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םייערתנ. דער אין

— ײעם —
ם״ ״זײ שיה עםקױרשאן אראכטמולע גרױםע׳ די אונ  קלערם

ה ע פנ מאונפדץ. הוק צו פארה, באםערי ״אײ״ *יער ®ת *
:םארװײצונגעז אצערציי זײן ויעצען w אוים׳ו

^ ענ ע אלערלײ אוו געזאנג מוזיק, ט ם ענ ט ש ע עפד ר
יעיעתר ײאו ילאץ םיעייעלער « *ושנזשירם אייר איז םאונםײן הוס ביי

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
מז קאםוניסטען די נײ״טער. א  אזיסנזד ח

 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

 אוט־אוױ די האט אוס־אורטאון, וױ נאר
 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
לןןדעלפ^ פי

 אפנענעבען האט באריכם שעהנצם א
 םענע־ דעד רייזבערנ^ װייגדפרעזידעגט

ר מ ױניאן. פיצאחגלטתר חנד פון ח׳
וױיס־^רע־ אייגצמער דזןר <צווען אר״וױז _ _ _ »  אויך חאט דואס תאונםרי״, דאר ®ון זידמנט
ט הו מ א ווענוןן באריכסען צו גו  פון ז

ק  אױספיחר־ האט ער ארנאניואציע. ך
 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

ג סטע םונ ײ ר  רײזבערג איז אפטיםיסטיש װײנמערAtoMteAAMA AAAA AMkAÂAAAkÂteAA teÂ̂AÂÂ̂מ
ק איץ געװצן  רחוס־ דער דוענען באוײכם זי

 אאנע רעד װענען אח מני^ן ספכערס
 די נענױ מיאדארעטײג םרייד. דדעם ווק

 אר חאם טדימי, דדעס איץ פארדועאםנישע
* |pm p3,| אויםװמנ אימצמאד דצר אז 
ן  מגצדאל ו איז אאנע איצםמער דעד פ

 םיאאדעא־־ םון םרײד דרעס אין ססױיק
 נצנירפל זײ תבעסצן האט צר און פיע,
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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

 יאר־ נױ דער גראטוא^רט הארצינ האם
 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
 יױ די אין אגרימענט גוסעז א פארסירען

 —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.

ד געװארעז. רואינירט כםעט ױניאן די  ח
 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
שיקאגא ביאלים, ט

 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
 אח זײ זמהט םען נים איז געזרארעז, כעז
זײ. םון הערט םען נים

 םרײד דדעס דער אבער איז דערפאר
 dp און פאתאכלןןסינם נאנצען אין

 Dgi,dP p̂גיכ אין םײנונג, *ײער אויט
 Xfim tחמ ארגאניזיחח צו זpרpװ געםאן
vvm פאר מוײיד.  ?pm זײ, חאמן 
 בא• חשאעט טשיקאנא רpד םח נאמעז
 ton פאר רpנײזgאת » םאראאנגט ארד,
טרײד. דרעס

prn dp? אויד IP ^w  tnpnp^K 
 אר ?pwpTtpnro''ii זײ םון באוײכטען

 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,

wnsip םעטעצםענם דער םון ארבײם Aa||Aa %AAA|tiAMI---MMAA Aaaa דקם ויעהרענד ?ipoyp ,ד און סםרייק  ת
rg דע^ נען
w •דחיד חאם ימיאן^ קיאומםומי 
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פאלעסםינא פאו הילןז פראגם אינםעונעשאנאל
 האבעז לעםינע,88 סון אננעקוםען זײנען װאם ידיעוו/ טרויעדיגע די

 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

 קרבנות די צו פליכם זײער טאן זאפארט זאלען זײ «ז לען,8ק8י «יע צו אפיל
).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’*י (״לים ).8 «״

 װצו לעצטע איז װאס נץ,5נפ&ר8ה די
i s i  isr '« v  isdips:ii»b 1עםברצs t' 

 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

^is סיס n די נפכגעמגן ײפצט5נ ניט 
i s i  IiB JinsikD ,!יוניא jk ײ» is ty 

i צחןר,5נ 'D'T'psd ןsנsאײנצ s i  tv

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

תר אצזפ זאצ שעפער. ױניפן צ  ארבײ־ י
 את ױניאו דער *ו חוב זײן ערטיצען טער

.dpso םטרייס דעם באצאחצען
 םיז ציםםע צווײטע די דא בחגננעז סיר

מן turn שעיער,  דעם באצאהצם שױן הפ
:dpsd ׳םםרייק

risn—500 םאגגפו, פיציפ s  stfT—
).2 ז״« 8«יי (אלום

מען שעפער פילע פון ארבײטער ם ברע

י  נע־ וו*ט יוניאן דצר םון *«יעל ת
 צוױשען אפקלפגג jsddsij חנם פוגען

'®isb ist אח שמפעי די א׳א ר5ארבײם 
is i 'J n s t מן שע«ר א  גצגרפכם שױן ד

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,
in רעםט דעם נען is r  bspd צאוס אק? 

 נרעםטפר דפד טיט זױיטעד װערט טרייד
s 'rs a r .פאר ת*ט יוניאן די נפפיהרט 

ער און ,ץר« נויסיב «וועק יייעז ריג  מ
»s iמ די צו אמאצ נאד זי צ'רט פני ך י i י

 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

טפנטפ^ 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
 םיט *וזאםעז רעדען ער װעט באסם^ן אין

 פתפ־ נענערפצ דעם ממרײדי, ברודער
 בר. םיט און י. פזז פ. א. דער סון נײזער

j יעס ״גטאניניי y  w n p 3pp^ י־*

^ סײן רען א ר ײ  ngfi dpi? ער וואו א
^pd זpנגpבר dp זיך אום צײט, וואכען 
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,

 mpi און ױניאן־טוער הונדערט צװײ ארום
 נא־ ארבײטער דער םון םרײנד זענאיכע
וועגונג.
 אטpשטpםארנ זיד טיט האט דינער דער

 נע־ די צוזאמעגקונםט. חבר׳שע אםת אן
 זיר האבען רעד^פ באנקעט װעהנאיכע
 װעא״ רעדעס, די געהערט. ניט אינגאנצען

 גע• 4זײגע געװארען, געםאכט זײנען כע
 פעוזיג״ גרוייסע די פון אפשאצונגען װען

 ב«״ שאעזיגנער װאס ענערניע, או? קײטען
 וױ מעהר זיך האבעז וועאכע און זיצט
 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
ג זײער דריסען ^ג אונ װ א  אוכר רי םאר ב

 וואם ?,prtfa און ענערניע pהנאיכpװpג
 זין ?p^p? םpד אין באזיצט. שאעזיגנער

).2 י11£ אויןי (אלוס

r ענערגישער m וזאו שעפעו געגען 
חשאבערם דט־יןניא פ«ר ארבײט מען v יי י■ י ■ ■
 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
מ אין שעפמר יענינע צ מ  װערט עם ו

 רושאבערם. ױגיאן נים םאר געארבייט
 ױניאז גפנצער דער םון בעאםטע די

 שטעחן נעווארעז אױפנפפפוצוט ז״נמז
 אנ־ *צע טפנ «טצימ אויןי לאזען צו

ru n 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
מן פ  <׳ד אײדזשנזנםם ביונעם די זיך ח
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.

ם־ און קלאוס אלע צו ע  וד
!מאכער

 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

ג jsj נאגלער. איזיחןר »

) ;־•־ f- ••
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ס מינ ד וז או  זןלען שעוער ורעס נאשליספ«ז מ
m o סריםיננס נמױוניזו םיפ ארנײפ

 קימות פון טשעריײט *ו.די #■עיירט נמניער טענעחשער חעענעראי
טרייד. דעם ױניאניזירען צו מרבייטער טריסינג העלפען צו עע«ער

 אצע iv א«עצ'רט נאאוד דזשאיגט די
 דרעם |ib טשעוציים שאו און ארנייטעו

 די אױנ ארנייט, די סטאוצן צו טרײד
עעיעד. ניטױניאן פון יווכיען םריםיננס

 סון ניענעדזשער דער נאנצעו, איױדאו
 אויןי רערינער פאדערט באארד, דזשאינט

 טרייד דחןם no טשערצייט שא■ אצע
 ױניאך nc םריכיננס אז אױפצויאםעז,

 אנדערש װערען, נאנוצם זאצען ׳פעועו
״ זאצען אובײט. דער tie סםאאעז ז

די iv גצייכצײטיג איעצירט נאנצער

 זיי אז •»ע«ער, פצאוצ די פון טשזןרצייט
 כרידער זייעוע מיט צאאועריתן ■אצען

fie ױניא• חעצםען זיי און טרייד טריםיננ 
טרײד. דעם ניזערען
 טvא' שטעהען ארבייטער םרימיננ די

 די איז עס און סטרײפ נענעראצ א פאו
 דער אין ארנײטער יעז־ע] םיז םציכט
 זא־ זיי אז אינדוםטריע, פצאופ און דרעס

 אין ארנייטער םרימיננ די חעצפען צען
 צע• בעםערע םאר שאמף שװערען זײער
כאדינגוננען. נענם

טעקםן םטדײק ,דעם צאהלט
).B’u 1 «ון (י»צום

 101 ררוסדאז, און קאהען דאצאר; 1328
 ■א״ דאצאו; 108.40—םםריט סע37 װ.

 —םטריט טע37 װ. 247 נריז, אוז צאת
 האאיערן, און געמינחןד דאצאר; 228.80

 דאצאר; 148.40—סטרים םע14 װ. 110
 טט. טע28 װ. 37 צאאקיז, און ם»ערצינג

 619 װאםערםאז, י. דאצאר; 228.80—
 םעצד״ דאצאר; 249.80—עווענױ םע8_

 עווענױ טע8—676 נאצדםםייז, און סאן
 און רוכענם װאצוי, דאצאר; 273.40—

—םםריט םע37 װעסט 134 ש״נבעיג,
 קראום, און זוקערמאן דאצאר; 790.40

 דאצאר; 629.60—סטרים טע7 װ. 226
 טטויט טע36 װ. 275 סאנטא, און בצאק

צ. 248.60— ר; א צ א  קא״ נאטאנשאן ד
 דאצאר; 115 — םטריט טע39 װ. 250

 — עווענױ טע8—620 נראןי, אוז נראוי
 סעינפעצד, און איװצער דאצאר; 194
 דאצאר; 263.60 _ עווענױ םע7—498
m, ,םטריט םע36 װ. 132 רונינזאחצ—

 פא., און נאצדסםײן א. דאצאר; 309.40
 דאצאר; 966.22—סטריט םע38 װ. 230
טע38 װעסם 306 הריםטאצ, איז ירא1שא

 באאס נאדעצ, דאצאד; 104.47 — סטריט
 156.40—סטריט טע37 װ. 252 חא., אוז

 װעםט 270 יאוםעד, און קאע»ער דאאאר;
 העריס דאאאר; 254.60 — םטרים טע38

— •עװענױ טע7—625 נ׳אנז, און נראס.
 סיינעא, איז נראסמאז דאאאר; 607.80

 דאאאר; 575.40 — עווענױ טע7—600
 טע36 װעסט 136 האראװ״ז, און האםמאן
 אר באאקמאז דאאאר; 294.60 — םטריט

— םטריט טע36 װ. 229 אינס., א״ם
 קא., און רז׳עאנאם א, דאאאר; 156.80

 דאא.; 358.80 — םםריט םע37 װ. 265
 — עווענױ טע8—520 אואים, ואבערט
 וויקעי, און דעאםאנטע דאאאר; 136.70

 דאראר; 836.40 — בראדװײ 1412
 טע35 װ. 240 םםיםה, און אאעססאנדער

 ;ינצבערג. ב. דאאאר; 245.20 — סטרים
 דאא.; 476 — עוועניז טע7—498 קא״ און
 — בראדוױי tfp,. 1385 און ׳טװארץ ה.

 10 ׳טעינס, און אייטנער דאאאר; 164.60
 ב. דאאאר; 115.40 — םטריט טע33 װ.

 סט. טע37 װ. 265 נראם., און נראסמאן
 .,tfp און ׳טאאירא דאאאר; 614.60 —
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שלעזיננקר פרעזידשנס צו זײ־מװנס

K’. \

).1 זיי• ft• («אוס
 איז וועאכער גינזבורג, דר. גערעדט האט

 בא־ וועאכע דאסםוירים, די סון איעער
 ״מאעזיננער׳ם עאעזיננער׳ן. חאנדאען

 מע־ »אע נײנעסונמן חאט װיאענםהראםט
 ני^בורנ דר. האט דיאננאזעז״ דיןמי׳מ

נעזאנט.
 נענעבען האגען או^אאיננ האו־צינע «

 זײ זמאד.־ אדאאןי און חיאסוױט סאריט
 םעםינ־ עאעזיננער׳ס אנאאיזירט חאבען

 און באווענומ ארבײנמר חנר אין טײם
 באוואונדערוננ ז״ער אויסנעדריקם חאמן

 אעצטער .דער אױטטואוננע!. ױינע סאר
 אי• םיר איו מאעזיננער׳ן םח ערטאאנ

 גץזאגט, חיאקװיט חאם איעב״, מרחױ«ם
 דער פון וױדעדאױטבויאוננ די .ווייא

 נרוי״ א נאר ניט אי« ױגיאז טאאוסםאמר
 נאר קאאוקמאכער, די טאר נעװינם םער

 ■ראגרעםי־ חנם טאר נעוױנק גרויסער »
jvn טרייד אמעריהאנער דזר «ו| פאינעא 

נאווענוננ״. יתיאן
 ארויםנערוטען האט טואאוו נרויסען א

 װעא־ םעקנריידי, עדווארד טון run די
ר  בא־ איז ער »ז ערקאעחרם, חאט מ

im מווארען אויטםראנט n iv נא־ איז 
 אםע־ דער פון נרין •רעזידענם פח טען

 .סראץ אײנאר. אוי פעדער״אא! ריקען
 <ר3 םעפנרײדי חאם באחוייטונגען״, אאע
 •pjnr * אםעריסע אין ,עסזיםטירט זאנ̂נ

 ארבײםער־ די *וױ׳מן אריטקײם אימ
tvovo• ארוים־ יסגען וועאכע איינציט^ די 

 אריםפיים, דער םח םאסעז דיזע ברעננען
 *רניײ םארםנע׳פריםענע *זעאכע זיינ«ז

 ׳•אעזיננער מאפזינמר. ײי מנר^טיתחנר
 שאאויד די פאר אויפמטאז גאו ניט האט

 די פאד ניי׳פפיא זיי) םיט גאר םאכער,
»rura פיחרער ארנײםער אםינריטאנער 

cm ארגיי• אנחנר אויד חעצמן פיא «ר 
ר.  מר ױניטו סרײד אםיריפאנאר די «

 םיח־ *זעאכע םעהר inifn *mn וחננומ
אא«זיננ«ר״. מן װי חנר
 נעםאנט האנען איינדרופ ממאריזעז »

 םענ׳מז, די פון nmn אײנפאכע די
 מאאזי;־ נדט vnwarnn זיינאז ומאמ

r די אין נאומגםםםעז אט גער׳ן o w 
 זיו *ננעםאננקז האט |jro in םאנאטען,
b פאי *מדײנתן n קאםוי. נרויםען Bin 

זײנ׳מ װאם םענ׳פען,
w n i » r ׳

 נעפיהאען. אינעראיכע זײרע כאהאאטען צו
 זײ האבען נערעדט, האבען זײ ווען אבער

 אוז אג׳טםרעננעז שטארק נעדארםם זיך
 אדער עטיםע, די בײםעז מאא סאנכעם

 איינצױ אום זייט » אז זיך אפסעתרען
 נערי־ זיך האם וועאכע טרער, א חאאטען

ײ םען  זײנען דאם רעדען. זײער איז זיי נ
 ברעם־ דובינםסי, ר. פו) חודעם די מווען

 נע־ איז וועאכער נאנאער, נינםא, אאווער,
 סטא־ װאנדער, טאוםםט״םטער, דער ווען

קאיאא?. איז פוירצמאן באראוי, אער,
 צו נעװארען נענעבעז אויך זײנען עם

 אאם פרעזענטען אײנינע שאעזיננער׳ז
 ווערםפואע סײן ניט אבײאהא אנדענסוננ.

 בײם אויסדרוק דער אבער איז זאכען,
 רייך 1סעװע ארטזהאעז דיזע ■רעזענםירען

*נעריןענוננ. אוז איעבע איז
 װ״נבערנ, י. נערעדט אויך האט עם

 און ריננ, ארבײםער םון פרעזידענט דער
 וועא־ אאיער, דער מארסאװיטע, סעםועא

 ?אאוסםאכער די םארםראטזן האט כער
קאורטם. די איז ױניאן

 ברודער נערעדט האט אעצםער ־ אאם
 פאתע־ איז ער וועז אאײן. מאעזיגנער

 טאוסטםײםםער, פון נעײארעז ׳פטןאט
 א נעםאכט אנוועזענדע די איהם חאבען

 אויםנ^טעאם זיד אח אװ«*יע חארציגע
ערטער. די <ח

 פאר באדאנהט *אעםעז חאט מאעוינמר
 ?־J1V איחם 1חאכע זיי וואס כבוד, דעם

 » אויו• חנדע ןזייז אי חאם און םײאפ,
 נרויםען » *וריפגעוױזען אופן חאחוינעז

 אעצםען פאר׳ן סאםפאיםעננמן פת םײא
 פאר׳פיחנ־ די וואס םטרײ^ תאאותסאמר

 ער געסאכט. איחם האבען רעדנער נע
 שסרײס פאר׳ן קאמיאימנטעז״ די האט
 חבר׳״מן און אײײניעז ׳מחנןם, « אױא
 דוביגםסי׳ם אױא איבערמןםראנען אזפן

 דד צוױ׳פען אײגמטייאם w אסאונט,
 יװיאך אנדערע אאזנ די »ח גמסקי׳ן
פיחתר.

