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אינטערנעשאנאל דער אין זיך העדם װאם
סרד דזשעג פון םיםיננ

אקםאבער, .־מען28 דעם םאנטאג,
 שטאםםינדען הויז ױניטי דער איז וועס

 דזשענעראל דער בייז סעשאז לעצטע די
װ  אינטערגע־ דער פון באארד מזעקזטי

 געװא־ אויסנעװעהלט איז װאם שאנאל,
 לעצטער דער אויף באסטאן אין רען

 םארסו־ װעט םיטימ דזןר קאנװענשאן.
 קאגוחןנשאן די בעפאר טאנאס א םען
 צוגריײ דארםעז וועם און קליװלאנד אין
 *אע באטראכםעז און •לענעד «לע טמן

 מיט פארבונדען זײנען װאס פראגעם,
 גענע־ דעם סים און קאנומגשאן דעד

 דרעס־אינדוסםריע, דער איז ראל-סםרײק
 באטראכט פארזיכטיג מסתמא װעט זואם

 סאנװעג־ קליװלאנדער דער פון זתרען
 םאר־ געזאלט האם םיטינג זײזער שאן.

 םיט גלײבצײטיג טאראנםא אין פוטען
 ל• אװ ם. א. חנר פון קאנװענשאן דער
 אזן געװארעז אפנעלעגט איז םיטינג דער

 יונינ£י דער איז געװארען פארםראגעז
 םיז אורזאכען, םארשידענע צוליב הױז

^ איז, אורזאך הויפע די וועאכע  אין דן
 סענען באארזד די וועט הױז יוניטי ךער

 בא־ רוהיג און ארבײטען אוםגעשםערט
 װאם םראגעז, וױכטיגע אלע סראכסען

טאג־ארדנונג.. דעם אויןי שטצהן *חנלעז

מנװממוחןז
 דער פיז •ײדזש ערשסער דער אויןי

 לעזער די האבען *טנועבטיגקײט״
 דער צו רוף דעם באםערקם גזםתםא

 צעטערגעשאנאל די װאס קאמתנשאן,
 אי־ לאסאלס אלע צו ארױסגעלאזם האט

ן ר׳  פאר־ וועט סאנװענשאז די לאנד. מ
 סליװלאנד. אין דעעצםבער אגםאנג פ«מן
 אינ־ דער םון קאגסטיטוציע דער <ויט

 םון *ריטוירנם״ די םוזען מעתעשאנאל
J; ארײגחומען דעלענאטען עדװעהלטע ךי 
 ניט איגםערנעשאנאל דער פון אםיס אין .

 נאוועם־ פופצעחנטען דעם װי שפעםער
ד.  דאם ראטהזאם חנריבער איז עס מ

 אכד אין נעםען דאס זאאען לאקאלס ךי
 גאםינײ־ די צו צוטרעטען און באסראכט

 דעלעגאטען פאד עלעסשאנם און שאנס
קאגװענשאן. דער צו

שיהאנא
̂ובען װ«וך <ע*טע  ־,B׳ איז דא םיר ה

yjKp נאםט, ^ננעזעהענעם «ן געהאם 
 עקטיגנ דער דובינםקי, גדודער איז דאם

 אינטערנע^אגאצ. אונזער םון •חמידענם
אינגאנ־ אונז םיט האט דונינםקי בתדער

ן  טענ, *װײ װי םעהר גיט פארנראבט מ
 דא זײן זײז טון םינוט יעדע נםעט אבער

t*w אנ־ ױניאן םיט נעווען םארנוםען אר 
• ןמצעגעגהײשען.

בא־ ער האט טאנ ע־שטען דעם נאצד
 םע־ עיסאנאער דער םיז א£ים דעם זוכט

 דורכ־ זיך האם און <צייבאר אװ דזאײיעאן
 ■צענער ײענען נאאםטע די מיט געדעדם

 אתאניזיײאאז איצטמען אונזער םאר
 את םרײי• דרעט דעם «יין טאםאײן
נוט־באזוכ־ א באגריםט ער האט אוחגנט

 ש^אות די ,59 אאתאא פו) םיטיגג טעז
poj’a נרודער ױגיאן. •ינײאערס n’ 

»tff® דעם פון םיטגצירער די חורצעהאט 
יאר־ נױ רי בראוו װי טינײ*ערס

arpאיז ;עסעםםם האכען קצאוסםאכער ״ 
eon האט ער סםר״?. גענעדאיל אע*«מן 

ני־ דעם םיז צאגע די *ויך־נזמיצדןרט
*»i־pi*>p ipp נױ די םון אח טרײד 

 דעם נאד און פאר סצאוגטאכער ««ור?ער
 איז סיםנציחנחאאםט אתזער םסרייק.

תן  *ז חערען, *ו צוםרידען חעכסט נאו
ײ ח ׳•וועםםצר יאףיוצר נױ אונזערע נ  י

m'ר חנ רי  גײסם דער עחואכט pni* חאט ג
pfl ייז און םאציראריםעט אח אײנינ?ײט 

ט  צר מענערער א פאר פארצאגנ דעם סי
רן קונםט חנ! » ו מ tr הײנם מנ a p זיי 

מ מ מי אי ד * » אויפנעבוים נוזזות ן
מ איז סי מ t ם׳ r j r•

ױ נעהאצ־ אױך האס חניגםי
ר םים פיםיגג » װ מ םי מו מ״ ז

M  * m fi rm M ײ t נ m םי־
מזואד אויפגעםא םיעצ ז*חר
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טינג  עקזע־ דזשענעראל פון םי
 צו רוןן דער — באארד. קוטיװ

 פון בריף - קאנווענשאן. דער
ד נאך קאנאדע — שיתאגא.  ד

באזוך. כינםתי׳ס

 געװען זײגען געװארעז, אויםגענוםען
 אונזער טרײד. סאאוק היגען דעם בנוגע

 האבען םיר װאס אגריםענט, איצטיגער
 דעם אויסנעהן װעט באצעבאטים, די םים
 און יאהר דיזען פון דעצעםבער םען30

 קאגפערענצען ספעציעאע ?ײן אבװאהל
 געװארעז אפגעהאאטען ניט• נאך זײגען

 אבער דא האט אסאסיאײשאן, דער מיט
 םאגוםעקסשורער, היגער א אז פאסירט,

 דער פון םיטגאיד <ןײן ניט איז װאס
 ארום באשעםטיגט און אסאסיאײשאן

 דער װיסען געאאזט האט »״בײטער, 200
 אין עגדערוגגען םאראאנגט ער »ז ױניאן,

 װייא ארבײט, םון סיסטעם איצטיגען דעם
 W? ^אדינגוננען איצטיגע די אונטער

 געשעם־ די םיט אנגעהן ניט װײטער ער
 1א זוכעז װעם און שיקאגא אין טען

 פון קאסט דער װאו מארקעט, אנדער
 דארטען און קאענער איז פראדוהציע

 שנעא אזוי נאטיראיך, שאפ. א עםענען
 דערםון זיך האט אסאסיאײשאן די װי

 זעא- די געםאכט זײ האבען דערװאוסט,
 פון מיטינ: דעם םאר םאדעתגגען. בע

 פון קאםיטע א האט באארד 1דזשאיג*
 דובינ־ ברודער םיט ציזאםען ױניאן חגר
 מיט <ןאנםערענץ א אפגעהאאטען םקי
 טאנוםעקטיטורער. באטרעםעגדען דעם
 דוביגסקי ברודער װען אז ארום, אזוי
 דינסטאג מיטינג צום געסוםען איז

 דער אין געװען <ןאאר ער איז אווענט
 אזױ םיטיננ, דיזען בײ םראנע. גאנצער

 ׳59 אאקאא םון םיטינג דעם בײ װי גוט
 געהאא״ פרעזידעגט עקטינג אונזער האט
 ער װעאכער אין רעדע, שעהנע א טען

 יארס נױ װענען גערעדט אנםאנגס האט
 פראבאעםען, אונזערע װעגען נאכדעם און
 רע־ אײגיגע געטאכט האט ער װעאכע צו

 באטראכט װעאען װאס קאטענדאציעט,
 םי־ רעגעאען טען5נעק דעם בײ װערען

באארד. דזשאינט חגר פון טיגג
 האט דובינםהי בר. אײדער מימיי^ך,

 אפגעהאא־ ער האט שיסאגא, פאראאזען
 םון האםיטע א מיט קאנםערענץ א טען
 אםאםי־ מאנופעקטשורערם קאאוס דער

 דער בײ איז באשטימטעס קײן אײשאן.
 איז עס םארגעהומען. גים <ןאגםערעגץ

 קאנ־ םון אנפאנג אן װי געווען מעחר נים
 אגרי־ דעם באנײען וועגען םערענצעז

סענט.
 אעבעדיגעז א זעהר אן דא פיןען ם*ר

 איז עם טרײד. דרעם דעם אי! קאמיײז
 די װי זעוון, צו פארגעניגען א באםח

 שעפער. די אחם כמטיג זײנען קאמיטעם
 אם שעפער, ניט־־ױניאן פון *דבײטער
 קױ פרעסערם, און קאטערם םױסטעגם

 דער אז 1א זיד שאיסעז און ארײן םען
 אר־ דער אין אקטיװ וחנחוז אוז ױניאן

 האםען, צו איז עס סאםיטע. גאניזײשאן
ווע־י צוסונםט נאענטער גאר דער אין אז

 שעהגע גאגץ א האבען דא מיר אען
ױניאן. דרעסמאכער

ביאליס םאריס
י. װ. ג. א. א. װײס־פרעז

r a s M o s n s D
 עהטיננ םון באזוך רעם נאך גאײך

 קאנארא אין אין דובינםקי פרעזידענט
 םון אעזער די אינםארםירם םיר האבעז

 גרוײ דעם וחגגען ״גערעכטיגקײט״ דער
 באזוך דובינםהי׳ם װאס ערםאאג, סען
 דער םאד געבראכם האט קאנאדא אין

אינטערנעשאבאא.
 ווײם־פרעזירענט אונז שרײבט. איצט
 מיה און ארבײם דובינםקי׳ם אז קירשנער

 גרויסען א םיט געקרוינט איצט װערם
 דובינ־ זײט ערםאאג. ארגאגיזאציאנם

 הערשט טאראגטא, אין געװען איז סקי
 נײער א קרײזען ױניאן דארטיגע די אין

 װידער־ פ׳שוט׳ע א אעבען, צאפעאדיגער
 טא־ אין יאאקאא ױגיאן דער ערװאטנג.

 שםאר־ אאץ טאג א װאס ווערט ראנטא
 דער םיטנאידער. אין שטארהער און קער

 גרויסען מאכט קאמפײז ארגאניזאציאנם
 גע־ צום צוגרײטונגען די און פראגרעם,

 גרעס־ דעם ארויס רוםען סטרײק נעראא
ארבײטער. די צװישען םארטדויען טען

קאםי־ ארגאניזאציאנס םרײװיאיגע די
 און ענערגיע מיט ארבײט איהר טוט טע •

 אינטערנע^א־ דער םון היאף רער מיט
 אקטױוע טאראנטער די האםען נאא

 א אויםצובויען ברידער און שװעםטער
 סוף א איהר דורך און ױניאן שטארקע

 עקספאוא־ שענדאיכער דער צו מאכען צו
באאעבאטים. די מצד טאציע

ממס םסױיס מר׳ן אײנמסננען וויטערע

8י8נ8ה ®גטריאל,
 טא־ אין װאם #גײסט זעאבער דער

 מאנטריאא. אין אויך הערשט ראנטא,
 דארט איז באזוך דובינסלןי׳ם צו ביז
 ארגאגיזאציע. שום קײז געװען ניט

 װעהרענד טעטיגקײט דובינסקי׳ם ערשט
 מאנכד *ין אויםענטהאאט קורצען זײן

 טע־ ױניאן א צו םטימואירט האט ריאא
 אינטער־ דער םון אםיס דער טיגקײט,

 א באקוםען טענ דיזע האט נעשאנאא
 האט עם אז מאנטריאא, םון צושריםט

 םון אאקאא א ארגאניזירט דארט זיך
 שוין צהעאט װאס אינטערנעשאנאא, דער
 שוין האם אאקאא דער מיטגאידער. 400

 צײטװײאינע און העזמןװאסערם אײגענע
 און ברידער מאנטריאאער די באאמטע.

 האםנוננםפוא אזוי זיינען שװעסטער
 אנ־ שוין האבען זײ אז ערםאאג, אױני

 םאר׳ן ביזנעס־אײדזשענט א געשטעאט
 ביזנעס־ נייער חנר אאהאא. נייעם

 איםאן איםאן. ברודער איז אײדזשענט
 ארגאניזירען צו צמעסראטעז גאייך איז
 וועאכע סאכױטע, ארגאניזאציאנס אן

 אמשנעא־ װי אױםגאבע די האבען װעם
 און שעפער אאע ארגאניזירען צו םםען

 דער פיז עקזיסםענץ דעם םארזימחזז צו
מאנםריאא. אין ױניאז

פרעזידענם עהסיננ פאר נהעפ8נ נ»רד דזמונט דוכינסקי חז
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םון *וחננש דינםםאנ

*A ״׳•■־

 זיצוננען צעצטע די םון אײנער אויוי
 אײנ־ איז באארד, דזשאעם דער פון

 באגײםטע־ אםת׳ער םיט און שטיםיג
 ברר עהרעז צו נעװארען כא*צאסען חננ
ד דעד  פאח־ינסםפוצען דעם תביגספי, ח

 צעהן צאסאצ פאטער׳ם פון םענערזשער
מטינג און  אינשער• דער פון פרצדדענט ׳

 םארדינ־ נרויםע זײנע פאר נצ׳»«נאצ
 צו ארויםנעװיזען האט עד װאס םםען,

ד זײן םאר און אינטצרנ^פאנאצ דער  ײ
 פ.יהרער״ איבעתעבענער און ערםידציכער
 נענעראצ־םטריי« צעצטען איז םעטינתײט

קצאוקםאמר. מײ^רקער די פון
 «וים איו מא׳ױימער, בדודער חוץ ■ .

 ױניאן, נאנצער דער אין םאדהאז יעמאנד
 פארדינםסען, נרויםע אזעלמ יואס װאם

 יחיםנאװי־ npi דוגינםקי בדוחנר וױ
 ױין מנעראצ״םטרייה. צעצטען אין זען

 פיחחנו• זײן »ון ססדייא »ין םצםעסײם
wfn n ציים נאנצע די האם צי 

ת נ*»ייצם י י מ מן מ  צר יוני«ון די מ
 םת אויפבויאוננ דער פאו און

באחנכ־ זיכער איהם האם ימיאז
 דז׳שאינם די װאס נבוד, די«#ן

ד איחם פא,־־ חנר חי

 דינם• שםאטםינדען וועט באנהזם דער
 אקטאבער, ־נמז22 דעם אווענם, טאכ
 און בראדװײ צענטראצ, בראדװיי, אין

 זיך וועצעז ovp:»S2 איז םטריט. ־טע4
 דער פון םארטרעםער די באטײצינעז

 םאר־ און ױניאן פצארןטאכער נאנצער
 באווענונג *רבײנמר דער םון טדעטער

ר אםת׳ער *ז זית װעט באנפעט דער  י
 ׳פוין דינען טיקעטם די ױנדםוב. גי«ז

אויטפ«רפויפ«ג נאנצען אין במעט

ר ע ד ח ר ב ע ד נ « ץ װ ס א &י  &ון א
ל מ ע נ ע ש ר ח ע ש ח ע נ ע מ

 רזשעי דער גאינאער, איזידאר גדודצד
 דזמאיגט דצר פח נמנצדז׳צעד נזןדא'

ren דיס איז באארד,  ס$ר אץ ײיד 9
 חד די r« איתצד זיז «ד װאו ראנס̂י

צ דעד םון צעגאםען אןגו תו סו מ  n ו
 צ. אוז ם. א. חר פח סאנװעמי*) דער

 סמרעמאו- חנד וואסמר, ji בתדער
rw דז׳פאמם חנד פון םרעײיחס־ t3, 
 »ח נאנצצרץ נרודער פארטרעם

 prp סען און םענעח׳צער דז׳צענןראל פון
tra םים ומנחמ איהם צז יק• r• 1H

סא., האוט םאדעצ
 — — סט. טע37 װ. 320

גוירצ, האונטעם ציטעצ
-----------עײ. טע8—619
טע33 װ. 10 קא., און בערגםאן

הא., און סײמ^ן ה.
--------םם. טע39 װ. 205

פאחען, צואים
------------בראדװײ 1375

טן24 ». 36 ?רײמער, דז׳ש.
?^ום דזעואותנאיצ

--------םט. םע24 װ. 119
אצפער, ענד סאטץ

-----------עװ■ טע8—553
 םט. טע40 וו. 215 םעיםצאור,

 טע21 װ. 22 ?צאוס., א. און א.
ראהאװםהי, און דעניעצם
-------םט. טע39 װ. 263

קא., הצאוק קװין
--------םט. טע25 װ. 164 ■

 3טז37 װ. 306 סאוט, מיצערם
עאפירא, און צעװענבוירנ

--------סט. טע36 װ. 307
זאװאםשי, און העצער

— בוצעוואדד םאו. 1205
צעװיז, ה.

---------עװ. םע3—2148
האראװיץ, ענד פאצאק

--------םט. טע36 װ. 268
ריידער, און ציוױי

--------סט. םע38 װ. 307
ראוזמאן, ענד האכיערנ
--------סט. טע38 װ. 263

rt/p גאר. העצער
--------םם. טע35 ». 225

?א., םאנום. ראבינאײיץ
--------— בראדװיי 136«

קא., קאוט פע^יאן
--------םט. םע25 װ. 48

?א., כאניךביי?ער
---------- עװ. טע8—51ה

בראס., ציפישיץ
-----------עװ. טע7—469

קא״ ענד פאםעס צואים
--------םט. םע38 װ. 270
פאםץ, ענד קעםצער
--------םט. נדן38 װ. 262

אקסעצראד, ענד רייניס
--------םט. םע39 װ. 250

םינקעצ, ע:ר ,םװערנאםס?
------ םם. םע37 װ. 320

■,VP קצאות וג ענד ט.
-----------עװ. םע8—250
*.,p פצאוין דז׳שענרי
306 38 .nםם. טע--------

 J« מע38 ». 807 עררריך, ם.
ארנםםיין, נארמאז
--------םם. םע35 װ. 237

 0נ״35 װ. 261 בראס., יעצין
 MD טע25 װ. 15 ראוױטץ, מ.
 •DO גת38 װ. 330 האהעז, װם.
 jn(38 װ. 330 *״p ov$p ריא
 — ברארוױי איםם 5 צאםהי, א.

 םם. םע10 א. 36 בראס״ *סיני
םיצותר, און סאופסא[

 — — JDO דיוױז׳ממ 81
אנגריםג^ ענד רובין

-------------עװ. מע8—580
מ35 וז. 225 צױ, צ. דזע.  J3B נ

צעװי!, ענד בר*ם• רװארגין
---------סם. םע39 וו. 270
פמצדםאן, ענד ציםאוער
--------j»o סע39 װ. 380

ג*צד. ענד נאצרםטײן
מ39 װ. 260  — — 4סנ נ

בראם^ טוױננער
 — — סם. מע39 װ. 250

םעדאו. ענר מארנאצים
 — — J3B 9039 וו. 250

 .U9 903—260 םירםפײפײנמז,
 — בר*דװײ 1359 ציםערםא),

נבעת,סםײנםאן9ראז
<-־» — 4« 9026 װ. 138

— jbo9008 װ. 307 הי•׳ גאר
הצאוה, האצאגיאצ

 — *— J* 9088 װ. 807
j פצסיין ארינא p

--------J90 9088 ײ• 830
1פצ«י^ רן»י9י n וו. 5 o r 

v ענד פעסצער tn fn/ , 
job n וו. 28 o t * - • • 
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מו ®־עדדענם פ on ®יפולירפ ®ןזינ װן
ט מטפײז ענערניע אומדפידלימר ױז י
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 דרעסםאכער דער אין קאםפײן דער
 םארבעריי• סטרײה די און אינדוסםריע

 זײנען סעז*ן,װאס יןוטענדען צום סונגען
 ערםאאג, גרויסער א באציהוגג יעדער אין

 נאך אן װאך אעצטער ־in םון זיר האבען
 עס אױסגעברײטערט. און םארגרעסערט

 און פיטינגען אםטע אפנעהצאטען ווערען
 אעב• א געםיוזרט זוערט עס באראמוננען.

 פראפאנאנדע ענערגישע און האםטע
 יעדען פען. דעד פיט און װארט םים׳ן
 דער אין פיטנאידער גײע צו גופען םאנ

 גרויסע א ווערען זואך יעדע איז ױני^ן
 װײס־ אויט ױגיאגיזירט. שעפער צאהא

 איגפאדפאציעס האבפאנ׳ס פרעזידענט
 ארגאגיזא־ םון אנםאגג דעם זײט זײנען
 אינדױ דרעס דער אין ?אפפײן ציאנס
 געװארען ארגאגיזירט איצט ביז סטריע

שעפער. 150
 צוריק־ שלעזיננער׳ם פיעזידענמ זײט

 םארגחןסער־ דאזיגע די זיך פיהאט קוםען
גאר טעטיגקײם פארשטארהטע םע^און

אץ דעלענאציע אונזער
 פארהיגדערט שלעזינגער נרעזידענם

קאנװענשאן. דער צו םאהרען צו

 סאג״ דער אויף דעאעגאציע אונזער
 םעדעדײשאן אטעריקען דער םון ווענמאן

 םון באשםעהן נעזאאט האט לײבאד אװ
 נאגצער, דובינסקי, שצעזינגעד, ברוחנר

 נאגאער, דעסטי. ברודער און קאמאװסמי
אין דעסטי און קאםאװסקי ײגען׳  טא״ ז

 קאנ־ דער םון אגפאננ דעם זײט ראנטא
 געםינט דובינסקי ברודער און יתנשאז

 װאו מאגטאג, זינט טאראנטא אין ויר
 דער םון פרעזידענט דעם םארטרעט עו

 שאעזינגער ברודער איגטערנעשאגאא.
 גע״ בעסטעז בײם ניט איידער זיך פיה*ט

 פון ראט דעם אויץי האט עד און וונט
 טא־ חײן רײזע די אויםגענעבען דאקםאר

ראנטא
 פאר־ צו געהערט דעאעגאציע אוגזער•

 תרך חאט זי און יןאמיטעס, שידענע
 דאנת־ א ארײגגעטראגעז נאגאער נרודער

 װײס־ נרין, •רעזידענט םאר חנזאאוציע
 דעם םאר און וואהא סעםױ ^רעזיחןנט
 אין םעקמרײדי, ארגאנײזער חשענעראא

מ וחנחנז עם ותלכער מג חנ מ ס ױ  די א
 םע־ גאנצער דער פון םארדינסםזנן נדויסע

 אויבעג״ די םון ספעציעל אח דצריישאז
 אעצ־ דזנם װעחחנגד מראגעז מרםאנטע

סםרײ?. לגענצדש מצן

טי מי ױז י ען ה ס רן א א ר פ ע ט נ ד ו

 פראכטפוצצ די וזויז, ױגיםי אוגזער
 איגםערמ׳זאנווצ, דער פת זוסער־היים

 םײ |9רדינ9זױנם פ«רין אפען ׳*וין איז
מ.  9צ8 צו »|9tr t'tt חױו יוגיםי די י

 19ב«פוועםציכפײט די י*הר. פוז *ייטעז
 ד*ס און ווםער, אין וױ זעצבע די —
*ו סען9  מװעחכציו• וױ בעםער נ

 tut נעזוגד jm תאבצן וױצ ײער'עם
 יונימי די tranw ו*ל ניעפיינ^

jw וױנמאר אין tt

m און ענערניע זײן סיט נאזונדצרם. vp v 
 װאם אצע, פ«ר סטיסוצאציע א ער איז

 -D9P דרעסםאכער דעם אין כיזי זײנען
 אונער• זיין םיט זײ באזעצט ער און 1פײ

אויםדויער. אין םצײם ענערניע, מידציכצ
 ביז רוהען גיט צאננ אזוי וועצעו ״סיר

 פוצשטעג• # זיין וועט טרייד דער ײאנען
 קצןווק־ דער וױ אזוי אמאנידרטער, דע

 װע־ ער9םװעט־׳ןזע די װאנע[ ביז טרײד,
tn סארטריבען כיט צעז m דרעם־ די און

 הע־ ארבײט וײער םון וועצען ארכייטער
 —צעבען״ אנשטענדיגען t« מ«כעז נען

 » אין נעזאנם שצעזיננער ברורער האט
 דער םון פארטרעטער א טיט רער6געש

 אין צאנע דער װענען ״נערעבטינקײם״
דרעס־םרײד.

