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®גויםעגמ אץ ®רייד געח• אױס שגת ,דעם 24םען םענפזעםבער■ —.רעזידענט
זיגםאן און סעקרעמאר כ&ראןי וײגען אגװעזענד געווען אױן«  aקאגפע־
רעדן סיפ די גאיעבאסױם ®ון דעם *אך — .םאסםיסיגנ פון אלע לײדים
םײלארס און קאםםױם דרעםםאכער סאנסאנ אווענט ,אין נרייעגמ האל.

די יײדים טיייאר *dvoo8p |1M
דרעםסאנער ױניאן ,יאקאי  ,38גרײס זיף
אי»ם »ו  vנענעואל םםרי״( .דער אנרי־
 ontoאיז םרײד מחס אויס  o n׳פגת,
o n 24םען סעפמסנער.
נאר םים אייניגע װאמן *וריה ח*ט
די יײדיס ®יייסרס און  creoaPדרעכ־
םאמר יוניאז ארויםגע׳סיקט  aבריװ *ו
די נאלענאסים םון טריײ ,זי• אױםםאחד
* r u nו באנייען  o nאנרימענט כייט
nר ימיאז• אין  c nנייעס אנריטענם
האט די יוניאז צונעשםעלס איינינע זעהר
װינםינע סאדעתגנען ,אוז וױ עם שיינט,
חאמז די נאלעבאסים ניט סיין  vvnעם
נאכצונעבען .די הױפט נייע פונקטען זײ־
נען וױ סאינם :
 .1צו ױניאניזירען די כײירלאך ,װעל■
כע ארבײטען אין די אצע ׳ןועסער םיז די
ליידים טיילאר באלעבאםים ,וױ אויך די
אלע קאסטױם דרעםסאכער.
 .2א םערוױג עםוגדינע ארכײטס־

װאו•

 3א נאראנטי טון  44װאכען «
יאהר ארבייט,
 .4עס זאל ערלויבט ײערען צו אר•
בײםקז  6׳שםונדען א װאך אװערטײם
אנטטאט  ,10וױ עם איז געווען דער םאל
ניז אי*ט.
דאם זײנען די חױסם םאדערוננעז םון
 o nנייעם אנריםענט.

1א ניט לאננ האט די ױניאן נעהאט
א״נינע ?אנםש־ענצעז מיט די םאושטיי-
ער םון די באלעבאםים .אוים׳ן עחפםען
קאנםערענץ איז אנוועזענד נעיתן*npjroj
םאר מ י א י פוז אונזער אינםעתעמאנאי‘,
אח אויפ׳ן צוױיםען קאנמרענץ איז גע־
* pmחנו .םארים זינםאז ,צוזאםעז םיט
די םארםרעםער םון לאקאל  38װי עם
טייננ^ אמר ,וױלזן די בזולענאםים ניט
נאמ׳נמז אויוי א סרידלימז אום? די
גײ« סונסטען וואם די י׳וניאז חאט ארױם־
 jo>vowiאון סח די קאגםערזןנמז חאט
זיף רערוױיל נארנים אױםמיאזען .םאר

דער ױניאן איז ,אלזא ,נענליבען נלױז
איי 1יוענ — ז י ו *ו מ מ ן נרייט סאר «
נענעראל סטרייס .און דאס וחןרט טאקע
איזט נעםאן.
שאר  o nקוםענדעז םאנםאנ ,נלײך
נאד  i nארנײג^ חסט די ױניאן א גרוי־
סעז מאסעז םארזאםלוננ סון אלע לײדים
טײלארם און קאםטױם רחזםמאכער ,אין
בר״ענם האל6 ,םע עװענױ און 42םע םט.
אויױ  i nםארזאםלוננ וועם איבערגענע־
נען  jn jn iםאר די ארבייםער םיז טרײד
װי עם האלט ,און װאם די יוניאן דיינקם
צו םאז אי!  i nנאנץ נאהענטער צוסונםט,
און עם איז זעה  1וױכטינ ,אז אאע א 1ביײ
טע  1םין  o nםאך זאלעז נים פא 1םעלען
צו זייז ניי  i nםאמאםלוננ.
לאסאל  38איז די לעצטע צײט זעה1
סאו־ניםען םיט םא1נא 1״םעז 1י א1ביי־
טער םון 1עם ®אד צו א סט1ײס .אחוץ
 o r o , o nאז די ױניאז זעה  1א אעבע 1י■
נען אתאגיזאציאנם קאריייין *ו ארנאגי־
זירען די נאך ניפ אתאניזי 1טע ארבײטע-,
סיי ל״ ױ ס םײלא ,01םײ קאסטױם ווז ס ־
מאכער .כמעם ’  i n iטאנ האלט *  bדי
ױניאן איעךעיר םיםיננעז אין  o nדיסם־
1יקט וואו  i y iט 1ײ 1נעסינט זיך .די
ױניאן האט אויך אנגע׳שטעלט א םםעציע־
לען א :1אנייזע ,1פים דזעוליעט ■אינטס,
צו העלפעז איז  i nא  1ב״ט .עם ווערעז
*ייר אמיסנעגעבען »אםענ  nליםלעמם
און צי1קולא 1עז ,װאם  m in iםא1םײלט
צװי׳טעז די ניט א1נאניזי1טע א1בייםע1
איז  o nםאר ,ז ײ חפענדינ אין  i nי ד
ניאז ,און לוים ו ױ םען גים אתז איגסך,
בריינגם עם נאנץ נוטע ,'.tpoao^ nn
םילע א1בײםער חפעז זיר א■ און
׳פוײיבען זיר אײ 1אין  i nיוניא!.
זאל יןיין ליידים טיילא  1א 1ער קאס־
טױם דח1סמאכע 1נים םא1םעלעז צו זיין
אויוי •  , i nםאסעז םאתאמלוננ אין אין
נרײענט האל10 '.אםינענטע  l y j i nװע־
לען די פאחאםלונג .i n ’ o n iB

םאןפראנציסקאלאקאל ופאנגטאן
א לעבעדינע םעטיגתײט
 iמגח שעלע ם לאקאל חעלפט אויפלעבען ס»ן פראטניםקא יוניאן — .װײם־
פ חןזידענ ט םאלי פרידםאן ב ר ע מ ט ארײן נ ײ לעבען צוױשען די קלאוק•
םאכער א ץ סאן פראנזיםקא.

ותן  i nקלאוהס סםרײס אין םאז
םראנציםסא ,אין יאחו־  ,1923איז םא-1
לאחמ נעװא^«-,יז כםעט אױםנצנעבעז
נעײאחןן רי האפגמנ t« ,םען וועט 1א1ט
» pmם איז וױרער הענען האנצן אן
ארנאניזאציע םון ליידים נאדספנט או־
בייםע־ .די 1או־טיגן אמײנמר זיינעז
אזױ זמםםוטינם נאיואחה פיז *in ': i n
דאס פאר די לאןוםע ח־״ יאחו•
האנען זײ גאתײפט נעםו־אכם* ,ז עם זאל
 pmמנליר »ײן  inM : .אויםנויעז א
װיחןזאםן ארבייםער  Dovnnippאין
מזן סוזמאיסקא i m r n : .זימעז אנ־
נצםילם געמאמ (1םיט .פרייוועליגירם׳ד
ו ו נ י י ו י און  nב»1ימתגעז פא 1אלע
» ruruייימט  m ans :או מ1םחמליד.
סס איו מוו*חן( כםמם אונכמנלױ םא1
די ארבײמע־ צז  a proveיעבען.
«ין פאו׳לױא פון די לעצטע עטלימנ
 prewvoזײמז אמו־ םאתעפוםען אייני־
 nפאםירוננעז ,וחניבע חאגען ארייננע*
 prowניתם םוט איז די ײיחצן םון די
 tvoםמאאיםימי;>ןיאוסםאכע v .1קליי־
 wנרזפפ ארנייטע ,1ו מל מ וײנען גע־
בליממ מםריי  o nלאפאי איז די אלע
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םארוונסא .סענעיע ,ת*ב«1

בודפיאנאס  tvחצלפעז די נױ יארימר
פלןאפ .l y r n v e

^'׳!ך;4ימ■

שלעכםע יאה^ ,םיט  i nהאאפע-«1
*יע איז ע1םוםינוננ  ijrmo pcרײניע,
 iirrm :wםון  i nאםלנעםײטע 1אר־
נאניזאציע אין סאן ם1אנציםשא ,האבען
אנגעםאנגען א1בײםעז *וױ׳פען 1י קלאוק־
םאנער ,איז וײע 1ארבײט האט נעברא;ם
נונת  •irovoMrnיאז האט װײם־»1עז.
םאלי  ,ivoi'ioװעלכע האט באזוכט o n
פאסיםי׳פען קאוםט ,אראנדשי1ם איינינע
פאתאםלמנען פח  pt-in^:o*o nלא•
קאל  3איחו• באזוך אין םאז םואנצים•
סא האט נעהאט  v mtrrנוטע וױױוונג
אויף די א1בײםע .1לאפאל  52פי 1לאם
אנת׳פעלעס חאט צונע׳פיסם  r״  ipםע־
rw:׳ure־ irnio ,א .פלצ
לאטיןיז .אויוי עט־
ליכע טענ ,אוז אין פא1לויוי פון נא 1א
np־ * i nײם איו מדפאםעז :עיואתז א
נאנץ גוםע 1םענטיםענמ םי 1 n 1א-1
נאניזיתננ פת  vלצמדינעז לאקאל אין
סאן 10אנצ'טקא.
גענוייי־אס וחננמ  ,o nוועלען 1י לע־
זער נעםינען אוי 1א *וױיטע 1זײט אין
 irrצייםוננ ,איז  vספמיעלעז באתכם,
וואס םי 1חאבען באפוםןן  o n noנייעם
 ijrerrprnroסיז יאקאל 3

■  onrmnזינמזק חאט 1י טענ ס ר
 our• po p»Wדי ■אינענחן טצלענרא־
,־  .י
מ  :ד״ ,- .׳
o n mowiwre 20םען.
«
 uroovo * n w wםיםינג םיז
 ipovopwTP m u v w nיוניאןa ■* ,
ניינאסם ,איז אײטפםי•
• Wan tv
 ,ױ יk .

 pro>vnטאנ  overrntפא 1די סס1יי-
 row *.תלאוקםאמנז־ ■ח נױ ’  .n aסיר
מסעז אייר אימרצת»מ 1זײ סו־אװע
סםמימו• אונזעו־ חאחדנן גרי^ איo n 1
׳פותותן תאםי װאם זיי פיחחמ איצם la
םאר זיו /אח פא i n 1א1גאניזירםצ1

 » OBvrnro” oiבסלל.
אויד  oiv n n ’ru jw n״ no m
םאיזאקא האנצן נס׳ילאסצן זיר צו םענד
 proםים *וױי  p n n o rאו־כײם פאn 1

 100ײ ».1

ס » .א>  a p vװ.

א םטרײק *ון די באהן ארבײטער
א^ן קמבא.
די אײזענבאנעז םון קמבא געפינק
זיך איז דעם באזיץ נ«ח צװײ אמעריקא־
גער קאםיאגיס — די קובאנימע קאמפא־
ני ,און די וועלס םארגא ס^ומיאני^ .ױן
םאר א ^עננעחגר צײם #אז די קױבא״
נימע אײזענבאז ארבײםער ױניאז ,װעל־
כע איז באקאנט אונטער׳ז נאמעז ״הער•
םאנדאד ■ערעוױארא׳ /אםי^יאירט םיט
דער •*  tK P n jn o riםעדערײ^אז אװ
*ײבאר ,סאכט באםיהוננעז צו ^ל'סעז א
צװײ
קאילעסטױוען אגרימענם מיט די
קאמפאניס .די ילעצטע ,אבער ,ראבעז
זיך אנטזאגט צו נאכנעבען די געדעכטע
םאדערונגען םון די אײזענבאן ארב־יטעד,
און די ארבײטער האבעז ,דעריבער ,פאר*
ילאנגם פון דער רעג^נג ,אז זי זאא נע־
םען א האנט אין דער אנגעילעגענהײט.
גענעראיל מאכ<נדאס חגגירונג דזאט
אבער געפונען פאר פאסענדער צו אג־
האלטען ״נײטראיליטעט״ ,אזױ ,דאם די
ארבייםער זײנעז אין סיטען• מאנאט טאי
געצװאוגגען געװארען אױיסצוגעהן אי;
סטרײק .די רענירונג האם באילד אױם־
געגעבעז איהר ״נײטראליטעט״ איז איז
שארןי ארויסנעםראטעז נענעז דער טרײד
ױניאז באװענוננ .דער אײזענבאן אר־
בײםער זשורנאיל איז אונטערדריהם גע־
װאחגה איז םילע םון זײעדע םירער זײ־
נעז ארעסםירט געווארעז אויוי אז אויס־
רײד םון א ^באםבע םאחמװערונג״.
אויוי אזא איםז איז דער סטרײס גע־
בראכט געוזאיעז צו א מנעאען סוףי םי־
ל  vםיז די ארבײטער זײנען טערארי־
זירם געװארען ,און בײם ענד.ג ױני הא־
בען זיך די ארעסטירטע נאך א^ץ געםונען
אין טורםע .די האנדלוננ םון דער רזד
גירונג האט ארויסנערוםעז צאח אין אאע
קרייזעז םק דער באפעלקערוננ אח םייע
יראםעסטעז זײנען נעגען דעם אויסגע־
דריקם נעװארעץ.
א דאנק דער ברוטאליטעט• םיז דער
רעגירוננ ,םיהרעז איצט *ז די ארנאניזיר״
םע ארבײםער אן ענערגי׳טע פראפאנאנ־
דא ארבײט םאר די יווםענחן װאהילען.
דער פרעזידעגט םון דער אײזענבאן אר״
בײםער ױניאן האם אדויסנענעבען א מא־
ניםעסט צו די ארבײטער מיט דער אױפײ
םאדערונג ,אז ז ײ זאילען אלע קומען ?זםי-
מעז.

ױ ם&אנישע םעקסטײל ארבײמער
ױניאן.
די ססאנישע טעקסטייל אינדוסטריע,
וועלכע איז סאגצענטרירט הױפטזעכיליך
אין קאטאילאניע איז איז די מעדיטערא־
נישע אינזאעז ,האט פאר א צעננערע צײט
גע^יטעז אויס םאנגעיל אין ״מארקעטס״
•ונקם װי אילע באילעבאטים האנדלען אין
אזע^כע םא5עז ,אזוי זוכעז אויד די טעקס-
מי^ בא^נבאםים צו םארבעסערען זײער
אײגענע יאנע דורך דער םאר^ענגערוננ
םון די ארבײטס־שטונדען .די ארבײטער,
אבער #װײזעז אז גאנץ ריכםיג ,אז פאר
די שלעכטע לאגע אין דער טעססםיצ אינ־
דוםסריע >ןוםם א דאנק דער טעכנישער
צוריקנעשםאנענקײם םיז די ספאנישע
םעקססי^ םאבריסען .אײנעע םיאנישע
באלעבאםים חאבען שויז יע׳ ״םאדערנײ
זירם״ זייעחנ שעיער — ,דורך דעם ,װאס
זײ האבען נעהויפט אילטע ,נענוצטע אױס•
םאשינען.
די סעמוראציע םון טעקסמיל ארביײ
םער ארנאניזאציעס םיז קאםאלאגיא,
האם לעצטענס ארויםנעשיקם *? איעאא־
דונג צו אאע םעססטייל ארביממד ױניאגס,
וחןאכע זײנעז אםיאיאירם םים די ספאני־
 wנאציאנאלע צענםרען ,צו באזוכ»זץ א
םעקסטיי ארבײמער ^מפערענץ ,וחנהמ
איז םארגעמיכמז איז בירסעאאנא .דיזע
סאנםזגחןנץ האם אויפנענוכמז די פראנע
וחנגען דעם אכט שםוגדיגען ארבײטס־
טאג און וועגען דער עםאבאירוגג םח.א
נאציאנאאע יוניאז םון טעקסםיא אדביײ
טער ^רגאניזאציעס איבער גאגץ שפא-

ניען.
עס איז ווערט צו דערמאנעז ,אז די־
זער םארשאאג קוםט םון די האטאלאנישע
אמאגיזאציעם .דיזער קאנםערענץ איז
א גוםער באוױיז ,אז די ארבײטער בא•
װעגוננ ■חוגרעסירם חוך.
דער אכטער קאננרעס פון דעם טשע־
כאםדאוואקישען טרי  Tײגיאז rjmijnr־

דער אכטער האנגרעס טיז  o nטשע־
 iwrpmiitfwpםרײד ױגי^ן צענטער
איז נים לאנג צוריק אפנעהאלטצן גצװא־
רעז אץ *ר*נ .דער קאגנרעס .ותל־
כצר איז באזוכט מוזאחנז םח T t 622
יעגאםצז ,איז געוחנז ®ה א כאזתדעד
וויכמיגאײט ,וױיל די צװײ צענטחנן ,חנר
םשעך צענםצר איז •ראנ און דער דיײ
משצר  .מ מ מר אין רײמגבעמ ,תאבען
®ון פאראיי-
געחאם »ור זיד די
ומתס

איז זײז תפארט װעגען *איגםעוי־-
נאציאנאלע םארבינדוגנעז און דער װענ
צו אײנמקײם אין דעי טיײד װניאן בא-
װענונג״ . ,חאם מיי ע ײי- ,ער גענעראל-
סעקרעטאר ,אננעוױזע /דאס עס איז פא•
ראן אן איגעמײנע באװ׳צנוננ צװישעז די
ארבײמער םאר צורי? צו ״םרײע טרייד
ױניאנס״ וועאנע זאאען ניט זײן אוגטער
די הערשאםט םון קײן ■אאיטישער »אר-
טײ.
אויסער םראנעז םון גזאעאשאפטאי״
כער פאאיםי און ארבײטער געזעץ ,חאט
דער קאננרעם אױםנענומען די יראבאע•
מען םון ארבײטער־סאונםילס איז אינ״
דוםמריעאער דעמאסראטיע .ייער ?אנ•
גרעס האט זיך געשטעיט ענ^רגיש געגען
און
אידיםאײגעז מאקס־; :אויןי שפײז
האט אויםנעארב^יט א סמײטמעגט םאר
י• :אױ:דערע פארעיונגען םון די םרױען
אי־בײטער.

דער קאנגרעס פון דעם בעלגישען נא״
ציאנאלען טרײד ױניאן צענטער.
דער בעילגישער נאציאנאאער צענטער
האט ניט לאנג צוריק אפנעהאילטען זײן
קאננרעס אין בראנסעילס.
װי נענעראיל סעקרעטאר מערטענס
האם אנגעװיזען אין זײז באריכט צז דעם
קאננרעם ,איז די רעאקציע איז יענעם ילאנד
נעװצן אויסנעװענליך אקטיװ אי( םאר^ויזי
םון דעם לעצטען יאהר ,איז נעארבײט
מים « באזודעךער אײנגעיטפארטקײט.
ואר
די באלעבאטים האבען זיך נים
אדויבנעשטעלט נעגען יעדעז םארגעשלא-
נענעם רעםארם: ,אר זײ האבעז אויסגע־
נוצט יעדע נעלעגענהײט צו םארקאענערעז
װײדזשעס און צי םארגרעסעי־־זןז די עק״
זיסטירענדע ארבײטס־באדיננונגעז.
די מעטאל ארבײטעי ,יױ אױך די
שדיפםזעזחגר האמז אנכעפירם א קאמ^.
דעד
א דאנס דער סאלידאריטעט פיז
:אנצער ארב'יטערש^*!ט ,איז נעשאםען
נעװאיעז א םאנד םון  9S7, ^ 5,1םדאנק
צו העלפען ז ײ איז ד*ע לא;־וי׳ װעאכעז
ז ײ האבעז געבראכט צי אן ערםאלגרײכען
סוף.
די מיטגלידערשאפט פוז דעש בעל•
נישעז צענטער איז נעווען  532/ \ 4דעם
31טען דעצעמבער .1925 ,אין םארגילײך
מים די ציםערעז םון םאריגען יאהר ,בױינט
עס א םארקלענערוננ םון ארום ^ 5,000
הויסטזעכליך םון אײנינע םון די גחןסערע
מאבען
ארגאניזאציעס .די בילדערם
םארלארעז  5,300כױםגלידער ,די מעקס־
טיל ארבײטער )  ,4 3 Xדי מעטאא ארביײ
טער  9,500און די מיעערס  .7,000עס
איז אבער וחגרם צו באמערסעץ ,דאס אוײ
סער די םארלוסטעז איז מימגלידערשאםט,
ױניאגס.
זײנען םאראן צעהן אנדערע
וועלכע האבען םאדנרעסערט ?ײער צאל
םיטגלידער איז םארלױוי פון יאהר .חנ^
טאטאל ״אםיליאײשאז״-דױס פון די איע
אננעשלאסענע ױניאנס האט דורכ׳ז יא״־ר
די סומע פון 2,077,873
דערגרײכט
םראנס.
דער קאננרעס האט נעהאט פאר דך
אייניגע וױכטינע יעזאלוציעס ,איינשלײ
סענדינ הויפםזעכליך דעם םאד^לאנ ווע־
גען םארםירעז א טרײד ײניאן ״ חופענם
םאנד״ ,און די פראנע ױענעז יעם פאםח
געגעז םאשיזם .איז באצונ דעם לעצטעז
•ונקט האט סעזיעטאד יריאמע ?*:אין
זײז באריכט צום האגגרעם ,או־פנעפא־
דערם ,דאס עס זאל םארמ־רם יועחנן ״אז
ארבײםער  n rאים״לונ:״ ,וועלבצ זאל
קענען געבען א כאלדינע איז עכזנמישע
אפאזיציע געגען רעאהציאגערע אמאימן.
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סלאוק םםױיסער ענםריספעם פון די זזמה־וימ
און ברוםאלע האנדלוננ פח די כאלעבאםים
מיר װעלען סעטפען ביז זײער חוצפה׳דיגע על,שנות װעט נעבראכען זוערען!״ — איז אלעמענ׳ם באשלוס — .סטרײקערם אין
די האלס שטורמען מיט צארן נעגען די באלעבאטים און מיט א טערקװירדיגען ענטוזיאזם צו קעטפען ביז צו א זיגרײכען
םעטעלמענט — .מאנוםעקטשורערם רײפען זיך אפ םון אינדאםטריעל קאונסיל און קומען סעטלען אײנציגװײז — .די
גענעראל סטרײק קאמיטע באשליםט צו העכערען דעם סטרײק בענעפיט.

קלאוק־סטױקער אפעלירען צו דער גאנצער ארבײטער באװעגונג פאר הילןן
סאראיטאנען שבת האט 1י ?לאוס און 11עסמאכע 1ױניאן אחיסנעשיסט «ן
אםיציעלען תױ צו : iy iאנצע 1א 1בייטע 1באותנוננ פא  1פינאנציעאע  1הילוי אין
קאפח םיט 1י פא  1ניסענע קאאוק כאלעבאטים .לע  1רוף איז נע^יקם נעװארען צו
#אע אםע1יקאנע 1ױניאנט םון  i nאםע1יקען םעח11ײשאן אװ לייבא  ,1איז אויך
צו אי׳ע א־ 1י׳פע ױניאנם און פ 1אנ 1עםיװע אתאניזאציעם איז לײענם זיד װי םאלנ• :

״׳שודעסטער און ברי 1ער!
שױל צװעלה װאכען אז םעחױג טױזענט ארבײסער פון דער קלאוק און
םוט אינדוםטריע פון נױ יארק שטעהען אין א םטרײק .זײ קעםפען נענען
דער אויפלעבונג פון דעם םװעט שאפ םיםטעם ,װעלכער האט אין דער פאר־
גאננענהײט פאר׳םיאום׳ם די אינדוםט1יע און װעלכער האט געהאלטען די
ארבײםער אין א צושםאנ 1םון אוםגאשרײבליבער נויט און אונטערדריקוננ.
זיי קעםפען פאר א גא 1אנםיע םון כאשעםםיגונג ,װאם זאל זײ פארזיכערן כאםש
א כאשײדענעם םטענדארד פון לעבען .אין 1עם אםח׳ן זין פון װארט קעםםען
זײ איצט צו דערהאלטען זיך כײם לעבען.
״אץ דיזען קאםף אויף לעבען און טויט האגען די ארנאניזירטע בעלי־
בתים ארײנגעװארםען זיך םיט דעם גאנצעז געװיכט פון זײער םאראײניגטען
קאפיטאל־םאכם און אײנפלוס צו צוטרעטען די האפנונגען פון די ארבײטער פאר
א מענשליכען לעבען .זײ האבען געלאזט ארעםטירען הונדערטער רוהיגע
ארבײטער .זײ טרײען צו פארגיפטען די עםענטליכע םײנונג גענען אונז טיט
א קאםפיין םון בלאםם און בלבולים װענען זאנענאנטע אוםנעזעצליכע פיה־
רדנבען אין אונזערע רײהען .זײ האבען זיך נים צוריקגעהאלטען פון דינגען
באװאוםטע גענגסטערם צו שלאגען און שיסען םםרײקערם א.ײ,ז דער פיקעט־
לאין .און טאםער איז דאם נאך נעװען װעניג ,האבען זײ ארויםגענוםש אן
אינדזשאנקשאן גענען אונזער ױניאן ,װעלכער איז אזוי שטרענג אץ אזוי
בהיטאל ,אז עם איז ניטא קײן נלײכען צו דעם אין דער געשיכטע פון די
ארבײמןיר און די קאורטם .לויט דיזען אינחשאנקשאן ,װעלכער איז אמים־
געגעבעז נעװארען אהן קײן שום נאטים צו דער ױניאן ,װערט אונז פארכאטען
צו פיקעטען אפילו אויף א רוהיגען אוםן^ צו קו־םען אין דעם געגענד װאו די
שעפער געפינען ןיך און 1ײדען צו םטרײק־ברעכער ; םיט אײן װארט ,עם
פארװערם אונז צו טאן די םאםע געװעהנליכםטע םטוײיק־ארבײט.
״די רײהען םון אונזערע א 1בײטער זייינען אויף א האר ניט אפגעשװאכט
געװארען פון דיזע אטאקעם .םארקערט ,די םטרײקענדע קלאוקםאכער זײנען
איצט נאך םעהר אנםשלאםען אנצוגעהן װײםער םיט זײער גערעכטען קאםף-
דער םםרײק האט איצם זיך נאך םעהר פארשא1םט .די םט1ײקער זײנען
פעסט אנטשלאםען צו קעםפען ,כיז די האפנוננ פון 1י בעלי־כתים ,ארײנצו־
טײיבען די םט1ייקע 1אין 1י שעפער ,מ 1ך דער נײטש פון הונגער ,װעט אין
נאנצען צורונען װערען .די םטרײקער זײנען אנטשלאסען צו קעםםען ביז
צו א זיגרײכען ענה און זײ בעטען אײער הילןז ! •
״אין םארלויף פון די צװעלף װאכען װאם אוגזערע םעםבערם סטרײקען
און די פילע װאנען םלעק װאם זײ האבען םריהע 1געליטען ,האבען אוים־
געגעםען יעדען אפנעשפארםען םענט װאם זײ האבען געהאט און זײ םיט
זײערען םאםיליען זײנען אין דער ג1עםטער נויט ! זײ דארםען שטיצע װאם
שנעלער ,כדי זײ זאלען קענען?ױיטער אנגעהן םיט זײעד קאםף.
״די קלאוקםאכע 1ױניאן ,װעלכע האם קײנטאל ניט םארםטהלט אםצי־
רוםען זיך אױף אן אפיל םון א שװעםםער ארגאניזאציע םאר הילף ,װענדעט
זיך איצט צו אײך ,ברידער און שװעםםע 1פון  ijnארכײטער באוועגוננ ,נאך
הילןז אין דיזען ק1יםישען מאםענט .א שנעלער און ברײט־הארציגער ענטפער
אױף אונזעו־ אפיל װעם ראםעװען די לאנע ®ח די פערציג טויזענם ארנאני־
זי 1םע א 1בײטער און זייע1ע פאםיליען און װעט כאװײזען די פאראײנינםע
כחות םון די באםעם ,אז די םאלידאריטעם פון די ארנײםער איז םעכטיגע 1װי

זאלןןן אל ע קל אוס סטד ײסעד שאן די פו ל ע פ לי כ ם
כיז צו  8זינ ױי כ ען » i i
און די קלאוק־כאלעבאטים האבעז װידער אםאל באװיזען װער זײ זײנעז !
די פיהרער פון דעם אינדאםט1יעל קאונםיל ,אזוי גוט וױ םון די דזשאבערם
אסאםיאײשאן ,האבען אויף דאם נײ ארויםגעװיזען זײער ריכטיגען קאליר• .
אױף דער אײנלאדונג פון םר .אינגערםאל ,דער אוםפארטײאישער טשער־
םאן אין דער קלאוק אינדוםטריע ,צו קוםען צו א קאנפערענץ און זעהן קוםען
צו א םעטעלםענט םיט דער ױניאן ,האכען זײ נעענטפערט ,פרעך און חוצםה־
דיג געענטפערט ,אז זײ װעלען צו דער קאנפערענץ ניט קוםען ,םיידען םען
װעט זײ אפריהער צוזאגען געװיםען הנחות.
װאם די דאזיגע פיהרער פון די באלעבאטים זײנען םיט דעם אויםען נעײעז׳
איז פאר אונז קלאר און דײטליך .און דאס איז אױך נאנץ פארשטענדליך פאר
אלע די ,װאם װײםען דעם אםת ,װי עם האלט איצטער ,װאם װײםען די ריכ־
טיגע םיטואציע אין דעם םטרײק.
עס איז קלאר ,דאם 1י דאזיגע פיהרער פון די באלעבאטים האבען געהאם
דערבײ• א צװײענדיגע כונה  :ערשםענם ,האבען זץ געםײנט מים דעם ארײנ־
צואװארפען א ״געז באםבע״ אין לאנער פון די םטרײקער .זײ זײנען אויםען
נעװען ,צו מאכען די סטרײסער גלויבען ,אז דער םםרײק געהט 1י באלעבאטים
װעניג װאס אן ,דאס זײ קענען זיך םםרײקען געזונטערהײט װי לאגג זײ װילען״
צװײטענם ,האבען זײ נערעכענם ,דאם אזא חוצפה׳דינע שטעלדננ װעמ
אפעלירען צו זײערע אײגענע םיטגלידער ,די מעטבערם פון זײער אםאםי־
אײשאן ,און דאם װעט זײ םאכען ױך םיהלען ״נעשטארקט״.
אבער אט די פרעכע האנדלונג זײערע האט נעהאט פונקט א פארקערטע
װירקונג אויף אלעםען — ,אןי ף די םטרײקער און אויך אויף זײערע אײנענע
<
םיםגלידער.
אויף די סטרײקער ,װעלכע װײםען ,אז זײ פיהרען א נערעכטען קאםןש
פאר גאנץ נויטיגע לעבענם באדיננוננען ,האט עס נעהאט 1י וױרקוננ צו
שטארקען נאך טעהר זײער קאמפם גײםט ! עס האט געהאם די װירקוננ
ארויםצורופען בײ זײ האם און צארן נעגען אט די כאלעבאטים ,װאם םײנען,
)שלוס אויו״ זײ(2 5

מ ג ס פ ױי ה סאםישע
דע ם
ח ע נ ע ר פ
ס פ ױי לנ מ ע פי ם
דינסטאג אװענס האט רי גענעראל־
םטרײה־סאםיטע אפנעהאלטעץ די רענעל:,
פארזאמלוננ *>] מאנהעםען לייסעאום,
װאו עס זײנען באשפראכעז געװארען די
לעצטע פאםירונגען אין דעם םטרייק.

עס איז איבערינ צו זאגען ,דאס אויףי
דער םארזאפלונג האט געהערטט דער זעל־
בעד גײםט םון צאין און אנטדיסטוננ נע־
נען דער םרעכער און חוצפה׳דינער האנד־
לוננ םון די םיהרער םון די באלעבאטים
אירנענדי װעלכע א ם א קע גענען די םענשליבע רעכםע פח א  1בײםער ,װאם די װאס האט נעהערשט אין די.ססרײק־האלס
איז םארלויוי םון טאג .ברודער הײמאן,
 p r r ' Jבעלי־בתים װעלען »ד » »ער א חן ר א ץ חן ר צוק מפ ם אגםאנגעז.
• .געח^קטדברידער און שװעםטער ,טרײד ױניאניםטען ,שנעלע הילף איז * דעד טשערמאן םון דער גענעראל־סטרייק־
לאפױטע ,האט ערקלערט ,דאס די ױניא:
י
דאםעלטע הילןש!״
איז ניט םאראנטװארטליר םאר די קלאנ*
םױט כרידערליכען גרום,
%ז
געז ,װאס זייגען פארשםרײם געװארעז א
דז שאינם באארד קלאוק ,םק ױר• ,ד חן ם און ריפערםײקערם ױניאן .דער ירעסע ,אז עס זײנעז םאתעקוםען
לואים חײםאן® ,שערםאן חשענעראל םםרײק קאםיםע^ .אינםארםאל״ יןאנםערענצעז צוױשען
םארשםעהער םון דער ױגיאן מיט אירנענד
דזשאזעןז פיש ,םרעזשורער•
װעםעז םון די הלאוה־באלעבאטים .די
אינטעתעשאנאל לײדיעס גארםענס װאירקערם ױניאן.
ױניאן ,זאגט ער ,וױיס םון דעם נארניט
םא1ים זינםאן ,פרעזידענט
וואם צו זאגעז .עם איז מענליך ,אז אט
די ^אנגעז זיינעז פארשפרײט נעװארעז
.פכרחם באראן* .דזש^עראל םעקרעט«*־טרעזשורער.
שיקט טשעקם • »ו דז ה אז ען׳ ■יש ,םטדײק׳טרעזאמרער 130 ,איםם פון די באלעבאטים נוםא ,צו ב ^ א פ עז אן

*>28ע סםריסג ניו יאדי^

)»לזס

זײפ •(8

אינד»לט םארצײכניס
,גערעכמיגקײט״ נוםער 40

ז ײ ט  .2סםרײרךנײעס.
ז ײ ט  .3עדױקײשאנעל-דעי<זרצמענט.
ז ײ ט  .4טרײד־ און ארג#ניז#צי#נס־ 8ר«גען.
ז ײ ם  .5ארזםער הושענא רבח—ם .ביםקא.
דער װאלןי און דער חונט )א מוןבעל( —
יהו שה נרינבערג .א גוטער שרײבער —
א .ראדוצקי•
ז ײ ט  .0עדיםז^ריעלם.
ז ײ ט  .7סיםו^ציעס אין דער אםעריקאנעי
ארבײמער־נאװעגוע — ה .לאננ .אי/
חלום — ב• צ .בורשטאה.
ן ײ ט  .8דער צװעק »ון קעםיס י ו ן קליבען
£אר ארבײםער־קיגדער ־םאניא ם• האהז
♦< ם^דגער םן)נש — אב? .ןארליז
ז ײ ט  .9די רעליגיעזע פך«גע *י( מעקסיקןן
— רר .ב ע ט ע ט א ק װינ ט אנ א .ענטפערס
>וון רעחזקציע.
זיי ט  .10נעזונ ט און לעבען — פ .ל■ •D
ז ײ ט  .11אזלוסען און אדװערםײזםענםס.
זיי ט  .12אויס דעם לעבעז פון חןר װײפד
גודם װאיר??נרס ױני אן ,לאק&ל — 82
אב .סנ ײדער•
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»מן mקלאוקסטרײקערטאז ד
פולע פלכט חצו 8זיגרײכעז ענד!
)>*לוס ( )1ו*<■ ( 1

אז םיט דעד בי־טש פין הונכער װעלען זײ קענען צוױנגען די םטרײקער זיך
אונמעחװנעבען ; װעלען זײ צוױננען די ארכײטער צו װערען פאררעטער
נעגען זיך און זײער ױניאן.
און אלע װי אײנער האבען די סטרײקער נעענםפערט טיט א; אנםשלא־
םענעם ארן צארנדיגען — נײן ! װי  8שטורעםדיגעבװאליע אין א בײזען גע־
װיטער האט זיך אט דער צארן און פראטעםט דינםטאג דורכנעטראגען אין
אלע םטרײק האלס ! אוםעםום האם עם געשםורעםט און נע׳רעש׳ם םיט
פראטןזםט און צארן ,און דאס ה א ם נעהאלפען אױסשםידען גאך א גרעםערע
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נאך טיט טעהר םום ביז צו א זיגרייכען ענד ;
קעםפעז
אנטשלאסענקײם ,צו
כיז די חוצפה און דער ציניזם פון די דאזינע םיהרער פון די באלעבאםים װעט
געכראכען װערען און זײ װעלען םוזען קוםען צום גרינעם טיש רעדען םיט
דער ױגיאן װענען א םעטעלמענמ און נאכגעבעז די גערעכטע פאדערונגען פון
די ארבײטער.
און א שלעכטע וױרקונג האם עם אױך געהאט אויף זײערע אײגענע םעם־
בערם ,און אין די געזעדשאפטליכע קרײזען כבלל .די מעםבערס םון דעם
אינדאסטריעל קאונסיל וױיםען נאנץ גוט די אםת׳ע לאגע ; ױי װײםען ,אז
זײ זײנען צוגעדריקט צו דער װאנם און דאם זײ װעלען םוזען םעטלען םיט דער
ױגיאן ,אויב זײ װילען ניט אין נאנצען פארלירען דעם סיזאן און רואינירען זיך
און די אינדוםטריע.
עם איז אן אפענער םוד ,דאס םילע פון די םיטגלידער פון דעם אינדאםט־
ריעל קאונםיל זײנען ניט צופרידען םיט דער פיהרערשאפט םון זײער קריגער,
דער םארביםענער און פארגאלםער םר .פינדער .אם דיזע םאנופעקטשורער
האבען שוין לאנג געוואלט עס זאל געםאכט ו׳וערען א םעטעלםענט םיט דער
ױניאן ,און #אם םאר זײ הפנים האט םר .פינדער געװאלט ארוי
.־יםװײזען זײן
גרויםע דיפלאטאםיע ,װאם איז אזוי קלאגעדינ׳ דורכגעםאלען .װאריט דער
רעזולטאט םון דעם פרעכען ארױםטריט מוז ױין און װעט זײן פונקט א פאר־
קערטער ; עם טוז זײן דער היפוך פון דאס װאם ער ה אם ערװארטעט.

