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נ  #ס ט #ו
 *?un 4 '« envoiװיו n n p ' tpa'P
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* pjn t y i iponװעק tie .נרוחנר  noa pip>nr»'j n n jpapti oa'npa n n iph״•pa onn'B '1 .jpaatB"npanpa p
נ » מג ס יי ז  paױ  ipoo'atappסײ «ין  (poppaײן tta ittnpa-apPB jpa'tpn o n ip ipj
נ«ו«ן<'»
 tp ,ip jp tn n nr m mדי ייוי מיי * ־ סײ אין * na*i'M i 'n mi p'i> ,papp'pדי pa'OBPn « o'»pap>P3 ■Par optto
 <p« ppn Nripvדי >׳  n » jע «י'נ ע  ipapn npopnp pa ninoa prean'tנא•  jrvpap*pn« pp'anpap jtaדי *apa
* o ^ p v n tp tn p nװ׳ניי סיימכד *»  | po>po poa'n nד « ipoo'atsppי 1י ״ va'^oayop py 1סייטגג •npu'M onpn
>*ר «ן *יחר חונ  itsנ א ױ מ  in'Jnpa o nאין * 4MB o ” anppa jim p r o pa ipap n .ipoopaי י yoartpa
 optt ,se nױ  jib jpaannpa tw ” » ,on'otaan* ip'joדי •apa n .npo” anp
M״
 opn<1V0U1PJאױך נארירטעט eptspa tM ,סיט n p p mip jw n » npnapTn'To ptr npapoopnn pp piptp.
נסרסוי
מיטוקמאמר ױני ^  opnדורג׳ן ® ootnpa tpap 'n jpa«t ipapapnח י י  tm״ mi pbדי  n r ,jrr'Jiapסיס די *pa
די
n n .jp’av •pn i« jpiarpnp• v o an
>  n m vיסמר *ונעקראנען  15,000גייי o e s }pps'atepp.
8
* , pi *pt ipapn optt ,n n 'tao 'o pVaײייז י י מ י ״ — « ײ מ י ח • nvrpaap n
םעסנ׳נרס סון די דר׳וססאכסר יזניסו צאזס  ,)ppo'awpp n pa tn'onpaזיי־  jyaaw"« pooapייז >•B'nv vm—nap
• opnסר וי * iw pn io peypײייו » ipotppapnip n n 'ti jpaו  n nאיו ס?ר  optto 'n jvapa ivopnova׳•pa • pb
 PiriPnnr ) 3,600נ״ע םעסכערם.
ptp>p npnap>tt'>p npn j'M jnataan
nrtop oapn'tna*D''ti opn ,)papippa
ע ס פ מג ס ר עדד ענ ט ח בינ ס קי׳ ס
«tn o r opn jim ,v'noona'M ovnn 1
 oaptpaאין זײן oa'npa,
מ רי כ •
jta aatvtao'tM n n jpapa on'oopopna
נרוד?ר חבינסקי epop’npi opn
די • oorta'M npa'tpn n n I'M npo''anp
שיקאגא
«ויס8יחר>יך  jpiniזײן נ«זוד אין opa־
», n n .pn ?n n ipttpa pm oapopnpoa'M nnpי ײן  np^n״  opnםים o a n
« np urn ,ipoיז  - ipiipjוװױי >po
 j'M optt opn tp ,nnnpn jpt'vpaapדי
ייגס  ipo»p7 opnסיסיגנ« ,ון װענ» 1זיי tt pe oa'npa 1״ jpv't npapr optto pa'onn pa ^ ')p 'a oan'tpna*B׳•pa pis
 o irv p t'ip n pסור  |<mקסנאחו און  npn PM׳lP'at' nppapp'B-
B"nopa ,jpaataanpa noo'apo jpn
oopti >pro npn.
ויאציס  npa " t n n pa tp ,opoanpa opnניס ap r optto jyopa o n jta.
,
IP'av
npapoopnn
און
ptp>p
nppjpp'e
׳
סין  opn ipeopaתבינססי *■pnn
 viaצאננ װי npapr prtpn n j'M
סירט  pמאםען״טיט• ;:אין עםצינ? יױ װעצוע די  ipapn ivoo'aiapp׳>pop I'tts
;jpaataanpa a p r optto jvn'oo'tpp
 jp'jםיםיננען .אין  >pp*rapoאיז ת*  iP3"t ,oapn pnp"t pp opnpaאי*ט  oy 'it aap^ 'ttpװזןךס  pa onpnארנ״ם
נינםקי  jptiptאויפ׳ן  p t :-!»:3סון npn
*tip jim t'n o • o r optto p npa' atMttrnpa ipyapaa'M (poo'aiopp
 nn«pa ri'oipptpp )pnpipcnnםיס׳ן  . jpnאפיצ 1ליין זכר איו  t pa o*'M״  <aapװי  jnptt opאין • p r pa'tpn n
* ppiivו  ' n tpvr'jpnp׳  .eposװעו ויט* .װען ויי jpnator • v r optto o” anppa npa— oPpttpa oapo»p> ipapn
רונינס?י )<onpa ppno:po i'-p ipotppi t'M״> p ipציפלעט ipapn ,זײ ottopa
 >poפסרנציי•
ע»-npapr ptn jpfntל
 onpn np opnנ*ויז  ipopnor:apעסילי*  oponptipa (paapnaapnaאין jpv't optt ,jpoopa a p r optto jpa DM>'npa
 fPoo'^ppTM paסיס »  ivpnporװײ פון  npnap npn pa .over pnpnapזײט  nnpava pפאר jp jim npo"anp n
אען *ו  p>p jpapn I'M .p'*pr;prtp gp jpapn׳ nppapp'B׳p'noona'M n n npa P'>aota. ■pn optt ,ppa'f
זיין אויםפיהרציכ^  opn oa'npaנרי־ כען  npnna 3אצאמס  tvדי IPOO'atapp,
trip popnt n n jta avpnnt n
v'ppto 'poa'an npn׳‘ נעיו' 3ט  |ptp>npa "t nrnnaאון זיר  aata'ns npa'Joapap n n •pJrpaap ov'Mאיז nap>iv>p
װיטאג׳ס  iim orJppn'Mז״ן • npn ip ipo npoppױניאןnpa o'Tia jta jp'av n n npa vp'• npaptpnpa npn .
וױ>ינ?ײט  .aato oa'pcrt ipr'oo'atopp pa jponpoo *np np^*jnc:po npn npcדי *nap pm ap»> onpotoapp
jpapn op'vpt'aaanp paMnpn'a n
o j"n .pnrw'apj־ i r־ a'atn opn ,;po־  opn nnapaויך paap׳n n tp iPop>ts
 jpapn ,otnpnpn »poנ״ר עויז  I'Mױניאן  np .a'opo ov'M pm ny |tMזיר  o^porpa j 't rאוי1י pa o«t n n
 p *ppnoapoױגיסו םיט  400מיםנצי־ העצפם  oiv״> |pדי ױניסן ציפצעטם->pn tv 0” npa jpj” t jim jp'av n n n n .
 ,npnםיט  tnnptipnpn pjpa«nאון  iomp p״ optt ,iדי  ip onn'B tra pאיn jpapa *iopp j'M ira v n n jpa 1
ױגיאן םענעדזשער n opn •poj'an .״־ opnn־  na>penp pm ,n''no״np oapnrpt'apanp n .npapr optto• IP'av 'n .n
םער  rp ,o^npvnpnאויך איז  noo p jpainpa opn poapnpo״ pאין  opnn oa'naבײט  jimאצע  noo״jpaato'npanpB p
איז איצס  p pnנתיםע־ סענטיטענט ׳ t'M optt ,• mbנעװען  pa aatoopa mרי  onn'apa jnvttנלײמױיםינ n n pa
 ptp>p p nttcאוז  npairsojpnױניאן npn .tpoo'atopp .םםרייק  .rnooina'a o n n jim ptp>p •popa pmםיט n n
עם איז  p jpnpo onpnנרויםעי  noo״
שע־ pסעצם  pa ,ipnattpaאצע >'* jp jvnn'a D''anp pn opn ,ppaרי • nr'np nprna
וױצען ,װײצ  nנאױגנוגנען ,n i*p
 anppa jpa״  pa o׳ ipapn ,apeזיך  -apצע*np n n pm .na"na /pottpopp ,n
 nppזײנ?ז  nnptטויױעײכ
פײם  ipnitvדי vm oa'npapoopnn
גע׳עצאסען  , ip'at' n n |pםיט * o'tM n n
 opn ,p o ranאויך opoa'npa
ווע־ j'opo nnpt j'narap paap npoopur npaJptt ,tpnnpa oo'atopp pa popa
:ען וײן «3זוך אין  p .p p 'rאון וחמען
זײן  n:ptp«;p״  oאױוי  npa )tM tpaptt ntvo pa oappoya opn tpwptijpp n nאױב  o'opap^pa nװעלען זיר V'M׳•
פון  tpp'nPop npnםעדערייש^  anp npn optt np״ jim jp'arpp on'M opn aa'n npoװעצען O'a׳ n n jpapaapa
mMp j'M optt ,jpaanpnpo o'ap'av
>״.np3
אױסנעשלprop.
?dim j«t P” ieo Jpnpapa n n nap־
נץ'ארקער גאריכטען
 pa oanpan nביאציס׳ן  pmאויס־ T ^r'o n p a .
פאר נױ  ipnpnpa onpnpa n opoa'nwa ipapn pnrrמיט׳ן a'M ipoopna-
פארבארייטונגעז נו דער
 p o rt am *tpnro"nםאר ^onpo . .mpp^ 48
 o a r m n r e ” tiנ מ ם א א ײ <ppp > npc
קאנװענשאן
קילװלאנד
 ojpn'tpnrTrnt ^ 6נרינבעת םאר > p־
opoa'naa opn naM>tr>p jpant
נצײך  onapaװי די *pp *pnpaprn
תאצ  o an n p n ro 'n t ,91גיננ א ^  ,npJna'np ofnptro oan'tna*D ''ii npoאז pa opn *riMpa tvoippt׳im p ivop*t
צאקאצ  30און  o an 'tp n ro « nחאל־ די  noo pa'onpn״n lpaato''npanpa pאצטpa jprapttapp navotp n Ip
■ jnpםאר > opn npa^ptt ,41 >pppא•־  jpapn׳? ■n'tt t^pop^pp p opnpa ptcצי11צאנד opn ,די ovprtn pvonpn
 tpapapaא  nnptאינטעחגסאנםעז  aatpא1י»י אצע  nnapa I'M npo"anM jpoa'rנצייו npttnpצ jprapttapp p e
סםתיק 3או־יכם סון *  pnoDtna'M n n po ,onpo'>• n nדי 'tp'3i״ ,ptropp ooapornapnp pn o •" 5מ צ ד ע anp*'0
 onppאון  ,tp 'n ' enpro'ooopnוועא־  jpa׳o n o^nnann I'tc *1צם  nopp jtoסיט pצ jpo'nattnv ntma pדי *app
 opn paנעםיהו־ט א !יגרייכעז  jpa” t jim nopp׳Dcopp j'tB־ npa״ p5p jta 0” nan'naiv n n tv jpraptt T ta .o
מיס o'Doap^Ma n .
אויף די  o'a־' jp,atצײט  o an a׳ 'n I'ta
nצ papטpן opn poyapp n .oopa jim
 jprapttapp p onptpa jn r opn ip'at' n 'it aap> 'ttp • .o'tn opn Dpnporp m n a tw a pהאצop .
ארויםנעתפע! n n 3ארי 3ס םון
 pa'tpn n jpapn ,jp a'ttwמ ח ד ציי ט <pn jprapttapp npooanpr n n vm
a׳  o^pttva oוױסען o n jpoupa-epn n .opor n n I'M jim jp'av p jib
וױיס־מרעזידענט וואנדער
 opoanpa opn npa^pttױענען  n nםון * ov'M .p'.vppapanp npo” anp jpו־אכספ1צען ■אנציס  Dvnpo'rtMתאצ,
> p>pאין  n nנױ ' na jp'av ,n tp ,jnpt «t urn ,npap na .tp 'jt' nppnp.״  tan oדי  optt jpraptuppא^סצטעו יי ־
װאנדער  opnנערעדט מיס ציםעחזן ,זיר " t jpa'tn ,•iopp jpoonp jp-tv
 npa .jvaatv't nדי  onn pttpnpnי ת
אין וועצכע  opי׳אינעצם  IPDDpaow n't׳ jut tn p o 'v tv jp oapo"vpa j'tBםי• a n jpaartpa n opn jprapttapp n n
 na npn ■pאון װאוקם סון  •t r i t ' n nצע o'a־  jp'avצײט  jpapo׳pn opanpr *npa J'tBטעצ  tan ,jpoa'ttאצע * n
וואנחמ■  ,opoa'npa opnאז זינט  onpaopo J r at' jnptt tv jpavo'npa״ צענאטעז װעצען אױך  jpapn jpappייי*
 jp'av n nהאמפיין  npap opnאויר « jim aaia'tMtt npצע םאצ זיין .jyopttv
 ipoxp? o nסםױיק  opnדי ?לאויד
 ip w npaooא ^נ עגו כ מז סון n׳ ovאויןי די J'M vo'opp i n jta jponpro n n aatpn'V p opnpa ontpapppa,
npa׳ tin n tp ,i't onpoE״ ^  t'tJaאזי1י * po n n jim ipJna''np oan'Jna*o” n
און אםעסםענטס די םוםע סון 635,000
 opn ,np)pnאיז א סוםע װאם  ,nיונ•  .tpopNp •tn n a j'M nponp p jpapn optt ,o'opapPpa pa^ptpיי
 «opn jpאין איהרע בעםטע '  Ptp jpo''na in n pאויי BV'oytr t'M po'opp oapomapnp r'apo^pnnpa o n
* j'M npo jtM 0" 3np jim Jpo'app jpo'ttvדריי nov p r p : opo'oprapD־
ניס Poupim K ).
׳ p vm dp tp ,ipppobסך l>npj optt optt ,po'opp*oi3tM"nor» apa npopa-
 poto nאיו ארייננעיןוסען חרף
ס־  jpapatvדי  tp tit jponpnpa poapnpaדי nצ papטעז “na p jpapn fp^pt
די * napa^poסהצוננען  :ביירע א מ
די « an״ op''noo jn''oo'tM r« nPo.טײם ,טיט B)p 'pottpepp nnm a
 oapoopw n*6pn io n n ^oapoדי optto pjpap'opapno pvtptrppor
bid po'o p r ipr apon p ; jponpro
ױן  ape n nוו ײ ח׳ מ ס  ooapoopop׳ na nrttna pnp"t jpapo optt ^a'opap^pa ■pb״ naאצס B no iponpre
 opnארייננעבראכס רי  anp po npo'oa"n its poto 310״ j«vopp^pn jim ot>a npoםי  6ברידסר םאצאממ
 .np5pn oaptnoסאר דיום איז או־״נ־ םצ"׳*pt onpoenpa ,*n — ,־ jp^'tt ,אצם jponpro .
 mt^pn 180,000 (potppaאון שאר .t r i v P lit JPont jim jnpn O'a
* * ttpaap jpTjnt jyepapTpn t> p
אײגס־יסס  jp^ptt «t ,*pit onpaopo n a nm o$pa׳— | " bq a n a s 106 nn •vim jn p n P>Ptt JPtto j'te׳ W
איז  tpoappirnM 165,000ראצאו־.
חדך  n n I'M p«noo >trtpapa pאיג־  oaprtapa onpn jta jpTptt jimױעחמ
 jm o o n ,onni^pnp npap opn npnaam 'llדי  • npantova prtpnת א־  .h/n jprapttapp J'Mדי gpn po'opp
אח »וליב  optt ntatn nדי *  pn»n>pnpon tv otm I 'tr ont o'atoppדי npoppo panpr p D"napaiv j 't r־"4pa
 iptp^panpa'o (papn |peאאס  jyopttv jpam " t .npo«anp » tדי •4BPPPr?P4 f>* npa aat^por np
און  np»"a jp>np» *non i r a r n opnאין ♦ n jpapt ,npapr n r ' t
ארימייאר׳ס f t'M oonpa
.jpnimpa onnp>PM Twpa npvaMa r» >3p jpp'Ja om anpa pyapa tv n n pe na«on» npjpnrapa^ n n
 npa pravאלץ  traאיז איק נום׳ח »  jp>pt npo” anp tדי tp ,tn p n trn p e
וױיטצרע גטריכטנן pn
וײ  noo o'a tpJptt״prvs'ap *m .jpp
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נ׳ילרס ®ון ז״» «(1
*אגאצ חאבען זץ• אגגעפאגגען דיגסט^נ
בײםאג אין חאטצצ גאװערגאר שצינט*!*
•רעזידעגט בעגדזשאטין שצצדגגצר
האט צוציב זײן מראנקחײט גישט גצשצגט
ז״ז אנװעזעלד אום ?יך צו באטייציגצן
 patדי םארהאנדצוגגען .עחטיגנ »חד
ד ח מ ט דוביגססי ,װצצכצר האט אױט•
נעעםצנט דצם מיטמנ און גצפיחרט די
באראטוגגען ,האט איגפארטירט די ג*ר
ארד ,אז •רעזידענם שצצזימצר פיחצט
זיך שוין בעסער איז «ז עס  wמ ג ציו
1אם ברודעו־ שצעזיגגער ווצט ג *ו אפשר
 jpjppנאזוכען די באאוד םיטינגען.
אױןי וױיס־פרעזידענט ברמסצאװ׳ס םאר־
,שצאג איז באשצאסען געווארען« f t ,
פפעציעלע קאםיטע זאצ באזוכען ירע־
?ידענט שצעזיגגער.
אינ׳ם מיטיגג האבען זץ־ מ 1טײציגט
אצ* גממבצרם םון חנר באארד ,מיט
דצר אױסנאחםע םון װײכד»רעזידענטיז
םאצי םרידפאז טח שימוגא.
דצר כאראסטער ®ון חנם םיטינג איז
געװען א ריין ארגאניזאציאנעצצר .די
נאריכטעז פון די נױ יארהער װייט־
ירעזידענטען זײנען צום ערשטען מאצ
זײט םיצע יאהרען געוחנן דורמעדרוגגצן
םים א גײסס םח אמאניזאציאגעצזור
םעסטחײט און זיכצרחייט.
איז נױ יארח אציין חאט די אינטער״
נעשאנאצ געוואונעז אין לעצטעז יאחר
ארום  20טויזענד כױםגצידער .די פעסט״
קייט ,סאצידידיט און אמאניזאציאגעצע
זיכערקײט םון דער גױ יארקער ארנא־
גיזאציע האט זיך אמסצאהרסטען אפגע•
שפיגעצט אין דעם םינאנציעצען באריכט
פון דער דזשאינט באארד ,װאס עס האט
אפגעגעבצן וײיס־ירצדדענט וואנדער,
דער סעקרעטאר טרעזשורער םון דער
נױ יארקער דזשאינט באארד.
איז סישך פון דער סורצער צײם דנ ט
גאך דעם אעצטען נענעראא סטרײח האט
די נױ יארקער דז^איגט באארד דורך
*ידורע אאקאאען ארײנגעדמעז 635,000
דאלאר שאר אסעסיזענטס ,דײס און אײג־
צאחא געלדער.
םון די נױ יאדקער באריכטען איו
מאאהר ,אז די קלאוהמאכער יוניאז אין
וניו יארק איז פואשטענדיג װידער אוים־
נעבױט אין איהר מאכט אח אױטארי״
^עט איז פוגסט אזדי מטארק און גרויש
װי אין די בעסטע צײטען םון דער יוניאן.
א זעהר גוטען אײנםאום האט דער
נינסטיגער צױעטאגד םון דער קלאוק״
םאכער ױניאן אויח דעם ארגטגיזטציאנס
דרייװ אין רער דרעס טינתסםריע.
לױס דעם באריכט ®ון װײס־טחנזי־דענט האכמאז ,םאר דעם נױ יארקצר
• דדעם דעפארטפענט ,האבען זײ נױ יאר־
הער דרעסםטבער שויז ביז איצם נע״
װאונען  3500םיטגאידער און ,אץיט זיײ
 wםארזיכערונגעז ,װעט רי דרעס אינ־
דוסטריצ דודך  o nסוםענדען נענצראא
ססרײס פראשטעגדיג אתטניזירם װערעז.
די באריבםצז םון אממד־ע ארגאנײ
זטציעס אין דער מאוגםרי חאבען טצע
נעמראטנז ט קאמטכדכטראקטער .די
>ױיס־פרעױדענטעז םון עיקטגא ,טאױר
צ«נד-,םוז באסט^ז און ימנאדע חאבען
באריכטעט ווצמז דער *וםטטרסיידאיכ־
קײט םון סטרײיזם דועחננד דעם סוםענ־
חןן סצזאן * pדער אינדוסטתע.
בארמש״ס כאריכט
וועחגנד דער צײט פזן׳ אעצםצ! םי־
טיגג םון דעך דדשענצחול עקזעקזםױו
בארד ביז חי״נם חאם די נױ יארקעד בארד
אפגעחטצםעז צוױי םיטמגע 4אץגעם
 .וועגען •אאעסטינער פאנראב^ א ױי װצא״
 .כען די באארד חאט באמ^אםנן צו אונ־
טערשםיצען דײ •אגראם־ארבסת םיט
 5000דאאאר .דער צוג^מנר מיםיננ
חאם גצחטנדעאט װעגען דער אוםטטר־
טײוויטער סאסיטע פטר  . nקזםעגדע
קאנװאגמאן װטוזאצן ,און ױ נאארד חאט
בןףצאאסצן m ,טן אזםיטרםײאיאאג קא־
ס מ מ זאא תרכפיחחנן די עלעקמאז צו־
זטטען סים ט יתיאן סאםממ.
בתדער בטראא זזאם וחנחנגד דער
ציימ נאזוכט סציװלאנד ,וואו אר חאט
 o e im rכדט נוימיאר נינטט «ון מ נ מ נ
• מזי ד ענ ם דובינסיוי •וןרסוץוס?{ די
אמגאןרנן׳זןוגאל ביים יובילע*ם סון ijn
מליװיווט^ר '-ױני « .נדודער ב»ר*י
 eynאויר o o in v r u n ii v*» osnon
טטר דצר אאנוחנגשאן *  rטלי װמגד.
 turn *prכ «די מ « ס  i n printא«נ»
די ניו ■ *r r m rיגנאדגזד מנאי לןר
on
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חשענעראל עקועקוטװו באארד אינדארסידס נענעדאל םטרײס אין טאראנטא׳ר סלאומ אע־
דףטױע אן » ה דער  r* amםש־ײדעז ד ח ק א־ני^סױע אח• 'g j r n
ס ״
1 7
י
 wשטיצען ודעסמאכער קאמפײן אץ שיקאגא.

