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אינםערנעשאנאל חןר אין פאסירונגעז פאושיעוענע
ו מ ײ ו ע ן פ ו װס װהאיט פון מיפיננ ע  םאבעד ג

עו אויןז נעםט פארנעפעדען צו פלענ
ױ לאנעאיןטרי

אן שען און גרויםען אנצוםאנגען באשליםט ױני  ארגאניזאציאנם־דרײװ ענערגי
םיג הײםען און שטי ײנ מונג די גוט א שטי  שאר סעםועל ברודער םון בא

.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

 באשטי־ שאר׳ם ט. ברוחנר »טגער«^סעז
ױגיאן. דער םון םופערוױיזער »לס םוננ

 ברודער גערעדט האט שאר׳ז חוץ א
 יױ דער םון מענערזשער דער סנײדער,

 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

קאנטרא^ירט. ױגיאן די װאם
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
 ה^ט ׳טענ עטליכע לעצטע די פאר

 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 ־
עס «לן מיט טשערלײט די צו בריף « ארוים שיקט תקצי סט  אינ
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 [ #

 א ארבייטען #רבייסער די וואו )2
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 ײאו צע8 םוזען אנריכתנט 
 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

טינגען. שאפ־טשערםאן פון פארטזעצונג  אינ״ די אין קאגטראל דער — םי
ײטען צו ערלויבט ױניאן — שעפער. קאונםיל דאסטריעל  צורײ ארכ

ט װארנונג » — טובים. יםים די װעהרענד זונטאגען ץ נעםען צר ני  קי
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.

ק/ *. — קאםיםע חאל ס ג שי ם ר א מ

־ %

 מאטשערעלי, און הערמאן ם. ;טשערמאן
 גיאוםרעדא, ק. ר. װײם־טשערלײט;

סעקרעטער.
שלעזינ״• ב. — קאמיטע פובליםיטי

דרײזין. ב. און דובינסהי ד. גער,
 סא• ענטערטײנמענט און םפי^גרס

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- * >
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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
ט צאנג שוין איז שטרײקערס  געזעהן ני

 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
איז סיקעטען, םרידליך פאר  ער־ װאס.

 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
ד ר מ  w זיד נגפ8פ נ

מאנסאגאין_כאסטאן
 אקטא״ טען13 מאנטאג, קומעגדען

 זיך מאסס., באסט^ן, אין װעט בער,
 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 םטרײקס^ 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,
ײנען י. נ. םון דעסטי כ.  דער צו אינטערנעשאנאל דער פון דעלעגאטען די ז

שאן  מאזער ב. און קאטאװםקי שלעזיינגער, פרעזידענט ־— קאנװענ
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

מר דער ארגאניזאציאנם־ארמיט• אני מ  א
 אר־ צו פאר ועצט ציאנס־דעפארםםענם

אתאגײ iwv rtt פיצנ דינאן ;ױיט צעצםער דער פאר שעיער. נאניוירען

 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
 חאצז, ייז אמראצת קצײגע » נעסאכט

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
מ חיצ םי באארד♦ מתקו

 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
 קאנטראקטינג די אין פער^באזונדערס

 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
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ס לײױס מו ײ ל 8 כיז העםפען צו מטשמושען ס  פו
מן8פ כר§ין זינ שפענױנעו  דער פון דפ«מוננ

פיהמפס די פון צדפםטעו פילמ און פאליציי
)o n r 1?״ *ון t(

 שיינם, געטראגעז האבען זײ װאם דאס
 בײ אז נעאײענט, זיך האבען וועאכע

סטרײק. » איז בראדערש םיאגרים
 דעםאג־ םיקעם די םון אײנער אויף

 םרײטאג װאכען צװײ םאר סטראציעס
 בא־ דעם ארעסטירט פאאיציי די האט

 און שרײבער אמעריסאנער װאזסטען
 סאנ־ םאר קאנדידאם סאציאליסטישען

 אג־ האט װעאכער ברון, הײװאוד גרעס,
 פילעט־דעםאנ־ דער אין גענומען טײא

 גע־ איהם האט פאאיצײ די םטראציע.
 איז ער װאו קאורט, םאאיס אין בראכט

געױארען. באםרײט גאײך
 םיקעט־דעפאנ־ צװײםער א אויף

 דינס־ םארגעקוטען איז װא־ס םטראציע,
 די האט סעפטעםבער, טען30 דעם טאג,

 םעקרע־ דזשענעראל ארעסטירם פאאיצײ
 די דובינס<זי, דיױױד טרעזשורער טער

 די ,10 און 9 לאקאל םון מענעחשערס
 לוירצ־ נ. איז פערלםוטער סעם ברידער

 יוניאףבא־ אנדערע צאהא א און םאן,
 דער אויף געװען זײנען װעאכע אמטע

 אפגעהאלטען זײ האט םען פײןעט־לײן.
 װעסט איז טאג נאנצען א םארשפארט

 ברי־ די קאורט. פאאיס םטריט טע54
 ביזנעס־ פאליהפאן, פעראםוטער, דער

 אנדע־ און ,10 לאקאל םון איידזשעגטס
 מיט באשטראםט םעקגי ריכטער האם רע
 דזשע־ םון טרײעא דער יעדען. דאלאר 2

