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אינפערנעשאנאלז חןר אין זיו הערפ װאס
צװאנציג און איין זהרלמאל צוממיג און אײן

דזש. גױ גואיק, ,21 לאקאל סעקרעטער, &רטש, לע#

 האט ,1909 טען9 דעם יאניאר, אין
 טשאר- 8 נעגעבען אינטערנעשאנאל די

נוארס. אין לאקאל * פאר טער
 ל,לאוקם קיין 1909 אין איז נוארק אין

 איז נעוחון יא איז עס װאס געװען. גישט
 לײדיכױטיײ <ן*םטאם ־צאהל נרױסע *

 גע־ זײ האמנן אססעהרסטען און אארם,
 דעפארטמעגט ניױסע די אין אובײט
ססארס.

םשארםער, א געקראנען האט מען או
 םען אז צײגען נעדארםט דאך םעז וזאט

 דעם םיט בלויז ניט זיו באנוגענט
 צו טרײט מען נאר איײז, םשארטער

 אין אסת, אײך. ארביים מפעס םאז
 סך קײן מען האט יתיאן א פיהרען

 נײסט אבער ;עהאט, ניט עקספיריענס
 האט כאט םך. 8 נאר געהאמ מען האם

 סםרײק ודסטארישעד דער אוץ געהאאםעז
 דאן האט םען און געװארען גערופעז איז

 װאס צײגען צו געלענענחײט די נעקראגען
 געצײגט טאקע האט כ^ז און קען, מזגן

 וױריד א אויו* מאז קען מען װאס אױך
אופן. ?אםען

 קלאוסמאכער נואדקעד די ,21 לאחאל
 אאקאא אײנצינער דער געווען איז מניאז

 עס <וען און סטײט,- דזשױדזי נױ איז
 האבען סטרײס דער אויםגעבראכען חאט

 אויוי אױםצויאסען נעהאט סעםמנרס רי
 שםעדט פיצמ פון שטרעמ גרױסע א

 נוארק און נוארק. אררם שטעטלאך און
 אפיס צענטראלער דער גזןװען דאן איז
 הא־ םעםבערם די און נירדזשױרזי. םון
 זײ װאס בעסטע דאס געטאז זיכער בען

געיןענט. נאר האבען
 סטרײק יארקער נױ נרויסעז דעם נאך

 קלױולאנדער נרויסער דער געקוסעז איז
 י. געשיחט מעז האט נוארל קײן סםוײ^.
 מעס־ נוארקער די אז זעהן צו האלפערן

 אױב אויםנעפינען העאפען זאאעז ׳בערם
 די און ארבײט •םקעב עדנע״ן םאכם מעז

 זײ װאס אלעס געםאן האבעז מעםבערם
 קאאוה־ די העאפען צו נעילענט נאר האבען

 קײן איז עס און קצױואאנד פון טאכער
 כדי מאן צו געװען שװער צו נײשט זאך

סםיײלמרם. די העאםען צו
צאהאא האט צפעםער’ צייט ,א אין

 פאראאגנ דעם אויױ צװאנציג און אײן
 א:גע־ זיר באארד דזשאינט רעם פון

 דזשאיגט םון טײא א אלס שאאםען
 ביײ צום רעזערװײשאנס. פימ באארד
 האבען זאא באארד דדטאינם די עפיא,

 צאהאען זאא און נוארס איז אפיס אן
 סםענאגרא״ אײן און אגענם ביזנעס אײן
 פראפאלצי־ צאהאען זאא 21 אאקאיצ םער,
 פער איהד באארד דדעאינט צום אנעא

אאקאאען. אנדערע אאע װי אזוי לעפיטא
 אזוי אפמאך אונזער נאך תומען כדד

 באארד דדטאינט די הענען. מיר װי גוט
 אאע־ ניט אמת, זעאבע, דאס אזיך טוט
 אאקאא פון צוםרידענהײט רער צו פאא

 זין פען קען אאעםאא ני^ט אנער ^21
 די ײען אז באגרײםען מיר העאפען.

 טאן געקאנט װאאט באארד דד&אינם
 םיר אבער געטאן, זיכער זי װאאט פעהר
 וױ :וט זײן נאך װעט אאעם אז האפען

אמאא. םון צייטען אאטע די אין
 אױך און 1913 פון רײקם15ט רי פיט

 הראוה־ נוארהער די האבען 1916 פיז
 טעפען.י צו װא׳ם נישט זיך דכער סאכער

 רעדט פען ווען דאס באםערקען װיא איך
 םון צײט א אין ארבײט אקטיװע װעג<

 יאונטרי אין און יארק נױ איז םטרײק א
 נױ איז וױיא זאכען, באזונדערע צוױי איז

 סטדײק א געװעז פאא אאע איז יארה
 ױזען געקעגט זי האט מעז און קאפיטע

 גא:ץ אבעד געדארפט, זי האט מען װען
 פען קאנטרי, איז פאל דער איז אגדערע

 ארגא־ איז פיקעט ־די אאײן זײן דארף
 זײ־ פאא אאע אבער קאכױטע. ניזײשאן

קאכױטעס. װירקזאםע געוחנז פיר נען
 א װען פאא א געטראפען האט עס

 פיאםעק־ געביאכט האט באס נעװיסער
 :איי־ רעגעאע םעקטארי, זײז פאר ש*\

 זײ פיט דינעז פיר װען װעא, אאס.
 :אריראס די האבעץ געווארעז פארםיג

 צו פיאטעקיטאז אאײן האבעז געדארפט
יארה. נױ איז צוריק פאהדען הענעז

 אונ- •בײ איז 1916 פון סטרײה אין
 פרא:ע ל,ײן נעװעז נישט פעמבערס זערע

 א אין איגנער. אדער עאטער פון
 זיא נואיק פון װײט נישט שטעדטעא
בא־ איז ײעאכע קאמיטע א נעגעאנגען

 דער פעדבערס, עאטערע פון שטאנען
 בע־ ;עװארען געכאכט אבע־ איז דדעאב

 פון געװארען געמאכט װאאט עס וױ סער
 דער געקופען איז נאכדעם ױנגעאײט.

 און. ארבײט װאן פאד 1919 םון סטרײק
 אונזער ביעעטראנעז זיכער האבען מיר
 :אר זזאבען םיר װי גוט אזױ חאק

אומשטענדען. די אוגטער געקאנט
 1922-1921 םון אאקאומ אין אױך

 םעפכערס אונזעחג האבען 1924 אין און
 מיט און ארבײט װירקזאפע זעהר געםאן

 פון פעפבערס געװיסע פין היאף דער
 צו־ צו נעאונגען האמ אאקאאען אנדערע
 שע״ סקעב עמסטע די םון אײ:ע ברעכען

 בא־ צו דך נעםרײם האבעז וועאכע פער
 אר־ די געגענד. אונזער אין פעסטיגען

 דער אז וױרקזאם אזױ געוהןן איז כײט
 קעפטען פאאיס דעם געבעטען האם באס

 דער אױןי װילקעז טיײעז זאא ער אז
 סעטאעץ איהם כדט זאא פען אז ױניאן

 די םח אײנעס אסר^ םיזאן. דעם פאר
 גע״ א אין געװען איז װאס א-בײטער

 דעם פאר פאראנטױאיםאיך זין וױםעז
 גע־ איהם האט פעץ װען דזשאב, גוטען

 איהם פען האט יארק נױ אין טראםען
 נעדענ־ װעם ער אז פרעזענט א געגעבען

 (פען אעבען װעט ער װי אאנג אזוי קען
 םא־ די אױסנעקנאקט באויז איהם האט

 האאט דאס אבער צײנער). דערשטע
 דער העאפען צו פון אפ נישט איהם
 היסטארי״ אין נאר. קען ער װען ױניאז

 צוגע־ פען ראט 1926 םון סטרײה שען
 שטעט־ 15 אינגאנצען אונז פאר פסין׳ענט

 עס װאס אאעס געטאן האבען מיד אאך.
 די װי נאכדעם פעגאיך. געװען נאר איז

 די איבעמענופען האם אינטערנעשאנאא
 מיר האבעז טטרײל, פון פיהרערשאפט

 איגטערנע- דער העאפען צו אאעס געטאז
 האט זי װאס קאכױ גרעבטען אין שאנאא
געפירט. אפאא

 פאאגם: וױ געװען איז רעזואטאט דער
 מעם־ וױיני: מים געבאיבען זײנעז פיר

 אין :עאד וױיניג זעהר אױך און בערס
 ױ:יאן וױינעער גאך און טרעזשורי די

 םארשטעאען זיך קע:ט איהר שעפער.
אאלאא. פון אוםשסענדען די

ע ביסער די װעא־ פעםבערס, אאיא̂י
 זײנען אוגז, פיט געבאיבען זײנען כע

 ביז געסטיקט סטיהערס, גוטע געזוען
 װעט עס אז האפנוגג דער םיט אדונטער

דערזעאבער אין בעסעד. װערעז אײאא

דרעסמאכער אװ קלאזק וועגען נריןן
דאנסאפא אין םפױיק

י. װ. j ל. א. װײם־פרעזידענט פײנבערג ישראל פון

.נערעכטינקײט״ דער פון לעזער די
 קאםונים־ רי «ז נאקאנט, םםתמא איז

 אויך אויםענצאזעו ניט האט מנפה מי׳אע
 רער איז טאראגםא אין אנעי סאראנטא,

 די םאר פ«ולשטענדינ. געווען רורבן
 קלאוקמא־ די האבען יאהר פ^ר לע*טע

ר  שיוערע; דעם אונםער געקרעכצם מ
עהםפאואטאציע. פון יאך

 איהר נעגו^ זײן יועם בימ»יל אייז
 הלןוורך ר• באנדיוי. א שאפעז זיד זאלט

 ׳שםונ־ 80—70 נעאיבײט האבע[ מאכער
 30 וױ װענמ אזוי פאי־ תאך » דעז

 םאר נאר םאצ םף א און ײאך » דאלאר
ותנינעד.

 זיך ז*א עם ווער נעווען ניט זױז עם
dv jjr זײעיע םאר אננעםען tv n p ה*ט 

מ « איײניעטרטטעז לי מ ח  דעסארא־ ש
'>m n. סורא ה*ט ארבייםער אייז 

מן. דעם פאר נעחאם  ןװזא־ *וויי
 פאדטךאמאט זיר סים וײ הטנ«ן םימ

מן • מלי בילד. שח + r> ■ . * # *#'י ׳
 האט אינטערגעשאגאא אונזער וחנן

 םון װעודנעערײ דעם אויוי באשצאסנן
מ םיםגצידער, ימטמוע אײגיצא א ת  ױײ ו

 nr אידאאצ^ ייחנר םרײ געבצימז נען
ן מ י  םאראגמא, ארנ«נײמד אן ו
 ®ויבײם די m נעזאגם סד א האבעז

*v אײך םוז »ױך 4ארויסגעײ¥רמ 
 ברודער פון קרעדיט צום דאם, מיגען,
i»wאח קירזענאד װײס״פרעדדעגט ׳ V 
 אין ױך האמ םוער, אעקתעבענע ימוד

באאד אטסאספערע n *ײט סירמר »
מעםיני־ גחנםעחנ »

 קאאות־ די פון צאהאעז ברײטערע שע\
סאכער.
 8 אץ8 נאך האבע; דעסטװעגען םון

 די שוין זײנעז װעאכע סו-מעמבערס,
 גע- ניט אהםױו, געװארען צײט אעצטע
 װעאען גאאוהטאכער אאע ז8 גאױבט,

 נענע״ 8 פאר ^וף דעם אױף עגטםערען
סטדײק. ראא

 דאס זאנען, אבער אײך רויא איר
 גע־ דאבעז ארבײטער רי װען דינסטא;,

 אזײ־ 10 יטעפע־' די םארצאזען דארםט
 א אצץ נאד האבען םריה, דער אין גער
 פאײ וומלעז לע8 אז געגצויבט, ניט סך

 באשטיטסער דער צו שעפער די צאזען
 ווערען, געזאגם דא זאא אבער צײמ.

 ל,אאוק םאראנמא׳ע• די פון קרעדים צום
 אפיצו איבערראשט האבען וײ אז םאכער,

 גע־ איז עס איםיםיססען. גרעםםע די
 הער- די צוצוקותען מדנעניגען i יחח

 אזײגער 10 דינסםאנ pm ביצד, ליכע
 געװאדםען אײגעד װי •צע האבען פריה

 אײבאר- צום םארשירט און איבײס די
 האבען סםדײקער אצע װאו צײסאאום,

מוורזאםאען. געדארפם זיך
 ערשמוינט נאוחןן ויינען באסעס רי

 זואצטעז זיי װי נעמיחצט ױך חאבזנן איז
׳ געיוארען. נאמראפען. דמאד א םון

 אד• די pm געװעז איז שעוזנער נאד
 ש/ר די פיקעמען אוועק זײגען בײטער

 אגגע־ האבען נאסעס די און יער.
 כדט נעשירעמז פארפיחרען צו פאנגזט
 זימען באמנס די ארבײמנר- וײעחו
 טת געװאתגן ערשםוינט אםאצ װידער

די םיז סאמדשקײט און דיסציטאח דער

 געענט־ זײ האבען זײ ־ ײען ארבײטער,
 װאס ניט איהר האם אונז ״טיט :פערט

 ױניאן, דער צו זיך װענדעט רײדען. צו
 אונזערע װאס און םיהרעד, אונזערע צו

טאן׳/ מיר והא*ען הײסעז װעאעז פידזרער
 דאזיגעד דער אן זץ־ אנשצאגענדינ

 ארבײטער, די םון אײגינהײט פון װאנד
 בא- נעגומען גאײך באסעס די האבען

 דעם נוצאאז זײן װעט עס אז גרײפען,
 א,- די װארים פארציהען, צו םטרײק
 הילי־ א פון באהערשט זײנען בײטער

 רעכ־ זײערע עטאבאירעז צו פארצאנג געז
פראדוצירעד. אלס טע

 די פון עקשנות דיזע גערוען איז $ס
 געמאכט מעגציך האט װעלכע איבײטער,

 אלט איז םטרײק דער וױ גאכדעם דאס
 בא־ די האבען טענ עטליכע נעװא^ן

 ױניאן־שארשטעהעד די אײנגעאאדען סעם
קאנםערנעץ. א צו

 געאעגענהײט דיזער בײ וױל איך
 טאראנ־ פון גרופע קלײנע א דאס זאגען,
 זעהען װעאכע פאנוםעהטשורעדס, טא׳עד

 זײערע, םון מעהרפטע די װי װײטער
 א דאס פארשטאנען האבעז קאאעגען,

 קײן קײנעם װעט סטרײק פאדצויגעגער
 אנ־ דערפאר ראבען און םאן ניט גוטעם

 אנטלעגעגקופענדע פעהר א נענוםען
 קאנפע־ װײטערדיגע די אין שטעצונג
רענצען.
 םארברײטע- ניט איצט זיד וױצ איך

 טא־ די װאם געװינסעז, די איבער רען
 געקרא־ האגען סלארקםאכער ראנמא׳ער

 אין צעזען איהר װעט דאס װײצ ״גען
גופא. יןאנטראקט דעם

 אד דאס זאגען, בצויו וױצ איך
 ומך קלאוקםאכער טאראנטא׳ער די אז
 בײ• אזא דורכנעזק ניט מעהר שוין צען

 דורכגע• זײנעז זײ װי ערםאהרוננ טעחנ
יאהד. צטאיכע צעצטע די םאר נאנגען

 אײ״• אין שװעםםעד! און ברילער
 דער זאצ פאכט! אײער ציגט ניגהײם

 װער אייער וײן אײדגמײם םח גײסמ
 קעמפע *וקיגפנדגע jrw*״ ייז ויײתי

*רועצט שעחנעחנר אוז בעסערעד א םאר !
tfK:

f t

שער, אונזער האט צײט  i װעלכעף סענעח
 | צײמ לאמע א גאר םאר געװען א*ז

 ו חאט עס און רעזיגנירט, אונו, מיט
 ! קד טענ שװארצעחנ נאך אז אױסגעזעחן

 דאס נאר J21 לא^)אצ אויוי אן מען
װײילע. א פאר בלויז אױסגעקוקט האט

 צוזאסעננערוםען האט לאקאל דער
 דינען וועצכע םעםבערס, לאיארע אלע

 און אאיואל, םין םרײנד אםת׳ע געװען
 b דעם׳ םאר אװענט אפשײד אן נעפאכט

 ו<■ גע• איהם און פענעדזשער געװעזענעם
 t אגץ אלס ■רעזענט שעהנעם א געבען

דײגקוגג•
h זײגען װאס פעמבערס, ג^ופע די i %

“J

 צױ אחן געצט, אהן פעגעדזשער, א אהן
 שעפער אהן אויך און מעסבערס פיל
 צו ארבײטער איבערגעבליבעגע די פאד

אדבײטען.
 קאםפײן א אנגעםאנגען האט פען

 יױ רער אין מעפבערס די צודיקצוסריגען
 געװען גסטט אנפאנג אין איז פען ניאן,

 מען איז ערםאמרייך־, פראצענט הונרערט
 ערפאאג״ יע ■ראצענט 50 געװען אבער
 8 אנגעפאנגען םען האט דאן רײך.

 דער מיט באםעם די געגען ^אםפײן
 דזשאבינג באארד דזשאינט םון הילף

 א ביז :עלונגען אונז איז דעפארמפע:^
 סטרײק לעצטער דער גראר. נעוױסען

 צו הײנט און סיםגעהאלםען אויך האט
 אוג• אין צוריה באלד םיר זײנען טאכ
צושטאנד. נארפאלען זער

 19 פיט סעמבערס טיצען אײז פיז
 פיר זײנען קאסע, דער אין דאלאר
 לאקאיצ עטאבלירטער אן סאג צו הייגט

 אין געפענדיג און צוגלייך, לײטעז פיט
 שװעריגקײטען, אלע די אפבאםיאכט

 דורך אויסגעשטאנען זײנען פיר װאס
 הא• עקזיסטענץ, אוגזער פון צײט דעד
 א סאכען צו אורזאכען גענוג פיר בען

 אונזערע אאע סיט צוזאםען — באגקעם
 מיט ניט׳ זיך שעמע\ װערכע פרײנד,

 צװאנ״ און אײן אונזער פײערען צו או:ז
 װען ספעציעל ױבילעאום, יאהריגעז ציגי
דערפאד. באצאהלט אלײן לאקאר דע־

געװא״ געפראװעט איז באנקעט דער
 א״בײטער אין יאנואר טען18 דעם רען
 אויב נואלק. לײסעאום, לײבאר רי:;
 גע״ דאס איז זאנען, עס פוז אלי־ין איך
 טוט עס באגקעט. הלאס פױרסט א װען
 צאהל געוױסע א װאס באנג בלויז אונז

 אויך און געסומען. נישט זײנען נעסט
 פרעזידענט אונזער פחותנים, הױפט די

 דובינסקי, דוד בריודצר און שלעזיגגער
 צױ און געזונט שזואכען צוליב האבען,

 סו״ געקענט נישט אורזאכען אגדערע ליב
 רזשע־' אונזערע און אונז האבען און כיעז

 אין באארד דזשאינט םון אםיסער נעראל
 אבער פאחצן^םט, אביסעל זיז געוויםעז א

 צום אז האםענדמ זײ, ענםשולדיגען םיר
קומען. זײ װעלען באנ׳קעם נעקסםען
 װעלכע אאסאילעז, אלע דאנקעז פיר

 אונזער בײ םארטראטען געװען זײנען
 צןוקא־ אלע אױך דאנקעז פיר שםחח.

 מסתםא געקוגזעז, נישט זײגען װאס לעז,
 ‘נים םאר אורזאכען געהאם זיי האכען
 די אז זאגעז בלויז װיל איך קוםען.

 װאם האבען גזןקוםען, נישט זיײנעז װאס
 האבען זײ וױיל םארדריסעז, זײ זאל עס

 גיײ פון אװענט אז םארלאיעז זיכעד
פארנעניג^. סטיגעז

 עה- די דאס באםערקען, וױל איך
 םון אםיסערם אלע איז באארד זעקוטיװ

 בןל־, גאצחננא געקראגעז האבען לאלאל
אויסגעקריצט נעמען זײערע פיט כעד
' ־ רעם. א.ײף

 אונזער געװעז איז טשערםאן דער
 טאאסנד בתס. מענעדזשער געװעזענער

 ערײבער דער געווען איז םײםסער
 * געחאט האס װאס ץאםיטע, די אלײן.

 באנקעט דעם אויוי אאעס *ז זאנעז, צו
 בא״ את ןורדגומ, בעםסער אין דין זאל

 אײ :בוײדער םאלגאנחנ די םון שטאנען
 און רןהענמרנ צואיס ראגעצ, דדאר

• גערבער. אײב
מ צאקא< פון אפיםעדפ די ײנ  סאם ז

 צאװצצר, חארי םשערםאן; קוטשיגםק/
 חמארדיגג ״צאן1הא טשערםאן; װײם

 סאקרע־ טינאגס ארטש, אעא םעהרעטער;
ױו די םעגעדדטער. אח כתד ס ^ ק  ע

 ם?צמנחנ די פון באשטעחט באארד
w אײנבינדער, קואער* :ברידער r o 

 שאכםטאן, סייקעלסאז^
ראזאנמדג,

** * f p  pim ̂י vh י ;,ן

iiy ׳ w9w w n\
nmiB• יאנדיר,

ח iT•^ ניי• n י
pn •m  ■hm

ו י ײ י • •

אינמתעמנאל וער iw׳.m מידעלער
■price  » cent ,1980 פעבח&ר, טען28 דעם פרייגחזגVol. XII. No. 8. Jersey City, N. J., Friday, February 28, 1930.

שנײדערײ שטיקלעך
ז»כען) טנדערע װעגען און סטרייק דדעסםאכער דעם ורעגען (באמערסונגען

שיעדגגער. כעגחשאםח ®ון
............................................................................................................ UlMllllIrg

נע• בטטייאיגט זיך ח«ונען סטרי^ דרעסטאכער ערשט־פארענדינטען דעם אין
 נעשיכטע דער אין םפ< ערשטע ד<וס איז דאס ארגײטער. טויזענר דרײסינ נויע
 בא־ זיך זפלען דרעטםאכער גרויםע אוא אז אינטעמעשאנעצ אונזער םון

 ,1919 יאהר םון םטרייה דרעסםאכער און וױיסט דעם אין סטרייס. א אין טײציגען
חן נאטיילינט זיך ה«ונען װאכען, ע<ף נעדגיערט ה*ט װעלכער מ ײנ  אר־ טויזענד נ
 טויזענר זיבעצעהן בלויז — 1923 יאחר םון סטר״ק .דרעק דעם אין בייטער.

ארבייטער.
 םון נעװאוםט ניט נאװענוננ ארבייטער אונזער נ*ו האט 1919 י««הר אין

t”P האםו־ נייז און שםוץ־באעטצעך, האםוניםטישע פון •ארטיי, ה^וםוניםטישע 
 ײעילכע ארגײטער, טויזענד דרײםינ די פון םיר האנען דאך און סקעבק, גיםטישע

 נעקעגט ניט אינדוסטריע, דרעס און װייםט דער אין נעםונען דאםאלם זיך האבען
 האבעז, טרויטער יבלוױ טויזענד. נײנןועהן װי מעהר שע«ער די םוז ארויםקרינען

ארט״ סאםוניםטישע די װען ,1930 יאחר אין אז ערװארטען נעקענט א<ז<ו,  י
 סקװער ױניאן װען אםעריקא, אין ״אייגנעםונרעװעט״ שטארק אזוי שוין איז

 קאטונים־ די מאכט אליין סאםעטעריע א פון װען םיוװער״ ״רויטער שוין חײםט
 קא־ באנקראםירטע די ווען ,ור^םיט״, יאהר א דאלאר טויזענד 65 ■ארטײ טישע

 די אין אויםגענויט האט ■ארטײ פאםוניסטישע די װעלכע הייזער, *■עראטױוע
 נמ<כד און םינםס אין נעניידעס רענירוננם די װיםיל פיצ אזוי װערט זיינעז בראגסם

 ארויםגע־ װערט ער װען װארט קאםוניםמישער חןר װעז *וזאםענגעגוםען, קװע
 טרוײ נאויז — טראםבאן, א םון טאן דער ײי שטארק *זוי און הייר אזוי איז רעדט
 נענייע ארויםגעחן זאלען 1930 יאחר רעם אין אז ערװארטען נעסענם ה#בען סער

טרייד. אין םויזענד 35 ווי םעחר עטװאס פוז םםרייק אין ארבייטער טויזענד דרייםיג
 בייםען בילען װאס הינט אז נאר ניט באװײזם ראס דאס? נאוױיזט װאם

ארום. ניט אםילו זיך סען פופם בצױז, ביצען װאס חינט אויוי אז נאר נימ,

םםרייי) אין געפונען זיך האנען װעאכע ארבײטער טויזענד דרייסיג די צװישען
 צװאנצינ דיזע פון און ;םרויען טויזענד צװאנצינ וױינינםטענס געװען זיעען

 דורפגעםאנט האבען װאס טויזענד, םוםצעחן װייניכסטענס געװען זיינען טויזענד
 צוױיםעצ אהן האט םטרייק דער צעבען. זייער אין מאצ ערשטע דאם םטרייס א

 םון ארבײטער אנדערע די צו םריינרשאםט םון נעפיהצ א זײ 1אי אױםנעװעקט
 װי און שעהן װי זעהן צו נעםאכט זײ צוױיםעצ אהן האם םטריי^ דער מרײד.

 ארבײטער די ײען זיינען טענאיכקייטען זייערע נרוים װי און איז יוכיאן א הערציך
 און טעג עטציכע בצויז גערויערט אבער האט םטרייק דער םאראײניבט. אצע זיינען

 שעיער, די אין צוריסנעסערט זיך האבעז זײ וױ דעם, נאך אז מענלין־ איז ןם
ײערען. םארשװאונדען צאננזאם אײנדרוק דיזער זאצ

נ םון פציכט די דארום איז עם ת ע  שוין ה«ט װאם םאכער דרעם אײגציגעז י
ױגיאן א װאם םריהער j« שוין וױיס װאס סטרייפ, אייז װי• םעחר דורכנעםאכט

טויזענם םופצעחן דיזע םון םאכען צו ארבײט דער אין םיטצוהעצםען אונז איז,
 נעםאכט סענען ותצען טויזענד םוםצעחן דיזע אוינ צייט. ױניאז נוטע ועסרוםען

ס ארבייטער, די פאר זיינען ױניאנם נויטיג װי פארשטעחן צו װערען ע ױנ'  וועם א
t פון ארבייגמר יעדער וועט ציים, ױניאן נעםרייע פ»ר סאמגן *ו זײ נעציננעז d 

 ענרציף װעש שעיער םװעט די צו און צעבען גריננערען און בעםערען א מאכעז
״ ענדע. אז הוםען װירסאיך

 דע־ םםייטם ױגיימעד דער צייט. שםיהעצ שוועוש א דורך איצם צעבען םיר
 אי*ט זיינעז ארבייטער םיציאן דדיי נענויע אז ױעיןורטעד צייב«ר אװ יארםמענט

 ארבייטס■ פח <mpr די איו טאנאטען װינטער די דורך ארבייםםצ*ז. אםעריהא איז
 יאחר עטצימ חיבשע שוין *בער גרוי^ תוזר איםער or*״ ביצדיע די אין צאזע

 װינטער. דיתן װי נרוים אזוי טנױען גיט איז dt«״ כיצדינג אי|.די םצעס די אז
 איגתסםריע רייצראוד דער אין און אינדוםטרי* שטאצ דער אין אונטמרזוכוננ אן

 ארגייטער וױינינער נים באשעםטינט יאחר חיעסימן װערען זיי אין אז נאװײזט
 אמצמ אין אז אױך, גאווייזם אונםערזונונג זעצמ די *ב<נר םאראיאחרען, װי

 איז טעפסטיצ^ אוז פױתיטשור ראדיא^ אוטאםטניצס, וױ איגדוםטהימן ריזיגע
םאדאיאחרען. וזי גחןםער• פיצ יאחר חיינטיגען ארבײטםאאזינקײט

i אין אינתסםריע אונאנר אק אוין n די אין וױ ערנערעד םיצ א צושםאנד 
i סיט און םארטש סאגאט שוין איו טv יאחר. עטציכע לעצםע n 1פי אויםנאחם 
̂בען •orwr אייניגע  םויע סיין נאך םאכער Dm און 1םא« קצאופ אונזערע ה

בײט.1אויםנעא ניט װאך
I *נחאצטמן «ייט ש?עכםע י1 וועם צאמ ווי

 פון אח 1צאג םון עתספערםען אינתסטריעצע Itoojnj ןײ םון םיינומ די צויט
 ומט *ייט n און מיעו־ען ניט צאנג װעט באנסירען און נעשעפטםצײם גרעםםע די

.Jddiip װעו־ען *וריפ
dp גי«ט איז o n און מײוי^ א תוך מאכט אםעריתא װאט טא< ערשטע n 

 פון אחיםטװדייט זין האם «י וױ אזוי יזים1® יזעןns 1 אחיםז־חסזנן זין ױעט
ימג1פ* די

?gneap ין3 שלעתנעו פרעזידענפ
 ,1שאעזיננע נענחשאטין יחזזידעגט

 םון צורילגעסונזעז נאו״װןוס איז ײעצכער
 אין פארנראכט חאט ip וואו באטטאן,

i םון אינטערע׳סעז ד« n אינטערנעשא־ 
p איו נאצ, r i װירער װ*ו lpin®Dp«p 

p״j ,װיו םאנטרע^צ ip װעט ppipp- 
 און נאצענאטים ארםינע1 די טיט ירען1

ip םון צושטאנד ojrf אױספארשען i 
ip םון און אינחםטױע i אין ױניאן 
מ^ונטרעאצ.

 אינטערגע״ י1 ה*ט נאװאוםט, װי
 צײט ipviip א פון משך אין שאנאצ
D in שעוזנעם א ט1«ותאניזי 
 ערפאצנרײך. זעחר זיר ענטװיקעצט װאס
 אינ״ י1 האט צוריס טענ עטציכע םיט

 מאנט־ סײן ארויםנעש־קט טערנעשןונאצ
 םײנבעמ ישראצ ײייס־«רעזידענט רעאצ

 ^רגא־ dpi סיט אנצופיהרען דארט אוס
 םטרנריי* י1 םיט און ניזאציאנט־דרײװ

 אצ־vm 1 עװענםועצען אן צו טוננןןן
סטריי?.

ip פון iprp? די i גערעכםינט״ם,“ 
 in נלענצעגדען םיט׳ן באסאנט זײנען

ipsMD D און י1 פון m אין
1 i n  .yD inveחאט דג אזינער ip* 

 און 1ברידע םטנםרעאצע! n םוטינט
i צו כיאכען צו טווי א שוועסמער n 

 dp װאס ?הס»לואטאציע, שענדציכער
 מאנטרעאצער י1 אין זײ בײ שט1הע

 װידעד אינטערגעשאנאצ י1 שעפער.
jn’ פאר װיצ P י1 ױניאניזירען ■רײז 

>»p 'v p n r נאנץ אין pipipp, צו אוס 
 עראב?רונ־ געװאונ?נע י1 ■ראמעפטען

 איצט צענם זי און טאראנטא איז נען
 טאנט־ אויוי אויםםערסזאמקייט נרוים
■רא־ הונדערט זײן םוז למנעדע רעאצ.

אץססױיה ארױס m סמ׳ס און שאפירןו פון ארכײסער
ארניי־ לי זיינען םיטװאך לעצםען

 ארויט שאפ סאנם און שאפירא פון טער
i״ido אין n  •p ליפעל א איז שאי 

 60 ארום נעהאט אמאצ האט און שאפ
ip 1װעהרענ םאשינען. i םנםח צינקער 

ip אין i ,איננאנ־ שאי דער איז ױניאז 
 נא• י1 און נעװארעז רפמאראציזירט צען

 א ארױםנעװיזעז לעצטענס האבען םעס
 אר• י1 נענעז חוצ«ה אוטבאשרײבציכע

 צאזען ניט זיך װיצען זיי װײצ בייטער,
 אפיצו האט שאפירא .id עסם«צו»טיר?ן.

