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 r«יוניאו צװישען טגפזןומץ *נויםןנפ
י ?פנעשסעלם סזנ־נאנופעסםשוועו

)1 זיי» ולן »ל,יס0
 םארנעקוםען איז װאס קאגפערעגץ, ד*ר

< אין מ#י, טען17 ח*ם דאגערשטאנ,  ד
 גע״ האט ?אגפערעגץ די םארטיגיח. נתצ

שטונדען. דרײ פואע וזיערט
 דער םון טשערמאן דער שװארץ, סר.

p דער פאר האט אאנפערענץ, o m 
ערקל*רונג: םאלגעגדע *־ױסגעמבען

 ער• שװארץ םר. חאט ױניאן׳/ די#
 גע״ זאל עס *ז פאר, ״שאאגט קצערט,
 סאםיסע םאראײניגטע א װערען שאפען

 אינדוסטריע, דער אין צדדים אאע םון
 צדדים בײדע אז אױםפאסמן, זאא װאס

 און אגוײםעגט בײם ז־ואלםעז זיך ואא*ן
 •ראדוצירט גיט זאא שעפער די אין *?

 דזשא־ ניט־ױניאן פון ארבייט קיין וחנרען
מרט.

 אא1 קאםיטע םאראייגיגטע ״דיזע
 אין אינסטיםוציע שטענדיגע א וחנרען

 אױםזיכט דער אונטמר איגדוסטריע, דצר
סר. טשערמאז, אומפאיטײאיטען טון

אייבעאסאן. *
 ער־י וױיטער ער האט ױגיאן*; *די
 סאדיםיהא״ די אױך ״םאראאגגט סאערט,

רעאו־נא• דעם פון באנרעגיצונג און ציע
 באאעבאטים די וואס גיזאציאגס־רעכט, .

 פון וױדעראײגםיהרונג די איצט; האבען
o n הע״ * און ארבייטסאאזע םאר םאנד 

 אױם׳ן װאך א דאאאר םיגף םוז כערוע
סקײא. סינימום
 םון אסס׳ן די אםס׳ן, אסעריקאן ״די

 םר. האט סאב־מאנוםמסטשורערס״, די
 אײנ״ ״איז מרסאערט, װײםער שװארץ

 אינ־ די אז ױניאן, דער םיט םארשםאנען
 סאנטרא״ און ארגאניזירט דאחי רוסםריע

 האא־ מאנופעסםשורערס די װערען. אירם
 און ארגאגיזירעז צו כדי אז אבער, םון

 די םוז אינדרסטריע די קאנטראאירעז
 םאר- װאך־ארבײם סיז סיסםזצם *יצסיגע

 שטיס־ארבייט א איז װערעז װאגחגאט
 מרי״ שםעלען נאאעבאםים די סיסטעם.

ר  שםיס״ םון געגעדםאדערומ די •רויס מ
 פאר- סאב־םאגופעהטשורערס די •רניים.
 ווע־ אפגעשאםט זאא עס אז אייד, לאננצז

דזשאבערס״ די ביי סאטינג די ד*ן
דובינ• וזאט נאכסראגע אונזער אױוי

 איז קאנםיצרענץ ״די אז געענטפערט, םמי
 באאזד די אפגעעםזנאט. באויז מרװײא

 זײגען זײ אז ערסאערט, האבעז באטים
 עסזע־ זײער םון געווארען אינסםדואירם

 םון סיסטעם די אז באשטעחז, צו אוםיװ
 זײ ווערען. אפגעמאםט זאא ווארארבײם

 דעם םיט קומען צוערשם ״*אזא דארםען,
 זײע• צו ?אנפערענץ דער פון נארינט

סאב• די םיז עוןזעסוםיװ די יקזאקוםױו.
כע מאוםעקטשורערס, .  באויז זײנען וח̂נ
 אינדוסטרױן, דער םון טײא האײנער • .

 איבעראײגען גום דארםען נאך זיר וחניעז
 פאר־ די נעחםען זיר אויוי ?אאעז וײ *י

 ״וײ ארײגשאעיען םון טנםװאדםאיכק״ט
 אסאסי״י םאנוםעקםשודערס אנדערע די

 נענעראא א אין ױניאן זײ ייז יײשאנס,
 סום יניז קאאוס גאנצאר דער םח סםרייק

 דעתוײא איז גםערענץip די אממםםריע.
 וױי• די איגעבראמז. נאגצען אין גים

 א•הענגיג וימעז םארהאנו־אתנען סעדע
 ן באאעבאטיס. די פון עקשנות דאר טת

 םאא אאע איז וױדער, #?rײג .די
 חנר איז סכסוכים די א״יזען צו נאריים

 נע• אוםן. םרידאיכעז א אויף וויגדוםסריע
 סענד װניאז די וואם D^rirP'or יען
כחות״ איחרע יאע נױם םצז

 סאגםערענץ דער בײ אח יוניאן די
 פרמזי״ עקטיגג מרך פארטראםען נעותן
 םעגע״ דזשמגאראא חבינםק/ ד. דענמ

 וױיס״יחנזידענם נאגאעה איזיחור דדאער
תר; חנרי  כמננע• אא?אא די Tin װאנ

 פרי״ בראסלאװ, חש. גיגפא, ס. דזשעדס
 חגם דורך »ון קורצםיז, הטיאאן, אענ,

סאתר. נ• םמנאתשאר דיסםדיהם
 זיך האמנן ®ארםחממר װני^ן אאא

 ירזך יתז דיסקוםיא. דאר אח מםײאיגם
ד י «ח »יי שאעזיגאנר ג זיחמם ^  י

 וועגען נצװארען איגפארםירמ קאםיםע
 חאט קאגמראמ, דנר טון ••ראױוי ךעם

n ®•ראטינםצמנם ,״•ארזוארמטי r» ײ

 אז און ײאך-ארבייט, םין סיסםעם די דיג
 צו רםואה א נעווען װאאם שטיה־ארבײט

 שטיק״ארבײט טרײה אין טכות אאע
 שעפער אױםסײד די *•געשאםם וואאט

 סוועםינג די פארסאענערס ײאאט און
 כאאעבאטים די װעא, זיי. זאגען סיסטעם,
 שטיס־ םון צײטען די נים אפשר געדענתען
 געדענ־ קאאוקכמכער די אבער ארבײט.

 די גום געדעגקען זײ גוט. צו עס קען
 אױסצױ געהאט האבען זײ װאס ׳צרות

 זײ שטײדסיסטעם. דער ויעהרענד שטעהן
 זײ װאס יײז, און אײד די נ*ך געדענקען

 פרײזען די סעטאעז בײם נעהאט האבען
 זײנען װאס דיסטשארדזשעס, די אח

 םון צײם דער אין ארױםנעקומען. דערפון
 צװײ װי מעהר זײנען אפעיר הורװיץ דער

 דיס־ דעם דורך ארבײמער טױזענם
געװארען. טשארדזיטם

 ױניאן די םארניכטעט ״שטיק־ארבײט
 םאיעד״ און שעפער די אין באדיננוגגען

 די ארבייםער. די פון אעבעז דאס נערט
 איינ־ װידעד פארזוך יעדעז װעט ױניאן

 גרמס״ דער םיט שטיק־ארבײט צוםיהרען
באקעסםעז״. ענטשאאסעגהײט נתר

 נעהספען װעס םיסינג שאפ־סשנרםאן נדויםער
פלענפר סהױית װעגען ד&נולען דינסמנ

)•1 ?״* מ*ן (אלוס
 האט און זאך גאנצער דער אין אוםשואדיג

 םון יןאסיטע א »ז פאראאנגמ, דעריבער
 מים צוזאםמן זאא באארד דזשאינט דעם

 באװעגונג ארבײטער דער םון קאםיטע א
 דאן און אנגעאעגענהײט די אוגטעאזוכעז
אורטײא. אן אוױסטר*גען

 געװאחגן ערוועהאט איז קאמיטע אזא
 ברי• דרײ םאאגענדע פון באשטעדזם זי און

 ראזעג״ ; 3 אאיןאא אעפקאװיטש, :דער
.35 אא<ן»א ריעןי, און ,9 אאקא בעמ,

 אורםײצ דעם ביז האט מעםץ ברודעד
אמט. זײן םון רעזיננירם קאכײםע דער פון

 רוםיגע אאע םון עראײדעונג דער נאך
 דוביג- פ-תזידענם ע^םיננ האם םרצ-נען

 באס״ דער םון באריכט א אפגעגעבען סקי
 וױיס מים צוזאסעז ער וואו ױניאן, טאגער

 דורכנעםירט האבען ברעסאאװ ®רעזידענם
 באסטאנער דער םון אינסטאאײשאנס די

אדםיניסטראציע. ױניאן
 און באסטאן םון גרוסעז דובינםקי׳ס

 ערםאאג גרויסען דעם וועגען נאכריכט זײן
גע־ אעצםענס דארט זזאם ױניאן די װאס

 אינסטאליישאן יכער
נאאמטמ ױניאן ער

 םיםינג — אויפנאהםע. באגייסםערםע קריגען ברעםלאװ און אטדור דובינסקי,
סםרײק. יאויקער נװ פאר׳ן הילף םילע פארשפרעכט

 דעי־ סון םיטיגג איגסםאאײשאן דער
 ארפיגיםטראציע ױגיאן גייתיוחנהאטער

שעה״ גרויסער א געײעז איז באסטאן אין
 וזאט ױניאן באסטאנער די ערפאאג. נער
נעאי• םיעא יאהר אעצטען םון םשך איז
 צושטערער. קאםוניסטישע די םון טען
 אין מיטינג איגסםאצײשאן אעצטער דער

באװי• אבער חאט האא מעטאריאא וועא»
 צוריס קומעז מאכער קאאוס די אז זעז,

 װיאען און אינטערגײשאנאא דעד צו
 קאמודםטישער דעד םון װיסען גיט מעהר

ױגיאן. אפאזיציאנס
 אין םארגעקומען איז כײטינג דעד

 נע־ איז האא דעיי האא. מעמאריאא װעאס
̂יה מיט איבערםיאם ירעז  דרעס״ איז הא

 אג־ די פון באנײסטערינג די און מאכער־
 אגפאנג םרן אנגעהאאטעז האט װעוענחנ

סוף. ביז׳ן
 םון טשערםאן דער גראספאן, ברודער

 האט באאײ/ דזשאינט באסטאנער דער
 חגם אמדור, םאקס ברודער םארנעשטעאט

 ױניאן, באםטאנער דער םון םענעדזשער
 אענגערען א אפגענעבען האט וועאמגד
 דער םון טעטיגסייט דער וועגמן באריכט

 האם אםדור ארנאניזאציע. באסםאנער
 וואס צײפזעז, שווערע די וחננעז געחןדם
 כאםטאגער דער אין געהערשם האגען
 סאנווענשאן, אעצטער דער זײם מניאן

 צױ אין ערםאאכ גרויסעז חןם וועגען און
 םאר• און פאראוירענע די ריקגעוויגען

 אינ־ דער םאר םעםכעדס באאנדזשעטע
 זײן געעגדיגט האט אמדור םערנײשאנאא.

 צעהנדאיגעך די אויף אנװײזעגדיג #ר*דע
 פון אנטאאםקן זײנעז אם1וו םיםגאידער,

 צוריקגעסימעז וױדער ̂ייגעז און איגקע די .
ױניאן. דער צו

 דאן האט ברעסאאװ וױיס־ירעזידענם
בע־ נײ־עדױעהאטע אאע איגססאאירם

 פאיכ־ די װעגען נערעדט האט און אמטע
 צו האבען בעאמטע ױניאן װאס טען,
מעמבערשיפ. דעד צו אוז ױגיאן דעי

 פרעזידענט עהטיגנ האט סוף צום
 און רעדע אענגערע א געהאאטמן דובינסקי

 דעם םון צושטאנד דעם נעשיאדערמ האט
 יארק, נױ אין ױניאן דער םון און טרײד

שיקאגא. און מאױואאגד
 ניױ די העאםען צו אפײלל זײז אויף
 מעגאיי• זייער איז קאאותפאכער יארתער

 מיטינג דער זזאט סמרײק, גענעראא כען
 באנײםטערוננ, נרויס מיט נעעגטםערט

 צו מעגאיכעז אאעם םיט םארשפרעכעגדיג
קאפף. איז ברידער ניױיארקמר די העאםעז

 רער טיט געװארען אויפנענוםעז איז דואט,
באגײסם^רוגג. גרעסטער

 פ$ור איז םולםימיטינג סוןי סאמע צופ
 גע• ם*מעשטעאם באארד דזשאינט דעם

 טי| רעדאקס*־ נײער דער װארען
 נ*ג. צײסונגען, וואכען אינםערנעשאנאא

 הארצמע * בןויקוםען האט ער און צבױז,
.. אוואציע. אאננע א און

 זײן אויםגעדריקט האט צבױן גענ.
 יװיאן קאאוקממר די וואס כאדויערען,

 זי תאט מר nm וױ שוואכער איצט איז
 חװ*קםאר געוחנן איז ער ווען םאראאזען,

ם/ ״נײער דער פק ס א י
 זזא- נאר מן ױניאז א אז גאויבענדע,

 אי• םימ באזעצט איז זי ווען ערםאאג בען
 גײסט, ארבײמער אטת׳ן אין דעאאען
 געאיגגעז איחם זאא עם אז זי/ ער װינשט
 יוניאץ דער אין ארײנצוברענגען װידער
 תרך גײסט, און אידעאציזם יענעם ארײן

 גע־ אמאא איז אינסערגעשאנאא װאס.די
םעכםיג. און גרויס װען

 פ»ר װ דעניססרירס
ױ ״דעמױימז  אין ח

הױז ױניםי דער
 װערט ®ר#גראם רײכער ספ^י״על א

צוגעגרײמ.

 הויז ױגיםי םון מענעדזשמענם דאם
 םאר• גױםעע אאע מיט ביזי שוץ איז

 םיאע דעי. דעיזארײשאן םאר בארײטוגגען
 גרײפמן םרײגד ױניםי און םיטגאידער

 אין דעי דעתארי^חח פארברענגען צו זיך
הױז. ױניסי שעהנער דער

 האט װיק״ענד ־טאגיגעז4 דיזען םאר
 םפעציעאע געםאכם מענעדזשםענם דאס

«נג. 4 םאר דאצאר 15 :■רײזען ביאיגע
 אממד •ז ראטזאם, חנרםאר איז עס

 גע• דיזע אויסנוצען זאאען מיטגאידער רע
 אין מעג 4 םארברעגגעז און אעגענהײט

הײם. ױניטי שעהנער דער
 נ*נ16 וועסט 3 :אינםארמאציע םאר
.2148 םשעאסי טעא. יאר^ נױ סםריט,

שלעתנער פרעז. מיס דו ס8ר8ג מטיטע ידנימ׳
 חאפ• פױם פול איץ ער — סארכעסערט. םיל געזוגמ־צושטאנד שלעזינגעדם

 %- - ױניאז. אונזער פון קאםף ױגרײכען װעגען אפםיםיזם און גונג
שאפ־םשערםאדמיפױנג. אדרעסירען צו שפרעכם

 םאר- די אפשטעאען דעם נאר נאייג
 סאב־מאגוםעקטשױ די םיט האנדאוננען

 באזוכט קאםיטע ױניאן א האט רערס,
 איהם מים זיך און שאעזינגער כרורער

 געשאםצנער נײ דער״ ווענען באראטען
 •רעזידענט אינתסםריע. חגר איז אאגע

 איע• זײן אױסנעדריקם האמ שאעזינגער
 דעד םון האנדאונג דער םיט שםימיגקײט
 באראטוננ דער אױןי סאםיטע קאנםעתגנז

 האם איז םאנוםעקטשורערס סאב די םים
 דעם אײגםיהרען געגעז ארויםגעזאנם זיו

 א*נ• דער אין סיססעם רבײטrpשטי
דוסםריע.

 כאשטאנעז איז װעאכע חאמיטע, די
 דזשע־ דוביגסקי, ירעזידענט עקטיגג םון

סעתרעטער־ באראױ, סעתרעטער געראא

 פולען אױס וױהען אפעױיסןרס סלאוס יהער
פיהרערשאפס װניאן צו פארסרױען -

N K , 1&9L'

מא׳ד די םח  unn*nww .  יי
סים־ ךי יײסדחרזח ״ו־יק  nwm ב»םים 

ס יון ײ ת מ י ם י ז ׳ י ר י קל*יה מ  
םים ױני*ז דער <יח ותם  

« » םי»י«»מנגחײם •
מם יי דאם *ז. גיסיט ב«  

» « ין *נ ד: י די »י«ט 1ם  
ס די ו מ ו י ײ  ■tnao נים

 נױיארקער די חאבען דינסם«ונ«וומנט .
 נע- שעהנןם * 1א«ןרײגת»־ם«ו«נעה*אטע

 ברייענש אין םיגױננ סעסמר נעראא
 סאמוכיעז אויםשליםליך האם םיטיגג רער
 אין םטרײס נעמראא םון םראנען נױם
־ארק. נױ םון אינחסטריע ?לאוה חני

 1םו ט׳מרםטן דער םםודענט, ברותר
 םי־ םין טאן דעם נעגןמנן חאם ל«מ*י,

 עמ־ דעם *ייי אמאװיזעז האם ער נױנג
 p»*« חער׳»ט עס ײאס מאםקגם, םטען
ו סאאוק ם#י מ  ‘סארדאםט און מ

 קאםיניםטיעע די ttw טאר€םמען אױס׳ן
טקםעסײם. ססעב

 כמנמרז׳שער דער ה»»א»ז, J גײײנר
יזדע צענענרע א 1א' חאם ,2 לאקאא פיז

טת׳ס ■ראביקםזה ײניאן •לינ מייי״יט
 א*נע*עגעי האט <ר םאמנם. איזם״עז

תן «  £ארהאנד* די ותמן מריכט מני
אלע וחמ«ז כאיעכאם'^ די סים <מנ«ן

>€*h

 סאע־ װענעז און פארבארײטונגעז ^זיייס1
2 צאקאצ סון םראנען «ויעלע

 םארגע־ איז נאריכט ?איאלאג׳ס נאר
 מעלכער איז דיסקוםי^ לעעעהנ » תומעו

 בריחגר, פילע באטיילינט זיך האב׳מ עס
וואננער, ליװיי, רידניק, זײ: *ווי׳פזנז

 ימלכער םײנבערנ, און ראמםאן נלאס,
 אינםזרעסאנטע זעחר • נעהאלטען האם

ד אז ביסעל א םיט נאר יעדע, תז מ  אי
םוןי.

