י ע ר

טערנעשאנאל עדיוקײשא־
דעפארטמענמ
פרל

פ אני א

ם .קאהןי
צ ו ו י י ט ע ר ב ד א ג ק ם י ו־
ס *  jט ע • ׳ פא \ -ק סה .
[ נ י -
 ,I 42װאשינגמאן עװ |: .ן קרעירמאנט
פארקװײ
טאנטא; אבענד דעם  19טען יאנ•׳
פון
רעיזמ״טור איבער טרײד ױגיאגיזם,
דזשארדזש סאול.
שבת  2אווזד בײ טא; ,דעם  24טען,
לעקטיטור איבער געזו:ד ,פון טרס .יו.
פאינער.
דעם זע^פען אבענד װעט אױןי געגע־
בען װערעץ א קלאש אין גיםנאסםיקס,
אוגטער׳ן א*יפזיכט פון טיס בערנסאן.
פ,־־ײטאג אבענד דעש  23טעז יא.:
לעהטיטור איבער ליטעראטיר•
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אויןי די ח־־
זיד באזונחמיס
סימע םאלקם לידער .זי וחנם ברעגגעז
םיט זיןי א פיאניםט װאם ו ת ם די א^ע
ליעדער ^פיעלען און זי >ועט זײ אנאלי־
ז*רען און ערקלערען .װער עס וױיל הא־
בען אן אםת׳ע ״גוד טײם״ זאל גיט פאר־
פעהלען צו קומען צו דעם לעקטשויר ,דעם
פרײטאג אבענד ,אין פאבריק סקול ,40
 320איסט  20םע סטריט.
אי; אלגעםײן װערען די קלאםען פיז
דעם סענטער גוט באזוכט און דער עולם
לערנט פי ט גרוים ח^ק.
טרפ .לוםי רעטינג׳ די דירעתטארין
םון דעם םעגטער ,האלט איצט ארגאניזי־
רען א קלאס םון םאנדאלין ׳טפיעלער ,און
א ,ף א ק;אס צו לערנען זיף שװיטען.
אלע די װאס װילען זיך א>*טליםען זײנען
געבעטען צו געבען זײערע ינעמעז אוז
אדרעסען״

■אדטװיי» ,זעט »(*רקמזען
_ ______
דעם  23םען יאנואר op .ו ת ם געגעבעז
וועחט  kעעהנער קאנצערט און *נז ע ר ע
םיטג>ידער זײנעז געבעמען *ו הומעז םי ט
זײערע םאםיציען און םארבחוע׳ס «| אנ־
נענעםען אװענד.
* * *
די םטודענטען פין בר^נז׳ווילער ױני־
טי סענטער ,פ^כליק סהול  ,84סט$ון און
גלעגםןור עזו ,.װעלען ה^בען א געזעל־
שאפטגיכען אונטערהאלט םיט טענץ ע כ ת
אבענד דעש  24טען יאגואר .די אינטער־
נע׳ש^ונאל םיטגקידער זײנען נעלאדען צו
קוטען טי ט זײערע םאסי^יען.
* * *
די ערעםנונג פון דעם הארלעם ױניטי
סענטעה םאבליס סקול  103 ,171טע סט.
צװי׳טען מ ע די ^ן און  5םע עוו .װעט ם$ר־
קוםען שבת אבע־נד ,דעם  31טען יאנ .נו־
טע רערנער װעלען רעדען און עס זועמ
אויך דורכגעפיר«רט זוערען א שעזזנער,
םוזיקאלי^טער פר^נראש ,די סיטגלידער
םיט זײערע פאפיליעז זײנען געלאדען.

יזאנד און איס
׳ארבייטער איבערהױםט זײנעז בייר זעהר
םאראיגטערעסירט אין די עיןאנאכייקס
םון דעש איגדוסטדיעיען םיסטעש ,אין
אלע זײנע פארטען .אין אונזער אינטער־
אדבײטער אוגיװערזיטעט
נעשאנאל
ווערט איצט געגעבען א ספעציערער קורס
וועגעז רעם ,פון פראפ ,רע$ז אררזרוני,
םון דער ״סקול אװ םאשיאל רעסױרמש״.
די לעיזט״טורס ׳זײגען זעהר מיג ט ע חד
די ערעפענונגס פײערוננ פון דעש צװיי־
סאנט אין באלעהרענד .זײ װערען געגע־
טען בראנקס ױניטי סענםער אין פאכליק
בען יעד־ען ״טכת נאנכײטאג 3.30 ,׳ אין
סקול  ,42װא״טינגטאן ע־וו .און קלעירמאנט
דער װאשינגטאן אױרוױגג הײ סקוי,
אוירוױנג פי ײס און ;< 1טע סטדיט.
* =* 4
א ץ די ױניטי םענ ם םע ר ם.
ה א ר ל ע ש י ו נ י ט י ס ע :־
אין יעדען ױניטי סענסער װערט גע־ ט ע י׳ פ״^בריק סקול 171׳  103טע סט .׳
>עבען א קורם ,אין ״עיזאנאכייקס און די צרוי-טען טעדיש^ן און  5טע עװ.
אחכײטער באװעגונל״ .אין דעם קורס
דינסטאנ אבענד׳ דעש  20טען יא.:
זײט איײיגע װאכען וױ פארטיטריט צװײטען די ״שװארצע מײרלאך,
צוערט צוגיידערט רער גאנצער איגדו־ א לעקטיטור א'בער טדײד ױגיאניזם איז
עס א*ז
אונזער א':טערגײד:אנא^ האט אנגעפאנ־ װעאכע זײגען דער פעהר אונטערדריקטער
*סםריעלעד סיסטעש און מען קען זעהר רי ארבײטער באװעגונג•
• פיעל רעינען .אין צוזאביעגהאנג מי ט רעם
ראנעריטטא; אבענד דעם  22טען יא .:געז אן ארגאגיזאציאנס־קאניפײן אין עלעמענט .עש זײנען דא אויסזיכטען דאס
>*- .א^ױרע־ ,די ארביײ עס זאל רױרצליך גענרינדעט װערעז א בא־
ווערט גערערנט איבער דעש .א׳נפאנג און לעקטיטור איבער געזונד ,פון טרס .רעדיע.
־ ענםװײןלונ :פון טריידײוגיאניזם ,רי
׳פרײטאג אנענד דעש  23טען יאנ ,.טע,.־ װאש דינען דאדט בא״טעפטינט אין זונדער לאקאל פון זײ .זײ זײנען דא אין
דעד לײדיס גארמענט א*;דוסטרייז י א “ די טרײדס א*ן א געניגענדער צאהל צו
עגסוױקרונג פון דער ארבייטער באװע־ לעחט״טור איבער נעזונד.
־ נונג און דעם בענעפיט װאס רי ארביײ
דער ארבייט איז אפוינטעט :עװארען האבען אן אײגענעם ^טארקען לאקאל.
י טער האבען דערפון .עס װערען אויך אפ־
י ו נ י ס י ברודער א .סניידער ,או:ז>;־ אינ ^ : -י־ םאנכע פון זײ זײנען אײגפאך באגיים־
ב ר א נ ז ו ו י ל
טערם פאר דער אידעע פון האבען א ױניאן
געחאלטען דישלןוסיאנען װעגען די אר־ ס ע נ ט ע ר ,פאבליק סקיל  ,84הטאון *טאנאל ארנאנײזער.
וױ ב^ידע,־* סנײדער גיט אינז א*בעי ,און זײ פארשםרעכען צו ארבײטען דער*
כייטער פראביעטען פון דער איצטעער אזן :לענטאר עװ.
*ייט.
טיטװאף אבענד דעש  21טען יאנואר ,זײנען דארט באיטעפטיגט אין דעד ״יןא׳ פאי מיט אלע פעגליבקײטען .
געגע־
אויך
װערט
סעגטעדס
די
אין
לעקט״טור איבעד געזונ,־׳ פין דר .שאראה טען גארטענט אינדוסמריע״ ,בײ וױיס״
אין בארטיםאר איז שוין אםאר געװען
בען א קורס אין ריטעראטור• כמעט בײ גרינבערג.
טען ,דױעשעס ,ט״טילדרענס דרעסעס ,טי־ א ױגיאן אין דיזע טרײדס^ דאס איז גע־
װערט דיסיןוטירט דער
—♦אדצו
אבער םאר די אעצטע
דאנעױטטאג אבענד דעש  22טעז יא .:די בלוזעס און װײס נידט ,איו ם  10סײ־י װען אאיזאא .72
סאציארער כאראיזםער םון די פאדערנע
י דראמע; און דאס איז אוננעהײער אינ״ לעקכדטור איבער טרײד ױניאניזש ,פון זענד ארבײטער ,און די טעהרסטע פיו פאר יאהר האט דער לאקאא םאיזטי״ט
מיס טארגארעט דעניעלס.
זײ זײנען פרויען ,דאש רוב יוריסטליכע .אױםנעהערס צו עקזיםטירען .איצט אבער
מערעסאנט ארן כאלעהרענד.
פרײטאג אבענד דעש  23טען 'אנואר ! ,צוױ״טען זײ איז אויך דא א גרויסער איז דער אאקאל  72וױדער אויםגעלעבט גע־
ניט סון ל,ײן קרענערער וױכטיניוײט
זײנען אויך די לעקטיטורס װאס װערען לעקטיטור איבער ליטעראטור ,בערגארד | פראצענט ״טװארצע כיײדלעך ,װעלכע דרי:־ װארען און די ארבײטער װערען ארגאני־
נעגעבען איבעד פדאגען םון געזונד .די שאו׳ס ״טעז אין סופער טען׳ /פין טיסס נען אלץ טעהר אדײן אין דער אינדוסטריע .זירט אונטער דעש ט׳טארטער־&ון דעם >א־
עלען א .קענאן.
צי ארגאנידרע; יזריסטליכע אפיערײ גןאא.
>עקטשורערס זײנען םראמינענטע דאיר
דאגעחטטאג אבעגד דעש  22טען יאנ .יואנער טײדלאך ,סײ װײסע אין םײ
עס איז איבעריג צו זאגען ,דאס די
טויריפ און די ציהערער װעלען סון די קי^אס אין גימגאסטיר»ס און אונטערד״אל־ יטװאדצט ,אין א ױניאז ,איז א זעדזר
יטװע־ אנדערע ױניאנס םון יענער ^מטאדט ,אונ־
>עקטיטורס גרוים ;וצען האבען .זײ װע־
אז
מײנען,
זײ
פון
םאנכע
אױפגאבע.
רע
רוטה
טיס
פון
אױםזיבט
אזנטער׳ן
טינגען,
עש יטטעהט זײ גארניט אן צו באיאננען זער אײגענע קאאוקםאכער ױניאץ ארײננע״
>ען בעסער באיאנט װערען םיט די
קאהען.
צו אן ארבײטעד ארנאגיזאציאן ,נאט־ט זײ רעכענט ,זײנען אין םואער סימפאטיע מיט
םונסציאנען פון די אבריפ אין יןערפער
דעם ארגאניזאציאנס־קאמםײן .אויך די
און דאס גיט א באגריױ װי צר םארהיטען
װ ײסט טאבער יוניטי
די
און םארסײדען י.־א:קחײטען.
ס ע נ ט ע ר ,פ^בי4יק סקול  40׳  320א.
מיט
אויך די גיטנאסטיק אין די סענטערס  20טע פטריט.
הא־
זײנען געזונד פאר׳ז קערפער ,א חוץ דעם
דיגסטאג אבענד דעם  20טען יאנ,.
נעקרוינט
\ואם דאס איז גא;ץ אניוזאנט .די קעײ
*ערליכע איבינגע; און די פאר״טיעדענע  Iלעקט״טור איבער טרײד ױניאניזש ,פין ן טען ישטאלץ ,װערעז זײ פון די מאנופער־ װעיען טיט ערפאאג.
י כײס טאיגארעט דעניעלס•
די װאך איז ברודער סנײדער אין נױ
פיטװאך אנענד דעם נצמען יא; ,.טיצורער •טרעקליך עקשפלואטירס ; אז
מענץ ענטױיקי־‘ ;;,א*ן ניאכען ;־אציעז j
יולאש אין א־יפטעטיקש .כיי־* .פיידפאז: ,יאדע דערפאר טוזען זײ ארבײטען אונ־ יארק .ער איז גערופען צעװארען אהער
דעם קערפעי.
טער א סך עױגערע באדינגונגען ,און אז פאר אײגיגע טעג ,צו העאפען דא אץ דעם
ד ואון אויסעד דעפ א^עש ׳ זײנען דא רזךזדער.םדײטאנ אװענד דעש  23טען יא*:אר ,גאי אין דעל ױניאן ליגט זײער הילף .און ארגאניזאציאנס־קאםפײן םיז די פעטי־
אין די סענטעיס קלאסעז אין ענגליע״
אין די פאױטירענע גראדען ,װא יע־־ער לעקטיטוד איבער נױזיס ־ לעקטיטוד א*ן אט ד*זע אױפקלערוננס־ארבײט װערט לואום מאכער ,װעאכע ״שטעחען אוים׳ן
איצט נעטאז פון אונזער אינטערניײטאנאל •טװעא פון א גענעראא סטרײק .ער װעט
אינטערנעיטאנאל טיסגליעד קען יערנען יז^נצערט׳ פון פי ס טיריאש ב״יער.
דאנעױטטג אבענד דעם  22טען וא .:אין באי^ט*טאר .בדודער א .סנײדער איז אבער באאד צוריקפאהרען אין באאטימאר
םרײ די יטפראןל פין י א; ד׳ דעזען און
מדייבע; ,אין א*יף רעדעז ריכטע ענכ־ ;*פנאסטײןס און אוגטערהאלטונג ,אי :־ גע׳טיקט געװארען אנצוםיהרען דעם קאמ־ פארטזעצען די ארבײט װאס ער האט
פײן .ער איז יטוין זײט א ײנעע װאכען דארט אנגעפאנגען .דער פעאד פאר אר־
>יש.
טעד׳ן ׳אוישדכט פון לוסי רעטינג.
ענגל״טע יולאסע; װערען געגעבען אין אין באלטיטאר און די ארבײט איז שוין בײט איז דארט א גרויסער ,מען דארו* נאך
רעדזשיסטרי־ט זיך אין דעם נא־
וזענסטען סעגטער פין אײער וראוינלנג אלע דיזע סענטערס ,טאנטאנ ,דינשטאג ,אין פויען; אגג .ער םיהרט דארט אן דעם דארט ארבײטעז און ארבײטען ביז א מעכ־
קאײפײן דורך מיםינגעז ,דורך געדרוהטע טיגע ױניאן װעט דאך אויסגעבויט װע־
און געניסם פ ר י י די בילדוננ ,װאס מיטװאך א*ן דאנערישטא :אבענד.
צירהולארס און דורך דער לאקאלעד פרע־ רעז•
אײער ױניאן כיט יאײך .איהר קענט זיך
* * +
רעדז שיסטיייעז אין יי י*;יטי סענטערס,
א ר בי״ ט ע ר אונ ױו ע רזי מ ע ט ,װא־ סע .באזונדערס סאבט די באװעגוננ
א פ ם עף רעפארטער.
אדער אי; אפ*ש פ*; א*יע־ י*אלא" י*;יאן .יטיגנט^ן אוידוױגג הײ סקול ,אוירװינג
*
M
פלײס אר;  16טע סם.
דעם פרײטא;* ,טבת א*ז זונטא :הרברען
 16יאנ.
ד י ז ע ן ש ב ת׳
פאד אין אלע א*;זעיע ײניטי סענטעיס
 2אוהר נאנטיטאנ ,א קודס ורעכעז די
די לעיזטיטו־־ש אץ קלאשען׳ װי עש איז טענדעגצען ־אין דער טאדערנער ליטערא־
וונ^גסירט געװע; א*ן לעצטען נוטער ״גע־ טור ,פון ב .דזיצ .ר .סטאלפער.
דעכטיכהײט״.
אוש  3אויהר נאכמיטאג — עלואנא־
טיקס פון׳ם אינדוםטריעלען סיסטעם ,פון
אין א צױטריסט ,װאס מיד האבען זאן װעלעז אלע ארבײטער אין דער טר״ד
בולעםין פאר דער װאך אנפאגגענדיג פראפעםארי לעאן ארדזרוני.
דזיטאינט
פון
ערהאלטען
באארד ארבײטען פון װאך.
דעם סוטען יאנדאר.
ז ו נ ט  8ג 17 ,י א נ ו א ר
פון םינסיגעטי ,װע־־ט געטעאדעט וױ
צום באדויעיען זײנעז :אך דא א*ן
י
ט
י
נ
ו
י
א י ס ט ש י י ר
 10א זיינער אין דער פריה 8 ,קא  8ס פאאנס ;
םינסיגעט' ,א ײנ מ ע ניט ארגאניזירטע
ס ע נ ט ע ר,
פאבליק םיןול  4 ,63טע אין פראסטימער פסיכאלאגיע׳ פון דר.
גאך א װאך צײט פא־האנדלונגען מיס עעפער .מיר האבעז איצט םארסידט אן
סט .און עױטטע עוג
סעסועל א• טעגענבוים.
די ^אטפעחט״טור/ןר ,איז אונז געאונגען ארגאניזײשאן לואמיטע דיעזע שעפער צו
יאנואר,
טען
19
דעם
סאגטאכ אבעגד,
אום  11אין דער פריד״ רעדנער שולע ,צו באיןחןיען א העכערונג אין ׳טכירות ארנאניזירעץ .די הויפט שװעדעקײט אין
לעקטעוד איבער טרײר ױניאניזש און די
ארבײסער באװעגונג׳ םון ארטור ע .אלפ״ — אויםבעסערונג םון שפראף א .ז .װ .־י־ םאר ,אאע ארבײטער פון דער אײדיעס רי שעפער האבען מיר םיט די קאטערס.
גוסטאװ .סשולטץ.
גאד^עגם אינדוסטריע אין סינסינעטי.
א ספעציעלע קאםיטע פון דער יזאטערם
רעכט.
דאגער^טאנ 8בענד,
קאטערס און די טריגדעדס האבען ױניאן העלפס אונז אין דער אדבײט ,זײ
דאגעדשטאג אבענד ,דעם  22טען יואנ.׳
22םעז י 8 *:8
ארבײטי .און מענעדזש־ באקוטען^ן/העכערוננ ־פון  7דאאאר א העלפען או:ז אויפקלערען די יןאטערם פון
לע>ןטשור איבער ליטעראטור ,פין םיסס
א קלאס װעגען
װאך .דער מעמ^ום סקײא פאר די ?א־ די ניכדױניאן *טעפער אז זײער פלאץ איז
עימז א .קענאז.
כענט פין פראםעסאר ליא זואלמאן.
טערס וחןט איצט זײן  40דאאער און פון איץ דער ױניאן ,אום אויפצוהאלטען די
דינסמאנ אבענד דעם  20טען יאג,.
♦ * *
די טרימערס  35דאאאר .אאע אדביײ צושטענדע װאס סיר האבען באקומען און
ניםנאסטיהס און אונטערהאלטועען ,אונ־
א װ א ר ם װעגען דעם װ ײ ס ט מ א כ ע ר
טער וואס נײד.ען סיט׳ן ,האנד האבען נאך קריגען בעסערע.
מער׳ן אויפזיכט םון מיס א עו א יןאהן.
ױני םי סענ ט ע ר.
באקומעז א העכערוננ פון  3דאלאר א וואף
װי איהר זעהט ,זײנען נאך אלץ דא
* * *
באזונדערס א״נטערעסאנט ,אטוזאנט
י ו נ י ט י ס ע נ ־ און באיעהרענד זײנען די לעקטשורס אין איבער די שכירות >ואס זײ האבעז בא־ ארבײטער פאר וועלכע מען דארף נאד
בראנחם
• ס ע י ,פאבליק סקול  ,54אינטעױ ױיל דעם װײםט כיאכער ױניםי סענטער ,אי־ קופען דעש פאריגעז יאהר .די סעספעל אגיםירען זײ זאאען באלאננען צו א ׳ױניאן.
כער פוזיה ,פון פיס מאריאין כויער׳ יע־ טאבער האבען באסומען א העכערונג
צוש שלוס ווילען כייר ,אין נאכיעץ פון
עװ .און פריטאן סט.
דינסטאג אבענד ,דעם  20טען יאנ .דעז פדײטאג אװענד .דיזע לעהטשורס זײ־ פון  4דאלאד א װאך .זײער סקײל זועט אלע אונזערע ס״טגליעדער ,באדאנקען
לעקטשור איבער טרײד ױניאגיזש ,פין נען גוטע קא־נצערטען אן און פאר זיך ,אין איצט זײן  44דאלאר.
װײס פרעזילענט לעפתאװיטש ,װעלכער
אלע יטטיק ארבײטער האבען באהוטען איז דא געװען טי ט אוגז ,און האט אונז
דדפארדזש סאועל.
פאריטאפעז א הזיכעז טיסטיגעז גענוס צו
א העכערוגג פון  20פ־־אצענט ,מיט דער געהאאפען הוטעז צו דעש סעטעלטענט בייט
פרײטאג אבענד דעם  23טען יאנ ,.אלע באזזכעד.
דודך אן אפיטטיסונג פון רי באזוכער פאר*טטענדיגונג ,אז דאם אי? אבסאלוט די בעאי בתים.
לעתט״טור איבער מרזיה; א לעקטישור און
ד ע ר דז שאײנט ב א א רד פון דער
פין׳ש קלאס ,װעט פיס בויער לעקבדטורען דעד לעצטער סיזאן פון שםיס ארבײט
קאנצערט ,פון הערדאן עפיטט״ין.
שבת  2אוהר בײ טא ,:דעש  24טען ,דעש פרײטא; אבע;ד איבער ״פאלקס לי־ איז אירנעגד װעלכען ברענט״ט םת דעם
ל ײדים ג א ר מ ענ ט װאירקערס
־־ע־י פ*ל א־ע :אציאנעז״ .פיס בזיער װעט טדײד .דאס ס ײנט ,אז צו נעתסטען סי־
 £ $מ ם עו ר איבעי געזוני ,פ*; די.
ױני אן פ ץ סינסינעטײ.

אינטערנײשאנאל ארנאניזאציאנס האנאיץ
אין נאלסימאר

הלאוסםאכער פון סינסינעסי כאקדמען א
העכעװננ אין שכירות
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מידעלע^ארמזפון דער אינסערנעשןמאו לײױןם מרםענם װןוחערפ ימיאן
HlCK S CENTS׳h

ײ ס אג~  *yo23 c y i , 1 5י<(נוא רNew York, Friday, Jan. 23, 1920. ,

פארלאנגט -אן ענטפער פון דער דרעם און
װײםט מאנופעקטשורערם אסאםיאײשאן!
עס איז שוין ב  8לד  8מעיטה פון צװײ
װאכען ,װי די לײדיס דרעס און װײסט־
םײקערס ױניאן יאקאל  25האם זיך גע־
ווענרעם צו דער לײדים װײסט און דרעס
םאנוםעקטשוחגרם ־אםס׳ן מיט א פאר־
>«נג פאר א קאנםערעגץ צװישען די פאר־
שםעהער םון די בעלי טלאכות און די מא־
טםעהטשורערס ווענען  8העכערונג פון
װײרזשעס.
די ױניאן באגדיגדעט איהר פארלאנג
סיט דעם״ װאס דער איצטיגער יקרות האט
איבערשטיגעז אלע לוינהעכערונגעז פון די
לעצטע יאהרעז ,דערפאר םארלאנגט זי צי־
זאכיען מיט די מאנופעקטשורערם צו זעהן
עטװאם צו טאן ,כדי שטיל צו מאכען די
הערשענדע אומצוםרידענהײט צװײטען די
ארבײטער .אין דעדןעלבער צייט טאבס
די ױניאן אויםמערקזאם די מאנופעקטיטױ
רער אסם׳ן ,אז לויט דעם אגריכיענט ,איז
עס די םליכט םון דער אםס׳ן צו באיטטימען
א קאנפערענץ ,אויח װעלכער עס זאל פאי־־
האנדעלט װערען די םראגע פון װײדזשעס.
דער בריעו* םון דער ױניאן איז קורץ,
אבער ער איז אויך קלאר .עס זײנען
אין איהם ניטא קײנע צװײדײטיגסײמעז,
הײנע דונקעלע אנצוהערענישען ,װײל די
ױניאן גלויבט וױרקליה אז ״סים א גוטען
װילען םון בײדע זײטען קען אויסגעארבײט
װערען א צוםרידענשטעלענדע לײזונג פון
דער םראגע״.
װאס זשע האט די אסס׳ן אויף דעם
נעענטפערט? זי האט אינגאנצען איגנא־
ר דט די גרינדע ,װאם ײערען אננענעבען
אין דעם בריעױ םאר א קאנםערענץ ,און
האט זיך אנגעכאפט אן דעם פאראגראף,
װאם םארלאנגט  8יןאנםערענץ װעגען װײ־

 jדזשעס אויף דעם סניך פון דעש אגרי־
מענט .די אשס׳ז פארלאנגט דורכאױס,
אז די ױניאן  S8Tאיהר דוקא אנװײזען דעם
פאראנראף אין אגרימענט ,װאס רעדט
ױעגען  8קאנםערענץ װענען װײדזשעס.
דאס איז: ,אטירליך ,א כיטרער לאיער־
שער דרײדעל .אין דעם אגריטענט איז
נאטירליך ניטא קײן ספעציעלער פארא־
בראף װעגען א קאנפערעגץ פאר װײדזשעס.
דער אגריטענט אבער שליסט ניט אױס
דאס י ענ ט און פליכט פוןובײדע צדדים
אײנצורופען א קאנפערענץ ,אויױ װעלכער
עס זאלען אויפגענומען װעיען פארשידענע
פראגען ,װאס באריוזרען די נאנצע אינ־
דושטריע .פארשטעהט זיר ,אז  8העכע־
רוננ אין וױידז״טעס חען :יט זײן אויסגע־
שלאסען פיז רײע פראנעז צוי שב װעלמז
א קאנפערענץ קען װעיען נויטיג פון צײט
צו צײט.
ענטפערט טאקי די ױניאן אין דעם זין,
און פארראנגט וױדער אטאל פאר די םיט־
^ירקונג פון דער אסס׳ן.
ןיי

נאװערנארם ארביםױישאן האםיסע אין סלאוסם
טױיד נאו אלץ נים פארםינ םים איחר ארכײם
מיר האבען נערעכעלם אין דעם נו־
מער ״נערעכטיגלוײט״ שוין קעגען איבער־
געבען דעם פולען רעזולט  8ט פון דעש גא־
װערנאר׳ס ארביטרײשאז ־ קאמיטע אין
דעם סכסוך אין דער קלאולראינדוסטריע.
אבער בעת מיר געהן צום פרעס איז די

ז
פילאדעלפישר װײססמאכער כאהומען א העכמ־
רונג אין שכירות
סעק^עטער נארא־ אנװעזענד בײ די םארהאנדלונגען צרױשען דער ױנייאן
און די אסאסיאײשאן.

:״ ט אײנינע װאבען צוריס האם די
וױישטםאכער ױניאן אין םילאדעלפיא ,לא־
קאל  ,15ארויסגעשטעלט פאדערוגגען צו
די סאנוםעקטשורערס .דער יסרות בױ
שעװעם אויך אין םילאדעלםיא און די ױנ־
יאן האט סארלאננט ,אז די שכירות פון
די װײסנדםאכער זאלען געהעכערט װע־
רע; ,אום זײ זאלען חענען נאכקומען דעם
יקרות.
עס האט זיך דאן אגגעםאנגען א סדרה
פון קאנפערענצען צװישען דער ױניאן און
דער מאנופעקטשורערס אסס׳ן און םען
האס זיך נענוםען דינגעז .דורך דער צײט
איז אונזער דזשענעראל סעקרעטער ,אב.
כארא^ ,אײניגע מאל געװען אין פילא־
דעלפיא און האט זיך באטײליגט אין די
קאנפערענצען ,צוזאמען מיט דער האנ־
פערענץ־קאמיטע םון דער װײסט מאכער
ײניאז לאיואל .15
עס מוז דא אויך דערמאנט װערעז,
דאס איז די קאנםערענצען צװישען דער
ייגיאן ארן דער אסם׳ז האט א גרויסען
אנטײל גענומען ברודער סייװער ,דער גע־
ײעזענער םענעדזשער פון דער ױניאן.
כאטש ברודער סילװער איז ניט מעהר
לױין בעאפטער פון דער ױניאן ,איז ער
אכער נאד אלץ איבערגעבען זײן ױניאן
מ;ט לײב און יעבעז .זײן נשמה איז נאך
אלץ טיט דער יױניאן ,כאטש ער איז מעהר
ניט איהר בעאםטער ,און אויף דער אויפ־
פאדערוננ *p
פאדי.זרוײי
 mסעקיעטער באראף ,האט
םיז
עי טיט ::אדגעניגעז זיך אגנענוטען פרײ•
וו ^י ג צו ויין דער סשיעף קלוירק םאר
ד>י ױ*:אן בײ די יואנפעדענצען .ער
 %ט י אז נרענצענד דורכגעפיהרט,
"‘ײ*

או; וױדער ענטפערט די אשס׳ז ,אז
דאס א‘? פאר איהר :יס גענרכ .זי װיל,
אז די ױ:יאן זאל איהר אנװײזען דעש
פסוק ,די *טורה או; דעם אגדיכיענט ,אויף
דעם גרונד פון װעלכע זי פאדערט אויף די
קאנפערעגץ.
עם איז קלאר ,אז די אסס׳ז וױל זיך
ארויסדרעהען אויף א טעכנישען פונקט,
ײאס האט נארניט צו טאן םיט דעם ענין.
װארום אגנענוםען ,אז אין אנרימענט איז
ניטא  8זא םאר 8גר 8ו* װעגען  8קאנפערענץ
איבער װײדזשעס ,איז דעריבער דער יקרות
קײן יתרות ניט^' און  8ז עס איז ניטא
אז  8פאראנראף ,װעט עס שויז אײנשטי״
לען די הערשענדע אומצופרידענהײט צװי־
שען די ארבײטער i
און אט װאס די ױניאן שרײבט צו
דער אסס׳ז אין איהר לעצטען בריו* םון
דעם  16טען יאנואר.
״עס מו& אוגז לײד ,דאס איהר  r*nביז
)שלוס אויף זײט .(16

און עס קופט איהם וױרקליך א גרויסער
דאנק דערםאר.
אלזא ,גאך אײניגע האנםערענצען זײ־
נען בײדע צדרים געקומען צום פאלנענ־
דען אויסגלײך:
די קאטערס אץ דעם טרײד באקומען
א העכערוננ פון  5דאלאר א װאך ,און די
ארויסהעלפער יואטערס —  4.50א װאך.
די אנדערע װאך־ארבײטער אין דעם טרײד
באקומען א העכערונג פון  2דאלאר א
װאך ,און די שטילךארבײטער א העכע־
רונג פון  10פיאצענט אויךי די פריהער־
דיגע רײטס פון די פרײזען אויף שטײד
ארגײט.
נאך א וױכטיגען געוױנם האט די ױנ־
יאן באקומען אין דער באזײטיגונג םון
םאב־קאנטראקטימ .די מאנוםעיןטשױ
רערם האבען זיך פארםליכטעט ניט
ארויסצושיחען םון די שעפער קײן געשני־
טענע ,אדער ניט געשניטענע ארבײט ,און
דאש װעט אפשאפען א גרויסען איבעל
אין דעש טרײד.
לעצטען פאנטאג אװענד האט די ױנ־
יאן אפנעהאי^טעז א נרויםען מעמבער־
מאסםיטיננ ,װאו דער רעזולטאם^ םון די
קאנפעדענצען איז פארגעלעגט נעװארען
פאר די מיטגליעדער .דער מיטיננ איז
אדרעסירט געװארען םון סעקרמטער בא-
ראף ,װאס איז ספעציעל צוליעב דעם
װיעדער געפאהרען אין םילאדעלםיא ,פין
ברודער שילװער און פון דעם אלטען אר־
בײטעל־אגיטאטאר ,גענ .ה .װייגבעמ.
דער טיטיגנ איז נעװען א זעהר עכ־
מוזיאסטישעד און די אדבײטער האבען
אײנשטיםיג נוטבעהײסע; דעש רעזולטאט
פוז די לאנפערענצעז.

קאמיטע נאך אלץ ניט פארטינ מיט דער
ארבײט.
דעם דיענסטאג און מיטװאך האט די
ארביטרײשאךקאמיטע װיעדער געהאט
עפענטליכע זיצונגען ,אין דער רום פון
דעם ט ט ײ ט באראד אװ ארביטרײשאן,
איז דער װיקטאריא בילדיגג 27 ,טע םט.
און  5טע עװענױ ,װאו בײדע צדדים זײ־
נען אנװעזעגד געװען .װי טארים זיענ־
טאן ,דער דזשענעראל מענעדזשער פרן
דזשאינט באארד ,גיט אונז איבעו /װעט
זיר די זאך מעהר ניט םארציהען און די
ענטשײדונג פון דער קאמיטע װעט גע־
װיס באלד קומען .עס איז זעהר םענ־
ליד ,אז ײען דיעזע שורות װעלעז געיע־
זען װערען ,זאל די ענטשײדונג שוין זײן
באקאנט.
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אינ ה א ל ט ״ פ או ־ן ױי כנ
״גערעכטיגק ײים״ גוםער
זײט צ .די ריאך — .נ• שאװירא• עקזעקי• *
שיװ באמ־־ד סיפי;; פון לאקאל — 26
י .שעהנהאאץ.
זײט  .3אלערלײ אין דער ױניאן5 — .
םינקעלשטײן* .ין דער רי»ער םאכזני
ױניאן ל#ק*ל  — 17דזש .חעללער.
זייט  .4די קלאוק סאכער ױכיאן אין שישד
גא קוי«ען אן איעעגע חי»ם *—
סקולמאן .אין דער דזיךקאום סאנ*• ׳
ױניאן לאקאל  — 20ס .םרידמאז.
זײט  .5וױפאריא קאלאנא ,די אישאליןגני״
שע רענעסאנס דיכמזןריז — דר• אסתר
אןריע .די קאסםזאם דרעססאכער מניאן,
לאקאל סס — ח .זילבערםאז.
זייט  .6ךי *ױימן >ועל• — ראוע בעמלגת—
בלינדער .חתונות און גט׳ען )וזגליםאן(
— דער לעבעדיגעה
זײט  .7מאך־ארבייט און די סלעק־»ראבלזך
סעז — ם .האםםאן .א געיעג נאד לי ד
בע )ראמ#ז( י  -פאלינא וואלםיי
זײט  .8פון רעדאקמארס נאםיץ־ביב^ל.
ײט  .0דער דזשענעראל עיןז .בא#רד םי״
טיגג אין ב*סב*ז — ש .יאנאװסמי•
די אײזענבאחן יוניאגס און דעי צומד
מעגשטויס שדן קרעפטען אין דער «J .
׳ i
אוי ל .־י ה .לאנג•
זייט  .10שיעזינגער ערװעחלט אלס ■ערםא•
נענטער ןרעזידענם »רן דער ױגייײ^
לײדיס מײלארס ױניאז אין לאנדאז —
פערםעי בליעוי *יז ב .שאעזיננער.
זײם  .11יחוס )ערצעח^ונג( — בתיח
“
אװאוױטש.
ױיט  .12קור»ע שםועסען צוױשען רעייאד
טאי און לעזער.
זײטען  14 ,13אךן  — 15אדװערטײ?םעג^#
זײט  .1Gאינטערנעשאנאל עדױקײשאגאל m
•אר&זםענט .סארלאנגט — «ן ענםפער ױן
דער װײסט מ#נופןןקטשולערס אםס׳ן —
שלוס טדן דער ערשטער זײט• .רעזייאג•
שלעזינגער אנגעקוםען *ין \Mm*m

װייס גודס װארהערס ױניאו לאסאל 62אץ סאנפע־
רמז םים די םאנופעסטשורערס
וױיט פ ר עזיד ענ ט לעפקא װיט ש איז דער טשיעןש קלוירק םאר דער ױניאן.
אויך די װהײט גודש װאירקערם ױנ־
יאן ,לאחאא  ,62האט לעצטענס ארויס־
נעשטעלט נײע םאדערוננען צו די בעלי
בתים און אויך דא איז די הויפט־םאדע־
רונג א העכערונג אין שכירות אום נאב־
צוקומען דעם גרויסען יקרות.
װי עס שײנט ,װעט אין דער אינדוס־
טריע צו ר,ײן העםטיגען צוזאמענשטויס
ניט לווםען .װי עס הארט ,װעט דער
סכסוך געשליכטעט װערען דודן א פריד־
יליכער קאגפעיענץ.
לעצטען םאנטאג איז שוין אפגעהאל־
טען נעװארען אײן קאנפערענץ צװישען
דער ױניאן און ״ די יזאטען גארמענט מא־
נופעקטשורערס אסאםיאײשאן״ און א
צװײטער קאנםערענץ װערם אפנעהאלטען
דעם כייטװאד ,דעם  21טען יאנואר ,װען
מיר נעהעץ צום דרוק כױם דער צײטוננ.
דער איצטיגער םענעדזשער םון לאהאל
 ,62ברודער דײוױס ,איז יײדער קראנח
זײמ די יעצםע פאר װאבען און סעהרע־
םער באראף האט אפאינטעט וױיס פרע־
זידענט סעמועי לעפהאוױטש איס םשיעןי
קלױרק פאר דער ױניאז א־ן די פארהאנד־
י^וננע; כייט דער ייאצען ;א״דענט־מאנױ

פעקטשורערס אסס׳ן .די װניאן איז,
זא ,בײ די האנםערענצעז םארג
דורך ברודער לעפקאװיטש און א
װאש איז דערפאר ספעציעל ערוחנהים מ ד
ײארען םון דעם לאתאל.
עס װערט ערװארטעט ,דאס ב ײ חן
צדדים װעלען אין גיכען קוםען צז א אאדי
שטענדניט .און אזוי גיר וױ דאס Him
נעשעהן ,װעט די ױניאז אײנדומען סאנד
בער־מיטינגען ,װאו  mm djtPhפאר ךי
מיטגליעדער םארגעלענם וחגרען »ץ ס ר
שטיםען .םיר חאםען ,אז אין n
נוםער ״גערעכםיגקײם* \ t o x flrt
קענעז םעלדען װעגעז חנם pr>iD
םענט אין דעם טרײד.
צום שיוס איז נדאי צו ^ JITVDK3
מ ד%
דאס די םיטגליעדער םון חוד
בעז דעם םויען צוטרויעז צו m ro » m־
זידעגט לעםקאװיטש און דער נאנצ^ך
האנםערענץ האםיםע .זײ וױממנןm ,
זײער זאך איז אנםארטרויט געװארען אין
די ריכםינע הענד און זײ װארסצן ג * מ
רוהינ אויןי דעם רעזולטאט  pcדי
םערענצעז ,װאס װעת זיכער זײן rצו *w
סטעז די ארבײטעד.

fM
■
■A ’ai i /
/ i׳ •־
m

■

i m iי■

ערוועחלם א נײעם •רעזידעגט ,אאול דע״
שאנצל .םראנpר'  Tוחנרם איצט חנױדמ
פון א גײעם םיניםםערמ^ א מ ר p'p
רעװאלוציע איז נים םארגעמוםעז• סײ1
ראדיקאלע עגדערונגען זײנען ניט פאר־
געקומען .דער נײער •רעזידענם איז וױיט
םון זײן א ראדיהאל .ער איז אלע םאל
געװען דער בריליאגטענער װארנדםיהרער
פון די רעאסציאנערען אין פראנתרײך .ער
איז א שעהנער רעתער ,א גוטעד שריײ
בער ,א סיטגליעד םון דער אקאדעםיע,
װעלכע מאכם אײנעם אונשטערבליך .ער
האט אײמע שטיםם מיט יןלעמאנסא׳ס
פאליסיס .אבער פרעזירענט אין פראנק־
ר ײ ך׳ װי קעניגע אין ענגלאנד ,זײנען
םעהר ניט װי רעסאראציעס פאר׳ן פאלפ.
רי הויפם־זאר איז דער פרעמיער .און
דער נײער פראנצויזישער פרעםיער איז
באריהטם ,איבערהויפט בײ סאציאליס־
טען ,אלס אײנער ,װעלכער האט זײ ט י ^
ענםוישט .ער איז אסאל געוועץ א הײ־
סער סאציאליסט ,מיט םײער און טעם־
פא .דאן האט מעז איהם אין  1900גע־
געבען א שטעלע אלס מיניסטער אין א
בורזיטואזען מיניסטערױם .ער האט די
שטעלע אנגענומען .ער האט אנגעהויבען
ארבײטען הא;ד אין האנד מיט דעם הער־
שענדען קלאס .ער האט מיט דעם צױ
:ראכען די סאציאליםטישע פארטײ און
,נר האט אויםגעעפענט א װעג פאר סא־
ציאליסטישע פארשטעהער פון רעשאר־
מען ,יןאמפראטיסען ,אום ענדליך אײנ־
געיטלונגען צו װערען םון די ר,אפיטאליס־
טען .מילעראן איז אײנער פון די טרויע־
ריגע און ענטוישענדע ערשײנונגען ,ײעל־
כע וױיזען די האפנונגסלאזיגהײט םון
םארלאמענטאריזם און פאליטישען שפיעל.
מילעראן האט אבער םארלארען דעם מינ־
דעסטען אנבליק םון א סאציאליסט .ער
איז אן אפעגער געגנער םון די ארבײ־
טער־אינטערעסען.
די קאפיטאליםטישע פרעסע אין
פראנהרײך איז העכסט צוםריעדען מיט
דער ענדערונג אין דער רעגירונג .די אײנ־
צינע אונצופרידצנח״ט אי» נאר ,װאס
מעז קען קלעםאנסא׳ן אויך ניט האלטען,
צום װענמסטענס אויס דאנקבארקײט צו
איהם .םאר די סאציאליטטען האט די
ענדערונג א הנאפע װערדע .עס װײזט
נאר ,אז די מאכט םון רי סאציאליםטען
אין פראנקרײך איז וױיט ניט גרויס.
* * *
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די עלײס און די סאװיעטען.
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עס זײנען דא דרײ אורזאכעז ,פ אי
װאס די עי*ײס האבעז באי^אסען ארונ־
מערצונעהפען די בלאקאדע פון רוסראנד.
ערשטענס ,האבען די אלע זעהר קאסט״
בארע מיליטערישע עקספעדיציעס צו
פארניכטען די סאװיעטען געהאט די פאר־
מעהרטע וױרקונג און םארשטארקערט די
באאשעװײזעס ; צװײטענס ,איז די אונ־
צוםרידענהײט צוױשען די מאסעז אין די
■אלײ־לענדער געװאיזסען אלץ יטטארקער
סיט דער דאזיגער אוגטערנעהמונג ; דרי־
םענס ,איז רוסלאנר א רײכער עקאנא־
םישער םעלד םאר ביזגעס מים די עלײס.
אין די.רעצטע עטליכע כיאנאטען זײ־
נען די אורזאכען געװארען אזוי דרינ־
גענד ,אז רי עלײס האבען קיין אגדער
אויסװעג ניט געהאט .און לעצםען םריי־
טאג ראט דער אל־העכסטער פרעםיערעך
ראט אין םאריז ארױסגעגעבען זײן ענט־
שיידונג .מיט א טאג פריהער האם דער
עמלישער יזריעגס־םיניסטערױם ארױסגע־
געבען א שריפט ,אז די באאשעװיסטישע
נעםאהר איז נאהענט צו די טויערען םון
דער בריטישער איכיםעריע — אינדיע,
•ערסיען א .א .װ .דארום האט מען גע־
װארענט דעם ענגלישען םא>ק צו זײן
צונעגרײט םאר א גרויסער םלחמוז מיט
סאװעטעךרוסלאנד .באלד גאכדעם װי
דצד סםײםסענם איז ארויםנצסנבען גע־
װארען האט זיך וױנסטאן טשױרםשיל,
דער !/נגאישער קריעגס״םיניסטער ,א יאז
געטאן צו דעם םרעםיערעז־קאנםערענץ
אין •אריז .עס האט אױסגעזעהן ,אז די
אםעגע מלחםח צװישען עננלאנד און רוס־
לאנד איז נאהענם .אבער וױנסטאן
טשױרםשיל האט זיך םארשפעטיגט אויױ
א שטונדע .ער איז געהוםען א שטונדע
נאכחןם ,וױ דער ראט האט שוין בא־
שלאסען אנצופאנגען געשעםטדבאציהונ־
גען כױם רוסלאנד .און איצט וױיס ער
ניט םון װאס צו זאגעז װעגען דעם סטײט־
םענט פון סריעגס־דע&ארטמענט .עס איז
אינטערעסאנט דערביי צו באמערקען ,אז
מ אי ד דזשארדזש איז געװען דער יענײ
גער ,װעאכער איז פאראנטװארטליך םאר
דער נײער שטעלונג צו רוסלאנד.
םיט דיעזער ענטשיידונג פאגנט זיף
אן א נײער קאפיםעל אין דער געיציכטע
®ון נאציהונגע; צו רוסלאנד .עס איז
דער ערשטער מעגיעליכער ^ריט ,װאס די
סאװעט־רעגירונג האט נעפאדערט םון
די עלײס .פון דעם  5טען אוינוסט,1018 ,
ראט די סאוױעט־רעגירונג  21כיאל םאר־
טדעלאגעז פריעדען צו די עלײס ,דאס
וױיסט ,יעדע דריי װאכען כמעט האט די
םאוױעט־רעגירוננ באנייט איהרע םאדע־
רוגגען .זײ האבען נאר געםאדערט ,מען
זאל זײ לאזען ענטוױקלען זײערע כחות,
מען זאל זײ געבעז א געלעגענוזײט צו
ארבייטעז כײ זײמרזן אינדוסטריעז און
ערלויבען זײ זיך צו בײטען מיט געוױםע
•ראדולטען םיט אנדעדע לענדער .זײ
האכען אפילו אײגגע׳טטימט צו באצאה־
לען דעם צאר׳ס חובות .אלס ענטפער
אױח דעם האבען די עלײס ארוטגערינ־
געלט רוסלאנד סיט א בלאקאדע ; םיט
ארגאניזיחגז ״לאיאלע״ חנגירונגען אין
סיביר ,איז אותראינע ,אין ארכאנגעל;
סיט אױםרײצען די נרענעץ־לעגדער ; מיט
ײגמגם איז •ראפאנאאנדא.
אבער די אלע םיטלעז צו דערשטײןען
די טאוױעטען האט םעהר ניט געהאלםעז
»ו ברענגען די סאוױעטעז צו זײערע איצ־
מעע געװינסען .די עלײם האבען דורך
דיעזע מיטלען אויך אויםנעבראכט די
נחיסע ארבײטער״טאסעז .אין איטא־
>יען האבען די *דבײטער געצװאוגגעז
זײער ר^גירונג אויםצוגעבען זײערע סעמ־
■ימם ; אין ענגלאנד איז דער יראטעסם
געוואיןסען אלץ שטארקער ,און די םאכט
פון ללאיד דזשאדדזש איז געװארען אלץ
אונזי מ חנ ר און װאיןעלדיגער .דער דורכ־
םאי 5פון גיזוםאנסא אין פראנתרײד װײזט
נעוזיס ,אז זײן םײנדשאםט צו רוסלאנד
ווערט ותניג^ר •איולער .אויב עס איז
וחנז גאווען א געדאנס ,אז די עלײס װע־
• > prקאגען םיליםעריש באזיעגען רוסלאנד,
 PMער איצם אינגאנצען םארשװאונדען.
אזזוץ דײ אלע ואכען חערשט א טיע־
מפר םיסטרויעז צוױשען די עלײס גוםא.
אםעריסא מרויט ניט יאפאן ,און םאר
גוטע אומאכען .ענגלאנד טרויט גיט אטע•
יי מו איז זובט דורך םאחשיעדענע טיט־
לען איחר צו דיססרעדיטירען ,עס איז
1.ו«נטערעסאנט ,צום בייטפיעל ,אז דעי