 ןר חאם—אייראמ תײן פאחרט ער
 פין ראט אבםאאוםען דעם אױי—מזאנמ

 ער יואס דערפאר און דאפםוירים זיע«
 דקט פיהרעז *ו אום ווערען, נעזונט וױא

דרעםמאכער. ד» פון פאםוי
 די פון אננעהוםען זיעען טןאענראםען

 םט. פיאאדעאפת, יאסאייה פאאנענדע
 פאױואאגד, װאוםסער, נאסטאז, אזאי^

n נױ 17 יאמא ׳ייסאגא, r. 89 יןמאא
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 פי־הר קלאוקמאכער באלטימארער
מיטינג ערפאלגרײכעז דװד

M*

 ריננ ארבייםער אין איז װאך פארינע
 א פאמעקוסען נאאטימאר אין הײם

 באאטיםארער די םון מיטינג סאסען
 סי־ פזן ם׳פערסאן דער מאנער. סאאוס
 ער־ חאם נרו׳ןןאקאײ, ברודער טיננ,

 נרר און סיטיגנ פון צוועק דעם קאעדט
 װיים־ יארס, נױ םון .,זזאאיערן,’ דער

 אינטערנעשאנאא, דער פון פרעזידענט
מיטינג. דעם אדרעסירט האט

 ברר האט רעדע אעננערער א אין
 נויטמ* די אויםנעוױזען האאפערין דער

”D און ?ייט p:’Dvop»iiv ארגאני• פון 
 אינ־ דער אין ארבײטער די פאר יעvזא

אויפ* אנװעזענדע אאע האט און דוםטריע

iv ארנאניוא דערv.םיטינג אױפ׳ן יע 
 געװאחןן םאכער ?אאוא פיאע זײנען

מיטנאידער. ױניאן נייע
 חאט טיטנאידער פון חאמיטע א

 חאא־ פרעזידענט וױיס po פאראאננט
 יף1 זאא איגטערנע׳טאנאא די אז פערן,'

 פאראינטערעםירעז םפעציעא זײ מיט
 חא־ ?ײ ״נאות״. םון באפרייען זײ און
 דארט װערט עם אז באחאאנם זיך בען

 םאו־ די אז און P’Dtr םוז ;עארבײט
 נרודער פאיין. זעהר זיינען דינםטען
 ער אז זמנעזאנט, זײ האט האאפערן

 איבערנענען װאונ׳פע; זײערע אאע װעט
באארד. ע?זע?וטיװ דז׳טענעראא דער

פאלעםטינע פאד דדלף
).1 זיס פון (שלוס

 דדעאינט די האט אװענט מיטװאך
 צו אזוי װי םראגע די באטראכט באארד
״, פאלעסטינ־ע. איז סרבנות די העלםען

 פאר קורץ איז יפלעזינגער פרעזידענט
 אינט6דזל פאר׳ן עריעינען אפפאהרעז זײן

 הארצרײסענדע א געהאלטעז און כאארד
 קומט װאס טראגעדיע דער װעגען רעדע
ארץ־ישראל. אין סאר

 די באדויערט רעדע זײן אין חאט ער
 ער און אידען די אויף ^חיטות נאוטיגע

 די אז האםנוננ, די אויסגעדריקט האט
 מא־ ײעט רעגיחנג ארבײטער ענגאישע

 ער פאגראםעז. די צו ע:דע ׳ענעאע א פען
 באאדד דזיעאיגט די צו אפעיצירט האט

 גאנ־ דיער מיט זיך זאאען זײ דעלענאטען,
 איז ארײנװארפען נשםה און אעבעז צען
 די צװײפען הילף זאםאען צו ארבײט דער

 פאאעס־ די פאר דרעסמאבער און קאאוק
אידעז.. טעער

 איז װא׳ס היאױ דער װעגען רײדענדיג
 פאאעסטי־ פארנראםירטע די םאר נויטיג

 אגגעװיזעז, ^אעזינגער האט אידען, גער
 שטענדיג האט אינטערנעשאנאא די אז

 צו האנט ברײטער א מיט בײגעשטײערט
 געװ׳עז איז דאס צי אקציעס, היאםס אאע
 גע־ אדער ארבײטעה סטרײהענדע םאר

 ער איחגן. םאראוםנאיסטע און איטענע
 ?אאוקמאכער די װען אז אנגעוױזען, האט

 גענע־ זי האט ^טארס, געװען איז ױניאז
 שטאא דעם םאר דאאער טויזענט 100 כען

 150 ועגעבען האט זי .1919 םון סטרײק
 מאחםה־ אידישע די פאר דאאער םויזענט

 םאר סומעז גרויסע אנדער־ע איז אײדענדע,
 בא־ האם ער און צװעקעז. היאםס אנדערע
 סאמוניסטי״פען דעם צואיב װאס דויערט,
 און אינטערגעעאנאא דער אויױ פאגראם

 האבען קאמוניסטען די װאם דעם צואיב
 סטרייח האאוקםאכער אופיגאיהאיכען אין
 אויסגע־ און אויםגעפאינדערט 1926 םון

 טרע־ אינטערנע^אנאא גאנצע די אײדיגט
 פיא אזוי געבעז ניט איצט זי קעז זמורי,
 אזא אין :עבען באדארםט װאאט זי װםיא

 געטראמן האט עס װאיס אומגאיק נרױסען
 אבער האט ער ארץ־ײפראא. פון אידעז די

 פױימז די אז האםנומ, די אויסגעדריסט
 און עפער,6? די אין ארבײטער קאײדער

 זײנען וועאכע סאאוהמאכער, די דערהויפט
 גע־ װידער איצט זײנעז און גע<ועז אםער

 אינטערנע־ דער םון ׳טטאאץ חנר װארעז
 הארץ װארים א מיט זיך וועאען שאנאא,

 דעם אױף אירוםעז האגט ברײטער און
און אידעז פאאעסטינער די פון אוסנאיס

 צוצוטרעטען און שטיצען צו געפאדערט
 מעגאיכע גרעסטע די געבען זײ װעאען

יטטיצע.
 די האט רעדע שאעזינכער׳ס נאך

 דורכצופיח־ בא^אאסען באארד דדטאינט
 און ״שע«ער די אין ?אאע?^אן א רען

 נאגאער איזידאר מענעדדטער דזשעניעראא
 אנ־ גאײר געװארעז באפאאמעכטיגט איז

א?צ< היאםס דער מיט צופאנגען
 אנוועזענחנ אאע האבעז מיטינג נאכ^

 שאעזינ״ כרודער באגאײט ברידער ױניאן
 נעװאונשען איהם און יטיןי דער צו גער

?ום־געזונט. איז םאהר־ הארציגעז א

ג ה«ל8ל פון נייעס
 נעה• צו געבעטען זײנעז מיטגאידער די
 םאמרעסער־ דער צואיב אז אכט, איז מעז
 עס איז אאקאא אונזער םיז טעטיגקײט טער

 פאר־ צו װײטער אונז םאר אוממעגאיך
 בא׳טרענחטען איצטיגען דעם איז באײבען

 דדטאיגט דער םון ביאדינג דער אין פאאץ
באארד.

 מיר האבעז דעם סיט םארבינ־דונג אין
 אוגאנגענעכר די אנבאטראכט איז גענומען

 מיטגאידער אונזערע װעאכע איכ?ײטען,
 אזא געהן םון איצט, כיז געהאט האבעז
 םארקזןט קאאוק דעם םון ׳טטרעקע װײטע

 דע־ האבען מיר עװענױ. אעקםימטאז ביז
 הארץ סאםע אין אפיס אן נמדומען רום
 109 איז אינדוסטרי^ סאאוס דער םון

 בראדװײ צװישעז ״סטריט טע38 װעסט
 זזאבען וועאעז מיר װאו עװענױ, טע6 און

אאײן. זיך םאר םאאר טען7 גאנצעז דעם
 םעפ״ טען4 רעם מיטװאך קומענדען

 אין םוםען מיד װעאעז ,1929 טעמבעה
 םיטגאידער די װאו אםיס, נײעם אונזער
 דױס זײערע אײנצאהאעז עגעזp װעאעז

 קאמפאײנטם םאפען אסעסמענטס, אוז
 קאנדידא• ^עפער. די םון באריכטען און
 אפאיקײמאגם מאכען קענען װעאען טעז
 נײע ארויסמהםען און םעםבעחטיפ פאר

’ ביכאעך.
 אונתר םוז ערעפנונג ^םיציעלע די
 חגם שבת ווערען געםײערט וועט הײם

 ,אוחר11 פון ,1929 סעפטעמבער, טען7
 דעם אין נאכמיטאג, אוהר 4 ביז םריח
 אױבענחנרםאנ־ דעם אויןי אפיס נײעם

. אדרעס. טען
 םיםגצידער אוגזעדע אז האםען, מיר
 ערעפ״ דער או מאסעז איז קומען װעאען

 דעם םײערעז אתז םיא צוזאמען און נונג
חײם. נײער דער םון ױם־טוב

S װ. ג. א. א. 9 אא^ באארד עקז.
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3 ױניאן מאכער סעמפעל דער אץ
מענעחשער רובין, ד.

ר ?א«וו?מ*נער די dim ?אםו׳ אונזער  י
 אויםצובויעז, צוריפ ױניאן, אונזער ני^ן,

 װידער ז#א זי מאכען, צו ׳צטארפ צוױפ זי
 א״נפאוס און .י«כט4 אירר אויסאיבען

 דעם םאר טרײד אין נאדינגוננען רי אןיף
 םיטגלידער, איהרע םון בעסטעז און ויאײא
 םיר םארענדיגט. װי כמעט שוין איז _

 באדען, זיכערען דעם װידער שױן האנען
 םונדא־ א — ארכײטען צו װעצכען ין«או

 אױםבוי- קענען םיר װעלכען אויןי סענט,
 ליכט מיט םו< נעבײדע שעהנםטע די ען

 און נרויםע די — זונען־׳עטראצען און
ױניאן. ?צאו?מאכער םעכטיגע

 עם אן. ער׳טט זיו םאננט ארנײט רי
 עטלי־ דארט און דא נענציבען נאך איז
 בא־ םינסטערע און דערנער שטעכינע נע

 אוים־ דארפעז םיר װעצכע העצטענישען,
 טיר טוען דאט װארצעצ. םיט׳ן ראםען
 סװעט־ יעדעז ש־עםטען. אצע םיט איצט
 אונטער־ װיצ װאם שאפ, יערען שאפ,

 צעצטען אונזער פון נעװינסען די נואנען
 נע• ױגיאן די װעט םםרייק, דזשענעראצ

 ארנאניזאציאנס־ די טויט־?צ»■. א נען
 ׳טװאוננ. םוצען איז איצט איז *רנייט

 דויכםיהרען, אצעם ד*ם װעצען םיר אויב
 זועצען, מיד דאס זיכער בין איך און

אן בצייבט ̂וס און — זאף איין נ  איז ד
*רנײט. װיכטינםטע די

o n, נע־ איצט ביז ה*בען םיר װאם 
 ד\ אנםאנג. נעװעז נאר איז װאונען,

 העצ־ נןירניט אונז װעצען אצ״ן געװעםען
 דורכםיה־ ניט זײ וו׳עצען םיר אויב םען,
 די שעפער. די אין — צעבען אין רען

 אויםצװזאצ־ איז ױניאן א םון שטאר?ײט
 םאר נעװינםען *צע אויםםיהרעז און טען
 ארנייטער די pc בעסטען און װאויצ תם
 געװינם יעדער איז דעם אהן שאפ. אין
 דעד זועצכען אויוי פאפיר, דאם װערט ניט

םארשויבען. איז געװינם
 נרי־ אייך, אן זיר װענדעט דןןם און
 סענען װעצכע יעניגע, די זייט איהר דער.
 ברידער, אייך, אן נאר העצםען. דעם אין

 אוגזער םון שטארס״ט די זיך װענדעט
 אפנעשטא־ 1זיי ניט דארםט איהר ן.אױני
ר אײער םון 1א?טיװיטעטע די פון נעז  י

 נעםינען םיר וועצען כיאצ אצע נים ניאן.
 נעםי־ װעצען װעצכע מעגשע!, צינעראצע

 העצפען. צו ױניאז אונזער נויטיג פאר בען
 איניציא* אונזער ארױסציינען םוזען םיר

 נא־ און םארשטארפערען צו אציין טױוע
 ױניאן א פאנדיציעם. אונזערע םעםטיגען

 איהרע אויו• שטעהן צו באװײזען דארוי
 איהר, זייט דאם און ?רעםטען. איינענע
 אוים• דאם טענט איהר נאר נרידער;
פיהרען.

 םאר• צו ניט זײן י1דאר ארבײט אײער
 צא־ איין i״p מיטינג, אײן ?יין סעהצעז

 איהר זײן. צו ^נװעזענד מיטינג ?אצ
 װאם נאכםרענען, זיך און קומען דארםם

 אינםאר־ אציע וױסען אםים, אין זיר טוט
 אוז שטײנער, ריכטינען א אויןי םאציעס

 זוי — םטריט אין זײ הערט איהר װי ניט
 װיצעז, ױניאן אונזער םון שונאים מאנכע

װיסען. זיי זאצט איהר
 1אי אפטיװיטעט פאר אנפאע אן אצם
 באשצאםעז םיר חאבען צאפאצ אונזער

 רופען צו םיטיננ צאקאצ ערשםעז דעם
 אי| םעיטצםבער, טען7 דעם שבת, אויו•

 נאכ־ אזײנער אײנם אויף אםיס, אונזער
םיםאנ.
 אנגע־ זיד tvsyn םראגען םיצע ז׳ןחר

 אײר, םים זויצען םיר וועצכע זאטעצט,
 אויבענ* דעם ניי אויםגןחכמן נרידער,

 זײנען דאט טיטינג. צאסאצ יעימאנםעז
 צװײ די •ראנצעםעז. לאקאצ ספעציעצע

 איצטי־ דעם אין יראבצענמן וויכטינססע
 ארבײםםצאזע די — ?יינען מאנמנם נעו

 םראנע. םעםפעצ־םאכער זײ און פראנע
 נױײ םיר וואם פצאחר םאמן in צאםיר

<עז.
 צאחצ גענינענרע א איצט האבען סיר

 *bn װאט צאץאצ, ♦•ונזפר םון טיטגצידער
 נוגמ ארבײם. חנר צו שאי סיין גיט בען

 סײן twnp נים קןגען און — ׳איידעד
 נרויםען פײן ניט וואנען םיר חנם שאפ.
אר אבצי שעפער, שנײדער םון «עלד  י

w די טיר האבעז o rn ער,1שמ ױני«ון 
 שונײחןר ספעצתצע באשעפטינט םען ײאו

 1« פיצע אין 1• װייםעז, סיר *דנײט.
 פרוים־ «נ«נמ נ«ך טצן o>n ׳מיעי יי

iwsnw סאנמ איז אנײדצר. צאוזצ א 
מיער ארניי י

 װ«וצט איר דאם. ערציוינט אגרימענט דער
 שע־ יענינע די אויפנעםאדערט דערםאר

 ארויפ־ און בעםטע דאס טאן זעהן צו פעי
 שוין גיעהעז װאם די, פון עטציכע נעוזסען

וגאטען ארום  זאצ ארבײט. זוכען און ̂מ
 ײענדען זיר שעפער די םון טשערמאן דער
 געבען איהם װעצען מיר און אםים אין

 פאר זיר פאסען ווןום ארבייטער, אזעצכע
 שאפ. זיין אין ארבייט םפעציעצער דער
 ארבײטען, די םון א״נע אױן־ איז דאם
 ארויםהעצםען דארפט ברידער, איהר, װאס
 דאם אז אצייז, װייסט >הר1> ױניאן. דער

 װיינינער און נאכפראגען װיינינער םיינט
 ציידינ. ארום געהען ױאס *רבייטער,

 נאם אייער װי נוט, זעהר װײםט איהר
 צו זיך באנעהמט םארמאן אײער אדער
 אזוי ניט |yp ער »ז םיהצט, ער װען אײך,
 ײיצ ער ווען ארבייטער, באפומען שנעצ
 און אנדערער אן אין רעספע?ט דער נאר.

אנדערע. זיכער זיינען באציהוננען די
ברי־ אײך, אנבאצאננט װאס איז, דאם

 האבען ײייטער צאפאצ. אונזער םיז דער
 װי שעפער. ײדער1ש אין םארצײט מיר
 צוםרידען, זעהר זיי זײנען אויס זעהט עם

 נע־ ״םארהעט״ אין אז װײםען, זיי ווען
 מעצכע םוז ארב״טער, גמנוג זיך פינען

̂ור־ דער ה$ט עפעם ?צייבע!. פענען זײ  ם
 געהט ער ײעז אי חנאר, םפעציעצע א סאן

 איהם באםאצען ,םארפעט״ אי) ארונטער
 נאכםראנע דער םיט מעמבערם אונזערע

 ארויםפוםען דאן i»p עד דזשאב. א םון
̂וזען זיר און שאפ איז ארבײטער די צו  גצ

 אױף װאצט ער װי נרוים, האצטען און
 ארגײטער, די צו נעזאגט שטום־צשון

 ניט זיך האצט ״םענעדזשט״: ער וועצכע
 װאם שפצאםעז, נענונ האב איף גרוים,
צ»ץ.6 אייער םארנעהםען װיצען

פאר־ אײן pi אי) איר האב םפעציעצ
 שאפ^װעצ* שנײדער א אונזעחןן פון מאן
 איז און ראדיפאצ א אן נאך זיר רוםט כער
”t גיט מ»ר איך אויב אפטױו, אויך P 

 צוןאםענפמםטעז; ארבײטער אין טעות,
 אױסגעשוראכענער אן איז ער אז זאנם,

 םארםאן דעם אויח אט םריינד. ארבײטער
 אויכענ־ די שטארס זעהר זין־ באציהעז

באמערפוננען. נעמאכטע
איי־ װעט ןר אז איהם, םאמיכער איר

 איז און כצײבען ניט םארמאן פיין ניג
 נעװע!. ניט מ*צ אצמ פארביאן קיין אױן
 אונזעחן »ון װערעז, אצט װעט ער אױך

 װאם מענשען, ױננע ציעב האבען באםעם
 דער עד, און זײ. םאר ארבײטען זאצען

 םארםאן, ״ראד־קאצער״ אזוי־נעתםענער
 די אויח םארפוצען ניט איצט זיר דארןי

 בא• זייער אדאפטירען און באצעבאטים
 צו באצונ איז פםיכאצאניע צענאטישע

 םאר ארבײטען װעצכע שניידער, עצטערע
דזשאב. דעם זוכען װעצכע אדער איהם,

 די װי שוין, צייט צעננערער א פאר .
 ,2 צאפאצ םון סעמבערם אפרײטארם,

 םעמפעצ* סועציעצעז דעם ארוים שטופען
 פאר צאנג װאכען װארט װאש מאכער,

 בײ באשעםטינט זײן צו דזשאב דעם
 אן שוין נעהט קאנקורענץ די םעםפעצם.

 *פרײ־ דעם בײ יאהר. פאר שעהנע םאר
 א כאפעז וױ מעהר ניט דאם איז טאר

 אפריי• בײ םיזאז זיין מאכט ער דזשאב.
 אדער םפײ̂צ אפרײטאר׳ס דעם אויןי טען

 ער כאפט דאז און םפייצ, דעם איבער
 א אויוי םעםועצס, בײ ,דזשאבצ״ דעם
 ניט, 'םארנעםט ספייצ. "פצענערען םיעצ
 םעםפעצם רי מאכט אפרייטאר דער דאס
 םאכט ער וױ םיםטעם, זעצבען דעם אויוי
 שקי< פצענערען » אויןי נאר םטאק. דעם
 זעתר איז עם אז זיך, םארשטעחם עס

o פאר •ראםיט־םעםיג n .באצעבאם
 איינ־ איז עם איז צי םראנע: די א*ז
 ױניאז. א םוז פרעציפען די םיט פצאנג

 םפעציעצער » ארבײטער, אן שטעחט דא
P t»p o םעםפעצ־מאכער׳ n|אגדערע ״ 

 נע־ דער אוין• װארם םאמן, ניט ארבײם
 הוםט ראז און צאננ, װאכצן צעגענחייט

 פצאץ, זיין פארנעהםט און אפרייםאר חןר
ת ארבײט םיעצ אזױ םאצ דרײ םאכט  י
 אצײן ער וױ םסײצ, פצענערען » אויןי

o נײ ארבייט n םטאק אויא באם זעצבען 
ארבײט.

 אפרײטאר דער ווערמער, אנרערע אין
 שניײ דער זועחראנד םיזאנס, צמײ האס
 דאנט גאתיס. האם םעםפעצ־םאכער וער
 1ימיא איגזער וױ יאתרען םאר זיך,

 אר־ «ן צוטײצונג גצײמר ם«ר קעםפם
 * פוםס דא *ח ,u>iw די אין גײם

צאנז א1א טאצערירט און 1ױגיא צאפאצ
׳

H E 1 1
 זעהד אײדען שעםפעא־מאכער אונזערע

 געזונטער ניט דאזיגער דער םון שטארס
 אום װערעז, געטאן םוז עםעס אאגע.

סעמפעא־מאכער. אוגזערע ארויסצוהעאםען
 זױ מיר אז ,2 אאקאא םארזיכער איך

 םראגע. דמ&וריסדיקשאן סײן ניט דא כען
 טרענסםערס ־הײז ניט אויו זןכעז מיר
 —איז װיאען סיר װאס מעמבערם. םאר

 אויח ארויטוזעאםעז אונז זאא 2 אאקאא אז
 םארגרינגע״ צו מעגאיך איז עס ווײט װי

 סעפר אונזערע םון אאגע ׳טװערע די חנז
פעא־פאכער.

 שעפער, אפרײטאר גענוג דא איז עס
 ארבײט, אײן כעס-ערע א מאכט מען װאו
 שאעכ־ קײז ניט מאכעז אפרײטארס די און
 ניט איז שעפער די אין און סיזאן, טען

םעמפעא־ אוגזערע אז ריכטיג, װי מעהר

 םין שיזאן דער קומט עס װען מאכער,
 באיטעםטיגט זאאען סעמפעאס, מאכען
 דאס װעט 2 אאקאא אז ׳האף איך װערעז.
 האנדאען און אנבאטראכט אין נעהמען

סאראאנג. אונזער מיט אײנקאאנג אין
 אונזערע צו זאגען איך װיא צואעצט
 זײ—שוין ארבײטען װאס די—מעמבערס

 זײ• נאצאהאען צו םארגעסען גיט זאאען
 אין װיכטיג זעהר איז דאס דױס. ערע
 פיעא איז עס מאמענט. איצטיגען דעם

 איהר דאס ברידער, אײך, פאר בעסער
 און דױס צוםיעא אנזאמאען גיט זאאט

 אםאא. מיט באצאהאען עס קענען ניט דאן
 ניט פון טבע םריהערדעע די פארגעסט

 ^טארקע א מיר האבען איצט באצאהאעז.
 אויך ױני$ז די זיעע מאכט טא ױניאן,

^טארק. םינאגציעא

ןן לאקאל m מאכער ױפער דער אין
מענעדז^ער. םנײדער, דזש.

