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 - ארגאניזאציאנם־סאמיײן. םון ערמאלג
 ארגאנימו אינטערעסאנמער — חאל.

 דרען אץ נעגערינען די אוגאניזירען
 קאמיײן דרעםטאכער דעם פ״הרען

אנגעםאנגען. דרעסטאכער תאסטאם
 פון ותג םים׳ן נעהען דועםם»כער די

ip ף 3sop^ p. טיט׳ן ipn פאטוי «ום 
ן P דער ויג. יו 'tngp  o ig 'sg rig n g 
p 1אי דרעסכאכער די סון ip n פארנא־ 

g רייטוגגען ip ip i n it* אין ססרײק in 
 ערםאלנ נרויםער g זיינען אינתסםריע

 און ענםוזיאזם טיט נעםיהרט זתרען 1«
י האט איצט ניז כאגײםטערוננ.  ױגיאן ו

pip 80 ארגאניזירט סױן ipu pi גימ־יר 
ip b p o  ig 'i. ײ צװי׳שען  גע״ 20 אתם ז

piptpn קאםוניסםישע ipb po. יתיאן די 
Dgn 9סליב9 םיט p*ns ipd •ארויסנע 

 דרעם• רי is ליםלעט םאצנענרען נעבען
םאכער:

 םװעם־שעפערן די םיט ארונטער
is דרעםםאמר 9אל!

 » אין זיר געםינט Bgo « ogn דאם
 גאך גױיגט בילזײמ, מארערנער גדױמר

.Bgo טוועט מײן ניט איז עם tg ים,1
Dgn p יאהרען סיט נאר 'lis אונזער 

 שםױ גענען קאםוי » אננעםיהרט יוניאן
*j t r םײער םאר׳אםיהטזנ DVPDBgi אין 

o m  i n .פונקט חײגט, און אינדוסטריע 
ױ  םא־ רײנע, טיר םארלאננען דעםאלט, ו

 שע«ער באמיצטע םײער סון און גיטאחג
ig o אינדר אונזער אין ארבײטער די 

םםריע.
g ,גרוים זיין ער םענ שאו in g סלײן 

ip אםילו זיך און y tp i סעהנ־ רער אין 
ip און םטער D D in n g o ,איז בילדינג g 
 זײנען ארבייטער נאר אויב ,Bgo םוועט

is  iph im u spi שטונרען לאננע ארבײטען 
הוגנער־לוין. g םאר און

 האבען יאהר עטליכע לעצטע די אין
i אי( דך n אננעולאדיעם אינדזסםריע 

ip םײעט נעדרום קלײנע סך א b p o. די 
 שטאחן האבען סעפעך םוועם ראזיגע ־

 *רנײמער די טון ל»נע רי םארערנערט
p די דעםאראליזירט און s ig i אינדום 

מריע.
 חײטעלע v זײנען םאלען פילע אין

V װי םעחר ניט אםטסאל ארבײטער, 'c 
iph *חס־ im u spi ,dppi וײן צו םפרגם 
ױי  פריײ די .כפלעבפטים״. דרײ in* צו

 אזעלכע אין נעצאהלם ווערעז ogn זען
ju ועהר זיעען יפעפער n j r j

 אתים- געצײאומען וײנעז •רבייטער
 ארבייטען נשםח, די ויך םון *ויאנען

 צום און װאך א טענ 7 עטוניען, לאנגע
ײ פאררינען סוו•  א אויף גענונ נימ ז

לעבין.
 אין איז פעי םאר מאג בא׳ןוטיםםער א

 ארנייםער רי ניטא. שעפער דאזינע רי
ײ ווען גיט שיינםאל מייםנן  *np ומיוען ז

jn מן ru נאײחנד די אדער דאלאר פאר 
«  *<ר פים... האכען װאם ס׳ממלאו, י

 באלןכאטים די ניט זיד אייל׳ח מיינטלאך
pm a is עי  טאנ פין אפ עם לזמען און ו

is .טרעפט, זעלטען ניט טאג tv אר* ױ 
 V |9פ»ג9ג און ש»ו אין הוםען בײטער

 tv ל,9«עט s אין טױ דער אויוי «לאם:
ס.9ביזנ «ן ארוים איו ״9.»םידם ר

 עפעגען םעזאז יערען פזן אנהויב אין
v «יך w חענגען און שפפסעס דונרערטע 

 אפעריײ *רגײטפר. פאר םײנם פחים
 דרײפער^ ■רעםערם, םיגישערם, סארם,

n  .m  m. ײ געהען. אין הוםען  פארלײ ז
pn נאגצע און !9וואכ *גם I93V19D לוײ 

j נ*ד עאפ is עאפ פון םןנרינ w i i  s 
wo מזפ־ 9דאו'ג די תויב«ז סעזאן

ם  נאנ־ םך s םארםאנפן. is זיר אז «
אםיוון, tssnpis r קו r w די סים ויך 
 גלאט prnsi םעתרםסע די |w פפרסנצדט

« *ז ס,9ביוג פון «זוי  *יזענםפר נד«נ9י
פרנײטםלאז. •רגײסיר

id •יז u d ̂ון  סוועם די לױמן סעז
mm אײז «ן ארום באלעבאטיםלאך 

ר «ן |,iw»»90 צום ־ מזנ ײן א
IV p און צוױיטקן צום o p

9ברלירפלײג99פארל ארבייט _______
 סםסנ• די ארונססר |9רדיק |1א פרייטמ

i אין סאנרישאנם n ר9גאנצ
f ̂JJkT׳׳ ■■■ * ־־־• *. j׳־̂* ׳ *r ’ ̂
 נים חײגם זאל 9ל« די

 «ivp 1 ניגו^ ׳פלפכם איז זי און ױק,
is «יל נסר r v, ז9«ל 1« אויב 

____n s vnrim rwow wo » 
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9 i n,ניי כײט1« 19 צי רבײטער v מא־ 
 tv סאנםמסטאר, ר9אי נוםעהםשורער

n |1א שכירות שםונדען, n i v ארנײטס 
ײן זאלען |9מ1באדינג  ער1 אין לבע9יז1 ו
 פר־ קײן tv ,»itv איגדוםטריע, גאנצער
 דעם פ־ם קאנהורירען ניט זאל נײטער

צװײטע(.
שאנסו־ 9׳!ונײרענרינ ^vn gtg אין

 אינ־ 19אונו אין אן הט9ג עם װי רענץ
ױ סעםפענרינע מםא־לע, v איו 9דוםטרי  י

 אױםצו־ כרי נויםי^ אוםבפדיננט ניאן
 אר־ אנשטענריגע און מעגעליכע האלטען

ארבייטער. 9אל 1םא גאדיננוננען בײטם
.191911 DV919H V3 |9ttD |91i» »

 טאנינע םינף די |91נםיה’אײ ען1םו 1םי
װאך. בײטם1א מטונדיגע 40 אח

iv םקײלם םינימום s שטיק און װאך 
 םאכען םענליך אלען1 וואם ,1בײטע1א

in' םאר v אין i n 9י1אינתםט ס9ת־ 
לעבען. אנשטענרינען אן טאכען צו

 וחר אפגעזאנט ניט טאר ארבײטער אן
i םון רען n בײם.1א

'i n  רםאן9טש » האכען מוו שאפ 9
 ארםעז1נא ײזען1■ סאםיטע. פױיו g און

in געםעטעלט p n צװישען i n 9ט1םי 
»t א און iv י1 בײ תועחלט9 קאםיטע 

n g״i9D ׳ םוןBgB.
n ig ig i ipd מ t |9צווי i  »i׳o i93«B 

t is”| «1 נטווארםלױ81ם ig cבײטס1א י 
 שע־ קאנםו־אמםיננ «i אין בארינגוננען

ip b, נעמאכט. ט1װע ביים1» 1וײע װאו
 ק*נ* Bgt7 םװעט און שעפער םוועט

|.919וי טט9?)9א« |9טח ישאגס1
 ײכע1ם1ײנםל8 און ׳שםארהע g 1י1בל
ז.91כפידי111 אםivp 1 מניאן

19 ip iײס1םם »ל19ג9נ ר9כ”םאלגר 
ip י1 םח p v d p^ p 19* ט19פאתיכ p n 

 ײק1םט אל19נ9נ |9i»npoip םונ׳ם פאלנ
i די םון 93g D P n i.

p 19י אין םטרייס אל19גענ » n i 
 *9י1 (901191 |9«יכ אין ט9ײ 9י1אינתםט

 19אײ טאז ועט1 1איה יב1א אח דען
 in אץ |9ט91ײנט1א 1ב»ל |1א םליכט
”t p« 191נ1א D9ii יװיאז, it״H P  g i 

iy s אןמער |1א I9 n i9 i9 » n  v o in ip i.
p םלינס. 19איי טוט 'iv  po ip אין 

i n גט9ל און ױגיאן d p i םוגואםענם 
iv d א jrp iv o r און 9ייכ1ס1«איגטל *DPP 

ip ig D o m  n tp u .מניאן
 np,״v רליר9בדיי

 גארםענט לייױם איגטעתעעאנאל
ױניאן. װארקערם

 דרעם און קלאוק באארד חשאינט
מגיאן. מאכער

יט.1סם 9ט25 איםט 130
i n וטיילט איז ט9ליםל* in w iP t 

י אי| ,09P1VD אין אייפ׳ן אמ 19<9אי י

 «ד9ל חאל נס9נרײ אין םיטיננ י?ט1דיםט
i ינםטאנ1 |9ט n  .b jp iiv חאט ט9ליפל 

 1« אײנחץפ |9נוט v מאנט9נ »ל19איב
 99ל9י1 ,19כ9פלאופ& פילע באנײםטערם

m 190«לןו9נ<9 ויך האבען  iv .מניאן 
i ױניאן m םה opo'cg די i  |pj»n» בא״ 

 טיט איל |9אפליפאנט 9ניי םיט לןאערט
d 9לס9 v i האט לאנג טױן .19צאהל I9D 

i9 אין 9 v o o n i i p i חן91נע ניט מגיאן 
gtg ״ ױי  ײם1 װאכען 9צט9ל י1 אין װי ״נ

V t  Dgn i"Bogp o ig 'sg t 'ig n g  i n
|.9:tgC9t1g

i n חאל נט9ײ1כ אין םיטיע t»g 
:ivnp 19 א ip r t ' i.פאלנ «*iu  i n 

ipd האל t'g 9נעװ| Dpgapi טיט r o n־ 
 אויפ־ ט־וים םיט האבען 9לכ9װ ,1םאכע

D"PDg!PiPO 1 1 |יךS BTPnPIISי i n* 
iP אל19נ9«11 נער. m p ip B אױידאר 

 9019באנײטט א האלטען9נ האט גאנלעו*
n n, 1אי ױאס »n p לאדיףט8א טינוט 

ip די םח נעװארען  .ip ipm s נע־ האט 
 אזוי ט9י1 אינטערגע׳טאנאל רי אן ואנט
D די ט9וי י1 זיב והען1 ניט לאננ 9 ii 
in ניט 19םאכ 't 'J g n g םװעט די און 

i אין ipbpk׳ n אוים־ ניט 9י1סט1אינר 
ipug i• די יי1 לאננ אמי D n i טא־ 

 נאנלער האט — ,19זיג ניט |9ל911 19כ
:Digty — איו r t  i n ס1?לא די םון 

 דזשאינט רי ינ.1 19האלנ א נאר 19םאכ
D אלע דאנ?ט באאװ n i פאר 19מאכ 

i n 1939191 האבען זיי װאס הילף i s 
 *1םא Dgn iv אח )1םאכע פ1פלא די
 |9ל911 193סא ס1קלא י1 אז ראכען,6ש

|.9צאהל9י11צ פײט3טא1ה9צ םיט עם
p וױים in 't n a האכמאן תשולױט 

in 3 אן i939i9iBg האט ip n n t i9-א 
i 3 םון יכט1 nו ip י i'D S 'K ־1טי9ט 

פארסי• לײנם91םאר האט 19 ?ײם.
y in 0*19 1פא 1919טל«”» i n ־9ם 

i9 א אין האם |1א טיגקײט in p r י*1א 
IS I9D1191 n 9 1  Dlg'SgD א־1אני11א 

ע dis אח טאטו• צוט ציע,  די iid ו
D m 193טא.

i n i i 3  rn n p i ig i  ipsgn dp 3א.
19D91P9D i י,1א1בא n־t91D׳I ID in i l t 

i n 0 און אל1שא9ת9אינט' 'it־t9iB*' 
D in יני1טא1א ts 9׳*י19איטאלי די
D m .טאכער

m *1אי 1סיטינ פון רסאן9ם׳ *pi 
 JB • לאפאל פון ריוי, בײחט־ ותן

o *ו1 n 1 11םיטי i93gn» פילע
in » i3 און ipDDPitr 19׳*ל*ס911א

11* ivס1יא9א1אני i»»bd kp און I93gn 
 ײט31א (go |9לפ9ה is פארשאראכען

n 1םא ײרן ל*י)»ל פאי׳ו n ראל9נ9נ 
P'»1D0•
ipd* רי אין  pdsp מניאן רי האט

P׳ לט9׳»ט911א l'B  19DD911B, *9191 א '

n פײערמ באוופגונג ארנײפןר יארקער
pr מאריס o  * mm ױנילעאזם

d םאציאליםטישע ivb»» באנרי- םיט אלבום אן םתנח א חילקװיפרן גיט 
j עזגסינ W 'J x r* j y ™ חןר פון ײטער-פיחרער -^ ם װעל

 לאהאלטו יאחהער נװ אלע איז באארד תשאמט אינםעתעשאנאל,
w באנתעט. יוכילעאוםם יטץ1א פאי־פיראטען  * y מלעז ס

 VI רי Dgn D1911V 1VB111 |9099ל
ip p iv« 91 א3 ייססד3אר iilip iiרט9פײ 

i'S39*׳* א חדך i o n  bspm o  Dpinp 
»ipi»mv אום9יל31י |» d pi פושטי־ 

ip v p d  ipd ipi ן» m -סאציאליסטי 
— D»igo אין פארטיי שעו־  9p»i 9d v 

 איינ• yn אפייר איו חילפװיט היליויױגג
Dgn jtp אין סאצייליםט ר91*י 'iybK 

in באקאגט איז  is אעטצתפציאנא־ 
j ארפייםפר ליו iu p m o פאפד דיאנ 

 דורד ש־ײארממ ױך ip חאט ליריםצט
sn»n » 9 ר,9ביג ognר ogn •סאר

1« ®0»D ד ײי  TTBP1 919111ל91 91ײ1 י
ר own |,9ר»ם  די י1אײ |90האל9ג ogn י

Jgp 9g»B0»>D»SgB pN og 'sg ripo rg- 
isw ru אײחופיאיש* 9ג9■»רשײי איו

p לצנדש־. 't לינס םארדעםט תויפט 
i93g װאו אםשײיז׳ג אין s i ogn ip־ 

pv»gn| שײי נריט־ימ ס 919«יר ײני«
ipgro')gi in ל»ע wring* 1אי אי|

ip tnw אח go *an 1» iw»»irTam*

יקא.19אס אין פארטיי ציאליםםישצר
dpp אויפ׳ן im *191191 9טאק 1א 

iPDg»inD רא־ |1א 9יאליסטי׳י9םא רי
gSDV jiu^ םרייד ריסאלע p iw a  ir n 
ipv איו |9רײכסס p i די םארטיאםנן 

או. ר9?םאכ1סל* gw*• די ױני pnpoi- 
a די סיל, rg o n די 1« גאארר *put 

annowm  m■ 9לאקאל| p i ipsgn•
'i'd ר9ט9פארטר 9*־ויי האט im *נאנ 
J99P

bvnpi ngn •an 9 יo»ni 
Brvn |pr»t b דש־פאר םעלח, p  oim 

irw נצהאלטען n p i נלומ n  p s iip* 
API 1אי Dgn D ig*iv 9$M 1» 19BV1 

a m׳i p h i3 o ,י9י באראיי ■Bon w o 
H^ ־an 1« טיעחיוריר jg o srp o rv 

1* Dgn "H IM  ■pm o^K'sgD
yoiKDPiPtU אן P3VB91 רילהװיט׳ן 'g 

 אלטום אן on»* איבש־ניממתנ םת̂ג
 PDM'bg•־ 9אל «| |9י«ע11ב» םים

in■* 9יאליסםיש9טפ און־ ר9ארבייט n

p i, 22 <)אל9ל 1« םיטנציד א |1א M■ 
 vg 191*19191 *1 פאי ין191ײ1גא1*

o m  dpi י סרייד. ד9םאכ
Pi'D  iPB O P iir* א א*ז M W gng ii 

w סון im pm אין שיל׳ומש im  dp 
im  *t tw tp o i’ i i is  Jim iPDgn is 

9 |93gn8”1 איחר אויוי 1רפ*ל dp«ך 
יט.39ג גײסס

o ipo ign  *i 19<י ייניאן סרייי egn 
in * n באסטיטט iPBO P iir ך7ל' םײדי 

o m  i p i  l9B>pn is 19םאנ • tg 'iv 
in*g pm 01יא9א1י1א11א p'DDDP 1א 

V ip iP l B it |911»” 1991gD *1 pg 
אין |9לייבBpn 3 רייר סים םטי־ײ?.
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נ גע י ט כ ע מ ר י י #רייטיזג,ק

אינטעדנעשאנאל דער אץ זיך העדט וואם
t קלװולאנד אץ ץם־טוב דעם
ױ די האט װיק־ענד אעצטען דעם  י

 איהר געםײערט קאיװאאנד אין ניאן
 אן אױף ױביאייאום דרײסײדיאהריגען

 דעם צו אוםן. ױם־טוב׳דיגעז אםת׳דיג
ן האבעז ױם־טוב י ױ קאיװאאנדער די ז  י

 געגרײט שװעסטער און ברידער גיאן
 איינגעאאדען האבעז און םאנאטען זײט

 אינטערנע־ דער םון געםט םארשידענע
 זיך אום אאנד, גאנצען איבער׳ן

 םיי״ צו און םרײען צו צוזאמעז זײ םיט
 דרײ םון עסזיםטענץ יוניאז די ערען

 גע״ טאקע זײנען יאהרען. צעהנדאיגער
 ארביי־ גאנצער דער םון געסט קומען

 םארטרעטער ױניאן און באװעגונג טער
 אינ־ דער .םון שטעט. םארשידעגע םון

 געװען אגװעזענד זיינען טערנעשאנאא
 אונזער דובינסקי, ד. םרעזידענט 5עקטינ

 ברו־ סעקרעטאר־טרעזשורער װעםעראן
 ערשטער דער און באראװ אב. דער

 ארגאניזא־ אונזער םון װײס־פעזידענט
נינםא. סאאװאטארע ציע

 געװען איז ױניאן שיקאגאער די
 דעם ביאאים, ברודער דורך םארטראטען
 םעגע־ און װײס־פרעזידענט שײןאגאער

 און ױניאז, דארםיגער דער םון דזשער
 טשער־ דעם באראוױטץ, ברודער דורך
 באארד דזשאינט שיקאגא׳ער םון מאן

טאאי־ םון חאםיטע ספעציעאע א
 ברי־ די םון באשטאנען איז װעאכע דא,
 םאר־ האט םרידמאן, און םאוים דער

 קאױר די בײ ױניאן טאאידא די מראטען
 קאיװאאנ־ די םײעראיכקײטען. לאנדער

 געװען איז באװעגונג ארבײטער דער
 םע־ סאיװאאנדער די םארטראטעץ. דײך

 םעדעריישאז םטײט די און דערײשאן
 געוועז זײנען אהײא איז אײבאר אװ

 פרעזידענטען. זייערע דורך פארטראטען
 ״םאר־ דער םארטראטען געײעז איז עס

 אלע און רינג ארבײטער דער װערםס״,
 אינסטי־ ארבײטער און ױניאנס אנדערע
?איװאאנד. םון סוציעס

םײערונ־ די זיך האבען אנגעםאננען
 םון צײכען אין אװענד דאנערשטאנ גען

 צו מאם-םיטינג, גרויסען א אויןי חאםןי
 גױ םון ספעציעא זײנען עס װעאכען

 און דובינסקי ברידער די געקומען יארק
 דער נעװען איז םיטינג דער נינםא.

