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 אינרארי באאוו־ עקזעקוםױו גענעראל
לאנד גאנצוןן איבעח סטױקס סירט

)1 זייש ®ון ג׳ילוס
 צו צוויקנעלעהרט ארגאגיזאציצס די

 גרוײ דער מיט ארבײט שװערער זײער
 זײ װאס ••ראנטװאדםליכקײם, סער

 לאנגע זײט נענוםען. זיך אױוי זזאבען
 פון םארטרעטער די םאהרען יאזזחנן

 צױ קאונטרי דער אין לאקאלס אונזעדע
 יארק. נױ םון באנייסטערט אזוי דית
n באדיסטערומ, דאזיגע Dim הא־ זײ 

 דא צײט װאו דער םון משך־ אין במן
 קליג׳/ װאס באריכטען, די נוון *ננעגוםען

 די נעבען זײ װעלען לזוגענדעס, װי נןן
 -זײער באגײסטערעז צו םענליכסײט
 זיג, און סאםוי זײער םאר מסמרשי•

 דער םון פארשטאדקעדוגנ דער פאר און
ילאנד. גאנצען איבעד׳ן אינסמדגצשאנאל

 פון קאמיםעס די םח פארלאגנען די
 זיינען םיאאדעלפיע פון און קלמולאנד

 אױסגעחערט פארזיכטינקייט גרויס סים
 םארגעבראנט ?ײגען זײ װען געװאחגן,
 םריינדען, און סאטאװספי׳ן םון גמװארען

 רר און רובילען פון און קליװלאנד, פון
 םאר־ זייעד פיאאדעלפיצ. פון דינ׳ען,

 םון אינדארסױױגג די געװען איז לאנג
 גענעראא א צו איגטערנעשאנאל דאר

 אינ״ דרעס און קלאוח דער אין פטרײ*
 ד׳ד » םאר איז קאיװאאנד אין דוסטריע

 אינדום־ דרעם דער אין סםרײפ געדאל
 םאד־ זײערע סילאדעצםיע. אין מריע

 אוגטערשטיצט װארעם זייגען <אמען
 משארל רוײס־ירעזידעגט פון «װאחנן
 וױים־ פון און סליװלאנד איז קריעחנא

 םילא־ פון רײזבערג .עליאם פחנזידענט
דעלפיע.

 באארד עפזעסוטיװ דזשענעראל רי
n$באםאל״ צו באשאאסען סווי צום וט 

 צו ארט אוים׳ן ױניאנס די גמכטינען
םאיצ. נויםינען אין םטדייסס די רוםצן

 עסזע״ דזשענעראל די האט דאגעגען
 אינ־ גאײך.צו באשלאסען באארד אוםיזו

 דער אין סטרייק גענעראא א דארסירען
 אינ־ זןעםסטיטשערס און אםמ־אידערי

 באשטימט און יארק נױ אין דוםםריא
tan צו דאלאערן י. װײכדירעזידענט 

םטרײה. דעם פיחרען
 די האט טאראנטא אנבאטרעפט װאס
 דארמ לאגע די אז געפונען, באארד

pm ,גענעראא א םאדערט װעאבע אזא 
 קאאוקסאמד. דארמיגע די םון סםרײפ

 טאראג״ פון קירזשנער װײס״יחגזידענט
 אזוי געװארען באאויפטראנט איז טא

 אין צוריפ סומען וועט ער m מנעא
 םאדבאריײ אאע םאכען צו םאראנםא

סםדײס. דעם רוםען צו סונגען
ip אויך זיעען עס rtn y סאםיםעם 

 םון און 2 ,17 ,91 ,62 צאקאא טון
 ̂אקאי װעגעז פראגע די יאתאאס. דערע
 נרעם־ דער «ו איז זיבענצעהן און צוױי
 אנותזענ- אצע םון םארװאונדערונג נתר

 די פון עדענסטקײס דעד םראץ
 אויוי געװאדעז פאדגעבראכט סכסוכים,

 דאס און אוסן ברידעראיכען זח*כםס »
. hi? ױיעם דעם םון באוױח א באוח 

ן איצט חעחשזט װאס גײםם,  דער יי
̂דיזלמכער  םונדעסםוועגעז, יוני^ן. ׳זל

oyn ברודער םמזויעא י»ח בןזזזדד, די 
נט דך ^זנזיננמר,  יע* נענען *דויםנע̂ז

pr« םיםברויך pc די און ױדיםדימיע 
 ftpy? tv 17, ב«ע׳ל*םןן, חאם ב*ארד

סױ זיד וחניןן ^ זוי נום «זױ
i האלטען אטדעננ חנן f גאשלוסע; ױ 
t דער טון ןונװײזוננען אזן f v n m v 
f און t ir n o .בןך דןוזינע די קאםיםע 

 רורכצוםיהרען *נוױיזומען p•* יילזסיז
תענןבעז ײ זדןאיבו חז ײ עייי  דעי נ

 ױריסדיקוויע־טר•* די באארד. דזאאינט
 ערלע־ איו 17 און 91 ל*ה*ל *ווײזען מ

 וו»ס אוםן, •t» ו*ױוי רען1נעװן דינם
 מעיער, אינסענט די אז באשטיםם,

oyn ביז נעומרען- e m « 1 לאקאל ̂
V )ff| איצט םון i f דער צו נאצאננען 

w n n m .בליי־ דארױ 91 יא^אל מיאדד 
ן » ow n  im >w » f ׳איוס |.9י«ונ

is ,אמםקתיד די אז געײצרעז

inn wp אץ מןתוע
n טאדעסט ♦־« חױי יתיסי די ra,

amw• חיים *j » *un n צ j
ױו ו  וות נלאנז טואעז איהר ו

 גדיזעז ױן ביוסנן מעחנצ די
; n ח ואייד אין בוינמד  n י

ד די גדט טגממען ■אאחנד נ נ  י
צינ• אחזאמ *״ד מד ;ריהות

m טויזעממר רי  m m a רי

 מארא• נויטינע די געבען זאא שאנאא
 או״ א םאר היאוי מאטעריעאע און אישע

 ,91 אאקאי פון גאגיזאציאנס־קאכיפײן
 א שאפען צו םאכען מעגאיך זאא װאס

מניאן. שטאדקע
 גזױ זײנען באראטתגען די בעםאד
 ב«• באאדד n האט געװארעז, שאאסען
 קאנווענשאן קדמעגדע די אז שאאסען,

̂ן װערען איגעהאאםען זאא  קאױואאנד א
 װאך עדשטע די װערען עחנםענט און
דעצעםבצר. םאנאט םון

 רי האט זיצוננ דעד םון סוא צום
 אױס־ באראװ םעקרעםאר דורך כאארד

 •רעזי• n דאנה טיפען איהר נעדריפט
 גרויסען דעם &אד שאעזינגער דמנט

 ריזי־ נעבראכט, דאם ער װאס אפפעד,
 אנצוםיחרען אעבען זײן מיט קירענדיג

 װאס ציים, דער אין קאםזי גדויסעז דעם
 באדאװ סעקרעטאד קדינק. אזוי איז ער

 באארד די אז ערקאעהרם, אויך האט
 הא־ די װי נאכדעם באשאאסען, חאט
 םון אײנעם סיט דורכגערעדט זיר בען
 אײם־ וועכיעס אונטער דאסטוירים, די

 אזױ דאט זיך, געפינט שאצזיננמר זיכט
 ;עטאן װאאט ים איבער.ן רײזע א װי

 צו געזונד, זײן םאר גוטעס םיעא זעחר
י:ף5 םאד אײראפע אין איהם שי<ען

נ י

d ̂ודעד w .̂נן  שאעדנגמי נרוהנר װאכ
 בשום װעט ער »ז ערשאאמרט, חאט
 םון הוצאות די אױוי פאהרען *יט אופן
ױניאן♦ דער

 אנװעזענד איז שאוס״זיצונג דער אױןי
 מע־ דער װאאדעס, ס, ב. גענאסע געותן

 ברױ און ״פארװערטם/ פון געדזשער
 װאא־ געמנטען האט שאעזינגער דעד

װעי־םער. «אר א זאגען זאא עד דעט׳ן
 כײ-:ע מיט זעהן נעװאאט חאב ״אץי
 גע־ װאאדעח חאט — אױגעך אײגענע

 בא־ אונזע^ םון פיחרער ״רי — זאגט
 איז װעאכע אינטערנעשאנאא, איבטער

 גרוײ די געװארען צוריח נס א דודך װי
אמאגיזאציע״. ארבײטער מעכטיגע סע,

 האבען װערטמר עטאיכע װיאדעס׳ס
 שאעזינ• אײנדרוק. טיםען א געמאכט

 געװענדעמ דאן איחם צו זיך זזאט גער
װערטעד: פאאגענדע די טיט

 אונזער םון מײאען אאע איבעד ״ניט
 שעצען מיר אז ארבײטער״באװעגונג,

 »אע װאס שטיצע, כרידעראיכע די זעחר
 אוגז האבען באװעגונג דעד םון צװײגען

 איך, האח קוו־צעז, אין גאך געגעבען.
 פא־ א דורך אינטערנעשאנאא די זועט

 באװעגונג די אודאנקען טהאט סענדען
היאף/ דער פאר

 שאעזינגער האט שאום־רעדע זײן אין
 םאר דובינספי׳ז כרודער געאויבט שטארפ

 איהם און טעטעפײט אונשעצבארע זײן
ײ אויוי באייבען צו געצװאוננען כסעט  װ
יױ דער םון פרעזידענט עקטיגג טער
גיאז•

נאו־יכט באראפ׳ס סעקרעטאר גענעראל
 דעד םון םיטינג אעצטעז דעם ״זײט

 גע־ אאעם םאר מיר האבען ב. ע. ג.
 אויםםערקזאכד גאנצע אונזער שענקט

 דעם םון םארבארײטונגען די צו קײט
 אינ־ פאאופ דעד אין סטרײק גענעראא
דוסטדיע.

 אפשטעאען אאנג ניט זיך <ועא איך
 האט װעאכער סטרײס, גענעראא אוים׳ן

 ער־ אזוי צײט הורצער אזא אין זיך
 אי־ כין איך וױיא םארענדינט, םאאגרײך

 שאעזיננער *דעזידענט דאס בערצײגט,
 װעיצען דובינםקי פרעזידענט עקטיננ און

 װאס דעם, פוץ באריכט גענויעז 8 נעבען
 װעהרענד יארק נױ אין םארנעקוםען איז
םטרײפ. דעם נאך און

 צױ ניט זיך איך ?ען םונדעםטװעגען
 םיכד די איכעתעבען פון ריפהאאטען

 נײסט, דעם באארד דער םון גצידער
 גע־ דעם בשעת נעחערשט חאם עס װאס

 אונז איז האט וחנאכער םמרײס, נערא*
 חאפנונגען נײע ארײננמנאסצן <ממען8

*עבען. גײעם אח
 צוריס חדשים יכע5עט באויז םים גאך
 8 םון צענטער אין געאעבט פדר חאמן

̂אוק- תדער וועז צושטאנר, כאאםישען  ג
 אנדער אץ אויף נעדעדם האט כער8מ

 האם צװײםעז דעם אײגער אדן שיראר
 ר-8ם געװאאט ׳נים «יז נעקאנט ניט

 אונז אימנר חאם ח«ט ײען שםעהן;
 דעםא־ די און אויבערחטנד די געהאם

̂יזאציע  גרעם״ דער אין געװען איז רא
 צװײ עטיליכע כצױז •ראםיעריטי. טער
 עס אז געניצויבט, גאך האבען אונו שען
 צו קצאוקםאכער די אײנגעבען זיר װעט

 דעםארא״ גרויסער דער םון זיך םרײען8ב
 ארײנ״ זײגעז זײ װעצכער אין איזאציע,
 צושטע״ שטענדיגער דער דורך געםאצען

 ױגיאז־צושטערער. די םון רוננס-ארבײט
 עט אז אנגענומען, האבען וחוניגע בלויז
 דיסארגא־ די אז איז געשעהן, נס 8 ווצם

 איבער־ זיר ורעאען ארבײטער ניזירטע
 הערען װידער און ענדערען זוי8 כט8ג

 און יצ8אינטערנעשאג דער פון רווי דעם
ציע.8:יז8אוע אונזער שטיצען

וחןל־ עטאיכע, געווען באוח זײנעז עס
 ז8 געגלויבט, און נעזזאפט חאבען כע
 עטאבצמ־יען צו ײידער מענאיד איז עס
^, די  וויז עאס •*אן, דאר אז און ײג

 ירעזידאנם םון געײאו־אז אױסגאוורבײט
 דובינטקי ירעזידאנם מקםימ מ^היננאר,

 ^םגאידצר, ב s ג♦ וונחנחנ די •ון »ון
 כמשמז״ % דמ־ד 4די איםשםאגד וחנמ

 אומער !•ױפצובויאז וױדער באוממת^
pm יתיאן.  wr אתומר סיט יממגאיך 

̂חנרען צו שיראך אױםעד ד- די אױ  מ
 םאמעקוסזנן זײניז וואס 48ענדאת«

 אונזזד ®ח סוחות »ח זמנרמר די «ױן
קאאופמוכער. חנ

V* וױ נעזעהן אס̂א וױחװ־ חאמן 
 mM צו אוימאימערתג יון יידאטאיוס

 געװאחנן ירטסרדצסאגס ודז מניאן תר
 ײא• די אין װי ציבא, מנלבאר דיד נדמ

אתאניזאמ. אממר ®ח נתר־־ןױיסין
T* •חײ יױץ^ הדס I . T

 מיד געשערמניש. דאזיגער דער איבער
 אונזער געבראכם אמאצ װידער האבען
 וױ שטאפעא, הױכען יענעם צו ױניאן

 געװען איז ױניאן אונזער \וען בעפאר,
ארגאניזאציעס. אנדערע פאר בײשפ̂י 8

 אין םםרײס גענעראא דאזיגער דער
 װאונדער האם אינדוסטריע <ןיצאוק דער

 אױפטו גחןסטער דער — אױםגעםאן
 אר־ די קאאוקסאכער, די װאם דאס, איז

 האבען אינדוסטויע, דער אין בײטער
 זײנען זײ געםוגען: צוריק װידער זיך

 ״8̂p םון גײםט סים׳ן געװארעז באזעאט
 דאם—רעספעקט און סעךבאװאוסטזײן

 אײ דעם צו ערװאכט װידער האבען זײ
 קאטף איז אגטשאאסענקײט םון דעאא
 שעדונערעד א םאר באאעבאטים די געגען

 צװײטענס, און, װעאט; בעסערעד און
 ערםאאנרײר אזוי נעווען זײנען מיד דאס
 קאמוניסטי־ פין אױסרײנינונג חגר אין
 אין אקטיװיםעטען און אײנםאוס שען

 אינ־ דעד אין און אתאניזאציע 'אונזער
דוםטריע.
 דעם פאר אײך פאר אײג איך בעםאר

 איך, ערקאעהר רעפארט, םיגאנציעאען
 אעצ־ אונזער םון פראטאקאאען די אז

 אונזער אויט זײנען, קאנווענשאז םער
פארבארײטונג.״ אין באשאום,

 האט כאדאװ ברודער װי נאכדעם
 םיגאג־ אויםפיחראיכען אן אפגעגעבען

 די חןרצו נעגעבען און באריכט ציעאען
 רע־ זײן עד האט עמאעהרוננען, נויטינע

 שייד םאאגענדער מיט םארענדיגט פארט
 אין אאנע טיגערrא חגר פון דעדונג

* ױניאן: ^ר
 איך װען יאהר, עטאיכע אעצטע ״די

 איגםערנעשא- אונזער װי געזעהן, האב
 נעווען זײנען זינקען, אין האאט נאא

 אע- מײן אין יאהרען טרויעריגםטע די
 אויםצױ זוידער געװארםען זיך רען,

 שאע״■ ירעזידענמ ױגיאן. די בייעז
 קצאוקםא״ די אז גאויבען, געבראכעגע^

 װע- אויפגעבויט װידער קען ױניאז כער
 גוהצען זײז םיט נעװארםען זיך רען,

 װידער איבערגעב*נקײט און נצויבעז
 שאע־ יחנױדענט ימיאן* די אויםצובויעז

 זזאפ- און גאויבען ?ײן םיט תאט זינגאר
 דער םון פיחראר די באאײנטאוסם נומ

 טײא און רמגק די און ב#ארד דזשאינט
ימיאן. אוגוער מון

 איג־ נאך איז זײז בעפאר אבאר
 ארעזײ pm גצזוארען, ®ןורםיג גוונצען

 גמווארען pimp *יידײ שצעזמגאד דאג
 דאק־ זייגא ®ון mm איימ׳ו חאם יון

jd'm ®ארלאזעז נעםוזם טױוײם  a rt 
pc in מםריגמ אלע זײגען םיר f i ’w 

ju אאםידוגנ; דיזזר m r v גדר ווייצ 
 «זד #•ראעמנחנםירט •ינרמגליו זיימן

 «וזײ- און *ייײח שלעזינגער׳ם אין ותן
 -if אתזער pe שםאנדױנסם םון םענם,

w,ת  דדמגמד זיך effi ימלמ כיזמ
j אין מנזיסיוט B w n r m’B pn
מי אתי Dfn אלעזיגמר בדוז־׳נד » 

m אין t ארידי׳יסם׳מ Djjnsfo ײן *ן  ז
>in jr ו «ר «ײל«יזזנ|• גים■* ■ דןך *י

efn פארבונדען נקבלינען ױני^  IW 
m ריכטינער זיין מיט g r t f אױסנע־ 

 עק• דעם אלס דונינםלי בחדער ?איבןן
j אוגמר םון •רעזידענט םיננ f j i f’־ 

 מיר \V3V9 צופרידעגחייט סיט זא«יע.
o r i ,u»fi אונז חןוט חנינסקי ברודער 

 ןנערניע, זײן טים איבערראשט אלעסען
 איב<רלןנ»סייט, און אינערנענענחיים

 חוש גתיםמן זײן סיט אלעם פאר און
 cm «ו םאראנטװארםליכסײם פאר

 מנע• איחם Ofn מען Dfh םארטרױען,
בען.

 «ו לנ9ערא נעחאט האט דונינםסי
 ןלמםענ- םארשידענע אלע םאראיינינען

 םטרײז, דעם טאר ױניאן דער פון טען
 שאאיעראציע םולע זייער באסורענדינ

 אויםצוכוי־ ײידער נאםיחוגנ אונזער «ין
 דינ־ דובינסקי׳ם ברודער ױניאן. די ען

 דעם אין ארנאניזאציע אונזיער צו םטען
 נעשינ־ איחר םון מאםענט שװערםטען

 זוע־ אאתעםען ניט ק״נםאל װעט טע
רעז•

 קחייט1קרא שווערע די אפילו אבער
 אאחאצי נעסענט ניט שצעזיננער׳ן חאט
 םאל, אצצ און תאמםם־פעלד םון טען
 חילןי וײן באדארפט האט ױניאן די װען

 טיט גאיד עס nr חאט ראט, אדער
 נאטן>ן. ■ינקטציכק״ט נרעםטער דער
 לעצטע די טאר ליידען םײנע אלע און

 נע־ טאתיםיגט ז״נען יאהר עטליכע
 טון װידעראויסבוי דעם רורך װארען
 שױן בין איך אינטערנעשאנאל. אונזער
 *ענ־ אז געדאנס, בלויזען מים׳ן נצילליך
 תאבץן קלאוקםאכער טויזענדער דלינער

 דע־ צוריתגעסעהרט, אונז צו װידער זין־
 צו םארטרויען זײער םאנםטריחונדינ

םיהחןשאםט. אונזער
 אויןי לענען ■אםירוננען דאזינע די
 םאראנםװארםליכ־ נרוים ארויוי אונז

 פאר־ דעם בארעכטיגען טוזען מיר קײם.
 אונז האבען ארבײטער די װאס טרויען,

 װידערהא־ ניט טאחגן מיר אגםארטרויט.
 האכען טיר וואם פעהלערען, רי לען

 זאלען דאם אפילו װען באגאננען, אםאל
 שאר זײגען וואט םעהלמרען, אזעלכע זײן

 םיר ליך.Tאונםארםי טעגליר, טענשען,
 סארשטעחן, אונזאר ארויםװײזען םוזען

 שטארפ זיך האבען מיטגלידער די אז
 •אםירוננען די װערדענד םארענדערט

 םוזען םיר און יאהרען, לעצטע די םון
 סיטר דיזע באגענענען צו זײן נר״ט
אציע.

 וזאבען נעשעהעגישען לעצטע די דורר
 שוכ־ א לײנען צו ערםאלנ נעהאט םיר

 אינטעינעשאנאל. אונז?ר םאר דאםענט
 אױםנע־ עדשט אבער מוז נעבײדע די

 שטאח*ייט און נתים די ווערען. בױט
 דעד פון איחענניג איז נעביידע דער םון

p רppרfי נױ דער םון לידערשיפ if5p 
באארד״ דזשאינט דרעסםאכער און

 זיך האט באריכט זיין םון םהי צום
Pב באראװ בתדער fלfדעם איבער נט 

 ־חערשט װאט גייםט, לאקאלען שםאלען
 דער אין םיהרער לא?»לע די צוױשןן

 אאע־ Dfn ער און יוניאז, יארסער נױ
 יוניאן, דער םון םיחרער די צו לירם

 נאג* די האבען זינען אין זאלען זײ *ז
 לא־ זײן יעזתר נלויז נים און ױניאן צע

סאל.
גוםער. קוכיענדען אין באריכטען זוײטערע

ר ע ד ײ ד שנ נ מ ר א ץ פ ען א ל ױ ■ 
ט ר לי טו א ר װ ג ר נ ע ק ר א  י

ת או ר. קל ע ק ױי ט ס
 אינםערנע^נאל דער pc אםים דער

 גראטו־ א חנרחאיגמן װאך לעצםע האם
̂גם־טעלענראמע  מנטראיען םון לאצ

 שגיי• די אוילען. אין פארבאנד שנײדער
 גרזי־ זימר אױם ררי?ען ■וילען אין דער
מן דעם איבער פרייד םע חי  לג9*ו* נ
 און סםרײפמד pii^p יארסער נױ די םון

 װיימרע אינטןרנעשןונאל דעו ווינשען
 םון לאנע די פאדבעםערען צו ערםאלנען

מיטגלידער. איהרע
 אתםעו״ד געווען איז פייבעל חד־
םמ ■חנזידמט םײנםאן, ם. פזן שריבען
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ארכײס חך ד  r» t o  am mux
 אין איז נאבמיטאנ ריגסטאנ לעצטען

 טשערםאן אוט«ארםײאישען פון אםיס
 םארנעסוםען אינרוםטריע קלאוק רער םון

p סל דער pe םיטיננ ערשטער דער if קא־ 
 שעדליכען דעם באפעטפען צו טישאן

םיםטעם. םוועט־שאפ
 נע־ נמגרינדעט איז לאםישאן פלאופ די

 סטרײס נענעראל לעצםען דורכ׳ן ווארען
■p האםישאן, דער םון אויםנאבען די 
m אנרי• אין פונלט רער לויטעט עס 

 פוועט די באזײטיגען זעהן צו איז םענט,
 באדיננוננען סװעט־שאפ רי און שעפער

אינרוסטריע. הלאול דער אין
 איהר בײ נלייך האט, האםישאן רי

 רורכםיהרען גענוםען זיר זיצוננ, ?רשטער
 באשלאםען גלײך האט זי אויפנאבע. רי
 אונטער• אלנעםײנע אן דורכפיהרען צו

 ?לאוק דער אין באדיננונגען די םון וובוגנ
 דער םון רעזולטאטען די און אינדוסטריע,
 ווערען באריכטעט זאלען אונםערזוכונג

 אםי*P דער םון זיצוננ נעקםטער דער צו
 אין װערען אפנעהאלםען וועט װאס שאן,
םאנאטען. רריי הוםענדע רי םון טשך

 איז טשערמאן אוםפארטיײאשער דער
 עקזעקוטיװ דער אלם נעװארען באשםיטט
 אויך און סאםישאז דער םון דירעהטאר

 ער אונםערזוכוננ. די דורכצופיהרען אויו•
א אגשטלעען צו רעכם דאם האבען וועט

אוגםערזובער. םון םטעף נאנצען
 םארטראםען וײנען קאםישאן דער אין

 אינרוםמריע. קלאוה דער םון צדדים אלע
 זײנען: ױניאן דער םון פארטרעטער רי

 דזשאינט רער און שלעויננער ■רעזידענם
 םארםרע• די נאנלער. םעגעדזשער כאארד

 דזשארתש זיינען: *ובליקום םון טער
טרם. לאיער; באװאוםטער א אלדזשער,

 נאלדװאטער. דד. און װהיטני פאםפער •
 דער םון טשערםאן דער איו אלדזשער םר.