מױנפװענען »rwוןספױיסמדכאױשעען«זדעסנױיןדסער
דחמ׳סױידדופפארויסבאדסםעחמ

 182טױזענד דאלער ®אדן
סםרײק טעקס.
זיימ וואכעז צאננ פארעפענםאיכעז
םיר אין דער .״נמרעכטעקײט״ די
ציםטען םון די שעפער ,װאם האבען
שוין אײננעצאהלט דעם םולען טאג
װיידזשעס מאר׳־ז סםדייק םעסס .םא־
רעע וואך זזאבעז םיד צוליב מאנ־
געל אח ®צאץ עס נים נצסאנט םאן
און מיר ברעמען הײגט װידער א
צאנגען ציםט מיט שעפער ,װאס הא־
בען שוין בא׳צאהלם דעם סטיייק-
סעקס .צױם סעכערזשער !אגצער׳ם
באר׳יכט אזים׳ן צצצמען מיטינג םון
שױז ביז
דער דזאאױנס ב^ואחר
וויצט אײנגצצ^צט געװארען די םומע
םון  182טויזעגד דאצער .ר#ם םײנט
אז דער סטרײס טעסס װערט אײנגעי־
מאנס מיט pנרעסםען עדםאת.

פארעען ם־ײטאג אװעגד האט זיך וױמעצט זײ\ ■ראגראם סין דעד ױניאן•
גאהעגטעד צוסונפט
משצאסען די רעצטע זיצוגג םון חןר ג .טצטי^סײם םאד
 jrב סון דעי איגםערגעמאנאצ ,װאיס אח האם אננעדױזעז דעס װעג אויױ וועצ־
 imצדװעהילט מװאחנן אין באסטאן.
כען  nי מ י¥ז דטדא דעזזן אוס וױיטער
׳ברודער בעגדזישאםין עאעזימער ,דער ־זיגרײד צז זײן.
פדעדדעבט שצעזיגגעד׳ם יי אז האט
*וצזיתנם סון דער אינטעתצשאנאצ,
אבוואהצ ער איז גאך ניט אינגאג^נן ער״ דך :עשםעאס ד׳י וןױפגאבע כים נ אי צו
אאצט • pזײן קיאנחהײט ,האם זיר בא• מאכעז סעג^יד א בדײנמחג אדמתתא•
פיליגם אין די לעצטע זיציונגען םון דער ציאנס־־סעכדגסײט* ,או־ אױך צו סאצאה־
באארד און םיט זײן שעצבארען ר»ם צען די חובות וואס די קאםודיםסעז הא־
און םאס נעהאילםען צײזען די ױגיאך מ ח וןןבזןדגעאאזעז ײח ותלכע ילעעז װי
א מיאשטײז אױף דער ױניאנ׳ס האלז.
פראבצעםען םוץ אונזער ארגאניזווציע.
«יז א צענגערער רעדע האט ער צד די ױניאן איז אנםשצאסעז אי׳ינסאצ מ י
נציחנרט דעם צושטאגד אין חגר יוניאן .אאע םאל צו.מנפדײען זיך פין די צזמד
וד זזאט אננעװיזען אוי»י דעם זאגדער־ טע שבעים םון חגם חויבן ,וואס די הא־ ®רבײטער פדן די קאנ םראקטיננ שעפער װערען אוישנעפאדערם צו טראגען
נירען ,כטעט אונגצויבציכען ערםאצנ ,םוניסמען האבען אעעינעלאזעז און דך
מיט זיך דעם ידניאן בוך ביז נ אכ׳ן ױניאן קאנטראל.
ויאס די ױניאן האט געהאט אינ׳ם אעצ־ נעטזנז צו אפת׳עד ,געזונטער ימיאן־אר־
 preיאחר .אבער דאר ,צוציב דעם סא־ כײט פאר דעם •בענעפיט  pcאיע כיעכד
חןר ױניאז קאנטראל אין די אינ־ צו דיזען צװעק ארױםגעשיהט צו אצע
®דסטישען חויבן און די חובות וואס בערס.
דאםםריעצ האוגסיצ שעפער װערט נע־ שאפ־טשערצײט םון רי האגטראקטינג
פיהרט מיט דער גרעסטער ענערגיע און שעפער ,דעם םאצגמנדען בריוי;
קאם״טעס.
!ײ זזאכעז איבערגעאאזען דער איגטער־
מדשאנאצ ,איז דער םינאגציעצער צױ
״טײערער ברוחנר :
אין פישו פון איהרע באראטוננען איז דעד גדעטטער ארדענונג .די דזש.
שמגד  pbחןר ױגיאז פארצויםיג ניט האט די באארד אויפגענופען פארשײדע•
*דערםיט םאכעז מיר אײך באהאנט,
אז• גזטער .ער האט םארגעשצאגצז א גע גןאמיטע^ עט זײגען ערשינען קא־ באארד האט באשצאסען איצט אנצוםאנ״
אז  paמ^נטא^ דעם 3טען נאװעטבער
רייחע רעקאםעגד־אציעם ,װאס זאצעז נע־ מיםעם פון צאקאצ  2און  17װעגען מז דעם קאנםראצ *יז די קאנטראהטינג אן טאגגט  v tאן א רזשענצראצ ױניאן
שזמער.
סאכט ווערען צו דעד תאנווענשאן װי ױריםדײןציע־םראנען.
האגראצ אין אצע אמעריקען און אינדע״
•צי די ױניאן זאצ פארשטארקט װעחק
א סאםיסיע פון צאתאצ עתזעקױ
דער קאגטראצ ורעט דררכגעםיתרם פענדעגם שעפער .כדי צו ערצײכטערען
נדי זי זאצ קעגען אנגצהן פיט איהר טיװ באארד םון דער װהײט גודס פא־ װערען מים דעד גרעסטער ענעדגיע און די ארבײט םון די ױגיאן םארשםעהער
ורבייט צו ארנאנידחח די סצאוק און .כער ױגי^ן צאהאל  62איז ערשעעז פאר 'וױנקטציכסײם װי אױך 6יט דער גרעס• אין זײער שאפ פאגטראצ פאדעיעז םיר
י ת ס מאכער איבער׳ן צאנד.
זאצ^ן.האבען
דעם דזשצנעראצ עסזעהוטיװ .באארד און טעד שטרעננקײמ איז נערצכטינקיים n .פי 1אצע ארבײטעוי ,אז
גרותר שצעזינגעד תאט דאן אנט־ האמ ^ארצטגגט םו^ דזשענעראצ צקזע־ ײניאז וועט אונטערזרכצז די אוםשכמננ• טיט זיך  nױני^ון גיכצאך .מאםער װע״
 mאין יזגדעז שא• און זי װעם טװען צען סאנכע ארבײמער גיט האבען
דערגעהז דזנם אםת װענען  nױגיאן בא־ די ױניאן ביכצאך מיט זיר ,אדער
דיננונמן אץ רי ׳ שעמר .די װניאן זײ װעצען זײן נעדגוטשטעהענד אין
זועס ״ו  Tמאנמראצידעז יעדען מיםגציד משך םון חןר אונטערוומב^ וועט גע״
צי ער איז נוטשטעהענד אדער ניט .עס מן זײ שטחננג מהאנדעצט ווערען .זיײ
איז דעוײבער וױגשענסודערט ,אז אצע ענדיג איבערצײגט אז איהר ,אצס אײנער
ארבײמער םח די קאנםו־אסטיגג שעפמר פון  nאתסױוע סשערצײמ ,םאדשטעהט
זאצעז ווערעז נזםשטעהענד איז ףעד די וױכםימיים םון ױניאן קאנטראצ,
ממענעראי מענעז־ושער נעגלעד צוטוײדען מיט׳ן רעזולבז^בז — ז^גט »ז די ױדאז און םדאמז טים  t iדי ױניאך װעט ארנז העצפען צו ערםיצען אזנזער
ביכצאך אום זיך ארן רער יזניאן אײג• ױניאן םציכט ,םארבצייבען םיר ,מיט
קיאדקסאכער הןןכען זדן דער װירקליכק ײט וױדער א ױדאן.
טראבעצ.
אוםנויטיגע
צושפארען
כדידערציכען גרוס ׳ איתנר,
ברודער ׳ ג םאזער ,דאר טענערזשער
ב .ם$זזער ,מענערזשעד
_ י י י באודאוסם םיהחט רי  D J'nmשנמנדיג פארענדעט און עס איז נאך
0י*י י ודן משך םון די לעצנמ װא־ געבציבען א »אהצ שעפער ,וואס םוזען םון אםעריסען אםם׳ן דזנאארטמענט האט
אסצתימן איז אמדעפענדענט דצפט.״
* ^ » tױבערהאפסצ יזגייח ממטחאצ נאך קאנטראצירט װערען. .
די ארבײט איז געװען א שװערע
•נסמקײט יײיי אלמ סו^נסען .וײט אבער א צוםרידענשטעצענדע .דזשע־
מאכען קוםט םאר א מדעג עאך ־שמער^ נעראצ מענעדזשער א״זידאר נאגצער
גיבעז אדױס ארבײם און חאם אין זײן באריכט אויםגעדריקט זײן
 Wחשאבעדט ,וואס כאשעפטינען ק^נ״י םוצע צוםרידענהײט מיט די רעזוצטא -
״ י י ^ י ס די עניאן םיחרט אויך טען םון קאנטראצ ,װעגען װעצכען ער
ך ״ יויכעז אדורך* דעם ?אנםראצ «י 1וועט צושטעצען א גענויען באריכט.
* וועדוסטריעל קאונסיצ מעפער *ון אבװאחצ עם האבעז ויך מפונעןן אמיצד•
ײ * י' » 1װאך םוט  uדיועצבע י ר -װאם האבען געזינדינט גאלעז דנ ם » ד
*« Pאע אםערימען אכמוסיאײשאן ריםענט ,זייגען אבער די װײט גרעם־
װײס־פרעז .גרינבעו־ 3װענען דער סמןבדלייכער עקםטא»ט«ויע אק םרײד.
טע צאהצ שעפער אין דער איגדוס־
טצע אעדעיעגדמגט טע»ער.
די
^ ל ױ ט דעם בארי מג וזאס דזשעגע־ םריע םוצשםענדינ ױניאניזירט.
די דז rענעMnצ r « p s tvotpptpp
jib nprtnpapo o n ,anpaana o w rt
מ מדז שער ײזיד^ד !טגצעד ואוט װאם האפאן םארצעצט רעם אגריסעננ^ v jib׳* npיג ב מו מ ע tapצ  ,opnצ 1יס  n nצMppצ  ita otpn ^ 1ם rיצ Dnn m n
א פנ ע מ מן טאד דצד בארד — חאט »נצטד מזן מ ט ו ״ מ ן ש מרי מ  o a n 'tn o Jta p 'v rap o p p nשצעזי3־  t ,jp'av npapo״ ipaדי j'M lPaatat*nK3
_ײצקסאדס ק ז » ציײס  mביץ איצט כאשטראפס נעװארנן *ך\ מנ עז זי«  jpopinv jpd^ omi ,npaסיט  o n n o nסדייד • pna 80 .tr^pnaaro tn rp
 nײני י ו ^ינמחןיצירט  1478.אמד ווער־ט איצט  \rn rm mסאצ אױגד  noo npapo״» pד ך  anw n n na o:rv p tjfctnivD'ina״ Bspsfi onpn o
^דערםיו אין  273איגרטםםוײעצ נעאיבט א קאנםראצ.
 ^ ? 3?3צ  pp trin e npappnpop jta atpn naprto 15 na P'nooטיידצאו
שעפעיא * ײ  100תטוומןדס
 jta D'taa p n aמנד>ד«חכײם —
די אסאוגמענמם םון אימפארשעצ  ,npaao o n n tn T 'r o jtpוזעצבע
טמדעימדעגס ש מצד  88B wםשערםאן מיחחנן בײ אם די באצמבא• •” o opp jatM jpa'Jnapr p >tim tnpttדצMר  ,oaptpa npopa ,nnpקינ־
שעייי י ח » נ בדוקצימנר נױם דורך א גיי#ם קאנטראצ אין די
 jptto opn ,n nנ ?ו מו ק • app. p a
oropt>B.
בירער צו זעהן צי די האבען ניט
■ t p 't• Bit*) . . f&tVSS״)P 8
קוטיװ* באארד זאל אינדארסירען א
סםדײק  },Kוייעל טרײד און זאא זיי
העצפען אנפײזרעז אן אדמהתאדיאנס״
קאמ ײן.
א קאטיטע םון מיםגצידער פון צא״
)שלוס אויןי זײט (B

חש.באארדפאגגט אץניאןקאנםראל
אז ױ rmwm w

זניאןקאנםראל ווערם חדכנעפיזדט
אז  ictשעפעד

אינטעדמשגאל באשליסט צו רזפען
 .נענעראלסטרײקפזן « סױזענם
טשילדרענםדרעםסאכער

m

י

b $ M.

!*רעכמיגקױ•

קאנװענשאן־שטיםען
ס»רם  pcרעזאצוציעם װעצנע טיר ח**
נען ס*רנע?וצ*נצן צו רער צעצםער סאנ־
ווענמ*) און וחןצנע םיר מעצען אױןי חנר
איצטיגער ס»נװענ׳«*| ײידערחןוצען אי1
א ברייטערען סארנעם.
די אינטערנע׳טצנאצ סןונוועניטןון וועט
איצט ןיכער פארצ״כענעז א נײעם נצאט
אין דער נעשיכטע סון דער ארב״טער־
באוועגוננ — א בצאם סון אויםטואוננען,
סון נרויםע נעװינסעז אין דןר *twcm
?צײרער אינרוסטריע .םיר חאפעז tv ,די
אויפט־אזנגען אויף דעם D:v’v « rtv n v־
נעכיט  pvדער רײנסאוט אינײםטריע
װעט פארנעמען א שעהנעם ארם אין
חגר נעעיכםע סון דער אינםערנע׳צצ־
נאצ׳ם אדנאניזאציאנס־יאל־סי סאר די
געססטע צװײ יצהר.

J&AJL—J
 MomwenMנעסערע r v m v (im
חייםען און  t״  TIM tvsvnזייצר • t*)V
חיים סאר׳צעחגערם *ון סאררייכןרם m
די נאגרישןן פון ת ר צײט,
 ,n a rאין ט*נ םון דער םײערצימו
אפיציעצער ערעםענוננ ח*ט די נ««
ױניפדחײם נפר ױם־םונ׳דיג איימ׳זזמחן
דער גאנצער ח»צ איז נפצירט m i
םיט בצומען בוקעטען און כצימעז rtjnp
ןןאט זיינ׳ח געקוםען סוךױניאן א ת אני
 no o rv v tאון פיצע עעיער ,אצט i*y
כען  pcסוייד און צוסריתנחײט סיס
דער ניי־נעבויחננער ױניאן אין איחר
עעחנער נייער חײם .די ראזינע פרייך
און צמרידענחייט איז נעװען אויסנן•
גאסע tאויף די סרעחציכע ױס־םונ׳דימ
נעזיכטער סון די טויוענטער םיטנצידעד
און געסט ,װעצכע חאבען  pvט׳*ך פון
עםציכע  nvvנאזוכם די נייע ױני*ף
;' '
חײ^
או צס זייבעז ניי דער •ד*זינער געצע•
גענחייט נעחאצםען נעװארעז יעדעס און
באגריםומצן איז ד*ך נים מ״ך.
א . nrvסון די נױ יצרחער ױני*ף
םארםרעםער «יי י י נייע א״ײ״ססרפ
ױניאן חײם אויך נאנריםט נעװאחנן סון
סיצע אינטערנעמןונאצ וױים־סחמידע•
טען םון איבער׳ן נאנצען צאנד> מעצמ
זיינען נראד נעײען אין נױ יאר? צוציכ
דעם טיטיננ םיז.חןר דזע^נעראצ ע?זזד
t
סוםיװ באארד .י
רי גרויםע צופרידענחײט און עםסצץ
אויף זייער נייער ױניאן הײם ,איז אין
גאםען  ticאצע םיטנצידער אויםנעדריפם
נעװארען רורך ברודער *צעפס םטוחמג^
דעם טמערמאז םון צאסאצ ,װעצכער ה*ט
דערצעהצט װי ׳*װער עס איז פננעקומנן
ארײנצודריגנען אין סצאוס צענםער.
עפטיננ פרעזידענט רונינספי . ,וחף
םענ׳ם צאסאצ ױניאן האם רי אפ׳נויי■
םארס נעוױזען חןם װענ אריעצודדיגנצן
אין נארםענט צענםער ,האט נעוואונמז
דער נרויםער איערײטארם ױניאז ,חדך
אײנינקײט און הארםאניע דעם נאממנם/
■
צענטער צו ערװערבען.
סון אצע רעחןם און באנריםוננןן
האט זיך נעהערם דער טאז אז די אוי•
סערציכע עעהנקײט סון דער גייזי
ױניאן־היים איז נצויז א צייכען i n jjo
אינערציכער שםארקייט און םיז חןר א ד
נאניזאציאנעצער םאכם  pcרער אמ־
רײטארס ױניאז.
״די נייע ױניאן העדפװאטערם ויינצן
א״ננעםיסםם נעװארען פאר ת ר טר
קוועםציכקײט סון דער םיטנצידערןמפם״
— האט נעזאנט נמנערז׳שער סאפצאן—.
״םיר האבען זיך נאםיהם אונזער ימיפד•
הײם איינצוארדענען נצבפן די m itv״,
אום אײך צײכט און באפװעם צו IWHOi
דאם קוםען אין אייער ױניאן הײם׳*'.