 ת צו זאנען צו םרעכחייט י1 געחאט
 1שװע אזוי מוז?ן זײ אז ארבייטער,

i ביז ב״םען1א n אםבוצאנם dpu ,ײ  ז
 איז dp ייז.1א האםפיטאצ אין פיחרען

ט אויך o אחרץ אז נעױארען, גאקאנ n 
א^ מצט פירםע י1 ןו m אזוי באחאנ p r 

טע1א זײ ציך ײ  אויך זי באשעפטינט ׳1נ
ט n ױגיאן ני  .ipspd זיינען ארבײשער 

ם.  זשאינט1 י1 און p״idd אין אחי
p גוםנעהייםעז חאט באארד m תאנו״ 

i צוגנ. n ■שא dipu און נעויקעט vp*| 
ט 1טא ארבייםער ף ני i צו אתי n 

בײט.1א

a m די איצט איז — ט,1ױניאגיזי 
i םיז צאזוננ n ,און אינטעתעשאנאצ 

 אין איצט איז 1שצעזיננע פרעזידענט
 *pi’uipd צו צאזוננ pri םאנטרעאצ

 נױ םארצאזם האט 1שצ?זיגנע •1ציכ?
 װערט ip און אווענד טיטװאך יארה

 ארום יארה נױ אין צוריה ערװארןזעט
זונטאנ. אדער שנת

 אינחשאנק גיט»רױס קאורט קליװלענד
m יוניאן אונזער געגען

קציװצאנר, אץ ip«pr (pay די
 תצױוצענ־ ױ פון dpp'Spi װערעז װאס
m און סצאוס o m ,האנען סםרײמר

ey 1 ?נדציו rui nאס i n  .pmp’n 
 אפױ*3 חאט לאורט ?אפיטאציםטישער

 און צאננ1פא און אינםערעם זייער דיגט
אינדזשאנטשאן אן ויםנ?געב?ן1» חאט

inip>iv>p i n  jpjpi .ױניאן
סצמוצאני, פון אונז שוײינט םען

a 24 אז nיכםער1 חאם םעבתאר טען 
 איז װעצכ?ר ,d'ipdp פון גאות״ צ. .1,

a r a אױוי ,1\ןציװצאנ אין m . *אויפ 
im npo 8 פון ,psp| •הצאוה־ שא 

 א אתיםנעגעבען םאנוםעיןטשורערט׳
i 1אינחשאג?שא *ײםוױיצי*! n  ipipi 

 װאיר נארםצנט צײתס איגטעומפ^אנאצ
oipp ,ױניאן זײ ®ארבאט װאט ױגיאן 

w די אין ארבייטער י1 באצאססינאן 
i 1 ניט־יוגיאן n  .vtptrvvf^pיכםער 

ipapav opn פון צייט ױ נאשטמען 
 שטעג־ א אתיםגעבען nmm 1פאחזע א

jpm .אינמשאגקשאז
 די ווימ צוײ^ װאכ?ן 6 טיט-אתט

 » ipsnpi ארט1 חאט א'נט?תעשאגאצ
dtpipj> נ׳ד אנריםענט אן *יו םםו־ייק״ 

ipDDm fin טיט ■ןעווארען שצאםע^  ̂א םיס אחרוaa MkM MUH• * *י
n ניםע-1פאMr*n1 ‘

tv tp«rpp»ma a in ia a יינתשאניד 
 nP”» tv !?׳מענח׳ט תאכצן זײ שאן.
n v״tpipu ipa נא־ און אננענריפען 

 י1 איז פענסטער יtv 1 און צייז־ינ^'
n״tpa אוים* ײערען ארבײטער וײ פון 

נענראכען.
די  V איז באצעבאטים די םון טענה -
’tP» םםר״תענדע וײ ציגען. 1פרעכע r 

p םיחרעז םענער און i’ m i v פיקעט־ 
 אונבא• ױ אפ האצאעז און םעטינסײט

i פו? 1ארבײטע װאוםםזינינ? n אויגײט 
ד  1 אח ייניטו די אויפקצערונג. תי

ך |p>ptt םטרײקער בראװע  IPtv* נים זי
 ?*■יטאציםטישע די םון אפשרעקען

D itp p װאם אינחשאנסשאנם, ך1ײ n*» 
i n  ip ip i  tpi ,ויעצען »ון האנםםיםוציע 

 שטעהן ,צאננ אזױ און פיקעטען װײטער
v אי| p*» י1 פת ם.1בצוםםיעצ זײ םיט 

ײ ביז שעפער אפען ip וועצעז ז ip אנ־ 
1 i p i p p i pאן י ip יתי ip פון אתים 

ביזנעם.

t T(־

 באארד עסזעקוטיװ חשענ.
 װאך צודיטע די טיטינג

מארטש אץ
i נױ י1 פון בטשצום א צױט 'ippip 

im > » ’o פון i n דזשענאראצ *ptpp 
ri'Dtp ותם ipaipv i n 1?י?חדציכ 

1 i nזשענןן>«צ jtt’oip'ptpp 
•tn
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? 2 ל«ק»ל אין זױ הערט וואס
ne מעועדזשער. חײנס, נײםען

 אי׳ פאמואצסונג ;ײ־עװועוזצםע וי
ottnt אײניגע ipsor נײנ ספיס. אין 

 «״״! א־ן סםיסעס זייערע פאתעסזןן
ipopidip ארנייט רוםיגער רער סו 

 ניײיאט זיד םיר jpaon <סלאצ, סון׳ס
tpiprto, אי־ אאנעםײנער דער סיט םײ 

jo-iv i סון גײט n יייז ט*נ צו ה״נט 
 »ר• אינעוליכער ipi פיט חױוטזעכ(יו

 '0ל פיז׳ם op-vpiic נויםינע און נײט
 אנער זיך האם פאחואצסו!! די לאצ.

jmj‘a• סו ipo-iorpiio יו’צ1 r| סון 
w״pnpvr נאזוגדערן  ,iPo ניי״ *ום 

 יזיהונ1סתא פסצלסט? נים די שסיצ,
 טלײט1י1יסציסצי1 גיט די םרייד, פון
 *יז op װאם סצאכות, נע< אונזערע סון
 פון אינערנאייבאכץ סן נאדויערען *ום
i n דעםטדאאיזאזויע, פאסוניסטישער 
 » איז עם װאס אזעצכעם, נסו און

ip פאר פראנע i צו ױניאן אצנעםײנער 
 סרנא־ אונזער )p*por «ו אום (״זען,

o אויוי גיזאציע n דער אין און ■צאץ 
 פרא־ אײן זײן. דארןי זי װאו *דדנוננ,

 קייגעם צו האבען םיד וועצכע גאעם,
 םאדערט װעאכע און אינערגפא*זען גיט

 פון פראנע די איז צייווננ, נאאדינע א
 איז וראבצעם דיזע ארבײטסצסוינלט.

 אלע־ זיינעז op נײע. פײז ניט םאפטיש
 זינט אבער ארבייטםאאזע, נעיתן סאצ

 געװארען עם איז יאהר פאד אעממ די
 אונזער װאם dpi pioi א םסרשםסאןט,
 גאנצער חןר דויד איז ןותאניזאציע

 םראנע חןר םיט פאתוסעז tpvpi *ייט
 ײסצ־ ױניאז. די אויםצובויען צוריס װי
po( שאפעז *ו איםשססנד נעוועז םיר 

 טיט נױרא ציינאר נעםיינשאםםציכע א
 םענציו אם׳פר ויסצס ארבייםםנעבער, די

 האנםרא־ *ו טייצוױיז, צאנע, די נןווען
 פנן 5װיי טײצװײז, ז«נען םיר אירען.

 נעצערגט, טיר חאבעז ערפארוננ דער
 דער םאר שוצד טייצ נרויםע א דאס

 װע־ נעװארםעז שען ארבײםסאאזיגסייט
 ׳פעפער, די אין אפרײםארס די אויו• ,דקן

 טיםאעז און וופנען אאן זומז וועצכע
 די איז זיי צו אפדײטארם נײע קיינע

 עקזעסר די ארײנצואאזעז. ניס ׳פעפער
 דעם איבער זיד חאט 2 אאפאא פון טױחנ

 נעסר זײנען זײ און פארםראכט «תםט
בא׳פאוס: םאאנענדעז «ום סעז

 פון םארלאננ דעם אויף ערשטענס,
 ביזנעס יעדער דאחי אאפאא, אמזער
 אינסטחאירט ױניאז אונזער פון אנענט
 אונטער־ נרינדאימ א ריאכען iv זוערעז
 זעהן צו און שאי יעדמז איז זוכמנ
 דארט. זיד נמםינעז עם םאשינען װיפיל
 אײדינע צאחא » חאם װאס *שא» יעדער

 פאררעכענט אונז פון ױערט מזשינען,
 *ר םענאיר איז op וואו שא■ א םאר

 כײ אוז אפערייםצרם. נאך צוזעצען
תז ע  אונטצר האבעז *ו שעפער די פון י

 ניט זאאען זיי אז סאנטראא, אונזער
 צוזא־ איז איוערםיים, פײן ארבײטעז

 פיז סאםיםע א נעװאדען סעננעשטעאם
 םיט צוזאםעז איים. יתיאז אסםױוע 60
 און באארד עפז. דער פון סיםנאידפר די

 ארב-יטסאאזפ די פון ««חא א אױן
 נאך אװפנט, אאע tp>»t זײ• tv אאייז,

 דורב- זונטאנם, און שנתים אזײנפר, 6
 ה«ובפן וופצנפ שעפער,־ די אט

 היק tv זעחן *ו סאשמעז, ײדיגע5
 אוםנעזפצליכע אנדערפ *יז *וופרםייס

 נעארבייט נים אארם זאאען שםונדפן
 *װיגגפן מיר וופאפז דפרםיט זוערפן.

 זײ וחמ »ז אײנצחעחן באאעבאטים די
 באשפפ־ זיי ואאען ארבײג^ r וזאבפז
 אוז אפערייטארם, צאתצ פואע די םינפז

 ש««ער די אין ברידער איינענע אונזפרצ
 איז עם אז אויםנעפינען שנעא װעצען

pnr't ipjpj ארביי־ *ו איכםערפסעז 
^ תדי פ pj'T איז op וופן טוו '5 r t 

אוד־ pנדp<גl̂פ די «ואיב
V י>

׳׳

•י1 , : twt»n v ווען *ײם » אין ) o 
 אר־• m סעםבערס אונזזןרע מון וו

 ממוגדיתקם םןוחי^^תן פין איו
ןווחנרםײם, ארבײטער *ז ®אדבחנמר״י

ת די נעגען )2 ניט זועאעז כע5ו
מםאנד־

 און וורגײטען
ימזזנר אק

־ . יעדעז י—:
מין זװ ■ מ ד מ  י

די

 די זײ עלקלערען פיר און דטיגגעז
 דעם פאר ארבײט דער פון יכטינקײט

 מעהר און #ווערטיים ;ע;ען ראיװ
i די אין *ערײטארס m r. סך » אין 

 אין טשער^ײט ש** די העילפען עאע4
 גיט וױיט אבער ארויס, ^טארק עם
v h• םיטיגג, יעדען נאך #דאך ^בער 

 אנװײזונ־ אגענטען ביזנעס די ,ריגען
 אויף כאזוכען צו ׳טע*ער װעלכע .עז

 1אי אפערײטארס. *ילײסען און שארגעז
 אלע געםאכט װערען ריכטונג דיזער

*ודפטרענגונגען. *ונזערע
 באטראכטען צו צײט אויך איז עס

 אנדער אז םיז םראגע ארבײטסלאזע .*י
 װענען רעדען אלע מיר עטאנדפונקט.

 געפאײסט מוזען איערײטארס אז דעם
 ענערגיע סך א אן װענדען םיר װערען.

̂וס  פארגע־ םיר אבער דורכצוםיהרען, ד
 האבען מיר אז —־ קאײניגקײט א סעז
 אלע ניט און בױרא, אײבאר קײז ניט

״אבס  אא־ םון ארויסגעגעבען װערען ר̂ז
 אײבאר » םון םראגע די ^פיס. ?אי

 ארויםגעשטעלט דערםאר טוז בױרא
ט^נ־^רדנוננ. אױם׳ז אינז בײ װערען

 אויבענ־ דאם םיט צוזאמעגקאנג אין
 םוז עס אז מיר, פאחעטעהען געזאגטע,
 ארגאני־ ^טארהער 8 װערעז אנגעםירט
 אונ־ ױניאניזירעז צו *ןאמפיין זאציאנס

 אײ־ װעאכע, ^עפער, ױניאן :יט זערע
 יאר־ נױ דעם איז זיך פארסעהרען ׳דער
 רד8בא עסז. אונזזןר מארקעט. קער
 און באטראכט גרינדאיך םראגע די וזאט
 בא־ צו של(ם צום געקומעז זײנען םיר

 גאײך רד8בא דד&אינט דעם וועגעז
 אדגאניזאציאנס־דע־ ן8 אײנצױמטעאען

 צוטרעטען זאא װעאכער פארטײענט,
 ניט־ױניאן יעדען ארגאניזירעז צו גאײך
 איז טרײד אין אדבײטער יעדער שאפ.

 םארביג- אין זיר יעםעאען צו געבעטען
 טאפ יעדען װעגען אפיס אונזר םיט דוננ
 ניט אונטער ארבײטען אפערײטארס װאו

באדיננונגען. ױניאן

מאכער ריפער דער אץ װאכען צװײ
17 לאקאל זניאז

םעגעדז^עה העלעה דזש. םון

געיפרײען, געװאאדען, ^ױן און בײנקעא איגד־וסטריע אוגזער אין באסעס די
 8 װעאכע געגען אזעאכע, אעמאא8 זײנען
 םאא. אאע טאן.• צו גענוג האט ױניאן

 באסעס דאך זײ זיינען אעמען8 נאר
 פראפיטען פאר נײנעריגקײט זײער און
 טריײ םאראוסטען םאר שרעס זײעד און
 :ד״8ה צו אימער און םאא םיאע זײ בען
 איז עס זײ. םאר זיך אוינט עס װי אען

 װע־ םאראא, װעגען רײדען צו אעכעראיך
 און פרינציפען װעגען :י.טעט,8הומ גען

 םאב־ 8 צו נטװארטאיכ<ןײט8םאר װעגען
 עם געטס רײעןצ אונזערע פון דיקאנט

 גע־ שויז איז דאש עם. געטס געאט,
 װען ביזי, איז עס װען געװארען רעדט
 ^ײנט אאעס װען און ברענט סעזאן דער

 דער אין ^פיציג. און קײלאכדיג זײן צו
 הימעא גאר איז דאן אבער, צײט סאעק
 — צײם סאעק אין באסעס זיך! עפען
 סארט. העכסטען םון ניגעגעס זײנען דאס
 מען פרוטה׳ 8 אויף זיך פעט8קװ םעז

 גענוג װיכטיג איז אלץ גריװגיע, 8 זוכט
 ראטע־ צו ^פארען, צו פארדרעהען, צו

 די — רויבער גװאלדיגע די םון װען
 8 ביײעפיא, צום זיך, נעטט ארבײטער.

 געגע־ האט באס געװיסער 8 װאו ל8פ
 װא־ װאכען 12 ארבײטער זײנע מגן

 דארטען נאך םטאפט םען און קײמאן
 זיך האט העכט 818 ז8 זיך דאכט אלץ.
 פוג־ נאר איבערצונעםען. װאס מיט ניט

 דאזען 8 ארײן <ןריגט ער אז דעסטװעגען
 זײ ער ^יקט ׳כעז8מ צו פאטעס8ק

 בײ איהם קאסט ״עס אויטסײד. ארויט
 גאנ־ אײן שפארט ער ער. זאגט איגער/

 דעם אויו* סעגט צעהן מיט דאלאר 2 צע
 וױיטער ארבײטער די אאזט און לאט!

 אן םאנגט ט8י צװײטער 8 םטאפען.
 ״בי־ דעם טאג ערעטען םון רעכענעז
 קײן נאך האבען ארבײטער די הײנד״.

דעם ריםען8אנצואװ ט8געה ניט צײט

דין שױן ה»ט צענםער העלטה ױניאז דער טשאדטער אייגענעפ
נױמ»ן to פאולין םיז

 די ױניאנס, אננעשאאסענע ,אונזערע
 די און בכאא באװעגונג טרײד־ױניאן

 װאיר״ גארםענט אײדיס אינטערנע^אנעל
 אורזא־ יעדע האבען בפרט, ױניאז קערס

 ערםאאג, דעם םיט צוםרידען זײן צו כע
 הא־ םיר װאס דאדורך האבען מיר װאס
 םאר ט׳פארטער 8 *קומען8ב ענדאיר בעז

 דעם סענטער. העאטח ױניאז אונזער
 םון דערגרײכונג דער םאר קרעדיט הויפט

 בענדז^א־ פארדינט טשאדטער דעם אט
 דער םון ירעזידענט דער שאעזיננער, םיז
 צױ זײן^קראנקען טי^ן י. װ. ג ל. א.

 באשעפ־ אוכערמידליכער זײן און ^וטאנד
 סםדײק אעצטע די םיז פױ»ד אין טיגוננ
trr-m, צו צײט געםוגען נ«ד ער האט 
 אוגי־ צו טאממ״ *מיני׳פינג דעם נעבעז

 לצגדדויערענדען און םאתױהעלטעז זער
 םאר טמצרטער 8 קומעז8ב צו םארזוך
 איז עס אמר אינסםיטוציע• אונתר

i n ,אגערקענם ער אז איז ^לעזינגער 
 םענ םאדערונג, געחגכטע 8 םאר יאך א

pn פא־ 8 וועגען זיד נדצלם8ה עס צי 
 דער צו אדער טים8אעב8ב צו חנדונג

 זד5&ויפ ניט ך8ז די ער וועם חנגירונגי
דצרנרײכזנ!. וײנס ווצט ער ביז בצן

 באמיהט זין האבען װאס אלע װעז
 ^וין זײנען טשארטער, 8 באקומען צו

 :עקױ שלעזינגער איז עגמסוטיגט, געװען
 :געםרענט און ענערגיע זײן םיט מען

 ניט ׳קענט איהר אז עפעס הײםט װאם
 8 האבעז טיר טשארטער. הײז באסומעז

 און ניט? מיר האבען דערזיף, רעכט
 r ױ•8טש דער איז דערויף ענטםער דער

 פאר׳ן קומען8ב האבען םיר װאם טער,
םענטער. העלטה

 טרײד־ױניאנס די האבען דערמיט
 םאר־ צו רעכט לענאלע דאס באחומען
 געזונדהײטס אײגעגע זײער װאלטען

אינםטיטוציע.

 ארבײט. דער אויף גאלד פארלירט םעז
 יקור- אין ^טעלונג. 8 נעםען מוזען מ׳עט

 ביזי אין — אזוי גע׳שיכטע די איז צען
 םאר ניט אויך באסעס די זײנען צײט
 — סלעק אין נאר געדאכט. אידען קײן
 8 אײנםאל pir איז ראס !באי ׳אה

 עס זואס? נאר האנדלען. צו חברה
אויס*רעסען. םסתםא זיך װעט

 סלעק- און ארבײטער
 סלעק• וועגען עוין רעדט מעז װען

 באסעס, די םון אויםפיהרונג די און צי׳יט
 װערטער פאר 8 זאגען אויך מען מוז

 להבד< ארבײטער, און סלעס װעגען
 װאלט עס װי אזוי ניט אויך זײנען זײ

 אר־ די װעגען ׳םילא זײן. געדארםט
 םאר מיר קענען נאטירליך, בײטסלאזע,

 לעמען8 נאד בלײמען. ניט ך8ז ר,ײן
 ארוםצוגצחן םויגעלדיג זוי8 ניט עס איז

 אין ^ער דער םיט כסדר חחשים םאר
 פענסעלט, די םיט און בוזים־קעשענע

 אני• די איז טולס אנדערע און בינס8ב
 ארבײטער, די נאר קעשענעס. דערע
 געדארםט האבען זי\ יע, ארבײטען זואס

 צו ברידעריליכער םעהר ביסעל8 האנדלען
 ניט געדארפט האבען זײ נדערע.8 די

 אר־ נײער 8 װען שרעקעדיג זוי8 זײן
 זײ ארבײט. דער צו רויף8 ׳קוטט בײטער
 צו אנשטרענגעז זיך געדארפט האבען

 בא• זאלען םא^ינען םעהר װאס ז8 זעהן
 p't נעדארםם האבען זײ װערען׳ זעצט
 זײערע ז8 זעהן צו ך8װ דער אויף מעהר

 װע״ כערט8פארש ניט זאלען דיגגונגען8ב
 םא• זײ װעלכע רילם, געהײמע אין רען
 איו זוי8 גאר באלעבאטים. די מיט כען
 םון פעריאדע 8 איז סלעק שוין. עם

 געםערליכסטצ די איז און פראבלעמען
ױניאז. 8 פאר צײט

 וױנטער פ#ר אפעו הױז ױניטי
וואהיישאן. .
 די איז הויז ױניטי p״pr אונז?ר

 ווא־ װינםצר םאר אפעז איז ב?ת בצוי?
 אײד טרירטoניpר וױידפנדם. און סיישצז

סט. 16 וו. 3 חויז, ױגיטי םון אםיס אין
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 בא־ אױך האבעז םעמבערם אונזערע
 ארבייטסצא* דער םח םדאגע די טראכט
 טרייד. אין יעצט הערשט װ#ם זיגקייט

 צייכם אזוי ניט קעז נאטירציך, םראנע, די
 מיר זיינעז פרשטענס, װערען. נעצײזם

 װײזט עס װי און אינדוסטריפ, סעזןון א
 מנהנים װײבערשע םיר.די װעאען אויס,

 צוױי־ ענדערע;. הענעז צייכם »זױ :יט
 ארד־ יעצטינע די »ז םיר 1װייםצ טענס,

 אר* איהרע צושטעצען אצעםאצ װעט נוננ
 צ״טען די זיינען דריטענס, בייטםצאזע.

 פאר פאראנטווארטציך נעוױבערםאסען
 אינ־ אונזער אין צושטאנד יעצטינען דעם

 נרעכטיג נ-ט זײנען םיר און דוסםריע,
 פראם״ א שאפען צו ױני^ז׳ » אצם נעגונ

 פרעזידצנט אםיצו אםעריפא. אין פעריטי
 פא־ אוים׳ז װי םעהר pp האט הואװער

 א׳צפ דיזע אבער טאן. נעקענט ניט פיר
 אר׳ די װעט זוייםען םיר װאם זאכען

 שםצר־ זײערע לינדערעז נים בײטםצאזע
 צו פצאץ דער נים ר* איז עס צעז.

 נעוױספ איינצעצהײטע! איז דיססוטירעז
 סון רייצן די אין אורזאכען אינערציכע

 <*pn װעלכע זעלבסט, איגדוםטריע דצר
 נױ אין. ארבייטםלאיזנקייט דצר םיט םען

 םראגפן טרײד אלנעםיינצ די י יארק.
 .;?אעגצנהײם א כײ םסתםא זועלען

אױםםערהזאטיןײם. נויטינפ די ברעננצן
 TH אויך חאבצן ױניאנם אונזער?

 און אינםצנט צ*חצ דער ווצנצן חאנדעצם
מ זיינעז op ותצכ? ,npipr ריםצר  ני

n אוז ארנאניזירט tm 1»י זיינצן 
ץ שט*רס?ר תנ » «נ י .סים פ  ױגי*ד י

 אל?ם או באשצאםען האבעז זײ שעפער.
dpo'^ipo ז«וצ p r pm  ipnpii tVMU- 

 biop- ױניאן אונספר נרפמ?ז «ו פפר
 *סיס, otn ipo« וױ אזױ נאר ראצ.

*iptyoe'i אן moopp סרנא- לסןאצען 
 סד־ »ן םון סנפיחרוגו די און נייז?ר

 *oop tpno וועט שאםפײן נאניזאציאנס
 באשיס־ מעםבצרס די חאב?ן גפצט, טען
 • דאלאר 3 «ן פאנד ס שאפען צו סען

 פאנד ר?ר צומ?. דפם םאר םפסנפר
ס אויםג?צסהצס זאצ ח ת  סארצויס pK ו
 ארוס, און ארום .1930 י*הר dpi םון

צ/ נסך סיר גצויבען » to ת«ממ םיר 
 סיסנציח»^אפם, יראפסישפ פרציכ? או

 פיר tPJpii ארםײ אונזפר םיט to און
 אוז ipo«x שצונבכמ די איב?רפוםפן

ipnptpi שםחי אצע די פון 
 'סיר |P>p» ויעג^ ױומט׳

V״J9 וין
r » AIDBm
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שיקאגא m ארנײט פוז פראכלעם ד
גסידש#ײן. ס. ס. ®ון

iדי p s o o w o 0׳* 1יי W מאכען 
 װע<■ סיטואציע, pooiip סן דורר א׳צט

n װערט ipodiip* צו סעזסן םון po• 
 איינ• פון פרסנצפמע וי איז יסם וסן.

פיסויד onפארשטאר^ און האצטען
 זסצ op to סזױ jiOP^r אץ טארהעט
 צי חיסופססכ»ר די פאו וײז פצנציו
jpinp 0 חסנעו צו און באשעפטיגונג 

 tPinp 0 «ו D״nipjp>pi בעסערצ
דזשאב.
 נייע p'p ניט איז ירסנצצםפ די

 װערט יסחר עטצינע וײט .oiop'ip אין
 מאכען צו שװערער און עװערער אלץ

 סאנדיציס־ די װײ{ ניט יס, צפנען א
 שצענטע. זיינען שעפער די אין גען

 איגדוס־ ױניאגיזירטע אצם םארקערט,
 עפדכ• ריציסנען3סס יוניאז װאו טריע,
 •V זיו קען ספגעחיט, װערפן איז טירען
oi*p רייהען ערשטע די אין רעכענען 

 שװע• די אינטערג׳הוסנאצ. דער םון
 ײסס דערםון, סבער זיר נעטען רינהייטעז

 םאד־ און פארםינרערט װערט טרייד דער
 אורזא־ פאריטײרענע צוציב שװאונדען.

 לעצ־ די אי] ׳טעפער צאהצ א זײנען כעז,
 ײסם ביזנעם, םון ארוים יאהרען טע

 האנע: ארבײטער פיצע או םיינט דאם
 op און באשעפטינוננ זייער םארצארען

 םעכציכ־ די נעװארען םארהצעןערט איז
 מא־ צו און דזשאנ » סריגען צו ל,ײט
צעגען. א כען

 ײאסער א טיט אסאצ, האט שיקאנא
 גרױםע א נעשויצט צורי?, ־אהר 10—9

 ז־י־ עם ?צאוס־צענטער. א אלם ראצ?
 נוט־סאםינע צאהצ נרױם? » נעװען נען

 ״op מ׳ט שאאם אינםייד — שאפם
 םאד־ נעװען איז op און — טראהטא־ם

 » טרינע! צו שװער נים חעצטניםמעםינ
 זצאוהס פון ■רסתצירוננ די דזשאב.

 הענד די א־ן אויםשליםליך נערוען איז
 סצאו? און קלאוה־םאנוםעסטשורערס םון

in״i • טאכעדם. ip מ?טרןוין«ליע די 
 םיט םיטעצ-וועםט נרויםער חןר םח

 הסט אײו?ננאחז-«?גס?ר, גרויםען איהר
 צי פסרצונ נעװיםען « נעהאט שילאנא

 און נסה?נט פון “.נײ?רם די נאווענען
p באזוכ?ן צו װיים םון t*:* צ• אין 

 הס־ ניט נארםענטכ. שי?אנס'ר ?ויםעז
 •ipvpiop נסח?נםע נסל ״|p .ב?נרינ

 סלאושם, םון פרסתצירוונ דער אין טען
 איהד סנהאצטען נעקענם שיקאנס האט

 באדינ־ ?קזיםטירענדע די מיט טאדקעם
 »םאכט נא־ זאנאר האט און נוננען

 אויםב?םערען צו באצוו איז םסרםשרים
ארבייטם־באדימוננ?). די

 הסט יסהד 7—6 ל?צטע די פאר
 *ippi שטום?נוױיז pj<* די אבער ויך

 npio דעם מיט ?מ?רען. צום ו?רט
tpo ט די םוןoדיפיצירםp ײ?צ־ םטייצם 
 I״p רטpדoםpנ גיט ם?הר הןוב?ז כע

 צו סצסכיוו 5pp אייננזאיבםע שטארפ
 פאר־ רpד דאנק » און ארבײם, דער

 םון םסרצײכט?רוננ העצטנ'םם?םיגער
 םאנטעצ, dpi. פון צוזאם?נשםעל דעם

 ארנײם די פיז טייצ רpגרוים א ווערט
 פצאוס־ כיי װער?ן dsoopi םאענם װסט

m?לסויו אי? מאכער v r• ױנ־ אונם?ר [ 
dsoopi Dtp- ipio-pniorto1 אין 

 טודיג• ױניסז ניט אונט?ר דרעם־שאפס
jpiiii. ז?צבסטפארשם?נדציר bdpi יסט 

 ססרדינסטמז סת.די םייצ נרױקנן ס צו
 וױרפט dp און פ'אסופםסב?ר, די םון

 dp זזאז- ,DPP*we דעס אױןי שעדליך
 סםסי־ ד?ר .nrnpiop פרית ה?רשם

DD-1P nPi'P פח nPVVDPPBUMD DPI 
ipo>pn ר1 און ביצמאר, ססופױפט? 

D30BP) enpn-Don ,dipdioi ס ייז murom כיצינ?ר זיך פארפױפט ip־ 
 ארבײנמװ־ די וױיצ ר?ס צולינ שטעגט

ױנ נים D זײ?נ vri«no זימ׳ס pi* 
 P3’>ip>p פסר ארבייט?| צז צוואומ?ן

i ווייצ *װײטענם און םארדינסםען n 
D3DBPI PWI 1P3$PH DIPDIOI 0 איז 

p* יםbipb 1 און ניט IPP ררעם־שס■ i 
bsob סים pi ^ ” pi-npp ip3>pi m־ 
poor ווי אײט3*ט?י0«י און op ם  «ס
ײopp מי ?צאוידשס• ס אין ארוים • 

םקאכות. בעל ריענםד
«ג8® םי«»ציצ דיזצ ז ר»\רזי  י

. . , לצגײויגמר דער
22 ^ . ^ י TfiwcpiDupD i "8 און n י̂י ׳י¥״י

ר מ גי

ipipip^pipp פון dpi חיגען piO?p* 
dppioo פון אױסװאלסוונ די איו i״p 

Pיoוp־oDרpp.12—10 ס סיט ניז טפ 
 pi ii-D*״iv«o־pio>P איז צוריק יסוזר

 םיסנח pnvipo » אויסשציסציר ותן
 פין נאשטאנ?ן טײסטענס |pi«t «ײ און

IPDiipi ויו הסנען p3>pii ?מינראנסען,
 און Dpnpeo ?יין impoip dpio>p צו

 חױפט־ססר• די ipi-’i ppod דערפאר
odpp נעײען dvidippiop די אין

 סיזס׳ר IPiipi 10 זייוען װעיכע שטעדט,
 ,P10’ ניי ויי עםינראנטען, פון פצאץ

 <*P3 די נדי םיצסרעיפיא, ש'?סנןו,
 ײ-3אר ipi-ip ציינט ipipp זסלען נתים

ipd. די npiopnpoo ײסער31א ױננע 
 די א-ן ארבייטען ipiiojpi יט1 זייו?ן
 סצמר אי| שנײדער״ ר.pפpר*שpשנײד

 dpi פון נעװארען נאטראנט איז ט״ן
 בא״ אז'סצ?נדיש? סן סצס אםערי?סנ?ר

 סײ און אינדוסטרי? די םײ שעםםינוננ.
 איחר אין זיעען װעאכע מענשען, די

 DIP3P110P איז נאשעפטינט, נעװען
 י01 איז op און עםינראנטיש געװען

 '־ipoo רpד סז נעװען, ויט pרעד ?״ן
 שניי־ םיט נאשעפטינען זיך זסצ ?סנער
 ד• אויס:?ברסכ?| האט op ניז רעריי

 •1אריי איז ppריpמo און װעאט־טצחטה
ivrivpi קרינ. איז נעויסרען
 איז רpארבײט םײצ ורדםער ד?ר

 הסט יסם און ארםעע, דעד אין אװעז
 רpoארבײ אין סאננעצ « פאראורזסכט

 אין אױך און אינרוסטריע יעדער איז
 שויי־ אין פארדעסטע! די שניידעדיי.

 איו דסן שלעכט. ניט נעװען זיינען דעריי
 אטערי־ די װאו באװענוננ, ס נעװארען

ipipp שוײחמ אין ארײן א־ז םיירעצ“ 
 פאר־ vbu די צוציב טייצװײז שספ,

 evipnpi 10י ד-סבען װעצכע רינכשען
m די צוציב טײצװייז און oioioiB פיז 

 •pm האכען װעצכע צײטוננען מסנכע
 ארביי־ ױונמ רpאגpריpטo dpi רעדט

 *וציב שוײד?ריי זיך.צו tvopi צו טר
 ססטי־ פסטריסטיש? און עססנאםישע

 כחיס? jo זיך נ?פיוט דסן זינט װען.
 ־.ײ?ן געבו־רענצ סטערי?סוער צסהצ

 פעי• שנײדע די אין טײדצאך און
טסשץ. סדער •הסנד ניים נעהעגדינ

 םון :?צזןנענהיים די אויםנוצ?נדינ
 םרוי?ן *רנסניזירםע *ם1 צונעהומענע

 ipvroppDiioD ipi איז םיירלאך, און
 Dpi ipiop צי נעצװאוננ?! םעהר וים

 װאו ט,1שטס ipo-m חןר אין שס*
IPDioiiw n פצענען אמסצ  jpoip,

ipipTp pa>pw די *ושטעצען P3*> 
 פט־יצ פון פסרציינטערונג ׳די סיסכות,

 שא• ס tPivtv ty סענציו איוזם ססגט
 dp?o װיצ. ip ־װאו)גיגעחר ןײן סר1

0011 ip נאשעפט*גען א*ז ט*ן רארןי 
-P3 ioip צװײ ipio אײועם .’idpp•> 

 באשעפט׳נט אינעײנע רי »ון טצאגות
0 ip’ויט צאו.1י rn p ”t סינסנ־זירט 

 PD”3io*. י1 סרנייטען יוױסו, ס אין
 שטוו• צס:;ע וױיחשעם pripi'i 1פא

ipi און ip i ס 1אי א־ז הנית נעצ P3* 
ipipo 1 צו צסנע.ipinipio סא• י1 נייט

oipurDPPtu ?יונ- נאשעפט־נען װעצנ 
ipi’v י און ipo״3io יסו n o ii }•א 

 אין םטסנדסװס. ױויסו ט־ט א״גקלאגנ
 שספס נעעםענט זיך הסבען אמם סזוי
w •1 אין - i i  ,dopv. אין — ײעסט 

optipp ,אין מינעאפסאיט, אין סיטי. 
 ע•1שיי1םא א־ן און ,ipjpio ,1טצאו10י

pi 10 די ײאי שטערטיאך, און שטעדט* 
 און סיידצאך און IP'iio |Pi«״ נייטער

־O’vuop יסז1יט־ױ1 אונטער ארנייט?ן
ipi, און Dipip>piot ooi י1 סיץ 

יסו״םאר?עטש.1ױ אין ?צסילס «סחצ
 סרנסגידרטען סצס שיקסנס, 1םא

oppiod, דעם סגצװזס^טע: שײ?י איי 
 ־•־ענ־ שטסיהע הסבענדינ ׳ם1גסצס

jpd גנײנ ;יט און װלסט די אין. 
poipsoi( א־םט. דע־ פון פו־ייזעז די 
io o in ווערט ipi אין ?יענעי 1״טד 

ooi פסצט ipiir mpi סרביי־ ד• אױןי 
ipd, סבײסהצ dp אין שוין איצט איז 

 האט סיזאן ipi און lonapp םיטעז
 פסדס*, ״פוצ »ין זייו ddioipi שויז

io סו1 i ipnpi ?ום1א ארבייטער פיצ 
o סין דושאפס סוזן נסי ’l ipipp לרינןן 

 י1 סוועלצוצענ?ן װאו שספ פײן ספיצו
 סנ־ יבט־קעצ ס חסנ?ן צו כסםש טוצס,
non. ײע,-ען םיזאן צו סיזסן פון pr* 

.ip»pr ipvi
 10נ?ט זאצ װסם :איז pioid י1

tpipv? סז וועו־עז נעטאן זסצ ױאס 
 סצסופ־ ס ומרען צוריס זסצ שילסנס

dp to ; ipdipo סצ» ipipv סר־ ציעהר 
 ppduoo* די סז ;ipopr די אין ײס3

01P1WD ים1 וסצ׳ח pip” f ipspid-io 
opina ; יײ סז ip3od*pio>p זסולשן 
? אעבען ס מסכען און ארבײט האבען
oim די ropw iioo ,מעגח׳ן to 

i n י1 רסטעװען צו וחמ אײנצעער 
 ם־םםעם דעם איבסרצוכייטעז איז ploצ
P® שםיה־ארבײם. אויוי ײסױסרפיים 

 iporo סז איו, ט11הויפם־אתו« זייער
dpi איצטינען ipipp opdd'D לײג־ זיי 
 וסד־ iPD’iipi 0 וױפיצ װיםען יט1 םסצ

dipd זײ וועט PDDOP,) סוז ooi 1פס• 
 י-1אי יייעי DP’ipnoa אזן לצ?נ?רט
 cp .DO’-roniopupDiio סון ציאטױו?