עננלײטער יטפיאן ר .נײטהען ,װעלכער איז
געװען אײנער םון די לײםענדע גײסטער
צו העלםען דער לאסידיואםיםע אין איחר
אבלאװע אויף דער סאײיעכרבױרא אין נױ
יארק ,איז איצט געישיקט געװארען פון
ענגלאגד ארס אײנער פון דער קאטיסיע
צו פארהאנדיען מיט ליטוױנאװ׳ן אין קא־
פענהאגען .עס איז כמעט אן אפענער
סוד ,אז ענגלאנד זוכט צו םארכאפען דעם
טארק אין רוסראנד ,און זוכט דורך פאי־
יפיעדענע םיטלען צו פארטופלען אטע־
ריקא דעם קאם מיט זוכען בארטעוױקעס
דא אין לאנד.
אבער װי די פײנד׳טאפט און פאר־
דאכט זאלען ניט זײן •שטארק ,איז דאך
זײער האס און אםאזיציע צו סאװיעט־
רוסלאנד יטטארקער צו פאראײגיגען זײ
אין א בלוטיגער מלחטה מים רוסלאנד.
זײ װאיזטען דאס יעצט געװים געטאן,
װען ניט די אוטרוה און אפאזיציע פון
די פערקער ,דערהויפט םון די ארבײטער־
כיאסען געגען אזא אונטערנעהמונג .די
רעגירוגנען האבען גענוג אורזאכען צו
גלויבעז ,אז א מיליטערישע עהספעריציע
געגען רוסלאנד װאלט געבראכט רעװא־
רוציאנען אין זײערע אײגענע לענדער.
דער באשלוס פון די עלײס ארונטער־
צונעהםען די בלאקאדע אין אנםאנגען
ביזנעס־באציהונגען מיט רוסלאנר איז
נאך ניט יזלאר .עס זײנען דא פארשיע־
דענע אױסטײטשונגען .עס איז א םאר־
שםעלטער און דיםלאסאטישער םטײם־
מענט .די עלײם שלאגען םאר אנצוםאנ־
גען ביזנעס סיט רוםלאנד און אין דער
זעלבער צייט אנהאלטען זײער ברונז םים
דער סאײיעט־רעגירונג .צום ענדע םון
דעם סטײטמענט םארדכעדעז ךײ די
באלשעײיק־םרעסער ,אז ״הײן ענדערונג
אין דער טאקטיק םון די עלײס רעגימ־
דונגען בגוגע צו סאװיעטעךרוסלאנד איז
םארגעקוםען״ .װאס זײ װילען נאר טאן
איז א רײן מענשליכע זאך; זײ װילען
עפעס טאן צו העלםען ״די טרויעריגע לא־
גע םון דעם רוסישעז םאלס ,װאס נויםיגט
זץי אזוי אין די פראדוהטען פון אױסער
רעװאלוציאן אין דײטשלאנד.
רוסלאנד .זײ האבעז פלוצלוננ ענטדעהט,
רעװאלוציאן אין דײטשלאנד װײזט
אז דאס ױםישע םאלק איז ״אין גרויט
נױט״ ,אז זײ דארםען קלײדער ,מעדיצין ,אויס צו זײן םון א װידערשפרוכסםולעז
כיאשינען .עס סארשטעהט זיך ,אז די כאראהטער .די רעװאלוציאן ,וועלכע םען
עלײס װעלען רערבײ אויך ניט םארלירען .האט אין בלוט דערטרינחעז לעצטען יאהר,
רוסלאנד האט קארז ,םלאחס און אנדערע »-אט װידער אױםגעבראכען לעצטע װאך.
זאכען ,איז װעלכע די װעלט נױטיגט זיך .־ער רעזולטאט איז געװען ,אז  50םענ־
און אין די זאכען װאלטען זיך די עלײס שען האט מען דער׳הרג׳עט און הונדעדט
געביטען םיט רוסלאנד —־ ניט מיט די פארװאונדערט איז די גאסען םון בערלין.
סאוױעםען ,נאר מים׳ן םאלק .זײערע דער ״בלוט־הונם״ נאסקע איז װידער
האכױסיעס האבעז ענטדעחט ,אז רוסלאנד ארוים דער זיעגער .די ארבײטער הא־
האט יאא&עראסיװע נעזעלשאםםען ,מיט בען װיעדעד פארלארען.
אנגעפאנגען האבען זיך די אוגרוחען
װעלכע זײ װאלטען געטאן געשעפט.
אבער די פדעסע ,די קלוגע פרעסע ,האט אין דײטשלאנד צוליעב דעם געזעץ ,װאס
גלײך םארשטאנען ,אז אין רוסלאנד הא -די נאציאנאלע פארזאמלונג האט אנגע־
בען די סאװיעטען א גרױסע דעה און ,װי־ נומען װעגען דעם אז די ארבײטער זא־
לענדיג ניט װילענריג ,װעט מען םוזען לען האבען א דעה אין די שעםער וואו
האנדלען מיט די סאװיעטען .און עם איז זײ ארבײטען .דער ביל באצװעקט צו
דא גענוג גרונד צו גלויבען ,אז די עלײס ברענגען בעסערע באציהונגען צװישען די
בעלי בתים און די ארבײטער .די אדביײ
רעגירונגען וױיסען אויך םון דעם טוד.
זיכער איז ,אז די עלייס װעלען זוכען טער װעי^עז ניט נאר האבען שטיםרעכט
דורך פארשיעדענע מיטלען צו דיסקדע־ אין די שעפער ,נאר אויך אויח די באארד
דיטירען די סאװיעטען .זײ װעלען דאם אװ דירעקטארס בנוגע צו פראגען םון אר־
טאז אםילו ײעז מען װעט אםיציעל םאר־ בײטער־באדינגונגען .איבעראל ,װאו עם
האנדלען מיט די סאוױעטען .די עלײס זײגען באשעםטיגט מעהר װי צװאנצינ
זײנען געשלאגען םיליטעריש .זיי פרובײ ארבײטער ,האבען זײ א רעכט צו ער-
רען יעצט דעם אײנציגען װמג ,װאס איז ן ײעהלען א שאאײןאטיסיע ; דארם ,וואו
זײ םארבליבען ,און דאם איז — דורך עס זײנען באשעפטיגט וועניגער װי
םריעדמן ,דורך אינדוסטריע .פיעלע גענ־ צװאנציג ערװעהלען זײ א שא» סטוארד,
גער םון די סאװיעטעז זיינען געװען גע־ אדער א שאפ־טשערמאן ,צו םארהאנדלען
גען דער בלאהאדע ,געגען אינטערװענשאן מיט׳ז באס .דער ביל שלאנט אויד פאר,
און האבען גענלויבט אז די סאװיעטען אז דער בעל הבית םוז יעדע דרײ מאנא־
רןעגען נאר געשלאנעז װערען דורך ?ײער טעז אפגעבעז־ א חשבון זיינע ארבײםער
אינדוסטריעלער אונםעהיגקײט .די סא־ װעגען די ארבײםס־באדעגונגען און אל-
וױעט־םארםזן םון •ראדוקציאז װעט מו־ געמיינע ביזנעם־באדינגוגגעז.
די■* אונאפהענגממ םאציאליםטען און
זעז אוגטערגעהן ,װעז זײ װעלען נאר קו־
מעז איז אםענער באריהרונג מיט דער סא־ די ?אםוניסטען טענה׳ן ,אז דער סיסטעם
פיטאליסםישער װעלט .אזוי ?אגען און װעט בלױו םיהרען צו באםעסטיגען •רי־
חאםען די עלײם .ײארים זײ וױיסען ,אז װאט־אונטערנעהםונגעז .זײ נלויכען ,אז
דער ערםאלג פון די סאװיעטען אין רוס־ דער סיםטעם פון האונסילס וחןם מעהר
לאגד םײגט דער אוגטעתאנג פון קאפײ ניט םארבלענדעז די אױגעז םון די ארבײ•
טער און םיהרען צו עמערע עהסםלואטא־
טאליזם איז זײעחג לענדער.
װי עס וױיזם אויס איצט ,חאט ענג־ ציאן.
 pitאין פראטעסט גענען אזא געזעץ,
לאנד אלײז דערוױיל די געלעגענהײט צו
האנדלען םיט רוסלאנד .אמעריסא איז םאדערענדיג די םולע סאנםראל םון די
אפיציעל ניט געװען םארמראטען אין דעם ארבייטער איבער די םעמםאריס אין שע־
סופרים־קאונםיל איץ פאריז ,און אםערײ פער דינען די ארבײטעד ארוים אין א
קאנער ביזנעס־לײט האבעז דערװײל ניט דעמאנסטראציע טאר׳ן רײכסטאנ .קריגם״
די מענליכוןייט אנצוםאנגען געשעםט־בא״ צושטאנד איז גלײר ערסלעהרם נעווא־
ציחוננעז מיט רוסלאנד ,װי די ענגלישע רען .סאלדאטען זײנעז ארױסגערופען נזד
ביזגעסלײם .ענגלאנד ד«אט פארכאפם װארען .פאליצײ האבען געװארםעז באמ־
דעם װענ סון אמעריקא.
בעם אין די מאסען ,און מען האט די
דעםאנסםראציע װיעדער דערשטיקט.
* * ♦
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א םיםינג םונ׳ם אקזעתוםיװ באארד
פון דער לײדיעם וױיסם און דרצס כדי־
קערם ױניאן לאתאל  25איז א»עהאל־
טעז ג ע ײ א מז די ענ » « מ אוועגם ,דעם
 13םען יאטאר ,1920 ,אין בעטהאוחגן
דלבערםאן ,טשערסאן.
האל .ברודער

בארנעט שוםםצרמאן און פילי• רױ
דיקאױ װערען אינסטאלירט אלס םיטגלײ
דער םונ׳ם עקועקוטיװ באארד םון דעם
כרוהלינער ברעגטש אױף די פלעצער םוז
איזידאר םפצמםאר און סערעה נײטעג־
סאן ,וועלכע האבען דעזימירט.
עטהעל עהרענבערנ ותרם אינםטא־
לירט אלס םעמבער םונ׳ם עתזעקוםױר
באארד פון הארלעם ברענטש
עם ערשײגט א האמיםע פון דער קײ״
ע ניע װײסט קאםפאניע ,באקל^נצגדיג זיו
דאס אלע ארבײםער פון שאפ זײנען אפ־
געעלגט געװארען אונטער דעם אויסרײד
דאס דער .םירמע׳ס ליעם לויםעם ,דאס
אין יאנואר ,1920 ,איז ער םארםליפטעט
מאשיגען .־אין
ארונטערצונעהםען
דער זעלבער צײט זײנען די קאטערס און
פרעסערס םון דער םידמע איבערנעלא־
זען געװארען ארבײטען .די קאםיםע
פארלאנגט ,דאס דער עקזעקוםיװ באארד
זאל נעהטען א שטעלונג געכען דעד פיר־
מע .עס װערט באשלאסען ,דאס א קא־
מיטע זאל ערװעהלם וועחגז צו םאכעז א
גרינדליכע אונםעדזוכונג איבער דיעזער
אגגעלעגענהײם און האנדלעז אין דתזער
פראגע םיט םולמאכט .אין דער קאםיטע
געהען ארײן די ברידער קאהז ,סילווער־
בערג און שוועסםעד מאלי האץ.
די ?אםיטע ,װאס איז עחמהלט גע־
װארען אום צו רעווידידעז די פארשיע־
דענע דעפארטםענםם און באםראכטען די
נויטעע ענדערונגעז אין דעם •ערזאנאל
פת די פארשלןךענע דעפארםםעגםס,
ברענגט ארײן איהרע חנקאםענדאציאנען,
און נאך א לאנגער דיסקוםיאן וועחגז די
םאלגענדע באשליסע פון דעם עקזעחוטױו
באארד אגגענוםען :
די םאלגענדע ביזנעס אײדזשענםט
זאלען ריאפאינטעט וחניעז םאר  nפאר־
שיעדענע דעפאדטמצנטס :
פאר׳ן װײסט און דרעס אסס׳ן דע־
פארטםענם — ב .װיטאשקין ,י .אונקצר
און י .שאפירא.
םאר דעם דרעס האנטראקםארס אםס׳ן
דעפארטטענט — א .ארלינס ,ר .פזןרר,
א .יעלניק ,בעתשםײן און נײערסאן.
םאר׳ז אינדעפענדענט דע&ארטמענט :
ס .דױיםאן ,ס .עסענפעלד ,בערנאדסקי,
ם .גודםאן אוז מאסקאװיטץ .עס ווערט
אויך באשלאסען דאס ברודער פארטנאי
זאל אפאינטעט װעחןן אלם ביזנעס אײ־
דזשענט םאר׳ן אינדעפענדענט דעפארט־
מענם ; םאר דעם בראגקס אםיס ס .לאיד
שמסקי; בדאנזוױל אםיס נ .בוקשםיז;
ברוסלין אםיס  jשעכטער.
אלס מענצדזשערס זאלעז די םאלנענ״
דצ ריאפאינטעט װערען  :פאר׳ן אינ ח ד
פענדענם דז«ארטסענט ע .ר ײזבעת;
םאו־׳ן דרעס סאנםראהטארם אסס׳ן דע־
פארטסענט י .האראװיץ.
עס װערט אויך באשלאסען אויף דער
רעקאסענדאציע פון דער קאםיםע נאכ־
צוםאלגען די דולם לויט אונזער ארגאניזא־
ציע פלעגט זיך םיהרען אין דער םארגאנ־
גענחיים ,דאס דער אםט םון םינאנץ־סעק־
חנםאר און רעהארדינג םעתרעטער זאל
אויסגעםילט ווערען םון צװײ פארשײדעגע
פערזאנען ,און די קאםיטע װערט אינ־
םטרואירם ארײנצוברענגען וײערע רעקא־
םענדאצחגס נעהסטען םיםינג .די סאםײ
טע וחנרם אױך אינסטרואירם צו רעקא־
םענדיחח קאגדידאטעז אלס בי4נעס איײ
דזשעגטס פאר די םארשײדענע דעפארכד
םענטס אין װעלכע עס םעהלען םענשעז.
י .שעהנהאלץ ,םעק•

טען אין אלבאני .די זײגען גע׳טשפט
נים םון דער גאנצקר אסעטבלי־האוז ,נאר
םון א סמציעלע האסיטע — א דושא־
דישיעוײ סאםיםע ,וועלכע איז אפאינטעט
געװארעז םאקע םון ספיקער סװים אליין.
ססיסער םװיט האלט זיד נאך בײ דאס
זײניגע .ער איז זעהר אױםגעבראכט גע־
גען די פראטעסטען ,װאס װערען אימער
שםארמער .ער האלמ נאך אלץ ,אז זײן
האנדלומ איז נעװען א העכסמ־״פאםריא־
טישע״ .און ער האם ניט צונעלאזען
קײגע םארשלעגע צו נונטםען די אויס־
געשלאסענמ סאציאליסטעז .װמז די
שורות ווערען געשריבען איז נאך גאר נים
באוואוסט וועגען דמם מרייעל .אײז זאך
איז שױן יע באװאוםט ,און דאם איז דער
כאראקטער פון דער האםיטע ,װאס וחןט
םשפט׳ען די סאציאליסטעז .אײן אסעכד
* * ♦
די ס^ציאליםכזען בלימען ,לואיס האװיליער ,װעלכער איז
די אסעםבלי םשםם
א םעםבער םון דער האמיםע ,האם ארויס־
לעצםען דיענםמאג האט זיך אננעפאנ־ גענעבען וײ\ םײנונג אז — ״אויב זײ
גען דער טרײעל פון די פינף סאציאלים־ זײנען שולדיג ,דארף טען זײ שיסעז!״

די נײע רעגירונג אין פראנקרײך.
חלעמאנסא ,דער טיגער פון םראנס־
דײד ,איז דורכגעשאלען .דער גאנצער
סיניסטערױם האט רעזיגנירם .םען ראט
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אלעררײ
פון ל .פינ ק ע ל ש ט ײן
האבען די ליחײם װײסט מאנופעקטשױ
׳ץ ער ם נ ״ ך ^ נ ^ י נ ט ז־עם

װען מען באטראכט װאס עס סוםט
איצט פאר צװישען אונזער װײםט און
דרעסמאכער ױניאן ,לאהאל  25און חןר
װײסט מאנוםעקםשורערם אסאסיאײ שאן,
כיוז מען ,װילענדיג אדער ניט װילענדיג,
קוםען צום שלוס ,אז דיזע םאגופעקטשױ
רער האבען ג*ןי אלץ ניט געלערענט דעם
נויטיגען לעסאן ,װעלכען זײ האבען שוין
געםענט לערנען.
װעגען װאם האגדעלם זיך דא איצטV
די םיטגליעדער פון לאקאל  25דארםען
כאכען א לעבען פוז זײער ארבײט ,און צר־
ייעב דעם אלץ העכער שטײגענדען יקרות
אין לאנד ,האט די װײםטסאכער ױניאן
בא׳שלאסען ,צו פארלאננען פןו די םאנױ־
פעקטשורער א העכערונג אויױ די שכירות
פין די אדבײםער ,און די ױגיאן האם אויױ
א גאנץ העםליכען אופן אײנגעלאדען די
װײסט מאנוםעתטשותגרם אסאסיאײ שאן
צו קוםען צו א קאנםערצנץ זיך דורכשפוע־
סען װעגען דעם.
די ױניאן האט מיט דער אסאסיאײ־
שאן א קאלעקטײועז אגריםענם אח די בא־
ציהוננען צדוישען ביידע קערפערשאםטעז
זײנען) ,אדער דארםען ( p n״ םריינדליכ^
מען האם דאתבער געסעגם ערװארםען ,אז
די װײסט סאנוםעקטשורערט אסאסיאײ־
שאן וחגם באלד גאנץ א ױםרינטיג ענטפע־
רען דער ױניאן צו באשטימען א צײם פאר
דער קאנםערענץ .אזוי האט על פי שכל
און לאגיק געדארפם זײן.
םארלויםיג איז אכער ני ט אזוי .אג־
שטאט זשם ,האמ גאר די װײסם מ אנ ר
פעקםשוח]ם אסס׳ן אנגעםאנגעץ זוכעז און
נישטערען פאר א ״םעכנישעז פוינט״
אויב די ױניאן פמנג איהר איצט דוםצז צו
א קאנםערענץ אדער ניט און עס םליהען
ידידי בריװעלעך הין און צוריק.
דאס אכער ,װעט דאף די װירהליכע
לאגע אין ו ױ ^ ט םרײד אױף א האר ניט
ענדערען .דאס וועט די װײסטמאכעד נים
בארוהיגען ,ניט צופרידענשטעלען און נים
זעטיגעז .די װייסטםאמןר זײנעז אונםער־
װארפען דעם גרויסען יהרות ,פונקט אזױ
גוט װי די ארבײםער פון אלע אנדערע
פאכען און די װײסט מאנופעחטשורער םון
דער אסס׳־ן האבען געמעגם פארשטעהן,
דאס װיבאלד די ארבײטער םון אלע אנ־
דערע פאכען ,אין נױ יאדק און איז אנדערע
שטעדט האבען לעצםענס באגןומען א בא־
דײטענזת העכערונג  pitשכירדת ,װעלעז
די װ ײ ס ט ס א מר ניט וועלען זײן די אײג־
צינע צו פארבלײבעז רור»יג ארבײטען אויח
דעם א>טען פרײז פון לעצטען סעטעל־
טענט .װארים איז דען דא עפעס א גרונד
װארום עס זאל זי ק אזוי ,װארום די
װײסטסאכער זאלען יא זײן צוםריעדמן
מיט זײערע םארדינםטעז ײי בײז יעצט<'
װאס זײנען זײ עפעס ערנער םון אלעמען i
רױינט װאס וועט דא העלפען ,װאס די בא־
סעס דרעהען א מוח מיט ״טעכגישע פונק־
טעך^׳ יע טעכניש ,אדער גיט טעכגיש,
מען דארף זיד צוזאטענקוםצן און העכערען
די שכירות םון די װײםטמאכער! דאם
איז די אײנציגע לעזונג םאר דער םראגע
און מעו קעז זיך ניט םון דעם ארויסדרעהען
מיט קײגע םעכנישע פונקםען•
האבען די הערען םון דער װײסט מא־
טנ4עקטשורערם אסס׳ן נאןי אלץ ניט גע־
לערענט דעם נױטיגעז לעסאן ?
עם װילם זיך האםעז ,אז די םאנוםעס־
טשורער פון דער אסס׳ז וועלען אױםהערען
זוכען ״טעכגישע פונקטען״ ,װעלכע ,װען
ט׳זאל אםילו געליגגען זײ צו געםינען ,קאן
דאס אויד אויױ דאם מיגדעסםע די לאגע
ניט ענדערעז ,און זײ וועלען בעםער זעהן
זיד צוזאסענקוכמן םיט דער ױניאן צו א
קאנםערענץ און אנםאנגען רעדען ביזנעס.
װאס דארף םען זיד דרעחעז אויני הינטער־
וועגעז ,אז דזנר גלייכעד ,ברײטער װעג איז
דאןי דער בעססער- .
װיחנר״ װער  u pאיצט ח ײנ ט וױסעז,
ײאס מארגעז וועם זײן ? עס קאן מעגליד
זײן ,אז דיזע שו ױת װערען געשריבען
גאנץ אומזיסט ,אז װען ז ײ וועלען נעלעזעז
װערעז ,מע^נן שױן די חעחנז םון דער
אסס׳ז ןיצצן ביים גרעצם טיש סיט םאר־
טדעטער םון דער ױניאן און רעדען בי ד
נעס .הײנטיגע צײםען איז אלץ םעגליה
די פעםיקאוט םאכער ױניאן גרייט
דך צום קאםט^

טיט יעחנן טאנ חנרגעהנטערט זיך
דער ?אסח פון דער פעםיקאוט מאכער ױ־
T*T:׳ לאהאל  .46וינם א תזעד ודנםערנע־
שאנאל האם אננצפאנניז אן  #ת אנ ח אי
ציאנס קאסאייז צרױשעז די אר ביי טצד א ק
דעם פאןי ,װידמד ואיטצו 5עבע 1זייצר י ד
גיאז ,האבעז פיעלצ מיטגליעדער זיך אנ־

;

נעשלאסען אן דעם לאקאל  46און די י ד
ניאן ווערם גרעסער םון טאג צו םאג.
זיר לײכט פארשטעלעז,
ײי מעז
עקזיסטירט אין דעם טרײד א סף ערגערע
ארבײםס־באדינגונגען ,װי אין די אנדערע
צװייגען אין דער לײדיס גארםענט אינ־
דוסטריע װאס זײנעז גום אתאניזירט .די
בעלי בתים װײסען ניט םון קײנע חכםות,
אויב די ארבײטער םון א געװיסען פאך
האבעז ניט קײז ױכיאז ,רוערען זײ א סןי
מעהר עהספלואטירט ,ווי די ארבײטער פון
די אנדערע פאכען װאס האבען יע ױניאנס.
אין די ניט ארגאניזירםע שעפער ארבײם
מען לענגערע שטונדען פאר חיענערע װײ־
דזשעס װי אין די ארגאניזירטע שעפער
און די ניט ארגאניזירטע ארבײטעד מוזען
דאס דולדעז ,וױיל זײ קאנען זיך בעסער
ניט העלפען .די פארשטענריגערע ,בא־
וואוסמזיניגע ארבייטער פון אזא טרײד
װײסען גאנץ גוט װי שלעכט דאס איז,
אבער זײ זײגען געצװאוגגען צו לײדען צו־
ליעב די ניט־באװאוסטזינינע ארבײטער
אין טרײד ,װעלכע פארשטעהען ניט ,װי
ויטיג עס איז פאר זײ צו ז ײ\ ארגאניזירט,
צו האבען א ױניאן װאס זאל ניט דערלא־
זען די הארצלאזע באסעס אזוי םיעל צו
שינדען די הויט פון זײערע ארבייטער.
די פעטיקאוט םאכער װאס האבעז זיך
שוין אנגעשלאסען אן זײער ױניאז םא־
דערען זײערע ארבײטס־באדיגגוגגען זאלען
םארבעטערט װערען .זײ װילען גיט װאר־
טען ביז דער נאנצער טרײד װעט זײן 100
פראצענט ארגאניזירט .ז ײ װײסעז ,אז
א ל ע א ר ב י י ט ע ר אין דעם טרײד
זײנעז שטארק אוםצופרידען םיט די איצ־
טיגע ארבײטם־באדינגונגעז ,איז דאס די
גרויסע פאסע ,ארבײטער װארט די ױניאן
זאל זײ רופעז א ק קאמןי .די מניאךלײט
פון דעם פאך זײנען גאנץ זיכער ,אז די
גרױסע כיאסע ארבײטער אין די שעםער
װארטען שויז מיט אופנעתלד אויף דעם
רוױ פון דער ױגיאז אום צו פארלאזעז די
שעפער דעםאנסטראטױו און זיך אנשלי־
סען אן דער ױניאץ .די ױניאץ האט דערי־
בער ארויסנעשטעלט פאדערונגען צו די
פעטיקאוט מאנופעקכדטורער םון גאנצען
טרייד און אויב דיזע םאדערוננען וועלען
ניט נאכגעגעבעז ווערען װעט גערוםען װע־
רען א גענעראל סטרײק אין דעם טרײד.
לעצטען דאנערשטאג .אװענט ,דעם
 15טען יאנואר1 ,זאט די פעטיקאוט מאכער
ױניאז אבגעהאלםען א זעהר באגײםטער־
טען גום באזוכטען מאםמיטינג אין בעטא־
ווען האל .אױױ דעם מיטינג זײנען פארגע־
לעזען געװארען די פאדערונגעז װאס די יױ
ניאן האט אויסגעארבײט און די ארבײטער
האבען די םאדערוננען אײנשטיםיג נום־
געהײסען.
דער מיטינג איז ארגאניזירט געװארען
פון ברודער ה .צויןער ,דער געװעזענער
מענעדזשער פון לאק ,41 .וועלכעז די אינ־
טערנעשאנאל האט לעצטענס אנגעשטעלט
צו העלםען ארגאניזירען די םעטײןאוט מא־
כער .אין דער ארבײט האט איהם אויס־
געהאלםען ברודער א .סגײדער ,אינטערנע־
שאאנל ארנאנײזער ,װעלכער איז סםעציעל
נעקומעז פון באלטימאר .ברודער סנײדער
איז געװען דער טשעדמאן םון דעם םאס־
מיטינג און די רעדנער זײנען געװען  :ה.
צוהער ,מערי כואקדאנאלד ,ארטורא דזשא־
װאניטי און נאןי אנדערע.
דער צושריפם װאס רי ױניאן האט
אחיםגעשיקט צו די מאנוםעקטשורער,
װאם דער מאסםיטינג האט גוט געהײסען,
ענטהאלט  15פונקטעץ ,םון װעלכע די
הויםט םאדערוגגען זײנען װי פאלגט :
 .1יעדער פירםע זאל באשעפטיגען
בלויז ױגיאן לײט ,םיטנליעדער םון לאקאל
 46און םרן לאחאל .10
 .2א  44שטונדיגע ארבײטס־װאך.
 .3אװערםײם זאל ערלויבם זײן צו
ארבײטען בלויז םינו* שטוגדען א װאר און
עדשט דעמאלם װען אלע מאשינעז אין
שאם זײנען באזעצט מיט ארבײטער.
 .4אלע ארבײטער אץ טרייד ,װאך־
ארבײטער און שםיס־ארבייטער ,זאלען
כאהומען א העכעחנג חון  30פראצענט
ופיף זײערע שכירות .לערנערס ,אזעלכע
וואס הומען נור־װאס ארײן אין טרײד ,זא־
ל*\ די ערשטע דרײ מאנאטען באקומען
;יט װעניגער םון  15דאלאר א װאף.
 .5שכירות זאל נעצאהלט װערען אין
בארעם געלט ,אין א באשטימטען טאנ םון
ינדער װאף .און אזוי װײטער.
צװישען די  15םאדצרומען פון דער
וניאז איז גאר ניטא עפעס אזעלכעס ,וואם
 nבאםעם איז חנם טרייד ואלען האנען
זאנען ,אז מען םארלאנגט םון זײ צוםיעל.
די מעהרםטע פון די פונקטעז ץײנזןן שוין
>פנג דא איז די אנריםעגטס םיט רי בעלי
נהים איז די אנדעחז מרײחם א ק דער לײ־
דים נלרטענט אינדוטטייע און יענע בא־

■
l

נ או דערוױילע םיז דעם מ ט
סעס
כ מו ת געײארען .קאן מען דערינער ער־
װארטען ,דאס די םעטיר»א>ט םאנוםעק•
טשורער ײמלעז זיןי ניט צו לאנג סישב זײן
און נאכגעבען די גערעכטע פאדערוגגען םון
^ער ױניאן<'
װי עס שײגט אבער ,װעט מען זיף דא
אהן א גענעראל סטרײק ניט אויסדדעהען.
אויב די מאנוםעקטשורער װעלען ניט קו־
מען מיט חור ױניאן צו א יןאנםע־
רענץ ,און פחבירען סעטלען דעם סכסוד
איז א נע־
טיש,
גריגעם
כײם
נעראל סטרײ  pאוםםארמײדליך ,און
םאקע נאר איז ניכען .די םעטיקאוט םא־
כער ױניא! ,לאקאל  46האט געשיקט א
סםעציעלע ?אםיטע צום דזשענעדאל עת־
זעקוטיװ באארד ,אױן* דעם לעצטען םער״
טעל יעהרליכען סיטינג אין באסטאז ,םאר־
לאנגענדיג ,די אינטערנעשאנאל זאל איג־
יארסירען א גענעראל סטרײס פון פעטי״
קאוט מאכער ,אויב דאס וועם דורכאויס
נויטיג זײן און דער דזשענעדאל עסזעקו־
טיװ באארד האט דעם פארלאנג פון דער
ױניאז באװיליגט .דער דזשענעראל עק־
זעקוםיװ באארד האם ,אלזא ,אזא סטרײק
אינדארסירט .די ױניאן שיקם איצט ארויס
די פאדערוננעז צו די סאנוםעקטשורער
אוץ עס בלײבט צו זעהן װאס׳ארא שטזד
יונג זײ וועלען נעהםען ,צי זײ וועלען נאכ־
נעבעז םיט גוטען אדעד דער סםרײפ וועם
פוזען געדופען ווערען .אין םארלויף םון די
קומענדע צװײ װאכען װעט די לאגע זיכער
ענטשידען װערען ,אהער אדער אהין.

-־

■ ■ .

׳ ־■-

■

■  i - i ,- ■ * -׳;

W 1 pH

- v r־  rי׳ י י י י

נירט געװאחנ! ם  jrר *  jrח ן ם 1
װ ײ ״ ח ו נ ו ו
זענד,
םיער און דרייסיג
טען? ,לאסיםיצירם װי םאלגט:
אפלי?אנטען ,נײע םיטגליעדער וו
שלאגעז זיןי םאר אין די לאמולם ,ױ
אונטער זוכט געײארעז ------------
מיטגלידער װאס זײנען גזך
הומען םיר אלגעםײנע ע?זאמײ
נײשאנס א ח טריטמענט 1 ,2 1 1 ---------
אפלי?אנטען װאס האבען
זץי םארגעשלאגען צו באלאנגען
צום הראנ?ען בענעםים םאנד
אין רי לאהאלס p .5 7 1 --------------------
װחיטס אין די זזיימען םון
קראנקע םיטגלידער װאס בא־
לאגגען צום קראנקען בצנעםיט־
פאנד םון זײער לאסאל ױניאז — 275
ספעציעלע םריטםענטס םון
:אז ,האלז און אויער סראנקהיײ
מעז |? 2 3 1 -------------------------------
גאסטריח עקזאמינײשאנס — 16
צװײטע עקזאםינײשאגס׳
פון םאנכע אפליקאנטז!! 626 ---------
פארשידענע אנדערע עסזא־
כיינײ שאנס  .3 9 ------------------------״i f -
אלזא ,אלע צוזאםעז 14^ 3 4 ---------
דער יױנאז םעדיקאל סליני? האם מ ר
שטימטע שםונדען כמעם יעדען טאג פזן
וראף ,ווען די דא?טוירים ,מעהרסטצנס
םפעציאליסטען אין זײער םאד ,נעחםצן
אױוי םאציענםען און זײ ווערען געטריט
פאר א נאנץ ?ליינעם פרײז.
די שםונדצן זײנען וױ םאלגט :
אונזער םעדיקאל קליגיק
אפלי?אנטען ,דאם חייטט די וואם
די מעדיקאל און דענטאל הליניהס שלאגעז זיך םאר אלם נײע םיםנליעדאר
װאס נעםינען זיר אין  31ױניאן סיןװער אין די לאהאלם וחגרעז אונטערזוכט םאג״
זײנען עטאבלירט געווארען ,און האבען א טאג אוז שבת םו 1 1 1אוחר איז דער םריח
צײט לאנג באלאננט צום דזשאינט באארד ביז אײנס םיטאג צײט .םיםוואר ,םון 6
אוו סאניטארי קאנטדאל .זינט דעם לעצטען ביז  7אוועגדס.
יאהר זײנען זײ געװארען דאס איײגענטום
דער אמעם ײנער ?ליני? םאר םאר־-
פון אונזערע אינטערנעשאנאל לאקאלס אין שיעדענע אונטערזוכונגען איז אםען ד ע#
נױ יארק ,אונטער׳ן אויפזיכם םון דר .םטאג ,םיטײאןי אט דאנערשטאג םון 11
דזשארדזש מ .פרײם .זײ ווערען איצט אין דער םרית ביז  1םי םאנ צ ײ ם;
פארוואלטעט פון די *ױניאן הליניקם אםא־ טאג און דאנערשטאנ םיז  5ביז  7אווענדם.
סיאײשאן״ .דיזע אסאסיאײשאן בא־
דער ספעציעלער ?ליגי? םאר םרויצד
שטעהט םון דעלעגאטעז םון די אינטער־ מיטגליערער אי? אםען דינסמאג םון  5כ מ
נעשאנאל לאקאלם אין נױ יארה.
 7אװענד. .
װי עס װײזט זיר ארויס ,זײנען די
דער םפעציעלעד ?ליני? םאר םאגעף
קליניהס געװארען א סף פאםולערער צװי־' קראנקהײטען איז אפען םיםװאך םון  2נ י ן
שען גארנזער׳ע מיטגליעדצר ,זינט זײ זײנען  4נאכמיטאג.
ארונטער אונטער דער ױניאנם ?אנטראל.
דער סםעציעלער ?ליני? םאר נא!״
די מיטגליעדער באהוםען צו זײ אלץ מעהר האלז און אויער קראנתהײםען איז אפז«
צומרויען און װאס װײטער װערען די קלי־ םיטװאך םון  5ביז  7אומננד.
גיקס באזוכט םון מעהר פאציענטען ,וועל־
דער נױראלארזשיקעל קליניה איז אםעז
כע קומעז אהיז ניט בלויז זיד עק-זאםינירען שבת  2א זײגער בײטאנ.
גו׳ר אױןי אום זיך צו הײלען םון םארשיע־
עס איז  | ' ' Pםראגע ניט ,אז דיעזא
דענע ?ראנקהײטען.
זעהר ניצליכע אינסטיםוציע װערט װאם
אם איז א אינטערעסאנטע סטאטיסטיס װײטער אלץ א װיכטיגערזןר טײל םון אוגיי
װאס דר .פי ײ ם האט ארויטגעגעבען.
זער ױניאז ,װאס שפרײם אוים אלץ םעחר
איז פארלויף םון לעצטען יאהר 1919 ,און מעהר זײנע טעטיגקײטעץ.