 הוירצ־ און דובינסלי םעקרעטער נעראל
 דעם אויוי געװארען אפגעאעגם איז םאן

טען.10 אטטאבער םרייטאג,
 גע־ אדעסמירט pm תביגג»י כרודער

 פראטעס־ האט ער וױיא דערםאד װארען
 ער װאס םאר ®אליסטאן א צו טירט
 אננע־ אן געגען שריט סײן ניט נעמט

 װעא־ בראדערם םיאגרים םיז שמעאטעז
סטרײהער. א באםאצען איז מנר

 איז םריהסארגען יענעם איקעטיננ די
 הא־ פאוצאוננ ײען םרידציו, אננעגאנגען

 ספע- םיט צוזאםען פאאיסצײט, די בעז
 טיאגרים םון אנגעשטעאט גארדם, ציעאע

 דעם צוטרײבעז צו אנגעםאננעז בראס״
 בא־ זיך האבעז גארדס איינמצ עואם.
 זײע• געברױכט חאמנז און נראב גוםען

 האט װעאכער דובינסקי, קולאסעם. רע
 א באםאלעז איז גארד א װי כאםערקט,

 פא־ * צו געווענדעט זיך האט ייקעט,
 אנװײזענדינ איז דערכײ, איסםאז

 האם בענעםוננ, נרוטאצע די אויף איהם
 שלענער דעם זאל ער »ז געםאדערט, ער

ארעסםירעז.
 גארר דעם ארעםםירען צו אנשטאט

 פאליס־ רער האט בראס., םיצגרים םון
 דוביג־ מיט סריגערײ » םארפיהרט ם*ן

 איהם האם דובינסקי װען און ססיץ,
 אדעסטירמ. איהם ער האט געענטםערט״

 האט, דובינסקי ברודער פון ארעסט דער
 און אויםנעבראכט, אצעמען נאטיראיך,

 גרופירט זיך האבען בײשטײענדע די
 אנ״ זײגעז פאליסיצײט נאך איהם. ארום

 אלע ארעסטירט האבען אזן געלאפען
 און באאםטע ױניאן אויבען־דערםאנםע

טטרײקער.
 פאציציי דער םון ברוטאאיטעט די

 קאורם פאציס פון עטרעננקײם די און
 ארעכד יצע חאם וועלכער םעקעי, ריכטער
 טאג א םיט בא^טראפש פיקעטס טירטע
 ארויםנערוםען האם יריזאן, צװײ אדער

 כיטעיםמען דעם און אנטריםטונג די
 א אויןי םטרײקער. די םון יראטעסם

 איז װאס סטרײסער, פון םאס־םיטינג
 בײטאנ םיטװאך געװארען אפנעהאצטען

 איבער די האבען #חאל בוײיענם אין
 אײנשםי־ סטרײסער םארזאמעצםע 1,500

 פרא־ װאם רעזאלוציע א אנגענוםען סיג
 האלםונג ברוםאלע די גענען םעסטירם

 סיע־ סםרײקער, די צו •אאיציי חנד פוז
 ברא־ סילגרים פון שאו חנם צאבען 5*יע

 חנר טמאלענדזמט רעזאצוציע די • דערם.
 םון דינסט איז מםעהט זי אז ■אליצײ,

 באשיצען צו באםעס םײיצאר צויוײם די
n r u .חאש םיטינג דער אינטזנרעםען 

 אגנעגוסענע די טיימן צו באמאאסען
 װאקזנר םעיאר צו רעזאצוציע ■ראטעטט

דיסטריקט. פון •^יזם־^עאטען צוס אן}
דובינ״ םעקרעמער hrvurm אויך

 אקטאבזגר םיטװאך, צעצטען האט םקי
rpml o n מאריען א אוחנקגעמיהט 

 מאצ־ קאםישאגער «אצים *ו ■ראכתסט
 דער ®ון בדוםאציםעם דעד גזנמנן תני

•יקעםס. טײצארס לײדיס די w •אציןױי
*m  r תבינסקי «ײגם יראטעםם 

r m o> אױפ־ ברוםאלער חנוי אויןי 1א 
 חייס י(דקע<טעז<אצ רנט און •יהרוגג

irnim ,וועםם פון אימן

 דױ און סםײשאז, פאלים סםריט טע4
 פאליס־קא־ דעם׳ אויוי פאדערם בינסקי

 שטעיצוננ א נעכמז זאל ער םישאנער
 פאליציײפארםאיצגונגען די אפצױפטעאען

פיקעטס. די געגען
 פרא־ זײן אין אן וױיזט דובינסקי

 די אז ?אםמ&אנער, פאליש צום טעסט
ך אוױ« זיך םיהרען פיקעםס ע^י עז  און ג

 זײ באפאלט םאליצײ די איז שרידציך,
זײ. ארעםטירט און אורזאך שום אהן
 שרײבט — םראטעסט, דעם ׳שיק איך״
 —קאטיעאגער פאליס צום דוביגסקי בר.
 פון סעקרעטער דזשענעראיל אילס נאר ניט
 אײנעד, אלס נאר אינטערגעשאנאיל, דער
 װאס און נעזעהן אצײן עס האט װאס
 פאליצײ־ דער פון געליטען א<ײן האט

