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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־!

6r:־*• גון רײהע גאנצע א טען  ;v־8א 
 װערען װעאכע םיטינגען, ^ערלײט
 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.
 דא^ װאס ױניאךכאראקטער װיכטיגען

 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

 זיײ דאס הײם. זומער אראיצעטארישער
 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 ה מ  םוזיא n און ליחמי די פון «

 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 p םון ^י n .רמזײ וױים פאםיאיע• 
pnא האט נאגאעי דענם  p נאםען 

 גרוס *n אעיבאר זײן איבערנענצבען
n« די *צז : y t y iu אויוי i n אעיבאר 

תוק. מניםי p» פיתרוננ חד

 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,
ױ דארטיגער דער צװישען קאנםערענץ  י

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
ײ אז ץניאן, דער צו םאיכט זײער לעז  ז

 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
ױ די טשערםאן. אוםפארטײאישען םון  י

 באלעבאטים, די אנגעסאאגט האט ניאן
ײ אז  ניט אין ארבײט ארױס שיסען ז

 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

^נץ דעי אין T האבען האנפ t בוד 
 די דובינסקי, בחחנר אחוץ םײאיגט,

 און םײנגערג ישראא וױיס־פרעזי^מען
קרעםער.

* ' .•׳־**  * m a t
• .V־. - -
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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.
ײ צו וחגרען, קאנטראאירט שעםער  ו
^ גוטשטעהענחנ זײנען טנלי  ױדאדםי

 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

טארס, אװ  אז ארויס, ,זיך װײזט דיר̂ע
 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

ר ע כ א ם ה ^ו ס

 האט צוריה װאכען עטליכע טיט.
 סון באארד דושאיכט םון אפיס דער
 ארויסגעשיקט ױניאן קלאוסםאכער דער

י א  םון שאפ־ט#ראײ» אאע צו בר̂י
 בא״ די וחנגען קאאוק־אינדוםטריע רער

̂י דער שבת־ארגײט• פון דיגגוגנען  גרנ
םאאנט: װי זיך אעזט

:טשערםאן שאם ״טײערער
̂נג אין ץ  1םו פ״גלזטעז רי םיט אײנקלו

 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
̂גיט  דעם קרעםטס אגרערע אלע און אר

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 
n די םון םשך אין שבת :yp ip צוױי 

 אגרי״ םון יונ?ט^ די אויט םאנאטעז
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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ױניאן װארסמרס נארטענם ײדים5 אינםמרנעשאנאל ר1ד פון ארמן פעזלער8
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nt ־דרעםפײהפרם ms< ־ם«ן85טעי דױט
דכײם8 ח»פ cn gma םפרייס

 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 ?אם̂ן א איז עם
 בא־ די ארבײט. אויח רעכט דאס סאר

y yDרײכ די פון אעבאטים D rt yװyױ  נ
i פין פארלאנגט האבען שעפער i n ױנ־ 

 דיס־ םון זyרעכט ברײטע נרויסע, יאן
yo טײנט דאס װאס טשארדזש, y iiiK D- 

 ארויס־ באסעס די םון רעכט דאס רען
 און גאיס אין ארבײטער די צואװטרםען

ברויטאאז. מאכען זײ
 םא־ yברוטאא אזא האט ױניאן די
p ניט באסעס די םון דערונג jypy i נאכ״ 
 ארבײ־ די lyDny: האט זי און געבען

קאביױ. צום טער
 יאארםyט צײדים די םון ענטפער רער

 ױניאן דער םון ?אםוײרוף דעם אויןי
ײ־ oy באגײםטערט^/ א געװען איז  ז
 אראם באויז ניט טאג ןyערשט אין געז
 נאר ר,yפyש ױניאן אצע סטרײפ אין
ו אויך האבען עם י  אן ןyשלאסyאננ ז

y שעפ^ ױניאן ניט סך א בטרײק i״

 אין סטרײקערם די פון מיטיננ ערשטער
 אוים׳ן האט זאא1 ברײענט נרויסען דעם

 שטימוננ די אויסגעדרי?ט אופן בעסטען
i סטרײ?^ די פון y i איז האא Vi- 
 םוא נעייען אױ איז tHוןו<8yרגyא'ב װען
 נע־ האבען oy באגײסטערונג. םיט

D iy i 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
y iy i אפג באזונדערםyשטyדעם אויף לט 

ש^  כערישעזyבר םטרײק און םארר^רי
 האבען קאםוניםט^ די װ$ס ׳טyאיםא

 צו לירטyאפ האט iy און ןyאאזyארויםג
ײ יצאר̂סyט אײדים די  שטעהן זאל^ ז

ײ ביז קאמח אין אײניג איהם ז
y j ' i iy i^ האבען מיר o y i ?ניט סטריי 

יצט, D דובינס?י האט געו̂ו im p ly, םיר 
jyn^n םארה אאנגKנדyבא־ די מיט אט 

אזױ װי וחגג א און באטיםyא
 םיר האםף. נעםyאם אן םאדםײד^ צו

i:2$ זyהאב y ניט :fw  Djypy גע- ניט 
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
 אט נעגען װעאען סיד און ארבײטער,

 אונ־ »לע מיט קעםגען םאראאנג דעם
y iy t .כחות

i y 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
ס — טשעקס קײן נעםען  אן איז ̂ד

 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 iyD̂ װיידזשעס, «'יעיע טער

 םארזיכטינ זײן דארםען אלײן בײטער
y שטעלען צו ניט גענוג iy ' '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
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ארבײטער נאקלידונגס דיטשעו דער
פארכאנד

 ״נערעכטינקײט״ דער םאר ספעציעצ
ג«תוי. פעטער פון

 אר־ צו אויםנאבע שװערע א איז עס
 בא־ דער םון ארנײטער די גאניזירען

 באזונדערע צװײ קציידוגגס-אינדוססרי.
 אויס־ װעג איז ששעהען שװעריגקײטען

 ארגאגיזא־ טרײד־ױניאז די צוברײםען
 ער־ :באקציידונגס־ארבייטער די פון ציע

 באקציידונגס־אינדוםטרי די איז שטענם
 און אינדוסטרי, קצײן’ » דײמשצאנד אין
 צו־ און צוזייט זיינען ארבײטער די

 םעקטארים, צאהצ גרויסע א אין שפרײם
 אר־ צװיײדריטעצ זיינען צװײטענס, און

 םרויען, אינדוסשרי דער אין בייטער
 דער־ צו שװערער סך א זײנען װעצכע
 מע־ װי ארגאניזאציע דער םאר גרײכען

נער.
 אום־ שװערע דאזיגע די אונטער אט

 בא־ דייםשען דעם אויס קוםט שטענדען
 טאן צו םארבאנד קציידוננס־ארבייטער

pn םונ־ ארבײט. ארגאניזאטארישע 
 די אט טראץ זיך, ער האט דעסםװעגען

 8 פון אנטוױקעצט שװערעקיימען, צע8
 p*f גרויםער א צו ארגאגיזאציע ק׳צײנע

 קע? ער און טרײד־ױגיאן מאדערגער
 זײן אויף צוריקקוקען שטאצץ םיט איצט

עקןיםטענץ. -יאד«ריגע40
 בא־ דײטשען דעם םון נרינדוננ די

 םארגעקוםען איז קצײדוננס־פאהבאנד
 דײטשע די םון ?אנגרעס דעם אויף

 שטאדט דער אין 1888 אין שנײדער
 איז װעצכער םארבאנד, דער ערםורט.
 רײזע־אונםערשםיצומס א נעוחנז בעפאר

 דעםאצש האט שנײדערײ, םון םאראײן
 שװע־ םיט םיטגצידער. 2051 געצעהצט

 נענאסען דײטשע די. עם איז םיה רער
 אויסצוברײטען פארבאנד דעם נעצועען

 װעצט־ דער םון אויסברוך דעם פאר און
 םופציג געצעהצט שױן ער האט םצחםה

 איז שװער זעתר םיטגצידער. טויזענט
 פרויען. פון ארגאניזירען דאס אנגעקוםען

 עקזיםטענץ םוםצעהניעהויגער 8 נאך
 געצעהצט אינגאנצען םארבאנד דער האט
 אײן אבער פרױען. ארגאניזירטע 800

 שױן זײנען םצחםה דער םאר יאהר
 םרויען. טויזענט 10 ארגאניזירש געװעז

 מיײ די אונטערבראכען האט הריג דער
 ביז און םארבאנד םיז ענטװיקצונג טערע

 םיכד די איז טצחםה דער םון םוף צום
 העצםט. d צו ביז געזונקען צאהצ גצידער

 בא־ דער זיך האט רעוואצוציע דער גאו
 װי גוט אזוי פוגקט הצײדונגס־פארבאנד,

 דײטשצאנד, איז טרײדױגיאנם אנדערע
 םארלוםטען, זוינעי םון ערהאלט שנעל
 ם?ףטוז די דורך געציטען האט ער װאם
 ענטװיחעצט ש:על גאר זיך האט ער און
אר״ ״טנײדער גדעסטע די םון איעער צו

 ‘ אין אונז מיפ הומפ
וואשעגסאן

n אר־ םון <ןאנװע^אז ^וםענדע 
 ,1931 םאי, אגפאנג װעט ריננ מיטער

̂טען •P ד. װאמינגטאן, אין װערען נעהא
 װאם דע^גנאטען, רענעאע די חוץ א
̂ען  טעריםא־ די בײ ווערעןי עדוױיצש וו

 ארבײטזר יעדער וועט ריעךחאנםערעמ,
 צו םעגאיכקײט א האבען •בי־ענםמ רינג

 קאנ־ צום דעצענאט עהרען אז עיתעז
 פון ,־ועט ברעגטש חנר אויב וועגשאן,

 דעם בי\ ,1930 דזמוצאי, טען1 דעם
 ארײנגע־ האבען ,1931 אפריצ, טען1

 הזצאות די םיסנצידער. נײע 50 נ*םען
 :זד וועצען תנצענאםעז עהרען די טון

אפיס. דז^וגזןראצ םון ווערען דעסט
n גיט גאר ס״איז jn ir ברענטמ א םאר 

 אין םיטגצידער גית 50 ארײגצונעכמש
 אכיסעצ םיט צײט. חד׳וים 9 םון צמך

 T? ברענטמ יעדער קאן אנמשרענטגג
 אײנעם מיקען צו כבוד דמם פארדינמ

עחחנן־מצענאט. אצס סתר וײגע םון
 זײנע רונתז ברעגטמ יעדער זאצ

ײ אז םיםגאידער,  ןורײגברײננען ואצע״ ז
*n r r - T מרײנט זײעחנ ארכאניזאציע 

באהאנטע* או{
 םיםגציד רינג ארכױטער w וא^
ײז |n* אקםױו םזנתר נאך װערען  ו

 זאצ בחוגםמ pn אז תח^ און נחנגםמ
אהח־ דער י1אוי ווערען ארזיםגעמםעצט

ס מים צ א ,^

 װעצט. נארער דער אויח גאניזאציעם
 קרי־ װירט^אפטציכעז םון צייט דער אין
 די אנגעאעהנט זיך אצע האבען זיס

געװערק״טאםטען.
 מיטגצידער־ די האט 1920 יאהר אין

 — צאהצ העכסטע די דערגר*יכט צאןזצ
ײ דערפוז טויזענם. 57 און הונדערט  זי

 דא־ די פרויען. געװען צװיײדריטעצ נען
 זיך האט מיטנצידער־צאהצ הויכע זיגע

 אױ דאן יאהר. דרײ נאנצע געהאצטען
 האם װעצכע םטאביציזירונג, די געקוםען

 גע־ םעהר באקצײדונגס־פארבאנד דעם
 נעװערסשאם״ אגדערע אאע װי יטעדיגט

 וױדער איז םיטגצידער״צאהצ די טען.
צאהצ די און העצפט, א צו ביז געזונ־העז

 זיך האט םיטגצידער טויזענט 70 פון
אײנהאגטען. געצאזם טיה םיט קוים

 ̂טנײרער דער זיך האט איגצװמ*ען
 באקצײ־ א צו ענםװיקעצש םארבאנד

 װי םריה אזוי נאך דונגס־םארבאנד.
 דײטע־ אין שוין מען ה$ט 1894 אין

 םאר־ אינדוםטרי אן צו געשםרעבט צאנד
 גאנ־ דעם ארוםנעםען זאצ וואם באנד

 » אהן אבער באקצײדונגס־טרײד, צעז
 םונדעסטווענען, ערפאאג. פראקטישען

 םזן טעטיגקײטסמעביט דעד זיך האם
 אויסגעברײ־ צײש דער םיט פארבאנד

הר פון טעדם,  אן זיך ה$בען 1970 ̂י
 װע^־ארבײטער, די אנגעישיאסען איהם

 האט םען פאריערס. די 1924 אין און
 קעפמײ־ די אז דערצו, געי&טרעבט אויף
 םיט־ די אנשציסען. זיך זאאען ?ערם

 פאצ .דאס אבער עס האט נצידעדעאפם
 ער־ צו $בער איז עס אפגעװארפען.

 בא?צײדונגס־ארנײטער די אז װארמען
 אר־ די טועז עס װאס דאם טאן ויוההען

 אין איגדוםטריעש אנדערע םון יייסער
 םאראײניגען זיך װעאען און דײטשצאנד

 פאך־ אינדוסטריעצען נרויםען אײן אין
געמײנט, ךאס װאאט םאקט̂י באנד.

 פי־גאדעל אדרעסירט שלעזינגער פרעז.
ױניאז ד־רעםמאכער אןן וױיםט פיער

am

)1 זײש םון (ערוס
 — דרעסטאכערס און װײסט צאדעצםיער

ר ברודער ה$ט ע ננ  אנדע־ צװי^ען ^זי
 איז אינטערנעשאנאצ די — געזאגט רעס

 םיט פיצארעצםיא אין הוםען צו םארטינ
 נע־ םיט און איהרע, מענשען בעסטע די

 די העצפען צו היצף מאמעריעצע נוג
 דרעסמאכערם און װײםט םיצאדעצםיער

 מענש־ אזך רעכטע םענשאיכע‘ נעוױנען
 ^רגא־ װעצען מיר פריװיצעגיעם. ציכע

 װע־ מיר און טרײד נאנצעז דעם ניזירען
 אבער, םםרײק, נענעראצ א רופען צען
 דער הוםען ותט עם װען דאן, נאר

 םיהרער גוטער א םאםענט. ריכטיגער
 רועצכער דער, ניט איז ױני^ן א םון

 װעאכער דער נאר םטרייק, א כצויז רוםט
 םאםענט ריכטיגער דער איז עם װען װײכ

 װײ־ ער האט — און רופן צו סטרײה א
 האט אינטערנעשאנאצ די געזאגט, טער

 מא־ דרעס און וױיםט םיצאדעצםיער די
 אין אייה נאר זינעז, אין נ$ר גיט כער,

 פציכט איהר טאן װעט זי און הארצען,
 אינדוס־ דער םון ארבײטער היגע די צו

 דער װען װי םריהער ניט אבער טרי,
קוםען. װעט מאמענט ריכטיגער
 פיצא־ איז קומעז װעצען םיר ̂ווען
̂בען מיר װעצען דעצםיא,  און זיעג, א ה

 אר* אונזער װעז סומעז װעט צײם די —
 געקרוינט װעט םיצאדעצםיא אין בײט

ערם#צנ". םים װעחגן
 מענע־ דער רײזבער̂נ עױיאס ברודער

 דרעסמאכער און וױיםט דער םון דזשער
̂צאדעצםיא, אין ױניאן  געהאצטען ה$ט ם

 ער און טרײד, װעגען רערע צעננערע א
 ױניאן מאנכע אין אז ערסצערט, האט

 ארבײט, סיצקענע םאכט םען װאו שעפער
 םון צאגע די יוני$ן, דער דאנק » איז
 שצעכט. אזוי ניט גאר נאך ארבײטער די
 איז אצגעםײן אין טרײד אין צאנע די

 אר־ די &ון צאגע די װי םונקט שצעכט
מרײדס. אנדערע אין בײשער

 צאגע שצעכטער דער װעגען רעדענדינ
 איז עם אז נעזאגט, ער האט םרײד, איז

 דרעס און װײםט דער װען צײט א געװען
 דער םון געציטעז שטארק האט טרייד

 אוים־ איז ױניאז די אבער מנםה, צינסער
ײ: םיז געװארען נערײניגט  האבען זײ ז

ניט. באדײטונג קײן מעהר
 טשערמאן דער איינבינדער, אראן

 טשער־ דער געווען איז ױניאז דער םון
 קורצער א נאך און םיטינג, םון מאן

ru n ער האט געהאצטען, האט ער װאס 
 טעטיגע די .םארצושטעצעז אמעהױבען

 זיך האבעז װעצכע ױניאן דער םון טוער
 זײ םון אצע װארט. צום נעווענדט

 צאגע, שצעכמע די געשיצדערט האבען
 נע־ םרייד פון ארבײטער די וועצכע איז

 שרעקציכע די און זיך, טינען
n ארבײטער. ארגאנידרטע ניט נאך

אנותזענ־ שצעזינגער׳ס סדעזידענט
 באגייםםערוננ ארייננעבראכם חאט חײם
 די גײז רײהעו די איז האםנונג נײע און

 ויך האבען אצע דרעםםאכער. און ווייםט
 םון פארשפרעכוגגען די מיט געפרײט
 אינטערנעשא־ די אז שאעוינגער, ברודער

 צום פיתחנז און העצפען די וועם נאצ
 עקשמת׳דיג* די םיט קאםו• קוכמננדזנן

 פון םווי צום דיאגעז און באלעבאמים,
 אוווד באגייטם^רגמ י; געםאלש םיםמג

.jrnr פאד n v aשצ*זינמר. ור

'י

 בא־ האט װאס גײםט, נײער דער
 גאך דרעסםאכער און װײסט די העדשט

 האם באזוך, שצעזיגגער׳ם פרעזידענט
 אצגע־ אויפ׳ן װידערקילאנג א געפונען
 פאר־ איז װאם מיטינג, מעםבער םײנעם

 טען11 דעם אבענד דאנערשטאנ געהומען
סעפטעםבער.

 זײן אין האט רײזבערנ ברודער װען
 פר<«ידענט דעם טיט סיטינג פ<! באריבט

 די דערצעהילט אינטערנעשאנאצ דער םון
 שצעזיננער׳ם ברודער װעגען מיטגצידער

 אינטערנעשאנאצ די אז פארזיכערוננ,
 אין דרעסמאכער די םיט שטעהן װעט

 םיצאדעצםיער די םיט קאםן* קומענדען
 די םעמבערם די האבען באצעבאטים,

 באגײםטערונג םיט אויםגענומעז ידיעהי
 דער צו צונעםראטען באצד זײנען איז

 םאר־ נויטינע אצע םאכען צו אויםנאבע
קאמף. צום בערײטוננען

 מע־ דער רײזבערג, װײס־פרעזידענט
 װײםט םיצאדעצםיער דער םיז נעדזשער

 באאוים־ איז ױניאז דרעסמאכער ארן
 פארבערײטוננען די אט נעװארען טראנט

ארגאניזירען. צו

 פון ניישפיל גוטער 8
ן8 א ל נ .ײ

 א̂י 3 צאקאצ ארבײטער םצאר די
 האט ױניאן םאריערם דער פון ברוקצין

 ארבײטס־ זײערע הילצפען ״צו באשצאסען
 אויף איז שבת פארינען ברירער. לאזע

 םראנע די ױניאז ״,דע פין טיטינג א
 וױדער ארבײטסצאזע די פאר הי̂צ פון

 כמעט איז עס און געװארען אויפגענומען
 די געװארען באשצאסען אײנשםיםיג

םארטצוזעצען. היצף
 ̂אויםזיכט נעסט װאש קאםיטע די
 װעכענט־ די םון אויסטײצונג די איבער

 רעכט די האבען װעט בענעפיט, ציכע
 15 ביז מיםנצידער אזעצכע שטיצען צו

װאך. אי דאאאר
 נע־ באריכטעט איז מיטינג דעם בײ
 װאכען םיר צעצטע די פאר אז ויארעז,

 אכט אריבער ארײגנעקומען איז צײט
 ארבײטענחג די םרן דאצאר טויזענט

 העצפען צו צװעק דעם פאר מיטגצידער
 צאק̂א דער אז און ארבײטסצאזע די

 120 ארבײטסצאזע, .די געשטיצט האט
 טױזעני םינו* אריבער םיט צאהצ, אין

דאצאר.
 בא־ 3 צאקאצ םוז מעמבערשיפ די

 נא• םיטגצידער. 700 ארום פון שטעהט
 אנ־ זײנעז םיטנצידער 600 םיז הענם

 םיםענ, שבת׳דיגעז בײ געװען וועזענד
 א םון נעװארעז אדרעסירמ איז װעצכער

 פחד םון און מיטגציד^ר צאקאצע רײהע
 אינטערנע• דער םון קאוםםאן זידענט
ױניאן. װאירקערם םאר שאנאצ

 צער- זיר דארפען יתיאנס אנדערע
 די םון בױ^ופיצ גוםעז רעם םון נען

 יונקט און ברומצח אין אדבײטער םצאר
ױ ײ ו  ארבײםסצאזע די םאר זארמנן ו
 בלױז ג*ם ירזןט עס טחניד. זײער פון

jוחנחנן ײככתר n ון צאמן® n -אר 
 pn אויך וועם זנס גאצ־ ב׳ײםםצאזע

 סד יתיאז די אױפצזהאצםנן צײכםאר
מחדד. יח דיננומען

 שוס- די קעפטײשערס, ארן העט די אז
 זיך ארנײטעסזאצען צעדער און םער

באקצײדועס־־םארבאנד. 1א אנשציסען
 דעך איצט שוין נעםם יעדענפאצם,

םארשידע״ ארום באיקצײדונגס־םארבאנד
 םרײך באזונד^רע האבען װאס גרופען נע

 צו רעכט א האבען זײ און אינמערעסען,
 טרײד־קאםיסיעס, באזונדערע האבען

 שרײד־ באזונדערע די אויף פאסען װאס
אעטערעסעז.

ספעציעצע אויך האט פארבאנד דער
טרייד. יעדען םאר סופערװײזערט

 אר- איז םארבאנד םון םיהרוננ די
 צויט׳ן אוןי דעפאקראטיש נאניזירט
 טרײד־ אצע םאר גצײכדוײט םון פרינציפ
 זיי״ םארבאנד םון יסוד דעד צװײגען.

 עקזיםםירען װעצכע ברענטשעם, די נען
 עקזיסטירט עס װאו איבעראצ, כטעט

באקצײדונגם־אינדוסטריע. די
ברענםשעט. 223 האט םארבאנד דער

עקזעהוטיװ. זײן האט ברענטש יעדער
 בא״ באארד עקזעקוטיװ דזשענעראצ די

 װערט און םיטגצידער 7 םיז שטעהט
קאנװענ־ םארבאנדס די או̂י ערװעתצט

 ם$ר קומען קאנװענשאנס די
 שייקט ברענטש יעדער יאהר. דרײ אלע

הצ ענטשפרעכענדע א  דעצעגאטען, ̂צ
 םיטנצידער- זײן םון גרוים די צויט

 עקזע״ דזשענעראצ דעד נעבען שאפט.
̂יוו  אד• אן פאראז אויך איז באארד הוכ

̂ארד, װײזארי  דער העצפט װעצכע ב
 דער אין באארד עקזעקוטיװ דזשענעראצ

קאנװענשאנס. די צווישעז צײט
 אין ראצע װיכטיגע באזונדערם א
 ״בא־ דער שפיצט פארבאנד פון צעמנן

 םון אדגאן דער ארבײטער״, הצײדונגם
 אזװ עקזיסטירט װעצכער םאריאנד,

 םארבאנדם די פארבאנד. דער װי צאנג
 1פדױ* ספעציעצע א אױך האמ ־צײמוננ
 ארבײטער ױנענדציכע די פאר פײדזש.

 צײם־ םאנאטכ שפעציעצע « ערשײנט
 א , װידםעט םארבאנד דער שריםט.
̂ס גרויסע  יר ׳די אויםמערקזאםקײט מ

 שטעדם. אצע אין ארבײטער גענדציכע
̂רט  גרוײ גענוג א םאראן איז עס װאו ד

הצ, סע  םאר םארבאנר דער גריגדעט ̂צ
 זײ םאר צעקטשורט מען גרופע, א זײ
 םארשי• זײ םאר ^רגאניזירט מעז און

םארװײצונגעז. דענע
 קאםןי־ א איז נעװערקשאםט יעדע

 פח טעטילקײש דער אין ארנאניזאציע.
 דער שפלט באקצײדונגס־פארבאנד

 םון צאגע די פארבעסערען צו ?אםף
 איז עס ראצע. הויפט די םיטגצידער די
 דערנריי־ צו םארבאנד םון אויםנאבע די

 אנריםענמס םעגציכסטע בעסש די כען
ארבייטער.' די .|-אאר

גע־ םארבאנד דער ה#ט 1928 איז
 האט 1927 אין אגריםענטם. 400 האט
 םארהאנד־ 489 געםיהרט םארבאנד דער

 pD באדינגוננען בעסערע װעגען צונגעז
 איז םאצען 9 בצויז אין ארבײטער. די
 » װעהרעגד סשרײס. א צו געקומעז עס

 סטרימך םטרײקערס די באקוםען סטרײל
אונטערשטיצוע.

 בעסערע םאר קאםף דעם אויסער
 זיינע םארבאנד דער גיט באדיננוננען,
 אונטערשטיצוג• םארשידענע מיטנצידער

 די איז אצע םון װיכטיגסטע די גען.
 םןן• אין אונטערשטיצונג, ארבײטסצ^זען

 םארבאנד דער האט אצײן יאהר ריגעז
 צעהן און הונדערט קנאפע אויסגעצאהצט

 ארבײטס־אונטערשטי• דאצאר טויזענט
 קראג• אויך צאהצט םאר;אנד דער צוננ.
 רײזע־י און טויטעז אונטערשטיצוגג, קעז

אונטערשטיצונג.
 בא״ אונטערשטיצונגס־געצרער די

 םארבאנד׳ס די םון דריטעצ אײן טרעםען
ןט װערען זײ און אויםגאבען,  םון גע̂ר

̂הצען טיטנצידער די װאם דױס, די  צ
 םצי־ דױם אצע םארדינםט. זײער צויט
 PD טרעזשורי הויפט די אין ארײן סען

 בײשטײןך ברענטשעם די םארבאנד.
דױ̂ג צ#חאצ םיט סימנצידער זײערע רען
 צעחן פון באטרעםען דױם םיטנצידער די

 ״kp די װןוך. א םענט 35 ביז םענט
 ארנאניױרט זײנען ם^רצײם און שערם

פארבאנד. ספעציעצען א אין
ם/ אפאזי• צוױי אויך עקױסטירען ע
 נא• א און רעציגיעזער א ױניאנם, ״שאן

 P'p אבער חאבעז בײדע ציאנאצער,
 בא?ציידומם- דער נים. באדײםוננ שום

 פיחחנר אײנצינער חןר איז פארבאנד
 *י• דײםשע די פון םארטײדיגער און
̂אסען איז ער ארבײמזנר. דעצ  אנגעש
 מfמBאrpגעוחנר דייטשע םרית די אז

 איננמר־ אין ראצ װיכםימ א שפיצט און
באקצימץגגס־פארגאגו־. גות^אצען
Imy

. •.

I.

ױניאנס אין אױפטואונגען ישע פראקט מער און מער זױנידא
*לעזיגגער) פרעזידעגפנ םיט ע.זועבען פאר ?ז פון חםצית (דער

יאנ^װסיד ש. פון 8:ממממממ
 וועםען ־קצאוקס; בײ ארבײטער אן

 יאהרען, ביסעצ היבשע א שוין קאן איך
 גױ א געװען איםער איז װעאכער און

 דערצעהצט םיר האט ױניאךמאן, טער
 טרױערי־ םאצגענדע צוריה צײט א מיט
 :צעבען זײן אין פאסירונג גע

 ער איז צוריק םאנאטען אײניגע םיט
 געהן נעםוזט האט און געװארען, :קקרא
האספיטאצ. אין

קינדער, דרײ םיט םרוי » האט ער
̂ך לעא  זאצען זײ »ז גענונ, גרוים גיט נ

 צו צוהעצםען עטװאס םיט כאטש ?ע:ען
 איז זײנע פרוי די אויך ^ינסה. ךער

 איז אוז נעזוגט, װי קראנק םעהר אימער
 םאר־ קוים ער האט צײטען בעסטע די

צעבעז. אויפ׳ן :ענוג ךי:ט
 געצװאוגגען און קראנק, װערענדיג

 אי־ ער האט האספיטאצ, אין געהן צו
 און עלענד פאםיציע זײן בערגעילאזען

היצפיאז•
 פאסירם װאצט עס װאס ׳װײס װער

 דעם אין ארבײטער די װען זײ, מיט
 געארבײט, האט ער װעצכען אין
 ער נויט א פאר װאס אין װיסענדיג

 קינ־ און פרוי 'זײן איבערגעצאזען ה*ט
 צױ ניט װאך יערע זיך װאצטען ׳דער

 א םרוי זײן :עבראכט און זאםעגגעצײגט
 קינ־ די און זי װעצכע םיט דאצאר, פאר
 איבערגעאעבט קוים הוים, .האבען ךעי•

̂עכטע די צײט. שטיקעצ ש
 האט דעם צו אז זיך, פארשטעהט

 גרא־ דער אין םארבארגען געסוזט זיך זי
 דעם אויסער בוטשער. בײם און םזגרי
 יאהרען גוטע די פון געבאיבעז נ$ך איז

 װי איז זי און םארזעצען, צו עטװאס
 איז ער ביז אויםנעקומען, איז עס

האספיטאצ. םון ארויס
 אנגע־ זיך האבען איצט ערשט איער

צרות: גרויסע די הויבען
 װאצט :עװעז, נאן איז ער װי שװאך,

 און װיסעגדיג ניט זיך נעמאכט דאך ער
 איז ארבײטען. שאפ אין גצײך אװעק
 דאן געװארען אוםנציק, צום אבער,

 ער האט גאר ניט אז סלעק, שרעקציך
 נאר םארדינען, געקענס .*ארניט אצײן

 ביז איהם האבען װעצכע ארבײטער, די
 נויט, גרויסער זײן אין :עתאצםען דאן

 ארבײט, אהן :עבציבען אצײן זײנעז
 נרוײ די געשטאנעך זײ פאר איז עס און
העצםען. צו אצײן זיך װי םראגע סע

עט־ ארום שוין ער געהט אזוי און
 ארבײטסצאז, און קראנק װאכען, ציכע

 שוידער״ 8 װירמציך איז אאנע זײן און
ציכע.

 ארבײטער דעם איך קאן געזאגט, װי
 העכםט 8 איז ער יאהרען. פיצע פוז

 דערזעצבער צו אבער טאן, ארענטציכער
 גע־ שטענדינ ער איז איך, :עדעניק צײט
 ז8 רעם, פון נעגנער רסער8שט 8 װען

 סארט 8 אײנםיהרען זאצ ױניאן די
 איטער פצעגט ער ?רא:?עךבענעםיט.