דעם po o״piP3M־o'i 0 סשספט3

ר ן ם י י נ ו נ א נ י ו
 רןןדיקמלער צפסרקסמעד jm גרעסםער דער אין

ײעל®* דער vim nrruf ןןדכײמעור ווידיעער

 t?r 500,000-00 י-> יארמאגם
 83,000 — גױםנליחנר

740 — גרעגפזשעם

T  atm* ייונ
״ 1*8 ױי •

̂כמןר דער  אידי״ אײנוױנער דער איו ריוג ןןרב
 סאניםאר ודמענעם אן Din• ארחמ« שער

ן פאר יזם מיטנלידער. ffwminmp מ
#W* ײעחמ WMlgrni^ מ1י ןײ)י יייו ג י

4
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iv a o B  m

ל.לאננער כדודער װענעו מםיפק
 ״8ב האט שצעדגגער ■רעדדעגט

 אוג• צו האשיטע פאלגענדע רי שטיטט
 צאנ• ברודער םון רעקארד דעם טערווכען

 געװען איז ער װאס צײט, דער םאר טנר
 דער פון רד8נא דזשאינט פון סעשחגטער

ױניאן: קלאושטאכער
•עגמין. דזשײ?אב דושאדזש

 ל•8מ8 םון ירעזידענט העצד, אדאאןי
באנ־ת. נאמײט^ד
ט וױינבערג, דזש.  אר• םון ײעזידעג

רינג. נײטער
 םענע- דזשענעראצ #ף8?8שיילי נ.8

 װ^ירתערס גודס לעדער דעם םון דזשער
ױניאז״

 טרע• סעהרעטער צוקערםאן, מאהס
ױגיאן. מײקערם לע■ םון זשורער
 ש^ע• פרעזידענט האט כאקאגט װי
 דדע$ינט דעם אויםגעפאדערט זינגער

 18 ױגיאן״ הלאו׳הםאכער דער פון רד8כא
 איגסט^רירט ניט זאא לאגגער כרודער
 צו סעקרעטער, אלס אמט זיין אין װערען

 ביז געװארען, געװעהצט איז ער װעלכען
 זײז אונטערזוכען ניט װעס קאםיטע 8

 װאס צײט, גאנצער דער פאר רעהארד
 דזשאיגט פון סעסרעטער געװען איז ער

כאארד.
 צי צוטרעטען גלייך װעט סאסיטע די

אי־נײט. דער

 אדבײטס״ דאס ;ארםענטס. פון פארקויף
 די זאגען — טײער, צו זײ לאסט געלט
«ר צוליב װײא — ״כתים כעלי  ײ8ײ
 קלעגער פראדוקטיװיטעט די איז בײט

 סיםטעם די װי לאנג זוי8 און נעװארעז,
 זײ קענען עסזיסטירט װאך־ארבײס םון
 האנקורענץ שטארקע די בײקומען ניט
 דעריבער און םארקעטם, נדערע8 די םון

 אונ״ ^רדערם. סך 8 גא8שיס רלירט8ם
־ רבײמ,8שטיה* טער  — זײ, זאגען ־

 באשטיםט םאנוםעקטשורער דער װײם
 סײ ביזי דער אין סײ צײט יעדער צו

 חאםט רםענם8נ 8 וױםיל טלעק דער אין
 גרעסערע 8 זײ ניט עס יראדוצירען.

״8נ םון םארקויח דעם אין׳ ויכערקײט  י
 פארגרע־ וועמ פראדוקציאז די סענם.
 פראדוצירען םון סאסט די א\ן סערט
 װעט דאס און רר.לענערט,8ם ווערט

 אר• םעהר רבײט,8 מעהר ארײנברענגען
 גע־ וואאטעז ארבײטער די און דערס,
אעבען. בעסערעז 8 םאכט
 מיט״ אונזערע םון טײל גרויםע׳ר 8

ט. זײנען נלידער  !8 םײנונג, דער מי
 די רבעםגדם8ם װאלט רבײט8שטיק־
 ארײנגעבראכט צוריה װאלט עס לאנע.

 א'! װעאכער רםעגט,8ג ביליגערען דעם
 דעד פון טײל גרױסער 8 נעװען םאצ8

 וױ *צנעז, םאעגט שילאגא װאם ארבײט
 ארדע־״־הײזער ״םײא די בײשפיל צום
 ראכאה סיעי־ם װארד, םאנטגאמערי װי
 האנען ותלבע םירםעס, אזעלכע נאך און

 אין ש״קאנא אין ארבײט סך 8 געמאכט
 אין ארבײט זײערע איצט גיבעז וועלכע

 װאאט שטיק־ארבײט שטעדט. צנדערע
 דער אין אקםױױטעט םעהר נעשאםען

 די סטיםולירט װאלט עס אינדוסםריע.
 די אין בלײבעז צו בתים בעאי איצטיגע

 גזד זײערע םארנחגםערעז צו איז ביזנעס
 אוג״ נײע באװעגט װאלט עס שעםטען.

 וױ ביזגעס. די אין געהן צו מערנעמער
 עם אױסגעדריקם: זיך האבען אײניגע

 8 קריגען צו גרינגער געװארען װאלט
 אזױ געװעז ניט װאלםען עס דזשאב.

 נעםאכש וואלם עס לעדיגמעהער. םיל
אינדצפענדענט. כתהר ארבײמער דעם

ט זײנעז וױדער םעםמנרס טייל 8  ני
 שטיס״ אייגצופיהרען צווײק נערן זוי8
ײט8יי איו זײ בײ רבײם.8  8 דארב

 םען וועלכען ל,8אידע ז8 חײאינקדט,
 גצױבעז זײ און םארשותמנז, ניס םאד
ש די 18 גים, ט פיז םוננ8אי  ײאדארביי
ם ת נע.8ל די םארבעסערען ויכער ו

 לזד8 בײ איז זאד ײן8 לם,8אלענפ
 זוי8 װײטער ז8 — באשטיםט, כמן

 דער־ נים םאר איצם ביז וױ אננעהן
 ווערט אינדוסטריע די ווערען. צאזם

 ורעניגעד ווערען סעזאז יעדען קצענער״
ע קײן אח םאנוםקקםשורערם ״  טמען נ

 רבײם8 מרזעז כער8סצאױדם די צו. גיט
? 8 םאכעז צו מז ע  ז נעטאן זאל וואס ל

וועחנן?

 כעד8קצאוקס די כעםען םיר ס. פ.
ם שםעדם נדערע8 ®ון  מאהרען צו מ

 אר־ סד קײן װײצ *,J8P*r m יצמ8
 חא״ *יידינ־נעהערס »ת נימו* יו8 כײם
- וועם י^״ײיי י״יײ “ מ י-*״״• זיח ד
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ט nso גענעראל אונזער » 8אין
י. וו. ג. ל. א. ארנאנײזער גענעראל שעחן, נ. פון

̂ן װאכעז איינינע סיט  םיר איז צורי
 dpi װענען באריכטען צו אויסנעקומען

 נענע־ dpi םאר קאמאײן אין צושטאנד
 יענער צו טאראנטא. אין סטרײס ראל

 דעם װענען נאריכטעט איך האנ צײט
 עסזים־ האט װאם פעםיםיזם און ױאש
 דער אאם געקוםען בין איך װען סירט
אינטעתעשאנעצ• דער םון שציח

ptr א i #b ,האײנ־ רי »ז יאהר 
 עהזיסטירט האט װאס ױניאן, ס׳טינקע

 אצ1תשענע פ־ן םאדערט טאדאנטא, אין
n’Dipptpp םטריי?. נענעראא א באארד 

jpn פרענען נעװען אבער זאאם איהר 
 זיי• זײ אויב ברידער אאיאאע דיזעאבע

 גענעראא׳ א דורכצופיהרען בכח נען
 גע- פון היאוי דער םיט אפיצו סטרײה.

 נעעננד גאייך זײ װאאטעז אפיס, נעראא
 חםען, זיי פענען םטרײפ א «ז פערט,

p i אנער האבען וײ *d״i גע־ ניט פאא 
 א■־ קעז טרייד נאנצער דער «ז נאױנט,

 ניט זײ האבען זיכער װערען. נעשםעצט
 די ארנאניזירען הען םען אז נענאויבט
 רא װײא ׳צע*ער, די פון ם״א נרעסםע

 אאע אין װי נוט אזוי טאראנטא, אין
 א זיך נעפינען םארקעטם, נאךױניאן

 זײ װעאקן םעסשוננעז צאהא נעװיםע י
 צו אוטםענאיך ם׳איז אז געדענקט האבען

^תאניזיחגן.
זײ־ עעפער אויבענדערמאנטע די אין

 םיידאאך, הריםםאיכע באשעםטינט גען
 קאנא־ פראצענטינע 100 סעהרסםענם

 ׳פוין דאו טיר האבען די, איז דיענם,
 אופאדנאניזיר־ זײנען באשצצסען, א»גנ
 יתיאגם. אידי׳טע םאר םאעציעא באר,

 םון צייט ער׳צטע די טאסע איז דערפאר
 אװעקגענעבען טאראנטא אין קופע• סײ|

 בעםערע די צוצוציהען אום. נעװארען ־
 אסטױױטעט, צו טרײד dpi םח לרעפטעו

 pus׳ איז נעאו;נען םיר איז דאס ווען
ppvo אייכטער. סך » נעווען ארבייס■ די

 האבען םיר «ז איך, גאױב דערצו
 טא־ אין םטרייקם צוםיא געהאט אװין

 האט דאס ױניאן. אונזער פון דאנטא
 אוםצר צאחא גרויםע א איבערנעאאזען

םאכער, שרידענע  די־ כםעט און סאא̂ו
 הא־ אונזערע װאם םענשען צאהא זעאבע

 אידען אוגז ביי םקעבם. נערוםען גען
 א אויםנענעבען זעאטען דאך • ווערט

 װארטען םיר׳ םאראארענער. אאס םםרײל
 צורונען, ווערט םטרײת דער ביז איםער

 אוים־ ניט שוין קענען װאם םענטען די
 העא• ניט זײ סען ױניאן' די און חאאםען,

 םאר־ אדבײנמז. אוועפ מהעז םעז,
 נאײו זיי ערסאערען םיר *ז ןיך. מטעתט

 אננעזאםעאט זיך האט אזוי םקעכס. םאר
 װאם ׳זאאותםאכער צאהא געװאאדינע א

 נא־ דעם םים געװארען נעקרוינס זיינמז
ב םעז מ  פארטריבען זײנעז וועאכע 1אי ס

ױני])»ן. דער םון יאהרען פאר נעװארען
זיי־ םענ׳צעז■ די tv זיך, םאר׳טטעהט

 שטערונג נרויםע א נעװען• איסער גען
 נוטע א ארנאגיזאציאנם־ארבײט. אין
 םוץ באארד דזעאינט די ppvd האט זאך

 ערפאצרט האט זי װען נעטאן, טאראגטא
 ז״נען אאע אאעטען. פאר אמנעסטיע אז

 פאײנע םיט געװארען ארײננענונמן•
 געהראנעז חאבעז אאע אײנטריטם־נעאם.

 איר־ פאר אויםעז צו •רױויאעניעם םואע
 םיא אונז האט ואט אםט, וועאמן גענד

 נאך ארבײט. דער איז ארויםנעהאאפעז
 םען וואם וי tie צאחא נרויםע א טעהר,

 גע־ זײנעז טקצנס, נערופעז אסאא האט
 םון צײט דער דורך אקטיױ זײער ווען

ovp,!"■ סטרײק. איז םפעציעא און
נע־ אאץ נאך איז ענמרוננ נרויםע א

 צװימען עאעטענט סריםטאיבער דער װען
 t״p tPP זיי ׳אדיז מאאופסאכמר, די

 הא־ טיר ערםאאגרײך. זיין גיט םםרײת
 שטײ » שאםען געדארםם דערםאר

m אידי־ קיין ניט איז סטרייפ דער
 ארויםנעהאאםען אונז האט דא
 מא- פון ^אונםיא אײבאר איז טרײד

 ערװײאט תאמגן *ײ װאס דאםיט דאנט^
 םעכד פיטי פיז קאםינמ םיעציעאע א

םמרײפ, דצם פיחחנן תעאפע!
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 און ^אעזינגער ברודער װ^ןס סאסמיטי:;
 דעם אויםער אדרעסירט. האט דובינסקי

 ארום אדײן נעכיט װ^ס הא^ גרויסען
 גע־ געװען םיר זײגען מעניטען, 800

 צװײ אנגאז^ירען צו גילײך צװאונגען
 מי־ אימפר^מפטו װאו ה^ס, קצעגערע

 די געװארעץ. *פגעהאצטען זײנען יטינגען
 אויםער־ אן געװען אי׳ז באגײסטערונג

 םײ אזא ה$ט טאראגטא געװײניליכע.
 געגע״ אונז ה'#ט דאס געזען. ניט טינג
 אנ- זוײטערען דעם פאר טאן דעם בען

 קומענדען דעם און קאטפײן פון גאנג
סטרײס. דז^ענעראא

אױפרוןש סטרײק אױסערגעװײנליכער
 דאן ה^ט שטימונג מערהװירדיגע א

 ה^־ איצעמען בײ געתעחעט. אלעםען בײ
 באגײסטע־ םון פנים׳ער די גע׳טײנט בען
 םארקומען גײט עס װ^ס דעם פאר רונג
 דעם דיגםסאג, פון פריהםארגען דעם
 ה^ט דערצו אזײגער. 7 יאטאד, טען28

 האט םורא א און :ע׳קלאפט הארץ דאס
 עויצם דער אז זײן װעט װאס געהערשט,

 הא־ געװאוסט ? אפרופען ניט זיך װעט
 זײן װעט ארונטערגאנג דער אז מיר בען

 ארבײטער די ^בער װעיצען גוטער. א
 ביװער די םעש^ז, די םופיריאר, די םיז
 גרעסטע די םון פעסטונגעז אנדערע אוז

 זײ־ ד$ס ארוגטערגעהן? אויך שעפער
 ד*ס און זיכער, געװען ניט מיר נען

 םון שטונדען, פ^ר די און ^אפט, האדץ
לאגג. אזוי זיינעז אזײגער 10 ביז 8

<1אוי זיך םיר דערװארטען ענדאיך
 מיר זײנען אצע שטונדע, גליקציכע די

 און איך דיסטריהט. פעקט$רי דעם אין
 א מיט איז װעלכער פײנבערג, ברודער

 גע־ ט$ר$נטא, אין געקומען פריער טאג
 שעפער, גרעסטע די ארום זיך םינען
 קאמ־ קילארה סופיריאר די לעבען טאקע
 ניטא קײנער נאך װ^רטען. מיר פאגי.

 אײניגע זיך ס׳באװײזען שעפרע. די םון
 װאר־ זײ שאפ, קלענעדן א פון ארבײטער

 פא־ די אװעקגעהן. ניט װילעז זיי טעז׳
 עולם דער ארײן, האצ אין טרײבט ^ים

 בא־ פצוצלונג א^ץ. װארט ׳ניט געהט
 ארבײטער צ$הצ גרעסערע א זיך װײזען

 םון טײא א דערקענען םיר בילדיגג. םון
 װאס סופיריאר. םון ארבײטער זײ,

 םרע־ — ברידער? שאפ, אין זיך הערט
 דער איז — ארונטער אלע — םיר♦ גען

ענטםער.
 װײטער. לויםעז םיר ארונטער. אלע —

 גאםען די לויםען. צו שװער ס׳װערט
 קירזנער ברודער געפאקט. ^ויז זײנעז

 די געזעוזן ניט נאך זיך. דערשרע?ט
 שאפ. נרויסער » אויך ארבײטער, אקםי

 אר־ איצע באגעגענען װײטער, לויםעז םיר
 ‘קאטפאני, ^לאוק אהםי די םון בײטער

 <י לײסעאום\ לײב^ר צו םארשירעז
 זײנען גאסען די העדקװאדערם, סטרײק

 אויסגעליײ שעפער קלאוס אאע שװארץ,
 אויסערגעװײגלײ אן דאד ס׳איז דיגט,

 אויסערגעװײנליכער אן סטרײ?, כער
 נאך דאם האט טאראנטא ארונטערגאנג,

 סלאוקםאכעה טיר זאגען -לי- געזעהן, ניט
 זיך ם׳וױלט סושען״ אאעמען זיך ס;וויאט
 םארםירט עולם דער פרײד. פאר װייןנעז

 א אין פיער און דרײ יארעז. איז זיו
̂ןע ^עיע.  קא- אמת׳ע סײדע^אך, ױגנינ

 באזע־ םיט צוזאמען םארשירעז נאדיענס
 געהען אלע קלאוקםאכער. םעגער סענע

 רעדזשיםטרײ זיך לײםעאום, לײבאר צום
 ער- ניט הלײן, צו איז ילא^ דעי חנז.

מענשען. םיל אזױ װארטעט
 מ מון מיםעג ערשמער דער

סטרײסער.
 צום דערשלאנען סוים זיך האבען םיר

 איגערר נלײך ױניאז. דער םון אםיס
 מזד םיר װאו •אאץ, אײנציגעז חנם םען
 אין סםרײקער אלע צוזאמענברעגגען נעז

 און טעאטער, אידישען דעם «לאץ, איין
 האבען םענעתשםענט, מון קרעדיט צום
 מאר טעאטער דעם געקראגען גלײך םיר

 חנר איז םינום 15 איז פארזאםלונג. א
 »ן םיט איבערגעפאהט געווען טעאטער

 אײן סי־ט באזעלם געוחנן איז וואס עולם
דעם געװינען םוזען טיר געדאגק:
 צמכטינע א שאםען מוזען פױר םםרײק.

 איז םיטינג חנר ױגיאך. מאכער קצאוק
 איד ברודער פון געװארען אדרעםירס

 כרד iw מעחו ברודער מײגמת• ראעל
 אױםגי זייגען וועצכע סירזנער, דער
 די מיט נעיואח מען

<*ען םיסיגנ אזא װאס חננ,

 געהאט דא האבען מיר »ז באםערסען,
 אין ארדגונג אויסערגעװײנליכע אן

 די פארדאנ׳וןען צו איז דאס סטרײ?.
 קאסיטעס, די פון טשערלײט םארשידענע

 פי־ פון טשערמאן ״טאטץ, ברודער װי
 קא־ פיקעט פון קרײזמאן קאמיטע; נאנם

 ארגאניזא־ און האיל פון לאנגער טיטע,
 טשער־ קירזנער, ברודער ציאנס־קאטיטע,

 פון װײס־טשערמאן גליקײאן, און מאן
 םון װײס ברורער ^ןאמיטע. סעט^מענט

 ברודעד און האמיטע אנעםפלאימענט
 קאמיטע, ענטערטײנטענט פון גאיצדמאן

 ארויסגעצײגט האבען ברידער אלע די
 די דורך פעהיגקײטען אויסערגעװײניציכע

 האבען זײ און סטרײק םיז צײט כאנצע
 די םון מיטהילף געװאלדיגע די געהאט

 װאם פרױען, אוץ מענער םעמבערס, 75
 פיהרונג דער אין געהאאפען זײ האבען

סטרײק. םון
הערען זיך לאזען באלעבאטים די

 ער־ דער פון צײט :אנצער דער דורך
 געהעדשט האט סטרײק פון װאך שטער

 מצד אקטױויטעט אויסערגעװײנליכע אן
 רע־ שום יקײז און באלעבאטים אונזערע

 האט ?אנטראל אװ באארד די זולטאטעץ.
 צדדים. בײדע צו אײניצאדונג אן געשיקט

 דא״ :עהאט :יט נאטירליך, האבעז, מיר
 אײנלא־ די אנגענוםען גלײך און געגען
 ניט אבער זײנען באלעכאטים די דונג.

 גענומען האט זײ און ארגאניזירט געװען
 טען2 דעם זונטאנ, יצענגער. אביסעל

 ער״ דעם געקראגען מיר האבען פעברואר
 :ײ־ארגאני־ די םון לאיער םון רוו* שטען
 האבען דאן און אסאסיאײש^ז, זירטע

 פון טעג שװערע די אנגעפאנגען זיך
קאנפערענצען.

 פון פיהרער דער פײנבעדג ברודער
קאמיטע האנפערענץ דער

 קאנ־ א פארמירט גילײך האבען מיר
 פאר־ גלײך האבען און קאמיטע פערענץ

 װעלכער םײנבערנ, ברודער אז שטאנעז׳
 דארף םעהינקייט, און ערםארונג האט
 פא־ האט אזוי און פיהרער. דער זײן

 אםי• אפאיגטעט ניט אבװאהא «ז סירט,
 קאנפעױענ־ די אנגעפירט ער האט ציעצ,

 ביז אנפאנג פון סטרײקער די מצד צעז
 קאנפע־ ^לענערער דער איז טו^. צום

 םארטראטען געװעז איז קאמיטע רענץ
 איג־ פיז שעהן, און םײנבערג ברודער

 קירזנער, ברודער און טערנעשאנעא,
 דזש. פון גליסםאן און קרײזמאן ׳שאטץ

באארד.
 דעם גוט הײםען סטרײקערם

קאנטראקם.
 בײנאכט, אזײנער 2 דאנערשטאג,

 םפע״ ערשטען דעם געהאט םיר האבען
 גוטצױ קאםיטע סטרײק םון מיטיגג שעל

 הערילאכער א אגרימעגט. דעם הײסען
. געװען. דאם איז טיטינג
גוטגעהײ־ האט האםיטע סטרײה די

 אויסערגעװײנ־ מיט האנטר^סט דעם םעם
באגײסטערונג. ליכער

 ־־,דע. איז אזײגער, 10 מארגעז, אויף
 געװארען םארגעצײגט אנרימענט זעלבער

 דעמזעלבען אין סטרײקערם די • םאר
 ערשטער דער װאו טעאטער, סטענדארד

 דער געװארען. אפגעהאלטען איז םיטינג
 עולם דער געפאקט, געװעז איז מעאטער

 װאם הערען צו געשפאנט געװארט האט
 אויסג^ןעמםט, זײ פאר האט ^וניאן די

 םארגעלײגט איז פונתט בײ •ונקט און
 און אידיש איז אגרימענט דער געװארען
 אים זאל אײנער יעדער »ז אזוי ענגליש,

 איץ פונסט יעדער םארשטעהן.. קצנעז
 םיט געװארען באגלײט מעחרםטענם

 צולעצט און אפלאדיםמענטעז, שטורמישע
 גוט^עחײסען אגריסענט גאגצער דער איז

 באגײסטע־ גרעסטער דער םיט געװארען
דונג.
מעמבערם. אלע אױןן טעקם «

 םאר- דאן האט ►ןאםיטע סטרײק די
 ארויםגעלײגט זאל טעסס א אז געש^אגען

 3—2 פון מעםבערס איצע אויף וחוחנן
 און םארדינסטען, די לוים דאלאר, 5 און

 עולם, גאנצען םון הוראדרגעשרײען םיט
 גצ״ גוטגעחײסצן רעסאמענדאציע די וויז

מארעןו
 דעם .פרייזעז ,סעטלען הלאוקםאכער
 לעצטע די םאר םאל עחטטעז

tire יאהה
 לעצגמ די ם*ל.םאר ערששען *ום

 גע־ פלאאןםאכער די האבען יאחר םינוי
 די ארגײמ. זייער םאר •רײזען םעטעלט

טעג  סאנטאנ גיז םרײטאג 1פי אאר;
 •רי־ן. זײן געתאט שא■ יעדער האט טריח

די פון »ן ■רײז׳מ, םעטלעז צו קאםיטע

מעבתער, דעס פרי^מאג,

סםרײק םאכער ודעס פון זיג צום זיננערץ באבריסם נאראף
י. װ. ג. ל. א. פרעז. שלעזינגער, ב.

 גרעס- די ן ם אײנע געװעז איז עס
 הערען צו לענען מײן אין םרײדען טע
 װא־ש עגטפער, ערפאלנרײכען דעם םון
 אױם׳ן געגעבען האבען דרעס־מאכער די

 װידער אינטערנעשאנאל דער פון רוף
 שםע• בין איך ױניאן. די אויםצובויען

 הע״ צו .גליר,ליך געװען װירער טער־צו
 דעם םון סוף זיגרײכען דעם װעגען רען

 דער װען און סטרײק, ענטשלאסענעם
 םארבאטען ניט מיר װאלט דאקטאר

 טויזענטער די און אײך איך װאלט
 םײ• אויסנעדריקט פערזעכליך סטדײקער

 זינ. גלאררײכען צום גראטולאציאנען נע
 אינטערנעשאנאל אז״אוגזער מײנט, דאס
 און אײנפ^וסרײך םעהיג, װידער איז

 מיטגלײ אונזערע פארטײגיגען צו בכח
 בא־ זײערע פארבעסערען צו און דער

 װיכ• דאס שעפער. די אין דינגונגען
 סװעט״ די װאס דאס, איז אבער טינסטע
 װעלען אינדוסטריע דער אין שעפער

װערען. אויסגעראטעט
בע־ צו אײך צולעצט מיר ערלויבט

 סטרײ־ דגענדע די זאאט איהר אז טען,
 איבער״ אינטערנעשאנאל דער און קער

 ביץ איך גרוםעץ. האדציגע םײנע געבען
 װעט אינטערנעשאנאל אונזער אז זיכער,
 מארא״ גרויסער א װערען װידער איצט

 ארבײטער־באװעגונג דער אין כח יצײטער
געזעיצשאפט. דער אין און

באראף. אב.י

17 מסאל פון נאנײזעו כעילםאן א. כרודער
 א האט צוריק װאבען צװײ םיט

 פון מיטינג מיטגאידער גוטיבאזוכטער
 אן שאםעז צו באשאאסעז 17 לאקאל

 צוזא־ זאל װא־ס םאנד, ארגאניזאציאנס
 מיטגלידער די פון װערען מעננצחאיבען

 יאהר. א דאאאר דרײ פון סוכיע דער איז
 נעװארען באשאאסען איז פאגד דיזער

 ספעציע- א אנצושטעאען אים ערשטענס
 אר- זאא װאס לאקאל־ארגאנײזער, אען

 ריפער• פארנאכלעסיגטע די גאניזירען
 שאפען צו אום צװײטענס איז שעפער

 ױנ־ נײע אין אריעצומוםען מיטאען די
 נעל זיך זאלען װאס יאךהעדקװארטערם,

 ווע• װאס און טרײד־מארקעט אין םינען
 ארנאניזאציאנס־ די פארלײכטערען לען

ארבײט.
 באשלאסען אויך האט מיטינג דער

 עקזע• לאקאל .די באפאלטעכטיגען צו
 פא־ זוכעז זאל זי אז באארה קוטױו
 זאל זי אז און העדקװארםערס סענדע

 םאר מענשען פאסענדען א באשטיפעז
 לאקאל די לאקאל. םון ארגאגײזער אן

 ער־ דערװײל האט באארד עקזעסוטיװ
 אט1ל זי — בײדע פון זאך אײן לעדיגט

 בא־ די און ארגאגײזער, ע אפאינטע/•
 אברהם ברודער בארןמעז האט שטימונ:
 אה״ און אלטע די םון אײנער בעלסאז,
 דער מיטגלידער. 17 לאקאיצ טױוסטע

 בא־ דיזע דארפען װעט םיטינג לאקאל
גוטהייםען. שטימונג

.

 זײ תאגצן קרי»ן, םיר ײאם
ג ״אל

סםריס ®םוניסטישע נ$ספ$ן אין סאםעדיע
)8 ז״ם »ין («לום

 אבער װעאען םאררעטער ?*םוניםטישע
װערען. ארײנגעאאזט ניט שאפ אין

 בײ נעבאינעז זיינען #ןאסיסאראעך די
 צושארינגם קאא דער איז צרות, זייערע

ד בענעםיטא, נעשרײעז: די םוז זײ מ
 צו נארניט אנער האבען זײ נעםיטא.

נעםען. באויז ?ענען זײ נעבען,
 םאר־ די דערדוייא םיחרם ױניאן די

 אעצטע באצעבאטים. די טיט האגדאוננץן
 ד. ברודער נאסט^ן אין נעװען איז װאך

 פון םעקרעטאר נענעראא דער דוכיגסקי,
 צר חאט וועאכער אינטעתעשאנאל, דעי

 נ«* אםדור ווײס־ארעזידענט טיט זאםעז
 וױיטערע פארחאנדלונגען. די שיהרט

 דיזען םארקוםען װעאען ?אנפערענצען
טאנטאנ.

 א םארהומצן וועם אווענט דינסטאג
 pt84p אצע tie םאםענםיטיננ גרויםער

 מאמזע־ ■רעזידענט דרעםמאכער. איז
 נ׳ד חבינםמי, נעגעראצ־ם^רעטאר נער,

 חנר שון נחןמנריידי. אמאנייזער נעראא
 1<ײ םעדעיײשאן אםעריסען

זוײסיו די
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 איצט בושעײעט שטורעם גרויםער «
 גרעסטער דער ױניאן. םיעערם רי אין

 װאיר־ טאין ױנייטעד די םון ויפטריהם
 נע• האט דיםטרי?ם, איצינאי דער ?ערס,
 נאצי*־ די גענען אױםשטאנד אן טאכט
 ארגאניזאציע״ דער םון באאםטע נאלע

 םון ?יים א איצט זין־ ציהם עם און
 װארפעגיש, ־ שםוץ אינדזשאנ?שאגם.

 װעלכע )׳ןאנטער־»טא?עם און אשא?עס
נעזונט. i״p צו ניט ?יינעם גיבען

 דיםטריטק אילינ^י דער איז איצט
 נאציאנאלער א פאר רוו• « םיט ארױם

 צװעק דעם םים םיינערס םון ?ןונװענש^ן
 פאנ־ דיזע ,י ױניאן. די רע^רגאניזירען צו

 אנדערע אן איננאנצען j״t װעט װענשאז
 נע־ הןובען ?ןוםוניםטעך די װאס רי »י

 פאנװענשא! דיזע פאררוםען. פרואװט
 זחנ־ צונראכע! ^ענען נים זיכער <ועט
 ארנאנחאציע. גאציאנאלער דער פון רען

 נאציא־ דער אוז ביזנעם םײנם אילינןוי
 איז עם ביזנעם. םיינט אפים נאלער

 שרעפ־ א שפאלטוגנ. און ?רינ אםענער
 טוו װאס צושטאנד » צושטאנד, ליכער

 אויפריבטי־ יעדעז םון װערען בארויערט
 סיי־ ן«רנא:יז'רטע רי םון פריינד נעז

נערס.
דעם םון אורזאכען די זיינען װאם
טי װאנען םוז שטורם? ט ע  דער זיך נ
נעשאםען זיר האט םארוואם ?אטף?

 די צװישען םארביטערטפייט םיעא אזוי
צדרים? צװיי

צײ־ די רורננענאעטערט האב איך
צר אוז שריםטען זשורנאלען, טוננען,

 פאפשם־ און םראפלאםאציעכ שריםטעז,
 אויםנע־ האבען ?עמפער בי װאם רופעז

 עם און צװייטען גענען אײנער שאסען
 1אי טאא?. א דערנעהז צו שװער איז

 צו שװער איז עם ײאס דערםאר טאהע
 םארדאכט דער םאצט טאאק, א דערגעהן

 י1אוי ניט נעבויט איז פאטף דער אז
 פערזענציכע אויף נאר אישום, אםת׳ע

 ארנאניזאציאנם־יאלי־ אויוי פרינער״עז,
 דעם צואיב אז נים םיינט ראם טי?.
 נײן, עתםטער. |”P ניט ?אמוי דער איז
 ארנא* אין פריגערײען נעפעדציכםטע די

 פאר פומען םשפחוו^ בײ װי ניזאציעס,
 ?רױר אוז םטירדעם פערזענאיכע איבעד

 םיט צופרינט זיך האם אואים אויב דעס.
ט עם םיינט םישוױיפ׳ען,  אואים םר. אז ני

 םח םעםבערם צװיי פישוויפ׳ םר. און
 װע־ איז צופרינט זיך האבען ױניאז, דער
 םײ־ זײערע אויםפעכטען פערזענילױ אען

 אז טײנט, עם מנגם־פארשידענהײטעז.
 אינטערנעשא־ דער םון פרעזירענם דעד
 זײן םיט די-םיינערם, פון ױניאן געצ

 נאכםאצגער, ארמיי און סאבט גאנצער
 נע־ שצאכטםעאד אין ארויסםרעםען «ועט

 איצעאי דעם פון פרעזירענם דעם נען
ן םים דיםטריפט י ו  א״נםצום נרױםען ז

 נאכםאא־ ארםײ באדײטענדער ין י ז אײן
 ביז — ביז פעםפען װעאען זײ און נער,

דע אדער נעװינען װעט איינער  וועלען ניי
פאראיחןן.

 םון ארויםנעםען ivp םען װייט ײי
 אורזא־ די זײנען שריםטען׳ אפיציעצע די

- י פאצנט: װי כען
- די אז זאנם, צואיס פחנזידענט ד  מ

 תא־ דיםטריסט איצינאי דעם פון אםטע
שוחממט בען אן םאר  חא־ און נעצד יוגי
 חשבון. ריכםמען קײן אפנצנצגן גים כען
 חנר אק צורית ארײננעטנמן האנצן ןײ

o ױגיאן n םי - באריחםט׳נן םיאוםO r( 
 םון םיחרער גזדועזענער חנר פאריננםאע,

 פאר־ t« תאט ומצכער ריםטריפנ^ דעם
 זיי בײ חאט און כאפצס די צו ?ויםם

 שויזעגם 26 פאר דזשאג א אננענוםען
ר וחאזרענר יאזזר, א דאצאר ־ ן או  אח.נ
o םון ■רעזיחננט געװעז n .דיםםריפם

 קיינ־ חאבען צואים און םאריננטאן
 צואים pm .prnptw נעחויזם טט מאצ
 םאריננםאז או דערוואוםט, זיך האם
 ש»ד א ipeuvuy שםיצ רער אין האט

 אאנ־ א טיט סייצען־קאםאאגי א ביי 9ל
ד צו צייג^ יאתר דריי אויוי טראפט  ס

 האם׳ יאחר, » ראצאר םויזענט 25 ^ום׳מ
 ביירע םיט אגגצנאפט דעם אן זיך ער

 איז פארינגטאן הענם.
ir רער «ז נעװאחגז iv און

 הייג־ םעחר שוין װעט עי אז נערעכענט,
 צואיס .צוריפ. פוםען \vivv ניט םאצ

 גאנצע די האט םאריננטאן אז זאנט,
 גע־ נאו האט ער װאס אצץ, געטאן ציים

 א■* אום ױניאן, דער שטערען צו פענט,
 װאם םענשען, די םיט זיך צורעכענעז

 צואים ארויסגעװארםען. איהם תאבען
 cm פאר םאריננטאנ׳ען אויך נאטראכט

 די םון צאנער דעם איז חויפם־נענעראצ
 באאםטע. איצינאיער װידערשועגינע

 גרעםטע זיינע אלע ער ציעצט אצענפאצם
פאריננטאנ׳ען. אויף פאנאנען

 םאריגגטאנ׳ען םיט חבר׳שאםט זײער
 פונפט שװאכםטער דער צװייפעא אחן איז
 דים־ איצינאי דעם םון באאםטע די ביי

 צױ װי ■ונפט דאם װייסען ז*י םריקם.
 וײ םיחאעו דאף און דאס, װײם אים
 ארײנצר • נעצװאוננעז אדער נענױגט זיך

 איהם שטוצען און םאדיננטאנ׳ען ;עםען
 םארטאגט שיינט, עם װי םארענט. צום
o אין איינפצוס םך א אצץ נאך ער n 

סען אז מען: זאנט װי און דיםםרייפט,
 רn פו; איהם טען נעםט בנב, דעם דאחי
• י תאיה.