 ארגא- גרויסען א םון אנזאג אםיציעאער
 דארטיגער דער אין קאםטײז ניזאיאנס

 א און אינדוסםריע דרעס און ?אא\ס
 דעם םאר באאעבאטים די צו װארנוגג

 דער צװימעז אגריםענט םון אויםגאננ
 מאנוםעיד קליװלאנדער דער און ױניאן

אםאסיאיימאץ. םמורערם

קאנצערט ױבילעאום דער
 דער םארנעסוםעז איז אװענט םרײםאנ
 םטאד־ האםעצ איז סאנצערט עעהנער

צער.
 קאנצעוט־אװענט םון גמוערמאן דער

 ביז־ דער קאםאװםק', אײב נעװען איז
 ער ױניאן. דער סון איידזעענם נעס
 דער סון גאדײטוננ די ערחצזנרט האט

 די דערםאנט אויך האט אזן םײערוננ
 הא־ ייאנמרען די וואס ארבייט װיכטינע

 דיזע אויםצוניאדעז *וועחנענעבען נען
 די נערוםען אויך האט ער צאסאאען.
ױניאן. די מטארסען צו ארנייםער

 םעה־ חשענעראצ דער באראו•, אברחם
 םאא־ ;אמטערנעשאנאא דער שון רעםער

 װײם־ירע־ ער׳שטער דער נינפןו, װאטאחו
 דובינםסי ירעזידענט עהםיננ ײין ?ידענט,
 ער־ רעדעם וואונדערבארע אין האנען
 ארנא־ ןײן םון זוינטינקײט די קאערם
ײ ניזירט.  וחד נערעדט אויר האבשן ז

̂עז די םוז ה״םםאריע דער נען  <וי• :לאסא
 און אװעהנעלענט, האט tvs ארביים םיצ
 *ו םאחאמעאטע די גערוםען חאבען ןײ

 אױפצובויען און ארנייט די םארשטארקעז
v ױניאן. שםארקע

 מאםענט, הערליכער א נעיוען איו עם
tvn האבען קאנצערט םון אנפאננ בײם 

 שע־ םון אוז *רנאניזאציעם םוז יואםיםמם
 ב(ר םים חאל אין ארײנמםארשירט «זנר
 אויםגעקויזט האם םםיירזש דער מען.
 די בלוםעדנארטעז. שעחנער » וזי אזוי

 הא־ שעוער און ארנאניזאציעם סאלגצנחן
 ,37 & לאסאלען :באםיילינם זיך ג*ן
י אינםעתעשאנאל, חנר טון 44 ,42  ו

w די קליוולאנד, tie נ*ירד חשאינט n• 
 אינ־ דער םון מואףד עקזעסוםיװ געראל

̂שאנאל,  ײשאינט שיקאנא׳ער די סצרנ
מר די נאארד, םי מ  םיז לאתאלזמ **

נױ «ת 88 לאקאל •חזסעדם די
די

 אר־ די םארש, און יאלאק םון ארבײטער
 .קא־ די הא״ קאארס גודמאן םון בײטער

 אךבײטער די בראס., קעםםען םון טערס
 םון און מאט, דרעס אר. ענד סי. םון

״םארװערטס׳׳. םון אםים קליװלאנדער
 דער םון מיטגלידער אסטיװע די בײ

 מיטגלײ די בײ און ױניאן קלאוסמאכער
 אבער זיך האט באארד דדצאינט םון דער

 עטליכע מיט אננעסאנגעז פײערונג די
 מיט ױם־טוב אםיציעלעז דעם בעםאר טענ
 װעל־ גע׳סט םארשײדענע אויפנעמען דעם
 ^טעדט אנדערע פון אננעקומען זײנען כע
 םאר אראנז?ןםענטס אלע די םיט אויך און

 פאב־ אין מאם־םיטינג ערםאלנרײכעז דעם
 ױם־ צװײ די םאר און אוידיטארױם ליס

 זיך האט םארצויגען און ׳טעג טוב׳דיגע
 װען זונטאג, איבער ביז םײערונג די

 די םון נעסט די ארויסבאגלײט מ׳האט
?&טעדט. פאריפײדענע

 פון ערםאלג דעם םון טײל גרויסער א
 מוז באנקעט און דענס ?אנצערט, דעם

 ספיטאלני, מאריס צו װערען צוגע^ריבען
 האט װעלכער םוזיסעד, באריהמטען דעם

 םרא־ םוזיקאלישע גאנצע די אראנזשירט
 אג־ אלײז האט און טענ בײדע םאר גראם

 ארקעסטרא. ^עהנמם זײז םיט געםיהרט
 האבעז אװענט, םרײטאג קאנצערט, איז

 װעל־ זיננער, באריהמטע גענומען אנטײל
 םון האל איבערםילטעז דעם האבען כע

 דעם אין ארײננעבראכט האטעל סטאטלער
עקסטאז. העכסטען

באנקעט װבל דער
 עט״ װידער זיך זײנען אװענט שבח

 דרעס־מאכער און סילאוס הונדערט ליכע
 זוינטאן אין צוזאמענגעקוםען געסט איז

 א געװארען נענעבען איז עס װאו האטעל,
 הונדערט םיר ארום באנקעט. רײכער

 באטײליגט איהם אין זיך האבען םעניפען
 1א אין אונטערהאלטען זיר האבען און

^טיםוגג. געהױבענער אםת
נע־ איז קרײגדלער װײס־פרעזידעגט

 ער און באנלמט ידעם םון ט^ערםאז װען
 בא־ און טעלענראמעז םארגמלײענט האט

 לאקאלע צאהל גרויסער א םון גריםונגען
 םאר־ און ױניאנס אויסערווערטיגע און

 ארגאני־ אנדערע און ארבײטער שײדענע
 סםע־ א נעעײענט אויך האט ער זאציעס.

 יעלעזינ־ םרעזידענט םון סײבעל ציעלע
 צוליב איצט זיך נעםינט װעלכער #גער
 ׳פלעזיננער גר. אײראפא. אין נעזונט זײן

ונט  בא־ ער אז טעלענראמע, זײן אין ̂ז
 קומעז נעקענט ניט האט ער װאס רוי-ערט

 ער קליװלאנד. הײן םײערוננעז די צו
 קאאוקטאכער, היגע די אבער םאר^פרעכט

ײ ווען אז  ארויס* זײז געצװאוניען װעלען ז
 און יאהר הײנטינען םון םוןי צום צוגמהן

 װעט בתים, בעאי זײערע געגען םלחסה א
 מיט ?ןטעהן װעט איז קומעז דעםאלט ער
ײ  לע־ בעסערע םאר סאםןי זײער איז ז

בענס־באדינגוגגען.
 איז םאםענט אײנדרוקסםולער זעהר א
 עק• וועז באנהעט, םון אנםאננ דער געוחןן

 דז״טענעראל דובינסקי, פרעזידענט טיננ
 וױיס־פרע־ עחפטער באדאוי, סעקתנטער

 ^יקא־ םוץ דעלעגאציע זײ #גינםא זידענט
 פרעזידענט װײס פון באשטעהענד נא

 ט׳שערםאן באראוױץ, ברודער און ביאליס
 די באאו־ד, דזעאינט ^יקאגא׳ער דער פון

 קליװלענדער די טאלידא, םון דעלענאציע
 געסט אנדערע םי^נ און באארד דדט.

 אין ארײננעםאד^ןירם צוזאםען האבען
 אױפנע׳צפילט האט ארחעסטער דער האל.
 ״מאר־ די און ״אינטערנאציאנאל״ דעם

 הונדערט״םאר־ םיר איבער די סעליעזע׳/
 אוים״ אל-ע זיר האבען האל אין זאמעלטע
 םיטגעזוננעז האבעז םילע און געשםעלט

 מיט צוזאמען לידער חןזואלוציאנעחן די
ארקעסםער. םון מפילען דעם

 נלײך האט אנםאנג שעהנער דער אט
 דעם פאר טאן ריכטינען דעם געגעבען
אװענט. גאנצעז

 סאפעד געמסאקען דעם נאך גלײך
 טאכטער א םארנעמטעלט ספיטאלני האט

 מיס ,37 לאקאל סון קלאױןמאכער א פח
 סאאא־ייאניסטין. די אלס נינזבורג, צילי

 נע־ באגלײם איז מיילען מעהנער איחר
אפלאדיסםענטזח. דויערענחג טיט װארען

 דער חאט רעדנער עחמטען אלם
 דעם פארנעשםעלם מאסטער ־ םאוסט

 בר. ^7 און 26 צאקאלס םון םמערם^ן
 א אין האט וחנלכער םאלאטאז, גייםען

 גױ די ארויסנעבראכט רעחנ געלוננענער
 27—26 לאקאלט וחנאמ ארבײנ^ םע

 דער פאר pat םעםבערס זייערע םאר טוען
 באדאנקט חאט זנר גאנצע. אלם ױניאן

אין מםעז •נטייל פאר אגותזעגדע די

 :געװען זײגען רעדנער אנדערע די
דער םון פרעזידענט מעקלאסלין, העררי

 ;לײבאר אװ םעדערײיטאן קליװלאנדער
 דז^אינט םון ט^ערמאן םרענד, לואיס

 װײס־פרע־ ;פערל^טײן כיאיר ;באארד
 נינ־ םרעזידענט װײם ביאליס; זידענט

 סאציאליסט^טער דער םון יעליז, ;פא
 םון ט^ערםאן באראװץ, ברודער פארטײ;

 ברודער ;שיקאנא םון באארד דז׳טאינט
 קלױױ די םון מענעדדטער םעםערקארז,

 װאיר־ סלאדהיגג אמאלנאםײטעד לאנדער
 ,67 לאקאל ן)פ םרידמאז, סעם ; סערס

 אײ־ ביזנעס קאטאװסקי, אײב ;טאלידא
̂עענט  קלאוסמא״ קלױואענדער דער םון דז

 לעהרער דער ראדיז, םרײנד ;ױניאז כער
 שולע; ריננ ארב. קינזסאנער דער םיז

 םא־ דזיטאהן ברותר ר., א. 79 בר. םאר
 ;מיטגלידער עלט׳סטע די םון אײגער רעס,
 סעחרעטער־טרע־ דזיטילנעראל באראף, אכ.

 גענ. ;אינטעמע^״אנאל דער םון זיטורער
 ״םאר־ םון נאמען איז װײנטרויב, מאיר

 רעדנער אעצטעז דעם אלם און װערטס״,
 עק• םאר טאוםכדמאסטער דער עטעאט

 םאר־ אלע דובינסקי. םרעזידענט טיננ
 קא־ די און אויף זיך ^טעלען זאמעלטע

 םאר׳ן קבאת־פנים ׳ן&עהנעם א זינגט פעאיע
פרעזידענט. עקטינג

 דױערען לאנג ניט װעט עם99
 אמעױ־ אין ארבײטער די און
 ארבײ׳ די נאכטאן װעלען ר,ע

 זאגט —ענגלאנד׳/״ אין טער
דובינםקי ברודער

 א געהאאטען האט דובינסקי ברודער
 דעם נע^יארערט ה$ם ער רעדע. יטעהנע

 דרײסיג מיט םײעדונגעז םון אונטערשײד
 ענדערוגגעז די איצט. אין צורי<ן יאהר

 ארבײ- בײ םאראאנגען און באנריפען םון
 קאפיטאאיסטישע םון ענדערונגעז די טער,

 איײ אין רעגירונגעז םאציאאיסטישע צו
 טאן באגײסטערטען א אין און ראפא,
 די װײט ניט איז ע־ס דאס םאר, ער זעצט
 װע־ ארבײטער אםעריקאנער די זוען צײט

 זײערע פון בײשפיא דעם נאכםאאנען אען
 און ענגאאנד אין שװעסטער און ברידער

רעגירונגען. סאציאאיסטישע אנדערע םון
םאםירונ־ קאםישע אויך דערצײאט ער

 האט ער װאס הײם אאטער דער םון גען
 ארבײטער בעקער א אאס דורכנעמאכט

 ארבײטס־ די מיט דאס םארנאײכט און
 װיםיא אבער טאנ, צו היינט באדיננונגעז

 דו־ ערקאערט — :עװינעז, ניט זאאען סיר
 ווע• מאא אאע כײר ײעלעז ־־־ בינסקי,

 בא־ איז ארבײטער דער װײא מעהר, אען
 אאע צו בויער און שאםער אאס רעכטעט

 צװאנצינסטער דער װעאכע םארגענינענס
 מענשהײם. דער צו אפערט יאהרהונדערט

 אין 27 און 26 אאקאאס די באגריסט ער
 מענעדזשער אאס ערשטענס, — צוױיען

 דאן און ױניאז, קאטערס ,10 אאקאא םון
 אינ־ דער םון םרעזידענט עקטיננ אאס

טערנעשאנאא.
 װערט רעדע באגײסטערטע דובינםקי׳ם

 מיט םאדזאטעאטע אאע pD אױפכענומען
בײםאא. נרעסטעז דעם

 אז עאקאעהרט, טאאםטםייסטער דער
 ארבײטער םיאע םארטראטען זײנען עם

 אאע,—ױניאנס און ברענםשעס רינג
 דער אויף װירסען און אעבעז װעאכע

 שםעט איז עם וױיא אבער גאס. אידישער
 אײזד באויז םיט באנוגענעז זיך ער מוז
 די זײנעז ײעאכע נעמעז, זײערע נעז

 אאקאא ױניאז, קארפענטער םאאגענדע:
 קעפ־ ;56 אאקאא ױניאז, בעקערס ;1750

 אאונדרי ;18 אאקאא ױניאז, מײקערס
ױ דרײװערם מױוער ױניאן; דרײװערס  י

 רינג; ארבײטער 430 ברענטש ניאז;
 רינג; ארבײטער ברענטש מארקס הארא

 אאסאאען אונזערע םון םארטרעטער און
44, 42, 3 7 29.

 אג־ זײנעז באנריסונגס־טעאענראםעס
 ארנאניזאציעס םאאגענדע םון נעקומען

פערזאנען: און
 ;62 אאקאא, ארבײטער וױינדגודס

מענעדזשער.—סנײדער־
 אינטעתעשאנאא םרידםאן, מאאי

וױיס־פרעזידענט.
 םון קאאוקםײקערס באארד דזשאינט

 אינםערנעשא- ־־־ קירדנער סאראנטא;
וױיס־יחנזידענט. נאא

 עדױ• סעקרעםאר — קאהן ם. פאניא
 אינטער- םון דעפארטמעגט ?יישאנאא
געשאנאא.

.48 אאקטא באארד, עיןזעסוטיװ
 רחנס- און קאאוק באארד דדפאינט

וױיס־—רייובערנ ®יאאמאט^ סאמר,
י * i i ׳.׳׳ יי' ירעזידעגנג

 אד סײנט םון ױניאן האאוקמאכער
®ענעדזשער. — גיאבערט בען איסן

 חף (צכױז), חאםמאן ב. דאקטאר
״גערעכטיגקײט׳/ סון דאהטאר
 מענעדזשיע — דעםביצער פאוא

״גערעכטיגקײט׳/ םון רעדאסטאר
 אווך קאנסאספטױו פאעזענט מאונט
סאסײעטי.

 קאנ״ ;1750 אא?*א קארפענטערס
סעקרעטאר. — אינטץ

 ם״ 5 אאקאא כאארד, עהזעקוטיװ
 טשערמאן״ גראפםאן, מאקס שיסאגא;

׳ סעקרעטאר. — אאטערמאן
 מענעדזשער — גאאדבערג װיאיאם

ױניאן. קארםענטערס
 דרעס• און קאאוק באארד דזשאינט

 אמדור ךאס ;באסטאז םון מאכער
מענעדזשער.

םאכריקאנם. ב. אואיס מרס. און םר.
 דרעס- און האארה באאײ דזשאינט

 גאאדשטיק שיקאגא; םון ױניאז מאכער
סעסרעטאר. —

 מענע• ״םארװערטס״ ־־־ בערנשטײז י
אואיס. סײנט םון דזשער

 דזשײקאכ ;17 אאקאא ריםערמאכער
מענעדזשער. — העאער

שיקאגא; 100 אאקאא דרעסמאכער
 סעק•—ספינה טשערםאן; — שאפער ב.

רעטאר.
ױם• אכית׳עז םון טעג עטאיכע דיזע

 םיטגאידער אאע באגײסמערט האט טוב
 געגעבען זײ און אינטערגעשאנאא דער םון

 קאםוי זײער םארטצוזעצען מוט מעהר
אי*מן. שעהנערעז און בעסערעז א םאד

 באנריסער אאע ׳םון אינהאאט דער
 ארגא- אאע םארטראטעז האבעז װעאכע

 קריסט- און אידישע ארבײטער, ניזירטע
 פחד דעם דורך קריסטאיכע די — איכע

 םעדערײשאן קאיװאאנדער דער םון זידענט
 PB םעהר פארטרעט װעאכער אײבאר, אװ
 — ארבייטער, ארנאניזירטע טויזענד 75
 קאױואאנ״• די םאא אין דאס געװען, איז
 םעכד קענען ניט װעאען קאאוקמאכער דער
 א אױוי מאנוםעקטשורערס די מיט א״זנז

 נע״ זײן װעאזגז זײ און אופן םרידאיכעז
y א אין ארויסצוגעהן צװאונגען t f rn- 

 דעם באקומען זײ װעאען סטרײס, ראא
 סד םינאנציעאען און מאראלעז םוא׳סטען

ארבײטער. אאע םיז םארט
 n פון קאםםסאוסטיגקײם דער מיט

 .אזא מיט און קאאורןםאכער קאױואאנדער
 - דאס דס צוױיפעא סײז נאר איז סופארט

 באנײם דארםען װעט אנרימענט דער װעז
 אײנ• מאגוםעקטשורערס די וועאען װערען

 מיט סעטאען םון שכא׳דיגקײט די זעהן
 דזשענעראא א פארמײדען און ױניאן דער

סטרײק.

שיהאמ אין דוכינםיד
 דערהאאטען מיר האבעז שיקאגא םון

 סעהחד םון ידימה טעאענראםישע א
 נאאדשםיק, ברודער טרעזשורער טער

 •חד עקטינג דער דובינםקי, ברודער אז
 חאט אינטערנעשאנאא, דער םון זידענט
 א אדרעםירט אװענט דינסטאג דארט

 פון באארד, דזשאינט דער םון םייטינג
 און באארדס עיןזעחוטיװ אאקאא אאע
 דובינסקי כדפעראײט. שאפ אאע םון

 באריבם אױםםיהראיכען אן אין האט
 יאמ נױ אין אאגע דער װעגען נערעדט

 חאם ער םםרײק. דעם גאך און םאר
 אױוי אפגעשטעאט נרינדאיך דאן זיר
 חאמ און שיקאגא אין סיטואציע דער
 באדאגקט געאענענהײט דאזיגער דער בײ

 נא־ אחר םאר ױניאן שיקאנא׳ער דער
 n וואס חיאף, אויםאפםערענחער בעאער

 יארמאי נױ די צו בײגעשםייערט האט
 חנר ביי אז ערסאערענד̂י סטרײקער,

 נױ די זיך ותאען געאעגענהײט ערשטער
 אום| נאײכעז א אויןי ברידער יארקער

רעװאנזשירען.

 אמווו ווײס־פרעזיחמס
ממ דער װענען

וחמסמו
 ל׳מםי האט אםדור, dpmo ברודער

 •לײי ײאסי״מיו זיין צו ווענ אויפ׳ן ײאך
• גײ 1אי ספנ עםליכע םארבראכם ײ  יי

B יסמאלי א םים נעשארער א אין y 
 .נ«ח חנר פון רעדאקציע דער

י אז דערמחל^ «י חאט קייט״  י
i «ן n פארבז אינגתרגעשאנאל 
י םאנ• «ו סאג פון דארט דך  י

ײײ® אזוי גים לינס נעםערוננ
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לאסיאל
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מענערזשער. קוירצםאן, נ. ®ון

 םעיםעםבער טעז10 דעם מגערשטאנ,
 איי־ אפנעהאלטען אל¥?א אונזער טח»

 אינ־ אי| םיםינגעו שעהנסטע יד n״ ,״ט
 האל דער כאזוך. אין ריאז און ט",»

 מענשען, סיט יבערםילטא נעותן יזא
 עס װאס הערען געסוביעז עןנײז כעװעי*

 עס װאם וןא יודאן דער יןא פי(ו שוםט
 זאל ױניאן די אז װערען, געטןןן ףואר
שטארס. רעןװע

 םארהאנרעלט איז םיטיננ דעם נײ
 װאש דעם, װעגען פראנע די נעװארען

זא אםיס נייעם דעם םיט  םארבונדען י
 די אױםנאבען. נריעסערע וןא ײענ דנא

רעסאמענדירט, האט ררבאא ״פזעפוטיװ y,B ̂לען ספעציע־ א זורויםלענעז ן
 די יאהר. א דאלאר 1 פון טעפס לען

 םענט 50 צו צאהלען זאלעז םעםנערם
ניכעל. ראם בײטען יעדען ״ג

 נײעם דעם םון װעמאיכ?ײט)באר די
 איײ יעדען פון אפגעשאצט זוערט אפים

 האבען סיר װי אהין. קומט װאס עפנ
 מעמפערס די סומען ערזוארטעז, געקענט

 אײנס און צװעאף צוױשען אםיס אין
 דא זײ זיינען אװענד יעדען און בײטאג

 ניט זײ האבעז שװעריגקײטען מײנע אןן
 אםיס דער װײא אםיס, אין קוםען צו

 און געגענד ריכטיגען אין זיך געפינט
קױ צו צײט יסך סײן ניט םאואירען ןײ

םען.
 טאג יעדען אםען איז אםיס אונזער

אװענט. אין אזײגער 7 כיז
אוג״ איז דאנערשטאג און דינסטאג

 אין אזײגער 8 ביז אםען אפיס זער
 מעםבערס רי געבען װעט דאס אװענט.

 נאך אםיס אץ הוםען צו םעגאיכקײט »
 אווער־ ארבײטען זײ װען ארבײט, דער

טײם.
 טאג יעדען װערען מיטינגען שאפ

 עם און אםיס, אונזער אין נעהאאטען
 טע־ אויסערגעװעהנאיכע אן זיך צײגט

 דער צו אאחאא. אונזער אין טיגסײט
 גרויםע א צוגעצויגען װערען טעטיגיזײט

 האמ,יטעס איז געהן צו םעגשעז צאהא
 כא־ װעאכע שעפער, די סטאפען צו שבת
 ארבײ־ אזײגער 12 נאד ארײן זיך •ען

 קאמי־ ארויס געהען שבת יעדען טען.
 זײנען םיר און אםיס אונזער םון טעם
 טעטיגקײט דער סיט צופרידען זעהר
 געבי־ אאע אויף װי ג-עביט דיזען אויף
 סא־ ארנאניזײשאז דזשענעראא די טען.

