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V o i X I. No, 19,

םיט געהזיבענע קעפ צזויק צז חןו ארבױס
פרעזידענם כ .שמױננעו סוינם ױזינע *װמדן פוז הלױס ססױימוס *ון װקדם איז to
• סםוײיןה«לםשסורםיש <?&8דירמ»?סהפמפפר גפגען ״ױספשוװזש״־וענפ

אינטערנעשאנ^ל■פרעדחננםגױיםצופלענערפ»ר י«־דחןסס»כערסםוײה
דער זיג איז דא ! די קלאוקםאבער ױניאן פייערט איהר װידערגעכורט.
די אינטערנעשאנאל האם אין םשך פון עםליכע טעג צוריקגעװאונען איהד
אלטען רום און שטאלץ און געפינט זיך אוים׳ן בעםטען װעג צוריק צו גע•
װינען איהר אםאליגע מאכט.
די קלאוקםאכער געהען םיט נעחױבענע קעפ צוריק אין די שעפער ,אץ
װעלכע זײ זײנען נאך םיט עטליכע װאכען צוריק געזעםען ערנידעריגם און
דערשלאנען .די טויזעגטער קלאוקםאכער װאם האבען ז י ן נ אן םיט עטליבע
דערשלו
וואכען צוריק נעפיהלם הפקר אין שאפ ,נלױבענדינ ,אז ז ײ חאבען ניט קיץ
גואל און קײן פרײנט װאם זאל ז ײ שיצען גענען די אויסבײטונג און דיםקרי־
םינאציע פון די באםעס ,קערען זיך צוריק צו דער ארבײט םיט דעס געפיהל
פון זעלבםטבאװאוםטזײן און זעלבםטםאדטײדיגונג ,םיהלענדיג חינטעו־ זיך
א שטארקע ,םעכטיגע קלאוקמאכער ױניאן ,װעלכע האט שוין איצט װידער
דעם כח צו קאגטראלירען און צו פארטיידינען די ארבײטער אין די שעפער.
די קלאוק םטרײקערם ,זועלכע קערען זיך אום צו דער ארבײט ,האבען
דאם פולסםע רעכט זין־ צו פיחלען דעחזױבען דורך די עראנערמנען װאש
זײ האבען געםאכט אץ דעם לעצטען םםרײק .אונםער די שווערםטע ארגא־
ניזאציאנעלע און אינדוםםריעלע אוטשטענדען האבען ז ײ דערנרײכט דאם
םײנםטע װאם עס א« םעצליך נעווען צו דערגרײכען- .
דאם װיכטיגםטע װאס די יוגיאן חאט געװאונען א חוץ די םאדערונגען
װאם זי האט ארויסגעשםעלט ,איז דאם װאס זי חאט צוריקגעװאונען טויזענ ‘
טער און טויזענטער קלאוקםאכער װאם זײנען די לעצםע יאתרען פון קאטו־
גיםטישען כאאם אװעקגעשטאנען פון דער ארגאניזאציע און די קלאוקםאכער
האבען צוריקנןןװאונען א ױניאז זואם איז דורך די קאםוניםטען רואינירט גע־
װ#רען און װעלכע איז אין די לעצטע דריי יאחר נעווען שדואך און חילפלאז.
דער איצטיגער סטרייק אונטער דער נלענצענדער םיהרונג םון פרעױ־

דענט שלעזיננער חאט א חוץ אלעםען געזואונען די סיםמטיע *ון חןר
עפעגטליכער מײנונג פאר די דרײסיג טױזענט קלאוקסאכער pH ,א דאנק דער
קלוגער ױניאן פיחרער׳מפט חאנען די ארכ״טער אין דער קיאוק אינדױ
סםריע גןןוואונען װערטפולע שותפים אין דעם קאטף געגען סוועט שאפ
םיסטעם ,װאס איז אן אוסגייק סאר חןר ארנייטערשאפט אץ פאר דעד
אינדוםטריע ככיל.
אין דעם קאסף נענען די סוועט שעפער וחןט די ױניאן ^װעכדען אלע
איחרע םיטלען כיז זײ וועיען פולשטענדיג פאדדנטץט װערען .דער םטרײק
געגען אלע שע*ער װאס האכען גיט קיץ אגוײטענט סיט דער אינטעתעשש•
גאל ,װעם םיט חןר גחןסםער אגטשיאסעגחײט וױיםער געפיחרט וועחןן.
איצט איז עס א#חעגגיג * pדי ארכײטער גופא ,אז חןר אגריםענם וופם
דער סטרײק חאט אויסגעקעםפט ,זאל דם כלײנען א כלױזער שםיק .r i « i
די ארבײטער אין די שעפער סוזען בלײכען די סשניחים איכער׳ן אנױטענט
און נים לאזען םארלעצען די יוגיאן מדינגתגען אץ די שעפער .די אנרי-
םענטס נדט די אםאםיאיישאן שעפער וועלען נאר דאן חאבעז א באדייטונג'
װען דער וניאן ומןם געיינגען צו ארנאניױרען די ניט״יוניאן שע«ער  pwצו
אזיםראטען די םװעם־שעפער .דערצו איז גױטג א שטארקע ארגאנזאציע
א pדי םיםחילןז * pדער נאנצער ױניאן םיטגלװערשאפט .חןר
ערשטער שאפ טשערםאן םיטינג אין ווענםטער חאל פארשטאנען זײן חיס״'
טארישע אױפנאנע און דורך דעם װאס ער חאט באשלאסען צו םעקסען אלע
קלאוקםאכער װאס געחען צוריק צז דער ארניים סיט א טאג װײדזשעס
פאר׳ן קאםף נעגען די סקעכ שעיער ,חאכעז די ארכײטער גענעכען חןם
ערשטען צײכען  peטרייד סאלידאריםעט  pAױניאן כרח־ערשאפט .אץ
געםײנזאםען קאסף פאר דער יתיאניזיתננ • pדער גאנצער איגחסטריע.
קלאוקםאכער ,םים געחױמןנע קע■ צוריק צו דער ארכײט! )•ליפ יוייןי »׳ (7

וער שאפ־טשערםאן םיפיננ אין ווענסטער האל
אעצטען כמוננמע םריה ,נאײך גאך חצר
ריזיגער פיקעט דעכממסטראאיע אין דעם
ק^אוס צענטער ,וואו העכעד נוון צעהן
טויזענט קא^וקמןכער ח*בעז םים א ז ײ
געס םרײד אויוי זײעדע געזיכםעד דעםןונ־
סטרירט פון איין זײס זייער זיג איבער
די באצעבאטים פון די ױניאן שעאער אי1
ה^בען ג^ײכצײטיג אויסגעדריקט ?'יזנר
די נים־
קאםםס אנםשצאסענקײט
ױניאן שעפער און זײאר האס און םאראכ״
טונג נענען די קאםוגיסטישע צושסערער
םון דער אידישער אובײםער באוועגוגג
\
אין.אמעריקא ,איז אין װעבסםזמ־
פארגעקומען א םיטיגג פון  12חוגחנרמ
שאפ טשזןרצײם ,וו*ס ווזנס אױ^ אאננע
יאהרען אין אצעסענס מרח פארב^ײבעז
אאס א הערציך גיצד םון ארבײטער אײ•
ניגקײט איז א^ס אן אױסדרוק מון  nװאת־
דצר שעזזנעד כרידאו^יכער הארכאוניע
ןװוישען םאמנז און ®ימרער*.
דער צימגק ניח םיםינג איז נעותן »ו

ראטיםיצירען דעם סםרייק מ ^ כ מנ ס,
װאס די הןונמצרענץ סאםימע מח דעד י ר
גיאז ה^ט אננענוםען בײ דער אילגעמיינער
קאנםעחצנץ םון אלע צז־ךים אין דאד
קאאוק אינדוםסריצ אונםער דאר אנפמד
ײננ ®ון אױטענאנט ג^ותתאר ה^ .ח.
אעזזסאן.
דער אגריכמגמ איז זסיפ^נרם געווארעז
םון עסטינג •חנזידענם דובעםמי י*ח פון
ירשטעז וױיס״יחנזיח^ס  p tרזר מ מ־
י «י ססרײק fp

>ײם אוימ׳ן שמחנסםןן און תחינםטען
אופן נעשנמצם אינםעצינעגםע פראנעז,
וועצכע זײנען םארענמםערם נעווארען tic
גאנלעי און חבינםפי.
װען די ראסיםיציחנג םון *נרימענט
איז סארנעצענם געװארען צו דער אפשםי•
םוננ נאך «ן אינטערעםאנטער און בא־
נײםםערםער  ru nפון ׳מםינג •רעיירענט

רובינםהי ,ו תי מ ר האט « סך אנותזענדע
כטש מבראכם »ו טרעחחנן ,חאמן די
 t»vםשערלייט • o nנריכמנס נוטגזר
הייםען סיט «ו• נאנײםטערוננ אין םיט
«ז• צוםרידענחײט ,װאס מימן ויר דאס
סוים םארשטעלען« .לע ש«• טשערלייט
חאבןן זיך אויפנעחױנזן  poדי עתמר
און אננעחױנען «זױ שםורםיש צו ••לא*

חאט סטש נעציטערס.
דירעז• ,ז דער
פחנזיתנט שלעזיננער איז «י 1זײן «•*
ווןזענתיים אויפ׳ן םיסימ מױמל ם נע״
װארען «לס דער מםםער גענען חזארנור
גיזיישאז רעכט און אלס דער איניציאטאר
םון דער פאםישאן צו באקעטפען חנם
םװעט ש«• טיםטעם אין חןר נױ יארקער
פלאוק אינדוםטריע .דובינםסי\ ,ועלכער
איז נעזתן דער וזעלד פון דיזען טיםיננ
און װעלכער האט םיט זײן גלענמנדער
אויםשיחרציכער ,וזארצינער  ru nאון סים
זײנע לא־אצע ענטםערם אויוי  jfmפרא*
;ען אזוי באנײםטערם אין צופרידענגן־
שטעלט די  w eטשערלײם ,אז זײ האבען
איזזם חורסאד כאצאהאם טיט דעם חער
 prooאויםדדזס ׳ poליבע  pwאנעדסענונ^
װאס אן ארבייםער םיהרער סען באקוםען
פון דער נו ס פןו ױניאן נדטנליחןר׳שאפם.
שםורסי»> •■אאדיסםענטען האט אויף
 promoנצנןראל םענערדאער איזידאר
נאנצ>ר •« pאע *נדערע ױניאז םיחרער
װאס זײ»:ן אנוממנד נעװ׳ח נ ײ דיזען
חפראימן חיםטארי׳מן j n r a
אוים ן סארשילאנ מוץ שא■ משערמאן
לממווו ,ויינאן אגגענומז געווארעז ס^ל•

 rwwחנ^יחױצס :
 •1רעתזלחדע וועגען מעקס״
געסצנדינ א ז אנבאעדאכס^ ,דןוס
אאם חןזואטאט  pcדעם קאםוניסטישען

ססת^ י ח  jg 2Sא קו ףי מו v * o f
םארסאכלצװעם ׳םצװארצז דאס נאנצצ
 p• t r a mמ ר  t e p r iT W 'Nאון
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ז״ן םעטבערס םון דער *ם*םיאי״י«ז ’» ,ײי װעלעו נים םעחר װעלעז בלײבעו םעס־
בערם «ןן pר *ס*סוא ײ*ןן*.

® tז חט נײעם ®  t o tאנרימענפ

ביז איצט האבען די באאעבאטים געסאכט םארשידענע דיעאס םיט ארבײטער
און שאפ־טשעראײט .װען יי ױניאן פאעגט אזעאכע העיסעס ברענגען םאר דעם
אוםםארטײאישען טשערמאן ,זײגען זײ אנערעקנט נעװארען אאס א פארשטע:־
דינוגג צוױשען ארבײטער און באאעבאטים ,אבװאהא דאס איז געװען א בפירוש׳ע
םארגװאאדיגונג געגען דעם אגרימעגט.־ אין דעם גײעם אנרימענט איז דא א פונקט
װאס אעזט זיך װי םאאגט :

די אגױמענט־ױנקטעו װערען ד #איבערגעגעבעו צוזאמען מיט ערקלעהרונגען װעגען די געוױנםעו ®ון די ארבײטער
חדד דעם סעטעלמענט שון סטרייק מיט די אסאסיאיישאנם ■דן אינדאסטדיעל קאונסיל ,קאנטראקטארםיאון דזשאבערס.
די נייע •ונקטען איג׳ם נײעם #גרימעננז.
ױנט  ,1910וחנן ס׳איז געגריגדעם געװאחנן די וראטעקטױו אסאסיאיישאן׳/

איצם באקאנט איס * ranאיגדאסטמעל סאונסיל׳׳ .חאט די ױניאז נ»ט געהאט
ק״ן רענם צו שיסען איחחן פא1שטעהע 1צו באזומןן די ׳שענער פון די באסעס
װאס נאיאגגען צו דעס אינדאסטריעא קאונסיל ,אבװאהא זי חאט געהאט דאס
תנ ט צו נאזוכען די  ip fp rםון די ״אינדעיענדעגט״ און אגדערע פירמעט .די
מניאן האס  o ir w wדאס חןכט צו באזוכען די ?ןעוער אזן צו קאנטראאירען
דארם  nאדכײטס״נאדיגגונגעז נאך אין די צײטען ווען ריכטער ׳בראנדײס איז
מו מן םאדנמדעז סיט אוגזער איגדוסטוײע או* אין משך פון דער צײט װען
ס׳חאם צקזיסטיוט רער קאװסיל אװ קאגסיליעישאן ,װאס איז באשטיםט נעװארען
דודך כמיאר סיםשעיל און איז אנגעםיחרט ;עװארען םון דר .פעליקס אדי^ער .די
נאיענאטים חאנען צוריקגעװיזען דיזע םאדערונג פון דער ױניאן סיט דער
באג1יגדונג ,או עס װאלט געװען באלײדיגונג םאר די באסעס ,װאס באלאנגען
צו  ranאסאסיאײשאן -,װען סען װאאט ערלויבט די ױניאךםארשטעהער  ,צו
נאזוכען דיעדע שצפעו /דורך דעם זײגען םילע םון דיזע שעפער געװארען אן
*1ײם?לט פאר פילע ארכײטער ,װעלכע האבעז זיך אױסבאהאלטעז פון צאהילען
דױס און פון ערפ^ען אגדערע יוניאן פליכטען .איצט חאם די סלאוקמאכע1
מניאן סאד׳ן מושטען סאא זינט איחר עקזיסטעמ אױסגעקעםפט ךאס רעכט צו
נאזוכצן די שעיער פון  o nאינדאסטריעא קאונסיא .דער נײער פונקט אינ׳ם נײעם
•וגרימענט אעזט זיך וױ םאאגט :
*די £אר»«עזזער וון דער ױני^ן װעלען חאבען ד^ס רעכם גו ב»זובען די אזעוער
אײגםאל יעדען סיזןן «ון װעלען קעגען קאנסזראלירען די ױני^ן און צרבײטס*בוודינ־
אבער ניפ *מערען דעם גארםילעז גצנג
גוגגען וון די צרב״םזןר .דיזערקאנםראל
ק^גשרןזל,
וון דזגי צרבײ■ .יעחןס םאל װען די ױ ניןן װעם װעלע( דורכייחרען
 .ווע• ?י דצרוען אינו^רםי^ן דעם קצוגסיל ,ײעלכער ײעם חאבען דאס רעכם גו בא־
אפיםעז ?ײנעם « ■^^®עחער ,װ^ס ז*ל חאבען ד^ס דעכס *ו געםען צן ןןנטײל אין די
ױנפערזונונגען״.
״ווען ן ן ארבײאער װע■ ויויף ^•®ענדיג *וגענוםען ײע מן *ו חןר ארבײם ,װעש
יעדצר נאס וון קאונסיל םוזען איקען דעם |*מעז ,צדרעס יייז דעם ס^רט ארב״ם ןון
»  |p yארכײפער *ום קאונסיל ,און״חד קווונסיל װעפ זועגען  o pםדזען גלײך אינ^ר־

םיחגז י זי ױניאן״.

דיז^ר ■ונשט אין אגריםענט איז אענאנצעז א נײער און אױסער דעם װאם
.עד גים דער מניאן א רעכט צו חאנטדאאירען די כאדיגגונגען אין די שע&ער,
ותראן די באלעבאםים אויך םארםאיכםעט די ױניאן ׳צו אינםארםי^ן װעגעז יעדעז
ניתם ארבײטער ,אאגעזעחן דערםון צי ער איז גוט׳ןןטעזזענד צי ניט.

 .די מניאן חאט אױך פאראאנגט ,אז םען זאא אײנפיהרען סערטיפיקעיטס פאר
קאנטראסטאי־
קאנםראתםארס .דיזע סערטי&יקעיטס דארםעז באװײזען ,אז
מםעהם איז קאנטראסטאיכער םארבינדונג מיט דער ױניאז ,און אז אין זײן שאפ
ותותן איגעחים ױניאן באדינגוגגען .חןר נײעד •ונקט א^ן אגרימענט מיט דעם
אמדאסטריעא ?אונסיא און מיט דער דזשאבערס אסאסיאײ^אן איז װי םאאגט :
״די םיttגלי pר §ון  n pצםעריקען צסאםיאײאזןןן װערען *נערקעגמ אין  npאיג־
דוסטריע אלס די יעניגע ,װאם ו״נען ■עחיג און זײנען דורך ז ײ ע ^ ^ ע ר מים ױניאן
באדינגונגען איםעאאנד »ו חעל£ען םשאביליזירען די אינדוםםריע ױ ן צו באגרעניצען
די אוזי גערומנע סוועסדסיםםעם #עןער םיט אלע ?״  p pאיבלען .צלע צדדים זײגען
ז^לען *ןר דער *רבייט װןןס װערס
אײנאאראשאנען ?« ,די איגדאסטריעל ק»נסיל
ואר » tiגעםאכט אין אוטס»יד *צ§ער בןךיעשטיגען אויסאליסליך םיttגלי pר ■ןו דער
^אםעריקעז אסאסיאייאזאן; די םלםבערס סון  n pאםעריקעז צס^סיאײ^אן זאלען ,װי pר^
■ון וײער זייפ ■ארציחען םי®גלו pר און דער דז^אבערס אסם׳ן און אדן  o pאיג^סמ־
ריעל קאונסיל״

דער סאגיטארי אײבעא ,װעאכער איז אויםגעאײזט געװארען דורך דער דע־
מאראאיזאציע װאס האט געדזערשט אין דער אינדוםטריע ,צוזאטען סיט מגר
אויםאײזונג םון דעם ארבײטסאאזעז אינ^ורענס םאנה מיט דער װידער־אײנםיחרונג
םון דעם אינ^ורענס פאנד װעט אויך װידער אײנגעםיהרט װערען דער סאניטארי
אײבעא.