 עפענטציכער דער שייך איז װאם
 װאצ־ װעצם, ארבייטער דער אין םיינונג

טעהר זיכער איצינאי די טען
 נעהאט ניט װאצטען זײ ווען :עװאונען,

עדה. זײער אין םאריננטאנ׳ען
 באשוצדיגוננען, נאך מאבט צואים

 װיינינער אדער םעהר זײנען װעצבע
 װיכ־ װײנינער םעהרםטענס — וױכטינ

 ?אחפ־ און נרעפט אז זאנט, ער טינ.
 כאטש דיםטריפט, דעם אין הערשט ציאן

 גיט ער ברעננש באװייזעז באשטיםטע
 און געשויםט זיינע; עצעפשאנם ארויס.

o איז נעװארען םארפױםם n ,דיםטריפט 
 |yp ײאס באשוצריטננ, א—ער, זאנט
 אנ־ װעגען זוערעז נעטאבם צװייפעצ אהן
nװאם זאך, א 1אי דיםטריפםעז, רע 

 צונע־ באאםטע איצינאי די םיז װערט
 םעחר נאך טיט צואיס׳ן •צו שריבען

זיי. י1אוי ער װי האפט
באשוצדינוננ, אינטערעםאנטע אן

 דיםטריפט אז איז, םאכט, צואים װאס
 160 אינװעםטירט האש איצינאי 1פי 12

 םון םיפעב־מאין א אין דאצאר טויזענט
 אינ• װירדזשיניא. 1אי ?ויצען הארטע

 באשוצדי* די נאר ניט איז טערעםאנט
 אוים־ װיצ צואיס װאם אויך נאר גומ,

 זײנע אז זאגט, ער איהר. םיז טייטשעז
 נע־ Dn םים האבען נעננער איצטיגע

 די נענען rנnוpאנp א אויםבויע! װאצט
 פענסיצװײ• םוז פויצעךמאינער הארטע

ניא.
 צאכען באאםטע 12 דיםםריפט די

 איז עם אז זאנען״ און רערםון אוים זיך
 טוי־ 160 םיט אז ,t»ptn צו צעכערציך

 פאנ־ א אויםבויען םען ?ען ראצאו זענם
 <יציאנעףדאצ*ח־ײ רn נענעו פורעגץ

 זײ יענסיצװײניא. פון אינדוסטריע גער
o םיט איז צואים אז זאנען, n אויםען 

 םאי־ ■ענםיצווײניא די אויםצורײצען
 איצינאי, .פון נריחנר זײערע נענען גערם

 אתאניזאציאנם* אין טראן אצםער. »ן
 האבען זײ װאס נעצט, רי ■אציטיק.

 סאין נאדיוכיאן *un אין איטועפטעט
 ערםוםינעז צו גיט נעציעצט ptwi איו

 צוטריט א פריגען צו נאר םימב־ימוינם,
מר איז אתאניזאצת •tin פאר  םאין יי
 אחגאניזי־ צו זי םאכען צו םענציר און
pn, ײ. םעטז׳ן»

 באשוצדיטננעז אנדע־מ און די אט
b אח prupw( גצםאכם זײנען n אםײ 

 1סאי ימאינמד די פח זשורנאצ צתצ׳נן
i ענטפערט זיי אויןי און װאירפערם, n 
o פיו דאורנאצ אסיציעצסו n איצינאי 
 םיט םאינער׳, איצינאי .חס־ דיםטריקט׳

מדאוצדיטנגען. און נענצדקצאגןם
i n איז ומלכןר טאינער*, ,איצינאי 

pa m 'oprtn א אםעריננער. אםקאר 
 די טו| איינע tv !אגט, םאציאציםט,

 איז צואים פאחואם חויינדאודואממ
o אױי n 1אי דיםםר^ם 

 פיז נעשיכטעס די ארער ון
 װאם עצעפשאנם׳ .פאצשע און

 *pit א נאר אנםדעקט, ■צוצצימ וזאס
)ודער•1י 1«יי םיט סאז צו חאם וואם

un• נעם• זיך, ח^ט דיסטרישט איציגאי 
 לואיס׳עס גוטצוה״סען אנטז^גט ׳ליך

 אמאל נאך װעיען צו כאשטיםט נרודער
 איליגאי פון םאיךקאטישאגער אלס

 דזשאכ. •אליטישער פעטער א סטייט,
 קריגע״ די שטאמט ״עס חײסט דעם, פון
 םישוגיק׳ן. און לואיס׳ז צוױשען ריי

 גוטגעד»ײסען ניט חאבען ױי פארװאס
 ערקאערט ניט אבער װערט ברודער, דעם
 םעגליך, זעהר איז עס באאםטע. די םון
 אין ד.א:ט א געהאט האט םאריגגטאז אז

דעם.
 ארוגטערצױ געפרואװט האט לואיס

 12 דיסטרילט םון באאמטע די זעצען
 מענשען, אײגענע זײגע ארײנזעצען און

 בא־ האבען באאפיטע איליגאי די אבער
 איגדזשאנ׳קשאן צײטװײלעען א סומען
 לןוורט אין האט ער װען איהם. געגען

 אינדזשאנק״ דעם מאכען בטל געפרואװט
 האש ער אבער פארלארען, ער האט #שאן

 דער דעם. געגען אייעל אן ארײנגעגעבען
 און אנריל אין םארקופען דארןי אפיעל

 אג־ די און םישוױס הערי זײגעז דערװייל
 דעם פון באאמטע געזעצליכע די דערע

 דעם פון באאפטע די אלס דיסטריקט.
 דעם ארויסגעלאזען עס האגעז דיםטריקט

 םון לאנװענשאן נאציאגאלער א םאר רוןי
 גאנצע די רעארגאניזירען צו סאינערס די

ױניאז•
 זײגען קאנװענשאן־רוף דעם אויח

 װיכטיג־ די פון צװײ אונטערגעשריבען
 אלע׳קסאג־ געגנעס ־ לואיס׳עס םון סטע
 װעל־ בראפי׳ דזשאהן און האװאט דער
 פראגרע־ די םאר באטראכט װערען כע

 הא־ ױניאן. םאינערס דער אין סיסטען
 םיט נאטען א ׳געםאכט זיך האט װאט
 גע״ דעם געגען קאםוי געלוגגענעם זײן

 פון געזעץ ארביטרײ^אז צזואועענעם
 לאנ״ דער געװען איז בראםי און קענזעס,
 לואיס׳ן גענען פרעזידענט םאר דידאט

 פראנרעסיס־ די יאוזרען. לעצטע די אין
 אםת׳ן דער איז איז ער אז טענה׳ן, טען

 םעג״ לואיס׳עס נאר געװארען, ערװעהלט
עלעקשאן. דעם בא׳גנב׳עט האבעז שעז

 קאנזוענשאן דער צו רוף דעם אין
איצטײ די »ז געגנער, לואים׳עם טענה׳ן

 ױניאן דער פון קאנסטיטוציע ;ע
 בא־ ניט סײנטאא איז און אױסגענאנגען

 י1אוי אויך װארפען זײי געװארען. גײט
 ױניאן דער םון גא;נ בארג״ארא■ דעם

 אדםיניםטראציע. לואיס׳עס אוגטער
 פון ■רעזידענט געװארען איז לואיס זיגט
 ארנאנײ די האט ,1919 אין ױגיאן דער

 דיס־ :אך דיפטרייקט פארלוירען זאצת
 אײנצי״ דער אויוי. זײ װײזע/ טריקט,

 קוילען װײכע די אין דיסטריקט גער
 און שטאדק געבאיבען איז װאס םאינס,

 אילינאי. םיז ,12 דיסטריקט איז גא:ץ,
 פרעזידענט, געװאדען איז לואיס װען

 האל־ א איבער פארסאגט ױגיאן די האט
 םארסאנט איצט מעטבערס. טיאיאן בען

 דעם טיט דעם. םון פערטעל א קױם זי
 אינדיאגא, און אילינאי םון אויסגאהם

 ניט ױניאן א םון סיםן קײן כמעט איז
 דיסט־ גןויצען זוײכע די אין געבליבען
 װאיר־ מאין ױנאיטעד די װאס רייקטען,

 זײ־ עס קאנטראלירט. אמאל האט קערס
 טטשטעהענ־ װײניגער פאראז אציט גען
 יױ דער אין מאיגערס קוילען װײכע דע

 ,1890 אין געװען זײנען עס װי גיאן,
איגאניזירט. זיך האט ױ:יאן די װען

באשולדי־ נאך און נאך און די אט
 אילינאי די פון ;עטאכט װערען גונגען

םיהרער.
 אפיציעלער אן צו קוםעז עס װעט

 און קענזעס איליגאי, װעט שפאאטוגג?
 ױגאיטעד די םון זיך אפרײסען איגדיאגא

 ^אנװענ־ די אויב װאירקערס? סאין
 איצטיגע די לוים דורכנעהן װעט שאן

 .װי כמעט שסאלטונג אאז איז פלענער,
 װעלען ארבײטער די אוםםארטײרליך.

 די אין סײ דעם, פון פארלירעז זיכער
 און לאגטראאירט אואיס װאס ;עגענדעז

 האבען געגנער זײגע װאו דארט סאי
 געדענקען, דאח* םען קאנטראא. דעם

 אואיס נאך האט איאיגאי אין אפיאו אז
 פענ־ אין אז און אונטערשטיצער «אײ

 א געגנער אואיס׳עס האבען סיאװײניא
 װעאען עס אײנפאוס. באדײטענדען

 צװישען נאר ניט רײסערײען םאמןומעז
 אויך נאר דיםםרילטען, און דיסטריקטען
גוםא. דיסטריקטען די אין אינעװײגיג

m מאנטרעאל אץ עפעס זיך הערט ?
 כ)<טש צעבעדינ, איצט איו 1אונ ביי

 1אי םױנעצדינ. א»י ניט 1אי סעזאן דער
 פצאו?פאכער די י.1בי אפים אין אבער

 טיט דאס םיחצעז וײ עפעם. ערװארטען
 •שאנ דער א; אצץ ויך רופט טאג יעדען

 דאם םיהצעז, און זוײםען די י.1פאם םון
 אינ־ «ר1אונ פון םארװערטם שריט יעדער

אויך. יי1 פאר עפעס םײגט טערנעשאנעצ
i סטרייפ, פצאופ יארפער נױ דער n 

 טאראנטאער רער םטרי^. ?ציװצאנרער
t i יעצט אין םטרייפ n,: דרעם־ די גיון 
 םיט 1צע1ה« ױיערע אן םיהצט םאכער

 זעתט אנע־צייכען1ם א און םוננ,1װא1ע
1אי ״װע.י :פנים D:nP’ אויוי יר1

 א יעצט אצ1 םען ײעז און ? נעפםם׳
t n c םאן np tjw ײט :1שצאופםאכע  ,ו
 איין *■נעפצוננען װאצט ,“נריים? 1איה

 “!ייט1נ דינען טיר ,יעם, • :1ענטםע
נדייט. װי גאך אוז

o r, פצאוהםאכער עאצער1טאנט רי 
w « t גרייט w ^1םא ווארטען די אצע 

o n •טון רוו m בא־ א 1םא זוי ױניאן 
ה פארשטןוום עם סרײאזנ^ווי. o , יי n 

rצo דוו־ו נים. אויד םיר שצאפען I i n 
ijnntp או- זיך האבעו םיר װןום צײט 

 טאנ ה״נםינען בײ םיר האב«ן כאגחיר^
n הונחס״ט ־ יבען1 ^ m p r o t ’i םעכד 

 iptiw 1אונטע םיר האבען אױך בערפ.
 עכענם1ײננע1א ,DtMtv 27 קאגטרןןצ

 אויך ײד.1ס אין שעפער pooru ךי
ip»pr p«  די איז |p:«t זועצכע ^

poops אפען נעוחחען צייםען .ipopr 
 חדכנע־ װאך צ?צםע »ויך ipspn סיר

 נאר־ חוםיניאן די אין םםרייפ » טיחרט
י 1סא iptipppa חאט |po און םענט  ו

t■ 20 א ב'ײטער1א 'n  otppir.
 נע־ אננעשםעצט איז וואך חײגםיגע

מ אײן נאך װאר?ן מ אניי ת  אן 1אי ip א
ר די צו ipoivp»s 1*צםע ע צ א ^ אנ  ם

 די נ.1נאצרב? םאצ בר. סצאוקםאמא־,
 ipn װײםעז ?צאופםאכ?ר 1םאנםו־?אצע

i םיט און ,V* נאצדב?רנ n אויםצןבוננ 
 Tt: די םיר םיחצען רימיאן ptjwt פון

i פון בוננpאױפצ וואצדיג? n אינט?ר־

 dpi 1םא טען1װא 1מי 1א־ נעשאנעצ,
i אויױ נעהן װעט מאנטהעאצ װען טאנ n 
ip פון םאפ i א אצם אינטע־נעשאנעצ 

 יר ?צאו?טא:עד אצענטינע1פ הוגד־לרט
 או״ צו עטען1צום 1טי ײעצען ivi ניאן.

 1,־עפטאכע1 טוױעגט 5 י1 גאנידרען
עאצ.1םאנט אין האבעז 1מי זואם

םענעתשפר. םענדעראװיץ, ם.

רעזאלוציע.
r I

 שאפ דעם פון ארבײטער די מיר,
 סט., טע37 װעסט 266 סטײז, פ. ס. םון
 באשאיסען שאפ־מיטינג, רעגעאען א בײ
 שאפ־טשערטאן, אונזער באדאנל,ען צו

ארבײט, גוטער זײן םאר ש^ר םה. בר.
 דעריבעד איהם פרעזעגטירען םיר

 און ד^אאר 200 םון סוםע דער מיט
 זאא ער אז געדנט, איהם װינשען מיר
 די פארטזעצען קענען צוקוגפט דער אין

 אין װאהל דעם פאר טעטיגקײט זעאבע
 סא• און בפרט שאפ אונזער םון לעסטען

בכאא. יוניאן קצאוקטאכער דער
 דאנס.צום א אױס אויך דריסען מיר

 דעפארט־ אינד^םטריעא דעם םון אפיס
 הילף, דער פאר ירניאן אונזער םון מענט
 גע־ אאעטאא אונז האט דער װאס

 געאעננעהײטען פארשײדענע בײ געבעז
אומשטענדען. און

גרוס, ברידעראיכען םיט
ראזעגבלום, דזש.

 6875 אעדזשער ,2 אאקאא
ליבעסקינה אברהם

 3149 אעדזשער ^ אאסאא
קראוועץ, מאקס

 1171 לעדזשער ,9 אאסאא
,ץ קאליש, לואים

6766 אעדזשער ,35 אאסאא
מארים, סעם

 9952 אעדזשער ,10 אאקאא
ש»פירא, בעני

 7891 לעדזשער ^ ילאסאיל
t האהז, מעהם

•7198 אעדזשער $ אאקפל

r« j סטײנערט MJtk'Tf,'■ •

r u
r
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 אדן צובראכען געװען איז ױגיאן מאכער קלאוק
 צושטאנה חמקר א אין אינדוםםריע קלאוק די

גע־ געװען אינטערנעשאנעל גאגצע די איז דאן
 םאכער קלאוק די װען און שװאך. און כראכען

 אױפ־ חאט און נעװארען גאנין צוריק איז ױניאן
 אויפ־ איגםערנעשאנעל די אױך האט געלעבט
 םאכער קלאוק דער םון אױפלעבוע די געלעבט.

 םאר־ דארף םטרײק זינרײכער איחר און יוניאן
 װאונדער־ די פון אײנע אלם װערען *ײנענט
כםטע  אר־ אםעריקאנער דער אין פאםירונגען ̂ל
באוועגוננ.' כײטער
 קלאוק־ דער םון םטרײק זיגרײבען דעם טיט
 גייע א אנגעםאנגען זיך חאט ױניאן מאכער

 עפאכע אן אינטערנעשאנעל, דער ע«אכע-אץ
 פון זיג דעם נאר ערפאלנ. את אויפלעבמנ פון

 גע־ איז יארק נױ אין יוגיאן םאכער קלאוק דער
 קלאוק־ די פוז םטרײק זיגרײכער דער קוםען

 דערנאך קלױולאגד, אץ דרעסםאכער און םאכער
 קלאוק־ די פון זיג און םטרײק גלעסנענדער דער

 חןר דארויןז נלײך און םאראנםא אץ מאכער
 נױ אין םאכער דרעם n פוץ םטרײק נרױםער

יארק.
 נע• איז עס אלץ. גים נאך איז דאס און
 עםגראי־ די םוץ דער.םטרײק געװארען װאוגען

 חעם־ און םאקערם די פין אץ ארבײטער דערי
 נע־ ארגאניזירט *וריק זײנען עם סטיםשערם.

 זײ אץ םאנםרעאל אין קלאוק־םאכער די װארען
 בעסערע פאר ep»p א אױפצונעםען גרײט זײנען

 אינדוס־ קלאוק דער אץ ארבײטם־באדינגומען
 אז זיבער, איז עם ׳און םאגטרעאל, אין טריע

 װי געווינען, אזױ •ונקט spap זייער וועלען זײ
 אץ םםרייק דער איךםאראנםא. ברידער

 איז םאראנטא אץ םאכער קלאוק די פון זינ
 קלאוק די געװארען. אפגעשאצט גענונ

קאםד זײ פון איז םאראנםא אין :יאן
נעווארען. פארגיכטעם גאנצען..........

 אץ נעכליבען. איחר פון
פאר• זײנען יוױאן דער פון

 קלאוק די װאם נעוױנםען,
 אין ערווארבען זיך

tpap. . דער 
 דער אץ יחם
באם דער און

W N

*מד׳,.*
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״י אנ ש ע עינ ם n צינ  , , * 5 E B 5
 זיגרײכער א אבער חדשים, זעקם־זיכען לעצםע

 שטענדיגען פון חדשים געװען זײנען עס װעג.
 גרוי־ פדן אויך דערפאר אכער קאםף, שװערען

 צװײטען• נאב׳ן זיג גרויםען אײן זינ; םען
 םעז און צוריק אױף קוק א גיט םען װען

 אי:־ די װעלכער אין לאגע די זיך דערםאנט
 קנאפען א םיט געפונען זיך האט טערנעשאנעל

 גלוי־ צו שזוער אײנפאך עם איז צוריק, יאהר
 נעםאבט איז פארשרים ריזיגער אזא אז בען,

 יאהר א םיט צײט. קורצער אזא אין נעװארען
 א כלויז נעװען אינטערנעשאנעל די איז צוריק

 האט זי גרױםקײט. אםאליגער איחר פון שאטען
 פא־ א נאך װי צושטאנד א אין געפונען זיך

 און צובראכען האבען קאםוניסטען די גראם.
 סען נעקענט. נאר האבען זײ װאם צושטערט

 איכערםענשליכע אנװענדען געדארפט חאט
 דער םון עקזיםטענץ די אױפצוהאלטען כוחות

 רואי־ גאנצען אין ניט זאל זי אז ארגאניזאציע,
 געגלויבט, האבען אלע ניט און װערען. נירט

 איז אבער הײנם אײננעבען. זיך װעט דאם אז
 און שטארק גרוים, װידער אינטעתעשאנעל די

 גוםע אםאליגע איהרע אין װי אײנפלוםרײך,
 ענדערוננ גרויסע גװאלדיגע די אם און *ײטען.

 םשך דעם אין בלויז געװארען דורפגעפיהרט איז
 ענדע־ גרויםע די צײט. יאהר האלב א פון

 קלאוק־ דעם םיט אנגעפאנגען זיך חאם רונג
 אנפאנג דער געװען איז דאם םםרײק. םאכער

 אינטער־ דער פון װידער־אױפלעבונג דער פוץ
 אנ־ גוטער א געװען איז עם און נעשאגעל.

אנםאנג. גלענצענדער א פאנג,
נע־ םאל אלע איז ױניאן םאכער קלאוק די

 רוקען־ דער איצם אויך נאך עם איז און װען
די ווען און אינטערנעשאנעל. דער פון כײן

 װידער זײנען טאראנטא פון טרײד קלאוק דעם
 און כאדינגונגען ױניאן געװארען אײנגעפיחרט

 איז. עם װען װי שטרעגנערע, אץ כעסערע נאן־
 דע־ האכען םאנםרעאל אין םאכער קלאוק די

 װעלען זײ און בײשפיל גוטען א זיך פאר ריבער
 ער־ פולסטען דעם םיט נאכטאן זיכער איהם
. פאלג.

 ארנייט ארגאניזאציאנם אנגעשטרענגטע אן
 די װאו באסטאן, אין געװארען אנגעפירט איז

 א געװען איז םאכער קלאוק די פון לאגע
 צוליב מאל א װידער און טרויעריגע העכסט

 ארבײט צושטערענדער און רואינירענדער דער
 באם־ אין םאכער קלאוק די קאםוניםםען. די פון

 דער אין ארגאניױרט אלע כםעט איצט זײנען טאן
 נײער א און אינטעתעשאנאל דער םון ױניאן

 םא״ די מיט אויםגעארבײט איצט װערט אפמאן־
 גע־ ניט געװאונענע די און נופעקטשורערם.

 די םון געװען איז דאם װי םםרײקם, םטרײקטע
 זעהר האבען װעלכע שיקאגא, אין קלאוקםאכער

 נאלע־ די םיט אפמאך זײער באנײט גינםטיג
 נױ־ אין דא מאכער רעין־קאוט די אדער באטים,

 די װײל פאםירען, געקענט האט דאם יארק.
 גרױם, געװארען װידער איז אינטערנעשאנעל

 ױ־ די װען װארים אײגפלוםרײך. און שטארק
 אפט גאנץ זי קען שטארק און גרוים איז ניאן

 די סטרײק. א אהן םאדערוננען א״הרע גטװינען
 אוים־ אן איצט האכען שיקאגא אין קלאוקםאכער
 קלאוק־ די ױניאן. ארגאניזירטע נעצײכענטע
 זאגען, םען ק;ץ איז, שיקאכא אין אינדוסטריע

ארגאניזירט. פראצענט הונדערט פולע
 אדיםצדרעכענען אויםען ניט דא זײנען םיר

 װאם ארבײט, גרויםע אוםכעהויער די פולען אין
 דער אין אויפנעטאן האט אינטערנעשאנאל די

 דערםא־ געדארפט האבען םיר צײט. קורצער
 םיר װ. אז. א. באלטיםאר םילאדעלפיע, נען

 גע־ שטריכען אלגעטײנע אין בלויז דא האבען.
 רועג זיגרײכען לאנגען דעם אויף אנװײזען װאלט

 דורכגעטאכט האט אינטערנעשאנעל די װאם
 נע־ צוריק איז זי אז און צײט קורצער דער אין

 אםע־ אץ ױניאנש גרעםםע די פון אײנע װארען
ריקא.

 דרעסמאבער די
זײער נאד

זי־ םאכער דרעם די
 די אין װידער שוין צען

ארבײטען. און שעפער םטדייר ז״זינרייכ
קאטף זײער האבען זײ •P ,aG גר י

 אין באדינגונגען ױניאן פאר און ױניאן א פאר
 די געקראגען האבען זײ געװאונען. שעפער די

 דרעש־אינדום־ די קאנטראלירען צו םענליכקײט
שאפ. שװעט דעם איהר פון םארטריכען און טריע

 םאכען צו םעגליכקײט א נעקראגען האנען זײ
 לעבען. זיכערערען און לײכטערען בעםערען, א ,

 גרוישער א און קאםף גרויםער א געװען איז עם
 םען דארף זיג א געװינט םען װען אבער זיג.

 ,די איצט דארפען דאם און אפהיטען איהם
זינען. אין האבען טאכע דרעש

 םאר און שאפ ױניאן א םאר קאם,ש דער
 דעש טיט ניט זיך ענדיגט באדיננוננען ױניאן

 דער צװישען אפםאך דעם םון אונטערשרײבען
 קאםןז דער םאנופעקטשורערט. די און ױניאן
 ארבײטער די װען פארטנעזעצט, אויך װערט

 אר־ די שעפער. די אין צוריק אום זיך קעהרען
װאך, דער אויף שטעהן שםענדיג םו־זען בײטער

 געװאונען האבען זײ װאש פאזיציעם, די אז
 זײערע אץ בלײבען זאלען םטרײ^ זײעך דורך

 םארטײדינען שטענדיג זײ דארפען זיז חענד.
 <וערען געםאכט קען װאש אנגריף יעדען געגען
זײ אויף

 ניט װערען פאזיציעם געװאונענע די ײען
צוריק. גיך גאנץ זײ םען פארלירט פארםײדיגט

 האלטען באדיננועען ױניאן און שאפ ױניאז א
 װאו פאפיר, דעם פון כח .דעם ניטײםיט זיך
 פת כח דעם םיט נאר םאר׳םױכען, זײנען זײ

 פאפיר. דעם הינטער שטעוזט ו׳ואם ױניאן, דער
איהר גרעםער אלץ ױניאן די שטארקעד װאם אץ

איה• װען בלויז, שטארק איז ױניאן א אבער
 םרײע און כאװאוםטױניגע זײנען םיטגלידער רע

 װאם םיםגלידער, די זײגען דאם ױניאדלײט.
 אין באדמגונגען ױניאן די אפהיטען דארפען

 װאך, דער אויף שטעחן עם דארפען זיי שאפ.
 טיט םאנוםעקטשורערם די פון אפטאך דער אז

װערען. אפגעחיט זאל ױניאן דער
 נעגען קאטף אםת׳ער דער :װאם נאך אח•

 אינדוםטריע דרעם דער אק שאפ םוועם ךעם
 גע־ קאםף דער אננעפאגגען. ערשט זיר חאם

 װערען געםיחרט איצט קען שא■ םוועם דעם גען
 חאכעז דרעםםאכער די ווען ערםאל; םעחר םיט

 אכער יתיאן. שטארקע און גרױסע א איצם
 קאטם דער אז אײגריידען, נים זיר דארף םען
 זיד חאט שא• םװעם דער לײכםער. א איי

 דרעם־אינדום- חןר אין אײנגעװארצעלם שטארק
 אנגע־ דארפען װעלען בוחוח־ םר א און םריע

 אױסרא.* איחם װעם םען כיז װערעז שםרעעט
 לײכטער, אלץ זיץ אכער װעם קאםף דער םען.
 ױניאן דער «ון םיטגלידער די אקטױוער װאם

1 . זיץ. איהם אץ ײעיעז
םאבער, דרעם די אז דעדיבער, האפען םיר

פיל ױw אתיםנעוויזען חאכעז •“־״

אויפ־ םאכעז םיר בעקומען איז עס
לאקאלס, די םערקזאם 'י ׳ צײט

אנפאנגען זאלען זיי אז ״יי
םיט• די כײ אויפםאנען ׳גו״ ׳,®*ס *•

 דאלאר, פינף פון טעקס םםעציעלען דעם נלידער
 אינטערנעשאנעל דער פון קאנװענשאן די װאם
באשלאשען. חאט קלױולאנד אין

 גע- איז קאנװענשאן דער םון באשלוס דער
 דא־ צעהן פוך טעקם םיעציעלער א אז װען,
 ארױפ־ זאל יאהר, צװײ אין אויםצוצאלען לער,

 זיף כדי םיטגלידער, די אויף ווערען געלײגט
 זיך האגען װעלכע חובות, די פון כאפרײען צו

 קאםונים• די װען צײט, דער פון אננעזאםעלט
 אויןפ פאגראם זײער דורכנעפיהרט האבען טען
 אנדערע די אויף און ױױאן קלאוק־םאכער דער

 אינטערנע־ דער צו באלאנגען װעלכע ױניאנם,
שאנעל.
 כםעט איז קאנװענשאן דער פון באשלוש דער

 די םון געװארען געהיישען גוט איינשטיםיג
 טיטגלי- די אז באװײזט, דאש און םיטגלידער

 נויםװענ־ די באגריפדן גוט גאנץ האכען דער
 בא־ אבער טעקש. ספעציעלען דעם פון דיגקײט
 טעקם דעם דארף מען װײגינ. איז אלײן שלישען

 גי־ װאש ס:ז אינטערנעשאנעל די אויםםאנען.
 דריקען רואש חוכות, די פון באפרײען זיך כער
איהר. אויף

 די און לאקאלש די אז האפען, װילען מיר
 אנבאטראשט אין נעםען עש װעלען מיטכלידער

 װי שנעל אזױ װעט טעקש שפעציעלער דער און
 אינטער־ דער צו װערען אײנגעצאהלט םעגליך

נעשאנעל.

 דער פדן כאאםטע די ארבײטער די װען
^:פ\;אעז£יװנ;אזיאי באגאנװענען

ײו ייד• זא־ באשעש די אז שען, ״יי
אפ• זײער היטען .לען •I • י

 שעפער זייערע אין אז אנן ױניאן דעד םיט מאך
 דער פון באדינגוננען די לויט ארכײטען םען זאל

 הויפט־אויפגא• די אײגענטליך איז דאש ױניאן.
 דאר,פ עש ידניאן. דער פון באאשטע די פון בע

 בא־ די פון אויפנאבע די יזײן ניט :אר אבער
 די היטען זאלען זײ אז ױניאן, דער פון אםטע

 באי- אײגענע זײערע ױניאן, דער םון םיטגלידער
 אײ־ זײעףע אפהיטען זאלען זײ אז .לעבאטים,

 גײ־ האבען זײ װעלכע פאר געװינשען גענע
 גרוי־. גאנ*ן א דאך אבער איז לײדער קעטפט.

 בא־ ױניאן די פון ארבײט דער פון טײל שער
 פון• םיטנלידער די טאקע היטען צו אםטע

 די לויט ארבײטען זאלען זײ אז ױניאן, דער
 גע־ די םיט באנוצעז זיך און באדינגונגען ױניאן

אױםגעקעםפט. האבען זײ װאם װינשען,
 םיט* די אז זאנדערבאר, גאנץ אוים קוקט עם
 םעגשען, דינכען זאלען ױניאן דער פדן גלידער

 זא• זײ אז זײ, אוץ: אוישפפאםען דארפען װאש
 ניט װארים באגאנװענען. ניט אלײן זיך לען

 ׳ ניט איז ױניאן דער פרן באדינגונגען די אפהיטען
באגאנװעט. אלײן זיך װי אנדערש,
 נעקעטפט האבען װאש ארבײטער, די אויב

 ארבײ־ שטיק־ארבײט,- גענען װאך־ארבײט פאר
 זיך זײ באגאנװענען שטיק, פון בגנבה דאך טען

 ניט װאלט שטיק־ארבײט אדיב װארים אלײן.
 דאך זײ װאלטען װאך־ארבײט װי ערגער געװען

אפצושאםען. עש נעקעטפט ניט
 אפ־ געקעטפט האבען ארבײטער אויב און

 דאך ארביייטען זײ און אװ^רטא״ם צ,־שאפען
 א װידער זײ באגאנװענען אװערטאים, בננבה

 אר־ זײער םיט װארים אלײן. זין בלוין מאל
 פארבאטען, איז עש װען אװערטאים, בײטען
 װאם םון טרײד אין קאנקורענציע א זײ שאפען

לײדען. אלײן שפעטער װעלען זײ
 און שבת ארכײטען םיט עם איז אזוי און

 אלץ איז דאש פרײז.■ אונטער׳ן ארבײטען םיט
באגאנװעט. אלײן זיך

 ניט װאלטען־ באאםטע ױניאן די װען און
 צו ענערגיע און פיל.*ײט אזױ אםגעבען דארפען

 ניט אלײן זיך זאלען ױי אז ארבײטער, די היםען
 גאנצע זײער בעסער װאלטען און כאגאנװענען

 זײ אז באסעם, די היטען צו אםגענעבען צײט
 ױניאן, דער םיט אפםאך זײער אפהיטען זאלען

 <ע• םך א ארכײטער די םון לאנע די װאלט דאן
 פיל אונגעהויער װאלט ױניאן די און געװען םער

געװאונען.
זא• די.ארבײטער אז אלזא, םען, טאכט װי

? באגאנװענען אלײן ױך אויפחערען לען

ץ־פראיעקט א  געזע
 די װעלכען אין

ײטער ען ארב דינ

 לעדזשים־ דער ;אין
 אלבאני אין לײטשור

 ארײגנענראכט.גע• איז
געזעץ־פרא*• א ;װארען

דער׳עלםער אז יעקט גואראינטערעםיךט.
 גןד זאל שול די פארלאוען צו שול־קינדער פץ

 עם .׳15 אױןפ יאחר 14 פץ ווערען חעכערם
 ניט סיגדער זאלען יאוזר פאר אזו חײםט,

ײ װײל ארגײטען, נעדון «ו ױץ ערלױכם  דאר־ ז
איז נעזעץ־םראיעקט דער שול• אין געחן פען

--------- גױ דער פון. געװארען אױםנעארכײט
און אײניים קיגחןר וועגען קאטיטע
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®«יג«חןן דאם געזאגנו װערט זעץ־יראיעק®,
אלכאג איז  אלבאני אץ אויס יאחר אײן יאחר קוםען םיר

 חױו/ כאשיצען װענען געזעצען אן נעםען און
 לעצטע די אין אנער איז עס פיש, און פויגלען

 געװא־ געט*ן גמרנישט יאחר פערציג און אײן
 קיג• פאר עלטער םיניםום דעם ענדערען צו רען
 ארכײ• געחן צו שול די פארלאזען װאם דער
ניעז•

קײן דט נאך איז געזעץ־פראיעקט » אבער
 זײנען אלכאני אין געזעצגעבער די און געזעץ

צו פרײנדליר איכריגם געװען ױט איצט ביז
קינדער פאר עלטער םיניםום דעם פארגרעסערען

טאנכע אין שול. די . . פארלאזען קענען זײ װען
 עלטער טיניםום דער איז םטײטם אםעריקאנער

 און ,15 צו כיז נעװארעז דערחעכערם לאנג שוין
 אין יאחר, 16 כיז אפילו םטײטם פאר א אין
 ניט אלץ נאך םיגיםום דער אבער איז יארק נױ

.14 װי םעהר
געזעץ־פרא־ דעם צו ערקלערוננ דער אין

 פון נױטינקײט דער װעגען זיך רןודט יעקט
 און קינדער ארימערע די םאר בילדונג םעהר

אלנע־ אין םאלק פאר׳ן זײן װעט ניצליך
װי ון

 אכער ריכטיג. צװײפעל א אהן איז דאם םײן.
 װאתם ■ונקט װיכטיגער « נאך םאראן איז עם
 און שול אין לענגער בלײבען דארפען קינדער די

 קינדער די װען ארכײטען. גיך אזוי נעהן ניט
 װעט ארבײטען ױנג אזוי אנםאננען ניט װעלען

און דערוואקסעגע. די פאר ארבײט םעהר זײן
אר• װאקםענחןר פון צײט איצטיגער דטר אין

PCוױכטיגער זעהר א דאם איז בײטשלאזיגקײט 
פונקט.
 דעם אין דעריבער דארםען ארבײטער די
 פאראינטע־ שמארק באזונדערם גאנץ זײן געזעץ

 זײער פאר איז װאס נעזעץ א איז עם רעשירט.
 א אנפיחרען דעריבער דארםען זײ און טובה

 געזעץ־פראיעקט דער אז אניטאציע שטאר^זן
ווערען. אנגענוםען זאל

 ברידערליכע א
באגױסוננ.