י ברוטאאיטעט.
 זײן אין דאן דערצעהלט דובינסקי

 איז ov װאס דעס, װענען פראטעסט
 דעם ארום םריה דינסטא: פארגעקומען

 אין זײענדיג בראס. םילגרים פון יטאם
 א װי געזעהן ער האט לאין פיקעט דער

 אסאקירט האט פירמע דער פון גארד
 האט ער סטרײקערס. די פט אײנעם

 דזשאהז פאליסםאן צום ;עװענדעט זיך
 םיט דערבײ, געשטאנען איז װאס איגען,

 גארד. דעם ארעסטירען צו פאדערונ: א
 צו אנשטאט ^ובער האט פאציפמאן דער

 דעם ארעםטירט נארד, דעם ארעסטירען
 האט דובינסקי סטרײקער. געשאאגענעם

 זעלבער ד^ר םיט געװענדעט דאן זיך
 טער4 םון העים, ?עפטען צו פאדערונג

 האט גארד דער סטײשאן. פא׳ציס סם.
 ;עגע:־ 1אי דוביגסתיץ אטאקידט דאן

 דער און פאיציס־העפםען, דעם םון װארט
 האט װאס איגעז, פאליסמאן, זעלבינער

 אויך האט םטדײקער, דעם ארעסטירט
 היצאגע רער אויף ארעסטירט דובינסהי׳ן

 דעם אטאסירען צו םארזוך א םאכען םון
מעםטען.

 פאציס דעם אויף םאדערט דובינסקי
 אונטער־ נלײך זאל ער אז האםישאנער,

 העיס קעפטען נענען קיצאגען זײנע זיכען
 פא־ דער אז און איגען, פאציסמאן און

 אינסטרואירען, זײ זאל אי׳ס־האםישאנער
 װערקצײנ קײן זײן ניט קענען זײ «ז

 םײאארס לײדים די םון *הענט די אין
 ;סםרייס דעם צוברעכעז צו באלעבאטים

 םארברעכען ניט זאא פאליצײ די »ז
 סטרײקערס די םון רעכט דאס גענען

 פאליצײ די אז און פיקמטען צו םריחציך
 אומארדנונג, צו פראװאצירעז ניט זאל
 ניט גענענטײל, אין זאיל, זי אז נאר

 באנוצען צו זיך סטרײקער די שטערען
 םי- םון רעכט געזעצציכען זײער מיט

?עטען.
 זײן םיט צוזאמען האט דובינסקי

 פאיציס־ צום צונעשיקם אויך פראםעםט
 װאס הארד, געדרוקםע א ?אםישאנער

 יעדען גענעבען האט סטרײ?־קאםיטע די
 זא־ זײ אזוי װי בללים, טיט סטרײהער,

 םאר־ זיך םרידליך און נעזעציציך לען
 עד און אײן, ייקעם אוים׳ן האלטען

 עס צי םאלי׳ס־סאםישאנער, דעם פרענט
 אז װינשענסװערט, געװען ניט װאלט
 םיט קארד אזא געבען זאצ ער אויך

 זאלען זײ »ז פאליםצײט, די צו כלצים
 -ינקטציך איז געזעצציר אױפםיהרען זיך

פיהעט־אאין. דער אויוי
 םאציצײ דער םון ברוטאליטעט די

jw סעלןי דזשאדזש םון שטרענגקײט די

 דער בײ ■יקעטם אחנםמירםע די צו
 דעם דינסמאג, פיקעט־דעםאגסטראציע

 אדויסגערוםען האט סעפטעםבער, טען30
 אינםערנעשאנאל אין ערשטוינונג ךי

 פי־ אלע האט דזשאדזש דער אפיס.
 טאג א םיט װעמען באשטראפט, קעטס

 פריזאן. טעג צװײ םים װעםען און
 אן און שוגערםאן אוז ר פיקעטם, צװײ

 דזשאדזש דעי האט איטאליענער, אלטען
 נאר פריזאן טעג צװײ םיט באשטראפט

 אז צוגענעבען, האבען זײ װאם דעיםאר
 םאדביצײ די צו אויסנערופען האבען זײ

 בראדערפ םייצגרים םון ארבײטער בענע
 סהעבכ. קײן זײן נים זאלען זײ אז שאפ,
 קאפף לאיער פון אפיצ אויפ׳ן בלויז
 זײער םארהיצענעדט דזשאדזש דער האט