 נאנץ א איז אינדוסםריע דרעט ,די
 ארביי־ די און רייכע, נאנץ א און נרויסע

 בארעכ־ זייגען אינרוםטריע דער 1אי טער
).2 ז״פ •inn (אלוס

m אינדאסטריעל אין קאנטראל 
m פולען אין שעפער קאונםיל

 די װאם קאנםראצ, ױניאן דער
 צעצ־ אננעםצננען האט באארד דזשאינט

 קאונ־ אינדאסטריאצ אצע אין ייאר ט«
 בארעכ־ זײנען םיר וואם צו שעאער, םיצ

 םון אנרימענט צעצםען דעם צױט טינם,
 םר 1אי איז נענעראצ־םטרייס, דעם נאך
 םון אײדזשענטם ביזנעם די נצננ. צען

 אר־ דעאארטמענם קאונסיצ אינדאסטריאצ
 פיהרער־ דער אונםער פצײסיג, בײטען
 אינדאםטריאצ tic םענעדזשער פון ׳פאםט

 סעם נרודער דעפארטטענט קאונםיצ
 טאנ יעדען סאנםראצירען און פערצםוטער,

שעיער. םיצע
 נע־ בצזוכט שויז זײנען איצט ביז
 זײנען עס װאו שעפער, 100 װארען

ר די נעװארען ?אנםראצירט נריגרציך  י
 ראם און שעפער די אין באדיננוננען ניאן

 דער צו ױגיאן־צײט די םון םארהעצםעניש
•19ױני

 ארבײטען באארד דזשאינם דער אין
 אננעשטעצ־ און צײט ױניאן אקםױוע םיצע
 צים־ קצנטרןוצ די אפ ט׳שעסען װאם טע,
שעפער. ה^עטראצירטע די pc טען

 אצע 1אי האנטראצ דער ווי שכעצ אזוי
די און דורננעפיהרט ױין װעט שעפער

 אפנע־ זײז וועצען ציסםען סאנטרצצ
 מא־ נאנצען דעם מיר ײעצען טשעקס,
 ״נע־ דער אין םארעפענטציכען טעריאצ

רעכטינקייט״.

שכודם ארנײטען צו װערפ «ר8 מאװ דזעמינם
 סע־ דיזען םון צײט חדשים צװײ די
 ער־ געװען איז עס װעלכע אין זאן,

 לויט׳ן שבתים ארבײטען צו <ויבט
 יױ דער צװישען אגרימענט אעצטען

 אסאסיאיײ םארשײדענע די און ניאן
 גע־ שבת לעצטען זיך האבעז שאנס,

 םון טאר ארבײטער שום קײן ענדיגט.
 סיזאן הומענדען דעם ביז אן הײנט
 קײנע ארבײטען ניט אוםן בשום

 קוםען, װעט צײט די װען שבתים.
 זײן װעט שבת־ארבײט וועילכער אין

 באארד דזשאינט די װעט ערלויבט,
 דער דורך װיסען יצאזען דעם װענען

״נערעכטיגקײט״.
 טארען אן שבת םארגעגדיגען םון

 גיט שעפער די אין באלמעיצאמוס די
 יעגיגע די שבתים. קײן ארבײטען

 גע־ האנדלען װעצען װאס ארבײטער,
 ױניאן, דער פון םארארדענונג דער גען

 ױניאן אלס ווערען באטראכט ווע^ען
 בא־ שטרענג װעיצען און שונאים

װערען. שטראםט
קלאוק, ב^ארד דזשאיגט
 ריפער »ח דרעם סקוירט,

ױניאן מאכער
סעק.־טרעזש. װ&גדעך״ הערי

טשערםאן. סטאלער, מ.

̂םעו װעהלט t דער צו דעלעג o w
אינטערנעשא־ די האט װאך םאריגע

 סאג־ דער צו רוף דעם ארויסנעלאזט נאל
 ער־ די םארקומען דארח װעלכע װענשאן,

 1929 דעצעמבער מאנאט אין װאך שטע
 איבער׳ן לאקאלען די קלױולאגד. אין

 אויםגע״■ װערעז יארק נױ אין און לאנד
 דורכצוםיהרען אמשנעלםטען װי םאדערט

 װײל עלעקשאגם, און נאםינײשאנס די
 אינטערנעשאנאל דער םון פרעזידענט דער
 עלעקטעטע די םון נעםען די װיסען מוז

 בעםאר טענ צװעלױ ביז צעהן דעלעגאטען
 בא״ הענען זאל ער אום קאנװענשאן, דער

 נע״ די קאםיטע. קרעדענשעל די שטימען
 םוזען דעלעגאטען עלעקטעטע די םון מען

 דזשע־ דעם םון הענד די אין זײן דעריבער
 אינטערנעשא־ דער פון סעקרעטאר נעראל

 םוםצעהנטען דעם װי שםעטער ניט נאל
נאװעםבעו.

 אז דערויף, אויםמערקזאם מאכען מיר
 װאר״ ניט פאל דיזען מוזען לאהאלען די

 נאםיגײ• דער םון װאבעז דרײ טען
 איז ראס װי עלעקשאן׳ דער צו ביז שאן

 קאנסטיטוציע רער1 לויט םארגעשריבען
 איז דאס װײל אינטערנעשאנאל, דער םון
 װאס קאנװענשאן, אויםערגעװײגליכע אן

 פין פארשםרעכען דעם לויט םאר קוםם
 ארויס־ איז װאם טאגיםעסט, ױניאז דעם

 שלעזינ• םרעזידענט םון געװארען גענעבען
 דאס .1928 דעצעמבער טען12 דעם גער
 װאכען צװײ װארטען צו גענוג איז מאל
 עלעק־ דער צו ביז נאמינײשאן דער םון

 דעלע־ עלעקטעט און נאיםינירט שאן.
 די םון נעמען די אז שנעל, אזוי גאטען

 אין זײן קענען זאלען ברידער ערװעהלטע
 בעפאר אינטערנעשאנאל דער םון אםיס
נאװעםבער. פוםצעהנטען דעם

שטורעמט אובײטעושאפט שקאנא״ער
כוליגאניזם קאםוניםטישען געגעז צארן מיט

 ארבײט דער נ*ך םיםװאו שארינעז
 וועצם 28 םח פאטוניטנהגז די וואמן
 פצאױד אומי אאנראט « נעםאכם םטרים
 רער פון נענאננען דינען וועצמ םאכער,
t און ארבײט, r a p םיז םעםבערם שינזי 

י  אוז *ובוםשערט יתיאן שצאוקטאכעו ת
 «י' נעםוזט זײ חאט םאן אז *ושניטעז.

 יי םארהאצטען «גו דאפטאר א םיתרען
וואונדעז. די tmrwiB און בצום

ק^םאג* רער אונטער תאטוניסט׳ה, די
ס » שון רן  זיינעו פײגנאצד, |9מווי

םאםועצ וואם דערפאר, ברונז שסארפ
 האט םםרים םארפעט סאוס 324 שון נוין

 חשאינט דער םים *נריםענם » נןםייסט
דדעסםאמי און my* ראר פון נאארו

שצינניח--------------- ““ ^א

 שמוציגעז א אפנעדרוסט זײ ראבץן םאצח,
ד טצאוטטאכער דער געגעז פ»ם?װיצ  י

 ארייננעשיהט נעכטען האבען און ניאז
 םםריט םארסעם אױא םײרצער אײנינע

 די *ו יאםהוױצען די טײצען 1»גענונ און
 םון גענאננען זײנעז וועצכע םעםבערם,

ארבײט. דער
 די נעבעםען tram נמםבערם די ווען

 םיר• דעם םײצען ניט זאצען וײ םײדצעך
 װי זיינען סטרים, מארסעט אין סוצאר

 ארויםנעשארומען ערד רער אונטעו פון
 און בצעקתשעטם מיט םצאנערם נעננ א

 צינסם און רעכטס שצאמן נענוםען האבען
tvayn tut 6 צובוטשערם און *ושנ׳טעז 
J צאפאצ פון םאםבערם 8  tut 60 f i די 

מײא־ איחרס9«9»ײ זײנען *ושניםענק

 בצוט רי אפצוהאצטןן דאסטאר א «ו רען
tut דער װאונדען. זײערע גאנדאזשירען 

 אויפ• חאט סצאוקםאכער די אייוי ■אנראם
מארקעם. ?צאופ גאנצען דעם נערורערט

 ררעכ־ און ?צאוסטאכער הונדערטער
 צײט טיגוט איינינע אין האבעז מאמר

 חןד םון העדהווארערם די באצאנערט
 םיט נעברענט האבען און באארד דזשאינט

 םעםער־ פאםוני׳םטישע די נענען צארן
 סיש trap ײעצכע נאריצאס, tut חעצחט

 ארבײםער צוכצוטינען את בצעסרושע?ם
מ אוים א  האט ױניאן די ײאם דעראאר, ר

 די וחנצכען דרעס־שאפ, » ארגאניזירט
פארנור געקענט ניט האבען קאםוניםטמן

יעז•
)2 ״■t יף1י (אלוס
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?ו לאקאל יזניאן, מאכער ריפער ועו אין
העלער״ דזש. פון

אינסטאלירט זיינען נדר
 זיד 0fT װאכעז פאר לעצטע די אין

 דער צו אקט אעצטער דער אפגעשפילט
 צױ פוזען פיר און ״,17 ״לאקאל דראמע
 דער נעװען איז אקט דיזער אז גענען,

 יטטאגד־ אונזער פון אעםערעסאנטסטער,
 אינסטאלירט ענדאיך זײ;ען מיר ■ונקט.

 שטענדיגע געזעצליכע, אאס געװאדעז
 יאקאל און ,17 אאיןאל םון םארםרעטער

 נעװארען אינסטאאירט ענדאיך איז 17
 דער אין פיטנליד שטעגדיגער א אאס

 עס אי:טער;עשאנאל. דןנר פון םשפחה
 קײז קײ:עם ;יי דערםאר הײנט שױן איז

 ער־ האט 17 יאקאל אז ניט, צוױיםעא
 פאר־ װעט און אױפכאבען זײנע סיאט

 יאה־ לא;;ע פאר עיןזיסטעגץ אין באײבען
____ רעז♦

 ״פאליטײ פאנבע אז אפת, איז עס
 םיט װעאען פיר אז :אך, האפען <ןער״
 אז אוז װעדען ״נעשטרױכעלט״ צײט דער

 װערען אפאל וױדעד װעט אאקאא אוגתר
 פארװירקליכוננ דעד סאר ציא-בר^ט דער
 או:ז אבער אפביציעס. םארישײדענע םון

 טעות. א :עבאך פאכעז זײ אז זיך דאכט
 אעבען צו באשלאסען האט אאיןאל אונזער
 אונ־ אאקארען. אנדערע אלע סיט בשאום

 אנצואװענ־ באשלאסען האט אאקאא זער
 םארבע־ דער פאד ענערגיע גאנצע די דעז

 פון לא:ע עקאגאמישער דער םון קערונ:
 אגדעד יױיז פאר און מיטנאידער אונזערע

 זיײ אוכדטטענדעז אזעלכע אונטער זאך.
 :אד :יט אז האפנוננ, פיט םוא כײר נעז

 A v ב v א עחזיסטידען'נאד טיר וועאען
 וױרקונג אוגזער איינקדיצען און אעבען

 אא;ע דע־־י פון םאדבע׳סערוננ דער םאר
מיטנאידער. אונזערע םון

שעפער
 א אגגעפיהדט װאך דיזע האבען מיר

 פיר- ״נרױסער״ א געגען קאפף דעםטינעז
 וױיזט עס װי און טרײד, ריפער אין מע

געװאוגענער. א ״קאטף״ דער איז אוים
 “דזשײ און ״קײ הײסט םירמע די
 םירמע די ?ןפײ). און קײ אםשר (אדער

 באשעםטמט װעאכע באראנען, קאאוק םון
 אפערײטארס, 4 גאנצע פאבריק זײער אין

 אר־ אאע א.יף אאלןאוט א געמאכט האט
 גע־ עס זײ האבען גראדע איז בײטער,

 נאטיר־ םירטע, די השנה. רא׳פ ערב טאן
 געװאאד־טאט דיזע באנאננען האט #ליך

 איז עס װי אויט ארבײטער, די גענען
ניט נעװארעז, ערקאערט זײ םיז שפעטער

 אנטי־ױ:״ פאדביסעגע זײגען זײ טחטת
 קײנטאא זײ זײנען דאס וױיא יאגיסטען,

 זײן. :יט קײנמאא װעאען און ;עװען :יט
 מ־ י ס ״ גדעסטע די האבען זײ פארקעדט,

 אדבײ־ אידישער דער מיט v י ט א פ
 סברא, א זאנאר איז עס טעד־באװעגונג.

 אר־ פוז אפ אויך שטאמען אאײז זײ אז
 נע־ עס האבעז זײ ? װאס נאר נײטעד.

 •ױ זעהענדי: םארצװײפאונג אוי׳ס טאן
 האבען זײ װאס קאפיטאא נאנצער זײער

 נ<־ זיא איז כיזגעס, די איז ארײגנעאענט
 יױין ;ענוטעז :יט װאאטען זײ אויב פאר

 "־,;•;*וא אזא םאדהיטעז צו שריט באאדינע
ט און תאטאסטיאפע. דיגע : י  אז ׳;יט ד

 פאר א ײענעז ;עהאנדעאט זיך האט דא
 אי־ ״טפעטעי איז עס װי אױט פרוטזת.

 אלז מײ״ די האט געװארעץ, בערנענעבען
 קאז איז איינכעשטע^ט הכא סך דזיטײ״
 קאפײ אזא טיט !דאי״אױ 300 נאנצע

 איבער־ •טפיייען. :יט דך כיען העז םאא
 ;א;־ זײער פון העאםט א װען נאך הויפט

 אײנ־ ;עםוזט זײ האבען םארכיענען צען
 אאס אסס׳ן אםעדיקען דער אין צאהאען

ירקות. שער אנדערע און אײנטריטס־נעאד
 געהאנ־ דא זיך האט װאס װעגען און
 װעגעז װי כטעט ? איהר מיינט דעאט,

 די געװעז איז אזוי אט ערך אן גארניט.
געשיכטע.

 װאכען אר5 א טיט האט פירמי; די
 4 אלע צאהאעז צו אײנגעשטיםט צוריה

 אזוי האם און װאך, םרן און ארבײטער
 2 פאר ארבײט שװערע די םאדטנעזעצט

 געװארעז טיד זײגען זײ ביז צײט װאכען
 האפענדיג אזן סיסטעם נײער דער םון

 ״שקצים סעט דעם פון װערעז צו פטור
 נעהינ־ א דערקאעדט פאוצאוגג זײ האבעז

 גענאויבט ארום אזוי און ״סאעק״ צעאטען
 איז צואױפען זיך װעאען ארבײטעד די אז

— דאז
 די אט צױצטערט האט ױניאן די :אר

 ערקאערט איז סטרײק א חאוטות. אאע
 נע־ ;עװאונען איז טטרײק דער נעװארען.

 וױיטער הערשט ושאוה שאום און װארען
װידער. און

 אייך כייר דערצעהאען װאס אנטהענען
 ביאדעא א באויז אט זאכען? אאע די אט
 לע־ דעם פון אפשפיגאונג אז *עאפ, פיז
 א אלס װײטער, און ארבײטער. םון בעז

 אז וױסען זאלען זײ אנדערע די צו צעסאן
 װאו פלאץ אײנציגער זײער איז ױניאן די
 טיט װענדעז זיך טוזען און זיך קענען זײ

 יטאפ־לע־ זײעד םון אײנצעלהײט יעדער
בעו♦
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ITS EAST ■ROADWAY.

 ס. נארעז מיט׳ן שאפ א האבען טיר
 איבער־ אונז איז שאפ דיזער דיאטאנד.

 לויט ,91 לאקאל פון געװארען געיציקט
 עקז. דזשענעראא דער םון באשלוס דעם

 אנגעתו־ אונז צו איז ער אמת, באאיד.
 שטי־ פרעהאיכער זעהר א אין ;יט טען

 טראנספע־ איז •טאם דער װען װײל טו:ג,
 אין געװעז גאר ער איז ;עװארען רירט

 איהם מיט זיך האבען מיר אבעױ סטרײק.
 איז וױיסען אלע װי װײל ;עװאדםען, ניט

 זײ אויסקלײבער. קײן ניט 17 לאקאל
 — ם׳געהט װי א^ן :עמען אין גלױבען

 עט־ :אך זאגט. טען װי ״טיטאח״ נאב׳ן
 גע־ ׳שאפ דעד איז סטדייק װאכען ריבע

 פאר־ בלויז איז עס געװארען. פעט״-גאט
 פרײ־ פון םדאגע די אױסצונלײכען בריבעץ

 פרא־ דיזע אבער אױבײטער. די פאר זען
 דער צו געװארען עראעדיגט אױך איז ;ע

 םי• אטת, צדדיש. אלע פוץ צופ־ידענהײט
 אביםעל :עװען א:פא:ג פון איז דיאטאגד

 דעם — טיר און ׳או;ז אױף ב*ו;ז׳ראך
 אאע־ם אבער איהם, אױף — ;עזאנט אטת
 ;אויבעז מיר אױסנעפרעסט. זיך האט

 דזשעג־ א איז דיאטאנד טד. אז דױינט,
 דאס טסתטא :אױבט ער און טעאטאן,

 אדבײ־ די װעגען און אונז. װענען זעאבע
 א זײנעז זײ אפגעדעדט. דאך איז טער

 איז פױױען. און טענער עאעטענט ;וטער
 זיר פארגרעסערט אלזא, זעדזט, איהד וױ

 אלע־ :אך ארן טיטפחה, 17 לאיואל די איץ
 טיט אפנענארט :יט זיך טיר האבען מען
דיאטא:ד. ס. פרץ םעט דעם

 דעם באזוכס װאך אעצטע האבעז טיר
 טיר און סאן״ און ״װײנסטײז םון יצאפ

 עראינע־ זיסע סך א דורכנעטאנט האבעז
 עריטטענס, יאהרען. ױנ;ע די םון רונכען
 װעאכע באסעס די באגעגעגט טיר האבען

 נע־ :יט צײט אא:גע א יטוין האבען טיד
 נע־ איז דאס יאהרען. סך א יצוין זעהן,
 זײ וױיא טיטינגען, 17 ראקאא בײ װען

v: אטאא זײנען v .v\ אי:״ םיז םעטבעדס 
 טיר האבען :אטיראיך און יאקאא. זער

 17 יאק. פיז דענקעז אנגעהויבען גאײך
 גע־ איז טעטבער יעדער װען אטאל, םון

 און איבעינעבען געטרײ, עהראיך, װען
 *צאפ יעדער װען ױניאז, זײן צו םרײגדאיך

 אעבען, א טאכעך פאר פייאץ א געװען איז
 מים געישטראלט האבען אאײן טיר און

 צוקונפט דער אין גאויבעז און האםנוגג
 אז געגאויבט עינסט האבען טיר װעאכע

 האבען דאן און אונז. צו באלאנגט זי
 זעאבער דער פון יעאפ דעם דערזעהן מיר

 ה;אה וױרקאיך האבען טיד און םירטע,
 רױ עם וױ אוי, מאשינען! 36 געהאט.
 קא־ פרעסערס, !רוישט עס װי דערט,
 !*שאפ רעגעאעד א — פיני^ערס, טערס,
 אר־ םקידדעס גאנצע באנדאאך די הײנט
 א אגרוםעז טעז קען דאס אט בײט.
 פון בעסער נאך ס׳איז װאס און, יצאפ.

 נע־ ניט האבען באסעכ די — אאעמען^
 אויסנאהטע זעאטענע א איז דאס װיינם.

 קאאוק־ אין צײטען הײנטיגע געפינען צו
טרײד.

װידער פײפט מען
 נאך דצרםאנען אויך דא װעאען מיר

 אין ;עמאכט האבען םיר װאס באזוך, א
 די שוין איז דארטען שאפ. געװיסען א

 צוםרידענשטע־ אזוי נעווען ניט אאגע
 װיכ־ ניט יעצט איז דאס אבער אענד.

 פארלאנגעז ארויח זײנען מיר טיג.
 מיר און ארבײטער די פאר ״אװערטײם״

 פון יאםער־ליד אזא געסױאגען האבען
 אויסזע־ םיז רשיטה א מיט םירמע דער

 אלײן באלד זיך האבעץ מיר אז צונגעז
 נאר פאנאנרערגעװײנט. ניט שיעור
 אײגגעהאא־טען. זיך האבעז מיר — װאס

 אונ־ פון שעהן געװען ניט ושוט ס׳איז
 סענ־ אונזער ארויסצואוױיזען זײט זער

 אוםשטענ־ אזעלכע אין טיטענטאליטעט
 צו אונז סון ערװארטעז אלע װען דעז,
 אומ־ און שטארקע די זאגט, מען װי זײן,

 אר־ אידישעד דער םון פיהרער בויגזאטע
 אטאא וױדער און. באװעגונג. נײטער
 אלע־ נאך :געטראכט זיך מיר האבען

 אינדוס־ אונזער אין באס װעלכער מעז,
 הא־ אלעמען נאך ? גיט שלוקעדצט סריע

 חרע. עין אן םאר םורא דאך זײ בעז
 אזוי אויסעז. םיד זײנעז דאס ניט נאר

 םיטען אין רעדענדיג און שטעהענדינ
 א דערהערט ■אוצאונג םיר האבעז מאפ,

 נאכ־ און !םיױי א — גאכהער פײםעאע,
 םײןי׳ היאכיגעז און גרויסען אזא הער
 אין באקאנט אזוי געסאונגען* האט װאס

 זיך האבען םיר װען אויערען. אונזערע
 דעם דערזעהן מיר האבען ארוסגעקוקט

 םיײ א מים שאי־טשעדםאן אסיסטענט
 םון אגזאג דעם פײםענדיג םױא איז םעא
 מיטאג־ פין ענחן אדער 1 אגפאגג דעם

 גס־אכט: זיד האבעז םיר און שטונדע.
 •ונקט װידער! שויז פײמט מען ״אה
Tt םאר חאבען to און ים«<• וױ

דרעםמאכער
).1 ז״ט «ון (׳«י*וס

 האס אעבען׳/ טענשליך א מאכען צו טיגט
געזאנט. װײטער שלעזינגער

צײטונ״ די אין ;עלײענט האב ״איך
 אז —־ געזאכט, שאעזיגגעד האט — גען,

 דרעס־םאנד אינסײד װײטזעזזענדע די
 אפאסיאײ׳טאן אן ;רינדען םעקטשורערס

 װייזט, דאס ױגיאן. דער מיט האנדלען צו
 ענער־ אונזער און אגיטאציע אונזער אז

 איז קא־טפײן אמאניזאציאגס ני׳שער
 אאע טאכט יוניאז די אבעי װירקזאם,

 דזשעגערא< א םאר םארבארײטוגגעז
 אזױ דרעס״אינדוסטייע, דעד אין סטרײק

 אגרימענט עקזיסטיחגנדעד דער װי •גיך,
 אין אבער זיך װעגדט עס אױסגעהן. װעט

 זײן זאל סטרײק דעי־ צי דרעסמאכער, די
 סטרײק זײער יצ :יט; אדער ערםאלנרײך

 וועם װאס װאכעז, אאנגע ציהען זיך זאל
 אזױ זײז זאל עד אדער פארא-יכיען, זײ

 קלאוקטאכער דער וױ זיגרײך, און קודן
 וױ זועלען דדעסטאכער די אױב סטרײך.