,םארט־ דעם אין
אר־ אפיציעלער שריט״

אםאלגא־ דער םון גאן
 דעם צו איז םייטעד,

 דער ערשינען םטרײק דרעםםאכער פונ׳ם זיג
:גאטיץ םאלגענדער

 כאגריםונג הארציגסטע אונזער שיקען ״םיר
 װאיר־ גארםענט לײדיס אינטערנעשאנעל דער

 ערפאלנ־ דער זיג. נייעם איהר ך ױניאן קערם
 איז יארק נױ אין םטרײק דרעש׳םאכער רײכער
 װען האט ױניאן די װאם קירצםטער דער געװען

 נצחון צװײטער ױניאנ׳ם דער איז דאם געהאם.
 צו־ חדשים עטליכע םיט צײט. קורצןןר א אין
 דער אין ארדנונג אײנגעפיהרט זי האט ריק

 דרעםםאכער. די בײ יעצט און אינדושטרי קלאוק
 דער םיט זין־ פרעהט באװענוננ ארכײטער די

 און אויםטואונגען גרויםע אינטערנעשאנאל׳ם
 דרעם־ דער ערםאלג. װײטערדינען איהר װינשט
װיכ־ ערשטער דער גןזדוען איז םטרײק טאכער

 דער און יןחר, דאס קאמןי ארכײפער טיגער
אריכערגע• איז ױניאן די «ינ. גרויסער ערשטער .

 פראקציא- דער װאס צײטען שװערע די קוטען
 װידער יעונט איז זי געכראכט. חאט נאליזטוס
 די או חאפען, צו איו עס געזונט. און שטארק

 געלערענט, גוט לעקציע זײער חאנען טיטגלידער
 אװאגטור• קײן ערלויכען ניט םעחר װעלען און

 אינ• כחיט זײערע םיט ושפילען צ זיו ניקעס
 איג־ כחיט זײערע טיט שפילען *ו זיך ניקעם

 אל־ זײער צוריקגעװינען ױניאן טאכער דרעם די
 פאר• צוריק זײ לאזען פראנט, און קראפט טע

 אינדוס״ דער אין פאזיציעס אלטע זײערע נעםען
 םיט־ די נאװעגונג. ארכײטער דער אין און טרי

מיט זיך פרײען אסאלגאםײטעד דער פון גלידער
 מיטארנײ• זײערע פון פראנרעס גרויסען דעם
אינדוםטריען. קלײדער פרויען די אין טער

 שנײ■ די אין ארבײטער די פון נעשיכטע די
יאחרעו׳ לעצטע די אין בפרט אינדוסטריען, דער
שטארק איז גײסט ױניאן דער אז געװיזען, האט

קאנען פאםירוגגען טגליקליכע  אוםגי זײ. צװישען
 פארניכ־ ניט אכער ױניאן, די אפשװאכען בלויז
 מיטגלי־ די כײ שטענדיג ליגט ױניאן די טען.
 יעצ״ די װאלט ניט, װען הערצער. די אין דער

אוטםעגליך. געװען אויפלעכונג טיגע
 אינטערנע־ דער פון קאםן» דער װאם דאם

 שאפ םװעט די אפצושאפען געװען איז שאנעל
 ארײנגעקוםען צוריק זײנען װאס כאדינגונגען

 די װען צײט דער זײט אינדוםטריע דער אין
 חאכען אװאנטורניקעס אוםפאראנטװארטליכע

בא־ ױניאן דער אין אויבערחאנט די געקראגען
 םשיחיס פאלשע די חורבן א סאר װאם וױיזט,
 די האט יעצט אנגעםאכט. :עד
צו• איהר זיך. חינטער צײט ^רגשטע די שאנעל

׳נטעדנע־

ליכטיגע״. א איז קונפט
 כרידערליכע די אט חויך זעהר שאצען םיר

 םױל אויסגעדריקט. דא װערען װאם געפיהלען,
 די װאס געווינםען, די דורך אז האפען, װילןין

 די םאר אויםנעקעםפט האט אינטערנעשאנאל
 אינדוסטריע, פרויען־קלײדער דער אין ארבײטער

 ארכײטער די געניםען אינדירעקט אויף װעלען
 עם װען אינדוםטריע. םענער־קלײדער דער אין

 נאדעל־ דער פון טײל •אײן אץ בעםער װערט
 װיר־ גוטע א האכען אויך דאם םוז אינדוםםריע

אינטער• די טײלען. אנדערע איהרע אין קונג
פרײד םיט טאל אלע דערינער חאט נעשאנעל

ואמ  אין אםאלגאםײטעד דער פון זיג יעדען כאגריסט
 איהרע פון לאגע די פארבעםערען צו קאמף איהר

םיטגלידער.

טער א ײד גו  ״נײשאד דער אין פארגל
װאן־ לעצטער דער פון 1 ״ ׳

 :לײט־ארטיקעל פאלגענדער דער ערשינען איז
 דעם װענען כאװײז איבערצײגענדער ״אן

 אונטער ארגאניזאציע ארבײטער אן פון װערט
 זיך געפינט פיהרערשאפט אינטעליגענטער אן

פון װאך. פארגאנגענער דער םון נייעס די אין

אוים• ערפאלגרײכען דעס מיר חאנען דיט איץ
איג• דער פון סטרײק פ־טאדגען זיעם פון גאנג

־־ ונעי  יד װאירקערס גארםענט ליידיס טערנעשאנעל
 יארק, נױ פון אינדוסטריע דרעס דער אין ניאן
 פאר• דער דורן־ געװארען געש״יכטעט איז מאס

 ;לעהםאן גאװערנאר לױטענענט פון םיטלונג
 כא• דעם םיר חאנען זײט אנדערער דער פון

 טשויר• אװ קאונסיל ״פעדעראל דעס פון רינט
דער אין ארנײםס־נאדינגונגען די װעגען טשעס״

כאדיננונגען, די שטאל־אינדוםטריע. דט־ױדאן
ולו  געשליכ• איז סטרײק דרעס דער װעלנע לױט

 סטאכיליזירונג א פארשפרעכען געװארען, טעט
 א זײן װעם װאם אינדוסטריע דרעם דער פון

 אר־ די פאר סאי ארבייםער, די פאר סאי טוגח
 דזשא־ די פוכליקום. פאר׳ן סאי כײטסגענער,

 די צו כלויז ארכײט זײער געכען דארפען כערם
 אםאשיאײ• קאנטראקטארם דער פון םיטגלידער

 און ארכײטער ױניאן באשעפטיגען װאם שאן,
 רואינירענ־ דער צו סוף א םאכען אופן אזא אױף
 פאר״ און שאפ סװעט דעם פון וױרקונג דער

 טאנופעק• אינםאיד די פון פאזיציע די שטארקען
 באדינגונ• ױניאן אן האלטען װעלכע טשורערס,

שעפער. וײערע אין גען
צד דעם םיט עס םארגלײכט איצט ״און

יאהרען אינחםטריע. שטאל דער אין שטאנד
ל1  ארױשגע׳■ אינדוםםריע שטאל די האט לאנ:

 גענען װידערשטאנד שטארקםטען דעם שטעלם
 צװעלף־שטונ־ דעם אפצושאפען פראבע יעדער
 יאהר אין זי האט ענדלין־ ארבײםס״טאג. דיגען
 אויםען, םון דרוק שטארקען א זעחר נאך ,1923
 *12 דער טאקע איז אכער אויםגעפיהרט. דאס

 דער געװארען? אפגעשאםט מאנ שטונדיגער
 אװ קאונשיל ״פעדעראל דעם פון באריכט

 שטאל־ . 155 אויף זיך כאציחט טשוירםשעס״
 248 צוזאםען באשעפטיגען װעלכע פאבריקען,

 ארום ארבײטען זײ פון ארכייטער. טויזענד
 א שטונדען אכט פראצענט האלכ א און 46

 ארבײ־ פראצענט חאלב א און 44 ארום ;טאג
 צװײ װי םעהר עטװאם שטונחןן; צעהן טען

 נאהנט און ;שםונדען עלף ארבײטען פראצענט
 שטונדען. צװעלף ארבײטען פראצענט 7 פון

 פראצענט האלב א םיט צװאנציג ארום כלויז
 םון אדער םינןפ פון ארבײטם־װאך אן האבען

 פרא• האלב א און 52 ;טעג האלב א און פינף
 80 ארום און װאך א טענ 6 ארבײטען צענט

 חײשט, עם װאך. אין טעג 7 ארבײטען פראצענט
 די אין ארבײטער אלע פון פינפטעל פיר אז

זי• אדער זעקם פארכרעננען שטאל־פאכריקען
 שםעלץ-אוײ חייםע די גײ װאך א טעג בעז

 די אץ קרינען ארבײטער פראסטע װאווז װעמ,
 םינןפ ביז דרײסיג און פינף םון פאלען םײםטע

 זי- םײנט דאם שטונדע, א סענט פערציג און
 זעקש־טענינע א פאר דאלער צװאנציג און כען
 איצט ארבײטם־װאך. זעכציג־שטונדינע א און

 םינף־טעגיגער דער םיט צאהלען די פארגלײכט
 די פון ארבײםם־װאך פערצינ־שטונדיגער און

 אפע• נעװעהנליכער א װיפיל און םאכער דרעס
דערפאר״. קרינט רײטער

ציי־ט צו פוןוצײט
צכיון. פון

 »ז אםת, דעם אױםזאגען םוז איך
 אין װאס שטאדה ניט אינטערעםירט סיך

 ווענינער זײן װעלען רוםלאנד סאזועט
 אינטע* םיך שולען. װענינער און לירכען

 איז דארטען װאס םךיםעהר, * רעסירט
קליידער. ווענינ און ברויט װעגינ םאראז

 נעווען זיינעז עם אױב גיט װײם איך
 סירכען אבער רוםלאגד, אין יעולען צוםיל
 און צופיל• נעווען געװי׳ם דארםען זײנען

 בין איך זינט איך, האנ *לגעם״) אין
 ניט זיך באשלאםען נעלוםען, 7סב צום

 פריװדעם מען וועז נאט, פאר אנצונעמען
 ניט איז ער »ז נלוי^ איך איהם.
 םאר אננעסען פלײן זיך קען ער און יתום
 פאײ כמחר נין איו הרױודעם. זײנע

 װאט לריװדעם, די אין אינםערעסירם
 נעגען רוסלאנד סאוועט 1א' באנעהט מען

מענשען.
 אויר םען m בעטעז, נאט דאווגען,

ױנ סירך. א אחן און שול א אהן  א
 ער טראנט נאטי, אין גאר גלגיבט אײנער

»| ער און ןײן אין איחם «י י
מ איחם » ע  1אי אח *»ם יעדער איז ג
 עם איז אנדערש נאנץ פלאיז. יעדען
 גים חע<«ם דא נרױט. םיט אבער

 חאנד אין דואמנן עס םוז םען נאויבען,
ט נים tg םויל, אין אח ײי חוננעי• םען (

 בחיט גענו? ?יין נאר זאל עם ותן
 די י$ױן וואלימז רוםלאנד, םאותט אין

מן n*» tg זיך דארםען אידען מ ע  גים נ
troy w אח נעדאווצגטערחײד נים pig 
 אין דgנ עס אין פארלױםיג דםוציא.
 «װ jrowogE ניט רוסלאנד םאײעם
tnngi צו און Irtgo '̂־ 

m;נצױז איז aengg איו נלױמו *ו

 מעז דאװנען. און גאט אין גלויכען סאו
 אין נלויבען םאר יא אבער פארשיסם

 לײענען ם»ר אוז םאציאל־דעםאסראטיע
ליטעראטור. ם^ציאל־דעםצקראטיישע

 ניט אלזא, איז, רוםלאנד אין צרה די
 עשען, פאר׳ן דאװנען גיט סען טען װאם
 עםען צו װאט ניטא איז ov װאס נאר

דאװנען. נאכ׳ן
 זיך אינטערעםירען םיר אויב און

 רום־ איז אידעז די. פון גורל דעם םיט
?nig, אינטערעסי־ ויר דארםען םיר און 

 טראבטען זחגנינער םיר זאלעז ראן רען,
 גיחנום פון נשםח ז״ער ammsgn צו װי
 ראטעװעז צו װי םראכטען םעתר און

 נאט וועחנן. פארםאתט פון נוף זייער
 צו אזן שלעכט צז נעװעז שוין וואלט

 שםרןד זואצט ער ומן אוםדצרבארעםדי^
tin גיוזטם טים רוסלאגד אין דײאידען 

 םניז. g |ng דאוונען זײ יואס חןרםאד,
 זמל־ תםלאנד אין אידען די דארף מצן
 אויפ פארדינןן \vsvp זאל«ן זײ tg פען,

g .מציי^ געבעז זיי דארוי ס׳א : לעמן 
 צו שײך איז עם װאט און סאשינען,

jsgj חעלפען. זײ נאט זאל
**■

חנר־ װעל איר וויפיצ ניט זױיט אץ■
 פארקלענערם ומט dp װאט נעװינען, םון

 נ׳ױ אצוםינױם. אויןי םאריא דער װצחןן
 ניליגער נאדייםענד •לוםינױם זועם וױם

 *רעמלר דצר װען אמזןרלפא אק װפחמ
 טלוםיגיום או^פליודישפ אויפ אפצאל

 םםילא און װערפן, פארתלענערם ותט
ע אםעריפאנער ךי וועט ח מ אפפל ר נ א י

אלר

 אלוםינױם נעברויכם װערען חויז יעדען
 אין םאםיליע יעדע «ז הײסם, עם כלים,

 נע־ א יאהר יעדען אוים ניט אטעריסא
 עם אבער אלוםינױם, אויף םוםע זויםע

 נרוים װי אויםצונעפינען שװער םיר איז
 אלוסי־ אויף יאהר א הוצאה סײן איז עס

 םיר פאר עם איז שווערער גאך און נױם
 דער־ וועל איך װיפיל אויסצורעבענע?

 אויף טאריוי דער װאם געװינען, טון
װערעז. פארפלענערט װמט אלוםינױם

 איינ־ דער ניט בין אין־ װי אזוי און-
 דע־ עם איז ניט, עס װײס װאם צמער,
 אטע־ אין טראסט אלוםינױם דעם רינער
 לייכם אזוי צייט כאנצע די נעווען ריקא

 אױף^אלר טאריף דעד »ז אויםצופיחרעז,
 ער אז איז הויך אזױ זיין זאל םינױם

 פרא־ ריזיגע אזעלכע םאכען ׳פעגען זאל
םיטען.

 »ו» םארנעמט װאס םעלאן, ענדרױ
 און רענירוננ דער אין ■לאץ װיכםינען

 בא• חויפט די םון אײנער ו?פלנפד.איז
 םוז טראםט. אלוםינױם פון לענאטים

 פון פםיכאלאניע רי פארשמעהן נוט נאגץ
 םאכען ניט וועט עולם דער מפנשען.

 ווען גערעכענט, ער האט נעוואלסעז, פייז
g װעט אלוםינױם פונט tPODgp טיט 

 װצם עולם דעם טײערער. סענט עטלימ
 חשבון, g מאכען צו איינםאלען גיט גאר
tg די• נעגומעז ווערס סענט עטליכע די 

 g אוינ און .ptpvpp זײן םון חגקם
 tg jgD םראנם g »סאל וועט וזױדפרוי

 egn זי װאם טעפעל, אצוםינױם דאט
g'lppt^ איז opap זי וועט טייער, צו 
 וועםען בזי ?דעםמר, dpi עילטעז גיכער

 װארום נעקויפט, $papo דאם חאט זי
 erwp איידער חוינ^ די א<ױ רײםם ?ר

 א״נפיה־ נעחאלםען egn װאם םעלאן,
jpytn g jpn םינױנ^ אויא טאריא^ 

n זאל טראםס אלומינױם דער m 
ps^ptg די יראפיטעז. גרויםע 

ײ?ר גים רgג װײם

 האט דאם שייכות א פאר װאס איז נױם
 ה$ט זי ײאש טעפעל, אלוםינױם דעם צו

נעסויפט.
 םענם וױםיל גיט װיים איך אויב נאר

 דער װאם דעם, םון נעװינעז װעל איך
 ^לענ׳ןר װעט אלוםינױם אויוי טאריף
 אלוםי* דער »ז אנער, איך װייס וועחן?,

 םי־ םארלירען דערםון װעט םראםמ נױם
 פראפי• די װעז אין דאלארם. ליאנען

 םאר־ װעלעז טראסט אלוםינױם lit טעז
 דאלארם םיליאנען י1אוי װעדעז פצענערט

 דא* םיליאנעז די אט װעלען יאהר, א
 אנדערס ערנעץ נים בלײבלן דאך לארם

 עם און פאלס. פון פע׳שענעס די איז וױ
 בלויז ניט אםעריקא אין פאראן דאר איז
 »נ* סך * נאר טראסם. אלוםינױם אן

 םך » םאבען װעלכע סראסטען, דערע
 פדאםיטען יאהר 8 דאצארם .םיליאכען

 הוי־ 8 עפזיםטירט עם װאס דעם, דורך
 ארטיקלען. פארשידענע אויױ ,־יוי8ט כער

 םון פראםיטעז די םרזז:|עז8ב צוזאםען
 קארפא־ און לצםפאניעם טראסטען, די
 דאם און דאלארם, ביליאנען ציעם8ר

 פאלמ. םון ^ע׳פענעס די םון לץ8 פוםם
 װענעז שוין זיך האנדעלט עם װען און

 ניש שייז דאס• איז דאלארם, ביאיאנע!
 םענט ?םלינע ווענצז חשבון ק״ז םעהר
 'עדענם פוז רויםנעשלעפט8 װפרט װאם

Jivvvp און צעהנרלינע װענען נאר 
 דארי םאלפ דאט דאלארם. צ?חנדלינע

 אינטערןסי־ םעחר ביםעל8 דעריבער ױך
 1אי עם װארום טאריף, דעם םיט רען

 חשבון דעם באצאלט װאם םאלס, דאם
 די נרויםער. נאנץ g איז חשבוז דער און

 ניט ipp םאלפ דאם נאר׳װאם איז צרח
 dp װאם איז, ערנער נאך און רצכענען.

אויס<?ת?ז• נים זיר וױל
•*

 םיכים• םינאנם ד?ר םנאוזשן, פילי•
 pg רפגירוננ ארנייטפר דער םון רpט

Wgt 8 ^וגויפגפשטעלש Dgn עננלאגד,
ן ן ן ן ן ו ן n*'־־"*' t. ן ̂ען ירע
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J דעםביצער פ פון ..................... צײט־נאמיצען און ױניאז
 גאד די און ■רעסע ארבײטער די

 ארױסגע־ האבען מייגונג עפענטציכע צע
 איגטעיעס אומגעװײנציכעז אן װיזען

 נאכ׳ז סטריי־ה. דרמסמאכער צעצט/נן צום
 ר;*8 האט קאמן* םון אויסגאנג זיגרײכען

 בא־ זײטען אצע םון שצעזיגגער זידענט
 דרעס זיגרײכען צום גראטוצאציעס <ןוםען

 באױע־ ארבײטער די סטרײק. מאכער
 ״ױכ־ נדױסע די פארשטאנען האט גוגג

 פאפי־ היסטארישער דיזער םון טיגקײט
 :עשאפען איז עס װעצכער דורך רונג,

 סטאבײיזי־ יצ. מע.ליכקײט א געװאיען
 יױ א ב״יעז צי און אינדוסטריע די רען

 וי ש-צען צ• בכח זײן זאי װאס גיא;.
שעפער. די אין ארבײיטער

 סטדײיק םון ערםאצג ריכטיגער דער
 אין ארבײטער די צי דעם אן אפ הענגט

 זײערע םארשטעהן װעצן איגדוסטריע דער
 צו און זיך צו םציכטען און אויםגאבעז

 װע־ זײ צי םטרייק. נאכ׳ן ױניאן דער
 זייעד איז איצט ערשט אז באנרײפען צען
 פינרא־ אױם׳ן מין דעם בויען צו ־חוב

 י־ורך געװארען געשאםען איז װאס מענס,
 דער סטרײ׳ק. גענעראצ צעצטען דעם

 דעי* אבער םארענדיגט, # איז סטרײק
 *;האמ דעד אן. עו־שט זיך םאנגט ?אםף
 ױ:יאן ניט און שעפער סװעט די געגעז

 געםיהרט װײטער םוז און װעט שעפער
 םון אינטערעסען די אין בלויז ניט װערען

 סװעט־ די םון צייתגן װאס ארבײטער, די
 שעפער. םװעט די אין באדינגונגען שאפ
 אין *ננעפיוזרט אויך װערט קאםף דער

 אין ארבײטער די םון אינטערעסען די
 צאנג אזױ װײצ שעפער, געסעטעצקע די
 אזױ שעפער, םװעט עקזיםטירען עס װי

 די אין צאגע ארבײטער׳ס דעם איז לאנג
 ניט און באפעסטיגט ניט שעפער ױני$ן
 אונ־ גראבעז שעפער סװעט די זיכער.

 ױני$ז די אין באדינגונגעז ױניאן די טער
 צױ איז װאס סטרײקער, דער שעפער.

 דאס מוז ארבײט, דער צו דיהגענאנגען
 באטראכטען מוז ער האבען♦ זינעז אין

 ארבײטער די םון קאמןי װײטערעז דעם
 אײגע־ זײז װי שעפער, סװעט די געגען

 פאראינטערע־ זיך םוז ער קאםף. געם
 בויעז העאפען ױניאז, רער םיט סירען

 און םאר^טאיקעז אדגאניזאציע, . זייז
 אר־ די אויב *אתאא. זײז םארגרעסערעז

 דאס װעאען אינדוסטריע דער איז בײטער
 דעם פארדינען זײ װעאען טאוײפטעהן,

 האט עס װאם האםנונג, און־ טטאלץ
 ארבײטער־באװעגוננ די געאעגט זײ אויף

 ױגיאן, שטארקע א האבעז װעאזןן און
 םארטײדיגען צו בכח זײן װעט װאס

אינטערעסען. זײערע
** ̂

*

 רעװעניד איגםוירנעא אװ ״בױרא די
*V קורצער א מיט האט װאשיננטאן 

 אײניינע םארעםענטאיכט צוריס צײט
 זײ־ װאס אינהאם־טערזס, װעגמן ציפערען

 יאהר • זיםאר געזוארען געצאהאט גען
1928.

 אז קומט״אױס, ציפער דיזע אויט
 םארדינם •ערזאץ 496 האכען 1928 אין

אין בעת םעהר, אדער דאאאר מיאיאז א

 טואטי־ די אט פון צאהא די איז 1027
 צװישען .297 ברויז ;עװען מיאיאגערען

 װאס םערזאן, 24 נעװען זײנען 496 די
 אדער דאאאר מיאיאן 5 פארדיגט האבעז
 1927 אין װאס צײט, דער אין מעהר,

עאוי. ברויז געװען צאה^ די איז
 אויך זיך צײכענט 1928 יאהר דאס

 װאא אויף פראפיטען גרױכע מיט אויס
 אינער ריעײעסטײט. אין און םטריט

 גע־ איז דאאאר מיליאץ 786 טויזענט 4
 בעת אופן, דעם אויף ;עװארען כיאכט

 געמאכט מיייאנערען האנען 1017 איז
פראםיט דאאאר פיליאן 2804 ״ברױד
דאאאר, םיציאן טויזענט 24 די פון•

 טע׳ק־ נענוטען האט פען װעיכע אױף
 געװען מיאיאן טױזענט 10 איז ׳סעס
 טוי־ 14 איבערעע די װײדזשעס, פאר
 פראפי־ פאר געװען איז מיאיאן זענט
 די כאטש װ., א. א. דיװידעגדס ׳טען

 םאר* 1928 אין זיך האט דײכערע צאהא
 צאהא די געװארען קאעגער איז כעהרט,
 האבען װאס אלנעײײן, א*ן מענשען

 ריטוירנם. טעקס אינקאם ארײנגעשיהט
 איז עס אז עס, הײםט אױס, וױיזט עס

 ריזיגע א 192S אין געװען אצץ נאך
 פאר״ גיט האבען װאס מעגשעז, צאהא
 איג־ אן ארײגצושיקען אויף געגוג דיגט
ריטוירן. טע?ס האם

* * *
 םיאיא־ פון װאיהס מיט׳ן צוזאפען

 די אויך װאהסט אמעריקא אין נערעז
 דער פיסק, דר. לא:ד. אין טויטע צאהא

עהס־ םון ראטגעבער מעדיצינישער
 מי־ א אויף האט אינססיטוט׳/ טענשאז

 עדקרערט, ?אוב עקזעקוטױו זײן פון טינג
 37 איבער טויטע פראצענט דעד אז

 דער אין פארכרעסערט. זיך האט יאהר
 אענדער צױויאיזירטע אאע אין װאס צײט

 יע־ אין טויטע פון פראצענט דער װערט
 ער װאקסט ׳ר.אע;ער אעבענס־אצטער דען
 געזאנט פיקס דר. האט — אםעריקע אין
 איז ״דאס אז ערקאערט, דערבײ האט און

 באצאהאט פאאק דאס װאס פרײז דער
 איגדוסט־ די פראספעריטי. דער פאר

 צײט אונזער פון אנשטרעננונג -ריעצע
ת/ אונזערע אונטער גראבט כחו

***
s אמערייקא אין אינדוססריע שטאצ די 

 איגדוסט־ מעכטיגםסע די םון אײנע איז
 די פון באזיצער די און צאנד אין ריעס
 פענסיצװײניא םון פעקטארים סטיצ

 געוױנסען נרעסטע די שנײדען סטײט
 פראספעריטי. גערופענער אזוי דער םון

 דאזײ דער אין הערשעז םונדעסטװעגען
 אר־ ייגע1טרויע אזעצכע אינדוסמריע גער

 בצויז וזאבען װאס בײטס־פארהעצטנישען,
 די װאו םאוט, דער אין גצײכען זגיערס

 עקאנאםישע אםת׳ע זײגען ארבייטער
 אויסבײטונכ שענדציכע רי שקצאפען.

 עקםםצואטאציע, נידערטרעכטינע און
 דער אין הױם עד נאך הערשט זואס

 אײגמאצ ניט האבען אינדוםטריע שטאצ
 םאד״ םיז פדאטעסט דעם ארויםנערופעז

 יאיגסטיטוציעס געזעצשאפטציכע שידענע
נרופען. און

ihmimi iiiwiMmunmumn... .
מטמז *ין מםעדיע סםרײס מוםוניססישע די

אײגענעם «ן <*יו
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ר דער ן ם ס ״  #)אטוניסטישער נ
 איז באםטאן אין םפעקםאסל “.סטרייק

 ק«ר גצויזע א ווי םעהר עטווןום <ײדער
 אומ־ םארפיוזרטע, עטיציכע פאר נמריע.

מידינע  א.טר»ני־הןן- dp איז *רגײנמנר ׳
ע. רי  פאטוניםטיסמר נאגצער רמר מ
 vp'tgo איז tiMJOip אין פארנעם םטר״ק

צעמרליר. און וױ ם׳נהר גיט
 ויך האבען װאם ארבײטעד, ■אר די פאר
 איי־ dp איז פארפיחחנ!, 6נעלאז זײ פון

 גרויםען אין םראגימ• אויו דער
 טראני־ מטיקעל « דאם איו נאנ»«ז און

װײ־ און צאכען םאנם װאס פאםעריע׳

 קאםעדת םטר׳ייק וגיםםיאחנ
 איז קלאוהםאכער

*וױיםע!, *ום ־ײגעל
ײ  די ג

,«וריק.

 נע־ םקעכ־נעזיגרעל ק^םוגיכטישע דאם
 שאסעדיע סםרייק נעםייקטע זײער רוםען

 ב. ■רעזידענט ורען נואד •ב«וםט«ון. אין
 בפטםא! תײן נעלוםען איז עלעזיננער

 ומנען גפלענאםים ױ םיט םארהאנרלען
 *רבייטער, די םון p;rs די םארבעםעחןן

 סמב־ '?אםוניםםחפןר דער איהם האט
 גיםטיגען א םיט טרעפעז געװאלט נעסם

 גנפײיד tpcn לויד ה«ר«ען 1אי םעם^ר
 באלעבא־ .זעהט, םקפנ־םם־ײקם. טע

 קײן האט און קענעז, םיר װאם טים,
 אינטעמןמאנאל דעי ם«ר ניט טורא

 גאתים חס־וחלילו/ ז*י, מים יוניפו.
 נים איתר דארםט םורא סײז און נאו

 םשעב־איײ אונזמר ניש־ק׳אה. חאבען.
 ווי־ ®ןעבס WP'V אײך וועם ךז׳פעגםי

.iwnri נ*ר וועם איחר םיל '
&« Dir פון «פר«ך רי נעוימ איז 

 סק«דאײדד»עגסי ?פסוניסםימער דער
i םרײסס « אצס באלעבאטים די i

ג׳נ־ אג«ו זיי תאם op גייז.
'TJKUtJu

 חאט מצחמח דער נאך יאהר עטציכע
 פתסכיטע״ סאציאצ־דע;קע»רע גרופע א

 ״אינטער-טשוירטש דער םון ריאגער
 אוגטער״ א געמאנט מואװמעגט״ װארצד
 מען »ז אױסגעפוגען האט און זוכוגג

 גאגצע און טאג א שעה 12 דארט ארבײט
 דיזע.פעסט* װאך. דער אין טעג 7

 ארויסגערוםען דאן האבען שמ־גצוגגען
 די געגען פראטעסטען םון שטורס אזא

 האר־ פרעזירענט אז שטאצ־טאגגאטען,
 צו םארפציכטעט געפיהצט זיך האט דיג;

 באקאנטען דעם צו בריעוי א שרײבען
 ער װעצכען אין :ערי, שטאצ־מאגנאט

 םארװאונדערוגג זײן אױסגעדריקט האט
 אומשטענדען עהזיסטירענדע די איבער

 האט גערי אינדוסטריע. שטאצ דער אין
 צייט ״די אז :עענטפעלט, הארדינלעז

 אר״ שעה׳דיגען אכט דעם אײנצוםיהרען
 אכט־ דער געקומעד׳. איז בײטס־יטאג
 זעקס־ די און ארבײטס־טא; שעה׳ריגער

 גע״ אצזא, האם, ארבײטס־װאך טאגיגע
 די םון צעבעז פון פאקט א װערען זאצט

 הארעפאשגיקעס ארבײטעגדיגע שװער
שטאצ־אעדוסטריע. דעד אין

 םון אז ארויס, אבער זיך וױיזט עס
 גע־ גארניט איז םארשפרעכען גערי׳ס
 אײזען און שטאצ דער אין און בציבען

 גדויסען צום :אך הערשען אינדוסטריע
 שקצאפען־ אױבעךרעיטאנטע די טײצ

פארהעצטגיסען.
 דער םון נומער םארצעצטען אין׳ם

 גע* פארעפעגטציכט איז רעפאבציס״ ״נױ
 אונטערזױ א םון רעזוצטאט דער װארען

 ארבײטש״אומשטענדען די איבער כונג
 אינדוסטריע, אײזען און שטאהצ דער איז
 א אין אז קצאר איז עם װעצכער פון

 אר־ אינדוסטריע ד.ער פון טײצ נרויסען
 טא: א שעה 11 איצט נאך כיען בײט

װאך. א טע: 7 און
 מיט האבען װעצכע סטודענטעז, צװײ

 דעם געענדיגט צוריק יאהר האצבעז א
 בא־ האבען אוניװערסיטעט, באסטאנער

 דיסט־ אינדוסטרי וױכטיגסטע די רײזט
 אוים* באמיהט זיך האבען און ריקטעז

 ארבײטס־םאר־ ריכטיגע די צונעפיגעז
 גרויסע די אין הערשען װאס העצטנישע,

 אויסנאטע דער מיט אײזעךפאבדיקען.
 קא־ דענויער, און פינעסאטא, דוצוט, פון

 שטאצ אצע באזוכט זײ האבען צאראדא,
 אונטערזוכט און דיסטריקטען אײזען און
 פעק־ 167 איז ארבײטס־באדיננונגעז די

 קארפא־ 132 צו באצאננען װאס טארים׳
 ארבײ־ םעקטאריס ריזע אין ראציעס.

 אר־ מעטאצ אצע פון פראצענט 80 טען
 זײערע צויט אםעדיהע. אין בײטער

 אר־ 18,000 ארבײטען אויסםארשונגען
 טאנ א שטונדען 12 אצץ נאך בײטער

 ארבײטען ארבײטעז טויזענט 140 און
 77,280 טאנ. א שעה עצף און צעדזן

 א טעג 7 אצץ גאך ארבייטעז ארבײטער
 אדבײטס־ אכט־שעה׳דיגער דער װאך.
 ארבײטס־ טאנינע זעקס די און טאג
 פארשפרעכעז, גערי׳ס טראץ איז װאך
 דער אין ־fttr אומבאהאנטע אן אצץ נאך

אינדוסטריע. אײזען און שטאצ
 שטאצ־ די איז פוגדעסטװעגען און

 ארגאגיזירט. ניט אצץ נאך אינדוסטריע
 ם. א. די װען געשאדט גארגיט װאצט עס
 מעטאצ די אײנגעשצאסען וואצט צ. אװ

 ארגאניזאציאנס־פצאן אין דיסטריסטען
 ארבײטס־בא־ די צויט טאוט. דער פאר

■ ■ ■——■ .... . .X , .. __ . _איגדוסנױ מעטאצ די נעהערט דינטננען
 זײעד באנקעם. א-טויטעז װי האצםען,
 זײער אגטפצעקם בצןיז האט סטרײק

 אר־ די מאכטצאזיגקײם. און םארראט
 ?אץ די װי געהערט זײ האבען בײטער

 שעפער די אין געבציבען זײגען און
 איגטערנעשא־ דער םון באםעהצ אוים׳ן

 סטרייס נענעראצ קאםוניסטישער‘ א גאצ.
 צעכערציכער א איז ״םרײהײט״ דער אין

 20 װירקציכסײט. דער איז ספעקמאיקצ
 סצאוק״ 20 גאנצע הערט קצאוקםאכער,

 און גאס. אוים׳ן ארויס ויעען םאכער״
 גע- א קאםוניסמען די בי*י חײםט דאס

סמדײמ. נעראצ״
הא״ חרפח, זײער םארח^עז צו כדי

 עט״ אראפגענוםען קאםוניסטען די בען
 שעפער. דרעס די םון םײדצצך ציכע

 צעכערציכקײם זײער אבער אח דערטים
* געװארען. גחנסער בצױז

 דער פאר אבער דאך דארוי םעז
 גע- םים מעז האט טאן. עטװאס װעצט
 ®ון ארבײםער די אדאפ^ענוםען װאצט
j א — שאו, קצאוק מאטיאס סאוצ w 
 אע• דער םים אנרימזגגט אן חאט וואס

 פאצ אצפ איז װאס »ון טערנעשאנאצ.
 יױ רער מים סעםצזנן *ו ?נרשפמנר חנר
t r i. כאוױירים די האמנן 
אוי ומם שאפ ד*ר

י

jrn סאוט. חנר צו ov א צייט איז 
 באדיגגונגען סאוט די צו טאכען צו סוף
ח/ דער אין א . נ

 ער1 םאר איז דאנערשטאג םארעען
 װא- אין צ״באר״ אװ קאמיטע ״האוז

 דער םון <ןאטיטע א ערשינען שיגגטאן
 אמעריקא אין פארטײ סאציאציסטישער

 םעדעראצ א שאםען צו םארצאנג מיט׳ן
 פונקציאנירען זאצ װאס #דעפארטמענט

 א צויס םארזיכערונג, סאציאצער פאר
 םאר- זאצ װאס און סיסטעם, נאציאגאצען

 אצד- סיט צאנד אין בירגער די זיכערעז
 ארבײססצאזע מיט פעגשאן, אײדזש

 קראנ- און עקסידענט םיט פארזיכערונג,
פארדכערונג. קעז

 קאמיטע דער פון ״ספאיקססעך דער
 ער און צעידצער, הערי דר. געװען איז

 דער פון פאדערונג די באגרינדעט האט
 פאצגענדע מיט פארטײ סאציאציסטישער

:אויסםיהרונגען
םאר• ארבײטער דורכשגיטציכער דער

 ער־ צעידצער האט — .גענוג, ניט דינט
 ארבײטס״ זײן אין זאצ ער אז — קצערט

 םאר גראשען א .אפשפארען העגען צײט
 אונטערזוכוגגען די צויט עצטער. רער
 עקא־ םאר בױרא נאציאנאצער דער םון

 םעסטנעשטעצט איז פארשונגען, גאמישע
 םאר־ דורכשניטציכער דער אז געװארען,

 אינ־ אצע אין ארבײטער די פון דינסט
 ניט האט 1927 יאהר אין דוסטריעס

 םאר׳ן דאצאר 1205 װי באטראפען מעהר
 עטציכע מיט איז דאס יאהר. גאנצען

 וױ װיעיגער יאהר א דאצאר הונדערט
 געזונטען א םיהרען צו האבען מוז מען

צעבען. באשײדענעם
 אז געװארעז, םעסטגעשטעצט איז עס

 אי־ ארבײטער םון פראצענט גרויסער א
 םון אפהענגיג איז אצט יאהר 65 בער
 און םרײנד םון ?ינדער, פון היצף דער
 דער פון פראצענט 25 טשאוײטי. םין

 האט אצט יאהר 65 איבער באפעצקערונג
 װעכעטציך. דאצאר 6 פון אײנקונפט אן

 1,500,000 אומגעפער אז םײנט, דאס
 מאכען צו גענוג ניט האבען כענשען

 ״נעשאנעצ די צעבען.״ ארימען אן אפיצו
 אצד געגען איז װאס םעדערײשאד, סיװיס

 אז ערקצערט, האט פענשאן, אײדזש
 איבער פערזאנען די פון דריטעצ אײן
 אױסגע־ האט זי װאס אצט, יאהר 65

 אײניקונפט קצענערען א האבען םדעגט,
יאהר. א דאצאר 300 װי

 מיציאן זעהס די םון םיציאן צװײ
 יאהר 65 איבער זײנען װאס מענשען,

 אנ־ אן אין אדער דעם &ין װערען אצט,
 קינדער, פון אויסנעחאצטען װענ דערען

 ארגאניזירטע פון >ידעי משפחח פין
טשאריטי.