אין דער ריפערטאכער ױ מו,
םיר האבען איצט א ררײ־גארענדיגען
סיזאן .דער סיזאן פון סלעה ,דער םיזאן
פון ״רייזעס״ און דער סיזאן פאר פרעזעג־
טען פאר די שאפ־דעלענאטען.
דער סלעה־סיזאן איז אפילו ,גיט הײן
נאװענע .טיר זײנען שױן געװאױנם צו
סלעס סיזאנס^ .בער װי עס וױיזט אויס
לאזט זיך דער הײ־יאהרעער סלעק םעהר
םיהלען אין אונזער אפיס זוי אלע מאל.
טיר וױיסען ניט אײגענטליך צו װאס
צוצושרײבען דיזע ענדערו־נג װאס טיר
פיהלען דעם הײ־יאהריגען פלעק ,און אגב
איז דאס ניט וױכטיג .װאס מיר וױיסען
נא שטימט איז ,אז דער טלעח לאזט זיך
פיהלען .דאס «לעס.
מאנכע זאגען אז בעלײבתים פוילען
זיך ארויפצונעהמען ארבײטער יעצט> ,וײל
זײ \וילען בעסער װארטען ביז ,די ארבײ
טרײשאן האםיטע םון גאװערנאר סטיטה,
װעט ארויפברענגען די ״דעסיזשאן׳ /זײ
דענ?ען דערםיט איעצושפארען דעם
״רײז״ צו די נײ־ארױםגעקומענע .אויב
דאס זאל װירקליך זײן דער פאל ,דארו* מען
זעהן אײן זאך יעצט צו טאן :א נעהם טאן
זיך צו דער ארביטרײשאז ?אטיטע אז זי
זאל ג ל י י ך געבען דעם ״רײז״ .אונז
װעט ניט אאדען אז זײ זאלעז איבערלאזען
די  3יוואגאן סטאטיםטיקע ,װאם די בעלי-
בתים האבען געבראכט צו דער יןאפייטע,
אויױ שפעטער .װײל אײגענטליך ,זיינען
מיר דאך ניט אויסען קײן זאך ,װי דעם רײז
און אײגענטליך ,װאס זועלען זײ בעסער
מאכען טיט׳ן װאדטען ?
װען עם װאלט נעווען א מענליכקײט
צו דער זעלבצר צייט ,אויך ארויםצוזעצען
לעדיג־געהער א  pיעדען שאפ װאס האט
לערע סאשינעז ,צו בעפאר דעם רײז צו
נאך דעם רײז װאלט אויך ניט שלעכט גע־
װען .מען םוז זעהן יעצט הרינען ארבײט
פאר די ־וואס האבען ניט  p'pארבײט.
רעדענדיג װעגען ״סלמק״ װיאען םיר
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אויך ערקלעהרען ,צו די יענעע װאם חאבען
קאמפליינט איז אוגזצר אםים ,װענען דער
תאנדלונג פון געװיסע בעאמטע ,זו ע ל מ
האבען זיר אונטערנענומעז צו םאכען V 'fy
לאך םאר זיר ,אױ באצוג די ארויטנצבתג
םון װארהינג יןארדם ,אז אונזער לאקאל
וועט די אלע קלאגען אונטעדזוכען און וחנם
נעהמען די פאסיגע שטעלומ אין דיזצר
םדאגע.
־ווענען דעם סיזאן פון רײזעס ,איז יוערם
צו באמערהען ,אז םיר האבען זיך ניט װאס
צו באמלאגען .מיר תאבען געסראגען הע״
כערונגען םאר די ארבײטער גיט װעתניגצר
פון  10דאלאר םאר יעדען אײנעם ,אין א
נרויסע צאהל שעפער ,און אין דער נע>ד
סטער װאך ,גלויבען םיר ,אז םיר וחנלען
״טוין האבען א&געסעטעלט רי איבעריגצ
שעפער.
פרעזענטען האבען געקראגעז די פאל•
גענדע שאפ־דעלענאיםען :
>ז .האראװיטץ ,שאפ־טשערמאן םון
וױינשטײז בראס 11 ,.טען םאאאר ,א דײ•
כיאגד ריננ.
א .אקערמאז ,שאפ־טשערםאן םון •p m
שטײז בראס ,.םשיאדדען דעפאדטטצנם ,א
דײמאנד דיננ.
א .אבראםאװיטץ ,שאפ־טשעימאן פון
איזידאר יווײנשטײז ,א דײמאגד רינס
נאטיראיך זײנען די אריבעךאויםנאחד
כענטע דאגתבאר צו די אדבײמער פארדצוי
אנערהענוגנ.
די ארבײטער םון דער פיכר>ועא p l^ p
רואםפאני ,האבען דיזע װאך געד«אט א באנ•
קעט ,און האבעז זיר גאגץ םי  pאםוזיו
זײ האבען אבער זיר ניט באטגענט
דעם .די ברידער בערםאן ,שניגמתג
באיטץ האבען געבראכט אץ אםיס א
פאר  163דאאאר םיט  97םענט פאר
מלחטה קרבנות .דאס איז א וזשצבאר
וױידזשעס פון יעדען ארב ײטערפון

nBnQM
M
M
N

SPW

JLi

ffiSP

 •/יימ

' > li’ *R

םײסעוס יוניאו לאתאל

סמוסםאכעו יוניאן אין מיסאנא סרפט
אן אײנענע הײם
פון ד -סקולםאן.
ujr־>  vאיז צו א געװיםען גראד מקוים
מ װ א חנן א חצום םון די קלאוקמאכער א'1
ר* ,בען םיר געםאכט אן
ענדליף *
 nrםארװירקליכעז א טרוים pc
**  in nאו 1י#הרען — מיד ה#בעז גע־
סאבט א דעפ*זיט אויף דריי ל א ט ם אין
 o nוואדס סון  13טויזענד דאלאר ,װאו
מאר אונזער ױניאן װעט גאר אין
«
 ijnmpגעבוים װעךען ,װאו אן ארבײטער׳
ואספפצ ,וחנצכער װעט אויף דעם שטאריד
אופן דעסאנסםרירען דעם כח םון
!ויגעק ײט ,װעם אװעקגעשטעלט װערען.
םאנכע םון אונזערע כיעסבערס ד«אבען
וונז אנגעתוט װי משוגע ,װען םיר האבען
ןױט  2יאהר צוריס אגיטירט פאר אן איי־
ןענערד.יים און דורכגעםיהדט א  2דאלאר־
ועען אםעסםענט םאר דיזען צװעק ,מאנ־
גע זײנען נעגאנגען אזוי װײט און האבען
אונז םאררעכטיגט ,אז סיר אליח גצױבען
אז טיר װעצען װען עס איז זיין בכח
 nrבויען א היים םאר די קראוקמאכער %ױ
ניאן אין שיקאנא ,וױיל דער גאנצער
אםעסםענט האט בעדארםט ארײנברײנגען
וואסערע  6טױזעגר ד#טאר ,א סוםע ,װעל-
מן איו לעכעד^יף־ קילײן אין פארגלײף מיט
דצר אויפגפבע .םיר האבען אבער גע-
וואוםם ,אז אצעס װאס מען דארו* איז,
םאכען דעם אנםאנג און דאס איבעריגע
ווצם  p i rמוזען קופען .מיר האבען גע־
נצױבט ,אז אלעס װאס םען דארױ איז
ארײנברייננען דעם נעדאנק און ענטװײד
>ען דעם װאונש בײ אונזערע מעסבערס,
םאר אן אײגענע הײם ,םאר אן אײגענעם
 « ' 1$ע צ ,װאו טיד זאלען קענען אויסשפריי•
 1VQאונזערע םעטיגקײטען ,און אויןי ענט־
וױסלען נײע אונטערנעפונגען ,לטובה אנ ־
 jn|Rמעמבערס .און דער געדאנק װעט
םןןדוױרסליכט װעדען און דער װאונש װעט
*רפיצט װערען טראץ די שװעריגקײטען,
װעלכע םיר װעלען געװיס באגעגענען .מיר ן
װעלעס דאס אלעס אבער בײקומען.
םון די ערװארטעטע  6טויזענד דאלאר
םון דעם  #2דאלארדיגען אסעסמענט ,הא־
בען מיר שוין יעצט די סומע םון נאהעגט
 10טויזענד דאלאר ,און םיר ץײנען אד•
סאלוט זיכער דאס בעםאד דער יאהר װעט
אװעק ,װעלען םיר האבען גענוג געלט צו
באצאהלען םאר די לאטס אין פול׳ און
אוי)י אזא אוםן האבען מיר שוין דעם
*הצגגער״ .נאטירליך ,װעלען מיר איצט
דארםען תריגעז געלט אויף דעם ״םוטער״
צום ״העננערי /װאס דאס מיינט ,אז מיר
1חנ>ען יעצט דארפען שאםען די סומע ם*,ן
 75טויזענד דאלאר אויף צו בויען די הויז.
און אונזער בילדינג קאםיטע איז זיכע־• צו
^ריגען דיזע סוםע און דוקא פון אונזערע
אײגענע מענ^ען ,פון אונזעדע אײגענע
מיטגיציעדער .נאטירליו ,ניט אין דער
םארמע פון אסעסמענטס ,נים אין דער
םארמע םון זא נדבה ,נאר אין דער םא־מע
פון אן אגלײהע .אין סורצעץ ,דער פלאן
וױ םארגעלעגט ,איז׳ דאס די מעמבעי־כ זא־
לען ,אנשטאט די בײנס ׳ האבע; דעם
סארטטידזש אויף דער בילדינג ,דורף דעם
זואס זײ זאלען קויפען יעדער צי אײנס
אז־ער מעזזר ^ױניאן בילדינג באגרם״ אויף
דעם פרײז םון  30דאלאר א בא:״ ,ײעלבע
װעט ברענגען דעם קויםער ד ײי פ־אצעגט
אעטערעסט יעהרליף ,און דעם  ppאין .5
יאחר שפעטער .םיט דער פאר״׳זטעגדניס,
נאטירליף ,דאס יאין םאל י־ער באזיצע^ םין
אזא באנד אדער כאנ׳  lזאר צוייעב אי־
מ נ ד װעלכע אורזאכען כא־לאזען די טייײ־
אדער שםאדט ,זאל צו איהש ־אם געלט
גאלד אומגעקערט װעדען טיט די אינטע
רעסט ביז דער צײט .אויב מען זאינ אור־
םיילען לױם רי באגײסטערונג םאר דיזען
פלאן םון די דזשאינט באארד מעמבערס,
און אנדערע מעטבערס יװאס זײנען געווען
■=3ד
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פון ם .פרידמ»ז
אונזער לעצטער כיעטנער מיטינג װאם
האט ״טטאטגעפונען פיטװאך אװענד דעם
 7טען יאנואר ,אין דעם גרויטען האל פ p
מאנר»עטען לײסעאום ,פאר דעם צוועק צו
באגריסען אוגזערע מעמבערם א  pבעאכד
םע װאס זײנען ארויםנע?וםע 1ם  pדזשײל
איז געװען זעהר נוט באזוכט און די גרוי־
סע באגייסטעדונג װאס האט באהערשט
דיזע פארזאםלונג װעט זיבער פארבלײבען
אץ זכרון בײ יעדען «יינעם װאס האט
'
דעם מיםינג בײגעװאוינט.
נאכדעם װי דער טיטערמאן סון מיטינג
בר .ץאהס האט ערעםענט די פארזאםלונג
םיט א קורצער רעדע האט ער פאר די פאד־
זאםעלטע פארגעשטעלט אלס ערשטען
רעדנער נענ .מאיד לאנדאן ,דער לעעל
אדװײזער םון אונזער ױניאן.
נענ .לאנדאן איז זעהי גוט באהאנט
צו די רײנקאוט םייהערס און עס איז גאר
קײן װאונדער נים װאס ער האם געסרא־
גען אזא װאריםע אויםנאהמע ,אז דער
־האל האט געשטורעםט עטליכע מינוטען
צײט םו^ די אפלאדיסמענטען .צװישען
אנדערעס שטעלט זיף גענ .לאנדאן אפ
אויף די יעצטיגע פאסירונגען אין לאגד,
אויף דער לעצטער האנדלונג פון ד עי
ניו יארס אטעםבלי אויף די אטאקען װאס
אונזעדע מאכטר״אבער םאכען אויף דער
ארבײטער באװעגונג ,און אז פאר די
לעצטע יאהרען האט םען דא אזוי םיעל
גערעדט װעגען מאכען די װעלט זיכער
פאד דעמאסראטיע ,אז עס איז שוין באלד
קײן סםן פון דעמאקראטיע ביי אונץ אין
לאנד ניט געבליבעז .גענ .לאנדאן׳ם װא־
רימע און הארציגע רעדע איז באגלײט
געװארען פון א שטורם מיט אפלאדיס־
פעגטען.
דער נעהסטער רעדנער איז געװעז
אונזער מענעדזשער לואים װעסםלעי
װעלכער אח אויף אײנער םון די װאס
האבען פארבראכט אין דזשײל  30טעג
צוליעב דער אינדזשאנהשאךסײס געגען
אונזעך ױניאן .םאר דעם יאהר צײט
װאס ברודער ״װעקסלעד איז מיט דער
רײנתאוט מייהער ױני#ן האט ער זיף ער־
װארבען די ליעבע און אכטונג םון דער
גאיצער מעמבערשים .דעד צוטרויען און
רעסםעיןט צו דער ארגאגיזאציאן «יז גע־
װאלטיג געשטיגען ,םען הען זאגען אויף
גאנצע הונדערט פראצענט .דאס האט
מען אויף נעלענט זעהן םו־ן דער גרויםער
אװאציע װאס די מעםבערס האבען איהם
צוגעטײלט װען ער האט זיך אװעהגע־
בר .װעהסלער האט
שטעלט רעדען.
צװישען אנדערעס זיף אפגעשטעלט אויף
דער אינדזשאנקשאן־מגםה איבעד׳ן לאנד,
חאט שטארס באדויערם װארום דעד לעצ־
טער תאנםערענץ םון דער אםעריקאן
םעד .אװ לייבאר ,װאס איז אפגעהאלטעז
נעװארען אין װאשינגטאן ,האט זיך ניט
אװעקגעשטעלט אויף דער הויף און ניט
געזאגט דאס שארפע װארט װאס די
אמעריהאיער ארבײטער באװעגונג האט
נעדארפט זאגען »אין דעם יעצסיגען כיא־
םענט ,און ער האט ערקלערט ,אז ךער
אײנציגער ענסםעד אויף אן אינדזשאנק־
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הײנט פארן שלאף

*

רי ארבײטער פון ה .סיראװיטץ האבען
מהראגען א ״סורפרײז״ פון זײער בעל־
מנית ־ .-א באנקעט אין זײער עהרע.
רער באגגןעט איז געװען א רעגעלע
*וותונה ,און די ארבײטער האבען זיך אמױ
וידם ביז טאג .װי עם װײזט אזיס האט
םר .סיראוױטץ דערזעהן די ״ליכט׳ /מיר
 1ײ מן זימנר ,אז דאס װעט איהם ניט פאר־
דױסצן .דער בעסטער און זיכערסטער װעג
א או כאהסעס ,איז צי טריטען די ארבײטער
ןוד,סענעען ,און זײ געבען גענוכ אויף א
^פנחנעם לעבען צו מאכען .מר .סירא-
ו ױ םן האט אנגענומען דיזען װענ ,און עי
ו ת ם ׳זיכער פון דעם ניט דערלײנען.
דזש• ה ע ל עי #ס ע ק ר ע ט ע ר.
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אױםער דעם דעזײנער ,װאס האט פוגקט
אין  wלעצטעד טינוט חרטה געהאט אויף
דצם עסח.
די װאס האבען געגעבען ,קומט א דאנק
און די װאס האבען גיט געגעבען א --------
ך%ל שוין זיין.
*

אנוחג>עגד בײ דעם םיטינג װאו ריזער
פלאן *יז םארגעילעגט געװארען .קעז מען
זיכער האםען אז דיזע אידעע ורעט הריגען
די םורע צױפטיםונג פון דער גרויסער
טעמבעחעיפ ,װע>כע ר»אט אווי פיע^ צו־
טרויען צו זײער ױניאן דאס זײ װעילען אהן
די םיגדעסטע ריתזיגט אױסי:ײהען זײער
א מ אניז אציע די ק^ײנע סומע פון  30רא^.
אויף םינןז יאהר צײט,
זאל נאך דא געזאגט זוערען ,אום מען
זאי :אונז ניט סיספארשםעזזן ,דאס דיזע
באנרס װעט אויף קיינעם נים ארויםגע־
צװאונגעז װערען ,גאר עס װעט דורכאוים
געראץען װערען צו דעם טטען װילעז אי1
אינטעהיגענץ םון יעדען םעסבער ,צו תוי־
פען אזוי פיעל באנדס ,װיםיע> זײנע אוכר
שטענדען װעלען איהם ערלויבען .םיר ,םון
אוגזער זײט׳ װע>ען גאטירליך טאן אלעס
װאס כיד קענען צו ערמוטיגען און ערקלע־
רען יעדעז אײנעם ,װעגען דער גרויסער
װיבטיגקײט םון רער אונטעתעםוגג ,ווע־
גען דעם םאהט דאס םיר װע>ען  poאונ־
זערע אײגענע םיםגליעדער ,םון אוגזערע
אײגענע קבצגים הענען ״רעיזעך די םוםע
 pc 75סויזענד דא>אד׳ א>ס אז אגילײהע
צו דער ױניאן ,צו דער ארגאניזןאציע ,װעל־
כע האט אין א םשף םון א ?ודצע צײט
כאװיזען אויפצוטאן װאונדער םאד איהרע
מיטגליעדער ,װעיכע פ ר>.ען זיף הײנס אח
די שעפער װי פרינצען אין פארגלײר מיט
דער לאגע װאס איז נעװעז מיט 7—6
יאזזר צורית ,־װען די באסעם און זײערע
םארלײט האבען װילקירליך געהערשט אין
שאפ איבער ״זײערע״ ארבײטער.
* * *
מיר הענען ניט םארזימנרעך ,אז אילע
אוים׳ן
זײנען
מעמבעדם
אונזערע
העכסטען גו^ד גליהליןי װאס די קאגװעג־
שאן םון אונזער אעטערנעשאנאל װעט
עגדליף געהאלטען װערען אין אונזער
שטאדט .מיר קעגען אבעד פארזיכערען,
דאס אונזער גרויסער םארשטענדיגער טײל
םון אונזער מעמבערשיפ פיהלען באמת
אױםצודריקען א דאנק די טויזעגדע מעם־
בערס םון אונזער אינטערנעשאנאל םאר
אויםקלײבען שיהאנא םאר דיזער גואנװענ־
שאן ,װעלכע ,לוים אונזעד טײנוג ,װעט
זײן אײנע םון די װיכטינסטע ,םון די ער״
האבענסטע סאנװענשאנס םון אונזער אינ־
טערנעשיאנאל .די האנװענשאן װעיצכע
װעט פײערען די אײםיהרונג םון דעס 8־
שטונדיגען ארבײטס טאנ ,די איינםיהרונג
םון װאןײארבײט אין ?לאול טרײד א p
אויף דעם  20יאזזריגען ױבילעאום םון אונ־
זער אעטערנעשאנאל .טיר װעלען פרובײ
רען םון אומער זײט צו מאכען אזעלכע
םארבערײטונגען םאר די דעלעגאטען צו
דיזער האנוועסעאן ,וױ די אוםשטעגדען
װעלען דאס נאר ערלויבען .טיר רוינשען פון
גאנצען הארצען דאם די דעלענאטען װעל־
כע װעלעז הומען זאלען אלע ױין באזעעלט
מיט דעם גרויסען געדאנס םון אמת׳ע ליבע
און איבערגעבענהייט צו דער ארבײטער
זאף א  pאלס אזעלכע שיהען םיר זײ שוין
צי אילזער הארציגעז בדוך הבא !

אנא׳ ױ איםאליענישע רענעםאנס דיכםערץ

נ ע ה מ ט #ן

ע ק ס ■ ל א ר( ם !
און איהר וועמ אין דער פרלח פיהלען וױ גלל־געבאדען.

שא; אויב כיען פאריטפאדט די בעא:י טע
אין פריזאן ,איז דער דזשענעראל־םטרייק.
״ איף האף״ ,האט ער געעבדיגט ,״אז אונ•
זערע מעטבערם װעלען סםאפען PD
צו ארבײטען ,אלט פראטעסט אויב סען
װעט א צוױיטען מאל דיערע אםיסערס
פארשפארען אי׳! דזשייל.״
דער םיםינג איז אויך אדרעסירט גע־
װארען  pDדעם שרײבער  pDדיזע צײ-
>עז•
צולעצם האט דער טשעדסאן סון דעם
מי טי ע ,בדודער זאתס ,םארנעשטעלט
כרודער אדלער װעלכער האט אין נאטען
פון דער ױני^ון פרעזענטירט די בעאמטע
בדודער װעססלער׳ן און פרידמאנ׳ען םים
צוױי גאלדענע מעדאלעז און דעם ער־
שטען א טשעס פ\ן  250דאלאר און דעם
צוױיטצן א טשעס םון  200דאלער .פאר
דער איבערגעבענער און גוטער ארבײט
װאס זײ האבען געלײסטעט פאר דעם
לעצטען יאהר םאד רער ארגאניואציאן.
די אלע זואס האבען בײגעװאהנט די
פײעדליכקייט םון דיזען מיטינג וועלען
דאס זיכער היינםאל ניט םארגעסען.
דעד עלזגקישאן אין *ונזער ױניאן את
פאראיבער ,און יעצט דארף םען זיר נ ד
םען צו ^אנפטרוקטױוע ארגײט .די עק״
זעהוטי>ו באארד װעט &אר די נעקםטע 6
מאנאטען באשטעהען פון פאלגעגדע 15
םיםגליעדער .איך גיב איבער זײערע נע־
מען לויט זתר צאל שמיםען װאס יעדער
תאט באסומען.
דזש .אדלעד ,אײס נרין ,דזש .זאסם,
ם .אליסהי ,א׳שר ראװססי ,סײםאן ריםש,
מ .האהען ,זזערמאן אלטטאן ,גבריאל לע־
װיט ,סעם נודעל-מאן ,םאל .העסס ,םאריס
ג א װ ימצקי ,סיליפ דאגלין ,אייב .תאדיש
און ם .דזשײהאבס .די באצ^זזלטע בע־
אמטע זועלען זײן לואיס װעססלער ,םע״
נעדזשעד און דער שרײבער פון דיזע ציײ
לען ,םעקרעמער־טרעזשורער.
שבת אבענד ,דעם  10טען יאנו,אד ,איז
אין דער רענד םתול פאתעתומען דער
אינסטאלײש^ן מיטינג פון דער נײ־ער־
װעהלטער עקזעקו^װ ב^אארד און די ער״
װעהלטע ^פיםערם .גאכדעם װי די נײע
עחזעקוטיװ באארד איז אינסטאצירט גע־
װארען איז אויפגעכומען געװארען עאעמ״
שאן פאר לא־קאלע #םיםערס און סטענ־
די ע האםיטעס .אלס טשערמאן םון לא־
>ןאל איז עױועהלט בעװ.ארען ברודער דזש.
אדלער; אלם זוײס״טשעדישא׳ז איז ער־
װעהלט געװארען םעם גודעלמאן און אלס
רעתארדינג סעקי-עטער איז ער\ועהלט נע־
װארען מארים נ^װיטצהי. .
פאאגענדע זי־ינען ערװעהלט געװארען
אין די םסענדינג תאמיטעס :פיגאגס־
קאטיטע ,ס .נודעלמאן ,ם .ריטש און א.
ראװסקי .מעמבערשיפ לואםיטע ,ס .אליס־
קי ׳ מ .קאהען און פיציפ דאנלין .ס א ײ
און גרײוענס יואפיטע ,ג .צע׳װינ^ ס .נױ
^צט״
רעלטאן ,א .תאדיש ,ס .ריטש און
טא; .אדװײזערי באאריד ,דז?JV81 4
ס .אליסקי און דזש .ארלעד .ב#ארד אװ
טראסטיס> ,זש ,opto .כנ האהען און
אײסלױ .אצס םאךדזשענט־עט־אדמם איז
עיװעהאט םאוצ קעסס.
טיר וױנשען גציק און סוצסעס דער
נור װאס ערװעהצטער עקזעקוטױו באארד.
לאטיר האפע; ,אז מיר װעצען זיך ניט
ענטוישען אין דער אדבי ט פון דעד נײער
עקזעיןוטיװ.באאדד ,און אז מו טע און אונ־
ערשראקען װעט זי פארטזעצען די נויטי•
גע ארבײם צום װ׳^הצ־אם בעסטען פ p
טי ײ ד און דער ױניאן אין אצגעמײן .םיר
הא־פען ,אז זוען דיזע עתזעקוטיזו באארד
װעט ארזיסנעהן פון ,א ם ט -װעט זי איהר
גאכפאצגענדער עקזעלןוטיןו באארד ניט
איבערגעבעז דעם צאמאצ אין אן ערגעדען
צושמאנר װי זי ה$ט דעם לאקאצ איבער־
געגוטען .סו ם ע האלט תויך די ^ד״ן פון
אײעך א תאניזאציאן און זעצט םאר די
ארבײט װ^ט איז מי ט א י#הר צודיפ אנ־
געפאננען בעװארען .םאכט אװעס די אצע
קציעציכחײטען אזן פאסיװע שטעצזננען
םיט װעלכע די אצםע עקזעתוטיװ באארד
איז געויעז ^נגעםי?עװעט -פארגעסט ניט
גאר
אז איחר פארטרעט הא נימ זיך
דעם גײםט שון דפר נדויםער מעמבערשיפ,
דעם געוינםען ג ײפם צו דערהויבעז דעד
אמאגימיזע*! צז אצץ א ה עפ מ מר םררנח
פון עקאטאטי^מר און איגטעצעהטוגנלעך
ס ס װי ה צז ע.

פון דר .אסתר לוריע.

\

דונפעצ איז נעװען די עפאכע פון מ ײ
טעצ־אלט^ר .דער מענש איז נמווען אנ־
געםאן אין שװערע רעציגיעזע קײטען,
ניט געקענם בא״
אין װעצכע ער האט
געטאן אין שווערע רעליגיעזע קײטעה א p
װעצכע ער חאם זיך ניט נעקענט באװעגען
םרײ .די שװערע קייםען רוםעז איז איהם
ארוים א טיםען אומעמ ,אן אוםעט װאס
בארויבט די צעבענס־צוםט ,אן אוםעט װאם
פאראציזירם די צעבענםתנמרביע .גע־
זוים >ןען אזא צושטאנד ניט דויעדען אײ־
נ-נ ,עם באווײזען זיך אויפ׳ן הימעל ציכ־
טיגע^שםראהצען ,עס ד*ויבט אן צו בלא־
זען א טיצדער װינט ,עס יאװעם זיך א
נײע ע.פאכע ,אין װעצכער דער מענש
הויבט אויף זײן קאפ ,װערט פרעהלאך
און ענערגיש .ד עי מעגש װערט אויף
דאס נײ געבױדען ,און דיעזע עפאבע
ט-,אגט דעם נאמען ״רענאסאנם׳ /װאס
הײםט װיחנרגעבורט .אין רער דענא־
םאנס צפאכע טאנצם מען גאך דער גרײ
כישער >ןוצטור .םען טוט דאס אגער ניט
אין יצנער םארם״ ווי דאס איז געװען אין
סיטעצאצםער ,דער מיטעל אצטער האט
אדויםגעװארפען םון דער גדיכישער קוצ־
טור די צוסט צום לעבען ,און האט אי־
פערגעלאזצז^דעם מויטען סחעלעם .די
רענעפאנס־עיאכע האם אבער אויפגע־
לעבם יענע זײטען פון דער גריכישער קוצ־
טור ,אין װעצכער דאס צעבען האט נעא־
טעמט .זעצבסטםארשטענדציך ,אז די
רענאסאנס קוצטור ביצדעט ניט קײן טרײע
האפיע םון דער גריכישער; די גריכישע
קוצטור ה^ט זי אנגעטאן אין אײגענע
לולײדער ,איז >ןצײדער &ון איהר עפא־
כע ,און צוציעב דעם זײנען איבערגעןאג־
דערשט נע-װארען אײנצעלנע ?אפיטלאך
פו^דיעזער עם^וכע> ,ואס איז אויך נע־
װען דער יפאצ מיט דער שטעצוע םון דער
םרױ.
אויפ׳ן קולטורעלען מסביעט פון דער
לריגערישער געשיכטע געפעען זיך
שװאדצע םצעpעז^ און דיעזע שװארצע
םלעתען איז די פרױעךצאגע .דיעזע צא־
סע ד,אט איהרע פאליטישע און ערן#נ-$
מישע או־רזאכען .דער םא?ט איז אבעד
דער ,אז די פרוי איז געװען םארשהלאפט,
אז זי איז געזעסען פארשטעקט אין הויז
אין דער צייט ,ײעז ארום האט געהאכט
דאס צעבען .אין דער רענאסאגס עפא־
כע איז די םרױ דער פוצבארעכטיגסער
בירגער פון דיעזען צעבען ,נאך מעהר —־
זי איז די טאךנעבערין .און דאם איז
םארשטענדציך .באפרײענדיג זיך פון די
סיטעלאלטערציכע סייטען ,האט דער מענש
זיד םארבענקט נאר דער אטת׳ער צעפענם״
לוטט ,און װי מען זי עקזיםטירען אהן
דעי פרוי ?
די רענאסאנם קולטור האט זיך
הויפטזעכציך אויסגעדריגט אין איטאליען.
דאס איז נעװען צוציעב דעם װאס די דא־
זיגע לאנד איז אין יענער צײט געװעץ דאס
רײכטטע ,איהר האנדעל האט נעבציהט׳
איוזרע עהאנאמישע קרעפטען האבען זיך
םײן ענטװיתעצט ,און דערפאר איז די
איטאציענישע פרוי פון יע>ער עפאכע —
די אײגענטליכע דענאסאנם־םרוי.
אין די מאנאסטירען ,דאם הײסט בא־
האלטען םון צעבען ,׳װערט געשאםען די
טיטעל־אצטערציכע ?וצטוד .די רענא־
סאגס קוצטור אבער >וערט געשאפען אין
סאטען רעכטען טאראראם פון צעבעז— ,־
איז סאלאן ,אין פאלאץ ,װאו דאם רײכ־
טום בלישטשעט ,װאו די צעבענס״לוסט
שפריצט ,װאו די פרוי איז די קעניגיז
— װערט געשאפען די איעענטליכע רענע־
די רענעטאנס עפאכע
סאנס־תוצטור.
האט די ערשטע אין דער געשיכטע נע־
גרינדעט א טאלאז ,ד .ה .א &לאץ ,איז
װעלכען עס ענטװילןעצט ?יך דאס נעזעל־
שאפטציכע צעבען .דא םצעגען זיך צונוים־
יזיטעז גײסטרײכע מענער און םרױען ,דא
פלעגען דיסקוטירט װערען ערנסטע
םרא־
רעציגיעזע
און
פאליםישע
גען %דא םלעגט דער פאעט שע־
איםפולם צום דיכטען,
פען זײן
דא פאענם דער מאצז^ר חהינען.שטאו* צו
זײן שאפען .אין דיעזע סאלאנען םלעגט
סען זיך צוהערען צו דער פרוי׳ם שטימע,
דא איז זי נעותז א פוצכארעכטיגטער
אבער
טימ^יעד .כדי דאש צי זי ;ז יטוז
ו

די םרוי ניט שטעזזן פון מײטען ,און זי
קדיגט ביצדונג ,קריגט פראקטיק איז צע״
בענס־׳פראגען .די קוצטור םון א צאנר
קען םען ניט פארניכטען ,צו איהר װע־
רעז אויך טייצזוײז צוגעפאסט די נעזע־
צע pn ,מיט דעם ערקצערט זיך דער פאסט
װאס נאך םאר דער סצחמה זײנען די טי־
רען פון איטאציענישע אוניװערזיטעטען
געװען ברײט נעעפענט פאר דער פרוי ,גיט
קוקענדיג אויף דעם װאס איבערהויפט
איז די פרוי אין דיעזען לאנד געװען פאר־
שיקלאפט צוציעב דעם קאטױליציזם און
צוליעב אנדערע אורזאכעץ.
די רענעסאגס עפאנע האט אלזא גע־
שאפען א גאנצע רײהע פרױעז ,װעצכע
האבעז פארנומען א פראץ אין דער װי־
סענשאפט און אין דער *ליטעראטור,
צװישען די דעצטע איז די באדײטענדסטע
װיטאריא קאלאנא ,װעלכע האט גע־
צעבט אונגעפעהר םים  400יאהר צוריק.
איהרע געדיכטע פאתעהםען א פלאץ אין
דער איטאליענישער ליטעראטור םון איהר
צײט ,און זײנען נאך ניט געשטארבעז
בײ הײנטיגען טאג .די ענטשטערי-נ; פון
איהרע ציעדער איז אײגענטליך מאדערנע,
אדער װי פשיבישעװםקי• 1אגט ,אז ער
קען שאפען בצויז דאן ,װען ער צײדט ,אז
די פאעזיע איז דאס קינד םון זײנע
שכיעדצען .דאס איז אײגענטציך דער םאצ
מיט קאלאנא .זי װערט א דיכטערין,
װען איהר טאן ,װעצכען זי האט אזוי
ה״יס ציעב ,איז אויפ׳ן פראנט ,און זי
לײדט פון אײגזאטקײט ,און פון םורא
פאר זײן שילןזאצ .דאן קוטען פון צײט
צו צײט ארויס איהרע ציעדער ,אין װעל־
כע ױ דריקט אויס איהרע צײדעז ,און
ווען איהר טאן שטארבט איז די פאעזיע
איהר אײנציגע טרײםט .אין איהר פא־
עזיע שפיעגעצט זיך אצזא אם איהר פער־
זענציכלדיט .דער טענש איז אבער א
מיטגציעד פון א געזעצשאםט ,װעצכע גע״
פינט זיך אין א געװיםער פעריאדע ,און
די עפאכע װימןט אויף איהם אה צײגט
אויף איהם א געװיסען שטעמפעצ .אט
דיעזעז שטעטפעל זעהען םיר אין אידור
פאעזיע .געוױס האט זיך איהר צײט ניט
באפרײט פון דער רעליגיעזער ׳וױרגןונג ;
זי האט בצויז אנגענומען דאס רעציגיע־
זע צעבען אין אן אנדער פארם ,װי דאס
מיטעצ אלטער .אין מיטעל אלטער איז
דער סענש גאר נישט ,איז דער רענעסאנס
עפאכע איז די אינדױוידואליטעט א װיכ־
טינער פאקטאר ,אין צו דיעזער אינדי־
װידואציטעט װערט צוגעפאסט די רעלי־
גיעזע זועצט־אנשויאונג פון דער צײט.
דאם אי? אויך דער םאצ מיט קאצאגא.
זי גלויכט אין דאס לעבען נאכ׳ן טויט
ניט צוציעב דעם ,װאס דארטען װעט זי
געםינען דעם גךעדן .דא לעבט ?י מיט
איהר ציעבע צו איהר מאן ,ער איז גע־
שטארבעז ,איהר ציעבע שטארכט ניט ,און
זי ה#ופט אז אויו* יענער װעלט װעט זי
זיך באגעגענען םיט איהר געליעבטען .אין
דיעזען גצויבען שפיעאט ,װי מיד זעהען ,די
אינדױױדואציסעט זעהר א גרויסע ראאע.
אין די ירוערס פון א פאעט דריגען זיך
אוים ניט נאר זײנע עראעבונגען ,נאר
אויך זײנע אנשויאונגען .דאס איז אױך
דער פאצ מיט  pאאאנא .אין איהר פא־
עזיע באזינגט זי די מאדאנא ,איהר אוג־
שואד ,איהר ׳װײבאיכקײט ,די רוה םון
איהר נשמה .אין דעם דריקען ד ך אויס
די װעאט־אנשויאונגען פון יענער עפאכע,
>ועאכע זײנען געװען פוא מיט הארמאניע.
איהר קוק אוין* דער מאדאנא איז דער
 p >pםיז חז«פאעא'ז ,װעאכער האט געשיצ־
דערט זײן באריהמטע םילזסטינישוע מא-
דאנע אלס סימבאא פון רוה׳ הארמאניע
און זוײבציבקײט.
א טיפישער פראדוהט פון דער דענע־
סאגם־עפאכע איז דער גרויםער איטאציע־
נישער מאצער ,מיהעא אנזשעצא .די
םיעאזײטיגהײט פון דיעזער עפאכע ,װעצ־
כע האט ניט קײן גצײכען אין דער גע־
שיכטע ,איז פאר?ער&עדט איז איהם .ער
איז א גרויסער מאאער ,א גרויםער םקוצי־
טאר ,א פיאאזא^ אן עםטעטיקער ,א מא־
טעםאטי^ער ,א פאעט .אין אלע דיעזע גע־
ביעטען האט ער פיעצ אויםגעטאן ,אױ
מעדום איז ער גרוים ,אצט טאלער -און
ססוצפטאד אבער איז ער דעד זשעניע פון
די זשעניעם .מיהעצ אנזשעצא איז אבער
בצויז א רענעסאנס מענש מי ט זײז טא-
אאנט .פערזענליך איז דאס וױיט ניט
דער פאצ .דער רענעסאנס־םענש איז
געװען פוצ םיט נעפיהלען ,םוצ מיט נע־
זעאשאפטס־אוסט .מייזעצ אנזשעאא איז
געװען אײנזאם אין פערזענציכען אעבען,
עד דזאט ניט נעתאט חייז וױיב ,ד ט קײן
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^די םארקיזע •עסהארא )איחר
נאכ׳ן םאן( איז א ײנע פון די א ע צ מ מ מ ד
סטע און באריהםסעסטע םרויעז אין * ײ
n
טאאיעז איז איז אײראפא ;
םרוי טיט זיטעז ,שעהן און זעהר געביציי
קינד ,ניט קײן פרײנד ,און גאכרעם אעצ־ דעט .זי פארטאגט א קאוגען גײסט אח
טען האט עי אזוי שטארס געגענקט .די אאע די טוגענדען ,רועאכע ביאדען םאר חןד
לימבע האט פיז אהער ניט דעסיאריםט םרוי די שעהנסטע ציערוגנ .נאכ׳ז ג^ים
זײז אײנזאמען װעג .די גאטור איז אבער  pcאיהר מאן האט זי זיך אפנעזאגט
ניט נעבציבעז צו גרויזאם צו איהם .שױן פון גאאנץ און צעבט אין ?ריסםום־גצױ״
אויף דער עאטער ,בײם םיר םון זײן קבר בען און מיט לוליסטאיכע װערין ,צײגמ
באקענט ער זיד אין רוים מיט קאלא־ ארױם־װאהצטעטינקײט צו די ארוםיגע,
נא .ער ליעבט זי ,זי װערט זיין םריינ־ און איז א בײשפיעל פון דער אמת׳ער
רין .זי אנטעט דעם קינםטצער ,איז טרײ קאטויאישער פרוטקײט".
אבער צום אנדענקען פון איהר פארשטאר־
די רױמישע פאפסטען האבען T t
כענעם טאן .די פרוי איז אבער אימ״ מיט איהר נערעכענט .פאוא דער דריטער
יטטאנד צו פארװאנדאען מיקעא אנזשע־ האט זיך מיט איהד באראטעז װעגען זײן
לא׳ס געפיהצען אין םרײגדשאפט ,װעל־ ױרש פאר זײן שטארבען .קאטױצישע
כע דױעדט ביז א־הר טױט.
געאערענטע פאעגען ביי איהר פיעגען אן
א פארטוגעזישער טאאער ,װעאבעד  Iעצה װעגען זײערע שריםטען.

ױ קאססאם דרעססאכער ױניאן ,לאקאל 90
דער קאםפײן דדרך געדרוקטע צירקולארם.
i*I
fMען* אונזער עקז .באארד האט בא־
שאאסעז צו ארגאניזירען די ארבײטער
א ;ן דער פרײװעט דרעס םיײזינג אינדוס־
טרי דודך ״איטעראטור׳ /דודף געדרו?טע
סוירהולארם ,האבעז זיף אײניגע אויס־
געדריקט ,אז דאס איז ״קאלטע פריפאר־
קעס״ און האבען אונז באדױערט װאס
סיר זיעען ארימע טרוימער ,װעלכע ,ײ״
נעז צו טאכטאאז צו מאכען א רעװאלו־
צי^ז װילען זײ םארשװעגדען זײערע
פאר גראשענס אויזי אפעאירענדע סויר־
קולארס ,װעלכע װעלען זיכער דעלוארירען
די סײדװאקס ,זײ װעלען אבער םון לױײ
נעם פון די יענקישע נאךױניאז לײט,
ניט געלעזען וחנרען.
אונזער עקז .האט אבער באשאאסען,
װי דעי אמעריקאנער זאגט ,״טו טריי
עװרי טהינג׳ /און מיר האבען אפ־
געדרוקם א סױרחולאר ,דאס איז געװען
אין דזשון ,און םיר האבען אין דעם
סױרהולאר דערצעהצט די נאן־ױניאן אר־
בייטער ,די היסטאריע פון אונזער לא־
קאי ,װי א הלײנע צאהל איבײטער הא־
בען ארגאניזירט די ױניאן און האבען
ביסלעכװײז פארקאענערט די שטונדען
און פארגרעסערם די םארדינסטען .מיר
האבעז זײ דערצעהלט ,װי אזױ מיר זיײ
נען גענאנגעז םון  70שטונדען צו ,56
דאן צו  ,52דאן צו  50ארן יעצט אר־
בײטען טיר שוין  48שטונדען א װאך און
מיר זזאבען זײ פאדםרויט א סוד׳ אז מיר
נעהען םאדערעז  44שטונדען א װאף און
אז מיר האבען בדעה דאס צו תריגען.
װען דער סוירקוצאר איז םארטײאם
נעװארען האט ־ייד װירקציך ארויסגע־
צײגט ,אז זײ זײנען אלע געאעגען אויח
די סײד״־װאקס .אונז איז געװארען קא־
לעמוטנע אוים׳ן הארצען און מיר האבען
זיך גענוסען ברעכען די םחות ,װאס װײ־
טער צו טאן .בעםאר מיר האבען אבעד
געהאט צײט צו קומעז צו א באשאוס
האט זיןי צו אונז דערשלאגעז א קלאגג,
אז א געוױסעל נרויסער באס האט אנאנ־
סירט צו זײנע ארבײמער ,אז ער גיט זײ
 44שםונדען א װאך .אונז איז דאס גע־
װעז אונגלויבציך ,װײצ יענער באס איז
א םארביסענער עקסםצואטאטאר און מען
האט ד*רט געארבײט  50שםונדען א
װאך .מיר האבען זיך םאראינטערעםירט
אויסצוגעפינען אײנצעלהײטען ארן עם
האט זיך ארױסנעצײנט ,אז אאע נאן־יױ
ניאז שעפער װאו מיר האבען םארטײלט
די סוירקולארס האבען באוױציגט 44
שטוניעז א װאף צו זײערע ארבײטער.
זזאבעז מיר גצײך נעזעואן ,אז כאטש
די ארבײטער האבען די םוירקולארם
אװעקנעװארפען און םיאײכס אםילו ניט
דורכגעלעזען ,האבען די סוירקולארס
אבער געמאכט די נויםיגע וױרקונג אויןי
די באלעבאטים און זײ האבען געכאפט
די ״נעץ פאר די םיש״ אין נעגעבן 44
שטונדען .דא האבען מיר געזעהן א גע־
לעגענהײט פאר נאף־ א צעטער.
מיר האבען גלײך אםגעדרוהט א
םוירקולאר און געגעבען די ארבײטער צו
םארשפרײטעז ,אז די ױניאן איז געװען
די דירעססע אורזאד װאס זײ האבען גע-
קראגען  44שטונדען .דער שיהזאצ םון
דעם סױרהוצאר איז שוין געװען א בע־
סערער .די ארבײטער האבען ,דאס מאצ,
נעשענהט פעהר אויםמעױןזאמחײט צו
דעם און דער סײדװאה איז נעוחןן אבײ
סעצ װענינער באדעחט מים זײ .דער עד־
םאצג האט אונז געגעבצז מוט  pkטיר
האבען פארטגעזעצט איגזער איבײט.
צוביסלעןי האבעז זיך גענוטען צײ־
גען אײנצעצנע ארבײטער פץ די :יכדיױ
ניאז שעעפר איז אינז אפגענעבען א בא־

