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ס מ ז י נ & ג ט י. ג דער פון טעטיגקײט או נ מו כאארר ח
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
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 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 

די »י »יז מםער, םך א ;זיך פיאס
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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

 פון מיפגלדערשאפפ נאנױסס דונינסקי םעס. נענ.
דעי״ ״לעינאף לנכוד אינםערנעשאנאל

 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

 אטעריהאנער די ז^א אעבען אא:י
 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

טי די שמעלטע ױני  פון טײל צװײטען דעם פארשטעלען רועלען אנגע
שען ״טחי  אגגע־ מענעדזשענט, דער אויף סאטירע א פאליעס׳/ קיט

״ 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

פון פשערםאו .אלם ערוועהלפ השנםעל נחדער
נאארד דזשאינם יארסער נױ

 ברױ םון טויט טראגישען דעם דורך
ױ די *יז בלום, װיליאם חנר  יארקער נ

 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

 פארלייגך ס»םוניסםישע
ר פאלשמו דער מ  ו

םענפמו
 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
e rw מגיאן.״ ̂

GERECHT1GICE1T—(JUSTICE)
 אלפ פון ארבײטער

 פאראיײ לענרער,

ה נינם י י  די אי! י
 זײן וחנם װעלט

! ע ר ע ײ א

 חחזסתי בצרקתי
ארפת. ואא

.)6 ב״ג (ווױ^
ײן »ן  גערעכמיג״ ם

 ויך *יד חמלמ קײ•
ימל 1»י ***רק׳

»ילפיען ני» »יחר

ױניאו װארהערס נארםענם לײױס אינסערנקשאנאל דער •פון אתאו אםיציפלער
PBJCE 3 CENTSVol. XII. No. 21. Jersey City, N. J., FYiday, Septem ber 12, 1930 1930 ,. כעפט טער12 דער פרײטאג,

ו מ ו ־ u מ r n  m ה ױ n צו m

מ פזז מ י o א t  j t o ר אז ת ר ז י
דער םון פראבלעטען די םארשטעהט מען װען קומען ניט מען קען באשלום אנדערען קײן צו

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
ײ סטרײסם בײדע ױגיאן. דער געגען  זי

 ג?גען םטרייק םארטיידיגוננס געװען נען
 די באלעבאטים.* די pd אנגריםען די

 זיי װעט עם tv געדןןנקט האבען באסעס
 איצטײ דעם אױסצונחמנן אנקוםען לײכט

̂יכען גען ײ אז איז קריוים װירטשאםם  ו
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.

p בײטער iT• גע־ פנםשצאסעגסייט !יחנך 
 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
, ם. ז י דז סעהרע־^ר-טרעזש. א

מו אץ צאהלונגעז דױס  m ױ ;גאנג פז
עו האנען ערפילט ניט נאו פליכט ד

דו מוזען ^ ס טאן ע
 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

אץ ארױס אנדזשעלעס לאפ אין םאנער הלאוס
; ססױיס נענעראל

ײכ  אר־ שמונדיגע םערציג א װײדזשעם, העכערע םאר געםיהרט װערט סטר
 װײס־םרעזידענט ־־־ ױניאן. דער פון אנערקענונג םאר און בײטס־זואך

טץ אן םיחרען פלאםקין ארגאנײזער און ברעםלאװ - סטרײק. טי

 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
ט זיך האבען שעפער  איגערר נלײד ני

 א״ן מניאז דער פח רווי ^וויפ׳ן פען
 גצײך איז זײ פון טײצ ט־עסטער דער
 אפגע״ םםרײס םון טאנ ערשפתן אין

פיז שטזנצט ארען.  תרך ארבײט דער מוו
פממםמןאםיכמג חגר

 א םאר געפיחרט וחנרם םטרײק דער
ג צי ר םאר ארגײטס־־װאד, שמונדיגנ מ

 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

p נעפיהרט ותרט און רען t װײס־פרע־ 
 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■ או̂י (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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ס י י ק נ י מ כ ע ר ע ר12 דער סרײמ«נ,ג ע ptsyp,. 1990 ס

̂ן אונפאופײאישעד  נע8צזױס»נ?ל וױיזפ סשערמ
יוניאו וער נענען גאונםיל אינדאםטריא? פון

)1 ?ייפ p■ (*לזס
 דרעס־אינדוסכד רער אין שטיידארב־ייס

 מ״שער־ אוםפארטײאישער דער האצט ריע,
 םאכטצאז געװען איז ױניאן די אז םאן,
 דאנק א אז און םארהינדערען צו דאם
 באדינ־ ארבייטער רי זײנען ױניאן דער

 סך א דרעס־אינדוסטריע דער אין גומען
o דורך געװארען םארבעסערם n לעצ־ 

 אינגערסאצ םר. סטרײ?. גענעראצ טען
 עקזים־ עס אבװאהצ אז אויך, באטאנט

 די אק אונטערשײו־^ז געוױסע טירען
 דרעם דער צװישעי ארבײטס־באדינגונגען

^pi און p ,דער אבער דארף אינדוסטריע 
 םארגעסעז, גיט ?אונסיצ אינדאסטריעצ

 אינ- דער םיט אגריםעיט אן האט ער אז
 װא־ םיז פונדאטענט אױם׳ן טערנעשאנאצ
כעךארבייט.

 צוריק אויך װײזט אינגערסאצ םר.
 אגקצאגע, ?אוגסיצ׳ס אינדאסטריעצ דעם

 דזשאבערם די ערצויבם האם ױניאן די אז
 װי רעכם רעארגאניזײשאז גרעסערען א

 □in ערצױבט זיי^ען װאס רעכט, די
אוטגערעכט. אצס ?אונסיצ אעדאסטריעצ

 םארװאורף דעם אנבאטרעפט ?ןוש1ו
 ערצױבט האט זי דאם ױניאז, דער געגען

 זאיצעז םאנוםע?טשורערס אינסאיד אז
pn אסא־ אםעריקען דעם םון םעםבערס 

 אוםפאלםײאײ דער ער?צערט שיאיישאן,
 נע־ אין הערשט עס אז טשערמאז, שער

אײנ־ םיט צושטאגד אזא םאצעז װיסע

 םארשטענדיגונג און ?אאפעראציע דורך
 איגדוסטריע דער פון צװײגען אצע םון

 םײנונגס־םאר- פיצע געמענם םען װאצט
 אינ־ םיצע און םארםײדען שײדענחייםען

םאר^ענערען. איבצען דוסטרתצע
 איז קרײוען םרײד און ױניאן אין

 םים טגעװארעז באנעגענ אנםשײדומ די
אכטונג. פארדעםער דער

 גע- איז שצעזינגער פרעזידעגט ווען
 וחד ^ינוזנג זײן װעגען געװארען םרענט

 קורץ ער האם אנטשיירוננ, דער אט גען
 פאדשטעהט װאס דער, ״אז ערהצערט:

 איגדוםט־ דער םח פראבצעםעז די נענוי
 ניט אנטשײדונג אנדערע קײן האט ויע,

4ארויסגעבע נעקענט

װעס־טאנמר םשילדרען און םאנער ױינהאוט
נעסעפעלס סטױיס

)1 זיים *ון («לוס
 ‘גע גערופען איז װאס סטרײ?, א מיט

 דער צורי?. װ^כען דרײ מים װ$רען
 פראצענ־ הונדערט א געױען איז סטרײ?
ט אלע טיגער ^ו עעפער רעינ
 נאך אח געװארעז, אפגע^טעצט זײגען
 םא־ די חאבען סטרײקען װ^וכען צװײ

 ה$בען און זיך^געבויגען נופקט^ורערס
 ' פאדערונגען. זײערע צוריהגעצויגען

 מאנוםעיד די ה$בען נאר ניט און
 פאדע־ זייערע צוריקגעצויגען ט״עורערם

 :אך קריגען ארבײטער די נ^ר רוגגען,
 װײ־ זײערע אויףז סעהר פראצענם 5 מיט

סיזאז. ׳צעצטען װי דזשעס
דורכ׳ז אויך ה^בעז ארבײטער די

 האכען װאס די ;נאננ פולען אץ באצאהלוננען וױם
טאן גדיד מס טוזען מרפילט נים נאד פלכם זײפו

ם &דן (*לום ײ )1 ז

 אוים׳ן אנגעװיזען האט און נעז$נט, ער
אוים־ ק^ונסיל אינדאסטריעל םון םארזוך
עקאנא־ געדריקטע איצטינע די צונוצעז

 די םון אװעקצורויבען אום לאגע מ*שע
 זײ װעלכע ג^ונדיציאנען יענע ארבײטער

 םילע אין אױסגע?עםםט דך םאר האבעץ
געװע: װאלט װעה און אך אז קאםםען.

אינדוסטרי, דער אין ארבײטער די צו
 א נעהאט ניט איצט װאלםען זײ װען

^יצען זײ זאל װאם ױניאן, עטארקע , םאראנען איז’ עם ^וואס זעהעניש־
 קע־ \ו$ם מאנוםעקםעורערם, פון טי« א

 םון אײנע צו װערען צוגערעכענט נען
 איז ױניאן די אס$םיאײש$נס. דרײ די

 שולדיג ניט וועג מום קײן אין אבער
 זי ניט װײל צושטאנד דעם #ט אין

 אסא־ די אין מעטבער^יפ די רעגולירט
סיאײ^נם.

כ םר. םון, תסצית דער  איננערס^׳
איז: אנטמײדוננ

פרא־ אאע ווע^ען אלגעםײן אין אז
 געװארען אויםגעהויבען זײנען װ^וס נען,
 קאו:־ אינד^וסטריעל פון ?אםפאײנט אין
 הא־ האםענם^יך דיס?וסיע א דורך ״םיא
 אבע• באדײטוגג, אוים^ערענדע אן בען

 זי אז ױניאז, דער גגעען אנ?לאגעם אלס
 קענען אגריטענט, דעם םארלעצט ־האם

װערען. באטראכט גים אזםן בשום זײ
 בא־ זײן אין װײזט איננערםא* םר.
 םרא־ םי^ע אז דערוי^ אן אויך גריגדונג

אין ווערען כאטראכט גענוי דארםען גען

 האט שלעזינגער אנגריםען. די אט גענען
 םינאנ־ נעדריקטע די װענען נערעדט *אן

 אינטערנע^אנאל דער םון לאגע ציעלע
 האט זי װאם אויסגאבען גרויםע די דורך

 זי װאם םםרײ?ס םילע די צוציב געהאט
 ׳עטעדט םארעײדענע איז אנגעםירט האט
 ארגא־ םארצװײגטע ברײט די דורך און

 נאך האלט זי װאס ארבייט ניזאציאנס
 םון פונ?טען םארעײדענע אין אז איצט
 שלע־ האט צולעצט אינדוטריע. דער

W די צו אפע^ירט זיננער W  ױניאן 8
 אנצו־ באאםטע ױניאן די צו און טוער

 קאמפײן און אוים?אערונגם «ז םאננעז
 אײנ־ אסעסמענטס און דױס םאר ארבײט

 אונ־ קענעז זאא ױניאן די כדי םאנונגען
 אר־ דער םיט אנגעהן וױיטיגר טךמטערט

בײט.
 אפ־ האט םראנע זעלבער דער װעגען
 באאםטע די םיט באראםונג א געהאלטען

גענע־ דער באארדס דדפאיגט בײדע פון

 צו סאםפײן אן פאנגט ױניאן םאכער גודס װהײפ
פױיד אין אלפשמפער אונאניזױעו

 םשער־ ש«פ «דרעסירם ױניאן דער פון םופערוױתער נײער שאר ם. כרודער
מרײד. אין ל«גע די באשפרעכם און םײטינג םאן

 איז אװענט דאנערשטאג פאריגעז
 אפגמהאל- בילידנג אינטערגעשאנעל אין
 םון םיטינג װיכםיגער א געװאחנן םעז
̂־־יס. אלע  אנוועזענ־ אלע שאודםשערלי
 צר דיזען םיט אז געמיחלט, האבען דע

ך פאנגם זאםענקונפט  שםאו־חע א *\ זי
 אויפצו־ וױדער באוועטנג ברײטע און

 שאפ־ n *װישען יוני*ז. די בויעז
 פילע געםונען זיך חאבען םארםחנטער

 האבען וועאכע םעםבערס, אלטע די םון
 דער םון קאםםעז סך א תרכגעטאכט־

 איהר חרכנעאעבט חאבעז איז מני^!
גלאנץ־יעריאדע. אםאליגע
 געװארען עחנםענט איז םיםימ חנר

 ל$ר פון ארגאנײזערין נאוי, םערי םון
 געשיל״ קורצען אין האט ?י .62 אאל

 האש און םרעיד אין לאגע די זתרט
 םד עקזע?וטיװ סי מאתעשםעלם

 וועלכער ױניאז, חנר פון מרװײזנר
 עגטוזיאסטיש אנוועזזנגחג די פון איז

# געמ^חמ• באנריטט
 םופארוױיזער, יתיאן ניתר דיר
 גתיםע נעהאם אסאל האט וועלמר

n אין פאחײנס<מן n םא־ נודס װחײם 
 נאנריסש אנםוזיאסםיש איז ימי^ז, מר

 ®יז באסאננתר, אלםער אן וד מוואחנן
 ערװאר־ «ז װ»ס ודיםם םימ ותלמז

pro. סאקע זין• ח^ם שאר ברזמר 
 n ®ון םימינג ידשםען אױפץ

ױ גמיחלם םרײד־פיאנערעז ,  צוזישאז ו
 װאריםע א געהאלנתן האט או(

run. ̂ם ײ אין ח

 איצט הערשט װאס #הפ?ר און אטאציע
 מאנוםעקטשױ *די אינדוסםריע. דער אין

 באנוצען — געזאגט ער האט — רערס
 ױניאן דער םון שװאכ?ײט דער םים זיך
 בא־ טרויערינע די אײנצוםירען זוכען אח

 םאר געהערשט האבען װאם דיגגרגגען,
 װי פונ?ט אבער .1913 יאהר דעם
 די איבער געגעבען דאן זײ האבען םיר

 אונםארגעסליכען אונזער םיט הענט
 םיר װעלעז אווי סטרײ?, דזשענעראל

 ױ־ ארױםצװיננעז זײ אויף איצט אויך
 ?אנם־ ױניאז א און באדיננונגען ניאן

ד ל א ר
 אויסםירליך דאן האט שאר ברודער

 באלדיגער םאר םלענער די ארוםגערעדט
 ױניאן עקזיסטירענחג די מעםיג?ײט.

 און װערעז באםעסטיגם וחגלען שעפער
 גזע־ ארבײטער די םון אינטעחןסען די

̂. באשיצט םאצשםענדיג לע\  אלע ווערע
 ווע־ אנגענוםעז וועלען םיטלעז גויםיגע

 שעפער, די ארגאניזירעז צו *וריס רען
 אםנעפאלעז. טניאן דער פון זײנעז װאס

 װעט אגיטאציע ענערגישע אלנעםײנע אז
 ארנאניזירוננ דער םאר וועחנן געפיחרט

םרעיד. גאגצעז דעם םון
 כדם *וזאכמנן שאפ־טשערצײ̂נ די

 ביל- וועצען כמםמר^ אקטױחג אגדערע
 קא״ * ארגאניזאציאנס גרויסע אײן ותן

םיטזג
 אויפנעלײזט זיד חאט םיטימ מר

 ױ 1» אלעמעז, בײ באװאוסםזײן םיט׳ז
ר געמוכמן איז ןױים  •ױפבויאמג ותר מ

ימיאן. טעכםימר » פון

 אינטערנעשא־ דער םון םעקרעטאר ראל
 באראםונ־ די דובינסקי. ד. ברודער נאל
 דאנער־ םאריגען םארגעהוםען זײנען גען

 דובינסקי ברודער םרײטאנ. און שטאג
 נױ בײדע םון אםיסערס די םאר האט

 דעם ערקלערט ארגאניזאציעס יארקער
 אינ־ דער םון צושטאגד םינאנציעלען

 םארגעשלאנען זײ און טערנעשאנאל
 אסעםםענטם, די אײנצוםאנען . באיצד
 אויף געװארען באשלאסען איז עם װאס
 ?אנװענשאן. ?ליװלאנדער יצעצטער דער
 זיך האבעז םענעדזשערם לאקאל אלע
 אפיל און ער?לערונגען דובינס?י׳ס נאך

 אײנצומא־ געװיסענהאםט םארםליכטעט
 אינטער־ דער םאר אםעסמענט דעם נען

נעשאנאל.
 דער אט אין טעטיגקײט ענערגישע א

 דזשענע־ ארויסגעװיזען האט באציהוננ
 װעל־ נ^נלער, איזידאר מענעדזשער ראל
 הויפט־ די אונטערשטיצט האט כער

 אויח אינטערנעשאנאל דער םון באאםטע
 באראטונגען די אויף ארן םיטינגעז די

 דעם םים צוזאםעז םיהרט ודעלכער און
 א 1א םטעןז באארד .דזשאינם גאנצען

 די אײנצוםאנעז םעטיג?ײם ענערגישע
אײנצאהלונגען. אסעסםענט און דױס

 דער האט דערםאנט, אויבען שויז װי
 דער םון באאםסע הויםט די םין אםיעצ

 װארעםען א געםונען אינטערנעשאנאל
 מעםבערשים. ברײטער דער בײ אפ?לאננ

 גאך װײל נענונ, ניט נאך אבער איז דאס
 אפגערױ איצט ביז זיך האבען אלע ניט

 אהז״י אלע דאס מוזען םאן און םען.
 םיטגליד ױניאן יעדער אויםנאםע. אן

 םיטגליד זײן ערםיאען שנעלער װאס םוז
 םענאיכ- די ױניאן דער נעבעז און םליכט

ע?זיסטירען. צו קײט
—.. ~ -------------------------------------------------------------------------------------------—־

 אין םיס-אונז הומס
וואשינגטאן

 אר־ םון קאנונענשאז קוםענדע די
 ,1931 ׳םאי אנםאנג װעט ריננ בײטער

.P ד. װאשינגטאן, איז װערעז געהאלטען
 װאס דעלענאםעז, רעגעלע די חוץ »
 טעריטא־ די בײ װערען ערװייצט װאעז

 ארבײטער יעדער וועט ריען־?אנםערענץ,
 צו מעגליכסײט א האבען ברעגטש רינג

 קאנ־ צום דעיצעיאט עהרעז אז ̂טיקען
 םוז װעט ברענטש דער אויב װז^שאז,

 דעם ביז ,1930 דזשולאי, טען1 רעם
 ארײנגע־ האבען ,1931 אפריל, טען1

 הוצאות די םיטנליחנר. גײע 60 נוםען
 :ע״ װעלען דעלעגאטעז עהרען די פון

אםים. תשענעראיצ פון װעחגז דעקט
 ברענטש א פאר שווער ניט גאר ס׳איז

 אין םיטגלידער נײע 60 ארײנצונעםע!
 אביסעל םיט צײט. חדשים 9 םון םשך

 ?יך ברזננמש יעדער *?p אנששחננטנג
yp צו כבוד חנם • םארדינען 'r| אײנעם 

עהרעךדעלעגאט. אלס םוער ויינע פון
 זימע רוםען ברענםש יעדער זאצ

 ארוינברימנען ?אלע: זײ אז םיםנליחנר,
 פריינט זײערע ארנאניזאציע ־an איז
בא?אנםע. און

 םימגליד ריננ ארבײםעד יעדער זא^
p איז אקםיװ כמנהר נאד װערען n 

 זאל ברענםש זײן אז זעהן, איז בחננטש
v ארויפנעשפתלם w  iram עזודך חנר 

J i 9
n עחחנךנאסט אלס אתז םים קוסט

 אײנצו״ פאדערונג די געװאוגען סטרײ?
*oa־׳an אין םיהדען p rn אינדוסםריע 

 1א םיט םאשינעריע אוםפארםײאישע »ן
 אויסצוגלײ- טשערסאן אוםפארטײאישעז

 אינדוס״ דער אין סכסוכים ע5אי כען
 געוױנס זויכטינער 8 איז דאם םריע.

 װאלט oprft דיזער און ױניאן, דער םאר
 װען אגרימענט נייעם איז ארײן ניט

 געװען ניט װאלטען באלעבאטים די
ד דער אין סםרײ<ן דעם פראװאצירם  אי

דוסטרי^
יוג־ די האט געװינסען דיזע אויסער

 םארלאנ^ אײן גאך אויסגעםיהרט יאן
 םאר װיכטינקײט גרויס םון איז װאס

 ױניאן. דער פאר און באלםעצאכעס די
 סאל לע8 אגרימענט דער איז איצט ביז

 די דזשויצײ. טען15 דעם אויטגעגאנגען
 םאר־ געמען :זאל אאע אבער איז ױניאן

 זאצ אגרימענט דער אז איגטערעסירט,
 די אויגוסט. ערשטען דעם ענדיגען זיך

 גע־ טאל עטיציכע שוין האט ױניאן
 עס און דורכצוםיהרען דאס פרואװט

 איינגע־ ניט חײנםאל איהר זיך האט
 גד־ ױניאן די האט מאל דע^ געבעז.
 עג• זיך זאל אגרימענט דער אז פועל׳ט

אייגוסט. ערשטען דעם דיגען
 גע־ פארנעלעגט איז אנריםענט דער

 גרוי־ א אויף ארבײטער די פאו* װארען
 ערשמ און מיטינג ראטיפי?ײשאן פען
 מיט האבען ארבײטער די װי דעם נאך

 באשטע־ 'צוםרידענהײט און ענטוזיאזם
 די האבען אגריםענט נײעם דעם טי:ט

 דעם אזגטערגעשריבען ױגיאךפיהרער
 זיך האבען ארבײטער די און אנרימפנט

 אר־ דער צו צוריקגעקערט ־זיגרײך דאן
בייש.

y איז מיטינג ראטיםי?ײשאן דער t- 
 די סטרײקער. אלע םון באזוכט װען

 דורכ־ איז אגרימעגט נײעם פון פונ?טען
 בא״ .ױניאן די דורך געװארען געלעזען
̂ 8P8̂ און גינגאלד מענעדזשער אםטע,

 רעדעס םרידמאן. ברודער סעקרעטער
 ברודער םון געװארעז געהאלטען זײנען
 באריהםטען דעם םיז און העסלער קלײן,

 העױואור זשורנאליםט אמעריקאנער
 קאנגרעסםאז אלס לויםט װעלכער ברון,

טיקעט. סאציאליםטישען אזים׳ן
 ראטיםיקײשאד פון טשערמאן דער
מעדזין. דײװ בר. :עװען איז מיטיננ

w אמזער m \ w 1אין

 טשילדרען פון םעטעלםענט דער
םטרײק. דרעםמאכער

 טשילדתען די םון סטרײ? דער
 מך נעסעטעלט אויך איז םאכער דרעס

 באלעבאםים די וױ דעם ;אך װארען
 םאדערונג זײער צוריקגעצומען האבען
 פארהאגד״ די װען ױניאן. דער נעגען
 אגרי״ םון באנײאונג דער װענען לונגן

 האבען אנגעפאנגען, זיך האבען םענט
 גע־ א ארויסנעשטעילם באלעבאםים די

 םאדע־ ױנ״אן׳ם דער געגען געדםאדערוגג
 זאלען זײ אז םארלאנג דעם םיט רונגען

 די רעכט. רעארגאניזײשאז באקוםען
 אפגעזאגט ענטשײדעז זיך האט ױניאן

 בא- די םון םארלאננ דעם נאכצונעבען
 ד*ן איז סטרײ? דער און לעבאטים,

אויסגעבראכען.
 םאצ־ ארויסנעשטעלט האם ױני#ז די
 אײנםיהרען דאס :םאדערוגנעז נענדע

 העכערע וױידדט־ס?ײל, םיניםום א םון
 א און רבײטער8װאכעך םאר װײדזשעס

 די םון העכערונג צעהךפראצענטיגע
רבײטער.8שטי?־ ר8ם װײדזשעס

 א\יס• איז סטרײק דער וןי דעם גאך
 באסעש די זײגען ׳ געװארען געבראכען

 זנר־ זיך האבען און געװארען װײכער
 ױנ־ דער םיט סעםלען צו גרײט ?לערט

 •האבעז באסעם די װי אזױ יאן.
 רעארנאניזײשאך זײער םון אםגעזאגט
 מד גארנים ױניאז די האט םאדערונג,

 ב$ר די םיט סעטעלםענט 8 גענען האט
 געסעטעלט איז םטרײ? דער און סעס

מן: םאלגעגדע אויוי געײארען  באדינגונ
 nm$t די ipaypnyjg טים8ב*לעב די

 p» ס?ײל וױידזש פױניםום 8 םון רונג
 ייח אינדוסםריע, דחנס טשיצדחנז דער
 ארביםריײ צד איבערגזנגמבען װערט עס

 זא< םיניכסט־וױידדא דער חויך װי שאז
pn. העמרזנג 8 װענמ פונקםעז די 
 *זן וואך־ארבײפמר םאר וױידזשעס פון
 די פאר וױיחשעש ®ון העמרונג די

ך שסיק־ארבײם ױ א  איבערנאגאמן איו.
prnrrjri דיזאן אויוי ארביטדיישאן. או 

 ארבײםעי די זיך תאכען סעםעלםענם
ארבײם. דער «ו צוריתגאהערם

ניט די מגאן סםדײק דיר

«

ם ײ  p i *  a a y ג

« ו ד י ו ד ו ו ע ם ז ו א ד ו ע i פ s r a w n
 טעג אײניגע מיט האט זשעראךד םר.

 סעג־ שטי?על 8 רויםגערופען8 צורי?
 ער־ pn םיט ירעסע אונזער אין םאציע

 הערשט וחולכע כט,8ם די דאס ?לערוננ,
 ט1?אנצענטרי איז םרינח, אונזער אין
 אין נעםליך םענשמן. געצײלטע אין

 אגנע- אויך חאט ער ,.װעמען64 בלויז
נעםען. די בײ רוםען

 די אט אז זאגען, צו םיינם דאם
 נטװארטליך8ר8ם עס וײגען מענשען 64
 דאס ר8ם סיי און גוטע דאם םאר םײ

 לעבען. אין האבען מיר װאס שלעכטע,
 םיר האבען שלעכטע דאס װי אזוי און
 רד8האטאונזזשער גוטעם, װי םעהר םיל

 װאס דעם, טיט טובה גרעסטע די נעטאן
 גרויסע די אויןי אנגעװיזען אונז האט ער

 לעבען דאס מאכמז װעלכע פארברעכער,
ביטער. אזוי

װעל־ די, לע8 אז דארום, דענ? איך
 ארדגונג איצטיגער אונזער מיט זײנען כע

 זשע־ טר. שולדיג זײנען אונצוםרידעז,
 װײסען איצט דאנ?. גרויסען א רארד

 זײערע זײנען דאס װער װעניגסטענס, זײ,
שונאים. ביטערסטע

 א זײנען שונאים די װי אזוי און
 איז ,64 גאנצען אין צאהל, קלײנע נאנץ

 םון מילך םון האר א װי גריגג, דאך עס
 בא־ א פאר װאם- װערען. צו פטור זײ

 123 גענען מענשען 64 האבען טרעף
 םיליאנען, די םון בלאז אײן מיליאן?

 גיטא,-אזוי זײנען םחבאים 64 די און
 דער אויף קײנמאל גאר װאלטען זײ זוי

געװען. ניט װעלט
אפשר? ניט
 טאקע װאלט זשערארד םר. װען איז,

 באהויפטונג, זײן מיט געהאט רעכט
 זאך נרינסטע די נעװען דאך עס װאלט

 גאנץ א מאכען צו אויגענבלי? אײז 1אי
 די װאו ארדנונג, אן ארדנונג, אנדער

 קעגען ניט זאלען מענשען געםעהרציכע
 לאנד, גרויס אזא איבער הערשען מעהר

אמעריקא. װי
 באהויםטונג זשערארד׳ם אויב און,

 דאך עס מוז אמעריקא, װעגען אםת איז
 גאנצער דער װעגעז אםת אויך זײן

 אין דאס נעמליך, און װעלט, איבערינער
 הײםעלע א בלויז עס איז לאנד יעדען

 םאראורזאכער די זײגעז װעלכע מענשעז,
 װעלט די װעלכע םון איבלען, אלע םון

 דארף װעלט די דאם און געפלאנט, װערט
 בא־ און דעם װעגען זיך דערװיםען נאר

 םזי?ים, געםעהרליכע די אט זײטיגען
 און םרייע א װערען װעט װעלט די און

גלי?ליכע. א
w איר װעז מער?וױרדיג, און w זיך 

 אויסגערעכענטע די םון נעמען די צו צו
 איר װעט אמערי?א, איבער הערשער 64

 גיטא אױ אלע זײ צװישען אז געםיגעז,
 אויס־ האבען זיך זאל װעלכער אײנער,

 װיםענ* םון געביט דעם אןיף געצײכעגט
 גרויםער םון םילאואםיע, פון שאםט,

 ערפינדונגען >סן ענטדע?ונגען םארשוננ,
 אלע די םון ניין, געבימען, אלע־לײ אויף
 p'p אױםגערעכענטע די צװישען איז

 אויס, ?וםט עס און ניטא. אײנציגער
 ?ונסט, װיםענשאםט, גאנצע אונזער דאם

 אונטער אלע, טיר װי זײנעז, םייצאזאםיע
cm טאככר עטליכע די םון הנאםעל 

האבער.
 צו נעהענטער נאך צו זיך איר קו?ט

 זײ צװישען ניט איר נעםינט נעמען, די
 זיך האבען זאל ויעלכער אםיצו, אײנעם

 םיטמענשען זיעע םון אויסגעצײכענט
 םארשטאנד, איבערלעגענעם זײז דורך
 בא־ אנדערע װעלכע אייגענד דויד אדער

םעהיגקײטעז. זאנדערע
 א םיט אלײן זיך םרעגט איר און
:שטוינען גרוים 1פו געםיהל

 מר. האם מענליך? עם איז היתכן?
? שםאם א באויז געםאכט ניט זשערארד

 ארײן ?יך גנב׳עט לעם8 דעם צו און
 די םאכט װעלכער נעדאנק, אנאנדער

נ נצע8נ נ רו ^ ר  רעטעניש 8 י8ם ע
 םר. דאם נם^8ק8ב איז ־עם כםעט.
 8 דעמאתראם, גומעו־ א איז רד8זשער

 פרעצי• דעם pit גלויבט ײאם סחונש,
ש פון  םוז םענש 8(8 פט.8פא^הער

 םין יעדען םיז געע^ס־ pn 8 געװים
 האט זשערארד דערזעלבער טור.8די?ט
 אונ״ pn או כבוד 1נרויסע דעם ט8נעה
 קאן גד.8רייטשל p» דאר8םבאס8 זער
 ער דאא #pn נמ» אנחנרש גאר דאר עס
 אוגזער פון רםרעטעד8ם דער \jnvn איז

 פרינצייען, איחנ לע8 און דעםאקראטיע
 פאלק״ װעלצ(ר״איו פון װיכטיגםסאד חנר

א•^ אריי * און י סאצ8 סיט אר קיסס ז

Koaaaa יאנאװסקיי ש. פון
 ״סוד דעם אוגז דערצעהצט און רוים,8
 םאל?ס-הער־ םון םעשה גאנצע די (8

 פשוט׳ער 8 איז אמערי?א אין שאםט
 הערשט םדינח אונזער אין ?8 ציגען,
 רוסלאנד, אין י1ו טור,8דיקט אזא פוג?ט

 איז אונטערשיד דער נאר איטאציען, אח
 אויבען־אויםנערע- די אין װאס דער,

 (8 דיקטאטור די איז צענדער כענטע
 אין און טדינה אונזער אין בעת אםענע,
 פשוט עוצם דער װערט לעגדער אנדערע
 הערשט, ער דאס טײגט, ער :גענאדט
 צעס,8 ער טוט אםת׳ען אין װערענד

< מענשען הײפעאע ?צײז 8 װאס װ
 האט איצט ביז אז םיר, זיך דאכט

 שטאר?ען אזא געבראכט ניט קײגער נאך
 א םון בושעװען דאס פאר ארגומענט

 דעםא־ דער װי םוסאליני, אדער סטאלין
 אז ,pn דאם קאן זשערארד. מר. קראט,

 פארםאםקיר־ א גאד איז זשערארד מר.
? באאשעװיק טער

 די צו צו :ענויער זיך םיר קוקען
 מיר, געפינען געםען, אויסגערעכענטע

 פאר א סיט זיי, םון מעהרםטע די אז
 קאפי• נרו-:ע אלע דיגען אויסנאטען,
טאציסטען.