 '■•אננער ־arma פון פארזזלאכ א י1אוי
 פולםםער דער געחאחנן אויםנעדריקט איז

ײ *ו *וטריי  איחד פאר םיחײנ: יוגיאו ד
 נעגעדםא־ די טמעלוננ«װ אנם׳זזלאםענער

 דזןר פאד איז נאלעבאםים די פון חנחנמן
 אעםן• ארביינתרב די פון םארםיידיממ

חנמן.
 ליוױי בריחד־ פון פאר׳פלאג אזים׳ן

פו «ז מײאריח בידפלאסיז איז
’rmmJKUfw.■־״ ‘י י “־- ’־*'*" *-

.HktXjSttsitl

 װיים־ די פח 1אי וואניער, םרעזסורער
 מלפערז, את רײזמרג ■רעױחמטען

 אגודי־ טםע םיםגעכראכם זיך מים האט
 סםרײק אוימעארבײנמ םתלע »ת זומ׳מ

פצעגעל.
 «יך פיחלם עלזנזינגער פרעזידענט

 זעהר איו און גפזזנם איז מםער םיעל
 ײ oyn בלזיז, שאד • אויפנעהײםערנג
 *ינדר דזנר אין לאמ אננזמזטחנננםע

 יוניאן די און איחם באאונרוחינם סםייע
 זיכמר1«ל m% ני׳ום איחם לאמז זארנען
s חנר איז צוריק זיך רייסם iy e r אדײן 

 חיאסױ־ די םענדנקי^ ױניאן דער »
 *וריק ניט ntoy איתם ערלויביז רים
מן זײ  ניז טעגױמיים יתיןזן זײז w קו
 פאאשםענרינ inyn גיט T« ײעט ער

קרוונפחימ^ זײן םוז ערחאלם
 דארװאוםט זיך eyn שלעזיעמר מען

ר ווענען  רי oyw סקעג־טעטינפײם, ת
wmowyp ם־י <ו, נרייםמ tan םםרײס 

 אויםמ־ איהם «ס oyn פארסיזימזון, *ו
 *ד יזאםוניסםיאחנר חנר tvivi בראכט

an איז ער שטערתנס־ארב״ם. y וטוי 
tram roem אין חאםגונגםםיל 'M y

o n זינרײמן vmp פיז an־ t« j y w 
מר איי ער s זי ip מילאז םיר fm יתיאן 

. זײן. גובד שונאים

o n עקזעקוטיװ דדמנמראי ty ,Tmya 
o נאנײ׳וז <yt זי n יתי^ז BCVMMD 

ח y פ»ר װ  ס־י םטרײק, צום ניז «יי© ק
y» y חמיסטרירמ ניט גייד n wm fip* 

>s r s  ,tnyn \ f ר׳ן  חר • םםרײ^ מ
y אי| •רײנזיקוטיה א׳ננענחייט n .^יוני

wn לױויי׳ט אויף
w i r r a w  \p a fiv

י מ  עקזעיווםיװ Jriwח
 m זי װווחיען

 i m פיז
5 tvsדט
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יונימ זהרהערס נארםעפ דידיס *ינפעו־נעמנאל דער פון *תאן *פהדערער
PRKJE 3 CENTS,29 נמי, פועד31 פרײמאנ»New York, Friday, May 31, 1929

vmm זרנחםפױע ®זן תו מ ms תר חייפה תס
 ®ון קאמיטע — מיטינג. דעם באגײםמערען נאנלער נעחשער מע דזשענעראל און תבינםקי •רעדדענט עסמיננ פוז באריכטען

אננעגד אײנשטיםינ רעזאלוציע סטרייק — םטױיק־רעפערענח^ דודמװטירען װיילמער שאפ־טשערלייט צעהן
פלעצער. די פת אױפשטעהן .חרך מען

 מיש ענפפעדפ םיסיננ *פמדיסםענסען.׳- שםורסישע ארויס חפפ מנױםוננ שלעזיננער׳ם פרעזױענם
פעפיניךם יוניאו זיץ צו צודיסהזגהדען קענען שנעל ז? מל ער אז ומונםש אײנשפיםינען

 זײעד ה«בעז אעדוםטריע םוט fm קלאוק דער פול טשערלײט שאפ די
םיר !רעכט דיםטשארדזש איצטינען דעם גיט וױלען טיר :געז*גט װארט
 זוילען םיר !םיםםעם שאפ םוועם דעם אין װערען פארשםאנט ניט װילען

!שטיק-*רבײט סײן נים
 אלע פון םארשטעהער די פון ענםפער אײגשםיםיגער דער נעזוען איז דאם

ע שאפ־טשערםו^ ענטוזיאםםישען אױפ׳ן שעפער קלאוק טי  װעבםטער אין םי
 אפיצערעז די םון װארט ענםשייחגנדע otn אווענם. דינסטאג לעצטען ה»ל,

 ענט־ אזא םיט נעװארען געז*גט איז ארםיי, םאכער קלאוק נרױםער דער םון
 קאםפם־בארײטקײט, און ענםוזיאזם אזא םים באגײםטערוננ, און שלאםענקײט

r נעפיגען זיכער װעט עם אז ' t צו און ארט ריכטיגען אויפ׳ן אפקלאנג 
צײם. ריכטיגעד דער

 לײדט װשס םאםע, םאכער קלאוק ליידענדער דער פון נעוױםען דאם
 ערני־ און שפלות עלענד, און פיץ נויט, און חונגער לאנג יאהרען דרײ שוין

 חוצפח דער גענען שעפער די אין ארבײםער די פון •ראטעםם דער ;דערױנגען
 קאמוניםטען, די פון םקעב־טעטיגקײט דער נעגען און באלעבאטים די פון

 םוט און קלאוק די דורך האל וועבםטער אין געװארען אױםנעדריקם איז װאם
 זײ אז באלעבאטים די צו װארנונג ערנםםע אן געווען איז שאפ־טשערלײם,

!פייער םיט שפילען ניט זיך זאלען
פארטרעטער טױזענט װי העכער םיט חאל װעבםטער איבערפילםער דער

 ױניאן, דער פ,ץ רוף אויםץ ענטפעכ נלענצ^דדר א נעווען איז שעפער, די פון
אינםערנעשאנאל. דער פון דוף דעם אױף

 קאםפם-בארײם־ אץ .קאםפם־װיליגקייט די ענטוזיאזם, און נייםט דער
 גײםט דער געררען איז םיטיננ, דיזען אױף נעוזערשט האט עם װאס שאפט,

ײ צו טאטען, יוניאן גרױסע נייע צו אױםשטעהוננ אץ װידערערװאבונג פון ת נ
)8 זײפ אויןי (*לוס

ז אנטזאגעז טאנזפעקטשזרערס  אפצז־ ז
 מניאן ;רעכט רסםשארחש פוז זאגען

פאדערונגען דורכצופירען אנטשלאסעז

קלאוק צודשעז
און טשורערס

 צװי• אנריםעגט חתר זי ענדעם הײנט
 בא^נבא• קצאוא n און ױניאן דער שען

 אוכר םיצ ווזוי געבראכט האט װאס טים,
 שוועסי• און כרידער םױזענטער אויוי נצי?

טרײד. איז ערמ

שלעדגנערש ®רעדדענט

 ערצוינם פארדרום נרעםטען םײן צו
 זײן *ו נעזונד־צושםאנר םײן ניט טיר
 זןייג־ דעו אװעננ^ חיינט אייך םיט

 גרויסע » ivayp וושט םיטימ טינער
 אנט־ ר9ד פאר באדייטוננ היםטארישע

מר חנר םון וױקצוננ אנ  סצאות־אינ־ נ
 איז מיטינג הײנטינען פין רוםטריע.

 גורל m אפהעגנינ םייל גרויםזגן *ום
 פלןוזקסא• םויזעגמער צעחנרלינעו םון

ר  סיגדער און פרויען זיחנרע םון *ח מ
 פר אײך או^ צאנד״ גאנצצן איבער׳;

ivp נים אווסנט חײנט up ארביײ די 
 נ^ר ושר׳קלאוק־אינדוםסרשג אין סער

מ די אג  ײזל־ פאר ארבײםעז־שאפט ג
ר n זייט איחר מ v ג«וחנן םאצ » 

 פון און באנייםםןחנג םון ביישפיל
 חייג״ אייעד <yt ?אםםםוױלינסײ^

 די «ו װארנתג y זײן םיסימ םימר
מ עי  נאכצוגעמז ■y זיו pnyi oyii י

 און ,arunrtyt נעחנבגא אי״ערע
 onrartt inyn oyn נעגיז«יי אויך

 *רבייטער־בא■ חװ פון איינינתייט די
 אויםנ׳ר זײ פאתיכטעט און ווימינג

nooirp .ית^־סודמגונמע
^ * י י ___________________ז

ט ע ײנ א ^ ג׳ר קאםוי ציפ אײן־ און
»»1

 חר א נעװען איז אגריכמנט ריז«ר
 ■yp באריטטןן םרויעריג פונ׳ם זוצטווט

 any* אין סםרײס נענעראל םוניסטישען
 װאמן. 26 תדויערט האט זואס ,1926
 30 אמעזזאצםען oyn אגרינמנם דש־

tnayayo. ׳ ארב״םער די«r םרייד yn- 
 זײ אז שליטען םיצ אזדי א*יזם םון מן

wr5rn און פאתעםען ניט לאמ איתט 
 l"p םעהר זאל ער אז irujnuy א^נם
אויפשטעהן. נים הםתים תתית

א- י1דאר עם ווען דינםטאכ, ביז  ם
nroip אנסשיידענדע רי nrwcjyp ם־ט 

o n די װעלעו קאונםיל, אינ^םטריעצ 
 סאו:־ אינזשםטריעל די אין באציחזננזמ

 לוים וױ זעלנע די בצײכעז «ד1שע סיל
o n אגרינמנט. אלנמן

 צייט ױניאן אצע *ו אפפלירט tyu\i ױ
 1םי זיך זאלען «ײ אז שעפער, די איז

dpj«p ניט און וראװןצירען צאןען ניט 
ipty^nao די ביז צאננ אווי שעפער די 

w ױי ומם יתיאן in אױםפא־ ניט
in n•

 די צװישען סאנפערענץ צעצטע די
 יר דער און ניאנוםעקםשורערס איגםײד

 חנזול־ שום j”p נעבראכט ניט האט ניאן,
 נים זיר i»ayn באצעבאטיס די טאטען.

 דים־ איצםינען דעם םון אפזאנעז געוואצט
 נעװען איז ױנ^ן רי און חנכם, טשארדזש

צאסען  םאדערונ־ אצע דורכצופיהרען ענט̂־
 די ארויסנעשטעצט. yyn זי װאם כען

 :ao:yo םארנעהוסען איז קאנםערענץ
̂וםעצ פענםילװײניא אין בײטאג  את ר

 די שעה. םייער העכער נערויערט האט
 נעײ?מ מאנמגםענװיח איז סאנםערענץ

 nppnyo ז״נען עם אח שטודםיש, ןעתר
 םיינוננם־םארשירענ־ שארסע זעהר םען

 די פי) פןא־שטעהער די צוױשען הײםןן
 םת פאדםרעםער די און םאנופעסטשורערם

ױני^• דער
 תאנ־ דער אדיױ tnyn באצעבאםים רי

 נע־ םון ציים די ry ערקצעהרם, םערענץ
 איצט m און םארשוואונחגז שוין איז בען
 נעהםען. םון ציים די נע?ו«מ שױן איז
 נע־ דעדױי tnyn njnsnonyt־ty’:i’ די

 איי־ tpayn onwanya די ry ענטפערם,
 און נעמבזמ, נים נאר ?ײנ^צ נענטציך

ry ארבייטער רי inyn לצ» yn?מםוזט ׳ 
 רי םארבעסעדוננעז. jnv,,r אויםסעמםען

 די ty ,omnpnp t»ayn ױגיאךפיחרער
 צי עגםשצ^נן פ*םם היינם איו ױניאן

 זי oyn םאתרונגעז, די פאר ?עמםען
oyn אנייאוע3 ושר צו ארויםנעשטעלט 
אנרימענט. סון

t די 'a  ty»jv דער צו נעהומעז jyp• 
i םיט םערענץ n n צים אױםבעםערונגען

 יחמען ומריםזננם םון פונקט איצטינס
 םון צרשםןר רער דיםםשארתש־רעכם.

 -p>y3 די ry ,ra פונקטען זיבצן דתע
 דים־ טארען נים םעהר 1אוא*1 באםים

 װײצ שאפ־טשערמאן. רעם טשאררזשען
ity' טשעדםאן דער װי צאננ oyn םורא 

 טר tBP ,oan ריםטשאררזש דעם סאר
 צו סציבט t«r ערםילצן נ«ה«ריג וױ נים

 יוניטן. דשר צו און שאפ פון ארבײםער די
 אנריםענם דער tvp באריננוננעז prn אין
 ימי־ די tpayn װערען, yn’?y«־jyp ניט

 רעריבען oyn און jB'rutD’g: וא־פירנר
1אי אדבייםער די פאר װערט ?ײן נים

).2 זיי• *ויף (אלוס

c משליסם ױניןן מוזשפממר 
צ8נעער פאױו הילןז פינאמיעלע

ברוחמ־
no m in אינםקרנײשאניצ, חןך syn 

jn • ערחפצםעו Tyn צעצםע o ru n ra 
ty.«» i פח ידתזז n אין >ey אנחש׳ד 

*ty *p אונטער־ צו באשצאםען האם
 שוחנם־ איז ברידער יארקער נױ n שםיצען

m ױי\ גמצוואונגען \חוי*\ ױי וופן 
m

jm e en m  prŷ p זײ m n o n y o 
m צו וױיטפר 'rjyriy » חיצפס־ נרויםע 
jrnrpy און צומ^ דימן «ו ty ײ» yn■ 

oyi ty בען in רש־ פון םארשפרעפען 
 באװצנוננ ראדי?אלער אידיש׳נר גאנצער

i און n  no בא־ ארבייטער אםעריהאנער 
Pty>P w גױ די העצ״נן צו װענונג, ty t 

ioo״ipp שוננד־ גענען קסמא וײ«־ אין 
סיסם׳מ• שאא סזוזס לימן

 װעבם היםטאױשע י
רעמלוציע. האל

i םון לײט1שא«־טשע די ,1טי n 
 * ײ3 יע,1וסם1אינ סוט און קצאוה

o 28 ססחאםעצט םיםיננ nמוד, ט«ן 
 אויםוחד חאל, װעבםםער איז ,1929

o 3 ינ1חננ nבא־ אונזעחנ סון יבט1א 
o ומנען טמנמ n די פון ושזוצםאם 

tnttnvojyp אוי באצעבאט־ם די מיט 
 «ו באצ«ב»םים די םון שטןצוננ די

tpatm אונועחן yo מן  ona דרי
 םים ײם1ענ1צופרי פולסטע 1אונז«

m 1אונוע פון חאנדצוגג Tfoayp 
רענ׳דקאטיםיס

 אונ־ יויםצודרימז מושליסען 1םי
ipt מ ש«רעכעז1םא און צוטתי  1אונ

 כא־ די צו אונטצדשטיצוננ פוצםםן
מ סון פיחחנו־ אח םטי  יוניאן 1אונ

ra אין t’n גןװינצן *ו באםמענגען 
»n נצרעבנמ אונועוש אונו n y o־

. ■ י * תמיז•
 באםאצ־ צו אויך אשצים«ן3 1םי

 םאכעו צז באאטטצ אונזזגרע םעכםימן
 V סאי ײטונשן131סא נויטינ« אלע
 1ײיא« ”1 םאצ אין ,p”ioo אצ1נ«נע
 1«צי1י10 י y צו סוססן tptpp נים

 און 4*םי(3ב»א« די םיט אױסנצײר
Tt tpoa^oiyo *re צז ipocpp כיט 

ipttw *1אי טאכט 1גאנצ 
w אומעחנ ביז םצנחײם a n n 
tP«tin ומייז

izk'l



ט גע י ^ ג י ט פ ע ר

 פולען אוים דױהען סאסןוס און פינישעום סמה
פירעדשאפט ױניאו רער צו פאדטרױען

 דזשענעראל דער פון פארלאננען צו באשליםט םיםינג פינישערם .קלאוק
 ױניאן דעם צײם קורצער « פאר כאנײען זאל זי «ז באארד עקזעקוטױו
קלאוקםאכער. רעניםטרירטע ניט פאר םאניפעםט

הא־ מאי, טעז27 דעם *װענט, סאנםאנ
 קא־ די און םינישערס קי׳אוק די נען

 ברײענט איז םיטיננען צוױי אױף מערם
 1באשל#םצ האל ארליננטאן איז און האל

 צו צוטרױעז םולעז דעם אױםצודריסעז
 איהר םאר םיהרערשאפט, ױני*ן דער

 ק*נםע- די ביי האלםוננ צנטשל*סענער
מאנופעפטשורעום. די םיט רענצען
 פאר־ זיך האמז ה#ל ברייענם אין

 םא־ א אױןי םינישערם קי׳איח די זאםעלט
 קוירצ־ מענעדזשער םיטיננ. ביליזאצי^נס

 די װענען נערעדט אױ־םפיהרליך האם טאן,
 םיהרט ױניאז די װאם פארהאנדלוננען,

 אונ־ דער װענען און באלעבאטים, די םיט
 םםרייס. געגעראל םון פארסײדליכקייט

 א*ן ארבײטער אלע םאראײנינעז צו כדי
 נאלעבאטים, די נענען אינדוםםריע דער
 עק- לאקאל דעם פון נאמען איז ער האם

 רעזא- « םןורנעשלאנען באארד זעקוטיװ
 דזשענע־ דער םון פארלאננם װאס לוציע

 בא־ זאל ?י אז באארד, עקזעקוטיװ ראל
 נים־ די םאר ױניאךפאניפעסט חןם נײען

 זײ כדי םינישערס, הלאיס רעניםםרידטע
 אריינצר נעלענענהיים די באסוםעז זאלען
 רעז#לוציע די ױניאן. דער איז קונמז

 און געװארען אננענוםעז אײנשטיםינ איז
:פאלנט װי זיך לעזם

בא־ עקזעסוט־װ דזשענעראל דער צו
 לײדיס אינםערנײשאנאל דער םון .ארד

יוניא!. ווארסערם נארםענם
!ברידער ווערטהע

 םרײד אונזער איז לאנע איצטיגע די
 םון םאמויקלוננעז די ױניאן, דער tie און
 אונז סענעז וועלכע צייט, לעצםער חנר

 צו צוקונםם נאהענטער דער איז 1ברן»« .
 םאדערען, בתים בעלי די םים י»םוי א

m ארײנםראכ־ זיך םארזיכםינ ז*לען סיר 
 מענליך װייט װי און $*נע דער אין טצן

אונזע• צוזאמעננעהםען איז םאראײנימגן
 בעם^רשטעהענדען דעם סאר כחות ת

קטפוי.
׳יו־ אונזער םון םיטנלידער די כאטש

 ימנד אױםירובירמע אלמע זײנען ניטו
 קײן םאר נישט זיו שרעסען וועלמ ®יר,

 ם*ל םיעל דאס וזאמז וײ װי סםרייה,
 רי 1אי םארגאנגענהײט דער איז באװיזען
 און האאם די איז װי נוט אזוי שעוער

 אבער םיר םוזען ייסעם־לײן, דער אויוי
 דיזעז איז א̂ז אנבאטראנט, אין נעחמען
 אױוי קעםםעז םוזען םיר וועלצז סטרײס

 די םיט זייט אײז «? פישנטען: צוויי
 ענטשלאםען זיינעז זועלכע באלזבאםים,

הא־ זיי װאט סאנצעסיעם, די אנצוחאםען
 נפר ױגיאז דער םון *רויםנעריםעז נעז ׳■

 או; ,1926 םון םטרײק אוםנליקלימן דעם
 סאמױ דער נעכען זײט צװייטער דער ®ון

 וועאכע *■אזיצ״ע־סלײזעל, ניםםישער
 שטע־ צו בחות איהרע אלע אנוועגדעז וועט
 אופן אזא אויוי און סאםוי אונזער רען

 די אויםהאלםעז באלעבאםים די 1חעים«
 וועצ־ טרייד, איז האנדיציאנעז םחיערינע

 נעבראכם. האנען קאםוניסטען, די זײ״ מ
 צוזאםעננעהםען גויםינ איז *ײם אוא איז
 כחות, *סטױוע ע5« פאראײניגען און

 ארבײטער, די צװישען דד נעפינען וחנלמ
 די םון שונאים אלע נענען סאםױ צום

יוניאז. דער או) ארגייטער
 דער םיר בעםעז צוועס dpi םאר

 דאס אױוי באארד עסזעקוטיזו ח׳צענעראל
 צו רווי ברידערליכען » אתיסצושיסען גײ
 זועלבע טרײד, פון ארבײםער אלע די

 ױניאז, דער אויסעד איצט נאו שמעהען
 ארנאניזאציע דער אן *גצושליםען זיך

 באדיננונ־ לײכםטע םענליכםםע די אויא
 נלײך זיי זאל ײיחזר־אנשליםוננ די מן.

 ■ריװילע- און רעכםע אלע *ירייאעממ
 שטימען *ו םיםנלידער אלטע פון גיעס

 יעדען פאר קאנדידאםעז אלם לויפען און
 ר-4 דער אין ממתנאםט אח נאצאהלנמז
נאגיזאציע.

