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 פון פארזאמלונג מוסטמרהאפםע גרױסע
דרעססאכער קראוקאה נאסםאנער

 דרעסםאכער און קלאוק נאסטאנעל די אז דעםאנסטראציע נאדיסםעלטע א
 ■רעױדענט װײס — ױדאן. זײער צובלענעז מ׳זאל דערי^זען דט װעיען
 — אװאציעם. פדם אויפנענוםען ױערען חאכפאן און נרעסיאו אםדור,
 אינםער• דער »אר באגײסטעתנג מיט שט־רעםט סאס-םיטינג ריזיגער

נעשאנאל.
m סאם״ סוסטערהאפטמר נמיס׳נר 
 lit* קיפוש נאססאגמל די oyn סיטיננ,

 יע«ד איגעחפצסןן האנען דדןסדאכעך.
j«o מןן n y :y i ,זינער װעט אותנט 

i פאר גאר ניט rnyeo’n נציינעז n 
ipjyooya ,די פאר אוין נאר ױניפן 

 פיר און עטעדט אנחס״ע די א»ן יתיאנס
m גאנ*ער *w y m ip e r^ נאס• תר 

 די אז נאוױזען eyn מאסם׳טיננ טאגער
 1» ׳פױן חױנען ריעסטאבער יייז פאאוה

 קפטוניבט־׳שע די װאוחין פא־׳שטע.־,ן *ו
 און ארגייטער די ט־יינען אװאנטירעס

i אין אלניימער די או n הא־ פראוױדז 
 די װאס ערםארוננ, די פזן נעלןרנט נען
 דודכנעמאכט ראנען יאסאיס יארפער גױ
 זאי סען 1א חןר^אזען גים װעצען און

 א*| נרעננעז אױן חװנן אײנעגעס דעם
i n .פיאוױנץ

 אצע אוי(י װאס לעחיו• ?ותענמנ ניט
crvryp נע־ זײנען ׳שעפער די אדום 
 און אדטאטאדס קאטוניסט״טע טטאגען

 רעם «ױ נעוזן ניט זאל 1סע אז אדט־רט
מ זיינען ד־ט־ננ, .תכטען״  א־נייטער «
im׳ די םון נצייך גענאננען e דעם *ו 

 ;עח־ האם ױניאן י1 װאס סאסמיםיננ,
i»" נאך יא;נ או; םען, n  iv i מיטיננ 
i א־ז *נפאננען זיך נעדאלסט האט n 

 ;עװען ׳שוין האצ אטאס־אײישאן גרויסעל
 איז דרעססאנער און תלאופ מ־ט נעפאקם

 אר״נ־ נעהענם ניט 1שוי האנען סך «
 סיין נעװעו ניט ׳פוין איז עט •ווייצ פוסען,
׳צטעדן. צו אפיצו «צאץ

 גראםדא!, א. ט׳פעלםאן, דעי ווען
eyn זאנ א ע־עפע;ו;;ם־דעדע זיין אין 

 פא־זאד־ די *יינט עם װי אז, געםײאן,
y צומ i א נאף 1מי האנען האצ אין 

 ׳פטודם א אױסנענראבען האט ױניאן,
 דאזינער 1דע אפצאדיסמענטען. םון

 אמי סואנםאן, אזוי נעװען איז אפאאוז
 נאנייסטעחננ, םי< איוי םיט הארצינ,

 ענםפער בעסטעי' דער נעװען איז ער אז
n ר,1פא די^  1פא האבעז וועצכע צוי
 םאחפפרײט וואבפן עםריכע צן*םע די

 1בײם«1א כאסטאנעל די אז פצאננען
 םין םארפיהרען נעיטזט ׳עוין ?<ך ח*נעז

 זיי t» און *ףפסערעל פאםוניסטי׳פע די
ױניאן. »|p ניט עוין האנץן

m ה*־ םיר :נעווען איו ענטסעל
 יד א האבעז ודעצען 1םי ױניאן, » נען
 פאר־ ילאזעז ניט זיך װעצען םיר און ניאן

שונאים. במםינע אונזערע םון פיהרען
 אצס פאל ׳פטעצט ט׳שעלםאן ךעד

on װ״ם־• רעדנער ער׳פםעןnזידענט 
dpot ,אויפנעגו־ װערט װעצכער אםרור 

 יאננע םיט פאלזאםעצםע י1 םון נמן
 האם אטדור ברודער *■צאדיםדענטען.

i פאר n םע־ דעל איז עד זואס צ״ם 
i פיז נעדז׳שעל n דז׳שאינט נאםטאנעל 

 ציב־ און אבטונ; די געװאונעז נאארד
rדעם אין אלנייםעל אצע פון אפט 

 האם על װאס אױפנאםע, רי און טרייד,
 םון אויסדחק אן נעווען איז נעקראנע;

 האבעז ארבײטעד די װאם נעפיהצען די
איהס. פאר

ײ  סאםענט איין j״p אויך איז םיר ,נ
p״i נעווען ניט צװ״פעצ m יױ אונזער 

^ר האט “צעבם גי«ון  אנ;ע- אמדור בר
n זיין פאנגען n, חײנםינע די ״און 

 אי־ *וױיםצעל די אויך ײעם טארזאמצוננ
 און צעבם ױניאן אונזער אז נעחויינען

 1אי צאנע די ׳פיצדערט ער .“צעבע; וחנם
 צעצטע די םאר איז װעצכע נאםטאן,

 רטגפ » עדנער נעװארען סאנאטען זעפם
i n צו׳פםערוננס־ארניים. פאםוניסםי׳טער 

 זיײ נעזאנם, ער תאט בטצ«»טים, די
tn»iwa in פאםר די םון אמנטען די 

 אר* די אז אפפן *ניטירען און גיסטפן
i אין נ«חן זאצען בײםער n •פאםוניסטי 

nrבאצעכאטים די <ױיצ ,ױניאן*, ר 
 ײעצען ארבײטער די ווןן *ז נצזינען

ר פארצאזען ״ן  זיין ניט װעט ימיאן, ז
m in זא< עס ותר n »p פאנ־ יתיאן די 

 די איו mini אפנעחים זאצען ויאאנס
n  *way . im r ,זאנם נאצעבאםים i p, 

 בייט1א זײער אז אויםנעםינןן
m b* אוםזיםט נעווען איז פאםוניטטפן רי 
 פאראײ־ wnror ארב״םער י1 »ז און

 פוניד אצע m irony• וחנצפן און נמט
o טיו טס n זאצען אנוײםענט ױניאן y*» 

in מזזיט m•
חד ת  עם־ י1 אוים לעמנט אטדוד נ

מ in צי p v, נאטים9»צ3 די װאו yn* 
m סים נאגחוט זיך m קאסוגיטטײ 

ru m y tr•  im p און amp איימ׳ד בצ 
סויו i/iryiQ* ױ מירמ w אימעגנ r jnm״ מון r חיד,Ifw  n

̂ן tfn ןווױק דארםען זײ װ^ען סעואן נעססטען ¥וס קאנדי• ױני
 אוים־ װערט חנדע •טדוד׳ס נחדער

י¥דיספע;טען, -M חטרזויגע און סיט גענוסען
 געװען איז דעדגער צוױיטעד דער

 װעאכער נרעסאאו, י. וױיס״«^דדעגט
 דערמהאט רעדע חטרציגער ט אין ח*ט

 באשםיםט חאט אינטעת^אגעא n װי
 כאסטאנער די העיפען צו קאסיםע א

 און אויפאעפעז דרעסמאכער און היטימ
 ױניאן, די ױדאן. זײער נאםעסטיגען

גט, ער האט  אאע ד* טדאץ #יעבט גע̂ז
 װערען װאס ?אאנגען, םאראדסדעריעע

 דארף סען איחז־♦ װענען םאדיפפרײט
 יר דער העאםען געזאגט, עד האט גאד,
 צוריק און נאםעסטיגען צו זיר דאן,

 האט ער טרײד. אין מאכט א װערען
 ױגיאן טרעסערס די זוי חןרצעחאט אױך

 איז םארםרעט, ער וועאכע ,35 אאחאי
 זא״ ■רעסערס אאע אז פאראינטערעסירט

 זײער אין םאכט א זוערען צודיק אען
 באדינטנגען. ױגיאן די קרעעז און ױניאן

 האכען קאםוניסטען די וױ מיאדערט ער
 ױגיאן, יארחער נױ די געםאבט חרוב

 דער און יעטאאץ דער געװען איז ורנאכע
 בא־ ארבײטער גאנצער דער פון םוסטער
 טע־ די װעגען דערצעהאט ער װעגוגג;
 כא־ וזאבעז קאםוניסטעז די װאס טאדען

 צױ דעם אונטערצוגראבען ̂וויזי גוצט
 יױ זײער צו ארבײטער די סון טרויען

 צו געאונגען איז זײ װאגען ביז ניאז
̂רםיהרען  מא־ חרוב און ארבײטער די ם

w ארבײטער די ברײנגען און ױניאן די 
 װעאכער איז אאגע שרעיזאיכעד דעד צו
 זזאט איצט, און איצט. זיך געפיגען זײ
 ארביײ יארקער נױ די װען געזאגט, ער

 ̂שויז באגרײםעז און ארום זיך זעהען טער
 אין ארײנגע^צעיט זײ חאט עס װעד
 קאםוניס־ די האבען איצט אוםנאיק, דעם
 ערטער אנדערע זרכעז אנגעהױבען טעז
 זײ און צועטערונגס־ארבײט זײער םאר

 באסטאן. אויף םארמאסטעז ?יד האבעז
 הײנטיגער דער םון אורטײאענדיג אבעד

 ער האםט נעזאגט, ער האם פארזאםאונג,
 געאיג־ ניט סאם״ניסטעז די ׳וועם עס אז
 די אויןי אוםגאיק דעם בדענגעז צו געז

 םון קאמיטע די ארבײטעױ. באסםאנער
 געזאגט, ער האט אינםערנעיטאנעא, דער
 טיהרען צו באסםאז יןײן געקומען ניט איז

 אאץ קאםוניםטען. די מיט קאסןי א
 איז געזאגט, ער דאט וױילען, םיר װאס

 גע־ דער אויןי ארבײטעד די ײארענען צו
 םאריטטאד* צו הערפען.זײ צו און םאהר

 די צו אפעאירט עד רײהען. זײערע הען
 געגען םאראײגיכט ביײבען צו ארבײטער

 אינ־ דער מיט צוזאםען און ̂זונאים אאע
 און גרױסע א ״עאפען טעדנעשאנעא

 די באשיצען זאא װאס ױניאז, שטארקע
 אין אדבײטער די פון אינטערעסעז

טרײד.
 אוים־ ווערט רעדע ברעסצאו׳ס כרודער

 אפאאדיסםענטען האיצעע מיט גענומעז
םארזאטעאםע. איצע םון

 אײדדשענט ביזגעס דערנאו רעדעז עס
אנ^טאט איטאיליעניש, איז טאראביטא

 צד איז, װעאכצר נינפא, װײס-פרעזידענט
•גמיענענהײםע?, ױניאן װיכטינע איב
 און סאסמיטינג, צום סומען געיןע;ט גיט

 דער םון גרײדז״עעס, כתנעדזקער ביוגעס
 װעי״ ױניאן, יןײכאר סענטראי; באסטאן

 באססאז די אז פארזיכערט האט כער
 צו גרײט איז ױגיאן יןיינאר סענטראי

p רי ^וטיצען ^ p אין דרעסמאכער און 
 אונטער״ װעימן זײ װאס ?אמןי, יעדען

געסען.
 געװען איז רעמער אעצטער דער

 װען האכטאן. ד^וילױס וױיס־פרעזידעגט
 ברױ פארגע^טעילט האט ט׳צערמאן דעד
 םאדזאמעילטע די האבען האכמאן, דער

 אװאציע. הארציגע » געגעבען איחם
 באם־ אין יליכ^נג א איז חאכסאן ברודער

 גע־ האט ער װאס אױפנאמע די און טאן
 באגײסטער־ די דערסאנט האט ?ראגען,

 װען צײט דער אין םארזאסלונגען טע
 דעם אנגעפירט האט האכםאז ברודער

 באכטאנער די פון סטרײ? דדטענעראיל
דרעסמאכער. און ?לאו?

 יעטא־? געװען איז האבמאן ברודער
 אױפנאםע הארצעער דער םון געריהרט

 דרעס־ און ?ילאו? באסטאנעד די װאס
 ער און גענעבען איהם האבען מאכער

 דער כייט רעדע זײן אגגעפאנגען האט
 צו 'געװאוינט איז ער אז באסער?ונג,

 װע״ ארבײטער באסטאנער די צו רעדען
 װגיאךבאדיננוגגעז, און א״בײטס־ :ען
 צו איהם םאר שװער איז איצט אז און

 טעפעס. אגדערע װעגען זײ צו דעדעז
 גע־ ער האט דערצעהאט, מיד האט מען

 קעם־ ארבײטער באסטאנעד די אז זא;ט,
 צויליב פארװאס? זיך. צמישען םען

* װאס?
 די שייצדערעז צו אן דאן פאגגט ער
 ״?עמפער׳״ די עס זײנען װעילבע טיפעז,

 ״ױדאן׳/ נײער דער פאר באטטאן אין
 פארזאמעלטע די פון געאעכטערם די און

̂. גרויסען איגעד׳ן היצכעז  ברודעד הא
 ד^זיגע די גוט, זײער זײ ?ען האכמאן

ם״; פאר ^לעמפער״ ניז ^ו  האט ער ״
 פון צײט אין זײ םון צרות גענוג געהאט

 דאן אבער סטרײ?. דדטענעראיל דעם
 קא־ ?ײז געטדאגען ניט נאך זײ האבען

 וײ האט םען איז סאססע מוניסטײטע
 פאחטױנעז די םאר באטראכט דעמאאט

 פאר־ זײנען און געװען, זײ:ען זײ װאס
 באסטאנער דאזיגע די כדי און ביליבען.

 אײג־ םיהאען ניט זיו זאיצען ״קעםפער״
 די םון טיפעז די אויך ער ^יאדערט זאם,

 זײ אז צײגט און ״םיהרער״, יאר?ער נױ
 זעיצבען דעם פון געשניטען אצע זײנען

 זויאען זײ אז אן צײגט ער םאטעריאיל.
א האבען זאילען ארבײטער די אז ניט

 ארכיי- די צונחמעז וױאען זײ ױגיאן.
 ניט זיר ילאזמן וחנצכע ױגיאנס טער

 אונ״ חאם״גיסטעז. די םון ?אנטראאירען
 קײן ניט מאכט ער, זאגט ױניאן, זער

v דיס?רימינאציעס m\ טון סיטנילידער 
 איבער- אדער גילױבען איז עס װעיכען
i די צײגונג. im o '^ P ,זאגט אבעד 

 און ױניאגס די פארכאיעז װיאען ער,
 •אאיטייעע זײערע םאר אויסגוצען זײ

 םאר־ זײנען אסוניםטעןp די צײע?ען.
 אגצוהאאטען ער, זאגט איגטערעסירט,

 בא־ זיך ?אנען צו כדי סטרײקס ילאנגע
 די םאכען זײ אז מאס?װע אץ ריהמען

 פון יצײדען די אפערי?ע. אין רעװאאוציע
 םאמיליעס זײערע און סטרײ?ערס די

 דאן מ^דערט ער אן. ניט זײ געהט
 די געמאכט האט עס װאס איינררו? דעם

 איז ראטשטײן געםבצער דער אז גײעס
 קאםוניסטײ&ע די מיט םארבונדען געװען
 ער, זאגט באסטאז, אין ברעכער. ױגיאז
 םאר- איז אגענטעז זײערע ארום געהען

 באסטאנער די אז ^אננעז שפדײטען
 ‘ניט ׳טוין האבען דױעסםאכער און קילאו?

 א דאך םיר האבעז אט ױגיאן. טײן
 פאר־ דער אױוי אן ער צײגט — !ױגיאן

 !ױגיאן אוגזער דאו איז אם ~ זאסיוגג
 האאט אפאאדיסטענטען םון מטורם א און
טינוטען. אײניגע םאר אן

 קא:״ די װענען דאן דערצעהאט ער
 אפנעהאל• ̂עויז זײנעז װאס סערענצען,

 מאנופע?״ באסטאנער מיט געװארען טען
 כיאנופע^טױ די װ;ןאכע בײ טעורעיס,

 די אז געיוארעז, געװארענט זײנען רעדס
 באאע־ די אז דעראאזען :יט װעט ױניאן

 -tfp דעם סיט באנוצען זיך זאאען באטים
 אפ?זא* דערװײ^ אוז טופיעיל מוניסטישעז

פער. ישע״ די איז קאנדימאנס ױניאן די םען
 צו ארבײטער די צו אפעצירט עד
 ילא״ גיט און םאראײגיגט פעסט עטעהן

 ?אמוניסטען די םון אפיצרעקעז זיך זען
 זאגט ױגיאן, די באילעבאטים. די םיט
 ארגאגיזאציע די פארפעסטיגען װעט ער,
 ווען צײט די קומען װעט עס װען און
 אגרי• דעם באנײען דארפען װעט מען

 די װעיען באלעבאטים, די םיט םע:ט
 איכדשטאנד זײן א״בײטער באסטאנער

םאחןרוננען. זײערע דורכצוםיהרען
 אוים״ איז רעדע האכמאן׳ס ברודער

 האר־ און ל^ננע טיט געװארען גענומען
אפצאדיםםענטען. ציגע

 פאזען י. ברודער &ון פארשצאג א
 אײנ־ צו אנגענוטען אײג׳שטיםיג װערט
 אדדע־ צו שאעזיננער פרעזידענט ^אדען
ט#ז. באס־ אין מאסמיטינג צװײטען א םירעז

דהרלןװסן צו ניט כאשליםט כאארד דזשאינם ױ
נס״8נידיש8רנ8רי ״פײה שום סיין

 פאר״ זיך האט אוגז, פעלדעט פען װי
 פאד־ אונטעד פירםעם עטיליכע גלוסט

 פיוגי• צו אויסרײדען פאלליטע שײרענע
 ״ריארגאניזײיטאנס״ םײ? מיט םזל רען
 אר״ ארוגטער״שיקען סמך דעם אויף און

 די צװישען ׳טעפער. די םון בײטער
 זײ װעט עס אז דענקען װעלכע םידמעס
 געםינען ױגיאן די אפצוגארען געליננען

 װיכטינע און אילטע אזעילכע אויך זיך
 און מאדיס ג. א. װי מאנופעקטיטורערס1

 א. פון יטאפ דער בראדערס. ?ילייגער
 עלטסטע די פון אײנער איז כאדיס ג.

 אר־ עס און יארק גױ אין שעפער דרעס
 כייסטענס ארבײטער, 40 דארט בײטען
̂כע פרויען,  דעם אין עוין הארעװעז װעי
 20 העכער םון משך א שאפ זעילבען
 די טאקע איז װארשײגיליך, דאס, יאחר.
 נײעם א וױל באל דעד פאדװאס יסיבה,
ארבײטעו. סעט

מייהערס וועס פשילדרען
ספױיס נענעראל צוס זיו נױיפען

)tit• 1 •דן («לום

 װײס־»רעזײ ,91 ל*?*ל םון נעדדעער
̂עם זועאשער נריגבעת, הערי דענס  ו

 אין אווענט, שבת *טאםםיגדעז
עוו. סע?אנד 76 רעסםאראנט, רומעגיעז

 דריײ דאם מוין איז נרינמגמ ברוחנר
 צא?אצ סים׳ן פארבונדען יאחר צזונטע

 האט צזרי? צײט קורצע א מיט .91
 צו באעאאסען נרינבערג <וײס״פחנזידעגם

 אין ו*טט מעגעדזשער זײן םון רעזינגירעז
 האט מעםבערמי• די;אנצע ױניאן. דער

 און חגזיגנאציע זײן צודי?געװיזען אבער
 *Dp? םון אײנםאוס איז חילזי דעד םים

 נעאונגען איז זיגםאן בתדער •רעזידענט
 רי אין זאל, ער אז באוחנגעז, צו איהם

 צודי?ציהען ױגיאז דער סון איגטערעסען
 צײט ?ורצער א מיט חנזיעאציע. יײן

 גײע םארגע?וםעז װידער זײגעז צוריק
̂אאנט דער און יא?אל, אין אלעק  גרינ־ ב̂ו

 װײ ם̂א דרײצעהנםעז צום איו נעת
 םעגעדדמר *לס געווארעז עתוײ^ם דאד

 צו חאס דיםעםבאחאיא &**ל.
אראגיי וױחם ואצאמגחייט חאימר

ײכ־ און באג?עט מצוה בר א זשירט  ̂ג
 עה־ דעם אויסצונוצען באעלאסען צײטיג

 פאר מעגעדזשער זייער םון רעךאװענט
 איהר און ױניאז דער םון איגטערעסען די

 דיזער בײ ערכדנטערע/ צו מעםבעחשיפ,
̂עגענהײם  ארנאני• מון ערעםענוננ די נע

זאציאנס־יןאטפײן.
 םארדיגטער דער אז זיכער, זײנען םיר

 זײן װעט גריגבעדג ברודעד םאר באנ?עט
ערפאלג. ̂טעהנער א

 באטײציגען זיך וועילען בא:?עם אין
 אינטעמעשאגעא דער מוז אא?אאעז אצע
 םון מיטגילידער די און יארק נױ אין
באארד. ע?זע?וטױו דזשענעראיל דער

 צײט ילעצטער דער םון םשך אין
 םון ארױס באאעבאמים פיאע זײנעז
 זײנען זײט אנתנרער דער םון און טרײד,
 בײ שעיער. נײע צו:ע?וםעז װידעד

 נא־ זיר האבעז אוםשטענדען אזעלכע
 גאך ם^ע אנזאםילען געסאכם םיראיך
 שעפער ס?עב דיזע און שעיער, ײניאן

 אמאניזי- צו אנסשצאטען ױניאז די איז
in חנם דירו jjt u w p םםר̂ײ גענעראיצ

שאי, זײן איצט מופט דאדיס מר.
 דא־ דער בײ אז געגלויבט, האט ער און

 גע• אױך אים ותט געלעגענהײט זיגער
 ארביײ סעט זײן אויסצוטױשעז ̂יננען
 ענטשײדען אכער האט ױגאן די טער.

 דעױ•’ צו ניט אוםן ״|p אויף באשלאסען
 ארויםװארםען זאל פירםע די אז ילויבען,

ארבײטער. אילטע די
 םארי אויך איז םאיל עניליכער אן

 הערנער פירםע קלאוה דעד בײ געקומען
 באשעםטיגט זײנעז עס װאו בראדערם,

 אויסרײד, דעם אונטער אדבײטער. 30
̂ע:ערען ווייל ער אז  ביזנעס, זײנע םארק

 געװיסע א אראפשי?ען געװא<ט ער האט
 אים, האט ױניאן די ארבײטער. צאיל

 גיט איז דאס אז אגגעצײגט, גלײך אבער,
 זעלבע די װײל בלאף, םוילער א װי מעהר

 און האגטרא?טארם, באשעםטיגט םירםע
 אז דערלױבט, ניט אופן ?ײן אויוי האט

 םון טײל א אראפשיקען זאל םירפױ-ג די
ארבײט. דער םון ארבייטער די

 סמווסםאכער וואוםםעד
 פרעזידקנם כאגױסען

שלעזינגמר
 װאוםםעד די םון נאטען דעם אין
 לאסאל ױגיאן, מאכער דרעס און *הלאו?