 אע־ צום צוריס גע?ומען איז 17 אאקאא
 םאכט. אםאאיגער םואער זײן אין בען
 םוא^טעג־ זיך האבעז ריםער־מאכער די

 סטרײק פון רוף דעם אויף אפגערוםעז דיג
 הונ״ די איז אנגעשאאםען זיך האבען און

 אאקאא אונזער .17 א^קאא *\ דערטער
 םיטגאי־ 1500 גענויע צוגעהר^גען ה#ט
 די םון סטרײס. םון םאראויף אין דער
 האט אאקאא דער װאס מעטבערם, 600

 נע־ איז סטרײק דער אײדער פארמאגט
 גענויע הײנט מיר ה$ט געװאױפן, רוםען
 אאזא שוין איז אאהאא אונזער .2100

 אזן שטארסעז א אױף טאג הײנטיגען בײ
 דער אין איז און םונדאםעגט זיכערען
 װי װירקזאמהײט, םיז םאזיציע זעאבער

 תאט מעז אײדער געםוגען זיך האט ער
.1924 אין אויםגעאײזט אונז

 האבען סטרײס דעם םון םאראויף אין
 ניט־ הונדערט איבער ארגאניזירט םיר

 אינדוסטריע אונזער ריםער־שעםער. ױניאז
 דעםאראאי םואשטענדיג כמעט געװעז איז

 גערוםען איז םטרײק דער איידער זירט
 םא־ ארבײט אונזער װי אזוי געװארען.

 הא־ סםעציאאיטעט, צוםיא קײן ניט דערט
 געאיטען מעהר פראפארציאנמא מיר כען
יאהר, םאר אעצטע די םון כאאס דעם םון
 קלאוק־ דער םון םאכען איבעריגע די װי

 גע־ ניט אײנםאר איז עס ױניאן. מאכער
 אר״ םון םאלען דעם צו גרעניץ קײז װען

 די האט סטרײק דער בײטס־באדינגוגגען.
 גוטען. צום געענדערט םולשטעגדיג ילאגע

 צוסונםט דער אין הײנט קו?ט 17 לאקאיצ
 אז זיכער, םיהלט און אויגען אפענע םיט

 אונ־ םארשטאדחערעז נאך װעט צײט די
לאגע. די םארבעסערען און לאסאיצ זער

 םון אונזערער געװינם גרעסטער דער
 װעלכער געװינם, א — סטרייק אעצטען

 איבערעע איצע צו אנװעגדבאר אויך איז
 די םון געװינס דער איז — לאקאלען

 םולשטענרײ די ארבײטער; די םון נשמות
 האט סטרײק דער װעלכע דעװאלוציע, גע

 םון געדאנקען־גאנג דעם אין געבראכט
 שטרויכעצ־ גרעסטער חער ארבײטער. די

 ױניאן די אויםלעבען פון װעג אין שטײן
 •עםיםיזם, שחןקליכער דער געװען איז

 ארביײ די צװישעז גע׳הערשט חאט װאס
 צו אגטיפאטיע גאװעלדיגע די און טער,
אדבײטער. די מצד ױניאן דער

 צו: גע־רועז זײנעז םאםעז ארבײטער די
 איז טײל אײן טיילען. צוױי אויף טײלט
 חאט און געשטיםט ?אםוניםטיש געווען

 ארבײטעז אז שליםח, באםונח געגצויבט
 ױניאז דער דזשעסעט א םענט 90 םאר
 גחנסםע די געוועז איז צרלחמגיס אויוי

 זאגענאנ• די—טײל צװײטער דמר םצוח.
 גע־ זעחר חאבען—אוםפארטײאימע טע

 אבער האבען זײ ױניאן, א האבעז װאאט
 צו מענליכסײט דעד אין געגלויבם נים

ע אין איז עס ווען קענען ר ע ײ  לע״ ז
 חאבען זײ טרי^ אין ױניאן א זעחן בעגס

 npn זײערע חאםנוגען. אלע אויפגעגעבן
 נא־ א םיט אמעםילט געוועז זײגען צער

י יאוש. <ענדען  איבערגעצאזט חאכען ױ
 חאבעז און שימזאצ בצינדען צום אצעס

עתסטע. ראס אויןי געווארם
 זעהר איז שטיםוננ אזא םיט ארמײ אן

 זיך האט עס קאמי. אין םיחרען צו שווער
 דעם פון געניע א נעפאדערט וױרסציך

ן סארם שצעזימער י  אזנטערצונמחכמנן ו
ארבײ«# נעוואצדיגצ

 נע• אבער איז צונ דער אומ׳עטענדען. כע
 מיר. זאגט: קלאוקםאכער דער װי יצונגעז.
״םאר־םיצאש״. א געװאונעךאויח האבען
 די צוריקנעװאונען האט סטרײה דער
 נאף איז, דאס ארבײטער. די םון נ׳שמות
 דעך און טײערסטער דער מיינוג, אונזער

 גאנצען דעם םון געװינס װערטפולסטער
 װײ• גצויבען טאסעז די סטרײה. גענעראל

 ליעבען מאסעז די ױניאן. דער אין טער
 רעספעק״ מאסען די ױניאן. זײער װידער
 םארצא• זײ יזניאן. זײער װידער טירען

 שטאצץ זײנען זײ איהר, אויף זיך זען
 צו םקריב גרײט זײנען און איהר םיט
םארטײדיגונג. איהר םאר אלעס זײן

 מעג• אצעם טאז װעט צאסאצ אונזער
 און ציעבע די אנהאצטען זעהן צו ציכעס

 וחד זײ םיטגלידמר. זײנע םון רעספעהט
 — מענציכעס אאעס טאן זעהן אויך צען

 די םאר—נעביט עקאנאמישען דעם אויןי
 האבען וחנצכע יענמע, די אז ארבײטער,
 דער איז צאקא^ אונזער צוריה נעבראכט•

 זאצען אינטערנעשאנאצ, דער םון משפחה
 האנדצונ• זײערע םיט מטא^צירען קענען

געז.

שלעזיעעך ברודער צו קום־געזוגד «
 פון געשיכטע דער אין קײנמאצ נאך
 םיהרעד א זיך האט באװעגונג אונזער

 םאםען, די בײ געמאכט באציעבט אזוי
 שצעזינג*ער. בענדזשאמין פרעזירענט װי

 די פאר אױםטואוגנעז האצאםאצע זײנע
 באגײסטערוננ ארױס רוםען קצאוהמאכער

 האבען םיר איהם. םאר םארגעטערונג און
 עפא• װיכטיגע םיעצע מיטגעמאכט שוין
 װאו ױניאז, דער םון צעבען דעם אין כען
 םאר הורא געשריען האבען מאסען די

 סײנ״ אבער האבען מיר םיהרער. געװיסע
 אײנ• םוצסאםענ-ע, אזא געזעהן ניט מאצ

 די םון אפשאצוגג הארציגע און שטיםיגע
 איצ״ די װי םיהרער, א םון םארדינסטען

 שצע־ פון אנערקענונג און אפשאצוננ טיגע
ארבײט. זינגער׳ם

 נציס״ פיעצ געםיהצט זיך װאצטעז מיר
 אנשטאט שצעזינגער, ברודער װען ציכער,

 ראט דעם אויןי אײראםע נאך םאהרען צו
 געםאהרעז בעסער װאצט דאהטױדים, םון

 איחם װאצטען אצע צוסט־רײזע. א אויןי
 אז טאסע, typjn מיר און םארגינט. עם
 ניט יצעזשור״טריי א םון זיך װעט ער

 דער״ איהם װינמען מיר אדויסדףעהען.
 םו־ וועט ער אבער סום־געזוגד. א װײצע

 קומט ער װי שנעצ אזוי אז גערענתען, זען
 דורך םיחרט און געזונד און םריש צוריק

 «אר א נאך און סטרײס דרעסםאכער דעם
 באצ- שיהאגא, באסםאן, אין—סטרייסצאו

 טאראנ• מאנטרעאצ, ?ציװצאנד, טימאר,
 םאמנן םוזען ער וועט — וג א. א. טא

 יצעזשור, םאר טאסע און יאזדע א נאך
 אצע׳ס פארדינט עד אז גצױמנן, םיר וױיצ
אויפטואונגען. זיעע םאר

שצעזיגגער. ברודער געזונד, הוממ

 אנריקולמור אידישע ך-
ש) (באראן םאםייעטי היר
 םי• ««רםערם ;j<ci]ipiy *לע

*rtto'pon וין װי שון װעגעו»*רםןרײ 
«*רם• אײער קוין• אייזי ויעז •ווינדדערם. וון •ו*סצותיאען

j•• גאיא• »יהר •״ךןר ק״נן urn. סי« «<ר
 «ר״ *נם*צו• 1אי •»• »« ו»• או«ןר

מ » •עיזענציד. •sip *דער «ו
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מ וון םיטינג דער
ra טשערלײט * ear UMBIK גוטעד 8

ײ דינםטאג איז װ*ס ׳ * J 1 שע«ער׳ דרעס די דדעסמאכעד די ב
 כראיענט אין געװארען *•געהאלטען אווענט

 די און באזוכט נוט זעהר נעװען איז האל
 גענעראל־ דעם ארגאניזירען צו שריט ערשטע
 ג־׳ד זײנען אינדוסטריע דרעס דער איז םטרײס

 א אנסאנגפון גוםער א איז עס געװארען. םאכט
 ארד״ נרענגען *ו קאטןז ארגאניזאציאנם גרױסען

 IV׳**® *ו און אינדוםםריע דרעם דער אין נוגנ
דרעםםאכער. jib ױניאן ׳סנמרקע גרױםע א

 דעם •נצזפיחרען לײכטער חײנט איז עס
 פריחער• װי אינדוםםריע, דד<ם דער אין פ*נ»

 שםטרקע גרױסע, » jmgfi חײגם איז עס
 חןם שטיצען קען װאם ױניאן, םאכער פלאוק
 דער jib און םאכער. דרעם די jib פאםף
 םאכער דרעם די קענען ױניאן מאכער קלאוק

 ױניאן םאכער קלאוק די אױך לערנען. פיל זיד
 אינדוםטריע קלאוק די אויך שװאך, נעװען איז

 צושטאנד, כאאטישען א אין געפונקן זיך האט
 הויכ א זיך חאבען םאבעד קלאוק די װען אבער
jaop בוחװו זײ םים *ומיטגענוםען זיך און 
 איכערקעחןניש. נאגצזן » געסאבט זײ ח»כען

» נעװארען נעשאפען םאל א דױהןד איז <זס
 גע־ װערט ארדנונג און ױגיאן שםארקע גרױסע, ־

 דאם און אינדוםםריע. קלאוק חןר אץ נראכט
 דרעס־ די• בײ ■אםירען אויך אזױ םוז jw דארף

 *ונױפנעסעז זיך כלויז דארפען זײ טאבער.
 רײחען זײערע פאראײניגען כוחות, זייערע םיט
jw דדעייעז זײ אז קאםף. אין ארײנוואר»ען זיך 

נים. *וױיפעל i׳v איז געװינען קאטף דעם
 פאר־ ניט זיך םאכער דרעס די אבזןר זאלען

 כע־ זייערע jib ארבײט די אויף כלויז לאזען
 אפטיזז אליז זײ אר8 שוץ װעלען זײ אז אםםע,

 בעאםטע די קאםף. דעם זײ פאר געוױנען און
 יד דער jib םיםגלידער די װען אױטם^ קענען

 דעם פיהרען קענעז כןןאםטע זײ העלפען. Jניא
־ םאכעד דרעס די אכער קאםף, ^j?b קעם־ 

 ארברײטוננעז6 אלע םאכןח דארפען זײ פען.
קאםןז. צום

 נדט־ די אז איז, װיכטיג כאזונדערם און
 נרוי־ א אנטיהרען זמלען ױניאן חןר ת8 גלידעד

 דרעס״ ײ *װישען אניטאציע כרײםע און םע
^ װאס םאכער, ע ם  T ױניאן• חןר אויםער ש

 4ױניא דער «ו באלמננם װאם מןדע, אץ דער
 חיילינע א פאר האלטען ארבײם אזא דארןז

 וױכ״• די אײנענטליך איז דאם ווארים ליכם.8
 גע• דער ארבײט. ארנאנתזמיאנס םיגםםע

 םא־ דרעם שםארקער גרױסער, איץ jib דאנק
 ®ון נעשירער חןד װערען דארף Jױגיא כער
.9.שא דדעם יעדזן! אין טאנ

jw װע־ נעטאן אזוי וועט ארבײט די ווען
 פאר חאלטיען דועט יעדע אח יעחןר ודען רען,

 םאכער דהןם די jjra העלטען *ו פליבט א
זיכערער. א ערפאלנ דער איז דאן ױניאן,
נעװארען, נעםאכט איז אנפאנג נונהןר א

 אר־ אונםערגענוםענע גרויםע די דארן* איצם און
 איםאעם מןהר װאם געוויג^ םאנ jytjr גײם

jm שוואוננ. נרעםערען א װאם

נױ דער אין
 -יואירלד* יארק ״װאירלד״ יארה ניו די

מאכער די װעגען םאנ־ פארעעז איז דרעס
גע- געזזען ם̂א

:ליים־ארםיקעל טאלגענחןר דער דרוקם
אינ־ די װאס שריט, לאגישער א איז ״עם

—------- â annntean n̂ aan laaniaaMiat aaMMala K̂aMAaMnaflMMtMhיתיאן וואירקערם נארנהןנם ליידיס םעדנןךטאנעל 
 rp«p איהר טארשפרײטען «ז אוגםער נעםם
 דרעס דער ידן אדיך שמש סוזעם דזןם נעגזןן

אמדוםםרי^
 װנחון די חאם אמדוםםוײע קלאוק דער* *אק
צוירי־ העכסם א אדיף קאםןש איהר געזואונען

n אכער  ptt רמעוויס 
עו אמדוסםדיע נןןדעל זיינ ■;>ײעז

y. סדהןם םעהר ראן iyv^ בא־ שדעכם פמןהר 
 ארבײםס-בא- ערנערע אוץ ערארגײס צאחלםע

 שזך קלאוק שלעכפהן ךי אץ װי אמױלו דיינגומןןן,
 אץ באשעםסיגם ןימען וואפ. םייסםזע, n <ץד•
 ארן ®רדייען וסבזרי^^יגעןוועד דרעס דער

ך, לז א עקױספױרם עס מ שגיידענחן מ

ז0י׳*יי״
JrrVH■ ■ *

או אויוגעלעגטע ױ
»r..............־*.......

א
י»נ

ײט,______________ ווען נ
 ױ צװישען א»םאר אן נרענגען«ו קענען סאל א

 געזיגטער און ארבײטער די און פאנריקאנטען
אינדוסטריע״. דרעס ױ סאכען

 ו געקרעפטיגטע און אויוגעלענטע *די
 אר8 האןנ־נג ױ א*צט איז םערנעשאנעל
 אר • אונטערדױקטע טויזמדע *עחנדליגער

 . געי גרױפע א אויפטאן װעט זי און טער.
װיחןר װעט ױװען ארנײט, ניצלינע טלינע8שא

 jib פױהלען־גרענער ױ
ײט0 ױגק שטעג  tvb םאונטעין ״ראקי דער נ

ט אצאהל ך ב קאדאראדא אץ אד״8קאס ך
« w נאװיזען, האנען 1 ^

 יריי־ די אר8 ערליך8גע אזױ גיט גאר איז ױגיאן
jib jvb*b ווען געגענטײל, אין נאלענמטים, די 

 אר־ די *ו רײנדליו8 זײנען באלענאטים די
 ארכײטם־ אנשטענדיגען אן די צאחלען בײטער,

 ױניאן אמנו^ ארבײטען זײ לאזען און לױן
 ^ראינטערע־ ארנייטער די זײנען נאדינגונגען,

 אונטערנעטוננ דער «דן טען8געשע די אז סירט,
 םיטצוחעל״ גרײט זיינען זײ און גוט געחן זאלען

ד זײערע jib לענער8 ישענסי6ע די אין טען י  מ
באםיט.
 איז אגי״80קא טדי םאונטעין ״ראקי די

 די ירםע.8 ױניאדטימדליכע א גןןווען טריחער
 גע־ זײנעז קאםואגיע דער jib קויהלען־גרונען

 קױחיען אנדערע סך א װי ױניאניזירט, ניט װען
ניט. דאס זײנען קאלאראדא אץ גראנען

 ענ־ גרויסע א געקוםען איז םאל א םים נאר
 קאם• יול8 םאונטעין ״ראקי הןר אין דעתנג
 און רײנדליך6 ױניאן גןךוארען איז ד !אני״.

 אייננע־ קדחלעךנחנען איחרע אלע אין חאט
 אונטעתע״ האט און כאדיגגונגען יתיאן יחרט8

 ױניאן. מאינער דער םים אוםאך אן שריכעז
 לום8אײנ דעם חרך נןןווארען געטאץ אמ דאם
 דעש «מ טאכטער דער pb וױרקונג חןר און

קאםיאניע. חןר pb חויאנדאײנענטיםער
 ודעכ א אר8 װאם אויף ניט װײסען םיר

 גע־ איז ראוטש, םיס טאכםער, די אזוי װי pא
 נא־ jp״t ארבײטער אז אידעע, חןר w קוםען

 חא־ ען6דאר און ארגאדזירט זײן צו רעכטיגט
 ניט אוגםערשיד קיץ איז עס אכער ױדאנס, Jנע
 אז איז, װיבטיג יאסירם. חאם דאם אזױ וױ

 םאונ־ ״ראקי די אז געוױדקם, חאט ראוםש םיס
 -ir'B-ja’iv א pB זאל י קאםיאני״ פיול טעין
 רײנדליכע6ױניאן־ א ווערען קאטואניע ליכע

 קױחלעף אלע re געװען, איז רעזולםאט דער pא
 ױױאניזירם עזײנען קאםטאני דער pb גרוכען

 ױגיאן םאיגער דער סים א»סאך אן און געדוארען
 קאם־ די אבער נעווארען. אונטערגעשריכען איז

 ארלוי■8 גארנישט נאר נים ון6דער חאם ■אגיע
 אר־ די געװאתען. נאר גאך חאט ד נאר הןן,

 איינ־ קאםיאנײע דער גןןחןךטען האכען בײםער
jjnrrfl קויחלעך יייחחן ײז ישענסי8ע םעחר 
jy3nj דער װאס חןם, אויף קוקענדיג גים און 

 בא־ איז קויחלען־נחןבער די פון ארבײםס־לוין
 אר־ זייערע pא געווארען נעחעכערם דייםעגד

 נעדוא־ ארכעסערט8 זײנען נײטס־מריננועען
jjn, םעהר געםאכם דאר קאםטאניע די חאס 

 pa ■ראדזקנדװיםעט די פריהער. וױ טראפים
 געשםי• איז קױהלען־גרובען די אץ ארכײם דער
סראצעגם. 18 נאמע אויןז נען

 אז װעחןן, דערםאנט אויך דערכײ דארף עס
 קאם־ יול6 מאונפהךן די.ר«קי װען אנג,6אנ אין

 םים אפםאך דעם אונםערגעשרינען האט פאני״
 ױניאן־פיעד־ די pa זי איז ױניאן, טאינזןרם דער

 ארײנגעוואר־ קאלאראדא אין קאםיאניעם ליכע
jye שװערעקײטען. פינאנציעלע אין געוואהןן 
 אין ירטעם6 כאנק די אױף נעוױרקט האבןןן זײ

 ״ראקי דעם pe אפים דער וואו דארםען חןנװעד,
 איהר אז זיך, געפיגם קאםאאני;״ יול8 םאונםעין

 קאנד די אבער ווערען. באשדענקט זאל קרעדיט
 איחר און איבערגעקוםען דאס אויר איז אאניע

 און אריהער. װי בעסער איצם איז זושטאנד
 איז אונםערנעםער Jא וחח אז באװייזם, דאס

 די דו באציהוננ זײן אין אױאריכםינ jw ערנסם
 ארבײטער די אז אנערקענם, ער און אדבייטער

 כארעבםינט זײנען און ױניאן א חאבען דארטען
 אויך וועלען דאן לעכען, בעסערען א םאכען צו
 צו אויאריכטינ און ערנסם זיץ ארבײטער די

 ױץ טאר זאל ער אז זארגען, וועלען pא איהם
 אר־8 קיץ tjtp^ ען8דאו־ ניט ןמשםענדינקיים

 מד *ו איהם jpw גיפער וועלען זײ לוםםען.
זיך. כאדאהלם אנשםענדינקײט אז וױיזען,

a _ ״ ״ מיט אנשטענדינקײם ״
 םים אמ ארכײםער די ל ביישפ גומער א
באזאלט ױניאן זייער PWPP דער אר8

ױע ט דער אין כלױו נים ייר אינדוס
 נאר קויהלעךאינדוםםריע

קלאוק־אינדוסטריע. דעד אץ אויך
 קלאוס דער אץ אונטעתעםער יענינע די

 W און עתםם זײנען װעיכע אינדוםטדיע,
 יתיאן ױיער אוץ ארבײםער זײןןחן כדם ריכנדנ

 אמו־ געלעגענחײם יעדער בײ ױם זומןן יייז
 ארכייםער, די אױך טםילא jw יתיאן די נארען

 זײ־ זײערע ארכײםסר די »ז גום, נאנץ וױיםען
 bmv ידן ארכײננ די אז טאחױגםערעםירם, נש
 העו־מ געםין זאל ד m ץא טראדוקסדוו n ז»י