 סאמיטע די ארבײט. איהר טוט םיטע
 םאר םאאן םאאשטענדיגען א צו נרײט

 װינטער, קומענדען דעם פאר טעטיגלוײט
, אעבען. םון סימן א אויך איז װאס

 מיטיגג םעמבער דזשענעראא דער
 מיר און טענען םיר דאס געצײגט, האט

 די און מיטינגען, גרויסע האבעז וועאען
 רעזואטאט אאס זײנען סעקשאךמיטינגען

 שעהן טעטיגקײט םיבערהאפטער םון
כאזוכט.
 און אאחאא אונזיער װעגען יעצט איז

 ארײן קומען װעאכע ?אמפאײנטס, די
 מאר־ אין זײנעז םיר װאס דעם דאנק א

 זײנען װאס געװארען, םארדאפעאט קעט
 רוױ, אעצטען דעם םון רעזואטאטען די

דעם ארױסגענעבען האבען כײר װאס
 סטרײס. דעם םון און דזשון, טען15

* * *
ברידער, איז שװעסטער

בעסע־ געװען זײנען רעזואטאטען די
 ערװארטען. נעהענט האבען מיר װי רע

 ריכטיגע די געהאט האט אויםרווי דער
 אאקאא אונזער אין נאר ניט װירקוננ.

 באארד דזשאינט םון ױניאן גאנצע די נאר
 אי־ םאאשטענדיגע א דורכנעאיעבט חאם

 זיך האט אעבען גײער א מריזערעניש.
 זײ• אםיםעם די םיהאען. צו אנגעםאנגען

 סאאוקםאכער םים איבערםיאט נעװעז נעז
 םאר־ געחאט אנפאנג אין האבעז וזעאכע
 וועט ױניאן די אז האםנונג יעדע לוירעז

 אםא• איחר צו צוריט קומען איז עס ײעז
 סאאוקםאכער ?עאבע די גאאנץ. איגעז

 גאויבען, און םיהאען אנגעםאנגען חאכעז
י אז  וועט און םוז און קען ױניאז י

 די םאר טרײד חעם אין װירקעז וױיםער
טאאוסמאכער. די םון אינטערעסען

ײ געםיחא דעם םון רעזואטאט אאס  זי
 גמ־ םטרײק דעם צו צוגרײטוגגען די נען

 פאר״ א מיט און אײכטער סר א ווארעז
 צוגע־ ױניאז די איז ענעמיע דאפעאטער

 א צו םטרײט דעם דורכצוםיחרען טראטען
זי^ יאאשטענדיגען

̂רט חאט <ואס חפקרו̂ו די ־  צטזיםט
 דעמאראאיוא״ די ̂און סםרי̂י wn יאר

*r י אי! אח אעעגאמנן, איז וואס

 אונערטרעגאי• געװען זײגען סטרײק דעם
 ארוגטערסעשאעפט איז סקײא אונזער כע.

 הא־ מענשען אונזערע און סך א געװארען
 דאנס א פרײז דעם אונטער געארבײט כען
 עקזיסטירט האבען װאס באדינגוגגען די

 א צו איז װאך־ארבײט צייט. יענער אין
 די נעװארען. םאראעצט גראד גרויסען

 באדינגונגען, םונדאמענטאאע הויפט צװײ
 װאאטען םינישערס אונזערע װעאכע אהן
ױ באאד זײנען עקזיסטירען, געקענט ניט  ו

 סטרײק דער געװארען. פארשװאונדען
 װ־עניגער אדער מעהר איבאען דיזע האט

 דעם אין איז עס שװער װי באזײטיגט.
 צוריק ארויפצוברענגען מאמענט יעצטיגען

 מאאכות בעא אונזערע װאס ססייא, דעם
 באאמטע די זײגען בארעכטיגט, זײגען

 די אונטער בעסטע דאס טאן צו בארײט
 האכיפאײנטס צעהנדאיגע אוםשטעגדען.

 מיר אטענדעט. און אויםנענוםען װערען
 שאפ־מי־ צעהנדאיגע אפגעהאאטען האבעז
 גרויסע א און אםים אונזער אין טינגען
 גע־ אטענדעט זײנען מיטענען שאפ צאהא

 אםיס אין קאמיטעס אונזערע םון װארען
באארד. דזשאינט םון

 טעטיגקײט םארגרעסערטער דער מיט
 םעמבערשים, םארגרעסערטער דער מיט און

 מאגײ דעם םיז רעזואטאט א איז װאס
 ארויסגעאאזט, האבען מיר װעאכען םעסט

 ערםאאגרײ־ דעם םון רעזואטאט אאס און
 טאג צו הײנט מיר האבען סטרײה, כ־עז

 דעם םון רעאינסט״יטעט און ארײנגעגומעז
 סעפטעם־ טען16 דעם ביז דזשון טען15

 צױ מיטגאידער. 2,501 םון צאהא די בער
 האבען מיר װאו פאאץ דער איז דעם איב
 און ענג צו געװארעז געםונען םריהער זיך

 גע־ געצװאונגען זײנען מיר 'אומבאהוועם.
 אין םאאץ, נײעם א אין מוםען צו װען
 בראד־ צוױשען סטריט, טע38 װעםט 109
 געבען זאא װעאכע עװענױ, טע6 און װײ

 צו מעגאיכקײט די מיטגאידער אוגזערע
 צוזאמענ־ אזן קאםפאײנטס זײערצ םאכען
 זײע־ אין פאיסירוננעז די װעגען זיך רײדען

שעםער. רע
 ױניאן די ברידער, און שװעסטער

 אויסערגעװהענאיו אן דורכנעמאכט האט
 איבערבויאונג דער םאר פעריאדע שװערע

 יעצט טאר־ען סיר ארגאניזאציע. דער םון
 געאעגענהײט, די םארנאכאעםיגען נישט

 אונ־ מאכען צו אונז גיט ױנואן די װעאכע
 איז עס זיכערער. און בעסער אעבען זער

 םארשוױי־ צו אורזאכע סײן יעצט ניטא
 איר־ װענען קאםםאײנען צו ניט און גען

 איר־ אין אונרעגעאמעסיגהײט װעאכע געגד
 זאאען מיר אויב שאפ. װעאכען גענד

 אונזע־ םארנאכאעסיגען און פארשװײגעז
 װײטער מיר װעאען זץ־, צו םאיכטען רע

 םריהע־ דעם צו ארגאניזאציע די םיהרען
 אאםיר צושטאנד. באשטיכיטען ריגען

 הרעםטעז םאראײגיגטע םיט אז האםען,
 שעהנע, א איבערבויען הענען מיר װעאען

 זאא װעאכע ױניאן, מעכטיגע איז שטארהע
 אינטע־ אונזערע םארבעסערעז און שיצען

רעסען.
 און מעמבערס אאע צו אפעאירען מיר

 װעאכע שעםער, די םון שאם־טשעראײט
 פיני־ נאך האבען דארף מעז אז וױיסען
 עס אויב און שעפער, ^זײערע איז שערם

ײ פאר איז  אםיס אין הומען צו שוו׳ער ז
ײ זאאען דעם, װעגען  און גוט אזוי זײן ז

 װעאען מיר און אםים אונזער אםרוםען
 טעאע־ אונזער דערצו. אטענדען זיכעד

.2250 וױםהאנםין :איז םאן

> 4  9 '

דרעםמאכער
ארב

סע^רעטאר. שםילם^ן, דזש. םון

 אפיא־ מען םיטינגען, די צו קוםט מען
רעדנער• די דירט

 מיטיעען, דיסטריקט אעצטע אונזערע
 םא־ געװארעז אפגעהאאטען זײגען װעאכע

 ער• גרויסער א געװעז זײנען װאך, ריגע
 װעא־ םיטינג, האא ברײענט דער פאאג.

 אפטאוגער די פון באשטאנען איז כער
 גוט אויפערגעװעהנאיך געװען איז שעפער,
 געװען איז האא גרויסער דער באזוכט.
 אויסגעצײכענט שטימונג די געפאהט.

 גאגאער ברידער די םון רעדעס די גוט.
 געװא״ אויפגענוםען זײנען האככיאן און
באגײסטערוננ. מיט רען

 סטריט טער28 דער אין מיטיגג דער
 דער־ הינזיכטען םיאע אין אונז האט סקוא

 די מיטינגען. אסאאיגע אונזער אז םאנט
 דײזען אויף םרויעךארבײטער פון צאהא

 אאעםאא, װי גרעסער געװען איז מיטינג
 װערטער די האבען אמאא װי פונקט און
 צױ די צװישען דערװעקט רעדנער די פון

 רעדעס די שטימונג. םײערדיגע א הערער
ײ־ :אנאער און האכסאן כרידער די פון  ז
 געװארען איבערגעריסען םאא םיאע נען

אפאאדיסםענטען. היאכיגע דורך
 זעהען ױניאן אונזער פון מעמבערס די

 דער אין און ?אמפײז איצטיגעז דעם אין
 װאם ארבײט ־ אױםקאערונג׳ס גרויסער

 באא־ א מארקעט, אין אנגעפיהרט װערט
 שװערינקײ- םיאע די םון עראײזונג דיגע
ײ װעאכ־ע טען  אין אײדען צו אויס סומט ז

ײ שעםער. די  םון צײט די אז װײסען ז
 םען געמט איצט םאראיבער. איז רעדען

 ארגא־ םען ארבײט. דער צו ממש זיך
 גרויסע שעפער. סך א שעםער. :יזירט

 מעפד סך א ארײן נעםט מען שעפער.
 םיט קאםף א צו זיך גרײט מען בערס.

 סך קײן ניט רעדט מען בתים. בעאי דיזע
 ארבײט. פראסטישע םך א טוט מען אבער

 סען מען װעאכער װענעז ארבײט סך א
רעדען. םיא ניט אםיאו

מרובה והםלאכה קצר הױם
 ארבײטען און סך א דא איז ארבײט

 אנגעשאעא־ קײן ניטא יעדער. ארבײט
 םון — ױניאן מאכער דרעס דער אין טער

 קאענסטען דעם ביז באאמטעז העכסטען
 געהן קענען זאא װעאכער — שיק־אינגעא

צײט. איז אהײם
 סטרייק גענעראא א װעגען רעדענדיג

 דרעם־ די אז זינען אין האבעץ מען םוז
 אויםערגעװעהנאיך איצט איז אמדוסטריע

 ארבײ־ טויז־ענט 40 אוםגעםעהר גרויס.
 צױ באשעםטיגט, איהר אין זײנען טער

 שעפער. 4500 װאסערע אין שםרײט
 װי פאענער געאעגט אאזא װערען איצט
 טױ שעםער. דיזע ארגאניזירעז צו אזוי

 דארםען ארבײט, צוגרײטונגס די ענדיג
 שעפער. ױניאז די װערעז א&ענדעט אויך
ביזי״ די ערסאערט דאס  ױניאן־ די אין ״

אםיםעס.
ארגאנײזערם םפעציעלע

 היאןי צו אונז איז ארנײט דיזער אין
 איז דאס ריץ־. סײדי שוועסטער געהומען

 שוועםטער ןואס םאא ערשסען דעם ניט
 עטאיכע אעצטע די זײט איז וועאכע רײך,
״װאוםענס דער מיט פארבונדען יאהר

מאגען שלעכםער א
 »נ• ■יעיע איז אפענדיםיפױם כלו«, אונרימע קאפ־מםערצען. גרעננמ

קרמנתחײםען. דערע

ם ן ה א ל ־ ס ס ע
אבנויהר־מיטעל טשאתאלאד דער

̂בקןאיזארדנונב חאלסאײערמ
 עם פערחיםו *יים דערזעיבער אין און פערשטאפוננ סוױרט עסם־יאפם

 פער־ און טלעכםען « פון קוםען װעלבע קראנקחײ׳טעז, פ^לע ןןײדפון
ם»גע*• טטאפטען

opvV oov יומזר־חוגדערט דיעזען פון ערפינדוע וױכםיגםטע ךי איז 
םאנעז־ספעזױאדיםטעז. •ראםינענםע פוז רעקאםןגךײרט ווערם און

J אלצ אין f t l

 זי האנט. א צו אעגט איג״ ױניאז טרײד
 שטרענגט זי איהר. דארף מען װען דא איז
 םאר־ אין זיך שטעאען צו אן איצט זיך

 עעאיש־רעדענדיגע אונזערע מיט בינדוגג
 איצט אראנזשירט זי מעסבערס. םװיען

 אםי־ די אויסער װעאבעז אויף מיטינג, א
 אנװע־ אויך װעאען ױניאז דער םון סערס
 ״װאומענס דער םון םארטרעטער זײן זענד

 װערט מיטיננ דער איל/ ױניאן טרײד
בריף. דורך גערוםען

 אויף װערט קאםפײן ענערגישער אן •
 ארבײטער. נעגער די צװישען אנגעפיהרט
 אונזער םון כ־עמבער א םינקני, שװעסטער

 האט ניגערטע, א אאײן איגטערנעשאנאא,
 מיטינג, א ארבײט. דער איבער אייפזיכט

 קײן ניט נאך האבען מיר װעאכען װעגען
 דא־ געװארען אפגעהאאטען איז באריכט,

 אין סעםטעכיבער, טען26 דעם נערשטאג,
 םרעזידענט װײס האא. דואראעמער א

 ארגא״ דער ראנדאאה, םיאיפ און האכמאן
 ױגיאן, פארטערס פואפאן די םון גײזער
רעדנער. הויפט די ג־עװען זײנען

 פאר־ װערען ליפלעטס ספעציעלע
שפרײט.

 אאע די אט מיט צוזאמענהאנג אין
 װעכענטאיכע םארטײאט װערען מיטיננען
 דער מאכער. דרעס די צװישעז איםאעטס
די מיט ״ארונטער :איםאעט אעצטער

 רושם א געמאכט שעםער!׳^האט סװעט
 דער ביז און אן איצט םון טרײה אין

 װעט װערען ארויסנערופען װעט סטרײק
 אנגעהאא־ טעטיגקײט פיבערהאםטע דיזע
 אנשטרענגען זיד םוז מעז ווערען. טען
 אין ארבײטער ייעדען דערגרײכען צו

 װײ־ די םארגרינגערען װעט דאס טרײד.
 מא• זיכערער װעט און ארבײט טערדיגע

זיג. ערװארטעטען אונזער כען
גרעסער װערט ארמײ די

 איבער באריכט אעצטען אונזער זינט
 קא- ארגאניזײשאן דער םון ארבײט דער

 שע־י םיאע נאך צוגעקומעז זײנען םיטע
 זיר םארגרעסערט משפחה אונזער ■ער.
 די װערט טאנ א װאס הרע. עיז אן אחן

 ארמײ ־די פארגרעסערט. מעםבערשים
 םאריי מעהר האמו* דער שטארהער. װערט

 שטאר• א םאר אויסזיכטען די עסשנ׳ט.
 בר• זיכערער. און בעסער — ױניאן קער

 אױי די אויםזיכט וועמעס אונטער גוזמאן.
 צו• העכםט איז אנגעםיהרט, װערט בײט

 ארבײט. דער םון גאנג דעם טיט םרידען
? זײן גיט עס ער זאא װארום און

 םיר װיאעז דעם מיט םארבינדונג אין
 מעם״ נײ־אנגעשאאסענע די אז זאגען,
 באקומען ניט נאו האבען װעאכע בערס,
 גאײר זיך םוזעז םעמבער־לוארמז, זײערע

 טע25 א. 150 אםיס, אונזער איז װענדעז
 עם אײגט ארױםנעםען. עס און סטריט

 און מיה די אונז םארשפארט און אפ ניט
ברױועאאך. איבעריגע שרײבען צו צײם
גרעםער• «לץ ווערט םטעןש דער אױך

 אײ• ביזנעס די ארויסצוהעאפען אום
 אויט זײנעז ארבײט, זײיער אין דזשעגטס

 באארו/ עסזעקוטױו דער םון באשאוס דעט
 קאנטראאערם. 2 געװארען אנגעשטעאט

 סאנ• די םון אויםגאבע די זײן װעט עס
 נאכצו• שעפער, די באזוכען צו םראאערס

 ארבײטס־צו• די םארדיגםטען, די זעהן
 א. שאפ־מיטינגען, אטענדען שטעגדען,

 און מירססי ראוז שײעסטער די װ. ז.
 די אנגענומען האבען רובינשטײן מיני

 דעד בײ שוין זײנען און אפאינטםענטס
ײ װינשען םיר ארבײט. ערםאאג. ז

שלעזיגגער פרעזידענט םון גרוס א
 איז װעאכער שאעזינגער, פרעזידענם

 אײ• אין ערהאאונגם־רײזע אז אויף איצט
 די זינען איז שטארס אבער חאט רא»ע,

 גע• ערװארטעטען דעם און דחגסםאכער
 םיטינג אעצטען דעם אויױ נעראא־סטרײס.

 פאר• איהם םון איז באארד עהז. דער םון
 באנריסוננ ספעציעאע א געװארען געאעזען

 איינ- די אז פארזיכערט, ער וועאכער אין
 גאנ״ זײן װידמעט ער וועאכע םראגע, ציגע

 םא״ ער דחוםמאכער. די צו איז צײט צע
 פון מעםבערס געטרײמ אאע אויוי דערט

 זיר צו םאיכט זײער טאז צו ױניאן דצר
 באטײאיגען איז ארגאניזאציע אונזער איז
 געםאן םוז וועאכע ארבײם, דער אין זיך

י' זאל סטרײק אונזער אום ̂חנחנן «ן1ז . 
 באגרי• די האט צקזעקוםױחנ די אדפאצ^

פאתעגיגאן םיס אנגעטמען סוגג

■
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סי. דזש. דער נאך
 ארדער םעיל פעני
 די געקוםען איז הויז

 ןאון ראבאק םיערם״
 ה«ט און קאםפאניע

 בלױז פארקויפען װעם
 געװא־ געםאכט זײנען

בא־ ױניאן אונטער און

 ערפאלגױיכער דער
 געגען ר,אמו»
שאפ. סוועט

 זי אז פארפליכטעט זיך
 װאם קלאוקם, אזעלכע

 שעפער ױניאן אין רען
דינגונגען.
 אין איז ױניאן דער פון געװינם נײער דער

 םאראלער. א אלץ װי םעהר װירקליכקײט דער
 םיערס, אז ארױםגעוויזען, נעםליך זיך האט עם

 נעקויפט םאי װי םאי האם קאםפאניע און ראכאק
 ױניאן־שעפער. פון קלאוקם איחרע אלע כמעט
 אונטערנע־ גרױםע אזא נאטירליך. אויך איז דאם
 קען קאםפאניע און ראבאק םיערם, די װי יםונג
 אויף כאשטעלונגען איהרע םיט פארלאזען ניט זין־

 שעפער. םװעט און םאנוםעקטשורערם צוםעליגע
 פאל דער געזוען אויך אײגענטליך איז דאםזעלביגע

 האט, װעלכע קאמפאניןז, פעני םי. דזשײ. דער מיט
 קלײנעם א בלויז ארויסגעוױזען, זיך האט עם הי

 קײן ניט אין כאשטעלט קלאוקם איהריל םון םײל
 נעשעםט־הײזער גרױםע אזזןלכע שעפער. מניאן
 און פינקטליך געשעפטען זייערע םיהרען קענען

 װערט ארבײט זײער װען בלויז, זיבערהײם יםיט
ײ פאר  םאנו־ פאראנטװארטליכע םץ געמאכט ז

 םאנו- פאראנטװארטליכער א און םעקטשורערם
שאפ. ױניאן א האלט םעקטשורער

 הײזער ארדער טעיר די פון פארםליכטונגען די
 האט קלאוקם נעםאכטע ױ:יאן בלויז קויפען צו

 םא־ א װי כאדײטונג מאראלע א םעהר דערימור
 איז געװינם םאראלער דער אבער םעריעלע.