 פאױשםעחן ארבײטער באװאוסזיניגע
 אײ־ װי אלע דך װעלען און אא;ע ײערז

 װעט יא־ז ױניאז, דער אן אנשאיםען נער
 מיט איז רױרצעל :אך זײן סטרי״ק זײער

 קל^נוק״ דער וױ רעזולטאטען, זעלבע די
םטרײק. טאכער

 דדעסםאכער יעדען םון לאזונג ״דער
 א דרעסטאבער יעדער :זײן איצט דארף
 א — שאפ דרעס יעדער !כיאן ױגיאן
 זיך םוז דרעסכיאכער יעדעי !ישאפ ױניאן
 װאס ד/ ױניאן. דער אן אגשאיסען איצט
 יוניאן, דער אז אנגעשלאסעז שױן זיינען
 און אניטאטארס אקטיװע װערען מוזען

 יעדער ױניאז. דער פאר ארגאנײזערס
 איז שכזי זייז א׳ז זעהן, טוז דרעסטאכער

 ױניאךמאז, קײז :יט :אך איז װאס שאפ,
 בין דאן און ױגיאךטיטכליד א װעדען זאי
 יױ א זזאבעז װערען זײ אז זיכער, איך

 קע:ען װעלעז זײ װעלכער טיט :יאן,
 אויסקענד װעלען זײ אז און שטאלצירען

 װעלען זײ און לעבען מענשאיך א פען
יצקיאפעז״. װי לעבען דארפען ניט

 פאר־ רער װאס געשפױעך, דעם זינט
 האם ״;ערעכטיגקײט״ דעד פון טרעטער

 די איז ״טלעזינגעד׳ן, ברודעך מיט געהאט
 כיאנוםעק־ דרעס אינסײד אן םון גרינדונג

 געזואחנן ^ויז אסאסיאיײעאז טישורערם
 אנ- איר אן זיך האבעז עס און םאקט, א

 דרעם• צאהל אנזעהנליכע א נעשלאסען
פירמעס.
 דעד םלז אינפארטאציע דער לויט

 אינדוסנר גאדעל דעך פון צײטונג טרײד
 וױכ״ דער איז װעיר״, ״װאוםעגס די ריע,

 פון סראכדאם דעד אין פונקט יגסטער
 דעם לעמגן צו״ אסאסיאײ״צאז נײער דער

 װעגען םארהאגדלונגעז םאר םונדאמענט
 אינ־ דעד טיט אנריםענט קאלעקטױוען א

 װארקערם גאדםענט אײדיס טערנעיעאנאל
ױניאז״.
האט, אפיס אינטער:ע*צא:אל דער

 נעכ״ אינפארטאציע, לעצטער אונזער לויט
 דרעס אלע צו בריװ ארױסנעשיסט טעז

 אײד אסאסיאײשאגס. מאנוםעססשורערס
 ״אםיאײ נײ־נענרינדעטע די שליסעגדיג

 אסאםײ כיאנוםעסטשורערס דרעס אײטעד
«אײשאן״.

■■ ■ ■■ ■■    ■   ̂ j ן

באװאוסםזי• פון צײכען דעם דערזעהן
אר־י אידישע מוטיגע און שטאלצע ניגע,

םא• דעם פאר האבען מיר א/ בײטער.
— אװערטײם קײן געקראגען ניט מענט
ענ״ צו צײט דעו מיט האפען מיר װעל,

או| באס, ךעם םון שטימונג די דערעז
״אלרײס״. זײז אלץ װעט דאן

♦ ♦ *
אהטאבמד טען24 דעם דאנערשטאג

מיטיננ כמסבער אונזער ם^רקומען װעט
אינטערנעשאנאל, דער םון אדיטארױם איז

* * *סטריט. טע16 װעסט 3
סײן ניט כיאכט !פאבער ריפער

 טהענמם״ מיטװאך, םאר אפוינטמענטס
 רי״ די וועאען רעסאלט אװענט. גױױנג

 םאאיןם־ אמת׳ן אן אויןי מאכער םער
 פח וױדזןר־געבורט די פײערען באנסעט

^״17 לאקאא ױניאן מאכער ריםער דער
י. װ. ג. א. א.

חױז יתיסי אין ױם־טונ
 ױם־טונ די וועגען אינםארמאציע

 m מייי ױגיםי »ין |ytpo וױנםער און טענ
ח ים6* יארקער גױ אין באשוםען *ו • 
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 ױניאן דרעםםאכער
ארבײט דער בײ

דרעסעס כײ ביזי זײן נאר װעט עס
װער־ קרידס, ישטייען דעש דא;ק א
 דורך איצט םאכט דרעס־טרײד דער כען

 פון — סטײלס אין ענדעיונג דער צוליב
 אויך װי — דרעסעס לאגגע אױף הורצע

 ױם־ אידישע די צוליב בישעל היבש א ־
 גע־ אפגעשװאכט לעצטענס איז טוביש,
 דער שעפער. די אין איבײט די װארען
 געענדיגט םון וױיט י-אר אבער איז סיזאז

 ציײ טרײד די םון כיײגונג דער לויט און,
 עס אז עױוארטען, ;אך טען קעז םונגען,

ביזי. גאגץ װערעז נײ דאש אױף ז*ל
 בעסעדער דער בײ אז איז, פאקט דער

 דאס כיזי. יטױן;עװארען איז ארבײט לײ\
 זײנען זײ װאס דעש, דיט דך עדקלעהרט

 זײערע עגדערען צו איטשטאנד בעסע־־
 אופר די צו זיך צופאסען אי; סטײלש

 פיט אבער עס איז אגדערש שטעגדען.
 װערט לעצטע, די בײ לײ:ס. בילינעו־ע די

 א םע:י. דער אױף אױסגערעיענט א־יעש
 10 עקסטרא אן און װאיע יארד םעיטעל

 שאדט ארבײט, דער פאר סעגט 15 *;*ע־
 נעסט דעריבער געשעםט. צוש אפ:יש

 װעט פען ביז װאדט כיען צײט. זיך רען
 סטײלס. די קאפיחגן אגדערש אביסעל

 ארויס־ קענען סאדט זיך טען װעט אפשר
 סטײל״ די בײ אפדיגגען אדער דרעהען,

 דרעס לא::ע די אבער װעט בױךאקראטן.
 די װעלען כיאדע, דער אין א־ײן באמת

 אויב ;אכטאנצען, כיוזען לײנס ביאיגע־ע
 די ביזגעס. אין פא־בלײבען װילען זײ

 דער צו עהניציך זעהר איז קא־ פא־ד נײע
 װעט אדבײטס־מײדעל די און פי־ש־ע־או

 דאלארדיגע 8 איהד אז באשטעהן, נעװיש
 די צו סטײל אין עהנליך זײן זאי* דרעס
 גרויםע די םון דיעסעס ד^ו^א־דינע 100

וכח וזיה כח שטאױס. תפאיטניענט
יהיה.

פולען אין ארבײט ארנאױדי-אז די
גאנג

ד  דעפארטםעגט, אדגאניזײשאז מ
 פיוזרערשאפט, גוזפאנ׳ס בױדעד אונטעד

או איז  כל און ארבייט, דער בײ אלץ :
 די אין ארבײט זײן :אר װעט עס זכין

 םאדטגעזעצט ארבײט די װעט שעפע־
 םײער און עגערגיע ײעהר םיט און װערען

 דעם פון ארבײט די אז און איצט. ביז װי
 אנגע־ װערס דעפאדססענט ארגאניזײשאן

 איז םײער און ענטהוזיאזם מיט םיהדט
 םאקם דער שױן גיט. חידוש קײן גאר

 ארגאני• צו געלוגגען האט עס אז אלײן,
 שעפער, צאהל באידײטעגדע אזא זירעז

 דער דעם. אויף באװײז בעססעד דער איז
 לאװס ״סוססעס אז זא;ט, אםעריקאנער

 אלע טאסע. עס איז אזוי איז סוססעס״
דרעספאכער די זיגער. דעש ליב האבען

דרעםמאבער
ס ר ע נ ס ע ז ם ד « א ה א י. װ. ג. ר m ,22 ד

סען24 דעם $סס$כער ד*נעושפ«, קוםענדען
אין װעט — ארבייט דער נאך גלײך
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ברידער: און שזועםטער
 װעחןן געםאכט דארפען וועלען קאנווענשאן קוםענדער דער אוי,ת

 אין םטרײק חשענעראל עחוארטעטען דעם טאר פארבארײטונגען
 ״טאנד־ דעם פעםםשםעלען דארפען וועט םען אינדוםטריע. דרעם דער

 און לאקאלען שוועםטער אונזערע פאר םאבער דרעס די פון ױנקם
 דאר־ אוםשטענדען די אונטער םײנונג. עפענםליכער נאנצער דער םאר
 קאםפעטענטע א ערוועחלען און נאםינירען ןװ ןיך אנשםרעגגען מיר פען

 םאנדאט. אונזער חרכפיחרען קעגען זאל וועלכע פארטרעטערזזאפט
 דע־ פאסענדע א נאםיגירען חעלפם אח םיטיננ דעם *ו דארום קוםט

טאסען. אין קוםט לעגאייע.
װ טי סו ע סז גיר י כאא^ ע

r.it v

n i 2 לאקאל
שאםין פץ מענעדזשער. ?אפלאן, בעגדז

 אז — טאקע ועהען זיי #ג״ן — וױיסען
 קריגט פען אדבײט. גוטע טהוט ױניאן די

 שע- די אין קאגטראל שטאדקערען א אלץ
 האט דזשאנעד דער װאו איכעל, דער פער,

 קאגטאדקטאיס אפעגעם דעם געהאלטען
 יוניאך דעם גע;ען ב״טש « אלס

 דאס כאזײטיגט, כיסלעכוױיז װעדט שאפ,
 שע- ױדאז די אין פיהלען גלייך זיר לאזט
ד װעט פען פער.  צי אױפהערען בא̂י

 איז דאס און זיך. צוױשען קאגקודירען
 ®דכײט: ;®;צער דעל םון עיקד דעד דאך

 איין צװי״יען קאגקודענץ די אפשאפען
צוױיטען. דעם און ארבײטעד
 גע- אזא אין *ז סארשטענדליך, גא;ץ
 לא־ אוגזערער װי טרײד ;רױסען װאלדי;

 שטארק אזוי םילען ניט זאכען די זיך זען
 א אין פ»ל דער געװען װאלט דאס װי

 דער אכער זאל איגדוסטריע. ?לענערער
 װיײ אנגעהן דעפארטפענט ארגאניזײשאן

 אײנ־ דעד װעט *דבייט, דער פיט טער
 איהר ױגיאז, דרעספאכער דער םון פלוס

 םידר לאזען זיך אױטאריטעט, און ?ראםט
שטאדט. פוז וױנהעל יעדען אין לען

פעמ־ אונזערע םון װער איז טאכיער
 װאס אלעפעז, דעם װעגען סקעפטיש בערס

 באדארםט זײ װאלטען דא, זאנען מיר
 װעלכען צירקודלאר, לעצטען דעפ ילעזען

 פאר־ װאך די האבען קאמוגיסטען די
 באוױינט חברה די מארקעט. אין שפרײט
 באקלאגען זײ !שיקזאל זײעד נעבאר

 אן שיהרט ױניאז שלעזיגגעד די אז זיך,
 פ־אפא;א;דע און האניפײן געװאלדיגען א

 האט װעלכע דרעסדאכער, די צװישען
 זיך באקלאגען זײ ניט. ;לײכען איהר

 שלעזיגגער די װאס דעם, אויף נעבאך
 גענעיאל״ א צו מםש זיך גרײט ױגיאן

 װארע־ זײ און !לצלן רחטנא סטרײה,
 ניט זיך זאלעז זײ דרעסטאכער די נען

 גע־ האבען דאס װי םאדראטען, לאזען
 חברים. אוכידסט קלאוקמאבער. די טהאן

 אייער שאר א העלםען. ניט װעט עס
 קענען מיר און דרעסמאכעד, די טרחה.

 הײנטי־ בײ זײגען אײך, םון לעננער זײ
 פארפיהרען זיך לאזען צו גדײט טא; נען
 אזוי פארםיהרען זײ מיד קענען הלואי און
 גע־ םארםירט זײנען קלאוקטאכער די װי

 און פארגאגנענהײט דער םון !װארען
 גליקליכער־ האבען, ערפאהרונ;, ביטערער

 עס װער דערקענט דרעסמאכער די װײזע,
 זיײ װער און םרײגד גוטע זײערע זײנען

 לעצטער דער םארםיהדעד. זײערע נען
 קלאוקטאכער די םון גענעראל־סטרײה

 דיבײט ״די ענטשידען. םראנע די זזאט
דרעסכיאבעד. די זאבען הלאוזד׳/ איז

מענעדזשער. שםילםאן, דזש.

 אזוי :יט איז שיזאן חײנטיגער דער
 דע־ און עדזוארטעט, האבען מיר װי גוט

 אזוי גיס אפערײטארס די זײגען ריבעד
 םאיגע־ עס זיך האבען זײ װי צופרידעז,

 :עגעראל ע־־פאלגרײנעז אזא נאך ״שטעלט
געהאט. האבען מיר װי סטרײק

 אונזער אין כינה ארבײטסלאזע די
 אפערײ־ די אנגעריוזרט האט אינדוסטריע

 קרעפט אנדער אירגעגד װי מעהר טאיס
 זײגען אורזאכען די לײן. קלאוק דעי אץ

 אין װערען ערשטענס, םארשירען. גאדז
 גע־ גארמעגטס די וױנטער־סיזאן דעם

 בא־ די און פאר כױט מעהרסטענס טאכט
 די ביאבען צו זיך באטיהען לעבא׳טיש

 קײן ניט איינפאנער, װאס גארטענטס
 װעל־ ״טײט־שיטי;;", די אדער צוהאקטע

 אפערײטאר דעם פאד זײן פלענט עס כע
 סוטס קײז און ארײנצונעהען, פיעל אזוי

 אויס־ קלײגעש א גאי טיט כסעט זײנעז,
 גאר־ די װײיצ און ניטא. מעהר נאהם,

 נא־ קוטט פלײן געטאכט זײגעז כיענטס
 אפערײטאר, יעדער דאס אויס, טירליך

 קענען זאל דזשאכ א אויף זיצט װאס
 װי, גארמעגטס, מעהד ארויסברענגען

 זוי שװערער, איז ארבײט די װען לטיטל,
 סך א נואכט דאס סיזאן. ספרי:; אין

 קריגען קענען ניט זאלען אפערײטארס
 א פ»־ לאגע אזא באשעםטיגונג. קײן

געזונט. ניט זעהד איז לאקאל

אונ־ אין אלעס געטהאז האבען מיר
 װאס באזארגעז צו מעגליכקײט וער

 מיר דזשאבס. פיט ארבײטסלאזע מעהר
 אםערײ־ אונזערע אויפגעפאדערט האבעז
 אװערטײם קײן ארבײטעז צו ניט טארס
 ער־ אנרימענט דער כאטיט — שבת אדער
 ארבײ־ צו יא צײט באשטימטע א לויבט

 באזעצט זײן ;יט װעלען עס ביז — טעז
 די באארד, עקז. אונזער םאשיגען. אלע

 םיטנלי־ אקטיװע און באאמטע באצאלטע
 אבטוננ פלאץ אוים׳ן געװעז זײנען דער

 דורכ־ זאל ארדער אונזער דאס געבען צו
 איז באדויערען צוש װערען. געפיהרט

 זײגען װעלכע מעגשען, צאהל א פאראן
 םאר ניט קערען און עגאאיסטיש זעהר
 .גיט יצ ארבײט יענער צי צװײטען, דעש
 דאלאר פאד א פארדינען קענען זײ ײעז

 וואם װיסענדיג :יט זיך זײ מאבען פעהר,
 אװער־ אדבײטען צו זײ םארבאט פען

 צו טראכטען :יט אױך זוילען זײ ;טײם
 קומען קען עס רעזולטאטען א םאר װאס
 ארום זיך דרעהען לײטע פאפיליע װען

 שטי־ א םאדדינען ניט קענען און לעדיג
 אין פאפיליעס. זײערע פאר ברויט קעל

 קא־ ארויס פיר שיהען שעםער צאהל א
 אװער־ םון אפ זײ סטאפען און םיטעס
 מיר טוען פעלע מאנכע אין טײם.

 םיר־ דער צײינגען צו אזם םאג יעדען עס
אפערײטאדס. נאר ארויםצוגעםען פע

ספע־ אנגעשטעלט אויר האבען מיר
 בצויז זיר זאל װעלכער מענשען, א ציעל

 און שאפ צו שאפ פון געהן מיט אפגעבען
 אר־ םאר ארבײט שאםען צו זיך באםיהען

 םארלאננט אויר האבען םיר בייטםלאזע.
 זאל זי דאס באארד, דזשאינט דער םון

 מען »ז זעהן, אגענעטן ביזנעס די דײר
 שע־ די אין אפרײטארס באזעצען זאצ

 מא־ לײדיגע םאראן איז עם זואו פער,
 דעפארטםענט ארגאניזײשאן דמר שינען.

 דער אין םיטגעהאלםען םך א אוגז האט
אדבייט.

 ספע• א געפאכט מענעדזשער.האט דער
 אינדױ דעם פיט אראגדזשפענט ציעלע

 און קלוירק א קדיגעז צו קאונסיל סטריאל
ט געהן צו  שאפ צו שאפ פון איהש פי

 רעזויטאט אלס צװעק. זעאבען דעם פאר
 נרױסע » זעהר דאס זאנען פיד קעגען
 גע- סיזאן דעם זײנען אפערײטארס צאהל

 איך איבײט. דער צו געװארען פלײסט
 זאנאר געלענענהײט א:דער אן בײ װעל

 שעפער די םון :עטעז די איבערגענעבען
 פלאבות, בעל די םון נעפען די אויך איז

 מיט באזא־־גט סיזאן דעש זײ:ען װערכע
ארבײט.

 בין געט־אז אדבײט די האבען פיר
 םאיטזע־ װײטער עש װעלען און יעצט
 פעט־ די פון םארלאגנעז מיר װאס צען.

 אנטזאגען זיך זאלען זײ דאס איז בערס,
 אװערטײם ארבײטען צו װײטער אויף

 צױ ײעט םירפע די סײדען שבת אדער
 אפערײ• נאך באשעםטיגען צו שטימען

 פאשײ לעהרע דא זײנען עס אויב טאדס
נען.

V
פיאבלעם, א אין אז זיר שטויסען פיר

 די אין אנטװיקעלט זיך האט עס װאס
 חורבן, דעם דאנק א יאהר פאר לעצטע

 :עבראיכט האבעז קאפוניסטען די װאס
 פון טײל גרויסער א יוגיאן. אונזער אויף

 דעם בעםאר האבעז מעפבערס אוגזערע
 לאנגע שטיק, םון געאברײט סטדײק

 װען אצינד, ניט. אלץ װאס און שטונדען,
 שטונדען, 40 און װאר םוז ארבײט מען

 אפערײטארס אז באלעבאטים, די טרײען
 םיר סקײל. אונטער׳ן ארבײטעז זאלען
 גלײר און צײט קײן פארלארען ניט ד«אבען

 א אין און ארבײט דער צו גענומען זיך
 סקײלס די :עקדאגען פיר האבען םעלע סך

 םעלע, די איז אפערײטארס. די פאר
 אנטזאכט זיך האבען באלעבאטים די װאו

 סקײאס די אפערײטארס די צאהלעז צו
 אפערײטארס די אפגעםטאפט מיר האבעז

 געצװאוג״ דעם דורך און ארבײט דער םון
 די זײ באצאזזלען צו באלעב»טים די גען

 געװארען געטהאן פיל איז עס סקײלס.
 איז עס נאטירליך, געביט. דעש אויױ

 בע־ מיר םהאן. צו פילעס נאך פאראן
 שע״ די םון טשערלײטע די דארום טען

 מלאכות, בעל אײנצעלנע די אדעד פער,
 צו עס סקײל, אונטער׳ן איבײטען װאס

 װעלען טיר און אםיס לאהאל אין פעלדען
געהעריג. וױ קײםעס די צו אטענדען שוין

•**
 אײנגע״ צוריס האט לאקאל אוגזער

 װע־ װעלכע מיטינגעז, סעקשאן םיהרט
 םער״ און צװײטען יעדען געהאלטען רעז
 טײ־ אלע איז פאנאט איז פאנטא; סעז
 צו אײכטער װאס אום שטאדט, םון לעז

 באזו־ צו זײ פעמבערס די םאר מאכען
 אין 2 זײנען סעקשאגס אונזערע כען.

 דאוך 1 ;הארלעם אין 1 בראנקס, די
 אץ 1 ;וױליאפםבורג אין 1 ;טאון

 מיר אײלאנד. קוגי איז 1 און בדאנזװיא
 זיך קומען צו פעפבערס םון םארלאנגען
 און ױניאךםראגעז אלע איז באטײליגעז

 זײן װעט עס אויב װארט. זײער זאגען
 סעת״ נאך אראגזשירען מיר זועלען גויטיג

 םון טייצען אנדעדע אין כדטיגגען שאז
 אוים• אונז מאכט און קומט שטאדט.