ריכט פון זײערע שעפער .דודף די אר־
נײטפר האבען מיר געקראנען אדרעסען
פון נאד ארבײטער און םיר האבעז זי%
נעשריבצן בריזי און אפעצירט אז זײ זא־
לען זיך ארגאניזירען .מיר האבען בא־
שלאסעז צו דוםען א מאסםיטינג פון ניט־
ױניאן שעפער און אויך דער סאס״מיטינג
איז געװען אן ערםאלג .עס זײגען דארט
נעװען פארטרעטער םון אלע באדײטענחנ
שעפער..
גײ דעם טאם־מיםינג האבען טיר
אויסגעםונען ,אז די ארבײטער פאננען אן
צו דענקען .מען האט אינז באריכטצט ,או
אץ די שטוגדע פון דיגעד ,װאס די
כײטער האבען אין די נאן־ױניאז שעפעד
װערט אנגעםיהרט דיסקוםיאנען װעגצן
אונזער טעטיגקייט .אין םיעלע שעפער
איז םארבאטען צו דײדעז װעגען חנם,
טוען זײ דאס אין די דר/ןסינג רומס אוז
אין עהנליכע באהאצטענע פצעצער.
אונזער ארבײט איז געװעז זעהר
שװער ,וױיצ ד עי אםיס איז נעװן אין
איסט בראדװײ און דער נאךױניאן דיס־
טריקמ איז וארום דער םוציגסטער סטריט,
האבען מיר זיף טאקע געזעהן געצװאונ*
גען צו מוםעז איז יענעם סעסשאן .םיר
האבען דארום גערענט אז אםיס אין 725
לעקסינגטאן עװ .קארנער  58טע סטריט
און זיר גלײד אריבערגעצױגען .יעצט זע״
צען מיר םאר אונזער ארבײם םון םאר־
טײלען ״ליטעראטור״ צו די ארבײטער.
א ײשר כח אונזערע ארבײטער פון
די ױניאן שעפער .זײ טוען זײער םציכט
זײ האבעז געײאוסט ,אז די ױניאז האעי
א הלײנעם ״אינלאם״ און מען ד«רױ געצד
אויױ אנצונעהן טי ט דער ארבײט ,האבען
זײ זי געטעקסט םאר דעם צװעק און זײ
באצאהעלז טאקי דעם טעהס .זײ װיינ
םען ,אז די םוידקולארס װאס װערעז נע■
רלוקט כוזען פארשפרײט װערען .סםא׳
פעז זײ םרן דער ארבייט נאנצע שעפער״
וױיז און קוםען ,װען מען רופט זײ ,און
םאחטפרייטען די סוירקולארס צװישען
די נאז״ירניאז ארבײטער .און זאצט איהר
•זעהז װי גליקליןי זײ זיעען ,װען זײ קו־
מען צודיק און באריכטען ,אז איין םויר״
קולאר איז ניט אװעקגעװארפען געװארען.
יעצט םרעהעז זײ זץי מיט דעם װאם די
נאףיוניאן ארבי׳יסער געהכיען בײ זײ
כאטש צו דעם לעטער און לעזען איחם.
אין גיכען װעיען זײ זיך פרעהען ויאם זײ
האבען ארגאניזירט איע ארבײמער און
םארזיכערם זײערע באדיגגונגען און זײ
װעלען זיין שטאלץ אויף דעם םאהט ,װאם
זײ זיינען געװען די־יעניגע ,װאט חאבצ•1
גצטאן די שװערע אבער הײליגע ארבײס׳
װאס האט זיך אויסגעלאזען מיט דאר
ארנאניזירונג  pcא גרויסע און טעכטיגפ
ױניאז.
ח .ױלבער ם אן ,טענעדףפצר.
ו ױ כ טי ג פ א ר ד י מ ע מ ב ע ר ם §ון
ל א ק א ל  , 21א ץ נו א ר ר ^ נ .ד ז ש  .׳
דינםטאג אװענט ,דעם  27טען יאנואר.
ײעט *»נעהא>םען ויער־ען א לעתם׳פזר » .־.
ה .שער װעט לעהטשורעז איבער ״ א י נ •
ור•
ד ז ש א נ ק ש א ן אר ז די
ב ײ ט מ ױ  .אלעמעמבצרם ז״טנזער*‘
זוכט צו אטענדען װי אויר מיטצוברענטןן
זײערע םרײנד.
עדױלױישאנאצ חאמ .צאמ1 .׳ J
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;  nטתיעריגע לאגע פון די וױיבער ארן
קינדער פץ די דעפארםירםע
ראדיקאלען.
| ל
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אונאנגענעהם ווי עס מוז זיין די
פוז די ארױסמךשיקםע ,אדער ארויסגע־
טריבענע ,ראדיקארען ,די איצטיגע ״< בױ
פארד״־פאסאדטידען ,זײנען זײ פונדעסכד
וזעגען  3אך א סן גליקליכער אײדער דיע־
 nװײבער און רױנדער ,וואס זײנעז גע־
ב^יבען אױף דער פרייהייט אין אונזער
^םרייער״ כידינה ,און װעי*כע ױיגען הײנם
מואשמענדיג פריי אויסצוגעהן פון הוגנער
אוז קעיט ,אדער אפייץ זיך ארײנצואװאר־
 IPOאיץ ים ארײן ,אבי זײ זאלעץ עס נאר
|־;* םאן װען דער פ^ליסםען םארהױזט זיך.
אטת ,צו גריקליך זײנען די ארויסגע־
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דארם ,אויף  i nשיף ,אין  nynצײם
פון  n nנסיעה ,דאך זײנען די פא־
סאדטירען ורעניגסםענס געשיצט געגען ח ד
גען און קעלם און געזיכערט םים א ח ד
געלםעסינען מאלציים דרײ םאל א טאג,
װעהרענד דא זײנען זײערע פאסיהיעס
ארױסגעשםעלט געװארען אויף דער roiM
וױיל זײ האבען ניט נעפענט באצאהלען
זײער דירהעעלט ,און די מוטערס םון
?לײ:ע רױנדער זיינען געצאועען געװעז
זיך צו װענדעז צו צדרןה-אנישטאלטעז און
״מטלען עמריכע סענט אויף ברויט און
מילך פאר זײערע הלײנע קיגדער .בײ אײן
פאפיריע אזעיכער איז א קינד געבוירען
געווארען פונהט אין דעם טא ,:ווען דער
פאטער איז ארויסגעשיקט געװארען פון
לא:ד ,און אין צעהן םעג ארום האם עס
געהאיטען דערבײ ,אז די פאמיליע מיט
דער קיפפעטארין און םיט דעם נײ־גע־
בוירענעם ר,ינד זאלען ארױסגעװארםען װע־
רען פון דער דירה .א ג>יק׳ װאס עםײ
צער האט זיך באםיהט און װעגען דעם
פודיע געװען אין א צדקה־אנשטאלט ,װע>־
כע האט גאך דעם זעילבען טאג דעם יענד־
לארד םסלק געװען זײן דירהשעלט.
אט דאם איז די לאגע ,אין וחדכער עס
געפינען ןיך הײגט ניט בלויז די צעהנדלײ
געד פאמיליעס פון די שויז דעפ^יי^ײ^ע
ראדיהאלען ,נאר וזונדערםער םאםיליעם
פון די עםליכע םויזענד ראדיקאלען ,װאם
זײנען איצם םארהאלטען אויף עליכדאיײ
לאנד און אין אגדערע םלעצער ,וואו ז ײ
װארםען אויף זײער ״נעקסט״ ארויםגע־
שײזט צו װערעז םון לאנד.
אבער טרויעריג און דריפעגד װי די
דאזיגע ערשײנונג איז ,איז םאראן אין
איחר עפעם זעהד ערפרעהעגחן^ עגעם׳

שמןטע אליין א ױ ך ני ט .קיין פ א רג עניג ען,
^וטעיזען םיר זיך פאר ,איז ד^וס ני ט ווען
םען טו ט טי ט א ט אי‘ איינ ע ם א פאק פ א ד׳ז
קאלנער און — כייט אדע ר אהן א בוכ צ ע
אין ז ײ ט — א װארח א רוי ף א ױ ף א שי)*
 £ / 1 1ו ן — פא שאא ! אבער ,םאלען םיר זי ך
א ױ ס ,או ד אנג ענ ע ה ם װי אז א ב א ה אנ ד לונג
זאא ני ט ז ײן ,איז דער װ ע ה ם אג דערםון
ד א ך ני ט אזוי גרויס ,װען  ,nynװאם ווערט
אז ױ ב א ה אנ ד עי ט ,םיהאם ב ײ זיך ,אז אי1
גאגצען אוםישולדיג איז  nyני ם ; און —
צו ױ ע ען אונז גערעדט — ב ײ װ עי כ ען םיז
חו ם ם ע ר ט עי־ טויז ענ ד ״ בו פ א ר די׳־ פ א ס א־
דשױרען איז דא ס אםאא ני ט מ ר כג ע ם ל ױג עז
ךי דנ די ג ע םח שב ה אין מו ח ,אז די הייג־
ט מ ע א מ ע רי ק אנע ר ם א ר ט ײ ט שונג םון n n
אאטער אםעריתאנער ק אנ ס טי טו צי ע איז
ני ט יןי ץ םארטייטי שוננ ,נ א ר א ם א ר ׳־
ד י י ם מ ע ר ו נ נ  ? . . .נו ,ד א ס
 א צוין איו שוין געגוג צו געבען כ א ט ש אאון  Iװ א ם פ א י ג ר י נ ג ע ר ם ד א ס ש װ ע ר ע און װ ע ה־
צער ״ ח
דעם ״ » ־
םאר י ״
טינוננ ם « י
שסיקעאי בב אארחעו כ^ י נ ו נ נ
מ ם י י» 1
'M׳
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ערשײנונג ר ו פ ט
װאס די ע ר ש י י נו נ ג
געפיהל ,װ א ם
טאגליכע נ ע פ י ה ל.
ין אי לי ר ע
נ ז י ח םון א רו ס ג ע ט ר בען ו חן ר עז ש 1
רופט
 0לזנ ר אװ דהי םרי״
ארױס .דאס ערםרעהענדע אין דעם איז
םאר
בארעכםיגונג
א
אבער װאס םאר
די בראווע און םענשליכע שטעלונג ,װאס
זייערע ליידען קענען נעבאך געםינען די די *אםעריקען װימעג׳ם ,קאםיםע״ האט
אוכדמולדיגע וױיבער און קינדער םון די גמנוםען בנוגע צו דער אומנלימליכער לאגע
ארױםגעםריבענע<' וױ גרוים מוז זײן םון די םארעלענדטע איז אױןי הפקר־גע־
ז ײ ע ר וועהטאג װעץ םיוזלענדמ זיך לאזטע װײבער און קינדער פון די ארויכד
דײן םון װעלכע עם איז טריפ׳ע ,אוםפאכד געשיקטק און ארעםטירטע ראדיהאיעז.
ריאטישע מחשבות זײנען זײ דאך ,אום־
די דאזיגע ״אםעריהען װיםענ׳ס קאםי־
זיסם און אוםנישט ,בארויבט געװארעז םון
זײערמ מאנען און םאםערס ,פון זײערע טע ״ ,וועלכע האם שױן בײ מעהרערע גע״
שאײזער און באשיצקר ,און איבערגעלאזט לעגענהײםען זיך ארױסגעוױזען צו זײן א
געװארען אױף הםקר ,אהז שום מיטלען וױרדיגע און  vכ ט ־ א מ  vר י  Pא ־־
צום לעבעז ,אנגעװיזען אויח דעם ױשר נ י ש ע — דאס הײסט ,א רעכט און
פון זײערע לענדיארדס און אױסגעזעצט צו פרײהײט ליעבענדע — פרויען־ארגאנײ
זײ ביטערסטע ליידען םון הונגער ,עלענד זאציע ,האם יעצט אויםגעהויבען א העם־
טיגמן פראטעסט נענען דער רעגירונג פאר
און נויט V
דאס איז מכח דער אזוי־צו־זאגען עטי־ איהר גלײכגילטיגקיים צו דער שרעקלי־
שער זײט םון דער םראגע .װאס אנבא־ כער לאגע פון די פאמיליעס פוז די רע־
טרעםט דער פאטעריעלער זײם — זײנמן סארטירטע און ארעםטירטע ראדיקאילען.
פיסס העלען טאד׳ אײנע פרן די טע־
די ■אסאזשירען אױף דער ״בופארד״
^טויזענד מאל בעסער אם״ )װי חבר ליסא טיגסםע און פעהיגסטע מיםנלידער פון
דרײןט זיר אויס( אײדער זײעױע װײבער דער דאזיגער םרויעךארגאניזאציע ,חא»
זיך נימ צוםרידענגעשטעלט םים הױלע
און קינדעד דא ,אױןי דער יבשה.

חתונות און נם׳ען
)*עליעםאז־(

פון לעבעדיגען
די ס מ שי ס טי ק פון לע*צען יאחר ?אגם
אווי :
״#ין דעם ןארגאכגענעם י»<הר * 1019יז
»#ן נ ױ י^דק שארגעקוםען מיש  11י י א מ ג ם
נאןחר חתונות ,׳װ» מים « יאתר  8רי חזד ,רער״
§ •mאיז אבער געזוען ג*<ך » גרעסערע בערע־
ומןגי^ *וין* גם׳ען .ךי »^חל *ון ג ם׳ען זיי׳
אין פאריגען יאתר געווען םי ם
»ראגעגפ םעזזר״.
?י*ען די קלוגע עדיםאריעל ׳•רײבעד אי ע־
נ ^ ו י ג ע ן אי-בער די גו ס אנגעפונקצנע םי פ
וױ
*עדערען און ברעכען ^ין די
א)טט ד א ס ? םים װאס זןרקלער® >יד י י
נדוי סע »אחל ח תונו ת? און םי® װאס ע ײ
קלזןרמ ?יך די גאד גדעסערע ןנאחל גפ׳ען ?
*ון ?י» •עש׳לען און חקירח׳ן און 17W
& קיין דיכםיגען »לוס ני מ קוסען...
פי עי ג ע דרעחען « םיאחןק םים ״•ראנד
•זןרימי״ זי ,די *■ראסאעריפי׳ /זאגעז ײי׳
» tmוא*ינ אין מ ם׳ יואם םענ׳יען חאבזנז
 v y oחתוגח געתאםאךן אןיך ?יךםעתר גע׳ג*•
סעג׳אען חאבען לעיפעז יאהר בעמאכם פ
—־ און אז םען /וו^רם \ ײ ך פארגיגמ
פך
^ ן ן >ויד »ו ח״ראפיען.
םעז ײער« ריי ה
און םאקע װידער
פארגינם סען ?יך *ו גמ׳ען.
י פנדערע חאבען די אורזאכעץ ארויפנע־
*אראען אוי ^ דער םלתםח.
*יז א םלחםח יאתר ,כאחויישהז ז ײ ׳ םד־
מ ן  .איג ספיגק מ ױו״ אאדקוםען םעחי חתוגית׳
׳ מ ײ ל *1י םענאיעז ז ײגען ^פעגדיג גרײם *ו
פו^אחאלפעז זײער םין* ,י ז ײ װײסען עש *י
*יי >ױיסעז ניש.
ןוזוי װי גדליעב דעי־ מלחשרז ז ײנ ען

>יך אוחממפאהחח קײן וואשיננםא! ,א מ
געלאדען םים קיעדענשעלס און באפויד
םעכםיגונגען םון איהר ארגאגיזאציע ,און
האם זיך דארם געזעהען םימ אלע גדולים
און םו ןזײ געפאדערט — נים געבעםעז,
נאר טאקע נעםאדערם — אז די רעגירונג
זאל זעוזן באלד עפעם םאן צו לינדערען די
לײדען און םאםערנישמן פון די דאזיגע
אוםשולדיגע קרבגות םון דער חגגירונג ס
יאגד אויף די ״רויטע״.
םיס טאד םארלאנגט ,אז די רעגירונג
זאל צוזאםען םים די םענער ,וואס װעיעז
דעפארטירם וועחגז ,םימשײןען אױך זייזד
חג װײבער און תינחגר ; און אז פאר די
פאמיליעם פוץ דיי װאס זיינען שוין דמ־
פארםירם געװארען מים דער בופארד ,זאל
אזוי באלד װי מענליך געגעבען װערען א
שי ^ װאם זא> זײ נעמען צז דעם זע״בען
פלאץ ,װאוהין זײערע םעגער זײנען גע־
שיקט געװארען .אויב — םאדערט װײ־
טער םיס טאד אין׳ם נאמעז פוץ איהר אר־
גאניזאציע — די רענירונג קען נים אדער
װיל ניט אויסשטעהן די רײזע־קאסםעז פיז
די װײבער און קינדער ,איז די ״אםערי־
קען וױמענ׳ם קאםיטע ״גרײט צו דעחען
די הוצאות פון זייער נסיעה ,אויב די רע־
גי חנג װעם נאר געבען דארויף די נויטיגמ
ערלויבניש .אין פאל אבער די רענירונג
זאל זיך לחלוטיז אפזאגען פ\ן טאן עפמס
םאר די דאזיגע אוסגליקליכע םױיע< איז
קינדער ,דאן וועלען די אםעריקאנער
םרויען װיסען װאס זײ האבען צו םאן אין
די קומענדע נאציאנאלע וואהלמן...
אזוי האט מיס טאד בםיר;^ ערקלערם
צום שני״לםלך םון׳ם ״דעפא^ ,פענט אװ
דזשאסםיס״ און ,ווי עס ווײזם אויס ,הא“
בען םים טאד׳ס קילארע דבורים געהאט די
געװינשטע װירקונג .אםת p'P ,באשטיפד
טען ענטםער האט איהר די רעגירונג נאך
גים גענעבען ,אבער גענוג איז ׳ אז אנ־
שםאם גאר אינגאנצען צו איגנארירעז
איהרמ םאדערוגגען ,װי די זעלבע גדולים
האבע :עס נקפרואװט צו טאן אין אנהויב,
.ײנען זײ שפעטער געײעז געצוואונגען
אויםמערקזאם זיך צו צוהערען צו םיס
טאד׳ס װערםער ,א  pאיהר זאגאר אויס־
דריקמן אץ אםיציעלען ״באדויערעז״ אײ
בער  o n״אונערקלערבארעז פארזעוזן״
)״אנעהאונטעבל אװערסאיט״( ,צוליעב
װעלכען צװישען די  ^ T D ^ a nאוי 1י
 *y n״בופארד״ זײנען ״אומגערן״ ארײנ־
געםאלען אויך פארהײראטע םעגער און
פאטערס םון / y n r p
 o nדאזיגען אםיציעלען ״באדויערונגם״
בריע^ האט צו םים טאד געשריבען םעיד
רעטערי װיאסאן אלײן .םון׳ם בריף װערט
םארשטאגען ,אז די ^ י ר ו נ ג װעט אץ גי״
כען די דאזיגע םראגע באטראכטעז און
זעהן װאם םען קען װעגען דעם םאן.
 r u n״ האלט עס ^ װ ײ ל םיט רער
כיטערער פראגע םון ברויט און א דאך
איבער׳ז האפ םאר די םארלאזםע אוז אימ־
שו ל דיג־ ל ײ ^ ד ע װײנער און קינמק־* םון
די ארויםגעשיקטע און פאדהאי 4טענע צום
ארויסשיהעז ראדיהאלעז ,װעלכע האבעז
ניט געהאם דאס גליה נעבוירען צו in jn i
אין אמעריקא.
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ניזאזױע פון גיו תןרק

מרעט ארוים פאר די םאציא־
ליםטישע אסעםבליםען.
די ״נױ יארק סםײט ליעג אװ װיםען
וואוםערם״ האט פאראכטאגען טיטװאך,
דעם  14םען יאנואר ,אױןי א  pאנםע  nנ r
אין האדסאז וועלי ,אײנשםיםיג אנגעגױ
מעז א שארפע פראטעסכד^אלוציע געגען
דער האגדלונג שן רער גױ יארקער
אםעםבילי ,םיט םפיקער סװים בראש ,און
םינף געזעצייך־ערוחװזלםע םאציאליםטי״
שע אסעמבליםען.
די ^ א לז צי ע אין אויוי m־ קאנםע״
תנ ץ םארגעלעגט געװארען פון םרס.
דזשעיםס ליע לעידלאוnB ,זי nנם po
חךר ליגע ,און איז אגגענוםעז געװא nן
אהן אײן געגען־שטיםע.
עס וחנם ניט זײן א האר איגערטויבען
צו זאגען ,אז רער אםענער ארויסטריט פ p
nר דאזיגער םאליטישער פרויעדארגאני־
זאציע געגען  mגױ יארקער אסעםבלי
איז פון א גרעסעחװ* פ ר א ק ט י ש ע ר
באדײטונג אײדער דער ארויסטריט םון
אײגצעלנע נאציאנאילע סאליםישע םינו־
רען ,װי נרויס און באדײטענד די לעצטע
זאלעז ניט זײן.
די עהרליכע שטצלונג ,למשל ,םון גע־
װעזענעם סופרים־האורט ריכטער און גע־
װעזענעם קאנדידאט םאר פרעז^נט,
טשארלז ע .ױהז ,בנוגע צו רער האנדלונג
פח ספיקער סװים ,איז אהץ צװײםעל א
גרויסע סאראלע שטיצע םאר די אױסגע״
שלאסענע סאציאליסטען ,און א זעהר
שטאחזער קלאפ םאר nר קליהע פאלי־
טישענס ,װאס םארװאלטעט איצט די
אסעםבלי .פראקםיש ,אבער ,דאם הײסם,
אין רער צאהל שמיםען בײ די אלנעםײנע
א ^ יענעם׳ס
װאהלען ,װאם o'on
ארויסטריט קען האםכמז nר פארםיײםא־
איצ־
שין — אין אט דער הינזיכט איז
טיגער אםענער אתיסםרים םון רער ״נױ
יארה סטייט ליעג אװ װיםען װאוטערם״
געגען דער »o>fP־^»  n n ; nפאליטישער
מאכט אין דער נױ יאמן אסעמבלי ,םון
אן אוםגעהויער נחיםער באדײטונג .עס
םײנט פשוט א םארלוסט םיז אזױ םיעל
טויזעג^ -שטיםעז ,װי עס װערען תאנט־
־אלירט םון  n n״יליעג אװ װימען וואו״
טערס״ איז ויעז כמ האם איץ זינען ,אז
אס איז געשעח אין  i nציים װען אלעפאליטישע םאשינען װער^ז געאוילם און
צוגעגרײט צו  o nגרויסען הוגמג^ן
קאםפעין ,װען י^  nר ניי־געװאונענער
^וואוט״ איז םײער װי אן אױנ איז האם,
און ,דאגעגען ,יעדער פארילא nנער ״װאוט״
איז א צאהן סון מויל — װען  jroהאט,
זאגען סיר ,אט דאס א pזינען ,באנוײיםט
מען ערשט די גאנצע גרויסע באדײטונג
םון אט דעם אםענעם ברוך צװישעז רער
גרעסטער פאליטישער פרויעךארגאניזא־
ציע אין׳ם שטאאט אח דער הערשענ  nר
פאליםישער מאכט אין דער אסעםבלי.
.׳עס ווערם איצט םים '  tn vםאג אלץ
יוילא^ /אז סםיקער סוױם עס קאמפ .זײ־
נמן אלײן ארײנגעפאלעז אין  o nגרוב,
װאס זײ האבען אױסנענראבען םאר אנ־
דערע.

ױערמ אזו» זיס ,זים ...און ער קוקם סי ם
אזרי פיעל זיסע ליעב^אפם אוין״ דער םײ־
דעל און אויןי איתר םופער...

און די םי ם ער ,דאס מ ם ע ר ק ע ג ד י ג ) און
יעדע סוגךןר זו א ס האם א ם ײדזןל זו א ס זוי ל
איז םוז ח תונ ח האבען ה א פ  # * $ר פ ען ב לי ק(
גי ם *ו :

—־ איתר קענט »ו אוג? קוםען אפמער,
דאך מיליאנען םעג׳יען אויסגע׳תרג׳עפ בעזוא״
יען ׳ חאש סען עס געװאלם פול ס#כעז דייד צוליעב אזפ גיטען ג#סם געפיגש זיך מ וי ן
ן *וקער I
חחונוו^
און דער ױנגערמאן ,װעלכער  e r n nנאך
אי דאם גפ׳ען זי ד ?
אויך די אי ע ענ ע םזךאח ,זאגען זיי — םחיי םי ם *וקער ,גאד סזןתר אפשר װי נאך
םלחסח :םענעען ז ײג ען *וליעב דער םלחםח ליעבע ,לאזם זיך גים לאגג בעםען ,קומפ װאס
געװ^רען כייזער ,קריעגס־^לךסמיגער« ,ון »אר אפפער ,און די ם<«םע גים גוקער גו ם םהײ
יעדער ^לײניגקײם איז בײ ז ײ רעכם *ו געחן און ער שרינקפ אזוי לאגג און זיס ,ביז ער
װערם א חײמישער םענ׳ם .ער געװאוינ ש זי ך
גם׳צן
סעגליך ,אז די א נ ג ע ג ע ^ ע אורזאכען ז ײ־ *ו »ום םחײ סי פ »וקעד) .שחײ אחן צוקער
גען יזכםיג -אכער פאר םיר ז ײגען ז ײ א  '®Pקען ער ע רין םעהר ניש םדינקען( ײ ז עי
ס»<כש א פאיעלאג און ער חאש חתוגח...
■יםיײקע *ו ׳•ווער.
אט *זוי איז דאס גזףפעחן אוםעדום״..
די ז*ך איז »יעל אײנ־
סיר דוכמ ז י ה
און ם ל נ ^ ן האבען זיך גע׳גם נאן• םעחר
פאכער .םעז דארן״ עס נעםען ®יעל לײכפער.
אין יאחר  — 1919שאקע ויידער צולי ענ
איך חאב א ײן אורזאכע אי *אר חתרגח אי
צו מי.
פאר גם׳ען  :דאס איז — ג ו ק ע ר .
עס *לעגפ פארלוםען כםעש אזוי :
םענעען חאבען חתרנח נעת«ם מים ■ 11רזך
דער יובגערטאז גאד דעד חתונח קלײבם
*עגם םזן^ר אין פ אייג ען י^חר  — 1919אייג־
זי ך #ריבער *ו זי ד אויף אן אײכןנער דירוע
פאך *וליעב *וקער.
— ארן  ! ?t.kדא חוי בפ זי ך עס אן 1
?יך *אר די זאך א?וי :
איך
א ױנגערסאן ,א חיידאם־קאגדידא© ,קוםפ
נאד די ער׳יםע עטליכע  1י ס ע חאניגמוא•
ארײן אין « חוייו ,דארם געפיגפ זי ד א םײדןןל כען ,אין װעלכע םען קען אויסקוםען אחן
םרינקען םחײ
זואס װיל «ון םרו חתונח חאבען .געװענליד צוקער ,זעצא ער זי ך בײם
— זןראזם ק ײן צוהער איז נישא ...ני פ א!
דערלו^ג^ םען  dtp#פהײ ...װי דען
ג ל א מ ער אוי ס אוי 1י ו ײן ױנגער ו ױ ע ע ל
פ נ ד ע ^ ? און ד» םאםע פזן דער ם ײ ד ע ל ^
שיאגש אונטער םיש ^זוי פיעל ליעבש און א אאד *אר־ײיינדערשע אויג^ן:
ז י ײ ײ ט ** ^ י נ ע עשיקאןך גוקער ,באםער״
— און וואו איז דאס דער »וקז 1י ?
— ציש* — 1ןןעאערפ ?י .״ ,
U .
•
קענדיג דערבײ :
 ר** * ; צוקער צוליעב׳ן ליבען גאסש!—װאם חײסם ני»א ? דו קענסם גאר ניפ
ארן דעד י::גערםאן ,געװענליך אז עלענ־ קריגען I
דעי ,ןון אײנזאמעד ,א בארדײר c*r . ,קען
״ײיײ ד־״  ,׳ייד :יש! :אר די ה»ם7
אלײן ;י ט קריגען  £״ן צוקער ,װײל ער איז האש םיר גזנקעגש קריגען כײ איחר גראסערי•
ניש ק ״ן קונד אין*א גי א סזדי — נעםפ די  t< *,kjחאי.ב £זנש גוקעי!
י•*
^
f
?
ניש
זי
גא £אי*.וןס קי־יגש
־ בי ^ ל ך דו?ע*י  :־ י  :־  :די שדזײ און איחש
*ו •
—•
V1

ער •םוין גזמץ ברוגז׳לאך.
— איך װײס ני ם! — עכמערצז זי »וין
^וי ך אביסעל ברוגז׳לאך.
און דער ױגגערמאן ט ריג ק ט ט ח ײ אחן *ו־
ברוגזיל איין* דער
קער .און דער עראזשער
װייב איז *וין אפגעפײערט געװארען....
אויף סאלגען װידער דאס זעלבע :קײן
צוקער איז ני»א — גיםא I
װאו איז דער שװיגער׳ס צוגעזאגשער גו־
קער? — זי ברענגש ני ם1
און דער ירנגערמאן הויבט ן<ן צו באגרײ־
םען חאש איהם דא פרייגגע«3רם...
פען,
פריהער ,פאר דער חתונח ,האם ניש געןעלש
קײן וידקער .די *וויגער פלעגם עס איהם
אוגשערםראגען מי ט אזוי פיעל זיםקײם...
און איד ט װייזפ זי זיך גאר גים .איחר ®רש
שוין סזןדזר נים .זי ה$ש איהם ״פוין ארײנ־
געכ^אם איז ljrpeo <<8
און װאס םויג דאס לעבען אחן ןלוקער
צום טחײ ? און וואס זזאם ציך איחם געלוינש
חתוגח *ו ה אבןן ? עי חאש ד*ך בזגסער גע•
קעגפ בלײבען * בחור און םו־ינקען כסדר
טחײ םיש צוקער....
ױנגערםאן דזגרפיחלם א בישעײ
איז
?ײם «יז םוי ל אין אין חארצען -------------
און דער רעזולם»ה ער געחפז זיך גם׳זגן...

א ב חז ם
)פא nטז yצוננ(
אוגטער  o nאיצםיגע 1סיסטעם פון
װ אד ארב ײ ם איו רי פראכצעגת םון סלעק
»  m n jוױ אונםער  o nסיסטעם פון
שםיה־ארבײט.
אוגטער  o nאלטען רעזשים  poשטיס־
ארבײם איז שוין די לעצםע צײם נעוועזען
אײננעפיהרם א גאנץ גוטע ארדנונג אין
 i nצײט םח סצעק .די ארבייםעד םיז יע־
 i nשאפ פלעגען זיך צוםײלעז םיט w
ארבייט אלע גלײך ; וחנר עס איז נעווע־
זען שנעלער ,האט זיך םארםינ געמאכט
זײן חלס ארבײט און איז ויך אהײם נע־
גאנגען פריהער ,אוז דער סלאוער בעל־
סלאכה האט געהאט דאם רעכט צו ארבײ־
טען ביז  pk 6םארטינ מאכען זײן חלק
ארבייט n n .סלאוער מיט׳ז שנעלען הא־
נען אין סלעק־סעזאן נלײך םארדיענט ,און
ווען עם איז צוגעסוםען א נייצר •>n
סלאכח ,האט ער םים׳ן באס סײגע באזונ־
 n nפארחאנדלומען ני ם געהאטn ,ר
בעל הכית האט איהם ני ם געשםעלם די
פראגען ,וױ ער שבמלם איהם איצם  :צי
איז ער א שנעלער *  i nא םלאוער י...
און וױ גרויס וײן פצײיז איז .םריהער ,אז
א נײער כעל םאאבה איז ארויםנעקוסעז אין
א שאפ ,האם ער  T tגעזעצט ארבײםען
^הן הײנע םראנעץ ,וױסענדינ m ,ער
קריענט םארץ שטיס ארבײם ^ « ע ל ב ען
פרײז״ מ^ס איו געשטעלט  i n ^ y aפאר
> .i n v
איצט אבערי אונטער װאך־ארבייט,
איז עם גאר אנדערש .או עס קוםם ארויף
א נײער בז ל סלאבוז איצט אין א שאפ,
װיל גאר  n nבאס ני ם  tn y nפון׳ם פרײז,
װאס  n nאדבײםער האט נעתראנעז אין
זײן םוייהערדינעז ^אפ* .״איד צאהל די
סקייל״ פ א ^ א פ ט  nyבאלת וױ נ ײטינ
 npnבאס זאל נים  o n ironanא מ ײ ם ע ה
 nאך וױל  nyפון אידזם  iP onB D 'mװי־
םיע^ עם איז  nuםענאיר : ' n:ro>y ,׳ או
יעצט איז םלעס ,און  n nי ה ת ת איז גתים.
״וואס איז ,ואנט  nynבאס ,איך חאב יעצם
א  iniKnםיט ארבײמעז־ ? אז ניט בריה
װעם זײן זחז w w n ...םון  oynסקײצ
צא »nצ איך ניט .װיצסטו אויבײטעז איז נוט,
ווען ניט ,וועט א  w & 'mזײן in n o w
סיט םײז פ מיז" .
אין  nn»n o nם ק זיך ע ת ם ט nrnK
טראכטען .עס ה א ^ צ ט זיך װעגען n n
אויפהאצםוננ  poדי  .ir r 'n aא זאך װאס
 n nש ם מד א מ ײ םעזי האס שוין די צעצטע
צייט םון  o nני ט נעזואוסט.
'  n vגיחנ ז א ה '  « n3'onp n yםוז
טעז אוי ס ב ע ס ^ן ...דאס זעצבע איז םיט
אונזע nסיסטעם םון װ א ױן ^ ב ײ ט ,װעצכע
איז נאך בײ אונז א שפאגעצ נײע זאך.
און זי נויםינם *  nnyr tאין אוי ס מ ס ע־
מנג .צאםי nהאםען אז מיט  nynצײט װעם
 , nסצעק־פ nאבצעם און אצע אנnע nע איב־־
לעז אײעספאיצען.
צײטעז בײכמ^ זיך .בײ ש טי ק־ א ^ ײ ם
פצענט  nyi^D n nמגל־םצאכח זײן א ײ
 nyoב תנז אוים׳ן ש נ ^ ן  .װאתם  nyיאנם
זיד א ז ו  /מ י ס ט אײן די וחגצט .װאצט yj־
ײאצט אלײן  | yawn«oאצ^נ באנnצ yר און
זײ * ...w z k d v 'iא ח י ס ז ^ ג ת ג םיז זיך
רי נשםה nyy) ..האם דאסאצסט onypyi
 n*Dא נשמה ? דאס באנ nצ איז \v w :
טייזגחט־^( און איצט ,ביי ײ א ר־ א ^יי ט,
איז נא n n ^nypnao nש ג ^ ר איז נזד
װארעז סצאו ,און  nynסצאתר איז איצט
גא ...n5>yn nyn |yyy: nדי ni:yo yi'o^yi
ײאס  n y o ^ rw nyw^o n nהאט געהאט
ביי שטיp־א nבײט צום ש נ ^  ,אזוי ח nyם
מען איצט  yi^yi ,nצמננות פון די ^y^y
א מ ײ מז ^  iy:yiדי סצאחג .אז די yiK^o
מאכעז זײ צום האםלען— אח ny^y^ n n
כ  nנגט איצט ?צאג^  \v mסצאו׳yן n .אס
צייגם ,אז מyז  ,iy:ny5 p o n n |ypאז די
צײט איז נאהזננט ,אז ^ n y o ' ' ^ yםון
 \v v iט nײ  nורע^גן א ר ב ײ מן װי ם yנשyז
 lPDn«nארב ײ מנן | yo .-ו ת ט  nnyoנים
װיסעז םוז אתיס״גצעז זיך די נשםה ^.נאך
א ב א ^ ל א ײינכ א ^ז  Tonnטא^tyo ..
ײעט ני ט װי מז• םיז חײז סצאחח און פון
?ײז שנעאען y>» ,וחנלןח ארבײכמנן גצײך

—־ ה  yצ פ ט איתו־ n'D

 iPiyaאיןזם ...םײז זשאתש — איז א >ויצ^ 5אז  ; nj'pאיך
 ni^yinKOאיהם ׳ איך װעצ ניט ה אב ^ ?ײז םוט צו  i n y ^ oסון
אמזם ,אז  nyזאצ חתונה  jy:^ 5טיט טי ה ^ .א״בי  nyזאצ נאו־
זיר * imnypoiצו  ! v nאיך ־דועא איהם װי  nyTi\ ny.n'noצר
נצםען!
מארײצואיז האט זיך געםיהצט  .nnyinyyiוואס? איז
גאך דער  ^xn^po nyornyגעװען צו קצײן ? ווי האט סעצײ
נא נע?ענם צולאזען  pjxny* o nווענען עהנציכע באציהוי־
נען ? װי אזוי האט זי געקענט איצט מיט אזא אפענ nyאונ״
 ivnyn D''pocy^nxoװעגען wvk־ ציעבע?
— נײז ,סאזײ־צואיז ,איך שעם זיך ניט ...איך  iypניט
צעבען ,װי מ — אהן yny1 .םרײד ....װען איך ארבײט ,װען
איך צויף ארום א גאנצען טאג איבעד׳ן הויז ׳  ,nynxא פארמא־
 nnyp ,yonyoזיך אום אחײם פון  ,Pnxoטוז איך א ו ט ב ^ נ נ ט
האבען  nאם  ,SToyaאז איך װyצ פאר  oynשוחנחלן טא :בא״
?וםעז א באלוינוננ — זי ע ע  ,oypoj^ y :''t ,iv^ ipזײני 1אום״
אדטונגען ...איך םיהצ עס םאראוים ,אז זאצ איך נא nצורי ק?ױ
םען צו  o״  y:כוחות? oyii ,ײז שום זאך אױף דעי י־שלט t o
ניט  iyn.nyp?nw lynyorזיך צו איהם און אהן װעצכע  oyאיז
א'ב nyט nאבטונ^yן זיך איהם אפגyבyז ...נײן ,מ?ןײ*ייאיז ,איך
בין :ים הײן ; א ס ^־פ מי ,איך האב ראך איהם ציעב.
דואעב איז םו ת מ צ האט סעצינא״ א  ,n 'Dא פא־םאטע nטy
 Dnynyao^Kדי ־  oy ; nyonyy yrm nיהאט זיד נ nyאבט^ אז
פון  nn'Rפ א nםאט nyטyר ׳בתםמ האב^ אnויםנ yשטרא Dט גאנ־
? mויאלען יציעבע.
ענטזױ?ט םון איומי  n ro y ^an b rשעהנה״ט ,האבען םא־י
 VKi^*'nאון ?  , ayrניט m־  iy^yaBKםון איהז• די אוינען .איה־
 nאײגג yפאצ yנ yא ו י נ ^ װאס  D t^yaonK pniya iPa^rסיט
^ >  vשװאססג וױהעס iy:^n ,אזוי װי nn'K ipoynDyaD'iK
אויסג yצyר* nט  ,w mזואט איז אװי װי נעהײציגט ג ע װ א ^
דורך ^'  .;p tזוי & nyrpnאיז רוימ  ly^Piאיחו־ ם ױצ; ױי
, nyn'noוזאמ  n»TRסויצ yaצא pט צו הושזזן® ,ונ?ם אזוי \וי
 tyy'^ IPo ^ iזיר פא nדאר מ הן ,פא Dyn nשטעטזס־יציגג ,אזוי
תאט זיך איה nמויצ פאnג yצײגט פאד lyrip .
װי א קיגז־ איז  o ^ n wבעךיצ א ײ ע ^ צ א ם ^ אין nyn
שםו 5איז  n n ^y nזי איז .\v o v m
שםײכצ yנnיג  ;y ^ nדי  ynyarKג ^וין ט אויח סעאינא׳ן
און נע?וחגטיעט םיט די פצײצזנס.
— ראס איז  nnyrגום ,װאם דו זזאסט ציעב די ^'yny׳ —
האט  ^ Dnynyao'mא םיט אזא םײnyציכע nאון n y rn ^ p
 ,ya’Dאז צעאני ד.אט אזש א שפ1־\ננ געטאן צ lא nבyצעכטע.n
פצאנט yרנ nינ זיד איז *'1זר צאנ3עז  iyo>'n־םארטיה האט xn־
זא ^ D''nnyw^^nya :פא nטנ yז yצט  — :פארשטעהם ,אז עס
איז גוט ל'טב צו האבyן די ציעב^ זי איז די ש ע נ ס ^ פון y^x
סענ שליבע  , ipaR'a^nא ב ^ צויט •םייז ס ײטנג ,איז אין גאנ־
צען גיטא >ןײן  D ''pynayi^'iaאוסבאדיעט זי צו ם Kכyז
פרוכםבאד...
! ^ — aya ! aiaya
 Dאnי-צואיז האט i^tRn o^yo''n»ya :
—  aישם  anayaamvD'rwאויף אײך  nytamאגשויאונ־
 iya׳ װיצ איך  aיט  iynynאםיצו פון  nyiK ,ny"Kאין
אײ aס בין איך איבע nצײ aט  :סyצי aא ד,אט  aיט געזזאט ?ײן
*,
בא y p nז אונז םיט ש$נרע.
— איך פיהצ זיך  aא nגי שט באשמוצט — האט ג/ך
 onyiuaayצ yאaי.
—־  o^a'^yo ! T^aynסאט האט :ינז י4אלי ya yמאכ Dרי
פאדב פון דײז  o'aaאון פוניןט זוי  nynnoזײ>ען  ya>'iאויגעז
ש ^ ; ד ײן >ןאפיםאצ — שעה 3הײט ׳ דאם אײ 3צי3ע םיט װאס
רו רyכע oaט דך ,־— האט זיכ nKa nyנ' שס םארצאynז ,o n in n
װאם  Ka^yoהאט  yaבאדyז א  ...na'pאבזס־ ^ nytaאצ yםע aס
מ א ^  nyram ,עתחג!...
— זעץ זיך  nyoyaצו ,ס א ^ צו איזaya ,וג  onynyaשוין !
 Kmnאון צ yאגי !־יאבען זיך א aaע,nאנ aען אן nynyo^y n n
שװ yסטn nyיצ ayד ע זי lyvyTpjnw.

איז  fy^npא  ?y^^aליין .אז ’ nynyאיײ

אוי ב עס ײזגלען זיך געפינען םענאזען,
װאס ײעלעז דענקפן ,אז שײן *וןןער־אורזאכע
איו ציפ איגגאנצען אויסגעחאלטען ,אז עם
חאבען זי ך ג עזינ ען נאד גן נו ג אודזאכען סאי
׳וואס םעג»ען ו#/בעז זיך »ין דעם לעןנשען
י$ןחר  1919כע׳ג מ? — ארש עס םיך אויך
איך גלגי.ב י י ן מ ײן אורזאכע און ז ײ
קענען זי ך נ לוינ ען י י ן *ײעךץ אודזאכען.
נאר ■װאס ז ײ װעלען ני ם ז^גען״  .ם ײ ן
אורזאכע ח*ש ס ע הי ט צ ם :עס איז א *ר•
קעיד<גע אייזאנע....