/

און דאם קען םעז ׳שױן גלײו זעהן .דער רעזולטאט איז ,דאם אײן םעם־
כער פון דעם אינדאםטריעל קאונםיל האט גלייך נאן־ פינדער׳ם נײעם בײז־
װיליגען ארויםטריט געםעטעלט םים דער ױניאן ,און צעהן אנדערע קלאוק־
מאנופעקטשורער ,מעטכערם םון אינדאסטריעל קאונםיל ,האכען דעם זעלבען
םאג ארײנגענעבען אפליקײשאנם םאר א םעטעלטענט םיט דער ױניאן.
אט דאם האכען די םיהרער פון די באלעכאטים אויפגעטאן םיט זײער
פאלשער סםראטעניקע ,דורך זײער פארצװײפעלטען שריט װאס ױי חאבען
געםאכט דעם םאנםאנ .איבער זײערע קעפ הענגט איצם דער םלוך ,די קללה
םון די םערציג טויזענם קלאוקםאכער און זײערע פרויען און קינדער ,װעלכע
אט די זאטע ,אנגעםרעםענע הערען װילען דורכאוים פארהומערעץ ,און אויך
די פאראכטונג םון יעדען טענשען ,װאם איז געגען אזא קאלטער אכזרױת ,װאם
די דאזיגע הערען האבען ארויפגעוויזען צו די צעהנדלינע טויזענטע אר-
כײםער װאם האבען זײ רײך נעטאכם ! װעלכע ניבען אפ זײער געזונט און
לעכען אין די שעםער פאר אן ארים ,טרוקען שםיקעל ברױט ,אין דער צײט
װאם אט די הערען שארען זיך אן זעק םיט נאלד !
און די בראװע םטרײקער װעלען םאכען אלע אנשםרענגונגען דעם נע־
רעכםען קאםף צו נעװינען ,וױ לאנג זײ זאלען ניט דארםען קעםפען און לײדען.
אםילו דער הונגער דועט זײ ניט םאכןין םאר פאררעםער צי זיך ,צו זײערע
םאםיליען און צו זײער אמאניזאציע ,זײער ױניאן ,װאם איז זײער אי״נציגע
שיצונג.געגען םארקנעכטוננ און אונםערדריקוננ.
און
נענעראל
קײן
םארלארען י«ון
ניט • IBK׳fy IW
םטרײק —-
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האבען -י,
קלאוקםאכער .
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----זײ װעלען אױך דעם קאםף געװינען צום םרא׳ן פון די אלע םיאום׳ע םאנעװרעם
פון די באלעבאטים .זײ װעלעז קעםםען בראװ און העלדיש צום טראץ םון
אלע אנשטרעננוננען פון די באלעבאםים זײ צו דעםאראליזירען ! און קעם•
םעטעלםענם.
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פ;ין װעלען זײ כיז צו א
•/״ייי
—*— ״
r r
עגד ,ביז צו אן —
זינרײכען . .
.
——
—■*־*
kפ
זאלען די הערען פינדערס און די אנדערע פארכיםענע באלעבאפױם װיםען
און געדענקען  :םים גװאלד װעלען זײ די םטרײקער אין שאם ניט ארײנ־
טרײכען ! נים דאם װעם םאן דער אינדזשאנקשאן ,װאם זײ האכען צייט-
װײלינ באקוטען ,און ניט דאם װץט קענען באװײזען זײער בײזװילינקײם און
ברוטאליםעם.
זײ װעלען די קלאוקםאכער ױניאן נים פאתיכםען! די כאלעכאטים
װעלען םוזען סעטלען םיט דער ױניאן ,אויב זײ וױלען די ארבײםער זאלען
צוריקגעהן אין די שעפער םאכען קלאוקם .צי זײ װילען עם יע ,צי זײ װילען
עם ניט .זײ װעלען םײעז ייר צונױפקוםעז םיט די םארםרעםער םון דער
םאדערונגען
םעםעלםענט,
ױניאן און קוםען צו א
גערעכםע ׳*סי lyjji iy
די *-׳
----׳נאכנעבענדינ״
^יי י.
*
־
*
■
•'
“
ייײיי•*
^
י
די אדרײמויר
-----ארבײםער .און װאם פריהער זײ װעלען זיך באזינען ,אלץ קלענער
®מ די
פון
וועם זײן זײער פארלוםם .םיט גוואלד װעלען זײ די קלאוקטאכער נים
באהערשעז !
*♦♦

די כראװע קלאוק םטר ײקער האבען ארויםגע שיקם א רוף פאר פינאנ•
ציעלע הילף צו דער גאנצער אםעריקאנער ארב ײ טער כא װעגוננ .די הילה
.......שטעהן אין קאטף
יזאלע^
׳םאכען ,זײ
םענ^יך
רנ’מו —
קוםען ,און דאםיוועט נ לי
וו ע ט זיכער ־""־
..........־*
כיז צו א זינרײכען ענד ,וױ לאנג דאם זאל ני ט דארםען און םוזען נעדויערען.

\

 .םטרייה כא^טיטע העכ;
דעם םטױיק־בענעפיט
)»ל1 11• 01י'(1 #

איינדרוק ,אז דער םסרײפ האלט בײם נע־
םעםעלט ותחזז ,כאםש  ovאיז  kלינען,
כדי איצו שוואמן די סםלײס־סעםינקײם
םון די םסרייפמר.

m

.א וױכםינער באשלוס איז אויןי רער
פארזאםלוננ נפפאסט נעװארתן צו חעכע־
ךען דעם םםריײדבזמצפים םיט *וױי דא־
יאר .די םיגמל־׳לײם ,װאם תאב»ן ב*־
 6דאלאר״ וחנלען נאקוספן  7דאל.
און די פארחײראםע »»>/ן גאסונפא 10
דאלאר ■ וואך ,אנשטאט  8דאלאר.
די םיחחנר סון םםרייפ ח א מו  tanפר
יזנן נלויבןן ,ראט דער חילפס־דו^ װאס די
י יוכיאן תאט ארױםגעשיקם « חנר גאנצפר
•רגיינתר־בא ײעטע אין »נמרײ« גאד

און די סלאוסםאכער םון די נעםעםעיטז
שעפער נעארבײט א טאנ םאר׳ן סםריייד
סאנד i n .גאשלוס צו ארבייטקן א טאנ
םאר די םטרייימר איז םיז די דרעםסאכער,
װי פון די סלאוסםאכער םון די נעםעםעל־
םע שעפער אננענוםעז נעװאחנז אײנשםי־
םינ אח םיט נרוים ענםוזיאזם .די דחנם־
און װײסם־םאכער האכען םאראכטאנען

 1רײ  5אגly c i ,״ JR)Z luptt

נ ױ י $ו ה ם ענ ם ר א ל פ ױ י ו ס ה אונ סי ל ז דנ ד * ר סי ד ס
 mפון אונז ע ד י ו נ י »
א נ ט י ־ א י נ ו ז ש ן נ ס מ ז>
לאזט «רױס  wרוף צו ®ר^פזעסטייעז געגען מארכאט מון סיקעטען.
דאגערעטאג ,דעם 16טען סע»טעמבער׳
זײנעז םון דעם סע:טרא^ טרײד און לײ“
באר קאונסי? םון נױ יארק ,אױף א מיטינ:
אין בעטהאווען האא 210 ,איסט 5טע נאס,
אנגענוםעז נעײארען רעזאיוציעס זיך צו
^טעאען אין יןאםו* גענען דעם צײטוױייײ
גען'אינדז^אנקעאן ,װעיכער איז ארויס*
לײבאר קאונסיל אינסטרואירט די נא«ט-
געגעבען געװארען םון ריכטער גאי םון טע אײנצורופען א קנאפערענץ פון אלע
סופרים קאורם׳ םארכאטענדיג די סטריי־ לאקאלע מדאנס #זועלכע דעען אגגע־
כדי
קעגדע קלאוקסאכער צו סיקעטען די עע־ ^לאסען אן דיזער
כער םון די איגדאסטיעא קאונסיר סעמ־
םארצוברײטען זיך פאר *ן ערםאלגרײנען
כערס.
האמזי  \m :דעם איגדז^ונקשאן אין דעם
קלאוה־סטרייק און זאל עס זײן וױיטזנר
די ר־עזאילוציעס זײנען םארגעבראכט גע*
ב א ש ל א ס ע ן #דאס די כאאםט^
װארען םון מאלי םרידסאן און סאיװאםא־
פון דעם סענטראל טרײדס און לײנאר
נינםא ,װײס־םרעזידענטעז סון אונזער
קאוגסיל זאלען אינסטרואירט װעיען צו
אינטערנע^אנא^ ױניאן ,און זײנען אנגע־
קאםוניקירען םיט דער נױ יארק ססײט
נוכען געװארען אײנ^טיטינ .די באאםטע
םעדערײשאז אװ לײבאר סיט דער אכױכט
שון דעם סענםראי טריידס איז יײבאר
אײנצורוםען א שטאט״קאגםערענץ םאר׳ן
קאונסיל זײנען אינסםרואירט געװארען
זעלבען צװעק*.
אײנצורוםען א קאנפערעגץ פין אייע ילא־
קא־״ע ױניאנס ,װעילכע זיינעז אנגעיטיאפען
אן דיזעד קער8עריפאפט ,צו כאקעבישען
דעם אינדזשאנקיטאן ,און צו שטעיען
זיך נן םיניי שןנ ס אין דרעסי
אין םארבינדוננ מיט דער :ױ יארק סטײט
פעדערײשאן אװ לייבאר מים דער אכזיכט
w
צו מאכעז אן אטאקע אויף דעם אינ־ ® כ ע ר יוני «ן,
דדפאנק-טאן איבעי׳ן גאנצעז יטסאט.
דאנערשטאג ,דעם 7טען אקטאבער ,װפ־
די רעזאלוציע ;עזט זיר׳ װי פאילנט :
לען אםגעהאלטען װעו־ען וױכםיגע נרענטש
.״אין אננאטראבט ,דאס די פ,רצ• :םיטינגען םון אי״ע טײלען םיז דער דרעס־
טויזענט קיאוקײאבער אין ד׳׳גי *פכאיט כמכער־ױניאן ,ואקאל .22
נױ יאריז איז אוטגעגענד זײיעז שוין אין
אויף די םארזאטלוננען װעיען געסאכט
/סטרײה פאר די לעצטע צװעלױ װאבען
גע־ װערען גאטיגײשאנס פאר איע לאקאי־
נעז די
אסאסיאײיטאנס םון זײע״ע :אי?4־ באאםטע ,אזוי גוט װי פאר די אלע סטענ־
כאטים —
דינג־האםיטעס.
דער סםרײק האט זיך אױסנעצײכעגט
זאלעז די מיטגלידער םון דער דרעס־
םים דער העילדײטער און אױסנעצײכע:־
מ כ ע ר ױגיאן ,לאקאל  ,22נים םארםעיען
טער אויםםיהרוע פון די אייבײטער
גענען צו קומעז צו די ברעגטש־םיםיננעז איז זיך
די ברוםאלע אטאקעס ,װעלכע זײנע> אויױ
ױגיאן.
:עננ־ באטײליגען אינ׳ם ;עבען פוז
ז^^עכיאכט נעײארזז כניז
סטערס ,אננעעטעלט פון רי באלעבאטים,
םיט דער עםיצע סוז  r־ פאליצײ ; ־אי'־ א ם פ ע ש ע ל טי טינ ג׳ פו ן ד ע ד ײ
סײל״ארעסםען ,דערגי־ײכעגדיג צײטענ־
נ ע ר ס ד ע ם ש ב ת ב ײ ט אנ
װײז די צאל פון םינף ארן זע?ס הונדערט,
זײנען טאנ־טענליכע עױשײנונגעז —
די דעזײנערס ױניאן רוםט א זעהר
איצם׳ אין דער צװעלםםעי װאך פון װיכםיגען ספע״זעל םיטינג םין אלע דע־
סטרײק ,איז נעלוננען אײנעד כון די אסןיו־ זײנערס ,סײ םון די געסעטעיטע שעפעד׳
סיאײאנס םון די באלעבאטים ארויהצױ סיי די אנדערע ,דעם שבת בייטאג2 ,טען
קריגען א געםערליכעז אינדז^א:ק*2אן :ע־ אקםאבער ,אין גרענד אפערא הויז׳ 23טע
גען די סטרײקער און זײערע פיהרער—אן סטרים און אכטע עווענױ.
אינדזשאנקשאן ,װעלכער זוכט צו אונטער־
אלע דעזײנער זײנען אױםגעפאדערם
דריקעז און מאכען אומלעגאל דעם סםרײק אומבאדינגט צו סוםען צו דער דאזינעי
פון די קלאוקמאכער ; עס איז דאריבער פארזאמלונג .זעהר װיכטיגע םראנעז װע״
זעהר דריננענד ,דאס די נאנצע ארבייטער־
באשפראכען ײערען.

כאװעגונג סון ^וטאדט» ,זױ גוט וױ סון
שנזומ ,זאל קומנן צו חילוי די ס ט רי ^נ ד
? v iלאוקמכער און צו מםעיען דך געגען
דער אינד^אגקמ^-געפ«חה זאל  vס ח ר
ריבער זײן
ב א ש ל א ס ע ן • דאם חנר סמנסראל

22

ערכ גענעראל סטרײק כײ ױ לײױס
נדלאוסאוןדיקאסטאםדרעסמאכער
בײ די לײדיס טײלאדס און האסטאם
דרעסםאכער ,לאסאל  ,38איז ערב א גע־
נעראל סטרײה .די ױניאן געהם אן םיט^
אלע נויםיגע םארבארײםוננען דעם סטרײק
*רױסצורוםען און די נאנצע סםרײק מא־
שינערי איז םארטיג םאר דעם םאםענט,
וחנן דער סטרײק װעט גערוםעז װעיעז.
מאנטאג אװענט האבען די לײדיס
םײלארם און קאםטאם דרעסםאכער אפגע״
האלםען א גרויםע און שעהגע םאסען־
םארזאמלוננ .דער ברייענם האל איז נע־
ווען איבערגעפאסט םון א גרויסעז בא־
גײסטערטען עולם .רי שםיםונג איז נע־
ויען א העכסט ענטוזיאסטישע.
די לײדיס טײלארס און קאסטאם
דרעסםאכער זײגען נעסומעז אויםהעחנן
א באריכמ װעגמן די םארהאנדלונגעז םיט
דאנערמטאנ אנגענוםעז דעם ב ^ לו ס אויױ
א זעהר ענטוזיאסטימער םאמאםלונג אין
וחנבםםער האל און זײ תאבען דעם בא*
של)ס דורכגעםיהרט.
זאלעז די כדמערלײם פון אלע עעפער
גלײך ברעגגען דאס געלם םאר׳ן םאג אר־
בײט אין אפים םון דזשאינם באארד םון
דער תלאוק־ און דרעסםאכער־ױניאז.
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די באילעבאטים און אויסרריקען זייער
נרייטקייט צו נעהן אין נעגעראל םםריי?
אזוי שנעל װי עס װעם ז״ז נױםינ.
די רעדנער ביי דער ש*רז*םאוננ זיי־
נען געווען •רעזירענט םארים זיגמאן ,ד*ן
װישניעװטקי ,דזשוליעם פאינץ אוז נ או
אנדערע רעדנער .יעדער א״נצינער םון
זײ האם נערעדס ײענען די םאדערוגנען,
װ*  6די ױניאן האס ארויםנעשטעלם אוז
ווענען דער באציהוננ םון די באלעבאטים
צו די יעבענם נויםען םון די ארבייםער.
צום שלום האם די םארז«םלוננ אנגע־
נוםען א נאשלום ,אין וועלכעו די ליידים
םיילארם אזן קאםםױם דרעסםאכער זאנען
זיך *רוים ס*ר ארויםגעהז ייי k 1נענעאל־
סםרייס און העםפעז ם*ר די ױניאז פא-
דערוננען .חנר טאנ ,ווען דער םםרייס
זאל נערוסעז׳ ווערעז ,איז איבעתעלאזען
נעװאחא םיט םול םאכם םאר דער עקזע־
הוטױו באארד »ו באשםיגמן.
אין דער ציים ווען די שורות וחנרןן
נע שרימן איז די םםרײה סאסיםע שוין
םארטינ םים אלע םטרײק םארבארײםװ־
נעז .די םטרייק םאשינערי איז םולשםמנ־
דיג ם»רםי> ,םטרײס ח*לם זייגען גיונר
םען נעוואריז «ח דער םםרייס סעז אױם־
ברעכען יעושן םאנ.
די םםרייס סאםיטע באשםעהם פון די
םאלנ»נדע פעחאנעז :
ם׳מרםאן סון דזשענעראל םטרײ•
סאטי» 4דאן וױשנעווסקי ; וױים־םימר־
טאן ,אײבראהעם ; םעיזרעטאר .* ,םלא־

ניםםסי ;  ih o w dאתאניױי שאן קאםײ
 ,toוויםולא; םמרעםאר״ רומא ; ■י־
ימם קאס  mסאםאן ; תא> תאםיםע :

םשערםאן ,לופא ; םעקרעםאר ,םלאנים־

םקי; י אא סאגדטזג :

 ,i m w bוױל־

 ; oppסעםעלםענם מאםיםע  :םשערם*!,

יייגיאומסן ,iMqnwrp

קעד סונטימע

ם׳פ׳נלםאןrVu a IllP ,

~»יב>יסימי’
רעם*י> חײז
 : poו ױ שני ײייי• » ,וינפץ «ון
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סדיןהײשאגא? דעפארטםענט
אױסדגען ®מ חןם דיעס » nײחש נולעטז ®מ עױושײשאנאל
דע»*רטטענט ■אר 1924—27
קורם נוטער  - 8די אינמסט•
ױעלע אנטוױקלונג ®מ n r
מאדערנער געועלשאיט
ארטור װ ,קאלחון/ ipip> ,
א שטודױם פון דpר אנשוױקלוגנ »ין
רעם אינרוסטריעמן  ippppאין די פאו-
אײנינטע שטפט^ איו יי 1א ײ רן ^ גא׳
זונדעו «ױפטער?ז«סקײס oPMVi opii
װערען די נייטעגד? פר»צ?סען סון פרא•
דו״יע אין אונז?ר אינרוסטרי?ל?ר אר•
נאדזאציע און די וױרתוננ ,װאס דאס חאם
אויןי דעס רמכען םון רי *רנייםער און
אױוי רער אנטװיפלונג פון דpר *רנייםער־
נ*װענוגנ אין  ppnjrcuאח אין •PBpT’R

יאגד .ציס שיוס  dphדיסקוטירט װזרעו,
וױ אזױ דןר איצפינ?ר •ראנרפם  peדער
>קאנאסישע
יוני^ו * ippלע״נן די
פראנרעטען ,װעלכע •;טשטעהץן ם«ר די
ארנײטער.

קורס נוטער  — 12סאציאלע
ע ס אנ א מי ט
א .א׳פוײדריך ,לערער.

דער ?ורס װעט «נ«?יזיח1ן רי נאםור
פון דער סאדעתער עקאנא W ’Oארסוני־
»«ציע op .װעט »נ«ליזירט װערען ■un
נעבוי און «גק*י? םון pr^RW PTMnn
«ינסט'טו*י?ס npn:it«a .אויםםער?ז«ם־
קייט װעט נ?נ?כען װ?ר?ן צו דעם ארנ״■
טער און דער ר»ורע ,װאם ?ר שפילט אין
די פארשיד?נע *רנאניזאציעם אין דער
א־נדוסטר־ערעד נעזעלשאםט.

קורס נוטער  - 9די נײעסטע
סאציאלע אנטוױקלונגען
אץ אײרא6א
לורס נוטער  — 13צייט ליטע•
לואיס ל .לאחזין ,לערער.
ראטוד װעגען עקז^נאטיע
ד»וס װעט זיין « דיספוסיע םון די
היינםינע שטרעםוננען אי 1אייראיע ,אלם
« וױרתוננ פון די עהאנאטישע ,פאליםישע
און סןוציאיע ■נטװיהיוננען און רעזויטא־
םען פון רער םרחםה.

א א .פרידריך ,לעחגר.
דיזער  dtpװעם נ?בען אן אינערנליק
א־נער די װיכטינםםע !ײם״אויםנאבען
וחןנען דעד ארבייםער־סראנע ,טיט דעם
צװעק צו אנאליזיר?! און דיטהוםירען די
איע םראנען און פראבלעםען ,װאם די
צייט־שריפטען און ביכער ריהרעז אן.

קודס נומער  — ioדאס אױס•
בילדען פון דער אינדוםט־
ד(ורס נומער  — uפםיכאלאגיע
ריעלער אמעריקא
און די ארגײטער באװעגונג
סילװיא קאםאלד ,יערער.
די נדויםע סאציאלע בחות ,װעלכע
הא:ען נעשאסען די ציװיליזאציע ,װעלכע
כיר רוםען»ון די ריינטינע אינמםםריעיע
*מעריהע ,זועיען נאכנעםפלנט ווערען אין
זייער •ראצעס דור דpר אנםוױפלוננ סון
די נרויםע ,םןודערנע אינדוםטריעז פ| 1
’‘?גד .אין דיזען לורם וועט נ?מכם וחד
רען « פארזוך נאכצופ^לנען די אנםוויפ*
לוננ םון רער ל״דים .ארנמנט אינדױ
סטריע .םאר דעם װעם כאנוצט ײערעז
י־ואים לעװינ׳ס חיםטאריע סון ד?כ איג*
םערנעשאנאל לײדים נארמענם וואיר?ערס
יוניאן ״די װיםענם נ»רםענט װפיר??רם'.
דןוס וועם באנוצם װערעז אלם « טעקםם־
נוך .די םאלנענדע םעסען ,צוױשען אנ־
דערע ,װעיעז דיםקוטירם װערען :די ■רא״
דוצירונ; פון פמיעז־?לײרער אין אםאלי•
נען אםעריקע ,די אנםשםעהוננ פון דעם
נאציאנאלען םארקעם ,די ראלע םון דער
טאשיז איז דער םרויען־קליידער־איגדױ
סטריע ,װארום ״םרויעדנארםענםם״ איז
אן א־נדוסטריע אױוי א הליינער ספייל,
װערענד ,שטאל״ איז א נרזיסע  po״p
א־נדוסטריע ,דעך ארנײטער־אימינראנט
איז אינדוססריעלען *םעריסע ,דער קאםוי
גענען ,סװעט־שאפ״ איז די ,סלאםס׳/
די אנםשםעהוננ םון דער יוניאן ,דער
ערשטעו צעהנדלינ יאהר ױניאניזם ,די
איצםיגע פראנלעםען פון דער אינדױ
סטריע און פון דער ױניאז ,די נייע ױניאן
פראנראם און די ױניאן *לס סאציאלע אר־
נאניזאציע .איינטרים אין רעם פורם װעם
באנרעניצם װערען כלויז צו די ,וועלכע
כאזיצען « נענונענדע םאס הענטעניש װע־
נען דר .יעוױנ׳ם כוך.

קורס נומער װ — עתאנאטיע
פון דער פרױען נארםענט
אינדוםטריע
סילװיא קאםאלד אוז א .א .םרעדריך
לןר?ר.
דער ?ורם װעם נעבען אן אױםפירליכען
איכערבליה פון דער לאגע הײגט צו ט«ג
אין דער םרויען נארםעגם־איגרוםםריע.
עס װעט םון אנםאננ נעםאכט ווערען א
פאדזוך צו שםודירעז דעם איצםינען צו־
שטאנד םלן טרייד -,די עפאנאטיש? אור־
זאכען ,װעלכע זיינען םאראנטײארטליך
פאר ת ר *רבײםסיאזינ? ”ם ,די D'ipp־
טענץ פון שלעכטע שע«ער ,רער פאנםר*ל
פון רעם דזשאב?ר ,די ?רהױבוננ צו —

מינענץ אין די לעצםע יאהרעז פון סאב־
לאגטדאקםיננ און אזוי װייטעד op .וועם
אנאליזירט ווזרען די םראנ? ווארום מאג־
כע םiונוםעpטשורpרם ,מוםען״ אינ?ר
זײערע n*B־' (ppאין דpר פאתטרי ,צו
אנטיויםען םון דער ױניאנ׳ס פאנסראלop .
װעט דיםשםירם  ipnyiiוױ וזײם די אינ*
דוםטריע איז צוטיילם ,די נרױס פון איה־
רע .ױני ם ם׳ אין ב*»וג פיגאנציעלע אנג׳ד
לענענהייטעז ,אויםשטאטוננ אח ארניי־
טער־כחות ; און IP>PR opipnjRp p tn
םארגליכען ווערעז סים  rtnsuאינ ײ־
סטריען dp .ו ת ט באטראכט  nrvnדי
נעשיכםע nnn*p •yn po־* npרנײםס־
װאר און םח דעם  nnp3pnװייחאדריים;
דאס אײנםיתר?ן * peרבײםםלאז?ז אינ־
שורענם איז ד?ר איגדוסםרח 1אח »»וי
װ״ט?ר Dm dp .יוי ד  rpapjpj״ i n
אז איכ?רבליפ אינ?ר  pds' vpj i nפיז
דער אינמססריע אין די pe>'j*'D*wa
 ipdrovבנ »»* ,ױ נום װי פון dpi
ײאיקם »ח י ײ • אי » ס «וי׳ מוןן ד « י ח

אלעקםאנדער םיםשאנדלער ,לערער.
א־ן דיזעז  dtpװעט נ?ם«כט װערען
א פארזון־ צו בארירען די םונדאמענםפיע
םענשליכע כא'אהטער־״.יטייכען ,װעיכע
נאוױרסען זײער אויפפיהרוננ .עם װעלע;
אנאליז־רם װערען די םענשיינע מאטי־
ותן ,די מענשריכע אינסםינפטען אזן םאר־
לאננען .אין דעם פלאם װעיען שםודירט
ווערען די םונדאםענםאלע נעזעצען םו1
דעם פענשליכען  jn aעם װעלען אנאלי־
זירט װערען די םעהלערען ,װעלכע װערען
נעװעהניױ געםאכט אין חנם םענשליכען
:עדאנק ,און א םארזוך װעם נעםאכט װע־
רען צו יערנען װי אזוי צו באזייםיגען
אזעלנע פעהיערע!.

קורס נומ — 15 .נטזעלשאםט־
ליכע םםיכאלאגיע

אלעקםאנדער פיפשאנדלער ,ל?רער.
יעדען זונטאנ פוםען םאר װיכםינפ פא־
סירוגנען .פילע םון דיזע פאםירוננען ריא־
כען א נװאידינען איינםלום אויף דער
םענעליכעד נעשיכטע און אויף אונזער
•ערזעניינען רעבען .כםעט אלע ארביי־
טער אבער נעהםען דאס אן
זײ לעזען װענען דעם אין די צייטוגנען,
דיםקוסירען פאד א קורצעד ציים ,םארגע־
םען װענען דעם און נעהען אן םיט זייער
לעבען ,װי בעפאר.
אין דעם  dtpוועם פרוביךט װערען
צו ערקלעדען די כאד״טוננ פון אזעלכע
פאסירוגנען .פסיכאלאניע  dtdipdtדי
םעגשליכע אויםםיהרוננ ,אנאליזירם און
ער?לערט די םונדאםענטאיע אורזאכען,
װעיכע צװיננען םענשען װי צו האלםעז
זיך .פסיכאלאניע פרונירט צו ענטםערען
אױף אזעיכע םראנעז ,װי צום בײשפיל,
װארוס מענשען שילאנען זיך ,װארום ז ״
?אא«ערירען ,װארום זײ מאכען אפםערט
פאר אן אידעע ,װארום זײ האבען םורא
און אזױ װ״טער.

 ippיעדע שטיטוננ א |1יעדען נעדאנ?.
דער חורס װעט אויפנעי/רען די אידישע
דראמאםורנען*• ,ןטמז ,גאוועריסטען,
תריטיקער ; נעםעו װי »רץ׳ שרום «״.־,
סpגד p>pסונר םפרים ,שלוס עליכם ,יעקנ
גארדין ,ספ??םאר( רייועז״ יהואיע ,סא־
ריס ראז?נפ?>ד ,ני*לי? ,נינער ,םרונ,
םון
*גד׳גרע. — -.
נאך --־י■
און  rו
■ינס?י I -
הירשניין,׳— ----
' --- -

שליסט זיך אן אין די קלאסען אין אונזערע ױניטי סענטערם
אונוערע טיטגלידער קענען ארײנטיעטען אין קלאסען אין עגגי׳יש אין די
םאלגענדע ^װענט עולען :

איספדסײד — פ .ם5 ,25 .טע סמריט ,צװישען 1טער און 2םער עװ.
חארלעם — .פ ס ,72 .לעקסיגגםאן עװ ,.צוױמען 105טע און  106מע םט.
לאוער כראנקס — פ .ס ,43 .בראון פלײס און 135טע סט.
בראנקס — פ ס ,54 .פריםאן םם .און אי־נטערװײל עזו.
כר#נזוױל — פ ס ,150 .קריסמאפער ערו .און סעקמאן סט.

טיר װילען ציהען אײער אויפמערקזאםקײט צו די פאלנענדע אוטענדעיוננען :
דער הארלעםער מניטי סענםער האט זיך לעצטעז יאהד געםונען אין פ ס.171 .
חײנטיגס יאהר וועט עס זײן אין פ .ס .72 .לעצםען יאהר איז דער ױגיטי צענטער
אין כראנקס געװען אין פ ס ,61 .הײגטינס יאהר װעט עס זײן איז פ .כ .54 .דיזע
אוםכײטען זײנען געמאכט נעװארען ,װײל די נײע פי׳עצע^ :עפינען זיך אין א
באקוועםערען געגענט.
עס ^ועלען בעגעבעז װערען קלאסען אין ענגליש פאר אנםאנגער ,און פאי םעהר
םארםגעשריםענע סםודענטעז .אין אײנינע װאכען ארום װעט אונזער עדױקײשאנאל
חגפארםסענם אױך אנםאנגען צו געבען דארםען װעכענטליבע קי*אסען אין עי־אנאםיע,
די ארכײטער באװעגוגג ,און אז .װ.
װען איהר רעגיסטרירם זיך ,םארגעסט ניט צו דערכיאנען ,אז איהר זײט א
םיטנליד פון דער אינטערנעשאגאל לײדיס נארסענט װאירקערס ױניאן.

פ ײ ע רוננ פון ד ע ר ע ר ע פ ענוננ פון אונז ע ד ע ױו סיי־
שןונ אל םקזאן ,פ ריי ם אנ 19 ,ם ען נ אדו עםכ ער
םרײטאג אווענם ,דעם 19טען נאװעכר
בער ,װעט געפײערט װערזןן דעב אנפאנג
םון אונזער עדױקײשאנעל סעזאן *1926
 .1927צו דיזער געלענענהײם אראנזשי־
רען םיר א גרויסארטיגע םוזיקאלישע
פראנראם ,םים דער באטײליגונג םון פרא־
סינענטע ארטיסםען .דער אװענט װעט
זיך שליסעז םימ םענץ.
דיזע אונמעדנעהםוגנ װעם פארקומע;
אין דעם פראכםםולען אוידיטארױם פין
דער וואעינגםאן אוירװינג הײ־םקול ,װאי
אונזערע םארגאננענע אונטערנעהמונגעז
זײנען םארגעקומען .דער מא:ץ זועם זײן
אין דדפיםנײזױם.
אײנםרימ צו דער אונטערנעהמוננ װעט
זיין בלויז דורך םיהעםס ,וועלכע וועלעז

םעאםער און ס אנ צ עדפ ען
״די שיה טיט צדיקים״ אץ
אוירװיננ פלײם קונסט
טעאטער
אין יעסב נךעמי׳ם אוירװיננ פלײס
הונםם םעאטער װערט איצס אויםנעפיהר
« זעתר שעהנע סעמטע^פפיל אין דרײ
אקטעז םון מנם רוסישען שרײבער נ .יעוױ
רעינאװ•
די פיעסע איז העכסט אםוזירענד און
איז זיכער וחנרם םון אלעמען געזעהן צו
ווערען .אגב איז דאס אויך די םײנונג םון
«לע טעאםעו-קריטיקער ,װאס האבען װע־
גען דער פיעםע געשריבען.
«ן אויםפירליכע דעצענזיע איבער ״די
עיף םים צדיהים״ וועלען םיר נעבען *yar
טער .עס איז א פימסע ,װאס רוםט ארויס
םילע גזןדאנקען ,צי איהר זיים אײנשטיםױ
פים׳ן םארםאסער אדער נים.