 דא זאצ אויסנאמען, פאר די אז
 זיך זשערארר האט װערען, באםערהט

 האט צוערשט דערמאנט. שפעטער ערשט
מאכט־ צעםעצ זײן אויף נעהאט ער

 נאכהער ,59 ביצויז אםעריקא אין האבער -
 םינף, נאך אן דערמאנט זיך ער האט
 אויך ער האט םינף ־די צװישען און

 פרע־ דעם גרין, װיליאם ארײנגערעכענט
 אװ פעדעריישאן אמעריקאן םון זידענט
 די פח איינזום װאל, מעטהיד און לײבאר

 18p,nyo8 דער םון װײם־םרעזידענטעז
 װי אזוי און לײבאר. אװ םעדערײשאן

 זײער ציהען פערזענציכקײטען צװײ די
 ארביי־ ארגאניזירטער דער םון מאכט

 נע־ דערםיט זשערארד האט טערשאםט,
 *8P בלויז ניט איז עס אז זאגען, װאצט

 מאכט הערשענדע די איז װאס םיטאל,
 8- רבײט.8 אויר נאר םערי?א,8 איז

 *8P :זיר דאכט טרײסט, גאנץ־קנאפער
 צוױי דורך רעפרעזענטירט װערט פיטאצ

 ארבײם בעת פארשױנען, זעכציג און
 אוםשטײנם דורך רעפרעזענטירט װערט

 שוץ זיך םען האז צוױי, בצויז געזאגט
 עם ?לײן און גישטיג װי םארשטעצען,

 דער ארבעט׳יצגבי םון מאכט די איז
 צוויי אונזערע ?אפיטאצ. םון מאכט
 צװישען װערען בשישים בטל דאך מוזען

!64 איבעדיגע די
 הנחה דער םיט אםיצו אז עם, הײםט

 םאכם. הערשענדע די לץ8 ?אפיטאל איז
 געװאוםט, מאל אלע םיר האבען דאם איז
 ױניא־ די םיר האבען דעם אוי^ ןאו

 אנ־ אצע און סאציאליםטען די ניסטען,
 דאס אנגעװיזען. שטענדיג איסטען דערע
 ענטפלע?ט, האט זשערארד װאס נײע,
 םאר־ איז מאכט גאנצע די אט דאס איז

 שטעלט מענשען. 62 בצויז אין ?ערפערט
 װיר<ד דאס איז פראגע: גרױסע די זיך
 װי איז אםת, יא אויב און אםת? איך

אוים? דאס זײ םיהרען
(8 טענה׳ן, מאל צע8 פצעגען טיר

 מענ־ אײנצעלנע געגען ניט ?עטםעז םיר
 בא־ םיר װאס סיכטעם, די איז עם שען,

 בעסאנט װי יז8 םיםטעם די ?עםםען.
פריװאט־אײגענטום. םון סיםטעם די

םארשטא־ םיר זואבען דעם אונטער
 געגרינדעט איז װאס םיסטעם, די נען

 םון םיסטעם די םראםיט, םריװאט אויף
 םון און נעדוננען, ווערט װאם ארבײט,

 פון ארבײט די דינגען װעצכע םענשען,
 אונ־ סיםטעם, די ;מיטמענשען זײערע

 איז אײנער יעדער װעלכער טער
 8 פרױואכדאײגענטיםער, א כצוםרשט

 אויב לםשא, אזוי ?אםיטאליםט. שטי?עצ
 אץ סענט םאר 8 אםנעשפארט האט איר

 אייער לס8 האט, איר אדעי באנ^
 איר װעלכע זאכען, געוױסע אימענטום,

 םון באםרידיגוננ די םאר האבען םוזט
 באדערםניםע, טאג־םעגליכע אײערע

 פריװאט־אימענטיםער, 8 שײז איר זײנט
 ניט עם איז םאלנליך, ?אפיטאליסט. 8

 יענעם אדער דעם םון פראגע די געװען
 .פון נאר ביליאדחנד, אדער םיליאנער

 אלגזד אין סאייטאליזם םון םיםסעם דעם
 פאר- איז איצושאפען דאס און מייה

 מחנר לייכט. אזוי ניט זיר שטעהט
 א לאנד, ברעהעל א האם װאס אימער,
 סאן איעמנםום, עםוואס חייזעל, קליעע

p w אויפ־ דער לם8 וחנרען באטראכט 
ױ אביד סיסכתם! •an פון חאלטער  ו

w באלד n פאל: דאר אזױ ניט נאר איז

 טאכט־האב^ך װיר?ציכע די באצד װי
 רער םון אויפהאצטער די םאלגציך און

 מאסען, גרויסע די ניט זיינען ארדגונג
 םענשען, זעכציג .און צװײ בלױז נאר
 גענ־ זײן םוזען איבריגע צע8 דאס אזוי
 האלט װי טא םאכט, דער אט םון נער
טאכט? די אם טא?ע זיך

 אויף םראגע, גרויםע די איז דאס
 אויב ענטםערען, זיך םוזען מיר װעצכע

 אביסעלע כאטש םארשסעוזן װילען םיר
 אונזערע לע8 םרן גרונד װירקליכען דעם

 די םון הערשאסט דער אונטער צײדען
םענשען. עטציכע
 זשערארד דאם זיך, דאכט םיר און

 װען טעות, גרויסען א נעםאכט דאך האט
 און צוױי די אז ערקצערט, האט ער

 אונזערע דאס זײנען םענשען זעכציג
הערשער.

 אבער הערשער, די זײנען זײ יא,
ט י ר ם ע ז נ ו  , ן ע ל י ו ו א
 װאס ׳דעם דורך נעזאגט, בעסער אדער

װילען. ריכטיגעז דעם ניט האבען מיר
 אז אויסדובטען, אונז זיך םעג עס

 וױלענם־ 8 האבעד און װיצען םיר
 אםת. ניט איז דאס אבער הראםט,
 אנאנדער געװאאט װיר?ליך םיר װאצטען

 צעבעז, סארט אנאנדער ארדנונג, סארט
 װעלט, דער אין ?ראפט אזא ניטא איז

 דער אין שטערען קענען אונז זאצ װאם
 די װילען. אונזער םון אויסםיהרונג

 גרויסע די אט װאס איז צרה גרויסע
 םאסען גרויםע די םעהצט םם8װיצענס?ר

. אינגאנצען. נאר
 םיציאנען און םיציאנזגן אונזערע

 מד באשםיםבהן לױם לעבען םענשען
 יצאגנ שוין אטע,8 לויט װאוינהײטען,

 םון ?ײטען די םון טראדיציעס, טויטע
 ארויםרײםען. ניט זיך ?ענען זײ װעצכע

pn, װיצען זײ נאר ניט, קענען זײ ניט 
ניט.

םענ־ אין ?ראםט וױכטיגע סאמע די
 איז די װיצען, pn איז דאס און שען,

 פא־ גענצציך מענשען םעהרםטע די נײ
 װאס עס, ?וטט דערםון און ראציזירט,

p'H טיראנען עטציכע אדער טיראן 
 װיצעז, שטאר?עז דעם יא האבען װעצכע
 און םיציאנען איבער בושעווען קענען

םיציאנען.
טירא־ די װײצ דערפאר, ניט איז עס

 די װײצ נאר שםאר?, אזוי זײנען נען
 עם װײצ שװאך, אזוי זײנען םעצ?ער
 צו קראפט די גאנצען אין זײ םעהצט
װעצען.

 װאצטען ױניאגם ארבײטער אונזערע
 ונעז שטארק, אזוי מאצ הונדערט געװען

 װאצטען ארבײטער מאסען גרויסע די
 צע־ אין מאכט 8 זײן געװאצט װיר?ציך

 און ?צײן זײנען ױניאנם אונזערע בען.
 פעהצט םעהרסטע די בײ װײצ ך,8שײ
 זיר רױםצורײסען8 װיצען גרויסער דער
 אין םערײ,8ש?צ איצטיגער דער םון

^. זײנען זײ װעצכע רזונ א  די איז עס ם
כריין. אין װארים דעם םון מעשה צטע8
 איז װיצען ר?ען8שט דעם צו אודאי .

 באװאוסט־ מעהר אביםעצ נויטיג זעהר
 צו*בא- װערט איז עם אבער זיניג?ײט,
 זײנען װעצכע די, אםיצו אז מער?ען,

 בא־ װעגיגער אדער םעהר יא שוין
 בא- זײער אבער איז װאוסטזיגיג,

 װען נוצען, ?נאפען םון װאוםטזיגיג?ייט
 געשטאצ־ צו װילען שטאר?ער דער אט
 בײ םעהצט אנדערש צעבען דאם טען
 גרעםטע אצעםענם אונזער איז דאם זײ.

ניםא. איז וױצען שטאר?ער דער ?צצה.
 םריײ צו װיצען אםת׳ער דער ניטא

 זײן צו ׳זעצבםמשטענדיג?ײט צו הײט,
 אײגענעם דעם איבער באציבאס דער

צעבען.
 עם װיצען אונז צװישען םערםטע די

 בע־ זײנען זײ אז םיינען, זײ גארניס.
 א באהערשט. װערען זײ װען אפ, םער
 נע־ אצץ נאר זײנען םיצע דעם, חוץ

 אםאצ אצײן iJnyp צו ה^םעז און נארט
אנדערע. איבער הערשער די װערן

 םר. װאס אםת, טײצװײז דארום ס׳איז
 מעגשען הײםעצע 8 (8 זאנט, רד8זשער
 אין ככדר,אבער8מ די הערשער, די זײנען

 זײ םארראנ?ען דאם אבער אםערי?א,
 מאיארי־ גרויםע די װאם םאקט, דעם
 גארניט װיצ םאצק אמערי?אנער פון טעט

>pn הערשט עס װײצ ;ארדנונג אנדער 
 פעצ־ אנדערע אצע בײ װי אונז בײ נאך
arp• מאכט שרע?ציכע די װעצט דער פון 
 משונה־ אצערצײ םון פמסמערגיש, םון

 זיד האצםען םיז אבערנצױבענס, דימנ
^p דערחויבען םון און נידרעמ םוור

 po םדתה דער צו מענשען איינצעצנע
;עטער.
 או:- זײנען מארגאנס םאינט פיר די
 טאיא״ גרוישע די װײצ הערשער, זערע

 דעם פאר אצץ נאך זיך בויקט ריטעט
 זײגען מיר װײצ און קאצב, גאצדענעם

 געםיהצ דעם םון דורכגעפרעסען אצע
פריװאט*אײגעגטום. םון געדאנק און

שטאר? זײנען, אצע טיר װי ארעם,
 נױטזועג־ סאםע דאם אונז םעצט עס װי

 געםיהצ דעם אבער צעבען, צום דיגע
 ניט םיר סאנען אײגענטום םריװאט םון

 און הערצער אונזערע םון ארויסרײסען
 בצויז רערװײצ איז ?אםוניזם םוחות.

 ציגנערישע א'העסצימג און םראזע, 8
 װעצכע ד/ םון ציפען די אויף זע8םר

 איך אט זעצכע.8 אצם זיך ער?צערעך
 עטציכע די פון כט8ם די שטעהט8ב דעם

 און אםעריקא אין מענשען, געצײצטע
װעצט. איבעריגער גאנצער דער אין

 םאכט די האבען הערשעי די אמת,
 בא• װעםען םון אבער געװאצט, פון

 אונזערע םון געװאצט די אט שטעהט
 אונ־ םון פאציצײ, אונזער םון ארמײען,

 שפיא־ אונזערע םון זשאנדארען, זערע
 װעצ״ פעצקער, סאמע די םון ניט נען?

 ערג- דעם אויף אונטערדריקט װערען כע
, ? אוםן סטען

 שאםען װעאכע די, זײנעז װער
 װערען װעצכע םארד־װאפען, אצערצײ

 םעצהער די נעגען םוןי כצ םוף :עװענדט
? ארבײטער מאסען גרויסע די ניט גוםא,

 דאס װערעז נעצד װעםעס םיט און
 די טראסטס, גרויסע די אויםגעבויט

 דורך ניט אויב בענה, ביציאניגע גרויסע
 אר־ די םון נדאשענס אפגעשפארטע די

גוםא? בײטער
 אז קצאר, םיר, זיך דאכט איז, עס

 ארדגוננ אונזער אין םאכט אםת׳ע די
 אױם־ עטציכע די פון טאכט די־ ניט איז

 איז םג״-כד די םענש... גערעבענטע
 די םון שאפען, װעצכע די, םון טאסע

 מאכען װעצכע די פון ארבײטזןן, װעצכע
 ערםינדונגען, ׳סצײנע און גרויםע אצערצײ

 מיט װעצט די אז םיאען װעצכע די, םון
 די ניט, מעהר רײכטימער. אצערצײ

 עס ביז און ניט, עס װײסען םעהרסטע
 אץ ענדערונג נרויסע 8 ?וםען ניט װעט
 װעצען םעהרםטע די ביז פונסט, דעם
 מעהר דענקען, צו מעהר אנהויבען ניט
 גע־ װערט װעצט אונזער װי װיסעץ, צ•

 בציײ אזוי אצץ װעצט די װעט םיהרט,
 םון םעהר אבער איצט. איז זי וױ בעז
 ענטװי?צען אנהויבעז םיר סוזען אצץ

 שטארהען א פון פעהינקײט נרויםע די
װיצען.

שטאר• םיט מענשען דא דאך זײנען
 װעצ די, איצט זײנען די וױצענס. קע
 געבארען ניט זײנען זײ הערשען. כע

 װיצעגם־?ראפט, דער םיט נעװארען
 גע־ געבארען נ־ט זײנען זײ װי פונקט
 טוסקוצען, שטארקע םיט גצײך װארען

 אצע און םים און הענט שטארסע םיט
 ענט־ עם האבען זײ אברים. אנדערע

 ^אז, םענש איץ װאם און װיקעצט.
 אר־ זשע צאםיר אגדערע. אויך קענען

 נזער1א ע;גװי?צען צו דעב א*יף בײטע;
 זאר־ אויך צאםיר און װיצענס־קראםט,

 זאצ ױגענד אונזער איבערהויפט אז געז,
 שטאר־ דעם אט אײהארבײטעז זיך אין
 גע־ קינדער אונזערע צאםיר װיצען. ?ען
 זײער װעצכער אין ערציהונג, אן בעז

 גע־ םעהר און מעהר אצץ זאצ װיצען
 אם־ טעהר אצץ ניט און װעיען שטארקט

 פארא־ אינגאנצען ענדציך ;:ון געשװאכט
װערען. ציזירט

 לאם־ אין טאכער קלאוק
 אץ ארױם אנדזשעלעם

םטרײק גענעראל א
)1 זייםז ןic (׳סלוס

 אין ארבײטער די זיך האבען דוסטריע,
 צום אויפגעהויבען אינדוסםריע דער

 עקספלוא־ שרע?ציכער דער גענען קאםח
 נײ־אויםנעיעמענע די געגען .און טאציע

 אוג־ האבען און באדינגוננען סװעט־שאפ
 אינטערנעשא״ דעד םון םאהן דער טער
 עתרענהאםט קאםף דעם איבעראצ נאצ
 םטרײ?־ די דורכגעםיהרט, זיגרײך און

 אנגעפאנגען זיר וזאט װאס כװאציע,
 דערגרײכט איצמ האט אםצאנטי?, בײם
 זײנען טיר איז קאוסם, פאסיםי? רעם

 *דער אין דארט, א\יך אז איבערצײגט
 P8 ארבײטער די װעצען װעסט, וױיטער

 פון געםיהרט קצאו?־־אינדוםטריע, דער
 זיגריימסי און ?עםםענדער אצטער דער

 V* וײער דערגרײכעז איגםערנעשאנאצ,
 א ײיז ארבײטס־באדינטנגען במסערע פון

ױניאן. שטארתע
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װיוקליכקײט פון כאדעז דעם שטעהענױג
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 םענמח״ס, ד*ר ח*?ם*ן כדי״
no אר•1 רעם פארװארםעו אײנער

 V? אוז ׳מסערונג, ■ אלס ׳•םאנר,
עו מהוינ ױו אוי ען רי א  םוו* םייני

אננ אזוי נאגײססערונג  םיר וױ י
?ויז נעברויבען  װעיעז שכי, ז־עם נ

V o עװעבען״. גימ קיעםאר

 דער פארעגדיגט װערטער די םיט
 שריפט־ םראנצױזישער וו^ט־בארימטער

 סיז איינעם םראנס, ^אנאט^צ שטעצער,
 םײסטעד איגטערעפאנטע העכםט זיײנע

גע־ ״די :נאםען דעם אונטער װערק,
האנאר״♦ זשעראם םון דאנקען

גרוי־ דעם שעץ איך װי הויך איז,
 אבער איך קאן װארש, םון סײסטער פען

 :יט זײנער םיינונג דער םיט אוםן בשום
איינפארשטאגען. זיך ערקצערעז
 אז אוים, קוםט מייגונג דער צויט

 םענשציכע צװײ זײנען געםיהצ און שכצ
 אײ־ אין זײנען װעצכע אייגענשאםטען,

 דער אז ;זיך צװישען קאטוי בינען
 דער־ אין קאן ׳דעגקט װעצכער םענש,

 ענטוזיאסט, p'p זײן ;יט צײט ?עצבער
 דאס, און פארקערט זעצבע דאס און
 אונזערע פאר עטװאס אױםצוטאן כדי

 םארװארפען סיר םוזען םיטםענשען,
 אונזער באויז געברויכען און שכצ, דעם

 דערםיט און באגייסטערונג, םון געםיהצ
אגדערע. באגײסטערעז אויך

 דער קאן אבער, זיך דאכש םיר װי
 גוטעס וױיניג גאר אציץ ענטוזיאזם
 דעם אין םניעה גרעםטע די אויםטאן.

 קאן באגייסטצרמנ די וואס רי, איז
 זיך װעבט זי אנחאצטען. ניט צאנג
 קענען זאצ זי אז אױס, שנעצ צו גאר

 דעם אין וױרקונג דויערהאםטע 8 מאכען
צעבעז. סענשציכען

ײעצ־ םארשטאנד, דער איהר, ?עהט
 וױרקציכקײם, דער םיט זיך רעכענט כער

 די קוקען צו םוש דעם האט וחנצכער
 פנים אין גצײך צעבען םון םאקטעז

 שטאר־ א םיעוננ, םײן צױט איז, ארײן,
 םון אויםטאן דאס םאר םאקטאר קערער

 דער געװיס, צעבען. אין טטעם .טװאס
 אין האנד גענוג. גים איז אאײן שכל

 די נעהן אויך דארף איהם םים האנד
 ײאס דעם, םאר באנײסטערונג גרויסע

גוט. און *עהן איו
צ'־ כוחות גרויסע צװײ די ערשט

 ״פיליג־ די כרײננען אונז קענען זאםען
װעבען/ צו *ען מ

 גע־ םיך האט געדאנ־קעז די אויןי
 געהאצםען איו װעיצכע רעדע, די בראכט

 דדטאז ירעזידענט, דעם םון נעװאחגן
 יער־ דעם םון ערעםענונג דער בײ בירד,
 קאנגרעס טרײד־ױניאז בריםי^ז ליכען

ענגצאנד. נאטינגהעם, אין
 ענג^אנד איצט םאכט באקאנט, װי

 קרײ עקאנאםי^ען מײערען גאנץ א דורך
 ארבײטער םייציאן צוױי איבער ?ים.

 םײנט דאם װאם ארבײטסילאז, ?ײנען
 םענ־ כיקיאנען םאר ^ײדעז איז נויט אין

^  םארברײטערעז צו זיך דעם ווענען ש
איבעריג. גאנץ איז

בירד, סרעזידענט האם דאך און
 יארק נױ םון קארעספאנדענט דעם אױם

 איהם אז זאגען, צו ערצויבט זיך טײםז,
 איבערנעשרא־ ניט איז ער אז גים, ארם

vp\ םייציאז צוױי דאס םאקט, דעם פון 
 נאך 1 ארבײט אהן זײנען ארבײטער

 פארמטעהן, איך קאן ווערםער אזעאכע
 קאנגרעס צום דע^עגאםען די װארים
 םיט אוםצוםרידעז שטארק געװעז דינען

 םון דאס און ערעםענונגס־רעדע, דער
 גע־ דער געהערט זיך האט ע5םי גאר .

ײ: ר *׳שאנדע!״ ע
דא־ די אט «ז זײן, זעהר קאן עס

 רעד- דעם םון ווערטער חארצ^אזע זמע
 םון רעזואטאט דצר געווען זײנצן גער
pn די &ארטײדיגען צו וואונ* גחיםצן 

 ענג״ אין ארביעתר־רעגירוננ איצטיגע
 זא־ די םון אפאזיציע חנר גצגען אאנד

h נצנאנמצ  n® j p r t חאבעז ׳וומאטע 
 ,פאציאאיזם :אאומג דעם אויםגצמםידם

• .#צי>ט אונזער אין
 רצתער דצר דאס ״«ײן אױד קאז עס

 דא וױיסצן םיר וױ םעהר, צםװאם ווײס
 ארבײטס• די מון צחאטאנזי דעם וועגען
jmfi אז נים, גוארגעם© עגגצאנד. אין 
 איז עננלאגר אין ארבײטםאאזער־ דער
̂םאאז, גאנצציך אזוי נים דאך  חנר װי חי

 אמערײ |*m ארבײטער ארבײמסצאזער
 אגצסיצאי- pn דאך צר תריגם

רעניתנג. דער ן«ן

 אט צװי׳צען אז #באקאגט איז װײטער
 אחיעערעכענט װערט ארבײטסילאזע די

 םארהײראטע םי<יאן םערטעיל א אחם
 ניט קאן םען װעילגע װעגען םחיען,
 יא זימען וײ צי זיכער, אויף װיסען
 אג״ זײער צו כארעכטיגט ניט אדער

 קרי- דאך און אינ^ורענס, עםפאאימענט
 אויך דאס איז אפ׳מר און עס. זײ גען

 איך ארבײטער... םיילע מיט םאיל דער
 אינ־ געגוג ניט כין איך :יט. עס וױיס

 אז ׳זײן זעהר קאן עס און םארםירט.
 ערעפענונגס־ זײן אין פרעזידעגט דער

 װען זיגען, אין געהאט דאם האט רעדע
 איז ער אז אויםגערעדט, זיך האט ער

 דאס םא?ט, דעם םון דער^ראקען ניט
ארבײט. אהן זײנען טעניטען טיי^יאן צװײ

 ^ײגט #זײן ניט זאיל דאס װי ׳אבעד
 גאר ניט װאילט רעדע זײן דאס םיר,

 םיא װאלט זי נאר פא.ײארען, גארגיט
 װאיל־ װערטער פאר די װען געװאונען,

 געװארען. אויסגעילאזען אי:;אנצען טען
ם בירד סר. װען אפיילו,  נע־ נעװען װא̂י
 צו באצוג אין פראצענט הונרערט רעכט

 גע־ אבער ער װאילט ארבײטסאאזע, די
 אזוינע אט װי זינען, אין האבען םעגט
 די אם טאן װעה געםוזט האבען רײד

 קוקען װעלכע ארבײטסלאזע, אםת׳ע
 װי־ און אינשורענס, די אויף אויס ניט
 זײ ;אר ארבײטען, נאסת טאקע ^ען

קריגען. ניט עס קענען
 האט עס װאו םאצ, » איז דא אט
 און שבל, ^ןיהצער דער בילויז גערעדט

 םיט םיטםיהצען דאס הארץ, די װאו
 שטום איגגאגצען איז יצײרען מעבש^יכע
געביליבען.

 אויף ניט פארםינדערט אבער דאס
 זײנע פון װערט גרויסען דעם האר א

 װעיל־ די, םון אררעם דעם אויױ װערטע־
 מיט בארוי׳טען צו ^יב זיך האבען כע

אונזער אין ״סאציא׳ציזם :גע^רײ דעם
צײט״.

 דעגסענדער א אצס בירה םר. געוױם,
X W הויפט״אורזאך די־ דאס ׳װײס 

 דאם, איז הריזיס איצטיגען דעם םון
 םארברויכען ניט קאן װעאט די װאם

 געװארען פראדיצירם איז װאס אאעס,
 םים־ קאפיטאציסםי^וער דער אונטער

 דאס גיט, נאך םײנט דאס אבער טעם,
, י ו ש שאנען םיר  פטור ד א א ב ן

סיםטעם. דער אט םון װערען
 און קצארע זעהר זײנע זײנען אם

 װאיצט עם און ווערםער, .שכא׳דינע זעהר
 םעהרסטע די אז געװעז, כדאי ?עהר

 םאר־ זײ איבער זיך זאלען ארבײטער
טראכטען.
גע־ געזאגט, ער האט װאיצטען, ״םיר

 ־8P דער צו םוף א מאכעז געקאנט וױס
 אויב און פראדוקציע, פיטאציסטישער

 געקאנט עם װאיצם צונג געי^יםען א
 געקענט איהר םון םיר װאילטען טאן,
 צװײ, אדער יאהר א אין װערען פטור
 איז עס אויר זיכער, גיט בין איך אבער

 ײעא־ ארגאניזאציע, װע^כע אירגענד דא
 ענדערונג, די אט םאכען קענעז זאיצ כע
 גרעסטע די ברײגגען ניט דערבײ י און

 און עקאנאםישען דעם איז אונ^דרנונג
:אציאן. דער םון לעבען סאציאאען
 עלק^ערוננ דאזיגע די מאך ״איך

 די, צו ענםםער אין אבזיכטיציך גאנץ
 בא־ איז עתםט זײז צו װינ^ען װעלכע

אין ״סאציאאיזם װארט: דעם צו צוג
ט/ אונזער י  גענױ גיט האבען זײ צי

 אין ענדערונג די אםבאטראכט אין מען
 םארסױ טוז װאס םוחות, סענשליכע די

 װיאיאם םון חצום דער אײדער יםען
 װירק^יכ־ א וחנרען קענעז זאא םארים
 ום,5ח דעם םארטײטש איך װי קייט.
 פרוי און מאן יעדער דאם עס, םײנט
 זאכען נוטע אצע האבען נאר ניט זאצען

 פיין גאנצען דעם אויך נאר צעבען, םון
 דער אצץ נאך זײנען װעצכע םיה און

 יע־ דאם — םענעהײט דער םון גורצ
 געםײנ״ די אח ארײנברענגען םוז דער

 ער װיםיצ מעהר, םטאר שאםםציכע
 סאצ;א• דער אם קאן ארויס... נעהםט

 קוםען פרינציפ, דעם י1א,*י געבויט יציזם
 איר־ דא דעז איז צײט? אוגזער אק

 דעם םאר װאונש א םון סםן א גענד
 באוועגזנג? ארבײטער דער אק אםיצו

 איז עם אז אויסדרי^יה ערקצער איך
נישא.

 אידעאצען, די םעסטהאצטעז ״צאםיר
 געהאצטען, איםער האבעז םיר ותצכע
 באצוג אין רעאציסםיש זיח צאםיר אבצר

j צאגע וױר^ציכער דער צו p it דער ,̂ ותצכ

M מער12 דער <ריי««ג, g o

 אדבײטער דער םון אויםגאבע ״די
 בררך ערקצערט ער האט באװעגונ,

 םאר װעג נייעם א בויען צו איז טשצ,
 דערזעצבער אין אבער םארטשריט, דעם
 טרע־ דער שטערען ניט םען טאר צײט
 אויח באװעגונגם־טעשיגקייט, # דער םיק,
 טוען װעצכע ידי און װעג. אצטען דעם
 די אמת׳ען דער אין זײנען ד$ך, עסי

 װײטערען צום שטערונג שטארקםטע
 זײ »ז םײנען, זײ כאטש פארטשריט,

 פראגרע־ אשת׳ע די זײנען זײ נאר און
ראדיהארעך. און סמוע

 װערטער די אין אז םיר, זיך, דאכט
 ינציגער א דער אויסגעדריקט איז

 און ארבײטער די װאם שטאנדפונקט,
 אונ־ פון מענשען םארטגעשריטענע איע
 דער־ און אננעמען דארפען צײש זער
 שרעקציכער דער צו סוף א םאכען םיט
 װאס םיש־מאש דעם צו הםלגה, דור

 װאס און טוחות, םיעצ אזוי באהערשט
 גרעסטע די פון אײנע װירקליך איז

 בויען צו פון װעג דעם אויף שטערונגען
 א און װעצט שעהנערע און םרײערע »

 דער און אײנצעצנעם דעם םון צעבען
 װירקציך זי־ן זאצ װאס געזעצשאפס,

םענשעךזוירדיג.
דאך... און

׳גוט זעהר געװען עם װאלט אודאי
 דעם דורך נעקענט װאלטען םיר װען
 מאכען שטעקעצע מאגישען א םון םאך

 םיסארד־ הײנטיגער דער אט צו סוף א
 אויף עדן V* א ברײנגען גלײך און נונג,
 א גאר דאך איז דאס אבער װעצט. דער

 װאונש. גאדי־עער א װאזגש. ^סטער
 בשום קאן ער װײצ דערםאר, נארישער א

 װײניגער און װערען. ערפיצט ניט אוםז
 באװעגונג ארבײטער די עס האן אצע װי

 צו איז ילעבעז איהר פארגינען. זיך
 פארװיגען צאזען זיך זאצ זי אז שװער,

 םיט רענענען זיך מוז זי חצוםות. אין
 אין האנדצעז און װירקציכקײט, דער

 גרע־ א אלץ םאר איהר מיט אײגיקצאנג
אידעאל. אונזער צו דערנענטעה־נג סערע

 װידער בירד מר. איז דערפאר און
 ערקלערט, ער װען גערעבט, פאלקאם

 בא־ ארבײטער די שטעלונ; א םאר װאס
 צו באצוג אין אננעטען דארף װעגונג

 פאראײניגונגען אינדוסטריעצע אצערצײ
 פארנעהםט װעצכע טאשין, דער צו און

 םון פלאץ דעם םעהר און מעהר אלץ
ארבײטער. דעם

 אי:־ נרעסערע און גרעסערע אצץ ,,די
 די אויך װי םאראײגיגוננען, דוסטריעצע

 זײ־ דאס םאיעין, דער םון אנטװיקצונג
 םיט ארבייטער די װעצכע םאקטע^ נען

 באקעם־ ניט קעגען כוח נאנצען זײער
 םאדערען :יט קאן קײנער װארים ׳םעז

 צײט מעהר פארברײנגען צו רעכט א
 פ$דערט עס װיפיצ דזשאב, זײן אויח

 םיר אבער װירקציכ?ץט. דער אין זיך
 קאנטראצ דעם איבערצאזעז ניט טארען

 צום בצויז םאשינערי נײער דער אט םון
 האבען ארבײטער, אצכ ארבײט־געבער.