םריזאן. טאנ אײן אויף שטראף
פארסאן, אײברעהעם סטרײהער, אײן

 טענ צװײ מים געװארען באשטראפם איז
 דער אויף דאיצאר, פינף אדער פריזאן
 דעריםטרײ־ אז פאליסמאן, א פון קלאגע

 לאיער געיפלאנעץ. איהם האט קער
 דעם קראם־עקזאמינירען בײן האט קאפף

 :יט זאנט ער ז8 באוױזען, פאליסמאן
 אויך האם לאיער דעד אםת. דעם

 אײ־ אז פאליספאן, םון ארויסנעקראגען
 נע־ קלאגע די נעבראבט האט ער דער
 נע־ איהם כײט זיך האט פארםאנען גען

 מילגרים דער פון םארשטעהער א זעהן
 גיט האט אלץ דאס םירטע. בראדערס

 געגלויבט האם רזשאדזש דער :עהאלפען,
 באשטראםט האט ער און פאליספיאן דעם
 טעג צװײ מיט פארמאן פיקעט דעם

פריזאן.
 עטרא־ אפילו האט דזשארזש דער

 ציוײ םיט פיקעטס פרידליכע צװײ םירט
 אז סײנס, *טראגען םאד יעדען דאלאר

 סטרײק. א איז בראדערס םילגרים בײ
 פראטעסטירט שטארק האט קאפף לאיער
 אז אנגעװיזען, האט ער דעם. געגען

 טראנצץ נעועץ לױט׳ץ סענעז סטרייקער
 דער אויפשריםטען. םטרײק םיט סײנם

 ער־ די אננענוםען אבער האט דזשאדזש
 דער פון םארשטעהער א םון קלערוננ
 איז דארט אז פירםע, בראדערם םיאגרים

 םריד־ די האט ער און ניטא םטרײס קײן
באשטראפם. פיקעטס ציכע

 דעטעמ־ םיט פאליצײ סהאדראז א
 און װעגענער פאטרול םיט טיװם,

 מאנטאנ האבען װענענער עמוירדזשענסי
 טײ־ יציידיס נרויסע די ארוםגערינגעלט

 בראדערס, םילגרוים װי שעפער, לאר
 און אנדערע, און גודטאן און בערנאל
ט אםילו םטרײקער די האבען  צונעילא- ני

 גע־ שעפער די װאו סאידװאק, צום זען
 אויםגעבראכט םטרײקער, די זיך. םיגען
 ברוםאלער אוםגעהערטער דער ;עגעז

 האבען פאליצײ, דער םון האנדלוננ
 לאינם םאליצייאישע די דורכגעבראכען

 םיקעט־דעטאנסט־ א דורכגעפיהרם און
 נאםיר־ זיך, האם פאליצײ די ראציע.

 די ארעסםירען צו נעטאז לאז א ליך,
 נארםאן װי דעם, נאך בלויז פיקעטס.
 דער צו :עקומען איז װעלכער טאםאס,

 םון פיהרער א^ינינע אוז אאיז, פיהעט
 םײדי און האהן םאגיא װי רױניאז, דע

 העםטיגען א אױםגעהױבען האבעז רײך,
 ערלויבט פאליצײ די האם פראטעסט,

 מע־ די םארבײםארשירען אײנםאל נאר
ט זײנען פיקעטם די אבער םער.  ני

 םרידליך מארשירען צו געװארען ערלויבט
 װי צוריק, און •הין מעפער די םארבײ

סטרײק. יעדעז איז ערצויבט איז עם
סטרײקער, םון םאםםיטיננ א אויױ

 דעם דינסטאג, םארגעקוםען איז װאס
 כרײענט איז בייטא:, אקטאבער, טעז7

דױ םעקרעטער דזמענעראל האמנן האל,

שן ימהרלכמ ־פע50 ל. «וו פ. .8 דמו פון האנװענ
m אין נעעפענם זיך האט s

)e’»i 1 »ון (׳■לום
 ארבײטםלאזיגקײם־פראגע. די ל׳ייזען צו

 קלע־ א איז םארעלאג װזכ&יגםםער דער
 ארבײטבדװאן/ און ארבײטם־םאג נערער

 ותנען חאנדצען וועט קאנווענעאן די
 ארכײםס־• טאגיגע םינ* א אײנפיהרען

אעדוםטריעז• אצע אין וואר
 אינשורענס רעגירוננס פון םראנע די

 םארגע־ אויר װעם ארבײםסלאזע פאר
 קאנווענשאז, דער בײ וחנרען בראכם

 פחד איז קאונסיצ עקזעסוטיװ דער אבער
 אינמױ סםײט נעגען זײגען נרין דדענם

ארבײמסצאזע. .םאד רעגס
 םא• טעקחנםער ®ון באריכט א לוים

 27 ®עדערי״פאז די איצם האט ריסאן,
אײאחחנן. םאר־ וױ סזגחר כמנםבערס 551 םויזענם

פארםרא־ איז ימטעתזדפאנאצ די
x חור בײ כתן  m קאנוחנמאן אװ
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 אינכמנר דער פון דעלענאטזנן אײנינע
תז נעמאנאצ ײ  גרי ירעוידענט םון ז