קריוודעם אלע די באזײםינען «ו כדי
ם םיר זײמנן נתנוו^ און םיממ^ דער *
w די Hnjnmm רער םון ןיןמיזוטױו

w אינטןתײשאנאל n פארםליכםעז זיך
דעלצגאטען פ»ד וואחלען די w זעהן, צו
װעלכע 4יזאנוחננש* םמצמלןר דפר צי

ovn ד ומחנן אאגעהאלםען ל ושד גאר מ
די סיט אגריםימם אונזער םיז ממײאתנ

דורכגע- זאל יאריו נױ פיז באיצגאטים
אוםז מסםען חגם אױ^ וחנתן פיחדם

נענצראל חנר פון אויםזיבם ־an אונםער
®ח ײו PPVPtp די מון »ןן !קזעקוגדרוע

טראםי* «ח מ
■ צוסריחונוזייט דער צז

ילא־ םון ב*ארד עקזעקוטיװ די מיר,
 בײ אז מײנוגנ, דער מיט זײנעז ,9 האא
 װערען געענדערט דארף קאנװעניטאן דער
 אנאל6אינטערניײן דיער םון פונקט דער

 םארטרעטעריטאםט װעגען קאנסטיטוציע
 באארדס דז^טאינט די צו אאקאלען םון
 אזוי קאנװעניטאנס אינטערנײיטאנאל און
 פראפארציאנעאע גערעכטע מעהר א אז

 ווע־ אײנגעםיהרט זאא םארטרעטער^אפט
רעז•

 אז מײנונג, דער אין אויך זײנען מיר
 אין םונקס דער װערען אמענדירט זאא עם

 און טרײעאס װעגען קאנסטיטוציע דער
 בעז^טםע, איז םיטגאידער םון אפיעאס
 םיטגאידער די םארזיכערעז זאא װעאכע

 בא־ אומגערעכטע נעגעז אאהאאען אוז
אוים^איסונגעץ. »ון ^טראםוננעז

אא־ םון באארד עקזעקוטיװ די מיר,
 דער נאך באאד זיך פארפאיכטעז ,9 קאא

 אאנעמײנע דורכצוםיהרעז יואנװענ^אץ,
 עקזעקױ און בעאםטע אאע םאר װאהאען

 אמענ־ די אויט מיטנאידער, באארד טיװ
 קאגסטיטױ דער םון םאר^ריםטען דירטע

 די אין אינטערגײיטאנאא. דער םון ציע
 מיטנאידער אאע די זאאען װאהאען דאזיגע

 קע־ זיר אויסנאהם אהן ױניאן דער םיז
 פאר קאנדידאטען זײז און באטײאיגעז נעז

אמט. יעדעז
 פא* אזא אז אימגרצײגט, זײנען מיר
 עקזעסוטיװ דזיעענ־עראא דער םון ניםעסט
 אוגזערע אין צוריקברענגען װעט באארד
 איבערגעגע־ אויםריכטעע אאע די רײהען

 באםת זײנען װעאכע ױניאךאײט, בענע
 אויפצובויען װידער םאראינטערעסירט

 ׳די םון נוצעז דעם ױניאז.פאר אונזער
 םיט און טרײד, איז ארבײטעז װעאכע

 הענען מיר װעאעז קרעםטעז םאראײניגםע
 קאמף דעם דורכםיהרען און אויםנעהםען

 צו־ אאע געגען אוז באאעבאטים די געגען
אינדוסטריע. דער אין כחות ^טערענדע
אראינג־ איז םיטינג קאטערס׳ם אוים׳ן

 דױ פרעזידענט עקטיננ האבען האא, טאז
 סעם מענעדזשער דיסטריסט און בינםקי

 םאר־ די װעגען באריכטעט יעראמוטער
 דױ באאעבאטים. די מיט האנדאונגען

 באאעבאטים די אז ערקאערט, האט בינםקי
 טויב םאא, דיזעז אױך אאעמאא, װי זײגעה

 די ארבײטער. די םון םאדערוננען די צו
 בעםאר, װי אבער, װעאעז חאאוקמאמגר

 מא־ זײ קאכיף, ענט^אאסענעם אן דורך
הערענדיג. כען

 באיעאאסען דאן האבען גןאמערס די
 םארטרויען םואסטעז דעם אויסצודריהען

 צו זײ און ױניאךםיהרעחמאםט דער צו
 צוריסטרעטען ניט זאא זי אז ערםוטיגען,

ענטיצאאסענהײט. איהר םון

 םאך אפען שױן איז הױז ױניטי
וואקײשאן. זוטער דעם
 םא־ איז היים זוםער שעהנע אונזער

 ׳טוין איז הויז, ױניטי די ■ארה, רעטם
 אױםענטהאלט. זוםעדדיגען דעם פאר אםעז

 בויםער די נר*זעז, און םעלדער נרינע די
 זייער אין ווידער שייז בליהמז בלוםען או^

 האל, םאשעל נײער דער פראכט. םולער
 הײם, ױניטי אוגזער םון טײר אוים׳ז

 בלויז װארט און םארטינ שוין שטעהט
 לייב־ די באזוכער. ױניטי טרײע די י1אוי

 זעמטליכע ביכער. נייע םיט פול איז רערי
 םולשטענדינ שויז זײנעז צושטרײאוננען
אייננעארדענם.

r חשאינט פח m קלאוק פון 
יוביאן דרעםמאכער און
ררי םון סעקרעטער״טרעז^ורער. װמנדער, הן

 דזיטאיגט ךער טון מיטינג רענעאעד א
 רי־ און דרעם סקוירט, האאוק, באאיה

 ,9 ,3 ,2 אאקאאען ױניאן, מאכער םער
10, 17, 21, 22, 23, 35, 48, 64, 82 
 אפעהאאטען איז י., װ. ג. א. א. 89 און

 ־15 דעם מאי אװענד, םיטװאך געװארען
 דער םון אוידיטארױם דעם אין ,1929 טען,

סטריט. טע16 װעסט 3 אינטערנעיטאנאא,
ריעןי. א. — ט״טערםאן

 פון פראטאקאא באארד דזיטאינט דער
 און פארנעאעזעז װערט מאי טען9 דעם

 אויס־ םאאגענדער דער מיט גוטנעהײסען
:ביזוסערונג

 גיטאין ה. ניט און באעק י. בר. ״אז
 נעװארעז ערװעהאט איז ,2 אאקאא םיז
 ■אאץ דעם אױף סאמיטע פינאנץ דער אין
איטפיז״. בר. םיז

שעדס גענעראל :ב#ריכט מענעדז
 אאקאא אז באריכטעט, גאגאער בר.

 מאביאיזאציע א אפנעהאאטען האט 35
 םאי. טען13 דעם אװענד, מאנטאג םיטינג

 אויסערגעװעהנאיו געװעז איז מיטינג דער
 ערנ־ אן געטראגעז האט און באזובט נוט

 און ער װי נאכדעם כאראסטער. סטען
 פאר־ די אדרעסירט האבעז ברעסאאװ בר.

 אאגעמײנ*;ן אז םארגעקומען איז זאםאוגנ,
 סיטוא־ יעצטינער דער װענעז דיסקרסיע

 באטײ־ זיך האבען עס ורעאכער אין ציע,
 אורטײאענדיג םיטגאידער. צאהא א איגט

 בײ געהעױטט האט װאס גײסט דעם םון
 די אז זאגען, מען מענ מיטינג דיזעז

 גרײט זײנען 35 אאקאא םיז מעמבערס
 זײ אויף זיך קען ׳מעץ און רוף דעם פאר

םאראאזעז.
אפגעהאא־ זײנען מיטינגען עהנאיכע

 אא- םון אװענד זמאבען דעם געװארען טעז
 פון סעק^זאז בראנזװיאער די און 10 קאא

 רעזוא- זעאבען דעם מיט און ,9 אאסאא
טאט.

 ער אז אויך, באריכטעט נאגאער בר.
 הויפט די מיט מיטיננ א אסגעהאאטעז האט

 זײ און קאםיטע סטרײק די םון בעאמטע
 אײנצעאהייטען אאע ארומגמרעדט חאבען

 םארבא־ אונזער םיט צוזאםענהאננ אין
 אז יעצט, װארט ער ארבײט. רײטונגס

 איסטען די צױטײןען זאא-ען אאחאאעז די
 די און מיטנאידער אהטיװע זײערע פון

 באארד עהז. זײערע םיז ״אסײנמענטם״
 איסטען דיזע װי שנעא אזוי מיטגאידער.

 סטרײק די װעס װערען צוגעשיקט ײעאעז
 עס און װערעז, םארםאאסאמט מא^ינערי

 םון מיטינג א װערעז גערוםען דאן װעט
 נוי־ די זײ נעבען צו אום קאםיטעס אאע
 זיך זאאעז זײ כדי אינםטרוקצי־עס, טיגע

ארבײט. דער צו גאײך נעםען
 ער אז אויך, באריכטעט נאנאער בר.

 מ. םאניא שװעסטער באיפטיםט האט
 סטי<ןערס דער םון סעקרעטער אאם תאהז,

קאמיטע.
 יבר אויןי םאדערט טשערםאז דער
 צוריקנעקר «cny איז וועאכער קאיאאן,

 קאנװענשאן רינג ארבײטער דעם םיז מען
 דעאענא־ די אדרעסירען צו שיקאגא, םון

טעץ.
 דעאענאטען די דאנקט קאפאאן בר.

 איהם האכען זײ ײאס צוטרויען דעם םאר
 אאס איהם ערװעהאענדיג געשענסט,
 ער איז קאםיטע, האא דער םון ט^ערמאז

 אנװענדען װעט ער אז זײ, םארזיכערט
 מיסיע זײז ערםיאען צו כחות זײנע אאע

א און ?זטאאץ א זײן זאא עם אז אזױ,

ן ען אנ ט

לאהם

 דאן געחט ער ױניאן; דער ם*ר קרעדיט
 קאנ• חןר אויוי פאסירונגען די צו איבער

 ער- ער איז ריגג ארבײטער םון װעניפאז
 זעהר זיד חאט קאנװעדפאן די אז ?אערט,
 ווע- םראנע דער מיט באיפעםטיגם ערנסט

 אין כאארד דז׳פאינט אונזער שטיצעז גען
 גענמדאא- א אויסברעכעז זאא ער םאא

 אח ער״פײנונג װיכטיגסטע די סטרײק.
 םון םארגעמאאגען רעזאאוציע, * גענען
 אוי־ וועאכע דעאעגאציע, קענעדער דער

 אויסברעכען װעט עס םאא אין אז טעט,
 אינדוסטריע קאאויו ךער אין סטרײק א

 עקחד נאציאנאאמ די זאא יארק, נױ איז
 ארױס- רינג ארבײםער םון באארד קוטיװ
 n אפ׳מטיםוננ רעםערענדום א צו יטיקעז
 אױןי טעסס א ארויםאעגען װעכען םראנע

 צו רינג ארבײטער םון םיטגאידײר די
םטרײס. אונזער ^טיצמן
 דעם םאר דאן שטעאט טיפערמאז דער
 װעא- דובינםיןי, בר. פרעזידענט מקטיננ

אױםנאםזן. הארציגע א זעהר קריגט כער
 קור- א געגעבעז האט דובינסקי בר.

 איז עס װאס דעם איבער איבערבאיק צען
 רמנ ארבײטער דער בײ םארנעקומעז
 חאט ער ןואו ^יקאגא, אין האנװענ״טאן

אויפנאהםע. װארימע א געקראנעז
 ער אז אױך, ערקאערט דובינסקי בד.

 אאע סיט מיטיגג א אסגעהאאטען האט
 אין אאסאאען די םיז באארדם עקזעקוטיװ

 וײ םיט אויםגענומען האט און שיסאנא
 יאר• נױ דעם שטיצעז װענעז םראגע די

 מד א טגן םאא איז באארד דזשאינט חער
 זיד חאכעז אאקאלעז יי סםרײס♦ נעראא

 א«יעל זײז אויוי װארים זעהר אפנערוםען
 .דעזאאוציע, א אנגענוםען האבען זײ און

 אױןי טעקס אאגעמײנעם אן ארויםצואעגעז
 נױ דעם שטיצען צו מיטגאידער זײערע

 וועט אזעאכער סאא איז םטרײח, יארקער
אויסברעכען.

 אא״ שיהאנא׳ער די אנבאאאננט װאס
 נוסעז גאנץ * איז זיר זײ געםינען קאאען

 •אר־ נוט זײנען אאקאאען די צרפםאנד.
 מייאצן קאמוניםטען די און גאניזירט

 דאר• האבעז זײ ראאע. קײן ניט דארטעז
 אינ• דרעס דער אין טראבעא אביסעא טעז

 אײ זיכעד עש וועאעז זײ אבער חסטריע,
יצײט קורצער גאנץ א אין בערקומעז

 אאסאאען די באזוכט אויד האט ער
 אפגעחאא־ דארט האט און קאיװאאנד איז
 זעאבע די מיט מיטיננ, עהנאיכען א{ טעז

^יהאגא. איז װי רעזואטאטעז
 ארױם רוםט רעדע דובינסקי׳ס ברודער

 אויפגענוםען װערט און באנײסטערוננ
אפאאוז. םים

דובינ• בר. באדאנחט טשערמאן דער
 ערםוםיגענדער הארצינער, זײן םאר סקי

 זײן אז איהם, פארזיבערט עד אין רעדע,
 אפקאאננ װארימען א געםינען װעט רעדע

הערצער. אאעמענס איז
געמאא״ מיטינג דער װערט דערםיט

סעז.

אנטזאנען מאנופעקטשורערם
 דיס־ םון אפצוזאגען זיר

רעכט. טשארחש
)1 ז״« «ון (שלום

אינדוסטריע. דער
 ■מקם דיזען איבער דיםסוסיע די

 דער פון צייט םיינסטע די פארנומען האם
 אד די ותם ױניאז די און סאנפערענץ

 םארלעמז ערשם אויסבעסערומען דערע
 ויאם קאנםערממ, נעסםטער דער אויוי
טאנטאג. נעהםםען םארקומען וועט

 דיזער בײ האבעז באלןנאטים די
 ױניאז יי אז פארלאגנט, אויך האנפערענץ

 ארביי־ .צו ארבײטער די ערלוימן זאל
 שבתים יאחר אין מאנאטען זעקם םען
 זיר האט ייניאן די ■עי. טיננעל םאר

 םאר דיזען נענען ארויסנעזאנט ענםשידען
 ער־ חאמן םארשםעחער ױניאן די לאנג

 ערלױביז נים וועט יתיאן די «ז אלןוזר^
 אי. םיננעל פאר אווערםײם ארבייטען צז

 סאנאיר די איז ציים שאענמר דער צולינ
ץ  קומנ״ *ו ביז נעווארען אונצלץגט תנ

רינםטא^ דען
rw דער ניי איו ױניאז די ipiiw 
 אחניי־ עקטיגנ תרך פארםראםען נעוועז
 םענעתשיר גענעראל מבינםקי, חננט

 ב וױים־אדעוידעגטע] נאנלער,
Ji ,םזמעחשער נינפא, וואגדער 

אױף וױ הוירצטאן און

m,
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הוירצםאן נ. פון
 עט ײי »יז, םטרייפ הוםענדער רער

 טר םיר און אונפערסיידליד אוים, זױיזט
 נע־ סומענרע די צו צונענרייט זײן זען

 »ז אז^י, טױיד אונזער אין שעהענישען
 טיטט, יעדע צו גרייט זײז זאלען םיר
רוםען. אונז װעט מען װען

יעצטי• די אכט אין נעהטענדיג און
 םאר־ זיינען טיר װעלכער אין גע,אא נע

 דיםארגא־ םון צושטאנד א אין ץויסעלט,
 איינעם פון סיםטתיעז םון און ניזאציע

 װענען זוכען מיר םוזען צװייטען, צום
 אוננויטינע אלע די אזוי װי םיטלע], און

 װע־ כאזײטינט זאלען מיספארשטענדניםע
רעו•

גרעם• דער דאם זיכער, זײנעז םיר
 װעל־ ארנ״טער, אונזערע םון טייל טער
 די *ז <לויבען, טרץיד, אין ארבײטען כע

 מעחר קרעסעל ויייער װעלען קאםוניםטען
 אנהאל־ דאם װעלען זיי אויםנעבען. ניט
 ווען אםילו םעגליכסייטין, *לע מיט טען

 יעדער װייל ייין, ניט הײגער זאל רארט
 װײצ דאם, טוען זיי »ז װייםט, אײנער

 דער פון אאליטיפ די פאדערם אזוי
 *ז װייסע), ארבײטער אלע און פארטײ

ד קןוםוניטטיש^ קײן זײן ניט הען עס י

ג גע י ט כ ע ט ר ײ ק

9 לאקאל מון נײעם
 באאאנגען מוזען ױניאן דער אין ניאן.
 פאאײ זײערע פון אונטעױפײד אהן אאע,

 םר ױניאן דער אין איבערצײגינגן, טי׳עע
 טרײד; םון ארבײטער אאע באאאנגען זען
 די פאר ׳פטעאט װעאכע ױניאן, די און

 יױ דער םון העכער ■ארטײ •אאיטי^ע
 אינ״ די םאר זארגע| דארף װעאכע ניאן,

 — טרײד אין ארבײטער די םון טערעסען
 נאר ױניאן, קײן ניט איז ארגאניזאציע די
יארטײ. א םון חאק א

 זײער געציעט האבען קאמוניסטען די
קאאיר.

 גע־ האט כאארד עהזעקוטיװ אונזער
 אין סיטואציע, די אנבאטראכט אין גומען

 א בעפאר זיך, געפינעז םיר װעאכער
 םאר־ די פאר באאעבאטים די םיט סטרײס

 איז און באדיגגונגען, די םון בעםערונגען
 אונטער סוז, מען אז שאום, צום געקומעז

̂ע  אאע םאראײניגען אוםשטענדען, אי
 די צװישען זיך געפינען װעאכע כחות

 םיר האמןז. הומענדעז דעם םאר ארבײטער
 איז יעצט אז טײנונג, דער מיט זײנען

 סוםען קענען םיר װען צײט, ריכטיגע די
 דער אויםער שטעהען -װעאכע אאע, די צו

 אין ארײגצוסוםען רוםען זײ און ױגיאן
 אינ• אוגזערע אוז זײערע םאר ױניאן דער

טערעםען.

װעא״ די, וױ מעחר נאך װײקצ ווער
 רײהען פאדערשטע די אין שטעהען כע
 םײנם עם װאס ארגאניזאציע, דער םון

 האבען ניט און קאמזי א אין ארויםצוגעהן
 װעצ־ ױניאן, דער איז ארבײטער אאע די
 טרײד. פון אעבען » םאכען מוזען כע

 װאס אײדעז די סעהר װײסט נאך װער
 װען שעפער, די אין אוים שטעהען מיר

 זײנען םיר אז װײסען, באאעבאטים די
 מעהר װײסט נאך װער ;ארגאגיזירט ניט
 עס װאס טרײד, םון ארבײטער די װי

 ארגאגיזא־ שטארקע א האבען צו םײנט
 די םארטײדיגעז קענען זאא װעאכע ציע,

 ארבײטען װעאכע די, פון אינטערעסען
שאפ אין

 אאע די נעהמען סיר װען םאאגאיך,
 דעם צו מיר קומען אכט, אין פונקטען

 אז איבערצײגט זײגען מיר דאס שאוס,
 זיק, גיט װענ אנדער <ןײן גאר <שעז עס
 אויסער שטעהען װעאכע אאע אז דער, װי

 מיט םאראײניגען זיך זאאען ױגיאן דער
 קעמפען געםײנשאםטאיך און ױניאן דער
טרײד. אונזער םון פארבעסערונג די פאר

 םאר־ דא זיינעז עס אז ׳אםת איז עס
 פארםע דער אין אויסזעצוננען שידענע

 םוזען עס אז ארגאניזאציע, אוגזער םון
 ענ־ ראדיהאאע אײניגע װערען געםאכט
 וױ אדמיניםטראטױוער דער אין דערונגען

 און םארמע עיןזעסוטמוער דער אין אויך
דיזע באדײטען װאם אבער םארװאאטונג.

 םאר• די םיט םארגאײך אין ענדערונגען
 דעם אין באדינגונגען די םון בעסערונגען

• * ? טרײד
 מיר אז זעהן, טיר טוזען ערשטענס

 קוםענ• דעם אין םענשען װי ארױס זאאען
 רי און באאעבאטים, די מיט סאטוי דען

 באדינ• די אז געזיכערט, זײן זאא ױניאן
 tin אײנגעשטעאט, װערען זאאען גונגען
 אאע די אויםנעמען קענען םיר װעאען

 פון יעדער װעאכע ענדערונגעז, װיכטיגע
 אײנגעםירט זאאען זײ אז װיגשט, אוגז

װערעז.
 רעזא• א אויסגעארבײט האבען םיר

 מאכען צו מעגאיכקײט דער װעגען אוציע
 צױ כאאטישען יעצטיגען דעם צו סוןי א

 ניט זײנען ױניאן, אונזער אין שטאנד
 אײנפאר״ געװען טעסבערס אונזערע אאע

 זיײי אײניגע און פאאן דעם םיט שטאנען
 שוין איז פאאן דער װען אפיאו, נען

 עקזעהוטץוע, דער פון אננענוםען געװען
 פרא״ און גאסען די אין ארויסגעגאנגען

 צום געהן ניט דאחי םען אז פאנאנדירט,
 םאר ניט איז םיטינג דער וױיא םיטינג.

 מען און מעטבערס די םון אינטערעםען די
 םון מעםעברס אײניגע איגעהאאטעז האט

 סוקענ• ניט דאך, מיטינג. חנם צו קוםעז
 םענ״ די זואם פראפאגאנדע די אויף דיג
 מיטינג דער איז אנגעםיףט, האבען שען
אויסערגעװענ• געוועץ אאגןאא אונזער םון

)•7 זייסנ אויןי (׳■לוס

 וואם מיינונג אײער איז עם

 וױיל אונז, אעטערעםירט

פאר קעטעלם מאבען מיר

 הא־ את רױכעכען צו אײד

פארגעניגען בען
r
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 ב^גייאוגג די
 #רבױטסלאזען פון

®אנד םאחיכעדועס

רע־ דער פון אויפגאבע די זײן דארף עם
 פארזיכע- דער פאר פאנד א שאפען צו נירוגג

 די װאו לענדער די אין ארבײםםלאזע. םון רונג
 עס פאליםיש, פארויכערם גוט זײנען ארבייטער

 אײגענע שטארקע, גרויסע, האבען זײ װאו הײםט
 געזעצ־ די אין דעה שטארקע א דעריבער האבען און פארטײען ■אליטישע

 אױםגעפיהרם, לאנג שוין זײ האבען לאנד, פון קערפערשאפטען גענענדע
 ארבײטם־ פון פארזיכערונג דער פאר פאנד 8 שאפען זאל רעגירונג די אז

 אין און דײטשלאנד אץ דאם איז אזוי ענגלאנד, אין דאש איז אזוי לאזע.
 ארגא־ גום פאליטיש זײנען ארבײטער די װאו לענדער, קלענערע אײניגע
ניזירם•

 פארםײעז ארבײטער פאליםישע גרויםע עקזיםםירען עם װאו אוםעטום,
 אז פארשםעהן, אנגדםאנגעז פארטייען קאפיטאליסטישע די אפילו האבען

 טראגען װאם און לאנד פון רײכםיםער די שאפען װאס ארבײטער, די
 בא־ זײנען לאנד, פדן משא עקאנאםישע גאנצע די פלײצעם וייערע אוי^

 זײ װען שטיצע, װאסער־עם־איז געבען זײ זאל לאנד דאם אז רעכטיגט,
 אז« װעניגםטטנם געפינען. ניט ארבײט קײן קענען און ארבײטען װילען

 די׳ דערהאלטען איז עם װי כאטש קענען זאל םען װעלכער דורך שטיצע,
ארבײט. געפינען װעט מען ביז נשםה,

 און פאליטיש ארגאניזירט זײנען ארבײטער די װאו לענדער, די אין
 אױןז װירקונג א האבען װעלכע פארטײען, פאליטישע אײגענע זײערע האבען'

 אנדערש אלגעםײן אין רעגירונג די קוקט לאנד, פון לעבען םאליטישען דעם
 האבען ארבײטער די װאו לענדער, די אין אײדער ארבײטער, די אויןז
 דײטשלאנד, אין און ענגלאנד אין טאכט. פאליטישע ארגאניזירטע קײן ניט

 נארװעגיען, שװעדען, דענעטארק, אין טשעכאםלאדואקיע, אץ אין.עםטרײך,
 זארגען צו פליבט א האבען זײ אז רענירונגען, די װײסען װ., אז. א. פינלאגד

 קראנקהײם, פון פאל אץ זײ פאר זארגעז דארםען זײ ארבײטער. די פאר
 אױך דארפען זײ עלטער. פון פאל אין און ארבײטםלאזיגקײט פון םאל אין

 פאל אין ארבײטער אן פון קינדער קלײנע די און םרוי די םאד זארגען
טויט. פון

ארגאני־ גוט פאליטיש זײנען ארבײטער די װאו לענדער, אלע די אין
 זײנען אינםטיטוציעם, געזעצגעבענדע די אוי^ װירקוננ א האבען און זירט

 נע־ הײםט עם געזעצען, סאציאלע רײהע גאנצע א נעװארען אײנגעםיהרט
 אין ארבײטער די פאר זארגען צו רעגירונג די םארםליכטעט װאס זעצען,

 גע־ אײנגעפיהרט אפילו זײנען לענדער םאנכע אין גויט. זײער פון צײט
 צײט דער אין ארבײטער־פרויען אויםצוהאלטען רעגירונגם־םאנדען װארען

קינפעט. זײער פון
 פון בײשפיל א נעהםען געדארםט האבען אםעריקא אין ארבײםער די
געדארפט אויך האבען און לענדער אײראםעאישע די אין ברידער זײערע

 פארזיכערונגם־ ארבײטםלאזען אן אײנםיהרען זאל רענירומ די אז פאדערען,
 גרױםײ גאנץ א אםעריקא אין ארבײםםלאזע פון ארםעע די דאך איז פאנד.

