
 םאמו ױינקאוט צזױשען קאנפערענצעז
 י מאנזפעקטשורערם אה ױניאן

אססאסיאײשאן
 אםד און ױניאן צודשען תאנפערענצען

tod פרעס װעגען אססץ רקמ
 אויםגענוצט נימ טאדען םאשיגען »ז ערקלערט שלעזינגער פרעזידענם

ירעסערם. די פון באשעמםיגונג די געגען װערען
20 לאקאל םון אםיסערם די םיט צוזאםען שלעזינגער פרעדדענם

ױגיאן. די פארמר^טען

 םאנוםעקטשורעי־ם רײנהאוט די
 עט־ םיט האט װעצכע אסאסיאיישאן,

 די אפגעבראכען צוריק װאבען ליכע
 אנ־י דעם באנײען װעגען םארהאנדצוננען

 ױנ־ מאכער רײגסאוט דער מיט רימעגט
 דיזע אז ארומגעזעחן, זיך האט יאן,

 איבעראייצטע אז געװען איז האנדצונג
 אײנגעצא- האבען אפיסערס איהרע און
 באנײען צו ױגיאךםארשטצהער די דען

אגרימענט־םארהאנדצונגען.
 אפ־ זײנען קאנםערענצען ערשטע די

 באסעס די װײצ געװארען געבראכען
 דעם םון פראפיטירען גװעאצט האבען

 אץ קריזים עקאנאםישען אצגעםיינעם
 םין אײנםיהרונג די םארצאנגט האבעז

 ענט־ עס האט ױניאן די שטיק־ארבײט.
 צדדים בײדע און צוריהגעװיזען שײרען
 אגרימענט. »ן אהז געבציבען זײנען
 אגרימענט־םארהאנדצונגען די װי גצײך
 די האט געװארען, אםגעבראכען זײנען
 גע־ און סטאםעדזש א געטאכט ױניאן
 נאכ- אזייגער םיר ארבײטער די רוםען

 די װעצכען אויף מיטינג, א צו טימאג
 האנד־ די גוטגעהײםען האבען ארבײטער

 ניט ױניאן־םיהרערשאפט דער םון צונג
 און שטילךארבײט הײן דערצאזען צו

 םון רעשאכיענדאציע די אנגענ^םען האםנן
 שעפער די אין בצײבען צו ױגיאן דער
אנ  האם־ אצע אנגעבע; א\ן אגדיפענט 1׳נ

 *U* םונקט אםים ױניאן אין ילײנטם
 װײטער אויף זאצ ױניאן די װען וױ

 אסאסי־ דעי מיט פארבינדונגען האבען
 אויםנע־ איז אגריםענט דער אײשאן.
 געבציבעז זײנען ארבײטער די נאנגען,

 נעארבײט האבען און שעסער די אין
 הא־ און באדיננונגען זעצנע די אונטער

 ױניאן־מעסיג. גאנץ געהאצטען זיך בען
 ױנ־ א םיט אבער אגרימענט, אן ״אהן
צאזונג. די נעװען איז — יאן״

געזעהן, האבען באצעבאטים די ווען
 גארניט ארבײטער די םיט קענען זײ אז

רוקט סיזאן דער אז און אויסםיהרען

 איבערגע־ זיך זײ האבען אן, שױן זיו
 איהר האבען און ױניאן דער םיט בעטען
םארהאגדצונגען. צו אײגגעצאדען װידער

זײ־ אגריטענכדםארהאנדצונגען ריזע
 נאכ־ דינסטאנ צעצטען םאתעסומען נען

 װי יארקער״. ״נױ האטעצ אין םיטאנ
 הא־ ארויםגעװיזען, אבער זין האט עס

 םארצאנגט אצץ נאר בא־סעס די בען
 גע׳טענה׳ט, האבען זײ שטיק־ארבײט.

 אוט־אוױ םון קאנקורענץ דער צוליב אז
 שטיק־אר־ אײנםיהרען זײ מוזען טאון

 ענט־ האט שלעזיננער םרעזידענט בײט.
 םנן פאריצאנג דעם צוריקגעװיזען שײדען

 אז ערקלערט, האטי און שטיק־ארבײט
 דעם ענדערען גיט װעט ארבײט שטיק

 אז נאר אינדופטריע דער אין צױעטאנד
 דעםאראיליזירען םעהר נאך װעט דאס

 עק־ שױן האט שטיק־ארבײט לאגע. די
 מען און װאך־ארבײט בעפאר זיסטירט

 די אום ײאדארבייט אײגגעסיהרט האט
פארבעסערען. צו לאגע

 אוים־ אויך האט שאעזינגער ברודער
 מיט ברעננט ארבײט שטיק אז געװיזען,

 וױ קאנקורענץ גרעסערע א נאך זיך
 קײן דערםון קען מען און װאך־ארבײט

 ערי דערװארטען. :יט םארבעסערונג
 די אז דערױף, אנגעװיזען אויך האט

 ניט זיד 1קעגע יאיק נױ אץ. ארבײטער
 אוט־אװ־טאון םון בײשפיל קײן נעםען

 צו אונםעגיציך איז עס אז און מײדלאך
 שטײן־ארבייט אײנפיהרען װעגען דענהען

אינדוסטריע. רײנקאוט דער אין
 אויך האט שטאנדפונקט זעאבען דעם

 גינ־ םענעדזשער לאסאיצ םארטראסען
 קאנ־ דער נײ איז ױניאן די גאיצד.

 דורך פארטראטען נעװען אויך םערענץ
 קעס־ און פרירמאן ױניאךבאאםטע, די

יצער.
 אז געװארען, פארשטאנען איז עס

 פאר־ װײטערע םארקומען זאלען עס
האנדלונגען.

 םאנופעקטשורערם דרעם און ױניאן דרעסמאכער דער צוזישן קאנפעוענצען
אסםאסיאײשאנס י

םוזען װעלען באדינגונגען ױניאן «ז ערקלערט, שלעזינגער פרעזידענט
שעפער. ױניאן «לע אין װערען אפגעהיט

 םאריגע האט ױניאן דרעסםאכער די
 סאנפערענצען רײע א אפגעהאלטען װאך
 אנרימענט ױניאן דעם ענםארסען צו אום
 האנפערענצען שעםער. דרעס «יצע אין

 דזשא־ די״דרעס מיט סארגעקומען זײנען
 קאנטראהטארס דרעס די מיט און בערם

 צום געהען װען^םיר אסאסיאײשאנס.
 צװישען קאנםערענץ א םאר קוםט דרוק
 אשילי־ די אין ױניאן דרעסמאכער דער

 #אסס׳ן םאנוםעקטשורערס דרעס אײטער
 מאנױ דרעס אינסײד די םון אסס׳ן די

 די םיט קאנפערעגץ די םעסטשורערס.
 22 דזשויצאי םארגעקוטעז איז דזשאבעים

 ױניאן די האל. קלינטאן גאווערנאר אין
 םארגעװאר־ סאנפערענץ דיזער בײ חאט
 פראדוצירעז זײ אז דזשפבער^ די םען

 אז און פראדאקשאן ױניאן גיט גרויסע «
 שום קײנע אונטער דאט וחנט ױניאן די

 ירעזידענם טאלערירען. ניט באדינגונגעז
 םאר־ די ערקלערם האט שלעזינגער

 אםסאסי־ דזשאבערס דער םון שםעחער
 אלע אונטער וחנם יתיןמ די אז אײשא

o םארסירען וווםשמעגדידען n ױניאן 
 םוזען וזשאסנרס וײ »ז און אגריסענם

קאנטראקטארם. יתיאן באשאםטיגען
 דרעס די םיט מאנמנחננץ דער אזיןי

 םארגעסוםען איז יואם - קאנטראקטארס,
 האל, זעלבען דעם אין שפעטער סאנ «

 גע״ ®•רחווגדעלם . חויפםמנכליך !ײגען
ײז םיגיםים וחנגען פראגען ווארעז  ײ

 וחד ארן *פר״יםארט »ה פרצםערס פאר
 בא״ יוניאן םטרימםלי אנחילמען נןע

שעפער• די «יז דימען
̂ן די  פארהאגדלונגען די בײ איו ײני
refדארויוי, םאניז m סיניםום דער 

נים yto יחנמרס יון

 םזן׳ $1.50 װי וגעניגער באטרעםען
 כיוזע אפרייטארם די פאר או^ שטונדע

 גא זאלען װאס םרײזען אזעלכע זײן
 םו םארדינסט מיניםום דעם ראנטירען

 יעדע; םאר צעהךםענט םיט דאלאר א
שעה.

 דזשענע און שיצעזינגער םרעזידענט
 אוין האבען האכמאן מענעדזשער ראל
 נעםאדערנ האנםערעגץ דיזען בײ

 ד װאם באהאנרלונג, ױניאן סםריקטלי
 הא שאנטראקטארס די םון םארטרעטער

צונעזאגט. אייך בען

ט ראזענבערג א. ט  איבער נע
 ארנאניזא־ איבער אויםזיכט
 .װעס״ אין ארבײט ציאנם

שעסטער קאונטי. ט
 נעװעזע חנר ראזענבערג, אברהם

 אינטערנעשא דער םון פו^נזידעגט נער
 אםיג אינטערנעשאנעל דעם טיז ״איז געל,

 אויפ די האבען צו נעװארעז באשטיםט
 ארבײג ארגאניזאציאנס די אויןי זיכט

 יצא״ אוים׳ן קאונטי, װעסטשעםטער אין
ארגאנײזער. םריהערדיגען דעם םון

 איבערגענוםע ג^ײר האט ראזענבערג
 דאנער .אעצםעז האט און ארבײט די

 םו םאס־םיטיננ א אפגעהאלטען שטאג
ו^נרגאן. םאונט אין םאכער קלאוק

 אריעצו האםט ראזענמנרג ברוחנר
 טע גייע א ארבײם דער אין בותנגעז
לזנמן. נייעם א און טיגקייט

 םאפין דער םון ארײגדריגגען ראם
 האט אינדוםטריע מאדערנער דער אין

 אינדוםטרי נידעל די םארשויגט ניט אויך
 גע־ מאשין פרעס די איז לעצטענם און

 םאר געםאהר ערנסטע זעהר א װארען
 יצײדים דער אין פרעסערס הונדערטער

 װעצ• מאשין, די אינדוםטריע. גארמענט
 א זײן באדארםט און געזאצט האט כע

 מענשהײט ארבײטענדער דער פאר ברכה
 פראצע שװערער םון באםרײען איר און
 טויזענטער םאר קליצה א געװארן גאר איז

 אנ־ אינדרםטריע. יעדער אין ארבײטער
 הארע־ מענשציכע אײנצושפארען שטאט
 קאםיטאציםטען די זיר באגוצען װאניע

 ביציגער איהר מיט אום מאשין דער טיט
 אר־ םענטציכער םיט װי פראדוצירען צו

 ארבײטער טויזענטער און קראפט, בײטס
ברויטצאז. און ארבײטסלאז װערען
 ארבײטערשאםט ארגאניזירטע די

 האפיטאציסטי־ די אט געגען זיך װעהדט
 די אוים נוצט װאס בארבעהײ, שע

 םון ערםינדוגגען און װערטען קוצטורעצע
 ארבײ״ די פאראריםען צו צײט אונזער

 זײעי פארצײכטערען צו אנשטאט טער
 װי שנעצ אזוי צאגע. ארבײטס שװערע

 אײנגעםיהרט זײנען מאשינען פרעס די
 זיך ױניאן פרעסערם די האט געװארען,

 פראבצעם דעם אט װעגען פארטראכט
 װאס צעזוננ א םארגעשצאגען האט אוך
 בײ די אי צדדים בײהע באפרידיגען זאצ

 די םון קאסםען פראדוקציאנס ציגערע
 זײ םיז אינםערעסעז די אי באלעבאכױם,

 אגרימענט לעצטע די װערענד פרעסערם.
 װאס באצעבאטים די מיט פארהאנדצוגגען

 רעזוצטאט אצם געװארען געפיהרט זײנען
 פרעזי־ װײם האט סטרײק צעצטען פון

 פון פארטרעטער דער ברעםצאװ, דענט
 די אט אויפנעהויבען פרעסערם די

 אצגע־ אן ערשװערען צו ניט אום םראגע.
 נאנצער דער אין סעטעצםענט מײנעם

 דער אז םארבציבען איז איגדוםטריע,
 רו זאצ טטערכיאן אומפארטײאישער

 םאר־ דאן זי און שטודירען גענוי פראגע
 קאנםערענץ םפעציעצער א פאר צעגען

 פארטרע־ די און באצעבאטים די צװישען
ױניאן. דער פון טער

 םארגעקױ איז דאנערשטאג םאריגען
 אש וועגען סאנםערענץ צװײטע די םען
 די און ױניאן דער צװישען םראגע דער

 איז עס װאו אסאסיאײשאן, אםעריסען
 פון באריכט רער געײארען אויםגעהערט

 אט װי און טשערםאן 'אומיארטײאישעז
נעװארען. דישקוטירט איז םראגע די

 םיהרער דער שצעזיגגער, פרעזידענט
 בײ האט דעצעגאציע, ױניאן דער״ םון

 אינטערע- געםאכט געאעגנהײט דיזער
 צוזאםענהאנג אין באמערקונגען סאנטע

 דער צויט םראגע. מאעינען דער םיט
 אינטער״ דער םון םרעזידענט םון םײנוננ

 אר־ ױגיאן םראגרעסיװע א הען נעשאנאצ
 די געגען האבען ניט גאר נאניזאציע

 טעכניק מאדערנער דער םון ענמװיהצונ:
 ענט״ די צוריקהאצטען ניט קען מען און

 מאשי- און װיםענשאפט דער םון װימצונג
 באהויפטעט, יער האט ױניאן, די נעריע.

 װעצכע סאשין, די געגען ניט גאר האט
 און מענשענס דעם פארצײכטערען דארף

 אין ױניאן די יצעבען, ארבײטערם דעם
 מאשין די זאצ מען אז דעם גענען אבער

 זײ און ארבײטער די געגען אויםנוצען
 םון פראםיטען בצויזע די פאר באנוצען

 די װעט רעם גענען באצעבאטים. די
 מיט״ און חותכ עאצ םיט קעדפען ױניאן

 גערעכטע א םארצאנגט ױניאן די צען.
 אויב באציהונג. דיזער אין אײנשײצונג

 פראדוהציע די פארביצינט מאשין די
 אין דערםון ארבײטער דער אבער טאר

 נעפונען מרז עם און לײדען נים נאנ*לז
 ארבײטער די זאצ װאס װעג א װערען

פראטעקטען.
 דער אין םארהאנדצונגען װײטערע

 םארט״ צײט קורצער א איז װעצען םראגע
 שצע־ פרעזידענט חוץ א װערען. געזעצט
 קאנםערענץ דער אין זיך האבען זינגער

 אי- מענעדזעער, דזשענעראצ באטײציגט
 םעקרעטאר דזשענעראא נאנצער, זידאר

 אראנסקי• און םאזער ב. דובינסקי, ד.
 װײס־פחד דעפארטמענט, אמעריקען פרן

 מא?ם םענעדזשער צאקאצ נינםא, זעדענט
 סצוצהי גאיצד, נאצדאװםקי, און ?אהן

 ױניאן פרעסערם דער פון םיצים־ס און
.35 צ#ק»צ
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 האט װאס פ^רםאצ טרױעריגער דער

 םרוהציננ, דײװיד ברודער מיט געטראםען
 נעװארען איבערגעפאצען איז װעצכער

 פא- נעננסטערס באסישע געדונגענע םון
 האט טעטיגקײט ױניאן ענערנישע זײן

 נעה־ צו ױניאן ?אטערם די געצװאונגען
 נע- ^טריט פארטײדינוננס וױרהזאםע מען
 באשי־ צו אום כוצינאניזם דעם אט גען
טוער. ױניאן אקטיװע איהרע צען

 באזוכטע; נוט און שמהנעם א אויף
 פארגעהומען איז װאס םיטינג, ױניאן

 אר־ אין דזשוצאי טען23 דעם מאנטאג,
 אײסםיהרציכער א נאך איז האצ צינגטאן

 ברודער מענעדזשער צאהאצ פון רעדע
 באשצאסען איינשטיפינ פערצמוטער םעם

 נאנצען א םיט מעקסען צו זיך געװארען
 פארטײדײ דעם אם פאר װײדזשעס טאנ

 פערצםוטעד םענערזשער םאנד, גוננס
 די װאס םומע די אז ערקצערט, האם

 װעט טעק׳ם דיזען פון ערװארט ױניאן
 טויזענט פוםצינ ארום באטרעםען םסתםא
 אויםשציס- װעט געצד ראס און דאצאר

 זיך צוועק פאר׳[ װערען םארװענרעט ציך
 נענג־ באסישע געגעז םארטײדיגען צו

סטערײ.

 ארױס מרוהלינג דײװ ברודער
האסמיטאל םמ

י אסיכד דער פרוהציננ, דימו ברודער

 יױ האטערם דער פון מענעדזשער טענט
 װעצכער יארק, נױ אין צעהן צאקאצ ניאן
 איבער־ צוריק װאכען עטציכע םיט איז

 יױ ענערגישע זײן פאר געװארען פאצען
 גאריצאם געדוננענע םון טעטיגקײט ניאן
 געװארען, םארװאונדעט שװער איז און

 אז בעסער, װײט אזוי אויף שוין םיהצט
 גע״ צוריק טעג עטציכע םיט האט ער

 עם האספיטאצ. דעם םארצאזען קענט
 ידיעה דאזינע די זעהר אונז םרעהט

 םעםבער־ גרויםער דער איבערצוגעבען
 םפזד און אינטערנעשאנעצ דער םון שיפ
 יאמער נױ דער םון םיטגצידער די ציעצ

 דזש. םאכער דרעם און מאכער קצאוק
 םיט באקאנט נוט זײנען װעצכע באארד,

 דעם םיט און צײםטונגען שעהנע די
 םרוהצינג ברודער װאס םוט, העצרישען

 נױ צעצטע די אין ארױםנעוױזען האט
 קצאות די בײ םטרײקס נענעראצ יאלקער

םאכער. דרעם און
 איצט ויר נעםינט פרוהצינג ברודער

 רעקאנװאציםצענט, אצם תאנטרי דער אין
 װאוג״ זײנע םון ארהאצונג זוכט ער װאו
 זעחר איהם האבען וחגצכע פײן, און דען

 א איחם װינשעך םיר אפגעשװאכם.
 וחנחנן, נעזונט מאצקאםעז און שנעצען

 צײט סורצער א אין איהם האםעז און
 טע״< ײגיא̂ן זײן ביי זאהן צו װידער

םיגקײט.

מ ײ ד ר נ ע ז י י ם װ א ר נ מ ד ו פ י י א פ י נ ו ז י ױ ה
 באויע יטעהנע די 1אי הויז ,ױניטי

 און טײך ־טעוזנעם איהר םיט כערנ
 דער איז פעצדער gw ותצדער נרױםע

 נרוי• די אין א«קיהצונגם־»צאץ נעםגמר
מן סע טט*דם. אין הער׳טעז ײאס הי

 םים גאקאנם איז הויו ױגיטי די
 מארנענינענם. אין פארװ״צוננע[ איחרן

מ די וחןט װיס־ענד חײנםימן חס ארי  ב
םי- »ד<«ו םיצי •מסריסיו איךי׳מ מי ר

רי דעקצאםירעז. און חגז  פון נאם״ .
 יוערען אייםנעסיהרט וועם א־ט עלום
 סאם־ באריחםםןר רער און עננציש, אויוי

מוסמרםירען. וועם ■ינםפי־םריא
 ייר וחניעז ׳מח >*ירי׳»ער דער אין

 אר־ אח יעקמ׳פומרם veu באטײצימן
asm אונ־ 1אי רעחנרווײמ«»ס באילד

 אצע םון ארבײטער
 םאראיײ צענרער,

די און אײך, ניגט
/זײן װעט װעצט

! ע ר ע י י א
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 הסזקתי בצדקתי
ארסה. וצא

.)6 כ*ז, (יוױב,

 גערעכשיג־ םײן אן
 זיך *יך האלש קײם

 ײעד און ׳סטארק,
>זען-5̂®ל נים איחר
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B;אינדוםטרי פאראלידרעז דרעספאכער פשילדרעז טױזענפ דנעז
פ ו א מ י ר ־ ױ ע ט ײ נ ר ה איז ארזיים א י ױ ט פ

שלאסען פטדײה  באגײםטע־ מיט ענטפערען ארבײטער — םירקולארם. רױטע דגרך פראקלאמירט און מיטינגען גדויםע אױןז בא
פערלמוטער, גינגאלד, — באדינגונגען. שאפ סװעט און אדבײט שטיק געגען לןאמ^ צום ױניאן דער פון רוןז דעם אויה רונג

---------------. tםטרײקם. פון פיהרער הויפט פרידמאן און גרינבערג #
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 אוי־ טען26 דעם דינסטאג, רעצטען
 דער פון ברענטשעם צװײ זענען גוסט

 אין ארוים אינדוסטרי דרעם און
 טשיצ״ און האום םויזענט זיבען סטרײל.

 רײנהאוט אצע און טאכער דרעס ךען
 ארבײט״ די געװארםען האבען ארבײטער

 גע־ קאמף ענטשײדענעם אן אנזאגענדיג
 שנײדעז געגעז און ארנײט שםיק :ען
 אנדערע אצע ‘געגען װי װײדזשעם פון

 קצאוק די נאך באדינגונגען. סװעטשאפ
 טאקערס די נאך און ךרעסמאכער, ןאו

 איצט מארשירען העמםטיטשערס און
 אט־ די און מאכער רײנקאוט בראװע די

 עקספצו־ און אויסגענוצטע מײנשטענם
 האם דער פון קינדער און םרויען אטירטע

 קאמף צום אינדוסטרי דרעס םשיצדרען און
 אינטערנע־ דער פון .ם^ן דער אונטער

האאפעראציע, און ילןטיצע די
 ברענ־ בײדע פון סטרײקערס די װאס

 זיגרײכע אונזער םון באקומען טשעס
 ענטוזיאזם דער און אינטערנעשאנאצ

 אין םטרײהער די צװישען וזערשט װאם
 עקספצױ שענדציכסטער דער מיט האמף

 טשיצדרען און האם דער איז אטאציע
 םרעכן דעם מיט און אינדוסטריע דרעס

 םון באדינגינגען ױניאן די אויף אנגריױ
 פירן זײ װעט— מאכער רײנקאוט די
זיג. זיכערען א צו

 טשילדרען די פון סטרײק דער
דרעםמאכער

 טשיצדרען די פון םטרײק דער
 םאר־ אין צאנג שוין איז דרעס־םאכער

 גרינבערג הערי מענעדזשער בארײטונג.
 ױניאן, דרעסמאכער טשיצדרען דער פון

 עס אז אײנגעזעהן, צאנג םון שוין האט
 דעד אין -סטדײק א צו קוהען םוזען װעט

 און אוםםענשציכער דורך אינדוםטרי
 בא׳ די מצד עקספצואטאציע שענדציכער

 יוגיאן גאנצע די האט ער און צעבאטים
 םאנאטען זייט צאקאצ פון טעטיגקײט

םאר־ םטרײק דער ארום ^זאנצענטרירט

 די האט ױגיאן ןאטערם5 די בערײטונג.
 םארבארײטען :עה^לפען צײט :אנצע

 דער װען ׳איצט און האביף דעם אט
ייטעז אויפגעבראכען, איז סטרײק  אר̂נ

 הארטא״ בעםטער אין צאקאלען בײדע
 ױניאן די געװינען. צו קאמףז דעם ניע

 זײן ז$צ זי אז אויסגערעכענט, האט
 װעט עם װי גצײך קאטף צום גרייט

 אזוי און שעפער. די אין ביזי װערען
 האט אנגעםאנגען האט ביזי די װי שנעל

 סטרײל. דעם פראקלאמירט ױגיאן די
 געװארען םטרייק דער איז באשלאסען

 רענד דער אין םיטיגג טאסען א אויף
 צעצםעז ם׳ארגעסומען איז װעצכער סקוצ,

 גרי:־ הערי מענ. צאקאצ אװ. ם^נטאג
 רעדנער אײנציגער דער געװען איז נערג

^טוזיאסטישען און קורצען אויפ׳ן

 ה^ט װערטע־ פײערינע מיט מיטינ:.
 קאמ̂ו דעם באשציסען צו גערופען ער

ארבײטער די באלעבאטים. די נעגען

 באשלא־ מאן אײן װי אלע דאן האבען
 הא־ און קאמױ דעם 1ערקלערע צו סען

)2 זײם אויף (שלוס

 כא־ צוריק זויזם שתדנגעו פרעדדעכט
קאזנםיל אינדאםטריעל פוז שולדיגונגען

 מיר האבען צוריק װאכען צװײ מיט
םכסוך, דעם באשפראכען אויםפירציך

 דעם צװישען ענטװיהעצט זיך האט װאס
 ױ־ אונזער און ק^ונסיצ אינדאסטריאצ

 האנדצונג גע צײכטזיג די דורך נ״אז,
אינדאםטריאצ פון דירע?טאר דעם ׳טצד

 ליגעל א דעי לעיבאר
האלידעי.

 ״צעיבאור איז מאנטאג קוםענדיגען
עי/  אין ארבײט פון טוב ױם דער ד

 אצע װיסען צו !יבען םיר אמעריסע.
 ״צעיבאר אז טרײד, אין ארבײטער

א דעי״  אז און ה^צידעי ציגעצ איז׳
 באפױ דארף םיטגציד ױגיאן יעדער

 אב־ טאג דיזען םאר באצאצט םען
 צעי־״ סטאפט ניט. ארבײט ער װאצ
 םאר־ און ארבײט דער םיז דעי״ באר

מצעבאם. םון באצןךצט צאנגט
 ייייער און םוטה ?צאוה

ױגיאן. דאכער
 נאגצער, איזידאר ••

םעגעדזשער. דזשעגעראל
 אשייז, םאריס

סעקרעטער־טחןזשוחנר.
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ײניאו• װאירקערם גארמענט לײדיס אינטערנעשאנעל ®רעזידענט

 פארי די פון ארבײטער די געפינם ךעי לײבאר הײנטיגער דער
 קריזים, דער שטימונג* טוב׳דיג^ר ױם קיין ניט אין שטאטטז אייניגטע
 נאך האלט צוריק, םאנאטען צעהן טיט אנגעפאנגען זיך האט װעלכער

 און גרוים. זעהר אלץ נאך איז ארבײמםלאזיגקײט די און אז אלץ
 אין װי גרעסער זײנען באדערפניםע לעבענס די װען װינטער, צו געהט

 םוז םען נאר גענוג ניט איז װאוינען צו װאו הויז א בלויז װען זוםער,
זײן םוז עם נאר גענוג ניט איז םלבוש א בלויז ווען באהײצען, אויך זי
- װאריםער. א און גאנצער א

איר־ אין װי קלאהרער ארױם זיך זעהט קריזים א םון צײט א אין
 זײנען װאם ארבײטער די זײנען עם הילםלאז װי צײט אנדער א נדגע

 פרן אויר ארבײטער ארגאניזירטע די לײדען .געװים ארגאניזירט. ניט
 ארבײטם־ זײנען זײ פון טױזענדער ►נענדליגע ;קריזים הײנטיגען דעם
 ניט־ארגא־ די װאם דעם םיט פארגלײכען צו גארניט איז עם אבער לאץ

 ױניא[ « האבען ארבײטער ארגאניזירטע די לײדען. ארבײטער ניזירטע
 און זײ באשיצט רועלכע און אנשפארען זיך קענען זײ װעלכע אויה

 ארבײטער ניט־ארגאגיזירטע די װערענד צײטען, אלע אין זײ העלםט
 די אויםער נויט א אין העלםען זײ זאל װעלכער ניט קײנעם האבען

 די איז האפענונג אײגציגער דער װען װעה און אך און טשאריטים,
« םאםײעטי. טשאריטי

 גע־ ניט ארבײטםגעבער די איז אינדוםטריען ארגאני*ירטע גוט אין
 אדער װײדזשעם ארונטערצורײםען קריזים, איצ^יגען דעם דורך לונגען,

 ניט־אר־ אין װערענד ארבײטם־באדינגונגען, נידעריגערע אײנצופייהרען
 פילע אין האבען אינדוםטריען שװאך-ארגאניזירטע אדער גאניזירטע*

 אײינ־ װײדזשעם^און די פון ארונטערגעריםען ארבײםם-געבער די םעלע
 םילע נעמען װעט עס װעלכע ארבײטם־באדינגונגען, אזעלכע געפיהרט

 זײער צו ״ארויםצוארבײמעך זיך ארבײטער דאזיגע די פאר יאהרען
.צוריק. םאנאטען צעהן ®ון שטאנד

׳שפע־ םאנאט א םריהער םאנאט א פאראיבער. װעט קריזים דער
ז ם עס — טער  חא־ לאםיר בעםער. ורערען ט ע װ עם און װערען ו
 אויף געװירקט האט םאנאטען צעחן לעצםע די ®ון ערפארוגג די אז פעו

 נױטװענ־ די אײנצוזעהן ארבײטער גימ־אדגאניזירטע מ פון םיליאנען
 דורכגעדרונגען געװארען זײנען זײ אז און אדגאנייזאציאן, פון דיגקײמ

 צו און מניאךלױם װערען צו באגעחר םעכםיגען אץ חערשנלובען א םיט
לאנד. פון באװעגונג ארבײטער ארגאגמירטער דער ®ון טײל א ױץ

 אפ־ אויך דאטאלט האב^ן ®יר ־האנסיצ.
 םא־ גענ. װאם עןספער דעם געדרוקט

 אונ־ פאר געםאכט האט היצקװיט רים
 םון באשוצדיגוגגען די אויף ױניאן זער
 בא־ די קאונסיצ. אצ אינדאסטר דעמ

 היצקװיט גע:. םון זײנען שוצדעונגען
 טימ און ארגומענטען קצארסטע די מיט

 געװארן. צוריקנעװיזען צאניק אײזערנער
 אינדא־ פון דירעקטאר דער קצײן, טר.

 דאזי־ דעם אויף האט קאונסיצ, ‘סטדיאי״
 א מיט געעגטפערט ארגומענט :ען

 ״מעמאראנדום״. גלות־לאנגען ■ נײעם
 ״פיעפיא־ דעם אט אויף ענטפער אייס

 דער שצעזינגער, ברודעױ האט ראנדום׳'
 אינטערנעשאנאצ, דער פון פרעזידענט

 טר. צו בריף פאצגענדען דעם געשיהט
 “אוטפאי־ דעם אינגערסאצ, װ. ריימאנד

 קלאוס דער פין טשערטאן יטײאישען
אינדוסטרי.

:טשערמאן אומפארטײאישען
.1930 אויגוסט, טען19 דעם

איננערסאל, װ. רעימאנד מר.
 דער אין טשערםאן אימפארשעצ

אינדוסטריע, סוט און ־קצאוה
סטריט, טע31 װעסט 132

סיטי. יארק נױ
* —אינגעדסאצ: מר. טײערער

 האפיע א םיר. שיגען פאר דאנה א
 מעמא־ צװי^טען קצײן׳ס טיסטעד םון

 ערהאלטען איהם האבי איך ראנדום.
 אװעקגעםא־ זײט איהר װען ׳טאנ דעם
 װיסענ״ און װאהײשאן, אײער אויף רען
 אין צורי,ה זײן ניט װעט איהר אז דיג,
ם איך האב הײנט, ביז יארס נױ  דאיו

 האב איך אז װיסען, געצאזט ניט אײך
 ביז באהומען דאקונענט^ דעמדאזיגען

. הײנט.
 מעםא־ צװײטען דיזען אין םיצעס

ט איז ראנדום  װידערהא־ א װי מעהר :י
 גע־ האט קצײן מר. װאפ דאס, פון צוגג

 םעמאראנדוט, ערשטען זײן אין זא;ט
 גע־ שוין האבעז םיר װאס אויױ און

 מארים האוגםיצ, אונזער דורך ענטםערט
 די רזשוצאי. טען•29 דעם היצקוױט,
 נײעם דיזען אין. זאכען גײע כצוםר׳שט

ט זײנען זײנעם, מעםאראנדום  מעהר ני
 םראפאגאנדע אדער זײפעךבצאזעז װי

שטיה־ארבײט. םאר
צװײ־ זײן אין דערםאנט קצײן םר.

 נא־ דעם םאצ אייניגע םעביאראנדום טען
 וחגר־ זשענסי,#אײד געװיסער א פון מען
דער סטאטיסטיסע. צו איהם שטעצט כע

*נעי איז אײדזשעגםי דער * פון נאםען
=
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אונײטןןו ױינקאוט און דרעסםאכער טשילדרעז טוימנט דבען פון סטרײקס
)1 זײם *ון (*לוס

 13 ^גגע׳^אסען מאסענװײז זיך מןן
קאםיםזנ. װאיל^נטירען און סטרײק די

 pur האבעז םריה דער אין דינסצןאג
 אינ־ ברוקיצי-נער און יארהער נױ אין

 ױניאך הונדערטער דיסטריקםען דוסטריע
 םטרימך רויטען ךעם םארםײצט' צייט
 מארקעט דעם ארום גאסען ארע און רוןי

 nn מיט׳ן נעװארען םארםצײצם זײנען
 דערםריה אין אזײגער צעהן ?אפױ. צום

 שזד די פ#רצאזט ארבײםער די ה^בען
 האצס סטרײה די פארשירט׳צו און סער
 צום און יאר? נױ אין סקול רענד אין

 אין צײסעאוט צייבאר בראנזדױצער
ברוקצין.
 װעאכער רוף, סטרײק רויטער דער

 טויזענםעד םון געװארזגז געלעזען איז
םאצנט: ווי זיך צעזט ארבײטער,

הײנט, :ברידער און ^װעסטער
 אאי־ 8 אױגוסט, טעז20 דעם דינסטאנ,

 דער אן זיך הויבט םריה, דעד אין גער
 אנהא^טען װעט און סטרײק גענעראא

 מאנוםעקטיטורערס אלע ביז צאנג אזוי
 די נאכגעבען װערען ?אגטראקשארם אדן

 ױניאן; אונזער םרן םארערומען געדעכטע
 ^פגעיטאפט וועאען יעעפער פװעט די ביז

 ארבײם! דער צו ניט געהט װעיען.
!האצפ סטרײק די צו גצײך כארשירט
 הויד אין דרעס טיטיאדרענס ״א״ע

 אפערײטארס, קאטערס, מאכער, דרעפ
 עקזאמינערס, פדעסעדס, פיניש^־־ס,

 ווזגרען קאינערס, און פאכער סעטפעא
 חןר צו געהן צו ניט אויפגעפאדערט

 סטדײה די צו מאריטירען נאר ^ארבייט,
ארדנובג. בעפטער דער אין הארס

 צײט די ברידערי און ״שזועסםער
 גע־ האט שטונדע די געקומעז. איז

m p r יץ דרעס סררענמשיר אלע פאר* 
 אר־ די באװײזען צו מאכער הויז־דרעם

 ענטשדאסענהײט אוגזער בײםסגעבער
 מענש״ און סטאנדארדס איינצושטעאען

i איז קאנדיציאנען ארבײטס ציכע n 
 אינ־ הױדדרעס און דרעס טשיאדרענס

דוסטריע.
 אײנעד איז טאג הײגטיגער ״דער

 םון אעבען דעם אין װיכטינסטע די םון .
 הויז־ררעס און דרעס טשיאדרענם די

 האנד־ געאײניגטער אײער דורך סאכער.
 »:־ אז ברענגען איהר װעט הײ:ט אונג

 די םאר און זיך ^פאר אעבען שטעגדיגען
אפהעגגיג. אײך םון זײנעז װעאכע

 זיײ יאהר עכ^אינע צעצטע די ^דורך
 טשיאד־ דער אין קאנדיציאגעז’ די נען

 אינדוםטריע הויז־דרעם און דרעס רענם
 די -ערנער. אד̂ן ערגער ץ5אי געװארען

 די םס םארמיף אין האבען בעאי־בתים
 די אויםגענוצט יאתר עטציכע צעצטע

 האבען טרײד^וון אין דיםארגאניזאציע
 אינדוםטריע; גאנצע די דעםאראציזירט

 ארױשגעצװאונגען או:ז אויף האבען זײ
 פארדינסטען ^אעגציכע שטונדעז, צאננע

 און סװעט־שאפ םון ערנידערונגען און
קאנדיציאנען. סװעט־שאם
 װערט סטרײ? דזשענעראצ ״דיזער

 מענד שטארקע, א אויפצובויען גערוםען
 אונזערע םארטײדיגעז צו ױניאן טיגע

 אײנצוםידד שעפער, די איז אינטערעסען
 םיניטום וואן, םינף־סאגיגע די חוז

 צום רעכט דאס װײדזשעם, םון סקעיצס
 באדינגונגעז. ױניאן אנדערע איז דזשאב

 סװעט־ דעם אפצושאפעז — סורצען איז
שאפ.

 נײעם א םון אנהויב דער איז *הײנט
 צעבצן דעם צײט״איז נײער א םון מאג,

 הוידדרעס און דרזגס טשיצדרענם די כניז
םאכער.

 א אצס זיך םיר עםאבציחנן ״היינט
 קראםט שאםענדע םזנכטינע, שטארקע,

 בא־ סענשציכע אגשטענדיגע ברעננען צו
 דרעם טשיצדרענס אצע םאר דיגגוגגעז

םאמנר• הוידדחנם איז
 םאר־ !קאמ* אין .פארווערםם

 דײען, אײערע שאיסט זיג! צום ווערםס
 כמד הוידדרעס און דרצם משיאדרעגם

* מנר!
 הויז־דרעס און דרעם ^טשיצדדזןנס

מי א  .91 *אקאצ יתיאן מ
AO צאקאצ ױגקה קאםצדס

ם אעס. ײרי ױניאן װ. גאדסענם ל
 אםער. דער םים אמי<יאירט —

צײבאר״. אװ םעחנדיחיןמ
גאםײציגעז ויך pr5jm סטו־י^ אין

שעפער. m 300 ארבײנמר 7,000 ארזם
 די ארויםגממטעהט האם ױניאן די
»&$*r o :)א אר־ ־םאגמא6 ^דעדוננ

a זזאצאר

r א חאצידעיס; ציגעצ םאר צאה^ט o-> 
 ארבײטער אצע םאר סקעיצ װעידזש מום
 םאשײ אוםפארםײאישע אז גרינדען און

 צװישען םכסוכים אצע שציכטען צו נערי
 עקסכד בעצײבתים; די איז ארבײטער די
 אנדערע און אוחנרםאים, םאר פעי רא

םאדערונגען.
 אויס־ האם סטרײק דער װי באצד

 בענדזשאםין בױדער האט געבראכעז,
 דער םון פרעזידענם דער שאעזיננער,

 םאצ־ ארויסנעגעבען אינטערנעשאנעל,
 סטרייק: ירעגעז סםעיםםאנט גענדעז

 דרעס־ םשייצדרען םון סםרײק •״דער
 םאר געװארען ארויםנערוםען איז םאכער

^ז צו צװעה דעם כ ע װײדזשעם, די ה
 ארבײטס־שטונדען די פארקירצערען צו

 םאב־ און שאפ סװעם אפצושאםען און
 דיזען איז פראדוקציצאן סםעגדארד־שאפ

אינדוסטריע. דרעס דער פון ברענטש
 טשיאדרען די פון וױידזשעם ״די

 מאכען צו נענונ ניט זי^ען דרעסםאכ־ער
 זײנען ארבײטס־שטונדען די אעבען. א

 טרײדס אנדערע די איז װי אעננער אױך
י אינדנסטריע. קאײדער פרויעז דער םון

 װעם סםרײק דיזער אז האפעז ״מיד
 ארבײ־ צאהא גרויםע * םאראיכטערעסעז

שעפער, ניט־ארגאניזירטע די פון טער
 ױ־ דער אן אנשאיסען זיך זאאען זײ אז

 גערעכטע די םאר מיטהעפפען אין ניאן
 ױניאן דער םון זײנען װאס םאדערונגען

 האםען מיר געווארען. ארויסגע״טטעלט
 װעאען מאנוםעקטשורערם די אז אויך |
 האאד די אפצושאפען אום אז אי׳ינזעוזען ן
 איצט געהט װאס ־קאנקורענץ שנײדענדע י

 נויכד זײ םאר איז טרײד דיזען אין אן
 ױניאן דער םיט האאפערירעז צו װענדיג

באקעמפען. צו איהר אנשטאט
 דזשענעראא דער דוכינסקי, ביודער
 אינטערנעשאנעא, דער םיז סעקרעטער

 קײז אפפאהרען נעםוזט האט װעאכער
 דער םון אינטערעסען די אין קענעדע

 אפפאה־ םאר׳ז האט אינטערנעשאנעא,
 ערקאע־ םאאנענדע ארויםנעגעבען רעז

:רוננ
 דובינסקי זאנט — םשרײס ״אײער

 — םטרײקער די צו מעםעדזש זײן אין
 אינ־ נאנצער דער םדן סטרײס דער איז

 אינטערנעשאנעא די און טערנע״עאנעא
 אײך װעט אאהאאען איהרע אאע *םיט

 אין מעגאיכקײטען אאע מיט שטיצען
 די אפצושאפען /ןאםף בראװעז אײער

 אײנשםעאען אח סיסטעם סװעטיננ
 אין אע^ענס־באדינמננעז מענשאיכע

טרײד. אייער
 ־שטעהט מוטיג! און בראװ ״זײם

 און קאמף איז סאאידאוײש איז אײנינ
 אײערע װעט איהר ביז העאדיש קעמפט

געװינען!״ פארערונגען גצרעכטע
קאםייטע םטרייה דזשענעראל

םשערםאן. נרינבערנ, הערי
סעקרעטעד. פעראמוטער, סעצןועא

 קאםיטע פימעט און ^ארגאניזײשאז
טשערםאן; ארעצסי, ם. :יארק ניו םאר

 םא־ םאו סעקרעטער; קאוסי, צי פיטער
 אאא־ מארים װײם־טשערמאן; איקםאן,

 מאניא, די םארגארעט רײך, סײדי אים,
 רעי־ ראםנער, פרעד. װאאיגססי, מאריס
 םאײ םיאיפ שטייז, אסתר ארםיני, םאנד
 קאום־ רעי נאװאנראדער, סיאװיא געאא,
םאץ.

 זקאםיטע «יקעט איז אדגאניזײ^אז
בערקאװיםש, םאוײם :ברוקאין םאר

 סעקרעםער; טשענ^װ*, הערי טשערמאן;
 םעצדטאז, בעקי םינימצשםײז, אײדא
 בראכד בעטי סאפעא, םעי דאסקיז, פערא
?ערשסיין. מיגי מנרנ,

נרינ־ הערי קאפדםע: סעםאםענם
רנ,  סעק־ אר^צקי, םיצי• םשערגזא;; מ

 בער• םארים קאוסי, צי פימער רעטער״,
פאאיקםאן. םאז ^אװיטש,

 קאהעץ, ם. םעני האםיטע; רעתער
כדןזעראײדי.

םעצ־ םעני בױרא: אינפארמײמאן ־י
ניק.

סנאיה קאמימע: אאא
 פיטער :יארק נױ פאד־ קאםיטע האא

סאוםי. צי
־ בתקאין: םאר טשזנרםאז האא מ

טשעסטער. רי
ט ו ^ מ נ י ע ר ר ע כ # ס מ ײ ר מ ם

 דעם דינםטא^ סא^ זעאמנן חנם
 חנר אין אדעאר *נוזן אויטסם, טען26

 חנד אויםנאברדאמנ! אויו האט פךיה,
 מון םאכער חני^אום די מיז םםרייק

tm ניו  .pur ^חנינ־ הונחמיט צוח 
אר־ די ניװארפען חאמז טאמנר

ו9 ו « » . י י ו י ״ ״ י

 םארשירע רײצן משיאסצנצ איז האכיז
 ערשטען צום האצ •אאזא אױרװינג אין

 םאר• אויך איז עס װאו םיטיגג, סטרייס
רעטסטראציע. סטרײקער די געקוםעז

 רעינקאוט די האבעז סטרייק דיזען
 מאנ- מיטינג א אויף באשאאסען מאכער

 אפנצהאצטצן איז וועצכער ביים^, םאג
 אײנשםיםיג האב^ן זײ םקוצ. רענד אין

 די םון םאדערוננען די צוריסגעשאײדערט
 דורך אײנשטימיג, אויך און באסעס

 םטריײ צו באשאאםען זיך, אויפשטעאען
 די אנצוהאאםעז כדי קזגםםעז את העז

באדינגוננען. ױניאן ערװארבענע
 גרויסער א געווען איז מיטינג דער
 סקוא רענד םח אדיםארױם די ערםאאנ.

 רעינקאוט ןיא איבערגעפא־קט געװען איז
 פרא* םיט אי נעשטורעפיט האבען טאכער
 ענט־ כײט און באסעס די געגען טעסט

םטרײקען. צו שאאסענהײט
 טענע־ גינגאאד, ד. האבען גערעדט

 םרידמאן, ב. ױניאן; דער םון דזשער
 אינטער* און ױניאן דער םון פעקרעטער

 דובי:־ סעקרעטער דזשענעראא נעשאנעא
 קעם־ דזש. געװען איז םשערמאן סקי.
 ױניאן. דער פון װײס־משערמאן אער,

באריכ־ האבען פרידמאן און גינגאאד
 בא־ די מיט םארהאנדאונגען םוךדי טעט .