די 40־שעװױגע ארבײטס־װאך

״די מאנופעק^ורערס ערקלערען זיך אײג«מראזםא:ען *ו דער ציים װען זײ אוג־
טערשרייבען דעם אגריםענט ,און יעחרליך דערנןד ,׳צו **חלזןן די סומע פון -----
דאלארס ,װיפיל עס װעט אויספאלען אויף זיוער םײל פאר די אויסגממז ׳ אוי«ו-
חאלםען דער קאםיסיע .אויב זיי וועלען נים באצאחלען ,ןועם עס באםראכם tppii
אלס א ברוך געגען דעם אגריםענם .און דער אוס״ארםײאי^ער םשערםאן ײעם חאבןע
 opרעכט די מניו^ן *ו געבען די ערלויבניאז ,אז זי זאל די צאהלוגגען נעםזןז פון די
אינ^ורענם געלדער װאם די באלעבאםים חאבען אײנגעלעגם ביי  i pױניאן .חני
אום״ארםײאיאער טאזערסאן קען ,װען ער וועם געפיגען פאר נויםיג ,חײסען אגצו״
:עםען געזעצליכע םיםלען ,אום אײגצומאגען  opחוב״.
ד ע ד פו נ ק ט װ ע ג ען ר ע א ר ג א ניזיי ש אן

װעהרענד די פארהאנדאוגנען האבעז די באאעבאטים ארויסגע״עטעאט געגענ•
םאדערונגעז מון ^טיס ארבײט און םון א  42״ שטונ^ ארמיטס־װאך. .צום םוזי
םיז די םארהאנדאונגעז האבען זײ .צוריקגעצויגען זײערע פאדערונגען ,און דער
נײער אגרימענט םארזיכערט די ארבײטער  40שטונדעז^ארבײט א װאך .דער
פונקט םיז דעם אגרימענט אעזט זיך װי םאאנט :

אויט דעם אאטען אגרימענט איז די ריאתאגיזײשאז חרכנעפױזדט געװארעז א
נאנצען סאנאט .אויט דעם אאטעז ריארגאניזײשאן פוגקט ,האט אן ארבײטער נישט
נעװאוסט פאר א םואעז םאנאט צײט אויב ער זועט יא אדער נישט װערען א קרבן
םון דער ריארגאניזײשאן'.
דיזע צײט םון אונגעוױםזזײט איז איצט פארקאענערט *נעײארעז אויף אײן װאך.

*א װאך מרבײט װעט בא*םעחן פדן  40׳פעח אין די ערשטע £יגף םעג פון i p
װאך; די ארב״ט װעפ זיך אנפןנגען  8פזײגער אין דער פריח און װעם־זיך ענדיגען
* 5זייגער נאכמיטאג ,מיט «ן אונ^רברעכונג  •peן אעח צײם ןאר לאנט^״.

םוז אויף זיין ילאץ
״ײען פן ארבײטער װערט ןפגעזןגם צוליב
^נגעייםעלט װערען אן אנדערער ארבײטןנר נים אפעםער ווי רעפ 15םען דזפזודפי ,גאד
»  ip pרי*רגפניזיי*אן .װען « נועםמר פון קפונסיל װעם בײוװיליג *פרלעמן
דיוען •ונקם? ,פל  i pקאונסיל בא^ם^פען #דיזען מעםכער םים  fסומזן געלד ,זואם
זןןל זײן גלייד צו די װײדזאעם װאס די איגעזאגםע און ני ^  ip »iiאנגזךפטעלםע
*רבייטער װאלטען פפרדיגם פוג׳ס 15םען דזאולאי ביז צוס םאג^ װען ער װערם װידער
*זנגעש^לט .דאס געלד וואס קוםם ארײן שון פזעלכע ®טרןפען ,זאל שארזוענמם
װערען לוים װי עס איז פפרג^יריבען אין פינפםען ױנקט פון פגרימענם׳.-

pר

דיזער פונסט ,דארף ׳דערמאנט װערען ,צוױנגט חײנעם ניט צו ארבײםעז
שבת .עס שטעהט בםירושיגעשריבען ,אז ״ ovמעג געארבײט װערען שבת״ .דיזער
פונקם קען צאטראכט װערעז םאר א באדײטענךען ערםאאג םון ״י סטרײהערס•
װײא די ױניאז װעט איצט ?ענען האבען א קאנטראא איבער רער שבת ארבײט,
און די ארכייטער װעאען ניט דארםען מאכען קײן באמײנם פױט די בא^עבאםים.

העכערע וױידזשעם

 jrtnגי ת און ועחר וױכםינ* טאדערונג ,וואם באדײט א גוױסעז זיג פאר די
; וויו »ױך ארײן אלס א נײער ■תקם אילם אגריםענט ,א pאעזם זיך
♦י
V&i
זוי >ו»^נט :

די ױניאז ד.אט״ וױ באסאנט ,אויד ארויסגעשטעאט א םאדערונדםח n w * t
וױידזשעס אויוי םינןי ךאאער א װאך .דער ױנסט אין דעם נײעם אגריםעגט tia ri
העכערע וױידדפעס אעזם זיך װי םאאגט :

•יאיץ צוועק אפצואאיען די סוועסד^יא■ באדיעועען ,זאל ארגצניזירפ  p *nן «
קאםיאאן ,מאס ואל ביאאאװא •ין  #נלײמח ®ײל יערואגצן »יז •לע מידים אין מר
אינדוספריע און »ון ךרײ יראםינצנםע בירגער ,װאס זאלען ניפ ײי p rw rW 1םיט
דןר אינדוםפרזע און װעלןן בא׳יפיםם ויצ מן ױן נאװערנאו ױן ו מ יאךק סםײט.
ך« קאסי׳יאן ז»ל חאבןן די אוייגאמ צו אונפערזכען ױן אויסצויאחיען די •ואבלעס
•וואס איו יאלדינ איז חני ח מי א ליז ײי א יון דער ײגדו סױיע און חוי אזןנ ל ע זיד
• nארנזננמנז »י• דןם •דאבלעם יון וראדוקצין וואס ווער• ױיסגמרבײ■ י ין אעאער
* * mלעכפע ארבײפס־בדיגגונגען ,און אין סװעפ אע^ר» .ון *ײפ * nײפ װעפ וי
קאס^יאז ••יציעגפליכןז יייוחנ •ויסואחיומען » \ \ מקאמעגײמז  n o rװאם יאלעז
די  iinjm jriיוייאמנ^זאםןײי ױן י מי ע1עגיליבער םימוטנ די קא־

״א יאוור גאד  Dpװי דער פגרימעג® ײע» אונ*ערגע*ריבען ײעמז» וחג• י י
ױגיאן חאבען  $רעכפ זיו צו װענמן צדס אוםיארפײאיאצן טאערםאן און *אר״
לאנגען» if ,ן ןג מרונג װעגעז  Dfvrvmזאל װי מר באפראכפ װעתן .גאך fip
זוי בײ מ יארפײצו יחנלען אויסגעיוערמ וחנמן ,און ן לן איגוארסאציןס זועגען מס
צואאאנד איז מי איגדופפריע ײעלען נאפראכ• װעמן ,װעפ  •ipאומפארפײאזאוןר
יאערסאן חאבען דאס יי לן  d d pארויסצוגןבזח ו ײן ױ מיי ל ,יון פזוי זוע• דאמ
בלײמז וי ר ילע • •ייײןן״.

אויד •אמיןנפליבען סםאפיספיקס איז אוג«ערזוכונג)מאקפעז׳ אויב דאס
גויפיג ךײ\ 0וון צײ■ נו *ײפ׳ ײז  Hײעא * « \mן איגסםיפוציע ו«ר «י>»אי-
 iwmדןר אמדוספריע וואס װעי סןגליך םאכצז ײ י «ז ײטאגליגענמז אוון
 nיואגןן װןגען ארבױסמלאזיגקײי״ •ראיוקיײוימ• און װײד^מנס.

vJ

ביז איצט זײגען די דזשאבערם געװען פאראגטװארטאיך פאר םיגף ארבײטם-
סענ װײדזשעם ,װען זײער א םאב מאגוםעקטשו^ר <זאט באנקראטירט .םון איצט
אן װעאען די דזשאבערס זײן םאדאנטװארטאיך םאר  7ארבײטס־טעג.
םון איצט אן װעאען די איגרעפענדענט מאנופעקטשורערם זײן געצײאונגען ביי־
צושטײערען צו די עמסםענםעס םאר דעם אומפארטײאישען טשערמאן און םאר דער
קאמישיאן .די ױניאן װעט אין יעדען אגרימענט פיט די אינדעפענדענט מאנוםעק-
טשורעדס מוזען האבען פאאגעגדען פונסם :

״מז דיזע אגדערע ריארגאניזייאאדרעכם זאלען אויסגעאיבם ווערען אין  i pװאך
װיןס ענדיגט זיך  opלעאטען פרײםאג פון םאנאם  p mפון  Dpיאחר ,אין װעלכען
ריןןרגאניזײ^פן איז ערלויבט און גי^ם אין קײן  ip :fצײם״ •

דער ווגוײסעגמ ,װי גום ער זאא ניט ױי\ ,װעט >יט ברענגען מיט זיר די נויט־
ומנדינע רעזואםאםען אויב  nאינדוסםריע וועם גים גרינדאיך ארגאניזירט און
אאנםדאאירס ווערען .אם ציומב דער דאזיגער *ורזאך האט די ױגיאז םארלאנגמ,
 mס׳זאא נע^אפען וחנרען א מטענדיגע קאמי^אן ,װאס זאא האבען וי םאיכט צו
אאנםראאירעז די אוכד«םעג1ען אין דער אינדוםםריע א  pאויך טארשאאגען אזעאכע
 ,pnnrm mװאס זאלע^ אויסראנתן די םווענדמעאער .די סאטיםיע וועט אויך םעסט־
 ,p ^ wוועאמ עלזנמננטעז ם׳זיעען םאראנםװארםאיך םאר דער דעםאראליזאציע
 imדער אינמסטרת.

®מר

״די ױניאן װ£ש גיש םאבען קײן אזום אגריםעגם םים אײנשעלנע באלעבאשים,
^  i pםיש אן *ם#םואיי״*ן באלעבאס׳ װאס בא׳שעפשיגש ק*טערם און סעמ8ע* 1םאבעדס,
אויב זײ וועלען ניט חאבעז  fפןןלעםעבדיגע אינסיזיד שעקטןןרי ,װ$ס בא׳שעשםיגם
#לע ם^רטען ארבײטער פון דער אינדוסשריע״.
אן אנדער פונקט םון דעם אגרימענט אעזט זיך װי םאאנט :
״די ױגיאן איז אײגפאר״טזזגען .ארײגשונעםען א »וגקם אין אלע איהרע *גרײ
םענטס טיש די איגדעפעגדענם מאגופעקםאזורערס ,דאס דיזע ם«מופע?שאזורערס Ip p i
זיך אזגשערװארפעו אונשער דער אויפזיכם פון אוםפארםײאיאזען םשערמאן און פון
דער ק^םישןה ,װאס איז ^נגענמען געװארען אין דעם אגרימע:ט .איע אזעלכע איג-
דעפעגדעגפ מאנופעקטשודערס ז^לען אויפגעפ^דערם װערען פון דער ױגיאן« ,ז זיו
זא^ען אײגלעגען געלד סעקװריםיס םאר דער ךורכפיחרוגג פון *כריםענט פון זײער
זײש .די סומע פון די  rypסעקױריטיס זאל זיך *םיצען אויף א פימן װאס ז*ל
און די גרויס פון
:עמען אין אנבאטראכט די גו־ויס םוו דעם מאנופעקששורערס׳
זײן ביזנעס״.

דער אנעםפראימענט איניעורענס םאנד אזוי װי ער איז אנגענוםעז אין גײ/ןם
אנרימענט ,װעט קענען אײנגעםיהרט װערען װען די אינדוסטריע װעט זײן כעס^ר
ארגאניזירט .די בײשטײערונגען צום םאנד װעלען דאן געםאכט װערען םון אאן
אסאסיאיײפאגס ,און ניט װי בעםאר ,װען די אינסײד מאנופעקט^ורערם חאבען
אאײן בײגעיפטײערט צום ארבײטסלאזען אינשורענס םאנד .דער אינדאסטריעל
קאונסיא האט זיך דעייאאט באקלאנט ,אז דערמיט װאס זײ:ע מעםבערם םוזען
אאײן בײ^טײערען צום איגיטורענס פאנד ,איז אויף זײערע קעפ ארויםגעאײגם
געװארעז א ־ספעציעאער *שטײעד ,װאס האט םאר זײ ^*װער געמאבט צו באנענענען
די קאנהורענץ אין דער אינדוסטריע .און דאן איז דער איניטורעגס םאנד צײט־
װײאיג אויםנעאײזט געװארען.
דער פונסט װענען ארבײטסאאזען אינשורענס םאגד אעזט זיך וױ פאצנט :

בײטער חאבען צום װעניגסםעגס ניט געפרבײט ® 8עח אװערטאים אין נמזך ®ון
װאך ,דארן״ אבת פרבײם באצןחלט װערען מיט אײנס און א חאלב/
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אן אנדער וױכטיגער פונקט אין דעם נײעם אגרימענט ,װאס װעט פאר־
אײכטערען די באקעכיםונג םון ניט־ױגיאן ארבײט ,אעזט זיך װי םאאגט:

ארבײמסלאזער אינשורענס פאנד

די באאעבאטים האבען אויך םאראאנגט ,אז די יתיאן זאא עראויבען די
ארבײטער צו ארבײטען שבת זעהם חדשים אין יאהר םאר ״סינגעא פעי /די
׳װניאן האט עם ^טרענג צוריקגעוױזעז .נעסענדיג אבער אין אנבאטראכט חןם
סיזאז כאראקטער םון דער אינדוסםאיע ,און זײענ־דיג איבערצײגט ,אז ד; אעצטע
צוױי יאהר האבען די ארבײםער געארבײט שבת אהן דער עראויבנימ םון דער
דיזער יונקט אי? אױך אינגאנצען א נײער און א זעהר װיכטינער פונקט ױניאן םאר סינגעא םעי ,האט די ױניאן דורך פאאגענדען פונקט אין דעם נײעם
ווילם דיעם אגריםענם .דיזער יאראגראף װעט םאראורזאכ־עז ,אז די פראדוקציע אגריםענט דערגרײכט א ׳באדײטענדע< .־׳סאאג .דער פונקט אעזט זיך וױ םאאנט :
 poגארמצנטס ״ו^ט אויסגע^ורבײט װערען באויז אין אזעאכע שעםער ,װאס
״אין מ*ך ®ון די ער^טע צװײ חד^לס ,באלד באד איסטער ס^נדעי ,און אין מאך
מאבעז *ז ןןוגריםענט םיט דער ייניאן ,און װאס זײנעז /אננסאאסען אז דער
®ין די חד^ים סעוטזןמבזד און אקטאנעד פדן יןדען יןחר ,מעג  nzvגעארבײט 1 P IV
אמריחען אסאסיאײמאן .דיזער ■אראגראוי ותט דער ױניאז ,צוזאםעז מיט
ניר אעח .־אלע א1רײםאר&* ,יגיאזערס און ויעס פײלארס דארסען קריגען בזאיאחלפ
 wקאםימאן> װאס וויז עםאבאירט ג^װארען אינ׳ם נײעם אגריםענם ,געבען
אײגס־און־פ־סערפעל ®ןר אבת ארבײם .אלע אנדערע קלאסען ארבײפער ו׳ועלצן
אינדוסטריע,
 nמגלי מײ ם צו באגרצנצעז די צאחא שעיער ,װאס קומען־צו אין
באצאחלם װערען אײגס און « חאלב £אר פזא אבודארבײם .אין די »עיער ײאו אר־
* pװאס פאראורזאכעז די דעםאראאיזאציע אין דעם טרײד.
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״א באלעבאס ,פן ארבײטער *דער א גרוסע ארבײ^ר ,ײעאגו :יט האבען דאס
רענט צו עגדערען אדער צו םאדיפיצירען די פונקםען פון * opגרימענט׳׳.

אלע ארגןניזאציעס ,װןס זײנען ןןןרםרפ^ץ אין דער קןם״יפז און ®דן די איגדעיענ־
דע;פ םאנויעקפאו  ,Dipדז^זעערס און סאב־םאנוועקטאורערס ,װעלנע װעלען דאראןן
^חי*עז אזא סומע װי  ipאונוארםײאיאער ט^ערמצן װעט £עסם^י»עלעז׳׳.

״די ארבײטענדע ם*#י:ערי פון דעם ארבײטסל^זען אינשורענם ^ןגד ,דאס קן־
לעקפען פדן •רעםױמס און די צאחלונגעז ®ין בעגע£יטס װי לויט ^ opגרימענפ
פון op 19םען מארפש״  ,1927זאל װידער .אײגגע£יחרפ װערען אזוי *נעל װי די
אינדוסםריע װעם ױניאגיזירט װער^ און די גלײנע ארבײטס־באדינגונגען אין דער
איגדוסםריע ײעלען דערגרײכען צו «זא ■וגקפ ,װען דער ארבײםסלאזער ^Dapnri
:^£ד װעפ קענעז^ ,חן באזונדערע שװעריגקײ^ן ,אויסגעח^יטעז װעיעז מון דער אינ־
דוסטריע .די ®ראגע צי דער צושטאנד מון דער אינדוסטריע ה^ט שוין דערגרײכט
צו אז» 8ונקט ,װעט דארפען נאשטימט װערען דורך די *6רםייען פון דיזען אגריס^גפ.
אין #£ל װען זײ װעלען זיך ניט קענען £ןזר׳«טעגדיגען ,װעט דער אומ8ארטייאי*ער
:מזערמאן ח»<בעז דאס רעכט צו באשםימען די צײם׳ ײעץ  ipאי:שורע;ס*^£גד זאל
װידער אײנגעפיהרט װערעז״.
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דיוער ■תתט גים א רעכם חגר יתיאן אין צעחן און א חאאב חדשים ארום
וױדער אוימצוחועען די טראגן וחנגען חעכערונג פון די׳ װײדדיעם p« ,עס איו
מעחר וױ וינער^ «ז אױט די רעזואטאטצן װאם דאר סםרײק װעס מיט זיך בחננ•
נאז ,וחנם די ױטאן זיכער זײן נכח צו נאקוסען חעכערע װײדזשעס פאר די ארבײ־י
טער«« ,ר די מיעםערדימ צלדי״ יאחו־ וואס דער אנרימענס װעם נאך עקזיסםיחנן.
א גײער •וגסט אין אגרימגם איז ■אראגארא1י  38װאס אעזם זיך וױ םאאגם :
י«אנ םייאלימי »  nקימפיל ײז
פגריסןנפ און •  w vפצרזאגצן און
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«ײ• וחנן ע• וחני•