קאםישאן.

 ריז? האט אלדזשער, טשערםאן, דער
 אין םטייטםענט, א ארויםנענעבע! װאר

 פרא־ דער אז ערפלעהרם, ער װעלכען
 זײנען וואם ?לאופמאמנר, םון צענט
 סלאופםאכער דער אין אתאנידרט איצם

 נרע־ נאר אדער גדוים, אזוי איז ױניאן,
בעםאר. אי« ניט ווען װי םער,

 האם — אלרושער זאנט — ױניאן «רי
 וואר־ םיט ארבײט דער צו צוריק נעשיהט

ארבײ• 25,000 צו נאהצנם קאררם קינג
).2 זײט או̂ו (שלוס

 שנעלער m אפעלירט נארו דזשאינט
טעקס םטרײק דעם צאהלעז צז
 נױ דער םון םענמדזשער דזעשענעראא

 איזי־ ברודער ב$ארד, דזשאינט יארקער
 קלאוסמא־ *ע8 צו •פעאירט נאגיצער, דאר
̂דד שנעאער װאס זאלען זײ אז כער,  באצ
 סםרײס םאי׳ז װײדזשעס טאג דעם צען

 געײארען באשיצאםען אי.ז װאס טעקס,
 שאפ־טשערטאן היסטארישען דעם םון

האצ. וועבסםער איז םיטינג
 צוױי אויף האםוי א םיהרם ױניאן די

 איהיטונג דער םאר יןאסף 8 םראנטען:
געסע־ די אין דינגוננעז8ב יוניאן םון

 פון פארטרעטער און פרעז״שלעזינגער
װעגעזקאמפיץ װ בארטען ױניאן דרעס

 — קאםםײן. םון ®יחרער »לם באשמימט דובינםקי פרעזיידעגם עקטיע
 «ײנ- אינדוסםריע דרעםעס טשילדרען אץ קאכאײן םטרײק גרױםער
באשלאםען. שטיםיג

 האכיח הארםען 8 און שעפער, טעאטע
 גע־ ניט האבען װאס שעפער, לע8 געגעז

 די־ אינטערנעשאנאל. דער טיט סעטעלט
 גרויסע אצזײטיגע פארלאנגט קאמף זער

 אום װערעז, געבראכט מוזען װאס אפםער,
 סװעט־שע־ און םקעב־ די אויסצוראטען

 בא־ ױגיאז די פארזיכערען צו כדי פער,
 כו־ערער שעםער. ױניאז די אין דינגוגגען

און געלד. נויטיג רערצו איז אלעס װי •---r I I ײיי • ״ w ׳■׳ ־־• ־ ’ ׳י״ "־י ׳ ׳י־י ״ ׳י --------י י י '״ ־־־ ־
 זײ םאר ױניאז רער פון םארניטינען מאתען, נים װערען נעשאפען םוז נעלר
אי אויםאפפערוננ און ארבייט שװערער י .םאיצ שױן נאר שםעטער, נים היינם, :אר

 קאונ־ דעם אין איז מאנטאנ לעצטען
 ■TfD אינטערנצשאגאל דער םון רום סיל

)ipoipp םון נאראטומ נעמיינזאםע א

 אונוער אין חד לייכ»ר 186 אײך רעיססררס
יחח8יתי

 ■ראגראם שעהנער נאזונרערם »
 זױ שעחפער רער אין צונענרײט װערם

 םאר אינטעתעשאנאל חור פון הײם םער
 זיך |p>pii ■ראנראם אין לײבאר־דעי.
 םון ארםיםטען בעםטע די נאטײלינען

 אוז זינגערם טעאטער, פונםט ■אידישעו
 טרואע pדואםאטיש די .tpניםטfלfוױ
 איבעררא־ נרוים? א *ו גרייט ױניטי «|

 ם־י־ לײב^דזןי די שוננם־שארשטעלוננ.
i זיך םאננען ערוננען f ות און פרייטאג 

 װײ וואס ,p>f סאנטאנ. גיז דויערען לען
 ױניטי אין לײבאר־דאי םארװײלמן מז

 \ויײ דעגיטטריראן, באלד ייר זאאעז ײיז,
•pafn ניט ■לאץ »|p זײ וועל?ן אנדערש

 ז צוגאנרייט איז ײיידאנד ריזען םאר .
 באםיי דער םיט ■ראגדאפ, רײכער תחר

p־u אדלאר, צילי םון לינוננ r ־ א■ תבין 
שריד.

 בא ipb |pp אינםארםאזױאם ווייטערע _
 דאי פון אםים ךppרfי ניו איו

 ססריט pd16 ddpii 3 — חױז ױניטי
148 ’D>PTB I|fBP>PO^

f cרשטעחpלא־ ררעםםאנער אלע םון ר 
 םון פרעזידענט דעם םיט צוזאםצן :אלען

 צונריײ חער זוענען אינטערנעשאנאל ־ער
 ארנאניוא־ גרויםען צום טוננם־ארבייט

 דרעם גאנצער דער אין פאםיײן ציאנם
אינרוםטריע.

 אחוץ זיך האבען נאראטונג דער אין
 ■רע• עסםינג און שלעזיננער •חןזידענם

 םאלנענרע באטײלינט דובינםהי נטpזיר
פיהרער: ױניאן

 םון םענעדזשער — האכםאן דזשולױם
 כא־ דזשאינט פון דע»ארטםענם ־רעם
 םון ?עסרעטאר — שאילטאן נס «רד;

 איזיראר ;22 לאפאל םון ־רעםטאכער
 בא־ דזשאינט םון םענעדזשער — אגלמר

 םון םענערזשער — אנםאגיני ל. «רד;
 לאקאל דרעסםאכער איטאליענישען ־עם
8f; .םענעדזשער עפטיננ — םרוייליננ ד 
pr דרײזיו ד. ;10 לאהאל פאטערט— 

 לא־ טײלארם ליידים םע׳ם ־??רעםאר
 רpדזשpנpט—נרעב?רנ וזענרי ^8 זאל
 ;91 לאסאל ררעםםאכערם טשילדרען ־ון

h pt םרעזשו־ םעקרעטאר — .וואנרער 
באארד. משאינט םון ער

 סוײ איז מוט שלןזינגער ■רעזירענט
p וױ ■לאן, א אויסנעלעגם אנװײזוננען 

 (אפיחרט י1דאר ארבײם נאגצא די זױ
 רער או באםארפט, חאט און ?רשן,
 דרעם אין npipr־Bppo די םיט ««י
 זעל־ רpד םיט ווערצן נאפיחרט םוז יייד

 op װי ,p'np)p און אנשםר?נגוננ ןר
 IPJP(לאםוי דער נצװארען נצפיתוט ין

B ■••1 v■ (שלוס i.(

 ײעט סעזאן רער און ניט שטעהט צײם די
 אר־ אלע אלזא זאלעז ענד. צו זיין באלד

 רער םון אפיעל צום צוהעדען זיך בײםער
 שאפ־טשערלייט די זאלען און ױניאן
 פאר טשעהם רי ברעננען שנעלער װאס
 דער &ון אםים 1אי װײדזשעם טאג דעם

ייניאו•
 דער םון ויאר ערשטער דער אין נלײך

 שעאער צענדלינער האבעו צאהלוננ םעהם
 אםים אין טשעלם זייערע נעבראכט

אריין.
 נעגאלט ה#בען אם װ שעפער, ערשטע

םעקם םטרײק
 טע38 װעםט 246 םטײן, און מארנאלין

ראלאר. 447.80 — םטריט
 װעםט 147 שלאםבעת, אח ליטצקי

44L — םםריט םע35  ראלאר. 40
ד. 375—בראדווײ 1370 סאםינםסי, י.

)2 זײם ̂•1» (שלזפ

א68<זיו_אײו ױיזע ערהאלוננם is אויןז שלעזיננער פרעז.
̂ודער  דער שאעזיגגער, בענדזשאםין בו

 אינטערנעשאנאל, אונזער פון פרעזידענט
 דעם אװענד, מיטװאך נעהסטען פאהרט

 םים אײראםע הײז אפ אויגוסט, טען28
 ,53 פיער םון ״ב־ערענגאריא״, שיף ^

םטריט. טע14 וועםט
 אפ אוגגערן זעהר פאהרט שלעזיגגער

 אוז םליכטעז גרויסע די יארק. נױ םון
 איצם גראד ױגיאן, דער פון אױפנאבען

 ל. אװ ם. .8 פון ?אנװענשאן דער םאר
 אינ־ דער םון לאנװעגשאן דער פאר און

 פארבארײטוג״י די אויך װי טערנעשאנא^
 דרעס• אין םטריײן גענעראצ צום נעז

 אנ^ע איז אוז יארה נױ אין טרײד
 אפ־ דעם שווער אים מאכען שטעדט,

 Dm אויױ טאז, אבער עס םוז ער םאהר.
 דאהטוי״ זײנ־ע פון פארלאגנ אבסאצוטען

 פולען זײן צו צורילצוקומען אום רים,
נעזונד.

 טראגט רײזע שלעזיגגער׳ש ברודער
 און כאראקטער, פריזואטען א אינגאנצען

 אפגע״ •נטשײחנגחײט מיט זיך האט ער
ספעציעל לאזעז צו זיך דערפון, זאגט

V
־!

4סטרײל גענעראצ לעצטען
 8 אױף פאהרט שלעזינגער •רעזידענט

 לעס8 אײראפע. <ןײן צײט הורצער זעחר
 װא• םינןו זײן וױלה8 ער ״װעט םען8צוז

 אינ״ אין װאכען צװײ זײן וועט ער כען.
 װאד 8 און שװײץ, תר אין טערלאקען,

 דײטש״ אין פארברענגען ער װעט צײט
נד.8ענגל און םראנקרײך לאנד,

 צײם דער זועהדענד װעט שלעזינגמר
 בא״ םון ל8ציאנ8אינטערנ דעם באווכען

 ױ• שנייחגר די »ון קלײדונגס־פארבאנד
 און נקרײך8םר ענגלאנד, אין ניאנם

 ויר בערלין אין װעט ער און דײטשלאנד,
 פארטרעטער די םיט טרעםען װארשײנלױ

 פויצען• אין םאראײן רmשנײ רעם פון
 זױ װעט, דובינסקי Diyn'tme עקטינג

 אפוועזענ• שלעזימער׳פ איז איצט, ביז
 געשעם״ ױניאן לצ8 מיט im*Di8 הײט,
טען.

ױניאן פאר m יזניאן ערפאלגרײכער
באדעגונגען

 איכער װײדזשעם רעדוזנירםע — אײנגעפיהרט. װידער װערט סקייל םיניםום
 נינז־ כען פירםעס קלאוק די בײ נעחעכערט צוריק םקייל םיניםום דעם

בראדװײ. א. 4 ןוומלד, או גאלדבערנ כײ און עווע., טע7—500 פון בורנ,

 פירם באארד רזשאינט יארסער נױ רי
 טעםינ־ םארצװײגםצ ווײם א אן איצט
 בא־ ימיאן םון ^היטוננ דער םאר קײם

 םאר שאםוי דצר שצ«ר. די אין דימומאן
i װײטצר נעחם סידיל מיניםום רער f סים 
Dm שזד אזעלכע אלע אדטאלכ גרעסמצז 
ifp באזײננוגמז די װאו «ער, n מאר׳ן 

 וויחנן מוואחנן, םארשלצכםערט סטרײק
 באדימוגגען זײ און קאנמראלירט אי«ט

n די אײמר נ*ד אסאל, םח iw r דיגען 
 צורי<ד וועחנן מװאריז, דעסאראליזירם

נעשטעלם.
n חנר גממנז נאר נים קעסטט יתיאן 

m םיניםום פיז פארלעצמנ rm >םקי

 האבען אדבײטער װען פאלעה אין נאר
 םיניםום דעם איבער םארריגם אפילו
 רעדױ האבען באלעבאטים די און כסײל
 קײנער װייל װײדזשעס, זײערע צירם
 םארוועחנן, געקענט ניט דאס זײ דאט

 און מאנםראל, א דורכנעםירם אויר •תרם
 חר זיינען װײדזשעס די וואו פאלען, איז

 •m די איצט ווערט נעװארען, דוצירט
 םארמײוײגונג ױניאנ׳ס רער דודך דושציע

 באקוכמנן ארבײטער די און אינעשאפט
װײדזשעם. זײעחנ צוריק

 םון ארבײטער די האבען וואך םאריגע
 מנן סלאוק־םירםע אנגעזעחענעד דער

• אוי^ (שלום ״ )2 ז
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קערפיוניאןט« אװ פפליטער און
 חעטאנ׳ לעאן ;םטײק דזשענעראל pc טשערםאן האלםערן, וױים־פרטזידעגט

 •רעזידענט עקטינג שלעזמגער, פרעז. — קאטיטע. פיקעם pc םשערםאז
 אנ־ און נאנלער גרינבערג, האכםאן, האלפערן, וױים-פרעז. חבינםקי.

רעדנער. די צדױשען דערע

 פ*ר הוטט ירעם, צום נעהען װעזיםיר
 עם־ באגאז די סון םיטיננ דז׳פאינם ר’דע

 ט^קערס״ די און ארבײטער בראידערי
 ברײ־ אין ״איטערס8 און העםסטיט״שערס

 סט., טע42 און עװעדו טע6 האא, צנט
 א װעגען פארהאנדעאט װערט עס וואו

ענעראא  ױניאגס די װאם םטרײס, ד̂ז
 און 41 אאקאא׳ם די טרײדס, בײדע םון
 «א*נעײעז אינטערנע״שאגאא, דער פון 66
hr .רופען

 אינ־ פון אדרעסירט װערט מיטינג דער
 ־P9 שאצזיננ^י/ ■רעזידענט םערנע^אנאא

 דזשױ דובינסקי, דײוױד •רעזידעגט םינג
 דע־ דרעס םון מענעדדפער האכמאן, אױם

ער גרינבעדנ, ה. •ארטםזצנט;  מענעד̂ז
̂פערן, דזש. ; 91 אאהאא םון  איזידאר הא

 מאכער קלאױן םיז םענעדזישער נאגאער,
 מע־ האטאב, אעאז און באארד, דזשאינט
 כיאכערם עטבראידעדי דער פון געדזשער

ױניאז.
װיבטיגער. א זעהר איז כױטינ: ידער

 גאגץ א איז טרײדס צװיי די אין אא;ע די
 בײדע די אין אנרימענטס די ערנםםזן.
 מק און אויסנעגאנגען זײגען סרײדס

ױ די אנרימזצגטס. נײע כיאכען דארף  י
 האבעז טרײדם בײדע דיזע םון ניאנס

 וועאכע פאדערונגעז, נײע ארױסגעשטעאט
 מאנר די קריגן. צו אנטשאאסעז זײנען ?ײ

 םאדע־ די חןרוױיא האבעפ פעקמ״פורערס
בײדע די און נאכגעגעבעז גיט רומען

 פארבארײטונגעז אאע םאכען מניאנס
 דזיפענעראא נעמײג׳שאפטלאכעז א םאר

 בײדע די אין ארבײטער די םון סטרײק
 םאר־ ווערט .טיטיגג דעם בײ טרײדס.

̂זענעראיצ םון פראגע די האנדעצט  דז
סטרײק.

 א םאגעקומען איז אװענד דיגסטאג
 עקזעסוטיװס בײדע םון םיטיננ דזשאיגט

 װאו ,41 אא?*א םון און 66 אא?אא םון
oy ענעראא א .נעװאחצן נעוועהאט איז  ד̂ז

 האצ״ װײס־ירעזידצנט תאםיטע. סטרייק
 העמסטי״ דער םון םענערזמער דער פערן,

 ױניאן, טאסערס איז ■איטעום ט^ערס,
 טיפער־ דער אאס געװארען :•עװעהאט איז
 אעאז איז קאםיטע; םטרײק דער םון מאז

 אאם ,66 צאתאא םון מענעדזשער העטאב,
 קאמי־ סטרײק דער םון װיייס־טשערמאןז

 דער םון טרעזש. סע<ן. דער ףיזעא, נ. טע.
 נע־ נעװעהאט איז ױניאן, עמבראידערי

 קא־ דער םון סעקרעטאר דער אאס \וארעז
מיטע.
 קאםײ ■יקעט דער םון טשעדמאז דער

 דער און העטאב, אעאן זײן וועט טע
 העמ־ און טאקערס דער םון סעחרעטאר
 סריגשטײן, ברודער ױניאז, סטיטשערס

 פיקעט דער םון סעיזרעטאר דער זײן װעט
קאםיטע.

 סטרײק נענעראא םון פראקאאמירונג די
 ווערט טרײד טרימיננ גאנצען דעם איז

ארום. טע; עטאיכע אין ערװארטעט man אפעלרפ נ»רד dot מלען צו שנעלער םעסם ספױיס דעם
).1 ז״« 1«י (׳•לום

j i ־39 װעםט 205 ס*., איז פרידריקם 
so דאלאר. 513.45 — םטריט

־35 ײעםט 237 םאז, און נראסמאן י.
 דאלאר. 40250 — םםרים םע

 ד. 247.30—עײ. םע7—500 םאםיסא,
 וחזסם 306 הל״נטאן, און האנדעלםאן

דאלאך. 117.20 — םםריט טע38
 —בראדװײ 1375 קאהעז, לואים
דאלאר. 41650

סט. טע37 וועסם 225 נראס., סארםעל
דאצאר. 679.30 —

עװ. טע7—525 לאבאלא, און סאנוא
ראלאר. 148.40 —

tm. .270 קא., און לודװינ דז׳ןן 
דאלאר. 259.36 — םםריט טע38 זזעםט

 —עווענױ טע8—519 העדנעיר, םםייצ
דאלאר. 21250

 —בראדװײ 1385 שאז, און דאזענמאד
דאלאר. 468.49

עײ. טע8—520 סאחן, און ראזענבלאט
דאצאר. 227.60 —

 טע22 איסט 19 ?א., קאוט דארטמאר
דאלאר. 552.40 — סמרים

 ײעםט 270 *■»ענחײמער, ם. און א.
ראלאר. 337.60 — םטריט םע38

םע7—500 םאנס, און דאװידאוו וום.
דאאאר. 726.40 — *זתגױ

pn*p| 37 וועםט 260 וױיגבערכ, און* 
so דאצאר. 394.60 — סםרים

 — בראדװײ 1370 לצ־קאשסא), נעס
דאאאר• 354.00

 VD39 װעםט 270 גאיתםבער. חעררי
דאלאר. 41150 — םםוײם

 —םםרים םע26 ומםם 37 מללער, א.
דאצאר. 173850
 טע7—498 קא., און מנדלער םארים
1151.20 — vn nw .דאלאר

h i. וועםט 230 ימ»., אח במסינמר 
H• 163.40 — סטריט «38 h r i 

 519 מםיינמר^ אוז כערנשםיח חירש״
דאצאר. 31850 — *וחמױ «8

ױינמח  *21 וועסם 22 שנייותר, »ון ז
so דאצאר. 19950 — סםריט 

אורמיו «7—625 קציח, און צינמר
דאלאר. 220.60 —

»t*n װעסט 250 דאז, איז JOB to39
דאלאר. 108.40 —

«35 וועםט 36 •רינמ pw תפננפדל
— 136.40 f l l h r.־

 —בראדװיי 1412 ^נדאזיאן, ט׳פאס.
דאלאר. 614 .40

דאלאר. 12698.20 — צוזאםען
נעקםט!? קוטט ווער

שעפער די איז כאדיננונגען יוניןן פאר 51D8P הדפאלגדייכער
̂לום ♦ ).1 ®ון (

 װאאד און נאאדבערג פון איז גינזבורנ
 יןניאן, דער איז קאסיאײגט א נעמאכט

 םאר דארט ארבײטעז ארבײטער די אז
 ױניאז די אםאא. װי װײדזשעס קאענערע

 דעם פארטײדיגען נענוםעז זיך נאײד האט
 דער און ארבײטער די םון קאטפאײנט

 איז ארבײטער די דאס געוועז, איז סוןי
 נעהעכערט באסומעז האבעז שעפער דיזע

םארדינסטען. זײערע
 םין אפ ווויסשאיםאיך אאזא הענגט עס

 ארבײטעז זאאען וײ צי ארבײטער די
 זאאען זײ אדער באדינגומען, ױניאז אויןי

 אוסנויטעצרהײט. אויסנוצעז אאזען זיך
 די ,װאו שעפער רי אין ארבײטער די

 אנרי־ דעם םאראעצצז צו זומןן באסעס
 אםיס דעם כמאדעז באויז דאדםען מענט,

 ומט איבעריגע דאס און ױניאז, דער םון
 ױניאן די אז באזארנען. ױניאז די שויז
̂םט רי האט  דערצו, אויטאריטעט און קר

 שעיער, צעהנדאיגער די אונז באווײזען
 קאפד די אויוי שויז האם יוגיאז י1 וואו

 חרכגעםירט ארבײטער די טיז •אײנטס
םאדערונגעז. איהחנ

 דורכגעפירט ווערען דיזע.<ןאםאאײנםס
 אוז געשוױנדהײט גרעסםער דער םים

 T? פאראאזם יוניאן די •יגקםאיכמײט.
 אאזם n אאײן. טאמיאיינטס די אױוי גים

 די אוים םרענם שעאער, די אונםערזוכען
p וײזען צו רופם און ארבײםער m אפ־ 

 וואס חנרוױסעז, «ו זיך אום םיםימעז, םע
«r םום עם  TT מי- אזעאפצ שעאער. וײ 

 יוניאז חנר פון אפיס אין ותחנז סיננעז
 רעזוצ־ די *ה ̂•נעחאצםען, סאנ חנדען

 צוטרידאנשםצאענד. זעהר זײגצן סאסעז
 אחאוםין םום זײם איחר פיז יתיאז וײ

 בא״ ױניאן די אײנצופיחחוז אום ״אאעס
 חא• זײ װאו שעמר, יעגא אין דינגוגנען

p n איז 09 וקזיסםירם. נים איצט ביז
״ • ־■־ י — —^ ־ -W _  -  -d .