 א אין האט * דוביגסקי און אעבאטים
 אויםגע־ רעדע, םאאמיגער אבער קורצער

 זאאען זײ מאכער רעינקאוט די פאדערט
 אויסגעקעםםטע׳בא־ זײערע םאר קעמפען

ױניאן. זײער פאר און דינגונגען
 דאס נארניט, דאך םאדערט ״איהר

 אװעקנעםען באאעבאטים די דאך װיאעז
 ױניאן אויםגעקעסםםע אײערע אײך םון

 באאע־ די :ים דעראאזם טו באדיננומעז,
 דאס אײך פון אװעקצורויבען באמים

 נע־ יאדזרעךיאנג האט ^הד זואס פאף
נעזאגט. דובינסיקי האט באוטעט״,

 די אז 4ערקאערט, האם דובינםקי װעז
 איהרע אאע םיט װעט אינטערנעשאנעא

 מא־ רעינקאוט די העאפען םעגאיכהײטען
 אויסגעברא־ האם קאמף, זײער איז כער
אפאאדיסםענםען. םיז דונער א כעז

מא־ רעינקאוט הונדערט צװעאף די
 צו אום סטדײק אין ארוים זײנען כער

 דעם באנײעז צו באאעבאטים די צװיגגען
ױניאן. דער מים אנרימענט

רעינ־ דער צװישען אגרימענט דער
 םיט ,20 אאקאא ױניאז םאכערס קאוט

 דעם אויסגעגאנגען- איז באאעבאטים, די
 גע־ האט ױניאן די אויגוםט. ערשטען

 א םארמײדען צו מעגאיכעם אאעס טאן
 יאהר. הײנטינם טרעיד איז םטרײק

 געװארען. גערופען זײמגן קאנםערענצען
 םארהאגדאען פרובירם האס ױניאן די

 באנײען װעגען אסאסיאײשאן דער םיט
 זיך האבען באםעס די אגרימענט. דעם

 '» םאראאנגט און אײנגעשפארט אבער
װײ־ די אין רעדאקשאן פראצענט 20

חאצי• <יג*צ די אפשאפען און
 צגטזאנם T? חאט ױנ^אן די װען הניס.

o נאכצונץכען n חא״ פארשאאג, דאזיגען 
ך נעז  נא״ צו עגטזאגט נאסעס די וי

o גײען n .רימענט:• •
 קצאר ױניאן חור םאר איז עס װען

 בא״ וױצען באצ^נטטים די אז נצװאחנן
 רעכטע, דיערע פון ארבײטער די רויבען

 אײגציגער דער איז סטריי^ דער אז און
 vא באסעס, די באזיגען צו אויסװעג

ט ^ י ז ג ח  א בײ ערש^גען שאעדגגצר י
i פון מישינג n עקזעתגטיװ
 ױ- םאכער רעיגקאום דער םון באארד

 באריכ- חאט אזן ,20 אאקאא ניאן
 צעצ״ די םון אויסגאנג דעם װענעז םעט

 אסאסיאיײ דער מיט קאנםערענצען טע
 האט ױניאן די אז ערקאערט, אוז שאז
 תםען םוז און ;ים ברירה אנדער קײן

פטרײק. א
 ;עװארען גערוםעז איז םטרײק דער

װערען. געװאונען מוז ער אין
םע: סטרײה דזשענעראל מי קא

טשעדםאן. ניגנאאד, דוד
װײס־טשערטאן. קעסאער, דזשאהן
סעקרעםער. םרידמאן, סענלעא

קאםיטע: האא
 םארים •טשערסאן; סײםאן, דײװ,

 ^אײן, ״נראא װײס־טשערםאן; שאיפער,
 אואיס םרידמאז, נײטען סעקרעטער;

 םאריס וױינבוים, דזשאהן זיםערכיאן,
קאטץ.

קאמיטע: ארואניזײשאן איז פיקעט
 דזשעק טשערטאן; קעסאער, דזשאלזן

 נרא- הערי װײס־טשערמאז; װײסעאבערג,
 איזי ■אאינסקי, •ט. סעקרעטער; יעדוסקי,

 21 םינקאער, א. קארפ, גאדעא אױוײ,
 אינ־ אאװים, טש. ■ייקין, ב. אזגםפערם,

ת, נ. ד^טזז, ב. נערסאל, מ ענ ר  ס.־ויי■ ני
 ראטשיאד, סעם צימדין, מארים םערםאז,

 העררי םישער, ס. מארקאװימש, איזי
 אוםי דײװים, םײס ,irpton איזי דוש,

טשענסער.
קאמיטע: אאא

 סאצ טשערמאן; םרידמאן, סעםועא
 אאטשױ א. װײס־טשערמאן; איײערמאן^

, סעקרעםער. אער,
נ קאםיטע פינאנץ

ד.׳־םיי• טשערמאן; םרידמאן, סעם
 #איםערמאן סאא װײס־םשערמאז; סאז,

איװײ. איזי פעקרעםער;
קאמיטע: טאון אװ אוט

 גראם־ העררי טשערםאן; גינגאאד,. ד.
 װײסעאבער^ בעני װײם־טשערסאן; םאן,

 אאעקס אאינסקי, בוירד. םעקרעטער;
דאגאין; פיסיא פארסאף,

קאםיטע: סעםאמעגט
קאפ״ 6מאק םשערםאן; גיננאאד, ד.

 ״pyo פרידםאן, ם. װײס־טשערמאז; ל»ז,
 אאינ• סאא ראבינסאן, סײמאז רעםער;

קאײן. ישראא ס־קי,

i

r ~

ר ע ט ײ נ ד ן א ו ה פ ד א ל ס. ה « ר ן כ ן או ױ עו ן ל ע ד נ י ר נ

ן ע ה נ א ד ד ס נ א פ
 ברא- קאבארק ארבײטעדםון די מיר,

 אכטע 520 שאם, לעװיז׳ם ענד דערם
n נױ עװענױ, ir, שאפ » בײ •ה^בעז 
די םאר גרינדען צו םינ^נג
 םערציג און עטאיכע ארבײטער, מענצר

םאגד. בענעםיט סיק אײז צאהל, אק
 ערוועהצט איז צװעה דעם אט פאר
 ז«וצ װעלכע ,5 םוץ ק*מיטע א נעװארעז

 רע־ און פונסטען די אויםארבײטעז
 ־yp זאל םאנד m אזוי װי טצײשאנס

 -yii טyםארװאצמ און ויםםירעןpy נעז
v i.\ בײ o n צyצםy17 םון מיטענ ן- 

fpo ,דזשוצאי *yi |yD".ny^ii tyint 
 די yצכyװ ̂זyטpפונ םאצנענחנ װארעז

pאםיטy האט n'^yo^pyn^
1( p mראנypזײז זאל םאנד ז -yi 

 ארבײ־ דאלאר, הונחגרט 300 ביז רײזם
נ די  און װאך, m דורך שםונחן א ^נ

 בא״ רn דורך וחגחגן פארווא^חנט זאל
קאמיטע. שםיסטזגר

ײ^ר אן וחגז )2  ,p:mp רטyװ ארב
ז iv דאחי לי  םשערםא; צום m^yo ג

*i n צום npyo^ םון w ^אםים? 
 ןyבאזוכ דארןי *«r טון ?טםיטע א איז

 צװײ lyDori'Mi צום קרא^ען דעם
 lyp^np א וחנן יואך. דער חרך םאל
 חגר איז װ^וכען, סיזאן אין טאסירט םאל

 א דאלאר 25 צו באחובטיגט קראגמער
 צײט א אין טT•אס יצם וחנן וואך.

 ײטמז, האצבצ מארבײמ וחנרט עס ותז
ו »י« ̂ו ת  ט דאלאר 15 מננאפיט סי

mm ן ס י מןו M ו M סלזגת אין

i גארנישט Dnyii oy װעז צײט, u v i 
 צו כםינטyבאר רypקראנ דער בײם,־איז

 װאכען 5 ביז — װאך א דאצאר 10
צײט.

iv ?ראנ?הייט mv::v5 בײ m ײ  ב
 םארבונדען איז װאס אםערײשאז, אן

 ?אםי־• די tpp ,ojyBDpy גרוי^ן א םיט
 םים גוםאכטען, איהר לוים האנדלזןן ^

m אצ םיז צױטםיםונגy ײמר  אק אהכ
שא«.
 חנכט א אויך ה#ט yאטיטpf די )3

 אן טאר דא^ןםאר א זיך םיט ברייננעז צו
 pi*ip איז דyאײנ וכונג^tרyאונט
ה א םיז פמהר ftyiopy o אױף יוי n 

םאנד. p'D םון
4( m םאנד m n \ Diytyya iyp,ז 

ov װy150 םחגזשורי אין זײן ט
דאצאר.

oy צז ג^וארען באשצאסאן אויך איז 
2 |yon דא״ 50 שאי^צו סון ארבײטאר 

m לאד m דזרסמאמון ױיער פאר 
r''nyw|» די דורך py5o צײנג

 ארװיילם אמ טאנד םון ?אטינמ די
 וזע־ געביםנן קעז און םאנאשצן 6 אייוי
m 6' חנז v ײ מאגאטןנן מ א נ  פון םיםי

. שא•
n די j y ^ D מומיםצ-אײט די זײנען 

 אאס צמערםטז, םעקס פ«גד: P'o םון
 םדעזשד אאם נדיז, נײםאן םמזנרםא?;

f חייםי חניז im x fo אלם pyonpyo 
י נ צ יײז סיצומרםאז מ מ יז Pl’Safclt .־•״._ mSnXM, ■. it̂d K J,& .׳
מ ; .m■ י '#ftייהטסםיס• י

א ד י ג נ א ש ז ד
ע .v פון ס װ א אנ i י

 ברױחנצ א ערהאאטען ט,עג די כ׳האכ
 oyT םיט זיך רוםט װאס םרײנד, א םון

 ״זאלץ־אויף־דײװאונ־ נאםען פ^דגעם
אינהאצט: ם^וצגענד^ םון ךען׳/

 התמדה נרוים מיט .צײען איך״
 םיט בין איך ״װיגידאס״. אײערע

 דאר־ מיר דאס אײגםארשטאנען, אײך
 האבען דארםען ױניאז, א האבען פען

 מעדזר האבען דארםעך שכצ, מעהר
 ריכ־ גאנץ אצעס אויםדויער־קראפט.

 עס קופט דזשאב א צו ‘*בער טיג,
 קענט דזשאנ. װינידא ניט. פארט
 קריגען צו װי זאגען, ניט אונז איפ•

 טעהר דארםען םיר װאס דזשאב, א
אצץ? םון

פרײנד, אײער
זאלץ־אויף־די־װאונדעז״.

 אט אז ^םען, גאנץ זאגען מוז איך
 געמאכט מיך ה^ט בריװעל קורצער דער
 װארים שטארק. גאנץ פארטראכטען זיך
 אזוי נ^ך איז װאש אטת׳ען, דער אין

 דזשאב. א• װי ארבײטער פאר׳ן װיכטיג
 דאך מוזען פעהאט, ד^ס װי^אצד און

 קאעפע; זיך איהם צו ״סוירםאנס״ מײנע
 איז געװיס װאגט. דער צו ארבעש װי
 הא־ צו ױניאן, א ה^בען צו גוט זעהר עפ
 אזוי און װײטער אזױ און שכא מעהד בען

 גויטיג זעהר איז אצעס Dtp װײטער.
 זײע־ אצע אין ארבײטער די באשיצען צו
 דעם שוין האבען זײ װען רעכטע, רע

 ־03H 31 פיצע: פדעגען ^כעד, דושא:.
 קײז גיט האבען מיר ױען טאן, טיר רען

 גאפען, די מעסטען פיר װען דזשאב?
 אויף אפלו דזשאב א פון סמן קײן אין

? דפואה א
 טיט אפענהערציג :א:ץ זײן מוז אין

 אצע די מיט און בריװעצ־שרײבער טײן
 ‘פרא הארבע די שטעצען זועצכ^ אנדערע,

 צױ קײן איהר אויח ניט האב איך אז גע,
 'מאטענטאן ענטפער. םרידענשטעצענדען

 צו װי מיטעצ, קײן פון ניט איך װײם
 װעצכע די, אצע דזשאבס מיט באזאדגען

דזשאבס. אהן דערװײצ זײנען
 די אצע גצויבען מיר טעגען זײ

 געװאוםט איך װאאט דאס דזשאב־זוכער,
 צאננ שוין איך וראלט מיטעא, אזא פון

 װיםענדיג, איהם, מיט ארױסגעקוםען
 פאר־ איך װאאט אצײן דעס מיט ד^פ
 ארבײטער מיאי^נען פון דאנק דעם דינט

 אר־ שטאך א אהן ארום װעצכע.געהען
בײט.
 אז נפרהפיא, .1מוד זיך בין איך ׳̂י

 טיטעל, קײן םון כיאפענטאן װײס איך
 קריגען זאצען ארבײטסצאזע די אזוי װי

 װעצ־ אנדערע, •טאן עם טעגען ארנײט.
 ארבײטםצאזע די פאררײדען װיצען כע
 גע• ניט ^ײגמאצ האבי איך צײהן. די

 ׳װעצ און קאמפאניע, דער אט צו הערט
 ?ײנמאצ װײטער אויף אויך איך, ^3ה

־ זײ. צו געהערען ניט
ױ טאן, יא קאז איך װאס  ע:ט־ צו א

יעם קומט װי םראגע: די אויף פערען
 אהן זײנען ארבײטער פיעצ אזוי װאס

 א צו ביז אז דענ?, איך דזשאב? א’
 די, אגרופען איך ?אן גראד געװייסען

y^yu ד אין שוצדיג זײנעזy.איך און ם 
 אויב ז,yצםyה האן אצײן דאם אז

 »ז שפעטער, םאר איז מאמענטאן, ניט
 זאצ, ארבײטסצאזיגקײט ציכעpyשר די

 ־yp םארשװיגדעה זyאיננאנצ ניט אויב
yj| םארםיצד שטאר? גאנ״ןyרט m yn.

 ־נןצאויס״ yרyאונז lyoyj צאםיר נון,
בײשפיצ. א אצס רyכ3מ

 ?צאוס־ װיםיצ געגוי, ניש װײם איך
o אין |yny: רyמאכ n איצטיגyמא־ ן 

 \vo רyב3 ״ארבײט, אהן ארום מענט
 גאגץ » איז צאהצ די א̂ז םיר, זאגטי

היבש^
 גרוײ א דא איז עם אז םײנט, דאס

 מאכ^ myp yצכy.װ ̂זyנשyם צאצ םע
dp^ p, חנרװײא נאר y:''i| מעהר דא 

dpi^ p̂ yD” n*y^'iK א^נ, םאר yn̂־ 
fyrn yo בy-צניםt" צו vt'>p,.\ *םאצג 

ר דא jy:''i tp)tfp װיבאצד ציר, ח  ׳מ
 oy און ?ונים, דא oy צyװיםי

 םאר אונטערשיד ־ tP»*iP א גאר מאכט
o n די צי ?צאו?םטכ^י ^ ײנ  קונים.ז

 און בט?לײדט וימען אצע װײל ניט*,
IW זײ וױי< חטיטאר, צי כאגעחט, n 

צו oan םיט מזוםגים ײ ניפ

גע״ גארניט נאך אצײן דאס װאצט
̂ yn ארבײטער, דער ‘געםאר. אזא װען

 סײ שװער^ א אפגעארבײט האט רyכ
 אפרוה, זײן צו בארעכטיגט איז זאן,
ען צו און ס ^  אר־ זײן פון פרוכט די ג

 iyn צײט, די ly^ip טyװ Dy ביז בײט,
 אויס־ טyװ ?צאוקס סטא? רyאצט חנר
 ניײלם א זyדארפ טyװ ט״עז און גיעהן

סטא?.
 nv2 װאס די\ אביער איז צרה די

y•, האט ;D3ny ,ניט האט ארבײט 
py;;ראyזײן פאר פיצ אזוי באצאהצט ן 

 V2V\^ אויך jyjyp זאצ ילר אז ארבײט,
 צײ־ ארום עהטיג רy זyװ צײט, רyד אין
 האט ילד nyr דאס איז, צרה די דיג.

ט, ײ ב ^  םאר־ nnyo :יט אצץ רy האט ג
v: איז יDy װיפיצ דינט, w\ פאד :ויטיג 

ש, yבאצדיג זײן  אט און אויס?ומ^י
 םוצ ארבײטסצאזיג^ײט די איז רפארyד

 ן1יוױעט די, פאר שױל? םיצ אזוי מיט
iyvאומגצי? דאזיגיער ־ sy',D^

ט נון, ^ ט  װארום פדאג^ די זיך ש
 L*ny: װארום ארבײטיער, רyד Dy טוט
 צײט, רyד פאר ?צאוהס פיצ אזוי אן יער

 רy מאכט װארום ארבײט? רy װאס
 אזוי, ,cp',3^p יוילצפט די פינקט ניט

m זאצ ̂,y D3ד y*  iy:yp ;*גאנצ 
 סי־ yקורצ פאר א נאד :יט און יאהר
? זאנס

o אױף n רער דא איז yDD:y ̂
w.yi ניט זיך ?אן ארבײטיער v tfv n.\ 
 רע^רװ־אדמ" א tp ^יז זײט אײן פח
v(( ר,yארבײט פון i?v ^  שטאר? זײנ

 yדנyזש טיט אויס jypip און רי:yד,ונג
 װי כטyשצ דזשאב, זײן אויף אוינעז

iv באצאהצש. װערט
 די אט כדי אז זין, הטyפארשט

y:ny:r,n אי:גא:צ ניט זאצ ארמײyדי־ ז 
:jy אינט דיyרyDyדי פון ן 

 ;ריזײ פון רyארבײט די זיך פאראײני:^
 באשיצט yצכyװ ױגיאז, א נוײען זײט,

 רyריגyהונג רyד פון ןyרמאםyDװיyג זײ
 אויף ארמײ, רyד פון טײצ א ארמײ.
 זי Doy: גציך,yמ נאר איז Dy װיםיצ
 די, iy:y: און ױניאן. רyד אין ארײן

^ ניט ?אז’ זי yאכy-רר ם ע ײננ  שיצט אד
w זיך זי y i^ ײנע באשציסט זי װאס? 

 yo*yn yצכyאז הײסט Dtp ״םױלכידש״,
 ארײג־ ניט יוגגאן, רyד צו ניט ןyרyהyג

y' ר.y5yש ױניאן די איז צואאזעץ iy ̂
 y^*yr» אין דזשאב א זוכט רyצכyװ
^pyoy מוז >v2$r\ ארט. ױניאן א?

־yp ן,yגyפר רyאײנ ?אז אזוי, אױנ
:jy אויספיה־ ארבײטיער ױניאן די דאך 

 זײ װאס, ,Dyא* שאפ רyזײ אין רען
fyp:yi, דלכט מיט זײ ?וטט ?
איז, םyד אוין* רyנטםy רyד און

D^n זײ y:yp| געװיסע אויספיהר^ :$ר 
^ ניט װײט רyב3 ̂ןyבאדינגונג צ  א

הוג־ רי אט זyפינyג D̂נyרשטy װײצ,
:y^yr« y:'*,y שyפyאין ̂ר yo^yn זײ 

 װײדזש, זyראבצyמיז א םאר ארבײט/ח
 ז.yרyפארהונ^ צו ניט. אינגאנצ^ אבי
 די, םיט אפיצו אםט םטyטר דאס

yD גy,דyרyצו שוין ז i v i ,דאס ױניאן 
)m איז טאן צו װאס ניט ה^בען זײ 

 אן זײ jyony: ̂רyפyן־ש3ױגי yרyזײ
 mipmyD'K אבי דזשאכ, א נדyאירג

y די צײט. yכטyשצ די rrtp ,ארבײט 
 גאר איז p:vr\ yביציג םון' מאכטyאויםנ

 אר־ דער צו נטyורpנ3P רypשטאר צו א
 איז^ױגיאן־ מאכטyג װעדט װאם בײט

 ױניאן די ניט myp דערםאר שו(*ו\ר,
 טאר םען הוין־• צו געהן ןyרונגyפאד
 שטארס. צו סטרונע די אנציהען גיט

םצאצען. איננאוצען נאך ׳האן זי
 אצ^פ טוט ױניאן די אםאצ, נאך

 אי־ דעם אפצושאם^ כוחות איהרע אין
 חגזער־ די אבער pyByjroypo םוז צyב

y:n צו איז ארבײטסצאזע די םון ארםײ 
 זאצ דאס אז ׳הוג:ערינ צו און גרוים
ן.yצינגyג םאצקאם איהר

 *yi אפהאצט אן נאך דא איז הײנט * י
o געז n גyרעכטyדי םון ששחגבעז ז 

o ןyריגp צו רyױניאךארבײט n פרײז 
m זאצ וחנצכצר ארבײט, זײצר פאר « o 
m* צי םעגציך ױי טאר y ת אחז א  ז
i םאר n ניט. ארבי^טער זײ װאם צײם 

ע- וײ װ*צמ קצאוקם, די תטאמר.ג  ^או
j טזןו אין אױף העז r r g וחמןן

 די םאר טאס^, yon־u רי םאר דוצירט
 נ*ysר3p oyi פון מײנעיי, דעם םון פרוי
lyo, םון lyDOir oyi פאר ב?יצור 

ע ^כ ^ דאס װי ?בצניס, אז ײנ  די ז
pאו*pמאכy.3 די ר*jyiyn y פוניקט 

 אר־ רyזײ פאר באצאהצט װײנינ אזוי
iy זײ ?צאו?פאכער, רyד װי בײט, :''t 

 באצאהצ^ צו אימשטאנד נאר דיערפאר
 א קױפיען, זײ yD*yii ?צאוקס, די פאר

 זײן װי אזוי און פרײז. ביציג^ ^רyז
^ רyד טוז פראפיט ב א  פא^נ^יך, ה

jy:yp װײדזש ארבײטיער דיDy בא־ זיך 
.y:yr| 3 אין בצויז :lyoiiy, באשטים״ 

3 .ry:yi: \yzלי.ד.ימ גיט און פיצ זױ 
ry רyד :yn ײט די איז ח־פ^י:?  ןיפ קוי
3*y ,די yo*yn קצאוהס. טראגילן

iyoii3 צװײ די yrtfyn ,iy::ny^LM 
 3 נאך דא איז ,iy:y:yj:3 lyz^n נ*יר

ט רyצכyװ ,o:yiip’J3P דריטילר ז א ^  ד
y''T iy רyארבײט די :יט i i ’r^*D,iK־ 

c און ז.yרונגyפאד yo3yiy: yר tp איז 
 ליל:דיאוים?ומ ir.yo און ^עהר אצץ די

 אר־ די טוט yD*yii מאשיז, yרנyאײז
 און פצײש פון ^iyo y'*2 םון בײט

בצוט.
 די איז נאחלצ־טרײדט yiynw אין
iy רציך,yפyג אזוי ניט גאך פאשין 23 

שטאר?. :אנץ פיה*^ דאך זיך *אזט זי
v:צרן האט מאשין Dyפר די o : y\ די 

 און ר.yDyפר yפיצ גאר פון ארבײט
 גאר פון מאשין פי;*ינג די אויך ■ אזוי
? ^y .שער  ש-3קא געגען און ^גי

 נדיגyארײ:צאז ניט ז,yמפyp ניט איהר
 מאשי־ y:>T3i די ר.y£yש די אין זײ
jyj שטyהyאין ז cyi פרא־ פון צײכען 

:i־Dy, פריהינר און iy i3 שפyטyר yi־ 
iy:>D זײ Dyi ש די אין ארי^נאנגyפy.ד 

D'im, שטאר? גא:ץ איז ױניאן די אז 
i איז און w k ד ^ויףyפאד װאך ר iy i 

 איה־ פון זyסyרyאי:ט די םון נאשיצונג
ס, yר ר ע ^ y»' זי טyװ מ :^y i iy c| 

jy:yii כ3מ צו װי מיטאילן, אוןyמא־ די ז 
iy שין :^ '>n גyםy.װ זי רציךyאויס־ ט 

 נאר ניט זאצ מאשיז די אז פיהר^,
iy :'i אינט דיyרyסyארבײטס־ די םון ז 

;iyny, די פון אויך נאר ^ ט ײ ב ד  אזױ א
m ^n מיט 'iyiP3 ?ג צוריyנד3הyצט 

 צײנאטײפ V:" די װען ̂רyצyשריפטז די
 ארויסצואװאר־ שyסטראשyג האט מאשין

 ברויטצאז רyזעצ די פון העצםט 3 פען
 ־yגDאוי דאן iy23i זײ .D31 אוים׳ן

ט פיהדט, ^ ט ש ר א  3 אהן ניט זיך ם
 זאצ^ ארבײטכדשטונז^ן די ז3 מף,3ק
 צפט.yה 3 צד3ב אויף lyiyii ןyשניטyג

 וױלט ױניאן אונדער ז3 ;;,,^״װארט מיר
jy:yp ר ׳אזויjyvfiiy נײ־אנ?וט^ד•* די 

iy:'^»D, אז yins3 מyטבערם ty*3T 
 iy''T םון זyצײד זyרפ3ד װײניג^י װאם

r:yiip:3P.
 אומ־ yoiyDyiyitr^ y*3 די אט

n» די דאט זיינען ןyנדyשט s׳y פאר־ 
 פון ׳D:3T'D־pyfD אתזעױ פון רyאורזאכ

iy i :ארבײטסצאזי,^ ' '? yo*yn ניט איז 
 מכת 3 איז :אר טרײד, רyאונז אין נאר

מדינה.
n אצץ יאהר |yiy' מיט װערט זי v 

 איז ארבײטילר םאר׳ן .ny:iy און גילר
Dy א גאר iy»3ip ,באצד דאפ טרײםט 

vvw זיך ly i 'i i ^ב הוי מז בײט,1א אנ  י
 yn^DV די אט jy*yii צאנג אז

 און אנהאלטען, ניט ארבײט םין װאפען
מ^ װידער טyװ באצד אז ?ו  ־yo'a די א:
yi אצע םיט זיג?ײט3ארבײטסצ ^ ה  אי

צרות.
,D31 נראד זיך, דאכט מיר װי אבילר,

 פנונגס־3ה װי כםעט איז צאגע די װ^ס
רםואה. די זיך מיט נגעזyבר פוז צ$ז,

iy איז אצעבי^ נאך i םיז ױארצעצ 
3*yiyt:m  y װאס דאס, צרות איצטיגע 

 איז צעבען פון סיסטעם yגאנצ רyאו:ז
 פון יסוד ועם אויף צטyשטyגpyװ3

m םראפיט. y ii ly i ' .i ,אום געבױט 
^yi זײ םוך קריגעז צו  צו אום ניט :

ר זײ. אין װאוינען ע ײד ^ yi m y n• 
iy אום רפאר,yד אזוי ניט געהט i עמגש 

m& זיײי ״זאצ 3 i נוצעז זײן צוציב m 3 
^p:nyr זײן צוציב '  oyi איז דאס '

 זײן זטרנ. yטDנyצp Dרnטשוpyנופ3מ
m צו איז ציעצ חויטם * o און פראםים 

i עס איז אוױ n ץ םאצ ת אצמ א ת נ א
לעבעגגדנעברו^

 םראג^ וײ אז ׳א1מו שטאדק איך האב
 גיט |yp תשאב?״ א םען ?ריגט ״װי
 םארענטםערט ציך1גרינ גיט טyװ און

yiyii.| י1 אוגטער yrorK אומששy•נ 
yi| ^זײנ m 'tn p םאר• צײ1אצע סון 
3 \voז •^yo^ i'^^E D .י1 יא, זאך 

 מו־ Dyii ,,iy23r־D*C3is פון םyטDסי
yi| װעצען ן3י רוערעז. אפנעשאפט 

 סטריט־ ל3ײ זקײנע זײן ניט בפיצא
y*3 iy דאן כס,3?ר ^ i :פאשיy,3 ז*y 
 די, צו ?ynynyj iyrD yאצ ,cי13טpyם

 דאן זײ. םיט און אין ןyשאפ \(עלבע
y": yי טyװ iy װ ש3וי ׳1שי3טyםאר־ ט 

 זײן ארבײט, ״yכ,נשצyמ די ןyרyצײכט
 ?צצה, ?ײן :יט און ברכה, yטDyגר די
iy איצט איז דאפ װי i .װ/ד דאן םאצ 
jy< אר־ א־םי״ל; עי?ײ: זײן ;יט אויך 

lyw ;,ור^כ נײטסיאזז, .p^ P  ty*3i 
,,iyu'3 װילאכיע די, םיט i. דאן oyii 
 איז ry וױפיצ ;־ריפ אלבײט״לז :יט פיען

 03ײ /Oy״3 פראדוצירילן צו א־ם נויטיג,
 רײך, ji-y* ;;,פיננשציכ cyi פאכט

 Dy אייב דאן, .cry:y::3 אין ̂דyש
w u ניט זיך ̂fy m tp  iny, צװײ װי 

 זyפ וױעט ארבײט, y2'*:yD שטוגדשן
א־־בײטילן. :יט פילהר םינוט אײן אפייצו

־i:y װעט iy2y* פון סדר אזא נאר
 דזשאב־ די צײז־לן גרינדציך און ציך

&.יפרא;
oyii pyz3 ײ.י־ש4ןועברי פיך^ןײן

 פאדי:^;^־ 3 אין זyרyשט װײט^• רyב
מהצך. רyווײט 3 איז ן3ד ביז :הײט
פp Dyii צײט yה:yש y:y< וױלן  ז,yו

 װ^ט רער אױף םיעהר שוין איך צyװ
 א-צט, רyאב איך טו ס3וי זײן. ניט
 װאם ?lyiyii רטyפארהו:ג ניט זאצ איך
 הא־ jy*3T ופה׳צאךy מײ:ע אז איך, טו

m ױטיגיל סאפיל דאט כאטש: ?
~ m י1אוי עגטפער איך m פראגע 

!ױגיאן װינידא :פטו? זyאצט cyi פיט
m 3 נאי צאםיר 3n ר3שטyp יױ 

םון ױניאז 3 ןV2$r< נאר צאפיר :יאז,
iy''t 13s? yo*yii , iy r m

שוך װאו yDfyii און צי*,
lŷ זיי ז3 םײגעז, מיר ;זײ ?װעטשט t̂ i 

mריכטיג די װיס^ « n i3  y פון yiy''T 
 iy:yp ניט fy*yp םיר אויב איז, צוץת,

 •yn ׳?ריזיסעז, די זyפשאפ3 זyאיננא:צ
*jy פיר y:yp iy33| צײכט פיצyאי־ ר 
.,צײטע yכטyשצ די זyופpרyב

iypשט 3 םיט i3 צט3ײ ױניאזyז 
 inyD און i.iyo אצץ נע?^ט c'liy: םיר

 ןnארבײטס־שטונ yרyאו:ז זyירצpר3פ
 זy'^צpפאר בפיצא אויך רפיטyד און

yiyt:ix סצpy .ר״3שט 3 מיט סיזאנט 
iyp דאך פיר צט^3װ ױניאז ciypyi 

 י1 צו סוו* 3 ןyכ3מ צו אױספױזר*&ן
nypD סװ אוןyט־שyפy,ר y:>'i y£*yii| 
 ־yp מיר װארום אורזאכ^ די פון אײניע

iyj יט: iyoyi באצױנט fyiyiT אין iy i 
 3 מיט ארבײטזח. פיר װען צייט,

 נטypyג םיר זyצט3װ ױניאן רypר3שט
iy פאר ;ןיםאר;ארנ זיך i אר־ פון צײט 

 :טyימ3מפצyנ3 13 מיט בײטסצאזיגיקײט
 ניט זאצען םיר אט1 זוי,3 איגשורענס,

 אונ־ צײן3 און tynypo jny: דארפען
 רע״yאינט אײנענע yרyאונז טערנר^בען

 זyצט3װ ױניאז שטארקר 3 מיט םען.
iy מעהר זyרג3פארז vyjpy: זיך 1פי i3 

iy פאר װײניגילר i ראנ?הײט םון צײט? 
iy i3 א מיט צ.3אופגצי?ט־פ אנאנמגר 

 נטypyג מיר װאצטילן ױניאז שטאר?ער
iyr,3nKC א,ypyrr פון פאצ אין ?עדער 

טויט.
אוים־ םיצ :ט3ל?יג זyצט3װ יאדםיר

lŷ 1םי \yy איצט, שוין אםיצו טאן î T 
m:#3 גוט Mi פאר די iyopyii: ״װי״ 

/13ױגי 31גי
*:v& י1 יא, i קאז זשאב1 3 פון 

 אינ־ וחנרצן רטyארענטפc ניט טyװ *\\
:iyxJ3 ^  נ־yאומשט איצטיגע י1 אונט

tn, גיט, אוםן בשוב םײנט אם1 אבער 
אויפטאן. גארניט צחצוטין myp םיר אז

1 ,Dnm3 :יט איז ױגיאן י^ מ צ
 די איז צײט iy2*yriyi איז 1אבע טיג,
 ניט און ארבײטילר, די םון אײני:ונג1פא
 yאינדופטרי אײן פון םאך, אײן פון 1נא
 גאגצען םון נאר שטאט, אײן םוץ און
 םיצ םיצ, גאר ?אן װאט כאכט, א ,1צאנ

 ײעצ• ארבײשער, רyדyי און אויםטאן.
 װעצ• ארבײטיער pyiy' און ^p:־yi כער
m ,אצ מיט ארבײטצן אחי1 םיהצטy 

 שטאר״ און רypר3שט אצץ כוחות
iyp ב3פ צוyיו־ י1 אן1 ױניאז, זײן ז 

rאצ םון ניאנס n m  y ת ,1בײטע1א  כ
^1םא כדם צוזאמן, yאצ ײניג tn א p• 

o שצזנמז םאן, n פין וואגמז גחיםען

S

■&a



* •*$

4si3

-_ye

■A

i.«53

ייייי«יי

 טײפרײטער מײן אױף אפקאאפענדי:
 איך װאס ארטיקעא, דעם םון :אכען דזןש
 פראגע ד* םיר איך שטעא שרײבעז, גזןה
אזא דא נאר איז :ערנסט סויען אין

ך, א ארבײט? ע י י ר ם װי ז
אי אויגען די מיר^פאר ״*םעדזען עס

ײ ארבייטער די מאמענט ךעש  נײע די נ
 מאיצ יעדעס נעה איך װערכע סאבװײס,

; י נ ־ א  דאוך ארונטער פאהר איך װען פ
 אין שטעהענדיג ׳זײ זעה אץ־ טאון.
 םיט מנדד די גראבענדיג :ראבע:ס, טיפע

 דרעאעװענדי: אדער שופאיעם, זייערע
 האאב־נא־ שםיין. הארטען אין יעכער
 שװערער זײער בײ זײ שטעחען קעטע

 טריפט שװײס שטוציגעד א ארבײט.
 אר־ םין דעם כײט יאײבעד. זייעוע פון

 אזוי שפיוציג, אזוי איז װעאבע בייט,
 אן זײ :ע־זען פאנאטאז, אזוי און שװער

 אע־ גאנצען זײער טאג־אויס, טאנ־אײן
 דזשאב, דעם :אד קריגען זײ אױנ בען,
ארבײ־ די אט מען קאן םרעג: איך און

 ע י י ר פ נאפען: דעם בייט רופען טער
 ארבײט די אם קאן און ארבײטער?

״םרײע״? באצײכנונ:: דער אונםער נעהן
ביאד, אנאנדער אז זיר דערםאן אץ־

 אין זעהן צו אויסגעקוסען םיר איז װאס
 און פיטסבורג איז שטאא־גימערײעז די

 ארביי־ די דארם זעה איך י^נגסטאון.
 בר^טענ־ נאיקעט, אינגאנצען כםעט טער
 אײן םײער. העאישען א בײ זיך דיג
ם‘ און באװעגוננ, םארזיככדגע ניט  ע

 א ווערען צו נעםאהר די זײ סטראשעט
 שסאצ־שטראם, סײעדדיגען דעם פון טייצ
 א װי זיך, דרעהש p» זיר גיסט װ*ט

ך: םרעג שראנג. םײערדיגער ק$ן אי
 :נ^מען דעש טים #נרופען ד#ס מען

ארביים? םרײע
 :$ר װאאטען מענשען די $ט װען
 זייער צו געהן אדער :ברירה די געהאם

 איז עש װאװזין אדער גיהטם־ארביים
 קיה־ דעם אין $דער ים, םון ברעג צום
 אויף איז עס װאו װאצד שאטענדיגען צען
 זיך אםעטט עס װאו בערג, הויכע די

 זײן דען קאז — םרײ און אײכט אזוי
 װאאטען זײ װאם צװײםע^ א אירגענד

בעסער? אויסגעקי^יבען
:ניט ברירה קײן האבען זײ אבער

 ציהט עם ים, דער זײ צו װיגקט עם
 שטויסם עם בארג, און װאלד צו זײ
 ארבײט, עײערע העםיציכע זײער אפ זײ
 ארבײטען זײ געהען םוגדעםטװעגען און
 שטאצ־ זײערע אין גראבענס, זײערע אין

 פעיד די אין םינען, די אין גיםעךײען,
 זײ װײיצ עס, טוען זײ און טארים.

ט זיך קעגען זײ װײיצ מוזען,  העלפען. ני
ט טאג אײן װעיצען זײ אויב װײיצ,  ני

 םון פייצ םעהאען זײ װעט ארבײטען,
טעע סאםע דאס  זײערע אוז זיך םאר נוי

 געצװאונ־ זײנען זײ אילזא, םאםייציעז.
 שוין דאס דאך איז ארבײמען. צו גען
ארבײטי םרייע קײז נימ

 טײפרײטער בײם איך זיץ אט און
 »זא ניט שוין איז דאס שרײב. איז

 ערד״ דעם םון די וױ ארבײט שוחנרע
 דעב שטאצ״ארבײטער, דעם גרעבער,
 דעם קאטער, דעם ירעסער, דעם םיעער,

 םון גיט זיך גיסט שװײם אפערײטאד.
 ״רוק וועה ניט םיר םועז עס םנים, םיין

 עס אויב םעשה, בשעת יא, או^-צענד״.
 א געראנק, שעהנער א אײז מיר םא<ט

 אבײ זאנאר איך האב םריאזע, נעראמענע
 איך סאין םמדעםםװעגען הנאה. סע^
 אר־ םײן אז געװיסעגהאםט, זאגעז דען

פרײ? איז בײם
גע• זיך האב איך אז איר וױים

 נע־ האב איד װײל ניט מרײבעז זעצט
 װע^כער דראנג, איגער^יכעז אן םיד^ם

 טײירײםער, םײז צו טף*םו«ם האם
 םארלאנגט, ר*ד*קםאר דער װײא נאר

 אר־ םײן צומםזנאצן איהם זאא אץ• אז
 נים, אויכ מא^ נעתיםעז א םימיצ-איז

ד דעד .irym געדדוקם ניט צד ׳האז  ת
 גזד אויך איז זײמ, זיין םח דאסםאר,
 די װייא ארבײם, וײן 1םא צו צװאונגעז

 געװיסעז א אין ארויסקומנן םוז צײםוננ
ע געתיםער » אין #טאג אגד  זאגאר, ^

 העצםען וואצכצ ארבייםער, װײצ.אנדעחנ
 װאר־ ציימוננ, די ארויםברייגגען איהם

rio אר־ דער מון טײצ זייאר אויןי שוין

1אי אםיצו m ז^הס, •יהר
;»ו

 גע- איז עס אצזא, שרײבעז. מוזט איר
ארבײט. צװאוננענע

 נאר איז דאס אז ׳:יט םײנט און
 מ^אכות. בעצ אדימע אונז, בײ אזוי
 גרויםע םיט םאצ דער איז זעאבע דאס

 מוזען װעאכע ׳ ,,־,קינפטאעי שאפענדע
 געוױיג־• מיר, װי הארעװען, אזוי פונהט

שטערבריכע. איכע
 שריפטשטעלער, גרויסען דעם װעגען

 טאג יעדען אז דערצעהרט, װערט זאזא,
 ער פאענט שטונדע בא־טטיפטער א צו

און שרײב־טיש, זײן בײ אװעקזעצען זיך
באנײסטערט :יט באנײבטערט, יא —
 אך־ דער צו :עדזפען זיך פרענט ער —

בייט.
גרעס־ די :טיט איז אזוי און

 פאר־ אויפטוער נרעכטע די :אוניפ, טע
 זײעד צו ערםאלג גרױםען זײער דאנ־קען

דעם, צו אדבײט־םרײבינקײם, גרויסעי
צװינגען  געקענט זיך ״אבען זײ װאס

 ארבײט, נויםיגער דער צו אפט זעהר
 נע־ ניט זײ זיך האט עס װען דאן, אםיצו
ארבײטען. שטארק װאאט

 איז אוםן, אזא אויף ׳עס הײסט
 יעדע און ארבײם״ םרײע קײן :יטא גאר

צװאנגס־ארבײט? ג$ר איז ארבײט
הא־ מיר װאס ׳דאס פון ציהעז ׳נײז

 איז עס אז שצום, אזא געזאגט, בען
 םרײער צװישען חיאות קײן ניטא נאר
 נע־ װאלט ארבײמ, געצװאונגעגער און
 איז חיאוק דער ריכטיג. ניט זעהר װעז
גרויסער. א גאר שוין

באטדאנטען. עס צאםיר
 ניגעד, א םארביי- איהר :עהם יאט

 קענט איהר אפגעשציסען. און אפנעריסען
 צו םון װײם איז ער אז זעהן, אויך
 זיין איז ארײז קומט איהר זאט. זײן

 גע־ איהר און װאוינט װאו^ער כאטקע,
 קײן ניט בעט, הײז ניט דאדט םינט

 ערד, הויצע די איז בעט זייז שטוצ.
 שםי־ א אםיצו םעהאט עס װעאכער אויף
 היצ־ א איז שםוא זײז פאדיאנע. ׳קעא

 ערגעץ האט ער װעאכע קעפטעא, צערנע
 אוםגציק־ אזעלכע האב (איך געםונען.

 אין װאױנענדיג נאשעפעניסע, איכע
 די אין געזעהן חזיר־שטאיען, אזעאכע

סויט). דער איז דוצענדע
 ניט יאהר נײנציג קײן :אך איז עס
 נעװען איז ער װען ׳צײט דער םון אװעק

 געהאט ער ה^ט יעם^אט שקאאף. א
 הער זײן טרינהען. צו און עסען צו :עגוג
̂וט,  אינטערעסען, אײגענע זײגע אין ה

 ז*א ער אז איהם, םאר זארגען געםוזט
 אוטקױ ניט הונגער, םון שטארבען ניט
 אט װײא קראנקהײטען, אאעראײ םון םען
 זײן געװען איז מענש שװ^רצער דער

 זײן געװען איז ד^ס װי אײגענטום,
 םאר האט װעאכער און פערד, זײן אקס,
 איז װערמ געװיסען א :עהאט איהם
:עאד.

 זיך באדארםט ניט האט שקאאף דער
 ער טאג, םארגענדיגען דעם םאר זארגען

 צו ה^בען מורא באדארפט גיט האם
 נעװען איז ער דזשאב. זײן םארצירעז

 געווען איז ײ#ס אצץ, מיט םארזארגט
 םאר ^ןאאםעז קענעץ זאא ער אום נויטיג,

אײגענטיםער. זײז
געני־ *ח לעב^ז םון פרט דעם איז

 סױם דער איז איצט נינער דער איז םען
 דער װי אפ, בעםער ניט אוםן בשום

 זא־ מעג םען ;יגער־שקאאןי. אםאילינער
 םונ* אפ. ערגער םיצ איז ער דאם געז,

 האצב־ חגם אט פרובירט דעסטווענען
 ניגער האאבמאקעטען איז הונגערינעז

 דער װידער װערעז צו םארמזאאנען
 באאד װעט איהר און אםאא םון שקאאף

 איצטינע זײז װעט אזיער אויםגעםינעז,
 םארבײטעז ניט םרײהײט כאוםרשםינע

 װעט איהר װאם גציקעז, קײנע םאר
 האט וואם ױך, דאכם צוזאנען. איהם

 םריי- אומשטײנםנעזאגמער זײז םון ער
 % צעבעץ עצזננדעז גאנץ א אױסער הײם,
 קאן הײנס װאם *אײז, דאם שױז אבער

 און מײסטער אײן םאר ארבײםען ער
 קאז ער וואס צװײםען, א םאר םאתעז
 זײן נים און מײסםערס, זײגע בײמעז

 אײגענכאם, ע ג י ב י י א איםיצענס
 געגען םארקױפם ווערען קענען ניט און
 םאר־ כמז וױ צוױיטעז, א צו װיצזןן, זיח

 מעבעצ, שםיק א אדער בהםה, א קויפם.
 גרזנםערער פיצ fit איהם םאר איז דאס

װאס םארםײ**, אצע וױ וויכס^וײם, — —̂     ̂ f ן■
• *?° יי3•” ײ י י jmrin״

 אבער צװאנגס־ארבײט, איז שטעגדעז
 געצװאונ״ צוױשען חיאוק א דא איז עס

 םארקוײ :עצװאונגענהײט. און גענהײט
 אײגענעם אײער םיט ארבײט אײער םעז

 ארבײ־ םוזען און זאך, אײן איז װיאעז
 װי־ צװײטענס א פון געצװאונגען טעז,
זאך. אנדער גאג״ץ א שוין איז <עז,

 אב־ ״פרײ ניט איז אונז םון קײנער
 םיאע ניט םונדעםטװעגען, פרײ. סא״וט

 גדוי־ דעם םארביטעז װאיטען אונז פון
 װעצט, די רופט ם^ן װאס פריזאז, סען

װע־ עס װאו פריזאן, קאײנעם דעם אויף
װעאכע די, םעהדםטענס :עהאאטעז רען

 געגען םארבראכען עטװאס מיט האבען
פריזאן. :רויסען דעם פון געזעצע די

אר־ געװיסע א טוט ארעסמאנט דער
 פריזאן זײן אין קריגט ער און בײט

 איהם פאר נויטיג איז עם װאס אאעס,
 אעבט װאס ׳מע:ש דער אעבען. צו אום
 ארבײטען טוז פדיזאן, :רויםען דעם אין
 צום גענוג ניט ער האט אפט זעהר און

 ;טוט ער װאס ארבײט, דער פון אעבען
 װײ־ געםינען איהר װעט פונדעסםװעגען

 װאויי װעאכע ׳די צװישען בעאנים ניג
 א אויף פריזאז, נרויםעז דעם אין נען

 פאר־ פריזאנס. קאײנע די אין פאאץ
 זיך םיר באםיהעז כוחות אאע מיט קערם,

םענאיכקײט. אזא אויסצוםײדען
 װי^גע־ ארבייט, אײן װײא ? װארום

 דעם דאך האט זײז, מענ זי צװאונגען
 די און ארבײט, םרײער םון אויםזעהן
 ־ ט נ א ט ס ע ר א פארט איז אנדערע

 דזןד איז ערשסע די אדבײט. ע יז ס
 צװי־ פארשטענדיגונג א םון רעזוצטאט

 איז אנדערע די ; צדדים י י ו ו צ שעז
 צװאגג אםענעם אז םון רעזוצטאט דער
 אונבאךיגנטען אן פון און ׳צד אײן פון

 דעם פון פאאגען איז זיר אונטערװארםען
 ׳םאא ערשםעז דעם איז צד. צװײטען

אר• טעהר ניט װיא ארבײטער דער װעז
#ד$ם םאר באצאהאט עד יקריגט בייטען,

 ק^ן קײנער און געטאן, האט ער װאס
 אנצוגעהז װײטער צװינגעז ניט איהם
 צװײטען דעם אין ארבײט. זײז מיט
 װארפען ט י ג ר ע ר א ט םאא

 װערט ׳דאך עס ער טוט און ארבײט. די
 אאס נאטשאאסטװא פון באטראכט ער

 פאד־ גרױסער אאס בונטאװשטשיק,
ברעכער.
װעא־ ׳דא איז אונטערשיד אז נ#ך

 אםבא־ אין װערען גענומען םוז כער
 ער־ אין דער:- איז ד$ם און טראכט,

א ארבײט די שאעכט װי םאא, שטען  ̂ז
 ^בער זי איז וועחון, באצאהאט ניט

 םון ארבײט די באצאהצטע. א ם^רט
 אן דודכאוים $בער איז ארעסטאנט דעם

 נויט־ ז*ינע םאר װײא אונבאצ^האטע,
 ז^רגען זיך מוזעז באדערםניסע װענדיגע

 איהם האאטען װעאכע די, םײ װי סײ
 טארען זײ ניט, קענעז זײ געפאנגען.

