצײ די אז בערפילט
 *צ»ל גרוזסע a און טירען די סען

 ארײנגצחן געקצנם נים חאבען םעגאען
 די ױן ב*גײסטערונג די חאל. אין

וײעי־ גןןןןען איז אריין יע זײג*ן <ואס
 זוארים ^יינען ny^p אלע גרוים.

 אילצדידט אזסמרק און אויטכענוסען
 חאבעז םענאזען טויזעגטער גמזוארען.

 #וי•־ npp« געחערט. און געועחן עם
אימר־ לײכמ ויך קען סעג* דינטיגער

תרפון. ריכטיגןײ* רp אין *ײגען
̂ס op אויןי קוק a אמר גאר גים  וו

onpr אין געאריבען ip שרײחײט״*
 דעײ <ועגעז iaepyip לעצמען טון

 *וײ ppna ןןעט אימר *ארזאםלונגווון
 גע־ווען איו «אל np. גלויגען. ני« בען

 טויפױקאלט- עולם ip •וסט. ״אלב
 גמײאמן קראנק אוש איו ׳•לעזינגצר

 דעי און אסת ip נוש״. עגסח פון
 לaו®1ב אזוי ורעויט גצשינטע גאגצער

אלעגען: זיך סוזס וויחר ?a עלט,1י1*וק
? np ion צי נײזגע, כמג&י»ען די זײ:ען

 אועלכע םי• ויסקוגמגן1א זײ קעכען װי
 דMpaר•צp »ון *עלשוגגען געסײןע

ליססײ*?
n?a ןןײגגעאלאכטען ליגען אײן איז 

אימר־ •עליװנג »ײן צוױיטען, אין
n עטײגט p p 3u ip, און Bijm Dp 

'1נ* a •ון גי• אוגעטאן
lyiyn ,1גא ״•אלןגם״׳ PPPi ip  pa*

ייין •לאגעװעס !ועלכע אלײן״ *יע
 ip לויט אויבייס איחו דורך ויהלט

f-iון באאז«יםם גיאם# np .ארסיי•
 עס <חןם װעגען גאר באט-אנט און
p:an^ ארזאסלונגען *עלנע ןיך* 
 די ױיינולצממ נדי גצרו«גן װןיצן

א״ ימןרזארגי די און בון״ײנאתיונג
װײאט אך »to אןן זייער

:אט«ס3 ד♦  a *יו מניאו ד• או א̂ר
ר •it «ין isypvyy juu ד« גאכ*.  א

א a*a וןאי*רע נ י  י1 נוזיפױי^ אוח ו
ניט, איחר צו קונמןן זזאס םײ*עג«קי

pa סונגשאז •םי^לאגיאמןר ip אײןי
ן ברי••! די  מלצחד די «ון און סא̂ס

tpM •p די אויף %וי כי^ i ח  P» ײי
 קום• חןתצר. די אויס ומןרזע און חאל

a ׳«ײ*ימ a ײ גלוסיאיו ײיוייי  ארנ
ײ אנ| .דאװאליציאנאיא^ • ®י̂ג  •יי

ײ• יאאיינ^ יו גדי באיינא איתר י ייי״ ?יי 1יי 8יfVtm 1 די ניייי̂•

)p ’Bp] ב און באםערקונגעןaפרa(כסוגגען
העלץ פ. פון

 I pa bmb איז אלץ ta ׳Bnai געװען גיט
 אויןי a*’* איז עס אז ׳מ*גע«ז^רבען

 נו םורא זתםען «יר ח«זעז׳ *ו <ועסען
iraaopia חאבעה ?̂ ip  »a מיז• ואיז 

ipan i p די װען• *ײט 1דע אין װי 
 םים מןמאעװעט 6חא םג»ח ״לעקע״

 אר״ די *ון ראט1*א aזa קראאם♦ 1אולע
 געסײגחײט אזא אינטעועסען, ונטער3

 אוס€אר־ a»a ,8טיגקײ3נזדערםדע און
yrמןןר ®•רגעקומעכע און טעל^יונג םטע 

tpar אין ?יך «ו גלײכען קײן ניט ד^ט 
i p דער וון גזדייכטע aroDB’aipp

זמילו.
 גארנישט האבעז זײט אונזער םון םיר

 באםערקונגען טרעסליכע די צו צוצװעבעז
i p  pD כדי שטיםע׳/ ארבײטער ״םרייע 

 װענען אםת דעם פארשםארוןען צו׳ אבער
 ברעגגען גופא, פאקט אנגענעבענעם דעם
 אנדערע םון באשטעטיגונג די דא טיר

d װעגען צײטוגגען אידישע p םארלױף 
 איו םארזאפלונג דער פון אקטער1כא און

 ״אידישעי דער הויז. אפערא םאגהעםען
 באריכ־ ױני טען7 סון זשורנאל״ םאתעז

 סאלגענדע םיט םיטינג דעס װעגעז טעס
:ומרםער

 געכטען האט ױגיאן 1קלאוהםאכע די״
 דעםאנ־ גרויסארטיגע א דורכגעסיהרט

 םאג־ אין פארזאםיתג א דורך סטראצת
 אפערא נרויסע די הויז. א1אפע העםען

 םע;־ טויזענט 4 ארײן זיך אין נעםט הויז
 איבערגעפאקט. פול געװען איז pu שען

 ארײנגע־ נישט זײגען וזוגדערמער םי<ע
 נישט םעהר איז עס וױיל געװארען, לאזען
 אז זײן, קאז עט ׳װעל •לאץ.״ קײן געװען

 האםוניסטען ר^װאלוציאנעחנ די םאר
 1אזוי פונקם זשורנאל״ ״םארגען דער ^איז

 1ארבײםע ״םרײע די וױ באגלױבט װעגיג
̂עז םיר pא שםיםע״  ציטי־ ^ריבער יתג

jp באריכט דעם pc אפיציעלען 1זײע 
 םימ צײט גאנצע די סירט װאס ארגאז,

 רעבטע די נעגען קאםף, דעס בשוחפות זײ
 די װעםען #םאג״״ דער ארבײםערשאםט.

 בעסטעז בײס אפילו קאנעז קאםוניםמעז
 סיפסאטיצ איז נאשולדיגען נישט וױלען

 פאל־ װײסט אינטערגעשאנאל, דער צוי
יענעס װעגען באריכטען צו גענדעס

:םיטיע היסטארישען
 ארביײ ריזיגער א םיט איז *נעכטען

 געװא־ געפײערט ^מאנסםראציע םער
 דער סון עטאבלירוננ אפיציעלע די רען
 ריזיגער חור ארבײםסװאר. *שםונדיגע40

 איז הויז אפערא םאנהעםעז רער םון האל
 35 איבער אן םים נעפאחם םול געװעז
 הוג־ סילע און םאסע. קעפיגער ט1הונמ

 צו געצװאונגעז געװעז וײנען דערטער
pw * פלאץ׳׳. אין םאננעג אויס הײס

nn אז אויה באריכטעם *טאג״ 
 באנײסטער״ א באקומען האם *שלעזינגער

n זײז ״אז איץ אומציע״ םע n איז 
 /̂ןnגעװא ••לאדירט הילכיג שפעםערצו

 בא־ א נעהראגען האט ״זיגםאז אז און
אװאציע״. דײםע^
םאקטען, געבראכםע אויבעז די דורך

 בא־ שטארקער געװאלט בלויז םיר האבען
 פאר־ די םון זײט פא<זטישע די פעםטיגען

 קאסײ די םצד פעלשונגמן, ברעכערישע
 טויזענטעי די םאר לינגער. ניסטישע

i איז דרעסםאכער את קלאױו n גאנצער 
 םון באװײז נאכאפאלינער א םארםאי

שארלאטאנסםװא. קאםוניסםישער

גלױבען. צום קוםט מען
i n
אפט

 אױף קאמוי פונ׳ס םשך אינ׳ם
 1מי איז גאס, 1בײטצ1א 1אידישצ

 איך י.1קאונט די באזוכען צו אויסגעקוםען
 pc שליחות אין נעסינעז דארט ויך םיפג

 סאצײ אידישען פון אמאל ריע, כײטער1א
1•נ אן את פארבאנד, אייסטישען nש 

i םון איננ^^סען די אין וױו^ר םאל n 
 אויס־ 1טי םלענט עם אינטע^נאשאנאל.

i סוםעז n t v xw יננ1 בײםעו•1א בײ 
שעס די בײ בושנטשמ^  אידי־ ®ח ^נם

 אין און באנד1&א סאציאיליסטישעז שען
^  m םון אוסאיחעגגיג לא<ואלען. ױנ
in פלעג איך Dpi ומגען טצסא n 1אדע 

>inurbpp יך1 פון וױ שוין ויר פלעגם 
 דיסקוםיעס אתו־ פראגעס n אין אלײן

 צווישזגן פראגע מםוי די •וײיג׳גגב׳ענען
 םעדןי דך, פארשטעחם כטס.n אח לינקס

 אידען תאונםרי n זיר זזאמז אצעס וױ
i םים פאראיגםזמםירם n פאמטישער 

i פון וײם n ,סד א פושנע in n to וױ 
i םיט n ״םיצא נופא. זײט פמנציזףעלער 
 אפען,1נעט זיך האט םיםיע אוים׳ן וחנן
 םײנע אק נעגיויבם דשם חאט איד • או

i• זאחלעז ומגען אעאמן n סי״ וחמצן 
i n  pH a n n o ,צו איד חאב באוזענרנג 

nnt& איר תאב כ׳װײם, מחאם. נאתישט 
joxcwm  TP יינ״ • גאר אס1 איו אאשר 

tn אחןד יאר, rn אט״,סיט«אסמ א ung

 יאז1םי עכט1 • האט 1װעלכע ,1אישע
 אבע• פלעגט עס גלויבען. צו גישט 1אדע
 אױך םאקע פאגממאי און ריסען1פאר
 פיעגען םעגשען אײגענע װען טאן, װעה

 אחיסוױיזען געשי^ען פױװאט אין 1טי
 אינ־ פײגע בנוגע צװײפעל געוױסען »

 פון 1צושטאג דעס װעגען פארפאציעס
 נע־ איך ק.1יא נױ איז באװעגונג 1דע

pjp ,אין אין שיקאגא אין אז גענױ 
 טײ1•א ענגע סײגע4זיך האבעז אטיאנטא
 ט1ענטסע1פא 1טוע ױניאן און גענאסען

 האבען זײ װאס םיסטחיען, on געגען
 הא־ זײ װאס םיט,1דע אתיסגעװיזען, 1םי

 אוכד אך1 איז עס אז גע׳טענה׳ט, בען
iy און ״סײיהײט״ די אס1 םעגליך, i 
 װעגען זאלעז ״טא;״ ״1טײאישע1״אופפא

ליגענס. 1נא ײבען1'ש אלעס
 איך און געגוםען יאנג נישט האט עס

i בין n i i שיקאגא, אין געװען D^aDn 
 ײעס״ pu קלאוק שיקאגא י1 זיך האט

 קאפוי סאםע אין געפוגען ױניאז 1מאכצ
 גלײך געװען איז עם קאפוניסטען, י1 םיט

 האט נעשאנאל1אינטע י1 װי נאכדעס
 איז yoyia י1 און ױגיאן י1 איבעמענופען

 י1 ותנען נײעס םים םול געװעז עפאיט1
 1קלאוקפאכע שיקאנא׳ער אין פאסיחגנעץ

 געװען סיטואציע י1 איז 1פי ױניאן.
 איג־ נעו^ן בין איך און באקאנם גענױ

 pc 1צושטא: גאנצען װעגעץ ט1םי1םא
•אױציע. 1שיהאנא׳ע 1אתזצ ;

i און ײחײט״1״פ י1 n 1יקאילע1קלע 
 הא״ זיך שטעהם1פא "ipmp 1אידישע

 ק-1װי דעס pc היפוך dvi יבען1געש בען
 יעות,1י ע1זײע לױט און צושטאנה ייכען

 קאפוניסטישע אין בליבעז1םא אלעס איז
nגעש איז הענט. aפיט כעז nyuw 

 װיסעג־ נישט םאכען זיך איך םלעג 1ײנ1ם
 קאפר י1 װאס געװיזען זײ האב pu יג1

 וועגען געשמבען האט yon• ניסםישע
i n ^זײ לאגע. שיסאגא׳ fy ^ i סאר־ 

 הא־ און D'Din םײז איך װאס שטאנען
y3| םיט 1םי yDa^yicait גע־ קעפ 

DiycDoy : ,1םי יא fypn אויך :Impy 
ty3P.:< צזס

y 1 א פאגם1פא אטלאנטא i wײ1א 
oy jjpyutD y>«p א־1פא ם1רא זײגען 

 יגג1 1בײכמן1א מולען, yrn'u נען
2\o v m : r, ־1א 1?ולטי נוצליכצ םום טען 

 האט זי װאס וױכםיגס^ אס1 און בײנ^
yrtoy אימו^גyבyנyy'DD'^tn^ y 

iyiD, לכצ^ in 'iD jyt^p ארוס זיך 
o n סאציאליסםײ אימשצז פון ענטש1ב 

 אײנלאתגג זײעו־ אויוי .1באג1פא זyש
 siyiya און אטלאנטא באזוכם איך האב
o זyײעג n 1צושש»נ i n  fio באותגוגג 
i נאו יאו*?. נױ אין n האב 1לזג?טשיyז 
מלט1פא זיך 1םי  יpc 1 אײנעס בײ זא
 נזד און הויז אין זyDנאyג yםינ1א1

 cy .yyD גילאז א בײ אכט1ב1פא םיטליך
vאײ אלץ זyזײנ m םyנשyאון ז 
ז D האם מ inyi אױף ft אוםן אינטי^ז 

 '1 איז 1םא ?וםט Dy װאס ,oyi װענעז
 צו און יננ.1 בײט^1א אין און ױניאנס

ע םײן שו א ^ ב in א1 איך האב אי ' i i 
fyẑ פילט1דצ y? o n ^ ר מ ס ױ  אין װאס פ

שי?אנא.
̂זyגשyפ vw*": דא דאך fyj''T 1םי
 .yi3yiyn:a י1 םון iyj"u א& זיך תסט

oyj'n o אך1 1איה קאנט אונז אזן n 
 iiyi'1 איהס האב איך װצן .fy:a? אפת

 א-1 קײן נים 1פיה איר אז ט,1yDנםyyג
yaלטy ^האב איך אז און בוכהאלט^י‘ 

fy^y? o n אסת it c ג אינםימyש/n a 
 און זyםיטיננ yrtoiycy 1םא װי ב&

Diymn in 1 איך האב ס,1^ו?םשו 'iiי 
yn>p ,אז ^נדד oy כמ:־ נישט אך1 איז 

 fyii'C זאלזןן ?אמוניסט^ י1 אס1 ליך,
P:y'1 ?אםפײן. ליגענם זyליכpy1ש אזא

i״n  fyj אין גצנאסען iy i אויף םאוט 
;praipy צוױ• לאגג נישט גױיבען. צום 

iy אין געװען אלגין 1חב איז i אוין• סאוט 
 נױ אין יק1צו ?ומען זײן נאו און 1טו א

 1פא *פױיחײט׳׳ iyi אין iy חאט ?,1יא
ycyליגמע די פאר געז»גג יױב א גטליכט 

 זיײ און שול^ איע י1אוי fy®ian y2?yiו
i איו 1טוע ii»Mp אײגציגע די געז n 

 אזגזע״ זיך האב^ עױפט דעפאיט סאוט.
v:v:"h yi פyגשyן oiumn^ װאס צו 

 ?אםו• די ליגצגס עכטיגצ1^ט1גי א םאר
i װען :,mvc זײג^ גיכטען n  ,iy כרן 

itc צו םעהיג איז איײן, גדול  y:f>yrt• 
 1איח וױיל ז.yעלשונגc ישע1ברעכע

 זײגען סאוט די אין אז וױסעז, ארפט1
 געפיגט װאס ^טש,1ב ריגמען איין חח א

iy אין זיך i ^מיאםי, שטאט האראפאשנ
»yoryi yi די אז און ענטשעס,1ב j»Dn 

fyDia.i אין iy i די אויס ^יכקײט1װי 
jŷ ic* 1?ולטו די און i n

i n  pc itDyipyo איסטעתן סאוט n t 
 yD'D yDtJy>: ׳קאמי^ ינג1 1כײטצ

ײיז, ^ n̂זy1יבy ^חאט װאס גענאס 
 ד• אז פזןגליו, איז oy צו ג^ױיפעלט
 !וווי״ ײב^1ש האנען זאי^ קאפוגיסטען

 אין איײן איצט Di'DyDrt3 ליגענס, פיל
iypyiiw/אםוניסטישע י1 אז ׳? yon i 

lyii'c n אוז i ’u די םיט זיו באנוצעז 
yאופ n tcםטסטo:y:'i y איז און n:v 
גיױב•!. צום fyoipyi אויך ליך

ט די פ מונ אײדיש. ®ון צו
i אין איז ׳ײטאנ1פ ןyצטyי j n  i n 

fyoipynac Mpd וחגגען סיפיאזױס א H 
ײגג^־^גט יש,1אי םון צו?ונםט  פון א
fy^'i't סאציאליDטישyבאנו/1םא ן 

iy זyצװיש p y i n y iJ t yp'c אױך האט 
:Diyiy גyנאסy ̂ון  1םי האט iy און צב

 ןnנyנצyגל זײן םיט ט1אמױזי ?לױ1װי
Dy^yc,^ איחם אנ?1 איך װאס1סא 

iiy t 1אבצ איחס װאלם איך ציג.1זזא 
imiya i נאך *dpj*i  in n yo, װעז iy 

p צײגט1איבצ םיך װאלם in וואס אין 
iy װײל גלויבט, אלײן D ^ n וראלט 

i t c י1 צן1גצװא 1?לא 1נא נישט 1םי 
y:nc נאד יש,1אי פיז צושנפט י1 ײזזכזגן 

 אגע.1פ וױכטיג^• א סך א אויך 1אפש
yoajya און אידישיסט א איז אלײן צבױן 
i איז ;לויבט n יש...1אי פון צו?וגפט 

^נס אזוי אזוי. וױל iy וױיל תגיגס  ו
yjyr^u y 1 נאר אויס oy ?ופם m1ײ. 
in י1 סון אך1שי 1^פו די וױיל r p אין 

y p n n t, אין צנגליש איז צבױן, זאנט 
 י1 איז אך1שי v*'ר'ש די יש.1אי גישט

מ1» י1 םון שפזיאך ײ p 1ב t םא• פאל?ס 
. ן m י1 מ ' t איז fnyn y p 'in t 1בו• 

 אתוםמנט 1yp1שטא א דאס איז זשואס,
 ײ1אםע אין אידיש סון צו?ונפט י1 געגעז

oy .up צו גישט אויך אפילו לוינם iDyp 
i n  i t c  fyo אין איזײש םון צו?ונפט 

fy:nDDpJic iyDa ,y p n ^ t 1אי 
 נלױכט און אפםיםיסט ft צבױן

i איז n אין יש1אי סון צו?ונפט ypnyDt. 
 npy ft האבען 1םי fyijm 1באל װײל...

 כױיל םױזזגנט 4 פאכען ומגט װאס םלאן
 בײ האב^ ?אנצז fy^yii 1םי און nyr t ן

װילנ^ םון סטyג סיבשאזױםס y^yאוגז
 fy:yp רעמץלס יש1אי Dyn אזוי וױ טא ן

f .iy :i^ it, צװײט אוןyן ותם נס  אך1 מ
 באלד oyoo'D אזײא1 איצטיג^ Dyi בײ

fn n  fy:up םיט pynriiyc, װי טא 
 אין איזײש אז גלירyם פאלםŷ איז אזוי

ypnyDt זאל fiyiiyDJit. אמת t 
n tn in iw i און t  ; y'itD:tc yDMi 

y'ttD3tc םיט i n  lyDPim אזוי זאגסט 
yot:y3 iy>tn בלויו נישט װאלט צבױן 

o w v i בtװײזyזk<צושנפט ̂י pc יש1אי 
 צמניזס. םון ?ליכונג1וױn «1 אפילו 1נא
n די בין איך און : t i צײט fyoyrya אין

tםyנ D כט1 P tm t• o n  fyiyp, װאס 
t םיט 1אי Dcoyp y'?tD:tc iy3”i  t i t 

oyi fy:y: niirpy tr םים t ײ ט ס ^ ^  ם
i צױניזס ןyש

L מאגען שלעכטער א
 •D( ®מןלע pm «*ענדיםיםיס באם, אונ^ימע קפ«־עםער«ען, ברעננמ

קראנקחײםען. דערע

ם ק א ל ם־ ק ע
ר ע ד ד א ל א ק א ש ל ט ע ט ד ד־נ ה פי ב א

ארתונג אץ םאנען אײער חאלס
o p t& v p p מרם ע קו ^ו ם ש ער  עש שערהים ןױים דעמעיבער אין און •

ע סון »ײך  יער• pm עיעכםעז k קוםען«ון ודעלכע קראנקהײמעז, •יעי
pnasMev ••ם*גע

 יןזחרזױנזזנרם דיעזען ®ח ערשמדמג וױכםעםםע די «*יז עקס־לאקם
pn םאנעךס*עד־ פראםינעגםע פון רעקפםןנדירם ווערס
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ב ר ס ע או ל סלעק םון שחורח טרה די און װ«כ;ין, עטליכע נ«ך םיןאי מ
 װעלען קלאוקםאכער די און םארשוױנדען, װעט םיזאן

 נײגערינקײט םיט װארט םיזאן דעם אויף ארכײט. דער צו אװעקזעצען זיך
 עכ פאםיליע, קלאוקםאכער׳ם יעדען װארט עם• ארבײטער, אײנצעמער יעדער
 םלע־ דער ;פלאנט און םאטערט סלעק דער גאנצע. א אלם ױניאן די ווארט
 חארץ. פונ׳ס לעבענם־קראפט די און כײנער די פון פארן־ דעם ארוים *יחט

 דער םיט צוזאםען כילס, נראםערי די םיט צוזאטען װאקםט אומגעדולד די
 יעדע און שװערער, אלץ םאג יעדן װערט װאם אוםזיכערקײט, פון דריקעניש

פארענגט. םעהר איץ װאך
 וױיל בלינד, װי אזױ דאך און האפנוגג םיט םיזאן דעם אױף װארט םעז

 צו זא שוין, איז םיזאן חןר װען אז אונזערע, שוין איז אינדוםטריע אזא אט
 פארחילם װאם נעבןןל א אלץ נאך איהם איכער הענגט שװעל, בײם זאגען,

 ,פאל״- א פאר װאם רעזולטאטען. זײנע אױםגאננ, זײן אוםזיכער םאבם און
 נאכאםאל, ער װעם ציהען? זיך ער װעם װאכען װיפיל ? זײן דאם װעט םיזאן

 דער װעט אדער אראם, און ארויף קדחת אין װי שםרינגען יאהרען, א פאר װי
 געלע־ א נעבען װעט און םאנאטען פאר שןזהנע א ציהען זיך היי-יאהר םיזאן

 אדן אטעט דעם אפצוכאפען םרײד אין באיםעלאכע איטליכען פאר גענחײט
? זיך צו קוםען

* * *
 פון טענ דיזע קלאוקמאכער יעדען בײ נעדאנקען אזעלכע זיך טוםלען עם

 חשבונ׳ט, םען ספעקולירט, טען אהײם; קוטט טען װאנען ביז פריה דער אין
 חשאבם, נײע אויף םײ און אלטען אויפ׳ן םײ זיך אײנשםעלען ארום לױפם םען
 אין פארלײכםערתג א זיך פיחלט דאך און םיזאן. נייעם א ערב איםער וױ

 םאראי־ איז ערנםםע דאם םונטערער. גריננער, איז שםיםונג די ;טארקעט
 אונםער באדען שםיקעל א פיוזלען אן שױן הויכט טען שױן, םאנט עם בער;

שעפער. די אין ארבײט אנפאננען זיך װעט באלד — פים די
 ױניאדקרײזעז אין אױך ערװאכונג אן םונטערקײט, א זיך פיהלם עם

ױניאז־אפיםעס. די אין און
קלײניגקײמען, חאױףעםעגדע דיזע אט םלעק־טיזאן, פון פראבלעםען די

 און פארשװינחןן אן חױבען כחות, און ענערגיע פיל אזוי פארשלינגען וואם
 אױפגאבען וױכםינערע גרעםערע, זיך כאװײזען עס זײט. א אן אװעקנעחן

 שאפענדע, צו נעםעז זיך דארף טען ײניאן־לעכען. םון האריזאנם חןם אויף
 — שונא אונזער װאו שעפער, נײט פארנעםען דארף םען ;ארבײט כױענדע

 אזא חאם — יאחר פאר לעצטע די פון דיםארגאניזאציע די און כאאם דער
 אױםרײנינען ױניאךשעפער אלטע פילע פץ דארף םען אנגעםאכט; חאיגע

 :םקעבערײ פארדעקטער און אוםפאראנםװארטליכקײם ®ת חםץ װיםםעז דעם
 פיה- צו םאכען און ױניאן־קאנדישאנם אםת׳ע אײנשטעלען זײ אין דארף םען
 א םאכעז זאלען זײ אז זעחן און ארנײטער די באשיצען קען ױניאן די אז לען

 םריי- די פון קרעפטען םאראײנינטע די םים נעםען, זיך דארף מען לעגען.
 ארגאניזא- םארשטארקטע די םיט און דאקאלען אלע פון קאםיטעם װילינע

שאינט םון ציאגם־קאםיטע ־*4ס די ײרכצופיחרען באארד. ח י ד נ ו ט  ש
ע ו ג א ו ן ו י ע א ל ר א ע פ ע ן ש ה ן א ; א ם ח א נ ם י ו  םען א

קײנע אין שכת ארכײםען ניט זאל םען אז פארחיטען, םיטלען אלע םים דארף
ז ^ י ע םאר םײ איז, נעחעדינ וױ ווערען געצאחלט זאלען םקיילס די אז ע

 נרטי
ײדע

עם װי ארבײטער דזשאבלאזע פיל אזוי דזשאכם אױף אוועקצחעצען איק, זיו

מך; ................................................. _ .י
 װע־ ערלויבם װעם אװערטײם ווען אװערטײם, פאר סײ און ארכײט רענעלע

שטעלם םיזאן דער אײדער םיטלען, אלע םיט פארזאתען דארף םען רען.