הורס נוטער —17נעזעלשאםט־
ליכע שטרעמונגען אץ םאדער־
נער ליטעראםור
דזש .ר .ם ם א מ ע ר ,יאראר.
איריש ,םײ אים שיראד אח םײ אלם
ליטעראםור ,האט נעםאכם *iprpnpD’W
ליכען פארטשריט אין די יאצטע דרײסינ
יאהר .די אידישע שפושר איז נעװארעז
םאכטיגער ,א םײנער אינםטרוםאגטtnpr ,
אויסגעאדנײט פון פאחינפ PD Tnpo'J
 .ipdopvדי הארםםםע לאגי^ די ײא־

ריםסםע סיטפאטיא ,די מזרםסםע םרוי־
 i nאו 1די פ״נסטע טוזיה — גאםינאו

צוטײלם װערען םרײ צוױשען די לאקא^ע
ױניאנס און איצםיגע און נעװעזענע שי־
לער םון אונזערע ין.אסען.
מיר װילען ציהעז אײעף אױפםערק־
זאםקײט צום םאקט ,דאס דיזע אונםע ,״
נעהמוגג װעט שטאטםינדען פרײטאנ ,רעם
19טעז נאװעמבער ,אנשטאם שבת*13 ,
סעז נאװעטבער ,װי עס איז םריהער אנא:־
סירט נעװען .די קלאסעז אין דעם ארבײ־
םער־אוניװערסיטעט אבער וועלען זיף אנ־
םאנגען שבח ,דעם 13טען נאוועםבעי,
 1:15נאכמיטאנ ,װי םריהער אנאנסירט.
די םײערונג זועט םארקומען םיט א װאך
שפעטער א דאנה דעם ,װאס די היײסקול
וועט זיך באנוצעז םים דעם אוידיטארױם
דעם 13םען נאװעםבער.
וועלכען םעאטער אויף בראדװײ
*זזביסה׳' װעט שפילען און װען.

די

קײן נױ יארק קוםט די גאנצע
״הבימה״־טרופע ,װאס באשטײט םון ארום
פופציג שוישפילער.

״דער םטודענט פרינץ״ אץ
נעשאנאל טעאטער
דער ^סםודענט פרינץ״ ,א שעדיגע
אפערעטא ,װאס איז א לאננע צײם נע־
שפילט געװ#רען אויף בראדװײ ,װערט
איצט נעשפילט מיט ערם*ינ אין נ^ורד־
בערנ און דזשײסאב׳ס נעשאגאל םעא־
טער ,הויסםאן סטריט און צוױ׳יםע עװע־
נױ .דער באװאוסטער אקטיאר סעםױעל
גאלדענבורג ,שפילם די הויפט דאר.

דער נײער םעזאן פון דעד נױ
יארק םיטפאני ארקעםטער

עםענט אין זײן נײער הײם 95 ,צײײםע
*\וענױ ,צ>וישען 5םע און 6טע גאס
עס ווערם געשפילם א געראטענע
פאראדיע* ,דער דיבוק“ ,פון זוני מאזד,
« שעהגע אידילישע אפערעםע :״די
םעםערזײנע אידעיאך“ ,םון יאסעל קאטי
,
>ער.
א פאנםאסםימער פופען־טאמ :״ ם י
גתט״ ,פון  pyrnםװארקאװ.

רער הײנטיגער סעזאן םרן דער נױ
יאדקער סיסםאני ארקעסםער םאר*
שפרעכט צו זײן אײנער םון די אינםע־
רעסאנטסםער .באדײטענדע ארטיסםען,
צװישען װעלכע עס נעםינען זיך ם«ד«ם
שוםאז העינק ,דוסאלינא דזשאגיני ,פאול
קאכאנםסי ,עליזאבעט רעטבערג ,אלםרעד
הארא ,פאבלא סאסאלס ,אלםרערא ?א־
סעלא ,אלעססאנדמר בראילאװםסי ,װאײ
םער ניםעסינג ,דזשאהן טשארי.ס מא־
מאם ,רודאלף גאובענםהאל ,וועיען אויפ־
טרעטען אלם םאליסםען .דער ארקעס־
םער װעט דיריגירט װערען םון וואל־
טער דאםראש ,םריץ בוש  \xxאפא
קלםעפערער.
מעז קען קריגען א סובסקדיפשאן
פאר צװאנצינ קאנצערטען אזוי ביליג װי
פאר פעף דאי*אר 12 .קאנצערטעז םאר
דרײ דאלאר.

״הבימה״ קוםט פאד אכט
װאכען אין אמעריקע

85טער םעזאן םון דעד
םילהארמאניק

״מאדיאהאט שפיל״ אננעםאנ״
נען דעם 2םען םעזאן
?ורס נוטער  — 16א נעזעל־
שאםטליכע שטודיום פון
דער צװײםער סעזאן פון דעם אידי״
שען טאריאנעםעז םעאטמר ,האם זיך גע־
אמעױקאנער ליםעראטור
עםארי האלאװײ לארפר.
ליטעראטור* dpjib ,וי נזט װי נע־
שיכטע ,איז נים איבערצײנענד ,װי לאננ
עס שפינעלט ניט אפ אין זיך דאס מבען
און די אידעען םון םאלט ,זײנע האםנונ־
נ?ן ,זײז מורא ,וײנפ טרויםפן אוז זיינע
קאםפען םאר א בעםעחןן לעבען .אין דעם
•  dtpוועם אויפנענומען ותרען די נעזעל־
שאפטליכע באדײםוננ פון די שרײבער םון
דאר לעצםער צײט ,וױ בעלעםי ,פרענק
נאריס ,ד1שעס יאנדאן ,םמיפלער לואים,
װ .ד .האועלס און אפטאן .V>PJ'D

די םאדע־נע א'טא'יע;ישע שריינעד װע־
יען נאטיאכט װעיען ד׳אנונציא ,רעא־
פארדי ,קא־דוטש־ ,נענעדעטא ;יאסע,
פאנאצארא ,א;א גע־י און נאך א;דערע.
פון די שפאד׳פע שריפטשטעיער ווערען
דיסקוטירם װעיען די שאפװנען פוז עט־
שאנאד״ ,בענעװענטע ,אי־ארקאז ,נאי•
א־איא און טארט־געז.
דאס ,דע --
,--- -

>ױט דער »ר?לעתע פון  .Dױרא?,
ותלמר u־ p d« p״ iאםעריסע די
.ווביםה׳ ,ײעט אט דער באריםטער העב־
רפאיש?ר םעאמןר פון םןוםסװא ,װאס
איז אי*ט אויןי א טור אינער ,PBiyT'R
פארבלײבען נײ אונז אכם װאכעז ציים.
םו pipv .קר?למרט« ,ז  dpאיז נאי
נים באשסיםט װי לאננ םון די אכט ײא־
? IPוועט די ,חבימדז־ בל״נען אין נױ
יאי^ א pוױ מ ע זי וו?ט שאילען אין
אנרערמ שםעדט  pdאםעריסע .עס איז
נאד נג » >יט זימנר* ,ו זי ײעם אינ•
נאנצען שאילצן אויםער נױ יאוס.

----- --

hi• Itfimt taiuaua

הײנטינען סעזאן װעט די םילהא^־
מאניה דיריגירט װערעז םון םעגנעלבערנ
און םוטזענגלער ,און םים מאססאניגי
אלס גאסם דירינענט.
ראס איז דער םינ\* און אכציגםס״לר
סעזאן םון דעם באריםםעז ארשעסטמי.
די םילהארםאניס וועט געבען ,װי יע*
רעז יאהר ,האנצערםען אין סארגעני האי,4
אין מעםר^פאלימאז אפערא הויז ,אין
ברומליז א?אדעטיע אװ םױזיס.
מוזיק ליבהאבער האנעז זיך באזאר׳•
געז מיט סובססריפשאז םיקעטס םאר א

r^TTf^PjpiW״ ,1,-י ^ jיי
W
fW

r

גי> ?.1׳'

ןןיייייײייייי״יייי

assn
**■®****:
י
*wffo
■* ■am

י*׳"״.״■-

** .t

*\ tfr't 1■*“f

גערעב«ינקײ»

גערעכמיגקײפ

נא׳ס ,םיז וחלכע לוו עי שימטעד יתד
נעז י 1א»צוגעפען > o nויב יייז *לזכ-
םעז םינגע1יאד^

ױנזר .זײ פארס איז נ ױיז ד ט גום jfj״

דאטען ,און דאס  vnד או imwiv n

אין
פראטעםט־מיטינג
דער
מעדיסאן סקװער גארדען.

s

v־־
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װערטער רעראקטאר— :
םון
דינסמאג
ארונטערגעהענדיג
שא• ,אדער בעסער געזאגט ,אחגםעמוײ
םעגדיג םון שא• )איך בין אײנער םון
 #װאם אוןבייטען שױן אין
רי ג>י?ריכע
א געסעטעיטען שאי( ,איז  i nערשטער
געדאנק געװען :״ארײגגעה; פא 1א
 yoipאון  p״p״ .םען דארןי דאך אײ
בערכאיען דאס הארץ .אבער ,איגעהענדיג
א •אר טריט ,זײנע^ םיר בא>ד היננע־
ריסען נעװארען םון חןך םאסע ,און םיר
האבען םארגעסען םון אונזעד הונגער.
פיר זיעען געגאנגען םיט׳ן שטראם.
און םײן קאפ האט געהאילטען
אין אײן ארבײטען  :װאס איז דאס
היינט? װאס איז הײנם םאר א ױם
טוב ¥װאס װעט הײנט געשעהןצ
איך זעה םיט םײנע אועען  :עס
ציהט זיר » איין ,םאר בצאהען וױיט;
שװעו־ /זעהר שװער צו זעהן  o nאנ־
פאנג אדער רי ענדע םון דער יניין ,און
/ןס פארעז אויו אגגעםי>טע ״?עבס״
סיט ארבײטער םון געסעטעינטע שעפעה
רי םארשירענדע טראנעז אויםשריםטען,
םוךװעלזכע עם ניט א  ypo*oדי בא־
לעבאטים אין הארצען! װי א שטײ־
גער* ,אינדזשאנידפאנם נײען גיט סײן
נאך
>ןיאוקס ,הער םינדער!״״ און
אזע^כע אויםשריםטען^ םון װעילכע די
בא>עבאםים ?װעלען זעהר װײנינ אן.
עם דואט דאטאיט אויםגעזעהן װי גאנץ
גױ יאר? נעהט פראטעםטירען געגען on
אינדזשא?:שאן.
צו?וםענדיג צום גרויסעז םעדיסאן
נאדדען ,אלן דער^חמנדיג אמ־
זערע ?אםיטע־טיט ארוטגעהענדיג מיט
די רויטע במדזשעס אויף די יאצען ,און
צײגענדיג יעדען אײגעם םון אונז ,װאו
ער זא^ ארײנגעהן ,איז םיר גאר םריײ
>יכער געװארען אויפ׳ן הארצען ,און איך
ר.אב םיר געטראכט :אונזער ^אױד
מאמנר ױניאן איז א םאכט ,פון װערכער
נים אײן ijm 6ינדער װעט^ברעכען האיז
און נא?עז ,וועלענדיג ברעכען די PW*P־
מאכער ױניאז !
ארײגגעהענדיג אין האל או; נעבענ־
דינ א בלימ איבער דעם גרויםען האל
און זעהעגדינ די גרויסע םאסע ,האט
•יצײן פאעכאפט דער אטעם! עס איז
ווירקייך געװען א װאוגדערבארע ״םינע־
רע״.צו זעהן .םיר האבען םארנוםען די
״היםס״ ,זואם םיר האבען נעקראגען ,און
זיצענדע ,זיך םארטיםט אין געדאנ?ען
םון ססרײק ,פון אינרזשאנ?שאן ,םון
*מם  itביסלעך.
םיך אױף k
םים «םא> וועסם
מטארלער בראװא־סלאאעריי .איר ניב
א פרענ רעם ׳צזגן םיינעם ,װאם איז דער
סאר װעםען פאטשט םען
םעחרV
חום»
םיט אםאל נים םען זיך א >>yoe
אויף .איך עטעל זיך אויך אויף ,אוז
זעוז ,זוי אט קוםט ברודער הייםאן .םון
די םיהרער איז ער געסוםען דער ETS־
טעד.
>*»גע»»ט׳«ט ,האב איך זיר אײעה־
 m״ d*jאפרזחען .װײל ,נאך *לעםעז,
איז גיט אזוי לײנם *ו ללאפען םיט די
א שווערען טאנ ארנייט.
 .חענט
 opגעוום אװעמ עטליכע םינוטעז,
םען  dtdkoוױיטער .װאם איז» נינ־
סא םיט לאנארדיא קופמן אן .םען שטעלט
ויך װײנמר אױו• און טעז .opdkb
םען דערםיחלם tv ,נאלד ,באלד װעט
ויך ןסענען רער םיסיננ .אבער װאו
 dp»pאיז
איו ■•רעזירענם זילסאן y
»ר חײנם  jsparאיך עםרענג זיך «1
» xו זעהן ,םון װאנען װעם אריינקוםען
אונזמר ■רעזידענם.
םים אםאל א נייער נעמר״ — :
.זינמח נעוזט ! ״ אלע מס׳נל׳נן זיך אויוי•
 toonקוםם  tvאון  opווערם « סלי־
מדײ ,םים • חורא־געמרײ םאר אונזער
•.ojpTfjr
גתרןר זים?רסאן רוםם  iunטיטיננ
״ » ס *ררמר״ ,אןן  dpותרם ׳«6יל ,אזוי
יױ יום מור• גי♦ גאכס »ו.כל נדרי*.
»ד b ?«p «p 8או *לם tpsprip op-i
תדמר נדודיר » * * *  mנוזדער נינ־
 t r mםיס wv
פיל פימדdip .
 n w tnr9M v Mnen eװײם
אין די  y r a r e tחערמר »ה ptpuw
. I owMipJeדי »>«וקם«מנר יוני*ן

אזא אפיאוז ,אז װען הערי סינדער םיט
זײנע גאכשלעפער זואיטען דאן געװען
אין האן #װאיטען זײ געזעוון ,אז די
תלאו?מאכער ?ען םען ניט נארען ; אז
? nיאו?סאכער נײען גיט ,איז ניטא
?ײן ?יאו?ס.
װירסיין ,עס איז געװען א װאונ־
דערבארער םיטינ; !
ה ז .םט»ר,

רעזאלוציע םון א םטרײק האל.
װערטער רעדא?טאר — :
מיר ,די סטרײ?ער םיז לאפאיעט ?א־
סינא ׳ םארזאמעיט בײ « םאסםיטינג
פרײטאג ,סעפטעםבער דעם 17טען ׳ נע־
םען אן די םאלנענדע רעזארוציע :
אין אנבעטראכט דאס םאדאײנינען
םון ״יאםאיעט ?אסינא״ און ״יענאקס
אסעמבילי״ אין אײן האיל ;
אין אנבעטראכט דאס אונזעד
טשערםאן ,ברודער לעװינסאן ,געהט צי־
 pnאין דזשוינט בארד ארם ביזנעם־
אנענט ;
דריהען םיר אוים חבר׳שע אנערהע־
נונג םאר זײן ערנסטע ארבײט אין די
עלף װאכעז םון סטרײ? םאר אוגז סטריײ
קער אין לאםאיעט ?אסינא.
םיר װינשען דאס ברודער לעװינסאן
זאל װײטער טאז גוטע ארבײט םאר דער
?.לאוקםאכער ױניאן און פאר דעד אר־
בײטער באװעגוננ איז אמעמײן.
רעזאלוציאנס ?אםיסע,
רזשע? ליבערםאז ,לא?^ .
דוד ליבענסאן ,לא?.10 .

א רעזאלוציע
םיר ,מעםבערס םון דער םוירםט
סטאשאװער יאגנ פענס פראגרעסיװ בע־
נעװאיענט אסאסיאײשאז ,פארזאטעלט
בײ א דזשענעראל םעםבערשיפ טיטינג,
באשליםעז :
נעםענדע אין אנבאטראכט ,דאם די
םאיאריטעט םון אונזערע כסםבערם זיײ
נען טיםגלידער םון רער ?לאו?םאכער
ױניאז ,און נעמענרי :אין אנבעטהאכט,
אז אזוי װי די ?לאו?םאכער ױניאן םירט
יעצם אן א דזשענעראל םטרײ? גענען
די הערען דזשאבערם און םאגוםע?טשױ
רעחס םון «ינדאטטריעלען >'dju<p׳
װעלכע האבען םיז זיך ארוגטערגעװאר־
םעז א>ע םאר8נטװארםליכ pײטעז םוז רי
טויזמנםער ?יאו?טאכער םאםיליעם ,און
האבען זיך נאך גענוטעז די חוצפוז צו
^ימעז ליבעם־בריזולעך אין די ?אפימא־
^יסטישע צײטונגען ,אמ א־ויך צו די
מעםבערם ,זײ זאלען ?וםען אין זײערע
שעפער סקעבעז;
דארום װערט באשלאסען אײנשטי־
םי :צו שטיצען מאראליש און םינאנ־
ציעל די סטרײהער ,ביז זײערע גע־
רעכטע םאדערונגעז װעלען אויסגע?עםםט
װערען.
אױן װערט באשלאסען אײנשטיםע,
אויב אירגענד װעלכער מעמבער םון אונ־
זער סאםײעטי װעט טרײען שטערען
אדער ברענגען שאדען איז דעם יעצטינען
סטרײ^ װעט ער װערען אויסגעשלא^ן
אלס םעםבער פון דער סאםײעטי ,א?אר-
דינג אוגזער ?אנםטיטושאן.
אויך װערט באשיצאסען דיזע רעזאלױ
ציע איבערצוגעבען אין דעד ״נערעכםיג־
?ײט״״.
די ?אםיטע[ .

שאפ־רעזאלוציע.

םיר ,די ארבײטער םזן דער פירםע
ב .און ם? .ילאו? מאנופע?טשוריגג ?א,.
אומ?ערעגדיג זיך־ זיגרײר צורי? צו דער
ארבײט ,וזאיצטען םאר אונזער חוכ אוים־
צודרי?ען די פוילסטע «נער?ענונג צו דער
האיל־?אמיטע םון ילאםאיעט ?אסינא ,מיט
ברודער ילעוועגסאן אילס האצ־טשערמאן,
פאר זײער נוטער ,עהריציכער און איבער־
געבענער ארבײט פאד די סםרײ?ערס.
דערבײ זאנעז טיר צו׳ דאס םיר װעאען
העלםען אונזערע סטרײקענדע ברידער
מאראייש װי אויך פינאנציעל ביז א
זיגרײנען סוף.
שאפ קאמיטע.
סעם זוםמאן ,טיטערםאן.

א דאנק פון יענער דיט ים.
צו דער רעדאקציע ״נערעכטיגקײט׳/
נױ יארק )אםעריהע(.
װערטע חברים — :
די דורך אײך צוגעשי?טע נוםערע;
םון אײער ח׳ צײםונג ,דערהאיטען .םיר
דאנהעז אײך דערםאד און נלויבעז ,צוליב
דעם אינטערעס ,װאס אײער ח׳ צײטונג
ר״אם בײ אונז ארויסנערופעז ,זועט איהר
אונז צושי>ןען די װײטערדיגע נוםערען.
מיט פראלעטארישען גרוס׳
פראםעסיאנעיער םאראײן
קאםיטעם פון ״בונד“
אין תדושנעװיץ.
פארז — .האיפערען.
 — . pyoח .קאיסקא.

אן אינטערעםאנטער בריה
מיט א טענה צום רעדאקטאר.
געערטער רעדא?טאר ! —
צום ערשטען — א שעהגעם דא?:
אײך פאר׳ן ענטםער צו םיר אין דער
״גערעכטינ?ײט״.
איצט ?ומט א טענה .ניט דערםאר,
חיצילה ,װאס טײן ליד איז אײך ניט גע־
םעלען ; ס׳װאינט געװען זעהר נא .יש
םון םיר צו האבען רעיםאר טענה׳ס צו
אייך .װארום ,כ׳האב דאך אין אנםאנג
נאך געשריבען ,אז ״אויב איהר דענ^ט
אז עם איז גוט ,זאלם איהר עס דרױ
קען׳׳ .נו ,דענ?ם איהר — און גאנץ
בארעכטיגט — אז עס איז ניט גוט .װאט
סיר געםעלט ניט ,און כ׳זעץ אויס׳ איז
נעגען דעם סהארבא^וען ענמםער) .כ׳האף,
אז איהר װעט מיר אנטשולדיגען פאר׳ן
שארפען װארם ,און ניט נעמען פאר
אוםגוט מײן ?ריטי?(.
?אלושינער׳ס ליד איז מיר זעהר נע־
פעלען םאר דאס שטאר?ײט און םינהט־
ייכ?ײט םון אויסדרוק .אבער זיכער בין
איך ניט אזוי ״באגײסטערט געװארען,
אז איך האב אזש אלײן אנג>הויבען דיכ־
טעז׳ /אײנם ,איז דער אנהויב געװען
םיט א שעהנע םאר י^הר צורי? ; צװײ״
טעגס ,האב איך שוין געלײענט גע:וג רי-
דער ,װאס וזאבען םיר םעהר באגײם״
טערט ,װי ?אלושינער׳ם ל*ד — כ׳םײז
גישט צו אונטערשעצען זײן ייד — און
זײ האבען םיר ניט אינספירירט צו
שרײבען .כ׳האב זיך בלויז םארטראכם
איבער זייז ליד ,און נעטראכט זוי אנ־
דערש װעט דער ארבײטער םיהיעז אונ־
טער גוטע םאציאלע אוםשטענדע; .אז
ס״איז דא נעדאנ? אין םײן ליד׳ בין איך
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סון  o nאומנטינען הדיוגא רנח
לײנםען אין ױ אינג?ל׳*ן  t n n rא חי ס

די הו׳ןןענא׳ס ,װאס חןונען  Vגיס׳ןל
״סענט םארםר״נען די סרוד׳יתורח סון

 o nכםא מן ם •WO
די חועענא׳ס BPPiP)B'iN |P3*n
אין ס ױ p )w r o nן  3אה«ל)^נעס ?V־
בוםעל ,און ג*pל pג Bדורך ןיי ה*ג איך
אויןי • רגע  w ipcppbbדי ?וױטלאך
אין היסעל זו#ס װ?רען  w e o nיױס־
געסײלט ' jrevo i n iP3j» • in n p
װ»וס איז אי o n 1מןונ נעורען ניס *p i
נ־נער ׳סטרעננ « טיר װי אין ראט■
השנה אוז אסילו איז ױנדכױר ,חאט
םיר ׳שױן נעװאוסט װי אאוחיטעז :
— װ»רט ,דו טײנעץ איינער! op
 dpiזיר דיר אס׳סר םארגלוסםןז *ו
נעהן רײסען B;pnn׳  oב״ם ומסער —
װעל אין־ דיר די סים א ױ ס ב ^ ען.
אבער  i nםאםע ח*ם נ*ר ד ט ■Vi
זענט אויסנעמען גיי םי Dip ip ; 1נע״
רע:ט •  ib״ ,ipאון א םןונ סא 1הומענא־
רבה ה*כ איך םיר ׳סוין נעװעחט כיי
רי װאסערלאך אין ׳סםע1טעל סיט כ* 1
װעסע פים ,ארויםנעמ« 1צט 1י הויזען
ניז איבער די הני ,און נעשניטעז הומע־
נאים.
דער טאטע ,װי כ׳ה^וב א ײו נעז»ונס,
האט טיך אין 1י 1אזינע םענ געהאט
אויס׳ן אױנ ,און אזױ וױ  ipםלענם זיך
נאר ארוםזעהן אז איך םעהל איהם אין
שטוב ,איז  ipעוין נעסום?ן »ו לויסען,
םיך אננענוםעז ניי * Iאייעי איז םיר
נע־עא^ונען :
— איז \ nו«םערען ו  pסםו טיר
ארוםהריכען ?! ...הוש?נא׳ס  1ײםען?!^.
אהיים ?וס!״.
— םאר װ>ום  1ײםט> הי 1׳?8לע
נאנק׳ם הומענא׳ם ,און זיין ם«טע ואנט
אױזם ג א תיס — 'Vחאכ איך םיך אגי־
דpרנpלpגט אויוי  n p i nאון נים •Vi
װ>ולט אהײםנ?הן.
— חי?1ז?ל מי ם ט זיי אויף צו *1KB
 ,ipb’ipאון  mניב איר *ו ,ipono
׳ e״ p rp:״ ^ ! ipj

אי>זר ז^ט :״איחר דארפט נאך
א םריחער לעוען א סך >ידער פון אנ־י
 y inדיכטעה איװער איחר װעט אםשר
טעגען אגשױיכען א ייה עס זאל מע1ט
זײן גע11ו?ט צו זו־ערען/

הײסט עס ׳ >ױט אײע 1םײנונג ,אז
גוטע לירער  jppםען זיך אױסיערנען
צו שױיבען .םעטאד^ :ײען א סך
ליחןר .נו״ זאג איד אײך #אז איר חאכ
שוין ?  iiyא סך ליחור געילײענט ; פון
1י גא1־אלטע און איטע און ױנגע און
נאר ױנגע םון א סך פעלקער• אוז אין
 yטליכ yשפ1אכען ,און עס חעלפט גיט.
איך  p:yi׳ אז ציצ1yא איז ג ע תנ ט ניט
איה1׳ ״אן אראטאר ?ען םען  ,inynא
פ^ yט «1רף נ ץ\ געבוי1עז װע 1עף.

איך  |ypפאעטעז ,און איך גלויכ
איהר ypנט אויך אזyלכע^ װאס האכען
 iy,iyr .lyiyrװײגע געלײענט ,כםעט
גאתישט ,און םוגדעסטװעגען ש1ײבען
זײ גוט yלידעה
לויט אײע1
זוײםע? 1וטט אויס,
 ,lycajyאז  iy iװאס ש1ײבט אן א
שלעכט לי1׳ איז א םיםן ,אז  iyהאט
װײניג  .Djy^y:נו ,װײסט איה 1דאה אז
אםילו כײ 1י בyסם yפאעטען ,אזעצכע וױ
װאלט װיטםאן און אםילו הײנע ,זײנען 1א
אז^yכ ,lyi'^ yװאס איה 1װאלט די ניט
ג^ו?ט .הײסט oy׳ אז דײ שולד איז
װאס זײ האבען נים געלייענט  ...¥און
אפילו  iyiiגעאמ  on:«inשי?ט אײר
ארײן א לי 1אונם^ אן  in38נאטע}
און דאס לי 1איז שלעכם — איך בין
גyנוינט צו נלויב^ ,אז  oyװאיט געװען
שיעכט — װײל  lyp^np w uשריײ
 ;yaשלyכט yליחגר — װאלט איה1
״יײענס
איחם נעגעמןן א זאנ־ אן :
א םך >'  iy iפון *  y iy ijדיכטע 1װעט
איהד  jyjypאנשרייב^ א גוט ליד״ .איך
װײס ,אז איך און נאך אנ1עחג ,אויב״
םי 1װyלyן נאך לײע:ע\  50יאה 1נא־
^ \\vPvwאםאנyז און DyD»ii׳ וחגלען
מי 1אלץ :יט  lyjypאנשרײבען ,זאלען
מיr 1אגyן ,א ״ברכה פון די ?) "n yגוט
האסטון(.
אין װײס׳ איה 1מײנט צו זאגען,
אז צו טאלאנט 1ארף  jyoאויך האבען
בילדונג .װײסט איה 1דאך *□  iyניט
צו איך האב  oyנישט .און או1טײלען
.דורך א לי — 1א  ^ Dy^pצו טטס —
איז זעה 1ניט >ז"\  in:y:u mםאטע״
1יאל און באװײז .איז ,װי נעזאגט,
װאילט איה 1גypyגט זאנען אויף ב1אג־
 ,!'o nאדער ,להבדיל ,ניגער׳ז ,אז זײ
״דארםyז נאן א סך לײענען“.
איך זוײם ,ם׳האס אביםעל Dpi'iiy:
״אא?אל 66״ .״אויב אן א1בײטע— 1־
טראכט איה 1זיך — האט ער 1אך
או1אי ?ײן בילתנג ניט׳ װארים װי ?וםט
בילתנג צו אךארבײט^" .װײסט איה1
דאך אבער ,א^yר איה 1םעגט מיםעז,
אז ס׳זיינעז דא ארבײט^ \ואם האבען
א גוט yשולונג און ביצדוננ .כאטי
װי זאגט iy:'iy3y>w i n״ ,״ס׳װאלט
ג ^:ט אנשרײבען א נאנצ y״ענצי?לא־
 y'iyeבריטאני?א םו;  ,□yiװאם איך
װײס ניט״.
אילזא ,צויליב 1י »^ yאזרזאכ^ האב
איך א y1כט אנצורוyDן אײער ענטם^
צו טיר מיט׳ז נאםyז ״ס?ארבאזוע״״.
כ׳האח ,נאכאמאל ,אז איה 1װyט עס ניט
 \pnv:פא 1אוטנוט ,וױיל איך ש1ײב
1אס איץ אהז א םינדעסטעז תשר םון
א ש^yכטyז .>i'Dy:
אנטשול1יגט םי 1פאר  iy iצײט׳ װאס
 oyj'oב ײ א ײ ר צו.

םים גרוס׳
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עקם־יאקם קורײרט פער^סאפונג *ון אין דערזעיכער צײם פערחים עס
—  tW— *« bmpנ*ר ג«נץ n«or,
* ײו פין פיעלע קראגקחײמען ,וועיכע קוםען פון א סלעכמעז און םער״
 u s p i w wנאדייאאופ יח ײעם
סטאפטען םאגע״.
I0'WW F. 97V.
 wרײתו »  r *t ptto bעקס־יסקם אמ  nוױכםיגםטע עויפמתנג פון
Q
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וױכטיגע זאך — גאף אינחילט — אין
א  ; rPדריטעגם ,דינען םײנע יידער
סױן געװען געדרו?ט אין די ״סרײחײט״
און אין ״שנרס׳ /און  hphגיט פון o n
ow
״חנזואיוציע שטאף׳ /וױ איחר
אודאי  ,w inאויב ס׳איז געװען מ•
דװ?ט איז  i n״םר״ח״ט/
און פעוטענס — און  i nעיקה

םוז  1ע  1א?ציע — .איחר וועם ג עיינ ען
אן ענ«מער אין די ^ענפמערס ®ון ^ ,"y'tpw
אויף ז ײם  9אין דער צײםונג•

אידישע ביכער.
עס איו רערמינען  kבוך .ם׳«ה
נאדיר׳ ,םיז נח שםײגבער^  Dipאיז
» תריטי^יע ■* ,האנרלונג איבער סעח
נאדיר׳ם  Dr .ipdbb״  ppMגים א
* tpr'onpנ«ליז סון נ«ריר׳; «לם
קיגסםלער און » כאראהםעריםטיס םון
איהם אלס .trim
 o«pבוך איז  tnprארויסנ?נננען.

םיס בילדpר « .« tם#גי?װיס׳« .» ,םאוד
און יאסעל סאםל?ר« .רויםנ?נעג^ פון
םארלאנ ,ל?בינז*.
װ״סא איתר ,װי עפ אא• זיך אנמװיקעל• י«
«'  *mnארבײפער נאומנונג אין יםיריאא?
לײ  uyדי נע :* 9ס »ין דער יינאןרנייטאני^
 litײ•
לײדי• גירנמננ• מאראסי•
יײי ■ יי מיז•-—t ** ■.יי ײ
•׳:« 1׳ -
מי■' י » *;'j,1
-.....י '־

סי 1

>w

ipipj

 DPM ,n f ln pװי

*וײנס אויןי  ,m p o rװיי1לאד גיסען
אױף חנונח און םויבען חאלם a 17גאנץ
יןוחד.
oivD
V
 peso i nחסט סיוi

 n n (|pj׳ a iPJPםיטט צום טויט —
און איך 3ין  pjלענ^ אין ■Vi ,ipoaii
 dipopppאויף 1י נוידיםעו־ ,און ip
 Danכײ

td

• ^רני ס  Bivpviאוים־

« . tpin’oזוי ניך װי  oiv^t ipזיך
גא 1נאװייז?ן ,האכ?ן  p rדי אינגלאך
אויםנזס1יען  :י
— נאתאלם 1יך׳ דע 1טאטע נעחט I
 v eto i nנעהט!
יײז איר נין ארייננ^ירונג?ן אין
װ*ם?ר<  i n aזיך כאהאלטען צמיש?ן

1י יזוסטעם.

ט׳האם אבער נאר נים נ?האלם?ן.
 i nםאםע וולענט םיר םון  Dialאויך
אתיסת1ינען און פי n tpopiojp 1זיי־
: ipd
— נ« 1י 1המוענא׳ס ן נא דיר
המוענא׳ם !
ער סלענם סיך אה״פ׳ט■?‘,׳!! ,אנ־
נינדען םיך םיט א ׳עהרי? צום םיסpל
םיז בעם :
׳ — י  8לינ ,׳סיינעץ איעער !
כין איך אזוי «5לענ?ן .אסילו ו ד
מ^לט װ?ן וײ  pokoיהאט זיך אונם?ר־
ג^ננב׳עם און םיר  , in ju p :»aבין
איו «ל׳^ נpאpנ tPאוז זי  1׳מוין ניעם
געריה1ם ,נישט ?:װאייט  , tpopאון *ז
ס׳איו > tpianpנאכט  3anאיר זיך םאו-
קליבען אין נעם אדייז א ברונז'?ר און
 tPDPopjנצט ,איר זאל ניך און ב«ל 1
אנטמל»ס?IPipi... 1
אין  i nנאכט סון הוש?נא 1בה ה * ב
אין םון תטי  1מו1א נעהאם צו
אויף  i nװ  8נט ,װייל איר האב P3־
װאוםנ^  taאין  ip j'tai i nנאבםuni .
 jpnשרײבט דאם סוויטעל IPiP’ i * b
אײנ?ם ב א ז ו נ ^ tp:ppipi ipd jpp
אוי  3ם׳איז  aנום ?וויטעל  i n aחלילה

(M

? tpoptp:eijטליכ?  nvvכתנז•pj ,
לאזט צו זיר  !P inײי צו  i nװאנט,
איז ניי ? i nרעטער נ?לענצנהײט —
שויז װידער זיר א 1אסנעכא«ט צום װא-
האב ניעם אזוי נעםײנם
ם׳1ר•
דאס נעלט ,םוז יי ר זיד םי 1ח זייז ,װי
ד^ם וײיםצז די הר«צנא׳ס ;  dpאיז  3ײ

איד

גו ס ר

און  ipn'ipiד^נ איך םיו »8י נע־
נוים אנטזואאפען צו ipipi 6אip i 1
 ip3fanנפכט8 ,ז איך זאל in8»n8B
צו זעהן םיין ש ^ 8אױוי  i nװ8נם,
צי  ipאיז םים א B8P 8יער  8י 1א ...■8P
אויף םארג?! ,הושענא־רבה8 ,יז אין
שםוכ נ?ווען  8שטיק ױם־כ»וip i .1
80טע ה*ט נעל^זט םארטאכען ■Vi Dai
ותל^  oai ipo’idibbלײווננ און איז
אװעק םים םיר צום ד8יונען אין שטי־
בעל .און װיד?ר איז p i nולם tn ’ 8
נעװען עםארק אויםנ?רויםם ,נ?דא',וע:ם
םיט כונה און 8פנ?פרישט די נישט לאננ
 p:pdpjiboימיםעוראים׳דינע נגוניס.
איך בין  ipiip:כױונז אוים׳ז IPD80,.
אוז 8םילו  |pnכ׳ה8ב  Dtprp:שםעהן
 ipopjאיהם ,האב איך נpה8לטpן o n
?אפ 8רא8נעל8זם ; אויוי איטליכ?ז
שטירר ,װאס  ipהאם אין םיר אריינ־
נעווארס?! ,האב איף זיך נאך ם?הר
םאררוקט i ,ipd ,נעוױקט םים 1י 0P8־
לען .אבער װען םען ה8ט נ?נום?ז ?ל»8ען
1י הוש?נא׳ם — 1א האב איר זיך אינ־
גאנצ?ן אױיםנענליםשט םון אונםעי׳ז
 pjbo o: pdboאון ? ipoup:ל״ב?ן די
 PcEi<ipp;sifהושpנא׳ם...
 pdbd ijrrהאם  dpbidp:םיט די
פיס n ipd'op: ,לי?8ן סיט  nצײהן :
— וו 18ם ,דו• שײנ?ץ איינ?ר ! אין
 i nהײם  ovaשויtpnip 1 1ײן םיז« I

)א פאבעי(

םון יהו שע ג רינ ב ע ת.