•1או* כעםםען ן—״

*wnao <מיטאג,
 טאנו«זפ• א אז םאל, א ויך טרעפט עס
 גיכ» ארכייטער די אז דך, נאקיאגט טש־רער

 ארשטעהט6 עט ארנײט, געטג ארױס ניט איחס
 נאך זיך חאט טאנו»עקטשורער קײן אז זיך

 גיכען ארכײטער די אז כאקלאגט, ניט סײנםאל
 אאקט דער און ארנײט. צו»יל אחים איחם

 ארכײ״ ווען ט,8א גאנץ זיר םרעאט עס אז איז,
ארבײט, *ואיל ארױס גינען טער

 אלע זי איז יוניאן דער *ו שײך איז װאס
 ארויס״ זאלען ארבײטער די אז חןם, נעגען םאל

 די ען.8דאו־ זײ װי ארכײט, װײניגער גענען
 זאלען ארכייםער די אז *,wBijn איז ױניאן

 ארכײםס-כאדינ- כעםערע זיך אר8 ען8אויסקןןט
 זי אנער ארבייטם־לדין, חעכערען א און גוגגען

 -8א זאלען ארכײטער די אז דעם, געגען איז
 48ארכיי דער אין עקטשורער8סאנז דעם ;ארען

־ ארבײטער די ^jjjb ס ע ק ם י ו א a ׳א ן ע 
 ארכײטם־ װײניגער ארבײטם־טאג, קירצערען
 חרך דאם אױסשדױנדלען ניט און שטונדען,

 ניט איז עם ארכײט, װײניגער אהיסגעבען
 דאס נאר םאראל, ױניאן פון ראגע8 א נלויז
 זײ ברעגנם עם ארכײטער. די &אר ניט טויג

שאדען•
דער• דורכאוים איז ױגיאן די אויכ אכער

 צום גערעכט זײן זאל ארכײטער דער אז אר,8
 אר־ םאם די jjny: איהם און עקטשורןןר8םאנו
 ױניאן, די אבער אדערם8 דארף, ער װאם נײט,

 *ום נערעבט זײן זאל עקםשורער8םאנו דער אז
 כא־ יוניאן פולע מ געכען איהם און ארכײםער
 דאט און ראכען8ארש8 חאט ער װאם דינגוננען,

 טאדערען ניט איחס ®ון זאל ער אז אויך, מײנט
געבען. איחם דארןז ער װי ארכײט, םעחר

 ארנײםער םאנכער אז ען,8טרע קען עם
 ארנײפ^ דער בײ אונטער ניסעל א ױך וילם8

 אן אלס װןןרען כאטראכם כלויז קען דאס אנער
 ארוים־ איז םענשען jib נאטור די אױסנאם.
 כלױז קען. עד װיטיל ארכײט יל8 אזוי צונעכען

 אזעלכע, נעטיטן םען קען jjrtwe אױסנאטס אץ
 דאננזאםער ארבײטעז אבזיכטליך זאלען װאם
 וױ ארבײם, װײנעער ארױסגענען וועלען און
דארפען. זײ

 אין ארכײם דער טון נראדוקטױויטעט די
 אר־ די pb שםיםונג דער pb bh »יל הענגם שאפ

 נעשםיםט נום זײנזןן ארבײםער די ווען כײטער.
 םעהר ארױם jyri Jאו לײםעער8 זײ אדכײטען

 מןשסיםם שלעכם אבער זײנען זײ Jװע ארכײט,
 גימןן זײ אזן לאנגזאםער חענד די זין־ חויבען
 זעחר חענגם עם pא ארבײם. װײניגער ארױם

 אר־ די אז עקטשורער,6םאנו דעם pB א& יל8
 נוםער א אץ זיץ Jזאלע שאפ זײן אין כײטער

שטיםונג.
 זיך כאקלאגט עקםשורער8'מאנו א װען און

 ארױם איחם גיבען ארבײםער די אז םאל, א
 נעמןן נים גאר םען דארןז ארבײט, צו־ווײניג

 ריהעד8 דארף jyn הײליג, פאר װארט זײן גלײך
 דעםדאזי־ ארBJאי ארנײם וױטיל אױםגעפינען

 «אראן זײנען לט גענונ. עקםשורער8םאנו גען
ל װאם עקטשורערם,8םאנו אזעלכע ^י  זאל םען ו

װײנינ. ױי איז זײ ־w ארבײםען
 םאנוטעק• א דארף וױרקליכקײט דער pא

 ארבײטער איץ אױב נאכקוקען ניט טשורער
 אר־ גענונ אתים ױט גיט צװײטער א אדער
 חןם אויף קוקען הויפטזעכליך דארף ער בײט.
 ארבײט. ארוים גיט 8שא גאנצער דער וױפיל
 אר׳ גענוג ארױם גיט 8שא נאנצער דער אױכ
 פארקו־ םאנוטעקטשורער דער םעג דאן כײט,

 איז צװײטער א אדער ארבײטער, אײן װאם קען
 װארים אנחןרע, די וױ לאננזאםער, ביםעל א

 א איז לאנגןאםער ביםעל א איז אײנער אױב
 איז, עיקר דער שנעלער. ביםעל א צװײטער

 זובען םאל אלע דארןש מאטפעקטשורער דער אז
 ארכיי־ פו^זײנע װילען נוטען דעם נעוױנען צו

 בלױז גיט דערגרײכען םען קען דאם און טער
 זיד פאדעחמ עם נאר רייד, רײנדליכע8 דורך
 'םאגוטעק־ די װען • טאט^ רײנדליכע8 אױך

 אז ארבײטעד, די ארויםודײזען ודע׳יען טשורערס
 ױגיאן דער דד עתסט אמ אױפריכםינ זײנען זײ
^j די אז pא a n אפצוהיםען ליכט8 זײער פאר 
 דאן שע«עד, זייערע אין כאדיננועען יוניאן די

 אראמםתןדע־8 זײן ױכער ארכײםער די וחןלען
 םאנופעקטשורער דעם fta ש»» דער אז םירט,

 זאל עד w און צושטאנד נוםען א אץ זיץ זאל
אנשםעזדיכקײם. זיץ ארjyiyn 6 כאלוינם

* * * ״ « • - m אוםגלמן גרױס א , n 
ען אן אץ הילו* אי םר ע  — »יז איחנז די נ

פאגראם, בלוטינן^־ א לעםטינא. אומנליק
ר־ןשױח זײנע םים חאם וזאס

 אי־ דער אין גלייכע זיץ װיעיג חױחות ליכע
 r• איחס די באמאלען איז נעשיכםע דישער

g חמדערטעד פאלעםםינא. tn o » גרױסע 
 דעך אח פאראוםגל׳־קטע און ווארוואוגדעטע «אל

חןזולםאגג
tsa צו דך דא אתז פאר ניט איז עס p rm 

 P• זײט נאציאנאלער און אאליגדשער דער םים
 »*a »ץ יאםימגג כיופױגעד שרעקליכןןר דעד

 און ■אל׳יםישע אלע pa אפגןןזעחן לעספױנא.
 a ■ראגען נאזױאגאלע

 די פאר נױפדג חילו
*m p & m אוןדי

m רייער ■רץ® .a •t ״י .די

»
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*כױן. «ן
״מיציטענט״ נומעו לעצטען דעם 1אי

 אמעריקא־ די םון צייטוננ אפיצילע די
 די געשטעלט װערט טר^וצקיםטען, נער

 קאםוניםםען די עם זיינען װארום פראנע
 דער איז דורכנעםאלען נויאלםינ אזױ

 םפר־ דער איז איז ײניאו קלפוקטאכער
:»ז איז, עגטםער דער און יוניאז יעיס

 םאד־ ארבײטער די האבען ערשםענם,
 סאםוניםםי- די צו צוטרוי זייער לאדעז

 אין װארום סיהרער, ױניאן טרײד שע
 די אטאלירט האבען זײ װאם צייט, דער

 םאד ױניאנס די םוז םיהרער רעכטע
 »לײן זײ האבען ,“ק«ולאבארײ׳טאן ,קלעם
opjib קאלא־ ״קצעם סיט געזינדינט אזוי 

 געקוםען נאר זײנעז זיי ווען נארײשאן״
 די אויסנערעכענט װערען (עם דערצו

 קאםוניסטי׳טע די םוז זינד םארשידענע
 קאלא־ ״קלעס 1אי םיזזרער ױניאן טרײד

ווען). איז װאו באר״שאז״,
 סאםוניסטישע די האבען צװייםענם,

S צייט לעצטער דער אין זיר פיהרער 4 
 םאדערוננ װירקזאטער דער םון נעזאנט

 האבען קאםוניטםען די אײנינקייט. םון
p אייגינסייט *נשטאט t רבײטער «־י* 

׳טפאלםונג. געשאדערט
 נע־ קאםוניםטען די חאבעו דריטענם,

 האבען זײ װאם ױניאנם, די pc פאכט
 *רגאניזאציעם, קײן ניט גענרינדעט,

 דעי םיט םיםיאטיזירע[ דארםען װאט
 האבען זײ נאר פארטײ״ מאםוניטםישער

 ■ארטײ פולשטענדינע םאר געםאכט זיי
 אונםעו עטעהען וועלכע ארגאניזאציעם,

a ר־ די קאנטראל. פארטיי שטרענגער* 
 הײם דער אין ניט זיר פיהלעז• בײטער

 איינער, ױניאנם. האמוניםטישע די אין
 דער ps טיםגליד קײז ניט איז װאם

 װײניג האט »רטײ,8 קאםוניםטישער
 די אין באאסםעד » ווערען צו ש»נםעז
 האבען קאטוניםטען די װאפ ױניאנם,

איי* דארוי בצויז ניט און ארנאניזירט.

n םר״גט נרויםער a בין »יך a  PB 
 אונ־ |”P איז טיר טונים, ימים גײסער

 לט86 טוב ױם דער אויג ניט, סערשײד
 דעם ארער י,8ם ערשטען דעם »ויס

 צוטרי־ ביז איך סע«טעםבער. *װײטען
 װאס האכען זאילען ארנײטער די ta תן,

 װאם די, אסילו טונים. יםים נמחר
 װאר איז טעג טינוי בלויז ארנ״טען

 צייט צו צייט פון אויך זיך נויםינען
 1PP רוח םעהר םאנ a טוב. ױם a אין

 װען איצם, בפרט שאדען, ;יט •קײנמאל
 ותן אננעשטרענגט, אזױ איז ארבײט די

 אונ׳ברחסנות׳דיג זוי8 װערט םענש תר
 אבער איז עם שין.8ם דער פון נעםרינען

 צװישען אונטערשײד אן פ»ראן ראך
צװײטען. a או[ טוב ױם אײן

 םון טוב ױם דער איז דעי לעינאו
 י1ר8י איך ארבײטער. מעריקאנער8 די

 בעםער סך a נעפעצט םיר אז זײן, סודה
 דער דעי. צעיבאר װי מאי ערשםער ךעו

 ױם רבייטערia 8 איי מאי ןרשטער
 אינ־ אן װעצט, נאנצער דעו אויף םונ

 טוב, ױם »רבײטער םעתאציאנאצער
 a װי מעהר ניט איז דעי צעיבאר נעוז
 רנײםער8 אמעריפאנער די םו] טוב ױם

או איז עם אבער אצײן.  רבייםערa| 8 ד
 װאס םוב, יום a דאר איז עס םיב. יום

 זיי־ רבייטער8 די אז אונטער, שטרייכט
 אײנעכע םיט ם8לצ גאזונדערער a נען

אינטערעםעז.
אונ־ שטרײכם מאי ערשםער דער

 *pana3 ציאנאצען8אי:טערנ דעם םער
 רביי־׳8 אצע פצאם. ארבײטער םון םער
 איין צו באצאנגען צענדער אצע םון םער

 פון מדתח העבערע a איז דאס פצאס.
 איז עם אבער באװאוםםזייז. קצאסען

 ארב״טער די װען םדרנה, a אויך שזין
 נאװאוםם־ דעם פרינען צאנד אייז פח

 1או קצאם אײן צו ננען8“י8ב זײ ta זײן,
 אינ־ פצאםען נעזעצשאפםציכע חאנען

םעועסען.
 צעיבאר אויב בצויז, איז םראנע די

 װאוםם־8נ ata טאהע אנטװיהעצט תי
רבייםער.8 אײעריפאנער די ביי זיין

 נע־ נעשאםען איז דעי צעיבאר װען
 נעהאט ער האם אםעריפא, אין ווארען

a ־8פצ אויםגעשיראכענעם חרכאוים 
 איז אבער שיעטער ראקטער.8כ סען
 *8קצ דעם געװארען נעטאן םיצ זעהר עס
צר דעי צעיבאר םון ?םער8כאר סען  אי

 אצש דעי צעיבאר םוז ה*ט מעז וײבען.
 ־8ם צו נעזוכט טוב ױם אדבײסןר אן

ארבײט. םון טוב ױם a מן
 נרױ a זעהר איז אונטערשײד דער

סער.
a מעהר איז ארבײט םון טוב ױם 

a וױ רבי'םם־נעבער,8 די פאר םוב ױם 
 אר־ די װײצ ארבײטם־נעטער, די םאר

 מעהר איצט םראפיטירען נײטסנעבער
ארבײטם־נעםער. די װי ארבײט, דער פון

 פא־ און זאך חײציגע a איז ארבייט
 twao איהר ר8פ זאצ םען ra דעוט,

 בצויז אבער טונים, ימים שעהנסטע .רי
 אײנעד, ווען ארבײםען. אצע װען דיז,

 וועז צוױיטעז, םאר׳ן רבײם8 אנער,
 ווערט וואם םחורח, a װערט רנייט8

 אויוי עם חערם מארפ, אויפ׳ן נעלױםט
הי׳יצינ. זיין צו

 דאם טאבט רבײם8« װערטעצ דאס
 רבייםער8 די ניט האבעז זים״ צעמן

א, באצזנכאטים. די נאר באשפען,  »ר־ '
 גיט אבער צעבפן, דאם זים כט8מ נייט

pb באצע־ די טון נאר רב״םער,8 די 
תן נאםים.  ניט ײאצםעז ארבײטזןר די ו

י םון לעב^ז דאס וואצם שארבייט,  י
ד ניכמר. נאגץ jmw םיט8נ»צעב  ח
 חײנט ארבייט פח 3« ױם a איז וינער

 נאר ,,ארגײטס וײ טונ ױם קיין נים
•P צעבאט̂י8ב די

 ושר זיח דאריבער דאחי חני צעיבאר
ט pa ארבײסער פח טונ יזס  םאמז• די ציוישען ■ולמר I או* pa גי

תר זשי צעיבאר נייט. » באגתבערײ, סייםט דאם קבתות, י םוג, ױם איז

 ?אטוניםטישעי־ דער צו באצאגנען נער
 כאצאננען אויר דארף ער נאר פארםיי,

 דע־ אין םראקציע הערשענדעד דער צו
פארטײ. פאםוניסטישער

זא־ אצע די זיינען או;ז ס»ר אמת,
 אנ־ איז עס אבער נייעם, !”P ניט כען

 קאכווניםטייצ&י! םון הערען צו עם נענעם
 ?אםוניסםישע זעצבינע די און םייצער.
 נתים מיט אויך דערצעהצען ם״צער

 זיך האבען ארבײטעד די אז םארדרוס,
 נעטאן לעהר א צײם צעצטער חןר אין

 לא־ די pc אפ זיך ?עהרען pa רעכטם
 אםת םוצשטענדינ איז דאם טוניםטען.

pa ו־ ניט םא?טען, די מיט שטיטט? 
עס. דערצעהצט ?אםוניסט a װאם ?ענדינ

**
*

 דער pc איינער נארים, סענאטאר
 1אי נתפע טארעז8טענ פראגרעםיװער

 װאס רעדע, זײז איז האם שיננםאן,8װ
 א־צי־ פריפארם, אין נעהאצטען האט ער

 פאר מאנומענט a ivpjnc'ra בײם נאי,
 a ארױםגעזאנם צינ?אצן, אייברעהעם

געדאנלען. ריכטינע פאר
 װאם אנגעװיזען צוערשט האט ער

 ־ap םאראײניגטער מאכט נרויםע a ר8ם
 רעגירוננ דער אויוי הײנט האט פיטאצ

tverppr r ער און a ,שצום ra —
 פונקט א־ז ש?צאםערײ ״עלאנאמישע

ara אוננערעכטינקייט גרויםע dpj' b pa 
rra, ש?צא- פאציטישע װי אכזדױת׳דינ 

 פאראײ־ דער דורך אויב pa םערײ.
 װערט םארמענענם גרויםע םון ניגומ
 pa פאציטישע דאם ע?אנאםישע, דאם

 אסערי־ דעם םון צעבעז נעזצשאפטציכע
 וואט די דורך ?אנטראצירט םאצ? ?אנער
 דאזינע די pc איינעגטיםער די זיינען

 דאן םארםענענם, נרויםע םאראיינינםע
 ?אנטראצירט, ווזגרען װאם די, זײנען

שפצאפען״. װירסציכע
 אבער ריכטיג. םוצשטענדינ את דאש

 י1 אפצושאםעז םיטעצ דער איז װאס
 אויןז ? ש?צאפערײ ע?אנאםישע ינעrדא

 סיע־ נעעהרטען דעם אוים םעהצט דעם
 װעצכער ענטםער, ריכטינער דער נאטאר

ca, דאכם nra , r r :נמז איינםאך
?אפיטא־ איצטינע די אפשאפען דארןי

S 3 ע י ע ו פ ס פ ל י ע ס ע פ ן ר פ
(פעציעטאן)

װהילער. .t פון

S 3
0 3

 םאר באםראכט נעװען עם װאצט םען
 הוםען נעױעז אצr עטיצער װען װיץ, א

 די באנרעבער, די ta דערצעהצען, אומ
םםרײ?ען. קברות־צײט,

 ara אויף סען װאצט נעװעהנציך
נעענטםערט:. נײעם שטיפעצ

— a ,װעםען כפרה. רײנע שעהנע 
 םעז ויעט םטרײסען, זײ ptfat עם. ארט

שטארבען. צו ניט ברירח a האבען
 די םון םטרײפ דער ווען אבער, איצט

 ־am א אס יאר? נױ pa ?ברות־צײט
^ pa צער pbb פע8ט האט עוצם דער 
 םח רבעז,8שם צו ניט ברירה, די כיט
 אויפ־ אביםעצ ש?נ?עז רעריבער נמן

 פון עצעמענט דעם אט םערפזאםקײם
 ?עםפט וועצכער ט,Daעצשrנע אומער

 קיר־ אוז שכיתת העכערע ר8ס איצט
שטונדען. צעחג
 P'p איינער וואם םראגע, ערשטע די

pr■ ,שטעצען r*a, גרעבער8ב (יינען צי 
 תייםט, דאט הארעיאשניפעם, אםת׳ע

 זײנען *י •ראלעטאריער. יראדוקטױוע
 עצעםענט נויטינער pa וױכםינער a זײ
pa י און ((מעצשאפם, דער* r c a״ur 

פצאםענהאמוי. אםת׳ער פאםוי
מן צו אנשטאט אבער ע  ענט־ ja ג

 PB ■דאצעםארישקייט דןר וועגען םער
 ג?ד נאר םמן װאצט הברות־ליים, די

 װאם זײ, םאר אנטשולרמעז זיר דשרפט
 שמעלען צו אײנפאלןן גאר פפן אײגןם

ara א וויףקציו איז עם זױיצ פראגןג 
 הבתוז־צײט די פאר נדױםע^אציידיגתנ

תר װאם ■א־ ניט p»a איז ■ראפעםיע זי

 חור־ apnvoa שון ובײטער8 די ײזז
 אײניגקײט זייס• דעםאנסםרױשן «ז
 וײןןר דעםאנססרירע! pa חלאס a אצם

 װיי־ pa צייכטער ארבייטען צו פארצאנג
pjnrv a פאר גימר. r t י צציבאר איו  ת

pa tro משאפען ip u חןם פאר pjnta 
י צעינאר דאח• װעחנן. אאנעחים מ

אן איז  װאם ■ראפעםיע, איינ*מ« די ד
 עס אצײן. םעגש דןר וױ אלם »זױ איז
ם ta םאאט, םעסטנעשטעצםער a איז  יד

m  p ra tn פברות־ ערשםער דער נןװען 
pa — jae בתוד די חאבצז דאן וינם* 

i לײט r n  jwrtanjrjB’ta * ראפעםיע• 
אױםנעבינמן גים זי pa װירדע םיט

פראםעםיע. אנדער שום קיין אויוי
 נע־ זײ האבען באשײדען pa שטיצ

 די האט ?יינער ארבײט. זיתר םאן
 "־P גענעבען; ניט דאנ? "!P ?ײנמאצ

״ האט כער  ארויםנעװיזען r<a עם װען ז
a ,אדער שםײכעצ a צוםרי־ פון םיםן 

”iV םיט דענחײט t ...עם ארבײט t’a 
 t'a עט װען זאצ מעז ta באװאוםט, ניט

 a* םון ױביצעאום a װעז8«ר נעװען
 ־rac a נעבען איהם אדער ?נרות־מאז,

 ניצ־ j״t םאר א:ער?ע:וננ אצם פעט
ציכ?ייט.