םענליכקײט. א פאראן נאר איז
* * •

 איז טעטינקײט און לעכען םים קאכען געטען דארף עם װארט, םי«
 שטערונ־ אלזן טניעות, אלע זײנען םאםענם דיזען בײ יוניאךםביכח. אונזער

 פאר־ לחלוטמ לעכען אנ־נאױזאציאנעלען באנײטען נארםאלען, א פאר נען
 — קלאוקםאכער עחרליבען יעדען פאר געװארען. באזײםינט און שזואונדעז

 באשםעהט םיר, וױיםען ארבײטער, אונזערע םון םאםע אוםגעחײערע n און
jib ,לע• הויפט די וועםען כײ םענשען, שװער־ארנײטענדע רעכםײענקענדע 

םאר לענען אנשםענדינען עהרליכען, אן טאכען צו אזױ װי איז כענם־פראנע
 איצם ױניאז די איז ארבײםער יעדען םאר — פאםיליעם יײערע *ײר איז זיד
 םונד אלם רעכםע פולע זײגע געפינען קען ער װאו חײם, םרײע אפענע, אז

ךין ציחט וואם קלאוקטאכעד, עחרליכער יעדער טריידס־םאן. אלם »ון נליי
^ פון חיוגח רי איחם. דארף ױגיאן די און יוניאן די דארןש ט

 ארנאניזאציע אונזער פון לעבען אץ טאםענם םייעחןר גאלדענער, אזא
 אוועה־ צוריק נעלעגענחײם אזא םיזאן, נײעם א פון שװעל דעם אויןז איצם, וױ

 נעוועז. נים לאמ לאננ, שוין איז פתדאםענם איחערנעם אן אױף זי צושטעלען
 אוים־ לאםיר און פארנאכלעםיגעז, נים םאםענם נאלדענעם דיזען זשע לאםיר
תען  בעםםען. אם װאם וױרקזאטםםען, אם וואם נעלענענחײם נרױםע דיזע נ

ק םיר מ  פאראגםװארט־ את פליכט דיזע און םוער, את כויער אימצ׳־גע די זי
 אוגזעד אז פארגעםען, נים זשע לאםיר זעדגםט. אונז אזיף לעט ליכקײם
 אינחם■ אונזטר ■ון אץ מניאן אתיער ®ון צוקונפם וײ און צוקונ■® אײגעגע

ט ®ריע. חענט. איינענע אונזערע אץ טאקע מג

^ גאנצען איז ציאנס־ארכײט ^ אקטיװער יעדער און טרי ג ם  זיך גרייט םי
אקטױױטעט־פראגראם. דער צו טײל זײן כײצוטראגען פאראוים

אנצו־ איכערינ גאנץ דא איז עם אלעםען, פאר לרוכ זײן װעמ ארכײט
 םעכנדנ די ױניאן־טעטינקײם פאר פעלד אוטנעהײערען אז פאר װאם דײטען

 פאר זיך םיט שטעלט דרעם־איגדוםטריע יארקער נױ פאנאנדערגעװאסםענע
 שםעלט טען װאו קעהר, א נאר זיך טוט םען װאו םאםענט. איצטיגען דעם כײ

 צאחל, א אחן און שיעור א אחן דרעס־שעפער, דא זײנען פינגער א אװעמ
 פון פליגעל דעש אונםער ארײננעםען זײ זאל טען אז פשוט זיך כעטען װאס
 כאריהרם ניט קײנםאל נאך זײנען װאם שעפער, דא זײנען עם ױניאז. ׳ידער

 :ארכײםערינען איטאליעגישע בלויז ארבײטען עס װאו שעפער געװארען;
 װאש עלעםענט, ענגליש־שםרעכענדען אן םיט כאזעצט זײנען וואם שעפער,
 ױניאן״םיפף ארכײםען עם װאו שעפער ;ױניאן דער פול װײטען פון שטעהט
 צו כאלאננם אםאל האכען װאם ארבײטער, ניט־ױױאן םיט צוזאםעז גלידער

 ױניאן דער פון אפגעשטאנען זײנען װאם שעפער, דא זײנען עס ױניאן. דער
 צו־ נעװארעז םארפרעםדט און אפנעװישט זײנען ױניאךקאנדישאנם װאו און
 םיט האנען װאס עלעםענטען, ױניאן־ברעכערישע די פון אײנפלום דעם ליב

 אין דרעס־םרײד דעם אין םפעציעל געױשעט רעזולםאטען טרויטריגע אזעלכע
יאהר. עטליכע לעצטד די

םקעב־שעפער, אין ארבײט שיקען װאם ױניאן־דזשאבערם, דא זײנען עם
זײער פון אינגאנצען אדער טײל א קריגען װאם דזשאבערם, אוז:יט־יוניאן

ד• דארף כאלעכאםים אזעלכע םון ױניאן־שעפער. אין אויפגעםאכט ארבײט
צוױננען האנט שטארסער א םיט און חשכון א םאנעז זיך נעםען איצט ױניאן

שעפער. זײערע אלע אין ױניאן־םקײלם און ױניאךשטונדען אײנצושטעלען זײ
* * *

 יארק נױ אין םײ לאגע, דרעס־םאכער די האט קאנװענשאן באםטאנער די
 װערט עסי• אלזײטיג. און נענוי גאטראכט םארקעטס, אנדערע אין םײ און

 לאגע• די אפ שאצט װאם אײגציגען יעדען בײ קלארער אלץ דוײטדר װאם
 דרעם־אינ״ יארקער נױ די אז חוש, פראקטישען א םיט אינטעדינענץ.אוץ םיט

 וועט ױניאן די װאו קאםםם־ארענא, נרויםע נעקםטע די זײן װעט דוםטריע
 נלײכע אלגעםײנע געװינען צו קרעםטען איהרע אלע אנשםרענגען םוזען
 קאנ- די טרײד. גאנצען אין ױניאן־קאנטראל און באדיגגונגען ארבײטם ױניאן

שאינם דעם באפאלטעכטיגם צװעק דיזען פאר האט װעגשאן י אנצו• באארד ח
 און װעקען צו כדי םאביליזאציאנס־באװעגונג א שנעלסטען אם װאם פאנגען ‘

 פראק־ באלדיגע, צו דרעם־אינדוםםריע דער אין ארבײטעך די פארצוברײטען
 אלץ־ארוםנעםענדער אלנעםײנער דער םאר עראבערונגעז און געװינסען םישע

םאר. זײ שטעהט עם װאס פראגראם
 רוקןןנבײן דעם פאר זיך םיט שטעלען װאם דרעם־םאכער, אקטױוע די

 לינם עס אז נענארט, ניט האר א אױף זײנען דאקאלען, דרעם־םאכער די פון
 אק פיאנערעז׳ םון ארבײט אן אויםנאבע, שװערע אוםגעהייערע אן ױי םאר

 הויפם־לאםט די אז װאױל, גאנץ אויך װײםען זײ הינזיכט. איין וױ םעהר
 גזילף קריגען, אויך װעלען זײ און עחוארטען, זײ אבװאהל ארנײט, דיזער פון
 זײ אויןז פאלען וועט טרײדם, אנדערע אין ברידער און שװעםםער זײערע פון

 םאנאט, א אין םארענדיגען ניט זיר װעט װאם ארבײם, אן איז עם זעלנםט.
 טאר װאם ארכײט, אן אבער, ס׳איז, ;סיזאן אײן אין ניט אויך װארשײנליך, און,

װערען. אפגעלענט ניט װײטער אויף
 םים צוזאםען ױניאן דרעם־מאכער די איצט זיך נעםם אױפגאבע דיזער פאר

 אפטײמנגען און דרעם־לאקאלען אנדערע די םיט און באארד דזשאינט דעם
 אױנען די ארונםערנעטען ניט װעט באװענונג נאנצע אונזעך יארק. גױ אין
ם וױנשען זײ װעט און קאםפײן װיכטיגען דיזען אין דרעםםאכער די םון  חז

ערפאמ. שעהנםטען

ר ע ר ד ע ט ש ר טינג ע  זיך פילאדעלפיא אין װעט װאך קוםענדע די מי
װ ש. ם סז. ת ד. ע ר א א מ ערשטער דער צוזאםענקומען ב דעם פון םיםי

 זיך את באארד עקזעקוטױו דזשענעראל נייעם
 אונזער פון באשליםע די דורכפידרען פון ארבײט פראקטישער דער פאר נעטען

_ קאנװענשאן. לעצטער
זיך, םאר ארגײם םיט װעלט א האט באארד עקזעקוםױו דזשענעראל די

 װאם םאנדאטען, דירעקטע די אויםער לאנד. איכער׳ן םיי און יארק נױ אין םײ
 אױד זײנען אדםיניםםראציע, נײער דער איבערגעגעכען האט קאנווענשאן די

 םאר איבערגעלאזעז האט קאנװענשאן די װאם םארשלעגע א^םאםע םארבליבען
 נאנצע די רעאליזירען, צו און באשליםעז צו עקזעקוםױוע גענעראל דער

 און אמםערעם םיט דארום װארט אינטערנןןשאנאל דעד פון םיטגליחןרשאםט
 אר־ דער םון פאליסים אלגעםיינע די װאו טיטינג, דיזען אויף אנשטרענגונג

 באםטאן, איז נעװארעז נעפאםט און םארםולירט זײנען זײ װי לויט גאניזאציע,
 דורכגעפיחרט אנפאננען װעלען און פלייש און הויט אננעםען זיך אױף וועלעו
IJnjrn ויי״

.*־• _ . - * * *
̂זען כײ װעלען נאטירליך, באשלים/! ®ראסטישע ווערען געםאםם םיםינג ד

אינדוםמרי^ דרעם און קלאוק יארקער נױ דער אין
 דער ממ אוז ארבײטער אוגזערע םון מצכ דעם א.יפהױכען אל׳חז ® ^

 זױום פון טאג־ארדנונג דעם אויף הױמט־םארקעטס. צװײ דיזע אין אן נ י
 וועגעו ®וגסם דער דעם, אויסער שםעחט, באארד עקזעקוטיזו דזשענעראל

 דזשױרזי גױ יארק, ניו אין דיםטריקטען טאדן״ אוו ״אוט די אין
פילא״ אץ ארגאניזאציאנם־קאםפײן װעגען-אן עג«פר די ;

דרעם־ שיקאנא׳ר אין אדנאניזאציאגט־גאױענונג אן ;ד טר ער,דרעם דעלפ
ה םר אזעלכן אין ארבײט װעגען און שעפעױ, רײנקאום ר קאנא ש ד ן א און י

ר די ע כ ס מ ס ע ד  ד
עז מ ע ד ג י  ז

ר *ו ע ט. ד וורבי־י

 פלאנעװעז אן ■אגנען דרעםםאבער יארקער ױו די
 כלויז פמ צײט די ארגאניזאציאנס־טעםמקײט. ברײםע א

 דאר.ש םען פאראיכער. איז םראכםען און חאפען ריידען,
ארבײם. דעד *ו געםען זיר

 םיזאז נייעם כײם אױד שוץ חאלם םרײד דרעם אין
 די זדן און יוריי^ װאכעז «אר א טיט פארענדינם זיך חאם װםער-םיזאז דער

ץ איצט איז «ע*ער J 7 ב iir o e n דעס אחם ארכײם נײע ערװארטעט םען 
t חןרװײל און טיטעןחשולײ, i n אוו ײיגדוסטריע דער איז םײ אונםקר. םען 

ת כאיאנם א ײגיאן, דער m סײ  חאפם םעז און סיזאז. פארלאפעגעם דעט י
אלנעםימ; ײץ שנױםתג די סײאן. •גקומענדען בעסערען • אױף ־.
ע.“—־ ד ע ® או # ט סי ען ם ם ר א ו «ו י נ ו די ע ד ץ ױםדלודעטגא א

״ “*— י ^ ״  דעם לױט י#ר
•*ram• גרױסע די

םעחר אץ םעחר אלץ יאחר יעדען זיר עפענען עם וווא ט.ם קא. ק פ אס ע
עש , , ־ י ^  פלאן א ווערען באשםיטט דארפען אויך װעם ם׳

ט אנצוגעהן אזו  טאראגטא איו ארגאניזאציאנס״טעםיגהייט װײםערע מ
^ .זאר ^ט° די און באםםאן אץ די,ױניאן םארשטארקען צו אזױ ״י אוזםי

®p פאר* איז ארבייט טעג דריי ®וז פארפמן דןר קאנװ^נשאן, דןןר
 טנדטרונננמ אוז געזעצט נייע אלע די און ;סיזאנם ®יר קוםענדע די םון לריף
װע־ פארשריבען אץ געפאםם פינקםליך טוזען ײעיעז קאנםטיטו״אז דער אין

דער נאך םענ דרײםיג קראפם, אץ אריץ שוין ;זהענ ז

!טױט איז כאראנדעס ױסןז
 נױט פיגור, א אוועס נעחם לעכען פון םצענע דער פון

פילפאבײן דעם פוז זײט יןודע פאזע, יןןדע אינםים פארבונדען ז א ם ועלכערו

ג ח. סון(רײזע־ג$«יומנן)m מ נױװ ג א ל

 םיסד לו«גג־י$חרעער מןגאב»ער אונזער •
 אין אי*ם איז למגג, פרײגם ארבײםער,

S ■ארברענגען װע« ער װאו
גו״ «וכעז$גט ח$ט ער לסנגע ג$נץ

ײ« *ון אונז, «ו«יסען  ק$רעס־ *ו נ
 ארבײ־• אינםערעסאנםע װעגען «$גדענגיעס

 װע« ער װ^ס לעגדער, די פון *עםעס טער
רעי♦—באזוכען.

 װעט םעפטעםבער מאנאט קוםענדען
 איײ !®נץ 8 זײן ענגלאנד, לאנדאן, אין

 ארבײטער »ן ארום ױם־טוב גענארטיגער
פיהרער.

 דער אויף געהערט נאך עס כ׳האב .
 אונטער איז װעלכע בערעגג^ריע, מיף

 װעל־ םיט און םארװאלםונג ענגלימער אן
 ים. דעם אריבעמעפאהרען בין איך כער

 אונ־ גאנץ געקומען םיר צו איז גײעס די
 א םיט גע^ירעך 8 אין ?וװארטעט.

 דעם דערמאנט איך האב מיןי־באאםםען
. נאםען ו8ח דזלו לו . pאע ן א ם ל י  װ

 ברײ דער םון פרעזידענט דער איז ער
 שיף־ דער םאטראזעךױניאז. טי^ער

געםאן̂: זאג 8 ה*ט נאאםטער
̂ז, אײטמ דזש. אה, —  ער װייצס

 װעם עס און םעגלז, װיכטיגער א איז
איהם... םאר טוב ױם 8 זײן

 נעװאונדערט ביסעל8 זיך האב איך
 שיף־ 8 באגעגענט איך האב גראד װאס

 גענוםען גלײך האם װעלכער באאםטען,
 ברי״ די םון םיהרער דעם װענען רײדען
 ער אינטים. נץ8ג זוי8 םאטראזען טי׳ןןע
 ים־ אז ערקלערט, לד8ב אבער םיר האט

ען,  אויװעך ביז קא&יטאםען םון מע̂נ
 םון וױ זיד לטען8ה שיםען, אויף הײצער

 װעלאק8ה דזש. און פאםיליע^ אײן
ן  יעדער — אלע אודאי הענען װיל̂ס
 גע־ איז עס װען גאר ט8ד« עס װעלכער

שיוי. 8 אויוי ארבײט אן ט$ון
 װעלאק8ה דזש. רום8 םוב ױם דער
 זײן םיז אפ טרעט ער — איז וױלסאז

 ער איז נד8נ8נאכ יאהר פוםציג אםט.
 בריטישער דער םון סרעזידענט געװען

 צו־ זיך ציהט ער און ױניאן םאםראזען
 ארבײטער, שיוי־װעלט, די סאי .pרי

 בײ באשעםטמט געווען זײנען װעלכע
 גרר אנדעוע י8ס ים־טרצנספארטאציאז,

vb\ אלע םיזזרער, זײערע און ארבײטער 
 זײן פון ארויםבאגלײםען איהם ווילען

 םיט טעטינקײם ױניאן לאנג־יאחריגער
אנעדקענונג. גרויס

 אלע אין גוט פיהלען זיך ער זאל —
 דער חאט—טעג עלטערע װײטערע זײנע

 — גערעדט. איהם װעגען שיױ־באאםטער
rn. םארדינם האט װילסאן האװעלאק 
כבוד. גרויס געבעז איהם זא< םעז

 געװען שוין בין איך װען ^פעטער,
 אםיסעס איז פארבראכט און פאריז איז
 װײ איר האב ױניאנם, פארשידענע םון

 האוועלאס דזש. ארום אז געהערט דער
 געהערט טוב. ױם 8 זײן װעט װילסאז

םיהרער ארבײטער נצויזישע8פר ז8 אויך

 ױם״ אין זיך לאנדאן נאך פאחרען וױלעז
 פיח״ ארבײטער אויך ;באטײלמען םוב
 אײרא״ אויפ׳ן לענדער נדערע8 םון רער

?אנטינענט. •עאימען
 עננלײ דעם װעגען געשירמכען אין

 •אריז אין װילסאן װעלאק8ה דזש. מעז
 גאנצע די ?8 <עהערט װידער איך האב

 שי- אױוי באעעפטיגםע אלע ים־װעלט,
 שיוי־ י8ס ליב. איהם זזאבעז םען,

 שץי־ארביײ מװערסטע די י8ס אםםע,8ב
 צו ארבײט זיין געװען איז ojf טער.

 אײן ים־כא׳עעםטיגםע אלע יםון כען8מ
משיחה...

 םון׳ם ניט איז װילסאן האװעלאק דזש.
 פיהרער ארבײטער טי• סאציאליסטי^וען

 קײנ־ אויך זיך האט ער אײראפע. איז
 לײבאר דער אין באטײאיגט ניט מאל

 םילו8 האט ער ענגלאנד. p& פארטײ
 גאנצען דעם זײנע, ױניאן די געזוכט

 אװע?״ ענגלאנד, םון טראזעךםארבאנד8ם
 און יארטײ. לײבאר דער פון לטען8̂צוה
 געוױרקט. םאס גרויסמר 8 איז האט ער

ועצט ער װערט דאך  סא־ פון אפילו ג̂ע
 און םיהרער ארבײטער ציאליסםילוע

 עגגלי׳מער דער םון פיהרער די םון טאהע
נופא. פארטײ ^ײבאר
 םאר־ 8 םאר םעהר איהם האלט םען

 גיט װעג זײן קען װאס בלאגדזלועטעז,
 באקעפר 8 געגנער 8 •םאר װי ;עםינעץ,

שונא. א — םער
 םאר מדפעצט ער װערט הויפטזעכליך

 עט־ םאר און סטער־פעסטקײט,8ר8כ זײן
איחט. אין ?זטריכעז אײגענארםיגע לאכע

 רױסגעװײ8 ספעציעל זיך האט דאס
םלחםה. דער פון צײט דער איז זען

 םון פאסטען איגטערעסאנטע צוױי
 איחם, װעגען סען נעדענסט צײט יענער

 דאס םען דערצעהלט אײראפא אין און
איבער. דאס דערצעהיט מען און

״י אײנס.
 םאקדאנאלד, רעםזי איז סאנט8ב װי

 םון פרעםיער אדבײטער דער שפעטער
 דער p& געגנער 8 געװען ענגלאנד,

 םון הינרײסען געלאזען ניט זיך ;• מלחםה
 שום סײן &ון און פאטריאטיזם שום ?ײן

 איז םלחםה די װעז אםילו םלחמדדאידעע,
 ענג״ איז פאסט״ בלוטיגער 8 געװעז שוין

 . ״PYD געדריתט. געםיהלט זיך האט לאנד
 םינא״ דער םון געװען דאן איז דאנאלד

 םא״ אײדאפעאישעז אין׳ם ריטעט־גרופע
 אײראפעאילוער דער אין און ציאליזם

חברגפךסא זײגע באװעגונג. ארבײטער
 יאהרען, םילע זײט חברים ציאליסטילוע

 דער אין נדעוש8װאס־ געזעהען האבעז
 8 אונטער נעװען אויך זײנען םאחםח.