 װי כאװײזט עם װיכטיג. זעהר ױניאן דער פאר
 דער פון פרעםםיזש דער געװאקםען איז עם גרוים
 צאהל די טאקע האט אײנםלום. איהר און ױניאן

 קאמ־ גחיסע צװײ דערםאנטע די זואם קלאוקם,
 שעפער ױניאן ניט אין געקויםט האכען פאניעם
 האט ביםעל קלײן דאם אבער קליץ, זײן נעםענט
 גאנצען דעם אויןפ שטעםפעל שלעכטען א געלענם
 עם קלאוקם. םיט קאםפאניעם די פון האנדעל

 די שטיצען קאםפאניעם די אז געהײסען, האט
 און אינדוםטריע קלאוק דער אין שעםער םװעם

ײ ױניאן. קלאוקםאכער דער נעגען זײנען ז
 גרויסער א עם איז ױניאן דער פאר אויב און

 גרױםע צװײ אזעלכע װאם געװינם 'םאראלער
 האנד־ צו פארפליכטעט זין־ האבען קאםפאניעם

 די פאר עם איז ױניאן־שעפער, םימ בלויז לען
 זײ װעם װאם שריט, קלוגער נאנץ א קאםפאניעס

 די פון קונדען די דאך זײנען אײנברענגען. םך א
 דעם םון טײל גרעסטען צום חײזער ארדער םעיל

 גאנין זיכער װעט עס און פאלק ארבײטענדען
 גאנ־ איכער׳ן ארבײטער די צו אפעלירען שטארק

ײ װען לאנד, צען  די אז דערװיםען, זיך וועלען ז
ײ װעלכע בײ נע׳טעפטם־הײזער  חאבען סויפען, ז

 גע־ ױניאן כלױז םארקויפען צו פארפליכטעט זיך
 אז האפען, דעריבער וױלען םיר קלאוקס. םאבםע

 טשײן און הײזער ארדער מעיל אנדערע די אױך
 נעמען םובוז אײגענער זייער צוליב וועלען םםארם

 םי. דזשײ. די װאם פארפליכטוגנ, די זיך אוין*
נענוטען. זיך אויף חאבען ראכאק םיערם, און •עני

 לאנג װעט עם :מעהר םיל חאפען םיר און
 אין װ;ךען שעפער םװעט די און דױערען ניט

 קלאוק־ דער אין עקזיםםירען ניט םעהר גאנצען
 צו אונז פרעהט עם יארק. נױ ps אינדוםםריע
 םװעט־שא® דעם געגען קאםןז דער אז באחױפטען,

 זײנען עם ערפאלנרייר. זעחר געפיחרם זחןרם
 אױס־ שױן שעפער םװעם םייםםע די יארק ניז אין

ם א  םװעט נענען קאםף דער ווען און נעװארען מי
אי  דאן ערפאלנרײך, אזױ װײםער אנגעחן וחןם *

 קדאוק־אינדום־ זײ װען צײם, די װײם נים עם איז
ץ נאגצעז אין דחןט םריע םװעפד דער ps פרײ זי

DMH ס די ע ד  ײ אז נלויבען, וױלןןן 'םיר ו
ארבײטעריגם ph ארבייטעד מאכער

עז חנ א טאז• ד
pa אינםעתעשאנא* חןר

ץ וועם ? עגטיער זײער זי
an

י י װ ו

 װע־ לאנג וױ טא טרויעריג, איז זי אז װײםען, זײ
? דולדען װײטער נאך איהר זײ לען

 ארבײטערינם די אז ניט, אונז זיך גלויבט עס
 האבען אינדוסטריע דרעם דער איז ארבײטער און

 בא־ צו זיך װאונש דעם פארלארען שוין אםילו
 םיר שקלאשערײ איצטיגער זײער פון פרײען
 גענעראל־ א אויף װארטען זײ אז אן, גיכער נעםען

 איצ־ דעם פון כאפרײען זײ װעט װאם םםרײק,
 גענעראל א pא םיסטעם. שאפ סװעט טיגען

 אונשארםײדליר. אויס אויך טאקע זעהם םטרײק
 נע* דער אײדער טאן, עפעם אוין קען םען אכער
װערעז• גערוםען װעט םטרײק נעראל

 פריהער זײנען װעלכע שעפער, 80 זײנען אט
 שעפער ױניאן געװארען ארנאניזירט, ניט געװען

 אונטער געארבײט איצט זײ אין װערט עם און
 אנז־ערע זאלען װארום טא כאדינגונגען. ױניאן

 װארום ? כײשפיל זײער נאכםאן ניט שעפער
 אנ־ די אין ארנײטערינס און ארבײטער די זאלען
 צאהל זײער װאם שעפער, נים־ארגאניזירטע דערע

 פארװאנדלען זײ פראבירען ניט גרויםע, אזא איז
 צו ניט זײ קוםען װארום שעפער? ױניאן אין

 אין ארײן ניט זײ טרעטען װארום ? ױניאן דער
 קײן ניט םאכען און ױניאן דער pם רײהען די

 ארכײטם־באדינ־ זײערע פארבעםערען צו פראבע
? ארבײטם־לוין זײער םארגרעםערען און נוננען

װא־ טעהרערע אריבערגעהן נאך װעלען עם
 דרעם־ דער אין םטרײק נעגעראל א אײדער כען,

 דארםען אבער ווערען, גערופען װעט אינדוםטריע
 דער אין ארבײםערינם און ארבײטער די ניט דען

 םארבעםע־ צו פראבירען ניט אינדוםםריע דרעם
ײ װאו איצט שוין לאגע זײער רען  ? נאר קענען ז
 לע־ לײכםער און כעםער װאכען עטליכע דען איז
? װערט גארנישט בען

 אר־ איצט װעלען עם שעפער םעהר װאם pא
 אלץ ױניאן דער צו צושטעהן און װערען גאניזירם

 דער האכען װעט ערםאלג אן אױף שאנםען מעחר
 שע־ די אין זיך ארגאניזירען םטרײק. נעגעראל

 פארכרײטונגם־ארבײט װיכטינםטע די איז פער
 עם שעםער םעהר וואם םםרײק. גענעראל צום

 פאר׳ן ױניאן דער אן אנגעשלאסען זימ װעלען
 דעם פיהרען צו זײן װעט לײכטער אלץ םטרײק
 זײן םטרייק דער װעם זיכערער אלין p» םטרײק

זיג. זײן םיט
 װאם דרעםמאכער, די דאך עם זײנען און
 דאך עם זײנען געװינען. און סטרײקען דארםען

 זיך פאר אויםקעמפען דאדפען װאם אלײן, זײ
 העכערען א און ארכײטם־נאדינגונגען כעסערע

 װאם זײ, דאך עם זײנען שעפער. זײערע אין לוין
 שטארקע גרויםע א זיך פאר אויםבויען דארםען
 אינדוסטריע, די קאנטראלירען זאל װאס ױניאן,

 גענעראל ביז׳ן אפלעגען אלץ עם װארום טא
 געטאן איצט שוין דארןז ארבײט די םטרײק?

 דארף ױניאן די בויען פון ארבײט די װערען.
 װערען םוז ױניאן די טאג. יעדען ווערען נעטאן

 םםרײק גענעראל דער ערTאי גרוים, און שטארק
 דאר־ שעפער םעהר װאם גזןרופען. נאך ווערט

 ארכיי־ טעהר װאם און װערען ארגאניזירט פען
 אין ארײנטרעטען דארפען ארבײטערינם און טער
ױניאן. דער

 אײנ• אזא דרעםםאכ;יר די גיט פארשטעהען
 אז פארישקלאפט, אזוי זײ זײנען אדער זאך, פאכע

 א פאר װאונש דער אפילו שוין זײ םעהלט עם
? לעבען נעםערען

 פוז רײחעו די אין און אלגעםײן אין נעשאנאל
 •mq דרעס pא קלאוק דער םון באארד דזשאינט

 חארםא• pא אײניגקײט נאזונדערם. ױניאן כער
 ארבײטער די צװישען נויטיג טאל אלע איז ניע

 ג<ד חאט ױניאן די זוען איצט, גאך כאזוגדערם
 האט און נײ דאס םון װערען אויפגעכויט דארפט

 אויס• אנשטרעגגזננען פיל אזוי םיט נעדארפט
 צד אוז ברעכער די רײהען איהרע פון ראםען

שטערער.
 גע• נײער דער טיט 17 לאקאל באגריםעז םיר

 םיך pא כעאםטע pא עקזעקוטיװע װעחלטער
 זייער אין ערפאלנ כעסטען דעם זײ װינשען
‘ ארבײט.

 ריפער די פון ױניאן די באנריםען מיר
האט ,17 לאקאל םאכער, ריםער די

ערשטע איהרע אינםטאלירט «»כ»ר
pא עקזעקוטױוע געװעהלטע ״
 איהר צוריקגעקראגען האט זי זינט נאאםטע,

 םאכער ריפער די האבען דערמים טשארטעד.
 אינטער־ דער אץ קאםןש לאנגען זײער פארענדינט

 אר־ זײן צו רעכט זייער צוריקצוגעװינען נעשאנאל
לאקאל. כאזונדערען א אין גאניזירט

«p אין קאמח זײער געװאתען האבענדיג 
 ריפער־ די איצט װעלען אינטערנעשאנאל, דער

 pא כחות זייערע אלע אפנעבעז קעגען םאכער
 קאט־ זײערע נעװינען צו ענערגיע נאנצע זײער
ײ װאם פען,  זײע־ םיט םיהרעז שטענדיג דארםען ז
 כעםערען א פאר שעפער די אין באלעבאםים רע
לעכען. לײכטערען און

 אױם־ םאל אלע זיך האכען מאכער ריפער די
 איבערגעבענע pא קןןםפער נוטע פאר נעצײכןזנם

 ער־ ייר האכעז םאכער ריפער די לײט. ױגיאן
 ארגײטער־ דער אץ נאםען שעהנעם א װארבען

ײ pא כאװעגונג  נאםען, שעהנעם דעם האבען ז
 םיר pK פארדינט. װירקליך האכען, זײ װאם

 אויו װעלען םאכער ריפער די אז זיכער, זיינען
 אין רעפוטאציע נוטע זייער אנחאלטען ווײםער

 װעם 17 לאקאל pa נאוועגוגג ארכײםער דער
 איגםערנעשא- דער pא פארנעמןן אםאל וױדער

 פרי־ האם ער װאם פלאץ, אנגעזעחענעם דעם נאל
- פארנומען. חער

 ניי־געװעחלטע די אז זיכער, אױך זײגען נדר
 װעלעז 17 לאקאל p* כאאםםע pא עיןזעסמױװע

װאס'םעחר ברענגען צז

 אםאלגאםייטעד די אמאלגאמײטעד די
 ױד װאירקערס קלאדינג א נאך 6א האלט

רו קאקז איחר אין חאט יאן ג"ז םעוינ
ד,יי מז « ר םע• די ױניאניזירען צו אווי

אינדום־ קלײחןר ־ גער א• .אד>ג,פ C ן א
 די — פעםטונגען צװײ גאר אײנגענוםען טריע

 pא קאםפאניע מאנוםעקטשורערם “״םידישעיד
םירטע. םאקראנםקי די

 pפ אײנע נעװען איז םירםע ״םידישעיד״ די
 דאם פילאחןלפיא. אץ שאפ אםען םון זײלען די

 חאט והןלכע םירםע, ,פרינציפיעלע״ א געװען איז
 דעם צוליב שאפ ױניאן קיץ חאבען געװאלט ניט

 גע• אויך איז אזױ pא שאם. אפען פון פרינציפ
 אפען םים אבעד פירםע. םאקראנםקי די װען

 קלאדחיננ פאבריצירען טען קען פרינציםען שאפ
 pn זיצעז שנײדער די לאנג װי לאנג אזוי בלויז

ײ װען ארבײטען.  אר• די אװעק אבער לעגען ז
 איו דאן םםרײק, א אין ארוים נעהען און בײט
 חעכערער א םאראן םאנופעקטשורערם די םאר

 װאם פרינציפען, אלע pפ םרינציפ דער פרינציפ,
 נע־ שנייחןר די אז און פראםיט. איז נאםען זײן
 םאנף די פאר פראפיט קײן ניטא איז ניט הען

םעקטשורערם.
הא• מאקראנםקי םאי ,'טידישעיד״ די םאי

 זײ אונטערגעגעבען. לײכט אזוי ניט זיך כען
 אינחשאנקשאן אן ארויםגענוםען אפילו האבען
 אז עם, העלפט װאם אבעל ױגיאן. דער געגען
 קלא־ קיץ םען קען אינדזשאגקשאן אן םיט אויך

 חאבען פירםעם בײהן םאבריציחןן. ניט דהיננ
 זײ פאר כעםטע דאם אז אויםנעפונען, דעריבער

 pא ױגיאן חןר םיט אפםאך אן שליםען צו איז
שאפ. ױניאן א אײנפיהרען

 א גענוםען זיך אויןפ האם אםאלגאםייטעד די
 פיחרט זי אבער פילאדעלםיע, אין קאםף שווערען

 פאזיציע איץ נעםם ד ערפאלנ. גרוים םיט איהם
 עס אז האפען, צו איז עם pא צװײטער דער נאך
 קלאדחיע גאנצע די ווען צײט, די װײט נים איז

 אונ• שטעהן װעם םילאדעלפיא אק אינדוסטריע
יוניאן. דעד pפ קאנטראל דער טער

 אין אלנעםיץ אין האט אםאלגאםײטעד די
 פאזי־ איהרע םארשטארקט צײם לעצטער דער

 אר־ ענעתישען אן אנגעפיהרט האט זי ציעם.
 pא ערםער םעהרערע אין גאניזאציאנם־קאםף

 אםאל־ די pא ערפאלג. גוטען א מיט איבעראל
 דערנדם, גראטולירען אויך זיך קען גאםײטעד

 דעם םים קאםןפ איהר אין אויך האט זי װאם
 צד קאםוניםםישע די — פײנד איננװײניגםטען

 pא ערםאלג. אן נעהאט צוכרעבער און שטערער
 איגװײ־ דעם איבער זיג דער אט אז גלויכען, םיר

 געחאל־ אטאלגאםײטעד דער האט שונא ניגםטען
 די שונאים, אױםערע איהרע באזינען צו פען

םאבריקאנטען. אפעדשאם

אונז, פרעהט עם
 ריכ• האבען םיר װאם 1® עדפאלנ דער

ם ברודער סקי׳  פאראױםגעזאנם, טיג חבינ
חכינםקי׳ם ברודער אז טור.

קרױנען זיך װעט טור
ערםאלכ גרויםען א םיט

הן|3באקו האבען םיר װאם באריכםען, די
 חאט חבינםקי ברוחןךי וועלכע שטעדט, אלע pפ

 בא־ pא נחיםע p® אומ דערצעחלען באזוכט,
 נײעג א pe און םאם־םיםיננעז נײםטערטע
 אינםערמד די ps רײחען די אין אױפלעמנג

ו האט אוםעםום אז pא ױניאגם שאנאל י  אנ־ ז
 ארגאניזאציאגם־םעםײ־ שטארקע א געפאננען

 מןוומען צו צום.קאטף צונרייםוננ א pא קײט
 טרײד איבער׳ן קאגםראל םעחר ױניאן דער םאר

 ארבײםס־מו בעםערע ארכײםער די פאר pא
ארבײםם־לוץ. חעכערען א און דיגנונגען

 פארשטארקטע די אז חאפעז, וױלען םיר
 מך מרלימוױסב איז װאם טעםינקײם, ױניאן

 תעט מור״ חבינםקי׳ם ברודער דורך װארען
p פרוכפג טםע ברענגען i אתאני־ ענערגיאהןר 

 ײיד טחרפיגגעא איבעראל םוז זאציאנם־קאםף
p די פארשםארקען צו רען rw ו און* 

 אימפלונ! איתר נרעמנרען
װגי א װערען
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 חאנען סילװאקי איז שניירער די
 א זיינען • נפלץנפטיס ז• נ*וױזען,

ה איבעריגע ;׳ז״  זיי־ וױיניגםימנס זיי
«־־ די פאר מך אימריגע »ן זײ ןנ״

נייטער.
גדוי־ די מווען אי« םילוואהי אין

 כמנער־חלייחנר גאריהםםע אןן
 ״אדלער נאסען דעם אונטער פירמע,

 םון םיחרער די עם דארןי זיחן״ אח
 *SS משונעת » איינפאלען םירסע דער

 *V רער סיט אפמאך איהר *וברענען
o םאר האםף א אנהוינען און ^ןנ n 

 נאלענאטיש״באליכ־ באקאנטען אלסען
 האנען שאפ. אפען סון •ריגצי■ מען
 זיינען זײ »ז געענטםצרט, ארנייטער רי

 פיר• די כוחות. אויםצופראבירען גוײט
 א״ננעםונרעײע־ is רײכע, s איז םע
 ניט זיינען תאםף איז כוחות די טע.
 אזיס־ כח ה*ש פירםע די נלײכע. ?ײן

 ארניײ די קאסוי, לאננען e צוהאלטען
 הונ־ ניט צאננ צו הענען אבער םער

 אבער האבעז כח. םיל אזוי ניטא נערען.
 נע״ איז זי און ױגיאן s ארבייטער די

 ארי־ גאמ » אויוי און הילןי *ו קוםען
 נעעםענט האט ױניאן די אופן. נינעצען

 און טכשירים *צע טיט •str נרויםעז א
 האט און מאשינען םארערנםטע רי םיס

 םיר־ ארלער דער םוז םםר״הערם די
ארניים. דער ביי אװעחנעשטעלם מע

 דעד װי יאחר e איצט װערט עם
 איז םילוואקי אין שאפ אםאצנאםייטעד

 רעזולטאטען די און נעװארען מעפענם
 אר־ די שלעכםע. קיין נים נאר זייגען

 םארבעםערט זײנען 1נײטם־נאדיננוננע
 די םון פארדינםםען די און נעוואחןן

 נעװארען נעהעכערם דינעז ארב״םער
וואך. א ראצאר 15 און 3 זװישען
נמנליכ־ א נעהאט נראד האב איך

 צו צוריק חדשים עםא־כע םיט קײט
 אין שאפ אםאלנאםייטעד דעם באזוכעז
 םארבציבעז דארטען ביז און םיצװאקי
 חכםח די שטודירעז שטונדען עטציכע

 קונ־ פארשידענע די און שניידערײ םון
 אויס־ האט םען װאם מאשינען, *ינע

 װאם דארםעז זאל םען אז נעטראכט,
 איך ווקלם. דער אויו• שניידער װיינינער

 פון ״הענר״ די םים נערעדט אױך האב
 העכער ביסעלע א װארום מאשינען, די
 די ביי ארנײטעז װאם הענד, די פון

 וועצ־ םאר םויצ, א םאראן איז מאשינען,
 מויל דער אבער ארבייםען. הענד די כער
 בײ ריידעז. אויר עםעז, וזוץ א קעז,

 םאנכע נײ װזממער, כיסעצ א מאנכע
 נעפרענט איך האב םעהר. ביסעל א

 מענם־ האבען םיילןר די און םראנעז
 איך האב ענםפערם די םון און םערם.

 םך א איז ױניאן דער ביי אז מהערם,
 פריװא־ א בײ װי ארנייטעז, צו נעסער

 דאם האב איך ייעז איו כאצעבאס. טען
 גע־ שטארקער נאך איך בין געהערט,

 ארביי־ די אז םיינונג, םיין איז ײארעז
 באצע־ די נים איננאנצען דארפען םער

 אוים־ אױסנעצייכענם הענעז זיי נאטים.
 װאם בצויז, איז צחז די זיי. אהן קוםעז

 מאל םאננעם נאר םעצט ארכײטער די
 װאצ־ ארבײטער די ווען שבל. ביםעל א

 דארםען זיי וואט שכל, דעם נעהאם טען
 אנדער אן נאר זײ װאצטען האבעז,

נעהאט. «ים
זייז, חושד ניט םיר םען זאל נאר

 אםאצ־ די אז זאמן, צו םיק איר אז
 אין ישאפ איהד םים האם נאםייםעד
 סים װעלם די איבערנעיזעהרס םילוואסי

 נעזעלשאםםלי־ יזאפיםאליסםישער דער
 גים. איך בין נאאיװ אזזי ארדנונג מר
 צאננ אזוי מדיבען ייר אוםױםט נים

 אר־ די אז אמר קלאוקםאמר. די אדום
 באלענא־ אדז אױסמוסמ קענעז בייטער

בין תם »ח נאר, וױלען זיי װען סים,
■ a s A a a t e  ^ ^  ~ — -  -  —   .  .  a n  a a a % A Aבאלע־ די איחר, זעחם איבערצייגם. איך 

 אופן Dies מנןן ארבײםצר אחן כאטים
 איזזד תאס באוױיז א אויםהוםען. ניט

 כאריהט־ גרויםער אטאצ •an פון מײמ
 סיצ־ אין זיחן״ איז .»דיאר פידםע םער

 גזנפײנערםע א היינט איו עם ײאצי•
םירנמג

* * •
ציי־ איו אצדעריישא! אםצריקצז די

p מפינעז םימן וועט באי !>u»tr l>w אנ־ 
ז צופינתן w י rrv n t אתאנחאציאנם־ 
 םרייםםעז טיט סאיסח. דער אין ארכייט

T<. דארםען טחגן קאםוגיםםען די װאס 
tie אויא״«ן נארג״פט םאוםח חמ־ ײיז

״ ?5 * •0י ° n״ ״ *”,

 צוױ• ײאצט לײנאר אװ פעדעוײשאן קעז
אויפטא!, נעקענט יא זיי שען

 אסןריקען דער ווענען רעדם מען װען
 •W טען םיינט לײבאר, אװ פעדערײשאן

 פע• דער פון עקזעקוטױוע די װעחנציו
 איף טיין םא< דעם אין אבער תריישאן.

 די אױך נאר עשזעסוםיװע, די נצױז ניט
 םעדע״ דער צו באצאגגען װאס ױניאנם,
רײשאן.

 אז ענםפער, אז האט עקזעתוטױת די
 ארנאניזא• פאר נעלד קיין ניט האם זי

ט ^רנ״ אנ  זי און סאוטה. דער איז צי
 •pv דער װענען האט םען גים. טאקע האט

 א אפט פעדעריישאן דער םון זעסוטױוע
 װע״ רעדט מצן ײען םעות, נרױסען נאגץ

 װידק־ דער אין מאכט. נרויםער איהר נען
 דער םון פרעזידענט דער האם ליכקייט

 סף א ליינאר אװ טעדערײשאן אמעריקען
 אן פון •רעזידענט א ויי סאנט, זוענינער

 עסזעקד די און יתיאן. אינטעתעשאנאצ
 ארגאניזי• צו טאז ווענינ נאנץ סזגן טױוע

 געלד קײן האט זי װײצ ױניאגס, נייע רעז
ניט.