 איהר געגענד א םאר װאס אין םער^זאם
 םעק״ עקסטרא זזאבען דארח מען דענהט

מיטיננען. שאז

? םאגען דער

ס- מ א I ל

'יור׳ן

¥%m

>m מימ̂יז״־־ז*•
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קאנ״ דער צו רוןש דער
8ffl I j n י צו ע אינטער־ דער פון װענשאן ד

אן ש װעג אנ ער־ דער אין נעשאנאל שון מ
ד ״ דעצעם־ פון װאך שםער ד

 ײי םעז נעקז גיט איז בער ,^,*,***סןס'*
א א ״ ע רנ ע ט די פאר איבערראשונג »; י»׳ננ

 האבען זײ ױניאנש• אונזערע פון מיטנלידער
 צו געגרײט זיך און געװארט רוף דעם אוימ

 פרעזי־ דער «ז געװאוםט, האבען זײ איהם.
 דעי פיז עקזעקוםיװע גענעראל די און דענט

 װארט זײער האלטען װעלען אינטעתעשאנאל
 גע־ האבען זײ װאש פארשפרײכונג, די אז און

 װעט סטרײק, קלאוקטאכער דעם םאד םאכט
 ניט אורזאך קײן האבען זײ זוערען. ערפילט
 צװײ־ םינדעםםען דעם אפילו האבען צו געזזאט

 פיהרוננ די זײן. אזױ ניט וועט דאם אז פעל,
 אויפריכ־ אן אפענע, אן איז ױניאן אונזער פון

 צופרידענ־ די בלויז זינען אין חאט און«י טינע,
םיטגלידער. איהרע פון הײם

 װעלען לאקאלם די אז זיכער, זײנען םיר
 פאר דעלענאטען װעהלען צו צײם גענוג האבען

 אלץ. וניט נאך איז דאם אבער קאנװענשאן, ךער
 זאלעז לאקאלם די אין אז װעלען, װאלםען נדר

 דארםען װאם פראגען, די ווערען דיםהוםירט
װערען• באהאנדעלט קאנװענשאן דער אויף

 נדט אײנגדרופען װערט קאנװענשאן די
 טער׳ רעגולערער דער װי פריהער, חדשים פיער
 דער פון עקזעקוטױוע געגעראל די װייל םין,

 איז עם אז געגלױבט, האט אינםערנעשאנאל
 דורכצוםיהרען םיטגלידער די םון װאונש דער

 און ארנאניזאציע, זײןןר אץ רעםארםען םאנכע
 םריה־ װאם געבען געװאלט דעריבער זײ חאם זי

 אויב אבער טאן. צו עם נעלענענהײט די עו־
 אונזער אין נויטינ וױרקליך זײנען רעפארםען

 דיםקױ גרעדלין־ גאנץ זײ דארםען דאן ױניאז,
 בלויז ניט און לאקאלם. די אין װערען םירט

 פרעסע. אונזער אין אויך גאר לאקאלם, די איז
 פיל אזוי אפנעבען װעט .נערעכטיגקײט״ די

 פרא־ די דיםקוטירען צו םעגליך, גאר זױ טלאיז,
 אויח װערען באהאנדעלט דארפען װאם געז״
 נרינדלי־ און ברײטער א פון קאנװענשאן. דער
 םיטגלידער די בלויז נים װעלען דיםקוסיע כער

 פרא־ װיכטינע די װעגען װערען אויפגעקלערט
 באהאנדלען, דארןז קאנװענשאן די װאם גען,
 די דורך װעלען דעלענאטען נעװעהלטע די גאר

 װעהלער די װאס װערען, נעװאר דיםקוםיעס
םראנען• אלע די װעגען דעגקען זייערע

 דיס־ א װעגען שױן רײדען םיר װען און
ע  דער אויף דארפען װאם פראנען, די טון טסי

 טיר װעלען װערען. פארהאנדעלט קאנװענשאן
 גע־ דארף דיםקוסיע די אז זאגען, אויך דערבײ
 װי זאכליך אזוי און רוהיג אזוי װערען פיהרט

 אויפ־ צװעק חןם האם דיםקוםיע א םעגליך.
 קיץ אנצונרײפען גים אבער פראנען, צוקלערען
 נאר קריג, קײן ניט איז דיםקוםיע א פעחאנען.

 עם, דערמאנען םיר םיינוגען. פון אויםםויש אן
 געלערעגט, אונז האט ערםארוננ כיטערע די וױיל

 פרינ־ םון דיםקוםיע א װערם טאל םאנכעם אז
^ע פי  קריגערײ א אין פארװאנדעלט פראנעז צי

אנגריםען. פערזענליכע אין און
 פאראײניגטע א וױדער היינט האבען םיר

 שטאר־ צו ודערען נעטאן דארף אלץ און ױגיאן
 גיט טאר זאך קײן ps אײנעקײט אונזער קען

 קאנװענ־ די אפצושװאכען. זי זוערעז נעםאן
 איי־ די םארשםארקען צו נעחפען ווערם שאן

 אױפקלע־ םער װאם און ױניאן חןר פון נינקײט
 װע־ םיר םײטעם־אױםםויש זאכליכען און רונב
 פרא־ די װענעז רײחען אונזערע אין חאבען לען
 פאר־ קאנווענשאן דער אוץו דארפען מאס נען.

 ער־ אח אינםעלינענטער אלץ װערען, חאנדעלם
ח און זײן קאנװענשאן די װעט פאלנרײכער  א

ד דער פאר גויען איחחג זייץ װעלען גרעםער  י
 ער־ אץ אײניגקײם איחר שםארקען *ו ניאן

 בע־ א פאר קאםן» איחר םאכען צו ס^וגרײכער
מ יײבםעחןן און סערען מ ע  טיט־ איחרע <ית י

ר. נמחן
 לעזעאיצחפט ויך אויסקוםעז נאך װעט אונז

 םאנכע אנריחרען און קאטוענשאן דער װעגען
 חערעז, פריהער אבער װידען נדר פראנען.

 «ו חאכען יתיאן דער פון םיטגלידער די װאם
ציים פיעל איכרינם קיץ וױ אזױ און ;ען.

^ דער גיו נ ע װ ג א ײעלעז ה

אן די ש װענ אג 1פי קאנווענעאן ד- שןן ק
ר ע אן ד ש ײ ר ע עד פ

עז ר װענ ע או ד ע! “ס ל״נ ״ ע־ וו א' ם ר״ א ־
 ארנאניזירען צו כאשלום איהר אױר. היםטאריש,

 דורכגעפיהרט װעט סאוט דער אין ארבײטער די
לעבען• אין װערען

 ױילען דער אױב פראגע, קײן ניט איז עם
 קײנער גוטער. א איז פעדערײשאן דער פון

 אתאני־ פון םראנע די ניט. דעם אין צװײפעלט
 געװארען אװעקגעשטעלט איז םאוט די ןידעז
 און קאנװענשאן דןגר אויף פראםינענט גאנץ
 ארבײט די אז אײנשטיםיג, געװען זײנען אלע
 עס אויב איז, םראגע די װערען. געטאז םוז

 שאפען צו פעדערײשאן דער אײננעבען זיך װעט
 ארגאניזא־ נויטיגע די אנצופיהרען געלד נענונ

ציאנם־ארבײט.
פעדערײשאן, דער פון עקזעקוטױוע די

 װערט ער װי קאונםיל עקזעקוטױו דער אדער
 אנצו־ פאנדען אײגענע קיין גיט האט גערופען,

 דער אין ארגאניזאציאנם־ארבײט די פיהרען
 א האבען צװעק דעם פאר דארף מען םאוט.
 םען דארף דאס און געלד םוםע נרויםע גאנין

 אנגעשלא־ זײנען װעלכע ױדאנם, די םון קרינען
 איז, פראגע די און פעדערײשאן. דער אן םען
 זײן װעלען ױניאנם די אט ברײטהארציג װי
האנד. זײער עפענען װעלען זײ װײט וױ און

אםע־ דער פון ױניאנם די האבען איצט כיז
 פארהאלטען זיך לײבאר אװ פעדערײשאן ריקען
 װאם קאםף, גרויםען דעם צו גלײכגילטיג גאנץ
 םשטעות, םאוט. דער אין אנגעםאנגען זיך האט

 היםטא־ גרויםע די באגריפען ניט האבען זײ אז
 בא־ עקאנאםישע די װײױגסטענם אדער רישע,

 זײ אויב זוארום קאםף. דעם אם פון דײטונג
 דאך זײ װאלטען באגריפען, יא עס װאלטען

 אין נלײכגילטיג. אזוי בלײבען געקענט נים
 סאוט דער אין זיך האם װירקליכקײט דער

 בא־ דער פאר קאםף נײער א אננעפאנגען איצט
 א ניט עם איז הײנט שקלאפען. םון םרײאוננ

 נאר שקלאפען, שװארץ־הויטיגע די םאר קאםף
 הײנם איז לאגע װעםענם װײם־הויטיגע, די פאר
 שװארץ־ אםאליגע די פון װי ערגערע אן נאך

הויטיגע.
 עש װעלען ױניאנם די אז האפען, װילען מיר

 פון באשלום דער באגרײפען. נעשער איצט
 פעדע־ אמעריקען דער םדן קאנװענשאן דער

 אזוי האבען מוז און דארןש לײבאר אװ רײשאן
 אנגע־ זײנען װאם ױגיאנם, די אז נעװיכט, פיל

 פאר־ זיך זאלען פעדערײשאן, דער אן שלאםען
 העכסט־טרויעריגער דער םיט אינטערעסירען

 און םאוט. דער אין ארבײטער די פץ לאגע
 װײניג־ איז ברידערליכקײט, צוליב ניט אויב

 עס איז אינטערעםען. אײגענע צוליב סםענם
 ארוים־ קלאר נאנץ קאנװענשאן דער אויןז דאך

 עם װאם געפאר, נרויםע די געװארען געבראכט
 אםע־ אץ ארבײט ארגאניזירטער דער דראהט

 זוערען נענוםען ניט װעלען עם אויב ריקע,
 ארבײטער די אתאניזירען צו שריט ענערנישע

סאוט• דער אין
 עס איז םאטענט איצטינען דעט אין אױב

 ארבײטער טעקםטיל די פאר םראגע א נלױז
 פארלירען װעלכע שטאטען, ניי־ענגלאנד די אין

 עקם־ אונםענשליכער דער דורך ברויט זייער
 אינדוםטריע טעקסטיל דער אין פלואטאציע

 ערװארטען, צו אכער עש איז סאוט, דער אין
 אנ־ פון ארבײטער די װעלען ניכען אין גאר אז

 די װאם פיהלען, אנפאנגען אינדוםםריען דערע
 װא־ הײנט. שוין פיהלען ארבײטער םעקםטיל

 אין ארבײט ניט־ױניאן ביליגער צוליב אױב רום
 די אהין אריבערגעפיהרט םען האט םאוט דער

 פאר־ טא נארט, דער פון פאבריקען טעקסטיל
 אנ־ םיט זעלבינע דאש פאשירען נים זאל װאם

אינדוםטריען? דערע
בא־ דער אז האפען, צו דעריבער איז עם

 אנ־ טאראנטא אין קאנװענשאן דער םון שלום
 ארגאניזאציאנם־ארבײט ענערגישע אן צופאננען

 צװעה דעם פאר קרינען און םאוט דער אין
 װעט ױניאנם, די פון געלד םוםע באדײםענדע א

לעכען. אין װערען דורכנעפיהרם

ײ ד רעמז ל א אנ ד ק ע אונז, פרעהט עס מ
ר אױןן ע אי ד ש ענ װ אנ האם ענדליך װאם ק

ת ר פ שאן דע  מעקדאנאלד רעםזײ םעדעריי
״ ״ 9 1 אויף נערעדט דאך ׳
 םעדערײ־ אםעריקען דער םון קאנװענשאן דער
לײבאר. אװ שאן

 זײ- םיר אז אחיםגעשטעלט, זיך האט עם
 םא• אין םײנוג אונזער םיט נערעכט געזוען נען

 םעק־ רעםזײ אז .נערעכטיגקײט/ גוםער ריגען
 אויןן רייחןן קוםען געװאלט ניט האט דאנאלד

 וױיל פעדעריישאן, דער פץ קאנװענשאן דער
 ניט אםעריקע אין כאזוך זײן כאטראכט האם ער
 ארביײ ענגלישער דער םון פיהרער דעם פון וױ

 פון םארםרעםער דעם םון וױ נאר פארםײ, םעד
 גאנץ טאקע עם האם ער פאלק. עגנלישען חום

 קארעםפאנדענםען די פאר ארויםגעזאנם קלאר
 צוגע- איחם צו זײנען זײ װען זױיטונגען, מ פון

 ערקלעחרוע, אן געבען זײ זאל ער אז שםאנען,
 איינלאדונג די אנגעגוטען נים חאט ער וואחם

 כאגריסעז. איהר קוםעז צו פעדעריישאן דער םון
ג אז געענטפערם. ײ1 געקד גיט m ג

 פארטײ־םענש א װי אםעריקע אין אחער טען
 םארטרע־ א װי נאר ארבײטער־פיהרער, אן און

 ענג־ דער פון און םאלק ענגלישען דעם םון טער
 הי־ דער פון פארטרעטער די איםפעריע. לישער

 האבען אכער, פארטײ, סאציאליםטישער גער
 םײנונג, אנדער אן געהאט פראגע דער װעגען

 זיך האבען זײ װען אז פארשטעהען, םיר און
 איחם זײ האבען געזעהן, םעקדאנאלד׳ן םיט

 איהם האבען און ערקלערט שטאנדפונקט זײער
 אמעריקע אין דא װערם ער אז איבערצײגט,

 פארטרעטןזר דער אלס בלויז ניט באטראכט
אי איםפעריע, ענגלישער דער פון  אלם אויר נ

 ארבײטער ענגלישער דער פון םארטרעטער דער
 ענגלישעד דער פון םיהרער דער און רעגירונג

פארטײ. ארבײטער
 טאקע אנםאנגם האט טעקדאנאלד רעםזײ

 אםעריקע אין קוםט ער אז גלויבען, נעםעגט
 ענג־ דער םון פארםחיטער דער װי םער, ניט

 געקענם זיך האט ער אבער איםפעריע, לישער
 אםעריקע אין זוערט ער אז איבערצײגען, באלד

 פון פארטערםער דער װי באטראבם מער פיל
 אז׳ער אץ רעגירונג ארבײטער ענגלישער דער
 אטעריקאנער פון צוטרויען דעם געװאונען האט

 פארטרעטער דער איז ער װאם דערפאר, פאלק
 איז און רעגירדנג ארבײטער עננלישער דער פון

 ארבײטעך ענגלישער דער פון פיהרער דער
פארטײ.
געװא־ באטראכט װאלט טעקדאנאלד װען

 דער םון םארםרעטער דער אלם בלויז דא רען
 זײנע צו ױך מען װאלט איטפעריע, ענגלישער
 פאר- םיל אזױ טיט צוגעהערט ניט װערטער
 גע• רעדע יעדער זײן אין װאלט םען טרויען.

 מען הינטער־געדאנקען. דיפלאםאטישע זוכט
 שטי־ א געהאט כאזוך גאנצען זײן אויף װאלט

 איז עם װי עפעם זאל ;יר אז פארדאכט, קעל
 םען איז אזױ אט אפנארען. ניט אםעריקע

 אויף אםעריקע אין קוקען צו אײנגעדואוינט
 ענג• אויף נאך בםרם שטאטשלײט, אויםלענדישע

 קריגם• װעגען רײדען אן פאנגען זײ װען לישע,
 אוים־ דא איז םעקדאנאלד װען און פלאטען.
 און װארימקײם םיל אזױ מיט געװארען גענוםען

 כלױז גערוען דאם איז פארטרויען, פיל אזוי םיט
 פון פארטרעטער דער איז ער װאש דעם, צוליב

 פון םיהרעול דער און רעגירונג ארבײטער דער
 דער פון פארטײ, ארבײטער ענגלישער דער

 אנט־ פאר געװען םאל אלע איז װאס פארטײ
 אויםצױ געזוכט םאל אלע האם און װאפענונג

 פעל• צרוישען פרידען און פרײנדשאפט האלםען
קער•

 באםערקט כאראה םענאטאר האט ריכטיג
 גרויםער זײן װעגען און טעקדאנאלד׳ן װענען

 בײם געװאונען דא האט ער װאם פאפולאריםעט,
 ארױםגע־ בלויז ניט איז טעקדאנאלד פאלק.

 נאך קלאם, ארבײטענדען אריםען םון װאקסען
הײנם. ביז נעבליבען איהם מיט אוץ־ איי עי

רעכם, װי םער ניט געװען דעריבער איז עם
 קאנ- דער צו קרטען זאל םעקדאנאלד רעמזײ אז

 אװ םעדערײשאן אםעריקען דער םון װענשאן
 ארנאניזיר־ די םון קאנװענשאן דער צו לײבאר,

 זײן זאגען זײ און ארבײטער, אםעריקאנער טע
 די אױך דאך װעלען ענדליך װארים װארט.

 װע־ און װערען קליגער ארבײטער אםעריקאנער
 םאן דארפען זײ אז פארשטעהן, אנפאננען לען

 ענגלאנד. אץ ארבײטער די װאש זעלביגע, דאש
 צו קוםען 'םעקדאנאלד׳ם אז גלויבען, מיר און

 די אז וױרקוננ, א האבען קען קאנװענשאן דער
 גיכעך אביםעל זאלען ארבײטער אטעריקאנער

♦ װערען. קלינער

װ » ר «ז- באארד דזשאינט דער ײ»
ענונג אנע. םאכער קלאוק דער פון ק

םקי. ברודער בינ באשלאםען האט ױניאן דו
חבינ־ ברודער עהרען צו

 אנערקע־ אלם באנקעט א מיט םקי׳ן
 אין געטאן האם ער װאם ארבײט, זײן םאר נונג
סטרײק. מאכער קלאוק לעצטען דעם

 אז זאנען, צו איבערינ אונז פאר איז עש
 םארדינט אנערקענונג די האט דובינםקי ברודער

 קלאוק די דארף םען םאם. םולםםער דער אין
 און ארבײט דויפיל דערצעהלען ניט םאכער

 ארײנכעלימם האט חבינםקי ברודער ענערגיע
 אױפנעטאן. האט ער װאם און םטרײק איךדעם

 אי« עם װארט: אײן זאגען צו נענוג איז עם
 קלאוק גרױםע א פאראן אםאל װידער הײנט

 זעוור חאט חבינםקי ברודער און ױניאן םאכער
הןזולטאט. דעם אט אין חלק גרויםען א

 דױ ברודער אז זאגען, אבער װילען םיר
 קלאוק• דער פאר פארדינםטען גרויםע בינסקי׳ם

 דעם םים אן ניט זיך םאננען ױניאן םאכער
 םיפי גיט זיך ענדיגען און םטרײק םאכער קלאוק
 די אץ שוץ שםעחם חבינסקי כרודער איחם.

ר םאכער קלאוק דער פון רײדזען פאדערשטע  י
 כאקאנט את נאםען זײן און יאהר םעחרערע גיאן

ר א פון שױן קלאוקםאכער די צו ^ ע עע  *ײ®. ל
 ער־ זיד דובינסקי ברודער חאט נאםען חןם אט

 חרך ױױאן, דער אין ארנײט ױץ חרך װארכען
רן און איהר צו איבערנעבענחײם זיץ  «יי| ת

 ארבײםער* דער אץ םעםיגקײם לאננ־יאחריגער
אלנעםיין. אין כאװעגונג
«ו חבינםקי ברודער באגףיסען טיר

םיר און
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װאד צו װאך פרן
צביח. ®ון

 גרילס ■רעזידענט ,םון זעה איך װי
 םרא־ די םון רעדעם די אויף ענססער
 אױןי ענגלאנד םון דעצעגאטען סןירנאצ

 םע- ווםעריקען דער םון ^נװענ^אן תר
 ט^ראנםא^ אין ^ײב^ר אװ דערײשאן

 אן געגען גישט ג*ר פרינציפיעי^ ער טך»
 גע־ אין אםעריקע. אין פארטײ ארבײטער

 זיך וועם עס װען אז מײנט, ער :נענטײצ
 די סון װעגען אאטע די אז אװיסװײזען,
 אםעריקע אין ארבײטער וווגאגיזױטע

 פאר זײן אצײז עד װעט טעהר, םױנען:יט
 םארטײ. ארבײטער אן םון גרינדונג תו

 די זײנען איצט ביז אז גלויבט, ער אבער
 גע״ גוט גאנץ אמעריהע אין ארבײטער

 מען און װעגען אילטע די אויף ם^הדען
נײע. קײן זוכען ניט תריבער דארף

אםעריקא״ די אויב ניט, װײם איך
 גע־ גוט אזוי טאקע זײגען אובײטער נער

 אז :*ר, װענען, איצטע די אויף עןפיןהר
 דכער, איך בין שלעכט איצט פאהרען זײ

 די םון זשורנאיצעז די אין עס צײען איך
 עם הער איך און ױניאנס אםעױקאנער

טאראנטא. אין קאנװענשאן ךער ןפו
 א ביצויז אז ^ייעץ, איך און הער איך
 אסעריקע אין ארבײטער צאהל סיצײנע
 די בעת לעבען, אנשטענדיגען אז מאכעז
 מאיארײ אימגרזועגעגדע :רויסע, נאנץ
 אפיצו הוננער״לויז. * םאר ארבײט םזנם

 עס גיט דיױוים צײבאר אװ סעהרעטערי
 םאח־ גוט רוענען רעדט מען װען און צו.
 קאײ״ א םאר באױז זײן ניט עס דארף תז
 נאר ארבײםער, די פון פינאריטעט נער
מאיאריטעם. גרויסער דער פ*ו

 קאנווענשאן דער אויןי אז זעה, איך
 לײ• אװ םעדערײשאן אפעריקען דער פון

 מעכאניזא־ םוז םדאגע די פארנעפט באר
 וױכטיגעז * זעהר ארבײט דער פון ציע

ר <1אוי שטעהט פראגע די פין*ץ.  ת
 מא־ די ױדאנס. אלע פון םאג־ארדנונג

 זײער פון ארבײטער די בארויבט עין
 ווערט ארבײט די מעהר װאפ און ברויט.

 גע־ די װערט גרעסער איצץ מעכאגיזירט
 ער־ און ארבײטס^אזיגהײט. פון פאהר

 איז ארבײטער אן װאס איז, אלץ פון גער
 װערם ער װען אויסגעשםייצט, שוין הײ:ט

 ע^ערס־גרע־ דער יאהר. 40 םון עלםער
 גע־ ערקצעהרט איז ארבייטער, פאר“ניץ

 איצט איז קאנווענש#ז, דער אויף װארען
 אר־ אן װען יאהר. 45 און 40 צוױשען
 סען עאטער דעם אט דערגרײכט בײטער

?ריגען. ניט דזשאב קײן פעהר שוין ער
? געםאהרען גוט דאם איז
 אױסבעסערען, עס םען קען װי און

? װעגען אצטע די אױוי פאהדענדיג
 טרײד־ דער אין ארטיקצען ^ײען איך

 <1אוי רעדעס הער איך און םרעםע ױניאן
 װעילכע אין ׳םארזא.^צונגען םרײד־ױגיאן

 באיצעבא־ די אויםצו^עהרען זוכט מעז
 באגעהען זיי אז םאבריקען, די םזן םים

 ארבײטער, עאטערע די געגען אופרעכט אן
 40 זײנען וױרסיציכסײט דער איז װאױם

 ער־ נאר ניט ארבײםעד יעהרעע 45 יח
 אין נאר ארבײטער, אינגעדע די פון נזןד

 םים בין איך בעסער. נאך פרטים מאנכע
 אבער אײנפארשטאנען, פו^שטענדיג זײ

ויב *יך וחד זאגעז םוסר דורך אז ניט, ̂ג
בע־ םאברילזעז די םון באאעבאטים די

װערעץ. מןר
 סאנ־ װי ארבײטער־םיהרער, יעדער

 צמע״ םוז ז״ז, ניט זאא ער סערװאטיװ
 װי^יג איז װאס ארבײטער, אז אז נעז,

 ארבײםען צו םמהמ איז און ארבײםען «ו
 װי ארבײט. סרמען צו בארעכטיגט *יז
 איינ־ אאםע די אױוי אמגר עס כמז קעז

 אםערימאנער די מון ורעגעז נעעאהרענע
? דורכםיהרצז צדבייסעך

 אזוי וױ וועגעז צוױי םאראז זײנען עס
 און ארבײטען וױא װאס אדבײםעד, יעדער

 אר־ קדימז זאצ ארבײםעז, צו פזןהע ייז
תנג n אז איז, ודעג אײז כײט.  חמי

W אר־ צו איחם םארמ^יכטזנם זײז  מז
 װעג צוױיםעד דער אח ארבײם; מים מז
שעען די ראדײןא^גרער״אז א נאד איז  סו
 ארוימענוםען זאאעז מאבריסען די »ין

 <ןאויכמ<יכד די םון רשות דעם םון ויערעז
 אוועק־ און יריװאט־אײגצנמימער טישע

 די פון רמות דצם אין װצרען מנשטעצט
 בא־ וחנגצן ביידזנ די אבער ירנײטער.