 די אז ארנוםענטירען, אײן איז האצטעז
 קאטף־ 8 בצויז זײן טוז און איז ױניאז

 גרוישער דער דא איז עס אדגאניזאציע.
 באקעטפט םוז װעצכער באס, דער שונא,

 דאם, טוט ױניאן רי װען און װערעז,
 קאן זי און ארבײט, גענוג שוין זי האט
 םיש זיך םארנעמען ניט טאר און ניט

, אנדערעס. עטװאס
 דער־ געװאצט איהם עס איך האב
 שיטען אײנעם װאם צו אבער, םאנען,

 האב איך װאונדען? די אויח זאצץ
 גע־ די איהם געבענדיג םארצאזען, איהם

 זאצ ער אז רםואה, קאצטע װײנציכע
 װעט עס און םארצוױיםצען, :יט גאר
, בעסער. װערען שוין

 ארבײטער, דער אז האםען, װיצ אץ־
 דעם אט דערצײצט םיר האט װעצכער

 צע־ זײן פון עפיזאד טרויעריגען גאנץ
 8 נעפונען יא ש(י\ איצט האט בען,
 איז נויט זײן דאס און ארבײט, ׳ץ8פצ

 הא־ םיר װען זצי גרוים, זוי8 םעחר ניט
 דער־ םײן װען און באגעגענט זיך בען

 שטעצוננ אםאציגע זײז אז איהם טאנעז
 װאצט ױניאז דער׳ םון אויםגאבען די צו

נעטאן. וועח זעהר איהם
זעצ־ דאס אז האםעז, אויך װיצ איר

 און הונדערטע םיט םאצ דער איז בע
 זײגען עצמ1\ אגדערע, טויזענחו אםשר
 איבער םארצװײפצוננ גרױם אין געוועז
 א גאר םיט ארבי־יטסצאזינפײט זײער

 אז גצױב, איך צװײפ. צײט קורצער1
ײ p® פ^נ זײנען איצט  בײ שוין ז
א דן איו נס או און ארכײנ^ וײפד

 װעצען גיכען אין גאר דאס םענציכקײט,
 װעצכע הצאוקשאכער, װײניג גאנץ זײן

 אר־ אביסעצ כאטש האבען ניט זאצען
בײט.

 געקוטען ׳איך דענ־ק ׳איצט אט איו
 די דורכדרעשען אםאצ נאך צײט די

 םא־ זאצ און קאן ױניאן די צי םראגע,
 אויםנאבע, אײגציגע איהר םאר עס כען
 צי באס, נעגען קאםף דעם פיהרען צו
 םארנע־ אויםגאבע דער צו :איך מוז זי

 :ויטיגע אגדערע מיט אויך זיך מען
אויםגאבען.

קרײ־ אונזעךע אין דאס װײס, איך
 קרום זעהר געקוקט אמאצ מען האט זען

 ױניאן די אז צוםוטוננ, םין אזא אויף
 קראנקען־ א אײנפיהרען צםשצ, ׳זאצ

 דער םעמבערס. איהרע םאר בענעםיט
 גע־ איז פארשלאג אזא געגען אדגוטענט

 ניש חציצה, איז, ױני^ן די דאס װען,
 טשאריטי קײן ניט Tאו צאדזש, קײן

 אײנםיהרוננ אזא אז און אינסטיטוציע,
 אינגאנצען־ ניט אויב אפשװאכען, קאן

 דער םון 'קאםף־גײסט דעם םארניכטען
ױניאזי
 דער־ םיט װי נאך, געדענ? איך יא,
 בא״ אויך איז ארגוםענטאציע זצעבער
 די אז געדאנק, דער געװארען קעטםט
 טרעזשורי. גרויסע 8 האבען זאצ ױניאן

 מיט ױגיאן 8 דאס געורען, איז טענה די
 שרעתעדיג, איםער זײן װעט געצט םך 8

 8 אױפצוהױבען האבען םורא װעט
 דעם אין זי װעט חציצה טאםער קאםף,
 רײכטום. גרויסען איהר םארצירען קאםף
̂אנן עס מעז האט דעם צוציב  נעחאצ
 טעםבער־ רי אז ׳םצוה 8 פאר פשוט
 נאר אבי קצענערע, װאס זײן זאצען דױם

 צוײ די םיט אױסצוקוטען איז עס װי
הוצאות. פענדע

 נאך זאיצעז איצט אז זײן, דאס האז
 זיך ארוטמראגען ארבײםער אונזערע

געדאנקען? אזעצכע מיט
 דער געװען עם װאצט יא, אויב
 הא־ ארבײטער די אז באװײז, בעסטער

 עס און ̂נצערנט, נארניט גארניש, בען
 אורזא־ גרויםע 8 װירקציך געװען װאצט

 ארבײטער די אויב םארצװײםצעז, צו כע
צערנען. עטװאס װען־עס־איז װעצען

 נאר װײס עס װער ערשטענס,
 אונזער םון געשיכטע די עטװאס כאטש
̂ס װײס, ױניאן,  םאר קאםו* יעדער ד

 האט שאפ אין באדינגוננען בעסערע צץ8
נען מםש ^פגעקאסס ̂ם און ׳מייל̂י  ד

 געהאט האט ױניאן די װאס דאס, דוקא
̂ם ספענדען צו מענציכקײט די  געצט, ד

 געה^םען גראד גרויםען 8 צו ביז האט
באםעס. םון,די עקשנות די ברעכען צו

 באזיץ דער ז8 קאאר, רום8ד איז עס
ױ דעי האש געאט פומ̂ז גרויסע פון  י

 קאםף־ איהר אין געשטערט גארניט ניאן
 האט עם פארקערט. גראד אוסטיגקײט.

 און קאםף־זיכער מעהר געםאכט איהר
קאשח־םעהיג. מעהר

באגריף, אםאלינער דער צװײטענם,
 אויםגא־ ארן טעטיגקײט אײנציגע די אז
 פיהרען צו איז ׳ױניאן דער םון בע

 פאראצ* אזוי שױן דאך 1אי םטרײקס,
 נלויבע!, צו שװער איז עס אז טערט,

 .ער־ םיט ארבײשער אן אירגענר ד$ם
̂ובען ניט יצאננ שוין איהם זאיצ פארוננ  ה

 װעיצמנ אײנציגע, די אװעשגעװארםען.
 םטרײפם, יצשם סטריי־קם נוזן גאך רײדען
 איז ?אמוניסטעז. אונזערע דאם זײנען
 ?8 סברא, גרויםע 8 דא זײ װעגען אויך

ױ8 ניט םײנען זײ  וױ םטרײשס, די ז
 ארײנ־ קענען זײ װאם גראשען םאר די
 פאר סטרייפ םון צײט רער אין םען8כ

 םעהרםטע די צװעקען... אײגענע זײערע
 לערנען, געםוזט זיכזנר האבען ארבײטער

 גע־ צו אום װיכטיג, שעהר איז עם ז8
 ־ ח מ א p ן י זי ו צ עטװאם, װינען

ט י י ר א ן ב ו ־ א ־ * ו ם א ק
 אין אנװענדען צו װי ̂ י ה ע ם

 םע8װ ארבײטער די וױרקאיכקײט דער
 אונזערע םון געשיבטע די םמרײ^. םון

 אײנעם, יעדען םאר ^אר םאכם ױניאנס
 אערנען, עטװאס ?אן אח װי< װעאכער

t האבען םיצעם גאר אז d אויסגעפירט 
ס, דעם םיט ב^ױז  טיר דאס סטראש̂ו
פאמף.״ צום םארןנארייט ?ײנמן

 גימ עם איז שױן, ײן5א .דערפאל
 חאם ױגיאן. די. או אעגאנןחנן\ונםת,

 באויז 'אויםגאבע אײנציגע . איהר אצם
 1זײ געםעגט ד״אט דאם קאשי. דעם

p םיט ךיכםינ r in r ז^ T »רי , n  .um

̂ײן געװען נאף זײגען ניאנס  און ק
 קײן ארבײטער די האבען דאן שװאך.
 עס אבער נעהאש. ניט כרירח אגדער

׳איצט םאצ דער אזוי גארגיט איז
זײ־ ױניאנס <י אז זאגען, טעג מען

 די פיט רײדענדיג ארויםגעװאקסען, נען
 קינדער־ זײער םון צענין, םון װערטער

 סטריײךקראנק־ דער םון ̂ןראנקהײט,
הײם.

 םײן דערםיט אז זיך, םארשטעהט
 די אפצו׳פסנען איגגאנצזנן ניט איך

 פאהען, דא זײנען עס סטרײק־װאםע.
 םי־ אגדער קײן ניטא נאר איז עס װען

 זײער צו באסעס די ברעעען צו װי טעצ,
 דער שטארקער װאס דאן און באזינונג,
 מיטקען, זײנע גרעסעד װאס און סטרייק,

 ער־ שנעלערער און גרעסערער 8 יצץ8
 צ,גע־ ם,־ז אלגעםײן, אין אבער פאיצנ,
 םון סטרײק־װאפע די ז8 װערען, געבען
 געברויכט צײס אונזער אין װערס אםאצ
 אםת דער װארים, שפארעװדיגער. װאם
 ארבײטער די האבען נאר ניט ז8 איז,

 די םון טשך דעם אין געצערגט םיעל
 ארבײט־ די אויך :אר יאהרען, םיצע

 און צעסאז, זײער נעהאט האבען געבער
 םאר רײדען שטארק זיך םט צאזען זײ
 איז עס װי נאר איהם אבי סטרײק, 8

אויםצוםײדען.
 דער ?8 נעדאנק, דער דריטענס.

 איז ארבײטער די םון שונא אײנציגער
 גע־ בצויז דאס און ארבײטסגעבער, דער
 זײערע אלע געװענדם זיח םוזען אים גען

ץ צו ארויםגעװיזען זיך האט כוחות,  זי
דיבטימןד. פײז איננאנצזת נים װײ-ש

 דער<ןויםט־?װאצ דאם אםת, איז ̂עס
 עהסםלואטאציע די איז צרות איצע פון
 װעט דאס װען םענש. דורך םענש םון

 מיט צוזאמען װעצען װערען, אפנעשאםט
 צרות. אנדערע םיצע םארשװינדען איר«ר

 נאך עס איז װײםט, איהר וױ אבער,
̂וצ־ דער צו ביז םהאך היבשעד 8 ג$ר  ם

 עשסבילואסא• םון ^פשאםונג שטענדיגער
 עס װי הײאיג, און גרויס און ציע.
̂ום אבער אויםגאבע, דאזינע די איז  ד
 םון אױםגאבע באצדיגע די ניט נאד איז

 אויםגאבע זײן טרײד־ױניאנ-זם. דעם
 ארבײט די ז8 איז, ל י י ו ו ר ע ד

 עקספלא*־ ע נ י נ י ו ו װאס זאצ
 גרוי־ 8 עס איז דערםאר ווערען. טירט

 ז8 ׳הויפטען8ב צו איבערטרײבונג םע
ארניײ דעם איז ארבײטסנעבער ךער ' 

שונא. טער׳כדאײנציגער
 פיילע נאר האט ארבײטער דער
 דעם םון דער^געשטאצט אין שונאים

 דעם פון צענדצארד, דעם םון פאאיטישען,
 ילע־ אילע זײ װײטער. אזוי און ̂ןרעמער

פראצע. זײן פון בען
ײ שונאים, אצע די אחוץ אבער,  זי

שונאים: גרעםטע צװײ זײנע
 און ארבײטסצאזיגקײט. און ;;יט

 איםער־צו נויטיג איז עם mV םונקט,
 גרוי־ דעם עגען1 רעד אויף זײן צו

 םונקט ארבײשסגעבער, דעם שונא, םעז
 םארבאריײ זײן ארבײטער דער מוז אזוי
 שונאים, נרויסע צוױי די אט םאר טעט

 אױױ צאיערעז אײז איז האצמען װעצכע
 8 צו ביז נאר זײנען װעצכע און איהם

 העצםער שטארקסטע די גראד גרויסען
 קאםו* זײער אין ארבײטםנעבער די םאר

ױניאז. דער געגען
 אר־ איצטיגער דער אין צםשצ, אם,

 הע־ זעצטען איהר ?ענם בײםסצאזיגפײט,
 יר 8 אירגענד חאס דעם, ווענען רען

 אויםצױ םארזוך א כען8מ זאצ ניאן
 איח־ םאר באדינגוגגען בעםערע קעםםען

 אנ־ װערען כוחות אצע םעםבערס. רע
 דאס, פארצירעץ צו ניט אום געשטרענגט,

 און געװארען. געװאוגעז שוין איז װאס
עס םשוטער: גאנץ 8 איז שכצ. דער
 8 אנצוםירען שװער זעהר שװער, איז

 די םאר באדיננוננען בעסערע םאר מאטוי
 מיציאנעז שטעהען עם אז ארבײםער,
 װעצכע עצענרע, הונגעריגע, ארבײטער,

 זײעיע םאר^יםעז צו בארײט ־ זײנען
 שטײ טרוקען םאר׳ן נשםות און צײבער

ברוים.׳ ?על
 זיך װאצט אבער אנדערש גאגץ וױ

 עת אזא אין װען נעםיחאם, ױניאן די
 םאנד גרױםעז א נעהאם זי װאצט צרח
 8 אהן זײנעז װעצכע די, אצמ םאר

דזשאב.
 געסענט ניט געוויס װאצט באס חנר ,

*T אי־ פןון גײקש סיס כאגומן
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 נאנץ עס טוט ער וױ כײטסצאדגקייט,
 מייגונג, מײן צױט און, איצט. אפט

 פארכרעכענס, גרעסטע די פון אײנער
 ^וסוניסטצן, h צינמע, אונזערע װאם

 איז ױניאן דער ;ע;ען באגאנגען האכען
 פאר• אצגעמײגער זײער אין װאס ׳דאס

 פאר• אױך ?יי האבען דכטוננס-ארבײט,
 אינשױ אנעטפצאימענט דעם גיכטעט

 די פון אײנע געװען איו װאס רעגס,
 רער פון דעמרײכוגגען װיכטיגסטע

ױניאןי
 אנ• דעם פון וױדער־איעפיחרונג די

̂אימענט  װע• איצט מוז אינשורעגס עשם
 ער״ און װיכטיגסטע די םון אײ:ע רען

 אינטע־גע• אונזער פון אױפנאבעז שטע
 עס בעסער. דאס ג״כער װאס שאנעצ.

 צאנ״ די אין װערען אפנעצײנט ניט טאר
בא;ח. נע

 איז שו:א גד־ױסער צוױיטער דער
 איז קײנער װעצכער פון קראנקהײט,

 ארבײטער, דער א-בערהױםט זיכער, :יט
 זײגען צעבענס־םארהעצטניסע װעםענס
 זאצ ער אז פוינעצדיגע, ;,אױע״כ ;ארגיט
 װידערשטאנדס״ נויטיגע די האבען
קראגקהײטען. פארשידענע געגען קראפט

 פאטיציע זײן און ארבײטער דער
 װערען צ,י געםאר אײביגער אין זײנען

 זאצ ער רעװאצוציאנעד װי ׳און הראנק,
 אבער איהם עס װעט געשטישט, זײן ניס

 דעם אט געגען העצםען װאס ־װײניג
 בא* זיך םוז ער אזן שוגא. שרעקציכען

איהם. געגען װארענען
 כוחות אײגענע זײנע מיט אציין און

 אםיצו, אויסםיהרען. גיט עס ער קאן
̂צ ער װעז  8 אפשפארען קענען שוין ז
 איז ביזי, םון צײט דער אין סע:ט פאר
 ער װען עס, האט באטרעף 8 פאר װאס

:ק?8קר װערט
באװ^רעניש, װירקציכע אײנציגע די

 איז ה$בען, ?אן ארבײטער דער װאס
̂ס זייץ דדרך די דור־ר חייפס ד

 ברײ זײ;ע אצע םון כוח,׳ת םאראײניגטע
 געהערען װעצכע שװעסטער, און דער
ױגיאן. אײן אין איהם מיט

̂הצט סעםבער יוני$ן דער דױס, צ
 אויסםיהרען קענען ז#צ ױני^ן זיי״ן כדי
 גע־ זיך ה$ט ױ װעצכע אויפגאבע, די

 אין אינטערעסען זײנע שיצען צו שטעצט
 ארבײט. ער װען צײט דער אין שאפ
 פוגקט *בער נויטיג. געװיס איז דאס
̂ך איז אזוי  ארבײטער דער ?8 נויטיג, ד
 הויד זײן און נויט, תײן צײדען ניט זאצ

 בעטעיל-ברױט צו תוםען גיט זאצ נעזינד
 װערט ער װען צייט, דעד אין
 װארום םארשטעהן, ניט i$p איך און
 ן ע ר v ד א ם גיט ױניאךמאז דער זאצ
 דער איז אויד ^וז זײן ױניאז דער םון

הינזיכט.
 ױני^ז די כדי ז8 זיר, םארשטעהט

 שוץ, דעם אט געבען יקענען א־הם זאצ
 װערען מעםבער־דױס די אױך מוזען

 צעהן טיט םיר זאגען פארגרעסערט,
 18P ײאך. א סענט צװאנציג אדער
 אפ־ דער זײן דאס ̂בער זאצ און *בער
 װיכטיגע און גרויסע אזא םאר האצט

? אויםגאבע
^פהאצט, דער איז ד$ם :יט נײן,

 גע- אצטער דער אישער נאן איז עס
 אײן בצויז האט ױגיאן די אז דאנמ,

 די באשיצען צו איז דאם און אויםגאבע,
שעםער. זײערע אין בצויז ארבײטער

 נע־ גרונד־םאלשעד 8 איז ד$ס אבער
ױניאן דער םון אױפגאבען די דאנק:
 איז עס ו\י טיף, און ברײט אזוי זײנעז
 פון צעבען גאנצער דער טיף און ברײט

̂ום און ארבײטער, די  ױניאן די םעהר װ
 ד*ס אזוי טעטיגקײט, איהר אויס ברײט

 םארשידענע די אויף ענטםערען ק$ן זי
 אצץ דאס םעםבערם, איהרע םון גױטעז

 קאםף־םעהינער צץ8 ד*ם שטןןרקער,
זי. איז

שטאר?־ די דאס געםינען, װעט איהר
 גראד זײנען אםעריקא אין ױניאנס סטע
 באגרעניצם זיך׳^ט האבען װעצכע רי,

 הויםט־טעשינסײט אײנציגער דער םיט
 םים קאםף אײביגען דעם אנםירען םון
 אויך האבען נאר ארבײטסגעבער, די

 םאר בענעםיטס אצערצײ אייגגעםירט
 קראנהען־בענע־ װי מעמבערשים, זײער
 אין םאםיציע דער םאר איגשורענס ׳םיט
 אינשד ארבײטםצאזע טױט, םון םאצ

 טעטיג־קיײ אנדערע םיצע נאך אוץ רענם,
 כאראיןטער, געזעצשאםטציכען 8 םון טען
 חנד- \\t אויך און םפארטס, אצערצײ װי

 אויםביצדוננ װײטערער און ערציהוננ
̂ ארבײטער. די םאר

ט* אורזאכע * p'p איז עם און  ני
 זאצען ױניאגס גרויםע אוגזערע װארום

 1אל די אין הינטערשםעציג אזוי בצײבען
אײגפיחרונגען. נזיגױגע
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ארבײטםלאזינקײט געגען רפואות באבםקע
ב ד. םון

 איז ארבײטסלאזיגקייט איצטיגע די
 הױפט־אורזאכען. צװײ םון רעזולטאט א
 אינזער אין װאס די, איז ערשטע די

 פראדוהציאן םון שטײגער כאאטישען
 עס װיפיל נעשאםען, מעהר םיצ װערט

 עוים אלגעםיינעם דעם םאד טעגליך איז
 קאנט אורזאנע די פארברויכען. צו

אדער :וױלט איהר װי רופען איהר
 אונטער־קאג־ אדער איבעד־פדאדוקציע

 איז רעזורטאט דער אבער סאניפשאן,
 םאר אךבײטםראזיניקײט. — דערזעלבער

 באצא־זהעז צו רםואה אײן דא איז דעט
 די עס זײנען װעלכע ארבײטעד, די

 גע־ אונזער אין םארברױכער מעהרסטע
 אז ארבײטס־לויז, נוטען אזא זעילשאפי;,

 פארשײ די אט קויפען קענען זאלען זײ
 ;פדאדוצירט װערעז װאס זאכען, דע:ע

 העל־ ניט אלץ נאך זאא דאס אױב איז
 די םארקדענערען מוזען מען װעט פען,

 פראדוקציע די ביז ארבייטס־שטונדען,
 דעם טיט אױסגלייכען קענעז זיך װעט ־

םארברויך.
אורזא־ :רויסע א :אך אבער פאראז

 איז דאס און ארבײטסלאזיגקײט, פון כע
 װעל־ מאשיז, דער פון ארײגדרינגען דאס
 מעהר און מעהר אלץ םארנעסט כע
 ארביײ צעבעדיגען דעם םון םפלאץ דע

 ארבייטסלאזיגקייט דאזיגע די טער.
טעכנא־ :נאמען דעם אונטער נעהט

ארבייטסלאזיגקײט. צאגישע
 איז ארבײטסצאזיגקייט סארט דער

 כאראהטער, ערנסטערען םיצ א םון שױן
 עס װאס דעם, פון קוםט 'ועלכע די, װי

 ארפן אומער אין םאילק קיץ ניטא איז
ארבײט. םון

ער־ די בא־קעטםען צו אום װארים,
 ארבייטםצאזיגקײט, םון אורזאכע שטע
 אײנפאכער: גאנץ א םיטעצ דער איז
 איז עס װים\צ מעהר פראדוצירען צו ניט

 אײנגעםירט חאז עם װאס צוליב גויטיג,
 א ארב״טסטאג, קירצערער א װערען
 ארבײטס־װאך. םיער־טאגיגע אדער פינף־

 געםינען צו שװער זעהר אבער איז עס
 אר־ טעכנאלאגישע די םאר רפואה א

 דעם םאכט װעיצכע בייטסצאזיגקײט,
איבעריג. אינגאנצעז ארבײטער

 און שװערעד דער אט װעגען אט איז
 היב־ גאנץ א דא פראגע ערגםטער ?עהר

 דאגלאם םראםעםאר םון אפהאנדלייגג שע
 ״אמע־ דעם םון נוםער אויגוסט דעם אין

םעדערײשאניסט״. ריקען
 איז װעלכער זשותאצ, דער איז דאס &
 דער םון אויסנאבע מאנאטציכע די

 אײבאר/ אװ םעדערײ^אן ״אםעריהעז
̂ואי — איז װעיצכער און  אנדע־ אויןפ הי
 געװיא־ נעזאנט ז׳פורנאצען אונזערע רע
 כאראק־ ערנסטען זעהר א םון — רען

 געםײ דארט זעצטעז װעט איהר טער.
וננ, U נעז  װערט ניט איז װאם אפהאג̂ד
 ^וינט עס װאם איבער און אײענען, צו

םארטראכטען. צו זיך
אורחא. אגב נאר איז דאס אבער

 אוים־ אנאנדער׳פמאצ אונז װעט אם^ר
 װע־ ברייטער אביםעא רײדען צו קוםען

 םאר^ידענע די םון אױםגאבעז די גען
 עס זײנען צוזאמען אאע װעצכע ױניאגם,

 באװעגונג. ארבייטער אםעריהאנער די
 פמריאדישע םאחמידענע די אויב און

 דער םון עסיגעא דער זײנען אויםגאבען
 איז באװעגונג, ארבײטער אמעריקאנער

 אסור ׳אפ מפיגיצען ױי װאס זאך, די אט
היםער־ אונזער םאנכע װי שלעכבז, אזוי

̂עז עס. םײנען ראדיסא
אפגע־ דאם םוז געזאגט, װי אבער,

 איצט אנאנדערעםאא. אויןי ווערען <ײגט
 דאג־ פראםעסאר װאס זעהן, םיר װיצען

 חנם גענען פאסוףפאאנען האם .<אס
 בא־ איז װאס איבעא, נרױםען גאגץ
 ^עכנאאא- :נאםען דעם אונטער קאנט
vtn i .רבײטס*אזיג*ןיים*

■ראםע־ רעם םון םיינונג חנר <ויט
 םאר־ ניט אוםן נמום m דארף םאר,

^ מ ױי  ברענגט טאנ יעדער װאס צו
 ארצײט־אײנשפא״ מעחר און מעחר אלץ

 געװיס םוין װאס »ון םאשינעז, רענדע
i פיחרען t ^ארבײםסאאזיגקײנ 

 בא־ *ו טרייט ארבײםם^אזיגקײם, /די
 םון באויז איז יראםעסאד, -on וױיזען

 איז עם כאראקםער. םאמענמאנעם »
 «רןר דער י¥ד w דאם אס̂ו מאקע

 מר נײע יעחנ אז ̂יימענעז, ניט פעסאר
 אי- ארגײט צןחצ גרויםע א סאכט 1*י

w« מדינ, jגיי׳נ ךיזע^בע ־
-jH l

קריגעז ארבײטער די װעאכע בײ ארבײט,
באיפעפטיגונג.

̂זט באװײזען, צו דאס אזם  זיך א
 צאנ״ » גןור אין ארײן ר*<«פעס**ג-3 דער
פיצפויצ. פארדרעהטען און גען

ס גוםא, דאס און פדאםע־ דער ̂װ
 און ̂אנגע אזא אין זיך :ויטינט סאר

 קצאר־ דער איז ערקלערונג, םאדדרעהטע
 פר$ד דער אז םיר, פאר כאוױיז סטעד

 בײ זיכער גאגץ ניט איז ארײן פעסאר
 נײע שאפט מאשין נײע יעדע ד*<ןס ׳זיך

̂ןבען װעאנע די, פאר ארבײכ  פארילא־ ה
דדפאבס. זײערע רען

 נויטיג פאר ניט ><יך האילט דערפאד
 םון פלפויל דעם אויף אפצויטטערען זיך

̂ר  אונז װארט דאס דאנלאם, פראפעס
 לויט און, ׳װײט צו אביטעל פארםיהרט

 באזונדער םון ניט עס איז מײ:ו:ג, פײן
װיכטיגקײט. גרויסער

 צױ אפילו זאלען מיר װען װ^רים,
 פרא־ דער איז פרט דעם אין אז געבען,
 דעם פאר אבער איז גע-עכט, פעסי<{ר

 ארום איצט געהט װעיכער ארבײטער,
 ארבײט, אהן מאנאטעז און םאנאטען

̂ם טרײסט, קנאפער א נאר  װען־עס־ ד
הר א אין ז׳אי  שםעטער, צװײ אדער ̂י

 בײ ̂דןשאב א ?רינעז קענען ער װעט
ארבײט. אנאנדער אירגעגד
̂ך גיט צו, אלײז פראפעסאר דער ך

לײדעז. ארבײטער דער כיוז דערװײל אז
 אר־ דערװײליגער דער פאר אט איז

 אר־ מיליאנען די םון בײטםלאזיגיקײט
 מעהר און םעהר אלץ די דורך בײטער

 דער םאר שלאגט םאשין, אדײגהוםעגדע
̂ר ̂םעס  פיז ליסט לאנגע גאנץ א פר

 םאמענ־ קענען זאלען װעלכע מיםלען,
ארבײטער. די העאפען טאן

 אויף ̂פצושטעלען זיך כדאי איז עס
 ישועה ארבײטער די קאז אפיטר זײ.

פראםעסאר. א םון אויך קוםען
 דער דאס ׳איז אײנס נומער מיטעל
 צו ניט-האלםעז זיך זאל ארבײטער

 ארביײ דער טרײד. זײן בײ שטארק
 םון לײדט פראםעסאר, דער מײנט טער,
 , צוגעבונדעז שטארת צו איז ער װאס דעם,

 עס דאם און טרײד, געװיסען אײן צו
 צו געדאנק דער פארהאסט איהח איז

 צווייטען. א אויף טרײד אײן בײטען
 ע?שן. נרויסער צו א איז דער*ארבײטער

 זײן 1װע דאם אײנזעהן, :יט װיל ער
 ער דארף אונטערגעהן, אין האלט טרײד
 לײ־ אבער, פארצאזעץ. גיכער װאס איהם
 געשאפען, אזױ ארבײטער דער איז ךער,
 כחות אלע םיט זיך האלט ער דאם

 אײנםאצ האט ער װאס טרױד, דעם אז
 װאר־ און האםענדיג אלץ אויסגעקליבען,

בעסער. װערען װעט עם אז טענדיג,
דעם, אין דא אםת טראפען א איז

 דעם װעגען דענקט פראםעסאר דער װאם
 זײן צו צוגבונדענקײט ארבײטער׳ם

 דער אז זיך, דאכט םיר אבער טרײה
 װײגינ נאנץ זיך האט פראםעסאר

 ארבײטער דער װארום ארײנגעטראכט,
• אזוי. םיהלט
 קלעד אונזערע לסשל, נעהםט, אט

 טאקיס די צו<יב זײנען װעלכע ׳מער
 זיך, םרעגט איז, ברויטצאז, געװארען

 צו אום נעהםען, זיך זײ זאאען װאס צו
 שוס־ צו שנײדערי/ צו ? צעבען ̂ענען

 די אויר אז ? כעקערײ צו טערײ,
 אר־ םון םכה דער םון צײדען טרײדס

 אז אגגענוטעז, און בײססצאזיגסײט.
 אירגעגד צו נעםען שוין זיך זאצען זײ

 וײ, פאר טרײדם נײע די םון אײנעם
 קעגען, עס דארוי םעז װײנינ װי איז

 אי־ קענען, םען טוז עפעם דאך אבער
 וחד װיסיצ איז געניטשאםט, בערהויפט

ײ צען  װעצען זײ װען םארדיגען, קענען ו
 ערםא־ די םיט זײט בײ זײןו שסעהן

ארבייטער? חונמ
 ניט און װאױצטאג צוציב ניס
̂י ארכײהמר דער ן*ך האצט עמשנוח  ב

ntnm םעג ער כאטש טרײד, זײן ^ v!• 
 גיט קאן ער וױי^ טשוט, נאר זינקט, ער

... בעסער̂נ עטװאס נעפינען
הו םײגט פראםעםאר דער  עס או ײי

 ארביײ חנד װאם חסרון, גרױסער א איז
 דער צו צוגעבונדען שםארק צו איז טעד

 אח ער ^נבט. ער וועצכער אין שטאדט,
 <מד ראהי ער מענש. מזעםענער צו א

W צאץ אײן םון באוועגען םרײ• 
ח צװײסען. א י

 טון י שמארמ i זעהר האצט איך גון,
ערטד קיק מסא באותגונגפדפר^זזײט.

n בציײ: «ו ממוואוננימ זײן ױ^«ו1 וטך
*,0 * ♦ ״ • ' > • י• • ׳

דאך איז דאס פצ«ץ. איין אויף בען
 אט אזוי װי אבער, פריזאן. אײגענטציך

̂ן באװעגונגס־פרײהײט די  העצםען ק
 ניט איך הויב ארבייטסלאזיג־קײט, דער

 דאך איז דא װארום באגרײםען. צו אז
 ארבײטםצא־ אלגעטײנער »ן םון רײד די

 ארבײטסלאזיגקײט אן םון ניט זיגקייט,
 טרײד. אײן אין אדער שטאדט אײן אין

 װאס איז מדינה, מכת א דאך איז דאס
 אז אדבײטער, דעם העלפען שױן װעט

 װאו שטאדט, די פארלאזען װעט ער
 ער װאו און פרײנד באקאנטע, ה^ט ער

 גמילת א כאפען נויט, א אין אפיאל, קאן
 א אויף פארבײטען עס װעט און חסד,

 און םרעמדער? א איז ער װאו שטאדט,
 װאס פדאםעסאר, דער ניט דען װײם
 א זײן צו איז דאס בראק א םאר

 גאװער־ אונזער האט אט ? פרעטדער
 אויף אז באפוילען, טענ די ערשם נאר

 בא־ זןיןלען דזשאבס שטאטישע ארערלײ
 םי־ בלויז ערשםענס, װערען, שעפטיגט

 '$ר- נױ ברויז צװײטענס, און טיזענס,
האט טשאנס א פאר װאס ,ט. ?ער.
 אנאנדער פון קוכזט װאם ארבײטער דער

 איז ? ארבײט קריגען-דא צו שטאדט,
 בצײבען זאצ ער אז גצײכער, גיט שויז

 װאו און איהם קאן מען װאו דארט
פרעמדער? קײן ניט איז ער

 עס געפינט טעם דעמזערבען מחטת
 חסרון, גרויסען א םאר פראםעסאר דער
 כלומרשט מען האט ארבײטער םילע װאס

 װאס הײםען״, ״אײגענע מיט פארזארגט
 פאםיליע זײן און איהם םאד מאכט ד$ם

 זײן םארל^זען צו שװער באזונדערס
טרײד.
 וױדער פראפעסאר דער אביסעל איז

 ארבײטער דער דען איז װארום גערעכט,
 זײן םון אײגענסימער דער װירקליך

 געלענענ־ מינדסטער דער בײ הויז?
 נויטיגע די מאכען קענענדיג ניט הײט,

 הײזקע זײן ער פארצירט אײנצאהצונגעז,
 אײנגעצאהצט. האט ער װאם ׳»לץ םיט
 װי באםעיקעז, צו כדאי איז עס נאר

 נארניט נאך זיך. בײטען צײטען די
 ארבײ־ די םארדוצט האם םען װי צאנג,
 מיט מיטלען איערלײ דורך מוחות טער
 װינהעצ, אײגען אן האבען םון גליה דעם
 קצאר גאנץ איהם מען זאגט איצט און
̂ס אז  א װי םעהר, ניט געװעז איז ד

 אין ריעצ־עסטײטניסעס, די פון בל̂א
 איבעריגער »ן גאר איז הײם זײז דאס
י?אפ זײז אוירי יאר

 אפעלירט מיטעל צװײטען זײז איז
 גוסהערציגקײט דער צר פראפעסאר דער
 בײ זיי״ בעט ער בתים. בעלי די םון

 כיאשינערי, נײער םון אײנםיהרונג דער
 טיט ארבײטער די ארויםצואװארפען ניט

 דערזעצ־ אין ביםצאכװײז. נאר אמאצ,
 זײערע צו אויך ער אפעלירט צײט בער

װעלען זײ װען אםשר, אינטערעסען:
 ארבײטער די װעצען גוט, אזוי האנדצען

 אײנגעשפארטען אזא אויםהויבעז ניט
מאשינען. נײע די גענען קאםף

 ארבײטסלא־ גענען םיטעל דער װעצ,
 :יט זיך, דאכט זיך, נויטיגט זיגקײט

קאםענטארען. קײנע אין
 טעכ־ געגען רםוא̂ד דריטער זײן אין

 דיססו־ ארבײטסצאזיגקײט, נאצאגישער
 אינדוסטריען, די פראםעסאר דער טירם

 ניצצילמײט, קהצ׳שער םון זײנען װעצכע
 אצערצײ אייזענבאהנעץ, למשל, וױ,

 װאםער־קאםפא- און גאד עצעקטרישע־
 אינ־ אזעלכע איז אז םײנט, ער נים.