די פאדערונגען םון די רײנקאוט נײע טיםנאידער אין דער גרויםער אינ־
טערנעעאנאל .nntve
מאכער  cpwדער אינטער־
די ארבײטער אין די *ל 9גיט *רנ»*
נעשאנאל קאנװענשאן
ניזירטע י צ ע מ ר ײערען האחאנרעצט םון
בעצ־הבית וױ אי 1יעחמ גיט אמאניזיר־
םון דזשא קעםלער,
םען עסצאםישען שא> ,ווי » מםיקעצ
וױים־טשערםאן *א*קאא •20
י םחורח ,װ*ם טען קען גויםען צויט דעם
םארקעם־ירײז^ .דער בעסער נעזאנט״
די איצטיגע אינטערנעשאנאא קאג־י נאך ערנער וױ א עטיסעצ םתורה ,װייא
וחננשאן װאס װעט *פגעהאאטען װערעז סאר א ׳טטיחעצ סהורח נאצאהצם מען
אין מאנאט דעצעםבער ,װעט ניט נאר דעם ירײז צוים דעם טאדהעם ,אםאצ
זיין ,וױ מיר פארשטעהען ,אן אויסער־ םעהר און אם«צ ווענימר ,אבער אין די
נעװעהנ^יכע ערשײנונג אין דעם אינטער״ נים־ארנאגיזירםע רייגסאום עע»ער ווערט
נעשאנאא ױניאן לעבען ,דורך די אוי• דעם *רבײטער ניצאהצם אזעצכע װיי־
דו׳טעם  pcװעצכע  tvארבייםער קען
סערגעװעהנליכע שטורםישע םעריאדען ,הוים א לעבען מאכען.
װאם די אינםערנעשאנאא האט דורכגע״
די צעצטע צײם איז ארום באםטאן
מאכט אין דער אעצטער צייט ,נאר זי און םיצאדעצםיא נעײאחנן  tvעיידעמיע
װעט אויך אננעהםען •אאיםים און פאע־ פון ניט צרנאניזירםע ׳®עאער ,איז ס׳איז װאם פאר רעפארמען די קלױױ
נער םון מעםינסיים םאר די נעקסטע קײ 1םראנע ניט אז װען די רײנקאוט
לאנדער קאנװענשאן װעט
םאכער ױכי 1«#אי( גױ וארק װאלט ניט
צוױי יאהר.
מוזען דורכפיהרען
דער רײגקאוט םאכער אאקאא  ,20נעווען אזוי ׳טטארס צרנאניזירט איז ווען
װעט םםתםא אויך האבען זײנע בא־ זי װאצט ניט געהאט אזא ׳הםאדקע דים־
אין־ זויצ זיך באגוצען טיט דער נע־
ציפל־ן אין די רייהען םון די מעמבערם ,נעלענענהייט וואם די אינטערנע׳צ^נאצ
שםיםטע אאקאא םאדערוננען.
צעצ־
די
באװיזען
עם
האט
20
לאקאל
װי
האט גענעבען צו איהחן מעמבערם זיך
שױן זיגט יאהרען דאט םיר ,ריינ־־
וןאוט םאכער שטעאען ארוים םאדערוג־ טע צײם ,װאלטען די אונארנאניזירטע אויםדריקען זייער םיינוננ װענעז וײ רע־
ש «ער זיכער נעהאט א ׳טעדציכע װיר־ .סארמעז װאס דארםעז דורכנעסיר^וחד
גען צו די אינטערנעשאנאא קאנוחגנ־ קוננ אויף די ױנ־אךק^נרישאגם אי 1נױ רעז בײידער נעסםטער קצנווענ׳טאן .זיי־
שאנם ,םאדערונגעז םיאדע ,םאדערונגעז ,יצרס.
ענדינ א דעצענאט צו דער באםטאנער
װעאכע זיינען אין ראםען םון די אינ•
8ונקם װי אצצם^וצ ,װעט זיך די ריינ־ סאנװענשאן אין יאהר  1924האבען א
טערנעשאנאצ רעזאאוציעם און םאר די קאום םאכער ױניאן געװיס ניט אישטע־ טײצ סון אונזעחן דעלעגאטען ד«ז נע•
איגטערנעשאנאא אינטערעסען ,דאך זיי־ אעז סיט איהר ארנאניזאציצנם־ארבײם .װאצט אינדארםירעז א חניצלוציע װאם
לאקאא  20קעז זיר נאר ריהםע! טיט זיי 1איז נאך מיין מיינונכ נעװען א נרויםע
גען םיר אאע מאא ,װעז םיר האבען עם־ אר;אניז»צי*;ם־ארבײם .םיר באהוי•* רעפ»«רטע און דאם איז ,אז ■ t” Pרעזי־
װאס םאראאנגט ,באהאנדעאט געווארען טען *בער ,אז די אינטעתעעאנאצ ו ת ט רענט ארער וױים־ירעזידענט  >vtניט
וױ שטיױ״חינדער.
איצם מוזען אונז קוטען צו הילױ .מיר ,טארען ״צויפען״ מעהר זוי אויןי אײן
עם איז םאראן א פסיכאאאגישע אור־ די ריינקצוט־דעצענאטען פין צאקאצ  ,20םוירם ,ד .ה .צװײ יאהר .איז סאצנציך
װעט זיר  t”Pאסיםער סון n׳ .eע .ב.
זאכע דזנרבײ נעםאיך ,די איגטעמעשא -און די רעצענאנמן  pc-אנדערע
נאא האט געזעהן זינט יאהרקן דאס די  fװןןס וועצען זײן םארטראםען בײ ויזער נים באטראכטען פאר קיין ;עסרו־נםזח.
קארל שולץ,
ריינסאוט םאנער ױניאז איו שטארק גע״ קאנװענעאן ,וועצען עטעצען א םעםטע
צאפ  ,60א .צ .נ .װ .י .צעד .גומ.10 .
פאדערוננ אוי»י רער קאנותנשאז איז דער
נוג צו ספראװען זיך םיט איהר ארגא״
ניזאציאנס־ארבײט ,דעריבער האט זי זיך
אצעמאא נעמאכט ניט װיסעגדינ םון די
םארשײדענע רעזאאוציעס־ װאס דער
רײנסאוט םאכער אאקאא  20האט פיא
םאא םיט א םאראײניגטעי חנאעגאציע
םון אנדערע שטעדט םארגעשאאגען אױף
די אינטערנעשאנאא סאגווענשאנס.
רונגען .א גרויםער װארטע האא םאר די
םון א סטעןש רעפארמער•
אײנםאא האט פאסירט ,דאס די אינ־
מיטגאידער ביאדעט דעם צענטער םון
טערנעשאנאא האם דורך אונזער קאאיען
אעצטען שבת בײטאנ האבען די דער שעהנער ױניאן־הײם .א חוץ דעם
טרעװאגע באשםיםט א דזשענעראא אר־
נאנײזער פאר אונזערע ארגאניזאציאנש־ מאאו? אפערײטארס געםייערט דעם אםײ װארטע האא געםינען זיך םארשײדענע
צװעלען .דאס האט אבער נאר געדױערט ציעאען חנוכת הבית םון דער נייער אםיסעס און מיטינג רומס ,װאם זײנען
אײננעארדענט געװארעז םיט פראכט און
א וױיאע ,װײא מיט דער צייט איז דער ױניאן־הײם םון אאקאא .2
צו דער םייערונג זײנען געהוםעז נאאנץ.
דאנק רעזאלוציע •
דזשענעראא אמאגײזער פארנוםען נעװא-
עס זײנען םאראן  6מיטינג רומם .א
רען אױוי די אנדערע געביטען ,אויף אז מויזענטער םיטגאידער און םארטרעטער
אנדער םעאד םון טעטיגס״ט .מעז האט םון םארשײדענע ױניאז אינסטיםוציעס .םפעציעאער םינאנץ דעפארטמענט םיט
םיר ,די ארבייטער סי |Pn*p 1פין
אים איבעמענוםען םאר קאאוקס און ד ח ד םון  12אזײגער בײטאנ ביז  4אזײגער  5דױס װינדאוס .א קאםיאײנט אםיס
נאכםיטאנ זײנען טויזענטער יזאאוק םיט אז אםים םאר ביזנעס אײדזשענטס ,סצאקם פצאוק ׳טאפ7 — 498 ,טע ןײ,
סעס #און די ארגאניזירוננ  pcדי רײנ־
סאוט םאכער ,װאס זײנען נעװען צוזײט אפערײטארס געקומען באטראכטעז און א באזונדעחגר אםיס םאר׳ן םענעדזשער סארזאםעצט ניי א  ■v rטיטינג טפד
איז צושפרײט אין די םידעא־וועסט ,איז באװאונדערען דעם שעהנעם ױניאז אםים סיז אאקאא און א שעהנע ,גרויסע ,הער־ טאנ דעם 21טען אקטאבער אין ביצדינג
איכע קאונסיא רום.
דער וועסט און אין מאסאטשוזעטס ,זײ־ םון זייער אאקאא.
םון חנר דזשאינט באארד! 130 ,איםם
װען םען חומט אריין איז די ױניאך
נעז געאאזען געײארעז אױןי הפקר.
די נייע הײם געםינט זיך אויף  60העדסװאטערם האט כמז דעם איינדרוק25 ,טע םטריט ,דריסעז אויט א דא« »י
ס׳קען אבער םעהר אזוי ניט געהן .װעסט 35טע סטריט .די נייע יוניאן־
העדסװאמערס פארנעמען א נאנצען םאאר אז מעז נעםינט זיד איז א רײך־אײננע־ ברודער םעם בערנער ,ט׳צערםאן פי1
דער טרייד איז איצט ציזײמ און צױ םון א םאדעתער גרויסער שעהנער >ביא־ םיקסטטע באנק און ניט עטװאס איז אן עאפ ,סאר זיין אינערנעבענהייט »ז יי
שפרײם איבער אאע טײאען םון אאנד.
םיר זאגעז ״דער טרײד״ אבער איז דעד דיננ אין סאםע הארץ םון דעם יןאאוח אםיס םיז אן ארבײטער ױניאז .אינ׳ם אינטערעםען ,סון די ארבײטער  poטאפ<
אויסעראיכעז אויסזעהן םון אםים דער•
צענטער.
זײ עם װייטער בפ׳צצאםצ! tv ,פצפ
*םת׳ען זײגען סיר בארעכטינט צו זא״
די אפיסעם זיעעז איינגעםיקםט גזד קענט םעז דעם נרויסעז פארטשריט ,װאם
גען ״רי אינדוסטריע״ ,װײא די רײנ־ װארען מיט א סןי נעשמאק און אוים די ױניאן האט אויטנעסעטפט םאר די אויטדרוס םיז אונזער דאגפארסיים
קאוט אײן איז * גאנץ גרויסע איגרום־ די מאדעתסםע באגריפען און םאחד ארבײםער .די קאאוקםאכער האבען זיך זענטירען םיר איהם םיט א דײמפי
םריע פאר זיך אאײן• םעגאיך« ,ז םאר
a
ריננ איז םיר װינמען אױזם ער J*t
סאנמנ וועט עס האיגגען װי א װיץ וועז
םראנען געזונםערהייט און וױיטער *אתד
םיר וחנאען זאנעז ,אז וחנן םיר זאאען
■• -r
זעצען די גוט׳נ ארייט.
מננען ארגאניזירען אאע ארנײםער װאס
די פ * םי ט > :׳ץ
זײגאן באשעפטינט ארום דער רײגסאוט•
אאין װאאסיז סיו געחאם גענת אאקאאס
I
רימנסלד
אאײז »ו וחורען א גאנצע אינטערנעשא־
איםםאכאװיטש
* .Huון ו תז די איגםעתעשאנאא זאא
םשערנין.
*נשסחממא ,םים חנר נתישעד אר־
נאניזאציאנס ואײצוי  nsאאקאא nr ^ 0
אתאגיזיחנן אפייו בצדו  nזײעקאוכד
ארבײכתר  ,rH rוחנאמ * u rrnמײואר־
עם איז איצמ אייער חיידינן
פען איבער׳ז ג אנ מז אאנה מאאנמז אױר
חוג אפזוחיםתןן די יוױ*ן
%
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װאהאען. .
מיר האבען יעצט א סדרה ״ װאח•
צען״ .מיר גײען ערװעחאען דעאעגאטען
^ ךער קומענדער קאנװענשאן פון דער
איגםערנעשאנאא .אבװאהא די ארבײט
םןן ערװעהאען דעאעגאטען איז ניט הײן
זעחר ערנסטע אין אוגזער אאקאא ,װײא
כדר האבען ניט סײן גרויעס און קײן
®ראסציעס אין אונזער ארגאניזאצימ,
דאך װאאטען מיר געװאאט ציהען די
אויםמערסזאמקײט םון אונזערע מיטגאי•
ת ר װענען דער םראגע; ; .
מאנכע סענען זיר טאקע חגנסעז אז
א תאנװענשאן איו באויז א אוסכדרײזע
םאר די גאיהאיכע װאם װערען ער־
וחנהאט .אבער אזא געדאנס־ איז ניט
םיר האמנז בײגע־
הײן ריכאיגער.
וואוינט םארשידענע סאנװנשאנס און
םיר װײסען ,אז  p'Pארכייט םאר די
יעניגע װעאכע עס  1ײנען םאראינטערע״
םירם אין די פראבאעמען פח־דער ױניאן
םעאט ניט אויס .אוגזער אאסאא איז
קײנםאא ניט געװען םון די ״סאעקערס״
אױ^ א קאנװענשאז .אונזערע דעאע־
גאטען האבען געהאט גענוג ארבײט צו
פארדינען די רײזע האםטען צו דער
• מאנװענשאן .םיר װיאען דערםאר ,אז
די מיטגאידער זאאען טוסען אויף דער
הוםענרער קאנװענשאז װי אויף א װיכ־
סינער ערשײנונג און זאאען זיך דערםאר
באציהען םיט דעם גרעסטען איגסערעס
און ערנסטקײט צו די קומענדע װאה־
אעז•
עס איז אויך ניט אמת ,אז יעדער
אײגער איז אזוי גוט װי דער צװײטער
אויף א קאנװענשאן .ם׳איז אמת ,אז
יעדער אײנער האט א רעכט צו אויםען
און ערװעהאט װערען .און ײען יע־
מאנד װערט ערװעהאט איז ער א געזעצ־
איכער דעאעגאט .ס׳איז אבער אויך
אםת ,אז די• דעאעגאטען ־םון א קאנ־
װענשאן װערען באטראכט אאס דער
״סעםפעא״ םון די םיטגאידער װעאכע זײ
םארטרעטעז .דער אאקאא װאס װעהאט
םעהר אדער וױעיגער םעחיגע ,פאסיגע,
אינטעיציגענטע דעאעגאטען קרינט דעם
תספעסט און די אויםםערסזאםקײט םון
די איבעריגע דעאעגאטען םוןי דער האנ־
װענשאן .דער אאקאא װעמען זײ םאר־
טרעטען װערט אנערסענט אאס א וױכ־
םיגער םאהטאר אין דעם אעבען םון דער
אינטערנעשאנאצ און די דעאעגאטען
וחןאכע צוםאהרען זיך צו זײערע םאר״
שידענע שטעט גאך דער קאנװענשאז
באריכטען װעגעז זײערע בעאבאכטונגעז
אין א נינסמיגען װעג װענען אזעאכע אא״
קאאען .אזוי ,אז דער אאקאא םיט א
םעהיגער דעאענאציע װערט םאפואער
איבער׳ן גאנצען אאנד.
מיר שיהעז דיזעז מאא דעאעגאטען
צו דער ערשטער סאנװענשאן זײט דעם
יאהר  .1924ם׳איז אםת ,אז מיר גאוי־
בען אז די הוטענדע קאגװענשאן װעט
;יט האבען מעהר אזא זאך װי א אאסאא
 17אישױ ,װײא םיר הענעז זיך אזא זאך
נים םארשטעאמן , .װארים דער טינט
חאט זיך נאך ניט אפגעטרי?ענט אוױי
ת ם טשאדטער םון אאקאא  .17מיר
קזןנען זיך ניט פארשטעאעז די געװאגט־
קי^ט םון װעסען ניט איז םארצושאאגען
מצר יםים זײן אזא ױנגע איז באי״
ענלע ארגאניזאציע װי אונזערע .אבער
םען טען ניט װיסעז .אונזערע מיטגאי•
ח ד דארםעז סוסעז םיאאזאםיש אױוי
אאע מעגאיכסײטען .פאאיטיק איז א
גאנץ שעהנע שםיא און א גאנץ פא־
פואערע צײטםארײײאונג אין םיאע שיכ־
»נז םון אונזער געזעאשאפט .א מניאן,
ני? צו א געװיסעז גראד* ,יז אין דיזען
חמזיכט קײן אויסנאםע ניט .פאאיטיס
איו סיאע מאא שרעקאיך ברוטאא אין
דער אנײענדונג םון איחרע פראקטישע
ארנײטען .םיר םווען דערםאר זײן
גױיט םיט א דעאעגאציע װעאכע זאא
קענעז איבערנעמען א *האנט״ אין םאא
םיז געםאר.
 v.ארום און ארום איז אבםאאוט וױכ״
סמ םאר יעדען אײנעם ףך צו באםיײ
לינעז איז די קומענחנ װאחאען .םיר
װאאטעז געוואאט אז סיק רים^ר טאכ^ר
ניט םארםעהאען דורכפ^חרען ד ת ע
•ייכטעז אאס בירגער םון אאקאא •17
גאסיר אאע צוזאםען ציעען א? םיר זיײ
יי יאטעז פון אםאא .אםת,
ג אי
זיעען אביםעצ עאטער געװארען אין
 ,j rאםת םיר האבען דורכגעמאכט
םרויעדיגע ערפאחרונגען.
■!אר ניט״
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ױנג אין גייסט ,אין טרוימען ,אין האם־
גונגען .די װאחאען זײנען א װיכטיגע
היסטארישע פאסירונג אין אוגזער אע•
בען .אאםיר זיך «אע באטײאיגען .שאפ
דעאעגאטעז ,מאכט ניט קײן אגדערע
אפאינטמענטס םאר שבת׳ דעם 9טען נא־
װעמבער .טרעםט זיך מיט אאע אר־
בײטער םון אײערע שעפער ,אי| 231
איסט 14טען סטריט ,אין אםיס פון
אונזער ױניאן .די נעםעז םון די קאג״
דידאטעז װעט איר געםינען אוים׳ן בא•
שפעטיגט זיך ני ט.
ביז אוגזער באגקעט האט זיך אפ־
געשטעאט א גאנץ לורצע צײט .םיר
װעאעז ניט קענען אננעמעז סײן בא־
שטעאונגעז שםעטער װי דעם 15טען נא־
װעטבער .די שעפער װעאכע האבען
נאך ניט געארדערט קײן טיקעטס זא־
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אען זיך צואײצען װײא זײ װעאען מו־
זען נאײבען דיסאפאינטעד.
« מרױעריגער דוי״ן.
ניט אאע װיצען זײנען אזעאכע ,װאס
רופען ארויס געאעכטער .מא:כע םאר־
שטשעםען ,און דאך איז עס א וױץ.
מען אאכט ,אבער דער געאעכטער דריקט
און שטיקט .אט אזא םאסירוננ הא־
בען מיר דורכגעמאכט דיזע װאו־ .א
לאםיטע האט זיך צו אוגז ;עװענדעט
מיט א זעהר דעאיסאטער בקשה .זײ
חאבען אוגז דערצעהאט ,אזוי װי זײער
פירמע םאכט א געװיסע סארט ארבײט
אימער אויטסײד ,און אזוי װי די םיר־
םע װאאט אײגגעשטימט יעצט׳ אין
סאעל צײט ,צו סאכעז די ארבײט אין
איגסײד שאם ,אויב די ױניאן װאאט
צוגעשטיםט צו םארהאענערען זייערע
וױידזשעס צײטװײאיג ,דעריכער זײנען
זײ געסוםען םרעגען דער ױניאנס כדי־
נונג װעגען דעם .מיר האבען זײ ער־
סאערט ,אז װעגען אזא ז«ך קענעז םיר ניט

האנדאען :אד װעאען זיך צוזאמענױײ
דען כייט דער םירמע און זעהן װאס
עס קען געטאן װערען .די ארכײטער
האבעז׳אוגז באדאגקט און -מיר זײגען
געכאיבען טראכטעז װעגען דער פראגע.
םארשטעהט זץ־ ,אז די ברידער האבען
געזוכט צו מאכען דעם אײגדרול ,אז
עס װאאט ניט געװען םעחר װי רעכט
אז םען זאא נעמען דער אירםע׳ס פאר־
שאאג אין אנבאטראכט ,וױיא אויט װי
זײ האבעז באחױפטעט זײנען דיערע
װעכענטאיכע וױידזשעס גאנץ הויכע ,און
אז זײ װאאטען גאך אאץ גענוג םאר״
דינט נאך דעם רעדאלשאן .איז דאך
דאכט זיך גאנץ גוט? נו ,האבען זײ
אונז אבער דערצעהאט די מעשה שבת,
און מאנטאג געפינען מיר גאר אויס אז
זײ האבען די גאנצע צייט געארבײט
םון שטיל .םארדינען זײ ניט א מזא
טוב םאר אפנארעז דער ױניאן? אאזא,
װי געפעאט אײך אזא וױץ? ארבײ־
טען םון שטיס ארן בעטען אין דער ױ־
ניאן צו ענדער1גן די סקײא אין סאעק
צײט.