 וומצכע אױיי ותגצן, די צו ניט לאנגען
 גיו ?ימען וורכײנמר אםעריקאנעד יי

נצפאחרען. איצם
wr איז »ruדדימצר א ן m וד
■“ ״ ו ן ז m ״ m  ifi ס ײי

 ארבײט, מיט באזארגען ניט זײ ?ען מען
 בא־ כאטש איז עס װי זײ מען זאיל םא

 דאחי רעגירוגג די כרויט. םיט זארגען
 פארזיכערונגס ארבײטסי^אזען גריגדען

 פאר ■עגסיע אײנפיהרען דארױ און םאנד
ארבײטער. עאםערע

 יצײ- אװ םעדערײשאן אמעריקען די
 פא־ די אט פאר ארויס איצט טרעט כאר

 עאטערס־ אן םאר באזוגדערס דערוגגען,
 גרײכען עס מען קעז ײי אבער פענסיע.

? װענען אײנגעםאהרענע איצטע די אויף
 קעץ מעז אז םארשטעאעז, זיך קען איך

 װע־ אײנגעפאהרענע אילטע די אױו* אויו
 אין 5זא« פען אז דעם, צו דערגרײכעז גען
 אן אײגפיהרען שטאטען אםעריקאנער די

 װאס ארבײטער, ם«ר עיצטערס־פענסיע
 יאהר. 65 םון עילטער אז דערגרײכט האבען

 סױ גרויסע קײן קאסםען ניט דארף דאס
 ארבײטער צאהיצ קיצײנע א װײיצ #געלד מע

 און יאהר pc 65 עיטער דעם דערגרײכען
ו שוין איהם דערגרײכען זײ ווען  אפי̂י

 צײדען צו צוםיצ איבערינ ניט עס כאײבט
pD .אנגע־ דורך דעריבער קעז מען זײ 

 ■אציטישער דורך און ארבײט שטרענגטער
 פאיציטישע די אז אויסוױרהען, שתד^גות

 ארבײטער די עס זאאען באצעבאטים
 װעט פעגסיע אזא דורך אבער נאכגעבען.

 װיכ־ די װערען. געהאאפען ניט ^אגע די
 65 די :יט הײנט איז םראגע טיגסטע
 יעהריגע, 45 די נאר ארבײטער, יעהריגע
 פאבריק־בא^עבא״ די םון ווערען ווע^כע

 דער םאר אלט צו םאר ערקאעהרט טים
 אװעקגע־ דעריבער דארף עס ארבײט.
 יאהר 45 אויב אז כלל, א װערען שטעאט

 פאר בא^עבאטים די םון ערקיצעהרט װערט
 אייבײטער, אן םון ע^טערס־גרענעץ דעם
 צו בארעכםיגט ארבײטער אזא איז דאן

 מעג־ אבער ראס איז עצטערס־פענסיע.
 אייג־ איצטע די אויוי דורכצוםיהרען ליך

 אםעריקאנער די םון װעגען געםאהרענע
 זאכען אזעיצכע !ניט זיכער ? ארבײטער

 און שתדלנות פאאיטישע דורך םען קען
 תרינען ניט אוםן בשום טובות פאיציטישע

 אויף טא באיצעבאטים. ■אליטישע די םון
 םארענטפערט דאך הען אוםן וועצכען
 מעכאניזא־ םון םראגע שװערע די װערען
 אצ־ די דורך *ז סיצאהר, איז עס ציע?

 וחד םארענטםערם ניט זי סעץ װעגען טע
 קאאהר, אױך דעריבעד איז עס און רען
ווענען. זוכעז:ײע פוז םען אז

M*
 װאס דעבאמען, די דודכאײענעגדיג

 קאנ־ דער אויױ געװארען געםיהרט זײנען
 פעדערײשאן אמעריהעז דער םון װעגשאן

 רעגײ װעגען טאראנטא אין צײבאר אװ
 מוז ארבײטער, אאטע םאר רונגס־פענסיע

 די םון ארגוםענטען די אז צוגעבען, איך
 און שטארקע זעהר געװען זײנען געג^גער

שטאצד־ אנגעגופענעם א^טען דעם םון אז

 פעדערײשאן אפעריקען דער ®ון •ו:קט
 ארגופענטען זײערע זײנען ילײבאר אװ

גערעבטע. גא:ץ געװען אויך
 א פון פאדערונ; דער פון געגנער די

ע פאר רעגירוננס־פענסיע ט  אדבײטער ^
 אײגגעפיהרט שוין איז װאס זאך, א —
 — ילענדער אײראפעאישע פעהרערע אין

 פאדע־ אזא פיט אז גע׳טענה׳ס, האבען
 םעדערײשאן אפעריקען די געהט רונג

 װענ. אײמעטראטענעם איהד pc אראפ
 םאר רעגירונגס־פענסיע איז ערשטעגס,

 םא־ סאציאיציסםישע א ארבײטער אלטע
 די זיך םארקיריװעט צװײםענס, דערונג,

 פאדערונג דאזיגער דער מיט םעדילרײשאן
 םאדערונג די װענ. פאציטישען א אויף
 םע־ די אויב און פא^יטישע רײן א איז

 ארגאנײ ארױס הײנט טרעט דערײשאן
 קען פאדערונג, פאיציטישער אײן םאד זירט

 םאר ארגאניזירם ארויסטדעטעז פארגעז זי
 און פאדערונג פאיליטישער צװײטער »

 די אז דערצו, םיהרען אאניש םוז דאס
 זאיצ ילײבאר אװ םעדערײשאן אפעריקעז

 אויף סאציאיליסטיש און פאליטיש װערען
 אין ױניאנס די װי אוםן, זעיצבינען דעם

אײראפע.
 איז עס אז ^יקענען, ניט קען מען
 אר־ דאזיגע די אי-ן ילאגיק סך א פאראן

 אור־ שום קײן :יטא איז עס גופענטען.
 םעדערײשאן אפעריקען די װארום זאר
 רע־ דער םון םאדערען זאיצ אײבאר אװ

 צו פענסיע צאד^ען זאיל זי אז גירונג,
 די אז פאדערען, ניט און ארבײטער םע

 םאר פאנד א אײנפיהרען זאל רעדרונג
 אײראפע־ םעהרערע אין ארבײטסלאזע.

 אײנגע־ שוין דאס איז ^ענדער אישע
 אםערי־ דער גענומען האם עס םיהרט.

 זיך צײט אענגערע א פעדערײשאן תעז
 דארןי רעגירוג; די אז דערטראכטען, צו

 און ארבײטער איצטע צו פענסיע צאהאעז
 װעניכער םך א דויערעז איצט קען עס

 אװ םעדערײשאז אפעריקען די אז צײס,
 רע־ די אז דערטראכטעז, זיך 5זא אײבאר
 העילפען צו פאנד א שאפען דארף גירונג

 און שכל םשוט׳ער דער ארבײטסאאזע.
 פאר־ איז רעגירוננ די אז זאנט, לאגיק די

 ניט װארום און טהאן. צו עס םאיכםעם
 פענסיע א רענירונג דער םון םאדערען

 טוצ־ און אלמה הייצפסילאזער דער פאר
 איז אדבײטער? «ז םיז יתומים אאזע

ענדער אייראפעאײסע פעהרעדע  אזא איז ̂י
 טא אײנגעפיהרם, לאנג שוין פענסיע
 און אמעריקע? אין ניט אויך װארום
 זאיצ רעגירונג די אז פאדערעז, ניט װארום

 םאר קראנקען־םארזיכערונג אײנםיהרען
 אײג־ שױן איז דאס אויך ארבײטער? די

 מעהרערע אין לאנג םין געװארען געםיהרט
^ענדער. אײראפעאישע

 האט אײגענםאיך, גרונד, װע^כען אױף
 לײבאר אװ םעדערײשאן אפעריקען די

 רענירוננס־ א פאדערען צו באשילאסען
 איז עס ארבײטער? אלטע פאר םענסיע
 פולשטענ־ א און נרונד אײן באויז םאראן

 די זײנען ארבײטער די גערעכטער. דיג
 רײכטי־ די שאםען זײ פאאק, דינער״םון

 ארבײט, די טהוען זײ לאנד, םון מער
אאנד. םון עקזיסטענץ די אױף האאט װאס

 אינדוסטריעאע די זיינען זײ קורצען, אין
 #איז פאיצק דאס און פאילק פון סאהדאטען

 גע־ צו פארפיליכטעט ׳רע:ירו:ג זײן דורך
 װען פענסיע, א סאלדאטען די אט בען
 ניט פעהר קענען און אלט װערען זײ

 ;גקזיס״ אײגענער זײער פאר פאידי.;ען
 אויןי זיך •טטעאט מען אױב אבער טע:ץ.

 איצע די שוין קופען שטאנדפונקט אזא
 pc פאדערונגעז אויסגערעכענטע אנדערע

 זײ אז ׳ניט צװײפעיצ איך און איצײן. זיך
 אביכעא, דויעױלן װעט עס קופען. װעלען
קומען. םוזען זײ אבער

פעדערײ• אפעריקעז די אז ׳עס הײסט
 אויגי סאהרעז אן םא:;ט ילײבאד אװ שאן

װעג? :ײעם א
 האט זיך סאר אופבאװאוסט גאנץ יא,

 פאדקירע• זיך קאנװענטאן דער אויױ זי
 סארשטעזזט און זוענ ;ײעם א אויף װעט
 ילעבען, דאס װענ. גוטען א אויף זיך,

 טרײ• באדיננונגען די אומשםענדעז, די
 אויס, ניט פאכם עס דערצו. אידר בען

 ערקילעהרומען אלץ נאך פאבס מען װאס
 װעגעץ, אאטע די אויף פאהרען װענעז

 דאס שםארקער. אבער איז לעבען דאס
 פען און װענעז נײע אויף שטויסט לעבעז

םאלגען. איהם מוז
V

 pc יצעװין סאא. ברודעד מיך םרעגט
 אױסגעאא״ האב איך װארום ,23 לאקאא

 װינשעװאניעס מײנע אין 23 אאקא^ זעז
 םאד• איהם איך האב ? יאהר נײעם צום

? נעסעז
 האב איך אז םודח, זיך ביץ איד יא,
̂אסאיל פארגעםען. טאקע איהם  איז 23 י

 איז ער לאקאיצ. שטייצער צו א געװארעז
 ניט אפיילו שיקט ער אז שםיל, אזוי

 ״גערעכ- דער איז באריכטעז הײז ארייז
טיגהײט/

 די פיז געװען 23 אאקאיצ איז אמאיל
 באאדד. דזשאינט איז םױחסים גרויסע
 רעכם א זיך איז געהאט האט 23 אאמאא
 םון סך א ײט.5 ױנגע זײדענע ביסעיצ

 דער איז האבעז םיטגי!ידער 23 צאהאא די
 נע־ ניט אםייצו קײנפאא הײם אלטעד
 אין נאדעא א האילט םען װי װאופט
 זיף אויס^ערנעז װי אזוי אבער האנד.
 דאך איז תצײדלעך װײבערשע נעהען

 װיי• נעהעז זיך אײסאערנען װי ײכטער5
 די םון סך א זײגעז פאנטלען בערשע
 ארי• זײנען װאס לײטלעך, ױנגע זײדענע

 נעװאדען אפעריקע, הײן בעמעקומעז
 םיטגלידער ממילא און פאכער סקוירט

 מלאך, דער אבער זינט .23 לאקאל פון
 האט םאדעס, אויף םסינה איז װאס

 בלוזעס אנשטאט דרעסעס אײגגעםירט
 איננאנ־ 23 לאקאל איז קלײדלעך, םיט
 םיטגלידער די גדולה. זיין פון אראפ בען
p d אין נעבאך הײנט זײנען 23 לאקאל 

 װינ- םיץ אויב און דרעסעס בײ נלות
 האב איך װא יאה־־י גײעם צום שעװאגיע

 װע- םקוים װעט 22 לאקאל צו געגעבען
 גע־ אויך דערםון מפילא שוין װעם רעז,

.23 לאקאל ניסען
 װיג־ 23 לאמאל אפשר איך זאל נאד

 אויםשטעהן זאלען סקוירטס אז שען,
 װיסען אדער איך דארן* ? הםתים תחית
זאנען. דעם אויף װעט 22 לאהאל װאס

 אויסטרא״ אין װאהלען לעצטע די בײ
 א םיט פארגעקומען זײנען װאס *יען,

 דארכדנע די האט צוריס, צײט הודצצר
 גרויסען א אםגעהאלטען פארטײ לעיבאר

 באקוםען האט םארטײ למיבאר די דג.
is אײ שטיםעז םאיארימעס אבסאלוטע 

ר  וועט און פארטײען ביתער^יכצ אאע מ
 12 םיט האבען פארלאמענם נײעם אין

 צײ פארטײען אלע װי מערער שטיםען
זאטען.
 נײעם חנם םון צוזאםענשטעלונג די

 ארבײטער :םאלנם װי איז פארלאמענט
 קאונטי ^7־־־1נאציאנאליםטע ,4«—

 תאונ־ ,4—אינדעפענדענםס ,11—פארטי•
.1—פראגרעסיזו פארטײ טי

 פאיא־ ארבײםער ערשסע די איז דאס
 װאס ארבײטער, םון לאנד א אין ריטמט

 פאר־ אין פארםײ. אײן צו באצאננעז
 אר־ די חאבעז שטאטען דײטשע שײחננע
 כמד s נעחאם םא^ איח ניט שוין בײםער

 זײ וואהלען, די בײ שטימען יאוײםצט
 םארשידענע צװײ צו געהערט אבעו חאבען

 און םאציאציםםעז די צו — פארטייען
 ערוועחצטעאר■ די קאםוניסםען. די צו

 אזיסםראציצז אין דעפוםאםצן בײסצר
vt םונדעםטוחנ־ פארםײ. איין

 דער צו באלאנגען װאם םראקציעם, צװײ
 האבען פאיאריטעט די װעט פארטײ,

 האט פען רענירעז. צו שוועריגקײטצז
 דער אין פליגעל אינקער דער אז טורא,

 ניט זאיצ לײבאר־פארםײ אויםטראלישער
 דעגירונג ארבײטער נײער דער שטערען

 םאדע־ עקסטרעמע צו זײנע דורך זאא און
 צו סוף שנעאען סײן ברעננען נים רוננען

 אין ארבײטער די םון ממשלה נײער דער
אױםטראליע.

 געזעצ־ םון מעמבער s אלאם, א. א.
 וועילס, סאוט נױ pc געבוגגם־תאוגםיצ

 ער־ ראדיא דער אויף רעדע א אין האט
 קיין שלום״רײזע סעקדאנאלד׳ם אז סאערם,

 צו מיטגעהאלםצן סך s האט אמערמןע
 ארבײטער דעד פיז עאעק׳מאךזמ דעם

 םון זינ דער און אויםםראאיע, אין פארםײ
 א זײן װעט ארבײטמר אויסםראלישע זײ

 ארביײ םעקדאנאלד׳ס סאר הילזי גרוישע
חמירונג טער

* * *
 אין איז צוריק צײט סורצער s םים

 sjn םארנעסומען םײן אם םראנספורם
jrro צוזאםעגפאר םערםצר 'n  n  pc םא״ 

קואםוו״^נםםיםוציעס. ציאציםםישע
 פיז דצלעגאמצז 229 געסוםען

§§*• 09 דײמצאסד• פון עקצן *ל*
. j ׳״־ ״

 סא- די םון פארטרעטער געקומען אויך
 אין קולטור־ארגאניזאציעס ציאליסטישע

עסט• און טשעכאסלאיואקיע שוױיץ, דעד
רײר״

 סאציאליסט דײטשער באקאנטער דער
 גע״ האט שולץ הײגריס קואםור־טוער און

 באדײ־ דער וועגעז רעםעראט א האלטעץ
 פרא־ דער םאר ראדיא און סילם פזן םוננ

קולטור־ארבײט. אעטארישצר
 א אנגענזמען האט צוזאסענסאר דער

 אויסנוצען ברײם װענען באשאדסען רײע
 םראלע״ דער אין ראדיא אח םיצם דעם

קולםור־ארבײט. םארישער
* * *

 ארבײטער דער האט פרײטאנ לעצמעז
 באשאא• עסטרײר סון םארבצנד םוטבאל

 םמד זײנע אאע םיט ארײנצוםחנטען סצז
 דאזיגען מיט׳ז שוצבונד. אין נלידער

 נײע באסוםןע שוצבונד דער האם באש^וס
מיטגלידער. םויזענם צעהן

 סא- בעלנישער דער pc שוצבונד דזןר
 אפטײאונמנז און ■ארטײ ציאאיסטישער

 *רײכסבאנער״ שוצבונד דײטשען פון
מן א  שוצ־י עסטרײכישעז דעם צוגצשישט ח

 חנךי• 1אי ס^םיאםיעחנרקלצרמגצן מגד
).7 זײ• V* (*לוס
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t o דכײסער* r a m s ר ד אתײפ ח
דעםכיצער t פון

 דעח־ רעמזי גענאסע צװײםעא, אהן
 סאנװעג־ דעד אױף ערשײנען דאנאלד׳ס

 געװעז אי( א. ואוו ס. א. דער פון שאן
 גאנ־ דער פון •אסירוגג וױכטיגסטע די

 רייד, גאעגצענדע די און האנװענשאן צער
 פיח־ ארבײטער באריהמטער דער זואס
 זײן סייט האיגגעז געאאזט האט רער

 דיזען אין אםיאו װעט שטים, גביאישעד
 אאגגע א םאר נאך סרבר פאאיטישעז

 אפקאאנג. שטאאצען א געםיגען צײט
 חאג־ דער אױף ערשיינען םעקדאגאאד׳ס

 אױפשײנען דאס וױ געװען איז װענשאן
 םאר־ א אױף שטערן אײכטעגדען א םון

הימעא. כמא־עטען
 האבען ארבײטער אמערי?א:ישע די
 אע־ זײער אין מאא ערשטען דעם אפשר

 גײסטיגע די םון אײנעם :עזעהן בען
 ארויסגע״ זיך םון דיאט עס װאס ריזען,
 ױגיאן טרײד סאציאאיסטישע די געבען

 אמעריקא־ די אײראפא. אין באװעגונג
 שטאיצ״ז אזוי זײנען װאס ארבייטער, גער

 יעדער קען אמעריקא אין װאס דערויף,
 האבען •רעזידענט, א װערען בירגער

 א אז געהערט, םאא ערשטען צום אבער
 אין רעדען זאא פרעזיידענט םיגיסטער

 אעטערעסען די אין און שפראך דער
 די אין האנדאען ניט און ארבײטער, פון

 וױ האפיטאאיסטען, די םון .איגטערעסעז
 אין םיניסטארען די טאן מוזען דאס

אמערײזא.
םארטרע־ ארבייטער אטעריקאנער די

 מעס־ םון געאערענט האבען װעאען טער
 זײ:ע םון און באזוך דאגאאד׳ס

 אמעריקע אין אז רײד, גאענצענדע
 פרע־ א װערען יעדער טאקע קען

 — רעפובאיק גרויסער דער םון זידענט
 דעט ער װען תנאי, דעם מיט אבער
 אבער האט ענגאאנד איז ?אפיטאא. דעם

 מיניסטער, װערעז געקענט מעקדאנאאד
קאאס. ארבײטער דעם דיגט ער װײא

געשיכ־ דער אין מאא צװײטען דעם
 האנ־ א האט א. אװ ם. א. דער םון טע

 ביאד ענטוױאסטיש אזא געזעהן װעגשאן
 דער װען פאסירט האט װאס דאס, װי

 ״םיט איז ארבײטס־מאן״ *געבױרענער
 דער םון םאז פארטײ א אאס שםאאץ,

 פאר ערשינען םארטײ״ אײבאר ענגאישער
קאנװענשאן. טאראנטא׳ר דער

 געװען עס איז מאא ערשטען דעם
 ער־ איז װיאסאן װאודראו פחנזידענט ווען

 ם. א. דער םון קאנװענשאן א םאר שיגען
 עס איז מאא צװײטען דעם און ל. אװ

 םון םיניםטער־פרעזידענט דער געװען
 ארױםגערױ האט ײאם גרויס־בריטאניען,

ענטוזיאזם. אונבאשרײבאיכען אן םעז
 אין אונטערשײד אן םאר װאס אבער

 ערשינען איז זויאסאן מיסיעס. בײדענס
 צו ארבײטער אמעױיקאנעד די רופעז «ו

 צום רוםט סעקדאנאאד און םארניכטונג,
 מעק־ סריג, געםאנט האט וױאסאן אעבען.

 םרידען דעם םארזיכערען װיא דאנאאד
:װעאט דער אויף

 םרידענס־ א װי געקוםען בין *איד
 זאא װאו און אמעריחע, ס'יז סיםיאנער

 בא־ און אספירא$יע אזא ערװארטען איד
 ניט ווען מימיאן, מײז םאר גײסטערונג

 ? םאאק ארבײטער פון םאםעז די *וױשען
 ארמעע, רי אז םיאט איהר ארבייטער,

 איחר אםוגיציע״ די צו שטעאט איחר
 סרעדיט, נאציאנאאען דמם אוים חאאט
 באצאהאען צו אויםגענוצט ווערט איחר

 באצאזזאען עם מוזט איחר און חובות די
צײט״. אײער סים

 ארבײ• אםעריסאנער די אםיצו און
ן חאבען* וועאכע מאר־פארסחנטער,  זי

 געשראקען אזוי םריהער טאנ א אחאט
 אםיאו האבען זײ .אז םאציאאיזם, םאר׳ן

 וועגעז רעזאאוציע א איזוארפען נצװאאט
״ין, אײדזש אצד  שםעקט דאס װייצ •זננ
האבען אצאן, רהסנא ״איזםrסאצ «ױט

 אין נעםען נעאאזט וױיאע א אויוי
 סא־ גרויסער דער םון געםאנגענשאפם

 װעאמגר ■ערזענאימייט, ציאציםסישער
 אג• נשםח װאכעדיגצר זײצר אין חאט

 *ײ און איכםעצ, מם״םוב׳דיג א נאצונחנן
 וזיר- םאגגעשישער חנר אונטצר חאמנן

ם גדזיםען זײז ®ח קוגג  דעם אימאציז
 צונעיר אעבען דיעוי אין םאא אחפםען

םאציאאיזם. פון אידעאאען וײ
א אאר נצויז אצצס ראס איז צייחנר

וחנטװיחנר —

 פאר• א, אװ פ. א. דער פון האמוי מיאסען
 גרעס״ צוס וױיצ #אױנעגאן דעם נעמען

 פארשטעחער די ?ײגען כאדויערען טען
ײי אװ םעדערײשאן אםעריקען דער םון  י

 אימעואצי? םיזישע געגען גאר גיט באר
אימיגראציע. דיסטי;ע \vm אױך נאר

v
 אױוי פאסירוגג װיכטיגע צוױי־טע א

 נא• דער געװען איז סאגװעגשאן דער
 פענשאן״ אײדזש *אאד די װעגען שאוס

 אגגעגומען חאט קאגװענשאן די םראגע.
 אײג״ די םאראאננט װאס רעזאאוציע, א

 פאר רעגירוגגס־פענסיעס םון םיהרוגג
 אוםן און װעג דער ארבײטער. אאטע

 דיססױ איז םראגע דאזיגע די אזוי װי
 כאװײזט געװארען אגנעגומען און טירט
 פראגרעס דעם טראץ אז םאא, א נאך
 אין געמאכט האט קאנװעגשאן די װאס

 םארשטעהערשאפט די איז ׳םרא;ע דיזער
 ארנאגיזירטער אמעריקאנער דער םון

 קאנסערװא- זעהר נאך ארבײטערשאםט
צוריקשטעהענד. און טױו

 שטורטישע און היציגע אאנגע, נאך
 ענד• זיך סאגװענשאן טדי הא דעבאטעס

 אאטע םאר פענשאנס םאר ערסאערט איך
 אײנגע־ אאגג שױן איז דאס װי אײט,

 אייראפעאישע מעהרסטע די אין םיהרט
אענדער.