צעיד־ האט רעדע װיי^זןרער זײן אין
 היגיעגע און מעדיצין די אז געזאגט, צער
 יאהר 75 צעצטע די פדן טשך אין האט

 םון צעבען דעם.טענשענ׳ס פארצײנגערט
 סיסטעם סםיד־אפ דער יאהר. 59 ביז 40

 דעם םריהצײטיג ארויס אבער װארםט
 ער און םעקטארי דער םון ארבײטער

 מיטעצ אהן אבער %אהרעז מיט בצײבט
 אבער איז שטאט דער צעבען. צום

 בירגער, זײנע פאר זארגען צו מחויב
 יאהרען שעהנסטע זײערע האבען װעצכע

 און עגטװיקצונג דער פאר אװעסגעגעבען
אינדוסטריע. דער םון םאררײכערונג

 פון כח םיט׳ן• שוין םען װעט דאן און
 צו װאס אויף האבען גאסעךבצעטער

 אבעד זײ האבען טרעװאגע. קצאפען
 באצע־ דעם אהן רעכענונג א נעסאכט

 אצוי א םיט צא זאנט װעצכער באם,
 ניט אבער יא,—ױניאן א מיט סעטצען

 קיין האבען װאס גאםען״ױנגען׳ םיט
 װעםזנן אויוי און פאראנטװארטציכקײט

םארצאזען. ניט זיך הען מען
 גע• װײטער דערזױיצ האט שאפ דער
 ווען צײט. ױניאן צאיאצע מיט ארבײט

 האבעז געז&חן, נאם חאבען ארבײטער די
 כאוױי״ געװאצט, ויצעקו. א געםאכם ױי

 בצױו םארםיחרס! אונז האט איתר ״רים
 מי• וחנם געואגט, איחר חאט מא^ *וױי
 אך אז איאט, און 4די.^ואצוציע״ ערען
j אײזנרע איין װעח און• m כױר ױעען 
 קיק ארגײמ״-און אחן טעג אכט שױן

 jm אױך אוג? איחר *בעגעטיטא״,גיט
 הטי אין אײר סיר חאבען אזױ אױב
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קאנפערענץ פלאטען לאנדאנער פה אײנדריקע אײניגפ
צוקערטאן• װיליאם פוןנעפנאכטער) » םון (נאטיצען

 ■»־ ■אליטיעע אנדער חייז םילייכט
 ניט איז אן מלחמה דער נאר םון םירונג

 געוזןורען, איבערנעטריבען ^רייאיג אזוי
 קאנסעדעגץ םלאטען יעצטיגער דער זוי
 אין װי ניט װײס איך ל$נדאז. אין

 האט עננלאנד, אין ד*, נ«ור אםעריקא,
 « צעפויסט געשעהעני׳ע דאזינע די םען
 אםילו װערט. באטת איז זי װי מעהר םך

 טאסע זאל קאגםערענץ דאזינער דער װען
 מען װעלכע ה^םנונגען׳ אלע ערםילען

 זי און איהר, אויף ארויף יעצט ל״נט
 נרעםטען דעם מיט םארענדיגען זיך זאא

 בארעכטינען ניט אויך עם תען ערפ^ולנ,
 מען װעלכען טומעל, ׳פרעקליכען דעם
איהם. װעגען נעםאכט ip האט

 דעם פאר איז אלעםען פאר מעהר
 און פרעםע, די פאראנטװארטליר טוםעל

 עס פדעסע. אםערי'?אנער די איבערהויפט
 איבער לאנדאז קייז ](ונגעקוםען זײנען
 ז׳פזרנאלים־ אױםלענדײפע הונדערט פיער
 בעם־ די אםעריהע, פון זיי פון 250 טען,

 פראפע־ רער פון םעהינסטע די און טע
 פראפעסיאנע־ םון ארםעע אזא מיט סיע.

 נעיעעוזענייט די ניט זאצ װי ׳ערייער, לע
 טאקיע דןו זיך טוט ? װערען צעפױקט

 חתונה. רייכעד נרויםער א אויןז װי איצט
 ק««נ־ םל^עז און ערד הימעל, איז עם

 בא־ םיט םול איז לאנחון פערענץ.
 םילגרוים « װי פאליט״עענם, ריהםטע

 מיניםטארען, פרעםיער הערנער. מיט
 סענא־ דיפאאמאטעז, מיניםטארען, סתם

 נרוי־ די אן םילען דעלענאטען און טןורען
 איינער יעדער •פטאדט. פון האטעלם םע
 ארומגע־ איז באריהםטהייטען דיזע פון

 רעפ<«רטערפ, םחנה א םיט ריננעלט
 בארים־ װײניגער ניט און זיעורנאליםטמז

 קארעספ^נדענטעז, אױםלענדי׳טע טע
 םיט צייטונגען די פארפלײצען װעלכע

 נע׳עפרעבע; םטײטמענםם, אינטערװױם,
 םון ׳פריט יעדען פון באשרײנוננען און
 או; פדויען זײערע םענער, גרויםע די

 םטענאגראפיסטתעם. זײערע םון אפילו
 צו תוב הײלינען זײן פאר האלט יעדער

 'קאנפע־ יעצטינער דער אז דערצעהלען
 ;ע׳פעהע־ װעלט נרעםטע ״די איז רענץ
 אז אדער .“אן םצחםה דער נאך פה ני׳ע
 און װערםאיל״ ״צװײטער א אי) עם

 די־ לעזט מען װען אז אזוי עהנליבעס,
 אז אוים חוםט בא׳פרײבוננען פוז ים זען
 עטװאם פאר יעצט קומט לאנראן אין

 דער אפ הייננט עם 1װ#ג פון אזוינם
 פון נאר עננלאנד, םון נאר ניט ׳פיקזאל

װעלט. גאנצער דער
 אלע דיזע פון פונסט העכםטער דער

 נע־ דערגרײכט איז איבערטרײבעניעועז
 פון ערעפעגוננ דער פון םאנ דעם זוארען

 ענגלי׳פער דער װען קאנפערעגץ, דעם
 ובעצםו בכבודו איז אליין ל,ענינ

 און.נע־ קאנםערענ־ו צום אראפ;עסומען
 טען דארוי ערעפענוננם־רעדע. די לײענט

 םון װיכטינערעס עטװאם האבען נאך
 םענטיםענטאלע פון טײך דער דעם?

 די אריבעתעפלאםען אזע האט התלהבות
 צײטוננען. אלע פון ברעגעם

 נע־ האבען גאנצער אלם ־קאנפערענץ דער
 דער םון אײנדרוק דעם םיר אויף לאזען

 אימפאזאנט־ און וױבטיגקײט .נרויםער
לאזען. נעדארםט האט ער װעלכע קייט,

דא־ דער פון טייל ׳שעהנםםער דער
 לויט פארנעהוטען, איז גע׳פעהעני׳פ זינער
 קאנםע* דעם אויסער נאר םיינוננ, טיין

 יאתר חײנטיגס גאס. אין זאל, רענץ
 אויםערנ׳ד אן צאנדאן אין םיר האבען

 װינםער. op:npr און מילדען װײנליך
n הרד n  ippmx dpi 1 יאנוארP3« i 

 ליכםינ? װאריםע, ליבליך נ׳מוטאנען דא
 ד?ם פריחליננ. םריתען איז ווי אזוי טענ,

 נ׳ד ניט דא םיר האנען זוינםער נאנצעז
m קײן no װאוםט v, אי| פראסט 
 גראד? נאר . טוםאן. קײן םון ניט אפילו

 רעם און פאנפערעגץ םאר׳ן נאנט די
 זיך האט ערעפ?נונג דער פון םריםארג?ן

 «ז אימ?ר iprytoain* צאניאז אויי•
 וועלנע םומאנ^ ענגליעע באריחםטע די

 ״dpjob, די װײט׳פעפעל אױןי רופט םען
 נפמאכט באריוזםט tpapn װעלכע און

 op וועלצג גאנצפד דער איבער לסנדאן
 ל«זנחון ווי ױכםיג«זױ אויסנ?פונ״ח איז

 די פאר איגפמפםע( נעוואלט ויך האט
 *ײגמ זײ און נעסט אננעפארעגפ אצזן

 סו»3 איתר
ל

 װאו לאנדאן, םו) ט״ל ׳ןןעהנער נאנצער
 פארלא־ ענגלישער דער זיך געםינט עס

 טו־ טיטעלאלטערליכע זיינע סיט םענט
 אינ־ געװען איז םאנומענטען און רעטס

 נרויליכער א םון אפגעטעסט ווי ;אנצען
 האט װײטענס דער םון םאסע. נאםער

.ivt גרוי־ דיזע נאר װי נעזעהז, גארניט 
 צוסומענדיג נאר מאםע. ליךנעלבליכע

 םעג־ א צו אדער בנין א צו נעהענטער
 כיט װייכע, ארויסגערויתט זיך האבען שען

 שפי־ הויכע טורעטם, םילועטען, זלארע
 םינורען, באװענליכע אייננעהילטע צעז׳

 םארשװינדען און זיך באװייזען װעלכע
 ברענענדיגע יאמטערנעם, טיםטעריעז;

 נעםאכט האט בילר גאנצע דאם פאהעלן.
 אונרעאלי־ םון אײגדרוק זאנדערבארען א

 :עזעהן עס װאלט םעז װי עפעם טעט,
 אויף אדער חצום ׳עעהנעם א אין ערנעץ

ביהנע. ־ער
טו־ נרויען דעם םון זיך האט .פלוצים

 םאקלען. נרענענדע צװײ באװיזען דאז
 ניט מען האט םאקלען די םון טרעגער ־י

 װאם םײער, רויטער דעם באויז ;עזעהן,
 און טומאן םיט׳ן נעראננעאט ויך רזאט

 םינםטערני׳פ. די דורכצוברעכען עזוכט
 םרע־ די אויך באװיזען זיר האבען :אלד

 פאליםלייט, צװיי פאסעלז, די פון ;ער
 א װענ דעם געװיזע! האבען װעלכע
 נע־ האט װעלכער אויטאמאביל, ;רויםע!

 טוםאז. םון ׳ ארױםצונליט׳טען זיך זוכט
 נעארג קענינ, עננלי׳פער דער איז דאם
 םלא־ די עפענען נעםארען פינפטער, .־ער
 בילד ׳צעהנערעם ?ײז סאנפערענץ. טען
 װײניגםטענס צום אין־ האב דיזען םון

נעזעהן. ניט מארנען דעם
 זאל ׳פעהנעם דעם 1אי אינװיינינ,

 ארייננעדרוננען, אויך טוםאן דער חאט
 ׳פעהנע די געםעלט איהם האט דא אבער

 םון װײכקייט און פאר׳כ׳פום׳דילקייט
 נעװא־ צעריםען ער איז דא ררויסען.

 ׳פטארהע די םון ׳פטיהלאך אויח רען
 טו־ ׳ןוטיסלאך די און ציכט עלעקטרי׳עע

 קר״ד סליינע םיאוםע װי זיך האבען מאן
 אי־ ארוטנעטראנען האר רױכעדינע לאך

 נרוי־ ׳פעהנע די פארטונקעצט זאל, בער׳ן
 אײננעהילט ווענט, די אויוי בילדער שע
 העל־ די איז נע׳פפארט זיך סטאטוען, די

 אייננעלאדענע טויזענטעו די פוז זער
 װאס בילד א פארםיאוסט און נעםט
 ׳פעה־ 5vt נעװען אנדער׳פ אםשר ־ואלט

איםפאזאנטער. און נער
 זיר האט עאו* נאר םינוט 5 ריכטינ

 האט עם אוז טיהר נרויםע די געעפענט
 פון נעפיהרט הענינ, דער באװיזען זיך
 ראםזי םון איז םײםטער צערעסאניע זײן

םעסדאנאלד.
 ענג־ ק״ן /ןוטען װעלכע אויםלענדער,

 פרע־ לעניער, דעמאסראטישע םון לאנד
 װאס-אין dp סוםם װי :אפט זיד נע)

 דעםא• אםשר.די איז וועלכע ענגלאנד,
 ותצט, דער י אין לאנד סראטי׳טםטע

 אינ* די אויםנעהאלטען אלץ נאך װערט
 הונדערט א ? סעגינטום םון סטיטוציע

 פראנצױזי־ גרויםער דער םאר נאד יאהר
 אין ׳וווין םען האט רעװאלוציע עער

 םון לאפ די ארונטערנעשניטזון עננלאנד
 האט ראםע אנ;לא־זאהםישע די סענינ. א

 דעםאסרא• נעלערנט וועלט נאנצער דער
 נײ נאר זיך זי האלט אליין און טיע

 אין אײיז נאך םאלט אוז /ןעגיג א
 װא־ פוז וועגען.איהם. התפעלות אזעלכע

? פאראדאסם אזא זיך נעמט נען

 איז ערעפענונג דאזיגער דער נײ
 נע* םארענטפערט אביסעל טיילװײז םיר

םואנע. דאזינע די װארען
 םאראז ערגעץ־װאו איז עם אויב

 עם איז דאן קענינ, ניט־קעניגליכער א
 ענג־ םון םינםטער דער נעארג קענינ
 װאופס, מיטעצען פון מענש א לאנד.

 אוינען, םידע געזיכטםצינע, זו״כע םיט
 אויםנעםאטערטען, אז און טריט ׳טטילע

 זײן איבער שםײכעצ. אוםעטינען עטװאם
 עפעס שװעבט נעזיכט און שיגור נאגצער

 רוםט װעלנע אומבאהאלםענקײט, אן
 נעםישט םימפאטיע טיפע א ארויס
 םאר־ װיימעז, םון געפיהל א םיט אשילו

 צו נאצאכנט ער רחמנות. באהאלטענעם
 אויב װעצכע, טענשען, ״זיידענע״ יענע

 קינ־ אדער קענינע t”P גיט ז״גען זײ
 אפט זיי װערען םיליאנערען פון דער

 ניט זיך פאםען זיי אעכען. פון צודר^ט
 קאםף ביטערען אוןי שװערען דעם פאר
pe אין אדער באלאנגע! זיי גאס. דער 

 נעצערנ־ דעם םון סאבינעט ׳עםיצען דעם
 װײכען דעם איז םעהר, נאך אדער, טען

 ביזנעםםאן, ״רעטאירד״ דעם םון ׳שטוהצ
 צוריק־ זיך האט װעלכער רענטיער, דעם

 צעבט און קאםןז אסטױוען פון טגצויגען
 דער האם םאצ דעם אײנקונםט. זיין פון

 גוט אויסערגעװיינליך אויםגעזעהען קעניג
 פינור־ נאנצער זיין םון האט דאך אין

 אויםנעמאטעדטקײט אן םיט נעװעהעט
 אונטערנאנ: םון אומעט ׳טטילען דעם און

 נעזיכ־ די אויף אפט זעהט טעז װעיכען
 לאנ־ א זייגעז װעלכע מענשען פון טער

 פון םיעד זײנען ארן נעזונט ניט צייט נע
 שטאר־ יעניער םון םיםן קײן לעבען.

 א ביי :עמט װאם כאראקטער, tio קײט
 טײי פון די<םאהםע אן נעװײנליד קענינ

 םאר־ םשונענע די פון סיםן ״|p רא:ײ.
 דעםפאטיזם אזיאטישען און אורטיילע

 װעצכען צװײטען, דעם ניסאצאי א פון
 גע־ א פיעצ. זעהר אנב, דערטאנט, ער

 װעצ־ קולטור־טענש, פשוט׳ער װיינציכער,
 ניט רוהיגעז, זײן שטיל זיך לעבט כער

 ניט קיינעם שטערט צעבען, שרייענדען
 אין װעדען נעשטערט■ ניט נאר וױצ און
שטיצקײט. רוהיגער 1זיי

 םוד דער צװײפעצ, אהן איז, דאם
 עגגצאנד, אין ערפאצנ קעגינ׳ם דעם סון
 די אויםצוהאצטען אויך העצפט דאס און

 נינד זײן נראדע ענגצאנד. אין מאנארכי
 ײילעז, ניט־שטאל׳מער ז״ן ?ענינציכ?ײט,

 שטאאטם־אננע• אין זיך ניט־םישען ז״ן
 און ניט־שרײענדינפײט זײז צענענה״טעז,
 זיין כבוד; סעניגציכען םון ניט־זוכצניש

 אם׳ת׳ע, און פשוט׳פײט פונדאטענטאצע
מאבען דעםאסראטיע געקינצעצטע ניט

,הערשער׳ פאםענדםטעז דעם םאר איהם
 הערשער אנדער יסיין 'עננצאנד. םון

 םםתםא'(אצם ענגצענדער די װאלטען
 םארםרא־ ניט ײײנינסטענס) צום הענינ

 םאר און אז איז װעצכער ^עניג, א נען.
 םימפאטי־ און אנשטענדינער נאנץ א זיך

 איז קענינםום װעםענס און םענש, שער
 ארי־ זײ קענען דאם— סיםבאל א בצויז

 םון נוצעז ציהען זאנאר און בערםראנען
*ימפעריע. דער םאר איהם

 אצע־ דעם אויוי אבער פוהענדינ ניט
 ראם אז צוגעבען אבער איך םוז סען,
 סאציא־ שעהנעם הויכען, דעם םון ביצד

 בוינענדינ פראים־םיניםטער, ליםטישען
 אנ• נאנץ אח שטיצען דיזצן םאר זיד

זײ| נאכהער אוז םענשען, שמענדיגעז

װאױם דער
. (פמבעי)

רױז דיאװ
י. נחום פון

 גארטען אין געבליחט שטאלץ חאט רױז שײנע א
ארום. «לאץ דעם כאצירט פראכט איר מיט און

. t דארמעז׳ ערגעץ און
 ביום״ דער מון װארצלען די כײ אונםען, גאר

 ן קלײנער א גאר װארים א איז ארוםגעקראכען
 קאפ זיץ פיחענדיג און

1 ,אראפ׳ אץ ארױןן-ןנו
:שײגער דער רױז דער *ו זיך ט1געװענ גיפם כדט ער חאט

מליק? ייר *יז פארטיפט גאר n כיזמ ,װאם
! כיזט דו װאם חןם מים גרוים זיך חאלסמ דו

 I פאתעםעז, גיט וו דארפסט דאך
 אכט אין װײניג-וואס נעם — כלױז; װארים א — איך, אז

^ און שטאלצקײט דײן • ז י י ״ ד
עםען״ זיך פארווילט םיר װען ךץר איז װײ און

 צאקײ, א װי טר*ן חנם חינטער שטעחן
 אנגע־י איבעריג קײן געםאכט ניט ח*ט

 ;עדוכט זיך האט מיר א^נדרוס. נעטען
 מידע, די םיט מענש שטיצער דער »ז

 ײגיגט8גע זיך האט אויגען אומעטיגע
 זעהר געװען איז און צערעמאניע דער םון

ם^ריבער. ש:עצ איז זי װאס צוםרידעז
 באפױ אצע דיזע פון אויסגעשײצט

 אי־ געװאצדיגע אצע די פון און צוגנען
 פצא• צאנדאנער די איז בערטרײבונגען

 פאציטישער גרויסער א ק^ונפערענץ טעז
 זיך האבען עס װעצכען אויןי יאריד׳

 גרעס־ די םון פאציטישענס אויפגעקומען
 גרויס די באשטימען צו ים־מצוכות טע
 זייע־ פון מאס די און םצאטען זײערע פון
 דיזער םארװאס ים־באװאםנונגעז. רע

 גע־ שטארס אזוי װערט ק^נפערעגץ‘
 איז קאנפערענץ, שצום א אצס בומט

 זיך האבען מצוכות די זאגען. צו שװער
 אפצושאפען אויפגעקומען גיט יעצט

 אצגעמײן. אין באװאפונג אדער מצחמות
 פאװאפנוננ, צוםט און באװאפענומ צאנד

 אצץ װײטער װאס איצט װערט װעצכע
 ניט אםיצו װעצען מצחמה, איז װיכטיגער

 ים־באװאפנונג אשיצו װערען, דיסקוטירט
 #פצושאפען. ניט קײנער דענקט אצײן

 נאר איצט צוזאסעננעסומען זיך איו מעז
 ים־בא־ פון טײצ יענעם #פצושאפען

 און ^פגעשטאנען איז װעצכע װאפנונג,
 מצחמה. מאדערנער איז מעהר ניט טויג

 די אז פעצקער די װיצעז דעם אויסער
 װײצ ביציגער, קאסטען ז#וצ באװאפנונג

 םיעצ איצט זײנעז זײ םון םעהרסטענס
 קע־ זײ און םצחםה דער פאר װי $רימער

 פיעצ אזוי אויסגעבען ניט יעצט נעז
 און אמאצ. װי 'הריגםשיםען אויף געצד

 םיצ אזוי עס םעז פארגיסט דעם צוציב
 און שצום, װעגעז םראזען אויף סינט

 װעגען רעדעס םיעצ אזוי עס האצט מען
 עהנ־ און מענשען צװישעץ װיצען טטען

 איבערגעטריבע־ גרעסערער קײן ציכעס.
 װי םעטיםענטאציטעט פאצשער און נער

 דאזיגען דעם ארום רינגעצט װעצכע די
געפינען. צו שװער איז קאנפערענץ

 איז אצעםעז דעם מיט אפיצו און
 דעם אויף אײניגקײט קײן ניטא איצט

 א זעהר דא הערשט עס און סאנפערענץ
 דעם װעגע^ שטיםונג פעסימיסטישע

 אײג״ םארהאנדצונגען. די םון אויםגאנג
 װײ־ אדער םעהר זײן צו שײנט שטימונג

 אמערי• און ענגצאגד צװישען נאר ניגער
 אםערי״ אין באזוך מעקדאנאצד׳ס קא.
 רעזוצ• גוטע געבראכט חענטמ האט קא

 זיכער װעצען צענדעך בײדע די טאטען.
 זײע- װעגען םארשטענדיגוגג א צו *ןוםען

 װע־• איבעריגע די װען אפיצו פצאטעז, רע
 םעג- זעהר איז (עם צושטעהן. ניט צעז
 אײנציגער דער זײן װעט דאס אז ציך
 קאנםע־ םון ערפאצג וויכטיגסטער און

רעמ).
 ענגצאנד און אםעריסא אויםער

 מײנונגט־פארשידענ־ גרעםטע די הערשט
 איטאציע צענדער. די צװישעז הײט

 פראנקדײך; װי םצאטע די!עצבע פאדערט
 אצע םארגרעםערונג; א פאדערט יאפאן

 אז צענדער דיזע פאדערען צוזאמען דרײ
 ניט אופן בשום זאצען סאבמאריגס די

 װעט עס אזוי װי װערען. אפגעשאפעז
 םאדשידענאר- אצע דאזיגע די געציננעז

 קוםען און אױםגצײכען פאדערוגגען טיגע
 רעטעניש, א איז פאדשטענדיגוננ, א צו

 ער- ניט דערװײצ קאן קײנער װעצכע
 זאך אײן בצויז איז דערװײצ צײזען.

 די אז איז דאס אצעםען. פאר קצאר
 באװאםנונג םצאטען פון באדײטונג

 אויםגאבען די און סצענער אצץ װערט
 «לץ װערט באװאםנונג סארם דיזע אויף

 40 באצד יעצט קאסמ עם טײערער.
 גרויסע אײן אויפצובויען דאצאר מיציאן

 טױזעגנד סציינער אײז און *ןריגסשױ*
 הונדערט א אדער עראיצאן דאצארדיגער

 םא!*• קען קאבמארין דאצארדיגע טױזענט
 ים־גיגאג- אזעצכע צעהנדציגער ניכטעז

 אויפגעבען מען זאצ זשע ״װארום טען.
 גרויסע אײף םיציאנען שותרע אזעצכע

 קען מעז װען געווער. אוםנוצציבע און
 סך 8 זײז געצט װײנמער סך א מאי

ןואםענט?8כ בעסער
 וחד דרשות גרויסע אצע די אויסער

 צערעםאניעס שעחנע די און פרידען געז
 ״םריחגנס־סאנםעחנגץ״ יעצטיגען דעם פון
 גאנץ די ארױס רטשעט8םט צאנדאן, אין

 און אויסרעכענונג פינאנציעצע «שוטע
 די אז &אקט, גרויסער דער נאך חנרצו

 פאר געםאכט םצאםען חאט װיםענשאפט
 נאך אםיצו אויב םצחטח, אין אוםנוצציך

 דא״ דארוי םען אימנדי^ איגגאגצען גיט
 צד די טאר געוועחר נחגחנ8 ?וכעז דום

חנר אפשד איו דאס םצחםוו^ קוגםטיגצ
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ר ע מנ ױ מ עו אנ ס ײ נײעס אונ
 אטערײ דער םון טײצ אידישער דער

 פארי־ האט באװעגוננ ארבייטער גאנער
 ױבי־ זעצטענעש א געפײערט װאך גע

 ארבײ־ שע־זנער זעאטען א םון צעאום
 אן פון ױם־ט״ב א איגסטיטוציע. טער

 די װאס אינסטיטוציע, אײךאײנציגער
 װעצט גארער דער פון ארבײטער אידישע
 באוױזען הינזיכט דיזער אין האבעז

 צװאנציג־יאהריגען דעם — אויםצובױעז
 סאנגטא־ רינ; ארבײטער םון ױביצעאום

יארק. נױ ציבערטי, אין רױם
 באטיײ זיך האבען ױם־טוב אינ׳ם

 ארבייטער דער םון טײצען אצזו צינט
 אר־ פון מיטגצידער די װײצ באװענונג,

 רעבט מיט מעגען װאם רינג, בײטער
 שא־ נאבעצער זײער אויף שטאצץ זײן

 איבער צושםרײט און צוזײט זיינעז םוגג,
באוועגוננ. ארבײטער גאנצער דער דער

געװא־ געפײערט איז ױביצעאים דער
 קאנ־ >:ון באנקעט שעהנעם א םיט דען

 װעצ־ אין גופא, סאניטארױם אץ צערט
 אצע באטייציגט אויך זיך האבען עס כעז

 מאסען שעהנעש א םיט און ;פאציעגטען
 םאלקס־ אםת׳ן א און מיטינג קאנצערם
 נעווען זײנען עס װעצכען אויןי באנקעט,

 גאנ־ דער פון םארשטעהער םארטראםען
באװענונג. ארבײטער צער

 דער ״םריייגד״״, נומער יעצטער דער
 אינגאנ־ איז רינג, ארבײטער םון ארגאן

 סאגי־ ר. א. דעם געוױדםעט געװען צען
 איגטערעסאנםע רײהע א דורך טארױם

ארטיקצען. באצערענדע און
V  •>

 אינ־ רעש וועגען אוגטערזוכוגג אז
 סאוטה דעד אין צושטאנד דוסטריעצען

 ציײ אװ םעדערײשאז אםעריהען דער פון
 טעש־ צאהצ די אז באוױזעז, האט באר.

 * איז סא־טה דער אין םטיצ-ארבײטער
 אנגע־ םריהער האט מען װי גרעסער סך

 איז ארגאניזאציאנס־געביט דער נוםען.
 די װאס ארבײט די און גרויס דארט

 אנגעפאננע: ד*ןןט האט צ. אװ ם. א.
נעםיהרט. ענערגיש ווערט

 ארגאגיזאציא־ דעם םון באריכטען.
 די אז מעצדען, נעצען^הויפט־קװארטיר

 דארם װערען צאקאצס ‘ױניאן צאד.צ
 אין אז און םארגרעסערט אםאצ װאס
 איז קערפערשאסטען צענטראלע *צע

 וחד עס לעבען. נײער א אריימעקומען
 ױניאן־ םארשײדענע אפנעהאלטען ־ חנן
 .רעזוצטאט אאם מאסעךמיטינגען. איז
 זײגען װאס מיטינגעז, אעצטע די םון

 דער אונםער געװארען אפגעה^טעז
 םון הורםט םרעזידעגט םון אויםזיכט

 צײבאר, אװ םעדערײשאן אצאבאסא דער
 טשאר־ נעװארען ארויסגעגעבען ז״נעז
 פצאםבערס, ׳ענטערס8ר.אר צו מערס

 א סרעפטסםען. אנדערע און פײגטערס
 קומם *סטױױמעט װאהםמנדע גאזוגדערס

 צװײ טעתסםיצ״דיסטריסטעז, די אין פאר
w\ ,ניט ביז האב^ װאם איבײמער 

הא״ און פארמס די אויוי נעלעבט
טרײד א םון נעהערם ניט סימםאצ מן

 דער ם*ר קאםיטע ארגאניזײשאן די
 אר- צװײטע ־* אראנזשירם האט םאומה

 גרין •חנזידענם פאר גאנימתיאנכדםור
 אדחד װעט ער ל. אװ פ. א. דער םח

 םארשײחננע אין כמםעדכױםינגזש סיחנד
סאוםח. דער פון שםעדס

ד. '

 דער םון סאאיעראטיװע שנײחנר די
 װאירקערם קצאדהימ ;*סאצגאטײמצר

 אר־ םון איו וומאכע פדלװאפי, אין מגיאן
w v\ האט ערםאצנ, אן געװען אן טאג 
 אר־ מיטי־םאגיגע די אײעעםיהדם וויצם

 דער אץ ארבײטס-צײם זײ גײםס״ייאה
 איצם פון וחנם ענײדער־קאאיעראטױחנ

m 44 די אנשטאט שםונחנז 40 זיח 
r י אאווגחנו m ביז פצעגם במז װאס 

 קאאפעראםױוע די ארםײסזנן. איצם.
 אר־ 260 באשעםטיגט ורעלכע פעקםארי
 בים געויארען נעגמנחנם איז בײםער,

 רעזוצטאם » אצם #צודיק םאנאמעז 16
̂רםע חנר נײ סמדײק א פון  אדלער מ
געאאאט גיס חאם וועילמ און

 נצמאדערטע די ארב״םעד די נן
 מרכ״ן איו סױרסע ‘דײ ינגוננען.

נקגאנ• גו־זגד «ו ײניאן חנר םיט

 דע־ רעיצװײ דעם פון טער״שיעזשורעד
 איז ל., אװ ם. א. דער פון פארטמעגט
 יאהר. 66 םון עאטער אין געשטארבען

 נאך שיקאגא אין געשטארבען איז סהאט
נױכיאניא. אויף קיאנקהײט ?ורצער א

V
 גאד האאט ארבײטסאאזיגקײט די

 םארשײדענע אין װאססען. אײן איז
 דע־ ארבײטסאאזען פאר קוטען שטעדט

 אין ברויט־אאינס די און מאנסטראציעס
 טרויע־ אאטע די דערטאנען גאסען די

 ארבײטסאא- דאזיגע די צײטען. ריגזג
 בא־ צו אן אויך שױן פא:;ט זיגקײט

 דעם רעגירער. אונזערע אוםרוהיגען
 אװ סעקרעטערי האט פעברואר טען23

 ראדיא־אדרעש א א\ן דײװ״ס אײבאױ
 צי״ דער םון ראאע דער ווענען נעיע׳יט

 דעי• פון אײנפאום דעם און װיאיזאציע
 ארבײטסאאזיגקײט. דער אױף פאשין

 זײן אין געװארענט האט דײװיס םר.
 ציװײ דער םון פאאנען די פאר רעדע

 די »ז דערצו פיהרט װעאכע איזאציע,
םענש: דעם קאנטראאירען זאא מאשין

אםע־ טעכאניזירעז :יט הענעז ״מיר
 םארגעסען, ניט טארעז טיר װײא ריקא,
 שאאפט און ניט עסט טאשין א .דאס
 פראדוצירען. אחוץ ;ארניט טוט זי ניט.

 זי ליאגםומירט אויא ביכעאע א אחוץ
 קאנ־ צו װאטשען מוזעז טיר גארניט.