 גע־ װערען עס װי נאכדעם דוםטריען,
 אדער םאראײניגונגעז, אצערצײ םאכט

 םאשינעץ, נײע אײנגעםיתרט װערען עם
 איבע־ ארבײטער םיצע מאכען װעצכע

 ױעל־ םיט ארבײטער, די מעז זאצ ריג,
 צוםרידען, נעװען איצט ביז איז םען כע

 ביז זײ, האצטעז נאר סע< די געבען ניט
אױסשטארבעז. פאמעצאך װעצען זײ

םארל#ו־ פוז םאצ א װידער איז ד*ס
 קאם- די םון גוטסקײט די אויף !יך זעז

̂ום װען אםיצו יאניס,  א םאכען ק#ן ד
דױוידענדס. זײערע אין שגיט שטארקען

 עס אז ״א'ו פארשצאג םערטער .זײן
 עפעננד איבעראצ װערען געעפענט זאצען
בױראס,' עםפצ^ימענם ציכע

 דארןי מעז געטיין. שוין װערטידצס
י אויף אויםםאסעז טט נאר  עםפאאי־ ו

̂יה זײ אז במראס, םענש  חאיצח, ;
סקעבדאגענםורען. אין םארװאנדצעז ניט

רשצאג  מען װען אז ״םינ* לגוםער ̂פ
ט לעתם  םצאפח, א קינד טיט׳ן ^
w i אז צעתע/ אזױ איהם סימ מן

 אלעס, ivd קענען ער זאצ נויטיג װען
 ארניי• רי דארוי אױך זיך. םאכם װאס

 צו מצעגענחײט א װערען טעד״געגעםנן
 וױ. שנעצ אוױ טוייד נײעם א צערנען

tפרי• די בײ דזשאב דעם םארצירען ״ 
זײערע. טרײדס העריגע

̂גען םען \w ם#ורשצאנ דעם אויןי #ז
 ״עצות געבען צו גרינג זעחר איז עס »ז

 װען זאה שװערע זעהר א איז עס *נער
 ״זיך דאכט םיר אויסצוםיהרען. יןומט עס
 םאר קינד דאס מאכען .װעצען צו אז

ס טצאכה, כעצ אזא  קענען.אלער• זאצ ̂װ
 קײן ער.ז$צ »ז מײנט םלאכות לײ

 עס און ריכטע, קענען ניט אײנציגע
 בעצ סארט אזא אז שװער, זיך גלויבט
 צײכט באזונדערס האבען עס זאצ מלאכה

דזשאב? א צו.קרי?.ען
 םארשצאג דער אויב םארבײגע׳הענדיג.

 דורכגעםיהרט קאנזעקװענט װירקציך זאל
 קור־ א גאר אין מיר װעלען דאן װערען,

 אי:־ מיט זעגענען זיך מוזען צײט צער
 איצט זײנען זײ װי טרײד־ױניאנס, זערע

 דין װעט װאס םענש א װארים געבויט,
 א איז שוסטער, א איז שנײדער, א אי

 ז# און װײטער זא און מעכאניקער,
 אזא װעט ױגיאן װערכער צו װײטער,

 ניט באראנגען? מוזען יכול כוצ מין
 אויםגעבויט מוזען װעט עם אגדערש,

 ארבײטער־יױ אלװעלטייכע אן װערען
ן.  יקײן נארניט דוקא ד$ש איז ג̂י

 גי• װאצט ױגיאז אזא װײצ ׳זאך קרופע
 סארטען אלע צו סוף א געמאכמ כער

̂רשלענע אלע װי ארבײטסצאזיגקײט,  ם
̂גלאם. פראםעסאר םון ד

 זעקס נומער פארשלאג זײן אין
 א ארבײטער די פראםעסאר דער גיט

 הא״ דארפען װעצען זײ װעצכען װאונק,
זינען. אין גוט בען

דאר־ ״ױשר םי על ד$ס םײנט, ער
 פאדצירען װעלכע אדבײםער די ם;ט

 ניײאײנגע• דער צוציב דזשאבם זײערע
 זײערע םון קריגען טאשין, םיהרטער

 ^טיעזתע־װײדזש• םעטען » בתים בעצי
̂• ארבײטער די װײניגסטענס ז$לען  ה

̂ר » בען  עט״ ערשטע די םאר דאלאר פ
 ארבײטםצ#• זײער םון נ»טען1#מ <יכע

 האר̂נ װי םירםעס, געװיסע זיגקײט.
 הא״ אנדערע, און מארקם און שאםנער

געהאנדעצט. אזוי טאקע בעז
̂ר דער װי אבער,  אצײן פראפעס

 אז ערװארטען, צו ניט עס ׳איז צו, גיט
̂סעס די  אויס האנדלען אזוי זאלען ב

̂וגט ער מענשענםרײנדציכקײט. רײנער  #ז
 אזוי ה$בען װעילכע בתים, בעצי די אז

 צױ געטאן ניט עם האבען געהאנדעלט,
 הא• זײ װײצ נ$ר נרויסםוט, זײער ליב
 י באדײטענדע ערװארטען געקענט בען

 םון אײנםיהדונג דער צו שטערונגען
 זײט דער םון מאשינערי נײער זײער

ארבײטער. די םון
 װאונזגן נגיטיגער » װירקהיך איז עס

 צו האבען זיי װאם ארבײטער, די צו
 םרײװי• » װײצ םעצע, אזעצכע איז טאז
 אר• די םון זײט דער םון מתנה יציגע

ערװארטען. ני־ש זײ דארםען בײטסגעבער
 • צום םראפעכאר דער מומט דאן און
 אײנ״ דער צו זײנעם, מיטעצ לעצטען
 אינשױ אגעםםצאיםענט אן םון םיהרונג

 א םאר װ$ם םון דעם, װעגען וענס.
 אינשו• אנעמפלאיפענט דער כאראקטער

 פרא• ניט זיך םארברײט זײז, זאצ רענס
 י אק אז אבעו/ זאגט ער דאגצאם, םעסאר

 צער•* צו פיצ םיר האבען הינזיכט דער
 1אי ערםארונגען נעמאכטע די םון נען
נאדעצ־טרײדם. די

i פונקט דעם איז p̂ אײנער יעדער 
 םראםע• דעם םיט זײן איינפארשםאנען

 באםער• צו װער׳ט אבער איז עם סאר.
 אפ• ברייטעד גאנצער דער אין אז קען,

 . םיט ניט ער חגרמאנט זײנער האנדצונג
 םיט״ אײנצינע װירקציך די װארט סײז
 ״העצםען באצד שוין קענעז װעלכע לען,

 אויוי זאגעז צו שװער איז עס כאטש
 אצנעםײנע די איז דאס און צאננ, װי

 באדייטענדער גא:ץ א םון אײנםיהרונג
 ארבײטס־צײמ, דער םון םארקירצונג

 א האנט״םים אין האנט נעהן זאצ װאס
 איןר דעם םון םארגרעסערונג היבשער

ארבײטס־צוין• טיגען
BasaBaBsaasBan^aBsaB9eBSs£s==SB«

t איז עם r n הייליגער אייער
ען חוכ ט הי פצו אן די א  בא־ ױני

ען תג ס שעסער, די אין דיננ א  וו
ען ען אױםגעקעםפט ױינ אר װ ע  נ

כ׳ן ר ק: גענעראל דו ריי ס ײן ם  ק
ם «בח . ײ ב ר ק ו מ ק־ קי םי  ש

ט 8 נים !ארכײם  ױי םעחר םינו
40 nyr ן«רכײט i  n 1װאו
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ער ג1930םעםםעטבער/ טער26 ®רײטאנ,

1910 יאהר פון םםױיק קלאוקמאכער דעד
 שלעזינגער בעגדזש»מין םון

a' װןירקערס ג*רסענש ליידיס ווינ»ערנע**נ#ל דענ»’*יעי p s i.
•ן■:■ :• :• :• :• I• :• !• :• :• :■ ז•:•!•:■: י :

 נױ די םון םטרײק דזשענעראצ דער
 איז 1910 אין ׳ הלאוממאכער יארקער

 סטרײס דזשענעראל קײן געװען ניט
 רעװאצוציע א און רעװאצוציע, * נאר
 ארבײטער־ אידישער גאגצער דער <ןון

 אנגע־ זיך האט רעװאצוציע די טאסע.
 #יארס גױ אין םרײד קצאוק אין סאנגען
 װאצד־םײעד װי גיר זיך האט זי אבער

 טרײדס אנדערע אצע אין גיארשורײט
 גע״ האבען אימיגראנטען אידישע ,ױאו

 אי־ שטאדט יעדער אין און ארבײט
לאנד. גער׳ן
 קצאוקטאכעי־ דעם נאך יאהר א

 אײנציגע קײן געװעז גיט איז סטרייה
 זײנען ארבײטער אידישע װא\ טרײד
 האט װאס מאיאריטעט, דער אין געװען

 װאו און ױניאן מעכטיגע א געהאט ניט
 גיט זיינעז ארבײטס־באדינגונגעז די

 זעלבער ױלר אין געװארען םארבעסערט
 דעם אין װי פראפארציע נרויסער

/ הלאוק־טרײד.
V

 גע״ צװײםעצ אהן האט אידעאציזם
 ארויס־ בײם אי ראצע גרויםע א שפיצט
 אכט די דורך אי סטרײק דעם רופען

 גע־ האט םטרײק דער װאם װאכען
 איז טרײב־קראםם הויפט די דויערט.

 באדינגוג־ שהצאםישע די נעװען אבער
 קאאוקםאכער די וועצכע אונטער גען

 קצאוקמא־ דער געארבײם. דאן וזאבען
 עס הםקר. אבסאצוט געווען איז כער
 ז*ו/ נצימהנציבע גאנץ א נעײעז איז
 שצא־ זאצ םארמאן א אדער באס א אז

 צובצד איהם און ארבײטער אן גען
 געהאט’ האט ער װאס דערםאר טיגען

 סענם םאר א בעטען צו חוצפה די
 קצאוסםא״ די גארםענט. אויפ׳ן טעהר

 װא- די װײצ רעװאצטירט, האבען כער
 האצז, צום ביז דערגרײכט זײ האט סער
 צו װאס געהאט ניט האבען זײ זוײצ

פארצירען.
v

יאהר, האצב א און דרײ די דורך
 ,1907 דזשון ביז 1904 יאנואר פון

 םענעדזשער דער געווען בין איך װאס
 ױנ־ קצאוקמאכער יארקער נױ דעד 4̂<

 ציםצעטס־ םיציאנען םיר האבען יאז,
 צוטײצט אגיטאציאנס־קארטצאך און

 װעצכע אין קצאוקםאכער, די צװישען
 נויט־ די אזיםווײזען זײ פלעגען טיר

 וועקען זײ און אחדות םון װענדיגקײט
 דער אנצושציסע! זיר מונטערען און

 בזוסע־ א פאר קעםפען צו און ױניאן
צעבען. רען

 א און דרײ די דורך האבען מיר
 םאסעךםארזאםצונגען םיצע יאהר האצב

 האצס גרעםטע די אין אפנעהאלםען
 פרא־ די מיט סײד, איסם דער אויף

 ארביײ דער אין פערזאנען טינענטסטע
טער־באוועגונג.

 א און דריי די תרך האבען םיר
 ערםאצנ םיט דורכגעםיהרט יאהר האצב
 דער אין סטרײקס דזשענעראצ צוױי

 אי; אײנעם אינדוסםריע, מאכער ריםער
 אוײ ,K|' 1907 צװײטען » און 1905
 אײנ־ געגען םםרײמס צעהנדציגע כער

םירמזןס, סתױרם איז צעקנע
 נרויס % ארויסגערוםען האבען װעצכע

 קװארםאצעז אידישצ די אין אינטערעס
יארס. נױ םרן

 עס האט קצאוקםאכער די אויף
ײ נעהאט. נים װירקוע קײז אבער  ז

m צעזען שצעג̂ע m m ,ײ ציפצעטס  ז
 כמױ די וואו האצס די אנםיצען םצעגען

 געהאצטען1א זײנצז סעךםארזאםצוננצן
 די אפצאדירען שםורםיש און נעװארען
 ״פאר־ אין צעזעז םצענצן זײ רעדנער.
 םטרײסס, אוגזעחנ . וחנגצן ווערטס״

ײ זימעז ױניאז חור אין אםגר גים ז
נעקימען.

 ערםאצגרײמנר טייצודיו חנר זאגאר
 װײסם־םוד וײ פון״ םטרייק דזשענעראצ

 םופצעהן װצצמן אין 4909 אין כער
ד טצהרסטענס ארבײטצד, מויזענט  םײ

 העו־אאישען אזא נעםאכט חאבצן צאה
 האם וחנצםנד ײה יוגיאגיזם פאר קאמי

 אינםערעם גזוצצדיגעז u ארויםנערוםען
 יאר־ יו1 וצד «ח !90קצ» אצע *װישען

 דימר זאנאר — באםעצקצרזנג קער
 די »וי«י געװירקם נמ» האט סטרייק

ײ אז קצאוקמאכער  אנ־ זיד זאצזנן ו
^. דאר אן שציסען נ יו

 די געווען גיט זאגאר איז םאנאטען
 באצאהצען צו אױף דאצאר עטציכע

 האבען גצימ צום אפיס. םאר׳ן רענט
 םעגשען צעתגדציג עטציכע די אבער
 םון מעםבערם געװען דאן זײנען װאם

 גיט צאקאצס, די אין עקזעקוטיװעס די
 געגענ־ אין האפנוננ. די םארצארען

 די אז זיכער געװען זײנען זײ טײצ,
 א האבען נאד װעצען קצאוקםאכער

 איז זיכערקײט זײער ױניאן. מעכטיגע
 עקשנות םון זאך א םעהר געװען אבער

 םעה־ װאס איבערצײגוננ. פון װי
 הא־ קצאוקםאכער די גצײכגיצטיגקײט

 אלץ ױניאז, דער צו ארויסגעצײגט בען
 עט־ דיזע זײנעז אײנגע׳עקשלט מעהר
 ױניאן־צײט טעטיגע צעהנדציג ציכע

אױםצובױען. ױניאן די געװארען
ץ בײ איז עס  ארויסצױ נעבציגען ז
סטרײק. דזשענעראצ א רוםען

 סקוירט און סוט קצאוק, דער אין ־
 באשענד געװען דאן זײנ̂ע אינדוםםריע

 ארבײטער. טןיזענט םוםציג אדום טיגם
 העכ־ האבען טויזענם םוםצינ דיזע םון

 דירע?ט געארבײט דריטעצ א סםענס
 אויטסײד איז מאנוםעקטשורערם פאר

 צװיי־ אנדערע די קאנטראמטארס.
 יענעם בײ נעארבײם האבען דריטעצ
ארויםהעצםערס. אצס דריטעצ
 עס װאו שעפער נעווען זײנען עס
̂יט חאביז ̂ארב  אבט וױ פיצ אזױ נ

 דיזער םון אבער ארבײטער, הוגדערט
 הונ־ דרײ װי װענינער האבען צאהצ
 דעם פאר דירעקט געארבײט דערט
 געארבײם האבעז אנדערע אצע באם.
 דרײ יענע בײ ארויסהעצפערם אצם

ד»ונדערט.
 אםרײ־ יעדער האט דורכשניט אין

 :זד האט װאם םינישער, אדער טאר
 באשעפ־ באס, םאי׳ז דירעקט ארבײט

 בײ ארויסהעלשערם. דריײםיר טיגט
 אײעעפיהרט געײעז איז פחנסערם די

 א:״ סיסטעם. םאב־קאנטראסטיננ דער
 א םאכען באם דער םצעגט סיזאן פאנג

 פרע׳סערם צוױי־דרײ מיט קאנםראקט
 גאנצע די ארויסברעננען זאצען זײ »ז

א פאר שאפ זײן םון ארבײט פרעסיננ

 ?*:טראה־ דית *ון פרײז< נצוזױםין
 די יי:;ען גאכהעי שזק פצזנתן

מ ײ מו en* *י te r האט עס ותצםנ 
 אר- די אדױםצובדזנננעז מנצאחנדט דך

 װאו שעפער מזתז זײגזמ עס □ײם״
 םערצי:, דדייס̂י נזמרבײם האבזס עס

n r a פדעסער, ד*ונדעדם זאגאר און 
 נעאר־ האבזזז צזויי־דדײ בצזיז אב־עד

איבע־ די באם. *צי׳ז דיחנקם
 דיזע פאר :זמרבײם אצזנ האבזנן דימ

סאבדקאנםדאקםצ̂ר
דרי־ דעם םיז פארינםםעז די אניב

 םאך דירעקם נעארבײט האג» ויאס נאצ
 נידעדינ אזוי נעװען זײנען באס דןם

\p תאבזגז זײ צז  נעקאנט ניט צעמנז "
̂ז גע? מאכעז,  םארשטעלען עויז זיר כ*

"\ ווי ל  געװען זײנעז פוורזײנבמעז די ז
c־r האבען װאס יכעצ, צװיי־די יענע 

 ארויםהעצםער̂כ »צם נזנארבײם זײ ב-
 עבד םון יטםעם6 א מנזחנז איז עס

 האט װאס אפערײטאר דער צזנבדי̂ג
 נע- איז באס םאר׳ן דידעקם נעארבײם

 און שאפ םון באם צום שקצא* » ותן
 ער װאס ארויםהעצםעךס דריײםיר די

̂ום  ‘שקצא געווען זײנען באשעםמיגם ה
איהם. צו פען

 םון װײדזשעס דורכשניםיליכע די
 10 ארום נעווען איז ארויסהעצםער אז

 דורכשגיטציך (ניט װאך א דאצאר
 װא־ די םאר נאר יאהר, גאנצעז םאר׳ז

געארבײט). האם ער װאם כען
jW ןםיר אדבייטס־־שםונחנז די n 

 אװערטײם שםונדען, חנגוצאר פון דא
 ארײנגערעכענט) נים דא ווערט ארבײם

 זעכצינ דורכשניט איז געוחןן זײנען
 זײנען עס אם̂ו ײאך. א שםונדעז

 רענו־ די װאו שעפער צאהצ א נעוחנן
 מעהר ניט געוחנן זײנען שטונדען צאר
 די װאו און װאך א שטונדען 53 וױ

 גע־ אויך איז אתיםהעצםערס םון צאהצ
 דע,*־ אבער . זײנעז קצײן. זעהר וחנז
 די איבערהויפט שעפער, געוועז פאר

 רענוצא.*־ די װאו שעפער, אוימםײד
 זעכ־ און זעקס געווען זײנען שםונדען

 אפעריײ װאו און װאך א שםונחגז ציג
 געארבײם האבען םינישערס איז טארם

ארויםהעצפערם. זיבען און זעסס םיט
1910 םון שטריי? דזשענעראצ דער

 אוגאנױא־ אן פיהרט י־וניאן שיקאגאר
אינדוסטריע דרעפ אין קאמפײן ציאנס

אין םטרײק װײמער פיהרט און אינדזשאנקשאן װענען זיג 8 ט8ד< ױניאן
*48 אײנצופיהרען באלעבאטים פון חוצפה — ש»פ. װײם ה. װיליאם

די עםענט װײדזשעם ■ פון רעדאקשאן און ארבײםם־רואך שטונדיגע
אויגען. די ארבײטער

V-־ V
 געװאצדינע א הערשם עס .ווערעגד

 א אין און צאנד ארבײםסצאזיגקײט׳איז
 אינדוםם־ נידעצ דער איז מאס גרויסער

 מענשען דעגקענדע אצע בעת און ריע
 נרעסםע און געזעצשאפם אוגזער פוין

 נויכד דער וועגעז רעדען עקאנאםיסטען
 צרבײם, די םארקירצעז צו וחנגדיגקײט

 אי־ די טײצװײז כאטש צייזען צו אום
 באצעבאםים די האבען בײט^אזינקײט,

 אינדוםטריע דרעס שיקאנאער דעד ®ת
 טרויערימן דעם און חוצפה די געהאט

 צו נאך אוםשםענדען אזעצכע אין םום
 ארבײמס־שםונדעז. די םארצענגערען

 םים האנד־אידהאגד אז זיך, פארשםעהט
 שוין געהט האנדצונגםוױיזע פחנמנר אזא

 וױידזשע^ םון םארקירוצנג די אויר
 אר־ די םון םארצײנגערוננ חנר מראץ

 באצעבא־ די זיר האבעז בײםס״־שםונדען
 n דעדוצירען צו גצשעחמט גיט םים

 פראצעגפס מהן גאנצע אויוי װיידזשצם
ה םארשטעזזט  מצעבאםים זײ אז זי

 די וױיצ מאן, נצוואנם^צז דאם האבזנן
 אינדוסםרת דחנס ידעי איז *רבײםער
 רי און יוניאץ דער צו ניט׳ באצאנמן

 וײיי אינדוםטריע חנד אט אין בײנמר
 דאזינע די מצכטצאז. איעאגמן נען

 ארביי־ סך » וזאט חאנדצוננ כרוםצלע
ײ אח גמפצנט אױמנן די טצר  אימנרי ז

 פאד װגיאן א «יו צט גױםמ וױ צײנם,
m אק ארבייםצז וואס ארביממר, v 

ח ײ י m ז m ך?ך i t  ip  o tm ארמד
י:.ז..

 די אט אויסנענוצט האט יוניאז אונמר
 באצעבא־ די םיז האנדצתג חוצםה׳דיגע

 ארגא־ אז אננעםאננען האט און םים
 גאנצעד דער אין ?אםפײן ניזאציאנס

 םארשפרעכט וועצכער איגדוםמרי^ דדצם
 צוזא־ אין ערםאצג. -שצחנער א זײן «ו

 ארנאניזאציאנס־ דער אם םים םיננהאמ
 גע־ באארד דזשאינט די האט ארבײ^

p w i דרצם דער בײ םםרייק א 
j וזיציאם i ארבײםעז *צע 1ווא רױי̂ג 

 שאפ. פון אראפ זײגעז צװײ אחמ
 נעשםעקט ניט זעהר דאס האם פירנמ

 אינ־ אן ארױםנענוםען האם זי »ח
 שי־ די װניאן. דצו־ מנצן חשאנתשאן

 1צ נעװאוינם ין1ש איז ױניאן מגאעד
 םםרײה־ שום סײן אין אינדזשאגקשאנם

 און אפשרעקען נים זי וועם םארבאם
 און ארגאניזאציאנס איתר פון אותאצטצץ

w*דעם אבער םוז םען סעםינקײ̂צ ן 
 אינדזשאנק־ םיצחנז m« m זאגי̂נ אסת

*j k ברא־ װ. וזיציאם דזשארדזש װאם 
 ארױסנעגעבע;, איתר מנצן חאם םיוס
געהאם. נים קײנםאצ נאך זי חאס

 םעג זי פיקעטעז, םצג ימיצן די
 רעדזן טענ שאפ, פארץ םײנם כי־אמן

 םון אפרײדעז זײ און טיאנכט n םי׳ם
p אױב ja^rm דאר tr איגדזשאנת״ 

jc ip r װי פזזנלכע, יגסטצנט ירענ טא 
 ער״ סיין גים ײץ אםארפבר דושדזש^
jnm צאיאר דצר m איז יעי^ן דצר 

̂תזיחננם נשצס̂ן  מיײםיי
צײ־י אמ

 שקצא״ דיזען צו ע:דע אן נעפאנט תאט
ארבײט. פון כיפםעם פישען
 ארויה- איז סטרײק דזשענעראצ דער

 , דזשוצײ טען7 דעם געװארען גערופען
 י ווזנן שיעטער, פאנאטען צװײ אין און
 צוריקגע- זיך האבען קלאוקטאכער די

 דעם אונטער ארבײט דער צו הערט
 אױםגזגאר• איז װעלכער ^פראטאקאצ/

 צו־ פיז היצוי דער םיט געװארען בײט
 שארשטאר- דעם און בראנרײס ד. איס

 או- די זײגען מארשאצ, צואיס בענעם
:פאצגעגדזג נעווען בײטס־באדינגונגעז

 ארבײטב• רעגוצאר די ערשטענס, ־
 שטוג״ םוםציג װי םעהר נים שטונדען

 cv װאו שעפער אין װאך א דען
 זוגםא; אדער שבת געארבײם װערט
 נוי שפעםער װערען געארבײם ניט טאר
נאגפיםאנ. אוהר אײגס ביז

 ארויס־ פזן סיסטעם דער צװײטענם,
 י;ײ1! און אםערײטארס בײ העצפערם

 סאכ־תאנטראקםינג די׳גר *או; שערס
 מנהר־ טאר?גן פרעסערס בײ סיסטעם

 ארבײםער יעדזנר עקזיסטירען. נים
 בא̂ב פאר״ז דירעקט ארבײטען מוז

הא״ סםדײק יענעם ביז דריטענם,
 שעטפעצ־ און קאטערס די בצויז מנן

 דער מאך. פון נעארבײם מאכער
 פרעסייי- דײ האם סטרײק דזשענעראצ

 װאך- אויזי צוועקגעשנמ׳צם גצײך םרײד
 דרײ צצע פ*ר עםאבצירם און ארבײמ,
סקייצס. מיגיםום םרײדס

דא־ אין געםײנם האם דאס װאס
 קצ.אוקםא- די פאד סענםען און צארס
 קצאוקםא־ םויןעגם פופציג די כער?

 תשע־ דעם נאך יאהר דעם האבען כער
 צײדזשעפ אין געקראגען סםרײק נעראצ
 חגם וױן ײי םעחר דאצאר םיציאן צעהן
 סםרײ^ דזשעגעראצ דעם פאד יאתר

 v שםונדען פבם כױם ארבײמענדיג
 חשעמד דצם פאר װי וועניגער וואך
סטרייק. ראצ

 מד זמ דזנר איז ש י צ א ר א ם
 סוי־ פרפציג אפצושאצען. ניט ותן

 ודכדגראנםעז נידערנעשצאגעגע חננד
 ײי אז אויסנעםונען, פצוצצונג האמן
 כצױ- מנוםעז תאבען םאכם, א זײנען

ק כחרת אײגענע זײזנרע אין בעז  י
 אתםער־ זײן צו אויפגעהעךט *האבען
טענינ.