 װײצ הונגער, דורך פארמארעז ניט איהם
 םאר־ ניט ד$ך איז ארעסםאנט דער

 איז ער םויט; צום געװארען משפט
 אזוי פאר נעװ^רען םאראורטײצט נאר
 אין ײן1 צו צײט פיצ אזױ און םיצ

יז.  אויםגעהאצ־ ער םוז פ#צגאיך פרי̂ז
 דערםאר אוז אעמזן, בײם װערען םמז
 םריזאךנאטשאצסט״ די װ#ס אאץ, איז
 ארבײט, אין אחים איהם םון הרינט װא

ע ם ס י ז ם ו ארבײט. א
 עיקר, םאמע צום םיר קומען דא און

 געשרײ ווערט ארםיתעא דער וואס צואיב
 װעגען געװיס דאך װײסט איהר בעז.
 איז װײאע קורצע א םאר דאם דעם

 אין אונז בײ געוואדען ארויםגעאײגט
 ארײנ־ די אױוי םארבאט « אםעריסא,

 װאס געהיאץ שיפעז די םון םיהתנג
ם אויף רוסצאנה םיז אן קוםט  גרונמ, ח
 געװא־ אויםגעהאקט איז געהיצץ די דאס
 דורך רוםאאנד איז װעצדער די םח רעז

 גע־ צױט׳ז שאאגליה איז #רעםטאנטעז,
 ארײנגעלאזען ניט געהיצץ די טאר׳ זעץ,

ײערעז.
נע־ םבטא האם הואותר פרעזידענט

 דעם אויף עםנארנא דאזיגע די וחנ[
 באוויזען, נים נאך איז עס דאם גרװד,

 רוסצאגד אין געהיצץ־ארבײט די אז
 ארעסטאנטען; םון .אױםגעםיהרט װערמ>

 «חד םיט אײנשטיסיג נזווױס איך בין
ט מנ  חנרזעצבער איז אבעי״ הואווער. זי

 דאס א\יב אז זאגצן, איך m צײט
רוסצאגד . פון געהיצץ אריינגזנפיחרמע

 טרימזו אזא טיט האנרצען צו זײט זער
 םארבמד * געװעז װאצט עם םחורח.

 װע<- ארבײטער, אונזערע געגען אי כען
 םאה באצאהצט קריגען ־״װײגיט־װי כע,

 ארײנםיחרומ די װײצ ארבײט, זייער
 קאסט װאס האצץ, רוםישען דעם פון

 װאצ׳ט גארניט, רענירונג רוסישער דער
 אוג״ זאצ םען אדער אז דערצו, געםיהרט

 טעהר גארניט האצ״דארבײטער זעחג
 םאר צאהילעז זײ זאא םען אדער דארםען,

 װינציגסטע, סאמע דאס ארבײט זײער
 װאצט עס אי און זײן; גאר קאן װאס

 רוםי- דאס געגען םארברעכען א געװען
 זײן, זיכער מעגט איהר װײא םאאק. שע

 װאצם סאװעט״רע;ירונג די װיבאאד דאס
 מסחױ טײערען א פאר װאס אױםגעםונעז

 םון ארבײט דער םיט מאכען קאן זי
 ארעסטאנטען װאאםען אדעסטאנטען,

געפעאט... :יט קײנמאא שוין רארט
 אמאא נאך דא דערפאר איך װיא

 ;יט געװיס בין איך אז װידערהאאען,
 האט םרעזידענט אונזער װאס דאגעגעה

 די אױף עטבארגא דעם ארונטעדגענוםען
 םעסט־ איז עס אײדער געהיאץ רוסישע

 געהיאץ־ די זײנען דאס װער געשםעאט
 איך אבער רוסאאנד. אין ארבײטער

 נארישקײט, גרעסטע די פאר עס האאט
 רוםישע דאס כשריען װיא אײנער װען

 איז עס דאס גרונט, דעם אויף .געהיאץ
 ארבײט, פרײע קײן ניטא איבערהזיפט

שקאאםערײ. איז אדבײט יעדע דאס און
 קאן איטיצער אויב גיט, װײם איך

 אונזערע םון פראטעטט דעם געגען זײן
 אוים׳ן םארקויםען דאס געגעז ארבײטער

 דאס ארבײט. פריזאן םון מארק אםעגעם
 זײ בײ ארויסגעבוםען פשוט דאך הײסט

 אר־ װארים טויא, םון ברויט ביסען דעם
 אוטזיסט, געטאכט װערט װאס בײט,

 בי־ דער זײן װי אנדערש, גארניט קעז’
 באצאתאטער םון לאגקורענט טערםטער

ארבײט.
 ריכטיג איז םרינציפ דער אויב איז,

 פריזאךאר־ אםעריקאנער צו שיכות אין
 װערם גראד געװיסען א ביז און ׳בײט

 קאגקורע^פע־ איהר אין געשטערט ?י
 ער איז ארבײט, באצאהאטע םיט היגקײט

 ארעסטאנט־ צו שיכות אין ריכטיג אודאי
 אנאנדער פיז קומט װאס ארבײט^ סתע
.,אאנ!

 רוכישע די אז אנגענופען :אר,
 ארעס־ םון ניט קוםט געדזיא״דארבײט

 פרײע זאגענאנטע די םון נאר טאנטען,
 ניט »אײז ׳דאם אבער איז ארבײטער,

 די אויף קאטענםאר טרויעריגסטער דער
רוסאאנד? אין ארבײטער־באאוינונג

 האצץ־ארבײט די אז אײך, ׳ מאאט
 ערגפט־בא״ די איז אביערייקא אין דא

 אונזערע םיז בתים בעאי די צאהאטע.
 זײ װאאדמזאנים. אםת׳ע זיינען װעאדער

 װאס הױט־שינדער, ערגםטע די זײנען
 עקספאואטא־ די פארמאנם. אפעריקע

 םםש ״האבאס״ די א& שפײזעז טארם
 פרא־ שװערע זײער םאר גראשענס מיט
 ערגסט־באצאהצ- די מיט אט און צע.
 רוסישע דאס עס קאן ארבײטער טע

קאנקורירען! האאץ
 סאװיעט דער קאסט האאץ דאס אמת,
 איז װעאדער די בעת נארניט, רעגירונג

 פריװאכדאײנענ־ דאר זײנען אםעריקע
 אײגענםי• אייצטיגע די װעאכע םאר טום,
 בא•. געםוז־ט עטװאס דאר האמנז מער

 דאס זינעה איז האט אבער צאהאען.
 צו אום שיםען, דינגעז םוז רוסאאנד
 םיי- טויזעגטע פון האצץ דאס ברענגעז

 _ און אנאאדען דאס הײנט װײט. אען
 דערצו אויך. דאד קאםט אויסצאדעז

או קוםט אפצאה^ היבשער גאנץ דער נ
הי• די עס צןינט םונדעסטװעגען און

 האצץ דאס קויפען צו האאץ-הענדצער גע
 1*וי זיר איהר קענט רוםצאנד. םון

 זײן םאר *קריגט עס װיםיצ םארשטעצען,
 ארביי• דער ״יחםן רוסישעד דער ארבײט

ארבײטער! םרײער דער פארדאן, טער,
 חכםים גענונ דא נאך זײנען דאר און

 רום״י םון דענתעז װעצכע אמעריקא, איז
!גן־ערן ארבײטער אן אאפ אאגד ! !

ע־ װגיאן פאר אגערהעגונג  ט
שאפ. אץ. טיגקײמ

 םירםצ דרעם דער םיז ארבײטער די
 ״האבען #טמ-עווענװ7 625 שזר, כיארטין

 ■חנזענ• שאפ־םיםינ^ ספעשעצ א בײ
 ברוחנד שאפ־טשערםאז, זײער טירם

 דא־י 25 מוז סוכמ א םיט טערי, מײער
אאר.

 אױס- האט וועאכע תאטימע, די
 סזנלי, בד. צו אנערקצנונג יי געדר^ט

םון; באשטאגעז איז
מי מ
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װע־ ארטיקאעז ערשטע צװײ די אין
 אויף םאשינען די םון װירקונג רער עןג

ו האב םעגשען, די םון אעבען דעם  אי
 מא־ די װאס דעם טראץ אז אנגעװיזעה

 אאץ םענשען דעם אײן שפארען שינען
 די םון צאנע די װערט אדבײט, מעהר

 פאר־ דערםון. בעסער ניט ארבײטער
 םך, א זעהר אײדען ארבײטער די ׳קערט
 װאס םאשין גײער יעדער מיט װײא

 ארוים־ װערען םאבריס, 1אי ארײן קומט
 מיט ארבײטער; צעהנדאיגע געװארפען

ט םאשין, נײער יעדער  נײער יעדער פי
 םארגרע־ םעהר אאץ װערט ערםינרונג

 די און ארבײטסצאזיגסײט די םערט
 ארבײטער די םון אאגע עקאנאםישע

ערגער. אאץ װערט
םא־ איז בכאא מאשיז דער געגען

 באריהטטער דער קאאנע. א ^ךנ ראן
 א און טשעים, סטוארט עקאנאמיסט,

 אז אן װײזען נעאערטע אנדערע רײהע
 דעמ אזוי םארםעכאגיזירט טאשין די

 אאץ זיך דערנעהנטערט ער אז כיענשע;,
 א םון שטוםע דער צו ניעהר און מעהר

 װאו גואם). מעכאנישער (א ,ראבאט״
 היי־ מיר װאס קעהר, א זיך טוען םיר
 מא־ א םיר געפינעד ׳טאן אן נאר בען
 אינז. םאר ארבײט די טיט װאס ^ין

 בא־ ארבײט, אוגז שפארענדיג אבער
 פאר־ זי :אר םאשין, די ניט אונז פרײט

 פאנ־ אין און שאפ אין יאונז שקאאפט
 א זיכעי ארבײטער דער געפיגט היר

 זײן אײכטער פאכען װאם פאשיגען סך
 דאס אנשטאט אבער ארבײט. פ־זישע

 םא־ דער איבער הערשען זאא ער װאם
 צו םארשסאאםט ארבײטער דער איז שין,

 נאכצוםאאגעז געצװאוג־געז איז און איהר
 פונפט מאשיה פזן^דער באװעגמג יעדע

 א װי פעהר ניט געװען װאאט ער װי
 ענטװיקאונג דער מיט איהר. פון טײא

 םארטײאוגג און מאסעךפראדוקציע םון
 אײנצעא־ דעם אוים קומם אדבײט, םון

 האיי־ אײן באוי־ז טאן צו ארבײטער -נעם
 ער און ארבײט דער אין אפעראציע נע

 םאשין. א םון רױאף דער םיט דאס טוט
 אר־ דער דארף אפעראציע רי טאן צו

 זײן קאפ, זײן געברויכען נים בײטער
 םון אויםגערעכענט איז אאעס װײא שכא,

 אר־ דעם װאם אאעס אינזשענירען. די
 צו איז טאן, צו אויס קומט בײטער

 א אונטערצוירוהען םאשין, די ״שפײזען״
 ברעהאאך, די אפשארען אײזען, שטייקעי*

 געבען, אכטוננ און אן זיך קאײבען װאס
 געהעריג װי ארבײטען זאא םאשין די אז

 װע־ עס פאשינען נײע מעהר װאכ איז.
 ארביײ געװיסע טאן צו ערםונדען רען

 אר־ דעם אויס הופט װײניגער אאץ טען,
 ארבײט, דער בײ ג־ראכטען צו בײטער

 םע־ געדאגסען זײנע װ^רען פעהר אאץ
 םע* א ער װערט םעהר אאץ כאניזירט,
 אאץ םאשוז, דער םו] טײא כאנישער

 דער צו זיך ער דערגעהנטערט םעהר
ראבאט. א םון םדרגה
 םע־ אעבען דער װערט נאר ניט און

 אפיאו נאר ארבײם, דער בײ כאניזירט
 אסױד אונזער אונטערהאאטונג, אונזער

 די םעכאניש. םעתר אאץ װערט מענט
 הױז צום םענשען דעם צו שםידט ראדיא

 פרא־ די הערען צו איהם צװינגט און
 געװא־ צוגעגדײט זײנען װאס גראםען

 בר^ואדהעסטינג עטאיכע די םון רען
 שוין םיר װעאען באצד האטפאניס.

 אין זיך בײ זיצענריג זעהן, ?ענען אויך
 דער אין םאר הוםט עס װ*ס אאעם הויז,

 ג^ר אז אונז םארזיכ/גרט .םען װעאט.
 אײנגע־ ״טעצעװיזש^ן״ װעט גיכען אין

 װי פונקט הויז יעדער איז װערעז םיהרט
 כםעם אין אדיא1 א םאראן הײנט איז עם

 װערט םענשען דעם כײ הויז. יעדען
 איניציאטיװע די צוגענוםןןן םעתד אאץ

 ציײ צעזען צו זוכען, אויםען, געהן״ צו
 געמאן, איהם םאר װערט אצעם טונגען.

יהויז. אין איהם צו געבראכט װערט אצעם
םא־ דער געגען אנקצאגע אעצטע די

 םין הױפםתכציו געבראכט װערט שין
 זעהר זיך שרעסען וועצכע פעםיםיסםעז,

 צױױציזאציע ״םאשין דער םאר שטארק
 אפיצו מאשין דער םאר װיצען וועצכע אוז
 אין זאנען. ניט װ*ור» גוט אײז קײן
̂וך ה#ם אסת׳ען דער  אויך םאשין די ז

 דעם טאסע נעמט זײטען. גוטע םך א
 םון מעכאניזאצמנ חנר װענען פונהט

 אז צאםיר אםױזנמננםם. אונזערע
 חויז צום צונעשמידט ווערען טיר

 אזי* העחמ םיר 1אי ראדיא דער צוציב
 י9*ר םעאסער אין *םט אזוי געהז צו
רגמסp צו ט וועך .ונ̂צ in ̂ר
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ץ. ב. פון ט װי לע

 אזעאכע הערען געצעגענהײט^צו א האט
 ער װי אעהציעס און קאנצערטען גוטע
 די ? ראדיא דער אויף הערען איצט קען

 אינטערעםאנטסטע די םוזיה, בעסטע
 צוגענגאיך געװארען זײנען םארטדאגעז

*n אז איצט ארבײטער. אריםסטען דעם 
 װע־ אײנגעםיהרט װעט *טעאעװיזש^ך

 אױיגען די עםענען םשוט עס װעט רען,
 װעט םענשען דעמ פאר םאסען. די פון

 װי אויפטו גרעסערער נאך-א זייין דאס
 זיך װעט מען פיקטשורם. מואװינג די

 װעס םען און הויז אין זיך בײ זיצען
 קוםט עס װאס װיכטיגסטע דאם זעהען

 דער װעאט. נאנצער דער איבער פאר
 באהאװענם זײן װעט מענש פשוט׳סטעױ

 טאג. פון פאסירונגען װיכטיגסטע די אין
iy אהך אאעס הערען און זעהן װעט 

^נשטרעגגונוט איז עס װעאכער
 אעבען עק^גאפישען דעם אין אויך

 אר־ די םאר ברכה א זיין םאשין די קען
 פון שונאים נרעפטע די אפיאו בײטער.

 די אז צנסנבעז, דאך װעאען פאשין דער
 גע־ אײכםער סך א זעהר ה*ט םאשין
 םענ־ דעם םון ארבײט םיזישע די םאכט

 שטײן םאינער דער םאעגט אםאא שען.
 הוייצען־ די גראבמן און שאכטע דער אין

 םצעגט ער און גראבאײזען זײן םיט
 םאראן איז הײנט כחות. אהן בצײבען

 די גראבט װעצכער ^םטים־שאװעצ/ א
 די צאחנם װ^ס מאשין א אין הויצען,
 פאינער דער און װ^גאנעס אין קויצען
 םא־ די אז געבען אכטונג באויז דארף
נע־ װי ארבײט די טאן ז$אען שינען
שנײדער דער םאעגט אםאא איז. העריג

 םאב־ און דיישעפער אין זי אדיינאאזען
 אזםםעג־ אויר און אעכעראיר איז ריקען

ײ־ אײגינע געב^אכט ה^ב איך איך.  ב
 םארזוכען ע̂א אז באװײזען צו שפיאען

 םאר־ אין געװארען נעםאכט זײגען װ$ס
 םאשי־ די באקעםפען צו צײטען שידענע

 זײנען באיקאטס און םטריייקס דורך נען
 רע־ א זײנען מאשיגען די דודכנעםאאען.

t̂ רעם םון זואטאט c אינזער פון .ששריט 
 ;yp םארטשריט דעם און ציװיציזאציע

 גאר װיא מען און ^פשטעאען ניט פען
 שוין װעאען מאשינען די אפשטע^ען. ניט

 נ^ך קומען װעאען עס און םארבאײבען
נאך. און

ניט אבער פען דארף םארצװײפעאט
םא־ די אויםװעג. אן דא איז עס זײן.

 םים; די מיט פאשין די דרעהען דארפען
 םא־ עאעקטרישע םאראן זײנען הײנט

 דרי־ בצויז דארף שנײדער דער ט^רס.
 זיך ררעהט םאשין די און ב$טען א העז

 עס ה^ם שניידער דער װי שנעאער סך א
םים. די םיט טאן געקאנט

 אן גיבען םאשין דער םון שונאיש די
 די אײרער ׳אמאצ אז ארגומענט, דעם

 םענ־ דעם זיך ה$ט :עקומען״ איז טאשין
 איצט. װי רוהיגער סך א געאעבט שען

 װןום רעם םון ארוים או:ז קופט װאם
אר סך א אײן אונז שפארט פאשין די

איצם זײנען מיר אז ׳זיי ^ענה׳ן בייט,

m m

 םענש דער װי םארש?אאפט מעהר סך א
 דא איז דעם אין אםאא? געװען איז

 װאצט פונדעסטװענען אמת. פיא זעהר
 נע־ ניט דור הײנטיגען דעם םון קײנער
 צעבען דעם צו זיך צורי?הערען װאאט

 קײ־ צו צוריס; יאהר הונדערט םיט םון
 דער אפעצירען ניט איצט שוין װעט נעם

 אונ־ םון צעבען באגרעניצטער איעגער
 גע־ איז םענש דער זײדעס. עאטער זערע

 װעצטציבער; םיצ ברײטער, םיא װארען
 גרעסער; םיצ געװארען איז השגה זײן
 איז ער צױױציזירטער; געװארען איז ער

 העכע־ א אויף געװארעז אויפגעהויבען
 װעצכען םון צעבען, םון סםענדארד רען
ארונטערצאזען. װעצען ניט זיך װעט ער

װאססענ־ דער םכח איז װאם אבער
 איז װאס ? ארבײטםצאזיגקייט דער
 טענ־ דעם• םון םארשקצאםונג דער מכח
מאשין? דער צו שען

 און סראבצעם, א װירקציך איז דאם
 ארבייטער די בצויז וועצכע מראבצעם א

צײזען. קענען אצײן
 די איז איצם, שםעהט צאגע די וױ
 ארבײטער. דעם םאר אוםגצייס אן םאשין

 און bkt אין איהם םיט סאנקורירט זי
 איהם װארםם זי םאבריס. דער איז

 נעהסט און אינדוסטריע דער פון ארויס
 טאשין אײן חױנה. די צו איהם בײ
 צעהן װי ארבײט םעהר אפםאן האן

 באצזד רער ארבײטזנר. הונדערט אדער
 ניט םאשין דער נאך זיך יאגט באס
 אײז איהם שאארט n װאס חנרםאר נאר

 אויך נאר װײדזשעם, אויוי אויםגאבען
 סאן דער*&ושין ב^ם װאס דעם צוציב

 םאנױ א<מנרעע די םים קאגשוריחנן ער
 טים זױנתסטר^ דער אין פעסטשוחגרס

 אתיםגעװאר־ װערט מאשין נײער יעחןר
 אר־ די און ארבײבמר טעוזר אצץ םען

פארגחנסערט. װערט ^ײםסצאזיגשײצו
? חנם גזננען װערען געטא[ מען תאס

ארםימעצ פרימרדיגמ א אין האב .איך
גיס 4*י«י יי נאימםםמ אז

 גע־ קען קאאה, א זײן צו אנשטאט שין,
 דער פאר ברכה א פאר װערען מאכט

 :עםאכט רארף עס סענשהײט. גאנצער
 אונזער אין עגדעדונג שטיקעא א װערעז

 דעם אנשטאט אז סיסטעם, עסאנאםישער
 װערען אויסגענוצט זאא טאשין די אז

 אײנצעא־ באויז םון בענעםיט דעם פאר
 פאנוםעת־ די באסעם, די םענשען, נע

 פאננאטען, אינדוסטריעאע די טשורערס,
 אאע נעניםען מאשינען די םון זאאען

 אין באשעפטיגט זײנען װאם אךבײטעד
 נײע די וועאכער אין אינדוסטריע דער

 אויב ארײנגעבראכט. װערען ‘םאשעען
 םאשין נײע א ארײן הוםט שאפ א אין

 אר־ :עװיםע א אז םעגאיך כאכט װאם
 אײן אין װערען אפגעטאן זאא בײט

 אר־ האנט םיט פריהער, װען שטונדע,
 נעדויערט ארבײט זעאבע די האט בי־יט,

 אר־ די דארױ שטונדען, צעהן אדער 8
 םארסצע־ ארבײטער די םון נײטם־צײט

 די פיצ. אזוי אויף פונ<}ט װערען נערט
 שע־ די אין זיצען אנשטאט ארבײטער,

 קענען װעאען שטונדען, 9 אדער 8 פער
 שטונרען 5 ארער 6 אין װערען םארטיג

 םיט אהײם געהן לענען זײ.װעצען און
 װאאט דאם פריוזער. שטונרען עםאיכע

 דער זאך. שצעכטע קײן ניט גאד נעװען
צו צײט מעהר געחאט װאאט ארבײטער

 צו און ביכער אעזען צו זץ־, אטוזירען׳
םאפיאיע. זײן פיט פארברעננען
 אופשטענדען איצטיגע די אונטער

 שעפער די אונפעגאיך. אבער דאס איז
 צואיב באסעס די פון געהאילטען װערען

 זיך װעט םאנוםעקטשורער א פראפיט.
 ברײט דער אין און אענג דער צײגען-אין

 פראפיט. דאאאר עקסטרא אן םאכען צו
 די םון אויסגענוצט װערען םאשינען די

 פאר פראםיט פאכעז צו טײאװײז באסעס
 רי מיט קאנהורירען צו טײאװײז און זיך

 דער אין פאנופעקטשורערס איבעריגע
אינדוסטריע.

 זפן כא אז פארשטענדאיך, איז עס
 פ״א־ פרױואט פון סיסטעפ איצטיגע די

 עקזיסטירען װעט האנקודענץ און פיט
 גע־ ניט שעפער די אין אאגע די װעט

 די פאי• בעסערען צום װערען עגרערט
 פארהופען קען ענדערו:; אן ארבײטער.

 סים־ קאפיטאאיסטישע די װען דאן באויז
 די אז אזוי װערען. געענדערט װעט טעם

 פים :יט ארבײטען זאאען פאבריקען
 פאר׳ן פראםיטען שאפען צו צװעק דעש

 די :עבען צו צװעק דעש פיט :$ר
 דער פון אנגעשטעאטע אוז ארבײטער

 םון געגיסען צו פענאילקײט א םאבריה
 פאר־ צו פאשינען, און ערפינדונגען אאע

 ארבײטס־באריננונגען זײערע בעסערען
פארדינשטען. זײערע פארגרעסערען און

ארבײ״ די םוזען דאס דערגרײכען צו
 1אי עקאנאסיש ארגאניזירט זײן טער

 —פאאיטיש און טרײד־ױניאנם שטארהע
 ױניאנם די פארטײ. אײגענער אז איו

 אר־ די םאר קריגען צו קעםפען װעאען
 שע־ די אין באדינגונגען געסערע בײטער

 װעט פארטײ פאאיטישע די און פער,
 רענירוננ די איבעדצונעהםען שטרעבען

 פ*די צאנד פון געשעפטען רי םיהרען און
 פאאקס־ ברײטע די פון בענעםיט דעש

 בענעםיט דעש םאר באויז ניט און םאסען
 די װי םאגנאטען צאהא קצײנער דער םון

 דאם טוען. רעגירונגען קאפיטאציסטישע
 םיסטעם אזא צו און סאציאאיזש איז

פארטײ• סאציאציסטישע די שטרעבט
 יעדער אז ?אאר, דעריבער איז עס

 פאר״ וועאכער ארבײטער אינטעאיגענטער
 קאאסעךאינטעיעסען זײנע שטעהט

 אפ־ מעגאיך װי שנעא אזוי זיך דארף
 פאר־ קאפיטאאיסטישע רי םון טרגיםאעך

 דער םון םיטגציד א װערען און טײען
 די איז װעאכע פארטי/ סאציאאיסטישער

ארבײטער. די םון פארטײ

ר ע פ ײ נ ר נ א נ ו ^ ו ו א ט נ ר ע ײ ו פ ע נ ױ ע י ד י ס י נ  ױ

פ או ע ן ל ו . פ נ ע ם ב נ י ו נ נ ע נ ײ פ

 בארימ• באגריםען דובינםקי סעקרעטאר גענעראל און שלעזינגער םרעזידענט
ױניאן. פדן.דער נאםען אין רעדנער און שרײבער סאציאליםטישען טען

 גאנצע די האט דינסטאג פארינען
 בא־ באװעגונג ארבײטער יארסער נױ

 װעטעראן סאציאאיסטישען דעם נריסט
 נענאסע סעמפער און שריפטשםעאער

 יעהריגעז 70 זײן צו םײעגנבוים בגיםין
 האבען באגריסונגעז די אין ױביצעאום.

 דער שון צװײגען אצע באטייצינט זיך
 װעצ־ םיט בעװעגונג, ארבײטער אירישער

 צעהנ״ זײט איז פיינענבוים גענאםע כער
 םאר־ און םארסניםט יאהרען דצינער
 אי פען, גצענצענדער זײן דורך אי בונדע]

הראםט. רעדנער גרויסער זײן דורך
 זײט איז װעצכער םײגענבוים גנעאסע

 גע־ נעזונד ניט יאהר צעהן צעצטע די
 1אי סאנאטארױם בראנזוױק אין זיך םיגט

 םון טעג די אין אײצאנר. צאננ עםיטװיצ,
 באזוכט איהם האבען ױביצעאום זײן

 דעצעגאציעם. ארבײמער •םארשײחגנע
 געבורטסטאג, זײן םון טאג אין דינסטאג

 דער פון דעצעגאציע םפעציעצע א האם
 פאר־״ םון און רעדאקציע *םארװ^־יםס״

 גענאסען די םיט אסאסיאײשאן װערטס״
 אין צכייז און ראגאןי װצאדעס, סאהאן,

 אוז םײ^ענבום׳ען גענ. באזוכם שפיץ דער
 און אנערקעגונג םון צײכען אצס אים

 םאררינסםעז גרויםע זײנע םאר אויםררוק
 א פרעזענטירט ״פארװערםט״ צום^

 שריפט אנערקענונגם * םיט פארמעט
 אוגטערגע־ זײגען עס װעצכעד אונטער
 ״פארווערטס* יארקער נױ אצע שריבען

 דער םון םיטגאידער און םיטארבײטער
 אידי־ דער אםאסיאײשאן. ״םארװערטס״

 און פארבאנד טאציאציסטישער שער
n n בא־ געשיקט האבען רינג ארבייטער 

 אצע דעצעגאצ^. ׳באגריםוגנס* וונחנחנ
אידמת פאראײגינטע די pH ימיאנם

טע־  צונעשיקט האבען געװערקשאפטען
באגריסונגען. אעגראפישע

דובינסקי^ם ־ און שלעזינגער׳ם
באגריםונגען

םײגענבוים, ב. פר.
אײצענד. צא:נ אטיטװיצ,

 םיי• פרײגד און געגאסע טײערער
 םארגענײ און פרײר פיצ פיט גענבוים.

 אײער צו הארציג אײך איך באנריס נען
 גרוי׳סע די געבורםסטאנ. זיבעציגסטען

 *אינ״ דער םון םיםנצידער םעהרהײם
 וואיר־ נארפענט צײדיס םעתײשאנאצ

 אח גוט זעהר געדענהען ױניאן״ קערס
 אצ״ו םארנעסען נים םאצ הײן וועצען

 אוים־ העצםעז צו געםאץ האם איהר װאס
 'ארגא־ ארבײטער גרויסע זײער בויען

 םרם. און אײך װינשען םיר ניזאציע.
 נאיה״ םיאע און געזונד גוטעז פײגענבוים

יאהרען. ציכע
אםין ש  שלעזינגער, בענת

 צײריס אינטערנײשאנאצ פרעו\דענם
ױניאז• װאירסערס גארמעגט

פײגענבוים, ב. םר.
אייצענר. אאנג אפיטװיצ,

 בא־ הארציגסטע אונזער אן נעהמם
 נע״ דבעציגםטען אײער צו נוײסונג

 םיט״ טויזענדער פיצע די בורטסטאג.
 ציײ אינםערנײשאנאצ דער םון גצידעי

 וחד. ױניאז, װאירקערס גארםענט דיעם
 נעפיהרט און געאערענט האט איהר םען
 צו אײר באנריסען יאהרען, םיצ אזוי
 אײר וױגשעז און געצעגענהײם רער

צעבען. צאננען און נעזונד גוםען
מ ד. ק עס ב דו

וג J צ• m מקחגטערי־טרעזשוחגד
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 פרעהליבען קײן םיט ניםדעי. לעיבאר
אר־ די באגעגענען הארצען

טרב ױש ז-יער מאל דאס אטעריקא פרן בײטער
ײ ליײבאף יך
 דדרכ־ האבען אמעריקא פון ארבײטער די

 ארבי״םסל$ןזיגקײט פון י$ר שװערען א געלעבט
 ^נ־ גרױםע םאבען געדארפט האבען זײ און

 ארבײמס־ די אז דערלאזען, צו ניט שטרענגונגען
 לאנע אוםנינםטיגע די אױסנוצען זאלען געבעד

 אוםגינםטיגער נאך איהר אדן ארבײטער די פאד
זײ. פאד כאבען צו

 ױם קײן ניט איז דעי לעיבאר אז ׳ז^גט מען
 און ארבײט. פון נאר ארבײטער, די פון מוב
 גע־ עס איז ארבײט פון טוב ױם א איז עס װײל

 טוב ױם נאציאנאלער אטעריקאנער אן װארען
 אר־ שטאנד. און קלאם פון אונטערשײד אהן

 מענשליבער דער פון פונדאםענט דער איז בײט
 גרױ־ דאס געשאפען האט ארבײט גײזעלשאפט.

 גע־ האט ארבײט ארן אםעריקא פון רײכטום םע
 אםעריקא־ פון צױױליזאציע גרויסע די שאפען

 טוב ױם עם^א איז דעריבער •און פאלק. נער
פאלק. אםעריקאנער גאנצען םון

 .לעיבאר — ארבײט פון טוב ױם דער אבער
 ארבײטער, אםעריקאנער דעם דערםאנט — דעי
 פדן געקראגען הלק קלעגסטען דעט האט עד אז

 צי־ גרויםער דער םון און רייכמדם גרױסען דעם
 געשאפען. האט ארבײט דין װאס וױליזאציע,

 םעהר. נאך איהם עס דערםאנט יאהר דאס און
 רייכ־ גרויסע דאם אט אז איהם, דערםאנט עס

 האט ער װאס צױויליזאציע, גרויםע די םום^און
 די איהם פון האט געשאפען, ארבײט זײן םיט

 גע־ ברויטלאז איהם און אװעקגערױבט ארבײט
מאבט.
 מיט האבען ארבײטער די װאס םאשינען די

 װאם קאפיטאלען, די געשאפען, ארבײט זײער
 ־געװארען, געזאםעלט ארבײט זײער פון זײגען

 ארבײ־ םיליאנען האבען קריפען, צו םאשינען די
 גאס אין זײ און געםאבט ארבײטסלאז טער

״י ארויסגעװארפען.
 ארבײט פון טוב ױם דער דאך דארןש און
 אר־ די םון טוב ױם דער זײן אלץ פון םריהער
 אר־ די װען לין, אבער ער קען װי בײטער.

געװארען. אונםרײנדליך א<וי איהם צו איז בײמ
 גע- םדז דעי לעיבאר םון כאראקטער דער
 א בלויז בלײבען ניט קען ער װערען. ענדערט

 אױך םוז ער נאר פאראדען, און םרײד םון טאג
 דעםאנסטרא־ און םאדערונגען םון טאג א װערען
 װען טאג, דער זײן דארף דעי לעיבאר ציעס.

 זאלען זײ םאדערען,־אז דארםען אדבײטער די
 אנשטענ־ אן םיט און ארבײט מיט געזיכערט זײן

 טאג, דער זײן דארןש דעי לעיבאר לעבען. דיגען
 םא־ דארפען אםעריקא אין ארבײטער די ?ען

קיר־ א און ארבײטס־טאג קירצערען א ;ערען  זײן דארף דעי לעיבאר ארבײטם־װאך. צערע$
 פאדערען דארםען ארבײטער די יוען טאג, דער

 םארזיכערונג ארבײטםלאזען םון אײנםיחרונג רי
פענםיע. אלטערם װירקליכער פון און

 װעלכע פאדערונגען, ארבײטער זײנען דאם
 קענןןן זײ װערען. חןרפילט גיכןזר װאם דארפען

 אױטאםאטי־ די װ?ןדען. אכנעלעגט נים מעהר
 באזונדערער א טיט זיר אנטװיקעלט םאשין שע

 אר־ ארכײטער מעהר אלץ מאכט און שנעלקײט
 אר־ די םון םאדערתגען די כדי נאר בײםםלאז.

 אר־ די דארםען װערען, געהערט זאלען כײטער
 ארנאנידרט. שטארקער און כעםער זײן כײטער

 גוט- דער *ו און יושר דעם *ו אפעלירען םיט
 זײ װעלען אונטערנעטער די םון חארצינקײט

כלויז געװינען קענען זײ געװינען. נארנישט
 זײער םיט און טאכט ארגאניזירםער זײער םיט

> . אײניגקײט.
 פון טאנ א זײן דעי לעיכאר דעריכער זאל

 ארנא־• דורך אז .ארבײטער, די פאר חןרטאנונג
 אױםקעםפען זײ קענען אימיגקײם און ניזימיע

לעכען• בעםערען און זיכערען םעתר א זיר פאר
tin" טיט םעפםעםבער םען2 עם1 גײםמ
ig םוו io נע־ איז דוריק יאהר צוואנצע
גרויםער חןר נעווארען װאתען . * * י

 אבנעשרי־ חאט וחןלכער םטרימ^ קלאוקמאכער
 געשיכטע דער אין בלױז נים נלאם נײ א כען
 אין גאװעגתנ ארכײטער אידישער חןר פון

ארבײטער אלנעםײנער דער אץ נאר אםערייןןו.
*  --------- - Mi*אדנענדץ. אץ

ור

 זכרון. אין סריש מאכער קלאוק מײםטע די בײ
 אנטײל אלײן חאכען זײ פון טײל גרױםער א

 זײ־ װאם די איכעריגע, די און איהם אין גענוטען
 ארײננעקוםען טרעיד קלאוק היגען דעם אין נען

 װעגען דערצעהלען געהערט האבען שיעםער,
 דערצעה־ ניט דא דעריבער װעלען מיר • איהש.

 כאכער קלאוק גרויסען פ,־ן געשיכמע די לען
 װאם דערמאנעו, בלויז דא װעלען םיר םטרײק,

 עס געהערשט. איהם אץ האט עם גײסט א פאר
 א״ניג־ײט פץ קאטף, פץ גײסט א געודען איז
 װײניג האט װאס זעלבםטאפפערונ:, פון און
 ארבײ־ דער פון געשיכטע דער אין נלײכען זײן

 גע־ ה^ז נייםט דער אט אדן כאװעגונג. טער
 םאכער קלאוק די פון זיג נרויםען דעם צ־ פ־הרט

 מעכ־ גרויםער, א פץ אױפבליא־ננ דער צו אדן
 שטאלץ דער געוהין איז װעלכע ױניאן, טיגער

ארבײטער־באװע• אםעריקאנער :אנצער דער פץ ו J I#4 #4 .••וף
 גרױ- דעם רױיגט דערמאנען םיר דוען ארן

 מאנער, קלאוק די םון סטרײק היסטארישען םען
 קלאוק די אין זאל עס אז בל,ײז, מיר וױגשען
 פון גײסט דער אייפװאכען אטאד ױידער מאנער

אידעא־ פ־ן אײניגקײט, פרן גײסט דער ,1910
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געהאפט, האכען םיר
 אינדאסטריעל דעד

קלאוק, דער פון קאונםיל
םאנופעק״ םקוירט און ס:ט

 צופרידענ־ זיך װעט אטאםיא״שאן טשורערם
 האט ױניאן די װאם ענטפער, דעם םיט שטעלען

 האט ער װאס קלאגען, זײנע אויף נעגעכען איהש
 טשערםאן. אונפארטײאישען דעש פאר געבראבט

 אוישפיר־ אזא קלארער, אזא איז ענטפער דער
 איז עס או איבערצײגענדער, אזא און ליכער

 אכעד זאגען. צו דואם ניטא מעהר איהש נאך
 ךער קליץ. מר. טעות. א געפאנט האכע; םיר

 אינדאשטריעל דעש פון דירעקטאר עקזעקוטױו
 צו ארײנגעשיקט אמאל װידער האט קאונסיל,

 לאנגע א טשערטאן אונפארםײאישען דעש
ערשםע. די װי לעננערע, א נאך םגילה,

װעל־ פאר ניט הײנט כיז נאך וױישען םיר
 האט קאונםיל אינדאשטריעל דער צװעק כען

 אונטערנעםונג. גאנצע די געדארפט איבערהויפם
געװינען? צו נערעכענט דערפון ער האט װאס

 איז קלאוקם כײ װען אז פארשםעהען, םיר
 צום׳אונ־ כרין? שרײבען איז ניטא, ארבײט קײן

 ערקלערונ־ םאכען און טשערםאן פארטײאישען
 אויב נאר ארבײט. אן אויך צײטונגען די ןיא גען
 אויםצו־ ארבײט אן װעגען זיך האנדעלט עם

 איז םעזאן, סלעק דעם פון צײט לעדיגע די פילען
 קאונסיל אינדאםטריעל פון בריןז ערשטער דער

 אונפארטײאישען דעם איננערסאל, טר. צו
 איז ער גענוג. פולשטענדיג טשערםא;,.געװ;ץ

 אזוי אנטהאלטען האט און לאנג גענוג געװען
 טען האט מעהר אז ױניאן, דער צו טענות םיל

 װאם צו אבער אױםטראכטען, געקענט ניט שוין
 באזונדערם און בריף לאנגער צװײטער א נאך

 װאם צײטונגען, די אין ערקלערונגען די װאם צו
 אין איז װאם אלץ, װידערהאלט בלויז האבען

 ניט שױן איז דאס געשריבען? נעװען ברי^
 םא־ צו קאםפײן א נאר צײט־פארטרײב, קײן
 איז זי אז נאטען, שלעכטען א ױניאן דער כען
 שטעלט םען װי שטארק, אזדי און גרוים אזוי ניט
 דער פגן שעפער אלע ניט אז און פאר איהר זיך

 אונםער שטעהען אינחסטריע דתזם און קלאוק
קאנםראל. איהר

 דער אט װערט אבער צװעק װעלכען פאר
 אינ־ דער דען ייר גרײט געפיהרט? קאםפײן

 דער םיט פארםעםטען צו קאדנסיל דאםטריעל
 זײנע זאגען װיל.דעריבער און בוחות אין ױניאן

 שרע- צו װאם ניט זיך האבען זײ אז טיטגלידער,
 שטארס, אזוי ניט גאר איז ױניאן די װײל קען,

 איז, דאם — פאר? איהר זיך שטעלט פען װי
 צװישען אבםאך דער פאל. דער ניט זיך, דאכט

 ױניאן דער םיט קאונםיל אינדאםטריעל דעם
 טיר און ארום יאהר צװײ אץ אױם ערשט געהט

 זײנען םאנופעקטשורערם די אז ניט, גלויבען
 א אנפאנגען װילען זײ אז קאטפםלוםםינ, אזוי

 םארויס, יאהר צװײ םיט ױניאן דער םיט קאם,ז
 ■ געענדיגט. נאר זיך האט אכםאך דער אײדער

 אינדאם־ דער אז טרעםען, אםאל קען עם ,
 דער צו קרױודעם האבען זאל קאונםיל טריעל
 פאראן דאך איז צװעק דעם פאר $כער ױניאן,

טשערםאן. אונפארטײאישער דער
 ױניאן די האג» געװעהגליך אז אםת, איז עם

 און םאנופעקטשורערם די צו קריװדעם שטענדיג
 אונפארםײאישער דער אז אױם, קוםט עם

 ד• טיט פארנוםען שםענדיג איז טשערטאן
 דער- איז דאם אכער יתיאן, דער פון קריװדעס

 קריװחזו סאנופעקטשוחןרם די װייל פאר,
 כלויז, זעהם װניאז די בעת יוניאן, די שםענדינ

 זייער זאלען.אבהיםען םאנופעקםשורערם די אז
 אונפארםייאי• חןר אכער איחר. םים אכמאך

• י בייחןן. פאר דאו איז טשערםאן שער
 אפשר איז עם אז זאנען״ װאלטעז נױר אח

אע־ דעם פון דיפלאםאםיע שלעכםע־ קײן נים
» m חאט עד װאם יל.6^ a p
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לאגגען אזא משערםאן אונימרטײאישען צום
 דאך עס זאל ױניאן. דעד נעגען קלאגען צעטעל

געשא• ניט טשערטאן אומפארטײאישען ניים
 די חאט כםדר .אז אײנדרוק, דער װערען ם;ץ

 םאנופעקטשורערם. די געגען קרױודעם ױניאן
 םאנופעקטשור• די אויך אז זעחן, ער זאל אמ

 אכער ױניאן. דער געגען קרױודעם האבען ערס
 אינדוםטריעל דער זוכט צװעק װעלכען פאר

 ער• זײנע םיט אײנדרוק אן מאכען צו קאונםיל
 איז די.ױניאן אז פרעסע, דער אין קלערוננען

 אינדום־ די קאנטראלירען ניט קען און דװאך
 שעפער ניט־ױניאן די דעם דורך װעלען טריע?

? ױניאניזירען לייכטער לאזען זיך
 אינ־ דעם דערצעהלען ניט דארםען םיר נו,

 איז. ױניאן די שטארק װי קאונםיל דאסטריעל
 ױניאן דער פון כח דעם גוט גאנץ װײםט ער

 רע־ כח איהר מיט זין דארף ער װאס דערפון,
 קאונםיל אינדאשטריעל דער אויב נאר כענען.

 די אז פאראינטערעםירט, אזוי וױרקליך איז
 װי װערען, שטארקער נאך זאל אונזערע ױניאן

 אז פארשפרעכען, איהט טיר קענען היינט, איז ױ
 די װעט אבםאך נעקסטען דעם שליםען צוש

 זי װי שטארקער, אונפארגלײכליך ױין ױניאן
 אב־ פאריאהריגען דעם שליםען בײם גערוען איז

 נעטאכט יאהר דעש אין האט ױניאן די מאך.
 נע־ אויםגעבויט צוריק איז זי םראגרעס. גרוים

 זי און אויםגעװאקםען צוריק איז און װארען
 םעם־ און שטארקער אלץ װײטער װאם זועםט
 דערי־ קען קאונםיל אינדאםטריעל דער טעו־.
 שטארקײט־ דער װעגען רוהיג נאנין זײן כער
 אז םורא, גיכער האבען מיר ױניאן. דער פון
 פדן װערען א־נר־היג צײט דער םיט קען עך

שטארקײט. ־ואקםענדער איהר

ט װיל װעד ץ ני װי־ םאכער קלאוק די קי
ה טי ט ש ײ ב ד ארבײטען בעםער לען ד א

 פון איידער שטיק, פון
 עיר דעי קלײן, םר. ערקלערט ד.אט װאך, דער

 םאנוםעקטשורערם דער פדן דירעקטאר זעקוטױו
 אונטער ארגאניױרט איז װאם אסאםיאײשאן,

 אױב נאר קאונםיל. אינדאשטריעל נאםען דעם
 שגױק־־ארביים? קײז נים וריל זזעד םא אזױ,
 ער שטיק־ארבײט. געװים דאך װיל קלײן םר.