 גארםעגט לײדיס אינטערנעשאנאל ,75
 א אױוי םיר האבעז ױניאז, װאירהערס

 נאװםמנר, טען26 דעם פיטיננ ספעשעא
 אױםדרײ רעזאלוציע א אננענופען ,1928

 צױ און צוםרידעגהייט אונזער ?ענדיג
 «חד נײעם און אלטען אוגזער צו טרוי

שלעזיגגער, ברודער זידענט,
 נײע זייגע םיט איהם באגריפען סיר

 אין אז םארזיכערען טיר און םיליכטען,
 נארמאלער און נעזונטער א םאר לאםןי
 האבען ער װעט ױניאן מאכעי סל^ס
 שטיצע די וױ גוט אזוי שטיצע, אונזעד

 וױלען װעלכע כרידער, ױניאן אלע פון
 שטארתע און גרויסע א וױדער זעהן

ױגיאן. םאכער דרעס און ?יאו?
 ערמאלג גרויס איחם װיגשעז םיר

אוגנמרנעםוגגאן• נײע זײנע אין
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יונימ װארהערס נ)ורםענפ לידיס אינםערנעמנאל ומר פוז *מאן *םיציערסר
P R IC E  3 CENTSVol. X. No. 36. Jersey City, N. J., Friday, December 14, 1928 1928 , דעצעםבער םער14 פרייט^נ,

ra טױזענדער  m דרעםנאסד m פאנהעםעז 
s צו n פארז נאגײםטערט n r «  f f iT T B
*r ױ S W O T  v r o i a .  p t

 ע ל א צו באאדד, עתזעקוטיװ דזשענעראל םון נאמען אץ ױניאן, רער םון טירען די ברײט אױס עםענט שלעױנגער פרעזידענט
בי« ט)געפאל הויז אפע־א מאנהעטען — או־ױםגעשיקט. באלעבאטים קלאוק די צו פאדערונגען — טעמבערם. געװעזענע

 דער נאך קאנװענשאן, א און םעברואר אץ זײן װעלען עלעקשאנס לאקאלע - צוריק. נעהען טױזענדער און גאלעױס די
 דובינסקי נינפא, - םריה. דער אץ באארדס ערןזעקוטיװ אלע פץ אינדארםירט פראנראם - אנרימענטס די םון באנײאונג

מאםען. די צו רעדען נאגלער און
?לאו?־ טויזעגט םינוי םון מאסע א

*n ,מיטװאך האבען װאס דרעם־מאכער 
 ,1928 דעצעמבער טען12 דעם נאכמיטאג,
 אפע־ מאנהעםען גרויםע דאם איבערפילט

 און סטריט טער34 דער אױוי הויז רא
 צו צוגענאגעלט זוי האבען, עװענױ, טער8
 זיך נײגעריג?ײט גרויס מיט פלעצער, די

 •רעזידענט םון רעדעס די צו צוגעהערט
 און נינםא פרעזידענטען װיגס שלעזינגער,

אי־ מענעדזשער גענעראל און דוביגסהי

 דער געװען איז זועלכער נאגלער, זידאר
מיטיגג. דעם םרן טשערמאז

 דער מיט האט מאסע געשפאנטע די
 אויםגענוטעז אויםםערלזאמקײט גרעסטער

 און רעדעס געהאלטענע די פון זאץ יעדען
 טאן צו געהאט האט װאס פונ?ט, יעדעז
 און ױניאז דער םון אײניגלײט דער מיט

 אפלא״ באגײסטערט און שטאר? האבען
 דער בעםאר לאנג נאך רעדנער. די דירט

3 אזײגער אנגעםאנגען, זיך האט מיטינג

m פאלקס בײם קלאוקמאכער הונדערט 
שלעדנגער פרעױדענם פאר כאנקעט

 מוזען הונדערטער געפאקט, פול גאלערי דער מיט האל פאלאם פארקװױ דער
 הונדערםער פרן און לאקאלס אלע פון פארמרעםער — צוריקערען. זיך

 גאגצער דער םון םארשטעהער — באנקעט. בײם געװען זײנען שעפער
 גרױםע איהר און ױניאן דער העלפען צו בארייים באװעגונג ארבײטער
 װײגבערג, י. װלאדעק, כ. ,,דובעםקי װאל, םעטױ הילקוױט, — אויפגאבע.

 אײנטערעסאנטע האלטען באראף ברודער און פײנםטאן זאריצקי, פעגקין,
 צוריקצו־ ענטשלאסען זײנען קלאוקמאכער די — רעדעס. באגײםטערםע

םאכט. אלטער איר צו ױניאץ די ברענגען

 געצױנען שױן זיר האבען נאכםיטאג,
 האל. מיטינג צום ארבײטער מיט לײגס
 4.30 זײנעז טעאטער םון טירעז די ווען

 גע- גרױסע די איז געװאח, אויפגעעםענט
 אי- <״טנעל גאלעריעס םילע די כױט ביידע

 האבעז טויזענטער און געװארען בערפילט
 ״1צ זיך און דרויסעז אין בלײבען נעפוזט

אוזײם. רי??ערען
טא• דרעס און הלאו? טויזענטער דיזע

 אוים׳ן מיטיננ צום גע?וםען זײנען כער
 װעיכע באארד, דזשאינט דער םון רוף

 עטליכע מיט גערוםען כױטיננ דעם האט
 האט װעלכער ליםלעט, א דורך צורי? טעג
 פרעזידענט אז אננעזאגט, םאסע דער

 גע• דער םוץ נאמען אין װעט, שלעזיגנער
 פארעםענט־ באארד, עקזעקוטיזו :עראל
 און ױניאן דער םון פראגראם דעם ליכען

 דער םון םאדערונגען די ארױסשטעלען
 אײדער נאך באלעבאטים די צו ױניאז

 אויס. נעהט אגרימענט הײנטיגער דער
 פרא- אינדוסטריעלען דעם כדט צוזאדען

 עהזעקוטױו גענעראל די אױך װעט פראם
װי פלאן דעם פארעםענטליכען באארד

 אין ארבײטער אלע םאראײניגעז צו אזױ
ױניאן. אײז אונטער טרײד

 געװארען ערעםענט איז סיטינג דער
 טשערמאז םון אװענט אין 5.15 אזײגער

 ברודעד םון באארד, דזשאינט דעי םון
 ווער־ קורצע אין האט װעלכער סטאלער,

 און םיטיגג םון צװע? דעם ערללערט טער
 מיטיגג, םון טשערמאן דעם םארגעשטעיט

נאגלער. איזידאד ברודער
 צוזאמענגעלױ הײגט זיך זײגען ״מיר

 — אננעםאגגעז, נאגלעל14האב — מען,
 םאד מיסיע היסםארישע א ערםילען צו

 דחוס און ?לאו? די םאר און ױגיאז אוגזער
 צו געקומען נישט זײנעז מיר מאכער.
 דערםאר בא?ומען צו און םראזען װארםען

 םאר• צו דא זײנען מיר אילאדיםמעגטען.
 זײגען עס װעלכע פון םראגען, האנדלען

 ױניאן דער םון עקזיסטענץ די אפהענגיג
 ארבײטער טױזענטער םון לעבעז דאס און
 דעם אױף איגדוסטריע. אונזער אין

 דעם לעגעז מיר װעלען מיטינג הײנטיגען
םאראײניג״ באנײםער א םאר םונדאמענט

)2 ויי• »ו««י ו«לוס

:v\vv\ באנ?עט, א צו מיר זײנען
 דעמאנ״ א מיר האבען ראפען8ג^ און

 .דרעםםאכער און ?לאו? םון סטראציע
 שטאר־ א םון װידעראויםבוי דעם פאר
 אײנ־ דיזער ױניאן. רןיאו?טא:«ר לער
 מיר װען בא^מען ;יײך זיך האט דרוק

 אגשטאט האל. צום צונעשומען זײנעז
 געװעהנליך וױ נעלאסענ?ײט, בכבוד׳יגע

 אננעטראםען מיר האבען באנשעטען, בײ
 בײ געװעהניץ־ זעהט מען װאס בילד, א

 אראנזש־ די םיטינגען, פאלקס גרױסע
 הילפ־ געשטאגען איז שאמיטע סענטס

 גע־ נישט זיר און איבערראשט און לאז
 הרג־ די םיט געבעז עצה ?ײן קא:ט

 װאס דרעססםאכער, און wtfp דעיטעד
 זײער באגריסען צו גע?וםעז' זײנען

םימבאל דעם אלס פרעזידענט אלט־נײעם

ס פארצייבניש איגהאלט
I 1נוםע ,נערעבטיגקײט״, I ם-----36

 מיטינג. חויז אוערא םאגחעםען .2 זײט
 אסאםי־ קלאוק די *ו פאחןרונגען .3 זײט

. ױגיאן. ®אקערס — ^ײ׳יאכס.
 אײלאגד לאגג ,20 לאקאל נײעס: .4 זײט

.62 לאק. םאנפרעאל, פאראגפא, לאקאוס,
 ײלידעלפיער נײעס; ׳■יקאגא״ער .5

גײעס.
• עדיפאריעלם.

 לאגג ח.—יאחר פיר לעצפע n אין ״ _ .
 חעלין. ס. — *ײמ־גאפימו ױניאז .8 זײט
 יראנ״ סיז באנקעפ; 91 לאקאל .9 ?ײט

 ס. — אװענ® גליקלינער א ;ציסקא
קאבאיןאװ.

ח. — וײעס נאמיד .^ידיאינ•10 זײם

זײם

 פון װידעראויםבױ דעם םאר שאמןי אין
 םעסטוננ. דרעסמאכער און ?לאוש דער
 געלונגען עס איז סאטערניש מיט סוים
 בארױ צו שאמיטע אראנדזשמענטס דער

 םא:־ לײט, ױגיאן אנטוישטע די איגען
 בא־ געסאנט נישט מער האט מען װעלכע
 צו־ זײ האט מען און ילאץ שײז ̂ןומען

 זיג״בא:־ גרױםען דעם אויוי אז געזאנט,
 אלעמען םאר באשטיכיט שיין װעט שעט
אױסםעהלען. נישט פלאץ ?ײן

 אלעם, פאר םריהער איז, באנ?עט דער
 פון באנשעט רענ?־אוךםײל א געװען
pwp הערליכע א און דרעסמאכער, און 

 פרע״ םאר דעמאגסטראציע אויפריכםיגע
 א׳גײעזענדע די םאר שלעזיגנער. זידענם

 אוגטעד״ צו שװער נעותן איז האל אין
 באנשעט ױניאן א דאם איז צי שײדען,

 עט און באנקעט. שלעזיגנער. א ארער
 בא־ אויך און װאונדער ?ײן גאר איז

 שלעזיג־ נישט. צוםאל שיין גאר שטיםט
 מיט םארבוגדעז אזוי איז לעבען גער׳ס

 און ױגיאן דרעספאכער און ?לאוק חןר
 דרעס״ און שלאו? די םון האפענונגען די

 װעט שלזןזיננער ■רעזידעגט אז םאכער,
 איז ױגיאן, אלטע די צורישברענגען זײ
 אז אײננעםיאנצט, שטארס אזוי זײ אין
 אײנס אפצוזונדערען אוםמעגליך איז עם
 איז שלעזיגנער ווען צוױיטע. דאס םון

 איז באנ?עט םון האל אין ארײמע^םען
 ענטױ אזא מיט געװארעז באגריסט ער

 לאזט עס װאס װארימשײט, און זיאזם
 באשדײבען. גארגישט ווערטער םיט זיך

 די פון אויםגעחויבען זיך האבען אלע
 אנטוױקעלט זיך חאט עם איז •לעצער

 און באגײםטערונג פון בילד חערליך א
 באנלײט געוחנן איז וחנלכעם ענםוזיאזם,

 אט םון אז פארלאננ, חײליגען א םיט
 בױען אנפאננען זיך זאל ענםוזיאזם דעם

 ברי־ אלצ פון חילוי חנר םיט ױניאן די
 1סי וא< כחות טאראײויטמ כױם נדליךf אז און םרײד, אין דעד

in n e r « מ די ײי סן י

!יארק נױ פװ קלאוקמאכער ױ צו
.1928 דעצעםבער, טען12 דעם

 זיך עכדיגט תשאבערם און םאנוםעקטשורערם די םיט אגריםענט אוגזער
 האט ב»ארד עקזעקוטיװ אל1דזשענע אונזער און ,1929 דזשון, שטען1ע דעם

 אםאסיאיי־ דזשאבערם׳ און םאנוסעקטשורערם׳ י1 צו ארויםגעשיקט הײנם
אגריטענט. נייעם דעם םאר פאדערוננען פון ליםטע א שאנם

 און םקײלם, מיניטום די אויף װאך « $5 פון העכעתנג א םאדערען 1םי
 אין אז אױפפאםען שםרענג זאל וועלכע .םאשינערי״ א פון עטאבלירוננ די

 װאך־ארבײט דער װערען אפנעהים זאל אינדדםטריע 1אונזע אץ שעפער אלע
 געזעצליכע די צאהלונגען, אװערטײם די זשעם,1װײ י1 ען,1שטונ י1 םיםטעם,

קאנדישאנם. ױניאן אנדערע אלע און ױם־טובים
̂םעם די װאם רעכט רעארגאדזײשאן די 1א פאדערען, 1םי  האבען ב

 װערען זאל ײק,1םט חשעןעראל םאר־צװײ־יאהריגען דעם נאך באקומען
 ניט עם ז»לען באםעם זײ m איבערגעאנדערשט, אזױ און עניצט1באג אזוי

 צו און אתנםערצורײםען ,1ארבײטע די איכער כײטש א אלם באנוצען קענען
זײגען. זײ װי קלענער נאך שעפער ע1זײע טאכען

 טאן זאלען דזשאבערם י1 און םאכוםעקטשורערם די אז םאדערען םיר
 « האבען װעלען װעלכע שעפער, אױטםײד אזעלכע םיט בלויז ביזנעס

 און םטענדערדם ױגיאן אלע נאך קוםען זײ אז ױניאן, דער פץ םערטיפיקײם
______ קאנױשאנם.

 װידער זאל פאנד עגס1אינשו 1ארבײטםלאזע חןר אז פאדערען םיר
 בײשטײע־ איהם צו דארפען זאלען באםעם די בלױז, אז און װערען עטאבלירט

 ער1 םון פאתואלטוננ ער1 אונטער “א1בױ .לײבאר א 1םא לײנען םיר רען.
 װעלכען אין 1צושטאנ דעם פארכעםערען צו פאדערונגען ע1אנדע און ױניאן

םאםענט. דיזען אין זיך געםינען ארבײםעד אונזערע
iy ? ערונגען1פא יזע1 נאכקוטען באםעם י1 װעלען i אין ליגט 1ענטפע 

חענט. אײערע
 זײט ק,1יא נױ םון 1קלאוקמאבע ,1איה װען צײם א געװען איז עם
 ינגונגען.1בא אלע נאכצדגעבען כאםעם אייערע צװינגען צו איםשטאנד געווען
 אנשטענדיגען אן מאכען צו אײר 1פא יג1נױםװענ געווען זייגען וועלכע
 פון פיל לארען1פא 1איה האם יאהר אײניגע לעצםע די חרך אבער ;לעבען
קאנ• צו אנשטאט .1שםאנ1פא גוטען און קאםפם־גײםם אםאלינען אײער

c אויף ןחות און אנקען1גע אייערע אלע צענםרירען jn טענליכען שוועחןן 
 די אין איהר האם ־כאדינגוגנען,1ארגײם ע1אײע פארבעםערען צו קאםוז

 רײםערייען. און טעאריען אויף צײט אייער פארבראבם יאתר אײניגע לעצסע
און קראגק ױגיאן אמזער איבערגעלאזען האם 1928 פון םםרייק חןר

שגע צושטאנד שװאנען און קראנקען דעם חאבען באםעם ךי און שוואן
. .......crrqr»jn«איינ אױסנעטאפ.
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 מ^נהעטען»פערא איז ררעסמאכער אוז קלאוק טױזענטער
מניא לע8 פאואייניגמ צן מאניפעסט פארז באגײסטערט
נאניזאציע אר מעכםיגער g אין יארק נין אין קרעפטען

)1 «**• •ון ו׳ילום
 און הראוח דער אין ארנאניזאציע טער

 געקוםען זײנען פיר אינדוסםדיע. דרעס
 שטאר־ צו כחות, אונזערע פאראײגיגען צו

 pc ענטוזיאזם דעם און גלױבען דעם <ןען
 נייעם א אנהױבעז װילען און פאסען די

 קערסער־ פאראײגיגטע א אאס לעבעז
 װיײ װאס סרױען, און פענער פון שאפט

 זײערע פארטײדינען צו .אזױ וױ סען
עחאנאפישע פענשליבע  םיר רעכטע. או̂ן

 םארנאנ־ די פארגעסען צו געקוםען זײנען
 צױ דער פאר ארבײטען און נעגהײט
קונסט״.
 אײנאײטוננס־רעדע קורצער זיין נאך

 דעם װארט דאס גענעבען :אגלער האט
 סאלװאטארע וױיס־פרעזידענט ערשםען
 איטא• אין גערעדט האט וועלבער נינםא,
 אפיל װארימען א געפאכט און ליעניש

 געשלאסען און ױניאן־אײגיגלײט, פאר
 אויםפאדערענדיג ענגליש, אין רעדע זייז
 אאץ אז םארגעסעז צו כױטיגג ;אנצען דעם
 אז געדענקען, צו און או:^ צוטײיט װאס
 דעם פון אפהענגיג זייגעז ארבײטער אלע

 זיך םאר לעבען א פאבען זײ װאו טרײד,
 זא־ זײ אז ;פאפיליעס זײערע פאר און
 האם װעלכע ױניאן, די פארטײדמען לען

 ארבײטער די םאדטײדיגט יאהרעךאאנג
אונטערדריקוננ. און עקספאואטאציע געגען

 אױםױכטיגען אן וױלען ״מיר
 אונזערע צוױשען םױדען

ברידער!״
 םאמע־ איז רעדנער צזוײטער אאס
 דובינ־ װײס־סרעזידענט געװארען שטעלט

 גע־ אפלאדירט װארים איז וועלכער סקי,
 םון איינער איז ״דאס מיטימ. pc װארען

 נעשיכ״ חצר אין סיטיננען וױכםיגסטע די
 די םון משך אין ױניאן אונזער םון סע

 דובינ־ האם — יאהרען, כעעםלי יעצםע
poאונטער־ םיטינג דיזער — געזאנם. י 

 םײ יענע םון פאאשטענדיג זיך שיידעט
 אס־ איצט ביץ םלעגען מיר װעאכע טיננען,

 זיך םיר לןוםען יאהרען זײט האאםען.
 נישט צוזאםען םאל ערשטען צום חײ:ט

 אונז, צוםײלט עס װאס דערצעהלעז צו
 זײנען םיר װאס םאר ערקלערען צו ניעט
 םרײ זאגען צו נאר אײנ׳טטיכײג, נישט

 םוז מיד יטוין זײנעז סיר אז אפען, אח
ײי־ מיר אוז עrטע;דגיcמיספאר• אלע די

 די צװישעז הארמאניע ברידערליכע לען *
 צוױשען און מאכער סלאוה און הלאוס
 אז װילעו םיר פאכער. דרעס אח דרעט

 ברידער צװײצען םרידען אויפריכטינעז
«םרײד איז ׳טװעסםער אח

 זיך מיר געםיגעז װײסט, איהר ״װי
 יע־ אין •אםירונגעז ערנסטע זעהר םאר
 איז גאר ארגאניזאציע. אונזער פון כען

 אונ־ באגעגענעז דארסען םיר װעלעז ניכען
̂. בײם באלעבאטים זערע  האנפערענץ־םי

 גיכען אץ גאר װעט אגרימענט אוגזער
 קע־ ני?ןט װעלען מיר אויב און אױסגעהן,

 מיר אז ים,6באלעבא די איבערצײגען נען
 פאראײניגטע, א זיך היגטער האבעז

 אונזערע װעלען ױניאךםאסע, שטארסע
 ווע• איגנארירם גאנצען איז .םאדערומען

 אין האט װעלכע ױניאז, אוגזער רען.
 געליטען, און געבלוטיגט דור א םון מיעך

 פארניכםעם געםאהר דער אין זיך געפיגם
 םים עטעהן נים םארעז םיר זוערען. צו

 זי װי צױןוקען זיך און הענט פארלענטע
 װעלען טױט איהר דורך װײל עםארבט,

 םון האפנונגען אלע אי^טארבען אױך
 צד בעסערער א אוין• ארבײםער אונזערע
 םארניכםעט דערםים װעס עס <פונפם.
 חערא־ ל^נגער א םון פרוכט יעדע וועחנז
 םאר״ אונזערע םצד טעםיגסײט אישזנר

̂טך אין קעםפער  ־— יאהרעז לאנגע פח כ
 װאס ׳דאם איעס םארלירעז וועלען םיר
 נםמ םסירות גרויםע דורך חאבען כדר
ערווארבען. געהאט סרבנות מײערע און

 אזא םיז װירקליכקײט דער אין און#
 אזעל־ םון צײט א אין קריזים, *רעסליכען

 יערזענליכע אלע םוזען נויםען גחיסע מ
 פערזענ־ אלע ;םאחפוױנדעז חלוקײדזנות

 סוזען אנטייאטיעס און סימפאטיעס ליכע
 א םאכען און עקדםטיחנן צו אויםחזנרען

און פריחח אינעםײגעם פאר \חנג פרייען

 אונזער אין טיטגלידער די םח#איגטעחצס
 ענדליך םוז ױניאן אונזער אינדוסטריע.

 און מאב חנבײטיגג א זיח צו אױפהערען
 פארטײדיגונגס־אינסםרױ א צוריס װערען
 יעס, טרײה אין ארבײטער די פון םענט

 אהן דאס און םאראײניגען, ;יך מוזעז םיר
 פא־ pc חילוק א אהן pn אויסנאחם אז

 װילען טיר אויב אדעױאוגגען, ליטי״גיע
 סיר װעלכעז אין שטורם דעם בײקוםעז
זיך״. געפיגעז

 פארעגדיגט (•אט דובינסקי ברודער
 םון בוש? םיט׳ן רעדע איינדרוקספולע זײן

 צװײ די איבער אורטײל הםיך׳ס שלםה
 אנ־ זיך האט זײ םון יעדע װאם מאםעס,
 פין מאמע ריכטיגער דער םאר געגעבעז

:אויסגעיטריען דאן האט ער ?עד־.
 װעט ױניאן, אונזער חינד/ '״אונזער

 !סינד אונזער איז עס !שטארבען גיט
 םיר אויסגעװאקסען. דערםיט זײנעז םיר

 םיר pא גע<יטען, בלוטינ דערםאר האבען
 אויב דערהאיםעז. יעבען בײם עס וױלען

dv װאס מענ^עז, אזעלכע םאראן זײנען 
 אוג־ איהר צו צוקוקען לײכט זיך קענען

 איהר צו םרעמד זײ זײנעז דאז טערגאננ,
זײן. נישט רעטער איהרע קענען זײ און

 יאםיר מאכערי דרעס און ̂חלאוה
 גע־ איז עס \ואס דעם װעגען םארגעסעז

 האבמז^נזער זינעז איז יאםיר אוז װעז
 אונ־ אן אהז אלע קוםט ארגאניזאציע.