דערחנזכתהביתפחאונזער נײערױניאןהײםאה ױחאהלןןן
פאי 1נײער ױניאן אדמיניםטראצע אין לאקאל 35
םון דזש .ברעסלאװ ,מענ .אאקאא .35
פראבאעמען
םיאע
מעמבערס.
אונזערע
ניט די שאפ־אינטערעסעז םון די םעט•
אונזער אםיס האט געמוםט אין  60זײנן אזוי ,װאס עס איז ניט אײכט צו בערס ,מוז די ױניאז געהז ביסאאכװײז
װעפט 35טע סטריט ,אוים׳ן 8טען םאאו /אײזען .מיר האםען אבער ,דאס אזוי צוריק ביז זי װערט אינגאנצעז צורונען.
אין דער-אפענהײם־קאאינס ביאדיננ .די אאנג װי עים איז םאראן די ױניאן ,אזוי
מיר שיינט ,אז די קאארקטאכער בכאא
אפיציעאע ערעסענונג און םײערונג װעט אאנג װי די ױגיאן אאײן איז שטארק און די .פרעסערסיבםרט האבעז אין רער
זײן דעם קוסענדען שבת9 #טעז נאװעפדי װעאען די פראבאעמען געאײזט װערען צו הינזיכט געהאט פיא עקספיריענס און ,
גונסטען םון אונזערע מעטבערס; ;
געאעדענט א גרויסען אעכאן .דארום
בער׳  10אוהר םריה.
געהאם
מאא
אאע
האבען
ארבײטער
כיוזט איהר זיך באטײאיגעז אין די װאה״
אאע אונזערע מעמבערס זײנען גע־
בעטען צי קומען און באזוכען זײער שװערע פראבאעמעז *יז װעאעז אויך אין אען־ א-״ז ערװעהאען די םעהיגסטע און
אפיס ,באקענעז זיך מיט זײער נײער דער צוקונםט האבען םראבאעמען ,אזוי פאםמגךסטע און בעסטע װאס איהר
הײם ,ברענגען אהיז אאע לאמפאײנטס אאננ װי די םראנע םון ראפ׳יטאא און סענט קריגען ,כדי איהר זאצט דערנאך
און אויר קומען באצאוזאען דױס ,װער ארבייט װעט עהזיסטירעז ,אבער זײענ־ ניט האבען צו קײנעם קײז טענות.
דיג ארנאניזירם און האבענדיג א שטאר־
אאזא ,מאנטאװ ,דעם 11טעז נאוועכד
עס וױא און װער עס דארף.
שװערע
די
פון
װעאען
ארגאניזאציע
קע
בער ,איז אײער טאג .דאס איז דער
מיר אאדען אויר אײן אונזערע מעפר
אנטײא נעביען אין פראבאעטען װערען אײכטערע און ביס־ טאג ,אין װעאכען איחר מענט זאגען
בערס צו קומעז
װערען.
געאײזט
זײ
װעאען
אאכװײז
אייער װארט .דאס איז דער טאנ ,אין
דער עפענוננ און .םײערונג םרן אוגזןןר
קוםט ,ברידער ,אין אײער נײער װעאכען איהי מענט אנטשײדען אויםצו•
נייער הײם .אמת ,דיזע הײם איז ניט
אאע
מוט
נײעם
א
םיט
אאכײר
!
הײם
האלטען די גתיססײט םוז דער ױניאן
קײן אײגענע .מיד װעאעז נאר אאץ זײן
טענעגטפ .מיר װעאעז נאך אאץ װאוײ צוזאמעז סעםםען און שטרעכעז םאר א אדער ניט .דארום םאכט א נוץ דער־
בעסערען און שעהנערען אעבען !
םון ,ס׳ימט און ניט אפ אײער שטיםע?
נען בײ םרעמדע איז שכנות •.גאר װען
םיר װעאען זיך ,אאזא ,אאע טדעםען און אײער שטיםע זאא זײז צו גונסטען
מיר נעמען איז באטראכט דעם אאנגען
'איעס ,װאס םיר זזאבען געטאכט ; דעם שבת ,דעם 9טען נאװעםבער 10 ,אוהר פון אײך זעאבסט און פין דער ױניאן
םדיה ,איז אונזער נײעם אפיס.
אאס א גאנצע.
גענענד ,װאוהין מיר מוםעז ; די בא־
די פאאגענדע קאנדידאטעז װעט איהר
קװעםאיכקײטען ,און די גרויס םון דעם
כיאנטאנ ,דעם  11טען נאװעמבער ,געפינען אוים׳ז באאאט :
רענט פאר דעם אפיס — ,האבעז מיר
װעט זײז בײ אוגז עאעסשאן .די עאעק־
םאר מענעדזשער — דזש .ברעסאאװ;
זיבער מיט װאס זיך צו פי־עחען.
די עםעגונג און פײערונג םיז אפיס שאנס װעאען שטאטםינדע; אין ברײענט םאר טשערמאן — טאקס קאהן ; םאר
גרויסאר־ האא6—1087 ,טע עװ ,.צװישעז 41טער עקזעקוטױו באארד  :האאוק דיװיזשאז —
װעט געמאכט װערען אויף
טיגען שטײגער .מייר האבען אײנגעאא־ און 42טער סטריט .שטימען װעט מעץ ה .אײזענשטאדט ,א .ביגעא ,ב .בראוי,
דען צו דעוד שםחה אאע אאקאא־ױניאנס אנפאנגען  7אוהר םריה און מעז װעט א .בערקאװיץ ,א .ביגעאאײזען ,ט .גאא״
םון נױ יארה ; אונזערע דזשענעראא אפי־ װאוטעז ביז  8אוהר אװענד.
זער ,ם .גאאדבערג ,ה .דובאװ ,ה .װינער,
בײ דעם עאעקשאן װעאען דארםען נ .װיאס ,א .זאסאאװ ,ב .טריאינג ,א .אאנ״
סערס; אײגיגע םון דער ארבײטער־בא־
װעגונג ; די •פרעסע א .ז .װ ,.ארן די ערװעהאט װערען .א מענעדזשער ,א נער ,א .אעװינסאן ,א .אעװענםאן ,א.
װאם װעאען קומען װעאען זיכער קײן טשערמאן פון אאקאא ,עקזעקוטיװ באאךד איםשיץ ,מאקס מארקוס ,י .מעאצער ,ם.
חרטה ניט האבען .אאעס װעט זײן-םיט מעטבערס ,ביזנעס אײדזשענטס און דע־ סיאװערמאן ,ה .סאוצקי ,מ .פריזנער ,ם.
דער ןואער מאס און םואער שעהנקײט ,אענאטען צו דער קאנװענשאן.
םיאיפס ,י .צװיק ,לארא האאבאם ,ם•
עם איז איבעריג נאך א מאא צו זא־ קאהן ,י .ראטשטײן ,ס .רוביץ ,ה .שטרויס.
װי עס פאסט זיד םאר אאקאא  .35עס
װעט זייז ,װי איר האב איז מײן אעצטען גען ,אז דער ערםאאג םון דער ױגיאן און דרעם דיװיזשאז — ם .אנטםאן ,ם .גריג•
דער שיקזאא םון די מעמבערם װאס בא־ כערג ,ש .דוירסט ,י .װאסיאיעװסלוי,
באריכט געזאגט ,אאא אאהאא .36
מיד װאאטען זעהר געװאונשעז ,אז אאגגען צו דער ױניאן העננט םיא אפ אז מאיער אאהעװ ,א .ריעף ,ס .סײםס ,י.
אאע אוגזערע ם^מבערס זאאען לומען .די באאםטע װעאבע םארטרעטען זײ אוז םײגסטײז ,דזש .לאץ ,ם .שירמאן.
זאאען זײ זעהן םיט די אײגענע אויגען אויך םון די װעאכע זײ ויעהאען .אויב
פאר דעאעגאטעז צו דער קאנװענשאן :
די גרויססײט און שעהנקײט פון אאקאא די עגיאן האט כאאסטע װאס זײגען דזש .ברעסאאװ ,א .כיגעא ,י .װאסיאיעורי
 ,35װײאי מיר װעאעז עםענעז אוגזער לאמפעטענט ,םארשטעזזען דעם טרײד סהי ,ה .װיגער ,א .אאנגער ,ם .םיאיפם,
אםיס מיט פראבט און נאאגץ .אונזער אוז די קאנדישאנס און •דזאבעז דעם צו־ םאסס קאחן ,ם .סאראאינכק /א .ריעוי,
ייניאן איז 'עצט צוו־יקנעהוסעז צו איה־ טרויען םון די ®עסבערס ,םוז זי מיט י .ראטשםײן ,ה .שטראוס.
םאר ביזנעס אײדזשענטס  :לאאות
רע כחות .אונזער םרײד איז נים וױיא דער צײט םיא אויםטאז םאר איהרע םעכד
סיר האבעז אײנגעשטעאט נײע פארטי־ בערס .אויב עס װערען אבער ערװעהאט דױױזשאז — טש .אראגסקי ,דזש .גאאד,
מענשען ,װעאכע זײנען אונסאמפעטעגם מ .גאאדשטײז ,מ .גאאדאװכקי ,ה .דארפ״
שאנס אדער א נײע רום .אונזער םרײד און האבען אין זינעז אנדערע זאבען און מאן .יס .סטוירםאן ,מ .קאראאינסקי.
איז ,װאס אונזער ױגיאן ,אנשםאט דעם
װאס ױ איז געאענעז םיט א יאהר צוריק
א צושמעטערטע ,א צובראכענע,
כמעט * פ י ך ע מ ע ר ע פ ענוננ פון די  r :ױני פו ח עו ־
א םארניכטעטע .האט צוריסנעװאונעז
איהר כח ,שטארלײט און שטאאץ ,און
סו מ ם ע ר ם פון מ מ א ל  ^ 5סל אז ק י אוו
דורכדעם באסומעז « םעגאיכסײט צו םױ
םען אפ־טאין ,אין גארמענט דיםטריסט,
דרעס• פ חן ס ע ר ם
און האבעז א מעגאיכקײט צו צאהאען די
רענט און אױםהאאטען דעם אםיס ׳װאס
מארגען ,שבת ,דעם 9טען נאװעם•
צצסאצ  ,35רי קצאוס אוז דרעס
איז אזא נויטװענדיגלײט םאר אוגזערע פרעםערם ױניאן  pHנױ יארס ,הפם בער ,װעט אין דער נייער ױניאן הײם
פארינע װאך אויסנעעסענט איהר נייע צװישען  10און  4אזײגער פארקוםען
מעמבערס.
און סיט דעם איז זיכער זיך דא װאס ױניאן חיים אי 1םאםע צענטער סון דער אםיציעאער חנוכת הבית^ צו װעא-
צו פרעהעז .מיר פרעהען זיך מים דער קלאוס םארהצט 00 ,װעםט 35טע םט .כעז אאצ ױניאן םיטגאידער װערעז חעםד
גרויסלײט און םעכםיגסייט םון דער ױנ• די ױניאן אדםיניםטראציע ח»ט דאם איכםט אײנגעאאדעז.
פרעסערס ! סוםס אין דער נייער
יאן.״ אין אונזער נײער חײם װעאען געטאן פאר דער באקװעםציכקײט פון
םיר אנםאגגען א נײעם קאפיםעא אין די םיםנצידער .די ױניאן חאט נזד ױניאן חײם .אינםעחנסירט זץ• םים
דער געשיכטע פון אונזער אאסאא .םיר ײפצג^ אז די ױגיאן הײם ואצ זיך גזר אייער קאםפס-ארגאניזאציע .קוםם n fi
חאבען פאר ויך א סד יראבאעמען און פינען  pHדער נפחענטקײט  pcדי טע• אען דױם ,םאכען קאםיאײנםס און ^רי-
אויפגאמנ און פיצע ערנססע פראבאעםען■ ,ער ,כדי רי כױטגצירער *אצען  \sivpםיקיחנן אאעם ,װאם איז נים צױם אייעד
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װי םיר קענען שוין
ק#נװענשאן
פ^ראויםזעהן דועש די
קאנװענ שאן א'ז קליװ־
םר#גען.
לאנד ניט הןזבעז קיח
כאנגעל אין פדאגען צו פארהאנדלען .־ םיר זײ־
נען דעריבער נים זיבער ,אױב םיר װעלען די
אלע פראכען באריהרען אין דער ״גערעכםינ־
קײט״ .די גענעראל עקזעקונדווע האט אױןש
איהר לעצטען םי טינג פארהאגדעלט מעהרערע
רעקאםענדאציעם צו דער קאנװענ ש$ן ,װאם
זי מ ען ױן גרוים װיכטיגק ײט .א ײנע פון זײ
דאש צו טאן םיט געלד און טיר װעלען דערי־
נע ר איהר אפגעבען דעם ער שטען פלאץ .עם
האנדעלט זיך נעמליך װעגען א » א ל עז די חובות
פון דער ױגיאן .עם איז א פראנע פון העכ־
םסער װיכ טיג ק ײט און די קאנװענ שאן וועם ם ד
זען נ ענ ען אױןש איהר אן ענטםער.
די םיטגלידער וױיסען דאך אץ װאםערע
אונגעהײער נרויסע חובו ת די קאםוניםטעז ח$ד
נ ען ארײנגעשלעפט די קלאוק םאכער יוניאן
און םםילא די גאנצע אינטערנע שאנאל .די
גרויםע חוכו ת שטיקען און דריקען נאך הײגם
די אינטערנע שאנאל און לאזען איהר פרײ ני ט
אפאםעםעז .די אינטערנע שאנאל קען זיך ני ט
אפזאגען פון די חובו ת אויף דעם גרונד ,װאם
זײ ז ײנען געםאכם געװארען אונםער דער קא־
םודסטי שער באלעבאטי שק ײט און אז די קא־
םוניםםען האכען פארטאכלעוועט מיליאנען ניט
אפג עג ענדינ אפילו קײן חשבון.
 .נאר װי אזוי קענןןן די חובו ת באצאלט װע־
רען? פון די רעבולערע אײננאםען ,װאם די
אינטערנע שאנאל האט ,קען זי די גרויםע חובות,
װאם די קאםוניסמען חאבען י איבערגעלאזען,
זיכער נים באצאלען .די אינטערנע שאנאל ח א ט
איעג עפי ר ט פאר שידענע עקאנאםיעם אין איהר
'פאר װ אלטונג אבער םיט די עקאנאםיעם קען
םען די ריזיגע חו בו ח גיט אפצאלען .און אז
די דױם ,וואם םיטגלידער צאלען ,ז ײנען קלײ־
גע װײםען • ד#ך די םיטגלידער אלײן זעהר
גום .אץ אויב זײ וױיםעז ניט ,זאלען זײ פרא־
בירען זיך נאכםרעגען װאס עם איז די דױם
וו &ס׳םען צאלט אין אנדערע ױניאנם און פאר־
נלײכען.
עם איז קלאר ,אז װי די ל«גע איז איצם
קען די א מ ט ע ת ע ש אנ ע ל גיט אפצאלען די
חוכוח• זי ק מ םי ם איהרע איצ םינע אײננא־
!םעז קדים דעקען איהרע םאג־טעגליכע אױם־
נאכען .די קאנװענ שאן ווןןם דעריבער םוזען
געפינען א םיםעל וױ אזוי די חובו ת זאלען
אי ץ םאל םאר אלע טאל אפגע װי שט וזערען.
ארן עם פאר שטעהם זיך ,אז דאם מיטעל ,װאם
די קאנוחןנ שאן װעם געפינען ,װעט ני ט בא־
שםןןתן פון א צויבער װארט.
עם װאלם נע ײען נו ם װען םען קען נעפינעז
אזא צויבער־ווארט ,װאס זאל אפטעקען אלע
חונו ת .די נדםנלידער װאלטען דאן ני ט נע־
דארפם זארנען m ,עם װעט ענדליך םוזען אױס־
געהן צו ז ײעדע קעשענעם .אבעד ני ט א אזעי•
•כע צױבער װןןרטער א ץ די קאנווענ שאן װעט ז ײ
ני ם זובען .די פראנע ווע ט ז ײן בלױז וױ אוים־
* תעפיגען דעם מן ם םעו ייון לייכטםטלז ווענ
פאר די מי מ ג ליד ע ר צו העלפען זייער א^טעו־•
נע שאנאל זי ך ב»*רײען פון די חובות .עס
איז א פראנע ,ודאם אלע דארפען םראכםען
ווענען איחר.
אויב עם ח א ט נאך
די פינוש
L^aiaam a,a naAd •a ^ Saaaaa
אביסעל
 oy ijrnאיז
*כבײטס־ומד
געצוױ  rעלם א ץ דע ם,
בײ די סלאות
אז די קלאוק םאכער
ױניאן ה א ט װידער א
מאכער.
^Asaaaaaaaaaa Isaa
םאל געדואדגען די ®ד
לע קאנטראל איבער חן ר קלאוק א מ ח ם ט רי ע,
ד אן ה א ט ער זי ך פון ױין זנוױיפעל געדארפט
אינג מנ צ ען ב א פ ר י ^ ז ע ח ענדיג כױט װאם פאר א
 8מ ק ם לי כ קיי * עס װערען אױםגעפאלגט און אפ־
דעד יוני א 4
מן חי ם די ®נרארדנועען
דער כעסמער און אי בע רזייגענד ם טע ר כיי־
ש»יל א ת ג עוז ען די פ א ר א רדנ מג פון דער ױניאן
שבת jm
דעם אטםאך װאם איז געשלאםען גע־
צזדי ש ט דעזל ױגי אן מי ט די ס ױ ע ס ר
םםרייק «יו ע פ די קלאוק•
 aארב ײםען ש ב ת
 .נ אר n

קײם פח דער ױניאן ייץ זייער אויפטערקזאגו■
קײם דארןן שטעגדיג געצױגעז וועחמ אויף דעם
װאס די ױניאן טוט .װארים עם זײנעץ פאראן
אזוי ®יל זאכען ,װאם זוכען או זניחעז די אוי 5
םערקזאםקײט אויף זיך m ,אויב די ױניאן וועט
ניט אנװענדען קײן כאזונדערע טיטעל צו פאר•
אינטערעסירען איחרע םינמלידער איז איחר
װעט עם ױץ ךט םעחר וױ נאסירליך ,אז זײ
װעלען איהר פארנאבלעסינען און ניט חאלט«
אין זינען.
עם איז דעריכער װיכטד^ זאגם דער ,אכמד
ריקען פעדערײשאניםט /אז באריכםען *וז םי״
טיעען זאלען געשיקט װערעז *ו יעחוז סיטגליד
פון דער װניאן .פאר די װאס חאכען די םיטיד
גען באזוכט װעלען די באריכםזמ דינען אלפ א
םעםאראנדום זײ צו דערםאנעז׳ װאס אױןז די,
םיטינגען איז פארהאנדעלם געווארען׳ יידן פאר
די ,װאם האבען ניט באזדכט די טיטינגעזtom ,
עם דינען פאר א װעקער און א דערםאנער ,אז
זײ זאלען די מיטיננען באזוכען .די באריכטמ
דארפען זיץ געשריבען אין אן אײנפאכער אוו
אינטערעיםאנטער פארם .און די קאסםעז װאס
זײנען דערםים םארבונדען װעט זיך דער ױניאו
גוט באצאלען .עם איז א קאנםטחקםױוער איד
װעסטםענם פאר דער ױניאן.־
די עקזעקוטױוע פון חןר יוניאן דארןז נאכ•
םראכםען װעגען ױניאן פראבלעםדן ,וואס דאר•
פען פארנעבראכם ױןזרען און קלאר געסאכט

צוױי חדשים אבער םוז די פינף טאגינע אר•
כײטט־װאך שםרענג אפגעהיט װערען און שבת
טאר דעט םעזאן םעהר ניט געארנײט ווערען.
נאר םיר מוזען זאגען דעם אטת ,אז םיר זיײ
נען געווען װײט ניט זיכער ,אויכ אט דער פונקט
װעט װירקליך שטרענג אפגעהיט װערען .םיר
האבען גום געװאוםט װאס פאר א םין הפקר
עס האם נעהערשם אין באצוג צו שגת ארנײט
פאר די לעצםע דרײ יאהר ,פון דער צײט ,װען די
קאםוניסםען האב;ץ אוועקגעלײגט זײער טויטען־
האגט אויף דער קלאוק םאכער ױניאן .צוזאםען
םים אלע אנדערע ױניאן כאדינגונגען• איז אויך
אפגעשאפם געװארען די פינף־טאגיגע ארבײטם־
וואך און דאם ארכײטען שבת האם זיך צוריק
אײנגעװארצעלט אין דער קלאוק א״נדוםטריע.
די פראגע איז דעריבער געװען ,אויב םען װעט
אזױ גיך עס וױדער קענען אויםװארצלען .םיר
וױיסען ,דער יצר הרע פון שבת ארבײט איז בײ
די םאנופעקטשורערם זעהר גרוים .און טאקע
כײ םאנבע קלאוק םאכער איז גאנין שטארק דער
יצר הרע ארײנצוכאפען נאךיעטלײע דאלאר א
װאך דדרך שבת ארבײט .אםת די ארײנגע־
כאפטע עטליכע דאלאר קען זײ קאםטײן שפע־
טער גאנץ טײער ,אבער אויף דעם דאר,ש טען
קענען רעבענען און נים »לע האבען נענוג
שנל פאר דעם .עם האט זיך אבער ארױםגע־
װיזק ,אז די ױניאן האם א פרלשטענדיגע קאנ־
טראל איבער דער אינדוםטדיע און אז די ױניאן
איז װידער א מאל ארײנגעדרוננען אין דעם
I
פולען כאוואוםטזײן פץ די קלאוק טאכער.
םיר באטדאכטען אט די הרכפיהרונג פון
ניט דורכםיהרען םיט די מחות פון איחרע אײ«
דער פינף־טאגיגער ארבײטם־װאך פאר דעם
נענע םיטגלידער פון דער ױגיאן ,דאן קען ד אדך
כעםטען באװײז ,אז דער אמאלינער שעהנער יױ י רופען צו הילף אזעדכע ,וואם זיינען נים קיץ יד
ניאן געפיהל באהערשט װידער די קלאוקםא•
ניאן םיםנלידער ,נאר זײ האבען « נוטע ידיעו־ן
כער און זײער אינערליכע ױניאן דיסציםלץ איז
אין דער םראנע ,װאס דארן* קלאר נעםאכם ווןך
װידער שטארק און דאם איז די געםטע גאראנ־
רען .די ארבײטער אינטעחזסירען זיך םיט ךי
םיע פאר דער עקזיםטענץ און פאר דער וױרקונג
פראבלעםען װאם וואקםען ארױס פון לדבען אץ
פדן דער ױניאן.
פון ארבײט און די ױניאן דאר,ז זײ העלםען זיך
די ערלויבניש ,װאס דער דזשאעט כאארד
פונאנדערקלײבען אין זײ
האם געגעבען צו ארבײטען נאך אײן שבת אין
עם זעהם אויס ,אז עם איז שוחןר אויםצו־
דעס סעזאן אזי,ש דעם סםעציעלען פערזענליכען
טראכטען איבריגם ארינינןרלע זאכען װי »ך
פארלאנג פ.ץ םר .אינגערסאל ,דער אונפארטײ־
פאראינםערעםירען די בדטנדיחןר ,אז זײ זאלען
אישער טשערםאן ,אוי־ דעם גרונד ,רואם דער
באזובען די םיםינגען .איבערהויפט איז עס
םעזאן האט זין־ דאם מאל ,צוליב די װאריםע
שרד^ צו שאםען א פלאן ,װאם זאל ’  rצתןך
װעטערען שפעט אנגעפאנגען און די םאגרפעק־
פאםם פאר אלע יתיאנם .אבער וױ די זאך
'טשורערם זײנען נים געװען נענונ צונענרײם
זאל ניט זײן ,איז עם חרבאױס וױכטינ ,אז די
צו די שטרענגע פאראװטנגען פדן דער ױניאן,
עקזעקרטױועס פץ די ױניאנם זאלען שטענדינ'
באוױיזט נאך שטארקער די פולע קאנםראל פון
זוכ*,ץ םיםלען װי צו פאראמטערעסירען די םינד
דער ױניאן איכער דער אינדוםטריע.
גלידער אין די ײניאן םיפױנגען.
די לאנגע אץ היציגע דעבאטע ,װאס איז
פארנעקוםען אין דזשאינם כאארד ,אויב םען
די םײםטע פון את•
זאל ערלדיבעז אפילו אין אזא דריננענדען פאל נרעםער חײמען
זערע לאקאל ױגיאג•
צו טאכען אן אויםנאם און ערלויכען צו ארבײ־ םאר גרעסערע
האבען זיך ארי מך טל
טעז אן איבריגען שבת ,און די גרויםע צאל
קדיכימ אין נייע .ג חך
געגען יתיאנס.
שטיםען װאס זײנען אפגענעבען געדוארען
םטתו אוז כאסװעםערמ
דער באדױליינונג פון םר .איגנערםאל׳ם כיטע
הייםען .לאקאל  10פון די קאםערם יוניאן חאם
) 17שםיםען גענען  (20איז א געניגענדע גא־
געםאכט דעם גוםען אנפאגג זיך »ו נאניימ
ראגטיע ,אז די װניאן איז אנטשלאסען אפצו־
םיט א נייער ,גרעםערער און באקװעסעחזי
היםען די 5־םאנינע ארבײטם־װאך אין דער
הײם אץ נאכדעם זײנען געקוםען ךי אגדעת
קלאוק אמדוםטריע.
לאקאלס און חאכען נעםאן דאם זעלבע.
אץ װאם איז שייך צו די קלאוק מאכער
עס קען ויין ,אז םאנמן לאקאלם וועלע
אץ די שעפער האבען מיר שוין באםערקם ,אז
אונז זאנען ,אז זײ האכען נאך •ריחער וױ >•־
זײ האבען ארױסכעוױזען א װאונדערליכע ױניאן
קאל  10נעםראכט וועגען א גייער ,גרעמא״ער
דיםדיפלין ,װען די ױניאן האט געגעבען די
אץ באקרועםערע הײנ^ װילען םיר זיך נים
ערשםע םארארדנונג ,אז שבת טאר םער נים
שםרײםען און אזא ערקלערונג אנגעםען .עם
נעארביים דוערען .און םיר זײנען זיכער ,אז זײ
האנדעלם זיך גיט װענען דעם ,ודעלכען לאקאל
יײעלעז אױך וױיםער אזױ האנדלען .די ערלויב־
עש קוםם די בכורה אין דער באװעטנג צו כא־
ניש ,ודאם די יונ״אן האם גן^עכען ,איז גערוען
זארנען זיך םים בעםערע און גרעסערע ' p er
כלױז פאר דעט פאריגען שבת דעם 2־טען נא־
הי*פעז .םיר ריילען עם בלויז אגוױחען אלם
וועטבער .קיץ װײטערדיכע ערלױבניש א״ז ניטא
א פרעהליכע ערשײנוגג אין דעם לעבען און
און װעט ניט נעגעבען װערען.
'

ױניאן מי טיעען
אח ױניאן
מי טנלי תגר.

ניאן?