 ארכײטער, די נעזאנט. אלײן דאך עש האט
 טא ארבייט, שםי.ק אויך װילען ער, פארזיכערט

ניט? װיל װער
 דזשענ• א איז קלײן מר. אז גלויבען, מיר
 קיין מאכען צו ניט זוכט ער אז און טעלםאן

 זײערע און ארבײטער די צװישען לעכען בײז
 מײ-6אוי ניט דעריכער קענען טיר פיהרער.

 ארבײט, שטיק װעגען ערקלערונג זײן אז טשען,
 קלאוק דער פון פיהרער די אז זאגען, צו םײנט

 אינטערנעשאנעל דערי פון און ױניאן םאבער
 ארבײטער, די םון װילען דעם געגען האנדלען

 שטיק, פון ארבײטען װילען ארבײטער די אז
 אר־ צו זײ צװינגען ױניאן־פיהרער, די זײ נאר

װאך. פון כײטען
 זיכער װעלען זײט, אונזער םון םיר, און

 דעם גענען האנדעלט קליץ םר. אז •זאגען, ניט
 ער װעלכע םאנופעקטשורערם, די םון ען0וו

 זאנען, װעלען מיר געגענטײל. אין פארטרעט.
 מאל אלע טוט און איבערגעבען זײ איז ער אז

 אײנ־ זאל עם אז וױל, ער אויב און װילען. זײער
 קלאוק• דער אין שטיק־ארבײט װערען געפיהרט

 ט־ט אײנקלאננ פילע־ן אץ דאם איז אינדוםטריע
 םיר פרעגען באלעבאטים. זײנע םון װילען דעם

קײן.שטיק־ארבײט? ניט װיל װער דעריבער
װי• םאנופעקטשורערם די װיל, קלײן םר.

 — אויר װילען ארבײטער די און געװים, לען
 טא — סדיין, טר. אזוי פארזיכערט װײגיגסםענם

ניט װיל װער
 אין נאגלער דובינםקי, און שלעזינגער נו,

 חאבען זײ ניט. װילען באארד דזשאינט דער
 געזאנט. שטארק גאנץ און געזאגט אלײן עם

 דעם אוים ניט דריקעז זײ אז אלזא, עם, הײםט
 םארטרעטען זײ און ארבײטער די פון װילען

 טײנט ארבייטער. די פון אינטערעםען די ניט
 ניט עם זיך װילט אונז ? קלרין םר. אזױ, דאם

 הען װי ^בער אזוי עס נױינט ער אז גלויבען,
? ערקלעהרוננ זײן םארשטעהן דאך םען

 װאלט עם אז קלײן, טר. דענקט אפשר און
 זאל אלײן ער ײען ״עםישענםי/ טעהר נעװען

 םאי םאנופעקטשורערם, די םאי פאךטרעטען
 נע־ עם דעריבער חאט ער און ארבײטער די

 רײדעו צו/ שטיק־ארכײט םים אנפאננ אן םאכט
? ארבײטער די םון נאמען דעם אין

 פעהיגקײטײן די אץ ניט צווײפלען םיר
 ניט, אויך צװײפלען םיר אבער קליין, םר. פון
 רוםט םען װאם דעם, פון האלט קלײן םר. אז

 װיל ער או'ב און אםעריקא אין דעטאקראטיע
 םאנופעקםשורערם, די כלױז ניט םארטרעםען

 נעדארפם ער האט דאן ארגײטער., די אויך נאר
 . אויכ זײ, פרעגען אץ קלאוקטאכער די צו קוםען

 פארטרעטער זײער זייג זאל ער. אז װילען, זײ
נאםען. זײער אין רײדען זאל ער און

 דעםאקראטיע איז יתיאן דער אין אונז כײ
 י ארבײטער די זײנען עם זאך. וױכטינע א זעהר
 עם װאם און װילען זיי װאס באשםיםען װאם

 ריי• װיל אײגער װען און װערעז, געםאז דארף
 . א זײ פון האבען ער םוז נאסען זײער אץ דעז

 דערװעח* איחם םוזען זײ דעם. פאר םולםאבט
פארטחןםען. זײ ז$ל ער אז לען,

חאבןןן םאבער קלויוק די
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 דער צו געקוםען זײנען זײ און שטיק פון נײט

 זײ און זײ פאר ניט טויג עם אז איבערצײגוגנ,
 װאך־ארבײט. אײנצוםיהרען באשלאסען האכען

געװאלט, ניט עם האכען טאנוםעקטשורערם די
םלחםה ערקלערט..זײ קלאוקםאכער די האבען

 װאל־ םאכער קלאוק די װען געזיגט. האבען און
 .א געםאכט האבען זײ אז אויםגעפונען, טען

 אבצושאפען געקעםפט האבען זײ װאס טעוח^
 און װאך־ארבײט, אײנפיהרען און שטיק־ארבײט

 װירקליכקײט דער אין איז שטיק־ארכײט אז
 האכען דאן ארבײט, װאך װי זײ פאר בעשער

 פארריכ־ געקענט טעות זײער לײבט גאנץ זײ
 זיכער זיך װאלטען םאנופעקטשורערם די טען.
 אײנצױ ארבײטער זײערע געגען געשטעלט ניט

 זײ װאלטען זײ שטיק־ארבײט. צוריק פיהרען
פארגעניגען. טיט ערלויכט גיכער ;יש

 א זײן װעט עש אז דעריבער, גלויבען טיר
 װעלען םיר װען ״עפישענםי׳/ בעםערע א םך
 אלטער דער בײ האלםען װײטער אויןז אױך ז־ך

 עק־ האט װאם ארבײמס־צוטײלונג, פון מעטאדע
 קלײן טר. אז הײםט, עם א*צט. ביז זיסטירט

 מאנופעקטשורערם די בלויז פארםרעטען זאל
 פדן פיהרער די און נאטען זײער אין רײדען און

 און ארבײטער די פארטרעטען זאלען ױניאן דער
 זא־ דארף קלײן םר. נאםען. זײער אין רײדען

 די און װילען םאנופעקטשורערם די װאש בען
 די װאם זאגען דארפען ױניאן דער פון פיהרי^ר

 רוהיג. זײן קלײן מר. זאל און וױלען. ארכײטער
 זיך באשליםען נאר װעלען םאכער קלאוק די װען

 די װעלען שטיק־ארבײט צד צוריקצוקעהרען
 אויםצו־ פארזאטען ניט ױגיאן דער פון פיהרער
 לאזען גלײך עם איהם. און װילען זײער פיהרען
 פאר- ניט קלײנ׳ען םר. װילען םיר נאר װיםען.

 אין זאגען בעסער איהם װעלען םיר פיהרען.
 װארםען, ניט אױןז.דעם זאל ער אז פאראוים,

 װײל אנטוישען, צו זיך פארשפארען ;יר װעט
 שטיק־ארבײט, קײן נים װילען םאכער קלאוק די

װאך־ארבײט. נאר
 אזוי יא שוין זיך רעבענט קלײן םר. װען און

 זונט און ארבײטער די פון װילען דעש םיט
 ערי אז בעטען, איהם םיר װאלטען טובה, זײער

 םים־ די אױפהאלטטן ארבײטעד די העלפען זאל
 אינ־ קלאוק דער אין װאךארבײט פון טעם

 פון םן־ א װײל הילף, די דארפען זײ דוסםריע.
 םאנוםעקטשור־ די פון געצדואונגען װערען זײ

 װײם קלײן מר. שטיק. פון ארבײםען צו ערם
 אינ־ קלאוק דער אין לאנע די אז געװים, דאר

 און געדריקטע. א כיםעל א איצט איז דוםטריע
 םאנופעק־ די פאר געדריקמ אביםעל איז ױ װײן

 געדריקט ארכײטער די פאר זי איז טשורערם,
 זיך באנוצען םאנופעקטשורערם די און שך. א

 םאכער קלאוק די פון די.לאגע װאס דעם, םיט
 אײנ־ זײ צװינגען זײ ארן געדריקט, שטארק איז

 ױניאן די לויט ניט ארבײטען זאלען זײ אז פאך,
 אין האבען זײ פון אלע ניט און באדינגונגען,

 אויס־ נענוג און װידערשטאנדם־קראפט נענוג זיך
 װאונש דעם זיך אונטערצונעבען ניט רעבענונג

ז םאנופעקטשורערם. די פץ

 פון גוטהאדציגקײט
^ שורער  מאנופעקט

 ארבײט גוטע אדער
? הןלאוקטאכער די פון

 זעהט עש און •
 איז אונז אז אוים,
 בא־ אזױ שזיך

 מאל דאם שערט
אײנ־ ניט זײן צו

ערקלערונגען. קלײנ׳ם טר. םיט שטיםיג
םאנו־ די אז ערקלערט, האט קלײן מר.
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 דעם אויםגענוצט נים האבען םעקטשורערם

 ריארגאניזײ־ צעהךפראצענטיגע זײער זוםער
 װאס םאנופעקטשורערם, טײםםע די רעכט. שאן

 האבען קאונסיל, אמדאסטריעל כאלאננעד^װם
 רעארגא־ דיער םיט באנוצט ניט גאנצען אין זיך

 אײנ־ קײן אפילו האבען זײ און רעכט ניזיישאן
שאפ. אין זיך כײ געניטען ניט ארבײטער ציגען

גרוי־ נאנין די ריבםיג. פולשטענדיג איז דאם
 הא־ םאנופעקטשורערם די פון םאיאריטעט םע

 רעאר־ זייער םיט באנוצם ניט װירקליך זיך בען
 פאר םא אזוי אױב אבער רעכט. גאניזאציאנם

 אין באקלאגט זיך קלײן םר. האם צװעק װעלכען
 טשער־ אדנפארטײאישען פאר׳ן און צײטונגען די

 בא־ װאם םאנופעקטשורערם, אנדערע אז מאן,
 הא־ קאנושיל, אינדאםטריעל דעש צו ניט לאנגען

 טיר רעכם? ריארגאניזאציאנם נרעםערע א בען
 םר. אז פארשטעהן, ניט אנדערש דאס קענען
 די אוי־ אז ױניאן, דער פון פארלאנגט קליין

 קאונ־ אינדאסםריעל דעם פון מאנופעקםשורערם
 ריארגאניזא־ גרעםערע א קריגען זאלען םיל

 ? עם זײ דארפען װאם צו אבער רעכט. ציאנם
 װאס רעכט דאש אױש ניט אפילו דאך נוצען זײ
האבען. זײ

 גום־ דער שיט עם ערקלערט קלײן םר. נו,
 הא־ זײ םאנופעקטשורערם. די פון הארציגקײט

 אבזאכען זוםער דעם געדואלט ניט נעטליך בען
 שװערער איצטיגער דער צוליב ארבײטער קײן

 דערפאר אבער ער װיל לאגע. עקאנאםישער
 פאר רעכט רעארגאניזאציאנס גרעםערע א נאך

 קענען זאלען זײ כדי םאנופעקטשורער, די
? גוטהארציגקײט גרעםערע א נאך ארױםװיחען

 אוגפרײנדליך אזוי קלײן םר. איז װארום און
 זאגט װארום ארבײטער? די צו פרט דעם אין
 הא־ גוםהארציגקײט זײער צוליב בלויז אז ער,
 קיין דורכגעפיהרט ניט םאנופעקטשורערם די בען

 צוליב אויך דאם איז אפשר ריארגאניזײשאן,
 צופרידענגע־ האבען ארבײטער די װאם דעם,

 אר־ זײער םיט םאנופײקטשורערם די שטעלט
? ב*יט

 עם אז אבצולייקעגען, בדײה ניט האבען כױד
 םאנופעק־ קלאוק גוטהארציגע פאראן זײנען

 פאראן זײנען עם אז װייםען, םיר טשורערם.
 דערי־ זיך קעגען זײ און טענשען גוטהארציגע

 קלאוק־םאנופעק־ צװישען נעפינען אויך בער
 ביז־ ניט. עש האט כיזנעם צו אבער טשורערם,

 קײן ניט איז האנדעלשאפט אז זאגען, נעםלײט
 אז זיכער, דעריבער זײנען םיר ברודערשאפט.

 םײםטע די האבען גוטהארצינקײט צוליב ניט '
 זײער םיט באנוצט ניט זיך םאנופעקטשורערם
 האבען זײ װײל נאר רעבט, ריארגאניזאציאנם

באנוצען. געדארפט ניט ױך
 אײנטײלען ניט אלנעטײן אין װילען םיר

 אין און נוטהארציגע אץ םאנופעקטשורערם די
 אז אױםקוםען, וו^גן עם װײל שלעבט־הארציגע.

 דעש זיך האבען זואם םאנופעקטשורערם, די
 ריארגאניזאציאנס־ זײער םיט באנוצט יא זוםער
 גל״וי־ םיר שלעכט־הארציגע. אלע זײנען רעכט

 אײן בלויז האבען םאנוםעקסשורערם אז כען,
 םרא־ םעהר ארזיםצוקריגען װי — זינען אין זאך
 איז פרט דעם אין און ארבײטער. די פ־ן פיט

 גוטהארציגע_און צװישען אונטערשיד קײן ניםא
שלעכט־הארציגע.

װעל־ טאנופעקטשורערם, פאראן זײנען עם
 פילאנטרא־ גרוישע פאר באריהםט זײנען כע

זיכער זיך, דאכט דארןז, פילאנטראפ א און פען.

T
 קוםט עש װען אבעד מעגש, נוטהארציגער א זײן
 גרויםע זעהר זײ זײנען אדב״טע,־, זײערע צו

עקשפלואטאטארם.
 געםא־ האבען טאנופעקטשורערס קלא־ק די

 זיי װײל ריארגאניזאציע, פון .רעזגט דאפ דערט
 א געבען זײ װעם דאש אז געגלױבם, האבען

 ארבײטער די פון ארויםצוקריגען םעגלינקײט
 טיר װען א־ן פראפים. םעחר אריײט, םעהר

 בא־ םאנופעקםשורערם םײםטע די אז זעהען,
 רעכט״ ריארגאניזײשאן זײער טיט ניט זיך נוצען

 צו־ זײנען ױי אז באוױיז, בעםםעד דער דאש איז
 קריגען זײ אז און ארכײםער זײערע םיט פרידען
- פראפים. גענוג זײ פון אדויש

 צו־ וױלען ארבײטער די אז איז, פאקט דער
 זײ׳ און םאנופערןטשורער דעש פרידענשטעלען

 טראגען. כוחות זײערע וױ פיל אזזי אדבײטען
 םאנופעקטשור־ פאראן זײנען עם מעהר, נישט
 ארבײ־ זאלען ארבײטער די אז װילען ודאפ עדס

 אםת׳ן דער ןיא כוחות. ױיערע אישער בײטען
 א נאר םאנופעקטשורערם, אלע כםעט עש װילען

 םען װען צײםען, די אז שוין, וױיסען די פון סך
 ארכיי־ צו ארבײטער די צדוינגען געקענם האם
פארבײ. שוין זײנײן כגםות, זײערע איבער טען

אײנגעבען. זײ עם זיך
 זיך וױל;־; םאנופעקםשורערם םאנבע און
 כדי רעכט, ריארגאניזײשאן זײער טים באנוצען

 םעטיגען א פון שאפ זײער אין װערען צו פטור
 צו האלט װאם אזעלכען, פון אדער מאן, ױניאן
 זאלען כאדינגונגען ױניאן אז אויגען, די אפען

 א פאראן דעם״איז פאר אכער װערען. אבגעהיט
 םאנופעקםשורער דער אז אבטאך, אין פונקט

 זעהר אויף פאשט ױניאן די אץ ניט. עש םאר
װערען. אפגעהיט זאל פונקט דער אז שטארק,
 קענען םיר אז איז, שדרה אונטערשטע די

 נאנ־ דער אז קלײן, םר. םיט אײנשםיםען נים
 דער פון אפ הענגט ריארגאניזאציע פון ענין צער

 מיר םאנופעקטשורערם. די פון גוםהארציגקײט
 זײער פון אב מעהר פיל הענגט עש אז גלויבען,

 אײנ־ איז עס ערפארונג. זײער פון און שכל
 פון וױיםען םזתופעקטשורערם םייסםע די :פאך

 זײ װילען ארבײטער די אז ערפארונג, זײעד
 אר־ פיל אזױ ארויםגעבען און שטעלען צופרידען

 דערי־ איז עם אז און קענען זײ .װיפיל בײט
 ריארנאניזײ־ מאכען צו שבל קײן ניטא בער

 שכל םעהר איז עם געגענטייל. אין שאנם.
 םעהר פאראן איז עס וױיל םאכען. צו נים זײ

 א פון שוין זײנען ארבײטער די װאו עפישענםי,
 זײנען שאפ, אין כאשעפטיגט צײט לעגנערער

 דעם צו און אנדערע די צו אײנע צונעװעהנט
 ארבײטער די װען אײדער שאפ, אין םיםטעש
 ארײן יאהר יעדען קדטען עס און זיך בייטען

 פארשטעהען םאנופעקטשורערם אלע ניט נײע.
 עם יא. עם פארשטעהען םײסטע די אבער עם,
קלאוק די פון גוטהארציגקײם די נים אלזא, איז,

 פון ארבײט גוטע די נאר םאנופעקטשורערש,
 האט קלײן מר. װען און םאכער. קלאוק די

 די צו פרײנדשאפט פיל אזװי ארויםגעװיזען
 שטיק־ זײ פאר פארלאנגען צו םאבער קלאדק

 שוין ער האט װאך־ארבײט, אנשטאט ארבײט
 זײ צו פרײנדליך פיל אזוי אויף זײן געדארפט

 די אין ארבייט זײער אז קרעדים, נעבען זײ און
 צופרידענ־ פיל אזױ א־י־ געװען איז שעפער

 די אז םאנופעקטשורערם, די פאר שטעלענד
 בא־ ניט איננאנצען זיך האבען זײ פון םײםטע

רעבט. ריארגאניז־ישאן זײער םיט נוצט

ממהאכץ קאםוױםטישען ־אין
שעבעכאװײרים כאװער א $יז

 פון גןןרניט םען חערפ צייט יעצשע די
 מגיע אינ^םםריעל קאמוניסםי^ער דער
 זיבען װעלכל אויןי טײנערס, די בײ

 #םעריקע *גן ־םײגערס םויזענט חונדערט
אריםגעקוט pnvs ניט ער*ט ה*בען

אוינען.. ײערע#ז
 *ייםנ לזג*םע די ג^רגיט אויך חערט םען

 יןגיע איגד^טםריעל ק^םוניםםיאוע די »ון
 ח#ם װזגלכע #רבײפער, ̂ םעקםטיל די בײ

p* נ»טען4כ» איינעע םיט עחאם n i ״ןןנגע־ 
 פמקסטול די »ון עדצערח די אין «ז:דען

 רע־ *ין »ױער א סוןוטח יער אין ®רבײטעד
 ײעגעז װיוםען םיר וו^ס «לעם ײןןלוןןיע״

 חעל־ זייערזנ פון דריל tf ״*יז ױגיע דיזער
 »רעס־ זײנען ווזנלכע רס*7*רג*נײז דיאױן
 מד ג^רמח ג^םם^נין^ *י-ן ג<ײ»חמ •יר«

 בעיל זײער מלזנן געל^ז^ זקןמנז
orn א#ר מ:י$ן ליבערטיס סיװיל די 

 געײזןחמ #נטל»*ען זיינזמ »וו געגזנבזנן וײ
די׳ »ין

f ייי ־ווןם *ון y f w] י דעו* ײן ד ז  ו
 ג«ר וועלכעי־ מליב ימיע, ‘בומער ?ןר
*וריק *ווײ bus ^יורין׳ יחד־

f׳-. l r

 ק^םוניש־ דעם וןרום מיוםגערינגעלם *וריק
 םוח אין זײ אזיסם כ*ם* און מנזנר, םישען
 א«־ געײ*לפ ניט איחם פון זיך זײ הוזבען
? רייסען

 פון געײ*רען איז עס װ^ם װאונדער א
 גיגי>גםישעןא דעם אין זײלען םענטיגע דיזע

ןזםעריקאל פון בנין״* ?#םוניסםישעז

פײקעי׳ ק^םוגיםםישער דער ג^לה בעז
 קײן װיזיט מ אויף #דועקגעפןךזרזנז איז

 »וועקגעפ#חחגן, איז ער (אײדער רוסלאגד.
 צײ קל^פער ױעקע ?#פוגיםטי״ע די האבען

 םויזענט ן איחם ®מי זמםענקן)לעקטעם
לדרך.) צידח אויף דאל^ר

 זיך װאלם פײקער דאזיגעז דעם װען
̂הרען *ו »»רגלוסט ^בער  רוסלןןנד אין פן
 ח*ט ער ווײדער «וריק, יאחר פיר םיט

 !^ריעך־ אוםגליקליכען דעם #רויסגערופען
1 ,pineoזײ געװען ני« חײנםו ואלםען» 

 *ו־ םים ^ריער״פןןםיליען חונדערטער ויל
 #ון אוים געזמנן װעלכע חײמען, בחןכעגזנ
חונגער.

 סראפעס^ר געאבטעטעו־ איבערוןל און םער
 י־.וג־ פאלק דאם אז דערצעתלם, און ך״וזרפער

 אויס קוקט לאנד ג»>נ*ע ד#ם ו»ז און גערם
״פור־האוז״. גרויסע * װי

 ד#רטען פון *ופ#הרעו קוםם ואש און
 הײבמז לואיש װי ״*ערז^בליכקײט״

 איהם רינש עס און קלײני[קײם!) (אײן
 רעדפ ער װען ׳י»יל פון םלינע די ?זאז
ד^רשען. לעבען ארבײםער די גליקליך װי

 זיך ווארטען םוזען שוין װעדען םיר
 רוםלאנד וועגען אםח דעם ךערװיסען *ו

̂לד בען כ#װער ביז  דאיטען פון וועם גו
 ירדישש יוןקבי, זוןגט, םען *וריקקוםען.

 גריי־ נ#װיק׳ן םים דזשענםאן דז^עק םים
רוס־ אין םריפס םאכען צו אויך ןיך שען

ל«זנד•
 זיך מיר ח*בען >ום̂ו איז דוןס אויב

 םעהר װאס זארגען. צו װאט גיט אודאי
̂ר רײזענדע »זעלכע  מעהר >זלץ רוםל#נד, נן

 וועגען דערװיסען זיך םיר װעלען
רוסל^גד.

 ריז־ קען פילסודסקי־דיקשאשור א ״בלויז
פוילען״. םעװען
 רינשש*ק־בלעםעל ק^םוגיסטיאהג די

םים דינסםןג לל«»ען ,״פרײחיים״
די לעזער איהרע אזםחח גרוים

 קען יילםודםקײדיקש^שור » מיורז^
ױילען. ראםעװען

 9 געװען װןןלש קאםוניסםחגן די
 פון רעגיו־ט ומגמן ז$ל ■וילען וחנןי גליק*

f .גרוײ • געםײנ® 1ל9וי י*ס ךיקמ**ור 
וון חןר ««ר

i m

 איטאייע. מוםא-יני-דיקשאשור^אין
פזײען. אין פילסודסקי־דיקשאשור

 ק^םוניששישעי'דעשאכבשיאציע דער אין
 סקװער ױניאן אןיף מארשיס שען0 דעם פון

 כלענשען 8,000 ארום באשײליכש זיך האבען
 פון ה^בען צײשונגלאך קאמוניםשישע (די
 ז״ער אין ).120,000 ;עשאבש 8,000 די

 דעם יף או דעםןזנסשראציע מאי ערששער
 -אשײ־ זיך הןןבעז סקװער ױני^ן זעלבען

 ער״ זײער אין םענשען. 4,000 ארום ליגט
 לעצשען דעמאנטשרוןציע אויגוסם ששער

 װעל־ סלןװער, זעלבען דעם אויף פרײשוןג
 פארשװעבען צו מרוןנזשירט ה^פען זײ כע

־?־ װאנזעםי, און פון *נדענקען דעם
 (שוין פערזאן 800 «|רום ב^םײליגש זיך :ען

 אנ* געקוםעז זײנען װאס די, מיש צוז#פען
בײז־ןןאונדער). דעם ?וקען

̂נשטאש  עם׳ װעלס גרעסער, װערען *ו ן
 קישנעי• א־ץ װײשער װאס זײ בײ אלז^,

 י• געשװא.* די זאגאר אז מײנען, דאם ז#ל
 ביאפם די שוין עקע-ש ק^םוניששען רענע

 גז־ זיך הןןבען ןיי אין פארשײ, זײער פון
• זײ םון א״םרײטיען נושען

 #ז פע-דעש, ״פראװדא״ םאסקװער די
 ?ערפער אײנגעבאלזו>שירםען לענינ׳ם פון

 שרעק־ * הערען גענוםען לעצשענס זיך האם
 “יוןזאל^ דזױום איז עש און גערוך ליבער

ר דעם געװ^רען םען ע פ  בןזגר^בעז• צד ^
ר דעי־ *ון וױ »זוי ;* םי ס םוני * פאר־ ?

 *רעק״ » גערוך דער ל«נג פון *וין איז םײ
m אז ״«ןגליר נאנץ איז לימןו/  lio p m•

יו ױ.» !יי ומלמו
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1030 אױגוסט, טער29 דער שר״טאג,

צייים צו צײט פון
=פ3 צכיױי פון

צופרידען, שטאדק :עװען װאלט איך
 סון טוב יוש דעש צו װאלט איך װען

 די אז דערצעדורען, :עקענט דעי יעיבאר
 און ק^ענער װערט ארבײטשלאדגקײט

 קען ליידער זיך. בעשערען צייטען די אז
 דארף איך ברײגגען. :יט ב״שורה אזא אץ־
 און קלאוקפיאבער די דערצעהלען גיט

 זײ, בײ זיך טוט עיז װאס דרעסטאמגר
 בײ אז דערצעהלען, אבער זײ קען איך

ערגער. סך א איז אנדערע
 עס שלענט וױ דעיצעהרען ניט אבער

 :יט איז דאש אױסען. דא אץ־ בין איז
 איז עס אז אליין, װײס יעדער נױטיג,

 דערצעוזאעז בלויז דא װיל איך שלעכט.
 זיך אזוי װי ארבײטער טראכטעז עס װאס

*שװערעד איצטיגער דעד

 דיש־ װערט
אין זאר ױניאן

 אין העיפען צו
יאנע.

s פײנטעױפ, די בײ s 
 די אז םראנע, די קוטירט

 די װען צײט ״שרעכטער איצטיגזגר דעד
 ניט גרויס, אזוי איז ארבייטסראזיגקייט

 היטגאידער איהרע ארבײטען צו ערלױבען
 הײסט ע־ס װאך. אין טע; דרײ װי מעהר

 יעדעד כדי ארבײט, די טײלען אײנפאך
 צװײטער א ביסעי/ א קריגען כאטש זאל

 װען װעטער, אז פאראן, איז םארשלא;
 :אך םאראן איז פעינטערס םאר אדבייט

 שטונדען 5 װי טעהר כיען זאל װעניגער,
 טארען :יט װאך) א שטונדען 25( טאנ א

ארבײטען.
 דער פון איז עלעקטרישענס די בײ

 ארײנגע־ ױניאז דער פון עקזעקוטױוע
 מיטגלידער אלע אז םארישלאנ, א בראנט

 זארען ־ארבײטעז, וועי־רע ײניאז, דעד פון
 1דארפע חדיצים דרײ יעדע אין םאל אײן

 אר־ אן פאי װײדזשעס טא: א אבנעבען
 זאל מען װעלכען פון םאנד, בײטסלאזען

 װאס די צו װאך א דאלאר 15 צאהלען
 םאר׳שלאג דער ארבײט. אהן ארום תהען
 נויטיגע די באקושען ניט םארלויםיג האט

 טיט־ אאגעםײנער דעד אויף מאיאריטעט
 װאר־י װעט ער אבער פארזאפילונ:, גלידער

 געענדערטער א ביסעצ א אין ׳פײנאיך
 װערען געיעטעאט װידער ?ירצאיך םיארם
טאג־ארדגוגג. דער אויף

 ארבײט, האבען װאס ארבי־יטער, די
 דיפ־ און ^אגנזאם צו ביסעיצ א טראבטען

 דעם װעגען לא:ג צו ביסעא א לוטירען
 אדבײטס־ די פאד טאן דארף כיען װאס

 ״שגעאער טראכטען אן פאננעז זײ לאזע.
 *ועניגער װאס דיסקוטירען װילען און
 נאר ארבײטסאאז. ײעיעז אלײז זײ װען
 אז אילע םון שוין דאס איז אזוי אט

 הוג־ יענער װי ניט פיהצט זאטער דער
 זאטע די ורעלעז ענדליך אבער נערט.

 טײא א אבגעבען אנפאנגען מוזען דאך
 הונגעדיגע. די פאר כיאאצײט ײער1 םון

 אז איבעדצײגעץ, גיך זיך װעאען זײ װײצ
 גרע־ װערט הונגעריגע די פון צאא די װען

 זײן צו אױף אאיין זײ הערען סער,
 איז הײגט זאטקײט. זײער םיט זיכער
 אויף האנדידאט א ארבײטער יעדער

 נים איז קײנער ארבײטסלאזיגקײט.
דדשאב. זײן מיט זיכער

 ארבײטער אטעריקאגער די װאצטען
 :עקענט װאאטען און שכל מעהר געהאט

 זײ װאילטען דאן װײטער, ביסעל א זעהן
 רעגירונגס־םאר־ א געהאט יצאגג דא מוין

 ארגייטסאאזיגקײט, פאר םאנד זיכערונגס
 די איז עס האבען ארבײטער די װי אזוי

 די אײראפא. פון אענדער אינדוסטריעאע
 דאן װאיצט ארבײטסילאזע די םון לאםט

 פיציײ די אויןי גאנצען אין נעםאאען ניט
 אמע־ די אבער ארבײטער. די םון צעס

 איצט ביז האבען ארבײטער ריהאנער
 די און נעהאט נימ שבל קײן דעם פאר

 פאר נארנמ&ט װי כטעט טהום רענירונג
 ניטא דאריבער איז עס *רבײטסילאזע, די

 ארבײטער די װי אויסוועג אנדער קײן
 די זײ. םאר טאן עפעס זאיצען אאײן
 וואס די, חעאםעז םוזעז ארבײטעז וואם

ארבײט. ^ײן ניט האבען
* * ♦

צײטעז, גוטע אין נויטיג איז ױניאז «
v עז5זא ארבײטער די כדי m\ אויסנױ 
 םון נעניס^ן םעהר און צײס גוטע די צען

 ױניאן א נויםיג געוױס-א'? א\ן איתר,
rארבײטער די װיי$ ציימעז, שאעכטע וין 

 גע־ וײערע םארטײדיגען דאז דאיםעז
 זײ םון וױצען באסעם וײ זוע*מו װמסען,

 איז ןױימען גוכמ אין אבנעםען. »ךיק
 מאעכםע אין בעסער, נאך ימיןח א סים

עתער. נאך יתיאן א אהז איז *יינמן
אויסי עס ויײסאן ארבײםער

 עס װאלטען װ. אז. א. דרעסטאכערס
 יאהרען פייל אזוי ':אך געװאוסט.. :יט

 קאטף ארגאגיזאציע, ױגיאניזם, ט־־עיד
 דאי־ף כיען אז בזיון, א וױרקאיך עס איז

 סאטע סון כיא̂י א וױדער אנפאגנען
 די אז יץה .״.•;אפע װאס אבעי' בית. אלף

 איף דעם בילויז ניט ש,ײ\ וױיסען כרידער
 כײט ריע״י כייט חוט״ע אפילו :אר ׳בית

 אײן פארגעסען זײ אז נטרא, יטטיקעיל א
 עקזיס־ :יט קען ױניאן א אז קילײניגקײט,

 ׳:אד װאוניט גרטעז א טיט בארײז טירען
 אויך װאונ״ש גוטען דעם צו כיוז זי אז

:עלד. גוטע האבען
 רײדען צו זאך פאסקודנע א איז עס
 צו יפעהנער פך א איז עס געיד. װענען
 אזעלכע :אך און אידעאאען װענען רײדען
 ׳עס העלפט װאס אבעי זאכעז, ׳עעהנע

 קאפיטאיליפטי־ פארפילוכטער דער אין אז
 וױכטיגע אזא געלד איז :עזעילישאפט ׳טעד
 ה^בען עס פיוז ױניאז א אפיילו אז ׳זאך

 און עקדסטענץ. אידזד אויםצוהאלטען
 די פון אײנער אויך ע:רי!יך ד^ך איז

 אר• די אז יױניאן די םון ציאען הויפט
 :ערד פיעהר װאש קריגען זאאען בײטער

ארנייט. זײער פאר
 אט עפ? איך זאנ װאש אנטקענען

 ישלעזינ־ פיעזידענט װאפ דעש, אנטקענען
 מיטיננען יעצטע די אוץ* זיך האט גער
 קאארק די פון באארדס דזיטאיגט די פון

 באקלאגט, דרעסמאכער די פון און כיאבעי
 חונות די צאהאען דארױ ױניאן די אז

 :יט האט זי און קוטט איהר פון װאם
 ארבײטער ברידער די װײיצ יװאש מיט

 דא^אר 5 דעם באצאהלעז צו !יך םײאען
 קאנװענ־ קליװלמ;דער די װאס יעטײעי,

באיטלאסען. ה^ט ^אן
 כיײנט דאס אז זיך פאר׳שטעהט עס

 ארביײ און זיצען װאס בדידער, די טען
 און הײנט זיצט אײנער יוועז און טען.

 באדיננונ־ ױגיאן פון ;עניסט און ארבײט
 דער םון פראטעקציע דער םון און גען

 זינען אין האבעז געוױס ער דארף ױניאן
ױניאן. די

* * *
ישטאיק  זײנען אמעריקע אין אלע

 אין באפעלקערונג די װאס צוםדידען,
? אזוי איז אטעריקע אי ט  נעװאקסען ע

 עס װי לויט יאהר, צעהן לעצטע די איז
 םאלקפ־ דער פון ציפערען די װײזען

 אונ־ באויז זײנען עפ (צעגזוס. צעהלו:;
 ׳שטעדטלאך און *עטעדט די צופרירען

 נעװאקסען׳ ניט איז באפעלקערונג די װאו
 דילר־ נעװארען. קלענער נאך איז אדער

 איז עס אז דריננען, אלזא, ׳טען קען םון
ד, גוט לאנ אי׳ז.  באפעלקערוגג די װאס פ

 װאלט ניט אז גרע׳סער, װערט און װאקםט
 םרעהען טיטארק אזויי גיט דאך זיך מען
 די װאו שטעדטלאך, און יעטעדט די אין

 די לויט געװאקםען איז באפעלקערונג
 און םאלקס־צעזזלוגנ דער פין ציפערען

 אין טרויעריג אזוי זײן ניט װאלט מעז
 בא־ די ױאו שטעדטלאך, און שטעדט די

געװארען. קלענער איז פעלקערוננ
 בא־ דער םיז װאקסען דאס אויב נאר

 אמע־ פאר זאך גוטע א איז םעלקערונג
 נע־ ישטרעגג אזוי זײז װאויום טא ריסא,

 אמעריקע דאר איז איטיגראציע? געז
 איהרע װײל בלויז גרויס אזוי געװארען
 אימי־ םאר אפען געװען זײנען טויעדען
 גרויסע אזא איז עם אויב און גראציע.
 איצט שויז האט אםעריקע װאם שםחה,
 דאך װאלט מענשען, מיליאן 122 איבער

זי װעז גרעסער נאך געוחןן שםחה די

 די װען
אזױ געײען

אט װאלט עי  דאס און כייליאן. 125 נ
 דזאנען, ל״כט געקענט זי האט

 :יט .װאלט איטינראציע
באשרעגקט. שטארק
פא־־אן איז עפ אז ווייס, איך נו,

״אונגע־
בא־ די

אײגגע״

 ױפט כיען װאס אזויניס עפעש
 אבער אימיגראגטען״, װיגשטע

 אויך דאך זיינען ש־ענקוגגען
געוייג״צטע. די פאר געװארען פ/יט

 דיסקוטירען צו אויסען ניט כין איך
 פערזענ־ איך פיאנע. איטיגראציאנס די

 פראפײ ויאלט אביעריקע אז #גלויב ליך
 אכיע־ איכייגראציע. גרעסערע א םון טירט
 האט און מדינה גרױשע א זעהר איז ריקא
 סעהר פאר פ״אץ פיל אוגנעחויער נאר

ריאון סענשען. א  כייט ל#;ד ;רױכ א פ
 כיעדזר האבען צי בעסער א;ז ילאץ סך א

 דאס כיעגשען. װעניגער איידער טעניטען,
 קאנאדע פון זעלן אטבעפטען כיען לזעז
 :רױסע צװײ — אױפטראליע פון און

פא־ װאס פעניעעז. װעניג טיט לענדער
 םיט בארגלײך אין זײ האבען װערט א

 אפיעריקא? פון שטאסען פא־אײניגטע די
 דיסקו־ צו ניט געזאנט, שוין װי אבער,
אימי- םרײער םון פיאנע יי טידען

וױל איך אויסען, דא איך בין גראציע
 םון װידער״עפרוך דעם םארשטעהן בלויז
 באפעלקע־ די װאס םרייד, גיױסעד דער
 דער כייט װאקפט, אניעריקע אין רונג

 גרע־ א םון געגנערשאםט פארביסענער
די דאך װאיט אימיגראציע. פערער

-y: טיצט באפעלקערו:: אשעריקאנער
 קלענער כייליאן פאר א סיט זיכער װען
 צעהן לעצטע די אין נואלט מען װען

 קײן ארײנגעלאזען ניט גאנצען אין יאהר
אמעריקע. אין אימיגראנטען

* * *
 איז װאש בדיף, א באקוטען האב ריא

 :$ר ׳טיר צו אדרעסירט ניט אײנענטליך
 צו 'אין טהאכיאם גארטאן געגאסע צו
 קאנדידאטען סאציאלישטישע אנדערע די
«r אבער װאהל־קאםפױ. איצטיגען דעם 

 די פאר אינטערעש אז האס ער װי אזוי
 םון נעישריבען איז ער און קלאוקםאכער

 די םיט נאהענט זעהר איז װאס אײנעם,
 איבער־ דא איהם איך ײיל קלאוקפיאכער,

:אזוי זיך לײענט בריף דער געבען.
 אלע און טיזאניאם גענא־פע ״טײעירער

 סאצי- דעי פון פאהנעךטרענער אנדערע
— : פארטײ אליסטישער

ארבײטער, די צו רעדט איהר װען
 -קלײדער־ארבייטער די צו באזונדערס און

 מעחר אײך צו צו זיך הערען וועלכע
 די פון ארבײטער די ׳זוי אויפטערקזאם,

 זײ ערקלעיט איהר טרעידם/און אגדערע
 פא־ די פאר שטיכיען דארטען זײ װארום

 פאר ניט און קאנדידאסעז ציאליסטישע
 גענאפע איהר װען איז ;רוזװעלט׳ען

 בא־ און ראדיא די דורך רעדט טהאפיאס
 טרויען ניט קען פיען װארום װײזט
 בעטען, אײך איך װאלט װאקער, מעיאר

 צו םארגעסען ניט אויך זאלט איהר אז
 סופרים װענען װערטער עטליכע זאגען

 ײעלכער םטראנג, פעלא דזשאדזש ?אורט
 אדױס־ צוריק װאכען אײניגע מיט האט

 דעד גענען אינדזשאנקשאן אן נעגעבעז
 :איכיענט לײדיס אינטערנעשאנאיל

•x ױניאן. װאירקערם
 זײנט װײל^איהד אז זײן, קען ע־ס ׳

 דער מיט פארנוםען שטאר^ אזוי איצט
 םאציאליםטישער ךער םון ארבײט
 דעם װעגען אפשר איהר האט פארטײ,

 דעריבער געהערט. נים אינדזשאנקשאן
 דער־ צו אײך עי־לויבען מיר איהר װעט

 םאר־ אלנדזשאנקשאז דער אז צעהלען,
 םארשידענע די און ױניאן אונזער באט

 ארבײםס־נעבער די םון אסאסיאיישאנס
 מיט אפמאכען קאלעקטיװע האבעז װעלכע

אוםן קײן אײוי ארײנצומישען זיך אונז,

 טױ מראאטן רײנער דער איז עס שסהן װײ
 1 ?אלירען *ים זיד ס׳װארםען װען
 אזױ את עס װאונדעיליד װי גופו, װי

עיאגירען. פעלד לױכםענדייגען אץ אליץ
 האנה■ אץ גרעזעלע א םיס ארוםגעהן

 כלימעל, ליכנזינ א םיט *י
ראנד דטם אױף קוקען «ו װארם א *חן אץ
היםעא שײנןןנדיגשן םיפען סון

* !

 װעלט דער סון סרדות אלמ הערען צו
 לעכעו״״ ®יו ליכטייקײמ גרױסע די זעחן *ון
ט װי ת rm עס גו ג י מ י ר ת י ל מ י  םטלד א

ממרגעכמ! ילעםען שפדיכעל ״טןמיטט

❖

$

 אסאסיאײשאן קאגטראחטארס בי־וקלינער
 איכײטען צו א־בײטער זײערע צױיגנען

 א פאר און שטונדעז לאננע און שטיח םון
 די דריטעל׳םון א םאר אדער וזעלפט

 די געצאי״ט װערט עס װאס וױידז״עעס,
יארק. נױ אין קלאוקכיאנער

 אומ״ דער איגנעױסאל, רעיםאגד כיר.
 קלאיח דער אין טשערכיאן פא־טײאישער

 האט יארק, נײ םון א-נדרסטריע פוט אדן
 װאט אונטעיזוכוגג, ספעציעלע א דורך

 דורכגעפירט, צוריק לא;ג ניט האט עד
 דער אינגראסיא, מר. אז אױפגעפונען,

 קיאוק ברוקי״ינער דער םון פרעזידענט
 פלענט אסאסיאײשאן^ קאנטראקטארס

 שאנופעיטשורערש די םון גע^ד קרינען
 געבען ־םלענען װעלכע דזשאבערס, און

̂.* דזי פון מיט:לירעױ די צו ארבײט  אם
 פא־• איגדזיעאנקשאן דעי סיאײשאן.

 צו איננראפיא כיר. יעטערען צו אויך באט
 ביז האט ער ,״ואס דץזס וױיטער טאז

׳געטאן. איצט
 פעהר פא:ט ע׳ס אז פארשטעה, איך

 גאװערנאר א געגען רײדען צו אויפזעהן
 דזשאדז״ש, א געגען װי כיעיאר, א אדער
 אײער אז גלויבען, מיר קע:ט איהד אבער

 װארעמען א געפינען װעט פ-אפאגאנדע
 טויזעגדע צעהנדליגע די צוױשען אפקלאגג

 צװי- װי ױניאז, אונזער םון פיטנלידער
 יארלן, גױ פון ארבײטער אנדערע די יטען
 װעכען זײ צו רײדען װעט איהר װען

 לעבענס א •vz^rr זײ װעלנע אין זאנען
*איגטערעש.

אייערער, אויפריכטיג
ד/ אלטעך אן ײנ ר פ

נאד״ גענאסע אז ׳:יט צװײפעל איך
 םאר־ דעם ערפילען װעט טהאפאס כיאן

 דעם אין אויסגעדריקט איז זואס ׳יא:נ
 אײנטײלען זיכער װעט ער בריף.

 ער װאס חלק, דעם סטראנג דזשאדזש
 ’גוט, געװיס איז עס און םארדינט. האט
 געצויגען האט פרײנד אלטער דער װאס
 טהאכיאס׳עס נארפאן גענאסע דעם אויף

 דער טא־ע דאד־ איז אויפכיערקזאמקײט.
 סטי־אנג דזשא־־זש פון אינדזשאנקשאן
 ״ברוקלין פאר געװארען ארױ׳שנעגעבען

 גענאסע װאו ברוקלין, דערזעלביגער םאר
 קאנ• םאר קאנדידאט איז^א טהאפאס

 אינ• םרישער דער אט טאקע און גרעס.
 װעט סטראגנ דז׳עאדזש פון דז״שאגק״שאן

 םון בײשפיל אױסנעצײכענטער אן זײן
 אינדז״שאניוישאן דער געגען קאפף דעם

אלגעמײן. אין פלאנ
 אויס״ אן איז סטראנג דדעאדזש און

 די איז ע׳ס װאס בײשפיל געצײכענטער
 סטראנג, פארטײ. דעמאקראטײשע נאנצע

 בא^אננען רוזװעלט װאקער, מעקקואי,
 כאפט עס אויב און פארטײ. אײן צו דאך
 ז״עטאקיאםי• דער אין ארויס אמאל זיך

 א פארטײ רעפובליקאנער אדער שער
 דערפיט דאך װערט מענ״ש שעהנערער

 װעט קײנער *טעהנער. ניט פארטײ די
 טעפעני גאניז אין אז זאנען, :יט זיכער

 ניטא, מענש שעהנער אײנציגער קײן איז
 טעסעני. דאו בלײבט טעמעני אבער

 קא• און גרעפט םון סקאנדאלען אלע די
 אויפנעדעקט לעצטענס איז װאס רופציע

 אדמײ װאקערס מעיאר אונטער געװארען
 פנים ריכטיגען דעם װײזט נ^טראציע

 איז װאקער מעיאד װען און טעמעני. פון
 דאן טעםעני, םון טרעגער פאהנען דעד

 הויפט־פאראנטװארטליכ״ די ער טראגט
סקאנדאלען. אלע די פאר קײט

 װע- קאנדידאטען סאציאליסטישע די
 אינדזשאנק״ די אױסנוצען זיכער לען

 צװײ די פון דזשאדזשעס די םון שאנס
 איבערצױ פארטײען קאפיטאליסטי^ע

 ;ים טארען זײ אז ארבײטער, די צײגען
 פאר״ קאפיטאליסטײשע די פאר שטיפען

 און קאנדידאטען זײערע םאר און טײען
 דער םאר בלויז שטיפיען דארפעז זײ אז

 איהרע און סארטײ סאציאליסטײשעד
?אנדידאטען.