 געטײנזאםע מיט לאמיר און טער״צײד
 מעכ* גרויסע, א אױםבױען װידער כחות
 מאכער דרעס און קלאוק יטטארקע טיגע,

אן!״ ױני

 ערקלעהרם שלעזינגער פרעז.
 דעם אח פאדערונגען די

םלאן ױניאן
 אזיײ 6 אוםגעפעהר געוחגז איז עס

 םארגע־ האט נאגלער ט׳טערםאן װען גער
 דעם — ?ולעזימער פרעזידענט ׳שטעלט
 סרע־ אינםערנעשאנאל. דער פון םיהרער
 רעדנער״ די באטרעט ׳ןזלעזינגער זידענט

 pם ענטוזיאזם םיט באגריסם םריבונע
 װעלכער עולם, טויזענבדקעפיגער \עם
 פלעצער די פון אויםגעשטעלט זיך האט

אפלאדירט. pk געט^ירט pא
 צױ גלײך איז ^לעזינגער פרעזידענט

 באװאוס־ זײן םיט זאך דער צו גענאננעז
 אײנ־ דער זאכייכהײט. pא ערנםט םען

 איצט אז געװען, איז רעדע זײן pc דרוק
 קאנא־ די רעדעז צו אויםגעהערט ד»אבען

 די רעדעז צו אן פאגגען עס און ־— נען
דיסלאםאםען.

 א געגעבען רעדע זײז איז האט ער
 אינדוס־ דער פון ערקלערונג גרינדליכע
 און דרעס דעם אין סיטואציע טריעלער

 אפען האט ער ׳עאפס. און םרײד קלאוק
 ^לעכםע און חורבן דעם ווענען גערעדט

 איין איצט הער^ט עס װאס סאנדי׳טאנס
 די םיט פארגלײך אין אינדוםטריע דער

 געהער^ט האבען עם *וא׳ס קאנדיציאנען,
 ער און צוריס, יאהרעז עטליכע םיט בלויז
 דענקען װאס :םראגע די נעשטעלם האט

V טהאז צו דערצו זײ
 גא־ די װען צורי^ יאהר דריי ״םיט
 די אונטערזוכט האט סאםײעאן װערנארס

 קלאוקםא־ די םון סיטואציע עקאנאםישע
אויסנעםױ זײ האבען די איז כער
 םאר־ שעיער די אין ארבײטער די אז נען,

 איכער װאך א דאלאר 6 סיזאן אין דינען
 קײ־ םאר איז עם םקײל. מיניםום דעם
 טאג צו הײנט אז ני^ט, סוד קײז נעם
 װאס ארבײטער, קײן םאראן ניט איז

 און ססײל, םיגיםום איבער׳ן פארדינט
 װאס אדבײםער סך א דא זײנען דאנזןנען

 האבען םיר סיןײל. אוגטער׳ן ארבײםעז
 דער אין ^עפער הלײנע געהאט םאל אלע

 אלע איז ,צאה. זײער אבער אינדוםטריע,
 האבען םיר איז געװארעז באגרניצט סאל

 איבער האנטראל א געהאט וחגגיגסטענס
 אינ• סלאוס די איז טאג צו הײגט זײ.

 שעיער םװעט םיט םארפלײצם דוסםריע
 זיעען שעפער דיזע סארט. מרגםטען םח
 װען און םרײד אין מעיער םערהײט די

 געהן איהר םוזט דזעאב א זוכם איחר
אײך זײט איצט און ארבײטעז, זײ צו GERECHTIGKEIT
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 הער־ עס באדינגוגגען א םאר װאש טשער
 דעמא־ איז אינדוסטריע די דארט. עען

 זײנען פארדיגסטען אײערע ראליזירט,
 אוגע־ איז ױניאן• אײער פארהלענערט,

 גע־ איז איז צוקונםט אײער און שוואכט
 קאטאסט־ אײער קענט איהר און פאהר,

 דערםיט, איהיטען בלויז לאגע ראפאלע
 הײ־ צו אנװעגדען אלעס װעט איהר אויב
 צױ&טאנד. ביטערען אוז קראנקעז דעם לען

? פאסירט דאס אלעס האט םארװאס
 אײערע :אײנםאך איז ענםפער דער

 אײערע זיך, צװי^ען סכסוכים שטענדיגע
 אומאיײ אײער יןריגערײעז, און םחלוסות
̂יטע די איז ניגהײט  דעם פון אורזאכע ער

 קענט אזוי װי צושטאנד. אוםגליקליכען
 באלע־ די pc רעספעקט ערװארטען איהר

 רעס־ קײן האט א<ײן איהר אויב באטים,
 איהר װילט אזוי וױ ? זיך צװישעז פעקט

 װען ̂ןעפער, די איבער לאנטראל האבעז
 םארװא^- נישט אלײן אײך לענט איהר
 פאר־ אײניג גײפט vwp איהר װען טען,

 אין ליגעז װאס םראנען װעגעז האנדלען
איגטערעםען. אײגענע אײער

 איהר אז װײסען, באלעבאטים אײערע
 זעלבסטםאר־ איז עס און צעטײלט, זײט

 דאזיגע די אױס גוצען זײ אז שטענדליך,
 אורזאכעז די זײנען דאס געלעגענהײט.

 צוריק סוםעז •עעפער טװעט די םארװיאס
 םאר־ טרײד, דרעס pא קילאוק דעם איז

 ני^ט. ווערעז ארבײטס־^טונרען די װאס
 וױידזע־ דער םארװאם און קאנטראלירט,

 אין גארנישט טאנ צו הײ״נט מײנט סקייל
אינדוסטריע. אונזער

 האט דיסהארמאניע pK אומאײניגקײט
 זאר־ איצטיגע די צו געפירם הויפטזעכליך

 האר־ און םרידען איז דעריבער אח גען
 װעיג אוים׳ז באדיגנונג ערשטזג די מאניע

̂ס. דיזע םון ארױסצוהריכען  מיר טראבעי
 אויסענזײםיגע אננעהמען נישט קאנען
 סי• קראנקע אונזער הײלעז צו םאר הילוי

 און לראפט אונזער אין ליגט עם טואציע.
 דעם פון ארויסצוקריכען םענליכקײט

 נעםינען מיר זועלכעז אין בעט, לראנקעז
 הײם. ?וטארקע א געוױנעז צוריה pn זיר
 עס װארטען. ינײננער ני׳עט טארען םיר
װערעז. געהאנדעלט ̂ונ̂ע און עוין םוז

 פון באארד עקזעקוטיװ נענעראל ״די
 ארײנגע־ זיך האט אינטערנעשאנע? דער

 לא־ םרויעריגער דאזיגער דער אין טראכט
 די אויך זיך געפינט עס װעלכער אין גע,

 ארגאניזאציע פאכער דרעס און קלאוה
 און יארק, נױ אין טאכיענט איצטיגען איז
 אז באשלוס, צום געקומען זײנען מיר
 אוטבא־ זײנעז אקציאן pא שריט דיגע5באי

נויטיג. דיננט
 םינף האבען מיר דאס ׳אמת איז עס
 געהט אנרימענט דער ביז צײט, חרשים
 פאר־ זײן צײט איז אבער מוזען סיר אויס,

 אײנגע־ מיר האבעז דעריבער בארײטעם.
 אסא־ מאנוםעקטישורערם קלאול די <אדעז

 דער װענען ?אנםערענץ א צו סיאײשאן
 דער־ האבעז און אגריםענט, םון באנײאונג

 װעלכע פאדערונגען, אויסגעארבײט צו
 אין נויםינ pא װיכטיג םאר האלטען םיר

םעמבערם. אונזערע םון אינטערעס

 דאן בלױז װעלען ״באלעבאטים
 םא־ אונזערע טיט רעכענען זיד

 זײן װעלען מיר װען דערונגען,
אײנען״

 זײן איםשטאנד אבער מיר וועלעז צי
 רעכע- צו זיר באלעבאטים די צוױנגען צו

 בכח איז םאדערוננעז, אונזערע מיט נען
 אין איז עס װאם דאס גוםצוםאכעז זיין
 אינדוסט־ אונזער איז יאהרעז לעצטע די

 םיר װעלען נעװארען? חרוב אזוי ריע
 צי פראנראם, אונזער דורכפיהרען קענען
םחןגם — V דורכפאל א זײן םיר וועלען

 טיםער איז שלעזינגער ירעזידענט װײטער
ערנסט.
סיטוא״ דער םון זײט דאזיגע די אט

 באארד, עקזעקוטיװ גענעראל די חאט ציע
 אלע םון םיחרערשאפט דער מיט צוזאםען
 דזשאינט דער pc און ילאסאלס אנחןרע
 באםראכם םארזיכםיג יארק נױ אין באארד

 םיר און װאכען, לעצטע די pc םשך אין
 װערט װאס באשלוס, צום געקוםען זײנען

 םאנײ סיעציעלען א אין אויםגעדריקם
 םארלעזען גלײך געח איך זועלכען םעסט,

אײר׳/ םאר
 אין דאן האט שלעזיגגער ירעזידענט

 כמר דעם םארגעלעזען אידיש און ענגליש
 געיואחןן צמעגרײט איז װעלכער ניםעסט,

 באארד, עקזעקוטיװ גענעראל דער םון
 אויןי געפינען װעם לעזער דער װעלכען

 היעטינער דער םון «ײדזש ערשטער חןר
״גערעכטיגקײט״

 גע־ אויםגענומען איז םאגיםעסט דער
 באגייסטערונג גרעסםער דער מיט װארפז

 אגוועזעגדע אילע ענטוזיאזם. ^אנגען און
 אקצעפטירט אײנשטיםיג איהם האבען
•לעצער. די םון זיך אויםהויבען דורך

 אײנשטײ אינדארםירט מיטינג
םלאן שלעזינגעדם פרעז. טיג

אווענט, איז אזײגער 7 געװען איז עס
 געעג־ האט שלעזינגער פרעזידענם װען

 םאני• חיסטארישעז דעם לעזען צו דיגט
םעסט.

געטעל־ דאן האט נאגיער טשערםאז
 א םיאר םון באקומען האט ער אז דעט,

 דורכגעלעזען איהר האט ער רעזאלוציע.
 גע״ אננענומען איינשטיכײג איז זי און

װארען.
:לויטעט דעזאלוציע די

 קלאוק םארזאסעלטע טויזענטער ״רי
 אםערא םאנהעםען אין מאכער דרעס און

 נױ עווענױ, טעp 8א סטריט טע34 הויז,
 דע־ טען12 דעם םיטװאך סיםי, יארל

 גחיס םיט האבען װעלכע ,1928 צעמבער,
 ירע״ צו צוגעהערט זיך אויםמערסזאטקײט

 נא־ אין סםײםםעגט שלעזינגער׳ם זידענט
 באארד עסזעקוטיװ גענעראל iin םון מען

 צו םאדערוננעז װיכטיגע רײע א בנוגע
 אסאסיאײ־ מאגוםעלטשורערס קלאוה די

 םיט צוזאמענהאנג איז יאר^ גױ איז שאז
 וועלכער אגרימענט, pc באגײאונג דער

 אס ארום, חדשים עטליכע אין אוים געהט
רעטעז דעם בנוגע  םאראיי• צו פלאן הא̂נ
 דרעסםאכער און סלאוקסאכער• אלע ניגעז

 ענטשלא־ און אײגחײטליכער אן אונטער
;ארגאניזאציע סעגער

 לאיאלע םח םיטינג דער באשליסט
 אונטערשטײ םולע די געבען צו מעםבערס

 צו קאאםעראציע און ױגיאז דער צו צונג
 אלע צו אויך װי שלעזינגער, פרעזידענט

 שוחג־ זײער אין פיהרער, ױניאז אנדערע
 םיט םארוױרסליכען צו אויםגאבע רער

 אויס־ זיעען װאס אױםגאבען, די סוקסעס
 pc סטײםמענט אין געװארען נעדריקט

 PK שאםעז צו :שלעזיננער פרעזידענט
 שםארקע, מעכטיגע, א אויםבױען װידער

 ױניאן, קאםםס־םעהיגע pא פאראײנינטע
 אוןישיצען צו םעה̂י זײן זיכער װעט װאס

 ארבײטער די םון אינטערעסעז די טען .
אינדוסםריע״ דרעס pk קלאוח דער אין

 אוד עקזעקוטװום לאסאל אלע
 םאדערונגען די טערשטיצען

אײנטױטם־פלאן ארן
םי• א האט םארמיטאנ זעלבען דעם

 די pc באארדס עסזעקוטיװ אלע םון םינג
 אן אננעשלאסען זײנען װאס לאקאילען,

 נונד באארד, דזשאינם יארסער נױ דער
 דער •לאן. דעם אינדאסירט איז געהײסעז

 אוידיםארױם אין םארגעקומען איז םיטינג
 ירעזידענט װאו שקול, רענד דער םרן

 ער־ רעדע לאנגער א איז האם שלעזינגער
 םאדערומעז, די םון פונקט י^דען קלערט

 םראנע גאנצע די יעדען םאר חאט און
געםאכט. קלאר םעגליר נאר װי

 אנגענוםען איז םאניםעסט דער אײדער
 און מענעדזשערם *לע האבזח נעװארען,

 םולען דעם ערקלערט םײערליר םשערלײט
 םאר־ צו םיטהילזי ענערגישע און סופארט

 גע• דער םון פראגראם חןם װירסליכעז
באארד. עקזעסוטיװ נעראל

יעהרס נױ און הדיםםםהם פאר אפמ הײם יוניטי
ם ן ע ע ר ע ט װ כ א ם ע ע ג ל ע י צ ע פ ן ס ע ג ג ו ט ײ ר ע ב ר א ר ם א ע א פ ם י ו ר ל ג ה א  ב#• צ

ר. ע כ ו ײ — ז ל ר ע ל ר א ע ט נ י ס. װ ט ר א פ ע — ס ל ר א ע ט נ י ם װ ע ש ז ד ע ט א ט ק י  ם
ם י ט ט. ם י ט — ה ר י ר ט ם י ש ז ד ע ך ר ײ ן א י י א ם י נ ס ױ י פ יא

 די חײם, ױניטי גרויסע שעהגע, די
 אידײ ראדיסאלער דער pc זומער־הײם

 םויזענטער pc און באםעלקערונג שער
אזױ זוינםער אין איז לײט, ױניאז טרײד

 נאםור די זוםער. אין װי באצויבערענד
 צײטען אלע אין שעהן און הערליר איו
pc ;י האט סיזאן יעחנן איז יאהר? 

 דער און צויבער. און חן סיעציעלען איחר
 באזונדערס א« זיר שייגעלם װינטער

 אם־ ױניםי דמר אין רײצענד און שמחן
 םאתםײנס רידזש בלױ די מאסםערע.

 תריסטאל־װײסזנן א מימ באדעקט ױיגען
 rw דאס פארכאפם וואס שניײטעייך

•ואכגס vn םימ

 ױגיטײ חגר םת סאטעדזשעם די אין
 באתוועם, און װארים הײסליך, איז האוז

 זוםערדית שעחנע די אין װי אזוי יונקם
̂יה ױ1 איז, עסעז דאס  געוועהנ

 חנ־ באזונדעחנ סײן נים דאדוי pא גוט
הלאמע.

 געלזד דאזיגע n אוים אלזא, נוותג
 וױנםערדינעז אײצר נעםם און געגחײם

 תיים• ױניםי חנר אין זואקײשאךאפרוח
 נמלעגענ־ •אסענדען » איצט האט איהר
 חד ניײיאוע. mns קריםטכתם :הײם

 יארקזנר נױ mח דזיד אײך רדשיסטוײרט
צדיר אין ^noo sold וחנטס S אםי^
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m ױניאז ױ וואס פאדפרונגען  m 
די_קלאוק_«סאסיאײשאנס צו געשקט

.1928 דעצעסבער, טען12 דעם
 און םום קלאוק, םון האוגםיל אינדאסטריעל

אעק. מאגוםעסטשוחנרס, סהוירט
אסס׳ן. םאנופעקטשורערס סוט און קלאוגן *מעריקאן

:דזשענטעלפען
 ױניאן, אוגזער און אסאסיאײשאן אײער צװישען אגרימענט קאצעלטױוער דער
p טען1 קוםענדען דעם אוים געהט װעלכער rn, אימענד אז ■ונקט א !גםהאלט 
 וױסצן דעם וועגעז לאזען זאל פאדיפיצירען אגריםענט דעם װיל װאס צד װעלכער

אױס. געחט אגריםעגט דער אײדער מאנטאטען דרײ װײניגםטעגס צד אגדער דעם
 אסאסיאײטאן אײער סאר סאר דא פיר לײגען פוגקט, דיזען םיט אײגקי!אנג אין

סאר. שלאגען םיר וועלכע פאדיפיצירוגגען די
 װילען טיר וױיצ איצט, מאדיםיצירוגגען אונזערע װעגען װיסען אײך לאזען םיר

 פארתאגד־ און באשירעכען גרינדליר קענען ען5ז#י אגרימענט דעם צו צדדים בײדע אז
 וױרקזאםע םאדערען זועלכע אינדוסטריע, אונזער אין באדיגגונגעז געװיסע װעגען לען
צדדיבג כײדע פון אינטערעסען די אין מיטלען פארבעםערונגס שנעאע און

 דורכגעסאכט האבען מיר וועלכע פעריאדע די איז שטאנדפונסט אונזער פון
 לעצםע וײ אין שרעקליכסטע די געװען אגרימענט, לעצטען אונזער pc טאג דעם זיגט

 אוםגעותחנ״ געװען איז פעריאדע דיזער דורך ארבײטםלאזי<קײט די יאהר. זעכצעהן
 דורכשגיטליכע די אוגזערע. װי אינדוםטריע סיזאן אזא סאר זאגאר גרוים *יך

 גיט גיט װאס פוגקט אזא צו ארונטערגעפאלען זײנען ארבײטער די םון םארדיגסטען
 שטונדען די און צעבען אנשטענדיגען אן םאכען צו םעגליכקייט קײן אךבייטער די

 אין זײנען אנטהאלט אגריפענט אונזער װעלכע ארבײטס־באדינגונגען, אנדערע און
̂ירט םעלע פילע  די אז זאגען םיר װען ניט איבערטרייבען םיר געװארען. איגנאו

 אין זײנען יארק נױ אין איגדוסםריע םוט אס קלאוק דער אין ארבײטס־באדינגונגען
 םילע םאר געווען זייגען זײ װי אופערטרעגליכער און ערגער פיל םאפענט דיזען

יאהרען.
 איג״ אונזער רואינירען ארבײטס־באדינגונגען ניט־חנגולירטע און שלעכטע דיזע
 ווערען דעםאראליזאציע דיזער פון ארבײטס־געבער אנשטעגדיגע די און דוסטריע,

געטראסען. אויך
 סײ דער אין ענדערונ טרויערעע דיזע אז צוצוגעבען אפעגהערציג זײנען מיר
 טיספארשטעגדגיסע אינערליכע די דורך געקוםען גראד געװיםען א ביז איז טואציע

 אלצס רײחנן. צו איצם איבעריג איז עס װעלכע וועגען ױגיאנס, אוגזערע אין
 צר מיטלען אאע אן איצט װענדט ױניאן אונזער אז איז, זאנען קענען םיר װאם

 סא• אין סײ טיטגלידערשאפט, איז םײ קראסט פאריגער איהד צו ריקצוסופען
אײנפלום. ראלישען
 דעם צו ביעעםראגען פיל האט וועלכער עלעםעגט, אן נאו דא אבער איז עס

 רעארגאגײ דער איז דאס און איגדוסטריע, אונזער אין צושטאנד אוגערםרעגליכען
 וױיזע אח ארט די און ענטהאלט אגריםענט איצטיגער אונזער װאס פונלט זײשאן

ארבײטס־גענער• םילע סון מיסברױכט און אויםגענוצט װערט פונרןט דיזער װי
 םאר ארבײטסעצבער די צו געווארען געגעבען איז רעכט רעארגאניזײשאן דער

 אויםוועחלען אין פרײהײט געװיסע א האבעז יזאלען זײ אז צוועס, אײנצעלנעם דעם
 רעכט דיזער אז געװארען םארשטאגען ניט סיינםאל איז עס ארבײטער. זײערע

 ארבײםער די איבער בײטש א אלס ארבײטםגעבער סילע pc װערען באנוצט װעט
 עם איז אבער, ליידער, װײדזשעס. ארונטערצודריסען אינסטרוםענט אן אלס און
 װארעגען סילע, סיאע, גאר פאגופעקטשורערס, אײגצעלנע בלויז ניט פאקט. א

 אויב אז פעריאדע, רעארגאניזײשאן א אן לומט עס אײדער אדבײטער זײעדע
̂ען זײ  נעקסטען דעם אין זײ װעלען װײדזשעס זײערע פון ארונטערלאזען ניט װע

 אר- די האבען סעלע פעהרסטע די אין װערען. דיסטשארתשט רעארגאגיזײשאן
 IS איז רעזולטאט דער און נאכצוגעבען דאס װי אױםװעג אגדער קײן ניט בײטער

סארדינסטען. ארבײטער׳ס די אין שניט טיסער און אלגעפיינער
 האט קאםישאן אדװײזארי גאװערנאר׳ס דעם ווען ,1925 פארטיש, פאנאט אין

 קאנדײ די פון אונטערזוכוננ איהר םון באריכט ערשטען איחר פארעפענטליכט
 אר״ יעדען פון װײדזשעס דורכשניטליכע די זײנען אינדוסטריע, אוגזער אין שאנם

 סקי< םיגיםום דעם pc פעהר װאך א דאאאר 6 אזםגעפעהר םיט געװען בײטער
 אנרימענט אונזער אין ארײנגעשטעאט דאן האבען םיר װאס םקײל מיניםום דער
אונז. פאר װיכטיגקײט םיאשטישער קלײנער סון געװען אלזא, איז,

 םון װײדזשעס דורכשגיטליכע די זײנען שםעטער, יאהר דרײ טיט הײנט,
 גאך םעלע סיעא זעהר אין און סקײל םיגיפום דער װי מעהר ניט ארבײטער אונזערע

נידעריגער.
 א צו גצבראכט האט אגריפעגט אונזער אין «ונקט רעארגאגיזײש^ן דער

 ה*ט געיעג דיזער און ארבײטער, די צװישען דזשאב נןוכ׳ן געיענ שרעקליכען
 אונקאנםראל־ און אוגסאראנטװןורטליכע קאײנע, די סון וואוקם דעם מיטגעהאאפעז