 זײער איז עס ?8 געדאנקען םון דרוס
 מעח־ לאנד. זײער ראטעװען צו םליכט

 אפגעצויגען. זײ פון זיך זזאט לד8דאנ
 8 אויד געפיהרט אײנזאם. נעלעבט

םארםאלנט. געװעז רטידער־לעבעז.8ם
 םלחמח דער םיטען אין ציים אײן

18 געװעז שװעדען, סטאקהאלם, אין איז

 פרן םארשװינדט געארבײט, נאר האט ער געביט װעלכען אױף נאכםאלגער
 ארענא. אירדישער אוגזער

!טויט איז באראנדעם ױסה
 באראנדעם װען געװען, קינדער נאך זײנען דור, איגגערען דעם פון מיר,

 געװען שוין זײנען ארבייטער־באװעגונג דער אין ®יאנער אלם אויפטואונגען
 אלס נעבעל, העלדישען א אין םאנטעל, לעגענדארישען םין א אין אײנגעהילט

 ױניאגם׳ אידישע פון שאפער און גרינדער ערשטער
 נט ח רעדען קלאוקמאכער אלטע באװעגו^ טרייד^רדאן אידישןר דער פון
 אן גאר איז עס אײדער צודיק, יאחר 35 םיט צײטען, אםאליגע גאר די פון

 ̂ם̂נ1כ^ו\װאם ׳ם?םטײי קיאי? גרויםע די ®ון געװען, איגטערנעשאנאל
 זיי •‘צײפזעז״ ״כאראנדעם׳ אלם אנגעפיחרט, האט

1 עם ®ערזענליכקײט״ זײן.מאגנעםישער םון רעדע־קראפט, דיגער
ח«ד יגײחנד״ קלאוקםאכעה צײטעז״ ״באראנדעם׳

 ® ®W באראגיעם ױםף װעםען פאר ארבײטער, אידישע אנדערע
פעחיגםטע און שעחנםטע בעםטע, זײגע א§געגעבען ליבשאפט אזא מיט און

 בא־ לעבען פון שטראם דער חאט יאחרעז עטערדיגע1ש די איו װעז און
ארבײטער־כא־ דער אץ כאטײליגונג דירעקפ^ר ®מ אװעקגענומען ראנדעםץ

^יומרימםמ זייגע ״םעטיאיםים טיפםטע זײגע זײנען װעגונג,  ייז»ל2ר?2י^
 וז? ארבײםעי אידישע זײ םימ פארקנייט געבליבען

ז איז באראנדעם׳ז׳ געדארפט חאט םען װען ציעס.
י אנגעבאטעז אליץ איםער •לאץ, אם געװען איםער
 א םיט געקלאפט חאט חארץ זיץ װעמעז פאר קלאוקםאכער, די װארט. װארים

זיכעי״ עם געדענקען זיכער, עם וױיםען פרײנדשאפם, כאזוגךער

צק עס ♦ ^גאנ ױ ^ו ט ײג  םיט אוועק עחםג עגעץל אי^שען פוז ®עוײאדע ש
 יעםעיכ ***** באראגדעם״ ®ון שטארבען דעם

מ ײד טראגעז און זכרון אין אויפגעםישם װערען שיכטע V איי * * * J f?£ 
גאײע^®• אזיל דאר איז און װײט אזױ קלמגט װאם געגחײט,

R איז » r״T i m n כ?םער&!גלW ־ יעם״ לעבעז, רעך ^ ײ: ע א אזויי
In® א עראמערעי זיך וועם גאטור םענשליכערע כעסערע, זער

 •יאנערען די אן אכטונג אח דאנקבארקײם
 אר^ און ארבייםערשאלתיאמטעט ®ון בגץ דעם אין ציגעל ערשםע

n ייעמ אגגי ?ױא — אםעייקא׳ אץ דערגרײכונג
^ ווערעז״ •אתעסעז נים באראנדעס ײסןי ®ח פיגור א י , ןא3ר^ ^ 

• ווערעז סאנטדער י ץ ®י*עז נ אד אוגזערע צוױשען ל^בע חואשץגער דיר
.״ -י _̂ .4-״ .. . - ״ ־

i■ •*- ־ '.V: VU[

 קאנ־ סאציאליסטישע ציאנאלע8איגטערנ
 קאגפערענץ 8 געװען איז עס פערענץ.

 סלחםח. דער \vm דעמאנסטראציע 8 —
 פאהרען געקליבעז זיך האט לד8םעקדאנ

 ער איז ענגלאגד, #נערדין8 אין חין.8
 ער וױ שנעל אזוי שיף. 8 אױוי ארויוי

 איחם צו איז רויוי,8 שיוי דעד אויןי איז
 ־8ק דער טאפפער, דזשײמס צוגעחוםען

געזאגט: איהם און •יטאן,
 ;יט קעגסטו הײגט םעק, נײן, —

סאחרעז...
■ראטעסטירט. חאט לד8מע?דאנ

 8 געװיזעז איהם האט קאפיטאן דער
 װילסאן, האװעיאח דזש. פון &עהל8ב

 ערקלערען צו טראזען,8מ די םח פיהרער
 לד8םע?דאג אויב סטרײק, אין שיוי די

 צו װערען ערלויבט װעמען םון װעט
. איהר. אויף םאהרען
טרא־8ס די שיף; די נאר ניט און

 8 איז רויס8 םוזעז שיוי יעדער םון זען
 אױף װעט 1ל8םעקדאנ אויב סטרײק,

זײן. ?ןיןי דער
 קאנ־ דער צו ן8ד לד.האט8סעקדאנ

םאחרען. געקענט ניט םערענץ
 צעהך אװעח שוין זײנען דאן זײט

 איז װעלט די יאהרען. טלחםח נאך עלף
 האט לד8םעקדאנ געװארען. דיט8ב וױ

 װע־8ה דזש. אזיף הארץ בײז 8 ט8געה
 <עטרא• האט וױלסאן און װילסאז, לא?
 אבער םעקדאנאלד׳ען. י1אוי כעס 8 געז

 ניײ8ב די זיך, םארשטעהט נו, — איצט
 בײדען פון כעם דעם האט װעלט טע

 װילסאן האװעלאק דזש. — כט8אפגעשײ
 לד׳ז8מעקדאג פאר רעםיע?ט גרויס האט
 האװעלאק דזש. שעצט לד8מע?דאנ און

 טורען8נ םעסטע צװײ — וױלסאנ׳ען
וזאט האבען  די און צוזאםענשטוים 8 ̂ג

 איצט זיד באגענען טורע|8נ םעסטע צװײ
 צװײ• צום אײנעם פון פארעהרוננ 8 סיט
מע̂ן

— געשיכטעאע צװײטע 8
 געסוםען ענדליך איז מלחםח י1 װען

 םארי־ םבול בלוטיגער דער שלזם, 8 או
 םון געױבל׳ט תאט װעלט די אוז בעד,

 זיך האבען שװאים נעכםעע און םרײד,
 םון ארטײעז און הענט, די דערלאננט

 צוריתגעצויגען, זיך האבען לאגערען לע8
 נע־ האבען לענדער םון םעז8דיפלאם און

 די צו דייסשלאנד םיז — שםײכעלט
 דייטש־ צו יט8עא די םון און עלאים
רויטגע-8 טוג ױם מיטעז איו איז אאנד.
ער־ און װילסאן װעילאק8ה דזש. קומען

— ?לערט
םאריבער... ניט נאר איז םלחמה די
ענגלאנד םון ױניאן טראזעז8ס די

דײטש• סיט פרידען קײן ניט שליסט

 די• עגגלישע די םון פיס די םאד ;יט
 אויןי דײטשיאנד זיך דארןי טען8פלאמ

 פון פיס די םאר נאר װארםען, ?גי די
ױניאן..♦ טראזעז8מ עננלישער דער

 חאט ױגיאן סאטראזען ענגלישע די
 ד״טשלאנד צו פאדערוגכען אײניגע

ארויסצושטעצען...
 ענגלישע םיעל אזוי און םיל ?ױ8

 געװארען דערטרונקען זײנעז טראזען8ס
 שי- ענגלישע ivpjm דײטשלאנד׳ס םון

 דײטשלא;ד דארף דעם פאר .אוז פען,
באצאהלען... גוט

 בײ דײטשלאנד רף8י מחילדרבעטען
 אין טראזען8מ ענגיישע רזונקענע8ם די
יםים... לע8

 דזש. װארט, געהאלטען האט ער און
 םען, זאגם |,8ד זײם װילסאן. װעלאק8ה

 ניט ;ט8ח קײן דײטש קײן גאר ער האט
 דער פון םארטרעטער ניט אויר נעגעבען.
 האט ער באװעגונג. ארבײטער דייטשער

 מאטראזען די אז אויםגעפאסט, בכלל
 צוריקציהען זיר זאל ענגלאנד םזן ױניאן

 •8ציאנ8אינטערג איז עם װעלכער 8 םוז
 יוי8ד װעלט גאגצע די םארבינדונג. לער

 אונטערגע- די בײ םחילח בעטען םריהער
םאטראזען... ענולישע נגענע8ג

 םאר־ ז8 םעז, רטעט8ערװ איצט נו,
 באװעגונג ארבײטער דער םוז טרעטער

 דזש. צו ?וםעז זאלען דײטשלאנד. אין
 םען און ;ױם־םוב וױלסאנ׳ס האװעלאק

 אויםנעמעז, זײ װעט ער ז8 רטעט8ערװ
 זיף װעט איהם םון נם8ברודער־ה 8 און

אזיסשטרעקען. םארט
 אין יאהר םוםציג ױם־טוב, זײן —
 איז װעגוננ,8ב ארבײןער דער םון דינסט
 — זינד זײנע יע8 אויף םכפר איהם
 ארבײטער־ םראגצויזישער 8 םיר האט

 נאר קע8ט האט ער — נעזאגט. םיהרער
 זײן ארגאניזאציע, אײן געדינט אלעםאל

 ױניאן; םראזען8מ זײן ארגאניזאציע,
 ארײנ־ אלעםאל אבער איהר אין האט ער

 8 <ײסט, באזוגדערען גאנץ 8 :ענעבען
 געשםראלט האט װאס גײסט, ףעליגיעזעז

שמהנקײטען..• םארשייחננארטעע םיט
אוי־פװארםען: איהם םלעגם מען װען
 ױען רוזי,8ב דײן איז װערט װיםיל —

טראזעז?8ם דײנע נאר דינסט ת
:זײן איםער עגטםער זײן םלעגט

 םײנט םאמראזען םאר זאת —
 װעלט־פרײהײט.... םאר זאת ערשט

 אין בלוט־אדערען דאך זײנען מאטראזען
 אי?, םאקט 8 און וועלנדסעריער... דעם

 װיכטיג• די אלעםאא שפילען מאטראזעז
 ומגלט־ פאר חןװאלוציעס ראלע.איז םטע

פרײהײט...
 אטט זײז פון יאהר םוםציג די איז

נריטישער דער פוז הויפנרפיהרעד אלס
 איבערגעלעבט ער האט טראזעךױניאז8ם
צײטעז. אינטערעסאנםע גאר און נץ8ג

 וועל ענגלאנד, אין זײן װעא איד װעז
אױםזוכעז. איהם איך

'Oצענטער העלםה יוני»ן דעם אץ

אריםע• די און לײדענדע די שװאכע, די טאג יעדען קוםען עם װאוחין

נױםאן נג פאולינא פון
 נא• װאם ארבײטער צעהנדלינער די
 סענטער ױניאז<זעלטה דעם טעגליך זוכען
 הילח מעדיצינישער םאר בלזיז ניט קוםען

 םארשײדע:?! װעגעז ט8ר 8 םאד אױך נאר
 םיט פארבונדעז זײנען וזאס פראבלעםען,

 ער װעלכע צענטער, פון. םונקציעם די
 צױ איצטיגען זײן אין אבער קען לײן8

 ־8ניז8ארג די װאילט לײזעץ. ניט גד8שט
 געהערט, צענטער דער וועלכעד צו ציאן,

 זײן. צו ברויך עס וױ געזארט דערפאר
 געהע־ 8 געםינען געקענט ש(י\ מען װאלט
 צו •ראבלעמען דאזיגע די אויםװעג ריגען

<ײזעז.
 עטליכןן גלויז ברענגען דא װיל איך

ילען.1בי*פ סך 8 פון
A

 ארײן קומט צמנטער פון אפים אין
 א•־ אן אפגעריסענער, ז8 ן*ן8ארים 18

 און זארגםולע אויגען מיט געשליסענער,
 בלײבט ער נעתועזען, 8 געםים 8

 דער־ אוץ םארשעמט pom בײם שטעחן
 געהט םארצװײםעלטער 8 און שר$וסען,

צוריה. וױדער *ו| דעסס צום םיר פון מר
m ^װאס v p ברו״ אײך, םאר טאן םיר

געפרעגם. איחם איך חאב דער
 אנגעהויבעז זזאט אײך״ בצט איך#
in n איהד *?ענט םארצ\וײפעים#ר, דער 

 צענטער. דער w צי םײן איך אפשר,
 סאנטרי? אין םזנכטערעל םײן אפשי?עז

 שױן לײד אלײז איו פארשמצהם, איחר
 הנם און קאנסאמ«שאן, פון יאחר עטליכע

 לײם, ארימע געווען לעמאל8 וײנען םיר
 טרויע־ סיעציעל לעצםענס אבער אונז איו
j n לעבען יאחר צוױי יעצםע די ®אר 
 זון די װאו צרגעץ בײםםענם 8 איז םיר

 עס װאו און אדײז נישט קײגםאי שימם
 חאב איך און פײכט, אזױ גאס, אזױ איו

 חס זאל מזנגםערמל םײז אז טודא ?ױ8
 ױ אה םומראולאז. זוצחנן גישט ושיום
orm ס ד  איחר וואלם ן שיצנם ואױ י
איחנם־ •אר סאן צסוזאס גישנגס וישס

 . םון ?לאו?םאכער 8 איז ער װענען?"׳
 ביסלאך צו ער ארבייט ארבײטען טרײד.
 ?ראנ? איז װײב זײן גאהנישט. אדער

 1אי געלעגעז װינטער גאנצ^ן 8 איז און
 ?ינד׳ם זײן םאר מורא זיי ל.8האםפיט
 באזארגט?ײט און ארי^ןײם זײן געזונט,

iwyp ליײ צו העלםען נישם זיכער איהם 
צרות. זײנע זען

 ױניאן דער איז איצט, איז עס װי זױ8
 לײזען צו בכח נישט סענטער העלטה

 אוײ האבעז םיר װי יראבלעמעז זעלכע8
 אינסםי״ זעלכע8 אבער געשי^רט. בען

 )ױטה ®יאניר הויז, ױניטי וױ ,טוציעם
 און sdpp רינג ארבײםעי ם?ול, םענוםיט

 ״ באדארםט וזאלטען ?אלעדזמ ברו?װאוד
 םאי װא?ײשאנס םרײע װעגען טראכטעז

pינnװעלכע עלטערען ארימע םון ר yp־ 
 איבערצײגא, בין איך צאהלען. ניט נעז
 צװײ טערpכארא אזא םון באװעגונג 8 18

 8 סך 8 באגעגענם װאלט ױניאנם די שע\
 גילויבען. אלײן םיר װי אירוןי בעסערעז

 װענען זיך לוינט עם אז םיר, שײנט עס
o n פארטראכםען. צו

A
 גע• וי איך האב םאל ערשטען צום

in הערט n צו nױ בעת נוירס. ר 
 צרות nm8 אגםארטרױט נוירס רn האט
 צוזאםעגגעבראמנן. פאלשטענדיג זי איז

̂ן איז ױ  אויפ־ גראד חעכסטען אין געװ
 איד האב געמפרער איהר םון געח»ט.

n'8 םון אײגם דאס געװען, םשער זיך n 
 אויפ׳ן רוםם םען װאם דאם איז,
 םיש8«ראבלעם 8W לשוץ, גץבילרעסען

M r p אנ- גנב, 8 ליגנער, א איז ער 
 ער לויפם שולע -in איז נעחן צו שטאט
 םיט זיך iyp נעבאך זי jjm גאנצע ארום
ײ\ איהם  פון לאכט ער געבען. גיט עצח ס

nnut איחר פון םאכט און רייד pnn. 
®4H in'n8 חאט געדולד די u 8 איחם 

מד זיד חאם ױ געםאן. ביס מז- א  *י
גאת״מ vn$p םימיצז אזעלמ 18 צײגם,

(II 808•  18 ײ18י )



h
■

,

K v :  * 1C ׳־ • . ,> ־״* 

% * +\m +' »  • י  » *• M •  «  | »  * .

® י י ק ג י ט כ ע ר ע נ

ם א מ װ ע מ ־ ״ ד א ? ב ם ו ל ש

pc .י. ם *r » r

 pitfp דער פון ד1באא ?.py דער פון
 האבמז 2 לאקאל ױגיאן ס1ייסא1וו§א

 איײ םקםבערס, 4 רעזימירס ל^צנחןנס
 *w?py םון טמערםאן דער זײ סון נאר
1באא טיװ  גע־ איז זײערע n:vo די .1
 מרכפיהרעז ג^ואלם ה^בעז וײ אז וחנן,

iy אין מלום א i םען לאזם — ױגיאן 
גיט!

 » האט װאם םאלק א אידען, םיר .,
קייײ יעדע אינער זיך צו נאםור

 װאס ע^ות; איבער אפילו גמקיים,
 * — 1ד.א א־*ח»*א*טענע pc סאמגן

 עס ווע<כער אימגר אימו, קארדינאאע
 איבערקע־ זיך זא< ׳וחןלט די רעכם *יז

iyar mr.T ^jn פונדעסטװענען « 
 װאונדער קײן *?וצום*. פאר אװמכקײם

i וואס n ״ נזדשרײotfrםאר״ האם ״ 
 « םיז ברידער צאדזל א גאר נים םידם
 די פון אײגיגע אויך נאר יאוזו/ גאגץ

*yiytrop צױיי םיט צוזאםען םעםבערס 
אײחעעגטס. ניזנעס

 אין זיד אין.גריבלען גיט גלויב איך
 דער (וױ זאגאוי בין און נשםה אײגעםס

ארטםענט׳ס *פאר ןאגט: צנגלצנרצר
 זײער אז צוצוגעבען, בארײט סײק״״)

 דאס אויפריכטיגע, אן געװען אין כוגה
 ya^jyny* אדער סאליטיק באהאיצםענע

y קײן א1 האם ןןםביציעס ^ ri נע־ ניט 
jofr'm
 אנ־ «מום: פראגע די איז םיר פאו•
 זיײ אויםויכםיג, זײגען זיי אז נצגוכתז

 שלום־ זייעדע םיט גערעכט ?ײ גען
? סעטת

זײע־ און גוםא קןוםוניסםען די םון
 גײ אימאנצן איז נאקלויפ^ א<םע רע
מז זײ רײדען. צו וואס סא  אנגזד הןו

 הא״ באקװעכת וצהר זיי םאר די גוםען
איך צז איז, ״גום סאוא<: םענטאטען

ט װייב; ^ונא׳ס םיין זװ נעהם כ ע ^ 
 םײן צו געהםם מונא םײן ומן איז

ב/ ױי  םאר אז פארבלינצן, איז וײ בײ ו
 □in םון םיוזרומ צאצקעדיגער וײצר
 א ^ור זײ קומט סםרײק, צנצראאג 1926

—סעדאא
 דער <עװ<ורען אי? אז<עזינגער בר. *ז

 דער סאר װײס־ירעזידצנט צתזעסוטױו
 מאכערם דרעם און ק^אוק יארקער נױ

קאנםערענץ א געהאס ט׳האט און ױניאן,
יגת צאיג.די זא .ױס,ידחדבג/*פ־

 אר־ ^זטמדמע40 די איעפיהרען
 קאםוניס־ די אצינד מרייען בייםס״ײאר,

 זײ אז זיעג, זיתר איז דאס »ז סצן,
 א?ער, .1926 אין געװאונצן עם תאבען

 געהאט <אר 1926 אין האבען זײ אויב
 צעגטראלער דער האם װ^רום םא זיג, א

 •אר- קאםוניםם^צער דער פוז קאםימעט
־ » ארויסגע^אזעז יעמאיצטי מײ  באמ̂ו

 דעם ערסילערענדיג רינונגס־סטײטםענט,
 חדכ־ אילס תאם«י יענעם םון רעזוצטאט

 גע־ סטײםמזןגט דער האט — נאר **ל,
 זיג־ in^ir איו דורכםא* אין — ואגס
א'נטערנ^אנע<?... די און סאן

 איך אױסען. איך בין דאם גיט
 אויוי טאכען אויפםערקזאם ביויז ו̂ױ

 נע־ זיך 1926 אין װאלם עם װאס דעם,
 סטרײק צאצקעדיגער יענער װצן םאן,

 װען ,,רעכטזו״״. םון אגגמםירם וחןרט
̂עז רעכטע די  אמ^כע ארויס ̂וםע

 םיגיםום א װי ®אדערומען חכםה׳דיגע
 ילויט ,װאס װאכען, 96 םוז נאראננדצ

 ציפערען, םםאםיסםימע תםאיצםדיגע
 זא־ דזמאבערס די אז געםייגם, עס האס
vfi ען תחר^יד  ר ע ב י א צא̂ה

י ו צ ע ו ו * ר ן א O י ט * א > א  ד
 ומט מעז וואם װאכען םאר *בידדת י

 ק<אוק- א אז ;ארבײםען ניט אינגאנמז
 סטאםיס־ יענע ילויט האס װאס ׳םאמר
n r o א ןואכען 26 גצסאכט ציפערען 
חר,  װאכען 10 צתםטרא באהוכתן זא< ̂י

 אפמר איז ארבײםען, צים פאר צבירות
קען קעד א אט^ו ןוכער . גים

 אוכד אן ייז דאם »ז סארעסעח, ויאך
 םען װעיכער םים פאדעחג^ םענ^ימ

 באװאוטטױגיג קילאוקםאכער די חאט
®ארפירנ^

 פידירצז רצכנמ די #אין זאנ ״<תן
tg« דורך *וארפצז און א<יגזיק1 קמנא 

M rm nB  a n זתר פיז נמועדםא! »<ס 
T צימפגדמ אאטמאג ססרײא > w m 

 אוםאיעינ״ די םםרייק •ח אטפאננ נײם
 די tim ;רייחען אדב״םינר רי ןדן איימ

t r c f to  n o n תי  גײי חאלב א און ד
>r r א ורד^צו ח n^npo « רי  פאננען י

i iJihpi n םמרייא״מגצפיט w r f אויוי 
ר חנד םי הנ n ײאד; מ  inn רעכמצ 

pre^sn ס(ו < םים ױך י  9 119 ויײ
jiuvip dpp'I ו |*W 16 fOttniyno 

|p רון איוט סזמן און ,iinyiTnwni 
ד דאר מ^ט יאחמ« דצם מ  מ

« ■ » prp jtfiMrni a n נים נ״מ

 א אהן יאהר א ארוגטערשיקען קענען
 נאכגצ־ דאן און משפט, א אהן אמ 1די

 19 נאך בתים בעױי די •ונקט דעס בען
 םאר־ זחנר זיך סען — סמרײקעז װאכצן

 אפגזד דאז זיך װאים עס װאס מטעלעז
 א פאר װאם ,m א םאר װאס ? םאן

 דאן װאלטען האםוגיסטעז די געװאילד
 סטרײק־םיה- רעכטע די נצגען געמאכט

 גע־ װאצטען זײ ^טארק װי און רער,
 װי־ ראכע? נעסען צו ע\לם דעם העצט

 גע׳צפאילטען דאן עס װאלטען קעפ םייצ
 אױסגע־ — שויבען װיפיי געװאחןן!