 אידישמ פאדאיינינםש
 אינדאר נקװערסשאפםן

םאציאליססישמ פירען
האנױדאסען

 וײ •ון כדםיכג רענוצערעז דעם בײ
 נצותדקשאםםען אידישזו פאראײניגטע

 צעצםעז געוואחנז אפגעהאצםען איז װאס
 זײ־ זנס װעצכען בײ און אבענד םאנטאג

 אידײ *צע כםצם םארםראםען געװען גען
 באשצאסעז אײנשםיםיג איז ױגיאנס, שע

 תאנדידא• די איגדארסירען צו נעױארען
 !ארסיי סאציאציסםישעד דער םון םען
 אויסגעקצײ צוועק דיזען צו איז עם און

̂טע א געװארען עןב  םדייד 35 פון קאם
 צו באצאננעז ותצכע פערז$נען, ױניאן

ױני^נם. פארשײדענע
 צו ה$ם פארםײ םא*ציאציסטישע די
 דעצענא־ נרויסע א געשיקם םיטינג דיזען
 דזש^דזש םהאכמס, נןורםאן םים ציע

̂ן פענקין,  הזױװאוד *דז ^לדםאן צע
 *פע- ה^בעז װצצכע שפיץ, דער *ן ברון
 י פאר און איעחנרסםענם «ן פאר צירם
 קדסענדעז אין היצןי כמוגציכע יעדע

 ס^זױאציסםי־ די פון רעדעס די קאמפײן.
 מוױד־ נעדחוז זיינען פארשטעהער שע

 מצ־ אימדנעז דעם הױפםזאכציך מעם
 *ד־ נרויסער דער און קריױס נאםישען

 אין העדשם צס װאס בײטםצאזיגקײם
 די קריגדקירגז שארןי האבען און צאנד

 *ץ איז שסצצט םון צעדזשיסצײםשור
 יאקסיש גזועז זיי װאס דערפאר, שטאדט
 צײחון און ודין די צינדערען צו נארנים

פאראורזצכט. ארבײטסצאױגקייט די װאס
 9ױס*כ* דרייסינצר און םינוי דער אין

 אינד «ון םיטנצידצר םיצע אריין זיעען
e װי צאקאצען, םצתעשאנאצ rm a* 

r u t, א• /:שאד. םעסוצצ סנצדעג̂נ
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 אןיב ניט, װײםען טיר שהלאםעו־ די
ע ב ליי־ אםעריקאנער רײכע די רטריי

י י“ ״ ר  י זיר ם«כעז װאם דים ״
F דעו  “ yD טײ־ די אין קלײדער ערע •”5
 םעהר האכען שעפער, עװענױ פינפטע ערע

ײ הנאה ײ װען טראנען, צו ז ײ אי װייםעז׳ ז  ז
 שלעכט־באצאל־ פון געװארען געםאבט זײנען

 אפט גאנץ און ארכײטערינם און ארבײטער טע
 קענען םיר באדינמננען. םװעט־שאפ אונטער

 קענען זײ םארגענגיען א פאר װאם זעהן, גיט
 עם װעלכע אױןש קלײדער, טראגען פץ האבען

 און ארבײטער הונגעריגע םון פלוך דער ליכט
 גלויבען םיר ארבײטערינם. אויםגעםוטשעטע

 צאלען װאם לײדים רײכע די אז םעהר, םיל
 קלײדער זײערע פאר פרײזען הויכע אזעלבע

 צא־ קעגען און שטפער עװענױ םיגפטע די אין
 האכעז םו־זען, עם זאלען זײ װען םעהר, נאך לען

 א אין םיטשולדיגע װי םיהלען זיך געדארםם
 גע־ עם זײ װאלטען און פארברעכען. גרויםען
ײ געװיםעז זײער װאלם און פיהלט  אנפאנגען ז

 םינפ־ רײכע די אין װאלטען דאן באאונרוהיגען,
 אזעלכע עקזיםטירט ניט שעםער עװענױ טע

ארבײסם־באדיגגוגגען. טרזיעריגע
 די קענען לײדים רײכע די בײ אויב נאר

 טײערעי־ די פון ארבײטערינם און ארבײטער
 װע־ פראבירען בלויז שעפער עװענױ פיגםטע

יי םוזען געװיםען, זײער קען  די געגען אבערי ו
 שעפער עװענױ פינפטע די םון כאלעבאםים

זײ־ צו רײדען קאםף. ענערגישען אן אנפיהרען
ײ ײײל העלפען, נים זיכער װעט געוױםען ער  ז

געװיםען. קײן ניט האכען
 זיך בײ װאלטען געװיםען א םים םענשען

 שענדליכע אזא אנצופירען פועל׳ן געקענט ניט
 װארים שעפער. זײערע אין עקספלואטאציע

 םינפטע רײכע די פון באלענאטים די גראד
 ערלויבען געקענט זיך חאבען שעפער עװענױ

 ארבײטם־ םענשליכע ארבײטער זײערע געבען צו
ײ און באדינגונגען  װײ־ אנשטענדיגע צאלען ז

 פאר רעבענען זײ װאם פרײזען די בײ חשעם.
ײ און קלײדער,  העכערע נאך רעכענען קענען ז
ײ װען •רייזען,  ייר קען דארםען, עם זאלען ז

ײ מען •אנזעחן, װעניג עם  אר• זייערע װעלען ז
 םעהר װאך א דאלאר עטליכע צאלען כײםער

ײ און  שטונ־ קירצערע אכיםעל ארבײטען לאזען ז
 םון כאלעגאטים די עם זײנען גראד און דען.

 קליי־ געםאכט װערען עם װאו שעפער, רײכע די
 אםט און דאלאר הונדערטער קאםטען װאם דער

 עקםפלוא־ װעלכע שטיק, א דאלאר טויזענדער
 עם ארכײטער. זײערע אםשענדליכםמען טירען
 עקספלוא־ דער םון װאלטען זײ װי אויס, זעהט

 די פון בלויז ניט געהאט, הנאה גוםא טאציע
איהר. פון טאכען זײ װאם םראפיטען,

יע־ אםילו װאם זיך-^ם, נעםט ךערפון את
 געצװאונגען געװען זיינען װאס באלעבאטים, נע
 ױניאן אנהאלטען און ױניאן א אנערקענען צו

 איצט, זוכען שעםער, זײערע אין כאדינגונגען. י
 דער םיט אפםאך דעם געקוםען איז עם װען

 די זיך פאר אױםצודינגען כאנייע^ צו ױניאן
 בײטש א האלםען שטענדיג קענען צו םרײהײם

 — ארכײטער זײערע םון פלײצעם די איבער
דיםטשארדזש. פון בײטש די איז דאם

 זיך האכען באלעבאטים עװענױ םינפםע די
 דאם חאםערדינ, זעהר געהאלטען אלנעםײן אין־

 «לץ געטאן חאבען זײ קוצפה׳דינ. נאנץ םײנם
 םטרײק. א צו ארבײטער די פראװאצירען צו

 םאל ;ײן זיך האכען טעילארם לײדים די נאר
 װען קאםף, אםענעם אן םון אבגעשראקען נים
 זײ איו נעװארעו. נעצװאונגען דערצו זיינען זיי

 ם«ר אבנעשראקען.איצט נים אױך זיך־ חאכען
 און באםעם. זײערע םון ארױםפאדערונג דער
 האבען באלעבאםים עװענױ פמפםע די װען

 הא־ איצם איהם יײ װעלען םםרימן א געוואלט
 טעילארם לײדים די סאם. פולער דער אץ כען

םםרײקער. גוטע פ»ר נאטעז א חאבען .
 ארבײטער די «ו זאנען גלױז וױדען םיר

 י עװע־ פינ^טע רייבע די ps ארבײמערינס' און
 ארנאניזירט פעםט און אײגיג זײם :שעיער נױ
נאװאונענער. א זײן וחןם tpnp אייער אץ

M צייכײן גןפזער pg . םאיארי־ נרויםע די 
״ אר־ אונזעחג גו״ךהױם. װגיאן
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 דער םון םיטנלידער די באװיזען אםכעסטען

 װא־ אײנינע לעצטע די אין איגטערנעשאנעל
 באשטײערוג־ און דױם זײערע צאהלענדיג כען,
ױניאן. דער צו נען

 םיר אז דערצעהלען, ניט קײנעם דארף מען
 קרי־ עקאנאםישען שװערען א דורך איצט לעבען

 בא־ װעלכע טרעידם, די אז און לאנד אין זים
 שטארק זײנען אינטערנעשאנעל, דער צו לאנגען

 אלע װי בעםער איהט. פון געװארען געטראפען
 אין װען און אלײן. ארבײטער די עם װײסען

 האבען צײט געדריקטער און שלעכטער אזא
 אפ־ און אננעשטרעננט זיך םיטנלידער אונזערע
 דאם איז ױניאן דער צו שולדען זײערע געצאלט

 ױניאן־ דער אז באװײז, דערפרעהענדער א זעהר
 זײ־ אץ אײנגײװארצעלט טיף נאנ־ן איז גײםט

 אויםגעלע־ זיך האבען זײ אז און הערצער ערע
 פון װיכטיגקײט נרויסע די פארשטעהן רענט

 ארבײ־ דעם אין דיםציםלין אץ ארגאניזאציע
טער־לעבען.

פארצואװאר־ אורזאכען אפט צו האבען םיר
 אפ ניט היטען זײ אז םיטגלידער, אונזערע פען

 זא־ טוען זײ אז אינטערעסען, אײגענע זײערע
 און ױניאן דער פאר שעדליך זײנען װאס כען,

 לײדען װאם אלײן, זײ עס זײנען ענדליך אז
 באזונ־ גאנץ דעריבער זײנען םיר און דערפון

 געלעגענ־ א האכען םיר װען צופרידען, דערם
 א־בער^בענהײט ד;*ר װעגען רײדען צו הײט

 װעגען און ױניאן זײער צו םיטגלידער די פון
איהר. פאר אפפערװיליגקײט זײער

 געװען װאלט צופרידענהײט אונזער נאר
 דער פון םיטגלידער ע ל א װען גרעםער, נאך

 מיט־ די פון מאיאריםעט א בלויז ניט און ױניאן
 צו איבערגעבען אזוי געװען װאלטען גלידער,

ױניאן. זײער
 אביםעל איז דאם אז פארשטעהען, םיר נו,

 איז עם אויב צװײפלען, טיר פארלאנגט. צופיל
 דער־ האט װאם אםעריקא, אין ױניאן א פאראן
 פראצענ־ הונדערם פולע פון םדרגה די גרײכט

 אנציהענד זעהר דאך איז עם אבער טיגקײט,
 טים־ ע ל א װאו ױניאן א זועגען טראכטען צו

 אפםער־ און איבערגעבען טרײ, זײנען גלידער
װאונדער. אויפטאן קען ױניאן אזא װיליג.

 װעלען ניט זיכער אונז זיך װאלט עם און
 דערםאנען,- און שטיםוננ גוטע די צושטערען

 םיטגלידער, ביםעל רעכט א נאך האבען םיר אז
 זײערע אין נאכלעסיג גאנץ נאך זײנען װאם

ױניאן. דער צו פליכטען
 ױ־ שלעכטע די אז םאל, אלע װינשען מיר

 אבער נוטע, די פון לערנען זיך זאלען לײם ניאן
 גאר זיך לערנען גוטע די אז אםאל, טרעפט עם
 גרוי־ א זעהר איז דאם און שלעכטע. די פון

פארדרום. םער
 דער אויף זיך באקלאגען םיטגלידער אונזערע

 װײ־ טיר און טרײד. זײער אין לאגע שלעבטער
 פאר אורזאכען גענוג פאראן זײנען עם אז םען,

 זיך דארפען םיר אבער באקלאנען. צו זיך זײ
 לא- די איז טרעידם אנדערע אין אז זאגען, דאך

 ער־ נאך געװען װאלט עם און ערגער, פיל גע
 װאס ױניאנם, די ניט װען ערגער, פיל גער,
האבען. םיר

 די זוכען שלעכטע א איז צײט די װען
 םא־ צו ערמור נאך איהר מאנופעקטשורערם

 אר־ די בלויז איז עם ארבײטער. די םאר כען
 װאם ױניאן די ארבײםער, די פון גאניזאציע

 דער אויןש שטעהט ױניאן די אפ. עם האלט
 אויפ־ קאם־ שטענדיגען א אן פיהרט זי און װאך

 שע־ די אין באדינגוננען ױניאן די צוהאלטען
ײ און עם װײםען םיטגלידער אונזערע פער.  ז

 עם װאם פארשטעלען, לײכט גאנץ זיך קענען
 זײער װי און שעפער די אין נעטאן זיך װאלט
 װאלט ױניאן די װען געװען, אלצט װאלט לאגע

זײ. איבער קאנטראל קײן געהאט ניט
אונ־ װאלט ארכײטער די פון לאגע די און

 װערען געקענט אוםשטענדען איצטיגע די טער
 פון םיטנליד• יעדער װעז בעםער, באדײטענד

 דורכ־ ױניאן דער געהאלםען װאלט ױניאן דער
שעפער. איךדי םארארתוננען איהרע פיהרען

 געװען אויםען בלויז דא זיינען טיר אבער
 אזא װאם צופרידענהײט אונזער אויםצודריקען

 חאבען יוניאן דער םון מיטנלידער צאל נרויםע
 םאר םליכט דרינגענדע א איז עם אז געפילט,

ײ  צו מעגליכקײטען זײערע אלע אנצושטרענגען ז
 םיר און קוטט. איהר װאם ױניאן, דער צאלען

 נע־ ניט נאך עם האבען װאם די, אז האפען,
 כײשםיל גוטען א נעםען װעלען איצט כיז טאן
y is ,געטאן. שוין עם האבען װאס די

 טאכער קלאוק די סםרײק זיגרײכער דער
ר קלאוק די םמ ע כ מ ^םו?»יד ג ™ 
שעלעם לאס פמ .זקאםף^ שװערען א אנדז

 אוםעטום. װי אזוי אנחשעלעם, לאם אין
 • טעגליכקײט, די געהאם נאר האגען זײ מאו

 ױניאן יעדע צובראכען קאםוניםםען די חאבען
 ׳ אײנגעגעבען נאר די זיך חאם עם װעלכע אױןז

 די און האנד. פװיטענדע זײער ארויפצולײנען
זײ. «מ איײע נעװיס את ױניא: םאכןןר קלאוק

 , א געװען אםאל איז אנחשעל(ום לאס אין
 טאגןד קלאוק ׳ארגאניזירטע נוס און שעחגע
חלר pb ־ ̂ :ונגען1*די1ם׳כ1ײג3אר ! מנייזק.

1930 םעפטעטבעד, טער26 פרײטאג,

 ניט געװען דעריבער זײנען אינדוםטריע קלאוק
 קאםו־ די געקוטען אבער זײנען שלעכטע. קײן

 גע־ חל א ױניאן דער םון האבען און ניםטעז
 איבערגע־ זײנען םאכער קלאוק די און מאבט
 אז שעפער, די אין הפקר אויף געװארען לאזען

ײ טיט טאן קענען זאלען באלעבאטים די  װאם ז
 טאנופעקטשורערם קלאוק די און וױלען. זײ
 שטארק אזוי זיך האבען אנדזשעלעם לאם אין

 קאםונים־ די װאם גן־עדן, דעם צו צוגעװעהנט
 װילען אז-,זײ געשאפען, זײ פאר האבען טען
שײדען. ניט םעהר איהש םיט זיך

i n די פארכעםערען צו װעג אײנציגער 
 אנדזשעלעם לאם אין טאכער קלאוק די פון לאנע

םטרײק. א רופעז צו נעװען דעריבער איז
 דער פון וױים־פרןיזױענט ברעםלאװ, ברודער

 ארבײט םך א געטאן האט אינטערנעשאנעל,
 אנ־ לאם אין קלאוק־םאכער די ארגאניזירען צו

 םטרײק, צום צוצונרײטען זײ און דזשעלעם
 ריכטער די זײנען אנדזשעלעם לאם אין אבער

 באלע־ די צו פרײנדליכער נאך פאליצײ די און
 פון שטעדט גרויםע אנדערע די אין װי באטים,

 הא־ מאכער קלאוק םטרײקענדע די אםײריקא.
 זײער םדן אנפאנג דעם בײ גלײך דארטען בען

 אינדזשאנקשאנם די מיט באגעגענט זיך קאםף
 האט דאם און ריכטער אנדזשעלעס לאם די פון

 גע־ שװערער פיל קאםף זײער זיך, פארשםעהט
םאבט.

 קײן נאך האכען אינדזשאנקשאנם אבער
 דעם אויף ארבײטער די אםנעשטעלט ניט מאל
 אםע• אין ױניאן יעדע קאםף. זײער פון װעג

 אינ־ פון געשיכטע א דערצעהלען קען ריקא
 דער־ קעז אינטערנעשאנעל די און דזשאנקשאנם

 די װען נאר געשיכטע. לאננע גאנץ א צעהלען
 אין אנטשלאםען און אײניג זײנען ארבײטער

ײ זאל װאם מאכט, קײן ניטא איז קאםף זײער  ז
 זאלען און זיג. ענטגילטיגען אן פון צוריקהאלטען

 זײן אנדזשעלעם לאם אין קלאוקםאכער די נאר
 ױניאן, זײער פאר פעםט האלטען זיך און אײניג

 זאל קאם,ש זײער שװער װי זינ, דער װעט דאן
זײערער. פולשטענדיג זײן, ניט

 טאנופעקטשורערם די פון טײל גרעםטער דער
 האבען און שכל צום געקוםען באל\ טאקע זײנען

 װען אז אײנגעזעהן, האכען זײ פארשטאנען. עם
 א האבען צו כאשלאםען האבען ארכײטער די

 אינ• אלע געגען האבען עם זײ װעלען ױניאן
ײ דזשאנקשאנם.  נעםעטעלם דעריבער האבען ז

 די נאכנעגעבען האנען און ױניאן דער םיט
 די און ױניאן. דער פון פאדערונגען װיכטיגםטע

 נאף נלויבען װעלכע מאנופעקטשורערם, עטליכע
 בא־ אינדזשאנקשאנם םיט קענען זײ אז אלץ,

 שםע־ ביםעל א זיכער װעלען ױניאן, די קעםפען
שכל. צום קומען טער

 לאם פון קלאוקםאכער די באגריסענדיג און
 האפען זיג, איצטיגען זײער םיט אנדזשעלעם

ײ גיכען אין גאר װעלען םיר אז םיר,  אויף ז
 עטלי־ די איבער זיג זײער םיט באגריםען קענען

 םאנופעק־ אינחשאנקשאן איבערנעבליבענע בע
טעורערם.

ט1930 םעפמעםגער, מער26 ^רײמ«נ. י י ק ג י מ כ ע ר ע ג
.

 פארשטארקטער דער “ארגאניזא דער
 4קאםפײ ארגאניזאציאנם מאמפײן ציאנם

 ױניאן־ דרעםטאכער די װאם 1דרעם דער 'פןן
»ײ אנגעפאנ־ לעצטענם ן,אט 7ײ

 פון גרינדונג די דורך fih •1א ונ מאכע״
 ארגאניזיאציאנם־דעפארםםענט, שטענדיגען א

 רעזול־ באדײטענדע ,גאנץ געבראכט שוין האט
 װע־ וױיטער װאם אז האפען, מיר און טאטען

װיכטי• און גרעםער זײן רעזולטאטען די לען
געו־•

 ױניאן םאכער דרעם דער פון טיטגלידער די
 םון װיכטיגקײט די פארשםאנען ריכטיג האכען

 און דעפארטםענט ארגאניזאציאנס שטענדיגען א
 װיליג־ זײער אױםנעדריקט דעריבער האבען זײ

 25 פון שטײער םפעציעלען א צאלען צו קײט
 בא־ דער צװעק. דעם פאר םאנאט א םענט
 איינ־ כטעט איז שטײער דעם אט װעגען שלום

 םיטינ־ אלע אויןש געװארען אנגענוטען שטיםיג
 פראנע די גערוםען האט ױניאן די װאם גען
. םארהאגדלעו. צו

 גאנץ א נאך האט ױניאן מאכער דרעם די
 מינד נײע שעפעז צו װאנען פון קװאל גרויםען
 שעפער םך א פאראן נאך זײנען עם גלידער.

 ארגאניזירם ניט נאך זײנען װאם יארק, נױ אץ
 זןחר זימען ארבײטס־באדינגונגען די װאו און

 װאם שעפער, עם זײנען געװים קלאגעדינע.
 גרוי־ םאדערען און ארגאניזירען צו שװער זײנען

 װאלטען זײ אויב װארים אנשטרעננונגען. םע
 און ארגאניזירען » שװער יאזוי נעװען ניט

 אנ־ גחיםע אזעלכע נעפאדערם ניט װאלטען
 זי־ זײ װאלםען יתיאן דער פון שטרענגונגען

 . קאנםראל דער אונטער געװען לאנג שוין כער
 און שםארקער װאם אנער יוניאן. דער פון

 ױגיאן מאכער דרעם די כאםעםטיגט םעהר
 זי .קען אנשטרעננונכען נרעםערע אלץ װערט.
 ?ײנען װאם שעפער, די ארגאניזירען צו םאכען

ra אתטער קריגען צו געװען שװער איצם 
. קאנטראל. ױגיאן

y איז • אינדוםםריע דרעם די • m אדיםגןך 
 זי תאהםען. אץ נאך חאלם זי און װאקםען

טיי גרויםען א פארשלתגען שוץ האט

צײט צו צײט פון
צכװן. מון

 אינםעינאצײ אז איז ױױאן אונזער
 צװײ דעריבער םײערען םיר און
הרס  גוי׳אי־ א און אידישעז א — נײ־̂י

 דער אין געהאט םיר װאיצטען און שען.
 טיר װ^טען מאכםעדאנער םך א ױני$ן

 ניײ דריטען א געםײערט אויך מסתמא
יאהר.

 ימיםי םון שבז*רל זעהר האאט איך
 װען אזעאכע, םון איבערהויפט טובים,

 נײ די אבער ארבײטען. ניט דארף מען
 טראבעא. ביםעיצ א םיר מאכען יאהר׳ם

 םנהנ, אנגענומענער אלטער אן איז עס
 װינשעװען םען דארן״ יאהר נײ צו אז

 רײכט אזוי מאצ אלע ניט איז עס און
 גוטען פאסיגען נײעם א אויםצוטראכטעז

װאונש.
 א האט יאהר נײ אידיעע דאס :אר

 ניט זיך ענדיגם װינשעװען דאס מעילה,
 נאר יאהר, םיז טאג ערשטען דעם מיט

 צום ביז װאכען, דרײ איבער זיך ציהט
אנגער אזא איז אוז םוכות םון סוף '̂ 

 אויםטראכטען. עפעס מען קען צײט
 װינ־ באויז איך 5װי אבער, פאריצריםיג,

 סך א םון יאהר א זײן זאיצ ער אז שען,
 דרעסעם םאנטיצען, רעגען םך א קיאוקס,

̂ע און  וױיבער^ע םינים אנדערע אי
 די םון נעםאכט װערעץ װאם ^ײדער,

 אינטערנעשאנאצ דער םון מיטגיצידער
ױניאן. װאירהערס גארמענט ^ײדיס

 באשיײ א זעהר זיך דאכט איז דאס
 ניט דעריבער איז עס און װא<נש דענער
 םקו^ 5זאי ער אז ׳רעכט װי מעהר

װערען.
jim סאיג *אווי גיט ו\אי$ט איך

 איך אבער מעהר, געװאונשעז װאאט
 .געטאן, מאצ מעהרערע ^ויז עס האב
 װאס גליקען, ע5א געװאונשען האב א,יז

 אוים״ געקענט ̂האט םאנטאזיע מײן
 סיינע צו זיך האט גאט נאר טראכטעז,

זען גוטע גרויסע אילע  צוגע־ ניט װאו̂נ
 געװארען. םקוים ניט זײנען זײ און הערט

 צו־ pn דאם.מוז אז מיר, איך טראכט
 םאר־ צוםיא האב איך װאס דעם, ליב

 זײנ מאצ דאם -דעריבער איך װעא לאנגט,
 איך װאוגשעז, םײנע מיט באשײדןע

 װעט ער און םיא ניט םאריצאנגעז װעיל
געבען. עם

 צװײ באחאנטע איצט די זײנען עס
 באװעגונג ארבײטער דער אין ריכטונגען

טעוזר װאס םארצאנג ץאגט: אײנע
 די בעת 5ביסע א קריגעז כאטש װעסטו
 םאראאנ*־ װעסט דו ווען :זאגט צװײטע

?ריגען. ניט גאר װעסטו 5צוםי גען
 שײך איז װאס או זאנעז, דאח* איו

 דער צו איך באיצאננ באסעם די צו
 דארף םען אז זאגט, װאם ריכטונג
 גיצויב, איך מעהר. װאס זײ םון םאדערען

 איבערהויפט דארםעז ארבײטער די אז
 קוםט עס װײא מעהר, װאס פאדערען

 באמואםען װאם זיי, דאך זײנען דאס זײ.
 םון רײכטימער אאע ארבײט זײער טיט
 םאדע־ דעריבער דארםען זײ װעלט. דער
 און באאאננט. זײ צו װאס אצץ, רעז

 ניט הײנט נאך עם קענעז זײ אויב
 מטענדיג עם אבער זײ דארםען ?ריגען,

 עם זײ װעאעז ניט אז ווארום םאדעיען,
̂ט דא נאר ?ריגען. ניט קײנםאא  האנדע

ו עם י  די בײ םאחנחגז װעגען ניט ז
 גאט. בײ וועגען״בעםען נאר באםעס,

 #םאא אאע םון םיינוננ םײז איז עס און
 וועניגער װאם דארםען ארבײטער די אז

 םעתר װאם איז גאט אוין* םאראאזעז זיר
זיך. אויןי

* * *

 צו װאם געטראכט האב איך װען
 צוױי־ א אײננעםאאען םיר איו װינשען

 אאננע װינמעז אויך זאא איך אויב םעא,
יאהר.

 דער געװעז יאהר אאנגע איז אמאא
טער  היעט װאדנ^אבער בעסטער ע̂ר

 אויב גוראגע גרויםע .גאנץ א עם איז
וואונמ. גוטער א איז יאהר אאנגע

 םאר רייכע, םאר גוט איז יאר אאנגע
 אנ• םיז אדבייט די אויף אעבען װאס די

 םאר יאחר צאנגע אבער טויג װאט דעחו,
o מוין וחנן ארבײטער, אן n  W עאטער 
 פאר ערי^נרם עד ווערט יאהר 40 םיז
 ניט ארבייט קײן םעהר קען און אצט צו

? קריגען

ואםט םעדיצינישע די  האט װיםע̂ג
̂ענגערען צו װאונדער אויםגעטאן  םאר

 דורכ׳&ניט דער אעבען. םענשליבע דאס
איכען םון  5םיי הײנט איז אעבען םע̂נ

 עס, טויג װאם אבער אמא^ װי אענגער
 ערקילערט הײנט װערט ארבײטער אן אז

 און אםאא. װי םריהער םך א איצט םאר
 איז עס װען יאהרע!, אאננע טוינען װאס
עכען? זײ װאס םיט ניטא אויסצ̂ו

 רײה גאנצע א האבען באיצעבאטים די
 װאס האבעז װייצען זײ װארום אורזאכען
 סאבריקען זיייערע איז ארבײטער אינגערע

 זיך עםעלט עס אונטערנעםונגען. און
 די אין ארבײטער ביצויז ניט אז ארוים,

 ױנגע, באויז האבען מען װיא םאבריקען
̂כע אםבעסטען  נאך האבען װאס אזע

 יאר, 30 םון עאטער דעם דערגרײכט ניט
 אין אםיםעס, אין אנגעשטעילטע אויך נאר

 ױנגע. ביצויז האבען מען וױא געשעפטען
 דערצעהילט גיצחים, און ̂עהרער אפיצו

ױנגע. באויז האבען 1מע װיצ אונז מען
 ילאנגע איצט אילזא, סויגען װאס
 יאוזרען לאנגע םײנט איצט ? יאהרען
הונגערען. יצאנגע

 אאנגע װינ^ען דאך 5װי איך גאר
 עאטערע די האבעז זײ דארח םעז יאהר.

 אונזער איבערצוםאכען אויף יאהרען
װעצטעא. מ^וגע׳נע
 א געװען עיצטערע די זײנעז אםא?

 םון ארבײט דער אין ^טערונג ̂טיק̂ע
 ריכטײ דער אויף װעלט די איבערסעהרען

̂ענען זײ װען ארבײטער, די זײט. גער  ם
 די אין ארײנקומען און עיצטער װעכען

 בא־ װערען זײ םאענען יאחי־ען םיטעלע
ער, ̂ונער לעבאט̂י  םםילא און םטאטעט

 אר־ אן םיצענט אמאל קאנסערװאטױוער.
 שטי־ א זײן יאהרען םיטעלע םון בײמער

 אנגעלענט געװען איז ער ח^וב. קעא
 םיט ארבײט, דער פוז קענטניש זיין מיט
 געװעהנאיך איז ער און ערםארונג זײז

 זײן באצאהלטע. בעסער די םון געװען
 נאר ניט געײעז מאטעריעל איז לאנע

 אלץ דאם זיכערער. אויך נאר בעסער
 ז̂א ער אז איהם, אויף געװירסט האט

 און געשטיםט באלעבאטישער ווערען
 די אויף ביטוא א םיט הרסען נאר ניט

 די םון טעטיג?ײטעז און באװעגונמנן
 שטעלען זיך אויך נאר היץ־קעפ, ױנגע
 אבער, איצט, זײ. נעגעז אסטיװ גאנץ
 די װערען. אנדערמ םוזען עס װעט

 װערען מוזען װעאען ארבײטער עלטערע
 לאנע עקאנאמישע זײער ראדיקאיצער.

אר־ אן עס יןען וױ דערצו. די טרייבט

 װערט ער װען רוהינ, בלײבען בײטער
 האט ער װען גאס, אין ארויסנעװארםען

 ארבײטען צו םעהינקײט םוצע די נאך
 אבהענ־ נאך איז פאםיליע זײן װען און
איהם? םון גיג

 און ארבײטער יאהריגע 40 די אט
 ארויסגעװארםענע ^וין די אמע׳עטעלטע,

 ארוים־ ?אנדידאטען די אדער נאס, אין
 זיך םוזען װעלען װערען צו נעװארםען

 דעם, װעגען ערנסט גאנץ םארטראכטען
 װי בלײבען, אזוי ניט קען װעאט די אז
 איבער־ איהר דארף םען אז נאר איז, זי

 קומען אונפארםײדליך םוזען זײ מאכען.
 איהם צו װערען זײ געדאנק. דעם צו

 דעריבער, און זײטען. אלע םון געטריבען
 לאננע פון װאונש דער איז איה דענ?
 דארםען ארבײטצר די נויטיגער. א יאהר

̂ה־ זאלען זײ כדי לענגער, לעבען  איבערק
 איהר אוי(* װעלט איצטינע די רען

 װעאט א איז װארום זײט. ריכטיגער
 ריכטיגער י דער אויף שטעהן װעט װאס
 אזעאכע, ביצויז ארבײטען ניט װעלען זײט
 אומ־ םיזיש זײנען װאס ניט, קענען װאס

 װאס װעאט, א אין ארבײטען. צו םעהיג
 זײט, ריכטיגער דער אויף שטעי׳ז װעט
 אר־ די אװעקנעסען ניט £יזימא די װעט
 מאכען איהם און מענשען בײם בײט

 העלםען, איהם װעט זי נאר ברויטלאז,
 און לײכטער זײן זאל ארבײט זײן אז

קירצער. ארבײטס־צײט זײן
 װינשען אין שוין האלט אי.ך װען און

 אז װינשען, אויך טאקע שוין איך װעל
 קוסען. גיכער װאס זאל צײט אזא

* * *
 בא־ א טעג די געלײענט האב איך

 ער װי ?לאוקמאכער א םון שרײבונג
 קריגט ער און ארבײט זוכען ארום געהט
 ער םלאכה, בעיצ גוטיה־ א איז ער ניט.
 אבער ארבײט, שטיקעל א מאבען קען
 גע־ איהם זאל עס װער ניטא איז עם
 איז ער און ארבײם. שםױס?ל דאס ממ
 םאראז זײנען עס אײנציגער, דער ניט

 ארום נעהען עם ער. װי אזעלכע, סך א
 ?יצאלקמא־ םון «חנות גאנצע גאם אין
 ענדליך, שטײנער. די צעהאעז און כער

 קלאוק־ ארבײטסצאזער דער איז אבער,
 זױ שאפ צו שאפ פון געהענדינ םאכער,

 ברוקציז. ביז דערגאנגעז ארבײט, כען
 אן צו באצאנגט ברוקאין װי אזוי און

 אר־ םאראן דארשעז איז וועצט, אנדער
 סרײ געקענט שוין האט ער גענו<. בײט

 שאםקע, ערשטער דער אין ארבײט גען
 דאם נאר ו ארײגגעקוםעז. איז ער װאו
 איז ער ̂צוםאא. ?ײן געװען גיט איז

 א איז ארײנגעגאגגעז שפעטער אביסעל
 האמ ער און שאפקע צװײטע נאהענטע

 אר־ סריגעז נע?ענט באצד דארטען אויך
 האט ערטער בײדע אין אבער בײט.