T ציינט עם ווי צויט מעחר, נאך t 
 פײנםאצ ?ײנער נאר האט רוים,8 איצט

 עם ip:"t װער נעטאז, קצעהר לײז ניט
 םיט rria ארנעןrרaם װעצכע מענשען, די
a ביי־ אונזערע אויםרוהען י1אוי ■צא־ז 

l נעזענענען םיר װי נאכדעם נער 't אפ 
 האט ?ײנ?ר װעצט. ינדינערt רער מיט
 אױסצונע־ ינטערעסירטaםאר ניט זיך

 םענ־ די אט צעבען dp ’rra זױ םינען,
”p װאס שען; r tpj"tפרײדען רע jra 
 הא־ צי pa צײדעז, דיערע ^ינען װאס
 נאכדעם dpbp נאר צעבזמ פון זײ בעז
 צע־ א םיט "t רגטarרaB טויט דער ווי

גען?
 אינ־ ניט ״t טיט זיך חאט פײגער

 וױיםט, װער pa יצם.8 בס טערעםירט
 װאצםען עם יאהרעז טוסענטער װיפיל
 פברות־צײט p»p pa פארבײ וױדער

 אויוי גפווארעז דערםאנט גיט װאצםען
*ייטונג. a pa פראגנדייימש דמר

 םטרײש, זייער .דװך ער,3א איצט
 עם ta רערװאוםט, זיד וועצט די חאט

מן ײ  דער אױף םונשען psJjta פאראז ז
ײ.1 װענמ שוין רןדט jpo pa װעלם,
 םטריײ אײמננםליך װאם 3*ולי און

ז jn װאט די« מ r n  jp rn םארערוכ־ 
prr? איז אפיצו tn r» t *פאחװזנמז«ײ 

n jpj» םיםנצי־ די זױ אגחמ־ש .גאגץ 
p דער t וואט •ראפעםיעט! אנדערע 

דאהטױ־ ta גמזפרט, tprr צמשצ, איחר,
—  I-------I  ■■■ י ■ ־ .ן ■ :■ ■■■r ■ ■ ■ ■ י—— ,,;

 צו םיהרט װאס געזעאשאםט ציסטי^ע
 און יט«יצ6ק» םון קאנצענטראציע דער

 ׳צקאאםערײ. עק^נאמײטער צו םמילא
 קילארען אײנםאכען דעם אט אנשטאט
 םיטלען :^ריס םענאטאר זוכט ענטפער,

% וםאראײנינו די אפצױטטעאען אזוי װי
pc אוגנתד- קאפיטאאיסטי׳טע גרויסע 

 ^פ׳טטעיצען פר^בירעץ אבער נעמונגען.
 דער אין קאפיטאיצ םון ק^נצעגטראציע די

 פוגקט איז געזע^טאפט קאפיטאאיסטישער
 ערד, די *םיטטעיצעז פראבירעז װי אזוי

דרעהען. אויםהערען זיך זאיצ זי אז
שקאאםערײ, ־םון פארם אנדער אן

 גע־ רעדע זײן אין נארים סענאט$ר האט
 רעכט אינדזשאנקיטאן דאס איז ז$נט,

 און קאפיטאא צװישען האמו* דעם אין
ארבײט.

 געצװאוננען איז װאס כזטנש, ״דער
 געגען אין װיאען זײז געגען ארבײטען צו

 אפײץ װען ^קלאף, א איז פארייאנג, זײן
 :א־ האט — װײסע״ א איז הויט זײן
 אין ;עזעהן האבען ״מיר געזאגט. רים
 ריכטער, פעדערא^ע יאהרען אעצטע די

 פאילען סי״םטע די אין װערעז װעאכע
 אײג־ יטטארקען דעם דורך אמעשטעאט

̂וס  ארויס גיבען קאפיטאל, נרוים םון פי
 ײטדיײ ארבײטזױ איז אינדזשאנקשאנס

 געצװאונ־ פאהטיש באדײטעז װאס טען,
 אזעיצכע םון טיראנײ די ארבײט. גענע

 די אונז דערםאנען אינדדטאנקשאנם
 אנערקענט איז שקאאפערײ װען טעג,

קאנסטיטוציע/ דער םון געװארען
 ריכטיג. דורכאוים אויך איז דאם

 םזד געעהרטעז דעם האט דא אויך אבער
 ריכטיגער דער אויםגע&עה^ט נאטאר
 דארױ טיראנײ די אט אזוי װי ענטםער

 איז, ענטםער דער װערען. באזײטיגט
דארח מען אײנםאך: גאנץ זיך, דאכט

 רעכט .דאם ריכטער די םח אװעקגעםעז
 אר־ אין איגדזשאנקשאנם ארויסצוגעבען

 דעם אנשטאט נאר קאמםען. בײטער
 םענאטאר שיצאגט ענטםער אײנםאכעז

 זא״ ריכטער םעדעראיצע אז םאר, נאריס
 זיתר אויף װערעז באשטיטם ניט אען

 באשטימטעד א אויח נאר אעבען, גאנצען
).7 זײט *ויף (שלוס

 דערפאר, סטרײק איז ארוים זאאען רים
 נײ?• פיע׳צ? צו קרענקען מעגשען װאם
 איז עס װײא מעגי^יה ניט איז זאך אזא

 כמחר װאס אז םאקט, באװאוסטער א
 איז בעםער אאץ מענ^עז, סרענקען עס

 דא<ד נאר ניט און דאסטוירים. די םאר
 אנדערע אלע םון מענשעז אויך טוירים;

 שטארק זײנעז טרײדס און פראםעםיעס
 זיי־ אין ״ביזי׳׳ איז עס װען צוםרידען,

פ«ך. ער
 אײנ־ די זײנען אבער תברות־אײט די
 אםאי אומצופרידען זײנען װעצכע ציגע,

 פראםעםיע, זײער איז ״ביזי״ איז עם
 איז זײערער סטרײס איצטיגער דער און

 סומט עם װאם ׳דעם גענען הויפטזאכ^אך
 ױי שװער. אזוי ארבײטעז צו אוים זײ

 אפצד ניט צײט קײן זײ, זאגען האבעז,
 זײ מעז יאנט אזוי אטעם, דעם כאנען

צוױיטען. א צו קבר אײז םון
 געזעצשאםט די אז איז, אפת דער און

 זײ• געגען עואה גרויסע א באגעהט
 שטאי- צו אײיצעניש דאס אזוי איז װאס
 דעם ניט מען בארעכעגט אזױ װי בען?

 אוים״ ער איז אפשר הברות־םאן. אריםען
 K אפרוהען זיך דאר̂ו און געםאטערט

 אזױ זיך סען יאגט װאם טעג. ®אר
 םארכאפען צו אנדערעז דעם נאר אײגער

 חא• װאם בית־עואם? דעם אױןי ארט אן
 קילעקען ניט װעלען עס םורא, זײ בעז
יארס? גױ פאר הברים הײן

 ערםינדונג, טעכנישע נייע יעדע אז
 באתזוע־ און גריננער םאכען דארח װאס
 זיך אאזט אעבעז, טענשציכע דאס סער
 אוײ דעד .1סא מברות־םאן׳ס צום אויס

r* איז ערא«אאה דער מאטאביא, r u 
 פאר זײגען ורעלכע עריפינדונגען, אזעצמנ
 זיײ םוורגעגיגען, םון קװאצ * אנחנרע

 איפוםע־ אן פברות־מון חנם םאר נען
 אזױ זײן פווודאנאען זײ װײצ ניש,
וורבײט... שוועחנ אויד

 דער װאס װאונדער, * עיעס עם איז
 םיט אנגענוםעז זיר חאט קבחת־כמון

 דער נעגעז רעװאצטידט האט און םום
 םעחר ניט גראב איך — געזעלש*פם.

ײעז, ער חאם — פברים! קײן ױסג^  א
 אז גראב־אײתז דעם *וחנחגעאימט איז

 דער־ זיך חאט וועאם די און זײט. א
 ציצח, די אײנגעזעזזן און איחם אן סאגט
איהם... נעגען באגעחט מען װאס

ז װייניג גאגץ קעגעז *mbu יאלעסממא מ עי  די ח
ײ וױיל פאראוםגייקמע, מ חאבען אדײן ז מ ױ ו

2? !T• ד חאם •אנראם בלומיגער דער *ון*
גים רוז־ערט

 אױו שױן איז װאס לעכעז, עקאגאםישען זי^ןר
. גענוג״ ארים געװען פרמזעד / ״
א או^ענוםען אםעריקא אין דא ווער^ עס

ר--------- א •אגראט #ידישע די פ
jut דער

 אוג• קיץ בטטײיײגען, איע זיך דארפען בײם
T*njm מיר און ריכםוגגען. אח םײגוגגען פץ 

 אוגזער פון םיטגלידער זײ m זיכער, דיגען
 ױ חעיפעז n פליכמ זייער מאן וועיען װניאן

װי אוםגליקליכע

-ז

fi i
נ»ר וױדיעז זײ וױי#
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יארק נץ אין צװיק יאוד ו» מיט געגרינדפם ױניאן קלאוקמאכער ערשטע די

m

 האאוהכמוכער םון ױגיאן ערשטע די
 גױ אין איז גײהער) (פרויעךםאנטעל

 ,1880 אין געװארען גיזירט8ארג יארט
 *נייטס ארבײטער־ארדען דעם אונםער

 אבעי האט ױגיאז יענע אײבאר*. אװ
 1882 יאהר אין יאהדעז. הורןוע נעהאט

 יארס נױ אין געװארען ארגאניזירט איז
 יױ כער8האאוהמ א מאא צווײטען צום

 עה־ ה$ט ױגיאן די אויך אבער ניאן,
צייט. הורצע נא:ץ א זיסטירט

קאאוסטאבעי־ םון ױניאנס ערשטע די
 :יט גאר װירקאיכקײט דער אין זײנען
 יטא£־ באויז נאר ױניאנס, קײן נזנווען

 אײרער זומער, יעדען ארנאניזאציעס.
ר  זיד םאענט סאאױןס ביי ביזי־סעזאז ת

 םאענעז ארבײטער די און אנפאנגען
 ארבײטעז, שעפער די אין ארויםהוםען

 פאר מאדעס גײע טרע־פען זיי פאענען
פרײזען, די און דרעםעס, און קאאוקס

 אי־־ די םאעגען םאבריקאנטעז די װאס
 יײ״ מאכעז םאר געבען װעאען בײטער
 דעם צואיב האײנע. זעהר זײן םאעגען
 אויס־ האאױדשעפער םיאע אין פאענען
 דויעחנן פאעגען וואם סםרײקס, ברעכען

 פאי 8 זאנאר אםאא און טעג פאר 8
 םאענט םאבריקאגט רזנר ביז וואכען
 זײנע סיט אויסגאײכען זיך און הוכמן

 סענט פא־• א זײ געבענדינ ארבייטער,
̂  אדער טאנטעא א סאכעז פאר םעהר

 פאברײ דער םאעגם תוועהנאיך דרעס.
 די טראסטיחגז אויך דערבײ נאך שאנם

ביער• םעםאאך פאר א םיט ארבײטער
p ותרען םאענט עם r r און ושםחה — 

 עס וועז מאא, יעדען סטרייק. אױס
סטרײס, מין אזא אױםברעבען פאענם

 װאכען םאר א דויערען פאענט וואס
 פון פאר^טעהער סומען םאעגען צײט,

 ארנאניזירעז צו זעהן און ארבײםער די
 ארביײ די איז ױניאז קאאוקםאכער א

 יר דער צו צושטעהז גערן פאענען םער
 םטריײ די וױ שגעא אזוי אבער ניאן.
 זײער מיט אױסגאײכען זיך פאענען קער

 אר־ ארויח צוריס פאענעז און כאאעבאס
 אז פארגעםעז נאײך זיי פאצנען בײםען,

 שוין סאענט עס װעאכער םון ױניאן, דער
באײבען. נים זכר פײן

 זומער אין בין איך ורען נעדענס, איך
 איז אפעריסא. אין געקומען 1882 םון

 אר־ 55 אין נעוחנן אאזמי ער״שטע םיין
 דארטשאר 56 אנטקעגען םטריט. םמארד
 ״באריהמטער״ א נעװעז איז סםריט

 א פיז באשטאנעז איז וועאכער ״האא
 םארזאםאונגס־פאעצער. און ביר־סאאון

 איך םאענ מיטיננ״אאקאא יענעם אעבען
 מזגנשען. םך א שטעהן זעהן עםזננדינ

 צוגענאנ־ זײ צו אײנכיאא בין איך ווען
 רעדעז זײ וױ נעהערט, איך האב יעןג

 ז*ד האב איך און דײכדש, זיך צוױשזגן
 סטדײסעיט זײנען דאס אז ערפונדינם,

 איך (קאאוקס). פרויעךמאנםאעז ביי
 מערסטע די אז אויםנעםונען, אויך האב
״ םון  ישראא״, בני ״סאחינו זײנעז ז

 נאר אידען, רוס^צ קײן ניט אבער
 אונגארישע און עסטרײמגר דײנדפע,

 ארײן טאכ אײן בין איד ,,יאהודים״. י
 איז וועאכער םארזאםאוננס־פאאץ, א אין

 פח ציםער היגםעחשטעז א אין געװען
 אױסנןד נעוחנן ?ײנען אאע ביר־סאאון.

 האט מאן איין און כעצק די אױ* מצם
n א נצתאאסען n האט רעדגצר דער 

״יתיאן״. דער ווענען נערעדט
 גרינצר, א נעװצן נאך בין איד פאםמ

 נעוואוםט, מונדעםסוחנמן איד האנ
 איך וױיא %תיאן״ » כױיגט עס וואס
 אין אגנעקוםעז בין איד וױ באא־ האנ^

npnjrov* די םיט מםםרייקם מױן 
 מראכט־ אגאאו־מ בײם .אאגנטארםעז״״

n  .p t 'v גאגצע run גים איך האב
 זיר בײ חאב איך אמנר פארשטאנען,

 י רחנחנן איך ןjrp חצואי ,רסיאסננקא
קאאתס^פרייםאר.

ד
 קאאוק־ אין האבעז 1882 יאחר ביו׳ן

p סעדסטזמס גזסרבײס םרייד m a. די 
תר ײנ  איניי חנר אק ממר־ארב

u* איז סםריעדז r r תחר v l p אפיצו 
 אױןי פאענעז (פאטערס) צדאנײדערס די

ן םלענען רי פרויען. ןײן חנ  ומד• די מיי
J גרויסע IW.

 יאר פון זוס צצנ חננירמגס רעם
פרזײ מוי אין יאוזר יענצם

5J79 באױו באטעפטינס נערועז ריקא

■ ״י

 — .1883 יאהר דעם אין סןימ־פױיקערם אץ קלארק פון סםרײק גענעראל דער
אפ סװעט פץ סטרײיק דער טעי א — .1885 יאהר אץ ארבײטער ע  קאפי

עראינערונגען.*) אץ געישבטע

װײגשטיץ ב. פון

 געװען 4^50 זײגען זײ פון ארבײטער.
 דיזער אין זײגען 1880 יאהר איז פרױעז.

 באיטעפטינט געװען שוין אינדוסטריע
 זײגען זײ םון און אדבייטער 25,192
פרויען. נעװען 22,253

אײננע־ ז״ינען 1876 יאהר אין
 צױ שנײד־מעסערם די :עװארען פיהרט

 װארעס, אנדערע און טוך די צושנײדען
 טאגט־ די מאכען פאענט מען װאס פון

 קאאוק־פאבריקאגטען די האבען דאן ^ען.
 קראוק אאם כיעגער באשעפטיגען נענופיען
 צושגײדערינס פרויען ארע און האטערס

 גע־ ארויסנעשטופט ביםאאכוױיז זײנען
 יאר אײגיגע פיט פאך. דעם פון װארען

 פרוי אײגציגע קײן שוין איז שפעטער
צושנײדער־םאך. אין פארבאיבען ניט

 ןיא איז צײט זעאבער דער אין
 ציױיטע א םארגעקוטעז קאאוהס־טרײד

 װעז געװעז, איז דאס ענדערונג. װיכטיגע
 ער70 די אין האבען, םאבייהאנטען די

 מענער באשעםטינען נעגומעז יאהרעז,
 פ״וי־ אנשטאט קאאוק־אפדײטארם, אאם
 צו ערשטע די געװען זײנען װעאכע עז,

ה^אוקס. נײה־מאשיגעז אויף שטעםען
 רעק־ זײנעי מענער־אפרײטארס נײע די

 איםע־ אידישע די םון נעװארעז רוטירט
 פון אלע• געקופען זײגען װאס ראנטעז,

 צױי־ עסטרײך־אוננארן. און דײטשאאגד
 א געװען זײנען אימיגראנטען יע:ע שען
הײם. דער פון ־שגײדער סך

 דער אין ענדערוגג נרויםע דריטע די
 אננעפאנ־ זיך האט ?אאוק־אינדוסטריע

 אײ נרויסער דער םון צײט דער איז גען
 יאהדען ער80 די אין אימיגראציע דישער

 זײ־ דעפאאט יאהרהוכדערט. אעצטען פון
 זוי ?אאוק־טרײד, אין ארײננעקוכיען גען

 שגײדער- איבערינע אאע אין אױך
 הא־ װעאכע קאנטראקטארס, די טריידס,

 באנדאאך ארויסנעהמען אנגעפאנגען בען
 גרױסע די םיז קאאוהס נעשניטענע

 אױפפא־ עם און האאוקס־םאבריתאגםעז
ײעת אין כען  קא:־ דיזע װאוינוגגען. ז

 צו ארויפגענוםען האבעז טראסטארם
 אימי;־ אידישע נרינע די ארבײט דער

 איטע און פױאען רוםאאנד, פון ראנטען
 אר־ די אױסגעאערענט זײ האבען און

קאאוקס. גײהען םון בײט
 םאדיגען סון יאהרעז נער80 די איז

 צאחא ;דעסטע די איז יאד%הוגדערט
 בא־ יארק נױ םון קאאוסם־םאבריקאגטעז

 עאט־ דער יאהודים. דײטשע םון שטאנען
 קאאוהס־םאבריקאנט גרזנסטער און •טער

 געקופען בין איך װען צײט, דער איז
״א־ מאיר נעײעז איז אמעריקע, אין  ד̂ז

 איז װעאכער איד, דײטשער א נאסאז,
 יאהר םון האאוק־ביזנעס די אין נעװען
אן. 1859

 אין םאענען קאאוק־פאבריהאגטעז אאע
 ״אינסאיד״־פאבריקען אײגעגע זײערע

 אפרײטארס, קאטערם, באשעפטיגעז
 םינישעריגס. און פרעסערם שנײדערס,

 געשגײ די מיט באגדעאס די םון סך א
 גזד שוין װי זיי, פאעגעז קאאוקס םענע
 הא:־ אידישע די צו ארויםגעבעז זאנט,

טראקטארם.
 האאוקמאכער גרויסע די פון אײנער
 דער כערוען איז יארק גױ אין סםרייקס
 וועאכען איז ,1883 יאהר פון םטרײק

 א•־ שנייחצר, באםײאינם זיד האבען צם
 אויף וױ פינישערינס, אוז רײםארס

 געארבײט חאבען וועאכע דחוסמאמר,
 יענע פאאוק״פאבריקען. *אעםאיד״ »יז

 געוחנן אאע כםעט נאך זײגצן םםרײמר
n אונגא״ און עסםרײכישע * דייםש̂ז 

jrm םון סך • איםינראגטעז. אידיאמ 
 #חײם דער םון מגייחנר געוחנז וײנצז ױי

 אםעריס• איז נעפופמן \9ױ* ותאמנ
 זײ צוױזתז יאחרען. נעד70 די אין נאך

 א געזחנן זײנען סםרײקעריגס ®ריחנן
 .דייםשײ אויד םרױעז, אנמדיממער סך

tut w טטע איםיגראנמקעס, אײרישע 
 חאבען ארום און ארום דרעםםאמנרינס.