 מטײ פאררעטערישע אזא פאר בראכען
 די םאר בעסטע דאס V!ארבײם קעי

 צו ם*< אזא אין געװען װאילט רעכםע
 אוז נאכט םיםעז אין ■<יםוז סאמגז
צוריסקוםען... נים יארק גױ אין ״םעהר

̂ט דאט  סטרײק דער װעז •אסירט, װאי
 סטרײה רעכטע.'דעם םון נעפיהרם װמרם
 קאםונים־ <ינקע געפיהרט אבער האבען

 אױסנערעכעג־ אויבען דאס הגם און םען,
 די פון פראצענם אײנם בלויז איז םע

 רזש*ב, חלמות׳דעען דעם םון פאקטען
 קיאוק־ דעם אין געמאכט האבען זײ װאס

 זײ םאכען ,1926 םון סםרײק מאכער
 און •נים׳ער גאאיװע פונדעסםװעגען

 םמן םארטירער, זײנען זײ אז מרײעז,
*דױסגעװארםען. אוםזיםם זײ האט

וחן״ בײדע זאך א ארבײט םיר ביי
 סטמיס אזא נאך אז ט5האי איך גען.
 רואינירט האמ װאס ,1926 םון חןר וױ
 די באװיזעז האם װאס יוניאן, די
 םטרייקט םען װען אםי<ו אז בחים י5בע
 םאחפװענדעט מען און סיזאן גאנצען. א

יאן האלב א און דרײ  קען דאלאר, מ̂י
ירען דאך ױגיאן קילאוק־םאכער די  םא̂ו

̂, דעם  דעם צונענוםעז האט ײאס קאמן
 םעם־ די בײ נלויבעז חנם אפטיםיזם,

 — נחות ארגאניזירםע זײערע אין בערס
 זוער פערזאנען, אדער ■ערזאן דער םוז
 גערוען זײגען װאם זײן, נים זאיצען ןײ

 ״פיהרער־ די םאר פאראנמװארם^יך
 ־ ע < סטרײס, אזא פון ״,׳פאפט

 א ו צ ן ע ר n ו ט ל v ט ש
ט כ י ר ע ג ״ ס ג י ר ן ת ו ־ א ר א  פ

ן ע ב י ר ן ז ע ר tוi ט ו י ם  ד
ר ו ט ײ נ ו ן. ע ה י י ר א

 די אז םזון,5;עהאי דעריבער האב איך
ו?■& זעסס%3ו^אט n—פון ־ נגזגיײט*ז

 סםרײק 1926 דעם נאך פיהרצר^אפט
 געװען איז איגטערנעעאנע^ דער םצד

 און אזױ יפונקט ילאגיע. און גערעכם
 גע־ דאן האם מטאריןער, גאר טאתע

 גערופעגע אזוי די דעם װעגעז םיד^ם
 גע־ ניט זײמן זײ עראנץ״.5*םא גרופע

יבעז  קאםו- די פון םארמייגאטיזיױם ̂ב
 זײ האט סםרײק דער םראזעץ. ניסטמזע
 געװען זיעעז זײ אויגען. די נעעםענט

 אין אז ערמיטערם, און אנטומזט אזױ
ת זײ האבען קו< אײן  א געםאדערט א
v:vלv רע־ זאםאי־ט םוז םען אז ;ענחן 

 און באארד דדשאיגט דעם ארגאניזירען
 א *בעסער סאםוניסטען. די באזײםיגען

 אײדער אפערײםארס, 24 פון ̂אק̂א
 דיק־ װערט װאס ילאסא̂י גדויסער דער

 גע־ איז — קאטוניסםען״ די םון טירט
< דרינגעגדער זייער װען אנ

 חי^ח א זיח דעריבער דאך דאר^ עס
 אקט חנם אנערקענען װאס די צװימען

 גערעכם, אלס אינםערנעשאנע^ דער םח
 נאך װייען װאם קאםוניסטעז, וײ *ח

 זײ אז װעלט גאנצע די אײגריידען אלץ
̂דײנ. געבאך זײנען ״ אופףפו

 גע^ןזען האב איך װאס אאצדינ^ פון
 איך בין מילום־היסםעדיקע, דער איבער

פ, צום נעסוםען ^ ײ אז ש  װײ צ:סל?ך1*
פ. סײן נים גאר ?אםוניםטעז די *ען  של\
 זײערע זינען אין צ^חפם האבען זײ
 םען אז סעז *?עםפם״״ קחפים״ צאן#

 אח װאס ,“rtfijr* די גוטםאכען זײ זאל
 װײ .1926 איז גערוארצז געםאן זײ צו

 םען נאר גימ*אנדעח®, דארום, ױי ילען
 און ױניאז די אטגצבען צורײו זײ זאל

 םאחנרת״ זײנען דאם צםםער.•. זיתרצ
 דעם ?רימנן וױא• װאס אײנצם טון גען

 אוחי עס w םיז און •רײז, ?יגער׳ס
ם קיח י נ ^  כתרטין םים׳ן אנריפעז פ

מלום•
 זײ זײנען ססרײהען, ארבײםער 1ווצ

 זײער םיט oi>r װצחנן צו וױאינ אויך
 ואל ער באדינג םיט׳ן אבער ;פדיםסאר
 און פאדעמגגעז דיערע וואצ נאמצבעו

n סיעאן rn קאגס־ אויםגעארבײטען 
own. מ אח דאס א  of װען ריכסיג, נ

T חאנדצ^ט t מן ת  אין קאמי. מ<אסיז ו
v א איז בדודער-קאםא  מצמנדיונקמ יז

ח ®אלע  » אין פארחנטערימ. אפט י
tm  w p n r m a באזײגב צרמםנר דער 

a פארמנסען צז — שלוס ײז n קאסןי 
אזז no«p פין אורזאמן די m טס

« n  JMtfs r r
ײ ,r* דזנס »

 אגײ5י אזא צו ?וטען םון װײטאאך םעא
מיצום• שצ\

 איך װאס םאכען, ^אר \ץיל איך
 נײע א *?ןרײבען אויסדרות םיט׳ן םײן

 בײ איז צורי? יאהר2 2 םיט ב*אט״.
 כרודער״ א געררעז אױך ?ילאו?םאכער די

 יר צוױ« געװען דאן זײנען עס ?אםױ.
די און אינטערגעמאגעי די ניאנס:

 זיך האבען ביידע דאביױ״. דאבצױ ״אי
 געזײ זיך ארוםגעריסמן, נימק^וה׳די?

 זיי ביז נעםעז, אגגערופעז ווון רצלפ
 'mP)4>p די אז ארוםגעזעהען, זיך האבען
ײבען מאכער  דרויסען אין דעדוױירע ̂ב

 ״אינטעמעשא־ דער צו גיט געהעז און
 װאיר־ ״אינדאסטריעיל די צו גים נעא״״,
tnpp דאז םען חאט װארילד״־. דהי אף 

 האט סען ש<ום. םאכען צו באמילאסען
 זיך אויפנעהערם םח<ו?ות, די םארנעסען

 צוזא־ און צװײטען דעם אײנעד זידצען
 ?אמ־ םאראײניגטען א אגגעפאגגען מעז
 ^או?םאכער. די ארנאגיזידען צו פײן
 אויפבויאונג דער צו געםיהרט האם דאס
 זיגרײכען דעם צו און ױניאן דער פון

.1910 פון טםרײ?
 זײנעז רעזולטאכתן גילעגצענדע דיזע
w \ץײל דערפאר, געװארעז ערדײכט in 

 געװען איז צורי?, יאהר 21 םיט ^ום,
 אמור װען שיוום. געםײנםער אםת אן

 זיך מען װא<ט שלום אםת׳ען אנשטאם
 אינ־ די ארוםגע?ריגם, אגן ארוםגעריסען

 און זײם אײן פון טערנעשאנאמי?עס
 צוױיםצן פון אינדאסטריאיצני?עס די_

 אר־ אז זעילבסטפארשםעגדייך, אי? זײם,
ט בײט  געװארען געםאן נים דאן וו̂א

 קײנםאיצ װאיגט סטרײ? 1910 דער און
פארשםעז. o:ypy: ניט

 םיין איז עס יעצם. איז זעילבע דאס
 ?אםוניסטעז די רוען דאם איבערצייגונג

 װי אזא שילום, אםת׳ען אן וועלען זאאען
 מיט געװארעז געםאכט איז װאס רער
 איז ?ײנער דאן װא<ם צורי?, יאהר 21

 אזא ךאנענעז געויעז נים ױניאז דער
 בעפאר זײ װאיטען דאן אבער שאום.

 די?םאםוד זײער אויםגעבען געדארםט
 ױניאנם, די איבער פארטיי דער םון

 גע־ זײערע אויפהערעז געדארפט װאיצטען
 שםױדװארםערײ םאררעםערישע םײנ^

 ׳?ורץ םיהרער. די איז ױניאז חןר אויױ
 דאס םאן אױםהערען געםוזם װאאסען זײ

 אנפאננען איז יעצט ביז םוען זײ װאם
ביצאם. נײעם א שרײמנז

 זיײ ?אםוניסםעז די אז װײסען, אילע .
 ט5װאי װאס דאס טאז צו םון וױיט נען

 זזד זײ שלום. אםת׳ען אן צו געפיהרם
 היײ קאמפײנס. סקעב זײערע פאר צען
 נעכמן ניט דױס, צאהאען נים סען
 און באאםטע ױגיאן פון ארדערס קײן

r rשאפ א^ז̂־אונטעי עזארנײע ןס^ד 
 אגי־ 2ppd דיזע האבען זײ ?אנדישאנם.

 און צײט גאנצע די אננעםירמ םאצת
 די האם 1דא יעצם. אויך אז זי פיהרען

יגען צו באש^אסעז תאנוחממאז  באװ̂י
 קע־ ?אמוניסטען אילע אז םאגיםעסט, א

 רזוככמ א<ע מים מעםמנרס װערען נען
 םעםבערס, אילס נעםען, 'יל6*נ \vivp צו

 םון או^יא?םױױםעט ארבײט דער אין
 די אז נעפינען, זײ אויצ ױניאן. דער

 זיעען באאםטע די אדער ע?זע?וםױוע
 אויפ־ ?ריטי?ירען; זײ תעגען גוט, ניט

 םיטיגגען, די בײ טעםמןרס די וױיזען
 און פעהיג ניט זיעען באאםטע די אז

̂ען זײ אז זעהן  •?ומענדע די בײ זא
 א;־ \v:vp זײ דורכפא^ען. — װאהצען

̂ען די אין נעםען פײל ̂פען און װאה  הע
דורכווארפעז. זײ

טאניםעסט דער װארט: אײן םים
 טזוגאיכ?ײם גרויסע זעהר א זײ גיט

 װיױ א םעםמנרס, אאס אויסצואיבעז,
 פון פראנחןם *ון גאננ דעם אויױ קונג
יוניאז• דער

 געגעבען זײ האט ?אנװענ^אז די
 ״טאלעראגצערס׳״ די אפי<ו װי םעהר 5פיי

 ?אנווענ־ די פארגעשטעילט. זיד ^חאבען
 בריחןרלײ אױסנעשטרע?ט.די האט שאז
קא־ איהר הגם געזאנט: און האנם כע

 םאר שטיץ געװען וחןרט זצנם מוניסםעז
 םאר<אחד דעם פון םיהרערשאפם אײעד

v האם איהר וועאמ סםריי?, נעם p w 
 די םאר האט איהר הגם געסראנען;

 פאר־ א אננעפיהרט סאנאטען 18 יעצטע
 דאט רואינירען צו האםיײן ברעכערישען

̂ט אײערע פון איו װאס  געראטעװעם הע
 אגײ עפעג^יד ד״אם איהר געװארען;

 ?אנ־ ס?עב אח שעפער אפען פאר טירם
 זיג• פון ראכזנ נצםען צו אבי דישאנם,

 צאה־ נים געהײסען חאט איהר ;מאנען
 אר־ אויםפא^גען ניט און דױס ?יין אען

 די כדי אײדזשעגםס, ביזגמס םון דערס
 ווזד צובראמז שנעאער װאס ז̂א יוניאן

pn — א^עס דאס האם איחו־ כאםש 
 געםרײם האט איהר כאםש נעםאן,

 האבפן םיר וואס צײט דער אין בראכען,
 געאר־ אוםערםיד^יר נײוות אצע םים

 װײ מיר דינען #בױען צו יוגיאן די ביים
 וריאס איחר אויב פארגעבעז, צו *ייך ייג

!םאז תשונח .
 ארײננמםען איץ• <ױאיג זיעען סיר

 רעפםא א<ע :דם ריימן אונזאחנ איז
 םינד והנם איהד ־אויב םעםבעדם, *לפ

 יד וײ אױפבױען חי<ייז אה ארבײםיז
 it* ׳ײיד ודיער תדך n* װאס גיאן,

w יר«ד tM rs n rw■ ט ײ מ חנ ו ח

» •  m ו 

»רײסואג,
־1־, - ״ r ־׳ . — ^  •w

 בוד זמס איחר אוינ ,r« ;נעװארען
 w ווייינ באסוז זענם איחר its וױיזען,
X דעם םאכען גוט העאפעז T 4V וואם 

 דאן ײאס פאראיוזאכס, האס i”i» איהר
 אז פראנ^ חגר אין האגד^ען ױניאן די
 און פעחינ יע זײנען װאם אייך םון די

va האלטעז *ו *אםענד o tf,•\ חא־ 
 ערװיייס איז <ויפעז *ו רעכט דאם בען

װערען.
 דער ףיאו תותם װאם אייגער, יעדער

 און װייס װאס אויגען, אפענע םים צאגע
 םאנא־ 9099ל די איז עם װאס געדעגסם
 קײן *ו ipp פאמעהוטען, אונז םען.בײ

 די אז נאר סומגן, נים ׳שלוס אנדער
 נרוי־ זעחר » געםאבט האט ?אנװענ׳פאן

 דער איז olpi ׳פרים, װיכםינען און סען
 אן םון אנפאננ נוםער דער פונדאםענט,

 נע־ חןרינער חאם עם שלום. אםת׳ען
 אײנעם יעחזז pc םליכם די זיין דארםט

 םאתינטענ• צום טווי » זעוזן 5װי װאם
 די• אז דאפיר ארבײטען צו קאםוי, דען
 אלעמן ®ון מילום פאר באזים זער

 אנ־ דעו נאר זאל וחןרען. אנגענוםעז
 םאר און צוזאםעגארבײםען פאר פאנג

 יוערען, נעםאכם ױניאז די אויםבויען
 נאכ־ גיד גאנץ ײעט איבערינע דאס און

- םאלנען.
 אריבער זיינען טאלעראנצערם די אז

 אוין אז עם םײנט סאםוניםטען, די צו
 םיט זיצען זאל ױניא( די אז דעגתען זיי
 און םי׳פ גרינעם בײם קאםוניםםען די

 .זײ אויבןהדערםאנםע זייערע נאכגעבעז
 אוים־ אויך אפ׳פר שאדערוכנען*. געם

 סאםוניסטען די װאם חובות די צאהלעז
 ײאם ,באנרס׳, די אננעמאכט, האבען

 האמן צו כדי ״פארקויפם׳, האבען זײ
 ברעכערי׳פער יתיאן זייער פאר געאם

 איז תלאוקםאמר די פאר ארבייט.
 נדי םעג, 8 פון םעקם א װײניג אפכים

 אנחד און סעקױריטיט די גוםצוםאכען
 חאנען סאסוניםגתן די װאם חובות, רע

 םאחפותנדערילתן זײער אין אננעמאכט
 א םםחםא זײ װילען םטרײה. תלאוק

 באצאחלען צו כדי םעקכ, םאנ םערטען
 ױניאד פאר חובות קאםוניםטישע די

נרעכערײ...
 נםעט װאם דערינער • חידו׳!) ק״ן

 באאילי לייט ױניאן רעכטדענקענחנ אלע
 וייעו tv ,םאלעראנצערם״ די דינען

 — נעװעז איםער איז כונה הויפט
 זײ האמן “.דז׳פאבם א־בער דזשאנם.

 די פון אפנמריסמן םםרייס נאכ׳ן •זיך
 נענונ ?רינענדינ ניט קאםוגיםטעז.

 האבען ױניאן, חןר א>ן ,סאםיסםעק׳פא)"
 .םאר־ צורית און איבערגעימרט זין זי•

 שאםוניםימן. די צו זיך “םארטניידז׳פט
̂ r?“r im וײא« n» r ־אז -ײ

 בא׳שולדײ די בארעכםיגען האנרלוננען
נוננעז.

סעלעומסס טר.
 בערקאװםקי סעם םון

. )2 ל$&*ל (םעםבצר

 נײעם א האט סען
 ;כאשאפען ביענש
 טעלעװאמם, םר. ער הײסט

 געוױס װעם ער
— שקאאםען וועילען ניט
טלאוקס. בײ אסערײםאר אן זײן

*י * •

̂\pvלv אין  ש
 שטימען ער ױעם

 א םאר זיכער
דעטאקראט,

 זשורנאצ״ ען1מאי״ דעם
 * ימזען, נים ער װעם

 איז ער ױי<1
״םאגעב^אט״. כדם׳ן

 שסעהן וחןט ער
 ס?וועד ױניאז אזיױ

 ״םרײהײט״ <עבען
 םיר, דער בײ

 מצגשען, יענע
 • זײנזון עד, זאגם

 בזוסערע קײן גים
םיר. פאר

f# '׳';־* ׳ ■ ** * *. ;.V

געבילדעמ איז ער
 עלעקטדיס אויוי

 ,19 זאגם איז, און
 יראפםער, 1סיי נים
 יױפען אױך «ן יר

 *רצזירענם פאו
 אזוי פונקט

מי׳ וױ בי פאסספר. .
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 לעצטער האכםאדס מענעחשער דזשעג
ארנײט פארוואלטונגם ח פזן כאריכט

י ״ ״ ״ ׳2 “־S ײ י ײ י י
װאך) לענםער &ון (פארםזעצוע

 ארגאניזא־ דעם פון רעאארט דער
 לעצטען דעם םון ציאנס־דעיארטםענם

םאלגט: װי איז סיזאן
 סטרײק אין שעטער ארונטערגןןגזםען

p0 ,טען31 דעם . יאטאר
—־ 1928 #טען22 דעם

צאחל
שעיער

100---------שעפער אפען
- אםם׳ן אםערי?ען 7־ 6

2---------אידעפענדענם 4
 5 ?אנסול אינדאםטריעל

 2 שעיער ךועם אםס׳ן
1 שעיער דרעם אינד.

״מאי ביו

 צאחל
 ארבײםער

994 
912 
378 
76 
20 
18

2082,397 — — טאטאל
וײנען װאם #שעיער די צװישען ן

די^ארגאניזא־ ווי״ םיינוגנ,״ דריקעז״םײן םטרײס,^ אין געװאר^ן ארױט-עוז״ען Srt*v %» mm.u י___ פוורזז• דיי חיז רןזייזזז _ :___ T יי״  אינדע די םון נצווען צאהל א זײנען
 6 און שעיער אםערי?עז און פענדעגט

 שע־ דיזע שע«ער. ?אונםיל אינדוסםריעל
 אין געװארען דערקלערם זײנען פער

 םארלעצונגען םארשידענע םאר םםרײ?
 אין שעיער, 145 אגריסענט. דעם םון

 געווען זײנען ארבײטער 2014 וועצכע
 געװארען. געסעסעלט זײנען נאשעםטיגט,

 אר־ 847 באשעפטיגען װאס שעפער, 63
 געװארען. אויםגענעבעז זײנען נײטער,

 םא״ נאך זײנען װאם שעפער, צאהל די
 צאחל אין 10 זײנען סטרײק, אין ואן
 אין ארבײמער. 106 באשעםטיגען און

 פארװיקעלט זײנען םטרײקס דיזע אלע
ארבײםער. 1467 געוחןן

 5 האבען שעפער געסעםעלטע די םון
 אינדאסטריעל דעם אין אגגעשלאסען ?יך

 בא־ זײנעז שעיער 5 די אין ?אונסיל.
 זיך חאבען 108 ארבייטעו/ 75 שעםטיגם

 אססא־ אמערי?ען דער אין אננעשלאטען
 בא־ וחגרען שעיער די איז סיאײשאן.
 האבען 31 ארבײםער. 1711 שעםטיגט

 אגרי״ אינח»עגדעגט אונטערנעשריבעז
 520 זיך אין אריין געםען זיי מענטס,

 םון שאפ דרעם א אויד און ארבײטער
 אר- די םון חכל םך חןר ארבײטער. 18

 צו אוםנעקערט זיר האבען װאס בײטער,
 געסעטעלםע 145 די אין ארבײט דער

̂ .2024 איז שעפער

 לא״ אײו װאס צײט דער אין זונדער.
 12 פי אינישיאײשאן םאר רעכענט ?אל

 לא?אל אנאנדער צוגעחן ?וםט דאלאר,
 לא״ דריטער א ד*י»ה 15 רעכענט או|

 םאר• דאם דאלאר. 50 ביז 36 םון ?אל
 צױ םארשידעגע און רײבונגען אורזאכט

 א זעהר מאכט דאס און זאםענשטויסעז
 ארבײםער. די אויזי אײנדרוק שלעכטען

 בא־ זיך םען וואלט פראגע דער װעגעז
 איך ארײנםראכםעז. געהעריג װי דארםט
 שטאר- א פון *צריאדע א דורך אז נלויב,

 בא־ װאלט דרייװ ארגאניזאציאנס סעז
 &־ א װערעז צחאםענגעשטעלט דארםט

 לא?א- באארד דזשאינט אלע ®יז םיםע
 *ויסארבײטען זאל קאםיטע די און לען

אינישיאײשאךפי. ,״ױניםארם״ א
 םון אױסזיכטען די דיס?וםיחןנדיג

 דעם םאר ארגאניזאציאנם״ארבײט דער
אויס״ איד זועמ . סיזאז״ ?וםענדען

 קאן איך װאס זעהר באדויער איך
 אויפםונטע־ םעהר א םארברענגען ניט

ארנאניזאציאנס״אר־ םון באריכם רענדען
 טײן אויסדריקען אבער װיא איר בײט, .