̂ןן. פון ארבײטען געהײסען איהם מען שטי
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י. גחום פון

 צעהיצט האט װעלכער װאםער םיט טאפ א
 געשפריצט און געזאדען געקאכט,
זײטען, אלע אין

געברענט...) םלאם גרויסער א איהם אונטער (ם׳האט
 געװענדט קאכיגער א זיך האט

:װײמען פון שטיל געשמאנען איז װאם װאםער־קרוג צום
םיר םון איז עם אונטערשײד אן םאר ״װאם —

דיר, ביז
ליבער! םיץ

 גלײך כײדען אונז אנגעםילט דאך האט םען
 טײך..♦ זעלבען דעם םון וואםער םיט

 :דעריבער דיר אויןן םייך רוארנדערם ״נו
 — נאכאנאנד, זיך חויב און שױם און זיד איך
 — שאנד א און חרפה א דאך ס׳איז — #דו און

שטאנדו״ זעלבען אץ אלץ שטענדע ביזט
 צוםרידעך, אזוי זיך םים םאם, #נור זײ ״נימ —

 מיין, איחר ארויםגעזאגם קעכערץ די דא חאמ
 זידען, װעםט דו שטארקער װאם אז דויםען *זאלסם

̂םטו םארשםריצען םעהר אלץ איײן״... זין װע

 שרײער אלע םים איז:אויך אזוי
פײעד.םרעםדען כײם זיך חיצען װאם

יי■«יי״■̂ייייי

 זײנען בררחאין אין אז אלז^ הײסט, עס
̂נדלאך גענוג םאראן  יעדען פאר ב

̂וס ׳קל#ווקטאכער  פארבי#:דזשעט װ
 דאר- ארבײט םען דען, װאס ׳:אר ׳אד.יז
 קדוזת. םארדינט םען און שטיק פון טען
 דערםיט, זיך ענדיגט באשרײבוננ די און

 קיאוקטאכער ארבײטסלאזרע דער װאס
 א- טאכען צאקאצ זײן אין נעקומען איז

 די אין צושטענדען די װעגען קאםפצײן
 דעם האט ער אבער שעפער, ברוקצינער

 אפיס, אין געםונעז ניט מענעדזשער
 או:ף אװעקגעפאהרען איז יעגער װײל

 װעג אײז אין •טאקע און װאקײשאן.
 אי ארײננעשטאכען, בײדע שוין קריגען

 עס ױנ:אן. די אי םענעדזשער דער
 צו גארנישט טוט ױניאן די אז הייסט,

 אין צושטענדען טרויעריגע די באקעמםען
 דער מענעדזשער, דער אז און ברוקאין

דעם זיך םאמינט םון דינער
 װען װאקײשאז, נעמען צו װאװייטאנ
הונגערען. קלאוקמאכער הונדערטע
 טע- דעם צו שײך איז װאם מיצא
 ניט געװען װירקציך עס װאלט נערזשער,

 זאצ ער אויך אז ■׳ױשר א װי פעהר
 עס הונגערען. און ארבײטסצאז זיץ

 אדבײטס־ דערמאנטעז דעם דאן װאאט
 גע״ צײכטער זיכער קלאוקסאכער לאזען

 דארף װי און הארצען. אוים׳ן װארען
 ער־ םאלק םון דינער א טאקע זיך עס

 דינער א װאקײשאן? נעםען צו יצויבען
 װאכעז 52 ארבײטען דארף פאצק פון
 דער בײ אלעםאצ זײז אוז יאהר אין

 אנזידאען. איהם װיל מעז װעז האנט,
 האט ױניאן די אז דערצעהצעה אבער

 צױ די באקעסםען צו געטאן גארניט
 אן שוין איז ברוקאין אין שטענדען

 אננעפאננען ױניאן די דאך האם עװצה.
 צױ די גענען װירקזאםעךקאפף גאנץ א

 האם ױניאן די ברוקלין. אין שטענדעז
 שע־ קאנטראקטינג די געגען אנגענוםען

 םי ׳פטארקםטען דעם ברוקלין פון פצר
 םא״ די אז אויסנעםירט, האט זי טעא.

 װאס דזשאבערס, די און נוםעקטשורערס
 ניט זאאעז אםםאך, אן איהר םיט האבען
 ברוק־ די אין ארבײם קיין שייקען טארען
 ברוקצינער די אבער שעפער. אינער

 אז געקראגעז האבעז קאנטראקטארם
 און ױניאז דער געבען אינדזשאנקשאז

 ױניאז דער םון קאםו* דער איז דערמיט
 םיל ברוקלין אין צושטענדען די געגען

געװארען. ׳שװערער
 דעם פון שעהן נאנץ נעווען איז עם

 איז װאס קצאוקםאכער, ארבײטםלאזעז
 זײן אין קאמפאײנט 8 כען8מ גקעומע[

 צושטענדעז, םרױערלגע די װעגען ױגיאז
 ברוקלי־ די אין געזעהמן ער װאס
 נױ 8 האנדצעז דארןי אזוי שעפער. נער
 נוטער אצס אבער םאן. ױניאן םער

 װאר־ געדארםט ניט ער האט מאן ױניאן
 צושטענ־ שאעכטע די םון שוצד די םען
ױניאץ. דער אויף ברוטאין אין דען

̂קליז די איז אײגענםיליך און  ברו
 װי םראנע 8 אצץ װי םריהער םראגע
 ארבײ־ װאס ?לאוקםאכער, די םען מאכט

 נױ פאר #שעפער ברוקצינער די »יז טען
 אלע װען װארום אײט? ױניאן טע

̂װען װאאטען קלאוסםאכער  ױניאן גוטע ג
 םרויעריגע אזעאכע דאך װאצטען אײט

 געקענט ניט ברוקאין איז צושטענדעז
 קאנט״ די אויך דאך םוזען עתזיםטירען.

 ׳יןלאוק האבען ברוקלין אין ראקטארס
 אר־ זײער מאכען זאלען װאם מאכער,

בײט.
ברוקצי־ די אין קאאוקמאכער די און

 דאפעאט: דאך זינדיגעז שעפער נער
 קרי־ ךײ אי שטיק פיז ארבײטען זײ אי
 פאר־ אי קדחת. ארבײם זײער פאר גען

 נע־ הוננעריג אי נענעסעז םיש םוילטע
באיבען.
 נלויב זײן, ניט זאצ זאך די װי נאר

 איצםינער דער איז אז ניט, דאך איך
 קצאוקפאכער די בײ ארבײטסצאזיגקײט

 אםת דער איז ברייזליז• בלויז שולדי; איז
 איז קרענק אלטע גאנץ 8 ברוהציז איז
 איך טרעיד. קלאוק יאר?ער נױ דעם

 מען פילענט וועגען'ברוקלין ?8 געדענ?,
 דדשאינם דעם אין אםט גאנץ רײדען

 יוניא! כער8קלאוקמ דער םון רד8בא
.1914 און 1913 יאהרען די אין נאך

 די װעט עס ז8 םארשםעה, איך
 ויעז וועדעה צײכםער נימ ̂צאוסםאכער

 טרעידם נדערע8 איז ז8 זאנען, װעל איך
 אין וױ צרות נרעסערע נאך איצט איז

 מם װען אםילו אבער טרעיה סצאוס דעם
י ($לוס ו )10 זיים י1י

 וױיםעף. נאך שלעגמ n אץ אינמסטריע קלאוק
 יונ^ן דער קאםןן ארגאגיזאציאנם דער
ץ דעריבער m אעמסםריע דרעם דער אין  י

 •אבער אונאױפחערליכער. אן שםענדעער, א
 װיז־ני, זאגען און געזאגמ שױן עס חאבען םיר
m ח ערטאיג דער דעם י

 םיםגלי־ די םעהר װאם גרעםער, װאם זיץ וועם
 בא־ איהם אץ זיך וױןלען װניאן דער פון דער

4ע1מײיי
 אננעשטעל־ די פאר איכעתעלאזעג-װערען py דארף ארגאניזאציאנם־אדבײמ גאנ?ע ,ךי ,

רחיצ־גרויסע א את ארבײמ זװ בעאםטע. םע?

 קענען אלײן בעאםםע אנגעשםעלטע די און
 דער אהן גאנצען אץ דורכםיהרק נים איהר

 אר־ דאך איז און םיםגלידער. די פון םיטהילןש
 וױכםינםםע די נאר נים גאניזאציאנס־ארבײם

 * אינםערעסאנםםמע די אויך נאר .יוניאן-ארגײט,
מיםצותעלםעז. ,ארגײט
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אי־יניגקײט!
»וי־*ען) *ין סארידמײינזעש !ר^עמןיי^ער (װעגען

פאט. יןןיןכ םון

 אחתת, פראצעטאדישע אײגיגקייט,
 פאצידאריטעט ציכםיגע גוטע, עתרציכע,

 אין װיכטיגסטע ctp דאך איז דאס —
 ״פראצעטאריער קאכץי. יראצעטאריישעז

 אײךד־־■ םאדאײגיגט צענדער אצע םון
 אײן פון פראצעטאריער די גאכטעולד און

 די איז אײגיגקײט דער אין צאגד.
 אין צעשפאצטעגקײט, דער אין גבורה,

 מאכטייאזיג־ די איז צעשפציטערוננ דער
 וױיס דאס םארצװײפצוננ. די איז קײט,

 אר־ אידישער דער גוט םיהצט און גום
פויצען. םון בײטער־קאאס

 האט דערצויגען, האט *בונד״ רער
 ארבײ־ אידישען דעם אויםגעהאדעװעט

 איגטערנאציאגאציזם, אוים׳ן טער־קצאס
 ארבייטער־ אידישען פון צאנע די האט

 דער םיט צונויפגעבוגדען שטענדיג סצאס
 ארבײטער־קצאס. אצגעטייגעפ םון צאגע
 צונויםגעהניפט, שטעגדינ האבען םיר

 האפענונגען, די זיך צװישען פארבוגדען
 ארבײטער־ אידישען פון טרוימען די

 חצוםות און האםענונגען די םיט חצאם
צאנד־פראצעםאריאט. םיז

 טאג צו הײגם ביז איז דאו אבער
 םוצע אםת׳ע, קיין סױצען אין גיטא :או

 אידישען פון טאצידאריטעט אײגיגקייט,
 דאס, ארבײסער־קצאס, סויצישען און

 צום װעהטאגדיגסטען, צום איז װאם
 ארבײטער־בא־ דער אין פיהצבארסטעז

 װי גיטא, איז עם צאנד. םון װעגונג
 בין ־r* אבער איינדזײם, קיין נעיאנס,

 מיר אז אוגטערצושמרייכען, צופרידען
 אין םאראוים װײט געקוםען שוין זייגען

 צעצטע די םאר פראגע, דאזיגער דער
 געװארען געהענטער ־םיצ איז יאהרען

 פוי־ צום ארבײטער־קצאפ אידישער דער
 אידישעז. צום פױצישער דער און ל'שע\

 אז ניטא, צוױיםעצ ^יין געוױם איז עס
 םוף כצ םוף װעט פארשטענדיגונג רי

פוצשטעגדיגע. א און אםת׳ע אן קוםען
 תוםט נאהעגטקײט געגענזײטיגע די

 וױ שפיצען, ךי םון אידען, םון אזוי נים
 פאציטישע די םון אזוי ניט אונטען, םון

 פראםעםיא- די .פון װי ארגאניזאציעס,
 זיך צװישען נעהענטער ןײגען עם נע^נ.

 די װי ױניאנם, פױצישע און אידישע די
פארטײען. פאציטישע

ױניאנס, אזעצכע דא שוין זײנען עם
 די צוזאמ^ פוצשטענדיג זײנען עם װאו ^

 זײ־ עס ארבייטער, פויאישצ און איוײשע
 אפ־ נאציאנאלע באזונדערע גאר דא נען

 הואטור־ די באפרידיגען צו טײאונגען
ױניאךםיטגאידער. די םון באדמרםגישען

שניידיער, די גאדעא־ארבײטער, די
 געהערען פאאיאקען, סײ און אידען סײ
 אמת, ױניאן. דערזעאבער אוז אײז צו

 טעהר־ איהר װאס ױניאן, א איז דאס
 איז מס ארבײטער. אידישע זײנען הײט

 אעדער־ױניאן. דער איז אזױ אויך אבער
 ארגאגיזא- תםײנזאםע א איז דא אויך
 אר־ פויאישע אוז אידישצ די םיז ציע

 אין טרײדם, םי< דא זײגמן עם ב^מער.
 נאציא־ באזונדערע דא זײנען לס וועאכע

 און אידישע באזונדערע לאקאאצז״ נא*צ
 צר געשצהט דאם •ויאישע. באווגדערע

 אר די — םאטיװמז *רנסטזנ םיא ליב
̂אקער צוױי די פון בײסער  רײדען ם

 םארשטע״ און שפראכען באזונדערע אױו•
 אנדערען, דעם איינער טט ניט זיך וזען
 אר־ םצאקער צוױי די םון ארכײטער די

 אנ־ בײ ראיאגעז, אנדעחנ אין בײטעז
 צענמראאע די אבער אוםשטענדען, דעחנ

 ױגי^נם אצצמע די םה אייד אנפיהמנג
 הויפצדםארװאצ״ n גאםײנזאםע, א איז
 מדנעהרונג־ םון ואגען, לאםיר 4םונ

 גע־ א איז ^ואנס^ןרנדטאה פון םאך,
 צזנבעגס־ און׳ ארבײמס־ ןף םײנואבאג

םראנס״ אידישע םח באדעגתגעז,
 ןײגען ױיאישע ווון נײםאראר-פארט
 האבצז מניאךא^קאאצן די אגדעחג נאנץ

̂רגען *ו  גאבץ פארשידעג^ גאנץ ווענעז ?
 און אידען בײ אנחגרש — ?אכען* װײסע

ײ אגדזנרש prw•** ג r. סראנם״ אידישע 
m י«ארס-ארנײםעד p םזמרם״ זימפז ׳ 

 בעא̂י •אײמ־םרעגער, םרעגער, מנגס
 חונ״ נאר זימען ווארשע אין עגאו̂ו

 םראנספארכדארביײ אידישמ חנרטער
ד ױ אימעמיליה ארבײנמנז, וחנאמנ #מ  ו

ײ —־- קוקיעס די ̂ןחןגלעך, חאכען ו  האנם
ײ און וױין »<ײן וץ־ n ז o r 

הענס, אײמננע די םים אריין

 יארק גױ■ אין ניײטפיא, צום װען, צײט,
 קײן נימ שוין פען זע־־,ט בעראין אי;

;אפען. די אויף פערד
 טראגספארט־ארבײטעד פויצײטע די
 בײם ארבײטער 5םער״רסטענטײ זײגען
̂הן טרעגעד־בײם פארט,  אנ־ גאנץ — בו
 אנדער גא:ץ א און באדי:;ו:גען, רערע
 בא־ צו האבען ױ:יא:פ צװײ די צא:ע.

 אונטערנעטונגען. אגדערע גאגץ זארנען
 הויפט־אנםיהרונג די געזאגט, װי אבער,

:עםײנזאמע. א איז טרײד גאגצע; פון
 צאנד גאנצען פון טיײד־ױניאנפ אצע

 פאר־ העכפטע אמעמײנע, אײן ה^נען
 די — זי הײםט פױאען ׳אין װאצטוננ,

 טרײד־ די םון קאםיפיע צענטראאע
 צעכטראא־ דאזיגער דער אין ױגיאנס.
̂רשטעהעד זיך יעפיגען 'ק^םיםיע  פון ם

ארבײטער. אידישע די
 צוזאםענםאדזרען, פאר הוםען עם

 און טרײדם אײנצעאנע םין ננרעסעז1ק;
 אצע םו;' קאננרעסען אלנעםײגע אויך

 טענ־6א זײנען דארט צוזאמען. ױניאנס
 בונ־ דעצעגאטען צעהג־איגער• דא דיג

̂הער דיסטעז,  אידישע די פון פארשט
 געהערינ, װי װירקען, װעאכע ארבײטער,

 אויף פארהאגדצוגגען, די םון נאננ אוים׳ן
צוזאמען. ארבײטען באשצוםען, די

 אין םטרײקס פאר פט1? קומען עס
 געםײנזאם ארוים טרעםען עס װעאכע

 באזונ־ ארבײםער. פויאישע און אידישע
̂וזיגע די זיך םיהאט דערם  געמיעואם־ ד
 סרײדם נרעסםע די פון אײנעם אין קײט

 אין טרײד. טע?סטיא דער — צאנד םון
 אײ טויזענטער באשעםטיגט זײנען איהם
 צד סטרײקען A און ארבײטער. דישע

 וועבער פויאישע און אידישע די זאםען
 ביאציסטאק, םון םײ און אאדז םון סײ
 זדונםהא׳ םון םײ און קאציש םון סײ

װאאיע...
 צורימ צײט הורצער א םיט איז עס

 שזפטער־ א װארשע אין םארנעקומען
 געוויסע א האבעז פאך דעם אין סטרײק.

 קאםוניס־ די אײנפצום אן געהאט צײט
 דעם םון פארצויף אין טאקע אבער סען.

 די געענדינט זיך האט פםרײק דאזיגעז
 זטן כא אײנםצוס. זײער פון געשיכטע

 ארגאניזירט, געװען ניט איז םרײד דער
 קצײ־ א נעהערט האם ױניאן דער צו

 שוסטער״ארביײ םון שיכס דינער נעו/
 קאםוניס־ די דארטעז גאך האבען יםער
 האצטען, זיך ס׳איז װי געקענט טען

 זײע־ םון געװארען ארויסגענונזעז ביצויז
 פטרײק דעם הע:מ, אוטגעצומפערטע רע

 און ?אמוניםטען די םארשפיצט האבען
 די ארבײטער, די איהם האבען געװאונען
 שפעטער האבען סטרײה מיט׳ן שוםטער.
 סאציא־ אידישע און פויצישע געפיהרט
 סטריײ די םון מיטינגען די אויר ציםטען.

 װאר־ אין היםעצ אפענעם אונטער׳ן תער
 םױצישע און אידישע גערעדט האבעז שע

 געפיהצט ניט זיך האט עס רעדנער.
 שום קײן צושפציטערוגג, שום יסײן

םחיצה.
 באדײטענ- אין אז םאקט, א איז עם

 פויצישער דער םיז אפיצו שיכטעז דיגע
 אנםײםעמײ דער זיצט ארבײטער־מאסע

 ײעדד א טרויעריגער, א איז דאס טיזם,
 די איצט ניט איז עם םאקט. םאנדיגער

 שרײבען. צו דעם װענען נענויער צײט
 םייצ זעהר מיטגעװירקט האבען דעם צו

 — נעשיכםע צאנגע א איז דאס סבות•
ען םיז געשיכטע די.  אין צעבען איד̂י

 אוכמענאד ארער חפד אונטער׳ן םויצעז
 ̂ויצענס םװן געשיכטע די פריץ, םון

 פוי- ז1פ צאר, דעם אונטצרטעניגקײט
 די אויך איז דאס םארשקצאפוננ, צעלס

 אדן קאשטשאצ פויצישען םון משיכטע
 כייז נעשיכםע די אויך איז דאם קס^נדז,

 ארן װאו?ס פו? שטאדם, «יצישער דער
 עסא• םון שטאדם, דער פון אגםוױהצונג

 די אױך איז דאס סאנקורענץ, נאםישער
 אידײ און נעטא, אידישער םון געשיכםע

 אגטיםעםי־ דער אצזא, םדדיפית... שען
 צעבעדיגעד א איז איז״פױאען םיזם

 פח ארגאניום אוים׳ן םכה א םאקט,
 אוים׳ן עס איז װײניגער אבער צאנד,

̂ןצאס, פון ^רגאגיזם ײ ארבײטער  װײנ
ױ גער, מינײ אינטעצינענץ, דער אױןי ו  ו
ױ מר,  דעם אײזי וױ ״סוחר דעס אויוי ו

 אוים טאג און איח טאג קוםע! עס ■וײץ.
p מחפחגהזננדיגע tp * t \גאטננזיײ «י 

מי a פיז פארשםעגדיגתג םי ro rn n*
אירישצן אץ •ויצישזח

 מעתר ארגוםענטען, װי מעהר, און
 םיצןך װי םעהר צײטונג־ארםיתצען, װי

 צעבען דאס דערנעהענטערט זאםיעס
 װע; מאמענטען, אצע יענע אין אצײן.

 די פגים אצ פנים זיך באגעגענען עס
 ׳גופא ארבײטער אידישע און פויצישע

 היםטארישע הונדערםער פארשװיגדעז
 דער־ םען איבערבצײבענישען, םינסמערע

 זיך דערפיהצט םען נאהענט, זיך פיהצט
 םארברידערט זיך דערםיהצט םען גאײך,

 נעמײנזאםען א בײ עס איז צי —
 געםײנזאפער א בײ עס איז צי םטרײק,

 גע־ א בײ עס איז צי דעםאנפםראציע,
םיטיג^ מײנןאב»נן

 די מיטגערוירקט דעם צו האם םיצ
 שטאדט־ די אין ארבײם געםײנזאםע

 צעהגד״ אין םאניםטראטען. און ראםען
 שטאדט־פארװאצ־ צעהנדציגער און ציגער
 און אידישע זיצעז פוילען םון טונגען

 צו־ פיהרען צוזאםען, ארבײטער פויצישע
 הא־ און פריצישע :עגען קאםח א זאטען

 דא זײנען עס גצוםטען, פיטאציפטישע
 םאציאציסטישע םון שטעדט אײנינע

 דא־ די פון װירטשאםט די םעהרהײטען,
 די םון אנגעפיהרט װערם שטעדט זיגע

 — פאציאציסםען פויצישע און אידישע
 עס איז שטײער, ווענען פראנע א עס איז

 א עס איז קיגדער־שוץ, װעגען פראנע א
 אי־ די פיהצען דירורדצאז, װעגען םראגע
 זײ אז ארבײטער, פויצײטע און דישע

 זײגען צוזאסען, טוען צוזאםען, רײדען
אײניג.

̂ם אױף פ^ראוים  אוים׳ן ׳םר*<*נט ד
 ס$ציד$*רײ םון אײגיגקײט, םון םראנט

̂דז שמ^דט די נעהם טעט,  איהר םיט צ
 םארװאצטונג, ־ שטאדט םאציאציפטישער

 אידישע, װירטשאםםעז עס װעצכער אין
 צױ סאציאציםטעז רײםשע און פויצישע
 אצס מוסםער, אצס דינט ל$דז זאםען.
 ציי־ שעדזנערע בזןסזורזו אויף ןונוױיז

 אר־ דער םאר קומעז װעצען װןןס טען,
פויצן. אין באוועגוננ בײטער
 די איז צויזער םיצ שװאכער, םיצ

 «וײ און אידישעז צװישען םארבינדוגנ
צעםאריאט יצײמען  פאצי־ דעם אויף פ̂ר
̂נט. םישען  נעםאכט װערען צ1#מ םיצ פר

 נעםאכמ װערען עם ׳שריט געםײנזאכש
 צו םראנםען געםײנזאמע םיז פרואװעז

 זיך ענדיגען װעצכע קאמםען, פאציטישע
 רעזוצ־ קגאפסטע די סים שטענדיג כמעט

 א צוזאפען אפ ארבײם טען טאטמן.
 װי־ כדי ך,זי צענײם מעז ציים, שטי?עצ

 פרובירען, :אכאנ^צ איז עס ווען דער
 צױ זיך צוזאםענםרעפען, זיך נ$כאם$צ

זאםעננעהז.
̂צ קײן’ נים שפיצט דערבײ אבער  ר

גאצע די  סא״ פויצישע די פראגע. נאצ̂י
 צעצטעגם זיך האם פארטײ ציאציםטישע

 באםרידי־ פון פרינציפ אוים׳ן געשטעצט
 באדערם־ קוצטירעצע נאציאנאצ די נען

 ארבײטער־מאסען. אידישע די םון נישעז
 סאציא״ פויצישער דער צװישען יציגען עס

 ״בונד״ דעם און פארטײ ציםטישער
 'ס^ציאציפטי־ פאציטישע, פרינציפיעצע,

םײנונג־םארשײדענהײטעז. שע
 Dtp—פאטריאטיזם און סאציאציזם

̂כען םון צװיצינג דער איז  איז עס װע
 סאציאציזם, פויצישען אין ויתרוצצו א

 פאטריא־ דער באקעםפט אםט גאנץ און
̂צסט און םאציאציזם דעם טיזם  איז דעם
זיך. צװישען צשו; קײן גיטא

 געשעהן איז װאכען צעצטע די אויך
 זיך האט פיצסודםהי װעז פאצ. אזא

 םא־ פוצשטענדיגען צום געםאכט גרײם
 ם^ציאציס־ א געביצדעם זיך האם שיזם
 דער םון עגדיגוננ־קאםיםיע1םארשנ טישע

 דײטשער פארטײ, ם^צ. םויצישער
 די ״בונד״. און פארטײ םאציאציםטישער

 װיכטיגע ערנסטע, געטאז האט קאםיםיע
 ארוים־ ״בונד״ דער איז איצם ארבײם.

איז םםיצא קאמיסיע, דער םון געטראטעז

 גע״ איז דאס און צופאצען. קאמיםיע די
 די װאם צורײדטרים, דעם צואיב שעהן

̂ובצן סאציאציםטען םויצישע  געםאכט ה
טיזם זײער צטובת ̂בען און פאטר̂י  ה

נערען, א דורכגעפיהרט  םיצי״ א רעאקצ̂י
 פיצסודסקי־רעגײ דער םאר טער־בודזשעט

 די איבעריג געװארען איז עס רונג.
םארשמענדיגונג־?$טיסיע.

״בוגד״ םון טאקטייק די איז אזױ און
 דעם זוכעז געשײנזאםתײם, די זוכען —

נט, אײגהײטציכען  ארבײמ, די םןון ם̂ר
 אויך אבעד נויטיג, ארן מעגציך איז װ^ס
 ארויס״ פארשװײגען, ניט שאנעװעז, ניט

 ווערט עס װען קעגען, אפען טרעטען
 שעדציך, איז װאם טאקטיק, א געפיה̂ר

פ^ציאציפםיש. גיט איז װ$ם
 פוצ גיט איז עס װי םוף, כל סון*

 גע* די שםרויכצונגען םיט םניעות, םיט
 פוי״ און אידישען פון ארבײם פײנזאמע

צעטאריאט, צישעז  זי $בער, קוםט זי פ̂ר
 איז Dtp קוםען. םוז און קוכרען װעט
̂ך D ד tp ,̂פ גרעסטע  דא װיכטינםטע. ד

 די עפענען צו שציםעל דער זיך געפינם
 עפ פויצען. םיז טויע^ז פארשצאסענע
 — 3 — פאם — גערעכטיגקײט

 קײן איז עס אבער באדינגונגעז, םטע
 אויםגעשצ^־ וועט װעג א אז ניםא, םפה
װערען. :עז

סמניס, בוצט׳םטע די םיז אײנער אצס
 םאר״ די זיך דערנעהעגטערט עם אז

 און פויצישע די צװישען שטענדיגוגג
 פא?ט, דער אויך איז ארבײטער אידישע

הרען אײניגע צײט שוין װ^פ  שטימען ̂י
̂וט־ די םון ס^ציאציפטעז פויצישע די  שט

 אידישע די סובסידירען פאר ראטען
 ארביײ אידישע די װ*ס םאצקסשוצעץ,

 נעשאפען. האבען פויצען םון םאםען טער
 די דורך װערט שטעדט 60 ^נאפע אין

 קצענע• א ארויפגעגעבען םאגיםטראטען
m די פאד בזובסידיע גרזוסערע אדזוד 

ײ דאם אםת, שוצען. אידיש־װעצטציכע  זי
 נים מאכעז וועצכע סופעז, אזעצכע נען

 שוצען, די םון *קזיםמענץ די םענליך
 א שפיצען זײ ארוים, העלםצן זײ אבער

 פאד קאםח אין באדײמונג פ^ציםישע
 נאציא״ די םון שוא, דער פון רעכט דאט
ײ מאסעז. אידישע די פון רעכט נאצע  ז

 רעגי־ די אז סוף, כצ סוו* צװינגען װעצעז
 און סובפידירען אגהויבען זאצ תנג

 םח םאקט דער ׳טוצען. די אויסהאצטען
 געשעהן געקענט ניט האט טובפידירען

 פוײ די םון אײגשטיםיגקײט דער אהן
ײ ם^ציאציםטען. צישע  לעצ״ האבען ז
 כטדר געשטיםט םראגע דער איז טענס

״בונד״. מיט׳ן צוזאשען
 םאקט, דער איז װיכטיג װײניגעד נים
 ױניאךצוזאמענםאהרען רײהע א װאט

̂בעז קאנגרעםען און  בא־ אקצעפםירט, ה
 רעכט װענען באשצוםען די שטעטיגט

 ארבײטער. אידישע די פאר ארבײם אויף
 רעכט גצײכע װעגען םארשצאגען די פאר
 אר־ גצײכער אויף ארבײטער אידישע פון

 ארײננע״ האט ״בונד״ דער װ^ט בײם,
 צו־ אצנעםײנע צעצפע די אויף טראנען

 ױגיאךדעלעגאםעז די םון זאפןענסונפטען
̂בען  דע״ פויצישע אצע געשטימט אויך ה

 ניט איז װאס #זאך א איז Dtp צעגאטען.
גען, צאטיר געװען, םענציך  א םים ̂ז

צורית. יאהר צעהן
 אן אויױ ניט שטעהט צעבען ר$ם

 איז עס און ם$ראויס. געהט עס ̂ורט,
 אידי- די װ#ס ריכטיג, איז עס און טט,
 ״ניצ» כאפעז פויצען פון ארבײםער שע

 ניט ורערעז הענדום־פענדוט, ניט צויםען
 אײגציגער יענער אדער דער םון נתפעצ

 די צװישעז פארברידערונג די #רעזאצוציע
 דארוי ארבײטער פויצישע אוז אידישע

 גרינד־ א װירדיגע, א עהרציכע, א זײן
 נצייבמ םון םארברידערוגג א װי ציכע,
 עםי און ס^ציאציסטישע. א גצײכע, םיט

קוםען שפעטעה אדער פריזזער װעט,

i •
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 און סוט קלאוק, m״ פוזניו מיםי־נג
נאארד דזשאינט מאכער ריפער

1 — באריכט ב. דזש. — גערעכטיגקײט
 דזשאינט םון טיטינג רעגעצער »

 םא־ ריםער און טקוירט סצאוס, באארד,
̂קאצעז ױניאן, כער  ,17 ,10 ,9 ,3 ,1 צ
 ג. צ. א. 82 און 64 ,48 ,35 ,23 ,21
 םיט־ געװארען אפגעהאצטען איז י. וג
 טעז,10 דעס טעפטעםבער ^װענט, ^ךגו