די אײבאר בױרא ,אויט דעם״אאטען אגרימענט ,האט געזאאט זײן א נעםײנזאםע
נױרא םון םארטרעטער םון די ארבײטער און די ארבײטס־געבער .א?ער זי האט
הײנםאא נישט געארבײט .דער רעזואטאט דערפון איז געװען ,װאס אגשטאט װאם
די שעפער זאאען װעףען ג^סער ,זײנען זײ נעװארען קאענער .ארבײטער זײנען אפ־
געזאגט געװארען און סײן נײע האט מען נישט אנגעשטעאט .הונדערטער ארבײטער
װאם זיינען אויף דעם אוםן איגעזאגט נעװאחגן ,האבען נעמוזט זוכען ארבײם אין
ניט־ױניאן שעםער און אין שװעפר־שעפער ,אדער זײ זיינעז געבאיבען אהן ארבײט.
רײי נײער םונקט ,אויט װי ער איז באשטימט איז אגרימענט ,אענט ארויוי אויף
אז ארבײטגעבער ,װאם זאגט אפ אן ארבײטער און שטעאט נישט אן קײן אנדערען
אױף זײן פאאץ אין דער באשטיםטער צײט ,א ניצאד־שטראוי ,װעאכע באטרעםט אזוי
םיא זוי עס באטרעםען די װײדזשעס װאס דער ארבײטער װאאט םארדינט םח דעם
טאנ ,אין װעאכען ער האט געמוזט ,אויט דעם אנריםענט ,צוריק אנגעשמעאס װערען.
דיזער פוגקט באשטימט אױסדריסאץ /אז צװײ זואכען נאר דער ריארגאניזיישאן,
זאא יעדער איגעזאגטער ארבײטער וועחנז מרועצמ דורך אן אנדערען ארבײטער .די
ױניאז איז גישט אויסען געװען די שטראוי ,נאר דאם ,אז יעדעד אפגעזאגטער ארביי־
טער זאא ערזעצט װערען דורך אן אנדערען ארבײטער און אזוי ארום זאא רי צאהא
פון די ארבײטער אין שאפ גישט ווערען סאענעת
אז דיזע דיארגאניוײאאן רעכט זאלען נים אויםגז^וצם װעחח אלס « םימעל
צו פפרקלענע^ די װײדזאעס ,אז אלן ארבײטער װאס וועלען ארײנגזנגוםען װע^ן
נאך  npריארגאגיוײאאן ,זאלען קריגןן דיזעלמ זוײדזאעס וױ יריחער ,אחוץ ײעז
מען קען אויןי זײ אגװענתן די פאראריפטען ,װאס באציחען זין אוי^ ארבייטער
װעלכן זײגען מינטעחפטעליג אין וײער פראדאקשן *וליב צלטןר npanp npf״®,
װי עס איו פארגעפריבען אין *װאכצעססוען •ונקט •ון דיזען אגריםענט׳.-
א םר מאנופעסטשורערט חאבמ אויסנענוצט מנם אאטען אגריםענט אגצושרעקעז
ז%יערע אדבײםער םים א  ,ptpw rw oאז זײ װעאען זײ אפזאנען ,און דערםיט חאבען
ױי זײ געצװאונגען ארוגטערצואאזזנן  pcדי וױידזשעס ,כדי כמנן זאא זײ לאתן אר-
בײטען .דער גײאר פונקט שאיםם אױם יעדע םעגאימײם םון סארקאענערען װיי•
חשעס אח ארײנברעגגומ דעםאראאיזאצת אין דער אינחסםריע.
 i fדיוע '* v jm f n״ if״ jmopואלןן אנגציחגנחנ• וחנחנן גאי «יז מיג**
יי״ון פון » nnf 1880יוt«8l 1׳ און אין *י#חר  1982ן fל ניא ipoipfi wתימ fitr
 nןרגן איזײ^ן ,ניע• נעפאד  i pצנחנ און גיא• $2ך חגי עגמ פונ״ס ואריםעג®״.
אויט דעט אי מן אגריםענט ,װע5כעד איז אונטעתעשריבצז נעװאחנז נאך דעם
אוגגאיקליכען סטרייק  ,pD 1020איז ' nםאנופעקםשורערס ואוחנן ער^ױבם דורכצד
פיחרעז דדיי ריאתאגידישאגס  pfi 30אראצענט »ץ זייערע ארבייםער אין צודי נדם
א חאלכ יאוור .אויט חנם גייאם אנריםענם זימען ערלױבם גאר צוױי ריארגאגיזיײ
שאנס * Vא צײס םון דדײ םי^ א האאנצ) יאחר *unram .די קאםתיםםען חאבעז
^
« W v p n jP 12ון

פראצענט פון זײערע ארבײטער ,דט זײ דער נײעד אגױמענט דאס חגכט צו אננד
זאנעז יעה^יך בלױז פיגוי און א חאלב פראצעגט םון זײערע ארכײטער .דיזער
אײנציגער פונקט אאײן איז שוין א גרויסער זיג פאו־ די ארנײטער.
איז אלטען אנרימענט איז דא א יונקט :
״אז ןרבײ^ר ואי״ען אין צײט פון ריןרגפגיזײאןן 1יפ» *וגעזןגש װערען פ«ר
זײער ^שיגקײט אין דער ױגי^ן״.
אנשטאט יענעם פונקט ,איז אין דעם נײעם אנרימןנט דא םאלגענדער פונקט :
״װען ןן ארבײטער ,װןס איז ןפגעזןגט געװןרען דורך ריפרגאניזײפןן ,זועפ
ערק^ע pז ,צז מען חןט איחם פוגעזאגט ,װײל ער חןט גע^ו־בײט פןר די אינטערעסען
פון דער ױניןן אדער פון די ארבײטער פון זײן  j« vיקען  nױניפן צו׳יטעלען f
פאדערוגג צום אוגוארטײאיעען ט*ערם*ן ,אז מען זןל דעס *■געז*;טען ארבײטער
צוריק אנ^יטעלען .וןןר אונפארםײאיאזער טאזערמפז זןל אויסחערען  2״  pצדדיפ
״
און דאן אגט*״^ לוים די פפקםען װאס ער ח*ט אויסגעפוגען״.
דיזער םונקט ,אויט װי ער איז געשטאנעז איז אלטען אנריםענט ,איז געװען זעהר
נישט קלאר .א סך גרויסע לאיערם האבען איהם גישט געקעגט םארשטעהן .דער
פונקט איז געווען דער רעזולטאט םון געהײמע קאנםערענצען צווישעז דעם ״באריהפר
טען״ ארנאלד ראטשטײן ,וועאכער איז נעװען דער דויפט־םארמיטלער םאר די קאמו־
ניסטען צימערמאן ,בארוכאװיטש און אנדערע ,זועלכע האבען צוליב טונקעלע אור-
זאכעז ארײנגעשטעלט איז דעם אכרימענט דיזען פונקט ,װעלכער םאכט צונישט דעם
םריהערדעען םונקט ,אז ״עס זאאען נישט םארחומען קײן שום דיסקרימינאציעס אין
םארבינדוגנ מיט דיסטשארדזשעס׳׳.
אלס א רעזולטאט פון דיזען פונהט ?ײגען הונדערטער אקטױוע ארבײטער אפ״
געזאנט געװארען און די ױניאן האט נישט געקענט םארברענגען זײער קייס פאר׳ן
אונפארטײאישען טשערמאז ,װײל די אויסטײטשונג םיז ״״וגיאן טעטיגקײט׳ /וױ עם
איז געשטאנען אין אלטען אגרימענט ,האט נישט דערלאזט די ױניאן צו ?לײמען ,אז
דער ארבײטער איז אנטזאגט גמװארען צוליב זײן טעטעקייט אלס שאפ־טשערמאן
אדער צוליב אן אנדער סארט ױניאךטעטינקײט .ריזער פוגהט איז ארײנגעשטעלט
געװארען אין דעם אגרימענט אאם א ״דזשאוקער״ און האט פאר דער ױניא^ אונמענליך
געמאכט צו ברענגען םאר׳ן אונפארטײאישען טשערמאן ׳ו^לכע עס איז קײס צום
אונטערזוכען.
דער פונקט ,זואס איז ארײן אין דעם נײעם אנרימענט אוים׳ן פלאץ םון יענעם
פונקט ,איו זעהר קלאר אוו יעדער ארבײמער קען איהם םארשטעהן .ער שליםט אי|
זיד אײז א שאפ-טשערטאן ,א דזשאינט באארד דעלעגאט ,אן עקזעקוטיװ מעמבער
און יעדעז אנדערען אקטיװען ארבײטער.
ילויט דעם נײעם פונקט איז נישט גענונ םאר אן ארבײטס־געסער צו טענה׳ן ,אז
ער האט אפנעזאגט אז ארבײםער ,וױיל דאס איז זײן רעכט לויט דעם ריארגאניזײשאן
פונקט ,נאר ער מוז םארבחגננען םאר׳ן אוניארטײאישעז טשערמאן די אורזאמח און
באװײזען די בארעכטיגונג  pcדעם דיםטשארדזש .און נאר װען דער אונפארטיײ
אישער טשערמאן װעט אויסנעםינען ,אז עם וײנען נאך רא אנדערע אורזאמן םאר
װאס דער ארבײמער איז די׳סטשארדזשד געװארען ,זוי דאס װאס ער איז א טשער-
מאז אדער אן אקטױוער יוניאךמעםבער ,נאד דאן ומט דער אונפארטײאישער טשער־
מאן גוטהײסען דעם דיסטשארחש .אויב  ranארבײטם־געבער װעט נישט קענען
אננעבען קײן אנדזגרע אודזאכען פאר דעם דיםטשארדזש און די ױניאן װעט ארײג•
ברעננען א קאמפלײגט ,אז דער ארבײטער איז דיסטשארדזשט •געװארען צוליב זײן
ױניאז־םעטיגקײט ,װעט דער אונפארטײאישער טשערמאן האבען די מאכט צוריק
 .אנצושטעצען דעם ארבײטער•
אין אנ  n nװערמער מײנט דאס ,אז די ױניאן האט אין  b nנײעם אגרימענם
נעקראנען דאם nכט צו אונטערזוכען יערע חײם ,איז װמלכער זי האם א םארדאכפ^
אז ‘! i nיסטשארדזש איז םאתעחומען צואיב ױניאךטעטעקײט .די ארבײטםנוצבער
זײנן נעתכט ,ו^ן זיי האבען נעסלײמט ,אז  ranאלטער אונשט ,װאט חאט עקזים•
טירט ביז״ ,1926און ומלכער האט נעגעבמן רער ױניאז דאס ^ ט צו אונטעתופזמ
יערען 1יסטשא1דזש #איז צו1יסנעגעבען צו  i nױניאן .עס איז געזחנן ריזער אוגקג^
װעלכע 1האט נעםיה1ט צו דעם גענע1אא שט1ײק און םא 1ויעאכעז די ױניאז חאם
נעקעםםט.
נעװאונעז  \rnw mאיז ע 1איז א ג1ױםע 1זיג םא 1זײ
 rarmפונקט איז
אדבײמעמ וױיל  i fבאשיצט נישט נא o n 1שאפ-טשע1מאן ,נא 1אוידn n :8 ]inv ?'1
אקטױוען ױניאךא1בײטע 1אין שאי.
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זעהר א קורצער םטרײק,
זעהר סורץ
אב ער העכסט אבער א העבםט ערפאלגרײ
כער  -אזוי װעט םארשרי־
טר ט אלנרייד
כןןן װערען דער איצטיגער
יי
w
נעװאונענער סטרײק פון די קלאוק םאכער.
אויף אן אנדער פל»*ן אין דעו ,גערעכ־
םעגקײט“ זײנען אויםנערעכענט «לע פונקטען,
װאם די קלאוק םאכער האבען געװאונען אין
וײער קורצען םטרײק .אבער צו די אלע געוויכ־
םען חאבען די קלאוק םאכער נאך עטװאס ,װאם
איז אין דעם אפסאך נאר ניט פארשריבען —
זײ האבען נעװאונען איױניאן ,און דאם איז דער
נרעםטער געוױנם.
דער םםרײק האט ארויםגערוםען איןי די
קלאוק מאכער א נײ לעבען ,נײע האפנועען ,א
נייעם צזםרוי אין זײערע אײגענע כחות און »
נײעם געפיהל פון אײניגקײט און םאלידאריטעם.
אין קורצען ,אלץ ,װאם איז נויטיג אױפצוהאל־
םען א גרויםע ,שטארקע און איעפלוםרײכע
ױניאן.
די קלאוקםאכער האבען אין דעם קורצען
סםוײק ,דער קירצםטער אין הןר געשיכטע םון
דער קלאוק מאכער מניאן ,ארױםנעוױזען פאר
אלעםען אזוי קלאר און דײטליך ,אז זײ זײנען
אנםשלאםען צו האבען א נעאײניגטע ױניאן,
זואס זאל חאבען א פולען קאנטראל איבער דער
קלאוק־אינדוסטריע .זײ האנען אין דעם םטרײק
פלזו
ארױםנז:עװיזען אזוי םיל באװאוםטזײן ,אזוי פיל
דיםציפלין און אזוי פיל םאלידאריטעט ,אז זײ
זימען זוידער אםאל נעװארען א םוםטער םאר
דע 1ארכײטער באװעגונג אין אםעריקא .עם
צװײפעלט הײנט םעהר קײנער ניט ,אז די
קלאוק מאכער װעיען פון איצט אן װידער הא־
גען א נרױםע ,שםארקע און פאראײניגטע ױגיאן.
און דער נײער אפםאך צײכענט זיך אוים דער־
םיט ,װאם ער ניט די פולע מןגליבקײט צו דער
ױניאן צו קאנטראלירען די קלאוק איגדוםטריע.
עם איז פאר אונז דא נים נױטינ אנצואוױי־
זען װי װיכטיג עם זײנען די ענדערונגען ,װאם
זײגען נעםאכט געװארען איז די פונקטען װענען
״דיסםשארדזש״ .עם איז קלאר פאר יעדען אײ•
נעם ,אז די ױניאן חאט אין דעם פרט זעחר פיל
געװאונען .עס איז שױן א גרויםער נעווינם,
זואם די ארבײטער אין די שעםער װעלען ניט
דארפען איבערלעכען די םורא םון פארלירען זײ־
ןןרע חשאבם יעדען םעזאן ,װי דאס איז געװען
פריחער .אכער גאך גרעםער איז דער נעװינם,
װאם פאר ימואן טעטיגקײט ,םײ אין שאפ ,םײ
אויסען שאפ ,װעלען די םאנופעקטשורערם זיך
סעחר גיט קעגען נעםען די פרײחײט אפצוזאנען
אן ארבײטער ,וױ זײ האבען עם נעקענט טאן,
לוים דעם פריחערדיגען אפםאך ,װאם זײ חאבען
געקראנען  p tדי קאםוניסםען.
איז איז עס נױטיג פאר אונז צו זאגען 11י
וױכנױנ עם איז דער נעזױנס פוץ דער ױניאן צו
קענען באזוכען די אםאםיאײשאן שעפער צװײ
יםאל א יאחר ,צ 1ועחן א1יכ װניאן כאדינטננען
_____
! ײעחס איז זײ אפגעהיט?
דאם איז דאם ערשםע םאל ,מאם די מאנו־
אעקםש1רערם אסאסיאײשאז ,אדער דער איג־
דאםםריעיל קאתסיל תאט נאכגענעכען די דאזינע
פאדעתנג פון דעד ױגיאן .עס איז א פאדערונג,
מאס די קלא1קםאכער יוניאן האט ארויםגע־
שםעלם נאך אץ די צײםען «ן ,פראםאקאל״
אבער די םאטפעקפתװרערס האכען םים א בא-
מדערער חארםגעקינקײם די גאטנע צייט אט די
פאדערדמ כאקעםםם .עגדליך האם עם די װניאן
 paדעם איצגדנען םטרײק געװזמען .די יזניאן
וועם איצם חאבען די םעגליכקײט יעדען םעזאן
« כאזזיכען די שעפער  psדעם אינדאםםריעל
׳ אץ זעחן ,אױב װניאן ארבײטער והד
דאו־טען באשעפטינט און אױב װניאן בא■
:ען װערען אפנעהיט.
 paװען םיר זאגעז m ,דער נײעד אפםאך
חאט געשאפען די'סענליכקײם פאר דער יתיאן
» naan 1א וױחן^כע קאנםראל איכער חןר
 t oגאגץ מזונדערם דער־
די ווו^זסםריעדע מנםרןןל קאםיכױע,
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איינע פון די חױפפדאױפנאבען  paדער קאםי־
וואס דא 1ז$1אשםעחן  psפארשטעחער פת

װערען סון גאװערנאר ,װעם זײן ,א1יפצ11אםען(
אז די םװעט שעםער זאלען װידער א םאל
אויסגעװארצעלט װערען פון דער קלאוק אינ־
דוםטריע.
םיר האבען שױן פריהער באםעדקט ,אז םיר
זײנען דא נים אויסען אױםצזרעכענען אלע גע־
װינםען פון דעם םטרײק .םיר .װילען דא נאר
אונםערנעפיהרען דעם סך דכל ,װאם דער ק1ר-
צער ,אבער זעהר װירקזאםער םטרײק האט גע־
געבען די קלא1ק םאכער .א1ן דער םך הכל
אין קורצע װערטער איז ,אז ער חאט זײ געגע־
בען א פאראײניגטע מניאן א1ן ער האט דער נײ־
פאראײניגטער מניאן געגעבען אן אינסםתםענט
אין האנד צ 1קאנטראלירען די קלא1ק אינח־ם־
טריע .און דאם איז דאך װיכטיגער װי אלץ.
נאר איצט םאנגט זיך ערשט אן די מיכטיג־
םטע ארבײט םאר די קלאוק םאפער — דאם
איז אױפהאלטען די כאנײטע ױניאן ,װאש זײ
האבען דורך זײער..םטרײק געשאפען.
געװים װעלען די בעאםטע סון דער מניאן
טאן זייער םליכם צ 1זארגען ,אז די פונקטען
םון דעם נײעם אפםאך זאלען אפגעחיט װערען
פון די םאנופעקטש1ו־ערם און דורכגעפיהרט װע־
רען אין לעבען ,אבער דער עיקר זײנען ניט די
בעאםטע פץ דער מניאן ,נאר די ארבײטער אין
די שעפער .סון זײ הענגט עם אפ ,א1יב מניאן
באדינגונגען װערען אפגעהיט אדער ניט.
ברודער שלעזינגער האט אין גאנץ קורצע
װערטער קלאר געםאכט םאר די קלא1קםאכער,
ױאם זײ ערװארם איצט נאך זײער געױא1נענעם
םטרײק .ער האט זײ געזאנט :
ױעט איהר געהן צ1ריק אין די שעפער םיט
א1יפנעהױבענע קעפ און מיט דעם כאװאוםטזיץ,
אז איהר זײט א םאכט ,זוײל איהר האט הינטער
זיך א נרױםע ,שטארקע ױגיאן ,דאן װעט איהר
האבען געװאונען אלץ .מעט איהר אכער זיך
א1םקעהרען אין די שעפער סיט דערזעלבער
דערשלאנענקײט ,מי איהר זײט אין זײ געזעםען,
איידער איהר זײט אתיס אין םטרײק ,דאן װעט
איהר גארנישם האבען געמאעען.
אט אין די ק1רצע מערטער איז געזאגם נע־
װארען אלץ ,װאם האט געקענט געזאגט װע־
רען אין דעד לענגםטער רעדע.
און זאל נאר הערשען בײ די קלאוקםאכער
.אם דער שעהנער גײסט פון אײניגקײם און
םון קאםף ,װאם זײ האבען ארויםנעמיזעז אין
דער צײט פח םטרײק ; זאלען די קלא1קםאכער
טיטנעטען םיט זיך ,צוריקקעהרענדיג זיך אין די
שעםער ,דאם נעפיהל פון דיםציםלין ארן פאר־
אנטװארטליכקײט ,װאם זײ האכען אחיםגע־
װיזען אין םטרײק ,דאן װעלען זײ האבען פיל
מעהר נעװאונען ,װי אין דעם אפםאך איז פאר־
שרינען — זײ װעלען האבען׳ געװאמען אלץ,
1ואס א מניאן קען געדוינעז.
און איצט ,װען דער
 Pא סטרײק האט ײר אזױ עײ
פאלנרײך ג ע ע נ ד י ג ט ,
הױבט עי ייר עישט אז־
דער םםרײק האט
1
״
זיך נעענדינט אץ די שעפער פ1ן די םאטםעק־
טש1רער ,ױאם האבען נאכנעגעבען די םאדעתנ־
גען פון דער מניאן א1ן האכען אונטערגעשריבען
םיט איהר א נײעם אםםאך ,אבער חןר םםרײק
הױבט זיך ערשם אן פאר ד' סקעב שעפער און
םװעט שעפער ,װעלכע םוזען אױםגעראט א1ן
אױםגעװארצעלט מעחןן םץ דער קלא1ק איג־
ײסטריע .לײדער איז די מניאן טיט זײ נאך
נים פארטיג ,זי װעט נאך חאבען םים זײ א
שװערען קאםף ,אײדער זי װעט זײ קעגען אינ•
גאנצען א1יםראםען.
עס חאט זיך דער װגיאן אײנגענעכען אץ
דער צײט סרן םםרײק  isארנאניױרען די םײםטע
שעפער א1ן זײ פארװאנדלען אץ ימיאן שעפער,
םקעב שעפער  psזײ פארױאנדלען  pHמניאז
שעפמר .אכער עם זייענן נאר נעבליממ א רעכם
ניםעל שעפער ,װאם דארפען ארגאניזירט װע־
רען• עם איז געזוען גאנץ נרױם די צאל םסעכ־
שעפער װאם זימען אױסגעװאקםען א1נםער דער
משטעתננם  o n u jro is pHארכײט » pדי
קאםוניםטען pH .אױנ די קיאוק םאכער 11ילען
געניםען די פ1לע פר1בט  psזייער געװאעענעם
םםרײק  pHפון דעם נייעם אפםאך ,װאם זי'
חאבען אױםגעקעםפם ,דאן םו־ז דער קאםף נע־
גען די איבערגעבליבענע םקעב שעפער םארט־
נעזעצם װערעז םי• חןד נאנצער ענעתיע כמ
זײ ײעלעז אין גאנצען אױםנעראם ודערען פp
דער קלא1ק אינחסטריע.
___
די קלא1ק םאכער אבער ,דארפען װיםעז ,אז
אנפיהרעז א קאם^ נענען די םקעג שעיער m
םװעם שעפער דארף קאםטען נעלד  psא סד
נעלד .און עם אייז פאר הײנעם סײז םח■ נים,
אז די מנייז $. P ’P JB P II tWןלד  jft'jדי
יוניאן האם באוױזען מא1נדער ,אז וי חאם חום
סםרייק ■יגאנםירם כיז  .t r nםיר זימען אבער
זיכער ,או די קלא1ק םאכער ,װעלכע חאמזז זיד
־ט זיגריױ אין די שעפער,