 אר־ די און פריד ברודער אז םײנוננ
 דאם געטאן האט ?אםיםע גאניזײשאז

אומשטענדען. די אונטער כעסטע
 רייוי געװען איז סיזאן לעצטער דער

 ארגאניזאציאנם־ אינטענסיװען אז םאר
 זייגען באדויעחנן צום נא̂ו ?אמפיין,

אנצוםיוד, טיטלען די באגרענעצט געװען
 אננעהוײ האבען םיר קאםפײן. דעם ועז
 םיט דרײװ ארנאניזאציאנט דעם בען

 גזד האבעז םיר װי שפעטער, װאכען 6
 זעחד * םיט און אנהויבען דארםט

 ןי איז םא?םיש און טאםיטע, קליינער
 געװארען געטאן אתאניואציאנס־ארבײט

 בא־ איז װאס צענמער דעם אין בלויז
 די דיםטריקט. חוייט דעם םאר װאוסט

 ממסאנ- ברוקלין, װי :געגענחנן אנדעחנ
דאיךםאוז, חארלעם, בראנזוױל, הוירסט,

 געחאאטען מען חאט געגענדען די אט םון
 ארגאגיזא- םאר ?אםיטעס םארלאנגען אין

 ארגאניזאציאנס• די און ציאנס־ארבײט, ׳
 מען אום דיסטריקטען, יענע אין ארבײט

 סאנדישאנט די אויפהאלםען ?ענען זאל
 םריחערדיגעז דעם טון שעפער די אין

 איע- אוגזער םארגרעסערען און סיזאן,
 אבער גױםיג. דרינגענד געומן איז םלום,

 םינד נויםיגע די געהאט נים האבען םיר
טעטינמײט. אונז$ר םיט אנצוגעהן יעז

 אין םאנגעל דעם פון רעזולטאט א אלס .
 ארגאניזאציאנס־דרײװ דער איז סיטאעז

 םאל עטלאכע געװארען אפגעשטעלט
סיזאן. דעם דורך

 שזד נינדױניאן די םון געפאהר די
 מטונען םזזען עם ערגסם. ועהר אח •ער

שםארקען * אנצוחויבען םיט^עז וחנרעז
די אין סיואן חנם אמאניזאציאנם-דזײיװ •
 *זוי דיםםריקטען, צואװארפענע ארוםינע #

דיסםריקם. חױפם חום איך װי נוט
 שו^ריגקײטעז נאך נעווען זײגעז עס

 אתאניזא־ די געשםערם חאבען וואס
 די םון אימע און ארבײם, ציאגס
 צױינומ, םיין <ויט ״איז װאס רוגנעז,
ם»n װעגצו נאכדעגממז ואל םען ווערט

 טון םי אינישיאיישאן טון פראנצ די איז
• םיטגלידער. די

* אתנמערנעטכמז ווערט עס ותן
גצסעטעלט, װערט סטרײק^און *יז

 *ין אן זיד שליסען ארבײמצר די *יז
 נלײר ^ץ• «אר נדר חאבצן מגיאן, חנר

H ױ־אנמ* • i *
* /

 ײערען. אנגעםיהרט זאל ציאנס־ארבײם
 אץ װערען געםאכט נלײך םוז ערשטענס,

 און יארק נױ אין דרײװ איגטענסױוער
 צװײטענם, ;סאב-דיסםרו?טען די אין
 דעיארטםענט אעוועסםיגײמאז חןר אז
 טשערםאנ׳ס אוםיארטײא^עז דעם םון

 צו ביז ויערן אויסנענוצט זאל םאשינערי
 *ון םארטזעציננ א מדרגה, העכסטער דער

 אינוחוסטינײשאנס םון װידערהאלונג א
 חןם בײ גלײך ביכער דזשאבער די םון

 צו חעיטעז םיל וחןט םיזאז טון אנהויב
 א קאנטראל ױניאז אונטער בחוננען
 רי ־ קאגםרא?טארם. pc צאהל נרויםע

 לעצמען געציעם אונז עס האט ערםאהרוננ
שיזאז״

 חשנחח די האם ומלכער װאולזי, םר.
 ידע«ארטםענט תשאבינג דעם איבער

 אינדוסט־ דער צו חילוי נרױסע לײסטעט
 איבערנע- און םעחעע זיק דורך ריע

ארבײט. ערנסטע בענע
 אתאניזירעז צו װי םיטעל אנדער אז

 גענצ־ א דורך איז שעיער, ױניאן ניט די
 לא?א• אונזערע בײ איטשע?וגנ ליכער

 P* 10 <יס*יעז יי איבערהוײים #לען
 אר- וואס םיטגלידער, זײערע אלע ,35

 חרך ױניאן.שעאער. ניט די *יז בייטעז
 װאל־ 35 און 10 לאקאלען די װאט חנם
םעכד די םון רעקארד א געהאלמצן טען

T1r r r־װאל־
 יר נים די םון דערוואוסט זיך םיר טעז
 םינד זײערע וחןלכע אין שעיער, ניאן

 געװען װאלט דאם *ח ארבײטעז, נלירער
 ארנאניזאציאנס־ דער צו חי£י גחיסע א

 באלארםט גלײך װאלט דאם ארבײט.
 יחן• די און ?אטערס די ררערעז. געםאן
 ■א־ סטראטעגישער א אין זײנען סערס
 רי וחון אפילו שעיער. די אין זיציע

 איז פאמןן אנדעחן די םין ארבײטער
 גיט־ די pc אחנטערצונעםעז שווער
 דער תרך אבער םען סאן שעפער, ױניאן
 ירעסערם און קאטערם די pc הילןי

 סעטלמענט א צו שעיער די צװיננעז
 םיײ םײז איז עס *יז װניאז, דער םיט
 א &ון אינטערעסען n צוליעב אז נוננ,

 מעז מוז טרײד אין ?אנטראל װיר?זאםען
 צוחונםט דער *יז אז באםיחוננעז, ®אכען
 געסעטעל• די פון באלעבאטים די זאלען

 גצחעריגע די צו כאלאנגען שעיער טע
 -ך ?אנטראקטארס די אסאסיאײשאנס.

 אלע אםאסיאײשאז, אמערימען דער אין
 איגדאסכד חנם אין טאגופעחטשורערם

 אין דזשאבערס אלע און ?אונםיל ריעל
 *♦בער־ אםאסיאײשאז. םוירטשענט די

 געמאכם באםיחוגנעז די םוזען חוייט
 טאנט־י די *ח דדפאבערם זײ בײ ווערען

 געהאלםען םך א װאלט דאם רא?טארם.
טרײד. דעם פון ?אגטראל צום

שע«ער. םי
 אוגז איז סיזאן לצצטען חנם דורך
 * צו שעיער ״טי״ 91 בחננגען געלונגען

 שצעיר די אײ״״שעיער.# pc מדתח
 *ח אםעריקעז 65 פאלנט: וױ זײנען

 אינמםםריעצ 9 ;שעיצר אינדמיענחננט
p דאוךטאח 16 שעאער; שאנטיל m r 

M בראנזװיל 1 r
i םי״״ בײ m r םיר טײגען W,

 בא־ זיינעז ארבײםער ױניאן גיט װאו
 אגנעווײ אויבעז רי אלע אין שעםםיגמ.

 Tt ארבײםער די האמן םאלען זמגע
 קאנדײ ױניאן, דער איז אנגעשלאסען

 *ת געוואחנז *ויםגעגלימז זײגען שאנס
 ״pftt* זײגאן םירםעס די pc געםען די

 ליסט אוגזעו אויוי נצװאראן נעשטעלט
n  pc קאנםראליחננחנ w. ״םי״ די 

ױמז חאמן םיר װי שעאער,  אנמוױ־ א
 אונו ט*ר טראבלעם א צאך ?ײנען זען,
 םײ נאכחננקצגדען * פאועחגן ױי *יז

 סיר *ראבלענו. די יײתן צו וױ סעל
צזטײלם שזניער, .טי״י 148 גאך חאבען

* p m J r w m m  9  : o O m  nt

im דענט r,14 שעיצר, דאוךטאון 9 ־ 
שעיצה נרוקלין
n« אניסעל איז עס n לאגע די 

i, 98 קאנטרא?טיגג די איז m r אין 
 פון ליסט דער אױף זײגען װאס צאהל,

n םעם״ איס אסאסיאײשאן אטערי?ען 
 באטראכט ווערען שעיער דיזע כערס.

 ארױט געמען זײ און שעפער מניאן אלס
 דיזע דזשאבערס. ױניאן םון ארבײט
i m r נענעפיטס אלע דעריבער חאבען 

i װ*ס n צו לױבס1ע א?ט1?אנט ױגיאז 
 כא• ױ־ט, איויוי ?ו?ענזײג גיט חאבעז.

rאױ ױגיאן קײז ניט לאר זײ עפטיגעז 
 1אוגטע ליך1נאטי בײטעז1א און כײטער

 אץ־ סטעגדאײס. ױניאן פאו״שמנע
 באל- ען1װע געגעבען וי1דא עס אז גלױב,

i צו ?זאם?ײט1אויםמע יגע1 n אגע1פ 
if דיזע אז זעחן און iy r מוזען זאלען 

 אויכ ?אגלישאנס, ױניאז די אאחיטעז
 ון6 וועחנן אויסגעשיאסען וײ זאלעו גיט
 יד n איז אסאסיאײשא!/ י?ען1אםע די

 גע- ?זאם1אויפםמ זאלען ם1ד^אגע ניאז
םא?ט. חום וועגען עז1װע מאכט

. ס ױ ד
 למצ- פון װאכען 4 עדפטע די ך1ח

iy האט םיזאן• םעז i 11באא לזשאינט, 
i 1אוגטע n םון שאםט1ע1םיה iyina 

inartt, לי בײ ײװ11 א ט1אנגעפי 
in '^ ^ 'o דױס. ױיצרצ םאכען צו מט 

i n שטע1ע די אין האט דדייװ דױס 
 לא- די אכט1אדײנגעב טיזאן םון װאכען
 1אלאpc 105,000 1 אינ?אם אן ?אלעז

 אינײ אין 1דאלא 45,000 אוף דױט אין
 סך-חכל א איז דאם פים. שיאײשאן
150.000 pc 1דאלא.
 די האבען םיזאן לעצטעז □n דוח*
 ײנגענר1* לאקאלען ד1באא תשאיסט

i איז מעז n םיטגלידמ־. 3,499 ױניאן
nyrn* האבען באאםטע iinir inyi
 inMtn* דיזע ײכמז11ע צו געאועײם

 זײ ,1זיכע ביז איד װעלכע, 1פא טען,
r םון קײם1דאנ?בא רי דינען1פא n  i n. 

. נאארד״
»רכײט. װאך און שםיק ,

 ״טאיי?ס״, אלגעםײנמ די טיז אײנמ
 איז, ?עם.1םא אין ט1דים?וטי ויעח װאס

 א-1 די in*tiya איז בײט1א שםיק אז
n3n^»D אין סיםטעם nyuw ױניאץ 

i m r. לא־ א האבען זאילען 1םי אום? 
in קאגדישאנם, אםת׳ע די םיז יוי1באג 

 אינוועסטיגײשאז אן אז געזעהן *יך חאב
 ױניאן nyrit* ביי mini געםאכט זאל

if ױניאן אלע אין באאמטע iy r אוג־ 
i 1טע n אל1?אנט pc ד.1באא תשאינט 

in װעט עס אז געװאוסט, חאב איך ir 
 ?אנדי־ די *ינ?טליך באשטימען צו זײן
ער,פשע לע^ וןפ נסשא

 א ע?זיסטירט האט שעאעו־ די פון ניגע
 1בײטזן1א די צװישען אאםאך 1געחײכמ

 1יבע1דע האב איך באלעבאםים. די און
 האכ און םלאגעךליסטע אױסנעמאכט^

 אױמשענםס כיזנעס די ט1אויםגעפאת
 יק-1דיסם ע1זײע אין עס צוטײלען צו

?לאסען דרײ םאלגע^ די אין טען
if iy r: ^

1( i m r װאױ אלבײמעז װעלכע 
.ארבײט.

2( lyayr שטי?־ בײטען1א װעלכע 
ארבײט.

 מײלװײז בײטען1א װאס אזעלכע )3
בײט.1א שטיק

4( iy*yr, צװײםעל א איז עס װאו 
i* ־p'rr בײם1א מען צי n -װאך 
בײט.1א

i םון ^ולטאט 1דע n אינוועסטי־ 
:םאלגט װי איז גײשאן

 גע־ אונטעתוכט זײנען 1שעפע 1078
n*ii;געזאגט, 1בעםע *רץר ,430 ן 

 DinirrpyDiiiD, זיעען אצעגט,11 40
648 *60 iH סאנ- זײנען •לאצענט 

 מאנוםע?טשױ די מ*נוםע?משוחס־ם.
Din סון אצענט1י 54 נאשעפטיגען 
i n די און 1בײטע1א צאחל סנצער 

 46 באשעםטיגען ם1סאב־םאגופע?טשורע
.1בײטע1א די pc אצעגם1■

ir ויאדארבײט 719 די iy r באשעם־ 
 בײםער,1א די פון אצענט1* 76 טיגען

 די ; iynyr מניאן איז ארבײםען וועלמ
 באשעפטיגען שעיער שםיק״אזעיים 136

 אר־ וואס #1בײםע1א די pc *דאצענם 8
i ױניאן *ין בײםען m r; 194 די 

i צװײפעלחאםטע m r 14 כאשצפטינען 
 ױניאן אין 1ארבײםע די ®ח ■ראצמגם

29 n  n * ,if ir r שטמדאר״ טײלוױיז 
 די םון אצענט1י 2 באשעםטיגען בײטער

.ifnyr װניאן *ין ארבײםצר
װײמער, זאנט אינוחנסטינײשאן די

 איז ifiirr סאטסעקטשוײגנ די אין אז
n *ייאצענט 80  pc בײ-1א 1בײטע1א 
 שטיק- אצענם1• 6 װאדארבײמ; ם*ן

 צװיײ איז אצענט1* 15 און ארבײט
פעלחאפט.

 ביײ1א ifwrr קאנםו־אקםיגג n *ין
 ;װאך-ארבײט יראצענט 63 נלזי? סעז
 א•1י 18 בײט;1א שטיס ײיאצצנט 15

r צווײיעל. אין *יו צעגט w v o n n 
a n *ח סך־חנ* i n איג• גאנמו־ 

תן װיי *ח pmftnr די מ

 ײפ»31װ*דא 1כײטצ1א אונזזדצ םון
 די צכצגצן1ײג1א גצװאלט 1טי װאלטען

 !״ג*ו װעיכצ #iy«vr צוױיפעלחאפטע
o איו טײלוױיז n שטיק• םון צעטעל 

 24 בלױז אז אױס?וטען װאלט גײט,1א
נײט.P’Dr *1 ארבײטען ■ראצענט
ytn רט1חונ זײן גיט מעגען 01פיגו* 

 1| ?ײנען "1 1אבע ?ארעקט, אצענט1•
 ?לאמען די וױ אסת מעחר פיל נער
td .o װערעז װאס ^ iin r i חאבען 

 אלצ po ליסט עציעיע80 א געטאכט
ny yrn״iysyr yoBNn?yD זײ און 

i זאל ױדאן n כדי אונט^ווכט, m p 
i r t v w  v r t ' V  h \vo v: אין oyi אד 

 iyan, בין ייך און #םיזאן פון חױג
 די טוט ארנײט P^r די אבװאחל דאס

 סיסנסום די איז דאד ,lyanyr ױניאן
 ,1^,אטיג1 און D״iBrirD אזוי ניט
yD’nirw די וױ B ^נטחױיטמ. קיאגג 
m טBסטאyגBא קאן דאס און w צו ’y• 

i n ,̂ייעז 1טי נאר וחון צייט  םאמח ז
yDinD^murP אנrטרyנגונגyאיז ז i n 

אן.rpy1די
 1םי זyחאב סיזאן זyצטyי □yi תרך

פ ב ײ ר  •rrti י1 םיט םאדמט^ניס א ז
Diya אסאסיאײr,אינװ אז אז אזy•סטי 

 yp• צו na ,jyiyii מאכטyג זאל גײשאן
:W v w n v o v t  |y צי Dyo ,oiyi''Tn- 

p ,iy *על :wאטyרס in r אנn n -או 
̂ור s ב^עםטיגט. |yrn בײט

 noyiD’W האט אינוחוסםיגי^אן די י
y:,| סון אז imamyDiir 64 n סוירי 

oiyarrn Diyro ײ איז  iratcra 23 ב
 4 ײoiyj^tn, 3 יג1ײטזןנ31א זnװאyג

 ?אטזו^ כאשעפטיגען fyatoya |yo האט
 סעכד באשעסםינען fyaicya tyo חאט 44
yB* 2 ^3םא lyi^t געװאתן נעסובען 

pyoyB lyi'DByrra־oiyp’'D. םון n 
 כמן װאם רס,yאבrדז נטnנyBnאינ 40

 םון iyj^r חאם ̂,yסםיגײטpאינו האט
o א םטיגטyrא3 זײ iy rn n  2 ,iyD8P, 
4 iya*o ^yBoyo. -

 צאחל א וכטnyאונמ אויך ק3הא 1טי
D̂אr̂ז ניכדױניאן y3 8אחוי3 י1 און- 

 fya'D&yrBa זײ םון 50 אז איז, טונג
1 .DiyD8Pאס yroByr*a| םון p-*

oiyo און oiyi''?n פא־ םילזן אין *ון
*3 Diyaro ?yBDyo |yס3דדפא י1 ײ ^ 

 • 1םא ראבלזוםyoony 8 אז inyr איז
n צאחל י1 אונז.  pc ̂זr1אבyװ#& ̂ס 

tyבא rטיגyן *ya>yr חאלט• 1ײטזז3אר 
r אײן אין ז*ך r n  i n  .inyonrwB• 

iya אז 1אונכמ איזyלכy ־?אנדימאנס 
* * איז ױצי  yaya y3-לyדיז |yarn צו **

 אם1 און ,iniropyBi3*o nn וױ םיטס
yi'DByr8a| פון oiyogp גיט o n 

lyarrn א ruiy*yt״D צו pyאנאסיזײ 
m >1 אויו nויy ,צו מא^ריאל lynp

Pאpnטy ,זיײ אויםצוםאכ^ און סיי^ס 
:y טס1גא iy א אויף ^נ in n ’3 iiyr 
רײז.8

1 n  DBo^un i nא אויך איז םון 
 סאנטרא?טינג, ל1באנ םארגתס^וןנ_איז

DD̂ װאס yn י1 אונכמןר yooya ,^צײט 
i אין איב^חויטט און n צײט, 1איצטינע 
nםnג1פא צו yצאחל י1 ז pליײ 

lyayr ya^DiriiD:r^Bo^ •y;. אויב 
yrn זאילען ?אנד^אנס m m  oa'i^iy 

 fyiiyia 1זאגא ov אגצוחאלטזןן,
oyoD די י?1צו ĝ ײט,31הויז־א םון 

 םאנר צאהל א האב^ p'TO לאנג דט
oiyuropyo די םאו־מאכט iyByr און 

yarn? זיך oiny^piy 1םא .o iy ^ r n
 lyiiyi ניט קײנמ/ול אסlyo^rii 1 זײ

iy ניט ־אויב טאן, צו נ^ואגט i פא?ט 
 אםילו אז ,Da'tfiyi האב^ זײ װאס
 דײ tyarn זײ זyלyװ D1yאבr̂ז אלס

?yD''pa’ âyo yâ y| פון lyvytwoirB 
yiy''i נryאyDנy ,סעכד מאכ^ סטײלם 
D̂ yB און yiy''t |yarn ײ3 כמונטס1גא 

ײ טאכטyנBאוי ליג  סאב״ yinayoMn ב
in r  oiniropyoiiro א?טינג•1?אנט 

jrtn .iyByr איז אנטוױקלוננ myi 
^T^iy רי צו lyDyiyow םון iy i 

ynDanj'r די און lyonyorn [די םו 
ly .1ײנמו31א iiir םוז ױניאן lyroyi 

yyaam םאכ צו טיטלזון אוןy6סםא א ז 
 inyii 1םי אויב ^אנס.1?אנ yrn צו

 שטחן־ די אט tfyorBr סאצײטזונם ניט
 אט וחןט אן1 ס,1yאבrדז י1 פון מנג

 ,iyon3 און iyoyi: וחנחון ניעומ רי
 תה,1ם אזא צו דעתריימן dpi ov סיז
im אוםמגליר זײן ומט עם yonvBr•

o n  Dr\|y^ 3אי^
iy, האט in^Byi גתים inyr א * i 

 םאראורזאכט ?אונסיל אינדאפטרי^ל
yim| ױניאן ניט DiyiirDpyBiiBD• 

 י1 צײגט ,in^'Byi גאנצזון זײשי םון
 א|1םא |yi''i ov אז אינוױנטטעי^אן,

153 ya5yt* םאנוםpyטr1וy1,ס pc 
iya 32 ומאמו r̂ 5 ם1מניאניזי^,in r 

i און n סאלאנם pc די yayDnyj 'irr 
Diniropyouru, צײגם i n אינװעס־ 

 יי־סל א םיט |y״:t באמסט, טיגי^אן
iya א םון אויםגאבמנ oyt'^P inyt 
i ט1סא n  .lyiircpyourn כשגים־1דו 

>’iya זיײ װאס 1ײטזו31א י1 שון צאחל 
 רrטpyםאנוס דיזע בײ Di^eyrra נען

di*d n 3' .13 איו חנרס, yאםיחונג 
o וועחנן oanoya מוז n יר » סיז#ן 

i ניאניייחמ m r  yin.
־ ־

*ידי•
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ױ זרז חרכממענט ז«ס אינסשמעש*®? ױ וואם י«החמ זןגנ 8 *ן צװײ לטמ
וי*ו) לדייעי וין (*יײיעיוגג

■ראגלע־ און לאנע איגדוםםריעלע די
םעז•

 ם־ט און שארזיכםינ האט קאם־םע רי
 אין טייצ חןם נעלעזען אינםערעס נרוים
 װערט עס װאו נאריכט, אפיס דעם

 אינדוםמריעיע די *רוםנערעדט בריים
>ytv טרייד, טוט און הלאוס דעם אין 

 אינתםטריע דרעם דער אין ײי נוט אזוי
 עק־ קריטי׳* האבען םיד יארק. כיו פון

 און א־גפא־פאצ־עס אצע די זאםענירט
o n ,סיט ײבות7 א האט װאס רעאארט 

 די tic ■ראביעמען אינדוםטריעילע ךי
 אין חןובען םיד און םארקעםם אגרערע

 טילע די װענען נאכגעםראכם אלנעםיין
 צױפפרייש זיינען וואס באםערקוננע],

 דעם םון רעיארם נאנצען Djn אי|
 נא־ נאארה tvotpyrpy דזמענעראל

 נרויסע א נעוױדםעט םיר האבען סירציך
 אױשםערק־ און צײם אונזזןר סין סײצ

 קאנד?ז אינתםםריעלע די tv זאםסײט
 יןודק. גױ שון ■ראנלעמען און מאנס

 טייצ נרעםםער דער *ז באנרייםען םיר
 *ן ריוזרם װאם איגדוסםריע, דער פון

 ?אנ־ איז אםםעהרסטזן, ױגיאז אונזקר
 האבען דארום יארה, נױ אין *וענםרירט

 אויפ־ און ציים פיצ אזױ ן»נעבען םיר
 איג־ יארקער נױ די tv סערקזאםקיים

■ראבלעםעז. אןן יאנע דוססריעצע
 און קלאוק חןר אק קאנדיעאנם די

אינדוםםריע. סום
 דאם ם״נונג״ דער םיט זיינען סיר

 דז׳פענעראל דער po ■ראגראם רער װען
 טע17 די װאם בןטורד, עקזעתוטױו
 פון נאסטאן, איז קאגומנ׳פאן יעחרליכע

 געװצן װאלם טםנעהייםען, האט 4324
 ױניאן, דער פון לעבען אין דורעצםיתרט

 נױ אין פאנדימאנס די דאן װאלטען
 צו חיינט װי *נדערע נאר געווען יארק
 אוים־ נעמען םענציך װאלטען עם טאנ.

ivunarjn צום •ראבצעםען אגדערע 
 ב*־ װאלםען םאדעחגנען אנדעחן לייזן^
 אונזער אבער ,pram- נצ׳פטעצם דארפט
 װאלט פראנראס יענע tv איז, םײנוננ
 פרא־ וזיכטיגע טצהר די געלײזט נעיתן

 אופגקגע־ נעװעןי װאיט עם און בלעטעז
אינדוסםריעלע איינינע םיט םאכט

עקזאםע־ 5אםא ײירער האגען טיר
 רע־ די װעגען נאכנןטדאכט און נירט ■

 נע־ נעםאכט זײנען װאס פאםענראציעם
 tvr'ovp נאװערנאר׳ם דער פןן ווארעז

 דאש שלו̂נ צום תפוםצן זייגען טיר און
 פונסםען, אייניגע י1אוי סוקענדיג נים

 ה*ט אזיםזעצעז, קען מען וועלבע נענען
 דורכ־ נעהענט פראגראם עצם דער אבער

 צוריתװיײ דאם אבער וועדען. נעפיתרט
 צר האט רעקאםענראציעם די פון זען

 דורכצוםיה־ םעגליכפײטען אלע ׳שםערט
■ראנרא̂ג די רען

 אינדוסט־ די ז״נען םונדאםענטאל
 די ■ראבלעםען און קאנרישאגם <י«<ע
מ ל  פראגראם די װען 4923 אין זוי מ

 גע־ אויםגןארבײט און פארטוצירם איז
 ווקל־ גצנעו איבלצן, אלע די »ון וואחגן.