 אוידיטא־ אינטערנעשאנאצ אין ,1930
סטריט. טע16 װעטט 3 רױם,

 עדװארד װײס־טשערמאן, צװײםער
םארזיצער. איז מאציםאני,

צ באאױד דזש^ינט ךער  פראטא̂ג
 םאר־ װערט םעפטעמבער טען3 דעם םון

גוטנעהײסען. און געצעזען
 אפ גיט דירעקטארס אװ בארד דער

— באריכט: םאצגענדען
 אװ באארד פון מיטינג רעגעצער א

 געװארען אפנעהאצטעז איז דירעקטארם
 טען,8 דעם סעפטעמבער אװענט, מאנטאג

 אינטערנעשא־ דער פון אפיס אין ,1930
פטריט. טע16 װעסט 3 נאצ,

םטודענט. אצעקס בר. — טשערמאן
ם ע ט י ם א ק

 אויגוםט םון צאשטײענד קאמיטע, א
 װײנ־ נ. א. און ברון העיװאוד נערבער,

 נױ גרײטער די פארטרעטענדיג בערג,
 סאצי־ דער פון קאםיטע האמפײן יארק

 םאר־ אין ערשײנט פארטיי, אציפטישער
 זײ -װאט פארצאנג דעם מיט בינדונג
 צעצטען דעם בײ אנגעגעבען האבען
באארד. דזשאינט םון מיטינג

 װערט באראטונג גרינדציכער א נאך
אפיפ. צום איבערגעװיזען פראגע דיזע

ב&דיבטען ,מענעדזשעדפ
 מעגעדזשער צעפקאװיטש, ברודער

 באריכ־ דעפארטמענט, דדטאבערפ פון
 אסאסיאײשאן מױרטשענטס די אז טעט
 דזשא־ די דאפ געמאצדען איהם האט

 הענרי און סאן און דײװיס א. בערפ
 צײט־ באשצאסען האבען סאן און צעװי

 אצס שעפער איגסייד עפענען צו װײציג
 ניט אבער האבען זײ עקספערימענט. אן

 זײ שאפ. מאשין 14 א פאר פצאץ גענוג
 פצאץ גרעסערען א צו מוםען צו דענקען

 אויב און יאנואר, ערשטען דעם ארום
 געצוג־ א זײן װעט עקםפערימענט דער

 14 רעגעצע עםענעז דאן זײ װעצען גענער
צאנג אין שעפער, מאשין  דעם םיט אײ̂נ

אגרימענט.
 אז ערקצערט ?עפקאװיטש ברודער

 דיזע ערהאצטען האט ער װי שנעצ אזוי
 באזוכט פערזענציך, ער, האט מעצדונג

 זיך האט ער און דזשאבערפ בײדע
 ניט װירקציך האבען זײ אז איבערצײגט

 דארום רעקאםענדירט ער פצאץ. גענונ
 דזשאבערס בײדע םון פארצאנג דער »ז

װערען. באװיציגט ןאצ
 ארביײ די אז װײטער באריכטעט ער

 48 פקאצניק, און אצטארש םו; טער
 בא״ זיך האבען סטריט, טע27 װעסט
 בא־ ניט זײ האט פירמע די אז גצאגט

 םירמע, די װײדזשעס. זײערע צאהצט
 יא האט זי אז גע׳טענה׳ט האט װידער,

 האבען מיר װײדזשעס. די באצאהצט
 םאר־ קײז צו קוםען געקענט ניט דארום
 די און אפאטיאײשאן דער מיט גצײך
 צום געװארען איבערגעגעבעז איז קײס

טשערמאן. אומפארטײאישען
 ״װי די בײ אז אויך באריכטעט ער

 טראבעצ, םאר שטענדיג .קומט װימען״
 זיך־ארויסצודרעהען ןוכט םירמע די װײצ
 םארםציכטונגען. איהרע נאכסוםען םון

 אוים׳ז שאם דעס אבער האצט אפיס דער
 פון אינטערעסען די באשיצט און אויג

ארבײטער. די
 װערט באראטונג גרינדציכער א נאך
 נוכד באריכט צעםקאװיטש׳עס ברודער

נעהײםען.
 מוטשײ ברודער םון באריכט דער
 אאולגאניזײשאז םון מענעדזשער .נראסי,

 און אויטגעהערט איז דעםארטםענט,
נעװארען. גוטגעהײםען
ב«ריכט םענעדזשער׳ם גענעראי
 ווען באריכטעט.»ז נאגצער ברודער

 צעצטען בײם איבערגעגעבען האט ער
 טשער־ אומפארטייאישען דעט- םיטינג
 םון קײסעס די אין ענטשיידומען מאנ׳ם

 צעםקא• םארים און קצעפער םארקום
 בײדע אז ערקצערט חון ער האם װיטש,

 אויס־ בדעח נים קענטיג האבען םירםעס
 וחד םיר און ענמשי^נגען די צופאצגען

 ער־ *ו געצװאונגען זײן םעגציד צעז
 דער םםרייס. אץ שעפער׳ דיזע קצערען

ױ פונקט געווען איז סוןי  םאר־ חאט ער ו
10« םארקוט פון ש*« די ^ויםנעזאגכג

 אויף געװארען אפגעפטאםם איז פער
 געשציכ* ד»ן איז קײפ די און טאג אײן
 מאריס םון שאפ די *געװארען. טעט

 אין נאך זיך געםינט צעםהאװיטש
סטרײק.

 דעם איבער דאן גיט נאגצער ברודער
 ענטשיײ טשערמאנ׳ט אומפארטײאישען

 אינ- .דער װאס קצאגע דער איבער דונג
 ארײנגעבראכט האט קאונסיצ דאפטריאצ

 די אז ערקצערט ער ;ױניאן דער געגען
 װיכטיגקײט גרויפ םון איז ענטשײדונג

 מעמבערס אונזערע אז װערטה איז און
 איגהאצט. דעם םיט באקענעז זיך זאצען

 װעט ענטשײדונג דיזער פרן קאפיע א
 יעדען צו װערען צוגעשיקט דארום

צאקאצ.
 װײטער באריכטעט נאגצער ברודער ׳
 טיט קאנפערענץ א געהאט האט ער »ז

 װעגען אסאסיאײשאן אמעריקאן דער
 עקזאמי־ די ױניאגיזירען פון פראגע דער

 אין אז געװארען באװיזען איז עפ נערפ.
 שעפער אסאסיאײשאן אמעריהאן צאצ א

 עקזאמי־ ניט־ױניאן באשעפטיגט װערען
 זיײ זײ אז אויפרײד דעם אוגטער נערם

 בארא־ גרינדציכער א נאך םארצײט. נען
 אצע אז געװארען באשצאפען איז טונג

 די איז ארבײטען װאס עקזאמינערס
 זאצען שעפער אפאםיאײשאן אמעריקאן
 ענציכער אן ױניאז. דער צו באצאנגען

 אפגעהאצ־ גיכען אין װעט קאנםערענץ
 אפא־ מוירטשענטפ דער מיט װערען טען

םיאײשאן.
 אפ דאן זיך שטעצט נאגצער ברודער

 ארגאניזײשאן םון באריכט דעם אויף
 צױט אז ערקצערט ער און דעפארטמענט

 דעפארטמענט, ריזער האט אפ״שאצוננ זײן
 אויפגעטאן אומשטענדען, די אונטער

 צײנט עס װי אזוי אדבײט. גצענצענדע
 װעט טרײד אין ארבײט מעהר אצינד זיך

 אונזעי םארגרעסערען צו זײן נויטיג
 רופט ער טעטיגקײט. ארנאניזאציאנפ

 מע־ צאקאצע די םון מיטינג א דארום
 דיזע פארהאנדצען צו אום נעדזשערם

םראגע.
 װעגעז םראגע דער אנבאצאננט װאס
 ער־ םימגצידער, ריקשטעהענדע אונזערע

 ביזנעם די אז נאגצער ברודער. קצעי־ט
 ענערגיש זעהר אפ זיך גיבען אגענטען

 נע־ דיזען אויף ארבײט נוטע טוען און
 אינ־ דער אז אויך ערקצערט ער ביט.

 האט דעפארטמענט קאונסיצ דוסטריאצ
 יעהרציכען האצב דעס אנגעםאגגען שוין
 זײ װי שנעצ אזול און קאנטראצ, שאפ

 װעט ארבײט, דיזע פארענדיגען װעצען
 באריכט אויסםירציכען אן אפגעבען ער

דעם. װעגען
 צעצטען אז אויך באריכטעט ער

 נע־ ארײנגעגעבען איז שבת און םרײטאג
 צײטונ־ טעגציכע די איז :אטימ א װארען

 גע־ װערען מיטגצידער אונזערע װאו גען
 אװערטײם ארבײטען צו ניט װארענט

 פצאץ דא איז עס זמן כצ שבתיס און
 שעפער. זײערע אין ארבײטער מעהר םאר

 אויספאצ־ װיצען,ניט װאס מעמבערס די
 בא־ שטרענג װעצען ארדער, דיזען נען

װערען. •שטראפט
 רוםט באריכט נאגצער׳פ ברודער

דיסקוסיע. א ארויס
 האט ער אז ערהצערט הײנס ברודער

 אוים־ געצעגענהײט פריהערדיגער א בײ
 באארד דזשאינט דעם געפיאכט םערהזאם

 םיר־ קאונסיצ אינדוסטריאצ מאנכע אז
 םא־ 14 װי װײניגער באשעםטיגען מעט
 אר־ ארוי^ שיקען און אפרײטארס שין

 דאס אז םארצאננט ער אויטסײד. בײם
 ערקצערט ער װעיען. אפגעסטאפט זאצ

 באצדינע םאדערט םראגע דיזע אז אויך
 עם קען ניט װען אויםמערקזאםסײט,

םאצגען. ערנםטע זעהר צו םירען
 עי אז ענטםערט נאגצער כרודער

 אינדוסטריאצ ידעם איגסטרואירט האט
 ארײנצוגעבען דעפארממענט סאונסיצ

 און םירמעס אזעצכע נעגען קאמםצײנטס
 אירגענד פאדקוםעז װעט עס םאצ אין

 ער װעט־ דעם, צוציב סכסוך וועצכער
 םארצויםינ אויםנעמען. דאם פערזענציך

 אויםמערסזאט ניט קיעעד איהם האט
 ער םכסוכים. אמצכע וחנגען געםא̂כ

 םראגע דיזע ?if זעהן־ '#*!נםאצט װעט
אויםמערס־ .געהעריגע די חריגען זאצ

u* ~ ̂׳׳ זאםמי^ fף ״ n
 די אויב אן מרעגם בערכמן ברודער

 דינעז װאם !ריבײטער אצזג ;גוון פצעצעך
 דעם אין געוואחנן •רונםערגע^ױקט

פאר־ שוין ךןגען ריאר«ןניזיל»ןן דזשון

 אז דארויןי ענטפערט פארקין ברודער
 קײפעס עטציכע םון אויםנאםע דער םיט

 נעװא־ באזעצט שוין פצעצער די זײנען
 קצײנע א דא אבער זײנען ov רען.

 ניט נאך האבען זײ װאס שעפער צאהצ
 ארבײטער די םאר זאגאר ארבייט גענוג

 דארום מוז מען באשעפטיגען. זײ װעצכע
 הא• װעצען שעפעד דיזע ביז אפװארטען

 װעט דאן ארבײם. מעהר אביסעצ בען
שטעצונג. נויטיגע די װערען געגוסען

 װערט באריכט נאגצער׳פ ברודער
גוטגעהײסען.
*1: טיטינ: דער װערט דערמיט

שצאסען.
אשפיז, י. מארים

סעקרעטער־טדעזשורער.
 װערט באראטונג גרינדציכער א :אך

 דירעקטארם אװ בארד פון באריכט דער
גוטגײהײסען.

ט כ רי ^ ב ^ ט פי א ק
 פי־ די אז באדיכטעט אשפיז ברודער

 בײצו־ באשצאפען האט קאםיטע נא;ץ
 פיאנערען די צו דאצאר 100 יטטײערען

 דעם פאר פטרײק, גענעראצ 1910 פון
 צכבוד אדױם גיבען זײ װאפ זשורנאצ

 יעגעם פון ױביצעאום יעהריגען 20 דעם
 אויך האבען זײ סטרײק. היםטארישען

 באארד דזשאינט דער אז באשיאסען
 באנקעט דעם בײ פארטראטען זײן זאצ
 באאמטע זײנע דורך פיאנערען די פון
צאקאצ. יעדען פון דעצעגאט אײן און

קא־ פינאנץ דער םון באריכט דער
 םאצ־ די און גוטגעהײסען װעדט מיטע

 קא־ א און גוטגעהײסעז מיטע״װערט
 דזשאינט פון ערװעהצט װערט פיטע

 ױבײ בײן פארטראטען זײן צו באארד
באנקעט♦ צעאום

ב^ריכט םענעדזשער׳ם גענעראל
 פאצגענדעס צו גיט נאגצער ברודער

א*ו באארד דעם צו באריכט זײן צו
_____________________;דירעקטארס

צעפלא־ כיארים :•ײע• םטרײק דער

 סטריי• די ג^נצענד. אן געהם װיטש
 פירמע די און טעטי; זעהר זײנען קערס

 צו געצװאונגעז זײן צװײיעצ טאהן װע
סעטצען.

 ער״ איז dv אז אױך באריכטעט ער
 דער גענען סטרײק א געװארען קצערט
 א םוקס, און פיצװערמאן םירמע

 בעפאר איז װאס שאפ קאוט טשיצדרען
 .91 צאקאצ םון געװארען קאנטראצירט

 ארבײ־ 50 ארום באיטעפטיגט פירמע די
 צקי!אפטיגע דא־ט האבען װעצכע טער,

 דער באדינגונגען. קרענציכע אונטער
 ענערגיש זעהר אנגעפירט װערט פטרײק

 פאד- אויפזיכטען גוטע דא זײ:ען עפ און
 װי ש:עצ אזוי סעטעצמענט. שנעצען א

 װערען, געסעטעצט װעס פטרײה דיזעד
 אײניגע נאך צו נעמען זיך טיר װעצען

כאדאקטער. זעצבען פון שעפער קצענערע
 אומפאר־ פון ענטשײדונג דער װעגען
 קצאגע דער בנונע טשערמאן טײאישען

 האט קאונפיצ אינדופטריעצ דער װאס
 ער־ ױגיאן, דעי געגען ארײננעגעבען

 האט ער װי ׳אז נאגרעי ברודער קצערם
 אװ באארד די צו באריכטעט יטוין

 קדיגען צאקאצ יעדער װעט דירעקטארם,
 צו כדי ענטשיידונג דיזער פון קאפיע א

 נעצעגענ־ די טיטגצידער אונזערע גענען
 אינ־ דעם מיט זיך באקענען צו הײט

 אז באטאנען בצויז אצינד װיצ ער האצט.
 ענטשײ״ דיזער פון װיכטיגקײט הויפט די

 קצאגע די װאס דעם אין באיטטעהט דונג
 ױניאן די אז קאונפיצ, אינדוםטריאצ םון

 פארפציכטוגגען איהרע ערפיצט גיט האט
 אומפאר־ פון איז אגרימענט, דעם צױט

 גע־ אפגעװארפען טשערמאן טײאישען
װארען.

 װערט באדיכט נאגצער׳פ ברודער
גוטגעהײפעז.
 גע־ מיטינג דער װערט דערמיט

שצאםען.
»שפיז, י. םאריס

סעקרעטער־טרעזשורעי.

קל»וס־ דעלפיעד8פיל דעד אץ זיך bid וואס
? ױניאן מאבער

בא^רד דזשאינט פילאדלעפיא םעקרעטער דאדױדזאן, סײמאן פון

תכתבו! טובה צשנה
 מעמבערם אונזערע אצע װינשען מיר

 האבען זאצעז םיר אז יאהר, גציקציך א
 יאהר רוהיגערעז און צוםרידען מעהר א

 צײט שצעכטע די אז און יאהר דיזען װי
 פאראיבער. זײן אינגאנצען שוין- זאצ

!תכתבו טובה צשנה אמאצ נאך דערפאר
V

 זײערע $5סס. צו טעקסען פרעסערס
פאנד. ארבײטסלאזען פאר מעםבערס

 אין אומשטענדעז שצעכטע די דורך
 םא־ זײנען טרײד אונזער אין און צאנד

 װאס פרעסערם צאצ געװיסע א ראנען
 זײ זײז, קען עפ ארבײטסצאז. זײנען
 צו װאו האבען נישט אינגאנצען זאצען

 דענדצעצ־ בײ פעזאן. דיזען ארבײטען
 צאקאצ פרעסער דעם םיז מיטיננ טען
 איז געװארעז גערעדט םראנע דיזע איז
 גע־ אינפטרואירט איז עקזעקוטיװ די

 אזוי װי םצאן א אױסצוארבײטען װארען
 דאס אט העצפען. צו ארבײטפצאזע די

װאס מעםבערם אצע פצאן: דער איז
 $5.00 א בײשטײערען זאצען ארבײטען

 םאר־ צו אים זאםארט טאשע און טעקפ
 צאקאצ דעם םון םראגע די װירקציכען

מיטינג.
V

 אלע פון עקזעקוטױו דזשאינט »
באארד. דזשאעט און לאקאלען

 אפ־ איז צוריק װאכען אײניגע מיט
 עקזע־ דזשאינט א געװארען געהאצטען

 דזשאינט םיט׳ז צוזאםען םיטינג סוטיװ
 מיטינג דיזען םון צװעק דער באארד.

 םראנע די םארהאנדצען צו געװען איז
 םינאגץ גאגצע אונזער און םאנדם די םון

 זיך האט געשפרעך דעם אין פראבצעםע.
 זײנען עקזעקוטיװס די «ז אורויסגעצײגט

 בענעפיטפ אין,ואויסצאהצען ציבעראצ צו
 םאנדפ די ווערען םאצגציך מעםבערס, צו

 אונזער איצט איז צװײטענם קצענער,
 די אויך נאטירציך קצענער, מעםבמרשיס

םאנדס. די םון אײננאמע
קור־ אונזער םון צײט דער אין אויך

 דרעס־ די םיט אמאצגאםײ^אז צער
 Dtp םארױזט טיר האבען יוני*ז םאכער
 איז געהאט האבען םיר װאס געצד ביסןגצ

םטרײס. דרעס גמװיסען א
̂וםען דאן איז  אז געװארען באשצ

<«יצ צ«ת»צ יעדעו סון 3 פון ק^םימו »

עם אויםגאבע װעמעס װערען ערװעהצט
פאנדס די אויױ אויםפאםעז צו זײן װעט

םאנדם. די פארשטארקען צו אויך װי י
 אין ארבײטען ניט זאלען ביזנעסלײט

ארבײט טעג פון צײט שלעכטער דער
̂ט DירעקטארT אף בארד די גע־ ה

 געמזע^ װעגען םראגע די זיך פאר האט
 ארבייט, װעניג זעהר דא איז דארט שאפ,
 אויך און צײט, שצעכטער דער צוציב
 םאר־ רעק ספארט װעניג װערט עפ װײצ

̂רט קויפט.  אר־ אײניגע זיך געפינט ד
̂בען װאס בײטער ̂צגציך טטארס, ה  ם

̂סען איז  מעז װי אזוי געװארען באשצ
 צײטע דיזע זאצען ארבײט, טעג ארבײט

 נויטי־ װאם די צו טאג דעם אװעקגעבען
 םיטיננעז צאקאצ אםמעהרסטען. זיך גען

 אויס״ דער םיט נוטגעהײסען דאס האבען
 רע־ װעצכע הצאוקמאכער די םון נאמע

ענדערונגען. קאמענדירען

 אדרע־ מיטיגג אינדזשאנכ*שאן געגען
 פון פרעזידענט גרין װ. פון סיירט

לײבאר. אװ פעעדערײשאן אםע.
 זיף האבען סעםטעמבער טען7 דעם

 פרא־ צו צײט ױניאן 5000 םארזאמעצט
 אינדזשאנקשאנס די געגען טעפטירען

 ארביײ געגען ארויפגעגעבען װערט װאס
 גריז, װ. סטרייהס. םון צײט אין טער
 אמעריקאן דער םון פרעזידענט רער

 דער געווען איז צײבאר םערערײשאן
 «ז אנגעדײטעט האט ער רעדנער. הויפט

 און װען געזעצע װערען געםאכט םוז עס
 ארויס־ מעגען אינדזשאגהשאנפ אזוי װי

 אײגי־ אז אן צײגט ער װערען. געגעבען
 אוקאזען ארויס גיבען דזשאדזשעם גע

 אםיצו נאר םיהעטען נישט םון נאר נישט
 אז פרינטען אדער אורײבען רעדען, נישט

 יע״ אדער דעם אין אן געהט סטרײק א
 ער זאגט דאםיר פצענט. אדער שאפ נעם
 בא־ צו װערען געמאכט מוז געזעצע אז

 איז קאורטם די םון מאכט די שרענקען
 שציסט ער אנגעצעגענהײטען. אזוינע

 םאר װאוט םען װען אז װערטער די םיט
 מעז זאצ קאנגרעט פון םאיטרעטער

 װיציג זײנען װאס אזעצכע םאר װאוטען
 אויםצױ געזעצעז אינדזשאנקשאן די

בעםערען.
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יאהר נײעם צום
- ««)p-r( גאלדשטײן א. ם. םון

*

 םון שװעצ אױפ׳ן שױן זיינען מיר
 אידישער דער גאך צויט יאהר, גייעם א

 6690 יאהר אלטער דער צײט־רעכעגוגג.
 ער ארײן. װעג אין םערטיג pnr איז

 די צוזאםענצו?<ײבעז צו גאך ווארט
 גי־ אין װעט און טענ עטליכע צעצטע

פארגאננעגהײט. דער אין פארגעחן כעז
 יאהר דער — אן קופט יאהר נייער א

 בײ׳ ;יט זיכער זיך װעל איך .5601
 גיט קײנעם םיט זיך װעל און ןרעזע

 װעילען מענשען םאנכע װען האטפערען,
 די שון ריבטיגקײט דער אין צװײפלען
 עקזים־ וועצטעצ אונזער װאפ יאהרען,

 בא־ אצערציי ברעגגען קענען זײ טירט.
איז זאאראגיכטען םון ראױת און .װײזען  

 ״איכטען״, אלעריציי און ביאאאגיסטען
 װי עיצטער, סך א יעוין איז װעיצט די אז
 דער* עס אן. גיט רעכענונג אידישע די

 אבער יאהרען. םיציאגען די איז נרייכט
 װײא א{. װײניג זעהר דאס געהט םיר
 חיילוס, דער איז װאס אםת׳ען, דער אין
 הײנטינע בײ און איז, װעאט די אלט װי

 עיצ* שעהנער א אויך 5690 איז צײטען
 יאהרעז, ביסעא היבש א איז עם 'טער.

 םײ םיר לוייסען פלםוצים אלע גאך און
 יאהרעז ערשטע די םון ותגיג זעהר װי

ניי־ א געװען נאך איז װעאט די װען , 
 אװטערשיד, דער איז װאכ טא בי״.

איז? זי אלט װי
 אז איז, יא אבער װייםען םיר ׳װאס

 ראש־השנין אעצטעז דעם םון יאהר דער
 ניט איז ראש־השנה איצטיגען דעם ביז

 זיך ם׳זאא װעאכען םיט אזוינם, נעװען
y n w .׳צויב־געזא;־ איבערנעדומצן

 םרעהעז זיך און זינגען ניט םען װעם גען
 ער װאס בעסער, איז עס ניט. אויך
 געהן ער זאא אונז. פון אװעק נעהט

 האט גוטעס קײן אײביגסייט, דער אין
 א — צרות אבער ;עבראכט, ניט אונז ער

פע?עצ. חיבשע נאנץ
 איז תראך 8 נעבראכט אוגז האט ער

 אן און גקראטען8ב סטאמ־מארקעט.
 געװעהנאיר װי און הריזים, עהאנאםישעז

 ערװארט ר8דערפ האאיהס. בײ סאעס
נר., דעם ביזגעס גוםע אבער מען  ראש־̂ה

 ררע-עז ׳שוצעז די אז #זיך מ׳ריכט װײא
 װעאכע פעניעען, מים איבערפיאט זײן

 בעםע־ 8 ר8פ גאט בעטען%יןופען װעאען
 און פרנסה ביזנעס, בעסערע יאהר, רען

 קאאוקמאכעי דער און וױיטער. אזױ
 זייז זאא עס אז גאט, בעטען אויך וועם

 םואע ארבייטעז מ׳זאא באנדעאם, םעהר
 זאא ער אז נאם, בעטען אדער ;װאכען

 דא זײנען עס יױיג דזשאב, א צועיהען
 דזשאב קײן נאר האבען װעאכע ״םך א

̂־ף ער װי ״װײס גאט אײז און ניט,  דא
 דער צי אבער דזיעאב. גוטען 8 האבען
 צו איבער באײבט העאפען, װעט בעםען
 םיא :יט אײג פערזענאיך איך זעהן.

דעם. אויף געװיכט
 נעבראכט צײטונגען די האבען אט

 קאנ־ 8 אויף ז8 נײעס, ע׳עטוינענדע די
 םראגע די וועז גײםטאיכע, פון ווענמאן

 האבעז װאס טריהענישעז, גרויםע די טון
 םעא־ די אויף רוױסטונג8פ א געםאכט

 פארמערס, די רואינירט האבען און דער
 טאן םען זאא װאס — פראגע די װען
 טירט8דעב איז — רעגען ברענגען צו

 אפעז נאח נעװײםער א האט גאװארעז,
 בע־ העאפעך נימ וחנט עס אז ערסאערט,

 האט רעגען װײצ חןגען, אויןי נאט טען
 אויב הײנט נאט. םיט םאן צו ניט
 װאם רענעז, צו חעאפען ניט קען גאט
 קען װי״זעע היםאען, די איז איז דאס
 די העאםען זאא ער ערווארטמן. םאן

 זיג־ דער אױף איז דאם װאס קאאוסס,
צרד? דיגער

 קאאוהםאמײ די םאר אבער איז עס
 חיםעצ פון וױיא זיך, העאפען צו אצײן

̂ס קײן וועצען  אץ םאאען ניט באנדע
 בעסערע פאר מנטעז און וױג^ען מון

 םא־ ניט אעבען ^ײן מן קען צײםאן
 גראסעריםאן אדער צענדצארד חנר מן.

 אמנר אידעז, פרוםע גאנץ ןיין זיך םענען
 געמז אדער חננט די םים וואממז צו

 ווקט גאט בח גראמרי־ץאכעז בארנ אוי«י
ײ זיעען חזנצמעז  גחיםע הײן גיט ז
̂אוקםאכאר דער *מאנינ^  זיר סוז ק

 יעדער »ז ניט, םייז »יך העיפעז. א*ײן
 חאלפצז״ זיד W באזתחנר תצאוסםאמר

ײ צחאםעז אאא נאר גזם זיד ו
סימואציע, ומד װעניז אריעםראבםען

 ^אואםא־ טיקאגאער דער יתאכער אין *
ד  אעםעלימננם אר זא* ויך. געפגנט מ

טיםינמנז. די בײ פראנע די דיטאוטיראן
מ לאנ^ ןײ ןסארען ל מ ו

ערגער. ץ5י8 װײטער װאס װערט
 ,5 צא?אצ #פרײטארס8 קאאוה די
 האבען און אײננעועהן ׳פוין דאס האבען

 חעאיגט דער צו רעקאטענדירט ?ע8ט
̂רד  םיסטעם דעם איבערבײטען םאר בא

 סטיםױ זאצ עס אז אזוי רבײט,8 םון
 קיצאול־אינ־ דער אין אקטױויטעט יצירען

 טעהר ארײגציהען זאא עס און דוםטריע
 ערםעגציכען צו באצװעקען און ביזנעס

 די ^ימאגא אין צוריק ארײגצוברעננען
 גארמענט, ביצינען דעס פון פראדוצירונג

 באיטעפטיגט װאצטען םn דורך װאס
 װאצט עס און ארבײטער סעהר געװארען.

 עקא־ שצעכטע די געװארען פארצײכטערט
•ארבײטער די פון לאגע נאמי׳טע  מם :

 8 קרינען צו צײכטער געםאכט װאאט
 די זיינעז װעצכע אפרײטארס די דדצאב.
 צום געטראפען געװארען יאהרען אעצטע

 עחמנמ די נעװעז זײגען יפװערסטען,
 צו לוםעז און פראגע די אויםצונעהםעז

 נאטיראיה גאנץ איז עס בא׳שצוס. 8
 גע״ 8 אין אײנגעצעבט ם׳װערט װען ז8

 זוי8 ניט איז צעבעז, פון םארכיע וױםער
 אין איבערצובײטעז זין ^נעצ און גרינג

 פארמע אנדער אן צו צוגעװאוינען זיך
יה גאנץ איז עס ארן  װען אז םאר׳פטענ̂ד

 צײט יאהר 10 םאר ארבײטען ארבײטער
 8 אונטער םארמע, נעװיסער א אונטער

 אזײ ניט איז ׳סיסטעם בא׳טטיםטען
 ארײגברעג־ און איבערבײטען צו ?ײכט

 םא־ עס ענדערוננ. ראדיקאצע א נען
 זיך נויטיגט עס איבערצײגונג, זיך ידערט

 נעצאםע־ א אויםלצערונג, איגטעציגעגטע
 א צו םיהרעז זאצ וועצכע דיסקוסיע, נע

 טא־ דאם איז דערום םארשטענדעניש.
 נע־ די אין הויפט־פראגע די איצט קע

 זא• — לצאוקםאכער אוגזערע םון דאנקען
̂צײבען מיר ‘צען  סישטעם אאטעז בײם .
 וועם טאמער נםים, אויף װארטען און

 װע־ צײט די װעט טאמער העצפען, גאט
 איצטי־ דעם בײטען אדער בעסער, רען
ארבייט. פון סיסטעם נען

 בײ און ױם־םוב איז עס אבװאהצ
 ביזי, זײן געדארםם עוין האט צײט רער
קצאוק טײצ גרעסערער א נאך זײנען דאך

 װעצכצ די און דזטאבם, אתן טאכער
 טױג װאס f װאס איז דזשאבם, האנען

u דער n i; עי! קײן ניטא איז אז,עס■ 
 םארדינען צ,• ארבײט קײן ניטא איז עס

פעי. אויף
 דערום האט באארד דז׳עאינט די

 א דורכםיחרצן צו קאםיטע א אנוינטעד
 ארוים־ צװעל םיט׳ן רעדז׳פיסטרײשאן

 גוי• װעצכע ארב״יטםאאזע, די צוהעצםען
 קײן װײצ היצף, אין זיכער זיר טיגען

 א*ן אשיצו זײ האבען גצילען גרויסע
 חא״ אם׳פר געמאכט. ניט ספריננ־סיזאן

 אפצוצואהצען אפגעסײםט אגרערע בע\
 א\יס־ אבער םר״הער, םון חובות אביםעצ

 הא־ מיר װי סצעל, צאנגען א צוהאצטען
 דערוין* אויף עיקאגא, אין איצט כען

נעקצעקט. נישט האט
 אפײ די און באארד דזשאינט די
 אויפ־ דײטציר נאנץ דאס האבען סערם

 גא:ץ פראנע די אט האבען און גענומען
 בא־ אופן גרינדציכען א אויף און םײן

האנדעצט.
 װע־ דערמאנט דא זאצ גצײכצײטיג

in,] שוין וועט רעדזשיסטרײשאן די אז

 אין #יאתר חנם אין צוױיטע די זײן
 פורצ* א #יאחר ח״נםיגעז םון םנריננ‘

 א געחאט םיר האנען ■סח, בעםאר צײט
 צװצק זצצנצן םיט׳ן רעדזשיםטףײשאן

 און בריחנר אוגזעחנ ארויסצוחעצםען
 געפוגצן ויר חאבען וחנצמנ שװעסטער,

 די צאגצ. םיגאגציעצער גערריקטער א אין
 איז דאצאר 2,000 אריבער פון םוםע

 נרידער די צו נעװארען צעטײצט ראן
 נע• ויר האבצן װעצכע שװעסטער און

גויטיגט•
 רצדושיםטריײ יעצטיגע די אלזא,

 ניט וױיםען םיר צוױיטע. די איז עאן
 נעשריבען, װערען שוחת די װען גענױ,

 רע״ םון צאחצ די זײן װעט עס גרויס װי
 א אז װײסען טיר >יאבעד רזשיסטרירטע,

 אין צעבען צום פשוט זיך נויטיגען סך
 אױןי האנדצען קאםיטע די װעט געװים

אוםן. ברידערציכעז א
 דר*ן געצענענהײט, די אויסנוצענדיג

 סצאול אצע צו װאונש םײן אויס איך
 רײנלאוט־ און םאכער דרעס כיאכעו/
 מעםבערס אונזערע אצע צו — מאכער

יאתר. גוטען א —

ן (׳■לוס ו ש ו ).7 ז״

 עס איז הארצען אויפ׳ן שצעכט איז
 אורזא־ אטת׳ע די װיסען צו בעסער אויך
שצעכטםהײט. דער םון כעז

♦ * *
 פארצאײענם אדער קאנגרעס דעם איז

 שכנה׳שע א אונזערע אורוגװאי, םון
 א געװארען ארײנגעבראכט איז םרינח,

 אר־ םיניםום 8 וועגען געועץ־םארשצאג
 אצ? װענען ארבײטער, פאר כײטם־צוין

 נעצװאוננענע װענען און סענםיע טערס
 רענירוננ. דער םון צעבענס־םארזיכערונג

 פרא״ נאנץ א איז געזעץ־םארשצאג דער
 אר םון ביזנעסצײט די און גרעסױוער

 געגען שטארס דעריבער זײנען דונװאי
 םאיאריטעם די װי אזוי נאר איהם.