 סאםי מיכםיגע אין געוואחס איאינטעט
 אפאינ איז מאעזינגער ■רעזידענם טעס״
 איבע קאםיטע דער אי! געװארצן טעט
 קאונטמ אקזעקוטיװ פון רעיארט דעם

 א• געװארעז באמטיםט איז קאטאװססי
 אי םאזער ב. און צאאמןאםינמ דער

לײבצצ״מאטיםע. דאר אין ארײן
ן טאנטאנ, י ערעפענונגס־םא! רעם י

 נעװאמ אדרעסירם קאגותגמאן די איז
 האו וחנצמד חואומנד, •חנזיחנגם ®ון

ך נעדעדם מי מ ס ױו  או חנר וחנגאן ח
, בײמסצאויגקײם־פראנ^

 סאציא• באװאוסםער דער און בינסקי•
 רעד• הוייט־ די טאטאם, נארמאן ליסט
 די טיט םארדאםם םיטינג, בײם נער

 םון ברוטאליטעט די װערטער מארפםטע
 פײ ארן םטרײסער די צו פאליצײ דער

 אויםגע״ האבעז רעדגער בײדע קעטס.
 ניט זיך זאאעז זײ םטרײקער די םאדערט
 זאלען זײ און פאליצײ דער פאר שתוקעז

 זעל״ דעם םיט קאםף דעם םארטזעצען
 דער װי העלדי׳פקייט און םוט בען

 גאנצע די אנגעםיהרט װערט סטרײק
 זײן זיכער װעט זיג דער און צײט,

אײערער.
 אזעלכע פאראן זײנען עם ״אויב

 איצ״ אין געזעץ געגען פארברעכעז װאס
 נע״ דובינסקי האט — סטרײק טיגען
 סטריײ די גיט נעװס עס זיינען — זאגט
 נעזעצ־ פולע דאסי האבען װעאכע קער,
 פײןעטען, און סטרייקעז צו רעבט ליכע
 די שטערט װעצכע פאליצײ, די נאר

געזעצאיך״. פיקעטעז צו סםרײהער
 די מיט סםרײקער םון קאמיטע א

 אינ־ דער פון ?אהעז, פא:יא שװעסטער
 דער םון רײך םײדי און טערנעשאנעל,

 לעצ־ זיך האט לינ, טרײד־ױניאן װייםענס
 א־קטאבער, טען8 דעם דינםטאג, טען

 אינספעקטאר פאליס םשיף טיט געזעהן
 םון םארםאלגונגען די װעגעז א׳ברײען

סטרײקער. די אויף פאליצײ דער
 די אז צוגעגעבען, האט א׳ברײען

 פיקעטען צו רענט א האנען םטדײקער
 סטרײק־ די םיט פרידליך רײדען און

 קאפימע דער האט ער און ברעכער
 די אגזאנען װעט ער אז פארזיכערט,

 און נײטראל זײן זאלען זײ פאליס
 צי פיהעםס. די םארפאלגעז ניט מעהר

 — האי^טען םארשפרעכען זײן װעט ער
זעהן. צו בצײבט

 םון שטיצע און הילף דער אונטער
 בראס. מילגדױם n װאס פאליצײ, רער

 ם׳איז װאס אלץ זי •טוט ?ריגט, םירםע
 דעם צוברעכען צו םעגליך נאר איהר

 אויך אפילו שוין זיך האט זי סטרײק.
 איג״ אן נאר געריכט אין געװעגדעט

 דעד םארװערען זאצ װאם דזשאנמשאן,
 די און סטרײק דעם אנצוםיהרען ױניאן

 םארהער א פיקעטען. צו סטרײקער
 פאר הוםט אינדזשאנ־קשאן דעם װעגען
 .נע־ נוםער דער װען םיטװאך, הײנט,