 די אויב װײא טאשינען, די טראאירען
 א איז קאנטראאירען אונז װעם סאשין

צױויאיזאציע״. דער צו סוף
 אגגעװיזעז האט דײװיס סעקרעטערי

 אינדוסטריען, םון איסט אאננער א אויף
 באזײ־ מאשיז דער דזדך האבען װאס
 ארבײ־ טויזענטער און טויזענטער טיגם
ארבײט. דער םון טער

 טראנספארטירעז אײזענבאהנען ״די
 איז עס װען װי םראכט מעהר איצט

 װעני־ דערצו באשעםטיגעץ און פריהער,
 די ארבײטער. טויזענט 250 םיט נער

 15 םיט איצט פרארוצירט אינדוסטריע
 נא- דערצו באנוצט און טעהר פראצענט

ז א םון הענט  װעניגער. ארבײטער מייצ̂י
 שאײ״ שפארזאםקײט נײע מאשינען, נײע

 פון ארבײטער טויזענטער ארויש דערען
 נעװארען 1בי איך זײט פאבריק. דער

 צו־ יאהר נײן מיט ארבײטס־םיניסטער
pn םארשײדענע םארנעקומען זײנעז 

 עקאנא־ דער איז ענדערונגען ראדיקאאע
אאנד״. םון סטרוקטור מישער
 זאגט םיניםטער דער װאס שאד א
 די קאנטראאירען צו אזוי װי ניט אונז

מאשין. דאזיגע
V

 אין םארטײ סאציאאיםטישע די
 און גרויסע א איצט םיהרט אםעריקא

 די םון ערםוםיגט אקטיװיטעט. רײכע
 איצט שטרעבט װאדזצ-ערםאלגען, צעצטע

 איהחנ פארגרעסערע! צו סארטיי די
 אר־ איהר באםעסםיגעז צו און רײהען

 אז איצט םיחרם םארטײ די גאניזאציע.
 םעםבערש^•־ א יצאנד גאנצען איבעד׳ן

 רעזוצ־ ביױאיצטיגע די צויט און דרײזו
 דרײװ דער אז אורטײלען, צו איז םאטעז

 םאציאליס־ די ערפאלג. אן זײן וועט
 וײ געשטעצם זיך האם •ארםײ םישע

 כױנד 90,000 נייע נעװינען צו אויפגאמנ
 אוים״ n זיר כאמיהט זי און נאידער

 שריםט־ יורך םארוױרקלימז צו גאבע
 אבער׳ן אגיםאציע. םינדליכע און ליכע

 םאס• אפנעהאצטען װערען צאנד ־גאנצעז
 אויפקצערונג^םארזאםאוננען םיטינגען,

 סא־ םארשײדענע איבער עקטשורס און
 אויסגע• וחנחנן רועאכק םראגעז, ציאאמ

 סאציאליס• דער פון זיז אין טףטשם
װעצט־אנשױאוגג. טישער

נעשיכ• חנר אין מאא ערשטען דעם
 •ארמײ שאציאליםמישער חגר סון טע
 איתר אפחאצטען זי וועט אםעריסא אין

 נאןױאגא• דער פון םיטיננ תוםענדיגעז
 אנ- אאס אין קאםיטע עקזעיגםיװ צאר

 *וועריג• לןאטעריעצע צוציב דזשעצעס.
 גים איצמ ביו ■ארמיי די חאם מײכאנן
 איחמ מען5צוהא1א באװײזען גאקענט

 וױיםאד אזא אין םיםינגעז עאזעקוםױו
 םיינם דאם וועם̂נ דער אין שםאדם

 איז •ארם^ סאציאציסםישא די ׳אז נים,
 זי גים• דאס געװאחנן. רײך •צרצ<תנ

פוײחער. m אריםער גראד איצט איז
חגם פון

מ א מ א נ ר ע פ נ י טער א נייעם ארניי
 אם־ פון בױוא פון אנגאבעז די צויט

 אינטערגא• טרײד״ױגיאן סטערדאםער
םון פיטנצידער צאחצ די איז ציאגאצ,

 צעגדער, ארע אין ױגיאנס טרײד די
 אמסטער״ אן אנגעשצאסען זײגעז װאס
 אױוי 13,144׳525 פון נעשטיגען דאם,

 צע;״ אײגצעצנע די צױט .13,575,721
 װאושם דע־ זיך שטעצט באזונרער רער
 פון טשך א״ן סיטגצידערשאפט דער םון
פאצגט: וױ פא• יאיזר דרײ צעצטע די

 4,866,026 — (ארבײטער) רײטשצאנד
421,106 (אנגעשטעצטע) דײטשצאנד

3,673,144------------גרויס־בריטאניען
766,168 — — — — עסטרײך

638,326 —--------------פראנקרײך
558,6t8-----------'טשעכאסצאװאסיע

518,658 -----------------— בעצגיען
460,400 ---------------------שװעדען

272,317 -----------------------פױצען
221,000 ---------------------שפאניען

220,545 — — — — :ידעדצאגד
173,000 —------------------שװײץ

155,078 ------------------דענעטארק
144,000 ----------------------הענעדע
124,378 ----------------------אונגאדן

08,470 ------------------גריכענצאנד
82,574 ----------------- ארגענטינע

KX(,40(------------------זיד־אפייהא
36,044 -------------— ױנאסצאװיע

26,783 — — — — רוםעגיען
21,888 ---------------------צעמצאנד
—---------------------צאטװיא

21,3C2------------------פאצעסטינע
15,377 -----------------צוהסעםבורג

5,506 — — — ־־־ עסםצאנד
2,650 — — — — בוצגאריע

1,064 -----------------------םעמעצ
500 ---------אפריהא זיד־-וועסט

13,575,721 — זזכצ סך
***

 האםו־ די האבע; סריג נאכ׳ן גצײך
 געשפאצ־ טשעכא־סצאװאקיע איז ניסטעז

 די ױניאז־באװעגונ:. טרײד די טען
 גע־ איז פארטײ האמוגיפטישע דארטיגע

 טרײד זייער און םאסעךפארטײ א װען
 נרויסע געצעהצט האט ױניאךבאוועגונג

 צאנ־ א האט זי און םיטגצידער מאסען
 די אױף װירקונג א :עהאט צײט גע

 סאפוגיסט- די האט איצט ארבײטער.
 םאצשטעני־ינ ױניאךבאוועגונ; טרײד שע

 שפאצ־ דעי כעט צוזאםען באנסראטירט.
 פארטײ קאמוניסטישער דער איז טוגנ
 אין שפאצטוגג א םארגעקומען אויך איז

באווענוננ. ױניאן טרײד זײער
 די װאס טפצדז, נרויסער דער נאך

 די אין באקידעז האבען האמוניסטען
 אר־ רעסט רי זײנען װאהצעז, צעצטע
 אין זיך האבען און צוצאפען זיך בײטער

די אז אננעשצאםעז צאחצ גרױסער א

 וועצען און שטעדט פארשײדענע אין
 זײערע דעקען סענען וחננ דעם אט אױף

הוצאות.
V

 vא ?רײזען םאציאציםטישע אין
 שריט א נעװארען געםאכם צעצטעגס

 סאציאציסםישע די דערנעהנטערען צו
 דער פון םיהרערשאסט דער מים טוער

 באוועגונ^ ױניאן טרײד אםעריקאנער
 איגסטײ צײבאר נײעעגרינדעטער דער

 םון קאכייטע ױניאן םרײד דער טו^פון
 אר־ האט ■ארםײ םאציאציסטישער דער

 אר־ םאר םארום שטענדיגען א גאניזירם
 דיזם• צו צוועק םים׳ן ןנײטער־םראגע?,

 ארבײטער־פראנען םארשײדענע קוםיחנן
 חנ- שםאנדױנקמען. פארשײדענע פון

 סא• םארנעקוםען איז פארום ערשםעוי
 ערשטעי אאס אין דאנערשםאג יגזנן

 םזד געײארעז אײעעיאדעז איז רעתאר
»חנזי• ערמםע• חנד ״װאל םהױ ױי  ו
 םעדערײשאן אםעריסנז חנר םח דזנגט

 אין דיעס י ייו דאם לײבאר. אוו
 באװענזנג סאציא<יםםישער חיגער דער
n נייער חנר אח r© יע־• ®וץ פאדדינט 
D שםאנךפונתט חנן onaa יתחנן. «ז 

סאציא^ס• צוױשען באגצננוננס־־ארס א
T© און טען n יוגיאגיסםעז pH p ji

 יאציםישזנ © אוםשטאנחנז אונמחן
 חנד סי© וחנ© ױן נויםװע^נסײס

באשטיםט

 א אונטער שטעחען װאס טרייד-ױניאנס,
 טיטגצײ n אײגםיוס. שאציאציסטישען

 באטחנפט ױגיאנס זײערע םון דער-צאחצ
 װעחרענד טויזענד, 16 נאגצען אין נאך

 א״ן חאכען ױגיאנם סאציאייםטישע די
̂ם צעצטע די  17 געװאונען אצײן חדש

 צעחצען און םיטגצידער נ״ע טויזענד
 ארגאניױרטע 568,608 טאג צו ח״גט

ױניאדצײט.
 טיט שטעהט עס טרױעריג וױיט װי

 זעחן צו איז ױניאגם, קאטוגיסטישע די
 צעגטרא־ ■ראגער די װאס בריוי, א םון

 האט ױגיאגם תאםוניסטישע די פון vל
 סעקרעטערע, איהרע צו ארױסגעשילט

 אנגעוױזען אפען װערט עס װעצכען אין
 זײערע םון צא;ע היצפ^אזער דעד אױף

 כדיף, דעם *<ן זיך זא;ט עס ױגיאגס.
 האבען זײ װאס כחות, ביסעצ די אז

 װײי ורערעז, אױפנעגעבען טוזען :אך,
 צאהצען, צו :יט נעצד קײן האבען די
 גיט זײ שטיצט םא־טײ די יױיצ און

;עצד. טיט
 קאדוג״םטישע די האבען איבע־אצ

סרוי. זעצבען דעם ױניאגס
v

 םיהרער באקאנטע• א פאראק, דר.
 וחגצ״ בעהטען, אין קאטוניסטען די פון

 דער םון פיהרער דער נעװען איז כער
 פראגער אין םראסציע, קאטוניסטישער

 םון ארויסנעטראטען איז שטאדט־ראט,
 זײן אין פארטײ. קא׳־־ניסט־שער דער

 אנגעװיזען פאיאק דר. האט ערקיערו;:
 באצאגנען טעהר ניט קען ער אז רערויף,

 אינטע־ די שטערט װאס פארטײ, א צו
 איהרע דורך ארבײטער־קצאס ן פ רעסען

 דעמאגסטרא״ ־ ארבײטסצאזען זינצאזע
ציעס.

אטעריהא. אין װי פונקט
V

 נױ אין צענטער ױניאן טרײד דער
^ 5יא האט זעצאנד א  נעװאונען 1928 י

 1028 סוױ מיטנצידער. םדאצענט 11
 נאציאנא^ע 12 נעהאט זעצאנד נױ האט

 סװי םיטגצידער. 55,800 טיט ױניאגס
 אײ נעװען זעצאנד נױ אין זײגען 1027

ארבײטע/ טויזענט 50 בצױז גאנידרט
v

יאה־ נאך אז באריכטעט, װערט עס
 -5 די װעט אונטערהאגדצומען פח רעז

 װע־ דורכנעפיהרט ארבײטס־װאך טאגיגע
 װעט און האצאמניא בריטיש אין רען

 םאר אגרימענט א'ז פונק© א אצס ארײן
 םאר־ איצט װערט װאס יאהר, הוטענדען
בארײט.

v
 ספארט״איגטעדגאציא• ארבײטער די
א^,  םיט טויזענט 200 צעהצט װאס נ

 ארבײ־ צװײטע א ארגאגיזירט גצידער,
 וועט אציטפיאדע די טער*אצימפיאדע.

עסטרײך. איז 1931 יאהר אין םארקוטען
 םארסױ וועצזןן וױנטער־םפארטס די

 םעב״ מאנאט אין מירצצושצאנ איז מעז
 װין אין זומער־ספארטס די און רואר,

דזשוצײ. סאנאט אין
 זײנען טרײד־ױניאנס n וױ אזוי

 און םיזישער דער אין םאראינטערעסירם
 םיט- איהרע פון אנטװיקצוננ גײםטיגער

 אםסטערדאםער דער םאדערט :צידער,
 n •1אז* אינטערנאציאנאצ ױניאן םרײד

 ספארט ארבײםער די שטיצען צו ױניאנש
אצימייאדע.

v
 איגטערנאציאגאצער צעצםער דער

 איז וואס חאצץ-ארבײטער, םון ?אגגרעם
 יאתר םאריגען געװארען אפגעחאצטען

 אוימ־ חאט דײטשלאנד, חײדעאבערג, איז
 אר- גאציאנאצע !ײגע אצע געםאדערט

 נאציחה־ די אפצוברעםנן גאניזאציעם
 חאצץ־ארבײםער־ רוסישאן חנם םימ גען

ײ אויב םארבאגד, אזעצכע. האבען ז
צזמ־ דדײ פיך אויםגאחכמנ דער םי©

חנג״ און פינאאגד עגגצאגד, — דער
»r ,rw- מהחנסאריאמנן אצע האמז 

 איד• מח באמ<ו© חנם אױםנעפ^גם
̂נאצען  אדבײםער־פאר• ;חאאץ םערנאןױ

באנד.
n ס חאצץ־ארבײםער ^  אמ־ פח ייג
 און םיגצאגד אינה
אפנעזאנ© זיך ח*מח
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ר דער מ ו מ ה ח ו נ י ו ן חנונון ו » ת י נ  נייע די ח
ר חעדסדמדערס»ון ע ר ו ע נ מ מ ח סראוס נ י

ו דרעס ע נ ץגיאן מ
רעוןןרטער. סיעטיעלען « םיז

a סון יע1דעס<זנסטריו« נרויסטרט׳תע 
 ג׳ד »י« ױניטו דער «וו *יבעונענענחײט

 חנית חנונת »יינדרוקס«ו(ער דער װען
 נ«ס• דער סון חעדקװ«חןרס נײע די סון

 ױניטן, ס»נ«ר ררעם או] pi*?p סאנער
 גע- איז dp אװענט. םיטװאר <ע«םען

 שר״נדןואפט דער פון אויםררו? tv װעז
 אין אי*ט חעח»ט װאס אײנינהייט און
 און pi*>p רpנaנטםט די שון רייחעז די

סאכער. דרעם
חא• ױניאן דער סין חעלסײארערם רי

 opyov 16 שון ארינערנע?לינען זיך בען
 אין סטריט, נראנדזט <א 26 אין םטריט

 טון צענטער אין זיך נעפיגט װאס נאס א
 די אינדוסטריע. דרעם און קצאופ דער

 העד־ נייע די פון בילדינג םלארינע םיער
 דעקטױרט ׳טעחן געװען איז קװארעוס

 אדנייט דער נאו נאלד פלענס. םיט
 אצע פון ivoanDr אננעחוינען האבעז
 ארבײ־ או.יסנעפו*טע םיט רייהעז ז״טען

 ~iip ט אין חניוז. חנוכת דעם צו טער
 פאטרם שיער אאע ׳פוין זיינען צייט צער
 מיט אננעםילט ;עװען ביצדינג דער םון

ארבייטער.
 די װאו אדיטארױם, נרויםער דער

 איז זזנית חנוכת דער םון צערעמאניע
 םארנע• האט נעװארעז, דורכנעפיהרט

 בילד: װאונדערנאר א זיך סיט ׳טטעלט
 איז עם װעםען עולם אן םיט אגנץפאהט

 איז אריינצוסומעז, ער׳פטע די נעלוננען
 םען װי גע׳שטאנען, און נעזעםען םען

 ׳צעוזנער דער קעפ. אויף קעפ זאנט,
 די נאאויכטעז. העא געותן איז האל

 » וױ אױםגעזעחען האם פאאטפארםע
 נלומען קראנצען די פון נלומעךנארטען

 האנען *צעפער די שון ארבייטער די װאם
 דעם צו לי?םװאונ״ען,נ םיט צונעמיתט

 דעס םח װאנם םראנט די הבית. חנוכת
 בע־ די טיט דעקארירט נעװען איז האל

 פאחפידענע די םון םצענם און נערם
 דז׳טאינט נאסטאנער דער פון לאסאאען

 םא־ דרעם און ׳׳גןאאוס דער םון באארד
ױניאן. כער

•DPPi* ?ינדער ריננ ארבייטער דער
 פא־ ם. םוזיסער דעם שון דירינירט טער,

 דער צו םיעל צונענעבען האט דערסאז,
 ׳צפי־ זיין מיטי ׳פםיםוננ ױם־טוב׳דיגער

 קאםפאזי־ ■אפואערע און סאאםישע אען
 בא־ נרויס ארויסנערופען האט און ציעס

 די םון צאהא גרויםע א נ״סטערוגנ.
 :־,P זײנען ארקעסטער דעם אין קינדער

 םיטנאידער tie אייניסאאך אדער דער
no ̂וס דער ױניאן. םאכער ־תא

נע־ א געװען איז האא אין עואם דער
 נאציט־ אאע די פון ארבייםער פון מי׳פ

 נאשעםטינט זיינען װעאכע נאאיטעטען,
 אינדוםטריע. נארםענט איידים דער אין

 םון װעטעראנען די םיט זײט בײ זייט
 ׳שעת־ ױננע, נעזעםען ז״נען ױניאן דער

 ױננזד און םײדאאך אעבעגם־אוסטינע נע
 פארטצוזעמן נרײט זײנען װעאכע אײט,
 פעםפער. ױניאן אאטע די םיז האטוי דעם
 װײ־ פריםםען, און אידען «אם, און ױגנ
 זעא־ חןר םיט האבען מװארצע און םע

 רעד־ די אויםגענוםען באנײסטערוננ בער
 ׳פפי־ און זיננער די אפאאדירט און נער
יראנראם. םהיפאאי׳פער ,דער םון אער

 םון מענעדז׳פער דער אמדור, םאקם
 צרעםענם האם )ב. .rn באםטאנער דער
n חר חארציגער » םיט און פארזאסאוננ 
 סים טיטנאידעד ױניאן די באגריםט דע

 נפוואונ׳פפז זײ און חײם נײער ז״ער
tv זןר תפדפוו«דמרס נײע זײערע אין 

 יתיאן םעכטינע v אויטנןיעז זײ אען
 *POP3 «יי םאר tpteppD'W זאא זואם

 באדיננוננען. ארבײטס און אעבענם רע
w 1זײ n טארזאם?<םמ • די טון איז 

' געײטרען• טיאזדירם הארןױנ
 &n פאר דאן עטעאם נמוערםאן דער

 ארגײס?ר טון דירעפםאר נאציאנאלעז
 וועא־ באסטאן׳ סון װעאעםאן, ריננ,
 ם?ר”ארב פון נאטען אין באנדיםם כעזי
 פון ראאע תר ומגעז רערט און ריננ

 די ®ח ?א«י ד?ם אין רינג ארבייםזןר
W פאר ארביים?ר 'b w m  r v " i אינ־ 
tpopijm. יוגיאן די םאחימרט ?ר 

d אין tv טיטנאיד?ר pi רינג ארבײטער 
ײ חאנאן  פרײנם, ׳טרייםםען ײער1 ׳ז

די איז ױי םים עטאחן ומנט רpאכpוו
 דין |.PtDVP jnp״t אאע אין אימן
 חאר־ פאתאםעאטע די טון ויועו־ט ראךע

<ינ

 נאנרי־ םיט■ אאוpvp« די פר״סער אי■
ipmio די אױף bdppdps און pvjvip[ 
PDt?a| צו־ חאנצן ארנ״ט?ר די ײאס 

rpt׳Dp פאאגענדע די .פון •pi :ipapr 
rti ; oippiptt v די» ifP. מנין ;opit 

>pttp אינ־ דר?ס; נ?ראן םרידסאן; אין 
JvtvrprpD ?אין ?פרמיסעאי ;?אאו 

o y f w; װארטתםאר opii; װעאםעיד 
jdpti םענט׳פורי נ?יר;. און חייט1ז 

d tipo פאפואאר דר?ס; און n־op; האר־ 
 וואז ?אאפא? תאספאני; דרעס ױארד

ovddvp; און סטאאאף o)pp"o; •בער 
 ?גטער־ דרעם; סאאי דרעם; אpפv נטרד
 ;12 אא?אא ניאז1י פר?ם?רס •;Mr 1פרײ

 ;.24 אאפאא ױניאן מיאןפרס ריינפאום
̂וקאא ױניאן פאטפרס  דרעסםײ־ ;73 א

oipp באסטאן ;46 אאקאא ױגיאן t p d 
 oipprvtt, דרעס איק« ?אמפאני; דרןס

.pipitv און
 א מיט נאומען ?לאנץ שעהנעס *

 דער.באסטןד צונעשיקט האם נאנדיסוננ
npj אפיט pc ״DDipin*c“.

iptrtipjpo אינםםא־ אטדור מא?ס
 אא־ אאע םון באאםטפ נייע די דאן אירט

 נעסי דצם אאס פאר ׳טטעאט און תאא?ן,
r רעדנער סטען n•;* װארעגװיק, װאן
 אדבייםעד נאסטאנער נאװאוסםער דער

 איבער־ די אויבט רעדנער דער ם־הרער. •
 איז פאאו? נאםטאנ?ר די פון גפבפנחײט

 ארױסנע־ האבפן זיי װאם מאכער דרעס
 םארטײדינען צו ?אסף דעם אין ציינט

 אפע־ זר ױ;יאן. דיער םיז גאנצתייט די
 םאר• ׳טטפהן צו ארבייטעד די צו אירט

 *PP איינינפייט דורך נאר וױיא אייניגם,
jpj םארטײרינען זיי pip''t אינטפרע־ 
 אעבענס־ בעסצרע אױםתעםפען און םען
ארנ״םם־באדיננונגען. און

 צו־ האם באסם*ן, םון סויראי, םעיאר
 פארטרפט?ר ןpנאיבptרp■ i״t נפמיפט

 םא• דרעם »ון קאאוק די נאנריםפן צו
 םפ־ דעם חײם. נייפם וייער סיט נ?ר

 םאאע;, א. טהאםטם פארטרעטער, יאר׳ם
 םיט־ פח פובאיםיטי פון דירפפטאר דער

 ניט און רעדע װאריםע א האאט חאא,
 ער tv םעיאר, דעם םון גרוס v אינפר

אין פראניקחײם דורך װאם באדויפרט
t״t ?פאםיאי np ivp פוטען נים .טאיין

 דער־ סאא?ן םר. שארזאםאוננ. דער צו
 צו נאהענט זיך םיהאט ip tv צעהאט

 װאם דערפאר ער^םענם ארנײטער, די
 און ׳פוםטער, v נעװעז t'M םערvפ יײז

 צו־ mv,«34 םיט נאך װייא *וױיטענם,
 םע־ םוז סעקרעטעד געװען ip איו• ריק
 1אי 1װעאכע באםטאן, tie ’trttp 1יא

פריינם. בײטער1א 1נחיםע v נעײעז
i n םאן1ט׳שע itTOV הvאט p ip i v 

i n  |p;ptt אין םיםואציע איצםינער 
 tv ארבײםע!׳ די נטv̂םn און נאסטאן

i n ב די םיט ™יםענט ױניאןvאpבv* 
ip די זיך ?נדינט טים  jp o םpאnט 
 *1P וועתז מאנטאנ ען1?ונמנ tv אויך

bpd ivu באסטאן איז ■o jn ’ t n ׳שאע־ 
iro n p p o  ttv ip » n פון חבינםפי i n 

 אנםאנ־ ײעל׳גז וו?אכמ אינם?רנ^אנ?א,
v |pt אםיייז ארנאניזאצי^ם נחיםען^ 

 די םח ערט11 ם?אחננ די כאסטאז. אין
 נא־ גחים סיט אויםנעמםען פאמאםאט?
גייםםעמננ.

r  iv s ip ro  *anטpםאא־ פאר דאן אט
t PsPptt ,[ptji^vo n j״r t*  tp j 

i םיטגאיחט־ n  tie אן n* :ױגי v i i n 
ם iP3>pit ׳<v« טאן  אי־ רוםײפ^ זיננ

p ru p ’ S w און p r 'T V ,אתאםפא־ איר^־ 
d טון גירם p i ם ם אני  נע־ רי ;vi'tvr יי

i p j א מ tvow ם1םארנאר סיי am, 
j«>pn ם ע m זי p*״>p אין dvpv־ 

אגירם ױ י  איםאאתנערפע די ;אאײן י
םאאמם איםטאתנחפט א*ן נעגאט^ םרם.

iip p o  i n  p p r< .םר ipaJtm 
Pm זימם »v ,אזן םאאשם־איחמ־ i p i 
 טון אײניפפא tv םאר, בטתי 1ױנגע
o n ױניאן d pv o  ip w ותאכער ,1וױינע 

.1אי איױש v זימט
p>v אױוי tPorau פאתאס?אם? די

ipdbpip םיט jpoonv>«v p rk ivn■ 
tpo, װײא tווייסמ ״ tv זיי *•utw*n 

tp w ג*ך tp ip iir  v איז ארבײם םאנ 
ix  d ipxjvP o n  tx ip ip r  n *אםווי 

tn
ט1י v אין -  חאס מםיםונג 1נ׳דינצ1י

i n חבית חנוכת 1אע1אײנח־»סם T i

טצײט ײ צ
).7 ■ון (אלוס

 און באװאפענוגג אױף םעצקער די פון
 די חאט אטערי׳קא אונזער מצחםח. אױף

 י1אוי אױס גיט זי חוצאה. גרעסטע
 אנדערע אצע װי מעחר חוצאות מצחםח

 מיציאן 897 איהר ה*סט עס פעצקעה
 גרעסערע אצע ג*ר י^הר. א דאצאר

 אויסנאם אײנציגער דער סיט םעצסער,
 אויוי אויס איצט גיבעז דײטשצאנד, פון

 םאר װי םעחד טך א צװעקען םצחמח
 עס איז װעצכע װעצט־סצחטה, דער

 אפצושאםען םצחטה א געװען כצוםרשט
 איצט :יט אצײן ענגצאנד ,מצחםות.

 טעהד יאהר א דאצאר םיציאן 175 אויס
 יאהר אין װי צװעקען, םצחמה אויןי

 צוזאמען פעצקער גרעסערע אצע .1913
 כי־י האצבען א און 4 אויס איצט גיבעז

 מצחםח םאר יאהר א דאצאר ן n י צ
 דאם װיפיצ איהד וױיסט צװעקען.
 אפערײטאד קצאוקס שנעצער א םײנט?

 » אין מאכען ניט שטעך םיעצ אזוי ׳מען
 ארנײ־י אפיצו זאצ ער װען צײט, יאחר

 האם וועצט־םצחםה די אװערטאים. טען
 איצט ביז אפנעקאסט אצײן ענניאנד

 דויערען דארף עס !דאצאד ביציאז 50
 אפצאהצען װעט ענגצאנד ביז יאהר 140

 נרויס דעם צויט חובות, םצחםה איהרע
 איצט. מאכט זי װאס צאהצוננען׳ די םיז

 דא־ מיציאן 5 אפ איצט צאהאט עגנצאנד
 חובות. מצחםה איהרע אויף טאג א צאר
 טויזענט הונדערט צװײ אױס מאכט דאס

 טויזענט דרײ אדעו שטונדע, א דאצאר
 ארביײ מיציאן צוױי מינוט. א דאצאר

 טאג אײז טאנ ארבײטען דארפען טער
 מרחםה־ ע:גצא;ך׳ם איצוצאהצעז אויס

 צו נאך דערצײגט מען ווען און חובות.
 די חובות מצחמה די םון אפצאצונגען די

 קאם־ די װי הוצאות, םצחםה איצטינע
 םאר פענםיעם און באװאפנונג םון טען

 ענגצאנד גיט דאן װעטעראנען, םצחםח
 דאצאר טויזעגט םיגוי מינוט יעדע אוים
 אונםער־ די און צװעקען. םצחסה םאר
 פער־ דרײ אז איז, חשבון פון שורה שטע
 עגגצאנד װאס שטײערען אצע פון טעצ

 אפצױ אויסגעגעבען װערען איין, נעםם
 םרעהערדיגע די פון שוצדען די צאהצען
 זגױ םאר זיך צוצוגרײטעז און םצחםות

םצחםות. קונפטיגע
איגטערעסאנ־ אז װירקציך איז דאס

ן עס איז חשביז. טער ז י  װאונדער א
 יעדען איז םאראן זײנעז עס װאס ניט,

 פאטריאטען. םצחםה פיעל אזוי ־ צא:ד
 ווזן־ צו מענשען, םאראז דאך זײנען עס

 אט ארײן סומעז עס הענט די אין םען
 ווערען װאס געצט, םומען ריזיגע די

 עס צװעסען. מצח׳םה פאר אױםגעגעבען
 פאבריקאנ־ שטאצ די בצויז ניט זײנען

 אין פאדאינטערעסירט זײנען װאם טען,
 פא• זײנעז עס אינדוסטריע, םצחמה דער
 וחנחנן װאס אגדערע, רײה גאנצע א ראן

• איהר. פון םעט
 דורכ־ פרובירען נעדארפט האט םעז
 שטאצ־פאברײ די אז געזעץ, א םיהרען
 די אוסזיסם געבעז דארםעז )גןאנטעז

 צו טיטיג זײנעז ו^אס שטאצ־פצאטען,
 וױײ װאצט דאס קריגס־שיםעז. בויען

 םצזזםוז דעם אפגעקיצט גצײך ניגסטענ^
 שטאצ־םאנגאטען. די םון יאטריאטיזם

 אונז בײ נעזעץ אזא הען װער אבער
 שםאצ־מאננאטעז די װעז דורכםיחרען,

 די פאר שםאצ־יצאטען בצויז נים כמכען
 די אויך םאכען וײ נאר קריגם״שיםעז,

 קריגס־שיםען. די בויעז װעגען געזעצזנן
 הא״ אםעריקא איז אונז בײ וױ אזױ און
 אומעםום, װי דעה שטאר?ערע » זײ בעז

 גרעםערע װאס בויען דוחא זײ הײםען
 ^ןריגס־ גרעסערע די וזײצ קרמס־שיםען,

 מען און טײערער סך א ?אסטען שיפען
פראםיםען. גרעסערע סך א זײ פון כמוכם

*

 פרעזידעגם םיט אײנשטיםיג בין איך
 םעחד אםעריחען דער םיז גדין וױציאם
 ער־ דארף מען אז צײבארי אװ ריישאן
 צו און םאכען צו אמעריקא אין צויבען

 כמןהד חאבען זאצ װאם ביער, פאמױםעז
 װי װאםערזיינ, אווי זײן גיט און טעם
 איד אבער כםעמ-ביער, איצטיגע דאס

 ארבײטס־ די וועם דערפון אזיב צװײפעצ
 װערען. קצענער אםעריסא אין צאזיגקײם

 געשרײ געם$יך האט גרין •רעזידענט ׳
 װיסערשאם, דזשארדזש צו בריוי א בזנן
 הואװער׳ם •רעזידעגם םון טשערםאן דעם

 ער .אז ^אםישאן״, ענפארסנתנם
 אז רעגירוגג, ךער צו רעקאםעגדיחנן זאצ

װאס ביער, סאכען צו *דצױביז ױ
 םער- דדיי םים צודי

 nrm אצקאחאצ. )2.75%(
םארצאנג דין

pn אינדוסטריע ביער גרויסע א שאםען 
 וועצען ארבייטען סך א און צאגד איז
 װעצען ארבײטער סך א און צאנד אין

 קצע״ ארבײטסצאזיגקייט די װעט םםיצא
װערען. נער

 אז אײגעם, יעדען םאר קצאר איז עס
 « װערט איגדוסטריע גרויסע נײע יעדע

 אר״ סך א פאר באשעסטיגונג םון ?װאצ
 די אויב איז, םראגע די אבער בײטער,

 ;רעסער טאקע װעט ביער־אינדוסטריע
 ערצוי- װעט מען װאס דעם דורך װערען

 װי אלקאהאצ, פראצעגט גרעסערען א בען
איצט.

 מען כיאכט ויר?ציכ?ײט1 דער אין
 דאס מעדזר גישט ביער, איצט אויך דאך

 קאצע־ גיכער איז dv ניט, טויג ביער
 װאס נאר ביער. װי װאסער, מוטנע
 טרינקט עוצם דער אז אויס, עס מאכט

 גוטע װי טעהר נאך אםשר זיא עס,
 * צוםיצ מען קען ביער גוטע װאחם ביער.