שעפער. אויטסײד בארע
 דעם צו צוריקצוקוםען געפאהר אין איז איגדוסטדיע אוגזער קורצען, אין

 םארשטענ״ מעהר די און ארבײטער די בײדע, װען סײדען סיםטעם, סװעם־שאפ
 גע־ דיזע כױטלען ענערגישע און שגעאע אנװענדען װעאען ארבײטס־געבער, דינע

אפצוהאאםען. טענדעגץ םעהראיכע
 איצטיגען אוגזער צו פאדיסיצירונגען פאאגענדע די סאר דארום אייגען םיר

:אגריםעגט
געםענ־ .םקײאם. פיניפום די אין װאך א דאאער 5 םון העכערוגג א (א) .1

 םעחר איצט פארדינען ארבײםער װײניג ועהר אז פאסט, דעם אנבאטראכם אין דיג
 פארדינס־ די װעאען וױיניגער, נאן סארדינען םיאע אז און סקײא פיניםום דפם װי

 זיײ װי גידעריגער זײן אויך םאראאנגען, םיר זואס העכערוננ דער םיט אפיאו טען
 גע• האם קאמישאן נאװערנאד׳ם דעם ווען צוריק, יאהר דרײ מיט פארדינסםען ערע

באריכט. איהר טאכט
גע״ איז ,1925 אין אינדוסטריע אונזער אין ארבײטם־צײט דורכשניטאיכע די

 זיכערהײט, אבסאאוטע םים באהויפטען מיר צװי^ריטעא. װי װײניגער עטװאס װען
װײגיגער. סיל געװען ארבײטס*צײט די איז יאד«ר דרײ אעצטע די דורך אז

 וױידזשעם די אז קאגטראאירען צו וועג א ווערען אויםגעארבײט םוז עס (ב)
 אלע אין וועחנז אפנעהים שטחגגג זאלען ארבײטם־באדינגוננען אגדערע די און

 זאל עס אז םאר םיר שאאגען צװעק דיזען םאר אינדוםטריע. אונזער םון שעפער
 טאנ• פעריאדיש זאא וחנאכע באארד״, קאנטראל *דזשאעט א יוערען נעגריגדעט
 דער אונטער זײן זאא באארד דיזע אינתםטריזג חנר אין שעיער אאע טראאירען

טשצרםאן. אום«ארמײאישען דעם פון אױםזיכט און רירעקשיאן
 אר- קײן אז באגרעניצט, אזוי וחנרען ואל פונקט רעארגאגיזײשאן דער 2

 קײנםאצ •אר חגארגאניזײשאן א סיםברויכען. קענעז גיט איתט זאצ כײטםגעבער
 דיכמריםיני־ צו װײדזשעם, פארקצענערען צו סיםצצ א pn צו ײערען עראויבט גיט
 אר• צאל יי םארקאענעחנן צו אחנר נמנםעקײם, ױניאן פאר ארבײמעד געגען רען

i די פון ארוים פאלען וחנצמ ארבײטער די שעיצד, n אין כײטעד m r םוזען 
 שצאנזנן כמג*יה מאכען צו דאס אום באשצםסיגונג קרימן צז ערשםזנ די זײן
 וײערע pm p־'w געםען מאטפעקטשוחגרם וואט ארבײמעד גיחנ וײ אז פאר מיר

 ps םארוואצטעם בױרא/ צײבאר״* א פון זיי צו וחנחנן צומשםעצם זאצען שניער,
מגיאן. תד

8« in ן א א צ ם ט ג^ ר ס א ג נ ח ו ש ע ו א נ א צ פ א ר ו ע ד ױ ט ו ר י ל כ א מ ן ע ע י נ ח ג־ ו ו א
cnn ?מי w״n  tn)a tm jx mHxcm  w s 9 ואציו אונײססגצבער« a n

̂וי פיסטצפאטישע ®ון פארנמ לנוױסע י ייו אינמסטױו חוי  n 1פי ח
אפצונפנען אימשטאוד ו*ם ארנײט^ד ,ד נױטװעגד♦;, אנסאליט אאזע

" פון ט״צ װעאנמן יימ^ננד )mv פאד חיאוי ס»סטפפאטישע וױידואעס. אריפפ n 
 פאנופעק״ ױ דט איגמסטױ^ חוי אױף פאינט אנסאיוספ אן איז ארבײטסאאזע

 ודײט ו״ן זאיען אדנ^טער או פרװאףט^ן ןvm •ונאיקוס דאס דט און טשורערס
n\ 1 » דינמן צו די mחי ק ױן י jh ר> ן»ן mi ןאלצן צײט חולב$ר חןר י s• 

ir• אין גױס און חאווד יײחנן צו צימ s n f אופנאשעפ״ גצצװאומעמד פון 
טיגוגג
אד• דגרױדאן אפצושאפען ״סאשיגפױ״ וױרפויסע א פון פטינצירונג די .4
 חוד דא זײנפן אעחסטריע אונוער אץ אז ציעפן אונסערזיכונגמן אונוצחנ כײט♦

rwnw  wnjn לאנמ וױידושעט^ ניחנריגע סאר שטיק םון געארבײט ווערט עס וואו 
 -אר עטאנאירטמ אגדעחנ n סון קײגע איגצחיט דט inmi op וואו און מטונחנן

ip אץ נײטס״נאדינממצן i .אינדוסטױע pin פאד געפיחר א ז״נ*ן שעפער n 
ip אגשטצנדיגע n םאר אזן ארכײסער sp rw sn/ אפנעשאפט סווען ײ1 און 

וחנחנן.
ה םארצאגגפן מיר  #•ונקט א עגטחאלטען ואצ א;רימצנט גײעד דער אז ײי
 סיט שײנות װעיכע) אימעגד האנען צו מאגופעקטשותרס םארנאטצן זאא װעאכער
 mini ײ1 אין אז ױדאן דער pc סערטיפיפ״ט j״p חאבען גיט וועצען װאס שפפער

פאגדישאגס. און סטעגדערדס ױגיאן אאו גאכגעקוסען
 יון דיזע באטדאנטמן צו קאנפוחנמ א רופען צו א״ו jvopn טיר

cסארגעסןרונג דער סאר װוחנן סאמעכראכט װפאפן װאס אראענע n  pc נ•״ 
 עדחאאטןן װעט איחר וױ גאכדעס טעג צעחן אץ אינמסטריע, אוגזער אין דינגונגען

אגריםעגט. אוגזער pc פוניןט חנם אויט נריוי, דיזען
ױגיאן, װארקערס׳ גארםעגט לײדיס איגטעתעשאנאל

עגט,1ירעד שלעזיגגער, נענדזשאטין

 מממסיס םיס מנפןוױפ .יוניאונמהערס
אנריטענם פון באנייאוננ װעכען

ט ג ע ד י ז ע ר ר פ ע ג ג י ז ע ל ם ש ר ע ל ק ר ז ע ן n א א י נ ט ױ ע ר װ ע ט מ ש ן ױ ע ד ל ו ״ ד ר א  ס
ן ע ע ו צ ע ט. pc ל נ ע ם י ר ג ר — א ע ס ױ ר ג ג נ י ט י ל pc מ א ק א ם 41 ל ר ע י ק ר  ע

ך י ם ז ײ ר א ר כ א ל א ס א ר ע נ ע ק. ג ײ ר ם ע — ס ש ױ ר ע נ ס• ע נ א צ^ א ז ד א ג ר  א
ט ײ נ ר ץ א ל. א א ק א ל

 צוױי אםען, חוצפםכער שבו^ לעצטען
 האטפל אין איז נאכםיטאג, אזײגער

 ערשטע די םארגעקוםען האסבערלאגד
 באגײאוגג דער זתנען קאנםערענץ ױטאן

 כאלמבאטים די צוױשען אגױםעגט םון
 ױניאן ■ליטערס און טאקערס חגר און

 איז ױניאז די י. <ו. j ל. א. 41 צאשאל
 כ. •רעזידענט דורך םארטראמען געווען

 חאליעח, י. םענפדזשער שלעזינגער,
 די אוז קרעשטײן אײדזשענס ביזנעס

 נרן־ ברוין, םעמבערס באארד עסזעקוטיװ
pp, וואחלפאן. און ריטשםאן

 און טאקערס דעם איז באלעבאםים די
 ?עחר האבען טרײד העמסםיטשפרס

 דפםאראלידרענ• די אויסגעטצם שטארס
 דעם אין חעדשט dp וואס םיטואציע, דע

 אי! םרײד קלאוק און דרעס אלגעסײנעם
 אגרימעגט דעם םארלעצם אײנםאל נישט

 באסעס דער און ױגיאן דער צװישען
 ױניאן דער םאר אז אזױ אםאסיאײשאן.

 וחן־ סראנע די וױכםימר םיל איצט איז
 אגריםענם אאטען דעם רעספעחטירען גען
 צו זױיל אגדיפענט. נײעם א װעגען װי

 ער-װעט זוען אגריםענס, אן טו̂י װא׳ם
גמהאלטען. נישט

 טאתע האט שאעזינגער פדעזידענט
 בא״ די פון אנסאנג כײם גלײך חןריבער
 קאגםערענץ טרײד דער אױוי ראטוננען
 ױניאן די דאס באלעבאטים, די ערהאעדם

 אגרי״ אזעאכע אין איגםערעסירם נאר איז
 צדדים ביידע םון וועחנן װעלכו םענטט,

 אגריםעגםס ותנען רעדעז צו געחאלטען.
 איהם פארלעצען באלפבאנדם די ווען דאן
 שום תײן האם נעלפגענהײט יעחנר בײ
 זײ האם שמזינגער ברודפר ניט. זין

 דער אוגטער ױגיאן, די אז געזאגם, דאן
 p'P אין וחגט םיחרערשאםם, איצםיגער

 אגרימענט דער אז ערלױמן נישט םאל
 באסעס־ דער און ױני»ן דער צװישען

 פארלעצט *ױיטער ואק אםאסיאײשאן
ווערען.

 זיך האבען צדדים ביידע <וי נאכדעם
 באשלאסען איז זיך, צװישען דורכגערעדט

 האנםערענץ צװײטע א רוםען צו געװארען
 די איידער צײם. נאהענטסטער דער אין

 די האט םארנעקוםען איז ?אגפערעגץ
 גערױ 41 לאקאא םון באארד עקזעהוטױו

 אוי־ איז םעםבער־םיסינג גרויסען א פען
 ביא־ אינטערנעשאגאל דער םת דיםארױם

 גמװארען אינעהאלםען איז וועאכער דיגג,
 PM נאוועפבער, םען30 דעם סיטװאר,

̂ן איז  גרוײ א געווען באציהוננ יעדער א
 גע• איז אוידיטארױם דער ערפאל^ סער
 די און טרײד־לײם םים געםאקם ווען

 געהערשט, דארמ האם עס װאס שטיםוגג,
 און באגײסטערטע אפת׳דיג אן געזוען איז

 םיטינג םון צוועח דער שאמםסםוטיגע.
 זאלען םיהרער ױניאז די אז געווען, איז

 פעכד דער םון אינסטרו?ציעס באקוםען
 בא־ די םיט ?אנםערענץ חנר צו בערשי■

 צוצונרײםען צוױיטענס און לעבאטים
 האם װאס דריײו אתאניזאציאנס דעם
 טא״ דער אין אננעםאנגען שוח איצט זיך

 ■ליטערס און זזעמסטיטשערם קערס,
ײגיאז•

 געװארען אדרעסירט איז םיטינג דער
 ברױ סע?רעטער־טרעזשורער, אתזער פת

 פחןזידענט וױיס pc י;1בארא אב. חנר
npn ,סון ריץ־, סײדי םון איז גרינבצת 
 אלע לינ. ױניאן טרייד זױםמנם דער

 גרעסטע די ארױסנערופען חאבען חותער
 די בײ באגילםמערוגנ אה צזפריחננחײם

ruytynxi זײערע םים you װאריםע 
p c אתואיזאןױאגס״רעדעס. (אחדגו

 ןm חאט האליערן י. סענעדזשער
 ביריכט אינםשרעסאנטען *ן אפגעגעכען

 ױן ױניאן דעד פון צושטאנד דעם װעגען
 כדד pc סר״ה אץ לאגע דער וועגען

 צו גווועז איז באריכם היליערג׳ס דער
n  is ,wppipi ל»גע pc ארכײסור די 

 לא״ די אבװאחל פױגעלדמ, צו נישט איז
n איו טרײד אין pM ך סיזאן לעצטפז  נ

 חנר איז דאס שלמכ^ גאתישט וחנן
 גזד חאליעח חאם -- כאוױי?, בפסטער

 ארכײ״ n אין לעט שולד n אז — זאגם
 גישט זײנען די וואס דעדפאר מפא, םפר

 חנתנעד זיך לאזןן און אתאגתירם
כאסוס. די pc אױסזױגען
 איו באריכט חאליעח׳ס כר. איבער

 סילזנ און דעבאטע לינגע א םארגעקוםען
 נוי• חנר אין געצזױיפעים ר«מן רעדנער

^pc c^pi אונטער ^גרימענט אן n 
 גמ״ חאכען זײ אוטשטענדעז. איצםיגו
 אכרײ אן אונז טױנ וואס צו *ז טענח׳ם,

 פון געחאלטעז ניט ווערט ער זתן טענט,
 ̂זאט חיליפרן סעגעחשער באםצס. די

 רp אז עדקלערט, ווארם לעצםען זײן אין
 אי? אגרימענט אז אז אײנשטיסיג, איז

 גע״ נישט ווערט ער ווען ווערט גארנישם
 נאד אבער קען אגריםענט אן האאטען.

 איז ױדאז די ווען װערעז אױסגע^חרט
piww דר םוזען באלעבאםים די און 

 געחט יעדענפאלס רעכענען. איחר םיט
 ס»רח»גדלונגען די צו נישט ױניאן די

 דעם pc באגייאוגג בלויזער דער וועגען
 אױך נאר נײעם s אויף אנריסענט אלטען
d וופגען p i אויססיחרען pc אנרימנם 

איבערהױים.
 אנגזד איז דעבאטע אאנגע א נאך

 רעזאלױ אײנשטיםיגע אז געזוארען נוםען
 pc מעםבער-מיטינג גרויסער דער אז ציע,

 •ליםערס את ואעםסטיםשערס םאקערם,
 און באאםםע ױגיאן די באסאלםעכטיגם

 גענזד s רוסעז צו באארד עחזע?וטיװ די
 בא- די סאל אין טרײד אין סטריי? ראל
 סא• ױניאן די אננעטען נישט וועאען סעם

דמרונגען.
 בא• םיםינג דעם אויף אױך איז עם

 ארגא* אן אנצופאנגעז געװארען שאאסמן
 איז ?אםיײן דער ?אמיײן. ניזאציאנס

 ווערען עס נאגג. םולען אין איצט שױן
 יע״ סון בחןנטש־פדטינגען איגעהאלטען

 דעם םאנטאג, באזונדער. ברענטש דען
 גע״ איגעוזאאםען איז דעצעמבער, טען10

 די סון מיטינג ערםאלגרײכער אן װארען
 דעצעכד טען12 דעם םיטוואר, ■ליטערס.

 כד- א געװארען איגעהאאטען איו בער,
 ארגאניזאציאנס־האםיטע דער םון םינג
 שטאטסינ־ װעט םעג voopp: די אין און
 אר״ איפ םון פאס־םיטיגג גרויסער א דען

םרײד. אין בײמער

קול0 !ריפעראטאױ !יראן

 רידזעע:*ס קאלעדז• .8
ביא־וגג ביוגעס .4

 4473 ̂רפףיארד בראדװײ. א• 185־7
CTI■ .ל.8■רינדיי איראן, ע

עגגלי• .1
2. ct3jnrnn

 לערונג •ערוענאיכע »ון לערער ynoyi די
קאסםען לערע םעסיגע—יאחר. 27 •*ר

בײנאכם. און בײטאג קאאסעז
JS ורײ קאמלאג ’W if

די is• «יי■ ?יר ויספריי•



קרװהחלם ממו «מו, מוס חןץ «,מהאל
שנה מאראכמגען נעאםסמ

 די *ײנשטיםיג כםעט דט ה״סט םאכער רעין־קאוט *ץ םיטיגנ נרױסער
קאם־נישטען. די ניסו־ג אין קאםיטע דער פדן האנדלוננ

>

דעצעטבער, טעןoyi 8 שנת, לעצטעז
 ױני¥ן מווכערס רײנקאוט דער אץ איז

®yoipy;ig| ני־ נאאטטע, םאר װאהיעז 
 זואוזיען — נאצ*חיט* ניט און *אחאטע

 טיעערטאן ,lyonpvo טענעדזיטעד, אר
\\ }pgpgpg עקזעקוטיװ nggc מעם״ 

נערס.
iym טאר y :y o איז ;yeg?y| אײן 

i איז ogi קאגדידאט, n איצטיגעד 
 סעק־ igc .ipgir: דײוױד טעגעדזיטער

iy o n גיויז  קאנדי• אײן געי^סען איז.
ogi, איז דאס און i n סעק״ איצטיגער 

 טימער־ םאר '.porlgc טאיך רעטאר
 סעם קאנדידאטעז, צװ״ שױן <ױפען פאן

 װאח^נז n סעטין. דײװ אנן םרידמאן
jyo זײגען w jig c גרעסטער דער אין 

 ד,ע* נ»טײ<יגט זץ־ ס׳זזאבעז אדדנונג.
 “‘g® אח םיטגאיחמ/ הונדערט 6כער.
ת ג  געװא־ ערװעחאט זײנען בױדער גן

m: סענעדז^ער; אלס גיגגאילד דיױױד 
oyo און סעקרעטער אאס ואאינסלוי 

^״Pg> pc ט״שערטאן אאס םרידטאז
g ער־ די םון איסט פאא״טטעגדיגע 

 נעחסטען אין געדרוקט זײן װעט וועהלטע
*גערעכטיגקײט״. גוסער

o^g עקזע־ און סדן ט״שערמאז
 געװארען ערזועהילט זיעען באארד יןוטיװ

yi;y^gc ברידער: A
 נאטירליד האבען קאםוגיסטען די
 זײ קאנדידאטען. ארױסגעישטעילט אױך

 ארויםגעהן געקענט גיט אבער האבען
 אנט־ זיך האבעז זײ װײא באיל*ט, אױט׳ן
o אוגטערצױטרײבען זאנט n ילעדזיש# pc 

 אױט װאס ױניאן, דער צו *איאאיטעם
 קאגוועג־ ^עצטער דער סון באשאוס דעם

iy i  pc igr באס־ אין אינטערנע^אנאי 
 ױניאךאטט סארא האגדידאט יעדער טאן.
 אויס־ יאקאיל, דעד אונטעחשרייבען. טזז

i באשלוס oyi סאילגעגדיג n  pc סאנ״ 
iifvjjm, גע־ האנדידאט יעדען פיז האט 
ולערזש. דעם אונטעהצו״טרײבעז םאדערט

חא־ ױני¥ד<ייט געטרײע און אטת׳ע די
o נאטיר^ױ נען n אונטעתע־ •לעדזיט 

 זועילכע ׳אבער קאםוניסטעז די מריבען.
 אינטעמעשאנאא דער פון ?ןונאים זײנען

^in אח n i סקעב קאםוניסםישע א איצט 
i בעבעז איאזיעאז n ^אינטערנעשאנא 

 אוג־ געװאאט ניט ■צעדזש on ה*בען
n די pא םעחערײבעז v W v\ אכ״ און 

ײ חאט לאקא^ pc ק^םיטע דזשעקש^ון  ז
באיאט. אויפ׳ן ארויםגע?זטע£ט גיט

i האגדלונג די n  pc קא״ עילעקשאז
o איז פיטע ?n :*m *c ^אױןי געװא 

 איגע־ איז װאס יאקאיל, םון טיםינג א
 אין אװענט דינסטאנ ען1געװא האיטען

 ס1מעםבע די אח יזײסעאום, מאגהעטעז
i מיט אײדסםיםיג, כמעט חאבעז n 

 חאםוניסטעז, צעחנדליג א םח אױסנאמע
i סון הארד^ונג די נוטנעחייסעז n עילעס־ 

סאמיטע. אבדזעעס״שאן און שאז
i 1איבע דיסקוסיע די n האג^וגג 

 געווען איו יטע5קא על^קשאז 1דע םון
 חאט lynno איגטעחוסאנטע. אז 1זעדי

^i n  rflb w o w o  ur ,1כע האםיטע- 
o: יכטעט.1בא קאװיץ, n cv זיך האט 

דיםסוסיע. די אנגעהויבען
oi^P3'n i n בא־ יאסאי 1םאכע

 קאםױ די צו אנט1םא^ן 1זעח זיך נעמט
i ניסטען. n *געזונטעק א איו *אקא 

 בא־ זײנען ס1מעםבע די שטארהער, א
̂ע וואוסטזיניגע  די ױניאך<ייט. ̂איא

 אײנ־ קײן גאר האבען יןאמוניסטעז 1■א
 ?א־ 1דע ס.1מעסכע די אויןי נים סמס
 1סא האבען צו א1כו װאס גיט האם ס*ל
 צו םוײיחײטען איע זײ גיט םען אח ?ײ

in n א \ױ^נן זײ וױפייp װײ זײ װאס 
 ט1ע1גע האט קאמוניסטעז די סון יען.
i הגם אף,1םא סאחמטעחער 1זייע n -דא 

 סײן. ניט .ועחר האט ״כאווער״ זיגער
 האט iv :יאקאי אין n^pn אתהנזום

 ק<יײ אײן נינען1סא געקענם 5אםאי זץי
 אין 1אנגעמטעאטע אן זײענדיג נמקײט:

i n ,אנמטאט עד חאם יוגיאן iniyog 
 צײט זײז 1גא אינם^סען ױניאן די צו

 קילײד קאםוניסםישע די צו אווע^גענעבע!
 נעזאננס־ קאםוניסטימען א עועס צו #<אך

 גע־ נעווען nn איז ױני^ו רי ®ידאײן.
 איהם. צו מםעילוננ א נעםען צו צװאוגנען

 נעגעבען איהם מען האט סוגרעסטמעגען
סײ^ז געיאזט און ווארט דאס  װאש אוי

i t געוואל̂נ חאם iy זײז אין חאם n־ 
n 1פא נעבאכעל, א 1םא געםאכם זיך 
 כא״ זײנע און iy אז צדיא, חײליגען א

̂ו זינען אין נים 1גא חאמן זוײרים  אםי
f נריגדע) *ו t גענען ױניאז ^•אזישאן 

i n .אינםאתזדצאנײ
 ט,1א1א«א1 ט1געצגטסע חאםנן איהם
ממויד  ya'ocnp איז סתדםאן. »ח ו
o rm ס$ר די אז אמע\ױזען, וײ חאמן 

ftn vo 'm קט^ן וויי **חזײ  די רי
 םײ1יא קאםוניסםי^ג n און וגס
 סארכור tv •אנטומחמי בא^וס 9

irw די  osmr זײ

 קאמודסטי׳שמ די אז ן איגטע-גע״צאנא?
 איאזימאך »ן איצט גױגדעט •אדטײ

 אז און איגטעדגדצאנאי, m צו מדאן
 מניאגם די אין מוו יואטודסט עד1יע

D* און כא׳ערוסען די אױססאמען im 
i n  pc טײ.1■א 1קאטוניסטי״צע

 צוחד צוױי דיגען דט חענט ״איחד .
 זײן דט קעגט איהד טאר. אײן טיט לןען

 און אײן אין אױפנאנען צװײ צו ײ1ס
i געזאגט חאט צייט״, 1זע?בע 1דע n 

1מיט;לי  זײנט 1איח 1אדע״ /איאיאדט1
i n  ,no ^איגטערגעיטאנא i n ,ױגיאן 

 1«וטע און נמיט דאס טײדיגט1סא װאס
pc 1ע1א ׳טעיעו/ די אין 1אדנײטע די 

i n זיעט טײ.1וא 1לאטוגיסטי״שע 
iy טרײ 1איה i טײ,1■א 1קאמוני״סטי*טע 
i n עכען1צוב זויל װאס ׳טײ1■א i n 

 איאזײ אן כױט װאס אינטעמע׳עאגא*,
 קעגט אן1 — איחה געגען עאן־ױגיאן

iy צו יאיאל און טױי זײן גיט איחר i 
 1א,יח דיגט ד»ן ;נע׳טא;על1אי;טע

ivo n io c צו iy i ,און אינטעמעשאנאי 
 ק״ן ןיזן נים קענען יטונאים, עטעו/1םאד

אמאניזאציע׳/ אן פון באאטטע
 בא־ י1 אלס ׳טאן1י1ס pא 1גינגאי?