 •אםיהם װארום אבער, איז םראנע די
 םעדע־ דער פון עהזצקוםױת די ניט ?יך

נעצד? קריגעז צו רײשאז
קרי• צו לייכט אזוי ניט איז עס אםת,

 ױניאנס. אםעריקאנער די ביי געלד נען
 גײסט, אזא אין ערצוינען זיי האט מען
ײ אז  זיך, פאר הויפטזעבאיך זארגען ז

 םא• זײנען עט אנדערע. פאר ניט אכער
 םאר• װאס אמערימא, איז ױגיאנם ראן

 זייערע 1אי דאצארם םיציאנען םאנען
 שװער דאך איז עם אבער קאםעם,

 פאר דאלאר א זיי םון ארויםצוקרינעז
is הוסענדיכ ניט אבער ױניאן. אנדער 

 עסזעפוםיװע די דאך װאלט אלץ, «1אוי
 זיך זאצ זי װען םעדערײשאן, דער םיז

 גיי סרינען קענען אנשםרעננע], נוט נאר
 נרייםע א אנצופיהרען נעלד ױניאנס די

סאוטח. דער 1אי ארנאניזאציאנס־ארגײם

 אמענצדע פ״ן ט נ ov איז געװיס
י אין ?לאוען מחן צו ארנײט iv ו r a 

ps מאד, נעטצן און ױניאנס די lira s 
»י עס u ואר זייו י1י ro w w ig jis ו« 

M ׳צטעוזן W  fiM י װי  ארנייסער ו
 ׳ווענדיױ אזױ וחןר׳נן סאוטח דער אץ
צפספיואטירס. פארנרענערי׳• און

*0 0

 פאר• איו ײאל סעטױ נרורער און
 נפזארגצן *ו ארנייט רצר סיט נומען
 ח׳ו־ א סיט פאלק אמעריסאגצר דעם

 ,ליי* S אפילו חאט ער טאריף, נערען
ו האט ױאס צי׳וג״ טאריף נאר י  מ״ ז

 ׳צטו־ צו אױפגאנע איחר פאר ׳צטעצט
 גיט חויד, דער אין טאריוי דעם יען

 ארנייטער די װאס דעם, אויוי קוקעגדיג
 פאראינטערצסירט, זייגען אימטײן אין
גידרינער. װאס זײן ואצ טאריף רער אז

איי״ נעפונען גראד זיך האט ov און
 אויפ״ ארנייסעד, ״|p איז;יט װאס )נער

 א אז װאצ, מעסױ נרודזןר *וקיעחרען
 אמערישאנער די װעט טאריף העכערער
 bv נרענגע!. ניט גוטס קײן ארגייטער

 וואס דזשאגסאן, דוש. מוירסער איז
 נאצוג אין י1טארי פון פראנע די האט

 נא:ץ ארגייטער אמעריקאנער די צו
 נצקו• איז צר און שטודירט נריגדליך

׳צצוסען: פאצגעגדע צו סען
וױםענשאםט־ גיט איז ov ערשטענס,

מר א אז נאנרינחזס, ניט און ציך  חוי
 אפצאחלונג חױנע א חייסט ov טאריוי,

w אויוי n ’cv a rn s אויס• םוז סחורות 
 אר־ חױמן א זיך נדט בתננט צאנד,

 צאנד. םון ארנײס׳ור די פאר נײםס״צוין
ױיז׳ון, ivopsc די  די 1אי נראד אי ו

tv װאם צאנד, פון אמדוםםריעס rv 
 ,1םארי חויכען א םים ת׳צ׳צט ניט

ivanv מז א ארביימר די  ארנייטם־ הוי
ת צוין,  איכדוסםרי^ םייסנת די אין מ

מ תצ iv ו rn נעשיצט no מז א  חױ
 ני־ נאנץ ארנײסס״צוין די איז םאריוי,
רצריג.

 אר• רvאנpאםערי חור צוױיטענם,
 תרינט שטיש, פון ארנייט װאס )נײט¥ר

v חור ײי נאצאהלט, װענינ¥ר i s r ’s* 
i און א״מר, n פאברי־ אטעריתאנ¥ר 

די פון ויך םאר ארוים תרינט תאגט

פוא״ nvavn ארנייטזור אמריקאנ¥ד
ivb 'b, װי nײראפ¥אי׳צ¥ר, ור«

 די םון מיליאן 21 אינ^ וריט׳ננס,
̂יי)אנער סיציאן 28  װ׳ד ארנײט¥ר אס
 ׳1¥אינדוסטרי די אין נא׳צץפטיגט רען

 *so א פון נאשיצט ניט װערען װעלסע
tv ז״ חייסט, ov ריף, r’t נעיציצט ניט 

ר ̂יץ־אפצאחל א דוי  חוד ivava גר
 אר• אצע קאגקור^צ̂י אדסל׳ונדיא^

w«״ ivas גייטער ip  iv i זיי• זיי און 
VJ| ,סחורו̂ו די אז פאראיגסעותסױט

ivoosp ניט זיי iv>s«טויסען, זיי װאס
 אםיצו שױן זאצ ivo אױג אח ט״ער. צו

ivonvus, ארב״טער, סיציאן 7 די אז 
 איג־ די אין נאשעפטינט ז״נען װאס

ivnoon, וועצכע i״ivj פון נעשיצט 
 חום צוצינ קרינ^ טאריף, iva'in א

va'in( א טאריף iv^avn װאם — צוין 
 — אמת ניט װירקציכקייט חןר אין איז

 םי־ 21 די זיכער דערפון ivas ציירען
 ivtnsv דארםען װאם ארנײטער, ליאן

nvavn װאם םחורות, די םאר פרייזזןן
1VBMP■ זיי

 nvavn אצ»םיינע די םערטענם,
 אר• אםעריקאנער די פון פארדינסטען

a״nvo ארבײטער די סיט פארגצײך אין 
 vos* װאם דערפון, קומען אייראפע, םון

 nnvo נאטור״אוצרות, nnvo האס ריקא
 װאס װאםער־קראפט, סך א סאשינען,

ivasn אינ־ אמעריתאנער די געבראנט 
 פון שטופע העכערער א צו דוסטריע

 עט איז נאזונדערס און אנטװיקצוגכ
 (עםישענםי) טיכםיגסײם די פלינקײט, די

 אטעריתאנ®• די םוז vרניvנv די אח
 nvavn זײ רעננט3 װאם ארבייטער,

פארדינסטען.
 *sa vpso םען דאחי ״a־un אוז
ivpnvo, אז n n ארביי־ אטעריקאנער 

s n װערט סער s c in  vpso ניכער םר 
 אין ארויםנעװארםען און אויםגעארבייט

i װי גאם, n אײראפא. אין ארגײנמר
 פרט דעם אין האט דזשאגסאן גו״

P|האט אצץ דאס נעזאנט. ניט נ״עם ״ 
 נאמפערם צוריה. צאנג נעזאנט נאספערס

 טאריוי, דעם באסעםפט סאצ אאע האט
 שעיציד iw^Knvj איהם טsn iv װייצ
 onvj װאם ער3א ארב״טער. די םאר

is  ov װאל? םעםױ

 א װען צייםען, די נאך נעדענס איך
 אנ־ אן מאכען צו נעװאנט האם ױגיאן

 מאנופעקטשורערס גרופע א םיט ריםענט
 זי איז אםאסיאײשאן, אן מיט אדער

iK t in א אלם נעװארע) באטראכט T 
 ײ■3אר אידישע די ױניאן. אהציאנערע

 *in אויסגעתים שםאדק זיך האבען םער
 נע* געװאלם ניט םsn קיינער םון.

ציאנעד.pאn א םאר װערען שטעםפעצט
 םאנױ װען אז אויך, נאך נעדענה איך

 ארנא־ אםאל זיך םלענען םעקטשותרם
 םצעגעז אטאםיא״שאנם, איז ניזירען

 סיט ענטזאנען זיך אוב״טער אידישע די
״  אםאסיאײשאנם די pa םעםצעז, צו ז

 דאן און אויםצייזען נעםוזם זיך האבען
 איינציג־ געםעטעצט זיי סיט םען האט
וױיז.

 די נאר געדעגטען Tאי םון פיצע
p»o’ ip םיר וואם ivasn אוים־ נעהאם 

 לו־Kװn ?אבינעטנע די םון צושטעהן
 דעם אונטערשרײבען םאר ציאנערען

 אין אגרינתנם פראטאטאל באריהםםעז
 בא־ דאםאלםם האט םען .1910 יאהר

 אםילו אוז חטדסדאנעחון אלם סיםמלט
 ־?אםו*,1?לאםע צום םארחוםער אלם

o טראץ n צייט תורמר א אין װאם 
ivovsr אונזש־ע האבען ivp'O’ ip אנ־ 
djvptv, או i n נ׳ד איז פראמאסאל 

ivoova i n  nm ,א װאם אנריט«ט 
 אײ םוז נעקראנען אמאל האס יוניאן

.1בײםסנעבע
ivasn nvov*r אײ די אםילו שוין 

”«mvtv אויך 1ארבײמע דישא s, או 
 אםאסיאײשאן 1גאנצע s םיט סעטלצן

n םםראשנע אוא נים איז w su p sn 
’iva אוז האנדלוננ t ניט p’p -פאו 
o םון שומנונג n קלאםען nosp• 
 *sa אלצס dv ivo osn ,ivas יאן•
oasio צחז, ליכע1םיי1אונםא אן אלם 

a* ניט ivova האט םען n r  .odtpvi 
י *י נעגלױבט׳ אלץ tvo האט פאלט  י

tvonaoj's םאל אלפ זייגפן באט פון 
m am a i n םוז o n ארבײמנרס ‘jm

» באגאם די או און ,

עם מוזען זײ און ארבייםער, י1 1םא
•tvoovpsa

צײט, אזא געקוםען אכער איז יעצם
 אנממ־ גים ivo זיך dpvtb׳ םען אז

 םען או) 1רעאפציאנע ען1װע צו םען
̂שי א־ן ײן1א געהט  םיט דילם vנnםא

 ױניאז די װי לאנג אזוי באסעם, י1
 וחד רnיטנליD אירע אז 1נא דענ?ט

o עפעם דערבײ לען is  ov . • iV J iw 
 װעלעז Dvosa די װאם ניט אפילו זיי

 1בײםע1א די נעװינען. אויך דערניי
iv;ibv» mk ivasn, אז ov םיל איז 

ivova וואם באם, א 1םא ארבייטע! צו 
”1V3 ײ3 געשעםטען. נוםע ט3טא 1 s 

 יים1נעלענענ א אםאל מען osn ט»ס
iv צו עםװאם n p ״3אך י1 1פאiv o. 

 1אלײ געהט װאם טנצן, א באם א בײ
’vivo אין i iv ישיך ivp װי מעהר םען 
n נעםען. גים נשםה

 זאל וי יפאל1א1 וױ ױניאן, 1אונזע
ivp ניט זיך osn זייז, ניט s irv» s 

 ■Vi איז זי אז ואנען ivo װעט טאסער
iv :s itp sn  in sp און soviis osn־: 

m נעז nvtasp די םיט ovosa אויוי 
3 a rt,אז אוים ov נויטע איז vםװאם 
 נאנצעז, א אלם 1”טו־ םאו־׳ז מאן צו

iv איז ivasn חמ־בײ און rt, וזעז אז 
nasorw in אויפ״ וועם סו־ייד סון 

im m  lva’ inva, ארבייםעד די ותלעז 
ivasn צו ם׳מלימײם די m m א 

זיך. 1פא אסיעריםיm »1 םון טייל
p n e  i s n n אםילו ניט דך איו 

 ,“שותפים נייע ״אונתחנ אנצותפען «ײ
v באסעס, די זיי, װײל a trt n  ivasn 

in s ’  is o די נעםיחלט nםs*̂אליזא 
i װאם ציע, n םו־ייר *w a iv i osn 

oaso זיי און ivagn נ^חלט, אויך 
i: אז s םים צזזאםען iv p is o r  s ױ־ 

m ע3װעל גיאן״ ^s*«:sp ivp םאו־ די 
iv o o n און iv:s ’sn :sp  n n : s םון 

 אוים־ iv:vp זיי חעלען או־נײםעו*, די
a חוינפן n כי־ייה פלאוח •ון םצנ 

ײ און  אריינממאנ־ אונז סיס 1'«ימ« ו
או־גא־ זאלען 1םי :mannr אין נאן

י r י *  j r m w m  m m ײ י

יתת3ש vivova ארבייטם־שםונח!;,
vivova n אח n : s .אנתציאנען?

 צחיי װען נעװעהנליך, זיך ט1םי עם
 פארטנערשיפ אין ייז1א ipnv: םענשען

v״a ענםװעתו איז i ליינעז so'bsp* 
 און קאפ־םאל אינוועםםעד 1איינע אדער
in אונז בײ נוד־וױל. — צװייטער 
 ivasn 1מי ערשםע. ראם נעװען איז

 אונזעד קאפ־םאל, 1אונזע אינומסםעם
 אתאניזא־ אונזער ארבייםס־?ראםט,
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פאלעםטינע אץ פאגראמען די נאך
דעםביצער. פ. םון

 פא־ אין געשעהענישען טרויעריגע די
 רי געצויגען זיך אױוי האבען צעסטיגא

 גאנצער דער םון אױםמערקזאסקײט
 אין ארבײטער אידישע די סאר װעצט.

 דער םון אעזער די םאר און אסעריקא
 איג־ זײז געװיס װעט ,גערעכטיגקײט״

 דענקען עם װאם װיסען, צו טערעסאגט
 ישראא ארץ אין געשעהענישען די װעגען

 פאר־ ארבײטער און סאציאאיסטישע די
 ברענ־ מיר װעאטעא. גאט׳ס אין טײען

 םון אויםציגע עטאיכע דעריבער דא נען
i nסאציאאיםטי־ אינטערגאציאנאאער ־ 

םרעסע. שער
 עסט־ דער םון צענטראא־אדגאן דער

 דעכיאהראטישער ־ סאציאא רײכישער
 ״ארבײטער־צײטונג׳/ װינער די פארטיי,

 און םאאעסטיגע אין ילאגע די אגאאיזירט
:אויסםירען אזעאכע צו קופט
 זײער אויט זײנען װעאכע אידען, ידי
 צװײ־ מינדערהײט האפנונגסאאזע א צאא
 געבאיבען גישט איז אראבער, רי שען
 שוץ זוכען צו װי אויסװעג, אנדער קײן
 םון שפעעא אין זעאנער. עגגאישע די בײ

 םאג־ מורא׳דיגען און באוטיגען דאזעען
 דאס געװארען אויםגעדעסט איז דאם

:םאאעםטינא־פראבאעם םון פנים אמת׳ע
 עקזיםטירען נאר סאן מאוכה אידישע די

 די ;ביקסען ענגאישע םון שוץ אונטער׳ן
 םארוױרק־ די אויםבוי־ארבײט, אידישע
 אידעע צױניסטישער דער םון ציכונג

 װײט װי װײט, אזוי דערגעהן גאר סאן
 קוי־י און שיױ־הארםאטען די נרײכען עס

 אימםעריא־ ענגאישעז םון צעךװארם^ר
 אן םון םאכען צו געדאגס, דער איזם!

 מושאים די מינד/ןררױיט אײנװאנדערער ׳
 פרא־ א אדער אוטאפיע, אן איז אאגד פון

 שװער אויסעתעװײנאיו איז װאס בצעם,
 אײ דאזיגע די פארוױדהאיכעז צײזען. צו

 םיט היאו*, דער םיט נאר םען קאן דעע
אומגערעכטיגקײ־ אזן געאט־מיטאען רי

אימפעריאאיזם. םון טען •
 אימפעריאאיזם ענגאישען דעם ,םאר

 םאזיציע. װיכטיגע א פאאעסטינא איז
 םים״ קײן גישט אידעאאיזם, תײן נישט

 גע־ האט םאאה אידישען םאר׳ן פאטיע
 פא־ קײן אימםעריע בריםישע די טריבען

 װעאם דער אויף געבראכט און צעםמינע
 גע־ איז זי באאםור־דעקאאראציע. די

 װײא דערםאר, פאאעסטי̂נ קײן גאגגען
 קײן ורעג אוים׳ן זיך געםינט אאגד דאס

̂ורםען םאאעסטינע דורך וױיצ אינדיע,  ד
 די םון רערען די װערען אדורכגעםירט
 די צו םאדעד-אזיע אין גאפט־סװאצען

 װיכ־ א אויר איז דארט ים. אויפ׳ן ̂פיםעז
 ענגאישען דעם םאר שטיצפונקט םיגער

 נישט םזרח. װײטען צום צופט־םארקער
 אינטערעסען אײגענע נאר אידישע, אײן

 גע־ ענגאאנד, מאגדאט־מאכט, די זואט .
 םאאעסטינע־ איהר אין זיגען אין חאט

 שטענ־ ענגאאגד .האט דעריבער אאצוטיק.
 אין און אידען די הנחות געמאכם דיג

 רי פון װאונשען די אנטקעגענגעסוםען
 האט םאאיטיס ענגאישע די אראבער.
 ארא״ אוז אידעז די צזוישען <אװרירט

 גע״ נישט האט חאום אידישער דער בער.
ױ חמיבות, גרעםעחד סײז חאט  די ו

 שיײ אראבישע די םון .*מרײגדשאםט״
 ענגצאנד דינםט־גרײטקײט װעמעם אען,
 פאר באקומען מזרח גאנצען אױפ׳ן םוז

געװאאט. מיט אויספרעםעז אדער נעצם,
 שארף צו גישט םסתמא װעט עגגצאנד

 חנרוואכענדי• חנם פעגען ארויםמרעטען
 קאן זואס גאציאנאאיזם, אראבישען גען

 מאכמעדאנישע גאנצע די אנשםעסען
 פארזיכע־ מענשען באחאװענטע זחנצמ.

 און קאסטעז נאך וחנם געאט םיא »ז ׳מז
 אויסקױ נאך וועמ קאספען שװערע סיא
 אראבישע די װאנען ביו פיחרען, צו כתז

בארוחעען. װידער זיך וחנצעז עבסים
 איבער אראמר די ארום צױפען זזײנם

 שיסען, און ירושאים פון גאםעז עננע די
 םון נאםען איז פאגראםיחןן ברענען,

 צװימען מאכמעד. נביא pn און אצאח
 ברויזפג יחודח פון בערג וזיםמע וײ

 חײציגער דער אין ציגעז םויםע |1
 ®אר׳ן נעפאצצן די דתצן צי

 אי• ®אר׳ן צי גצויבען, סוסוצכמגחיען
 נע• ויעצן די ה%גי — פאצמ? וײאמנן

 פון איגםצרעסען וײ דיגעגדיג
u חייםם וואס #םאכם ̂יכמר p

 אידי־ םון םײינונגען און (שטיםונגען
 סאציאליסטען ניט-אידישע און שע

 אין פאםירוגגען די װעגען
פאיעסטיגע)

שרײבט: ״םארװערטס״ בעראינער דער—
 אין אנגרײםער די זענען אראבער ״די

 אבער הײסט דאס צוזאמענשטויסען. די
 טראגען אאײן זײ באויז אז נישט, נאך

 םארשידע- אוםרוהען. די םאר שואד די
 די־ די װעגען ארום געהען קאאנגען נע

 צוזאםענשטויסען. די םון םיבות רעקטע
 אנטא־ אראביש־אידישען דעם אוגטער
 — סיבות סיםערע שטעקען גאניזם

 נא־ און װירטשאםטאיכע היסטארישע,
ציאנאאע.

 װאאטען םאנאטיקער אראבישע ״די
 באײ־ זאא אאנד דאם געװאאט, איבער

 װע־ באזעצט ס׳זאא אײדער וױסט, בען
ײ איחגן. דורך רען  אז םורא, האבען ז
 צונע־ אידען די װעאען צייט דער םיט
 גרוי־ א פאאעסטינע. גאנץ זיך םאר מען
 אי־ די אויך האבען דעם אין שואד סע

 װיאען װעאכע נאציאנאאיסטען, דישע
 ארא־ די מיט צוזאמענאעבען קײן נישט
ײ נאר בער,  די װערען צו שטרעבען ז

 אומ־ זײנען אראבער די אאײנהערשער.
ײ װעץ גערעכט,  אידען די נישט, װיאען ז

 קאאאניזירען צו זיך ׳רעכט האבען זאאען
 זײט צװײטער דער םון פאאעסטינע. אין

 שא־ אידישע די גערעכט נישט אויך זײנען
ײ װען װיניסטען,  רעאיע די נישט זעהען ז

 פאאעסטײ אז גאויבען, און װירקאיכקײט
 םארזואגדעאם צוהוגםט דער אין קאן גע

 אידיש־נא־ אויסשאיסאיך אן אין װערען
הײם.״ ציאנאאער

 ענגאישער דער םון הויפט־ארגאן דער
 —העראאד״ ״דעיאי— פארטײ ארבײטער

 בא• ״נארמאאע״ אז אויספיר, צום קומט
 אא־ דאזיגען דעם אין מען װעט דיגגוגגען

 אזוי נישט קאנםאיהטען םון ארט טען
 םען אײנשטעלען, צוריס האנען אײכט
 אונטערזוכען שארף םוזען םריהער װעט

 טען און צדדים ביידע םרן אנהאאגעס רי
 באשטיםוג־ די םרואײעץ דארפען װעט

 פא״ איבער מאנדאט ענגאישען םון גען
אעסטינע.

 ארא״ די צװישן םחאוקות םײגאיכע די
 באזײטינט קאנען װעט אידען און בער

 נעשאאסען װעט עס װען דאן, גאר װערען
 געשטיצט אפכיאו, רעאאער א װערען

 דעאיגיעזער און גערעכטיגהײט אויןי
 אײכטער קײן נישט איז דאס פרײהײט.