צ א מי  nמ א מ ז א פ א ר ש װ ^ נ ג

נער אין ײיז פאך ואצ  ipo« o TP3PPאן
 ...iyny^ rn jy o p :#דאם מ ײנ ט א סינ ײ אויס3אײמנץ .אאצ  ipostriyonmא >y־
מום ס?ײצ  n»oאצ*נ נ^ייד ,פונ?ם אזוי װי בצז .אאע צאאצן אין  n nױ 3יאן די זצאבע
ביי p,no ,n־^>  o n rאיז א םינימום ס?ײצ דיו ^ אין  n n ^ nyo^naאץ בוםשצו-
ואפ אאזט  jpdאויך  oya^pניט n ^ m
סאר  y^Hדי ײאס ^ײבען די בוײתס ,טממ
ג^ייד די ארבײט ז ײ װײסאן ני ט םח םון ...t^na
אין  tP^imשואחן  in yש ^ ה ט oy
 poסלאו
?ײז צאפלען זיר אח
אזא סי ס מ ם וואלט ב yח ו Dnם  ipnnryaאז *רבײבחןר  n> ynאוי ב ײ ^ן
א nר
 onrrDyxr'Kוױנחנז א ץ  n nסצאוס אינ -בײ אײן טnײ nםון ויאך ,זאא אויוי ' in y
דוסםדיזג בײ ײ א ר־ א ^יי ם איז נים סא־ אײyaם זײן א  nnaitaoפמיז ^.לויט וייז
^  ipjקײז שנזנלע *יז  dpגיבט נים >זײ\  ,o ” p3'nyoאויט זײן קרשםט!^ חײנט,
ס אחג .םיט  n nציים ורעלען זיד אצע װי אזוי  ippאיז  nyrawאינ ח  oםnיnyn y־
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— מאyanז זומצ איך זיך הגהן מי ט ז שאמ ש׳ן ~ אין א
ארזם וחנם סy<5י aא שױן זיץ א  . . . ^ n''mKOאיז םיד
טטוד  | ynyiiפזן אט  o nגפש׳צ ...זײ פאמיכטיגעו /אי
>מ> ,ואס דו ביזס ,תהסטו > | ynיט ׳ אז דו o n o o n n n
p
י
אויס א האנד !
פאדזיכםע האט םאחי־צואיז  ;yoiayaאזיף רי nayn
הינד ,פ א ^י כ ט  nזואכדע ארום  o nםוצ yנypז האצז.
םון  lyD'n oynמ ײ צ כ ^ האט זיך ארױסנ nyיסyז א קויע
ה nyבא >n .''nrya nynהע 3םלאך׳ וראס האכען זיך כאםרי^ן
םון  o nלײלער ,ה אב^ גyװ yהט אין  nynצוםטyזy |yayn ...
א מחיצה האבyז  n n ;yoynyaאזי aע קױם
װאס  onaniya pniya iya''Tצו כיארי־לואיז ,ורעאכע ^חאט ןין<
מיסאמאא  ofrtTnynאוי Dנ yרyגט ביז  n nטים yניש po
:שכי1ז.
— װאס  oyזאא דאדט  o'aזײןn ,א nפyז ? t dאאר ווע״
)P .
רען ,װאס כױר האב^ צו םאן — ,האט ג yזא aט .'a y n
— אאמי nזיך חד ט ײי חנן און  oyeyבאשאיסען .צו **op
 ,?yornyדי  ann• ,yaRnD ^ y aאך  ' nפnא yaוואו אוו ע ס צ ^י
ב  yן  nא ס >ןי 3ד :

א י ך ^ '  aפ א  n y n y ' nםון  ta wז א א כ א ש סי מ ען

M ¥r
א םאגאמאיכע ביישטיחגרו>.3
—־ יא ׳ געוויס ,דעם n nyoKDאר iyo nאויױ קײן זאןי ני ט
בעםען.
Dא nײאואיז האט נעיןויןם אוים׳ז  ,na'pװאס איז p m
ד׳יןן
א ײנגע שצ א מן אויף w n־.nayrv y
— װאס װ yט איהיי זאגעז  n n lyaynאלט ? , naa^ nyאיחר
װאאט  oaypya jyoא:טnויyז  : na'p DKnדי אאטע האט ך אן
I
! ipa'y
— אעאגי איז  ,oDynyaדי אא Dיטשק yאיז  nnytא וואוײ
/
א yם חי — ר.אט באשט yטי aט ראזא.
־— יא ׳ — חאט םארטג yז yצט  n'D — ,'m nאאײן פלןד
בעז גאװאו 3יע חנן  ipoaiiya o nאויסזעהן םון די  ,nyna'pוחנ>י•
כ yזי האט ג ^ א ^ ו ע ם ! און אויםגעהא ynװ Dyדואט זי nyyi
א ט ת!
— ד י א א ^ א  yג  nי^ א טו ץ  , nyna'pד י טי א ך סון שוו א ךיי
צ ע צי 3עז ...פ א  ^ o n nש ׳ ל n n t ,א ם  ? o y nא ײ 3ט שינ ס ען

נםש׳א ...צו יוואס ף אט איז  nאך nא  aא n 3אהנט א'יג yayצייי
I:
•ipv
מאמ־אואיז האט אנ yaװיזyן אוױי סyאי aא^ ם הויכע במסט,
מי ט הא nטyי ד אז ^ו ע ש פי צ א ^ װאס האבען זיך אאץ tn'ippa
איז  n nזזויך ya'^P OKn .מײאכעא ,וראם זזאט ?,oayDyyyT
האט אyaaהויבען צו זוכען ,..שטיא האט מארײאואיז געוואגז^
 oynקיט־׳ם ^& iyצו  nyDoyi\^ nyn׳  oבר ס ס,
— איך וזאב :ינ\  oaaviyaװyayז  — ,lyoyn oynחאט
אד־ויסגעטו^אט סעאינא  n״ y:־ nKD anaפרײד ,־ ־ הויתט ן
 ! o p pזי  ! Dy ooyaזי זוינט • א ה װי איך בין גאיק•
איך.י
ארומnיaaאyנ nינ . ,oyn o«nהאבyז אא yדרײ — ר^וץ^
אyאaי און סארײאואיז — מיט  o^pya a a ^ o a yאויזי o n
אײבינ גײעם װאו n :nynaאס  aא nיוואם  y3באר yנ yסםש׳א
האט נ ײ  nyannyo'V nynברוסם ט yכטיג ג yפא ynרם זײז pin
.
אעבען.
כמגײאואיז האט אפ yaװישט א  nynoפון איהרע באסמז^;.
כדי  3יט צו צו אוו ײ ^ זיך n ,אבyז די איyaaר yגענוכמגן
אאכען ; טיט אטאא האט זיך באװיזצן  ,' ay^iשטו nayBינ n
שםוא סין  n nג א ב ^ז ,אז  yn^ynאאצ האבyז איז טומyא פאר•
 iyoyaאון  yn^ynהאט אוננ ע ת ^יג  yaװארם בײ זיך אין צי•
nyo.
א ^ nyrהאט דך  onynyaאץ איהר קוא ,מיט איהחן צ ד
 ap״, Dayn yosroהאט זי א yaaכא Bט p nאײ yaהילנטאעך ,וואפ
האבעז אתיסנעשםצ?ט פון  n y o ^ - n n־װאט^ אין רי אלםמ
m
אועען האבען  3ענאאנצט .inyno
— סײז אוn־אײ aי pעא! טײן ?לײ\ אור־איי ^ 3ע א! _
איז  n nצײט םון  D nynי yאבאדײט yנ  n nרוהעקײט ,וואם
הןוט באהעחעט דאס ציםער ,האם ד ך ^ osKnyaD1מאהאם
 .״5
> nyn
)ם^רטזצצונ? 3וםט(
. maי
 \v vאײ3י ? 3ײט צװישען וײ  ...nainn ny''t ,nyo>'i*wהאם םים װאס צו שכממנן
 iyiiאײן א פ ^י ם א ר  oonya 60חןואא nא  o nצװײמעז רי אוי3ען ...אבny
װאך ,און  n nצווײמנר iyayp ,איהם,
 i n y ) i o n n 'cy aa^ K o y nא ס ? " ל וױ»
npי ayט  Ta 56און מאכם אזוי  Dי yא א ר ג א ײ ך  nxoא א ע ^ ז  ,װ yא  yן אק  yג ^ י ד אוי•
בײם וױםיyא > ,nyayאון אםאא נא nמיט בײכמז ,אײ » yi> nyaניט וחנאען אי מזי•
א שטמןעא ארבײמ כמגתו־ םוץ ' oyayאיבעו־ יא oyn ^ 3צ ײ ײ נ ^ ז  ,ײ ײ א ' nyayתרחסגם
 n nוואך ? אזוי yaםעא yקומען  n$Dאין  nnyoפא nאיהם״ אין  nyב תינ ם DP
 ' in yשאפ .וואס איז ^ n nי א מ א ט ? אױך ixn ma ...וו א א ^ן אא yאיב^ח )HI
^ ' nyiםאכם  o nצװיימעז צו ' ^; ir^ysn^nB iy...ט סי א א ...ptfwoyapyw
און נמנן תי ס ס זיד ,און  \voבײסט זיך
ם ע ם ה א פ ם אן. .
ש סי אן ^ ײד ...און  n nבאס טאנצט אויף
 n ynoyoי א ת א א J 8
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פון רעואססאר׳ם נאטק־ ניכעל
דרײ װי כ טיג ע פראבלעםעז•
די םערטעל־יעהרליכע פ טינגען פון
וער דזשענעראל עקזעקומױו באארד הא־
 p q :■$א גאנץ קלײגע עהנלינקײט צו רעם
סמטשוער אדמירײשאן סאסײעטי־מיטינג,
ןואו די פארזאסעלטע האבען נור איין זאך
צו טאן ,צו זינגען יטבחים אײנע די אנ־
1׳׳׳־ דערע .גיכער זײגען עס פיטינגעז׳ אי1
 ■Mװמלכע די םארזאטעלטע פארטרעטר םון
 kדער אינטערנײשאנעל גיבען זיך אפ דין
־ • וחשבון ,און דעירםון קומט ארויס א גאנץ
 § k Iמלארע אפשעצונג םון דעם ,װאס איז
 ,i lאויפגעטאן געװארען און פי 1יעם׳ ײאס
שטעהט פאר צו טאן .יעדע זיצוגג
גרײננט ארוים מעהר אדער װעגיגער װיכי
.'•1׳; טיגע פראבלעמען פאר רער אינטערנײ־
 Mעאנעל .און כאטיט זײ קעגען ניט איע
אויפ׳ן שטעל װערען געלײזט ,אבער גענוג
5י - :איז שױן ,דאס זײ ווערען געשטעלט ,און
ןןוי קלא ,-אזוי אפענהערציג ,װי נור מעג־
k * 1יך #דאס אליין ברײנגט שוין די גע־
•םעלטע פראבלעפע פיעל נעהענטער צו
!*ד 1יחר לײזונג .פראבלעמען זיינען אוים־
 * 1ןעהויבען געװארען גאר םיעלע ,אבער מיר
זיך אנ״טטערען אויף די דרײ װיכ־
 Nמיגסטע ,לויט אונז/ןר מײנונג ,װאס די
 *: :1וע*ארטען און די דיסיװםיאנען איבער
 .ױי האבען ארױסגערוקט אין סאטע םא־
חנמרונד.
*9
>רשטע םראבלעם  :מאנגעל אין
פ ע היגע ,איבערגעבענע ארבײטער־
פיהרער.
די אינטערנײשאנעל םארמאגט א םיט־
נליעדערשאפט ,לױט דעם לעצטעז
»«רט ,םון ניט װעניגער ,װי 103,000
)חוגדערט און דדײ טויזענד( םיטגלידער
און דאף פון כפעט פיעלע לאקאלס םון
׳םאחטיעדענע ^טטעדט הערט כיען םארדע״
דונגען םאר םעהיגע טענעדדטערס ,ארגא־
ןײוערם און ביזנעס אײדזיטענטס .דער
 1ךוחס אין מעניטען איז אזוי גרויס ,אז
י!עחר אםט מוזען די בעסטע טוער םון דער
JFa
אוגטערניייטאגע> לויפען םון פלאץ צו
®*,ל׳אץ ,אום װי עס איז אויסצופילען דעם
־־םאנגעי.
אט נעהטט ,לנדטל ,די לײדיעס־וױיסט-
סײקער ױניאן אין פילאדעלפיא .עס איז
מויז אײ־נמע טאנאטען װי זייער טענע־
דדפער האט םארלאזען די ױניאן ,און ביז
m
איצט איז נאך די יטטעלע געבליבען >עדיג.
גיםא דער ריכטיגער פעגיט װאס זאר פאי
געהמען זײן פ^א״ז.
גיט םיעל בעסער ׳טטעהט עס מיט דער
ליידיעס װײסט םײקער ױניאז אין נױ־
יארק ,מיט דער װהײט־גודס װארסערס ױ־
ניאן ,םיט דער ױניאן פון די לײריעס
ווײסםס אין ׳טיהאגא .איבערא^ םיהלט
 :ן י ד א דוחק איז גוטע״ עהרליכע ,איבער־
ועבענע םעהיגע םענ׳טען ,אלס פיהרער םון
ךי ױניאנם .דאסזעי 5כע איז אויך ריכטיג
וועגען ארגאנײזער און ביזנעס־איײ
דושענטס .עס זײנען ,אפ^טר ,דא בעמים
 :אויף דיעזע ׳טטעלען ,אבער ניט אלע זיײ
 .#,1נע\ גענוג פעהיג אנצוהאיטעז די ׳טטע^ען
םיט ערפא>ג און מיט דער נויטיגער
> גכבוד׳יגלןײט םאר זיך או ןזײער ױניאן.
מיר װײסען ניט ,אויב די דאזיגע
®ראביןעםע איז ניט אימער געװען םון די
סאםע וויכטיגסטע ,ווייל מענמען פעהיגע
אח געטרײע האבען זיף סײנמאל ניט גע־
וואמערט אויןי די גאסען ,אבער אין דער
למצםער צײט איז די פראביצמםע געװארען
ווי מ לי ד א חעכסט־ברענענדע ,און צוציב
*װײ אורזאכען  :די עחטטע איז ,װאס אין
דער איצםיגער צײט באצאה>ט זיף עס
סיעל בעסער צו זײ] אן ארבייטער אין
erו» ,װי א בעאםטער אין דער ױניאז ;
*מא> האט אין דער הינזיכט א tfv v v
םון א מניאךבעאמטעז געהאט םיעל אנ־
^ױחענדעם פאר דעם ארבײטער אין שאפ.
איצט איז עס ניט מעהר .איצט פארדינט
דער גאנץ נעװעהנ^יכער בעל םלאכה אין
ניט קײז מענערע װײדזמעס ,װי
דער מניאן־בעאמטער ,אדן מ-ט פיעל װע־
נמצר האפ־לרעחעני^ ,און הארץ־קלעביע׳
ינימ און סעראנטורארטליכקײט.
*־ 5ך די צוױיטע *ורזאכע איז די ,װאס
 pkדער לעצטער צײט האבע; פיעלע פין
אונזעחן ױניאךפיהרער ,װאם האבען זיך
1

מםינזמ א ל ײוו מ םון דער *וומחנר םרוד
גע• י י *יי ם ' ייי מ%י *****
אײניגע ם א ^ סיק וױכםיגע !ראבלעם סען
ניט געלײזט װערעז םון בלויז רער פיר־
רערשאםט םון דער ױניאן אליין — זי םוז
האבען די םולסטע מיטהילף םון דעם רענק־
ענד־םײי‘.
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צװײטע פראבלעם  :די ארבײט אין
דער קאונםרי.
י^ון די רעפארטען פון די פריהערדיגע
מיטינגען פון דעם דזשענעראל עקז.
באאיד איז שוין באקאנט די גאנצע שװי־
ריגקײט פון דעד פיאיבלעם ,געגעץ װעלכער
די אינטערניייטאנעל איז ארוים אין קאפף.
זי האט ד ך פארגענוםען צו ארגאניזירען
די קאנטרי־ארבײטער ,װעלבע זײנעז א'צט
גאנץ שטארר(ע קאנקורענטען פיט די אי־
בײטער פון די גרויסע שטעדט .און ,נא־
טירליך ,װערט פיעל געטאן אין דער הינ־
זיכט .אנער די צרה איז ,דאס די ארבײט
איז א זעהר ,זעהר ׳טװערע .געלינגט עס
דער אינטערנײיטאגעל צו ארנאניזירען די
ארבײטער אין אײן *טטעדטעל ,ציהט אי־
כער דער פאנופעקטיטורער אלע זײנע
פטלטלין אין אן אנדער *טטעדטעי ,און
רער קאפף פוז אנגעפאנגען װערען ג^ר
פון דאס נײ.
און דער חיטק בײ׳ם פאנופעקטיטורער
צו םארל^זען די גרויםע *טט^דט פאר די
קאונטרי װערט אלץ גרעסער ,װאס פעהר
די שטאדט־ארבײטער פארלאנגען העכערע
׳טבירות ...און אין פיעלע פעלע קופט אויס,
אז די שטאדט־ארבײטער געװינען דורף
זייערע ערםאלגרײכע קעפפע בלויז דאס,
װאס די ארבײט ,בײ װעלכע זײ װאלטעז
געקאנט פאכען א שעהן לעבען ,װערט
או פגעפאכט פון קאונטרי־פײדלעף פאר
א הונגער״לוין ,װעלבער איז אבער פאר זײ
נענוג ,װײל זײ װײסען ניט פון בעסערם.
די םראבלעפעיאין דעם פאל קען אויס־
נעדריקט װערען אט אזוי  :זאלען אונזערע
ארנאניזירטע שטאד ט־אדנ ײטער ניט
לעפםען םאר העכערע שכירות ,רןענען זײ
דאך ניט .די הוצאה איז אזוי גרויס ,אלעס
איז בראנד־טײער ,טו װי קעז מען ארבײ־
טען םאר דעם אלטען לוין ? זאלען זײ װי־
דער יועמםען און סטרײקען? פיהרען זײ
פאפענטאן אויס א געוױסע לויךהעכערונג,
אבער דאס געדויערט דאןי אזוי ניט לאנג.
באלד װערט די ארבײט אין גאנצען פאר־
שװאונדען ,און די ארבײטער םון דער
נרויסער שטאדט פוזען זיף באנוגענען מיט
די הויכע פרײזען אין זײערע פאפירענע
אגרימענטס...
געװיס ,װען די באדירפגיסע ,גײסטיגע
אוז מאטעריעלע פון די קאונטרײארבײ-
טער ,װאלטען געהאלסען גלײכען שריט
פיט די םו,ן די שטאדט־ארבײטער ,װאלט
די פראגע קײנפאל בײ אונז אויף דער
טאגעס-ארדנונג :יט געװען .אבער װאס
איז די פעולה םון ספעקולירען װעגען דעם,
ױי עס װאלט געקאגט זײן ? מען דארף זיף
דא רעכענען מיט דעם םאיןט ,אז דער
יואונטרײארבײטער איז דערװײל שטארס
צוריקשטעהעגד איז פארגלײף סיט דעם
שטאדט־ארבײטער ,דאס עס איז שווער•,
זעהר שװער איהם צו ארגאניזירעז ,און
דאס ,פאלגליןי ,איז ער א געםעהרליכער
יזאנקורענט םון דעם שטאדט־ארבײטער,
און דארום מוז דער שטאדט־ארבײטער,
צי אנגענעהם ,צי ניט ,נעהמעז דאם אין
אנבאטראכט ,ביז עס װעט :עלינגען דער
אינטערנעשאנאל אזוי צו ארגאניזירען די
קאונטרי־ארבײטער ,אז דער מאנוםעקטשו־
רער זאל ניט סענען מיט זײ זיך באנוצען,
ױי םיט א װאפע געגען זײנע שטאדט־אר־
בייטער.

 n nדאזינער ראדיסאליונ^ װאס האט
זיך ענםװיסעלט אין דער לעצםער *ײם א
דאג? פארשיעדענע אײנםלוסען ,האט אויך
זײן טײל װירקוגג אויף  nערשטע ^ראב״
לעפע .דאס מאכט די ארבײט םיז דעם
ױניאךםיהרער אלץ שווערער און שװערעד
און גאגץ אפט װערט דעם םיחרער אזױ
איבערדירסיג זיין גאנצע ארבײט ,אז ער
פיהלט זיף םשוט געצװאונגען צו םארלא־
זען זײז לעבענם־ארבײט ,אין װעלכער ער
האט ניט געשגיטען םעהר ,וױ םארדאכט
און די שװארצעסטע אונדאנקבארקײט.
דאס זיינען די הויפט־פראבלעמען,
װעלכע זײנען אויםגעהויבען נעװארען אויח
דעם לעצטען מיטינג םון דעם דזשענעראל
עקזעקוטיװ באארד אין באסטאז ,און װעל־
כע נור די גאנצע אינטערנײשאנעל הען
צופרידענשטעלענד לייזען .און זי װעט זײ
פוזען לײזען גרינדליף .האלבע פיטלען װע־
לען דא ניט העלפען.

ארויםגעװיזען װירקל־ך ערפאלגרײר אין
דער םיהרונג פ*.ן זײערע ױניאנס ,אנגעהוי־
בען אונז פארראזען ,און זובען זײער ער־
םאי^ג אויף אנדערע געביטען .אזוי האבען
אין כייטך־ פון די לעצטע עטריכע כיא־
נאטען פארלאזען זײעי־ע ױניאנס אײגיגע
זעהר גוטע און פעהיגע פיהרער ,און עס
נאך גרויםע
א־ז יטװער צו געפינען מעג״טען ,װעלכע
צו די םיעלע זיעגע מיט װעלכע דער
זאיען מיט ערםאלג קענען פאינעהטע,
זשענעראל ־ סעקרעטער ־ טרעזשורער אב.
זײערע פרעצער.
באראף איז געקומען צום מיטינג םון דעם
און די גרויסע פראבלעטע איז  :וויאו
דזש .עקז .באארד אין באםטאן ,זײנען אין
געפינט מען אט די פעהיגע מעג״טען<
דער צײט ,װערענד די םיטינגען זײגען
נײן ,פעהר װי דאס ,װאו געפינט םען די
םאתעקופען ,צוגעקופעז נאןי א פאר גחי־
פעהיגע און די ג ע ט ר י י ע מעניטען,
סע זיעגע .דער ערשטער זיעג איז טאקי
בײ װעכיעו די ױניאן־ארבײט זאל ניט זיין
פארגעקומעז א'ז באסטאן ,ערב די זיצונגען
בילריז א טרעםעי צו א העכערער און בע־
םון דעם דזשענעראל עקזעהוטיװ באארד.
סער״באצאהלטער קארי/גיע ,נור עס זאה
די הלאוס םאנוםעקטשורער האבען נאכ־
זײן םאר זײ זײער לעבענס־ארבײט ?
געגעבעז די םאדעדונגעז םון די ארבײטער,
מיר האבען געהאט אײניגע גאנץ פע־
פארםליכטענדיג זיר צו געבען זײ ביט װע־
היגע פעניטען אין אונזער איגטערנײ״טא•
ניגער װי  42װאכען ארבײט דורף דעם
:עי* .װאו זײנען זײ איצט^' פאגכע םון
יאהר ,און דערצו נאןי א באדײטענדע הע־
זײ זײגען אין ריעי עסטי׳יט ,אנדערע זײ־
כערונג אויף זײער וױידזש־םקײל .דער
נען בא״טעפטיגט ,אלס סײלס־לײט .אין
צװײטער זיעג איז באריכטעט געװארען
עס זײגען זאגאד דא אזעהיע ,װאס האבען
פון דער לײדים־װײסט־מאכער ױניאן אין
זיר גענוכרען צו מאגופעקט״טודינג .מיר
פילאדעלפיא  :די קאטערס האבען געהרא־
האבען ני מ צו זײ .קײן פארװאורף פון
גען א רעיז םון  5דאל .די אסיסםענם קא־
אונזער זײט זאל זײ :יט טרעפען .אבער
טערם  .4.50צװײ דאי£אר די װאןײארבײ־
עס איז קלאר ,אז דיזע םעניטען האבען ניט
טער און א העכערונג םון  10פראצענט
ארן ג־ט געלואנט זײן אזוי ענג פארבונדען
םאר די שטיס־ארבײטער .עס איז כדאי
מיט דער זאןי פון די ארבײטער ,אז קײן
צו באמערקען ,אז די בײדע מנצטע זיגע
זאף זאל זײ ניט הענען אפרײסען פון
זײנען דער רעזולטאט םון לאננע םאר־
איהר .װי נור די לאגע איז געװארען אבי־
האנדלונגען צוױשען די באסעס און די
סעלע גינסטיגער פאר דעם געברויך םון
םארשטעהער םון דער ױניאן .אין באס־
זײערע םעהיגקײטען און אוגטעמעמונגם־
טאן האבעז געטאן גוטע טיכטיגע ארבײט
גײסט אין אנגעלעגענהײטען םון א גאנץ
אויסער די לאקאלע בעאמטע ,װײס־פדעזי־
םדיװאטען כאראקטער ,און זײ האבען זיך
דענט האלפערן ,װעלכער איז געװארען דער
געזעגענט מיט א לײכטערען אדער מיט א
ליבלינג םון די באסטאגער ארבײטער ,און
שװערערען געפיט פ ט זײער גאנצער טע־
זשענעראל־םעתרעטער אב .באראוי ,און
טיגקײט םון םיעלע יאהרען.
אין םילאדעלrDא דאס גלײכען,דארט האם
װאס םאר א יטעדליכע און דעפאראלײ־
באראף פארבראכט די מײסטע צײט.
זירעגדע װירקונג דאס ר.עז האכען און האט
אויף די ױניאן ,װעגען דעם האלטען מיר
דער קורצער מוסר השכל איז ,אז מען
פאר איבעריג זיף יטטארק צו פארברײטען,
העז אםט געװינען גאנץ נדויסע זיגע ,און
ווארים בײ די םײסטע פיטגלידער קופט
אויסמײדען דעם זעהר שווערעז און זעד»ר
דאד אויס ,אז אט די גאנצע ארבײט םון
האסטבארעז מיטעל םון םטרײסס ,װעלכער
.ײערע טוערם איז געווען םון זײ בא־
דארף ז ״ן דער מיטעל ,ווען אגדערע האבעז
טראכט בלויז אלס א ״דזשאב׳ /פאר װעל־
ניט געהאלםען.
כען זײ האבען געקראגען באצאהלט ,און
אזוי שנעל ,װי זײ האבען געקראגעז א בע־
די בילדינג־אדנמערנעםונג אין שי־
סערען דזיטאב ,האבען וײ םארגעסען אן
אלעס ,װאס האט געמאכט םאר זײ דאס
קאנא•
ארבײטען פאר די ױגיאן פיעל פעהר ,װי
א דז׳טאב...
םון א בריח ,װאס םיר םארעפענטליכען
די דאזיגע פראבלעמע װערט נאך םיעל
םח װײם־פרעזידענט םקולםאן איז דעם
יטײערער דורף דעם ,װאס די דאזיגע בע־
נומער ״געךעכטיגסײט״ װעט זיך דער לע־
םאר־
אפטע ,םארלאזענדיג זײער ױגיאן,
זער דערװיסען  \v mדעם גרויסעז און
לאזען זײ איהר אפט ניט איננאנצען .עכ
שעהגעם פלאן ,װאם די שיקאגא׳ער
הײסט ,אז זײ הענעז נימ םועל׳ען בײ זיף
ילאוק־מאכער האבען בדעה אויםצוםיד'.
אין גאנצען אפצושניידען מיט דאם ,װאס
רען  :אױסצובויען םאר זיך אן אײגענע
איז געװען זײ אזוי טײער ; דערצו טאהי
היים .און דאס שעהנע דערבײ אמ ,װאם
הומט די נױטװענדיגסייס םון זײער מיט־
דער פלאן איז זיכער פארוױרקליכט צו
הילןי ,װײל מאםענטאן איז ניטא דער
װערען .דער •לאץ פאר די נעבײדע איי
זײער
אדער די ,װאס זאלען איבערנעהמען
די ד רי ט ע פראבלעם  :אונז ע ר ר»די -שױן געסויםט ,און גאר גיןי וועט מען זיד
ארבײט ,או.ן עס סומט אסט א תי ם א פאד־
שטעלען בויען.
קאליזם.
נע לאגע  :םוז אײן זײמ העלםעז זײ דער
די ארבײטער איז שייןאגא זײנען בא־
ױניאן ,םון דער אנדערער זײט ,א דאנק
אין דער אלגעמײנער ארבײטער־בא-
זײערע פ׳ריװאטע ביזנעס ,שטעהען זײ װעגונג אין אפעריקא איז די פראבלעם גײםטערט םאר דעם ,און זײ וועלען נעװים
אויוי א זעהר פרײנחפאפטליכען םוס םיט פוניזט א פארקעדטע  :דארט איז די םדא־ אלעם םאז ,אז די חײם פאר די לאסאלט
די סאמע מענשעז ,געגען װעמען זײ האבען גע  :װי םאכט מען די אלגעמײנע ארביײ םון אונזער אינטערניישאנעל אין שיקאגא
גיז איצט אנגעפיהרט א קאמף .װילעג־ טערשאפם עטװאס װעניגער האנסערװא־ זאיל װערעז װאס שנעלער א וױרסליכקײט.
דיג־ניט־װילענדיג קומט אוים אז זײ די -טיװ ; עטװאס םעהר ראדיהאל .אבער אין אבער אױף אונזער דזשענעראל עהזעסוטיװ
נען גאט און דעם טײםעל אין אײן און אונזערע רײהען האבען םיר אפט אזא זאןי ,באארד האט אויםגענומען דעם פלאן מיט
דערזעלבער צייט ,און דערפון הומט ארוים װי ״רעדיקאליזם ראז מעד״ ,װי מען זאגט םונקט אזא באגײסטערוננ .אלע אונזערע
עטװאס ,װאם קען מיט דער צײט האבען עס אויף ענגליש .קײן זיג ,וױ בא דײ־ װײם־פרעזידענטען האבען זיף םארםליכ־
א העכסט ־ דעמאראליזירענדע וױררןוגג טונגסםול און װי גדויס ער זאל ניט זײ־ן ,טעט יאינדױוידועל צו סויםען באנדס ,װי־
האט אין די אויגען םון א היבשע ביסעל םיעל זײערע מיטלקן װעלען זײ נור ערלוי־
אויח די ױניאן.
םארשטעהט זיד ,אז געגען דאס לעצטע אין אונזערע רײהען א גאנץ הלײנע בא -בען און אוי םאראינטערעםידעז זײערע יױ
פוז איז װעט די זאינטערניישאנעל באלד דײטוננ ,און עם פאטירט אםט ,אז װען די ניאנם .די אינטעמײ שאנעל אל״ן האט
־יער ני^זסטער שםרענגקײט .פיהרער םון דער ױניאן גלויבען צו האבען שו״ז באשלאסעז צו הויםען םאר צװײ טוי־
*--- -----
אבער דורך דעם װעט נאך גיט נעלייזט אױסגעהעמםט םאר זײער ױניאן די בעסט־ זענד דאלאר באנדם .םיד נראטולירען די
.ג ,די אלגעפײנע פראבלעמע םון דעם מעגליכסטע באדיננועען אונטער די איכד שיהאגא׳ער ארבײטער צו זײער גרויסעד
דוחה איז גוטען און פעהיגען מענשעךמא־ שטענדעז ,און ױי םײנעז דאס םען װעמ אונטערנעהמונג ,און םיד םארזיכערען זײ,
טעריאל פאר די װײטערע געדײהונג םון זײ דערםאר ,וועניגסטענס ,געבען א דאנח ,אז ז ײ װעלען באלד געפינעז םיעלע ,וועלכע
אונזער גרויסער ארבײט.
נעהמט מען זײ אויו* מיט דער העכסטער װעלען םאלנען זײער בײשפיעל .און װירה־
די פראבלעמע ,וױ געזאנט ,איז גע־ גלײכנילטיגהײט ,און אםט גאר עםענען ליד# ,ם איז קײן אורזאכע ניטא ,װארום
שטעלט געװארען .זי װעט מוזען געלייזט זיך גאנצע שלױזען םון ״קריטיק׳ /װארום נױ יארס ,קלױולאנד ,סאסטאז זאלען נ-ט
װערען .פיד ,םדן אונזער זײט ,װעלעז האבען זײ םאר זײ ניט אויסגעהעמפט קענעז אויספיהרען צו בייעז !ײערע אײ־
:יט םארפעהיעז אין אונזער הלײנעם בע־ דאס טעלערעל םון הימעל.
גענע הײמען ,אין וועלכע די גאנצע אר־
טיאג צו דיזער פראבלעם .מיר װאלטען
דאס איז א דאדיקאליזם ,װאס װײס בײט םון דער ױניאז זאל זיד קענען האנ־
?יבער געװאלט הערען ווענען דעם די םיײ *  tvםיז הײז שיעור ,םון קיין םאס ,םון צענטרירען .אזא הײם ,גוט געפיהרט ,הען
:וג:עז פיץ אונזער גרויסער מיטנלידעד־ דאם ,אאס איז םעגליןי ,און םיץ דאס װאס | ווערעז אײנע פון די שטארהסטע פעסטונ*־
״טאפט .דאס אלייז װעט סיעיל העלםעו צז איז אי.סעגייף ; א ראדײןאליזם ,װאס גרע־  Iגען םאר פראפאגאנרע און ארנאניזאציאז.

וי עם איז שוין געװען געםעלדעט,
האס זיר לעצטע װאך םארזאםעלט אין
פון ש .יאנא װסקי
באסטאן דער דזשענעראל עקזעקוםיװ
באארד םון דעד אינטערנײשאנעל צו זײן
פערטעל־יעהרליבען םיטינג.
טעט גאנץ לאננ און ברײט איבער דער שיםינג־סלוירהס אין דער קלאוק״אעדוכד
גע־
האט
ער
װאו
באלטימאר,
אין
ילאגע
דאס מאל האבען געפעהלט צום מיטינג
טריע ,איז ארויסצוגעבען זײ א טשאר־
א היבש ביסעל מענשען .עס האכעז גע״ ארבײט א היבשע צײט ,און װאו ,לויט מער ,עטװאס ,װאס װעט םאראורזאכען
פעהלט שלעזינגער ,װעלכער *יז איצם אין זײן םײנונג ,איז דאס םעלד םאר װייטע־ םיעל םרײד צװישען די שיםינג־קלױרקס.
ױראפ ,און װעלכער שרײבט אונז םאר די רע ארגאניזאציאנס־ארבײט ,ציםליר גינ־
אוין האט דער דזשענעראל עסזעקר
״גערעכטיגסייט״ און אונזערע לעזער סטיג.
אלע די קאמימעס און באריבט־ער -טיװ באארד באװיליגט א טשארטער צו
אזעלכע װיכטיגע און העכסט־איגטערע-
םאנטע בריף ; עס האט געםעהלט מארים שטאטער זיעען םארגעקוםען צו די פאר־ די רײנקאוט מאכער איז הײםברידזש.
זיגפאץ ,װײס־פרעזידענט םון דער אינ־ שיעדענע זיצוננען ,אזוי דאס אפט הא־■ װען די קאמיטע ,װאס איז געקומען װע־
טערנײשאנעל און מענעדזשער םון דעם בען געמוזט אונטערבראכען װערען די רע״ גען דעם ,האט געסראגען צו װיסען װעגען
דזשאינט באארד םון דער הלאוסמאכער פארטס םון די װײס־פרעזידענטען און פוז דעם באשלוס םון דעם דזשענעראל עהזע•
קימיװ באארד ,איז זי געװען װירחליך
ױניאן ,װײל זײן אנװעזענהײט אין ניױ דזשענעראל סעקרעטאר.
דער רעפארט פון דזשענעראל סעיז .העכסט דערפרעהט .און עס שײנט ,אז
יארה צוליב די םארהאנדלונגען םיט די
קלאוק־מאנופעקטשורער איז איצט םון דער אב .באראה װעט פארעפענטליכט װערען
העכסטער נויטװענדיגקײט ; עס האט גע־ אין נעקסטען נוםער ״נערעכטיגקײט״ .דא
פעהלט װײט־פרעזידענט גימםא .ער איז װילען מיר נאר זאגען ,אז ער צײכענט זיך
ניט געחופען ,פיהלענדיג זיך ניט פיט אלע־ אויס מיט זײן קלארקײט און זאכליכקײט,
םען ; עם האט געםעהלט זײדפאן ,װעל־ און עס װערען אין איהם באריהיט די
כער איז איצט אוים׳ן פאםיפיק קאסט און פראבלעםען ,װעגען װעלכע טיר רײחגן א
אין סאפע אנפאנג םון זײן ארבײט ; דאן פאר װערטער אין אן אנדער פלאץ אין
האבען געםעהלט די וױיס־פרעזידענטען דעם נומער.
ם .פערלשטײן פון ?ןליװלאנד האט בא־
אםדףר און ע .ראזענבערג ,װעלכע ,װי עס
שײנט ,האלםען בײ דערװײטערעז זיר אין ריכטעט װעגען דער דארטינער לאגע׳ ניט
אזויפיעל װעגען דעם גרויסען זיעג ,װאס
גאנצען םון דער אינטערנײשאנעל.
געװען זײנען  :אב .באראף ,דזשענע -די קלאוקמאכער האבען געװאונען ,װי
ראל סעקרעטער־םרעזשורער ; פערלשטײן װעגען די נײע פראבלעפען ,װאס דער
פון
םון הליװלאנד ; האלפעוץ ,װאנדער ,לעם־ זיעג האט מיט זיך געבראכט .װי שװער
קאװיטש און פאניא מ .קאהן ,פון נױ עס איז געװען ,האט ער םיטגעטײלט אין
לעצטע װאף איז אין די צײטונגען גע־
יארק ; םקולמאן םון שיסאגא ; קאלדאוױ זײן רעפארט ,צו ברעגגען די אדבײטער
צום געדאנס םון א סטרײק ,אײדער רי װען א גייס ,אז ארבײטער פיהרער תלײבען
סקי םון טאראנטא און דער שרײבער פון
אויפגעגעכען זײער ז ף בײ דער יענסטער קאגװענשאן םון דער
באסעם האבען
רי צײלען.
עחשנות׳דיגע האלםונג צו דער ױניאן ,אמעריקאן פעדערײשאן אח לײבאר צוצו־
אנגעפאנגען
זיך
האבען
זיצונגען
די
אזוי מוכן ומזומן זײנען די ארבײטער נעהפען בײ גאמפערס׳ן דעם‘ אםט םון
דאנערשטאג און האבען אנגעהאלטען ביז איצט צו סטרײקען ,פאר אדער אהן אן פרעזידענט .מעו אגערעקענט זײן ארבײט
שבת שםעט אין אװעגד ,און זונטאג האט אורזאכע .ערשט איצט ,װען אלעס איז און זײנע טרײע דיענסטע פאר דער אר־
דער גאנצער עקזעקוטיװ באארד פארלא־ נעסעטעלט געװארען אזוי ,אז סטרײקט בײטער באװעגונג און דערפאר װעט מען
זען באסטאן םיט א גוטען געװיסען צו זײנען איבעריג ,האט זײ אננעיאפט א איהם אגט^ן דעם כבור און איהם מאכען
האבען געטאן עהרליך און געװיסענהאפט
םאר אן עהרעךבעאסטען םיט גענוג מיט־
מאדנער סטרײק־םיבער.
אלעס ,װאס איז געװען מעגליך.
דערצו האבען םיעלע מאנוםעקטשו• לע\ צו קענען ענדיגען זײן לעבען אויןי א
די הויפט־ארבײט איז באשטאנען אין רערם ,װאס האבען אויף דער חײםער שעה נעבוד׳ע! א .ט .אבעד די פיהרערשאםט
אויסהערען די וןאםיטעס ,װאס זײנען ער״ געסײנט דעם אגרימענט ,איצט שטארס װעט מען םון איהם צוגעהםען .און ניט
שינען םאר דעם  .mבאארד .נאך סײג־ חרטה ,און ער םײנט ,אז עס װעט זײ נאך נאױ כלויז םון גאמפערס׳! װעט םען צו־
מאל איז
לןאמיטעס.ניט געװען אזא גערעטעניש אויוי נעהםען א חיבשע װײלע ,ביז זײ װעלען נעהםען די םיהרעשאםט .םען װעט כיא־
כען אן ענדערונג אין דעם גאנצען עקזעקו־
עס איז נעסוטען א קאםיטע םון דער זיך צוגעװאױנען צו דער נײער לאגע.
װײס־פרעזידענט םהולמאן האט געגע־ טיװ קאוגסיל םון דער םעדערײשאן .די
לײדיס װײםם סײסערם ױגיאן ,לאקאל ,25
אין דער געשטאלט םון רײזבערג ,דעם בען א גאדו נוטען רעפארט איבער די איצטיגע פ-הרער װעלען מוזען מאכען
םענעדזשער םון דער ױניאן ,און םיס פע^ אנגעלענענהײטען אין שיקאגא .ראס ני ײ פלאץ םאר אנדערע.
סער .זײ האמגן םארגעבראכט די גאנצע סטע אין זײן רעפארט איז דער באשלוס
אזױ איז געװען געטעלדעט אין די צײ־
סיטואציאן םון דעד ױניאן און ,לויט אונ־ םון דעם ת ש אינ ט באארד צו בויען א טונגעז און עס איז אויסדריקליף דערמאנט
זער אײנדרוק ,האט די םארטרעטערשאםם חײם םאר זיך.
געװארען ,אז די הויםט באקעמםער םון
פון לאקאל  25ניט געםיחלט ,אז ױ איז
װײס־ירעזידענט לעםקאוױטש האט דער איצטיגער אדמיגיסטראציע אין דער
געםאהרען אוםזיסם.
באריכטעט װעגען אלץ ,װאס ער האט א .ם .אף א .זײנען די אײזענבאהן ױניאנס.
םון
דעלעגאציע
א
געקוטען
עס איז
אױםגעטאן אין דער לןאנטרי ,אין םינ־
פאתעטעהט זיף ,אז פ;,קט אזוי װי
שיקאגא ,װאו די םארהעלטניםע צװישען סינעטי ,טאלידא ,און •וועגען דעם ,װאס
די םארשידענע ױניאנט ;ײנען נאך אלץ מר טוט איצט אין דער װחײפדגודס װאיר־ אלע פאל איז אויף אין די נײעס געװען
שטארס םארפלאנטעדט דורך די דזשוריבד הערם ױניאן אין נױ יארק אויף דעם פלאץ מעהר רעפארטערשע םאנטאזיע זוי עםעם
דיקשאךםראגעז .עם זײנען געווען אויך םון דעם םריחערינען מענעדזשער ברודער אנדערש .די װאשיננטאנער רעםארטערס
דעלעגאציעס איבער אן עהנליכער אנגע־ דײוױס ,װעסעז א בײזע סראנסהײט האט פ.ן רי גוץיםע צײטונגען ׳תאבען װאחר־
לעגענהײט םון א פאר ױניאנס איז באס־ נעצװאונגען אויםצוגעבען זײן ארבײט אין שײנליך געהערט םון עפעס א שטרײט אין
דעם צענטער םון דער ארבײטער באװעגונג
טאז גוםא .דאן איז געלומעז ,אלס דע״ דער ױניאן פאר א געװיסער צײט .
א זעהר ערםונטערעגדער רעםארט איז און זײ האבען באשלאסען ,אז עס װעם זײן
לעגאט םון זײן ױניאן ,רער באנאז עם־
נראידעחןרס ױגיאן ,אסיפ װאלינססי פון אויך געגעבען געװארעז םון אונזער װײסי־ א גוטע ״סטארי״ ,ווען זײ װעלען דערצעה־
נױ יארק .ער האט געםאדערט חוצאות פרעזידענטין םאניא ם .סאהן איבער די לען אז מען קלײבט זיף געבען דעם אלטען
םאר אן איטאליענישען ארגאנײזער .ער ,ערציהונגם־ארבײט אין נױ יארס0 ,י 1גאמםערם׳ען דעם דרך ..אבער א קערענדעל
אםת יא ז אין דעם דא .די אײזענבאהן ױ־
האבען םיר םורא ,װעט בלײבען א ביסעל װעלכצר זי איז די סעסדשטערין.
ניט צופרידען םיט זײז שליחות .ער האם
דאן האבען פארשיעדענע צושריםטען ניאנס זייגען מיט דער אדםיניסטראציע
זעהר שעהן גערעדט ,אבער  pmםאנבצ פון םארשיערענע ארגאניזאציאנען םאר־ םון דער א .ם .אף ל .ניט שוה בשוה ,כאטש
םון דעם דזשענעראל עקזעקוטיװ באארד נומען א היבש ביםעל צייט .אזױ האט זײ האבען לעצטענם אנגעםאנגען צו געהן
האבען איהם געשטעלט די םראגע :װי די רענד םסול נעסראגען באוױליגט  100מיט איהר האנד אין האנר פעהר וױ אלע
רײך איז די טרעזשורי םון זײן ױניאן ,דאלאר פאר איהר ארבײט ,םאר׳ן ״ מע־ מאל .צו גאםםערס׳ען האבען זײ גאר ניט.
האט ער זיך געםזזט מודה זײן ,אז די םענדזשער״ איז באװיליגט געװארען די פארקעהרט ,זײ זײנען אויםגעבראכט אויף
ױניאן םארמאגם ניט ײענעער װי  10טוי־ זעלבע־ סוםע ,און גענען דער אויםשליסוע דער אדםיניסטראציע םון דער א .ם .אף ל.
זענד דאלאר ,אויב ניט םעוזר .און עם םון די סאציאליסטישע אםעםבלימען איז ־טאקי דערפאר וױיל זײ בינדען גאמפערס׳ן
האט זיך געשטעלט די םראגע  :װארום אנגענומען געװארען א שארםע םארדא־ הענט און םיס און לאזען איהם נים אנ־
זאל די ױניאן אלײן ניט מאכען די נוי־ מונגס־רעזאלוציע ,אוז די אינטערנעשא־ צײכענען די םאליסי םאר דער אדבײטער
טינע הוצאות םאר דער ארגאניזאציאנם־ נאל האט זיך םארםליכטעט צו העלםען כאװעגונג װי ער װאלט געװאונשען .די
ארבײט איץ דער קאנטרי ? עס איז אבער אין דעם האםפ געגען דער רעאקציע םיט ״טשיעםס״ םון די אײזענבאהן ״בראדער־
געװען װירקליך א םארנענינען צו חערען אלע איהרע כחות.
הודם״ האלטען מיט גאמפערס׳ען Ht ,די
סון איהם ,אז די עמבראידערי-ארבײטער
נאד דער ערשטער זיצונג ,דאנער־ םאדערונגעז םיז די ארבײטער װאלטען
איז נױ יארק זײנעז הונדערט פדאצענט שטאג אװענד ,האט דער דזשאינט באארד איצט געדארפט ץײז מעהר װײטגעהענד
ארגאניזירט.
םון די הלאוסמאכער אין באסטאז םאר־ און כדי זײ צו דערגרײכעז װאלטען די
דאן איז געהוםעז םון נױ יארה ברודער אנשטאלט לכבוד די דעלענאטען םון דעם וןאמםכרמיטלעז געדארםט זײן םעהר שארױ
שנײדער ,ײעלכער האט באריכטעט ,ער־ דזשענעראל עהזעקוטיװ באארד ,און לכבוד און מעהר אלזײטיג און אזוי װי אין דעם
שטענס ,איבער די םעגליכסײטען אין דער זײער גרויםען זיעג ,און איבערהױםט עקזעקוטױו יואונסיל םון דער םעדערײשאן
פעטיקאוט־אינדוסטריע אין נױ יארס ,לכבוד באראןמ און האלפערן ,װעלכע הא־ איז דא א גרויסע ׳םדאיוציע װאס טרעט
װאו ער האט אין דער לעצטער צײט גע״ בען אזוי ענערגיש געארבײט םאר אט דעם ארוים געגען דעם זײנען די אייזענבאהן
טאז די ארגאניזאטארישע ארבײט ,און זיענ ,פאראנשטאלט א זעהר שעהנעם ױניאנס םיט זײ אין א טחלזרןת.
ײאו עס האלט בײ א באלדיגען דזשענע־ באנקעט ,אויף װעלכען עס זײנען געוועז
מיר האבען שוין אין א םריהערדיגען
ראל־סםרײק ,אויב די סעטיסאוכדםאנױ איבער עמליכע הונדערט הלאוקמאכער,
פעקטשורער װעלען נאך אלץ בלײבען אזוי און װאו בײ א זעהר גוטען מאלצײט עס ארטיהעל דערמאנט אז איז רעם צוזאםענ״
פאר׳עקשנ׳ט ,און זיך אײנרײדעז ,אז די ^יינען געהאלטען געװארען אמת גוטע רע־ שםויס םון קרעםטעז ואין דעד אםעריקאן
ועטיקאוט־ארבײטער איז שויז אזוי בא־ דעז םון םיעלע ארבייטער־פיהרער פון םעדרײשאן אף לײבאר הען פעז זעהן אם
שערט צו בלײבען ניט ארגאניזירט און^ ,אסטאן גוםא ,דאן םון דזשענעראל־םעין־ בעםטען װען פען באטראכט די באציהונ־
פאלגליר ,זייז אוגםערװארםען זײער גנא־ רעטער אב .באראו* ,םון װײם פרעזידענט נעז םון די א .ם .אף ל .צו די ױניאנס םון
יע .עס איז באשלאסען געװארען ,אז די האלפעח ,פוז ש .יאנאװסקי און םיעלע ,די אײזענבאהן ארבײטער .ארן אז די בא־
ציהונגען זײנען אנגעשטרענגטע קען זעהז
אינטעמעשאנאל זאל די דאזינע ארבײט םיעלע אנדערע.
יע ,זאל נאך דא דערמאנט ײערען ,אז יעדער װער עס הוט נאר ארײן אין די חדרי
פיז ארגאניזירעז די יעטיסאום־ארבײטער
אנפיהרען מיט איהר נאנצער ענערגיע ,און ,דער סעהרעטאר םון דער אמעריסען םצ־ חדרים םון דעם צענטער פון דער ארבײ־
אױב אנדערש איז ני ט םענלױ ,צו העל״ דערײשאז אװ לײבאר האט צוגעשײןט צו טער באװעגונג.
די אײזענבאהז אינדוסטריע איז דכער
פען מיט אלע כחות די ארבײטער אין דעם דזשענעראל עסזעסוטיװ באארד א
זײער סטרײק.
צושריםט ,אין װעלכען מס װערט איהם אײנע םון די הויפט אינדוסטריע ,,אױב
אויך האט ברורער שנײדער באריכ• געגעבען די ערלויבניש צו ארגאניזירעו די ניט טאקי די סאפע גרעסטע אין ױיכט ;־
ו

יײ־יד^י״י.