 װי צעבען, צו רעכט אזא פונקט םיר
 א האבען צו רעכט אזא פוגקט אויך ׳זײ

 םארגרע־ א ב״יז אט ר; דעם אין \זלס
 פארבעסער־ די פון < פראדוגן- םערטעד

 אר־ נעםערער א פון אדער מאשינען םע
אינה־סטריע.״ דער פון נאניזאציע
x גאנץ איך װײם y א פאר װאס 
 אוים־ ײעלעז עס און קענען עם געװאצד

 געשםידט האבען װעצכע די, הויבען
פראצעטא־ דעם ״אצעס װארט: דעם

 צארן גרויס פון אנשטעצ אן םיט ריער!״
א פאר װאס אויסשרײען: זײ װיצען
 צו פאראזיטען יענע אט האבען רעכט

חצה? װעצכען אירנענד
היצען, זיך װײטער זײ װעצען ׳און

 די אז דעם, װעגען רעדט מענש 8 װען
 #צעם8 הוםט עס װעםען ארבײטער,

 אר־ זײערע םיט טײצען נאר זיך זאצעז
 סא־ קיץ נאר דאך ער איז נײ׳שסנעבער,

 דעם נאר םארשװעכם ער און ציאציםט,
 זיך ער?צערט עי װעז גאםעה הײציגען

אזעצכער. צם8
 ראך זיינען אםת׳ען דער אין אבער

 העצםט װאם טענות. נארישע גאנץ דאס
 בארעכטיגט ?ײנען טיר אז געשרײ, דער

 דאך טיר האבעז דערוױיצ אז יאצץ צו
 דער העצםט װאם גארניט? װי כםעט

 זיך קאז װאס * I *פאראזיטעז נעשרײ:
 םיר קענען דערוױיצ אז אםת, נאנץ ויח
•אראזיםע?. די אט אהן באגעהן נים זיך

 דאם ״ניט אוםן בשום םײנט עם איז
^ איצט םארצאננעז סיר בעת _ ח צו ב

 אױןו רעכם אונזער באחוייטען און חצ^
 נעסצחנן א אויןי צײט, םרײע מעהר

 דאס פון א& זיד זאגען םיר אז צעבען,
 אויןי רעכט םיא אונז קוםט װאס אצעס

איטער. און איםער
 אד• די עס פארשעהען אםבעסטען

 אונז^ר האט אט ױניאנם. כײטער
 ־ יאחך צװאנציג םיט ױניאן ?צאי?םאכער

 דער אױם&גבראכען האט עס װען צוריק,
 סטרײק, ?צאו?טאכער היםטארישער

 װײדזש״ םאצגענדען ארויםגעשטעצט
ארבײטער: װאכען די םאר ססײל

 ס?וירט ײאה די דאצאר 26 ?אטערס
 16 פרעסערס Dypy^n ,22 ?אטערם
 ריםערס ,14 פיעם־פרעסערט דאצאר;

 אנדערפרעסערס ריםערם ,18 פרעסערם
 אנדע״ אצע םאר װײטער אזוי און ,14
 די האבען דאס ארבײטער. סארטען רע

 צװאנציג םיט נעםאדערם ארבייטער
 בײ געװען דאן דען איז צורי?. יאחר

 זײ צי פראגע, װעצכע אירגענד װעםען
 אין םאדערען צו םעהר רעכט 8 האבען

 אין וױיצ דעיםאר, נאר צו?ונםט דער
געפאדערט? ניט םעהר זײ האבען 1910

 פאדערונגען דאזיגע די אורחא, א;ב
 באװײזעז צוריק יאהר צװאנציג םון

, ר  געבציבען נ*כ זײנען ־םיר דאם ^
 סשך דעם אין ארט אײן אױף שטעהן

 האבען םיר יאהר. צװאגציג די םון
 שוין םארשריט. היבשען גאר נעםאכט

 װיײ אמאציגע די םין רײרעגדיג ניט
 גענוםען אבער װערט עם װען דזשעס,

 רעװאצוציע, גאנצע די אנבאטראכט אין
 ?צאוס אין געװארען געםאכט איז װאס

 דעם םון אפשאםונג די דורך סײ טרײד
 סיײ און שאפ אין האגטראקטאד אינםײד

 אויס־ די £אר איבצען, אנדערע פיצע פען
 גע״ זיך װאצט עס װעצכע פון רעכענונג
 . ארטי?עצ, באזונדער גאנץ 8 פארערט

 האט ױניאן די ז8 ערשט, מען זעהט
 נרדי- איהר שםענדינ אוץ איסער עדפיים

אויפגאבע. סע
 נאר איז דאם —־ אמנר געזאגם װי

 נאר דערמאנט רהאבען םי אורחא. אגב
 צװאנציג םיט געװען איז װאס דאם אן

 םאר םאכען ץו ?צאר אום צורי?, יאהר
 טרײד״ די װאס דאס, אז צעזער, דעם

 צײט, טגװיסער 8 אין םאדערען ױניאנס
 פארבצײ־ צו ניט אוםן בשום זײ בינדט

 פא־ דאזיגע די בײ שמענדיג אויף בען
 ?ויט :דלען8די זײ פארקערט, דערונכען.

?ריגען צו זעה :שטא:דפונ?ט דעם
 אויסםירען נאר קענסט דו װאס איצט,

 און מעהר פארמאנג דאן און ם^מעוטאן,
 חא־ צורי? יאהר צװאנציג ם*ט םעהר.

 5־‘ ארבײט^. צו אויסגעםירט מיר בען
 מיד ארבײטען איצט װאך, 8 שטונדען

 און װאך. אין טע: פינח און 40 בצויז
*פ. ניט זיך םיר שטעצען דעם בײ אויך

װײ״ װעצכע בתים, בעצי אונזערע
 זײ״ זײ װעצט װע^כער אויף גיט סעז
 שטיק־אר־ םון אצץ נ^ך חצום׳עז :ען,

 דער ז8 גארגיט, װײסעז זײ איז בײט,
 ן ע כ ץ צ ר ה ע י 8 ׳ םון געדאנ?

 אצץ װעיט ארבײטער םאר אײנ?ונםט
 דער אין םארשפרײט םעהר און מעד«ר

 דאס^עס און װעצם^ ארבײטער :אגצער
 ־־np 8 םון םראגע 8 גאר װיר?ציך איז
 װע־ װעט געדאנ? דער װען צײט, צער
װיר?ציכ?ײט. 8 רעז

 פרעזידענט דער איז דערםאר און
 ״8געשט ?אנגרעס טרײד־ױני$ן דעם םרן
 באדען רעאצען געזונטען א אויף נען

 באצדינע די םיט און רעדע זײן םיט
 ארויסמד האט ער װאס פאדערונגען,

ארבײטער. די פאר שטעצט
 רעדע די ה$ט צײש דערזעצבער אין

 ם$- זיץ ^ארשוועכט ניט ה$ר 8 אויף
 י1אוי נאר וױיצ אידעאצ, ציאציםטישען

 ^ס#ציאציסם, א איז ער דאס גרונד, דעם
 איצטיגע די שטעצען גע?ענט ער ה$ט

 ױגיאניסט, ־־ טרײד דער םאדערונגען.
 .•רי־ םון אינסטיטוציע די האצט װאם
 אוםבא־ און הײציג פאר אײגענטום װאט

 םאר־ מעג םענש דער דןום \\r רירבאר,
 צוים אײגענטום, זיח איבער װאצםען

 איו?ם t¥P קײנער אוז גצוסט, הארץ ױי\
 p'P גיט האט דעם, אח שטערען ניט

 אי• שסעצזון צו בארעכטיגוננ צ^וגישע ,
®*דצרונגען• וחנצכע אירגענד בעחזויפט

 חיח^גער #ײער איצמ אח עס
 בא־ יתיאן די איצוחימען חוב

 וואם שעמער. די אין דיגגונגען
 געװארען אױםגעקעםפמ זײגען
 P'P :םםרייק גענעראי דודכץ
rar ע&ױק- ־ קיק !ארבײט 

 וױ םעתר מיגוט א ױם !ארבײם
«4 nytr ®1יי טרכײ M
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ער ענגלאנדס מיטעל ױי
ארבײטסלאזיגתײט

*וקערםאן• װיליןןם םון לאנדאן, םון ברץז א

 גאר איז באווענונ; םרײד״ םרי ^עםיײרגעגען
נים. היצף קיח

••

 װא?־ די אונרוהיג. איז עננצאנד
 דער־ װעצכע ארבײטםצ$זיגקײט, םענדע
 ;טיציאן צוױי יז5 באצד שוין נרײכם

 ענג־ דער םון ?ןריזים נװאצדיגער חןר
 אינ־ איז צרות די אינתםטריע; צישער

 עגיסטען, אץ תאםפציהאציעס די דיע;
 — םאצעסטינא אין אין םאצםא אין

 אונרוד.יג?ײט ארױס רוםם אצעם דאס
 דאם לאנד. אין אונצוםרידעגהײם און

 ip שטורמט צעבען :עזעצשאפטציכע
 נע־ ניט האט עס וױ ברויזם און יעצט

 פאצי־ גרויסע י$הרען. אין שטורמט
 נמשפאצטען, ויעךען ^ארטײען טישע
 נע־ װערען גרופירוננעז ס^ציאצע גײע

 ענטשטעהען, באװעגוננען נײע שאפען,
 נײע םארםונקעצט, װערען םיהרער אצטע

 רעװא־ שטיצע אםת׳ע אן ערשײנען.
צוציע.

 ענ* גרויםע אצע דאזיגע די צװישען
 זיך צײכענט געשעהענישען און דערונגען

 נײע 8 איז ד$ס אײנע. םפעציעצ אוים
 ציײ צו זיך םארנעםט װעצכע באװענונג,

 ?ריזיס ע?^נן*סישען גרויסען דעם זען
 נרויסע די אפשאםען און ענגצאנד אין

 װינד די ארבײטסצאזיג?ײט. פון צרה
 באשטעהט באותגונג דיזער םון םיג?ײם

 צו זאנט זי װאס דעם אין ניט אבער
 8 םון אנזאג דעם אין נאר אויםצוטאן,

ר ע ס י װ  ן י א ,ג נ ו ר ע ר נ ע נ
ר דער ע צ נ א ג נ נ ו ם י ט ן ש  אי

 i ו \ א ב צ ע \ t ד ג א צ נ ג 9
 די םאר איז עננצאנר ם. נ נ ע ר ב

 דער אין נענאנגעז יאהר עטציכע צעצטע
 באווײ־ יעצט םאציאציזם. םון ריכטונג

 פאר ?וםט צאנד אין ז8 סמנים זיך זען
 רערםאנטע אויבעז די עגדערוננ. אן

 םון גרע׳סטער דער איז באװעגונג נײע
 ער איז דארום און סםנים דאזיגע די

 פאד און ענגצאנד פאר װיכםיג אזוי
וועצמ. גאנצער דער

 צו עננצאנד אין באוועגונג נײע די
 ארבײםסצאוינ־ םרן פראבצעם די צײזען
 (איכד טרײד״ םרי ״עםפײר הײסט קײט

נא־ דער האנדעצ). פרײער פער^אצער
 אויב םארפיהרערישער, א זעהר איז םען
 םון שװינדצערישער. א גאנצען אין ניט
 אז םײנען, סען \yp בציק ערשטען דעם
 םאן צו האט װאס עטװאס איז דאס

g אפ־ דער מימ ארן האנדעצ םרײען םיט 
 ןיאםח דער אין טאריםען. םון שאםונג *

 םארקעהרטע: דאס ריכטיג איז אבער
באװע־ א איז טרײד״ םרי ״עםםײער

 םון אםשאפונג דער םאר גראדע גונג
 אײנםיזד דער םאד און האנחנצ םרײען

 װאס פאר טאריםען. הויכע םון רונג
 איז ? טרײד״ ״םרי עם םען : רום זשע
 איז עננצאנד פאציטיקס. ענטםער: דער
 האנדעצ. םרײע; םון צאנד קצאסישע דאס
 געװאוםט ניט דא םען האט דורות פאר
 דא זיעען םאסען די טארי**. ?ײן םון

 באװעגונג, נײע א פראמעהשאן. געגען
 פראטעק- אײנפיהרען אםיצו װיצ וועצכע

 אונ־ באהאצטען דארו• זיך םוז שאז,
 ר^נדעצ, םרײען םון מאנטעצ א טער
 נאםען^ע־ א באוחנגונג די םען האט

 אויו* װאם טרײדי׳, פרי ״עםו^יר נעבעז
 ■אצײ די םון צשון םארשטעצטמן דעם

 םרײען װיצ םען אז עם, םײנט טישענס
י צ נ האנדעצ  ענגצײ דער אץ ו

 איםפעריע דער אויסער איםיער^נ. שער
 טא• הויבע װערעז• אײננעטיהרם זאצען

ריםען.
 אנהעננער די פון ארגומענםען די

 ת זײנעז באוחנטנג ניחנר דיזער םיז
 חנצט האט וחנצט גאנצע די :פאצגענדע

 צאזם און םאוײפעז הוימנ אײגנעפי^וץו
 אהן כחורות םדעםדע p'P ארײן ניט

 פון אונד אײגציגע דאס איצאהצ.
 יא צאזם וואס ח. (ר• חאנדצצ םרײען

r n* איו איצאהצ) אז־ןן םרײ םחורות 
 m שי?ט וחנצם גאנצצ ךי ענגצאנז/

 אין ענגצאנד p'p םחורות איהחנ תם
ן עמצאנד וחנן צײט חנר  «רא* p'P מ

פרײ. ארימשי^מ נים דו?טען
נגנ״ או איז, דערפזן רעזוצםאם דער

 פחנםדזנ סים פארטצייצם ווערם צאנד
 אתער כיח שי?ם אױבעראצ פון סחורות.

 טאבריצירמזנ און מאטעריאצעו חיהע
ן ;ארטיקצצן m שרשם מ p און / י ד  ו

םיז טיקם prp גריגזואתנ^ און םתכם

 דער פאר גראונד״ י״דאםפינג 8 רוםען
װעצט. גאנצער

 םון אצעס באקוםט םען װי אזוי
 דארף אויך, גאנץ״יביציג און אויםצאנד,

 דאס םיצ. אזוי פראדוצירען ניט דא מען
 אר־ ענגצישע רי םון רבײט8 צו נעםם

 ר8פ אזרזאכע די איז דאס p» בײטער,
 אין אדבײטסצאזיגקײט גרויסער דער

 ארײנצאזען ניט םען וועט עננצאנד.
 אויס־ םון פראדו?טען םיצ ?ײן פרײ

 פראדוצי־ דארםען זײ טען װעט צאנד,
און רען  די געצײזט װאצט דאס דא,.

ארבײטסצאזינ?ײט. פון פראבצעם
 עננצישע אצע פאר רפואה די אצזא,

 ײאס אדער טאריפעז, הויכע איז צרות
 ״פראטעלשאז״. אםעריקא אין רוםם שען

 אין טאן דארף עננצאנד װאס אצעס
 אײנפיה־ איז םאשענט קריטישען דיזען

 ניט זאצען װעצכע שטײערען, הױכע רען
 און סחורות, םרעםדע קײן ארײנצאזען

געהאצפען. װערען װעט צאנד דאס
 אײן אין אז צוגעבעז, דא מוז מען
 דער םון נאכםאצנער די זײנען הינזיכט
 ענגצאנד אין באוחגנונג גײער דאזינער
 יע• װי אזוי האנדעצ, פרײער גערעכט.

 וועצ־ פרינציפ, סאציאצער נרויסער דזנר
 גאנצער דער םים טאן צו האט כער

 איבער װערען פרא?טיצירט מוז וחגצם,
 ער קען ניט, ררען ;װעצם גאנצער דער -

 װאצמ ער וועצכע נוצעז, די ברעננען נים
 צעגדער אצע 1ווע ברעגנעס געדארפט
 פרא־ און טאריםען אפגעשאםם װאצטען

 נע״ םאקע אפשר עס װאצם םע?שאן,
 אצגעםײנעם דעם פון ערצײזומ אן ותן

 צענ־ אנרערע אצע ויען וועצט־סריזיס.
 םים ארומנערינגעצט זײנען אבער דער

 צאנד אײן בצויז און טאריןי־ווענט הויכע
 אצעםענ״ס םאר םרײ און אםען איז

 גאנץ צאננ דאזיגעז דעם קוםט סחורות,
 הינ־ דיזער אין צײחגן. צו אויס אםט
 עט- זיכער ״פראםעקשאף װאצט זיכט
געהאצםען. װאס

 איז אבער זײט אנדערער דער םון
 ברענ״ םון װײט נאנץ נאך מיטעצ דיזער

 באוחנ־ נײע די װעצכע ישועה די גען
צו. זאגט גונג

םאר־ ניט א־ײר מעז מוז ערשטענס,
 צאזט ענגצאנד װאס דאס אז געסען
 שטײער, אהן סחורות םרעםדע אריח

 נעװיסען 8 זיכער ברעננם עס אבוואהצ
 עס העצםט ארבײטער געװיסע שאדען
 גאנצער דער אי ארבײטער, די אי אבער

 בא- םען װאס דעם דורך באפעצקערונג
 װען װי ביציגער פראדוקטען דא קוםם

 װאצט דא. פראדוצירט זײ װאצט םען
 און םאריױ הױכען א ט8געד. ענגצאנד
 םאווםעקטשורערם עננצישע די וואצמען

 ?אנ?ורענץ דער פאר נעהאט םורא נים
 נע־ זיכער זײ ויאצטען אויסצאנד, פח

 פרא־ זײערע פאר םרײזען די העכערט
 געווען װאצט צעבען דאס און דו?טעז,

 איז בײשפיצ בעסטער דער טײערער.
 העכ־ דעם האט צאנד דאס אטעריקא.

 קאסם צעבען דאס pk םארױ*, סנמז
 אין איבעראצ. וױ טײערער אײך בײ

 זעצבע. דאם זײן זיכער וועט ענגצאנד-
 םעהר נעבען אפשר וועצען טאריםען
 ארבײטער, צאהצ נעװיסער א צו ארבײט

 וחנט גאנצעז אצם באםעצידגרוננ דג אבער
 סיט באצאוזצען טט דארםען דערםאר
פראדוחטעז. אצע םאר פרײזען הצכעחנ

 םון געננער די פון םענה צוױיטע א ־
 אצע־ נאך אז איז באוחנגונג נײער דיחנר
 אײנ־ שוין זאצ מען ווען אםיצו טען,

 אםיצי איז טאריפען, הוימנ די פיהחנן
p זאצ ענגצאנד נאגץ ווען ir צושםימען 
 יועם ■ראדו?טען פאר מעהר צאהצזנן צז

 פראנע די צײזען נים אצץ אבער דאס
 ארבײםס״ װײצ ארבײטסצאזינ?ײג^ טון

 צו פיצ ניט מנםיב האם צאזינ^יט
 םימ אדער האנךעצ םרייען םיט טאן

 די<טש* אםערי?א, :ראיה והא םאריםען.
ײ וועצט. גאנצע די כםעם און צ*;ד  ז
tm דאך און טאריפען, חוימנ חאממ 

ײ ציידזנן  ארבײטסצאזינקײם. פון אויך ז
ו *יראםעקשאך אויב י  גע״ סגוצה אזא י

 נעהעז װארום ירבײטסצאזיג?ײט, מנן
 אהן םיציאנצז ארזם יזנצם אםעריתא אק

 ?נא• ^ייטשצאנד תאט ווארום ? טרבײמ
ע דאל I ארבײטסצאזע דרײ י

 ככמם אופעםום , אימראצ. איז זעצמנ
ז יעצט זייינזש ײ  און מאריםעז חױמנ מ

 ארבײםסצאזיג* טח םען צײדס יימו־אצ
עחמ ויק דאתם no צדוו

 בא־ נײע די איז טעארעטיש אױב
 צאגיש און אויסגעהאצטען גיט װעגונג

 אבער זי יסוד^האט p'p גיט זי האט
 באדײטענדע גאגץ א געזעצשאפםציך

 וי האט פסיכאצאניש און נאכםאצגונג
 צעצ־ דער אין געװאונען פיצ זעהר אויך
צײט. םער

 װעצכער ?צאס געזעצשאםטציכער דער
 םאראינטערעסירט םהערסטענס אם איז
 פארשטעהט יאיז טאריפען הויכע >נין
 ״םאנוםע?טשורערם פון קצ»ס דער זיך,
 נויטינען זײ אינדוסטריאציסטען. און
 זײערע פאר ״פראטעקשאן״ איז זיד

 אויסצױ אויס זײ <זוטט יעצט ביזנעס.
 און אויסצאנד םון קאנ?ורענץ די שטעהן

 זײערע םארקויפען דארום םוזען זײ
 םאנעז ?ענעז צו ביציג צו פראדו?טען

 װעצען עס נאר װי פראםיטען. גרויסע
 זײ און טאריפען װערען אײננעפיהרט

 קאנקױ אויסצענדישע םון פטור װערען
 פרײ־ די העכערען גצײך זײ ?ענען רענץ,

 פארםענענם. גרעסערע םאכען און זען
 םארשטעהט איז, באװעגונג גאנצע די

 אינטערע־ זײערע אין pk זײערע זיך,
 ?צאם םעכטינער א זײנען זײ סען.
 נאנצער דער אין װי אזוי עננצאנד איז

 פרע־ םעכטיגסטע די האבען זײ װעצט.
 פאצײ נרויםען א און ענגצאנד אין סע

 קאנסערװא־ דער אויף אײנםצוס טי^עז
פארטײ. טיװער
 אבער זײנען מאנופעקטשורערס די

 בא־ דיזער אין אציח נאנצען אין ניט
 ענג־ די םיט געהען זײ םיט װעגונג.

 טא?ע צײרען װעצכע םארמערם, צישע
 פארם־ װאם דעם םון םיצ זעהר באםת

 םרײ. ארײנגעצאזען װערען פראדו?םען
 םאר־ שטארק איז םארמערײ ענגצישע

 טען19 דעם דורך געװארען נאכצעסיגט
 האם ענגצאנר גאנץ וחון יאהרהונדעהט

 יעצם אינרוסטריע. םיט אפנעגעבען זיך
 צו צורי? זיך םארמערס די פרובירען

 אבער זײ קענעז ערד־ארבײט, צו נעםען
 אױסצענ־ דער דורך סומען ניט זיך צו

 זײ זײנען דארום קאנמורענץ. דישער
 ער־ דעם אין םאראינטערעסירם אויך
באוהןגונ. נײער דער םון פאצנ

 װאב אבער איז װיכטיגסםע דאם
 נע־ זיך האבען צײט צעצטער דער אין

 ענג־ די אויך אז סימנים צײגעז נומען
 אינטע• אן זיך םאננען ארבײטער צישע

 באװעגונג. נײער דער םיט רעסירעז
 נאציא־ זאגאר און ױניאנם אײנצעצנע

 רעזא• אן נעסעז ?ערפערשאםטען נאצע
 אר־ די פראטע?שאן״,״ םאר צוציאנען

 סיםפאםיע ארויס צײגם רעםע1ג בײםער
 נאנ־ דער אן םאננט אצגעמײן אין אוץ

 סיכר צו ארבײטער־?צאס ענגצישער צעי
 אויסשציס• ניט אםיצו אויב פאטיזירען,

 םרײד״ םרי ^עםפײר נײער דער מיט ציך
 םונדא־ דעם םיט װענינסטענם צום איז

טאריםען. הװכע פון םרינצים מענטאצען
ארבײ־ די בײ טענדענץ דאזינע די

 אונרוהינ?ײט סך א ארויס רוםט טער
 ארבײטער־פאר־ דער, םון רײהען די אין

 גע־ באװענוננ ע ני די אויב װײצ טײ,
 טײצ א פון םיצו8 םיםפאטיען די וױנם

 אין כט8מ 8 װערען זי ?ען ארבײםער,
 גע• אויך דאס װאצט דערצו און נד8צ

 רבײטער־8 דעם םח טײצ 8 ז8 מײגט
 אין װי כמעט איז.טנצט װעצכער קצא£

 פון פיהרערשאםט דער אונטער גאנצען
 ארונטער־ װעט ארבײטעריפארםײ, דער

 די םון אײנםצוק דעם אונטער פאצען
 סווי דער םײנט דאס און בתים, בעצי

pc ארבײטער־ דער םין הערשאםט דער

דא־ די םאר אורזאכע די איז װאס

 דער םיט סיפאפטיעס ארבייטער זי;ע
 ענג״ זאצעז װארום באװעגונג? נײער
̂ען וועצכע ארבײטער צישע  אזוי זײ

םפעציעצע זײערע םון באװאוסטזיני:
 אי פאציםיש אי אינטערעסען ארבײםער

 פאראינטע־ פצוצצונג זיך ע?אנאםיש,
 איז װעצכע באוועגונג, 8 םיט רעסירען

 פאנוםעק־ םון באװעגוגכ 8 אפען אזוי
 ? מאנופע?טשורערס פאר p* טשורערס

 איז, דעם אויױ ענטפער אײנציגער דער
 ארבײטער־סימפאטיען, דאזיגע די אז

 ז י א באװעגונג, נײע גאנצע די װי אזוי
ר א ע ט ה ע ר י ט ד א ם צ ו ז ע  ר

ן ו ם פ ע צ ד א פ כ ר ו ן ד ו  ם
ר ע ר ד ע ט י י ב ר • א י ג ע  ר

ג נ ו ן ר ו ן א ו ר ם ע אצ״ ד  
 נ r ו ש י ו ט נ ע ר ע נ י ין ם ע ג
ר. ה י א ט י ם

 איבײטער־ דער םיט ענטוישונ; די
 מען װי נרעסער דא איז רעגירונג
 עס אויסצאנד. איז פאר עס זיך שטעצט

 ענטוישוננ, פאציטישע 8 בצויז ניט איז
 די בצויז פסיכאצאנישע. 8 אויך נאר

 ענג־ אין געװעז זײנעז װעצכע יעניגע,
 ארבײטער״ די װען ־יאהרען,8ר־8פ צאנד

 ?ענען םט,8 אין ארײן איז רעגירוננ
 האפ* גרויסע 8 ־־,ם̂א װאס םיט װיסען
 איז נד8צ דאס ערװארטוגגען און נונגען

 ארבײטער־?רײזען אין פוצ. נעװען דאן
 די אין װי אזוי געםיהצט זיך םען האט
 אי־ און דערהויבונג גרעסטער םון טעג

 'גע־ ערנפס האט מען בערקערעניש.
 8 עפעס נע?ומען איז ע׳ס אז גצויבט,

 אוץ םענשען. נײע םיט צײט, נײע גאר
 ענטוי־ 8T8 פצוצים pk אידעען. גײע

 אנ־ באנ?ראט! גײסטיגער 8T8 שונג!
 באצר ארבײטסצאזע, םיציאן אײן שטאט

 אנדערען אצעם אין pא םיציאן, צװײ
װי גענוי גאגץ םארבציבען אצעס איז
___ ____________ vjl עם

 דער־ קרײזען ארבײטער פיצע אין
 פארצװײם״ ביז מגםוישונג רי גרײכט

 8 ענםוישוננ די דאט נרערע8 איז צונג״
 אויף שארף ארבײטער רי געטאן טריב

 צװײ שטרעטוננעז צינקע די ציגקס.
 זיך האבען ארבײטער עגגצישע די שען
 םארגרע״ םיצ צײם צעצטער רער אץ

 אר־ קרײזעז אנדערע גאר א^ן סערט.
 דעם ניט האם םען װאו דארט בייטער,

 םען האם צינקס, װײטער געהן צו םוט
 אר־ די רעכטס. צו געםאן וועגד א זיך

 העצפען צוגעזאגם האט םארםײ בײטער
 םען װענדעם געהאצםען, ניט האט און
 אםשר ?אםיםאציזם, אצםען דעם צו זיך

ישועה. די ברענגען ער וועט
יעצ־ דער pc סוד דער איז דאס

ענגצאנד. איז באװענוננ נײער טיגר

 ערינע־ צו באנקעט ױבילעאום
 קלאוקטאכער אן רונג

ו9סו פון םטרײק ־י
 1 םעפטעםכער, טען28 דעם זונטאג,

 בראדװײ אין װעט בײטאנ, אזײגער
 ױביצע־ 8 םאר?וםען האטעצ צענטראצ

 דעם & עראינערונג דער צו נ?עט8אום־ב
 םון סטרײק כער8?צאו?ם היסטארישען

 פיאנע- די דורך צטעט8ראנשט8פ ,1910
סטרײק. דעמאצסדיגען דעם םון רען

 נע־ אײנגעצאדען זײנעז באנקעט צום
 אין אנטײצנעמער א?םיוחג צע8 װארען

 םארםרעטער אויר װי ,1910 םון םםרייק
pc ארבײטער־כאװעגונג. נאנצער דער

 רזש. די אין צא?אצען אונזערע אצע
 םאר־ זײן צו באשצאסען האבען באארד

באנקעט. אוים׳ן טראטען
 טי־ וערען.1 נעזעהן נערץ וועצען געסם

 ברודער בײ י?ומעז8ב מען |yp ?עטס
 פין אפים אין דזשײ?אבסאן טשארצז

 טע33 װעסט 155 באארד, דזשאינט דער
סטריט.

m עקם־לאקם איז ?
 פון ערפינײנגען וױכשיגםגזע די פון א׳־מע איז עקס־לאקם

 טשאקאלאד־קענדי, א איז דאם וויםענשאםם. םעדיצתישער דער
 פון פלאץ דעם םארנעחםט און םאגען דעם חזנולירט וױןלכעם

 יייקרעץ ביטער־ותיםער. רובארבער, גיטער־זאלץ, קאםטאו-איל,
 אנ־ םילע נאר און •יללען, נעםארבםע אדער נומװקערטע •אודער.

 ם»ן, יעדער וועלכע םאר {זפפיחר-םיטיען אלט־םאדישע חןרע
אפשרעקיה• זיו פלענען קינד *דער *רױ

 נ«ך איז עס חדך. און תרך סמאקאלאד « איז עקם־לאקם
ptjev יע נעגןןן נאפױרליך און נעלאםען וױרקט און טעם אין» 

nMOjnp. אדער שםעריעז אוזן םאגען-םארמםאפונג. *ץ פארםען
זיייך• איכעחױינם און וזײנס באקס א ■רייעט
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 קרי־ » פון צײט א ״אין ״אײנגער װאם
ארהער און ט  קלאהרער ארוים זיך זעהט זים ש

ױרט אני אנדער אן אירנענד אין װי ארנ
J- J זײגען עם הילפלאז װי צײט

 ארגאניזירט. ניט זײנען װאם ארבײטער די
 אויך ארבײטער ארגאניזירטע די לײדען געװים

 טוי־ צעהנדליגע קריזים; הײנטיגען דעם פון
 עם אבער ארבײטםלאז, זײנען זײ םון זענדער

 די װאם דעם םיט פארגלײכען צו גארניט איז
 ארגא־ די לײדען. ארבײטער ניט־ארגאניזירטע

 װעל־ אוי,ס ױניאן א האבען ארבײטער גיזירםע
 בא־ װעלכע און אנשפארען זין קענען זײ כע

 װע־ צײטען, אלע אין זײ העלפט און זײ שיצט
 האבען ארבײטער ניט־ארגאניזירטע די רענד

 א אין העלפעז זײ זאל װעלכער ניט קײגעם
נויפ״.

 שלע־ פרעזידענט װעלכע װערטער, די אט
 םע־ דעי לעיבאר זײן אין געזאגט האט זינגער

 אײג־ טיף גאנץ ארבײטער די דארפען םעדזש,
זברון. זײער אין קריצען

vd איבער איצט לעבען a קריױם גרויםען 
 ער װען זאנעו ניט קען סײנער און אםעריקא אין

 װעט ער אז האפען, לאםיר םאריבער. .זועט
 פארלויםיג אבער גיכער, װאם אריבערגעהן

 ארבײטם־ די בעםער. אנשטאט ערגער עם װערט
 נאר קלענעה ניט דערװײל װערט לאזיגקײט

 איז אויגוםט חודש פארגאנגענער דער נרעםער.
 גיט נאר געװען אםעריקא אין ארבײטער די םאר
 םייםםע די אין ארכײט די פרעהליכער. קיין

 און געװארען פארקלענערט איז אונטערנעמונגען
 נאך זײנען ארבײטער די פון פארדינםטען די

 אויף קוקענדיג ניט דאך געװארען. םאגערער
 אזא געװען איז אויגוםט חודש דער װאם דעם,

 םאנכע האבען ארבײטער. די• םאר שלעכטער
 געװינ־ זײערע אננעהאלםען נאר ניט םרעידם

אוים־ נאך זיך האכען זײ נאר פריהער, םון םען
 טרעידם, זײנען דאם פארבעםערונגען. געסעםפט

 האבען און ארנאניזירט שטארק זײנען װעלכע
דערפאר שעפער. די אין קאנטראל םולע די

 ארגא־ שװאכער ױינען ײאם טרעידם די האבןןן
 םאר־ געליטען ארנאניזירט ורעביב אדער ניזירט,
 אטע־ די םון םםאםיםטיק ארכייטער די לוםםען.