רעזאאו־ די װאס דעם טראץ אכער
 א מיט געװארען אנגענומען איז ציע

 נאך פראגע די איז ^איאײטעט, גרויסער
 און דעאעגאטען םיאע װײא געאײזט, ניט

 ױניאנס מעכטיגע םון ארבײטער־םיהרער
 חויפט דער פעג^אדיאאן. ;עגען זײנען

 געװען איז פענשאן געגען אנםיהרער
 מע־ די פון סעקרעטער םרעי׳ ם. דזשאהן

 ארגו־ הויפט זײן ױגיאנס. ־טרייד טאא
 די דאס געװען איז פענשאן געגען מע:ט

 נע־ גיט טארען ארבײטער אמעריהאנער
 מאגכע שטאאט. פון הצבה קײן םען

 געגען געװען אויך זײנען דעאעגאטעז
 שטיס א איז פענשאן אזא װאס דעם

 ארביײ אמעריסאגער די און סאציאאיזם
 סא־ אין ארײנאאזעז ניט זיך טארען טער

עקספערימענטען. ציאאיסטישע
פענ־ געגען געװען זײגען װעאכע די

 פזד די אז אנגעװיזען, אויך האבען שאן
 ענ־ ביסאאכװײז םוזעז וועט דערײשאז

 און פאאיסי עסאנאמישע איהר דערען
 ביסאאכ־ םוזען פענשאנס די צואיב װעט
 דאס און גרופע •אאיטישע א װערען װײז
 םעדערײשאן די אז דערצו םיהרען װעט
 — ױגיאנס אײראםעאישע די נאכטאז זאא
 סאציאאיס״ א מיט ױניאן ארבײטער אן

 אמע־ די װאס זאך א — פראגראם טישע
 דער־ ניט טארעז ארבײטער ריקאנער

אאזעז•
 ״אנגע• האט װעאכער װאא, מעטהױ

 רעזאאוציע דער םאר קאסױ דעם םיהרט
 םעדע- די אז געגנער די געטרײסט האט

 אנטי״סאציאאיסטיש באײבען װעט רײשאן
 אז צונעגעבעז, האט עד איצט. ביז וױ

 ער סאציאאיזם. שטיס א איז פענשאן
 םעדעריײ די אז םארזיכערט, אבער האט
 ״באםאעקער אאזען ניט זיר װעט שאז
 זײנע פרינציפען. שאציאאיםטישע םון

װערטער טרײסט אנטי״סאציאאיםטישע

 איו רעזאאוציע די און געחאאפען חאבען
דורכגעגאנגען.

 אנ־ איז עס װאס טעג זעאנע די אין
 רעזאאוציע, דאזיגע די געװארען געגומען

 םאר ערקאערוגג אן מיט אוױס אױך איז
 גא• עסטיגג דער פענשאן אײדזש אאד

 אעוד מר. סטײט, יארס דו םון װעמאר
 גע־ מורא אזוי גארניט חאט ער און כיאן,
 דעמאקרא• די װי סאציאאיזם םאר׳ן חאט

 ■ארטי• ״נאן רעפובאיחאנישע און טישע
א. אװ ם. א. דער םון זעגיקעס״

 איז אױםמערהזאמקײט באזוגדערע א
 געװען אויך איז דאס װי — מאא, דעס

 צו געװאחגז געשענקט — ערװארטען צו
 דער אין פראבאעם ארגאניזאציאנס דעם

סאוטח.
 װאירסערס טעקסטײא ױנײטעד די
 רע״ א ארײנגעבראכט חײנט האט ױניאן

 אויםפאדע• יןאנװענ^אן, דער צו זאאוציע
 א רוםען צו םעדערײשאן דער רענדמ

 גא םון כאאמטע אאע םון קאנפערענץ
 ױניאגס איגטערנאציאנאאע און ציאגאלע

 םון ארבײטעד די ארגאניזירען העאםען צו
סאוטח. דער

 אױ דאזיגע רי אנםיהרען צו פאגדס
 םוזען — רעזאאוציע, די זאגט — בײט,

 פע־ אמעריקען דער םון װערען געשאםען
 קײן גאנצע. אאס אײבאר אװ דערײ^אז

 אצײן בכח ניט איז ױגיאז אײנציגע אײז
 םאדערט עס װי געאד םיא אזוי שאפען צו

 געאד, אהן ארבײט. ריזיגער דער םאר זיך
 אום־ איז יעזאאושאן, דער איז זיך ואגט

אױםצוטאן. עפעס מעגאיך
 דער אין אז ׳אן װײזט רעזאאוציע די
 ניט״ארגאנײ מיאיאן א דא זײנען סאוטח
 אינ־ םארשײרענע אין ארבײטער זירטע

 טעקסטיא 200,000 זײ צוױשען דוסטריען,
 געםאהר אין שטעאען װעאכע ארבײטער,

 אר• אמעריקאנער די םון נעװינסען אאע
 ניט זײנען זײ װען ארבײטער, גאניזירטע

ארגאניזירט.
V

 זעאבסטשטענדיגער װעגען םראגע די
 איז טעטיגקײט ־ ארבײטער פאאיטישער

 געװא־ דיסקוטירט קאנװענשאן דער אויף
 רעדעס, די םון רעזואטאט א א^ס רעז

 די םון געװארען געהאאטען זײנען װאס
 טרליד־ בריטישען דעם םון דעאעגאטעז

 בײדע בעא. און האמאי האגגרעם, ױגיאז
 דורך ערמוטיגט געװען זײנעז דעאעגאטען

 ענג״ אין פארטײ אײבאר דער םון זיג דעם
 אויםנאוד װארימער דער דורך און אאנד

 דא געטראגען האט כיעקדאגאגד װאס מע
 כאטש גערעדט, האבען און אאנד, איז

 דבורים האארע זעהר אין אבער םריינדאיך/
 ױנ״ ענגאישע די םין ערםאאג דעם װעגעז
 םא־ זעאבסטשטענדיגער זײער דורך יאנס

טעטיגקײט. איטישער
 עגטםער זײן אין האט גרין פרעזידענט

 םון םארשײדענהייט דער אױןי אנגעוױזען
 האט און אענדער, צװײ די אין אאגע דער
 פארטײ אייבאר א געגעז ארויסגעזאגט זיד
 בא־ כםעט זיך האט גרין אםעריסא. אין

 זואס ארגוטענםען, זעאבע די פױט נוצט.
 דעי איז ארטיהאעז די אין געברויכט ער

 אין פארטײ אײבאר א געגען ״טײמס״
צײבא,ײ די װי נאכדעם גאײך אמעריק^

חעלוען אונזערמ
םינדעלזאן. ם. פון

I

 טעכטער און זיחן ױננע זײנען חעלדען אונזערע
 לײבער. טארשקלאטסוע די אץ נלוט גליחענדינ םיט

וױיבער. ארבײטער ױנגע זײנען חעלדען אונזע^

 טרויםער •וםטע קײן ניט זײנען חעלדען אונזעי־ע
בױםער. אויןז צװיט װײםען און טייכען עלענגעלדיגע ניח

 טרערען, אוםזיםטע ניט טאתיםען חעלדען אונזערע
שמגם זײנען אדערן זייערע  — גע

ח«נט! נעזונםע אײן טויםט, מנמרקער איץ

 שטערען, טינםטערען אונטער׳ז כרענען אױנען די
 וואנט, איימןרנע «ן וױ ילייצע די
«r חערען אױערן וואכע די 

 קול, שאלענדינע דאם
 :שט»ל *וויף עםאל וױ וואםקליעם
ען מי אל װ רע

*
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נרויסען איחר

iv װ«»ן חע»יינ?ײטס פאר i 
M ■פיפוײ^פו רעי טיו •רעזידענט r• 

I m רעדע זײן רינט i » אײ ײבפײפא׳  י
 »sim וי *יוינ «י פארזיגערונ! דער סיט

י ייר זאיעז ׳אטענדען  *mil׳ *מוריפי 1י
 «*ר fVi*cvi זטיען מיר און רען״

w* ניט זיר מיר װעיען '.M vt נ»• סין 
 *ja •טליטי׳אע זעיבסטיטטענריגע נו«ען

טיגשײט״
v

עו אױף גאטט אינטערעסאנטער »ן  י
 טחאראנטטן, «. געװעו איז שאנװענ^ן

 גטציט;** סטנטרער דער םון ם<רער דער
 פטרוו*?• װערט װעלנע אײןעננאן, לער
 תפט טחפרטנטןן רענירונג. דער פון טעט
 •Si טן א אינטערעספנטעו זעהר » אױף

 *ר♦ פון 1״פארהעלט;י רער װענען רעדט
ט שטפיטטל. און ניי

 ערשלערט חאט גרין פרעזירעגט װי
 דעד פ»ר טה׳ורטגטטנשן סאר׳טטערן נײס

 ,חנילװײ יטייגע יי איז סאנװעדטאז,
 ד וועלט. דער אין נדעםטע די סיסטעם״
 איי• רעלסען, סײל טויזענד 23 םארסאנט

 טלע סיט חטטעלען דאמפ׳עיפען, ניגע
 *ר• טײל גרעסטער דער *יינוינטוננען.

 נא^עפטינט, דארט זײנען װאס נייטער,
ױגיט!. דער «וו נעהערען
«וװי• פארװאנד׳טאפט *וסיגסטינע ״רי

 טר• *וױ׳פען ארבײט, און סאפיטאל שען
 סיר האט — ארבייטסגענער, און בייטער

 די אין ײעט — נעזטגט, טהארנטאן הענרי
 נ«סט«ן א׳חר נעפינען יאהרען קומענרע
 *וזאסענאר• ותפות׳דינען8י איז אויםדרוק

בייטען.
 ראס ערװארנען זיר האט ״ארבייט

 פאמיגפט•• און *,imr » זײז *ו רעכט
 מיט *ופרירען «יין װעט קאפיטאל נער
 ד• אין און איצט, ׳פוין ׳טותפות. אזא

 אױפ* בעסטען אס װעאען טענ, קורעגרע
 ווע• װעלכע א־נדוסםריען, יענע בליהען

 גלייכע! אלס אדגייט אנערקענען לען
 נעסטען אס װעט אדבייט און פארטנעד.

 א*ח• אנערקענעו װעט עס װען זײן מצליח
 עהרענהאפטינה־יט די און םליכטען רע
•־.•ותשות. ראזינער רער פון

 תאאועראטױוער איצטינער ,דער
 םאנ• טלע אין אײננעפיהרט איז פאאן
אל ״סאגאדיעז דער םון ריקען אג ^  חניל• נ
 ארנײטער. 16,000 אייז ׳טליםט אוז װײ״

 אי׳וט האנען מיר װערטער, אנדערע 1אי
 אנ• D'enir 16,000 םאבריקען די אין

 שןן איר אננעשטעלטע. 16,000 שטאט
 אונזעי וי׳נז צייט, די זעהן כסעט שױן

 װע־ אפט״לוננען, אצע איז סטעף, נאנצער
 שאאפן• פאטינע אונטער ארבייטעז לעז

סיםטעטען״. ראטיװע
V

 פיינ* ס, פון אי^'«יאטױוע דער אויוי
 טשער• טינעא, מ. און םעקרעטער, םטאוז,

 נע• אידישע פאראיינינטע די םון מאז
 אר״נ״ איז יארס, נױ איז װערקשאםטעז

 שאנווענשאן דער אויןי נעװארען נעכראכט
 איז פאגראמעז די װענען רעזאאוציע א

 ?אנווענ* דער פון איז װעלכע ■*אעסטינע,
 וױ זיך אעזט און נעײאחןן אנגענוכיען שאז

:שאצנט
 אמע• דער םון שאנװענשאז טע49 .די

 דרישט קײבאר אװ םעדעריישאז ריקען
 אעצכת די איבער שוידער איהר אוים

 נע־ באנאננען זיינען װאם שאנדטאטעז
 אידישפ גענען אראבעד די םון ײארען

 פאצעםטינא. אין םארמענען און צעבענם
 מענ־ שוצלאזע פון םערדערײען װיצדע די

 ניתער,. אמעריסאנער זײ םון םיצע שעז,
 אנ«ד און אויםנעשוידערט אונז האבען
■ עסעא. כײט םיצם

 רעני* עננצישפ די אז גצויבזז, ,םיר
 פאלעםטי• אין מאנדאםעז־מאכט די רונ^

י אננעםען װעט נא,  םיטצזמ נעהערינע ו
מ םארמײדען *ו מן עחנצי ת םנ | אוי י  י

 אײנשצאננ אין וועג^ *ח *ושונםט רער
 אח םאנדאט סון םארשריםםען די מיט
 גמנלױ סאגפן באצםור־דעהצאראציע. דער
װממן איחנז די פאר  אנ• זייערע טארט׳

 V פון אױטבױאוננ דער פאר שטרענגוננען
 »ג«ד פוײדצימ די ;הייםצאנד אירישער
 םארטממן דאט צאנד, דעם ®יז וױשצוננ

a n דאם און פארטשרים עשאנאםישען 
 צעבענם־םטאנדארדם די םוז אויםחוימז

 ■אצעםטינא אין א״נײאוינער אצע פון
 נציי״ אדער ראסע םון אונםערשײד אחן

בען״

jpn נעשרי־ זתרען שורות דאזעע וײ 
 פאר. וױיםער באראםוננען די קוםפן בען,

 סאנותנשא! איצטינע די איז יעדעגםאצס
 צזנבעדינםם׳נ די טאראנטא אין
 די יאחחנן. פיל׳נ וײם 1שא
ר איז חאם טאוטח ת

II

m

i א>ן n צייטוגל׳ ״ארנײטער װעער
 נא״ דער חאט סעפטעטנער צצטען פח

טע^ורעטיקער ס^ציאייסטישעד װאוסטע•
 ארטיקצצ 1א אפגעדרומט לןאוטסלוי װןי,

 ברענ- מיר צױדום״ פון אױסדנטען ד
m עטציכע ארטייועצ חןזיגען דעס פון 

:אױסצוגען גאייןערעגדע אינטעדעסאנטע,
ױז  דער פטר רעדט זטך אײן ,ני

 טײיטפעאישע n פון אינארפ^טגצוגג
 דער־ דיער פטייעסטיגעג קײן אידען

 ח*ט װעיכער צושטצגר, ט אין אעארוגג
 צוױי מיט עקדסטייעז צו אױפגאחערט

צוױ?...״ יאר טױזענט
 אין איצט, מ״גען אידען r» און״

 נא״ זײער טז יאחרהונדערט, סטען20
 וחד אײגגעארדעגט no סיונה איאגאייע

 דאס v* — פאיעסטיגא אין דױןא רען
 ױי װעיכען אױוי רעכט׳/ חיסטאדישע

 יע־ וױ רטכיטישער, גאך ױך, פארופען
 ס׳איז רעכט״. ״חיסטאריש אנדער תר
יאר׳/ טויזעגט צוױי איכער אי״ט

 סאציאצדעמאסראטען אוגז ״פאר
 נארעכטי• גיט רעכט חיסטארישע סאנען

 צו ביז און פרעטעגזיעס. שום סײן נען
 אילע טאקע זײנען װעצט״סאחמח תר

 געװען אײגמוטיג כמעט פארטײען ד. ס,
 גרעסטע די אױן־ און צױגיזם. נעגען

 זיי־ רײען אונזערע איז אידעז סווח״ט
 םון נעגנער אגטשײדענע געװען נען

 דעם באטראכט האבעז זײ ציודזם.
 ראמאנ־ אױסדכטאאזער אן פאר צױדזם

 הא־ און אוטאפיע טיש״דעאקציאנערער
 :עמט אוטאםיע די אז פארשטאנעז, בעז
םונ׳ם טרױעריגער דער פון דך

אידענטום״.
 דער האט װעאט־מאחמה דער ^אין
 וױ אזוי האט און אויפגערעבט צױגדם

 האט דאס און יסוד, דעאאען א באיןוסען
 דער־ חברים אוגזערע פון פיא בײ אויך

 צום באציאונג :עגאטיװע זײער שיטערט
צױדום״.

H\'* דער םון םײ אאנערען, בײדע 
 צלנטראא• די םון סײ און אנטאנט
 םונ׳ם צוזאגען דסע די זיינען סיונות,
 מיטעא בעסטע דאס נעװען צױדזם

 און אידען, צוױשען דעסאנאדע פאד
 געכאפט זיך גערגער גאך האט סען
 האט מען וױיא מיטעא, דעם אט פאר
 זאך, א נישט אידען צונעזאנט דאך
 נאר אפנעבעז, אאײן דאר\י סען װאס
 נעכד אפטרעטען, דארוי צוױיטער א װאס
 די םון יעדער און טערקײ. ־־־ איד

 די אז געהאםט, האט םאחמדרצדדים
 פא־ אין װערען איזזם פאר תאגען אידעז

 איט־ זײנע םאר שטיצפונקט א אעסטיגע
שטרעבוננען. פעריטאיסטישע

 באאאר פראםעסאר האט 1917 ^אץ
 א גײסט דעם אין םארעםעגטאיכט

 אידײ אאם ^פאאעסטינע װעגעז שריםט
 האט ער קאאאניזאציע״גײסט״. שען

 אין איגט *עס אז אױסנעםיהרט, דארט
 און דייטשאאגד םח אינטערעסעז די

 זא- אידען מאסעז גרעסערע אז עסטדייו,
 ער־ םערקײ״ דער אין באזעצען דך אעז

 טערקישער ארעםער דער װעט שטענס,
 באקױ דייטשאאנד) (םון םארנינדעטער

 םימ־ און מעגשען טביסעא דורכדעם נמז
 צוגעװאנדער־ די וױיא צוױיטענס, אעז;

 װעאען דײטש, רעדעז םזרח״אידעז םע
 האנדעא דעם אנטוױחאען צוהעאםען רי
 ;צענטרטא־םאוכות די כױט טערקיי פיז
 יא־ איז אידען די װעאעז דריטענס, ױן

 די געגעז גענעננעײיכט א זײז אעסטינע
אראבער. עננאאנד־פרײנדאיכע

 האבען דײטשעז, די װי ױנקט אבער
 םטר״ א טז ענגאענדער, די אויר נעסײנט
 בטפעאסערונג אידישער דער פון סעדוננ

ח  — סוסעז צונוץ זײ וועט ■טאעסטינע י
 בטםעאמערוגנ די אט טז חנחה, דער נײ

 אנגעװײ זײן עקדסםענץ איחר איז ווזוט
 אוז חערשטםט. עננאישער דעד אױז• זעז
 צר בטאפור האט 1817 סעפטעסבער ייז

 נא־ סיי\ נישט אסת — אידעז יי טנזאנט
 חײם נטציאנאאע ט גאד מאוכה, יי^גאאע

 ו$ר וועאכע אידען, טױזעגד פאד א פ»ר
 װי אטנג אזוי נעזיכעדם, זיץ דאדט אעז
 חטאטעז דדעלען בטננעטען ענגאישע «ײ

וײ. איבעד ײ«ד
 בטאסור• די חאט נענוסען תיד זיײ

 אבער געזאגט, וױיניג זעזזד יעחאאדאציע
 זץי צױגיסטעז די גאר גיט האבען דאד

מן און פטרפיחחגז נעאאזט א  דערזעחז ח
*P םון דערפואוגנ א דעקאטדאןױע דעד 

n r ’t ,די אויסער אױך נאד םטדא«ננען
נישטןױוגיום׳ ®ון

 פאר- סך » בײ אםיאו מױיזען, אידישע
 די אײנגעװארצעאט זיך חאט טיײחנרים

 פין באױז מעז דארוי איצט אז איאוזיע,
 װעאט דער םון אידען טיאיאן 14 די

 טױזענט חונדערט פאר א אריכערפעקאען
 אידען־פיאנע די און פאאעסטינע, ש״ן
 אידענטום םון צוקונםט די געאײזט, איז
געזיכערט. איז

 :ײע די האבען אבער אנױז׳ן דער אץ
 די םארבעסערט נישט כאצ באדינגונגען
צמניזם״. פונ׳ם אויסזיכטען

 פון ציטאטען קאוטסקי ברעגנט דא
.1921 םון גאך שדיפט א זײנער

 פאאעסטיגע קײן סוכיען אידען ״די
 אימפערי־ אן םון נאכפאלגער אלס גאר

 צוהעאפעד אאס גרױס־מאכט, אאיסטישער
 דעראבעױנג־פא־ קאאאניאאעי איהר אין

יטיק דאזיגע די איטיק.  אבער איז םא̂י
 באנקראט, אוױי פאר׳משםט אומעטום

 קײן בױען נישט סען קאז איזזר אויף
בגין׳/ סאציאאען דױערהאםטען שום

געזיגט. ענגאענדער די האבען ״איצט
 גע־ זײ םאר אבער זיינען אראבער די

 םרי־ װי אומבאקװעם, אזױ פונקט װארעז
 צױגיס־ די האבען ;טערקעז די םאר הער
 זײ און דישעצ דעם אוסגעדרעהט טען

 קאלאגיסטען, אידישע די שוין ריהמען
 די ;ענען ענגאאנד פון םארבינדעטע װי

 זעאבסט־ צו שטרעבען װעאכע אדאבער,
שטענדיגקײט*.

 אײנס באײבט ;אגואים איע די ״בײ
 אי־ דער םון אפהעמיגקײט די :םעסט

 זיגרײכע די םון קאאאניזאציע דישער
 גע־ דער און גרויססאכטעז אײראפעאישע

 צום קאאאגיזצציע דער אס םון געגזאץ
 אומ־ זײנען זאכען בײדע אראבעדטום.*
 עקזיס־ די מיט פארבו:דען םאדמײדאיך

 פאאיטישע און עקאנאםישע טירענדיגע
 פאקטא״ די םון יעדער און באדיגגונגעז,

 וױרקונג געגענזײטיגער אין שטארחט רען
o n שטעקט דערין איז םאקטאר. צװײטען 
 אױסזיכט־ דער םון גרונד טיםסטער דער

 קא־ אידישע די צױניזם. םוגם אאזינקײט
 װע״ צוזאכיענגעבראכעז מוז אאניזאציע

 עננאיש־פראנצױזישע די נאר וױ רען,
עגיפ־ (מיט פאדער־אזיע איז הערשאפט

 דאס און װערען. געבראכען װעט טען)
 כיסתמא און צײט, םון באױז םראנע א איז

צײט. נאהענטער א זעהר פון טאקע
 נעשטאדקט נװאאדיג האט סאחסה די

 עגג־ די נאציאנאאיזם. אראבישען דעם
 צוגע־ היבש דערין האבען :ופא יןעגדער

 אפעלירט אאײז האבעז זײ װײא האלםעז,
 געװי־ צו כךי נאציאנאליזם, דעם אט צו

 און טעיקײ. געגען פארבינדעטען א• :עז
 פון װערען פטור נישט זײ קאנען איצט

 ארױסנע־ האבען זײ װעאכע ג״סטער, די
 אומעטום, װי פאדער־אזיע, אין רופעז.