 איז אורונװאי אין פארצאמענט דעם פון
 געזעץ־םאר־ דער האט םראגרעסױוע, א

 זײ־ װעחנן. צו אנגענומען שאנסען טצאג
רוגװאייא םון ביזנעסאײט די אבער געז

״^י —י ^

 םום ױננ ארנײסעד דעו װ»ס
:טיםנלידהד זײנן פאוי

כענעסיטס: אץ אינשורעגם
.$3000 ביז 100 *ון יאליסיס

:בענןןםים קראגקען
15 ,10 S װאך א דאלאר 20 אדער 
־8« ברעגפףיעס ל8« גרויסע 8(

קראנ־ לען8ל$ק עקס^װ־י ך8נ לען בענעןי*). קען
 קאנס^מסשאן און סאגיטארױם

:כענשפיט
באהאנד־ רױם8«8נ8ס סחגן8נ8ם 9

 םי-8נס8ק ל»ר8ד 600 חןר8 לו:ג
ל־tp װעלכע די י8י י»6בענע

 ארײנ־ ני* רמם81סא;אפ אין גען
װערען. געכוםען

fנעזעל־ און קמיםורעלע ׳
:*ועטיגקײט שאםטליכע

 ־8מ א כינדער׳ י86 ^ולען ר. 41
•*ריינד״ דער ז^יורנאל, טליכער8ג

 אזן לעקמזורס ^8*ארל ביכער
אונםערחאדםונגען.

קעםפס: קינדער
סע:־ און «מעדם גרעסםע די אין

 די פאר ס8קעם ד«; זײכען טערס
םיםגלידער. «ון קינדער

 דראמאטח»ע און טוזיקאלישע
:םאראײנען

ױננ ארבײטער אין מעמבער 8 וזערם
:םעםבערם אלטע פאד חאום א

 צו אויןי געקלימנן װערמ נד8» 8
מעםבערס לשע8 ®אי ום8ח 8 בויען

:דעאארטםענט םעדיקאל
י  איבערן *עגפערן גרויסצ *לע 1י
 קריגען םימגלידןר די װיו גה8ל

 די *ון באחאנדלובנ מזנדי*יג«*ע
דאקמוירינג ;רעסםע
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tM בראדװײ
£000ארט׳טארד טעלעפאן

 —אײנםאצ אריגינעצען אן אויף געםאצען
פראטעסט־סטרײק. 8 נעדוםעז האבען זײ

 ביזגעסצײם װעצען אן איצט פון
 סטרײקם נעגען זאנען ̂ענען גארנישט

 זץ־ האבען אצײן זײ װען ארבײטער, פון
 סטרײקען, ארבײטער די םון ;עצערנט

 רי ז8 זאגעז, זײ קענען אזױ װי טא
סטרײקען? :יט טארעז ארבײטער

 םדינה׳צע די אז איז, װיכטיג גאר
v 8 אורונװאי h ארטגעשרי־ םעהר פך* 

 אונזער װי געזעץ־געבונג, איהר אין •טען
 אםעריקע. צױויציזירטע גרויסע,

* * *
 דער״ אויך שױן איך װיל דערבײ

 צוראן, יאהרען םך 8 םיט ז8 צעהצעז,
 שכנה׳שע צװײטע 8 ״דאר8עסו װען

 אונ״ געםונען זיך האט אונזערע, מדינה
 אייז אינקא, קעגיג םון רעןשים דעם טער

 איז ער װעז גד,8צ פון בירנער יעדער
 18 געװארען יאהר, 18 געװארען צט8

 פאר מצוכה, דער פון אנגעשטעצטער
 איז ער און ארבייט, איז עס װעצכער

 םצוכה. דער םון נעװארעז אויסנעהאצטעז
 60 נעװארען איז ^ירגער דער ײעז איז

 גע־ ניט םעהר ער האט אצט, יאהר
 באקומען האט ער און ארבײטען דארפט

 זײן םון ־ענד ביז׳ן שכירות םוצע זײגע
צעבען.

 געזעץ אזא אז גיט, איהר דענקט
 אונזעד םאר גוט גאנץ געװען װאצט

 1םו םראנע די אםעריקא? איצטיגער
 גע־ זיך דאכט װאצט ארבײטסצאזינקײט

 רי און איננאנצען םארענטםערט װען
 געהאט נים װאצטען ארבײטעי עצטערע

זארגען. צו װאס
 אכיעריקאנער די ניט עס וױצען
? ארבײטער

t

 גיט האט ״ארט״ רוםישער דער
 ארגאניזאצי־י שום קײן געהאט
 אל״ דעם צו שײכות #נעלע

פארבאנד ״ארט״ װעלטליכען
 איז עם װי צוריק, טעג עטציכע םיט

 פרעםע, דער אין געװארען געםאצדען
 סאוחנם אין נעװארען ציקוױדירם איז

 ^רוסײ נעדופענער אזוי דער רוסצאנד
ארט״. שער

 אבער איז ארגאניזאציע דאזינע די
 אציועצטצי• דעם םיט םארבונדען געװען

 דאם נאמען. דעם צויט בצױז *ארט״ כען
 א-גזד רײז־קאםוניסטישע 8 געוחגז איז

 טזד איזזר אנגעםירט האט װאס ניזאציע,
באזונדער. #זיך םאר טיגקײט

 צוחנצנד8 םון׳ם ארבײם גרױסע זײ
 רוםצאנד םאוועט אין ;״ארט* ליכען
 ספעציעצער 8 דורך געםיהרט װערט

 לוועצטליכעז8 דעם םיז פארטרעםונג
 צעגעצניזר יעקב גראנאם8 םיט *ארכד

 ארבײט די און שייץ. דער איז קי
 א| געהט ״ארםײ צװעצטציכעז8 פוז׳ם

 דעםזעצביגען םיט אננעהן וחנם »ח
 גזד אלע אויף איצם, ביז װי נסוכ»א,

 "הרובינד אינדוסטריאציזירוגג, סון ביטצן
 קאנסמרוקטױחנ םאשינצם, חיד חיצף
װ. ». א. נדסמאנש»טטצן8ל תרך חיצױ

 חנם פח ארבײט די וױפיל אךף
 א ם8נעד» האט ״ארםן תאםוניסטישעז

 ,נעבינחח tm דאזעע די צו שײכות
פארבאגד• ארט צום איבערגעהן 09 ומם
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9 לאקאל פון נײעם
?וירטצםאן. מ• ®ון

 טײ מ<םבער דזשענעראל חנם בײ
w ם$נטאג צאקאצ, אונזער םון טינג n 

 חאצ, ברײענט אח סעפטעםבער, טען8
רען דיסקוטירט ברײט זעהר איז  גע̂װ
 װאם •ראפאגאנדע דער וחננען פראגע די
 וועגען םארשפרײםען בתים בעצי די

 באארד עקזעתוטיװ די שטית״ארבייט.
 די אויב דאס געפאהר, די אײן זעהט

 וחד געסטאפט נישט זאצ פראפאגאנדע
 אונזערע םאר ברענגען עס װעט עןר

 בעצי אצע םאר װי נוט אזוי םיטגצידער,
 שצעכטע טרייד, קלאוק םון מצאכות

 םון ערקצערונג די קאנסעקוחגנצעז.
i n ארד עקזעקוטיװ  דזשע־ דעם בײ ̂ב

 אײנשטי־ איז םיטינג סעםבער נעראצ
 םון רוף א םיט געװארען אננענומעז טיג
 אצע צו מיטינג דעם בײ םיטנציחנר ןײ
 נישט םיטינג דעם בײ זײגען װעצכע די

 זא־ צוזאםעז אצע ז8 געײעז, אנװעזעגד
 די אפסטאפען איז םאראײניגען זיך צען

 בעצי די םון פראפאנאנדע שעדציכע
בתים.

 דער םו? ערקצצרונג די איז פאצגענד
:באארד עקזעקוטיװ

 םון םטײטםעגט דעם איבערצעזענדיג
djh ענט־ װעצכע האונסיצ, אינ־דוסטריעצ 

 שצוס, צום םיר קומען ױניאן, דער געגען
 בתים בעצי די םיז טענות געװיסע האצט

 םאר בצויז געבויט איז זאך גאנצע די אז
 ױניאז דער נעגען צװע?ען פראפאגאנדע

 שצענד אצגעםײנער איצטיגער דער צוציב
 נ$ר נישט צאגע אינדוםטריעצער טער
 אין נאר אינדוסטריע, קצאוס דער אין

צאגד. םון אינדוסטריען אצע
בתים, בעצי די םיז טענות די צויט

 נ$כ- זײ װעצען םיר אויב אז אויס ?וטט
 אדבײט, שטיק םון םאדערוננ די נעמנן
 גאר אדער םאכעז צײכטער עס װעט

 איצטיגען דעם םארםײדעז אינגאנצען
אינדוסטריע. אונזער אין הריזים

 און טעגות זײערע אנאציזירען צאםיר
פארצאנג: זײער װעגען שציםע ציהען

עשזים״ האט •טרײד אונזער איז ותז
 אונ־ זײנען שטיק־םיםטעם, דער םירם
 נישט שקצאםעז געװעז ארבײטער זערע
 נאר מאנוםעסטשורערם, די םאר נאר
 דעם אויםער זעצבסט, זיך פאר אויך
 ארביײ די אז דערצו געפיהרם עס האט
 דעם אײנער שונאים זײן זיך זאצען טער

 םון נאטור די איז עס װיי׳צ צוױיםעז,
 שטיק םון ארבײט מען װען אז מענשען

 כאפען םריהער ארבײטער יעדער װיצ
 אין איבערהויפט #זיך םאר באנדעצ דעם

 װײניג זײן פצעגען עם װען טײם,
 גרע־ געמען צרות די זײנעז באנדעצס,

 םצאכה בעצ שנעלער דער װײל סער,
 זײז מיט געװארעז פארטיג איכער איז

 נישט איז װאפ דער װי םריהער באנדעצ
 דער־ געםיהרט ה$ט דאס און שנעצ אזוי

 צאהצ גרויסער א םון ציידעז די אז צו
אונערטרעגציך. געװען זײנעז ארבײמער
 עס איז צייטען נארמאלע איז זאגאר

 1צ ארבײטער 18 םאר שװער געװעז
 ה*־ װאס די װײצ באשעםטיגונג, קריגען

 ארבייטעז, צו װאו שעפער נעהאט בען
 צר־ אז זיך םאר נעזארגט אימער האבען
 ארבײם נעגוג האבעז זײ זאיצען ערשט

 צוױיטען, א י1ארוי צאזט מעז אײרער
 אין ווען צײטען אין נאך רעדט װער

 די איז קריזים, א עקזיםטירט האט לאנד
 נעוועז גאר קצאוקמאבער די םון צאגע

 געחגנקט אײך פון װער שרעקציכע. א
 אמעגאנ־ איז װאם קאנקורענץ די נישט

 צוציב צװײטען געגען שאפ אײן םון געז
 נעסע־ פצעגען גארםענטם די װאס דעם

 אין פרײזען געװיםע אויױ װערען טעצט
ײ און שאפ אײז  וחד נעטאכט פצעגען ז
 אנדערע אין פרײזעז בייציגערע םאר רעז

 זיך ה$בען םא£ ערשטען אין שעפער?
 דעם בײ נעהאאטעז מאאכות בעאי די

 ה*־ שעםער אנדערע די און ציסט פרײז
 בי־ פיעצ ארבײט די אויםגעםאכט כען

 אז געוועזעז איז חנזוצםאט דער ציגער.
 םיטברײ אונזערע םון צאהל אינרױםע

̂יצז וײערע םיט דער  גע־ חאבצז םאפױ
הונגערט.

 פוז ויציגקײט1אפםער דער דאנח א
 צנטשלא־ די ־ און סיםגצידער אתזערע
 םיד ד«אבען ױניאן, דער םון סענקײט

 פױר װאס םגאײיש^ דזשענעדאצ די חרך
 די ב*׳יןעםטם ביטער ^נגעפיהרט, האבעו

 איז עס ביז ארבײם, שםיק «ון סיסםעט
 1819 סון יאזזר can איז זאצונגיג אומ

דןוסיפ און מאך־ארנייס נעוױנאן צו

 םזוגציכקײם די די.ארבײטער געגעבען
^טעםען. צו םרײער אביפעצ

 און בתים בעצי די איצט קומען ״נו
 םיר אויב אז אײנרעדען אונז װיצעז
 עס װעט שטיק, םון ארבײמען װעצען

 הערשט עס װאם קריזים דעם םארםײדען
 אינגאנ־ איז געראנק דער צאנד. 1אי

 צאנד אין ?ריזיםען םאצשער; 8 צען
 װאס דעם דורך באשאםען נישט װערען

 די פראדוצירט אינדוסטריע קצאוק די
 סיסטעם. װ$ך דעם אונטער ארבײט

 װאצטעז םאצ, דער געװעז דאס װאצט
 אינ־ אנדערע םרן ארבײטער די ד$ך

 פון באשעפטינט זיעען װאס דוסטדיעז
 גאצדענעם 8 כעז8פ געדארםט שטיק,
 כםעט ^בער? םיר זעהעז וואס צעבען.

 זײנען צאנד פון אינדוסטריען צע8 אין
 באשעפ־ טייצװײז צצויז ארבײטער די

 װאם די םון רײדענדיג נישם שוין טיגט,
 נישט ארבײםסצאז. איננאנצעז זײנען

 אינדוםטדיע אונזער םון סיסטעם דער
 אנדערע די םון סיסטעמען די נישט און

 קריזײ םארםײדעז װעצען אינדוסםריעז
 באשאםען װערען װעצכע צאנד, איז םעז
 האבען םיר װעצכע איבער קװעצען, םרן

ניט. 'קאנטראצ קײן
 אז שצום, צום דעריבער קומען םיר

 שטיק םאר בתים בעצי די םון םענות די
 םון װעט און םאצשע זײנעז ארבײט
 װערען. באקעמםט ביטער צאקאצ אונזער

 גע- אויסען זײנען בתים בעצי די אויב
 שטיק־ םאר פראפאגאנדע דער םיט וחנן

 דעמאראציזא־ א אײנצוםיהרעז ארבײט
 ארבײםזנד, די םת רייהעז זיי אין ציע

 טים־ גװאצדינען 8 געםאכט זײ האבען
 נעדענקען ארבײטער אונזערע טײק.

 שטיק־ םוז צײטען די נוט זעהר נאך
 צײט די װאם דעם טראץ און ארבײט

 8 האבעז םיר און שצעכטע 8 איצם איז
 נישש םיר װעצען ארבײטסצאזע, צאהצ

 נע־ םאצשען דעם אונטער !8 ערצויבעז
 אויוי םיםטעם דעם ענדערען פון שרײ

 פראפאנאנדע די זיך זאצ ארבײט, שטיק
 עק־ אונזער נעגענטייצ, אין פאדשטארהען.

 צא־ די טיט צוזאמעז באארד, זעהוטיװ
 אין אצעם טאן װעיצען םיטגציחנר, יאצע

 םאכען צז שװאכער ׳סרעםטען זײערע
 זיך וועצען םיר פראפאגאנדע. םאצשע די

 שאעכטעז דעם אויף אפשטע׳לעז נישט
 ױניאן דער םוז צוששאנד פינאנציעצען

 םאצשטענ־ 8 אנםיהרען װעצען םיר און
 זאצ ארבײט שטיק ז8 קאנטראצ, דעען

 עקזים־ נישט אינרוסטריע אונזער אין
 אינטערעםעז די גענען איז עס םירען.

 געגען װי גוט אזוי םינישערס, די םון
 פון ארבײטער די םון אינטערעסען די

אינדוסטריע. גאנצער דער
 דעם טראץ ברידער, און שװעםטער

 בעצי די מיט אגרימענט אונזער װאס
 איז ,1932 םאר אויס נישט געהש בתים

 זאצ םראפאגאנדע די אז געםאהר 8 עס
 אצע יך1 םוזעז מיר מארשפרײטען. זיך

 און ארבײט הײציגער דער צו נעמען
 םרא־ דער םון שעדציכ?ײט די סטאםען

 םיהרען בתים בעצי די װאם פאגאנדע
 דער םיז סטענדארדם די אפ 'היט אן.

 די געגען קאטפצײגטס מאכט יוניאן.
 םאר־ װערען רוצס ױניאן װאו שעפער,
בראכען.
קאנטראצי־ םיר זאצען צוזאםען אצע

 םאר קאםח אין באדינגונגען. די רעז
 מעגשען װי צעבען צו רעכטע אונזערע

שקצאםען. קײן װי נישט און
באריבם. מענעדזשער׳ס

 םון מענעדזשער הוירצםאן, ברודער
 םון :םאצגענדעס בארייכטעט צאקאצ,

 םי־ מעםבער דזשענעראצ צעצטען דעם
 ריכשען8ב צו םיר האבען איצט ביז טינג

 באדיײ 8 אםגעהאצסען װערעז עם דאט .
 אײ־ פאר םיטיננעז שאפ צאהא טענדצ

 זוי8 װי צװעקען װיכטיגע די פון נעם
 די זעצען8ב צו זײן םעגציך זאצ עס

 ארבײםסצאז, נאך זיך נעםעעז וחנצכע
 מיר װאט דעם או̂י קליןענדיג נישט

 וועט םיזאן דמר ז8 ערווארטעט האבען
קרעםט. אונזער םאר גוטער 8
 אינ־ געגעבען וחגרען םיטענעז די בײ

 נישט טאר שאפ קײז דאס סמראקשאנם,
 איזי עם אויב אװערמאים ?יק ארבײטען

 פצא״ז צײדיגאר װעצמר אירגעגד דא
 םי דיזע בי' ת.1סצאכ *עלי נ$ץ פאר

 אוימגוגמױנפ? אויד םיר םרייען םינגאן
 אוגתחג באדמגזממ וחנצמ אונםיר

א^צמנן:: באצי.םצאכוץז

זייז

\ צײנט עס י  םארנרעכענס אז ארוים ז
 קאמפציינטס װערעז באגאגנעז, װערען

אדזשאסטעט. און געםײצט
 דער םון פארצאמט אויך האבען םיר

 גע־ זאצ נאשים 8 דאס באארד דזשאינט
 איז עס װאו שעפער די צו װערען געבען

 אװערטאים אז םצאץ צײדיגע דא נאך
 ערצויבם נישט .זאצ ארבײט שבת און

 אדװערטײז־ אזא ארבײםען. צו װערען
 באארד דזשאינט דער םון איז םענט

 האםען מיר געװארען. ארײנכעגעבען
 נעת־ װעצען מעמבערם אונזערע אז אויך
 גױ דער ארויסהעצםען און אכט אין מען
 ארבײטסצא־ די םארקצענערעז צו ניאן

 אוסשעג־ פאכעז דעם דורך און זיגקײט
 קאנקו־ זאצעז ארבײטסצאזע די אז ציך

 שעפער האבען װעצכע די געגען רירען
ארבײטען. צו

 א פארשפרײט זיך האט צעצטענם
 דאס כתים בעהי רי םצד פראפאגאנרע

 שםיק־ זוערען אייננעפיהרט זאצ עס װען
 קצאות אין איבצען אצע װעצען ארבײט,

 ־pV אונזער װערען. באזײטיגט טרעיד
 י אבט אין נעסענדיג באארד, זעקוטיװ

 אין םינישערם די װאם עקספיריענם
 צײ־ די אין געהאם האבען טרײד אוגזעד

 באגרײפען און ארבײט ששיס פון טען
 גע־ איז סיסםעם דער םון שעדציכקײט די

 םינישערס, די םאר נאר נישט װעזען
 םון בעצי-מצאכות אצע םאר אויך נאר

 אנצוםיהרען באשצאםען האבען טרײד,
 דער ;ענען פראפאנאנדע שטארקע א

בתים. בעצי די םון פיאפאגאנדע
 צוזאםען אצע םיר אז האםען םיר
 דער םון שטעצוננ די אז אײנזעהן װעצען

 און ריכטיגע די איז באארד עקזעקוטיװ
 קרי־ םיטנצידער אונזערע אצע פון װעט
שטיצע. די גען

 ו<ערט באריכט םענעדזשער׳ם דעם
גוטגעהײסען.

 ארבייט די שװעסטער, א<ן ברידער
 אוי־ אן איז םוט, אםיס אונזער װאם

 אין ספעציעצ שווערע, סערגעװײנציך
 נויטיגט עם און מאמענט איצטינען דעם
 און קאאפעראציע פאצשםענריגע די זיך

 אונזערע אצע םון םיטארבײטערשאפט
 בײ איז צװעס דעם םאר מיטגצידער.

 פאר־ מיטינג מעמבער דזשענעראצ דעם
ז$צ צאקאצ דער אז נעװארען נעשצאמן

11
 צו קאפיטע ספעציעצע א ארגאניזירען

 אצע פאטרוצירען צו צאקאצ דעם העצפעז
 װעצכע םצאכות, בעצי און שעפער די

 ױניאן די געגען םארברעכעז באנעהעז
 אוםםענציך דעם םיט םאכען און רוצם

 ®ן• די ארבײשסצאזע. די באזעצען צו
̂ארד זעקוטיװ  באשטרא־ שטרעננ װעט ב

 פאר• באגעהן װעצען װעצכע די אצע פען
ױניאן. רער גענען ברעכענס

 אוד םון מיטיכג צעצטעז דעם בײ
 באריכטעט איז באארד עקזעהוטיװ זער

 איי״ ביזנעס א אונזערער דאס געװארען,
 אטאקירט איז רײן, ברודער דזשענט,
 מאנטאנ, אםים םון נעהענדיג געװארעז

 אומבא־ פון םעפטעםבער, טעז15 דעם
 שטארק איז ער און פערזאנען קאנטע

 עקזעקוטיװ די געװארען. צושצאגעז
 אויםצוגעםינעז באשצאסען האט באארד

 די געפינען און אנגעצעגענהײט גאנצע די
 אפ־ נישט זיך װעצען מיר שוצדיגע.
 ערריי״ דאס װעצען מיר ביז שטעצען

כעז•

 אביסעצ געװארען איז אצנעםײן אין
 מיר און םאך אונזער אין צעבעדינער

 אביםעצ זיך זאצ םיזאן דער ד$ס האםען
 ‘םעמבעדם אונזערע און פארבעסערען

 צו געצענענהײט א האבען נאך װעצען
םיזאן. שטיקעצ א מאכען

םיטגצי• אונזערע װאס שטעצונג די
 פראגע דער אין נענוםעז האבען דער

 פרא־ דעלי געגען פראפאגאנדע א װעגען
 גע־ האט ארבײט שטיס פון פאגאנדע

 מיט״ די רעזוצטאטען. געװיגשטע בראכט
 באראטען און אםים אין קוםען גצידער

 זײ״ איז פאםירועען אצע וועגעז זיר
אין שעפער ערע  װעגען אצגעםײן און׳
 דאם האפען צאםיר טרײד. איז צאגע דער
 םיר װעצען קרעםטען םאראײגיגטע מיט

ורעלכע ^ווערינמייטעז בײסוםען
 װעצען מיר און װעג אין אונז שטײען
 אונזער מעכטיגער. און שטארקער ארוים
 זײן װעט צעבען בעסער א םאר סאמף

געזיכערט.
 ברי־ און שװעםםער ארבײט דער צו

 צאסאצ םין מיטימען די צו קומט דער,
 אין אנטײצ אקטיװעז אז נעמם און
ױניאן. אונזער םון ארבײט דער

דער אברהם פזן קבר פױשען אדפז
*1930 סעפטעמכער, טען12 דעם סרײטאג, גמשטארכעץ

 איז יאהר דיזען פון דזשון חודש
 צום האב איך װען יאהר 33 געװארען
נײער. אברהם באנעגעגט מאצ עדשטען
,1897 יאהר אין געװען איז דאם

 קײן קומען מײן נאך צײט קורצע 8
 נע״ עננצאנד. צאנדאז, פון אםעריקא

 םון רעקאםענדאציעם זיך מיט בראכט
 איז (ד$ס ױניאן מײקערס מענטעצ דער

 קצאוק־פא־ דער םון נאםען דער געוועז
 בין איך װאו צאנדאז), אין ױניאן כעי

 יחום־בריףי 8 — מעםבער 8 געווען
 דאר־ דער אין טעטיגקײט םײן װעגען
־ ױניאן, טיגער  גע־ זיך איך האב ־
 אע בריף דיזע מיט באנוצען װאצט

 ניו דער pu אפיס אין געחוםען בין
 זעהן צו ־ירניאז הצאוקםאכער יארקער

אויםנעםעז. פיך וועט מען אזוי װי
 םיר װאס באאםטער, ערשטער דער

 איז באגעגענען, צו אויםגעמוםען 4אי
 28 .יאהר א םון ױנגערםאן 8 געװען

 םיכד 8 זעהר מיט װאוסס םיטעצען פון
 געװען איז דאס אױסזעהן. םאטישען

 דער געװעז ן8י איז ער גײער. אברהם
 דזשאינט דער םון םעקרעטאר גענעראצ
 אװ בראדערהוד ױנײטעד באאךד

 אוס־ איז יארס נױ אװ פצאוקסײסעחפ
 נעהײםען דאפאצט האט (אזױ געגענד

 גע־ איז דאס ױניאן). קצאוהםאכעד די
 אײ־ אונזער אײדער יאהר דרײ װען

נעװארען. געגרינדעט איז טערנעשאנאצ
 םיר, צו ער זאנט װײסט׳/ ״איהד

 פרא־ 8 זעהר איז דא ױניאז א\נזערא
 סאציאציסטישע״. 8 כםעט גרעםױוע,

 אז #מיר ער זאנט פארבײגעהענדינ אח
 דער פון מעםבער טעטינער 8 איז ער

 ״אונזער פארטײ. ציסםישער8םאצי
 ״אנערהענט סיר, ער זאגט ױניאן׳/

 פון ציעם8רעקאשענד p8 טראנטםערם
 אהן שנײדער־ױניאנס אויםצענדישע

 ער־ דער איז דאס איעטריטם־נעצד.
 צונוים״ נעהגטער אזוי וױ וועג שמער

 וועצם דער פון ארבײטער די צובינדען
 ױניאן אײן אין םאך זעצבען דעם ®ח

 שסײנצר. איגטערנאציאנאאעז אױם׳ן
:w $ i גצוימסי! נזזנזי1א איו : •

פיהרער, די פון געװען איז גײער
 צו אונטער ניט זיך שםײכצעז װאם
 װי פעהר געװען איז ער מאסע. דער

 8 און ברודער 8 םרײנט, 8 דאס.
 ױניאך איז נעװצן. ער איז צעהרער

 ניט קײנפאצ זיך ער האט פאציטיקס
 ױניאךםיהרעד 8״ םישען. געװאצט

 פאצי• פון װײטען םון שטעהן דארף
 האט ער װען זאגען. ער םצעגט טיהם״,

 איז םארבונדען ױניאן אונזער מיט זיך
 שװאך, און ױננ געװען נאך ױגיאן די

 דורכ־ ער האט צוזאמען איהר םיט אח
 װאש םרײדעז, איז צײדעז אצע געצעבט

 דורכצוםאכען אויס קוםט ױניאן אזא
עסזיסטענץ. איהר םון םשך דעם אין

 םון סטרײק גענעראצ דעם םאר
 מיט פארבונדען נײער זיך האט 1910
 סעיד זײז אצס ,9 צאהאצ צאקאצ, מײן

 צא־ דעם האט ער רעטער־טרעזיטורער.
 און איבערגעבען און טרײ געדיגט קאצ
 סעקרעטער זײן געװען פיר, דאנט איז,
 צײט יענער פון .1916 יאהר דעם ביז
 ניט נשפה זײן האם טױט זײן ביז

 . . . און תיקח, קײן געפינען געקענט
 זעי.ר דאך פען פאיגעסט או:ז בײ

i שנעצ.
 זײנען #קד 33 גאגצע די פאר

 אײנעי־ פרײנט טרײע :עבציבען מיר
 *פארװערטס״ איז דוען אנדערען. צום
 ווענעז נײעס די נעפאצדען נעװען איז

 װעט צױה די אז אח טויט גײעך׳ם
 םעפ־ טען14 דעם בײטאנ, זײן'זונטאג

 א אז זיכער, נעװען איך בין טעםבער,
 קצאוקפא־ אצטע די פון צאהצ גרויםע

 די איהם אפנעבען סומען וועצען כער
 פעםבערם די ספעציעצ עהרע, צעצטע

 געקופען זײגען צײרער .9 ^צאקאצ
 — פעניצעז נעצעהלטע פאר א בצויז

 םרי• אלטער דער ראזענבערנ, אב.
 דעד צײלעז, דיזע פון שרײבער דער

 דאס — און 9 לאהאל םון טשערפאן
אלץ.