געמדאפען ב׳א ®עיױקםת ציג׳

״די ®ארצוקםע ציג איז ם ײן ״
חא» דזןר װאלף געקריצם די צ ײן.
״איך חאב זי פארגוקש,
און זי באלזעגמ *ו םיר אלײן \“

חאם דעד וואלף *ום תוגם געזאנ^ז:
״דו םעגס® זי ך *עםען I
»ון יענעם׳ס קעריער
דאס • ל ײ • צי געסען ,I

דער חונם געקלערם האמ ני ם לאנג,
און כעענםפערם חאם ער באלד:
^איך וױים ני ס װעד  oyדאו־1״ זיך ! yoyr׳
און װער עס דארף םאכעז דןם נ?דואלד**... 1

א װאל^י חאם א ־חונ■
און באלד תא» ב׳זײ
אויסגעבראכן « קרי^

ש רי כ ע ר

סון א .ראדחנקי.

איז  pnrpaijn inאיז מחן»ױ »!

ip

הרינ?ז« 18ניי ם״  ip .o ia iאיז א חי6־
נעגאננען עסליכ^  bpioאון ניט דדײסט
 :a djpbppסיו ,מאס  eanמסיזזו־ם
צום  i n hb o'oaצײסוננtPDiai .
im r B t» tn w b tp aaiep ip Dan
 n ^ a vאח  a jit ip bניחסײניט־ ,םיס
א  r tfv iגים m . ,1183 iPDOMPtt
?איעלוש  opnpnpBJiiM t dאױא i n
יאטילניצע Ban ip o Sp i ,זיך  opapנ ד
 *Dnaאויוי  ip rw r p p w b mדי
ביכ?ר .אױוי  a nלײכסימ no b d p
 dpiא ײינסו םיממז i n t » ®art ,וױד
אויסנעדדזחט• אין ]i p e an Danop
םא 1לאמם.

— «  tמן » סרײמר .םײז ג»ד
מען אח *חדייד.
— »חר  ,■0מדייה נ׳זי 38אײנ•
»8צ  moai a nגי
 TJאיי ׳יײע־^יד*,
 j־•׳

'*,י

און איר ביז אפילו באשםאנדן פאר
ליב  tpopj ftדי  ,bp?pאכי nרווײל
אויםצוסלײנ?! 1י 8ונ?של 8נ?נ? הוש׳ד

ד ע ר  *p i nאון ח ן ר הונ ט

)(ppopiaow

 ipהאט םיםג? 18בײ  0אין 6ילע
צייםוננ^ או 1ושותאלען אין אײ1א 8א
און kp' ipdb , 8ל ,0inja«DPiaP 0
םקיצען־ש 1ײנע 1איז  1P38 ,0P8Bאלם
. 8חאנט״ איז ip Dan P 'p p am a
סײנםאל גיט  3i8PJ״ «
ipii 1אם שיטזאל  Dan 8׳ onפאר־
ײ»דפ?ז  p״ |  ,pp.’tpdbאיז זײז vosnv
כםאנצי? נpו pז  aסר8ווינץ־שט  8דס אין
 .dopi i p iחרכנעחענדיג  aמ װיסא
גאס ip Dan ,באגמרטס אין  i nחויר
 8שיל 1םיט נ 8לחמע פוכשסאב?| :
 i n ,ט?גליבע 1אידיש ipppi 18״i n .
שרייב? 1אין איחס  D381PP Danאון
 ipהאט מיי ך  tpoa^rasאתיסצמאילז

פאר  mםאםען :

CK83CK8S3

— איר ײעי ייי אייד—! iPB'ipiBB

האכ איך םיר אײננ?שי«1טi n w ,
ם*ט pזאל װ״כע־ um־ — tPאון m
נ?ב?ן ס׳נ?לט.
— איר בתיך ני׳ןןט דיין נ?לם ! —
האם זיר  i nטאט? נ?ביימ1ם ,און
דיר אהיים נ?־סל?יט.

»לא*

 aשל?כט ?וױםעל ,אין ת ם ש 8ט?ן פון
ם?נש?ן ;  ipd Danחלילח א ש ײ«ת
^ויטעל — אזוי  ipd Diptנסיײש
נישם  • ap o nנאך ר8.לב?ר נאכט;
איז אויס׳ן ש tPD8כיי איהם ■8P i n
 ; oponpiaaאון א ױנ  opאיז  8װייס
pזױםpל — איז  | poמיט  8ק ,*8זוי
 ,t 5j«i p ip jנ 8נץ ,און  dJ.ipb dpנ18
גישט סונ׳ם ׳שאטען״.

נעזאנט סים  aשםײכ?לo p i — .
איך פאר אייך טאן ,ױננער ? 180
— איך זויל םיםארגײטען אין אײע1
צײסוננ.
— ה  8נט איה 1שרייבעז נײ?ס ?
ipp

— יעסn — ,־ Daע־

נים •DOPB

dtpbojpp:

.

 Dan ipאיהם ארויםנעםיהרט *B8

t l ’PBO.
אין  8שװאך באלויכםעג?ם ipo ,' 8
אײננ pבוינעז איב?ר׳ 1םי׳«IPfii8»Pua -
םיט צייםוננ?! ,איו  tPoptpj 8ױננער
םאז און שנאל »  dv»v pםיט 4P■ i n
— םיסםע־  T>inp , 8שרײבער,
אח סיסטע 1שנ|לםאז! — חאט i n
ארויסגמנ׳ד זײ  — jtfpow uiaBניס
איהס פליייננם.

 ip ean inpoניט נ?ז8נט אין איו

tPUVJPD'riM.
 .idשג?לם a ean | 8שאסעל laopi
םיס׳ן  38Pוױ onnB , : D in ip r w
סיך צו  a tpoopjaaio ,“ipjppטליפיננ
 ipsaovpua tp ip i tw eanאיי\י v
)  tp a ia r ,tpuaשםעכער ,ח«־ל  8נגט
 o n o a iני ת ם א 1ײ מו־ איו ייך װי־
 r f tPDim i nזית •tpa

אונמר  ean eppaײרכנעל״צנט
? o nננליאחגן פליפמ^ דאס yn n n i־־

י ױ מ ן ווױןי •  P w tm mפאפי,1
 \t$ e g ^ p w ngi g rא זײם איז םא 1
תי מ ר ם ו * o n i r p
םר• שגעלסאן חאם אויםגעשםרעסט
ןיין דאכטע חאנם ,נענוסזח דאס אנג׳ד
 j r s n n rני פ מ ם »יז חנם פיז אוי מז
פון אונפמנז  « # mקגײטש

*jv

דו >-־*■׳*V

געםאן םים די אקסלעז ,ארונטעתעװאר־
^ן טיש און
םען דאס ■אפי^ אונטyר
אויסגעתרעכצט  :״עס טויג נים״.
עהריציך איז געבליבעז זיצען װי םיט
א קא»צטע 1עםער װאסער אפנעגאסע.1
־־־ םאר װאט טויג ד^ס נים?
— ס׳1ארף זײן געשריבעז ,ניט אי־
בעתעצט — ,האט  iyגyyנםפערט— .
נעםם א ,o in ^ 1סיליז.
 iyהאט גענוםען דעם צװײםעז קאי־
»יננ ,םא1זיכםיג עס איבערגעאײענט און
געשריבעז .דאס שםיקעל נײעם איז נע־
וחגז א םא1ייצאנטערםע  :עס האט זיך
געהא^לם וועגעז א חתךכלוז םיט א
םא1הײ1אטען מאן ,וואס האט איבעו-
געלאזם א וױיב םיט  ,in J'Pאון װע־
גען א געליבםע װאס דעד חתן האט גע־
האם זועגען וועילכער 1י כלה האט ניט
געװאוםט ,און םא i n 1חופה האט זיך
דאם סײרעל 1ע1װאוסם םון איה 1חתן׳ס
אונט1ײשאםט איז זיך גענוםען דאס לע-
בען דו1ך נעז ,און צום םא1הײראטען
םאז וואס האם זיך גע,ש1כנ׳ם צו i n
כלח׳ס א שוועסטע^ איז געקוםעז א
וױיב םייט םי 1סינךץר װאס  iyהאט
איבעתעאאזט ע1נעץ איז  i nסאוט אח
איחם א1עסטי1ט םא 1ניט סופארםעז
איחר.
עהחציך האט שװע 1געא1בײט אויזי
 i nדאזיגער שטיקעל נײעס ,גענוג גע״
שוױיצם ,און נא^ם זוי  iyהאם 1א&
א פא 1מאל ת1כגעלײענם םאךי זיר און
ג^כענם אז עס איז גאנץ גום׳ האט
 iyדאס אוועהגעאעגט אז א זײט און
םאחױימנרם נאך א םינארעטעא.
חנד םלינהע 1נײעם-ש1ײבערי סא־
אעגע שנעלםפן ,האם װי  1 nאויםגעצוײ
נען זײן חאנט נאר דאם אנגעשז־יבעגע,
געקוהם איז  ,o nנעיינםעלט םיט h
יוױגען ,געכאסם  o nק5ייינג ,א1״ננע־
קוהם ד*1טעז איץ אויױסגעגעבעז זײן
אורםײ^ ״אז *ס םויג נים .גאך זײן
*!»**.י*•■v
*■.J$a

<י
■/S.

איז  i nחיים ,אז כ׳כ  !,שױן געווען
אין  i nהײם מיט׳ן טאםמן ,חאם ur
נעבאך אױםגעגאסען זײן כיטער מ ת
— כ׳װײס נישט ,װאס כ׳װמא םאן
כדם איתם! -.א ק>י*ה איגט אין איתם
איז  o nסאנ פון חושענא״ 1כה #גישט
«n n :
און כאטש די םאטע האט געהאיטמן
םיט׳ן םאםען #אז זוען עס קופט חושענא•
רכח ליגט אין םי  1א קיי«ה — האט זי
1אר םיך נמזוכט אפצואוועתן סון מ ר
םעג׳ס חענם; טיו ארײגגעסיחו־ט אין
דעו• אנח«-ע 1שסוב ,וואו כ׳בין שוין
איבערנ^ענען דאס איבע1יגע שטיסעל
טאג כיז נאכט ,ביז ס׳איז in 8 iiy :
אזיס תושענא  .rrnאון אויף םאמעז
האב איד װידער צדיצהכעיס געםאן o n
טאםעז ,װאס כ׳האכ איהם  o nיעצםעז
פאאצײם נישם געװאלם פעהר טראגען
1אס מסעז איז  i nסוכה א  1ײן ,און
 i yחאם איצײז נעםוזט  inyoםיט איס־
ייכעז םעלע 1איז שטוכ ארײן דך VBVס
אמיםנעםען און האבען װאס צו עסען
אין  i nסוכה.

דינה מעליקאװ ,קונםם שילע•
רץ ,פאהרט אם קײן אײראפא
רעה םעייקאװ ,סםודענםין פון i n
ע1יוקײשאגא> איײענס קונסם שור ,און
 i nארבי יט yר קונסט
נעײינע no 1
סהאילאחפיס ,פאה1ם אפ קײן יא 1יז
y i □ 2םען אקמאב^ םיט  i nשיןי
״ ת גראססע״״,
סים םע>יקאװ איז א טאלאנטפױוע,
ױעע סקוילפםארין ,װע>לכ  yהאט געװאוגעז
םיעל אויםםע1קזאםקײט 1ורך »ן אויס־
שםעטננ פון איהר .pijm yױ און םשה
סאיע  i y i ,1באגאבטער yi:vר טאיער,
וועלכער איז *•  in * o wקײש אײ  1איע
>עצםע וו?ך ,האביז מוואוגען די צװײ
ססא^אחפיאס ,װ עי מ זײנמ; זײ פחנזענ־
סירם גזסוארען םה א קאסיםעם םון
יראםיגענםע קינםם>ע ,1באשסײענ 1םון
ראכערם עםסיגס ,וום .אועועוו >יװײ
און דז״ ע1אם סײע1ס .אײגמ סון די
סהא>א1שי»ם ווע1ט באזאמט פוז o n
ארבײטער קונסט סקאלאחפיי יןאםיטעט,
אונטערשםיצט פון  y : r r n 8 0א 1ביײ
אײנשליסענדיג
אתאניזאציעס,
טע1
אויך אונזער אײגמנע א .> .ג .װ .ױניאן.
די אנדערע סתאלא 1שי• איז געשאםען
.נעװארען םון פרײנט םוז  i nעדױקיײ
שאנא> אלײענם קונםם שוי ,םיז װזדכע
אבא אםםו־אםסקי איז  i nדי 1עקטא .1
טיס םע^יקאװ האם ב nה צו אױם־
מפענעז א םסודיא אין פא  1יז און וועט
1א 1םעז םא1ב>ײבעז א יאהר ציים .לעצ־
טע װאך האם זי באזוכט די העדקװאר־
םערס סון אונזער אינםעתײשאגעי י ר
ניאז ,און האט באקוםעז ב 1י װ צו פרא״
םינענפמ •עחאנעז איז  i nאײ  1איע-
אישע 1ארבײםע 1כאותגוננ.

םײגונג ,האט ער באדא1םט נעווען צר
יצעגען א •אר מענשעז צו די נײעס ,םא־
כען דאס סעהר סענזאציאנעיל> ,סו1
האם ער נאר אתיםגע-ווארםען םאנכע
זאכען ;  iyהאם איהם •שום אוועסנע־
תדנ׳עם א ״םא• קאלום״ .ער װעם דאס
שוין םוזען אלײן אנש1ײבען.
עזזרליכ׳ען איז  in^iyaהײס אין
אאע אב1ים ,זעהענדיג װ^ס עס װש־־ט
םון זײן ארבײט .עו /װאס האלם זיך
םא 1א םעהיגען שרײבעה זאא אזא
סאײניגקײם װי א שםיקעל גייעס ניט
קענען אנשרײמגן .בײ איהם ,דא1טען׳
געהם עס װי אויוי דאמןי ,גאנצע בע1ג
אנגעש1יבען.
 iyהאט זיך גענוםעז  f v n n iאוים׳ן
שםול ,װי ער װאלט אויוי  oyp^'Bvג?ד
זעסעז ,געצױגעז ^םארק 1עם •אפיראם
און ארויםנעלאזט נתיסע ריגנען תי ך;
נעקוקט אויף  o nש1ײב*חבד ,װי i y
זיצט אײננעבוינען און שרײבט ,שרײבט,
ש  1ײבם; געלןותם אױםין םיאיננ; y :־
סוקט אױף די קליייגגס װאס זײנען :ע•
װעז אנגעשםאכען אוים׳ן שטעכער ,וואם
האט איהם אויסגעזעהץ װי א הױכע1
שא 1פער םעאז .זוען װעם  i yאם o n
דאזיגען םעצז קענען כײסוםען ?  i yהאט
אױםגעד^הט  o nקאפ צום םענםםע 1
און באםע1קט שנײ םאלען .דאס איז
געוחגז  i nערשמע  1שנײ ,און  iyהאם
זיך אסנעשיינעילם אזוי  1ײן און װײס
ועגען  i nםתהעיאער װאנם וואס איז
נאהענם »ום פענסטע 1נעשטאנעז1 .י
אױנען האבען גענומען בליצען ; אין
הא1צען האבעז גענוםען אויםברויזעז גע־
םיהלעז ,און  i yחאט אין  p :8 iy jניט
וױלענדיג נענומען 1יכטעז :

שנײעלאך •וכינע םאיהען,
בליכמ^לאך פ1אםםיגע באיהען.
o׳ Dpnrזיד ס׳םײמלע ,אח

— זײט אזוי נים און נעםם אם
)עיוס אויוי »יים .(11
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דער ®#יעל ®ון ױ םטרײקענדע
קלאוקמאכער

—

B^pipeainya
איהר עסזיסטעגץ געםאכט םיא אנשטרײגגונג צו בא־
קוםען מעחר מענשאיכע ארבײטס באדיגגוגגען םאו די
קאאוסמאכער .די ױניאן האט שטענדיג געװאוגען ,אין
אאע איהרע קעםםע און צוזאמעגשטויסען םיט די בא־
אעבאטים פון דע^י סאאו? אינדוסםריע ,און זי איז
זיכער צו נעװינען אויך אין דעם איצטיגען קאמוי.
אין די אאע םריהערדיגע ?אםםען װאס די קאאוס־
מאכער ױניאן האט געםיהרט דורך דער צײט ,האט ױ
זעאטעז װען אפעאירט נאך פינאנציעאע שטיצע צו אג־
דערע ארגאגיזאציעס .אין דער זעאבער צייט ,איז די
ױגיאן שטענדיג גרײט געװעז אין צײט פון קריג ,אזוי
נוט ײי .איז צײט םון םרידען ,צו העאםען מיט א ברײ״
טער האנט אירנענד װעאכער אמאניזאציע איז א 9ע•
ריקא און אין אויסאאנד אין זײער קאטף גענען זײע^
באאעבאטים .מיר קענעז ,אמשאי אנװײזען אויף דעם
גרויסען בײטראג \ואס רי נױ יארקער קאאוקטאכער
ױניאן האט נעפאכט אין דעם קאטף םון די שטאא או4־
בײטער איז יאהר  ,1919און אין דעם גרױסען ?אםוי
םון די םײנערס אין זײער ארויסטייס גענען די בא-
אעבאטים ניט אאנג צוריק .עס איז א םאקט ,און אאע
װײסעז עס ,ד^ס איז די אעצטע פאר צענדאיג יאחר,
האט אונזער האאוקםאכער ױניאן נעגעבען הונדערטער
טויזענטער דאאארס צו העאםען סאסטידענע ױניאנס
און ארנאױזאציעס אין דער ארבײטער באװעגוננ .ױ
האט נעהאאםען םינאנסירעץ זײערע סטרײקס און זײ
נעהאאםעז אויוי פאדשידענע אופנים צו פארבעסערען
די אאנע פון די אוין ארבײטער,
•
*
*
אבער אין דעם איצםינען םאםענט ,אין די קרי־
טישע טעג םון דעם ביטעיען ,םאױצויגענעם קאכין מיט
די באאעבאטים ,זײנען די קאאוקמאכער געצװאונגעז
זיך צו װענדען :אך היאף .דער קאסף דורך די דרײ
מאנאטען האט באדײטענד אויסגעאײרינט די טרע־
זשורי פון דער ױניאן .עס איז אטת ,דאס די סטריײ
קער ,אזוי גוט װי זײערע םאםיאיען ,זײנען באהערשט
פון דעם שעהנסטען און בעסטען גײסט און שטעהן
אאיאא צו זײער ױניאן ,טראץ יעדען אפפער װאס זײ
םוזעז טאכען .דאך ,אבעד ,נריטיגען ?יך א סך פון
זײ אין מאטעריעאעד היאו^ .אודאי ,זײנען די באאעבאטים
םיז דעם שטארק צוםרידען .זײ מײנען ,אז דורך דעם
בײטש םון הונגער װעם זײ נעאיננען ארײנצוטרײבען
די קאאוקמאכער אין זײערע שעפער.
אבער די קאאוק באאעבאטים ,אזוי וױ אאע א:דע־
רע שוגאים פון דער ארנאניזירטער ארבײמערשאפט,
פאכען דעם חשבון אחן דעם ריכטיגען באאעבאס .די
קאאוק סטרײסער זײנעז זיכעי ,דאס די ארבײטער באװע־
נונג איז אמעריהא װעט זײ נים פאראאזעץ .די  40טוי־
זענד מענער און םרויעז ,צוזאפיען מיט זײערע פאםי־
איעס ,ארום  160מויזענד נםשות ,נױטיגעז זיך אין
רעם אי^טינען מאםענט אין היאף ,און זײ זײנען זיכער
אז די אמעריקאנער ארבײםערשאםם װעם זיך װארים
אפרוםען איז װעט זײ קוטען צו היאף טיט א בדיײ
טער האנם.

די נענעראל סטרײק קאםיטע פון די סאאוק און
דרעסמאםגר ױביאן חאם די טעג ארױסגעשיהט א בריװ
צו אלע אינםערנאציאנאאע ױניאנס אין די םאראיײ
נינטע שטאטען ,װעאכע זײנען םארבוגדען םיט דער
אםעריקען פעדעריישאן אװ אײבאר ,םארצאנגעגדיג
םיגאנציעאע היאוי םאר די צענדאיג טױזענטער סטרײ־
קערס ,װאס שטעהן אין קאםף שױן דרײ םאנאטען.
דער זעאבער היאפס־רוף איז אויך געשיהט געװארען
צו די *אכמאגאטײטעד קאאדינג װאירקעףס אװ אםע־
ריקא״ ,און נאך אנדערע םון די גרויסע ארבײטער
אדגאניזאציעס .דער היאםס רוח איז אונטערנעשריבען
נעװארען םון די חױיט באאםטע םון דעם דזשאינט
באארד םון די האאוק און דרעסםאכער ױניאן און םון
אונזער אינטערנעשאנאל.
זוי שױן געזאגט ,זײנען רי סאאוקםאכער פאר־
נוםען אין א גרויסען קאם\* םיט די ארגאניזידטע בא׳
אעבאטים םון דער סאאו? אינדוסטריע — א זעהר שאר־
פער ?אםפ ,װעאכער ציהט זיך שויז ררײ מאנאטען —
און זײ אפעאירען צו רער אםעריהאנער ארבײטער
כאװענוגג נאך היאף ,נאך םינאנציעלער הילו* ,זײ צו
העאםען איבערקומען די קריטישע מעג אין דעם זעהר
שװערען האםןי װאס זײ פירען אן ,זײ בעטען היאף
צו קענען דערפיהרען זײער גרויםען קאםן* צו א זיג־
רײכען ענד ,און עס איז זיכער ,אז דער אפיל פון די
צענדאיג טױזענטער קאאוס •סםרײקער װעט נעםינען א
וואריםעז א&קאאנג אין די הערצער׳םון זײערע שװעס־
טער און ברירער ,די ארבייטער אין דער אםעריקאנער
טרײד ױניאז באװענוננ.
♦ *
♦
רורך רי דרײ םאנאטען צײם ,װאס דער סטרײק•
נעהם אץ געגעז די צװײ םעכםינע אסאסיאײשאנם פון
די באאעבאסים אין דער סאאוק אינדוסטריע ,האבען
רי  40םויזענד קאאוקםאכער םון גױ יארק נעהאט נאר
א םך אױםצושטעהן .זײ זײנען באנענענט געװארען
♦ * *
םון בתטאאע אםאקען םון םאחמידענע נאריאאם ,פון
אײז זײם ,איז די אוננעהויער םיאע םארםאאגומען און
רער אפיא פון די סטרײקענדע ?אאוקםאכער איז
ארעסטען אויױ דער •יקעט־אײן םצד די פאאיצײ .די
נעװענדעט צו זײערע ברידער און האמעראדעז אין
באצעבאםים האבען םאבריצירט םארשידענע פעשות
דער ארבײטער כאװעגונג ,פיט װעאכע די קאאוסטאכער
ארויסצורוםען געגען די סטרײקער דעם האס םון דער
זײנען געשטאנען זײס בײ זײט און האבען זיך צוזא־
פאאיצױ ,און אם ענדע םון דעם אאעסען איז געסוםען
םעז באםײאינט אין םרײדען װי אין אײיען ,און עס
ריל׳טער נאי׳ס צײטװײאיגער אינדזשאג?שאן ,װאס
איז צו ערװאדטען ,אז דער אפױף װעט זײן א װארײ
באצװעסט צו מאנעז םאר אומגעזעצאיך יעדען קער
םער ,אן אםת ברידעראיכער ,און אזוי גאך װעט נאך
און יעדען ריהר אין רעם איצטינען סםריי? .די בא־
םעהר געשטארקט װערען דער בונד פון די קאאוקפא־
אעבאטים ,וױ עס שיינט ,האבען זיר םארמאסטען צו
כער מיט אאע אנדערע טײאען פון דער ארגאניזירטער
צוברעכען די מעכטינע ארגאניזאציע םון די קאאוהמאכער
ארבײטער באװעגונג אין אמעריקא.
איז נױ יארה .זײ האבען זיך פארםאסםען אנצופיהרען א
םארניכטענרען קאםף געגען דעם געדאנס פון טרײד־
ױניאניזם אין דער קאאוס אינדוםטריע ,און אזוי נאך מר .פעדער — א נײער ״עקספעדט״ אץ
צודיסצוקריגען דעם ״אפען שאם״ אין אײנער םון די
די פאליסיס פון דער ^ פ .אוו ל.
וױכםינסטע אינדוסטריעז אין דער שטאדט נױ יארס.

ניט אכטענדיג די אאע םארפאאנונגעז און די
העסאיכע פראפאגאנד^ װאס די םײנט פיז דער ױניאן
םיהרען אן ,זײנץן די רײהען םון די קאאוקמאכער. ,די
בדאװע סטרײהער ,םארבאיבען ניט גערירט? .ײן אײן
סטרײסער אפ־יאו האט ניט צואיב דעם פאראאזען די
רייהען םון די קעגזםער ! ־הײז אײנער פון זײ האט
ניט סאראאזען די ױניאן און אריבער אײו* דער זייט
םון די באאעבאטים.
די קאאוקמאכער סעםםען בראװ און העאדיש .זײ
וױיסעז ,אז ניט נאר קעמםען זײ םאר דעם אעבען םון
זײער ארגאניזאציע ,זאנדערן םאקםיש ?עםםעץ זײ
םאר זײער איעען אעבעז ,םאר זײער עקזיסטענץ ,םאד
דאס רעכט צו אעבען ,פאד זיך און םאר זײער םא־
םיאיע ,און םאר א שעהנערעז איז בעסערען אעבען,
וױ זיי האכען עם געהאט אין דער אעצטער צײט .זײ
קעםםען נעגעז דעם צוריססוםען םיז דעם ״סװעט שאפ״
איז דעד אינדוסטריע; זײ קעםםעז ארױםצואײנען די
םאראנםװארמאימןײמ םאר די ארבײטס־?אדיננונגען
אױוי די אזוי געתםענע דזשאבערם ,װעאכע זײנען אין
רער וױרק*יכקײמ די אםת״ע באאעבאטים ; זיי קעסםען
»ו םאחןאענערעז די ארבייטסלאויגקײם ,און אויוי װי־
סיל  tw opנאר כמנליר »ו םאראײנגערען די אר־
בײםסשױים דורכ׳ז סיזאן. ,און צו םארגרעסערען דעם
נוארדינסט םון דעם סאאוקםאמנר ,וחנאכער איז אעצ-
םענס םיא *תנםערנעדדיקם נעיוארען .זײ קעםםעז צו
גריייגגען אין דער קצאוק אעדוסמריע םעהר ארדנוננ,
סעחר אמאנדחאםמינקײם #און צו םארםדײבען םון
םוײמ־ חנם כאא^ דעם נױחדו ,און די םיסמענעדזש־
MPD
A

«
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די אײנםאוסרייכע קאאוסםאםנר ױניאו םיז נע
י^רק תאם אין םאראוי* טון די לעיכמנ  16יאהר םון

םר .הענרי ה .םינדער ,דער טשערמאן םון דעם
אינדאסטריאא האונסיא ,איז ,וױ עס שײנט: ,אך ניט
צופרידען פיט דעם ,זואפ ער איז דעד הויפט פראפא-
נאנדיסם זײערער ,און ער איז אעצטע װאך ערשינען
אין גאר א שפאגעא נײע ראאיע — אין א ראאיע^ון
אן ״עקםפערט״ איבער ״די פאאיסיס און דער טאקטיק
פוץ דער אמעריקאנער ארבײטער באװעגוננ״
אויט װי עס איז איבערגעגעבען געװארען אין
דער טרײד פרעסע ,האמ םר .פינדער נעמאכט דעם
פאאגענרען האפענטאר אין באצוג צו דעם ,װאס אויו* דער
נתיסער אנטי־אינדזשאנסשאן םארזאפאוננ אין מע־
דיסאן סקװעד גארדעז ,צעצטע זואך ,זײנען ניט נעװען
קײנע רעדנער פון דער אמעריהען פעדערײשאן אװ
ילײבאר .װי עט ווערט איבערנעגעבען ,זאא ער האבען
נעזאנט :
^די אינטערנעשאנאא לײדיס גארםענט װאיך־
קערס ױניאן שטעהם אאײן אין איהר קאמף גענען
אונז .די אםעריקען םעדערײשאז אװ אײבאר פאר״
טרעט באםת די ארבײטער .םיר האבעז ניט נע־
זוכט אז אינדזשאנקשאז גענען די ארבײטער .םיר
זײנען אויסען באויז צו באשיצען די ארבײטמד,
וועאבע װיאען ארבײםעז ,און  mאאזט זײ ניט .דער
אינדאסטריאא סאונסיא איז נרײט אנצונעםעז די
אידעעז און איחנאאעז םון דער אמעריהען פעדע-
רײשאז אװ אײבאר.״
♦ ♦
*

עס איז אײכט צו פארשטעהן װארום מר .פינדער
און זײנע קאאעגען זוכעז זיר צו םארענטםערען ,װארום
זײ זיינעז געאאםעז אין האורם צו באקוםען אז איג־
דזשאגקשאן נעגען די סטרײסער .איצם איז שוין
זיכער םאר זײ גאנץ תאאר ,אז חא־ אינחשאנקשא!
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חאט ױי אץ נןורױם געחאאםען ,ר«ס ח*ט ג>דו פאר
פאעמען סל$ור גפטפכט וױ פסי ש ו ס  t IM 'i״ pip
גאױנען אין דפר א מ אגיז אציע פון אר״
טענות ,אז
בײטער ,פונקט ייווי וױ וײ גאױנען אץ חנר ו^רגאד״
זאציע םון די בפאעבפטים״ ,ססתםא װ״שען ו« שױן
איצט אױך ,דאס דער פארוגך װאפ ו ײ חפנען גע-
מאכט צו ברמכען דצם סטר ? 1,מ י ר אן אינדושאנין-
שאן האט ארײננעבראנט ופחר א שיצכטען נמםיא
צזױשען ױי או[ די ארבײטער ,טיט װעאכצ זײ װמאען
עגראיך זיין געצװאונגען צו חאנדיען נאר םאר יאחרען
און יאהרען.
דער תירוץ ,װאס מר .םינדער גיט אן ,און די
םארענטפערען זיך« ,ז דורך דעם אינדושאנקשאן אין
ער ,און אויך זײן אסס׳ן ,אױסען נעװען כאױז »ו *בא-
שיצען די סטרײ?ברעכער׳ /איז  toאאטעה אויסנע״
דראשענער תירוץ ,וואס װערט געברויכט םון יעדען
אינרזשאנקשאן באאעבאס .אאע באאענאטים םון אם
דעם סארט נעברױכען דעם זעאבען תירוץ .וױ דער
שטײגער אױ ,שרײען אאע אינדזשאנקש^ן באאעכא•
טים ,אז זײ זײנען ״ארכײטער םרײגד״# .א/נ אט ריזע
באאעבאטים שקעא^ן דך אײן םאר דער ״פרײחײט״
פון די ארבײטער צו פארקױפען זײער ארכײטס קראםט
צו דעם גידערינסטען *רײז .די זעאבע טענה חערט
םעז םוןדי הויאען באראנען אין װעסט װירדזשיניא,
םון די שטאא סאננאטען םון וענסיאו ױידא ,און פון
 ysRאינדזשאנקשאן באאעכאטים אומעטום.

♦

♦

♦

םאר דעם בענעםיט םון די װאס װײסען ניב^
אדער װיאען גיט װיסען ,װארום ■רעזידענט נרין ,םון
דער אפעריתען םעדערײשאן אװ אײבאר ,איז ניט גע-
הופעז צו דער םארזאמאונג אין מעדיסאן ססװער גאר״
דען ,װיאען םיר קאאר פאכען דאס םאאנענדע  :דער
פאקט איז ,ערשטענס ,ראס די קאםיםע װאס האט
איאנזשירט די םעדיסאן סהװער גארדען םארזאכד
אוננ האט ניט אנאנסירם ,אז פרעזידענט גרין ,םון דער
אפעריסען םעדערײשאן אװ אײבאר ,האט םארשםרא־
כען צו קופען רעדען אויוי דער םארזאטאוננ .עס איז
באויז נעזאנט נעװארען ,אז ער איז אײגגעאאדען געװא־
רעז ,און עס איז אויסנעדריקט נעװארען די האפעגונג,
אז עס ײעט פיי 6ײ כט די 1פאר איהם פענאיך צו קומען,
:יט אכטענדינ די אראנדזשעפענטס װאס ע• האט
נעפאכט םריזזער.
װאס אנבאאאגגט װײטער ,די םארטרעטער םון
ךעי םעדערײשאן אין נױ יאיק ,װארום זײ זײגען ניט
נעקומעז ,האז עס נענוי ערקאערט װערען דורך א בריװ
^ואס פרעז .זינמאן האט כאקומען דעם  22טען סע*־
טעמבער ,אויוי צו מארגענס נאך דער םארזאםאונג אין
פעדיסאז סתווער נארדעז ,װאס קען זײן גענונ אוים־
צוקאערעז םר .םינדער איבער דער םראגע .דער כריװ
איז אונטערגעשריבען םון דזשאן פ .קאוםאין ,עסזעקו־
םיױ סעחרעמאר ,און דזשאן  •Bיײעז• ,רעזידענט םון
דער סענטראא טרײדס און אייבאר קאונסיא םון נױ
יארס :
דער ברױו אעזט זיר װי םאאגם :
״עס טוט םיר זעהר אײד ,ײאס פרעזידענט
יײעה איז איר אאײז ,האבען ניט נעסענט סומען
צו דער מאסענפארזאםאוננ אין מעריטאן ססװער
נארדען נעכטען ביינאכט .עם האט זיך גראדע אזוי
געפאכט ,דאס טשערמאן דזשאן ר .דעאאנען ,םון
דער טראנספארטײשאן באארד פון ד עי שמאדט
:יו יארק ,און דעד דירעהטאר םון דעם בױדזשעט,
טשאראס א .קאאיער ,האבען נעהאט איאנזשירט א
קאנפערענץ מכח די ווײדזשעס און די ארבײטס־
באדיננוננען םון די ארבײטער אין די סאבוױיס .דג
קאנפעדענץ איז נעדופען נעװאדעז םאי :עכטען
נאכפיטאג און האט זיך 1פארצױגען א םר שפעטער
װי מיר האבען עס ערװארטעט .און אזוי װי דאס
איז א זאר זואס רידס אן די איגטערעסען פון ארום
 A2קערפערשאפטען ,וואס זײנעז אםיאיאירט םיט
אונזער סענטראא טרײדם אין אײבאר קאונסיא,
קענם איהד זיך פארשטעאען ,דאס מיר זיינען נע־
'עי א' 1א אאנע ,װאס האט אונז ניט עריױבט צו
פאראאזען די קאנפערענץ.