 דער־ אונטערנעםונגען אינדוםםריעלע ריקאנער
 זײנען אויגוםם חודש דעם אין אז אונז, צעהלט

 רעדו־ פון םאלען זעכציג און דרײ פארנעקוםען
 דריי־ און ארכײטער די םון װײדזשעם די צירען

 םיט און העכערוננען. םון םאלען און־דרײםיג
 זײן אין שלעזיננער םרעזידענט באםערקט רעכט

יאז םעםעדזש, דעי לעיבאר
 איז אינדוםטריען ארנאגיזירטע נוט ,אין

 דעם דורך געלונגען, נים ארבײםםגעבער די
 װיי־ ארונטערצורײםען קריזים, איצםיגען

opart אר• נידעריגערע אײנצופיחרען אדער 
 ניט־ארגא־ אין װערענד בײםם־באדינגוננען,

 אינדום־ שװאך־ארנאניזירםע אדער ניזירטע
ארבײטם־ די פעלע פילע אין האבען םריען
 וױידזשעס די םון ארונטערגעריםעז נעכער

 ארבײטם־באדע־ אזעלבע איינגטפיחרט און
 יאחרען פילע נעםען װעט op וועלכע גוגגען,

 .ארויפצואר־ זיך ארכײםער דאזיגע די םאר
 םאנאםען צעחן פון שטאנד זייער צו בײטען״
צוריק״.

 דארםען צייט שװערער איצםינער דער אץ
 אפ- באזונדערם נאגץ ארכײםער מ דעריבער

 םעחר װאם און .ארגאניזאציע זייער חיםען
 דאר־ וױיםען מןםערע איז פארשםארקען. איחר

 צו כדי יתיאן, א חאכען ארכײםער n פען
 שלעכםע אין pa לאכע. זייער פארגעםערען

 נימ כדי יוגיאן, א חאבעז זײ דאחיען צייטען
 זײ פאר זאל שלעכםע דאם אז דערלןמען, צו

װערען. עתעד נאך
 געדענקען, ארבײםער די דעריבער זאלען

m םדזען צייט שלעכטער איצטמער חןד אמ 
ל זײ  בעסער וואם pa אייעער װאס ׳חאלםיעז י
pa ארנאנתירמ. שםארקער װאם

 זיינען װאס סטתיקם צוױי די צןףי ףי
Qtyeqmn • נע־ געםעטעלט װאך פארמע די 

 די pe םםרייק דער — װארען
גײזיל־ די pa םטרייק דער pa םאכער רעמסאוט

פאר־ a pa נעװען זימען —

 די םוזען אלץ װי שפעטער און אלץ װי פריהער
 אײ־ זײערע אויף בלויז פארלאזען זיך ארכייטער

כוחות. ארגאניזירטע נענע
 זײנען יארק נױ פון םאכער רעינקאוט די

 אײגע איז 20 לאקאל ארגאניזירם. גוט זעהר
 אע־ דער אין יוניאנם בעםט־ארגאניזירטע די פון

 א און גוטע א האכענדיג pa טערנעשאנעל.
 רעינקאוט די האבען ארנאניזאציע, שטארקע

 ארבײטם־ בעםערע אויםגעקעםפט זיך מאכער
די העכערען..ארבײטםלוין. או^א כאדינגונגען M•

ופע  דערי־ זיך האבען םאנופעקטשורערם רעינקאוט
 עקא־ איצטינען דעם םיט באנוצען געװאלט בער

 געװאלט האכען און לאנד אין קריזים נאםישען
 װאם דאם צוריק ארבײטער זײערע בײ אפנעםען

 גע־ צו געצװאוננען געװען אמאל זײ זײנען זײ
 דים־ נוט און נוט־ארנאניזירטע די אבער בען?

 אױןש האט ױניאן םאבער רעינקאוט ציפלינירטע
 בא־ די פון אננריף דעם אופן גלענצענדען א

אפגעשלאנען. םעם
 לײדער זײגען מאבער דרעם טשילדרען די

 םא־ רעינקאוט די װי ארגאניזירט גוט אזוי ניט
 גע־ האט װאם םגפה, קאםוניםטישע די כער.

 איגדוםטריע, נאדעל דער אין חורכן אזא טאכט
 דרעם־ טשילדרען די אויםגעלאזען ניט אויך האט

 טרײד פון טײל גרויםען א אין ױניאן. םאכער
 םים־ םװעט־שאפ די םאנאנדערגעבליהט זיך האט
 אין און יאהרען. אלטע די אין װי נאנץ טעם
 נעװארען לאנע די איז קריזים איצטיגען דעם
 גע־ שױן איבערהויפט האט זי ערגער,אױב נאך

 דרעם טשילדרען דער פאר װערען. ערגער קענט
 פון פראגע א געװען עם איז ױניאן םאכער

 פולשטענדי־ א םון טרעיד דעם ארױםראטעװען
 צו באשלאםען דעריבער האט זי רואינע. גער

 ארגא־ צו אנשטרענגונגען םענליכע אלע םאכען
 די אין שאפען צו און אינדוםטריט די ניזירען
 און באדינגונגען. םענשליכע םעהר שעפער

 געוױםער א אין ױניאן דער זיך האם דאם
 םטרײק םון רעזולטאט דער אײנגעגעבען. םאם
 אינ־ דער םון טײל גרעםערער א אז איז,

 עםה־ אין און ארגאניזירט איצם איז דוםטריע
 געװארען אײנגעפיהרט זײנען שעפער רערע

 ױניאן די װען איצט, און ױניאן־באדיגגונגען.
 גרעםערער א און געװארען פארשטארקט איז

 ארנאניזירם איז אינדוםטריע דער פון טײל
 קאמןפ דעם װײטער אנפירען זי װעט געװארען

 װאם םאנופעקטשורערם, אײנצעלנע די םים
 װי־ אדן אונטערגעגעכען ניט נאך זיך האבען

 םים־ םװעט-שאפ די װײטער אנחאלםען לען
 דארפען טאכער דרעם טשילדרען די טעם.
 אויםװארצלען קענען זײ אז נעדענקען, בלויז
 כלויז טרעיד זײער אין םיםטעם שאפ םװעם דעם
 װעלען און ארנאניזירט נוט זײן װעלען זיי װען

ױניאן. שטארקע נרויםע, א האבען

 װאס םיט האבען אלץ װי פריהער זי םוז לאגע
טאן. צו

 די רעקאםענדירען דעריבער װילען םיר
 ױניאנם״ אונזערע אנדערע אלע םון םיטגלידער

 פון כײשםיל גוטען דעם נאכטאן זאלען זײ אז
 שלעכםע איצטיגע די און םאכער ריפער די

 אויםגעבעםערט פיל קענען דאך ־װעט לאגע
װערען•

 םאכער ריפער די בײשפיל גוטער א
גוטען א געװיזען האבען די *.־םון
טררי ר פ ע אכ  יו־ גוטע װאם בײשפיל, מ

טאן דארפען לײט ניאן -הי-*׳ -׳<׳
pa באשלאםען האכען זײ צײט: שלעכטער א 
 ארבײטם־ און שטארקער ױניאן די םאכען צו

םעחיגער.
 טאן םעהר םך א געקענט װאלט ױניאן די

 שװערער איצטיגער דער אין ארבײטער די םאר
 געלד־םיטלען. טעזזר געהאט װאלט זי װען צײט,

 אין ארכײט נענוג ניטא איז עם װען גראד און
 זי ארכײט. םך א ױניאן די האם שעפער די

 דער אוי/ת שטעהן םאל אלע װי םעהר דאן דארןש
 אפגעהיט זאלען באדיננונגען ױניאן אז װאך,

 אלע םאכען דארף זי און שעפער די אין וו^ען
 ארבײטער װײניגער װאם אז אנשטרענגונגען,

 די ארבײטםלאז. ארוםגעהן נאנצען pa זאלען
 גרויםע א בלויז ניט םארשװענדען דארןז יוניאן
 אפצוהי- געלד אויך נאר ענערגיע, םון טאם
 םאראן איז עם װאו שעפער, די אץ אז טען,

 ארײנ־ ניט ארכײטען, װאם די, זאלען ארכײ̂פ
 געהען אנחןרע װען צײט, דער pa צוםיל כאםען
 װאלט ױגיאן די ארבייט. אהן גאנצען אין ארום

 פארלײכםערען צו םארשידענעם טאן געסענט
 נאר װאלם זי װען ארבײטםלאזע, די pa לאגע די

 נאר האט. זי װי געלד־םיטלען, םעחר נעחאט
 דער םון געלד־םיטלען די װאם דעם אנשםאט

 זיינען נרעםער, םך א זײן איצט דארםען יוניאן
 א קלענער. םך א איצם אײננאמען .איחרע

 אםעם־ און דױם זײערע צאלען ניט קענען םך
 סך, a pa ארבײםםלאז זיינען זײ וױיל םענטם

 אוים־ גוטען א זיך םאכען ארבײט, חאבען װאס
 א איצם איז 1צײפ די װײל צאלען, צו נים רייד

 דערי־ םארדינען םאכער ריםער די שלעכטע.
 ריכ־ חאבען זײ װאם ,ווערען. *י געלויבט בער
 האגען pa לאנע איצםיגע די אפגןזשאצט טינ

 ױניאן קלוגע pa גוםע אםת׳ע זוי געחאנדעלם
 כארא־ זיך צונויםנעקוםעז זיינען זײ װען ליים.
 איצ־ דער pa ווערען געםאן קען עם װאם םען

 באשלום ערשטער זייער ציים. שװערער םיגער
 זא• ױניאן דער pa םינאנצען די אז נעװען, איז
 דעריכערי אז pa װערען אויםנעבעםערט לעז
 םאכער ריפער דער פון םיםנליד יעדער זאל

 באצאלען םעפטעםגער טען15 צום כח יתיאן
 שול- ra ער װאם אםעסםעגטם, pa דיום זײנע

זאל מניאן די ta װארים װניאן. דער pa דינ
אמטיגע די י____

 א םון גרינתנג ד׳י שטענדיגער דעו
 ארנאניזא־ שטענדינען ארגאניזאציאנס
ט ענ מ ט ר א פ ע pa דעםארטםענט ציאנם ןןפ ד

ײ םאכער םיעד <ר’ד דרעםמאכער דער װיכ־ זעהר א איז ניאן "׳־׳<'“׳<״ *« ׳׳»' *
װעט און אויפטו טינער אן• נ'

 די׳ פאר רעזולטאטען װיכטינע .ברענגען זיכער
טרעיד. דרעם דעם פון ארבײטער

 pa אז ניט, םוד קײן קײנעם פאר איז עם
 םך א פאראן נאך זײנען דרעס־אינדוםטריע דער

 ארגאניזירט ניט נאך זײנען װעלכע שעפער,
 pa קאנטראל דער אונטער ניט זיך געפינען און

 ריזיג איז אינדוסטריע דרעם די ױניאן. דער
 געכליבען אלץ נאך איז זי אכער אויםנעװאקםען,

 pa שעםער קלײנע מאםע א אין צוברעקעלט
 דער פון ארגאניזאציאנם־ארבײט די םאכט דאם

 פאדע- עס שװער. אזױ ױניאן םאכער דרעם
 אנשטרענגונגען באזונדערע דעריבער זיך רען
 די ארגאניזירען צו נאר ניט דער.ױניאן פון

 צו אויך נאר שעפער, ארנאגיזירטע ניט נאך
 אונטער שעפער ארגאניזיירטע שוין די האלטען

 ארנאניזא־ שטענדיגער א קאנטראל. פולער א
 שום אהן דעריגער װעם דעפארטםענט ציאנם

 pa ױניאן דער נוצען םך ברענגען.א צװײפעל
 דער אין קאנטראל איהר פארברײטערען װעט

 זעלבםטפארשטענד־ איז עט אינדוםטריע. דרעם
 װעלען יוניאן דער פון םיטגלידער די אז ליך,
 אזא פון קאםטען די טראנען צופרידענהײט םיט

 איגװעסט־ בעסטער דער איז עם דעפארטענט.
 יעדע װארום םאכען. קענען זײ װאם טענט,

 כרעננט ארגאניזאציע דער םון פארשטארקונג
 םון לאגע דער אין פארבעםערונג א זיך מיט

ארבײטער. די

א מעהר־ ^ ו  װאם צופרידען זײנען םיר ו
טשער־ אונפארטײאישער דער מאראלעף

האם איננערםאל, טר. טאן, ײ.
אנטשײדוגנ, אן ארויםגעגעבען

 קאונםיל אינדאםטריעל דעם פון קלאגען די אז
 ניט זײנען ױניאן מאבער קלאוק דער נעגען

בארעכטיגטע. קײן
 װי מעהר האט װאם פראנע, א איז עם

 דער אז םארשטעהען, םיר באדײטונג. םאראלע א
 pe פירערשאםם די אדער קאונםיל אינדאםטריעל
 צװעק א געהאט האט קאונםיל, אינדאםטריעל

 לאננע די םיט און קלאנען די מיט זיך םאר
 אונפאר- דעם צוגעשטעלט האט זי װאם םגילות,

 'דער ױניאן. דער געגען טשערםאן טײאישען
 געװאוםט, גוט גאנץ האט קאונםיל אינדאםטריעל

 קלא• די קענען טאםענט איצטינען דעם אין אז
 עפעס ארײנברענגען ניט ױניאן דער געגען גען

 אינדאםטריעל דער װען און טםשות׳דיגעם.
 װעגען טאן שםועם א פראבירט האט קאונםיל

 געװאוםט, גוט גאנץ דאך ער האט שטיק־ארבײט
 האבען זיי אוםױםטער. אן איז שםועם דער אז

 די אז געהאםט, ניט סעקונדע א אויןז אםילו
 םא• איז עם אבער געבען. זײ עם װעט ױניאן

 פראפאגאנ• זיך רופט װאם אזוינם, עטװאם ראן
 ניט מען דערװארט פראפאגאנדע פון און דע,

 איז פראפאגאנדע רעזולטאטען. כאלדיגע קײן
 רע• ברענגען וארף װאם אינװעםטטענם, אן

שפעטער. זולטאטען
 געלע• אנדער אן בײ שוין האבען םיר און

 דעם פון קלאגען די אז אנגעװיזען, גענהײט
 זײנען ױניאן דער נענען קאונםיל איגדוםםריעל

 די ^פאר אויםגערעכענט געװען אן אנפאנג פון
 צוליכ טאיןע pa פראפאגאנדע.' pe צװעקען

 צום כלויז געגאגגען ניט קלאגען די זײנען דעם
 אינגערםאל, םר. טשערםאן, אונפארטײאישען

 װירק• דער pa צײטונגען. די pa אויר נאר
 עיקר; דער געװען צײטמנען די זײנען ליכקײט

 ז*י כאארבײםען פאר פראפאגאנדע, פאר װייל
 דער צײםתנען די זימען םײנונג, עפענטליכע

 ״קאונםי״ל אינדאםטריעל דער םיטעל. כעםםער
 חאט ער אז װיםען, זאל מען אז געװאלט, חאט

 ױניאן די אז װניאן, דער צו קרױודעס pa טענות
 pa פארשפרעטננען איחחז ערפילט נים חאט

ע עגלט בײם זאל אוך םארםליכטונגען. ב מי \1 
 אויםנױ קענען עם װעם מען ,p־ot pa עפעם

 ■דארפען. עם װעט םען װען צײם a pa צען
pa טיט צופריחמ אוױ טיר זייבען דעריכער אט 

 די ta איעעז־םאל, םר. pa ענטשײדמג דער
 נענען קאונםיל אעדאםםריעל דעם pa קלאנען

p ביט זיעען יוגיאן דער ’p .עם כארעכםיגםע 
 ימיאן. דער pa זיג םאראלןןר א װי םעחר איז

a ra op םאראורטיילוננ a pa פראפאגאגדע 
 חאנ- ov אױב pa ״ יתיאן. דער נעגען 4קאםייי

עגמלי8ע דער װענען זיך דעלם
ניט צװייפעל r<־p ra חון
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 אז נאריהמען, ניט זיך- קען איך

 דעם צו בײגעטר*געז עיעס ה$וב איך
 20 טיט סטרייק קיל$ווקםאכער נרויסען

 געווען ד*ז נאך בין איך צוריק. יאהר
 איך און ןומעריקא אץ נײער ;צנץ 8

 בײ ניט געארבײט דאן ה^ב
 >נויר ד*ס און אויט^מ^ביאען ײב נאר
ורק, נױ אין ניט  •ראװינ״ד צ אין נ$ור ̂י

 ײע־ יארק. נױ םון וױימ ניט ^טעדטעצ
 איך האב סםרײק קא^וקמאכער דעם נען
 צײםוגגעז. די איז גע׳צײענט בלויז ד»ן

 ניט. דאן איך ה*ב געשריבען אלײן
 םײן אויםגעביטען געהאט דאן האב איך

 צײכעךםעדער. » אויף *טרײב־פעדער
 צו שװער הײנט ביז מיר איז עס און
 מא־ מעהר נעטאן האב איך װען יעןזא

 צײכעךםעדער, םײן םים דאן צי ךען,
 ^רײב־םעדער. םײן םיט צי'׳צפעםער

 עקסידעג־ ם^רנעקוםען זיכער דאן זײנען
 םען װ#ס אויט^^ביצס, די מיט טען

 און צײכנוננען מײנע םון נעםאכט ר*ט
 אויך זײנען דערבײ אן זײן, קען עס

 מיט נעװארען, חנרהארגעט מענ׳עען
 קײן איך האב *בער, ׳טרײב־םעדער, מײן

 איך דערהארגעט. ניט מ$יל קײן מענ׳׳ןען
 םארשאםם ־ איז עס װעםען אפ׳ער האב

וט בײז געםאכט אדער הארצװעהטאג,  ב̂י
 ניט. זיכער געהארגעט איםיצען $בער
 דארח איך אויב ניט װײם איך ^בער
 די געװיסען םײן אויף נעמען אויך

 איך װאס אויט^מאביצס, די םון הרוגים
 אינ־ דער דאך איז נעצײכענט. ה$ב

 מאכט װאס אײנציגער, דער ניט ?^ינער
 ^נםײל ך1#ד נעםען אויט#ם$ב< דעם
 מע־ םאר^ײדענע באשאםונג זײן איז

 קען איך און טעכניקער און כאניקער
 די װארםען און נעװי׳סען םײן בארוהיגען

 איײ ה$ט דאפ אבער זײ. אזיף ש(לר
 צו עײכות דירעקטע קײן ניט גענטאיך

 םטרײק. קלאוקמאכער נרויסען דעם
 איך אז ז^גען, געװאאט בלויז האב איך
 אנ־ סײן םיט באריהמען נים זיך קען

 זיך דאכט חאב איך איהם. אין טײיצ
 דעמ^נ• פיקעט פאר א באריז געזעהן

 מאסעך בײגעװאוינט סטראציעס,
 פאראד, דעם געזעהן און פארזאםאונג

 גע־ נעםעטעאט איז סטרײק דער װעז
 םיט געװארען באקאנט נאהענט װארען.

 א אין איצט איך ביז קאאוקפיאכער די
 סטרײק, נאג׳ן ^פעטער ארום י^הר פ$ר
 רעדאקטאר דער נעװאחנן בין איך ווען
 דאםאלס־ די פאסט״, ״נײער דער פון

 יונ־ ק^איקמאכער דער פון צײטונ: דיגע
 נוט. זעהר איך געדענק צײט יענע יאז.
 זא־ עס װאצט מען װי געײעז, איז עס
 דראננ אין ^טורם די רײסש, אויף נע?

 ױניאן. קלאוקמאכער דער םון פעריאדע
 פי^- נ^כדעם א־ן ביזנא אברהם םריהער
 דײכראניקעס איז 1אי הורװיץ. םעסאר

 דאן האב איך אויך אז םאר׳טריבען, איז
 טראבעל. 5ביסע רעכט » אנגעמאכט

 יאהרעץ יענע ארײן אבער רעכען איד
 אינטערעסאנטע־ איז בעסערע מײנע אין
יאהרעז. רע

 דאש איך דערמאן װאס צו אבער
 די װאס דעם, וועגען אט — אצץ?

̂יגע  דער םון װאדט־זאגער און טוער אםא
 גע־ האבען ומאכע ױניאן, ^אוקמאכער

 דעם םיהרען געהאאםען ׳אד־ער םיהרט
 א עפעס םאכען וױ^עז סטרײק, נרויםען

 יעהריגען צװאנציג זיק צכבוד םוב ױם
״ . . ד; - ױביאעאום.
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 ארבײ- פאר טאצ אאע בין איד #נו

 א באױז בין איך טובים. יפױם טער
 געזזען וואס באגקעטען, די םיז .געגנער

 נע>חנהג־ זײנען באנקעטען די זײ. מיט
̂ויז ױם״טוב א *יד  געמהאטע, םאר ב

ױין  באנ־ א םאכען ניט דאך קען מען ו
 םיר און ׳ ארבײמער. jאצז םאר קעט

 ארבײטער .ווען אוים גים אויך מאכט
 אאע צי. געםאכ̂ג וחןרען טובים יםים
 יאהר. צוואנציג אלע אדער יאחר םינוי

עאזם א געווען איז אםאא  םופצינ ױב̂י
 געחיײ עס חאם יאחרען ױבא א יאהר,
 אנגעפאננען סען האט מפעטער סען.

 i' יעהרעע י־אח־צװאנציג1נױנ מאכען
 ניט אוין גצותן איז דאס ביאעאוםס.

 איז יאהר פופזױג רעכט. װי מעחר
 א נאר ווארםעז. צו אאננ צו װירקציך

 אנגע״ מעז האט מיעםער נאך ביסעא
 םוגד צװאנצידיצמריגע, פאנגען:םאמח

 אויך און יעהוייגצ מחן יעתרוגע, צעחן
עאוטס. יעחריגע פיגו•  אח ױב̂י

 זײמן םעגמען אױף\ *ם וטעחפאמ
אוםגצח

 װע־ אצגעמײן אין האט מען װאו ריקא,
 ״הארי :עטאן ווערם אלץ און געדואד ניג

 מיט וױרקאיכקײט, דער אין און אפ״.
 װי יחוס מעהר יאהר 25 איז װאס

םופצעהן? אדער צװאנציג
אגהעג־ *עטארקער א זײענדיג אבער

 האב טובים יםים ארבײטער םון גער
 מוזען זײ :באדינגונ: אײן דערבײ איך
געראטען. זײז

צװאנ־ דער אז פאר, זיך ׳טטע^ איך
 גרוי־ ףעם פון ױבילעאום יעהריגער ציג
 :עדארפט האט סטרײק ק^אוקםאנער סען

 כיאסען־ נרויכער א מיט װערען געםײע־־ט
 זיכער, ניט *בער בין איך פארזאמלונג.

 איצטיגע־ דער אין װאאט מען ,אויב
 דורכפיהרען ;עקענט צײט

 א סיט מאסעךםארזאםאוננ
*טטימוננ. טוב׳דיגער ױם

 זײ װעז וױיז״עצעס, די יא רעדוצירען
 מאנופעקטישורער יעדער נאר. קענען
 זיך בײ קי^עיט אונטערנעטער אדער
 לױטע־ אז ׳אטת טאקע איז cv :אזױ

 גע־ ;אנ*ז איז לעהײאן גאװערנאר נא:ט
איצט טויג י;ס אז זאנט, ער װען רעכט,

 דער װײיל װײדדטעס, רעדוצירען צו
 ;רע־ נאך װערען דערפון װעט הריזיס

 נא:ץ זיך װעט ילאנע די אבער #פער
 אאײז איך באויז װען ענדערעז, װעניג

 די פון אױנטערנעניען’ אביסעיל רועא
װײדדטעס.

 קאפי־ איצטיגער דער םיט צרח די
 האט זי װאס איז, טיסטעם טאציסטײטער

 כיאגופעקט^ױ יעדער ניט. םיסטעם קײן
 טאן צו זוכט אונטערנעמער און רער

םאד אז דענקט, ער װאס דאס, באויז
רטהיאינטערע איהםבעסער. איז איהם

 נרויסע א
געהױבעגעד

 נע־ װינטער פאריגען טען האט אט
 ױבי־ יעהריגען צװאנציג דעם פײערט
 דרעסםאכעי און װײסט דעם םון ^עאום

 מא־ וױיסט װעניג גאנץ אבער סםרײק,
 דעם צו זײנען מאכער דרע־ס און כער
• ;עקוםען. טוב ױם

 פאר־ גוטער קײן :יט איז עס ׳אסת
 און ^ןוײסט אמאציגע די םון גאײך.
 איצט זײנען סטרײקערס םאכער דרעס
 אבער םרײד, אין געביציבען װעניג גאנץ

 געביציבעז, זײנען װאס װעניג, די םון
געקוסען. וועניג זעהר אויך זײנען

 םון נעפיהצען די פאריטטה איך נאר
 סטיײק נרײסעז דעם האמנז וואס די,

 א^ײן איך »ז גאויב איך םיטנעמאכט.
 װאאט איך װעז געפיהיצט, אזוי װאיצט
 יענער דאך איז זײ. םװ אײנער נעװען

 אין היסטאריע יטטיס א נעװען סטרײק
 ארבײטער איד״טער דער פוץ ^עבען דעם

 םאגגט םםרײק יענעם םון באווענוננ.
 אינהאאטס־ די אן פאקטײט דאך זיך

 אינטערנעשא־ דער םון ;ע׳טיכטע רײכע
נאא.

עס. פאריצטעה איך ׳יא
•**

 גא־ אױטענאנט יארקער נץ אונזער
 ^ארןן זעהר זיך האט לעהכיאז װערנאר

 מאנוםע?ט^ד די נענען אויסגעדריקם
 רעדוצײ װאס אונטערנעםער, און רערס

 װיײ די צײט איצטיגער דער איז רען
 א:* און ארבײטער זײערע םון דז׳עעס

 איצטיגען דעם מאכט דאס געשטעאטע.
 ערקאערם. ער האט ערגער, נאך קריזיס
 די איצם רעדוצירט מען װען װארום

 ־ אז ,ov םײנט ארבײטער םון װײדזשעס
 קויף־קראםט. זײער םארק^ענערט מען
 װעניגעי• קויפען ארבײטער די װען און

 פראדוצי־' װעניגער פאבריקען די מוזען
 אר־ די אז ״איז רעזויצטאט דער און חגן

 און גרעסער נאך װערט בײטס^אזעקײט
׳שארםער. נאך <ןריזיס דער

 אונ־ הײז םאנוםעקטשורער"יאון קייז
 די באשטרייםען ניט ?ען טערנעםער

 באהױםטונ־ אעהםאנ׳ם םון ריכםיגקײט
 אאגיש זײנען זײ אז װײס, יעדער נעז.
 םא^־ אלע ניט דאך אבער ריכםיג. און
 סד א אז םאקט א איז עם איהם. נען

אונטערנעםער און םאנוםעקם^ורערס

אדעי לײדעז, װעילען ו\אס ניט
 לײ־ װעט אינדוסטריע גאנצע די װאס
 אזוי. האנדעלט זײ פון יעדער דען.
 איהם :אך אז אזוי, ניט זאגט ער אויב
פיבוא. דער קומען כיעג

 צורערשימא:וםע?ט די זצ;ען מוסר
 העיצםעז. ניט װעט אונטערנעטער און
 אויפפרובירט יאנג ׳עוין עס ד,אט טען
 דער נים. העיצפט עע אז װײס, טען און

 ארבײטער די אז איז, מיטעיצ אײנציגער
 םאר־ *עטארקער װאס חאלטען זיך זאצען

 כחות םאראײניגטע םיט און אײניגטע
 אונ־ די פון פראבע יעדע באקעםפען
י׳אגע. זײער פארערגערען צו טערנעפער

,^ארזי• ארבײטסלאזעז םון

9 פוסס דעד אװ הונפ דעד
(ו»בעל) י. גחום פון9 1 1

:סארדראס גרױס מימ פוקס דעם בײ חאמ געסחןג© חונם *
װ$ס ״פאר —

̂לןפ דער ײד פומענדיג ח«לם ^  װײממן? םון מיר מים דד
̂זט — װען זץך נױר םח^ען און  כאלד לױפען זיך ער לן

̂ ׳ ׳ װילד^ אץ *
 פארבײמעו. נים גאר כלייק אױף כליק m כױר נדט װיל #ון
 1 !יימען טלמע פון ג$ר קרוכים נ*ך יזוד זיממ *מיר
 מײר, פאר װאלף, חןר ײה ער שרעקפ ארן

— וףינער, םימע פאר
 אײנער איז ןןר m פארפןמייץ ער דןןרןי

געפילעז״^ אײדעלסטע דיי וחןםען צו ח/ פון,
 ׳פאדשמיץ *ו געגקבען פוקס דער אים tojtn — פרימד״ מייץי —
 r* זײמע פאר װײנײגייװאס מורא ה^ט וךיולןפ חןרי
pכילען״- דייץ לײכ נים חאט ער נלא/ ןר

 אםעריקען דער פון גרין פרעזידענט
 איז-זײז האט יצײבאר אװ םעדערײ׳צאן

 גע־ האט ער װאס רעדע, דעי לײבאר
 אז אנגעװיזעץ, סיראקױז, אין האיצטען

 די אין ווען צײט איצטינער דער אין
 ארבײט ניטא r>n םדײדס מײסםע

 וױידזטעס די דארםען יאהר, גאנצען א
 ‘ווע גערעכענט נים ארבײטער די םון
 אר־ אן יאהי. םון נאר װאך( םון רעז

 אז איז באשעםטיגט איז װאם בײטער,
 םיל אזוי איהר םון דארף אינדוסטריע,

 װאס םיז האבעז זאיצ ער אד פארדינען,
 \ועז איהם, העאםט װאס און אעבען. צו

 זײ־ װײדזיפעם װעכענטציכע זײנע אםיצו
 װאכעז סך א דארף ער װען הויכע, נען
 ממיצא און צעדיג אדוםגעהן יאהר אין

 יאהר םארין םארדינסטען זײנע זיינען
 אױף נענונ ניט זײנען און קצײנע גאנץ

צעבען? א
 ריכטיגער םאצ?&טענדיג א איז דאס

 אינטערנעשאנאצ די ארן שםאנדפונקט
 האם ױניאן װאירקערס נאדםענט צײדיס

 אנ־ צאננ יטוין שטאנדפונקט דעם אט
 קאםח צאגגען א דורך האט און נענוםען

 מאנוםעקטשורערס די געצװאוננען אויך
 אין ^יםאנדפונקט. איהר אגצונעמען

 אינטער־ די װאס םארהאנדצוננען, אצע
 מאנױ די מיט געםיהרט האט נעשאנאצ

 אפםאכען. אצע די אין און םעקטיעורערם,
 האט געשצא־סען, זײ טיט האט זי װאס

 אז ?&טאנדפונסט, דעם דורכגעםיהרט זי
 דאר- אריײטער די םון םארדינסטען די

יאהר. םון װערען בארעכענט םען

 קאנ־ דער אויף אז אױם, זעהט עס
 םעדערײ־ אטעריקען דער םון ווענ^אן

 םאר־ יאהר דאס װעט צײבאר אװ שאן
 װעגען קאםף ^ארםער נאנץ׳ א קוםען

 פראגע דער
כערונג.

 צײבאר אװ פעדערײ׳פאן סטײט די
 יואנווענ• איהר אױף האט יארק r: פון

 פאדע״ צו רעזאצוציע א אננענוכיען יעאז
 אײג־ זאא ױ אז רענירומ, דער פון דען

 ארבײטסאאזעך פאד פא:ד א פיהרען
 גע• דערמיט איז עס אױ פארזיכע,*

 ײ אי אײנדרוק, גצװאױ^דער ^אפען
 ־אט צײבאר אװ שעײ^רײיצאן אמעריקען

 דער. אין םײנוגג איהר ;עע;:ערס ענדאיך
 אץ פעדעריײפאז א;;<ריקען ־י םראגע.
 געװען איצט ביז נעמאיך איז צײכאר

 רעגירו;;ס״ א געגען אויםנעיטפיאי־/ןן
 פארזיכעי־ג;. א״גײםסאאזען פא• םא:ד
אדויסנע״צטעלט,' זיך ראט איצט

iv* די אז v mirz צ״י• אװ םעדערײ׳עאז 
 דעי םון עקזעקוטיװע די טײן איך באר,

 נא;ץ איצט אויך נאך איז פעדערײיפאן,
 פרעזידענט האט דאס בעגען. יטאדף

 זײ:עא אין אויסגעדריקט :רין װיליאם
 האש ער װאס ערקאערוננ, יצענגערער א

 צויט און סיטי״ אטלאנטיק איז געםאכט
 נע־ איז ערקצערונג די װי ם^רם דער

 פאר׳טטעהן, מען קען געװארען םאכט
 אפי* דעם *םון טײצ א זײן װעט זי אז

 עקזעקוטיװע די װאס באךיכם, ציעאען
pp• אפנעבעז װעט שעדעריײפאן דער 

 א*ן קאנװענ״צאן קומענדיגער דער אויף
ב^סטאן.