ir איזור אין יתימ a m r אוים־

 ז«גט — צייטען כעםטע איחרע םיט פאתליינען איצט זיר קען ױניאן די
 נגיד8 קלמוקםמכער ססס,* חעכער - דובינסקי. פרעזידענט עקטינג

_____ ױגי«ן. דער אן שלאםען
׳עטעם־ די איז זיך נעפינען װאם )«עד
י*דש. נױ ארום לאן־

 אננעסענען װערען װאס ציפערען, די
 װי זיינען שעיער, אתאניזירטע וומען

פאלנט:
 1298 אי»ט זיד נעםיגען אינגאנצען

אינ• 272 זײנעז דעם no ׳פעוער. ױניאן
אמע״ 821 ׳פעפעי; סאונםיצ דאסטריאל

נמק• 156 שעפער; *םאםיאײ׳פאז רי?ען
 ש«ט- אין שע«ר 14 ׳שעפער; לינער

 אין שעיער 8 און יארס נױ ארום צאך
שעפער. 1298 צוזאמען — הארלעם

o גערוםעו האט ױניאן די װען n 
 אויף נעחאט ױניאז די האט סטרײפ,

 pv סיינט ׳!מפער. 749 בלויז ליםט דער
נעלונ־ ױניאן דער איז סטרײפ דורכ׳ן »ז
«פער. 560 אונאניזירען צו גען

 נים־יר רע׳פט דער נעגעז ?אמף דער
• סםרײח דער פון װעט ׳שעפער ניאן וי
 נרעסטער דער םיט װײטער ?אמיטע ?עט

 צאנג *זוי װערעז פארטנעזעצט ענערניע
|p נצײבען ניט װעט עם ביז אײנצי־ ״

____ ױגימן• דער אן שלאסען

חד עחם־מ װאם נאריכט, דעם לױט  י
 אױם׳ן אפנענענען האט רובינםתי זידענט
 דז׳פענעראצ דער פון מיטינג לעצטען
 28,470 איצט זיינען קאמיטע, סםרייק

 •14ױני דער אן ןןננעשלאסען ?לאו?מאכער
 יארק, נױ פון טרײד פלאוק נאנצען אין

 ניז 29 םין פאואן זיינען מען, רעכענט
 סיינט, דאס אוז ארבײ«ר, טױזענד 30
 איצט זיינעז פלטופמאכער אצע במעט אז

 יוניא!• דער pc רײהען די אין צוריפ
 נא־ זייז אין ןוננעצייגט האם דונינס?י

 אונטער איצט חןוט ױניאן די אז רינם,
ײ די 1פי פראצענט 95 פאנטארצ איהר י  י

 ױניאז די און טרײד, פלאופ אין נײטער
 איהרע מיט םארנצײכען איצט זיך פען

 יייז נעס« איחרע אין צײטען. בעסםע
 נרעסע־ א זי האט צ״טעז נלאררײכסטע

 נ־ט טר״ד םון ארבײטער פראצענט רעז
 קאנםראל• איהר אונטער נעהאט

 צוזאמעננע־ דובינםתי האט ציפער די
 םאר־ די פון באריכטעז די אויט ׳פטעאט
 דער פורצמאז, פאםיטעם. ׳טידענע

 ?אםי׳ ארגאניזיישאן דער םון טשערמאן
 האט ױניאן די »ז באריכםעט, האט טע,

 .נע״ איז םטרײ? דער זינט ארויםנעגעבען
 ״ אארדס. װאירפיננ 24,670 נעװארעז רוםען

 פאםי־ האא דער םון ט׳צערםאן טעטץ, ם.
 שטעהען עם אז נאריכטעט, האט טע,
 ארנייטער 2000 םטרייח אין איצט נאך
”a»P׳n ׳פעפער. 70 שון e ,האאפעו־ז 

 •פןומי־ אום־אורםאון דער פין ט׳עערמאן
 ארבייטער 2000 אז באריכטעט, האט טע,

■sv ייני-אן כזןסעטעאסע אין ארבייטען

אנפי־סװעפ
)•1 סון (אלוס

 נײע 51 ארגאניזירט אויך האט זי טער.
 דער אאײן. קאאוק־דיסטדי?ט שעפער״אין

 םאר־ זיך האט קאונסיא אינדאסטריעא
 מאנוםעח־ 227 י1אוי 157 םון נרעסערט

 אסא׳סיאײשאן אמעריסעז די טשורערם.
 מאנופעתטשױ 406 נעהאט םריהער האט

 868 דארט באאאנגען איצט און רערס
 אסא־ דזשאבערס די מאנוםעקטשורערס.

 געװא־ םארגרעסערט אויך איז סיאײשאן
 דאס תשאבעד. 85 אויף 53 םון רעז

 איז אינדוסטריע קאאוה די אז םײנט,
ארגאניזירט. םאאקאם איצט

 דער םון אויםגאבען די םון ״אײנע
ױײ אאדזשער מר., זאנט — האמישאן  ו

 די פון היאןי די יןריגעז צו איז — טער
 סװעכד די איצושאפען אויןי קאסמיטער

 טאן. זי וועט דאם אוז באדיננוננען, שאפ
 קאםישאן די אויך װעם צײט נאײכער צו

 גרויסע די ריטײאערס, די אויך אז זעדיז,
 סםאיס טשעין שטארם, דעפארטםענט

 העאפען זאאען חײזער ארדער סעיא און
 בא־ צו ארכײט איהר איז ד9קאםיש דער

 סװעט״ די און סװעט־שא■ דעם זײטיכען
 אינ־ קאאוק דער םון באדינגונגען שאפ

דוסטריע.
 קא־ די האט זיצוננ ערשטער דער בײ
 װאם רעזאאוציע, א אנגענומען םישאז

 קאמישאנער סטײט דעם אויף פאדערט
 סעפ־ מאנאטען די אין אז אײבאר, אװ

̂ר און םעסבער  דער זיל זאא אקטאב
 ספעציעא דעפארטעמנט אײבאר םםײט

 נאדעא־ די אינסיעקטעז םיט אפגעבען
 אפצושטע־ צװעס םאר׳ן שעיער, טרײד

 ארב״- די גענען םארברעכענס אאע אען
מאנוםעה־ װאס סטײט, םון םער־געזעצעז

סאםפײן דרעסםאכער
).1 זײש §ון (אלוס

 קאאויוטאכער דעם אין סװעט־שעפער די
. טרײד.

 גע• באשאא־סען איז עס װי נאכדעם
 .דעי אין אנצופאגגען קאםוי דעם װארען

 אויסגע־ איז אינדוסטריע, דרעס גאנצער
 י1קאמ דעם סאמיטע א געװארען װעהאט

 געהען סאםיטע דער אין אנצופיחרען.
ארײן:

 ®וז—סטאאעד־ און װאגדער נאגאער,
 םון ברעסאאװער באארד; דזשאינט דער

 ;22 אאקאא םון שפיאמאן ;35 אאקאא
 מע•—האכמאן ;10 אאקאא םון םרויאינג
 דרײ״ דעפארטסענם; דרעס םון נעדזשער

 אאקאא םון אגטאגיגי ;38 אאסאא םון זין
 עיד און ;91 אאקאא שון רגyנרינב ;89

 וועם רyאכyװ דובינסקי, נטyזידy■ר טינג
קאמפײן. גאנצעז םyד מיט זyאנםיהר

oy באשאאס איזyגעװאר ןyגאײכ• ז 
 גרוי־ א מיט אנצופאננען אויך צײטיג

jyo א םאר צוגרייטונגסײןאמפײן n m 
 דרעסעס טשיאדרען ז^ר אין סטרײק ראא

yס א איגדרסטר̂י iציyאy ^אונ־ קאמיט 
 •yרנyאינט מגר םון אויםזיכט חגר סער

 אר• רyד מיט זyאנםיהר oyii שאנאא,
^ זידענטyרaװײס־ און בײט, ב דינ  נ
 בא־ איז אאסאא, םון * רyדזשyמענ חצר

סאכד צםn ןyםיהר צו ג^ואו^ז שטימט

ר ע צ ע ען םון ז רג א ט ל״ ״ א רנ שו  ז
בען א ט ה כ א ר ב ע ײנג ר ר א «  נ

ו200 ארץ , פ ער_ ל א ^ ד ײ ד ט ם

 •yr זשורנאא״ ״מאמ^ םון yקאסיט א
 •ya צווײס :yo yטאיכy מיט האט רyצ

 דער םון אםיס אין טשעס א נאך בראכט
 סטרײ?. האאוס פאר׳ן רנעשאגאא,yאינט
מ חצר אױזי מנווען איז pyטש חצר  סו
דאאאר. ‘1200 םון

 שריפם״ yאידיש די זyהאב חגרװײא
 ■אעתש אוים׳ן ארײמ^יאכט רyצyז

 סםרײת סאאו? םאר׳ז דאאאר 10.000 פון
ר םון דאאאר 2000 דאאאר: 7.700 ־—  מ

v ױניאן o w; ״םארג דיyדד זשומאא״ ן 
 ״םארזחודטס״ די דאאאר; 2.200 רyצ
 און דאאאד yny:y3 ;y^n| 2000 רyצyז

דאאאר. 1500 — רyצyז ״טאג״ די

ע ג ו ל ם ק נ י ה ט ר ױ ו

p איםער חמלמען it חױז Dptp n

עקם-לאסם
*אםילין נאנדער דער •ח םאגענם די

j יזוקסאר י י p t j
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אויגוסט,ײטאנ,

ע נ ג י ט כ ע 8ר

js פרעספרס r נאך פינישערס ך פון אױפגאכע ױ סטרײק נאכ׳ן
^5 אאקאא רyשfדyנyמ כרעסלאוו, חש. םון

בעז סטרײ? גאכ׳ן ;אײך  וױ- פױר ̂ח
iy זyאyאײגצושט אננעשוווננען ףער n w 

 אוז ארדנונג אין סyאא ברעגגען צאסאא,
o םון אױבפרצוגעחן אגפאג̂ג v i 

 חגי• םרידאיכ^ דער צו ריאדy־•pסטרײ
ס גואמתר י  ױניאדאר״ איז אפ

in? םאראן איו זyאײגשטעא און נײט, y 
 איז מריחער װײא רפארyד נישט ®יא.
 אוטארד- איז געוועזען סyאא אונז נײ

 רyד װאס דערפיה ושוט גאו נונג,
y װאאוציאניזירטyר האט םטרײ? i□

 איגעשווזננ?ט האט םטרײ? רyד טוײד: *
 טיט כראכטyנ האט און אאטעס יעאפ

־yאויםג ד״אט סטרײ? רyד .oy:^ ןיך
ו האב^ םיאע װאס דאס, &אן י  ;יט ז

 דyאד האאב א מיט םארשט^ גטypyג
פריהער. יאהר א סיט

 בראכטyג זיך םיט האט םטריי? חצר
 האט םאראא, ױניאן די און גײסט תם

jytMry; אטמאם גײע אyD,דאס איז רע 
 yj* האט רy — אאץ םון וױכטיגסטע

 איז ױניאן די אז גאויבען, דעם נראכט
 און ?ראפט רyאבyז דער סיט דא צוריה

 ךyאזyם איז און אסאא װי מכטיגקײט, י
רס.yםבyם yאא סארטיידיגען צו שטארה

 םאר באוױזען אױך האט סטרײק רyד
מאנדyי אויב אז רyגא:צ רyד

 אז אײנרײדען, ןyאימיצ װאאטyג חאט
 •y:דער איז ױניאנס, צוױי דא זײגען עס

 ניט פארםיהר^ש, םאאש, געװען דאנק
ו האט עס ריכטיג. י  ארויסגע״ באאד ז
 נע- איז ov און דא איז ov אז צײגט,

 וױיא ױניאז, אײן װי סעהר גיט ווען
 געװארען, jyoijy3 איז פרוף רyד ווען

 נע״ צורינעז אזױ ןyאדyמויא־ה די זיינעץ
זײ \V2Hn שרײבען אפיאו אז װארען,

ט. גיט כח סײז אויך • ^ו  האבען זײ ג
 נאד זײנען זײ אז ארױסגעצײגט, זיך
 דער געורעזען איז ov געוועזען. ניט

oy געחאט האט ײאס םאס, ווסטער i 
 א זײ זײנען צטyי נםאאם,yיעד קאאנג.

i פון זאך y i איז פארגאנגענהײט ov 
 צײא זyםאראיר צו ניט אםיאו אויגט

 זײ אויח מאכעז און זyאyאפצושט זיך
 ןyהאב דאס וױיא אא־מאא־רחםים, אן
.qivh די ניט אויך זײ

 הינזיכט ^y' אין האט סטרײ? רyד
 אינדוסט״ סײ צוועק, זײן דערגרײכט

 און אמאניזאציאנ^ סײ און אyרי
 -ipy;pnw בין איך װי גיך אזױ
t גאײר איר האב אפיס, אין כזעז w 
 און מיטינג באארד iv-aipy?py אן םעז
 זyאyאײנצושם אנגעפאננעץ האבען מיר
 איז םyםראבא ערשטער רyד אאקאא. דעם

 פיא אזױ טיט טוט װאם <עײען,
 גילהאט האט אא?אא רyאוגז סעםבערס?

wנדyהyגוטשט א אyארציאנi•רא o  y- 
 האט דאך סטרײס. ovi םארyב בערשיפ

 דורך .Diyno^ אyאכיס םעאטyג אונז
nאא זיי iv2"t ססרײ? דעם p y :m *  y 
o ױניאן. דער אין םעז v אב האאטyאין ר 

 די־ טyװאנ םון רס.yמבyמ lyDiP^ אײן .
Pf מיר װײסען ג^םזצן, זיר האמנן אאע 

yo זאך אײן ניט. 'n i; :ײ מיר  הו^ן ז
 ־rm זײנען זײ אז ז,yרצײגyאיב זיי און
yQ.די םון זײ קזמן װארשײנאיך, רס 
ר.y■yש ארגאניזירטזן ניט

 גאײך האט באארד קוטױוyזpy אונזער
 אײנ־ צורי? זאואען מיר אז נאשאאסען,

 אײגטריטס־ רyגואyר רyאונז שטע̂א
 די דאאאר. 50 מײנט דאס און

yדשטy אפאי?ײ• אן םאר אײנצאהאונג 
o םאנדyי בעפאר מאז n v i איבyחןם ר 
 איז ?אםיםע, רשי■yםבyט חצר צו אyעװ
טא( pip א מגט איחר און יאלאר, 25
 mV2 און אײן אין ןyהyשט רסyסy■ר וױ

ײ כײ זאא זיו־, טעז  די צונמחכמן ז
 םון אײניגע — סינוי־און־צװאנציגערצר

t זײ *y n t, װyאכy און נעאאכם חאבען 
ר םון איראניזירט mv איצט ױניאן. ח\ o v 

 אײן איז דאאאר 25 םיט אײן איז זײ ומנז
 שאא• חאנד צוױיטער דער םיט און חאניו

 אנט־ זינדמען םאר חםאת' זיד זײ מן
v f f l\ דyש רyוס םעכטיגער ״חנער^•yרס 

, * + ; ימיאן. - ׳
 ברודער אונזעחנר, ד9כוכ?י« חנר

 א,גוטער ועחר איז קאחוואער, סאריס
ײ גײ נקחםט ny טענש.  דאאאר 25 ךי ז

ח  ?א• םעםבערשי• חנר צו זײ שי?ט י
ײ נעחםט ?אםיטע די טימ.  םאר אויזי ז
 ^במראאען זעחד » אױוי רסy«נםב

ײ ז*נם און מטימאר  בריחנראיר; אן ז
 נאדד םיר פארגאננאנחײט, די סטyסירג

ה ײ ^■* חאםעה םיר וױיא י האם אז

 קענען צו אום ױניאז, סטעyD א האבען
 גענוג זיך ןyהאב טיר אעכען. א מאכעז

גענוג. זײן זאא און געואאגט,
ר רyד אין ע ^ װאר־ צײט ז

ארײן ?וםט איהר אױב :זײ מיר נען
 בױ צו געדאנה ojn מיט ױניאן חצר אין
 אונזער ו*ט ̂אyטראב זyמאכ רyאד רען
 ווערען רטyנדyגע אונגyשט yראאyאיב
װע״ באהאנדעאט וועט ווײנעד רyדyי און
 אינכמחד די ווײא פארדינט. iy ווי רען
 טרײד דעם פון און ױניאן דער פון שען

, ̂מ אז םאראאנ̂ג  םיהרען זיך זאא אא
 אנשטענדינסטען און בעסטען םyד אױף

שען די פאר ypittD שטײגעד,  םון אינטע̂ר
̂ען זײ רס,yמעטכ די  א מאכען קענען זא

 װאס זינ, דעם פון ;yo':y: און אעבען.
.D»ny> yאא האבען מיר

דאס ומגאען אאע אז האפען, אאמיר
.;ypjjnya

דא זאא דערבײ, האאטען םיר װײא און
in זyש•ראכyאויסג v n\ אן yםyנטאיכער
 און חאםיטע Bרשיyמבyמ חגר צו דאנ?

ר ?אראאינסקי, ם. רyברוד צו ע ^  איז ײ
j y ^ s w צײט אין אםיס אין אונז כײ 

 און רyרynש רyזײ םאר סטרײק, םון
 אונזער װײא ארבײט. רyרמידאיכyאונ

 מיט׳ן פארנוטעז געווען איז רyדזשy•נyמ
 א זעהר דא האטyג זײ iyהאב סטרײ?,

 האבען רםארyד רyאב דזשאב, ןyרyשװ
 א Diwoyj און חו׳ב רyזײ רםיאטy זײ

yoia; .א דערוױיא בריחגראאך, דזשאב 
 געאע־ א בא דאס ovh ױניאן די דאנק.

ן.yנypרyאנ מ™־ נהײטyג
מ די ױי  -ipyrpy די ײאס םרא̂ג צו

 די איז \,vouv(0*\" גאײר האט טיװ
 עהזעסוטיװ די שטײדארבייט. םיז yםראג
פאקט, דעם מיט נערעכענט זיך האט

 סאב־ אח רסyקטשורyDמאנו yם'א אז
ly צו און—רסyטשורpyמאנום rjiK שאנ־ 

 זאך די זיך jyony:—רסyמבyמ ,אויר yד
yr^ ,אזוי ניט איז ׳סטרײס חצר אז אײכט 
 ארביײ צורי? װעט iyo און הראיר,yםyג

 זואר- און זאגען װיא איר שטיס. םון טען
 אונאנ־ םארםײחןן צו אום ז,yמyאא נען

 הא־ םיר אז שפעטער, זyםאיכקײטyנyנ
 שטארח און דורכצוםיהו^ן זyבאשאאס זyב

י ענפארסעז  אויב און ײאך-ארבײט. י
 װערען נשכאפט •נאר ;יט װעט יעטאנד

 נאר שטיק, פון ארבײטען בײ טpyדיר
 סאר־ שסאר?ער א זײן נאר װעט oy אויב

y פירזעז רy וחןט ראכט, r io; צוױײ א אויף 
vo\ .םיט פאאץ vvi בא־ אײטע 

 בא־ מיר װײא רחםנות, אהן ןyהאנדא
 דעם פון yרואינ רyד פאר זײ טהאכטען

ױ די לאזען ניט מיר און טרײד,  י
 רואינידט צוריס טרײד דעם און ניאן

וחןחצן.
y מיר n y D irw,; מעגאיך, איז עס אז

̂ן מיר אז ̂ר שונאים, סריםען זיך זמןא  ג
 יעדעגפאאס, טאן. רyאב דאס זyאyװ םיר

 זyנומyרגyארונט ניט װיאט איהר אויב
w םyד ןyארומײאנדא און וחןר^ y p, 

 װאך. פון ארבײטזנז iy?VD איהר ומגט
 צו שוואכקײט א האב^ װאס ,,ד yאא

 אזױ זײן זאאען שטיק, םון ארבײטעז
 צוױי שורות פאר די לעזען און םרײגדאיך

ז.yנסyדyנ נוט דאס און םאא
 זyאyפעציc א ןyםיהר אױך ןyאyװ מיר

 אר־ ןyשטוגד 40 די זyאפצוהיט ?אמפײן
 אװער״ אyדאב םyר אyציŷס און בײט

טאים.
 אזוי װי און םאשין פו^םינג די זyגyװ

א איז זי ײ ^  װארעז,yג אראנזשירט ד
 אײן װי מגהר שרײבע[ צו זיך נויםעט

 טאן. דאס |y^ ר״ר און ארטיק^
 ז,yװים לאזען נאר טיר וױל^ חנרװײצ

 גצײך yםראג די באשלאס^ זyהאב םיר אז
 אוםפארםײאי• חגם םימ ווױטצונעחסען

, און ז9רמyטש שע\  די אז םאראאנ̂נ
W מנטאכט גלײך זאא אונ^רזוכוגג W. 

v אויף אויך םאחןר^ םיר און o v H\ 
jyo אוגז אאז^ צו נלײד 'n, אר־ צס וחןר 
 יז\יגשי niny' אין םאשין. א אויןי בײם
̂י ארביים וואס  אױם־ םטשין, א אױ
 נ^וד און אםיס איו מוכזען צו ערט1געםא

fyo א y^y^yiD םאר פארד ?יגג1\ואי 
p, דעם פאר איו דאס םאשין. רצר m 

v זאלעז מיר אז w\ אנםראאײ בעסער? 
 אויך און םאשיגען מים רy•yש די רען

v דערױײל m\ חאבצן s אג- םע<ציכ?ײט 
 פרא• חנר אין טאן oy»y גלײר צוםטנגצן

.9נ
צד גאחצגטצד יצר pit וועאצן םיר

םטרײק דעם
.9 צאק̂א מענעדזשער קוירצםאן, נ. יםון

 פאקטיש איז װעלכער סטרײ?, רyד
v אן צו באלד i : v, אז באװיזען, האט 
 ^־yoya א םאר אויסזיכטען yרyאוגז
 ארונטער־ רy•ד רט.yזיכyג זײגען צײט
 סטרײ?ער V4*? װי אוםן, דער און גאנג
 פי?עט־ דער אויוי געםיהיצט זיך זyהאב
 גע־ האבען האלס, די אין אויך װי יצײז,

m בראכט y i, האט סטרײ? דער אז 
^i »ן זײן געסוזט ^ y.: און yאיז ר 
 םטרײק, שנעיצסטער דער נעװען טאקע

וױר?זאטסטער. דער אויך און
 װאס—סטרײ? דעם נאך יעצט און
 טאן? מיר הארסען װאס און מיר זאיצען

 גע• מיר האבען װײסט, אצע .איהר װי
 אונ־ v*$ צו רוף א ארױסגעלאזט האט
 גע״ זײנען װעיצכע מיטגיצידער, ;זערע

 זא־ זײ אז ױניאן, דער אויסער שטאנען
 העאפען און ארײגשומען צורי? ע5אי לען

ארבײט. דער אין אונז
 אױסעמע־ געבראכט האט רוף דער

 רוף םyד םיט רעזולטאטען. װעהנאיכע
 אצע פא?טיש זיר חאכען סטרײק םון

 דעם םאראאזט האבען װאס מיטגאידער,
 אומ״ דעם םון צײט דער אין אא?אא

 צוריק ,1926 פון סטרײ? גאי?איכען
אוטגעקערט.