װי פאראינםערע־
ם*רם טען די פױטגלי•
דער פון דער ױניאן אז
ױי זאלען יאזובען די
םיטינגען פין דער יױ

עם איז דאבט ױך א נאנץ אלםע פראנע,
אבער זי איז איינע פון יענע פראגען װאם בליי•
כען אלע םאל נײ עם איז א פראגע ,װאם בא-
אונרוחינט ניט בלויז די אידישע ױגיאנם ,נאר
אויך אלע אנדערע יוניאנס אין אםערקא.
יעדע יוניאן װיל ,אז איהרע םיםינגען זא־
לען זײן באזזכם פון וואם םעהר םיםגלידער.
דער אידעאל פון א יתיאן איז .אז אלע איחרע
םיםנלידער זאלען באזוכזןן איהרע טיטיעען .די
*ראנע איז אגער װי דערנרײכם טען עם? װי
םאראינטערעסירט מען די םיםנלידער .אז זײ זא-
יען װעלען קוםען צו די יוגיאן םיטיעעז ?
דער ,אמעריקען פעדעריישאניםם“ ,דער
םפעציעלער זשורנאל פץ דער אםעריקעז פעדע-
ריישאן אזו לײבאר ,פרובירט נעבען אײנינע
עצות װי אזוי םען זאל די םיםנלײ^ר פאראיג־
םערעסיחמ אין די ױניאז םיםמגען.
פריהער פאר אלץ דארף די עקזעקוםיווע
פון דער יוגיאן שםענדע םראכטען און אוים־
ארבײםען פלענער וױ אזױ צד שםעהן כםדר אין
פארבינדוע םים די םיטנליחןר.
און װיל מןן ,אז די םיטגליחןר זאלעז » T
אינםעתסירען םים דער  j n vדאן דארפעז זײ
שםעט־יג וײן אינאארםיר* מעמס דעג v p

פרן װאד צו װאד
פון צבװן.
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אץ דעש װאוקם פון אוגזער יוניאן.
אדן מיר וױיםען ,אז די לאקאלם זײנע
פר־־הער געשטאנען אין זיײלרע אלםע הײ»ם
נים צוליב דעם ,װאם עס האם זײ נעפעהלט
נעשםאק פאר עטװאם בעסערסי און באקווע־
מעדם ,נאר װױל זײ חאמןן קיץ בעםערם או|
באקװעטערס גיט נעקענם באהויפטען .נאו
דעם נרױסען חורב^ װאס די קאםוניםםען V
כען איבערגעלאזען אין דער יוניז*  4ו
זיר נעםוזט ןנופריחןן שטעלען אפילו
אוםבאקוועםער חיין^ םען חאט יך i
אז עס איז כאטש פאראן װעלכע עם איז חייםי
די נייע ,גרעםערע און באקוועםע^ הײם»
*ון די לאקאלם װײזען פאר׳ן אױג ךי באדיי
אונג און דעם װאוקם  paאונוער ימי«4
ציפערען  p iדער םיטגליךער־צאל ,פון גע 0ר
אײננאםען *ג ז .װ״ ד מ ר א ע מ ל ע ן
דער נרױם איז דעם וואוקס  paדער ימ
די נייע ,נרעסערע חייםען  paדי יאנןײם־ף
ו ו י י ז ע ן ,וױ די מנס ק איז נעוואקםעa 4
גרעםערע ייוניאן םוז חאבעז א נרעםמרע חיים•
אץ כײ דער
_ ___
אזיר כאגריםמ ל - . ------------ . ,
זיך אין א נייער הייס  paכדר וױנמען א ז ו י
•רעםערם  p r icזאל אין אוחר נייער חײם
רען נאך שםארקער און אײגפלוםרייכער - .״
זי איז איזנפג
'םיר זיינען אויך פאלדיג א באגריסתג־
 aגליק װאונש  wלאקאל  2װאט תאם זיי
רינע װאך אריבערגע^יבעז אץ א דיער ־
אבער  aנוטעד וואתש אוז א
^ מ מ אי ני®

סען ז^גט #אז צװאנצינ םייצי^ן מענ־
^ען אין אמעריקא זײנען פאראיגטזד
רעסירט אין די םטאק סיעקוילאציעס
סטריט .איר וױ*ס גיט וױ
< rm
אזוי מען ה^ט זײ געקענט אויסצעהאען
און איך בין דעריבער ניט זיכער ,אויב
ךי צאיל איז א ריכטיגע® .בער ד #בױן
איך םאראינטערעםירט צו װיסען װיםיצ
סלאוקםאכער געםינעז זיך צװישען די,
װאיצ סטריט.
װאם ספעקואירען
איך וױיס ,אז מען קען נעםינעז א
רעכט ביםעיצ ק^אוס מאכער ,װאס w
רעכט ביםעיצ קצ^ווקמאכער ,וו^ס שפי־
צען פאױזער® ,בער איך וױים אױך ,אז
יאוסער ,אײדער צו
תעשענע צו
שפילען אויף װןויצ םטריט.
אמת ,םעז דארף נים האבען קײן
גרויסע גבירות א שפיא צו טאן אויף
װאצ סטריט .ממן מוז צוגעבען^ אז זײ
זײנעץ חורםען אויױ וו^ול סםריט זעהר
דעמאקראטיש .זײ נעמען צו װיםייצ
מען ברעננט זי ס אויב אײנער תען
פאר^שפיאעז בלויז עםליכע הונדערט דא־
לאר איז ער אויך א גאנץ אנגעלײגםער
סונד .אבער װיםיל קלאוה מאכער קען
מעז עס געפינעז ,װאם האבען אםילו
עטליכע הונדערט דאלער צו םארשפי־
האבען זײ עס אפשר אסנע־
לען ?
שפארט םון די גוטע צייטצן װאם זײ
האבען געהאט אונטער דער קאסונים־
טישזגר באלעבאטיש>זײם אין דער
קלאױן מאכער ױניאן?
איך נעם דעריבער אז ,אז די קלאוס
מאכער האבעז ניט געליטען םון דעם
סראך אוין• װאל סטריט .אוז װעז איך
זאנ קלאוח םאכער םיין איך אויך די
ריפער מאכער און די דרעס מאכער♦
דער םאקם איז ,אז אוים׳ן לעצטען םי־
טינג םון דזשאינט באארד ,וואו עס
זײנען םארהאנדעלט געװארעץ גאנץ װיכ־
טינע םראגעץ ,װעלכע זײנעז שײך צו
די קלאוק מאכער איז כדט הײז איינ־
ציגעז װארם נים דערםאנט געװארעז
דער קראד איז װאל םםרים .׳ עס הײסט,
אז ער האם צו די קלאוק מאכער קײן
שײכות נים.
נאר די סלאוה מאכער דארםען זיך
ניט פיהאעז באלײדיגס ,װאם די גרוײ
סע חוזונות און די גרויםע לוױת אױױ
װאל סטריט װערען געפראוועט אהן
איך גלויב ,אז זײ זײנען נים
ױי
די אײגציגע .איך שטעל זיך פאר ,אז
אויך די מענער שנייחןר זײגען נים
היין נאענטע מחותנים םיט וואל סםוײם.
און זיכער ניט די טעקסטיל ארביײ
טער םון דער םאוםה .עס איז אין
אלנעםײן ,וױל איך זאנען ,נאך םאראן
א רעכט ביסעל םעגשען אין אםע־
ריקא ,וואם שפילען נים איז װאל
סםריט.
נאר האט מאקע דאס גאגצע וױלדע
שפיל אויןי וואל סטדיט גאר ידין שייכות
ניט צו די קלאוק םאכער? אמת ,זײ
אלײן האבען נים םיט וואס א ש»יל
צו טאן און דעריבער ריהרם עס זיי
דירעסט נים אן וואס עם טוט זיך דאר־
טען אױף װאל םטריט ,צי עם איז דאר־
טעז א חתונה אדער א לויה ,אבער
האט עם צו זיי ניט א שייכות אינ־
דירעקם ?
איך םייז דא ני ^ צו זעהן איגדײ
רעפט די וױרפונג ,װאס עס שען הא״
כען םאר םאנכא קלאוס סאכער ,זואם
זײצחנ באלעב«טים חאבען ?יך אפגזןזע־
גענט םים זייער ניסמל ®ארכמגען אוי^
װאל סםרים .ראס אי? גראד גיט ווינד
םיג ,עס ורעאען שיין קלאוס םאנוםעק״
טשורערם גיט אויםפעהלען אין גױ
יארק ..די סלאופ םאבער דארםען בלויז
זיין םארדכסיג און ה^בען «ין זיגעז
נים צו נעםעז קײן  p p v mנאר פאר־
לאגגעז םזוםן .ווען איך רײד דא וחר
געז  mאיגדירעפטפ שייכות צו די
קלאוק םאכעד ,ה^ב איך עפעם אנ״
דצרש אין ויגען .איך םראכט ווענצן
דעם ,װאס פאר א וױרקונג עס װעם
האבען דער קראך אין װאל םטריט
אויני דער קלאות *ינדוםםריע.
איד וױים געגוי ניט װיטיל מי5יא•
נען םעגש^ן צם סנעקולירען אין ײ¥ל
סטרים^ אבער אז ויחנר מ ל « s r
גאנץ גרויסע תאב^איך ד ך גצקמגמ אי־
כערצייגעז אין וײ עםליכע םחוםח םעג,
י תן אץי חאב ד ך צזנצקוקט #פארעג־
ד מ א מ ט אנודי ®חנר «ינ .על״ װײ
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לײענען די םינאנציעלע אפםיילוגג םון
די צײטונגען,
עס איז אםת ,אז ניט אצע׳ װאס
לייענען אין די צײטונגען די באריכ־
מען םון םטאק עקסטשענדזש האבען
דארטען טאקע וואס עס איז אויסצו־
געבען .דער אםת איז ,אז זײ האבען
אין װאל סטריט קײן מאל א סע:ט ניט
געהאט ,סײן מאל ניט געװאונען און
סײן מאל ניט םארצארען .אבער זאלען
לײט מײנעז .און עס איז דעריבער
אן אצטער דײטשער כלל ,אז אויב עס
הערם זיך םון איינעם געזאלין איז עס
נאך קײז סיםן ניט ,אז ער פארם אין
אז אויםאמאביל ,עס קען גרייליך זײן#
אז ער האם גערײניגט זײז קאפעלױש
סיט געזאליז .איהר קענט איצט םרע־
םען מזנשען ,וואס װעלען אײך דער־
צײלען ,אז זײ האבען םארלארען אוצרות
אויף װאל סםרים ,אבער איהר זײט
זײ ניט מחויב צו נלויבעץ .אבער װי
גרוים עס זאל ניט זײז די צאל םון
אזעלכע בלאםערס ,ענדערט עס אבער
דאך ניט דעם םאקט ,אז א ריזיגע צאל
מענשען האבען איז דעם לעצטען װאל
םםריט קראך םארלארען י זייערע םאר־
מעגענם .און די םראגע איז ,וואם
םאר א וױרקונג װעט עם האבעז אויוי
דער אינדוסםריע און אויף דעם האנ־
דעל םון לאנד? און אזוי װי איך
האב צו טאז מיט קלאוק מאכער ,רי־
םער מאכער איץ דרעם מאכער ,אינטע־
רעםירט םיך רוי אזוי דאס װעט זיך
אפרוםען אויף די אינדוסטריעס ,אין
וחגלכע זײ זײנעז באשעפטיגט.
* * *
אייגענטליך קען מען שטעלען אזא
םראגע :װאס מײנט עס אײגעגטליך
םארלארען אויױ װאל סטריט? אויב עם
האט װער םארלאו־עז ,האט עס דאך א
צװײטער געוואונען .דאם געלד ,הײסט
עס׳ איז דאך געבליבען אין לאנד ,נאר
עס געםינט זיך אין אנדערע הענר ,טא
װאס םאר אן אונטערשיד סעז דאס
דין םאר דעם האנדעל און דער אינ־
רוסטריע אין לאנד?
איז דער תירוץ אזא  :עם איז מא־
תע אמת ,אז דאם װאם איינע האבען
פארלױרען האבעז אנדערע געװאונען,
גאר די פארלירער זיינען געװעז א סך
אוז די געװינער זײנעז געוחןן עםליכע.
םיליאנעז מעגשען האבען םארלארען
סלענערע און גרעםערע םארםעגענס און
עטליכע גרויסע מיליאנערען האבעז זײ
אױםגעקליבעז אזן זײ זײנען נאך ריי-
מ ר געװארען .אבער װיםיל םיליאנעז
דאלאר ראהעםמלער זאל גיט םארמאגען
און וױפיל נייע םיליאנען דאלער ער
זאל ניט צוקריגעז ,טראגט ער דאך ניט
מעהר װי אײן •אר שיך און אײז קא־
פעלוש טיט אײז מאל .און אויב םאר־
נאן האט אויםגעקליבעז אויח װאל
סםריט דאם װאם די םיליאנעז האבעז
דארטען םארלארען אוז ?יין ריזיגער

פארםעגען איז נאך ריזיגער געװארען,
װעט ער ניט קױפען מעהר מאגטילען
און מעהר העכידער פאר זיך ,װי ער
האם געקויפט ביז איצט.
נאר אויב מארגאן ,װאס איז רײכער
געװארען ,װעט ניט קױפען מעהר מאנט־
לען םאר זי ה װעט אבער דמ&אז ,װאס
איז ארימער געװארעז ,ניט קענען קוײ
םען אזוי םיל מאנטלען םאר זיך און
זײן םאםילי^ װי ער האט םריהער גע־
קויםט .און אזוי װי מיאיאנען דזשאנס
זײנען איצט ארימער געװארען דורך
דעם קראך א*ז װ$ל סטריט ,ײעלעז זײ
איצט א סך זאכען ניט קענען קויפען
אזויםיל װי םריהער.
נו ,אויב אזוי ,איז עס דאך הל^ר,
אז עם װעט זײז צרות? װארים אויב
די'םיליאנען דזשאנס און מעריס וועלען
ניט הויפעז אזוי פיל װי םריער ,װעם
םען ד$ך גיט דארפעז פאבריצירעז אזוי
פיל װי םריער #און אז מען װעם ניט
דארםען אזוי םיל פאבריצירען ,װעט
דאך ניט זײן אזוי פיל ארבײם.
איז $בער די מעשה ג^ר ניט אזוי
ק^ר ,װי עס דאכט זיך.
* * ♦
עס איז לײכט איינצוזעדזן ,אז די
ערשטע צו םיהאען דעם איצטיגען קראך
אין װאל סטריט װעאען זײן די לוק־
סום איגדוסטריען .אז סען האט קײז
געילד גיט אין קעשענע אוז אז מעז
האט קײז חשבונות װעגען גזירות איז
װאל סטריט געהט מען צוםוס אנ ש ^ ט
צז םאהרעז אין אן אויםאמאביל .און
אז אין קעשענע איז ענג הויםט מען
ניט דער װײב ,אדער דע^ געליבטער קײז
פערל און קײן דימענטעז .אבער אויב
מען געהט צו פוס מוז מען דאך הא־
בעז גאנצע שיך .און אויב אהן א
פערל קען מען אויסקומען,
שנירעל
אער א קלײד מיט « מאנטעל מוז מען
דאך האבען.
און דא פאנגם -זיר $ז א חהירח
װאס איז לוקסוס? איז דעז בלויז א
שנירל פערל ,אדער א דימעגטענער
בראסלעט א לוהםוס ,אדער איז אויך
א מינק פעלץ א לוקסוס? און אויב
א מינק פעלץ איז א לוקסום ,טא םאר
װאס איז אויך ניט א לוקסוס א מאג־
םעל ,וואס איז באםוצט םיט מינס,
* * *
אדער מיט אנדערע טײערע םעל? איז
נאר םיט אײז זאך קענעז די קלאוק•
גײע מעבעל ,און ראדיאס זײנען נים
קײן לוהסוס? פאר אץ ארימאן איז םאכער זיכער זײז צוםרידען .זײעחן
אםשר לאזען אבפוצעז די שיך אויך םארמענענס «יייוי ו^ול סטריט האבצן
זײ ניט םארלוירעז .וױ זאגט prtnip
א לוקסום.
און װען עם קומט צו קלאוקס איז שלום עליכם  :םיו־ איז גוט ,איר בי|
עס דאך אן אלםער כלל ,אז װאו נאר א יתום.
א צרה לאזט עם זיך אויס צו הלאוסס.
עס איז װי םיט דער צי^ װעז עם איז אנערקענונג פאר מענעדז שער
א םגםה אויוי בהםות איז זי אויך א
 rפערל מו טער
בהםה ,אבער ווען עס תוסט צו געבעז
םילך איז זי גאר קײן בהםד .ניט.
מיר ,די ארבײטער פון ס .גינזכורג
עם איז אבער םאראן א סברא,
אז םון דעם קראך אין װאל סםריט אוז סאן ,דריקען אױס אוגזער הערצליכ•
װעט ארױםקומען א טובה םאי םאר דער סטען דאנק צו נר .ם .פערלמוטער ,םצ״
אינדוםטריע םאי םאר האנדעל .דער נעדזשער פון דעם אינד^סטריעל קאוג״
חשבון איז אזעלכער :ביז איצט האט סיל דױױז^אן ,םאר די גוטע ארבײט
יעדער ,װאם ה^וט געהאט אן איברינעז װאם ער האט געלײסטעט צו גונסטען
דאלאר איהם נעשלעפט אויף װאל סטרימ אונזער שאפ.
מיט דער האםנונג דארטעז נתעשר צו
םאר א י^והרעז ,וועז די ױני*ז איז
וועחגז .אוז אנדערע האבען זיך אזוי געװען שוראך ,זײנען טיר געירעז גע•
צװאוננען אתנטערצולאזעץ יעדעד אײנער
צו  5דאלאר פון אונזעדע שכירות .ד*ם
איז דעמאלט געװעץ דער אײנציגער םי-
טעל פאר אונז ,אז די ארבײט זאל נים
ארױסנעשיקט ווערען אױטסײד.

» קא־ן האט אויפ׳ן דאך א טײבעלע געכאפם ;
און פארזיכטינ m ,קײנער זאל ניט װיםען,
האט זי א שטילען וױנקעל ערגעץ־זואו דערםאפט
אץ חאם ג א ח פיק דארם צוגעביסען...
און שפעטער ,ווען זי האט צו ז»ט
שוץ אפנעגעםען,
און אן דער םױב כטעט
אינגאנצען שוין פארגעםען,
האט זי כאםערקם א װײסען פערדעל װאס א*ז
אץ לוםם אתםגעפלועען..
די קאץ חאם זיך א פ« רמאל אױםגעגעניצט זיס,
אץ חאם םיט האלב־פארםאכםע אויגען
געכארכעלט שטיל צו זיך אליין:
— .איצט קאן איך שוין פארשםײן;
פארװאס די-װעלט חאלט שטענדינ אין אײן לױבעז
די אוםשולדיגע טױבען i
ױי ךיגען װאתדערבאר באםת  :שדואך און שםיל,
אזױ אז יעדער אימער,
ױט םורא חאמןנדיג פאר שארפע ציינער.
קאן זיר *ן זיק כאנעםען וױ ער מי ל•-

«רײננעל*זעז אין דעם װ*ל
׳טפיא ,אז זײ ה*נ»ז אײנםאן־ m s
םאננען ש**רעז םיז זיר און סון
םאמיליע אבי נ*ר קענען װאס נמחר
טראנען אין װאל סטריט .פ>ל ח>ומן
אפשר ז״ערע ניזנעס םארקריפעלט *ר
אינ זייערע ספעקולאציעס אויוי װא}
סטריט .איצט *בער װעט דער גרו-
סער ק־אך םון װ*א סטריט א םך אזוי
אויםניכםערעז ,אז זײ װעלען אםילו
הערע4
מעהר דעם נאםען ניט
מענשען װעלען דעריבער צוריס אריינ•
טאז זייערע נעדאנסען און זייערע ש׳ד
הינקייטעז אין זייערע רענואערע ניד
נעם ,זײ וועאען װידער אנפאננען
בען נארסאל ,װעצען סויםען װאם זײ
דארםען און װעלעז שפארעז װאו זי♦
דאירםעז .די אונטערשםע שורה איז,
אז עם װעט ז״ן נעסער .און אויב DP
װעט זיין בעסער פאר אלעטען װעט
מסתמא אויך זייז כעםער פאר קאאו?ס«
* * ♦
נו׳ איך נעם זיך ניט אן צו אנט־
שײדען װעאכע םון די צוױי מײנונגען
איז די ריכטיגע .די צײט װעט שױן
װײזען װעאכע עס איז די ריכטינע״ איך
האב דא באויז געװאלט אנוױיזען ,אז
עש איז ג$ר גיטא א זאך ,װאס
ניט ה^בען קײן שײכות צו קאאוקס.
יעדער קיצאוק מאכער װײס׳ לסשל#
אז דער װעטער האט א שײכות צו
קצאוקס .דער װארימער װעטער אין
סעפטעםבער האט א רעכט ביסעל קא•
ליע געמאכט דעם קלאוק־סעזאן .אכער
דאס קען איך אפילו םארשטעהן ,ניט
זײענדיג קײן קלאוק מאכער .אין פא•
לעסטינא ,װאו עם איז װארם כמעט א
גאנץ יאהר ,קומט מען טאקע כמעט
אין גאנצען אויס אהן קלאוקס .און
דעריבער בין איך טאקע אזא געגנער
םון צױניזם.
עס איז אויך לײכט צו םארשטעחז,
אז ה#מוניסטען האבעז א שלעכטע
וױרקונג אויף קלאוקס .זײ זײנען נאך
ערגער םאר קלאוקס וױ הײסע ,שטי•
קענדע װעטערען אין סעפטעמבער.
:אר איהר זעהט דאך׳ אז אםילו
א קראך אין װאל סטריט האט אויך א
שײכות צו קילאוקס.

נאנ׳ז סטרײס ,ורעז די ױני#ז איז
צוריק שטארק געװארעז ,ה$בעז מיך
פארלאנגט אזנזערע םינף דאלארדיגע צד
ריס .די םירמע האם עס אגטזאגט .בך«
פערלמוטער האט אויםנענוטען אונזצר
קאמױ א\ן די םראגע געבראכם צום אוכד
םארםײאישעז םשערמאז .זײנע שםאד•
>זע *רגוםעגםען האבעז דארם נעוואתען
םאר אונז דאס װאס םיר האבעז געםא•
ר ע ר ס.