 דער אז םײנט, גרין פרעזידענט
 ארבײטסצאזינקײט געגען מיטעצ בעסטער

 איגדוסטריע, דער אויוי ארבײט. איז
 אר־ געבען צו פאיכט א ציגט ער ז^גט
 ארביײ װיאען װאס די׳ארבײטער בײט
 םארזיכערו:: ארבײטס^זען די טען.

 םיײ זײן צויט זיך, אין ה^ט סיסטעם
 דאס און פרינציפ ׳טעדציכען א נונג,
 ארביײ די געבען צו זוכט עס װא־ם איז

 באויז זײ םארזאי־גט װאס היצף א טער
עקזיסטענץ. םון מיניםום א מיט

px ,u 1גרי נרזמירענט איז דעפ 
 םיטעצ בעסטער דער ;ערעכט. געװים
 וױחזליך, איז ארבײטסל^זיגקײט געגען

 םארםציכ״ זײן זאצ אינדוםטריע די »ז
 אצע ארבײט מיט באזארנען צו טעט
 םאכט װי אבער ארבײטען. װיצען װאס
 אינדוס־ די םען צװינגט װי עס? םען

 ? פציכט איהר ערםיצען זאצ זי אז טריע,
 חגנירונג די אז גרין, םרעזידענט דענקט
 דאכט נעזעץ? אזא ארויסגעבען דארף

 ײי ניטא איז װעג אנדער קײן אז זיך,
 צו אינדוסםריע די צוױנגען צו אזוי

 ארבײט. םים ארבײטער אלע באזארגען
 געזעץ אזא ?אצ רעגירונג די אויב אבער

 נעמען זיך אויף זי םוז דאן ארויסגעבען,
 די קאנטראצירעז צו און רענויצירען צו

 ניט דאך עס קען אנדערש איגדוסטריע.
 איצ־ דער בצייבט צאנגיעס װי זיץ.

 װאס אינדוסטריע, דער אין הםקר טלגער
 ארױס־ דארף ער אז באויז, װײס אייגער

 איז עס און צוױיטען דעם האנקורירען
 אינדוסטריע די װאס דאנות זײנע ניט

 אײנ־ עס איז דאן צײדען, דערםון װעט
 וױצען װאס אלע, אז אונםעגציך, םאך

 ארבײט״ האבע; הענען זאצען ארבײטען,
 װערען אפנע^אםט םוז »צץ וױ פריהער

 עק״ װאס כאאס דער גײסט, הפקר דער
 אינדוסטריע. דער אין איצם זיםטירט

 װען כאויז װערען געטאן קען דאס און
 חאנ־ די איבעתעםען װעם רעכירונג די

 אויב *ינדוםטריע. דער איבער טראצ
 ער איז דאן ׳עס װיצ גרין 'םרעזידענט

 ז*־ םוז איך אבער גערעכט. געװי׳ם
 אויב זיכער, ניט װײט בין איך אז געץ,
 דאדוי יא, אםילו אויב און עם. װיצ ער
 צײט ביסעא רעכט א דויערען נאך עס

 דורכםיה־ געזעץ אזא װעט מען אײדער
 נעזעץ אזא װארום אטעריקא. אין רען

 סאציאציזם. םיט שטארס זעהר שטעקט
 אר־ די זאאעז װאס פראנע, די דאן איז

 קע״ וועט וועט םען ביז טאז בײטסצאזע
 ײ אז צװינגעז, אינדוסםריע די נעז
 אר- םיט ארכײמער אלע באזארנעז זאא

בײט?
אנדע״ אייניגע האם גרין םרעזידנעט

 ארבײטסלאזען נעגען אויםזעצוננען רע
 שוי? װי פראגע, די אבער פארזיכערונג.

 וחד םארהאנדעלט זיכער װעט געזאנט,
 אויןי ברײטקײט גאנצער איהר אין רען
 פעדערײעאן דער pc קאנווענישאן דער
 םאר־ קען טען װי און באסםאן אין

 םראנע דער ווענען זיך װעט אויסזעהן
 דער אויף סאםוי עארםער א אנטוויהצען

 ארויסנע• ררעיצען עס און האגווענשאן
 ארגומענ־ םענציכע אצע ווערען ט5ברא
נענען. און סאר טען

 אז באסערהען, בצויז דא װיצ איך
 אסאצ איז צײבאר אװ פעדערײ״שאן די

 אצ• גענען אויםגעמפראכעז גאנץ געװען
 אבעד רעגירוננ, דער םח םעגשיע צזערס

 נעבינמז צײט צעצטער דער אין האט זי ,
ארויםגעםראםיז איז און םײנונג איהר
פענפחס אצמערס םאר
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 ** yog רי ogn ליינ^ר־דעי <ע«וטער
*iw g p n רנײ«תר׳*א»ט« t,og iow :g 

iv ז<חר g.אין n o 'ip .ר־ ױו׳עםאנר* 
ן נייטסל^דנמײם rm יו go״ogn »i>e 

om ynw ארנייכמר־ טויזענטער »ין 
 *יז *רנייט ס*ר ז«רנ די און חײמן
 ריזד טרײד ו• װי נרןסער סך »נ«וחןןי

 זור דער *ם ױם״טונ. ארכײםס נען
 געהע״ • ניהומען טאקע האט ׳ןוםאנר

p רינ׳ון ig;;*:■ אץ n g אמיכאר־חני 
i אין און ס»*מ;;ען• n דעי יעינאר 

ױניאנם. פאר׳טיידענע די pc סחנסע
pc יעינאר־דעי סיצע די o n n, 

ogn ז״נען jn tfgnw אויף נזװארעז 
 סיע־ א סארדינען רעי־םיטימען, <עינאר

■*jtfy פין רערעס די אויפםערקזאםפיים 
 אםעריחען דער pc נאאמטע חוי«ט די

 ■רעזידענם צייבאר אװ םעדערייטאן
 ׳אין ״אדיסאן. סרע;ק pא גרין וױציאם

 דער ־שו־ן זין־ מערקם רעדעס נײדע
 אין םעדערײעאן דער po נייםט נייער
 נעוע*;עבוננ זוטאט^יכער g «ו נאצונ
 i>g אין ארנײטס^אזיגיזײם ווענען

 שא־ נריףס ■חנזידענט |.go;׳y■ איית׳ס
o טטרזימרען *ו דערונג n ארנייט׳ןר 

 נאמעשטינונ^ ׳סגמנדי;* נעזעץ א תרף
i סיםג<יחןר די igo איז n  pg •אינ 

J* ;g ry ;iyo לעזוגמ די נײ. נים 
g*;5* די םון סטרייקס rw iw > r •יוג 

 סייצ וויכטימטיז *ום דאך ז״גען יאגס
ig נעשיהרס o -im g n w אט igo  o n־ 

 אינ־ רער po סנב איז ותצנער <«ננ,
hm iw u iic ׳o ssvpiub ’w  ug> pw 

in g n w ק^םוניםסען די ותצכען אוז 
m gn י *ו םארעאכערט  באצעבסםים. ו

 nge•* צו ;;g>igo נרין׳ס יחמיחהט
i n n טםענריגער • סיט ארביינתר די 

ײ וועט נאאעסםי;;;;  און שלאוז־ די נ
מר דרעםםטמר  פאר־ ארויסרושען זי

**r און טםענדני׳ש ipgggp. רעויחננם• 
m נרין v fi ogn\ צעינאר n, נאי 

 איגטעחד די igo אױס»גו*ם נרײם
 צעי־ זײן ring ארנייםער. די סון סען
סןר^ נאר םז עי־  ה*ט ער ותצכןן ו

 װש׳שינד p« םיטינג • אויא מח«יט«ן
m תאט טאן, v n ̂יכם נרין  שארעשענם
ױ דער אין  זונ־ פון ם׳יסם״ יארק .נ

imsSl o n  jg o ,יעגנערען * אוינוסט 
מו ײיז ארםיקיא, ,n צזןינאר עי  ער וי

o n r ia o אויטשיהריימן •ן אויוי 
 ארבײםער־ די וואס שאחס־וננען רי אושן

tfivav  o c g r זד אדיף אדױס איזם 
 צאנ׳ג םרויןרינע איתר שארכעסערען

o אס אין האט נרין n ארױס־ ארםיסעל 
ײ און פאח»־וננען רײחע » נמםעאם  ז

:באניעי־עט אזוי אוםנעשעהר
 אום־ גאנ«ען אין נעווען ווא<ט ,עם
̂יך i ««ר מענ n די שון באשעלקערוננ 

jn «װ שטאאנתן ש^ראייגינםע » ” o די־ 
p צעינאר זען n גע־ די נעכענדינ ניט 

um’« סז*םקײט1אוים«נ i n פראנע 
po .ן ארכ״טסצאזינקיים י  r* כסעם י

po o ig o r  i n האט 1צאנ 1«אונז i n 
 םויזענ־ נאדראהט אריםק״ם po חצוי
 אזינע1 ױ *־ניינמר־סאםיציעס. ימר

 נאגזמ 1אונזע סארצאננס עו־׳שײנוגנ
po a און אויסםעי־שזאםקײט in g o אונז 

 סא*י*צןן נרויסען דיזען סאו־םייחמ «ו
איכןצ.
 וזי־ נרויזיםען א באנמו־סען 1.םי

i n o n n אינדוסםריעצע אונתו־ע איו 
in־uw וײם איין סון יננינמן.1נ* g o 
jm אן 1סי e o n m די גאויאט וואס 

ו מיפעכסי P* ם׳מצימײם  כאנענע־ ז
r* ג׳נן t כאןײמני׳״מ |« i n כאשעצ־ 

אינםםיסױ סאזױאצע די po און קערזננ
jo r t אין jm o o n  po׳enyo r p ■ 
m טייצ  og po פםיצ אינחסמ־מ 

■m o m  e w, או־ביי• סיייאגעז װאס 
m g n  m e םים ניס i t  ogn סויססן 

n אױסתיא־ניממ די  eg ogn nm ne 
t*M DO JMMHP m r ig io 0 ניטא*p 

g» ogn n e n w  m r> באחמנױנען 
pn ioavew  or*egigo»,n>otg. אויכ 

ogn ססויססידס T g i, איז g  o g i ד  חו
p 79mמסומםנרממזרתנ זגזער

 קזד :ים pM סאצדינ דיחמם איז ויסצכס
 חײצתנ פםסנדיגס g אױסמסינסן נסז

 ירנײססלןוינקימר, דער אט
r סיינם״ m  » mמח ימרמג

______T? 
 XtP וױגתםםרחס

ודסוו

דעםכי^ער פ. פון

 םארזימנרען ארבײטער די םוז סען
 םארדינסט. \עחר^יכען עטעגדיגען »

 ארויסהע^םעץ ארכײטער רעם וחןט ד*ס
לא־ אומזיכערער און ^אעכםער ױין םון
 םאר־ גיצײכצײםיג װעט עס און גע

 ק^נ״ אצס קױפס־קראפט זײן מטארקען
 װעט אינדוסטריע די װ*ס פון #סונמר
 װןוס ארבײטעד אן •ר^פיטירען. וױחור
 » קען םארדינסט יעהראיכען ןײן וױיס

 אר־ אז וױ אײנארדנען זיר בעסער סך
 םון טאנ יעדען יצעבם װאס נײטער,

 כאצי־ דער *ט אין טוייצ. צום האנד
 אויף םענעדזישכמנט גוטע א קען חוגג

 פאד^ײכטערען צו ארויסהעילפען סך א
יצאגע. ׳עווערע ארכײםער׳ס דעם

 םארם צװײטע א שאראן איז עס
 א איז װאס ארכײטסאאזיגקײט, פון
 *שטענדיגע נים די װי טראגישער, סך

 טעכנאי*^־ די איז דאס באיטעפטיגוננ.
 ארבייטס־ די ארבײטסל^זיגקײט, גישע

 ארויסגערופען װערט װאט ^וזיגקײט
 נײע םון עי£ינדו:;ען עטענדיגע די דורך

 ארבײטס־ םין פ^רם דיזע טאשינעס.
 אילץ ט^ג צו ט$ג פון װערט ילאזיגקײט

געשהעריציך. מעהר
 גרין דערצעה^ט — ,1920 י*הר אין

 געװען רעייציאודם די בײ זיינען —
 אין מענשען. 2,022332 באיטעסטינט

 סא-קלע• צןוהיצ זײער איז 1930 י*הר
 און .1,565 056 אויף נעװןורען נערט
 װאס דעם, םראץ םןורגעקוםען איז דןוס
r* דיזע םיז םי»ד אין r\ צײט יןוהר 

 גע־ איגדוםטדימ דעיצר^וד די זיך מ^ט
 םעקטארים די םארגחגםערם. װאלםיג

 די ׳טיט יראדוצירען רעיאראודם די ®ה
 סך א ארבייטער םיליןון ןונדערחאלבען

 םיט נעטןון ד#ם האבען זײ װי טעחר
ארבייםער. םי^י^ון צװײ ^כער
והר 20 אין  ביז 1899 פון צײט, ̂י

 !ראדוקציאגס־קראםט די ייר אטח ״1919
 ווערד פראצענט, 11 י1אוי פאדגראסערם

 פוז יאהרען צעהן אעצםע די אין חננד
 פ^ודוק־ די זיך ה#ט 1929 ביז 1919

 גאנצע אויוי פארגרעםערט צי^ינס־סראםט
 זײן אין גריז זאגט דאס, •ראצצנט. 53

 טויזענ־ טאכם םעסעדז^, דעי עיב*ר5
 ארבײטס־ ארבײטער םיציאנען און דער
 דראהט ארבײטסצאזיגקײט די אט צאז.

 כאראסםער, שםענדיגען א טראנען צו
 מים םארטרײםטען נים קען כמז וועצכע

i n ו^סםערײ אנסומענחנר כצוטרמט■ 
 געזעץ א דעריבער מארצאננט נרין טי.

 נעגען ארבײטער די מיצען ז*צ װ^וס
 גע־ א פאדערם און ארבײטסצ^וזיגקײט

 אדבייטער, םאר גאראגטיע זעצליכע
 און מטענדיגע םארזיכערען זײ ז*צ װ#ס

 גא־ נריז באשםטיגונג. רעגעצםעסיגע
 אײנםיהרונג און ענטוויקצונג די נריםם

 םענ־ באםרײט ורעצכע מא^יין, חגר זנוו
w\ םא־ ער ארבײט. ׳&וווערער 1םי 

 טא־ םיגף א איינצוםיהרעז אכער רערט
 שטארקער א םיט אדכײטס״װאך גיגע

 אדבײטם־שטוגדעז. םון שארקצעגערוננ
 פראדוקציאנס־ איצטינע דאס ווי אזױ

 אוםפע• ארבײמער דעם מאכט סיסטעם
 אצט װערט ער ררען ארבײמעז, צו חמ
 אן גרין פרעז. םאיצאנגם יאחר, K־־(4̂

ײ  אלע פאר נעזעץ יענשאן אײתש א
כירנער.

 פרעזידענט געגען רעדע שארםע א
 האט צעגעגדע •ראספרעיטי הואווער׳ס
 ױגיא• טרייד שיקאגא׳ר דער נעהאלטען

 גו־ויםען » אייוי םיטציעטריק פיהרער
 איז שיקאנא, אין םיםינג דעי לעיבאר
 35 באםײציגם זיר האבען עס וחויכעז
מענשען. םױזענר
 לײ- אױ םעמרײשאן אםעריקען ״די

ײ אין געזאנט ער האם — ,כ^ר  1ז
 אינ־ אײנציגע די איז״ — סעסעדזש,
 געזונמע א ענטהאצט װאס שטיטוציע,

 אנםשלא״ •נרעסײחו און ארדנונגספולע
 אינטערע־ די םארםײדיגזנן צו רענקײט

 ארבײטער די םון לעבען דאס איז סמז
 זאך וױכטיגסנמ! די אכמנריקא. אץ

איו גאציאז יײ איצםצד כאהערשט װאס
י ע’״ י ל ע איז •יתלכס׳ .t״Jg■ ״ניי
 חד די ogn ,poin ײיייר יעי יר,•

 צונס־ אונז ogn "oig■ ■ובציססגממ
oigt באבע- ׳ס1חואוחו ײעזיחמט סים 

ni*rro ימ»ז ogn .,onyoogio 1סי 
tngn איז g| םינאנזױעצע אםת׳ע nM 

 rm אנריתיצםור •P'i»o יינדיזםםייסצס
T זײנ׳מ איגיזססריע ^ nr •יזײסנס 

m ני*ו אין P* ממניו  po אייםינער 
אדםיניס־ ,ניזםעס־םען 1ח»ונציהסנע

 אינתס־ פאראציזירטע א און כיזגעס
 נע־ ניט גאר האט קאנגרעס דער טריע.

 א״ײםצוהעצטע־ און לינדגיען צו םאן
 און פרעזידענט דער צאגע. אט־דער םון
 גע־ אונז האבען אדטיניסטראציע זײן

 םארשפרעכונגען, בצויזע מיט האדעװעם
 ארוים־ נישט גאר איז עס װעצכע םון

 סוף סײז ה$ט צאננ ם^נאטען געקומען.
 ויי םון םיטינגען די צו גענומען ניט

 קאגםערע:־ און קאמיטעס םארשײדעגע
 זעצ־ דער איז רעזוצטאט דער און צען,

 גע־ איז װאם פאניה םינאנציעצע בער;
 גרע־ א ג$ך ^דער זעצבע די און װען

ארבײטסצאזיגקײט. סערע
 ז^גט — טאג, צו היינט מוזען מיר

 װי פונקט — מעסעדזש זײן אין, ער
 דעם געגען קעםפען צוריק יאהרען םיט

 װ»ס יעניגע, די םון ברוטאצען,פארצאנג
 הײמען אונזערע קאנטראצירען יויצען

 נעקאנט האט מען צעבען... אונזער און
 אין דער,וועצט־מצחטח, נ^ך אז מײגען,

 געװ^רען םארג^סען איז עס וועצכער
 אײגצוםיה־ אום םענשעךבצוט פיצ אזוי
 דעמאקראטיע םארזיכערען צו און רען

 אינדוס־ אונזערע װעצען ערד דער אויף
 ביסעצע א נעבען אויך טריע־מאגנאטען

 דער אין ארבײטער די צו דעמ#קר»טיע
 איז עס אינדוסטריע. אמעריקאנער

 זײנען זײ געקומען. ■ אזוי ניט אבער
 ענטשצא־ בעפ#ור װי מעהר נאך איצט

 םין צעבען דאם קןונטראצירען צו םען
אמעריקא. אין ארבײטער די

 דעס^- אינדוסטריעצע כמהר פאר
 מע־ ארויסגעטר^וטען אויך איז קראטיע

 ירע־ װײס יארקער נױ דער װאצ, טױ
 םעדערייש^ן אםעריקען דער םון זידענט

 םע־ צעיבאר־דעי זײן אין צעיב^ר, -אװ
 אויסנאבע סםעציעצער דער אין םעדזש,

 ניום׳/ פעדערײשאן שיקאג#נר״ דער םון
 זעהר םעסעדזש זײן אין אטאקירט װאצ

 אין סארפארײשאנס גרויסע די שארף
 ענדיגט און פאציטישענס גרויסע די

 דורך גרוים איז אםעריקא :הצשון בזה
 דורך און גערעכטיגסײט םרידעז, איהר

 אינסטיטוציעס. דעםאקראטישע איהרע
 מאכען איתד קעז טרײד־ױגיאניזם דער
 םיר אז דערצעמצט, מען גרעסער. נאך

 אפצושאםען וועג אוים׳ז זיך נעםיגען
 װערען געקענט װאצט דאס אריםקײט.

 און ריכטיג װאצטען םיר אויב אםת, אן
 נאציאנאצען אונזער אײנגעטײצט גצײך

 דאס םארמעגען. פראדוזױרענדען את
 אז ר״אםען, אצזא צאםיר נעשעוזץ. קען
 םון שװעצ דעם אויף זיר געשינען םיר

 juc — םרידען נאבעצען און גרױםען א
 זאצ איצוזיע די אם אז זעוזן, ייאםיר
איםת. אן װערען

צעיבאר־ אנדערע םיצע די צװישען
 טרייד־ באקאנטע םון םעסעדזשעס דעי

 סםעציעצע א פארדיגען םיהרער ױניאן
 םון מעסעדזש רער אויםםערקזאמקײט

 דער םון םרעזידענט בערי, צ. דזשאדזש
 און ױגיאז, פרעסטענס ארן פריגטיננ

 רא־ םון םעסעדזש דעי צעיבאר דער
 דער םון פרעזידענם םיטשי, J בערט

 צעי־ אװ םעדערײשאן סטײט איצינאי
 ברודעד- דעם באטראכט וועצכער כאד,
 דעם אלס ױניאן מאינערס חןר אין קייג

 םשך אין ארבײמער־אוםגציה גרעסטעז
םאדערט און יאהר פארגאנגענעם םון

 םעסעדזש דעי צעיבאר זײן אין
 די צװישען םרידען און איינינקײט צו

גרופען. מאינערס םארשײדענע
A -

געװא״ איז סעפטעםבער טען4 דעם
 גע־ איז עס זינם יאהר דרײסינ ו־ען

 •ראצעטארישער דער געװארען נרינדעט
 אטע־ אין רינג״ ארבײטער ״דער או־רען,
 איײ. איז ריגג ארבייםער דער ייסא.

 עט־ מימ געויארען געגרינחנט גענטציר
מ  גא־ א אצס אמנר בעםאר, יאחר לי

 אנגע- ער האט ארגאניזאציע ציאנאצע
ו » מ » m^g**p:io דיײיסמ .סיט 
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 <%יץ תיטער אלס בײטער־באוחנגתנ
אי ט אד ג ר חי וי םיג י מיי  גציי

 חנר *װחמנן מולםור־מוגקוױע גײיםע *
םאסע אידישער ראריסאצער

 אדכיי״ דעם פאר רינג ארבײטער פון
 פא- םון באפרײעז צו ויך קאםף טער׳ס

 אונטערדרי- עקאנאמישער און ציטישער
 יעדער בײ און אצעםאצ האט ער תונג.

 ארבײטער־ די געשטיצט געצעגענהײט
 םאראצישזןן גרויסען זײן םיט באװעגונג

 םי־ רײכע זײנע םיט און אויטאריטעט
 אוים״ באזונדערע % םיטצען. נאנציעצע

 ריגנ ארבײםער דער האם םערקואטקײם
 ׳ ױניאך טרײד אידישער דער געשענקט
 איהר האם ער און צאנד אין באוועגוננ
 אין קאםוי יעדען איהר בײ געהאצםען

נויטען. איהרע »צע אין
 שטעהט יאהר דרײסיג נאך הײנט,

 קרעם־ אי! םריש ריננ ארבײטער רער
 דעם אין װי האםנונגען םיט םוצ טיג,
 םאר עהט6ש ער נעבורט. זײן םון טאג
 און אידעאציזם זעצכען דעם מים אונז

 קינ• זײנע אין װאס איבערגעבענהײט
 עדפאחרוגג, טעהר םייר :אױ דער־יאה.ײעי

 נוצציכע רייכע און אויםטואונגען גרויסע
אינסטיטוציעס.

 אויפ״ און פארדינסטעז זײנע צויט
 ריגנ יטער ארב דער װאצט טואוננען,

 נרעסער נאך זײן באדארםט צאהצ אין״
 פאר־ באדו־ע־עז, צום .פעכטיגער. איז

 דעם אי־ב״יטער אצע ניט :אך שטעהען
 נעזעצשאפם־ און אינדױוידועצען גרויסען

 רינג ארבייטער דער װאס גוצען, ציכען
 הונדערםער און םיטגצידער, זײנע ניט

 נאך איצט ביז זײנען צײט ױניאן טרײד
* רינג. ארבײטער םון מיטגצידער קײן ניט

 ם\ן ױביצעאום דרײסינסטען צום
 קײן ניט םיר װייסען רינג ארבײטער

 אוג• ־,םא. םרײנדשאםםס־גריס במסערען
 צו װי אי״ען ארבײטער שעהגעם זער

 ױניא- ט-י־ד טויזענטער די דערמאנען
 םיטנצי• יוערען זאלען *זײ אז ניםטען,

ריננ. ארבײטער פון דער
**

 צעצטע די אין איז דײטשצאנד אין
 • גיגאנ־ א אנגעגאנגען װאכען עטציכע
 אין װאהצ־מאםוי. פאציטישער טישער

 גרויסע פיר שטעהען װאהצ־קאמף דעם
 סאציאצדעםאתראטי^ די — צאגערעז

 פא״ די בירגערטום, םאראײגיגטע דאם
 און סאציאציםטען נאציאנאצ שיסטישע

 םא• די קאםוגיסטען. םאשיסטישע די
 דאם אויך װי קאםיגיםטען און שיסטען

 הויפט־ םיהרט בירגערטום פאראײגיגטע
 סאציאל• דער געגען קאמף דעם זעכציך

 פון אנםאנגענדיג אצע, דעםאקראטיע.
 םאשיס״ רויטע די צו ביז שװארצע די

 גיםטיגע זײערע געםײצם האבען טען,
 כאציאצ״ ןרr גענען שפיזען פאציטישע

 םים א״ד.ר ױיצען זײ און דעםאהראטיע,
 איז דערכײ םארגיכטען. םיטצען אלע

 פון שפראך געםײגזאםע די טערקווירדיג
 םאשיםטען. שװארצע די און רויטע די

 — דיקטאטור םיז בײדע רעדען בצויז גיט
 די און םוסאצינישע א פון אײנע די

 —דיקטאמור סטאצינישע א פון צװײטע
 געסײג־ א אויח אויר רעיעז זײ נאר

 געגען קריטיק זייער אין שפראך זאםער
 סאציאצדעםא״ די סאציאציםטען. די

 װאהצען די צו אבער געהט קראטיע
 אויפ״ װעט זי אז זיכערקײט, דער םים

 די ־ טראץ פאזיציעם איהרע האצטען
 שזנאים. איהרע אצע מצד אגשטרענגונגען

 ארכײםער דײטשע די זײנען איהר טיט
 די «ז דערצאזען, גיט װעצען זײ און

 םרײד םון טאנ א זײן זאצען װאהצען
 דײטש* אין םאשיסטען הםינים כצ םאר

צאנד.
 האבען טרײד׳יוניאנם דײטשע די

 צו םיטגצידער זײערע אויםגעםאדערט
סאציאציםטען. די םאר שסימען

 דיזען אין האבעז םאציאציסטען די
 אוםגעוועהנ״ אן אגגעםיהרט װאהצ־קאםץי

 דער חרך פראיאגאנחדארבײם ליכע
ד םארזאםציגמנז. דורך און ירעסע  סיז
 געװארען, געשאפען זײנען טאסים ציעלע
 נעחנדם םואוױס די אין חאבעז װאס

ד האבעז און ארבײםער די צו איו ר • 
 סאציאציספױמע ®ח איד־עען די גאנדייט

קאנדידאםזנן. יתיאניסטישןנ םרײד אין
 נזד םיט ורארם װעלט גאגמ די

 וײ פון חנזוצטאט אױפ׳ן שפאנטקײם
* דײטשלאנד. אין װאהאעז
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סעקרעטאר־טרעזשורער פה כאזזד א
דד קאנאדא נטא,טארא איז ידונינפק ױו

י. װ. ג. ל. א. ארגאנײזער, חשענעראל שעחן, גג פץ
 איז ט«?ע זיד געפינט טאראנטא

 די םון גרעניץ דעם אריבער הענעדע,
 קריזיס דער שפאאטען. םאראײניגטע

 גראדע דערזעצבמד. אבער איז צאנד אין
 שטעט אגיערע אין און יארק נױ אין װי
 די און שטאאטעז, םאראײניגטע די םון

גרוים. זעהר איז ארבײססצאזיגסײט
 קצאוק־ די ניט אב̂ע שטערט דא׳ם
 ״ױניאז זײער באםעסטיגען צו מאכער

 ארגאניזירט צאנג ניט ערשט איז װאס
 אורזאבען גוטע האבען זײ געװארען.

 זעהר געדענקען זײ װײצ יט$ן צו דאס
 סטרײס, דעם פא־ םון צײט די נוט
 גוטער א געװען איז עם כאטיע ותן

 גע״ געשניטען פרײזען די זײנען טעז^ן,
 אום׳ברחמנות׳דיגען^ אן אויף ןןוארע
 נאטירציך האם שטוגדען היין אופן.

 געװיסען א אין אויב און געפעהצט ניט
 םאי ארבײט קײן געװען ניט איז ״טאפ

 :ע־ דאן האט (אווערטײם אװערטייט
 בײ־ אזײגער 11 און io ביז םײנט
 עם־ אדונטערגעשיקט םען האט נאכט)

 גע־ האט מען און באצםעצאכעס ציכע
 חציצה זײנען םארדינסטען, די שאסען.

 גרויםע די םיט גרויס צו געװען ניט
אװערטײמס.

הײנט. זיך םיהרט אנדערש :אגץ
 טײם קריגען כיען דארו* אװערטײם פאר
 ס׳איז אויב און באצהצט, האצב א און

 טײצט בײטאנ פאר ארבײט ;ענוג ניט*
 יעדער ז^צ ;ביסען דעם מים זיך מען

 יעדע פײ דאצאר א.פאר האבען אײנער
 זא־ גא־ס, אין צעדיג־געהער קײן װאך.

ט ײיר וײאנז יןצאוהטאמנר, די ;ען  :י
 מעמ־ א באסערקט האם :וט האבען.