 בײ באטײאמם סםרייס תגעם ייז דך
 דאס פרותן. *ון מגעי ארבײםער, 750
 I גרױ• א נעהײםעז יאחרעז תגע אין חאט
ר ! סםרײ^ מ

n צייםונגען צעאישע יארפזנר גמ 
 דעם וחננעז געשריבעז סך » דאז חאמנז

^ רי ם  םםדיי• די םון פאותוױגמן די ס
n געמזמ, דמצן קער  m ניגיםונד 

50 כדס דאאאר 2 זיק %

 םריח דעד אין 8 פון זײן זאאען דען
 איז דאם אװענט. אין אזײנער 6 ביז

 זעהר פאר געװארען באטראבט דעמאאט
 די איבערהויפט פאדערונגען, ראדמןאאע
 זאא ארבײטס־טאג דער אז פאדערונג,

 װען םריה, דער אין 8 םון אנפאגגען זיך
 םאעגען אטעריקא אין ארבײטער אאע
 טאג דעם אנםאנגען יאהרען יע;ע אין

םריה^ דער אין אזײגער 7 ארבייט
 סאאוקפאבער דעם פון פיהרער די

 געװען זײנען 1883 יאהר אין סטרײק
 איי־ אװ ״נאיטס דער פון דעאעגאטען

 םאציאאים־ אידישע די אויך וױ באר״,
 װעאכע גאאיציע, און אונגארן פון טען

 יאי־ נױ צום געהערט שפעטער האבען
 פאראײן״, ארבײטער ״אידישעז הער

 יאהר אין געגרינדעט זיך האט װאס
1884.
 דעמאאט איז סטרײק םון צײט אין

 מיט׳ן ױניאן א געװארען ארגאגיזירט
 יױ קאאוקטאכער און דרעס ״די :אטען
 האאוה־ רײכע די האבען דעטאאט ניאן״.

 ערשטען צום יארס נױ פון םאבריקאנטען
 אסאציאציע אן אין ארגאניזירט זיך מאא
 די באקעמםען צו אום באאעבאטים, םון

ארבײטער. זײערע םיז םאדערונגען
 געװען שוין זײנען צײט יענער אין

 ארױם־ םאעגען װעאכע האנטראהטאדם,
 קאאוס־ רײכע די בײ ארבײט נעהםען

 איז אויםמאכעז עס און םאברירןאנטעז
 האבען געסטרײקט װאוינומען. זײערע

 די םון בעאי־מאאכות די באויז דאן
 נע־ האבעץ װעאצע שעפער, ״אינסאיד״

 מאנטאען םארט גוטעז דעם בײ ארבייט
 קאנטראקטארם די בײ דרעסעס. און

 באויז נײהען דאן אםרײטארס די םאענען
 הא־ םטרײה דעם מאנטאען. ביאינע די

 נעװאױ דעמאאט קאאוסמאכער די בען
 ארביײ די האבען ױניאן די ׳אבעד נען,
 נעק־ צום און םארנאכאעסיגט גאײך טער

 סיםן הײן מעהר שױן איז סעזאן סטען
םארבאיבען. ניט איהר םון

 די האבען 1883 יאהר זעאבען אין
 די ארגאגיזירט אײבאר״ אװ ״נאיטם
 נא־ דעם אונטער ױניאן א אין האטערס

 אםאסי־ קאטערם נאיף גאטאם ״די מען
.3038 אאקאצ אײיטאז/

* * ♦
 םװעטינג־ דער זיך האט יארק נױ אין

 שטאד<ן זעהר קאאוה־טרײד אין סיםטעם
 די איז 1884 יאהר אין אנטװיקעאט.

 געװארען קאאוה־קאגטראקטארם צאהא
 אר־ גאנצע די כמעט אז נרויס, אזוי
 געארבײט שוין איז קאאוהס םון בײט

 ?אנ־ בײ םװעט^שעפער די אין געװארעז
 גרויסע די עס זײנען דאן טראקטארס.

 רוס־ םיז אימיגראנטען אידישע מאסעז
 די סאאױדאפרײטארם. נעײ^יעז אא:ד

 סװע• יענע איז ארבײטם־באדיננוגגעז
 םיזעראבעאע. געװען זײנען טיטג־שעםער

 םאענט קאאוקס בײ ביזײסעזאן דער ותן
 אםערײטאר קאאוקס א םאעגט אנקומען,
 מעת־אעת. אין שעה 20—18 ארבײטען

 שטיס. פון קאאוסס די נײהעז פאעגט מען
 שטונדען, אאננע אזוינע ארבײטענדינ

 סאאוקס״אפרײטאר א נאטיראיך, פאעגט,
 דעם זײן םאעגט״םקנא מען פאדיגער.

 װעאכען אירגענד פון ארבײטער דישע
 םאענען ביזײסעזאן נאכ׳ן םאך. אנדערע

ארבײטסאאזיגקײט. םון םאגאטען סוטען
 אין קאאוס^פרײטאר א האט דאד

 גוטען א פאר געגאאטען יאהרען יעגע
 דעם זײן מקנא םאעגם מען פאראדינער.

 םאר האט וועאכער אימינראנט, אידישעז
 קאאוק א חתן א נעקראנען טאכטער וײן

 םאענט ברעךסעז|ן אין װײא אפרײטאר,
 אפארבײטען <זאאוק^§רײטאר דער
 פאענט עס און װאו, א שטונדען 102

 30 פארדיגעז פאעגט ער אז *אםירען,
 אין חאט דאס װאם װאו, א דאאאר

םך. א זעחר געםײגט יאחחנן יענע
 גע־ איז קאאוקם די בײ ארבײם די
 *ווערערע, פיא א שווערע, 8 תחר וחנן
 מען העםדאאך. אדער נײפענטס בײ וױ

 נײח־• אײגענע האבען געדארפם האם
ח םאשינעו  זאכעז. זימנן אנדערע אאזנ י

ײ סוחנם־שעיער די  נצ־ זײגצז קאאוקס נ
 און אינט אחן מםוצי^ »ון עגג ווען
געותן איו סוועכדטא• דער אזופט. אזזן
 בעל־ זגר1 װאויטנג א אי *** • »י

נעוואו^ט דארם חאם fttr סון הכיח
פא״ חנר מיס״צחג זײן פדט

־ ״ »־י ,

 כא• םאעגעז קיר די און צימער דערשטער
 ארבײטס־צימערען אאס װערען נוצט

 אץ םאמיאיע גאגצע די םאע<ט שאאםען
 סאדעד״ אין בעד־רום. פינסטערען אײן

 םאעגען פענסטער די בײ צימער שטען
 איע״ יי םאר געה־מאשינען די שטעהן

 י1אוי םאעג״ען זײטען די בײ רײטארס.
 מי• אין און שניידער די זיצען שטואען

 םאעגען פאדאאגע, דער אױוי שטוב, טעז
 מיס פעס גרויסע אנגעװארםען זײן

 און מיםט םיט אויסגעםישט סחורה
 םאעגעץ פעק, וױיכע די אויף דא, שטויב.

 װאס םינישערינם, די אויסגעזעצט זיצען
מאנטאען. נײע די םארענדיגען םאעגען

 שטעהן םאעגען אױװען, בײם לןיך, אין
 זײ אידען. אאטע רוב דאס םרעסערס. די

 פרעס״ די װארימען און שטעהן םאעגען
סאע״ געױאיכט םון שײן בײם און אײזענש

 ספעציעאער א אויןי פרעסען זײ גען
מאנטאען. םארטיגע די ברעט

קאנטראקטאר, דער םאעגט אפט זעהר
 טישאעך, די אויםשמירען םריה, דער אין
 בא• די אדער םינישערינס די װעאכע בײ

 קןך מיט נעזעסען, זײנעז טאךנעהערינם
 הא־ ניט זאאעז מײדאעך די כדי ראסיז,

 שפײז. זײער אװעקצואײגען זואו בען
 ארויס״ בתים בעאי די םאעגען טאג יעדעז
 סױ םאעגט טאג אײן גזירות. נײע געבעז

 א ארויסגעבען און הבית בעא א מען
 וױיטער און אז איצט םון אז באפעהא,

 ארויםטרא־ אאײן אפרײטארס די זאאען
 עקספיעס דער װאס ארבײט, פעק די גען

 מאא אנדערש אן װער־הויז. פון ברעגגט
 אײן אין בעא־הבית אנדער אן פאעגט \

 םון אז ערסאעהרען, םריהמארגען שעהנעם
 ארבײטער די װעא־ען װײטער און אז איצט

 װא• צװײ אין מאא אײן באצאהאט קריגען
װאך. יעדע םריהער, װי אנשטאט, כעז,

 אויר םאעגט ארבײט דער םאר פרײזען די
 וױ באשטימען, אאײז בעא־הבית יעדער

נויטינ. םאר געםונען האט ער
 די םון בעאי־בתים דאמאאסדיגע די

 גע• מעהרסטענם זײנען ״סװעט-שעםער״
 װאס יונגען, גראבע אונװיסענדע װען

 באוט דאס נעזויגען פיאװהעס װי האבען
 ברידער, ^ון שװעםטער גריגע זײערע םון

 אין גאי^ען זוכען געקוםען זײנעז װעאכע
 ׳ אמעריקא. גאאדענער דער

 Djh םון זומער־צײט »ז געדענ?, איך
 ארכײ״י ״אידישער דער האט 1885 יאהר
 נערוםען יארס נױ םון םאיאײן״ טער

 קאאוהםאכער, םון מאסען־םארזאמאונגען
 וועאכע־ אפרײטארס, די םון םײםטענס

 איםט־םײד די אין געארבײט דאן האבען
 צו סומען אויך םאעגען עם סװעט־שעםער.

 םון שגײדער סאאוס די מיטינגען יענע
 סאאוקם-םאבריסען. ״איגסאיד״ גרויסע די
 זײגען םארזאםאומען י־ענע בײ רעדנער די

 א. םמיט, אואים שעהן, יעקב נעזוען:
 קאאוס״ מאיאװער(א ם. גאאס, ס. נאגער,

 אאע<ד רײדען אויך פאעגעז עס מאכער).
 דער םון רעדאהטאר דער יאנאס, סאנדער

 האחאן, אב. ״םאאקם־צײטונג״ דײטשער
 וועא־ אנדערע, און בראסאאװססי א דר.
 מאסעד די ניט. שוין געדעגס איר כע

 םאע• סאאוסםאכער די םון פארזאמאונגען
 םם. ריװינגטאן 125 אין פארחומען גען

 «אאץ דעם מען האט האא״ רוא (״גאאדעז
 צוזאמענ־ אויך זיך םאעגט מעז גערוםען).

 177 אין בראדוױי, איסט 165 אין קומען
 םיטיגד אנדערע אין און בראדװײ איםט

 *רוג־ שפעטער זײנעז וועאכזן פאעצער,
I געװארען. טערגעװארםען

 האט ,1885 אויגוסט, טען15 דעם
 <ענערטא• גרויםער א אויסנעבראכען

 ארבײטער. קאאוקס 2,000 םיז פטרײס
- טרב״טער. שוועס״טאפ מײסטענס

 גע• ד»ן האט ,ץואיראד״ יארק נױ די
 סמריי^ קײן גיט איז דאס אז שרימנן,

 •וטער״• און ״בחיט ם*ר רעוואאט א נאר
 פאדעחנז• רײטארס1ק*טוס-» די אז און
באטחנפען זאאען םארדינסםען זײערע אז
12 jid װאך. א ראצאר 16 ביו

 חנם פון מיםגאיחנר די אויסער
 יי| חאבעז םאראײ̂ן ארבײטער דישעז

חאאפען סםרײס  חנר םון דעאענאסעז ̂ג
 צענטראאןנ י' װניאן״, אײבאר ״סענטראא

 יר יארקער נױ ׳לע8 םון קעריערשאםט
 נמרחנז זײנען עס וועאכע צװיטען ניאגס,

 דאםאאשדײ זײ םון סאציאאיסטען סך 8
 פת מארטרעטער יי ײױאגס. דײטשע גע

 דאן חאבען אײבאר״ אװ ״נאיםס חןר
 אאהאצ• זײצר רעארגאניזירט חנרוױיא

 f'\ מאמר קאאומ ייז ״ז־רעס די
ר ע ענ ^י
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״לינסעף נעװעזענעס
 ״נע״ דער פון רעדאסטאר װערטער
:רעכטיגיןײט״

 8 ארבײםער, !8 בין איך כאטש
 רענק 8 זאגען צו אזוי עאן-ארבײטער,

 שרײ- אז איר גאויב דאך פײאער, און
טיר. םון בעסער איחר קענט בען

 מעחר גיט איך שיק טאסע דערםאר
̂יעז 8 שא•, פון נרוס * װי  8 איז קור

 סירצער זײן נאו קען װאם טרוסענעם.
 אײן באױז יא, ? װארט אײן זאגען װי

:װארט
!גוט
שרײ־ איז ̂זייז האאט אי̂ך אז נאר

 אײן נאר זאגען צו מיר עראויבט נעץ,
:װארט

בעסער.
פריהער. םון בעסער

 — אזױ, כעםער איז אפשר יא, —
אפט. איך טראכט

 שאפ אזא שטײגער א װאאט װאס
 בע- און גוט pc געװאוסט מײנער וױ

םריהער? םון צרות די :יט װען סער,
 דעם גרוס, דעם אײך :אט ׳אאזא

:פאקט
 ירע״ 3 שנײדער, 9 אפרײטארס, 4
 מײדצא, ־ מאדעא 1 צושנײדער, 1 סערס,

 סײאסטאן 1 ניטא), (איצט תזײנער 1
בתים. בעאי 3 און

 בעאײ צוםיא ביםעא 8 זיר דאכט
 אזוי םאר אונטערהעאםערס מיט נתים
איהר? דענקט וױ ארבײטער. וועניג

 איז עם ניט. זיר װאונדערט אבער
 סאאוק אינסײד אינרוסטריעא אן געוועז
טאפ.

אןן דער םיז ארויס 1926 אין  ױני
ארײן. צוריק — 1929 אין

? ארבײטס־באדינגוגגען
אוי־ װאך, א שעה 42 — םריזזער

 םאר באצאהאט עקסטרא סיין ;שבת סער
געזעצאיבע פאר :יט אויך אווערםײם,

 װאס שאפ־טשערמאז, 8 טוכיםן ימים
 :עהאא• יאחר דרײ אעצטע די דװך האט
 שאו םון געאט טראנען אײן אין טען

 ;דאך וױיסט (איזזר סאמוגיסטען די צו
 ״פריײ סתם און ״ציגעײ ״איגשורענס״

חײט״־זאםאונגען).
 ארבײטס־װאך; שעח 40 — איצט

או אווערטײם  שבת געארבײט, דט נ
ט; אויד  שאפ איז ארבײטער ־יעדער ני

ױניאךסאן. 8
:געוױנס

אד״' װעניגער װאך יעדע שעח צװײ
בײט.

 אר־ ביענעז מ׳װעט װאס שבתים, די
̂י סריגען םען װעט בײטען,  אװער־ פאר ו

 אג״ סעזאן םאר׳ן וועט דאס .טײם.1
דאאאר. עטאיכע שעחנע טרעפען
 ניט איז כאהאנדאונג די באס, דער

 האט עד .םריד.ער.2אױסצוחאאםע געווען
 שטיק, םון ארבײטעז זאא םען געװאאט

 איצט ? ניט װאס און ציא־ארבײט
 א םאראן ס׳איז אז ער, וױים אבצר

ױגיאז״
 שאר טאן צו װאס ניט וױיםעז מיר
 בע;־ פיהרער איצטיגע די צי םרײד:

שעאטעז. פריהערדיגע די צי שען
נעאע־ אונז מען האט יאהר דרײ

 זיך מיר דארםען איצט שעאטען. רענט
 זיך וחואען םיר אבער בענשען. אערנען

 סך א איז שעאטען הגם אויסאערגען,
בענשען. װי אויםצואערנען זיך אײכטער

 אזױ אט איז מיר םיהאען אזױ אט‘
 איז װאס שאפ, אוגזער אין םיר רײדען

 אינק געווען צוריק אאנג נים גאר נאך
 פרא־ הונדערם 8 חײנט איז װאס אוז

 אײך: איך םרעג שאם. ױניאן צענטיגער
? װאונדער אין גים מען גאויבט וױ

גרוס, ברודער מיט
קארלין, אב.

.2 אאקאא •

ךן ניפ אנערסענפ  סהסםען י
ליטעטעױ8צי»נ8נ

 זײנע פיר א־ן םיטגלידער אידישע טױזעגדער צעהנדליגער האבען םיר
זל. א-ד .1 א. דער פץ פרעזידענט גרין, זויליאש זאגט — זײ, אױף שטאי״ן

 סעק- דער פײגסטאן, כיאריס ברודער
 נע־ אידישע פאראייניגטע די פון ריעטאר

 גע־ אױפכיערקזאם האט װעדקשאפטען,
 א. אװ פ. א. פון פרעדדענט דעם כט8ט

 אעצטענס יז8 װאס עדיטאריעא, ן8 אױף
 אידי־ יארקער נױ »יז אפ;עדדוקט נעײעז

 עדיטאריעא דער א".8זשות ״טארגעז ״״עז
 פון קאונסיא דער ז8 הױפטעט,8ב האט
 ז8 שאאסעז,8ב האט א. אװ ם. .8 דער
 זאא גאטפערס׳ן ר8פ ראנוסענט דער
םונג.8א«שט אידישע זײז אנװײזעז ניט

 צו בריע(י 8 איז האט גרין פרעזידענט
 ריכ־ די אפגעאײסענט פײנסטאן ברודער

 דער הױיטונג.8ב דיזער pc טיגקײט
םאאגט: װי זיך אײענט בדיעף

 רער םון קאונסיא דער אז קאא::, ״דער
 האט אײנאר אװ פעדערײיטאז אמעריקעז

 פאר מאנומעגם דער דאס באשאא׳סען,
 אי־ זײז אנוױיזעז ניט זאא נאמםערס׳ז

 אהן און פאאש איז אפשטאםונג, דישע
 אװ םעדעךײשאן אמעריקעז די גךונד.

און סעקטע קײן גיט אנערקענט אײבאר

 צעהג• האבען בייד גאציאנאאיטעט. קײז
 ״טיט;אידער אידישע טויזענטער דאיגער

p8 8 אס8 זײ האבעז צו שטאאץ זײנען 
 באװע־ אינאניזירטעד אונזער פון ט״א
 װעא- םאמעטעדוגגסמעפיחא, דער גוננ.
 פעדערײשאן דער פון מיטנאיד-ער די כען

 אוים שאיסט גאמפעדס׳ז, םאר האבען
 גע־ אזא פא־ שארדאבט װעאכען אירגענד

 אין אזיסנעדריקט װערט עס וױ דאגלן,
 דערמאנט. א-הר װעאנע צײטונג, דער
 דאנומענם א בױעז טיר דאס פאקט, דער

 הונדערט איבער קאסטעז װעט װעאכער
 פאראיײ צו דאיאי טויזענד צװאנצי; און

 ;אטפערס, סעטועא םון :אכ׳ען חןם ביגעז
 צו ענטפער געגיגענדער 8 זײן דארף

 אײד בעט אץ־ סםײטמענטס. אזעאכע
 אזא דאס פארזיכערוננ, םײז אנצונעהמעז

 8T8 און פארנעקוטעז, ניט איז דיסקוסיע
 אײנגעפאאען :יט קיינעם איז געדאנק

 קאונ־ עקזעקוטיװ דעם םון מיטינג בײם
> ס

ם א י א י ו , ו ז י ר נ
אײבאר״ אװ פעד. אםעריקעז סרעז.