 צו־ דעם האבען דארף מען אבער עניה
 זי אז ארבײטער־רעגירוגג, דער צו טרוי
 םריד־ א געםינען צו כדי אאץ, טאן װעט

האגםאיקט." םיז אויםװעג איכען
 ציײ ארבײטער דער םון אפשאצוגנ די

 דאר- די םאראנאאסט װיען.האט אין ׳נג3
 צװײ םארעםענטאיכעז צו צױן פועאי טמע

 צײטונג, אדבייטער דער אין ארטיקאעז
ר דעם גערעכטםערטיגט האבען װעאכע  צי

 אי־ בײ קאן פאאעםטינע אהן װײא כיזם,
קאאסעדקאמןי. קײן עקזיסטירען ניט דען

 אי־ די םון ארגאן דער צײם״ גײע ״די
 רומעניען םון םאציאאיסטען דישע

 געשע־ די םיט צוזאמעגהאגג אין שאײבט
 אנדע״ צװישען פאאעסטינע אין העגישען

:רעס
 םאר־ ארום אזוי איז ײאס טשאד, *דער
 םאאק, אידישען צװישען געװארעז שפרײט

ע נישט חאט  דער געבראכט שאדען װײנ
 צואיב באויז גישט — מאסע אידישער

 אט םיז איגהאצט נאציאנאאיםטישען דעם
 דע־ איהר צוציב נאר פראפאגאנדע, חנר

 געװיסע םאר כאראחטער. םעטיסטישען
 געװא־ צױניזם דער איז פאאקס״שיכטען

 פון אידעע דער םיז אויםאעבונג םין א רען
נעראויסגעהאצמע אן הסשיח/ ,,גאוצת

גאות־םאסיװיזם.
 שא־ דער איז גרוים װײגיגער גישט

 םים געװארען געםאכט איז װאס דען,
 נישט־אידי- דער אין פראםאגאנדע דער
w .אויןי םאאיטיקער א װאו װעלט 
 אנגעבאאזען איהם מען האט #װעאט דער

 צױניזם. און פאאעסטינע מיט אויערן די
 אי־ שעהגע גא*ט און פרעזידענטען די

 רעפרעזענ־ די םיט גערעדט האבען דען,
 און פאאיטיק הויכער דער םון טאנטען

 און העואם. אואמות די םון דיםילאמאטיע
 אגגעהוײ האט ארבייטערשאםט די װען
 ארם ברײטערען א אצץ םארנעמען בען
 מצוכות, גרויסע די םון פאליטיס דער אין

 ילא־ צױניםטישען אין געםוגען זיך האבען
 םאר׳ן םירשפרעכער ״פראלעטארישע״ גער

 נאציא־ אײגענע די װאט^האבן צױניזם,
 מאקדאנאצד׳ז בײ דערםוצט םיסיע נאצע

 בירגער־ זײערע װי װאגדערװעאד׳ן, און
 םױ און פויפסט בײם באלעבאטים ציכע

סאציגין.
 געשאפען ביםלאכװײז זיר האט אזוי

 די װעלט מערב־אײראםעאישער אין
 — איז פאציטיק אידישע אז םײנוגג,

 — איז אידענטום אז ,ם ז י נ ו י צ
! ע נ י ט ם ע ל א פ

 אויםגעװיזען םיר האבען םאצ וױפיצ
 פון װיצרקײט משונה׳דיגער דער אויף

 • ט ר ע ד נ ו ה א !פאיציטיק דער אט
 װאויגט םאצק אידישען םונ׳ם חיצק ר טע ם

 אפ זיך זאגט מען און פאאעסטינע אין
 דעם צוציב םאצס אידישען גאנצען פונ׳ם

 אי־ גרעסטע, די סיט !פראצענט אייגעם
 מען קאן אנשטרענ<ונגען כערמעגשציכע

 איי דעם םארגרעסערען װאם װײניג גאר
 םאד״ נישט פאצעסטיג^ אין ישוב דישעז

 ברעקעצ קײן אויף דערבײ הצענערענדיג
 ניט גצות־צענדער, די אין אידעז צאא די

p אויף דערםיט םארענדערגדיג 'p האר 
 קוצ־ און פאציטישע עקאנאםישע, זײער

 איז םען _ און זײערע יצאגע טורעצע
 דער אט צוציב םאלס גאנצע דאס םהריב

םאנטאציע׳ץ פאטריאטישע

 גיט ״םאצקסצײטונג״ װארשעװער די
 װאס רעדע, א םון אינהאצט דעם איבער

 פראם. װארשע אין געהאצטען האט עס
 אוגיײערזי- זשענעװער דער םון ^ערש
 פא־ די םון קענער א איז װעלכער ׳טעט

 &ון אײנער און םארהעצטניסע צעסטינער
 ^מיגרא־ אידישען םון קענער בעסטע די

 םאצ־ געזאגט האט ער םראבצעם. ציאנס
:גענדעס
 זענען — הערש ח׳ זאגט— אלע ״מיר

 א איבער םיר צעבען איצע אויםגערעגט.
 אוים־• זענמן געםיטער די װען מאמענט,
 באםיהען אבער זיך זועצ איר נערײצט.

 אוים־ די באהערשען צו כוחות אלע מיט
ײ און צױניזם װעגעז רעדען און רעגונג  זי

םאצגען. בצוטינע נע
 — םאראויסגעזעהן עס האבען ״טיר

 םאראויס־ האבען םיר — הערש ח׳ זאגט
 פאצעסטינער די !געװארענט און געזאגט
 מען צוםעציגסײס. קיין נישט איז שחיטה

 און םאראויסזעהן, געדארםט עס האט
 דערםאר כסדר טאקע האט ״בוגד״ דער

 םארבחנכען א געװען ס׳איז געװארענט.
 צױגיסםען די פאראויםצוזעהן, נישט עס

 אוי- די דערויױ פארםאכט כסדר האבען
גען...״
 הערש פראםעסאר ציטירט וױיטער און

 גע״ איז װאס ארםיקעל, זײן םון שטעצעס
 צוריק יאהר צײײ םיט אפגעדרוקט װען
 וועצכע ״צוקונפט״, יארקער נױ דער אין

:נבואח א װי סלינגען
 געשיכטע אידישער דער םיז לעיע די

 יאהר 900 םיט אוחראיגע, איז ספעציעל
 געװען צאנד דאס איז באװאוינט צוריס.

 געוזערשט אבער ױיערים, אוסראינער םון
פויצישער דער האט מדיגה דעי איבער

ליד
דייאן. ט. א. פון

 נים, שמארקער רעגען, רעגען,
 שט,• דעם דר׳ערד פץ אראפ שווענק

 נאך ג«רט און וועלט די וועלקט עם
שט דעם דר׳ערד ®ון ארא■ שווענק

 ,r פלא אין חרך שנײד בליץ, n בליץ, את
 שײן. און ליכם םימ װעלם די פארנים

 _ זת נאד נאדט אוך וועלט די עלקטוו טע
■* * ךי

ס דעם «וחנן איז איד דער •ריץ. ץ׳  ױי
 אוק־ איכער׳ן העח*ען «ו כדי געצייג,
 « נעקוםען אכער איז עם ױיער. ראיגער

 אויס• איז ■ויער וער ׳עטורעם, פון צייט
ריז. סעגעז נעשטאנען  כצ קודם 1אי י

 דער־ פייער אין און בלוט אין ער חאט
אידען. דעם טרונסען

 םון ר*לע עק^גאטישע די .איז געװים,
 אג• נאנז » ישראל ארץ איז איחגן דעם

 עננ־ ו׳יער און אוסראינע, אין װי דערע
 ■»־ איכער *גדערש אויך העושט צענדער

 פריץ •ויצישער דער אםאל װי לעםםינע,
 הים־ די דניעפער. םון נרעגען די אינער
 אי־ נישט קײנםאל זיך חזר׳ט טאריע

 עס אוםשטענדען. זעלבינע די ביי בער
 g t8 נישט, סםפ שום קײז אבער איז

ו 1הוטע זועט שטורעם י  דעם אויױ אי
 נישט האט אײרא«א מזרח. נישען8ר8

 איר ;ײעלט דער אינער נעהערשט אייבינ
 סון געשיכטע 8 איננאגצען איז סםשלה

 צו שוין נעהט זי אוז יאר, הונדערט צװיי
 שוין אייראיע האט אםעריסע איז ענד.
 n טרײבט םען נישט. דעה סיין לאגנ

p 8׳ ieן חאט באםרייט כינע; םון רוים י  ז
 זיך באםרייען אין ס׳האלטען ;טערקיי

 בלינדער » באויז עניפטען. און פערםיען
 ניט, שפירט טומיע א בצויז ני״יט, זעוזט

 די םון און אינדיען םוז באםרייאוע די ז8
 צייט־פרא־ א נאר איז םעלסער אראבישע

 8ם»ראמ אין נלאזם שטורעם רער נע.
םירימן. איז און

 אויך אויםגרעכען װעט שטורעם דער
 אנ- אין אפשר װעט ער פאלעםטינע. אין

 •v< די דורך װערען אפנעשטעלט םאננ
 נאר ;פאנצער־שיםען און טענסם ריטטע
 אויםשטאנד נישט־געלוננענער 8 אםילו

 דעם «ש איז בלוט אין נרלען8רװ8ם סען
 אונטערדריהטען אן םיט ישוב. אידישען
ו וועט נד8אויםשט  נעשיכטע די אבער זי

 ליםםישער8אים»ערי דער ענדינען. נישט
 האט נוםא ליזם8*יט8ה אייראפעאישער

 םון םעלקער זיאטישע8 רי אויםנעװעקט
 *ױ און שצאזי, םויזענט־יאהרינען זײער

 די אומםעגציך. איז אײנשצאפען ריה
 וועח און ;פריי«ז8ב זיר װעצען בער8אר
 אין אויםבוי־ארבייט די אויב אונז, איז

 די פענען נעפ׳ירט וועךט ארץ־ישראצ
 שטי־ כצוםר׳שטינער דער אויף אראנער,

 װאם בײן, ערשטען דעם עננצאנר. םון צע
 ארא• די װארםען אצײן װעט עננצאנד

 וועלען שוין, זײ ויארםט זי װאם בער,
 אויכ אין, — חאוםות אידישע די זיין
 אידען די אויו רארםען, עס װעט מען

נוםא.
 אר׳ר אין אנפוםען ם׳װעט אויב איז
 רי װעט צײטען, חםיעצניצקי׳ס ישראל

 אוים׳ן םאצען פאראנטװארטציכקײמ
צױניזם. הענענווערטיגען

 פא• דער םון אױסװענ אײנצינער דער
 די טיט שצום איז טראנעדיע צעםטינער

 זקצבםט־ פון יסודות די אויף אראבער
 צאנד־באםעצקערוננ דער םון פארװאצםוננ

 טינדערהייטם* פון גאראנטיע רער טיט
 באפעצקערוננ. אידישער דער םאר רעכט

 ציפװידירט םוז צױניזם פאליטישער דער
 —הערש ה׳ ענדינט — ״אנרערש װערען.
 פאלשער א זײן ראסםאל איר זאל הליאי
 שחיטות רי זיך װעצען אנחןרש נביא:

 צװייטע א סומען ם׳װעט איבערחזר׳ן.
 די און שחיטה, שרעסציכערע 8 נאו און

 דעם ליקװידירען :איז רעטוננ איינצינע
צױניזם!״

 אידישצר דער םון מעצרונג 8 לויט
 מי• דער אין איז אנענטור טעצענראפען

 מענ עטציכע םיט צײטוגנ ארבייטער נער
 שארםען א םיט ארויםנעטראטען צוריק

 פאוטםסי, סארל צױניזם גענען ארטיסעל
 טא• פון טעארעטיפער באריהמטער דער

 פאוטססי אינםערנאציאנאל. ציאליםטישןע
o נאטראכט n נעםאהר א לם8 צױניזם 

י םרידעז פאו־׳ז י  ווארפט און וועלט דער או
ײ אז צױניםטעז, די םאר  אי- וײ וױלען ז
 רי וואו אײראפע, םון אוועלשלעפען יען

יי חערעז פאנראמען  «ײ װילעז אוז או
 נייפ צו פאלעסטינע ה״ן םאישלעפעז
פאנראמען.

 אגױסולמוד אױײשע ױ
םאםײע̂ט ודרש) (באראן

 «י• פארמערם *וקוניפיגע «יע חעל•*
ױ \w •ארסערײ ווענען אויסקינפפע V ו I 

מ *װמדלןרם• •ון »י וו  «י
פארם. אײער קויפפ

 באראי איחר »יידןר דעיאזיםוס קײנע נ*■
ו י \ ױנ?. im ו

p ראפ אומצי it ז פאפ י רײ •כסאלוא י  ו
מי יציױכ■ פןרזעוליד. קוס• א

m אויסער •עגליך אפען v — 6 ביו • פון| 
נ ן ני . 1 גי? — זו צ ו י
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/״שותפים נײע אונזערע /

)5 זײפ m (^יוס
 דערםאר און צװײטען. דענן געגען שאפ

̂עז אז די ׳מיר זאי  אפ־ עס, הײםט ױני
 ױ־ װאו שאפקעס, סאײנע אלע ען6סטא

 אםגע־ ניט װערען קאנדיציאנען אןינ
 גע״ טײצ איהר האט ױניאן רי יט.ה

 סװעט די אםגעסטאםט האבען מיר טאן:
 אונזערע האבען װאם נאר שאפסעס.

ײ שיקען ;עטאז? שותםים  אר־ קײן נים ז
 װאא־ זײ װען שאםס? סװעס די אין בײט

 װאל־ געשיקט, ניט ארבײט קײן זײ עןט
 אויסגעטריקענט שעפער סװעט אלע עןט

 שטו:־ צװאנציג און םיר אין געװארען
דען!

 אונטערגע־ האבען באסעם דיי װען
 דאך זײ האבען אנרימענט, דעם שריבען

ז אז געװאוסט,  מינימום א דא עס.אי
ײ באזונדער. קרעםט יעדען םאר פר״יז  ז

 אז עגגאיש, אביסעא דאך פארשטעהען
 דאם וױנצינםטע. דאס הײסט מינימום

 ארבײ- אאנגזאמסטער דער אז הײסט,
 דער װי װענינער ניט קריגען דארף טער

 אבער זיך צײגט װאס סקייא. מיגימום
 האט מען װאו שעפער, די אין ארויס?

 און שטיק־ארבײט געארבײט איצט ביז
 װאך־אר־ אײנםיהרען מען דארױ איצט
 אנ־ באסעס די ניט זיך שעהמען בײט,

 מעגאיכססע די ארבײטער די צובאטען
 אײנער אויב םרײזען. נידעריגסטע

 שוין ער מוז סקײא, דעם שוין קריגט
 אימער האט װאם ארבײמער, אזא זײן

 דאאאר צװאנציג אדער צעהן נעסראגען
 גוד־ דער דאם איז סקייא. דעם אריבער

שותםות? אײער םון װיא
 צרויוי קוםעז ארבײטער נײע װעז

 איײ נאך אײגענטאיו איז שאפ, א אין
 בא־ געדארםט איהר חאט גוד־װיא. ער

 םים פאעצער אײדיגע אײערע אאע זעצעז
 בעא־םאאכות די כדי ארבײםער, מעהר
 אר־ געהן צו זײן געצװאוגגען גיט זאאעז

 איהר טוט שעפער. סװעט די איז בײטעז
 װענינ זעהר אז ד#כט, מיר אזוי? עס
 דורך םיהרעז מיטגאידער אייערע םיז

םארםאיכטעט! דך האבען זײ װאם
אז די װעז עקס־ ארױוי שיחט ױני

 פאע־ די אויסצוםיאצן ארבײטער טרא
ײ גיט איהר ענטײעדער איז צער,  קײן ז

 אװעחצוזעצעז, זיך אםיאו ניט טשאנם
ײ זעצם איהר װען אדער,  אװעס, שויז ז
 שטונ־ פאר א ארבײטען זײ איהר אאזט

ײ איהר שיהט נאכהער און דען  אוועק ז
ײ »ז אויסרײד, דעם מיט  צו זײנען ז

 גוד־וױא? אן דאס איהר רוםט םאאו!
 וױיםער. נאך געהען באסעם אנדערע

היתכן? זײ: םרעגעז ארבײטער װען
 אג־ אן געםאכט עפעם דאך האט איהר

ײ אנדערע האבען רימענט? געעגפד ז

 דארטען ׳האא סיטי איז ״געהט םערט:
 קאנדײ בעסערע געבעז אײך מען װעט

ציאנען׳/
 אזעאכע אונטער אז איהר, דענקט

 צוזאמענאר־ אונזער װעט אוםשטענדען
 יעדער אנהאאטען? אאנג סענען בײטען

 עס אז װײסט, מענש םארשטענדיגער
ארבײטען! קענען ניט װעט

 אסא־ רי ניט דא באשואדיגען מיר
 וױי• ארגאניזאציאנען. אאס סיאײשאנס

 מעהר די ניט מיר באשואדיגעז ניגסטענס
 אסא־ די םון מיטגאידער םארשטענדאיכע

 אגרײ דעם םאראעצען אין %אײשאנם
 האט איהר אז אבער, וױיסעז מיר מענט.

 גײע סך א אריינגענומעז צײט אעצטע די
 צוגע־ ניט נאך זײנען װאם מיטנאידער,

 אוץ אגרימענט. »ן אפצוהיטעז װאוינט
 באקאנט אײך איך מאך דערםאר טאקע

 פון םך א םון טובים״ ״מעשים די מיט
 זאאט איהר כדי פױטגאידער, נײע אײערע

 םון אבזיכטעז די ערקאעהרען ?ענען זײ
 זא*;ן און אגרימענט, איצטיגען דעם

ײ  זײ װאס דאדורך אז דענקען, ניט ז
 מיטגאי- אאס אנגעשאאסען זיך האבען

 װע־ אסאסיאײשאנס, אײערע אין דער
ײ אען  שעפער זײערע םיהרען קענעז ז

 קאנדי־ םװעכדשאפ זעאבע די אונטער
 אסאסי״ אײער און בעםאר װי ציאנען
 איר םראטעחטען: דא זײ װעט אײשאז

ײ װעט  איײ אז װיסען, אאזען דארםען ז
 קריגען נאר זײ קענעז םראטעקשאן ער

ײ װעז דאז,  דעם דורכםיהרעז װעלעץ ז
 —פראצענט הונדערט םואע אגרימענט

םריהער! ניט
 אז װערעז, םארשטאנען דארןי עם

 און געשעםט נײעם א עםענט מען װען
 ראיף גןאסטימער, אײנמרײען וויא םען
^, מאכעז צײט ערשטע די מען  סײ

 קאםט־פרײז, אויף םארקייםעז אםיאו
 קאסט־ צום צואײגען עםעם נאן־ אדער
 װען טרײד. א ארײנצוציהעז כדי פרײז,
 זוכען װעאען מיטנאידער אײערע אבער
 נרוײ די מאכען צו אנםאננ םיז גאײר

 װעט מסחר, דעם םון פראםיטען םע
 ארױם־ ניט קײנמאא זיך געשעםט דאם

 ״פארטנערשיפ״ אונזער איז ארבײטעז
 אין װערען געשטעאט דעם דורך װעט

געםאר.
 זיי־ מיר אויב גערעדט, סורצען אין

 בײ־ דארםעז םארטנערס, יא שוין נען
 דורכצױ האבעז זינען אין צדדים דע

 ײאס םארםציכטוננעז, זײערע םיהרעז
ײ  בײם אונטערגענומען זיך האבען ז

 דער װעט דאן אגרימענט. דעם שציסען
 צו געדײעז און פראנרעםירען געשעםט

אצעמען. םון צוםרידענהײט חןר

נממון אין לאנמ וער וומנען אטדור ווייס־פרעז.
)r2 זילט *ון לוס(

 גײםט םארבעסערטען דעם אין װי ׳דער
 די צװישען איצט הערשט עס װאס

 מיט־ צאל די ברידער. ױניאז דארטינע
 ױניאן דער צו צוריח קוםעז װאס נלידער
 איז ספעציעצ שםענדיג. אויך װאקסט

 םאכער דרעם אין באמערקבאר דאס
באטאנט. אמדור האט — טרייד

 םארענדערטען דעם װעגען רײדענדיג
אז;ײסט,  דער אין איצט הערשט װאט ױני

אן, באסטאנע  אנגעװיזען ער חאט ױני
 גרעםטער דער איז םריהער אז דעו־ױ,*

 באשםא־ סאםוניםםעז די םון סוקסעם
ײ װאם דעריז, נעז  אפגערעדט האבען ז
 די און דױם צאהצען םון מעמבערס די

 גע־ צײכט דערצו זיך האבעז ארבײטער
 זיך באםערסט איצט צורײדען. צאזט

 גאנץ א מיטגצידערשאםט דער צװישען
 צאדד נאר ניט • ערשײנונג. םארסערטע

 דױס, די חשק םיט מיטגצידער די לעז
ײ נאר  צופרידענ־ םיט אויך האבען ז
 װאם םעקם, םטרײס דעם באצאהצט הײט
 די םאר געחן געזאצט אנפאגגס האט

 איצט װערט און םטרײסער, יארקער נױ
 אר־ באסםאנער דעם םאר םארװענדט

טרײד. דיעט אין דריױו גאניזאציאנם
 א•־ ספעציעצ דאן זיך האט אמדור
 אײנפצום, נוםען דעם אויף נעשטעצט

 אוי^ חאט סםרײק יארקער דער״נ^ װאם
 אינ־ דער אין ארבייטער באסםאנער די

o אױוי און דוסטריע n ̂וקט f פון פ in 
n ®ח װאוהם n אוײ איגטעתעשאנאצס 

o נאך ויים טאריטעט n גצנצראצ 
 אז אנגעװמעז, צםשצ חאט ער סטרײס.

 גןוחנן אצעםאצ זיינצן באסםאן איז
 חאט םען וועצמנ שעיעד דחום נרוימנ

י ־ ייצש יתיאניויחנן. נצקצנס גיט קימםאצ

ױ אין נעשאנאצ  די זײנען — יארק, נ
 ארנאניזי־ צו ענטשצאסען צײט ױניאן

i n אמאא םון שעפער ױניאן ניט די 
 זיר האבעז שעםער^װאס םסעב די און

 באסטאנער אוים׳ן באװיזען צעצטענם
 דיזע געגען סאםפײן רער מארקעט.