 זיו האבען נעהעםפנ^ האבען טיר מ
 האםונים־ רער דאנק v פארםעתרט, נאר

 דעד פין םארװאלםונג, שיעכטער טי׳צער
 קאנװענשא!, םילאדעלפיצר דער םון צײם

 גרויסעד דער נצהוםען איז ימדלין־ און
 טראנישען חנם אין זייערצר פארראט
.1996 פון םטרײפ
 דזד *םאראוחאבם האט ססרײק חנר

 םיט־ ךי p«רײהעז די אין םאראליזאציע
 יוניאן אלע םון פארלעצזננ v נליתר,

 נרזיסע v םין ארײנפלוס אן תאנדישאנם,
 פח אין מאכעו־ קילאוק מוחמענע צאהל

 ױניאן נים » פון צאחל נרצסעחןר s נאד
 םאכ־ קילימע נײע חוגדעחמ עלעםעננ^

ip יוניאן נים םאנופעקם׳פודיננ w r. אח 
 סזז־ארםם וזאמן סאנדײפאנס די אם
 עקחמר ח׳פענעראל אתזער |yiwwגא

 *VP •ראתימואמל די און באארד טיװ
jte'a

ם  צייט, די 4926 חנצצםמר, מ
pm דעם איבעתענוםען האם יתיאן די 

 םטרײק יארקער נױ ד«ם 1« סצסלסצגט
 ימונ־ די נצמארעז. עדדייכם םך « וױו

m n קאנ• די גים ויינעז היינם ■ון 
p jg m חןר ביי גצײצז זיממ וואס 

ruv סין o n .צר ווערט ד«ם ססרייק 
n w n רי פון אח ארבײטצר די *יז 

 אויף גצפמצז סיר זזי
w e• 10 זײם n w n  o n  p אױםצונ 

o פא׳ט n  P■ o iy n  prr»ip r אינ־ 
cum 09 m דאססריזל  ,VojMfp ת־ 

mu lu st פיח D*tM3Vtai n  t in s 
מו ס ךי ן tF03vm i* uiovDvr יי

®רא;ר«ם. די
 חאבען אופױמסענדען געעגדערטע די

 •¥״ א צו געבראכט װידער איצט אונ?
 קאניתנעאן הײנטיגער דער אױף זיציע

 #באיק גיכטערען א מים באטראכםעז «ו
 איבעריןײגומ״די טיט און קאנסטרוקטיװ

 םון פרוןובילעםען צײטיגע פארעידעגע
יונימ. אונזער

 א אנגעדײטעט איז רעיארט אילם
 יוניאן דער פון ■ראגראם דעם אין «וגקט
 פאר געװארען ארויסגעבראבט איז װאס
 ,1923 אין ק<וטימ<יז ג^וחנרנאר׳ס דעם

 *װ ^יםיטײ^ן פון פוגקם דער נעם^יך,
̂ונטראק״ ס^ב־םאנוםעקכמוורערס  ק

ויבען, סיר טארס׳׳.  גאגצע אונזער אז ̂נ
 דער טון דעלעגאטען די און «םמםבערמי

 די םיט באסאנט גוט זײנען קאנותנמאן
און טוט דעם אין סאגדימאגס

 ?אנד, גאנצען איבער׳ן טארקעם דרעס
 ארײנ־ צײמ אונז פאדמפארם דאס און

 טאהם, דעם װעגען דעטא<ען אין צוגעהן
 פאר נײעס הײן נים ש(י\ איז עס װאס

 דעריבער, רעקאמעגדירען טײי סײגעם.
 פוצםאכט געבען זאיל סאנווענשאן די אז
םער דעד צו  עסזעקר דזשענעראי ערוױ̂י

 אין פונקט דעם אײנצושליסען באארד טיװ
 נױ דעם אין 1929 םון אגריםענטס די

מארגןעט. קיצאוק יארקער
 װיכמיגער העכסם אח צוױיםער חנר

 יר אדגזער םת יראנראם דער אין ■ונתם
 צוזאכמגגעהניפט עננ איז װאס ניאן,
 טייכד די איז יפונסט, ערשטען דעם מיט

 תאיל־ טיר ארבײטס־צײט. פון גאראגטי
 דעם *טאגדהאפטע םאר איצט נאך טען

 רעסאםענדא־ אריגינעילע רי םון צװעס
 1923 דער אין טאים־גאראנטי םון ציעס

 עקזעסר דדפענעראיל חןר םיז פראנראם
באארד. טיװ

 נויט־ א Dire איז טאים־גאראנטי רי
 און ארבײטער אונוערע פאר װענדיגקײט

 םרא־ אנגעוױיטאגסטע די שון אײנע איז
 האס עס אינדוסטריע. אונזער אין גען
 אר־ םון באגרעגיצונג דער םיט טאן צו

 סיט טאן צו ם׳האט בײטסיצאזעקײט,
 סטעג־ ױניאן די םון אויטהא^טוננ חגר

 דעם םיט טאן צו ם׳האט דארדס;
 נאמטעגדיגען םעהר א־ ארײנברענגען

̂• דורך םארקעט, דעם איז קאנםרא^  ̂וע
סטאבײ םעהר װעט אינדוםטריע די כען
tw ח־אמחחי רטאיזי j  pyn py ה■אמ 
םיטגאײ אוגזעחג צו רער
 זיך ספראוועט טאים־גאראנטי די דער.
ארט. דעם אויןי בא*ד איבעא דעם םיט

די אז גיצריבען, םיר  זינט יאהרען אי̂ן
עט דער  טאדע־ אריגינעלע די פון םק̂ע

 געװארעז, צחאמענגעשטעלט איז רונגען
 יארס נױ דעם אין האגדימאנס די האבען

 ערפאדונג דער םיט צוזאמען מארקעט,
 האבען םיר ײאס טאים־גאראגטי, םון
 א צו געבראכט פלעצער, אנדערע אין

 איז ענדערונגעז פארצושלאנעז געדאנס
 טאים־ דער םון צוזאםעדפםעיל דעם

 רעחאםענדײ םיר גאראנטי־םאדערונג.
 אדײנתוםענדער דער צו דעריבער חנז

 זי װזמ באארד, עהזעהוטיװ דז^ענערא^
 װעגען םארחאנד^ען אין האלםצז װעם
 באמרעג־ צו גיט •ונקם, װיכםיגעז דעם
 םון טארם אריגינעילער דער אויןי זיך סען
ױז נאר פ*דערוננען, די  אק נעטען ̂ב

 אבער גײםט, און צוועק זײן אטבאטראכט
 אויסגעבריײ 2זא זעיצבסט םאחנרוננ די

 ווערטער, אנדערע אין זוערען. טערט
 דדאענעראצ די אז םיר, רעתאםענדירען

 דער םון קריגען זא< באארד עמזעתזטיװ
 האנד־ צו אוימאריטעט געטנ קאנװעגשאז

 אז» איז פראגע וױכטיגער חנר אין ען5
 מאים־גאראנטי רי םאכזנן צו װי וועג
ערםאצ^ אן םאד

 ^ימיטײמאן די •ונתטע^ צווײ דיזע
 קאנסי און סאב־םאגופעהכמזורערם םון

 אר- פון מאים״נאראגםי און ראהםארס
 אײנמך^א־ ניט נאך ױעע; װאס בי*ט,

 דער לוים איז אגריםענם, דעם איז סען
 אפ^סערם םון סאםיםע דער פון םײגתנ

 •תתםעז טוגדאמענכמילססע די חנאארט,
 גאיבען, כױר און ■ראנראם אונזער אין
 אוײעסוםענ־ דער געיינגעז וחןט עס »ז

 כײ באאדד עקזעתוםיה דדפענעדאל דער
 •תקםעז צוױי די פארחאנחלוגגען די

אײנצומיציסען. אגדיטענט דעם איז
 אגריםעגם דעם איז פאראז איז עס

 דער ווצמן פונקם װיכםינער זעהר *
 אבער ארבײטסלא^ג<ײמ, <יח

 דער װזןחם מאכחננט איצםיגעז חנם אין
 אפנעצײגם איז אח אפנעחים dm *ונקט

 n איז דאס .1928 יולי בי! נצײאחח
 n פאגד. אינמורעגם אנאספיאיםענט

 דער יז אח, תאםינמ חנר פון םיעונג
o פיז פונהם n אינ*ר אגעסיאאימנט 
 פאד גאמינס גויױםער • וױז י*נד רצגס

 פון עריייוומ אן און ארביממר אתזערצ
וואס םיסנייחנד, די «ון tn^• ודינימ

 אגװעג• װעט באאױד עסזעקוטיװ געראיל
 אז ועחן צו םיטילען םעג<יכע אילע דעז
 זאיצ אגריםענט דעם איז •ונסם דער

 יילי״ איז ווערעז אויפנעצעבט צודיק
 פאר ווערען דורכגעפיהרט זאיל און ,1928
 אונזערע פון בעסטען און װאה< דעם

ידעד. טים̂נ
 איז פאגד דעם םון אױפ^עבען דאס

 דער איידער איצט, װיכטיג איבערהוייט
 ז״ן וועם עס און אויס, געהם אגריםענט

 דעם אין אײנצו^יסעז געילעגענהײט די
 ׳דאם און ױנקם, צוױיםען דעם אגריטענט

טאים־גאראנטי. פון אײגפיהרוגג די איז
 אגריםענט דעם אין םאראן איז עס

 װיכ־ א גאך מארקעט יארק נױ דעם םון
 דורכגע־ ניט ווערט װאס פומט, םיגער
 דער איז דאס יצעמגן. אין׳ם םיהרם
 דער לײבעל. ®ראסאגיס דעם םון פוגסט

̂יך װירגליך, איז לײבעל •ראסאנים  םעגי
 ײײל לײב& װניאן נאםעז״א אין ניט

 גא־ נאר ניט װערט לײבעל דעם דורך
 איז קאנדיעאנס סאניטארע ראנטירם

 דער נאר מאנסומער, דעם צו מאי חגם
 אויף אכגעגעהט זײן נאר קאן *לײבעל

 װאס ?ןעפער, אזעצכע פון גארםענטס
 בע־ ױגיאז. דער פון נוטגעהײסען זוערען

 אין העחפאפם קאםוניסםישער דער םאר
 לײכעל םראסאנים דער איז ױניאן, רער

 קאנםרא^ צום ה^םס־םיטעי א געװען
 הא־ סוד װערכע געגעז קאגדימאנס, םון
 קאםפ^יגען. צו אורזאך «ז געהאם בען
 די און םעםבעױפים די אז האםען, םיר

 װעט באארד עקזעקוטיװ רזשענער^ל
 צו םאכט זײער אין בעסטע דאס טאן

 א פאר ײבע<5י *ראסאניס דעם סאכען
 האנ־ ױניאן פון האגטראל אין׳ם װאםע

 אויסער אױך און יארק נױ אין דימאנס
יארה. נױ

 לױךאויםצאלוגג פון םעטאדע די
לוידקאנםראל. און

 װאם א״שו, «ן צו איצט גוטעז מיר
 פרא־ אינדוםטריעלען אונזער אן ריהרט
 נײ ניט פאל קײן פאר איז װאט גראם,

 איז עס םיטג^ידערשאפט. אונזער צו
 םון באריכט אין׳ם געײארען דיםתוטירט

 קאנ״ פיער5אדע5םי רעד צו אםיסערם די
 װאט ̂אנע, דער דאנק א נאר װענעאן.

 קאנ־ דער אויף געהעחפט דעםאלט האט
 געצויגעך ניט ■וגקט דער האט װענמאן,

.■■;ט^ט̂זאד^אױ& נצ^עי̂ח י■ז

װאכץ
 איצטיגער דער פון פונקט דעם צו עז5ציי

סיסטעם.
̂ע  באלעבאטים די אז װײסען, א
 ײאױ די אז טענה׳ן, אײן אין האצטען
 איז אינדוסטריע אוס5הי דער אין סיסטעם

 ארײנפירונג דער פאר םאראנטװארטליך
 דזמאבער־סאב־םאנופעקט׳פר דעם םון

 םיטאיבלען. זײגע ע5אי און סיסטעם ריגג
 אורזאכען, די םאחפטעהט קאטיטע די

 פארפלאנ־ די צו געבראכט האבען װאס
 עקזיסטירען װאס אגטװי^ונגען, טערטע

 אינדוסטריע, דרעם און קלאוק דער אין
 סיסיטעש. דער צו געבראכט האט װאס
 אילס זײ םון אײניגע ברענגען וועאען םיר

ביישפיל: א
 סטײיצס םון פאראײנפאטנג די )1
 םון פארשלעגעדוגג א צו געבראכט האט

 גע־ איד דעם דורך און טרײד אין ארבייט
ארבײטער. פון איבערםצוס א( װארען
 םון זיך בײטעז שטענדינע דאם )2

 םארסויף דער אז מאכט װאס סטימס,
 האנט םונ׳ם ?יין זאל גארטענט פון׳ם

סויל. צום
האוט. םאר דעם פון םאדע די )3
 דעם׳סום־גאר- פון אפשאםונג די )4
םענם.
 אזםפאראגנד די פון װאוקם דער )5

 צאל גרויסע א און דזמאבערם װארטליכע
 סאב־מא־ היײנע אונםאראנטװארטציכע

 װאס <ןאנטראקטארס, און נוםעיזט^ורערס
 אוײ די דאנק א אנטוויקעלט זיך האבען

אגטװיקלוגגען. בעז־אגגעגעבענע
 האבעז װאס אנסוויסצוגגען, די אט

 דזשא־ םון סיםםעם דער צו געבראכט
 חאט סאב-םאנופעקכדפוריגג, ־אוז בינג

 סיסטעם װאכען n אז פאראורזאכט
̂ען מיר ערפא^ קײז זײן נים זאל  װי

 ניט םײנונג אונזער ארױסזאגען בײם
 ניט וױלען מיר װעחמ. םיסםארשטאנצן

v זײעז דעלענאםעז די אז rn n,\ אז 
 װאכעדסיסטעם. חגר נעגעז זײנעז סיר
 סיססעם װאמז די אז נאר, זאנען םיר

 ארבײט קאגדישאנס איצםיגע די אמטער
 אבער גלױבען םיר איז. געחאתנ וױ ניט

tw וואס פארמלאג, דעם איו נים 
 רעזאלוציע דער איז פארגעמיאגען וחנרם
 עטיק אוז ייאד ®יז סיסםאם א ,73 נוסער

 דאס אז נים נלויבען םיר ארבײם.
•ראבלעם. די לייזען וחנם

V fori r b וײ צונלידעדען איצט 
 סיסטעם וואכען די פארװאס ױרזאמן

jj*i ארבײט
מר דןר איגסױ־ מי וחימן־סים• •יז

>m ס ײ י י י ג * י י י .ײײ׳מסימ כײ י

 אוזניי• 9יײ 1פי סמײל די נאמײנינג״
ח איםע, און נײע טער,  נאמיצט זי י
 ארנייםער, די פו| וױידז׳פעס די אויך

 דעס פון חעכער באצאחלט װעח|ן װעלכע
 מויאנ־ זײ װי לאננ «זוי םהייל, םיניטום

 IV װען אין »*.r זעלבען דעם אין נ,ן
 העכןר געתראנען האט װאס ארנייטער,

 פארלאזט האט און מיניםום דעם פון
M נײעם V נעםינט און שא■ דעם v n 

n  ivp ,אנריטענט, דעם לוים ױניאן 
 סײ דעם קרימן זאל ער tv זעחן במיז
 וי אטנאלאננט װאס און סשייל. ניטוט

ס ווערט םקייל, דעם םון וזעכערוגנ  אי• ו
 ארביי• איגדיװידועלען צום נערנעלאזען

 *אסירט זואם ,Tt פרעגט ivi טער.
 וועדלינ אראנזשסעגסם, אזעלכע אונטער

 אינחםט־ דער אי| לאנע איצםיגער רער
זעחן. נל״ך םיר װעלען דאם רין?

 אינ• אונזער אין אלעםאל איז עם
 ?אפי• שלײנעם דעם דאנפ v דוסטריע,

 v אויפצועםענצן זיך םאדערט װאס םאל,
i r, .יוררים״1 ״עולים אן םארנע?וםען 

 שטארבען שעפער םילע ביזנעם. די אין
 V אין אויוי IVDPVti פרישע א.ן אפ

 pc־tvr v שוועםלאר. װי צײט, שורצער
wvntpjvp םיט צוזאםען הערשט iv אי־ 

 אר• און oppvvr אל״נע םח בערפלום
 יאחר צװײ לעצטע די דורך נײטער.

 םארער־ נאך ל»נע די זיך האם צייט
 V צונןבראבט האט םםרײ? דער נערט.

 און מעיער, אזעלכ׳נ םון צאהל :רױםע
 אזעלכע םון אונםןרגאננ דעם רורך

 v אתן ארבייטער םילע נליינען ש«פ?עס
 םון םיםען אין אונערװארטעט דזשאב

 v נעפינמן זײ װעז און םיזאן, דעם
 דער אוכטער זײ האנען דזשאב, נייעם

 *p»>VP l״P װאבעךםיםםעם ידצטינער
 םון ■רייז העכעחנן v םאר שוץ טױוען

 פאר בלויז זיך ?אצען און םיניםום דעם
 אינדױױ־ אײנענער זײער אדיז• אאזען

כארנייניננ. דועאער
 מנןן זײ, צװימען ?אנרישאגם די
 v אנצוגעםען מיצען, אייגענעם זייער

 חא־ זײ װןום דעם פון לוין כידעריגערען
 «ד זײער פאר |9בא?ום אםריהער בען

 vtv י1אוי און ערשארונג. און שי?ט?ײט
 עקאנא־ איינענע זייעד װערט שםײגער

אפכעשײאכט. פאזיציע מישע
 זײ נאר ,5« דער דאס איו נאר גיט

 אופן vtv אױא נןצװאוננען אויך זיינען
 Dipt ארבײטער, די טיט irpiipivp 1צ

 «נ• װיינינער אדער םעהר אין ארבײטען
 איז, רעזולםאט רער שעפער. שטענדינע

v tv ,װעלכען אין שאפ Dir נא־ זײנען 
 דיזעלמ צײט לאננע v פאר שעפטיגט

 rirttptfp v אי| ארײן מוזען ארבייטער,
 אױפנעשפחנ־ נייע די םיט מארקעט אין

 aunt Djr װעלמ אין שאשקעם, נענע
JVBD ir «טרנ«אנ« w n in'i v*

 ני־ v באצאחלט װערם עם אח דארד,
 זעל־ דער פאר ארבײםס־פרײו דערינערער

 פאר און נארםענט פון ?װאליטעט בער
 דעם פת נעשי?ט?״ם פון גראד דיזעלנע

םלאכה. בעל
 pv שעיער צװישען rtyitptvp די

 ױן באױס v אויי tv ניט געהט שעפער
 י1י1א נאר םענעדז׳פםענם, ,עפישענםי׳

 ארבײםס־ נידערינען v םון באוים רעם
 אר־ די pd חןכעטננ דעם אױוי «רייז

 pv געשראנען האכען װעלכע ב״טער,
 וױידד* v תרעןן צו בארעכטינט זײנען

 דימ טאייל. םיניםוס דעס פון העכער
 פאראנם־ נתיסען דעם טרײבט סיסטעם

 אחנר אונטערנאננ צום שא• װארםל־כען
 זיו pv •ראחפציע אינסײד אויפצתעבען

 םעחרעו איז ײאס תשאביגנ, 1צ :עםעו
 םאראננד ײניגער1ו און פראפיםירענד

 ײא^ליי־ לעצטער, דער pv ארםליך.11
m סיםטעם דער פיז ענרליך דעט  pv 

 דזיו געלװאוגגען איז ovtt ארבײטער,
 רז׳פאב v נעסען1אנצ אופשםענדעז די

ר •רײז קצײנעס זעהר v םיט מ  1« מ
a n ,אין םינימום tv DM0VD Dipt 

 ארבײםער אצצ פאר לאנע אומנעזונטע
טרײד. אין

»«ו) ruyoip (,,ראזצצונג

י ; ו ד ה נ ע ל ײ א
ען. דמװן סען23 דעם 4שבו מרנ

עפעגען
ח און ליװיי־ •עטי ר מ ען ש מ ל או

זײער

 חם ױיניננ סןעעל
רעסט*ר*ן |«ון

עמ• ריילחןוד ק»ר. םםריט, םע32
 JVUVMD pv םרײנט אצע

 נײמו v ה*מן וױלעז װעאבע
ivpvcryt pv ,זיינעז םאצצייט 

:: :: נעצארען. :: ::
ע על עג ס י ף ע ג די

י
.< .