די אינטערנעשאנאל האט זיר דא
ניט אפגענארט .ראס איז א ױניאן
איבער זיבען הונדערם ארבײכמר,
ױניאן לײט ,ווע;כע פאחפפרעכם צו וו
סען און צו זײן גאר א געזוגםער i r ' i
צוױיג אויוי דעם גרויסען בױם םון
אינטערגעשאגאל.
נאך עטװאס .עט איז געװען א
װעז םיר האבען אין לעצטען גוםער n
מעלדעט ,א? דער םיטיננ םון דזשענעויא
עקזעסוטיװ באארד איז שויז דער לען
םאר דער קאנװענשאן אין שיקאגא .דעל
לעצטער װעט זיין אם ענדע םון מ אנ א ט ^
מערץ ,אדעי אין אנםאנג אפריל אין וווד.
שינגטאן ,װען םרעזידענט שלצזינגעד
װעט קומען צוריס םון ױראם.
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מענשםױםפוןקרעפטעןאיןדער I
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סטע יװאס בילדעט די װירטשאפט פון
ל אנ ד ..די אײזעגבאהן ױניאנס זיעען
די גרעסטע און בעסם דיםציפלעירטע םון
אלע אונזערע ױניאנס .די םיהרער ,אדעז/
נוי זײ װערען אםיציעל אנגערוםען ,רי
^טשיעפס״ םון די אײזענבאהן ױניאנס זײ•
נען םון א בעסעח און העכערן סארם מענ•
שען .זײ זײגען אינטעליגענט און םיהלען
אויח ויף א גרױםע  .m nrotזײ זײגען pj
םון דעם געװעהנליכען טיפ ״לײבאר לז־•
דערם״ .זײ האבען א װײטען בליק און
כאטש זײ טוזען צוליב זײערע פאזיציעס
אלס םיהרער פון אזא אינדוסטדיע באסארי
בען זײערע ארויסטדעטונגען מיט דיםלא״
מאטיע ,םונדעסטװעגען װײזען זײ אםט
ארויס קוראזש און לאזען ארויס דעקלארא•
ציעס װעלכע טוזען אפלאדירט װעיען.
די אײזענבאהן ױניאנס זײנען טאקי
עקסטרים קאנםערװאטיװ .די גרויסע פא״י•
אנטװארטליכקײט װאס זײ האבען םאד
דעם גאנצען םארסעהר אין לאנד פאכט זײ
צו װעגען און םעטטען יעדען שרים ,אי ײ
דער זײ באשליסען עפעס צו טאן .אבער
קוים באשליסען זײ עס ,װעלען זיי זיך ניט
אפשטעלען בײ די באשליסע איץ װעלען
זיך אויף ניט שרעקען ארויסצוזאגען דאס
נויטיגע װארט .אין דעם פרט םאלגעז זײ
אלזא נ אן גאםפערס׳עס פאליסי .םונ־
דעסטװעגען זײגען זײ גאןי אםילו הײנטײ
נען טאנ ניט ארגאגיש םארבונדען מיט
חגר א .ם .א\י ל.
געװען איז וא צײט ווען די אײזענ־
באהן ױניאנם האבען ניט נעװאלט זיין
פארבונדען מיט דער א .ם .אף ל .םארשי-
דענע אורזאכען חאבען געװיתןט ,אז זײ
זאלעז זיר האלטען םון װײטען .איצם
אבער ,װילען די אײזענבאהן ױניאגס יא
זײן אין דער א .ם ^ .ל .שוין א לאנגע
צײט ,אז זײערע איליהײשאנס צו װערען
ארײננענוםען ליגען אין אםים םון דער םע־
דערײשאן .דער עקזעסוטיװ קאונסיל אײלט
זין אמנר נים זײ אויםצונעחטען.
און רא זעהט \  yוױדער אן א צוזא־
מענשמוים םח קרעםםע^ אין דעם םאל איז
דאם אבער •ונהם םאתןעהרט װי בײ די
מאינערס .דער צוזאםענשםויס ביי די
מאינערס ױניאן און די אלגעםײנע ארבײ־
טער באװעטננ איז געהוםען דורף דעםי
װאם אין דעם םאל םון רי מאינערס האם
די ארבײםער באװעגונג געװאלט זײן
װײט־נצהעגד און נצבעז זײצי לעצטצן
םםרײק א פאליטישען און סאציאלען אינ־
האלט ,וחןהחננד די םאינערס ױניאן אלײן
האט עם ניט געוואלט .זי ר.אט גצוואיט
בלויז ארויסקריגען עיעס א העכערונג pn
די שכירות ואון זיח םארםיג .אין דעם םא>
םון די אײזענבאתן יוניאנס איז עט פאר•
קעהרט .זײ האבען זיך אחםגעזעדן ,אז
ארויסלןומען יעדען יאהר מיט א םארלאנג
םאר א רעיז איז וױידזשעס לײזם גיט דאם
ארבײםער פראבלעם ,נאר ןואכם עס נאןי
םעהר םארפלאנטערט .בײ זײעד לעצטער .־' ן
םאדערונג םאר א רעיז האבען זײ דאם
נאנץ הלאר געמאכט .זײ חאבען םארגע־
שלאגען די אײזענבאהנען צו נאציאנאלײ
זירען אױף דעם אופן וױ צם ורערט ח מ ס ר *
דער
מענדירט אין דעם ״פלאםב
עהזעהוטיװ ?אונםיל םון דער
װיל אבער ניט געהן אזוי וױיט .דער עמ־ rv
זעקוטיװ קאונסיל שטעלט זץי נים גענזנן
דעם ״פלאפב םלאז״ ; אבער מאכען דאם
פאר אן אישו װילען זײ ניט .םאנכצ נוון
זײ גלויבעז ,אז דאם וחוט אויםרײןממ
אנדעיע פאיטײעז םון לאנד איז עס ו
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ןיי אינטערעםצז םון י י ארביײ
וועלםנ זײ פארטרעטען .עס חײםט
י *ז װעהרענד די אײזענבאזזן יר־
 £וױלען זייערע םאדערונגען באםראכ־
םאר עטוואם כיעהר װי געװעהנליכע
:ישע םאדערונגען ,זױלען אין דעם
*רײנלײגען א םאליםישען און סאציאלען
איגהאיט ,װי דאס האט געםאן די אלמד
םערםער בריעף פון ®רעזידעגט ^ ע ל  yז י נ ג ןן ר.
מײנע ארבײטער באװעגוגג אין דעם םא>
םון די םאינערס ,איז אבער דער עקזעסױ
און  Dynאויפ־
און א נ מ ח נ ג ע ענ תו ם איהר
װיען ,בערציז#
» jי\ו קאונסיצ דאגעגען'.
>אנד#ז ,שכת ׳  27טען .vjn .# 1919
ממעדט( .םײן פלאן איז םאקע געײען נזטזערם *ו ןי ח אווי *• א ר םיי מ ^ג״ זי
מען נעהפט אלזא ניט אױו* יי אײזענ־
איך בין שוין אין צאנדאן צעד״ז
דא צו עםעהן גיט םצחר ו ד מ ה ן םענ; האם  n p v i 09װייל וי ת«ם נמוואצט
באהן ױניאנס אין דער םעדערײשאן ,װײל
ןײענדיג אינװעניג װאלםעז זײ כױט גאכר איך ד.אכ זיך געזעהן און געהאט לאנגע אמנר אזוי וױ עס איז רא א םעגציכ־ יןרינען אונ םעו אידיר קאנםחאלע רי מע־
פערם׳עס שםיצע געקראגען רי אױבזנר־ געשפרעכען םים די הויפם םיתרער םון קײם אז איך זאל זיך  i r i r iםאנםאג» ,ער  imiדי רעניערוננ האס נעמאכם םאל־
^ ח א נ ד און ארױםגעקומען די זילגעי .דער יעדע א©םײלונג םון דעד עגגלישער אר״ דעם  29םען דעצעםמר ,קעגעז ועזק איז דאםמן י«י &אר»^ איתר םיםנלתדער־
צחאמענשטױם פון קרעםטעז זעהט זיד דא בײסעד באותגוננ .איך האב געהאם א האבען א געשפרעך טי ם םיסגמר א׳־ ׳ dckbהאט זיך  n m oא הויב געםאן ביו
צאננען געשמ־זןך כױם ארטור העבדערסאן ,גרײדי ,ומלכער איז םים א פאר םעג צו־  40םויזענד .ז װו ײמן ד ו «  j 40םוי־
** אן נאנץ בולט.
און פונקט װי יעדער צוזאמענשכױם סעיזרעםער פון דער לײבאר ®ארםײ איז ריק צוריקגעקוםען פזן תאפענהאגעז״ וואי זענר נעפינעז זיך ארום  3םױועגד ליי־
v.J
םיריפ
ט
מי
;
פארלאמענט
פון
סעםבער
עך האט פאר דער ענגצישער רעניערונג דיזנם נארסענם וואחןערס— >יידי׳ « םיי־
יןוםט ניט םאר וױיל מען רעכענט עס אוים
אינדע־
דער
פון
םיהרער
דער
סנאודען,
אעעםיהרט פארהאנדלוגגעז םיט טאקסים צאת^
םריוזער ,נאר געוױסע כחות באנעגענען זיר
באותר־
טים
;
פארטײ
לײבאר
פענדענט
ױ נ ײ ט ע ד נארטענט
די
־ און שלאגען זיף צוזאמען ,אזױ איז עם םאן און בראםלי ,די סעקרעםערע םח דעם לימװינאף ,דזנר םארמרעםער פוז דער רר
ווארהערס ם ר ײ ד יוגיאן
א ױו דער פאל םיט די צוזאפעגשטױסע פארליאסענטארי סאםיטע םח בריטיש םישער םארועסען דעגתרונג ,האב איך
איז דער ארבײטער באװענוננ״ יױ עס איו
דארום באשיצ^סזון רא צו פארב^ײבען איז ארנאניזירם געזואחנז פי ס א יאהר
אםפעלטאה
םים
;
חאננרעס
ױניאז
טרײד
א׳גרײזײ איז אםאל צוועצױ צוריס םון די ארבײםער בײ ח ד
*ו זעיהן טראגט דער צוזאפמנשטײם אין דער דזשענעראל טעקרעטער םון די דזשע־ נאך א פאר
)1ער אײזענבאהן םראגע א גאגץ אנדער
געװען א דױיסער סאציאליסם און אי ײ ד ײםייד גארםענסם )םעגער גארכמנטס
םרײד
ברימיש
אװ
םעדערײשאן
נעראל
באראקםער װי רער צוזאמענשםוים איז
כער פון די פיהרער פון דער אינדעפענד־ און פרויען גארסענםס( ,ותלכע די אםאצ״
צאנסבורי,
דזשארדזש
םיט
און
ױניאנס,
אנ־
 Iדער םאינער־םראגע און גאף מעהר
ענם לײבאר פארםיי .די אעצטע עםליכע גאםײםזנד האט אין רז ר א ת אניז אצי אן
דערש איז דאס מיט די צוזאפעגשםױש״ינ דער ארויםגעבער םון די סאציאליםםישע יאהר איז ער א םעמבער פון פאדאאפענט ,ניט אריינגעגוםעז .דאס תײםם םיז קא־
אין אגדערע םראגען איז טײצען םון דער טעגליכע צ ײ םו ע ״די העראצד״ .יעדער ערותהלמ אזיח דעם לייבאר פארםײ ט ײ טערס׳ אפערײטארס ,פחנסערם אח פינײ
ארבײטער כאװעטנג.
’ םון זײ האט םיד באהאנדעלם פרײנדליד הע ט; אזן װי גענאסע םיציפ סגאוחון שערס .דאס פעצד איז נאטירליך א
װי
פרעגען
און
זיף
װאונדערען
מאנכע
אפגעגע־
טיר
און
נענאםעגשאפטליך
און
האט פיר נעזאגט ,האם איהם די עםציכע פרוכםבארע ,דאך האט ?י ניס געםאכמ
דאס מומט ,װאם נראד דער צד װאס װערט בען אזוי פיעל צייגפ ווישיעל עס האט זיך יאהר פארלאסענט אין גאגצען גע־ דעם צרפאלג וו ע צ מז זי >ואצם מדארםם
נעשטיצט םון גאםםערס׳ען איז אין די צױ געםאדערט םיר .באקאנט צו טאכען םים ספאילט .אזױ געםפאילם ,אז םון זי ײ איז גזמענם םאמנז ,איז דאס א ח הויאם־
־ -.זאםענשטױסע דער באזיעגםער צד ? דעם עיןאנאםישען און פאליםישען צר נע אםאליגע געדאנקען און איחנא^עז איז זעכא  Tת ר פ א ר וואס וי נױגם  T tשוין
םטײטש ,םרעגט מען ,האט טאקי גJום* שטאנד םון עמצאגד און טי ט דעם
צופ תל צום סזמ שאז סיסטעם .בײם אז מד
ריכ־ בײ איתם םעהר >ןיין שפור ניםא.
•צרס םארלארעז זיין אײנםלוט ? טום דען טיגען שטאנד און אײגםלוס יפון דער ענג־
אלזא ,ותגען אונזער אינדוס םר ת אי 1אדבײטען סקיילס אװ ו ױי ד ד מ ס ,סאכט
גים דער עלוזעהוטיװ קאונסיל םון דצר םע־ לישער ארכײטער בעוחוגונג .זײ האבען
זי קײז אונטער שתד ניס צווישען אפעריי־
דערײשאן אלעס וואס נאמפערם ו ױי און םיד דערצעהלם זאכען ותלכע זייגען מיר ענגאאגד.
טארס װאס אפערײטען ח ם גאנצעז גאר־
♦
*
*
וןאנדצעז דען גיט די םיהרער םון אצע אינ־ ביז אהער געוחנז אוגבאװאוסט ,און איך
םענם אח *אפעזײיםארס״ וואס שענען
טערנעשאנאיס אזוי וױ גאםפערס װי>?
נעלערנם אםיצו פיז די
האב זעהר
אזוי ז ױיט װי איך האב אויסנעפױ בצויז םא םמ פאקעמס ,אדער בצױז »ױ
דער ענטםער איז  :גײן י נאםפערס םים \חןטעס פאליסיס איך בין אבסאלוט געז ,ותרען אין דער לײןײזוס גאדפענט זאםעננעהען ס ת ש ס; צ׳זױשען קאסערם,
__^יצט כ מיז יע;ע גרױסע קראםט נים צו ניט אײנפארשטאנען.
איגדוסםריע פון ענגלאנד באשעפמיגט צואם  ut&pמארקמ  mשנײדזג!« ,ת
דזנר>*זען ,אז םון דעם צוזאםענמטויס פון
טיר האבעז גערעדט יועגען איגדוס־ ארום  175טויזענד ארבײמער &ון ד תי־ .תאםערס״ וואם פענען בצויז םםרעםשען
קרעםטען זא> סוםען צו א צוזאמעגבדוד.
םעםכד טריאליזם ,וועגען דיחנקטע אהציאן> ,חד כע  75פראצענט זײגען םייי^עד .אין אדעד באנדצע .:ת ר פוײנציפ אז צװײ
ןיין אויטאריסעט און כאראקטער
גען דער שאפ ססוארדם ב או תנו מ ,ו ת״ עעצאנד זײנעז דא ניט װײניגער וױ  50שען ארבײםער דארפען גים זיח
פײט ,װירסען א^ע עלעמענטען צוזאסענצו
 ,\vo>*nעס ז^ול הײסען םאר דעם אוי־ געז די ־פאדעתנג \ואס די סײנערט יױ מויזצנד קצאוקםאמןר אוז צ ײ ^ ס טי ײ ימםנים ,איז אצ־רײג^ אבער דאם וואצט
סער>יכען ׳פונא ,אז די ארבײטער באווע־ ניאז האט געשםעלם דער רעגיערוננ אז לארם ,ארום  30טויזענד וױיםם און דדעם־ אצץ גארעדט געותז זוען די מניאן וואצט
נו מ בי>דעט א םאראײניגטען םר^נט .די סוילענגרומ? זאלען נאציאנאליזירט םאכער ,א  30אדער  35םויועגד װזדיט געטרייט קריגען םאר מ ם פאקעט םאםנד,
אבער אויסאיבען א וױרשונג ,אז אלעס זא> ווערעז ,ותגען די,כלאמאדע אויױ רוס־ גודס *רבייטזןר ,א  20םויזענד קארםע־ דעם  o rDנעהערי דעם סטחוטשער ,דאם
געחן װי איהם װי^ם זיך — ד^ס  iypער לאנד ,וועגען דער סאווענתז רעניערונג — טען םאכער ,א  15טויזענד דיעפ או ם און באנדצער ,דמזנצבע ווײדזשעם זואפ דער
גיט .און מאהי דערםאר וױי> עס איז דא אין הורצען ,סיר ה א מז גערעדם וועגעז וואטערפרואוגד גארגמנט םאכער א ה א םוצ־פלעדזשר אפעריימאר אדער תאטער
א צוזאמעניפטוים םון הדעםטען און אין װאם איהר זוילם אלײן .איך האב אלעם  25טויזענד פעטיקאוט ,ראפער׳ תיםאגא ,באתוסט .דאם האם אבער די ױניאן ניט
 o nצוזאמענשםוים ׳עפילען א י נ ט ע־ םארצײכענט אין םײן נאםיץ ביכעל און םשיצדרען ררעס און ע םבדאי מרי ארביײ נעסענט תרכפיזזרען אח חנר פאצ איז
ר ע ס ע ן א ראילע ,ניט גלאט מײגונגען .אזוי שנעל >וי איך וחןל צוריק יןוםעז םער .פון דיעזע צאתצ זײנען ארגאנײ פונ^ט פאדתעהרם .תדענפאלםv r m ,
די גאר יעצטע געשעהעגישען וױיזען ,אהײם ,װ*ל איך פרובידען איבעחגעבען זירט נים םעהר ווי אוננעםעהר  20טו ײ ארגאניזאציאז האם געםאבם א ^ rצ ג ח ד
 mדער םראיןציאגס־קאם>י װאס איז ענט־ דיעזע נעשארעכען און אײנדריקע אין אײ״ ז ענ ה איז דיעזע  20טויזצגד גאצאנגען םערען סוקסלס ווי די אשאלגאםייסעד.
מםאנען אין דער א .ם .אן» כ פון דעם צו־ נ עע ארטיתלען םאר דער ״גערעכטיג״ ניט צו אײן ארגאניואציאן ,נאר זײ זיי־ איהר םעםבצרמיפ איו נעגױע  15טו ײ
ואםענשםוים םון קרעפטען װערט גאגץ ק ײ ט׳ /״םארװערמס״ ,און ״קאאל.״
טנז צואווארםעז איבער זיבזנן פארשיזד זענד ,צװישעז ו מ צ מ עס געפינעז ױר
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מעהר אױםגע>ײטערט אבװאהא אין ענגלאנד פעהלען אויך ניט
וודדים װערען
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 jjrrװײזען אויך ,אז דער זיעגענדער צד
 Dimױי\ דער צד װאם װעט שםרײםען וועגונג ,אלס א גאנצע ,פראגדעסיװ ,און פאצגעגדע  ( 1 :די אםאלנאטײמקד םא ‘ א ח די ארגאניזאציאן יואס ו תדם אננע־
םאר ברײטערע און םעהר פראגרעסיװע זי װערט געפיהרט או'1י אן אוםן טי ט סײעטי איי סיי צ אד ס;  ( 2די ײנײכתד פיזזרם םח כדסם באנפתצד ,ו תל מנ איז
•א>יסיס .פען שםועסם אםי>ו ,אז די װעלכען יעדער דייגסענדעד םעגש דארןי נארמענט װארוןזןרס טרײד יתיאן;  (3די צעצםעז יאתר געו תז איז א מ רי ס א .דמע
נעשאנאצ וואד מז זואמןערס פעדעריײ םעדעריישאן זזאם  T tנעסאכט אילס איהר
אמעוײקאז םעדערײשאן אװ >ײכאר וחנט צופריזןדעז זײז .צװמזעז די חינע או
דאן ניט זײן דער אויסדרוס םון די געםיה־ בײטער פיהרער זײנעז דא םיעלע םים שאן;  (4די שאפ אסיסםענמס און אויפגאבע *ו אתאנחירע! די פרױזמ אר־
>ען און שטרעבונגען םון דער נדויסער מא־ ױניװערזיםי ביצדוננ ,און װען זײ דײתןן יןאױריןס נעש^אנאל אסאצגאכױיםעד ײ־ בייכמר ,גיט פון א ײ ן אינתםםרחן
 jrnװײ> די גרויסע ארבײטער מאסע םון פיזזלען זיך אפיאו אזעלכע •ערזענליכ* ניאז;  ( 5די װאמערפרדאווד גארסענט ז אנ חנ ח פון « ל ע איגדוטםריעז .איחר
אםעריקא אינטערעסירם זיף ניט מעהר הײטען זוי ללאיד דזשאדדדפ ,וױ װינס־ װארלןערם םדייד ױניאן;  (6די םהאט־ ם א ם מר שיפ איז  30טויזעגד ,צוױשען
 ntםיט געװעהנליכע מאמענטאלע םאר־ טאן טשודטשיל ,וױ דער קענינ אלײן״ טיש טײצאדם פעדעוײישאז איז  (7די זועצכע עם געפינצן זיך ארום  7מויחמד
זעהר ניט בא^ווענ^ פאר אײנעם װאס ױנײמעד
מןסעחנגען אין די ארבײםער־סאגדישאנם
סייילארס םרײד ירי םײדצצך >ואם ארבײטען איז די פארשיזד
און כאטש םען האלט  ovשטארק אין זינעז האט זײן גאנצעז לעבען אפגעלעבט אין גיאן.
רעגע סריידס פון דער צײדיזפם נארטאגט
בײם דיסקוטירען רי וױיטערע •אליםיס אםערי>ןא ,זײגען ךי דייד וואס םען הערט
א ט א ^ נ א ם י י ט ע ד אינדוסםריע.
רי
ד י ש א פ א ס י ס ט ע נ ם ס
םון דער ארבײטער באװעגוננ ,איו אבער םון די יזגיאן םיהרעד דא ,איז זייער טע־
םאםייעםי א װ טיי^ארס
 nזעחן ,אז דאם ײעם ניט אפהאלםען ניט םעהײט ,אן עדתוױפונג ; אזוי װי פוואצ אמ די עצטסטע שגיידער אדגאניואציאן
און >ןצוירקס נ  * ,ש י א נ א צ
נאם 1ערס'ן און ניט זי עע חברים וױיסער זואסער פאר א דארשטיגען.
א ם א לנ א םיי ט צ ד יוניאן,
איז אנגצאנד .זי איז אתאגיזירט נע•
צו אטרײטען םאר ברײטערע פאליסים .עס
איך האב דורך די צעהן םעג יואס וואחח ודז דעד צײט ותן כמן האמ נאך באשטעהם פון ארבײםער ױאם ארביי״
איז זײער איבערצײגונג ,אז װארט
או  Tמ ם ארײננזמו  wפק קײן רעדי־סײד ארנײם גיט געודאוסט ,כתן איז פעקםאוײס ,סםארס און װערזזײ־
םידר איך בין דא,
מ ר אין מןר ארבײטער באװעגונג םוזען איז  n nלײדיעס גאדסעגם םרייד פון ענג־ ותז שגײזתר האמח נאד נעםאכם אלײן זער״ אבער גים איסער בײ דער זעצבער
ני ט דוקא תמיד האילטעז א שפינעל
ה#ב די נאנצע שכדק אדבייט .די אתאניזא״ ארבײס .אויף דער שפיצע םת דיעזער
םאר לאנד ,ספעצתל פח לאנדאז״
מ ר םאסע ,פדי זי זא> זיד קענע? דארטען נעתאם פיעלע נעשפרעכען םים די אםײ סארס האבען געהאסט אז רי ״אסאלנא״ ארגאניזאציאן שםעהט ח ש אן םויתער,
?אהן און זײן צוםרידען םיט זיף וױ סיאוס
ווארט־־םיהמר סערס םון דער מיגער ״װנייםאד לייד  D rםײםעד״ ױעט זײן די ױניאז םיז אלע דער אבארכיסמ ,יועצכער איז םים עםצי־
ןי ?אל ניט אויסקױןען .די
מ יאהר צווײק מו ח ק אויןי א וױזיט
םאקעל צו באלײכ־ טײלארס סרײד ױני אן /איך האב מג־ שנײדערס אין עעלאט־ ,נמנער קיצײדער
םדזען אויף חאלטען א
געהן סים׳ן םאקעל םאר־ זוכס אײניגע שעאעד ,איך חאכ אסענ• שגיידצדס אק  ir n rקלייחנד שכיידערס .א ק אםערי׳תא .איהר כמסבערשיפ בא־
סע\ דעם ורענ און
צר נצתט שטעהט םון  36מויזענה צזוישעז ותלכע
דעט א פאר עיזזעקוטױו באארד סיטינ־ א שנײחנר אח א
אויט.
געז פון דעד ױניא? ,איד כין אנוועזענד בגדים םאר דעם » j'W Pי פאר חןר קזד עס מ םינעז זיך א םוחזננד לײדיעס גאר־
נעוחןן אױף א שאפ סי טי ע םון אײנע נײיז ,זױ םאד דעם קויצצננרעמר ,צי פאר םענם װאממרס ,דאס זימען נױידצעד,
הױעגט ^נערקעטע פאר זיץ פיז די גרעסכמ לאנדאנ׳ער פאאופ םעק־ דעם הױצצננרזןבזגר׳ס םרוי ,און זײ דאר־ וואס ארכײםאז אין די אצםעריישאן דע״
סאריט ,איך ה*ב אוזרעסירט א גרױסע פען דארום אצע באצאננעז »ו אײז אר־ פארםםענםס פון גדױעע פצאוס סםארם,
נוטער ארבײיט.
םאסענפארזאםלמג פון די  prnקאאמןםא־ נאניזאציאן .די אםאצנאםייםעד װאלם נאד ו תן עס איז בחי איז סםאר נצהםט
ג ײ « סאעמעי סי טי מ פח די ארביײ כער ,איך האב זאנאד אוםאײצט אויף א אם אפשר גצוואחגז «ײד ,ו תז זי װאלם דעד נתנעדזשצר אח סאכם זײ םאר
ס י י םח םאררים וױמנארםען ענד סאז ,באנקעס צו זײן ,וואס  nחי מ ױגיאן ארײעעגזםען  prtrדואס וועדם מ ח ט ׳ סלױרסם ,םאד סײצס־^יידיעם .ח ש אן
 16ו תס ם 36 ,כת סםוײט ,האסנן אלע אר־ האט אראנדפיחם לכבוד אדנזער איגםער־ םיגם בײ שנײדעדי^ דאס האט ױ אבער םויר מר דיינקם דארום אז זײ דארפען
גיים^ר העחײקי אויסנעדדיקם זייער נעשיאנעל לײדיעס נאדםענט װאידמדס גים געםאן n .האט *רײנגעגזכמס בלויז באלאננעז צו זײז יתיאן.
ו ו א ט ע ד פ ר ו א ו ו ד
די
דאנקכאדקײט »ז בתחנד שוסםער ,בח• ױניאן ,און איגדיחמס אויד םאר נדר .נאגצצ כעצי פצאכות ,אזעצכע זואס Tfp
גארםעגט װארקערס טרײד
 ojnאיידזשענט םיז די סלאוקמאמר ױ־ איהד  ooypז ע פאדאכמלען וױ *  Tחאב נען םאכען די נאנצע שסיה ארבײנ^ אפ־
ױ ג י א ן באשטעהם פון  3טויזענד
ניאן ,תדך •רעזענםירעז איהם םיט  2די לאנדאנ׳ער האאמםאמר אנגעםממעט דײטארם ,פינישזנדס ,תאםערם און פ ת ד
סו מ ס וחנרטפילע ניכער ,םאר ךײ\ נוטע דודך די מ הן  ,mאז די עקזזמוםי-װ סירס ,תאם וי נים אנעמזצגם פאר קײן םעמבצר^ כטעט אלע פון זײ זײנען אין
ארבײם טאר  Djnש** און םאר די אר״ באארד האם כדד צונעטײלס זתם זעהר שנײדער און האט זײ אין מ ר מגיאן טאגםשעסםער ,אס כםעט אצע םח ניי
מ ד אעסערעסעז אין אלנעםײז .די גתיסען כבוד ,און בדר עריתהלם *לס נים אריינגצנומן .דזןר דעזוצםאט א ח״ ארבײטצן בײ ^ײדיצס רײנקאומט .איז
 Iארכײטער האםעז אז ער װעם אויך אויוי פערסאנענטעז םרעזידעסם םח דער \ ר אז אבוואחצ  nאיז  nוצםס טנ שמח-ער אםצריפא באצומגצן די רייגקאוסםאכער
י^אימאנד כי ײממ טרײ דעד ױניאז ,אין נײםעד לײדיעס טײלארם טרייד מניאז.״ יוגיאן «יז אנבצאנד ,האט זי ב ח מ ם צו אוגזער אינסערגצשטננצל iht ,ענגלאנד
אײנענמליך וואלט *  Tנאך הימט טד יאחר  1914ניט געחאט מ ה ד װ♦  15םוײ ה א מ ט ךײ א באאנדארע ארנאניזאציאן.
 m mסאםוי מאר א בעסערעז יעבעז םאר
םייצארם
די ס ק א ס ט י ש
לל:ט איועייפאהדעז  pcר אנזיז)ייד סאזזר זאגד סיםנל^ס־עד איגערץ ב אנ מז לאנד.
 mאחײיטזןר.
פ ע ד צ ד י ^ ש א ן האם ארדם  2טוי־
 rrדאנעז נאד פאײז ,דאז נאך רױם ,דודך די םלדוביה יאהרען האס זי אב^סעל
די תאכױםע.

דער ״יןנײםעד דוי ם םיילארס ם ר װ יןניאן״ פון לאנדאן

» . P,
א  booא י נ י ■ ■ ^ » ^א נ סצן _ _ __ .. . .
^ידיעם ם ײ צן ױגג די םצםיגפייס פון  5ביו  8פונט א ויאד)א םונט איז אסצת־
דיעזער אדנאניזאציאן איז נאשרעגתט צו קאנער גצצד א ח ת צ ט  3.87דאלאר( אח
םסאם^אנד.
םיז פינישערינס םס  2ביז  3פונט א
די י ו ג י י ם ע ד
ס י ו י ע ס ײאך .אבער דיעזע װײדזשעס נאקוםעז
טיילארם םרייד
ױ נ י א ן  ,ז ״ די גאנצע  52וואכעז םת יאהרי צי
איז די קצאוה און סוט םאכער יוניאן פון עס איז יא דא ארבײט אין שאפ צי ניט.
צאנדאן ,פון וחנצמז איך האב די עהרע געומהנציד םרײעז שויז די באסעס אז עס
יעצם צו זײן דער האנארארי םרעזידעגט .זאצ יא זײן ארבײם .כיי שטיק ארבײם
איהר םעםבערשיפ איז איבער  4םויזענד איז דער פארדיענסט םיעצ העכער .אפזד
פ\ן >תצכע  95פראצענט זײנעז אידען.
רײטארס װאס ארבײכמן םון שטיס פאר-
דאס איז אצזא דצר סך הכצ פוז דעם דיענען אזוי הויר וױ  12און  13פונט א
ארגאניזאציאגס צושמאנד םון די צײדיעס וואד ,אבער דאם איז בצויז תרך דער
גארסעגט ^ואומןצרס אין ענגלאגד  175 :צײט װאס אין טרײד איז ביזי און אין די
םויזצנד ארבײטצר אין דצר איגדוסםריע ,שעפער זײנען דא א סך באנדעצס ; ווען
אח ארגאניזירם זיינען בצויז א  20טוי־ אין טרײד איז סצעק ,געהען זײ ארום
זענד ,דאם הייםס ארום  12פראצענט ! צײדיג און פארדיענען גאר גיט.
אזץ דימזע  20ם ד ^ נ ד גןענעז אױך ניט
די ארבײםס שטונדעז זײנעז  52און
האנרלען קאצעיןםױו ,וױיצ זײ זײנען צוא־ א האצב א װאך .די ערשםצ״םינוי טענ
ווארפען איבער זיעבען םארשיעדענע אר־ םיז װאך פאננמ מעז אז  8ארהר אין דער
גאניזאציאנעז.
פריה איז מען אי־בײט ביז  7אוהר אבענד.
װען אן איגדוסטריע געפינט זיך אין דערפון גמהט אױנטער א שטונדע אויח
אזא ארגאגיזירמען צושטאגד ,איז נאםיד־ מיטאג און נאד א האצבע שטונדע יעדען
ציך אז װײדזשעם זאצען זײן נידערינ און פארנאבם אויױ איבערצוכאסעז די הארץ.
אז די אצגעטײנע אדבײטס באדינגונגען שבת װערט געארבײט ביז  1אוהר כי ײ
זאצען ניט זײן קײן פויגעצדעע ; און אזוי טאג.
איז עס טאקע .די אײנציגע טרײד אין•
די װאס אדבײםען םרן זואך לןרינען
אונזער איגדוסטריע אין זועצכע אן ארבײ־ באצאהצט פאר געזעצציכע ױם טובים,
םער ט אנ ט א שטייןעצ צעבען ,איז די די צרה איז אבער ,װאס געזעצציכע ױם
>ןצאוס ט ר ײ ד; אבער דאס בצויז אין טובים זײנען איז צאנדאן דא װיינע.
אװערםײם ערצויבט ניט די ױניאן.
צאנדאן ,און בצױז אין שעפער זואו עם
\וערט געטאכם ו י בעםערע יוצאםע אר־ אבער אין שעפער װאו מען ארבייט יא
נ ײ ט און גאויז וואו אונזערע א ח עו בני אװערםײם ,צי עס איז דערםאר װײצ די
ישראל ארבײםעז .אין שעפער װאו מען ארכײטער הענען ניט בײשטעהן דעם גסױן
םאכם די ביליגע אדער זאגאר די מיטעצע צי װײצ די שעםער זײנען ניט שטארס
הצאםע ארבײט ,ארבײםעז בצױז שייד גענוג ארגאניזירט ,װערט םאר די אווער־
סעס אונטער דעם סעסשאן סיסטעם ,און טײם געצאהצט צייט און א האצב.
דער םיסטעם םון ארבײםעז מיט
דארםען איז זעתר ,זעהר םרױעריג .די
מיידצעך ארבײטען דארטען םאר  25שי־ ארויסהעצפערס עקזיסטירט דא נאר) .םיר
ציע ביז  60שיצינג א וואך ) 50שיצינג רײדעז דא םון די ױניאן שצפער ,וױיצ
איז אין אםעריהאנישע נעלד  10דאצאר( .אץ די נים־ױניאז שעםער װערם םעחרס־
צײדיעס גאדבמגם וואדהערם פון אצע טענטײצס געארבײט סעקשאן ארכײט און
טרײדס זײנאז איז צאנדאן דא ארום  75יעדער ארבײםער איז דארסעז נים סעחר
םויזענד .יולאתןםאכער זײנען דא ארום װי אן ארױסהצצםער( .די ױניאן פאסט
 25טזיזענד ,און קצאױן שעפער ארום  15אבער אויוי ,אז מעתר זױ מימ אײן ארױס־
הוגדערט> .וען איך זאג  pצ א ו  pט א ״ העצםער זאצ קײז ארבײטער ציט ארגיײ
כ ע ר ׳ האב איך אין זינען אצע װאס אר־ טען .אן ארויסהעצםער קריגט פון  2פונ ט
בײמעז אין ^אנדאז בײ ק>צאוקס ,די גוטע ביז  4םונט א װאך.
אזוי װי די םאנופעיןםשורערם םאכעז
בעצי םצאכות און  nסעקשאן ארבײטער.
און װען איך זאסי^ צ א ו ק ש ע פ ע ר די םעהרסטע ארבײט זײערע אין אױם־
האב איך אין זינען \*  vf.קצאוק שעפער סאיד שעפעו /זײנען דארום די גרעסםע
םיז צאנדאן ,די גרויסע שעפער אזױ גוט צאהצ ױניאן צײט באשעשטיגט אין די
װי די יןציינע ש^םיזעיעך ,װאו עם אר־ קצײנע ^ פ ק ע ס .פון די  4000םעםבערס
בײטען ניט םעהר \ ױ פינף אדער זעקס װאס די ױניאן האט ,ארבײטען 3000
םערזאנען .די תאנמראצע םון דער יױ אין שאפקעס װאו עס װערען באשעפטיגט
ניאן דערנעהט אבער ניט צו מעהר װי םון  5ביז  25ארבײטער.
צו  450שעפער און שאםהעס װאו עס
די סאניםארע צושטענדע זײגעז נים
ווערען באשעםטיגט ארום םיער םויזענד שצעכט ,אפיצו אין די קצײנע שעפער.
ארבײטער .שעפער אין ײעצכע עס אר־ דאס האבען די קצאױןמאכער צו פארדאנ־
בײטען הונדערט ארבייטעו אדער םעהר תען די אדבײטער םארשטעהער אין ענג־
זײנען איז אאנדאז דא וױיניג ,ויוײצ די צישעז פארצאםענט ,וועצכע האבעז גע־
מעהרסטע מאנופעקטשורעדם טאכען זיײ טאכט די רעגיערונג אנצונעתטען םעיןטא•
ערע ארבײם )אדזןר הויפעץ זײערע אר־ רי געזעצע װאס פראטעיזטען מעהר אדער
צעבען פון די
בײט ,וױ זײערע נויארקער ברידער רױ װײניגער דעם געזונד און צז
םען דאס( ,אין אויטסאיד שעםער .דורך ארבײטער.
די צעצםע אײניגע יאהר האט די ״ױניײ
די דױס אין דער סצאױז מאכער יױ
טעד צײדיעס טײצארם טרײד ױניאן״ גע־ גיאן ,איז א האצבער שיצינג א װאך פאר
מאכט עםציכע שםארקע אנשטרענגוגנען םענער און א םערםעצ שיצינג א װאך םאר
צו ױניאניזירען די אנױ;רע םויזענד שע־ םײדצעך) .א האצבער שיצינג איז אמערײ
פער ,אבער אהז ערפאצג .אין יענע שזד קאנער געצט איז  10סענם( .נאטירציך
פער ארבײטען מעהרסטענטײצס שייןסעס איז די ױניאן זעהר װײט פון זײן רייך׳
איז אונטצר דעם םעלןשאן סיססעם ,אין און מעהר •ווי א פינאנץ סעגןרעטער ,אן
רי שיקסעס האבען זיך גיט געריהרט פוז ארגאנײזער ,און אײן אײנציגעז ביזנעס
ארט .זײערע װײדזשעס זײנען ׳פון  25אײדזשענט צו אטענדען צו אצע  450אר־
ביז  50שיצצינג א וואך איז זײ ריןזרען :אניזירטע שעפער ,איז זי ניט אימשטאנד
זיך ניט םון ארט.
ײו האבען .עם פארשטעהט זיך אז די
אין די םעהרםכת שצפער ,אפיצו אי 1שעפער ווערען זעהר שוואך ?אנטראאירם
די ױניאן שעפער #װערט געארבײט םון און אז די תאצבע שיצינגם און די םער־
שטיק .פאראיאהרען ?ומער האט די יױ טעצ שיצינגם װעץען אויר ניט געצאהצם
ניאן ארויסגערופעז א דזשענעראצ סטרײיו פון די מעמבערסןפינחטציר.
אײנצוםיהחןן װאך ארבײט ,אבער דער
* * *
סםרײק איז ניט געװען סײן ערםאצג .אין
אמזערע טריידס אין ענגצאנר זײנצז
די שעפער װאו מען ארבײט םון װאך איז
יי װאך־ארבײם ארוםגעפוצט סים בא* א^זא ניט א מאניזירט און די דארטיגע
נוסעס אוז םיט אנדעחג טריםינגם ,װעצ־ ארבײטער סענען זיו ניט איבערנעתמען
כע מאכען דעם ארבײטער אז ער זאל זיך מיט זײערע װײדזשעס ,שםונדען און אנ־
די נ׳אםה ארויםיאגען .לןײז פעםט געזעצ־ דערע ארבײטס באדינגונגעז .אמןר דאס
טע מיניפום סקײצס זײנען ניטא .אויב איז ניט די שוצד םון אונוערע א י ד י •
דער באס צאהצם אן ארבײטער ,צאםיר ש ע שװעסטער און ברידער װאס װארד
אגנעהסען ,םינן* פונס א ^ואך ,דאר1י דער נען און ארבייטען אין ענגצאנד ; אח^-אס
ארבײטער םאר דיצזע םינו* פונט מאכעז אנבאצאנגט די צאנדאנער הצאוס טאכער
יעדע װאך אזוי םיעצ און אזוי םיעצ נאר־ ױניאן ,איז די ניט־שטארקײט איהרע זי־י
גתנטס )אין צאנדאז רוםט םען דאס כער ני ט די שוצד פון דצר עקזעחוטיװ
דזשאבם( .אױב דער אםערײטאר מאכם באארד און םון איחרע דריי באצאחצטע
מעהר ״דזשאבם״ וױ דער אפםאך איז ,אפיסערס .איך האב מיט יעדען פון ז ײ
לריגט ער באצאהצט פאר יצדען ״דזשאב״  ,i ^ r t־פתצע שטונדען םארפדאכם ,איך
צײוסטרא און ער םארדיענט אזוי הויך האב געזעהן װי זײ פארהאנדצען זײערע
ײי אבט שונט א װאך ; אויב אבער דער ױניאן ביזנעס ,׳ווי ױי באנעחמען ױך םים
אפערײטאר איז הינטערשםעצינ אין די םעמבערס ,און איר סען בצױז שבחים
דזשאבס ,דאס הײסם אריב ער האט נע־ זאגען װעגען זײ.
די עחתסוטטו.באארד כאשטעחט םיז
מאכם װימיגער גארםענםס וױפיעצ דער
אפדאך איז ,נעהםט איהם דער באם ארונ־ עצ»י מעסבצרס ,װעצכע האבען זייעחנ
טער םיז זײנע פיגוי פוגם אזוי פיעצ און בעםטע יאהרען אפנעגעבען פאר די יצאנ-
דאנ׳ער יןצאוהםאכערם .דער ארנאנייזעו* ו
אזוי םיעצ פאר יעחנן דזשאב.
די דורכשניםליכע וױידזשעס פון אפזד זײצחנר ,ברודער י• קאי^אז ,איז א מצנש
ײײטאיס ,שנײדעיס ,קאטערס און פרע־ ײעצבער איז די נאנצע דרײסינ יאחר װאס