 דאך איז און לענדער. אײראפעאישע די אין װי קלענער ניט װענינםםענם
 גע־ גאנץ א כאר צופאל, קײן םעהר ניט אםעריקא אין ארבײטסלאזיגקײט

 ארבײטם־ איהרע זיך האט אינדוםטריע יעדע זאך. שטענדיגע און װעחנליכע
 ארבײטס־ אבער װעניגער, צײט אנדער אן אין און םעחר צײם אײן אין לאזע,
פאראן. םאל אלע זײנען לאזע
 רע־ א װערען אײנגעפיהרט זאל אמעריקא אין אז וױרקען, צו כדי נאר ׳

 אםערי־ די דארפען ארבײטםלאזע, פון םארזיכערוננ דער פאר נירתנם־פאגד
 אײגענע זײער האמןן און ארגאניזירם פאליטיש זײן ארבײטער קאנער

 און ניט, עס זײ האבען אבער, םארלויפינ, ארבײטער־פארטײ. פאליטישע
 איז אםעריקא לאנד. אין ראלע םאליםישע קײן ניט דעריבער שפילען זײ

 זימען עס װאו לאנד, אינדוםטריעלע ציוויליזירטע. אײנצינע דאס דעריכער
ארבײטער־געזעצען. קיץ ניטא כםעט

 דער פון םארזיכערונגם־םאנד ארבײטםלאזער קײן ניטא איז עם ווען און
 בא־ צו פליכט די זיך אויף נעהםען אינדוםטריע יעדע םוז דאן רענירוננ,

 א*ז װאם אינחםטריען, אזעלכע נייו כםרט ארבײםסלאזע. איהרע זארגען
 פון ארוים שטאטט נאר צופעלינע, קײן ניט ארבײטםלאזיגקױט די איז זײ

 ד םון כאראקטער דעם םון און ארנאניזאציע דער
אינדוםםריע• קלאוקמאכער דער אין םאל ־־ י־ איז

דאס װי אינדוםטריע, דער םון כאראקטער

 קלאוק־אינ־ די אז באדױיזען, צד אתז פאר נויםינ גיט דא איז עם
on. ארכײטםלאזונג־פארזיכע־ אן שאפען צו פליכם די זיך אױף האט 

 אנערהדנם אליץ שױן עס האבען ורערםקטשעקלאדקמאטפ די פאנד. תגנם
 עם עקזיםםידט. קלאוק־אינדוםטרת די אין מײז "HP האט םאנד אזא און

 םסרײס אוםנליקליכער דער נים ווען עקזיםםירם, חײנט אױך נאך װאלט
 םיט קלאוקםאכדר די ארייננעשלעפם חאכען קאםתיססען די וועלכען איז

רואינירט. אלץ האט םטרייק חןר צוריק. יאחר דרײ
פארזיכערועם• ארבײטםלאזער דער אז ווערען, נעזאגט אבער דארף עס

 געהאם האם אתדוםטדיע, קלאוק דער ײיז געחי» חאנען םיר װאם פאנה
 געדארפם האבען ארכײםער די אױך tngn,יונקם שלעכטק א ױך אק

 פאר געהאלםעז עם חאבען ארכײםער די איחם. צו םײל זײער בייטראנען
ממ װאם דריםעל. דעם נעצאהלם גערען נים האבען זײ און אוםרעכט אן

m ד5ד זיימן קלאדקםאכער די ,זי^ר
 אז קלאוק־אמתםטריע, די אזױ ייהרען םאגופןןקםשודער די וואם שולדינ.

 קלאוהםאמזר ד ארבײםםלאזינקײט שטענדיגע א איחר אין עקזיםםיר® עם
J jg U P g sn וורבײס. שםענדינ זיץ זאל קלאוק־אינדוםטריע דער אזאץ 

 פאר־ דער יייז איז פיחרונג דער ייין דעח קײן ח*בעןגים קלאזקםאכער די
ייםרעכ^ אן דערינער יייז. עס ״ז  םאר פאראנםװארםליכהײם דער פון םייל א זײ אױף ארױןז לעגם םען װאם

 װידלר װאנען םץ אץ קלאוק־אינחםםריע. דער אץ ארבײמםלאזיגקײמ דעך
w B W r-rna Igonp W W 5 ארכייםםלאזעז דעםS־ 

״ו די זיכערוננ^<»די ^לז מ אדד  אזעלכע דאר זימען דיקלאוקםאכער פ
ױי מאג^יע. מן *י̂י קי ײ טאנ- זייעךע פאר זופילו ח

״’ ״ ײ י . ' י ־ ן

 אז«ור באדיגגוגג, דער נדט אבער םאחיכערונגם־פאנד, ארבײטםלאזען דעם
 םאנויעקטשוהודם די װאס פראצענט, צווײ די פון ודערען אויםנעהאלםען זאל

 דארפןת ניט איגגאנצען זאיען ארבײםער די ארן איהם צו צאהלען װעלען
״ - איהם. צו צאהלען
אײנ» איז םארזיכערונגם־םאנד ארבײטםלאזען דעם םון אויםלעבונג די

 טאנופעס־ די *ו ארויםנעשםעלט האט ױניאן די װאם םאדערוננען די םון
 זיכער זײנען מיר און אגרימעגט דעם םץ באנײאוננ דער םאר םשורערם

׳ ווערען. געװאונען װעם םאדערונג די אז

ך א ל 8 נ # שטע־ פעסטער דער נאך אז גלויבען, םיר מ
ען ענ ט װ ײ ב ר א ס־ טי או און גענוםען, האט ױניאן די װאס לוננ, ש דעם נ

קלאופ־ אלע צו שלעזינגער ברודער פון אױפרוף 1
 נעזעגע־ םהעז זיך אםאםיאײשאן םאב־םאנופעקטשורערם די װעט םאכער,

 אין שטיק־ארכײם צוריק אײנצמיהרען הארצענם־םארלאננ איהר םיט נןח
 אז איצם, םארשםעהען זײ זיכער. םיר זײנען דעם אץ קלאוק־טרײד.

 קלאוקםאכער די אז און װערען ערפילט ניט טאל קײן קען פארלאנג זייער
 װמך־ארבײט םיםםעם די פארטײדיגען צו לעצם צום ביז קעמפען װעלען

רך האבען זײ דואס נעװאונען. קרבנות שװערע םיעל אזוי ה
 פון אםאםיאײשאן דער צו קוםען נעקענט גאר האם אזױ װי אבער

 פון צוריקקעהתננ די םאדערען צו געדאנק, דער םאב־םאנ־פעקטשורערם די
? שטיק־ארבײט

 צו חשק גרוים געהאט םאב־םאנופעקםשורער די זיכער דאך האבען
 פינם םיט און צוריק יאהר םיר טים צוריק, יאהר דרײ םיט שטיק־ארבײט

? געהאט ניט חשק קײן דען זײ האבען ווןןן א.ץ צוריק. יאהר
 נים האבעז זײ אבער נעהאט, מאל אלע חשק דעם האבען זײ יא,
 שםארס בעדוען איז קלאוקמאכער די פון ױניאן די לאנג װי םוט, דעם :עהאם

 קאפוניםםישע די װען געקראגען, ערשם זײ האבען םרט דעם אײניג. און
 און ױניאן קלאוקםאכער די רואינירען אננעפאננען האבען צושםערער

 לאנג־אפגע־ דעם פלעצער איךםאנכע אײנפיהרען צוריק געהאלפען האבען
םװעטינג־םיםטעם. שאםםען

 זימןןז עם אז אן, װײזם םאב־םאנופעקטשזרערם די םון אסאםיאײשאן די
 אנשםאם שםיק םון ארבײם םען װאו יארק, נױ אין שעפער קלאוק פאראן

 אפלײקענעז. ניט פאקט דעם םיר קענעז לײדער װאך. פון ארבײםעז לו
 װעלכע אין קלאוק־שעפער, פאראן װירקליך זײנען עם אז צוגעבען, טוזען טיר
 פאח־אנקען. צו קאםוניםטען די םיר האבען דאם שטיק. פון ארבײט םען
 רואינירם אזוי האט ,1926 פון םםרײק, קאםוניםטישער אוםגליקליכער דער

 צאהל געװיסער א פאר באדען דעם געשאפען האט ױניאן, קלאוקםאכער די
מאמפעקטשורער רויבערישע און געדויםענםלאזע אוטפאראנטװארטליכע

פון באנייאוע ךי «אדערען «ו ממיאסען דעריבער חאט

 ארבינ- געפונען זיך האבען עס און םװעט־שאפ. דעם צוריק אויפצולעבען
 געגען םקעבען צו גרײט געדוען זײנען װעלכע נשםות, םקעבישע םיט טער

 גע- הענד זײערע םיט האבען און ױניאן זײער גענען אדן ברידער זײטרע
 ױי װעלכען פאר קלאוקסאכער, די םון געװינםען די פארניכטען האלםען
געקעםפט. ביטטר אזױ האבען
ארױם־ זאלען פארװיםטער די און צושטערער די אז קללה, אלטע די
 םאכט א נים קלאוקטאכער. די בײ געװארען מקוים איז אלײן, דיר פון קומען

 די פון אינװעניג, פון נאר םאכט, זײער געבראכען האט אויםוועניג םוז
 צו- פארװיםטער. און צושטערער דער געקומען איז גופא, קלאוקםאכער

 צױ טאפע אפשר א.*ן דערנאר, אדן צושטערער קאםוניםטישער דער עישט
נשמה. םקעבישע די זאםען,

 דער אין םקעב־עשעפער און םװעם־שעפער פאראן איצט זײנען עם יא,
 קלאןמ• די םון אומגליק דאם טאקע דאך איז דאס און קלאוק־אינדוסטריע

 ניט דא דארוש ױניאן די װײל ױניאן, קלאוקםאכער דער פון און םאבער
 דעם אײנגעסיהרט צוריק האבען װאם באםעם, די געגען קעםפען בלויז

 לעםעל א פאר האבען װאם ארנייטער, די נעגען אױך נאר םזועט־שאפ,
 פארראטעז און נעװיסען זיייער פארקויפט טאפ, א פאר צרטאל ניט לינזען,
נים םהענ־שעפער די םװעט״שעפער, די דאך וואלטען ברידער. זײערע

* »רבײט. גע־ ניט זײ אץ יואלםען קלאוקםאכער װען קלאדקם, קיין םאכען געקענם
 םיטלען זוכט און פלענער מאכט ױנייאן די װען צײט, דער אין גראד אץ

 םסעב־נעסטען די אויםצוראמען אדן סװעט־שעםער די אױסצוראטען אזױ װ
 סאב־מאנוםעס־ די פון אסאסיאײשאן די קוםט קלאוק-אינדוםטריע, דער פון

 סװעט־שאם דעם מאכען דארןש װאם פאדערונג, א שטעלט און טשורערס
 אז ױט דאם איז קלאוק־טרײד. דעש אין אינסטיטדציע געזעצליכע א פאר

 ױניאןי קלאוקמאכער די אז דענקען, איז עס ווער קען ? פאדערדנג אומזיניגע
y k y ;ירנםם? נעהמען אפילו פאדערונג אזא קען

 םאב־םאגופעקטשורערם די פון אסאסיאײשאן דער סון פאדערונג ד̂י
א צו צדוינגט װאס שריט, א אלס בלויז װערען פארשטאנען אונז פדן ק;ן
^ «ז א״צם ער װערט םעגליכקײם, א כלױז נעװען ײקטרטםײ«יכ^ײ^

J שטרײםיג־ זייערע אויסצדגלײכעז רזי ויז̂ב זײ ̂<זב^ה
באנייען איצט דארפען זײ װעלכע םיט םאױפעקטשורערם, די םיט טלז קי
שװערע און נתיסע די זיר א̂ױ אײר עזב«ה י ר?״א?1א  די קלאוק־אינדוםטריע. דער םח ועט־שעםער ם, די אױם^אםעז «אבע, א
געענדערט ראד׳יסאל גאנץ םוז קלאדק־אינדוסטריע ד,ר ,א לאגע ,

 און דעםאראליזאציע די כאאס, דער ווערען אפנעשאפם ז ט עס ומןדען•
^ . ס^ענער ד ן די וו ע ס ס י ג  ארײעןך קמוק^ורייד דעם אין האבען ^

ווע־ קלעוקםאכער אלע װען ביייי׳ ויערעז דאם; אבער אכט•
 דער װען ט,5םלי פויע זײער טאן װעלען T* אז ונ יעד ז טר ן ז ען
י 2, ע  קלאר קלאוקטאכער די פאר דיירןו עס קוםען. דועט יניןז י

 לאנע״-זייער פארבעםערען קען וואס אנדערעד, ; ק גוטא אז עם א
f אי ־ A ארגאניזירט זיץ ניט װעט קלאוקס־םרײד דער. ילאננ װ

 םסעב־ די און םװעם־שעפער די עקזיםטירען ועלען ז ם<
j g j J W j ארנײט זייער פמ לעבען מענשליכען קײן קלאוקםאבער.
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ײ ם ר יוי־ א געקראמז װאחלען זײ אין האט ע״לאנד עגגלאנך, אץ מ

n ארב iy r y i אגצער רדע פון װי באזונדעדם און װעים. ג
njr ווך פארטײ זורבייםער עגגלישער דער פון ג ז•----------------
pa דנ פאליטישקך גרױםער דעך אם װעמ ̂א•
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II

ױ גיפ מײגט *w װ״ס איך  די מנ
 «ײג«ן יו׳ןלמ קלאוקםפנער, די פון *אח<

װענסטער אין נעװען אװענד דינםט^ג
האל.

 פנשפננם צעחיען. פרונירט האנ איך
 גטגץ » איז דאס *ז נעטרטכט, איך דאנ

 זנם איז װעניגסטענס זאך. איינפפנע
 דארו איד זיצ׳ון. וואם )די טיט איינשאך

 שטויען רייחןן װיםיעל אויםצעחלען נלויז
 וױםיעל און אויםגעשטעלט זײנען עם

 נאנ״ און רייח » אין זיצען «ם םענשען
 טאפלען הייםט, עם כפל, ט מאכען דעם

 שטולען צאחל די אויוי רײהען צאהל די
 ג׳ד חשנון םיע< פזוי ר״ח. יעדער יןא

 םטד פםטליגע םיינע פון נאך איך דענס
 זיד האנ איך אנער יאחרען. רענטען

 איז אויםגאנע די *ז אינערציינט, נאלד
 זיך האנ איך װי לייכט^ אזא ניט גאר

 צונויס־' ואס סארגעשטעלט. אנפאננם
 לייכט. םפקע איז געצעהלטע די זזשבונ׳ען

 געפין, און רײח איין אױם איך צעחל אט
 םענשען. דרייםיג איהר איז זיצען עם »ז

 שטױ דרייםינ הפט ךייה * »ז עם, הייסט
״ן אבער איך וויל לען.  דןוס אז זיכער, ז
 ט איבערצעהלען פרוביר און אזוי אין

 הינטערשםע, די פון אײנע רייה, צװײטע
 נ«ר זיצען דארטען אז אוים, געפין אין
 קוםם עס װאנען םון אין־, זוך .31

 ױנ• » אז אױס, געםין און םעהצער דער
 איין אויף זיצשן םיידעל * מיט נערםאן
 אבעד פלייניגפייט, א זיך דאכט שטוא.

 חשביז. אין נעםאכט האליע םיר ה^ט עם
 פון צעהלען *נפאננען נעםוזט ה*ב איך
נײ. דאס

הוייטזעכ• אײנענםליך האם םיר נאר
 שאפ־טשער־ װיםיעל א־נטערעסירט צין

 אל־ די האל. איז זיך נעפינען עס לייט
 חפכ םארזאסעלטע די םון צאהל נעמיינע

 S םיט *דער םערזר ביטעל א סיט איך
 געקענט ■ינסטליכקײט װעניגער ביםעא

 וױ־ אוסנעפעהר װיים םען אויסנעפינען.
 ארײננעה״ פען האצ װעבםטער דער םיעא
 נעווען איז ער װי »זוי און זיך אין מען
 םרטגע s זײן בלויז נעקענם עם ה$ם םוא,
 חונ• » םיט נעװען זײנעז דארםעז אויב

 װע־ הונדערם א םיט אדער םעהר דערט
 ־ הונ־ עלף צי מענשען, טויזענד צי נינער,
 זײנען זײ םון אלז־ ניט• א:ער דערם.
 אבזןר האב איך שאפ־טשערלײם. נעווען
 צו אזוי וױ מיטעל א אויםנעפונען אויך

 עם •שאפ־םשערליים וױםיעל דעינעה;,
 יזד םארזאםלוגנ. דער צו נעהופען ז״נען

 פרײנגאננ ביים האם שאפ־טשערםאן דער
 דעם דערלאננט םארזאמלונג דער *ו

 דער םיז באפוםען האט ער װאם נריו*,
 ר.ײסט סארזאםלוננ, דער ײענען ױניאן

 בריו* *פנענעמנע צ#וד,ל דער םון *ז עס,
 װיפיעל װיםען םען פען ארײננאננ נײם

 זאנט נע\וען. זײנען עס שאפ־םשערלייט
 נעהאט הןום װאס שרולית, ברודער םיר

 הפם ער אז אריימאננ, ביים השגחת רי
 אןעל״ הונדערט זעתס א־בער נעקיאנען

 ה״סם, עס בריף. צוריקגעבראכםע כע
 איבער נעקומען זײנען עם אז אלזא,
 דעד «ו שאפ־ט׳פערליים הונרערט זעקס

 םך. s םיר זאנט דאס און סארזאסאוננ.
 חשבוז צום נענומזן װידער םיר האב איך
 כםל s נעמאכט אםאל װידער האב און
 די אס »ז אויסנעםונפן, האב איך אןן

 פארםרע־ שטפ־םשערלײם הוגדערם זעהם
םוי־ 16 ניז 15 פח ײענינםםענם טען

 ש׳ופ׳ור. n״«t אין ?יפוקסטנ׳נד ז«ד
ts ,ow טיר איך חאג ס,« הייסט m די 

 ספכט. ט (או »י« ייגיפו קלפוקספגער
v tv r פלסקט• n זדסנלא I 

• * •
 דעס אויף חפט בפטלענמר נחדער

 טיי• דערספנט טיטינג שפי״טשערלײט
 ײטס תגנונ״> «לא <״ט״»רטי?«< א נןם
 «• 16 יפהר ט טיס נע׳פרינען חפנ איד
pn ר דער אין ״ן ג  חטט ער און פאסט״ .