ימיאן'םיט אלע וייערע םענליכקײמען י״ץ סיט
אלע זײערע םיטלען צ 1דערפיחרען דעם קאםף
נעגען די םקעכ שעפער כיז צו א פ1לשטזןנדיגען
זיגרײכען  .t|ipםיר זױלען אבער ,אױסער  isדי
קלא1קםאכער ,אױך איעלירעז צו אלע ארכײםער
אוץ צ 1אלע ארבײטער ארנאניזאציעם ,אז זײ
זאלען העלפען דער מניאן פארענדיגען איחר
גחיסען קאםף טיט אזױ םיל ערפאלנ ,װי זי
האט איהם אנגעפאנגען.
די גאנצע ארכײטער באװעגונג חאט געק1קט
אױף דעם קלא1ק םאכער םטרײק םיט א פארחאל•
טענעם אטעם .דער םטרײק איז ניט געװען
כל1יז א םאכם פראבע געגען די באלעכאטינ^
נאר ער איז אין דערזעלביגער צײט נעװען א
פראכע פאר די קלא1ק םאכער נ1םא ,א1יב זײ
קענען םיט אן אנשםרעננונג פץ נוחות טבר
זיץ די דעמאראליזאציע ,האם די קאםוניםטען
האבען םארשפרײט אץ דער קלאוק אינדוסםריע,
אדער ניט .די פראגע איז נעשטאנען  :װעלען
די קלא1ק םאכער װידער אםאל האנען א ױניאן,
װאם זאל סענען זײן א קאנםראלירעגדע םאכט
אין דער קלא1ק אינדוםטריע ,אדער חןר חםקר
צושטאנד ,װאם די קאט1נ'םטען האבןןן נעכראכם
אין דער קלא1ק אינתםטריע ,װעם נלײבען א1י)ז
שטןןנדיג .און מאלם די קלא1ק םאכער יתיאן
געכליבען צובראכען און דעםאראליזירט ,דאן
ױאלט עס געװען ניט בלױז א טױםליכער קלאפ
פאר די קלא1קםאכער( נאר עם מאלם נעמען א
שװערער ,שםערצליכער קלאפ פאר דער נאנצער
־אידישער ארגײםער באװעמננ .עם װאלם דאן
געגעכען די קאםװיםטישע צ1שטערער  pHצד
בו־עכער א םרײערע האנד אוץ א געחױגענעם
ם1ט אנצ1געהן טיט זײער צ1שטעתנגם ארבײט
אין אנדערע ױניאנם.
די קלאוק םאכעד זײנען די נתיםע •ראכע
כאשטאנען .זײ האבען דאפעלט געזיגט ■.זײ
האבען געזיגט אין זײער קאםף נעגען די באםעם
און זײ האבען אויך געזיגט געגען דעם ןטשטע־
רענדען גײםט און די םארדארנענדע טװומז פון
די קאםעיםטען.
עס איז געװען א װאונדערליכער םטרײק ,אץ
װעלכען עם האט זיך װידער א םאל ארױםנעװי־
זען דער קאםוי־גייםט ,דער אײנמקײםם־נעפיחל,
די דיםציפלין און דאס באו1א1םטזײן  pdדי
קלא1ק מאכער .דער םטרײק האט אין זיך גע־
האט אזוי םיל איםפעט ,אזױ םיל כאגײםםעחנ^
װאם האט אחיסגעתפען בײ אלעםען פאתואת־
דעתנג אדן איבערראשונג .עם איז געװען םעהר
װי א זיגרײכער םטרײק .עם איז :עװען א ניי•
א1יפלעב1ננ פון דער װניאן .םענשןןן זײנען ' 11
נײ געכארען געװארען .דער םטרײק האט אױם־
געלײםערט ,האם'רײנער געםאכט און האט אױפ־
געהױכען די קלא1ק םאכער צ 1א װאונדערלי•
כער הױך.
אזעלכע באגײםטערטע םטרײק םיםינגען,
אזעלכע נראנדיעזע פיקעם־דעםאנסטראציעם ,מי
די װאם זײנען פארגעקוםןח אין דעם אי*םינען
קלא1ק םאכער םטרײק ,װעלען לאנג בלײבעז אין
זכתן םון די ,װאם חאבען זיך אין זיי כאםיי־
לינט ,אדער זײ  ,געזעהן.
םיט דעם םטרײק פאנגט זיך אן נים נאר
א נײער קאפיטעל אין דער געשיכטע סדן דער
קלא1קםאכער װניאן ,נאר אין דער געשיכםע פון
דער־גאנצער אידישעד ארכײטער כאװעגתג.
די קלאוק םאכער ױניאן האם אלע םאל םיט
זיך פארגעשטעלט דעם חקענביץ םץ דער אידי־
שער ארכײטער באװעגעג .װען די קלא1ק םא־
כער ױניאן איז געױען גחים א1ן שםארס חאט די
נאגצע אידישע ארבײטער באװעטע נעלעבט pH
געכליחט .און װען די קלא1ק מאבער יתיאן איז
אפנעשװאכט געװארען חאם ױך עם געפיחלם
איג דער גאנצער אידישער ארכײטער.באתעטנג
די קלא1ק מאכער װניאן חאם אלע םאל גע•
שטיצם םים א כרײטער חאנד־יעדע ארבײםןןר
ארנאגיזאציע ,ױעלכע איז געײעז  pHגױט .די
כרײטחארציגקײם * pחןר גןלאו־ק םאכער ױניאן
איז טט כאקאנם אץ די קלא1ק םאכער יתיאן
װעט זיכער אױך אין דער צוקתפם םאן איחר
פליכם .די קלא1ק טאכער  toipאיצט וױדער,
צ 1זיך .זי מערט וױדעד שטארק  pnגרױם1
די אידישע ארכײטער כאטעגונג  •anװי•
דער אעעפאנגעז נעחן כארנ ארױ^ ,גאכדץט וױ
די קאםמיםםען חאכען אײור םים זײער צ1־
שטערתנם-ארבײט  nmלאנג נעםריבען באמ
ארא^ אט דאס  phדי גתיסע כאדייאתג ps
חןם איצםיגען קלא1ק םאכעג םמרייק.
אמןר די אידישע ארבײםער באװעגמט מ
אידישע ימיאנם  pnאלע אגדערע.אהײשע אר•
כײםער ארגאגיזאציעם דארפען זױםען ,אז חןר
ױג  psדי קלא1קםאכער והןמ ניט  » pnי pn
גאנץ וױ לאננ חןר ?  tpnוחןם ניט זי ץ גע־
ענדיגט בעגען די פארבלי־בענע םקעב שעפער.
די קן«טען  psדעם קאםןז זימען גרוים און די
קלידק םאכער מניאן אליץ קען זײ גיט טראנעז.
עם םוז אין דעם  rpnpהעלפען די נאנצע אח^
—שע ארכײטער באווענתב' ,עד ^װד אן  pnיעדע
ארכײםער ארנאגיזאציע pn .םיר חאפען ,אז
די.ארכײםער כאדועגוע וועט איחר »
איו • •m iלישט

טאן אין דער ״טאיסז״ .אױף ועד פאר־
זידלונ; זיינעז מוחנן  laלינדע־ט רענ*
שען ,דערצעחיט די ״טאידז״ .און דאפ
איז שױן נעײעז *״אנמן ני״ט ^8ע פאד״
יערס ,מיט אלע דרעסטאנער ,יאפעי׳ו־צ״
 psצבװן.
טאכער ,נאדעל״׳עטעניער און ש^ד־פ״צי*
עם איז נרוים די םרײד פון ש«פען .כיליל ,װען דער ודיגצעלנעד םיהילט זיך הער  pcדער קאסזניסס״טער איגמסט־
ריעלער ױניאן ,אחיץ די •,in:'P-osvp
עם א־ז ;ובער םארפן נאך א נרעסערע איצײז זװנויםגעג^סעז םיט׳ז
פרײד ,װי די פרייד םיז שאמן — ד*ם
י* ,עס זײנעז פ*ר«ן מ*פעגםעז ,פון דער ס^םוגיםטישער פארטיי ,װעינע A
איז די םרײד פי 1ווידערמבװט ,םון װען דער מענש איז זיעהר « שעהנע און םײעז דאף קומען צו יעדער  3KifP׳' 0
׳טאעדננער האט נעשטעיט •Hie h' h
טי׳מר כאטאליע ov pw .איז דאו נע•
אויפשטעחן צו א נײעם לעבען.
אן אנציהענדע כאשעשעני^.
װען אזא שעהגער זוסעח־יגער אװענד ,נע «ו די : oiriropjBiJHerpi8>P
די םרײד אי 1910 1אי 1געײעז די
די קילאוק ידנמסטריע  pnנױ יארפ
װאס יעדער יואםוניםט ,יעדער לינקער
םרײד פון ׳טאםען .א נײע ,נרוים^
און די ק^מוגיסטען האבעז ענדיליך און אויםגעליגקטער האט געדארפט בא״ טחןפט אן  pnנױ יאד? א האלנעז ני•
שסארמע קל^וממאכער ױני*ן איז נע־
םיך דאך א8גענארט .זײ האבען דעם םדאכטען ניט נאר םאר  8םצוח נ*ר אױך ייאז ד8ל8ר  8יאהד p 8« .ױנ >jn «8
עאםען געװ*רען .די פרײד םון  1929ק^^וקסאכער סטרײק דאך ניט פארבאפט ,םאר  8פארנקגינעז *ו זי מז אץ דעד רעכענען תס פרייז  pcדעם ריטייל 6א 1
איז די םרײד פון דער זױדערנעבורט סון
 »ip pפון  spiyJPװעט עס אנטדעפעז
גים קוקענדיג אויף דעם װאס זײ ה^בען אפענער לעקאאן אדענא און ■ראסעסםי־
דער קלאוסםאכער ימי*ן( סון «ן אױפ־ מ«י< אזוי םיא מאא פארזיכערט ,אז זײ רען און דעטאנטטרירעז ג׳ה׳נז די םאד־ 8דום  8ני>' |8דא' 8י ,םא װארוס *8t
שםעהן צו  eנייעם לעבעז.
רעטער ,די קאנטר״רעוואלוציאנערעז ,די אען די תלאו^אנער ;־ט vivpז מ8כען
וועילעז עס ס*].
פיימערם א* .ז .וו .און דאף האט די 8 (8נשםענדיגען יעבען פון אזא ריזינער
V
—
אריבערגעם^הרען,
זײ
זײנען
מיר
 ph ? m o o n rHדאד » »8P8B, 8
לינקאאן 8רענ 8אויםגעקוקט װי  8יום•
בלויז  8קליינער טייל סיז די *8CPi8?P
עס איז א גרױםע פרײד ,ותן איהר ד^וט דובינסקי ערקאערט בײ דער גרוײ טע קרעטשמע.
ה*ם גיעקר*נען א ש»הנ» ,װיכסמע נוצ־ סער םארזאמיצונג םון די ^אפט^ערילײט
נןר מ8כען א לעבען  ,dpi8?p pcדי
ליכע זאך .אבער עם איז נאך « נרע־ איז וועבסטער האצ ,װען ער ה^ט דער-
איז איך נעדענל8 ,ז די קאגלליסטען 8יבעריגע סוטשען זיד דאך באויז ג ײ
םערע פרײד ,װען אײך האם זיר אייג־ ^וגט די ?*םוניםטעז .און םון דעם האבען אונז פאדז׳כמיט 8 ,ז זיי יוועלען ?לאוקס  pnניוזען זוכען 8ונטער»ושסד
נענעבען צוריס נאנ־ז צו םאכען  8טײערע ?&טארלןען ,לאנג־דויערענדיגען אפל^וז ,רוםען  8פארזאמלוננ פון די קלאוקמא־
מווען זײעד אטבען מים  riHB״ p:tnאנ״
ניצליכע זאך ,װאם איז ביי אײך צ*נר8־ װאמ ער האט געקר^ען פאר זײן •;ןר־ כעד  p8מעדיםאז סקותר גארדען .און דערע כ8שע8טינוננע .1ד8ו־וי  ovדען
נען נעווארען .איר האג אט רי נו־ויסע קילערונג ,איז עס געװען קי!*ר ,אז דער
 t hדי חי צזנענען ,אז דאם איז נעײעז ;יט אענען 8 8אר8נטװאדםלינ?ײס *i’ih
פר״ד געזעהז אין די אוינען פ |“.די אויסדרוק ״אריבערגעםאהרען״ האט ;ע־ זעהר לאניש פון זיתר זייט ,אוינ מעז דעד יזלאו? 8ינדוסטריע ,זועלמ  8יז
קל*וקמאכער אין דעם איצםינען סםײ י .ממנז  Dipריכטיגע ביילד.
וױל םאדכאפען דעם קלאויןםאכער םטרייק 8זױ נרױם pn 8זױ רייך8 ,ויס»והאלסען
ןײער םײערע ױנידאז ,װאס נײזע הענם
איז דער מסטער װ?ג *ונױפאודופעז 8יזזרע 8דבײסער ?
י* ,װירקיציך אדיבער״-עם^הרען.
אלע םםרײלמנדע קלאוקסאכער אין מד־
האבען צונרןוכעז ,איז וױרער נאנ׳ן• נע־
שאעזיגנער ה8ט זייז פי;8י 1נעמאנט
אא״
א
צובר^כען״^וחיזנא,
ת^ײן
א
ייסאז שקװעד גאדחח  pnזײ נים ירזים•
•inSn
כודרע ה*ם געװאאט $ופשטעצען א גרוי־ לאמז ביז זײ וועלען אלע ארױםגעםעז 8זױ קלאר ײי סענאיך ,אבער די סאנױ
v
 oiriWDPreהאבען א־הם ג8ינישט ;ע־
סען ^טארקען **?*םןוטיװ ,ריעז ער איז ביכלאך  ptדעד קאםתיסםישעד יוניאן.
איך נין נעזעםען און נעהערם װי געםאהרעז מיט זײן גאנצען אימפעם און אבער די כאװײדיס האמן אח נדםעז ענטםערט.
דובינסקי און נאנלער האגען תהארעוועט איהם פארכאפען .דארפט איהר נאך דערינזז חדטה געחאט אזן האמן דעם
 8י ו נצױב אבער;  »8שלזןײנמר םאד
אויםצוטײט׳שען פאר דער נרױםער ם8ר־ קאערי׳זז װאס עם האט פאסירט? דער םעדיםאן סקווער גארדען ניט גענוםעז .נים בלײבעו אהז  or .ijrBonr 8 18יז א
זאםלומ די פונהטען םון דעם נײעם  -B8גרױסעה ^טארקער אאסאםאטױו איז דצם כדטםעות 8 ,ז די םארוי8לטונג סון מעדי• צו וױכםיגע p H .rane 8ייב די *mo
מ*ך און *נװייזען אויוי יעדעז איינצעל^ -אכודרעדיגע םארדעיצ אריבערגעםאהחגז סאן םקװער ;ארדען ניט ניט  v imבארט נופעתסיאורעדס ה$ומןן נים געענםפערם
נעם נעוױנס אח זיין באדײטוננ איז איך אח איז זיך גאנץ אומזושםערט וױיםער אבער וואס איז נעווען דעד שכל צו נעםעז  ,mm I ’ihוו׳עלען די  *ncHOPi^pםד
ה*ב זיך דערסאנט דעם רב םון דער גע^םעץ זיק װעג .האט דען אנדעדיט לינהאאן ארענא? װען די קלאוק מאכער
מן נעבען דעס  pn .iTBc:yדי *pif>p
ליטװישער ׳שטעדטעל ,װאו איך בין  8געהענם ז ײן? ער האט דאך איהם נע״ װאלטען אפילו נעװאלט אהין נעהן ,װאל• םאמר יחמעז נעבעז רז ט צנמ»6ד ,יײ
סאל א־ן םיינע ױננע יאהדען  8לעהרער םוזם אריבערפ#הרען.
טען דאן־ «ויך כ«הר װי פינף םויזענד דאיפמז בלוח װעלען .די קלאוסכיאכעך
נעווען .איך בין נעװען חנר *ײנזיגער
דארםעז נים מןקענם ארייעשק .אח מדזען מ8כען  gלזבעז  peחןר קלאוק•
. v
אין ׳עטעדםעל ,װאם האם נעלײענם 8
װאז װאלנמן זיד אהיננעםאז רי *יבערי -זױנײססדימ  p» pnאנשםזמדימן אעמן.
רוםיטע ציינאנ^ וועלמ איך פלענ בא־
>דזנן איך האב מיםדואך איז דזןד פזײה נע  25טױזענד? וױ עס זעהס אוים ,זאלען זיי  atשםענדינ האמז  pnןינען
הורען פון סאםע פעםעדנורג דער
גזסציתגמ אין דזןד ״פדײזזײם /אז סוײ האבען די כאווײרים  pHנאנמז פאר•  pnזאאען זיי נאר :עדעגימז8 ,ז חדך 8
װאם האם קײן םאל *ױ r n 1לעמן  P'Pזזננדער קלאוקפאמנד ה$$בעז דך זײנס״ נעסעז ,אז די ח׳עלען פארנא>עז דעם נדויסער ,שטא־יזער יײז 8ײנ6אוסרי*כעד
צייטונג נים נעלייענמ ,איז דאר נןװען  Sסווג• ^וווענד פארז^אנזעילט *T
םםדייק.
יתיאן קענעז ז ײ עם דעתריימן.
דעכ^מסםדיחה
גרויםער בעלן אוי1י נייעם «ח חאם מד אדעגא זװ
נאר דאם איז אלץ ניט אזױ וויכטינ.
װאלט װיסעז וואם עם םום « T tח דעד א .אז .װ .הזןוד $ױך נלייך געװאוסם ,אז
נרויםער ותלם .יעדע׳ם םאל ,װאם ער די פאדזמםאמ איז מװאן א גתזסזןר *  tװאלם אײנענםליד נעװאלם אויםנע־
הילןז פאר די « n?Tאין
פינען וױפיל הלאדןמאכער זימזמ נעװען
פלעגט כױך באנענזמען פלענ «יך אידזם דורכפ•? .איך בק םיס  ijr .דױמר קא
שטשעדרץ
סוזען דעחועהלען די נייעב^  .װאם  THםתיטםישעד שיר«ד גוט באקאבס און  pnrrnrדי  12ההדערם ,וזאם זײלען נע־
אפיויהלען
ל״ען איז םיין צייםונ^ מנמש־ערס איך װײס ,אז וחגז די ״פרײדדים״ ך*:ט הוטען דיכססאג אוחמד
?6ט^עדרין איז «ז א^טע אידי׳מ
םלענט איהם אינטערעםיחח די נייעס פון םומעגךעד סײנם עס העבסםזןנס הז-י־ץד־ « pדזד לימאלן אחמא ? איך פרעכ עס
צואיב ד «' װ ײ ל עם ז ײ מן פאראז אזעל־ ק^^ניע ח^ויס ה#ם א גרױסע באדײםונג
דער מלוכה איז פײםערבפדט איך פל» םער ,דדאדים ותז  jv w ovםױמנחןי
מ װאם זאמן ,אז עס איז איצם מעהר אק מוברויםקער ד׳יסטדמןט 322 .פא־
איהם דערצעהלען וזיפיל איד האב נזן־ שרײבם
די ״פדײזזייט״ צעה;דילמער נאר ניםא אזא זזיה וױ קאסוניםטישע פױאיזןס פארנעמעז זיך בײ הימטינס םאנ
קענם און ער פל׳מם אדפלמרקזאם הזד םדמזמדער .א פאדנרעפעדונג פדר צזךזן סלאוסםאמד .װארום  pmעם וואלטעז מים יצאנדװירט^אפט דארט.
רען ,צושאסלעז סים׳ז 8P•. 8ם*ל אונ־ םאיל אזזי פיל איז אק דזןד ימומוני־סםײ
לוים דיער סיאחנז באריכט סעז גע־
 im a r * wזזןהר באעײדעז^ -ײא־ים ודרסלי ך נעווען סאםוניםטישע קלאולםא־
טער׳שטוימװען מיט  8קרעכץ און ציײ
מר ,וואלםזז דאד די קאםתיםסען ניט שאפעז ווערעז א קלײנע קראכמאיל-םאב״
טענוױיז אריינשםעלעע  8װארם .נאר װען די ה^םוניסכמן װעלען באדױיזעז
אראצ פלעגם סחןפען ,אז איך פלזןנ אםת׳ע ק^סתיסם״עע שפדאך ־ נזדנסם נזד־אדפם ת »ז דיער פארזאסלתנ אי 1ריה איז שטשעדריז ,וועילכע זאא • IT־
למקאל; אדזמא בײנאכט די קלאוקמא־ דוציחגן הראכמאל װאס די דארטעע ערד•
א־הם דערצעהלעז  o n v 8שםיק יאלי־ וחנדם בײ זײ מזץ א מיאב א העלפאנם
מ ר ז ײ מן דאך דעםםינ נאו מוועז איז ארבײםער הו^םיװירען  120טויזפגד ■זך
טישע נייעס ,וואס ער פלענם נים «יז אח ®ת * סלײז תםדעלע א ריזיגער ב#רנ.
םםרײק ph ,ומז נמז האם נעודאלט רר יעהר^יך .בא^ונדזןרס איז ני 5ײך נריטיג
נאנצען פארשםעהז .ער פלענם םיד ראז און פ»ד ציפעדעז «ח צאהלעז איז דאז
איבערהױאם ניטא סײ 1מתמץ .וױפיא פען א קלאויזםאכעד פארמםלמנ איז די פאר מםשעדריז די פאאנענדע מאשיג-עס :
•  8פרענ םא; :װעם עס זײז נ1ט פאר אײ
נולען «יהד וױאם ג^ר *  .p fםיש דעם מסםע צײם פאר אזא פארזאמלדנג נע־  ( 1א סדאקם^ר ״אמטערנאייאנאיצ״ ;
דען ? איד גלויב« ,ז *ח צהנליכע *ח*נע
ארענא מאד״ װען בייםא^ איז א מד חנד תידױז ,אז  2 (2מדטינעס פאד גר^מז תארם^פע*;
האט נעענבערם אין םח ®ח * םך סלאײד רורכפאל פק דזוד
די האםוננסםעז האבעז ^עװאוםם 8 ,ז זײ  ( 3אײן װאג־ש^ו^ צו ותגזח הונחודם •זל
מ8כער ,ווען זײ האבען געהערט ליתנע? זאמאונג בין איה *לך #געותן גאײך זי־
האמז תייז יזלאוקסאמד נים ,העכבטענש הײ׳ רןארט^פעל אה אנדערע ■ר^חקםעז;
מר ,וױ איד ה^ב נאר דעחזווק o p
דעם נײעם 8פםאד אס האמז מהכע
 8ניםאע האאוק סקעבם ,װעצכע זי־נעז  2 (4מאטארעז ,אײנער פאר חןם מיל־
פונהטען ניט קלאר פארשטאנען .זײ הא -װארט ״טויזענדער״ .די םראגע איז
בײטאנ נעזעםען אין זייערע םתעב נעס־ כינס־ארכמ^ איז אײמר םאר דער דחךןד
באיז געװען װי גרוים איז דער
בען דאן נעסראכט בלױז איין זאך  :וועט
דורכ־ םעז  pHהאםמ מסימבם .זײ האבעז מודפין.
םא^ געווען .און ד*ם האב איןו גצײך
עם זייז נוט פ8ר די האאזסכמכעד?
האכ א סוק מױ דערימד  p’pאנדעד ברידה נים נעהאס
די ^םשעדריגעד אאגדס^ײם איז נױ
איו ה 8א 1עקמם אױף זיי און איך אויסנעסונעז ,װעז
י^רת ה^בעז גענוםעז אויוי זיך די מ^יכם
האנ נעלייענם איז זײעחן אוינע^ די
צו שא&עז די נויטינע מיםיצען כדי צו
פדאנע .און םיר האם זץ• געװאלט אױם־
פארז^רגעז זײערע ארימע ^אנזלם^ײמ
שרייעז צו זיי :יא ,עם יועט זיין נוט
םיט ירנםח דורך עהריליכע פראדוקמיזוע
םאי יי סלאוהםאכער״ אויב זײ וועלען ov
ארבײכג שסיל ,אבער םיט אםת׳עך
נ 8י וועלען .אבער זײ װ*לנת 1נױין
ד«^בעז זיי אנגעהויבמ »ז
מסירת
שםים ס8י וױ סאי גים נעהערס .דוביג־
 irrvurtp ipteitrאון גרעסעוע סוסען
סקי האם דאז נעדעדם  psװי  treאין
צוױמען זיתרע צאנדסלײכג א סוכמ נית
םים מײ 1שםים אזײנעדשרײען זייג ע!
 1,000רץל*ר איז שױן געשאפען געותך
נאר עם איז אײגזמםליך אױד גימ געוועז
רען םאר װע^מ ^רם״ הויפט אײז די
נויםינ ,עס אמ זיי אױד אזק סיה היל8
ענדליך װעלען םיר דיך זעהן ,םעכםינעד  p iםעדכ,
עחפםע םא׳פימס .ןובער די חוזיגצ
תלאר געװארזן ,אז מ ותט דיז׳טם םאר
םוםע איז נ*ר א פינםכדזזאס פיז דעם
דאם חייסם ,א1יב  nװעםם קוםען אין זאקםישען נארםען,
די קאאזסםאמד .איך חאב F irm or
װ*ם ס׳איז נױםיג באאד הומט אז די
ווײל איך באזוך נישם •אײערע חױפע^
םי 1דער גרױםעד נאנײסםקרוננ ,זואם
צײם װען די פרד-ארבײםער און די גערנר
כבת*,
גרױםען
אײער
אץ
נישט
םיר
געאט
עם
האם זײ ארוםמנזמן איז •ח ר»ו נתײ
נער םוזען צוםחןטעז צו די צוגרײםועם״
דארם.
אלאאעלם
איהר
װאם
װיסעז
זיך
םץױלט
נאר
סער פרייד> ,ואם חאמ דך פון ז ײ ארויס־
ארבײםעז מור׳ן הערבסט .הוגדערמא
מריםען.
םיגו דעס אתזעוײנען ביזםו דאד אױןש ח.
נפשות װארטעז אוין• די נױטיגע םאשי•
נעם.
אץ פאליטיק כץ אק־ נאך אלץ א נאריש קעלבעל,
די באנייסטש־ונג «ח די  T n tפיז
דער שנדמעדרינער רעאי^ װענדעט זיף
א נרויסער םאמ איז װאמתרליד tm r
י חןרטאר װיל איך איבערחויפם כדם.דיד קײן םך גישם רײחןן
צו אלע מכממנדדינער אאגדסאײם װ*ם
יח האם אין זיך א מזאלדימ פואפנ^
נאר ,ליכער וזילחעל ^ אימם װיל איך דיד זן^ען :
געפינעז זיך אח אםעריקע ,איז דערםאגם
װאם פארכאפט אײד און טראנט » T n
ביםםאר^
רןן
1
יםװא
1
א
כיםחןן
דיק
דארט
זאג
אמ נים •םור
ױי m ,קיממר םון
*ײעק י ק א צוימד־זזאלם s .שאד
ט 1עם פאר עראפא ,קײםעו־ פת׳ם םערכ׳ '
®דן דעם חוב צוצדםראנעז זײעד חלק צז
בלױז ,װאם *יז  a nלןבעז פח די אר־
רער סאנססרמסױועד הילןי װאס יאחי
באטעל איח^ עד זאל די פתחןגס־דזױזען ניט םאכען  isשאנד.
נייםעדסאסאן זײלען סו א אזױ וועמ
ir ?yo r pim8 8ױןי ח  t r iד «1יסמד
«
םאםענםעז  psגרױםער באנייסםערומ
באסשריזתנ  :יא• ליי האי יאי• ליקםעםנורג ינבע׳ייימז «  nm .1184 pזי אײ 8ל« םאכתרסע מטעלמרוננ  phזייער ••5
 psגתימר ארייד .זײ סוםעז בלױז
jt ' p
גןײעז « ייילצדיו אין דאד וויר״עײעד גייסיויש ײ י ז י י א
ג«זץן  14יאחר און
װען די םרײד  pnדי באנייסמקרוננ
* jr>a ,tvs .םזמד״  1601פלמ■!!
ליי גן׳ירימז י י ן ■ויל״י » יאי מאמנחײ■ ױן יו׳אשל■ » * «r־•■ס׳• באײד *יז
M a n no
הו»ן