 אײנער גראדע ױניאן, אונזער פון בער
 א געהאט אכיאצ האט װאס די פון

 יאהרען, א ״פאר :פלאץ זײן אין ״שאו״
 א נעװעז איר ביז ױניאן, דער אהן

 די אװעקגענומען האב איך שצעכטער.
 ארבײטער, ברידער םײנע פון באנדעצס
 גע־; ניט ארן שטוגדען אצערצײ נעארבײט

 איך היי:ט,-װען פײ־װי םעהר פיצ האם
 זיך טײצ און ױניאךכיאן גוטער א בין

 אר־ אנדערע די מיט ביסען דעם כייט
שאפ״. םיז בײטער

 אפע־ די אפ ניט אבער שטעצט דאס
 קע־ װעצכע באצעבאטים די פון טיטען

 צום צונעװאײנען ניט אצץ :אך זיך נען
א לא:עז זײ אז געדאנה,  םיט טאן צי י

 זײ האבען אט ױניאץ. שטארקער א
 1» אונםערגעשריכען צאנג גיט עדשט

 דזשוצײ, טען1 דעם פון אז אנריטענט
 א און טאים צאהצען זײ דארםען ,1930
 זיך דאכם איז אוחגרטײם, פאר האצב

 קצאוססאל ניטא. גאר אװערטאים ?ײ\
 צופרידען העכסט געװען װאצטען כער
 ביײ־ םאר ארבײט כאטש האבען זײ װען

 אױםנע- זײ האכעז פונדעסטװעגעז טא:,
 אז ױגיאן, דער םים קאםף א נומען
 זאצ אװערטײם זײן יא װעט’ס אויב
טיים. םטרײט םאד ארבײטען מען

אונ־ האבען סאםף א גצאט ניט און
 זײ אויםגענוםען. באצעבאטים זערע

 םאבאטאזשירען גענוםען טאתע האבען
 צוציב אז דענקענדיג אגרימענט דעם
 ױניאן די זיך וועט סעזאן שצעכטען דעם

 אויס־ די צוריקגעבען און דערשרעקען
̂וט באריננונגען נעקעםםטע  האבען זײ ײ
סםרייק. צעצטעז דעם נאך נעװאונען
 חײז גיט אויך אבער םיר זײנען

 עס ביז דערצאזעז ניט און שרעקעדינע
 צוזאמענ־. א*ע:עם אן צו געקומען איז

 די אסאסיאײשאן. דער םים שטוים
 אז געפיוזצט, דאן זאט9 באארד דזשאינט

 םאר* גאנצע די געםען ניט װיצען טיר
ו אױף אנטװארטציכקײט י  איברע־ פיז ז

 חא־ םיר אסאסיאײשאן. דער טיט כען
 נוי־ דורכאויס ס׳איו אז געפיחצט, בען
 דאפ אפים, דזשענעראצ דער אז טינ,

 אינ־ חנר פון ■רעזידענט דער הײסט
 אחןר שלעזינגער; ברומר טערנעשאנאצ,

 דױ בחחנר טחנזשורער סצקחנטער דער
 איז טאראנטא׳ באזוכען זאצען בינסקי

 דעם אויטגצײכען יוץבירען טאל א נאד
 דאם אופן, ןױוױציזירטעז א אויןי סכםוך
 טאקע חאט אזױ קאםוי. » אהן הײסט

 א געשצאסזןן האבען םיר אז פאסירט,
 באלעבוד די םיט װאםען־שטילשםאנד

ױי םאר טים  אײ 1בי צײמ, וואמן *ו
 חא• וחנם אפיס תשצנצראא םון םיצער •

קוטען. צו געצעגצנחליט א כען
 ברודזנר איז אויגוסם טען26 חנם

 חנם סאראנמא. נעקונמנז דובינסקי
» אויאנדפירט 1סי חאמנן טאנ זזנצבמז

- י

ױניאן מאנער דיעם קאסטאס אװ סןיצארם ליויס
םפו־ייס נמנעו־אל א פאד

י ׳*

.38 לאקאל םענעדזשער דרײזץ, כארים פון

 װאו באצעבאטים, די םיט קאגםערענץ
 באװײ־ פרובירט האט דובינסקי ברודער

 נאד ניט אז באצעבאטים, אונזערע זען
 םאדע־ זײער םיט אוםגערעכט זײ זײגען
 דורכ־ איז םאריטאראנטא אז נאר רונג,
 זאצ אװערטײם פ«ר אז גויטינ א\יס
 אםיצו ש׳איז עקסטרא. צאהלעז מען

 אצנעםײן, איז טרײד דעם םאר בעסער
 דאך דאם זײ צאהצען םוןי כצ םוח וױיצ
פאקעטס. זײערע״אײגענע םון ניט

 באםעס די אז זיך, ס׳םארשטעהט
 זײן צו צושטימען נעװאצט ניט האבען

 נעײא־ אפיצו זײנען זײ דענקען. ארט
 זײן םאר איהם אױו* ברוגז גוט רען

 זײ םראגע. דער אין שטעצונג שארםער
 זײ ס׳װעט אז אײנגעזעהן, אבער האבען

 טאג צו הײנט און העצפען ניט זאך קײן
 דער פון בריו* א ערהאצטען םיר האבען

 םון םארצאנגען זײ װאו אסאעיאײשאן
 דורכםיהרען זעהן זאצען םיר .אז אונז,
 םרא־ 100 אװערטײם םון קצאוז דעם

 באצעבא־ אצע אז הייסט דאס צענט.
העח. א ענד טײם צאהצען זאצען טים

 אויס־ אבער האט דוביגסקי ברודער
 מעז קען װאשײשאן קײן אז געפונעז,

 טאראנ־ קײן הופט םען װען האבען ניט
 דעם אװענד, דינםטאג איז אזוי טא.
 קאנ־ דער נאך גצײך אויגוםט, טען26

 צײיי געװארען אפגעהאצטען # פערעגץ,
 אײנעי טיטינגעז, מעםבער דזשענעראצ

 68 צאקאצ קריסטציכען פון ענגציש אין
 83 צאקאצ קאטערס דעם םיט צוזאטען

 אפע״ אידישע די םיז צװײטער א; און
 צא־ פרעסערס און פיגישערס רײטארם,

 גע־ זײנען בײדע .92 און 14 סאצען
 האט אויסגעצײכענט באזוכט. גוט ווען
 ,טוי־ םיטיננ. אידישער דער אנער זיך

 דעם אנגעפאקט האבען מעטבערם זענט
 גע־ זײנען מענשען צײסעאום. צײבאר

 װײצ םי׳ם, די אויף שטונדען 4 שטאנען
 גענוג בײנקצאך קײן געווען ניט ס׳איז
 נעשפאנט און זיצען, צו װעיכע אויף

 באריכט צום צוגעהערט זיך זײ האבען
 דעם אויסער קאנפערענצען. די םון

 שעיזז ברודער דובינסקי, ברודער װאם
 אדרעסירט האבען קירזנער ברודער און
 הונדערט עטציכע זײגען םארזאמצוגנ די

 טײל א און געװארען געשטעצט פראגען
 דאם גענוםען הא־בעז טעםבערם די יען

 יעדער יביי און רעדע יעדער אין װארט.
 צא־ דער םון גערעדט םען האט פראגע

 ױנ־ דער צו םעםבערם די םון יאציםעט
 ערשט אינטערגעשאנאצ. דער צו און יאן•
 אײנגעזעהץ, דובינםקי ברודער האט דא
 אין ױניאז מעכטיגע א האנען םיר אז

 מעם- דער צאהצט :אר ניט טאראגטא.
 בא־ ער נאר צײט איז דױם זײנע בער

 םיז ארבײט דער אין אויך זיך טײציגט
 םיטיננען די צו סוםט ער ױניאן. דער
 םיז םיהרונג דער אין אנטײצ נעמט און
ױניאן. זײז

 נאך גציױ אװענד, מיטװאך םאר
 אונזערע םון איינער האט ארב^ט, דער

 די הײסט דאס שעפער, ױניאן גוטע
 גארמענם עקססצױםיװ םון ארבײטער

 ברױ םאר חוציאנהע א אראנזשירט קא.,
 םין אםיסערס די איז דובינשקי דער

 א נאך צײגט װאס באארד, דזשאינט
 אין ארכײםער די םון שטיםונג די םאצ

 ױניאן. דער צו באציהונג די און טרײד
 נעקענט ניט צאנג םיר האבען צײדער

 װײצ חוציאסןע, דער בײ םארברענגען
 געהאם מיר האבען דעם נאך גצײך

 םון אײנעם םיטינגען, צװײ אראנזשירט
 םון -צװײטען א און באארד דזשאינט

דרעסטאכער. די םון באארד עקזעחוטיװ
 ברודעד האט באארד דזשאינט בײם
 פיגאנציעצע די םארגעצענט דובינסקי

 עס און אינטערנעשאנאצ דער םיז צאגע
 פארשצאג א ביז גענומען נ״יט צאנג האט
 דזשאינט דער ts געװארען אנגענומעז איז

 איז דאצאר םויוזננם צײחען זאצ באארד
j דער םון דאצאר טױזעגט און בא:ק 

 טויזענט צװײ צוזאםעז ח. ד. טעזשורי,
 אינטערנע־ דער געבעז עס און דאצאר,
 ספע־ דעם םון רעכעגונג אוים׳ן שאנאצ

 וחד תאצעקטעט דאחי װאס טעקס, שעצ
חנז•

 אז באםערקען. אױך וױצען,דא
 אותק־ שוין מיר חאבען דאצאר 1,500

 טעקט. חנם םון רעמנגוגג אױפ׳ן געשיסט
 גאר — .דאצאר 3^00 עס איז צהאםען

 פציין « םאר סוםע קצײנע
 ימיאן n מאי אוגזעחנ, וױ שגמדםעצ

םאנאםען. 6 בצויו עקדסטירט

 קוטוריערס דער םון באצעבאטים די
 רײכע די מײנט דאם אסאסיאײשאן,

 עװענײ פיפט טײערע די םון באזיצער
 :עהאט האבען םעקטאריס, * דרעס

 פא־־ צו אנטזאגען צו זיך חוצפה די
 דע־ װעגען ױניאן דער מיט האנדצען

 בא־ דאס אגרימענט. םון באנײאונג
 גע־ א צו פראװאקאציע אםענע אן דײט

 פון אינדוסטריע דער איז סטרײק נעראצ
 גארםענטס און דרעסעס טײערםטע די

אמעריקא. נאנץ אין
איז ;עשעהע־ װיכטיגכטע די דאסי

 צעצטע די אין טרײד אונזער אין ניש
װאכען. צװײ

 װעט מיטינג מעסבעי דזשענעראצ א
 װע־ גערופען צװעק דעם פאר ספעציעצ

 אן פאר װאס אגטשײדען צו אום רען
 דער אויף געבען זאצ ױניאן די ענטפער

 באצעבאטים. די םון ארויספאדערונג
 נויטיגע אגע ױניאן די ם»כט דערװײצ

 ארויפגעצװאונגענעם דעם פארברײטוגגען
 אונ־ באנעגענען. צו ערפאצגרייך קאםף

 אין כסדר װאקסט ארגאניזאציאן זער
 טענטיםענט דער כח. אין און צאהצ
 מיטגצידער־ דער צװישען הערשט װאס

 הוגדערט־ א אונז פארזיכערט שאםט
 מצד קאאפעראציע סטרײק פראצענטיגע

ױגיאךםיטגצידער. אצע
A

 דערנעהנטערט
דער שוין איז

 סעזאן פוצער דער
 שעפער םיצע אין זיך.

 אין באשםטיגט. ארבײםער סעט :אנצער
 בצויז מען ארבײט װידער אנדערע

 װע־ טאג יעדען מיט אבער טײצווײז.
די  באצ־ מיט םוצער *אצץ שעפער רען׳

סעלאכעם.
 םאר צײט פאסיגע די איז איצט
 זײער ערפיצען צו םעמבערם אונזערע

באטיי־ צו אקטיװ זיך און ױניאךםציכט

 ארנאגיזאציאנס־האט־ אוגזעד אין ציגען
 קאטםידםארברײטונ־ ארע אין און פײן
 איצט איז עס באסעס. ,די געגען גען

 אין ארײגצוברענגען פציכט א זײ פאר
 דער איז ארבײטער אלע ױניאן דער

 אר־ ניט נאך זײגען װאס איגדוסטריע,
 שטע־זן דארף מעםבער יעדער גאגיזירט.

 1אי אפעךשעפער די פון װאך דער אױף
 מיטגצידער ארײגקריגען און שכונה זײן

ױניאן. דער פאר
 צאקאצ פון באארד עקזעקוטױו די

 פראקצאטא־ א ארוי׳סגעצאזט האט 38
 א»ען די אין ארבײטער ארע צו ציע

 םעגציכקײם א זײ ;עבענדיג שעפער
 אויף ױניאן דער אין ארײנצוקומעז

 פאר םאכענדינ און באדיננונגען צײכטע
 די אויף רעדוקציע םפעציעצע א זײ

באדינגוננען. אײנטריטס
 אין ארײנקומען קענען טײצארס

 דרעסמא־ און $10.65 פאר ױניאן דער
 פליכט די איז עס .$5.65 פאר כער
 מאכען צו פאפוצער מיטגליד יעדען פון
 אויפצױ און פראקצאמאציע דאזיגע די

 די אז טרײ* פון ארבײטער די קצערען
 אר• די העצפען צו נרײט איז ױניאן

 אויס־ זיך אפען־שעפער די פון בײטער
באדיננונגען. בעסערע צוקעמפען

A
 אינ־ געצעגענהײט דער בײ װיצ איך

 ײעתיי אז מעמבערשים, אונזער פארםירעז
 אבוועזענהײט צײטוױיציגער םײן רע:ד

 ״דזשאסטיס״ דער אין איז אפים פון
 דא־ם געמעצדעט :עװען טעות א דורך
 בױ םר. אנגעשםעצט האט צאתאצ דער

ארגאנײזער. אצס דע:ץ
 האם באארד עחזעהוטיװ די
 דיזע װעצכער אין רעזאצוציע, א נוםען

 אפגעצײקענט ענטשײדען זוערט מעצדונג
 אונריכ־ די דעךםיט ערקצערט זי און

-rםעצדונג. דער אט םון טיגקײט

ן א י ט און ױנ ײ ן צ ע צ י ט א נ
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םרוכטען. רײכע צײט דער מיט ברענגט
 געשאםען בערצין אין איז סאצ דאס
 בוכהאצטעד ״דער ביצד, א נעװארען

 ערשטען צום באהאנדעצם װאס קרעםקע׳/
 *ר־ פיז םראבצעם די םיצםי אין מאצ

 בוכ־ דאזיגער דער בײטסצאזיג^ט.
 ;רויער נאםענצאזער, א איז האצטער

 גרוים;• א אין עתעץ אנגעשטעצטער
 סליײ א נאד א'ז געהאלט זײן בױרא.

 א-ז צופרירעז ער איז דאך און נער,
 פארצאננען גרעסעיל סײן װײצ גציקציך,

 ברוים שטיקעצ א געבען סאנען צו װי
 נישט. ער האט /ןר1קינ און װײב זײן
 ע־ס ״װער איז: װערטעצ באציבט זײן
 אר־ שוין :עםינט דער ארבײםען, װיצ

כײט!^
געדיכ־ זיך באװײוען אבער םצוצים

 םאםײ רוהיגען זײן אויןי װאצ<ןענס םע
 איעגעפיהרט ווערעז עס :ציע־האריזאנם

 ײעצ״ בוכהאצטעריע־טאשינעז, און רעכעז־
 אנגע־ הונדערטער ארוים שטויסען כע

 אויך פאזיציעס. זײערע םון שטעצטע
 אפגעזאגט װערט קרעםקע בוכהאצטער

 הויבט — אציגד און פאסטען, זײן פון
 דורך װאנדער־װעג ענדצאזער זײן אן זיך

 בױראס, ארבײפדפארםיטצונג־שםעצעס,
 בארינגונגען סאציא^סאנאםישע די

 םון רײהען די אין אײן איהם נצידערען
 ארביײםסצאזער טויזענד־קעפיגער דער

i אין ארםײ jn צױ שטאדט. גרויסער 
 אפ ער שטעהט אנדערע םיט זאםען־

 הוג־ רײהע, צאנגער דער אין טעסנױז
 םוט קײן נישט האט נויט, צײדט גערט,

̂פעט דערנאך,  אהײם נאכט, דער *י\ *
 אויס־ צום הענם צעדיגע םיט קומען צו

 או| קינד, און װײב נעהונגערט.
 די אין םיבערענדיגער א זיך װאצגערט

 אײנצעצ״ איצטיגער ביז זײן גאסעץ.
 8 איז םארװאנדעצט אצינד ווערם גורצ

. ־ מא־םעךגורצ.
 בײ אויר װאציטען ביצחנר אזעצכע

. ̂ נעקומעז. צוניץ שטארק אונז
A

 עטציכע סיט אי? טשערנאװיץ םון
 טרויערינע די אנגעקוםען צוריק טעג

 דער פיסטינער, יעקב ״דד אז ידיעח,
 םאציאציסםישע־ אידישער אײגציגער
 *אי־צצמענט. חםענישען אין דעױםאט

געשטארבען. פצוצצונג איז
איז געשטארבען איז פיסטינער דר•

 רעאקציע רוםענישער דער געגען קאמף
 םון טאג אין נאך אנטיסעםיטיזם. ז;ון
 טשערנאװיצער אין ער האט טויט זײן

 דיי־ די םון ארגאן דעם /,״פארװערטם
 אפ־ ב^קאװינע, אין סאציאציסטען טשע

 געגען ארטיקעצ פײערדיגען א געדרוקט
םאשיזם. רוםענישען דעם

נעײא־ געבוירען איז םיםטינער דר.
 סאציאציס־ דער אין .1881 אין רען

 נאך ארײן ער איז באװעגונג טישער
 יאהױ דרײסיג סטודענט. ױנגער אצס
 םון שפיץ דער אין געשטאנען ער איז

 בױ אין שרעסע סאציאציסטישער דער
 םון שעף־רעדאקטאר געװען קאװינע,

 טשער- אין ״םארװערטס״ דײטשען דעם
 װי״ דער אין םיטגארבײט האט נאװיץ,

 טעא־ אין (\h צײטונג״ ״ארבײטער נער
 דער םון זשורנאצ מאגאטציכען רעטישען
״סאמוי״. סאציאצ־דעםאקראטיע דײטשער

 איז מצחםה דער םון סוף צום ביז
 םיהרער די פון אײנער געװען פיסטינער

 בוהא׳ און גאציציען אין־ ״בונד״ םון
 בארײ־ צײט צאנגע א האט און וױנע
 ״סאציאצדע־ םונ׳ם אויסנאבען די כערט

 גאציצישען פון ארגאן דעם םאקראם׳/
ד/ בונ  ןיאי ערשינעז איז װעצכער ״
 אר־ אינטערעסאנטע זײנע םיט קראקױ

 נאכ׳ז איז בוסאװינע זינט טיקצען*.
 םיס* האט רומעניען, צו אריבער קריג

 רוםענישען דעם געגרינדעט טיגער
 םאהנעך און פיהרער װעטעם ״בונד׳/
 טויט. זײן ביז געװען איז ער טרענער

 האבען ארבײטער טשערנאװיצער די
 ערװעהצט מצחמה דער נאך גצײך איהם
 ערשטעז אין פארטרעטער זײער אצם

 א און גרוים־רושענימן פון פארצאםענט
אײנ־ דער געװען ער איז צײם צאנגע

 אין דעפוטאס סאציאציסטישער יגער *
פארצאטענט. רומענישען

 פים״ האט ענערגיע און צײט סך א
 ױניאךבאװענונג. דער אפנעגעבען טינער

 פא־ די און ױגיאן־באױענוננ די אויב
 ארבײטער־קצאם םין פארטיי ציטישע

 נארנישט כמעם האבען רוםעני^ן אין
 שפאצ״ קאטוניסטישעד דער פון נעציטען

 צום געוחגן דאס איז טוגגס־ארבײט,
פארדינסט. פ'סטי:ער׳ס טײצ :רעסטען

 אוםנע־ אז איז טױט פיסטינער׳ס
 אין ״בונד״ םאר׳ז פארצוסט הויערער
 ארבײ־ ;אנצען דעם פאי. און רומעניען

טער־קצאס.
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did w יארקער נױ פון טיטינג p און
װ דזשאינט םאכער ריפער א מ

 דזשאיגט םון םיטינג רענעצער »
 םא־ ריםער און קצאוק,»ם?ױרט באארד

 ,tyfKPV 1, 2, 9, 10, 17* ,1¥ױני כער
 ג. צ. א. 82 און 64 ,48 ,35 ,23 ,21
 םיט־ נעװארען איגעהאצטען איז י., װ.

 סעפטעםבער, םען3 דעם אוועגט, װאך
 אודײ אינטערנעש$נעצ דעם אין ,1930

סטריט. טע16 װעסט 3 טאוײום,
אנסעצ. םה. בר. טשערםאן

:קאטיטעם
 טענעדזשער גרינבערג, הערי ברורער

 םאדצאנגט, און ערשײנט ,91 צאקאצ םון
 באווי־ זײ זאצ באארד דזשאינט דער אז

 אום דאצאר, 600 םון הצואה א ציגען
 וױיטער אנצוגעהן העצםען זיי דערםיט

סטרײק. זייער םיט
איבערגעװי־ װערט םארצאננ דיזער

דירעקטארם. אװ באארד צום זען
̂וםט גענאםעז די  און גערבער ג. או

 נױ די םארטרעטעגדיג װײנבערג, ג. א.
 םא־ דער םון ?אםיטע ?אםפעין יארס

 און ערשײנען פארטײ, ציאציםטישער
 זאצ באאדד רזשאינט דער אז םארצאנגען

 סאציאציסטישען דעם צו שטיצע געבען
קאםפעין.
 איבערגעװייזען װערט םארצאנג זײער

דירעגןשארס. אװ באארד צום
םארטרעטענ־ פאצאקאןי, םאצ בחדער

 סצאוק־ 1910 דעם םיז פיאנערען די דיג
 און ערשײנט סםרײס, גענעראצ םאכער

 צו באשצאסען האבען זײ »ז ערקצערט
 פון ױביצעאום יעריגען 20 דעם םײעו־ען

 האבען זײ סטריייק. היסטארישען דיזען
 באג־ א אראטשירט צמעפ דתען צוציב
 סעפטעם־ טען28 דעם זונטאג, םאר קעם
 נאכםיטאג, אזײגער 1 אום ,1930 מנר,
 זײ און האטעצ, סענטראצ בראדװײ אי!

 באארד דזשאינט ד*ר אז םארצאנגען
םייערוננ. דיזער ביי םארטראטעז זיין זאצ

איבערגעװי־ װערט םארצאנג דיזער
קאםיטע. םינאנץ דער צו זען

 גיט דירעסטארם אװ באארד דער
באריכט: םאאגענדען אפ

אא־ פון םעםבער א דינסען, םאםיע
 זי אז ערהצערט, און ערשייגט ,9 קאצ
 םוז סטרײקערס די םון איינע געװען איז

 סטרייק דער װען סאנס• און שא«ירא
 ראן עס איז געװאחנז, געסעטעצט איז ׳י

 די םאצ אין אז געװארען 'םארשטאנעז
̂רםע  םי־ םעהר אין גויטיגעז זיך וועט ם

 פאר־ דער װערען געגעבען זאצ נישערס,
 ארויסגע־ זײנען װאם יעניגע די צו צוג

 די האם אצינד גורצ. דעם דװך םא£נן
 םרם. געװיםע א ארויפגענוםעז םירםע

 באשעםטינט געוחגז איז װעצכע ־םערםאן,
 צײכד סטרײס, דעם םאר שא• דיזען אין

 סמרייק דעם אין זיך האם זי און װײצינ,
 דינ־ (םיס זי וועהרענד באםײציגט, נים

 אקטױוען «ז גענוםעו האט װאס ׳סען),
 אצץ נאך געהט םטרײק, דעם אין אנטײצ

 דארום םיהצם זי דזשאב. א אהז ארום
 ! און איהר צו באצאנגט דזשאב דיזער אז

פערטאן. םרם. «ו ניט
 װען אז עד׳שצערש, נאגצער ברודער

 געװארען, נעסעטעצם איז םטרײק חנר
 ארבײטער, ארויםגעםאצענע אצע חאבען

 געמראגעז ארײנגערעכענם, דינסען םיס
 יעדער, דאצאר 200.פון באצױנונג א

 בא־ קײן חאט פערמאן םרם. וחנחרענד
 פערםאן םרם. געתראנעז. ניט צוינונג

 ער־ חאט און איחם *ו געקוםען דאן איז
 באטײצינם אױך ויך חאט זי אז קצערם

 בארעכטיגט דארום איז און סטרײק אין
 אנ־ וױ״אצע באצוינוננ זעאבער דער «ו

j n n םענזד דער .קױרצםאן, ברודער 
ו מ ו  בא־ דאם חאט & צאקאצ םון ו

 אונטערשטיצם האט ער און מטעטינם
מארצאננ. איחר

 א איז םענח איחר אז פיחצענדיג,
 יינ• נאנצער ברודער חאט מרעכםזג
w uxw o זעהן צו העצצער ברודער np- 

 בא־ דאצאר 200 די מירמע דער פון נינץ
 םירםע די םערמאן. םו־ס. םאר

 200 די איתר נעמנז n אנשטאט אבער,
 אײנגעוויציגם מסזנר חאט דאלאר,

 אר• דער *ו ®ערמאן jcno ארוימװנעפמנז
בייגס

באתכמ םעסרעמער׳ס
 cy אז באתבםע^ אשפיו גרומר

m i געװארעז אאגמיהאצםען װאך אעצםע 
«ז תאנפערענץ װי  איגםעתע״אא• רי צ

 כמר צאקאצע אונזערע און
פינאג־ אמזעד *ו באוװנ »יז

it :*.יkT • *',c \* י■-׳,,'

ur#nn. באשצאסען

 אינ־ צו באראםונ^ גרינדציכער א נאך
 קאצעקטען צו צאקאצען אצע םטרואירען

 איגטעדגעשאנעצ דעם םיטגאירער די םון
 שוצ־ אנדעחנ אצע צו פארצוג אין טעקס,

דען.
נעװאיעז, באשצאסען אויר איז עס

 אויםגע־ זאצ אודיטאר גענעראצ דער אז
 אײנ־ חאט צאקאצ יעדער װיםיצ פינעז

 םאר׳ן םיטנצידער זײנע םון געקאצעקטעט
 די און םעסם׳* סטרײס ״עםױרדזשענסי

 װערעץ אויםגעפארערט זאצען צאקאצען
 באארד דזש. צום אריעצושיקען גצײך

םוםע. באטרעםעניע די
 װעיט באראטוננ גריגדציכער א נאך

גוטגעהײסען. באריכם כעקרעטער׳ם דער
באריכםען: םענעדזשערם

 דער װענעז באריכטעט עטשין ברודער
 שאונפיל אינרוסטריעצ םיז טעטיגסײט

 אבװעזענהײט דער אין דעםארטטענט,
 םארקין. ברודער םענעדזשער, דעם םון
 ?אםיצײנטם צאהצ די אז ערשצערט ער

 אר־ םח צוטײצינ: גצײכער ניט װענען
 פאר־ אין םארסצענערט זיך האט בײט
 בא- דאפ און װאך, צעצטער םון צויף

 שע־ קאונםיצ אינדאסטריעצ די אז װײזט
 זײ װי ארבײט םעזזר אצינד האבען פער

ביז.איצט. געהאט האבען
 אםיפ דע.־־ אז אויך, באריכטעט ער
 אג־ פארבארײטוניען נויטיגע די טאכט

 חאנט־ שאפ געװײנציכען דעם צוםאנגען
 ארױפנע־ איז צװעק דיזען צוציב ראצ.

 שאפ־ די צי בדיעף א געװארען שיקט
 זײערע װען זײ אנזאגעגדיג טשערצײט

 אוים־ און װערען, באזוכט װעלען שעפער
 ארבײ־ די אנצוזאנען זײ םאדערענדיג

 בײ האבען צו שעםער זײערע אין הער
ביכצעך. ױניאן זײערע זיך

 ץערט באריכמ D'rptoy ברודער
גוטגעהײסען.

 פ.יז םענערזשער םאזער, ברודער
 דעפא־ט־ אינדעפענדענט און אםעריקעז

 שע די אין אז באריכטעט ״אײי/ טענט
 םאר־ נאך איז דיסטריסם ו-י• םי־ז םער

 אצם און ארבײט, וױינינ *־־ y דא צויםיג
 פארװא־םען אפיס זײן איז רעזוצטאט

 אויך, ערקצערמ ער סאםפצײנטם. םיט
 אוטשטענדען שװערע דיזע אונטער אז

 גע־ די סריגען צו אוםםעגציך כמעט א*ז
 אפים דער אבער רעזוצטאטען, װינשטע

 צו בוחות אצצ םיט אן זיך שטרענגט
^וםבעסטעז.גוױ ?אםפצײגטם די שציכטען

 אכ־ נים אז אויך, באריכטעם ער
 איםשטע:- או^נינםטינע ד• אױוי טענדיג

 איצוסטא־ געצוננעז אפיפ דעם א*ז יען
 שע־ ניכדױניאז דגײ פאצגענדע די פעז
:פער

 װעםט 242 סא., קאום מאנאוראש די
פטריט טע38

 יועסט 230 סא״ קאום אדריאן די
םטריט. טע39

 װעםט 246 סא., קאוט ענדצער ר.
• םטריט. טע38

 א:;ע־ זיף האבעז צוױי ערשטע די
 אםאסיאיײ אםעראזען דער אז שצאםעז

 c^r קאוט אדריאן די װעהרענד שאן,
 אעי־אסטריצ דזןם tv אנגעשצאםען זיר

קאונסיצ.
 אז אױך, באריכטעם טאזער ברודער

 ארבײט, דא איז עס װאו שעםער, די אין
 אפ־ אויפנעפאדערט ארבײטער די װערעז

ױניאן. דער צו שוצדצן זײערע צוצאהצען
 נוט־ ווערט באריכט- םאזעד׳ם בחדער

געהײםעז.
 םון מענעדזשער ראזענבצאם, ברודער

 דעפארט״ אינדעפענחננם און אםעריסעז
 אמבא־ וואם א* באריכטעם, כי״,״ םענט
 אינדוסטריעצער אצגעםײנער דער צאנגט
 • םארנעקומעז :ים םארצױםינ איז צאנצ
 זײן םון שעפער די אין ענדערונג סײז

 זײנען װאס ארבײטער, די דיםטריקט.
 זיין אין שעפער םא±ע אין באשעםטינט

 ריקשטצהענד זײנען.^עחר דיסטרמום,
 אוץ ױניאז דער צו שוצדעז זייערע איז

 םעגציכקיײ אצמ אז ווענדעט אפיס דער
אויםצוםאנצן. שוצדען דיוע טען

 ווערט באריכם ראזענבצאט׳ס ברודר
. גוטגעחײסען.

כאריכם: םענעדזשער׳ס גענעראל
 ער אז באריכטענ^ נאגצער כרודער

 צ^ןאצ פון צושריפם א ערהאצטען האט
 חנר אז פארלאנגעז זײ וחגצכעז אין $1

 ברד אוםאריזיחמ זאל באארד דזשאעם
 אנצר זײ אױיסצוחעצפען םשעגסער חנר

צ דעם אח םטרײק זײצר פיחנן י ו ו ^ז  ב
דיסטריקט. יארק נױ איםט און

 1אי אז ,ערקצערט, נאנצער ברוחנר
 חאט 1929 אין סטרײק ^פיגזער םון צײט

 ערצויב־ עהנציכע אן געגעבען 91 צאקאצ
 םארטרעטער, בראגזװיצער זײער צו ניש

 ארויםצוחעצ• אונז בערקאװיטש, ברודער
 נים איז עס אז דארום םיהצט ער םען.

 איצט זאצען םיר אז רעכט װי םעהר
זײ. װי זעצבע דאם האנדצען

 ארגאניזאציאנש־ארבײט, דער װעגען
 אכ־ :יט אז נאגצער, ברודער באריכטעט

 דײ אן פיהרען םיר װאס דארויף טענדיג
 םאםשטאב, קצײגעם א אויף ארבײט זע

 ביז קאטיטע ארגאניזײשאן די האט
 ער ארבײט. גצעגצענרע אויםגעטאן איצט
 צו קורצען אין איטשטאנד זײן צו האםט

 זאצען זײ כדי קאםיטע די פארגרעםערע!
 ביזגעס די אויםטאן. םעהר נאך קענען

 קאםיטע דיזע ארוים העצםען אגענטען
 איז היצױ זײער און פריהםארגען יעחגז

באדײטוננ. גרויסער םון
 אומ־ דער אז װײטער, באריכטעט ער

 צעצטע האט טשערםאן פארטײאישער
 אין ענטשײדוננ זײן ארויםגענעבען װאך

:יקײםעם 2 פאלגענדע
םאר־ פון נעװען איז קײס ערשטע די

 דער אין ׳האט װעצכער קצעםער, קום
 אנטזאנט רעארגאניזײשאן, דער םון צײט

 דעם איז קײס די װען פרעסערם. 4
 דעם פאר שארגעקוםען םאצ ערשטען

 דע־ האט טשערמאן, אומםארטײאישען
ײ ערקצערכ קאונשיצ אינדוסטריעצ  אזיז

 די־ ױגיאן דער םיט שציכטען עם װעצען
 דא־ געהאט ניט האבען םיר און רעקט,
 פאר־ אבער זיך האט פירםע די געגען.