 אבער 1שיבור זוערט טען טרינחען׳ ניט
 װאס װאסער, ?אצעטוטנע איצטיגע דאס
 קען ביער, נאמען דעם טיט רוםט מען
 װי אזוי אט גרענעץ, א אדזן טרינקען זיך
װאסערי קצארע’ נעװען װאצט עס

 װײניגער פאר אז גצויב, איך נאר
 זוכען :יט םען דארף ביער װאסערדיגע

 רעדט פאדערונג ־די ארגומענטען. קײן
װײ־ און ביעי םעהר :אצײז זיך פאר

 זײנען ארבײטער די און װאסער. נינער
 געצד זײער פאר ?ריגען צו בארעכטינט

 אן אז איז װאסער. נים און ביער
 ביער גצאז א אין זיך נויטיגט ארבײטער

 ארבײט, דער נאך אדער ארבײט דער בײ
 װארום טא צײקעגען, ניט קײנער סען
 װאסער געבען זײ און שצעכט אזוי זײן

? ביעד אנשטאט

 די אז ניט, איצט צװײפעצט ?ײנער
 איז אםעריקא אין ארבײטסצאזיג?ײם

 אםיצו צײהענט דאם גרוים. זעהר איצט
 װא־ איז דעפארטמעגט צײבןןר דער ניט

 די צײעז״איז איך װען נאר שינגטאז.
 די אז צײטונגעז, ^אמוגיסטישע היגע

 אםערי?א אין ארבײטםצאזע םון צאהצ
 דאן סיציאן, זיבען דערגרײכט שוין האט
 די מיט זײן װעט עם װאם איך קצער

 װעצען עס װען שרײבער, קאםוניסטישע
 הי־ זוםערדיגע אםת׳ע די ?וםעז טאקע

צעז•
עט־ צעצטע די אז פארשטעה, איך

 די צוהיצט האבען טעג װארימע ציכע
 קא־ אםעריקאנער אונזערע םון פאנטאזיע
 -ןיבען וועגעז םצוידערעז זײ און םוניםטעז

 קעגט הײנט ארבײטסצאזע. מיציאן
 עס װאס םארשטעצען שוין זיך איהר
 ׳קאמוניסטישע די אין םאן זיך װעט

 היצען זוטערדיגע אםת׳ע די װען םזחות,
סומען? וועצען

 אר־ מיציאן זיבען װעגען שרײבען
 םאכען חדזס אײנפאך הײסט בײטסצאזע

 ארבײטס^אזיגקײט. איצטיגער דער פון
 דאם איז ״זאכען איבערטרײבען װארום

 פאר מאבען. צעמגרציך װ.אס זעצביגע
I -װאם םוחות, ?אםוניםטישע צוהיצט^ די 

 פאראנטװארכד ניט זאך ?ײן םאר זײנען
 םײנט דאס װאס ניט, װײסען איז יציך

 אונ־ קײן עס איז םאראנטװארטציכ?ײט,
 קאםוניסטישע די װאס גיט טערשיד

 tv האט גראד ארויס. פצאםעצט מויצ
 חאט עס םיציאן, זיבען ארויסנעפצאפעצט

 ארויםפצאפצעז געהענט אויך אזוי פונ־הט
. םיציאן. זיבעציג
 ארבײטסי• די איז ארבײטער די םאר

 ?אםר די םאר טראגעדיע, א צאזיג?ײם
 םאר בורצעסק א דאס איז אבער ניסםעז

 דארןי בורצעסק א אין איז גאס. דער
 ־װאם איבערטריבעץ׳ מעחר װאס ױי\

 בור־ א אבער איבערטריבען. װיצדער
 בורצעסק א ניט. ?ײנער גצויבט לעסס
 צו צעכערציך זאכען צװע? חנם האט

 פאיאצען ?אמוניםטישע די און םאכעו,
 דעם אױף ראצע זײער חרך םיהרעז

אוםן. גצענצענדםטען

טשערמאן. א צו פרעזענט א
̂וריס םון ארבײטער די םיר,  ם

 עווענױ, םע7 500 שא&, סטראססאדם
 דזש♦ אין םיטינג שאפ א אפהאצטענדיג

 דרײ םטריט, םע25 איםם 130 באארד,
 די פאר דאנג הארציגען אונזער אױם סעז

 משערםאן, שאפ אונזער צו ארבײט גוטע
 צא- םון מעםבער םאיגארם, איזי בחדער

 א םים אים ירעזעגטידען און £ ?אצ
 אימתעבענ־ זיח םאר זײגער גאצדעגעם

n הייט  nr װיגשען םיר און #ארבײטער 
געזונטזנר־ טראגעז עס זא* ער דאם איהם
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).1 זײש ®יז (שלוס
 צײט שאעכטע א װעמעז םאר און שיצעכט איז צײט שאעכטע א װעמען פאר

 װינ־ שילעכטער הײגטיגער דער איז שארלאטאנעם קאםוניסטישע די פאר גוט. איז
 פוגקט שנארערײקעס זייערע םון צאהיצ די איז ווינמער הײנטיגען פיקניה. א טער

 הײנ־ םאכען װאם חבר׳טעס און חברים צאהא די װינטער. אעצטען װי דאפעל
 ניט דאפעיל. אויך נאטירליך איז שנארערײקעם רי פון לעבען א װינטער טיגען

 לע* שעהנעם א איצט מאכען חבר׳טעס און חברים הונדערט צװעאף וױ וױיגיגער
פושקעס. קאםוניסטישע מיט ארוםגעהן פון יאר<ן נױ איז בען

 מען װאו םיטינגען סטרײקס, קאמוניסטישע דעםאנסטראציעס, ארבײטסאאזע
 שילעכ־ א װעמען םאר זײ. ארבײטען םראנטען »לע אויף — צײן, רי אויױ שרײט

!גוט איז צײט שאעכטע א װעםען םאר און שלעכט איז צײט טע
 אמעריקא אין איז צוריק יאהר 37 םיט — דעמאנסטראציעס ארבײטםצאזע

 ארומגעגאנ־ לאנג מאנאטען זײנען ארבײטער צאהאען גרויםע און קריזיס א געװען
 עט־ צוזאמענגעגומען דאן האט אהײא, םטײט םון קאיןםי, געװיסער א לײדיג. גען

 אװעק־ זײ מיט און ״ארמײ״ אן אין ארגאניזירט זײ ארבײטסלאזע, הונרערט ליכע
 אוים־ די צוציהען געװאאט האט חאקסי ״גענעראיצ״ װאשינגטאן. נאך געמארשירט

 ער האט דארום און ארבײטסאאזע די הע^םען צו יצאנד גאנצען םון מערקזאםקײט
 םאר־ די םון קעפיטאיצ די װאשינגםאז, גאך געםיהרט ארבײטער הוגדערט עטליכע די

שטאטען. אײניגטע׳
 סיטי דעם צו ביז װי װײטער ניט ארבײטסאאזע זייערע םיהרען קאמוניסטען די

 עטיציכע די םון אויםמערקזאמקײט די צו ציהען זײ אז גענוג איז זײ םאר האא.
האא. סיטי יצעבען דרעםילען און שטעהען װאס •אאיםאײט

 בא״ פארטײ קאםוניסטישע די האט באםטאן אין — :סטרײקם קאםוניםטישע
 קא־ די אײדער םאכער. קלאוה פון סטרײס דזשענעראא א ארויסצורוםען שאאסען

 נאכאגאנד װאכען םיר זײ האבען אויםגעפיהרט באשיצוס דעם האבען מיסאראעך
 מאכען חרוב געהען זײ אז שםױדבאעטאעך זײערע אין קאאפמז איין אין געהאאטען

 מאכער קאאוק װיםיא װיםען מסתמא איהר װיאט באםטאן. אין אינטערנעשאנעא די
רוף? םטרימן דעם אויױ געענטםערט האבען עס

 שוין זײנען צװאנצינ און זיבען די צװישען און !םערזאן צװאנציג און זיבעז
 באװאוסטער דער זײ פון אײנער סקעבס, ־באסטאנער אאטע זעקם ארײגגערעכענט

שארסעװיטש. שיכור
 אין זײ שפײט מאכער! קאאוק צװאנציג און זיבען םון סטרײה דזשענעראא א

רעגענט. עס אז זאגען זײ און פנים

 מיט׳ן רעפארטער א געהאט ״םארװערטס״ דער האט צוריס יאהר עטאיכע מיט
 אין רעװאאוציע דער נאך איז גאאדםארב מאקס דיזער גאארםארב. מאקם נאמען

 דער געװען דאן איז װעאכער טראציןי, און מאםקװע אין אװעקגעםאהרען רוםאאנד
 אאע איבער קאמיםאר הויםט דעם םאר געמאכט איהם האט מיניםטער, קרינם

 פעט־ גענעראא געגעבען נאמען א זיך האט ער רוםאאגד. איז שואען מיאיטערישע
 איז פעטראװססי גענעראא אז געוואוםט מעז האט אםערימא אין באויז און ראװסקג

״םארװערטס״ םון נאאדפארב םאסס דער דאס
 געװארען איז טראצסי םאראאפען. װאסער אײז ניט שוין איז דאמאאם זײט

 איז טראצקי נענעראא. אויס געװארען איז פעטראװםהי און מיניםטער חריגם אויס
םארשיקט ניט ערגעץ אין . . . איז םעטראװסקי און טערסײ אין געװארעז םארשײןט
 נײעם זײז צו צוגעםאסט באאד זין האט בחור״מאס א איז םעטראװםקי געװארען.

• אארײט. איז ער און ׳באס
 האבען װאס די יארק. נױ איז איצט? איז פעטראװםקי װאו וױיםט איהר

 חזיר, א װי געזונט איז ער אז גוט; זעהר אױם זעהט ער אז זאגעז געזעוזן איהם
העאםען געהוםען כאומר׳שט דא איז ער רוסאאנד. אין זאגעז אםאא םאעגט מעז ווי

 *חיאםסארניים* אנדערע שוין ער טוט דא שוין איז ער אז אבער ״אםטורג״. דעם
 יעדען געדרוקט ווערען װאס ארטיהאען שנארערײ די אז יאסבי 1זאגל םען אויך.
 דעם םון נאר אאגין, פריםאדאנא די םון גיט געשריבען װערען ״םרײהײט״ אין טאג

 דא װעט ער װאס חדשים עטאיכע די אז אױך, זאגט מען •עטראװסקי. גענעראא
 שטוץ זײן אנםיהרען םאסטער ביא כאװער דעם העאםען ער װעט םארברענגען

ױגיאנם. די געגען פראפאגאנדא

 באראת סענאטאר םון קײבעאגראמע א געקראגען אמשא, װאאט, אאגין װען
 אזעאכע האבען ?אמוניםטען אמת׳ע איבערגעאעזען. ניט אםיאו איהר ער װאאט

דר׳ערד. אין טיף באראח סענאטאר װי סוקין־םינעם
 געאעבט און יארח גױ אין געװען װאאט איטװיגאף מאקםים װען אז זײן ס׳הען

 םענא• סוהין־םין דעם געהאט אויך אםשר ער װאאט שנרערײקעס ?אםוגיסטישע םון
 רוס״ אין נאר יארח נױ אין ניט איטװינאף אבער איז ;דר׳ערד אין באראה טאר

 רע״ אמעריקאנער די װעחנן צו געםעאען םיר אאע אױ* קריכט רוםאאנד און #אאנד
! אמעריסא ?אײניגקײט, אײן גירונג.

 אידישע עטאיכע םון םאראאנג דעם אוין* האט באראה סענאטאר װען אאזא,
 איטװינאןז׳ן צו קײבעאגראמע א נאמען אײגענעם זײן אין >/וועקגעשיקט כאא־טוער

 דערשיסען םינםק אין געהט מען אז מעשה די אםת איז עס צי געםרענט איהם און
 דער אין האט ער און צושראקענער א געװארען איטװינאף איז רגנים, םערצעהן

געענטםערט: מינוט זעאבער
 אויס״ אונז אויף האט מען אםת. ניט איז עם באראה. באטױשקא ^נײן,
 מינסק אין ארעסטירט געװען זײנען װאס רבנים םערצעהן די םון איגען. א געטראכט

באםרײט״. עאף שוין .זײגען
 מאקםים כאװער דער םוקין־סין, קײן ניט אאגין? כאװער זאגסטו, װאם

איטװינאף?
רעגי• קאםוגיםטישע מינסקער די ײאס גיט זאגט איטװינאף מאקסים םיניםטער

 צו װאם ניטא זיך איז עם אבער רבגים, דרײ אנדערע די מיט טאז צו דענקט רונג
 ס׳װעט^ אז און װערען באםרײט אויך װעאעז דרײ רי אז זיכער איז עס שו־עסען.

װערען. געריהרט ניט האר קײן זײ םון

רוסאאגר, אין קירך פראװאסאאװנער דער םון הויפט דער סערגײ ״מעטראפאאיט
 אין םארםאאגט מען אז מעשה די איגען א איז עס אז פאפסט דעם געענטםערט האט

״מארגען־םרײהײט׳׳. ־— רעאיניעז״. זײן םאר םארבאנד סאזויעטען
 מאכט או[ אפיקורם אן אונטער נימ קוםט עס װען אאא־רײט געװע^אאעס װאאט

באמערקוננען: םאאגענדע רי ניט
 א אין דיש־װאשער א נאר ניט מעטראפאאיט קײן איז סערגײ אז ערשטעגם,

רעםטאראנט.
םײװיש. שראנע נאר סערגײ, ניט הײסט ער אז צוױיטעגס,
 מאסקװער א םוז נאמען דער גאר איז הירך פראוואסאאוונע אז דריטענם,

קאםעטעריא.
 דער םון הויפט דער (שראגע), סערגײ (דיש־װאשער) מעטראפאאיט דיעזער און

 דעם געענטפערט דאס האט מאטהװע), איז קאםעטעריא (א קירך פיאװאסאאװנער
 םארבאנד סאוױעטער אין םארםאאנט מען אז מעשה די אינעז א איז עס אז פאפסט

רעאיגיעז. זײז פאי
 םײװיש שראנע העז פעטראװסהי גענעראא זײן גאאדפארב.קען מאקס אז װעא,

סערגײ. םעטראפאאיט זײן

 סקעבו- די וואם מאסען־דעמאנסטראציע די געזעהן ניט אױך האט איהר ײאס,
 נאדעצ יארקער נױ די םון דורכגעםיהרט האט פארטײ (קאמוניסטישע) ניסטישע

? סענטער גארםענט אין דינסטאג, אעצטען ארבײטער,
גע״ גיט דעםאנסטראציע ריזיגע יענע האבעז װאס אײנציגע די ניט זײט איהר

 זעהן איהר זאא‘ מען אז ניט נעװארען אראנזשירט איז דעמאנסטראציע יענע זעהן.
מאסקװע. אין אעזען איהר זאא מען אז נאר יארק, נױ אין

 דעמאנסטראציע יענע האט ערקונדיגען גמסענט זיך האבעז םיר װי וױיט אזוי
 באנהראטיר־ דער איז טישעא א בײ נאר םענטער, גארםענט אין ניט שטאטגעםונדען

^ םסוחגר. ױניאז יאױח קאםעטעריא טער

 פױימנ׳ אינטערעסאנטער מגמרס ברודער
̂ױכט טעטיגקײט רער װעגען ב

ם§)רטש, זסען דעם 38 ל*ס«ל איז
באארד חשאינט פח ,

 פון ארגאניזירונג — יודאן. קלאוקטאכער דער אין טעםינקײט באנײטע
 דע־ םאשהאװיץ בתדער און םטאלער ם. — דעפארםםענטס. דרעס די

 די האבעז וועט האכמאז *רעזידענט וױים — םעגעחשטרם. פארטםענם
דעפארטטענטם. «לע איגער איבערזיכט

רעפארםער םםעןז ««ו

 װיים־יו^נזידעכט װאס כאריבט, דער
 םע־ חשענעראל דער נטגלער, איזידאר
n נױ דער םת געחעער r דזשפינט 
 מיט־ צעצטען אפגענעבען חאט נ#)איד,

 נעװארעי אויםנעהערט איז אװענט, ױ*ו
 בא־ דער אינגמחנם. נרעםטען מיט׳ן
 אצנעמײנע, די ארומנענומען האט רינט
 חנר װאס טעטינסייט, רייכע זעחר

 נעהאט זיר פאר האט באארד דזעאינט
אמע׳שםרעננטע לעצטע וי סון טשך אין •tV3«n

 ניד אױספיחרליר חאט נאנצער נר.
 צו׳פטאנד אינחםטריעצען חנם שיצדערם

 אננעװיימ, חאט אח סצפײדםרײד איז
a n חנר איינפצום שצעכטען « םאר 

 אויפ׳ן נעוועחנציך האט סיזפן עצעכטער
 יייוי אח ארנײםער די טון צושםאנד ;

י האט עו־ שא•. אין באדינגמנען ו
Vm;־

? if

ט צ ת » »  אר־ פח *ושגע יי |
̂'אױוי פאסםען םים יח בײטםאאזמפײם #׳־םרעננמס

a s™״ ײי־ י*פ ......... Pira

 ער *רחןרס, די ווענען באריכטעט
 איידזשענםם ביזנעס •די צו נענעבען האט

 ווע־ איז שעפצר די קאנטראצירען ווענעז
 ווענען און ארבײטםצאזע, יצעיםען גען

 זײנעז ווןום םיםלעז. אנרערע רייה א
 אויםצוחאלםען אזם נעװאחנ! אננענוםען

ש««ער. די אין ױניצן־באדיננוננען
 וועגען בארינט נאנצער׳ם ברודער

 איז דרעם־םםרײה «ז רעזוצטאם חנם
 גרעש־ חנר כױט נעװארען אויםנענוםען

 דער־ האט ער *וםרידענחיים. םער
 קורצעד א אין וז«ם םעז אזױ װי מהצט

 מחגד־ םת םאםע » צוריסנעשיסט *ײט
 *ר־ דער צו ארב״םער םויזענםער ציגער
 עם םיח את ארבײם יױםיצ און ביינ^
 איינצושטעלע! ארנײטער די פאר ס#םם

 ארנאניזאזױאנם־םאשינערי, נעחערינע די
 די םח מווערינסייטען אצע טראז און

o’ ארביינמז פילע r קציי• א י1אוי צינעו 
 פון אםיס חנר האט מענ׳פען, גרויע נקי

 פר• w באוױזען שויז נאארד דזשפינמ
o נאניזירען n אדטיניםםראציאנם־אפא־ 

̂ט ער ' ר«ט.  זיי־ עם אז באריבנתנג ח
 דחנס־ דרײ נעװצרעז י אתאניזירם גען

̂- איז םוםטער צױםץ דעפארטםענטס  חסי
 חנפארטםענם יעחנר סלאו׳דאינדוםטרש.

ך וחנרען נעפיחרם ומט  דיססריסם » חו
«ד חפמן וחנט וחנצמר םענעתעער,

ויז,

םערץ, טען7 דעם םרײטאג, סומענדען
 יױ א פאר עאעקשאן די םארקומען װעט
 38 אאקאא איז אדםיניסמראציע ניאז

 נא־ זײנען עס יאהד. קומענדען פאר׳ז
 םיט־ ױניאן פארשידענע געװארען םינירט
 אמטען. ױניאן פארשידענע םאר גאידער

 םיט״ ױניאן אאע םין םאיכט די איז עם
 און װאהאען די צו ?וםעז צו גאידער
 אא־ און טוער 1ױניא פאסענדע וועהאען

מיטנאידער. אינמערנעשאנעא יאלע
 קורץ פאר זיך געםינט אאסאא דער

 און אגריםעגש םון באנײאונג דער םאר
 םאר־ געװיסע םאדערען וועמ ױגיאן די

 דערצו ארבײטער. די םאר בעסערוננען
ױניאן איבערגעבענע םרײע א גויםיג איז

1 ■■ ■■nj s r s s s s s a ׳■ k

 — נעטעצחגט, נאנצער בר. חאם —
 דושס־פפטײ־ דער איו איצט ארבײכתן

 אויוי באארד. דזשאינם רעם םון צוננ
 בא• זײנען רעהאמענדאציע נאנצער׳ס

i«'3 נוטנעחײםעז און שטיסם n r •פאצ 
 םאצנענהן די פאר יײיפדנרידער נענימ

:דעפארטנמנטם
 קאםערש םון םטאלער םאהם בחחנר

 דע־ אםיליאײטינד פאר׳ז ,10 לפקטל
 םון םא׳ןמצװיץ, ברודןר ;פארםםענט

ד סאנטראתטיננ פאר׳ן ^2 <פק«א  ח
 חפכ• דזשולױם בתדער און פארטםענם,

 דעפארטםענט. דזשאביגנ םאר׳ן םאן״
 די הפבעז אויד וועם חפכםאז נרודער

 דע- אנחנחנ «ווײ ויי אימר אויפויכט
יאראמענטס.

מ א װע־ רעחנ ענטוזיאםטי׳מ שר
 ושן ומוט צושטאנד דרעם־םאכער גען

 זמוכםאן, וױים־פרעזיחגנט—״ײיײלי״ז
 טזד רײמ די מדפילחנרט חאט ײמלמר
 עס װאס םציכסען, גרזיסע און טינפײט

"--------------אייצט ציניז ' ״׳ *™,1י

•>, m

 םאר• קענען זאצ ײאם אדמיניםטראציע,
ױניאן. דער פון אינטערעםע; די טיירינען

 קאסטאם אין האבען קאםוניםטען די
 די נעעפיצט איעמאצ ניט טרייד דרעם

 םיט און איייז הענט רי איז באצעבאטים
 םון רוקען־בײן אין געעטאכעז מעסער א

 אינטערנעשא־ ד\ אינטעתע׳פןונעא. דער
 צוזא־ געװען גוכד אבער זײ האט נעל
 ׳שטעהט זי אוז באצעבאםים, די טיט טען

 די ביי סםרײק זיגרײכען נאכ׳ן איצט
 אײנ־ ׳טםאאץ, דרעסמאכער און הצאוק

 *ו אםאצ, װי םעכטינ, און םצוסריין־
 אר־ די םון אינטערעםען די פארטײדינען

בײנמר.
 װעהצם און װאהלעז די צו ׳קומט

 ־8םי אינטערנעשצנעצ צאיאצע םעהינע
נצידער.

ה א ש אל םמ בק אק  די צו ו♦ ל
ט ש#פ ײ שערל  דער פון מ

ע .דרעם טרי ס עדו א
 דער האצפערין, י. װײםיפרעזידענט

 טצקןרם פציטערם, דער םון םענעדזשער
 ,41 צאסאצ ױניצו חעצזסטיט׳פןרם און

 םצצנענ־ פארעפענטצימן צו אונז בעט
 דער פח טשערצײט וי צו בהעח דע

דרעם־אינדוםטריע
 אין ימם אגרימענט, צעצטען אינ׳ם

 נעגעראצ םון ועזוצםאם אצם נעפוםעז
 נעפינם פאכער, דרעם די בײ םטרייק

 tv נפיתש זאנט פונה̂נ • דך
 ררעם־איגי .דער אין ױניפדשעפער אצע

 אזעצ־ גאשצםטימן בצױז קענעז דוםםריע
 ■צינױננ העםםםיט׳פיג^ פון שציצר מ
 אנרי אן האבעז וו«ס .טצקינ^ און

 דער פון 41 צןמאצ םים
בעם דערימנד נאצ•
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GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)

טצע םת ארבײטער % ׳ י
 םאראיײ צענרער,

 די און *ייה גינט
 זײן וועט װעצט

, אײערע! r׳*,t- ו

(T
 חחזקתי כצדקתי

ארפח. וצא
».) ׳כ״ז («ױב,

 •,גצרעכפיג ם«ין ז9
 זיד איד חפלפ קײפ

 װעל »ון ׳ײמרק,
#«ל#זען. גי# איחר

ױניאן װאדסערם נארטענט לידיס אינםערנעשאנאל דער פון ארנאן אםיציעלער
PRICE 3 CENTSJersey city, n . j., Friday, March 14, 1930  1930 , .Vol. XII. No. 9ם«רטש פזען14 דעם טרײטאג,

 מענעחשער דזשענעראל
 װעגען ווארנונג נאגלעדם
ארבײטען. שבת

 םען םעג קצ^וק־טרײד גאגצען אין
 ארבײטען אגריםענט, צויט׳ן איצט,

 אגרימענט דער שבת. שטונדען םיר
 םעג םעזאן יעדעז אין אז צויטעט,

 שבת ארבײטען מאנאטען צװײ םען
 אםםאך אן צויט טאג. האצבען א

 אסאסי• די און ױגיאן דער צװישען
 צװײ די 1א זיך הויבען אײשאנס,
פעברואר. טען15 םון מאנאטען

 האט — ױניאן, קיצאוהפאכער די
 נאנ־ ברודער מענעדזשער, דזשענעראצ

 אבער װארענט — דער^ערט׳ צער,
 ניט זאילעז זײ אז קילאוקמאכער, די

 געזעצ־ די װי מעהר שבת ארבײטען
 װעט ױניאן די שטונדען. םיר ציכע

 די. צו שטעצונג שטרענגע » נעמען
 דעם נענען םארברעכעז װעאען װא־ם

 םאר״ א מאכען אוןיזועצען אגרימענט
 גאנצען » שבת ארבײטען• צו זוך

טאנ.
 ערקצע־ נאגלער׳ס ברודער יצויט

 יעדעז קאםיטעס ױניאן װעצען רונג,
 און שעפער די קאנטראצירען שבת

 בײ װערעז געכאפט װעצען װאס די,
 #טאנ האצבען נאך שבת ארבײט דער

 םאראנט״ צו װערען גערוםען װעאען
 שטרעננ װעאען און װארטיציכקײט

- . װערעז. באשטראםט
 טאר שבת־ארבײט היצאוהמאכער,

שטונדען. .״ וױ דויערען ^ענגער ניט

 קלאוקמאכעה מאנטרעאלעד
םטדײק אין ארױם

 רוןז סטרײק אױמ׳ן געענטפערט חאכען אמדוסטריע חןר ווץ ארכײטער אלע
ט — אינטערנןןשאנאל• דטר םן ענ עזיד ײ»ר  דעם סיחרט פײנכעדנ װ

װערעז• געװאונען שנעל װןןט. קאמף אז חאפט אץ סטרײק

 האאוק• די האבען טאראנטא נאך
 מיט געענטםערט םאנטרעאצ םון מאכער

 דים־ און באגײסטערונג זעאבער דער
 איג־ דער םון םטרײס־רוזי אוים׳ן ציפאין

 טויזענט צוױי ארום טערנעשאנאצ•
 םרן רוף דעם אויף האבען קצאוקםאכער

 הא־ און שעפער די םארצאזט ױניאן דער
 די אין םארשירט דיםציםצינירט בען

 סטרײס דער האיצס. פטרייק צוגעגרײטע
צו אום געפיהרט װערט מאנטרעאצ אין

 שאפען צו ;אינדרסטריע די ױניאניזירען
 און שעםער די אין באדינגוננען ױניאן

 סװעט״ די אויםצוראטען הויפטזעכאיך
באדיננונגעז. שאפ סװעט און שעפער

 םײנבעמ ישיאא פרעזידעגט װײם
או םאצטרעאא, אין איז  אאעס האט ער ̂ו

 צו־ סטרײ^ גענעראא צום צוגעגרײט
 סענד־ און איטאן ברודער םיט זאםען

 די םון קאםוי דעם ער םיהרט ראװיטש
חאאוקמאמנר. םאנטרעאאער

 פטרײס פון אויסברוך םאר״ן קורץ
פרעזידענט געווען מאנטרעאא אין איז

טמױן םאנאט נאנצען ועם םענען דרעפ
שכתים ארנײטען

______________________ •

 ארכײטען, גיכז ױילען װאם די *װיננען ניט אכער טארען באלטכאטים די
כ*«#חלט. עקסטרא קריגןןן דארםען ארגײטען װאם די אץ ~

 באםיהט זיך האט װעצכער שצעזיגגער,
 ארבײטס־באדינגונ״ בעסערע געװינען צו

 אינ- דער אין ארבײטער די םאר גען
 םארהאגדצונ־ םרידציכע דורך דוסטריע

 װײזט עס װי באאעבאטים, די גען.
 צו םארגעצויגען ציבערשט האבען אוים,

 אר־ די נאכצוגעבען געצװאונגען װערען
 צי עס איידער פאדערונגען בײטערס׳

 ע׳ס אוםן. םרידציכען א אויף טאן
 גיר גאר האבען ױי אז אבער, שײנט
פרעזי״ װײ־ם װי װײצ געקראגען. חרטה
 האבען אונז, םעאדעט םײנבערג דענט
 סעטעצ־ געםאכט בא^באטים פיצע שוין

 העבסט איז עס און אפציר,ײשאנס םענט
 װעט סטרײס דער דאס װאחרשײנציך

וחנחען. געסעטעאט זונרײך באצד
 בעסטען אויפ׳ן אצזא, איז, סענעדמ

 אײ םאצשטענדיג זײן צו װידער װעג
גאניזירט.

 ארבײטען מעגען דרעס־מאכער איצע
 גאנ־ דעם אין שבת יערען שטונדען םיר
םארטש. חודש צען

 גע־ איז װאס אגרימענט, דעם צויט
 ױניאן דער צוױשען נעװארען שאאסען

 די מענען בעצײבתים, דרעס די און
 צװײ שבת אום ארבײטען דרעסמאכער

 אץ םאנאט א יאהר. דויכ׳ן פאגאטען
 האט אגרימענט דער טעזאן. יעדען
 •ונקטען װיכטיגע םאצגענדע די אבער
:ארבײט שבת די װעגען
נוי• ניט בתים בעצי די טארען )1

 אר־ גרופע די אדער ארבײטער דעם טען
 אום ארבײטען ניט װיצען װאס בײטער
 װאדארבײטער די דארפען )2 שבת;
 שבת־אר• שטונדען 4 די םאר קריגען

 און באצאחצט, םאצ אנדערהאיצבען בײט
 עק־ סריגען שטיק־ארבײטער דארפען )3

 יעם םון העצשט א באצאחצט סטרא
 שטונדע. דער אויף רײט מיגיםום־פרײז

 רײט •רײז מיניםום דער אויב צמשא,
 םיט דאצאר א איז אפערײטאר אן םון
 א«ערײ• דארפען שטוגדע א סענט 10

 עסםטרא ^ריגען שטיס־ארבײטער טארם
 די םאר סענט 20 םיט דא^אר צװײ
ט, שטונדען םיר ײ ב ר ^ ב  אזוי און ש
 / שטי^רביימער. איבעריגע די מיט

 אסאסיאײשאנס זײ םיט ױניאן די
 סע״ דעם םאר אז אײנגעשםיםכ^ האבען

o אין מען זאצ זאן n סארטש מאנאט 
ן פיר די ארבײטען ^ ו ט  שבת• ש

 א ארויםגעשיסט האט ױניאן די
 אונמער־ טשערצײמ, דרעס די צו בריעוי

ר פון געשריבען ^ ר  חאכ״ דזשוצױם ב
 די אז ערקאער(^ וחנרם עט װאו סאן,

 פמנגען שעיער דחןס די אין ארבײטער
o אין שגתים ארבײטען n •חוח 

im םשערצייט די סארםש m ר מ א

 די אויף געםאכט אויםםערקזאם אויך
 שבת װעגען פונקטען אויבעגדערםאנטע

 אויםגעפאדערט װערען זײ און ארבייט
פונקטען• די פינהטציך אסצוהיטען

 אינטערנעשאנעל אלע צו
 און יארה נױ אץ לאקאלען

לאנד. איבעדן •
 צײ האבען װעצכע צאקאצס, איצע

 סארעספאנדענ־ באריכטען, שריםטען,
 גע־״ דער םאר ארטיקצען אדער צען

 דער םאר אדער רעכטיגסײמ״
 עם נעפ^טען װערען ״דזשאסטיס״,

 שפעט־ רעיאכציע דער אין צוצושיקען
 נאכ־ אזײגער 3 דיגסטאג ביז סאענם
 דרוס צום נעהען מיר װײצ םיטאג,

םריה. טיטװאך
רעדאקציע. די

 מיטען װעט כאארד עקזעקוטױו חשעג
w;קומענדען o באלטימאר פז

 אינ• דעי םון טעטיגקײט דער װענען באריכםען װעט שלטזינגסר טגםT«רעז
 װיכ• די גװישען — קןזגװענשןןן. קליװלענדער דער זײט טערנעשאנעל

 רמקאטענ■ די זײנען װערען, כאטראכם װןןלסן װאס סראגען טיגםטמ
 דרעם נאכץ םיטואציע יארקןןר ניו די ?אנװענשאן, דקר פון דאציעם
םארקעט^ יוניאן ניט די װעגען פראנע די און םםרײק

 מערץ, 1טע19 דעם מימײצר קוםענדען
 ערע־ נצצטיטאר צארד חאטעצ אין וועט

 םערטעצ־יאה־ ערשטער דער ווערען םענט
 עסזעפוטיװ גענ, דער םון םיטינג ריגער

ט אינשערנעשצנעצ דער פון בצארר  זיי
 סאנווענשאן. קצױוצעגדער צעצםער דער
טיננ דער ך םאר חאט םי כ־ םיצע זי  ווי

 צו און דיםפוטירען צו םראנען טינע
 אינטער• םון בארינט חנר באםראכטען.

 צו־װארט .ווערם פרעזידענט נעשאנעצ׳
 םאראינטערעםירונג גרעםטער דער םיט

ר דער םחםת־ מ ײ  םון פאםםם־פעריאד ר
ט אינטערגעשאנעצ רער  צעצטעד דער זײ

 די וזאט צײט דיזער אין פאטתנשאן.
 נרויםע דורננעםיחרט אינטערנעשאנעצ

 טא־ איז און הציװצאנד אין םםרײהם
o נעפיהרט האט זי ראנםא, n ריעזעז 

 פון אינדוםםריע דרעם חנר אין פאגצ•
n ניי r, ז פארחאגדצוננימ נצפיחרט ײ

^ir itfV M M M K  M M  MlkOtuikU takkkikk

 און םיצאדעצפיא, אין את באסטאן אין
 צו צו זיר נרײט באארד די װען איצט,

 אינםערנע־ די םיהרט באראטוננען, די
 םאנט־ אין םםרי^ נענעראצ « מ*נעצ
i רעאצ. n אינטערנעשא• םון באריכט 

n אט װעגען נטnזיJ■ח נעצ n רייכען 
 םיט צוזאםענהאננ אין סאםםם־פעריאד

 אננד איז װאם םיטואציע, נײער רער
 ארנאניזאציאנם־ ריזיכען פון שטאנצן

 װעט איגטעמצשאגצצ, רעו פון װאופם
 בא־ וי פון םיטעצפונקט אין שטעהן

 הא־ אויך וועט םישיננ דער ראטונגען.
 Truw*pn אצע ערציידינען צו בצן

 איז סאנווענ׳פאן צעצטער רער פון ציעם
 בא־ נענוי םוזצן וועט ער פצױוצאגד.
 1ניט־ױניא די אין צאנע ךי םראבגמן
Dovnve ארום נעביט ד«ם אין .און 

 וחד זיצומען די ומםג^ ווײםער דער
 אין םריוז םיטײאר אנפאננצן זיך צצן

n װעצזןן r n( ■ יואך גאנמ

 לאקאלס אינטערנעשאנאל
 קאנ־ דעם אײן שױן מאהנען

טעקס. װענשאן
ײא־ עטאיכע םיט נאך ר^בען םיר

 אז דעם, וועגען געםעאדעט צוריק כען
 ה^ובען לאקא^ען אינטערנעש$נאיצ די

 מאיאריטעט. גרויסער גאר א םיט
 אנ־ באשאאסען אײנשטיםיג, כמעט

 סעקפ. קאגװענשאן דעם צונעמען
 אנ• זיך האט ארבײט די װען איצט,

 זײנען ארבײטער די און געםאנגען
 פאסיג״ די אויך איז שעפער, די אין

o צײט סטע n אויסצוםיה* באשיצוס 
m.\ געפינט אינטערנעשאנאא די 
 אין איז חאמםעז שטענדיגע אין זיך

 םארבעסעיעז צו סטרײס־ס גרויסע
 איהרע און צאגע ארבײטעד׳ם דעם

 דארום זײנען ם^יכטען און אויסגאבען
 n דובינםקי, ברודער גרויס. זעהר

 אינ דער םרן מענעדזשער גענעראל
 צװעק דיזען צו ה$ט טערגעש^נאל,
 אלע צו בריוי » ארויסגעשיקט

רונג דער םיט קאילס םפ^  זא־ אוי
 תאנװענשאן דעם אײנצוםאנען פארט
 בא־ ער װאס ענטםערט די און טעקס
 םאי ערפרעהענד זעהר זײנען ר\םט
o n הערשט עס װאס גײסט, גוטען 

i םון מיטגאידער די צוױשען n אינ־ 
טערנעשאנאצ.

 אעזט בריף דובינסקי׳־ם ברודער
:ם^גט װי זיך

 גרויסעיי אומגעוועהנליך אץ ״םיט
 טיטגצידער אוגזער האט טאיאריטעס

 קאנװענשאן דעם ראטיםיצירם שאפט
 אין יאהר א דאיצאר םינף אויף טע?ס
צײט. יאהר צוױי םון םשך

ערםאלגרײ־ יאך זיך געפינענדיג
 קלױױ יארק, נױ אין סטרײקס כע

 אונ־ איצט איז טאראנטא, און אאנד
 קאנ״ אויםםערקזאםקײט גאנצע זער

 װאו מארקעטס, יענע ארום צענטרירנג
 םטרײקס און ארבײט ארגאניזאציאגם

 באםי־ אונזער נויטיג. אזוי זײנען
 געשטערם צײדער װערעז הונגען
 םיר װאס חובות, גרויסע די דורך
 גרויסע די דורך און צאה^ען םוזען

 קאםפען אונזערע װ*ס אויםגאבען,
םאםענט. איצטיגען אין ם#תגרען
 איגטער״ דער םון צאקאיצ׳ם אאס

 הײליגע אײער עס איז נעשאנאצ,
 םארװירש העאםען צו אונז םאיכם
 אויםגא- די און באשיצוסען די איכען

 דער״ און קאנװענשאן, דער םח בען
 צי אויף אײר םיר םאדערען םאר

 אײנצײ אנשטרענגו:ג(נן ע5אי מאכען
 אזוי טעקם, דעם אטאצ אויף םאנען

 געהינ־ רארפען ניט זאאען םיר אז
ארבײט. אונזעי• אין ורערען דערט

 געפינע; איר»ר וועט בײאיגענד
 ווערט איהר און סטעםפס, טעקם

 בא־ צו גיצײך זײ פאר אויפגעםאדערט
 םרישע דארםט איהר אויב צאהאען.

 אונ־ דעם װעגען סעצדעט םטעםפם,
 אייך עם װעט מען און אפיס זמר

ארויסשיקען. גאײך
 אונבא- איז עראציע1ר,אא אײער

נויטװענדינ. דינגט
אייער, ברידערליך
דובינםקי, ד.

י. וג ג. ל. א. סעקר. גענ.

ױנטער םאר ען6א הױז ױױטי  ו
װאקײשאן•

 די אין חויז .ױניםי שעהנע אונזער
 װא• װינטער שאר אפען איו בעת בצויע

אײד טרירםDגיn וױס־ענדם. און תײשאן
סם• 16 װ♦ 3 #חויז ױנינױ פון אפיכ אין

.