 םוא־ א זײן זאא סטרײה דער כדי
 אז גענוג, ניט איז ערםאאג, שטענדיגער

 אײ־ םון װערען געטאן זאא ארבײם די
 זואשינג־ אין זיך געפינט װעאכער געם,
 ציײ זײ:ען זײ אאבאגי. אין אדער טאן

 די טאן אבער ניצאיך, זײער טענװײז
 ןyסyאינטער די םאר ארבײט ריכטיגע

 באאםע־ די דארםען װעאען טרײד םון
־ װעאען זײ שאפ. םרן אאכעם ^iyc 

 דיא רyאכyװ אירג^ד אז ד^צאזען, ניט
 אירגענד אויב און \.V2VU מאכטyג זאא

D: װערט דיצ װעאכער ^ y, זאא 'y־ 
 ״yר און אפים אין סוכי׳גז אײנער דער

 אםיס רyד און דעם, װעגען פארטען
 ,inyr צו פלאץ אויפ׳ן זײן באאד װעט

װערען. געסטאפט זאא דיצ רער אז
 צױ םyד צו סוף א נעהםען מוז עם

 -yn זיםטירטpy האט רyאכyײ שטאנד,
 םױ באדינגרנגען די סטרײה. דעם פאר
 םון מאראא די װײצ ^yoy3 זyרyװ זען
 jyn'inya םך א זיר האט מעפיבערס די

 םון שאיכטונג רyרפאלגרײכy דער םיט
ovi .?איצט האבען איע מיד סטרײ 

 דאס האבען םיר װי האםנונג^ טעהר
 נערוםען איז סטרײ? nyi אײדער האטyנ
:y^װאu. ״

אונ־ װאס סראפאגאנדע, yדי•גיםטמ
mרyז : y w  y האב ״םרײנד״yז )y־ 

 ניט האט איצט, נאך םיהחנן און פיהרט
זyחאכ זײ yD^yn די האטyג

 צום רyדיבyד םיר שוטעז ערװארטעט.
 די םאכ^ איצט ?y:yp. םיר אז שאוס,
 באדינגוג• אומזנרע און שטארמ ױניאן

:v\ בyסy,םאר־ זיך מיר אויב ר
 פראב־ ױניאן טרײד מיט םעהר ;עהמען

*jycy, אירנ מיט װיyװ נדyאכy אנ־ 
ן.yראגc yדער
 םון רyאײנ זײן צו צײגט ?^yo רyד

 זײ־ ov רס.yםיניש די פאר yטDyב די
 ןyהאyפ וועט oy אז סיםנים, דא נען

 די חאבענדיג זאן.yס חום רסyפיניש
:o ^ w v ^ v ב א פוןyסyרyן w y o אין 

v טרײד, m\ אונז דאסyרy מrםבyרס 
 •yי םון פאיכט די איז םy אויםנוצ^.

 שא• אין ארבייט רyאכyװ טעסנצר, דעז
אפים אין קומזןן צו ס?ײא, רyד אונטער

 םיטינגען. לא?אל רופעז זyאנםאנג גאײד
 ןyםראג vft ןyאyװ נאטירליה דארטעז,

ir דטyרyארומג iy i i םyאויםפיחרליך. הר
חד vצא אויוי אויר זyרyםאד םיר  י

 אוחגר־ ?ײנע זyארבײט צו נישט Dרyם
 yאײדיג םאראז איז םy אויב טאיםס,

t v v i .ארויםצונ טרײט באארדםyחמyן 
 ר;yiyש די איז ירעשערס כהױזר װאס
yiyium אײעױן א• היט yi .סאנדישאנס 

opirryi, די זיו מיט האט איחר אז 
̂א• ױגיאה yכםיגyמ שםארק^ גרױסע,  ו

 נוץ א סאכמ .tyטpyראטa אײך װעט כצ
זע. םyנyגעװאונ גרױיסען אייער פון

 ניט און ארױוי סאפ חצם סיט ש^הט
y m y i| — וײגט איחר 'ovy דער גיט 
פאר־א-יאחרען! וואס •חנסער זעצבער

ס, פארלאגנט ר ע ײ  צו באלאגגט װאס *
קרינצן. oy זועמ איחר pit אײך,

ו ןyדורכשםועס און י  מיט׳ן דעם װעגען ז
 ביזגעס• אדער לא?אל םון רyדזשyנyס

 איי• םיט אםיס אין ?ומט אײדזשענט.
i קאםפלײנטם ערע y i  \v iv v ,סקייא 
ווערען• אטענדעט זיכער װעאען זײ און

װיכטיג״ די פון אײגע איז ס?ײא די
 םיר לא?אל. אין אונז בײ םראגען סטע

אײ• פון טײאען צוױי האבען
 םעצען אין צוטײאט איז װעאכער נער,
 די—צווײטער רyד םיגישען. אין און

 פיגישערם: 48 אא?אא םול איטאאיענער
ז.yאאםp זעאבע די אין צוטײאט אויך
 ־vג איז װעאכע דעםאראאיזאצי^ די

 דער םאר טרײד אין נעװארען שאםען
 םי״ די פון אאגע די האט צײט, אעצטער
^ ש n די געװען זײנען yװעאכ גי y 

 הרyז רעװאאוציע, די ״טאכען״ צו שטע
 םיני• די פון םקײאס די םארערגערט.

 אז געםאאען, אזוי זײנען שערס
jyp מיר װען םארשטעא^ ניט :אר זיך 

 yאכyװ קאטפאײנטס, די דורך קוקען
 מא־ איצטיגען דעם אין געכיאכט װערען
 װאס זŷםיהא ערשט מיר חעגען מענט,

 •y: האבען מיר ״רעװאאוציע״ א פאר
 b«ny3 םאקטיש סyאא האבען מיר האט.

 אנםאג״ מעז מוז איצט און םאראוירעז,
נײ. דאס פון גען

i אונזער צורי? האבען מיר v n o v o 
 האט םטרײס רyד ױניאן. רyד אין שים

yנויטיג די געבראכט : in jn :y  y; אין 
vי םון מאראא רyד i vן n y ^ i  ,DV2"H 

 רyדyי זאא טרייר. אין אעבען א מאכט
 pn אז באדינגונגען, די אז םאראאנגען,

.yii באשיצט זאא ם?ײא ר זאא ^ ^  י
 און ױניאן רyד םון אםיס אין הרכזעז

 די מיט זיך דורברײחנן און פאראאנגען
 איהר טyװ — ױגיאן, דער פון אםיסערם

 װאם אינסטרוסציעם yריכםיג די ?ריגען
i אין טאן צו y i .צו?ונפט

 אונ־ אנפאנגען אינגיכ^ װעאען מיר
ynyr רעגyאyju 'D^ W PPyD  y,; װי 
 מיטינ־ רשי•yמכyמ ראאyנyדזש אויך
 איײ יעדען פון םאיכט די איז oy נען.
 מיטיגג^, די פאפואער ןyםאכ צו נעם

 אא- םיז װערעז ןyרוםyג װעאען אכעyו1
 און ױניאן דער םון טצטינ?ײט די קאא.

 מא״ ןyאyװ טיר ןyװעאכ ס,yםראגר רyד
איגטצ״ דעם םון נגיגyאפה זײנצן

 ארוים״ װעאען מעטעברס די װאס רעם,
v:  װעאצן װאם מיטינגען, די בײ |y״
:ly tn y אאהאא. םון ײצרעז

 רױ צו אנםאגגען אויך ןyאyװ םיר
v t\ דזשצנצ״ אונזער םון םיטיננעז די 

 זצהן, און קאמיטע ארגאגיזײשאן ראא
 ווערען םארגרצסצרט סך א זאא זי אז
ן זיך און צ ^  אר־ רyריכטיג רyד צו נ

 אא?אא דצם הצאם^ אאקאא: םון בײט
^y:j אאצ אין ynyo:iK,; ע ^  װצאצן ײ

ןyםyרyאעט רי פאר װצרצן טאכטyג
רם.yטבyמ yרyאונז פון > ̂ ̂ __

 האבען םיר בריחגר! און שוועסטצר
 האבצן מיר רםאהרונג.y נצנוג גצהאט

 סאמונים• די פאר באצאהאט רyםײ צו
ov טישצ  .;jnwiranyiDpy גצ״ זײנצץ 

v נויטיג װצן m w v\ ױגיאן, דצד אין 
 טאג, חײגמיגען ביז נאך זײנצן זײ איז
 דורכגעפיחרכג ניט גראד, נצװיםען א צו
ס סען אאעס 6דא  וחנרען גצטאן :י

 סריחצר איז ov וױ אוםן, םyד אויף
 םיטינגען, די צו קוםט נצװאחגן. גצטאן
 ■ראבאצםען נויטיגצ yאא םאר אײגט

 iyp צם װאס ס,yאא חן?א^נדירט איז
 אויוי ווערען טאזyג דארף סy װאס און

דאן און נמצנשאיבעז גאײכצן א
 ^ב־ און שטארקע א ןyהאב םיר זyאyװ

ױניאן. yט•ג

ע ױ ש די ר אי טו ל סו רי  אג
אן אר ב ש) ( טי דדר ע םײ א ם

 םי• סרסערס 9*ו?וגפ«ינ אלע חעל»»
yaM^penN װי און •ארסערײ וועגען ?V 

 ייחר ווצן אװיגדחנר^ וון אויפצוחיאזט
**רם. אײער קולופ

ו איחר איידער חןמזישס קײנע גיש ן י ן  נ
Of אוגז. סימ זיך

ו און ראש ױמןר י ײ צבםןלו• י  •י
יערזענליך. קום• ןדער ארײבש

 • גיו 9 *יז — שבת פויםער יעגליד אוען
חי. I ביז — וינצאג או
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Be£/p3g& ® ”יײ״מ
 אויך חאט זי און נעװארען צונויפגעשםעלט דאך
ארבײט. דער צו גענוםען זיך שױן

 פאר שװעריגקײט גרויםע א געװען איז עס
 דרײ ®אםןןנדע די קריגען צו רודועלם נאװערנאר
 פאר־ קאםיםיע דער אין זאלען װאם •ערזאנעז,

געדארפט האבען עם פובליקום. דאש טרעטען
 זיר אינטדרעסירעז װאש פערזאנען, דרײ זײן
 ארבײט און קאפיםאל צוױשען neap דעם םים
איצטיגער ביז זײער דורך זאלען װאם און

 דעם געװאונען האבען טעטיגקײט עפענםליכער
 און זיך. צו םײנונג עםענטליכער דער פון *וטרוי

 די פון רעקארד דער װיפיל אױף גלויכעז, םיר
 באקאנט, אונז איז פערזאנען באשםיטטע דרײ

 אוים־ גוטע א געמאכט האם גאװערנאר דער אז
 םר• אלדזשער, םר. אז גלויבען, םיר װאחל.

 םאראינ־ זײנען װהיטני טרס. און גאלחואטער
 עקזים* ניט זאלען שעפער םװעט אז םערעסירט,

 ווע־ זײ און אינדוםטריע קלאוק דער אין טירען
 זײ װעלכער אין קאםיםיט, די אז זארגען, לען

 אנ־ זאל אנםײלצונעםען, אײנגעװיליגם חאבען
 םװעט דעם קאםןש ענערגישען ג«נץ א פיחרען

אויםצוראטעז. םיסםעם שאפ
 גאנץ א איז קאםיםיע געםייגשאפםליכע די •
 אינדוםטריע. קלאוק דער אין אינםטיטוציע נײןן
 און באשטיםטע א איז אויפגאבע איחר חגם און

 איהר פון פארם די דאך אבער איז קלארע, א
 ארבײם איהר פון פלאן דער און טעטינקײט

 אלײן װעט קאםיםיע די אונבאשםיםט. גאגץ
 טעםיגקײם איהר פארם א פאר װאם באשטיםען

 ■לע־ די שאפען אלײן װעט ױ און אננעםען, זאל
 זײט אונזער פון םיר ארבײט. איהר פק גער

 פאר םיל זעחר קאםיםיע חןר פון דערװארםען
 אז ערװארטען, םיר אינדוסםריע. קלאוק דער

 כרײםע די פאראינטערעםירען זאל קאםיםיע די
 קלאוק די פון קאםף דעם, אץ עפענםליכקײם

 װאס םיםטעם, שאפ םװעט דעם נעגען םאכער
 אײנווארזר אנגעפאעען אםאל װידער זיך חאט

 פאר־ אונםער אינדוםםריע קלאוק דער אין לען
פארםעז. און םאםקעם שידענע

 םוועם דעם וועגען בלױז גים an רייחןן םיר
 ם ע ו ו ס דעם װענען נאר זעלכען, א אלם שאפ

 ניט איז שאפ םװעט « .ם ע ט ם י ם פ a ש
 שלאןש־ א אין זיך געםינט װאם אזעלכער, בלױז

 אחן און לופט אהן ציםער חינםער א אין ציםער,
 א אין שאפ םװעט א זײן אױך קען עס - ליכמ.
 זײנען עם ציםער. ליכטינען און לופםיגען נאנץ

 די איז עם ארכײט, דער פון כאדינגוגגען די
 יעדער שאפ. םוועט דעם םאכט װאס םיםםעם,

 א פאו שטונדען לאגנע ארכײם טען וואו שאפ,
שאפ. םוועט א איז חועער־לױן

 אויפגאכע איחר װעט קאםיםיע די װען און
 װעם זי א'ז זיכער״ זײנען םיר און ערנםט, נעםען

 א װערען קלאוקםאכער די עם וועם דאן ®אן. עס
 א פאר קאםף זייער אנצופיהרען לײכםער סך

לעבען. נןףונםערען און געסערען
 םאכער קלאוק די בײ זיך שםעלען םיר *ון

 שטעהען נזאכער קלאוק די *ו נעקםט אפ. נים
םאכער. דרעם די

 אלע אונטער םוז אינחםטריע דרעס די
 ווע־ ארנאניזירם באדינגועען אץ זסםשםענדעז

וועלכער אין אינחםטריע, דרעם דער אין רען.
באשעפ■ זימען פרױען את םעגער טויזענד 46

בלויז '. a m, חפקר. פולשםענדינער א חערשם 
 איז אינדוםםריע דרעס דער פון ®ײל קלימער א

 דער אונטער זיך נעפינט און ארגאניזירט חײנם
 גרוי־ גאנ״ן דעם זדן יוניאן. דער פון קאנטראל

 זיך האם אינחםםריע דרעם דער פון טײל סען
 םיםטעם שאפ םװעם די און &אפ סװעט דער

 םאם, ברייםער נרויםעד, am אין פארשפוײיט
m נעגעראל א אועלויבליך. אייגפאך איז עם

 אונפאר־ איז אינתסםריע דרעם דער אין םטרייק
דער אז ניט, צװײפעל קײז איז עם און םײדליך.
כאדינ־ װניאן און וחןדען נעװאונען װעט םםרײק
warn מערעז אימגעפיחרם אױך וועלען

װאר־ םאכער דדעם די איגחםטריע. דרעס
»tpm h אױכ »ון אתנעדולד• םים םטרייק דעם 
געםײנשאפםליכע א נויטיג איז עס קאם>םיזן _____ ____ _
קלאוק דער אין שאפ םװעם דעם באקענ״עז «

נוי־ נאך קא^םיע am איז
דער'־

 פאראינטערע־ נאזונדערס גאנץ דעריבער זײנען
ארכײט. איהר פוך ערפאלג דעם אין םירט

דער פון באריכט חןר א פןן ארבײט די
אן. נרױסעד קאםיי אראגאניזאציאנם יןיי

לעצטען דעם אויף טע “J ר™גרו
 קאםיטע סטרײק דזשענעראל דער פון םיטינג

דערפרעהענד. באזונדערם גאנץ געװען איז
 24 פון גאחעגט חאכען באריבט דעם לױט
 ארבײטם־ ארויסגעגוםען םאכער קלאוק טויזענד
 װען קאםיטע ארגאניזאציאנם דער םון קארםעז

 אוי(ז געװארען. געםעםעלט איז סטרײק דער
 אז בארעכענט, קאםיטע א האם נרונד דעם

 חײנט שטעהען טאכער קלאוק טויזענד 28 ארום
 דער ױגיאן. דער פון קאנטראל דער אונטער
 קאנםערװא־ גאנץ געװארען געםאכט איז חשבון
 םא־ קלאוק די כאטראכט אין נעםענדיג טױו,
 םלע־ קײן געהאט ניט נאך האבען װאם כער,
 איז םטרײק דער װען ארבײטען, צו װאו צער,

 םאכער, קלאוק די אויך װי געװארען, געםעטעלט
 און װאקײשאן זײער אויף נעווען זײנען װאס

 איז םטרײק דער װען צוריק, געקוםען זײנען
 קלאוק די דערצו און געװארען, געטײטעלט שוין

 ארום שעפעד ױניאן אין ארגײטען ױאם םאכער,
 •נ?שעז געדארפט ניט האבען װעלכע יארק, נױ

 ארנא:יזאצ->הם דער בײ ארבײטס־קארטען קײן
 מאזע:ד 30 די םון אז הײםט, עם קאםיטןן.

 אוםגע־ די און יארק נױ װאם םאכער, קלאוק
 איהרע אין איצט ױניאן די האט םארםאנט, נענד

 גרעם־ דער איז דאם טויזענד. 28 ארום רײהען
 םאכער, קלאוק ארגאניזירטע םראצענט טער
 עם װען האט ױניאן םאכער קלאוק די װאם
װאונ- אויםטאן קען ױניאן אזא פארמאגט. איז

 זײן נאר זאלען םיטגלידער איהרע װען דער,
פליכטען. ױניאן זײערע ערפילען אוז ייג
נעװאונען סך א האבען םאכער קלאוק די

 גרעם־ זײער אבער םטרײק, לעצטען זײער אין
 װידער האבען זײ װאם געװען, איז געװינם טער

 ױניאן. שטארקע גרויםע, א געקראגען םאל א
 םא־ אפצוהיטען געוױנס גרויםען דעם אום אבער
 םאם גרויםע א םעטיגקײט, םך א זץ־ דערט

 א און םיטגלידער די םון םיטארבײטערשאםט
 אויםצױ װי טאקט און פארשטאנד םאם נרויםע

לאגע. גינסםיגע די נוצען
 װאם גום גאנץ װײםען םאכער קלאוק די

 עק־ האט עם הפקר א םאר װאם כאאס, א פאר
 פאר׳ן אינדוםטריע קלאוק דער אין זיםטירט
 אננעהאלטען זײנען שעפער וױיניג אין םטרײק.

 איכריגע די אין באדינגוננען, ױניאן נעװארען
 באלעבאם דער וי1 געארכײט טען האט אבער
 שטונ־ לענמןרע מײנם דאם — געװאלט חאט
 פון און שטיק םון װײחשעם, קירצערע דען,

 דעם אין אט און אװערטײם. פון און שבת
 אײן םיט איז צושטאנד הפקר און כאאם נרויםען

 איבערקעהרעניש װאונדערליכער א דורך םאל
 אלע כמעט ארדנונג. נעװארען ארײעעבראכט

 זײנען אינדוםטריע קלאוק דער םון שעפער
קאנ־ דעם אונטער נעװארען אוחןקנעשםעלם

- - - - - - י יי י -

 װאונדערליכע גרויםע די אויב אץ פאלען. ניט
 גאנצע די כםעט אוועקשטעלען םון אירבײט
 פון קאנטראל דער אונטער אינחםםריע קלאוק

 װערען דורכגעפיהו*ט געקענט האט יוניאן דער
 םא־ קלאוק די װאם איםפעט, גחיםען דעם םיט
 םטרײק, זײער אין ארויםגעוױזען האבען כער
 פארזיכע־ די און באםעםטיגוננ די אבער קען
 גע־ ניט טעהר געװינם נרויםען דעם פון רונג
 טאג־טעגלי־ םיט נאר איםפעט, םיט ווערען־ םימ
 איז ארבײם די און ארבײט. םיחזאםער כער

 קאנסאלידי־ דארף םען ריזיגע. א גרויםע, א
 זיכער דארף מען ױניאן. די כאפעסטינען רען,

 דארןז םען שעפער. די אין נעװינםען די םאכען
 די אי באםעם די אי בײדען, אײננעוועהנען

ײ אז ארכײםער,  כא־ ױניאן די אפהיטען זאלען ז
ײ אז באםעם, די דימוננען.  אפהיטען זאלען ז

זאלען זײ אז ארגײטער, די און אפםאך, דעם
געהײמע םאכען צו אײנרײדען לאזעז נים זיר

 עם באלעכאטים. די טיט ביזנעם קונקעל־טונקעלעל י ׳
 ערציהוננם־ נחיסע• א םאל א וױדער נויטינ איז

.6ארכיי
 שװערע א און נרויםע א איז ארבײט די

 די װעםען יעחןן מאן, ױניאן נוטער יעדער את
 םיםהעלפען דארף ליב, און טייער איז ױניאן

או אץ ארבײט. דער אין  א נאך און םאל א נ
 שאם. אין לינם ארבײט ױניאן חױפט די םאל.
 ױניאן װאו פלאץ אײנציגער דער אח שאפ דער

 זיי- עם אץ ווערען אפגעחיט םוזען באדיננתגען
ױ די םאכעז װאם שאפ אין ארבײטער די נען  י

גרוים. און שטארק ניאן

^ ר ע ר ע ד אי ר ב מ  ע
מ־ און מאגןערם ע  ה

ם ר ע ש ט טי ען ם ײנ  ז
ט ײ ך ם ג ק. צו טרײ ס

םאקערם. אץ םשערם

 אױם זעהט עם װי
 אץ נאר ;םיר װעלען
 א האבען קוחוען
 ענד די בײ םטרײק

 ארגײםער כראידערי
 חעםםפד־ ,די כײ און
זיינען ארבײטער די

 את פאדערונגןןז זייערע פאר םטרײקען צו נרײם
ירוכירען וועלען אויס״ זעחם עם װי באםע̂ג די

 יייז אוטשטענחןן אזןןלכע אונטער נאכצוגעכען.
 אר־ די און אוגפזורםיידלױ, זיך דאכט םטרײס א

 חא״ די »« כאםעס, די כאװײזען װעלען בײטער
§רוגיר#. שלעכט גליק זײער בעז

 עם״ די »ז באסעס, די װײסען אײגענטליך
 און חעםסםיטשערס די ארבײטער, כראידערערי

ײ םטרײקער. גוטע זײנען טאקערם  עס חאגען ז
 נ« ױ אכער כאװיזען. םאל אײן ניט שױו זיי

 דאס זיי װעלען קאםוניסטען די אז חאפען, סעם
 קאםוניפטען די דאך חאכען ארויםחעלפען. םאל
 פאר״ טעטיגקײט ױניאן״ברעכערישע זײער םיט

 גרויסער א פון ױניאן־כאדינגונגען די ניכטעט
 די ניט ווען שעפער. עםכראידערי די פון צאל

 װאלט קאםוניםטען ױ פון ארכײט צושטערענדע
 אנחןרש גאגץ איצט טרײד עםבראידערי דער

 ויר טרײםטןןן כאםעס די אבער אויסגעזעהן.
 חאכען טרײסם אזא האפנונגען. אוםזיסטע םיט
אינחס־ קלאוק דער אין כאםעם די געהאט אוץ•

נעתפען נאר איז םטרײק דער װי אכער טריע,
ומ  *ורונען חאפנונגען זײערע אלע זײנען געװארען

 ארױם• יך1רואכען. םאנעו קלאוק די געװארען.
 סאלידאריש און אײניג פולשטענדיג געװיזען

ץ זיכער אויך עס װעט אזוי און םטרײק אין  זי
 חענד בײ און ארבײטער עםבראידערי די כײ

 רון) סטרייק דער ווען טאקערס. און םטיטשערם
 ארכיי־ ■ אלע װעלען װערען גענעכען נאר װעט
 אויכ און *די.שעפער, פארלאזען אײנער װי טער