 אז אנגעװיזען, האבען ילאקא^ סון אטטע
iy i ^סאמוניס• רי גיט סארפאמט לאקא 
 קא״ האבען 1סא האסוגיסטען, אלס טען

i?’ מײגוגגעז. מוניסטישע n 1סעמבע 
 און זױצ 1ע טײנונגען כע5זרעי האבען טעג
iy טײ1יא 1װעלכע צו באלאגכען קען 
iy ,אין וױ יאנג אזוי װיל i n ױניאן 
 קא״ י1 אדמאז.יגr געטױיער א לר איז

 אגדעחט 1אבע איז טײ1יא םוניסטי^ע
n*: די וױ v i .די יארטײען *V5 אג־ 
8 y iy iדי אין ניט זץי םי״ןעז טײען1א 

 טײ,1•א קאמוניסטי^ע די pא ױניאנס,
 בא־ 5וױ ןז 1נא זיך טי״טט זי נאר ניט

m און הערישען ^ p n סיע־ ױניאנס. די 
i איז נאד ציעיל n האט איגטעמעישאגאל 

 צו בא״טיאסעז טיי1יא קאטוגיסטי^ י1
;i n n מא^־ױניאנס און חאליױגיאן א 

 אועײטעה pc inyn באקעטפט מוזעז
 דואצ־ אונטעדטטיצען װעילכע טענ״שען,
 םאר־ |”P סאמעכמן ניט טאתן ױניאנס,
ױניאן. א איז 1עמטע טליכע1א;טװא
 מעכד י1 חאבעז מאנט,1ע1 אױבען װי

 י1 גוטנעהײסען אײגעטימיג כמעט ס1בע
i האגדצוגג n  pc און ?אכדטע, עיעקיטאז 

iy איז i האט צײמונג 1קאמוניסםישע 
 ^די אז געישוײבעז, טארגען אויף מען
i סון ^ונג1חא; n םא־ איגטעמזדטאנאל 
7םי איע כמעט ענט1אויסגעצא חאט שץ
״.20 ילאסאר pc 1ע1גיי

y w m גחױםע * עוװעחלעו הלאוהםאכמר
P *י W I 1״ ייP«S שןןןןד״

 MnmmMM אװ לעבעז סר א כרעגגען מיטיגגען נאגײסטערטע וװױי
וגג כאזוך. שלעזיגגער׳ס ■רעז. אױף װארמען — ארבײטער. די ונוױשען

תז. iy אכ. וױיס״י ;n v p יטרײבט 
:סאיגט וױ ׳א;טא1טא סון אוגז

 זיך האט טעטיגקײט חאסטע1פיבע א
 יpc 1 ײהען1 י1 אין אנגעסאנגען איצט

m o o p ^ p אגטא.1טא אין או:ז, בײ 
 אגטיצלא־ כאיטטיטטע » זיך opiyo עס

 קראוק־שע״ אלע ען1ױניא:יזי צו סעגחייט
iy i צום איצט :עהט עס טאדאנטא. אין 
i איז דאס ינג־סעזאן.1סי n סײ הויפט 
 סע־ חום אויף .1ײ1?<אוקס־ט אין זאן
 האש־ גמיסע 1ליאוקמאכע די <עגען זאן

 אפכאיען ביסעל א װעיען זײ »ז נוגגען,
o n א*צאהי*ז זיך אניסעל #אטעם pc 

 אין געמאכט חאכען זײ װאס חובות די
ױ1סא o םון י1י n סיע?. ראבגען

 1םעסטגעיטטעלטע א 1אכע איז עס
t *ױב אז סאקט, o בלײ- 1װייטע װעילען 

 איצט, ביז געװען זײנען 1סי זױ אזוי נען
 אפעך מיט ינ:עלט1וטגע1א הײסט אם1

w * v v ױניאן די 1וגטע1א ״טיעפען װאס 
m y r י1 פױט אפגחגט, אין C 'Ppnr־ 

 עס װאס באדינכוגגען ^חלאשישע סטע
 זואס האפגונג די װעט #זײ אין חעחטט

 עם1 אױף סיל אזוי ילעגען 1ללאוקמאכע זײ
 טא־ און ווערען. צודונען סיזאן ינג1סי
 אזוי 1היאוקמאכע י1 זײנעז ״1סא1דע קע

 ביז רוהען צו גישט אנטעילאסען פעסט
 טאראנטא אין קיארקטאבעד אילע װאנען
iv איז ארײז װעלעז i .ױגיאז

i n געײארען. געםאכט איז אגסאגג 
o 19 מאנטאג, nא בײ נאװעמבער, טען 

 ז״פענעראל1 גוט־באזוכטעז ספעציעלען
 װעגען סראנע י1 איז מיטינג 1םעסבע

n® אן אנסאנגעז aאמאניזאציאנס סױוען 
 געװארען. ט1וטנעדע1א אלזײמיג לאטפײן
 א איבערעגעבען האט 1זשגע1קי כחדער

 צו־ on װעגעז באריכט טען1עטאליזי1
 איצ־ דעם בײ 1קי!אוקס־טרײ םרן שטאנד

 א:־ י1 יג1צײגענ1איבע מאםענט, טיגען
n:ytjn i, גאל־ י1 פאראן איז איצט אז 

y :n איע ארגאניזירען צו געלעגעגהײט 
 איז צײט די #ט.1̂•טא אין 1ללאוקטאכע

 אזעילכע זײגען אוכדטטענדעז די י,1ײ1
 אנ־ ביסעל א בלויז זיך ט1ע1פא עס װען

^גונג ט iy און ס1טעםבע די 1מצ ע i 
 •1פא אין טעי.1געזיכע א איז פאמ1ע

in זײן pc לוידי m האט i n 1ײבע1ש 
1 pcלעצטע י1 באריהרט אויך צײיצען יזזן 

 אינטעתעשא־ 1אונזע אין געשעהענישען
iy 1 םיט צוזאמענדזאגג אין נאיל iעזיג־ 

 פרעזײ ארס זיגטאז 1ע1ו1ב םון נאציע
 וועה־1ע י1 ײטעט1אגגע אויר איז ענט׳1

iym םיז ילונג o •שלעזינגע o n אויש־ 
ענט.1עזי1פ איס ױניאן־מאז, טעז1ירובי
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 שע־ די ־־־־ שםיק־ארכײם. געגען סםרײקען 107 לאקאל pc ם1םעםכע אלע
זיג. מיט׳ן זיכער זײנען םמרײקערס די און געפיקעט שםרענג דדעתען פער

275 o n i זײנעז װאס יגש,1טאכע 
o 7 איז באשעםםיגט n i איז 1שעיע 

 מאנ״ זײנען אײלאנד, לא;ג פאר^ אזאן
o 3 טאנ, nטען ivo o i^ n, -אויסגעשלא 
 ,1םא1ע1 1שעפע רי םון געװאחון סען

 ביײ1א צו אנטזאנט זיך האבעז זײ װאס
 האבען באסעס די װאס שטיק, pc טען

i אתיפצװיננען. געװאיט זײ אויף n 
i צוױשען ימענט1אג n און ױניאן h 

o n i טאנוcעpטr1וnשט1ע געהט ס 
אמם. װאכען עטליכע אין אויס

i n די געגעז ימטפען צו באשלוס 
 גע• אגגענומעז איז באלעבאטים לאקאוט

 א אויזי 1בײטע1א ®רויען י1 םון ען1ײא
 ,pig■ אזאז אין 107 לאלאל םוז סיטינג

 עז1שםאטגעםונ האט װאם אײלאגד, לא:ג
 -1סײע אין tiV22V*m טעזoyi 2 ׳שבת
 וואודחײ- עווענױ, דזשעראם האל. מע:ס
 ־1פא איז װאס קאגפעתגץ א נאך װען,

 סון 1סאחטטעחע די צוױשען געקוטען
iy i א ױניאזp 1באט די^ ע פ מעס.1פי ע

i אויזי n די זיך האבעז לאנפעדעגץ 
 pא סאתזאלטען ינ1חוצ*ח׳ באלעבאטים

 די צו ̂ן1צוהע זיד געוואלט ניט האבען
 ױנ״ די pc אמוטענטען סאמיגפטיגסטע

 געסטדא־ האבעז און 1̂םעnט1אcיאז־
1א ׳שעט n א ט1ערקצע געזאגט, 1בעסע 

v באיקאט :fi\ װזך װאס ארבײטע^ רי 
שטי?. pc בײםען1א צו אנטזאנען זיך לען

 זאכט1אי1פא האבען װאס ,ci/ove די
o 1אזאנע רי בעכען ילאקאוט דעם m־ 

gp o אגםי1גא ד־י :זײנמן 1טאכע n i.# 
 1סיעקםא די און פא. opn א1ױני די

o n i .אק־1קאנם אלע זײגעז דאס לא 
 נױ 1םא איבײטען װאס ״*שע*ער1טא
 אין האבעז װאס און ס1זשאבע1 1לע1יא
 װאך־ בײט1:עא 1יאה פיגא לעצטע י1
ױגיאדאגריםענט. א סים כײם1»

 אויסגעשלא• י1 צזוישעז שטיםונג י1
 ניאטתנד איו לאו1-סײ1בײסא1א סענצ

pit ײ ו יי ■ימםען ז מ su מ m « >

 באיעבא־ די אופן. בעםטען דעם אויוי
 ־np צו באסיהט אפי<ו זיך האבען טים
 איז מיד• 1זײע 1אבע ׳ײק־ברעבער1סט גען

 pc טערס1העדקװא רי אוםזיסט. געווען
 —9316 איז זיך כעסיגען ס1ײקע1סט י1

א:: ק,1א5 אזאן עװענױ, םע101  אײ־ י
 גע־ װערט סטײיק־קאסיטע י1 לאגה

 האליעק י. ע;ט1װײס־פרעזי pc סיהרט
 און גראסטאז י. 01אתאנײזע יpc 1 און
 םון באשטעהט האםיטע י1 נאאא. י1 ג.
 ,1ע1סדויעדמיטגלי אקטױוע צאהל א

 יאזעפין זיך געפ״יגען עס װעאכע צװישעז
ן לעני, ^י א  ׳1טויתע העטיע ׳<n®c מ

יאניגסקי. אטי1אpg 1 לאצצי יאזעסיז

W הײם מאיןאנייער
 צו אײנגעלאדען םשערלײדיס «לע

אפים. נײעם באזוכען
10 oyiטען iv io v v n י1 זיר האט 
 62 יאקאל מגיאן װאירהערס ס1גו װהײט

 גע״ װעלכע הײם, נײער א pg ט1עטאבלי
i אין זיו סיט n ביל־ אינטעתעשאנאל 

יט.1סט טע16 װעסט 3 די;נ,
 בא־ צונעשיקט האבעז 1שעפע אײניגע
 געלעגענ־ 1יזע1 צו בלומען און גײסונגעז

 א אויך ■לאנעװעט ױגיאז די חײט.
 אלע װעיען ניכעז אין און הבי^ סנוכת

in'^ao'D 1יזע1 צו ען1װע געתסעז 
 ױנ־ י1 אײן עט1לא רער^ײל םײעחננ.

 צו 01מעםבע און יס1לײ1טשע אלע יאן
iy אין הײם נײע 1זײע אגלולעז הוםעז i 

ינג.1ביל אינםעתצשאגאל
 יא־ םון ס1מעטבע און יס1לײ1םעצ

 לא־ צום ען1װעג זיר םען1א1 װאס #תאל
m און ׳מאי־ יוענעז ?אל rfivu irw 'w-

wxinuttn ו איו ?ונחמ 1א איצם פון זאלען חײםזנז,
i  \ i ^ ל ע ש ט

 ̂Hi f

i צו n אנטא•1טא י1 איז צײט 1זעיבע 
 ען1געװא אויסגעלאז^ן גישט סיטואציע

 עקזעקוטיװ אל1זשעגע1 לעצטען בײם
 איז געשאג*ל1אינטע די םיטינג.׳ 11כאא

i אח אנטא1טא העלסען צו גױיט n •ניי 
 שיעזינ• כחחנד ׳ענט1עזי1■ 1עחועחלטע

אנטא.1טא באזוכען קורצען אין װעט #1גע
 אתיסגעמפען האט מעלדוגג יזע1
 עס סאחאסעיטע. י1 בײ םױיד גרויס
 yivoyT א װא-ט צום זיך עט1מעל

 םיט זײנען ארע pא 1ע1י5מיטגי צאחל
iy i ,ארײנ״ צײט רי איז איצט אז מיינונג 

ו צואװארסעז י i איז ז n צו בײט1א 
 פארזאסעל־ י1 ױניאן. י1 לעז1שאדשטא

 באשילא• באגײסטעמגג מיט האבען טע
 pא פאמיײן oyi אנצושאנגען גלײך סען
 זײ אז אכען1פאחט* הײלי: האבען אלע

i איז העלפען װעלען n 1א אן בײט.1א- 
 םון 1באשטעהענ קאמיטע, גאניזיישאן

 חא״ ׳ם1מעםבע געבענע1איבע גוטע 35
 אנגעשילא״ זיר און ט1זואיוגטי גלײך בען
iy אן סען i און סאסיטע אמאגיזײשאז 

 ״־מיטינג1סעמבע oyi נאך זוגטא:, גלײ[*,
^iyo געוי*וען אפגעהאילטען איז iy iy i 

in אלע קאסיטעט. pc םיטינג '^ o 'o 
 שוין און םאסטען, אויס׳ן געװען זײגען

 1םי האבען צײט 1לאנגע גאנץ א זײט
 און אנטשילאסעגהײט אזא געזעהן נישט

 שט1געהע האט עס זוי איבעהנעבענוזײט
מיטינג. בײם

 איבעמעגעכען איז עס װי עם1נאכ
iy נעװארען i װי פלאן iy i לאםיטעט 

 גלײך םען איז ארבײטען, פען1א1 װעט
iy צו אטען1צו:עט i עתועהלונג pc אסײ 
oiyo און in iio .איז שאטץ טש i y 

 און מאן1טשע אלס געװארען וועהלט
iy in a .אלס טאן1מעגע א lyoyipyo.
 ען1געװא באשטיטט נלײך זײנען עס

 שפרײטען1פא צו אטור־לאםיטעס1ליטע
 באשטיםט איז אױך אויפרוםעץ. אונזערע

 בא־ צו ?אמיטעס עגע1שײ1םא ען1געװא
 ^רגאניזא־ ארבײטס־םלײנמיכע זוכעז
 1אונזע טאכען צו 1פאפו<ע אום ציעס

i צו און קאמפײן n אויס־ צײט 1זעלכע 
 גע- עס אויב אתאגיזאציעס, י1 ען1ע1פא

y 1״t אין זיר פינען iyקיאולמא• ײהען 
 ױניאךסעם־ הײן ניט זײנעז װאס 1כע
 אננעמען אמאניזאציע י1 זאל ׳ס1בע

־ומרען. גלײך אס1 זאיען זײ אז מיטיען
 די 1סא 1איבע איצט בלײבט עס
iy סון 1ע1מיט:לי i זיך נעםעז צו ױניאן 

i צו n 1םי װעלען צוזאםעז ארן ״בײט1א 
#oyi fycgtrc 1־צושטאנ1הפס איצטיגען 

 אמתיי אײנסיהתן pg ײד1קלאוקס־ט איז
ז.yי:גונג1בא מנשליכע

l צו זײן :יט בײט1א קײז זאיל iy iw 
:ory 1איטy 1םי װאנען בי,ז טס1פארװע 

jy 'u c 'w  jypyii א ypigor מעכ• און 
y:'o אנטא1טא אין ױניאן 1הילאוהםאכע I

 לא־ ױינהאזפ םאנםדעאל
 באנײאוננ פייערס סאל
טשארטער ױניאז פון

 קוםען 1ארבײיטע שטאדטישע אלע
״סםאקער׳/ צום

iyin3 .ב i n  pooyi םy1py1טא 
pc מאנט ,9 לאקאלy11̂א ̂yײגסאוכד 

iycgoםאלג אונז שוײיבט ׳yנnס :
iycy:y::g  n y t צוזאמyנpונcט 

 אונ־ אין זy1װאyג jyoteny^ א1 איז
yiyr ,סאוטח 2143 ױניאן-דז^קװאט^ם 
n^ מאנטאג, יט,1סט םײן  |yo3 oyi 

'iy iy איז 1נא בײט1א װאס ״1בײטזג1א 
.1נyזyאנװ |yny: איז טרײה

lyT^nyic i n איז צוזאפמננקוגסט 
cג1אpyומy1לכבו ן i n םון באנײאונג 

 װאם ,1yט1שאfצ ױניאז לאקאל 1yאונז
oipytpy *g י1 iy jym^ חאט 11באא 

ô אונז i^ yy .האב 1«י באװיליגטyז 
y r 'o p g  o y iy iyo iyo ''y y« 'w  ogiyi 

 vo ט<1װא אײן מיט ן.yה»לטונג1yאונט
אוחגנט. oy:y33^ya א אכט1ב1סא ןyהאב

in ii3 .1אוגאנ איטאן, א o iyro,!*
o■ איז i'o jytn נnyאnא םיט ז nyr־ 

p oyjטם1אאב־■אyזײן 1פא א iyow 
^ זײן 1םא און לא?אל איז בײט1א נ  או

 אתאניזי• |yc>yn אין בײט1א ליכ^1םי
on  in .די יא?אל lyogi in ^ o 'D 

 װאס תנטיתנג,$1י די ט1י1אסלא *לע
 אײ iyuw צו |yoy:yj האט ?אטי^ י1

inoiyyo oyjyoynyo״__________

ט ל ױ ר ו ה ען אי ר ה א פ ט צו צ  אי
ח ג ■אר א אױ ע ץ ט ײ א מ מי  י

ז ז י ט הו מ • רו ם א ע ^ ד טי א

? V . v e w  --------- -------

ן א - נ ו ױ ע מ ע ל ב א ר ן פ י א א ג א ק י ש

I גאלדשטײן. א. ם. פון
iy i זאגyנאנטIgryo lyo iP i* 1y4״,

 *בע\iyogo \7 הלאוק רי |yp^yn אויף
 ארײ שוין איז ,iyoit ןyגאנצ א ג^וארט

ivz י1 און v i ' iw m נאכפאלגy^נy 
pyfo סיט לאנגזאם זיך ציהט צײט oyi 

iyo^ii. אין און iy i איז קייכקײט1װי 
i n ״ תק1אויסiyo i'n סיזאר i.iyo 
 צײט א ןyנyכאצײכ צו I'Diyo א װי גיט

■n g n y אין p o nאלy^״1יאה פון נ^א 
iy׳ :g 1פא 1טאכע קלאוק י1 װי ניט- 

iyo:>n o n  lyiyop א אלס סיזאן 
װײל בײט,1א y^c pc צײכען

פאל־ א אס1 איז אועײט צו נאצוג אין
1אויס שער  א װי ניט inyo איז oy וס.1

 -ya א פון אנריינסונג אײן רyא^ גאםען
iy צײט וועזעגע i  |yp װארט iy o r ii 

 האםנונ־ yo'^pyic opyiiiy האט םיזאן
vi\ און y:m o^iny| און ov האט )V'

i איז ײטונג1בא y;'oo’n י1 תאט n 
^1וסט1איג סל$וק י

 יה1צו 1יאד. nyogn 9—10 » םיט
iy i  o:y^o קלאוס iyogo צײט אין-סלעק 

y^ y סיל |:' ::i:cg i| א טיט און y^c 
o ''iiy T i צװײםעג אהן 1גא oyoimny 

o n אכט1געב זיך טיט האט װאס סיזאן 
nyoyo ,^םולצ םון אײנצאהל אן צײט 

 ־iy איהם האם yrtfyii או־בײט, װאכען
 בא־ צו y;g> yילyדיyסאט זײן םעגליכט

 oyi םאר צוגויײט^ זיך און ^1לאגסי
o in:yoipלpy. י אוןy,אבװאהל צט

oy איז inyo גאנג1פא א װי ניםy,נהײם
y^" ניט זיך װילט אך1 i| האסנוג־ מיט

i גאויב^ און גען n  oyn iyogo יאהר 
ŷ> i װי iyoyc ׳tnyi:g זײן n1צטy. 

pig^p i זיך אכט1ט ,1טאטע n 1םאמנ,
 אין און yT^P:^' י1 םון זײן איך וועצ
oyi זײן װעט בײט,1א איך װאו ׳שאפ 
 האפנוגג. םיט ם׳ל^ט און סיזאך ״א

 ?צאו? די ניט. פאסיד^ נסים ?ײן 1אבע
^1וסט1איג ג י ^י ײ ^ אפחײנגיג ז  1אונ

pm  oyi ג םוןyזyפאחלאנ־ לשאפטציכעז 
iy(שי^1פא אין ׳yטיג1נאly m i^ o  y 

in» אן lyowywg־ האט קאפריזען, און 3 
 בײט1א י1 אײנגצטײצט האט וחגגתמ,

 iyoyij א באשטיםט ^סיגyDגעצy1אונ
 אי און סיזאן ספז־ינג אין אמ?ציאן1«
 װינ ׳ן1םא בײט1א וױיניג לאזטyג1yב

iyo .א און סיזאן B iy:"^pראצyנט 
^1א י1 פון ײ y| 1 1ב rnגצי?צײ י1 אס 
 םון |yo^y< צו זוכה זיינען וחגצכפ כז,
 IVQDV13 צום iyog ׳בײט1א ^yo'n רי

 םון yogay אן דאס אין iyo>'oig טײצ
yoi»n iyo'^:yo,| «ט1װyטאנ אײן םון ן 

iy 1אוי זואך אײן צוױיט^, אוים׳ז i 
^yoiKU y^וצ^יגyג אין און ,1צװײטע ': 

n צויפט  iyo'K און צײט yo| שױן איז 
in 'i i באגyנyםיט׳ן צפנים םנים נט 
pŷ o .צײט n g iB  y i:n yo »o  y ?'i־ 
y ii i װעדס p^ iiy’ o^ g iiy i'iiזיגט ־ 
ym' מאחמה י1 נאו  ; lying פראבאצ״ 
yo װיכטיגסט י1 איזy צאו? י1 1פא? 