 אינדזשאנק־ די אז זיך, פארשטעהט עס
 אײנצי^ע די זײן ניט קען פראנע ש*\

 װאהיל־קאמוי. איצטיגען דעם איז פראנע
 ארויס״ האט םארטײ סאציאליסטישע די

 אין פראגראם ברײטע נאנץ א געשטעלט
 װאם פראגראם א װאהלען. איצטיגע די

 נויטען לעבענס װיכטיגסטע די א^ ריהרט
 אר״ פזן םראגע די ארבײטער. די םון

 ארכײטס״ מיטלען די און בײטסלאזיגקײט
 דעם איז איז באתעםפעז צו לאזינקײט
 פראגע לעבענס א םאמענט איצםיגען

 דאס אסעריקא. םון ארבײטער די םאר
 געזעצנעבונג, סאציאלער םון פראגראם

 םאר• םארזיכערוננ ארבײטסלאזען װאו
 חזנכסם איז #ילאץ ערשטעז דעם נעסט

 ׳ ארבײטאר. אמעריסאנער די פאר װיכטיג
 סאאיאליסםישער פון •יאגראם דאס

 ׳ די ®אר אויסגעצײמננמע אן איו יארטײ
 די •! ויכאר, pa איו איז

l ׳יסטישע

v •׳
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נאטיצען צײט »*ז ‘ױניא
O0j>.o.o.u-ao:o.o.o.oo.aao.ao.acy^oסI

דעםביצער פ. םון

 אין װעט ארום טענ עטליכע אין
 װערען געשײערט װידער אםעריקע נא;•(

 ״לעיבאר־ אי־בײט, םון טיכ ױש עיד
 װאס ארבײט, פון טוב ױם דער אט ךעי״

 םון װערען געפײערט באדאיפט װאלט
 טויזע:־ אין װעט םרײד, מיט אדבײטער

 ומד באגעגענט הײניען ארבײטער טעד
 טיט און נעמיט טדויעריגען א מיט רען

 אד־ ערעקליכע די אוטרוה. ;רויסער
 טױיע־ א^ע איהרע מיט כײטסלאזיגקײט

 ארײננעבראכט האבען רעזולטאטען ריגע
 טויזע:־ אין פארצװײפלונג און טרױער

 ארבײ־ ־טױזענטער הינדערטער אין ;1יט
 לעיבאר הײ־יאריגער דע־ הײםען. ׳טער
 אר־ פון ארטע אז אנטרעפען װעט ךעי

 זקנים, ױנ;ע טױזענטער און ?ײטסלאזע
 סיס־ מאשינען אונזער פאר זײ;ען װאס
 ״טום קײן אין געװארען. טשא ױ:ג טעם
 פראדוקציאנס־ דער איז אלטער צײט

 ורדער״ אזא אי[ נעשטאנעז ;*ט סיסטעם
 דער * פון עדאבערונגעז די צו ״טסתך
 קאפיטא־ איצטיגער דער אין װי קולטור

 פאר־ א"ע און געזעליטאפט, ליסטײשעד
 ער־ װיסענשאפט די ואש בעסערונגען

 איז באקװעמליכהײס דער פאר פינדעט
 װערט לעבען, מעניטענס םון ערהאי־טוגג

 געזעל׳פאםט קאפיטאליסטײפער דער פון
 »יסענ־ טעדיציגישע די םארניכטעט.

 לע־ םענ״שעגס דעם פארלעגגערט ׳טאפט
 קא״' םון דייסט אין טאיטינען די און בען

 סיסטעם פיאדוקציאנס פיטאלישטיישען
 לע־ די טאן ארבײטס דעם פארתיךצער/מ

 איהם װארפעז און ׳מעגליכקײטען בע^ס
 פעקטארי. דער פון ארויס פריהצײטינ

 װעגעז םעס״שטעלונגען פארקס׳עס ר,א־ל
 װענען טעכניק, דער םון עגטװיקלונג די

 םאשיז דער פון אויטאטאטיזירונג דער
 ארבײטס־ דער אויף װירקונג איך,ר און

 :רוי־ א פון אנטישטעהונג און לאדנקײט
 פראלע־ לוניפען און ארסײ רעזערװ סער

 און אמעריקע אין איצט װערען טאריאט,
 א װי מקוים אנדערישװאו איבעראל

̂ נביאה.
 מייט טאםען איבײטסלאזע גרויסע די

 עלענד, מאסען װאקסענדען אלץ דעש
 פראב־ װינטיגסטע דאס געװאדען זענען
 און לעבען אטעריקאנישען אין לעם,

 דא־ ״דאס אז ׳צו גיט םארד טר. אפילו
 אזוי. או:ז םון םאדערט פראבלעם זיגע

 די אז אינדוםטרי, די קאנטראלירען צו
 אר־ ״שטענדינע האבען זא^ען ארבײטער

 די אויך צװינגט סיטואציע דיזע בײט״.
 ענדעין צו ל. אװ ם. א. דער םון פיהרער

 באצוג אין מײנונג ניז־איצטיגע זײער
 דאגד. אין פאליטיק ארבײטער דער צו

 זאגט כיעםעדזש דעי לעיבאר זײן אין
 סעקרע־ גענעראל דעד םאריסאן, םראנק

 נײע די אז ל״ אװ פ. א. דער םון טער
 םון אויטאטאטיזירונג די אוםישטענדען,

 טויזענ־ ארויס װארםם װאס מאשין דער
 די און דער״גאש אויף ארבײטער טער

 די צװינגען ארבײטסלאזיגקײיט, גרויסע
 ענדערען צו ארבײטער אםעריסאנער

 װעגען ׳שטאנדפונקט אםעריקאנער זייעד
 פארזיכערונג. ס^ציאלער פון םראגע דער

 אלד־ פארלאנגען מוזען ארבײטער די
 אינ־ אדבײטסל^זען און פענישאן אײדזש
 מײנט םלוכה,’ דער םון :עזעצען ׳שורענס

 געםאדערט איצט דארף ד$ס און ״ער
 ־״דעי ״לעיב^ר אלע אויח ײערען

׳ םײערונגעז.
דעי״, ״לעיבאר װערט אזויערנאך

 םיז װידער דעי״, ״שאי םון םאםער דער
קאטםס א אויך טאג, טוב ױם בלויזען א

 ניט װעלען קענפער פאליטי^שע בירטע
 אײנציגע קײן באגוצען צו אויסלאזען

 בא־ װאס פונקט, אײנציגען קײן פראנע,
 ארבײטער די םון אינטערעסען די ריהרט

a אין r t װאהל־קאםף. איצםמען
* * *

 טובה א אײך טוט פאליטיישען א װען
 דערפאר זאלט איהר אז #אײך בעט און

 םאבען חײסט דאס איהם, םאר שטימען
 אין פארטרעטער אײער פאר איהם

 ערגעץ ארער אסעםבלי אין קאננרעס,
 פאר־ ער אז וןיהם, זאגט אנדערשװאו,

 אײד. םיז צופיל טובח זײן ם*ר יאננס
 גע־ שםעדטעל אונזער אין חאבעז םיר

 אידען די םאז פלענט װאס גלח, א האט
 ס*ל קײן איז איהם אבער םונות, גרױסע

די ®ון םארצאנגען צו אײנגעםאאען גים

 א ק^אס, ארבײטער אטעריקאגער פון טא;
 יטטעיען אדבײטער די װעלבען אין טא;

 ראזוננען און םאדערונגען זײערע ארױש
 :עזעל־ קאפיטאלישטיישער דער ;עגען

* * *׳עאפט.

 ״אינ־ םון קאנװעגישאן פינפטע די
 בוגד׳/ געװערקישאםטס טערנאציאגאלען

 פארי־ געװארען אפגעהאלטעז איז װאס
 צום איז סטאקהאלם, אין מאנאטיגען

 :ע־ עקזיסטענץ איקר זײט שאל ערשטען
 װעלט־פארראמענט אמת׳יעי אן װארען

 אכסאלוט איצט װעט און אדבײט פין
 דעם טראגעז צו זײן בארעכטיגט

 אויף בינד. וועלט ױגי^ן טדייד דעש פון
 פארטראטען געװען זײנען קאנגרעס דעם

ז פערצעהן קנאפע  פון ®רבײטער פייר̂י
 אנגע״טלאסען זענען װאש ״טטאטעז, 27
 און ױניאנס ״אםסטעדדאמער״ די אן

 װאש שלוכות, פוםצעהן פון םארטדעטער
 ב. ג. א. דעם אן אננעיט^^סען ניט זענען

 םון םארשטעהער פופצעהן אויך װי
 (אינטערנעשא־ סעקרעטאדיאטען טרײד

 גע־ זײנען קאנװענעאן דער צו גאלס).
 אלע םון פארטרעטער ארבײטער קוכיען
 װאו דארט ׳בעיאליא פון טיילען. װעלט

 פון —אונטער און אױף געהט זין די
 און אפריקע פון אזיען, פון און אייראפע

 זיד־ גא:ץ פון און- אויסטיאליען, פון
 ארבײטער געקוםען זײנען אמעריקע

 איגטערנאציאנא־ זײער צו פארשטעהער
 אינםערגא־ דער ;y;y; באראטוגג לער

 אינ־ די פון עקשפלואטאציע ציאנאלער
 דער געגען טיאשטס, טערנאצי^נאלע
 בונד װעלט דעם מצד אונטערדרייסונג

 און יואפיטאל. אינטערגאציאנאלען פון
 אי־ אוגז פאר עס איז באדויערליך װי

 האבען װאם ױניאנישטעז, טרײד דײשע
 אינטערנאציאנאלע אן יאהרען כשה םון

 אינטער־ אן איז טראדיציע, ארבײטער
 םאלידאריטעט אדבײטעד :אציאנאלען

 לאנד אונזער גר^ד דאס באװאוםטזײן,
 ארבײטער װיכטיגער דער אט אויף איז »

 עש געווען. אנװעזענד גיט באראטונג
 אומםארשטענדליו. און פאידרישליך איז
 תא־ אמעריקאנער װאש צײט דער אין אז

 אויסגעצייכענט אזוי פאריטטעהט פיטאל
 זײנע און קלאסען־אינטערע׳סעז זײנע

 גאנצער דער_ אין שטעהען םארשטעהער
̂ט  אינטערנא־ די פון ׳טפיץ ז*ער אן ̂וועי

 טראס־ אינדוסטרי און פינאנץ ציאנא״ע
 אמע־ פון פא־טדעטער די האכען טען,

 ארויסצו־ מורא אזוי ארבײט ריקאנער
 צױ זײ אז אמות, ד׳ זײערע פון קריכען
 יר קאשוגיסטישע רוסייטע די טיט זאכיעז
 דעלע־ אײנציגע די געװען זײנען ניאנס
 נאצי^נען קולטור אלע צװײטען גאציע

 גע־ דארט האם װעלכע וועלט, דער אויף
אבװעזענהײט. איהר םיט גלאנצט

* * ♦ *
 אלגעםײנעש אין האיט קאגװענשאז די

 כאראקטער טוב׳דינען ױם א׳ געטראגען
 םון טײל אינטערעשאנטסטער דער און

 איז באשטאנען איז סאנװענשאן דער
 פאר׳שטעהער םון באנריסונגען מאנכע

 ארגאניזאציעס ארבײטער װיכטיגע םון
 םון דעלעגאטעז םראטערנאלע פון און

 װעל־ אויסטראליעז, און אפריקע אזיען,
 אינטערעסאנט-׳ אומגעהויער זײנען כע

 אינ־ דער םון אינפארםאיצע דער צוליב
 לענ־ געגעבענע די םון דוסטריאליזירוננ

 א פון ענטװייקלונג דער פון און דער
 אין באװעגוגג ארבייטער םאדערנער

 אינ־ יאפאז, כינע׳ װי לענדער אזעלכע
 עם לענדער. אנדערע און עגיפטען דיען,
 דער םון לעזער די באםת זיך לוינט

ט זvבאקאנ צו -״גערעכט^מײט  אײ־ גי
באגריםונגעז. ניגע

 דער־ האט עניפטען םון -איזמאאיל
 עניפ־ איז םלחטה דער םאר אז צעהלט,

 אגראר־ אן אויםשליכליך נעװען טען
 מי־ א עגייטען םארםאגט הײנט לאנד.
̂אן  אינדוםטריע דער אין ארבײטער ל
 לאנדװירט־ דער אין טיליאן םיר אןז

 באמי־ פארטײעז פאליטישע די *שאםט.
T הען f אין ארבײטער די ארײנצוציהעז 
 און אוםאפהמנגיקײיט םאר קאםף דעם

 זײערע ^יםון םאראײגעז די אפצוציהען
 צװײ־ דער םון אויפגאבען. אײנמנםליכע

 פראםע־ די םען באשולדיגט זײט טער
 די קאםוניזם. p» פאראײנען םיאנאלע

וי קעגעז קאטןי א מיחנן קאמוניסטען
קא־ זײ װאס ׳אצץ

 זענען ננלה ארבײטס־בארינגונגען די
•טרעקליכע.

 :עזוען זיא אינטע־עש :רויש פון
 :ענע־ ־אט װאש.עש אינפארטאציע, די

 ברו־ בא;דיכ:ו;ס־רעדע זײן אין בען
 ^ג־ האט ער אינדיען. פון כאדדטא דער

 אינדו־ װאקסענדער דעי אויף געװיזען
 דער אויף און י״אנד פון סטרואליזאציע

 די פון עיקםפלאאטאציע כיורא׳דיגער
 אדבײטער־שאפט די ארבײטעד. אינדיישע

 באפרײ־ איהר אז הא"ט, איגדיע פון
 צו:ויפ:עבו:דען ע:ג איז א־נגש־קאםף

אוטאפהענגינקײט דער פאר קאכיף פיט׳ן
האט קאפףדאזיגעדדע: יא:ד. פון

 אי־ :אנצע די אױפגעטרײסעלט הײנט
ע.יאי:ד פון באפעלקערונ; בעטענדיגע
 ״שאדף פא־יעכיזירט יאפאן פון סאצזקי

 די אז דערהלערט, און ק^פוניזש קעגען
 יאפאן פון פאדאײנען פראפעסיאנאלע

 אששטער־ צו צטיא זיך דערנענטערען
דאש.

 (אױס־ נױ־זעראנד פון ראבערטס,
 די אז דעיצע־ויט, האט טראליען)

 האבען ראציאנאליזאציע די און מלחטה
 םון ארבעטעדשאפט דער פאר כאשאפען

 אין װי ׳לא:ע ענליכע אן נײ־זעלאנד
 ארבײטש־ שעה׳דיגע 44 די אײראפע.

 ניױזעלאנד, אין עקזיסטירט װאש ׳ײ^ך
 פון ארבײטער די אפגעהיט נישט האט

 איצט עקספלאאטאציע. פאדשטארזטער
 פאר ארבײטערשאםט די דארט יקעפפט

 אין ארבײטס־װאך שעה׳דיגעד 36 א
אי און קױלעךאינדוסטריע דער  40 א פ

 אי־ דער אין ארבײטש־װאך שעה׳דיגער
אינדושטריע. בעריגער

* * *
 דער פון ט^ג־ארדנונג רײכע די

 געװא־ פארהאנדעלט איז האנװעדשאז
 אין קאמיםיעש םארשײדענע די אין רען
 בלויז זעגעז פראגען געאײניגטע דל

 צו קאנגרעש פאר׳ן געװארען פארגעלײגט
 אויך דאס קאן אנדערש באשטעטיגען.

 קאנ־ אויפ׳ן װי\ל ׳זײן געמאלט נארנימ
 װאס דעלענאטען, געװעז זײנעז גרעס

 פארשײדענע צענדליגער אין רײדען
 רעדע יעדע האט שאי װי סא* לישונות.
 פיר אויף װערען איבערגעזעצט געפוזט

 פארהאנד־ יעדען אויף און ׳טפראכען
 שאי האבען געפוזט םעז האט טאג לינגס

 די טע;. פיר גא:צע סאי װי
 םון זײנען װאס פדאנען װיכטיגססע

 זעגען געװארען, באהאנדעלט קאנגרעש
 װירט־ אינטערנאציאנאלער די נוגע

 סאציאל־פאליטי״שעז דעש שאפטס־פראגע,
 װעגען ױניאנס, טרײד די פון פראגראם

 דער װעגען און פרידעז און אנטװאשנונג
 אהן לענדער אין באװענוננ ױניאן טרײד

דעפאקראטי. א
 לאנ־ די האט פראגען די אט אין

 באיטלאשען אנדערעס, צװישען װעפטאן
 לאזונג די ארויכצועטעלע; אן איצט םין

 אר־ שטונדיגי. 44 געזעצליכע א פאר
 די װאו ׳לע:ד;ז.ר אלע אין װאך בײטם

 פאר־ צו לענגער. איז צײט ארבײטס
 דילטאטור עקזישםירענדע יעדע דאפען

 אין ארגאניזירען צל או; םאשיזם. אין
 טרײד־ױניאן נרויסע א לענדער אלע אין

 פרידען און אנטװאפנוננ פאר באװעגוגג
פעלקער. די צװיישעז

* * *
 גלײך אז כאראיקטעריסטײט, איז עס

 אינטער־ םון האנגרעס ער׳שטען אוים׳ן
 װען געװערקיטאפטש־בונד, נאציאנאלען

 יױ טרײד אפת׳ער אז געװארען איז ער
 געװא־ באשלאםע; איז װעלט־בונד ניאן
 אי־ זאל ב. ג. א. םון אפיס דער אז ׳רען

 האלענדי־ דער םון װערען בערגעפירט
 איז אםשטערדאש הויפט־שטאט ׳שער
 ױניאן טרײד גרעםטען פון *טטאט דער

 בער־ קײן — װעלט דער אויף לאנד
 האט פראגע פרינציפשלע שום קײן לין.

 ארויסגערױ :יט קאנװענשאן דער אויף
 פאישידענהײטען מײנונגם םיל אזוי פען
 טעכנישע רײן אומשולדיגע די ̂ אט װי

די ע\ ג א  איבערםירען םון אנהעננער פי
 ױניאן טרײד איגטעעאציאגאלען דעם

 די געװען זײנען בערלין קײן צענטער
 פראנ די שװעדען, די און עננלענדער

 זײ־ האלעגדער און בעלגיער די צױזען,
 הויפט דער אז דערויף, באשטאנען נען

 פארבלײבעז װײטער אויף ז#ל אםים
 גע׳טענה׳ט, האבעז זײ אםסטערדאם. אין
 p'p םעהר שוין איז אםסטערדאם אז

דער איז״מאר ד*ס אז נאםעז, באױתר

 װעלט דער א*ן ;י־אט ־צטאט א .תש
 זיך פיט דריקט אמשטעךדאש ין.יאר

 אידעאלאגישען באשטיפטען א אייס
 אוג־ אפשטעידאש, ;לפעז דער טערטין.

 אינ״ וױדער האבעז פיר װעלכען טער
 סאלידאריזירט אין טע־־גאציאגאליזירט

 און באװעגונ; ױניאן טדײד נאנצע ךי
 געפירט האבען פיד פאן װעמעס אונטער

 קא־ די מיט יואםף םאיביטערטען אזא
 א געװארען אוגז פאר איז פונישטען,

 פאר־ ניט װילען פיר װעלכען כיפבאי־,
 פון אנהע:;ער די אויפגעבען. און געשען

 האבן ענגלענדער פראקטישע די בערלין,
 בא־ שצ פיאקט א אז :ע׳טענזז׳ט, װידער
 בלוײ מיט רעכענען ניט זיך ק^ן’ װענונג

 װיכטי־ סך א אז און סעגטיפענטע/ זע
 בערלין טעםיש. פראקטישע זענעז :עד
 צענטער ױניאן ט־ײד ג־ױסער א איז
 טרײד שטארקסטער דער פון יא;ד אין

 װעלט דער אויף ארגאניזאציע ױייאן
 צענ־ סאפע אין :ע^גראפ״ש ליגט ןיא

 אנבא־ װאס און אײראפע. פון טער
 פון זײט סיטבאל״שער דעד טרעפט

 :יט קײגער אונז צוױנגט אפסטערדאש,
 טער“אי ׳שעהנער דיזער םון :^פען דעם

 האט װעלכעי יטטאט, היסטארײשער
 אינהארט םיל אזוי באקופען אונז פאר

 אויך װעט ער און אויםצוגעבען א*הם
 סיפבאל אונזער זײן קאנען בערלין אין
װידעדפאראײ־ אינטערנאציאנאלער פיז

• J  1«* W
 אל־ געהט צענטער ױניאן טרײד דער

 אפסטער־ אלטען פיט׳ן בערלין קײז
 פעכ־ און אפת׳ן אן פון גײשט דאפער

בונד. װעלט ױניאן טרײד טיגען

ם מ ט סו ז טי נ ץ או  א

ן א פ נ נ שי א ו ו

 אר־ פון ,קאנװענשאן קופענדע די
 ,1931 מאי, אנםאנ: װעט רינג בײטער

 ק. ד. װאשינגטאן, אין װערען געהאלטען
 װאס דעלעגאטעז, רעגעלע די חוץ א י

 טעריטא־ די בײ װערען ערװײלט װלען
 ארבײטער יעדער װעט ריעךקאנפערענץ,

 צו פעגליכקײט א האבען ברענטש רינג
 קאג־ צוש דעלעגאט עהרען אן שיקען

 םון װעט ברענט״ש דער אויב װענישאן,
 דעם ביז ,1930 דזשולאי, טען1 דעש

 ארײנגע־ האבעז ,1931 ׳אפריל טען1
 הוצאות די מיטנלידער. גײע 50 נומען

 :ע־ װעלען דעלעגאטעז עהרעז די פון
אפיס. דזשענעראל םון װערען דעקט

 ברענטש א םאר שװער ניט גאר ס׳איז
 אין מיטגלידער נײע 50 ארײנצונעפען

 אבישעל פיט צײט. חדשים 9 םון םשך
 זיך ברענט־ט יעדער קאז אנשטרענגונג

 אײנעש שיקען צו כבוד דעש פאררינען
̂ס טוער זײגע פון עהרעךדעלענאט. אי

 זײנע רופען ברענםש יעדער זאל
 ארײנברײנגען זאלען זײ אז מיטגלידער,

 פרײנט זײערע ארנאניזאציע דער אין
באקאנטע. און

 מיטנליד רינג ארבײטער יעדער זאי׳
 זײן אין אקטיװ כיעהר נאך װערען

 זאל ברענטש זײן אז זעהן, און ברענטש
 עהרן־ דער אויף װעדעז ארויפגעשטעלט

ליםט.
 צו עהרען־גאסט אייס אונז מיט קומט
!װאשיננטאז איז קאנװענשאן א'נזער

t _

 שאפ קלאוק א פון ארבײטער
 פרעזענט װערטפולען א גיבען

טשערמאן. זײער
 נאבלאװםקי פון אדבײטער די פיר,

 פאואאמ־ בראדװײ, אישט 2־4 פאול, און
 פאנטאנ, שאפ־מיטיננ, א בײ זיך לענדיג

 יױ דעד פון אפיס אין פאי, טען26 רעש
 דעש אונטער עװענױ, צװײטע 33 ;יאן,

 איזידאר אײדזשענט ניזנעס םון פארזיץ
 רע־ פאלנענרע אננענופען האבען קאהן,

: זאלוציע
 יאש אנבאטדאכט אין ״נעפעגריג

 דזשולייס ברודער שאפ־טשערפאן דער
 צײט םיײע זײן אװעק גיט פאלעקאף,

 2 לעצמע די פאר געארבײט האט און
 די פאו־ איבערגענעבען אין געטרײ יאהר

 דעש פון ארבײטער די פון אינטערעסעץ
פרעזענטי״ צו באשלאשען עס זײ

 ףיםט״ נאלדענעש א מיט איהש דען
 זאל ער איהט, װינשען פיר און װאטש,

 מיר און געזונטערהײט, טראגען דאם
 אי־בײטען װײטער װעט ער אז האפען,

 ארבײטער די פון אינטערעסען רי פאר
שאפ.״ דיזען פון

:דרײ םון ?אמיטע די
 543 לעדזשער ,2 לאמאל קאהן, ם.
צעדזש 5 ל*$ ?רוסהיז, ם.
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ױניאן א
צװאנזױג פץ קלאוקפאפער די

\ —
יעצטיגע די אץ צוריק יאהר

cm די־ פון שעפסעכינער צװײטען
זינט צװאגציג װערט יאהר, זען

דזשענע־ קראוקביאבער בארי׳כיטער דער
 :עױא-ען, געשעטעאט איז םטרײק ראא

 אויפ־ די געטאכט כיעגאיך האט װעאבער
 אינטער־ טעכטיגע אונזער פון בריאוג;

 און הוגדעדט ארום םיט געשאנאצ
טיטגרידער. טױזענט צװאגצינ

םיטנאידער״ גרױסע אי-זר אױשער
 אינטערנעשאנאא אונזער איז שאפט

 און אײגםאוס אין געװאקסען אויך
ט פרעסטיזש.  אנעיקענט זי איז נאר :י

 אין טיטגאיך גאײכער א אאט געװארען
 א^ס אויך :אר םשפחה, ארבײטער דער

 אנגעזע־ איז װיכטיגסטע די פון אײנע
 ארבײטעד דער אין פיטגאידער העגסטע
װעאט. ארבײטער דער פון משפחזז

םאראיי־ די םון רעגירוננ די אפיאו
 אונז םיט זיך האט שטאטען גינטע

 עקאנא־ רעגירונגס פאראיגטערעסירט.
ט צוזאביען טיפטען  פראפע־ קאאעדזש מי
 נענוםען םאײסיג נא:ץ האבעז סארען

 יזעטאען צו װי פאאן אונזער שטודירען
 קאפי־ און ארבײט צװישען םכסוכיש

טאא.
 שערזנעם אזא אז דאך, ןיך טדאנ
 אאע דאך װאאטען האבעז, צו רעקארד

‘טיט צוזאי־ןען יארק גױ פון קאאוקטאכער
 פײערן :עדארםט אנטערנעשאנאא, דער ׳•

 פיט ױבילעאום יאוײגען צװאנצינ ^עם
 פי־ און פארזאםמנג םאאקס גרויסער א

ס זזױך אײכס  די פאר באנתעט א סי
הא־ װאם די פאר אויך פירער, ױניאן

 זיך צוריק יאהר צװאנציג פיט בעז
 דעם אנפיהרען און געווען םתעסק
 איהס ברײגנען :אכ־זער און סטרײק

זיג. צום
 װאאט קײנער אז זיכער, בין איך

ט אײגוחננדוגג יקײז cm ווענען  :ע־ :י
 איצט אז אבעד, אונז פען זא:ט האט.

 זאנט װײא, דעדפאר, צײט די :יט איז
 האגען קאאוהפאכער • די ;או:ז מען

 פאדט־ פא-א װאס אגצײגעז :יט איצט
אעצ־ די אץ געפאכט האבען זײ שדיט

 מענשען, זעאבע די יאהר. צװאנצי; טע
 :ײסט זײער פיט דאפאאפט האבען װאס

 געקעםפט העאדי׳פ נאוט זײער פיט און
 פאדאײנינטער י ״שטארקער א געגען
ט הא־ און פאגופעקטיטורערפ פון מאנ

 פענ־ זעאבע די אס י— באזינט זײ בע;
ט האבען שען  ״טפעטער יאהר א פי
 ביטער־ ארן קיאפט זעאבער דער םיט
 אײגענער זײער געגען געהעפפט קײט

 קורצער א םיט האבען זײ װאס ױניאן,
 האבען אין :עבויט, אאײן צוריס צײט

 דורך נאר און באזיגט אױך כפעט זי
 ארויסגעדאטע־ אביםעא פען האט נט א

 איז - דאס אויב חודבות. די פון װעט
 דא איז װאס טא זײ, זאנען ׳פאא דער

 פײערען זאאען םיר אוגז פיט שםחה די
? ױביאעאופס

 םא־ דער אז או:ז, םען זאנט אויך
 ארבײםער די פון צושםאנד טעריעאער

 םענ- םיאע אמבעסטען. ניט איצט איז
vr\ די אויך ארבײט, אהן ארום געחען 

 שרעה־ ניט אויך זענען ארבײטען װאס
 דאר־ ײס, הײסם דערפאד, אפ. נוט איך
 םארנע- אוץ שװײג א פאכען פיר פעז

 םיט אױםגעטאן האמנן םיר װאס סען,
צוריק. יאהר צװאגציג

cv ם/ ״ייש א דא אבער איז םרי או
 גראד םארקערנ^ גראד דענ׳העז װאס
 קײן נעמאכם .נים האבען • ם*ר װי*א

 »אר אעצטע די אין פארטשרים נרױםען
 צומד אאע םיר אז ״סיםז א איז י*חר
 ריכםיגע די געטאן ניט האבען סען.
 א־יה ארבײםער די צרצירמן צז ביים

 אינ- *ח םארצל םין םדרנה חעמרע א
כתאמעדו.

 דעם מדך m ״ד?ך rfc אסת דער
מ די זצגצז 1010 £יז ססרײק *נ  םום־ נ

 גע־ באתאם סאסע ir*jrp םױזענט צמ
 דאס איז מנדאנ^ אית .באױז םים װעז
תן איז  יױ חנר &ח אגערסענזננ די מו

 נמגופעקםשודעדס די טאצ ודםיל גיאן.
 האנדי־ מנםצחנ שאפערס ניט ה^כען
n די װי ארבייםער, n «ו *יאנען r ir 

 חאמז מגיאז גאר.די םאדאאנגם, ה^ס
 עס האמן אנערמניז, געוואאם גיט ווי
צוריהגעװײ *ױיגשם״כדג ארכייסער די

 פא־בע* פאטעריעאע װענען רײרען פען
 פאר־ ניט אױך דא־־פט א*:ר כעדונגען.

 גע־ פ־אהםי״פ האבען ארע אז נעסע;,
 צו ןגרװאדמוננען קײײנע א־ז סמדײרט

ל בענעפים, סטדיייק קריגעז  אזא װי
 גע־ ניט ז־אפאיוסם איז נעאט װי זאך

 א־יט געסטרײקט זײ האבען דאך װען.
 אאײן דאס !זיג א צז ביז װאבען צעהן

 איז דאפאאסט פאדאא דער אז באוױױכן,
 פיר :אר געהויבענעד, ;אנץ א געװעז
 פארנאכאע־ ין>£יא *טפעםער עס האבען
סי;ט.

 אז ־דפיאע דענקען טאקע דערפאר
 דעם םון :עאעגעגהײט״ דער צו איצט,

 גע־ האט ױביאעאום יאריגען צװאנציג
 אדעד אײ:ע װערען גערופען דאיםט

 בעס־ די מיט פארזאםאונגען פערערע
 קריגען, נאר קאן פעז װאס ׳רעד:עד טע
 פון םוחות די אין ארײניטפריצעז און
 יתורה״ ״ניטפרז אביסעצ ארבײטער די

 װען איציין דא־ס צייטען. 1910 די פון
 עס װאאט געװאדען נעטאן װאאט עס

 םאטעריע־ דער אז פיטגעבראכט, אויך
 װאאט ארבײטער די פין צױטטאנד ?ער
געװארען. םארבעסערט פיא

:יט, םוד קײן קײנעם פאד איז עס
 נאר זעיען טעזאנען צװײ לעצטע די אז

 דער ש^ןכםע. אזע־י־כע געורען ניט
 א געװען איז סעזאז ספרינ: רעצטער

 זײנען דאך, נוטער. םארהע^םניסכיעסיג
 אהן אדוםגעגאגנען ארבייםעד םאםזןן׳

 א איז דערפון אירזאכע די דז״טאבס.
 נים איז ארכײט די פיטוט׳ע: גאנץ

 פיצ אין געװארען. פאדטײאט ריכטי:
 א םמ: 7 :עארבײם פען האט שעפער

 פען װאם אויסער ׳פי:ף אנשטאט װאך
 יעדע 10 און 9 ביז נעארבײט האט

 אנדערזנ פייע האבען דערפאר נאכם,
געהאט. :יט ארבײט קײן :אר

 אנגעשםרע:י.ם זיך האט ױניאן די
 א ותן אבער דערי״אזען, צו ניט עס

 די ?אן פא־״ברעכער םך א האם שטאט
 אזא כאפען. ניט א״עטעז זײ פא־ייצײ

 דער־ ברײנגען :אטידאיך פ*ז צושטאנד
 אין זינקעז. פדײזען א־בײטש די אז ׳צו

 אױך קאנעז ארבײטען ויאס ׳די אפיאו
פאכען. אעבען א קוים

גע־ נאך ארבײטעי די בײ װאאט
ע דרזנז  פא־ אפ^איגען דעש פון אביסע̂י
 :יט צױטטאנד אזא צו זיכער װאאט ׳דאא

 פאטעריע^ער דער אץ קופען. נזוקאנט
 א געװעז װאאט טרייד אין צױטםאנד

 װןואם עואם דער און בעסעדער, פיא
ױניאן. דער אױו* געהוקט װײנינער
 האבעז 1910 םון םטרײק דעם דודך

זײערע אין געגאויבם ללזאיגפאנער די

 :ע־ אאײן האבען זײ כוחות. אײגענע
 ער־ געװעז זײ דיגען דערםאר קעפפט,

 א אויםגעבויט האבען. אין פאאגרײך
 אינטערנע״טאנאא פעכטיגע און גרוישע
 יאיזר אײניגע פאד האט װעאכע ױניאז,

 געיטאפען און באטיצט אדבײטער די
 אר־ גוטע פארהעאטנישפעשיג ז*י פאי

שעפער. די אין קאגדיציאנען ב'יטס
 האבען ארבײטער די ־'אבער זינט

 איי־ זײעדע אין גאויבען דעם פאראארען
 װאד־ אנגעםאננען האבן אין כחות גענע
 פא*־ זײ זאא אנדעריש איפיצעד אז ׳טען

 װאש א״ץ איז אאדאשנוטס, פיט זארגען
 זײער צאלען איז ׳טאז אאײן דארםען זײ

 פארשידעגע די אויפצוהאאטען דױס
 זײ קאנען וױיםער און איניסטיטוציעס

 — װיאען זײ װאש יטעפער די איז טאן
 קא־ דער אננעפאנגען זיך האפ ד$ אס

 דער פון מיטנאידער די • צעניאפער
 באט־אב־ א:;עפא::ע• זיך האבען ױניאן .

 דערפאד אין ׳שט״עי־צאאעד פאר טען
 די אין פראטעידטאן קרינען זײ דארפעז

 ״טטײער־ די דאס זײנעז באאפטע ױניאז
 געבעץ זײ דאי־פעז דע־פא^ איז נעםער

cm .פראםעתשאז
 גע־ אפאא רזאבען ארבײטער די װען
 יקאנעז שטײער־נעמער די אז דײנקט,

 פ״אטעק־ נויטיגען דעם נעבען ניט זײ
 מינוט אײן קײן פאר זײ האבען #שאן
 אײ־ טאמער אז געטאן, טראכט א :ים
im אונטע־ אײגענע זײערע פאי־ זײ 

 .טען נאד נאכאעשיגקײט, און טינקייט
 באאטטע, די ואדי:טrבא כסדר האם^

̂ע אץ שראדיג עם זײנעז זײ אז  אי
 דאך אבער האבען באאטסע די צרות.

 אנגע־ זײ האפען כיאנעז, נום געװאאט
 אצ־ ריפאאטאטי, פראקםיצירען פאנגעז
 די םון קאנצעשיעש קריגען צו שמאט
 דזרך םיטעא אאטען דעם דורך באסעש

cm זע־ נאר ארבײטער, די פון דרוק 
 גאנץ זענען אי־בײטער די אז חענדיג,

 אינטערעסעז, זײעױע צו נאײכניאטיג
 די פאר עםװאס קדיגעז צו דען זוכט

װעג. דיפי־אטאט״טען א אויף אדבײטער
 עס אפיאו זאגען םוז.טען אםת דעם

װע־טאן. *טטא*ק :א:ץ זאא
אז אטת, אפיאו איז עס

 אין אלבײטער הי ;יט קוטען :אר
 זײע־ װען קאטפאײגען, ױניאן דער
 אנריכענט, דעם פאראעצען באשעש רע

ד :אך פאנען זײ :אר  די טיט אחד״ \
 יטטונדען אעגגערע אדבײטען צו נאשעיז

 פאד-א־ביי־ ״טרײבט אנריפענט דער װי
 :יט זיא עש ײעאכע ׳טע: טעךאזעאכע

 װי װײנינער פיא פא- אײך עראויבט,
 ארבײטער m בײ שקײא. ריניטוש דעד
 פסיכאאאגיע א אויםגעאדבײט זיך האט
 איז עש אז בוטאענערס, די בײ װי אזוי

 דער רעגידו:;. די אפצעאדען ~צ:? א
 א װען :דעד נאר איז אונטערשייד

 טאנט רעגירונג, די אפ נארם בוטאעגער
 אבז̂ג דערבײ. :עאם װײגיגסטעגס מר
 די אפ :א,י*ען זײ װען קאאוקפאמגר, די

און דעדבײ גאר זײ פא־אירען ױנ״אז,

ר ע נ י ז י ג ר נ י פ י ם ־ ס א ן ם ו  ו פ
ך י י ל ן נ ע ל ה א צ צו פ ע א ל א

ר ע פ י ר י ע נ א ם ם פ י ל ש א  כ

ס ו י ז ד ס או ס נ מ ם ס ע ס א
הא־ אוועגם דאנערשטאג שאדיגען

 אײנ״ םאכער ריפער יארקער נױ די בען
 פופצענטען ביז׳ן באשאאסען שסיםינ

 םיםגאײ אאצ באצאאען צו סעפטעםבער
 בא־ דיזער אשעסנעטם. און דױס דער

 א אױף נעװארעז אננענופעז איז שאום
 כױטינג םעםבער דזשענעראא ריזינעץ

ytt וועא־ איז ױניאז, ריפער־םאכער דער 
 צוױשען באםייאמם זיך האבעז עס כעז

ר ריפער־פאכער. םויזענט און 900  ת
 נרויסעז איז פארנעקוםען אח כױםינג

 נאאעריעט און האא וער האא. בריתגם
 אעצטעז צדם ביז געפאקם נעוחנן ױינען

ארם. ברעקעא
 נעװארען גערופען איז םיטיננ דער

 ווענען ויך באראכמן צו צוח^ן כױט׳ן
 ױניאז דער םון אאנע פעאנציעאער דער
 אין םראנע ארבײםםאאזע די װזנגעז אק

^ ריפער די  חאם העאזןך, מענעדדמר ט
m אויספיראימר אז אק m נזדפיאדערם 

 גרוײ די און םרייד אןן צושמאנד חןם
 הזנדשם וראס ארביימםאאזיגקײם, םע

 “צוזא אק איגדוסםוײ דער איז איצם
 אד״ אאנעםייגאר דער םים פצנהאמ

 אמ״ אגדערע אאע אק בײםסאאזעקײם
 וחד נעו־זנדט דאז שאט ער תסםדיע^

 דצר ®יז א»גע םמאגןױעאזנד דעז־ גצן
^ן דער אס ®ח רעזואםאם א אאס ײנ

 צו־בא־ י״אר חובות. ױניאן אאע צאאען
 האם ארבייטסאאזינקײט די קעםפעז

 םאע:ער םאריטײדענע םארנעאײגט עד
 אז בדידעד, די צו אפזןאירם האט און

 ארױסגע־ ניט צווײםזןן דעם זאא אײנער
 תרך םויא פון ברוים ביסעז דעם םעז

 צײט דער איז אװערטײם, אדבײםען
 אר־ אהז ארום :ערזען מאאכות מנאי וועז

סטריט. איז בײט
 בא״ זיך האבען דישקוםיע דער אין
 ריפער־םאכער. צאא גרויסע א טײאיגט
 םון םשערםאן דער אר^אװת, בדודער
 נעאע־ די ;עגעמגן אאעסען האט םיםינג

 האי־ פון אראפצורײדעז זיך נענהײט
: האבעז עם 4מ ם ^ ע  סעא־ ״קאאץ ג

 אעװענטאא, םעז, אואי .איפסקי/ צער,
בעאסאז. אב,תזם און סכמנתעוױכדט

 צו שםעאונג » גענוסעז ה*בען אאע
 אוישםיהרוגגען העלער׳ם םענעדזשער

 'זײנע םיט אײננזךאמיםס האבעז און
 ארבײטס^ד ב?<קעםפען וועגען ילענער,
 האבן רעדנער אילע טרײד. איז זינמײם

Tt די אז דערםאר, ארױסנעזאגט אױך 
 װעדען געלעזם םוז םראגע םינאנציעאע

 דיוס זײ פח באצאילעז בא^דיגעז תדך
ר דער פצד אסעסםענםס און מ אג  םים־ נ

 איו דיםקוסחנ דער נאד גאידערשאפט.
מ ם םי ש ג  «ז גץוי^דזח כודשזלאסען ^י
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קאגדיציאנען ארגײטס די מוזען בםייצא
וחוחנן• ערגער כסדר

הײג• בײ אז ׳אפת פאיאו איז עס
 קײן ־פיחרען :יט פען קאן צייטען טיגע

 מיט םטרײקס ם^הרען און ארגאניזאציע
 צװאנציג םיט װי מעטאדען זעאבע די

 דאך, אבער צוריק. יאהר דרײסיג אדער
 דעם אױוי זיך םארלאזען צו גאנצען אין
 קאאפערא־ און דיפלאפאטיע םון כוח

 ארכײטס• און ארבײטער צװישעז ציע-
 געזונטע זעהר 4קײ :יט • איז געבער,

ט װעט זיכער און זאך  ברײנגצן עס-ני
 װעלכע צו רעזולטאטען געװיגשטע די

 דארף עש ^טו־־עמץ. ױניאנס ארבײטער
 א װערעז,-אז ערקלצדם ארבײטעד דעם

 םאלט װאס זאךל אזא ניט איז ױניאן
 װאו ערגעץ פון םאדטיגע א ארונטער

 צאלען בלויז דארפען מעגשעז די און
 טײא א צו באיעכטיגט זײן צו צינזעז

 ױניאן א זאנדעין פראפיטען; די פין
 צאל געװיסע א םון פאראײנינו;; א איז

 איז צוועק. געװיסען א פאר מענשען
 צאל אננעשלאסענע די װי יא:; אזוי

 אי״ לעבען א*ן לײב םיט זענען פענישען
 דירכ״ צוועה געוױסען דעם בערגעגעבעז

 האט און ױניאן א עש איז צוםידען,
 פאננט אבער קוים װילקעז, צו כיח דעם

 באשװינד־ צו צװײםען cm אי*נער אז
 ױניאן א זײן צו אױף עס הערט לען.
 אש וועדט שאענער אײעיע א״ע םון איז
רויך. איז

 דעד נעררען גיט דאס איז 1920 איז
 םאראײנינם געװען זענען א״ע פאל.
 דעם האט אײנעד פלאן. אײז אױױ

 געווען איז עס פאראסען. ניט צוױיטעז
 ניט כיאן, ױניאן א זײז אידעאליצי אן

 דער םון םינוט א אויף :,טראכטענד
זײ זײנען דערפאר זײט. םאטעריעאער

! ;yny;
 יאהר צװאגציג מים ׳איצט לאםיר

 די־ םון ב׳ישפיצ א נעמען זיך שפעטעד
 מא־ און ?עםםער .און קעםפע אמאליגע

 רי װאס דאם ױניאז, אונזער פון כעז
 געשטרעבט האבען פיאנערען אמארינע

דעיפאר. געקעמפם און
m־־cצוױי־ דעם אז טיד, זאגעז אר

 נע״ געדארפט האט סעפטעםבער םען
 פאשענ־ גרויסען א דודך װערען פ־יערט

 רעד• א־לע צוזאפעננעםען פא־־זאפאוננ.
 ןיפ טוער אקטױוע אגרערע א^ע און :ער
 זײ זאאען און צײט דאפאאסדיגער דער

 ^פעטעד־אריבערגעתױ די צו אנצײגען
 הייפע״ קאײן א װאס טדײה אין״דע;ע

 אפעריײ טאאשות, בעאי פדאסטע אע
 קאטערס ארן פרעסער ״שנײדע־־, טארס,
 טרעזשד נרױםע אהן אױפגעטאז האבעז

 מיט :אר מפלאםאטיע אדן אויך ׳דיש
 געפיא א פיט אירעאא, אז פון נח דעש
 איבעמעבענקיים איז סארידאדיטעט םיז
 װע־ צװײםען. צום אדבײטער אײז פיז
 די זים בײישייא cm נעטען בייר לען

י װעאען קעדפער, 1910  אוג־ זישע־ ד
 אויב שטאדק אזוי פאבען ױניאן זע,־־
 םריהער״ די אין װי שטארקער :אך ניט

יאהרען. דיגע
 װײא טאן, זיכער 'עש קאנען טיר

 וױ ערפאהרוננ םעהר טיױ קאבען איצט
 יאר צװץנצינ םים נעהאט האבען פיר

צוריה.

רעזאלוציע דאנק
 גאבאאװסתי פח ארבײטער די סיר,

 םארזאסר בראדװײ, איסט 2־4 פאא, אזן
 מאנטאג, שאפ־םיטיננ א בײ זיך אענדינ

א/ טען26 דעם  דעד םת אפיס איז ם
 אמטמר עװענױ, צװײטע 33 ױניאז,

 בתחגר אגענט ביזנזוס פון פאדזיץ דעם
 פאא• אננענוםען האבען קאהן, איזידאר

:jnw :רעזאאוציע
 דאם אגבאטראכם, אין נעםענדיג

 דזשואױם ברודער שאם־טשערםאן אונזער
 אעצ- די םאר געארבײט תאם םאהאאאח

 ארביי• די םאר נעםרײ יאהד צװײ טע
. און שאפ, דיזמן םון טער

 דאס אנבאטראכט, אין נעמענדיג
 און ציים םרײע זײן אײעק גיט ער

 די מון איגםערעסעז זײ םאר ענערגיע
3קנא דיזצז םון אךבײםזנר

̂אסען עס זײ  •רעזעגסיחנן צו• באש
̂מ, א״נאאדענעם םיט איהם  וײסם־װא

מנוונ־י אםראנע? עס זא< irr װינשענדע
ײד. ו - פתחז
 וױיםנד װעם ער אז האםעז, «יר

 די «יח אעםפחנמז די פאר ארבײטען
 .Mir דימנן טרן אדבײםער

קןזכיםע:
< — סאחז םג

a

I
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רעארגאניי - פזנקטעז טונתעלע צוד ף
פינאנסעז און זײשאן

געסע־ האבען װאם *טעפער, די אױף סעס
װאו ארויסנעשאעפט האט טען )2( טעאט;

אשפײז. י. מ. םון

 גע־ א אין אב״ס, זיא ארײנקוםענדיג
 איבערראשט איי בין םריטארגען, װיסען

 צאא נרויסע א דארט זעהן צו געװארען
 געוױינ־ קאץ פעז װי גרעשעד מענשען.