 גע־ :יט אוםן בשום האט זגקשנ׳צױאון
 ארויםנעםען. צוריס פרעפערס די װאצט

 פארג^בדאכט װידער זקײס די איז דאן
 אוםפארטײאישען דעם םאר געװארען

 אז ענטשידען ד.אט ער און טשערםאן
 רעאינ־ װערען מוזען פרעסערם 4 אצע

 דעי געגעבען האבען םיר םטעיטעט.
 דיזע אויסצופאצגען שטונױלן 24 פירםע

ענטשיידונג.
קא־ פון געװען איז קײס צװײטע די

 האבען מיר װעםען װישנאק, און הען
 פארצויו* אין האבען זײ אז אנגעקצאגט,

 באצאצט ניט םפרינג־סיזאן צעצםען פרן
 פא־ געהעריג װי ארבײטער זײערע

 אפ־ אצץ האט פירםע די אװערטאים.
 איז עס םפארהער. דע בײ נעצײקענט

 דעש באװײזען צו געצונגען אבער אונז
 פיר־ די אז טשערמאן, אוםפארטײאישען

 דער רעהארדס. אירע גםעצעשט ד״אט םע
 דאן האט טשערטאן אוםפארטייאישער

 באצאצען םוז פירםע די אז אגטשידען,
 בעק־ סוטע םוצע די ,$647.45 ױניאן דער
 זײנען ארבײטער די װעצכער צו פעי,

בארעכטיגט., געװען
 װערט באראטונג גרינדציכער א נאך
גומגעהײסען. באריכט נאגצמר׳ם ברודער

אשביז, י. מאריס
םעקרעטער־טדעזשורער.

 באריכט דירעקמארם אװ באארד דער
גוטגעהײסען. װערט

צושריםטען:
 צױ םאצנענדען צו שיקם 9 צאסאצ

שריםם:
 סעקרעםער־טרעזשורער אשביז, י. ״ם.

—ברודער: און הערר ווערטער
 פ.ין פונשטען די טיט אײגסצאנג אין
 טאנופעהטשו־ די םיט אגרימענט אונזער
 םיטגצי• אזנזערע ערצויבט ווערט רערם,

 אנפאנגעגדי: שבתים, אייײטען צו חגר
־ םעפטעםבעד. .׳טען דעם םון

 איצ״ דעם אנבאטראכט 1אי נעמענרינ
 ארבײטםצאזיגקײט, םון צושטאנד טיגען

 באארד, עשזעסוטױו אונזער םארצאנגם
 טאבעז זאצ באארד דזשאינט דער אז

 איז עם וואו שעפער, די אויםמערקזאם
 גים זאצעז זײ אז פצעצער, צײדיגק דא

 שבתים, אדער אצװרטאים קײן ארכײטען
 װערען ארויפגענומעז וועצעז עס םײדען

ארבײםער. נאר
 באארך דזשאינט דער אז האםענדיג,

 םון גערעכטינקייט די אײנזעהן וועט
 םיר, םארבצײבעז םארצאננ, אונזער

אײערע, ברידערציר
,9 לאקאצ םון באארד עקזעק. די

סעקרעטער.״ קױרצמאן, נ.
 איז עד אז עחןצערט, נאנצער ברודער

 דעם* םיט אײנקצאנג איז ־פוצשם^נדינ
 שוין האט ער און JB צאקאצ םון םארצאננ

 שאי־טשער• די צו בריןי א ארױםגעשיקט
 אויך װעט ער עגין. דיזען וחונען צײם

 םענציכע די אין נאטיץ א ארײנגעבען
חנם. וחנגען צײמונמנן

 צר אצס באריכטעם, נאנצצר בחדער
 דײ אװ באארד די םון באריכם צום נאב

 אוםפארםײאישער .דער אז ריפםעארם,
 אנס־ זײז אתיסנענעבן חאט טשערםאן

 צעפ־ םאריס פון קײם דער אין שײמננ
בא״ האט ער וחנלמן ווענצז קאװימש,

~ 1990 <ו«&ו״D מוער12 דער פרײמ«^

 טזנן6 דעם נאארד תשאינט צום ריכטעט
 פאל״ אין תםצית, אין קייס, די אויגוםט.

 ארונטערנצ• האט םירםע דיזע גענדע:
 און םאשינען 18 איחנ םון 10 נומען
 די אראבײטער. אירע אנטזאגט האט

 אין םירמצ די אנגעקצאגט האט ױניאן
איז קײם די און א םאכען

 אופד דעם םאר געװארען םארגעבראכט
םשערמאן. פארטײאישען

. n אז נע׳טענה׳ט, האט םירםע די
 צױ טאן צו דא׳ס געצװאונגען נעװען איז
 הא־ טיר געשעםטס־א\םשטעגדען. ציב
דערפו:, אפגעזעהן אז נע׳טענה׳ם, בען
 אורזאמן אן געהאם האט םירמע די צי
 אדער ריארגאניזײשאן, איהר םאכען צו

 געטארם ניט אבער דאם זי האט ניט,
 אחן אחרױת, אײגענע איהר אויף טאן
 חנר ײניאנן. דער םון צושטיםוגג דער

 די״ אין איז טשערמאן אוםפארטײאישער
אונז. טיט אײנשטיםינ נעװעז פרט זען
 שציכ־ צו אננעבאטען דאן האם ױניאן די

 די םירםע. דער םיט םסכסוך דע טען
 נאכצו״ אנטזאנט אבער זיך האט םירמע
 די און פאדערוננען ױניאנ׳ם דער גמבען
 איבערגעגאננען װידער דארום איז קײם
 אויס- טשערמאן. אומפארטײאישען צום

 אומ־ דער האט צדדים, בײדע הערענדינ
 באשטטעינט טשערמאן פארטײאישער

 געגעבען האט און קלאנע ױניאנ׳ס דער
 אײנצו־ צוריס צײט װאך א םירםע דער

 פון כצצים די צױם שאפ דעם שטעצען
אגריטענט. דעם

 צאש אינדוסטריעצער דער װענען
 ע^׳צײנט אז :אגצ־מד, ברורער ערקצערט

 ארבײט מער שעפער די אין שױן זיך
 ביז זיך האם ארבײטסצאזע צאל די און

פארקצענערט. :ראד געװיסען א
מיטיגגען, שאפ־טשערמאן גרופען די

 ניז נעװארעז אפגעהאצטען זי-ינען װאם
 רעזוצטא• גוטע געבראכט האבען איצט,

פאדט^נ״ מײטצר זועצען זײ את
 וועצען שעפער אצע ביז װערען זעצט

װערען, דערגרײכט
אנפראנע, אן םאכט הײנם ברודער

 דער נעםט עפ שטעצונג א פאר װאם
 שעפער, דרעפ די צו באצוג אין אםים
 אנ- און ?אוטם געטאכט װערען עפ װאז

סאמבעצ־סוטס.
דארויף, ענטפערט נאגצער ברודער

 זיך באציהט םארשטעהט ער װי צויט אז
 שאפ דעם אויף םראגע הײנס׳ ברודער

 שירפע דיזע קא. דרעם ױריקא די םון
 דרעס א און שאפ קצאוק א אן האצט
 אין םצארם פארשידענע 2 אויף שאפ,
 נעסײנמ האט און ביצרינג, זעצבען דעם

 דרעסםאכער דער םיט אגרימענט אן
 םארצאנ: דעם אויף באארד. דזשאינט

 דעם אפגעםטאםט ער האט 1 צאקאצ פון
קא. דרעם ױריקא דער םון שאפ קצאוק

 דאן זיך האט אםאםיאײשאן ח־־רעס די
 אינ־ דער צו הצאגע א םיט געװענדעט

 דעם אויף האבען טיר און טערנעשאנאצ,
 נעשיקט אינטערנעשאנאצ דער פון ראטה

 אלבײם דער צו צוריק אארבײטער די
 ױעט םראגע דיזע אז תנאי, דעם מיט

 בײדע צװישען װערען געשציכטעט גצייך
באאדדם. דזשאינט
 צענגערע א ארויפ דופט פראנע דיזע

 באטײצינען עס װעצכער אין דיםקוסיע,
 סטודענט, שוםטערטאן, 'ברידער די זיך

 קוירצ־ אזן בערמאן דובינםקי, קאופטאן,
i מאז•

 שצעזינגער םרעזידענט ;עםט צוצעצט
 ער־ םאצנענדע מאכט ער און װארט דאפ

הצרוננ:
שעפמר, דרעם װענען פראבצעם ״די

 אנ• און גאוםס געמאכט װערען עם װאו
 די נאר ניט א} ירט םאמבעצ־םוטם,

 מא־ קצאוק די אויך נאר קצאוקמאכער,
 סאונ• אינדאסטריעצ דער נוםעשםשורערס.

 אומפאר• צום קצאנע זײן אין האט, סיצ
 אונזער געגעזי טשערמאן טײאישען
̂  אפנעשטעצט זיך באארד, דזשאינט

 םיר און פונקט דיןעז אויף הויפטזעכציך
 איגגערםאצ״ם םר. אצינד ערװארטען

 אבער ענין. דיזעז ווענען אנםשײדוננ
 ; װי םאצעז איעצעצנע אנבאצאנגט װאס
 איז ‘קא., קצאוק ױריקא די בײשפיצ צום

 בײדע װארום אורזאכע קײ| גיטא
 נים״קענעז צס באארד^,זאצען דזשאינט

 ׳ אוםן. פרידציכען א או״יזי שציכטעז באצד
 אגבאטען געח זעחר פערזענציך װעצ איר
 אזזנלכע •אויסצונצײכען דינסם םײן

 אײז װאו פאצ, יעדען אין סכםוכים
 צי אנםזאנמן זיד וחנט באארד דזשאינט

צװײטערי/ דער םיט קאאפערירען
 ווערם באריכט גאנצער׳ם ברודער

גוםגעחײסעז.
נעשאא״ כױטימ דער ווערט דערטים

׳- • סען.
^ . .אשביז״ י. םאדיס

סעהרעטער־טחןז

P;

17 לאקאל יזניאז, מאכער ױפעו דער אץ
17 צאק. םענעדזשצר ״חעצער דזש. פון

 צענמרער א פאר שוין האבען םיר
 ״חגנעצמ״ אונזעחנ געשריבצן גיט צײט

 ניט פשום זיך חאבצן םיר באריכגתן.
 דער םיס צזזאםצנטרעםען געקענם

 וחגן ײאה דעד אין גראד רעכטעקײט.
 חאט א\ן אתו מיט געװען איז םױע די

 גע־ אונזערע םאר אױסדרוק אן געםאגט
 גים ‘^געחנכםינקײט״ די איז :עדאגקען,
 איז ״גערעכטיגקײט״ די אז און ערשינען.

 אין געווען ניט םיר זײגען ערשינעז, יא
 זיײ ארום אזױ שטיםזנג. פאסיגער קײן

 גע־ ^בארויכט״ מעםבערם אונזערע ןנע
 םעדער״ אונזער םון םרוכט די םון עןיאװ

 צוקוגםט דער אין אז אבער, קאפען םיר
 קא־ טעחר אכיסעצ האבען םיר ותצען

 װײטזנר רועצעז םיר און ארדינאציע
אטאצ. װי נעפיהצען אונזערע אויסגיםען

 טעם־ אונוערע אז אבער, װיצען םיר
 םאדאנט־ האצטען ניט אונז זאצען בערפ

 װיים, װער צוזאנ. אונזער םאר װארטציך
 פאםירען. הען צײטעז הײנטיגע אין וואס
 שרײ־ צו שװער זעהר איז אצעטען נאן
 נים זיך םיהצט שרײבער דער װעז בען,
 כםאר־ איז :אם אין װען אלעמען. מיט
 פעםי־^ װען רעגענען, בײם האצט עם נע,

 ביציג זזכען באריםעריםטען און מיםטען
 זיך װיצט אצעטען, אין אצעם טאנען צו

 און מאכעז נאדיש ניט טאצ טאנכעס
 שרײ־ און רײדען און רודען און שרײבען

כעז•
 אויגוםט טען21 דעם מיר דזאבען אט

 אונזערע םון מיטינג םפעשעצ א נעהאט
 זיך פאר און אן םיטיננ דער מעטבערס.

 םוקסע־ס. װאונדערבארער א געװען איז
 אפגע־ זיך האבען םיטגציח(ר 1200 אתפ

 האט יוניאן ריםערםא^ער די רופען.
 ?רעםטעז, גװאצדיגע די דעטאנסטרירט

 האט טיגג מ יענער באזיצט. זי װעצכע
 בא״ םון קוואצ א אצס דיגען נעקענט

 םיז אײגעם יעדען פאר פאר ;ײסטעדומ
 ױגיאן צאקאצ א װען אצעטען נאך אונז.
 אוכד אזעצכע אין באװײזען געקענט האט

 אזא מאביציזירעז צו צײטען נינסטיגע
 קאםפצימענם שעהנער א עס איז םחנה,

 —נו מיטגצידערשאםט, ברײטער דער צו
 דעם ״ספיטשעם׳״ מאנכע אנער האבען
םארביציגט. אביםעצ מיטינג

 װעצכע ,פראגע, די אז אםת, ס׳איז
 םארהאנדצען, :עדארםט האט םיטיננ דער
 —ערגסםע אן זעהר און זעהר געווען איז
 װענען האנדצען געדארפט זיך ר,אט עס

 ;־,ji םון םארזיכערונג םינאנציעצער דער
 אז אויך, װײםען ארגאניזאציע״םיר זער
 םאר פאנרעץ שאפען וועגען פראנע די
 הװאצ א נעװען אצעםאצ איז ױניאן א

 םאצשע םון רעדעם דעמאגאגישע פאר
 גצויבען םונדעסטװעגען נאר משיחים.

 ניט האט 17 צאקאצ אק אז אצץ, מיר
 קצײנ־ מײז םאר םצאץ קײן זײן געדארפט

 זיך װײזט איד א ווען פאציטי-ק. ציכער
 יאהר צו יאהו םון ױניאן דער אין ניט
 װען ״קאיאאוצ״, שרײען בצויז הומט און
 ארױםשטעצען זיך כצוםר׳שט קען םען
 דאח* — ״ארבײטער־םרײנד״ אצס
̂־ודערצ, :םרעגען איהם מען  ביםטי װאו ב

? יאהר גאנץ א געװען
 םיט׳ז טאן צו ניט האט דאם אבער
 אנדער tv בײ םיצײכט ענין. גאנצעז

 געזאגט בצויז דא .ןאצ געצעגענהײט.
 פוצשטענדינ זיך פיהצען םיר אז ווערען,

 םיטינג. םון רעזוצטאט םיט׳ן צופרידעז
 װערעז צו מעםגערם די םון באשצום דער

 סעפטעכד טען15 דעם ביז גוטשטעהענד
 אפרווי ברײטען א געקראגען האט בער,

 שע־ גאנצע םיטגצירער. אונזערע צװישען
 אצעם אויב און גוטשטעהעגד. ווערען פער
 דאז איצט, װי אזוי כשורה געהן זאצ

 דארםען נים װעצען םיר אז םיר, גםויבען
 טעקסעס םאר מעםבערס די באדערען

 ניט ח״ו אויב און זאכען. אנדערע אדער
 און שעהםען ניט זיך םיר װעצען װעצ,—

זאגען• ?ומעז אײך
 א ערקצערט װאר . דיזע האבצן מיר

 םיצווערםאן םירמע דער נעגען סטרײק
 איצט ביז איז פירםע דיזע פו?ס. און

 םון דזשוריסדיקשאן דער אונטצר געוחנן
 באדארפט האט םירםצ וײ .91 צאהאצ

 דזש. דמר םיט אגדיםענט דעם באנײען
 גא• גראד איז פירמע n אח באארד.

 ױאס נאי טאן. w דאם צוםרידען ותז
 נצבצז עװאלט ניט בצױז האט זי דען?
 די איו מלט אז קץנטי^ געצט. קײן

געשיכטע. גאנמר ומר אין חויפטזאך
ר שא< פון ארבײכתר די װי אוױ איז » 
 וײנען װיװץשעם, קצעגלימ זעהר מנן
ערקלידאן צו מנצמאונגמן גצוחק סיר

אז גצויבעז, םיר

 יײנשיא־ צופיצ גיט ?יך ותם םירםע, די
 םון גארישקײט די אײנזעחז װעט און רען

 און דאצאר ■אר א צוציכ סעזאן א ■םר׳ן
ױני^ן. טיט^ער םעטצמן ווצט

 אנגענעםע זעהר א געחאט חאכמן םיר
 א איז יועצמר באס, א םיט צרפאהתנג

 ער קאונסיצ. אינדאסםריעה םון מעםבער
 דזשענםעצמאז. גרױסער א גראד איו
 ער גצײכט ױניאן א דצן? װאם נאר
 אי־ קײן םאר גים—חזיר איד א װי אזוי
 ארויף געהם איחר װען געדאכט. דען

 מיט אײנקצאנג אין —־ שאפ אין אהין
 אײך פאר ער וועט -־- ■רינציפען זײנע

 ײינ־ פארװארםענסםען דעם אויסזוכעז
 אײך םים זאצ ער וועצכען אין קעצ

 האט אײנםאצ קצאגעז. די אויםדרעשען
 — סמטצען :עװאצט אצעס אונז םיט ער

 רעסחעקט אזיס גאר עצעװײטאר, אוים׳ן
 אסאסיאײשאן דער םון קצוירק דעם צו

 םיז רוף דעם פארגעשצאגען ער האט
 א האבעז םיר װי אזוי נאר ביצד^נג.
 געםוזט םיר האבען ר״ל, אטעם, קורצען

 צו זיך רעכט אונזער אויף באשטעהן
האצ. אין טרעפען

 פיצ אזוי ניט אונז װאצט ער װען און
 איז דרײדצאך אצערצײ םיט דאקוטשעט

 אפשר נאך םיר װאצטען קאמפציםענטעז,
 װיםיצ געװאוסט ניט טא; היינטיגען ביז׳

 אינװעגינ פארבארגען ציגט עס גוטעס
 אצעס נאר איננעוױיט. אין איהם בײ
 בא־ םיר האבען װאך די באשערט. איז

 איהם. געגען קצאגעצאך רײהע א קומען
 אויף צאצען נאר װיצ ער אז ערשטענם,

 האם ער אז צװײטענס, שטונדען. 42
 קארפאריײ מיתה־משינה א ארגאניזירט

 זאנען, צאםיר נאםען, א אונטעד שאן
 אח אינסארםארײטעד״, עווזןנױ ״טומעצ

 געזוכט ער האמ קאםפאניע דער דורך
 אזוי און אויטםײד. ארבײט שיקען צו
 געװאצם נים האכען ארבײטער די װי

 געווען םיר זייגען זאכען, אזעצכע ציידען
 א אפשםאטען אםאצ נאך געצװאונגען

 יאצאץ״ ״קײזערציכעז זײן אין וױזיט
 דעם גוטסקײט״ ״זײז צו אפעצירען און

 װ. אז. א. אף באב םון אימפעראטאר
 מריטישען אונזער אין אויםצוהערען א\נז

 דיזען איהם םיר האבען גראד מאמענט.
 געהויבעגער זעהר א אין געטראפען מאצ

 געװאוםט ניט פשוט האם ער שטיםונג.
 מיט שמחה די אונז. מיט טאן צו װאם

 אז גרויס, אזױ געווען איז באזוך אונזער
 אוועק• אומ װאו געװאוםט ניט האט ער

 געטרײעט ער האט םריהער צוזעצען.
 חרטה גצײך האט ער אבער יהאצ דעם

 גענומען נצײך אונז םאר האט און נעהאט
 גראדע אצהער. םינםטערען דעם זוכען

 מיט םארנומען געװען פצאץ דער איז
 דערשרא־ זיך האש א\ן ״םצאש־פרײםם״

 נאך זיך םיר ותצען טאמער אז קען,
 איז צײנער. אײזערנע די אן צעקראצען

 אונז גענומען און געצאפעז גצײך ער
 אבער העמערעצ. אנדער אן אין םיהרען

 אירטום: ?ײן דערזעהן גצײך האט ער
 ״סטאק־רום״ די געוחנן עם איז נראדע

 גע־ ניט אונז האט ער אז קענםינ, און
 װע־ םיר װאם דעחמים, ערגערען װאצט

 אונז ער האט ארבײט, םיצ אזוי זעהן צען
הכצצ, רום. דעזײנערס אין געשיהט נצײך

 װעג. בעםטען אוים׳ן נעטרײעט האט ער
 איז טשערמאן דער װען ? דען װאס נאר

 םון זײט זײן דערצעהצען צו געקומען
 גע־ באם דזןר איהם האט געשיכטע, דער

 םיײ זײן זײגער. דעם קציננעז הײסען
 מעהר ניט איז עס »ז נעװען, איז נונג
 םאר־ זאצ טשערמאן דער אז רעכט, וױ

 וױצ ער אויב צוױי, שטונדע א ציחןן
 םיד נאר ױניאךקאנדישאנס. האבען
 האבען םיר געדענקט. אנדערש האבען

 םון צעטײצונג נצײכער אין געגצויבט
 נעארדערט גצײך האבען און ארבײט
 געהן און זײגער דעם קצינגעז צו אצעםען
 זיך דאכט זיך, האט ארום אזוי אחײם.

 און םםרײק. א אנטוױקעצש םון.^גיכ^
 געשפרוננען איז באצעםאס נוטער אונזער

 ענדציך איהם האט םצן װאס נחת, םאר
ח ארבייםער זײנע םון באפרײט  םיר י

 זעהר א אין שפ■ דעם םארצאזען האבען
 חציצה טאםער — שטיםוננ אוםעםיגער

 און צוגעאײצט מנהאגדעצמ םיר האבען
 ניט שוין םיר וועצען םיצײכט װײס, ווער

̂כעז  צוזאםענצז־ זיר מצאגענהײט די ה
 איז גוטער « איז נאט אבער סוםען.

 שצעכ־ קײן גיט וײן אויך נצז באס. ךער
 נע־ צײט חאבען םיך אײדער גאך מער.
p אין קוכמן צו האט u t שוין חאמ 
 אר אז טעלעפאן, v געווארט אונז אויןי
. פלעסען זײ װיצ ^ ו פצעמז. אבאר צ
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ר ניז ע ק ר א ם־ י ע ר ד
ר ע כ א ט מ אנ ד פ

 אר־ םין נויטען די באגענענען צו כדי
 דרעסםא־ די בײ גאניזאציאגס-קאםפײן

 א רעסאמענדירט באארד דזשאינם כער
 םא־ םער סעגט 25 פרן טעקס ספעשעצ

 דרעס־ די pc םיטנציד יעחגז םאר נאם
 םעקס וועגען פרא;ע די צאקאצען. סאכער

 אצע בײ געװאחנז םארהאנדעצט איז
מיםיגגען גרויסע דרעםםאכער

 אײנ־ צוועק דיזען צו םפעציעצ זײנעז
 איז טעק׳ם דער און געװארען, גערוסען

 אײנשטיםינ כטעם םיםינגען אצע אזיןי
נעװארען. אנגענומען

דרייװ. ארגאניזאציאנם
 אין איז ארנאניזאציאנם־דרײװ דער
 ניט־ױניאן צאהצ גרויסע א נא:ג. פוצען

 קא־ :עװארען. טTױניאניז זײנעז שעפער
 טעג־ קומען שעפער ניט־ױניאן םון םיטעס

 בא־ און ױניאן דער פיז אפים אין ציך
 זײעי־ אין באדינגונגעז די װענען ריכטען

 אזוי, אדאנזשירט ױניאן די שעפער. רע
 ױניאניזירט זאצען שעפער די אט אז

 הער־ דארטען זאלען עס אז און װערען
 ארגאניזא־ דער ױניאךבאדינגונגעז. שען

 אונטער אנגעפירט װערט ציאנם־דרײװ
 פון און גוזמאן םאקם םון אויפזיכט דער

־  מאדזשא. די מאמארעט שװעםט̂•
םיטינגען. דיםטריקמ

 דזשאינט די האט װאך פאריגע זײט
 גרופען רדםען צו אנגעפאנגען באארד

 זײנען םיטינגען אצע שאפ־מיטינגען.
 מע־ דזשענעראצ געװארען. באזוכט :וט

 ברודער און האכםאן דזשוצױם נעדזשער
 קאנט־ פון םענעדזשער ךער םאסק*וױץ,

 אדרע־ האבען דעפארטםענט, ראהטינג
םיטינגעז. די סירט

 בײדע האבען טיטינגעז די אט אויף
 צו־ איצטיגען דעם געשיצדערט רעדנער
 האבען און אינדוםטריע דער אין שטאגד

 באשטעהן צו ארבײטער די ערמוטינט
 שעפער די אין ױניאךבאדינגונגען אויף

 סקייצ םינימום דעם םארלאגגעז צו און
 אויף פרײזען די ״םעטצען צו ניט און

רײטם. ;ידעריגע
 די באנײט צעצטענם האט ױניאן די

 צאצ גרויסע א אין פרײזען :עםעטעצטע
 ניט האבען ארבײטער די װאו שעפער,

 םקײצ. ױײדזש מיניםום דעם פארדינט
 ארבײטער, אצע צו זיך ווענדט ױניאן די

 םיגיםום־ דעם ניט פארדינען װעצכע
 טאכען, ניט צעבעז קײז קעגען און םקײצ

 א*ן מעצדעז גצײך עם זאצען זײ אז
 םאר װעט ױני$ז די און ױניאךאםים,

 םארדינען זאצען זײ אז אויסװירקעז, זײ
קומט. זײ װאס

 עפענען צו געצװאונגען באלעבאטים
קאנטראל. ױניאן פאר ביכער זײערע

עװ., טע7—462 דרעם, קראטאנא די
 איז װעצכע םירמע, װיכטיגע זעהר א

 דרעפ אפיציאײטעד די אן אנגעשצאםען
 האט אםא־םיאײשאז, םאנום^קטשורערם

 קאנט־ צאזען צו אנטזאגם צעצטענס זיך
 דאנערשםאנ פאריגען ביכער. די ראצירען

 םון שאפ דעם געםטאפט ױניאן די האט
 קאנטראהטארם, איהרע און םירמע דער
 צא־ צו געװארען געצװאוננען איז זי איז
ביכער. די קאנטראצירען זען

 צעצטענס האט קא. דרעם פאבציס די
 די קאנטראצירען יצאזען צו ענטזאגט זיך

 בא־ איז או; ױניאן דער דורך ביכער
 די דאצאר. 250 םיט נעװארען שטראםט

 די צאצען צו ענטזא-ט זיך האם םירמע
 םעפטעם־ מען8 דעם טאנטאג, שםראף.

 נעװארען. געסטאפט שאפ דער איז בער,
 געװארען געצ.ואוננעז איז באצעבאס דער

 צאזען צו און שטראף די באצאצען צו
 ביכער. די קאנטראצירמן

ארבײטם־קארטען. םאנאמליכע דרײ
קאנט־ בעםערען א דורכצופיהרעז כדי

 דזשאינט דרעםטאכער די האט ראצ,
 ארבײמכ״ נײע ארויםגענעבען באארד

 זײנען ארבײטס־קארטען די קארטעז.
 :אפיםעס םאצגענדע באקוםען.אין צו

 םע33 װעסט 151 באארד, דזשאינט
סםריט.

 סט. טע35 װעסט 60 — 22 צאקאצ
 סם. טע33 וועסט 151 — 89 צאקאצ

 שוין האבען סיטגצידער טויזענטער
 ארבײטס־קטרטען. ־נײע ארױםגענוםען

 געהש שעפער די אין קאנםראצ דער
 װעצעז װאס ארבײםער, און יאן איצם

 אחן װערען געפוגען װאר קומענדע די
 װע־ געסטאפט װעצען ארבײטס־קארטען,

ארבײט. דער םון רען
ארבײט. שבת

אגריםענט, דעם םיט אײנקצאגנ אין
 ער־ סעזאן פפרינג אין און םאצ אין איז

 םארצויןי אין שבתים ארבײטען צו צויבט
סאנאט. אײן םון

 דעד פון םארצאנגען באלעבאטים די
 טאגאט דעם אם פאר ערצױבניש ױניאז
 #אבער ראצט ױניאן די ארבײט.1שבת

 איגדוסםדיע־באדיג־ איצטיגע די בײ אז
 אר־ צו :יט ראטזאם געװען װאצט גונגען

 בא־ באצעבאטים די שבתים. בײטען
 די און רעכט זײער אזיף אבער שטעהען

 ארבײטען צו םארבײמען ניט קען ױניאן
 אונטער אבער שבת־ם. טאגאם אײן

באדינגוגגע;: פאלגענדע
 אין ערצריכט ניט איז אװערטאים )1

 פאראן זײנען עם װא,* שעפער, אזעצכע
טאשינען. ניט־באזעצטע פרײ/

 װאו שעפער, אין נים אויך און )2
 פוצע א געהאט ניט האבען ארבײטער די

 מוזען אװערטאים םאר ארבײט. װאך
 באקוםען אוםבאדיננט ארבײטער אצע

 שטיק־ און באצאצט האצב א און אײנם
 פרײז, אזא באהומעז טוזען ארבײטער

 האצב א און אײגס םאכען זײ זאצ עס אז
שבת״ארבײט. םאר

דרײװ. שבת
 א tv ױגיאן די םיהרט גענענװערטיג

 שבת, יעדען שבודארבייט נעגען דרײװ
 אר־ הונדערטער ־םריה. דער אין 7:30

 קומעז ױניאךטוער, אקטױוע בײטער,
 דער םון אפיפעס די אין צוזאםען זיך

 ארויםגע־ װערען דארט םון ױניאן־און
 סטאפען צו םיטעסVP פארשידענע שיקט

 דעם נענען םארברעכען װאס שעפער,
אגריםענט.

םארענדערונגען. אפים ,
 װיחד און דורכצופיהרען בעסער אום
 איז אגריפעגט דעם ם^םירען צו זאמער

 טײצ־ באארד דזשאינט םון אפים דער
 ברורער גע־וארען. רעארנאניזירט וױיז

 געװארען באשטיםט איז אציװא םרא:?
 מאשחאװיץ ברודץײ צו אסיסטענט אצס

 גאנטראקטיננ אין ארבײט די טאן צו
דעפארמםענם.

 נע• באשטימט איז שטאום א. ברודער
 דזשאבערס פון םענעדזשער אצס װארען

 צו זײן ותט ארבײט זײן דעפארטמענט.
 ארבײטעז זאצען דזשאבערס די אז זעהן,
 קאצע?טען צי ױניאךשעפיגר; םיט בצויז

 ארביײ װאס ארבײטער פאר װײדזשעס
 ױניאן םון ?אנטרא?טינג־שעפער אין טען

 אר־ די ניט באצאצען װאם דזשאבערס,
”W בײטער P אצנע־ אין ארן װײדזשעס 
 אגרימענט דער אז אויםפאסען, םײנעם

ווערעץ. אפגעהיט זאצ

 *צעם, אז םרום. און גוט ךײ\ ותט ער אז
 ניט נעווען איז פאסירט, ס׳האט װאס

 אום־ אז איז שריט געאײצםער וױ םעהר
 איז ארום אזוי .און םאכמנס. נינםטיגצן

tn: געשציכטצט ־אלעס v iw גונסטעז צו 
 נױ םים״ן געשיכטע די און #ױגי#יז חנר
 געצנדיגמ זיך האם ova וחגזשצױתז טען
 חצום* זיסער שעחנער א וױ גוטען, סיט

פאדװירקציכט. וחנרם ימצכער

 העלפען א״דען ט^ודנאװער
 קאנםטרוסטײ שאפען ״ארט״

 דעקלאםירטע פאר הילח װע
̂דען♦ א

 אין אז יאהר, צװײטע דאס שוין
 םאבריש. ציגעצ א ע?זיםטירט טשודנאװ

 ;אנצע די ארבײטען פאברי? דער אויף
 גע־ אידען. דע?צאסירטע םערציג צײט

 דער־ װײדזשעס די ןזענרצער. װעזענע
 ־ובעצ 3 ביז אנדערהאצבעז פין גרײכט

 פא־ םערצינ אז הײםט, סvד טאג. א
 צעבעז. » איז ניט װי םאכען םיציעם
י^חר. :אנץ א םאראן דא איז ארבײט

 טעגליכסײט די פאראן אױ איצט
 אז פאברי?, ציגעצ רי פארגרעסערען צו
 פארצװײ־ זיך זאצ ארבײטער צ*הצ די

 ־V? פערצינ אנשט#ט אז ד. שאכען,
 פאברי? ציגעצ די בײ ארבײםען צען

דעתצאםירטע. אכציג
 אצע צו זיך װענרען םשודנאותר הי
 ױחר איעןדצ^זצען צאנדםצײם זײערע

 אדרצם דעם אויף םארפציבםוגגען רע
פיעשטײן, צ. טימזשוחנד: דמם פון

.י נ. בר*נקס, סםריט, טע189 איסט 490
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 װערעו מיטינגעו טשערלײט שאפ גרוםעו — ג. ערםאל גרױםער קאטפײן אסעםמענטם אוו דיוס

 אםאסיאײשאן אטעריקען םון שעםער די אין קאנטראל ױניאן — טאג. יעדען אפגעהאלטען
אר־ — שעםער. קאונםיל אינראםטריעל אין קאנטראל ױניאן פון אנפאננ — גאנג. פולען אין

 גאניזאציאנס
אנדערע און

 מאזער נאנלער, — טעטיגהײט. ערפאלגרײכע םיהרט דעםארממענט
מיטינגען. טשערלײט שאם צעהנרלינער אדרעםירען בעאטטע ױניאן

םארקין

 סא;״ ױגיאן m ׳דױס*קאם*ײן דער
 -BKK׳ גרויעז די שעיער, די אין ם!אל

 גא:יזא־1א די און םיםינגען םשערלײט
 באארד תשאינם םון ציאנס־ארבײט

 םיט •:עפיהי־ט טאג צו טא: םון ווערם
 פארשטארהטעי־ אוז םארגרעס^״טער א

 דזשאינם םון אםיס אין ענערגיע.
 אפנעהאיל־ אװענד יעדען ײערען באאז־!