 וועם שטערען פרובירען װעלען קאםוניםטען די
ױ אריבערםאהרען אזוי פונקט זײ םען  דעם אין ו

םטרײק. םאכער קלאוק
 ,66 לאקאל און 41 לאקאל ױניאנס, צװײ די
 םע־ םטרײק, דעם דורכפיהרען דארפען װעלכע

ײ װעט אינטערנעשאנאל די אז זיכער, זײן גען  ז
דורכצופיחרען סטרײק זײער הילף יעדע געגען

װאס פאדערונגען, די נעװינען און ערפאלג םיט
געשטעלט. ארויםגעשטעי האבען זײ

 שלעזינגער, נרודער געזונד פאהר א
 אינ־ דער פון פרעזיךענט ברודער צו

ר ײ נו ^י  אפ פאחרם טערנעשאנעל, ש
אויןז אױנוםט טען28 דעם שלזןז

 םארכעםערען צו אײראפא אין רײזע קורצע א
 דרײ םיר אז זיכער, זײנען םיר און געזונד, זײן
 פון םיטגלידער אלע פון געפיהל דעם אוים קען
 איחם וױנשען םיר װען אינטערנעשאנאל, דער

 געזונםען גליקליכען, א און רײזע גליקליכע א
צוריקקוםען.
 די פמ איז װעלכער שלעזינגער, כרודער

 געליכם און געשעצט םאל קלאוקםאכער.אלע
 םםרײק לעצםען דעם אץ זיך האט געװארען,

ײ געםאכם. באליבט מעהר נאך זײ בײ  חא־ ז
 איבערגעבענחײם אן םאר װאם םיט געזעהן בען
 אינםעחןםען, זײערע פאר געקעםפט האט ער
 געזונט. שװאכען זײן אפילו שאנעװענדיג ניט
 געקוםען כעם קראנקען פון אײנפאך איז ער

 ער און םםרײק קלאוקםאכער דעם פיהרען
 איז־זמןװאױ םטרײק דער בי♦ גערוהט ניט האט
 כאחאנד־ װאם דאקטוירים, די געװארען. נען
 דעריבער איחם האבען קראנקחײט, זײן לען

 א פאר כאםש זאל ער אז געראטען, דרינגענד
 בדי אײראפא״ אץ רײזע א םאכען צײט קורצער

געזונט. זײן פארצעםערען צו
 וועם שלעזינגער ברודער אז האפען, םיר

 וועם ער און רײזע זײן אויוי אפרוהען גוט זיך
 און קרעפטען זײנע אין נעשטארקט צוריק קוםען

 װײ־ קענען צו כדי געזונד, זײן אין פארבעםערט
 יוגיאן, דער פון ארבײט די םארטזעצען טער

טײער. און ליב איהם איז װעלכע

 אמעפאנ־ חאט ױניאן די קלאוקמאכער,.
 װיי־ םאג דעם אײנםאנען גען באצאהלט

םא־ קלאוק די װאם דזשעם, חוב אייער
 פאר׳ן באצאלען דארפען כער

 כא־ שוץ חאבען שעפער םעהרערע םטרײק.
 זײער האבען שעפער םײםטע די אבער צאלט,

ײ װילען םיר און באצאלם ניט נאך חוב  דערי־ ז
 װאם םאן עם זאלען זײ אז אױפםאדערען, בער

גיכער.
 פיחרען צו געלד געליהען האם ױניאן די

 די באצאחלען. עם דארף און םטרײק דעם
די גענען קאסן) דעם אנחאלמען דארף ױניאן
דער געלם. םך א האםט דאס און שעפער םזועם

פלאוי  חןרי״ םוז םאכעד קלאוק די פון וױידזשעם טאנ
 אימנעםאגט וועם »ח װעממ אײנגעםאנם גער

 דאט m װיכםי^ זעחר אבער איז עם װערען.
 װאם יוניאן דער אין אוײמקוםען זאל געלד

 שאפ־םשערלײם די דעריכער זאלען םריחער.
 װניאן דער צו חוב דער אז דערפאר, זארנען

 די m און ווערען באצאחלם גיכעד װאם זאל
 אנ־ גיכער וואם זאלען געלדער אײנגעםאנטע

יתיאן. דער ®ון אפים אין קומען

ער ם ד ב יו או. אפערײםארם .די טו תי י 2'^?חי יית a 2S2 2 אליאה ייוז  חים שבו/ פייערט שאנאל,
ד קלאוק דעם פוז זיג דעם אױטםם, ־םען24 » 

 דעם אױ^ עקםקױרשאן אן ײרך םטרײק כער
 םינד די אז חאפען םיר און ריװער האדםאן
עי  נרזיםעי אין זיך וועלןןן יתיאן דער פון נליי
דעם אין כאטיילמען *אלען
------- אפערייאםרם די

זמ דעם !ייערען
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װאד צו װאד פון
צבױן. פץ

 די םון ססרײס חומענדמער ותר
 כיי א סיר נפאונחחעם סאנער דתס

y*  w אין אז ז״ן, סוחז זיד דארף 
 ק^מעז־ אנץm t 1» בח דךיס-םאכערײ

ס איזזר, זעחט שילאױזס, לסדזי  איז ̂ד
 זזאכ, **ך אם̂ת זאך. אגדער ױז«
ח סיל V*' באדױערע̂ז מיין » י י  \”P י

 חנד אין *בעך געגײחס, ניט ^אוקס
 דאכט *יך, זזאב ^אוסס סון טעאריע
k •w וױיניגםטענס ידיעח. מטיסעיצ 
«ױ  קאאוקס װעגען רײדען ®ייי גאנץ מן'

 אױא סאבען און חיטע^מאכער » םים
 א גאר בין איד אז אײנדרוק, אן איחם

 װענען קאאוקם. אין ̂מדן גחיסער
 קנא־ גאנץ א איך האב *בער, דתסעס,

§p ,פון דארף איך װאס אױסער ידיעח 
 גרוײ א םאר ביל א צאילען צייט n ךײס
 אז איה װײס דעדפון און מציאה. סער
̂ע מען הויפט דרעסעס אין  גרויסע מאצ א

t איו דעדיבער טאקע און מ«יאות. o 
 pc סבל דעם םארשםעהן צו ^װער אזױ

 דארפען חשבון מײן צויט דרעסעס.
םאר־ און דרעסעס סאכען וואס

ײ צו צואײגען דרעסעס קױםען  אנ- ז
זײ. םון פארדיגען שטאט

 נעה אמ־ ײעז ׳טבע א האב איך
 אײאען, ניט זיך דארוי איך און נאס א*ן
 שוײ די אין לןוקען אפצױטטעאען זיך

 גע״טעםטען. גרויסע די םון סעגסםער
t o םאר װאם ניט אונטערשיד קײן איז 

 דארטען פארקױםט מען צי געשעםט, א
 בלזד םײזיצאך, װײםע סיט קאגאדיקעס

̂ים כעגע ײ אדער איכט, װעקסענע ׳כ  װי
 קופ און מטעח איך קיצײדלעך. נעדןןע

 אין סצי^ות. גרױםע די באװאוגדער און
 איז וױיםט, איהר וױ מױ״םענססעד, ױ

 נאד סציאה. גרויסע א סחורד• יעחנ
 די איך באװאונדער אלץ װי כמהר

 אדער ^ײד^עה װײבערשע פון םציאות
 אטע־ אויזי עם רוםט מען װי דרעםעס,
 בא־ איך פרוביר אפט אידײט. ױקאגער
 קאס־ דארוי קיצײדעא אזא װיםיצ דעכענען

 ערך אן אוימעםונעז האב איך ס*ז.
 אװעקגעהז דאדןי עס שםאױ יארד וױפל
 גאכגע־ זיך האב איך דחןס״ א אױוי

 םון אײדדטענם ביזנעס א בײ פרעגט
 מיר האט ער ױניאן. מאכער דרעס דער

 זי־ טון נאד וױים. ער אז סיחיכעדט,
 א םאדדארבעז צד ניט זוענעז, כערמײם

 דאך איד * ײיא רעפוטאציע, מסמג׳ס
 ז^ום עד יוורד װיםיא דעדצזגהלען גים
T נו, דארןי. מען געז$אגט טיר a n i 
o אז בארעכענעז, איר r** סאש־ דארף 
ױ וױ<, אזוי און פ̂י אזױ טצז  ב^יג ו
r בענדאעה קויםען, ניט עס מען j r־ 
yfi, ,קעס שפראנזשקמיס, קנעפצעך  שי̂י

 איז וואו און געאד. אויך דאך קאסט
̂״אאק,  אנדערע א?ע אוז ̂\nיBש אונטער

 ארבײט דער פאר מיאא ממדדים?
ר קדחת, מעז צאזזי׳ם מ מוז עיעס *

̂וצען דאד מען עך, די בא  די םײ̂ד
 מאכען װאס #סאנסביאען די און סדױעז

 דאס רעכען איך ירעז ייין דרעסעס.
 דעם אונטעד םיחר און צוזאטען איעס

 דדעסעס אז #אויס םיר בײ סוטט ח̂כ סך
 גנב׳ע־ זײ סוז םען נ*ר ניט, םעז סאבט

נעז״
3*n דעם אויסגעםינען ירובירט 7א 

 בא־ א איעעם בײ דרעסעס סון
 מיט דרעכרמאנוםעקטשורער, קאנטען
 יאזז־ די םון נאך זיד קען איר װעלכען

 יג־5 ^טאדק א געװעז איז עד ײעז #רעז
 מײנט װאס :מיד ער ענטםערם הער.
 םארדינט דרעסעס םון טאקע? איחר
 צו. זײ צו ^ײגם מעז נאר ניט, מאן

 איהד אויב אזױ, אויב :*כעד איך םרעג
 אײך אוינט װאס טא צו, זײ צו לײ:מ

 ח־עסעס? מאכען צו עסח גאנצער דער
 דען װאס םון טא מיר: ער ענטםערט

? יצעבען א מאכען איך זא̂י
 פאר־ איך זזאב ענםסעד דעם םיצא,
 מאכעז פון שבל דעם אבער יטטאנעז,
 און ניט. אאץ נאך איך זױיס דרעסעס
 מומענדינער דער אז איך, זאג דעריבער
 שרעקט מאכער דרעם די םון סטרײק

 אז מורא, האב איך ביסעצ. א מיך
 םארפ^אנטע־ ניט דרעםעס די זא* איך
קאאוקם. טיט רען

 שטודײ עניז דעם איך װעיצ געװיס
 ארבײטם־ אז געםיגעז צו חאןי איך רען.

t 5זא װאס מאכער, דרעם ̂אזען o נע־ 
 און דרעסטאכערײ אין אעקציעס בען
 איצגע־ אין דרעסעס פון ענין דעם אין

 אילע ניט אז זױים, איך אבער מײן.
 עטודירען שטודירען, אן םאננען ײאם

אויס. עפעס
 עס װעד סיר םאדצדםינ נאר

 אונטערשיד דער אח עה װאם זאנעז איז
 זואט ? סוט * איז אנםאמבא אן צוױשעז

ײ םארבײט םעז װעז טען טוט  װי ז
 א;־ דער איז מס וואס װיסען סעז חעז

םוס? דעד איז װאם און סאמב^
* * *

ײ דערװאוסט, זיר האב איך װי  זי
 ארום םאדאז יח5א יארק נױ אין גען

 מאנופעקםשודערס. דדעס טױזענד דרײ
 דדעס דער ירץ זואס װאונדער טײן נים

 האיצד אזא עטזיסטידט אעדוסטתע
 אײך שסץלמ טאנקודענץ. מנײסמדע

סאגױןעק־ םותענד דדיי פאד: באויז
 וױ־ בלױז איז פראגע די !טשדדערס

מז עס ם̂י ײ  וױדגדציכקיים חוד אין ז
 זיינען .װי״ם̂י אח טאנוםעתםשורערם

 גרעם* די װארים אױך־םאגוםעקטשורערס.
 איז איגדוסםריע יעדער איז פאאג טע

 װײס װאם אױד־מאנוםעסטשורער, דעד
 זיך אינט עס צי גענונ, ניט 5טא סײז

 א אין ארבייטער אן זײז צו בעסער איהם
שאפ. א פון באיצעבאם א אדער שאפ,
דדעםםאכער די וזען אז נאיב, Tא

 אר־ דער צו נעטען זיך װעט ױגיאן
 אינדוס־ דרעס די ארנאגיזירען צו בײט
 טוי־ א אפשר װעלען געהעריג, װי טריע
 םאנופעקטשוחןױס, דרעס הייגטיגע זענד
 אז אױסגעפיגעז, דאך טעהר, ניט אויב

ײ זיך ^ױנט עס  אדױסצונעטעז בעסער ז
 איײ ױניאז, דעד פזן ארבײטס־קאדטעז

 דער טיט אנדיטענט אן םאכען צו דער
ױניאן.

 טא־ דרעס טויזענד דרײ :אטאיצ נאך
 א חוץ א מעז, דארף !נופעקםשורעדס

 װאס נאך עפעס פאדים, א מיט נאדע׳צ
? סאי-ופעיזטשזחגד א װעחנן צו

* * *
 םיר װעאעז מעגשען פרידאיכע אאע

 אז זאגען, װעיצ y* װען זײן, מתזצ
 רעװאיצױ פון שטארק זעהר הא?ט איך

 אפייצו אז װײס, איך קאכיף. ציאנערעז
 מאיל א װערען מענשען םריד^יכםטע די

 צו קוםט עם װען רעװא׳צוציאגער, גאנץ
ײ געהט װאס עפעם,  איך אן. שטארק ז

 םרידיציכע גאנץ וױ געזעהן שױן האב
 גאנץ אח ׳פעטש גענעבעז האבען מענשען

 געזעהן האב איך איז פעטיט. פײערדינע
 װעגען שטענדיג רײדען װאס מענשעז,

 אנםװיקאתנ, פריד^יכער און עװאצוציע
ײ װי  רעדוא־ נאנץ אננענומעז האבען ז

 זײערע נענען לואטפס־מיטאעז לוציאנערע
 אויך מיר זאאען עם אבעד נעגנער.

 קעמפער, רעווא^וציאנערע א׳צע זײן מוח^
 ניט האילט איך אז זאנען, דוי^ איך ווען
 אין סטרײקער קאד די pa קאטױ דעם
 רעװא^וציאנעדעז, א פאד אחצינס נױ
 הא־ זײ וואם דעם, אוי* קוקענדינ ניס

 דעם בײנער די אנבדעכעז נעװאיצט בעז,
 די־ כױט האבען אח שטאדט פון מעיאר
 םון קארס עטיליכע אויפגעריסען נאמיט

קאמפאניע. דער
 דער איז נעװעז װא^ט דאס װען

 קאם* דעזואאוציאנערער א וױרק^מײם
pn ארביײ אםעדיקאנער די װאיצטלז 
 םאר ווערען פאררעכזד-ם געדארפס טעד

 מעילט. דער איז רעווא^וציאנערסםע די
 בלױ אזױ סטדײקס דועדעז אאנד טיח איז
 מאנכע אמעדיקא. איז װי נעפיהרם, טיג

 פון כאראהטער דעם אן געהםעז סטדײהס
 באויז דאר* מען מאחמה. באוטיגער א

 מאינערם די םון םםרײקס די דערמאנען
pjt וױרחשיניא. וועסם און קאלאראדא 
 גאנץ דאע איז אבער, אםת׳ז, דער איז

 די מום*. חגװאאוציאנערעז םון װײט
 יאהר עםציכע מיט מאינערם סםרײקענדע

 הא־ װאס וױרדזשיניא, װעסט אין צור̂י
 ײ־5פ אוים׳ן ביקםען זײערע גענוכמן בעז
 טי• דער אנטקעגען שמנצען צו זיך צע

 האט רעגירונג ארטיגע די וו*ם איציע,
 און באאעבאטים די העאפען צו געשיקט

 דעם אין האבען מאינס, די באשיצמן
 שםע־ יאהר א איז אדער יאזזד זע^במעז

 רע־ זעאבינער דעד םאר נעשטימם םער
 רעג^ננ װעמעס פארטײ, פובאיהאגישער

 מםתסא און געשיקט. םיאיציע די חאט עם
 אר־ נױ פון קאר־סטרײקער די וועיצען

 שםיםעז װאהאען נעקםטע די אין איגס
■אר־ דעסאקראסישער זעאבמיזןד דער פאד

 איצט שפאאט עס פאאיציי װעםעס ׳טיי
סםרײקער. די םיז קעפ די

 םריהער איז קאמ* רעװאיצוציאגעחןר א
 א און ?אט* באװארסטזינינער א אילץ װי

 ’אזעיצכער, איז קאט* ציעאבאװאוסטער
 נעכטען דעם פארבינדעז צו װײסט וואס

 מאר־ מיט׳ן הײנט דעם און הײגט מיט׳ז
געז•
 גע־ װאלט קאט* רעװא^וציאנערער א
 אר־ נױ איז קאד־סטרײקער די װען װע̂ז

 די איז אז באשלאסען, דואאטעז י;ס5
ײ זאאעז װאהלען נעקסטע  די־ע־ האבען ז

 און קאנדידאטען ארבײטער אײנענע רע
 דעד־ פדאגראם. ארבײטער אײגענע זייעד

 רעװאצוציע א פארקוכיען דאד* אבער צו
 ניט און קעפ די איז סטרײקעי די בײ
 בא־ אנפאנגען דארפעז זײ העגד. די אין

 טאעבטסקײט, דער צויליב ניט אז גרײפעז,
 אח אראינס :ױ פיז טעיאר איצטינעז פיז
 איצ־ די פיז שיצעכטסקײט דער צויציב נים

 װע־ אראינס נױ פון שטאט־טאטעס טינע
ײ רען  נאר סטרײק, זײער אין געשטערט ז
 שטאט־טאטעס די און מעיאר דער 5װײ
 פארטדעטעד די זײנען אראינס נױ פח
ײ װײיצ באלעבאטים, די פון  באלאנגען ז
 און באלעבאםים די פיז סארטײ דער צו

 די פין פארטײ דער פון נעװעהאט װערען
 מעיאר דעם אין ניט איז cv באאעבאטיפ.

 דער איז נאר שטאט־ראט, דעם אין און
ײ נאטעז װעסענס איז טאדטײ,  רעגירען. ז

 העכסטענס זיך װעאעז סטרײקער די און
 דעם בײטען דאר* מעז אז דערטראבטעז,

 ניט, מיר זיך נאויבט עס אבער מעיאר,
ײ אז  בײ־ צו דערטױאכטעז זיך װעילען ז

 אוי* באאעבאטים די םון פארטײ די טען
 פארםײ. ארבײטער איימנער אז

* * *
 ניט ווענעז שויז רײד איך מעז און

אז אױך שױץ איר װיל נאויבען,
 די אז שטארק,׳ איבערינס ניט נלױב איך

 װעט אײבאר אװ םעדערײשאן אמעריקען
 נע- נעפאאנטען נײעם איהד מיט האבעז

 אינדזשאנק־ אפצדפאפעז זעץ־פארשאאג
 מזגהר סטרײקס ארבײםעד גענעז שאנס

 איה• מיט נעהאט עס האט זי וױ ערפאצנ,
פדיהערדיגע. רע

אז אסעדיקען די  אײבאר אװ םיעז־ער̂י
 א אן צײט אאמע נאנץיא שויז פיהרט

 אינ־ דער נענעז קאס* האדטנעקעען
 ביז האט זי אבער דז״באנקשאךצרה,

 דעם םארצײמנעז צו ניט נאך היינט
קאם*. איהר איז ערפאאג מינדעסטעז

 םעדע־ אמעריקעז די חאט איצט ביז
 דורכצױ באמיהט זיך אײבאד אװ רײש*ז
 זאא װאם קאנכדעס, איז נעזזדז א םיחדען

 אינדזשאנסשאנס אפשאפען אמנסנצעז
 טע־• ױניאן איז סטרײק־ס ארבײטער געגעז

 סע־י חאט געזע״רפארשלאנ אזא טעקיימ.
 סזך אח ארײננעבראכט שיפסטעד נאטאר

P't צ״יט אענגערער א כדט נאם v, אבער 
 אטע־ די וױא איצם ערםאאנ. שום אהן

 אז דורך אײבאר אװ פעדעריישאז ריקעז
 ארײנ• טענאטאר סראנחמדײעז אנדער

םאד- וואס געזעץ־פארשאא:, א ברעננעז
)Ci*«r 7 ?ײט ווזיף.(

 אטע־ די האבען אלע װי מעהר סםרײק. םען
 קאםד די װאם חררבן, דעם געפיהלם רײמארס

 כמד קל»וק דער אין געבראכם האבען ניסםען
ײ ױגיאן. כער  ש#* »ין געטיחלט עס האכען ז
 לא־ איז איצם יתיאן. זײער אין געפיהלט *ון

 איז pn געװארען אױסגעבױט דוידער 2 קאל
 גרויסע א jw שםאר̂נ און גרױם םאל א װיחזר

 א אדן בעסערען א םײגט ױגיאן שטארקןז און
םיטגלידעד. איהרע מאר לעבען דייכמערען

 זייער צו איערײמארם די כאגריםען םיר
ײ וױגשען און םוב ױם חיינבדגעז ערטאלג. ז

ע ר ע ד אנ ד א  גרױםעד_םעקםםױל דער ד
לוזנקןסמדר, «ױן םסרײק ־ « י

ם̂י מןלבעז 6 אחםנעגוםעז חאם װאס ̂מלמנז־
 ®ון יחוגגעזאסב n חרך איז ארכײטער, .