וױ »ו
אװעגד.
 pnנאזועי אאדן ,וױםעגדינ is ,סײן
קיאוססאנעד דינעו דטא ,לאט ער * h s
 VPדט נעדעדט װע;ען דעם •h o pis ^p
נעױ  iuo״  re pװעגעו יעל ?י*Hop's
לעי יודאז ,נא• װןנען נינא  pHנינע•
זער.

פון װ א ד צו װ א ך

4 4

C , . . ,

^

^M

& kA

4 4

,

 #לי

,־* % ,

^.
 ■(,־״

4

B ^ k4

^ B ^M B

444

IB 4

4 4 4 4 4

.7

M

t4

4B

^ >4

a

4 4

♦

«1

4 4

a

4

^ a |4 k

4

•

״ .
» אג

4

*• •

v

׳

*

4

AA 4

4

a i

4M

M

4

A

44

ז״ע•  ui^annatאין

B

^

B

4

a4 A k

4

mB

44

441> 4 4

4 4

B

8 4

M

:£J

'־9MpF

•
 iir Mי
i

* •

IP
* •*•i.i״*4A**#4

•

ג ער

ל עצ ט ע סצענע * ץ תן ם םטרײרן
די אעצטע סצענע פון קאארה סטרייה
סיט די אהאסיאײיפאז שעפער האט זיך
פארעגדיגט מיט א גרויפען מאראאישען
?יג פאר די סטרײקער און םאר דער איג־
טעמעשאנאא .די רעדע םון אעטערנע־
שאגאא פרעזידעגט ,ב .שאעזיגגער ,אין
* זועאכער ער האט אנגעזאגט אז עס װעט
קוםען די צײט װען אין סיטי האא װעט
םצרװאאטען אן ארבײטער רעגירונג ,װאס
ותט זיכער שיצען די ארבײטער ג-עגען
רי סװעט שאפ שקאאםערײ ,האט ארויס־
גערופען א טיפען אײגדרוק בײ אאע אנ־
וועזעגדע און א גרויסע באװאוגדערוננ
םאר שאעזיגגער׳ס אויםריכטיגקײט .דער־
זוײאע האט שאעזינגער מיט גרויס ער־
פאאג געשיאדערט םאר׳ז מעיאר םון נױ
יארק די גרױזאטע איבאען אין די סװעט־
שעפער .ער זזאט אויף דעם םעיאר גיע־
םאכט אזא טיםען אײנדרוק ,אז דער מע־
יאר האט אױם׳ן ארט םארשפראכען צו
העאםען דער ױניאן אין איהר קאםןי גע־
גען די שװעט־שעפער.
דאס איז געשען דינסטאג16 ,טען ױאי,
 4.30נאכמיטאג ,װען אין נױ יארקער סיטי
האא איז געםײערט געװארען די אפײ
צײ*אע צערעפאניע םון אונטערשרײבען
דעם אגרימענט צוױ^עז אאע צדדים אי1
׳ דער קאאױדאינדוסטריע.
דרײ אזײגער בײטאג ,איז דער סיטי
חאא שוין געװען באאאגערט םיט נייגע־
רעע חאאוס סטרײקער .א גאגצע םחנה
צײטונגס־רעפארטערס און צײטונגס םא־
טאגראפערס האבען געװארט אינװעניג
אין סיטי .האא ׳אויןי דעם אנםאע םון
דער צערעםאניע.
•ונסט ׳  4אזײגער איז אנגעקומען
פרעזידענט ^אעזינגער ,איז באגאײטוננ
םח זײן עאטערען זווזן ,דעם מניאךאא״
יער ,םר .עמיא ׳טאעזיגנעה און םין עק״
טיננ ירעזידענט דובינססי ,נעסעראא
סעקרעטער באראףי געגעראא מענעךז^ער
נאגאער ,די װײס-פרעזידענטע נינםא,
ברעסאאו ,דזשואױס האכםאן און ה״ררי
װאנחןר .םון דער האנםערענץ סאמיטע
וײנען אויר אגװעזענד געװען ד .פייה־
אינג און ב .סאאאאן.
צו דער זעאבער צײמ זײנען אויך
צחוינען די רעאענאציעס םון די םאנר
םעסטמורערס און דז^אבערס אסאסיאיײ ׳

a

rl

אין עטאיכע מינוט ארום איז אנגצ־
קוםען אױטענאנט גאװערנאר אעהמאז,
און אאם אעצטער איז ערשינזע מעיאר
װאקער.
 .חאאב נאך  4האט אױטעגאנט גא־
וזערגאר אעהמאז אויםגעעםענט די אםײ
ציעאע זיצוגג און מען איז באאד צוגע־
סראטען צום אונטעחערייבען די אגרי־
טענטס .די אגרימענטס זײנען אונטער־
גצמריבען געװארעז פון די הויפט באאם־
 yoפון דער ױניאז און םון די באאטטע
םון די אסאסיאײ׳טאנס .עקטינג גאװערנאר
לעהמאן און טעיאר װאקער האפען זיך
• אוגטערגעשריבעז אאם עדות.
>אן זײנען םארגעקומען די אםיציע־
לז רעדעם.
אאס עחמטער האט גערעדט מעיאר
וואקער .ער האט באגריסט אאע פאר־
טײצן און אויםגעדריקט זײז צופךידענ־
חײט איכער דעם ערםאצגרײכען אוים־
נאמ פון די םארהאנדאונגען .אבװאחא
ער איז גיט גענוי באסאנט םים דער
מאאוק-אינדוסםריע ,םרעחט איחם אבער
דער םאסט ,וואס עס איז גאמאפען גע־
וואדעז פרידען אין דער גחגםטער אינ־
דוםטריע פון דער שטאדט\ ,ץײל די בא״
פעאקערונג םון נױ יארק וועט ניט דאר־
םען אײדען םון סאםוי .די וױכטעסטע
אורזאכצ םאר דעם םעיאר םון דער םײ
אי^גען ש6אדט נױ יארק זיך צו םאר־
אעטערעסירען סיט רעם שטרײפ איז גע•
ו תן דאס ,װאס ער האט כאדארפט צד
‘ איצ •אאיסאײט םאד חנם םטרײק-צענ־
ל און ער האט נים געװאאט בא׳עויח׳ן
 nאײנװאוינער •פון די וױיטע ניו יאר־י
קער דיסטריקםען וועאכע ער חאם גע•
םממ אאזעז אחן ■אאיצײאי׳״ח .n r

ליוטענאנט גאװערנאר לעדד
ן
רעעד■ ״
צהמינג גאומנתאר אצחםאן האם אנ־
נעפאנגעז זיין  ,mmדאנתענדיג ויי #נ־
ייחןגץ פױםגיידער םיז »י*  r mסיר
וייצר גוםען וױלצן יח סאא»ערא*י4 ,
װאס זײ חאמנן ארױסנעײזעז בײ n

פרעזידענט שלעזיננער אפעלירט צו מעיאר װאקער פאר הילף אין קאמןן
געגען סװעט־שאפ־סיםטעם און מאכט » טיפען אײנדרוק אױןי אלע אנ־
אנװעזענדע — .םעיאר װאקער פארשפרעכט הילף — .לױטענאנט-
גאװערנאר לעהםאן אפעלירט צו »לע פארטײען און צו דער עפענטלי״
כער םײנונג צו קעםפען געגען םװעט־שאפ־סיסטעם.
םון א סטעף רעפארטער.
אנדערש װעט דער אגרימעגט גיט האבען
?ײן שום װערט.
ער האט םארשפראבען די הילף םון
סטײט צו באקעמםעז דעם סװעטיגג־
סיסטעם ,און האט געזאגט ____ :
״די קלאוק אינדופטריע און די װאס
זײנען באשעםטיגט אין איוזר ,האבען
איצט א בעסערען אויסזיכט צו דערגרײ־
כען זײערע פאריצאנגען װי װען עס איז
םריהער זינט  .1910אלע צדדים כיוזען
אבער צוזאמעגארבײטעז .איז איר מאך
דעריבער דעם פאאגענדען אפיל ,װעצכער
שטיצט זיך ניט נאר אוירי דמם גרונד
םון מענשליכקײט ,נאר אויך םאר דעם
נוצעז פון די אײגענע אינטערע׳םען.
איך אפעליר צו די מאנוםעקטשורערס
און דזשאפערס ,אז זײ זאלעץ שטענדיג
אנערהענען די רעכטעז םון זײערע אר־
בײטער און העצםעז םארשטארקען די
ױניאן ,כדי זי זאל זײן בכח אפצושאפען

___________________________ a

גאויב ,אז דער ברײטער עוצם ,זיך דער־
וױסעגדיג די םאקטען ,װעט זיך אנטזא־
ג־צן צו האנדיצען מיט יענע דזשאבערס
אדער פאבריקאנטען ,װעלכע קויפען וײער
סחורה םון שעםער װאו ארבײטער װע־
רען שעגדליך עלספלואטירט .איך גאויב,
אז די אויםגעקלערטע עםענטליכע מײנוגנ
זועט קײנמאל ניט דואדען די עקספלוא־
טאציע םון ארבײטער אדער ניט־אנ־
שטענדיגע האנקורענץ און װעט געםינען
איעענע מיטיצען װי אזוי אויםצובעסערען
אן אומפארצײליכע סיטואציע.
”איך אפעליר צו די םטאר־קיפערס צו
העלםעז ארויסטרײבען די סװעט־שאםס
פון ביזגעם .די סטארם מוזען האבען
די לעצטע יסטײילס ,כדי צו זײן ערםאלג־
רײך .דאס קענען זײ נאר האבען דורך
די גרױסע ,םאראנטװארטליכע םעקטא-
ריס און דזשאבערס ,וועלכע זײנעז אין
שטענדיגער באריהרונג מיט דער װעלט