♦

♦

מר .םיגדער׳ס ״נרייטקײט״ אנצונעהםען די אײ
דעע און אידצאאען״ םון דער אםעריקען םעדערײשאן
אװ אײבאר ,װאס אין דעם ,םארשטעוזט זי ה געחם שױן
אויך ארײז חנר עניז םון אינדושאנקשאז ,איז ני ט םעחר
וױ ביאיגער האםוםאאזש ! איז אויב םר .םינדער ,דער
״עקספערם /איז טאקז 1אזא עם־הארץ ,אז ער וױיס אםיאו
נים די פאאיםיס םון דצר אםער^קעז סעדעריישאז.אװ
אײבאר ,און אין דמם נעהט דאך אױך אריין די שטעאונג
םון רער אםעריקען םעדערײשאן אװ אייבאר צו אינ״
דזשאנהשאנס ,װעאען םיר איהם טאן די םובח
איז אימם אאזען עס װיסען .םיר זחנאען איהם בא״
סאגט םאכען וואס וײ םעדעריישאז דיעקט וחננען אינ״
דזשאנקשאנס גענען ארבײטער און אױך ווענען אינ״
דזשאנסשאן באםעס ,וועאכע זוכען ארױסצוקרינמן איג״
דזשאנקשאנס נעגען ?ײערע ארבײטער .דאס איו גאגץ
יז^אר אויסגעדדיקם אין דעם אעצטען יעהרציכען ח ד
םאיט םון דעם צקזעקוטײו פאונסיא םח דער פ ע ח ך
רײ^^ז אין דעם םאאגענחנז אויסצוג :
נעאיםפן חוך
״יי צוידארבײטעו־ האבעז
חנר יראקםים םון םאגמ דןש^דדיפם ארױםצזמר

סיטואציעס אץ דער אמעריקאנער ארבײטער באװעגונג
• m m m
 pmפפרנ^נממ
סח ךןר פטפױקאן  M " ia n nי ײ י " •
 i f p J f iמען
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י י מ י  Wװ fג׳•  fן rרע®ענונג מון
ד*ד  #ס עיי קין יעדער ײאאן א װ
ל״נ א ר אין דע»ראי» ׳ םי »יג ען.

 pMאפגמ  y fir w nחנדצי.
פון ח .לאנג

ל ױ ^ יאחר ,װאס חאט גאר א שײכות
 Sפרנײט  pmאדג ײנמ מ װאס ואא
וױ «זױ דאס איץ װעט געבראכט
דט סוםען צום  pitioiimנײ א קאד
וועדשאן םון דער  I v r n r m w n p o nײעחגן צי חןר קאנזועגשאן ,זואם פאר
אװ יללינאר ,יעדע געשעחעדש שרמט « נ א ח אנ מ װג די אינטערנעשאנאל רע•
איהר אישייגאונג .אױנ ד ט פוא און זאמציעס ומנלען קריגען ,דער בליק אויןי
 ,n wאיז עס  pmאמעטײגע שטרי׳ די רעזאלוציעס סון די אגדערע דעלע־
נ£ן אױנ ד ט חרך פארצױגמנע דיס• נאטען ,מיט זײער שטיטען איבער זײ
%
מוסיעס ,אדער יאנגע איחאנדממען — v * ,דאס ײעט טוזע; זיין א טײל םון ד
עס הרך אן אנםערקונ^ א שורח ,איז ארטיקלעז .מאנכע םראגען םיט א ספע־
* רעזאאוציע ,אחנר אץ א כ א גדינדונן צ^ניעז אינטמרעס פאר די אינטערנעשא־
פון א רעזאױציע ,אינדוסטר » /ײ י' נאל םזוטנערס וועיען געוױס צוזאםעג־
טיס געזעישאפטאיכע פארצוױיגומען — םאיען םיט אגדערע פראגען .םאנכע
דער גאגצער אעכענס״געקיא פ /הױם אינטערנעשאנאל רעזאלוציעס װעיען זיך
שאאגט עס א§ «ן ארכײטער״ אינטערעס #צונויםקוטען םיט עהנליכע רעזאױציעס
צום גוטען אדער צום שאעכטמן ,םפאט מון אנדערע ארנאניזאציעס .װעל איך
אהין ארײן םיט איע זיעע כײ-שםיסמן וײ נע>ױ גאכפאחסען ,און איבערגעבען
און אפסיאנגען .ניטא דך װאס *י םאר ,י לעזעי ,װי איך  Mmנעםינען.
װאונדערען איבער דעם .די אמעריסאן
צס װאלט געוױס געפאסט« ,ז דיזע
םעדערײשאן אװ יײבא^^באטש ױ האט
דט אאע ױגיאנס םון אאנד אונטער איחר ארטיקעל־סעריע זאל זיך אנהויבען םיט׳ן
דאי און כאטש א גרויסע צאא איג -נמנױעם רעיארט ,װאס דער קעזעקוםױו
דוסטריען זײגען גאך גיט ארגאדזירם ,קאונסיל םון דער םעדעדיישאן ברענגט
און די םיטנרידערשאפט אין אאע אר־ צו דער קאנװענשאז ; זדז אבער דער
גאניוירטע אינדוסטריען אי? ככלי איצט רעפארם ,װען דיזע שורות חערעז געשרי־
ניט קײן נדױסע ,איז זי — די א .ם .אװ בעז ,נאך ניט םארטיג .אאר ױניאך
י — .4די אײנצינע אנערקענטע םאר־ מעםבערס ,װאס זײנען ניט גלויז דױס־
טי־עטערין פון אמעריהאנער ארכײטער צאלער איז זײערע ארנאניזאציעס ,נאר
קאאס׳ און איהרע א ?אגװענשאן סוז האבעז אן אינטערעס איז ענינים םון דער
זײן דער איט ,װאו יעדער ארכײטעד־ איכײטער באװעגונג ,שטעהט נעװיס
סראבי׳עם זאא מאהנען אן ענטםעד .דארוי םאר די אויגען א םראגע — :
װי האיט עס מיט דער םיטגגידער־
מען אױף דעם זיך ניט װאונדערען ;
אכער דאס ארויסברענגע /,דארף םען .שאפט אין דער אמעריקאן פעדערײשאז
ניס זעאטען כאםט מען אויןי אין אונ* אװ לייבאר ,װאס עס םײנט די םיטגלײ
זערע קרײזען א פאר םראגען פון א םע־ דערשאםט אין כמעט איע ױניאנס אי־
דערײשאן קאגװענשאן ,און עס באסומט מןד׳ן יאנד — די רעצטע יאהרען איז
זיך דער אײנדרוס tm ,םיט זײ ,און ניט די םיטגלידערשאפט געפאיע; און גע־
מיט הײן אנדער זאך ,האט זיך די קאנ־ םאילעז — װי איז נעװען אין דעם פאר־
װענשאן פאדגוםען .צוייכ ערציהונגס־ :אננענעם יאהר<'
און א םראנע אויך —
צװעקען און צואיב איגעםײנצם אינטע־
װאס האט דער עהזעקוטיװ סאונסיל
רעס װאים א טרײד ױניאן צײסונג :ע־
דארפט איבערדרותען אאע •ראטאסא1/ז םון דער פעתןרײשאן געםונען אין דעם
םון די ?אגװענשאן םארהאגדלוגגעז ,םיט ילעצטעז יאהר׳ס יעבענס־שטראםען אין
איע רעדעס בײ דער סאנװענשאן .םאג־ יאגד — װי איז איצט דעם ארבײטער׳ס
כע אפעריקאנער טרײד ױניאן זשורנא־ צושטאנד ־— איז זײז לעבעז עסאנאםיש
יען טוען דאס .קריטיס אױזי קאנװענ״ בעסערV
* nאויך דיזע םראנען —
שאן־נאשאוסען איז אין .יעגע זשורנאאען
האכען זיך די כחות פון רער ארביײ
אימעי־ ערציהעריש .אכער קענטינ ,אז
נים אאע םאא איז דאס םענאיך .איך טער באװענונג נעשטארהט?
איז יואו» איז װי גרויס איז געווען
נעזזם דעדםאר אן די אײנלאדװג םון
דער רעדאסציע םון וער ״גערעכסיג־ דער וױרקונגס־קרייז םרן דער ארבײםער
?ייט״ ,צו שרײבען א •אר ארםיקתן ,באװעגועV
װאס זאאען ארוםנעמען אאץ ,װאס װעט
פארלוםעז בײ דער סאנווענשאן .זאיען
די פאר ישורות ז־ ן א ח ✓ ״םת שאר דעם.

און װאס איז געװען די שםערונג
םונ׳ם עקזעקוטיװ קאונסיל צו די אל־
דורכ׳ן
געםײנע לויםעגדע םראגען
יאהר <
םיט װאס האט זיך דער עקזעקוטיװ
קאונסייל איכערהויסט אינטערעסירט^׳
איך װעה װארטען אוים׳ן געכויעם
רעפארט ; דערװייל װעל איך איבער־
געבען א פאר סיטואציעס ,איבער װע ‘־
כע סען האט אין דער ארכײטער בא־
װעגונג גערעדט.
דרײ סטרײהס האבען געבראכט װיכ־
טעע סאציאי־פאייטישע פראבלעמען
אין דער ארבײטער באװעגונג.
 (1דער סטרײק םון די מאינערס
אוייוי די הארטע קוילעךםעידער אין פעג־
סילװײגיע ;
 (2דער סטרײק פזן די קארפענטערס
אין סאן פראנציסקא ;
 (3דער סטרײק םון די טעקסטיי אר־
כײטער איז פאסייק.
דער םאינער סטרײק האט װידער
ארויםגערוקט צום פראנט די נויטווע:־
דיגקײט צו נאציאנאליו•■ען אזא גרונד־
אינדוסטרי ,װי די קױיעךאינדוסטרי
איז .דיזער סטרײק ,מעהר װי אגדערע
ביז־איצטיגע אינרוסטריעיע קאנפייה־
טען .ערשטענס ,צוריב דעם ,װאם זײט
דעם יאהר  , 1902װען די הארטע קוייעך
םעלרער זיעען ארגאגיזירט נעװארען,
איז נאך ניט נעװען אזא פארביסעגער
קאםף װי דיזער איז געװען ; א קאמױ׳
דורך װעלכען די אלגעסײנע באםעיקע־
שטארק געליטען און זיך
רוננ האם
געפיהיט אוםבאהאיםען .דער סטרײק
האט טאקע נעבראכט א גאנצע גרופע
בילס אין האנגרעס פאר נאציאנאריזא‘
ציאן אדער רעגירונגס האגטראל .גאײכ־
צײטיג םיט׳ן סטרײק אויף די הארטע קוײ
לעךפעאדער האט אנגעהויבען צוזאמענ־
ברעכעז ױניאן־קאנטראל אין דער רעגי
לירונג פון די זוײכע קויהלעךפעידער.
אן אנרער באהײצונגס־םאטעריאי ,אויל,
איז אין יאנד ,לויט דער עדות םוז רע־
גירונגס־דעפארטםענטס ,דורכאויס מיס־
םענעדזשט געװארען .א קאנפליקט אויח
די װײכע קוילעךפעלדער װעט זיך ערשט
םוגאנדעדשטורטען קוםענדען םריהיינג,
װען עם װעט זיך ענדיגען דער איצטי•
נער אגריםענט צװישען דער ױנײטעד
םאין װאירקעדם און די באלעבאטים.
דאס װעם שוין אויך זײן אין דער צײט,
ײען די איצטיגע אויםםארשונגען םון א
האםיסיע אין די הארטע קוילעךםעלדער
װעלען ווערען מעהר באקאנם .די נא־
ציאנאליזאציאנס־םראגע אין דער םאי־

אי ן ־חלום

דאך ,אבער ,אױכ םיר תענען אױןש איר־
גענז װעלכען אופן העלפען אייער ארגאױזא״
ציע ,דארפם איהר אונז בלוייז רופען ,און םיר
װעלען זײן גדײט מיט אלעס אײך צו העלםען״.
*
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מײן הקדמה װאאט געװען איננאגצען
צו ע;דע ,ווען די ״נערעכטיגקײט״י װאיט
ניט געהאם הײן אײנענעם אינטערעס
אינטע־ ?90K8C
אין ד״^ר סאנװענשאן — דעם
רעס איס ארגאן םון דער אינםערנעשא־
נאי לײדיס גארםענט װארקערס יוניא!,
װעיכצ קוטט צו דער ק*נװענשאן םיט
אן אײגעגעם ״סעט״ רעזאלוציעס .די
רעזאלוציעס זײנען אינסטרו?ציעס םון
דעי יעצטער אינטערגעשאנאל קאנווענ־
שאן .זײ זײנעז ווענען רוסלאנד ,װע־
נען דער סױױס םעדערײשאן ,ווענע; אײ
מינראציע ,װעגען די סאשיסטען ,װעגען
דעד סאקא-װאנזעםי-קײם ,און נאך
אזעלכע .זאי זיך ־דער סטרײס םון די
?יאוקטאכער סארציהעז ,װעט דער אינ־
טערנעשאנאל פרעזידענט ,זיגםאן ,פאר־
לײנען די קײס םון סטרײק םאר דער
?אגװענשאן .א חוץ דעם ,קוםט זיך צױ
נויוי דער ארנאניזאציאנס־פראבלעם םון
דער אינםערנעשאנאל םיט׳ן אמעםײנעם
ארגאניזאציאנס״פראבלעם םון דער אםע־
ריקאן םעדערײשאן אװ לײבאר .עס
איז דאו גערעדט נעװארען .װענען סיע־
ציעלע ארגאיזאציאנם־דרײװס אין אינ־
דוסטוײעז ,װאו די מעהרםטע ארבײסער
זײנעז םרויען .שוין ניט צו רעדען םיז
דעם ,װאס די אינטעמאשאנאל אלם
אן ארנאניזאציע םיט װארציעז אין דער
אידישער ס^ציאליסטישער באוחננוננ,
האט אן אײגעבארטינע באציהומ צו איץ
אין דער אםעריקאנער ארבײםמר בןןוחד

בעז אינדזשאנקשאנס אין דער ציים םון ארבײטער
דיספױטעז ,וואס חאט געםאכט רי ארבײםער צי ל ײח
מעד> װי אי תענד וועלכע אנדעחג געזעלשאםטאיכע
גרופע ...רי צענזיר ,ווענצן דער אויםפיר־ונג םון אן
אײנצעאנעם ,אדער א קאלעקםיװ ,דורך דער דיק־
טאטור סון אונזעדע עקוױםי קאורטס ,איז א^יוי א
האר ניט םעחר כאראכםינט וױ די באחערשונג םי1
דעם אײנצעלנצם און  nזפאסען דורך א םאנדאט
םון א סעניג ,צאר אדער תאיזער^ דצר אנסאאוטיזם
איז אונזצחנ קאורםס דארוי נים » ח ר טאצצרירם

פון ב צ .בורשטאק.
קײן באגריף פון ליכט קען האבען
דער ,װאס האט דיך נים געזעהן,
װען דו ביזט ארויס םון װאסער
און בײם ברעג געבליבען שטעהן.
װי צעהן דערשראקענע לבנות
האט דײן לײב געבלענדט כױין אױג
און םיט םנאפעס ליכט געשלאגען
האט פון יעדען קערפער בױג.
פון דעם באדען ,שװער געאטעםט
האט דײן ױנגע םײדעל ברוסט
און דײן פנים האט געלױכטען
םול םיט קינדערישער לוסט.
דײנע הענט ,צוגױפגעשלאםען,
האסט געהאלטען אריף דײן קאפ.
װי ס׳װײזט אוים געהאט האםט םורא
םאר א שטארקען שמראלען קלאפ.
א ,די הענט די שלאנגען װײםע
אויף דעם שװארצען קאפ םיט האר ;
דויפיעל װאלט איך איצט *עגעבען
װען איך זעה אײך אויפ׳ן וואר !
װערען ,װי דער אבסאלוטיזם אין אירגענד װצלכעז.
אגדער צװײג םון אונזער רענירוגג.
״מיד באשטעטיגען נאך אםאל װאם םיר הא־
כעז שוין םריהער געזאגט צו די טרײד ױניאנט? ,ײ
זאאען םארטזעצען דעם פראטעםט גענעז די אופר
נעזעצאיכקײט םון אינדזשאנסשאנס צו רעגוצירען
די איגדוסטריעלע באדיגגונגען צו אירגענד וועלכער
צײט .זײ זײנען אויפגעםאדערט אנצונעהן םיט
זײער אחטױױםעט ,נים נעםענדיג אץ אכם די יױ
imumm
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גינדאינדסוטריע וועט שטהען «; אםענע
םיט א ש»יל םון םארשידענע חרעםטען
«ר>ם איהר.
דער סטרײק םון די האריענטערם
אין סאן םראנציסקא האט ניט נאר בא־
נײט דעם קאםוי םאר וױדער אײנפיהרען
״קלאוזד שאי״ אץ די כילדיגג טרײדס
םון פאסיםישען קאוםט ,װאס האט אין
דעם סשך םון יעצטען האאכ-צעהנדליג
יאהר צוזאםענגעבראכען ,נאר האט אױך
נעבראכט ,צום םראנט די םעגייכקײט
װידער אריעצוציהען די ױניאנס אין דער
שטאדט ־ אדמיניסטראציע — עפעס ,אי־
בער װאס די איגעםײנע ארבײטער בא״
װעגוע וחנט האבען א סך צו טראכטען.
סאן םראנציסקא האט שוי; אםאל גע־
האט ״לײבאר אדםיניסטראציעס״ .יױ
ניאךפאליטיק און שטאדם פאליטיק זײ־
נען געװען אוםשײדבאר '.דאס איז גע״
װען אין דער צײט ,זוען ״קיאוזד־שאפ״
אין די קאליפארניער טרײדס איז נעװען
אין פולער שטארקײט ,װאס דורך א רײ־
הע איםשטעגדען האט עס נעפיהרט צו
אן אומערליכער פאליטישער דיקטאטור.
די אנדערע קלאסען אין שטאדט האבען
רעװאלטירט ,םיט׳ן רעזולטאט ,װאס די
גאנצע טרײד־ױניאן באװעגונג איז דאר־
טע; שיער נים צובראכען געװארען .דער
הארפענטעי םטרײה איז א צײכען םון
אױפלעבונג פון אאע ױניאנס ,םים א
גייעם פרואװ צו פארנעהםען זיך װידעי
םיט שטאדט־פאייטיק .אבער װעיכע
פאליטיל? אבסאלוט אן אינדעםזננדענם
ארבײםער־פאליםי^ ,און דערצו א דיק־
טאטארישע^׳ אויפ׳ן פאסיםישען קאוסט
איז א ױנ׳>*ן סיטואציע ,װאס שלאנט
סיט אינטערעס אוין* א סך ,א סך שטיײ
נעיען.
דער פאסײקעד סטרײק ,װאס איז גע־
• קומען איס פראטעסט פון א נים־ארנא״
ניזירטער םאסע ?עגען שנײדען װײ־
דזשעס ,האט א חוץ טויזענט אנדערע
זאכען אויך אויפגעהלעזוט א פאליםיש־
עלאגאטישען ענין .םען האט ערװאר־
טעט ,אז דער טאדיף אויף טעהסטיל
פון אנדערע לענדער װעט האיטען די
אטעריתאנער פאבריקען אין א נארםא-
לען גא:נ ,און װײדזשעס װעלען ניט נע־
שניטען װערען .האט זיך ארויסנעװיזען
אנדערש .דער טאריף איז נעהעכעדט
נעװארעז און די ארבײטסלאזיגקײט איז
דא ניט קלענער נעװארעז — אוז די
װײדזשעס זײנען דא יא נעשניטען נעװא־
רען ! ,
איך האב זין דא אפגעשטעלט בקיצור
אויוי די דערםאנטע סטרייקם .יערער
ססרייק האט נעהאט גאר םילע םוסר־
השכל׳ם .די דראםאטישע זײט םון די״
זע סטרייסס איז גאר נעװען א רײכע.
אלט־אײננעפוגדעװעטע און ניײצױ
געקוםענע אינסטיםוציעס ,סײ םין אײנ־
צעלנע ױניאנס און םײ םון גאנצע גדױ
פעז ,האבען אויך ארויסנערוםען א סך
רײד .א סך אינטערעם האבען ארויםגע־
רוםעז מאנכע ױניאן־באנהען .דאס ,װאס
די ברארערהוד אװ לאסאמאטיװ אינ־
דזשענירס ,װעלכע האט שוין געהאם
כםעט אױסנעקויפט די ״עםפאיר טדאסט
קאםפאני״ ,האט גענוםען ציריח אויס־
פארסױפען איהרע ^ערס ,איז געװען א
גאגץ באזונרערער אינטערעס .א נײער
אינטערעס איז געװען די ״ױניאן לײבאד
יזאיױ אינשורענס קאםפאני״ — די אײ־
נענע אינשורענס־גע«1לשאפט ,וועלכע די
ארבײםער־באװעגונג בזים .א נײער אינ־
כולרעס איז אויך געװען דאס ,װאס די
שיקאגער ױניאגס האבען זיך אונםער״
געגופען אײנצושטעלען אן אײגענעם רא־
דיא־סטײשאן.
פון דאס נײ איז ארויפגעשװאוםען
די פראגע ,װיפיל די רענירונג זאל זיך
קענען נעהםעז אויטאריטעט צו פארלאנ־
גען ארביטרײשאן בײ שטרײטענדע
צדדים אין אן אינדוסטריע .גענומען
האט זיך דאס פון דעם דורכנעפיהרטען
ביל אין קאנגרעס װעגען ארביטרײשאן
אין באהךסכסוכים ,אןיף װעלכע; די
אײזענבאהךױניאנס און די רײלראוד־
סאנםפאניס האבען זיך נעהאט געאיײ
ניגט פריהער .דאם איז ניט סײן גע־
צװאו^ענע ארביטרײשאן ; אבער א
שטעגדינע רענירוגגס-האםיסיע םאר אר־
ביטרײשאן װעט זײן .אט סאנכע נעזעי־
שאפטליכע תרײוען איז דא א םארלאננ,
אז אזעלכע קאםיסיעס זאלען אויך זיץ
פאר אנדערע אינדוםטריעס .די ארביײ
טער־באװעגונג שטיםט םיט דעם ניט
)»לוס אויף זיי* ( 11

עס איז דא א| אלט װארט  :שוםטער ,האאם זיר בײ
דײז סאסיל ! םר .םינדער פאסט זיך םיל בעסער פאר
זײן אאטער ראליע אלם ^פראפאנאנדיסט״ םאר זײז בא״
סעס ־נעזינדעל ,אײדער אלס אן ע?ספערט םון אידעען
און אידעאלען םון דער אםערײזעז םעדערײאז אײ אײ־
באר ...אין די נײע שיך ,אין װעאכע ער איז ארײננע־
סראכען אלס א ״םארטײדינער״ פון דער פאליסי םון
דער אםעריהאנער טרײד ױניאן באװענוננ ,זעהט עי
 -אוים שוין אביסעל צו יצעכעדליך•

וח r

ארבײםער בי>דוננ האט א דאפעיטען ן
ציג — צו העיםע; מאנכע *רבייטער,
>ועיכע וױיען זײן מעהר וױרקזאם אי1
דער ארבײםער באװעגונג ,און צו ער־
םוטיגען די ארבײטער צו סאכען די
װעלט ,אין װעיוכער זיי יענען ,א בעסע־
רע .צו דערגרײכען חנם ערשטען ציי,
איז די נאזועגוגנ באנרעגגצם געװארען
נ מיז פאר די ארבײטער ,װאס װירען
שםודירען .טען האם זײ גערערענט,
*ױסגעבילדעט און געגעבען זײ די םעג־
>יכקײם צו װערען םעהר געביידעט.
אין דערגרײכען דעם צװייטען ציל ,האט
זיך די באװעגוגג אױסנעברײטערט ,כדי
ארײגצמעהםען איז זיך די ארבײטער,
?ײערע םרויען און קינחגר.
די קינדער זײנען העכסם וױכטיג םאר
דער ארבײטער באוועגוננ ,װײג אוים׳ן
פארשטאנד פון זײערע עיטערען איז אפ־
הענניג די האנדלונג םון דיזע צוקונם־
טינע ארבײטער און בימער אין די שפע־
טערדינע יאהרען .די גרופע ארבײטעו/
םענער און םרויעז ,װעיכע חאבען זיך
*רנאניזירט צו שאםעז די ״פיאניר
ױטז־ר באװעגוננ םזן אםעריקא ,האבע;
סלאר געםאכם זײע> שםרעבונג צו :עבען
רי קינדער םון די ארבײטער ,אינגיאך
און םײדלאך אין דער עממר פיז זיבען
ביז אכצען יאהר ,א געוויסען באגריף
>ועגעז דער ארבײםער באװעמנג ,וױ םען
>ןעז עס זעהן םזן דעם םאלנענז־עז םטײט־
מענט ווענען די ציילען םון דער דערסאנ־
טער נאװעגוננ :
״עס איז ניטא קײז אורזאכע װארום
עס זא>ע; עקזיסםירען אין אזא רײכער
*ועלט די נעזעלשאםסליכע איבלען ,װי
אריםקײט ,סינדער ארבײט א .אז .װ,.
װעלםנ באלעסטיגע; און פלאגען דער
מענשהײט ; אוז אונזערע ?ינדער װערען
נארניט צונעגרײט  wהעלםען זייעדע עי־
םערען זװ אפשאטסן ריזע יןאידיציעס.
זײ װערעז אדער איגגאנצען אוםװיסענד
געהאלםען וועגען דיזע איבלעז ,איז די
נעזעלשאםםליכע ע?אנאםישע געזעצען,
ווע^כע רעגירען איבער זײ ,אדער זײ וחד
רעז געלערענט צו אננעםעז עס םאר גוט
און פײן ,א^ס א באזיס פון יעבעז.
״םיר נ^ויבען ,אז די אנװענדונג םון װי־
סענשאםםילימג פרינצי&ען צו די נעזעל‘

שאפטייכע ,עקאנאם^ע און פאייםי^ע
ונראביעםען ,זועם העלםען א«ווישען די
גרעםטע טי מ םון די איבלען און וועכ•
פענ^יך םאכען * געזעימאפםיויכעז פרא״
נרעם .מיר ג^ויכעז װײטער ,דאט בי>-
דונג ,אינםפירירם םון א נעזעימאםטיוײ
כער באװאוסםזיניגקיים ,וועט העלפען
צו בחגננעז א םןסערע ,מעהנערע און
מעהר םרידיליכע געזע>מאםט.
״ םיר גאצװעסען ,דעריבער ,צו שאטע;
אז ארנאגיזאציע ג«ר אונזערע קינדער
איז ױגענט ,ווע>מ וועט זײ געבען א נע־
*עגענהײם אין זײער טרײער צײם ,דורך
מלובען און ^רעסריאיימאן״ אסטיװיטע־
טען ,םאר זײער זעיבסנראנטוויסױננ.
ראס ו ת ם באםרײען זײערע םוחות םון
דאגםא און  ,p n rוחזם אנטװײזיען
זײצחנ מריטימע און מאםעוײמע פעהיג*
קײםען ,און זײ געבעז א גרינדייכען בא•
נרי1י  ;wjmדי נאדימונגעז םון יעבען.
״ םיר האמען דורך אונזערע באםיהוג־
מ ן  nו?זנ>םען אונזערע קינדער צו אויס•
וואמםען בעסערע םעגער און םמיעז ,םימ
א סעהיגסײט םאר מאםערימעז דענקען

פון פ»גי» ם .קאחן
און א גרײטקײס צו געבען זײער עגער״
גיע פאר דער אויסבעסערונג פון רער
געזע^אםט איס גאנצע".
אט די ארכײט ,װאס איז ערפאלג־
רײך אנגעפירט געװארעז םאר די לעצטע
צװײ יאהר ,איז הױיטזעכריך געװען
א ^דעקריאײ׳עאגאר /אין די םרײע
^טונדען ,װאס די קינדער האבען ,אין
די זומער־מאנאטען װערט אנגעפיהרם די
דאזינע טעטינקײט .די זומער־טעטיגקײם
איז דעם ^פיאניר ױטה״י קעמפ ,אין
פאיי ,::נ .י #.איז נעװען אויסערנעװעהג־
^יך ערםאיגרײך .אויסגעצײכענטע רע־
זוגםאטעז זײנען דערגרײכט געװארעז.
די ?ינדער ,פון װעי1בע םי>ע זײ־
קײגםאל ניט געװען אין האנטיי ,זײ־
נעז באגײסטערט םון דעם קעטפ .דער
קעספ געפינט זיך אין די בערק״שיר בערג׳
פון װעיוכע פען קען זעהן טייכל אך פון
>ויםעגדע װאסערעז און זוײט ;,יטטיע־
קעס םון גרינעם גראז .די קינדער םיה־
לען א :אהענםקײט צו דער נאטור ,צו
װעיכער די װעידער ,די טײכ״אך ,דאס
>עבעז אויע ( םאדםי די קעטפ־פײערס
און אלץ ארום טראגען בײי
דאס לעבען אין קעםפ איז גיט נאר
״רעקריאײ^א:א>״׳ :אר אױך ״עדױקיי־
^אגאל״ .עס װערט :עםאכט א םאר־
זוך װי װײט טעגליך צו ערםוטיגעז שע־
פעריעע טעטיגקײטען .עס איז דארט
דא א פארם׳ א סקור ,א פריגטינג פרעס׳
ג\או די קינדער לערנען זיך אויס דרױ
קעריי ,און װי אזוי צו רעדאכירען א
זשורנאי.
נאטור־^זםודױם איז איע טאי באליבט
בײ די הינדער ,זועיכע האבען פריהער
געזעהן אזוי װײגיג פון :אםור־לעבעז
ארום זיך .אין די װעמיער און אויפ׳!
םארם לערגעז זײ װאס עס טײנט יע־
בען און זײ ווערעז אנגעפילט מים בא־
גײסטערונג .אבער די תולטורעיע אינ־
טערעסען װערען אויך ניט םארנאכ־
לעסיגט — מוזײן ,דראםא ,לונסט און
טעכני^ע ארבײםען — אין די אלע זא־
כעז קענעז די לינדער נאכפאיטגז ,זואו
זײער אינטערעס און נוינונג ציהט זײ׳
און זײ װעדע[ איז דעם געהאלםען פוז
גוטע יערער .נאםיײיך ,װערעז אויך
ניט פארנאכלעסינט די געװ^נליכע טע־
טיגקײטען פון ?עמפ לעבמן ,װי גמיםס,
הײתס^ ,זוױטעז ,שעםם־פײערס ,גרו&ען־
זינגעז »ח םארלעזונגען םארנעכמז א
װיכטינעז פלאץ אין רער אויסברײטערוננ
םון דער דערםארונג פון די הינרער.
די סינדער באטײל'געז זיד איז יעחנר
טעםינסיי  ,6און אלט א רעזולטאם װעם
אויסװא^םען א נארםאלער דור .די דע־
םאקראטימפ פארײאלטוננ םון קעםפ
העילפט צו ארויסברענגעז איניציאטיזוע
בײ די הינדער .זײ םיהלעז ,אז זײ
האבען «ן אםת׳ע םאראנםווארטליכקײט,
װײל זײ בא^טיםען זײער אײגעגע פרא־
ניאם ,זייערע אימענע געזעצעז םיז אוים־
םירונג ,און >עזעז אלײז רי םראביעמען
םון דער נאנצער נעםיינדע.
דער סעםפ איז אתאניזירם אויוי דעם
באזים םח סײנע פראפיטען ,אזױ ,דאס
סינדער םון ארבײםער ,װעלכע האבען
ניט נעחאנט צאלמז די הויכע פרײזען,
װאם םעז םאריאננט איז די םאדערנע
פריװאם מעטפס ,הענען דארם קוםעןH .

מענש».
מדנער
א
)טינט טראפענס(
פון אב .קארלין.
באק^אגט זיך םאר םיר א ברודער,
א ,דענק איז םײלער״ ,א שאם־ארביײ
מעה *זױ צו זאנען :
,,די אעצםע צײט האבען די רעדאק־
טערע אוגו צוגעווארםען א בײנדעא...
אויס קוריאזיםעט דרותען זײ אםא* אוג־
?עחנ * םייגונג ...םען עריצױבט אונז
> in rאזען װיםען רער װעאט װאס בײ
*ונו מ\ם ויך.
*און נאנצע קווא^עז פון תריממאי־
קלארעז וחנח םדיםם םון אונזער חאר־
 Itrrאון אוםעםום וואו ם׳דרעהם נאר
א■ דאם  ,\m pרינם אונזער רוימע

בלוט״!^•

*וייי חנדאקםע ח ג — חנדם *ר װיײ
םצר — ,חאצען זיך ארוםנעזעחן ,אז םיר
זיימן ס ענ מן םיט נע&יחאזנן; אז אין
אוגאנחנ גים־אאאות וחנרטער ,צודדעחטע
 tftrmאח אפט נים םארשםענר^יכע
געדאנמז איגען מויזענם-יארינע גמםות,
מאאןלדיגע ,וואס וײיסעז זי  1םון תר צו
דװ־ ואנאן וי תר ווארם״...

W

כ׳האב אויטגעהערט דעם מאנאלאג
םון דעם ברודער ,םוץ דעם ״רענס און
םײלער״ ,םון דעם שאפ-ארבײטער ,און
האב ארײנגעקוקט איז זײנע םאר׳חלום,־
טע אוינעץ.
— נו ,איז װאס? — םרעג איך
איהם — .איז דאך גוט .אויו* אלעס
קומט א צײט.
ער האט םאר^עםט ארוגטערגעלאזט
די אויגעז ,א ציה געטאן םיט די אאנגע
נעבײנערםע םינגער אױוי זײז •נים און
געגוםעז חנדען עיעס מאדנע ווערםער:
— סוק גיט װאם איד בין מזוארץ.
דאם איז דער אײבינער זידבחגז םון
דער שנים־צײט אום זוםער .אונזעחן
םינגער זײנען צמזניטעז פון סנאפעס
גארבען ,םון זאנגעז ^ײבעז ,םון גראב־
אײ^ונס...
קױן איך איהם אז גאר םעהר םאר־
װאונדערט .כױר תכם  :איר הער גמםות
רײו־ין ...גײסםער םיז םארצײטעז ,א>מע,
אויסגעזאנטזג אויםגעזונגענע מאטױוען.