 רא־ לואי דרוס. צו געהט רעכטיגקײט״
 אינ• בײם ױניאן די םארטרעט טענבערג

םארהער. דזשאנחשאן
טיר־ בראס. םילגרוים די האם אויך

 האנ-ט־ דאג יעלאו דעם געפרובירט םע
 אר־ איהרע סםראשען צו םיטעיצ ראקם

 זי סטרײק. אין שטעהעז װעלכע בײטער
 אויוי צוזאג מיט ברין* געשיקט זײ האט

 פאר־ אבער האט זי װײדזשעס. העכערע
 אונטערשריימנז זאלען זײ אז אאננט,

 װעלען זײ אז קאנטראהט, דאג יעלא א
 זײ איז ױניאז דער צו באלאננעז ניט

 נאםיר־ סטרײסען. ניט סײנםאצ װעאען
 םילגרוים םון אײנער קײן האט יציך,

 דעם אויז* נעענטםערט ניט סטרימןער
 גענענטײל אין שארשלאג. שענדליכען

 האבען װעלכע ארבײטער, צאהל א —
 אנגע־ זיך האבעז געארבײט, איצט ביז

סםריייק. אין שלאסען
 חד כמעט אפ האלטעז סטרײקער די

 וחנצ־ םיםיננען, באנײסטערטע טאג דען
 באװאוםטע םיז אדרעסירט װערען כע

 ׳טאטאם, נארמאן װי סאציאליפטעז,
 אר פענקיז, דזשײהאב כרון, העױואוד

 בא״ די םח אנדערע און קלעסענס גוסט
 אינטערגעשאנעצ און טוער ױניאן ?א:טע

 נינפא, דובינסקי, דײװיד װי באאםטע,
 נאג״ פעראםוטער, אנטאניני, הערםאז,

 םײדי היאםער, םיס קאהן. פאניא אער״
 זיי־ אויך װי אנדערע. און דרײזין רײך,

 געװאחנן אדרעסירט סמרײקער לי נען
 שוישפןצער, בראדװייען* באװאוסטע םון

 אקטיא• עננאישער חגר םון םיטנאיחנר
 #דרײער םערי םים םון איז ױניאז חנ?

 וױכמננם דער םון טוערין באװאוסטע א
אינ. ױגיאן םרײד

 די ארױסגערוםען האט סםרײס דער
 ירא־ איז ליבעראאע אאע םח סיםיאטיע
 א?ױ שםאט. אין עאעכמונטען טעקםױוע

חד רוזוועאט, םיסים האט ר, א רנ ע אוו  נ
 בריעי א געשיקט םרוי, װעאט׳ס

 *א־ פיז ארגאנײזערין היציער, םערי םיס
 סיםאא• זי אז שרײבט זי װאו ,38 קאא

*ןער. םטריײ טײאאר צײדיס די םיט טיזירט
 טיפסמע םײן שטאגדיג האב *איך

 תזוחנצט, םיםעס שרייבם — סיםפאםיע
 «ו צײאט װאס באוועגתג יעחנ טים—

 םחיעדארביײ ®ון צאנא די םארבעםערען
 שאאאר. דרזנם קאסטאם די אין טער
גיוירט״• ארנא״ גיט איצם ביו נאך זײנצן וואס

̂«בער, ?ר610 עיעבם*גסי>מ3«

אינטערנןשאנאל חןר פון ארנײם יאהר האלנ א
גע״ זײגען מאנאםען זעסם אעצטע די

 די םון אעב&ז דעם אין שװערע זעהר עןוי
 ארבײטס־ די צאנד. אונזער אין ארבײטער
 אנגעפאנגען זיר האם װעאכע לאזעקײט,

 דעם םיט צוזפאען צוריק יאהר א םיט נאך
 אעצטע די דורך איז סראך, סטריט װאצ
 נרעסער אאץ געװארען מאנאסען זעקס

 ווערען צײאעז דיזע ווען נרעסער. און
 ארבײטס־ םון צאהא די װערט געשריבען,

 און מיציאז, םיר זײן צו געשאצט לאזע
 ארבײטסצאזע םון ארםײ ריזינע אזא מיט
 קײן האבעז נים מען דארױ אויגען די פאר

 אין אז באגרײםעז צו פאנטאזיע רײכע צו
 פא־ די װאו הײפען, ארבײטער מיאיאגעז

 מא־ עטליכע םיט ערשט האבען מיאיען
 װײנײ אדר פעהר נעאעבט צוריה נאשען

 :וים איצט פעז אײדעט ערטרעגאיך, גער
עאענד. און

 פאכען צו שװער איז צײט אזא אין
 אײנגע־ אאטע, די זאגאד פארשטױיט.
 קאנען ױניאנס אםעריהאגער פונדעוחנטע

 די דורך האבען זײ אז באריהסען :יט זיך
 פארם־ געםאכט מאנאטען צװעאף אעצטע
 ארונ־ שהאגם ארבײטסאאזיגקײט שריט..

 אוםגאיהאיכע די באויז ניט םוטה פון טער
 אויך נאר ארבייט, אויסער זײנען װאס

 די יא. ארבײטען װאס גאיקאיכע די
 די פאבט דזשאב דעם פאראירען צו מורא
 זײערע צו אונםערטעניג ארבײטען װאס

 צוםרירענצושטע־ זיך און ארבײטסנעבער
 זײער װי װײגינער םיא פיא, סיט אען

פאדערט. איװינג״ אוו ״כטאנדארד
 אײננעםונ־ »אטע, די פאר אויב און

 םיט ױניאנס די פאר ױניאנס, דעװעטע
 װאס ױניאנס די םאר ט,ייעזשורים, רײכע

 דא״ טױזעבדעד װאד יעדע אויס צאהאען
 — בענעפיט, ארבײטסאאזע אין אארס
 מאנען צו שווער געװען איז זײ פאר אויב