םען ערנסט געװענדעט צום מעיאר םון
אונזער שטאדט און צו איחם געזאגט :
*ינו־מיבט מיר ,מעיאר װאקעו /איהר
האט נאםערקט אין אײער רעדע #אז איר
זײנט ניט גענוי באקאנט מיט די איגער״
ליכע םארהעלטניסע םון דער סלאוק איג•
דוסטריע .װיל איר אײך אוים׳ן חעפליכ-
סטען אוםן ערקלערען ,אז אין דיזעז קלאוס
סטרײק זײנען געװען פאדוױקעלט םון
 28ביז  30טויזענד מעגמעה איז 19
טויזענד ארבײטער םון ױניאן שעפער ווע״•
*נן זיך מארגען צוריקקערען צו דער אר״
בײט 10 .טויזענד ארבײטער װעלען װײ•
טער כלײבען סטרײקען .דיזע סטרײקער,
װאס ביצײבען אין םטרײק ,וויעאען סטרײ•
קען געגען די סװעט־שעםער .אויב איהר
זײנט אפשר ניט גענוי ־באלאנט מיט די
באדינגונגען אין די סװעט־שעפער ,װיל
איך אײך ערקלערען אז בילויז צװײ םון
יעדע צעהן םענשען ,װאס ארבײטען אין
אזעלכע שעפער ,מאכען א לעבען ,די
איבעריגע אכט ארבײטער אין אזא שאפ
ארבײטען טאג און נאכט און צום סווי
םארדינען זײ שרעקליך נידעריגע װײ•
דזשעס.
״גענען דיז־ע שעםער װעלען מיר קעכר
םען םיט דער גרעסטער אנטשלאסענחײט
און מיר װעלען זיד ניט אפשטעאען צױ
ליב פאליצײאישע םארםאלגונגען.
״עס איז מײן איבערצײגונג ,אז עם

סטרײק־פיהדער ,מאנופעקטשורערם און העכסטע םארשטעהער םון םטײט און שטאט בײם
אונטערשרײבען אגרימענט

ט*ד

אינטערנעשאנאלפרעזידענט גױיטצו
פמנפדפאר■«דחגפםאכצרםםר׳יס
)שױס  naזײם ( 1

גצײך נאך די גרויסע סטרײק מיטינ״
גען םוז אעצטען מאנטאג ,װאו עס זײנען
פארגער,ומעז די חגםערענדום אושטיסונ־
געז אוז אויף װעאכע פרעזידענט שאעזינ־
גער איז־אויםגענומעז געװאדען מיט אזא
קאאאסאאער באגײםטערונג נאך דעם װי
ער האט פאר די ארבײטער דערקאערט
דעם װערט םון דעם נײעם אגרימענט,
און זײ דערצעהאט װי גרויס עם װעאען
איצט זײן זײערע םאיכטען דעם אנריםענט
צו פארםעסטיגעז און די ױניאן צו שטאר־
וןען און צו קרעםטיגען ,האט ער גאײו
ערקאערט ,אז נאך■ דעם לאאוק סטרײק
װעט די ױניאן באאד צונרײטען א ריזיגען
סטרײס אין דער דרעס אינדוסטריע.
םיט צװײ טעג צוריק האט שאעזינגער
שוין געהאט א באראטונג םיט עקטינג
פרעזידענט דובינסק' װעגעז אנפאננעג א
גרויסען קאםפײז צו םארניכטען די סװעם
שעפער אין דרעס טרײד .דיזען מיטװאו
האט שאעזיננער ערקאערט ,דאס דער
דתס טרײד איז םואשטענדיג דעמארא־
איזירט .פון די  45טויזענט דרעסמאכער

דעדשאט־פשערםאןמיטיגנאיןװענספערה«ל
t
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ושרום פון זײם ( 1
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די םװעט ׳»ע>ער ,גועלכע צושטערען ניט
נ*ר דעם נציס םון די *רבייטער ,נאר
אויר דעם ערפ^נ םון די פאבריקאנטען.
איך אפעליר צו דער ױניאז צו העא-
פען אױפבויען די «ם#םיאײשאן ,כדי צו
םארשםארסען יענע םאבריקאגטעז און
רזשאבערם ,װעצכע האבען באוויזען *ז
זײ זיינען םיפפאםיש צו «ן אינטע^ינענ־
טע םארװאלטוננ אין דער אינדוםטריע.
*ו באסעםפען כםדר די םוועט־שאפס און
די שעפער םון א נידערינען םםאנדארד.
די האםנוננ םון דער אינדוםםריע לינט
אי? פארנייטען די .נרויםע צאהל אום־
פאראנטװארטליכע קלײנע שאפפעם וועל־
כע עפזיםטירען איצטינער םיט א סליינע
צאהל גרויסע פאראנטװארטליכע פאב*
ריסעז•
אין אפעליר צום ■ובליסום צו העל־
םען א»שאפען די םוחגם־שעיער .די
רזש*י:ם ק^וםיטע וחנלמ זוערם צמא־
גיזירם אוגכמר חנם אגריםענט וועט אין
ניכען ס»סען«.ן אונטערזוכונג פון די
מ«טײ»י*נעו «יז די שעפער .זײ ס»וםי•
טע וועט ,זיין צוזאםעננעשטעלט םון
גירנער זתםעס שנתלוננ אין דער נעזעל־
שאשם פארזיכעיעז ■ tvלכעםיינעם צו-
םרױען »ו זי תר באריכם .איך נין צו
גוגסטען פון חנר ברײטםםער עפעגטליכ־
זיתרע כאריכנמן ,ײייג איב
t

״

פון םאדע אין לאגד אוז איז אויםלאנד.
אויב די םװעט־שעפער װעצ«ן םארטריי•
ב5ן די םאראנטײ^רםליכע םאנופעקטשו־
רערם םוז םארהעט ,װעט די אינדוםטריע
אונטערגעהן.
איר גין מעהר װי איבערצײנט ,אז
די ביירע אורזאכען ,מענשליכסײט און
זעלבםט־אינטערעס ,װאם דיקםירען אן
אטת׳ן גייםם םון פאאפעראציע און נע•
נעגזײםיגער היל1י צװישען אלע צדדים,
בדי צוריסצוברעמען די שלאומ אינדום־
טריע צום פלאץ צו וועלכעז זי איז בא־
רענטינט אין דעם עסאנאמישעז אוז נע־
זעלשאםטליכעז לעבעז םיז דער באפעל־
הערונג״

פרעז .שלעזינגער׳ם רעדע
נאך לעהםאנ׳ען האם אלם ערשטער
פון רי צדדים נערעדט ברודער שלןזינ־
מר ,רער ■רעזידענט םון דער אינטער-
נעשאגאל .ער חאט *נגעםאננען זײן
און *נערקעגוננ פאר
רעדע םים
דער אינטעחנםאנטער יעחג םון לױטע•
נאגט נאווערנאר לעחםין .וועלמ אנ»ר
חאלם אין זיר אזוי םיל םארמטענדניס
םאר דער ארבייטער באפעלהערונ :און
אזוי פיל לי מ  iv tדי אפפצר פון די
םוועם־שעפער.
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װעם ניט לאננ דויערען און די ארבייטער
װעלעז םארװאלטע! טיט דער אדםיני־
סטראציע אין דיזען םיטי חאל .ו אן
װעלען זיי זיכער װי נעהערינ םארטײ-
דינט ווערעז .הײנט זייגט איחר אבער
דער טעיאר פון דער שטן«דט ,אוז עם
איז דעריבער אײער פליכט צו םאףםיי•
דיגען די ארבײטער אין זײער האםןי נע־
נען די םװעט־שעפער ,װןום ווערען אשילו
פון די העכםטע באאמטע םון  o nםטײט
נױ יארס נאטראכט vל tv Dאומגליש
םאר די הלןווסםאכערv .,לס  vרואינע
פ vר רער אינדוםםריע און vלם  vשאנ-
.
 nםאר ’ tm ’onjvi■ tn v
״איך ױײם tv ,איחר אינ ט ע ^ ר ם
זיר םיט טרעסשאז»* nvp ,ר ,ןדיוקיי־
שאן און םימ םילע  nyntvזאכעז— ,
טא פארװאם זןול די שסןודם נױ י vרp
אונטער אײער אדםיניםםראציע זיד ניט
שאראינםערעםירעז מיט די ש ת? לי מ
צושםענדע פון די םװעם־שעפער״.
צום םוא פון זײן ת ו ן הןוט שלע־
זיגענר באראנ?ט ^ו תרנןור רוזוומלנ^
םעיאר וואהער און גאנץ נ אזי ^ ר ם a n
לױטענאנם נאווערנאר לעחםטן פאי
 . n » ” tבאםיחונגען ,ײןזם זײ חןעען
ארויםגעײיזען צו חעלפען a n tv^ava
םכ6ור  in > p vאיגדוםםריז «ון
■  . ^.yjitgEBrג״לו•
.*JL
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איז נױ יארק זײנען באויט עטאיכע טוײ
זענט ארגאניזירטע ױניאז אײט .אזױ װי
דער אגרימענט מיט די דרעס מאנופעק־
טשורערס אסאסיאײשאן און דרעס דזשא־
בערס און דרעס קאנטרא-קטארס אסאסײ
אײשאנס ענדיגןן זיך ערשט אין םאנאט
דעצעמבער ,װעט די ױניאן דערװײא אנ־
םאנגעז א גרויסען ארגאניזאציאנס קאם־
פײן נעגען די ניט־ױניאן און די סװעט־
שעפער.
״מיר זײנעז אנטשאאסען — האט
פרעז .שאעזינגער ערקאערט — צו שאפען
איז דער דרעס אינדוסטריע א מאשינעריע,
װאס זאא זײן עהנאיך צו דער קאמישאז,
װאם איז איצט געשאםען געװארען אין
הער סאאוק אינדוסטריע ,אונטער די בא־
דינגונגען םון דעם נײעם אגרימענט .מיר
זײנען אנטשאאסעז א סודי צו כיאכעז צו
דעם כאאטישען צושטאנד אין דער דרעס
אינדוסטריע און צו קעמםען דערםאר ,איז
די ארבײטער זאאען קענען מאכען א אנ־
שטענדיגעז אעבען .עס איז א טרויעריגער
םאהט ,דאס באויז צעהן פראצענט םון אאע
דרעסםאכער פארדינען אויף א אעבען צו
מאכען׳׳.

דער דזשאיגט באארד איז םון די; נױ
״
יארקער לאסאלעז ,און
נעמענדיג ווױיטער אין אנבאטראכט,
אז דער איצטיגער געגעראא סטרײפ.אױ
געװען :עםיהרם אויןי א:געזונטזןן בפזיס
אהן אזםנויםיגע הוצאות און מיט צזצאכצן
| !; .
:
קאײנעם בודזשעט ,און
נעםענדיג אי|.ווגנאטראכט^ דאם
גױטווענדיגפײםן ^ואצוהאאםען דעם
און די גצװינסלן ׳םרן 1י ארבײטער אין
די אינדאסטריאא סאונסיא און איז די
אםעריקאן אסאסיאײשאן ^עפער ,און
דער םאקט װאס מיר ארבײטער םון דײ
זע שעפער הענען צוריקגעהן אין אזא
קורצער צײט צו דער ארבײט אהז אײ־
דען און אהן םאראוסםען ,זײ עס
באשילאסען;* דאם די שאפ םשעראײט
פון דער קאאוק אינדוסטריע ,װעאכע זײ־
נען דא פארזאםעאט ,באשאיםען אײנ־
שטימיג צו טעהסען מיט א טאנ וױידזשעס
אאע קאאוקמאכער װאס געהעז צוריק צו
דער ארבײט אין די געםעטעאטע שעפער.
דער טעיןם מוז האאעקטעט ווערען אין
משך םון צװײ װאכען ,אום די ױגיאן
זאא האבעז מיטאען םארטצוזעצען״דעם
סטרײס געגען די ניט־ױניאן און סוועט־
שעפער ,אום צו םטאביאיזירעז די אינ״
דוסטריע אוז צו אנטװיקאמן די זעאבע
באדינגוננען םאר די ארבײטער אין אאע
שעפער .זײ עם װײטער
באשאאסען צו רוםען די םמרײה
לידערשאםט אז זײ זאאען װײסער םארנד
זעצען דעם קאםױ געגען די גיטױוניאן

ױ אידישע^ #גריקולטור
)נאראן דדרש( םאםייעטי
חעל1ט פלע »וקונ»טיגע פארמערס »יפ
אויסקינפטע װעגצז •ארםערײ יייז וױ ויד
אויסצוחיטען ווז פוױנדחנרס ,ווענ איחר

 e»npאײער פ«דס.

גיט קייגע דעפאזיפס א«ידער איחר בארא*
זיד סיט אונז.
אוגוער ראט און טאט איז אבסאלוט »רײ
*ריע ט אדער אוספ פארוענליך.
»יעז טעגליד אויםער  — rawפון  0בין •
?ונפאג — ביז  1אוחר.
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װניטי חױז איז שרן  v fwםאר
דעם זומער װאהײשאן.
אונזער שצחנצ זוםער מײם איז פא־
רעסט פטרפ n ,יוגיםי הויז ,איז שוין
אסעז פאר  o nזוםצרדמען אדטענטחילנס
די גרינע םעאדער י ח נראזצן ,די בויכמנר
ייז בלזםעז בליחען שוין וױדער טין דיער
®י^עי •דצכט .דער גײער סאשעל חאא״
אױפ׳ן םײד^פון *תז*ר יתיטי ווײם#

שעםער מיט דער זעאבער אנטשאאםענ-
קײט־ און *ינטעאיגענץ װי זײ האבען
ארויסגעװיזען געגען די ארגאניזירטע
אינסײד מאנוםעקטשורערם ,דזשאבערס
און קאנטראקטארם.

 2רעזאלוציע פ»ר פרעז .שלעזינגער
און די סטרײק קאםיטע.
געמענדיג אין אנבאטראכט ,דאס
פרעזידענט בענדזשאמין שאעזיננער און
אונזערע אנדערע ױניאז םיהרער םון דער
גענעראא סטרײק קאםיטע האבען ארויס־
געװיזען אן אונגעװעהנאיכע טרייהײט,
איבערגעבענקײט ,מוט און אינטעאיגענץ
װעהרענד דער םטרײק םיהרונג פון די
דרײםיג טויזענט קאאוקמאכער ,און
נעמענדיג װײטער אין אנבאטראכט,
אז זײ האבען אװעקגעגעגען זײער גרוי־
סע אױםמערהזאםהײט צו דער םראגע
װי אזוי צו םיהרען דעם מעגאיכסט קור־
צען סטרײק כדי אײנצושםארעז נויט
און אײדען ,און
נעמענדיג װײטער אין אנבאטראכט,
דאם טראץ די שװאכקײט איז װעאכער
אונזער ױניאן האט זיך געםונען צאם א
רעזואטאט םון דער סאםוניםטישער
אװאנטמרע אין  ,1926האבען זײ דאך
באװיזעז צו דערגרײכען אזויגע בטריײ
טעגדע געװינסען און סאר׳ז ערשטען מאא
געשאפען די באדיננונגען צו םטפביאיזײ
רען די אינדוםטריע .זײ עם דעדיבער
באשאאסען ,דאס דער שאפ טשערמאן
מיטינג םון דער סאאוגן אינדוסטריע םאר־
זאמעאט אין װעבםטער האא ,דדיסט אויס
זײן טיםסטע אנערקענונג און דעם םוא־
סטעז צוטרויען ,װי אויך די םואע אונטעוײ
שטיצונג צו פרעזידענמ שאעזינגער און
דער גאנצער גענעראא סטרײק קאםיטע.
זײ עס װײטעד באשאאסען ,דאס זײ ווע־
רען באאויפסראגט מיט דעם זעאבען
גײסט ווײטער צו םיהרען דעם חאםוי גע״
גען די ניט־ױגיאן שעפער ביז זײ װעאען
אינגאנצען ארויסגעטריבען ווערען םון דער
איגדוםטריע און ביז אאע ארבײטער אין
דער גןןגצער אינדוסטרי וועאעז *עניסען גױ
טע אעבענם און ארבײטס באדינגומעז.

 .3רעזאלוציע םאר גאװערנאר תז־
וועלם ,לױטענאנט גאװערגאר הער־
בערם ח .לעחמאן און אעדאסטרייאל
םשערםאן רעיםאנד וג אעגערסאל.
נעםענדמ אין טגבאטראכט ,דאם 30
טויזענם קלאוקמאמר וועאען פארבעםערעז
 m mצקאנאםישע באדינגתגען און וחו״
צען םטאביאיזיתן‘ די אינדוםטריע ,וואס
אײ mם םין א תוחו ובוחו אח פון א גרוײ
סעד mםא tnליtווציע און האט נאאיע-
פצוסט די עםענטליכצ םײגוגג םיט חנר
גערצכטינפײט םון זײעחג פאראאנגען ,און
נעםצגדיג איז אנבאםראכט ,דאס nm
גאוחותאר פון נױ יארפ טםײנ^ פרענקאין

בערט אעהכיפז און דער אומפארטײאישעד
טשערכיאן םון דער גידעא אינדוסטריע,
רעימאנד װ*.אינגערסאא זײנען געװעזען
צוױשען די ערשטע פון פוכאיקום ,זואס
האבען אדױסנעוױזען זײער אקטיװען און
סימפאטישען אינטערעס איז אונוער גרוי־
סער זאך ,און
געםענדיג אין אנכאטראכט ,דאס איױ
טענאנט גאװערנאר או| דער אומפארטײ־
אישער טשערמאן האכעז םאו־װאנדעאט
זײערע גוטע וואוגשען אין-א פראקטישער
טעטאדע צו אעזען דעם פראבאעם װי אזוי
אויסצוראטען דעם סװעט שאי סיסטעם
פון דער אינדוסטריע און װי אזוי צו םאר־
בעסערעז די באדינגוננען םון די ארביײ
טער ,זײ עס דארום
באשאאסען ,דאס דער שאפ טשערםאן
כיטי ;:םון דער קאאוק אינדוסםרימ דריקט
אױס זײז טיפע אנערקענונג םאר דער
אונאײנעננוציגער און הוםאנע באמיהונ־
;ען םון גאװערנאר רוזװעאט ,אױטענאנט
גאװערנאד אעהסאז און מר .אינגערסאא
פאר דעם ׳ערםאאגרײכען אויסנאנג םון
אונזער סטרײס.

 .4רעזאלוציע פאר דער •רעסע.
נעמעגדיג אין אנב^טראכט ,דאס די
אנגעאענענחײט פון  30טויזענט סאאוק־-
מאמנר חאט םארכאפם די םאחעטעאוגגס
קראפט פון דער אאגעמיינער פיעסע׳ און
געמענדיג אין אנכאטראכט ,דאס n
אסםיראציע םון די קאאוקםאכ^נר זוכענדיג
צו צושטערעז דעם כאאטישען צושטצנד
אין דער אינדופטריע און םאר דך צו
שאםען מענשאיכע אעבענס און ארבײטס
כאדינגונגען ,האבען מיר באקומעז « סים־
פאטישע אונטערשטיצונג םון דער אאקור
אער פרעסע ,ניט גאר עדיטאריעא ,נאר
אויד אין די נײס.
זײ עס באשאאסעז ,ךאס דער שאפ
טשערמאן סיטינג םון דער קאאוק אעדד
סטריע ,םאדזאםעאט איז וועבסטער חאא,
שטיםט אױסצודריהעז זײער װארימסטען
דאנק צו די םארשםרײטער פון דער
עםענכנאיכער מײנונג םאר זײער היאןי אחן
װעאכער די אנגעאענעגהײט םון די ארכיײ
טער װאאט קײנמאא ניט געקענט׳םים אזא
ערםאאג םארכאפען דעם םאאס׳ם אינטע־
ו־עס און די םאאקס אונטערשטיצוגג.