*לס אנעמעגוגג םאר זײז גוטער אריי
כײנג ■רעזענםירען פיר איהם םיט א
ווערטםולער קאםערא .מיר װינשען איהם
געזונט און מיר האםעץ אז ער װעט אין
דער צוקונםט װידעד פארטזעצען צו טאן
די זעלבע גזטע ארבײט פאר די אינטעי•
רעםען און פאד דעד פארשטארהונג פון
אונזער ױניאן.
םימ ברידערליכען גרוס :

די ארבײיםער פון ם .גינזבױמ
און קא.
העוײ סילווערםאז ,משערמאן
קארי קװאפזמעץ
דזעאו אמעלבױם— ,
רעזאלוציאנם jw tH p
r

II

♦1

געאדער םאר די זעאבע סטרײקער אין
רער סאוט ,װאס װערען םון די דעםא־
?ראטען םון טעמעדס און װאקער׳ם
פארטיײפרײגר אזוי שענדאיך םאר־
םאאגט.
די װאהא ריטוירגס םון די םארשי־
דענע דיסטריקטען ,װײזען אײרער ,אז די
ארבײטער האבעז געפאאגט די טעםעני
םרײגד אין די ארבײטער רײהען ,און
געשטימט געגען דעם סאציאאיסטישען
קאנדידאט .דאם איז זעהר באדויערענכד
װערט .עם םארסאענערט אבער בשום
אוםן ניט דעם גרויסען װערט םון די
שטימען םון רער אםעריקאנער אינטע״
איגענץ ,װאס האט געשטיםט םאר׳ן סא•
ציאאיסטישעז סימבאא םון רײנקײט און
עראיכיןײט אין די אעצטע װאהאען .םיר
װײסען ,אז אזוי איז עם אויך געװען
אין ענגאאנד און איבעראא דארט ,װאו
די ארבײטער און םאאקס מאסען הא״
בען זיך כאםרײט םון בירגעראיכער
אסיטרופסות און זײנען געװארען א
זעאבסטשטענדיגער םאקטאר אין דער
סאאיטײן .אויך אין עננאאנד זײגען די
ארבײטער געזעסען איג׳ם רײטװאגעז םון
דער איבעראאער פארטײ ,װען די ענגאי־
שע ראדיהאאע אינטעאיגענץ האט שוין
געפרעדיגט דעם סאציאאיזם און א
זעאבסשטענדיגע־ארבײטער פאאיטיק.
די אינטעאיגענץ איז בײ אאע םעא־
הער דער םאראויםער םון אאע נײע אײ
דײען םון יעדען פראגרעס און םארנד
שריט ,און זי טראגט םאראויס איז איהר
נ^מה אאע נאבעאמ אאזונגען ,װאם דאר״
פעז ערשם רײוי ווערען בײ די מאסען.
דער װאוט םון דער ראדיקאאער

די גדויסע צאהצ שטימען װאס ג$ר־
ן טאטאם ,ד עוסאציפאיסטישער סע־
קאגדיראט אין ז ג ױ י#ר? און
«צ* אגחנרע םאציאציסטישע קאנדירא־
טען ־ האבעז היײיאהר נעצױגען ,װעט
מושטיםט -ערםוטיגען די םאציאציסטײ
■ vwארטײ און איהרע אנהענגער אי־
נער׳ן צאנד וױיטער צו םצאנצען דאס
סאציאציסטישע קערענדעצ אוים׳ן װיס־
|• םען באדען םון דער אמעריסאנער פא־
ציטיק.
די נױ יארהער װאהצען און רי 90
׳ םדזענד שטיםעז ,װאס נארםאן טא־
סאס דער סאציאציסטישער מעיאר קאנ־
לידאט האט מעוור געצױגען װי דער
גאנצער סאציאציסטישער טיקעם ,זיינען
דער בעםטער באוױיז םאר דער רײם־
קײט און עקזיםטענץ בארעכטיגונג םון׳
א דריטער פארטײ אין דער םארם םון
 • jא צײבאר פארטײ געשטיצט אויף די
צז+יסע ארבײטער םאסען און אויןז רער
ראדיקאלער אינטעציגענץ אין צאנד.
די נױ יארקער װאהצען זײנעז אין
םיגיאטור א וױדערהאצוננ םון דער לא־
םאצעט באװעגונג מיט דעם אונטער•
*יד ,װאס סיט םינױ יאהר צורית זיינען
די סאציאציסטען נאכגעגאנגעז נאך די
ראדײןאצע ציבעראאען און איצט איז די
ראדיקאלע אינטעציגענץ נאכגעגאנגען
גאך דעם םאציאציסטישען באגער םרע־
גער .דערסיט װאס די סאציאציסטען
;  .וזאבען געצויגען  90טויזענד שטימען
םון די שעגסמע און בעםטע קינדער םון
 S iגיו יארס ,זעהם זיך א םרעהציכע ער״
שיינונג ,וועאכע באװײזט אונז ,אז די
מאראורטײצען ,װאס די מצחםה האם גע־
שאםען אין די טוחות און אין די הער״
־י־־ד־י-ז-
 f i j jצעד םון דער אמעריקאנער איגטעייגענץ
* • ג ע ג ע ז דער סאציאליםטישער פארטײ איז
^ שױן םארשװאונדען .דער םאקט וױדער,
לואם דער ריינער םאציאציסטישער װאום
איז הײ יאהר צווײ און א האלב סאצ
\*? גרעםער װי בײ די לעצםע װאהצמן ,און
| ׳ ראס װאס דער קאםוניםטישער װאוט
םון ם.
*ױז וױדער אזוי םארקצענערט גמװארען
איז װידער א באשטעטיגוגג םון דער
אינערליכער םארשטארקונג םיז דער םא־
די לעצםע קאגװענש^ן פון דער  mפ.
וױאאיםטישער באװעגונג אין לאנד און
אװ ל .ח*® װידער אמז^ל בא;ײם איחר ■ןך
א סיםן םון רער םואשטענדיגער םאר״ ליפישע איטעלונג *ין באלוינעז די ®רײנד
םויאנמײט און צוםאאונג םון דער קא״
און באשטראטען די פיינד .די קאגװענ^אן
םוניסטישער ■אדטײ אין אםעריהא.
ח#ם פנגענוםען א רעקאםעד«ציע ®ון עקזע־
דאס טרויעריגע פון די אעצטע װאה־
קופיװ קאונסיל ,ד#ס עס זאל זיך אגממנגען
אען איז דאס ,װאם בעת די איבעראאע אן ;#רעסיװזגר קאמוײן געגען יעכע ®יחרער
איגטעאיגענץ ,די קינדער םון דער בור־ אין ק^נגרעס װאס זײנען פאראנפװארטליד
ושואזיע ,האבען אאם פראטעסט גענען
פאר׳ן דורכפאל פון אזעלכע געזעיען׳ װאס
 ■Mחנר קארופציע סון טעםעני האא גע־ װאלפען געװען א װאהלם^ם פ*ר די ברײמע
^טיםט םאר די סאציאציםטען אום צו
פ^לקס־מאסעז•
־ Vחנסאגסטרירען די נויטווענדיגוןײט םון
עס איז אויך אנגעגומען• געװארעז א
א דריטער •ארטיי אין אמעריקא ,הא״
רע?אםענדא*יע ct$i ,אלע טרײד ױניאנים־
נען די אםיציעאע ארבײטער ױגיאנס
םען ז^לען זיך פןןרברײםען פ*ר דער אנ״
וויגדארסירט די קאנדידאטען םון דער
פײלנאחמע אין די קוםענדע קאנגרעס־װאח־
קארופטער טעמעני מאשין .די דאזיגע
לען ,ײאס װעלען •ארקומען אין  4930װען
ומונדאונג איז ניט נאר טרויעריג ,נאר
אלע מיםגלידער פון ?:$גועס און « דרי•
 nאיז אויך אוים׳ן שארםסטען אוםן
טעל פון מלע םענאטארען ײעלען ד»ב»ען ער•
^וטורדאמוננם װערט .וױיא די דאזיגע
װעזזלם װערען .עס זאגט זיך אין *ם דער
מאגדאונג איז ניט נאר א באויזע שאנדע
רעקאמעגדאאיע ,דאס אלע קאנדידאםען ײאס
דערםיט ,וואס זי חאם געשטיצט א קא״
זײנעז פרײנדלאך צו די ארב״םער ,דארפען
רויטעז טעםעני קאנדידאט געגען דעם
אונטעראזמיצם וחןרען און ®לע ארבײטער-
סאציאליםטישעז ארבײטער קאנדידאם,
פײנד דארפען באקעםפם ײערען .אין דער
גאר ױ איז אויר א םארראט געגען די קאג־
רעקאםענדאציע ווערט באטאנט ,דאס אויב די
שאן באשאוסען םון דער אמעריקאן
ישאן .אװ אײבאר .ערשט די ארב״טער ערווארםען אויסצואיליסען אי•:
צמע חאנווענמאז אין טאראנטא האט דז**:רףי*גס פון די פעדעראלע קאורםש ,מו•
 mאנגענוםעז א באשאוס או די זען זײ חאבען » געגיגענדע צאחל פרײגד
פון ארבײטער *יז קאנגרעס.
יאנם םו תן מ טי מן בײ די וואחצען
פאר װאס עפעס זיך פפרלאזען אויף
םרי<נד טון די ארבייטער .אי זײ־
״פר״נד פון ארבײםער״״ ,װען מעז קען די
אטשר די םאציאאיסםען אונטער אן
*דבייםער גופא עיקען אין ק^נגרעס?
םמעועץ געשםעאט .אויב
*•*
םים וחנאכען חנכם חאבעז די גױ
:אך םים װאכען *וריק חאבען מיר אין
יגגיאגס אעדארסירט דעם טע־
י שאנתדאט נעגעז אזא •עתענאיכ־ *ן אויספיחרליכען ארםיקעל אין דער ״גזך
ןײס װי גארםאן טאסאס ,וואס צעבט רעכםיגקײט״ גערעדם װעגען דער דיסקוסיע,
װ*ס עס פיחרם זיד איצט יין דער *םערײ
ון אטעםם באויז םאר  nאינטערעסען
ז די ארבײםער ? וױ וןיז עם םענליר ,ק*:ער יו ן גאד םעחר אין דער אײראפע•
םרייד ױגיאז *רעסע וועגעץ « פאר־
 iאן ארבײםער ארגאניזאציע ,ארביי־
אײגיגונג פון צלע טדייד ױניאן בחות אין
ױניאגס זאאעז אימ^רסירען א
אײן גרויסען און קרעפםיגען טרײד ױני^ן
י-טריעד םון די דעםאקראטאז איז
װעלפדבוגד.
סאום ,וואס זיינען די באאעבאםים
די דיסןוסיזג איז ,װי באװאוסט ,ארויס־
אין אאנד ,מאו  \nאונטערדריסם
י»ןם ,וואו מען מאאטרעםירט ׳טרייד געיײעז געײפרען פון דעם ע^יטעז וױיס•
ן פיחרער ,וואו םע!  w mדי םםו־יײ ■רעזיח^פ פון דער אמעריקעז פעדערײעאן
איז די אריזאנס גענען א קאנדי־ *װ לײבאד ,םעםמ װאל .עס חאם ?יך דע•
ס פאתרט םון כי טי ע צו כדטיגנ ״ריבער געלאז• דעגקזגז« ,ו די דןזיגע יךא•
אדבייטער ,גע װצ« ױיו יעי קאגװעג״אז •אמצנמנן

אםעריקאגער אינטעאיגעגץ פאר׳ן םאתיי
גען־טרענער םון דער סאציאאיסטישער
•ארטיי איז דעריבער א חאפנונגס״םואער
אנזאג אז דער טאג איז םעחר ניט װײט
װען די ארבײטער חינדער םון דער גרוײ
סער אמעריסע װעאען םאאגען דעם
גײסט פון דער אמעריסאנער אינטעאי־
נענץ און װעאען געםען זײער גורא
איז זײערע אײגעגע הענה
םיט א קורצער צײט צוריק האבען
םיר זיך דורך דער ״איטא״ דערװאוםם
אז שאום אש ,אונזער גרעסטער אידײ
שער שרײבער ,האט געװארענט דעם ציױ
ניסטישען ״חײגט״ אין װארשע ,אז אויב
ער װעט נים אפשטעאען זײנע אטאקעס
אויף דער אידישער שוא ארגאניזאציע אין
•ויאעז ,װעט ער אויםגעבען די מיטארביײ
טערשאםט אין ״הײנט״.
םיט עטאיכע טעג צוריק הן>בעז םיר
איז די נױ יארסער צײטונגען געאעזען
אז א צװײטער באקאנטער ^ידישער שריײ
בער ,פרץ הירשבײן ,האט אין א טעאעגרא־
מע צום י .א .פרץ שרײבער פאראײן פאר־
אאנגט אגצוםאנגעז א פראטעסט־אקציע
געגעז די האנדאונג םון ״הײנט״ בנוגע
די אידישע שואען אין פויאען.
אין דער אידישער ארבײטער פרע־
סע םון פויאען האבען מיר שוין זײט
אײניגע װאכען באמערקט מיט װאס םארא
דעמאגאגישע מימאען די צױניסטיש־קאע־
ריקאאע ״הײגט״־אידען נוצען אוים די
שטימונג םון די פאאעסטינער םאגרא־
מען געגען רעם ראריסאאען אידישען
שוא־װעזען אין פריאען .די יאצקאנס

אץ חןר אמעריקאנער ארנײטער
י באזועגונכ •

ימן פלאץ .צום מדמ*י*ז» ,יו

העלין.
 %א רעז^לוגיע
ד^ס נים געװען דעד פאל.
װעגען * פאראײניגונג מים אטסטערדאם איז
אפילו יא ארײנגענראבט געװ^רען .מען
חןם זי ^:ער אזוי ע:על <<פגע׳פםר׳ט און
דורכגעװארפען ,אז קײנער האם עס אפילו
נים געקענם גום נאמד־קען.
דאס םײנם אבער גיט ,אז די א•  cאװ ל.
איז געגען א פאראײניגונכ פון איע םרײד־
ױגיאגיסםען אין אײן םרײד ױניאן װזנלט־•
בוגד .ניט םעחר ,די אמעײקען פעדעריז־
אװ לײב^ר ,װעלכע איז די אײגפלום-
רײנס 6ע ארגאניזאציע פון דער פאױאמןך
ריקען פעדערײ״אן אװ לײבאר* ,םרעבם צו
א פאראייניגונג פון די םײיד ױגי^נס פון
פלע אסעריקאגער *ם*אטען טים׳ן אמסםער־
ד»מער םר״ד ױניאן אינטערגאציאנאל,
אויפ׳ן יסוד פון א פפראײגיגוגג פון בײדע
װעלנדטײלען — פון דער נאן אמעריקען
פעדערײאז^ן אװ לײבן^ר מים׳ן *מסםערדא־
מער םרײד ױגי^ז איגםערנ#צי*נאל.

*%
װאס אבאטרעפט דעם אםטשערדאמער אינ־
םעירנ»*יא:אל ,חןןם אלזא די קאגײענ״אן עס
איבערגעלאזען צו דער פאן אמערוקען «ןדע•
רײאיפז אװ לײבאר .דערפ*ר חוןט אבער די
טאראנטא׳ר קאנװענאזאן ־אין באצוג צו דער
פארבינדוגג םיט די טרייד ױניאנס אין אײנ״
צעלגזג אײראיעאישע לענדער געםפכט א גרוי־
סען פזריט פאראויס .װי באקאנם ,איז ביז
ל .מיט׳ן אײראפעאי^ען
איצט די א .פ.
קפנטיגעגט געװען פ#רבונדען בלויז דורך
דעם בריםיעזגן טרײד ױניאן קפגגרעס .די
טןר^םא׳ר קפגװענ^אן חאמ באאולאסען זיך
ייײד צו פארבינדען מיט די דיים׳יע םרײד
ױניאכס און דאס באדייט בלי שום ספק «
גרויסןןר פרים פאראויס אויפ׳ן װעג *ו אן
עכדגילטיגער ®איאײגיגוגג טים דער גאנצער
אײר»*עאיעער םרײד ייניאז באװעגוגג.

**•
אונזער איבײםער־באװעגוגג מוז זװן
פא-בירײמ צו באגעגענען אלע ארבײטער•
ידאבלעמעז ,װאס װאקםען ארוים »ון דעם
איצטיגען אזוי אײגענארםיגען טראדוק־
ציפנס״»רא*עס» — ז^ג® זיד א יז פז עימלע״
»ו קענעז קוי»ען ד» אויסגזמרבײטע •רא״
ייקמען .די ארבײטער וײגען זעחר גײגע״
ריג *ו פארמיידזנן דעם •עסיםיזם ,װאס עס
ברע«ט םיפ זיד די פרנײ«לן?יגקזי1״#

ס
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*ון נאצדנערגס טון  w r tn r m״מיינמי
חאבען אפיאו געחאט די חוצפח צו רע״
כענען אויוי חנר מטיוחנ ®\ן די אידי•
 wארנײטער אין אטעדיקע איו זייער
נידערטחנכטעער ירנײט געגעו יזא נא•
בעאער נאציאגאאער איגסטיטוציע וױ
דאם זײגען די אידימע ארכײטער שואען
אין •ויאען.

ס■ .םװירםהי םאן,
 40װ33.40 --------------- 22 .
קענינ און ועטזיננער,
 150װ55.40 -------------- 22 .
סטאון חא#ווס קא״
 132װ97.20 ----------- (2 ) 22 .
י .סריםאן 48 ,ײ106.10 ------ 25 .
א"זענ׳ 6ט ײ| און ח״ מזז,
 3—520םע עײע190.00 --------- .
האום הא,.
 330װ70.80 --------------- 38 .
ס .מ .בערענמטײן,
 266װ121.60 -------------- 37 .
דידינסקי 260 ,וי185.00 ------- 37 .
העאיצער און ק*הען,
 230װ117.20 ---------------- 39 .
א .םקו*רד«»»נע *ון הא,.
 266װ•  37־ץ■124.70 ---------- -.
טאנעא אי^םײניז ברןזס״
 29װ142.50 ------------ —I 35 .
סיסטעם קאום האוז,
 370װ 35 .־^• 139.40 ------------
װארסאו בראס• ,.
8 — 520טע עװע157.70 ------- .
מ .גײבעצ 264 ,װ30.00 ------- 40 .
פאסטערנאס און סיימאן,
 266װ266.40 --------------- 37 .
צײט און מאסטראטא,
 338װ101.80 ----------- (3) 39 .
םישער און גאצדבעמ,
 266װ272.40 -------------- 37 .
רעצײעבצ מאנום .קא,.
װ59.90 --------------- 26 .
אצטארש און שקאאניס,
 48װ106.00 ------------ (2) 27 .
נ .טאניסקאצהא,
 93מעזעראאע םט ,.ב׳איז 85.40
טאראנע,
 193מעזעראצ סט ,.ב״ציז 63.68
אקמע קאאוק קא,.
 718אטלאנטיס עװ .ב׳אין 85.20
רימיא,
 97פאנטראז סט ,.ב׳ציז 98.80
סיראגוזא,
 29צאקוסט סט.י ב׳צין — 61.80
שיפרין,
 137מאנהעטען עװע ,.ב׳ק 87.80
זוסכיאן בראס,.
 248סענטראצ עװ״ ב׳אין * 87.80
װײנשטײן בראס .׳
7—482טע עװ472.00 — (2) ,.
ה .פאצס 307 ,װ188.00 ----------- 38 .
דזש .קאנטאר,
 355װ117.40 ----------- (2) 35 .
טאונסענד קצאוק קא,.
 40װ133.60 --------------- 22 .
ס .אערגער 232 ,װ55.20 ------- 36 .
ר .דזש .ר .קלאוק,
 268װ88.00 -------------- 36 .
כ .םרידמאן סאגס,
 270װ185.20 ----------- (2) 36 .
בעררעצ און מארר,
 230װ114.00 -------------- 39 .
גוטוױצינג און רױדעס,
 247װ78.00 -------------- 35 .
קירשםאז בראיס,
 1333בראדװײ )116.90 ------- (2
װאצס איז הענחגצ,
 336װ150.00 --------------- 37 .
טשארנאי און םריד,
7 — 462םע עװע257.60 -------- .
איסטאן גאר .הא״
 153װ175.80 --------------- 27 .
װם .שװארץ 307 ,װ122.60 --------36 .
פערחאצ און פערצסאן,
 159װ109.85 -------------- 25 .
הײמאז חאפצאז 15 ,װ129.20 — 30 .
דװארסין און וױיגשטײז,
 320װ87 .־93.60 ---------------
 sסטאם איז סא,.
 205װ277.60 --------------- 39 .
א .פרידםאן 252 ,װ103.92 — 37 .
ראדינגער א\ן נ ע מ ה
 270װ214.60 ----------- (2) 38 .
סםיט און גאצרנעוג,
 141וג 75.60 --------------- 36
נאצדבפרג בראס,.
 330װ66.50 --------------- 38 .
סיראוױטץ  ?inא״זאמסא?,
 265װ70.00 --------------- 36 .
ברעסצער איז םרידםין,
 104זו261.10 --------------- 27 .
באוםחאצץ און פרידצאנדער,
 104װ• 145.30 ----------- (2) 27
נארםמח «ח פינקעצ. K ,
8 - 585טע צוחג 63.60 --------
 .> joר .סצאו^
 36א103.40 - ------------ 23 .

די פאציטישע סרעטער פון דעם קאע•
ריספאען כצױניסטישעז *חייגט׳ /קע-
נען ניט פארםראגען /װאס די שואען
שטעהען אונטער דער חשפעח םון דעד
אידישער ארבײטערשאםט אין פויצען —
אונטער דער תשפעח םון ״ בונ ד /זײ
װאצטען ציבערשט געװאאט אז די קינ•
דעף אין די שוצעז זאצען םארגיםטעם
װערען םון וײער נאציאנאצ־^פאװיניס-
טשיען גיםט און זיך געםינען אוגטער
דעם מאראצישען אײנםצוס םון חער
יאצקאנ׳ס *בערטע״ אייחנר וײ ואצען
געניסען א ראדיקאצע ערציזזוגג װאס אין
באזירט אויןי געגענדיטיגער םענמציכער
ציבע ,געזעצשאםםציכער םרײחײט און
אינטערגאציאנאצער םארברידערונג פון
דער גאנצער מענשהײט.
און־ געגצויבט חאבקז זײ אז איצט,
נאך די פאצעסטינא פאגראםען ,װען
דער ״בונד״ אין פויצען חאט געחאט
דעם מוט צו האבען זײז אײגענע שטע־
צוגג װעגעז די געשעהענישען איז פא-
־ אעסטיגא ,איז םארי זײ — םאר די נידער•
טרעכטיגע פאציטישע קרעמער פון
״הײנט״ ,װאס האניצעז מיט׳ן נאציא-
:אצען געװיסען פונקט אזוי װי םעץ האנ•
דעצט סיט א יאדד סחורה—,־געסומען די
צײט צו םארניכטעז דאס שוצ־װעזען
םיט דעם מעדעם סאניטאירױם בצויז דער״
םאר׳ װאס דיזע אנשטאצטען געםינען
זיך אונטער דער השםעה פון ״בונד״.
און געםיינט האבעז ױי די פאציטישע
ספעסוצאנטען ,אז דערםאר װאס די אי-
דישע ארבײטעי איז אמעריסא העצ•
)׳פלוס אויןי זײט ( 7
די ארבײטער םוזען ,אלז ,<:מראכםען» ,ז
די אנטװיקלוגג פון דעי מעכגיגן אין מ^-
*ינעריע ,װאם באדײט « גרויסער שראגרעס
רונג פון דעם עקזעקוםיװ קאוגסיל ײז דער
א .פ .אװ ל .אין זײן רעפןןרט *ו דער טמ־
רןןנםא׳ר קאגװענשאן.
״די מאסען־טראדוקציע װעט נאר דאן
קעגען פ^רםגעזע»ם ווערען ,ײען עס װעט
זיין * מאסעךבאדפרף .דאס טײגט ,װען
די ארבײטער ײעלען פמרדינען גענוג אום
פ«ר דער קולטור און ציװיליזאציע ,זאל
דערוױיל גים װערען אן אומגליק פ*ר די
ארבײטער .דער »װעק פון דער מא^ין אױ
צו םארפזפארען םענאזליכע ארבײט^ אבער
גיט צו ׳יאפען ביליגע ■ראדוקציע םןז״ די
קאפיטאליסטען.

*•*
דער אר;ענםיגו*ער קאנגיעס ח^ם אנגע־
נומען אן אכט־אזםונדיגען ארבײטס״געזעץ
פאר אלע םענ״ען ,װאס ארבײםען פאר סא־
לאריס און פאר װײדזשעס .אן אויסנאחם
װערט געםאבט פ«זי פארם־ארבײפער ,פאר
חויז־דינער^אפט און פאר זיחן און םעכטער
װאס ארבײטען בײ זײערע עלטערען.
אין *ט דעם געזעץ איז אויד ®אדאז *
פוגקם ,באגרענעצעגדיג *װערט״ם־ארביים ; V
פזנקם װעגען חיגיעגיעע פעקםאריס און
אװך פןןראזריפטען װעגען זוגטאג און יום•
םוב־אדביום.