 נןך איז ברורער איז םרײנט א
!זײן^אנרעניזעז עהרע — שטארבען

D * . i• .איאקאף•
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אינםערנעשאנאל חןר אין פאסירונגעז פאושיעוענע
ײמו עו  םאבעד גװס װהאיט פון מיפיננ עופן

פארנעפעדען צו פלענעו אויןז נעםט
לאנעאיןטריױ

 ארגאניזאציאנם־דרײװ ענערגישען און גרויםען אנצוםאנגען באשליםט ױניאן
 שאר סעםועל ברודער םון באשטימונג די גוט אײנשטיםיג הײםען און

.62 םון־לאקאל םופערװײזער אלם

 אויױ האט אבענד רינסטאג םאריגען
w םע«ועל ברורער מיטינג באזוכטען גוט 

 רער םון סופערװײזער נײער דער #שאר
 םארגעלעגט ױניאן םאכער גורס װהײט

 נויטװענדינ־ די םעםבערשיפ דער םאר
 אין דרײװ ארגאניזאציאנם אן םון קייט
 איגדוםטריע מאכער גורס װהײט דער
 םיט־ 'די םאר נלײכצײטיג אויך האם און

 א צוגעשטעלט ױניאן דער םון גלידער
 אט םאר פלענער אויסגעארבײטע רייהע

 בײ האט שאר ברורער האםפײן. דעם
 אן םארלאנגט אבםאלוט םיטיננ דיזען

 םרײ און אםען זיך זאל מעםבערשיפ די
 אלס באשטיםונג זײן ן װעי ארױםזאגען

 בע־ װײא ױגיאן, רער פון םופערװײזער
 םוז ארבײט, דער צו צו טרעט ער םאר
 האט ער צו זײן איבערצײגט צוערשט ער

 םעםבערשיפ. דער םון ׳םארטרויען דעם
 איז ױגיאן דער םון םיטגלידערשאפט די

 דער װעגען צופרידען העכסט געװען
 נײעם םון האנדלונג דעםאקראטישער

 אײנשטיםינ האט און םיהרער ױניאן
̂סעז  באשטי־ שאר׳ם ט. ברוחנר »טגער«

ױגיאן. דער םון םופערוױיזער »לס םוננ
 ברודער גערעדט האט שאר׳ז חוץ א

ױ דער םון מענערזשער דער סנײדער,  י
 שנײדערמאן, ראוז שװעסט/ןר אוז ניאז

 טרײד װיטענם דער םון טשערלײדי די
 די #גאף מערי שװעסטער און ליג ױניאן

 איז װעלכע 62 לאקאל פון ארגאנײזערין
םיטינג. םון טשערלײדי נעװען
 האט שאר כרודער װאם פלענער די

 קור- זיין םון באריכט אין םארגעבראכט
:זיינען טעטיגקײט ױניאן צער

 אלע דורכםיהרען שטרענג זעוזן )1
 שעפער די אין אגרימענט םון פונקטען

ירט. ױגיאן די װאם קאנטר̂א
קרי־ צו מיטלען אלע אנװענדען )2

 אפגע־ זײגען װאם שעפער, רי צוריק גען
און ױניאן. דער םון םאלען
 דראיװ שטארהעז א אנצוהױבען )3

 — טרײד גאנצען דעם ארגאגיזירען צו
שעפער. ניט־ױניאז אלע

באריכ־ שאר האט צװעק, דעם םאר
 א ארגאגיזירט ױניאן די האט טעט,

 ארגאניזײשאן םאיל און רענק גרויםע
 po צוזאםענגעשטעלט איז װאם קאטיטע,

 אלע מעםבערס. באארר עקעזקוטיװ אלע
 די אין מעםבערם אקטיװע און טשערלײט

 קאםיטע ארנאניזײשאן די און שעפער
 דעריױניאן העלםען צו נרײט זײן װעט

נויטיג. זײן ס׳װעט װען צײט יעדער צו
 בא־ װײטער דאן האט שאר ברודער

 ױניאן דער םון פלאן דער אז ריכטעט,
 אײנציגװײז שעפער די געמען צו איז
 ארנאניזאציאנם־אר־ רי אנםיהרען און

דיםטריסטװײז. און בילדעגוױיז בײט
̂ט ׳טענ עטליכע לעצטע די פאר  ה

 ארגא־ ױניאז די האט באריכטעט, שאר
 די װי שעפער, גרויסע אײניגע ניזירט

 בראד־ 582 םון אנדערװעיר, פראגרעם
 סט. ברום 482 םון ראטה, ה. און ״װעי
שעפער. האענערע אײניגע ^ון

 פצע- די און שאר׳^באריכט בױדער
 מיט געװארען אויםגענומען זײנען נער

 אנװעזענדע אלע און יבאגײסטערונג
 םאר־ זיך האבען מאכער נודס װהײט

 דורכ־ ױגיאן דער העלםען צו םליכטעט
פלענער. די צוםיהרען

צו עדלױנט נאאףד וזשאינט םאנער דרעפ
שנתיפ4ףנײטען8

־ ארבײט. שבת פאר עקסטרא באצאהלט קריגען דארםען זײ  ױניאן ־
 אינסטתקציעס «לן מיט טשערלײט די צו בריף « ארוים שיקט
ארבײט. שבת דער ורעגען

 דער האכםאן, דזשואױם ברורער
 דרעס־ דער םון מענעדזשער דזשענעראל

 ארויסגע־ האט באארד דזשאינט מאכער
 באארד דזשאינט םון נאמעז אין שיקט

 םון טשערלייט שאפ אלע צו בריעזי «
 אינסטרוק־ מיט אינדוםטריע דרעס דער

 אונטער באדינגונגעז די װעגען *יעם
 אגרי־ דעם לויט דרעסםאכער, די ומגלכע
 װערענד טאג האלבען א ארבײטען מענט,
םיזאן. אין שבתים טיער

 םון זײנען יאהר דעם שבתים
 און םעפטעמבער, טען27 און &טען

אקטאבער. טען11 און טען4
 לויט װעלכע, אויוי בארינגונגען די

 װערט ארבײט שבת די אנרימענט, דעם
םאלגט: װי זײנען ערלויבט

מען מעג שעפער די אין נאר )1
אפע־ םאר םאשינען אלע װאו ארגײטען
םאר פלעצעד צײדיגע אלע און רײגמורם
באזעצט. זיינען ארבייט טײצע! אנדנחנ [ #

או )2  א ארבייטען #רבייסער די וו
t אין װןוך. m v ם׳איז װאו

 »ר- ך8נ ארויםצונעםען ץ8»ל |8י8£
 ארביײ ארטיטער די וואו *דער בײםער

n\ מען םאר װאך םולע 8 אויס ניט 
טבתינ^ די רבייםען8 ניט

o לוים n או צע8 םוזען אנריכתנט  ײ
 םאצ אנדערםחאאבען סרינען ארבײטער
 אר־ טטית ארבייגג עבת םאר באזאהצם

מר  סארדינסםןז זייערע *ו םוזען ביי
 םוז העאםט 8 ארבייט י»בת םאר קרינען

אפערייםארס ״לכד*ל רזנים. סיניטום דעם
8 איז סתעיא

I

 שטונ־ יעדע םאר סענט 55 עקםטרא גען
 דאלאר צװײ אדער שבת־ארבײט. דע.
 שטונ־ 4 די פאר עקסטרא סענט 20 מיט
 פראפארציע דער און ארבײט. שבת דען

םינישערם. און פרעסערס אויך
 װײ אויך לאזט באארד דזשאיגט דער

 אגרי־ נאכ׳ן אז טש;ערלײט, שאפ די סען
 מוז. קײן ניט ארבײט שבת איז מעגט

 די צװינגען נים קענען בתים בעלי די
 זײ אויב שבת ארבײטען צו ארבײטער

 יעיער »ז םײנט, דאס אלײן. ניט װילען
 װאס ארבייטער גרוםע אדער ארבײטער

 דער זײ טאר שבת ארבײטען ניט װיל
צװינגען. ניט דעם צו באס

װי־ אויך לאזט באארד דזשאינט די
 אז זעהן, זאלען זײ טשערלײט די םען

 אלע זאל שאפ אין ארבײטעה יעדער
 װאירקינג זײז בײטען יאהר םערטעל•

 װילען װאם די ױניאן. דער אין קארד
 װעלען קארדם זײערע בײטען ניט גלייר

ארבײט. דער םון װערען אםנעשטעלט

 דער אז װיסען, אויך לאזט ױניאז די
 25 םון טעקם ארגאניזײשאז סםעשעל

 טײ םעםבער די װאס םאנאט א םענם
 אין ארײן איז באשלאםען האבען טיננען
 און םעפטעםבער ערשטען דעם קראםם

 אויםגעםארערט װערען ארבײטער אצע
טעקס. דעם אײנצוצאהלעז

 א*ז עס װאם שבתים םיר די דרוך
 אזײגער, 12 ביז ארבײםען צו ערלויבט

אזײגער 4 ןביז אשע זײן אפיס דער וועט
 געלענענ״ א געבען צו כדי נאכםיםאג,

 קאםילעינםס םאכען צו ארבייטער חײט
דיום• זייערע

 דער פון כ*»דד דזש»ינ? דער פון טהעטיגקײם די
ױני»ן טאכעד אמריפמר סמוהםאנער

 אינ״ די אין קאגטראל דער — םיטינגען. שאפ־טשערםאן פון פארטזעצונג
 צורײ ארכײטען צו ערלויבט ױניאן — שעפער. קאונםיל דאסטריעל

 קיץ נעםען צר ניט װארנונג » — טובים. יםים די װעהרענד זונטאגען
דױם־קאםםײן. פון ערפאלג װײטערער — טשעקם. אין װײדזשעס

 פון באארד דזשאינט יארהער נױ די
 םשך אין האט ױניאן לאאוקמאכער דער
 פארטגע־ װאכען צװײ אעצטע די פון

 סיזאן־טעטיגהײט ספעציעלע איהר זעצט
 די ענערגיע. םארשטארקטער א םיט

 װײטעי זײנען מיטינגען שאפ־טשערלײט
 װאך דער אין אװענט יעדען רעגעאםעםיג

 שאפ־ די און געװארען אפגעהאלטען
 געװארען אינפארמירט זײנען טשערלײט

 און אנגעלעגנהײטען ױניאן אלע װעגען
 װעניש איגסטרולציעס באקומען האבען
 קאנטראא ױניאן דעם אין םאיכט זײער

 טעקס און דױס צום און שעפער די אין
 אנגעפיהרט איצט װערט װאם קאםםײן,

באאדד. דזשאינט דער פון
 דע• פון קאטפײן ?אנטראא דער

 שע־ קאונסיצ אינדאסטריעל אין ױניאן
 ער און םארטגעזעצט װײטער װערט פער
 יעדער ביז אנהאלטען לאנג אזוי װעט
 װע־ קאנטראאירט און באזוכט װעט שאפ
 קאמ־ קאנטיאל פון רעזולטאטען די רען.
 נאך װערען פארעפענטליכט װעאען פײן
 װעט קאנטראל־ארבײט גאנצע די װי דעם

ויעדען.
ארבײט. זונטאג װאכען צװײ

 נעלאזט האט באארד דזשאינט די
 קלאוק דער םון ארבײטער אלע װיםעז

 װע• זונטאגם צװײ די אז אינדוסטריע,
 ער־ װעט ימים־טובים אידישע די רעגד

 זײנען דא־ם ארבײטען. צױ זײן אויבט
 סעפ־ טען28 או־ן טען21 פון זוגטאנס די

 באל־ די אז מײנט, דאס טעמבער.
 םארגאנגע־ דעם אחוץ מענען מעאאכעם

 קומענ־ ארבײטען נאך ביצויז זונטאג נעם
 לאזט באארד דזשאינט די זונטאג. דען

 טארען פאל קײן פאר אז וױסען, אבער
 שכת ארבײטען ניט באלמעלאכעס די

 אלע װארענט ױניאן די דינער. נאך
 אפ־ פינקטאיך זאאען זײ קלאו?מאכער,

 ארבײטען צו ־ניט פונקמ דעם היטען
 פאר־ װעאען װאס די םיטאנ. נאך שבת

 װעלען און פונקט דעם גענען ברעכעז״
 ־ דער בײ נאכמיטאנ שבת װערען געכאפט
 באשטראפט שטרענג װעאען ארבײט,
װערען.
םשעקפ אין װײדזשעס קײן נים נעםם

 מענעדזשער דער מאזור, ב. ברודער
דע־ אינדעפענדענט אמעריקען דעם םון

 קלאוסמאכעד דער בײ פארטמענט
 אר• אלמ װיסען לאזט באארד, דזשאינט

 אינדוסטריע, קאאוק רער אין בײטער
 לאנ־ אין ארבײטען װאס די ספעצימל

 זײע־• נעהםען צו ניט טראקטאר־שעפער,
 אין נאר טשעקס, אין װײדזשעם רע

 נעטראםען לעצטענס ט׳האט װײצ קעש,
 אויס״ האבען באסעס װאס םאצען, םיאע

 װײ״ די ארבײטער זײערע געצאהאט
 זײ האבען נאכהער טשעקם, אין דזשעס

 טשעקס די שעפער• רי אויפגעגעבען
 בא״ די קען מען און צוריק איצט קוםען

 די זײנען דערװײל געםיגען. ניט פעס
 װיי־ זײערע פון בארויבט ארבײטער

 אלץ טוט ױניאן די נאטירליך, דזשעס..
 פאר אויםמאהגעז צו מעגליך ם׳איז װאם

 די אבער ,װײדזשעס. ׳ז־י ארבײטער די
 פאראנטװארטליכ• קײן ניט האט ױניאן
דעם. פאר קײט

 אויפמערקזאכר די ציהט ױניאן די
 א:״ דעם לויט אז ארבײטער, די םון קײט

 באצאלט װײדזשעס די מוזען רימענט,
 טשעקס נעמען און געלד, מעש אין װערען

ױניאן. דער געגען איז
 אויםגעםא׳י װערען באלמעלאכע־ס די
 קאמפלעינטס מאכען צו גלײך רערט

 אנםזאגט באס א אױב ױניאן, דער איז
 לעש אין װײדזשעס די צאהלען צו זיך
טשעסס. געבען זײ װיל און

 אין לאמפײן קאנטראל םיט׳ן צוגלײך
 אר- די נעםיהרט אויך װערט שעפער די

 אי:- דעם און דױס אײנצומאהגען בײט
 דאלאר♦ םינױ פון טעקם טערנעשאנאל

 ערםאלג מיט געםיהרט װערט ארבײט די
 טעקס רער װי גוט אזוי דױס רי און

 אײנגעמאנט, ערםאלגרײך זעהר װערען
 כןאטע- אין זעהר זיך נויטיגט ױניאן די

 דער מיט אנצונעהן אום םיטלע<, ריעלע
 דערי םיט און ארבײט ױניאן רוטינער

ארגאניזא״ פארשטארקטער םפעציעל
 ארגאניזאציאנם דער װאם ציאנס־־ארבײט,
 באארד דדטאינט דער ביי דעפארטמענט

 רעריבער איז עס אן. איצט םיהרט
 װאש ארבײטער, יעדען פון חוב דער
 זײנע באצאל־ט ניט נאך איצט ביז רואט
 גל*יך עס זאל ער #טעיזס דעם און דױם
ט*ז♦

דרעם קאסטאם און טעילארם לירס
םטרײק אץ מײקערס

)1 זײש פון (שלוס
 קא־ םטרײק נענעראל פאלגענדער דער

מיטע־:
 בענדזשאטין — טשערטאן עהרען

שלעזינגער.
 דייןױד — װײש־טשערכיאן עהרען
דובינםלי.

 דרײזין. ב. — טשערמאן
 ריא. ל. — װײם־טשערמאן

 װישנעןי. ס. — םעקרעטער
דזשיײ קאמ־טע סעטעלמענט

 װײם גערציטאנא, ב. ;טשערםאן האבס,
םעלרעטער. פיטשערט, דזש. טשערמאן;

 םשער־ נאלוסיא, א. — קאםיטע לאא
 און טשערמאז, װײס גארדנער, ה. ;מאז

סעסי־עמער. באנאטש, דזש.
 באנאטש, דזש. — קאטיטע םינאנס

 װײס־םשער־ טשערקאס, ה. ;טשערםאן
 ם. און םעקרעטעי, בלאזאק, א. ;מאז

באגאטש.
- קאטיםע ארגאניזײשאן שוכ־ ג. ־

 סינאטא, ם. רײך. ש. ;טשערםאן ׳ם»ז
 דוש. און װײס־טשערלײט, דוקרעי, ים.

סעסרעםער. בערנאװאי,
 פאסאני, ר. — קאמיטע ®יקעט
 נאסלאםא, װ. און הילער כג־ טשערםאן;

 thpjtd װימנעװ, ל♦ ;וױיס־טשערלײט
טער.

מארםשיגסק/ *. — קאםיםע חאל

־ %

 מאטשערעלי, און הערמאן ם. ;טשערמאן
 גיאוםרעדא, ק. ר. װײם־טשערלײט;

סעקרעטער.
שלעזינ״• ב. — קאמיטע פובליםיטי

דרײזין. ב. און דובינסהי ד. גער,
גרס  סא• ענטערטײנמענט און םפ̂י

דרײזיז. ב. און קאהען פאניא — מימע

 לאם״ אץ םטױיקער קלאוק
 ױניאן געוױנען אנחשעלעס

 אנדערע. און אגערקעגונג
םאדערונגעו וױבטינע
)1 זײט ®ין (*לום

 וױי• די םון ויך טעקסען צו םליכטעט
 סטרייח דעם אנצוםיהחנן אויף דזשעס

בעלײבזזים. ניכדװניאן רי םיט
 דער װאו עם,6בא ניכדױניאן די
 ארויםגע־ האבעז ״אן נאר געהט סטרייס
 .דער געגעז אינדזשאנקשאן אן נוםען

 אינ- דעם וחגנען פארהער א יתיאן.
 םארגען, מארשוכתן וחנט דזשאנקשאן

סאנטא^
 קאגפעראנץ םעטעלםעגם דער כײ

 ®ארטרא״ גאוחנן מגיאז דער מין זײנעז
 •מ־ ברעםלאװ, וױיס־^־עזיחנגם :טען

•לאטקין• אין קאווםקי . .
mm-T}

W » J- * >

tm  no •ve»ng 
>in i i f, ראיי־8ם 

 ךי ייון יײו, נינם
 ויין mm מעלס
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GEF̂ CHTTGKETT—(JUSTICE)
ארפת. ולא

)pvh *1ב, (.•
̂כטיג־ םײן גער

 ויד איו חאל• קײ•
וחנל »ון

ני« יויחר
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פאדצייאוזפימ״סםפזפוזױפי^ם -
 יתיסדשרקסערישער פארכיסעגער סון ארכײסער חונדערט איכער םטרײק אץ ארונטטרזנתןןמען געליגגט יוניאו

׳io ל$ק«ל פץ םענעדזעקר •ערלםוטער, ם. דוכיגסקי, םעק^טאר דזעענעראל — כראדשר^ םילגרים פירמע '
 טילגרים — ליץ. פיקעט אויפ׳ן ארעםטירט טוער יוני#ן אנדערע און פ לןןקאל םון מטנעדזשער רוירפםאן, ג.

 דוכינסקי םןןקרעטאר — םטרײק. געגען אמדזשןזגקש^ן »ן כ»ך געריכט אין זיד װענדעט םירםמ כדאדערפ
כרוטמליטעפ, פןןליגײ געגען קאםישןזנעד ■סלים זװם פדאטעסטירם

 קלענערע אנדערע דרײםיג און עטליבע און קארנעגי העטי פירמע טײלאר לײרים גרעםטע
 שוין דינען ארבײטער סססו אחם — געםעטעלט שױן האבען פירמעם אינדעםענדענט

ארנײט. דער צו צוריק געגאנגען
טײלארס לײדיש די םון סטרייק דער

גע• װאס .דרעסםאכער, לאסטאם און
 אײנער איז װאכען, צװײ שוין דויערט

 םארכיסענסטע און העלדישםטע די םון
 האט אינטערנעשאנאל די װאס סטרײהס
 אזא יאחרען. לעצטע די םאר געפיהרט

 אנט־ און אפםערװיליגקײט מוטיגקײט,
 װי זיגען און לעמםען צו שלאסענהײט

 טײלארס לײדים די ארויס ס׳צײגען
 געזעהן ניט צאנג שוין איז שטרײקערס

 םיהרען טײלארם לײדיס די געװארען.
 ?אםוי םוטיגען און העלדישען א אן

 גיט םאדערונגען, גערעכטע זײערע םאר
 דער און םארםאלגונגען די אויף געקוקט

 טראץ פאליצײ, דער םון ברוטאליטעט
 פיקעכר דער אויף ארעםטען פילע די

 שטראפען שטרענגע די טראץ און לײן
 ארעסטירטע די גיבען ריכטער די װאם

פילעטם.
 טיי• לײדים די םיהרען קאםף דעם

 ייקעט• דער אויף הויפטזעכליך אן ל$רס
 אײנדרוקסםולע און גרויסע דורך לײן

 װערען װאם דעמאנסטראציעס פיקעט
 שע־ די ארום טאג יעדען דורכגעםיהרט

פער.
 װאס קאםוי העלדישעז דעם דאנק א

 •ילעט־ 'ז6אוי אן םיהרען סטרײקער די
צו איצטער סטרײק דער שוין האט <ײן

 װיכטיגע םאלגענדע די פארצײכענען
:זינען
םיר־ טײלאר לײדיס גרעסטע די )1

 כאשעםטיגט ותלכע קארנעגיע, העטי םע
 און עטליכע נאך און אראײטער, 600

 םיר־ אינדעיעגדענט ללענערע דרײסיג
 דער טיט געסעטעלם שוין האכען מעס,

 הא־ ארכײםער 1000 ארום און ױניאן
 צו צוריקגעקערט זיגרײר שוין זיך כען
 און ױגיאךבאדינגונגען אויני ארבײט דער

ױניאדאנרימענט. א אונטער
 דער םון ארבײטער 100 איבער )2
 טײלאר־ ליידיט פרעסערישער ױניאן
 זיך האבען בראדערס, םילגרוים פירסע

 שטארק־ די און םטרײס אן אנגעשלאסען
 לײ־ דער אין םעסטונג איען־שא• סטע
 גענומען איז אינתסטריע טײלאר דים

נעװארען.
 לאםזי טון םארכיטערטקײט חוייט די
 םילנרוים דעח ארום געמיהרם װערט

 איז װעלכע םירםע די שאפ. בראדערס
 םארביסע־ א פאר באװאוסט לאנג שוין
 האט װעלכע און םירמע שאם אפען נער

 אן װענדעט פאליצײ, דער טיט ״פול״
 דעם צוכרעכען צו םיטלען םזגגליכע אלע

 אםען זיד האט פאליצײ די סטרײק.
 און פירמע דער פון דינםט אין גשטעלט

ברו־ ערשטוינענדע אן ארױם וױיזט זי

 םריד־ די סטרײקערס. רי צו טאליטט
 אויף םארםאלגט װערען ייקעטם ליכע

 װערען טאנ יעדעז טריט. און שריט
 פאד ארעסטירט ■יסעטס צעהנד<יגע

 םריד- םאד בלױז אוםנישט און אוםזיסט
 צו רײדען םרידליך און פיקעטען ליך
 םעלגי, ריכטער און ברעכער. סטרײת די

 קאורט, פאליס סטריט םע54 װעסט םון
 גע־ װערען פיקעטס ארעסטירטע די װאו

 פי־ די צו שטרענג זעהר איז בראכם,
 שטראפען. שװערע זײ גים און לעטס
 ער־ װאס.איז סיקעטען, םרידליך פאר

 שטרא־ ער האט געזעץ, לוים׳ן לויכט
 צװײ און טאנ א םיט פיקעטס םירט

 ער געלד־שטראח. טיט אדער .יריזאן
 דרײ געלד םיט שטראפירע אפילו האט

 בלויז װי זיגד אנדער קײן םאר פיקעטס
)2 זײט »1אוי (®לוס

 M דזש. פון מיםינג
 w זיד נגפ8פ נמרד

מאנסאגאין_כאסטאן
 אקטא״ טען13 מאנטאג, קומעגדען

̂ן, אין װעט בער,  זיך מאסס., באסט
 טען2 דעם םון זיצונגען די אנהויבען

 דער םון םיטינג םערטעל־יעהרליכען
 םוןיאונ• באארד עלזעקוטיװ דזשענעראל

 װע״ זיצוננען די אינטערנעשאנאל. זער
 הא־ עללס אין װערען אפגעהאלטעז לען

׳ טעל.
 א פארהאגדלען װעט םיטיג: דער

 םון לעכען פון םראגען װיכטיגע רײהע
 לא־ איהרע און אינטערנעשאנאל אונזער
 רײהע א אויך װי לאנד איבער׳ן לאלען

טרײד־םראגען. װיכטיגע
 צ\גע- האט שלעזינגער פרעזידענט

 פאר• די פון באריכט רױכטיגען א נרײט
 פין טעטיגקײטען און ארבײטען שײדענע

 םארשײדענע אין אינטערנעשאנאל דער
 לעצטער דער םאר לאנד םון שטעדט

 םערטעל־יעהר־ ערשטען דעם זינט צײט
 דזשענעראצ דער םון םיטינג ליכען

 אויח זיך באציהט באריכט דער באארד.
 באל־ אין װי םטרײק̂ס םאדשײדענע די

 יארק, נױ און אנדזשעלעס לאס טיםאר,
טעטיגקײטען. אנדערע 1אוי װי

 דױ דיױויד סעהרעטאר דזשענעראצ
 לאקא־ אלע אויםםערקזאם מאכט בינסקי

 װעלכע םעםבערם אײנצעלנע און לען
 םיטינג דעם צו צושריםטען שילען װילען

 אדרעסי־ זאלען זײ עקזעקוטיװע דער םון
 סעקרעטאר־טרעזשורער דעם צו רען

 נױ סט. טע16 װעסט 3 דובינסקי דיױויד
 אין םיטינג דעם צו דירעקט אדער יארק,
םאסס. באסטאז, האטעל, עללס

 .8 דעו פװ wmw יעהרליכע טע5ס
באםטאן אץ געעפענם זױ האט ל. אװ פ.

 פרע* — ארבײםםלאזיגקײט די איז קאנװענשאן דער אויןז םראגע װיכטיגםטע
פרעזידענט — קאנװענשאן דער אדרעםירט האט חואװער זידענט

 איז אלטאבער, וו־טער m דױנטיגער
.װאס םעזאן דעם אין לעצטער דער

ארבײטען םעגען דרעסמאכער -

 און קאהן מאקם םאזער, ב. קלױולאנד, םון ,קאטאװסקי אב. שלעזינג^י,
 דער צו אינטערנעשאנאל דער פון דעלעגאטען די זײנען י. נ. םון דעסטי כ.

 מאזער ב. און קאטאװםקי שלעזיינגער, פרעזידענט ־— קאנװענשאן
קאםיטעס. קאנװענשאן װיכטיגע אין אפאינטעט

 באארד דזשאינט דרעםםאכער די
 שא« אצע צו בדיף א ארויםגעשיקט ד«אט

 מענע־ םון אונםערגעשריבען טשערצײט,
 ווע־ ױי װאו האככמז, דזשוצױם דזשער

 שבת ארכײמען דאס אז אנגעזאגט, רען
 איז װאם טאג, האצבעז ערשםען דעם

 זיך ענדיגם אגריםענט״ צויט׳ן צרלויבט
 אקטאבער טען11 םון שבת דעם מיט
 מען טאר שבתים וױיטערדינצ די און
 אױך םאדערט יוניאן די ארבײטען. ניט

 גע־ ניט האבעז װאם ארבײטער, די אייוי
 שבת, םאר עקסטרא־באצאהצט קראגעז

 איז אגקצאנע tv םאכען גצײך זאלען זיי
ױניאן. חגר

בא־ דזשאינט דרעסםאכער דעם םרן
 אז נעםעלדעט, אויך ווערט אםיס ארד
 םון דמארםםענם אויגאניזײמאז דער

 פיחרער־י חנר אונםער באארד, דזשאינט
 טטע םוט נוזםאז,. ברודער םון שאםט

 אמאנימר דער ארגאניזאציאנם־ארמיט•
 אר־ צו פאר ועצט ציאנס־דעפארםםענם

 צעצםער דער פאר שעיער. נאניוירען
iw פיצנ דינאן ;ױיט v  rtt אתאגײ

 זײנען עס װאס אויסער נעװארען. זירט
 םטרייח אין געוואחנן ארונטערגענומען

 וחנצכע שעיער, חאנטראסטיגנ צאהצ א
 דער מיט נעסעטעצט נאכדעם האבען
 דעיארט־ ארגאניזיישאן דער ױניאן.
 רײהע א ארגאנױירט אויך האט םענט

שעפער. אינסײד

 צעצטען איז שצעזיננער פרעזידענט
 אינעםאהרען טען,7 אקטאבער דינסטא^

 םון אינטערעסען די םאר שיקאגא נאך
 דרעס־םאכער און קאאוס״ דארטיגער דער

 שװאכען זײן אויוי געהותט גים יתי^ן.
 דעם אויף תקוקט ניט אויך און נצזוגט

 חרכ־ טאנ זעצמנז דצם חאט ער וואס
ז אמראצת קצײגע » נעסאכט י  חאצז, י

mאיז נצפאחחנז םתחנסטותנען אר ו 
חןר פון איגםמחמתן n וױיצ שיקאנא,

 אשטא־ טען6 דעם מאנטאנ, לעצטען
 נעעםענט באסטאן אין זיך האט בער,

 דער םון 1קאנװענשא יעהרליכע טע60 די
צײבאר. אײ םעדערײשאן אמעריקען

 א איז קאנװענשאן הײנטינע די
 נע־ סיאיז װײצ קאנוחןנשאז, ױביצעאום

 ל. אװ ם. א. די זינט יאהר 60 װארעז
געגרינדעט. זיך האט

 לאנ־ די װאס םראגע װיכטיגסטע די
 זײז וחנט םארהאנדלען וועט וחגגשאן

עס־ דער ארבײטסלאזיגקײט. דער װעגען

 ערװעטאין געםאדערט. עס האבען מניאן
 לאנםע־ װיכטיגע איהאצטעז שיקאגא
 דאר־ די םיט באראטונגען און רענצעז

 מיט אויך און ױניאךםארשטעהער טיגע
בתים. בעצי די

 ער־ װערם שלעויננער יחנזידענם
 און שבת, יארס נױ אין צוריס װארטעם

 באס־ נאך אוםאהרען זונטאג ותט *ר
 דזשענע־ דער םון זיצונגען די צו טאן
באארד♦ מתקוםימ חיצ

 פעדערײשאן דער םון קאונסיל זעלוטיװ
 אזוי װי םארשלאגען רײהע א םיט הוםט

)2 זײ® י1אוי (®לוס

 סיין ניפ פארלירם
ודיחשמס

 הלאוק־שע־ די אין ארבײטער די
באזונדערס  קאנטראקטינג די אין פע̂ר

 אפים אין מעלדען גלײך זאלען שעפער,
 גיט קריגעז זײ װען ױגיאן, דער םון

צײט. אין װײדזשעס זײערע באצאהלט
האנטראק• אין ארבײטען װאס די

 לויט אז װיסען, דארפען שעפער טינג
 מאנוםעסטשו• די װאס אפםאך דעם;

 דער םיט האבען דזשאבערם און רערם
 װײדזשעס, די םאר זײ זיעען ױניאן
 צאוד דארםען סאנטראקטארם די װאס
 םאראנטװאדטליך ארבײטער, די לען

 זאלען צײט. געװיסער א ביז בלויז
 װארטעז ניט ארבײטער די רעריבער

 ױניאז, דער איז םעלדעז גלײך און
 זייערע געקראגעז ניט האבען זײ װען

צײט. אין וױידזשעס
דזעש.־םענ. נאגלעה א.

 אין נעפאחרעז װאו די1אי שלעזיננער פרעזידענם
אינפערעפמ יוניאן װיכםינע פ«ר שיהאנא