לעצטעםצענעפוןדעםסטרײק

)שלוס םוז זײט (6
א־גרימענט װאס איז דערגרײכט געװארען
צװישען דער קאאוקמאכעד ױניאן און די
זײער פארשפרעכען צו העאםען אויסרא־ באאעבאטים און װאש דארף מארנען
טיען די סװעט־שעפער• .
פארקומען ,איז א געשעהעניש םון גרוים
א באזונדערען חארציגען דאנק און וױכטיגהייט .עם באדײט םרידען• אין א
אנערקענונג האט שאעזיננער אויסגע־ וױכטיגען טײא םון דער אינדוסטריע אוז
דריקט צום אונפארםײאישעז טשערמאן ,אויט םײן מיעוגנ שטעאט דאס מיט זיך
רײמאנד װ .אינגערסאא.
םאר א גרויסעז שריט םארװערטס אוים׳ן
שאעזינגער האט אוין הארציג בא־ װעג צו אינדוסטריעאער פארשטענדיגונג
דאנקט דער פרעסע ,װעאכע האט זיך און צו קאנסטרוקטױוע געמײנזאמע אױם־
םרײנדאיך פארהאאטען צו די ארבײטער טואונגען .איך באדויער באמת װאס איך
װעהרענד דעם סטרײק ,און דער עםענט־ קעז ניט זײן מיט אײך בײ אזא װיכטייי
איכער מײנונג ,װעאכע האט אויויסגעװײ גער געאעגענהײט .עראויבם מיר צו גרא־
זען אזוי פיא מיטגעפיהא צו די סטריײ  .טואירען אאע די יעניכע ,װאס האבען זיך
קער.
באטײאיגט אין דער יןאנםערענץ ,זואו
שאעזינגער׳ס רעדע האט אויוי אאע־ דער אגרימענט איז םארוזאנדעאט געװא־
מעז געאאזען אזא טיםען אײנדרוק ,אז רען ,צום גרויםען ערםאאג װאס זײ האבען
מעיאר װאקער האט געםונעז םאר נוײ דערגרײכט .איך הא1י ,אז די קאאוק־
טי; גאײך י ״י שאעזיננער׳ס רעדע צו אינדוסטריע װעט איצט ארײנטרעטען
נעמעז דאס ו׳וארט און איהם גאײך ענט־ אין א נײער עפאכע םון סטאביאיטעם
פערען>.
פוז דער אינדוסטריע ,װאס װעט ברענ-
מעיאר װאק^ר האט ערקאערט ,אז נען םראגרעס םאר אאע װאס זײנען םאר־
אויך ער איז א גרויסער געגנער םון דעם כונדען סיט דער אינדוסטןיע און אז אאע
סוועט־שאפ סיסטעם ,פונקט װי ער איז ױעאען געניסען פון דער פראספצריטי און
געגען די אונסאניטארע װאוינונגס־םאר־ פון םערזענאיכער צוםרידענהײט״.
 6אזייגער אין אווענט האט עהטינג
העאטניסען אין די טענעמענט הײזער.
ניט כיעהו־ז -ער האאט אז ״םען דארף די גאוחנרנאר אעהמאן םאראאזען דעם סיטי
סװעט־שעפער םארניכטען דורך פאר״ האא .װען די קאאוקמאכער האבען איהם
ש^ענדיגונג און ניט רורך געװאאט״ .ער דערזעהן האבען זײ איהם הארןףג בא•
האט װײטער ערקאערט ,אז עד איז םאר־ גריסט.
עטאיכע מינוטען שםעטער האט שאע־
אינטערעסירמ איז  omװאויאזײז םון די
ארבײטער און האט םארשפראכען זײן זינגער ,אן אױםגעהײטערטער ,צוזאכמן
םואע היאוי איז קאמף געגען די סװעט־ מיט בר .דובינסקי און פױט די אנדערע
ױניאז־םיהרער םאראאזט דעם סיטי האא.
שעםעס
נאר מעיאר װאקער האבען נאך גע־ װען די .סאאוהמאכער חאבעז דערזעהן
רעדט מר .גראםמאן םאר׳ן אינדאסטריעא שאעזיננער׳ן מיט זײן שניידצרישער קעפ
קאונסיא ,מר .חעפט םאר די דזשאבערס אוים׳ן האפ איז אנטשטאנען א הורא־
אסאםיאײ^אז און סר .שװארץ םאר די געשרײ און א שטורם םון אפאאדיסמענ־
טעז ,װאם האט דערשראסען צעחנדאינער
אמעריסעז אסאםיאײשאן.
במםאר די צערעמאניעס זײנען גע -טויזענדער נױ יארהער בירגער ,װאס הא־
שאאסען געװארעז האט ־אױטענאנט גא־ בען זיך געאאזט אהײם םון די אםיםעם
ווערנאר םארגעאעזעז א טעאעגראמע ,איז נױ יארקער דאיז טאון .אאע האבפז
װאס פרעזידענט שאעזינגער האט באסױ זיר געװאונדערט איז באװאונדערט די
מען םון פרעזידענט גרין םון דער אמער .שעהנע מאסען־באגײסטערונג .דעד שעח־
םעד .אװ אײבאר ,װעאכע אעזט זיך װי נער באויער נױ יארסער הימעא און די
גאיהענדע זון האבען דעם העראיכען מא־
פאאגט :
״די .םארמעאע אונטערשרײבונג םון סען ביאד צוגעגעבען נאך מעהר גאאנץ.

מידאנען מענשען
פארםײחןן קראנקחײט פון זייערע חײזער תרך דעם
צײםינען געברויר פון

עקס-רארןס
דער באױהמטער טאנען רעגולירער
אויב איחר זײס נים אײנער פון יענע םיליאנען ,קע1ם איחר לייכ®
אויסגעפינען פון די ,וועלכע ברויכען עקם־לאקם ,װאפ עקם־יאקם בא־
דייס .אמזר דארפם זײ לאנג ניט»וכען ,איוזר קענט ױי נעפינעז אױף
אין
אין
®עאםערv.
r -----r־
•
ם?וי׳״
w
w
שאפ*,
אין --- -----
אױפ׳ן גאם .״״ ן
און פריס .י ״ ״י ן
ם י*י ן
*רי ״■
יעדער  ■rי
׳ iw iw
נאר — —
ױך •״-
וועט --
---------קןןנט איחר געפי•
 nnrtypאון ווענדען קענט
אדער וואו אײזר
וואם
ײ חןרמןחלען
אײך
פאר“
י׳ “ “
•־י״־׳ײײ׳^ײי יי “
נען עקם־לאקם געגרויכער .װאם וועלען ״
א װאונדערנארער םיטעל עקם־יאקם איז
אלע פראנרעטױוע דרןוניםטען םארסויםען עסס-לאסם
 I'M 40 26י ח  GOטענם •BP0PM3
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ד ארכײפער אינער׳ן לאנד סים ד סםױקעו
אונזער עקטינג נרעזידעגם דובינסחי
האס מרקאערט פאר דער ירעסע ,אז די
םסתיקער האבעז באסוכמז  3חונדערט
מויזענס דאצאר פאר דער םארםײדיגונג
פוג׳ם סטריײן .דאס איז א שעחנע סוטע
אזן עס באדױיזט ,אז דער קאםזי פיז די
קצאוקםאכער האט געםונען א •ואריםזןן
אפקצאגג אין די כרײטםנמ ארבײטעד
קרײזזנן .װי גרויס און באדײטענד די
סוכמ זאצ גיט ךײ\ איז עס אמןר גיט
נענת וױעוער ערפאצגזײױ אנצוגעתן
ס*ט דעם סאםוי בעבען די נעדיוניאד
שעמר .דצד אייגענטאימר קאמי פאי־׳ן
שיום פון דער יוניאן הויבם זיך ?נרשם
אז מים דעם וױיטערען ססרײפ געגען
אצארצײ סוועט שע»ער אח ניט-דױאן
נעסםען .היצוי איז דצריבער זעהי נײט־
וחמדינ אח טיר אאעצידען צד אוניעיע
צאשאצט איבער׳ן צאגד און צו די
ברענטשעס םון ארבײטער רינג ,װי צו
די ברעגטשעם פון נאציאנאצען ארביײ
םער פארבינד ,אז זײ זאצען נים פאר־
געםצן צו ערפיצזגן זײער םציכט צו די
םטרײקערם און צו דער אינטערגעשא•

קליװלאנדער און 6יל*דעל*יער ױניאן און ארבײטער ױנג
ברענטשעס שיר,ען גו די ערשטע פינו« טױזעגט דאלאר— .
ל#כן#ל  asשיקט דרײ טױזענם דאלאר פאר די םטריײ
קזןר — .־נױ יארתער בעקער ברענגען אץ אפיס פון דער
אינטערנעשאנאל ערשטע טױזענט דאלאר — .ברענטש 2
ארבײטער ױננ און לאם אנחשעלעס׳ער יוניאן שיקען צו
צו  5הונדערט דאלאר — .באסטאנער קלאוק אץ דרעס־
מאכער גיבען א טאנ וױידזשעכג — נץ יארמער שנײדער
טעקםען זיך טיט א שטונדע וױיחשעס פארץ סטױיק.
ארב .רינג קאנפעדענץ קאמײ
טױזענם דאלאר
די 15צר סאטיטע ,װעיצכע איז ער־
װעזזצט געװארצן גײ דער ארבײםער.
ריע קאנפערענץ 1ינםט*ג׳ דעם 9טען
דזשוצײ ,צו שאםען םיגאנציעצע הי^ו״י
םאר׳ן קצאוקםאכער םטרײה ,איז גצײך
צוגעטרוןוטען צו דער ארבײט און זז^ום
שוין געשאםען די ערשטע םינױ טױזעגד
ד*צאד .די םוטע איז גצײך איבעמע־
שיסט געװארען צו דער אינטערנע^א״
נאצ.

נאצ.

טיר ברענגען דא וױיטערע גאכריכ־
 proומנען די שטיצע און סימפאטיע,
וואם די ױניאז האט אין םשך פון דער
צזגצםצר וואו באסומען.

אמאלגאמױטעד שיתט צעהן
טױזענט דאלאר פאר
ױ םםדײקערס•
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דער אפים פון דער אינטערנעשאנאצ
זזאט באקוםען א בו־־יוי פון דער אסאצ־
נאםײטצד קצאדינג װארקערס אף אםע־
 ,*pnזועצכער צעזט זיך וױ פאצגט :
די טיםגצידער פון דער אםאצגאמיײ
טעד װארסערס אוי אמעריקא תאבען םיט
גרויש אױפכמרסזאםסײט זיך צוגעקוסט
צו אײצר שװערען קאם* םאר דער װי־
מראופיבואונג &יז דער איגםערנעשא־
נאיל ,און נאנץ באזונדערם צו אײער צעצ־
םען םםרײס איז דער שפאודט  v iי^רק׳
וחנ^מר ה^וט זיך גראד געעגדיגט םיט
mא שעהנעם זיג.
צזױ שנעל וױ איחר האם גזורופזנן
*י חןר םםרײק ה^מז םיר באםדצכט
 nפדאגע ויי אזיי ײייר אדױסצוחעלפען
םים פינאנציעאע םיטאמן .איך בין דע־
דימנר זצדזד גציקלירדװאס איך בח אים־
שסאנד צו צולעמז א םשעק אויף צעהן
טױזאנם דאאער ,וואס זאיזח אי-יך עד־
םמנממז צו פארקלצנארען די אויםנאבזן;
םון אײער םסיײ^
םיר שילמז אײך די חארצינסטצ גרױ
ס*! אח גראםוליחוז אײך צו אײער עד־
•אאנרײמוז סםדײק .םיר װידפעז אײך
י ײ ווײצר ןותאניזאציצ זאא װײטצר
װאקסיז.

׳־*

יעקב ס .מסטמיוםק^
אסיטטענט גענעראצ סעמרעםאר•

צמלמוםיי־םעד באנױסם די
אינטזנרנעשאמןל•
»־>ױגם םיר ויד זוו ב«נו»ען םיט
דצר נעלצנצנחייס  tiנראטולירעז י ״ j
סערנעעןונאצ ליידים גארםענט װ»»רסערם
*וני» »ו דעם ^>נ»«ד»ן אויסשונג פון
רעם קורזען אבען D9:vD0rejK
םםרייק» .ניך בין טאראײנינט םיט *צע
די יענינע ,װאם טרןה׳מ ייד אימד י ײ
»־ זיג דןר נעווינם פין *ײמר סאםזי
»וקט נרעגנען גרויםען נומז פ«ר דער
גונ הו *רכיים*־ באוועגוננ.
טיט בעסםז גדומז *אבצײב איך•
אױפריכטינ אײ#ר
4AA44A4MI
חידםזזן,
סידני
 Sw a nירןזידענם.

ש9יד ?ר גאגיי־
םמדײתער; ..
 n r * :אינגג צ  jװ .י
םיר איננמחנםײזמ ײר מפר סים
נרױסען םטרײפ• כױר וױנשצן

ד ימיימ

ברענטש  2א .ר .שפדצט דעם
קלאוקםאבער םטרייק םיט
 500דאלאר
דער ברענטש  2םון ארבײטער רינג
האט נעמבען א גצענצענדען בײשפיצ םון
ארבײםער סאצידאריטעט .ער האם בא־
שפדםט צו נעבען די סוםע םון  500דא״
צאר צו שםיצען דעם סצאוקםאכער
םטרײלל
ד$ם אדז ניט ד^וס ערשטע ם$צ,
װאס ברענטש  2צײכענט זיך אזוי אזים.
ברענטש  2חםט זיך אצע םאצ װארים
*פ בײ אצערצײ ארבײםער און ס#ציא-
ציסטישע אונטערגעמונגען ,םאראי^הרען
ה$ט ברענטש  2געשטיצט דעם םאציא־
ציסטישעז קאםפײן מיט  400דאצאר.
דער ברענצ1ש  88ארבײטער רינג,
ה$ט געגעמן  100דאצאר פאר די
סטרימןענדע ק^ודסמאמר ,דןוס איז
אוים׳ז חשביז םון דעם  50טענטיגען
טעגןם ,װעצכען די קאנפערענץ םון די
ארבײטער ריננ ברענטשעס האט כא״
שצאסעז »ו זאטצען םארץ לאאוקמאכער
סםרײג4

באסטאנער בױדער ױבען א
טאג װײחשעם
װײס״פרעז .האכם«ז אדרעסירט
סטרײקער
םון באםטאן שרײבט סען אונז אז
טראץ די חיץ װאס עס האט דארט גע־
הערשט איז דער װעצם מעמאריאצ האצ
װאז דצר מיטינג איז נעהאצטען געװא־
רען נעװען איבערםיצט מיט קצאוק און
דרעם מאכער ,די םארזאםעצטע זײנען
אדרעסירט געװארען םון װײס־פרעזידעגט
דזשוצױס האכםאן װעצכער האט זײ דעױ־
צעהצט םון דעם םטרײק ,און די װײם־
פרעזירענטע אמדור און אגדרױ .קרײ־
מער האט איבערגעגעבען די■ רןמאמעג־
דאציע םון באסטאנער דזשאיגט באארד
צו טעהסען זיך םיט אײן טאג װײדזשעם
װאס איז אײנשטימע אנגענומעז נע־
•װארען.
בײם מיטימ האבען אויך גערעדט :
טוכמאן ,פון צאסאצ  12ירעסערס ױניאן,
וועצכער האט ערלצערט ,אז זײן צאקאצ
חאט שוין די רעקאמענ׳דאציע םאר׳ן
טעקס גוטגעהײסען ,און םריאב ,טשער*
מאז םון קאטערם צאסאצ^ ,װעצכער האט
געמאכט אן עהנציכע ערקצערונג.
מיצער םון צאקאצ  40האט געםאכט
א םארשצאג ,אז מען זאצ צאזען װיסען
די נױ יארקער קצאוסמאכער דורך א טע־
צעגראם ,אז די באסטאגער קצאוק און
דרעםמאכער שטעוזען םיט זײ און װעצען
זײ שטיצען מיט אצע מעגציכלײטען.
זײז םארשצאנ איז אנגענומען געװארען
אײנשמימיג און די אנגעגומענע רעזאצױ
ציע איז איבערגעשיקט נעװארען טעצע־י
גראפיש.

קליװלאנד און פילאדעלפיע
ױניאן שיקען צו צו ססס 5,דאל.

ברענמש  501ארבײטער ריע האט
געשיפמ פאצנענדען ברױחנצ צו דער
*וגזער קציווצענדער קצאוק און דרעס״
דזשצגעראצ סםרײק פאםיטע :
מאכער ױניאן האט צוגעשיסט םינף טױ־
םטרײת סאםיטע םון דעס א^םער״ זענט דאצאר פאר  nםטרײקעױס.
נעשאנאצ סצ^וקםאכער יוניאן.
 .דער *1םים םון דער אינטעדנעשאנאצ
טײערע טרײנט  — :בײ אונזער םײ האם אױך ערהאצטען די זגרשסע םינף
םינינ פרייםאג ,דעם 12טען תשוצאי ,םויזענט דאצאר םון אונזער ם״צאדעצ״
איז ®ארחאגדעצט געווארען וחנמז אי rר פיער שותםםעד אתאניזאציע* .
איצטיגען םט^ײק ,ווון נעמעכדי :אין
אגבאטראכם אײער שװערען קאמןי סאי
םים  nבאצעבאכדם און סאי כדט דעם
פאתיכטען לאקאל  38שיקט  3טױזענט
עצזנםצגם ,װעצכער זוכט צו
דאלאר םאר די סםרײקער
די אתאניזירטע וורבײמער מוווצגונג,
האםנן םיד באשצאסצן בײצושםייעחנן
די צײדים טײצארס «ון קאםטאם
 n 50דרעסעם .מאכער ױני¥ז צאתאצ  38םון
א םוסע ,וואס מוצ זיח
םעגט פער םיטגאיד ,אום גישט צו װאר־ אונזער איגמערטןשאנאצ ,תאם ארײעע״
כמן ביז די מצט וחגם אײנקאצצקטעד שיקט דרײ טויזעגט דאצאר פאר די
ורעחנן חאט #ונזצר מימגציד ס& .רײ -םמרײסערם.
מװ* ,מצײז א מםער װני?ז מאן אױס־
געצײגט די טומע געצמ װעאכע טיר שי״
קעז אייו ךא צו ,א טשעק אױו*  75לאם אנתשעלעס׳עד בױדער
דאצאר.
פארנעסען ניט אן ניו יארקער
םיר האפען ,אז אוגזער האנדצתג
םטױיקער
װעם דימז אצם בײשאיצ פאר אנדערע
די צאם אנדזעעצןם׳ער קצאותםאמר
ברענסשעם .און װינשען אײך ,אז דער
יוניאן צ*סיצ  66תאם •רײננעשיקם
סטרײק זאצ זיך ענדיגען מיט א גרויסען
די פר׳פנמ פינא חמדערם דאצאר פאר
זיג פיד דער יינ^אן•
זייערע ניו יפרסעד גרידער.
םיט *ר ב רינג גרוס,
ברצנטש  501ארבj : n .
בחננמש  M 24ר .חאט נעכטען בא-
שצאסען צו גצבצן דערװײצ  50דאצאר
ױן דאר טחמשודי פאר די סלאוק־
סםדייפצר .דאר ברצנםש פטרסאנם 500
םצםבצדם און צס ווצחם מרופעץ א
סיעציעצצר םיטינג אנצונעדזםען א טעקס
אויר די מעםמרם.
חנר ג»ייס*וחנר יראנ .ברענטמ
ר .וזאס באעלאםעו « נ»מן
183
דאצאר טאר .די קצאוסםימר
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די נייו יאדקערבעקער טיט יי
ס םויי ק ע ר j
 p ip m nיז ײ מ ד זי מז *bam״ איז