םון כ תי ח לוו או ױ ם *.
ס׳איז שוין שפצט אין דער נאכט ,װאצט זי דאך גיט געםאהרען אין
Um
אבער רחא קאן נאך אצץ נים אײנשיאםען .ריקא.
דער טוםעצ און געפיצדער אין נאס האמ
רחצ דערםאגט זיך װי איחרע ^
שוין *נגעחױבצן כיסלעכוױיז אישטאר^ זאבעז זי ציצב געהאט .איהר ,זי n r
כען .די אײגװאועער םון די גרויסע ,הוײ קעילע׳ /שוין צעהן יאהר ,אז איחר
כע טענעםענט-חײזער רוהען שױן צאנג איז געשםארבען .דאן #נאר זי ץ
אין זײערע ענגע #םארשםיקטע ציםערעז האט זי גצװאצם םאהרען אין J o n
גאר דעם שװערען ארבײטסטאג .םון צײט נור גים געסאנט יאזען איהר בצינני!
צו צײט הערם זיך דער גערויש םיז א טער .ס׳איז גיט געװען ײער עס ז«* » 1
דורכגעחענדען טראםוואי ,אדצר שסיפמז דרײ םאצ א ט^ג םיהרען אין שווזג ווון
םון םארבײגעהער ,וועצכע װערען אצץ ײיײ אכמוננ נעבען אויף איהר .שפעטעד ,ג*ך
םער און וױיטער ,ביז זײ שטארבען אפ דער םאמע׳ס מויט ,איז זי געפאתחש « ץ
אין די שטיצקײט םיז דער נאכט.
אםעריקא .זי איז ראך  20יאתר p p m
איז שטוב איז שטיצ .די צופט איז
זעהר םיצצ צרות איז זי דא אויסגצ״
שטיקענד ,כאטש די םענסטער זײנען
אםעמען שטאגען אין די שעיער .שטעגדע h m
אםען .ס׳הערם זיך א שוחורער
?ײערע מיעדע ,איהר אננעסוטען די ערגססע ארבײטm m ,
פון מיעדע מענשען .אויף
פנים׳ער צוגיסם זיך א זי איז געװען צו שטיצ .זי האט נעתאספ
שםייי
אויסגעמאטערטע זײ זעהעז גוטע חצוםות ...די פארצײטע םאר זײערע
זיםער
שמײכעצ :זײ דאס שטעדםעלזנ ,די כצצעך צו די טײדצעך .םארשײט ח*פ
עס
חצוס׳טזײזיךהאבען איבעמעלאזען זײע־ עם איהר אלצס אויסגעזעהן און פיצ^ m in
חײם׳ וואו
צימבסטע און טײערסםע ; דאס װעצ־ ױ דערםון געציטען.
n
אײנםאצ ,זוכענדיג ארנײם ,ח*מ n
דעצ #ראס שסיצ םציסענדעס טײכעצ און
די ברײטע ,װייטע םעצדער .פון אויבקן אנגעםראםען צו איהרען א צאנדסםאן אי|
הויןט אױף אצעס ארונטער א בצויער ,פאר־ שאפ ,צו משה׳סע זרח דעם שוםמד^מ
בײנסטער היםעצ ,אױוי װעצכען עס שוױםט זוהן .אין דער הײם איז םשה׳פפ גזאוצן
אח ם א םאר׳חצום׳םע ,ציכםיגע צמח ,איז א םענערשצר שנײדער דא איז  Vשױן
דער באגצײסוננ םון טױזענדמר ,םויזענ־ חיבש עטציכע יאהר און םארםאגם שוין
אן אימענעם שאפ םיז א יאר w w m
דער נצישטשענדיגע שטערעגדצעך.
רחצ געםינט זיך אין א קצײן שצאף־ םאשיגצן .ער םאכט דא אויך כמננצחמ B
ציםער .אין איהם שטעחט א בעטעא ,טי״ אנצמען .רחצ׳ן האט ער גענוםצן פאר »
שעצ און שטוצ ,װעצכע זײנען געווען זײט ״פינישערין״
אכט יאוזר איהרע אײנציגע שטוםע עדות
דא אין שא» חאט זץ־ רחצ דצרפמן> 6
)ווײ\
םון איהר עצענד אוז *ײדען ר$ג ױ חאט אביסעצ חײמישעד .דער בעצ
קײנטאצ ניט געהאם פאר װעםען אויס -סענדינ איחר יחוס ,האט זי זעחר ח מ די
דערצעהצען 44איהר41kביטער חפרץ .און געצײ פעקטידט .ער םצעגט אפיצו ' flr> n m n
A|k %|l|A
האס
סעז
 444זי אין רי אכם יאחר זעחר םיעל  p)"t nארנײטצר ויצוצן אײוי
אז זי פצעגט סומען א פארביםערטע ,אדער פאר א נאםען איהר םאםצ ,ע׳ ו o«n /
א באאײדיגטע פון שא• ,פצעגצן נור די געחאם און װאס פאר א שװכים צר האט
דויי שטומע עדות זעחן איהרע טרערעז ...געטאן םיט זײגע קינדער.
די בעצי בתים ,בײ וועצכע זי האט גצ־
חערענדיג פון רחצ׳ס יחוס #ח א מןHi* 1
װאוינט ,מאבען ױ שטאמן ציעג געהאט ,ורבײטער באקומעז גרױס רעסיעפם »1
װייצ שטיצ איז זי שטענדיג געװען ,װי איהר .אםיצו די יענינע ,װעצכע פלענצז
א טױב #קײנמאצ םון איהר ניט געחערט זיך זעהר סיעצ ערצויבען םים אנדצחנ ״םײ
סײן הויר װארט .און אז די בעצי בתים נישערינס׳ /האבען פאר רחצ׳ען נעחאט
םצעגעז זיך אריבצוײןצייבעז אויוי אײן אנ־ דרך ארץ.
צװישען די ארבײטער איז געװןן
דער דירה ,פצעגען זיי רחצ׳ן שטעגדיג
םיטנעהםצן.
םשה׳קמס א אינגערער בתדער .אין חנג
איז כאטש ם׳םצעגט זיר אריבערקצײ־ הײם האט מען איחם גערופען שםזאצי^‘
בען אויף איין אנדער דירה ,חאט דאך דא רוםס טעז איהם ״סעם׳ /װען פשה׳קע
רחצ׳ם ציטער געהאט דעם זעצבען אוים־ האט געעםענט דעם שאפ׳ האט ער איחם
זעהן ; די זעצבע גרױס ,םארם און שטענ־ געשריבען ער זאצ סוםען אוזער ,און אז צרי
דיג איהרע זעצבע דרײ עדות .מאגכעס װעט דא פעהר פארדינען װי אין דערחײם.
מאצ האבען זײ איחר געשראקען ,מיט
שפיאציק איז שױן דא אין אפעתקא
איםח פצעגט זי אויןי זײ >ןוקען .הײנט עטציכע יאהר .ער איז דער בעסטער ״אפצ״
איז זי דא די צעצטע גאכט .עס שצאםט רײטאר״ אין דעם ברודער׳ס שאם .םאר•
זיו איהר ניט  :סארגען איז איהר חווונה ...דינט זעהר גוט .םיהרט זיר אויך צײטיש^
״•ry
םארשיעדענע געדאנקען יןריכען איהר אין חבר׳ט זיך ניט טים אבי װעצכע חברים
קאפ .ז  /רחצ ,מאניש דעם שוחט׳ס טאכ־ און ״היט שםאם״ .זינט רחצ איז אנגע״
טער ,האט חתונה םיט זחז דעם שוסטצר׳ט קומעז איז ברודער׳ס שאפ ׳ איז ער נאך
זװזן ...אמת ,בײ זײ אין שטעדטעצ האט געװארען שטיצער אי״ז באשײדענער .דינט
םען זרח דעם שוסטער גערעכענט פאר א איהר פיט ױאס נאר ער רןא־.,
גאנץ שעהנעם בעצ הבית ,אבער םארט א
װען רחצ איז אנגעקופען צו משה׳סען
שוסטער .זײן ווהן שפואציה ,יעצט איהר אין שא& ׳ איז זי אצם נעװען זעהס און
חתן ,איז אויך זעהר אן ארענמציכער בחור ,צװאנצינ יאהר .און כאטש די יאהרען זײ-
אבער א כעצ םצאכה ...אםיצו דא אין אפע־ נען געװען ניט זעהר ריױו ,דאך איז איהר
ריהא איז דאם ?יין שאנד ניט — ט ר ״ ^ן ױגענד שויז געװען אביםעצ פארװעלתם*
זיו רחצ — אבער םאר דער םשפחה :r i ...אויח איהר רוהינ ,סיפםאטיש פנים ,איז
איהרע .עצטערען װאצטען געצעבט ,װאצט א שטיצער טרויער געװען אויסנעגאסען♦
זי עם זײ געײיס ניט געטאן .א קצײניג־ איהרע שװארצע ,פרופע אויגען ,האבען
סײט ,זײער ם שפחהי געקנאטען פוז שוין געהאט אביסעצ םארצױרען זײעך
רבגים און שוחטים םון דור דורות אז .נור גצאנץ .רחצ האט גןןפיהרט א זעהר אײנ־•
ײען איהרע עצמערען װאצטען געצעבט ?אםען צעבען .מיט ױנגעצײט האט ױ זיך
ניט באנענענט .םים די ארביייטער םון שאפ
ער איז אין ענגצ«נד ,םארכונדען םיט איז זי שטענדיג געװען םרן דערװײטענס.
דער אידישער ארבײטער באוועגונג און װער ס׳זאצ זיך זארגען װענען א שרוך טאן
ער ווערם פון יעדען געשצצט און געאכ־ מיט איהר ,איז נים נעװען .פון דצרוזײם
ט ע ט; ער איז אינטעציגענמ ,ערםאהרען האט מען איהר אײניגע מאצ געשריבצן זי
און אן אױסגעצייכענטצר רעדנער .דער זאל צוריק תוטען .נור צוליעב װעםען או1
םיגאנץ סעהרעטער ,כרודער פײן ,איז א צוליעב װאסף...
דא׳ בײ פשה׳סעז׳ ה ^ ט יי ייר שויו
פעחעצר ױעערםאן ,טי ט ענעדגיע און
פצענער ,און זײן גאנצער דייגיןען איז נעפיהלט ניט אזױ ערענד .אלע ז ײ מן V
ווזןגען דער ױניאן ,און אזוי איז אויך איהר געווען םרייגײיד ,איבערהויפם MO
זײער ביזגעס אײדזשענט ,ברודער בעצצ .ער איז גרײט געװען צו געהן פון איתר׳פן
די שנײדער אעדוםטריע אין ענגצאנד ,װעגען אין פײער און װאסער.
אײנםאצ ,זאגם משה׳סע צו רחצ׳צן :
םפעציעצ די פרויען קצײדער שנײדערײ,
— דו װײםט דאך ,רײטשעל ,ת ביס 6
איז שװאכער ארגאנידרט װי אידנענד
וועלכע אנדער אינחוםטריע איץ צאנד .םיר טייער װי אײן איעצן סינר ,און nm
איד גצויב אז אי ד װײס די אורזאכען װא־ װאלט זעחר װעלען ,אז דו זאיסט די!
*־ E
נליקציך.
רום דאס איז אזיי ; איז װעז איו וועצ
זיין שטים איז נעװען װײר און
צורײן יזוכמן אהײם וחןצ איך די אורזא־ איבער זײן גוטען און עהרציכען •נים,
כעז פארצײנעז סאר אונזער דזשענעראצ זיך צונאסען נאך פעהר עדידליכתײמ
עוןזקסוםױו באארה פי ט כױינע רעתאפענ״ גוטססײט .ער שםאפעלט ארויס םאו
ראציאנען.
טלרוזײד :
אונזער אינטצרנעשיאנעצ צײדיעס גאר־
— הער ,מײן קינד ,איך װיל דיר ע  6צפ
פענט ווארקערס ײ>יאן׳ וןען םיעצעס ,זעהר פרענעז :װאלסםו געװאצט סעמ*ט ftfe־
פיעצעס בײטראגען צו דער ארנאנידרוננ ,װערען ?
ניט בצויז םון אונזערע שװצסטער און
רחצ׳ס בצאםער פנים האט ױר באעד■
כרידער >ניז ענגצאנד ,זאנחןרן צו דער םען םיט א רױטקייט .זי האם נים
א מ א ױ ד רוננ םון דער שנײחןר אינדוס״ װאוסט װאס צו ענטםערען .זי האס
םריע איבער דער גאנצער וועים.
װאוסט ,אז סעם ליצבט זי םון דעם
ב .ש צ ע ז י נ נ ע ר .
שטען טא; זינט זי איז אננעקוטען

M

 mהאמ »ויז נים אייננמיי יחד
ני^א־אכט ,און ג ײנםאי איז עם
נים אויםנעקוםען ניײר ,איבער־
!יעב דעם יחוס .פונדעםםװעגען

* ,yenװ* װעלכע ם ױ יןאלםמן *״  Iגעקאג•
H W
ענפאערען ,בלייבם * 1ד
װא  4װי *ײן• *ו ע נ פי ע מן ע מנ מליד * • ,י י
װעסו איתר *דער *ן עחנלינער *י » ײ ה װ ײל
גענוג *ין דער ווי**יג&ר
לימיאר זי ע ען
ציעז אועלכע *אםעריק^נער״ ,װי *יתר« ,זן
און עס >וןן» זיי ג^רגיט **דען »ו לעזעז
* nורות .םי ד ענםפערען אייך אין אי די ע,
װ»יל •ון או ^ ר *לעבםען ענגליאז רריגגען
םיד* ,ז אונזער זננםפער און אידיש װעם איחר
בעסער טאראזםעחן .איוזר ב*חוי  8טעמ ,אז די
ג*גצע קל^וקמאכעי זו:י *ז איז א ב*נ>*« רו־י
סישע ב*ל*עװוקעס ,א .ןןז .וו .און רויטע —
איחר גים *ן אוי ך די יאורז^בע :ז ײ ספזרײקען
איטער און זיי זיינ ען געלד־משוגע .בײדעם
איז נים אםת ,העדר ס#לד*ם .ז « סטרײקעז ני ט
*טענדע .װען יע ,װאלטען ז ײ ני ם געהאט
פון ־װ#ם צו לעבען ,חעד־ר ס#לדאש ,און ז ײ
ווןןלםען ד*ך גי& געק#גט צ*הלעז זײערע ר ױס
אין די ױגי *ן ,און װ*לטען זיי ני ט געק#נט
^ ח ל ען די ד ױס ,װאלם איתר גי ט געה*ט צו
װעםען צו שרייבען ,װייל ,װען עם איז גיט*
קיין געלד ,ד#רף מען גיט קײן םעקרעמאר־
סרעזשורער ,חערד ס#לד*ש .אויך ז ײנ ען זיי
ני ם געלד־םשוגע .פרעגט אן בײ יװעמען איהר
ווילט ,הער ״ס#לדאט ,װ*ם איז סערטיג מי ט
ז ײן ביקס״ ,און אלע װעלען אייד ז#גען* ,ז
די צרח מי ט די רוישע איז דוקא ד#ם> ,ו*ם
\ ײ ה#בען ם ״נ ט געלט ,װאס ז ײ װילעז איז
גאנצען *#* 8פען געלט .זיי זייגען גיט געלפד
משוגע# .זעלנע משוגעים װעט איהר געפינען
גענוג צװישעז די מ*גופעקמ*ורער ,סטאר־
קי 1ער ,װ#ל סטריט ס8עלןול#נטען וכדומח,
#בער ני ט צװישען די רויםע .אלעס װאס ז ײ
װילען ,איז צו םאכען אן אנשטענדיגען לעבעז׳
חערר ס^לדאט .איהר ב ^ו ל די ג ט ז ״ צו ז ײן
די אורזיזכע פון ירי רות און חויכע רענט .אד׳
װי ^ריאז איהר זײנם ,הערר סאלד^ט .דער
יקרות און די הדיבע רענט זײגען ג*ר די
אורזאכע ,װ^י־ום די ארנײטער סטרײקען .אןן
דעד יקרות און די הויכע רענט איז צו פיזײ
דאגקען ךי ״•ראפיםירער״ און ני ט די אר־
:ײטער .איחר חײסט זיי געחן צוריק נאך
רוסלאניד ,פון װא:ען ז ײ ז ײנען געקוםען^ .
זזיבשע ביסעל פרץ זיי װ^.לטזנן עס גע»#ן מי ט
פעיגניגען ,און ני כ געװארט אויף אװער מן־
פעחל ,חערר סן^לדאט^ ,בער םען לאזמ ז ײ נים
ארוים .אין גאנצען װיל מען ארויס׳וזיקען
טויזענד^ ,בער דער קלאוקמוזכער־
?ז
״באנם׳*״ באשטעחט איבער חוגדערט טויזענד,
חערר ס^לדי^ט .איחר ערקלערט ז ײ ׳ אלס דעם
ערגסטען לןלאם אידען ,װאס ז ײנ ען גזנקומען
^חער ,און .איחר באדזיערט די גוטע אידען,
װ#ס םוזען נעבאך לײדען פ»ר זײ» .ך׳ חעדר
סאלדאט ,וױ גאאױו איהר זײם .פרעגט אײך
בחרם ׳ װער עס איז א גוטער ,און זוער א
^לעכםער איד .אויך איז אײער סטראטונאק,
ד#ס איהר װעט זיך געחםען צו ז ״  $ ,זעחר
סארדאט װי איחר ׳
נארימער .מיר ה^לטען
פאר אן אוגגליק ,פאר א סעסם אין אמעריקא.
מיר ז ײ :ען זיכער ,אז דער דורנ^גיפליכעד
אמעריקאנער חאט פיעל מעחד »כל ׳ יוױ איחר
און אײעיס כלייכען .באלד״ נאלד און ז ײ זוע־
לען לאזעז הערעז פיז זי ך* ,יז װעלעז מ^כעז
אײך און אייער כלײבען ^טוג^ עס איז װירק־
ליך טרויעריג ,װען אזא טיפ מענ*ען ,װי איחר
רעדט אין דעם נאמען םון אםעריתא .אבער
דאס װעט גים לאנג אגחאלטען .כיז דאן קענט
איהר בילען ,װי פי עי איהר װילט .עס חויבען

§ חינטעל בילט אויןי איזזר.
םר .יאםע — .אײער גר ױועל »ון #נןןי•
קענונג פאר די ארבײט םון ױבי םי סעגםמני
װאלטען ג ו י
װעם «#רעפענטליכט ^וערען.
םעחר םיםגלידער ?יך באנוצמ םי ם דץר געלזך
ג^גחײמ ,און די ארבײם זואלם געװען *לץ
םעהר און םעחר אנגעלײגט.
י .ש .ס — .גלויבט אוגז .עס איז ני ם גוט.
און ם ײנט ניט ,אז םיר םאדערעז צופיעל.
װען עס װאלמ נור געװען *בײ׳ם װעג״ ,װ*ל-
»ען ם»ד עם זיכער פארעמעגםליכם ,װ ״ ל םיר
חאבען א גרויטען  pvnצו זעחען »לץ נ ײ ע
ריכטעד» ג»יע אזרײבער אין אונזער צ ײ םו ע,
אבער עס םוז ז ײן כאטאז א פונק טאלאנט* ,בער
םיר גזןפעען עס ני ט בײ אײך .סאנכע שורות
זי ע ען גאגץ גלאם אנגעאזריבען ,אבער י ע ײ
םאנען אונז אן ״ פ ר ע מ ד ע״ אזורוו^ נימ,
סלילח ,דאס איתו־ חאט ז ײ בא װ או ס םזיגינ גע־
בארגט בײ אנדעדע .מיר גלויבען עס ניט.
>4כער איחר םוז ט געװיס ד״אבען א גוטען
זכרון ,און עס געדענקט זי ך אײך םאנכעס,
װאס איהר חאט געלײענם ,און ני ם >וילענדע ׳
קוםט עס אייך אויס ,אז עס איז אייערס .אבער
א חוץ אט די עטליכע ^ו רו ת זי ע ען די איבד־
ריגע ׳ א״ערע אייגענע ,װירקליך אוטדרוק־
באר .און דערפאר װעט איחר מאן זעד״ר גע־
עײ&( װען איהר זועט אוגז סעתר גארניט צו־
״יקעז•
ה — .p .װעם פארעפענמליכט װעדען .װאס
אגבעטרעפם די ערשטע צװײ ,חאנען סיר ?ײ
לײרער ני ט מעהר :םיר ח*בען גי ט געדענקט,
אז איחר װעט ז ײ יװעלען חאבען צו רי ^
ע מ ם א ^עאץ — .אײעד איצטיגען בריןי
ערחאלטען ,אבער װארום םיר חאבען גי ט ער־
חאלמען דעם בריף פון ברודער לעפקאװיץ,
דאס בלײבט אלץ א סוזי .עס איז  *vyiirצו
גלויבען ,אז אימיצער אין אונזער זאפיס זאל
איחם האבען איבערגענוםען.

In th e closing years o f his life Debs is thrown Into prison. He Is
ajworker w ho has fought as a hero for labor all his long life.
H is story is told by David Karsner in

His Authorized Life and
דעפאזיטארי פון די יונײטעד םטײטם נאװערנטענט
סטייט און סיטי אװ ניו יארק
ױנײטעד סטײטס םאםטאל סײוױנגם פאנד

The book is handled reluctantly by regular
refused by many. It is a book fo r the worke:
will buy it and sell it. To secure a maxinun
for it,

AGENTS ARE WANTED
for every city, town and village in the land. The opportunity
for help is unique, and the agents’ terms are generous. Moreover, the publishers have set aside part of the receipts to
help the cause of Free Speech and Political and Industrial
Amnesty. Help by filling in the blank belowr:

געמוםט !

דער אםיס &ון דער תאסטאם דרעס־
מאכער ױניאן ,לאסאל  ,90האט געםופם
סה ״םארווערםס״ בילדמנ *ין  725לעק־
םיעטאן עװענױ ,קארנער  58טע םטרים,
רי מיטגאיעדער פון דער יזניאן זיײ
>ען געבעטען דאס צו נעהםען אין אכט.

די ^ערעכנויגסײט״״ ערשײגט איצט
מיט א טאג םריהער װי אםאא —
מיר געהען צום נרעס מיט װאד אנ־
שטאט דאנערשטאג.
אאע אונזערע ארטיקעל שרײבער,
סעקרעטערע םון די לאקאלם און קא״
רעםאאנדענטען װערען דעריבער אוים־
נעםאדערט צוצושיקען דעם מאטעריאל
םריהער .מאנםאג איז דער ש»עכד
סטער םאג װאס מ^ר קענעז.ארײננאוד
םען זאכען םאר׳ן לויטענדען נוםער.
ר ע ד א  pצ י .V

צו אלע נױ יארקער לאקאלם םון
דער אינטערנעשאנאל לײדים
גארמענט װארלןערס ױניאן.

די ארגאניזירטע אידישע ארבײטער
גאװעגונ :םוז גרײטער נױ יארק ,װעט
וזאבען זונטאג בײטאג ,דעם  1טען םעב־
רואר 1920 ,א צוזאםענקונםט צו דער
נעלענענהײט םון דער עלפטער יעהרלי-
בער קאנםערענץ םון דער נעטשוראליזײ־
שאן אײד ליעג ,װעלכע װעט שטאטםינ־
 p* imנרויסען םארװערטס האלל175 ,
איסט בראדװײ.
דיזער האנםערענץ איז םון אויסער־
^עװעהנליכעד װיכטיגסײט פאר די אירי־
שע ארבײטער ארגאניזאציאנען ,װעלכע
־זײנען םאראינטערעסירט אין דער אר־
גײם םון דער ליעג אוױ» דעם געביעט םון
נעטשוראליזײשאן ארבײט.
דורף דער שטארחער אקטױויטעט און
נרױסען ערםאלג אין דער ארבײט םון
דער ליעג ,זײנען אין םאילױןי םון רעם
*םארנאנגענעם יאהר :אטוראליזירט גע־
װארעז א א גרויסע צאהל איםיגראגטען,
וחגלכע װעט איבערראשען אלע ארגאני־
זאציאנעז װעלכע זײענן אנגעשלאסעז אן
חנר ליעג.
די נעטשוראליזײשאן א ״ ד ליעג איז
איגדארסירט םון דער אינטערגעשאנאל
>ײדיס גארמענט װארקערס ױניאן ,און
*ם איז דארום די פליכט םון רי לאהאז
> \1םון דער אינטערנעשאנאל צו זיין
פארטראטען אויןי דיזען װיכפעעז קאײ
! םעיןנץ.
*  ,ערװעחלט אײערע דעלעגאטעז צו דעט
•וױבענדערמאהנמעז חאנםעחןנץ ,או|
 d p v .ארייז אײעדע קרעדענשעלם אין
״סאלדאט מיט ז ביסס״* — .ב .ב*ו־8ו״
^ «י ס םיז דער נעטשוראליזײשאז אײד ח#ט אונז איבערגעגעבען אײןןר בריןיp # ,
םארװערטס בילדינג 175 ,איםט  ,װעלכעז איחר סמימשעם אוגזערע סםרײקער
נחוד װ ײ.
 Iיש:ש סיט טויצ .איחי־ גי ט ני צ *וז אײער אד־

rhile Debs Is Jailed
We A He All In Jail

BONI & LIVEHIOHT

ך« י װאם וױלען העלפען דיערע קרובים אין אױפלאנד,
| בעזאנדערם אץ םױלען ,רומעניע ,גאליצ״ע ,און טשע־
כא־סלאװאקיע ,קענען שיקען געלד מיט די ביליג־
םטע רעיטס דורך דער םטײט באנק.

Rand School Benefit Conceit

מענער און םרױען פאר
דיענט מעהר געלד !
הונדערטע לײטע האבען שוין אויס
געייערענט אונזעד מעטאדע און
יעצט םארדיענען זײ פיעל געלד.

נעמט יעצט א קאורם
אונטערריכט

CENTURY THEATRE

 -----א י ן די -------

62nd Street and Central Park West
SU N D A Y , JA N U A R Y 25th, 2.30 P. M.

Bi

Agnus Del .............................

M A T Z E N A U E R and S E I D E L

(a) Andante Cantabile ................
Tschaikowsky
(b) Menuet .. Paderewsky-Dreisler
(c) Z apateado................. Sarasate
8 EID EL

TO SCHA

(a) First M eetin g....................Grieg
(b) Tbe Tourist .................. Grieg
(c) Mon Coeur Souvre a T a
Voix ..................... Saint-Saens
M ATZENAUER

Sarasate

M ARGARET

Gypsy Airs
8EID EL

T08CHA

אין דיזײניננ םיר מענער ,םרױעז,
מיםעס און קינדערשע קליידער.
םפעציעל ?ורס אין םאר דיזײנינג.
דאס םײנט אײן באלדיגע ■אזישאן
אין גרויסע געהאילט.
די סיטשעל סקוהאס אף נאר־
מענט־האטינג ,דיזײנינג &אמטערן•
מײקינג ,נרײדיע און םיטינג איז
עסטאבלישד איבער  50יאהר און
האם ערםאלנ.

(a) i. ... .. del Caro Bene, Seccbi
(b) P a sto ra l ..................... Veracini
(c) Ab! Mon Fils ___ Meyerbeer
M ARGARET M ATZENAUER

Sonata Q Minor .............. Tartinla
8EID EL

T08CHA

L’heure Delicieuse . . . . Staub
Carnaval .................... Fourdraia
But Lately in Dance ..Arensky
None
But
tbe
Yearning
Heart .................. Tschaikowsky
)(Violin Obligato—Seidel
M ATZENAUER

)(a
)(b
)(c
)(d

M ARGARET

Prices, 75c, $1.00, $2.00 and $2.50
Tickets should be obtained immediately to prevent disappointment.
On sale at Rand School Office, 7 Bast 15th Street; New York Call, 112
Fourth Avenue; Jewish Dally Forward, 175 Bait Broadway, and at
Century Theatre.

כרענטשעס:
ססו עסעקם םטױט ;  7װעםט 26טע סטריט ;
 1400פינפטע עװענױ ;
58ו־טע סטױט׳ ױניאן און װעסטשעםטער עװענױם
פיטקין און סטאון עװענױם ,ברוקלץ.
> . £נרעהעם עװענװ און װערעט םטױט ,במקלץ.
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ניײע אידעען .נ ײע םיםמעמס .בע ס טע מע ט אד ען .בע ס טע רעזאלטם►
פריװאט אונטערריכט אין אידייט .טאינ ארן אבענד האוצטען .גוטע בעדיננונגען
שרײבט ,טעיעפאגירט אדער קוביט פאר א יםדײען בוה־יעט,
דעםאנסטרײיצאן און פואע אױסיױכםטע.

אבענד־קלאפען  :מאנטאג ,טיטװאך און םרײטאג.

עי א ה ר

באונןןם
לבעקער

״

J

''" ■:it +/

איױשע םעאסער

' A■*•*'*Slip
'*:׳ 'HiMi־זיי%
:‘%S:

 27נ מ סטרים און מעדיםאן .w y iv f
מעלעםאן פזנדיסאן סקווער £79
עמנואא רײכער ,קונסס דיחממור.
לראיס שני מ ר ,דדיענ• םענעדיחער.

■ 'N

אמטאמעםױסט און אפםישען ----------

100 Lenox Avenue
895 Prospect Av*« Bronx

נ א נ ק א ק אונ ט

215 East Broadway
1709 Pitkin Ave^ Brooklyn

פרייפואג א װענ ם ,ש ב ת און זונ ם אג
כ ײ ס םג אװ ארועגם ,ד ע ם  23פזען״ 24םעץ
און  25ם ע י אנד א ר

בראנקס
פקםפרעם

ד ע ר
אין איינע םון רי דדײ גרויסע ברענטשעס םון

א ר ב ײ ט ע ר רי נ נ

ר נ א נ ק א װ יו נ ײ ם ע ד ס ט ײ פ ס

פזן

איז דער טעכטעםטער און נרעסטער אידישער ארבײטער
ארדען אױוז דער וועלט.

רי אײנציגע פראמינענטע םינאנץ אינסםיטױטאן אין נױ יאדק װעאכע

צאהלט איץ־ אינטערעםט פון אײער געלד פזרם ־מרבען טאג אן װעלכעו
איהו עפענט איין נײעם אקאונט
ע ס מ א כ ט נ י ט א ױ ם אין װ ע ל כ ע ן ט א ג א ץ ט א נ א ט אי ה ר װ ע ר ט א ד ע ם אזי ט א ר אין די עז ע ר ב א נ ק ,ד א ס פ ר א צ ע נ ט פון
א ײ ע ר ג ע ל ד ה ױ נ ט ד ך נ ל ײ ך אן צו ר ע כ ע נ ע ן.
איהר דארפט ניט םארלירען רעם •ראפיט זואם אײער נעלר םארדיענט.
די ב א נ ק א װ יונ ײ ט ע ד ס ט ײ ט ס וױא איהר זאלט נעניעסן רעם פי־אפיט וואס די ב א « פארדיענט  jibאייער געלד .איהר זײט בארעכטינט צו דעכ

דער א ר ב ײ ט ע ר ר י ע איז דער אײנצינער אידי/ייער ארדען ,װאם האט
אן יוייגענעם םאניםארױם םאר זײנע קאנםאםפטױו םעםבערם.
דער א ר ב ײ ט ע ר רינ ב איז ניט כלױז אן ארדען ,נאר אויר א נעזעל•
שאםטליכער צענטער אין דער ארבײטער כאװענוסג

ץ ני אן ש ט י צ ט א ײ ך אי ן א ײ ע ר ע ק א נ א מ י ש ע ן ק א מ פ ^
ד ע ר א ר ב ײ ם ע ר רי נ ג איז א ם ד ײ נ ד צד ד י נ ע מ ע ם ־
ב ע ר ט אי ן נ ױ מ און אין פ ריי ד.

די נאנק אװ ױנײםעו ספײפס אין 5םע עװעניו און מסע ספרים חאם נעעפענם א
ספעשעל ד ע פ א ו פ ם ע נ ם פאר א ו נ י י ט ע ו

װעלכע איז אפעז םון  9אוהר טארגענם כיז 6

אוהר אבענדם צו געכען די ארבײםער די כאקװעםליכקײם ארײנצולעגען נעלד ײעז זײ װייעז
דורך דיעזע שםונדען.

w-

ךידעלענםיסםױסכרענפש
 76 — 77ד ע ל ע נ ם י ס ט ױ ט

די ה א ו ל ן ם כרענסש

י

מ ע די ס אן ע װ ע .און 16

וםע סט ױ ט

זיינע; אפען יעדען טאג פיז  9אוהר מארנענם ביז  8אוהר אבענרם — א חוץ זונטא :און געזעצליכע םייערטאגען — םרײםאנ ביז  5אוהר אבענד.
איהר קעגט קומען צו יעדער צ״ ט און םארהאנדלען אײערע ב א « נע׳פעםטען און איזזר וועט אטענדעד ותרען םים רער גרעםטער *יגיזםליפיןײט.
אונזערע צעהנדליגע טויזענדער רעפאזיטארם װעט עט זיין א פארנעניגען צו װיםעז אז אין די לעצםע  11סאנאטען  1ײ ט אונזער באנק  r nנעעפענם
נעײארען איז ראס נראס־םארםענען פארםעחרט געװארען סי טאריבער

22, 000, 000.00

װעלבעם באוױיזם רעם גרויםען •ראגרעם און ^ואוגרערבארען ערםאלנ זואם דיעזע באנפ האט נעמאכט אין אזא קורצער צײט.
װערט אויך אײנער סון ריעזער גרױםער צאתל ״ .אזי ט א ר ס אין ע פ ע נ ט א י י ע ר א ק א ו נ ט אי ן

די

כ א נ־
m

מ ע ד י ם א ן ע װ ע נ ױ און  16ו ט ע ס ט ױ ט

א װ

(

ם ט ײ ט ם

עװענץ און 32סע ססריס
םעםבער פעדעראל ריזױרװ םיםםעם

s

 mד ע ל ענ סי ם ט רי ט

THE BANK O F UNITED STATES
Member Federal Reserve System

MADISON AVE. at 116th ST.

6th AVENUE at 32nd ST.

THE WORKMEN'S ( M L 175 L BUY, N. Y.
ריזע

צײטונג

ײי *ייד»*  r m w r vייריסע «יז •z f
יײױנג^ץ ,ביכער י ון מו רגיל ען
ײערען  ■piTnrjווין ךי

אפ־טױדייט *רינטינג SP

נין יארק
 196ק אנעל םפג
ניעיעם*ן ■ M9Bרענ^לי(.
A . DELBON

פיקסט און שארפט עערם.
90־  6 484מ ע ע װ ע נ ױ,
נ װ י א ר ק.

לימאל  Jt S6ל J .וז .װגיאן
פ עד ק ױ פ ם א ױ ס שלי םליר

װײם ד ר םחקע
ק א ל א םני א

פ ה מ

צװעםאסשני פשאי
ז
ו
א
ר
ה
בעחשעם  iwבענערס
םאר ױניאנס® ,יםייאםים אח ט .• .נו,
םטײקםיי יתיאן ארבײט.
נװ יארין ן
 134קלינםאן םפרים.

דעם רכינ׳ס ננון
פרייטאג אדתנר ,מכ ת את זוגטאנ סאםי־
נע און אװענם 23 ,םען 24 ,טען און  25טען
אדן  25טעז י אנד א ר
יאזעןן מםשינםקי׳ם נייעםםע אפע־
רעםע

ו ע ם ר בי נ ־ ס
נ גוז

ענ ד ע םת
כרעננט גליק פאר דער וועלם
ם א ר ם א ל א ה ס
די גןףןזסאקע םרזכם הענדי אבםיחד סי־
םעל האם געםוזט פיר דער »ייט םון
םילחםה אראו םון םארקעם ,וױיל דער
מייערער םעדיציגישער שםאן• וואס
קוםם *רײן אין מארמולאהס איז
גענצליך םארבדויכם גצומרעז אין די
םלחםה האםסיםצלער .יעצם די עגדע
םון םלחםוז ורעלמ האט געבראכם נײע
גוםע צײמען ,האם אויך צוריס נע־
בראכמ די גרויםע רפואה םיר אלע כמד
נען איידזגנדע^ ״םארםאלאגןס״ ,די
םרוככדקעגדי אכםיהר םיםעל װאס איז
געמםאקער םון די םײערםםק קעגזײ
און רײגיגם אב דעם םאנעץ אק א
סאר שםונדעז צײכם און אנגענעהג^
צײדמם נים אוים׳ן סאנען און האצט
די םאגענדצעך םון אײערמ קינדער אין
ריינעם איז געזונמען צזמםאגד .א
באקסעצ בזארםאלאקס אין חויז איז א
םארזימןרוגג פיר א נעוונכחח םאגען
איז וועם םארהיםען פון אצע םאגען
קראנקהײםצן.
 26 ,10און 60ם א באקם.

דער איע שםיםיגצר אורסייצ פיז איבצד
 ,tptod 50,000ײעלכע ה א מז ב ײ מד
ו מוזנ ם וײ פאדשגתצונג םון יאזעז•
רום שמסקי׳ס לעצםע און מעהנ־
סטע איערצסא

ערםאלג!
גרעסטער ערפ»לנ !
 30נוםערען נעזאנג.

א ױ ב א י ה ר ד י ט נ א ך נ י ט קי ץ ט ע מ ב ע ר  ,ש ל י ס ט זי ך ג ל ײ ך א ן !
נאך אױםקינפטע זיך װענדען :

די ימיאן־קאאפעראפדװ
םאםייעטי

צוױי אץ צװאנצינ םיליאן דאלאר

ױנ ײ ט ע ד

די ארבײםער גאווענונג א^ידער פעלז אױןש וועלכען דער טענד
פעל םון דער צוקוגפם וועם געבױט װערען.

*װי׳״מ 29םע און  80ג מ םםרים.

$

SECOND AYE M AM
מ י ק ע ט ס  8װ א כ ע ן א ץ א ר װ ענ ם •

דער ארבײםער רינג איז אײנער פון די פעלזען.

זײעגדיג איז דעם רעכטען צעגםער -םון די גרעסטע םאנוםעקטמורינג און אעדוסטריעלע הײזער אין נױ יארה ; דארט זואו אונזערע הונדערטע טויזענדע
ארכײטער זיינען נא^עםטיגט ,איז ױ ב א מ װ ע ם ס ט ע ב « ג ק ם א ר * ר ב י י ט ע ר וועאכע װאהנען אין ברוקליז און בראנקס צו עפענען זײער
אקאונט דאסיט זיי זאיצען פאר^פארען זיד טיטצוםראגען מיט געלד געהענדיג צו דער ארבײט אדער >ןומעגדיג *ון דעם עאפ.

םאר בענעפיםס זיך צו ײענדזגן צד
דדש) n n r r o .י .חר׳ע(.

מעלעפאן ,פארסײםה .1643

יאהד•

ד  mעזוענױ אח 32טע סטריט נאנק

באזארגט זיך םים ביאעםען אין פאראויס.

יאזעןש עדעלשםיץ ,רזשענ .סענ.

םעמכערס ווערלן ארײננענוםען אין דער עלטער םון  18כיז 45

אײנע םון די נרעסטע און •םארנעהמםטע באנ>ן הײזער אין אםעריקא .א באנין ,װעלכע דער ארבײטער אדער מאנוםעקטלגורער ,דער יןלײנער אדער גרוי
םעד דעפאזיטער וומדט באתאגדעלט טים רער זעלבער יםרייגדלימזײט איז סיט דעם זעלבען אטענשאז ,אינגער װי דער אגדערער.
איהר י,ענט װערען א דעפאזיטאר ,םיט » גןיצײנער סוםע זייט איהר גראדע אזוי װילגןאםען װי דער מיט טױזענדער דאצאר.

רעד&יסירם פון אויםאר.

 35סעקאנר עװמנװ.

יעצט איז די כעםםע צײט צו מאכען אן אנפאננ צו װערען זעלבם״,ןטענדינ .לײנט דעם פונדאםענם םון אײ»ר צוסונפט און עפענם אן איןאונט איז

די נאנס אװ ױנײםעד ספײםס

לאקאלע קאםעדיע
א ס י פ ד י ם א ו ו

-

אין אצע גוםע דדאנ סםארם אדער םים
MARMALAX COMPANY,
NEW YORK

ל^ברעםא פרן  jב א ד ע ר
אויגוגמםיהרם נאן יאזעןש ררם שמםקי
סעםױעל ראזענשםיין ,לודדויג זאץ ,רזר
גינ א סראנער ,ראזא קאר^ בארים ראזזמ־
מאל ,םרס .סאביגא לאקסער ,םעני לוב־
ריצקי ,הײכױ דזמײקאבסאץ און יאקאב
םרעגס באםייליגעז ױך אין דיזער איז ד
רעםזג װי אויך לואיס הײםאן .ה׳ םשאר־
לעס נאמאנםאן אלם ״ל ײבענ ױ.״

דעם רבינ׳ם גגון איז ססו פרא־
צענט פערםעהט״
אין מוזיס• ,ערזאנאל ,ארםיסםצן ,אויס־
שםאסונג ,רײכע האסםיוםען ,שעהנסםער
האהר ,מעהנע םעגץ און באלעםען ,וואונ־
דער עפעהמעז ,גרויסער ארקעסםער ,איז
אלע היגזיכמצז.
 $ioרוערפהז א םידז םענ ם פ אר  1דאל.־
אז עהסמרא גרויסער כאר איז סיםסא־
ני אמןעססער א־לא רוס שינסקי.
חבח ת לאדזשען ,סאסײעםים ,װגיאננ^
ארבײםער רי ע בחננםשעכ^ רעליעםס ,ו ד
אויך סרמואם סערזאנען העגען זיך םעל־
דען םאר בעגעםיםס און טיקעמם אי|
אפים טון םעאסער.
סצלצםאז גרצכתרםי 2441

77-79 DELANCET ST.

פאסראניתם אזנזערע אדװעופײזעו־!

זײ  .לענארד פרעס
 <2איםט טטע םטריט ,נ .י.