םרי# אזוי זעהן איך
:געװען איז געדאנק ערשטער מײן

 א אין איבעתעםופט האט ױניאן די
 ?אאוק- נײגעריגע זײנען ׳גו ׳אפיס נײעם

 אנ־ נעקיכיען צאאען גרויםע אין מאכער
אפיס. נײעם ארנזער קו־קען

אײ־ צו_ םראגע ערשטער מײן אױף
 מײן1אויס:עםו:ע האב׳איך זײ, םון נעם

 ׳אפיס נײעם דעם אנצוקוקען טעות.
 עס פריה. אזוי געקומען ניט ער װאאט

עגין. ערנסטערעי פיא א איז
 אז דערמאסט, גאײך זיך האב איך

 און דזשון, אין װאך אעצסע די
 דער פא^טט^נען: אייץ ין

!ריאךגאניזירט
קא־ דיזע שוין האבעז

 אעצטע די זײט ״טצאצע״
דורכגע־ ״טדין ־אבען מיר

 האט עס און *ניזײיטאנס,
 צו בא^ד ״טוין איז מען

 אבער איך האב ;צוכעװאוינט צרה דעד
 מײנע ט*ט ריארגאניזײיטאגס 3 יענע

געװען ניט בין איך :עזעהן. ;יט אויגען

אע די ‘אי עש
i Wי״̂י איד

אי האט . באש
מי  - 1אבװאא
n שטישע סיני

א־ו ,►־זר, י 4
ארג רי3 םאכט
IS ײשען נעה

;עאר האב און באאניטער קײן דעפאלם
 אן אין בײט
 האב טאר

אויגע׳ו אײ;ע:ע מײגע

 דעם •צאפ. איגדעפענדענט
 טיט ;עזעהן עש איך

אײג־ דער און
טיר, nuK ;עטאכס האט עפ יזאפ דו־וק,

שרעקליך. געװען איז
יעצטען אז :עװאושט, גוט איך

 װיכטי־ געװארעז :עמאכט זײנען יאהר
 ריארגאניזײשאן צוש אויפבעסערונגעז גע

 םען װעט דעם, דא:ק א אז און ׳פו;ל,ט
 ארויסגעיטיקטע׳זיך דיזע םון פירע פאר

 דאס האט ד^ך אגנעטען. איצט קאנען
טריישט. הײן ;ענעבעז :יט ארן מיר

 איבער־ װערטער מיט יטװעד איז עס
 מוז עס װאש אײנדרויק דעם צוגעבען

 זעהענדיג ױניאךטוער, א אויף כיאנען
ױיסע אזא  אײן אין ענטזאגטע צאל ;

 ;ע־ האט זײ פון איינער יעדער !װאך
 נאך צרות. סים האדץ םורע א האט

 אז װיםענדינ, געט$ז װעה האט טעהר
 גע־ ארונטערגעשיהט זײנען אלע כמעט

אורזאכע. ריכטיגע אחן־א איצט לו^רען
 דאך ק$ן רזאכעיא ריכטיגע א םאר

 יע־ לו ארבײטער אז אגטזאנעז ב$ש א
 װאך קײן איהם דארף ער און צײט דער

איז :עבען. ניט אויך שכירות  אםת, ס׳
 צו רעכט א ה^ט ארבײטער דער אז

 אוט־ צום באאעב^ס דעם םארקלאנען
 האט םעז אז םיטערמ^ן, פארטײאישעז

 אורזא־ געיעכטע א ^הן ענטזאגמ איהם
 נע־ באטת איז װאש באס א אלער כע.

 טשעג צו גלאט ניט זוכט װ$ס רעכט;
 אוטפארכײאישען םאר׳ן דארף זיך, פעז

 אויב ה^בען. ניט םורא קײן טיטערםאן
 זעצען װ^ס באשעש, האבען מיר װידער

 װילען- און ארבײטער אויף *ז נלאט זיך
 םאלשע דורך ׳ װערען פטור זײ פון

 עס װ^ס גוט טאהע דאך איז תירוצים,
 טשע.״־ אוםפארטײאישער אן פאראן איז

 איבעױ באשעס אזעאכע געבעז צו מאן,
הע:ט. די

 איך אויםען. איך בין דאש :יט אבער
 איבער־ מײן אויט אז ז*גען, באויז װיא

 קײנםאא ארבײטער ?ײן טאר צײגוננ
 ריכטיגע א אהץ װערעז אנטזאנט ניט

 םון םאיכט ערשטע די איז עס אורזאכע.
 דאס פארזיכערען זערזן צו ױגי#ז, א

 אויפ׳ן ארבײטער דעם פון רעכט
 בירגער, אאם ארבײטער דער דזש*ב.

 װערט ער װעאכע םאיכטעז, נעײיסע האט
 .װי נאכצוהומען. געצװאונגען שטאט םרן
 זײנע נאכגוםעז אײגער אבער סאז ײי

 א. פאטיאיע, זײן סופןורטען םאיכטעה
 חױנה פון םיטאען זײנע װען װ., אז.

 באאע־ זיכער^זײן ניט קיינם*א זײנעז
 איהם אויף װארםעז נ$ר דארף באפ

»ן  גע־ א באאד איז ער און אום׳חז .
 װערט סאאוסםאכער (א סלקטער.
 אאננ מאנאטען אפט גײט אנטזאנט

 צװיײ א קריגכי ער ביז אײדיג ארום
, דזשאב.) טען

 די װאם ירושה, די איז אט*דאס
 אי־ האם אדםיניסטראציע קאםוניסםישע

 װא*ט אין קאאוקםאכער. די בערגעאאזעז
ך פיצײכם קאםוניסםען די ס זאכען ^

 איך װעל אבער אײנס געװען. מוחא
 איז דאס םארגעבען, ניט זײ קײנטאא

 דאס מימ ,1926 ׳ םרן אגרימענט זײער
 פרא־ 10 אויף בתים בעאי די םון רעכט
יאהר. א ריארגאניזײשאן צענט

 דעם בעפאד 5 מאנאטעז א םיט נאך
 כיאנאט (אין ,1926 םון סטרײק געגעראא

 .1״ א. פ. דער אין איך האב פעברואר)
 װעאכען אין ארטיקעא אן פארעפענטאיכט

 דעטאאטדיגער דער געװאדענט האב איך
 געגעז אדמיגישטראציע (קאמוניסטײעעד

 די בתים בעאי די צו אװעקגעבען דאס
 אבעד ריארגאגיזי״טאן. פראצענט סנ

 צו צוגעהערט דאטאאס זיך האט װער
 איך, װי ״״:װאיצער״ אזא װאס דעם

״טרײבט...
 נעדענקעז צו װיכטינ דערבײ איז עס

׳ט)פאר א דאך איז עס פאאגענדע: דאש
m האבען בתים בעאי די אז # s יאהרען 

ריאר־ צו רעכט דאש האבען ;עװאאט
 ניט דאס זײ האבען װארום גאניזירען, ,
 1921 אין ,1919 אין קריגען גע׳קאנט |
 איז ענטפער דער ?1922 אין און \

 יארען יע:ע איז איז עריטטענס, : פיטוט
 ;פעדױגעדע א געװען םירער״טאםט די

 געװען טאקע4 ױניאן די איז צװײטענס
 יע:ע אין .שטארקער. פיא פינאנציעא

 זיך קאאוקמאכער די האבען יאהרען
 ־4ד*< טי^יאן א טיט געטעקםט םאא צװײ

:s האבען זײ ר.sא : ט'  is גענעבען, כ
״רעדי״. זײן זאי״־ סטרײק־אםוגיציע די

 אידגענד אין סענט s נעװען איז עס .נאר
 :ױ ־אויסער און יאדק :ױ אין ױגיאן א

 פאר׳מיטבולט זיך האט רען )3( יאױק.
 אויף :עאיהען האט טען <זאפ; איבער׳ן

i.־s״; בײם ביאדינגש, ױניאן די : s r 
 :עקאנט דןאט טען :אר װאו און הא;ד"

 אי־ צוטרענצעאט האט טעז )4ו קריגען.;
סעחױ־ דאאאר טיאיאז פערטעא דרײ בעד

ריטיש.
 אגפאננ אין האבען בתים בעאי די

פירערשאפט די is ;עװאושט, שטרײק
̂ «s1 איז איז געאט קײן J IJis י ױי % % 

ט זײ קאבען :יטא,  דאן חוצפה מעהר פי
 ריאדגאגיזײ־ פון רעכט דאס ;עפאדערט

 ״אויןו יאכלזער האט טען ה;ם אי)׳ יטא;.
 אויס־ ,1926 ון5 שטרײק אײנציגעז דעם

 אאע אין יױ נעייט פיעהר נעגעבען
 צוזאמע:־ ״םטאפײדז״טעש״ און סט־־יײןר
 ן א י ג ו • י ד ס א ו ו גענופיעז,

 ,1 9 1 0 ט נ י ז ט s ־ז ע : ט א ד■
:עקראגעז... זײער באפעס די האבען

 אװעקגענע־ עש האט טען װי נאנדעש
 ״טװעד. זעיקר שױן צוריקנעמען איז ׳ב<ז

 קאן שטדײק, 1926 דעם זינט is בפרט
 קומען. ניט צו־זיך פינאנציעא אןיײ: די
 אזוי אפצוצאהאען עפעש קאײניגקײט א

 !מיאיאנען באטרעפען װאט חובות פא
 זײנען סעקױריטיס, יקומט עש װעטעז די

 —פרײנט גוטע אזעאכע :יט ױניאן דער
 װעט ױגיאן די ביז װארטעז, װע־־עז צו

 די צו אפצוצאלען. אאעטען בנ־ח זײן
 בא־ גוט איז קראוקםאכער אקטױוערע

 אעצ־ די האט ױגיאן די וױפיא קא:ט,
באויז אוישצױטטײן כעהאט יאקר 4 טע

צו

,יא־־־יי יע:ע טאקע האנען באסעם די עז1■■
 דעד פון כח דעם דיכטיג, אפגע^אצט

דעטאאיט זײ זיך האט עס איז ױניאן
s 4י- «

ט ני שוין ױריטיס, שעק ױ <ר -
חובות. '^דערע ] \ די פ ♦ f ♦ ̂ <ו •1 
האט שטרײק O i> Ip «י* * *k ' V^הריגען 1- < • י י̂ 

> ען פיד געקאנט :יט •M י• י «• י»ו« ^וי V ו t ׳ - <׳>
— w פירען יק s שטרי פדע;ע; ^י״י
זײ בחות די צוריק. * r *4kIJ

איבערגעװאאט...
 אין געװען עם איז 'אנדעױט״ גאנץ

 אפנע־ האט שטרײק יענער הגש .1926
 איז מיאיאן, האאב s און דרײ קאסט
 טרע־ די סטרײק פון אנפאנג אין אבער
 פי־ צו כדי םושט. כמעט געװען ז־טורי

 ארויפגע־ פען האט סטרײק דעם רען
 אויף דאאאר 20 פון טעקס s )1( אײגט

טעק־ גרוישע עקסטרא און מעמבערס אאע

 אומשטענד^ן די און באנרענעצט ן;;עװעז
 גע־ איז ױניאן דער ה;ם און אגדעדע.

 s פונקט דיארגאניזײיטאן cm יונגעז
דער אפער איז אױשצובעשערעז, ם«

נעטרײען יעדעז
זעקענדי

פון אויגעז די איז דארן א נופא םזנקט
טוער. ױניאן אקטױוען

גע־ זײנען װאס אאע די
 איז ױניאן, דער אין ק^פייאײנעז קיניע;

 ט.טעאטיצופדידענגע האט טיר װעדענד
 דער אין קומט מען װאס פא־ט, דעד

די זי, אז פא.י־אא:גט, פעז און ױניאן
̂י A■**■ן y ifi■-ר ו

פ א ר וו ע ר ד ע פ ײ נ ר ג א נ י ם ר  טו

ר א ע פ נ ײ עו ז ד לי ג ס מי
:כענעסיטס און אמשורענס
ביז 100 שון ״א״יסיס

 געזעל־ און קולטירעלע
:טעטיגרײמ שאסטל־״כע

:בעגעםימ קראנקען
 װאך א ד^יאר 20 אדער 13 ,10 ,8

צא־ ברענמשעס צאל גרזיסע (א
קרא:* לאקארען עקסטרא :אך לען
בענעשיט). קען

.י» לי שאר •ןזולען ר א.
מא־ א̂׳נדער׳

n  ״£רײנד דער זעורנאל, :אט־יבער
אין לעקטיצורס סארלאג, ביבער

VA » * V ז % % * «» -י %% ^ ^«■«1 ) I 0 • 1י * at I *mm

 קאנסאמהשאן און םאגיטארױם
:כענעסיט

באהאגד־ ס*נ#ם#רױם מןזנ^טען 9
̂דער לו:ג  ־6קןן:סן>ם דןןלאר )500 ן

 קזד װעלכע די שזזר בענעפים
 ארײ:־ :ים הז>:אש>)רוום אין נןןן

װערען. ;ענוםען

קעססס קעדער
סענ־ Tאד שטעדט גרעסםע די אין

 רןעמ״ס ד«; זײנען טערס
םיטגלידער. פון קינדער

ר די ̂ט

 דראמאטישע און מוזיקאלישע
:םאראײנען

רינג ארנײטער rs מעמבער א װערט
:מעמבערם אלטע פאר האום א

 *ו אויף געקליבעז װערט £א:ד א
מעסבערס איטע פאר הוןרם א בויען

I

:דעפארטםענט םעדיקוול
̂ע אין איבער; צענטערן ;רויסע א־

 קריגען טיטגלידער די װאו ל#נד,
 די זין בארזאנדלוגג מעדיציני^זע

דןןקטוירים. גרעסםע

קלובען: ױגענט
 ־. א• פיז קינדער דור, יונגער ךער

ארגאני• יעצט װערעץ טיטג-יךײר,
 י־■ •S זעלנסט׳גטעגדיגע אין זירט

ברענם*.*עס. ױגע:ד

:דןןפארטמענמ סעמןלטערי
 !יונעריאל- און סעםעטערי

מעבזנערס די ^עפיש
פאמיליען. זייזדע

:קלופען פרױען
 פין פדויען פון ען בא^טי װ^ס

 *י־גיר װערעז טיטגלידער, ר. א.
 זעלבסטאזםענדי;•; אין :יזירם
:רענטשעס. פיויען

:לײםעאומם לײבאר
 ברע:* אונזערע פון אויפגעחאלםען

צענט״רן די זײנען זײ Jאד טיצ־נט
 געזעל**פנױ אין קולםורעלע פון

טעםיגקייט. לי:ע

גארבײטעד נ י ר
שענעראל ם: דז יארק נױ בראדװיי, איםט ו75 אפי

.6000 ארטשארד טעלעםאן

 די און דערצו, ט^ן עפעס זאא ױניאן
 םון שך s is ,sis >.־יצט איז ל$;ע

 קאנען װירקאייך ױני^ן די װעט זײ
 pjs־iv; מײן ^בעד איז ט^ז, עפעס

 דער מיט פ^־נומען געװען הויפטזעכאיך
 םיר װעאען mirs װי און װען :פר#:ע
? װערען פטור גא:צען אץ דערפון

 ענטװי־ זיך האבעז ;עד^קען פײנע
 איז עס אױב אזוי: אוסגעפעהר קעאט^

s ,האבען באסעס די אז פאקט 
 ריארגאגיזײשאן cm האבען געװאלט

:עקאנט ניט עס האבען זיי :אר רעבט,
;ע־ ׳צפיץ דער אן איז עס כל־זטן קריגען

 פאראגטװארטליכע פעהיגע, s ״טטאנען
 געװען איז ױגיאן די און םירעריטאפט

צו פארבערײטעט און צטארק’ פינאנציעל
װידעד* וועאכען אירגענד באגעכענען

 אז פאקט, s איז עפ אוב ;יטטאנד
געװארען איז ױניאן די װי ש:עא, אזױ

 אומפאר־ און אפנעשװאכט פעאנציעא
דעם פארנוטען האט אנטװארטאיכ־קײט

בעלי־ די האבען אוינתנאן, פידענדען
 10 פאר רעכט דאס געקראנען יא בתים

 דעײבעד׳ איז ריאדגאניזײשאן. פראצעגט
אוישװענ: אײנציגער דער

 אומפאר־ is געבען, צו אנטונ; )1
 און אהין דאס is אנטװארטאיכקײט,

 :יט זיך מעהר װארפעניש, אהער
 בײם אװעקשטערען לײכט אזוי קאנען
ץ םידעד די װערען און רודער  םגר פ
 פארפירן װיר/נראמאא איהד און ױגיאן

אפגרונט. אין
 זעהן מיר טוזען א^ץ, פין מע־זר )2

 אלעטאל, פאר אײנםאל אװעקשטעיען,
 פינאנ־ פעסטעי s אויף ױניאן אונזער
פוגדאמענט. ציערען

s m שך s או אט נ n ױגיאז אונזעד
האנען טיר is אפית, איז עס דען. שוא

אומנעפעהר געצאאט אפ שוין איצט ביז
אבער ױובות. ינזערע א פת דריטעא י צמי

גרויס אאץ או ז ג אי געבאיבענע ד^ס
אראפדרי־ 1 זאר עם IS גענוג, שװער און

ערד. דעי צו :יז i ױגיאן דער קען
 אגריםעגט אן האט ױניאז אונזער

 לויפען. צו יאהר צװײ נאך האט װאס
 צױ מיר םוזען יאהר צװײ דיזע דורך

 צו געגוג, גרוים םא:ד s נריפזאמאען
 ארוס י^הר צװײ אץ זײן קאנען

 אײ־ אונזעדע ״שטעאען צו גענונ שטאריז
געװינען. זײ און פאדערונגען גענע

 זיך האבען קלאוקכיאכער צאא די
 יאהרען לעצטע די פאר יארק נױ אין

 קײן םעהר גיטא פאלגןלענערט. שטארק
 איז צאא זײער קלאוקכיאבעד. 50,000

א\נ־ זײן דארף העאםט. s אוטגעפעהר
די אז זעהן, צו דעריבער פאיכט זער

 צו^טז םינאנציעלען
 ב> ױגייאן cm ז#א

 פארװארפען, קאנען
אפצוצמנ צוגעזאגט

 ארבײטען װאס ,27,000 אומגעםעהר
 גענונ, צאייען זאלען הלאוקס, בײ איצם

is דאדף עס װאם דאס, דעקען זאא עס 
 און ױניאן, s אויפצוהאלטען קאסטען

 ן ע ײ ר ם s ב ו צ זעהן הױפטזעכליך
ן א י נ ו י - ר ע ן ד ו ס ם ע  ד

. ת ו ב ו ח ג ר s ב
 אר־ דארפן מיר װארט־: אײן מיט .

 אזא שאפען צו דאםיר ־ בײטען
 באס קײן אז צושטאנד, םינאנציעאען

 מעהר ניט באאםטען ן
 האט ױניאן די אז

 סעקױריטי זײן אפצוגזצבען .עזאנט
 דאס אט װארט. קײן ניט האאט זי און

 אויפנאבע די און פליכט די זײן דארף
 װאם םאן, ױניאן אסטיװען יעדען םון
 ניט אלץ נאך האט- און לאיאל איז

 צוריהצושטעלען האםנונג, די םארלארען
ױניאן. שטאריקע אכיאאיצע די

 זײנען צײטען די אז אטר., איז עס
 אבער גוטע. איבריגס קײן ניט איצט

 עקא־ אלגעםײנע די. איז אםעריקע אין
 געװען אויך 1921 אין לאנע נאמישע

 דעמאלט ױניאן די האט דאך גוט, ניט
 פאזיציע. איהר .אנצוהאאטען באװיזע:
 ניט דעסא^ט זײגען שבירות אונזעןיע

 דא־ האבען ארבײטער די געפאאען. אזוי
 טעקם סטרײק א אויסגעצאהאט מאאשט

 האבען זײ װאס ניהעא, יעדען פאר און
 נע״ דאן זײ האבעץ ױניאן דער געגעבען

 פינפער אפט־כיאא און דאלארס סײםט
דא^ארס.

שטאר״ ^נאנציעא s װי אנדערש װאם
ד האן ױניאן, קע  ?אאוק• די העאםען אצינ

 אאגע? איצטיגער זײער אין סאבער?
 העצ״ װעט אאײז, זײ ניט אויב דעז, װער
 ‘און שטארק װערען צו ױןיאן דער פעז

 קאאו־קםא• די נאר זאאען ? קעטפעריש
 און באטדאכטען, ערנסט זאך די כער
ו  דא• כאשאום, זײער איז זיכער בין אי
 האא• גאאררײכע זײער עדות זאגט רױ*
םארגאנגעגחײמ. דער םון מוגג

I  V
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אװ mp שיקאגא׳ער הך ״ןן דעס
*ױניאז דועסמאכעו

ױניאן. װ. ג. ל. א. װײס־פרעזידענמ ביאליס, מ. םון
 נע־ האב איך אז מאצ עטאיכע שױן

 שי־ דער װעגען שרײבען עפעס װאאט
 הינע אונזערע װענען ױניאן. ?אגאר

 אדער דרעסםאכער, און קאאוקפאכער
 נאר רײן־קאוםטאכער. אונזערע װענען
 שריײ־ נעמעז װיצ איך װען מאא יעדעס

 שרײ־ װאס צי פיר, בײ איך טראכט בען
 האבען םיר װאם צרות די װגעען בען
? דאס וועט נײעס א װאס דא, ײן  װען ז

 נים קאאוקפאכער די אײגענטאיך זײנען
 זײנען װען ארער !צרות אדיף געװען

 בעסערען א אין נעװען ררעספאכער די
 אאסיר םיר איך טראכט װעא צושטאגד.

 רי זיך וועט אםשר װארטען, בעסער
 זוערען װעט אפשר פארבעסערען. צײט

 הארצען. אויפ׳ן פרײאיבער אביסעיע
 אר־ מעהר אביסעא װערען װעט אפשר
 !נו שרײבען. דאן םען װעט בײט,
 *טרין איך װארט אזוי און איך. װארט

 איך אעננער װאס און כיאנאטען עטאיכע
 ווערט עס עס. װערט ערגער א״ץ װארם

 װע־ דערפאר אבעד ארבײט, װײניגער
 הי״ אײ היצען. גרעסערע אאעפאא רען

 םארברענם. פשום ווערט מען אז צען,
 נעברעג־ זיך דערװארט װארט, אײן םיט
 ווערט עס אז אײנזעהענדינ, צרות! טע
 אויף ניטא אח עס אז בעסער, גים

 באשאאסען איך האב װארטעז, צו װאם
 םון טעטיגקײטען די םון באריכטען צו

ז״נען. זײ װי אזוי אאקאאעז אונזערע
 גאאוה־ די כױט איך װעא אגהױמנן

 שוין טרײד קאאוק אין אאנע די פאכער!
 עם. טרויערינע. א זעהר איז נעזאגט, װי

 שוין איז עס און ארבײט הײן גיטא איז
 *רבײםעז. צו וועםען בײ ניםא באצד
 קאנען װאס שעפער עטאיכע דא ם׳איז

 װיײ אדזןר טעהר פאר ורערען באטראכט
 װאט נאר האבען אניצטענדינע, ניגער

 םאכט מעז ׳ט ארבי אייסעא איז עס
^ װאך. א םאג דרײ צװײ א דארטען י ד

 בעסע־ דער װערט ערשטענס אז םיינט,
פארקויםט םיא גארםעגט רער

 םײנם אאײן דאס װאם ביאיגער. דער װי
 און ארבײט. אדער באנדעאם װײניגער

 גארםענט כעסערען איז איז צװײםענס
 אפערײ־ רעם םאר ארבײט װײגיגער דא

 דעם אויף איז מנײדער דעם פאר טאר.
 ארבײט םעהר דא גארפענט בעסערען

 אור־ אויסגערעכענטע זעאבע די צואיב
 נע- זאגען צו אזוי װאאט דאס זאכ^ן.
 שאפ געװיםען א אין װען אז םײנט,
 צװײ ארבײטען אפערײטארם רי זאאען

 דרײ ארום שנײדער די דאס גיט ׳םעג
 װאס איצט ארבייט. טע: האאב א און

 פרעסערם, און קאטער די אנבאאאנגט
 אײף איז עס װי דורך זיך ראננאען זײ
 צױ זיך ?אנען זײ ^טײגער. אנדער אן

 שגעאעד סך א טרײד דרעס צום פאסען
 זײ און אפערײטאר. ?אאץ?ס דער װי

 פאר־ צו דזשאבעא א דארטען כאפען
 װי אאזא, קאשע. אויף װאסער דינען
 ׳גוט ניט אאעמען םאר איז זעהן מ׳האז

 ער־ ביסעאע א איז אפערײטאר דעם נאר
 טוט װאס םראנע, די איז דעריבער גער.
 אין אאגע די פארבעסערען צו מען

 בײ אויפגעקוםען ערשםע די טרײד,
 עקזעקוטיװ 5 אאקאא אפערײטאר דעם

 םיט איז בארר עקזעקוטיװ די בארד.
 םארבעסערען צו אום אז טײגונג, דער

 װערען נעםאכט םוז שרײד, אין אאגע די
 אר־ םון סיסטעם חגם אין ענדערונג אן

 איז זײן זאא עגדערונג די װאס בײט.
 םרא־ דיזע באשטימט. ניט גאדםאאגאיך

<דער איז נע  פזן דעסאםענדאציע אוי
 גע־ אויםנענוםעז בארד עהזעקוטיװ דער

 םןן םאסען־םיטינג גרויסען א בײ װאדען
 איז םראגע די װאו אפערייטארס, די

 ארוםנערעדט אאגיש און גריגדאיך זעהר
אוים־ זײ האבען ?&אוס צום געװארען.

 אײ• וױידזעעס. די אין פראצעגט 10 םון
 *ױן האבען טאנוםעקטעורערם ניגע

 אוכד דיזע דורכגעםירט. בא^ואוס דיזען
 באאעבאטים די םון האנדאונג םענשאיכע

 זייע־ װער ארבייטער די באװיזען האט
 נוצט ױגיאן די זײנען. באאעבאטים רע

 אן אן םירט און געאענענהײט דיזע אויס
 דורך און * םיריקואארען דורך אגיטאציע

 אײבאר אװ םעדערײעאן ^יהאגא דער
ראריא.

 אפגעהאאטען דא איז װאך אעצטע
 רי םיטינג, שעחנער נאנץ א געװאחגן

 גע־ אנװעזענד זענען װעאכע ארבײטער,
יערערער םארפאיכטעט זיך האבען װען

 ריכטען טיר האםיעין. אין העאפען צו
 ירעזידענש אויזי גיכען אין גאר זיך

 דױ םעקרעטער אויף אדער ^*אעזעגער
 גע• דא װערען םארבארײטונגען בינםקי.
 זא^ קוםען װעט גאםם דער אז םאכט,

 אום םאסעךםיטימ א װערען געוזאאטען
 ארגאגיזאציאנס די םאחשטארקערען צו

ארבײט.
 באטראכטען רעגען־קאוטםאכער די

 אוט־ די םארמגםערען צו װי פאענער
 װאס םעםבערס. זײערע םון שטענדען

 דאס װעט פאענער דיערע אנבאאאגגט
 שפע- ביסעא א װערען םארעםענטאיכט

* טער.

ם מ ם ו ד ע ך ה י ם אויןז ז ע ס ד י פ י ם א י פ פ ס ו א ס
י. װ. ג. ל. א. װײם־פרעזידענט כרעםלאװ, דז׳*. פון

 צום דעאענאטעז זײערע נעפאדןרט ,
ט ײ ״ שאינ רז ײ אז בארד, ; םרא־ דיזע זאאען ז

י«י- אױ«*רארד8דזי בײם אויפנעפעז '־גע ^ או בערצעהאען א__^  בײ זיך האבען אעצםענס פינגער. די
 אײניגע צונעפאכט. שעפער סך א אונז -

 ארוים גאאט אדער באנקראטירט, האבען
 האבען אנדערע גאר און ביזנעס םון

מטעט־ דערבייאיגע אין ארויסנעפוםט
 פיט געבאיבען םיר זײגען אאזא אאך.

 גאנץ א .און ׳שעפער נרעסערע װײניג
 דאס יטעפער. 4 בײ 2 צאא היביעער

 באאעבאטים צוױי זואס ישעפער, 6מײג
 ארבײטער 4 פון אעבען א פאכען װיאען

 ציפערען די גאך זײנעז אפט נאנץ און
 צײטען נארםאאע גוטע אין םארקערט.

 ארבײטען צו אן שעפער דיזע םאנגען
 הײנטיגס םעפטעםבער. אין ^פעט גאגץ
זא־ צו םאראוי׳ם אוםפעגאיך איז .יאהר

 צו אגםאנגען עפעס װעאען זײ װעז גען
 װאאט נאײכער אז איז, אםת דער !טאן

 זאאען עעפער 4 בײ 2 דיזע ווען געװען
 די דאס זײנען זײ אנםאגגען, גארניט
שע״ דיזע טרײד. פון רואינירער אםת׳ע

 אױג װאכזאפער דער ניט העאפט ומר
 היט םען מעהר װאס ױניאן. רער םון
גרא־ און זײ פארדארבען מעהר אצץ זײ
 דעם םון קאנדיציאנעי די אונםער בען

 דיזע אױ* און .a«r אגמטענדיגען
האאוהםא־ היגע די דאם האפען מעפער

 בע־ i"P ״םי*ז זײ זא^נן װאם נאו כאר.
וראר־ איז האםן םען םוז ניםא איז במנרם

ל וחנלעז לפמר דיזע ביז טעז עפענען. ז
חמנה. אוי^ םארדינעז צו כדי

ר ה איע־ דער לײרט אאאנמון פון מ
 קאטערם, די אז אטת .ם׳איו רײטאר.

 י1אוי א<יך ?ײנען מגײדער און •ראספרם
#פאקט א אבער איז צרורע נעברענטע

אםםיינסטפן. אײחנן ••ערײמארס n אז
 נאנץ א איז דערםון אוד!אמנ די

 וחנרט יאהרען עטאיכע לעצנמ די פאר
ד חנר מםאבם בלויז «יק»נא אק  מ

 מאנוםעקטשד די גארםענט. סאדער
 דעם געםאכט אטאא האבען װאם רערם

הא־ אזעאכע און גארםענט, ביציגעחון
 צאל, גתיסע גאנץ » געהאט םיר מנז

 אחנר ביזנעס, פון »רױם אדעד תנען
o םאכעז גפגוכמן אױך האגין n בעכתד 

 » סיט קואם » הײסט דאם קאוט, חנן י/
 ארויםגע־ וחנרם װאס םאר־טריםעג, םן

 אויםנעניײ תײן ניט חאננג בײם ^ײגם
״בײם ODgops אאץ צײנמיגס, נחר .

t«mv̂ Ski tin nuin מי Ml

Wy םי דזישאינט־בארד בײם אויפגעפען 
 ענדערונגען, אזעאכע םאכען און טינג
 אינ־ די מעגאיכקײט א נעבען זאא װאס

צואװאקסען. צו זיך דוסטרי
 האבען 59 אאקאא םון םינישערס די

 אאקאא םאר עאעקשאן געהאט אעצטענס
 גאנץ א געװעז איז נאטיראיך נאאפטע.
 דאנ־ צו גאט נאר קאםפעין, װאריפער

 םאראיבער. שוין איז עם עס אבי קען
 װאס דעם טיט דאס זיך האט געענדיגט

 רופער, ה. טשערםאן נעװעזענער דער
 םעהרע־ תגסארדעג דער געװארען איז

 רעקארדינג געװעזענער דער און טער
 געװארן איז טרובאקאו*, ם. סעקרעטער,

 האבען זעהט איהר װי טשערםאן. דער
 װאך פאריגע יצרות. די פארביטעז זײ

 םי־ א אפגעהאאטען יצאקאצ דיזער האם
 םראגע די אויםנענוםען אויך און טינג

 הא- זײ און םרײד אין יצאגע דער װעגען
 רי װי פארקערט פונהט באי&יצאסען בען

 צו באשצאסען האבען זיי אפערײטארס.
 בארד דדמאינט זײערע .אויםםאדערען

 קײנע דערצאזען צו ניט דעצעגאטען
 אר־ פון סיםטעם דעם אין ענדערונגען

 זײ זײגען שטאגדפונקט זײער םון בייט.
 איז פרעםער און קאטער די בײ גערעכט.

p'p געהט אצץ טטא, נײעס איבעוײגע 
 זײ־ עסזעקוטױום די געװײנציך, װי צו

 ■ראבצע־ זעצבע די םיט םארגוםען גען
םינישערם. און אםערײטארס די װי כתן

 צע־ א אן געהט דחגםםאכער די בײ
 די ארגאניזירען «ו האםפעין בעדיגער

 אםילעבע־ ארבײםער. ניט־ארגאגיזירטע
 בײ־ קאםמעיז דער אן געהט דיגםטען

 ראבינא־ א. ברוךער סאטערם. דרעס די
ת  איז אײדזשמנט, ביזנעם אונזער יװ

 דער םון געװארעז אננעשטעצט צמטענס
 <ןאכד דעם אנצופיחנן בארד דזשאינט

 געהט םירערשאםט זײן אונטער ארן פײן
 קאםערם די גוט. זעהר ארבײט די אן

 וחנצכע קאםיטע, גצענצענחנ א ד״אמן
 אאע ארבײם. און מיה קײן נים שפארט

 צעצטענס׳ מעטבערם. נײע צו קומעז טאג
 װירק• םעהר געװארען קאםפעין דער איו

 אפעטיטען די װאם דעם דורך זאםער״
 םאנופעהטשורערס ניכדױניאז די פון

װיצען וײ און . צורייצם זיך האמנן

 גױ םאדצאזט האב איך אײדער
 גע־ א געהאט איך האב יארק,

 בענ־ פרעזידענט אונזער םיט שפרעך
 םיר האט ער און שצעזינגער דזשאםין

 די ארגאניזירען צו באאויםטראגט
 דער אויף דרעסמאכער און

 ילאס־ די מים אנםאננענדיג קאוסט,
קלאוקםאכער. אנדזשעאעסער

דזשואא/ טען5 דעם שבת,
אנדזשעאעס, אא־ס קײן אגנעקונזען איך
דזשוצאי, טען7 דעם מאנטאג, און
 אפיס אין געװען שוין איך בין
 ארײגצוקוקען ן ע ג נ א ם y ג נ א און

 װײ־ געה איך אײדער טאן. ם׳האן װאס
 זעהר קומט עס אז ^אגען, איך םוז טער

 עק־ און סערסיאם די הרעדיט פיא זעהר
מעמבערס׳ אקטיװע און בארד זעקוטיװ

 לא־ א אױפהאאטעז םאר ׳65 לאקאא םון
 םעם־ הונדערט פאר א םיט ױגיאן ׳קאא

 זײ־ יאהר פאר אעצטע די םאר בערס.
 אהן כמעט געבאיבען םעמבערם רי נען

 הא־ פינדעסטוחנגעז איז #שעפער ימיאן
 דער םיט ״דױס געצאהאט זײ בען

 די אז האםנונג, ר ע ג י צ נ י י א
 אינ־ אמאא זיך װעט אינטערנעשאנאא

 נאר טרײען זײ װעט און טערעסירען
 קוממ ספעציעא און ארגאניזיחנן. אמאל

 אין ם׳נעמט װען קרעדיט, פייצ זעהר זײ
 קאאוק־ םון עצעםענט דעם אנבאטראכט

 עאע־ דער אנדזשעאעם. לאס אין מאכער
 זײנען דא —פארשידענער־ א איז םענט

 אין װי צוטײטאט גיט קצאוקמאכער די
 איטװאקעם, נאאיציאנער, — יארק נױ

 דא נאר װײטער. אזוי און באאסראביער
 קצױױ יארהער, נױ שיהאגאר. זײ זײנען

 און העולם. פיגות םארבע און יצאנדער
 וועצכע אזוינע, זענען מאיאריטעט די

 אורזאכע, יענער אדער דער פאר זענען
 אהער. קוםען צו געצװאונגען געװארעז

 םיט קיצאזיקםאכער איהר באגעגענם דא
 הײ־םיװער, אסטטא, אביסעל לונג, אײן

 זא־ גוטע אזויגע גאך און רוםאטיזם,
 אצרײט זײנען אאײן זײ אויב און כען.
 אימיצען םיט טראבעל דער עפעס איז
 גע־ אין זײנען און םאםייציע, זײער םון

 דער צו צוגעבונדען הינזיכטען װיםע
קציםאט. דעם צוליב שטאט

טענשעז, אויך דא געםינט איהר
 שטעט אנדערע אין זינדיגען צואיב װאס

 זײ זענען ביזנעם, יציגהע צואיב אדער
 רי אוזער. געװארען םארװאגעצט

ן ?צאוקמאכער ע ב א צ ה י א ם  א
 אײנםצוסדײכען שעהנעם זעהר א געהאט
 די ררײנד, אוגזערע װעז נאר ׳צאהאצ

 דעמאראצי״ גענוםען האבען .קאםוניםטען
 הא־ #םארנ'כטען און ברעכען און זירען

 צאס־ אויסגעאאזט נישט אױך זײ בען
 אז רעזויצטאט, דעם םיט אנדזשעצעס,

 צושמעטערט און םאתיכטעט איז אצץ
 אקטי־ אינזערע דאגק א ערשט נעװאחגן.

 דא״ גראד זײנען װאס םעםבערם װע
 איםש, בעס דער פא אנגעקומען םאצם

 דאם, רוםען אנדזשעצעסער צאס די װי
 מינטץ, פינקאװםקי, ברודעד װי אזוינע,

 גאאד־ ׳סטאן סטײגבעת, רובינשטײן,
 אנ־ זײ האבען גױםאן, םיצי• און בערג

 אהן םעשבערם מיט צ^קאצ א געהאצםען
 —קאנדישאגם ױניאז אהן און ױגיאן א

 דיםאפאעטםענטם און חאפנוננען םיט
 אנםאנ־ עפעס ם׳װעט אז סעזאן, יעדעז

ט האט סעז און טאן גען געטאן. גאתי
Hn האט וועצכער שװאצב, ערשטער 

 נעגענ־ די איז כשורות גוטע אנגעזאגש
 סעק־ דזשענעראצ אונזער געװען איז דען

 וועצ• דובינסקי, דײװיד ברוחנד ירעטער
 םים יןװאצ א דא ארײנגעגעכן האם כער

 — געקוםעז איך צין דאן — האםנונגען
 גע־ םאראך איז שטאט אין אז ם׳זאגט,

 םיר בײ און הצאוקםאכער טויזענט נויע
 'װעגען נאר דרעסםאכע״, טויזעגם םינח

סאצ. צוױיםזנז א זײ
ר ס׳אח םאנוםזנק־ 65 בײ פאראז ײי

 קלאוקס. מאנופעקטשורן װאם טשורערס
 שאעכטע, זעדזר זײגען קאנדישאנס די
 מען ארבײט ארבײט, םאראן ס׳איז אז
 •זוךאונטערגאנג, ביז זון־אויםגאנג ־ םון

 זונ־ אדער שבת ארײנגערעכעגט נישט
 און שטיק, םון נאטירליך און- ׳טאג

פרײזען געשטעלט כאטש מען װאצט
באס דער דא שטעלט פרײזעז ד און

הט׳ ער אויב און לװי ער װיםיצ ךאװעה בין ע ז
שטו:־ א דאלאר א נאהעגט מ׳מאכט אז
 דער םון אראפ נאטירציך מען נעמט דע

 די אגוערײטארם.- פאר איז דאס פרייז,
 ״אם בעסער ניט אוין זייינען איבערינע

 אצגע־ די הײנם ערגער. נאן םיצײכם
 שוין איז באהאנךצונג םענשציכע םיינע

 פאצט יארקעי נױ א װעז אפנעםנדט.
 און זונטאג אדער שבת, אהער ארײן

 קצאוקםא־ א װי זעהט און בליק א גיט
 םיט הײזסע א אין זיך װאוינט בער

 שעװער־ א זיך האט און פאלם־בוימער
 מיט ראק באויען א טראנט און צײחע

 ערש־ דעם אויוי ער װאצמ הוטען, וױיםזנ
 צעבט ער אז :עםיינט, אויגענבציק טען
 ארץ די איז דא אז און צארד א װי זיך
סצאוקמאכער. די פאר ודבש חצב זבת

 נא־ צו קוק א זיך גיט מען װען נאר
 װען אז גצײך, מען דערזעהט הענטער

 װאם קינדער, די םיט םרויען רי ניט
 גע״ א איז דאס און ארבײטען, העאםען

 די מ׳האלט אז ערשײנונג, װײנציכע
 און צאלען און צאאען און שעװערצײקעס

 איך אז און אויסצאאען, ניט זיך ט׳גןאן
 געזעהן נישט שטאט קײן אין האב

 מענשען םוטאאזע נידערשאאנענע אזוינע
 דער װײצ דערפאר איז דאס און ״דא װי

 שרעק״ דא איז דזשאכ דעם פאר זארנ
 װי און איהם קריגט חען אײדער ׳ציך
אן. איהם ם׳האצט אזוי

 :עם א רא זיך האבעו מיר אז און
 ארגאניזירען, !פזן ארבײט דער צו געטאן

 ברידער״ די װאס1 ניט װאונדער קײן איז
 ארײנצוצױםען אנגעםאננעז ךהאבען צא
 »ז סטײכמענט, טײן ױניאן. דער אין

 בא־ פיך האט שאעזיננער פרעזידענט
 אז און ארגאניזירען, צו זײ אויםטראגכ

 םאראינטערע- איז אינםערנעשאנאצ רי
 באגעגענם איז צאגע, זײער פיט סירט

 אפצאדים״ םון קראך א םיט געװארען
 םון םשך דעם אין איז אזוי און םענטען,

 צאקאצ געװארען נערופען װ^כען פאר די
 םיטינ- שאפ מאס־םיטיננ, א םיטינגען,

 שעפער ױניאן נאן און ױניאן םון געז
 אויםער־ געװען זײגען םיטיננען אצע און

 און םײער םיט און באזוכט געװײנציך
 שא־ און ארגאניזירען םאר גײםם אםת׳ן

.־1¥יוני םעכטיגע א פעז
 צאזונג• דער זיך האט דערװײצ

 איגער בצ^ א װי צושפרײם םטרײס
 ם׳געהט װאו און שטאט, גאנצער דער
 סטרייס םעז רעדט ם׳שטעהם װאו און
 װען צײט דער אין און סטרײת. און

 קאםײ א באריכם.זיצט דעם שרײב איך
 און צאחאצ דעם םון ערוױיצט טע,

 םא״ די צו דעםאנדס די איבער שװיצט
ערנסם. װערט צאנע די נוםעקטשורעררם.

האט *טייםס* אנדושעצזןםער צאס די
 n ם*צ S נויםיג פאר געםונען שוין

 -r.itfp די אבער ױניאן, די »ט»?יערן
 און ״«ו װײניג־וואס זיך הערען מאכער

 םעז,21 דעם אויגוסם דאנערשטאנ, אויף
 די װאו םאם־םיטיננ, א♦ גערוםעז ווערט

 םאר־ די םון באריכטעז װעד האטימע
 tin םאגוםע?טשורערם די צו צאגגען

 רעםעחננ• י־ער אנםאגגען זיך וועט אריך
דעם.םטרײ?. םאר רום־װאום

 ענדצד האבען דא ?צאו?םאמנר די
 װניאן א אויםצובויען צוריק באשצאסען

 חא״ װעצ*[ ױי אז האםען, טיר און
v * בען tn tw טעזאז. חנם יוניאנ

 וחנגען אח דחנסםאםנר די וועגען
 י שריימן איך וחנצ פראגציסקא סאן

םאצ. צװײטען
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 :ע- װאכען עטאיכע אעצטע די
־ מע־ אאס פאנטרעאא, אין יךז יךא'

ױניאז. קאאוקפאכער■ דער פון :עדזשער
׳בא?א:ט געװיס *איז אעזער ךי צו

 אינטער- ה^ט^די װינטצר ^עצטעז אז
 ערסאאג״ אז דורכגעפירט דא נעשאגאצ

 ס׳איז װעצכען דורך קאפפעין, רײכען
^וגגען  ױניאן׳ א עטאבאירען צו ג

 קור־ א נאך איז םערץ, ם^;אט אין »ןא
 א געװארען געסײנט םטאפעדזש צען

 תי־ דער םיט א:רימע:ט ק^י־עקטיװער
 װעאכע אטס׳ן, פאנופעקטשורער גער

 פר^" נײנציג םון אוםנעפעהר ײאשטעהט
 פאנופעקטשו־ קאארק היגע די פון צענט

 ױניאז די פארפאגט איצט רערס.
 הונדערט זיבעצעהן אדער זעכצעהן ארום

פיטגאידעד.
 איז אז באפעיקען, צו כדאי ס׳איז

 עטאי־ פון םשך א פאר איז מאנטרעאצ
 גע־ ניט ױניאן 1קײ איננאגצען יאהר עכ

 פרײע א געהאט האש יעדער און ווען
 אונ־ נאוסט. הארץ די װאס ט^ז צו הא;ט

 “םאר איז הפסרות פון צושטאנד אזא טער
 באדענוג־ ארבײטס די אז שטענדאיך,

 דאס צו ביז געזונקען האבען זאלעז עןג
 םאענען סעזאן אין נידעריגסטע. סאטע

 בוכשטעבאיך ארבײטען ־קצאומםאכער די
 אויס־ קאגעז צו אום װאך א עיט זיבען

 די דערהאאטעז צו עטװאס פאכען
סייד דזןר נשסדז...  האנטראהטינג אינ

 יעדעז אין צושפרײם געהאט זיך האט
 אר־ םיז עקספאואטאציע די און שאפ

 האט צוױיטען^ געגעז אײנער בײטער
אוםן. נידעריגסטעז דעם אויף געהעדשט
באםערהעז, צו װיכטינ אויך ס׳איז

 די איצט ביז זײנען קעגעדע אין אז
 אי־ :אנץ געװעז געזעצעז איפיגראציאנס

ײ די םיט פארגצײך (אין בעראאע  ױני
 עט־ אעצטע די דורך און סטײטס) טעד
 צאצ היבשע גאנ״ו א זײנען יאהר איכע

 יענער פון אריבערנעקוםען אידען
 :ײער יעדער כפעט איז ים זײט

 שנײ״ א איז אריבערגעקופענער
 שנײדער דאםסקער א :אך און — דעך

 ארײנ־ זײ פון םערסטע די זײנען דערצו.
 האט דאס טרײד. קאאוק אין געיצװאיפען

 םיז איבערגאום ;װאאדיגען א געשאפען
 צו אנבאט דער ד^ס אזוי ארנײטער,

 עו־ד אז אהן איז באשעפטינונג קרינען
 די װעצכע אין צ^צ, די וױ גרעסעד

 האז און זיו, נ״ויטיגט אינדוטטריע
 די אין זאנאר באשעפטיגעז, װיץק^ך
צײטען. בעסטע
 נעהויבענער :יט ;אר דער ^ט אין

 געװא־ געבוירען ױניאן די ד$ איז אא:ע
 האט ױניאן די אז נאטירציך, איז רען.