*

י
•L V

סןנסער חעמ יוניזז איז
)7 ז׳י■ |ti נ׳ילוס

 צענטער אין tvQtpyt pv pv ח»צפ«ן
o גיט איחס מאצט םען צי םרענען W P i 

tttp'rpmtv r v r p מע־ ■טמ• זאצ וי כרי 
in פח pv n .on’v נארייט 1יפיצ ■op 

tv ovtt צאהיען .on'v tvD
i דיזען pv אױך n  pv mb צמגטעך 

tv ojre3nyu''v oru אזער־ ביגצג««ן 
 פארשםעחט עס טינ״אציעס. שווערע כע

 זײנזן ■ראבצעטען אזןצכע Ttv tv ויך,
 זײ פאו ivp םעז pv רvםצ״זנtv ניט

 pv 1דערצ אבער ענטפער. אן נעפינען
t נעצט, נויםיג m  pv נ*ר v צט. סר» 

tvtt pv זאצ « tnvopiipp,־ Dipt איז 
v ptr 1 ארנייט, אחן צ״ט צאנגעPOP3 

pvnp v m נעצם ntp tv טיגדי cy 
 װאצם |ys tvtt ,tyMr נענונ פאראן ז״נען

yp’r  o w n| ציגרער. אזצצמ VD oy* 
m n זיו vנyמצכדםיםצען ר .p m

- . A
jnypio, אבןר y Jiovר ■OP pv 

>p y אפערירט םאצ iniptyi בײ v נתי־. 
 נאו רyכv פיחצ ירv» .ivoprt סןן״
 *jtv רyניינדציכ v נאר ׳פצעכם״. אצץ

 tv ,iJtPttytD’nv זיר האם טערװנונג,
 איחם איבארינ. געודען pv y'vrtyvv די

 pv דאצאר 800 נע?אס& אבער עם האם
 אױםנענאנען איהם pv נעי־ט דאס ווען
 חעצטט ױניןון Dtv נעװענרעט זינ ער האט

םענםער.
 מןוצט רy |ytt tv םיר, שײנם עס

 פינםםיםר אװזער pv lyotpyi צחתחיצה
גע־ סך v נאמפארם ויבער ער מאצם ציע,
גאצט. pv roj ענמת זונם,

A
 nn *t'tv סרעבם v ovnyt האט וי

 po invpyi D>njvnv3 pv pv נרוםם
v ¥1 .באריהםטען״< ,nvowpחאט צמר 

 Itv צענימ מיצ זי אדב tv ,oivtyt איהר
innyt v מט םיהצען t ' t  tto רויחע סיס

yoip«P«.|

 •yvB מסיימ ytwiruyriyrtv די
tyo תרפח, ציאר-ניצד • נמבעז ?ענןן 

ovtt עט ootp ו אױס» invrt ניטי1י אין 
pv 1P03PO no>yn ט׳צר PB איינ• ייין 

 יyBםyנ חגר גיאט oy pv . jvb צינעז
 iMvn tycivi ארנײגמר די tv נאװייו,

iy נלױמן pv פארטרוימ p l |'V וױמ 
נעזינדח״טס״אינםטיטױ רyט”רבv טיגער

ר יוינ pv V ציע  pv lyotyo חזןצםח ת
 •yiiv p>» |»t<״ t« גנח נימט צײחןו

8 yovrenytt,יאנ^טען oto ער vנyר 
 ױמר pv מזות. yt״t pv נאר Dipt ײץ

in  ivp 1 םעחר טאן

 pm הארלעם
קאמערס אזו

 יאדק דו עוועניו, מע2 — 2118
* יויןייז  B*S*1*MOO ײ1י

 י. 4 יױ̂ו מע8 — 431 כרענםש:
8066 צןקסמג■*! 1«זיעײ

ארביימר טיור׳ז ptva ארניימר די
אםעראציעם בענק״נג אלע

4 'A%
 ?חנויודברױו, ירךערם. סןני

ר 4«אני' יי*ײי «ם־?«י«עז,’« ״ * 
Mtvtt יזי*זי■

י0י 1• *נגשיצי״נו

«<}3 סםײס אםלאנפיס
ברוקלץ. עװעניו, אנזלמנטיק 694

v  18> :oyvDjns״tty ■yn4צי9ניי ״ 
». j  .Piytty m  .ivp ..■o !•toe

ק ו א ל ס ק ר א ם ײ ר ע פ א
!אויפטערתזאם װ. ג ל. m ,2 לאתאל פמ

לעצטע ױ

ש םעקשאן רענעלע מיטינג
mint *פנץהאצטען ורעאען חשון טאנןןס אין

iwas ■dpi ,aseag ,7*6 חשון
pv די niy^vo חןוצס:

ם ק אנ ר  טלװארד, םאוטהערן 863 טאלאם, •אינס ח*גטם — ב
םםרים. סע163 נעבען
ם ע ל ר א םטרים. ־םע106 איסם 62 םענטער, םאשעליסם — :ה

טאון און־ םםריט. ־טע6 איםם 210 חאלל, בעטחאװןןן — :ד
ל װי אנז ר םםריט. סעקםאן 219 ם,1לייםעא לײבאר — :ב

ד קוני אנ ל ײ א און א ר א  םענטער, רינג ארבײםע — p*UU( ב
סטריט. םע26 נעבען עווענװ םױרםייד 2618
pruvov tv BinvcyiB'tv m םעםבןרם אצע nt נײ טיםיננען די 

vtyt y^yti• מיכטימ tytnc נטנע on טרײד iy>ytt y’MPivrtv pv 
invit. םארהאנרעצט |tv אויפנעטםען

 זײן njytyntv Djnt צןוטאצ, פון lyrnytyo דער סאפצין, בר. — 4 4
ppppyo pv .חזורצאם x

גרו̂ג ברידןרליכען םימ
װ טי תו ע קז ד ע ר א א ל ב א ק א י. װ. נ. ל. m ,2 ל

םענעתשער־סעטרעטער. קאטלאן, בענחשאםין

ם נ ע ר ע ל
פ נ ע ך ת » ן «גדיפ s פו o ת ר 200 כ א ל א ד ד לי םי ענ עכ װ

np v־a בעוײחםמעי חןר אין
םהוהל דעזײניננ מיטשעל

pv *n»M  t r w  pv dm *  j r m לײדים amwtw 

WT W• אימד ימ־אמ
^ | __ M> n ןווץא 1א ̂
מן, f״״ ווצמאא^וי IMV3 סיסטפנוצן, נײו •יו
פ ײי »יו ײײ • י *ײײי• • ײי«י י«? ייפױאיי ײ W IF I . Mi Ml VMVr

M tM J P m i•

י ״ * Jwtpo ײ t v  pv MnnMMfBn
MM T n P W  I, י י *1

I•*♦ *

pwjp פינישערם i w
m .ם ע װ. ג ל א קו עו ט פ ױ * i

pv tyonyi tv \io זײנען פיטנציחןר די m i ,ס nytpv tv ינ

ר ע ן)ם א ן ש ע ג נ י ט י מ
װערען אפנעחאיטצן װעצצן

אג, ט אנ ם מ ע עז28 ד ט אוחו־ ו ,1928 יוני, ט ענ װ א
: *n yiiyjty,1) ד• «ין ___
ח א ת ד *  סטריט. טע6 איסט 210 ח*ל, כעטחײוועז אין - ט

ם ע ל ר א  סםריט טע106 איסט 62 סענטער, ס«וגיאליס«ישען - ח
אנלןס עװ. װאשינגטאן U81 צענםער, רינג ארבײםער אץ - בר

םטריט. סעקםאן 219 לײסעאום, לײגאר אץ
»»ר• חאבען װצלנע מיןגאימנו יי יחנלעו 1«י»יג<צ סעח״או יייע ײג

m יצמחןר מי ג» יאקאל ״*יײ ייאיעז f c p איגעגעי נאס«אן • 
?עצפעד דער יון JHi’W יון חאנדלומצן אלע װצגןן ב#רינ« פאל״פעגדעצז קןגװצסײאן

דיסמוסיאנען. די יין אניײל נאס• פון סאםען »ין קוס•
 בא׳ילוס • לוי■ או סעסגצרס וווגיעמ יןרמאנצן אסאל נאר מילצו םיי

וארען נופגעחײסען ייו וימלכער כאפרד מיצקו«ילו דעי פון  דערסענד פון ̂נ
י םאנאפען. )8( דרײ •ין ספל יזין #םװענעסטזןנס «י«ימ סעק*אן • באווגען סייגליד יעמר ייי0 מי״יי
דאיאר. v םי• יוערען שטרפןירט ײעלען פויסוןלגען נ״יי בדילוס דעם װעלען זוצלנמ יצגען יי

י. װ. j ל. m (פינישערס) 9 לאקאל גאארד עקזזןקופױװ
,tvoDtvp אים1צ

 קאחע:, אידדאר,tVDvrtp ניטאצאס■׳יעימאז.
סע?. מקארדענ

ר ע ם ע ר ן פ ו ם פ ה ו א ל ה

4*ייער־*חן חרבאױם ױין
ntm װייצר־ברמצצד nytttv ddp'bpm** תאמן םיר v tv וועלמעט 

o ג*ך ריכטיג כעלױוייע po •לאש n פארצאננ a n  pt םיתר jMfDuivi n 
 אױןי iy»|Mym זײנימ וחנלמ 4<סםײצ אצסע די ■vr אין ovtt איחר אױנ

tvero y סיר iviyp חאצץ,- m  hm oy או o נ n תס o איתר pv rvtyl ני n 
*p po Mbit* נים  P'P im p״orivopyBDPV yt.

ר *d »ייו *•מזיייעו * b«m רומ נ״« ךי נ«ו M»nn0trr*a»«» ayi tu.
סארקעט. אץ םאשינס ינקינג8 כעסםע די אױך חאממ םיר

_ . , - ״ <רע«. , ,
6661 אוז 6660 אשלאנד טעלע§*ן jfnr נמ עװעניו, *נ&טע 821

tvitvp• ייכפיג •ידןרס —j r m

ר ע ם ײ נ אונ נ י ו
pw ײקאיעו שםאדקםפוער און גדעס®ער דערי  רא

װעלם. דער אױ^ ארדען ארכײםהןר •וידיפןןו

BW flOQjpO —
ר חנ לי טנ 93,000 — מי

ם ע ש ם נ ן ח 740 “ כ

4 H

ןו  ריננ ו
 מימיוןן וןן

m xtm\ >עייי*אלי

אל• yn ייו ריינ *חב
ייוי• yn ײו

ah

ר דעו־ ע ט ײ ב ר ג א נ ד איו רי ע ר ד מנ ױ ט ױ ײ א  איד
ר ע עו, ש ד ר ם א א ט װ א ם או ה ע ענ מ ר אי א ם אני * ס

--- ---*«---- — *IMMBtMlUMl MBM| *MM MHO■3 iv*»*Dd D3 ĴP id■ D r
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 װעגען באשלוס גיט«רױס אינגעוסאל
 װאד ®רבייטס שטונדיגער »

ו איז רי ם מ $ .ק
 און טשערםאן, איםפארשעל םון רעזוםירט געגען און פאר ארגוםענםען די

באלעבאטים. די םון טענות אנגעגעבענע די אױף עגטפער דער

 אומפאר־ איגגערסאל, ד. רײםאנד סר.
 ־ קיאוס דעם אין טשערמאן טײאישער

 ױגי םרײטאג, האט יאמן, נװ פון סרײד
 ער־ םויע זײן ארױסגעגעבען טען,16 דאם

 זיין םארםולירט ער װעלכער אין קלערוגג,
 אר״ ־שטונד*גען40 דעם װעגען נאשלוס

 אינדוסטריע ?יאוס דער אין בייסס״װאד
יאר?. נױ םון

 אינ־ רעזוםירט ערקלעהרונג זײן אין
 אי־ דער זועגען אמוםענטעז די גערסאל

 אינדופט״ דעם און ױ;יאן דער צװישען או
 אורזאך זײן אן גיט און ?אנסיל ויעל

 א-״ד״ איז ארביטרירען ניט קאן ער װארום
 ־40 די םון ■ונקט דעם יווענ װעלכען געגד

ײאך. א ןאטונדען
 זיך לעזט באשלוס איגגערסאי׳ס םד.

ט װי מ א :ם
 אגגעלעגעגוזייט דער .װעגן פארהער *א

 דעם דזשון געװארעז אפגעחאלטען איז
 אוםפארטײאײ דעם םאר ,1928 -טען,12

 ?א:״ איגחסטריעל דעם טשערםאן. שען
 גראככיאן, א. םר. םארטראטען חאט סיל

 סע״ אוז םײער dp*o זױיסין, כ דזשאחן
 פארטױא- האט ױניאן די ?ליין. פדועל

 בעגדזשא־ זיגםאז, מאריס פרעזידענט טען
 אי״ און האכמאן דזשײ. שלעזינגער, פױן

נאגלער. זידאר
אינדוסט־ דעם םון םארשטעהער *די

 זיי־ אז סאםפליינט, האבען קאוגסיל ריעל
 אונטערװארםען זײנען סעמבערס ערע

 צוױי םון קאנקורענץ גרויסען א אונטער
 םון סיי אח דזשאבערס םון סײ ?ײםען,

 ניט האבען װעלכע םאנוםעקטשורערס,
 זייגען און ױניאן דער, סיט אפמאך קײן

 םיט קאנקורױ^ן צו אימשטאנד דעריבער
ײ.1

 גע־ האט סאנסיל אינדוסטריעל ״זשר
 פעסטצױ ציפערען און םאקםען נראכט

 זײער און .ארגוטענטען זייערע שכתלען
 געפרואװט אויך האכען און שטאנדפונסט

 נים האט ױניאן די אז איבערצייגען, *ו
 אין ■ונקטעז די איז געהעריג וױ אפגעהיט

 וױ ויך לעזט וואם קאנטראסם דעם
סאלנט:
 גױטװענ־ די אנערקענען ■ארטיס ״די
 גאנצע די ױניאנידרען צו &ון דיגתײט

 םעםראפאליטען דעם אין אינדוסטריע
 אינ־ די ױניאניזירען צו אום דיסטריקט.

 אנ־ אילע םאכען ױניאן די וועם דוסטריע
 ארביײ די אמאניזירען צו שטרענגונגען

 אינדוםטריע. דער אין שעפער און טער
 קאאפערי^ען.םיט װעט סאנסיל דער און

 געבים/ דעם אויןי ױניאן דער
 שטאנד״ איהר ערקלערם ױניאן זײ

פונקט.
 ׳רי אפגעלײהענט גיט האם ױניאן ״די

 זועיבער ײעגען לאגע דער םון עדנסטקײט
 האט .?י קאםפלײנט, האט מאנסיינ דער

דערם אבער  סםרײק טראגישען דעם נעש̂י
 ױניאן די איז דערםאר און .1926 םון

 יא־ די באנעגענעז צו גמװען געצװאונגען
 איבלען, די םיטלען. שװאכערע םים גע

 קעגענ״ זײנען אגנעוױזען* ױניאן די חאט
 געםײנשאםטליו דארםען װאם זײםיגע,

 דער אין צדדים אלע םון װערעז באנענענט
 דער םון םאחןזטעהער די אינדוםטריע.

 אוי־ אז עחןלעחרט, אויך האבען ױניאן
 באםיהוננען געםײנשאפטליכע די סער
 אלע םיז ווערען געמאכט דארםען וואס

 מאכט אינדוסטריע, דער אין םאקםארען
 און אנשםרענגונגעז אײגענע ױניאן די ‘

סיזאן. דעם םאר ■לענער
 אויך האט קאנסיל אינדוסטריעל ״רער

 נאכנעגע• חאם ױניאן די אז קאסאלימם,
 האלטען וואס דזשאמנרס, אײניגע בען

 םסע• » םון םארם א ליניבדוועגען אויןי
 ארבײ־ אײנינע וחנלכעז אין שאפ, לעטאז

 סעם־ םאכען פאר באשעםםיגט זײנען םער
 די איז *ײט זעלכער דער איז און יאלס

 קאנסיל איגדוסםריעל צו •רעועלעגיע
 און נעװארעז. צגטזאנט םעממנרס

o קעגען vא דאס n זאגט װאס אגריסענט 
טאנםיל״םעכר די צו כעגעפיסס ןװגאוױםע

 דעם אפגעלײסענם האט ײניאן די#
m  opts\ אזא חאט זי אז ארקלארס, חאט 

 דזשור קײן *ו מנאבען נים •ריוזאלאגחנ
ר  •ריװילזד אואלסנ tא האלס וי tm מ
|^q אינדוםםריע חנר «ז נאסאי » §»ר 
 געזוארען באשלאסאז זאגאר חוו m «ח

געמז או אאנמאמאמ לאצסאד חנד ואיוי
twm M M r  «w n

 ומאלאגעגחײס חןד
ortim  w xt זי״ 
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 דורך צוגעגעבען אויך האט קאנסיל דער
 האנ• די אז ארגוםענטען, אימענע זײגע
 דעם נאכקוםען װייעז באלעבאטים סיל

 דער װאס נאר אגריםענט. ?איעקטױוען
 דער אז איז: םאריאגגט האט קאנסיל

 בא־ זאל טשערסאן אוסאארטײאישער
 זײ געבען און אוםשטענדען די טראכטעז

 דורך רעייף צײטוױיליגעז סיעציפישען א
 װעגען פונקט דעם טון ראדיםיצירוגג א
 די אפלײגען דורן אדער שטונדען, 40 די
צײט. א אויןי שטונדען 40

 דער אז אנגעגעבען, האט קאנסיל דער
 גענוג האט סשערםאן אומיארטײאישער

 םראגע, אזא איז זיו ארײנצוםישען מאכם
 און נריװעגם א םון פראגעז אלע װײל

 אן װעגען אדער כאראהטער, ?אטילײגט
 דעם אין פונקט א םון אױםטײטשונג

 די צװישען םאר הומט װאם אגריםענט
 באלעבא־ או^די ױניאז די צדדים, בײדע
 דירעקט אגריםענט, דעם לויט דארןי, טים,

 ײעיען אױפנענומען אופדירעלןט אדעױ
טשערמאן. אוםפארטײאישען ניים

 אנגעװיזען אבער ׳האט טשערםאן ״דער
 אגרײ דעם אין ״קלאוז״ אנדער אן אויף

 אין םונקט יערער אז זאגט, װאס מענט,
 זוערען באהאנדעלט דארוי קאנטראקט דעם
 קאלעקטױוער דער און װערט זײן לויט

 זועל־ אױןי באזיס דער זייז זאל אגריםענט
 ארויסגעטרא״ קאנען זא< באשלוס א כען
 אגרי־ אינ׳ם ״קיאוז״ דער און װערען גען

 אפ־ םארײכטיג זעהר אלעמאל םוז םענט
װערען. געהיט

 שטונדען 40 די וועגען ױנקט ״דער
 אגרימענט דעם אין זאך נײע קײן ניט איז
 געװא־ אנגענומען םרײוױלע איז עס און
 דעם םון ענדע אין קאנסיל. דעם בײ רעז

 צדדים׳ בײדע האבען 1926 םון סטרײק
 א געשלאםען יױיאן, די און קאוגסיל דער

יגען עס װעלכען אין קאנטראקט, םרײװ̂י

 ־*םונדימ44 די אז געזאגט, קלאר ווערס
 און 42 צו וועחנן רעתצירט דארןי װאר

 דעם ןאױױ שטוגדען. 40 צו דערנאר
 ניס טשערםאן דער חאן •וניןט ?לארען
 ספע״ די אוז אויסטײטשונג. ?ײן מאכען

 םאר- קאנסיל דער זואס רעליף, ציםישע
װערען נאכגעגענען ניט קאן יצאנגט,

 נעםס דעפארםםקנפ אניםאציאנס כאאדד דזשןדנפ
אדנײט אר_דער6אױפסנײ װ

 םעקרעטער. בלײבט דעםביצער .b טשערםמן, ערװעהלט סוירטצםאן נ. בר
דעפארטםענט. אמעריקאן פון טענעחשער «לם ערװעהלט םאזור כען

 נױ דער םון םארברײטונגס־ארבײט די
 ?ומענ־ םאר׳ן כאארד דזשאינט יארהער

 װעחגז סאטפײן ארגאניזאציאנס דיגען
 לעצ־ אויפ׳ן םארטגעזעצט. געשםאק :אנץ
 באארר, דזיטאינט דער םון מיטינג טען

 איז ױני, טען20 דעם אװענט, מיטװאך
 אן אײנצושסעיען געװארען באשלאסען

 דעפארכד פראפאגאגדא אמאניזאציאנס
באארד. דזשאינט דער בײ מענט

 1םי םענעדזשער קױרצסאז, ג. ברודער
 אלס געװארען עלעקטעט איז ,9 לאקאל

 סעז־ מיט׳ן צוזאטען ער, און טיטערםאן,
 םראפאגאנדא־דעפארטםענט פון רעטאר

 דעבד ם. בר. אינטערנעשאנאי, דער םון
 געװארען באאויםטראגט זײנען ביצער,

 דיזען םון ארבײטס־פיאן אן פארצולעגען
 קוכיעגדען דעם צו דעפארטכיענט נעעם

באארד. דזשאינט פון מיטינג
 טע־ קאנסטרוקטװוער םאר םלענער די

 םאר* שוין זײנען ױניאן דער פון טיגסײט
 שטעהט יוניאן דער פון סאשין די עגדיגט,

 איצט, און ארבײט, דער פאר גרײט שוין
 ענערגישער באגײטער דער מיט צוזאםען

 טעט־נ־ אגיטאציאנס און פראםאגאנדע
 יד ערפילען קענען זיכער זײ װעלען קײט,

 די װאס אױםגאבעז ערנסטע און גרויסע
 סוםע;־• דעם בעת זײ םון ערװארט ױניאן
ארגאניזאציאנס־דרײװ. דיגען

 - וױנפינספע פאוהאנומו דרעסטײסערס
םדיױ דרעם װענען נאטליסע קאנװענשאן

 מרײד ״דרעם װעגען איגדוםטריע, דער אין םטרײק גענעראל & וועגען פראגען
 אינםערע• לאקאל םון פארשטארקונג פינאנציעלער װעגען און באארד״

מעםבער^ די שטארק םירען

 האט אװענד דאנערשטאג לעצטען
 םײ םעםבער א אםנעהאלטען 22 ^לאקאל

 א•־ איז עס ויואו האיל, ברײעגט אין םינג
 בא״ םאלשטענדיגער א נעװארעז נענעבען

 האנװענשאן. באסםאגער דער םון ריכט
 מיטינג אונזער םון ערםאלג דעם געגען

 גאטירליכע די םאראייגיגט זיך האבעז
 טײװאלים. ערדישע די און עלעמענםען

 ביײ זון ברענענדער דער דורך ערשםע די
 א״ן 7 זײגער א מבול א מיט און טאג

 אבסטו־וה״ דער דורך לעצטע די און אווענד
 טאלעיאנטניקעס־קאםוניםטען די צימ״םון
 ביסעל א םאכען געפרובירט האבען וועלכע
 דער איז נאך דערצו האיל. לעבען טוםעל
 נאך נלײך געװארען פאררוםען םיטינג

 ארבײט סך f״p װי אזױ און ארבײט דער
 גע• האבען וועלכע די האבעז ניטא איז

 םון ?ומעז געםוזט מיטינג בײם זײן װאלט
 מיר האבען א/יעםען דעם טראץ הײם. דער
 א נראדע און םיטיננ א געהאט דאך

 אין און גײסט אין שעהן מיטינג. שעהנעם
האלטונג.
גאג״ דער םון באריכט אםיציעלער דער

 גע״ איבערגעגעבען איז דעלעגאציע צער
 סעס״ סםיעצמאז, דזש. בר. דורך װארען
 געםאכט איז פארזוך א לאהאל. םון רעטאר

 װיכ״ םעהר די איבערצוגעבען געװארען
 קאנװענשאן דער םון באשליםע טיגערע

 אונזערע וועאכע איז די איבערהױפט איז
 צװי־ םאראינטערעסירט. זיעען מעםבערס

 גע״ א )1 װעגען פראגע די דא איז די שען
 אינדוסטריע דרעם דער אין סטרײס נעראל

 באארד״, טרײד *דרעס צײטוױילינע א )2
 םאר׳ן באדען דעם צוגרײטעז זאל װעלכע

 אוועקצױ פלאן א )3 םםרײס, גענעראל
 אויוי אתאניזאציע יארקער גױ די שטעלען

 אויך זױ באדען םינאנציעאעז זיכערעז א
 גע• דעם םאר אםוניציע גויטינע די שאםעז

 חאט קאגווענשאן די םטרײק. ■לאנםען
 םעפר די צו רעסאםענדירען צו כאשלאםעז

 אפשסימוגג רעםעחננמם א תרך — בערס
 אינמער• דער םח םעםבער יע^נר אז —

 צום ארבײם םעג 3 שענקען זאל נעשאנאל
 אוכד אן )4 האסע, ױניאנס דער גונםמען

 דדעס־ אלע צו אםנעסטיע באגחנניצטע
 אױ םרײד אין ארביימען וועיכע םאכער
 םחנגעז *ו נעסקעבט, ניט חאצען וחניכע
 אצצ םיט ױגיאן דער אין כתםמרם וועחנן
 נים »ה םעמבערס׳י אלםזג פון רעבםע

 אינתםמרײ •אליגױש̂ז זײערע אבסענתג
 און םיינומען געתלשאםסליכע אחנר עלע

n 4 דאם גלױבמטנן.  u rn וימדגםםע> 
וזײכן קאגומגשא} דצר פון משליסע

ג 99S9■:

 פון מאםענטען היצי;ע געװיסע געװארען
 םאר רעפערענדום די קאנװענשאן. דער

 אינטערגאציאנאיע די םון ערװעהיוננ די
 צױ ילאסאל אונזער װעלכע אין בעאמטע,

 גױ אנדערע מעהרסטע די סיט זאםען
 םאראיגטע־ געװען איז יאמאיעז, יארהער

 הײ א זײער ארויסנערוםען האט רעסירט,
 ניר אויסער יאקאיען די דעבאטע. ציגע
 םראםאזײ די נידערשטימם האבען יארק
 װידער־ער־ דעם װעגען םראנע די שאן.