האוםםאן סכג ו«ן נמימאד

םעל .ארט׳פארד 2612
חערי םאסאשעווםקי ,סםײחי• jp o

נײעם אין מאמאשעװםלךם
■ m
טעאטער

ל .מלדכערנ

1
m

סרעזענםירם די גרעסםע אידי שע קעסמ*
לער ,אי» נרעסםען ווערק םון גרזןסנא^
דראםאםורג

אםיפ דימאורם נײעםטע גרױםע
װערק ״דער ױם הדין״־^ :

צום ערשסען מ8ל ן
פרײטאג אבענד ,שבת און זונ־
טאנ מאטינע און אבענד,
23טען24 ,טען און 25סען $ .
■W
יאנואר
pr
דײוױד העסלער
אין א נייע קונםט־ראל׳נ אלם
ר׳ הירש הארענשטיין.

%

באױס טאמאשעװמן'
אין א נײע יןונםם־ראלע אלם
יאקאב כויםאן

'j

)םאװארי׳אם׳פ נאלובאװ(

סעם קעםטץ

)|

*יז א :ייער כאראפטער הונםכדראלע "1858
נדדיה םעלצער

)טאווארישםש ײעליקא!(
מ ר יאוועליער ,ה׳ שיוארץ ,וו׳ נריגמחנ,
ה׳ םילער ,ה׳ נאלד ,ראזא נ רינ מי ד,
מאד .םוכםאן און נעםי װייסםאן א' 1א
נייע נתיםע םײסנמרוחורפ

חן ר ױ ם ה דן
דראםא איז  4אקםעז מים * • ^ ל א ג פיז
י אס י פ

ד י ם א װ.

רעז67יסירט םין םערםאסער.
נאנץ נײע ^יזאראציאנען פון

—

בארים םאםאשעװסקי.

״דער יום הדץ״
איז א גרעסערעס װערק װי

.דער ערױגער װאגדערער״
קינדער אונםער  6יאהר ײעיעז סאזי םיא
נים ארײנגעלאזען וחגרען.

העננעטה מױרנער
לעקטשור־קורס
ווענען

םעהסיהא און די פאר־ן
אײניגסמ שסאאסען
דינםטאג אבענד ,יאנואר A
 20 ,13את 27טען
ארימגאע םאר איץ לעקםשור :
 25סענט.
א םיקעם פאר׳ן קורס פון פחןר
לעקטשורם —  75םענם
נעגעבען געװארען אין

רענד םהוהל
 7איסט  15טע סטױפג
״If‘-,

י

Wwm

Mm

-

'm m I

7m

ט ע ר נ ע ש א נ א ל ע דיו ה ך ש א ־

נאל דעפארטמענט

M

h

די

יוגי^ן״ לאקאי * 4 5י ז מ ח ח נ ם

אץ ךער •ראוױנץ.

 -ir w u p oיוני » פיז גייחן״

זי ו » ו ײ
נױ דזשוירזי ,לאהאצ ,21
אינטערעסידט םיט אונזער *דימײ׳פאנא*
מעםעקײט .דר .פרידאאנד ,אונזער *דיױ
קײשאנאל דיחג>ןם^יר #איז געפאחותז איז
נוארס און עם איז איהם געאונגען צו םא־
כען אדענדזשטענטס םיט׳ן סופעראעםענ•
דענט פון באארד  #װ עדױהײשאז איז נ ױ
,ארק צו עפע-נען ד^ורט א ױניטי סענטער
פאר די םיטגאיעדער פון חגר ױניאן .דער
סענטער יוועט זײן איז דער סאדטאן סקוא
אין נוארה 80 .םיטגאיעדער פון אאהאא
 21תאבען זיך נאײר פארשריבען םאר די
עגגאישע >ןאאסען.
דער ױניטי סענטער איז גוארס וועט
געפיהרט װערען^אויף דעם זעאנעז אוםן
װ• עס װערען געפיהרט די ױניטי םענ־
טערס אין נױ יארק .עס װעאען א חױן די
קאןאטען אויך געגעבען װערען אעקטשורם
איבער פאדשיעדענע פראגעז איז <'4יך
אעלןטיטורס װענען געזוגד ,און גיפנאס־
טיקס און געזעאשאפטאיכע אונטערהאא־
טוננען .דער באארד אװ עדױקײשאן פון
נויארין .האט םארשפראכען פיטצוהעאםמן
אין דער ארנ ײ ט פי ט אאע פעגאיכקײטעז.
עס איז מעגאיך ,אז דארט װעט אויך
עראויבט װערען צו געבען אין דעם סענ־
טער אעקטשורם אין אידיש ,און אזעאכע
אעקטשורס זועלעז געגעבען װעדען .זאלען
די אינטערגעשאנאא םיטגאיעדער פון
נו«.רק און אומגעגענד זיך נאאד רעדזשײ
סטרירעז פאר די הא־אסען.
מיטװאך ,דעם 7טען יאנואר איז דר.
פרידצאנד געװעץ אין פיאאדעאםיא ,און
דיאט דארט אדרעסירט א גרױסען טיטינג,
אין דער זויאיאט פען האײסקוא ,פון די

דינכמאנ אבענד ,דעם  27מען ,ילעה״
די קל אסען פאר ביזנע ס איידז ש ענ ם ס .ן
אױ$י דעם ישצטזןן יזראס״םימינג םאד  Iסשור פין ט*ס ײארגאךעט דעניעלס ,אי־
^
פון דער ױניא; ,אין -בער ״טרײד ױגי אדז ם׳/
אײדזשענםס t IS-
ביזנעסס *י 'k I 1
ו גי מ ע
פיםוואך אבענד ,דעם  28סען ,לראס
מ ר סקול אױ טאשעל דיםױרמש ,־פרײםאכ
״
,
דעם  16םען יאניאר ,איז אנװעזענד געווען אץ אריפפעטיק.
דאנעייטטא. :אבענד ,דעם  29טעז׳
וזר .םרידלאנד ,אינטערנעשאנאל עדױהײ־
 sK ^ rדירעקםאר ,אץ ער האט :עטאבט גיפגאםט־קס ,אדגםער דער אױפזיכט פון
מנזדסע מנדערוננען אץ דעם םראניאט פון אוסי רעמינג.
;.fta
פדײטאג אבענד ,דעם  30טען ,יעיר
די קלאסעז .דיזע הראסען װערען געריאײ
םען װערעז אין א צוױיטען  ' 2אץ ,די ביז־ כדטוד איבער פוזיק און קאנצערט ,פון מיס
נעס איידזשענטס װעלען באײטען א מאייאן באוער.
שריפטליבע כועי־דוגנ װענען דעם.
א** אאע דיזע סענמערס זײנעז דא בא־
נאב־
פרײמאנ
דער פיאכיאב פדן די
זונדעיע ר»אאסען צו רעינען ענגאיש ,פאג־
בױטאג קראסע• ענטשאיזמ רעב קירס פי» טאנ ,דינסטאנ ,פיםװאך און דאנעריטטאג
•ראפעהא־־ א**די;י אין עיזאגאנױקס,
2י״יד
איז די קראפע; א ; ענגריש פץ דיױױדאף
״ בוי ע טין פדנ׳ם א ר ב ײ ם ע ר אוני־
אח גלאטצער.
װ ײרזיטעט ,װאיטינגטאן אוירװינג האי־
איײ
ביזנעס
די
פץ
יזי־אב
פאר דעם
האט דר .פרידלאנד אײד עי־ סקוא 16 ,ט ע סטריט און אוירװיגג פאײס.
דזשענטס
שבת ,דעם  24טען יאנןאד ,אום 2
יןילערמ דעש גײען פײאן פון לערנען נלייב־
צײטיג ענגליש אץ פאבליק ספיהינג װאס אוהר בײטאנ. ,א קודס איבער די טעגדענ־
איו םון עללפ אײפגענוטען געװארעז פיט צען פון דער פאדערגער איטעראטור ,פון
ב .דדט .ר .סטאאפער.
ענטוזיאזם.
אום  3אותר ,עקאנאםײןס םון דעם
דעמ םריימאג ,שבת ־אין זוגטאג הי־
םען םאר אין אלע אונזעדע ױנימי םענ־ אינדוסטריעילעז סיסטעם ,פון פראפעסאר
םצרס די לעקטשורס און גלאסען ,וױ ס׳איז אעאן ארדזרוני.
זונטאג ,דעם  25טעז יאנואר) ,זונ־
*נאסנירט געװען אין לעצטען נוטער
טאג פאגגען זיך אן די קאאסען  10אוהר
״מו־עכטיגיןײט״.
m
גו ל ע ם ץ פאר דער ודאך אג פ אנג ענ דיג אין רער פריה(.
א קאאם אין פר,אקטישער פםיכאאא־
®וג׳ם  26ם ען יאנואר.
איס ם ם ײד ױני טי ס ענ ט ע ר ,פאב־ גיע — דד .סעטו-עא א .טענעבוים.
א קאאס איז פאבאיק ספײ־ױנג ־—
ציק ססול 4 ,63טע סהריט און  1מע עװ.
גוסטאװ פ .שואטץ.
כיאנםאנ אבענד ,דעם  26טעז ,לעיד
א קאאם אין ענגאיש — הערפאן גרעי,.
םשור םון מיס טארנארעט דעניעלס ,א ײ
א כאאס אין ״ארבײט און פעגעדזש־
בער *טרייד ױניאניזם און די ארבײםער מעגט״ — .פר^פעסאר אעא װאאמאן.
* * ♦
באװעטגג׳.1
דינסטאנ אבענד ,דעם  27טעז ,גיכד אנ אנ ס מ ענ ט ם ורעגען די ױניטי םענ־
טערס אין אלגעם ײן.
נאססיהס און סאציאלע אונטערהאאטוגנ.
)י**אוס פון זײט .(1
3
די ערעפטגג פונ׳ם צײײטען בראניןס
דאגעױטטאנ אבענד ,דעם  29טעז,
אעחכדשור איבעד ציטעראטור ,םיז מיס ױניטי סענטער ,פאבאילו סהוא  ,42װא־ א־צט אויעגעמידען צו :אהאנײעז יי עיקײ
עאאען א .קעגאז.
שינגטאן עװענױ און קאעירמאגט פארלר £ראגע.
בראנקס ױניטיי ס עג ט ע ר ,פאבלית וױי ,װעט נעשײערט װערען דעם פרײטאג
״דער אכרימעגט באשטיבוט * מינימום
ססוא  ,54אינטערװײא עווענױ און פרי־ אבענד ,דעם  23טען י,א;ואר .איינטריט שקײל .אין דעם אכדימעגש איז ג^רניענן ני־
םרײ צו אינטערנעשאנאא מיטגיצידער און צא ,װ^ס ז^ל גיט לןךען די ארבײםער צו סא־
םאן סטריט.
זײערע פאםיאיען.
דערען םעחד ,װי דעם מינימום סקײל .דן^ס,
דינסטאג אבענד ,דעם  27טען ,אעק־
די װידער ערעפנוננ פון דעם בר אנד װאס דער קןיןי^וערם פון דאלאר איז אזוי
געפאלען ,דאס ד^בש דעם פריחעײ
טמוד איבער ״טרײד ױד אניז ם און די װיא ױניטי סענטער ,פאבליק סקוא ,84
זיזד ®יז דער
ארבײטער באװענוננ״ ,פון דדטארדז״ט װעט געפײערט װערען דעם שבת אבענד ,באמגימםען מינימום פאי
סאוא.
אין דער סקוא .די אינטערנעשאנאא מיט־ פ־אי־גאנגענהײיט.
כסעט אין ^•4ע ״*עפעי ,צוליעב דעם גרוי־
פרײםאנ אבענד ,דעם  30טען ,אעיר גאיעדעד מיט זײערע ־םאםיאיען זײנען גע״
סען יקרות ,ש^דערעז די ארבײטער * חע״
נדשור איבער סוזיק ,פו; הערםאן עפ־ אאדען.
די ערעפנוננ םון דעם ױניטי סענטער כעדען לוין .די אונצופרידענהייט איז ן^ל־
 ,מט ײן.
שבח בײםאנ ,אום  2אוהר ,אעתטשור אין האראעם ,װעט נעפײערט װערען געק־ ;עםײן.
די נ־־^שישע ל;#ע איז די ,צי זאלעץ מיר
איבעד געזונד ,פון דר .מערעדיטד ..אום סטען שכת אבענד ,דעם  31טען ;אגואר,
״  3אוהר נאכמיטאג ,גיפנאסטיקס און אונ־ אין *אבאײן סקוא  103 , 171טע םםריט ,לןןזען יעדען  iitvקעמפען *אר זיך ^דער
צװישען פעדיסאן און  5טע עװענױס .עס צי ז$לען מיר עס באהאנדלען אין « געםייג־
םערד«אאםוננ.ר ב ר אנ ק ס ױני טי ס ענ ט ע ר ,װעט דורכגעםיהרם װערעז א שעהנער פױ ^א£מליבער קןזגפערענץ?
צו ױי ט ע
די פר^גע ,װ^ס םיר ד^בען פ^עלעגפ
**באיין סקוא  ,42װא^ינגטאז עװענױ און זי>ןאצישער פר^נראם ,און עס װעאען גע־ פ«ןר אײך איז קל#ר :צו װילט איחר מיש
האאטען װערעז אינטערעםאנטע רערען.
קאעירטאנט פארהװײ.
» ?*נפעיענץ ,גי
• סאנטאג אכענד ,דעם  26טעז ׳ אעין־
עיי ״ ײ ־ ו  : :״ ן ן מ י ״ י,ף
איז ; י ״ ע י
ס׳פור םון דזשאדרזש טאזא איבעך ״טרײד שאנאא דעפארמפענט קאן פען .נאהוםען
געװיס זי ע ען םיר כארײט *ו חאנדלען
גוםע טיקעטס צו  1דאאאר א שםיק םאר
װניאגיזם איז די ארבײטער באװעגונ;"
יר ז ײג ען פון אימעד געוואויגמ ,און
דאנער^שטאג אבענד ,דעם  29טעז #אעה־ די ענגאישע פארשטעאונגען פון די ״אר־
ילאזען דאס ,װעגען װ#ס םיר ווזנלען
ט״פור איבער געזונד ,פו; פרס .קעפיא־ .בײטער טעא&ער ניאד״ ,םאר דער װאך גי מ קעגען זיך אײגפאראשענדיגען* ,ו א
פוג׳ם  25טען ביז׳ן  31טען יאנואר.
באארד אװ *רביםרײ**].
 jבער.
» קל«ם צו לע רנען ײ ך שוריםען.
סיר געטען אײך גי ט םארציחען און גע־
דעם זעלבען אנעגד איז דא א יןצאס
אי ףד ע ם ווײסט סאכער ױניטי םעג־ בען אוגז א באעטימםען ענטפער ,װײל די
אין גיםנאסטיהס און אונטערהאאטונג.
ה«רלע ם ױגי םי ס ענ ם ע ד ,פאבאיח סער איז פארםירם נ^ווארעז א קאאס פאר פארציחוכג איז אזעדליד פאר אונז א ל ע ם ען״
אין דער צײט ,װען דאס װערט גע־
ססוא  103 ,171טע כטדיט ,צװישעז  5טע םיידצאך ײאס װיאען זיך אעתעז שוויטען.
 ,דער שוױם־האאס וועט געהאאטען װערען שריבען ,כאטש עס איז שויז םיער טענ,
*ון מעדיסאן עװענײס.
דינס םא :אנענד ,דעם  27טען ,צעה־
מא״ פעקטשוחןרסיבאר
יײלען װארעז ,הא-ע,
ויאם
אד
^
מייד
די
ײ
ר״מי
וחי
^
םײדאאך װאס װיאען
נ מו ר פון א .ל .װיאבערט ,איבער ״טרײד אוסי רעטינג.
זיך אנשאיסעז אן דעם קאאס זאאען זיך אא״ז ניט געעגטםערט .טעגליך» ,ז זײ
יוני^ניזם און די ,אדבײטעד באװעגונג׳/
גיכד װעגדען זועגען דעם צו מרס .אוסי רעטיע ,װעאען ענםםערעז ,און ענםםערען צוםרי־
דאנעחטטאכ אבעגד ,דעם  29סעז,
דעגשםעאענד .זײ װעלען זיר צונויפקו־
אין דעם זוײפטםאכער סענטער.
נאםטיגןם און אונטערהאאמונג.
טען אויף א האנםעחננץ מיט דער ױניאן,
פרײטאג אבענד ,דעם  30טען ,אעה־
אאע אעהטשורס און קורסען אין דעם און דאז מעג םעז זײז זיכער ,אז כמון װעט
מ׳פור איבער איטעדאטור ,םון א .גאאד־ װײסטםאכער ױגיטי סעגטעך נעהען צו שוין תרכסומען ,און עס װעט אויסגע־
^
! ומדנ•
גאגץ אעבעדיג .באזוגדער ערםאאגדײך םידען װערען אירגענד א צוזאםזננשטויס
ערעפטננם
טען,
31
דעם
אבעגד,
שבח
זײנען יאבער די סוזיין־אעקטשורס פון טי ס צװישען די בעאי מאאכות און די מ אנר
ןאייערוננ — ,רעדען און תאגצערט.
סאריאן באוער ,פדײםאג אבענד .דער םעקטשורערס .טאמער אבער װעאען זײ
בר אנזו ױל ױ גי ט' ם ענ מ ער• ,אכאיה עגטוזיאזם בײ די אעקטשורם איז גאר עס ניט טא  3איז זײ װעאען אאץ דורך
סי*וא ,84סטאון און נאענםאר עװעגיזם.
גרױפ.
פארשיעדענע אאיערשע דרײדאעך זיך װע־
דעם פרײטאג אג ענד ירועט מים באוער אען ארויסדרעהען סון א קאנפערענץ ,דאן
סיסוואך אבעגד ,דעם  28טען ,אעס־
איגקד געזונד ,טון דד .פאראה גדינ־ *נאאיזירעז די טטערעז מוזײן פונ׳ם סיפר פארשטעהט זיך װעאען די בעאי סאאכות
.
פאני ^תועסטער ,װאם ײעט געשפיעאט פון זייער זײט אױך האבען װאם צו זא־
דאנערשטאנ ןאכעגר ,רעם  29טען ,ותרען צום צוױיטען תאנצערט ,אין םטײ־ גען ,און װאס עס זאא ניט פצסירען ,שול־
צאמסמור םון סיס ס א תאראט דעניעאם ,יועטענם האײסקול ,דעם  7טעז םעברואר .דיג װעט זײן געװיס ניט די ױניאן ,װעא-
רי טיסעטס צו דעם סאנצעדט קאסםען כע האט נעװאאט ,אז אלעס ?אא געסע־
• א ע ע ר ״םרײד יוגיאניזם״
דעם זעצפען אבענד איז אויך דא א באױז  25סענט ,צו באחוםעז אין׳ם וױיסט טעאט ײערען רוהע און םרידאיו ,נאר די
^ א ס אין גיטגאספײז און אונסערהאא־ םאכער ױ ד טי םעגטער .די וױיסםמאכער נאנצע סאראנטװארטאיבהײט װעט פאאען
תאבען ארויסגעוױזעז *זוי פיעא ענטוזי־ אויזי דער מאנוםעקטשורערס אסס׳ן.
אבער עם איז הױם גאויבאיד ,אז די
סרײטאג אבעגד ,דעם  30טען ,אעיד אזם בײ דעם ערשטען קאנצערט ,דאס מר .אײדיעם װײסם מאנוםעקםשורערס זאלען
םמור איבער אינמראטוד ,םזן מיס עאאען ײאאטער דעםראש ,דער דירמענט םון דעם האנדאען אויו^ אזא אונםאראנטװארטאיכעז
 ,tW P .11מ ר ^ ר ד שאו׳ט ^מעז ענד ארהצםמער האט אײנגעוױאעט צו שפיע״ אוםן ! קען דאס זײז« ,ז זײ זאאען הא-
ס ז » ר ®נ;.״
אען דריי האנצערסען אנשטאם צוױי .דעד בעז שוין אזוי ניף פארגעסעז אז דעם
ו װיי ם ט ם א כ ע ר יו ני פי ס ענ ט ע ר■ ,ראגראם פון דעם סימפאני יןאנצערט ביטערען קאםו* םון יעצטען יאהר ,פון
^אנאיח סיןוא  320 ,40איסט  20טע סט.
דעם  7טען פעבתאר איז א נאזונדערם װעאכעז זײ זײנען װײט גיט אדױס סיט
רײכער .ב אז א מ ט ד ך נאײך טיט טי־ םאאטערענדע םאהנען Vקען דאס זיין ,אז
זײ זאאעז זיך אפזא;עז.פון א קאנפערענץ

»ו דער געאעגענהײמ איז געמנםנז גע־
װארען  nמעדעער קאנצערם* ,ױ\ ותנלכעז
עט ד״אגען זיך באט ײציגם בארואוסםמ זיג״
גער און שפיעלער ,איז רער עזאם האט רי
םוזימ מםערען אויפגעט מעז טי ם טיעא ענ־
מוזי«זם .ךער סופעגאיגמענרעגט פון
דער ס>צל ,דר .ראכער ,האט אויד נעהאא״
מען א  ,r u nװעאכע איז מי ט באגײסטע־
רוע אזיפגענומען געװארען םון פובאײ
*
>ןום•
די עדױהײשאנאא ארבײט אין םיאא״
דעא&יא ,װערט םיט ערפאאג אגנעפיהרט
םון מרס .אגא עאאים ,די עדױקײשאנ»א
סופערװײזערין.
* * *
דעם  12טען יאנואר ,האט דר .םריד־
אאגד אדרעסיגט א ברויסען םיטיגנ סון
ױײסטפאכער איז באסטאז ,די מיםגאיע־
דער םון אאקאל ; .49אדזם  1,400םענשען
זײנען אנװעזענד געװען אויף  a mםימינג,
אין פײ האאא.
די אינטערנעשאנאל אאלאאם אין
באסטאז נעהםען זיך צו דער עדױקײשא־
גאא טעםעלױיט אויף דעם זעאבען שטיײ
גער .ווי אין נױ יאררן .די ארבײט װערט
דארט ערשט ארגאניזירט .די זואך איז
דארט דא מיס פאניא ס .קאהעז ,םעיןרע־
טערין פון דער אינטערנעשאבאא ערױקיײ
שאגיאא האמיטע ,אום צו העצםען די באס״
םאנער אאמאאס סיסטעםאטיש .אדגאניזי־
רעז די עדױקײשאנאא טעטעקײט.
וױ איהר זעהט ,אאזא ,ווערט איצט
די עדױהײשאנ«א ארבײט פון אונזער
אינטערנעשאנאא איבעראא געטאן מיט
ערפאאג.

פאדלאנגס-אן ענטפער פון דןר ורעס און
וױסט מאנופעסטשורער אססץי
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איבער דער םראגע פון װײדזשעס ,װעיכע
זײ װײסען ,איז װירסאיך א ברענענדע^
מיר גאויבען עס גיט .מיר ערװאר־
מען פון די טאבופעקטשורערס א צוםרי־
םאקט איז׳
דענשטעאענדען ענטםער.
אז ניט אאע מאנוםעקטשורערם זײנען
אזוי באינד אדער אזוי ״קאוג״ צו וועאען
זיו באנוצען מיט א טעכנישען דרײדעי.
מיר• װײסען םרן גאר םיעאע מאנוםעק־
טשורערס ,װעאכע זײנען דוהא געגײגם
צו פארהאנדאען םיט דער ױניאן .םיר
ריידעז דא םרן דער דרעס־סאנטראמםינג
אסס׳ן .די װײםעז .אז די װײדזשעס פון
איצט קענען ניט באײבען די זעאבע םון א
יאהר אדער זאגאר םון  6מאנאטען צוריה.
זײ זײנען ניט באינד צו דער הערשענדער
אונצוםרידענהײט םון די ארבײטער און
זײ װײסען אז מיצ 1טעכנישע דרײדאעו
קען מען די ארבײטער די צײן ניט פאר־
רײדען .מיר װילען האםעז ,אז די דחגס
און װײסט םאנוםעקטשורערם אסס׳ן װעט
באאד ?ומעז צו דער זעאבער אנזיכט ,און
עס װעט ,װי װײט מעגאיר ,אויסנעםידען
װערען א סאמוי צוױשען דער ױניאן און
1ער סאנוםעהטשורערס אסם׳ן ,װי דאס
איז נעװעז אין .1919

פועזידענם שלעזיננער
אננעסוםזןן^ן װארשא
שיקט א םעלעגראמע צום ״םארווערםס״
װאס אעזט זיו װי פאאגט :
?אפענהאגען 15 ,טען יאנואר— .
ב .שאעזינגער ,דער סרעזידענט פון
דער אינטעמע שאנאא אײדיעס נאר־
מענט װאירקערס ױניאן איז אמערי־
הא ,איז שוין אננעסוםעז קײן װארשא.
ער װעט אין פויאען םארברעננען
עטליכע װאכעז און װעט דארםען
שטודירען די אא:ע םון די אידישע
ארבײטער־ארנאניזאציעס.
אז •רעזידענט שאעזימער םארברעננט
דארט װירהאיד די צײט צו שטודירען די
ארבײטער • ארגאניזאציעס איז ײדא»,
קענט איהר זעהן םון זײנע בריען^ וואם
מיר דרוהען זייט די אעצםע פאר װאכען
אין דער ^נערעכטינקײט ,׳ .די בריעח זי ײ
נען העכסט אינטערעםאנט און באאעוד
רענד.
נאײכצײטינ קעגען םיר דא אויך
מעאדען ,דאס דעם דיקנסטאנ איז אין
אפיס םרן דער אינטערנעשאנאא .אנגע־
סומצן פון שאעזיננער׳ען איעיגע פאסט־
הארטעז .אין ײעאכע ער שרײבמ ,אז דעם
 25טעז פעברואר ײעט ער םיט דעד ש* 1י
״אדריאטיק״ צוריהפאהרעז איז א ר די ־
?א .דאס הײסמ ,אז אין אנפן^ :פ״ן
טאנאט םערץ ײעט עי שײז וױעדע־■ זײן
דעסק אץ אפ-ס.
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פו ײימאג ,דעם  30־טעז יאנואר.,ו./..נ New York, Frw *y, ■lan. 3 0 ,

ק ל או ק ם א כ ע ר
ױיט דער ענטשײדונג פון דער גא־
װערנאר־ארביטרײשאז־קאמיטע ,װעלכע
יײדע צדדים ,דער דזשאינט באארד םון
די קלאוקמאכער־ױניאז ,און די טאנופעק־
סשודער פראטעקטיװ אסס׳ן האבען זיף
פארםליכטעט אנצונעהמעז ,און װעאכע זײ
האבען שוין אנגענוםע Aװעאען אלע 50
טויזעגד ארבײטעד אין דער האאוק־אינ־
רוסטריע אין נױ ^ארק םאראאזען זײערע
טעפער די װאך מיט א פיעא פעטערען
פעי־ענײעאאפ ,װי זײ האבעץ ביז איצט
געיזראגען.
די קיאוק און דרעס קאטערס ,װעאען
אגיטטאס זײערע  39קרינען  .44מיס 5
דאי .מעהר .די סקױרט־חאטערס ,אג־
יטטאם די  34.50װעאען קריגען — 39.50
פינף דאלאר טעהד .סעטפא־מײקערס,
אניטסאס זײערע  32װעאען יןריגען 36
ני-ט  4דאי .טעהר .די אפערײטארס פון
קאוטס ,דזשעקעטס ,ריפערס און דרעסעש
װעלען קריגען אנשטאט די  50 ,44דאל.
ריט  6דאא .מעהר .די סקוירט־אפעריי-
טארס ,מיט  6דאל .םעהר ,װעאען קריגען
 .48די פיעס־טײצארם מיט  5דאא .םעהר
װעיען קריגען  .43די פינישערס װעאען
קריגען מיט  5.50דאא .םעהר —  41דאל.
די העאפער׳־פינישער מיט  4דאצ32 — .
ראל .די אפפער־פרעסער מיט  5.50דאל.
טעהר —  37.50ד#א .די סקויט ^פפער־
פיעסער פיט  5.50מעהר —  38ד .>$די
סקוירט אונטער־פרעסער מיט  3ד^ל.
דעהר —  .28.50סקוידט־בײסטעד מיט
דאל .מעהר —  25ד^א .סקוידט־פיני־

אינהאלט־פ^רצײכניס
״ג ע ר ע כ טיג ק ײ ט״ נו מ ער 5
זייט  .2די זויזד — ס שאװירא .עקזע־
קומיװ באארד מיטינג פון לאקאל — 25
י• שעהנהאאץ.
זײט  .3מיטיגג פון לז׳פאינט באארד פון
דער נױ יארקער קלאוקםאכער מניאן —
א• אאנגער .םען זוכט ״אייטוס״ — נ.
בוכװאצד.
דיט  .4װארום די אויסיםליסונג פון די 5
סאציז»ליסטיאןע אסעמבלילײט האט פאר־
אודזיזכם אזע אזטורם איבער׳ן לאנד ~
ב .אעװיטין.
זײט  .5װןזס יעדער מענש דארף װיסען װע־
ג?ן טובערקולאזיס ־־־ דר• ב .דובאװסלוי•
דער קעמפײן פון לאקאל  25אין טאקינג
און חעטסטיטעינג אזעגער.
זײט  .Gאין אײן ציםער )עיצעחלוגג( —־
ש .דײקסעא .די לזידיעס םיילארס יוג־
י אז לאקאל  — 80ה .היאפמאן.
זײט  .7װעגען דער קאאפעדאטיװער געזעל־
שאפש פון ארבײםער ריגג — ה .מענין.
א געיעג נאך ליעבע — פאצינא װאצמי•
זייט  .8פון רעדאל,םאר׳ט נאטיץ־ביכעל.
זייט  .9דרײ מאגאטען אויפטו פון דער אינ*
מערנע״שאנאל — אב .באראן^•
זײט  .10אין דער מעאטער־װעלם — דער
קריטיקער .אין א הערבסט־טאג )גע־
דיכ=( — נחום י.
זײט  nr .11די װעלט באװעגם זיד —
דזשוציעט סטוארט פאינטץ• ײי ײ
לעגען לאנכ )פעליעטאן( — דער צעבע־
דיגער.
זײט  .12קורצע אזטועסען צװישען רעדאק־
%
םאר און די לעזעי•
זײטען  — 15 ,14 ,13ארווערטײזמענטס.
זײט  .16אינמערגע^אנאל עדױלןײ^אנאל דע•
פאיטמענט .װ»ידז»עס פון קלאוקםאבער
באדײטעגד געהעכערפ )שלוס פון 1נזען
זײט׳ ./י קלאור^זאכער אין באלטימאי־ בא־
ר,ושעל א חעכערונג איז ״*זכירות.
•  -׳.>. 1.:* ^ • :
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שערם מיט  2.50טעהר —  ; 20.50דרײ־ ו בײטער װעלען קריגען צוריקגעצאהלט די
פערס מיט  3.50דאל .ניעהר ־ ״  : .27.50געהעכערטע װײדזשעס ׳פאר די גאנצע
באגראדעדס פון סקוירטס מיט  4דא> לעצטע דרײ װאכ^ ,װאס די ארביטרײ־
מעהר —  32דאל .גויריס באגראדערס שאן־קאמיטע האט פארנוכיען כייט איהר
מיט  3.50דאל .כיעהר —  .27.50קלאיק־ אונטערזוכוגג פון דעם גאנצען סכסוף.
בושלערס מיט  3דאל .מעהר —  25דאל.
עס פארשטעהט זיך ,אז צװישען די
עקזאמינער ,םינערס און טארקערם טיט קלאוקמאבער הערשט איצט ששון ושםחה.
 4דאל .מעהר —  34דאל .באטאנה^י־ אמת ,זײ האבען געװאוסט ,אז דאס קוטט
מײקערס װעצען ל,ריגען פאר ) X)1בא -זײ׳ אז זײער םארלאנג םון א װײדזש־הע־
טאנהאלס אנשטאט די  1.10װי זײ הא־ כערונג איז א בארעכטיגטער .ווען גיט,
בען ביז איצט געקראגעז.1.30 ,
װאלטען זײ ניט נעפאדערט עס ,און נאך
אלע
פאר
די דאזיגע העכערונג איז
װעניגעי װאלטען זײ אויף זײער אײגע־
ארבײטער ,סײ פאר די ׳ װאס קריגען ניט נער אחרױת געװארםען די ארבייט ,גע־
כיעהי װי דעם מיניטום סקײל ,און םײ מאכט סטאפעדזשעס ,װאס זײ האבען
פאר די ,װאס קריגען איבער׳ן סקײל ,געװאוסט ,איז ניט אין גא־נצעז איז אײנ־
אזוי ,דאס א; אפערײטאר ,למשל ,װאס ?לאנג מיט דעם אפרימענט ,װאס זײער
האט ביז איצס געקראגען  50דאל .וױי־ ױיגאז האט געשלאסען מיט די פראטעל(־
 56דאיג
דזשעס ,װעט די װאך
טיװ אסם׳ן .אבער עם איו זײ תײן אגדער
דער םעי־ענװעלאפ פון דער נואך װעט אויםװעג גיט געבליבען .די מאנוםעק־
זײן א באזאנדעדס פעטער ,װײל די אר־ טשורער האבען זיף אײנגע׳עקשלט :

װײסס און דרעםמאכער ױניאן לאסאל  25נעהמפ
ארונטמר א סו שעפער אין ססרײס
» קאנפערעגץ מיט דער רוײםט און דרעם מאנוםעקטשורערם אםם׳ן װעט
מעגליך אםגעהאלטען װערען די טעג.
דינסטאג אין דערפריה ,דעם  27טען
יאנואר ,האט אונזער װײסט מאכער יױ
ניאן לאקאל  ,25יאדונטערגענומען אין
סטרײה א היבשע צאהל װײסט און דדעס
שעפער ,און װי די בעאםטע םון דער יױ
ניאן גיבען אונז איבער װעלען אין דעם
סטרײק זײן פארוױקעלט ארום  10טױ־
זענד ארבײטער.
כדי דער עולם זאל לןײן טעות ניט
האבען איז דא כדאי צו ערקלערען אז דיזע
סטרײקס ה$בען נאר ניס צו טאן מיט׳ן
סכסוף זואס קוטט איצט פאר אין רער
אינדוסטריע צװישען לאקאל  25און דער
מאנופעלוטשורעם אסס׳ן ,װעגען דעם
פארלאנגטען רעיז אין װײדזשעס .דער
סטײרק באציהט זיך אויף די אינדעפענ־
דענט שעפער אין טרײד׳ און אויף די
ש ל ע כ ט ע ױניאן שעפער בכלל ,װאו
די מאנופעקטשורער זײנען ניט נאכגעהױ־
מען די פונקטען םון דעם אגרימענט אין
טרײד .אין׳אגדערע װערטער מײנט עס,
אז דאס איז א ״דרײװ״ םון דער ױניאן,
אן ארגאניזאציאנס־קאמפײן צו ארגאגי־
זירען די סקעב שעפער און בעסער צו אר־
ש ל ע כ ט ע ױניאך
גאניזירען די
שעפער װאס געפינען זין אין דעד אינ־
דוסטריע.
די סעטלעטענטם םיט די םירמען
װעמעם שעפער זײנען ארונטערגענומען
אין םטדײק האבען זיף אנגעפאנגען גלײןי
אויפצומארנענס װי דער סטרײס איז גע־
רופעז געװארען .די סעטעלמענט לאמי־
טע פון דער ױניאן געפינט זיף אין װעב־
סטעד האלל 11 ,טע סט .צװישען  3טע און

 4טע עװענױס .די סטרײקער פארזאמ־
לען זיד אין פרןזגרעס קאסינא 28 ,עװענױ
איי״

*

אין דער זעלנער צײט האט די װײסט־
טאכער ױניאן לאקאל  25איצט אױןי אנ־
געפאנגען אן ארגאניזאציאנס־קאמפײן צו
ארגאניזירען די טאקינג און העמסםי־
טשינג שעפער אין דער אינדוסטריע .װע־
ג>ז דעם איז םאראנען א באזונדער שטי-
קעל נײעס אויף א צװײטען פלאץ אין
דער צײטוגנ.
װאס אנבאלאגגט דעם םבסוף מיט
דער מאנוםעקט שו^־ס אסס׳ן ,הויבט
שוין אן די לאגע אכיעל קלערער װערען.
װי עס שײנט׳ װעט די אסס׳ן דאך אײנ־
װיליגען צו קוםען םיט דער ױניאן צו א
קאנפערענץ און ס׳איז מעגליך אז טען
װעט חומען צו א פארגלײך .די •ױניאן
איז םעסט ענטשלאסען אז די אדבײטער
אין דער אינדוסטריע זאלען כאקומעז א
העכערונג אין שכירות און עס איז כלמט
װי זיבער ,אז די װײסט און דרעס מאנו־
פעקטשורער םון דער אסס׳ז װעלעז זיד
דערםון ניט ארויסדרעהעז ,וועלכע מיטעל
זײ זאלען ניט אנװענדען די זאך אביסעל
צו םארשלעפען .די װײסט םאכער װע־•
לען אין דער הינזיכט געײיס גיט װעלען
זײן אן אויסנאהמע םון די ארבײטעד םון
אלע אנדערע טרײדס ,װאס האבען באקו־
מען א העכערונג ואויף די שכירות .די
װײסטםאכער זײנען בארעכטיגט צו מא־
כען א לעבען ,װי די ארבײטער פון רי אנ־
דערע טרײדם.

א גרױסער טיםינג פון לאסאל  9ועס שכת
אין קופער ױניאן
דעם שבת בײ טאג ,גלײך נאך דער אר־
בײט ,װעט שטאטפינדען א גרויסער מאס־
טיטינג פון דער קלאות פינישערס ױניאן
ל^קאל  9אין קופער ױניאן.
אויח דעם מימינג װעט נענעבען װערען
א פולער באריכט םון די לעצטע פ א ײ
האנדלוננען מיט דער םראטעקטיװ אסס׳ן,
אין באצוג דעם רײז אװ װײדזשעס.
זאל קײן מיטגליעד פון צאקאל  9ניט
פאר-פעהלען צו קומעז צום םי טיע.
די םאלנענדע באװאוסטע רעדנער װע־

לען דעם מיטינג אדרעסירען  :אב .בא־
ראף ,סעק.־טרעזשורער םון דער א .ל .נ.
װ י ;.י .פײנבערנ ,פרעזידענט פון דער
דזשאינט באארד ; י .םרייני ,ארנאנײזעד
אמעריקאן םעדערײשאז אװ לײבאר ; האנ.
מאיר לאנדאז ,לאיער םון הלאוקמאכער יױ
ניאן; ם .זיעגמאן ,דזשענעראל מענעדזשער
פון דער הלאוסמאכער ױ5יאן; ש .יאנאוױ
סהי ,רעדאהטאר םון ״גערעכטיגהײט״ :
דזשײ .ה*לפערין ,מענעדזשער פרן לאיואל
 ,9טשערםאץ.
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געהעכער
נײן ,און גײן .זײ וױלעז ניט חעחס פון
אזא זאד ,װי העכערען די שכירו^ די
ארבייטער זײנען פשוט משוגע .זײ
צו גום .זײ קריגען די בעסטע װײדזשעם♦
נו #האבען -די ארבײטער דעטאנםטרײר^
װי גוט עס איז זײ ,דורף « סטרײק ,ריכ״
טיגעד ,דורף ״נעהטען א װעקײשאך.
די מאנוםעקטשודערס ,זעהעגדיג ,או
עס װערט ערנסס ,האבען געטאכט א גע*
והאלד דורף די פרעסע  :װי שטײטש ,אן
אגרימענט! די ױניאן האט געענםםערט
אויף דעם דורף די *רעסע .מיט דעם
דאזיגען ויכוח צוױשען דער ױניאן או1
דער מאנוםעקטשורער פראטעקטױו אסס^
האט זיך פאראינטערעס-רט גאװעתאר
סםיטח .ער האט געזעהן ,אז עס ?ען קױ
מען צו אן ערנסטען קאנפליקם צוױשען
די קלאותמאנער און זײערע א ד ג ״
 %ין גויי•
געבער .און דאס איז זעוזר ניט ק
טע זאד פאר נױ יארק .װען  50םויזענר
ארבײטען געהען ארוים אין םטרײש ,און
די גאנצע קראוק אינדוסטריע װעדט א 1
נעשטעלט ,םיהלט מען עס גאנץ שסאו^
אפילו איז אזא שטאדט ,וױ נױ יאדס ,און
ער האט עס דארום איעגעלאדען דעם
5טען יאנואר בײדע צדדים צו א קאגפןן*,
רענץ איז אלבאני.
אוין* דער דאזיגער קאנםערענץ ,גאך
דעם ,װי די פאדשטעהער םון דזשאיגם
באאדד ואון פון דער אמטעמיי שאנעל:
זיגםאן ,פײנהײרג און אב באראף האבע1
פארגעבראכט דיערע טענות און די םאר־י
שסעהעד פון די םאנוםעקטשורער יײעחנ,
איז באשלאסען און אנגענוטען געװארען
פון בײדע צדדים זיף צו אונטערווארם^
צו דער ענטשײדונג פון אן ארביטרײשאך
קאמיטע ,װאס זאל באיצסימט װעדזגן םון
גאװערנאר .און דער גאװערגאר האט בא״
שטיטט םאמעגדע קאמיטע  :עדװארד x
באיל פרן דער אינדוסםריעל האסישאן,
אלס טשעימאן ,װילליאם ד .באלדוױן,
פרעזידענט פון דער אטיס עלעװײטאר־
קאכי&אני ,הױ פרײני פון דער א .ם .א .ל.
ישראל פײנבערג ,פרעזידענט םון דעם>
דזשאינט באארד םון דער קלאוקמאכעך־
ױניאן ,שאול סינגער ,עקזעקוטיװ םעפד
בער פון דער מאנוםעקטשורער סראטעק•
טיװ אסס׳ן ,יײס םראנסעס פוירקעם םון
דער אינדאסטריעל האםישאן איז ארױ•
טאנט גענעראל ,טשארלז וג בעררץ•
די ארביטרײשאז קאמיטע תאמ ױף
גלײף גענומעז צו דער ארבײט .ז־י האט
געהאט םיגו« זיצוננען ,אויח װעלכע עס
זײנען אויםגעהערט געװארען עדות םח
בײדע צדדים .און אויף די לאי^רס םון
בײדע זייטען ,נענ .מײעי לאניאן ,םון
דער זײט םון דעד ױניאן און םר .קלײז
פון דער זײט פון די כיאנוםעקטשורעד.
נאך .דעם האט די קאמיםע גענומען
צײט און גרינדליך חוקר ודורש געווען
אלע געמאכטע סטײטמענטס ,װי אויוי
דעם גאנצען םסאטיסטישען מאטעךאול,
מיט װעלכען די ױניאן האט זיןי באציי־
טענס םארבערייטעט .װאדים זינ »#11
דער מענעדזשער פון דזש^ינט באארד ,ו ד
דער גאנצער דזשאינט באארד ,זיעען ד ט
אזעלכע ,װאס לאזעז איבער ניט געטאן
עטװאם ,װאס דארף נעטאז וחןרענ׳ * i p
דער רעזולטאט איז דער ,רואס טיר האבען
געמעלדעט גלײף אין אנםאנג םון אונזער
אטת־םרעהליכער נייעם.
די ארבײטער האבען נעקראנע! V
נאנץ באדײטענדע װײדז׳ןו־העכערזנג,
מיט װעלכער זײ זײנען דערװײל פ * * -
שטענדיג צוםרידען.
און עס איז ניט בלויז דאם געלר
אליין ,װ^ס זײ האבעז געװאונעז ,װאס
מאכט זיי אזוי גוט נעשטיםט ,וױ אויך
דאס ,װאס ,לויט דער ענטשײדומ םון
דער ארביטרײשאן־לואמיטע איז עס קלאר,
אז זי איז געל»ומען צופ שלוסk $ i Dip ,
ארבייטער זײנען שויז גארעט pntjM
״פשונע״ ,פאדעיעגדיג א העכערוננ « p
)שליס אויױ די ט .(16