 קאפח שװערען זעהר א דורכצופאכען
 נאר־ אונטער װי עקזיסטענץ איהר פאר

 םיצען כ׳איז, װי שװער צײטען. פאלע
 »ז םיטגצידער, צאצ פערסטע די אבער

 םשוט איז טאםענט דעם אין ױניאן די
 ?לאו?־ די םאר ערצײזער אן װי נעקומען
מאכער.

 עקזיםמי־ דעם םיז היצף דעד מיט
 גע־ אײננעםירס איז אגריפענט רענדעז
 ארבײםם־װאר. שטונדינע 44 די װארען

 םע־ אז םענציכ?ײט, א איצט גיט דאס
 װע־ ארײננעצױגעז זאצן אדבײטער רער
 א כאטש ?רינען און שעפער די איז רעז

איז װאך. א ארבײט טעג פאר  אױך ס׳
 םםאנדאר א געװאחנז פעסטנעשטעצט

 געםאכט האםיםצנציר װעצכע װײדזש,
 הע־ צוין א ?ריגען צו םעצע םיצע אין

 יױ די װאו דארט, זאגאר .כערונג.
 צוין־ זלןיין םארצויפיג נאך חאט ניאן

 דא אויך איז גע?ראגען, גיט העכערונג
 דערםןט נעוױנס, א םארצײכענען צו

 אז םעהר, ניט ערצויבט ױניאן די װאם
 האט ױניאן די זיג?ען. זאלען פרײזען

 ?אנ?ו־ האצז־שנײדענדע די אפגעשטעצט
 צצװישען אנגעגאנגען איז װעאמנ רעגץ,

— הכצצ ארבײםער... און ארבײטער
 אז םארשםײען, םיםנצידער םעהרסטע די

 אויסער־ דער בײ — איצט חציצה װאצט
 יױ ?ײן נאר רצײט שצעכטע .געװײנציך

 אײנגע• אײגער װאצט :עװען, ניט ניאן
^ן דעם שצונגען ױי צעבעדינערהײם... צו
 אריינ־ יוניאז דער נעצונגען א״יז עם

 דעם אין ארדגונג אביםעצ צוברענמז
ױ ױ שעפער, אמנצכע אין אויך — ם

האט׳דערם$;ט אויבען האב איך װי . 
 אריבערגעקוםענע נייע םון צופצוס דער

 דעם געפאכט פעגציך איםיגראנטען
 עקספצואטא־ פון צושטאנד העסציכסטען

 קא:ט־ אינסײד םון פארםע דער אין ציע
 נאט ;עהאט האט עס װער ראקטינג.

 קאנסראק־ א געװארען איז הארצען אין
 דזא־ (װעצכע פדעסער די נ^ר ניט טאר.

 נ^ר דעם) אויױ חזקה א געהאט בען
 ז$גאר און שנײדער, אפערײטארס, אױכ

 ארוםגע־ זיך האבעז ארע פיגישערס.
 אדער צערנערס ׳גרינע םיט ריגגעצט

 געטריבען האט פעז אין ארויםהעצםערס
 דער זינט ׳אבער איצט געשעפט. א

 האט גע^וארען, געסײנט איז אגריפעגט
 אויסגערײניגט פאצ״שטענדיג ױניאן די

 שקאאפען־ פון פארםע העסציכע די אט
 יקאנט־ ז^גענאנטע די און טרײבערײ,

 אפגעשאפט איצט איז סיסטעם ראקטינג
 דארט אדער דא אז םעגציך געװארען.

 איבערבצײבע־ א נאך זיך פארװאצנערט
 העכסט געהאצטען װערט װעצכעס ניש,

 די האם אצגעםײן איז אבער בשתיקה.
 םון רוקעךבײן דעם ״צדבראכען ױניאן

 דעם אויף און סיסטעם, דאזיגער דעד
 פאצ- א פארצײכענען םיר קענען געביט

זיג. שטענדיגעז
םאגאטען, עטציכע םארגאנגענע די

 1גע געסײגטי איז אנריפענט דער זי:^
 םאך נעװעז םעהרסטענס זײנעז װארען,
 נויטינע אצע די און * סיעק. פון נאטען

אגריםענט . דער װעצכע ענדערוגגען,
 גע־ געװײנציך, װי זײנעז, פ^ר, שרײבט
 איצ־ דעם אט םאר דורכצוםיהרען בציבען
 נע־ שוין װי אבער, איז סעזאן. טינען
 אזעצכער, סעזאן הײנטיגער דער זאגט,

 שריט געהן טוז ױניאז די װעצכעז אין
שריט ײ/  ?יין פאכען צו ניט אום ב

 »ז פארשטעניליה איז דערפאר טעות/
 אויפטואונגען די נאך זײנען פארצויפיג

 םיט פארגצײך אין קצײן ױניאן דער פין
 די װערען. נעטאן דארף עס װאם דעם

 װאךיאון דער אויף אבער שטעוזט ױניאז
 צײט פאסיגע די אויםנוצען זיכער װעט

 איבער־ ם^נטרעאצ געאעגעגהײטען. און
 ברײטען גאנץ א זיך פאר האט הויפט
 צװײ די אויסער באארבײטען. צו פעצד

 אויך דא איז םאכער, קר^וק טויזענט
 דרעם םארצװײגטע גרויסע א פאראן

 אום־ פון באשטעהט װעצכע אינדדסטריע,
 די ארבײטער. טויזענט זעקס געפעהר

 קאנאדי־ זײנען זײ םון צאהצ מעהרסטע
 יױ קײן צו האבען און םדאנצויזען שע

 אר־ די באלאנגט. :יט ־קײנפאצ גיאן
 — טריגד דעם אין בײטם־באדינגוגנען

 זײנען — איבער מיר גיט םען װי צויט
 געהערט ווען ס׳איז װעצכע מךגסטע די

 םון םאך וועצכען אירגענד אין געװאחנ
 די זינט צעצטענם, אבער ארבײט.

 אר־ געװארען איז ױניאן םאכער קאאוק
 גע־ ארגאניזירט אויך זײנען גאניזירט,

 םראנצויזישע םרן צאהצ גרױסע א װארען
 באשעםםיגט זײנען װעצכע ארבײטער,

 האט דאס אינדוםטריע. קצאו? דער אין
 איז סעניטיםענט בעסערען א געשאםען

 םאר מעגציכקײטען די געםאכט רײםער
 דעד איז ארגאניזאציאנס*?אםפײן אןי

 אין נעםענךיג #אבער אינדוסטריע. דרעס
 צאגע, קאספציצירטע די אסבאטראכט

 די וועט ׳םאך דעם אין הערשט וועצכע
 און פארזיכטיג זעהר זײן מוזען ױניאן

 שריט א םאכען בעםאר אויסגערעכענט
װײטער.
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דזשענע־ דער דובינסק/ ד. ברודער
 אינטערגעשא־ דער פון ס/וקרעטער ראי
 ־אונזערע באזוכט װאך צעצטע האט נעצ

 האט און קענעדע אין ארגאניזאציעס
 פי־ ױגיאן םארשידענע אדרעסירט דארט

 :ױ פאיראזט האט דובינסקי טינגען.
 אוי־ טען25 דעם אװענט, מאגטאנ יארק
 אפיפ אין צוריק זײן װעט ער און גובט
דעי׳/ ״צעיבאר :אך

 טען26 דעם םיטװאך, און דינסםא;
 קאנפע־ ער האט אויגוםט, טען27 און

 טא־ קי״אוק באצטיםארער• דער פים רירט
 גע־ װענען אסאסיאײשאן נוםעקטשורערס

 װעגען אגריםענט, אין־ פונקטעז װיםע
 םײ־ קצײנע עקזיסטירעךנאך עס װעצכע

 דער צװישען נונגס־םארשידענהײטען
 און ױניאז, דער און אסאםיאײשאן

װערען. אויסגעגציכעז דארםען װעצכע

 ברורער האט נאכטיטאנ דינסטאג
 מיט םיטינג א אפגעהאאטען רובינסקי

ט און י־איקאר קאטערפ דעם  ע::־ די מי
 יױ דער פץ טיטגרידער ריש־שפלעכענדע

דוביג־ האט אדרעגט זעאבען דעפ ני^ן.
טי;; א ;עהאט שקי  אידישע די םיט טי

 ע־ ד.אט אװענט מיטװאך אין ^אקאלען
 טארא;* דער פון j 2 % טיט א אדרעסידט

 ד^נערשטאנ באארד. דזיעאינט טער
 םאגט־ באזוכם דובינסקי ברודעד <ןטיל

 צאינמידז א אדדעסירם לאט און רעאצ
מאנטרעאצער-צאקארס. אילע פון טיטינג

 ברודער פון רעזוצטאטען די װעגעז
 קאנא־ אונזערע איז באזוך דובינסהי׳ס

 געגויער םיר װעצען ארגאניזאציעס דעד
 ״נערעכ־ :ומער קוטענדעז אין שרײבען

טיגקײט^
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װאך. דער אויף
 אימער מיר םוזען ארבײטער אאס

 אונזערע אז אזוי, װאך דער אויף זײן
 םיר װערען. באשיצט זאצעז אינטערעסען

 אונז זאצ םעז אז אויפפאסען, םוזען
 אונז בײ און דריםצען כאפעז נישט

 גע־ האבען מיר װאס דאס פארכאפעז
 םייצע םאר אפגעשפארט און ארבײט
 אײגענ־ קײן נישט םײן איך יאהרען.

 געװיגסעז, ױניאן םײן איך — טום
 גרונט דער איז געװינסען ריגיאז װײצ

 אויף נישט זענען אויב פארצירען צו
גצײכגיצטינ. און װאך דער

 וױ גאר דערםאנעז זיך צאםיר
 נאך געװאונעץ. אצץ האבעז מיר

 פון סטרײק דזשענעראצ :רויסען
 באסעס די האבען ,1913 איז וואכעז
 גע־ האבען זײײ װאס אונז מיט געטאן
 האבען מיר װי שנעצ אזוי אבער וואצט,

 נע־ זײ זענען געיהראגען, כוח עטװאס
 צו אגרימעניט אן געװארען צװאונגען

 נישם אפיצו איז עם אונטערשרײבען.
 נע־ אבער אגרימעגט, גוטער קײן געװען

 יאר א םיט געהאט. מיר האבען װינסען
 געווען םישב זיך םיר האבעז שפעטער

 ריכטיגען א םארצאננם האבעז םיר און
 קײן האבען באכעם די שאפ. ױניאן
 דאםאצט ?ײט און נעהאט נישט ברירה
 טרײד האאוה נאנצעז דעם מיר האבעז

 צײט פון אין• ?אנטראצ ױניאז אונטער
 פארט־ געװיסע מיר םאכעז צײט צו

 םאר געװינסען געװיסע און שריטע
ארבײטער. אונזערע

 םאנוםעקטשורער דער געװײנציך,‘
 ער אז שרײען, אײן אין אימער האצט

 םארקצענערן םוז ער »ז געצט, דערצענט
 די םא־־צענגערען אר װײדזשעס די

 זײ־ םאר?ױםעז ?אנען צו אום שטונדען
 »צע שרײען איצט גראד קצאוקם. גע

 םאר־ ?צאיק אצע און םאנופעקטשורערם
 די םארקצענערעז ם׳דארױ אז ?עטס,

שעס  פארקויםעז קאנען צו אום וױיח
 דאס אז װײסען, םיר אבער קצאוקס.

 ציצעז זײ אטת. גאנצער דער גישט איז
סיס־ שאפ סװעט צום אומצו?ערען זיך

ר ע ד ת ל נ ע ו ם ע ס ~w ס ם י ט ש א ר נ א ר פ ע ז י ד רו ע ם  םו

ן ו ר פ ע ס ד די ם װז ד ו ר נ ה כ א אן ם י ; ױנ
 עט־ םיט איז שאר/ סעמועצ ברודער

 געװארעז באשמיםט צורי? טענ ציכע
 גודס װהײט דער םון סופערװײזער אצס

ס נױ איז ױניאז װאלשערס ר  איז און ין
 ?ײם,8טעטי זײז צ' צוגעטראטען שוין

 פנים ?ײן ניט איז שאר ברודער
 אינטערנעשאנאצ דער אין חדשווז

 P» צורי^ יאהרעז םיט נאך םשפחה.
 גודם װהיים דער םון אנםאננס דער

נע־ דארם ער ה^ש ױניאז, װארשערס
איז אוז ךןוצע וציאמינענםע » שפיצם

און ענערגישער »צט

 אצע האם און מרײר דעם גוט *צזא
 ארבײ־ די אום םעהיג?ײטען נויטינע

 אינדוסטרי גודס װהײט דער אין .טער
 זײ און ארנאניזירען צו ערפאצנרײך

 רײױ סאכען צו ױניאז שטארקער א דורך
 ?אםםצופטיג און אויםגאבען זײערע פאר
 זײער םון פארכעעסרוננ דער םאר

צאגע. טרויעריגער
 דער םון םופערװײזער נײער דער

 »ר־ װעט ױניאן, םווכמר גודם װהײט
 ברױ םימ הטו־ם^ניע פוצןןך pa בײטען

מענע־ *יצטיגענ דצם שנײדער, חנר י ־ '" י ־'־ ̂־ ״ •' ־ " '*־...' . י— i י ־

 מוזען נאטירציך, םיר, אפאצ. פון טעם
 ריבטמען איז איז ריאר דער אויױ זײז

 צוריקשלאגען. םיר װעצען מאםענט
 און ג נעדוצד זײן איהר מוזם פאלגציך

 פאכיציע אײער און זיך צו זײן טרײ
ױניאן. דער צו נעווײנציך און

ײ עז כ ם דיז םענ א ם
 שטיצ־ א איז מאמענט דיזען בײ

 װײםען, םיר ־ארייד. אונזער אין יקײט
 שוין איז פראספעריטי געבצאפטע די אז

 פאר ־ אררערפ גרויםע און פאראיבער,
 נישט היצען׳ אזוינע אין קאן קיאוקס

 װאס ביסעצ דאם װערען. געקראנען
 װערט װאס דאם איז פארקויםט װערט

 װעצ־ ארדערם, אקאמעדײשאן ;ערוםעז
 דעריבער און קצײנע, זעחר זעבען כע

 איצט. ביזי שטאדק זעהר זײן גישט ”קאן
 און םאכען מען םוז קלאוקס די אבער

 צײט• אין װערען געטאכט װעצען זײ
 טײצ אײער װעט איהר און נעדולד האט

 צעבען א האנען און אפטאכען ארבײם
טאכען.

ם קוםט ק צו קני פי
 סעפטעטבער, כען7 דעם זונטאג,

 פיק־ א דוערעז אפגעהאצטען װעט ,1930
 װיצא צעבען פארס, װאונדערם בײ :יק

שירט איז פיקני? דער נראװ.  םוז אגאנז
 צו איז צװעק דער ױניאן. םינישער די

 װעט עס םאנד. םי? דעם םארגרעסערען
 װי אוגטערהטצטונגעז פארשידענע זײז

 אײערע םיט »צע קוםט ספארטש. אויך.
 מעז ?אן טיקעטס מינדער. און פרויען
ױניאן. דער פון אפיס אין מרינעז

ב א ט חו אל צ ^ ב
אנערקא־ ?צאוקמאכער אונזערע אז

 נעטאן^ װערט װאס ארבײט, גוטע ,נען
 עס נײעס, ?ײן נישט שוין איז זײ םאר

ױ זיך װענדט אר-ו  די װצז איז אזוי נ
באצאצט. איז אנערקעגונג

 קא., און בוצקין בײ בײשפיצ צום
 ארביײ די האמגז סט״ םיצבערם 1001

 ארבײט גוטע די אנערקענט צאנג טער
 בדוין, סעם טשערםאן, שאפ זײער פון

 נעלעגענ־ די געווען נישט איז עס אבער
 צו איהם צײט די נישט אויך ווי הײט

 האט ענדאיך ארנײט. דער םאר דאנקען
 ענ־ אן געװארען איז עס פאסירט. עס

 און ביזנעס םירםעס דער אין דערונג
 יעבע־ מעשר געװארען איז עם װי אזוי
 ארבײ־ די האפען דארט, ביזי און דיג

 זאצ טשערמאן דער אז באשצאסען, טער
 אױך װי באנקעט א־ םיט װערעז נעעהרט

 אצע האבעז װאך צעצמע פרעזענט. א
 פאר־ זיף שאפ ביאקין׳ס פון ארבײטער

 און האטעצ שעהגעם א אין זאמעאט
 דער באנהעט. א געוראווזןט דארט

 אםײ אונזער געװעז איז טאבטביאסטער
 געאעגעג־ דיזער בײ דאש^הי. ם. כער

 דעם פרעזעגמירט אויך מען האם הײם
 א םימ ברוען, סעם משעךמאן שאא

רי̂ג וײיסעגד

L•
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1980 אויגוטט, מער29 דער פרײמאג,קיי־מ ׳־■גערעכםיג

 פאנגט באארר דזשאינט דרעסמאכער
קאמפײן ארגאניןאציאנס גרױסען א אז

רינדעט שאן אן נ אניזײ  נאנ־ 8 פונקציאנירען זאל װעלכער דעפארםמענט ארנ
 פאר׳ן םאניןט א סענט 25 םיט זיך טעקםען דרעםםאכער יארז צען

 םטאפען — קארד. װאירקער םאנאמליכע 3 א אײן פירען — קאםפעין.
אװערטײם. און •טבת ארבייטען פץ שעפער פירע אפ

 אביסעצ באװיזען זיך האט עס זײט
לעבע־ געװארען איז טרײד אין ארבייט

 פדן אפיסעס די דרעסכיאיער. די בײ דיג
 םאר־ װעלבע באדד, דזשאינט דרעס דער

 ״פען דער אין פלאר :אנצען דעט נעכיען
 פט., טע34 װעסט 15 בילדיגג״, ארקײר

 טיטער־ מענשען. מיט איבערפילט זײנען
 אפ האלטען קאכייטעס פרײל און צייטע

 אײ־ ביזנעס זײערע •מיט באראטונגען
 פאר־ איז װינקעיל יעדער און דזשענסיס

ט נוםען מיטינגען. שאפ פי
 כיענעדזשער דזשענעראל װי לױט
אן פ ^י  אזא ״קאן איבער, אונז גיט ד

 באדײטענדער א װאו אונזערע, װי טרײר
 אר־ אױך און הבת^םי בעלי פון פראצענט

 ניט סעזאז, יעדען זיך בײטען בײטער,
 ארגאני־ פערסאנענטע א אן אויםקומען

 אױף זײן זאל װעאכע יואטיטע, זײשאן
ט—אלעמאל װאך דער פע־ אין באויז ני
 דער אז ערלויבען, צו ניט אום — זאן

 פון װערען םארפעסםעט זאל טרײד
נעסטען״. סקעב

 איז, קעפפעין אזא פון אנפירען דאס
 גרויפע פיט םארבונדען נאטירליך,

 רעקא־ האט באדד דזשאינט די הוצאות.
זאר־ זאלען זײ לא?אלען די צו פענדירט

 צװעק דעם פאר זאל עס אז דאפיר, גען
םאנדען. נויטיגע רי װערען געשאםען

אהאי *ח סזןפבעדם זײ  וזאנען 10 י
ט געטעקפט אײגשטימיג זיך  טאנ א פי

 וועצ־ 22 לאהאל צװעק. דעם פאר שבירות
 פרא־ 50 איבער רעפרעזענטירט כער

 טעפבער־ בארד דזשאינט דער פון צענט
 איז װעלכער מיטינג, א אויף האט שיפ,

 אםגעהאצטען אװענט םיטװאך לעצסען
 באשלאסען האל, ברײענט אין געװארען

ט זיך טעקסען צו  פאגאט א סענט &5 פי
קעכיפעין. א^גאניזײשאן םאר׳ן
ןקאא פרעפער םון כףגפבערס די  35 י̂ל
 איז װעיצכער פיטינג, זײער אויח האבעז

 דעם פאנטאנ, געװארען אפגעהאאטען
 דעם נוטנעהײסען אױגופט, טעז25

 ,89 אאהאצ איטאאיענער דער טעקס.
פרא.־ זעלבער דער װעגען געשטיפט האט

 דאגערש־ מיטינג, םפעציעאען אויפ׳ן נע
 דא םיר קאנען יצײדער טען.28 דעם ,טאנ,
 דער םון רעזו^טאט דעם באריכטען נים

 אז זיבער, אבער זײנען םיר אפשטימונג.
 גוטנעחײסן טעקם דער איז דארטען אויך

נעװארען.
טיגג דער גע־ איז 22 <אקאצ פון פי

 מע־ דזשענעראיל באזוכס. גוט זעהר װען
 א אפגעגעבעז האט האכפאן, נעדדטער
 םאדהאגדצונ־ יצעצטע די איבער באריכט

 אנגע־ האם און הבתים בעאי די מיט גען
 װע׳לכע פיטי^ען, פראקטייטע די ׳יוױזען

 פאר־ צו אנגעװענדעט איצט װערען עס
 װעאכע שװעריגקײטען, די ^ײכטעדען

 דעם דורך געװארען געשאפען זײנען
 באפערקוננען זײנע סיזאן. פאעק צאננעז

שאן צום באצונ אין  קעפפעין אמאניזיי
 בא־ םיט געװארען אויפגענופען זײנען

נײםטערוגג.
 דער האט רעדע, האכפאן׳ם אויסער
 שםייצ- ברודער ,22 יצאקאא םון טעקרעטער

 בא־ געשריבעגעם א םארנעאעזען מאן,
 עקזעקוטױױ יצאקאיצער^ דער םון ריכט

 אננעװי• װערט באריכט דעם איז בארד,
 » אננעםירט איצט װערט עם אז זעז,

 ״םצעט־ דעם נעגעז קעפפעין העםטיגער
 מעםבערס די װעצכע םון איבעא, פרײז״

ײז םי^. זעהר ײדען5 ר פ  קאםיטעס די׳
 אויםנע״ זײגען טשער^ײט שאפ די כױם

 פרײזען סעטצען צו געװאחןן טאדערט
 סקײלס. מינימום די באזיםיטון דעם אױט

 אוכדטטענדעז, קײגע אונטער טאר, עס
ט  סיס־ אנדער קײן ווערען געםאכם ני

 מוז סטײיצ יעדער םעטעאמענט. םון מעם
 דארמ און באזוגדער רחנרען נעסעםעאט

ט פארדינעז איערײמארס די וןאו  אכד גי
 םענט צעחן םיט דא$אר אײן וױיניגסטזןן

חנ א טונ  א סע;ט 65 םינישערס די את מ
 ווערען באריכטעט גצײך עם מוז מטונדע

אםים. אין
- אױך האט בארד דזשאיגם דער  א״ג
רט םי מ 3 גו אי ט א אג  קארד װ^חזיגג ם

ע  זײנעז װעלכע ארבײםער, אי
ד ויעיצעז ײד מ

 באצײטענס קארדפ װארקיגג קיין מען
שפעטער. צײט פאיגירען פוזען װעיעז
 װארקינג יערליכער פערטעיל דער מיס
 דזשאיגט־ דרעפ די באצװעהט קארד

 סיםטעפאטייצען א אײנצופיהרען באאיד
 זײ־ ארבײטער װיפייצ און װאו רעקארד,

 ד^פ יטאפ. יעדען אין בא־צעפטיגט נען
 קאגט־ פעפטען א $פים געבען־דעם װעט
 גע־ העאפען צײט דער פיט װעט און ראר

 װעיל־ ארבײטער, פיצ פאר םלעצער פינען
 קאגען און דזיטאב פון ארויס פארען כע

ארויף. ניט ערגעץ
באקו־ פען ק^ן קא־דפ װאירהינג די

 אויך װי ב$ױד דזיטאינם די אין פען
אפיםעפ. יצאקאיצע די אין

 אײך פידט הארד דזיטאיגט דרעס די
 פח־צצ די געגען דרײװ יטטארקען א אן

 גע־ צװעה דעפ פאד איז עפ •טנת׳ניקעס.
 ארגא־ אאגעטײנע אן געװארען גרינדעט
 עט־ פון באיטטעהענד קאפיטע ניזײשאן

 פאר־ װעאכע פעםבערם, הונדערט יציכע
 דער אין פרי יטנת יעדען זיך זאפלען

 ק^פי־ װאנען פון אפים בארד דזשאינט
 דרעס אין ארויםגעשײןט װערען טעם

פאדקעט.
 ענטיטלאםען איז בארד דזשאיגט די

 די סקע^ען״ םארט דיזען אויםצוראטען
 גע־ אפגעםטאפט זיינען װעלבע שעפעד,

 זיינען ׳טבתים 2 דיללעצטע דורך װארען
 -ip גריװענם דער צו גװארען גערופען

 יטװעו־ען א באקוםען האבען און מיטע
פסק.

 אננע־ אויך װערען פיטלען ענערגייטע
 ארבײמען װעלכע שעפער די געגען נופען

 פא־ אלע װען צײט דער אין אװערטײם
 גע־ טרײד אין באזעצט. :יט זײנען שינען

 פעגיצען צאל היביטער א ארום נאך הען
 אומיטטענדען אזעלבע אונטער און לײדיג

 לײט ױגיאן אז פארברעכען א פיטוט איז
 אװער־ אדער שבת ארבײטן צו װאגן זאלן

טײם.
אויפמערק־ אונז בעט האכמאז בר.

 פעפבערם, לאקאלע אלע פאבען צו זאם
 די פיקעטען אין העלפען װילען װעלכע
 צו זיך מעלדען צו םרי, ̂*בת שעפער

 מענע־ לאקאלע זײערע אדער איהם
■ i . דזיצערס.

 m סום קלאוק, נץ'ארקער פון סיטינג
באארד דזשאינט מאכער ריפער -

רעזאלוציע.
 אין געחאלטען םיטינג, שאפ א בײ

 דעם אונםער אפים, בארד דזשאינט
 בר. ׳אגע:ט ביזנעס אונזער םון םארזיץ

 שאפ גאנצעד דער באשליםט פילער, א.
 בא־ צו עװענױ, טע7 512 ראזען, א. פרן

 זי־ מ. טשערמאן, שאפ אונזער דא:?עז
 װאס ארבײט גוטע זײן פאר פערכיאן,

 און שאפ דעם םאר געל־ייסטעט האט ער
 50 םיט נלײכצײטיג איהם פרעזענטירט

דאאאר.
.1 לאהאל שולםאן, ם.
9 לאהאל םראם, ל.

.35 לא. פאדאלסקי דזש.

דזש, דעם םון םיטינג רעגעלער א
 פא־ ריפער און סקוירט קלאוה, ב#אדד

 ,17 ,10 ,9 ,3 ,1 לאקאלען ױניאז, כער
ג. ל. א. 82 און 64 ,48 ,35 ,23 ,21
 םיט־ געװארען אפגעהאלטען איז י״ װ.

 אויגוסט, מען13 דעם אװענט, װ^ך
 אוידײ א5איגטערגעשאנ אין ,1930

סטריט. טע16 װעפט 3 טןורױם,
אנפעל. פיליפ — טשעדפאן

 פיז פר^טאקאא ב^ארר־ דזש. דער
 פ^ד־ ורלרם ,1930 אויגופט, טען6 דעם

גוטגעהײםען. און גערעזען
 אם ניט דירעקטארם אװ באארד דער

 אפ־ איז װאפ פיטינג, פון באריכט א
 אװענט, פי^גטאג געװארען געהאאטען

 דער פון ^פים אין אויגוסט, טען11 דעם
 פט., טע16 װעסט 3 אינטערגעשאנעל,

 ברודער פון טשערמאנשים דעד אונטער
םטודענט. אלעקפ

 װעדט באיאטונג גרינדציכער א נאך
 אנגע־ אײניטטיפיג באריכט דער דאן

נוםען.

בארינט מענעדשער׳ם גענעראל
 אין אז באדיכטעט, נאגיצער ברודער

 ניט איז װאך לעצטער פון פארלויף
 ענדערונ; באדײטענדע קײן םארגעקוםען

 םילע לאגע. אינדוםטריעלער דעד אין
 ניט, פארלויםיג נ^ך ארבײטען שעפער

 װערט עס טײלװײז. ארבײטען זײ אדער
 װעט פיזאן דעד אז ערװארטעט אבער

i *נפאננען. באלד זיך
םםעױ די אז ׳אױך עט6באריכ ער

 ^פגעהאלטען ער^ה$ט װאם טיטינגען,
 הא־ דעפארטטענטס פארשידענע די מיט
 ^קטיװי־ ביםעל קיבש א געשאפען בען

 םרא־ דער צו באצוג אין אםים איך טעט
 עם און ארבײטםאאזע, די װעגען גע

 צוצו־ אנשט^נגונג יעדע געטאכט װערט
 שאפ, יעדען אין ארבײטער נײע שטעלעז

מעגליך. נאר איז עס װאו
 דעפפארט־ ק^ונפיל אינדוסטריעל דעד
 שעפער, אצע אצינד אונטערזוכט מענט

 װײניגער באשעםטיגט װערען עט װאו
 צװעה דעם מיט אפערײםארם, 14 םון

 ארויסצושיקען זײ דערלאזען צו ניט
 עם פאל אין אויטסײד. ארבײט קײן

 םכםוך װעלכער אירגענד ם^רקומעז װעט
 גלייך קײם די װעט פונקט, דיזען װעגען

 אוט־ דעם פאר װערען פ^רגעבראכט
טשערמאן. םארםײאישען

 ם^ר־ אלע אױך טאכט אםיס דער
 שאפ־ גרופען רופען צו בארײטונגעז

 דער לויטעט עס װי מיטינגען, טשערםאן
דירעקטארם. אװ באארד פון באריכט

װײטער, באריכטעט נאגלער ברודער
 :־p א ^פגעהאלטען הײנט האט ער אז

 אס^סיאײ־ אטעריהען דער מיט םערענץ
 אויםצובעסערען צװעק דעט כױט שאן

 איז עס מאשינערי. קאלעקטױו’ אונזער
 םראגע די געװאדען אױפגענומען אויך

 אםעריקען די ארבײטסלאזע. די װעגעז
 פארםליכטעט זיך האט אסאסיאײשאן

 אר־ אװערטאים קײן דערל^זען צו ניט
 געםינען עס װאו שאפ, קײן אין בײט

עהנליכעד אז מאשינען. לײדיגע זיד
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 א#ליקןןנםען, מוזען«לע כןןארד עקזעקוגזיװ דער םץ באשלום דעם לױט
געלט אײנםריטם זײערע פץ סהײל א אײגגעצאלט האבען װעלכע

ן ע ם ק נ ם ױ ר ע א ר ע י י ד ז ע נ ם ע ם ט ד ר א ט ס י  נ

ר ע ס ע פ י ש , װ ת נ ם ש ק ען6 ד ר ט ע נ מ ע ט פ ע ס
 םוזען װעלען ענטשײדונג דיזע נאכקוםען נייט װעלען װעלכע די

י קאםיטע. םעםבערשיפ דער בעפאר ערשיעען
 יעדער אכם, אץ נעמען עס געכעמען זימען שאי-משערלײסוע

̂ט קארד מעםכער א האכען מח טרײד אץ &רבייטןןר  כלױע א מ
?ארד♦ װאירקמג

װ £ לאק. באארד עהזע^טי 2 m .י• װ. ג ל
א ש ײ. , ראבעאוױץ, ח ש שפילמאן, ח

 װערען ־אפגעהאלטען װעס ?^נפערעגץ
קאונסיל. אינדאסטריעל דעם מיט

 װעגען פראגע דער אטבאלאנגט װאס
שאן דער  ערקלערט קאטיטע, אמאניזײ

 ארגאניזײשאן די אז נאגלער, ברודער
 יםונק־ אנפאנגען באלד װעט קאסיטע

 אויםגפםא־ אויך האט ער ציאנירען.
 צוצושיקען נלײך לאקאלען אלע רערט

צװעק. דיזען םאר בײשטײערונגען זײערע
 װערט באריכט גאגצער׳ס ברודער
 געשסעילט װערען עס און דיםקוטירט

 ענט־ ער װעלכע אויף פראגעז, אײניגע
פאאגט: װי פעדט

 אז פא-, יטלאנט בערכיאן דעלעגאט
 ציו• די אין אדװערטײזט װערען זאל עס

 עילויבט איז עס װען צײט די אז טוננען
 קא־ אונזער לויט שבתים, ארבײטען צו

 דיזען זיך װעט אגריטענט, לעקטױוען
 סעפטעם־ טען6 דעם אנפאנגען סעזאן

 װי אויגופט, טען15 דעם אנשטאט בער,
 אר״ די יאהר. אעצטען געװען איז עס

 װערען •געװארענט אויך זאאעז בײטער
 דעם בעפאר שבת ארבײטען צו ניט

 אומ״ קײנע אוגטעד סעפטעכיבער, טען6
, שטענדען.

 אנשטאט אז פ^ר, אויך שהאגט ער
טי: שאפ־טשערמאן גרופען רופען צו  ,מי

 אלגעםײנער אן װערעז גערוםען זאל גען,
 און טשערלײט שאפ אלע םון מיםינג

 צו צװעק דעם מיט טעמבערס, אקםױוע
 אר־ יעצטיגער אונזער כייט זײ באקענעז

 אויך וײ לאנע, אציאנערער גאניז
 װאס איינדרוק פאלשעז דעם צושװאכען

 געשאםען האט פטײטםענט קלײנ׳ס םד.
 שטי?־ םון םראגע דער צו באצו: אין

ארבײט.
דארויף, ענטפערט נאנאער ברודער

 װע־ אפגעהאלטען װעט מיטינג אזא אז
 אד־ שױן װעלען שעפער אלע װען רעז

 אנ״ מעז מוז אבער פארלויפיג בײטעז.
 טשערםאן שאפ גרופען די פױט געהן

1 טיטינגען.
 די אז ערקלערס, לאנגער דעצעגאט ,

 יצאנע םינאנציעלער אונזער װענען פראגע
 ערציײ מוז ארן עדנםטע, אן זעהר איז

 ער אםשנעלסטען. װי זוערען דיגט
 זא־ לאקאלען די אז פאר דארום שלאגט

 אויםצונעמען אױםגעםאדערט װערען לעז
 מיסגלידער, זײערע טימ םראנע דיזע
רעזולטאט. שנעלען א צו קופען צו אום

דארויף, ענספערט נאגלער ברודער
 םראנע דיזע װאם דערפאר טאקע אז

 זאל־ זי אז װיכטיג איז ערנפטע, אזא איז
 מיט־ אונזערע מיט װערעז אויפגענומען

 זײן װעלען זײ װען צײט א אין גלידער
 נויטיגע די איהר געפען צו איכשטאנד

 שעפער די ווען ה. ד. קייט,bזאpאויפמער
ארבײט. גענוג האבען װעלען

 אן זיך שליסט סטודענט דעלעגאט
טײנונג. נאנלער׳ם ברודער אן

 אן םרעגט שוםטערמאן דעלעגאט
 דעם אויף געװארען געטאז איז עם װאס

 םון פלעצער די אויספילען םרן געביט
 ארונטערנע״ זײנען װאס ארבײטער די

 דער םון צײט דעד אין געװארען שיי?ט
רעארגאניזײשאן. רזשון

רארוין*, ענטםערט נאגלער ברודער
 זײנען װאס ארבײטער 187 די םון אז

 ריארגא• אין געװארען ארונטערגעשיקט
 גע• פלעצער 90 בלויז זײנען ניזײשאז,

 אומגע• שון די״פלעצער אפען. בציבען
 שוין זײנעז ארבײטער די םון 45 םער

 ארום נא״ך בלײבט געװארעז, באזעצט
 םיל גיט זיכער ?ען דאם פלעצער. 45

 םון לאגע די םארגרינגערען צו העלפען
 יעדענםאלס אבער ארבײטםלאזע, די

 קאםפ״ ארײנגעגעבען אפיס דער האט
 האבען װאס םירמעס די ײעגען ליינטם

ט נאך  די םון פלעצער די באזעצט ני
 םיר און ארבײטער, ארונטערגעשײןטע

 רע״ קריגעז צו קורצען אין ערװארטען
זוצטאטען.

 װעדט באריכט גאגלער׳ס בר^דער
גוםגעוזײסען. דאז

 גןך םיטיגג דער ווערם חגרםיט
שלאסען.
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ט גרעסערע די  סיזאן סלעה פון העלי
מן עםליכע אין פארבײ. שןין איז א  וו

םזנ5 די םון ארבײטצר די וועלעז ארום
 צורמד געוױינליך, װי ער1שע עוועױו

 םיט ניט אבצר ארבײט. דער צו סערן
a n פריהצרדי־ םון נעםיל געװײנציכעז 

:v .אז װײסצז, ארבײטער זײ סיזאנס 
 מיס ױניאז דער צוױישעז אנריםענם דער
 אויס געהט אס^סיאײשאן באסעס דער
 דאס און סעפטזןםבער, פעז15 חגם

ם רופט  די בײ אומזמנערקײט אן אתי
 גע־ קאז עס װאס דעם וועגעץ ארבײטער

 ארויס שםעל^ז צדדים בײדע שעהן.
 איז שײנם עט וױ און םאדערונגעז. ױיע

 צװישן סכסוכים ערנטטע ערװארטעז צו
 די בתים. בעלי די און ארבײטער די

 בא־ דער װענען קאנםערענצען עטליכע
 יױ דער צוױשעז אגרימענט פון נײאונג

 אסאסיאײשאן קױטיריער די אוץ ניאז
 די אפצורײניגעז באוױזען ניט האבעז

 אונזער אויף װאלקענס עקזיסטירענדע
 װי אבער אזוי היםעא. אינדוסטריעלעז

 אסא״ דער אט םון פירטעס וויכטינע די
ײען סיאײשאז  אײראפע, אין איצט ד

 צו איבער בלויז דעדוױילע אז:ז בלײבט
 ביז פארהאנדלוננעז די טיט װאדטען

 קוםענדע די ־קומען. צוריק װעלען זײ
 זיך וועלעז קאנפערענצען וױרקליכע

 זײ זאלעז אנםאננען. דאסאלם ערשם
ר זיך מ  פארהאנדלעז צו אנטזאנען א

 סום־ דעם אדום וועם ױגיאן, דער מיט
 אין סטריימ א סעפטעםבער צענםעז

אוטפארטײדליך. זײן אינדוסםדיע דעד
 םע5 די פזץ בתים בעצי רײכע די

 מציאות כאפען צו זוכען שעפער, עװענױ
 אוז לא:ע קריטישער איצטיגער דער אין
 ארויסצזשטעלע! ױניאן דער װא;ען זײ

 דעי אין פאדערונגעז. לעכערליכע
 חוץ א באסעס די אט האבען אמת׳ן
 םון נעליטען גארניט אויםנאםען, קלײנע

 דיזער אין קריזים. װירטשאפטליכען
 געבליבן זײ פאר איז אינדוסטריע־לײן

 באםת האבען זײ און פראפיט. גענונ
 צו בארעכטינונג ץיא גרונט טוםי קײן

 אר־ םון׳דעם פארקלענערונג א פרענען
 אזוי זײנען װאם װײדזשעס, בײטערס

קלײן. נענוג שוין אויך
 כאפען אלזא װילען בתים בעלי די

 אײן כיט א«ן װאסער, םוטנעם איז םיש
 אדביט־ אז םארלאנגען אויך שוין אטעם

 אנ־ אין רעכט. דיםטשארדזש רײשאן
 פארהאנדלוננעז אגריסענם די פון פאננ

 פרענען צו מוט דעם געהאט זײ האנען
 10 םולע אויף רעכט דיססשארדזש א

סעזאן. יעדען פראצענט
 ווײ דעם דעדהעדט האבען זײ וחנן

 זײ זײנמז ױניאן דער םיז דער״פטאנד
 איז באשײחננער אביםעלע געװארען

 ארבינד אן םים באנוגענעז זיך וױלעז
רעכט. דיסטשארדזש רײשאן
 גים אײך װיאצן נא־עכאטים די

 ארביײ די םון גויטען די אנערקאנעז
 אײנזעהן ניט װילעז זײ פרױעז. טענדע

 ארבײטעז םרויען אז אוכירעכם, דעם
 םאר שםונדען לאננע ביםער. און שװער

 אינדוסםרי, אז איז וױידזשעס נידריגע
 רײכ־ םון אוז צוקסוס פון בציהט װאס

 ניט װילען אוץ ניט קאנעז זײ *ןײט.
 י4ױניא דער םיז רעבט דאס םארשטעהן

 פ^לע־ טויזענמער די םאר םאדערען צו
 בא־ יתיאן גאראנטירטע טאריערעעז

 א װײדזשעס, העכעו־מ װי ־— דיננונכען
 םאחיכע״ די אח צײט ארבײטס קורצע

דזשאב. םין רתג
 א שויז האמגז בתים בעלי אונזעדע

 םעם דעם געםיצט ניט צײט צענגערע
 עס אז שײנם, עם אוז סטרײק א םון

 דער אין סםרײ׳ן א נאך זײ זיך בענגט
 םיר האבען יאדורען זײם אינדוסטרי.

 קאנםערענצע^ בײ יאהר צװײ אצע זיך
 באדינ־ ארבײטס די איבער נעאײניגט

ײמ און גומעז  װע־ אנרימענם, דעם באנ
 ניט קײנםאל איז יאהרעז די אט רענד

 אינדוכד דער אין םכםוכים צו געקוםען
ײחו און טריז^  פראםײ האבען צדדים ב
 די םאדשםענדיטנג. דעױ אט םון טירט
 שײנט עם װי אבער האבען בתיס בעצי

 ערםא״ דער אט םון געאערענט גארניט
ם זײ און רתג כ  איז עם אז זיך, ת

 •ראםיטירעז צו צײם די געהוםען זיי
 עקזים־ עם װאם ענםםוטיגוג^ דער םח

 צױ מרײזען ארבײטער אין איצם טירט
װײ און קריזים, חנם ליב

 צע־ ארבײטערם דעם אראםד^יקען לען
 פארזיכערען זײ קאן איך שטיינער. בעגס

 אז און אנטױשם, זײן װעלען זײ אז
 שיצען צו גענוג שטאלק איז יזניאן די

 עקספלר ד* נענען סיטגצידער איהרע
 רײכע די םון םארזוכעז אטאטארישע

 יױ די אבוואצ שעפער. עווענױ םיםטע
 קאטז• דעם אויםצונעםעז גרײט איז ניאז
 אנטשלא־ איז איז בתים בעצי די כדם
 זי^ א צו דערםירעז צו ?אםןי דעם סעז

 די אז פזנדעפםוועגעז, מיר האםען
 נוצלא־ די אײנזעהן װעלען בתים בעלי

 אין קאםוי א פראוױצירעז םון זיגסײט
 פריד־ זוכעץ װעצען ןיא אינדדסטרי דער
 באנײעם פזן םראנעז די לעזען צו ליך

 גרײ־ םאל יעדען אויף אגריםענט. דעם
 וחד מיר אוז קאסו*, צום זיך סיר ט^ז
 בעצי די םח ארויספאדערונג יעדע לעז

באנעגענען. ;עהערינ װי בתים
 שאפ־םשערמאךםײ ל^טער אונזעד

 א באציהונג יעדער איז נעװעז איז טי::
 וואס רנײםט, דע און ערפאלנ גרויסער

 האט םיטינג אוים׳ן :עהערשט האט עס
 פאר־ םיטנלידער אונזערע אז באװיזעז,
 גרײם זײנען או; םיטואציע די שטעהעז

 יעדען רופעז מיר װידערשטאנד. צים
 באםיײ צו זיך ױניאן דער פ*ן סיםגליד

 קאםײ ארגאניזאציאנס דער אין ליגעז
 משערםאן שאפ יעדען בעט איך טע.
 צו ױניאן תגר םיז אםיס אין לודען צז

 די װענען פערזענליך מיר סים זיך זע״ז
פארבארייםדנגעז. םםריײז

הא־ אויגופט, טען19 דעם דינםטאג,
 ־קאטערס קלאוק באלטימארער די בען

 אינ־ דער פון טשארםער דעם באקומען
 נײ־אדגאניזיר־ זייעד םאר טערנעשאנעל

 באל־ אין לאקאל ־קאטערס סלאוק טזןן
טיטאר.
 אײגכעםשאר־ איז לאקאל גײער דער

 אי־ װײס־פרעזידענט נ*יז געװארען טעךט
 אינ־ אויך האט װעלכער נאנלער, זידאר

 באאםטע נײ־ערװעהלטע די סטאלירט
ױניאן. קאטעיס גאלטיםארער דער פון

 םארגעקופען איז א׳ינסטאלײשאן דער
 האטעל עםערםאז םח האל שעהנעם אין
 ארגא־ אלע פון אנוחןזענהײט דער איז

 דעצזןגאםען פיז אלז קאםערם ניזירםע
 און לאקאי״ס ױניאן אנדערע אלע םון

באלםימ^ר. אין איגםטייטוציעם
 װעלכער נאגלער, פרעזידענט װײם

 דעה אינערנענעבען לאקאל דעפ האט
 איגטערנעשאנעל, דער םון משארטער

 נעהאל־ :עאעגענהײם דער אט בײ האט
 אין רעדע, אינטערעפאנטע זעתר א טעז

 איבער־ ־קאטערס די האט ער זועלכער
 — באנריסוננס דרײםאכע א געגעבען

 :ױ דער פח אעטעתעשאנעל, דער פון
 צולעצם און באארד דזשאינט יארקער

 פין נדוס א — טרײד םון קאטער א^ס
ױני$ז. ?אטערם י^רקער נױ דער

 אינ־ דער פוץ װײס־פרעזידענם אלס
 נעז*גט, :אגלער האט טערנעש^נעצ,

 גרוטען אהרצינע די. אײך איך ברענ:
באאיד עקזעקוטיװ דזשענעראל דער פוז

̂־ע םון און  #רגאניזאציעס אוגזערע א
 פון אימגרגעבו:: דער םיט לא:ד. פוז
 אר־ אז איהר װערט טשאדםער דעם $ט

 אינטער• א*נזער םיז טײל :אניזירטער
 אז האף איך זיא׳ םשפחה נעשאנעל

 ׳ דער־ ־טזזאםעז אײערע מים וועט איזזר
 אין נױאץ עהרענהאםםען אז :רײכעז
 אי־ס ^רנאניזאציע. גרויםער אונזער

 נױ דעי• םון מענעדזשעד דזשענעראל
 ב*ארד דזשאינט םאכער ק^וק יארקער

 דער פין גריסעז די אײך איך ברעננ
 או־גאניזאציע םאכער קי״או? נרעסטער

 פאר־ און אינטערגעשאנעל או;זער זיא
 מעביבער־ יארקער נױ די אז אײך זיכער

 פונקם זיג אײער םיט זיך פ־־עהט שיפ
 א םיט געטאן דאס האבען זײ װי אזוי

 גרוי־ אײנענעם זייער טיט צורייק יאר.ר
 אי• יארקעד נױ אונזער :.6ערפאי סען

 געװען צײט ;אנצע די איז גאניזאציע
 אײער אין םאראינםערעסירט לעב־זאפם

 שעפער. סװעט די איבער זינ און קאמף
 קלױויאנד, יאיק, נױ באלטיםאר, אין

 איז באלטיטאר אדזגר שיהאנא באסטאן,
 דארפען דעדיבער און שטאט, אײן װי

 אלע אין ױניאז דיזעלבע איז אייז םיד
 נױ איז באלעבאטים די ײעץ ערטער.