 נאן איז װאס װײא שי?אגא, םון 1מאכע
y:gio y י1 װי וױכטיג^ o o i:y jj'ii פון 

 הויפט א איז אסyny.| 1̂ א מאכען
^iy מיט אויםגאב^ yn רי pצאוp1םאכy 

:^jyi'oyiyo זיך םען1א1 און זיר i.iyo 
 אוים־ אדחy 1אג1ם '1 ז.y1סיy1yאינט

yiyii |yoi:ya| און םיטיננ^ י1 בײ 
iy אין ען1yװ מ1יס?וטי1 ינדאיך1ג i 

yoigc : י1 איז ״װאס ^y :^n װאס
 1װינטזן אין בײט1װײניג״א האט שיהאנא

"lying' yצטyל די 1פא סיזאן ?
y^ צואיב עם איז i"o y אינדוסט־

iy אומאמח, יעאע1 ig צױ הויפטזצכליך 
y«n איב y i:y  yr'C 'yyio| אין i n 

in את?צ'אן1פ ?אאו? g אאKpאy אומא״ 
 ט1ייס?וט1 איך1יג1ג טוז Dgi און כע|-

yiyii,| צו אום באויז ניט און )W'toV א 
 אויסםײטשוג־ סיט וננ1yאP1y yנyי^1צום

p y י1 1פא ijyn yo ^ jyאנסpyװy*נ
 yroon יyoyj| 1 צו אויך נאר צען,

^yo 'i 1 צו inyoyrm cי1 אאג^ י 
y:«ic אאנג צו שוין איז y iw| אן אין 
 בא־ םח oy זײמ.rרgאpאומ yטpא1אבסט

 yנתאםטיגyװיסyג א מיט |yiyii אויכטיען
y'oipo'i, אום ogi צו iW 'T ^ y• אא־ 

 ןy1yװ נעםרנען oyn oy אז |ycgn רימ
y י1 ro T i .אײזונג

lyo^yr iy i 1 ךיאו צײט lyi'D iycי
yניrהאאד T^נpc y jn w g p  y רי jgp־

oigopgip, װyאכigo o n  lyv j'g n  y־
oyp# אונט^סײ און כאאס א באשאפען 

iy i  pc ojyoguic oyi lyiiyj• אינ־ 
y 'ioon, י1 און oiyii nyiipjgp אנ״ 

:o i'cy אויף oyi 1 חשבון pc־1א י 
 1פא ŷװ"גיג װאס ןyצאהא צו בײט^

iy i .י1 ארבײט y:'.i באאחי תשאינט 
 ־goyoo'o א ^_םא^yאענe אויס ארבײט

iyog jy^'o איג^נסױחנן p'Bogp צו 
o י1 ^1יגאניז1א n i ,^סיט׳ן מאכ 

pym 1 צו in 'T 'jg ':vסאו- שאוס, י 
yiyoyo| נוי י1 'נגונגען.1כא וײy:'o 
yiy\ ײטונג^1פארבא i| יyצט .v it tV i 

o^ow י1 rpy פײ ,01ײטא1אפע י1 פון 
oiyogp ,o iyn j און oiyoyiB, ^צוזאם 

 fig זyהאאט oiynoyD y^opg י1 םיט
 י1 װאו םיטעגען, yײנשאסטא'כDyנ

y ^ T co 'W װ ארבײטyט ^  גצגר1אוג
n y n  |yo,; װאו jyiyii oyo'ogp צוזא־ 

 ־yנyג1yא'ב אyציyספ און Dאyשםyנגyם
1 |y j''f \V2א יpט'װy "אאך1ם pc אא־ 

o י1 ,100 ?אא igo "iytK  o n i און C־' 
p iyy 'j .ױניאן

 oy"j א נסyצטyא האט 100 אא?אא
 װי .ODgioy^"ig גײסט זy^יגyבyא

v 100 אאהאא איז באװאוםט w i] 1שטא? 
o פיא זyא'טyג און ^יגטyצוש in|סא״ ׳ 

 כא־ און כאזוײרים ypאינ י1 סון באםאזש
>oyoiyiװ ׳yאכy ,וױ זײגען :oigny* 

 װיא^ צום אוגט^יטענינ ש?אאפתן, זאםזג
 בײ שפאט 1םא בײט^1א און באס םון
y טינ אבי איג, ^ g o| צו iy i ,ױניאן 
 כטyשא זיך האט איך,1נאט' ׳אס1 און

ycny:Bg| 1 'שאגס1קאנ י1 אױף pcי 
y in jg ט1א  jy2gn iyogo װײא ,1ליב"

iyo "o ig ז סיטyאבסטyTספpyט giB״ 
oi'ooyo י1 נעגען pאyגל'כy ינ־11פא 

iy< סטען, i  iy:y סון שנײתננ y i" iB|׳ 
 *וויאסט : ןyװyג iyco:y באס׳ oyi איז
yo» נים "o i| םאר oyi װ ײז,1פyא 
^ |ycn איך  •1א שוין ןyװעא זײ־ איג

0"yo| םאר 't " iB  in y." און ogi 
 אײנ־ זyע̂נ1אאיזי1מאŷ א og.iyi האט
pm *י1 אױן iyo "o iK.
i איז נסyצטyא n א אנ?1 א אאקאל 
yBiia .גישע1ענצ א?םױת oyn מאכy־ 

i ׳בטyאyאויסג יס1צו ״ינס1 y  pnw 
y טpyװ 3 '^  o n| 1 בײט^.1א בײם' 

:oyno זײנען טוזןרינס yj in' אויח ' y* 
 ״'1טש^א" י1 ב'יט.1א ױניאן סון ביט

lyoojnic און ?^באנאף, אננא pyo־ 
lyo o yrr ,™ o n םאן,1סיאוחן 1אסת 

pc |y:"T די v :'W, װyאכyװ ׳yזײ ז 
:jyoy זאן, א 1או:טע זיך y j"t| אײ זײ 

yoy:iyo| מים iy i .ױניאן י1 נשטה 
ig '1 זײ בײ איז '^ n, 1נא חפט און 

 א?םיװײ איז oy y^yii צו ױניאן י1
yj"T ,oyo| י1 סון זײ yo riy אויפ׳ן 

y װי ■אאץ, "io y j צױ און אטען,1סאא 
yo«r| זײ םיט yio| זײ yow ב'יט.1א 

 go• ןyאyה װי ם^ראך, ״באנטש״ י1
pp'o מערי y ,iy^'CטPrco ^y י1 און 

װp« yם'א  צוזא־ yאא און ״o:'iyio yט'
̂ ^ה"טyזיכ טימ iyog ביסאאכװײז, כמןן,
 ד' ףיאו י?1צי אא?אל oyi זyאyשט

y:'iyny: o באסוםען צו ׳סיפ n| •אײנ 
.ri'ooyiB און סאום

'0 און 'yno o:yp| 1םי y :g o in; 
yiy?jw אy1זy, האט 100 אאקאא אז 

 ־oyo ŷא װאו טאנץ, א ט1אנזשי1א
Diyo זײנען : '^ly ^ y a צו yoip| און 

 ינס.1פאכע oyn י1 םיט ןyננy1ב1סא
i n טאנץ oyii 9 זײן oyiטען igiinyc, 
v װען ׳האא, ^yBטעס אין iv i\ און 
 זי' אז |ycgn םיר עזחננױ. 1שפיא1מא

.oyopio א זyמאכ זyאyװ

ו

oooooooftowoo^o.o.ooAooawooocHX>ooaooQaflAQ«acM30mo«CKtttod

ר ע כ א מ ם ע ר ד ד י א ר ע ד ר ע ן מ ע ג א א ש ר ה צ  פ

ז ע ט ל ע ט ש ע ג נ ײ א י נ מ א נ א ק ס ע ע ר  ד

י נ א פ ס א ז ת י י א אפ י פ א ע ד א א

 םאן,1שאפ־טשע און ױניאן דער סון םוער אקטיװער #ג1יעלענבע חם1אב
 — האספייטאל. יענםילװײניא אין צושטאנד ערנםטען אן אץ זיך געשינט
״עקאנא• פון כאס דעם םון ברודער א ,1אגגרײפע דער ספעקטאה לואיס

 װאבען 1םי זײט שוין סמרײק א אן געהט עם װאו קאטפאני״, דרעס םי
בעיל. 1דאלע 800 1אונטע ׳צײט

ף1אנג ŷאיכ1y^1yם א  זyאעצט איז '
 אבתזם אויף ען1געװא ocgoy: מאנטאג

 סט., ראא^yפי^זש 442 סון ̂ג,yנבyאyי
iy איז 1yאכyװ i טש שאפyכײ רסאז 

i n איאאיט oyn ,אין קאםפאני i n 
iy טיצי  |yii ,םיט צוזאמ^ איז y iy ijg 

I אין ארבײט™, ' i c iy i. גyנאנגyצו ז 
iy i בײט1א yoyp'B pc| אתם oyi 
p o שאפ n i 'ogjgpy i n  pcאמB,אני
P א װאו און ט,י1סט גסאסyס 442 "ioo 
i ט1אננ^ר. ט1וױג n  pc 1סא ױניאן 

iy צטעyא י1 'c .^װאכ iy i װאונ־1םא 
־jyfi אין בעוואורען |yoi:y: איז 1yטyד

iy# זיך זyאיננyג איהם  .jynm wD'vi 
 ™אויבט 1זאגא זאגט, |yo װי זיך, האט

 ײס™,1סט יpc oy:''g 1 ןyסט^אש צו
 אפ־ זיך אויך איהם מיט טyזו iy »ז

jyjycyi...
iy i זy1אבy ס אואיסpyBט^yn 1̂g 

iyo שאפ, א'| ?1?אוי שיפיננ א איז 
ogn מ א"| ניט זיךg־1א ™אויבט א 
 און באאײוײג^, צז אאך1ם" 1yב"ט

 — װײא ם̂טg1אומבאשט זyבא"ב אך1
iy ך איז ן i א ו n r o צו ogo oyi !

i םיט n ^סון ײ1יהםן|1בא גאנצ 
ogn oyi 1 הויפט זײן און pc in n 'Bי

אן ש לו א עז ר ר א א 8 פ  6ש
אן. מ ר ע ש מ

oyn: א האט שיקאנא  yD 'ii אינ־ 
o דוסטיי^ n  ooyrwc y^yii ^אויב“ 

 אינדוסםוײ^ קאײתמ nmic די איז אז
 אמ״ oiyooinyo אאך,1םײ 1yנטyטויז

o ig i in im  ,y^'Jgp'i בומתפטמם 
1 iyo:igי y o w 'in 'J און װײתשעם 

jy ^ j 'ig o  y r'o g io y i, תיןד אױ^נו־  י
yo i't 'j אינ־ דידדצס װאצט בטדיגמגגנן ay* דוססריצ 

‘ VT90.
נך i די-ארגײסאד

a'i:yoyj אונ״ אז אכט,1אםבאט אין 
iyr 1שאו^משy,אסםאן,1ג מאטס בו/ םאז 

 on טיט אוננ^1האנ yj''t אין האם
tynw זיך ogn יסgבyב»א o 'iig צו 
 lyi'oonc'iw און lyTPiny אן זײן

lyonoiwc 1בײם«1א די םון;
 אז אכט,1אםבאם אין נעמצנדינ און

iy וואעםאא זובם in ''owo'ig אבצא1ם 
 אויםצוהאל- |yo״po^ayo אאצ סהוס און

o n  |yo ביינמר די םון וואהאזײן™;
,1םי אז באשאאסען, דארום oy זײ

 םײ און iyogoiag«i םון ארבײםזנז־ די
 סיסיגג שאפ א בײ פאתאבתאט שצא,

 וזען 828 חעמוואדצרם, ױניאן די אין
invo ,27 נאװעסמנד סטו־ים o n,סצן 
JA28 יייס דאנקבאד־ אונזש־ אויס דדיקאן grim n• ,וד וײן •אי וואאסאן

יעלענבערג, «ברהם
 o:'cy; iy װאו יטאל6האס סיאװײניא

צושטאנה lyoony אן אין זיך
i n ̂וטאא  מאכטyג איז יף1אנג 1yב

 ברד א ,igoppBD אואיס pc *ן1ג*װא
oyi pc iy i ,זש.1 ב*ם igDpyso, 

oy jyoyn םאכ^ סאדװאאט זיך האט 
 י1 שאפ. ױניאן אויס סאד שאפ זײן

y :"t iy o "n g| אאס y1אמנ־ זואםאט 
y זיינע סון ײפ1סט אין 1ט* i"n שע־ 

iys — די״ og:gpy,"' און '% iy i 
חוד״. נני1"1

iy c "i::g  iy i, אין װאוינט 1*װ*אכ 
 האא-1םא איז םםויימ, םארשאא נ. 7453

lyigiiy* \vo 8 1אונטע g i o iy i:in- 
y| םון יאyב אאר : 'iy i o 'noo 'rtiyo 
 טy■װ רyאכyװ ,1פארהע ען1װ'יטע א ביז

yo:pigc| אין yo y ^ o y: ,אין ארום 
ly o 'i i  nyi און nאy'סטדיט. נס

iy i װי האט, וטאאעד1ב oy 
 ypgog י1 געםאכט ,oyofi'ingc יםyװ

 נ־yאyי הינטען, pc פײנאיננ, א װי
 א אויף |ycgn םײינד זײנ* און ב^ג

y:',m| אאז*ן1פא אזסן y i□ ,װאו פלאץ 
g ony: P "ioo  i n.| זײ y rn| שוין 

 פאאץ, םון װײט iyiipo האאב*| א געווען
i זyײ n ג*מאכט איז יף1אגג :lyiginy.

i װ*ן n  ,iy 1*בתטאא yiyp^ איז 
iy בײם ג*װ*ן  Dg.i ,iymgc זיך Vi' 

 אוםן, זyכy1D i.iyr א אויןי האא^ז
ly r t  : 'i :y " t, ג1זזאב*נ אז' iyo :'n 

nךgױנ' זיך c1סyישoyogn y, װyט

yo 1מי און אמייט m 'o :y iy ii איהם 
 אאו-1פא |yignoogp oyanyr א סיט
oyo ײנדשאםט,1ס םון ת?1אויס אן אאס 
v און o ^אז זוינש iy פאםײ זײן טים 
מן ogi זאא yאי ט. נו "^ ט נ ^ ג

ז,yיב1שynyאונט
iguga .p, אpg59 אל. ,

.5 אא?אא סאסקאט, ס.
.5 אא?אא גאאדבצויג ד.

pcyogrn, 59 יאטאא.

 ארבײט
זײ

״pyאא
באויז זיך

j *  *o r

קינד. און ®רוי זײן
100"iyt5f'iyoyirp

oiy'go iy i:go, ״ ., . ?ענען . .
 ־yp זײ אז |yo"ii זײ װײא |,yig: אאײן

yj| י1 אין ^i"p  iycy ניט ארבײם 
lyoyii• םיט ניט |yogn זײ ז.yמאכ

ypgog y: י1 :"oy אויןי oyi או״ 
ycny:o בײט™ 'n» og.i| אויס־ גמיס 

j::y i: 1אא בײ y,װ יyאכy הycg| זיף 
oy .pciyi oo ig inn האט gנגyטאכט 

yo: א 'ii| י1 איז טומילא y n "i| י1 םון 
 נאך |y?": און םאכער, oyn און װײסט
n רyא'צט yn װי ycg?ro:y lyn 'ic| 

iy אז i װ ט1אנדעפיה זאא ?אמףyרyז 
זיג. עןייג1פאאשטענ g ביז

קאמע־ם אװ באנק הארלעם
 קורצער m טים זיך חןןש ודאס
דער !#*אייגיגםםיט צוריק צײם

באנק םטײט אמלאנטיק
 ,קןןמ^: ברןןסם א געװארען איצם !»יז

םען דעם אונטער ̂נ

®םפאנין םדאםם סיפי
י*זרס נױ אװ

 חײזעיי באנק בןןזוגדערע 5 »ורש#גם אזן1
ױ גרײטער אין  ניםן זײנען װןס י*רק, :

 ם־אסש רעכעלע אויך גןןי בי^קען בלויז
אניס.8ק*נז

:אםיס ט6הוי
̂נד 2118 י*ר?. ניו עוועגױ, סעק

nigo' היאא ro:yin :
יןןרן. ניו עװעגיו, םע3 — 431

:אסיס p:yc \'ivvv אטאאנטיה
04»r ̂אנםיה י. נ. ביוזלין, עװעגױ, אם

po:yn  oypigo oypigi :
נױ עװעניו• ערייטע 2105

x חנייחננס.| פעררארי. נג■
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 םױזענדע וועלכער ־me שטונדע די אלטער, אונזער אין צוריק אלע
דרעם־ און קלאוקםאכער טױזענדע און ז אריײ הײח שעהנטר

אוט־ געשפאנטען םיט האבען - םאבער * י ׳ 0
געקוםען. ענדליך איי געװארט לאנג אזוי געדולד

 אין אונזערע ארגײטער טויזענדע דיזע האבען נאכטיטאג, נזןכטען
 און הויז אםערא םאנהעטען גרויסען דעם באלאנערט רײהען געדיכטע לאגגע
 ארונטער. כיז אויבען jib איכערםילם ־שטונדע האלכע א אין איהם חאבען

 טעהר שױן האבען װאם פארבליכען, דרויםען זײנען טויזענדער םעהר נאך
 א םאר זיך האנען און האל, איכערגעפאקטען דעם אץ ארײז געקעגט נים

 טעגליכקײט א פארט װעט טאםער ארײן, אינסײד נעריםען אלץ צײט שםונדע
. ארײנצוגעחן. זײן

 הערען צו ױניאן דער םון רוף דעם אויף געקוםען זײנען םױזענדע דיזע
 דעם אלײן, שלעזינגער פרעזידענט םון בשורה נײע דאם װארם, נײע דאם
 נאהענטער דער אין זאלען דרעםםאבער די און קלאוקםאכער די אזױ װי פלאן

 געםערען א ארויסצובאקומען זײ פון און כאלענאטים די באגעגענען צוקונפט
פאםיליען, זייערע און זיך פאר ברױט שםיקעל גרעםערען א אנריםענט, נײעם

 אין שעפער אלע אין ױניאן די םארשטארקען און פארזיכערען צו אזוי װי
 פאר־ צו אזוי װי אלעם, פאר פילייכט דױכטיגער אךן אינדוםםריע, אונזער

 זאלען זײ אז ױניאן, דער ארום דרעםםאבער און קלאוקםאכער אלע אײנינען
 לעבענם־אינטערעםען זייערע םארטײדיגען קענען םאלידאריש צוזאםען אלע

 ױניאן א זיך פאר אויפבױען װידער זאלען זײ אז שונאים, זײערע אלע קעגען
 װעלכער םיט קראםט א אלם אנערקענען זאל אינדוםםריע גאנצע די װעלכע

רעכענען. זיך דארף םען
פארזאם־ גרויםען דעם אין שטילקײט אנגעשטרעגגטער דער אין װען און

 די אין דערהערט ענדליך טויזענדער נײגערינע דיזע האבען פלאץ, לונגם
 םאדערונכען די פריחער שלעױננער, פרעז. פון װערטער פעםםע שטילע.

 װאריםען, דעם נאכדעם און באלעבאטים קלאוק די צו ױניאן דער פון
 דרעם־ און קלאוקםאכער יארקער נױ אלע צו אײניגקײם צו רוף חארציגען

 םון שטורם א אױםגעבראכען האט האל אץ און םאכער,
 נרוי־ נײער, א אז באגריםען, אײנער יעדטר האט ענטוזיאזם,

 קלאוקםאכער דער פון לעבען אין אנגעקוםען װירקליך איז םאםענט םער
 כרײט אמאל מיט זיך האט ארבײםער אונזערע פון הארץ דאם אז ױניאן,

 גאנצער דער טיט שװעםטער און ברידער אײגענע זייערע פאר אױפגעעםענט
נעהאנ־ איז װאם קאשטאר דער אז םרײנדשאפם, און װאריםקײם אםאליגער

 איז און געםאן הויב א זיך האט קעפ אונזערע איבער יאהר עטליכע פאר גען
 זיך האט פאם ליכטעער חעלער, גרויםער א און געװארען, פארשװאוגדען

 און םארשײנט אוינען די אלעטען און דורכגעדיםען כםארע דער דורך
באלויכטען.

* 9< * «
 םײנונגם־ םון אונטערשײד אהן אלע, !ארײן ױניאן דער אין אלע ,אלע,

 און זאלען צוױסטיגקײטען און טעות׳ן פארגאנגענע אלע פארשײדענהײטען,
 װאס דרעםמאכער, און קלאוקםאכער יעדער װערען! פארגעםען דארפען

 םרײד־ א זײן װיל װאם םענש עהרליכער יעדער םרײד, פון לעבען א יםאכט
 איז ױניאן, דער פון געזעץ דעם לױט זיך אויםפיהרען אדן םיטנליד ױניימ

 רעכטע אלע םיט ױניאן דער פון םעטבער א װערען צו צוריק בארעכטיגט
 פארנאנגענהײם די אויסגאם. אהן אלע, םיטגליד, יעדען גים ױניאן די װאס

;אלעםען אונז צו נאלאנגט אבער, צוקונםט, די ;געשיכטע דער צו באלאננט
ױניאן!״ אונזער צו באלאננט צוקונםט ליכםיגע א/גרױסע צוקונפט, די

םרידענם־ דעם דערחערם ארבײםער אונזערע האבען ענדליר
 קאנ־ כאסםאנער דער פון פרידענם־נײםט דעם און וױלען

 קײנע ווערםער. קאנקרעטע קלאחרע, אץ געפאםם ווענשאן,
 דרעסםאכער אץ קלאוקםאכער יעדער םעחר! םניעות קימע תרוצים,

 ױניאן, דער םאר װאריםקײט פון פונקט א נליהם עם הארצען אץ װעםעז כײ
 איז ױניאן די װען טענ אםאלמע די נאך זיך בענקט און נאגט עם וועםען
 אונזערער, אינחםטריע גאנצער דער אין װארטזאנער גרויםער דער נעווען

 אין װי אזוי נעװען איצט כיז איז װאם ארבײםער, עחרליכען יעדען פאר
 חזם פון אזוי װי און זיך ריהרען צו װאוהין וױםענדיכ ניט חינער*לעט

 האם טויזענדע און םױזענדע דיזע םאר — זיך ארויםצודרעהען פלאנםער
 א װי אפנעהילכם םאלידאריטעט און ארבײטער־אחדות םאר רוף דיזער

 פאר עפאכע ערהאבענע נייע א צײט, נײע א אן זאנם װאם היםעיל פון בשורה -
ארנאױזאציע. קלאוקםאכער דער

!שעפער דרעס און קלאוק די פון ארכײםער אלע ארײז, ױניאן אין-דער
אלע אײיז.