■רײזען זײגען ?עחר מידטארע — 50״12
דאלאר « װאך פ«ד שינדער אין דער
עלטער סון נײן ביז דרײצעח; יאחר׳ און
 16דאלאר פאר קיגדער םון דױיצעחן
יאהר און עיטער .פאר קיגדעי; װע-
םעס עלטערען זײנען ד ט קײן ארנ״טער,
דארף םען צאיען טיט פינןי דאלאר א
װאר טעחה פאר אזעיכע סיגדער ,װע״
טעס עלטערען קענען אמילו גיט צאלען
דעם ?לײגעם ■רײז #דינען געסאכט גע•
װארען אראגרז׳פמענטס פאר « טײיוױײ
זען סקאלערמי• פאנד .אין געוױסע םא־
יען׳ װאו די עיטערע; םון די קינדער
האבען געסםרײקט פאר א לאגגער צייט׳
װערען די לינדער ארײנגענומען פר״
אויף א פולער סלאלער^י•.
די םארװארטער םון קעמפ זײגען םע-
נער און םרױען ,װערכע האבען די םע-
היגקײם ,ניט נאר אנצוםירען קעטפ אק-
םױויטעט ,נאר אויך אריינצוגעבעז אין
די קינדער א נייסט םון געזעלשאפט״
ליכען אידעאליזם .און אזױ לערנען
דארט די קינדער ניט נא־ רי יטטדיכען
 pcקעםם לעכען: ,אר זײ אגטוױקיען
אוין אין זיך א וזעכעיע געזעלשאפטליכע
םילאזאפיע.
אין םארלויף פיז װינטער הארט אויף
״די םײאניר ױטה״ באװעגונג אן אנצאל
עטאדטישע יזלובען ,דורך װעלכע זײ קױ
םעז איז באליהרוננ מיט אילץ נרעסער•;
צאלען םון די קינדער םון אדבײטער .די
?8טאדםישע קלובען האבען די זעיבע צי•
יעז ,אוץ באגוצמן זין םיט די זעלבע
םעטאדעז װי די זומער סעטםס.
איננלאך און סײדלאך געהערעז צו די
קלובען .אײניגע קלובען »\בען זיך או
מיט דראםאטישער ארכײט ,אנדערע גי־
בעז זיך אפ צו אטלעטיעער טעטעקייט,
צו זזײהעז ,שפייעז ,האגט־ארבײט ,יע־
זצז ,ריסקוסיעס ,אדער צו רעדאגירען א
קלדב דןזותאי .רי םעםמקײם פון יעחן
קלוב איז פארמידעז ,ױיט די עלעםענט.ן
םון זועלכע זײ זײנען צוזאםעננע׳ןזטעלט.
״די פײאניר ױטה״ באוועגוגג איז א
נאציאנאלע ארגאניזאציע םיט אםיסעט
אין  70םינםטע עװענױ ,נױ יארק .דזשא־
^ןא ליבערםאן ,דער עקזעלוטיװ סעקרע*
טאר ,איז דער אקםיװער םארװאלטער
םון דער ארנאניזאציע .אין יעדער
שטאדט װערם די טעטיגקײט אנגעפירט
דורך א לאהאלער ארגאניזאציע ,װעי־
כע האט אױםזיכם איבער די עטאדטי-
שע סלובען .עוץואקסענע מעגמעז קענען
זיך אגשליסעז אז דער ארגאניזאציע רורך
דעם ,װאס זײ װעלען צאיען  2.50דאיאר
א יאהר .אויף אזא אופן סאראינסערזג״
סירט די כאװעגוננ צװײ גרופען ־— ״די
פײאניר ױסוזי״ ללובעז ברענגען ארײן
די ױגענם ,און די לאקאלע ארגאניזא•
ציעס מאכען םענליך די באטײליגונג םון
־עלםערען און סימםאטײזער און גיט זײ
געװיסע אינפארמאציעס װענען טרײד
ױניאן אננעלענענזזײטען דורך לעקציעס
אזן דיססוסיעס.
כאטמ רי מעהרסטע ארבײט םאר אם
דער נאוועגונג איז געטאז געװארען אין
דער עטאדט נױ יארק׳ איז די באוועגונג
אבער א נאציאנאלע .עט װערט אוים־
נעוזאלטעז םון א נרויסע צאל אינםער-
נאציאנאלע ױניאנס ,צענטראלע ארבײ״
טער ־ קערפעחןןאפטעז ,און לאקאלע יױ
ניאנס מיט א מיטגלידע^אםט אין יע־
דעז טײל םון לאנד .די ארגאניזאציע
דאס איז נים תײז װארט ,קיין ליד םון
א עאפ־ארבײטער .אזוי רעדם גיט דער,
װאס םיהלט דעם מא׳טין־רעדעא ,די מא־
זאיציעם םון דעם אײזעז און אםייצו םון
סנאםעס ביגדען.
הויבט ער אויף זײנע אױגען העכער,
םארמדאכט זיך און זאגט :
— אה ,ליכםינע זונינע װעאט ,װי
שעהן דו ביזט! װער עס קומט אונטער
דײנע םליגלעז ,אונטער דײנע שטראה־
לעז — אלעםען דערװאריםסטו ,אלע־
מעז דערםרעהסםו ,אלעםענס באנאיקסטו.
אה ,היםעל! בלױמ ליכט! אױןי אלע־
םעז לײכטסםו ,אלעםעז ררםסטו; אויף
אלעס רוהם דײז טוי ; אויױ אלעםען
ווארםסםו דײז םארב ,אאעםען ציהסטו
צו זיך^.
און ער רעדט ז ױיטער:
—־ לבנה י נאכםיגע היםעלם צירונג !

אין דײן וױיסער םרייד ,אין ף״ן נךלד,
םארכאפענדער הארץ שפיגלען זיד םײ
ליאנעז הערצער ,םענשליכע ,םארליבמע.
און  . . .נאד װײמנר ,טיםער ,םאר״
שוױנדט דער שא» ,וײ יאבריק ,די חײ׳י
זער .ס׳באקוםט זיך א נדעח־װײכ־

ס׳איז םז ,םז פוז

סייט ,גז ת ח זיסקײט.
חיםעא...
— דאם איז שעהז גע׳דרשלט— ,
שלאג איך איחם איבער — ,אבאר זאנ
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ױיוױד חש .סא»אס® .װ נרוס•
װאוד און ®װ ארבײטער אונײ
װערדטעט ®אהרט ** קיץ
®ראנסױיך
דוד דזש .סאפאס םטרלאזט טמ;ך
ריקע דעם 1טען אקטאבער ,פאד  gריײ
זע קײן םראנקרײה װאו ער װעט םאר-
ברעגגען א יאהר צײט׳ צו שטווײחןן
די פראגצױזישע אדבײמער נאוווגוגג,
מר .סאפאס װערט נעשיקט פון דעם
קאלאםביא ױגױוערסיםעט םונ׳ם קאונ•
סיל םאר ״ריסױרטש אין סא שוי סעיג״
סעס״ ,אונסער וועםעס אױםזיכט עס
וועט אנעםיהרט װעדען דער שסודױם .צר
וועט מאכען א נאךםלחםה שטודױם
םון דער געזעלשאםטליכער  V Wאין
םהאנקרײך .די ארבײט איז אײנגע-
טײלט געװארען אין פארשװיענע פאזען,
און סר .סאםאס װעם שםודירען *1
סראנצויזישע ארבײםער באומגתגn .
אױסםארשונגען וועחגז אננעפירט אוניי
טער דער לײטוננ םון פראפעסאר קאר>•
טאן העיז .אין דער ארבייט באטייליגען
זיך אויך די ■ראפעםאדען אגבויח ,לינד-
זי ראדזשערס ,יטרקער־ מון #חעיג און
אנחגרע .די סאםעריאל סון דיזער אױס־
םארשומ װעט געדדוקט ויערעז אין אכט
בעגדער ,און אין דרײ םאדש^גנע
שפראכען — פראגצויזיש ,דײםש און
ענגליש.
ריסויד סאפאט ווערט באטראכס
אלס אן אויטאריטעם איבער דער טכמד
ריקאנער ארבײטער־באװעגונג און איז g
םיט־םאדםאטער ,םיט פראסעסאר •gp
מאנס׳ םוץ רעם בוך ״רי ארבײטער בא־
ווענונג אין די סאראײנעםע שםאםען״״.
פאר די לעצכמ דרײ יאהר איז ער געווען
פארבונדען םיט דעם ברוקװאור gרביײ
םער קאלעדזש  D>gלעחןר םון ארכײטער
יאבלעםען .ער איז אויו א םיםנליד םון
דער םאקולטעט םון אונזער ״ארבײטער
אוגױוערזיםוט״.
כרוסװאוד קאלערזש האם איהם בא•
װילינם אן אפװעזעגהײם םון א יאחר
צײמ .םר .סאפאס װעם באגלײט >חנרען
םון מרט .בערטא טיגעי סאפאס און
זײער צװײ א\ן א האלב־יעהריגע טאכ״
טער.

מיטנלידער נעמט אץ אכט!
קריגם דעם * 32זײ»יגען בולעסױן ,וועל‘
כער גים « דע  sאליזי רDה] באשר״בוגג »ון
אונזער בילדוגגס־פזעםיגקײ® .סעלדצ® זיך
•ערוענליך אדער שרײבפ *ו אונזער עדי ױ
קײדאגעל דע*ארםםענם׳  3װעסמ  16מע סם

םיר עפעס קאנקרעטעס ,עפעס לעבעדיגם,
אזעלכעס װאס האם א שײכות םיט אונ־
זער הײנמ ,םיט׳ן םעגליכען לעבון.
שטעלט ער אױס אוױי םיר א »אר
אױגען ,נלײר װי כ׳װאלט איהם געהיײ
סעז הויבען א בארג...
— םון הײנם? םון לעבען? ־־־
םרענט עד םיר איבער ,און צוזינגט זיר :
םענש ,גראז ,הויכער בוים,
אלץ לעבט איז אונזער רוים;
זאםד ,וױנט ,רויטע בלום —
אלץ פארגעהם און שרײט:
איד קום
כ׳האב נים דאס הארץ חנם טאד־
נעם מענשעז וױדער איבערצושלאגון.•.
זאל ער םאי « ײיילע םארנעסעז דום
חײנם ,דעם איצט• איז ער זינגם וױי־
םער:
םדיהלינג ,זוםער ,חערבםט און
וױננתר.
בוימער צײײגען ,בלעםורץ — גרי 4
אלץ װאם לעבם גןחם אחיז !
יאנ אהער ,יאג אחין,
אויןי דער פליג וואדט די שפין...
און אםטר ,טראלם איה איז ור גאר
גערעכם '.אםשר >ינט אין די וחנרםער
די םילאזאפיע םון לעמן ,פון אלו שוד
םוגגוו און אלו אױפטואונגעז ?! אפשר
איגט איז^ײ דאר םוד פח אלע צײםוז
און םון אלפ דזרוחן!*.

ױ ׳ רעליגיעזע פראגע אץ מעקםיקא
מעקסיחא׳ס •ו * ניו פו ן דינען עקס׳
3אם ^ ע■ ,אייטישו ,סאציאל^ אנער
סלעסאי ד ט  .vw v> inאץ אלע זיײ
טעז חערט טען איצט רײדונדיג װעגען
א רעלידעזער •ראניעס אין סעחסיסא.
כםעט יערען טא; ערש״נון װו מן דןם
ארטיקלען אץ דער י חנ סן .ו ס חײסט,
*ז  nקירכען און קאטודרארון ז״נען
איבערםילט פון  | gווי ם #װולכער ?וםט
נעטען גאט #און עס סאכט דןם אײנ־
pm׳ דאס אין סעקסיקא כאשעפטיגט
םען דר נלױז םיט דור רעליגי^ן .איײ
נערםלעכליר קןן מעקסיסאס ■רסגלעם
נײ חייגטעען טאג ש״נון צו ?יין בלויז
א רעליגיעזער #איגורליך איו עס אכער
«ן עקאנאםישע און א סאציאלע פראגע,
װאס םוז םארענטפןדט װערען.
םעקסיהא האט סעהר ניט געהאט
װי אײן רעװאלוציע .אבער דיזע רע־
װאלוציע האט זיך אנגעהױבען אין ,1808
און געהט גאר אן היינט צו טאנ .י י
יעצטע דעםאנסטראציע איז םארנעסוםען
אין  ,1923װען דע לא חוערטא ר״אט
געםאכט א ניט־געלונגענעם םארזוך צו
ם^יכאפען פרעזידענם *נרעגאנ׳ס רע־
גירונג.
און עס זײנען םאראן געניגענדע אור־
זאכען םאר דער רעײאלוציע אין םעק־
סילא.
די רעװאלוציע אין טעססיפא קוםט
א דאנק דער עקזיסטענץ מון צװײ ?רא־
םען  :די ,װעיכע האנען אן אינדיא־
געך ׳ציװיליזאציע s ,דאס הײסט דעם
אינדיאנער םאדוס םון לעבען ,און די,
װאס געהערען צו דעם ״סרעאל״ קלאס,
די װײסע איז פעקסיקא און די ,װעלכע
האכען אין זין געםישטע ,וױיסע און אינ־
דיאנער בלוט •,און װעלכע םארםאגען
ביז א געװיסען גראד אן אײראםעאישע
הולטור .די צװײ קלאסען םארשטעהען
אײנע די אנדערע ניט ,הענען איעע די
אגדערע ניט ,און ליבען זיך ניט .אשילו
זײעדע אםביציעס און שסרעבוננען זײ־
נען שטארק פארשידען.
דיזער גרויסער סאציאלער און עקא•
:אםישער אוגטערשײד װערט באזונדערס
שםארק געפיחלם םון די אריםערע קלא־
סען .זײ לײדען זעהר שםארה םון דער
אוםנארמאלער לאגע ,און װען עס סוםט
צו זײ א םיהרער ,א םיהרער םרז דעם
״קרצאל״ קלאט ,װעלכער ,כאטש ער
נוצט אויס די סאסע; ,זעהט אבער אויך
זײער גרױזאםען עקאנאםישען צושטאגד,
שליטען זיך אן דיזע אונטערדריקטע מא•
סען אן די ארסײען םון דער רעװאיױ
ציע .ערשטענס ,װײל זײ הונגעדען,
צװײטענס ,װײל זײ גלויבעז אז זײער
לאגע װעט פאבעסערם װעדען .און עס
איז קײן צװײפעל ניט ,אז דזרך די לאגגע
יאהרען פון רעװאלוציע ,האבען זײ םי־
לעס געװאונעז ; אבער נאך יעדער *pg
טיװער רעזואלוציאנערער פעריאדע םאר־
בלײבט גארניט צו םארבינדען די צװײ
ללאסען צוזאסע; .דא ,אין זײער אײגען
לאנד האבען די ״קרעאלען׳״ און די אינ־
דיאנער גארגיט געמײנשאפםליכעס.
די גדוי&ע מערהײט םון דער באםעל־
?עדומ אין  — gp'Dpyoזײנען אינדיא־
נער ,זײנען פון אינליאנער אפשטאםונ.:
און דער איבערנעבליבענער טײל ,װעי־
כער שטעלט צוזאסען דעם םיטעל און
העכערען קלאט ,אין דעם טייל געםינען
זיך ,ערשטענס ,אייניגע <וויסלענרער,
ױעלכע נעטינען זיך דא ,זוײל זײ רע־
פרעזענטירען דעם ?אפיטאל ,װעלכער
איז אינװעסטעט געװארען םרן אויםלענ־
דישע קאםיטאליסםען ; צװײםענס ,די
װײסע ,װעלכע װע־רען געבוירען אין pyn־
סיקא און םאלגעז נ#ך דעם בײשסיל
פון די אויסלענדער איז זײערע םיו־ד
רונגען ; און דריטענס ,דער ״מײסטיז“,
דער סעססיקאנער ,זועלכער שטדעבט
צו זײן װי די װײסע .דאס איז דער,
װעלכער גארט נאך די ״אלטע • ,גוטע
טעג״ םון גענעראל דײעז.

די ?ירכע איז שטענדיג געװעז אויח
דער זײט םון ?אנסערװאטיזם .עס איז
גאנץ נאטירליך ,אז אזוי זאל עס זייז.
די ?ירכע בײט זיך ניט ,און דעריבער
האט זי םון אגםאנג אן געםוזט זײן
סיט די ,זועלכע נלויבען אין ״טטאבילײ
טעם״* .עס איז געווען נאנץ נאטיר־
ליך ,אז די ?ירמנ זאל ד ך מםעלען אוױי
דער זײט םון שפאניען געגאן טע?םיקא,
אין דער ערשםער רעװאלוצי^ די ?יר־
כע האט ע?ס?אםוניקירט םיגצל הידאל־
גא ?אסטיליא ,דער ערשםער רעװאלד
ציאנערער סיחרער ,וועלכער איז געווען
א נלח .דזשאזע מאריא כמרעלאם ,םעיד
םי?אס נע?סטער םיחנד ,אויך א נלה,
איז דער׳הרלט געװארען אין דער אינ־
,
?װיזיציע.
אין פארלויוי פון דער צװײםער ח ד
װאלוציאנערעד יפריאדע אין טעקסיקא,
וועלכו האט נעדויערס ביז דער רזנפארם
כאוועגוננ םון  4806חאט די תאטאלישע
?ידכו ,סײ פינאנציוי און סײ סארא״

ליש .געשמיצמ די

דיז

פון דר .כעטע ט א קוױגםאנא•
)  p cדער

גפציפגאלער אוגיװערוימע■
 pcםעקסיקא(.

 i860און  ,1861װען די לירכע האם
כא?ושען g .שטאר?ען ללאי .דאס
איז געזוען א רײן פאליטישע אגגעלע־
גןגח״ט .די ?ירכע זזאט םאדסאגט
כטעט דרייח־ריטעל >אן דאס נ«;צע
לאנד םון דער רעפובליל ,און די ?אנ־
סטיטוציאגעלע רעסטרי?ציעס האבע 1זיך
נלויז כאגרעגעצם אוי1י דער טאטעריע־
לער זײט און םאכט פון דיזער איגסםײ
טוציע.
דאן איז געקוםען די ל»עע העו -
שאםט םון נעגעראל דײעז .ד׳ײעז איז
געװען אן אנזעהעגדע םיגור םון די טי־
פישע םירער םון די אריםערע ללאסען,
או־ן װי די םערסטע פון זיי ,האט ער
געםירט די טאסען צו געװינען םאכם
פ«ר זיך אליץ .זײן טיטער פארשםאנד,
זײן אויםערנעװענליכע ענערגיע און פע־
היגקײטען זײנען אוםעטום אגערלענכ^
אבער ער האט זיך ערלויבט צו געהן נן־
גען די איגטערעסען פון םאלל .דײעז
האם םארםעלט צו אײנזעהן מעקסי?א׳ס
אםת׳ע לאגע ,און ארום>«לײבענריג אהם
זיך א ללײנע נרוםע חאלעגען ,איז עד
גלײך באאײנםלוסט נעװארען פון זײ#
און אויך םון זײן זעהר רעליגיעזעד *HP
טאלישער פגוי ,און עס האם גענוטען
גיט ‘לאנג ,ביז די קירכע האט צוריתנע־
װאונען כםעט אלעס ,װאס זי האט םאד־
לאדען אין דער רעפארם באװעכוגג .םא־
נאסטירען האבען צוריה אגגעפאנגען
בליהען איבעד׳ן גאנצען לאנד.
זוען די רעװאלויע האט צוריה אויס־
געבראכען אין  ,1910זײגעז די אישום,
װעיכע זײנען געשטאנען אין ?אן >ע>וען
קיארער ,און די ענד־צילען מעמד בא״
װאוסט .די רעװאלוציע ,װעלכע האט
זיך אנגעםאעען אין  ,1910איז נעװען
א רעװאלוציע םון ארבײטער ,אבער דער
געםיהל געגען דער מאכט םון דער קירכע,
איז געװען זעהר שװאך .ערשט אין
 ,1915האט די םאציאלע פראב/עם אנ־
נענומען א גאנץ באשטימטע םארם .אין
 1917איז די קאנסטיטוציע םון דער
]nפובלי pדעפארםירט געװארען ,און
צוױשען אנדערעס ,זײנען איבערגעאנ־
דערשט נ»/וארען די נעזעצען וועגען רע־
לעיע ,װי זײ זײנען געשטאגען אין דער
קאנסטיטוציע םון  .1857אבעד עם
האט זיך רוידער ניט געםונען ?ײן זוארם
געגעז דער גײסםינער הערש^םט םון דעו
רויםיש־קאטוילישער רעליליאן .געזעצען
װעגען בילדונג זיעען צוגעשריכען נע־
װארען .דאס איז מיטיג נעווען םאר
אלע ?לאסען םון דער םמקסיקאגישזנר
באפעלהערונג.
די אריטערע קלאסע; און די פויעדים
םון םעססי?א זײנען כםעט אלע געווען
אוסװיםענד ,אלס רעזולטאט םון דער
הירכע׳ם סאנטראל איבער די בילדונג אין
לאנד םאך די לעצטע דרײ הונדערט
יאהר .אין םארלויןי םון לעצטען יאהר
אלײן ,אוגטער קאיעס רעגירונג ,זײנען
אויפגעעםענט געװארען  4000סתולם אין
די רוראל דיםטרי?טען ,און דאס איז
בלויז א ללײגער אנםאגגgp'Dpyo .
גויטיגט זיך נאך אין םיעל ,םיעל םעתר
.
ס?ולס.
איצט ,אין די לעצטע רעװאלוציאנע־
רע טעג ,קוםט אן אםיציעלע אויםםאדערונג
םון דער יעםיסתאםאט םון דער ?אםאלײ
שער קירכע ,אוגטערשטיצט םון רעם
פאפסט אין רוים ,אז אלע םעהסי?אנעג־
בירגער ,װעלכע האלטען דעם ?אטאלי־
שעז גלויבען ,און דאם םײנט  90פרא־
צענט ,צו שטעיעז זיך גענען דער ?אנ־
סטיטוציע םון זײער לאנד.
זינם  ,1857זײגען אלע ?ירכען ,םא־
נאסטירען א .אז .װ .און דאס גאנצע
לאגד ,װעלכע איז םארבונרען םיט זײ,
דאס אײגענםום םון דער נאציאן .די רע־
גירונג האט נעבעטעז« ,ז די גלחים ,זועל״
כע םארװאלםעז דיזען אײגענמום ,זאלען
אױסםאלגען די נעזעצען פון דער ?אנ-
םטיטוציע און זיך רעגיםטרירען אין די
מוניםיפאלע אויטאריטעטען ,אזוי ,אז די
רעגיו ונג ,וועלמן איז םאדאנםווארטלױ
פ אי׳ן נאציאנאלעז אײגענטום ,זאלען אין
יעדען םאל װיסען ווער עס זײנען n
דירע?םע םארװאלםער .אמןר די בטאכד
מו איז גלחים פון דער רויםימד?אטא־
לישעד ?י ר מ האבען זיך אנטזאגט צו
טאז דאס ,כאםש די זעלבע באאםטע
םון אנדערע ?ידכען האבען  rדאס יא
געםאז״
 .די ?אנםטיטוציע איז  gp'oppoרע■־
רעזענט^רט אפשר גיט רי געםיחלען פון
אלו םונשען אין מע?סיוא ,א^ור ױ
חגיחוזענםירט א גאנצען יgחו rזונו rרט
םוז םלחםוז איז  .gp'DPjwאון די איצ־
םעע ףעגירומ איז פטרסליכםוט w
ז*חן ,אז די gpנסטיטוציע •Wig >gt
חים וווחג^  nפאט^ישע בטאםמי

ענטפערס פרן
רעדאקציע

זזאבען זיך אײנגעשפארט ,און די > .גײ
רונג ,םון איהד זײט ,האט בקויז גע-
קעגט זאגען, ,״לויט׳ן געזעץ געוזמרען די
?ירכען צו דעד נאציאן ,און אויב איהר,
רי גלחים ,װעלכע זײגען די אויפזעהער,
פארלאזען די ?ירכען און ?אטעדראלען,
זײנען םיר פארפליכםעט זײ אלײן צו
באשיצען ,א>יף אוגזער אײגענעם אוםן״״.
די רעגירוננס באאםטע האכען כאשטיםט
קאטיטעטעטען םון בידג^ר ,װעלכע ,נאכ־
דעם זוי עס װערט גענוטען אינװענטארי,
מחםען איבער די פארזואלטוגג פון די
הירכען ,אזוי us ,זײ קענען געםיהרם
װערען פאר׳ן נובלי?ונ1
די הײנטעע פראבלעםען זײנען א
טײל פון דער רעװאלוציאנערער כװא־י
>יע ,װעלכע האט זיך אגגעפאנגען אין
 gP’Dpyoטיט א יאהר־הונדערט צוריק.
עס װײזט אויס ,אז רעװאלוציע קען
נאר באהערשט װערען דורך רעװארוציע,
זועלכע םאדניכטעט די אורזאכען פון
דער רעװאלוציע .א פארכעסעךונג קוםט
אלס רעזולטאט פון יעדער רעװאלוציא־
תרער פעריאדע run .רעװאמציע אץ
 gp'opyoבדעעם דאס לאנד נאהענטער
צו דער צײם ,זוען טען זועט םעהד ניט
דארפען קײן חגוואלוציע.
צז זײן׳ אן איגדיאנער אין טעקסיתא
אח ניט א פראגע פון ברוט ,נאר א
סםאנרארד םון ציװיליזאציע .און אין
פארלויף פון יעדעד רעזואלזציע ,שליסען
זיך אן אלץ םעהר אינדיאגער אז די רע־
װאלוציאנערע ארםײען ,פאדלאזעז זײע־
רע באנרענעצטע האלאניעס אין די בערג,
ס«?וסען א מסםערען באגרױ* װעגען
זײער לאנד ,און װעגען איזזר גרױסקײט.
דורך א םיליטערישען לעבען הוםען זײ
אין באריוזרונג ,אין א געװיסען זין ,םיט
רער םאדערנער צױויליזאציע ,און אזוי
>ױ זײ ?ענעז לײכטי באאײנםלוסט װע־
רעז ,און נעחםען זפחר באטנרליך איבער
נײע ווענען ,װען זײ זוערען ניט נע־
זװואועסן דערצו ,געםינט םען זײ ,נ ״ ם
עגד פון דער רעװאלוציע ,אויס אינדיא־
נעד אין דערםיט םיז דער ציװיליזאציע.
און אננעטענו׳^ די סאדערנע ציװילײ
זאציע ,חעלפט יערער אײנער צו לעזעז
^ D'gp'Dpiהויפט -פראבלעם — די פרא־
בלעם םון צונויפשםעלצען די צװײ קרא־
סען ,םים די צװײ װײכדםארשידענע צי־
װיליזאציעס ,אין א פאלק םרן אײז

לאגזי•

די םעקםיסאנער רענירוננ האט אלע
םאל אטא?ירט ,און אטאהירט אזיך
איצם ,די הערשענדע־ זײט םון דער סיר־
כע .טעהסיסא איז ארום  90פראצענט
קאטאליש .םון די איבעתעבליבענע 10
פראצענט זײנען ארום  8פראצענט
*םרײדעג?ער״ און ארום  2פראצענט
פראטעסטאגםען? .אטאליציזם איז מעק־
סי?אס הויפם כארא?טעריסטיה ,און
זאגען,
בפעט יעדער םע?טי?אנער
אז ער װיל ניט ,אז זײן לאנד זאל האבען
אן אנחגר הערשעגדע רעליניא;.
דער פארזוך םון פרעזידענט לאיעס
און זײז רעגירונג ,צו אױםהאלטען די
קאנםטיטוציע און אדורכםירען דעם העכ־
סטען געזעץ םון לאנר ,איז א נאבעלער
שריט צו אײנפירען שלום אין םעס־

סי?א% .

י׳

אטעריקאנער ״ארט״ רוםט
איץ א נאציאנאלע קאנװענ־
שאן מאר דעם אקטאבער .24
רער אםעריסאנער ״ארט״ רופט איין
 gכאצי^נאיצע ק^נוועגשאן ,װעאכע װעם
םארסוםען זונטא^ דעם 24טען אקטא־
בעד אין ה>1טעל פענםילוױיניא ,אין נױ

.tnr

די האטוענשאן װעט באהאנד^ען די
טעםינקייט פון דעם אםעריקאנער ״ארם״
פאר די לעצסע ןנזויי י»«הד ,זיגם דער
נ*ציאגאל 5ר סאנװענשאן ,װעלכע איז
פארגעהוםע] אין  .1924די האנװענשאז
װעם אויך אויםארב״טען פלענער םאר
 *anצוסונםםינער טעטינסייט םון ״ארט״.
די *םעריסאנער רעצענאםעז ,װעלכע
חאבען אנטייל נענומען אין רעם אינ־
טעתאציאנאלעו^,רט-־סאגםערענץ ,װאם
איז לעצםענם אפנץהאלטעז נעווארעז
אין בערלין ,װעלען אצנענעז אן אוים־
םיחרצימן בארי 3ט ווענען דער טעטינ־
קײט פון .ארם״ אין רוםלאנר• .וילעז,
ציסא״ לאטוױע און דוםעניען .רער בא־
ריכם וועם זיך םצ^ציעל צ»שםעלעז
אויןי רער האלאניזאציצנש־םעםינסײם
אין רוםלאנר ,וואו דער ,ארם״׳םיהרט
*ן אן איגטענסױוע ארבײט אין דער
*חנסער נענענד.
אײנלאדוגגען צו דער סאנװענשצו
זײנען ארױםמשיקם נעװארעז צו אלע
נאציאנאיצ אח לאסאלע טרייר־ױניצנם,
בענעםיט־םאסייעטים ,לאנרםםאנשאםם־
פארנאגחנן וױ אויך צו  1,500יחירים,
 n b mהאבצן ניז איצס נעחאלפעז אין
ארנייט  nsאםעריסצנער .ארט״.

א ג רוי ע סטר ײסערס — .די רעדאת**,
ע.ין דער ,גערעכטיבקײמ״  * r» aזיך גיט א»ן
די סעטעלםענםס װ^ס י תרלן געסאכם .דאס
חןןם אי ן גאננלן צו ®^ן סי ט דער סעטעל־
סענט און ^רגאגיזײאאן קןןםיטע^ שיר \וע•
לעז אײך צוליב טןה און דעם ברמו אײערען
איבערגעבען ,װי איתר אארלאגגם עס ,אין די
״ריכםיגע חענד׳י־.
אב .ברײען — .דאבם זיך» ,ז םיר חאבען
אײך *וין אײן םן<ל גלעגטסערם; םיר ח*בען
נאקוםען ד י לידלאך ,אבער איחר םןומ חאבען
» ביסעל געדולד .מיר ?ײגען אינ ם פארנוםען
םיט אנדערע זאכען .די לידלאך אײערע װע־
לען סוזען מ קאייםשקע אוגםערװארםרנן .די
צײט איז איגט אביסעל צו ערנםט זיך »ו
*#רנעוזמען סי ט אזוינע שואסען.

א .ר — ,די לידער באקוםען .די ״סוןי
זוםער וױגםלעך״ װעלען אינגינען פ^־־עןענט־
ליכט װײרען .אין דעם גוםער ,װי איהר
װעם זעחן ,װערם פארעפענטליכם אײערס «ן
ןזנדער זאך.
װילי א ם רובין ,לאקאל  — .2אייער •רא־
םעסם קעגען םיר נים דרוקען .איחר זײם ניט
באקאנם סי ט די אסת׳ע ו ו ו ^ ן  .אפ»לו װען
ײן<לטעז
ער זן<ל ז ײן אמת װאס איחי
םיר אויך אי»ט נים געקעגם םאכען דערפון
אז אי ״י) /ואוום ד^ס װ^לם טןר געשםא״קם
ר$ם הארץ פון די באלעבאםים ,װ^ס װילען
זעחר עס ז^ל םאקע ז ײן אזוי  pH Iםאנכע
פון ?  nז$גען ט«קע ,אז עם איז אזוי״ איהר
װע® ,ד#.פעגניליך ,אין גינ ען זיך איבערצײ^
גען ,אז איהר חאם אזלעכט געאורםײלם.
ם .םינדעלז אן — .עס איז אפילו גישם
קי ק פראגע פון *יע געפעלזנן״ צו ,ני ם גע־
םעלען״ .םיר חאבען אזוין בײ זיך גענוג
לידער ״וואס זאל אונז קלעקען פאר א לאגגע
צײם און םיר קאנען קװן גײע גיט אננעםען.
איתר װעם דאך »וגעכען ׳ אז עס װאלט געװען
גים ױ שר׳די^ מיר זאלען לאזען ליגען די
לידעד «ון אגדערע♦ וועלכע פי ד תאבען piar
* סך פריחער *;כעגומען ,און דרוקען אײ־
ערע ,װאס איתר ח#ט איצם *וגעשיקם .ארו-
בירט זײ שיקען אין אן אנדער »ײטאריפט,
וואס האט אפטר ני ט אזא גרויםען סםאק לי־
דער װי סיר האבען.
םיליפ ו ױ ע מ אן .לאקאל  5פזיקאגא— .
די דרײ לידלאך אייערע סענען געדרוקם װע־
רען .מען דארן״ בלויז דא ארער דארט ענ־
דערען א װארם ,כדי גו גאכען די ליד פזעח־
נער און בעסער .זײ װעלען ,אלזא ׳ םים דער
איחר ^וז ם
צייפז פארעפענםליכם װערעז•
אבער האבען « ביסעלע געדולד ,װײל עס ז ײ־
גען דא אנדערע װאס חאבען #וין פדיחער זיך
געשטעלם אין דער ר״ חע און זוארטען פאר
א ^נעקסט״ .א»ן אײער בריװעל געפעלם אונ?
װאס איתר צײגם נים ארוים קײנע •רעםענ-
זיעס ,װאס איחר רעדט װי אן אײנפאכעד
סענא ,כאט* איחר פארגעחםם זיך םים ארײ-
בען לידער .חאלט עס לםען  US ownאײן״
װײםער .פארלירס ני ט דאס גלײכגצװיכם און
בילדם זיך גי ם אזין צופיל .א דאנ? טאראײער
גוםע ם ײנונג װעגען אונזער ^אויפוועחלען די
לעזע שםאף“ ,אןן ״אויס*ם«םוען די ונײצזונג׳״.
עס איז איבערחויפם גוט צו חערען אמאל *
װ א ר םזון א לעזער ,אז םען אינטערעסירט ?יך
םיט דער צײםונג .װעגען דעם נוםער צי ײ
טונג װאס איחר פארלאגגם ,תאם איחר םאר־
געסען ^רײבעז װעלכער נומער דאס איז.
אפילו א רעדאקטאר קאן אויך גים אלץ װיסען
און געדענקען.
ד •! .סטאר ,לאקאצ  — .2די *ילדערוגג
פון דער פארזאמלונג אין מעריםאן סקװער
נארדען װערם םארעפעגםליכם אין דעם גוסער.
אײער בריף \ואס םיר חאבען באקוםען םים
א װאך פריחער ,״ אן ענםפער צו די חעררן
פון אינדוסםריעל קאונסיל׳ /חאם ני ט געחאט
אפילו אײן װארם ,װעלכען די חויפט פיח־
רער פון סםרײק ,זיגםאן און חײמאן ,חאבען
 p wפריחער נים געזאגט ,און געזאגם א סך
קלארער און שםארקער װי אויך איז עס גע״
לונגען .חיינט גו װאס איבעד״חזר׳ן נאך
אםאל און נאך אםאל דאם זעלבע? דער »לאץ
אין דער ״גערעכטיגקײם״ איז »ו באשרײגקם
פאר דעם .און א חוץ דעם ,איז יענער בריף
מאקע געװען גים געראםען ; אין גאנגען נע״
נוםען ,אזלעבט אננעאוריבען .אבער ערגעיעז
זיך דערפון דארפם איחר ניט .אזעלכעס קען
זיך םרעפען אםאל׳ אפילו ביי דעם בעםטען
פזרײבער .זאל זיך עס אזוי נים םרעפען׳ װי
עס םרעפם זיך...
ם .ג — .pg . 60^ .איתד ח«ט ויך אודאי
ניט געריכט ,אײער ברי^ זאל #ארעפענםליכט
װערען ,װארים איר חאט ד$ך אודאי אין זינען
נים געחאט ,םיר זאלען אזעלכעס דרי?עו•
דענקען םיר אבער ,אז עס װאלם געװען •שום
אן עבירח ארײנ»ואװארפען אין •אייר־^א ב
אזא גלאם אנגעאזריבען ברױועל ,װאם איז
אזוי פיל דורכגעםראכט .אי װאס יארט א-ז
 6אראן א *טיקעל קיבעץ אװ*׳ן רד־אקטיר,
טו ,איז װאם? ער םעג תיבעצען אגחןרע ,און
אכדערע איחם  ? cm aאײן »םעל אבער אין
חןם ברױו ?ןנ ען ם ױ ני ט דויכלאזען אחן
« באסערקונ^ און דאס איז װען דער ברודער
זאגט , :י י ד װ״ ס ,ם׳חאם אביסעל געװיר?®
לאקיל  66״ ,א  pער פיחר• אוים« ,ז םיד
>עחםען אן • * vגרענטעד״ ,ן ו י ן ארבײטצר
קאן ג י ט  .ז י ח געבזלדעט י ו ן בילצזצן .דאס
איז »אלש .סיר חאכעז  • >g i V 'pי • *♦י•
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נונג ני«  .®*njrjחןר «םח י י ז׳ *ז װען םיר
בןקוסען • ליד ,ןדער עיעס ייז י נ ת י יײ
®ערוווי׳יע זאך  0911װעדם באגל״ם ג :#׳ן
נן ט ען וון •ארפאסער םי■ « ״ל?9אל נומע ,־׳/
*ענקען םיר די ז*ך די גרעספוע אוימשעלק״
ז«םקײ» ׳ און סיר זעאי^עװען אויך ניש ק ״ן
םיח װען סען ד*חי עיעס ערגעץ ״ *ווי ק ס ען׳/
*ו ס 9נ ען עס דרו?באר .אוין״ דעם יײעיעז
די םישגלידעל ®ון די י 9י א " ״
עדות
דענע י 9? 9י ס אונוערע ,װעםעס זאבען סיר
דרוקען פון *״ש *ו צײש .אין געגענפ״ל,
סי ר װילען דורכאוים its ,אין אוגזער י ״ •
פונג ז ^ ע ן געדרוקש װערען  oynםעחר ׳יא־
סונגען פון אוגזערע םישגלידער .עס איז י9ך
:$ער ®אר׳סשענדליך® ,ז ני ם אלעס ײ9ס א
ברודער 8ד*ר * 9װעססער *יקם אריין19? ,
נזען דריקעז -װ9לטען םיר נ 8ל באקוםען ®ון
די םיטגלידעד אזוי ®יל גוםע ?אבען ,װי פי ר
װ 9גשען עס גא:ץ גערן געז־רוקט.