̂לד, ראסזײ  נע־ נעענדינס «ענ די םעקדאנ
T מארען. 7

יד«םי־ דער m םמיססער ■רעםיעד דער
מיעגר ארבײטעד נעד זיין »a>n ענגמבד אץ ת

« ממגזשעםםוער . , ______.. ןסע«לחעא
ײז ארבײםער םעקםםיל דער פץ פיחרער די  יוני

 דעיארפד ארבײטער •ון פארםרעטער « ייין
 aan ayraap םעקד^נאלד׳ם רעםזעי פון ם^ט

 פאבריקאנםהמ די םימ קאגפערענץ a געחפט
 Ban־ קןספערענצען י1 פון 668חןזול דער ייח

 n»an פאבריקאנטען די m דעדזו, 8געפיהר
 פריחער װאם ארבישריישז^, אױמ 8אייעעוױלינ

n«an ײ חערען. 8ל6געת׳ ניס דער״ת ז
ך מילען םיר n^yera דא זי a אױןז 

*רויס־ איז ער םסףײם. פון אימיעלחײסױם
פאברי־ די װאס דט^ חרר געוואחמ ־־־

 פחסדןנט. ד,אלב א אזץ 12 ניז ארבײםםלױן
 דעם אין אלין. נים דערצעד.לט דאם אגער

 די םיט פרסנע a פארפלאנםעדט איז םסדײק
 העל־ זייעחן עקםילואטירען װעלכע שפינער^

 אנ־ די װי םעהר דעם דורך פארדינען און פערם
 םטרײק דעם װעגען *בער ארכײטער. דערע

 אין לאנקאשאיר אין ארבײםעד טעקספױל די פון
 אױםפיהרליכער. שרייכען םען דארן) אלנעטײן

 פאר־ לאנקאשאיר פון ארבײטער טעקםטיל די
 ארבײטער דער ®ח נעשיכםע דער איז נעםעז

 פל«ץ. וױכןױגען גאנץ a ענגלאנד אין באװענוננ
הארט־ לאננע, זײערע םיט באקאנט זײגען זײ

 אץ אײױנקײט זייער םיט און קאטפען געסיגע
ײ־ ביױז םיך דועלען an סאלידאדיטעם. ^וו

 טעקם־ בדדםער דער אנדערש וױ חןם אויפ זען
 געװא־ געפיהרט • איז ענגלאנד איז םטרײק םיל
 םטרײק^ טעקםםיל די םיט פארגלײך אין רען
אםעריקא. אין געפיחרם זודרען זײ וױ

 און סקעבם דיערע םים פאבריקאנםען די
 פאליצײ אינדזשאגקשאנ̂ג פון חילף חזר מיט
 זײט׳ זײער אוקז שםעדזען וואם טען,8םאלז־ און

l די פארװאנדלען y j a p ' i y o a פרבײ־ 
 כױר םלחםות; בלופױנע אין סמחייקם - טעד

an^ נרוי• דעם פון נעחערט נים בער8 עם 
 די שאיר.8לאנק אין םםרײק טעקםטיל םען

jp ׳ איז אמדוסטריע טעקםטיל • נאנצע tp 
ט8אנשט אבער אפגעשטעלט, לשטענדיג8פ

װעגען איגחש*נקש*נם, ןחערע צו
ײ  נען8של װאם טען8םאלד און פאל̂י

 ײענעז געזזערט גאר םיד זקזבען סטדײקערס,
 *ון גדניסטער פרעםיעד דער sen קפנפדדענמז

r זײ וױ םםרייקערט די םיט aa לטan לאנד t 
w דעם װעגען אדן קאםו• זײשד *ין 6<ל*תע o

--------B«r, וואם bib ^טל

 לץ,8 םיט און שפײז םיט סםרײקערם די פון דער
נױטמ. זײ פאר איז װאם

 נײ וױ נדערש8 ביסעל רעכט a זיר דאכט
 קען אטעריקא אין אונז כײ אםעריקא. אין אונז

 פעדעריישאז אםעריקען די אז טחןפען, :אר עס
 צו פארטרעטער א איהרען שיקט לײבאר אװ

 העל־ די און ארבײטער טעקםבדל םטרייקענדע
 איהם ארעםטירען פאבריקאנטען די פון םער
 זעהט עם שטאדט. פון רוים8 איהם שיקען און

 רעגיחננ ארבייםער אן אז אױם, דעריבער אונז
 װי גוט אזוי זיין םתקם םעריקא8 םאד לםaװ

ענגלאנד. םאר
די אז זמען, אין האבען nan span םען אדן
rep עננלאנד אין רעניתנג ארבײםער איצםעע

וױיל ו,  רעכם, פאר נעפמט זי װאם אלץ, טא; גים
 האנד־ דארף זי נמדאריםעט. קיק ניט האט זי
 צד פרײנדשאפם איהר אין פארײבפױנ נאנץ reל

 צו געננערשאפט ׳איזזר אין און ארבײםער די
 «יטאליםםישע8ק צווײ די פאבריקאנטען. די

 ליבזך די און ?אנזעתזאטיװע זײ — פארטייען
 ;מנלי־ אץ םאיאריםעם די re3an — ראלע
 רעני־ ארבײטער די װען און פארלאםענם שען
 ארכייטער די םאר ןaט אנפטנגען זאל רוננ
 איחר םון רעכט פאר נעםינט זי װאם אלץ,

פיטאליםםישע8ק בײדע װעלען שטטגדפעקט,
 nn'a נענען פאראײנינען נלײך זיך פארטײען

די רעזיגניךען. צו צװינגען איהר דדעלען און
 איז ענבלאנד אין רעגירוננ ארבײטער איצטינע
 מאבט. איהר אץ באשרענקם גאנץ דעריבער

nan, םאכט איהר װאם דעם, אדןש קוקענדינ גיט 
 ארבײטער די nan פיחלען שרעג?טע,8ב א איז

 ארכײטער די can אונםערשיד, נרױםען דעם
 איז עם עגגלאט־. אץ איצם ועגירט רטײ8■

ra w ,פון רענירתג דער אוגטעו־ װי אנדערש 
m .ארםײ, קאסימוךױסםמזעד•
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iw *״ד ייד ״י״■ •■*י. יייו יי• יײ ייײ *״י יי״

 רעדט סטרײק קא«וסכז«וכער ווענמז
 איז נם דער און נם. א װענען װי םען
̂ווקםאכער די װאס דעם, איז נים זיי• סא
 נוטע םאר סטיייהען. ארונטער נען

 שוין קצאוקםאכער די זײנען סטרייקעא־
 נא־ נם דער נאר באװאוםנ^ צאגנ טון

 האאוקטאכער די װאם דעם איז שטיעוט
 ױניאךבא־ זייער צו ערװאיט האבען

 נעװארען צוריס ט׳איז װאס מאוםטזייז,
צײ• גוטע אפאצינע די איז װי ױניאן א

.1910 פוז טען
 װידערנעבורט די נם, דעם אט און

 1מע קען ױניאן, קצאוהמאכער רעד םון
 ײען באמערהען און זעהן בעסטען אס
 קצאוסםא־ אין דורך זיך ׳!)«א«ירט םעז
 צו צו זיך הערט מען איז ביארזעם כער
 איצם רײדען הלאוהסאמר װאס ראס

 נע• ערנםטע זייערע צו אי זיר, צװישעז
 זיך קיבעצען זייאר צו אי און ׳טארעכען

װערטצאר. ׳טאאםינע אוז
 דער סון צייט דער אין פריהער,

 טםשצח, תאםוניםטישער דער און סהוטה
הע־ קענען ניט םארהעם אין מען טאענם

 ?אאוה־ דער וועגען װארם נום קײז רען
 אינםערנעשאנאצ דער ױניאז, םאכער

 קצצווז װי מעחר כאאמטע: איהרע אדער
ױג* דער אויוי חוזס ציני׳פעז ביאינטן און
 קאמױ די הערען. ניט מעז םאענט יאן

*זוי־ םיט ארוטנעהז עס םאענען ניםטען
 בצי־ חוצאה׳דינע און הע■ םארריסענע נע

tpp, ניט זיי צו נאר איז נאײכען פײן אז 
 ױניאד צא־אצע אםת׳ע די און געווען,

 ניט און טאחגן ניט װארט א פצעגען צײט
 « םיט םצעגען זײ אויסריידען. סעגען

 צוזעהן, אצץ טוזען הארצעז אין וועהטאנ
׳ןוװיינעז• און צוהערעז אצץ

 איז איצט !אחא — איצט אבער
dpbp .קא• און צינסע די םון אנדער׳א 

 םאר־ אין ניםא זכר הײן איז טוניםטעז
ovp. צר זיך זײ האבען ׳טרצים די ווי 

 ױר־ װי ׳אױײנען און צעכער די אין רוסט
 הצאוק־ די װי אזוי ע«עס הינט. קעם

בע־ נרויםען א נענוםען וואצטען םאכער
ײ און זים  םא־ אויםנעסערם. *צעטען ז
 אײ־ װאו ניט וואו מעז באםערתט םער
 ?צאופ־ נרו«ע א צוױשען צינהען א נעם

 װארט בייז א עפעס ועדט װאס מאכער,
*V א«נערײ אן דאם איז ױניאז, חנר 

 נםש, אזא האצעדרינע, א גאר, םענער
 םאר עוין שענטן סצאוסםאכער די ותצכען

 ניםעצ » איהם פון םאמגן זיי און צץ א
 אםת׳ער אן איז דאט אויב און ;חוזה

 ביםעצע דאם ארײן ער בא<ט צינסער,
בגנבוז, ױניאן ד«ר אויוי חעצע גיפםינע

 ארונ־ םיט נאבם. דער אין ננב » ווי
 אײ־ אזא ׳טםונעצט אויטנן טןרנעצאזםע

 טאכם און העצע ביסעצע דאם איריין נער
 םים׳ז «נים אצ ■נים ויברח. א נצײו •

ײ האבען הצאוסםאכער  םורא איצט זיר ז
עטעצעז. *ו

 וױיסט װאם איהר, װײסט וואם —
 v באגײטטצרט םיר *ו רעדם — איחר,

,9 צאסאצ םון םיטנציר א הצאוסמאכער,
מ ,און ײ w טיז עםראחצען אוימגן ז t 
 אםיי־ ברײמער « איו טנים זײז אױזי און

 נדציח׳ם ס׳איו — אויםגענאםעז, נעצ
 ארענםציכער אן !נס א ם׳איז !*ייטען

 םאר־ אין פריחער דאן פצענט יתיאן־םאן ־
ט  כאווײ• די אריינקוכמן. חעגעו נימ מ
ד פרענווײם •>א םיט רא טצ׳ננען רים  נ

jw טוין װאצם ip ווי אזוי ימװען w 
 נעווען װאצםען זײ און םאותט־רוםצאנד

 ױניאן־ נוםעז א פאו ם׳אעסיםטען. די
 נעווען איז ווארט א אויםויידען טאן

 םעז envt איצט אבער גפפות. םכנות
אײננצצצנט. צינען ןיי נים, גאר זײ

 אג־ צאננ נאר dp זאצ הצואי —
iveP n! — סצאױד צוזײטער א האם 
jpiw פרוםען א טיס נעזאגם םאכער n
 סײן האג אנחאצטען, ׳ױיז ס׳װעם —

 דעד ער׳אםער, רער חאט — נים, סורא
 האפער־ נ*זאנט צאסאצ פון םיטנציד

ג  אי• DDWtnyn ׳מוםוניםםיעע די — ח
נמנ־ «ױ\ איז הלאוקנממר אונז מר

״!יגט•
A

 זיך dipt םארימם סלאױןמאכער דער
 םםריט םער40 דער ניו םער34 דער פח

 V׳r אבפו עװענױ, דםער יער *ויפ
 טער36 דער איז.אױןי םארקעט אםת׳ןר

 עווענױ, טער8 און מער7 צוױשעז סטרים
םי־ איז װעלכער נצאה, םפעציעמר פ

P

ו ס*עכעם נילועד, י געחער■ — גע׳ײרענען. י
jin ס*י?ע■ קלאוןסאנער אין ;עזעחן

שער. ז. פון

 *M האט םארקעם אין געבראטע;. און
 שצאוהטא־ טיט נענרינעצט און שװינעצט

 אויף װי געשטינען איז טומעצ א און כער
 הצאוס־ יריר. הצײן־שטעדטעצרינען א

 נרויען־װײז, פאר־זוײז, שטעחען םאכער
 חיט, אחן רעסיאך, אחן צאחצ נרעסםע די

 אויפנעשייציעטע םיט אוז סאצנערם אהן
 נעשמאס, דעבאטירט םען »יז העטיעי

התםדח. םיט
 « צו גרויע, אײן צו צו נעח אץ־

 צו זיך חער אויער, אן צו צעג צװייטער,
 ריי־ אצע כטעט און רעדט, מעז ײאס צו

 ױניאן דער וחןנען סטרײס, װעגען ףען
 דעם אויפצעבוננ, נייער דער װענען און

 די צװישען חערשט װאם נייסט גײעם
ארבליטער.

 םאר־א־ עס זױ האט װער און —
 אזעצ• אויױ געזאצט צײט חןר אין יאהרן

 זאנ נם א נם, א פשום ריכטען? כעם
 צו ניט נאר איז שא• דער !אייך איר

 ארבייטעז צו םאו־גענינען א דערסענען.
 אט ברידער, װי צוריס איז מען איצט.

 אײנער, לוי איף הער — אמאצ, אזױ<וי
 טיטעצ־ײאוסםי• און םיטעצ־יאהריגער א

 צו באנײסטערט רעדט קצאוהטאכער נער
נרופע. א

 האט — ? *עזאנט איך האב װאס —
 צוױי• א ארוי־םגעכאוט אימפעט מיט זיר

 דיקצי־ הויכער, א נרופע, דער םון טער
 זואנ* נרוינע דיהע •אר א סיט מאן כער
 פצײז א צו זיך זאהיקעם װאם אוז צען

 דאך חאב איו — רעדט. ער ווען ביםעצע
 קצאופמאכער דער אז נעזאנט, שטענדינ

 האט מען נאר שצעכט אזוי ניט גאר איז
!אצ דאט׳ם קא■, דעם םארדרעהט איהם

 איינ- צינען כאװײרים די אבער —
 צינען זײ װי נאמערסט איחר נעצענט.

 רר און געצאםען זזאט — ? אייננעצענט
אפנערוםען. זיך דריטער א וזינ

ײ! האבען ברירח א —  האט — ז
 ביי אט — ארײננעםישט. פערטער א זיר
 םשערמאן, בין איך װאו ש*«, 1אי םיר

 דאך, װייםם איהר הײצינער. א ארביים
 םייז תאםוניםטען טגיע״, ,סא די פוז

 ,קא סאםוניםםען די רוף איו איר•
 םאר אצץ איז כצצ זײער װײצ טניע״

דער חאט בקיצװ/ זיף. «צץ.נאר זיך,

 חאנ שטיס, םויצע מאנען נעװאצט חגר
n געזאנט איחם איף ip בא־ שארף. און 

 איז איצט געזאנט, איחם איך חאנ יעצע,
 םאר־ ױניאן, א איז איצט פריחער. ניט

 א װערםט דו אדער סיך. שט׳אחםטו
 זוערםט און ביכעצ א ארױס נעמסט צײט,

 ױניאךברידער, אצע, װי ױניאן־נײתר, א
 פצאופפ נײחען דא שוין װעט מען אדער

 השױת, איחר פרענם װאם און דיר. אחן
 ביכעצ » ארױםנענוטען חאט נחור םײן

1 טאטצ א װי

 — םעהר? איהר רארםט װאם —״
 זיך נאנייסטערט ערשטעד דער האט

 זיך. איר האנ אט — ארו״םנעכאיט.
 סא־ די םוז איינער אז דעתואוםט, חיינט

 אנ־ דערנײ חאט <ער םאכערם צינהע םע
 אויך שוין האט נאםען) א נערופען

כיכעצ• א ארויםנענו?מן
— !נעהערט אויך עם חאב איך —

 זיך כאניישטערט ערשטער דער האט
 טיט און גמצאםענער נאף אונערופען זיך

 ארוטהופענדינ פארזיכטינקײט, » עפעם
 דא װאצט ער װי )ארום און ארום ייר

 איחר און, — נעחייטנים• א אנםפצץסט
 דאם אי ניט. דאם נעםעצט טיר הערט,

 און אייננעצענט צינען חברים די װאס
 אמעהויבען חאנען זיי װאס דאם אי

 ױניאן די ױניאן. רער אין אריינגעהן
 איז אפשר םארזיכטינ. זעחר זײן דארןי
 םון ארדער שמיצער א ניט אמאצ דאס
ײ •ארטײ סאםוניםטישער דער  זאצען ז
 ױניאן ו׳ער איז ארײנכאפעז צוריפ ויר
 1זײ דארןי מעז טראבעצ? מאכען און

פארזיכטינ. זעחר
װי• זיר האט — ? יייר זאג וואס —

 דער ארויסנעכאפט אימפעט םיט דער
 זאנ איר — ביסעצ א זיך זאחיימט װאם
 םארזיכ־ זיין דארןי מען אז דאס, דאך
 פון כאװיירים די ניט נעטרוי איך טינ.

 םארזיכ־ זיין דארף םען אהער. דאנען
אצ! דאט׳ס םינ.

הא• ניט מורא i״p ־רארפט איחר —
״ז שוין ם׳עם בען, ו ם׳עם אצרײט, ז י  ז
 רוחי■ םיט האט — אויספרעסעז! שוין
 אי־ זיר זיכערפײם און םעםט?ײט נער

 װע־ דערצעהצט חאם וואס דער נערוםען
 האט ער און שא•, זיין אין צינפען נען

 םעשח. בעח חויזען זיינע מטאן הויב א
 אינטערנעשאנאצ דער אין ז״נעז זיי —

|p נים אױן־  פארשטע• זײ און d»p»v• ״
בע־ .ניט צינ?ע די אויוי אױן־ זיך העז

 און פצאופםאבער נרופע א שטעהט
 ױגיאן דער װע«ען דענאטירט און רעדט
 א *ונעפוםען איז ■צוצים שא•. װענען

 פאצעק• ?אםוניםטישער א מיט מײדעצ
 נקווןן עס איז מאצ דאס שאךפוש?ע.

 דאס און םטרייסער, נאםטאניער די םאר
 בעט מאצ, אצע װי נאתיט שוין מאצ,

דרײםט: ניט שטיצ, זי
סטריי?ער!״ נאםטאניער די ״העצפט

 און גיט זיך אײצט אבער עוצם דער
 מטכעוון װארםען אגשטאט ניט. ניט
pp« אין ri( םיט איחר םען באװארםט 

:םראנען
 םאר נעהז טאײע נעצד ראם ״װעט

?״ םטרײ?ער נאםטאניער די
דארמאיעמי־ קאםוניםטישע ,װיםיצ

 ראס םיט צוטײצען זיר װעצען ?עם
?״ נעצד

נע־ אװעקנעגעבע! איז נעצד דאם װעמען
 צו רעכענונג א אפגעבעז איהר ״װעט .

?״ װארען
 אנ?וםען װעט נעצד דעם םון ,װיםיצ

 איהר װעט װיםיצ און םטרײפער די צו
ױניאנם?״ צוברעבען אויף אױםסעבען

פראנען. אזעצכע נאר און
 חאט זי אז דערזעהן, האט םיידעצ די

 נענוטען שוין זי האט נעטראפען, ניט
אװעפנעהן.
 א ■צוצים האט ױננער־םאן » אבער

 םײדעצ דער ביי פוש?ע די געטאן כאפ
 שטארפ עס אנהויבענדינ און האנד םון

 צצ׳ע• כיטרען, » םיט ער האט שא?צען
:אויםנעמםען שםייכעצע װאטען
1 מת א פאר עפעם ניט —
 צו װי נינין, אומעדיגען אן מיט און

:צוזוננעז זיך ער האט צויה, א
!ממות תציצ צד?ה —
 ניזד איז װער ? צויח א איז װאו —

 אםאצ טיט איינינע האבעז — שטארבען
נעפרענט. שטייכצענדינ

 נע• איז ױניאן ?אמוניםטישע די —
 — םת, א םאר עפעם ניט שטארבען.

 םים׳ן אצץ נאר ױננערםאן, דער האט
 נע• שטאר?ער און נערעדם צויה־נינוז,

פוש?ע. דער מיט שאפעצם
מיי• ראם צוצאכט. זיר האבען אצע

 צוםצאמטע א און םארשעמטע א האט דעצ
 ױננענםאן םון ■ושטע די נעטאן רים א

 אונםערגעשא♦ אן װי אנטצאפען איז אוז
סענע.

ען קלאו־המאבער ר טי ם ע ט א ר  פ
ען עג ען נ ננ דו מ ױ ל ר א  פון פ

ער ט״. ד היי ריי ם ״

 1929 טען,16 דעם אוינוםט
נאצד־ און inpp םון ארבײטער די טיר,

 סםריט, טע30 װעםט 259 שאפ, בערנ
d אין מיטיננ שא■ א ביי םארזאפעצט pi 

 צײפענען ביצדיננ, נאארד דזשאינם
d פארדאטען און אי אנטשײחמ pi 

 ושר אין געותן איז װעצכ-ער םטײטטענט,
d 14 םיטװאר, ,םרייחײט״ p iאוי• טעז 

 אונמר םוז ארגײטער טיר, אז גוםט,
 טשאצןנ־ טיר שטי?. פון ארבײםען שא•,
 דיזעז באװײזעז צו די.םרײח״ט״ דזשען

 גיט עם װעם ז'י אויב און סטײטםענט
 זײ־ באװייזעז אטאצ נאך עם װעט טאן,
pip די װעצכן צװעהמן, נידערטרעכטיגע 

 דערםי̂נ דערנרײכעך װיצ .פרייהייט״
 צינענם אזעצכע פארשירײם זי וואם

 ארביי• די כדי ?צאו?טאכער, די צװישמז
 צו'צוםמי פארצירען.דעם זאצען טער

ױניאן. אונזער
 סיי W םאחיכערא^ נאר װיצען טיר
 אונמרע םים צוזאםען שטחעז ומצען

 וײ פארשטארפערען העצםען און םיחרערם
 W םאכען ipjpp זאצעז םיר אז ױניאז,

 .םאםי* אונזערע פאר צעבען אנשםענרינען
• ציעם.

v fr j . נתם, טיט
im םון ארבײםער די p ׳
ש»«. נאצדבערנ׳ם און

L •. , , 'י i ־ ״*  ̂y
n כזאן hid i|q D iKd 
שא«־?אםיםע: .

j 6094( 2 צאסאצ םאנריצ, צואים  .np 
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w ^צעד. ,35 צא^ שווארי A 
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 יצאס> םינארעט. א ם׳חאט װער סער

 ‘ אויכען, ארױפגעחן און פאררויבערען
 זיף און פאררויכעדט חאט עוצם דער

צוגאגנען.
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דדעםמאכער די בײ
םע?רעט»ר. שפילטאן, חש. םון

 די קומען—קלאוקםאכער ױ נ#ך
דרעסמאכער

 חײנסיגעז אין אגדער אן ףיאן
 אונזערע װעלען געדעכטיגקײט״

 און װיכטיגען זעהר * געטינען רסמעמנע
 דזמע־ מון באריכט ערפרעהענדען העכסט

 אינטערנע׳מ^- אוגזער pc *סיס אלנער
 ^רגאניזאציאנס- גרױסען דעם בגוגע גןל
 אונטער־ איצט װערט װעלכער ן#ײ1קים
 איצ־ דער אינדוסטריע. דער אין מעןגענו

 זעהר, זיך אונטער^ײדט ?אמנײן םיגער
 רעם, מיט פריחערדיגע די פון שםארק

n ױ וואס m v, אר־ איצט ווערען װעלכע 
 כא- אנרער גאנץ א pc זײנען נודזירם,
 מיר ווועאמנ שיעער, די װי ןיןקםער,

 אױך םריהעד. ארונטערנעהמען ^עןפ
 נאר נים סעזאן דעם קאמיײן תר איז

 צאהצ באדײטענדע א געװינען צו אױסען
 אויך װעט עס נאר שעיער, און נמםבערס

 גע־ דעם .סאר סונדאםענט דעם לײגען
סעזאן. קומענדעז צום סטרײס

 הײנטיגס ארבײט אוגאניזאציאגס די
 pc סיהרעו-טאסט דער אונטער איז מאל

 האט.פאר װעלכער גוזמאן, טאהס ברודער
 סון אמט דעם סארנוםען יאהרען ̂ילע

ױניאן. אונזער אין אתאנײזער
̂סטאג פױטינג שאפ־םשערכאן » ד
 אונטעד האכמפן, דזשולױם ברודער

 פילע די אט יטטעהעז עס היטנחה װעםעס ־
 דעפארטמענט, דרעס אין נמםיגהייטעז

 אוז גרויסע א פארפערטיגט איצט חאט
 װעלכער לויט פראנראם, קאנסטרוקױוע

ױ דרעסמאכער די און טרייד דרעס תר  י
 סון הויפט־אי^ום די װערעז וועלען גיאן
 ענער• אז םאר otn סי־אנראם חגר סאנ.