 זעאבסט־ נאציאנאאער םיז ג״סט דער איז
 ער :אר װי אוכינאזיגבאר, באשטיסו;;

 םארקס־כיא־ די באהעריטט אײנטאל האט
 פאל. דער איצט איז דאס און — כען

 זעאבסט־ װי ׳גוט אזוי שױן איז א־אביע
 עגיפסען, מעסאפאטאםיע, שטענדיג.

 נאחענטטטע די אין אויך װעאען סידיע
 זעלבסט־ מאכען זיך יאהד־צעהנדאיגען

 טאניענט יענעם צו ביז איז שטעגדיג,
 פראטעק־ אײראפעאישען בײם זײ װערען

 דול־ דערװײא כיוזען זײ װעאכען טא־אט,
 װירקליכע זײן אפנעסען מעהר איץ דעז,

כאנט..
 סוף בל סוף װעט ^־אבערטום דאס אז
 די צוױיםאען. צו װאס גישטא איז ד;ען,

 גע־ װעט דאס צי זײן, בלויז קאן פראנע
 בא־ דורך אופן, םרידאיכען א אױף שעהן
 זינ דער אדער ביסאעכװײז, הנחות קוסען
 פארטי־ א דורך װערעז צוכעגרײט װעט

 אויםשטאג־ באוטיגע דורך קריג, זאנישען
 ממשאה ארט ענגלישער דער בײ דען.
 דער בײ ערשטע, דאס געשעחן גיכעד האן

 אבעד וױ צוױיטע. דאס — םראנצוזײשער
 אפ־ :ישט זיך זאל פראצעס דער אט

 *טװאכע און ארימע די װעאען שפיאען,
 פארעסטיגע םון קאייאניסטען אידישע

 צד, הויפט־אײדענדיגער דער דעדבײ זײן
 פאר איאבער די פון קאטף בעתן סײ

זיג. זײער נאך סײ אוסאפהענגינקײט,
 אײראפעאייצע די צװישען װערען זײ

 אמוױיניג־ פאדער־אזיע אין עאעסענטען
 זײן װעט זײ באשיצען, סאנען זיך סטען

 בא־ און אנטאויםען, צו אמשװערסטעז
גע־ די װי װערעץ, זײ װעאען האנדעאט

 קא- זײער דורך װײא םײנד, םעהראיכסטע
 באײבען זײ אז זײ, באװײזען אאניזאציע

 . בא־ ײיאעז זײ נא־ נישט און אאנד pא
 נאר. אײנװאױנער, א־טיגע די הערשען

או־ױסשטױסען. אינגאנצען זײ װיאעז זײ
 גאיין אטת׳ן אן פאר עס דארױ םען
 אידענ־ אײדענדיגעז דעם םאר האאטען

 קאאאניזאציע צױניסטישע די װאס טום,
 געהן װאהרשײנאיכקײטען אצע אויט װעט
 הא־ דעריבער קאן כיען אאנגזאם. זעהר
 צױניסטײ דער םון קרבנות די אז םעז,
 אזױ זײן נישט װעאען םאאיטיק שער

 שטרעבט פאאיטיק דאזינע די צאהארײך.
 םים װיא זי דערצו, אײגענטאיך דאך

 אי־ קרבנות און קאסטען אוסגעהויערע
 די םון אידען ענטוזיאסטישע בערװארםען

 געהען אידעךםאגראטען װאו אענדער,
 װאו אאנד, א אין — סוף זײער צו שױן

 אוים־ ערשט װערען פאגואפען אזעאכע
 אויב קראפט, גרעסטער דער מיט ברעכען

 זאא פראגראם צױניסטישע דאס נאר
װערען. פארװירקריבט טײאװײז כאטש

אײגע־ די — פערספעקטיװ מין אזא
 אין פארװאנדאען זיך זאלען בחות נע

 אוטפארמײדאיך איז — היסוך זײער
 פאר אנװײזוננען מ׳שעפט װאו רארטען,

 געגענ־ דער פון נישט געגענװארט דער
 אנ• די אט זוכט טען :אר גופא, װארט

 װײטען, םון געשפענסטער בײ װײזונגען
אטאא. גראהען
 1929 פון געשעהענישען בלוטיגע די

 גרויזאמען א אױף אײדער, באשטעטיגען,
 ארוים־ האב איך װעאכע מורא, די אופן

 גע• די כאטש זאאען .1921 אין ;עזאגט
 םרײנד אלע אז מיטוױרקען, שעהענישען

 זײן אז אײנזעהן, זאאעז אידענטום םונ׳ם
 נישט טזרח, אױפ׳ן :ישט אינט צוקונםט

 ציר דער איכלאם. פון װעאט דער אין
 װען אייסזיכטלאז, :עװעז תמיד איז ניזם

 אויןי .באװעגונג א זײן געװאאט האט ער
 איז ער פאאק. גאנצע ראש באפרײען צו

 געפאהד •טרעקאיכע א דעם חוץ א אבער
 מא־ װעאכע אויסדעדװעהאטע, יענע פאר
 די זײז צו ׳אנשטרע:גו;נען אזעלכע כען

 קאאאניזא־ אידישער דצד פון פיאנערען
 בא• צױניזם דער פא^עסטיגע. אין ציע

 קרבן נוצלאזען א_ פאר ברענגעז — דײט
*עאעםענטען. אייסדערװעהאטע די אט

 אין פאנראם אראבישער אעצטער דער
 זאא װארענוננ. שארפע א איז פאאעסטינע

 ריכטיג און אכט איץ נעמעז מען־דאס
אפשאצען!״

נײעם אדבײפעד אינטעדנאציאנאלע
).3 זייפ »ון («צום

׳עװעדען אין אויםצוהאצטען םונטערוננען
םאשיזם. םיט׳) שאםוי

* ♦ *
נענרינ־ האט פויאעז אין ״בונד״ דער

 סאציאאיסטי־ אידישען ערשטעז דעם דעט
 פױלעז אין אוניװערזיטעט ארבייטער שען
 פארטײ העכערער א םון םארם דער אין

 נעפינען זיך װעט שוא •ארסײ די *שוא.
 נאמע; דעם טראגען װעט און װארשע זוין
 אג־ דעם אכבוד שוא״ םיכאאעװיםש ״די

 םארשטארבע־ צאנג ניט םון,דעם דעניןען
פוילען. אין ״בונד״ םון םיהרער נעם

 אוים״ אן אלס זין שטעלט פארטײ די
 סאציאאיסטישע העכערע א געבען צו גן^ע

 פראק• הז טעארעטישע, (הן אױסביצדונג
 ארבעטעד־ אידישע רײע א םון טישע)
טוער.

 א איז שוא דער םון פראנראם דער
 ער םארשידענאדטיגער. און ברײטער

 פון געביטעז װיכטיגסטע די ארום געהמט
 םראה־ און טעאריע סאציאציסטישער דער
ארבײ־ אידישער דער םון און בכצצ טיס
בםרט. באוועגונג טער

 װעלען שול דער אץ צעקמארעז אצם
 סאציאליסטעז. בעסטע די באטײציגען זיך
 בםשך חדשים. 5 דויערעז װעט סורם דער
 שיאער, די װעאען צײט דאזיגער דער םון

 זיך אינטערנאט, אין זײן וועצען וחןאכע
 דער װידמען טאג נאנצעז דעם דארפען

♦ * *אערע.

יוגענם־ םון סאמיטעט צענטראל דער
 איצט האט פױאען אח ״צוקונםט״ גונד

 א ״צוסונפטיסטען״ די פאר ארױסנעאאזט
 ביבעאע דאם זײטען. 16 פון ביכעאע דין

 און ארבײט יאחר 4״ נאסען דעם טראגט
 פון סר־חכא הורצער א איז דאס סאםוי״.

ר  קאםיטעט צענטראא פון ארבייט ת
יאחר. ואר אעצםע די פון בםשך

 ״צױ חאט-־די צ״ט דער פון גסשד
אעבען צום *רויסרופעז נעוואאפען ו״

דעם :שװעסטער־ארכאניזאציעס צוױי
 פפאי־ט דעם און ״סהיף״ ױגע:ם־פ»דבטגד

״סאמענשטערען׳/ פארנאנד
 פױכטבאדע אויםעדגעװעהגאיך אן

 קאטיטעט צענטראא דער האט טעטיכקײמ
 אויפ־ פון געביט אױפ׳ן געפיהרט אויך

 טא־חסיכ־ סיסטעמאטישער און קאערוננ
אויסביאדונ:. טישער
 די םארמאגט םאמענט איצטיגען אין

 או־גאגיזא 22 קרײזען. 379 ״צוקונפט״
 פאר אװענט־שואען מיט אן םירען ציעס

 אדנא- פערציג ארבײטער. ױגענטאיכע
 ארגאניזאציעם 46 כארען. — ניזאציעס

 אר־ צעהן סעקציעם, דראמאטישע האבען
 ארקעם־ אײגעגע האבען גאניזאציעם

טערם.
 דער האט 1929 ױגי און כיאי אין

 אז אדורכגעפיהרט קאמיטעט צענטראא
 איז אנקעטע די אנקעטע. ארגאניזאציע
 ^צױ אאע צו געװארען ארױסגעשיקט

 די .176 צו ארגאגיזאציעס, קונםט״
 ױגענט־ דער אז באװיזען, האט אנקעטע

 מיטגאידער, טויזענט צעהן צעוזאט בונד
 אינגאאך פראצענט 55 זײנעז זײ םון
 ארבײטער מײדאאך. םראצענט 45 און

 אאע םון פראצענט 91 םאראן זײנען
 םא־ אהן פראצענט, 4 שיאער מיטנאידער,

 אאקאאען אײניגע םראצענט. 5 נאר כעז
 ארגאניזאציעם 48 אינגאנצען האבעז

צימערען). 75(
 אז באוױיזען, ציםערעז דאזיגע די

 טראץ איז ״צוקונםט״ ױגענט־בוגד דער
 באדינגונגען אידישע גינדדנסטיגע די
 אר־ •ראאעטארישע אויםגעשפראכעז אן

גאניזאציע.
* * *

 ראט װירטשאםטאיכער העכסטער דער
 ע6אעצ זײנע אױף האט םאסקווע אץ

 אאגע־ די אז םעםטגעשטעאט, זיצונגען
 איז ארבייטבדאױנען די םון סומע מיעע

pa םים געשטינען חדשים 11 אעצטע די 
1 זײט צוױיטער חנד םון פראצעגט, 0

ד געבאיבען אויז רעאאער דער איז  הי
טערשטעאיג.

 םאר־ אינדוסטריע־צוױינעז פיא אין
 הרן־ דער נישט מער שויז זיך קאענערט

 P* אויסארבײטונגען. די םון האסט
 צואיב׳ן איז טעססטיא־אינדוסטריע דער

 חודש אין געװען בײנװעא פון םעהאען
 שטיאשטאנד• םואהאמענער א אויגוסט

 קויאעך און אײזען־גיסערײעז די אין
 שטארקער א באמערקט זיך האט גרובען

צוריקגאנג.
 אין קראװאא ראט םון מיטגאיד א

:אויסםירעז אזעאכע צו געסומען
 האט הערבסט אעצטען דעם זינט

 ארבײטס-דיםציפ־ דער םון םאאעז דאס
 עם םארמען. געםעהראיכע אנגענומען אין

 אוכד םון םאאן רי םארמערט זיך האבעז
 אר- דער צו נישט־קומען באגרינדעטען

 מאשיך מאכען קאאיע םון אח בײט
טײאעז.

 דער אין איז שאעכט באזונדערס
 PK אעניגנראד. איז באסו אין הינזיכט

 דער גומײםאבריק, אעניגגראדער דער
 װאו (״טרעאוגאאגיק״), דרײעק״ ״רויטער
 #םאן םויזענט 8 באשעםטיגט ס׳זײנען
 דער םון ארבײטער די מיט זיך ברענגען

 אײגען און בעטען זײערע נאכט־שיכט
 די בײ דרימעא א כאפען אװעק זיך

מאשינען.
 צאח^ די האט װינטער םאראיאהרען

 גצ״ נישט זין האבעז װאם ארבײטער,
 אויםגעםאצם ארבײט, דער צו שטעאט

 ירא־■ ענערגישער אן נאך פראצענט. 9
 ארבײםס• די אפהיטען םאר פאנאגרא

 נעםצאצז יראצענט דער איז דיםציפאין
 איצט פראצענט. צענטעא 6 טיט 6 אויוי

 ארמי־ צאחא די ש^\ דערנרײכט אבער
 געשטצ<מ נישט זיך האבען װעאכע טער,

^נ די ארבײט, דער צו א ר ם ם א ט א  ק
 דטרןי םען פראצענט. 15 פון ציסער
 Df m אזוי *ז אננעהמען, ניט אבער

אוםעטום.
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אײ־ ווי אע8 האבען קאאוקםאכער די
 םארטײדיזעז װעאצן זײ אז ערקאערט, נעד

 אגטשאאפענחייט טעהר מיט יוניאן דיער
 זיײ באשיצען װעאען און איז עס װען וױ

 קאםוניםטישצ די געגען •אזיציעס עחן
 בןן־ וועלמנ מעסער־העאדען, און גאוײאצס

 אין זײ צובוטשערען און ארבײטער םאאען
מן א ״רעװאאוציע״. םיז נ
 האמוניסטישצ די פון פאנראם דער אז

 םעז האם צוגעגרײט, נעווען אי? אראבער
 «.־־־ װעאכע םרױ, 8 םון ערפאחןן נעכטען

 געזאגט האם זי שאפ. נרינ׳ס א\ן בײט
 »ז ׳טאם, אין ארבײטער צװײטען א צו

 םאײ איז באום גיסעז זיך װעט ״הײנט
 האט ארבײחגי דער װען שטריט׳/ תעם

 דעם׳ כױט כױינט זי װאס געםרענט, איהר
 קאםוניסטען די אז ערקאעהרס, זי האם

 סאאחפאבער די באפאאען צו זיך גרײטעז
 האט באארד דזשאינט די װאס דערםאר,
 פוז באס כױם׳ן אנריפענט אן נעסײנט

b*v, עטרײט אפאר האבען זײ וועאכעז: 
אײננעוזמעז.
 פאכראם דעם נאך שטוגדען עטאיכע

 י*י םון דרײ ארעסטירט פאאיצײ די האט
 צובר האבען וועאכע םעסער־העאדען,

 זײ בײ האט און <ןצאוהפאכער, די טשערט
 װעא״ םיט האםערס, און מעםערם געפונען

 מארסעט לאאוס אין געקופען זײנען זײ כע
 אינדוסטריעאע ״רעװאלוציאנערע די כויען

 ארעסטיי״ די םון אײנער יוניאן״. נאדעא
 האט םעז בוטשער. *אינהער״ א איז טע
 וחד עדות ביז בעייצ אהן פארהאאטען זײ
זעהן. זײ <ען

 פארנעהופען איז פריה דאנערשטאג
 דעײ קאורט םעטצער׳ם דזשאדזש אין

 און סאאגערס ארעסטירטע די פון םארהער
 מיטװאך האבעז וועאכע םעסער־העאדען,

 צוביצוטיגט און צושניטען ארבייט דער גאך
קאאוקפאכעד. אונשואדיגע די

 האמוניסטישער באװאוםטער דער
 םארםיידײ איפער קופם וועאכער אאיער,

 גזד איז געננסטערם, גאמוניםםישע די גען
 פע־ די פארטײדינען צו האורם אין ווען

 א געפאכט האבעז װעאכע סער־העאדען,
 אײנ־ דעם םאר ארבײטער אויף פאגראם

 ניט װיאען זײ װאס ״פארברעכעז/ ציגען
 קאםוניסטישע די פיט שײכות קײן חאבען

 יױ ״אינדאםטריעא זײער און כואיגאנעס
ניאז״.

 דערזעהן האט פעטצער דזשאדזש װען
 צו׳הרלע• די און צושניטענע די עדות, די

 געהע־ אאײן ער האט סאאוקפאכער, טע
םאאגערם. חברה דער םון באגדס די נערט

רי־ םר. ױניאן, דער םון אאיער דער
 געבע־ האט ריקער, און נעאסאן םון <ןער,
 די העכערעז זאא ער דזשאדזש דעם םען

 2,500 אויף דאאאר 1#000 םין באנדם
 באטראכט האט דזשאדזש דעד דאאאר.

 זײן אויט אז געזאגט, האט און עדות די
 סאאנערס חברה די מען דארף מיינונג
 דאאאר 5,000 אונטער יערען שטעאען
 םון לאיער דער אבער װי אזוי באנדם.

סצעגע״ א פארנעשאאנען האט ױניאן דער
 םון צװײ שטעאעז ער װעט סוםע, רע
 אונ־ צװײ איז דאלאר 3,500 אונטער זײ

 אינהעז, א אײנעם און דאאאר, 2,500 מער
 זאא םעז ײעםען אנגעוױזען האט וואם

דאאאר. 400 אונםער שאאנען,
נעװא־ געשטעאט זײנען םאאגענדע די

 דעאאזאא, װאהאאז :באנדס אונטער רען
 האםען םאוט 2242 םון אאט, יאהר 44

 430 — גיםטאגעס חשאהן ;עוועגױ
 םאחשאא און סטריט, זזאאסםעד סאום

 בואװאײ, אינדעפאנדענט 1210 פיעבערל
שאר נארד 1448 בעיקאגד, דזמאדון *ון

• v i m r

 אטאהירט זײגעז וואס מעםמנרס, די
ח ח א מ ם^נ זײ פון מ ס תי מעםגר־ מאפ

:זײנעז ומניחנן, %
תר  פון ווײס־פחנזיחגנט מרימזאז, םי

מז ; 5 יאפאא ײ ד פוז מװארנדו נ ח • 
ם ד  ברייםמנרל םאסס ;18 יאקאא מ

ײמ״ייז, םעפם ;5םוןיאסאא ח גו  אא־ י
 ;5 אאמל םון •יגפעאעםײן ד. ;5 פאא
did מננ־ ;81 אאמוא בניז אפחנרמוז 

מי דדפאםין ם אי  סזר ;5 אאקאא ®ח י
ס, נדועא מי •אא•. חעוידי •

 שטױ מארקעט קאאוק גאגצער חןר
m יט  nipt\ די גצגעז פראטעסט 

וזנאמנ פאגראמעטשיקעע
י ד

 פעסערם כיט זײ פון פינ(י צושגיטען און
כאעחדזשעקס. און

 האאוק״ די האבען זאך אנדער קײז פון
 האם אײנער יעדער גערעדט. ניט פאכער

 םאסטער׳ס פון קאםוניםטען די םארדאםט
 םיטאען די אן וועגדען וועאכע קאײועא,

 אונטערװעאט־באנ־ און גענגםטערס די םון
 םארכאפען צו פארזוך זײער אין דיטעז

 אאזען ניט זײ װיא פען װעאכע ױניאנס,
צוברעכען.
 װי נעפרעגט, האט איינער יעדער

 ארײנגעשיקם האבעז זײ וואם ע׳ם, קוםט
 בוטשער נריכישען א סטריט םארסעט אין
 האבען װעיצכע גאריאאס, אנדערע און
 נאדעא דער םיט שײבות ?יין ניט גאר

אינדוסטריע.
 און האאוק די האבען שעפער די אין

 פײנ־ איז װארום געםרענט, ררעספאכער
 פאסקװי־ די צוטײאען געקופען גיט נאאד

 די געקופען ניט זײגען װאדום ? לען
 האםיםא־ האםוניםטישע באצאהאטע פאר
 פע־ ארײנצויטיקען אנשטאט איצײן, רען

? טרײדס אנדערע םון םער־העצדען
 און האאוק דער םון םעםבערס די

 געזעץ דורכ׳ן װעאען ױניאן דרעסםאכער
 פעסער־ ?אםוניסטישע די םארפאלגען

 װעאכע קאפיסארען, זייערע און העאדען
 שעדיגען באוט און טעראר דורך װיאען
ױניאן. זײער

הא־ טרײד קאאוח םון אראבײטער די
 די אויף פאגראם דער אז ערהיצערט, בען

 פים געװארעז צוגעגרײט איז מעםבערס
 אפו^ איז דאס אז אײנצעאהײטען. איצע

 קאמוניסטי־ דער װא׳ס םאגןט, דער צײגט
 אאע םארטײדיגט וועאכע אאיער, שער

 נעגגסטערס, און באעקכעיאערס זײערע
 קורץ סםײשאז פאאיס אין געתופען איז

 זײערע ארעסטירט האט םען װי נאכדעם
 צושניטען האבען װעאבע םעסער־העאדען,

קצאוהםאכער. די
 געװען ניט איז פאנראם דער אויב
 ׳קופט װי טא קאפוגיםטען, די םון געפאכט

 פאו־־־ צו סטײשאן פאאים אין אאיער זײער
 בלעתדזשעק א'ן סאאגעים די טײדיגען
העאדען.
 האםוניםטישע די אז םאהט, א נאך

 סאא״ די אריעגעשיקט האבען קאםיסארען
 םון אײגעם םון םרוי די װאיס איז גערס,

 אפגעדוםע; האט סאאגערם ארעסטירטע די
 באארד דזשאינט דער פון אםיס דעם
 נעםרעגם און איגטערנעשאנאא דער םון

 איהד ארויפגעהפעז ניט מען זעהט װארום
 האט פען װי סטײשאן, פאאיס םון םאן

 געגאנגען איז ער ווען צוגעזאגט איהם
 האט םרוי די נאטיראיך, ארבײט. די טאן

צו געמײנט האט זי :טעות א געםאכט
 אפגערו׳י זי האט האםוגיפטען, די רופעז

 באארד דזשאינט דער םון אםים דעם םען
 ציעט עס אינטערנעשאנאא. דער םון

 צױ זיך האבען לןאםוניסטעז די אז אבער,
 און גענגסטערם מיט פאגראם צום נעגרײט

 באנדספעז פיט אאיער, א מיט סאאגערס,
 באעק־ װי זאכען, נויטיגע אאע םיט און

 האפער, א אםיאו און מעסערס דזשעקס,
 אײנעם בײ נעםוגען האם םעז וועאכעז

סאאגערס. ארעסטירםע די סון
 אויפדעקען װעט באארד דזשאינט די

 פארפאא־• װעט און סהאנדאא גאנצען דעם
 סאאגערס זײערע און קאפוגיסטען די נען
 ארױסשטעאען זײ װעט און געריכם אין

 איכט, אמת׳עד זײער אין וועאט דער םאר
 און געננסטערס פעסער־העאחןן, אאס

 םארטרײבען, מוז םען װעאכע סאאגערס,
 באײבען ניט זכר קײז זײ םון זאא עס אז

ארבײטער. די םון רײהען די אין

טעקס סטױק מדן צאלונגען טערע
קא., סוט און קלאוה פראגקא
172.60 ---------׳םט. טע26 וג 109

האטץ, ענד באום
44.00 -------------עװ. טע8—520

קאוט, סופערהרעםט
 78.20 ברוקאין עװ., םע3^-5911

סטײנהבארט, מ.
 58.40 ברוסאין סט., טע39—1447
תא., פאנופעס. פעירדיעא

300.00 — ברוקאין סט., טיאזגרי 16
קא., קאאוק װערא

179.80 ---------סט. טע25 װ. 138
 163.30 — םט. טע34 װ. 33 זױערין, א.