מאדים שווארץ ,יעקב בן עמי
און אנדערע גרױםע קיגסטלער
אױפץ שלום עליכם אװענט
די גרעסטע אידײעע בינע קינסטיער,
>ואס האבען זיך באליבט געםאכט בײם
גרויסען אינטעיינענטען עוים ,װעיען
אױפםרעטען ,יעדער םון זײ אין א ראר,
אין װעלכער ער האם זיך נרויס אויסנע־
צייכענט ,דאנערשטאג ,דעם 14טען א>ד
טאבער ,אױף דעם ׳שגום עריכם אװענם,
װאס איז אדגאגיזירט םון דעם ׳שרום
עליכם יאהרציים קאםיטעט און סון י .י.
ירץ שרײבער פאראיין ,און דער דא־
זיגער אװעגם װעט מליסען די u w
עריכם םייערונגען ,װאס זײנען אנגע־
נאנגען זינט ׳&ילום עייכם׳ס צעהנטען
יאהרצײט.
דער םארזיצער װעט זיין דוד פינ־
סקי .אלס רעמער װעלען אויפטיעטען
ש .נינער ,א .א .דער אװענט װעט זײן
דער אינםערעסאגטעסטעד איין סיזאן,
און אלע װאס האבען ליב צו הערען
׳פיום עליכט׳ס װארט אין פאריעזונג
םארמטעלו:נ׳ זאאען ניט םארפעוזיעז זיך
גלײך צו באזארגען םים בי?:עטען ,װעל•
כע סען ?ען מויז באקוםען אין אםיס
פון ?אמיטמם 51 ,ױניאן סמוועד ,טע־
>עפאז  :סטײװעסענם .4679
STATEMENT O f THE OW NERSHIP. liANACKMENT, CIRCULATION, ETC., REQUIRED BY
TH E ACT OF CONCRESS OF AUC. 24. I f 12.

of the Gerechtlgkeit, published weekly
at New York, N. Y., for Oct 1, 192fi.

S ta t• of New York, C o a a tr • f New York, SS.
Before n o ,
•
Notary
PobUa in
aaf
foe
the B u te •a d coonty aforesaid, personally appeared

Abraham Baroff, who, hayln s been duly
• •worn according to law, depoa^a and sa y
that be la the Hec'j-Trea*. of the International L adies’ Garment W orkers’ Union,
«publisher of the Qerechtlgkelt and that th
following i t, to tko boat of hia kaowledge aad
■•oliof. a true a ta te a e a t of the ow nonbip, ■naoego
M eat. etc., of tbo taforoaaid pablleatioa for f b
date abown in tha abooe caption, re«piirrd by tbo
>Act of Ao f net 24, 1912, embodied ia ooclion Ul
Postal Law■ and R efolaiioaa, printed m l b t o
vsrao of tbia forts, to aril:
1. That tbo n a a a a and addraoaea of the p sb .
>•• ■ iiakcr, editor, — n o g i t editor, and boaioeao
aaara a ra t
'•(Pabflaber: International Ladles* Carnaont W orks
Union. S Weal 16tk S t., Now York. N. Y.

Editor: L. F lnkelstcln (A cting E d it o r ) ,
3 W. 10th 8t., New York, N. Y.
B usiness M anager: None.
•2. That th e owner• a r t : laternatiooal L adle
C arm rnt W orkers' U nioa, 3 Weet 16tk S t., New
York. N. Y.
M orris Sigm as, P resident, 3 West 16th S t., NeW
York. N. Y.
Abraham Bar a d . Secretary Treasurer, 3 Weal 1Mb
S t.. New York, f t Y.
3. That tbo known bondholders, mortgagees, and
other oecarity holders owning or bolding 1 per cowl
or m ore of total am e e a t of beads, mortgagee, m
other securities a re : N ana.
4. That th e two paragraphs neat above, ghrfnfl
tha aamaa of the owne rs , at oak holders, and aocority
•bolder•. If any, eon tala not only tbo Hat of stock
b a ld e n and security bolder• aa (bay appear spew
tha books of tb s company hot kies, in oases whom
the stockholder or aocority h olde r appears ap o a
the hooka of tha company so trnotoo or ia sa p
otbor Adkeiary relation, tbo nemo of the parson a t
corporation for whom each t root so in acting, lo
given; also th a t tha anid two paro g n p b a contain
statem ent• embracing •b a n t* • foil knowledge and
belief as to tba circnmotnacoo and condition• u n d st
which •toebb older• and ooeority balder■ who d o
not appear ■poo tbo b e a k • of th e e o k p ta y no
trusteoo, bold stock and aocnritiaa ia a aapseity
other than th at of a bona I d a owner{ and th is
•B ant baa no reason to be H er• th a t any other
person, association, or corporation has any interest
■direct or in d irect in the m id ■took, h r a d t. or echo
•eeuritiee then aa so stated hy Mm.

ABRAHAM BAROFF,
S c c r e U r y T r r tc u r tf.

Sworn and subscribed before me this
28th day of September, 1926.
Si— oa L. Ham burger,
N otary PubHe.

)(My com m ission ex p ire• March 30, 1828
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אנעםיע ,אדער בלוט־אריט*
?ייט.

גענונ נאתוונג ,און װאס *יג״טען א
גאנצען טאנ א4ן פאד^וטי?טע ערטער סיט
ו ױע מ ייכט און *עלעכטע װענטייאציע.

די כעדיצינישע װיסענמאפט וױיס
םון צוױי סינים אנעםיע ,אדער בלונד
אריםקײט .אײן םין טנעםיע ותרט
פאראורזאכט םון א גרױסען במם־סאר*
לוסט ; דעד אנדערער םין ?וםט פון
דעם ,װאס דער ?ער»ער ?אן גים אויס־
ארכײטען גענוג ביום .די סיס9טאםען
םון א ת םא^םען םון אנעסיע דינען “P9D
נזיש דיזערביגע .אי*ץ װענדעט זיך נאר
אן דעם ,וױ וױיט די ?ראנקהײט איז
אנטוױקעיט.
אנעטי׳טע פערזאגען לײדען פון א קור־
צען אטעם .דאס קוםט דערםון ,װאס
דאס אנעסייטע ב^ט טראגט נים אין זיך
;ע;וג זױעד׳טטאף )אקסידדטען( .כדי צו
באקופען די נויטיגע ?װאנטיטעט זױער־
יטטאף ,םיז דער אנעםיקער אפטער אטע־
סען .זײער בויט קוםט אזא םין צו־
יטטאנד איױס׳ װען דער אנעםיקער דארף
ארויםגעהן אויף -טרע» ׳ אדער אױןי א
בא־־ .:ע־ פאידירט דעם אטעם .און
אין דער צײט ,װען ' עס פעיט איהם
אטעם ,נעטט זײן האדץ ?לאפען ניך ,די
הױט אין די ייפעז װערען בלײכער ,איז
דער םזןניש פי״לט ,אז עס ׳טװינדעלט
אילט־ דער לואפ ,אר*;־־ עד פיהלט זיך

םײדיאך פעיט
אזעי״כע
אטעם נײ דער ?יעגסטער אג^טרענגונג,
דאס דואו״ז ציטעדט ןײ און וץ חי׳פ׳ען
דט .אין
יײכט .אין װא; פאררידען
װאג קאנען ןײ גאד אפטסאי אפימ גע•
וױנען n .ד;ױט א*ז נײ די גער-גריה
און דעריבער וועדט די ?רא;?ה1יט אפט־
סאי אננערופען רי ג-יגע
אמאל װערט בײ די דער י;ים אױפ;ע-
כלאזען און די ?;עכלאן אגגע׳עװאי״ען,
װאס דערמאנט ״נרײטס דידז׳/
מײדלאך ,װאש יײדען פון אט דעם
םין אנעטיע ,װע־ען אפטםאי• סרה״
טחורה׳דיג און אויפגע^גט .דיע• אפע״
טיט װעיט אוםגאלםאמ עס וױיט זיך
זײ עסען ארעדרײ אוטפארדײבאלע אר*
טיקלען ,וױ זױעלע אוגעדקעס ,קלײד אין
אפייו עלד.
די הײיוננ פא־ אט דעם פין אגע־
םיע איז זעלל יײכט .כיען גיט די
בלאדס אײזען ■ירעז און ניען זעלט צו
אזעי*כע
רענולירען זײעל טאנען,
פערזאנען יײדען געוױיגליך זעהל יטטאלק
םון פאר^טאפו.;:
דער אנדעד מין אגעכייע װעלט גע־
רופען ״נעפעלליכע אנעםיע׳ /וױיר אזא
אנעמיע איז אלעםאי סאטאי* .די קראנק*
הײט קומט אין די מיטעיע יאיזי־ען.
אז אינטעלעסאנטע פאים פון אנעמיע
ווערט פאלאולזאכט פון װעלים אין די
קישקעס .די װעלים זױגען דאס כיוט
םון די בלוט־אדעלען אין די קי׳טקעס,
און דעל מעגש ,װאס טראגם אין זיך
אזעלכע װעלים ,םיהי״ט זיך טװאך און
קאז קײן סך א־־בײט ;יט טאן.
װען עמיצער איז פיייל איז וױל :יט
אדבײטען ,זא;ט מעז אפטםאי‘ װעגען
איחם אין ׳&פאס ,אז על לײדט םרן װע־

װי ציפ חליט׳ן.

אנעמיע קאן זײן א זעלבסט^טענדי-
גע קרא:קלזײט ,אדעד זי קאן םאראור־
זאכט װערען םון אנאנדער ?ראנתחטפטי•
געז צױטטאנד .אין דעם צוױיםען םאל
איז אנעםיע נאר א צײכען םון א גע־
וױפען אופנארמאי^ען צוטטאגד ,װי,
ילמ״טי‘ ,ניט געהעריגע נארונג ,דאס עסען
צופיר קענדי און זיסע דעסעיםעז ,אנײ
^טאם פרוכם איז םרישע גרינסען ,װאס
האבעז אין זיך אײזען .װײםער ?וםט
אגעמי םון פימגו /םון אלערלײ םארגים־
טונגען ,װי םון ביײ ,קװעקזילבער און
ארסעניה ,און פון ״ברײםס דיזיז“ און
געיזזכט.
פעיזאגעז ,װאס ילײדעז םרן אנ^םיע,
דאי־םען זיך װענדען צו א ידאקםארiv ,
זאל אונטערזוכען זייער ?ראנקהײם און
זײ םארשרײבען די געהערינע כאהאנד־

לו:נ.

אנעפיע ,װאס װמרט ניט ארויסגערױ
םען פיז אגאגדער ?ראנקהאפטיגעז צױ
^טאנד ,האז זײז הײילבאר און אוםד
דזײיבאר .דעם עישםען םיז אנעםיע סאן
מעז זעהר ילייכם אויסהײלעץ .דער צװײ־
טער איז האפנונגסלאז.
די הײלבארע אנעםיע באגעגענט םען
אפט בײ ױנגע סײדלאך ,געװײנ^יד אין
דעם עלטער פ.יז פערצעהן ביז זעכצעהן
יא־זי• םיז דער קראנקהײט לײדעז אם־
טער אזעלכע םײדלאך ,װאס האבעז ניט

m
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די ?דא;?ח^ט זעחד ו9יטען * ^ h vפון
אן אפטע דעד-
vim viן ױ * v
א«ן ד^ד סאוט ױן אין די טלא-
ױ רא? 9ס^נמר ?*טיסיע חאט זעחד
א סף אױפמטאן אין דעל אױספאר^נג
פון דער  onjniקראנמחײט אין די דדום
׳פסאאטען ,אין די װעסט אינדיעס און
אין דרוס אמארימא ,ד♦ רעזױטאטען
נאטת
סון דעד דאועעד ארנײט
גרױס< עס ו ת ט נארדס זײן ?ײן נווסא
צו ?אנעןi m i o i P W o 19 ,
צורי? געזוגט געװארעז ,און חוגדערסעד
טױזענטער סץנשז<בע ?ענעגס זײנען גע״
לאטעװעט געװארען.
וױ ׳צטאל? די קרטנקחײט *  vפאר-
׳טפרײט אין געוױטע געגענדען? ,אן סען
 m iדערםון ,װאס אין די װעסט אינ-
דיעס׳ ימ׳צוי ,האנען צ^ױי דריטעי פון די
אונטע-זוכטע םענ׳מעז געריטען םון דעל
?דט«ח״ם .אין אן אונטערזוכוגג פון
יע?לוםעז׳ קאלעדז^סםודענטעז און ?ir״
קיגדער אין די דרום׳דיגע ^טאאטעץ,
האט זיך איױסגע״פטעיט ,אז פוז צװאנ־
ציג ניז זיבעציג און אפילו אכציג ירא״
צע:ט זײגעז נעװען אננעיטטעקט סיט דעד
װעלים ?לאגיקהײט״
עס איז נא:ץ םע;ליך׳ אז אט די װע־
לים ?דאנסהײט חאט געהאט א גאל גרוי״
סעז אײנפױס אױןי דעם גאננ םון דעד
גע״טיכטע םרן דעל מעג״טאײט .װײי
מיר וױיסען סון דעי ;ע׳פיכטע ,אז די
צפוג׳דיגע ראסען האבען אלעפאי ארויס-
געוױזען םעהר קלאפט און אויסדױער,
א״דעל די לאסען םון די הײסע יעגדעי.
עס איז םעסם:ע׳טטע*ט געװארען ,אז
דעל פא־אדםי?*ער װאדים כאפט דך
אלײן אין םענש^כע; קעיפעד דורך די
באלוױסע פיס ,און ערשט אין די קי״טקעס
פון מעגישען װאקסט על םאי^טענד ; ,
אױס.
אין דעם םאל םון װערים ?רטנקחײט
סוז מען זיך װעגדען צו א דאקםאר .די
סעדיציגיטע באהאנדיונג םון דער ורןדים
?דאנפחײם האט אלעםאל ;עבדאכט די
בעסטע חןזוײסאסלז.
 xל .ס.

י־וניאז ״לײנןר אינשורמס״ םארםיג אױינצר
סרעטען זון פעלו פון לענענס פאוזיכעוונג
דער אײנקוגפט םון אםעליקאנער לע״
בענס םאלזיכערונגס אינסטיטוציעס
װאלט גע?ע:ט באצאלען דעם נאציאנאלען
חוב אין םאראויוי םון םינף יאהר .עס
האט אנגענומען אזא יטנעאען טעםפא און
האם נעיטאםעז אזעאכע גרױסע םאגדען,
דאס עס װערט באטלאכט איס דעד גע־
שעםטאיכער װאונדער פון דור.
אין דיזען ריזינען םעאד םון םינאנץ
איז די אפעליקאנער אלבײטער באװענונג
כפעם םאלטינ אלײנצוטרעטען פיט דער
םארפאלעל עלעפענונג םון דעל ״ױניאז

נטערנעשאנאל
איהר קענט הײנט װערען
א דעפאזיםאר אין אײער
באנק.
אן אקאונט פון  5דאלאר
ציחט נלײך  4פראצענט
אינטערעםט.
אײער באנ־ איז א מעט־
איר דארםט ניט אפלײנען
בער פון פעד .רעזוירװ
א־י,ז שפעטער ,װען איהד
םיסםעש און װערם קאנם־
קאנט םים אײן דאלאר
ראלירט פון די נױ יארק
עפענען אן אקאונט.
םט״יט בענקינג דעפארט.
אייער באנק רעכענט אײך
צו די אינטערעםט יעדען
איר קענם םראנםםערירען
םאנאט און ם׳װערם אויס־
אײער באנק אקאונט פץ
:עצאלט אלע  3םאנאטען.
אנדערע בענקס א״ נים
אייער באנק צאלם םיר )(4
פארלירען קײן צײם .םיר
פראצ .אינטערעםם אויפ
אלע םפע־שעל אקאונטם.
װעלען דאס טאן פאר אײך.
א*נזער רעקארד פון דעם אויםלעגדישען דעפארטםענט צײגט ,אז םיר
שיקען אריכער נעלט צו אייערע םאםיליעם אין אלע װעלט םײלען

די פראםיטען פון דער אי:־
טערנעשאנאל ױניאן כאגק
װערען פארטײלם צרומזען
די שערהאלדערם אץ דע־
פאזיטארס גלײך.

ביז אץ הױז או־ײן ,אױםגעצאלטאץ אמעריהאנער דאלארס
שנעל ,פינקטליר אי 1אין צײם — צו די ביליגסםע ■רײזען ,ניט
םעהר ,װיםיל עס קאסט אונז די עקםפענםעם.
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אײכאר לײזי אינעורענס געזעיל׳עאםט
מיט םאטטױ װאל װײס-ירעזידענכ^ םוןי
דער׳אמעריקאן םעדערײ^אן אװ אײכאר,
אלס ידעזידענט םון דעד געזעלשאםם.
בר .װאל גלויבט ,אז די נעזעל׳טאםט
װעט אנםאננען שרײבען אינשורענס-יא״
ליסיס גלײו נאך דעם של)ס םון דער
אפעריהאן םעדערײשאן אװ לײבאר קאנ־
װעגיעאן ,װעילכע עפענט זיך אין דעט״
לאיט דעם 4טען אקטאבער.
עס װערט אננעוױזען ,דאס די ילע־
בענס םארזיכערוגנס קאפפאניס םון ילאנד
האבעז איז ״טראסט״ א״בער  11ביליאן
» ( 11,000,000,000דאצאר פאר איבער
 35000.000באזיצער םון יאליסיס .עס
װערט אויך אנגעװיזען פון די באאמטע
פרן דער נײער קאםיאני אויף דעם
פאקט ,דאס ?ײן אײז פאליסי־האיצטער
האט נאך ניס פאללארען א דאילאר אין
לענאלער לעבענס םארזיכערונג ?אמסאנ
אין רי י^עצטע םערציג יאהר .דאס בא־
ציהט זיך אויו אױף די סטא?האילטערם.
לעבענס םארזיכערונג װערט באטראבם
אילס די בעסם געםירטע און די סיסםע־
מאםי^סטע ,און די בעסט םארדכערםע
םינאנציעאד אונסעינעסוננ חיעט צו
טא•
עס איז דער צװעס םון דער ״יוניאן
אינ^ורענם געוע^א םט״ צו
ילײבא׳ר
ברענגען צו דער ארבײםער באוועגונג די
נעװאילדיגע מאכט ,װאס לינם אין די •pr
זאםעימע םאנדען.
עס םארבאײבם נאך אוטנעפעהר םאד
 100.000דא^אר םטאק צו םארתויםען
אײדערדי נעזע^ןזאםט װעם אנםאנגען
םונקציאנירמן ,אבער א גרויםער סײל טון
דיזער םומע איז ׳מויז סובסקרײבט גע־
װארען .ררעז דיזע צאיל וועם םארמײאם
װערעז ,םאכענדינ א טאטעא סםאק סובס־
?ריבציע םון א האילבעז םיאיאן דאצאר,
װעילען די ביכער גע^ אסען װעחח און
די נ עז ע ^ א פ ט װעט אנפאנגען שרײבען
סא^יסיס.
עס ווערט באקאנם נעםאכט  \\tדי
העדחווארטערם םון דער געזמלמאפם,
דאס אתאניזאצימס און יחידים ,װע^כע
װילעז ?ױםען סםאס ,םוזעז ם « מן «1
א^Bע pאציע ג^ײר .אין םאראױוי פון ?ױ
מענדער וואך דארםען אםוױיניגסטענס
םיר ארבײטער טאנווענמאנס אױפנעחםעז
די םראנע ,און עס וחנרט עדווארםעטm ,
יעדע םון זײ וחנט זיך םאחפרײבען םאר
א געװיסער סוכמג
דיאינעורענס געזע** 5םט חאט ®אר•
םערםינט *יםעראטוו /נאבענדיג א ײנ מ ל•
חײםעז ותגען דער אונםעתעםוננm ,
דיזע יי מ ר א טו ר איז וױיט םןןח«»רײמ

שױינער
נוםער
x
סיפומיןס ױו דער
 23פונקטען װעגעז דער געשיכטע פון
*םערימנער ארנײסער
אזנזער אעטערנעשאנאל
כאװענוננ
) איו ס סוו ז ײ ס .( 5

)9ל(Will fll 7 01
ד ארנײסמױנאװענונג װײ יײ
גערהױוט דט חאנען א״ן סאס סאד
©^:ען .דאס ,װאס  ippנ ױט מ דין
!אר vp A®rnroj*nr»m*«wriD
 tmשל^ט פאר אגדער*« n ,רכײ
אױי^אדמעטאחנ חאט ד^ס יאר ניט גע־
צופי? םול• .ז עי מ סיטױ
£וט
א^עס ?יעען נעותן אין סאנכמ י מ ד ד
5טריען ,אז  nױדאנס F3«nן ?  rסא-

אנגעזוארםען פון ארניטרײמאן.
ךי װג^גמד  vttoװאירקערס חאט יין
 onפטרײ? פון די חארנמ ?ױײדטציד
תר נעחאנדעיט אזױ >ױ די ?לאויןםא-
נער האנען נעחאגתיט םיט גאורנדנאר
ססיסה׳ס נײעסםען ארכיטרײמאדםאר״
*י * ;.

________

סימואציעס םיט אן אינטערנאציא״
נ*לע; כאלאקםער האט די ארב״טער-
נאװעגוננ געהאט :
אײנס — איהר דערנעחגטערונג צו
חןד אינטעלנאציאנאלער ארנײטער כױרא
םון רער ״ליג אװ נײקזאנס׳ /װאס
ם8כט איהר װידער אױםצוחױבען  8כא־
ווענוננ8 ?8 ,סעריקע זאל זיר א נ ^ ײ
םען אן דער ״י ע אװ נ ײ מ אנ ס /צוליכ
דײטמל 8נד׳ה אריינםחנטמן אין דער
״ייג אװ נײיפאנס״ און דאס ,װאם אטע־
רי?ע פ 8כט  8מוױינינסטמן ׳פיום םים׳ן
״װעמדגעריכם* — דאס נעהםט מויז
8לויס די ארבײטער-נאוועגוגנ םון איהר
אײנז 8ם?ייט צו זײן דא כםעט די אײנ־
ציגע •רא 81ג 8גדיםטימע 8נענםור פ 8ר
ת ר ,ליג אװ ניי׳פאנס״.
*>ױי — איחר •אזיצי?  8י ס די ער־
מםע צו •ראפ8ג8גרירעז|$ ,ז  8םעדי?ע
זאל איוױשען 8יזן םלחסה״חובות םון די
אײראפעאיממ לעגחןר.
דרײ — איחר פארבינדונג םים דער
,טעתסיקען םעדעףײ^אן אװ יײבאר״,
און דער ק8םוי םון די ק 8סאליקע; געגען
^ ר םעקסיה8נער רעגירונג.
פיר — דער טוסר־חמכל םאר אםמרי־
?ע פון דעם נענער8ל״ססרײק אין ענג״
יאגד.
פינף — דער י» 8נדעי צוױ׳מעז 8םע־
ריקע און רוסי 8נד װערט גחןסער םיט׳ז
טאנ ; װאס הערט זץ־ םים  8םעריקע׳ס
אגערקעגעז די סאותטעךרעגיױנגV

דאס בײקומען די ״קאםפאני יױ
דאנס ; יסלים אי 1דיזער וײכםונג ;
גײע יאזוגגען אין את8גיז8ציאנס־ג{8ם־
»ײנס ;  8נאכג8נג די נײע אנםװיקיוד
נען אין דעל 8סעריס8גער אינדוסםריע;
אלג;8יזידען ארב״טער דורך 8ן אינטע־
 onאין די םאבריק־ם8רװ8יםוננעז —
אוז צוױי ?אנקרעטע פ8יען אויוי דיזען
ג ע בי ט :

 (1דער אױסמירײט םון דעט ״רי
און א״ •י 18אויןי םעהרערע באהן־יציניעס;
 (2דער  8ם8לג 8סייםעד :עש־סע־
טעיסענט אין סינסינעטי.
כײדע האכען אנגעצײכענם  8וחגג אי־
בעד װעלכעז םיר װעט אוי^קוםעז צו
ריי^גן אין די וױיםערע 8רםיה>עז .װא•
רים אויח דיזען >חנג >עען די קערנער
פ 8י »נ ץ גײע געוױקסען אין דער - 18
נײטער־באווענונג*•••
8לע סיטו 8ציעס אין אונזער ױניאן״
יאבעז האכען געװיזען ,אז די אכמריטוד
נמר 8רכײםער־ב 8ו תגונג איז אין א ש*’
םומס־יראצעס .זױיטע און ברײטע ווע־
ג י 1יעצן םאר איהר ; און גאנץ אנדערע
ווענעז ,װי עס ח א מן נעהאם «ון האבען
די ארבײטער־באײעגונגעז פון אנחגרע
למנדער .סיר וועיעז די וחמ^ז ניכער
דעדזעהן ,ווען דער רעפארט «ין רעם
עיןזעקוםױױקאוגסי* צו דמר איצםיגער
סעדערײטאדקאטחננמאז אח דער ?אנ־
י חן ^ אנ׳ ס רעואיוציעם און ח8נד>וגגען
ייעיעז װי נעהמרע צונוםען װערען.
ײ  ®?’,יי ײי׳ װי  wמ פ זיו ימםוױאייס י י
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אױןי מארגען אין דער םרית ,ווען
די צײטונג איז עחטינען ,איז רער בעיד
הבית און ארויסגעבער 8 ,םארסאיעםער
און טים דער צײטוגג אין דער ח8נט,
ארויפנעלאםען ,אין דעד רעד?8ציע און
געוױזען מיט׳ן םינגער אויוי דעם כאאט,
װאס האט זיך געלעזען אוגגעםעתר אזוי :
 8,׳טטורם־ןױנם ,װאס האם ערגעץ
צװייטען בערנ גערוהם ,ריאם זיך פון
דרעםעל אויםגעכאפט 8 ,םרייסעיצ נע־
טאז די װייצדע גריװע זײנ^ איז מים
דער ?ונעלקײט םון אכצינ םײל  8׳טטונ־
דע איבער םעילדער און טאלען נעאאםעז,
שטעדטאאך און דערםצאך אין ווענ נע־
טראםען ,זײעדע הײזער אין דער יוםט
נעהױבען ,קילײנע טײכלאך םון זײערע
בעםען ארויסנעריסעז און איבער די
גערטנער זײ צוגאסעז ,די נךינסען און
םרוכט־בויםער םארגיכטעכ^ קעץ האבען
נעטױקעט ,הינט האבעז נעװאיענ^ דונע־
רען האבען די ערד געמפאלםען ,בליצען
האבען פײער נעגאסען .גאם׳ט צארן
איז איבער די םענ^ענס קעפ געהאנ־
געז ,זײערע לעבעגם אין ?וח« אח םוים
םאדוי8נחןיט .ענדיױ ,נאד  8יװרצער
הואי8נקע ,וועלכע האט וױ  |8אײביג־
קײט 8ױסנעזעהן ,האט זיר דער מטורם
אז אז 8לטעז וי8לד אנגעעילאנען און
דארטען געהאט זײן פ*הה . . .״.

חבר ^נעאסאן האט געקוקט  8צד
טומעלטער אוים׳! בעיל־הבית ,אח חט־
פראנע־צײכעז
בעא־הבית האט מים
געקו?ט אויף דעם נײעס־^רײבער .עהד־
איך האט זיך דעדםיהלט אונבאקװעם,
אבער אין הארצען האם איהם נעםרעהם
װאס זײנע  8זאך איז דאך געדדוקם נע־
װאחמ.

עס םארמטעהט זיר ?8 ,דאס איז
געװען די אײנציגע און די למצםע^.

פרעםערם פץסלמ־הם
מיר בעםעז אײך «יך,ר זאלט יוי ס׳ינ ײ חןן
דיזען אדװערם״זםענם *יז במחאלפהןן בײ
«ײר אין יאקעם ,װײל איחר װן ט אונז
דארוען ח^בזןן

ד*

נ לי ה ש ט ײנ׳ ס

w »3

 Wײי

א נוטע •ראםעםיאז םאר םענער איז םת'צ? ,אח עס
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Buy Union Stamped Shoes
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ױן

We ask all members of organized labor to
purchase shoes bearing our Union Stamp
on the sole, inner-sole or lining of the shoe.
We ask you not to buy any shoes unless you
actually see this Union Stamp.
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ניחנ איחףנן ,נײע סיסםעםעז ,בעםטע רזזואםאטעז.

דיאםעריסען פמשאון
װערװעפ פרעסכמ־ד
מםפאני
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םיר ת*בען  oopisyiCMitעקסטר«
ס«ני»«רי װ״ ע ר ברעםלעך *ו ■רעםען
ייעלװע®׳ »לאס און בעלמוײע .םיר חא־
בען אוי ך די בעסםע סםיםש־ס אין םאר־
םרוקעגע סםים סים  hגאראנכיע.
אויך ®יגקינג סא׳סיגס.
םיר לאדען א ײן «לע ■רעסער^ דעזיײ
נערס און באסעס *ו ?וםען זעחן די נייע
םאדעלס ו ו ן די װ״ ע ר ברעטללל און
סםיםערס .אלע ז ״נ עו ײילקאםען I
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נצנרינדקס איבער  6Cיאהר.
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פח םענ׳ם ,םרויען ,םיסעס איז ?ינחגר קלײדער און לײריס םאי נארסעגםם.
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מרענם דעז״ניננ
םר,רהל
נעהםט א קורם אין דער כעריהםםער

םיר ה«כןן נעםופפ

ניו

 .Iדאם איז א כוך פון איכער  600זייטען ,גרויםער בוך־סארםאט.
 2דער כוך איז שעהן ,ארטיםטיש געדרוקט און גרויםארטיג
געטנדען.
 .3דער םעקםם פון כוך נאשטעהט פון איכער  igo^iooװערםער,
א חוץ אינםערעסאנטע כײלאנעם און א פולשטענדינע ביבליאנראפיע.
 .4דער גוך איז געשריבען אין א לײכטע פליסינע און םארשטענד־
ליכע שפראך.
 .5דאם איז א געשיכטע פון םאלק .די ארבײטער זײנען די העלדען
פון דעם כוך.
 .6דער כוך איז די ארכײם םון א נעלערטען .אלע םײנעגען און
שטרעםוגנען ווערען אביעקטױו באהאנדעלם.
 .7אויף א אינםערעםאנםען אופן װערם דערצעהלט די געשיכטע
פון אונזערע גרויסע םםרײקם.
^ דער בוך ענםהאלט אונטערזוכונגען און נאטראכטונגעז פון דער
ענםװיקלונג פון אלע צװײגען אין דער אינדוםםריע.
 .9עם גים א קלארען נליק אויף דעם איצטינען גאננ פץ דער
אינדוסםריע.
 .10דער כוך םארפאגט אן אוצר פון אינםארםאציע װענעז אלע אנ־
שטרעגנונגען צו רעםארםירען אונזער אינדוסטריע און זי אויםהויכען צו
א העכערער עקאנאםישער םדרגה.
 .IIעם איז א םאלשטענז׳יגער רעקארד םון די אלע אטאליגע ױניאנש
אין דער אינדוםטריע.
 .12יעדער לאקאל םון דער אינטערנײשאנאל געםינט זײן געשיבטע
אין דעש בוך.
 .13דער כוך איז אן עדױקײשאנאל אונטערנעהםונג פון העכבטען
םארט.
 .14דאם איז א װיכטיכער ,אומפארגלײכליכער כייטראג צ• דער
ארבײטער־ליטעראםור.
 .15דער בוך איז פון א באזונדער װערט פאר די םיטנלידער װאם
אעםערעםירען זיך םים׳ן שיקזאל פון אונזער א־נטערניישאנאל ױניאן.
 .16דער כוך איז ארױםגענעבען נעװארען פון דער באװאוםטער
פאנלישיננ הויז ב .װ .היבש אינקארפארײטעד.
 .17דער פרײז םון דעם כוך איז סס 5,דאלאר.
 .18מיטנלידער פון דער אינטערנײשאנאל קאנען כא־וםען א כוך צו
א האלכען פרײז ,פאר  2.50דאלאר.
 .19דאס קאנען זײ באקוםען נאר דעטאלט װען זײ קױפען דעם נוך
אין אםים םון דער ױניאן.
 20דער אפים פון דער אינטערנײשאנאל 3 ,װעםט16 ,טע םםריט,
איז אםען יעדןן םאנטאג און דאנערשטאנ כיז  7אוהר אין אווענט ,װאו
די נױ יארקער םיטגליחןר קאנען באקוםעז דעם כוך.
 .21םיטנלידער פא דער פואװינץ קאנען נאקוםען דעם כוך אין
•
זיי/ר לאקאל ױניאן.
 22קײן םיםגליד־ םון אונזער אינםעתײשאנאל ױניאן דארף נים
פארפעלען זיר אײנצושאפען דעש בוך.
 .23דער בוך ווערט זעהר שטארק נעלױבם פון די נרעםטע ליטע־
ראטור־קרימיקער אץ דער ענגלישער שפראך.

אי ה ר

םעצעפאן  :אשלאנד  6660און .6651
קאונםרי ארדערם שנעל אטענדעם.