דער איז !געװארען אפהענטינ אץ נדד זײגען װאם אלע גייםטער, שוואכטע
״ י | v ׳•< |v ׳  n׳ / iv » ׳ / « | » r ׳ v׳ן ׳ m ו ן • w wy ו

אפגע־ אלע אפנעשטאנענע, און םארױאגעלםע אלע ארייז, ױניאן דער אין
 יאהרעז פאר לעצטע די ®ון םהדםה דער צוליב זײנען װאם אלע ארײן, ײניאז

 זײנען װאם ארבײטער, םװעט־שא• פון שטאנד צום געװארען חןרגיחןריגם
 שטיקעל א זוכען צו געװארען נעצרואונגען פשום דעםאראליזאציע דער צוליב
 געווא- פארפלאנםערט אזוי ױינען װאס שאפקעם, םארםקעבטע די אץ כרױם

 האבען זײ אז גלײכנילטינקײט, םעםפער פון נזח אוםנליקליכען דעם אין רען
. צוקונםט!״ בעסערער א אױף פארלארען חאפענונג די שױן

 ארעםם אפענע מים בארײם שםעהט װאס ארײן, ױניאן דער אץ אלע
 װאם קינדער אריץ צוריק נעםם טוםער א װי אריינצונעםען, אײך

 נעװארען! פארםרעםד את פארכלאנדזשעט צײט א אויף איחר •ון זײנען
םײנונגם-פארשײדענחיי- אוגזערע אלע זײנען אםאל כדם אז גים חײםם דאס
פראגען אלע אױף קוקען םיר אז און אפגעװישם, אמנאנצען נעװסחח טען

1זעל דער מים זײ כהזסטען ־־------------
אינװײנינ פראנען םארשייחןגע אױ,ש בייקען פארשײדענע חאמןן דך

םיר םעםםעל. זעלבער דער נױם זײאון *ויגעז ■אר מןלבע n ט
 נאטירליר וועלען און דארפען םיר און יתיאן, אמזער ps דרױסען

אלע םיט זײ אין אױםדריקען, אוםנעשםערט און טרײ םימוגגען
חרכצופיחרען. יעבען אץ זעחן םיטלען

םענש איץ וױ אלע נדר דמען
ז נעםט ווסם י י יעדע י

 בכח איז וואם ױניאן א כל קודם חאבען םוזען םיר טרײד, אין באלםעלאכע
 זיך קען װאם אינדוםטריע, דער אץ ארבײטער יעדען פארטײדיגען צו

 האבען װאם איבלען די אויםצוראטען קאםף דעם םיט פארנעםען פראקטיש
 אויף איצט, אז סײנט, דאם שעפער. אונזערע פארװיםטעט און פארפלייצם

 דארפען םיר װען אינדוםטריע, דער אין פאםירונגען גרויםע פון שװעל דעם
 אונזעךע זײ םיט םארהאנדלען צו באלעבאםים די פױט טרעפען באלד זיך

 קלאוקםאכער אלע זאלען אנריםענט, דעם באנײען מיר אײדער פאדערוננען
 זײער הינטער װאנט אײזערנע אן װי זיך אװעקשטעלען דרעסםאכער און

 פארטײ־ צו צײטען, גלאררײכע אםאלינע די אין װי בארײט, ארגאניזאציע,
ענערגיע. טראפען לעצטען צום ביז פאדערוננען זײערע דיגען ♦ r* *

 דדרכפיהרען, אקציאנם־פראגראם איהר װעט ױניאן די וױ נאכדעם און
 כאנײט ■ װעלען אינדוםטריע קלאוק .דער אין אגרימענטם די װי נאבדעם
 אויב םאראויםצוזאגען שװער גאנין עם איז טאםענט דיזעל כײ אוז — װערעז

 נאך אדער אוםן פרידליכען א אויף נעװינען פאדערונגען אונזערע װעלען טיר
 דזשענעראל די װעם נאכדעם — באלעבאטים די םיט האםף העפטיגען א

 אלע װעלען טיר װאו סאנװענשאן, םפעציעלע ־R רופען באארד עקזעקוטױו
 װאם םײנונגם־פארשידענהײטען אלע פראבלעםען, ארגאניזאציאנעלע אונזערע
 צװיסטיגקײטען שארפע אונז בײ געשאפען פארגאגגענהײט דער איז האבעז

דעםא־ עהרליך און טרײד-ױניאן-םעסיגען א אויף םעטלען רײבונגען, און
. װעג. קראםישען
 פארשײדענ־ אונזערע אלע פארגעסען. ניט םיננט א אויןז עם לאמיר

 םיטגלידער, טרײד־ױניאן אלם צװיםטיגקײםען אונזערע אלע און הײטען
 םיר װען װער?ן,־ געםעטעלט לײכט קענען םענשען ארגאניזאציאנם אלם

 ױניאן־לײט װאם נלויבען דעם און צוטרוי דעם צװײטען צום אײנער האבען
 עהר• און אגיפריכטיגקײט די אין ניט צװײםלען םיר װען האבען, דארפען
 שטעהט צוטרוי אזא אויף טאטױוען. געגענזײטיגע אונזערע פון ליכקײט

 איהר עקזיםטעניז, איהר אפ הענגט גלויבען דעם יאן ױניאן. א פון יםוד דער
 גלויכען דעם םיט און צוטרוי דעם םיט ערפאלג. איהר און װירקזאםקײט

 געםײנ־ אונזערע אלע בײקוטען, שװעריגקײטען אונזערע אלע םיר װעלען
 די צו אײנע טענות אונזערע אלע און אויםנלײכען קריװדעם שאפטליכע

פארענטפערען. עהרליך צװײטע
 װאם ארבײטער־אחדות םון שטיםונג הײליגע באגײםטערטע, די און

 מוחות די דורכגענוטען פײערליך אזוי נאכםיטאג םיטװאך הײנטיגען האט
 םאנהעםען דעם אנגעפילט האבען װאם טױזענטער די פון הערצער די און

 און געגארט האבען װאם טויזענדע די עלעקטריזירט האבען און הויז אפערא
 װעט שטיטונג דיזע האל, נרויםען אין ארײנקוםען גע־ענש ניט שוין האבעז

 קלאוקםאכער אלע אין קראפט אוםכאזיגבארער אן םיט אריבערטראגען זיך
 אפגעשטאנענעם יעדען םונטערן און װעקען װעט עם הײםען. און גאםען

 פאר אײנגעשלאפענעם, יעדען טעטיגקײט צו רופען װעם עם ארבײםער,
 עם קאםף, אנקוםןןנדען דעם קרעפנעילפאב זאםלען װעט עם גײםט, חלשיטען

 און צושטרײטע איהרע ־אלע ױניאן אונזער אין צוריק צוזאםענברענגען װעט
מיטגלידער. פארװאנעלטע

 שעחנער העלער, א םאר דרעסםאכער, און קלאוקםאכער קאסף, צוט
 אלע אלע, םאלידאריטעם; און ברידערליכקײט אײױגקײט, צו צדקונפט;

!שװעםטער און ברידער אײערע צו צוריק ארײן, ױניאן דער אין

װעלען געלעגענחײט ערשטער דער בײ פןן םאדערען מיר װאס
םאל־ אנאליזירען צו צוריקקעהרען זיך םיר באלעבאטים. מלאוה די

ױגיאן די װאם םאדערונגען םעריע די שטענדינ ׳
 אין דזשאבערם און םאנופעקםשורערם אלע צו ארויםגעשיקט װאך די האט
 קאג־ צו אנצופאנגען אײנלאדונג אן םים צוזאםען אינדוםטריע, קלאוק דער

 בריעןן דיזע פון קאפיע א אגרימענטם. די םון באנײאוננ דער װעגען פערירען
 פײדזש. אנדער אן אויף ״גערעכטיגקײט״ נוםער הײנטיגען אין םיר רוקען1

 דער פון פונקטען װיכטיגסטע עטליכע אויף אנדײטען בלויז דא װילען םיר
 םאםענ־ דער םאר באדײטונג זײער װעגען און ױניאן אונזער פון שטעלונג

 צוקונפט דער פאר און זיר נעפינען קלאוקםאכער די װעלכע אין לאגע םאגער
בכלל. ױניאן דער פון

 די װײדזשעם. םון העכערונג א םאר פאדערונג די קוםט ערשטען צום
 אז כארעכטיגט, םאלקאם איז םארלאנג דיזער אז בריף, אין אן צײגט ױניאן

 די פון םארדינםטען די זײגען יאהר עטליכע לעצטע די פון פארלױף אין
 די אץ געװארען, ארונטערגעדריקט שטארק שעפער אלע אין קלאוקטאבער

 באדײ־ אויך איז םיזאנס בײדע םאר ארבײטם־װאכען צאהל דורכשניטליכע
 גרעםטע די האט צוריק יאהר עטליכע םיט געװארען פארקלענערט םענד

 םקײל, םינימום די װי טעהר פארדיגט אוםעטום קלאוקםאכער םעהרהײט
 ארונטערגעפאלען אוםעטום פארקערט, דורכשניט־װײדזש, די איז איצט און

 װען זעלטען און טיניםום צום כיז אינדוםטריע דער אין כאאם דעם צוליב
 װעט סקייל םיניםום דעם אין װאך א דאלאר םינ,ס פון העכערונג א העכער.

 זײ װאם פארלוםט דעם פון טײל א צוריק קלאוקםאכער די געכען בלויז
 אינדוםט־ דער אין װאם דעם צוליב פאח־ינםםען זײערע אין נעליטען האבען

 ארױם נעםען װאם נעםטען, םקעב פיל אזוי אנגעפלאדיעט זיך האכען ו־יע
 ארגאני־ די אין אםילו ארבייטען װאם ארכײטער די פון םויל פון כיסען דעם

שעפער. יבעםעתע און זירטע
 פאפירענער א כלויז טיט צופרידען בלײבען ניט אבער, װעט, ױניאן די

 געלערענט, אונז האט ערפאהרונג אונזער לױן־העכערתנ. א צו צושטיםונג
 באלעבאטים אײנצעלנע םון ױשר דעם אויף םארלאזען ניט זיך טאר םען אז

 א אז ױניאן, די םאדערט דערום שעפער. די אין קאנטראל םיכטיגען א אהן
 אינדוםט־ דער אין װערען אײגגעשטעלם זאל קאםיטע קאנטראל םפעציעלע

 צייט פון זאל וואם טשערםאז, איםפארשעל םון אויםזיכט דער אונטער ריע
 אוטעטום זאלען םקײלם נייע די אז זעהן און שעפער אלע אונטערזוכען צײט צו

 װעט אונטערזוכונג אזא אז אלײן, םורא די אפילו װערען. געצאהלט. ריכםיג
 באצאלען צו זײן געצװאונגען םוף כל םוף װעלען זײ און װערען געםאכט

 זאלען כאלעבאטים די אז םאכען װעט שטראםען, געזונטע םיט פעי״ «בעק
 כארגײנם סייגע זוכען ניט מעהר און.זאלען ווײדזש־העכערונג די אפהיםען

׳ ארבײטער. זײערע בײ

 ־“״רעארגאניזאציאנם די וועגען איז פונקט שארפער צװײםער דער
 1926 פוז אגריםענט אוםגליקליכער דער װאם כאלעבאטים, די םון רעכט
באלםעלאכעס. אונזערע אױןש ארױפגעצװאונגען האט

 געוויםע םון באלעבאםים די װאם רעכט דיזע אז פארלאנגט, ױניאן די
 זאל צײט, צב צײט פון ארכײטער אפצוזאנען געקראנען האכען שעפער
 םאנוםעסטשורערם די פוז ווערעז כאנוצט ניט אוםשטענדען קײנע אונטער

םיט אנצונעחן װניאן דער שטערען צו און װיידזשעס ארונטערצודריקען ____י ■I__u.-'__S רזוויילר״יתײזי,- איוזר J 7 ו ען ו ־׳’ — r - ־ ־־ ־״י ׳ ־ ~__ r יי■ «■• סו
 זאגט איז, אםת כולט׳ער דער שאפ. אין טעטיגקײט רעגעלטעסיגטר איהר

̂זיד זײ פון פילע און מילע אז איז, כאלעבאטים די צו ױניאן די  כדט חאבען
 געגען־דעם בײטש א אלם כאגוצט ארבײטער, אורעקצושיקען רעכט דיזער
דער אין אםאל און אפען אמאל בײםש, דיזער םיט האבען און בכלל שאפ w . • ״ir-v ̂׳ י ו<ו rn /nuc ווו yap - י

 לענגערע ארכײטען צו געםאכם זײ און ארבײטער די טעראריזירט שטיל,
 טאםער m םורא אױם װייתשעם קלענערע םאר שטונדען,און אוםגעזעצליכע

 ויך «ײ םיט באלטבאט דעד װעט.שוין דעם, געגען ווערען זיך זײ װעיען
 —־— זיץ סריגען װעט ער ייען אוועקשיקעז זיי װעט און אפרעכעגעז
v c m יז~--------40ױני ױ זאגט םו^ א מםע »ו

 יאהר פיער געװ$ורעז איז װןןך יד
̂ום־ סעטועא גע׳עטארבען איז עס זיגט  ג

צײטונ״ די געבלעסערט .ערס5
̂וב טעג. יענע ם״ געז  א ^עפונען כ׳ה

 דערםאנט םיר האט נאמען דער נאסעז.
m גע־ איז גראססמאן פעטער סצענע. א 

 דער־ זיך כ׳האב און נןוסען, דער װעז
 גראססםאז, פעטער ער, אזוי װי ט;םא
םיהרער ארבײטער א םאר טהא
רס נױ ז;א  נחת זײן םון דערצעהלט ̂י

 ג*ם• מיט װערען באקאנט בײם װח
נערס׳ען•

 ארבײטער אן איז גראססמאן פעטעי
 םון אײנער דײכדןזילאנד; אין םיהרער

 איז װארם־םיהרעד » וױכטיגסטע; רי
 געװערק* דײםשען אלגעםײנעם דעם

 » אויוי געװעז איז ער יןןאםטס־בונד.
 אויםגע־ איז און אםעריסע, אין זוךבא

 דעלענאט״ ״םראטוירנא̂י אלס טדאטען
 אםעריקען דער םון חאנװענשאז דער בײ

 גע־ איז דאם לײבאר. אװ פעדערײש^ון
 טעק• עא־פאסא, אין ס^נװענע^ן די װעז
 םיט ין^נװעגשאן ^עצטע די — םעט

 װי־ איז, דאס רודער. ביים גאמפערס׳ען
 סיט סאנװענש^ון ערשטע די געװען ךעף,

 בא־ אלם ברודער-רע^עגאט דײטשען »
 ספע־ א געװען איז עםעקט דער גריסער.

 דײטשע די איז קריג איבער׳ן לער.עיצ
 געװען דאן גאר באװעגונג אדבײטער

 באװעגונג ארבײטער ףי םארשטויסען.
 איהר אויף האט ע^אים־צענדער די םון

 ברידערציכע די ברוגז. א םיט געסו?ט
 נע־ האט ערס6גאמ כע5װעי אויםנאהםע,

 בא־ אלזא, איז, גראסססאנ׳ען, געבעז
 גע״ װיכטיגע א םאה געװארען טטראכ

שעהענים.
 אבער איז א*ײן גראססםאלעז פאר
 םא־ * זאך. אנדער אז געװעז װיכטיג
 בא־ און שעהן אודאי איז עפעסט ראלער

 מא־ דעם הינטער אבער דײטוננספו^;
 פראק־ א געזוכט ער ה$ט עםעקט ראאעז
 אן פאר טה$ן צו װאס אנוךיז ט״שען
 דער צװישען דערנעזזנטערונג אםת׳ע

 די און באװעגוגג טרײד־ױניאן דײטשער
 באזויזען נאך זזאט ער אמערײזאגישע.

 גאםפערם׳עז. מיט דעם װעגעז רײדען צו
 אױוי איהם גאםפערם ד.אט אנהויב םון

 גאר זזאט עד געעגטפערט. גיט דעם
 אנדע• אױןי געשפרעך דעם םארתירעװעט

n .געםײגט, האט גדאסםסאן פראגעז 
 םון ארויסדרעהען זיך װיל גאמפערס אז
 אבער איז דאס טײנונג. א ענטםער, אז

 םאםעגט א אין םאל. דער געװען ניט
 געריכט ניט זיר האט גראססמאז װען

 האט דעם, איבער שםועםעז צו װײטער
מפערס ערשט זיך  דעם וועגען איהם צו ̂ג

געװענדעט.
 פאאט״ רער אויוי געװען איז דאס
 עיצ״ אין קאנװענשאן דער םון םארםע
 םיגוט דער אין געװען איז עס פאסא.

 םאראפשײדט זיך האט גאמפערס װען
 דאס געשפירט האט ער לעבעז. מיט׳ז

 און גאכט, אײביגער דער םוז אנשםעז
 נאכ־ זײן איצט גרין, װיליאם נערוםעז
̂גער,  קאג״ דער םאר לעזען זאל ער פא
 דער צו טעסעדזש לעצטעז זײן װענשאז

 גע• האט גרין װען באװעגונכ אדבײטער
 צר זיך גאמפערס האט לעזען, ענדיכט

 גע- זוײלע א גראסםמאנ׳עז, צו נעבויגען
 און םינגער, א טיט איהם צו טײטעיצט

:געטהאן זאג א עגד^יך
 צו קוטען נס א דורך איד װעא —

 וועל װערען, באלעבט דאם־נײ פון זיה
בעטען און דײםשלאנד קײן םאהרען איך

 נעחנטער אונז ז̂א װאס װעג » אײך ביי
 דערנעחנטערונג די .צוזאמענםיזזרען...

 דײטש־ און אםעריקע װײל קוסען, םוז
 צעחנדליג נעקסטען דעם אין ײעאעז ילאנד
 ילענדער פיהרענדע צװײ די ױערען יאהר

̂ועילט... דער פון
 אין דערצעד^ט עם האט גראססמאן

 םעדערײשאן אמעריקען דער םיז אפיס
 שוין איז עס יארק. נױ אין אײבאר אװ

 אין קאנווענשאן דער נאך זואכען געװען
 נאך װאכען ערשטע רי אין עא־פאסא,

 םיזז־ ארבײטער װען טויט, גאמפערס׳עס
 נאכ־ םעג זיצעז געקענט האבען רער

ארע־ דעם װעגען רעדעז און אנאנד  פא̂ר
םיהרער. נעם

 געקענט האם גראססםאן דײטש דער
 האט ער גאסיערס׳ען. איטיטירעז גוט

 אין רײד גאספערס׳עס איבעמעגעבען
 װער״ דײטשע כע5אזע פונקט אין דײטש,

 גע־י איהם צו האט גאמפערס װעלכע טער
 םיט׳ן געטאכט ער האם דערבײ רעדט.
 די גמהאילטען איז גאמםערס, װי פינגער
 גאם־ װי אזױ האלב־םארםאכט, אויגעז
 םון גרופע א איהם, ארום אאע פערס.

 װײלע דער אין האבען מענשען, אכט
 אכטזנג םפעציעלע א איהם צו געהאט

 דײטש־ קײן אהײם זיך םיט פיהרט ער
גאמפערס׳ען... םון טעסעדזש א לאנד

עראינע־ טײן דורך שוין איך האב
 בלע־ בײם .צוריס, יאהר פיער םון רוגג

 טעג, יענע םון צײטוגנען די איצט טערען
 םים םײנע רײד די איבערגעק^ערט אױך

 בין איך זוען גראססםאנ׳ען, דעמזעלבען
 אין׳ם צײט םיעל םארבראכט און לין
 אין.ם צײט פיעיצ םארבראכט אח לין

 גע־ דײטשען אמעםײנעם פון׳ם אםים
װערקשאםטס״בונד.

— שםועס דערזעלבער
אםערי?ע... װי װערט דײטשלאנד

 די װערעז דײט״פלאנד אוז אמעריקע
װעלט... דער םון לעגדער םיהרענדע צװײ

 דעונעהנטעחנג א צו קומען װעט
 ארכײסער אמעריקאנער דער צװישעז

דײטשער?... דער און באװענוננ
זוע־ בײ זוכען עס װעט װער און

 טא״ נע<ויזען םיר האט גראססמאן
 אין סיטגלידער צאהלען די םון בעלען

 טיט כ«צװע<ןט און ייוניאנם דײטשע די
 די םון ױניאנם די אז באװײזען, צו זײ

 םיהרט דײטשלאנד װעלכע אינדוסטריען,
 כסדר האלטען װעלנדמארס, אױם׳ן אתיס

 פיער לעצטע די אין .װאקסען; אין
 אויוי געגאנגען װאוקם זײער איז יאהר
 אויוי ניט קיינטאל און ארויוי, און ארויף
 א איז עס, הײסט באוױיז, דער צוריה.

 שםרײטען איגדוסטריעז די קלאהרער.
 קע־ ;ארבײט םעהר האבעז ;אויס זיך
 װײרזש. גחגסערען א צאהיצעז אויך נען
 אין קענען ארבײטער די װאס דעם פון

 איז גוט״שטעהענד זײן ױניאגס זײערע
מן1 אינתסטריען די »ז לערגעז, צו  י

 זײ, זײנען ערםאלגרײך און ,ערםאלגרײך.
 װ^נדםארה אוים׳ן האנקורירען זײ װײל
 און ענגלאנד, םון אינדוםטריעז די םיט

 אט װארום, אריבער. זײ קאנהורירעז
אעדוסט־ דיזעלבע אין פא<וט: א איז

 א םאר כסדד ?וטט ענגאאנד אין ריען
 װײדזשעם שנײדט מען צויךםארקירצונג.

 גיט# זיעען אינדוסטריען די סטז, א —
ערםאלגרײך.