 »ע< איר «י חאפנוג^ רי אויסגעדריקט
 ױיגיטן דער אין אויסדויפןן איצט אױך

װפס נײסט, קעםפמנדע] דעטזעלבינען
יטו׳

 צו גרייט נין זייט טײן פון איד נו»
 אנער הפװיצער, נרעסטען דעם פון שיסען

o פטו גוט איז עם n שיסען צו קפנפגיר 
 איהם הינטער װען קאנפנען, ז״נע

 אינפאג* םון svrrm ׳פטארקע א שטעהט
 גרייט איז ויפס תאװאלעריע, און טעריע

 נפכדעם אטאקע, ערםפלגרײכע is אויף
 צוטריי״ זײנען ■פזיציעס שונא׳ם דעס ווי

 טריינגמ׳פאסענע די דורך געװטרען סעלט
 װאם ארטעע, די װען אכער נראנאטען.

o הינטער שטעדיט n יט איז סאנפניר; 
 פרנאניזירם ניט איז און נענוג שםארק

 שיסען צו ניצלפז op איו דאן נױטי^ וױ
op .ipjsjsp no בלויז ניט איז s פאר־ 

 קוקט op נאר ?נעמיע, םון שװענדוננ
נאריש. אויס

 צוגױס־ זיך דארם^ תלאז?םאכ?ר די
ivonpi ד קל*וקסאכ?ר די בר?ננ?ן און  י

 און שטארקײט *מאלינער איהר «ו ניאן
 װענען זארנען דארפען ניט מען װעט דאן
 שיםען, שוין װעל?ן זײ הארסאסען. די

דארםען. װעט מען װען
* * *

 jnptpj ניט אםילו ײפלט איו ײ׳נז
n n מ״גע טיט טיטיננ שאי־טשערל״ם 

 pj• סאישוי״סטי אויך איך ײאלם אוינ?ן,
 ער־ גרויסער א jjmpj איז ?ר אז וואוסט,

 פון זעהן ojppp} op װאצט איך פאצנ,
nײפר* .יעילי סיו איז “.פרײחייט ר 

o טארג?| י1אוי חאנ?ן וועלכ? סער׳, n 
 \~9ר ניט װארט s סיט אפילו סיטיע
 דעם אז סארשטטנ?(, װאלם איך סאנט.

 •)שרײנ?ן ojpppi ניט זײ ה*נ?ן אםת
 ,oinpiipii* נים רצוn זיינעו זײ וױיל

o אויםטראכט?! ארט אוים׳ן נצײך און n 
pyoss? געװען נ?באו, זײ, איו לינ?ן 
 זײ םאר poopo דאס איז םמ־לא שװער,
שװייג?!. *ו גטנ*?ן אין נעווען
s .רחמנות

 הויפט־צרה די אז געה?רט, חאב איך
 םpד אין װאם איז, סלפוסםאכ?ר די םון

 אזוי םארמ?רט זיך האט ?צאױדםרייד
n־appo און םװעם־שע»?ר םיעל p ip r

 געײ«אט ניט אגסאנגס op האב איך
»נ איך גצויבען.  אײ־ ivw :ג?פרעגט ה
 *oppd די אין דארם?ן ארבײם נ?נטליך
 נעעגטםערט, םיר האט |po שעןער?

a i  y םען ?ר. זיי אין *רניי אב ם ס  ^פו
 Ipp װי : oinopj מייםער איך האב ד»ן

״ן, דאס ו זאאען ?לאו?מאכ?ר is ז י  ז
 זיין, דאם ipp וױ ? iso של?כםס אליין

 םיט טליין, זיד יאצען קלאוקםטכער אז
t״n p זיך אויױ ברעמע! הענר, אײגזןנע 

פן איו op *רות?  װען is ?לאר, ד
iPO”n גים ipf׳st ?צאו?סאכער s די איז 

nsi ipo ŝ «  ,tpspvtjpmo די OPIW•
npspr נים m'oo'ipp jpjpp. װארים

 וועם אוז ארבײםער אםעריקאגער די או̂י װירקוע א תאבעו דאך אםשר
 ויך זאלען זײ אויך אז באװאוםםזיץ, פאליםישען ?ייער זײ אין אויפװעסעז

 אנםאננען און פארטײ פאליטישער איעענער pi pa ארגאניזירעז אנפאגגעז
 נאכשלע־ ניט און ראלע פאליםישע זעלבםפד»פהןנדיגע a לאגד אין שפילען

פארםייען קאפיטאליםטישע •יז^ײ עק דעם גאך ויך יען
aat$aa ia a 1 «“ וועיעז טי̂ר  אױס פארסױי בײטער

 באםערקונג אימ םאפעז כלױז םיר װעלען דא באקאנט. נאגצען אין ייק
װאחלען. ךי אין קאםתיסםען די פון חרכפאל גרויםען דעם װענען

ער״• דאם קאםוניםםען די זימען ענגלאנד פרן װאמלען איצםוינע די אין
 פא־ די אין קאנדידאםען. איעעגע זייערע םיפ ארױסגעטראםען. םאל םע

 טאר• ארכײםער דער םים צוזאםען געגאגגען נאך זײ זימען תאחלען רמע
s אימ און סײ m a i r  joomosp גע־ געוועחלט איז םאקלאםוואלא 

 אבער״ םאל, דאס ■ארטיי. ארבײםער חןר <מ טיקעט חןם ana װארען
 *אר־ ארבײםער דער גענען םקעבען צו זעסא^בא קאמוניםטען n חאכען

 אננעסירם חאכען pa גענעךקאנדידאטען ארױםגעשםעלם תאכעז זיי טײ.
a ןעריוטחעצע שטארקעז pwoap נאר *אדטײ. ארנייטער דעד געגען 

̂וען, אין רעזולטאם דקר « די וואס חןױםאט, אײנצינער דער m גן -ap
pa aanju חרכגעםאלען. אױך איז יארלאםענט, טארינעז 
a n a s ra מףואימ airruap. a pa ארבייטער דער פון

חעדגער זוכען מןגאמען איז

«1 PHdP m a n  ipo no spis^p iposo* 
w si ,ippso וואז גל״ך St opis>p n• 

ip< ג*ט inpn  ossopi, ווי הײגט ipp 
אס i וײן, ו n ’oo'ipp ov'M iv^st op is 

p’D mis> סװpטrוpipר (•« pis?P i n? 
 ppso רpרינn איו pan אינװסטריע?

אס is גלוינט,!? אטת. איו ו
ו איו ה*נ ,ipos גיסלאכוױיז, אי• וי

is ,ovmdpp ס׳  נ׳ד isn איך osn דן
op .nos ppso n ח?רס, s זייגppso ip 

s  tn s e סך rtf■pr-opno װאו ipo 
PPSO |P1” I op tin OPIŜ P 03so 
OP .,'I IP3S0 OSM ,1P3S0P1S>P 

ד — ניס ׳st>s חעלפס, י  P3'i>i no.| י
ו *בעו pp o ניט npoinss אי n  ,n| 
ר 1ני איד זיין. סיט ipiipi >s® ײ
n n ,םײנוננ is 3 דיP3sopis>p וייג׳מ 

ipvjpo pn>p P3>pis און •nptr ps^pts 
so ,ipvjpo pj װי jpp דאס is ,i” t ױי 

us ivlnisn ipf’si* נים inpr און m s 
 »ערע?ט-שווס אין רנייט?ן8 *ו ׳n>p נים
 *רות פיעל *us o*oin רענ;?ן3 און

r״pis?P םpד אויף n o?
 און mpo s ossopy |p:sn ipo זאל

pis יע8 ניס is נלוינ?ן, איך ל8י p̂״ 
ip3so און שעהנע זעיכע8 ויינען pjiPp 

? 1VV1V3
ts ,niporo 03 א־ךS0P3 ppso 3pn 

.mpo sis* * *
n איך s  ipop3 5pu ,די |pp*r osu 

,נע־ רn איו tppvn צו רױולאר3 םיר
is ,'o**pro3n שרײנען ואלזןן וײ 

.nip
טם is װיים, איך p י a n o r  s  i*s 

j ; n n s o רף8י סען s iP3*n צײס םך 
n׳ צו ip  iP3*ne ניט און so> זײ־ 

 רבייטסלאז.8 ב*אעטעצאכ?ם די ראר נען
 דוי?רט און ס?ר3ליי איו לסננ שרײכען

nריכpויך נעםט ד?רםון װעניגער. ר op 
osu ,ppso לסגנ. שרײב?| םיינסט? די 

עו pmpViu■ די *נ i לסנג פון |P3*nv 
 *posns *ו כלויו װ?רען |P3P:p; דסרף

 צו הײסט, דאס שרייבער, סיאנעצע
ps^pts, װאס s  ipsso שריי־ סון ועבען 

P3.| זיינען ויי ipm sm pi oos סרײנ״ 
o ארטיק?ל אן אין צוגיםען isup  P3*^op

ii *us os ,Mposii* ם8י s  iso no 
pspp 1אי s 8ר8ר?םט,| SO ipo |pii־ 
 jpo• אב?ר .sit טעהר איהר םון דערם

 נ?ל?8פ?םי8■ר p*p נים זיינען osu שען
 פח ip3p5 i״p ניט ipsso אח שריינ?ר
 צו |p«nov3s זיד דארפען שר״בען,
 jpo |pu נםרט ^p*rpוואס^ שריינען

 די,נ?רעכ־ is ,038סר83 אין ;אך נעםם
u האט “טינקייט s* תניג  נ«ד |1א «ל«ת ו

osu opss^pop^ שרייבען t״ts  ins lP3 
<.po*3 o s n  s tsnso n n  pp

8 p sלנעםיין o su  ,rape s  •nsn 
ovpi ׳ ויךtpssn ,|P 3'ne אין ts  ,ipju 

po| ס ד*חי n ני ro*n s״*P3 p^s |P3 
0*0 ,bsp  p s  o sn  ipo o su  ,|PP3sn 

o'* םאל. אײן s s  is  p 'l *nsn rjp o  s 
n עד און מיסם s i• ,!?גלויב ts ועלט1 די 
Vim די או:ס?ר גיט נאר נעהט vdip 
 א |P3sn דאך ?ר װעם םםילא און װאך

”po נאר נעלעג?נד,ײט iiv s| ו ססל* 
p3'*ir,| ם p צו היינ s  o su |ײ  םטל א

rf?׳s אויםשר״בען
 ביים 1לי*ם ipo *nsn אםת דער אין

:pup( ,אד?ר קלאוקס n n s  ,opopn ד  ח
 קינדעד־קלײדלאךינים אדער נטלע|,80ג?ן־

 ipo ם«ל. s סיט צוםיל ארײנכאפע]
is אין מאא איע |p3sn דארױ  ,IP3*i 

 ■שיטא s סאנ. s אױך אח סארג?ן
 -in ?ריגס |po וואם שרײב?ן, יים3 שױן
s בודp^po’3 i 3<״p s נלויו םסר  ns

a*j o*tipi iso n סך n  ,jssnpuvisn
ip װעיעו assrn s יײיאל. סיס סלץ a n 

st>s ^ rn n o io, ,3 ייו isצזם י?ך1רױ 
pf>S» "o**pj*o3npi» i n  ps ippm 

,ipyvp osu |**l
* * *

o*j די  mpo ip e in  ip 3sopis1p 
f ip p̂h iposo |psns«*גיס ׳ l»asn

|S '3I* n> 0*1"US3 *1 .P**100 31JP3 
iponpj 1P11P0 ו*ו IP31SIS3 1V IS
ipssopis p̂ *i סים p**ioo, זיי װיסיצל 

pooi>3 i s i  IP^P'i,| וײ אוינ • jp>*u 
ipjpp זײ ויי ipsisiso סיס s**ioo 
 די פאד olsn |P3Pii .no■ *ו3 אפילו
ioo3״ i*n oipp׳n  .n3« i p'p so 
us3״o n ס׳ו זיי דיננען o* ױי *3 ,m s 

 033די osu ,|S’3I* 1P3S0P1S>P *1 ײי
.IP3SU אויוי נלויו ןיי

P1S>P m  I1t  |P3310” 13IP *i ns" 
oiv is*3i* 1P3B0 איו ססרייק •pppvn 

I OSU IPOPS103SP *1 ps •IP38> 1V* 
o>sn iso  ossops osn 3 אפ*לו איז*So 

osi .o*n*o*oo *.so op3is p*p איז s
1183**1, tS*31’ 1P3S0P1S>P *1 IS 

i (וינם,3 n  is ססרייפ opu ג*ר זיד 
0 P11 |PO 1P1” S ,1P01I DPI |P3*13P 

P33SB3S 1S3| 03. 13, די הייצעןP1U1S 
o si t*s נ*ס iv איו ? ען38ל pn dp 

op is ,is נים >p איו p*pe s־tp**ioo 
onpi os ,13 איהר o*i**iis3 *i IPii״** 
s  i* ipo 03 1’א םטרייקעלP003*3pu ou

0P3n P 3 .ins* 3>sn s  iso 1.א*ד o n 
11926 po >pp**ioo נאשר iPo3*s *i״ 

3**osn ■>S3s r זיר or*op33**is און 
n m  on*s n is i ipo is ,oisipi osn 

op3־ ipu ipns •Ip:*i 3p t*sויסלם יי ים 
83 jpoאםשר ך op**ioop3 ניז J33**n 

OP I'S opap IP3SO 0*1**1183 *1 tPU 
.P311S03113

«3P* *1 IS ,1P3*1P1 3SI*3 איו
P3sn osu ,ipssopis p̂| 338ל צינ n

o*3 m :«i p*p jp tis i ,|pp**ioo ה«ר 
W **t 0 ” 13 IP3"I 0*1**1183 *1 .|P3 
T3S3 S ISO p**100 0*0 |p n si83 

ps .m s* זײ spn o*3 iB nsi יי•1סס 
IP3PP ” 1 183 ,IPSSOPIS^P *1 ” 3 IPP 

 i* כײ ,ip*TSD די ניי סטרייקען אויו
Jpo*n־ip3so, װענער די בײ is| ײ  ג

ipvii'ipios* *i. סיר ii ,jp3**i* *איהו
11**00 081, ?.P*100113*K 

% * ♦
 װאס קלאוקםאכער, * קען איך

 גים ד»ן <יז ער .1910 םון נאך ססרײקט
 וואס *■םאך, דעם םים געווען צופריחנז

 ב$ד די םים געשלאסעז האם 4יוניא די
 נים סטרײק זײז האם ער און לעבאטים

 עס אױב גאר חײגט. ביז אויסגצגעבען
 װעחנן איבערדריסיג איצט איהם װעם

ם קלאוקםאכער, א װי סטרײקען צו ת  ו
 1P א צאס סםרײתען אנפאגתז קענען ער

 #אינדוסטריעל אויב פעםצריזדארבײטער.
ארא!. ביז איגדוסטריע^ זײן 5ןאי םא

צענטער. העלטה װױטי ®ון
 העלםח מניםי דער םח *פיס דער ׳

 rifPJ ־ ,דר *ז אונ?, םעלדעט סעגטצר
 העלםח ױניטי םון דירעקטאר דער •רײס,

 א»געפ$ןזד מאי םעז22 דעם איז סענםער,
א. קײן רען ^י ײ  מימסטענם װעם ער א
P צוריסקוםעז װעט און װיען אין זײן P 
 אין סעיטעםבער. צרשםעז דעם יארק גױ

 דד. וועם אפוועזענחײם זײן פון םשד
 דצר אין םארםרןטען איהם ליכםענשםײז
ס און אפטײלוננ, כמדיציגישער  לצאן ד

 אדסי• דעם אױןי אױפפאסען וועם «רײס
דעפארםסעגט. טיסםדאציאנם

m צו באגריסונג 
oivottp מניאן 

סו לאקאל

יתיןמ, קאםערם די האחניג באגריסען כיר יער
װעל־ אין םיר,1קװא גייער דער םים ,10 לאקאל

איכערגעקליכען. זיך חאכעז די מןד
 די אפשר אונז כײ איז װניאן oiyoa? די

אםא־ אלע אױםנעהאלםעז חאם װאם אימצינע,
און גסנץ נעבליבעז איז און יסםען3קאםו ױניאן־ברעכערישע ײ סון קעס

____ שנמרק״
ip קאםוניסםישע די ' p o n t כחװו זייערע אלע אנגעװענדעם האנען 
yr*oiam ?ייעחן סלע און orw צו םיטלען ^ ד אי  יוניאן, קאטערם די רו

 קא־ די ען.3צוריקגעשלא םאקעס8 זײעדע סלע חאמוז קאסערס די אבער
p די אסועשאצט ריכטמ jyaan םערם ip p o v w ראיע יכםענדע3»»ר און 

,d3s די זדן קאםוניםטען די ®ון ip האכען ױי און iy3* ip נדם u p 
ם.3כ»וי און באקעספט די אלנ91ע בעםםען

אריכערגקקיימ^ דך האם io לאקאל ..................
n און tppop a tpan מגיאן oipoap די מעט n • TPpjmpai אץ 

םחעםינקײנג איחר jjnmsia nasiy םעחר םיס און כעסער קענען װעט זי
 pa נרױםער נײער. vpm אק ia װניאן. קאסערס די װמשען נױר *

u נאר װערען ד זאל ־,noianp שעחנעד p  pa ip o p i שטארקער tm 
ip נאר םים פעגעז ואל yoya a אגפיהרעז עדפאלנ na m ap o p די עדסאלנ

מ• כ ע י
Mb'



 אנרימענט tpt זיך ענדינט היינט ־
 מאנופעקטשו־ די און ױניסן tpt *װי׳פעז

 װאס אנריטענט אן אםאםיאיישאן. רערם
evn ײ און נויט נענראכט  די םאר 1י

 און הלאוה גאנצער tpt אין *רנייטער
 װאס אנריטענט, אן ;אינדוסטריע סוט
 •p)tfp tpt פון נע׳פיכטע tpt אין וועם

 םיט װערען םארצייכעגט ױניאן סאכץר
pvTvttr ,ה«וכען װאס די און אותױת 

 בוך גאידענעם dpt אין *רײננע׳פריבע]
 טרויערײ דיזען אינטערגי'׳פ«ונא? tpt םון
'jpdo די זײנעז ?,po'bvp גען jiovp.

 םון פאתיכטוננ דער tvd קאמוי דער
 םאר איצט ׳פטעהט װאם אנריםענט, דיזען
tvd איז זצאושמאכער, טויזעגדער די 

 םאוניכטומם־קאםוי v אויך גצײסצײטינ
 —אגרימענט דיזען םון ׳פואדינע די נעגען
האםוניםטען. וי גענען

 ױםטשארחש• ד^זיגער דער v אם
 בא־ צייטען אצע םאר וועט אנריםענם

 קאמוניםטישער tpt א?ם נצייבען האנם
otpotPvrrM r פון tpt קצאוהמאכער 

•1ױניא
 זיכער זיך װעצען ?אאוסמאכער די

 אגריםענט דיזער װאם דין, םצער <יט
 בין איך זאך. פאתאנגענע א שוין איז

 אנ־ op»? װעצען זײ *ז זיכער, *סי?ו
iprtpn, דאם op תחית קײן םעהר זאא 
 אבער איז עס אויםשטעהן. ניט הםוזים

 װעניגער ניט איז װאס ז»ר ■ סאראן .
 איז דאם און אגריםענט, דער ווי וױנטינ

 האם ױניאן » אהן װײצ ױניאן, די
 װערם קיין אויף אנריםענט נעםטער דער
|pp אנריםענט ׳שצעכטער א אז און גיט.

 םיר האבען אפ׳פװאכען, ױניאן א
 Vt?v זיך האנדעצט op געזעחן. אסאר׳פט

 יר די ,tPPTVor צו ױניאן די op?v סאו
 איהר tv צוריקצובחןגנען װידער גיאן

כח. ׳פטאצצען «אטען
 ױניאן די חאט אנריטענט אאטער דער

oavttrptov, װאם *גריםענט נייער דער 
iPT'tapt ejm אין ײערען iovpוועט ׳ 

 רער .tpavo שטארס p'ttv יוניאן די
?tpovp נע־ איז ־םיטינג ^אפ־טשערםאן 

 דער םאר אנזאנ נצענצענדער א מען
 אינטערניישא־ דער po ־?ראױפצ?בוננ1װי
va? איחד צו ipo?v 1או מהס tpo?v 

.odvtp
* * V

 שאס רער tv באװײז, בעסטער דער
ivorpro גרויסער א נעװען איז םיטיננ 

 נע• די נעהאט האט ער אז און ערפאצנ
prum רינטיגען אוים׳ן וױרפונג rv?o, 

 זײנען באצענאטים די tv ,dpvd חנר איז
 ער״ דער אוםצוםרידען. יעחר איחם םימ

 נרוים, אזוי נעװען איז ט־טיננ םון פאצנ
tv די און םאנוםע?משורערם די האט ער 

 װיי־ זײ tv םארטוםעצט, אזוי מעאבערם
 זיר זאצען ןיי װאס אן ניט אצײן םעז

 נראס־ סר. האט לסשל,אזוי, אנכאפען.
tve, אינדאםטריעצ פון •רעזידענט דער 

 ױגיאן, דער אויוי םאראיבעצ פאוגסיצ,
 צום פארנארײםוננען מאכט ױ צםאי

ססרייפ.
 פארנעםען, אפנים האט נראסטאן מר.

tv נאף האט ובקצםו, בנבודו אציין, «ר 
 נעסאכס 1א<ײ צװיס עטצינע.;ואכען םיט

v ,םטייםםענם tv אינדאםםריעצ דער 
 צום םארבארײםוננעז אצע טאכט פאנסיצ

 האצט נראםמאז סר. tv o«»v םםר״ה.
 .פאנר ׳פ«ריכײארס ■ויציעען יענעם «ח

 dp וואס (דאס *prvi כצאפו v ױאצנא
*ויערים). די ;יט טארען ppn די טצנצן

 נעםציר ייך e>v>PV3 נראסםאן םר.
 דצרםיט, tv ווןיר׳*, .װיסענס חנר «ין

 באםאצ* חאבען D»**ipro*־v? די װאס
 וױי־ םיהרעחפאםם ױגיאן רי סענטינט

o םארצובארייטען טער n ,האבען סטרײה 
 *3VP *un פיו ערםאצג tun געאעדינם ,ײ

 קוטעג־־ פארסוםען דאחי ײאם םערענץ,
 און ױניאן חױ צװיאעז דינסטאנ דינמז
o n טאונסיצ• אינדאסםריעצ

 V9 tv .DPtn נראסטאן םר. אויב
 זאצ טא ,tpvtneo צו צײט אצץ נאך איו

 אין טרבײםער די נטקונמן. וואויצ איחם
nאת־ ניט אכצר דמתעז איגרוםםרין ד 

n״t נן p אונמער חעצזמר o n 
 יוי«י tPtnvr בטצעגטטים די ײאס

)tv צזויי poirn רי םון

 װאס רעזאאוציע, v געװארעז אנגעגוםען
 עפזעפו־ דזשענעראצ דער םון פארצאננט

 איגסערנײ׳פאנאא, דער םיז באארר טיזו
tv ױניאן־מאני״ דעם באנײען זאא זי 

 די צו ארויסגעצאזט האט זי װאס םעסט,
 צורי?. מאנאט עטציכע טיט ?אאוסמאנער

 געװארען אננעװיזען איז םיט־ננ אוים׳ן
 ׳פטעהט ױניאן די ױי אזוי דאס דערױף,

 הױת און סטרײק, נענעראא v םאר איצט
 נע־ זיך האבען װאס מצאו?םאכער, פיצע
 זײ־ ?אסוניםטעז, די םון םארפירען אאזט

 אנ־ זיך װיאען אוז ppttv זיי םון נען
 ױניאן, אינטערנײ׳פאגאצ דער *ן ׳פציסעז

 געצענעגהײט v נעבעז זײ םען דארױ
דערצו.