די אידישע אנר^קולםור
)כארומ חירש< סאםײעפז׳

0*0

דעם קליייננ — ,האט ער •לוצ^וע דער־
חמרט די •ראזאאימע ׳פטיםע םון זײן
קאלעגע — ,נאר זעהט און טאכט דאס
וױ ט׳געהער צו זײן.
די נ״עס אין דעם אויס׳טנים איז
נעװען וועגעז  8טטוום־זױנם ,װאס האם
חרוכ -געם 8כט ■ 8אר ?אײגע ?וםעדם-
לאך ערגעץ אין רוסיצאגד .סים  8נ 8כם
םריחער חאט ער גראד געאעתן  8דעק8־
דענטי׳סע ׳טטורם־ליד .די םוזמ האם
זץ־ אין איהם צו^וילם און ער האם
אגנעמריכען אײנע םון די שם8רקסטע
שםורם־^ידער אין ױ־אזא.
ויוען vn־־ זעצער איז ארויםגע^םען
נאך ?א*יע ,תאט דער נײעס־מרײבער
םון גרויס  r 'jy ^ ' 8איחם דערל  8נגט די
ם8נוסקרי*טען םיט !,׳פטורם צוז8םען,
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)TSRECHTIGKnT—(JUSTICE
אזים דעם לעכען פון דער װהײטגװס
װאירקערם ױניאן
פון א .םנײדער
עגד>יך האבען םיר אריבערגעלעבט
דעם םלעח סיזאן .די סלעק םיואנס זיײ
נען אין אונזער אינדוסטריע ניט קיין נא־
וויסג װײ> די ציים װען אונזער טרײד
האט גמגעבען די ארבײםער  52װאבעז
אין יאהר באשעפטיגוגנ ,איז שױן לא:ג
םאראיבער .םיר האבען יעצם סיזאנם םון
ארבײט און סיזאנם םון לײדיג־געוזן .און
דער גאר־װאס םארגאעעגער סיעק ,אב־
וואוזל נים דער ערשטער* ,יז אבער נעװען
דער ערגסטער ,װײל ער האט נעדױערט
גאגץ יאנג ,און די ארבײטער האבען םון
איהם שװער געריםען .די בארעבאםים

זער םאך אזן אױך מאכען םארביגרונגען
םים זײ און זײ םאראינםערעסירען אין
דער ױניאן .ביז איצט האט נאך קײן סך
ניט געקענט געטאז װערען ,אײנםאך דער״
םאר װאס די ױניאן ארבײטער זײנען נאך
אין די ^עפער ניט געװען .איצט אבער,
װען די ארבייט האט זיך אגגעםאנגען,
װעם מיס גליק האבען א םעגליכקײט צו
םאן םיל םעהר.

דרעם־םאנופעקמשורערם פארםירען אםאםיאײשאן — קלאוקםאכער ױניאן
זאםעלט געלט פאר די נױ יארקער סטרײקער.
די קלאוקמאכער ױניאן לאקאא 78
םון סם .אואיס ,וונקט װי אילע אנדערע
ס^אוקםאכער ארגאניזאציעס איבער׳ן
איז ?עהר םאראינטערעסירט אין
דעם קאםוי םון די נױ יארקער ?אאוק־
מאכער #און טוט דאס בעססע אין איח״
רע טעגאיכקײטען צו העאםעז — אויט
דער אינםארמאציע ,זואס םיר האבען
באקוםען םון בעז ניאבערט ,אאהאא םע״
נעתשער .וױ ער אאזם אונז װיסען,
איז אױף * םיטיננ םון אפערײטארס
און קאטערס ,װאס איז אפנעהאלטען
נעװארען לעצטע װאך ,באיטלאסען נעװא־
רען צו טעקסעז אלע םיטגלידער םון

ארכײם — ,שרײבט כרודער גיאכערט.
די דרעם־םאנוםעסםשורערס האבען זיר
װארשײנאיך אימינעשראסען ,װאס די
ױניאן םאכט א טיכטינעז םארזוך צו
ארגאניזירען די דרעס״יחןסערם און קא־
טערס איז יהאבען זיך ^רנאניזירם אין
אן אסאסיאיישאן .זײ ארבײטען איצט
אויס ■אענער םאר אן אגרעסױחגר אנטי-
ױניאן״פאאיסי.

דעם 1טען סעפםעפנער האבען מיר
אפגעהאיםען א םיטיננ םון שא■ ט^ער־
לײדים מים קאמיטעס םיז ׳עעיער ,װאו
די גאנצע לאגע איז ערנסט באיצפראכען
נעװארען .םיס גליה האט געהאם די ער־
»טטע געלענענוזײט זיך צו באקענען מיט
אין יעדען טרײד האבען די מטע נעװאוינ־ אונזערע טעםיגע פיטגלידער ארן זיך םיט לאקאא  78פיט פוםצעהן פ^אצענט םון
הײם םון אויסצונוצען יערען סלעק םאר זײ דורכרײדען .אזעלכע און אנדערע פי־ די םארדינסטען .דער ערשטער טיטעק
דך ,אבער בײ אונזערע באי״עבאםים איז טיננען װעי^ען איצט אםטער גערוםען װע־ פון אס דעם טעקס איז ׳טױן ארױסגע־
דיזע געװאוינהײט אנטװיהעדט אויף א רען אום ארײנצוברענגעז נײעס יעבען אין יטילט געװארען צום אפיס פון דער אינ־
זעהר גרויסען שטײגער .װיסענדינ ,אז דער ױניאן.
טערנעשאנאא.
איך װיל דיזען פאל זיך באנוצעז פיט
דער װײט גודם טרײד שטעהט נאך ניט
דער קלאוק־סיזאז איז סט .אואיס,
אין נאנצען אונטער דער ױניאנס קאנ־ דער נעלענענהײט און פאכען א ספעציע־ כאטש ניט יזעהר קײן נרױסעד ,האט דאך
טראל ,םוען זײ אן זײערע ארבײטער ניט לען אויפרוף צו אונזערע מעםבערס ,אז געגעבען א נעאעגענחײט די פיטנלידעי
?יין קליין ביסעל צרות .די ארבײטער פון זײ זאלען װאס ׳טנעלער קוםעז צו הילף םון דעם לאקאל צו טאן ארגאניזאציאנס־
?ײער זײט האבען אין םילע פעלע ניט די דער ױניאן .מיר קענען זיך איצט ניט
נויטיגע םאס םון נעדולד אריבערצואװאר־ פאדלאזען אין גאנצען אויף דער אינ*
טען דעם םלעק און לױםען זוכען עפעס טערנעיטאנאיל .צוליב דעם גרויסען און
בעםערס .און זעלטען טאקע װי עס גיט ביטערען האםף׳ װאס עס םיהרען אן די
?יך איםיצען איין צו הריגעז עטװאם בע־ קיאוקפאכער םאר א בעסערען און ^טעה־
סערס .גאר דאס שםעלם זײ ניט אפ םון נערען יעבען ,איז די אינטערנעיטאנאל ניט
צו פרובירען דעם מזל אין אן אנדער יטאפ ,אימיטטאנד זיך אפצוגעבען אין גאנצען
איז אן אנדער ברענטש םון נאדעל פאך׳ מיט אונזער ארבײט ,און פיר פוזען זיך
אויף דעם לעצטען םיטינג פון דער יר װעט זיכער זײן עפעס אזוינס ,װאס דער
*דער גאר אין גאנצעז אין א נײעם און פארלויםיג ארײן העלפען .זעהר פילעס
עס ניסי הויז קאםיטע םון או:זער אינטער־ עולם װעט האבען יאנג צו געדענ^ע;. .
םרעםדען טרײד .דער רעזולטאט דערפון ?ענען אונזערע ױניאן >ײט טאן.
צו
געװאדעז
באשיאסעז
איז
נעשאנאל,
זאיזען א^ע ױניטי געסט עס האבען
איז ,אז נאך יעדען סלעס םיזאז אוץ בײם װאיט געװען אן אומרעכט זיך אין גאגצען
רי־ױ־
גרויםארטיגעז
א
םאראנשטאיטעז
אין זינען און ניט םאכען קײן אנדערע
אנםאנג םון יעדען נייעם סיזאן ,האט די צו פאדלאזען אויף אנדערע ,פעג דאס
זײנען
װאס
נעסט,
אלע
פאר
באל
ניאן
אראנדזשםענטס פאר יענעם אװענט .אײ
ױניאן םאר זיך א פראבלעמע צז טאז אין אפילו זײן אונזער אײנענע אינטערנעיטא־
םזז
פאררויף
אין
הויז
ױ:יטי
אין
געװען
זא׳ געדענקט ,דעם בא; װעט זײן שבת
די ױניאן שעפער די ארבײט ,װעלכע דארף נאל .מיר קענען אלײן א סך טאן און
םריהערדיגע
די
אויך
און
זוםער
דעם
אװענט ,דעם 12טען פעברואו ,אין רעם
נאר געטאן װערען אין * • דט־ױניאן ^  v׳ עס אין אונזער םליכט זיך אלײן צו העיל־
געגומעו
האס
קאםיסע
די
זומערען.
נרדיסעז זאי פרן סאנהעסען אפערא-הויז.
פער .דורך דער םלעק צײט האבען איײ פען אויף וױםיל נאר עס איז פענליך .אונ״
מאנהעטע;
דער
אין
זאל
גרויסעז
דעם
אײנצעלהײםעז װ>.ען שפעטער באקאנט
ניגע ארבײטער פארלאזט דעם שאם ,און זערע מעםבערס טארען ניט ׳טטעהן םון
טנד
34
דער
אויף
בילדינג,
הויז
אפערא
װעז עם איז געװארען א ביסעל מעהר אר־ דער װײםענס .זײ דארםען זיך גלײך אג־
געםאכט װערען.
בײט ,נעםט דער באלעבאס ארויו* נײע שליסען אין דעם ארנאניזאציאנס קאטי־ סטריט ,לעבען 8טע עװענױ .עס איז
איבײםער .אין א סך םעלע זעצען זײ זיך טעט און העלםען פארשפרײטען די ספע־ א גרויסער און שעהנער זאל׳ װאס איז
צו דער ארבייט אונטער קלענערע װיײ ציעל צוגעגרײטע צירקולארען ארום די גיט װירקליך פאסיג פאר א בא^ םון די
ױ־ די סאן קארלא גרעגד אפערא'
ח מ ע ס׳ די גײע ארבײםער װײסעז אויך ױגיאן ׳טעפער .די ױניאן לײט מוזען רײ־ ניטי נעסט .דער באה װעט פארקוםעז
װענינ םון א ױניאז ‘.דאס ?&אםט זעהר דען צו רי ארבײטער אין טרײד און זוכען שבת אווענט ,דעם 12טעז פעברואר )׳,ינ־
בלײבט פיר װאנען
ניט קײן געזונטע ילאגע ,און סאר דער מיט אילע מעגליכקײטען זײ צו פאראינ־ קא;נ׳ם געבורטםטאנ(.
ױניאן איז דאס א שםענדינער קװאל םון טערעםירעז אין דער ױניאן .די ױניאן
 .די סאן קארלא :רענד אפערא קאם״
די קאמיטע האט זיך גלײך גענום׳ען
לײט מוזען אויך שאםען םאר דער ױניאן
זאדג און םיה צו האאטען די ױניאן שעפער די מענליכקײטען אנצוםיהרען די ארבײט ,צו דער ארבײט ,צו םאכען ארע נויטיגע פא:י װעט בלײבען אין סענטשורי טע־
אונםער האנטראל ,און םעגיליך םאכען ,אז
ארבײםער זאילען געניסען םון די ױניאן סײ דורך צייט ,װאס זײ װעלעז דאדםען אראנדזשפענטם ,אז דער צוזאםענקונםט אטער פיער װאכעז ,ניט דריי ,װי עס
נעבען דעי ױניאן ,װען דאם פאדערט זיך׳ פיז אלע ױניטי געסט אין דער
שטאדט איז פריהער נעװען באשטיםט .דעי•
בארינגוננען.
און סײ דורך עאםען די םינאנציעלע מיט־ נױ יארק זאל זײן אײנע םון די שעהנ־
סטע אונטערנעמונגעז ,װאס װערט נע־ ערפאלג פון דער קאםפאני איז זעהר
אבער נים בילויז מיט אנהאילטען ױניאן
ער־
ניט
קען
ױניאן
די
װעילכע
אהן
\,
v
>
באדינגונגעז אין די ױניאן ׳מעםער בא־
נעבען אין נױ יארה .עס װעט זײן א גךויס ,און אויף דעם םאײאננ 6ון פוב־
דער
דורך
(!יפאלגען.
קיינע
װארטען
^עםטיגען מיר זיך .מיר האבען זעחר םייל סלעק צײט איז קײן סך געלט אין דער צוזאםענקונםט א־לא־ױניטי ,אין דעם לילום בלײבט די קאפפאני אין נױ יאיק
\ צו טאן צו אײנפיהרען ױניאן באדינגונגען ױניאן ניט ארײנגעקוםעז ,און עס איז נא־ אםת׳ן זין און נײסט פון דעם װארט.
 $ :ו א ײ א ר•
אין די ניט־ױניאן שעפער .דיזע ילעצטע טיײיך ,אז די טרעז^טורי האט נעםוזט עס ווערט ערװארטעט ,אז די טויזענטער
דער רעםערטואר םון דער דריטער
זײנען ניט הלײן אין צאהל .עס זײנען דערםון ילײדעז ,װײל די אויסגאבעז זײנען באזובער םון דער ױגיטי הויז זאיזען זיך
פאראן א סך שעפער ,װעילכע זײנען ניט
צוזאפעגסוטעז און םארברענגען א זעהר װאן איז  :דאנערשטאנ ,פאטינע —
װי
םעהרער
נאך
און
זעלבע,
די
נעװעז
אונםער קאנטראל .די ארבײטער אין די
אגגענעםעז אװעגט אין דעם גײסם פון ״אאידא״; דאנעױטטאג אװענט — ״אנ״
הא־
מיר
װאם
סטרײקס
די
צוליב
אימער,
נים ארגאניזירטע עעפער םענען אין אויס־
פרייםאג אװענט —
איוניכץ .מיר הענען נאך א'צט ניט זא־ דרעי שעניע״;
איצט
אנםיהרען.
נעדארםט
זומער
דעם
בען
נאםס םעלע אפילו געניםען עטװאס בע־
נעץ אלעס׳ װאס װערט םארבארײטעט ״קארמען״; שבת ,םאטינע — ״מארטא״
די
עס
איז
#
שיין
*דבײט
איהר
װען
אבער,
סערעג באדינגונגעז ,טאקע צואיב דער
םאר דעם אווענט .אלעס װאס מיר װײ מיט א ספעציעלען פראגראם פון באלעט־
אפצוצאהלען
מעםבער
יעדען
םון
פליכט
\יוניאן װאם עקזיסטירט איז םרײד ,און
יעז איצם ,איז שוין צו לאזען װיסען ,דױוערטיסםענטען נאך דער אפערא ;
גיכסטע
אם
װי
ױניאן
דער
צו
שולדען
די
װעלכע איבט אױס א היבשען אײנםלוס
אז דער ױניטי עולם זאל זיך באצײטענס שבת אװענט — ״קאװאיעריא רוסטי־
םעג־
םארנרעסערטע
׳טאפען
װעט
דאם
און
אויך אויוי ניט־ױניאן שעפער .עס איז
גרײטעז םאר דער אונטערנעםוננ .עס קאנא און ״פאגליאטשי״.
אבער נים נענוג ,און נים אילעס קרינען די ליכקײטען צו טאן די ארבליט ,אין װעצ־
ארבײטער אין די ניט*ױניאן שעפער .כער םיר נויטיגען זיך אזוי שםארה.
םיר רוםען אױך די ױניאן ילייטע ,װעיצ
םאחמםעהט זין־ /אז דאם איז אויך םאר
דער ױניאן א גרױםע פראבלעםע .און כע ארבײטעז איז ניט־ױניאנן ^עפער ,צו
בײם ^ונםאננ םון יעדען םיזאן מאכט די קוםען צו הייל^ אויך זײ קענען זעהר םייצ
ױניאז אנ׳טםרענגונג צו ארגאניזירען נײע מאן ,זײענדיג טאנ־טעגלױ םיט די אג־
*עפער .אבער ז־ער הײנטינער םיזאז איז דערע ארבײטער אין שאפ ׳ קענט איהר
אויפמערקזאם !
םאר אונזער ױניאן גאר א װיכטיגער צױ אם בעסטען דינען די אינטערעםען םין
ליב דעם ,װאם אין עטליכע חרשים ארום אײער ױניאז ,אזוי נומ וױ אײערע איײ
דער סיזאן אין דעם סם .אואיסער
דרעס־טרײד קוםט שױן צו אן עגד אוץ
די קלאוקפאכער-ארגאניזאציע האט צױ
זאפעעערוםעז א םארזאפלוננ םון דרעס
קאטערס און פרעסערס ,װאו עס װעלען
דיסקוטירט װערען םלענער םאר דער
פארשטארקוגג פון דער ױניאן אין דרעס־
טרײד ,װי אויך צו באקעפפען די פעג*
ליכע םאו־זוכעז םיז די באלעבאטים ארונ־
טערצונעטעז פון די זוײדזשעס אין נע־
װיסע שעפער און צו אנטזאגען אײניגע
פון די אסטיװערע ױניאךארבײטער םון
זײערע דזשאבס.

ױניפי הויז האטיםע אראנזשירט  8גרויסארסינען
די־ױניאן כאל פאר אלע ױניסי נעסט

דרעסמאכער ,מעםבעום פוז ל .?8ט

ענדינט זיך אונזער אגריםענט מיט די בא־
לעב*בױם ,און עס איז אוםבאדינגט נוי־
םיג ,אז אן ארנאניזאציאנס קאםפײז זאיד
אנגעםאגגען װערען אויח א גרויסען און
גרײטען מטײגער .דיזער קאםפײן מוז
אין םאר^ויוי םון פיר חחמים נרײכען אלע
ןורבײטער) ,חןלכע זײנען באמעםטיגם אין
דעם » ך םוז םיל>ז און סאטאן אנדערווער.
*רבײם וועט םוזען געטאן װערען אױף
דעם >עביט ®ון אויםשיעכען די ארבײםער
און זײ צוגרײטעז םאר א מעג^כעז גענע־

גענע אינטערעסען ,דורך דעם װאם איר״ר
 .װעט אויםקילערעז די ארב״טער םיז אײער
׳טאפ און אויםװײזען זײ אויף וױםיל בע־
סער זײ װאלם געװען ,װען דער ?ואפ
װאלט געשטאנען אונטער דער ױניאנ׳ם
קאנםראל .םיט אײן װארט ,אלעס דארו״
איצט געטאן װערעז .סײנער טאר נים
מפאח]ן סײן םיה און המילםען צו טאכען
די ױגיאן גרעסער און שעהנער.
צום ^לוס װיל איך אויך דערםאנעז די
םעםבערס םון לאסאל  ,6אז דער סטרײת
ביי די םטענדערד אנדערװער ,םיז 151
װעסט 31טע סטרים ,נעהט נאר אן .דאס
איז אײנענט^יר דער לעננםטער םטרײס
וואם אונזער ױניאן האם ותז אנגעפיהרט
געגען אן אײנצע^נער םירמע אין םארצוי1י
םון דער ױניאנס עקזיםטענץ .די םירםע
האט זיך אין פאראויוי םון דעם םטרײמ
באנוצט םיט די מענד^י.כםטע און מיאוס־
םטע טיםלעה וױ באמעםטיגען געננםטער,
וועאכע םצעגען באפא^עז און שלאנען די
סםרײקערם ,װי אויר םאראורזאכען פאא־
•שע ארעסםען איז שותרען םא^ש אין גע־
ריכט םיט דעם  pjnwצו שיסען סטרײ־
קערס אין פריזאן .דאס א*עס האט אבער
דער ױגיאז ד ט אפג**ר*מען ,דער שאפ
װערם געייהעס און די םירםע פיהאט דעם
םםרײס זעחר שםארל ,און איז שױן איצט
איבערצײגם* ,ז צו צוררעכען די ױניאן
איו פי 5שוחנרער וױ וײ האםון עס זיך
׳ פריהצר םארגעשםעלכס

אונזערע ברענטש טיטינגען װעלען אפכעהאלטען
װערע; יעדען ערשטען אדן דריטען דאנערשטאג
אין םאנאם.

י

אינסעתעשאנאל

קוםענדען דאנערשםאנ ,דעם 7טען אקטאבער,
 8אוהר אװענט ,װעלען פארקוםען נאםינײשאנם
פאר םעקרעטאר ,עקזעקוטיװ באארד און םיק־
בענעפיט קאםיטע .עם װעט אויך ערווןןהלט װערען
אן עלעקשאז און אפדזשעקשאן קאםיטע פון יעדען
כרענםש .איהר זײט דעחם אויפנעפאדערט צו
קוםען און נאםינירען די בעםטע קאנדידאטען פאר
אלע עםטער ,װי אויך ערוועהלען אן עלעקשאן און
אבחשעקשאן קאםיטע.
יעדער םעםכער װאם װעט םארםעהלען צו
כאזוכען אײן םיטינג א קװארטאל וועט םאזיטיװ
באשםראםט װערען םים  1דאלאר.

עקזעקוטױו באארד
דרעסמאכער ױױאו ,לאקאל  22׳
דזשולױם פארםנאי ,םקסרעטאר.
 Jנ .די האלם װאו די מיםיננעז וועאען אפנעהאלטעז ווערעו וחןלען
אנ^נסירט וו׳נרען איז דער טענליכער ■רעסע.

PRICE 3 CENTS
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ױניאן פארםערטיגט זיך פאר א לאנגען קאמןז - .גענעראל םטרײק קאמיטע רוםט א קאנםעדענץ
פון אלע ארבײטער־ארגאניזאציעס אין נױ יארק — .דער קאנפערענץ װעט פארקומען םרײ־
טאג אװענט אץ אדיטארױם פון אונזער אינטערנעשאנאל בילדינג — .ױניאנס און ארבײטער
ארגאניזאציעס רוםען ז'ך אפ און שיקען םינאנציעינלע הילה - .פאליצײ םארםאלגט סטרײ־
קערם און מאכט א סך אומױסטע ארעםטען.
די הערען פון דעם אינדוסטריעלען קאונסיל האבען אפנים בא׳עלאסען ,אז זײ
קעגען באשטעהן צו םארלירען דעם סיזאן ,אבי אנצוגעהן סיט זײער ־װילדע עקשעת
נענען דער ױניאן און די ארבײטער .זאלען זײ אבער װיסען ,דאס די ױ;יאן װעט םון
שלאכם״סעלד ניט אנטלױםען ! די ױניאן און די הלאוקפיאכער זײנעץ םעסט אנט־
שלאסעז צו שםעהן אין קאמו* װי לאגנ עס זאל ניט סוזען געדױערעז ,ביז אט די
וױלדע עקשנות םון די קלאוק־באלעבאטים װעט געבראכען װערען.
עס איז קאאר םאר אלעםען אין דער ארבײטער באװעגונג ,דן$ס די קלאוקמאכער
ױניאן האט צו םיהרען א גאנץ שװערען ?אמף .א חוץ די םארביסענע סלאױדבאלע-
כאטים ,װאס האבעז׳ וױ עס שיינט ,זיך פארשװארען צו *צוברעכעך די ארנאניזאציל
פון די ארבייםער ,האט אויך די^ ױניאז הענען זיך די פאליצײ און די האורטס ,איז א
נאנץ שטרענגען אינרזשאנקשאן! אבער די ױניאן װעט םארםזעצעץ דעם קאםף געגעץ
די באלעבאםים אונטער אלע אומשטענדעז ,װי שװער דאס זאל ניט זײן.
און אין דעם גרויסעז ,שװערען קאםף נויטיגט זיך די ױניאז אין דער הילױ פון
די נאנצע ארבײטער באװעגוננ .און די קלאוקטאכער ידביאז רופט די ארבײטער בא־
װעגוגג איהר צו העלםען.
אױף « םארזאמלונג פון דער עקזעקוטיװע םרץ דער גענעראל סטרײס סאםיטע,׳
מים אײניגע טענ צוריק ,איז די שװערע אאגל גאנץ נענוי באטראכט געװארעז ,און עס
איז באשלאסמז געװארען צו רופען א קאנםערענץ םון פאדשםעהער םון אלע ארבײטער
אמאניזאציעם איז נױ יארס ,אויף װעלכער עס װעט אננעװיזען װערעז ,װי אזוי אט
די ױניאנס־מאנען העלםען די קלאוקמאכער־סטרײקער אין זײער שװערען קאמױ; ײי
אזוי זײ הענען העלםען אין דעם .קאםױ געגען די םארביסענע קלאוה־באלעבאטים ,און
דעם ברוטאלען אינדזשאנסשאן.
אויף דער םארזאםלונג םון דער גענעראל סטרײק סאמיטע ,דינססאג אװע:ט׳ אין
מאנהעטען לײסעאום האל ,איז דער באשלוס םון דער עקזעקוטיװע גוט־געהײסען געױא־
רעז ,און רי גענעראל סטרײק קאםיטע האט ארויםגעשיסט צו דער ארבײטער באװעגונג
ד>ם פאלגענדען רװי :

צואלע ארכײפער אדנאניזאצימם פונ נױ יאדס:
שוין  14װאכען צײם ,אז די  35םויזענט קלאוקםאכער פיהרען אן א בי־
מערען קאםןז נעגען די קלאוק טאנופעקטשדרערם און דזשאבערם.
דורך די  14װאכען.האבען די פאליצײ און די קאורטם זיך אויםנעצײ־
כענט םיט זײערע ברוטאלע אטאקעם געגען די םטרײקערם .דער בונד פון די
באםעם ,פאלים און קאורטס אין א םאתוך צו שעדיגען דעם םטרײק און
צזבו״עכען אוגזער ױניאן איז אן אםעגער.
דער אינדזשאנקשאן ,װאם איז ארויםגענומען געװארען געגען אונזער
ױניאן ,איז דער שענדליכסטער אקט ,װאם איז כיז איצט געהערט געװארען.
עם איז די געװאגםטע און שטארקםםע אםאקע’ ,װאם איז געםאכט געװארען
פון ארגאניזירטען קאפיטאל געגען ארגאניזירטע ארבײט.
דער אננריף נענען דער קלאוקםאכער ױניאן איז נאר אן אנפאנג פון א
קרײץ־צוג געגען ארנאניזירטע ארבײם אין אונזעד םטײט.
ארבײטער ארגאניזאציעם ! םיר װײסען ,אז איהר זײט טיט אונז .םיר
װײםען ,אז עם איז אין די אינטערעםען םון אלע ארבײטער ארנאניזאציעם צו
העלפען אונז אין דעם קאםןש צו באקעםפען דעם אינדזשאנקשאן ,אםשםעלען
די װילדע אטאקעם פון די םאליצײ און צו שאםען פינאנציעלע הילןז אנצו־
פירען אונזער קאטף.
די קלאוקםאכער און אלע ארכײטער פון דער ליידים גארםענט אינתםטריע
האכען זיך צו אלע צײטען אסנערוםען אויף יעדען רוף םון ארבײטער ארגא־
ניזאציעם אין צײט פון נויט ,אין צײט פון קאםף.
ארבײטער ארגאניזאציעם ,םיר רופען אײך! העלםט אונז אין אדנזער
קאםף ! העלפט צו שטערען די םאר ש װעתגג געגען אונז ,פון די באלעבאטים,
פאלים און קאורטם .שטעלט זיך אין די רײהען םים אונז אין קאםף גענען
דעם אינדז שאנק שאן .שאפם הילף פאר די םטרײקענדע קלאוקםאכער.
העלםט אונז דורכפירען אן ארגאניזירטען ו ױדער שטאנד פון דער נױ־
יארקער ארכ ײטער באװעגונג .ענ םפערט או ^ אונזער רון« צו דער קאנ-
םערענץ ,װעלכע םיר רוםען פאר ה ײג טינ ען פרײםאג ,דעם  8טען אקטאבער,
 7א זײגער אין א װענט ,אין דעם אינטערנײ שאנאל אױדיטארױם 3 ,װעםם
^
 16טןן סטריט ,נױ־יארק.
יעדע ארגאניזאציע איז געבעטען צו שיקען  2דעלענאטען צום קאנ־
פערענץ.
אױב אייער ארגאניזאציע ח א ט ני ט קײן םיטינג בעםאר' םרײטאג ,ז ײט
איחד געבעטען צו זי ץ פארםראםען דורך אײערע אפיציעלע באאיםםע.
• םים גרום,

.

דזשענעראל םטרײק קאמיטע םון דער
חשאינט בארד .סלאוה .םהוירט .דרעם
אװ ױפער טאכער װדאן ,א .ל .ג .װ.

ל .הײםאן ,סשערםאן.

ארבײטער םוו געסעטעלטע
שעםער װעלען צאהלעו
צװאנציג פראצענט
אויו* דער םארזאמלונג םון דער גענע־
ראל סטרײה ?אמיטע ,דינסטאג או\ענט׳
אין מאנהעטען לײסעאום האל ,איז אוים
נענומען געװארעז א רעקאכיענדאציע םון
דער עקזעסוסײוע ,איץ באצונ די צאאננעץ
פון די ארבײטען םיז די געסעטעלטע
קלאוק שעפער ,צו העלםען דעם סטרײס.
די ארבײטער פון די געסעטעלטע
קלאוה שעפער ^איעז ,װי באװאוסט15 ,
פראצענט םון זײער פארדינסט צום
סטרײה םאנד .דאס איז געװיס גאנץ
שעהן ,און איז זעהר א גרויסע הילף םאר
)»לוס אויף זײט (2

Vol. VIII. No. 41.

סלאוסטאנעד אין כאר
סיםאד ארבאניזידען זיד
פרעזידענמ מאריס דנ ם ען ארן װײס־
פרעזידענט םאלי םרידםמן «רױס־
גערופען צו » םארז^םלוע.
װי עס איז שוין געװען געסעלדעם
אין דער ״גערעכטיגקײט׳ /האבען די
קיאוהמאכער פון באלטיםאר באשלאסען
אויפצולעבען די ױניאה און דאס װערט
גאנץ עגערגיש געטאן .לאקאל  ,4די
קלאוקטאבער ױניאן םון באלטימאר ,איז
װידעױ אויף די םיס ; איז נערוםען נע־
װארען צום לעבעז ,און אץ ענערנישע םע•
טיגקײט װערט אננעפידט ארײנצוברענ־
גען אלע סלאוקמאכער םון באלםיםאר
אין דער ױניאז ,װי ד#ם איז נעװען
אמאל.

פאר דעם צװעק רופט אײן״די באל־
טיטאר די הלאוקמאכער ױניאז פיז צײט
צו צײט מאסמיטיננען םון סלאוסםאכער.
אזא םארזאםלונג װעט דארם םארקוםען
דעם שבת׳ אין פרעזידענט םארים זינ־
מאן און װײס־פרעזידענט מאלי םריד־
סאן ,זײנען' םעלענראםיש ארױםנערוםען
געװארען צו׳אדחנסירען די םארזאםלוננ.
פרעזידענט זיגםאן װעט שוין אין אײז
װענ נאכזוכען ,צו דארט װערט ניט אסאל
נעמאכט םקעב־ארבײם םאר די הינע מא־
נוםעהטשורעךס איז דזשאבערם.

לײדיס נדמרס אװ קאםטאם ררעס־
מאכער לאק j .אין נענעראל םטױיק
די לײדיס טײלארס און גןאסטאם דרעס*
מאנער םון נױ יארק זײנען דעם דינסטאג
םדיה ארויסנענאננען אין א נענעראל־
סםרײס*
װען די לײדיס טײלארס און די רןאס־
טאם דרעסםאכער זײנען דינסטאנ פריה
נענאנגען צו דער ארבײט ,האבען זײ סא־
םיטעס פון דער ױגיאן באנעגענט לעבען
די שעפער און זײ געטײלט רויטע סירקױ
לארס ,װאס רופען די ארבײטער צו װאר־
םען די ארבײם אלז אױיסנעהן אין א גע־
;עראל־סטרײק.

די ארבײטער זײנען מעהר ניט ארויף
אין די שעפעד ,נאר זײ זײנען אװעס
אין דעם סטרײס־האל אין סענטראל אפ/ך
רא הויז 67טע סטריט און  3טע עװענױ.
דער סטרײק איז ארױסנערוםען נעװא־
רען נאכדעם װי די באסעס האבעז זיך
אנטזאגט נאכצוגעבען די םאדערונגען פון
דער ױניאז איז גײעם אגרימענט ,װעלכע
באשטעהען פון א 40־שםונדיגער ארבײט־
װאך ,א נאראגטי פיז  44װאכען ארבײט
א יאהר ,א רעיז אין די װײדזשעס און
װײניגער אװערטײם ,װי אויך צו ױניאני־
זירען די קאסטאם דרעסםאכער.
דער אלטער אגרימעגט אי 1אויםגע־
גאננען דעם 30טען סעפטעמבער .רי יױ
ניאן ד!אט *ױסנעארב״ט נײע םאדערונגען
און גערוםען די לײדיס טײלאר באסעס צו
א קאנפערענץ .נאך א רײהע האנםערענ•
צעז זײנען די באסעס אבי pעל וױיכער נע־
װארען און האבמן שויץ נאכנענעבעז אײ־
ניגע םאדערוננען .די לעצטע פאר טענ,
בײ די לעצטע סאנםערענצען ,האבען די
באסעס חרטה געסראנעז און צורײזנעצוי־
גען דאם ,װאם זײ האבען םריהער נאכ־
געגעבען .די ױניאן האט אײנגעזעהן ,אז
די באסעס װילען ניט סוםען צו א םריד־
ליכען סעטעלמענט און זי האט ארויםגע־
רוםעז דעם גענעראל־סטרײס.
מאנטאג םארנאכט איז אין ברײענט
האל פארגעהומען א נרויסעד כײטיננ םיז
דער םטרײס קאםיטע און הונדערטער אק־
טמוע מעםבערם .דארט האט מען זין
ארגאניזירט אין א ייסעט סאטיטע אוז אין
קאםיטעס אוי1י צוצוטײלען דעם םירקױ
לאר .בײ דעם מיטיננ האט געהערשם
גרוים באגײסטערונג.
וױ ליאז וױשניעװםג /דער מענעדזשער

פון דער ױניאז ,האט ערקלערם ,האבען
שויז איץניגע באסעס נעסעםעלט און א
צאל אנדערע ־— אויסנעמאכט אפליקײ־
שאנס צו סעטלען.
די סעםעלמענט סאםיטע געםינט זיך
אין װא^װארד האםעל55 ,טע סטריט אוץ
בראדוױי .דער טשערמאן םיץ דער סע־
טעלםענט סאמיטע איז ברודער אײבראםם
און דער סעקרעםאר איז בר .ב .דרײזין.
א גרויסע פיקעט קאמיטע איז ארנאנײ
זירט געװארעז ,ארן די שעפער װעלען נע־
פיהעט װערען .דער םשערמאז םון דצר
פיקעט קאמיםע איז ברודער דזש .זאק.
די סטרײק קאמיטע מעלדעם ,אז די
)עלוס וווין• ז ״ ט ( 12
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זיי ט .2

ס
ם

סטרײק־נײעס.

זיי ט  .3עדױקיי*אנעל דעפארמנזענמ.
״יחןנע ם.
ז ײ ט  4טרײד־ און ארגאניזאציאנס־פראגען.

 8א ר-

ז ײ ט  .5די קראנקע •י אני ם םין — תלרש.
*װאנען )געדיכם( — ז .װײנפער.
מ־אםאטיקע )ועליעםאז( — ? .װהילער.
ז ײ ט  .0עדיטאריעלס.
זײט  25 .7יאחר םרײד־ױניאן ^יינפזער  pר
ציאנאל — דר .הערמאן םראנק•
זײט  .8אוי פ׳ן װעג צו בא*טימען דעם גוי ל
פון דער אמעריזאנער ארבײטער־באווזד
גונג — ה .לאננ .צײם־גאטיצען ־—

נארמאז םאמאס.

זײט  .9די קלאוקמאבער און ז״ער ױניאן
אין לאגדאן — ש .ון .פיקעםס — י.
ב ע מ ש ט ײז « .ענםזערם »ון רעדאקיי^
זיי ט  10און  . 11אזלוסען און *דװערטײד•
מענטס.
ז ײ ט  12קאנװענ^אן ®ון דער א .r .אװ ל.
בןךאליםט *ו חעלפען די קלאוןךסאײיײ
קער «ין קאמןי געכען n