31.20 36 וו. 135 האוט, װאירטהמיר
קא״ גלאוק אהאדעםי
175.80 ---------םט. םע36 װ. 349
 119.20 סט. 39 װ. 108 װעפין, טשאס.

אודװיג, ענד גריגבערג
306.30 ---------סט. טע39 װ. 250
סוט, און האאוה בריאיאן
961<0-------------עװ. טע8— 519

 66iJ0 בואעװארד פאו. 564 קראוס, ס.
קא., קאוט פארװעאפיט

115.00---------׳םט. טע39 װ. 257
 330.20 — סמ. טע39 װ. 250 בענדער,

קאהען, ע:ד פעטצגער
273.60 ---------סם. טע38 װ. 263
פארסט, ענד םיגדאינג
134.00 ---------סט. טע25 װ. 151

העי, ע:ד וױיגגראד
33.40 ---------סט. טע38 װ. 247
קאוט, גוירא אםטאיר

164.50 -------------עװ. טע8—322
הא., ?אאוק איסטערן :דעיט

65.00 --------סט. טע27 װ. 27
סאאאפאן, און שיפפאן
141.80--------יסט טע26 װ. 253

םישער, ענד קופער
194.80 --------סט. טע27 װ. 104

הא., ענדעאמאן ה.
275.80 ---------סט. טע38 װ. 230

קא., פפג, כױלער הערי
201.60 ---------םט. טע35 װ. 370
 קערסאן, ענד װײם ראפים,

אדאער, ענד װיאהינס
 אי! טא: (א עװ. טע7—500

האא־ א אפטײאונג, קאאוק
 אפטיײ דרעס אין טאג בער

652.48 -------------------------אונג)

 אייערע פארלאננם
ציים אץ זוײחשעס

נאנ־ איזידאר םעגעדזשער דזשענעראא
 די דורך אײנםאא ניט שוין האט לער

 אר־ די אויםגעםאדערם 4״געדעכםיגהײט״
 אז האנטראקטיגג־שעםער, די אין בײטער

 װיײ די פיט װארטען ניט זאאען זײ
 דער פעאדען זאאען זײ אז און דזשעס
 ניט זײ װערען װײדזשעס די ווען ױניאז,

 ארבײ־ םיאע צײט. אין אויסגעצאהאט
 צום צו זיך העדען שעפער די אין טער
 אוץ ױניאן דער םון װארנוננ און רוף

 םא• צו ױגיאז דער און זיך םארשפארען
 סך 8 נאך זײגען צײדער טיאבעא. כען

 םון רון• דעם צו גאײנגיאטיג ארבײטער
 װיי־ די םיט װארמען און ױניאן דער

 אונ־ װערט עס ביז אאנג אזױ דזשעס
 טהאן צו עטװאס ױניאן דער פאר םעגאיך

 צו שוין איז עס װײא זײערטװעגעז, פאר
שפעט.

 םרן םענעדזשער דער פאזיד, ברודער
 דעםארטפענט אסאסיאײשאן אפעריקען

 אדבײטעך די אויױ אםאא נאר םאדערט
 װיײ זײערע צײט אין ניט באקופען װאס

אפי־ס. ױכיאז אין מעאדעז צו עס דזשעס

װכינסהי נחוער לככװ כאנקעט נ«דד חשאינט אוזקנד דעסטןג
ט *ווענד דינםטאג דיזען  (וזרקר ײן

m ם חנר מ מנ ־ חנז ה  ד. נרודער ם«ר ן
ר דעם דובינסקי, מ חז ע  fp■ רער סון מג

א םערם מי  םון ■רעזיחןנם עקםיננ ייח י
 נאנקעט דער אינט«ת«ד!ו«ג»י. דער

 דזשאינט דער םיז שאראנעםאלם וחנרט
 דרעסםאכער אוז קלאוה דער םון נאארד
 םון גאװייז א »אם י«»רה נױ אין יוני*ן

 םארדינםטעז, נרױסע די טאר אגןרקענתנ
 םרײ■ און איבערמבענקײם צייםםוננען,

 ארויס* האט תבינםקי ברוחןר וואס קײם״
 די טת ם׳*ר איז יוגיאן רער *ו געוױזאן

 םיהרוננ דער אין און •*רבערייטונמו
סון חנס גד מ מנעראצ־םטרײא צ

קאאוקםאכער. זיגרײכע די פון
 דינס״ שטאטםינדען װעט באנחעט דער

 אין אהטאבער, ־טען22 דעם אװענד, טאג
 *טע4 און בראדײײ צענטראא, בראדװײ
 באמיײ זיך װעאען באנקעט אין םםריט.

 גאנצער דער םון םארטרעטער די איגען
 םון םארטרעטער איז ױניאן קאאוהמאכער

 באנסעט דער באוועגונג. אדבײטער דער
 די ױם״םוב. ױניאז אמת׳ער אן זײן ורעט

 גאנצען אין כפעם שױן זײנען טיקעטס
אויסםאדקױםט.

 און רענק און ױדאן־טהוער אתטיזיע
 צו אײגגעלאדען הארציג זײגען פײאער
י באנתצם. צום קופעז

153.50 -------------עוג טע8—575
 291.48 סט» טע36 װ. 315 דיקטאן, א.

סטײנמאן, ענד םרידענבערג
300.20 ---------סט. םע36 װ. 348

ראטנער, און סיגעא
85.60 ---------םט. טע38 זו. 341

do. 176.20 טע37 װ. 3^ האםפאן, ס.
 dd. 65.80 טע38 װ. 270 פארטנאי, ד.

ברײסבארד, ענד פםערבער
63.60 ---------סט. טע38 װ. 270

שעכטםאץ, ע:ר שער
122.62 ---------סט. טע38 װ. 306

קיפנעם, ענד רוסא
203.40 ---------.00 טע25 װ. 152
<ןא., סיגאער ענד גודםזון

62.60 -------------בראדוױי 1372
עװ., אסאאנטיק 2673 א., ענד א.

101.60-----------------------ברוקאין
סט., אאגאן 290 ראטהפאז,

99.50 -----------------------ברוקאין
 133.90 — עװ. טע7—245 האנטראװיץ,

סאאוז, ענד טעםער
115.70---------סט. םע22 װ. 40

קא., קאר ס. פ׳
120.60 ---------סט. טע23 װ. 248

קא., קאוט םופיריאר
153.00 -------------עװ. טע8—535

בעק, ענד עםאער
98.00 -------------עװ. טע8—535

חא., סוט און האאוק נױ
241.00 -------------עװ. טע8—545
קא., קאאוק טשיקא

351.10------םט. טע37 װ. 260
הא., קאאוק ראבאן

87.00 -------סט. טע27 װ. 245
קא., ^אאוק ױנײטעד
87.50 -------סט. טע27 װ. 135

קא., פםג. קאאוה טודאר
148^0-------סט. טע27 װ. 137

 122.00 סט. טע40 װ. 265 סאםיר, ה.
שטײגבערג, עגד װיאק

162.60 ---------סט. טע39 װ. 250
באגען, ענד הראען

134.20 ---------סט. טע39 װ. 260
 207.90 טע.40 װ. 265 קאאוק, טהריפט

108.20 סמ. 25 װ. 159 דזש.«סאנדאער,
180.56 ---------שיאער ענד װײנטראוב

שיײגבערג, ענד רובענם װאאף,
ג 134 38.00 -------סט. טע37 ו

קא., קאאוק פאק
135.00 -------סט. םע38 װ. 309
שאנטץ, ענד הײטנער
413.80-------סט. טע38 װ. 246
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מ ח ע ט ג פ םיט מ ת o® ז n  t o w
ט צולינ מרס ®זזיתנ מדנ סראנסזדיפ מ

 מיר װערען דרוק צום געהען מיר װעז
 דעד צװישען קאגםערעגצען די אז מװאהר,

 אינטערנע־ רער םוןי ױניאן דרעםםאכעי
 םעקםשורערס08ם דרעס די און ^אנאל

 ®רעזידענט צואיב זײגעז אםאצןיאײשאגם
 גע־ אפגצילעגט קראגקהײט שאעזיגגער׳ס

ווארעז.
האכ״ דזשואױס װײש־פרעזידעט װי

 רי האבען עיסאעהרט, אוגז האט םאן
 די און אסאםיאײשאן דרעס־דזשאבערש

 איג־ םון אסאםיאײשאן ניײנענרינדעטע
 אפיציעא ביאנופעהטשוי-ערס דרעס סאיד

 נעוד זײ אז ױגיאז, דעי וױפען נעאאזט
8 צו אײגאאדוגג ױניאנ׳ס דע־ אן מען

 געחאט האט חאכסאן ברודער קאנםערעגץ.
 צװײ די סיט אראנדזשמענטס געטאכט

תאנםערעגצען. םאר אסאסיאײשאגס
 דזשאבעדס דער מימ סאנםערעגץ די
 הא• אין םארסוםען געזאאט חאט אסס׳ן

 םיט סאנפעיענץ די און מעקאאיין, טעי
 סאנופעס־ אינסאיד נײ״געגרינדעטער דער

 אפ־ ;עזאאט האט אםאסיאײשאן טשורערס
 פענםעד גארמעגט אין וועדען געהאצמען
 דער אין זיך געםיגט װאס סאאב, סעפיטאא
ביאדינג. סענטער גארםענט

אסאסיאײ־ קאנטראלטאדס דרעס די
 אז װיסען, נעאאזט אױך שוין האט שאן

דעי מיט קאנפערירען צו גרײט איז זי

sjDSP ייוניאןאין מאכער דרעם טשילדרעז  
srswspps? . «זז5שא סוועם געגעז

שמימם אלא*ועם בדודער טד-יד אץ קאמערס די #דגאניזירען צו בא . ן
 סאאוס־אע• דער םון עיםאה־ונגען די

 אר״ אז באװיזען, קאאה־ האבען דיסטרויע
 זײגען באאעבאטיב^ וױ :וט אזוי בײטער,

 אינ־ דער פון גורא אין םאראינטערעשי־־ט
 זײנען צדדים בײדע אז און דוםטריע,

 * רי םאדגיכטען צו פאיא־נטעיעםירט אױך
 םאכען עס װאם טרײד, א״ן קאנסורענץ

 אר־ די פון שאדען צום סװעט־שעפער די
 ווינדי־ דער םון שאדען צום ארן בײטער
 האם אײגזעהעניש דאזיגע די סטריע.

 פמונוםעס״! אינסײד די באװאױנען אױך
 צו דרעס׳אינדוסטריע דער פון טשורערס

װעאכזנ 'ישאן,8אסאםי אן ארנאגיזייעז

 פראדדקציאנס דעם רענואירען טענעז זאא
 אנריסעגם •קאאעקטײתז 8 דויד פרײז
ױניאן. דער םים

 וױינ־ סיס פון טײוע8איגצי רער אויױ
 אװ קאמישאנעד רער איז רועאכע שטאק,

 דע־ סטײםט ױנײמעד םון תאנסיאיאײשאן
 צווײ סיט איז אײבאד, ארו פארםמעגט

 כייטינ; 8 געװאדען גערופען צוריס װאמן
 משיל־ דער אין סאגופעקטשירעיס די םון

 סיט אינדוסט-ש דדעס האום אוז דדען
 אסאשיאיײ 18 ארגאניזירען צו צוועל דעם
אינדוסטריע. דעד אין שאן

)2 זײם אויןי (עלוס

טעקם שםרײק פזן ערפ»לג גרױםער
 טאג סון געאחנר די אײנסאהנען דאס

 װאט סטדיײן״םעחס, פאר׳ז וױידזשעס
 אוכד יענעם פון נעווארען באשאאסען איז

שאפ־טשער״ היסטארישען רגעסאי:ען8ם

אין תמנמז8נ ן8יוני שןפער ױ
 ױג׳אן דעד pc שאנםיאצ »■r דע־

ij ססוגםיצ איגדאפטריעצ די «יז tc jr, 
 cat trnpnva דודכנעםיחדס איז ווןוס

 צזסר pc תוזואטאט * •אם מאא ערשטען
 נאלגבאםים די איבער זיג סםרײק ימז
 אין| קצאר באװײוס סאםוניםםעז, די איז

 *O'tpj.ױני•! קצ«»וקנ»כנר די אז טצס״
 אוימורײ אח סראפט תאט זי אז טירם,
«ד די ייז טעט  «ד תןוט וי tv און שע

£ בײ נרוים.פארטרויען ויאוגען  ברי־ •
איגתםמריע. דעי אין ישװעסםער אוז חנר

 ר<ר pc 0ב»»סט רי האבען איצט .גיז
 160 שאנםראאירט און כאזוכט ;וניאז

 צוים .ivww ססונםיא אינדאסטריעא
 90 חעכער זײנען ערסצקחרוננאן זײערע

 אח ־.ujmiwnsu כױם;יידער ידאמנם
 וײנען סססאו די אין באדיעוננען די

 •ars וואס באריננונגע!, ױניאן אסח׳ע
1« אינהאצט דעם םוצמםןגדינ *ירעכען

״ B—־ C R X in j j J H J I■ ,

 דער־ חאא, ותבםםעד אין טיטינג מיז
 ׳שוין קעז מן און םווי, «ום ױך גענםערט

 *ז זאגען, זיכערקי־ם וא«ר6 םיט איצם
 פאר׳ן געאדער די אײנםאהנפן דאס

 100 כגיעמ נרויסער, א איז םטרײק־טעקם
. ערםאאנ. #ראצענםינער

בא• דער פין םיטימ אעצטעז איים׳ז
 אפ;קהאא• איז וואם דירעפםארם, אןן ארד
 אװע;ט. סאנטאנ אעצטען נעײארען טען

 איזידאי סענעדזעער, דזשענעראא חאט
 איז איזט ב*ז אז עדסאעהדם, גסנאער,

 טױ־ 165 נעווארען אייננעסאםירם שוין
 260 פון ם״נמ רער pc דאאאר זעגט

 והד אייעעטאתנט רארוי ווןום טויזענם,
 הונ* וועאען םיםנאידע־ אאע אויב רען,

פאיכט. זייער ערפיאען ■'אצצנס רערם
 מ• דער סערצמוםןר, םעם ברורער

 דע• סאונםיצ ‘אינדאםםריע pc נעדממר
 *־א־ 86 »ז ערפצעהרט, ד.אט ■ארססעגס,

pc tun ארבייטען וואם ארבײםער, «לן 
י אין  סעמר,, ס*ונםיא ׳אינרססטריץא ו

 םםרייק־ רעם באצאהאם ׳פוין חאמן
tv pa ,dpw 16 איבערינע די ■tn 

 «זױי 1וועאען.ביז.אי ארבײםןר מנם
פאיכנג jirtv זייער «רםיצעז cm װ*כןן
 •M אױך cm ערסאאהרוגג ב«5» וײ
 ם׳מע־ דער םאזער, m ברוזתר םאכט
 רעאארםנמנט. אםעריקען on pt דזעער
 tv ערסאןוזרט׳ אויך האם מאזער ברודער

י Win אפיט חנר  ייינ- IM1SMM* 01י
•לע אי| םטרייק־םעחם חנם צוםאהנען

 אםא־ די םיט קאנפערענץ די און ױניאן
 ׳פאע־ פרעזידענט דורך האבעז ס'איי׳פאנס

 אפ־ געםוזט דערוױיא לראנקה״ט זיננער׳ס
ײערען. נעאענט

םארהאנדאונ־ די אט ד־ט נאייכצייטינ
 נע• צום פארבערײטוננען די װערען נען

 דע־ נױט נעםאכט וױיטער סטרייק נעראא
 אמאני־ רער פארזיכטינקײם. נרעסםער
 כרע־ אאם ארײן נעהסט קאמ«ײן זאציןונם

jrpe פרע־ די דרעםםאכער. םון קײיזען 
 און ם׳פיאדחןן םון ױניאן די ױניאן, םער

 ייניאן קאטערכ רי pa דחןסניאכער חןוום
 ןורנאניזאציאנס דיזען אין פיט ארבייטען
סאמפײז.

 ןופנעחאאטען א־ז םיטוואך ?עצטע;
 םון כײטיננ ערםןואנדײכעי »; נעװארען
 םיט האראעם אין דרעסכזאכעד שװארצע

 טויזעני 4 די ןורגאניזירען *ו צװמה דפם
 ײעאכע טרײד, אין דרעםסאכער שװארזוע

עסםפאואט־רט. עענדאיך ויערען
 מענע־ דער הןוכפיאן, וױים־פרעזידענם

 מיס און דעפארטםענם, דרעם םון דזשער
 הא־ זער־;,”אי;א: שװארצע די ,,י־נקנ

 דרעםכיאכער ־שײא־צע די צו נערעדט בען
 רער םון באדײםוננ און װעיט דער איבער

 הא־ אנוועזענדע *אע און ארנאניזאצמ,
).2 זיי« אויף (עדוס

 םוז שלעזיננער פרעז.
י»רה ניז מומועו

א״גטערנעשא־ דעד םון אםיס דער
 פרעזידענט ז8 װיסעז, אונז אאזט א8נ

 דעם אויף מוז שאעזינגער בענדזשאםין
 זײן טחפית דאקטױרים, זײנע םון ט8ר
 צושטאני, געזונט רשאעכטערטען8ם
 איז פאהרען און יארה נױ יאאזען8פ

מאונטײנם. די
 שאעזינגע- האט שבת אעצטען זײט

 האט ער און געםיהאט, גוט ניט זיך
 י־י ראקטױרים זײגע םון ט8ר אוים׳ן

 ראאזען8פ געטארט גימ װאך גצע8ג
 איהם האבען דאקטוירים די הײם. זײן

 םאהרען צו טען8נער אבסאאוט אויך
 שאע־ ברודער װאו םאונטײנש, די אין

 װאכען עםאיכע איז זיך װעט זינגער
 אז עדהאאען, װײט אזוי הענען צײט

 זיך ט8י שעצבארען זײן םיט זאא ער
 קליװאאג״ דער אין טײציגען8ב קעגען

ר ע קאנװענשאן. ר
 אפ־ שאעז,ינגער׳ס ברודער םחפת

 םיט נדאוגנען8רה8פ די זײנען םאהדעז
 האבען װאס סאסיאײשא:ס,8 דרעם די

 דער־ דאנערשטא:, םארקומען געזאאט
געװארען. איגעאעגט װײא

ו

יארקער דו איז חה שבת פאלשטענדיגע
אינחפםריע קלאוק

יאה־ ^אעD זײט םאא םערשטעז צו
 געדמרשט וױדער שבת אעצמעז חאם דען

 גאנצעד חןר אין שבת־רוה פואשכתנדיגע
יארק. נױ פון אינדוםטריע סאאוק
 דעם *אױט מען םעג באװאוםם, װי

 צװי־ עסזיםטירט װאש אגריםענט, אעצטען
 אר״ טים,8אעב8ב די און ױניאן דער שען

 סעזאן יעדען אין םאנאטען 2 בײםעץ
 דער געורען איז שבת אעצםעז שבתים.

 אין סעואן, װינםער מון שבת ערשםער
 נעטארט ניט מעתר האט מען װעאכען

 װענען האט ױניאן די שבת. רבײטען8
 ־טשער־18ש אע8 כט8;עט נט8ס8ב דעם
 אעצםען דעם דורך און בדיעןי דורך אײט

 ם8רעזראט אאס ״נזןדעכמינגןײט״ נוםעד
 די כמעט איז באקאגטמאכוגג, דיזער פיץ

 שבת אעצטען אינדוסטריע סאאוין גאנצע
געװארען. אינעשםעאט

 איז דאס קטעריסטיש,8ר8כ איז עס
 חא־ *רבייטער די װאו שזניער, עטאיכע

< שבת, אעצכתז רבײם8גע בען ױ  ״ זײ ו
 די ערהצאטען געהאט ניט נאך האבען

 נאי״ד זײ חאםנן ײגיאן, חנר פון יוארטגג
 כ*~ 8 רבײם,«ווען8 דער פון געסט»«ט

 דערצו זײ חאמ ױניאן דער ®ון אםםער
 אאזא שוין בחיכמ םען אויפגעפאדערט.

 שבת־ און ם*ײנם8ה שבת שום סײן גיט
ױניאן די אז גמניג, איז *ס קאמיטעס.
 ארבײםעי די •ון *נײד, ואגען גאויז

 ארבײטעז צו ססאוען ש|אער די אין
שבת.

 אאטער דער ®ון װיחנדמבורמ *די
ד װידער תאט ױניאן״סראםמ שםאאצער  ײי

אד שטאאצען אאםען דעם געםאכם  יונ'
ח גײםט jm די .י ra .תאאוקמוכער

 חאט קןןונסיא אינדאסטריעא חנר
 םיטגאי־ וײגצ צו בויישי א •רױסממױ*©

&j זײ חאט ער ענאכען אין ״דער 'm fvi
ודבײנמן

 אסאסי• דער צו ווענדעז זיר זײ זאאען
 ױגיאן דער בײ שוין ורעט זי און אײשאז

 שבת־ אויױ עראויבניש J8 אזיסװירסעז
ארבײט.
 זיך האט קאוכסיא אינדאסטריעא דער

 נוט* לטע8 די ז8 איבערצײגמ, אבער
 נעסענט לעס8 האט םען װען צײטען,

ס לו * י ( ■ י1ױ י י )2 ו

דעלענאטען װענש»ן מנ־ פ«ר נ»םינײש»נס
זיי• אאסאאען יארקער נױ םיאע אץ

 ר8פ גאםינײשאנס פארגעקוםען שוין נען
 אין סאגווענשאן דער צו דעאעגאטען
 ווערען ערעמעגט וועט װאס האױואאנד,

 דע• חודש אין מאנטאג ערשטען דעם
 א8אאק איז גאמינײשאגם די צעםבער.

 דזשע• אוי̂ו פארגעסוםעז זײגעו 9 און 2
 כױט- אעצטען םיטינגמן םעםבער נעראא

אוחננם. וואך
 ,17 א8אאק ױניאז, ריפערמצכעד די

 די דורכנעםיחרט ײאד םאריגע ג^ךי חאט
 בײ מען.8דעאעג די םאר נאםעײשאנס

 נא• די װעאען 35 אאתאא און 10 אאסאא
מאנטאג. הומענדעז םארסומען מינײשאנס

 ״נערעכטיגסײט״ נוםער אעצטען אין
 אויטםערקזאם דערויף שױן םיר האבען

 ניט םעז דארןי םאא דעם אז געםאכט,
 נא״ די םיז װאכען דרײ םואע ווארםען

 איז עם עאעסשאנם. די צו גיז מינײשאגס
 דאס װײא וואכען, צװײ וו»רטען צו געגוג

 זאאען, סאגוועגשאן. םיעמעא 8 וויז
ר׳ן אאמואען אאע אאזא, מ  מד א»גד אי

 געװעחאםא די םון נעםען די m דעגקען,
 נישש אםיס pH וײן םוזען טען8דעאע;

נאוחנםמנר. מען15 דעס ביז וױ שיעםער