 עטצימג נצױז זײנע; מיטיננ אויפ׳ן
 דער גענען ארויסנעטראטען ױניאן־נרידער

p’Pt^vtpn האבען און bp באנריגדעט 
 םאר׳ן טע; עטציכע א־צט, װאס ד?רםיט,
i צייט די ניט איז סטרײס, v n n.

 ר?פאר- ״טאנ׳ס״ ד?ם op צטpפpג
 זינמאניסטען, אצס שטראם?ן צו די ט?ר
 זיך האב?ן זינטאניםט?ן, די זײ, tv און
vרויDנvtpנט >ip:p אאוציאז.1ר? דער 

רטצו דעם םיר װיצ?ן  “״טאנ םון ר^ו
 םון רpשtרpנpט רpד tv אינםארםיר?!,

 יזורצםאן, ניהאצאש ױניאן, םיניש?רם ד?ר
 רpד פון איניציאםאר ד?ר ipttpt 1אי

 די און ■־p אבוואחא ?,,pt^gtpi דאוינ?ר
 !יינען ??זעקוםיװ דער םון מאיאריט?ט

̂ pttpntv יגםאנ׳סtpttp 1: אםאצ
* * ♦

 דע<ן*רײשאן״ םון װיכטיגסטע דאס
דע^ורי־ ד#ום עס װי איז, דעי״

 העיצדען, געםאצענע די םון קברים די רען
 םאר- די אױוי ^געשטאדבען זײגעז װ^ם

 אםעריהאנער םונ׳ם םײדיגונגס־פעצדער
ם^טער^אנד.

 העיצדענהאםטיגקײט זײער עהרט םען
 װײצ ױגענד, דער &אר בײשייצ א אצס

 פ*־ זײעד פאר אװעסגעגעבען האבען זיי
 האבען זײ װאס טײערסטע דאס טערצאנד
 צע־ זײער אוז בלוט זײער — םארמאגט

בעז•
זײ״ עהרונגען דאזיגע די אז זײן, זאצ

 דער אבער דען איז צי בארעכםיגט. נען
 װי חשוב׳ער, שצאכטפעצףי אוים׳ן טוידט

 אג־ ערםיצען םון קומט װאס טוידט, דער
 די צמשצ, זײנען, צי םאיכטען? דערע

 קציװצאנדער םוז נוירסעס און דאהטוירים
 אזא טיט האבען װעצכע האםייטאצ,

 צעבען זײער אײגגעשטעצט גפש םסירת
 ניט יאציענםען האסייטאצ די רעטען צו

 העצ־ די װי קרבנות, װערטםולע אזעצכע
 שצאכטםעצדער? םארשידענע די םון דעז
 אײנער בצויז גאר דאך איז דאם און
״ בײשפיצען. םיעצע םון

 יעדען טוידט דער רײםט דערוױיצ
 םעקטארי טויזמנדער אוועק אונז םיז טאג

 םון בױ־אינדוסטריע, דער םון ארבײטעה
 נעױוייאינ״• דער םון און קויצעךמינען די

דערפאר, בצויז שטארבען װאס דוסטריע,

 וייאען םאברי?־באזיצער רײכע די װײא
 אײג״ פאר סענט ■אר א םיענדען ניט

 פארזיכטיגשײטס־כא• בעסערע צוארדענען
 דאס שיצען צו שעפער רי אין דיגגונגען

ארבײטער. די םון צעבען
 םאראי^ די אין שטארבען דערװײאע

 קימפעטארינס 26,000 שטאאטען ניגטע
 ארים צו זײגען זײ װײא יאהר, יעדעס

 א פון באהאנדאוגג די םארגיגען צו זין
 די אויף שטארבען דערװױאע דאסטאר.

 'טויזענד^ר שטעדט גרויסע די פון גאסעז
 אויטאםא־ םון רעדער די אונטער קינדער
 זײערטװעגען פאר זײנען עס וױיא בלען,

שפיא״נאעצער. פרײע גענוג םארהאן ניט
 און הונדערטער פאראירען דערװײאע

 אומגציהס־ דורך ארבייטער, טויזענדער
 ׳םיס און הענד םאנריקען, די אין םאאעז

 וױ אונז צװישען ארום זיך דרעהען זײ
 דעם אויוי װארטען און האאב־צעבענדיגע

ערצעזוגג. אן אויוי װי טוידט,
אויגענבאיס, יענעם אין צאםיר טא

 די בײ טדוםפײטער דער בצאזט עס װען
 סאצדאטען, די םון סברים דעקארירטע

 יעניגע, די םאר syp אוגזערע בויגען
 שואד דער דורך געשטארבען זײנען װאס

 בא־ װאס סיסטעם, עהאמישע »ז פון
 די טאג צו הײנט אײדער נאך הערשט
װעאט. גאנצע

* * ♦
dp איז jpttpj פ־טאנ אזיינ?,' צװעצוי 
 צװי ,t’jpttp םינםט?ר רpד אויוי צײט.

רpהנטpפוםצ און ם?רצע־נטער ד?ר שען
”tPD אצ? פון נ?ררעננ v םטריט. t.

 יךipo'tt 1׳ )P'no און רpנpמ ?נד?ר1םוי
 און צאנטש־טײם איז op אפים?ם. די םון

 I״t 1אי לויםט און דך אײצט רpדpי
:DD” W’tKttp־pnpopDVP צאנטש־ אדער 

כם?ט אצע ,p>v ב״ם. v כאפען רום
 ארו־ ד?ר פון צײט אפים און ארבייט?ר

nvw : ip ro, פונד?סטװ?נ?ן און ttv, 
 povp* די םון opt״v איז װירדעצאז!

opnpo איצט איו v ,די אין םטרייס 
p'npopovp װpי1אוי רט opn םרידציכ־ 

jpoo אוסן ipopp'B op .opp'cpt טײס־ 
d:po ,אהין ויך דר?ה?ן ײאס סיידצאך 

 כרוםט, ד?ר אויוי סאין v םים צוריט און
tv דאס נ?פ?צט נעסטדײקט. װ?רט דא 

 םיט צװפט ער און באצ?באם דעם :יט
 דער אויןי וואס מיידעצ, ד?ר צו רציחה

 די אראפ איהר רײםט און פיק?ט־צײן
 באײבט פאציםםאן רpד האצ!. פון םאין

 און ■צאץ זײן אויוי inpDt? רוהיג יר1
 ?צאס?ן• jptn איז אריין ניט יך1 ^ישט

 איהם אויף רען jpp װער װעא, סכסוך.
 P3?ptt ארבײט?ר, tv האב?ז, פאיאיבעצ

 בצײ־ optppo עצכע1» צו צו זיך קוקען
pp| פיל?ז און נצײכניצטיג נאנץ iv די 

 בארבאריש? p3?ptv פון סאפעטיױעם
rv טים.vנpצvב .op אײן 1פארא נאר 

!tv5ittp :ד?רםאר אויםדרוה
y האט פיק?ט־ם"דעצ כװאטםק? די t 
ד?רצאננט האט זי םארצאר^. ניט אב?ר

 געפאגגענשמםם. טיץ פון חברים ליבסטע סארלאזט, םיך איר חאם איצט
 נעזאננ, םשירפענדינ אײער םון צעל םיין געווען איז ווארעם וױ

 נויגוננען קלאנגפולע די פון קערפעריאך, אײערע פון אטעם פונ׳ם
 םליען. קראםטםולען אייער *ח

 זוטער. םיץ ®ון חכרים קאםםישע ,איר
 . געיליכםםםע, ׳איר

 וױיטםטע,
נאגםםםע,

|;n ץ דאנקבארסײט אוגטערטענינער 
ליבע. געשאנקענער אייער po איך טראכם

 חיח׳לאך, אײר רו«ון םעגשןמ די
 דך, איבעתעםען אן קול זייער אץ קדיננם עם און
 חיהילאך. זאגען זײ װען

 !נאראנים דאם זײנען א
 זית פרום אויםנעלערענט םיך חאכ איך
נישם. נאםען קײן חאם װאם זיץ, חיח אייער פאר

ך י י י י י ט דעם נעפינעז וױדער נישם וועלען מענשען י תנ  נ
 . זיץ, חיח זייער פון

urnw, זימען זײ 
זיינען

זיץ װער• בלױז

on נפצענאפ v א טארמ. אין זעץ
ta., חענט. איחת אין ברכח

• * * r
 טיפ םארטאנ חײנט חאכ איר װען

;j נרוים  צייטוגנען די נטנוסען o״pjmp״
 -tp גמיס^ opד inpnpi און חפנר אין

 •33P אין וארטײ ציינאר דער פון פאיג
 . פון וויptnbP2Pt dpt| 6 פון און צאנד,

 פארצוירש iP3vn װ*ס ,iPDO'ttov? די
t״ip חא־ ז״ װאס מאנדאט, אײנציג?ן 

ovnpt jpp אין iprrtpnnB אװ וזויז 
otvovp, מיר פאר איז ipitpt די np 

vav די ײעלען װאס :פראנע •D'travp 
ipd אווי װי ? טאן איצט «p>p| זײ 

נצאפם? פאבריציר^ איצט
 זיינען זײ tv אטת, איז dp װ?צ,

 op נצאוי. הצכות אין רpקינםטצ גרויםע
 tv ,|Pt״ttvb ipjpp זײ tv אםת, 1אי

 אנשטאט ipdipvo סאציאציסט^ רי װען
TPO’n דאם 1אי ,33 דעפוטאטען 31 t v 

 פאר• ipdo'jidvp די ווען און דורכפאא׳
 v דאם 1אי iPDVDtiPT צװײ צירען

 •Vi op ויי |P3vn 'ttv .:p't ;רויס?ר
 IPDVD>ttPT־f׳nvtt pdvp< די מיט טאן
ip װאס יא, •ipopvt אין p̂h זײ TP3V 

ר ײאו ^נצאנד, פאר אויסטראכט?ן  ת
 ?*vttpj ,ttv אח jp't סאציאציסטישער

 ויעאמ tpp:vj tpt םאר איו tp און טינ
p pt'Db'ti vtvנ”רשl,װי נג IP̂ ptt 'ttv 

ipjpp ”t ,בצאפען tpt tv נצינ?ר”א 
t'V Dvnpt האבען ״t װאם דעױטאט

אן ivtpt |tv ,tPTvttpt |ptv?tt׳PJ אויך  נ
. צײבאריט. v פוז

ײ האב איף  • די tv ,iPDvteva םיר נ
vPנ'םטיש1םp יצטאנער1מ jpt'T ip^ptt 

 הױנט .ttnpn iprtttenvD ?נדציר מאצ
 jprt *TppTvtt ,דײצי אין אן. ניט דך
.uv>«p אץ iPDO'ttDVP די חקא נאר

1' |pp איט ביט ?

, ג נ ו ט ב ר א ע כ « מ ס ע ר  1ד
אג ט ש ר ע אנ ט, ד ענ ג אוו נ טי  מי

ט אין ענ ײ ר ל. ב א ה

Iptjpdip דvנp,רשטאנ dpt itrtT 
ipd6, איז װעט :po 'n| האצ, בר.ײ?נם 
721—IPTP11 |PD?VPP»V ,t'JPtlP pd6 

pippbd v^ דtשpנpרKא TP3opo םיטינג 
 ־tnpttpj iPDSVTDto םיטיננ?ז צpשpם#
ttv piktd pPp ציו ' ppbd v די p'ppio- 
 *tntpovPn די איו םאצ דאס פראגע צ?

p<p רער םון tvotpptpp באארד PJU3 
onT n א |ta נרינדוננ די n tt tv 3 

 אױם־ אשם?ה?נר3 באארר, דזשאינט
לאפאצזןן. op־n די |1פ שצ־סציך
 jpt'ttp«v שיי| האבען םיד װי צוים

I י!אט ט,3בארי ipdpp? «?ר1א אין 'tr
pp vtvרpBרשDvט DT'DD'tpp נ•1א אין

Tpt .צ!צי?ב ױניאן pv PD'ttpt ש3חי א 
 IPt״t ,ipsvtTtv צ'צ'רט?8ק*ם ביס?צ

'3 ,1924 יאהר opt איז 'n דזשאיננד 
,dpdptt pv dpiv^p 'T םון כאארדס,

 האכ־ TntT3 םיט נעװארעז. םאראיינינט
 ,Tpsvoom ,T 1צ ipntpp'Ttv טאג׳ם

 3JUPttV3 v |P3'tnp:tv װיר?ר ויך האט
Tnpttvn v tvd און באאח־. תשאינט 

ttv' װי evn ,o tnv  p rn :v  pPv אױך
TPJtPntV PTT'K ,'T 1 |1א ,TP«PJײ 

ttpo טינע3װי I 'tr  jpt” t jpotpouTM 
n אין n t r  'T יסנעכראכט1אר IPTVttPJ

popp? .ײאך
 inpt ip?ptt, נאטירציך, ײאצט?ן, סיר

P?TtVnTVO 0"3 tV| |או TP3'V IPS'DK 
ppvtd pp'03'ii vtv, אטיי•3 זיך יאצען 

'?PTJPD''TVP V IPS צאחצ •OTP3DPO
ppvb to  m nv® Tpann חנחנן אױוי 

Tpaspo פון Tptttv צי לאקאל IPotp 
o צו n און םיטיננ tpunao'trv דין 

tn v םאר םײטננ איחר t n  tpip: •tnv
in  ?v> jrvrupevpn אזיך *vdvtvo 

3 tv ,inptt |paײם *va on iponpttv 
evn ,ot?r רי ?tvotpptpp p?kpv ניט 

nna — די יב1א tn  tJftM DTpacpo 
 חרכ• נוזשאום on — פנגפוזםינז

wen ejm d*t .|pap? pv ino'o 
m m א-געסםינשש גײ »"»on  "a j

vnv n* די am םאםענט, איצטינמ t w 
 oytn'vetp אן צו ויך נריים ניואציצ

icvp• די םיט prp ,D'Dvapto ptv>P 
p'p נים ױיו pn ומנען prenprtvo ויה 
ז םיפ Jpm י

 Htmrw סיטינג ביים װעט אױן
tveipptpp iv urunt באאוד 

tpc'tipt g pv rv?v a n  vtv 
צזציב evn ויעצמד נסט,

W

▼ . ־, . . * ̂ ̂ _ , * ■ .
ױ| חנויגגיחמ נעםוזם שטעגדען, MMM

ראדיקאלעי שטארקםםער און גרעםטער דער ןןק
n ארכײננער אירי^ער m v ^וועל®• דער אױ 0

ט נ א מ ר ^ — n ju o jo o o M 
 83,000 — םיםנלידער

740 — ברענטשעס

 אידי־ אײטױגער דעו־ איז ױמ ארבײטער דער
םאניטאר* איעענעם אן חאט װאם ארדעו, שער

tokttihOfeloMO MMObBOlllO ooMftO fci ta  MB*מיטגלידער. ■טיװ קאגסאם דינע םאר מם
ניו IB pft עלמער pn ןורײגגענומען וועחןן סעסבערס

i לאקאל פח נ״יעס • __ #
U 8 ו״« «ין (שלוס.(

 DJP* ויו האט עם און oattva inpr ציך
T IPtPtt P'OtPO'T PO'TVtt V D?PP'1t' 

PDP?3VTB PJPT'tnvq| 1א| on פאױ 
TPPtPP TPtJtM |tO |V?0 OPtPJV?rPt 

 ־va '?צםיגען on IPtptt -nvva סיװ
P'PKt'JMITV Tn |'N Ttvonv IPr'DV.

psttpttv t'K dp( אײנשטי־ נעװארען 
 tv האפנוננ, tpt םיט P'vt?vtn א טינ

 tv האפנוננ, Tn סייט invitpt נוםען
 DPtt ■nvva lt'Dtpptpp ?MTPtprn די

Tpt;tv oav t'K tPtanpt און פארצאננ 
pavo| ם?נציך t ovtt ,'T p?v tvd״|pt

IV'tt' TPT TPO'IK׳ |PDtP:”TV |P?V» "t 
im| טיט צוזאםען p?v ?פאראיינינט 

IV'tt•' י??8שם v jpavo נחות
•pi ipaptpjiv t’v טיטיגנ dpt בײ

TKD PTPtttK |1D DTVBPT K IPTVtl* 
p»t?r:vn| םיט D'Dvap?va 'T און 'T 

ipjjitptve םון tvd o'DKap?va n
 Tn םון ננ1שטעצ't און ־ארב"ט3שט־

rtprpDtvp־PD'ovP םיט opt ײאם T' 
 םאו׳ PTP”t iPt'ttptp'TtP האט יוניאז

 01צ צונ?נרייט |P״:t' מיר |1א צאננ?;
םטרײה. נ?נעראצ

*PtP»V t'K DVtt DTVBPT DPT IVP

v Jjnjiljrj ײ־י i# יי״אי
1K JPWPPTPPK IPP'TTtVO'tK P'Vl>Vtjn| 

DTV»tO צו JP01P DPT I'M IVP't' TPT״ 
”VP pt'D'tp ,T |pap) |im p* רען too 

P'VVTPOV 1צ IV'Pt' Tn TIP TPTT'D 'T.
Tn םיטינג ovn זיו dj'tpppp מיט 

 i' pprvDr v tPovr tv* גאנײסטצחגג
T'TD |'V TPD” 3TV P?V TVD IV,t.

ר ע ג טי כ ט װי ק ױ ט ס ג די טינ  מי
ס פון ר ע ש אן. פיני ױני

V IPQ1PTVB DP1V TPPttV tVDPVO 
 pa?ptt םיטגצידצר, p?v םין םיטיננ

Ptt ,DP'TDD'T TPDPPVT3 I'K IPP'tKlt־? 
t'K 7:30 IPTPtt |PD?KiTPJBV OPtt TP3 

tppiiv, 3 איןtk״tpd דינג tpdppd, 
1581 -rp?p TPnvP ,t'jpitp tvDirrvtt 
.,'ttpTV■ טאנט

KPV? TPtPtK |tD T'?JD'0 v e?v? 
DP'TDO'T OPT |tD TPJ'tKtlP” K |1K

T'D |p:pk?tkd אײך, פון tv איחר o?vt 
ipotp opp'TvaDtv צו •a'trDoapn iPt'T 

.U'D'D |Pt'D
נרוס, jpa'TiPTna םיט

 9 לאקאל ױניאן סינישןזרם סלאוק
י. זג .נ. ל *.