װאך צו װאד פון

פיס־פאהעםם ־ מםוניספישמ ױ און םוני ס$ס
 מיט־ םעטיגער 8 ראזעז, כיאיר בדודער

 אינטער־ אונזמר פיז 22 אאקאא םיז נאיד
 צוריקגעקעחרט ערשט זיך האט נעשאנאא,

 םאר־ האט ער װאו קאאיםארניע, סיז
םאנאטען. אײנינמ בראכט

 ער האם האאיםארגיע, אין זײענדיג
 אין םוני טאם מארטירער דעם נאזוכט

פריזאן. סעךקװענטין
 אינמער־ אונזער אז װײם, מוני טאם

 מארא• געטאז, םיא זעהר האט נעשאנאא
 באםריײ זײן םאר םינאנציעא, איז איש

 ראזעלען ברודער דורך האט ער און אונג,
גרוס. הארצאיכעז 8 צוגעשיקט אונז

 בריעןי 8 שריםטאיכער: 8 איז נרוס זײז
pc איד יײדזשעס. געטײירײטעטע צוױי 
 יארא־ אײז אידיש אין איבער דא גיב

י ברייעף: זײן םון נראוי

 טאוני׳ם טאם פון אויםצוג אן
.« ױו ב

 קאםוגיםטעז) (די זײ . . . .
 פאר קײס אוגזער עקספלאטירען

 בא• זײ זוועקען. אײגענע זײערע
 נעל־ קאלעקטען צו .איהר נוצען
 פאר אן ניט קוםען װעלכע דער

 קא־ (די זײ פארטײדינומ. אונזער
 ניט קײנםאל ח&כען םוניםטען)

 םענט אײנזױגען קײן געזזיקט
 די פארםיידינו^ אונזער פאר ,

— ערנערם נאך געטאן חאבען
טען זייערע דורך האבען זײ  אגענ

ם די װאס עפעם אויםנעטאן  שונאי
 פארניכטעז צו אונז זוכען װעלכע
ט האבען  טאן is אוםפײעט ני

 יאחר. דריחלעחן לעצטע די דורך
 קאוםם אױפץ . אגענטען .זײערע
ױעען m פאראורזאבט חאבען  *ו

ך זאל בילינגם׳ן און םיר ט מ רי א

 אוכמופרידענ• װערען כראכט
חײט׳׳.

p’P איך נויטינ. ניט זיינען ■ירו׳טים 
 אינ• דער סון םעםבער יעדער •ו האןי,

 דיזען לעזעז װעט וואס טערנעש^נאל,
 וועט בריעף, םוני׳ם טאם םון אויסצונ

 תא־ די «ו ענטםער רינטיגען דעם נענעז
 װעאען זיי ווען ■יתטאקעטם, םוניםטיעע

 םאר סאלעקשאנם םיט איהם צו קוםען
צװעקען. אנדןרע סאר אדער מוני טאס

̂לוס )5 זײט ווז (
 אזוי ■ו:קט קען דאם יאדזרען. צאהא

געשװיאאכץ. צו תהיאים װי העאפעז
 זײגעז סענאטארעז !דאגרעסיװע די

 8 אוועקצושטעאען דרײסט גאדז אםט
 שארםסײט, גאנצער איהר p8 םראנע
 צו קוםט עס װעז צוקריכען, זײ אבער
ענטםער. שארםעז דעם געבען

* * ^

 םא$גענדע דאס באסומען האב איך
.. בריװעא:

 ״גע־ דער pc רעדאקטאר ״חשוב׳עי
רעכטינסײט״:

 אעצ־ דער םון נאטיצען אײערע אין
 •ראיד און קאוגע 8 יחר8 גיט װאד םער

אײנ־ זיר קאאוקמאכער, די צו עצה טישע

מן קאאוק־פאבריסאנטעז די א  אונםמר־ ח
 ײ8 פח •רײדאיסטעז גײע די נצשריבען

/ וועאכע אוניחו^ כמחר םאר נײט, י  ז
חא״ סאנטראקטארס, די אויך וזי

 יענעם צאחאען צו םארםאיכםעט זיך נען
^ סעזאן.

תי עדפגתר חנר געווען איז דאס  ן8י
 פיז מדאז אידימע 8 וואס קאנטראקט,

 ין^ורען גער80 די מון איםינראגטען די
 בןןאעבא־ םים גצמאאסעז שריפטאיד חאט

ר ־ס׳יס״מאאוקס־פאבריתטגםען. מ  ײ8ב א
חא״ געענדינט, ?יך האט סםרײק דער וד

 כמר8רג88 װיחנר תאאוקםאכזןר די בצז
w סמט n

ר ע נ ם נ י ר
ר ספע ק וו

ט אנ מ ר ט י

 למד8ײק8ר שםארקםטער ן
וועלמי חןר אױף ןןרדען

- 100(0)̂800^$2 
חנר םגלי 83,000 — נוי

ם ע ש ם ענ 740 — בר

^18 דאד •יו ריננ חנר
m 188*8« יײי  ihi • ױי י

ײםער  סרב
 ארדען׳

ע דינ

ר איזױ־ איעוױנער חנ
ר• אײנענעם ון מו ס  מני

&וםיװ מיטגלידער. $#נס#

טער ײין *רײנגענוםעזםעםבעחם n עי u p
w r ».־

I p «יין1 יין oo 7« סיסגליד, קיק #יס

י*ו

THE WORKMENS CIRCLE
ITS EAST BK O AO VA T. MKV T O B K , M. f .

 דער איז שטארבעז ניט אוז צוהאאםעז
 שיכד אס8 טטרײק, סברנים חגם םון צײם

 דאם דענק, איך סטרײקער. די צו פאטיע
 אא־ ביסעא 8 כייט שמעקט עצה אײער
 מער דער איז װאס פאטריאטיזם. האאעז

 ניט זײ זײנעז שנײדער? מענער די מיט
p'P קאאוקםא• די װי אײט, ױניאז גוטע 

 קאאוקםאכער די אז אםת, איז עס כער?
 אין נעװאיען דערהויבען אעצטענס זײנען

 םײנונג. עפענטאיכער דער pc אויגעז די
 גע־ איב־ערהויפט קאםף, זיגרײכער דער
 אויוי מעסער״העאידז און צושטערער די געז

 האט איהר װעמען גאס, אידשער דער
 טױט און רײהעז אײערע פון סאריאגט
 P8 מוט גיט ױניאן, אײער סאר געמאכט
 אויך מיטנאידער. אײערע אחוץ ענערגיע,

 ־8אג8ם8 דער פון שגײדער םענער אונז,
 גיבע\ םיהרער אונזערע אױב p» םײטעד.

 אא• צו ניט זיך עצות, אזעאכע ניט אונז
 דאם זײ װעאען ס<ןעבס, םון באגראבעז זען

 אײער וױיא טאן, זיכער צײט דער מיט
 פיהאען שויז זיך אאזט ז*ג גאענצענדער

 מיר אז אכית, איז עס אונז. בײ אויו
 פאר• םך 8 סך, 8 יאהר אעצטען האבען
 אײנ־ pc גטױרע8װ8 דער םיט אוירעז
 װאם יארס, נױ איז רבײם8שטיק־ םירען
 גאענצענדען 8 ר8פ רויים8 זיד וױיזט
 טאן צו קוק 8 גענוג איז עס א.8דורכפ
 אםעאא•8ב צושדויפטע ארימע, די אויוי
 איז זײ pc װאס שעפער, די אין כעם

 דעם אוגטער יאר, ׳אעצטען דעם געװארעז
 די אין אפיאו שטיק־ארבײט, pc רעזשים
 אר־ענטאיכער יעדער און שעפער, בעסטע
 8T8 אונטער אז צוגעבען, זועט מענש

 ־8מ צו מעגאיר ניט איז ארבײטס־םיםטעם
 װי אבער, אעבען. ארעמען שטיקעא 8 כעז

 זיג אײער דאס האסען, אאמיר געזאגט,
 דערםוטינונג 8 זײז אויך אונז ר8ס וועט
 םײטעד8אג8מ8 דער אין אוגז בײ ?8 און

 נע8א די צײט דער מיט אויר זיך װעט
גוטעז. צו ענדערעז

״2 אאק. פון חײעט, נ.
 שריײ דער ננט8א8ב זעהט, איהר וױ

 שבם. נדער8 אז צו ברױועא pc בער
 אא- םון טיטנאיד 8 איז ער סע,8ט אםת

 א8אאק אונזער ניט איז עם אבער ,2 א8ס
 מעז רבײט8 2 א8אאח אוגזער איז 2

 אונ- איז שםיס. פון ניט און װאר סון
 א«עריײ קאאוסם זײנען 2 א888א זער

 איערײםארם. קאאוקס באויז און םארס
 כער,8מ ריסער אײנצינזזר ײן8 ניטא
 א80אא שרײבער׳ם ברױועא דעם אין בעת

 יז8 עס שנײדער. מענער גאר זימען 2
 זױ8 נאר שבט. נדער8 {8 נצעז8ג איז
 קרובים ך8שטיסא דאך זײנען םיר וױ
pc טרעסט עס װי זױ8 איז גאחוא אײן 
ד אין סאעק איז עס pm rtt אםאל, זיך » 

 מענער 8 רבאאגדזשעם8פ גצר^»נײדערײ
 איך האב «,8ש סאאוס 8 איז שנײדער

 סון מצוה די זײן צו םסײם באשלאסען
 שטײ 8 געבען אויך און אורחים חמםת

n H  I n י8ם ״נעתכטמקײט״ דער אין 
 גיט נגם8א8ב וואס םעגער־שנײדער, 8
4D3r אונמד צו

mix
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P די sisrpnpors װ*ו צעצטע האט 
sp’rp w n g םס* דרעס די צו י׳עטער א 

D iniroppsu ידיעח, דער סיט tv דער 
 י»י*| דעי און זײ *וױשען טגריםעגט

 קאנםעחגג• is און יאהר םוןי זיך ענריגט
 נט• צו אום וױנשעגסײערם, זײנען «ען

V רעמארטציזירענרע די טרטכםען it 
 בריעוי דער דרעס־אינרוסטריע. דער אץ

 פאצנט: װי זיך צעזט
,רושעגםעצםען!

.i n איג־ דחנם חנר אין אנרימענט 
יאחר. םון ענדע צוס אױס נעהט דוםטריע

i ,םון n זינט צײט i n אג• <ע*סער 
 פאר־ איז נעװארען, נעםאבט איז רינמנט
 נא־ די אין ענחנרוננ נאנצע » מקונתז

אינדוסטריע. דער פון דיננוננען
 ד־עםעס, םון מאנופעפט׳פורען .דאס

 חויפט־אינדוסט• די םון אײנע איז װאס
 יעהר^יכען א םיט pup נױ 1אי ריען

 דאאאר, מיציאן 360 אינער פון אבאראט
 ריםאמאגיזירם שרעין^יף נעװארען איז
 כא־ |ie 1צושט*נ » צו נעזונקען איז און
 *רניי• םאר׳ן רואינירענד איז ײאם אס,
ארבייםסנענער. םאר׳ן װי גוט אזוי טער

 זיײ סאנוםעקט׳שיףערס 3,500 די ,םון
ט ען;י  םען װאס אזוינע, 500 װי טעהר נ

ipp מאנופעקטשו- נאסען םיט׳ן אנרופ׳ון 
i n, און אינדעפענדענט ארבייםען װ*ס 

 םאיא־ נרויסע די םרייד. םאר׳ן דירעפט
 אר־ װאס שאנםראסטארס, זײנעז ריטעט
i ״רזשאבערס״ םאר סיטען n s שאנ־. 

o ip asrn.טעגציך ויינען יארק נױ אין ״ 
 סןונטראסםאר־ 3,000 װי םעהר םאדאן

•ip sp r, םים׳ן איינער סאנפורירען וועאכע 
 ״דזשא־ םון ארנײט די סרינען צו *ווײטען

ר״.  שעוזר די םון צאהצ הצײנע g מ
 איבע־ די שעפער, ניש־פשה׳רינע זײנען
 אויוי קוםען װאס שע«קעצ*ך, זײנען רינע

ps װעצכע נאכט, איבער םאר׳שװינדען 
 אוםםאראנט־ פון אויםנעהאאטען ווערען

 שענדאי־ אונטער באאעבאטים ווארםאיכע
i ארבייםם־באדימומען. כע n שרעקציכ־ 

 קען מען װאם םיסטעם, סװעט־שא■ סטער
 װידער שטעהט םארשטעאען, dip זיד

 די םארםאײצען צו םטראשעט אזן *ױןי
אינדוסטריע. נאנצע
 ארבײט־ די צװישען פאגסורענציע ,די
ipapi עם »ז גרוים, אזױ נעװארןן איז 

 Dppp- נאנ«ע זײי נעםאןזר אין שםעאם
 אנשםענרינע אצע ביזנעם. דער םון טענץ

 םאר־ זיינען סטאנדארדם איגדוםםריעצע
 דעם איז יײט, » אן נעװאחנן שטויםען

 װערט םאמפעתםשורער *גשנמנדינען
 אױסשםעהן צו שײעחןר און »«שײערער

םוועט־שןפער. די םון מןנתורענץ ךי
 אט םאר םאראנטװארםאימייט _די

o n אויף פאלט צושםאנד ניט־נעזונםען 
y- דער *אט ם#נוםעסםשורןר, דעם jm 

ר אינדוםםרין, דער פון דזשער מ  די א
 םון תפןן אױפ׳ן פאצט איידען און «חת

ארבײטצר. די
 י*רפ נױ אק דחןם־אינתםטרין די״

 10 ארבייםער. 46,000 *רום נאשעפטינט
תז, זײנען זײ סון ■ראצץנט  װעאכע פח

 עקס־ עתסטןר דער מגען שוצאאז זײנעז
 אנ־ זיי גענען װערט װאם פאואטאציע,

סאנםראקטארם. פעטע םון מפיהרט
די  ײעלכע יװפגמן, די פח םעחדסגמ .
 אוג• נמווארען.אין ארײנגעשסעאם זיינען

מ פאר׳ן אנריםענס, זער ח  באשיצען צו זו
 ארבײ־ די «ן אינטערעםעז און דעכם די

 בוכ־ סויטער » נזזוארען ?יינען גמד,
שםאכ.

 םא־ איז סאנטראסט אונזער איז ,הנם
tn| אנשטענדיגען אן װענעז ■ונסם א 

 פונחוסנד זיימן װיידזשעס, אזו סטײק
 אדבײגמר די פון םאיאריםעם די ותנ׳ס

 חוננצר־ « פאר ארבײטזן צו נמוזאממן
 טטרדינ׳מ ארביממר םיימננתר »זן אז׳̂י

ױ^ *יױ  «ו מןוך. » דאאאר 13 וױ וזיי
 חיוימ די ודיניג שרצקייך־ זד מנרײ״מ

 מזד גאר סצן דארי זייגצן, ®•רדינסמן
are דנאטר»כ» אין« m דרעס־אינ־ די 

 און אינדוסםרי^ !יוח® 1 וױז זממריו
 ודז «דבייסם־«ײס דודמנמולימ ד וח

m חר V מןfn 80 ןודער 25 וױ «

ם ^ג » 0 ח#ט ק^נטרווקט דער ,  ױני
v ®  m וגחנסמ־י •דכ^ס, װאד * «ננ®

tm tram די •m 'r m  Jm w t/m ,■ v(nf■ t .״■». •׳.■'v:־ ׳־“״ m׳■•
ך מ, חנר ^ו  מםמ •דבייטס די im כ
pn מן דינען אנ ייון אוםרענוצירם אינג

 — םיטינג. דרעסםמכער אויןו שטורםען ח*כט»ן און ג«גלער דוגינסקי,
אעעגוסען. װערען סטרייק גענעראל פאר׳ן •ארב»רײטוננם*»יענער

 סיס• דןוזינער דער אונטער אינדוסטריע.
 צו עראוינט ארנײטער •ן װערט טצם

ײ און סטנטראסטאר אינס״ר אן װערען  י
 וועדען װ׳עאנע חעאפערם, מיט נײטען

 אינסייד פון עסספאוטטױט: דר״פאניג
 1םי און קאנטראסטאר פון האנטראקטאר,

דזשאבער.
אוינ נעראטע־ דארןי אינתסטריע די ,

 *ושטע־ און כראנישען פון װערען װעט
 *רגייטער די אױנ און נאאס, רעגדען
 כמג־ דער סיט װערען פארזיבערט דארםען
 װיי־ אנשטענדינע ,טאכען .*ו איכיוײם
 אנשםענדינ »ן סאנען *ו אום דזשעס,
 דער אין צדדים אלע זיך םוזען יענען,

ז איז פאראיינינעז אינדוסטר־ע  ערנ־ י
 חד צו פארזוך אינטעצינענטפן און סטען

 םון באזיס א אויף איהר אמאניזירען
אנשטענדיגסייט.

 צו *נטשאאםען איז יתיאז ,אונזער
 זי און דעם, אין איניציאטיװ די נעהמען

 ענערניע, גאנצע איהר *װעהגעבען װעט
 די ׳כדי און פארװירסציכען צו עס כדי

 םול־ זאא סיסטעם סװעםיננ שענדאיכע
 דעם טיט ווערען. אויםגעראםעט שטענדינ

 באשצאםען םיר האנץז באיס און «װעק
 דרעם־ די *ךישען סאםפײן ענעתישען אן

 ארנאני־ זײער םארשטארקען צו מאכער
 פאםוי יעדען םאר צונרײטען זײ און זאצימ
 צו אויםיןומען מענציך, זײ, סען עס װאם

 אינטע״ יײערע םארטײדינעז צו פיהרען
רעסען.

פארםײ־ נע'ואאט זעהר ײןואטען ,םיר
 ביטערען און אאננ־פארצױנענעם א דען

 װאאםען מיר און םטרייס, דזשענעראצ
 םון אייזוגנ םרידאיכע א נעװאלט נעסער

 װע־ דערנרייבט זאצ װאם פראבאעם, דעם
 דיס־ ארענטאיכע און אםענע אן דורף רען

 אצע צװישען אנרימענט אן און סוסיע
 אינ־ דער אין םאסטארען אמאניזירטע

 א םאר דעריבער שאאנען מיר דדםםר״ע.
 אנהויכ םארפוםען זאא װאס סאנםערענץ,

 נע־ צדדים *אע נעבעז צו כדי אקטאבער,
 םכםוכים די אויטנלייכז!) צו אױוי צײט נונ

אויסנעהן. װעם *נריטענט דער אײדער
 פ»ר *ז געצזרענם, האט ״ערפאהמננ

 אינדיסט־ *ושפרייטע אח צוזײהטע אזא
 םי־ בעםג^ר רער איז אונזערע, װי ריע,
 צװישען אנריםענט קאצעקםיװער » טעצ
 אנ־ פאר ■ונקטען װטע סיט צדדים, אצע

 און םטאנדארדם, נצײכע און שםענדיגע
 םאשינערי דזשאינט צונעפאםםע » מיט
 אנרי־ פון פונהטען די אז זעהן, *ו אױןי

 װע- דורכנעםיהרט יינפטציך זאצען םענט
 ניצציכהײט לער םון בײשפיצ א »צם רען.
 אנוי־ אזא פון םעהיגפייט ארבײטס און

 אויפםערקזאכר אייער םיר צױזען פענט,
 ניט איז װאט אנרימענט, דעם אויוי פײט
 אצע צװישען נעװארען נעשצאסען צאננ

 בא־ אוז *רביייטער גמפען אתטכיזירטע
 םון אינדוסטריע קצאוה חנר אין צעבטםים

יארס. נױ
 מאניםעסםשורערם די «ז האפען, ,םיר

 צאנע קדיםישע די גוט אזוי באגדײםען
 ױניאן, די װי אינדוםטריע, אונזער אין
 אין םרעפען אונז מיט זיך װעצען זײ און

 וױרימנדע א םארטרעםענדינ טתםאבער,
 האאפע־ צו נרייט איז װאס ארנאניזאצ־ע,

 םון אױםנאכע חנר אין אונז םיט רירען
 און נעפאהר סװעט־שא■ די אפשטעצען

 דרעם־אינדזםםריע י״י רעממםטראפטען
 םענשצי־ און אנשםענדיגע פצאחרע, אױןי

ציגיען. מ
 ױניאן, דער אנבאצאננט יואס .דאם

ײמן םיר אז אםאצ, נאך םיר זאנען  ז
 יע־ אום און פ*צ יצדען אין אגטשצאטען

 פאר׳ן צוריס אויםפעםפען is «רײז דען
 און *רבייםם־ אנשגמנדינצ ארגייםער '

צ-עבמס־בטדינגומען.
איתרער, .ונמעבןגסם

■חנז.״ עלעזינגער, בעגדז**םין
 איצם פיחרס כאתאנט, וױ יוניאן, די
n r « פתאניזאציטנם־ אינםענםױוען 

w p דעם םיט ה«ם»יין m יוניאגיזיחמ 
ס• דצר אין םקעב־שצפער *יצע די  װו

 » פ*רצוב«רײטעז אום m אינדזסםרת
ן סטדײק נענןראצ י  דרמם־איגדוםם־ ײװ־ י

n סעזאן. קומגדען טאר׳ז i n ארנא־ 
 סיט מאיחדט יוצדם דדיױז גיז*«יאנם

«י| בעסטמ o *־פאצג. n םשך פװ־צ׳נן 
m* *ײ• , r « »ני ת ײט י*נט1* •רנ

n יײי«ז r

 «ר* די אוס שעפער. *עחנדציגמר ניזירט
ט  םטיטוצי־ «ו נרייטער און וױיטער ניי
 נמרופען ױגיאן דףעסםאכער די חאט רען,

s »צע פון מיטיננ פואפאגאנת » s r* 
 דרעם־אינדוסטריע, רער אין טשערצייט

 צעצטען נעװארען אפנעחאצטען איז װאם
 מאו חאצ, נרייענט אין *װענט מיטײ^ר

 טיט זיך נעװארען נאשצאפען אי« עם
 אריינצואװארפען ענןרדע גחנפטןר דער
ײט ^»ניז»ציאנט1ןו רער אין  צו און *ונ

o םארבארײטען חעצםען n גע־ ?ומענו׳ען 
 אינרוסטריע. דער אי] םטרײס נעראצ

i n ער־ גרויםער א איז,נעװען סיטיננ 
פאצג,
 נעװען זיינען מיטיננ ניים רעדנער רי

תנט עזטיננ  מענעדזשער דונינסהי, •רעזי
 םעגעדזשער נאנצער, נאארר דזשאינט פון
o םח n i װייס־ חאכמאן, דעפארטמענט 