* «rפים םח חד־ יז מ ת מ אנ א צ it -

צ או 9ו ■  w״

מצערט ,אז אויב דער חאמוי וועט דאר•
םען מעהר געצט ,װעצען זײ ברעגג״
צעהן מאצ םעהר■ .חנזידענ^ שצעזינ״
נצד חאם זיי אויוי א הארוױגעז יטוםן גע״
דאנקט םאר דער שצחנצר ארבייטער
סאצידאדיטעט.
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P R IC E S C EN T S

די שאפ םשעדצײם םון די ש»»ער,
װאס זימען יזמטײצם *ום םטײוועסאנט
קאס^א םםרייק זזאצ ,חאבען םרייםאנ
נאכםיםאנ אננענומען פאצנעגדע H*nn
צו*י» :
באוואונדפרענדע די גרויםע אנ־
שםחמנונמן און אונשעצבאחן אויםםר
אוננען פפר רי קצאוסמאכער אין דימנז
סטר״ק םו? אונזער פחנויחנגם  pmבוזד
דער ב .שצומימפר ,אח מםענדיג אין
אנבאםראכם  ntסראנתערהייס שסיים *9
נעםריי און איבערנ»עבעז אױפ חנר »14
צו םארטײדימן אונזערע איגכאגרעטפ^
חדיקס סיר אױס אונמר טיפססיס *new
א י 4איי פייבםימ אגעו־קצגימ >װ אוגזיי
פיחרפר ,פחנזידפנס שצ»ױ«ער ,אין
וױנ׳פוז איהם ,צאעד  » dm m >fiצ ■
םםעז נזחונד יתר׳ח  pmפ•ווו יון H11M
יתי*ז צו װייסעחנ ד מז.
חןוצזמפחנאן

®ח  n e w tזעגטאז און  ptסעזחך

״
סצן זי^ םיד ימיזמ באצד
»

 m fx n n mדאד

זואם פארקוםיז
 treflדדױציי
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 ? r a nספרײק ממימו ממרט z
rm iaw i m t o rarm B
ססס 16,סטױילןער פון  800שןןפער אץ נװ יארק און םטדײקער פח♦ 5שעפער אין ברוסלץ דינען
׳ וױדער צודיק בײ דער ארבײט — .יוניאו בױדער צאהיען איץ  75טױזענם דאלאר דיוס
אץ ניו יארק און סס^ 5דאלאר אין ברוקלין — .תבינסקי ווענען חןם באנלךאם פןו דער
קאמוניםטישער םקעב יוניאן — .דזשענעראל מענעחשעד נאגלער װארענט קלאוקמאכעך
ניט צו ארבײטען שבת אמ ניט צו בארנענ עז מיט די באסעס.

רעדאלןטאר קאהאן ־ סײבעלט
צו שלעזינגער זעעם־גחס פאר
םטרײק־פיהרער און םטױיקער

םטױיקער ®ון םטײװעסאנט
קאםינא דױקעז אױס נוםו־ךי
אװ אנערקעגונג צו שלעדנמןד

»פפ

pi

ופיציערער ןרנאן פת דער אינסעו־נעמגאל רידיס נארטענס זוןרסערס

ביים צעצטען םיטימ סון דער אי•
דישער ׳*ריפט״ממר ימיאז ?»יקא> 83
איז אויםנעהערט נעװאחגן א באריבט
 wװענען די
םון טשערצ״ט פוז די
באנדם ,װאם די ױני « האט נעגוםען
םון דער אינםעמעשאנאצ .די סיםנצי־
דער םון מאפ ״םארווערטט “ חאנ |9מף
נוםען םאר *װײ טויזענם דאצאר באנדס
און די געצט איז ׳פוין איבערגענעבען
געװארען צו דער קצאוהםאבער ױניאן.
רער שאפ ״טארנעז דפורנאצ״ ח*ט גע־
נומען פאד  2,100דאצאר באנדס ,און
דער שא» ״טאנ״ פאר םופמחן חוד
דערט דאאאר.

נענ .אב .סאהאן ,רעדאיןטפר פון
״ס^רײערטם״ ,װעלכער נעםינט זיר איצם
אין בערצין ,האט נעקראגען פון פרעזי•
דענט בענדזשאמין ׳עלעזינגער » באנייס•
טערטע טעצענראמע ײענעז דעם נרויםען
זינ ,װאם די הצאו?ט«כער האבען נע•
װאונען אין זייער לעצםן םטרייס.
דיזע נאכריכט האט נעמאכם פזא
שטארקן אײנדרוס אויח נענ .קאחאן ,אז
ן>נשטאט אפצוםאהרען סײן פפריז ,װי »ר
האט נעפלאנט ,איז ער נעבציבען נאך V
טאנ אין בערצין און האט ו׳זם ם^ג אוים•
נענוצט צו ריידען םיט זיינע בערצימר
םריינט און נענאםען װעגען דעם נרויםען
זע און ווענען זײן אוננעהייערער זױב־
טינקײם םפר דער פרבײםעו* באװענונכ
קאהפן האט גערעדט םיט נרוים באניים•
טערוננ און ער איז א נאנצען טאנ ארונד
גענפננען םוצ מיט םרײד אינער דפם
גרויסען זינ םון די נױ יארסער ארבײםןר.
סאהאו האט געענטםןרם מצעזינ־
נער׳ן טיט א באנייםטערםער קײבןל ,אין
װעלכער ער דאגקט איסם פפר דער נר
טער בעורה און ער נראטוצירט דוביג*
םקי׳ן ,בארפוי׳ן און אצע *נדערע אקטי־
װע םטרײס־םיוורער ,און גאר באזונחנר
אלע םםרײקער מיט דעם װיכטימן יוג־
יאן־זיג .איו זייז קײבעא ערסצערט } ».
ת«ה»]» ,ז דער נעװאונענער זיג םון די
סלאוקמאכער עםענט א נייעם יזאפיםעצ
אח דער גע׳פיכטע פון דער איד״פער אר־
נײטער באווענוגנ אין

<( T
»■r

י ײויון

אירישע שריפטמןצער יודאן״
לאקאל  ,83פאױ דער אינטער•
נעשאנאל

*יג׳מ א פפםיכמ פת ײ ד ניו • w n r
מימדס יײיפז אוממר מ ד אנפיחדוגנ

םער רייסיסט ,וו»צמ ח»מז אױזו א
ריחחננדען אזפן נעבראכס טפצידאר■
ימט נרו מן פת די בואוחנ מדמר אד־
נ ײ םי אח מ* מו ׳יי ״י ע ע ר׳ז אי מר־

פרציייפי f t f t

אין משך פון חנר צעצטעו־ זיי ה זײט
רי ארבײטער וײנצן צוריקגעגאעען אין
די שעיער צו דער ארבײט ,איז די נױ
יארתער ױניאן כװאצדיג געוואקסען אין
יעחנר באציחו^
רער אנמחן אח חןםיעקס צו דער

*SSifi
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ױגיאן אזוי גוט פון די אדבײטער װי םון
די באצעבאטים *יז װידער פוצשטעגדיג
צוריקגעשגמצט .די צאהצ נײע םיטכצי־
דער װאס די ױניאן האט געוואונען זײט
דצם צעצטעז םטרײק איז זעהר גרוי^
חגר נייסט וואס הצרשט צוױשען די

גרדסערױינקאוטמאכערמיטינגורסט
גוםאיינשטימיגדעםכייעםאנױסענם
סםרײס מיםיננ װערם פארװ&נדעיפ אין ראמיפיקיישאן םיטיננ — .וױים־
:ם ניגנאלד און םעם פרידםאן ערקיערעז יחןם אנריםענט און
ז די פארהאנדיוננען םיט די םאגופעסטשורערם.
רינםטאנ נאכמיםאג חאם « םוצנזד
פאסםער ה*צ םיט רײנקאוט םאכער« .יז
רענד סקוצ ,אײנשטיםיג גוט נעהײםעז
דעם נ״עם אנריטצגם צוױשעז דער רײנ*
קאוט םאכער ױניאן  peדער א .צ J .ױ.
י .און דער ריינקאום םאנופעקטשורערם
אספטיאײשאן.
־ די אגרינמגט פארהאנדצוגנען צװי*
» \vנײדע צדדים חאמן מדויעדט א
צעעערע צייט .די באצןנאסים האבעז
נמוואצם אויםנוצמן חנם רעטאראציזי־
רענדען צושםאגר ,וואם האס נעחןרשם
אין דער סצאוק אינדוםםריזנ ביו צום
םםרײה און אויםנוצען די ארבײטער אין
זײער טרײד•
דער ראםיפישײשאן םיסיבנ פח דער
ריינסאום סאמר יתיאן ז י ן רענד סקוצ.
איז נערופען מוואחמ אצם א טטרײק־
םיםינ^ ותצמד־ האט מזאצט באשציםעז
א נעדעראצ םטרייס אק דער רייגקאומ
אינדוסםרי .די באצעמטים האמז זיך
דערשראקען פאר דער עגטשצאסענזןר
האנדצוננ פון דער ױניאן אח פאר דער
נייער םאכט ,וואט עם באזיצט איצם די
 .אינטערנעשאגאצ אח האבען זיך נעבע־
טען נ ײ די ױגיאן םיתרער אונטערצו־
צושרײבען רעם אנריםענם.
חנר גייער אטײםןגט פאחימנרט רי
רײנקאוט סאמר א )אי־שעזו׳ז־ימ אר־
בײםם װאך pm ,םיט•  ayeאדנײט ; ~M
דערהאצממ סאצ  tanסמייצ פאר איתי “
טײם ,אח פיצ»  ru n wיזגיאן באדימונ־
מז•
אין חנם  m a wסרײר זײג*ן בא־
שעפםמם פח  800ניז  1X100ארביײ
טער .אױפ׳ן  a re 'sזיינען אגזתמגד
כעוחנן צוױאינן  w nאח זי מן הונ־
 i nגממר־
 e inױניט^ םיםגצידער.
טאן פון צאיזאצ aye ,פרידסאזPm ,
 i n po w n m o ■anריעקאום *md
םאמר ױניאן״  praynגמיצדערם a n
פארצויוי פון די פאתפאדצממגן םים די

באצעבאםים B inyfrar tV3*n pm

T

 mפוגקס פון ru rn DM ju m n m
 e r rאיו  y nאגריסצנט איינשםיםינ

נוטנעהײםען>4TM»K

װניאן האם אמנר בײ די איצטיגע אופי
שםצנדען גצפונצן םאד פראקםישער זיך
ניט צו פארוױקצען איז א סטרײק .דער
נענעראצ סםרײס פיז דער קצאוס מאכעד
)אלוס *ויןי זײמ( 2-
■.־= = ----
■
■
■
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די יוניאן האט דעריבער געםוזם
אויםארבײטצן א פצאן צו םאמרעסערע?
דעם סטעוי פון דזש*ינמ באארד און רזד
אתאניזירען אייור גאנצע םעטיגקײם,
וואס זאצ זײן צוגעאאסט צו די גײע אגכד
שטענדען .דער איינפצוס םח נױ יאר־
סער דנ — ,זאנם כמן אונז ,־ ־ צאזם
דך שויז פיהצמז בזײיט איבער׳ז צאנד
׳און אין הענעדע ,און עס אױ םעדזר וױ
)שלוס אזיןי זײפ .(8

סמהנאכעד ,איהד הןט צוױמזמרמען אײער
מניןן,היסאיחר מזױדיאױנעואיז ®is
פון בענדזשאנדן שלעזמנער
פרעזידענם אינטעומעשאנאצ צײדים נארםענם װאירמרם ױניאן.
שװעםםער און ברידער ,קלאוק מאכער !
חןר נאר־וואם געענדיגטער םטרײק האם אײך צוריקנעבראבט דעם
רעםפעהם פוז אייערע ארבײםםגעבער און פץ חןר אויםערליכער װעלם.
די צײטוםגען םיז נאטרען לאגד ריידען וועגען אײך םיט וױרדע .די נאטמן
ארבײםער באװענוננ איז שטאלץ םיט אײך .אונזער ױניאן איז צוריק די
בױעגדע םאכט און די באשיצענדע קראפט װאם ױ איז געווען םים עטליכע
יאהר צורינ^
שהעםטער און ברידער ,הים אפ דיזען נרױםען נעוױגם! זײט טרײ
אייער גורים־אויפגעלעבטער ױניאן .היט איהר אפ וױ די אויגען אין קאפ !
זאל הערשען צוױשען אײך דער געפיהל  paאוזדוח^ פון אײנינקײם !
זאל בײ יעדען  pcאײך זיק מייעד דער װאוילזיץ פץ אװײםען ארגײםער
; **.אײער אײ;ענער װאוילזײן .קײנע קרינערייען אץ דער ױניאן אדער אי1
שאפ .״־* ^םת׳ע גרידער אח שדועםטער זאלם איהר וױרקען צהאםען און
ארבײםעז ןװזאםען .אויב עס זײנען דא זאמןן אק דער ױניאן ,װעלכע דאר•
םען װערען אויסנעבעםערט ,זאלען ױי אױםנעמןסערט ווערען אויף א ברידער־
ליכען וחןנ ,ױט דזרך העצעם אמ קריגערייעז׳
_ _______
חזר אגריסענט .װאם  ip ra tיונייח האט געםאכם כדם די םאנופעק־
טשורערס זוםאםיאיישאנם ,האם נעלייגט דעם פתדאםעגם םאר א כעםעהח
 pmשדחנדחןן לןןבען פאר יעדען ארבײםער אין טרייד .א׳ק דאם איז כלױז
 mאנפאננ .איהר װעם געחן נױיםער אח וױיםער ,איחר װעם װאם וױיםער
פרינעל אלץ םעחו־  pmמעהר פארבעמערוננען ,איהר מעט וואם וױיטער םא־
כען א נרינגערען לעבען — .אױב איהר וחןם נאר זיק טרײ אימער *ום
אנדערעז און םדײ *ו אײער יוגיאן.
זאל יעדער  paאיץ־ אפחיםעז די ארבײםם־באדינגונגען ,וועלכע איהר
חאט אויטגעקעספט .זאל קײנעד  paאײך נים וואנען אפילו מ דעבקען
 paשםיק־ארבײסrm ,ך־  paארבײטען לעעערע שםוגחןן אדעד םעחרער
םענ אמ װאך וױ דער ןןנריםענם ערלױכטג אױב וװױ״ען אײך װעם חער־
שען דעד גע^חל  paאחדזת װעלען זײ כאסעס א ײ ך קוקען אין די אוינעז׳
נים איחר זיי .די םאגופעקםשורעדס ,ךי חשאכעת^ זײ םשעץ םטאי קאם־
פאנמים ,ךי דעפארטםענם םםארם װעלען דאן נים טאן קיק בתבעס םיט
סוודט שעפעד .יעדער שאפ איז םרײד װעמ ײק א יתיאד״א• אין יעיער
ארבײמעד װעס געניסען דעם פילען בעגעפימ וואם מא־ א יוניאז קעז יה ײר־
ײ*׳
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קצאוקמאכער איבעראצ װאו זײ װײזען
זיך ,איז גצענצענד .דער באגעהר פון
אצע שיכטצן אין דער אינדרססריצ צו
באקעםםען דעם סודעט שא» סיסםעם,
װאקסט אצץ כמזזר .דיכתמיגקויט םון
הגר יוניאן את איצם צצבעדע אח צא-
•עצדיג .אין יעחןן וױנמצ םון דזשאיגם
באארד ביצדינג איז סען ביד .אצע
אפיסעס זיינעז פאדפיצט כדט ארבײםעו
און יעדער ױניאדמועד איז ױניאךבא״
אסםער וזאט ארבײם איבער׳ן קאפ.

אײער *וקתסט ליגט אץ אייערע אײנענע
^יו
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פרעזידענפשלעזיננעו
זוןיודפיחח
ברודער שצעזינגער איז זײט צצצ״
טען פרײטאג איז דער ױניטי הױז״ אין
דער זומער הײם םון דער אינטערנעשא״
נאצ ,װאו ער רוהט זיך א& םון זײנע
צעצטע נרויסע אנשטרענגוננען, .ער איז
זעהר צוםרידעז מיט די רעזוצטאכתז םון
סטרײה איז םיט די צעצטע ױניאן פא־
םירוננען .ער איז גוט אױפגעצעגט און
זעהר האפנתגסםוצ װעגעז דער צוקונםט
פון דער ױניאן .כאטש זײענדיג אין
דער ױניטי הויז אויף ערהאצונג ,רוהט
עד פונדמסטוועגען ניט און טראכט דעם
נאנצען טאג װעגען דער ױניאן .ער איז
שםענדיג םארנוםעז סים פארשײדענע *V
ניאן פצענער אדער מיט שריםטציכער
ארבײט םאר דער אינטערנעשאנאצ.
כרודער שצעזינגער תוטט מאנטאג
>זײ\ נױ יארי^

א טײל פון די לינקע שעפער,
װאם ה#בען שױן געםע־
טעלט מיט דער אינ־
טערנעשאנאל.
בענער קלאוק  pmםוט קא,.
 1370בראדווײ ; קלאטה — דזשא•
זעוי און םעטי 315 ,װ36 .טע םם.
קאוט — קרעפם מאנוםעקטשורינג
קא 249 ,.וו37 .םע סם ,.ה .חעג־
חןלמאז 230 ,זועםם 38טע םם,.
£אולטלעט גארםענט קא8 520.טע
עװ ;.לענז און שרײבער 225 ,װ.
35טע םט ;.הײםנער און שאנטם,
 246װעםט 38טע םט ;.הױרשארן
 pmװאנדעל 266 ,װ37 .םע םט^
ילעוועגטאל  pmתארװ^  261ת.
35םע םם ;.לעף  pmשיק.» 38 ,
26טע םט ;.דאגאדאנאװ ,ארא־
נאװ  pmםילער ,טשארני ,T ie pm
דאװיל קלאו^ דיװױד עווערעט
 pmקאםפאני ,פעלדםאן און צד
קערםאן ,פאוגט  pmםאן ,דזשa. .
דיטםאן  pMחשױועגייל 261 ,וו.
38טע םט.

־ו ני סי

ה ױז

נ ל אנ ק

אין

פו מןן

פר אכ ט

רי ױניטי הויז אין שארצםט פארש,
די זוםער הײם  paדער א .צ .ג .וו .י,.
איז איצט אין איחר פוצען נצאנץ און
■ראכם .די שעהנע בצומען און נראזען
נציהען ; די בויןתר אין וואצד און די
ברײטע סעצדער שםעסען םיט די אנכןד
נעםטטע ריחות; דער םײך קיהצם ציב־
צאך• אפ די םויזענטער באזוכער איז די
פארװייצוננען אין ױניםי הױז האבען ניט
זײער גצײמנן.
א חת נוםע עסימם ,בעםםע בא־
ותםציכפײטש p« ,פאחשידענע צזנר־
שסרייאוננזן ,נים די יתיםי די בעםםע
צעסטשורס ,ציטערארישע םריהם*תענם,
תאגצערםען ,טעאטער פארשםעצוננען און
די צוסטינסםע בעצער.
ותר  opוױצ  im lv u r u imאנמ־
 | g |gמאסײשאן אדער ײיקתנד יאצ
אין אונזער מגיםי ■ H ftm n