 מא־ עטאיכע אעצטע די רורך םארטשריט
 שװער װי פארשטײן שוין פען קען נאטען,

 ארגאניזאציאן אזא םאר געותז איז דאס
 קאםוניסטען די װעאכע םון אונזערע, װי

 און טרעזשורי די אויםנעראבירט האבען
 םון חובות אין ארײנגעשאעפט נאך איהר
 דאאאר. םיאיאן אנדערהאאבען װי פעהר

 דארפען װאם םיטגאידער ארבײטסאאזע
 אנ־ װי װײניגער ניט םיר האבען הילף,
 העא־ צו זײ אנשטאט :אר ױניאנס, דערע

 די װי װאך א דאלאר עםאיכע םיט פען
זײ םיר קענעז טוען, ױניאנס אנדערע
 ווערטער. טרײסט םיט באויז העלםען

* * +
 געפאנט גיט האבען םיר אויב אבעד

 עט־ לעצטע די דורך סארשטריט א י ם
ט פאנאטען, איכע י ר ש ט ר א  האבען ם
געפאכט. דאך םיר

 װעצכער אין שטאדט די באלטיםאר,
 אפילו יאהר עטאיכע לעצטע די האבען מיר
 ;ע־ נ\ט ארנאניזאציע אן םון סיםן קײן

 ױניאן קלאוקמאכער א הײנט האט האט,
טיטגאידער. 800 מיט

דזשענע־ אעצטען אונזער נאך גאײך
 האבען םיטי־גג באארד עקזעהוטיװ ראל
 צו קאםפײן שטארקעז א אנגעםאנגען מיר

 קלאוקפא־ באלטימארעד ח ארגאניזירען
 אנגעפאנגען זיך האט קאמפײן דער כער.
 םון אויםזיכט דער אונטעד מארטש אין

 עגדע אין האלפערז, װײם־פרעזירענט
 קצײ דעם דערגרײכם ער האט דזשואײ
פאקס.
 אױסגע־ םיר האבען דזשון םאנאט אין
 די צו םאדערונגעז םון איםטע א ארבײט

 םיר און מאנוםעקטשורערס באלטיםארער
 קאנםערענץ. א צו אײנגעלאדען זײ האבען

 ־15 דעם םארנעקוםען איז קאנםערענץ די
 הא־ םאנוםעקטשורערס די דזשואײ. טען

 אסאסיאײ־ זײער געהאט ניט דאן כען:אך
 םאנוםעקטשורערם 15—14 די און ׳טאז

 געקומען, קאנםערענץ צום זײנען װאס
 זײ־ אײנער יעדער רעפרעזענטירט האבען

 רעם נאך אינטעחןסעז. אינדױוידועלע נע
 םאר־ קאנפערענץ דער םאר האבען מיר װי

 יעדען און םאדערונגען אונזערע געאענם
 אײנצעלהײ־ אצע םיט ערקאערט פונקט

 םאר־ מאנוםעסטשורערם די האבען טען,
 זאצ האנםערענץ צװײטע א אז לאנגט,

 שםע־ טענ פאר א אין ײערען אפגעהאלטעז
 האמגן װיאען זײ װײצ ערשטענם, טער.
 פאדע־ אונזעדע ומננען נאיצודזןנקען צײט

 זץ־ װיאען װײצזײ צװײטענם, און רוננעז,
 און אסאסיאײשאן אן אין ארגאניזירען
 קאאעק־ א וועגען אונז םיט םארהאנדלעז

אגריםענט. טיווען
 זײנען סאנםערענץ צײײטער דער צי

 פאר־ געוועז טאנופעקםשוחגרס די ^ייז
 *סאסי־ אן םון קאםיטע א דווץי טראםען
 «אי די חרך רואמנן זײ וועצמנ אײשאן,

אויןי אנםםעד אצס »ח ארגאניזירם, םעג

 . ק ט נ ע ד י ז ע ר פ .פון טײל א
^ננע דער םון מיטינג דעם דז

ס ׳ ר ע ג נ י ז ע ל טיבאר ש  צו נ
באסטאן. אין עקזעקוטיװ נעראי

 ארויסגע־ זײ האבען פאדערוננעז אונזערע
 זאאען זײ אז פאדע־וגג, געגען א שטעלט
 אר־ דיםטשארדז^ען צו רעכט דאס האבען

ז בײטער ע ־ און װילען זײ װ ר א  ם
װילען. זײ ס א ו ו

 אויך און זײערע פאדערוננ געגען די
 קאנ־ צװײטער דער אויף האלםוגג זײער

 קאאר, :עפאכט אונז פאר האט םעתגנ״ן
 זײ םים םיר װעלען סטרײק א איון אז
̂ח. :יט אגריפענמ קײן צו  דעם און קרפו
 אמיש־ סטרײק דער איז דזשואײ טען23