 סטאצער, ט. און אנטאניגי פרעזיתנט
 װעצ־ נאארד, דזשענעראצ פון טשערםאן

םיטיג;. פון טשערמאן געװען איז כער
 די אויםנעפאדערט חאבען רערנער די

 א׳י״נ־ זיך זאצען ױי דרע׳ס־טשערצייט
ײט1» דער אין װארפען i העצפען אוז נ n 
 נעססטען עם1 ניז איצט פון אז ױניאן,

i ווען םעבועאר, n םםרײס אצ1דזשענע 
i אין n װע־ ;עחפען ײעט אינדוםםריע 
in, גאסצעל דער זאצ D m ״ן 1ײ1ט  ז

אמאניזירט.
i םון נאםען אין n אינטעתעשאנאצ 
 אונ• ,,תבינסה ירעזיחגנט יעקטיננ האט
i Pd יםטענטען,1«#צא פון ם1שטו א 

 מענציכםטע voom רי אכען1ט»רש«
 און אתאניזאציאנם־האמפײן אין היצח

ם װעהרענר i סטרייק. גענעראצ ת n 
ס איז םסרייק  1זיכע װעט 1ײ1ט װו

 איו עס װי םאצנ,1ע 1גחיםע «זא זיין
i געװען n פצאוקטאכער. די פון קאסוי 

i n טײצ גחיםען צום 1אבע איז עלפאצנ 
 ־Dvn י1 אין צײט1טשע די פון אפהעננינ

שעפער.
,D»n i n ארנאני־ זײן מוז ייד1ט 

b n און יננוננ«ז,1בא ימיאן האבען און 
 דרעם־טשער־ אײך, אן זיך װענדעט דאט

ר ענט1עזי1■ עקטיננ האט — צייטע ו

פ רn — בינםקי ס »יו ם״ייי ת  י
 אי• nponi » טאנען נאד וועט טרײד

r ’mnppipa אין i n ^וױ איגתםגיי 
i n אין אוינ ײײצ םטײיק״ גצאוס 

 איו שװאך, im< ױגיאו י1 איז םטמיק
 sw אין נןיתן ניט איגתםמ־יע די אנער

 Dm יי ם׳איי וױ ־,wserw כאאטישען
i אינתסטי־יע. n סא־ ומט שטרייק ױ׳עם 

i 1אי רעװאצוציע גאנצע א כען n •אע 
 on «י יױ ®י״י יאיח איז יע,1חסט

 און אינטעמןשאנאצ די צונרײטען. נוט
 י״נצפען אײר וועצזז צאקטצען איחת •צע
 צו יענינע די זײן פט1*1 1איח 1אנע
ארנײט״. n טאן

 נ*נצ«• םענעדזשער באאוז־ דזשאינט
o אויוי אננעוױזעי האט n. ען1נצענצעג 
idd״p םון זיג און n און 1קצ*וסםאכע 
o די ט1אויםנעפ^ חאט m טשזרצײט 
 n פון צזםאן s אפצערנען זאצען זײ,

 — יוכיאז 1סצאוסם»מ די סצאוסמאנעה
 די נעבען װעם — געזאנם נאנצער האט

תיצןי. םענציכע »צע ררעספאכער
iv האכמאן, i »ם 1םי 1זש«1טענ ת  י

 וואריטען » נעםאכם האט דעפארטםענט,
 ןיך זאצען זײ צײם,1טשע די צו אפיעצ
i «1 אין ייגװ»רפען1א גלייך n;יןל כײט 
i n זאצ 1אײנע is invn ארנאנײזער 
 אתאניזיהנן העצםען און ױניאן 1דע םון

on 1טו־ײ גאנצען.
 אין ניט איצט אונז שםעלט זאך קײן

o ען1נאגיזי1א צו װענ m  o n־i"iD_ 
 קאםעיםטען די — נעזאנט. האכטאן ה»ט

in גיט אונז איצם שוין קענען p e r. ײ» 
מן יײ אױםגעשפיצם. זײנען א in ת n 

 1כנעםאצענע1דו 1זייע אײנםצום. i״p גיט
 נצ«- m און םמיז־ פאר אין םטױיה
ipupv קצאוס אין זינ און ייק1סט t »td 

SH* אינגאנצען ?אםוגיםטען וי האט nn 
o צינקע םך א גען. n i חאמן שעיער 

i םים יםענטם1אנ געשצאםען n .יוניאן 
 איצם קוםעז 1עםמאכע1ד ציגקע םף א
i צו יס1צו n .ם ניט־ימיאן 65 ױגיאן מ  י

DS jtiP׳ 1םי האבען 1שעפע 'jw is  put 
dpivo אין אויפצעבוגנ אן איצט זיך i n 

i 1םי ױניאן. רעםםאכער1 r o in ויך 
 איר און ענעתיע, םיט נעהםען אצע אנער

W װעצען מיר ביז »ז ,1זיכע בין in! 
 הא־ 1םי װעצעז םטרײפ, איז ארויםגעהן

ארנאניזימג גוט 1ײ1ט נאנצעז עם1 בען

העמספיסשעוס און עםכרןדדעדי
).1 ויים יון (יילום

 ײ1 אין אסאםיאיישאז םאנופעקטשורעים
 איכ־ נענויע ע1אונזע צויט .1יי1ט זען

 ױגיאן אין גיט מען נצויכט םאחטאציעס,
 םאר־ s צו סוםען זאצ עס »ז קךייזען,

 און באצעבאםים, די םיט שטענדיגוננ
 ותט dp אז זיכער, וױ כמעם איז עס

 נאנ־ אין סטוײיפ אצ1מנ« » צו תומען
i 1פי 1ײ1ם טמםיננ צעז n כא• פרויען 

יע.1אינחםט קצייתמ
 םאמע־ זיינען פאנפע^צען י1 בעםאר

 סאםיטע p״idd נענעראצ n האט הומען,
 פאצנענ־ אחיםנעשיקט ױניאנס n״3 פון
 באצעבאטים: י1 צו יעוי1ב דען

 אםם׳ן. ם1םטיםשע און .פצימערט
,תשענםןצמען:

v« ,איר tim יעוי1ב דײען אײד צי 
 ארבײםער י1 אז וױםען, צאזעו צו אײך

i םון n ,טא־ העםסםיטשיננ, ■ציטיננ 
 האבען אינתסםײע נאװעצםי און פיננ
מן » בײ תי  צע«ד א«ןהאצכמן םיםיננ, נ
 בא־ תאצ, במיענט אין שםאנ,1אנ«1 טען

in *ו שצאםען n so אין פאויבעםעממען 
n r ’i האבען און ינגתנעז1בײםם*ב*1א 

 בא- עגזעקוטיװ אונזער באסוצםעכטינם
שענעמצ » מסען *ו ארד  אין סםו־ייפ, ת
צ ן מ מט «  נים אויםמםעחננען מ ו

מ1י1פ ךiwnp 111 קענען טיםצען. צי
 ביי*nptrm »1 פון פאודמסםיח ,וײ

 מד ויינען 1יאח 1פי צזצנמ n 1פ» םער
n פצײן, אזוי ײען  is אר־ מאיאריםזם 

 גויטיג־ n אױןי מגוג נים ואוביז בייטעד
 איו זןצמ ראס צענענם־םיטצען. סםע
n וחמ«ן אויר m s  n •אײײםטזנטדינ 

 אוםסענש* און שטונז־ען צאננע װי גוננעז,
צזננ«ן.1באהאנ ציבע

 צצצ• די pc סיואגס ש^כםע ת .אמו^
vo ײיי  נעװממרםא• איץ■ יאיזריזײנצ) י
 tppi פטד מרזגםוואויםציד מװען םען

m צושםאט־; קצ׳מצימן s חויפנד די 
» תי icm אי i n  ty םווענר «אחצ

 ׳סוחמד דיוע אינדוםטריע. אוגזער אין
 •pp וײ 1אונם« נאר ניט אבען1ג 1שעפע

»isd י1 פח זיםטענץ dis, אױך נאד 
Dn .נו־וימ א ױניאךםאנופצסטשוחמי 

 0האמ DinupeppDisio י1 פון צאחצ
 ■1S n»»M פון װײדזש«ס י1 נעשניטען

 פאג• י1 נטנפוטפן פענען צו י1כ בײטער,
n n ip םוומט־שממוי• מ פון 

,i n ■וחד אפנעשאפט טה סװעט־שא 
n  ,in וזא«מ םוזען 1בײטע1א s נעצע־ 
 אגשטצג״ is י1אוי פארדינען צו נענהײט

s גצױמנדינ, און ,1צ«« דינען  is קאד 
rin v o פון םארםרעםער צװישמן m 

i און אםאםיאיישאן n מר ויאצט יוניאן 
 אין םיטצען א(צייגען *י 1אימשטצנ װען

מן צו אוױ װי ווענען ײ מי ט  ׳ דיזען ח
p m, האבען D in’in s אי| שצעױ»«ר 

e עסטיננ im ip n תבינםקי ^ צ ש תע א פ
 • s צו אייגצטײמ T’* זאצ איו is .גען,

wpipdisp תו ײ i א n וחדט םםו־ײפ
נעחפען.
i n n. פון טאג i n פח װאר tm 

nrwsJSP s& איו אזיגיסט טען26 is  i s 
i «ן n ױניאו isaenpus. איך m srns 

ir'M ipnnn וחד ענטפער כאצדינצז 
o געז n ,די יואס טאנ Hit MnpDPSP

IPD1P1SD.
. ,m i i I i r  . m

jfvti HAdiyra קןוס• םםרייק -

ט מ ױ ע ק ד ע ײ ד א ע כ י ם ב ײ  ב
אג ארל ^ n p p y r u

i n פא * צאג1, «ו « • בײם ו  יי
ד םאציאציםםישע! יײאמן אנ מ א  <|ײם ט
ײ קויפען װ*ס n אצע וױםען אידיי
m o, מן םיר אז א o איצט ח n ם־  מ

tvs ח אויםװאחצ■ ,m o  v m rn 
jutwi מ וױ אנ  נ

ז ײ יו י

*r

if*.

m i»A»
tm אז־סיטיר  n s

, צ ו  פייייײ• »
i«  .t o  bpi ױ

|יי| וואם װצצס
ו י ײ י י •

R m c m r - ^ j u s n c E )
j»m  sM

'»)>4 <*!, J1
v u n x  i••• it

 «יך »*ו ■On איי•
ײצל 1«

w
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d o t  m מ ױ ר פ נ פ ד ר x« א  m  d t ל א ר ע נ ע ס ג י ױ ט נ
 עם־ טויזענט זימנז און זעקס צװישען

 •איטערס טאקערס, ארבײטער, בר^ידערי
 םריה םיםװאך האבען העםםטיטשערס און

 זיײ *ון ױניאן דער םיז רוף דעם געפאאנט
סטר%יק. דזמענערא^ א אין ארוים נען

 נעװארען נערוםען איז סטרײק דער
איםצעט: פאאנענדען רורך

 ארבײטער, עםבראידערי אאע ״צו
 און העםםטיטשערס פאיטערם, טאסערם,
!ארבײטער גאוועאטי
!ער<זאערט םטרײס רזשענעראא ״רער

 אזיײ 10 םיטײאך, הײנט, ״שטא&ט
!ארבײט דער פון פריוז, דער אין גער

 טאסינג, עםבראידערי, נאנצע ^די
 נאוועאטי און העמסטיטשינג •איטויננ,

 אר• ווערען םה יארס נױ פון אינדוםהריע
 א ווערעז מוז שאי יעדער נאניזירט.

 א — ארבײמער יעדער און יוניאךשאפ
ױניאז״ארבײטער.

 וחגרען םארװירהאיכט זאא דאס *כדי
 באארד עקזעסוםיװ דזשענעראא די האט
 נאר- אײדים אינטערנעשאנאא דער םח

 דעם אינדאסיךם ױניאז װאירסערס םענט
 מאראאע םואע םארשפראכען און םטרײפ

שטיציע. םינאנציעאע און
טא״ ארבײטער, עמבראידערי

 ווע״ א^יכמרם און העםסטיטשערם קערס,
 10 הײנט ארױסצונעחן נעארדערט רען

 און םטרײק אין פריה דער אין אזײנער
 זעק־ 1087 האא, ברײענט אין מארשירען

עווענױ. סטע
זעהן, דארםען טשעריצײט שאפ ״די %

 זא• שעפער זייערע םון ארבײטער די אז
 ארדנוננ אין שעםער די םארלאזען יצען
האיצ. אין מארשירען דיסציילינירט און

 וועט קאסיטע א ביז גיט *װארט
 סיר־ דיזער ארונטערניןמען. קומען אײד

 וועאען װאם די האמיטע. די איז קוצאר
 װע־ שטרײק־רוף דעם אויסםאיצגען נים
פאררעטער. םאר װערען באטראכט צען

הײנ־ דער !שװעסטער און ״ברידער

 וױכטיג־ די פון אײגער איז טאג טיגער
 אינ־ אונזער םון געשיכטע רער אין סטע

 האנדיצוננ הײגטיגע .אײער דוסטריע.
 זאצם איהר צי גורצ דעם באשטימען װעט

 אנ־ אן םאכען סענען ארבײט אײער םון
 אײערע און אײך םאר יצעב׳עז שטענדיגען
 יצע־ װײטער זאילט איהר אדער פאםיאיעס

שקלאםערײ. און ארימהײט איז בען
שיציסט !שוועסטער און ברידער

 און קאמף צום ארויט רײהען! אײערע
I זיג

סטרײה־ דזשענערא^ ״דזשאינט
 עמבראידערי דער םון קאםיטע
טא״ און 66 ^אס. ױניאן טאכערם

העמסטי״ און פ^יטערם קערס,
.״41 יצאקאצ ױניאן טשערס

 אפצױ איז סטרײק פון צװעס דער
).2 זײם ̂ויןי (שלוס

אל אנ ש ע רנ ע ם ױ און אינ ארקער נ ם י אינ ש רד דז א רען כ אפעלי
צען צו ער שטי טינ ס אלע o פ r a ת רננו ק

 װאך םאריגע שויז האבען מיר װי
אינטערנעשאנאיצ די האם מיטגעטײאט,

 די װעגען ידיעות די װי נאכדעם גאײך
 באשםימט אנגעקוםען, .זײנען פאגראםעז

 פאגראם־ די םאר דאאאר טויזענד םינ\*
 אינטער־ די ישראא. ארץ אין געאיטענע
 ארויםגע־ ג^ײכצײטיג האט געמאגאיצ

 איבער מיטגיצידער די צו אפייצ אן אזט5
 אגפאג־ זאצעז זײ אז אאגד, גאנצען דעם
 אוםגאיק־ די שטיצען צו קאמפײן א גען

 אפיא דער פא^עסטינא. אין אידען איכע
 :םאאגט װי זיך אמזט

םון מיטגיצידער און צאקאאם אאע צו

 גארמענט יצײריס אינטערנעשאנאיל דער
יוניאז! װאירקערס

—:שװעסמער און ברידער
 באםאאען איז אוםגאיק גרױסזנד א

 שוידער־ א פאצעסטינא. איז אידען די
 זײן װײניג האט וואס פאנראם, איכער

 געשיכטע בלוטיגער דער איז ניצײכען
אויסגע־ האט פאיצה, אידישעז דעם םון

 הונדערמער אאנד. גאנצען אין בראכען
 טויזענטער םארװאונדעטע, איז טױכת

 כמעט רואינירטע, און םאראוכעיליקנמ
 פאלעם״ אין אעבען אידישע גאנצע דאם
געװארען. חרוב איז טיגע

 גרויסען דעם םון אצע האט איהר
 אצןן װײםט איהר געהערט. אומנאיס

).2 זייש אויף («לום

ר םע ר הזנדער אהלען שעפע דעם צ
ק רי ט m ס

 שעפער יענינע די אױף פאדערם נאנלער איזידאר םענעחשער אל1חשענע
םאן. דו זאפארם עם םעקם דעם באןנאהלט נים נאך האבען וואם

m in• פון i n ם1אפעצי 1צע , *אוד צו ױניאן ip i'in יענינע די צו

שען קאמו» ס צוד ר ע אנ ש םאב־ אןן ח
שזרערם םאנופעקט

שעםער, ױױאן אין עקזיםטירען ױט אױך טארען באדינגונגען םװעט־שאפ
קאםישאן. אנטי־סדועט זאגט

 םםרײק״סאקס באשאאםעגעם דעם *ען
 הונ* ערפאאג גרעםטען דעם נעהאט האט

 איצט ביו זיך חאמנן שעפער רערטער
 די פ<ינט■ זײער ערפי<ט און אפגערופען
 פאר• חאבען שזןפער די אין ארבײטער

 צו פ*יכט ױיער איז עס אז שטאנען,
 קאםוי דעם פיהחגן ױניאן דער העצםען

 זײ און םקעב-שעפער רעסט דעם געגען
ױניאן. רער םיט סעטצען צו צװינגען

 חאט נאגאער מענעדזמער
 ״גערעכי־ דער פון רעפארנמר דעם פאר

 צוםדידענ״ פו^ע זײן ערת^ערט טיגתײט״
 דער וױ אופן ענערגישצן דעם םיט הײט

 באצאחאט. tm אײנקאסירט ווערט סעקס
 עם אז באפמנרפם, דצרבײ אבער האט אר

n פיצא פאדאן נאך וײנען m r חא װאם“ 
טוג• נצטאן. גימ נאך םאיכט זײער כען

עלעזינגער פרעזידענפ
m e r i t

n־> o'ds פיו Hmstwipwo i n
iiew נאנגױטאנ םיטײאר ה*ט n • ידי־ 
i שצעזיננןד, בענדז׳פאםין יאם מי. n 

 איז «יגספמס*אנאצ, m פון ירעזידעם
to קיין אנמנתוםען■ ss.
ד ח  «*S דןא־ם פון איז שצסיננצד נוו

innsew (#צױיץ), צ»<מן1אינט« קײן 
 ײאמן צוזיי פאוינצײבצן װצט «־ ײאי
B זייו סון ערהאצען צו ויו אום 'W isv

*זייג« 1»

 זאפארט זאלען ױי אז מגיאךבוײחנר,
דעם בחנגגען און פאיכם זיתר זח5ערפיז

).8 וײמ אויף (*לופ

 טײ א םארגעקרמען איז וואך אעצטע
 וואס האםישאז, קאאוק דער פון טינג
 שכסוכים די םיט םארנומען זיך האט

מאנױ סאב און דזשאבערם די צוױשען
 בײ זײנעז ױניאז דער פון פעהםשורערס,

 עקםעני געוחנן אנוועזענד מימינג דיזען
 דזשעגעראצ איץ דובינמי ירעזיחןנם

ױניאן די נאגיצעה איזידאר מענעדזשער

סןי ד. פרעזידענם עסטיננ פאר םור א אויןש חנינ
שא דעד נא?אינ^מע

 װעט ער — שיקאגא. און קלױולאנד םאנטרעאל, טאראנטא, באזוכען װעם ער
םיטינגען. ױניאן פארשידענע אריךו און םיטיעען מאם אוין* עדען1
 געפינט Dins צוס נןומן 1םי װען

Din’tn עפטיננ זיך s אין תבינםסי 
o װאו גאםטאן, i'om s ip « נחיםמז 

 תצאות ארטינצ1 י1 םון םיטיננ םאםען
o־*o»» םים צוזאםצן 1סאכע in ’tn 

 1פי *tptjppd TPim און אנטאניני,
i n אםעריסען lsr”ipipo װ  ציי־ י
is s. באססאן םון n  in r o  Dtn 

 איו איז nwpp אין mime סנסקי
ת ת n אנ  pa n p or יי 1אי סטייםם 

i פון אינמפרצסען n .אינםעתע׳פאגעצ 
ip װעט oipor nppjJss noma איו 

A m  puptfss
 םאנםיג אא זוגמאג — טאגטחנאצ

nmO o n און mapeapD ipoIO. 
P — ט*ר*נס* oll fin) 13 אח»|P 
 1»י |po30 ,ipblfi — תצװוצאגד

1P3SPDSPD IPB21•
IP023 o — שי?אנא n און IPD34
mapespD. . *

n.מגינםסי ־ epu אין *o m r  pH
~r r n in p s i m

in n p עתואו־ט װערם תבינסקי 
i םיט ט1שטע אצ? אין n נרעםטער 

 טאנ• און אנטא1םא איז ינסייט.1נײנ?
 שיפא־ אין און סצױוצאנד אין »צ,1טח
ר טינ?1דא די שוין זיך גר״םעז נא,  י

 כאכען צו באווך וײן dim בױדעז־ ניאן
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