 םיר איז ענגלאנד װעגעז רײד זײנע *
 ענג־ אין נעװארען באשטעטיגם נאכדעם

גופא. ^אגד

I ,ש אין כאלםעלאכעס צאהל ךי פארקלענערען צו אדער זשעס 
 ״רעארגאני־ צוליב שאפ א פון ארױס פאלען װאם ארבײטער די זאלען דעם

 דעם אין װערען צו אגגעשטעלט צוריק ערשטע די בארעכטיגט זײן זאציע״
דורכצופיהרען כדי ארבײטער. גײע ארױף דארט נעהםט םען װען שאם
ע אז ױניאן, די םאדערט םארבעסערונגעז, דיזע ל ע א י י  אר־ נ

ר ע ט י י ן ב י ע א ל ר א ע פ ע ן ש ע ל א ן ז ע ם ו נ ע ג נ  א
ן ע ר ע ו ז ו י ו ל ך ב ר ו ר א ד א ב י י א ל ר ו י ם ב א ו ל ו א  ז

ט ש ז ד ע נ ע ם ע ן ג ע ר ע ו ז ו י ו ל ן ב ו ר פ ע יאן^ ד נ ו  י
 קאנמראלירען צו נאר נים מעגליכקײט די קריגען ידױאן די ודעט דאן בלויז

 קלאוק־ די צװישען צרות די אנםאכען גיט זאלען ״רעארגאניזאציעס״ די אז
 זאל ארבײטער איטליבער אז אױך נאר איצט, אן םאכט עם װאם םאכער
 די אז און צװײטער דער וױ דזשאב א קריגען צו טשאנם גלײכען א קריגען
הױםט־חןח. די האבען דעם אין זאל ױניאן

 וואם פאגד, ארבײטםלאזער דער אז איז, הױפם־פאדערונג דריטע די
 עטאבלידט צוריק זאל טרײד קלאוק אץ םיזאנם עטליכע געארבײנ! האט

 פארלאנגט, װױאן די באזים. אגדער אן אויןן אבער, םאל, דיזען און װערען,
 בלױז װערעז אױפגעהאלםען זאל ®אנד ארבײטםאלאזער דער אז עטליר,נ

 פארפליכטעט זיין זאלען ויואס ־נאלעבאטים, די פון בײשטײערוגגען די אױןש
 דיזער פאר ״•עי־ראלם״ וועכעגטליכע זײערע פון פראצענט דרײ געבען צו

 און מעחר אלץ ,װאקםט ױגיאן, זײ זאגמ יאחר, צו יאחר פון אײנריכטוגג.
 חןם כדט צוזאםען און אינדוםטריע, אונזער אץ ארבײטסלאזיגסײמ די מעחר

ל̂י ארכײמער. אונזערע פון דײדען ךי אויך װאקסען

 גענױ ער חאט חזיפט־בײשפיל איצס
,1927 — יאחר לעצטען דעם םעז

 מגיאךםיטג^ידער״ םון װאוקס דער
 פארגע<ןוסען יאחר אין׳ם איז שאםט
 כםעט איז ס׳וזײסט, אוסעטוס; כמעט

 אין גוט געהט עס װען טרײדס. אאע
 פאר׳ן ■ראדוצירען װאס איגדוםטריעז, די

 אױך ערפאלג עס שאפט װעלפדםארק,
 איז עס ווען אינדוםטריען. אנדערע איז
 (אין מעטאל״ארבײט בײ ארבײט דא

 שםאהל-אינדוסט- די ארײן געחט דעם
 אױטאסאביל-אינרוסטריע), די אויך ריע,

 פאר״ די אין אזיך ארכײט טעהר װערט
 דורך טראנספארטאציאן בײ קעחר־םאכען,

 הײםישע די אין אפלו און באהן, דער
 אדער בוײארבײט — שטאדט־םרײדס

 פאר־ ארבײםער סעטאל דער ^ײו־וננ.
 ױניאן• א צו אויסגעװאקסען איז באנד

 אכט ״אריבער װײט םיטג^ידערשאפט
 בערג־ארבײטער ;טויזענט הונדערט

 םױזענם; הונדערט צװײ צו (םאעערס)
 װײט צו פאבריק־ארבײטער פארשײרענע

 טעיד טויזענט; הונדערט םיער אריבער
 הונ־ דרײ אריבער צו אמײטער סםיל
 טראנספארטא- אלע ;טויזענט דערט

 אר־ אײזענבאהן פון סאי ציאנס־ױניאנם,
 צו שיף־ארבײטער, פון סאי בײטער,

 און טויזענט;• הונדערט זעקט ארום
 צו טרײדס) (ביאדינג “״בויגעװערקס־בונד

 די טויזענט. הונדערט פיער אריבער
 סאדטען (א^ע בא^ײדונגס־ארבײטער

 די דערגדײכט נאר האט שנײדערײ)
 דאם טויזעגט. זיבעציג איבער םון צאהל

 איז קלײדונג װײל דערםאר, אבער איז
 גרויסער קײן ניט בכאל דײט^יצאנד אין

 טעטאל״אר״ יעדענםאיצס, םאברימ־טרײר.
 קוײ םאבריה־ארבײט, אאגעמײנע בײם,

 איצט פארגרעםערען טעססטיל און לען
 אנ־ םון מארק דעם אויך דײטשלאנד אין

 װערען אלייז זײ איז ; טרײדס דערע
 ?אנ• דײטשלאנ׳ס איבער גרעסער ץ5א

װעלט־םארק. אוים׳ן קורע^םעהיגקײט
אין.פאר־ ?אנקורענ״דםעהיגלןײט א
 כיליגע דורך ניט ענגלאנד מיט גלײך

ארבײט.
זעל״ אין׳ם דײטשיצאנד איז דאך איז

 לויך קײן םארגעסוםעז ניט ־־ יאהר בען
יא. — ענגלאנד אין און פארקירצונג;

 און הוגדערט אכט און םי^יאן א
 איז מען האט ארבײטער טויזענט םוםציג

 די געקירצט 1927 יאהר אין ענג^אנד
 איז פראצעגט גרעסטער דער װײדזשעס.

 ;קוילעךגרעבער די אויוי געםאאען טאהע
 אויך איז פראצענט היבשער א אבער

 מעטאל־ארבײטער, אויף אויסגעסוטען׳
 טעק־ און םאבריק-ארבײטער, אלגעטײנע

ארבײטער. סטיצ
 נעהען װאס אינדוסטריען דיזעלבע

 דײטש• איז געהעז אראפ, עגגלאנד אין
ארויף. צאנד

 א געהאט םיר אין האט גראססםאן
 י1 אין אז אײנצוזעהז ת^מיד גוטען

 גע־ דײטשצאנד איז יאהד םיער לעצטע
 שטע־ צו זיך טריט םעסטע טיט גאנגען

 זײט בײ זײט זועאט־םאר? אויפ׳ן לען
אםעריקע. םיט

דײטש־ אין באװעגונג אובייטער די
 בעטלער• א פון ארוים שויז אח לאנד

 איהר זיד. צו װמשר סומט זי שטאנד.
 םיט דערנעהנטערונג א םאר שטרעבען

 באװעגוננ, ארבײטער אמעריקאנער דער
 סרײד־אינטערנאציא־ דורך הויפטזעכציך

א דא איז שטרעבען אזא און נאיצען,

 שױן איו אוסגעחױערער, אן גרויסער,
 חןר״ א איז עס חלפס-רוף. קײן ניט

 װאכואס ז״ן צו אטעריקע מאהגונג
איגטעדעסען, א״גענע איחרע בער

? קומען on צו װעט
האפט. גראסססאן *

 ;אבד irvt וױל רײם*, דמר עד,
 צוריק יאחר פיעד םון װערטמר •ערס׳עס

װערען, ם<ןױם זאאען
חאפט, ענגאאגד אויך און
j אין ױדאן^אגע דער װעתז גאי j f• 

 חנר• נעסערע א װעגען בכלל אזן לאנד,
 באודך אוב״טמר דער פון נעחגטערונג

 טרײד• דורך ים זײטען בײדע םון גוננ
 אנחןו אן אין — אינטערגאציאנאלען

ארטיקעל.

 כאהוטעו שוין סען טע;
 גדױסען פאח םיסעםס

יונ^נאל
 דעם פ»ר רעױניאן חױז ױניטי ד
 שנת, עטיוטם־נרען װעט 1929 י*הר

2 onטאנהעםען אין םעברואר, טעז pay 
 עווצנױ, טע8 און םטריט טע34 הויז, רא

 נעװציען צוטײיט שוין זײנען טיקעטם
 p>a אין נאיןוםעז שױן זיי קען מען און

 דעו םון אפים אין און ױניאךלןוקאלען
 סטריט, טע16 װעסם 3 אין חויז, ױגיטי
ד*לאד. 1 סון ידייז פאר׳ן

»לע• איז טאנ^ווענט ױניטי דער
 םרײד די איז עראייגניש אן נעווען ד*ל

 זיינען אײנלאדוננען סרײזען. ױניאז
 םיד און נעװארען, ארויסגעשיסט ׳מוין

 ױגיםי נייע און אלטע אז זיכער, זיינען
 נעלענעגחײט די האבען װעיען באזוכער

 באקאנטשאפט, איטע זײער באני־ען צו
 ,ורוןעםםען ■יהאדילי וױיטמאן׳ס פ*ול
•1ט«נצע צום מוזיק די לייםטען װעט

 איחר «ז :ים, »רזא, פאמעסט־ז׳טע,
פעברואר. טען2 דעם םארנומען זיים

ג

 שא•־ א םאר ענונג)אנערר
טשערמאן.

 חויר«, םון ארנײטער די ׳טיר
 םצ8 619 שטײנגערנ, און נערנשםיי!

 םי• שאפ א בײ םארזאםלעט עותנױ,
 ,1928 םען,15 דעם ;אװעמבעד טיננ,

 באארד חשאינט דעם פון אפים דעם אין
יר מאכער דרעס או] סלאוה דער פון

צננענר ה*נען י., װ. נ. ל. א. גיאן,
:רעזאלוציע םאלנענדע די מען

 1שא אונזעו דאט אננאטראכט אין
 רןו«ערמר^ סעם ברודער• טשעדםאן,

םאר דינםם שעצבארע נעל״םטעט האט
 נע< שא■ אונזער םוז װאוילזײן דעם

מלאכות,
 פרעזענםירען און טיר באשליםען

 אנעכ־ אלם pa דימענט םים'א איהם
ארנײט. נעטרײצ זײן פאר קענוננ

 ח<ד און נליק פיל איהם װינשען טיר
 מד זייז םצרטזעצעז ותט עו• אז םען

 אינטערעסען אונזערע םאר דינסט טרײע
 דער איז נעטאן dp ה*ט ער וױ אזוי

סארנאעענזזײט.
 י װמרשאפםקי,

. נױטסן, י.

ר«םה, נ.

שנייחןר, י.

מעלצאק, י.
סטםינמג רעזאײציטנם

 איז דארום און ארבײטםל&זיגקײם, פון פעריאדען כראנישע דיזע פת םטעז
 פינאנ* צו באלעבמםים, די פץ בלױז און באלעבאטים די פון פליכט די עם

 ערװארטען נים טאר םען און ניט קען םען םאנד. ארבײטםלמזען דעם םירען
 שטייער צו געבען פארדינסטען סאגערע זייערע פץ זאלען ארבײםער די אז

 אן אלם באטראכטען םוז םען װעלכען םאנד, ארבײטםלאזען דעם פאר
 װ*ם ארבײטער די צו אינדוםטריע נאנצער דער םדן חוב אוםפארםײדליכען

יאחר• גאגצען פון פארלױף אק איהר פון בלויז חױנה שטיקעל זײער צירען
 אםאםיאײשאנם באלעבאטישע די אז פאדערם, »ונקט לעצטער דער

 קאםישמן געםײנשאםטליכע א אײנשטעלען ױניאן דער םיט צוזאםען זאלען
 אינדוםםריע. קלאוק דער אין שאפ ניט־יןניאן דעם כאקעםפע; זאל װאס

 צו ניט פארפליכםען דזשאכערס די זיך זאלען בלויז ניט אז פאדערט, ױניאן
 זיי װאוחיז שעטער די אז נאר שעפער, נים־ױניאן קיק אין ארבײם שיקען
 אז באשטעםיגט װאם ױניאן.סערטיפיקײט״ א האבען םוזען ארבײט שיקען

 דאם נאטירליר, האט, ױניאן די און קאנדישאנם, ױניאן אלע נאך קוטען זײ
 דארן» דאן און ,םערטיפיקײם״ דעם שעפער אזעלבע פון צוריקצוציהען רעכם
ארבײמ. זײן זײ פץ צוריקציהען אױך שטעל אױפ׳ן תשאבער דער

^ |ג6

 באלע־ קלאוק די פון פאדערם ױגיאן די װאם קורצען אין איז דאם אט
 בארײט ױניאן די איז פאדערונגען דיזע פון באזים דעם אויןש און באםים,

 יעדע אגריםענט. נײעם א פאר פארהאנדלונגען די זײ םים אנצוםאנגען
 אוםבא־ א"" באגרינדעט איז ארױםנעשטעלם האט ױניאן די וואם פאדערונג

 צו פריח צו נאך נאטירליך, איז, עם טאקטען. און לאגיק שטרײטבארע
 דיזע צו באציהען זיך װעט לאגער באלעבאטישער חנר אזױ וױ םיעסולירען,

 יימ׳ װעם ענםפער זײער װאם פאדערונגען. שאנםםרוקטױוע גערעכטל,
 אין װארט אנםשײדענער און לעצטער דער m זיכער, םיר זײגען ו^ער,
יוניאן. אונזער צו טפא, טלאוסםסכער דל «ז געחערט פראגע דיזער
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מנמר דער איצט ױנפ צענפער חעלסה ױניןן
כאוחןנונג ארנײפער

 צענטרזו?! םון םיטיגג לעצםען אױט׳ן
 דער האט קאונסיל לײבאר און טרײד
 בכבודיגען א םאדטמען צענטער ױני^י
̂וקא־ די םון באריכטען די אין •ילאץ.  י

 דעלעגאטעז די םזז פילע זיך האבען לעז
 און װיכטיגקײט דער אוי\י *•גןדשטעלט
 צענםער, העיטה ױניטי םון נוצליכקײם

 די אין הילף םעדיצינישע םר*גט כע5װעי
 ם. שװעםטער מאסען. ארבײטער כרײטע
 האט ״אינטערנעשאנאי״ דער פון האהען

 ציר־ צװײ םון אױסצוגעז םאמעמזען
̂עצטענס זײנען װאס קוצארען,  םאר• י

 רי םון גאא םרעד געװארען. עפעגט^יכט
 אר־ די געילױבט שטאחן האט ■ײנםערם

 םון און סענטער העיטה ױניטי םח בײט
 זײנען סוױ צום קליניס. דענטאל תם
 געװארען, אויפגעפאדערט לאקאיען איע
 העילםה ױניטי דעם אז אגצושיליסעז זיר

צענםער.
 חגם םון ערם^ג גרויסען דעם מרד
 גע־ פארװאילטונג די איז קליניה דענטא?

 די םארגרעסערען צו געצוואונגען ותן
 באםרידינען צו כדי אפטײלונג חגנטאל

 פא״ די םון כאדערםנישען גרויסע די
 םײ־ די באהאנדלוננ, גוטע די ציענטען.

 אויםפאסונג זארגםוילע און ארבייט נע
pc .חנג־ די האבעז פוײיס םארקס דד 

̂יניק טאל  צװישען געםאכט פאפולער ק
̂ע  אין זיו־ נויטיגען וואס סעגשעז, א
הײלונג צאז

 אײנ״ איז דעפארטמענט מעדיתאל אין
̂וגראןי. עילעקטרא אן געאדדמנס קארדי

 די םון אײנע איז מאשין דאזיגע די
 •ראםי• א ויז5בי ער&יגדונגען. לעצטע
 זיך קען ספעציאליסט הארץ נענטער

 אואראט אזא אײגצופיקסען םארגינעז
 איז ארבײטער דורכשניט^יכער דער און

 •רײז דעם באצאלען צו בכח ניט ערשט
 ירױואט א בײ קאסטען דארף עס װאם

 םאר םען רעכענט געוועהמיך ד*קטאר.
 קאר־ עלעהטרא דעם םון באנוצונג דער

 אין העכער. און דאילער pc 15 דיאגראף
 רעכע־ מען װעט צענטער העאט ױניטי

דאלער. 5 װי םעזזר ניט נען
זיך האבען װאס די צװישעז

 הע<ט ױניטי אן 1אסע5אנגעשי לעצםענם
 העגד־ פײיער די זיו געםינען צענטער

ױגיאן. ?עריערם״ *לעטער די איז לער

 »גריסולטוד אידישע ױ
םאסייעטי הירש) (באראן

 סיפ סארםערס צוקונוםיגע אלע חעלע
 ויו װי אוז ®מרםערײ װעגען אויסקימסזג

 ייתר װען אװינדל׳ערס, פון או«סצוחיםזןן
BBMp רס.1 אײער«

 נפישפ איחר *יידער מ«אזי*ס קײנע גי®
אונז. סי« ?יד

 פריי אבספלוא איז םאם און ראם אונזער
•ערזענליך. ?ום« אדער ^רײבט

 5 גיו 9 *ון — אבה אויסער םעגליד אפען
אוחר. 1 ביו — װנ»זןג

fewiah Agricultural Society, Inc. 
101 E. 14th Street, New York Gty
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דער צו נעםרײ כלײנם ל«קאל פראנציםסא סאן
אינפערנמנאל

 לאנג-צורי? נישט האט ״פרײדױיט״ די
 םראנ־ סאן דער אז ״נײעס״ א צופויקט
 אינטערנעשא• דער םון 8 לאקאינ ציסקא

 סקעב״ זײער צו צוגעשטאנעז איז :̂א
 חגר נישט עס אי? נאטיר^יך, <ןרעמעל.
 ב<אוי <עצטער דער נישט און ערשטער
 ווזד אונז שרײבט עס #ט-וואס זײערער.

לא־ םון שװארצבערג בר. םעשה דער גען
_ :8 קאל

p« 52 םון מיטגלידער ״די
 םון םעםבערס די און אנדזשעלעם ל*ס

 חאבעז םראנציםקא סאן פון 8 *#קאל
 גרינדען צו באשל^םען צוריק צײט א מיט

̂וינט א  לאסאלס. בײדע םון האונסיל דזש
̂רגעקוםען איז מיטינג ערשטער דער  ם
 אין שעפטעםבער טעז2 און טען1 דעם

 גע- האט מיטיגג צזוײטער א םרעסנא.
 נאװעםבער. טען29 דעם פארקוםען זאילט

 געזאיט האט געלעגענהײט דיזער בײ
 םון םיטינג ספעציעיער א םארקומען

 םעמבערם די װעלכעז בײ לאקאל, אונזער
 זײן געזאלט האבען קאונסיל דזשאינט םון

אגװעזענד.
 זיך מיר האבען מיטינג דעם םאר

 לא־ םון מעםבערם מאנכע םון חנרוואלסם
א אז ״פארװערטס״, םון און J62 קאיל

 אגדזשעלע־ לאס פון םעמבערס הײפעל
 איג־ די םארראטעז חאבען לאקאל סער

 אנגעשלא־ זיך האבען און טערנעשאנאל
 אפאזיציאגס־ קאםוגיסטישער דער אז םעז

 באקױ האכעז םיר <וי נאכדעם ״ױניע״.
 און אםיס אינטערנעשאנאל דעם םוז מעז
 בא־ א קאונסיל ?ײבאר סענטראי פון

 האבען אםת, איז דאס אז שטעטיגונג,
 נישט קאגעז םיר אז באשלאסעז, טיר

 בא־ װאס םענשען םיט צוזאםען טימען
 האבען מיר און שקעב־ױניאז א צו לאנגעז

םיםינג. דעם םארלאזען
 מיטגלידער אונזערע פון ״עט^יכע

 םארב^ימנז נײגעריגקײם צוליב זײנעז
 אז דערצעהלט אונז און מיטינג אוים׳ן

 עטליכע האבעז אװעקנעחן אונזער נאך
 געהאי־ קאםוניםםעז אנדזשעלעסער לאס
 מיט און סייטשעם באסאנטע זײערע טען
 צוצוטרעטען ״באשלאסען״ שטימען 12
סקעב־קרעמעל. יןאםודסטישעז דעם צו

 לאק̂א םון באארד עקזעקוטיװ דער
 בריןי א ארױםנעשיקט נאכדעם גלײך חאט

 אײנ־ און יאקאל םח מעםבערשיפ דער צו
 װעל־ םיט^ידער־םארזאמלונג, א בארופען

 נע־ םארבלײבעז צו באשלאםען האם כע
אינטערנעשאגאל״. דער צו טרײ

 אײדזש^נטס ביזנעס םאר װאהלען די
 דזשאינט שיקאגא׳ר םון מענעדזשער און

 מאנאט, דיזען פארקומען װעלען באארד
 בא־ איצטיגע די דכען. אין גאר טאקע

מענעדזשער, ביאליס,. םארים בר. אםטע,

פרויען און מענער
 בןןװאוס״ דעם זיגס, דר. םים זיך באראמ

 באחאנדעלמ װעלכער סועציאליסם*, טען
 דעז.9ל«כעםעם1או:1וױסזגנ׳ סיעציעלע ̂יש

 ריד^ג״eצו אר8 .זינס דר. ם«ט זיד אראש
דעזולםתןםען.' אנעלע איז זשעלעגדע

 םעסיגע. אימער זײנעז פרײזעז טײנע
 — קראנקחײםען ילוצליכע »ון :יאנישע

 — חויפדקראגקחײמעז און נערװעז בלום,
 אלגע־ אלםערם, ;עועחרליכע און קאטזזר
 נער־ אויסגעםאםערםע אװאכקײם. םײגע

 #ארגרע־ מנ־אוםערצען, װעראיגנ^ ״װען
ען, שערשע  חאלז, נןןז, רומאשיזם, דויז
 ״40 קראנקחײםע̂ן בראניקאל און אסםסא

 און נירעז לענער« איגמעסטינאל, ״גען
 לאםבע־ סזאטיקא, קראגקחײםען, רעקמ״ל

 םע״ םויזעגםער — גיזראלדזשיא. און גא
 בא״ לגרײך4#ער זײגען *רויען און נער

̂דעלם  חעליען. אײך קאן איך געװארען. הן
 יעדעז ביי אערזעגליך םיר םיט זיך זעחט

 עקס־ — בלו*נדאוגטער?ונונג — באזוך.
»רײ. איו באראטוגג — זעאליו. רעי

ה ם ד  ?ציסאיסט0ס — זינ
V« 25 עמבלירם 4.
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״ פארום. אפען םקול רענד
 און ארבײטער םאר סקול רענד די
 ער־ יאהר דעם האם בילדוגג םאאסס
 םאציאלע םאד ׳פאו־ום אפעז אן עפענט

 יעדען םאר קוםען םארוסס די םראגען.
אזײגער. 2 גאכמיטא;, שבת

קו־ די װעלען רעדנער םאלגענדע
:םאחם דעם אדרעסירען שבתים מענדע

היל־ מאריס #טען15 דעם דעצעמבער
 אמערײןאנער פון צוקונםט די״ קוויט.

סאציאציזם״.
 #װארד ם. הארי םען,29 דעצעמבער

 םון כאדאקטער אין ענדערונגען ״אעצטע
אײגענםום״.

 װאלדםאן, לואיס טען,5 דעם יאגואר
 אמעריקאנער און רעפארמען ,סאציאלע

ציבעראלען״.
ם. דזשאהן טען,12 דעם יאנואר ס

ר אין ^איגװײניג סטראפטשעי, לאע  חנ
ײ ארבײטער בריטישער .-•ארט

 צע?טשורם פארום א^ע צו אײנטרים
סאנס• 25
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