 און ארגאניזירט איצט װערט שעפער
 דער מיט װערען געםיהרט וועט ער

 ענטשצאסענהײט. און ענערגיע ^םטער
^נםאצס תר האצט י  אז אמדוד ברו

 אר־ םון ערםאאג גרעסטען בײם אםיצו
 ניט זיך םען װעט סאםפײן גאניזאציאנם

 םטרײק, גענעראצ א אהן באגײן קענען
 ארגאניזאציאנס איצטיגער ח\ר אז און

 קאמ־ צוגרײטונגס א באויז איז קאםפײן
 די נעגען סטרײס גרױםען א צו םײן

באסטא;. אין סותט־שעפער און סקעב

 לא* ױניאן םינישערם קלאוק
י• װ. ג. ל. א. ,9 תאל

 אונזער פון באארד עהזעקוטיײ די
 איבער באדויערוננ אוים דריקט קאל,8ל

 עלםםםע די פון איינעם פון פארלוםם ז־עם
 אונזעד םון םיםנלידער אסםיװסםע ײח

 נע־ א־ז וועלכער םלאבארא, אײב ױניאז,
פארםצנ. םרייטאנ שטארבען

 ביי מיר שםעהען העפ גענוינענע םיט
o n טרייד אלטען אן פון הבר םרישען 

 שענערער 8 י8פ סעמםער |1א ױניאניםם
 ארבײטער די ר8ם צײם בעםערער איז
 טרײד. אונזער םון

jnnjr נדענהען8 זײן!
 ל«יסאל באארד עפמקוסױו

י. וו. נ. ל. א. 9
 ;משערםאז ,18פאופס ל.
j ,םענעדזשער; «יר*ס»ז
»j ,קיפגים jn^ •סמ

m לאקאל אין זז הערט K?
סענעדזשער. סנײדער, א. פון

 אאקאא װאס כייטי:; כיעכיבער דער
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 אוי״ אינטערנ׳עשאנאא אין סעפטעמבער
 שעהגער. א זעהר געװעז איז דיטארױם,

 ארבײטער געװען אנװעזענד זיעען עס
 הא־ װעאכע שעפער, מעהרסטע די שרן
 אויסעמעװעהנ״ אז ארױסנעוױזען בען

 םאדהאנדאוננען די צו אינטערעס איבען
מיטיננ. בײם

םענעדזשער, דעד סגײדער, ברודער
 אײדזשענט ביזגעס די #גאף מיס און
pc םיטנאידער די האבען ױניאן, דער 

 א אוױי האט סנײדער אדרעסירט.
 איבערנעגעבען שטײנער ױניאנמעסיגעז

 אנװײזענדינ טרײד פון צושטאנד דעם
ײ־ װאס ענדערונגען גרויסע די אויף  ז

 אינ־ ;אנצער דער אין פארגעקומען נען
 אינדוסטריע די אזוי װי און דוסטריע

 םון יאהר םאר א םון פאראױוי אין איז
 אונטערקאײדער קאטען ביאיגער א

 טײערער א אין געװארען פאדװאנדעאט
 אזוי װי אינדוסטריע, רעיאן און סיאק

 םרא־ םטײא די אנטשטאנען איז ע־ם
 מיט ערשט האט מען װעאכער פון גע,

 שאך דיזען אין צוריק יאהר עטאיכע
 סטײא־פראגע דיזע נעװאוסט. ניט

 דער װאס דערצו, ;עםיהרט אױך האט
 סע־ פון טרײד א געװארען איז טרײד
 םריהערדינע די אין װעהר-ענד זאנען,

 זיינען ענדערוננען די בעםאר צײטען,
 אין ארבײטער די זײנען פארנעקוםעה

 יעדע באשעםטיגט געװען שעפער די
 סטײצ םון םראנע די יאהר. איז ײאד
 םארשײ־ די פון םראנע די װי גוט אזוי

 םון טריםיננ און םאטעריאצען דענע
 װע־ אונטערקאײדער פרויען די *וועצכע

 א געשאםען האט אױסנעארבײט, רען
 םא־ די אומבאשטימטקײט. םון צאגע

 צױ געװארען זײנען נופעקטשורערס
 מיט געװאוסט ניט האבען און םישט

 מא־ װעאכעז מיט אדער סטײצ װ־עצכען
 האט מען םארצוברײטען. זיך טעריאא

 אױםמא־ און שנײדען צו אױםנעהערט
 אימער איז װעאכע םטאקם, גרויסע כען

 אינדום* דער אין סיסטעם דער געװען
 די געשאםען האט װעאכע און טריע

 אר־ די םאר באשעפטינונ; שטענדיגע
 מען שנײדט דעם אנשטאט בײטער.

 בא־ באױז מאכט־אױף מען און איצט
 כיאנופעקטשורערס די װאיס שטעאוננען

ארײן. ?רמען
 אאעמען פאר איצמ איז אאנע דיזע

 זײערע כיאכעץ באאעבאטים די קאאר.
 סיזאה םון פאיאויר אין פיאפיטען

 צו םיא אוים קוםט ארבייטער די אבער
 װען אז זיך, םארשטעהט *עס אײדען.

 ארנא־ בעסער נעװען װאאט טרײד דער
 ארביײ די םון אאנע די װאאט ניזירט

 סנײדער בעסער. םיצ נעװארען טער
ט  איז םיטיננ דיזער אז אן, דארום װײז

 דיזען םון װײא וױכםינקײט, נרויס םון
 ארגאניזא־ דער אן זיך םאננט מיטיננ

 אר־ אאע צוצונרײטען ציאנס־קאמפיין
 וױיא סטרײק, נעגעראא א צו בײטער

 מען װעט סטרײס נענעראא א דורך נאר
 ױניאן. שטארקע א אויםבויען קענען

ט ער ױיז  נרוײ דעם זינט אז אויד ו
 נױ אין סאאוקמאכער די םון זינ סען

 אר־ די צװישען שםימונג די איז יארה
 און בעסערע א םאך דיזען אין בײטער

 סניײ ױניאניזירוננ. צו גענוינט מעהר
n זײן ענדינט חןר m אפיצ אן מיט 
i צו װאאונטירען םאר n ארגאניזא־

 העאםען זאא װעאכל סאסיטע, ציאנס
f כטעט אין ארנײט. דער אין i n 

 פדס גערעדט אױך האט טאן זעאכעז
גאןי.

 רעדעם די האבען אנװעזענדע אאע
 אויפמערסזאפר פואע זײעד נעשאנקען

 איגע• ;אײך זיך האבעז פיאע סײט.
 א| אנגעשאאסען גאייך זיך און רוםען

 וױד• צו פאדשפיאבעז און קאמיטע דער
 די אין מיטגאידער אנדערע אױןי לץלן

< דעם נאכצוטאן שעפער ש«  די בײ
ירען ױנ־אן דער םון םיהרער  צו אפע̂י

 ױניאן דער יווכיעז צו אײט ױגיאז אאע
 ארבײט די טאן צוזאטעז און דױאןי צו

 גע״ די בדעננען זיבעד וױלט ורעאספ
 זעחר איז יעצט רעזואטאטען. וױנשטע

 פעהאען עס שעפער. אאע אין ביזי
 און טיײד אין ארבײטער אויס זאגאר

 םיט אז איבערצײנט איז ױניאן די
 םי־ װעט טעטבעיס די םון היאוי דער
 ױניאן די װעיען. דערנרײכט אעס

 קומענ״ פאר מיטיננ א אויך רוםט
 ארגאגיזאציאנס דער פון דינסטאנ דען

 ג׳ערױ װערט מיטי;ג דיזעד קאמיטע.
 םון די:ײטנאידער צו בו־־יף א דורך פען
 די פון צעדא־יט ט די אין קאפדםע דער

 נױט״ איז טידינג דעי עד.8ױניאךשע
 קרי;ען.די װעאען װאס אאע ארן װענדיג

קוםען. צו אױפנעפאדערט װערען בריןי

 פױשען דעם טרער »
סלאבאדע. בר. פון קבר

 זײ פיהרען עס װעאכע קאפיטאנען, די
 ארביי• אידישע הײסט עס װעאכע שיף,
t' צו באקאנט זיײ-ען נאװענוגנ, טער n P 

 געפירם :יט קאן שיף קײז אבער אײנעם.
 חיײ און קויאעךשיטער די אהן װמרען
 פון סעאער אין ס׳איגען װעאכע צערס,

 און ניט זיי זעהט יןײנער און שיןי דער
ײ פון הערט ניט. ז
 קאאומ• אונזער םון הײצער אזא אט

 איך נעשטארבען. איצט איז שיף םאכער
 יאהר דעם אין באנעגענט איהם האב

 םעמבער עקזעקוטיװ אן דאן שוין .1910
 נעטאן באפית׳דינ ער האט 11 אאקאא םון
 םון אויפבויאוננ דער םאר ארבײט די

ױניאן. קאאוסמאכער אונזער
 נאנץ קײן זײענדינ ניט דאן, שוין

ר דער פאר נעטאן ער האט ױננערסאן  י
 די און געקאנט. האט ער װאס אאץ ניאן

 עקזיס• האט 11 אאקאא װען צײט גאנצע
 עסזעקוםי- דער אין נעװען ער איז טירט

 דעאע• בארד ךזשאינט א םאא םיצ און װע
 און אאקאא, באטרעפענדעז דעם םון גאט
 אונ״ ײעז יאה־עז עטאיכע צעצטע די אין
 פון נעװארען םארבאפט איז ױניאן זער
 זיין אויף איך האב קאםוניסטען די

 וױיטאג דעם און צער דעם נעזען פנים
 עצ• הויכען זײן אױף אכטענדיג ניט און

 און םארקעט איז געשטצנען ער איז טער
 איגטערנעשאנאצ. דער פאר ארנומענטירט

 םרײ• אעצטען געשטאדבען ער איז איצט
 פון *ןײנער נעװען. אויה שטיאע א טאנ.

 יא• צעהנדאינע האט ער װעםען םיט די,
n בײ זײנען צוזאמעז געארבײט רען n 

 אז זימנר בין איך אבער נעװען ניט צױה
 וועצען װעאכע קאאוהםאכער הונדערטער

 םארצוםט דעם םיאען װעאען אעזען, דאם
 טוים דעם אין נעהאט האבען מיר װאם

סאאבאדא. בר. םון
2 אאקאא מיאער, י.

מאכער םקױריט
!אױפמערסזאם̂ 3 ממאל פון םעםנעדס

. ײערעז אפגעהאלטען װעט םיטיננ רענעלע א

םעפםעמבעד סגטען דעם מונםאנ,
־ ארבײם דער נאך נלײך.

®לאר. טען3 םטדיט. טע25 איםט 130 אפים, לאר,אל אץ
 םון רעפארט אאנעכדינער דער װערען אפגענעבעז וועט םיטיננ דיזען בײ

o פון ארבײט דער n .צאיןאא
 םײ דעם בײ וועט קאמיטע רעאױי און אאסאא םון •ארטn פינאדו רער

i^ םארנעצעזען טינג n.
םי־ װיכםינען דיזען צו סוםען צו אױפנעפאח^־ים זײנען םעםבערם אאע

p און טיגג n ען און צייט, אין ^ג זיך. םיט ביכצאך ױניאן די ב

י. ̂װ. 4 ל. M 23 לאקאל ג»ה באארד עקזעהוםיװ
<ז«וזר\«יו. פרעסעט, ס> פ»פופ»\. לאגדםכעת, מש.
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 דרעסמאכער און קלאוק קלױולאנועו
סטױק גענעראל 8 פאר גױט

ן וס4̂■• )1 זײט וו
 םאדעמעם, דעם וױ גוט אזױ *אטען דעם

 מאנוםעקטשורערס ױגיאן גיט די װעאכען
 און קאאוק די איינגעפיהרם. דא וזאבען

 נעזאגט, ער האט — אינדוסטרי־ע, רדעס ״
 ױניאניזירט אינגאנצען אדער װעט —

 ניט איבערהױיט װעט זי אדער יוערען
האיװאאנד״ אין יאאץ יזייז האבעז
 האבען קאאוקמאכער םארזאטעאטע די

 באשטעטיגט אפאאדיסמענטען זייערע םיט
 אנצױ נױטיג אויב נרײט זײגען זײ דאס

 גע־ און קאמף אנטשײדענעם אן םיהדען
װעא־ איבער פונקטען, די זיך םאר װינען

 קריינדאער, ברודער סעקרעטער, זײער כע
אויסגעשפראכען. זיך שעהן אזױ חאט

 ״סיטײ םון רעדאקטאר העיז, מאקס
 פובאיסיטי־ דער רײס, ריענרי און זען״,

 םעחד קאיװאאנדער דער םון סעסרעטער
 םארשפראכען האבען אײבאד, אװ רײשאן

ארגאגיזיר־ טויזענט 75 די םון נאמען איז
 םואסטען זײער ארבײםער קאיװאענדער טע

 אין סופארט םינאנציעילעז און סאראאען
 םון םאכער דרעס אזן קאאוס די פאא

 גוײ דעם אין נאר זיך װעאען קצױואאנד
םינען.
 געמאכט האט אײנדרוס אנגענעםען אן

 װעאכע עפשטײן, אנא רעדען איהר טיט
 דער םון געװארען געשמןט ספעציעא איז

 קאױױ <זײז יארק נױ םון אינטערנעשאנאא
 צו אתאנײזערין סםעשעא אאש צאנד

 ארגאניזײ צו קאמפײן דעם אין העאםען
 זי קאיװאאגד. פון םאכער דרעם די רעז
 פון םוערין אקטיװע אן יארס נױ אין איז

.22 אאקאא דרעסמאכער
 זעהר א אין האט קאטאװסקי כרודער

 אין דאס באטאנט, רעדע *ײנדרוססםואע
 סאנוםעקטשורערס די זזאבען 1918 *אהר

 װיאען אאײן ארבײםער די דאס נעזאגם,
 געםוזט האכען טיר און ױניאן חײז גים

 מא־ די האבען םיר און סטרײק א דוםען
 פאאשע זײערע באװיזען גוםעקטשורערס

 מעהר שוין מיר דארפען הײנט איאוזיעס.
 ױנ־ אונזער אגערהעסען םאר קעמםען גיט
 אבער אגערקענט, שױן זיינען מיר יאן.
 אויף םאראיינינען זיך הײנט װעאען טיר

 ער־ צו און שעפער סװעט די אפצושאםען
 ױנ״ די װעאכע פאדערונגען אאע װערבען

v מאנוםעיד די פאר םארברעננען װעט יאז 
 םיט אגריםענט אאטער דער ווען משורערם

ײ אױםגעהן. וועט ז
m זײן םון שאוס צום m ער אעזט 

 די באאויםטראגען צו רעזאאוציע א ם*ר
 םאא אין דאס ױניאן, דער םון באאממע

 מים סעטעאמענם נשטעאןמדערmצוםרי א
 דערגרײכט סענען גיט װעט ױניאז דער

ײ זאאען זוערען,  א ערקאערען קענען ז
 בעם טשערםאן רm שטרײס. דזשענעראא

 וע־ דער םאר זײנען װעאכע אאע דאם
 דער און אויפשטע^עז, זיך זאאען זאאוציע
 שטעאט עואם טויזענד־?עפיגער גאנצער

ױ אױוי זץ•  רעזאאוצי* די מענש. אײז ז
 אונטער אח אײנשטימיג אנגענומען וחנרם

m :m y m .אפאואדיסמעגטעז

רעדע חבעםסי׳ס ברודער ־
mאיו מיטיננ םון הויפט־רעדנער ר 
ען  דובינ־ דײװיד פרעזידענט עסטינג מוו

 םון געסומען ספעציעא איז זועאכער ״ססי
u .האם רעדע טרעםטיגער א איז יארס 

 ארבײטער סאיװאאנדעד די גמרוםען ער
גרײט זײן צו כדי ארגאניזירען, צו ןיך

 און ארבײטס־ בעסערע םאר קעםםען
לעבענם־באדיננוננעז.

דובינ־ בר. האבען םארזאמעאטע די
 אפ־ פון דונער א סיט אױםגענומען סמי׳ן

̂ום עואם דער ווען *אדיםםענטען.  זיך ה
 נע־ דובינסטי האט גיסעא א כארוחיגט
ײ שאר אויצחנרט  קאאוס דמר פון אאגע די ז

 צאגע איהר יארס, נױ אין ױניאן םאכער
ם אמאא,  גאך ױניאן דער םון צושטאגד ת

 און םטרײס װאכיגען 26 טרױערעען רעם
ייצט. לאמנ די

 חד ז־אר טין ווינחאלט דער בלױז גים
n ױ חאט  קלמר זײ בײ אױםגענוםזח •ז

 שעוד די טאתע נאר סלאומםאכער, לזנגחנר
tm דין טארם. נע  r u n כדט םול געװען 

חוםאר. םיט און חװינער־מוגסט
מן ט אין צי  דאר־ אר האם םאז ווי
 •Vi א געענםמערט חאט זנם יחים צעחלם

־ איתם האט tso utn צעסער, מנאר »
 סלאומםימנד יארמר גמ די װאס

 ער סםרײ^ זײזנר דזרך נעוי\דנען וןןנען
m געטליד p v M u m ו א ך ו  ט

n רי אין <עזױנסען

קאמוניםטישען דעם נאך :געװארען
 געארבייט קאאוקםאכער די האכען םטרײק

 איצט און דאלאר, 40 םאר שטונדען 80
 רא״ 80 םאר שטונדען 40 זײ ארבײטען

אאר...
 קא־ די םון ראאע דער וועסען רעדענדיג

 סטרײס, יאדקער נױ דעם אין םרניסטען
 קא־ די אויןי םאררוםען אויך זיך ער האט

 האבען װעאכע קאיװאאנה םון םוניסטאאך
 ■אססוױל שםוציגעז א אדויסגעאאזען שוין
 םארשטעהעג״ דעם רופען זײ װעאכען אין
 קא־ ״די סטרײק״. ״םעי? א סטרײק דען

 ערקאערט, דובעסקי האט — םוניסטען,
 מאטעריע־ ׳גוטע פאר זיר דערשרעהען —
 זײער ארבײטער. פאר באדינגונגען אע

 ארביײ דער װי אאנג אזוי אז איז, באגריף
 קײן ניט ער איז צרות אויוי ניט איז טער

 שאציאאער דער םאר מאטעריאא גוטער
 םארשטעהענ״ דעם רופען זײ רעוואאוציע.

 זײ װײא סטרײק״ פעיק ״א סטרײס דען
 26 קײן זײן ניט װעט דאס אז וױיםען

 פאר־ ניט װעט מען ארץ סטרײס וואכינער
 מיאיאן האאב א און דרײ קײן טאכאעװען

 רעmג8 און קאמוניסטישע •סאר דאאאר
צװעקען״
 צװיײ פון שטארקער ביאד אײן מיט

 צושטע־ די דובינסהי בר. שיאדערט טען
 האבען קאםיניסטען די װאס ראאע רעגדע

 באוועגוע, ארבײטער דער אין געשפיאט
 טעג די אז םײעיאיה ערסאערט ער און
 שוין זײנען שארלאטאנמס דאזיגע די םון

 דערהענט שויז האבען אאע םאראיבער.
 רעכט־ יעדער און קאאיר ריכטיגען זײער

פארדאמט. זײ האט מענש דעגקענדער
 טוי- צעהנדאיגער רי םון נאמען אין
 קאאוקםא־ זיגרײכע ארגאניזירטע זענחגר

 פרעזידענט עקטינג דער םארשפרעכט כער,
 דובינסקי, בר. איגטערנעשאנאא, דער םון

 םיגאנציע־ און מאראאישען םואסםען דעם
 קאאוה־ קאיװאענדער די םאר םופארט אעז

 גע־ געהאאפען אונז האט ״איהר מאכער.
 װען און יארק, נױ אין סטרײס דעם װינ־ען
 קאיװ־ אין םטרײס איז ארוים װעט איהר
 ארביײ יארהער נױ די אײך װעאען אאנד
פראצעגט״. הונדערט העאםען טער

 8 נאך געװען שוין איז זײגער דער
 זײן געענדיגט האט דובינשסי בר. װען

 װאס דערויף אכטענדיג ניט און רעדע,
 דעם צו געסומען זײנען ארבײטער אאע

 פיאע און ארבײט דער נאך גאײך מיטיגג
 גע- געהאט ניט םאםער קײן נאך האבען
 אזוי רעדע דובינסקי׳ם זײ האט נעםען,

 אי־ די פון קיינער דאם םאראינטערעםירט
 גיט זיך האט םארזאמעצטע טויזענד בער

פאאץ. זײן םון געריהרט
 נאך צוגעשריבען האט מיטינג דיזער

 דער םון געשיכטע דער צו כאאט שעהנע א
 *ועא- סאיײאאנד, איו ױניאן קאאוסםאכער

 אינטערעסאנט. גאנץ אויך אזוי איז כע
 מוט צוגעגעבען האט מאס״םיטיגג דיזער

 ױניאן רm םון םיהרער די ׳גלויבען אזן
 אן אױוי םאנוםעסטשורערס די האט און

ײ דאס אנגעזאגט, וועג איגדירעסטען  זא״ ז
 פאר־ און אנרימענט נײעם דעם סײנען לען

 Dm םון סטרײס דזשענעראא א םײדען
 סאױר אין טרײד דרעס און קאאוק גאנצ־ען
אאנד.