 אד־ אינטערנעשאנאל דער םון װעהלונג
 אינדי־ און דירעקט האט מיניסטראציע

 געשאפען און צײט סך א פארנוםען רעקט
 געענדיגט שטימונג. געדריקטע א זײער
 צוםרידענ־ א אויױ איעס אבער זיך האט

 אײנשטימיגער דעד דורך אוםן שטעלענדען
 אדמי• אלטער דער פון וױדעחנרװעהלונג

 אלס שיעזינגער ברודער םיט ניסטראציע
װײס־פרעזידענט. עסזעקוטיװ

 א ארויסגערופעז האט דער׳/באריכט
 שטארקע די אפיילו דיססוסיע. םרײנדליכע
 םראגע רעםערענדום דער פון אנהענגער

 א אילסי אנגענוטען ^טשײדונג די האבען
 און געזעץ דער איצט איז וחנלכער םאקט

 אין גלויבען לײט ױניאן דיםציפלינירטע
 האנװענשאנס. םון באשליסע פינאלע די

 אויסגעדריקט האבעז טעםבערס אײגיגע
 דעב מיט צוםרידענהײט שטארקע זײער

 װעלכע קאנװענשאן, דער םון אויסגאנג
 קא;־ אלע םאראײניגען צו באװיזעז האט

אונזעי פון עלעםענטען םםרוקטױוע

 אנװע־ אויר זײנעז םיטינג דעם אויף
 האכ־ װײם־פרעזידענטען די נעװעז זענד
 םין זײנעז בײדע רײזבערג. און טאן

 גע״ אײננעלאדען ראבינאוױץ טשערמאן
 האבען און פצאטםארמע דער אויוי װארען

אויפנאמע. װאריםע א באקוםען
 מיטינג, דער זיך האט געזאגם וױ
 אונזערע װי באזוכט גוט אזוי ניט אבוואי
 א םיט אױסגעצײכענט םיםינגען, אנדערע

 ױגיאן טרײד אםת׳ע אן און גײםט רײכעז
^ ו מ י ם ש

 נאהענטער דער איז וועט 22 לאמול
 חנגעלע סון צײם די אנאגסירעז צוקוגפם
 צולי: זײנען װעלכע פדםיעען סעקשאן

 דזשענע- עטליכע רי און סאגוחננשאן דער
 גע- אפגעלעגט סיםינגעז םעםבער ר«ל

 צײמ. גינםטיגער םעהר « אויוי װארען
 םוזען ימיאז אונוער םון גצזזנצע די לוים
 גומ־י חנשאםענדאציעס ייז באשליםע »יע

רס די וון װירין נעחיממן פאר• מסכנ
mm* די

 כרר אויר איז םיטינג זעלבען אױם׳ן
 אלס געװארען ערװעהלט סאזער ב. דער

 אינדעיענדעכם אמעריקעז םון מענעדזשער
 אן איז םאזער כרודער דעפארטםענט.

 םעם״ א און ױניאן״טוער אקטיװער אלטער
 ברײטע די צוױשען .2 לאסא< אין בער

 אלס באסאנט ער איז קלאוסמאמור סאסען
 מענש. ענעמישער און אינטעלינענטער אן

 ער האט טעטיגקײט זײן םון משך אין
 ױניאךאמםעז. םארשײדענע םארנומעז

 סעק.״ דער געװען ער איז יאהר פאריגעז
 דזשאינם יאר<ןער נױ דער פון טרעזש.
באארד.

 לאק»ל םת רעזאלוציע טרויער
 יוםה פון טױט דעם װעגען ,2

.אראנדעסנ
 בא־ באארד עסזעסוטױו 2 לאסאל די

 כא• י• םון טויט פלוצלוגגעז דעם דויערט
 געווען איז באראנדעס ױםןי ראנדעס.
 טיטגלידער די בײ יאהרעז אלע באליבט

 קלאוס־ די ױניאן. סיאוקםאכער דער םון
 באראנחנס׳ ױסוי םיט או םיהלען, מאבער

 א זײעחנן םארלארען זײ האבען טויט
םרײנד.

 טרויער טיפען אין איז <אסאל אונזער
 אוג• םרײנד אונםאמעסליכען רעם נאך

באראנדעם. ױסןי זערען,
,2 לאק. פון באארד עקז.

םעגעדזשער. קאפלאן, כ.

 רעזאלו־ א אן נעמט 2 לאקאל
ע גר. ןןועגע ציע העקעל. ןנ
 בײ 2 לאקאל םון באארד עהז. די
 טען,12 דעם דזשון םיטינג, לעצטען איהר
 א םארעםענטליכען צו באשלאסען האט

 העקעל, ב. בר. צו באצוג אין רעזאלוציע
 םון און לאחאל פון םיטגליד אסטיװער אז

 אװעקגעפאהרעז איז וע<בער1 ױניאז, דער
 צו האליםארניא, אנדזשעלעס, <אס נאר

 םאױי העגען צו אום באשעםטיגונג זוכעז
:םאצגט װי אייז עס לאגע. זײן בעסערען
 עקז. דער פון מיטיגג לעצטען בײם

 העסעל ב. ברודער ערשינען איז באארד
 באארד עקז. דער סיט געזעגענט זיך און

 אנדזשע• לאס נאך אפ פאהרט ער װייל
 זומגן װעם ער װאו האליםארניא, לעס,

 זײן םארבעסערעז קענעז צו באשעםטיגונג
 סען ער אז ערסלערט, האט ער לאגע.
 געזעגעגט ער זואו פארלאזען ניט אונז
 קער־ ךער םון םיטגלידער די מיט ניט זיך

 אלגע־ דער םיט זיי דורך און פערשאםט
<א?אל. םון מעםבערשיפ מײנער
 טעטעעד א געווען איז העקעל בר.

 יאהרען. םילע םאר לאקאל םון מיטגליד
 אלגעםיי־ דער אין אקםיװ געװעז איז ער

 .פאר געסעמםט אימער האט ;ױניאן נער
 סיט• ברייטער דער פון אינטערעסען די

 אפערײטאר דעם םאר און גלידערשאםט
 מד ער איז צײט א םאר איבערהויםט.

 אויר און מעםבער באארד עסז. אן װען
אגענט. ביזנעס אלס געדינט

 זיר ער האט רעארגאניזאציע די זינט
 סא״ די נעגען קאסןי אין ארײנגעװארםעז

 האם און לעבען און לײב סיט מוגיםםען
 דער םאר ענערגיע פו<ע זײן געײידםעט

 ארגאנײ אוגזמר םון װידער־אויםבויאוננ
 רוא'• אינגאנצען כםעט איז װאם זאציע
 אױםגעשלאסענע די םון געװארען נירט

םיהרערשאםט.
חאםנוננ, וײ אױםגעדריסט האט ער

 ווע־ יוגיאז דער םוץ טוקר טעטיגע די אז
 ארבײם םיכטינא זײער םארטזעצעז יען
 עטאבלירט צוריפ וועט ױניאן אונזער ביז

 חאט ױ וואם םדרגח דער אויןי ווערען
 ארבײמאר• דשי אין פארנוכמן םריחער

 םון אינםאחגמנן די אז אווי באוועגוגג
 קענען שאפער די אין זאיעז מעםבערם די

זחנחנ?; םארטײדיגט פאיקאם
t די n. •איח'־ אוים דריפט באארז 

 אײ אוא םארליחמ םיר װאס באדויעחנן
 וחנל• םיטגליד, גאטרײאן און גאתאבעגאם

 דיגםם שעצצאחנ גאל״סטאט האט כער
 «ר־ איחם \ױנשט אח װגיאן, חנר פאר

מ אין פאלנ אונטאתאסומ*!. ױיגע א
_____________

»
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t o t o  r a n פ פ י * ■ מ מי ו םו ד ו ג
 צענ־ אלע אין אינדוסטריע די און ױניאן דער פון לאנע דער װעגען באריכטעט זיגמאן םרעזידענט
 אין םיטואציע דרעס און ר,לאוק װעגען באריכטעט שלעזינגער וױיס־פרעזידענט — טערס.

שטעדט. זײערע ןװעגע רעפארטען ידענטעןוױיס־פרעז אנדערע — יאר̂ר נ״ו

אינװספרימ דרעם יאדסער נױ אין אינמרסױם סםױיה דזשענעראל 8
 זיך האט ױני, טען26 דעם םאנטאג,

 ערשםער דער אנגעחויבען םילאדעלםיא אין
 אונזעד םון מיטיגג םערטעיל־יעהרליכער

 דער ?ינ& באארד, עסזעקוטיװ דזשענעראל
 מיר בעת א\ן סאנװענשאן. באסטאנער

 דער גאך האלט צײלען, דאזיגע די שרײבען
 טרײד װיכטיגע זעהר םילע און אן, םיטעג

 דים־ נאך װערען םראגען ארגאניזאציאנס
הוטירט.

 איצטיגע די פוז אויםגאבע זזויפט די
 אםשנעלסטען אזוי װי איז באראטונגען

 איחר צו צוריסצוברענגען ױניאן אונזער
אמת, םעהיגקײט. האפםס םריהערדיגער

 םאלװירקליכונג דער םאר ליניען זזויפט די
 אנגעצײ־ שוין זײנעז אוי&גאבען דיזע םון

 קאנ־ באסטאגער דער םון געװארעז כענט
 זיײ אנװײזונגען דיזע <ויט און װענשאן,

 די געװאחגן אויסגעארבײט טאתע נען
 גרויסען קומענדיגען דעם םאר פלעגער

 םאר װעט װעלכער דרײװ, ארגאגיזאציאנס
 און אױסנעבעםערט צװעקעז פראסטישע

 איצטיגער דער םון װערען גוטגעהײםען
 די אײדער באאדר, דער םון סעשאן
 גרינדלאכער דער צו זיך נעמט ױניאן

 צו און שעפער סקעב אילע םון אויסראטוגג
ארבײ־ אונארגאניזירטע די ארגאניזירען

פאר א&אראט ארגאניזאציאנם גרױםען 8 צו גױט נאארד דזשאינם
ארנײט צנגמנסיומ

 »לע פון פראפארציאנעל צוזאםענגעשטעלט װערען װאלונטירק חונחורטער
 —טרײבער. רכילות צו צו ניט םעהר זיך הערען םיטגלידער — לאקאלען.

ױלי. טען4 דעם נאך גלײך אנהויבען זיך װעט ארבײט ארגאניזאציאנם

 איז — ״ארגאגיזאציאנם־כאוואםגונג״
 באארד. דזשאינט םגן לאזונג דער איצט
 די וועט דזשולײ טען4 דעם נאך נלײך
 ארנאגיזאציאנם־ צו נעםען זיך ױניאן

 קײן םאר ױניאן דער װעט מען ארבײט.
 זי דרעםלעגדיג. איצט כאפעז ניט םאל
 די געביט. יעדען אויף טעטיג זײז װעט
 װאס שאפ?עם, און שעפער אינסײד פילע

 לעצטען זינט אנגעילאדיעט זיר האבען
 אנהױב כײם גלײך איצט, ײעלען סטרײ^

 אר־ אן םון וועדען באםאלען סעזאז, םון
 ארגאניזירט װעלען און ױגיאז־לײט מעע

 אונטער ווערען געשטעלט און װערעז
ױניאז־האנטראל.

 דאזינער דער אין שריט ערשטער דער
 דער־ געװארען געמאכט שויז איז ארבײט

 דעד געװארן ארגאניזירט ס׳איז װאס םיט
 דא״ דער אמאניזאציאנס־דעפארטמענם.

םיט כיזי איצט איז דעפארטמענט זיגער

םארצײכניש אינהאלם
D

.24 נוםער ,גערעכטינקײט״

 םפיל״ דוש. — דרעסםײקערס די .3 זײט
 סוירמצ״ נ. — ס לאקאל ■ון סיעס ;מןןן

. מאז•
 ישודיז״ ב• — אמיסעז בריןי, .4 זײט

 — *ײ• ךער «ון יראבלעטען ױגיאן .5 זײט קאבאהאוו. ם. און גיטלין
D• רבײנהני חןר ליח•5 װען ;הורינסקי*

 װחיתר• ז. —
 עדיסארועלם. .6 זײט
 בעדפארדער די •ון אוי»ו«אנד דער .7 ?ייט

. דעסביצער. «. <»- ײעבער
 אויסלאנד אין געם• אונזעיע וואס .8 זײט

— באײעגונג ארבײטער חןר «אי ®וען
/ רוםײױ• .p טש•  מם ;(אלום) באריכ■ מאכםאנ׳& .9 זײט

 בלײ א. — (עסקיז) גילד
. ׳ (מוײ). מו די •אי *MvyriMftm *r .10 זײט לן

 מא״ 300 םון ?אםיטעס צוזאםענשטעלען
 גלײכער א אין ?ומען וועלכע ,6לונטיר

 גלײר און לא?אל, יעדעז םון פראפארציע
 דאזינע רי װעלע\ דזשוליי טען4 דעם נאך

 שע־ די ארום ארויםלאזען זיך ?אםיטעס
 װערען עס װאו דיסטריקט דעם אין •ער

 זועלעז און דרעסעם און ?לאו?ס געטאכט
 אי| דוםען ש»פ ניט־ארגאניזירטען יעדען

' ױניאן. דער
 לויט ארבײטען װעלען ?אמיטעס די

 פלאן, און סיסטעם אױסגעארבײטען אז
 גע־ אויםגעארבײט מאל אײניגע איז װאס

 לא״ און באארד דזשאינט די בײ װארען
 נאר כלא? םיטינג. מענעדזשערס ?אל

 ארגאניזירט וועט שאפ נאך שאפ בלא?,
 א אונטער זוערען געשטעלט און װערען

 םלעב יעדער אנטראל.pױניאך שטרעננען
 ױגיאן די אז אויסגעפינען, וועט שאפ

 אר־ צו כח גויטיגעז’ דעם איצט באזיצט
 םאר ?אםױ א אנםיזזרען און גאניזירען

 באדינגונגען, ױניאן םאר ארגאניזאציאן,
 װעלען דרעס־םאכער און ?לאױד די און

 מען װען יאהר פאר די אז אײנזעהן,
 םינסטער־ דער אין באװאויגעז זיך האט
 םיט גע?עטםט און געבלאנדזשעט ניש,

 פאר־ צו אז הױנעז שאטענס שװארצע
שװינדען.

 ארגאניזא״ די האט םארטשריט סך א
 יאחר, לעצטען געטאכט ציאנם־ארבײט

 פארדאפעלט ארבײט די וועט איצט אבער
 לאזונג די און װערען, פארשטאר?ט און
 זיך ״באוואםאגען באארד דזשאינט םון

 א וחנרען וועם ארגאניזאציע!״ םיט
ױניאז־לעגען. דעם אין וױר?ליכ?ייט

 ארגא״ דער אין חעלפען וועט םך א
 װאס אײנעסײט, די ניזאציאנס־ארבײט

 ױניאז, דער םון רײחען די אין זזערשט
 םעםבערם, די פון םאראל די אױך און

 שך א יאחר לאצמען דעם דורך איז וואס
 דערחויבען ווערט און געװאחנן דערחויבען

 םאסעז די טא^ צו טאנ פון םעחר אלץ
 צו צו ניט םעחר שױן איצם דף חאראז

t«p זעחנן זײ אגיטאצי^ םאלשע שום> 
 א טיט םארקעמ אין דבורים r*< אויס

אויוי m בײםעגחנן א טיט שםיימל,

אינדוסטריע. דער םון טײלען אלע אין טער
אפשאצונג, זיגמאג׳ס פרעזידענט לױט

 אפגעכען םיל זיך באארד איצטיגע די װעט
 אינ״ דרעס דער פון םראבלעם דעם סיט

 אנרי• דער װאו יאר?, נױ םון דוסטריע
 יאחר. הײנטיגען סוף זיר ענדיגט מענט

 די אין אגםאנגען באלד װעט ױניאן די
 ארגאני־ אנגעשטרענגטען אן שעפער דרעס

 דעד וױ שנעל אזוי ?אםפײן, זאציאנס
 די און אונטערחסעז גאר דך זועט סיזאן

 און אויסארבײטען דארםעז װעט באארד
דאצו. םיטלע ?אמםם נױטיגע די שאםען

 דער װעגען אלגעםײן איז רעדעגדיג
 ער־ זיגמאן פרעזיחגנט האט לאגע, <זל*(ס

 אינדוסטריע םוט און ?לאו? די אז ?לערט,
 זיך אין טראגט םאםענט איצטיגען בײם

 צורי??ערעז םון נײנונג געםעהרליכע די
 כלױז אז און סיסטעם, סװעטינג זיױצום

 םין אנשטרענגונג גרויסער דער דאנ? א
 םארגאנגענהײט חגר אין איז ױניאז דער

 גע־ דיזער םון םארהינדערען צו נעלוננען
 אױך, נצויבט זיגמאז פרעזידענם םאהר.

 דזשא־ די באאײנפלוסען לעצטענס אז
 סװעט די םון װאו?ס דעם װידער בערס

 באשעםטיגען ךןשאב^רם די שעםער.
 זײע״ אין םאכערס סעטפעל איז ?אטערס

 םאנױ הדעות לכל זײנען און פלעצער רע
 או אבער זיך זאנעז זײ םע?טשורערם.

 מאנו־ א װאס םארםליכטונגען, די םון
 דער און דורכםיהרעז, דאחי םע?טשורער

 דארום װעט םיטינג באארד איצטיגער
 דיזען אזוי \וי באטראכטען דארםען זיר

אײ־ זײן װעט דאם אפצושאםען. איבעל
)2 ז״מ אװןי (שלום

 פארדענפינפן יעדע
 זיפ ״חמרמגידמן״

 אימפארשעל צוס געחפ
פשערםאן

 געדול־ וועט דיםקריםיגײשאן ^ײנע
 »«ל יעדען אין — וועחןן. דעט
 איו װאם »לעס טאז ױני#ן די װעט

 ױניאן די »#רטײדיגען «װ םעגליך
מיטגלידער.

 זזפט װ*ם םירמע, וועלכע אימענד
 איצ• חגם אין ארבײטער דיםטשארדזשט

 םע• ױניאן םאר ^ריאתאניזײשאז״ טיגען
 חני סון װערעז געצװאונגען װעט טיג?ײט,

 אזעלמנ םאר חשבון א אפצוגעכען יוניאן
 די חאנדלוגגען. אובםאראנטװאראליכע

פארשװײגעז• ניט דכער דאס וועט ױניאן
 דזשאינט םון נאגלער מעגעדזשער

 ארױסנע• מאי ענדע נאך חאט באארד
 וועלמנ טשערלײט, די צו בריןי א שי?ט

 נאריכטען צו אויםגעםאדערט ח*ם ער
 אח #דיסטשארדזש־?ײס יעדער וועגען
 וועם שאפ־טשערםאן א װאס ,d״p יעחנ

 יוגיאד א װאו אםיס, איז אדײנבחגננען
 צוליב געזואחנן דיםטשארדזשט איז מאן

 וחנ• אונטערזוכט וועט ױניאן״טעטיג^ט,
 Djn םארטײדימז וועט ױגיאן די און רען

 ארונטעתמשי?ם איז זואס ױניאדםיטגליד
ױניאךטעטיג?ײט. צוליכ געװאחנן
 נאארד• דזשאינט לעצטען דעם אויוי

 םענעדזשאר דזשענעראל חאט םיטינג
 דים״ דער וועגען גאריכםעט נאגלער

 ׳ ארבײמער צאחל די אז טשארדזש״פראגע,
 איו געיואחנז ארונטעתעשי?ם זײנען װאס
 פאקם, א עם איו דאך גרויםע. קײן גיט
 אסםיװסטע אונז׳ערע טון צאהל א אז

 דעם. צוליב געליטען האבעז מיטגלידער
 יעחו אויפנעםעז אצינד זועט ױניאן די

 דים״ אלס ארויס זין צייגט װעלמנ ?ײס,
 איז ױניאךטעטיג?ײט צוליב ?ריםינײשאז

 דעם םאר םארברענגען זעלבע די װעט
 יעדען אין טשערםאן. אוםפארטײאישעז

 מעגליכעם אלעם טאז ױניאן די זועם פאל
םיטגלידער. די םארטײדיגען צו

 טיכטיג שה נאגלער מענפדזשער דער
w מיט פארנומען i ארבײט אארדנ נט

 קאנ• —םאראנטשיק. און פריד תאםינםקי, םירםע דער בײ ערםאלג כאריכטעט
 ורעט פראבלעםען אינדוםטריעלע װעגען אםאסיאײשאנס די םיט םערענץ

 װארענט שלעזינגער װײס־פרעדדענט — ווערען. אםגעחאלטען גיכען אין
 טאלראנץ־ זאגענאנטער דער םון םארלױםדונגן פון קאםפײן דעם .געגען

 מיט םארלױםדונגען די אױף ענטפערען דארםען םיטגלידער — גרופע.
פאראכטוננ.

 דער פון טיטינג לעצטען דעם אויןי
 נײ־ער־ דער שױן האט באארד דזשאעט
 םון םענעדזשער דזשענעראל וחןהלטער
 בא־ נאגלער, צרודער באארד, דזשאינט
 אר־ געגענװערטיגער דער װעגעז ריכטעט

 פלענער וױיטערדיגע די װענען און בײט
 באארד־ דזשאינט דער םון ארבײט םון

םאשינערי.
 באריכטעט, זזאט נאנלער ברודער <וי

 אלס אמט דעם איבערגענוםען ער האט
 דעם מאנםאג, מענעדזשער, דזשענעראל

 גע־ גלײך זיך אאט ער און דזשון, טען18
 םאשינערי נוימיגע די אתאניזירען גוםען

ארבײט. באארד דזשאיגט טאן און
 — װאו, לעצםאר םון םארלױוי אין

 — גאריכטעט, גיגלצר םענעדזשער האט
 1אי זינ גרויםעז א געחאם ױניאן די חאט
 םריד קאםינם?י, םירםע דער םון קײס דער
 געוחנן איז פירטע די םאראםשניס. אוז

 סאונ• איגדאסםריעל דעם פון םיהנליד א
 גע״ פירכמ די איז לעצטענס אבאר סיל,

 אנגע• זיר חאט איז דזשאבעד א ווארען
 אסאטיייײ תשאבצרם דאר אן שלאסאן

 די אז ארפאחחנז, חאם ױניאן די שאן.
די סאםנרס. טעםפצי באשצפסיגם פירסא

 געװארען םארגעבראכט דאן איז ?ײם
 טשערםאז, אוםפארטײאישען דעם םאר
 אז אנטשײדען, האם טשערםאן דער און
 ניט מאנוםע?טשורער, א איז םירםע די

 צר גלײך דארום מוז און דזשאבער, ?ײן
 אר• םריחערדיגע איהרע אלע רי?נעםען
 אגטזאגט זיך האט פירםע די בײטער.

 דעריכער איז און באשלום דעם םאלגען ץו
 דורך סמרײ?. אין געװארעז ער?לערט

 געצװאוננען םירמע די איז סטרײ? דעם
 מים םארהאנדלונגען אנצוהויבען געװארען

 אז זײנען, אױסזיכמעז די און ױניאן דער
 ארזיםגענוםען צוריס וחגלען ארבײטער די

ארבײט. דער צו ווערען
 ברודער אזיך חאט אנדערעס צזױשען

 בארד דזשאינט די אז באריכטעם, נאגלער
 האט אח ארבײט םיט םארװארםעז איז
 אויסםארשונג, גרינדליכער א נאר זיר,

 אע• אה אםעוײסען די אז איבערצײגם,
 םאר• וועיבע דעפארםםענטס, דעפענדענם

 אין שעפער צאחל נרעםטע n טרעטען
 נע• גיט חאבען סלאו?־אינדוםמריע, דער
 דא• האט ער אח אײדזשענטס ביזנעס נונ

כת־ אװ כאארד דער פון פארלאעט רום
)12 וײ« אויןי (אלופ