םשערמאן. ?אופםאן, ל.
.nvemvivo ,ikovtip j

.PPO ,Pn ,D'JB'P .D

רעםסאכער
י. װ. נ. ל. m22 לאקאל ®ון מעמבערס

דזשון m דעם זמערשסןןנ, סוםענדען
א װעחח אסנעחאלטען װעט — ארבײמ חןר נאך נלײך

םיטינג םעםבער גענעראל םפפשעל
םט.) טע42 (האר עװע. טע6 — 723 האל, ברײענט אין

Tn'Ta pv Tpoopttr : — בײ o n םיטיננ inptt D?nPvmvD optt 
P'WTtpovPn ,t פון t cppttvva pa?ptt ,*nova tt'otpprpp o n, נרינ־ 

pe « n שאיגם דרעס באזונדערען א  צװײ־ itv איז, dvt באאח־. ת
Tpj'ea'tt v Tnpt ,?pd .נין? op איז n פציכט ipotp Tpaopo inp' po 

o n  tv ,םיטיננ IPPPPva םיט זיך tvd — ipdpvb n 1א| IPPPPn — 1אי 
 וועךען ערװעהלט דארף אויך .inptt ivdpp יאצ op װאס באשטים?ן

ײ tt'etpytpy אן א א צײט. אין DDtp םעםבער. ב

22 לאקאל נ»ון באארד עקזעקוטיװ
שא^.tptd םאתאלים, נײטען ם??תטאה שסילםאן, ח

אפערײםארם
j לאןאל  z װ■ ג'r אם!1אד»פערה

ם. נ. 5.30 דזשון, םען4 דינסםאנ, סוםענדען
IPTPtt iPo?vnpiBv etm

ל 8 א ר ע ענ ר ג ע ב ם ע ש־טינג מ
סט.) טע4ו (קאר. עװענױ טע6 - 725 האל, בױיענמ אץ

nw עקזזמוטיװ די p• װ«ס מושציםע וױכטיגע אײנעע אנגענוםען חאט 
ביישייצ: צום וױ םימגצימר, אתזעחנ פח נוטחײסוננ זײ םאדערען
JL — פאראימינען וחננען prg ,טט אווי רשדזשיםטרירטע די עצעםענטען 

 בא־ *ו דערמיט א\ם יתיאן, דער אין סיטנצידער, גיט־חנדדפיסרירטע די וױ
נ םעסמיגען  גענעראצ אוטפארםיידציכען ארװארמעטען אע׳ם קחנפטען אונזע̂ו

באצעבאנדם. די כדט סטרײא
r f אממד — ^ r t o r« סאנפעחמצען. צמצטע די גײ באצעגאטים די

ײ װיצאן סיר  םיט־ אונזעחנ םאכען אױטמאראזאס גמצעגעבחיים דיזער נ
 'W צעצכתר דער םארמומען וחנט #דד»ח טעז4 דעם ריגסטאג, דאט גצידאד,

®nrur טיט o n ז ני• כתנעדזשער דער און קאונסיצ אינדאםםריפצ^  היי
י וחנט ן ^Dm r a n אוםאן בײטאג, ותחנן אוגעחאלםען װעט 
סאחזאנדצמגאן. די םון נאריכטא? «ון םיטיע צזם

o פאר איננמרעס טתטםען סון זײגאן סתקטען אויבעגמממונטע וײ n 
nw אז דארום, חאםען סיר און אתאדזאאת אמזאך יאמנז«ון rm כדםגאיחנר 

סראנעז״ אצע אין גאמען אנםײצ און טאסאן אק נדטינג צזס קוטאן וחנצען
גרופי בדידנילימן סי• __

װ ג ל. m x ממאל באארד עסזעסוטיװ
pyo-jwa.כעגחשאםין

•66 למקאל ״ון עס *
 בא• איצט איז באארד עקזמסוטיװ די

 א פון אויסארבײטעז דעם מיט שעפטעט
 אגרימענט אצטער דער אגריסענט. נײעם
 די אױגוסט. נעקסטעז אױסנעחן װעט

צעז צו פראגע  אױך איצס ;ביז זוי ̂ז
 אין סקילס צװײ נצײבען וױיטער אויף

 איין זײן נאר זאצ עס ^דער אגריםענט,
 דיס״ שטארק איצט װערט סקײצ, סיניםום
 פאמע־ װעט רעזוצטאט רער קוטירט.

 מעפר נעקסטעז דעם אויף ווערעז צעגט
 ווע• מיטגצידער די און בערשיפ־מיטינג,

 דיס״ דער אין בעטײציגען קענען זיך צען
 באריכטעז מענעדזשער׳ס דעם פון קוסיע.
 דער םאר אױסזיכטעז די אז אויס, קוםט

 און צוםריחונשטמצעגד זײנעז צוקונפט
 אינדוס־ דער אין סטרײק גענעראצ א אז

 איצטײ םוג׳ם אויםגאנג דעם נ*ך טריע,
 רעארגא- צו צװעק מיט׳ן אגרימענט, גיינז

אומפארמײדציך. איז טרײד, דעם ניזירען
 מיטיונ מעמבערשי■ קוםענדער דער

 6 דזשוז, טען13 דעם םארהומעז וועט
 אוידיטארױם דעם אין אווענד, אין אוהר

סט. טע15 טאיס 7 טקוצ, רעגד דער פון

 קאנפערענץ פרױען ארמיםער
הױז. װניטי אין

 ביז טעז13 דעם דאנערשטאג, םון
w\ טען16 דעם שבת, r,\ דער איז װעט 
 קאנ־ יעהרציכע די חויז'פארקומעז ױניםי

 אײדיס ױגיאן טרײד די םון םערענץ
 װײ פענסיצװײניער דער םון עקזיצערים

ציג. ױניאז טרײד מענ׳ס
רעד־ פראמינענטע םיעצ די צװישעז

 קאנםע־ די אדרעסירען װעצען װאס גער,
 פאניא שוועםטער אויך זיו געםינט דענץ,
 דע־ עדױקײשאנאצ אונזער פון האהז,

 םון שנײדערמאן, ראוז און ■ארטמענט
 ױניאך טרײד װאוםעגס נײשאנאצ דער
ציג.

 םיטינג דיזעז אויוי
 ע^זעסוטױו צװײ פאר װאחצען די

מעםבערס.
 ברוהזןן סעקרעטער־טרעזשורער, חןר

 &ןן אןגז סיט װידער איז #ריזעצ נאטאן
i n ,א איז ער װי נאכרעם ארבײט 

 To געײען. קראנק שװער צײט גערע
^ר איז ער דאס אצע זיך םרעהעז  װי
 diri אױוי איהם כאגריסען און גמזונד

 באנײםאר זײז צו אוםן חארציגםטען
________________טעטיגקײט. ױגיאז

רעזאלוציע.
prtpt^vo איינשםיטיג איו ר?זאאוציע 

 It א. ,2 לאקאצ םיו (pryttp: אננענומען
 Tope ג?נ?ראצ v יי3 םארזאםעצם י., .it נ.

Tpa מאנטאנ םיםיננ otpttv, 'רלם סא 
Po21,| אין Ta״Dtp ,םצ6 — 725 האצ 

t'tpttp.
 T'o דאם oaKTOpatv 1אי נ?מענדינ

tvdpp ipnpor קאםף א nptttK D'o 
Dpova די םאר ,IPUtTprvD poaprpt 

Tfto'tTV ovn iv 'tt' TpntK paPptt 
pv שסעצם,

rTtpopi איז pv dvt ,oavTovatv 
tptn מיםינ אח סאםןי P'vvtpbvvp 'T 

po אצע pt"t pa?ptt| באשעפטינט pv 
,T” TO TPtttV

T'O DVT ,tP0V?rV3 01TVT OP ''t 
ל tpt po םארצאננען ^וו ^ ש ptpp* ײ

tTPOt'V T n po TTVVa tl'DtP”׳VtVB?
o n  tP3'?o]pcpTVD tv ?vcvavt טײצ 

O'nv t'v opaPptt ,odpd' jrq o n  pd־ 
,Tpaopvpr ipd12 o n  (PTvttPt tpaptpt 

1928, Dtfn pa?ptt 9*ל pv orpaopo
Tn ױניאן pv קייט3מע:צי די ןײ ניט

lpntptvt”TV אצםע אצס orpaopo י1אױ 
 םיט ,iP»tH'Tva סינאנצי?צע pea?״

Pt't? tv ,poan pv op'jp?'it'T■ p?v( 
ipa?ptt tjpjt' v tvd אמם Tn pv ד י

It .t .V ,IV'J. ׳׳

?QBDSBg ז8יזני תס 6םי שיד סויפס
p?v tv Tt irurtt v o ■םיםנייחא vt'jvrtv tn  po* 

ipd'w tv eovmpe"3TV tpo שיו o n  trap pâ vn 
Tptttv po- ?poovov אויו* יװיאן tt a n,?' אינוױיגיד 

o n  Ttv Tnv > tt tpoo ײגיע? po .׳ייך tpopa T'o 
tpt'tp tv o't T'V ,שיף o״m •איחו on  ev onpt 

tpt'tv r. סיס ?pbopov יוניאז a t't i n r 'v

יזנימ װןוירסערס שוח און נוס
ל״ב*י ןװ •?דןריײיצז top •סצי' דןר ס•■ ל'*״»צי’^
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 אינדוסטריע קלאוק פון עאפ־טשעודם
$m\ דעם m דער פה m v

).1 ז״ט פון (אלוס
 און גלויבען ערװאכטער דער נײםם, הערליכער דער ױנען. און קאםפען םע
 צוגעבונדענקײט גרויםער אוץ גאםפס־םעהינקײט גרויםער דער פון מייז בא־ א געװען איז נדטינג, דיזען באועלט האט װאם האפענוננ שטראיענדע די

'tbj אינטערנעשאנאל. אונזער צו ױניאן, אונזער צו קלאוקםאכער אונזערע
 האבען האל, װעבםטער אין םיטיננ לעצטער דער װי םיםיגגען, אזעלכע

 דערםאנט אונז האט םיטינג דיזער געזעהן. נים לאע שױן םאכער קלאוק די
 דער pa .1910 פון קאםפם־םיםיננען באגײםםערטע נרױםע אםאלינע די אן

 גע־ פארבערײם נים געװארען, נעסםיידזשט ניט איז םיםינג דיזען פון גײסם
 די פארפױי־חברים. געשדוארענע םים קאםוגיםםען די טחח דאם װי ווארען,

ק זיר םת םפאגטאנע, א געװען איז םיםיננ דיז׳ןן פון נאגײםטערונג  אנם• איי
 װערט װאס הורא־באגייםטערונג, בלינדע קיין נעװען ניט איז דאם שטאנעגע.

 אינערליכע אן געזוען איז דאם רעדגער־עפעקםק. ביליגע חדך ארױםנערוםעז
םיטואצ׳־עס. טיןז־דורכגעלעבםע םוץ קוםט װאם באנײםטערונג

 אר־ די שטימונכ. ןןרגםטער אן ־אץ םיטיננ דער זיך האם אננעפאעען
 — זאנען? צו ױניאן די אונז האם װאם באזארגט. נעװען זײנען בײטער

 פיהרער, איהרע חרך גערעדט ױניאן■ האם-די םראגע. יעדענם געװען איז
 גע- איז שאפ־טשערלײט די םון באגײםטערונג די און םארםחיען דער או־ן

 צום םיהרער, ױניאן די זײ זײגען נעקוטען pa םינום. פנר םינום םץ שטינען
 קאנסטרוקטױועז א םים נאר םראזען, םיט ניט רייד, כיליגע םים נים יםיםינג

קאםפם־פלאן. צונעגרײטען און
 האט — םעטעלםענם*, פרידליכען א צו םירען די נים םארשליסען .םיר
 נע־ האט דאם און אויםנערוםעז. םאםענם חיצי־גםטען םאםע אין וזבעםקי,

 דאם בויענדע, דאס װארט, קאנםםרוקםױוע דאם נעװירקם האט עם וורקם.
 געפארט בעדוען איז עם װײל עם האם נעוױרקם און װארט. שאפענדע

קאםף־בארייטשאפם. און אנםשלאסענסײט ־)נוים
 פרידליכען א אױף אונז םים םעטלען נים וועלען באלעבאםים די ״אױב

 גענעראל א דורך םאדערוננען אונזערע אױםקעםפען םיר װעלען אופן.
 םאםע די װאם איז דאם און פארטגעזעצט. װײטער דובינסקי האם — סטרײק׳

באגײםטערמ. אזוי איהר האם עם װאם pa הערען נעװאלט האט
 ענםשלא־ דער פון נעװארען באגײםםערם איז םארזאםלונג נרױםע די

 פארטיי־ צו ארוים װײזען פיהרער ױניאן די און ױניאן די װאם סענהײט,
 םיט באלעבאפױם. די נענען קלאוקטאכער די ®ון אינםערעםעז די ידינען
 ארבײטערשאפט דער םאר איז טאן, דאם װעט ױניאן די םיטעל א פאר װאס
נום. זייץ ואלען רעזולםאטען די אביי װיכםינ, אזױ נים

 דער און באנײםטערוננ די נעװען איז עם װי גרוים אזוי פונקט אבער
 די גענען האם דער נעווען אויך איז גרוים אזוי ױניאן, דער צו םארטרױען

קאםדניםטען. די צו פאראכטוננ די אץ גאלעבאםים
שלעזיננער. פדעזידענט פאר אװאציע גרויסע

די אז גיפט, קאםוניםטישער דער אז גאוױזען אויך האט םיםיננ דער
 םאר־ שוין האבען פיהרערשאםם, אונזער אױף םארלײםדונגען קאטוניםטישע

^ן  דו• ווען אויסדרוק, צום גדקוםען םפעציעל איז דאם װירקונג יעדע לוי
שלע־ פרעזידענם פון *םעלענראםע באנריםונגם די פארגעלעזען האט בינםקי
 שטורםישע די פון נעציםערם דעמאלט האם האל נאנצער דער זימער.

 ליבע פיל אזוי םארקערפערט נעװען איז עם וועלכע אין אפלאדיםםענטען,
 שנעלער װאם 'יאל לידער און םיהרער אונזער אז װאונשען אױפריבטיגע און

 שטאל־ אלטע די אין װי זיג צו זיג פון םיהרעז אונזיװידער און ווערען נעזונט
צײמען. צע

שאפ, שלאםבערג׳ם און ליטםקי פון םשערמאן דער םילער. ברודער װעז
 דער פון פרעױדענט דעם װעשען צו םארנעשלאגען ארט ן אויפ גלײך האם

 ױניאן־ דער צו צוריקקער און װערען געזונט שנעלען א איגטערנעשאנאל
 םארװאנדעלט שלעזיעער׳ן צו םארםרױען פון אױםדתק דער איז פיהרוננ,

 גאנצער דער פיז פרעוידענם םאר׳ן אװאציע רי\ענדער א איז נעווארען
 װצורענד םארגעקוםען אויך זײנען באגײםםערוננם־םצענען הערליכע מניאן.

םטרײק־רעזאלןציע. די אננעםען נאכ׳ן ייון רעיע׳ גלענצענדער דובינםקי׳ם

םיסיננ שאפ־םשערמאן אױפ׳ן רעדע חנינםיז׳ס

'־'S י̂ו.־ -

 ■ענםילוױיניא א'| בײטאנ, םאנטאנ
 ױניאדםיה־ די נערעדט האמן האגתל,

 םון םארשטעהער די האבען הײנט דןר.
n ,װארט. דאם סלאוקםאמר, די שצפער

 די ניט העחנז און גיס זעדיען כױר
 אבער באלעבאטים וי באלעבאטים.

 כדי אױערען און אױנען אוים שטחמעז
» injrt האל אין רא זואם הערען צו און 

 תיינט ביז האמז זײ אויב ־ זיו־. טום
 הא■ או« שחזיר זײנען םיר «ז מ׳וזלום׳ם,

ן  שװאכסײ*, אונזער אויוי שאעקולירט מ
 באנײסנמרטער חײנםינעד חנר זיי וזעם

 1אי ױניאז די או אינצרציעמ, סיסינג
געדעכ־ די פארםיידינאז *ו נענונ nשסא ,
 אין ארבײטאר רי פון פאחנרממן « 1

אינרוסםריןג ושר
 גיז זײנען באלעבאםים די אדב

 אויא רײר אונמחנ צי מוחנן םױב טײנם
 ענםחיאזם דער ותט קאנםערענצע!. די
®r אנטשלאםענקײם די »ון םיסינג דחען 

tn n  now דיס־ אין םײאם־שעיש־
 ארביים שםיה גענצז :ט,
פאר־ זייערא צפצנצן זיי ײ

אוייחנז.
or וויײ דובינםקי האט — אםת, איז 

ד  םטרייק גענעראל ר*ר אז — מואגט. סי
 דודך גענצגנצז ודדפצרלױמן

 די «ז און סאםוניסםען די גנון
מ םי ס  סך 9 זיייימ צדיםירעד י

ihi םיז סרו^דיגען איצמעען חנם ywa*'rm n תױ«ר יי 
מ די סצר מ איצמי DipD אינל

 אי־ נרעםםע די אםילו שאא. איז נמנעז
 םארטיירי• דער דורן־ מוזען דעאליםטען

 רעםאראליזירם רזשאב זייער םון טננ
 דורך םארלירט אגריםענם דער און ײערען

 ארבײטער די ם»ר באדייםוננ יעדע דןם
 םארלאננם ױניאן רי שעאער. די 1אי

 דיםטשארדזש ם.*ז באנרענצוננ א תזריבער
 אויםנערופען, דוכינססי האט — רעכם,

 פאל־ טיםיננ פאר׳ן םארנעלעזען דאן און
 ױניאן די װאם אונהטען, זיבעז נאגדמ
 איצ־ פון באנרעניצוננ דער *ו פאר לענם
:חנכם רמארנאניוײשאן טיגען
 נים זאל שאא־םשערםאן אײן *ז )1
וואדןן. אנםזאנט קענען

 נים זאלעז באלעבאטים רי אז ?)
 *p# ױניאז םאר דיםטשארדזשע! טאחען

םיװיכתם.
 זאל דיםטשארדזש־חנכמ דאם אז )3

 רי רעדוצירען «ו וחנרען אױםמנוצס נים
ײיידושא®

 זאל חנכט דיםטשארדזש דאט או )4
r דװבגאפיחרט m\ אײן םון ם׳*ר אין 

 פון םשך אין איצט ביז וױ נים און ײאר
םאנאט. נאנצען א

 אנטזאנטע 1םי ארם אויפ׳ן ראס )6
 ומ־ באשעסםינט נאלד זאיעז אדביינמר

 •)אי אויב און לײם. ױניאן אנדערע חנן
 באלזד די וועלען ײאמן צװײ םון םשר

 אנדערע "|P ארויםנעםען נים באםים
 ארבײ־ אגסזאנטע די האמז ארבײטער

וייערע אויוי חנבט « וױיםנר םאר A3WPTI
6( ■1 n יך זאלצן כאלקבאםים»
tviyp ריםםשאררזא־ טיט׳ן גאגוצאן 
ײ בלייי חנבם  יאהר. צוייי r» יאיל 1•

ן------------------- * ו ארכיײ פ

^ס 1ט* דיס- קזנגאז כאצעבאטים n ו
\.rrrn פארק^ענערם זאל ם^ארדזימן
 ידניאן די אנגט5םצר Djn אויסער

 צו רעכט ד^וס האובעז זאא זי אז אויך,
 צוױי ׳&עפער אינטײד די באזוכען

 צו *ודעק מיט׳ן סיזא?, יעדען װעהרענד
 יתיאך און ארכײטס* די ק^נםראלירעז
באדיננונגען.

 ה^ט רוביגסקי כר. װי דעם נאך
 האט ■ונקטען, *לע םארנעלעזע[ געהאט

 א גענעבעץ באזוגדער פונחט יעדען צו ער
 ״®ו:?ט*;.! דיזע פאר צרקילזגרזמ. גענויצ

 קעפר ױניא; די וועט נעז^וגט, ער האט
 :זו.^״ האט ער איז כחות אלע םיט פען

ת אהן אז בא^עכאטים, די רענט  בא־ די
 אונםעי־־ ניט ױניאן די װעט גרענצומען

אגרימעגט. p'p ׳מרײכען
סטרײס, םים׳ן ניט זיך אײלעז ״סיר

 די — ערקלערמ. װײםער ער ה*ט —
 סעטעלמענט פרידציכען s פאר טיר

 סטרײק םיט׳ן $פעז. אלץ נ^ך ^טעהם
 װעאמן כדר וחנז באגוצען דך טיד ויעלעז

םיטלען. אנדערע קײן ה^בעז ניט שויז
 װעט און ניט אבער קען סטרײק ״דעד

 באלע־ רי װען דאן װערעז גע־ופען ניט
ור איהם, װיצען ב:עטים  די װען ראן, ̂נ
רופען. םוזען איהם װעם ױניאן

 ניט סטיײק דעם אויר װילען ״מיר
 י^םו־ די געט$ץ האבעז דאס װי רופען,

 טאסקװע, פוז באפעהיצ אויפ׳ן ניסטען,
 װע־ הלאוקםאכע־ די װען דאן, באויז :^ר
 דירך י־עױצו םו^סאכט די געבען אוגז צען

רעפערענדום־אפ׳צטיםוננ. «
 דא װעט איהר !״שאפ־ט^ערלײטע

טע א אײך פון אויסװעהיצען הײנם םי ^ 
 אין העאפען דארםצן װעט װ^ס ,10 פון

 םטדײק־רעפערענ־ פון דורכםיהרונג דער
 ‘ש\ די אין צוריס געהט דערװײא דום.
 סוטט טארהעט, טרײר דעם באזוכם פער,
 מיטינגען באזוכט ױני^ן, דער אין אפט
 דעם םארצוברײםזז אונז העצםם און

 דלם נענען יןאפצ* היםט^רי^ען גרויםען
 אײכפיח־ דא׳ס נעגעז דיסטשארדזש־רעכט,

 רער געבען און שטיק־ארבײט פון רען
סיסטעם!" שאפ םװעט

מאטענטעג־ האט רעדע דובינסהי׳ס
 אװאציעס. שעישטורמ' ארויסגערוםען װײז
 אום; הומארפדאען א אויף ה^וט ער װען

 פין יאצע טראגי־ה^םישע די נעשיאדערט
 טאא יעדען האא אין איז האטוניסטעז, די

געיצעכטעד. הייצכינער א אויסנעבראכען
 קאנפערענץ דער צו צדטרוי פולסטער

קאםיטע
 ר־עדע דובינסקי׳ס ברודער נאך :לײך

 יודיז ברודער שאפיטשערםאז, דער האט
 ישאפ שײנבערג׳ס און װיטענבערג םון

 דעם אויסצודריקען םארשלאג א געמאבט
 האנםערענץ־האםי־ דער צו צוטרוי םואען

 פאר ױגיאךפיהרערשאפט דער צו און טע
 אויף װידערשטאנד אנטשלאסענעם זײער

 באאעבאטים. די מיט האנפערענצעז די
 נרעסטעד דער מיט איז פארשאאג דער

 גע־ אנגענוםען אײנשטיםע באגײסטערונג
װארען.