 ױניאן םון ארויסדרעהעז זיך װילעז יארל
 אין פײז די װי זײ לויפען קאנםיאל,

 א איז באלטימאר לעכעד. קאנםרי די
 פאר נעםט סקעב א געווען צײט לאננע

 ;רא־ יא,*?ער, נױ טיר, און מײז, די אט
 טקעב די האט איהד וואם אײך טזלידעז

שטאט. אײער םיז פאיםדיבעז סײז
גראםולי־ אײך איך װיל סוף צום

 יקאטערס 10 לאהאצ פון■ :אמעז אין רעז
 איהר אז װינש און יארק נױ איז ױניאז
 שםילען קענען שטאט אייער אין זאלט

יאר־ ;ױ די װי װיכטינן^ראלע דיזע^בע
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)1 זיים ון1 (עלוס
 ^געשאנאל די אפיס״. קרעדיט שאנאל

 אױטא־ אז זײז זיך םענ אפים״ קרעדיט
 קרזד וועגעז פטאטיםטיהע איבער ריטעט

 איז זי אז אבער אינםארמאציע, דיט
 סטאםיס־ איבער אויטאריטעט אן אויך

 ניכדױניאז אדער ױיגאז װענען טיקע
c שעפער, p ערשטען צום איך הער 

 צװײםלען צו. זיך ע־לויב איך און ם^ל
 סטא־ איהרע פון ריכטיגהײט דער אין

ון איבער, טיסטיקס  אנגעאענענהיײ ױנ̂י
טען.

 א װענען ־אויך רעדט קאײן םר.
 גע־ אײגגערופען איז װ^ס ^^נפערעגץ,

 קל^וס גאװערנ^ור׳ם דעם פון װארען
 םון אײנער װעלכער בײ און קאמישאן

 האט לאנד אין ריטײלעדם נרעסטע די
לײ־ אינדוסטריע קלאוק די אז געזאגט,

 אפצױ איבעל דיזען אזוי װי אבער נע.
 פארלזן־ הורצעז אין מיר װעאעז שאםעז

 פלאץ. ׳קאנפטדוקטיװעז א אײך פאר :עי
 א:עמ־ דעם םון אײנפיהרוננ צוריס די

 לויט פונקט, אינשורענס פלא־מענט
 וועט, אנרימענם אונזער םון 12 פונקמ

 אפצױ העצפען פיל מיינתנ, םײז נאך
איבעל. דיזען שאפעז

 עדגעבענסט, זזצהר
שצעזינגער, בענדזשאמיז

פיײעזידענט.
 לײדים אינםערנעשאגאל

ױניאן. װארקערס גארםענם

 איץ נעשפילט האט ױניאץ קאםערס קער
 אינטער־ אונזער פון וױדעראויפבוי דעם

 דער םזן קאטף דעם אין איז נעשאנעל
 בא״עבא־ די ivw: ױניאז יארקער נױ

 צו־ קאטוניסטישע די נענעז ־אח טים
באװענוננ. ארבײטער דער איז שםמרער

 רעדע באנײסטערטע איז יטעהנע א
 האא־ װײס־םרעזידענם ;עהאלטעז האמ

 באלטיכיארער פון פיהרער דער פזןרן,
 װעלכער סנײדער, ברודער און ?,,סטריי

 ;רוסען די נעבדאכם קאםערס די האט
 אוץ פינישערס ק^אוק םיער יאקאל םון

ױניאז. אפעדײםארס
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 אין אנריםענט אונזער פון שטארק דעט
 בײ בין איך אינדוסטריע. דרעס דער

 גע־ אנװעזענד אױך קאנםערענץ דיזער
 דערמאנען, ניט זיך קאן איך ארן װען

 ריטײ־ (דער בײםאז פרעי.קלין מר. אז
 רעדט) ?לײן מר. װעלכען וועגען לער
 הא־ אפילו אדער געזאנט האבען עס זאל
 דער אין אגריםענט דעם דערמאנט בען

אינדוסטריע. דרעם
 דרײסינ און עטליכע אלע די אין
 מעמאראנדומט בײדע זײגע םון זײקען

 םיט אפילו הלײז כיר. ניט דערםאנט
 עקאנאםישע שלעכטע די װאדט אײן

 לאנד אונזער װעלכע אין אוםשטעגדען,
 םעםא־ זיינע נאך איצט. זיך געפעט

 די »ז אוים, קוםט נאך ראנדומס
 םאראנטװארט־ איז ױניאן ^צ^זחםאכער

 .אין קריזים איצטיגען דעם םאר ציך
 ארבײטםלאזיג־ גרויםע די םאר לאנד,
 סוםעז גרויסע די םאר אםיצו און קײט,
 זײן םוז םיטנליו־ער די װאם געצד,

 םא־ עטליכע מיט■ האבען אסאסיאײשאן
םט. װאצ אין פארלויר^) צוריק גאםען

 םילע איז אז דערצעהאם, קציח סד. -
 םוז געארבײם װערם שעפער ?לאוס
 א אז ניט, אמנר דערצעהצט ער שטיה.

 דײ איז ארבײט דער םון סײל גרויסער
 כזיט־ םון צוגעשטעאט וחןרם שעםער זע

 קאונ״ אינ^סםריאצ דעם םון גצידער
 יר דער םאר װארםט קלײן סיצ.'מר.

 די ניט דיסציפלינירט זי םארװאס מאן
 םאב־סטענדערד דיזע איז ארבײמער

 די םאר ניט אבער װארםט צר שעפער.
 םאר־ אסאסיאײשאן זײן ם־ן םיטנצידער

 סאב־ דיזע אין ארבײט ^יהעז די װאם
שעפער. סטענדערד
 א אין ײעז * שלעכם, איז *׳ געװיס

 םון געארבײם וועדם ער װאו טרײד
 םון שעפער צאל א ארבײטען װאך

קלײ־ א איז צאל די pm ישםיק

 איסטעיז םון װאנדער, םענעדזשער
 דעױ םון דעפארטמענט טאון אװ אוט

 װאר• נארמענט לײדים אינטערנעשאנעל
 אז געײעלדעט, אונז האם ױניאז קערס
האט דעפארטסענט טאון אװ אוט דער

 צװײ םאלגענדע איז סטרײקס ערקלערט
 אורזאכען: פאלנענדע פאר הלאוק־שעפער

 געװארען ערקלערט איז סטרײס אײן
 192 סאמפאני, קלאוק הויזער דער געגען

 לאננ דזשאטאיקא, אין עורענױ ציבערםי
 ארבײם, שםייק ארבײםען םאר אײלאנד,

 ערקלערט איז סטרײס צװײמער דער און
קלאוס שטײנכתץ דער נעגעז געװארען

 דזשא־ ראיד, ראקאוױי 112 קאטפאגי, ן
 דײ װאס דערפאר אײלאנד, יאננ מײקא,

 ברוקלין, פיז אפעןג,א:ם איז םירםע זע
 יר־ דער םון אדויסצודרעהען זיך אום

?אנםראל. :יאנ׳ס
 נע־ ךיזעד ביי האט װאנדער בר

 אוט־אוױ דער אז ערסלערט צענעגהײט
 דער אויױ שטעהט דעפארטםענט טאון
 יעדען אםסטאפעז וועט ער אז און װאך

 ארויםדחד וועלען זיך װעט װאס שאפ,
 אדער ?א!טראצ ױניאג׳ם דער םון העז

 אגרי־ דעם פארגװאלטינעז װעט װאס
 אסא״ די און ױניאן דער צװישען מע-נט

סיאײשאנם.

מענשען מיליאנען
דעם חרך הילזער זײערע פון קראנקחײט פארפײדען

r* נעבײיר צײטינען

ם ס א ל ־ ס ק ד
* רענולירער מאנען באריהטטער דער

 לײכם איהר קענם םיליאנעז, יעגע םון אײנער ניט זײט איהר אױב
 כא־ עקם״לאקס װאם עקס־לאקם, ברויכען װעלכע די. טון אויםנעסינען

 אויןז נעפינען זײ קענם איהר זוכען, גיט לאנג זײ דארפם איחר דײם.
 םעאםער. אין םקול, אין שאפ. אין. נאם. אוים׳ן מריט. אזן שרים יעדער
 נעפי• איהר קענט ווענדען און קעהרען נאר זיך וועט איחר װאו אדער

פא• װאם דערצעהלען אײך װעמןן װאם נעכרויכער, עקם־לאקם נען
% , םאנען. פאר׳ן איז עקם־לאקם םיטעל רדאונדערבארער א

עקס-צאסס פארסדיפען דראניהטעז פראנרעסיװע אלע
כאיזס^ סענם 50 אח 25 ,10 אין



I S3 י מ כ ע ר ע נ p 1930 *ױגוסמ, מער29 דער רײמאנ,8ם > י

כאארר חמונט י. ג דער פון טעטיגקײט אוג&ניזמס
םיטינג. דזשאינט אדרעסירען נאגלער דובינםקי, שלעױנגער,

 איז בארד דזשאינט יארקער גױ די
 ארגאניזא־ דער צו צונעטראטען שוין

 טעטיגקייט קאנטראצ ױגיאן און ציאנס
 ארגאגיזאציאנס דער סיזאן. םאצ פון

 האט דזשאיגט דער בײ דעפארטםענט
 טעטיגקייט. באגײטע זײן אנגעפאגנען

 פצײ־ שױן באזיכען ביזנעס־אגענטען די
 סאגטראצױען צו אום שעפער רי סיג

 אפ־ װערען בארינגוננען ױגיאן די אויב
 אגרי־ םון פארשפרעכען די צױט נעהיט.
 שע־ די אין ארבייטער די צו און מענט,

 גוטשטע־ און צײט ױניאן זענען פער
העגד.

 איזידאר מענעדזשער דזשעגעראצ
 אינסטרױ צװעק דיזען צו האט נאגרעד,

 בארד דזשאינט םיז נאאמטע די אירט
 pc םיטינגען גרופען ארגאניזירען צו

 װערען מיטינגען רי שאפ־״טשערצײט.
 װעצ־ אין שעפער, אזעצכע םון נערוםען

 םוצען אין שוץ איז ארבייט די כע
 גערױ סוקצעסיװ װעצען זײ און- נאגג.

 טשערצײט שאפ אצע פון װערען םען
 ארע אין אינדוסטרי. קצאוק דער אין

 אגענ־ ביזנעס זיך באטײצינען םיטיננען ־
 דזשאינט םון באאטטע אנרערע און טען

 נאגצער מענעדזשער דזשענעראצ בארד.
 יעדען כטעט װאך צעצטע זיך האט

 אם אין באטייציגט םערזעגציך אבענד
 גרויס םון זענעז װעצכע םיטינגען, די

 ױניאן אויםהאצטען םאר װיכטיגקײט
 אצע אױזי שעפער. די אין באדינגונגען

 גע־ געצעגט הויפטזעכציך איו מיםינגען
 אױף געװיכט 'גרעסטער דער װארען

 שאפ־ די םראגע. ארב״יטסצאזער דער
 גע־ אויםמערקזאם זענען טשערצײט

 אין שאפ, pn* p* אי נעווארצז, סאכט
 םאשי־ צײדיגע םאראן איז עס װעצכען

 טאשינען, םאר ארט אעדיגער אדער נען
 װערען געארבײט גיט אוםן בשום טאר
 שאפ־טשערצײ־ט די אװערטײם. הײן

 אױםגעםאדערט םיטינגען די אוױי װערן
 קאנ־ צו אגעגטען ביזנעס די העאפען צו

 םון צושטאגד אםת׳ן דעם טראאירען
 אױך זײגען זײ באדינגונגען. שאפ די

 העאםען צו געװאדען אויםגעפאדערט
 אנדערע אאע און דױס די איינמאנעז

צײט. הורצסטער דער אין שוצדען
 זײגען שאפ־טשערצייט די

 דערױוי, געװארען אויםםערקזאם
 און אאײן זײ אז איז עס װיכטיג
 העאפען זאאען שאפ םיז אנדערע
 ארגאנײ צו זיך באטיהט זי װען ױניאן,

 זעא־ דעם אין שעפער ױניאז ניט זירען
 געםינט שאפ זייער װאו ביאריגג בען׳
 ארבײט ארגאניזאציאנס דידאזיגע זיך.
 אר־ די און אננעפאנגען שײז זיך האט

 אר־ איהר װעט גאניזאציאנס־קאםיטע
 םיט און םארצרעסערען םופצעסיװ בײט
 םארטי״ צו זוכען ענערגיע גאנצער איהר
 זענען װאס שעפער, גיט־ױניאז איגעז
 ײײ סטרײה :ענעראא אעצטעז דעם זינט
 אין נארעס די פון ארױםגעקראכעז דער

 םאר־ סטרײק דורכ׳ן זײנען זײ װעאכע
 אנט־ איז ױניאן די געװארען. טריבעז

 דידא־ םקעב-נעסטען, דידאזיגע שאאםען
 אין םארטרײבען צו צוריק #מײז זיגע

 זײ אז אזױ, נארעס פינסטערע זײערע
 יד דערבאיסען. ניט איכט קײז זאאען

 דער אוגטער ^ןאטיטע, ארנאגיזאציאנס
 גראסי, םוטשי ברודער םון אנפיהדונג

 און אנגעםאנגען ארבײט די שויז האט
 םײ n אויוי זעבען שאפ־טשעראײט די

 צו נעװארען אויםגעםארערט טינגען
 דעפארט־ ארגאניזאציאנס דעם העאםען

ארבייט. זײן איז םענט
דזשאינגד די האט -צװעס דיזעז צו

 אץ צוריק פרולינג ברודער
יארק. נױ ־

 אםים־ דער םרואיננ, דייװ ברוחור
 יארסער נױ דער םוז םעגעדזמער םעגם

 ברר #זוי איז ומלכער ױניאז, שאגמרם
 באםישע פון נעװארען איבערםאלעז טאל

 ױניאז װירקזאםע זײ.ן פאר נ«גםם*־ם
נױ אין מױן »יז טעטינחײט,

 קורצע » פארבראנם האט ער י*רק.
 האט ער װאו ל«וונםרי, חנר אין ציים

 ׳טווערער זײן םון ערהאלוננ נעזוכט
 צוסרידעז, זענעז םיר אוז סראנקתיים

t וואט o םעםבערמי■ אונזער טאנען 
w וױםען, p פרואימ נרודער 

ער, םך א ;זיך פיאס ם די »י »יז מ
דייפיו- י’ »

אויך
װי
אאע
דער

 אײנצובארוםען באשאאסען אױך בארד
 יצאקאא אאע םון מיטיננ דמזאינט א

 איג- קאאוק דער אין בארדם עקזעקוטיװ
 שאע• פרעזידענט װעאכען צו דוסטרי,

דו־ סעקרעטער גענעראא און זינגער

 אײנגעאאדען ספעציעא זײנען בינסקי
געװארען.

 קומט פרעס צום געהען מיר װען
 בעטהא־ אין סאי םימינג דאזיגער דער
האא. װען
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 אפיעריקע אין ארבײטעי• מיאיאנען
 צײט יארה םופציג באייד ׳טוין פײערען

 ארבײט, פון טוב ױם אײגענעם זײער
דעי״. ״אעיבאר

 טוב ױם דער איז דעי״ ״אעיבאר
 בא־ ארבײטער אמעריקאנער דער פון

 די םון סימבאא דער ס׳איז װעגוננ,
 ׳טעה־ א צו אםערימע איז ארבײטער

 פדא• צו—אעבען. העכערען און גערען
םארטשריט. פענשאיכעז צו אין גרעס

 אין איז םרײהייט צו װענ אונזער
 אויכגעאײגט באוםען םיט גיט ערגעץ

 טי־ און גאויבען זיך םאדערט עם און
 גערעכטער דער איז אידעאאיזם פער
 די םון און קאאם ארבײטער םון זאך

 מוט זיך פאדערט עס ציילען, ארבײטער
 דערגרײכען צו • העאדעגהאפטיגפײט .און

 װעג איים׳ז פראגרעס און פארטשריט
 בא־ איז װעילכער קאניױ, ארבײטס פון

שטײנער. און דע־נער מיט לענט
 צו און פראנרעס צו װעג אונזער

 די צוליב איז םרײהײט עסאנאמישער
 צוריקגעשטא־ פאאיטישער און אפאטיע
 םאיליקם־ און ארבײטער די םון גענקײט
קזןינאך אין סאסען  װי שווערעד אדעדי

 זא־ אין איז רעאקציע די אנדערשװאו.
 אינדזשאנק־ םיט האנעאט עס טעל,

אנט ארבײטעד געגעז ^שאנס  אין און ױגי
 עס װאו וועצט, דער םון אאנד רײכסטען

 ארבײטסלאזיגקײט גרויסע אזא הערשט
 ארויס װארםען מאשינען די װאו און

 פעקטא־ די םון ארבײטער טויזענטער
 ניט איז אאטע, װי גוט אזיי ױנגע ריס

 אינשױ אונעמפאאימענט קײן פאדאז
 גע־ פעניטאן אײדזש אאד קײן און רענס
זעץ.
 אניע־ אין ארבײטער ארגאגיזירטע די
 שטייצ שטעהן ניט אבער באײבען ריקע
 אינדזשאנק־ די םון םרעכהײט די .געגען
בײזװי־ די געגען און דזשאדזשעס .שאן

 ארגא־ דער םון םײנט די פון יציגקײט י
אילע להכעים ארבײםערשאפט, ניזירטער

 ארגאני־ די קעטפט װע; אין שטערונגען
 צי־ ;־יהרע פאר ארבייטער״עאפט זידטע

שטרעבונגעז. און יען
 זוכען רײהען אײגענע אונזערע אין

 אונזערע דערשטיקען צו בתים נערי די
ר ׳רעכט מי  שװערען אין האבען װאם.
 מיר אפגעהיט. און אויםגעקעטפט ׳קאטף
 צװעאו* &עצטע די אין באװיזען האבען

 אומ־ שװערע שרעקאיך אונטער חדשים,
 פאזי־ יע:ע אויםצוהארטען ^טטענדען,

 און באוט םיט האבען טיר װאס ציעס,
 פון טאג אין איז אויסגעקעמפט שװײס

 באנײםטע־ פיר זונען ״דעי ״אעיבאר
 ארנאניזא־ אונזערע שטאדקען צו־ רונג

 און דעראבערונגען :ײע םאר ציעס
 אדבײטער־ דעד םון •טריאומף פאר׳ז
אםעריקע. אין יטאפט

 צוריק יאהר־ צװאנציג טיט גראד
 געפײערם דעי אעיבאר אין םיר האבען

 פון זיג גרײםען אינזער פאראדירט און
 געבורט די געװען .איז װעאכער ,1910

 דער םרײהײט, עקאנאמי׳טער אונזעד פון
 קאטו*, אוגזער םון טריאומף און זיג

 ערשטען צום ארויסגעשאעפט האט װאס
 ישוועסםער אח בדידעד אונזערע סאא

 זײ און סװעטשעפער גרויזאטע די פון
 םרײע זעאבסטשטענדיגע פאר געמאכט
מענשען.

 הײ־ ברידער, און שװעסטער אאמיר,
 צו אויםנוצען דעי״ ״אעיבאר יאהריגען
 םעסטיגען צו ױניאן, אוגזער שטארקען

 י;1?אמ פאר׳ן אינטעדגעש^נאא אונזער
 דאס און שעהנסטע דאס װידםען ייאמיר

 אום נשפות אוגזערע םון אײדעאסטע
 סװעט־ דער צו צוריקצודעראאזען גיט

 םיר װאס געגעז עקספאואטאציע שאפ
 אין נעקעמםט העאדענדזאפט אזוי האבעז
.1929 אין און 1910

א אעבען אא:י  אטעריהאנער די ̂ז
 זאא אעבן אאננ באװעגוננ. אדגאניזירטע

 גארמענט אײדיס אינטערנעשאנאא די
ױניאז. װאירקערס

דער אץ פײערונג דעי״ לעיבאר
הויז ױניטי / /

./
 — פראגר»ם. אץ באטײליגען זיך װעלען טריא קעםפינסקי דער אדלער, סילי

שמעלטע ױניטי די  פון טײל צװײטען דעם פארשטעלען רועלען אנגע
 אגגע־ מענעדזשענט, דער אויף סאטירע א פאליעס׳/ קיטשען ״טחי

״ געםט. און שטעלטע

 אינ־ דער פון הײם זומער דער אין
 לעיב^ור הײנטיגער װעט טערנעשאנאא

 םא־ זעהר א אויף װערען געםײערט דעי
 ענד װיק רײכען דעם חוץ א אופן סיםען

 א םון באשטעהז װעט װאס פראגראם,
 םיט םארשטעאונגען און קאנצערטען רײע

 אויף אויך ס׳וועט אונטערהאאט, טאנץ
 דער װערען נעםײערט אוםן וױרקזאטען א

 :אמעדיקע אין ארבײט pc טוב ױם
 דער ווענען רעדע׳ס דורך דעי״ ״אעיבאר

 ארבײטער אםערילןאנער םיז באדײטוגג
טוב. ױם

 אין און קאנצערטען ענד װיק די אין
 באטיײ זיך װעאען שעה אידישער דער

 אד־ סילי אקםריסע באריהטטע די ליגען
^גמפיגסקי באריהמטער דער אה לער,

 אג־ װעאען םארשטעלינגען די אין טריא,
 ױניטי פון פיטנאידער נעהטען טײל

םטעף.
 פאר־ װעט םריה דער אין םאנטאג .

 פײערונג דעי אעיבאר ספעציעאע א קומען
 װאאדםאן, לואי נעגאסע װעאכער אויױ
 סא־ דער םון האנדידאט גאװערנאר דער

 זײן האאטען װעט פארטײ ציאאיםטישער
 פאוא ברודער מעסעדזש. דעי איבאר

 פון עדיטאר מענעדזשער דער דעמביצער
 מיטארבײטער און ״גערעכטיגקײט״ דער
 פעסט די האאטען ײעט ^םארװערטס״ פון

רעדע.
 דער נאנאער איזידאר װײספרעזידעגט,

 קאמיטע הויז ױניטי דער םון טשערמאן
טשער. די פיהרען װעט

ר ע ד ח ל נ ע ם נ ש פ ה ל ה ע ו ו ר ם ע ל או .א ם ר ע ש ן פ ו פ

ױ ר נ ע ס ר א ם י נ אי ש ז ד ד ר א א נ
 ברױ םון טויט טראגישען דעם דורך

 יארקער נױ די *יז בלום, װיליאם חנר
 טשערםאן א אהן נעבליבעז דזשאינט

 ערש* דער הענסעל, פיאיפ ברודער און
 דזשאינט םון װייש־םשערםאן טער

 די געפירט דערװײצ חאש בארד,
 דעם םיטװאך, םיטיגגעז. בארד דזשאיגט

 װא־ פארגעהוםעז זענען אויגוםט םען7
 בארד דזשאיגט שטענוײנעז א פאר צ*ן

םארשטארבע־ פון ארט אזיפ׳ן

 םיצים ברודער און ׳באום ברודער נעם
 סאטערס יארסער נױ דעט םון הענסעל,

 געװארעז ערװעהאט איז צעהן, יצאקאל
 דער פח אםט׳ װיכטיגען דעם אט פאר
ױניאן. יארשער נױ

 איז וױיס־טשערמאן ערשטער אאס
 אלעססאנ־ ברודער געװארען זןרװעהאט

 גרעס• םון טשערםאן דער םטודענט, דער
 חנם םון לאחאל, אינטעתעשאנאל מען

אייגס. :וםער לאקאא איאדײםארם

ע ש י ם ס י נ םו « ך ס ג י י ל ר א  פ

ר ע מו ד ש ל א ר פ מ  ו
ו מ פ נ ע ם

 איז ״םרײהײט״ קאפוניסטישע די
 ארויסגעקוטען צוריק װאכען צװײ םיט
 גע־ םאראוימדונג נײע שפאנעא א מיט
 אינטערנעשאנאא די פון אײנעם גען

 גענען מאל דעם װײס־פרעזידענטען,
 איצטיגען דעם װאנדער, הערי ברודער

 אװ אוט איסטערן דעם פון מענעדזשער
 מע־ אםאליגען און דעפארטםענט טאון

 צעג־ העלטה ױניאן דעס פון נעדזשער
 קאםוניסטישע די םון אײנער טער.

 און מטפערײ 4 ננבות, אוײז םפעצען
 דער אט צו״יב האט שארלאטאנסװא,

 אפגע־ ניט אםילו דך פארלויטדונג
 צוםיקסען צו און שװינדלען צו שטעאט

 צו אזויערנאך אום דאתוטענטען, א^טע
 װײם־פרע־ גענען פארדאבט רעם װעקען
, װאנדעד. זידעגט

 האט מאכען צו דזשאב דעטדאזיגען
 קאכיוניטטישן דעם איבערגעגעבען מען

 האט װעאכער נאװיק, מר. אויסװאורף
 בא־ שוין יאחר עטאיכע םון משך אין

 עם געטןלר. פארשײדענע דינעז צו װיזעז
 ע:טםע־ צו וױרדע אונזער אונטער איז
 אזעאכע םון םארילױמדונגען אויױ רען

 אוינענדערפא:־ דער װי אויםװאורפען
̂ :פש. טעד

 דיזען דאך אבער דערמאנען מיר װען
 בעם װאנדער ברודער װײא עס איז ע:ין

 עיקאערוננ, פערזענאיכע א אפצודרוקען
 אויף יליפט קאארען א װארפס געאכע

פאראוימדער: קאטוגיםטישע די
 .1930 אויגוםט, טען8 יאיל, נױ
 רעדאהטאר געהערטער װערטער

—:דער פין
 שמוץ־באעטעא קאםוגיסטישע ״די

 צױ טעג עטאיכע טיט האט ״םרײהײט״
 הא־ םאסאגראםישע א אפגעדרוקט ריה
 פון סוםע דער אויף טשעק א םון פיע
 גע־ פיר צו איז װעאכער דאאאר, 300

 געװעזענעם דעם פון געײארען געבעז
 אינ־ אונזער. םון 45 אאקאא דעזיײער

 אויסגע־ איז טשעק דער טערגעשאנאא.
 און נאםען מײן אױף געװארען מאכט

 אינ־ געװען זײט צוױיטעז אויפ׳ז איז
םיר. צו דארסירט

 שאראאטאנעס ׳קאמוגיםטישע ״ד׳
 לא־ פאטאגראפישע אפגעדרוקט האבען
 מײן םון אי טשעק, דעם םון א• פיעס

 גע־ דערםיט האבעז זײ אינדארסטענט.
 גענומען האב איך אז באײײזען, װאאט

 ילאקאל דעזײנער געװעזענעם דעם פון
ך. י ז פאר דא^אר 300

רעדאקטאר, גענאסע מיר, .״עראויבט
 ״םאר־ םון אעזער די םאר ערקאערען צו

:זאכען צװײ םאאגענדע װארטס״
צו־ יאהר 10 טיט אז ערשטענס,

 געװען איך בין ,1920 יאהר אין ריה,
 העאטה ״ױניאן דעם פון טשערפאן דער

 בילרינג םון טרעזשורער און סענטער׳'
 45 לאק. דעזײנער דער אז און פאנד;

 א ועגעבען וױרקאיך דאן מיר האט
 דער אבער דאאאר, 300 םאר טשעס
 נאר םיר, פאר ניט :עװען איז טשעק

 און סענטער״; העאטה ״ױניאן דעם םאר
 ער• טשעק דעם האב איך װי שנעא אזוי

 איבער• באאד איהם איך האב האאטען
 פרײם, מ. דזשארדזש דר. צו געגעבען

טױ דיזער פון דירעקטאר דעם  אינסטי
ציע.

גע־ ,איז טשעס דער אז ״צװײטענם,
 םון און םיר םון אינדארסירט ווען
 גאײך סענטער״. העאטה ״ױניאן דעם
אן  זיגעיצ דער געװען איז נאמען מײן נ
 pK םענטער״, העאטה ״ױניאן דעם םון
 דעם אויף נעװארען דעפאזיטעט איז

׳.1״סענטער םון חשבון
 שארלאטאנעם ?אטוניסטישע די״

 באויז אפגעפאטעגראפירט אבער האבעז
 אינדארסםענט, דעם םון נאםען םײן
 העאטה ״ױניאן דעם םון זיגעא דעם

 אױםגעלא־ אבער זײ האבען סענטער״
 מא־ צו כדי געטאז דאם האבעז זײ זען.
 אז ־אײנדרוה, נידערטרעכטיגען דעם כעז
 לא־ דעזײגער דעם pפ גענוםעז האב איר
. םאר דאאאר 300 קאא ך י  ■ ז

 אזא םאר גע?אנט זײ װאאט ״איך
 דזשעיל, איז שיתע? םעאשוגג קריםינעאע

p געדאנ? דער אבער t םיט זיך טראילען 
 איךי אז עקעלהאםט, אזוי םיר איז זײ

 דיזעף־־יערקלע־ םיט בלויז זיך באנוגען
״םארוחורםם״. אין רונג

װאנדער, הערי
איגטערנעשא• ״װײס*פחנ?יחנגט

 װאיר• גארםענם לײדים נאל
erw מגיאן.״ ̂

GERECHT1GICE1T—(JUSTICE)
 אלפ פון ארבײטער

 פאראיײ לענרער,
ה נינם  די אי! ייי

 זײן וחנם װעלט
! ע ר ע ײ א

 חחזסתי בצרקתי
ארפת. ואא

.)6 ב״ג (ווױ^
 גערעכמיג״ םײן »ן

 ויך *יד חמלמ קײ•
ימל 1»י ***רק׳

»ילפיען ני» »יחר
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מ פזז מ י ר ot jto א יזראז ת

שלום אנדערען קײן צו ט מען קען בא שטעהט מען װען קומען ני דער םון פראבלעטען די םאר
שלעזינגער. םרעזידענט זאגט אינדוםטריע;

IM

 םון םשערםאן אוםםארטײאישער דער
 ריײ טר. אינדוםטויע, קאאוקםאכער דער

 םרײ־ לעצטען חאט אינגערסאא, װ. גאאד
 געגעז *נטשיידונג אן ארויסגעגעבעז טאג
 איגדאסטדיעל דער װאס אנקאאגעס, «אע

 אינ־ דער געג$ן געםאכט האט האונסיל
 אוםפארטײאישעו דער טערענשאנאל.

 צוריסעגװיזען בלויו ניט האם טשערמאן
 סאוגסיל, אינדאסטריעל םון <ןאא:עם די
מ םאריעצט האט יוניאן די אז אנ  ם

 האמ ער נאר אגריםענט, pם פונקטען
 םעםטגע־ אױך אנטשײדונג זײן אין

 אוים־ סך א האט ױניאז די אז שטעאט
 םאר און אינדוםטריע דער פאר’ געטאן

ארבײטער. די
 אנטשיײ די אט איז ױניאן דער םאר

 אנ־ הײן איבערראשוננ♦ שום קײן דונג
 געסאנט גארדט האט אנטשײדונג דערע

 שלעזינגער פרעזידענט װערען. געםאכט
 אוםפאר־ צום ברי\י זיק אץ שוין רזאט

 ענין דיזען װענען טשערםאן טײאישען
 לעכערליב־ דער אויח אנגעװיזען נעגוי
באשויצדיגונגען קלײלם םר. םון קײט

 צוריסגעװיזען האט און ױניאן, דער געגען
 װעאכע ױניאן, דער כעגען אנקאאנען אאע

 אײנדרוק, דעם םאכען געקענט האבען
 אאע םאר שאוד די טראנט ױניאן די אז

 אנט־ די אינדוסםריע. דער אין איבצעז
 טשערםאן אוםפארטײאישען םון שײדונג

 פרעזירענט םוצשטןןנדיג באשטעטיגט
ט.pו.Bשטאגד שלעזינגער׳ן

 באגרינדו:ג אויסםירליכער זילן אין
 צע־ אנטשײדוננ ארויסגעגעבענער דער צו

 טרײד םיל מיט איגגערםאל םר. גאידערט
 נעגען אנסלאגעס אאע םארשטענדעניש

 אינ״ דער אז באטאנט, pn ױגיאן דער
 אויף געבראכט האט קאוגסיל דאםטריעיצ

 אינ־ שװרעע רײהע א אויב/ודםאאך דער
 עסזי׳םטײ װאס פראבצעםען, דוםטריעאע

 װארטעז װעצכע און לאנג צײט שוין רען
 אינטערנע־ די אבער לײזוגג. א אויןי

 אז װערען, באשולדיגט ניט קען שאנאל
 קוקט זי »ז אדער נעשאםען, זײ האט זי

ערשײנונג. דער צו גצײכגילטיג צו זיך
 םארװאויף דעם אגבאטרעםט װאס

גע־ ניט האט זי ״אז ױניאן, דער געגען

 דועס־ טשילדרעז אה מאכער ױנקאוט
סטױקגעםעטעלט מאכער

 אונטערצושרײבען באלעבאטים צװעגען אינדוםטרי רײנקאוט םון ארבײטער
 דרעםםאכער טשילדרען — כאדינגונגען. בעסערע אױןן אגריםענט נײעם
שעםער. ױניאך ניט געגען קאםןש פיהרען צו װײטער ענטשלאסען ױניאן

 סורצען םארהעלטגיסמעםיגען א נאו
 םון ארבײטער די זיך האבען םטרײק

 דרעס םשילדרעז דער אין רײנקאוט דער
 אר־ דער צו צוריסנעקערט אינדוסטרי

 דער צו צוריק זײנען ארבײטער די בײט.
 הא־ זײ װי דעם נאך געגאננעז ארבײט

 באלע־ די פון עקשנות די געבראכען בען
 געצװאוננען זײ האבען, און באטים

 םאדערונגען געגען זייערע צוריהצוציהען
 זיײ סטרײסם בײדע ױגיאן. דער געגען

 ג?גען םטרייק םארטיידיגוננס געװען נען
 די באלעבאטים.* די pd אנגריםען די

 זיי װעט עם tv געדןןנקט האבען באסעס
 איצטײ דעם אױסצונחמנן אנקוםען לײכט

 וײ אז איז קריוים װירטשאםם^יכען גען
v דאדורך װעלען m\ אפ־ ארבײטער די 

 הא־ באצעבאטים ריעקאוט די שרעקען
 בא־ צו נעקוױינקעלט צוערשט זיך בען

 בא• אלטע די אויוי אגריםענט דעם נייען
 םא־ דרעם טשילדרען די און דיגגוננען

 ארוישנזד אוט אםס׳ן נוםעמטשורערם
 יעארגאניואציע פון םאדערוננ די שטעצט
 אר־ די חאמןן פאצען ביידע אין רעכט.

 גע־ פנםשצאסעגסייט !יחנך •piT בײטער
 צוריסצוציחען באצעבאטיט די צװאונגען

 ^רײנקאוכד בײ און טאחנרומען זײעחנ
 גע־ נאך באצעבאטים די !ײנען מאכער

 .די חעמרען צו געוואחנן צװאונגען
 און *רבייטמר די םון װײדזשעס

אגריםענם אנדעחנ נאכצונעבען נאך
- _•* # ♦םארבאסערוגגען.

 רײגקאומ פון םעםעלםענט דער
םטרײק םאכער

 נמר ריינקאוט די פון שטרײה חנר
ר  חנם צוציב נאװאחנן גערופפן איז מ

גע־ האבען םאגוםעקמשורערס n וואס

 װײדזשעם די אין רעדאקשאן « װאלם
 גע״ האלב א pא דרײ די אפשאםעז און

 רעינסאוט די װאם טובים, ױם זעצליכע
אויםגעסעמפט. האבען מאכער

 בעלי די םון פ^דערוננען די אויף
געענטםערט דייםטרײ?ערס האבען בתים

)2 ז״# אויןי (׳ילוס

 ארגא־ צו אנשטרענגונגען געגונ םאכט
 אין שעפער און ארבײטער אצע גיזירען

 אינגער־ םר. ערתיצערט אינדוסטריע, דער
 ארנאניזאציאנס־ די אבװאהל אז ״סאא

 זײנען יאהר לעצטען םון רעזולטאטען
 צוםרידענשטעלענד גאנצען אין געװען ניט
 זאגען, נישט אוםן בשום אבער מען קען
 םאר־ פונקט דעם אין האט ױניאן די אז

 האט זי »ז און אגרימענט דעם לעצט
 צו אנשםחןננוננען נעכונ נעםאכט נים

ארבײטער. די ארגאניזירען
 גענעץ אנקלאגע די אנבאטרעםט װאס

 אקצעפטירט האט זי אז ױניאן, דער
)2 זײט אוין* («לום

 פון מאכער קלאוק אלע צו
 קאונסיל אינדאסטריאל די

שעפער.
 דעם םריה, דער אין מאנטאג

 דער אן םאנגט סעפטעםבער, טען15
 דער םון כאארד דזשאינט םון אפיט

 מא־ ריפער און סקוירט סוט, סלאוט,
 אלע אין קאנטראל א ױניאן כער

 אינדאס־ צום באלאנגען װאס שעפער
 םון דעפארטםענם קאונסיא טריעל

 סאנטראצ דער באארד. רזשאינט
 דעם םיט װערען דורכנעםיהרט װעט

 אנרי־ דער צי םעסטצושטעצען צװעק
 דעי־ און ױניאן דער צװישען מענט

 צי און אםגעהיט װערט אםאםיאײשאן
 זײנען שאפ אין באצםעצאכעס רי

 םוזען ארבײטעי אצע גוטשטעהענד.
 ױניאך די זיך מיט האבען דעריבער
ביכצאך.

 ריםער און םקוירט םוט, קלאוק,
ױניאן מאכטר

םענ. דזשענ. נאגלער, איזידאר
ז, ם. י דז סעהרע־^ר-טרעזש. א

 m ױ ;גאנג פזמו אץ צאהלונגעז דױס
ערפילט ניט נאו פליכט דעו האנען

טאן עס^דו מוזען
 אדרעםירען נאגלער מענעחשער דזשענעראל און שלעזינגער פרעזידענט

 פינאנציעלע און אינדוסטריעלע װעגען םיטינג דזשאינט יארקער נױ
 באאםטע םיט קאבפערירט דובינםקי םעקרעטאר דזשענעראל. ~ לאגע.

 און דױם װעגען באאיד דזשאינט קלאות־םאכער און דרעס םון
אפצאהלונגען. אסעםמענט

 באאמטע הויפט די םון אפיעצ דער
םעם־ דער צו אינטערנעשאנאצ דער םון

 ױגיאן אקטיװע אצע צו און בערשיפ
 » םון נויטװענדינקײט דער װעגען טוער

 אסעס־ pא דױס םאר קאמפית באצדיגען
 גרויסע א געהאט האט צאהצונגען מעגטס

 צאנ־ דעם טראץ װירקונג. ערםאצגרײכע
 םויגעצ־ ניט גאר און םיזאן םצעק גען

 איצט ביז שוין האבען סיזאן דיגען
 ער־ שװעסטער p» ברידער טויזענטער

ארגא־ ױניאן. דער צו םציכט זײער םיצט

ס או ל ר ה ע נ א ן ם פ אי א ס ל ע ל ע ש ז ד נ ס א ױ ר ץ א א
ל א ר ע נ ע ס נ י ױ ס ; ס

 אר־ שמונדיגע םערציג א װײדזשעם, העכערע םאר געםיהרט װערט סטרײכ
 װײס־םרעזידענט ־־־ ױניאן. דער פון אנערקענונג םאר און בײטס־זואך

סטרײק. טיטץ אן םיחרען פלאםקין ארגאנײזער און ברעםלאװ -
 סעפטעכד טען4 דעם *אנערשטאג,

 די חאט בײטא^ אזײגער 10 בער,
 אנדזשע״ צאס אין ױניאן ־סצאוסכמכער

 אין סטרײס גענעראצ א ערקצערט צעס
 די הצאוס״איגי־ױםטריע. דארטימנר דער

 האבען אינדוםטריע דער אין ארבײטער
 אוים׳ז חאבען אח ארבײט די נפװארפען

 איז אוחנקםארשירט ױניאן דער טון דוןי
 קצײנער גאגץ א בצויז סטרײק״האל.

 קצענערע עםצימנ פון ארבײטער טײצ
 איגערר נלײד ניט זיך האבען שעפער

 א״ן מניאז דער פח רווי ^וויפ׳ן פען
 גצײך איז זײ פון טײצ ט־עסטער דער
 אפגע״ םםרײס םון טאנ ערשפתן אין

 תרך ארבײט דער מווארען.פיז שטזנצט
פממםמןאםיכמג חגר

 א םאר געפיחרט וחנרם םטרײק דער
םאר ארגײטס־־װאד, שמונדיגנ מרציג

 אנער- דער םאד און װײדזשעס בעסערע
 םון נײסט דער ױניאן. רער pם סענוננ

 אצע אויםנעצײכענט. איז סטתײקער די
 ביז קאםף אין שטעהן צו גרייט זײנען

 באצעבאטים דיי צװינגעז װעצען זײ
 םון פארערונגען גערעכטע די נאכצוגעבען

ױניאן. דער
געװא־ צוגעגרײט איז סטרײק רער

 װײס־פרע־ pt נעפיהרט ותרט און רען
 אר־ pם און ברעסצאזו דושאו זידענט

פצאטסין. ברודער גאנײזער
קצאוה־ דער אין םטרײח״כװאציע די

 זיך חאט ױאס דדעס־אינדוסטריע, און
 יאהר א פױט יארק נױ אין אנגעםאנגען

 איבער׳ן םארשפרײם זיר האט צוריפ,
 איז עס װאו איבעראצ צאנר• גאנצען

 דרעס־אינ• את קצאוק־ * םאראן נאר
)8 זײ■ אוי^ (אלום

 הא״ שטעדט פארשײדענע םון ניזאציעס
 װא־ צװײ צעצטע די םון םשך אין בען
 און ױניאן צאהלעז גרויםע געקויםט כען

 זיך םארשטעהט םטעםפס. אסעסמענטס
 ארגאניזאציעם די אט צוױשען אז

 ארט. ערשטען אוים׳ן יארק נױ שטעהט
 צעצטע האבען װאס שטעדט די צװישען

 זיך נעםינען םטעםפס געסויםט װאך
 טאראנטא. און באםטאן מאנטרעאצ,

 מאצ צװײטען צום pשו סויםט טאראנטא
 צעצטע האט און םטעםפס סעזאן דיזען
 דער םון אםים אין ארײננעשיקט װאך

 מאצ צװײטען צום אינטערנעשאנאצ
דאצאר. טויזענט צװײ סיזאן דיזען

 אצע םון טיטינג דזשאינט אוים׳ן
 נױ דער אין באאררם עקזעקוטיװ צאסאצ

 איז װאס אינרוסטרי, קצאו? יארקער
 דעם אװענד טיטװאך םארגעקוםען

 ומנצכען . װענען און אויגוסט, טען27
 צעצטען אין געשריבען שוץ האבען םיר

 פרעזידענט האט ״גערעכטינהײט״, נומער
 װעצכער אין רעדע, זײן איז שצעזינגער

 םר»- טרײד װיכטיגע באריהרט האט ער
 װעגען נערעדט אויםםיזזרציר אויך גען

 א אויםצוהאצטען נויטװענדיג?ײט דער
 ױניאן. קאמפס־םעהינע און שטארקע

 אינטערנעשא־ דער םון פרעזידענט דער
 בא־ געצעגענהײט דער אט םיי האט נאצ

 ארבײטסצאזיגקײט םון םראנע די רירט
 האט און אינדוסטריעס אנדערע אצע אין
 דער אויף אפנעשטעצט באזונדערם זיך

 אינ״ אונזער אץ ארבײטסצאזיגסײט
 םי־ םאר׳ן מרסצערט האט ער דוםטרי.

 צושטאנד דעם אט םון אײזאכען די טינג
 אויןי האםנוננ די אויםגעדריסט האט און

 שצעכטע אץ אבעד צײטען. בעםערע
 ערשט םיהצט מען און םעז זעהט צײטען

 ארגאגי- נוט א םון נױטװענדיגיןייט די
 האט ארבײטער, די םאר ױגיאן זירטער
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