A
די אפאזיציאגס־מגיאז אין קענעדע ,װאס
איז באקאנט אוגטער דעם גאמען ״אלד קא•
נײדיען קפנגרעס אװ ל״באר" ,חאם •אר-
לארעז  96טויזענד מיפגלידער פון א מעם•
בערעיי ,װ*ס חאט באטראפען  116פויועגזי.
די דאזיגע /נןןציאנאליס^אוע ױניאגס
זײנען געגרינדעם געײארען אלם *פאזיציאגס
מגיאנס *י י עי קענעחני •עדערײ^יאן אװ
לײבאר» ײעלכע חאט י י ן לעצטעךיאחר פלײן
געװאונען  23םויזענט גײע מיטגלזדזןר.

A

דעי ^״װירצער ארבײטער״ )דזוי בלעק
װאירקער( איז דער נײעסטער ארגפן יין אן•
אמעריקעז יעדערײשאן אװ לײבאר ױניאן.
דאס איז דער אפיציעלער ארגיז יון חני
״בראדערחוד אײ סלייעג קאר יארפחניס״•
®ילי• יאנדאלןי ,דער געגעראל ,אמאגײזעוי
פון דער ױגיאן און רעזיאיןפאר ױן דער
צייטוגג ,זאגט אין עחיפען גוםער:
״אבװאחל מי ^װירצער ארבײפער״
יויז דער אייציעלער ארגאן »ון די •ולספן
•ארטערס ,װןס בילינגען *ו אוגזער ױר
יא 4וועפ ער אבער חװ^ן ואר די ייטמר
רעסעז ױן *לע שווארצע וורנײפער P« ,עפ
ייז וײז װילזגן און אויפגפמ ײ יחגחנז •
קרעפפיגער פאקמאר «ין תר איגדוסײיד
לער אויפוזפגונג וון ךי

י»ן לאטי׳/

II

העדדי גארפכין,
114.44 -------- 306װ37 .
פראנק פאסס׳
 114װ123.00 ------------ (2)26 .
יױיא קאאוק 49 ,װ232.60 ------ 24 .
העררי ?אהעץ,
 139װ19 .
)134.20 ------ (2
דזשײקאב פעיט,
 31ײ21 .
)104.00 ------ (2
מ .דאניעצס,
 110װ17 .
)123.28 -(2
םרענטש פאדעצ,
 10איסט 60.03 ----------- 39
האסדאן און גאננ,
 141װ121.20 ----------- (2) 36 .
י .װײגגארטעז,
 7 — 550טע עווע47.20 ------- .
ס .שעױ 263 .ײ126.40 ---------- 38 .
כיאדרי־ס שטדאסםאז,
7 — 500טע עװע29.20 --------.
צאדענס און דזשײקאבס,
7 —■500טע עװע110.00 --------.
ם .װאאק איז קא,.
 250װ162.00 -------------- 39 .
ס .שער0 ,י 21װ95.60 ---------- 39 .
ב-.גצסאבעדנ״
 270װ90.20 -------------- 39 .
ה .רייכיאז,
 36איסט CO.156-------- (2) 22
'ועקסלער און גוטענבערג,
 119װ52.40 -------------- 24 .
־וטדזסרעסט 262 ,װ50.20 ------ 38 .
;ױעיט איסטערן 27 ,װ19.00 — 24 .
אעאאגד קאוט קא.
8—355טע עװענױ $132.00 --------
.אופאז און קאײז
 3- - 545טע עװעC0.214 — (2) .
אטטעסאן און ראטקין.
8—545טע עווע126.40 --------- .
בצוטענםאצ ארן סבאדדאז,
 7—394טע עװע251.40 --------- .
פױפקאס פאנופ .קא,.
8—025טע עווע281.80 --------- .
ראזענבלום און וױענער,
 151װ68.80 ------------ 30 .
דארפפאן און צעװין,
137.00 -------- 257װ39 .
סלאו און ראוככיאז,
 230װ39 .
)173.91 ------ (2
:אופאן און םראסט,
 251װ39 .
48.80 --------באיענסטײז איז הא,.
)157.90 ------ ( 2
 247װ38 .
פענ:אנט קלאוק קא,.
 307װ93.30 ------------- 38 .
ס .ב* .בערנטטײז,
 266װ24.00 ------------- 37 .
אוסעטט :וירצ קאוט,
8 —545טע עװע89.20 — (2) .
צואיס װארסםאז,
 252װ166.00 ------------- 37 .
פיאגער און נרינשטײן,
8 — 520טע עװע59.60 ------- .
7 — 525טע עװע264.40 ------- .
קריסטאצ און הײםאז,
מאשסאײסקי ענד סאץ,
 251װ39 .טע סט74.60 ---------- .
קאפאאן ,האהען און סאצאמאן,
8- - 575טע עוג 188.18 --------------
בעםצאװ ענד דעימצבאום,
 264װ40 .טע סט26.10 ---------- .
העמפטאן האאוק סא״
 251װ36 .טע סטG0.40---------- .
גאאדסטאוז און סמאר״
 257װ39 .טע פם166.00 --------- .
דאנענבער :און םיגעא,
 315װ36 .טע סט104.60 ---------- .
װאאענשיא ;וירצ קאוט סא,.
 250װ39 .טע סם124.80 --------- .
א .זאצצמאן 134 ,װ 26 .טע סט56.68 .
ז .ם .צ .קאום קא,.
 2װ 32 .טע סט75.80 ----------- .
גאצד־פאם 370 ,ײ35 .טע סט114^ 0 .
י .צײבאוױץ און קא,.
 265װ37 .םע סם246.34 ---------.
גאצד אזן שינדער,
 330װ38 .טע סט3L 60 ---------.
קאראצײן סאוט חא,.
 242וג 36טע סט98.70 --------- .
דזש .שייגבארט,
 261וג 39טע סט195.60 --------- .
גארדען ^צאוה קא,.
 315וג 39טע סט124.00 --------- .
צעבאק סאוט און סוט׳
__
 275וג  96נ מ סט266.00 ---------.

סעם ליװײ און

/

 8-5 2 0סע זנוי• l u n r 242.00

)»לוס זון  t״ fO e

םעז און ׳טט^וען די אידיישע ארב״טער
איו #אלעסטינע ײעיען זיי װערען
׳(«ותפים  ivוייער מיאום׳ער ארכ״ט
נענען דעם אידי׳פע! שול־ײעזעז אי1
•וילען ,װאו טויזענטער אידי׳שע אר•
נייטער סינדער נאמוםען א נוטע רא־
*יאנאלע ער*יחוננ אין אן ארבייטער־
פריינדליכער אטםאסםערע.
די אידי׳פע ארכייטער איז ■וילעז,
אהן אז אונטער׳פיד םו( וארטײ *ונע־
הערינקײט ,בונדיםטען און וועצי צױ־
ניסטען און סתם ראדיסאלען ,האבען
אננעפאננען א נענען אקצ־ע נענען דער
פארניכטוננם״ארכייט םון דעם צױניס־
טי׳פ־פלעריפאלען ״היינט״ װאם װיל
אוים׳ן ח׳פבון םון די פאנראם ׳פטי•
םוננעז ׳פלאנען ׳טמוןוינען ■ארטיײפא־
פיטאל *.עס א*ז דעריבער א םרי־ד צו
הערען אז אונזערע ׳טרייבער ז״נעז מ־ט
די אידי׳טע ארנייטער און דיט די פאאקס־

עולען ,און עס םרעחט אונז באזונחנרם,
װא־.ו ז ״ זיינען נרייט צו לאזען חעחון! ײ•
ער ׳פטימע פון וראםעםט נענען די «ו ױ•
םענלאזע םארנינטוננ פון א־די׳פען *>i r
װעזען איז *ױלעז.
װאו זיינען אגער די פאראײנינטע
אירי׳פע נעװערק׳פאםטען ט־ט זייערע
םיהרער? פאר װאס זאנען די נים
זייער װארט פון פראטעםט דעמאצט וחנן
םען םיםברויכט זייער ׳פטעלונג *ו די
פאצעםםיגער ארנייטער נענען אן אינ•
םטיטוציע פון דער אירי׳פער ארנייטפו-
׳עאםט אין פויצען װאס װערט נע׳פטי^ט
און אויפנעהאצטען צוס נרױםען טייצ
םזן די דארטינע ױניאנם ?
זאצעז די יאצהאנם איז די נאצד•
בערנס אוי1י קײן איין םיגוט זיך ניט
איינריידעז ,או די איריישע ארבייטער
אין אמעריקע װעצען זיו צאזע) אויס•
נוצען נענען דעם אירי׳פען ׳פוצ־ומזןן
םון די אידי׳פע ארבייטער אין *ױ>»|
און גענען דעם ״נונד״ — די ,פארטיי
םון דעם פעםםענדען אידי׳שען ארכייםער
קצאם אי] דער ■ױצי׳פער רעפונציק.

מעטבערס פון לאקאל
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יעדער מעטכער.ןןו 1אונזער ־וגיא; א*ז אזיםנעםאדערט צו באטייצעען זיד אי 1די

װאלעזפארקאנװענשאןדעלעג^םען
זןנגחמגדיעם 14סעןנןןוועמכער1929 ,
װעלכע ײעלעז פ^רקוטעז

ז

שטימען װעט מען קענען םון  9אזיינער םריה ביז  7אזײנער איז אװענט •
• אין די פ^לגענדע ײאלינג י ל ע מי:
ברײענמ חאל 6 ,טע עווענױ ,תארנער  42ט ע סטריט
דז שאינט באארד בילדינג 130 ,איסם  25ט ע םטריט.
׳

.1
.2
.3
.4
.5

*^לנענדע זײנען די ק^נדידןזםען:
 .nראזען ,םייער
דינערשטײן ,םיציפ  .6אעוױןי צואיס
םארביאש ,איזידאר  .7מארנאאיס,־ טשארצי  .12ראזענםעצד ,איזידאר
.האכמאן ,דשזוצױם & מארנאאיס ,נײטען  .13 ,רובין ,אײדע
 .14שנײדער ,דזשא
האראוױץ ,םארים  .9מירסקי ,ראוז
 .15שפיצמאן ,דזשאזעוי
 .10ראבינאװ ,דזשא
צײבאװיץ ,בעני
שטיםט בלױז פאר אכם ) (8דעלעגאטען!

יעדער מעםבער װעלכער איז ניט שולדיכ מעתר פון  39װאבען דיוס ןםזז חןןבען
נאצאחלט אם װײניגסםען  6װאכען אויף רײר גרינער קארד( איז ב^רעבםיגם צו
ברע;:ט םיט ווײער מעסבער קאײ .קײנע לעםעדס
במטײליגען זיך איז
יןדער צושריפ^ען װעלען ;ים א?:רקענט װערעז.

עלעקשאן אץ אבדזשעקשאן קאמיטע •
דרעםמאכער ױניאן ,לאקאל  22א .ל .ג .װ .י.

רעינסוװסמאכער mv
לאקאל  ,20א .ל .נ .װ .י ..אױפמערקזאם !

וואהלען פאר דעלעגאטען
צו דער אינטערנעשאנאל קאנװענשאן -

שכגדעםm

װעט **י־וםען

נ9װעמבעד1929 ,

פון  9אזיינער םריה ג*ז  3אזײנער נאכסימאכ

אץ אפים ®מ לאקאל 3 ,װעםט 6וטע
ניט אום עבת׳ ותלזנז קענען
די םעםבערס װאס פאחרען גיכ^ אדער
^
*םיםען *ון  6ווזיעער ביז  rzw 6-^0גאכט.
^םיםזגז ײעלעזי קאגען גאר די םעםבעיס װאס חאבעז י גצלעז בוד.
די םעםנערס װאס וועלזגז נים *טיטזין *•ין די וואחיען ײזנלען םווען דאחלען
 5דאל»ר שטיאןי.

עלעקשאן און אבחשעו
רײנקאוט מאנעד יוניאן לאסאל 2D
ח ע או װײגבאח^ ס׳פערםאן.

<

חוראל קליץ,

■

—

•
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פרעדדענטשלעדנגערס יזניאן&ממו זניאן ®נפעחממסיפ װזפ rocs
)»*וס •רן וײ.( 1 #
 9איז נעקוטען בא?יאנ*ז דףtv ,
די  nnjipjrtwrפון לאקאל  9ה*ס גע־
ונ חנו ם דעם דאטים נוון די עאעקשאנט,
וו*ס « מ מ מו -סי ט ע ג האם געחאט אנ־
מ נו מ ן .די באאדד וזאס אנערקענט די
מועכסידזײט  pcזיתר םענח און נע׳•
יסק׳צנט t* ,ךי ודאהלזנז ז*י*ז סארקױ
מ ן  o 'r cםא; װאס דער מעסבערשי■־
סיטמג האס באשיאסען.

 vבאגײסכתרטעי סאמענט אױף די
 pc jpm ntחנם דזשענצראל עקממוםיװ
נאוורד איז נעווען ורען « קאסיסע pc
חנו טאיןערס • pvליטערס ײניאז לא•
קאל  ,41װאס האט ניט לאננ צוריק
מדמענדהדט  tvזגרםאלנד״יכעז אח ױג״
ריימנן סםרײק ,איז נעסוםען באדאנסען
מ ם דזשעגעראל עקזעקוטיװ באארד סאר
 mשטיצע און מיםהילף ,װאס די איג־
טערנעשאנאל האט זײ נעמבעז צו העל־
פען געוױנעז דעם סםדײש.
די קאכײםע םון דער םאקערס ױניאן
 tmבאשטאנעז פן ם .הדעהיז ,טשערמאן
®יז ל א מ ל; ס .בראון ,י> .ןרא\ס ,מיס
סארשײז ,סי׳ס בראון ,ס .דיטשטאן ,מ.
לעוױן אח ד .קרינקשטיין.
לדעסין חאם אין נאמעז  pcרער הא״
מיטע  pmאיז נאכעז פון דער גאנצעד
סיטגלידערשאפט באדאגחט ד*ר jjr r n
עקזעסוטיװע א\ן האט אגגעװיזען אויןי
דזנר גרױסער אויסלצבוננ ,װאס עס
קומט איצט פאר אין זײער ױניאן א
דאנין דעם געװאונעגעם סטרײה.
ערשםער װײס ״ פחדידענט נינפא,
זמצכעי איז ד*ן נ*װע 1רער טשערכמן
*ון דעד ױצוגנ ,האט אין נאםעז םון
דאר ג ז ג מ י ת ש מ .עקזעקוטיות בא־
דאנקט דעד האכױטע און םארשפראבען
מ ד טאהעיס ױניאז **4ע מענאיכע שטי־
 nrאזיך איז דעד צזקזנפט.
וױיטערע באריכטען.
ברודער יןױרזטנער pc ,טאראנטא,
האט באריכטעט ,אז די םאראנסא״ר
יודאן האט טוין נעמאכט אלע םארברײ־
סונגען םאר א דזשענעראא סטרייס םון
די  1,800דאימיגע קאאושםאכער .בר.
קוירזשנעד האט אױך באדיבטזנס וחגנען
• לאקאא פון דתנס־כיאכער אין טאראנ־
 jtoװאם דוערט איצט אחאניזירמ .ער
ר.אט חנרבײ דערצעהאם דעם סאאנענדען
אממדעסאנםעז פאקם  :די קאמוניסטעז
ה א מז מ ט ײיע ם טייגדעז א דרעסםאכער
צאקאא פון זײער סהעב אײדזמענסי .די
 b mטאכער װיאען אבער  pcזײ ניט
 uromאון איבעד הונדערט דרעם״םאכער
*ימאן נמקוםען צו דער דזשאינט באארד
סיט א םאראאמ םען זאא זײ ארױםנע•
נען א םשארטער ®אר א רחגס־אאקאא.
קױרזענער האם םאראאננם  pcדזשענע•
 b hזמזצמוטימ באארד ,אז *ו» טשאר•
®אר זאל אדזיסמנמנבען יתחנן צו זײ
|*ראגטא׳ר דרעסמאמד.
בר .קוירשגער האם דאן באריכטעט
י
ןועממ בדודעד דובינסקי׳ם ארמאאנוײיבען
וחננען דעם נוסעז אײג״
יתיאךטוד
»  p rוואס ער האט איבערמצאזען אק
מונמרעאא ,װאו עם איז אין םשך פון *
 #ד מ ר צײט געאינמז *ו אתאגיזידזנן א
>ן«אא װאס האט שױן אדום  500םים־
נצידער.

 %ל»דעימיא
ם
* זעחר אינםערעסאיטען כאדיכט
וועגען דעם קאמי ,װאס די ױניאן א p
סיצאדעאסיא האט צו םיחרען מיט די
?אמוגיםט^ /האמ א§געגעבען בר .רייד
בעמ .ער האט אנגעװיזען װאס סאר א
ביטעדעז קאשי דעד ױניאן מומט אויס
אנצופיחחש פאר יעדען שא■ .די קא•
מוגיסמזש — ,האם רײזבערנ אעעזויזען,
— האבמ צו זײער דינסט •ראסע׳סיא-
נעאע גזנגנםםערס! ,אאיטישעגס און דרעס
באאעבאםי^ ער האט אנגעװיזעז אױוי
א נעוױםעז פאמט ,װאו א דרעס באאע־
כאס האט געשיחט זײגע ארבײטער אץ
דער קאםוגיםטישער סקעב־איאזיציע .ער
זזאט זיך גאוונדערס איגעשטעאט אויף
דעם ביםערען סטרײס -װאע די יװיאן
האט אנגעפיתרט גענען דער דרעס״פירמע
טשאראם דעב^ װאו די תאסונישטישע גא•
ריאאס האבען געשאסען * ױניאן םצם־
בער און א •אאיסםאן ,אבער די היאף
 pcדי ממסטעדס• ,אאיטישענס און בא-
אעבאטים חעאפט גיט די קאמוניסמען.
זײ זײנעז איצט םאאשטענדיג געשאא־
נען אח אפמןוױשט אין פיאאדעאפיא.
זײ האבען םאראארען «אע שעפער וואס
( זײ האבען האגטראאירט און די שעיער
זײגען איצט ױניאךשעפער.

די נױ יארקער דרעס^םמכער ױגיאן.
פאר דעד נױ יארקער דרעס מאכער
ױגיאן האבען באריכטעט די וױיס־ירעזי־
דענטען האכמאן און אגטא:י:י.
אויט װי האיבטאן האט באדיכטעט
איז דער ^  P '« W D ^ * r j * rא
גרויםער ערפאא^ זינט דעד האטיײן
האט זיך אמעהויבעז ,האס די ײגיאן
צתצקראגען  165נײע שעפער ,װאם זײ־
גען ביז איצט געװען גיט היגן ױניאך
שע**ר און  4,000נײע טעמבערס .אויך
איז דער האםפײן צװישען די געגער־
שע דרעס־ארבײטז]ד א גרױסער ערפאאג.
האכמאן האט װײטעד באריכטעט ,אז
א גרויסע ארגאניזאציאנס־קאטיטע pc
רענק אח פאיא מעםבערס איז אויסגע•
בויט נעודאחגז ,װאס םוט גאענצענדע אר־
בײט אח אז די ױניאן קריגט מאסען
ברין«  pcארבײטער םון אפען־שעפער
איז װעאכע זײ ערקאערען ,אז זײ זײנען
װיאיג אזן י גרײט זיך אנצושאיסען אן
דער ױניאץ.
האככמון האם אױך באדיהטעט וועגען
די םארברייטומס־פאענער  pcדעד יזניאן
םאר דעם יןוםזמדען חשעבעדאא סטרײק.
דער באריכט איז םוז דזשענעראא
עקתסוםיװ באאדד אױפגענומען געװארען
מיט באנײטםעױוננ «ון פיט דאגס.
נאכדעם װי חןר דזשענעראא עקועקױ
םידו באאדד האם כאשאאסינז צו אינדאר־
סיחח א געמראא סםרײק אין דער טא״
ראנטא׳עד קאאוק״אינחסטריע און אין
דער םשיאדרען דרעס אינדוסטריע אין
גױ יארא  \mצו העצפען דעם דרעס אר־
גאגיזאציאנס קאמפיץ אין שיקאגא— ,
איז דער אזתםעד םיםינג  pcגענ .עסז.
באארד געשאאסעז געווארען מיט דעם
געפיהא און באװאוסטזיץ ,אז די באארד
האם אין משך  p^r pcטעטיגקײם נע־
האט צו ערםיאען ג ר ױ מ היסטארישע
אויםגאבען סאר דעי ױניאן און אז זי
האט געטאן דאט בעסמע זײ צו ערפיאען.
צי די באארד האט איהר םאיכט ריכטיג
עדםיאט — ,דעדויף װעט די קאױואעג•
דער קאנווענשאן דארםען ענטםערען.

םשילדרענס דרעםסםרײק
)»לוס *ון ו ײ• .( 1
*?Jim
;ייאירימ׳מזהוחל• ,רבייםיק די »־
»ױים ס«ר  14דןולאר  gװאך .םרויען
 n 45או< wg' «0־  ivrTtggניס
װי w S p 30 i « 14 iwrrnr־ g
 eg w r m m n |'Kדי שענרציכע

 butבאדמנתמegn 9390• ,
נריגבעת מעילתרם די סודינ־
 » pדי ױגי »־ מ מ » רי יזאו די
m 25 Dnmv 35
װי ד י ח ארבימאנז גים כתתי
;iAV

בען ,דארױ דיזע םעג םא׳־סומען » •34P
פןחננץ פון די ב«^)ב»סים םון די בע־
םערע שע«ער סים׳ן *וועק *ו נרינדען g
םזונומקםמורערס  ” g,ogog׳Dgn ,ige

י4ל ugmgB nwjrJgp X9m־*  uםיט
דער אינםערנעמאנאצ און וועצכע pg
ײייר םאראימאחנסידם »י זמנצםען ת ר
י ײי » « > pממי סים די סותם־עעיער,
וואס זײגען ניט בצויז * מםאחר ס«ר
די טרנײצמר נאד ױינעז ייי ר ױי ד וי ת ר
קאנתורענץ » tאומנציה פאר חןר נ אג מ ר
אינוזסםרת.
 fmסםדיי׳דפטרבערייםתרע( ז ײ מן

די פאנפץרענותן *וױ׳פ׳וו רעי
ררעס מאכער יודאן און די דרעם מײ־
גופעפם׳שורערם ,װאס האבען נעסוזם
אפנעציינט ווערען »ו)יב ברודער ■y^r
זינגער׳ס קראנמהײט ,וועצען » 6חןומען
קוסענרע װאך .די מנ פ ע ר ענ מן זיי־
נןן אראנזשירט נעווארען פון וױים־
■רעזידענט דזשוצױס האכםאן ,דעם
אויפזעהער איבער דעס נױ יארהער
דרעם רעפארטםענט .די כטרטםוננען
וועצען *ארקזמן טיט אצע דרעם •gOK
םיאיישאנם .דער נענענשםאנד םון די
נטראטוגגען איו די באנייאומ פון אנ־
ריםענט װאם געהט אױם סוםענדעז
חורש .אויף דער קאנפערענ׳ז װעם דער
קאטוי סון דער ױניאז םיט די סיועט

שעפער נעװים  tM ursgnאיפצאננ.
צויט די אינפארםאציעם וואס םיר
חאבען באסוט׳ס «ן דז׳ אגעי א צ ט׳ד
נעדזשער נאנצער״ פיהצט זיך פרעזי־
דענט שצעזיננער שוח א סר נעםער
און ער װעט זיך נעװיס באטייצינען
אין די ק אנ מ ר עג מן .א חוץ שצעזינ־
גערען װעציז  TTבאםײצימן אקטיגנ
•רעזידענט ד .דובינטאי\ ,זשענעראצ
םענערזשער א .נאנצאר « » .ר » טיד ט ח ד
זשורער המרי •grw m״ זױים־ירעזי־
רענט דזשוצױם ה^בםאן״ זױים־ארעזי•
רענט ברעםצאוו ,מאסם םטאצער ,דער
טשערםאן םון רער ׳ רזשאינם נאארד,
ברודער םריהציננ פון צpgזוצ  10און
מענעדזשער םפיצטאן םון צאקאצ .22
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ןן פי צי ע מ ר
PRICE 3 CENTS

א .צ .נ .װ .י.