 אײג־ אן דויך אויך איז נאכרעם גאײך
 געװא־ אננ־ענוםען אויםשטעהן שטימיגעז

 אע־ די װאם סטרײה־רעזאלוצי^ די רען
 ערשטער דער אויף געפיגען קענען זער

פײדזש.

 מענעחשער חשענעראל
רעדע. נ^נלער׳ם

 ח׳שעגעראל דער נאנלער, אױידאר
 באארד, דזשאינם דער םיז טענעדדפער

 באגײס- און אויםםיהרליכער אן אין האט
 פון נאננ דעם נע׳פילדערם רעחן םערםער

 כאלעבאטים רי מיט פארהאנדלונגען די
 ער אנריםענט. םון באנייאוננ דער װענען

 די םארנעלענט םיטיננ דעם פאר האט
 םאדערט ױניאן די װאס םארבעםעדוננען

 נעז*נם: ה^ט און באלעבאטים די פון
 דער אוים נעהם ארום נתנ דרײ ״אין

 האבען םיר כאטש און *נריטענט אלםער
 אננעםאננעז צורי? ײאכען 18 םים נאר

 באלעבאמים, די םיט םארהאנדלען צו
 נייעם j״p ניט אלץ נאד גױר האבזון

*נריטענט.
 ארויםמ־ האבען באאעבאטים ,די
 אונזערע נענען אויערען טויבע שטעלט

 צוריק• האבען און פאדערומ׳ס נעישכםע
מן אלע נעײיתן ג רו מ מ ס ױ  די װ*ם א

 פ*־ אונזעדע םארמשלאמן. האם ױני*ן
 נאצוועמן נאאצבאםים די *ו דןרומעז

 פאר• צו עקזיסמנץ. ױנזער שיצעז צו
 «ו ארבײםם־ילאמר, אונזעחן זיכןרען

 און םיםםעם שא• םוועט חנם םארניננמז
 דעסארא־ אי? הפטרדוז די אויסיוראםזז

t איז ליזאציע ' io.
 יוניאן־פ*■ יילע םיז װיכטינםטע .די

 — נעזאנט, גאנלער האט — חןרוננען,
 ד*ס באגרצגיצמ צו פאדארוגנ יי איז

 פאר־ יואם חמט, דיםטשאררוש איצטינע
מ די ״אפם א חנ m נ s n o t- ־כיי־ די•

m און »«־f ידי איז טער r*t |*h
היים<ן.
 א*| זיד 1ח«ונע באלעכאטים ״די

 W *פילו םראנע דיזע אפנעזאנט פאנג
 *נ«ר ח<וט יולשח די ײעז דיםסוט׳רעז.
 באנר׳ד in* ta געעכטפצרט, ענטשײוען

 מצט דיםםשארדוש־מכט םון ניצוננען
p״i אונ«תת«שרימן ניט אנרימענט jm- 

ן a טים8באל«נ די זיינען חנן, ל מ י  נ
ד זײ נעװארען. וױימנר מ » עז טנ  חןר- ח

aDארױםגעשטעלם ר jrjnariw w  a ̂
י «a פארלאנגם, װאס  ער• <a• ייניטז י

 ארבייסןן *ו ?צאוטטאכער די לוינען
 naa 'אחר אץ ם^נאטען זעקם שבת

 די צו ijrtuw אונזער •עי״. .םיננעל
la די ta נעוועו, איו באלעבאטים w 

 טיוער־ ארבייטע! צו ערלױבען גיט װעט
 וױ ,na ■ונקט ■עי״, .םיננעל פאר טײם

 -ia צו ערלויבען ניט אוםן בשום װעט זי
 און pia^P חני אין רבײט8 שטי? בייטען

אינדוםטרי-ע״. סוט
 — םשערלייט! שא• גלאוסםאכער,

 צו ניז — אױםנערוםעז, נאנלער האט
 דןר־ יכלייבם טאנפערעגץ :עקםםער דער
 כאשםינחן. אנרימענט אלטעד דער װייל
 רםיחרען8ם טײנעם םון נים אײך לאזם

 ית־ די ניז שעמר די ניט םארלאזם און
 דער סםרײק. צום רופען אײף ײעם יאן

 רצםעחננחם a ורך1 צוערשט טוז םט־־־ק
ir אלזא, שטעהט, װערע;. באשלאסען i* 

 ױניאן. ד«ר םיט םארכינדוננ .אין װײל
 נאסען, רי אין מאסענװייז אמים נעהט
 ־ap די אין אניטירט מאר?עם, אין נעוזט

 די פון הייםען די אין װע?ט םעםעריעם,
 םענשלימ םאר ?אטוי צום ?לאו?םאבער

 און לעבענס־באדיננונגצן און ארבײטט־
זינען. זיכער וזעלען םיר

 אי־ לaט םילע איז רעדע נאגלער׳ם
 שטודסי׳מר דורן־ נעװארען בערגעריםען

 אױםנערד האט ער װען באנײסטערוננ.
 דןר טים נרײט איז ױניאן די אז םען,

 תעםםצן צו אגטשלאםענהייט גרעםטער
 דיםטשארדזש־ איצטיגען חןם גענען
 אין טaה שט־ק־איב״ט, נענען און רעכט

 אפ־ פןן ש^ורם א אויםנעבראבען האל
לאדיםמענטען.

 שאפ־טשערלײט ערװעהלטע די
קאםיטע

זײ־ שאי־טשערלייט צעהן םאלנענדע
 רורכצופיהרען |Jnaנ«װ נעצועהלט נען

: סטריי?־רעםערענרום דעם
^אלין פוז ?אץ, פ. שטײן. na מ
 שלאםכעחג na ליפספי םון מילער, י.

 פרידרי?ם. םון לובאװ,
na?aan, םוז nanp ווה1<ןא( ap. 

laoo, נראם. םריד םון 
 םםיטת. אלע?םאנרער פון טאביאני,

 שײנמרכ און װיטענבערנ םון רורין,
 װײגבערג און ?אהען פון פרידמאן,
םאנביייט, םין שאפירא,

שא«. נער׳םaנאל םון היינץ, און
...... ...................................:BZL

 דרעס אץ לאוק)ר יארקער נױ די
 נײער זײער אין קאטערם

הײ^
 פארמד איז ,,ao ימז25 דעם שנת,

 ךי פזן ערעםענוננ אםיציעלע רי ?ומען
 האטץוס דןר פון העדהװארטערם נייע

 גןוחנן איז וזײם ױני*ן נײע די ױניאן.
 מד זײנען םישמן די דעקארירט. שעהן

 nan oan נו̂כ םaלדa םיט באלענט ותנז
 טױזיפ בעגד a איז ,1דערכא« צז זיר

עולם. דעם געיײזן משםח האט
ד און בלומעךבוחעטען צעהנדלינער  ס

 #ננעקוםצן זײמז םעלןנראםןם גריםוננט
 פארשידענע ®ון איז שעימי םיעלע םון

 םח דעלענאציעם םיעלע יוניאנם. לאקאל
 דןר פון דצלענאציע a ױניאנס, לאקאל

V םון pat באארד דזשאינט i אינטער־ 
אנוועזענד. גפוחגן זײנען נעשאנאל

 יוניאד םתם און קאטןדם טויזאנחנר
 «־ טאנ נ«נצען דעם דורך זײגען לײם

T שעוזנע נײע די )jpipia ?וםעז aw 
האטערם. די םון ה״ם

 יין נ«פינ«| העדקײאםעחפ נייע די
 צוזישצן םםריג^ טצ38 וועםם 107 אין

צווענױ. ןזצסםמנ אז בראדײײ

n אבריקולםור איױשע 
najro^D דדדש) (טןראן
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זמרסקרס נארטפנס ליױס *ממתעמנאל וער «ז wm איממ־י
1929New York, Friday, Juae 7, 1939,VoL XI. No. 13 יוני״ טער7 פרײט^ג,

ז א י נ ן ױ ו ס א ר ע ר ו ש ט ס ע פ ו נ א ם

w a p ו ן צ ײ א ק ג פ נ ו ג י ד נ ע ט ש ר

 קאנפערענץ לעצטע - פארהאנדלען וױיטער װעלען צדדים כײדע פח טאב־קאפדטע
צײט װאד א נאך אױף פארלענגערט אנרימענם אלטער — דינםטאג ^םענדען
 סןענס ממוניספישע

 סולסעס׳ מכןן וועלען
 זןנספמדדענס—סוןן

שלעדנגעד
 *j>waP םארלעצכתר דער נאר נלײך

o טיט רענץ n אונםיל, אינדאםטריאל? 
n באמכט דובינם?• ברודער האט a  o n* 

 און נאלaצרנײשOJ'M דער פון דדענס
 שםע־ דער ותגצן יאטצן8ב איהם םיט זיו

ר 1צ נעחנמן 5at 1ױניא די וואט לונכ  ת
 אינדוס• חנר אין מ8ל ניי־נעשאםענער

 וױ דןם nai יוניאן, דער אין 1אי םריע
 װידער זיד ה#בען םאנוםעסםשוערם די

 פון פאדערונגען וי נאכצדנ<בצן ןנםזאנט
־ יוני«. דער

oan •p ■רצזידענם ע?טיננ orm 
 חדשןחלט, צזריקשםען ױין ךaנ נלײן־

ia לשםננדינ »יז שלצזינטנד ברודצד® 
 פין חאלטומ דער טים אײנםארשטאנען

 *dmm aan און לאםיגמג קאגםעחגנץ דער
 ומט ױניאן די ta ח*פנמנ, ףי נערריקם

 פא־ גערעכנמ די אוים?עמםען באשםיםט
דערועען.

 BBianin ויר nan שלעזיגנער וחנן
n וחעען חבינססי׳ן פון n ®ר נרױס» 

pa j פאקג r s n  p a a ia i iv  ps ער 
 פרייד. םאר מױאחנן באנ״סםערט סטש

 *HDPH0P די Mm נןפריינ^ זיך ean «ר
jn tfi *ant rvnm naa i n ח  זיי ta י

a iaa באנייסםצחס it זיר םארשםעחיז
tianai nan nan ,*map אײ עגםשיילזנן 

i n נודל. וױממחנן זיתר
 ref'oo’jiuaP די nunnasia װאם

סי םמב מנ ײ n און איי 4 n w  •ara 
ta juשל׳נזיגמ nan סעםינ?יים, q m  i 

 וחנט יונשח די nai אימד־ציענ^ איז עו•
im ימקם זײ אימר  •na, מ־ וױ  די אי

m זיי ta pa נאלעבאםים, an Iftrrt דעם־ 
nan n זעלמן n $»  Mm ,mo i'dhto 
׳ מהים.
 IvmaDw pm צום געחען 1םי וחנן

ia שלעזיננעוי ירעזיחןנט ta ,1םי  m- 
a• נױ j«p געקוםען i nm  ia  ta na pia 
ײמן jp צםליכע נל a

 אינדאסםריעל דעם ידן יתיאן דער צװישען קאנפערענץ לעצםע די
a קאונםיל, m ניט.1גא םים געענדיגט וױדער זיך

 זייערינען דעם בײ אייזען אץ שםאל נעבלינען זײבען כאלעכאטים די
pw ש עװאלמכ ניט  און גערעכטע יתיאן׳פ דער פץ אײנצמע קײן נאכנעב

פאחןחננען. כאשיװענע
פץ דעבקען און הערען געװאלט נים רעכט םים חאם וױחןר יוניאן די 1«יע EkfelftAEftlElE Baa|M MMMאנריםענם. סון כאנײאוננ דער צו

n ךז9< ןעגעג אחיםצושםעלען געװאנט האבעז באלעבאטים די װאם נעז,נח

על םיזאן דעם װערןןנד ארכײם שכת אח ארבײם .שפױק סינג אר.  פעי״ פ
L̂זײ פארלאנגען aaateaaAâ AftL A a.M atifc aaê  >a Mlî aaA *AaMAte 144̂ 41̂ 44 AMftiijn גלייכװערםעל. מ ?אגס — עסען, םיםץ קרםם א#עםים

wMa iדיםטשארתש םים׳ן פעפדכענעסען אזוי זיך חןןכען באלעבאטים די a  aRaa awaa a iaaiaaaaaa msam Mâ a ' MaE ■aaM■ *44  פארלאננען זיי און געווארען אויפנןןריסען ןאש זזײ אי חאדז דזןר אז רעכם,
« ח  אפע־ חאבניריגע זײערע שםילען צו ארכײט שבת או־ן שםיק־ארכײם א

םיםען.
 זײ אז ענםשלאםען, און חחיג געענםפערט אבער די חאט יוניאן די
p ױיער װאס םיט אפעטיטען זײעחן שםילען קענען s n ,די אבער נעלוסט 
 פון כלוט און םארך םיטץ טאן דאס זאלען זײ אז ערלױבען גיט וחןט יוגיאן

 פרױען אריםע די pa חשכון אויפץ — כײגער און פלײש קלאוקםאכער׳ם דעם
pa קינדער אוםשולדיגע pa וײיב• די שאפען װאס פאםערם, אץ םענער די 

ם די פאר םיםער טי מ ע ל אעתסטריע. 1חן pa מ
pa אײנינען געקאנט גיט ייך האכעז צדדים בײדע מאם חןם םראץ 

 נעבען־אאחך די אוין* pa פאדערוננען יתיאנם דער pa אײנצינער קײן אויןז
ן ו פ ן ע ע  a נאך ארגעשלאגען6 כאלעכאםים די חאגען באלעבאםים, די ת

קאנפערענץ.
 נאך צו צונעשטיםם האם זי pa בונח, זײער ארשםאנען6 חאט ידגיאן די

a .נישט נאר חןרפוז ותןט עם אז איכערצייגט, איז זי אכװאחל קאנפערענץ **« *<ri a  ̂ mm mm *mm *** mml* 44iM4l*Mk4M44 ט שדץ איז םםרײק דער אז ארן ארױסקוםעץ דו  זאך. *וםפארםיירליכע אן י
וױלען און םייגוגג עמענמליכער דער נואר זיך שרעקען בזולעבענדם די

)8 או̂י ם1(«ל

 הרעםענוננ מיציעלע ױ
חױז חןרױגיסי פוז

 י1 ײאם צופריחס זעהו־ זיינען 1סי
 װעלמ ,nan ױניםי אזנזער פון געסם

liupjn םארבראכם רארם האבען  n n- 
u שאדדעי r p ’ii, זיינען innacyipjma 

irriB זעד,ר it•
 נעװאוג• װי נעוחןן איז וועםער דאס

 «נ. פולפ 4נעשיינם. חאם יח די שען.
m נצסט ױ ומן an פאר־ אוחגגס זוגםאג 

m יתיםײוזאוז י1 לפזען an מ- זיך זײ 
rיnלD ח נעזונם םריש. י

id אין װעלםצל ארםיםטיאת ראם w 
n't aan nan װי תפיהלט a אין םיש 
i n  .m an דרא־ אח מרשםרייאונמ־ 

i נעימו איז סכמוי סאםישער n  ra 
i שטיסוננ נןסםער n  na מולם nan פין 

 אוזפנט ראנערשטאנ אנגןקװאלאן. זיי
i 't  m an נעםט אלע pa אננעשםעלטע 

noma אױי געוחןן a זימס־ לוםםינעז 
i n  it/>a3 םח נ«לזנענאײם o n ינ? 

i n  nn לײבאר יםיש1ב *rna.'
 a םארגע?ונמז 1אי אוואנט פרייטאנ

 שאא׳ט בןרנארד pc םארשטעלוננ פיינע
ooia. n tw a חזי ענד pm,און ״ 

 קאנמרט נאלא a םארנעסוטען איז שנמ
•). זיי• *וין (׳ילום

ns פיטיננעז otj מיזירפ ®וז דמהפ
otw ta r t tm mana

נענו־8אוי װערם באריפט נאגלער׳ם ערזשערמעג חשענעראל און חבעםקי •רעדדענפ עקםיע 444ftM44l4M RR4444I4 444 |*4444 RmMraMa AM Raamrmr Mk4444 444i*4lR ft44il MM* 4RA4E44R4A44Ra 4 4m̂ * rraaa  קאםפליינםם מים wop צר אויח פאדערט װניאן — צופרידענװיט. אײנשטיםיגער םים םען
םעלענרא־ טארױערועם m שי׳סען צו באארדמשליסט חשאיגט — אפיסעע יוניאן רי אין
אלסער. אן rאח ציעראציע ערעשװ א חדכגעטאכט האט רװעלבע דגמאן, מאױם צו םע

i פון יאלצן n וױם• חויט» iptnaanons i n םיז סיםיע i n
im' גױ a גאאחד חשאינם aan ר  מ

 מאס־ נרוימ jjrrntaia V« שלאטצן,
 עם urn ,manpn^P רי m םיםמסס

i *פנעמבמ זאל n  m m פון באריכם

זןננמנד וין מוסי ליסר חו צ נאנױסוננ
iia h » »ין פיןדםײ״ ,לײנאו• די   

בא־ עוי׳חאלטלן ומלם  pm “ pa aanMiM4 ***** *̂j* rmmm*M**4pifn אלצ  גרױםצן איחר צז סונגען  
מד i י w p  n ײ ^פגעהאקסצן ח^ס יי  נ
W₪₪₪Jtj₪!K₪W םצלצגראםען מדמגדור ױזיים יעז  
וון צרחאלסצן ח^ס ױ װזיס JM ארמײ  

מ־ וואלם,  m  *mir t r tm'M אמ סיו־  
םעלענראפישע סיעלצ זיד יק ®

*WM'iaoa pa ציפם
די ניממױפ^

•«n tan  jmrai’t

u די tin m ii נאארד צסזקוםיװ pn 
 אחיםנע־ aan איגסאתיי״אסיל אתזעו־

ravtA * amr ל  ברײ רער צו ־אספט*
ר םיש i «ארטי לײנן

in פרײד am פיל ^ײנצן םיד »a 
yrm די ״מוםמז »יז פס זיפג גײיםינן _̂  nan ם,8קל •יביײייד ייי pm צײ׳
b w p 1ייכםימע1 די m  pa זאל וועלם 

m an t w די mam n n .ױי *an to 
ta  ,pa י  וחד annaoa pa ma״rw י

)i n  pa it פ מ  גאנסאן. אייך pa מ
n ב

 פאר־ man וואם האנפערענץ לעצטער דער
i צװישעו ריגםטאכ ?וםענדען שומען n 
on יוניפיז  na תאונסיל. אינדאםטרחנל

 שוין זיבער apt קאנפערענץ דיזע
 נא־ רי םיס wraruap לעצםע ױ זײן

n גלײר orn יוניאן י1 |1א לןבאסים, a i 
pw ױ נ§גצנפכפן yeirunaa לואזג 

m* גאו inaeoom om ײאס at m tri 
4םונ

או <צײך מס iMTonroao די נ  ו
m חדכגמויחרם  m m סטמיק־חאמ־ 

w u n אוים׳ן prim tromoao די 
m םיםגלידט• m  mams, וױ *m  nta 

am  o ru n n a i רורנמסיהרס m m. 
m םיםיננ«ן >*m m enu a t*n Vta 

pa riee די •caoa» pa urantm ao
תן גאד om נרייסאיים » • ײי ר מ י  י

 את״ סון סיסיגנמ vamaamem די נפו
ran שא־ס׳יסרלייס pa רי סון

onuar
שפרינגען.

גאנ־ איזיישר מזמעתשעד דממנפחול
>oan m שסי• אםת׳ע די אויםנעדריפם 

i םח טוננ n באארד דישאינט גאנצער 
tm ארבײםער אלע םון או|  ,1"*» pa 

oan m ,אינטערעםירען איהם או נצואנט 
myo וױ סםרײת־םאו־בארייםוננעז, ךי “ 

irc n m a P באל^באםים. ךי םיס
1 i n  ?ntאויר איז יכסוע1 ינ«ר1א 

yn m ti ןיין » אנ oan m .n נ n 
eposnao וחננען n a םסויײס־פןאמר 

m איעלירם pa ײסונג«ן1 a p  n a  w 
w em opo ליכג^ זייער סאן• in*o pa 
oaria n  n« ,חייסם mn׳pronru i ר גי --  * i*MMiaME4akfel ■Ml a *M̂̂* m mm ערדוארםעס עס וואס סאמזי םרײאוננם

earn אלל ^maaopia.
 aan דיניגסקי ׳מםענ־ארעזיחמם

i n  m e נענוי נאארד)o n  eurrim p
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