 מעסבער יעדען מצד טעטיגקײט נימער
pc יעאפ די באויז ניט ױניאנס, אונזערע 

 יע־ נאר טוערס, אקטיװע און םעערלײטע
 בא־ איז װעלכער םרוי, און כיאן תן

 אײנצעלהײטעז די טרײד. בײם אמ*םיגט
pc איבערנע־ וועלען ילאן גאנצען דעם 

̂יעל א אוױי װערען נעבעז  שאפ־ ספע
 םאררױ װערט װעלכער מיטינג, סשערמאן

 טען27 דעם אװעגד, דינסטאג סאר מן
 אין ארבײט, דער נאך גאײר אויגוסט,
 אדחד װעט מיטינג דער האל. בױיענט

 דױ פרעזידענט ע<זטיננ םיז װצו־ען סירט
 נאגאער, םענעדז^ער דזיעענעראא נינ׳סחי,

 אנדערע. און האכמאן רעזידענט1וױיס־
 דער pc פרעזידענט דער סםאאער,
ט^ערכיאן. זײן װעט באארד, דזישאיגט

 #נגע־ םעהר — מעמבערם םעהר
שטעלטע.

 ארגאנײ pc טעטיגקײט דער דאנק א
 באלד האט װעאכע דע^ארטמענט, זיימאז

pc עט״ אמאניזירען צו באוױזען אנסאננ 
 אא־ אונזער איז *שעפער, צעהנדאיג איכע
 נאר אנצושטעאען געצװאונגעז נעװעז לאא

 דער pc סאמיטע א אײדז^ענט. ביזנעס א
 בארא־ א נאר האט׳ באארד עקזעקוטיװ

 אנצױ רעקאמענדירט אסיס, מיט׳ן סתג
 עסזעסוטיײ די סטאום. אײב בר. מסעאען
 אניפטע־ זיה גוםגעחײסען האט נאארד

אונג.
בחעם ניט ארבײט

האכ־ בר. ײעאכע סראגעז, די םון אײנע
 די מיט אױפגעדזמ&ז נעװיס װעט סאן

 מי־ סוםענדעז דעם בײ מאו־טשעראײטע
 ארביײ דאס איז #חאא ברײענט איז םיננ
 אויך און מטונדעז אומגעזעצאיפע pc מז

 מעפר אונזערע pc סארדינסטען די ווענעז
 פרא־ צוױי דאס זײנען אײגענטאיר נערס.

 איײ ראס איז אבער אסת׳ן דער אין מן.
m זעאבע די און מ i c, דארםען, וױיא 

 מטוג״ אוםגעזמצאיכע ארבײט סעז וואו
 נים. סײ װי םײ דאר מען פארדינט יעז,

 אונ• ארבײט כמז וואו דארט ®ארקערט,
לע• » כמז םווכם ױניאז סער
 אז נאממעחן, דארום םוזעז מיר מן.
 קיײ װערען געארבײ̂נ ני̂פ זאל כל קודם

 צוױיטענס, מםונדען. אוסנעזעצאיבע מ
פינײ ארבײטער, יעדער סײ
 סצינער און עסזאםמער ײייפער, י׳1̂

 ױן אעבעה » םאכען צו געגוג פאחנרעז
 םען no גיס סארדיגס םען װאו דארם

 זיעען דסס פרײתן. די אימרסעםאען
 חא• דחוססווכער די דיבורים. יראסטע

 אײנ• pc אװאל אנײנחנן p'P דם מן
d cjv, רבײסען וײ װאס חנם אױמנר• 
ן *w איו יייס ו ײ י  תכט » חאמו ז

 זסצ *רגיים זייער •ז םאיעתן,
V עתזנחחמ צו סמת I ן זייזר יו

 אונזערע צו דארום אסעיצירען מיר
 און מעמבערס אקטיװע ^אפ־ט^ערלײטע,

 אין דאם נעהםעז צו קאמיטעטען פרײז
 ביזנעס די םאר אוםמעגליך איז עס אכט.

 םון פראנע די אויפצונעהמען אײדז^ענטס
 קאפד דא זײנען עס סײדעז סארדינסטען,

 איבער־ איז דאם דעם. זועגעז פלײנטס
 שע״ אסאסיאײשא^ די אין אםת חויפט

 אא־ אפײס. איז דארום זיר װענדעט יער.
 זייט pא דעם װעגען דורכרעדעז זיך םיר

 אלעס טאז ומט אסיםי דער אז געזיכערט,
 םארדינען זאאט איהר אום מעגאיכעס,

םאכען. צו לעבעז א אויוי
̂רסקעבט  ־שטונדיגע40 די גיט פ

#רבײטם-װאך! -
 אונ- האט שבחים צװײ לעצטע די סאר

 אא־ קאםיטעס ארויסגעשיקט לאקאל זער
 האבען םיר װעלכע שעפער, די צושטעאען

 צו ײז.1 ׳טבת מחלל איז סארדעכטיגט
 אז צוגעבעז, מיר מוזען שאנדע אונזער

 יטע־ געטראםעז האבען קאסיטעס אונזערע
 זײנען די צװי^זןן ארבײט. דער בײ •ער
 אעצטענם זײנען װעלכע שעפער, 2 דא

 לעצטע די אײדער געװארען. ארנאגיזירט
 דעו• צו געײארעז צוריקנעשיקם זײגעז

 גוט זײז צו 6צוגעזאג זײ האבען ארבײט,
 שעפער, די אין צורי? קוםענדיג סרום. און

 בײ־ געיןענט נישט משמעות זײ האבען
 זוײטער זזאבען און נסױן דעם שטעהן

 שע- די ש^לאפערײ. זײער סארטגעזעצט
 גרי־ דער צו װערעז גערופעז װעלעז פער

 באהומעז געוױס װעלען און ?אמיטע װענס
 האםעז, טאקע וױלען מיר שטראף. זײער

 י!אטײ גרױוענס באארד דדפאינט די אז
עז זײ װעט טע  אומ׳ברדומנות־ באהאנ̂ד

 נראבט װעאמן סקעבערײ, א איז דאס דיג.
 חאנדײ ױניאז פון באדען דעם אונטער

סטאנדארדם ױניאז און ̂טאנס
. װארמ! האלמ דרעםמאכער,

 די זײט װאמן צװײ שוין איז עס
 מעםבערס אונזערע סון מערהײט גרעסטע

 בעסערע די בײ ארבײט. דער בײ איז
 בייציגע־ די בײ ביזי. נאנץ מעז איז צײנס

 םיר ^װעריציך. ביסעל א צו• עם גײט רע
 אדער װאך א אין אז אבער, ארזוארטען
 אמת ײערעז זאצ װאכען צװײ העכסטע;ס

 סיזאנס, אלע אנפאנגס װי אזוי *ון ביזי♦
 אונ־ אויססאדער%עז איצם אױך סיר מוזעז
 זײערע ךײ\ חםץ בורה מעמבערס זערע

 באצאה־ זעדיז טאקע און מעםבער־קארדס
 מעםבער־קארדם גרינע די דױס. די אעז

םאנאט. לעצטען נאר אויסגעגאנגען זײנען
 מאכען אױסמערקזאם אויך וױאען םיר

ײ אז מעמבערס, אונזערע  גוט־ מוזען ז
 דרעם די װעלכע סארשפרעכונג, די מאכען

 בר. צו געגעבעז האביעז שאיזט^זערלײטע
̂ען דרעסםאכער די אז שאעזינגער׳ן,  װע
 צו שכירות טאג האלמןן א בײשטײערען

 קףרײק דער סטרײק. קלאוק דעם נונסטען
pc גע־ טאקע עויז איז קאאוקמאכער די 

די געמז קאםף דער ־*ובער םעםעאט,

 פאר־ ניט װײט נאך איז סװעט־שעפער
 טוי־ ׳עװערע זיך פאדערט דערצו ענדינט.
 האאטען מוזען דרעסםאכער די זענטעד.
 אורזא־ אנדער ?ײן םאר ניט אויב װארט,

 אין װ־עלען מיר װאס #דעם צוליב איז כע
 קלאוק־ די צו אנקוסעז באדארםען גיכען

 צו פאר׳עפרעכט האםף אונזער מאכער.')
 מיר און פארביטערטער, מעהר א זײז

 האבען באדארםעז צװײפעיצ אהן װעאעז
 ניט װעלעז מיר אויב אפיוניציע. געגוג

 קלאוקמא־ די צו װארט אונזער האלטעז
 װעלען העזה א פאר װאס מיט טא כער,
תאםף? אונזער שטיצען צו זײ בעטען מיר

 אײננעקאיצעק־ איצט ביז האבען מיר
ענט עטליכע טעט  דעם אויף דאלאר טו̂י

 איז סומע די װײדז^עס. טאנ האלבען
 האפען מיר גענוג. ניט װײט נאך אבער

 װעלען שאפ־טשערלײטע די אז דארום,
 זאמלעז געלעגענהײט ער^טער זײער בײ
 אונזער איז ברענגעז עס און געלדער די

 אםיצי־ אז סריגט מעמבער יעדןגר אםיס.
 ער װעאכע סומע, דער םאר סטעמנ עאעז
בײגע^*טײערט. האט

ך גרײם מיטינג לאק«ל צום זי
 סיטיננ שא&^טעדמאן נאכ׳ן באאד

ענעראיצ א װערען אראנזשירט װעט  ד̂ז
 לעזט לאקאא. אונזער םון מיטינג מעםבער
 נומער קומענדעז אין אנאנסעז אונזערצ

״גערעכטיגקײט״.
מער א  פרעזידענט — ג&סט װילק̂ו
באארד עקזעק. דער בײ שלעזינגער ־׳

אויגוםט, טעז20 דעם אווענד, דינסטאג
 באגלײ־ אין שלעזינגעה פרעזידענט איז

 דובינססי, םרעזידענט עסטינג פון טו:ג
 װײס און נאגלער מענעדז׳טער דדעענעראא
 בעםאר ערשינינז האכמאז, םרעזידענט

 א םיט בלויז באארד. עקזעקוטיװ אונזער
 שאעזינ־ בר. האט םיטינג פאר׳ן שטונדע

 דענלןט ער אז װיסען, געלאזט אונז נער
 באיצד איז נײעס די . באזוכען. צו אונז

 דעלעגאטען אלע געװאיען. פאריטפרײט
 אין נעקומעז זײנען אפי־סערס אאקאאע אח

 יעדער האט נײגעריגקײט א מיט צייט.
 דער רעדע. םרעזידענט׳ס אויפ׳ן געװארט

 נײטען״פאר• בר. לאיןאל, pc ט^ערכיאן
 ̂*לעזינ־ בר. קאגריסעז נײם האט גאאיס,

 עד רעדע. געלומענע א געהאיצטען גער׳ן
 ״םיט אז געזאגט, אנדערע צװי^ען האט

 בײ איהר צוריס-זיעט מאנאטעז פאר א
 אונ־ אויםגעהערט האט אי\>ר געװען. אונז
 םיר געבעטעז, האט איהר צרות. זערע

 אסטיװיטעט. אוגזער סארטזעצעז זאאען
 זאאעז מיר םארלירען. ניט זאלען^ך מיר

 איהר ארגאניזאציע. אונזעס אנהאאטעז
 נאכדעם אז םארזיכערט, אויך אונז האט

 דער מיט װערען סארטיג װעט איהר װי
̂אוה  גלײו זיך איהר װעט סיטואציע, ט

 א אינדוסטריע. דרעס דער צו נעוזמען
 איז סיהרעריטאפט סעחיגער אײער דאנין

 צוריק געװארען ױניאן סצאוסמאכער די
 איצט געװעז. אמאל איז זי װאס דאס,
 װאס זאגעז, אונז געסומעז איהר זײנט
 סיר אוגז. סאר טאן צו בדעה חאט איהר
 אײער הערעז צו נליקליך העכסט זײנען

םעסעדזש״.
״ע־ װאאט ענטפער ^טאעזינגעלס בר.

̂ט־ארטיסעא אאס דינעז קענט הײנ־ סאר אי

יא8ועל8פון_̂ל נױןז
ױניאן. פיצאלעצפיער פון מענעדזשער רײזבערנ, ע. פון

 איז . סטאפעדזש יאאדעאפיער פ דער
 גערו־ איז װאם אינדוםטרי*, קאאוק דער
 אנרימענט דעם באנײען צו געײארעז סעז
 געענדיגט זיך האט באלעבאטים, די מיט
 אאע אין ערסאאג םוצ׳אטענדיגען א םיט

 באנײעט מען האט נאר ניס חינזיכטען.
 מאנופזנקטשױ אאע מים אגריסענטם די

 די געזואונעז אויך חאט מען נאד חנרס,
 געסראגעז און װאך ארבײטס םאגיגע 5

אאע אין מײדזשעס די אויזי העכערוגנען

 געתאאפעז אױךי האט ססאפעדזש דער
o w n, די ארנאניךרט זזאט םען זואם 

 אין געװעז זײנעז װאס שענ-ער, אפען
סארקעמ., מצאומ םילאחןצפיאר

 אגבא- װאס אז #זאגען איצט קען םען
 פאא־ טילאדעלפיע איז ^לאוהס, לאגגם

 דעם אונטער איז און ארגאנידרס קאם
 ער• חום םאר ױניאן. דאר pc שאנסראל

 םטא״ דעם פון אויסגאנג םאלנרײמן
r n w אקםײ די פאראנםװארםליך איז 
n זויסצס  pc איבערנענע־ אח געםרײע 

דער pc אסיסערס pc סעסבערס בעגע

prcnw איז םטאפעדזש דאד זױ באלך
V t ױ nanm i די « גי

 סטרײס דזשענעראצ » אין םארװאנדעצט
 אוים־ דער אונטער אצע, און סןוטיטע,

 דןום־ און רוביז אפיםערם די םון זיכט
 סאםיטעס, די םון ט׳שערצײטע די אוז ססי

 נעטאן אינערגענעבען און נעטרײ האבען
ארבײט. די

 טשער־ די נעװען זײנען פאצנענדע די
 פןןפיטעם: די םיז צײםע

 «י• דער פון טשערמאן—רובין דזש.
 טשער־—דאםםקי פאריס קאשיטע; קעט
 קאםיטמ; ^רנאניזיישאן דער פון מאן

 םעטעצ־ דער סון טשערםאז — דארדיס
 טשערםאן—םינעצ מ. און סאםיטע; םענט

k - . האמיםע. הןוצ דער םון
dp אז ומרען, באםערהט אויו םוז 

d p i נ?שיכםע ד?ר אין םאצ ?רשטצן 
 םיצא־ אין ױניאן סצאוסםאכצר רpד םון

 אנטײצ דר?פם»כ?ר די האב?ז ד?צפיע
 םםאפעדזש, םון פיתרוננ ד?ר אין ג?נוםען

 פאראײ־ איצט זיינ?ן ױניאנ׳ס ביידצ וױיצ
בפארד. דזשפינם אײן אין ניגט

 פאר־ איז שטאמדזש ד?ר וו?ן איצם,
 פתאניזיר?! צו ןיף |po נעהםם איב?ר,

 ד?ר םיצארעצפי?. פון דרעםםאכ?ר ךי
 פנג?םיהרט ותט קאםפײן ארנאניזײשפן

pip»| שריי־ םון אױפזיכט דצר אונטצר 
4P •״<T די» פון נ«ר

frit■* ̂ ״־

 2 איבער ״גערעכטינקײט׳/ נומער טינעז
 זײן ;עדויערט חאט ׳עטונדע האלבע א און

 עקאנאםיעער אן געװעז איז דאס רעדע.
 אינדוסטריעלער אז איבעד איבערבליק

 א איבעד אנאליז טיםזיניגער א טעמע,
 פארהריפעלטער pc םארפלאנטערטער

 נאהענט באיטעפטיגט װעלכע אינדוסטריע,
 נפ^ות, טויזעגד הונדערט האלבען א צו

 כיצד טאקטיה נארײ&ער א צוליב איז און
 און ״רעװאלוציאנערען״ אײגענע אונזערע

 אוםװיסענהײט און קורצזיכטיגקײט דער
 נע־ פאריטאעפט ארבײטס־געבער, די מצד

זומפ. א איז װאדעז
 אונ־ — געזאגט ער האט — ױניאן ״די

 װעל־ קראפט, אײנציגע די איז ױניאז זער
 טרייד דרעס דעם ארויס^לפען קען כע
pc מעגליך װעט װעלכ־ע און זוספ, דעם 

 תע־ זאלען טעםבערס אונזערע אז מאכעז,
 דאס אעבען. אנשטענדיגען אן מאכעז נען

באלעבאטים״. די אפילו צו גיבען
 קוכיעגדען דעם אנבא^אננט װאס
 יטאע- בר. האט טדײד, דרע׳ס אין סטרײק
 אן געהט •ער אז פארזיכערט, אונז זינגער

 איז ער צוגרײטונגס־ארבײט. דער מיט
 צו כעאינגעז װעט איהם אז איבערצײגט,

 ױניאן דער פון זײט דער אויף געװינען
אפטליכע יעדע  אגענ־ שטאט pc געזע̂ל
 אין פאראינטערעפירט איז װעלכע טור,

פראגען. אינדוסטריעאע
 ׳עלעזינגער בר. פארזיכערט — דאס״
 װעט עס אז דעם, צו פילורען ״וועט—

 סענטי־ אלגעםײנער אן ווערען געשאםעז
 אפ^אםוננ דער פאר םאראאנג א סענט,

 דער םאר און סיסטעם סװעטיגג דער פון
 אין באדינגוננען ױניאז פון אײנסיהרונג

 דעם ניט האבען ״מיר טרײד׳/ גאנצען
 װײטער ער האט — ספק״ מינדעסטען

 װע־ דרעסםאכער די ״אז — פארטגעזעצט
 אםרוםען װארעם אזוי םונקט זיך לען

 הא״ עס װי םטריי<ן*רװז, גענעראל אויפ׳ז
סאאוהםאכער׳/ די געטאן ביען

באריכ־ װײטער האט שלעזיננער בר.
 װעיצ־ קאנפערענצען, געװיסע װיעגען טעט

 אםגעהאלטעז וױ<ןך אעצטע האט ער כע
 װא׳טינגטאן אין און סיטי אטלאנטיק איז

 pc ל. אװ פ. א. דער פיז םיהרער די םיט
 רעגירונג. םעדעראלער דער איז באאמטע

 אויםגעםא־ גלײכצײטיג אבער האט ער
 צו מעמבער אינד*<וידועאען יעדעז דערט

 pc זײז בײצױעטײערען אקטיװ, װערען
c,^ מען טאר נסים אויף ארבײט. חלק 

םארלאזען. ניט זיך
 דוי• מיט האט רדcבא עקז/קוטיװ די י

lvo אפלאדיסםענטען ערהאפטע ijy :c 'ic 
 האט און רעדע שליעזינגער׳ס פרעזידענט

 צוםדידעז םולשטענדיג טpגעדריDויc זיך
 געםלאנעזועט, װערט װאס אלעס, מיט
pic מר״ד. גאנצען דעם ארכאניזירעז צו

18וו צו ומו פון
)5 זײם פון (שלוס

̂יםעא אאנגט  pc דער װי װײניגער, א
 געזע״ד גײער דער ^יפסטעד. סענאטאר
 דאם אז םאדערעז, ניט װעט פאחטאאג

i רעכט 'c  pc ארבײ־ 
 זאא טעטינ?ײט ױניאן pc סטרײ?ס טער

 ער נאר װערעז, אפגעשאפט אינגאנצעז
m̂* דאס אז םאדערען, באויז װעט n y 
t זאא רעכט ידטאז 'c סאא ךעם pc אר־ 

 סעםיג?ײט ױניאז pc סטרײ?ם בײטער
 באשךענסוג• די און װערען. כאמרענקט

 אזעא״ זײנעץ געפאדערט, װערען װא׳ס ׳גען
j דעם סון ארויס נעהמען זײ אז ׳כע 'c• 

r רער ־צײנער.pבא זײנע דזשאנ?שאן c־ 
 װעט ער אבער באײבעז, װעט דדמאנידטאז

ױ די פאר נעפעהראיך זײן ניט מעהר  י
ניאנם.

ic| דער אויך װאס .דערםאר, טא?ע 
 אמעריהעז דער פון געז^סארשאאנ נײער

 סאר גוט איז אייבאר אװ םעדערײ^אן
 זײן באאעבאטים די וועאען ױגיאנס, די

 קאנגרעס דער װי אזױ pc איהם. ג-עגען
 זײ װעאען באאעבאטים, די צו באצאנגט

 געזע״דםאר־ אזא אז דעראאזען, ניט זיכער
װערען. אננענומעז זאא טאאג

 ?ײנעם אויסען ניט דערמיט בין איך
 מײן מיט הארץ דאס מאכען צו שװער

 םען אז באױז, װיא איך סאראויסזאנונג;
 האם־ אוםזיסטע מיט נארעז ניט זיך זאא

טנגען.
 זוי״ ארבײטער אסערימאגער די .אויב

 מאכעז סאנגרעס pc זאא מען אז אען,
n זאאעז װאס געזעצעז, אזעאכע cזײן ־ 

 םרײ האבען זײ זאאען דאז זײ, פאר נוט
 p:p3''C אן ארגאניזירען pc שכא הער

 זאל װאם פארטײ, ■אאיטי^רארבײטער
ײ  שםעג״ |ic ?אנגחנס איז פארםרעטען ז
וײ• סאר קעםסען דארסען דע

.
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באדען. jsjsp זיר ז*ל
 דעם פייערעז אונז טיט צוזאםען וױלען װאם אפרײטארם קלאוה אלע

 םיט זץ־ כאזארנען זעחן זאלעו םסרײק, גענעראל פון זינ גרױרען
ײן עקםקױר״*!. צום םיקעםס םשערליים ש*פ זײערע ײרך *דער *
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במריכם ה#לפערנ׳ם װײם-פרעזידענם
בא־ זײן אגנעפאמען ה*ט האלפערן

 לאגע דער םון ״שיאדערונג דער םיט ריכט
 דערצעהלט האט ער און ,41 לאסאא *ין

 העםםטײ די *װאס •לאן, דעם ווזמע?
 ם*רטד ה*ט מניאן טאקערס איז משערס
 גענמרפל :עפײנזאמען א .וועגען של*נמן
 ױני*?, עםבראידערי דער טיט שטוײיק
 איבערגעגאנגען דאן איז און ,66 אאקאא

 פון טעטיגתײט דער װעגעו באריכט צום
 וועהרענד ק#םיטע אוט־*\ו־טא\ן דער
 בא־ האצפערנ׳ם סטרײק. גענעראא דעם

 דער פון טעעיגהײט דעד װעגען ריכט
 זיך מיט עטעאט ק^םיעע אזם־^ודטאון

 אויםטואונבאן אויפגעצייכענטע די םאר
 וױיזמ און האםיטע ^וזיגער דער פיז

 פאר־ קאטרניסטישע די אויף גאײכצײמיג
.1926 אין סטרײק םון:עגעראא ברעכעגם

הא• — האאפעדן זאגט — 1926 איז
 נעאר- שצפער אום־אװ־טאון די איז מז

 אר־ טויזענט זעקס ביז פינף םון כײט
 אזיסנזד חאמז קאםוניסטען די נײ״טער.