די ערםאצנרייכע נאםיניישאז מי־
טיננען זיינען א נאוױת אז די םיטנצײ
דערשאםט אינםערעסירם זיך זעהר אינ־
םענםיװ סיט די קאנותנשאן װאהצעז
און אז ןי צײגם גרויםע האםנועען
אויןי די באראםונגען אין קציזוצענד םון
װעצכע ?י ערװארט םיצע ױניאן רעםאר־
מען איז א ויכערע ארנאניזאציאנןצע
באםעםטיגוננ םון אונזער ױניאן אי־
מ ר׳ן נאנצען צאמ־ און אין אצע אינ־
דוםטריעצע ברענטשעם.
דזשענעראצ מענעדזשער איזידאר
נאנצער ,וועצכער שטעהט אין שטענ־
דינען קאנטאקט מיט אצע דזשאינט
באארד צאקאצען און קען נוט די שטי־
מוננ םון די ױניאן מעמבערם האט
םאר׳ן םארםרעטער םון דער ״נערעכ־
טינקיים״ ארויםנעזאנט די מיינוננ או
די װאהצ באטײצינוננ םאר האנווענשאן
דעצענאטען װעט דעם םאצ זיין זעהר
גרוים.
די װאהצען םאר קאנװעגשאן דעצע־
נאםען װעצען םאיקוטען וױ םאצנם:

m

שבת ,דעם 9טען נאװעםבער— ,
 , 1 7אין ז״ער
םון צ  g p gצ
איינענעם ױניאן ט פי ע
מאנטא^ דעם  11טען •urrajrogi
דעם נאנצען מא^ — פון ל א  pא צ
 ,35אין ברײענט האצ6 ,טע עװענױ,
צווישען רער 41םער און 42טער םטריט.
נ»ומסבער,
רינםטאנ ,דעט
— םון צ  g p gצ « , 2ח ברייענט
האצ ,אין דזשאינט באארד  ,trogאי|
אםיס םוז דער ױניאן ,אין דאזן םאונער
אםים און אין בראגזװילאר ►צײבאר ציי־
סעאום.
רעם זעצגען טא^ רינסטאג ,רעם
12םען נאװןםבער ,מ»צ»ן אויך ם*ר־
קופען ?אנװענשא[ װאהצען פוז צ **
 g pצ  , 9איז ברייענט ה^צ ,אי1
סטײװעסאנט קאםינא ,און אין  D’tgםון
דער דזשאינט באארד.
דאנערשטאנ ,דעם  14טען נאזוענד
בער װעצען םארפוםען די װאהצען םון
צ א  pא צ  , 2 2דחנםםאמר יױ
ניאן ,אין אפים םון דער דזשאיגט
באארד.
ברידער און שוועםםער ,באטײצינט
אייך אין די װאהצען אזן זד־וועהצט
די בעםטע םארטחממר פון אײער צא-
?אצ אצס דעצענאטעז »מ an־ אמנמר־
נײשאנעצ סאנותנשאן איז פצױיצאנר.

םון ם .םענדעראװיטש
)ניזנעם אגענט  pcסצאזסםאכער ייגיאן(
עם אח ערשט םיני אחנר זעסט װא־
כען וינט עם איו מציינם נעװארען דער
טונדאםענט םאר חנר וױרעראויםבויאונג
פון דער פצאופמאמר ױניאן אין מאנט־
רעאצ.
די צייט אין װעצמר מיר  twgnאנ־
מחויבען אונזער ארכיימ איז ניט נעווען
נינםטינ םאר ארגאניזאזױאנט *•t»PPP
רער סעזאז איז מײעז זייער א שצמ־
םער ,און איז פיצע שעפער ה א מז די
אפערײטארס ניט מהאט דורכ׳ז Igtpo
 p*pאײן םוצע װאד ארבײם .די ארניי•
םןד זיעען תווען רעמאראציזירט ,ני•
דערנעשצאנען ,או; םיצע םון זײ n«gn
פשום ניט געהאט די םענציכ?ײט אײנ־
צוצאצען זײער איינםריטם נעצגג און צו
דער זעצבער צייט ה*נעז זיך ארוםנע־
דרײט עםציכע חנמאנאנען וועצםנ האצ־
כתן זיך םאר ״ ציג מ״ און צוריפנעחאצ־
םען אײנינע ארבייםער םון אנשציםען
זיך אן דער .Ig’jp
אוז וואם זעהען םיר איצט ,טיט
פיגױ אדער  e mמ א מן נאכרעם ווי טיר
האבען דך נענוכמו צו רעאמאנמירען
די קצאותסאמר ’ « ? i r
אונזער ױניאז צייצט איצט  600םיט־
נציחור ) 90פראצדנט םון זיי זיממן םע־
ג>י( .םיר פפנםז־פציחס  jronu gצאצ
שעפעד התרזןדס *־אצעננג in g n t o
אפנעהאצטען שאפ טי םינ מן נדס K 75
יואצענם שעפעד טון סרעיד .םיד חאבען
אונזערע םיטנצידײ ײיו מ חנן תצאושם
שאפ םון שטאדבג דאס זיי מן די אום־
 y>y^’egארנטגײמרס ®ח אונײס־ י ר
 fg»jוועצמ םחנז װאתדונדבאחן ארסר
גיזאציאגם ארגײס טי ר חנר י תי סו.
“ •י מי ■ ייצממז זי ו  Nיעדאו

jr m p

זואשינגטאזטוייד יונימ
?ןןנפערענז

נענטזנז איז איז װאשיננטאז ע-עםענט
געװארען די טרײד־יתיאז קאנםערענץ םון
אלע ױניאגס ,װאס באלאננעז צו דער
 . 8ם ng .צ.
נרעסטע צאהל אפגעגעבענע שטימען אין דער געשיכטע פון קאנװענשאן װאהלען — .הע•£
די ?אנפערענץ איז נערופען Ijngnyj
מיט׳ן צװעפ צו פ8י ש8פען פינאנציעצע
טיגער וואהל קאמ £1אץ לאקאל  9און לא?אל 2
םיטצען םאר דער אתאניזירוננ פון די
 pHםשך םון דער גאנצער אעצטער װאונשענע קאנדידאםען .םען האט םאר־ איבערציינוגנ נעםונען םאר פעתינ און ארב״טער אי‘ דער פאוםה.
װאך זײנעז אין נױ יאמן םארגעקוםען טײאט װאהא־סאעיטם און איסאעטס ,אין װירריג צו פארםרעםען זײערע אינטע־
עפםיננ פרעזידענט ד .דובינם?  ,פאר־
^אעקשאנס סאר קאנווענשאן דעאענאםעז װעאכע מען האט די קאנדידאטען פון די רעפען.
םרעט בײ אט דער  wrwDjgpרי אינ•
םון דער אינטעתצשאנאא ,וואם װעט ער־  n jn n rגרוםען אנגעגריםעז און די אײ־
די װ8הצ» t»pgn 1זיר אין גױ '  pigט ?י; ע ש ^ 8צ צײדיפ נארםזמט װארקערט
עםענם ווערען אין חאיװאאנד דעם ער־ נענע קאנדידאםען געאויבט .דער אײנ־
ױניאן.
)•לוס אוי1י זיי■ (8
שטען םאנט^ג איז םאנאם דעצעטבער ,צמער אוםפארםײאישער סאנדידאט איז
.1929
געװען פרעזידעגט שאעזינגער — ער איז
די מיםגאידער םון דער ױגיאן האבען געװען דער קאנדידאט פון די סאאוקמא־
ארױסגעוױזען אן אויםערגעװעהנאיך גרוײ כער ,ײאס װיאען א שטאדקע ױניאן )ער
סען איגטערעם אין די זו^האען און די איז ערװעהאט געו^רען כמעט אײנשטי־
װאהצ־באטײאיגונג איז געװען אײנע  pcמינ(.
די גרעסםע אין דער געשיכטע םון דער
דער װ*הא־רעזזאט»ט אין א^לןאא ,2
דןורט װאו דער גרוםען־סאמף איז געװען
מגיאזי
די װאהאען זײנען געווען באנאײם אם שטארהסטען ,האט באװיזען ,אז די פרעזידענט שלעזינגער לײגם פאר זײנע פלענער פאר׳ן קאט,ז םיט׳ן םװעטינג
טיט * העםטיגען גרופעךסאמי .דער גרו־ טיטגאידער םיז אאלןאא װיאען ניט קײז
סיםטעם און שילדערט די טרויערינע לאנע פון די ארבײטער אין דעד
םען־קאמױ איז ספעציעא םארנעקוםען אין נרופזגךםאאיטיק אח דער ױניאן .די גרוי־
אינדוםטריע.
צאמאא  9און אין אאקאא  .2וו א מן סאר םע מאםע אפרײטארם האבען זיך אוים־
םיטװאך אװענד האבען זיך אגגעפאנ־ טרויעריגער לאגע  pcדי ארבײטער אין
רי װאהאען האס םען םח »אע זײטעז נע• נעאאכמ  pcדי גרופעךםאעיטס און הא־
האקוסט ,איז איז עלעלמזאז טאנ האם מען בען געװעהאט ו^זעאכע דעאענאטעז ,װעא־ גען די ערשטע אפיציעלע קאנפערענצען ררעם־טרײד האבען געםאכט א טיפען
געארבײט םעשים צו עאעקםעז די גע־ כע זײ האבען צױט זײער נעװיםען און צװישען דער גױ יארקער דרעםסאכער יר אײנדרױן .ער האט םארגעצײגט א יצאן,
ניאן  pvדי דרעם אםאסיאײשאנם .די  rvאצע פ*ח»ינםערעסירטע צדדים אין
ערשטע קאנפערענץ כײט דער אינםײד דער דרעס אינדוסטריע זאצען םיט פאר•
דרעס מאנופעקטשורערס אסאסיאײשאן א ײנעטע כוחות אױסנעהכמז דעם *idvp
איז פאדנעקוכמז םימװאך אװענד אין הא־ געגען די םװענדשעפער ,אום צו באזיײי
םעצ גאװערנאר קלינטאז ,און די אנדערצ טינען די דעםאראציזאציע אין •חנר *מ•
צװײ קאגסערעגצען מיט די דרעס דזשא״ דוסטריע ,װאם װאקסט ארױס  pcדעם
בעדם  pvםיט דײ דרזנס סאנםראקםארס סוועט־שאפ סיםטעם.
םיטװאר ,דעם 6טען נאיתםבןר ,איז ם  8צנעגחן : oy’88ijyogpyn
די פארטרעטער  pcדי מאנופעססשױ
 (1אצע אצטע כױםנצידער Dgn ,ײי־ אסם׳ן זײנען םארגעקומען דאנעחןר
אין װעצם םעאריאצ האצ g IPDipyngD
טאםען־םיםיננ ? poצאוסםאמר Dgn ,צען זיך gנ^ציDען  tgדער יתיאן ^ gt ,טאג בײטאג און א  pאװענד אין האטעצ רערם האבען אײנגעזעהן די ריכטיגקײט
פון שצעזינגער׳ס באהויפטונגען ,װייל זײ
נאצאנכען נאך נים צו דער אינםעתעשא־  tt»t»99gװערען 8צס אצטע םיםנצידער מעקאלםץ.
אזיו* דער האנפערענץ םיט ײ אינ־ «אײן זײנען בלוםיג סאראינטערעסירט צו
נאצ .חנר םיםינג איז נערוםןן נןװארע] םיט 8צע רעכם את פריװיצעניעס זיך צו
פון ומר סאנפערענץ ?אםיטע ,װעצכן בא־ ב 8םייציגען-איז די ײאהצעז און צו  | y»pםײד רחנס מהוםצמםשורערם האם ירע• כאזײטינען די קאנקורענץ סון דעד םוועט•
שאפ פיאמלןציע pv ,זײ האבעז *רקלעדט
שםעהט םון  gנרופע פצאיסםאכער Dgn ,צויםען פאד יעדען  8םם.
אנט־
ערשטער
דער
שצעזינגער
ם
זיסמ
זויצזנן םאראײנינזז אצע שצאו?ם8בער אין
זײער גרײטקײט וױיטער צו פארהאגד•
 (2נײע װאהצען  u^gt׳npign rite
דער אינטערנעשאנאצ .)gnn
 %ט דער ױגיאז ,אום צו קוםען צו v
םעז איז 8צע צ808צס ,װי אויך פ  8י בא־ װיקעצט א ביצד םדן דעם איצםיגעז לען מ
צושכמנד *יז דער דחצס אינרוםטריע את פארשטענדעניש.
םען שרייבט אזנז  tg ,tgDDgp poצgהצטע נ88םםע.
 (3חנר אייכטריטם־נעצד םאר דיזע זזאט סים גרױס טרײד־באקאנטשאםט
נאכרעם װי מען האט באשצאסעןtv ,
דער נױטינג איז נעותז טט נאזוגט .עס
זײז ביז צום ערשטען דע־ אויםנעוגיזען דעם כאאם ,װאם עס הערשט  vקאסיטע סון םינץי סון יעדען צד זאל
 iirognזיך אין םיםיגג ב  8םײצינם  on gמיטנצידער
 8חוגדערם פערזאן iga .אן אויסםיר• צעמבער נים מעהר ווי  ^ 250נאך דיזען איצט איז דער דרעס אינדוםטריע דורך ערותהלם וועחנז צו סיהחצן די וױיםזנר•
צימר דיסקוסיע איז  ly ig n ji tvouyugדאטום זאצ די ״  jgc’” K'^ ’; , 8םי״ ב 8־ דעם וואוקס  pcדעם םװעם־שאפ סים״ דיגע פארהאנדלוננען ,איז די באיאטונג
 8ח^ז gצוציע  Dgnפארצאנגט  Dgaארײנ־ טרעםען רי נgרמ8צע פרייז פון יעדען םעם .זײנע שילדערונגען זוענען דער געשלאסען געװארען.
טחןטען אין דער  ^ gjgrjrnjRM’gצויט צ8Pgצ.
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ערשטעאפיציעלעסאנפערענצעןט'ט
דרעם Disirap

כאםםאנערקלאןקסאכפרבאשלסעןזיך
אנצושליםעןאזדערױניאן

אןאיכערבליקווענעןדערקלאוהסאכפר
w dאיןמאנטרפאל
טאנ אן דער ױניאז ,אין רער נרעםטער
טײצ םון די ,װאצכצ זייגצן סר״הער חר
שםאנען אן רער ׳  » r« eן דער ,צינ־
?ער״ װניאן ,נעפמצן ו ך אי«ם םיט
אונז ,און נוצען אוים זײעזת טעחינקיי־
טען צו העצםעז את? אר ם וניזי חט דעם
טחױד .עם ײעט וי מ ר >  mניט נ׳ ד
מעז ,ביז די עםציכע גזסױיצםע מצאוס־
םאכער ײעצכע האאםימ * t 8אר צינסע,
וועצעז אײנזעהן זייזס־ טפזת ײח זיר
שטעצעז אין די רייהצן »ח די -pigjp
םאכער און װעצצז ױך  pm’ogaצו
פארריכםען  Dgn ^>gnזײ  ivognביז
איצט נעשטערט, .
דער  r g igtpoשוין באצד נעענריגנג
אין איינינע מעפעד גצחט םען שוין
םאמפעצם פאר רעם טטרענ TOg .tgtPD
ראם װאם חװ־  igimאיו נ מנ דיג ט
וחנט די סצאופטאמר מ מ ן א ם מ צינ־
?ײם צו םאר׳צםײו׳יזצז »״*ר  .gprpזײ
ודעצעז אוי סנו מן די»ױ»ט  Dgnזיי אר*
בײטען ניט איז די » im rgD P nון אוג־
 *artקאםייח — דער ק א סי ק צו פאר־
ששארימחח און  n n g cn rw gאונזער
םיטנצידער׳פאט^ םיר  pr9gtססר דעם
נעם םעתח זיין נוט ארנאניזירט און
פאראײנינט און צומט־ייט צז טאדמםע־
 ?nדי ג א דיננונ מז «  pךי  ; ■tgjggrצו
?רינעז די טוצמ אנאדימגזנג  n eאזגזעי
יתיאן ;  pnנדייס  m m o nאוי ב נוי•
םיג• די י י מ י מ נ א דיגגונ מן יד?
ש מער םוזזנן  , unrw n r v v ikוױיל
זײ זיעען אים>רטר>9צ»ןt m. .
םאכער  p g r o g i m g nגזט תר«'צט»
און ייע׳ח גדייס »ו  i w w j n w rזײי
ם ד ו ע ו ן  g u n w i nםיט ח■3
חאטנונ^ אז ב ײ ם פי ט מ ח ס  WWOי ײי
)ןן די ng9r *w)wnDJgD
תאנען  v nאטאציםו 9
1מיר
gBי1׳■ :׳
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גרופדז
סלאוסמאכעו
גדגעז ״ו \jfmf
}
\f jrO»K
ױױאי
אלימיה
ד?זר |0 Jl
איז \ \)f
 vיו 1
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קאנװענשאןmmאין נמ י8רקער
לאקאלמניאנם

אין משך םיז דער סומענדער װאך
װעצען אין פיצע נױ יארקער צאפאצען
םארסוםען װאהצען פאר דעצענאטען צו
דער סציװצענדער סאנװענשאן םון דער

■ ---------־־

*■»

טשילדרענס װעס מאכער ארגאנױא דער?mפוזדערקליװלענדער יוניאן
געגען ױםװעטשעפער
 rצודנגט מחמז
ציאנס
שפפערצוםעטלעןמיטדעריזניאן
צוזאמען םיט חנר דרצסםאמר י ר ציאנם קאםפײן אח חנר אינדוםטריע
 tg'iפיהרט אויך די טשיצדרען דחנם־ און מאכט איחחנ םטרײה מארמנרײטונ-
טאכער  m׳  pn rn w * g |gארנפניזא־ גען נעגען חנד נרױסער צאהל סוועט
שעפער אין טרײד.
די את1ניזוחױ^נם קאטימע Dtrn

—סזומחלען
ח
שג
,
ן
ע
רנ
א
מ
איןממאל
םארמז» ,ב^ דעם » 10ןן נאימםמיפ
ײינלעז •ארקוסעצ די ײאיילוז ײ י mm

ײיג״יו » vm xfrnױ ?••יי• ליהיל
 .19יי וואחלוז ומנלצז • lyuiscewrי1
יי־לי״יאנ תאל׳ וון  19גיו  6ןאײגער

יי| אװעב®.

צעצםע װאןי צראפגענוםען פיעצע שזנינר
 pmםמרײק .ו ױי מ ר עזי חנג ט חנרי
גרינמנו^ חגר סעכצדזשזצר פון דעי ײ־־
ניא^ לאום אתז וױםנן tv 4 ,בצאעמר
טים ,װאס באשעפטימז  75באצםצאא“
כעם ,חאבען  pwגעסעטעלט םימ דער
יתיאן« ,ון  tvדי אגדע ת שעפער װעאעז
אויד געןװואוגגען וחנח צו מ שעפםיגען

דער  Dgn ,»i08Pדי ?ציװצענדער י ר
ניא( פיהרט זײם דעם  » ge:gםוז איהד
 nrnrD jgntgt'jgiigנענען די •DrnD
שעפער א'| ?ציװצאנד ,רודערט אוי)• די
נאנצע קציװצאנדער נאפעצ?עחגנ.
דער •.צײן דיעצער״ איז ?ציװצאט־
 tv e ll jibנאותםבער שרײנט אין צוזאי
סץנהאגנ םיט׳ן ױניאן  •iQgpנענען o n
 ■grrom Dטיםםום  gצאננצן ארטיקעצ,
 pvוחנלמנן עד שילחנרס  o rtזװשטאנד
פון די םװצטישןצפצר  pvמלידזלאנד.
״ די  yC/Vסוחצכדשעפמר םיט זײער
שםדו  pvסאמעל  pvלוםם — ואנט T t
דארט — צקזיטסירעז נאד היעם־צױטאנ
 pvחלמזלאנד ,לויס  vרעיארם אפגענע־
בען צז חנר קאנםוםערס ליעג  pcאחײא
סטײם דורך םים עליזאב^טזז םאנ ,די
עקזעקוםיוו סעקרעםארח  pcדער ליצג
״לויט מיס  ^ jvdאונטעדזוכוננעז,

נעםעעז זיר  !, Vלציװצאנד דרײ םיםען
 .i m rשעפער םיט סמאדס צוזאםען.
שעמר ,וואס נעפינען זיר  t'vמ הונ־
דערע ביאדיננם ,ומלכע נעסיגעז ויך t'v
זתזידענשעל דיסמריהט; אין אזעלכע
שעפער ,װאם נעפינען זיו איז יי ®צארם
 pcזײ בילדינגס  pvדעם דיוד םאון
םעסשאן.
א די עתסטע םוועט-שעםער דיגען,
צזיט איחר םײנונג ,די שעפער איז די
סםאר־רוםם .אין די ת שעפער הערשען ׳B(V
םקעב־מדיעומזנז pv ,די װײ רזשצט ,וױ
 T tvדי ארבײםם־ןױים ,זײגעז  •>r cעד•
גער װי די ױגיאן באדיגגוגגען.״

די 'ױניאז זע»ט פאר in trv
םטרימן םארבאףייסוגמז אין  pvאנט•
שלאסען נעגען דיזע םוועכדשעיער צז
םיהר־ען  pnrrtw c tvקאמי& > % .