 ־8א6r ;v:־*• גון רײהע גאנצע א טען
ט ײ ל ר ע  װערען װעאכע םיטינגען, ^
 תשענעראל םון אדרעסירט םײסטענט

 דיםטריסט רי םון נאגלער, מענערזשער
 ראזענ״ סאו־הין, םאזער, םעגעדזשערס

 באארד דזשאינם אנדערע פון און באאם
 8 טראגען םיטיגגען דיזע באאטטע.
^ װאס ױניאךכאראקטער װיכטיגען א  ד

 יוניאן־דיסציפ״ די םארשטאדהען העלשען
 .־י סטיםולירען און שעסער די אין ל<\

 באאכיטע די העלםען צו שאפ־םשעדלײט
 דורכצושיה־ ערםאיצנרײך ױניאן דער םון
 די שעפער, די אין קאנטראל דעם רען

 ביאדינגס די אין ארגאניזאציאנס-ארבײט
 און ױניאן־רױס פון אייגםאנען דאס און

o n סעקס, אינטערנעשאנאל
 סך א םאקע האגען םיטיננען דיזע

 ערםאלנ, ריזיגען רעם צו בײגעטראגען
 באװיזען האט באארד דזשאינט די װאס
טעסס־ און דױס־ איצטיגען דעם םיט

 און גאננ פואען אין איז װעלבער דרייװ,
 פארט־ ענערגיש װײטער װערט װעאכער
 לא;ע שלעכםער רער טראץ געזעצם.

 8 שױן האבעז אינדוסטריע דער אין
 ױניאדברי־ אונזערע םון טײא גרויסער

 ױנ־ זײער ערשילט שװעסטער א\ן דער
 אר- גרויסער דער טראץ יאן־שליכט.

 ארבײטער די האבען בײטסלאזינקייט,
 אנגעפאנגען נאר האבען זײ וױ נאייך

 דעם םארדינען צו און ארבײטען צו
 דער אן פארגעסען גים סענט, ערשטען

גרא״ ערשטע די טיט האבען און ױניאן

 ױניאן־רױם. זײערע באצאהלט שענס
 גרויס ארױסנעוױזען דערמיט האבען זײ

 װיכםיגקײם דער םאר םארשטענדגיש
 װע־ זײ און ױניאךעקזיסטענץ דער פון
 בײ־ נוטען א םאר דיגען זיכער לען

ע די םאר שפיל נ ^  נאך האבען װאס י
ערפילט. ניט ױניאךםליכט זײער

 איז שעפער די אין קאנטראל דער
 קאנ־ זײנען איצט ביז :אנג. פולען אין

 ױניאךבאדינגוננען די געװארען טראלירט
 אסא־ אײעריקען דער םון שעפער די אין

דעם םון רעזולטאטען די סיאײשאן.

 נמר8כ»ס& אררעסירפ דוכינםסי סעהרעטאר נענ.
 כאלענאטים טיט ק«נפ<רירט און טיסינג ױניאו

װמגמו׳אפזדסמואנױםענם
פאר־ די אין זיך באטײליגען קרעםער און פײנבערג װײס־פרעזידענטען

האנדלוגגען/

 גע־ דער דובינקוקי, דײװיד ברודער
 אינטערנע־ דער־ םון םעשרעטער נעראל

 די באזוכט װאך םאריגע האט שאנעל,
אינטערעסען די אין ױניאן באסטאנער

הויז ױניטי אין פײערזנגעז דעי לעיכאר
 װאקײשאן שטענדיגען פאר יאהר גאנצען דעם אפען בלײבט הויז ױניטי די

 צוגעגרײט װערט װיק־ענדם ױם־טובים די פאר — וױק-ענדם. םאר און
פראגראם. ספעציעלער א

 םון סעזאן אפיציעאער^זוםער דער
 זומער״ פראכטםולער שעהנער אונזער

 איז הויז ױגיטי ליבע אונזער הײם,
 א םיט געװארען געשצאסען אםיציעצ

עי ר א ב י v ל •ראכמשגלען װיה־ ד
 איבערטראפען האט װאס פראגראם ענר
 אנטשפראכען און ערװארטוננען אלע
 אונזער םון נשםה דער און גײםט דעם

ײ דאס הײם. זומער אראיצעטארישער  זי
 לכבוד טעג םעסט אמת׳ע נעװען נען
 הארע־ װאס יעניגע די און ארבײט דער
 יאהר גאנצען דעם ארבײטען און וחנן

 װינקעל יעדען אין ביטער. און שװער
 רעזידענץ זוםער שעהנער אונזער םון

 םיט און םרײד םיט געשפראצט האט
 געײעז איז עס אבװאהל צופרידענהײט.

 באזוכער און געסט אלע זיר האבען ענג
 נרויסע די באהוועם. און גוט געפיהלט

 אינטימער גאך בלויז האט ענגשאםט
 כאראקטער, פאטיליען דעם געםאכם

 בא־ ױניטי די צװישען הערשט װאס
 הא־ אלע און זוםער נאנצעז דעם ?וכער

 װי געניטעז צוליב ענגשאםט די בען
 אייגענער דיער איז קוםען װאם אײנענע

היים.
 דעם קוםם אנערמענונג כאזונדערע א

 אנגעשטעלטע, אצע םענעדזשםענט
 םיל אזוי ארױםגעוױזען האבען ותלכע

 •ינקט־ און םעדױגסײט ארגאניזאציאנעלמ
 הא־ און באציהוננ, יעדער אין ליכקייט

 זייער טראץ באװיזען נאך דערצו בען
 און באזוכער די אמצמםחנגגממײט

• אםוזירעז. צו גייסםינ געםם
 אנגע* זיך חאבען נועםםליכקייטען די
 רעװױ ױניטי אעטימער א( םיט פאגנען

o םון פארפאסט n םענעדזשער ױניטי 
 אין דורננעפיחרם ז*\ אציוחנר םר.

o דורד גאגמן n די םםעוי. ױנעד 
 אויוי םאםירע נעצוגנעגע א איו רצוױו

 םע־ און סטעןי #באזומד געםם, די
 איז זי און ײניםי. דאד םון נעדזשסענט

 טנווארע!, אוי«עמיתרט גלענצמנד כאסת
iro סוטט עס םארװאם n םמעוי םיז 

 אנערקענוגג תאחױנצ א מזוגומדס
i n און ליחמי די פון «מה n םוזיא 

 םעם• און חן מיל געהאם תאט צואאםונג
m פארמלצזעז איז םארשכתלומ 

םח אױמאבצ לעצמע

 דעם װילי פון רעדאגירט ״שגץ״ ױניטי
 ארויםגערוםען האט װעלכער בארבער

געצעכמער. םארדינטען און הילכיגען א
 די און האנצערט שבת׳דינער דער

 לאננ װעט שעה אידישע זוגטאג׳דיגע
 האבען װאס אאע בײ זכרון אין בלײבען
 םארברענגען צו געאעגענהײט א געהאט

 דער אין װיק־ענר דעי אעיבאר דעם
הויז. ױניטי

 באטײליגט זיך האבען סאנצערט אין
 זאץ, אודװיג טריא, קעםפינסהי די

 אוב־ זײױו גראסםאן, סיםאנא^ םים
 עלשטײן םר. און גאאדבערג דײנע ריצסי,

טעאטער. פאבליק םון דיריגענט דער
 םאר־ איז דעי אעיבאר פריה םאנטאג

 בײ םײערונג, דעי אעיבאר א געקוםען
 נעװארען געהאלטען זײנען עם װעלכער
 םון באזײיטונג דער װענען רעדעס

 סאצײ װאאדםאז, אואיס פו[ דעי לעיבאר
 גאװערנאר, םאר קאנדידאט אאיסטישער

 םון פרעזידענט װײס נאגאע*, איזידאר
 דעם־ פאוא און אינטעינעשאנאא דער

ביצער.
 באזוכער דעי לעיבאר רי צװישען

 א געזעהן םען האט ניטי1י דער אין
 פראםי- און טוער מניאן צאהא גרויסע
 און קאאוק די סאציאאיסטען. נענטע
 זעהר נעװען איז יגניאן םאכער דרעם
 פון געסט די צװישען םארטראטען. רײך

 נע- נעײען דארט זײנען ױניאז אונזער
 זײן םיט דובינסקי ד. סעקרעטאר נעראל

 נאג־ םענעדזשער דזשענעראא םאםיא*ע,
 רײד יזאלסעח, װײם־םרעזידענטען .אער,

 זײן םיט העאער און װאגדער בערג,
 םון פעראמוטער, םענעדזשער םשפחה.

 דער הייגם ברודער ױניאן, קאטערם דער
 ם. ביודער .1 אאקאא םון םענעדזשער

 םון טרעזשורער םעקרעטער דער ״אש«יז
 קאאות־ בארד דזשאינט יארסער נױ דער

 בא־ אנדעחנ םיאע און ױניאן םאכער
םוער. ױניאן אתטיװע און אםםע

 נע״ נים האם שאעזיננער •רעױדענם
 אעיבאר םארבראכט האט און נוט מיהאם

n' אין יארק גמ אין הײם זײן אין 
ז י  •רמזײ וױים פאםיאיע. pn םון ^י
 נאםען pn pא האט נאגאעי דענם

 גרוס *n אעיבאר זײן איבערנענצבען
n« די *צז :y ty iu אויוי i n אעיבאר 

ד תוק. מניםי p» פיתרוננ ח

 צוליב אס אינטערנעשאנעא דער םון
באאעבאטים. די םיט פארהאנדלונגען

 ברודער װאם טע: צװײ די װעהרענד
 באסטאן, אין םארבראכט האט דובינטקי

 דזשאינט׳עקזעקו־ א אדרעסירט ער האט
 לא־ באסטאנער אלע םון םיטיננ טױ

 א אין באטײאיגט זיך האט און קאלס,
 יױ דארטיגער דער צװישען קאנםערענץ

באלעבאטים. די און ניאן
 דא־ םארגעקוםען איז טיטינג דער

 העדקװאדערס ױניאן די אין נערשטאג
 װע־ :ערעדט האט דוביגסקי ברודער און
 אינ־ דער אין לא;ע אלגעםײנער דער נען

 אוים־ דרינגענדע די װעגען און דוםטריע
 ער אינטערנעשאנעל. דער םון גאבען

 אלגעםײנעם דעם אויח אגגעװיזען האט
 אאע אין איצט הערשט װאס קריזים

 װעגען נערעדט האט און אינדוסטריעם
 קריזיס דער אט װאס אײנםלום דעם
 האט ער אינדוסטרי. אונזער אויף האט
 די װאס םליכטען די געשילדערט דאן

 די דורך זיך אויף האט אינטערנעשאנעא
 טע־ סטרײק און ארגאניזאציאנם רײכע

 איץ דורכגעפירט האט זי װאס •טינקייט,
 ער האט צום^סוף צײט. לעצטער רער

 ערםײ צו טיטגלידער אלע צו אפעאירט
 זײ אז ץניאן, דער צו םאיכט זײער לעז

 אסעסםענטס, און דױס צאהלען זאלען
 װערען דערהאלטען םוז ױניאן די װײא
 ארבײטער, די םון אינטערעסןע די אין

 אין גראד איהר אין זיך נויטיגען װעלכע
 צײטען אין װי מעהר צײטען שאעכטע

פראספעריטי. פון
 דזשענעראל האט בײטאג םרײטא: .

 באםײאיגט זיך דובינםקי םעקרעטער
 ױניאן דער צװישען קאנםערענץ א אין
 ?אנםערענץ דיזע באלעבאםים. די און
 םון םאראאנג אויפ׳ן םארגעקוםעז איז
 באטײאיגוגג דער םיט און ױניאן, דער
 יױ די טשערםאן. אוםפארטײאישען םון

 באלעבאטים, די אנגעסאאגט האט ניאן
 ניט אין ארבײט ארױס שיסען זײ אז

 איז האנדאוננ אזא »ז און שעםער ױניאן
אגוײסענט. םון א״גהאלט דעם געגען

 חנר בײ זיך האבען באלעבאטים די
 האאם ױניאן די »ז באסאאגט קאנפערענץ

 םון םארמחגטער די םטריסט צו זיך
 געענטםערט, דערוייי האבען ױני^ון דער
 ױניאן די םון םליכט די איז דאס אז

 זיך וחנלען באאםטע די אז און באאםטע
די אפצוהיטען שטרענג דערבײ חאאטען
 בא• די אז און אגריםענט פון ױנסםען

 אוםשטענ־ סײנע אונםער װעאען סעס
 ארביים ארויסשיקען ט^רען ניט דען
שעפער. נ^דיוני!! אין

ץ דעי אין ^נ פ אנ T האבען ה t בוד 
 די דובינסקי, בחחנר אחוץ םײאיגט,

 און םײנגערג ישראא וױיס־פרעזי^מען
קרעםער.

* ' .•׳־**  * m a t
• .V־. - -

1M m

ױ וועצען סאגמראא דורכגעפיחרטמן » 
 באאסטע די ווען וחנחנן עפענטאיכט

 עראצדינט חאבען גאנצען אין ײעאען
 פאננט אן מאנטאנ םון ארנייט. זײער

ן ױניאןמןאנטראא דער אן זיך י  די י
 n קאונסיא• אינדאסטריעא םון שעיער

 די אױם דארםען װעאען טשעראײט שאם
ײ באקוטעך זײ װאם אינסטרױןציעס,  נ

 םיטינגען שאי־םשעראײט גרופען די
 דורכצופױד באאםטע די ארויסחעאפען

 די אט p» ױניאן־סאנםראא זײער רען
 זנ5» *י| װעאען ארבײטער די שעפער.
 וײ צו וחגרען, קאנטראאירט שעםער

^ גוטשטעהענחנ זײנען לי נ ט םי ד א ד  ױ
 וױכטיג, זעהר דעוײבער אין עס און

 כױט האמנן זאאען ארבײטער אאע דאם
ױניאדביכאאך. די זיך

 ברודצ!^ װאס באךיכט, רעם אויט
 ארגא״ מענערזשערפון דער םוטשיגראסי,

 צוגע• האט ניזאציאנס־דעפארטמענם,
 באידר םון םיטיננ אעצטען צום שטעלט

 אז ארויס, ,זיך װײזט דירע^טארס, אװ
 םירם ארגאניזאציאנס־רעפאי־טםענט דער

 ארנאניזאציאנס־ארבײט. םלאנםעסיגע א
 פאי־• די ברענגען באשטיטט װעט װאס

 ׳ וײנען שעפער פיאע ערםאאגען. רינטע
געװארען. ױגיאניזירט און געסטאפט

 ינט8חש פון ווארנונג
 לע8 צו נאארד

ס^והםאכער
 האט צוריה װאכען עטליכע טיט.

 סון באארד דושאיכט םון אפיס דער
 ארויסגעשיקט ױניאן קלאוסםאכער דער

 םון שאפ־ט#ראײ» אאע צו ברי^י א
 בא״ די וחנגען קאאוק־אינדוםטריע רער

 גרנ^י דער שבת־ארגײט• פון דיגגוגנען
םאאנט: װי זיך אעזט

:טשערםאן שאם ״טײערער
 1םו פ״גלזטעז רי םיט אײנקלו^נג אין ץ

 װאס שבת־ארבײט, ורעיען אגריםענט
 באאעבאטים, אונזערע מיט האבען םיר

 שעיו םיר ארבײטען ארבײטער מעגען
 םעסםע^ טען6 דעם םון שבת יעדען

אמםאבעה ^עז25 דעם ביז בער
 עראויבט אבער איז שבת־ארבײט

אוםשטענדען: פאלנענדע אונטעד
 אפרײטארס, װי ?רעםטס, די )1

 װעאםנ שטיק״שגײדער און פיגישערס
 אײנש אגרימענט דעם אויט באקוםען

 דאר• אװערטײם פאר מאל האאב א און
 םאר םערטעא א און אײנס באקוםען םען

 קרעפטם אנדערע אאע שבת־ארבײט.
 באצאהאט דאפעאט באסומען װעאכע

 אײנט באתוםען דארםען אװערטײם פאר
שבת־ארבײט. םאר האאב א און

 ארבײטע^י די װאו אין.שעפער )2
 װעניגסטענס צום געארבײט ניט האבען

 װאד דער װעהרענד אײערטאים שעה 8
 דעם באקוםען ארבײטער די דארםען

 שבת• םאר אװערטאים־פרײז רעגואערען
 אפרײםארס, אז םײנט, דאס ארבײט.

 דארםען שטיק־שנײדער און פיגישערס
 שבת״ םאר האלב און אײנס באקוםען
 דעם קרעםטס אגרערע אלע און אר^גיט

פרײז. דאפעלטען
 ניט װעאען באאעבאטים די םאא אין

 ווע• באדינגונגען אויבינע די נאבקוםען
 ארכיייטעי די דארםען שבת־ארבײט גען

 עס כדי ױניאךאפים, אין טעלרען גלײך
 געהע־ װערען.די גענוםען גאײך זאלען
 אגריםענט־םאראזד די געגען שריט רינע

באאעבאס. דעם םצר צונגען
 גרוס, ברידערליבען םיט

נאגלער, אי־זידאר
מענעדזשער״• רזשענעראז

 אױםדריקאיר װערט בריף ריזען אין
 וחנאםנ אונטער ערסאערט גענוי אח

 אר־ םענען ארבײטער רי באדיגגונגען
in' שטוגד^ םיר סטראpy ןyגײט y 
 צוױי n:ypip די םון םשך אין שבת

?ט^ די אויט םאנאטעז  אגרי״ םון יונ
םענט.
in̂יס .־  יוא גאארד דזשאינס פון א
^ אאע אבע־ חנגט נו  מפמרה, ״ או
n אין זײ בײ םאא אין דאס r נעפיגמ 
 •אאץ אחס• טאשינ^ yרyyא זיך

פא• (פיז »־ב״'טער נאך פאר
 ׳פטכין nנyפyכאטר די טאחנן פען)

 אימר־ אר־בײטע! נים אופן בשום
i ביו שבתים, ט8יvדוyאיב טײב, n 
ŷ די נאזעצ^ :יט װעמ נאכ iyy •מר 

 ודבײ• נײע אחיפנעםאן צר א עיגצן
םיר. באםראסעגמן ילס פה עקי

i n r ,יבצר• רחנט ײא^ אײנאר•! 
,typrua גצרונתן װאם וואתוג^ דיזא 

i n n ו* i n נייח
m
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ט ױ ן85טעי ד » ם ײהפרם ms< ־ n ־דרעםפ t

ס ריי פ c ם n  g m a פ« ם8 ח ײ כ ד
 באגײםטערטער גרויםער א — םטרײק. צום צוגעשטאנען ױניאן־שעםער ניט צאהל גדויםע א

 הײװאוד טהאמאם, נארמאך — איבערגעפאקט. האל ברײענט — םטרייקער. םון מיטינג
 אדרעםירען קאלינם און דרײזין אנטאניני, האכמאן, דובינםק/ פענקין, דזשײקאב ברון,

_________________ םטױיעײ'־ די

סאמיטע. סטדײה דער פון טשערטאן עהרען שלעזינגער פדעזידענם
 האסטאם און טעיאארם לײדיס רי

 געװ^״ געצװאונגען זײנען דרעסםײקערס
 אדויסצױ באצעבאטים זײערע םון רען

דעם האב^ זײ און קאמח אין טרעטען

 אלץ םאר םריהער ?אםן^ א איז עם
 בא־ די ארבײט. אויח רעכט דאס סאר

 נױyװy yDDrt yרײכ די פון אעבאטים
 ױנ־ iin פין פארלאנגט האבען שעפער

 דיס־ םון זyרעכט ברײטע נרויסע, יאן
 -yoyiiiKD טײנט דאס װאס טשארדזש,

 ארויס־ באסעס די םון רעכט דאס רען
 און גאיס אין ארבײטער די צואװטרםען

ברויטאאז. מאכען זײ
 םא־ yברוטאא אזא האט ױניאן די
 נאכ״ pjypyi ניט באסעס די םון דערונג
 ארבײ־ די lyDny: האט זי און געבען

קאביױ. צום טער
 יאארםyט צײדים די םון ענטפער רער

 ױניאן דער םון ?אםוײרוף דעם אויןי
 זײ־ oy באגײםטערט^/ א געװען איז
 אראם באויז ניט טאג ןyערשט אין געז
 נאר ר,yפyש ױניאן אצע סטרײפ אין
ו אויך האבען עם  אן ןyשלאסyאננ זי

^ ױניאן ניט סך א בטרײק פ ע ״yi ש

 אין סטרײקערם די פון מיטיננ ערשטער
 אוים׳ן האט זאא1 ברײענט נרויסען דעם

 שטימוננ די אויסגעדרי?ט אופן בעסטען
^ די פון ? ײ ר ט iy ס i איז האא Vi- 

 םוא נעייען אױ איז tHוןו<8yרגyא'ב װען
 נע־ האבען oy באגײסטערונג. םיט

Diyi טהא- נארםאן סטרײזער די םאר 
 פענקין, דזשײקאב ברון, הײװאוד מאס,

 אנ־ ררײזין, האכמאן, דובינס?י, דײװיד
 אמע־ דער םון קאלינס ביא און טאניגי
iypn אײבאר• אװ םערערײשאן

 זײן אין זיך האט דובינסקי ױד1דײ
yiyi אפג באזונדערםyשטyדעם אויף לט 

^ ש רי ^ ר ר א  כערישעזyבר םטרײק און ם
 האבען קאםוניםט^ די װ$ס ׳טyאיםא

 צו לירטyאפ האט iy און ןyאאזyארויםג
 שטעהן זאל^ זײ יצארס^yט אײדים די

איהם זײ ביז קאמח אין אײניג
yj'iiyi^ האבען מיר oyi ?ניט סטריי 

 םיר ,Dimply דובינס?י האט געוו^יצט,
jyn^n םארה אאנגKנדyבא־ די מיט אט 

אזױ װי וחגג א און באטיםyא
 םיר האםף. נעםyאם אן םאדםײד^ צו

 גע- ניט fw Djypy: ניט iy:2$ זyהאב
אר־ די םון ח(כט דאס ןyבyאוי•ג טארט

 פיאאדעד אדרעםי־רט שאעזינגער פרעז.
יזניאז אמדרעסמאכער ורסט פיער

 אין םטרייק גענערעל » מאםענמ פ«םיגען אין רוםען װעט אינטערנעשאנאל
 דער ערקלערט אינדוםטרי מאכער דרעס און װײםט פילאדעלםיער דער

 עקזעקוטיװ דער פון םיטיגג א אױף אינטערנעשאנאל דער פון פרעזידענט
 װײם־פרעזײ — מיטינגען. ױניאן אנדערע — מוער. ױניאן אקטיװע און

 םארבערײטונגען םאכען צו באאריפטראגט װערט רײזבערג דענט
קאמף. פאר׳ן

 מײנט ד$ס דזשאב, זײער אויף בײטער
 האבען מיר ארבײט. אוי^ רעכט דאס
u ניט :v m באלעבאטים די נאכנעבען 

 דיסטשארדזשען הענען צו פארצאנג זײער
ד און ארבײטער,  אט נעגען װעאען סי

 אונ־ »לע מיט קעםגען םאראאנג דעם
yiyt .כחות

iy i ?פון ^ננעםיהרט װערט סטרײ 
)12 זײמ אויןפ (שלוס

 װײחשעס קײן גיט געםט
טשעקס אץ

 פאדערען זאאען ארבײטער די
 ניט און קעש אין װײדזשעס זײערע
 אן איז ד^ס — טשעקס קײן נעםען

 םיר יוניאן. דער פון כלל אלטער
 »םאל, נאך איצט איהם דערמאנען

 װידעי• אעצטענס זײנען עס װײא
 םאאען, אײניגע פארגעקומען אמאא

 אויסגעצאהאט האבען באסעס אז
 די און טשעסס םיט ארבײטער זײעחנ
 זײערע אױפגעגעבען האבען באסעס
 געקױ זײנען טשעקס די און שעפער

צוריק. מען
 א-יז װאם אלץ, טוט ױניאן די

 ארבײ־ די פאר אויפצומאנען מעגליך
 אר״ די iyD^ װיידזשעס, «'יעיע טער

 םארזיכטינ זײן דארםען אלײן בײטער
yiy שטעלען צו ניט גענוג ''t םאר־ 

 נעםענדיג ריזישע, אין דינסטען
קעש. אנשטאט טשעהס

 אנדזשעלעם לאם איז םםרײקער קלאוק
אנדערע אוז אנערקענונג ױניאז געזדנען

פאדערונגען װיכטיגע
 זאלען באלעבאטים דײ אז װײדזשעם, העכערע זײגען: געװינםען אנדערע
 טשערםאן אוםפארטײאישער אן ארבײטער, קײן אנטזאגען קענען ניט
 אר• ברעסלאװ, װײם־פרעזידענט — םאדערונגען. קלענערע אנדערע און

 סטרײק, םון פיחרער די פינקאװםקי, כרודער און פלאטקין גאנײזער
םעטעלמענט־קאנםערענצען. די בײ ױניאן די פארטראטען האבען

 סעטעלמענט דעם באגײסטערונג מיט אן נעטען ארבײטער
 א אנצוםיהרען וױיטער אױח טעקםען צו זיך באשליסען און

שעפער. ױניאן ניט אין םטרײק

i רyזינגyשא בעגדזשאמא ברודער y i 
i םון נטyזידy&ר y i אינטyרנyש^נ»א 

 םיאאחנא־ די באזוכט ויאך yםאריג האט
ט און ױניאז םיער P« ̂ה T D y ii םײ א 
 yטיװpא און TDipytpy yא8 םיז טיננ

ly i^ ^ o דושט־ און װײםט סנר םון 
 ם/רyזינגyשא פחנזיחננט ױניאן. םאכער
 און װײסט רyאםיnםיאא די בײ -באזוך

ly r^ D y n האט ;y i8 ie y| אינםאר- א 
ly^ מאציאנס o p n ארויםגזד היאט און 

 די אין צוםרימנהײנמה גרוים רוםען
 דחנם־ און וױיםט די .lynnp ױניאן

 כמנהר װיא^ פיאאחנאפיא אין מאכער
 p« צושטאנד איצטיג^ חגם אײחנן ניט
 ראאyנyג א אז האאפמנן און רyByש די

 דאס זאף. נױטרחננדיגע א איז סטרײק
 *לעױנ* ברותר פון םיעונג די אויד איז
iyאכyװ ׳גער  y וחנן באקוכמן חאם iy 
 limy: צווײח םאנאטזח טאיכעy םיט איז
 םארחאנדלען צו אום םיאאחנאםיא אין
r כאםים.yא8ב טיט

p אויס jn 't in i מיעינג ש^זינגער׳ם 
 פאר- די אט בײ ןyװאונyנ האט iy וואס

 זײ אז איבעחױעט ער איז האנדאונגצן
p̂ ®ון װיאצן מאנוםעקטשוחנרם p 

’^ ר — לז

iy אין רyארבײט די i װ אינדוםטריyאyן 
yno| אויDypDםyן yri^jyD ארבײטט 

 ־yjy: 8 דורך דינגונג^8ב נםyבyא און
םטוײי?. א8ר

D און וױיםט רyאםיyםיאאר די in i- 
8oכyװ האט ױניאן רyנyז p jy iy in 

 םון םיטינג ןyאyציy8ם 8 רום^8אײנב
y און עקז^טיװ אזנ8 iiw  יוניאן 8

o iy^ im צו האב^ און y?n| טיטינג
D״8 אyציy8ס jy i’ ?yi» o n  im85yH 

Di8 ^858ry:iyp3'8 i םון n צו איהס 
i םיט ב*סענע\ n ר*8 י1 םון שטיםוגג 

tyayii םיחנן1אינםא איחם און בײטזנר
iy r iD y tf8  i n ^אןמ

i n םא איז םיטינגlגpyוםyינסטאג ן! 
pjy האטעא• צאתס אין 1אװענ i'ty ife 

 םיטינג דיזען צו נעקוםזנן איו שאעוינגעוי
 אויפגענױ nנyאטח(ז *אע סון איז און

 יסוג-1באנ צינע1ווא םיט נ^ואתנן מעך
w נאד מנן, n ױ p< חאבעז עם ו in y 

 םיטגאיד^• אקטװוע און עסזעפוטױו םיאע
o ם1אדחנסי שאעזינגע! בתחט• חאט n 

D צווחמן חאט אח פדטינג y in i8 גזד 
פאאמ^ס: זאגט

מײ די פון צאמ די גום מנען .סיר _

 |yn8i io8P װאכיגען צװײ 8 נאד
ly i 'in  yiyi:iK אין שוועםט^ און 

iy i נ^זש8 אאםyאינ־ ?לאו? אאסער 
 MwypiyJOv. די מםטypyאויםג יע1דוםט

y און ױניאן 8 םון i^ 'M 'y iy iJ8 םא״ 
1 \.v w wװיכטיגםנמנ י i:iiyD8iy 

 !ערגרײכוגג יiyn8 1 איז םטרײ? םון
 י1 און אגױכמננט ןyקטױוyא<p 8 םון

 םון םארםעסטינונג yאyיאנV8ניז8גlא
iy i .דעם םיט ױניאן ly^n i^D iy 

 סטרײק lyDאאyנ^זש8 אאס םון אויסגאנג
B8P iy 8 אן זיך םאננט ''Jיטyאין א iy i 

y<װ י1 אין און yשיכטyג w אוים־ 
iy םון ןyב8ג i אין אינטערנעשאנאא 

iy i ^ײט  רטyװ DDyii די .boyii װ
 און ט1יאליזי1וםט1אינ iyo אםאא װאס

'8 איז אינתםטרי ניחנא י1 'yj י1 םון 
yרשטy אינ^וDטlיDy א^ימאטי־ װאם 
 אאס קאוסט. פאםיםי? ארום זיך ט1זי
ש8 ^  אינ־ yװיכטינסט י1 איז אאסyנ

iy אין ט1שטא יע1םט41 i און וחןילט 
iy איגט ט1דא i אינ־ םון אמענט1פונ 

^ זyאyיl^וסט  װײטען oyi אין א
ro 1נאטי םyהנyש v m

 א*ז pnw םאנאכמנן yטאיכy מיט
r וױים־פחנז. n. ,בחנםאאװ iy jy  i n* 

ly גיש^ rn y iy o םון D iyoyio i n 
 ארנא־ אצם נעװאחנן באשטיםט יוניאן,
i 1םא נײתו• n נדז8 אאםy rאאD ױניאן 

i און v אט אין חאט i n צייט 11צז1?ו 
p ir אתיס־ ,1נאניזיחנ1א צו נטוױמן 

m צותפצן, rr*  n א געװיג^ צו אוך 
i 1 םון םםמיק nקאאוקמאכע! 1מיגע1א
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