 אוים״ אח געאד סומע נרויסע א געבען
 בײ ותהרענד גאתיט. םען האם נעטאן

 ,1929 איז סטוײיק נענעראא אעצםען דעם
 תײנע נחאם6 ניס האט יוניאן די װען
 קךן איז dp און םיענדמז צו רדעאגע

 אין האט םעז וױיא מווען,' נים ארבײם
 ביאײ נעארכײט סםרײס פאר׳ן יארק נײ

ױ נאר  אוט־אוױ די האט אוס־אורטאון, ו
 אױםנזד מעהרער סך א תאסיםמ סײיז
סאז•
 סםרײק דעם װעהרענד האט קאפדטע די

 אר־ האט זי ̂עעפער. דריי־םיג ארגאניזירט
 און ®ערזאן זעכצעהז'הונדערט גאניזירט

 אײן איז האאט ארנאניזירטע צאהא וײ
 ארביײ זײ םון הונדערט םינף װאקסען.

יארק. נױ פון שעפמר אין טען
נע־ שעפער ארנאניזירטע די צװ״שען
 קאנעסטיקוק, ^עפער.אין צװײ פיגען,זיו

 א א|ן ?אאטשעסטער, אין שא& אײן
 עס וואו אײאענד, אאננ אין שאפ גרויסער

די־ ארבײטעד. הונדערמ צװײ ארבײטעז
 ערג־ דער איצט ביז געװען איז שאפ ךער •

 »אע פון פראצענט 70 סווצט־שא^ םםמר
 בא־ צאהא די םדויען. זײנען ארבײטער
 מא־ איצטינעז אין ארבײםער *אמטינטע

םויזענט. פיר ארום באטרעםם םענם
 דעם באריהרס אױד האט חאאפערן

 האם ער אח אוט־אוױטאיז, םרייד דדעס
 דדעס־ באמעפטינטע צאהא די אעענעכעז

 אויוי שעיער אוט״אורםאון די אין סאכער
טזיזענט. םוםצעהן אומנעםעהר

 רימבערג, וױיס־פרעזידענפו
פילןןדעל̂פ

 אפנענעבען האט באריכם שעהנצם א
 םענע־ דעד רייזבער̂נ װייגדפרעזידעגט

ר מ ױניאן. פיצאחגלטתר חנד פון ח׳
וױיס־̂רע־ אייגצמער דזןר <צווען אר״וױז

_ ___ _ »

 אויך חאט דואס תאונםרי״, דאר ®ון זידמנט
 פון זמ א ווענוןן באריכסען צו גוהוט

 אױספיחר־ האט ער ארנאניואציע. ךק
 rnpiVDO דעם װןגען כאריכסעט אץי
 איז קלאױדסרייד ■ילארמלסיצר דעם און

puPn דעם zxj/jrvu ^דארטי די רדאס זי 
 פארצײמר צז האבזק םאכער קאאוק גצ

 דעד איז באוײכם, ס וײיזבערג לדם נעץ.
pvpp םים איצס, פילאדעלפיע אק מוײיד 

 ױניא־ אינגאנצעז אויסנהאסען, קאיינע
 האמוניס־ די אגמםרעםט װאם ניזירם.

vo,\ צעזד זײער געבראנרסטרקט ער חאט 
' so דעם ומהחננד האנדצונג סמבי׳שע 

 אז פארזיכצדם, האט עד און סםאפערזש
 קלמנ־ די ניט זײ הסבען םילאדעאפיע איז

מרײםונג סטע
A t o M t e A A M A  A A A A  A M k A A ^ A A A k A ^ t e A A  t e A ^ ^ A A ^ A ^  רײזבערג איז אפטיםיסטיש װײנמער^

 רחוס־ דער דוענען באוײכם זיק איץ געװצן
 אאנע רעד װענען אח מני̂ן ספכערס

 די נענױ מיאדארעטײג םרייד. דדעם ווק
 אר חאם טדימי, דדעס איץ פארדועאםנישע

*|pmp3,| אויםװמנ אימצמאד דצר אז 
 מגצדאל ו איז אאנע איצםמער דעד פן

 םיאאדעא־־ םון םרײד דרעס אין ססױיק
 נצנירפל זײ תבעסצן האט צר און פיע,

 איגדארסײ זאל זי $װ ,tmqp ממפןמו
to וון n ססריימ דאזימוז

פאדצאננ וײז וויו אמ רײמנזסמ
 פח תאםיםצ 9 פון
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ל די א ר ע ענ ש װו ח ט קו ע קז ד ע אר א ב

 ברעסלאװ״ קירזנער״, רײזבערג, חאכמאן, ביאליס, קדײנדעא, קרעמער, גינגאלד, נרידסאן, םיס ײאנדער, «»עחעגדיג: רעןיב®, *ו לינ<ןם סון
גרינבערב. ערן,1חאל

אנטןןגיגי. גי*נא, באראף, שלעזיגגער, «דעז. דובינסקי, »מדור, זי»ענד«ג: רעכסס, *ז לינקס פון

 קרײנדלער, וױיס־סרעזידענם
קלװולאגד

 אנ• האם קריעדאער וױיס־פרעזידענט
 ער װאס דערמיט, באריכט זייז נעפאנגען

̂רט הארצינ האם  יאר־ נױ דער גראטוא
 דער- און זיג גרויסען איהר צו ױגיאז קער

 גע־ ױניאז האיװאאנדער די אז צעהאט,
 עהנאיכער » אק פער־װײניגער זיך םינט

 גע־ זיר האבען יארקער נױ די װי אאנע,
 האט — ױניאן די סטרײק. פאר׳ז פונעז

 צו אימשטאנד איז — דערצעהאט ער
ױ די אין אגרימענט גוסעז א פארסירען  י

 —ארויס אבער קוםט וואס שעפער. ניאן
 שע־ טכדױניאן די אז—נעזאנט ער האט
 דערצו און היױוען אויױ װי וואקסען פער
װערען. געמאכט סווי א באאד םוז

 גע־ ער האט — ױגיאן קאױואאנדער דײ
 א רופען צו אנטשא^סען איז — זאגט

 אין און קאאוק דער אין םםרײק נצנעראא
 קאױואאנד, םון אעדוםטריע דרעם דעד
 גענעראא דער צו איעאידט האט ער און

שםיצען זאא זי אז כ^)ורז/ עקזעקוטמו

 נענע־ קומעגדען דעם אינדארסירען און
קאיװאאגד. אין סטרײק ראא
 קאיװאאנד םון איז קרײנדאערן חוץ א

 װאס לאםיטע, ספעציעאע א ערשטינ־ען
 סאטאװסקי, ברוחנר פון באשטאנען איז
 קאױר דער םון ביזנעס־אײדזשענט דעם

 םרײנד, ברודער פון און ױניאן, אאנדער
 דארטיגער דער פון טשערםאן דעם

 אזנטער־ האבען װעאכע באארד, דזשאינט
 האבען און םאראאנג קרײנדעא׳ס שטיצט

 גאנ־ דער םוץ :אמען איז זײט, זײער םון
 אפע־ מיטגאידערשאפט, קאיװאאנדער צער

 אינדאר־ זאא זי אז באארד, דער צו אירט
 ניע״ תאיװאאנדער דעם שטיצען און סירען
סטרײס. נעראא

באסטאן אפןדוד, וױלפ*פרעזידענט
 אײנציגע די אםשו איז באסטאן

 אזוי יארק נױ חוץ א האט װאס שםאט,
 לאמוניסטישער דער םון געליטען פיא

 דער געװען איז שאעכט ספעציעא םגפה.
 ױניאן באשטאגער דעד םון צושטאנד

 קאנווענ״ באםםאנער אעצטער חגר זײט
איז רײסענישען םערזענאיכע צואיב שאן.

 חד געװארעז. רואינירט כםעט ױניאן די
 אםדור׳ס װײם־פרעזיסגגט איז ריבעד
 דער מיט געווארעז אויםגענומען ריכט

 באארד אאע םון צופרידענהײט גרעסטער
 פון געהערס האבעז זײ װעז םעמבערס,

 םארעגחד גמיסע די באריכט אמדור׳ס
 אין פארגעקוםעז אעצטענס איז זואס רונג,
 בא- נאר האם עם ױניאן. באםטאנער דער

 צײט, קורצע זעהר א נעהםעז צו דארםט
 זיך זאאען ארבײטער דארטיגע די אז

 צעשטערונגס־אר- דער אין איבערצײגען
 זאאמף זײ אז סאמוניסטען, די םוז בײט

 אינטערנעשאנאל. דער צו צוריקלותען
f^ באסטאנער די װערט איצט r וואס 
 גצזאנמ אטדור האט — שטארקער אםאא

 ̂ארקער נמ די םון גיי׳סם דער און —
 g האבעז באשטיםט װעט האאוקםאכער

 ברי- באסםאנער די אױף וױרקונג נוטע
 קאמוניסטען, די אנבאטרעםט װאס רער.
 אעצ- זייער האאט דעצעדזאם, אםדור האט
 םארשוױנד איז גאנצען אין אײנםאוס טעד
דען.

 און פרידםאן װײס־פרעזײדענמין
טשיקאגא ביאלים,

 די באריכטעם האבען טשיסאנא םאר
 אוז פרידמא מאאי װײס״ידעזידענטין

 דאר־ ח^• פון מענעדזשער דער ביאאים,
 דצד ווענען באתכם זייער װניאן. טינמר

 פארמד א געײעז איז יוניאז לאאוקםאכער
אויסצוהערצן. ניגעז

 לאאמ דער איז באריכםען, זײצרע אויט
 ארמד םואשטענדײג טשיקאנא אין טרײד
 באאאגגען קאאוקטאכער »אע און ניזירט

 קאי• די ױניאן. אינטערגמשאנאא דער צו
 דעם םון זײנען טשייזאנא אין מוניסטען

 פארםרײ גאנצען אק דארט טרײד קאאוק
ײ זמהט םען נים איז געזרארעז, כעז  אח ז
זײ. םון הערט םען נים

 םרײד דדעס דער אבער איז דערפאר
 dp און פאתאכלןןסינם נאנצען אין

 Dgi,dP p̂גיכ אין םײנונג, *ײער אויט
Xfimחמ ארגאניזיחח צו זpרpװ געםאן  t 
vvm פאר מוײיד.  ?pm זײ, חאמן 
 בא• חשאעט טשיקאנא רpד םח נאמעז

 ton פאר רpנײזgאת » םאראאנגט ארד,
טרײד. דרעס

p rn  dp? אויד IP ^ w  tn p n p ^ K 
pw זײ םון באוײכטען pTtpnro ''ii? אר 

 דח» איםאאיעגישאר רpד פון טאנינא,
 םpד נדינבער^ הארי פון מניאן, םאכער

 DPDpri משילדרען דער םוץ כמנעדזשער
 וױיס־יחמיזחמ■ *ר׳אזיז »ן און ױגיא,

n םון n ,יינטערמף»*נ«ל WWH/WU. ״ 
 דער «ח דערצעהלט תאט וועצכער נינסא,

w םעטעצםענם דער םון ארבײם nsip
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rg דע^ נען
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XERECHTKXEIT—(JUSTICE)

אפיציעלער
PRICE 3 CENTS1929 אױגוםט, טער30 פרײטאג, יארק, נמVol. XI, No. 24. New York, Friday, August 30, 192».

פאלעסםינא פאו הילןז פראגם אינםעונעשאנאל
עוו/ טרויעדיגע די  האבעז לעםינע,88 סון אננעקוםען זײנען װאם ידי

 אידישע «לע אין צער גרוים ען8»רױסגערו און טרויער א &רױפנעװ$רםען
 געשע־ םרױעריגע די טון אײנדרוק דער אםעריקע. סון קרייזען *רכײטער

 םיט זיך לאזט עם «ז טיף, און גרוים «זוי איז ארץ־ישראל אין חענישען
 און עלטםטע די אינטערנעשאנאל, די שילדערען. נים ג«ר װערטער נלױזע

 עס חאט יארק, נױ אין ארכײטער י א^שע די פון ארגאױזאןױע גרעםםע
 םאר חילף םראגען צו םעגליך װי שנעל אזױ פליכם איחר טאר געחאלטען

 םאלעס־ אין באפעלקערוגג אידישער לײדענדער נויט און צוראבירטער דער
 און שלעזינגער ■רעזידענט ארגאניזאציע, אונזער טון טיהרער די םינע.

 דאזיגע די מײנדרוקיפון דעם אונטער חאנען דוכינםקי, עקםינג־פרעזידענט
 אײראפא, קײן אפפאחרען שלעזינגער׳ם פון טאנ דעם אין נעשעהענישען,

 עקזעקוטױו דזשעגעראל דער פון םיםנלידער יפרקער ױו די צוזפםענגערופען
 ם־קרבנות8פ«גר די ם«ר הילף זאפארטיגע באשליםען צו צוועק םיט׳ן באארד

ארץ־ישראל. אץ
 א אין זיך געפינם אינטערנעשאנמל די װאם דערויף, אבטענדיג ניט

 זאםארפד כאשלאםען באארד די האט לאגע, פינמנציעלער קריטישער זעהר
 אן זם8ארויםנעל חאם זי אק מיםלײדענדע, די ר8פ חולער 5ססס, שיקען צו

ײ «ז לען,8ק8י «יע צו אפיל  קרבנות די צו פליכם זײער טאן זאפארט זאלען ז
).2 ז״» (*לוס»ויף םאלעםםינע. אין

 און עםבראידערי אין סטרײק גענעראל
אונפאומײדליו טרװ השמםטיםשערס

 אננע־ <ועט ױניאן רער םיט אנריםענט
 צוציב האט ױניאן די ײערען. האצטעו

 אח פארהאנדצוננעז די צ«נעברפכען רעם
 סאר־ שעגעז זי וועט םםרײס א דורך נאר

 ניט זאצען ארבייטער די *ז, זיכערזן,
באצעבאטים. די דורך װערען נצנארט
 םאר יןוםען דרוש, צום געזזען טיר <תן

 העםסטי־ דער צװישען באראטוגנען די
 דער און ױניאז פציטערם און משערם

).8 «״«8’*י (״לים

 װצו לעצטע איז װאס נץ,5נפ&ר8ה די
isi isr'«v isdips:ii»b 1עםברצst' 

 psbukd* םבראידערי5 די און ױניפן
 tsigns) ISSiposi*■ איז םעורערס,

 אונד זײן וועט םרײד אין םמרײס * און
 וײנען טארהאנתצנגפן די םארםײדציר.
 בצל*בא- די װייצ ווארען,8נ *■נץבראבעז

iŝ סיס n די נפכגעמגן ײפצט5נ ניט 
isi IiB JinsikD ,!יוניא jk ײ» isty 

isi tv צחןר,5נ 'D'T'psd ןsנsאײנצ

ם!)םער םטרײק דעם ־ צאהלט
װגיאן. דער טון אפים אץ םעקס טרײק

 ער־ גים נאר וזאבען מאס ברידער. גיפו
 בא**צט נים נ«־ און םציכט זייער םיצט
 עם זפליז ,זיי אז ,dpsd סטרײק דעם
 אפהצמינ איז דצרםון װײצ טאן, נצייך
 ניט־ די נעגען פפסוי פון ערםאצנ דער

 ארבײ־ יצתר אצזפ זאצ שעפער. ױניפן
 את ױניאו דער *ו חוב זײן ערטיצען טער

.dpso םטרייס דעם באצאחצען
 םיז ציםםע צווײטע די דא בחגננעז סיר
 דעם באצאהצם שױן הפמן turn שעיער,
:dpsd ׳םםרייק
—risns stfT—500 םאגגפו, פיציפ

).2 ז״« 8«יי (אלום

ם ברעמען שעפער פילע פון ארבײטער

 נע־ וו*ט יוניאן דצר םון *«יעל תי
 צוױשען אפקלפגג jsddsij חנם פוגען
'®isbist אח שמפעי די א׳א ר5ארבײם 

isi'Jnst גצגרפכם שױן דאמן שע«ר 
dsi די ױניפז. דער פון פםים »יז טעקס 

 ארבײטפר, די צו פנער זיד diisii ױניאו
 זייער ערםילם גים נאד ז5האב װפס

 מד ספםוי דער .rip צו וצײר ds פציכם,
 ?צאוס אק inisr bspd רעםט דעם נען

 נרעםטפר דפד טיט זױיטעד װערט טרייד
s'rsar .פאר ת*ט יוניאן די נפפיהרט 
ר, נויסיב «וועק יייעז  מריגער און «ץ

»siיך יפנימ די צו אמאצ נאד זי צ'רט i

 ארבײטער פח פױנט אח פיהרער ױניאן
 צז ד־געזונט הארציגען זאגען באוועגזנג

אפפאהרען ח פ«ר ערשלעדנג פרעז.
 נאנלער, העלד, הילקוױט, צבױן, וולאדעק, גינזכורג, דר. באראןז, דובינםקי,

רעדעם. הארצינע האלטען אנדערע און װײנבערג ברעסלאװ,

 דער שצעזיננער, בענדושאםין ברודער
 איגטערנעעפנאל, אזנזער פון *רעזידענם

*mfBS»k בײנאגם שפעט טיטײפך איז

ר8& פור א אױו* חנינססי ו. פרעדוענם מהםיננ M וער w t
 —שיק»ג»• און קליזולפנד םאנטרעאל, טאראנטא, כאםטאז, כאזוכען װעט ער

 םי־• ױניאן פארשידענע אויןז און םיטמנען סאט אוק* רעדען וועט ער
 םעקגרייזײ ברודער באגלייןטען איחם זועלען באםטאן קיק — טינגען.

אנטאגיני. װײם־פרעזמ־ענם אץ

 עקםינד חנר דובינספי, ד. נרודער
 פפחרט יוניאן, אתזןר פון פרעזידענם

 די אין טור » פײוי װ*ך קוםעגדע פרוים
 אמטפרנעשצנפל, דןר פון אינטערעםען

 שטעדם פפצגצנדן בפזוכצן וועס ער איז
:רייםם םפלגעגמ אין

יפנצרשםפג, און טיטוואך —באםםפו
עעיטעםבער. טען6 און טען5 דעס

טפנט̂פ אח זונטאנ — מאנטרעאצ
 םעיםעםבצר. טען10 און טען9 דעם

»ון טען11 דעם - טאיאנטא
י

 ■21 אוז מעז20 טען,19 — קצמוצאנד .
םעפטעםבער. טען

 כמז24 און ט«ז23 דעם — שיקאגא
םע««םמנר.

 שטצדם »צע איז וועט דוביגםסי בר.
 ער און באארר דזש*ינט די פררמםיחמ

 סיטמגמ. טאם *אױוי פרויםטרעטמן וחנט
̂ן אין  םיט *וזאםעז רעדען ער װעט באסם

 פתפ־ נענערפצ דעם ממרײדי, ברודער
 בר. םיט און י. פזז פ. א. דער סון נײזער

*י־̂ jy wnp3pp יעס ״גטאניניי

ng? ער וואו אײרא^ סײן רען fi dpi 
 זיך אום צײט, וואכען pd^dp זpנגpבר
םמ און קראגקחײט זײן פון ערהאאעז צו

 ער בעםאר טאג א ארבײט. שװערער זײן
 בא״ רושאינט די האט אפגעםאהרען איז

 דרעסעס טקוירט, האאוק, דער םון ארד
 g אראנזשירט ױניאז ריפער־מאכער און

 שאעזינגער׳ס אכבוד דיגער זיײגעװגט
 געקומעז זײנען עס װעאכען צו איםאהר,

m און ױניאן־טוער הונדערט צװײ ארום p i 
 נא־ ארבײטער דער םון םרײנד זענאיכע
וועגונג.
 אטpשטpםארנ זיד טיט האט דינער דער

 נע־ די צוזאמעגקונםט. חבר׳שע אםת אן
̂פ באנקעט װעהנאיכע  זיר האבען רעד
 װעא״ רעדעס, די געהערט. ניט אינגאנצען

 גע• 4זײגע געװארען, געםאכט זײנען כע
 פעוזיג״ גרוייסע די פון אפשאצונגען װען

 ב«״ שאעזיגנער װאס ענערניע, או? קײטען
ױ מעהר זיך האבעז וועאכע און זיצט  ו
 אעצ• דעם אין ארױסגעצײגט איז עס ומנן
 AרpכgמDאו5b די םון קאמף זיגרײכען טען

 א\ן װאאדעק װי רעדנער אזעאבע אםיאו
 זײ״• פאר באחאנם זײנעז װעאכע צבױ?,

 הא• דעם,pר באנקעט הומאריםטישע ערע
 יע• רואם צײט, טינוט עמאיכע די אין בען

 געםוגען נימ נעהאמ, האט זײ פון רpד
 (pagn זײ נאר װיז, א םאר צײט קײן

 אוים״ פאר צײם גאנצע די אפגעגעבען
^גג זײער דריסען  אוכר רי םאר באװאונ

p און ענערניע pהנאיכpװpג rtfa,? וואם 
 זין ?p^p? םpד אין באזיצט. שאעזיגנער

).2 י11£ אויןי (אלוס

 וזאו שעפעו געגען rm ענערגישער
חשאבערם דט־יןניא פ«ר ארבײט מען
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 םען װאו שעפער אױף נעיעג אץ באארד דזשאיגט דער פון סטעןז גאנצער
 קאםןז פון שםונדען ערשטע — דזשאבערם. נים־יוניאן פאר ארבײט
ױניאן. דער םים םעםלען צו חשאבערם צװיננען

 יצאז באשטיטטען פאראױם א צויט
 דער םון םענעדזשער חשענעראצ סון
 ברודער בפארד, דזשאינט יארהער נױ

 אננע־ ױניאן די האט גאגצער איזיךאר
 די נענען קאגאי ענעתישען אן םאננען
 װערט עם ומצמ אין שעפמר יענינע

 רושאבערם. ױגיאן נים םאר געארבייט
 ױניאז גפנצער דער םון בעאםטע די

 שטעחן נעווארעז אױפנפפפוצוט ז״נמז
 אנ־ *צע טפנ «טצימ אויןי לאזען צו

run ײייצז זיי את ארבייט ױניאז »T 
 ױאי אויםצונעםיגעז װידםען נאג<וען אין
 ארבײט םען שעפער וועצכע אין און
דזשאסנרם. ױגיאן נים פאר

 אין ארבײם דפר פון פושפלנ דער
 אצע איבערטרעםט מםונחגן ערשטע די

 צוױי ערשטע די r» צתוארםוננצן.
 יײ מייז ה*ם סאםפײן פח שטונדען
 בא־ פארצײמגען צו נעזזפט .יוניאן

 אותר צינוזן dim נעוױנםען. דײסעגדע
 <׳ד אײדזשנזנםם ביונעם די זיך חפמן
שע־ נצטטאפט אח םארתעם p» ל*זט

 אוהר, צוועצוי אום רזשאבערם. ױניאן
 שוין חאבען ש*«םער, שעה צװײ סוים
 נעםצטעצט דזשאבערם ױניאן ניט זעהם
 אגנעשצפםעז «יך אח ױניאז רער םיט
 אםאםיאיישאז. רזשאבערם רער *ן

 נעםיחרט וױיםער ווערט פאם»ײן דער
 ענםשלצ־ און ענערגיע זעצבער דצר םיט

ספגחײמ.

ס אלע צו ם־ און קלאו ע ד  ו
ער כ א !מ

 דיזען םאצט װאס ,“רעי .צײבפי
 דעם םאנםאנ, דיזצן אוים יאהר

 חא־ צינעצ » איז םעפםעםמנר, טען2
 אוים• דעריבער סאנען םיר אידעי.

 דער אין ארבײטער אצע םערסזאם
 איז טאנ דיזען אין m אינתסםריע

ארבײםען. *ו צרצױבט ניט
 םקױרט, קלאוק, באארד חשאינם
 םאכערס. ריפער און דחןם

js נאגלער. איזיחןר j ג »
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