פראנט טאכער דרעס אױפ׳ן
ס וײעף לואיס כרוחןר ת»גי״ — •רעסערס. vyn #רנאניזירען *ו נאעטיג * 

ען קעםפיץ זמזניאנם מז « פויען אין נמכער דרעס נעגערמען *וו ;ju

o סים *וז«»טענה*ננ אין n מא־* 
 ררעם־טריוך אין «״|o«p נחאןוי^נם

 ?וכמנדינען *וס פ<ורברײטונגען די איז
 ■חןסערס די eyn םטרײס, נענעראל

טר־ m <וננעםי«נניען 86 ױניאן
ררעם די *װי׳ןןען נאגיזא*י«ונס

 *ו etfn ױניטו ■רעםערס די ■רעסערס.
 לוזדם ברוחנר כא׳פטיםט pjmv דיזען
 םון טשערסאן נידאיצטיגען דעם ריעוי,

*)35 *$p ט»ו ביזנעם «צם  טײרד»«»
 פון װעם װעלכער םאכער, דרעס די

 דעם ױידםענען ס*ע«יע< זיך tv איצט
 ררעם די *װישען דרײזו *רנאניזאצי^ונס

■רעסןרם.
 אזיעער, 10:30 שבת, דיזען אויןי

 םון םיטיננ * ױני«ון ■רעםערם די רוםט
 עם װאו ■רעסערס דרעם איןטיװע »צע
 אם »װי מי ווערען ארומגערעדט װעט

 טרנ«• דעם םיהרען rt ערפ^צנרײכםטען
 ■רעםערס דרעס אצע דריױו. ניזאציאנם

 דער is םאראינטערעםירט זיינען װאם
ז«צ«ז װער«ז, אמאניןירט ז>צ טרײר

י ײע״נז <וענתז זיר י B*׳stnv»J’» י j 
 ברודןך *ו ײגיײו, יחגסערס דער אין

ריעוי. צואים
ק «ום געחען םיר ווען מ  זועיט י

in דער אינעחטצטען נראר tn v םיםימ 
 רחןם• אין טרבייטער שװארווע די םון

 וױיס־»רע• רײדען םיטינג נײם טרייד.
 רינדאצןו פייי■ א. ;האכנמז זירענט

 w סאייימ די םון פרנפנייזער דער
עייעצז די »יז ■ארטערם,  פתפניי• םי

פינ?כי. א. םצאריא זערין
 אן בצויז איז םיטינג דאזינער דער
 חאצ• «ו ?יר נרײט ױניאז די אגסאנכ.

 *ארשוריי• אח םיטינגעז רײחע s טען
ארבייטער. די יװישען ציםצעטס טען

 ארנאני• די *ו איעצירט ױניאן די
 אויפ• די *יוזען «וז דרעםםאפער זירטע

 נענעײארנייםעד, די פון כיערסזאמהײם
ײ וחןצכע סים ה באנעגענען ז  דער *ו יי

 זיד זײ נדי ױניאן, דער םח ארבײט
 אר• דעם םאכעז ױגיאן דער העצפען צען

ערפאצג. «ן פאר האס<ייז נאגיזאציאגט

 םיס אינסמלירס נעאםטע ױניאו מאכער ריפער
בלומעו און רעדעס נאגייסטערסע

 קא־ סטײוועסענט נרויסע דעם אין
 עװעניר םעסאנד דער אויזי האא, סינא

ױ איז  דאתערשטאג םאריגען איז יארלן, נ
 םי־ אינסטאאײשאז דער םארגעקומען

 םון בעאמטע ניײערװעהאטע די םון טינג
 .17 אאקאא ױניא?, מאכער ריםער דער
 רײ מים נעפאסם געווען איז האא חגד
 םיאע מיט באצירט און מאכער פער

 צוגעשיחט זײנען וואס באומען, בוהעטען
 אא־ מאכער קאאוק פיאע םון ןmגעװא
 די איז ריפערמאכער די פון און קאאען

שעפער.
סעקרע־ דער באראוי, אב. ברותר

 אינטערנע־ רm םון זשורערmט טער
 ניײגע־ די אינסטאאירם האט שאנעא,
 פאסיגער א אין און בעאמטע װײאטע

 װעי־ גערעדט ער האט רעדע שעהנער און
 די םון אויםגאבען און פאיכטען די געז

 צו און מעמבערשיפ דער צו בעאםטע
ױניאן. דער

 בארד, דזשאינט דער םון נאמען אין
 דער באגריסט מאכער ריםער די האט

 נאג־ איזידאר מענעדזשער, דזשענעראא
 באגײםםער־ א• אין האם װעאכער אער,
 פיאנער די אויםנערעכענט רעדע טער

 דער םאר םאכער ריפער די םון ארבײט
ױניאן. מאכער קאאוש

 אוים״ איז כאגײםטערונג גרויס מיט
 נינ־ װײם־םרעזי^ט געװארען גענומען

 םיטיע צום נעקוכמז אמ װעאכער פ^
 אא־ פון מזעקוטיװע גאנצער דער םיט
 געהאאטען ו^וט װעאמר און 48 קאא

m הארציגע און שעהנע א m.
 אויך . ה*מנן רעדעס באגריםונגם

D־עסס חגר געהאאטען jm 'tm B דער פון 
 צבױן, גענ. ראזענבערנ, אינטעתעשאנאצ,

 ״גערעכםיר im פון רעדאסטאר דער
 פון םענעדזשער אםאציגער דער קײט,״
דזשיי־ םארים ״מעץ נעג ,17 אאקאא

פרעםערס דרעס אה סקויוט קלאוק,
אױפםערהזאם—35ל^צ יעיאן,

 ארבײטען װאס פרעםערס, »לע srn פאדערען מיר
 מאשײ סײנע אױח ארבײטען צו ניט מאשינען פרעם אױו*
ארבײט. רואד םולע קיין ניטא איז עם װען נען

 א אויח ארבײטען צו ערלױבט ניט איז פרעםער קיץ
 קארד װאירקיננ מאשץ ספעציעלע א אהן מאשין םרעסיננ

ג5 לאקאל פון

 ארבײטען צו נים פרעסערס אלע פ1אױ פאדערעז נױר
בארדע בינעל לעחרע פאראן ס׳איז װען אװערטיים

ומאמנ יזמינוג די אנטמנען ווערען נעגוטעז זימר וועצ׳זן םיטצען שטחנננע
רוצ^ דימ איבערטרעטעז ומצונן

יוניאן, פרעסעחם דרעס באארד^^לאמ^ עסזעסוטיװ
D9MQ.יז it׳,J T I. w m in  ,1

 םאקס ,10 לאפאצ םיז נאםעז אין סאכם,
 און ,36 צאקאצ םון נאםעז אין האהן,

 נעצסאן מםבערם 17 צאקאצ די םון
 ה*ט צעצטער אצם צעװענםהאצ. און

 און טיחרער צאננ־יאהרינער דער נערעדט
 ,17 יפ?אצ H® םענעדזשער אצנדנייער

 די םון איו װעצכער העצער, ברודער
 םיט נעײארען אויםנענוםען םארזאםעצטע

 חזצער אוצאדיםםענםען. שטורטישע
 כ׳ד שטונדע ש«עטער דער *וציב האט

 חנרע האר*ינע אבער ?ורצע א האצטען
 די געשיצדערט האם ער װעצכער איז

 צא• טון צײחןנם־װענ דעם און נעשיכטע
 ווע• יאחר עטצימ צעצטע די אין סאצ

 זעצבםט׳שםענדינ־ םאר קאםוי זײן רענד
 נעצענענ־ יעדער ניי האט ער און ק״ם
 חאנט םריחמס די אויםנעשםרעהם היים

 נ׳ד א צו 2 צאסאצ םון ברידער די «ו
 טע• ױניאן םרידציכער און םיינזאםער

 אצע םון װאהצזיין דעם םאר טינסייט
צייט. ױניאז

שניי־ ע?ם־מענעדושער װי נאכרעם
 טון םעצענראםעז םארנעצעזען האם דער

 וויים• דובינםקי, ע?םינ^חוזיחזנם
 צא?אצען די פון ברעסצאו, «רעזידענט

3  םשער־ דער האם ,64 און 3 ,9 ,22 2
 שעוד דעם נעשצאםען ארשאװיטץ םאן
טיטינכ היסטארישען נעם

 געווארעז צונעשיסט זיינען בצומען
 צאהאצ און שעפער םאצנענרע םון

:ױניאנם
 וואסער• א. ראםער, און נרינםעצד

 בערנ־ ,r־arn בראדעח^ נרינבערנ םאן,
 נראןי 3סצאי ריעצ סטײנבערג, און םטיין

 ,pik5p אצפײן העדנער, םטייצ נראוי, און
 חענדצער jb jo םיצער, און דארםטאן

3 ,10 33 צא?אצעז די םיז און 6 48 
 דער םון באארד דזשאינט דער םון און

pצאיp ױגיאץ. סאכ«י_______
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 )•1 וײ■ •ון (׳זלום
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m דער פאר   mibb Trnnesiii
taam re חדטיודזננ

 1« טשערמאן אונוארםייאישער תר
 איננער־ סר. אינרוסטריע, קצאו? ןער

 *וריפנע־ וואך צעצםע איז װעצכער סאצ,
 איירפפא, אין װיהײשאן 1זײ םון טוסען
 ױניאן דער אז ער?צערט װאך דיןע חאט

 אסאםי־ טארשידענע די םיט אגריםענט
 אינ• סוט און pn^p דער אין *יימאנס
.ljrum א«נעהים שטרענג םוז חסטריע
 ימונםערענץ א אױף נעשען איו דאם

 םאנופעיד די םון םענעדזשערס אצע טון
 דער פון און אםאםיאיישאנם םשורערס

 געוואחןן איעבארוםען איז װאס ױניאן,
 יר־ די ױניאן. דער פון םארצאננ אויפ׳ן
 תרכנוד צעצכמנם האט װעצכע ניאן,

שע«ער פיצע אין קאנםראצ א םיוזרט

 אונ»אר־ דעם םאר נאתצאנם זיך טvח
 אםאסיאיי־ די אז טשערםאן, טייאישען

 זײערע שארוי נענונ ניט צוױמען שאנם
 אנרי־ דעם רעם»ע?טירען צו טיטנצידער

 ביי־ צװישעז ע?זיסםירם עס וואם םענט,
n .אוטיארטײאישער דער צדדים 

 נעצעגענהײט דיזער בײ וואט טשערסאז
 אםא־ די םון םענעדזשערם וײ נעוואתנט

 זייערע קאנטראצירען. צו סיאיישאנם
 דעם איהיטען זאצען זיי is םיטנצידער,
אנריםענם.

 שוין האט ?אנפערענץ ראוינע די או
 בא• װירקוננ, נעהערינע א ארויסנעװיזעז

 םאר־ ויינען װאם ידיעות, די וױיוען
טיטװאר צעצטען נעװאחזן עטענטציכט

m לע8 אין תאנטר־אל % פאגכם 
ism אינחמטױעל־קאונסיל

 ױניאז די תאם אנריםענט, דעם צויט
 ?אונםיצ, אינדאםטריעצ רעם םיט האט
 געגע־ צעצטען דעם וײט ױגיאן די האט
 םע־ איז םאצ אײן רעכט א םטרייק ראצ
 װאם שעאער די קאנטראצירען צו זאן

 ?אוגםיצ. אינדאםמריעצ צום נאצאננעז
 דזשאינט חס־ פון םענעדושםענם ואס

 טאר־ אצע נעםאכט שוין האס נאארד
 *sד די אין ?אנטראצ דעם נאױיטוננעז

 תדצוםיחרען, נרינדציך שע»ער זינע
 דזשענע־ טון ער?צעדוננ חןר צויט און
 ותט נאנצער איוידאר סענעדושער ראצ
 די אין אגסאגנץן קאנםראצ דער ויך

טעג. נאהענטסטע
דזשאיגם די חאט צוועק דיןען צו

 ארבײטש צו ערלױבט װניאן
יום־כיפור. ערב

 ױם־כיטר אין םאנטאנ װי »וןי
 וחד שע«ער די אין ארבײטמד די און
 חאט 4ארבײי טאנ s םארצירען צזן
 די is נאשצ^ען באאדד דזשאינם די
 טעגעז שעמר ױניאן די אין רנײטער8

 רעם וונטאנ, ארבייטען אייסנאםםװײן
tvolS ,ערב טון טאג אין אסטאבער 

מם־כי«ור.
םקוירם קלאוק באארד תשאינט

 יוניאן םוןכער ריפער און דרעס
 נאנלער, אמיחןר

םענעדזשער. חשענעראצ

 די בו בריוי א ארויםגעשיקם כאארד
 אעדאםטריעצ די םון שאט־טשערצײט

 ״8שא די װעצכען אין שע«ער קאונםיצ
 דאם אויםנעםאדערם װערקן טשערצײם

 או־ אצע םאכען אױםמערקואם ואצען זיי
ײ דאם שאי איז בײםער  םיט צען8ו ז

 כדי ביכעצ, ױניאן דאם םיםנעהטען ויך
 ואצען ױניאז דער םון םארטרעטער די

 שע«ער די אין האנטראצ בײם סעגען
 האנען ארכײטער אצע צי םעםטשםעצצן

 נוט־ ויינען זיי צי און ביכצאך ױניאן
 װאם ארבייטער, אצע נענען שםעהענד.

ײ <ואם ארער בוד ױניאן הײן האנען  וי
 נענו• װעם גונדשטעהענד, ניט נען
מיםצען. שטרעננע ומרען םען

 װער״, ,װיםענם טרייד־צייטוננ דער אין
 מאנושעקטשורערס אמעועחענע םיר אי

 וייערע םון נעװארען באשטראטט !יינען
 ײאס טירטעם, םיר די אסאסיאיישאנם.

 טאר• םאר נעװאחון נאשםראםט וייגען
העריס וײנעז: אנריםענם דעם צעצען

 דאצאר, 1,600 סיט םאן און בראדערם
 1,000 םיט ■.OVP ?צאו? םציישעד די

םיט שאםונאי pvtfp דואוױצ די דאצ.;
 600 םיט טעםיננער צ. און ראצ. 250
 םאר נעהען געצדער שטראןי אצע ראצ.

?אםישאן. קצאוס דער פון הוצאות די

 שלעזיננער ®דעזידמנס
אחיים ווענ אויפץ

 דער שצעויננער, בענדושאםין כרורער
 אינטערנעשאנאצ, דער פון פרעוידעגט

 װאכען עטציכע פארבראנט האט װוןצכער
 םיטװאר, צעצטען האט אייראפע, אין

 איי־ פארצאוט אקטאכער, צװײטען דעם
 נױ־יארפ אין ערװארט זוערט ער און ראפע

 ״צא שיןי דער םיט דינםטאנ, פוםעגדען
 וועט שצעזיגנער ברודער םראנש״.
”t אפםאהרען כאצד םםתמא p 2סארא‘ 

 אםע* דער פון פאנווענשאן דער צו טא
 זיד און צייבאר, אװ םעדערײשאן ריגען

 ויצונ־ די איז באט״צינען גצייך דאן
 עסועפוטיװ דזשענעראצ דער פון נען

 פאר־ פירצציך רארםען וואם באארר׳
פוםען.

m לײכאר פעדערייש^אװ אסעריקעז דער פװ קאנווענשאן
דעך פון דעלעגאטען דעםטי און קאטאװםקי נאגלער, חבינסקי, שלעוינגער,

אינטערנעשאנאל.

 ראיאצ 1אי װעם מאנטאנ סוםעגדיגען
 װערען ערעםענט טאראנטא, אין האטעצ,

 אםעי־י־ דער שון קאנװענשאן ־טע40 די
 תאנ־ די צײבאר. אװ פעדעריישאן קען

 ײא־ צװײ םוצע דויערען װעם װעגשאן
 באריכ־ םארשידענע אויםהערעגדיג כען
 םעטינקײט י»הר צעצםען דעם םון טען
 וױכ־ םפ*שיד«:ז םארהאנדצען וועט און

פראנען. ױניאן םרײד םיבע
 דער צו נעחט אינטערנעשאנאצ די

 םארנחד s םיט קאנװענשאז דאוינער
 האט זי װאם םיטנצידער, צאהצ םערטער

 גענעראצ־םםרײס צעצםען אין נעװאונען
דער צו חוצזןנ»טען די 4גיריאר< אין

 שצעוינ• פרעוידענט ויינען, סאנװענשאן
 דושע־ רוביגםשי, עשטיננ־פרעוידענט נער,

 יאח^ נױ םזן נאנצער םענעדושער נעראצ
 פון דעםטי און קצױוצאגד םון פאטאװםשי

יארק. ניי לאקאצ
 זײנען דעםטי און סאטאװסקי נאנצער,

טאיאנםא. שײן אפנעםאהרען שוין

פראנם מאכער דרעם אויפז

 אץ װאנדער סעקרעטער
דזשענעראל פון אםיס

^ y w Y \ y j y u

 פאווושן גאנגפד איוײשר נתתר
on י«י *ו טאראנטא שיין וונמאג 

T פבתריימן דער «ון יזאגווענשאז ro t 
 ו no Btonn אצס צ״באר *װ ריישאן

m ותם $ר און אינטערנעשאנאצ I 
 149ציי noyn צזויי פארברעגנעז יארפ

 באשםימט האט באארד חשאינט יי
on נדײיד, טרעושוחנר, מפחממר 
tr אי) ײ ts ײינחו, ימיי im

 איפט אבוועוענחײם גפנצער׳ם
נ*»רד דזשאיגם אין טרעט׳נן

—p— ־ ־־ ־

̂ן״ןן*j־i • ־י ני

 די און דרייװ אתאניואציאנם רער
 דרעם דעם אין ש^רבארייטוגגען סטרײס
 נרעם־ דער םים נעםיחרט ווערען טרײד

 ערפאצנ. נרוים םיט און ענעמיע טער
 םארנעסר איז אװענד דינסטאנ צעצטען

 דרעם־ אצע םון םיטיננ דושאינט s םען
 סעסשאנם. דרעם און צאקאצען םאכער

 װײם־פרעזירענטען די »י דעם נאך
 דושענעראצ און ברעםצאװ וזאכספן,

 ערשצעהרט חאבען נאגצער סענעךץשער
nאיז ארבײט, דער םו? נ»ננ גאנצען ם 

 600 פון קאםיטע ו נעװארען ערװעזוצט
 ארנאניואציאנט װײטערדינע די םאן צו

 גע־ דעם םארצובאדײטעז און פרבייט
4םטרי״ ;עראצ

 שינײמ דײל׳ צום נעהען םיר װען
 פדעסערם, דרעם די פון טיםיננען סאר

 דרעםםא־ האםטאם די םון םיטיננ s און
n אין כער. s װערם םעששאנם דרעם 

 פראפאגאנתד צעבעדינע » נעפיחדט
 אוז םיטיננען אפ ה»צם םען אויבימ^

א פארשפוײט טץן צינמראטור. מני
m צװײ 91 צאקאצ פח פאטפײן

חוױ איױמיפי ימ־פונ
 ױם־םוג רי וופנען איגפארםאציע

m m\ חייי ײניטי »יז םעזאן וומםנר 
ivbipki it גיו אין n y iy »פון פיפ 

םמריט• nOB װמםם 8 — יזנמד דאר

w\ טשילד^ די omn ארבײטער 
 ענמר־ זעאבער im סיט געפיהרט װעךט

 גוײנבערג הערי װײס־ירעזידענט גיע.
א ארויםגעשיקט זואך אעצטע האט

 די םיט םאגוםעהטשורערס די צו בריעוי
Dאmװענען דערםאנט זײ און רוננעז 

 אא־ אגריםענם. דעם םון אויםגאנג דעם
ענטםער. יעחנן פאר גרײס איז 91 קאא

ק»םערס.' »כטתג
mפון באשאוס ר nm דזשאינט 

 שע• די אין ארבײטער די אז באארד,
 ערב זונטאנ, ארבײטעז םענען פער

 די אויןי נים זיך באציהט ױם־כיפור,
 עדי ױניאן האםערס די פאטעדס.

^ שבת ארבײטען צו ניט אדבם  א
 אאקאא פיז עקזעקוטיזו דער זונטאג.

 באשאאסען אויסנאהםסװײז באויז האם
 ארבײטען צו האטערס די עדאויבען צו

 אק• טעזom 12( ױם־כיםור םאר שבת
 דעם םיט אבעד טאג גאנצעז % טאבער)
ײ אז באדימ,  בא־ באקומען וועאעז ז
 שבת• םאר פתיז Dm אויט צאהאט

im קאטערס די ארבייט. jn i געװא־ 
זונטאג. ארבײטען צו ניט רענט

 טשערמאז דדטײקאבס, מ.
סעקרעטער. פריליע, ד.

גוט חײסען פדסערם *ז העסססיפשערם מהער^
. אגדיםעבט

 וײ חאבעז סעפטעםבער םען26 דעם
 ומםםטי־ דער פון שאפ־טשערלײט

 ױני*ן פציטערט און •טאקערס טשערם,
 חנם טסנאהײטפן באנײםםערוגנ םיט

 תר און ױניאן חנר צװישען *נריםענם
 *an אםאםיאיישאז• ם»נושע?םשורערם

o »ן פארמקוס׳מ איז םיםינג n באצ־ 
 כאצ־ חנד פ»דילאפ. חאטעצ םון װם
 שעהנע םיט באצירט נעווען אוו וזאל

tn ארנײםער די יי*ס בצוסען, sn מד 
p שיפם e n t n s -צופרידןנהײם «רן 
o איבער n אױסנאנג »tva sn  r מד 
i אין טטוײיפ נעראצ n 4אינחשטרי׳ 

 ת»ט וזאציעח מ זויי«־פרזױידמט
o סאתעצזןת) n חאט און *נריטפנט

אס־ימענם סון

 נוכד *נריםענט on ?si וזאמנן יתצכע
i נאך מהייסען. n האט גוםחײםוננ 

i n בדדדער צאשאצ, שון םשעפםאן 
apse ,שאצנזןנ־ םארנעשםעצם גראצקין 

ijr rm  n : 1 איידזשענט ביונעס.
o ;41 צא?אצ םוז ךזײינשטיין n םעס־ 

in i r t yi e i sBn פון m אינטקר־ 
 עדווארד באראוי, אגג ברוושז־ נעשאנאצ

i טעקגרזדדי n  no •א x און צ., אװ 
n נױ חװ־ no פאצמם וױציאםם םר. r 

 אצס צײבאר. אװ ®עדןרײשאן סםײט
e יזאט צעצנמד in n האציע־ בדוחד־ 

 און צאיואצ no מגעדײמר m ין,1
 ותלמר סםדײ̂י צעצטמ no םיזוו־עי

n די נאגזיסטערט חאט iy tn u s ו* S 
 ערפאצס־ײ־ איז עגעומישער וזײםידער

̂̂פ ױגיא( כער םפטינפי