געװארען. :ערופען
 זײ:ע; װאס ארבײטער 1D00 די םון

 טרײד, באלטיפארער אינ׳ם באשעפטינט
 אונ־ אוי^ נעענטפערט 800 ארום האבען

 סטרײס. אין ארויס זײנען און רוף זער
 זײ־ געענטםערט ניט האבען װאס 400 די

 ארבײטען װאס םײדלאך די געווען :ען
 (אזעלכע שעפער סיסטעם סעקשאן אין

 זעקס) דא באלטיפאר אין זײנען שעפער
 אזוי זײנען עס װײדזשעס װעפעס און

 א דאיאר 7 זאנאר און 10 װי נידערינ
ארבײטען. :עבאיבען זײנען דיזע — װאך,

 א־אנ־ איז סטרײקען םע: פי:ף :אך
 צװישען קאנםערעגץ א געװארען זשירט

 די ױניאן. אונזער און אסאסיאײשאן דער
 גע־ געבראכט שטאנד צו איז קאנםערענץ

 ער־ איז װאס עדיםאריעא אן דורך װארעז
 אויםפא־ פאסט׳/ ״באלטיפאר אין שינען

 דעם סעטילען צו זײטען בײדע דערענריג
 האנען קאנםערענץ דיזער בײ סטרײק.

 זײער צוריקגעצוי־געז םאגופעסטשורערס די
־ אלע זײנעץ דאז אח פאחןרונג, גענעז » 
 האט טען װעאכע איפער פונקטען, דערע

 אוים־ אײניגען, געקעגט גיט עדםריהער
 איז סעטעלםנט א און געװארען, געגלז^ען
 אין שעםער 21 פאר געװארען געפאכט

אינדוסטריע. דעד
 אײגשטיטינ איז סעטעאםענט דער

 סטרײסערם די םון געװארען אנגענופען
 וועא־ אויף פארזאמלונג, נרויסער א אײח
 טעק־ צו באשלאסען אויך ה^בען זײ כער
 ןײערע פון פראצענם צעהן םיט זיך סען

 די אויפצוהאלטען װעכענכאיך, װײדושעס
 האנעז װעלכע שעפער די םון ארבײטער

 דער װעאכע געגען און געסעטעאט :יט
 םידמע די אנגעפיהרט. װערט סטרײק

 דיזע םון אײנע איז דאבעאױ״ און
שעפער.
 דער אז דערטאנט, שויז האבען סיר

 אגגעםיהרם איז קאםפײן ארגאניזאציאנם
 װײס־ םון אויםזיכט דער אונטער נעװאדען

 דזשענעראל רער האלפערן. פרעזידענט
 געוו^רען $::עםיהרט אויך איז סטרײק
 כרידער אויסער אויםזיכט. זײן אונטער

 גע־ אינטערנעשאנאל די האט האלפערן
 באל־ אין ארגאנײזערם אנדערע םינו׳ האט

ד. א. נירי, מים גראוט, מרס. :טיםאר
 דזש. באלטימאר, ,4 לאין. םון גלושאהאף,

און יארק, נױ ,17 לא?אל פון סנײדער,
* * ♦ארגאנײזער. :עגער א

 םיר װעאכער אין שטאדט צװײטע א
 mPV דזשענעראל לעצטען רעם זינט האבען

 אן אנגעפיהרם מיטינג באארד זעקוטיװ
 די צװישען האםפײן ארגאניזאציאנס

% אנרזשעלעס. אאס איז קלאותסאכער
 אנרזשעלעם אאס אין טרײד מאאוק די

 אויםגע־ יאהר עטאיכע אעצטע די אין איז
 אין איצט דארטען ווערען עס %אוקסען.

 ארבײ־ 800 ארום באשעםטיגט מרײד דעם
 װי םעהר אומגעםעהר איז דאס טער.
 יאהר אכט םיט װי םיא אזוי סאא צװײ

 דורך אבער האבען ױניאן דער צו צוריק.
 באויז באלאנגט יאהר םיר־םיגױ אעצםע די
 דאם איז טאמער און הונדערט. פאר א

 צװישען :אך זײנען געװען, װײניג נאך
 יןא־ צעהגדאיג א געווען הונדערט פאר די

 קא־ דעם אויןי האבען וועאכע םוניםםען,
 םארכאפען נעטרײט שםײגער מוניסטישען

 װארםען און העצעס דורך לאקאל דעם
אײט. ױניאן טרײע די אוױ״ שםוץ
 שארצא• דיזע האבען צײט שםיקעא א

 לאקאצ דעם געהאט םהאטזעכאיך טאנעס
 פעאע אלע אין װי און הענט. זײערע אין

 גע־י זאך ערשםע די זײ האבעז אזעלכע
 אינדירעהםען אן פאר לאקאל דעם מאכט

ת1 קאטוגיסטישער דעד פון ברענטש  א
 אויסגעראבירמ זײ האבען נאכהער און טײ

 טד חאם צאקאצ רער װאס סענם יעדען
 צעצטע אונזער וחנן ט־יעזשירי. אין האט

 נעװאראן ג*האלםעז8א איז קאנוחננשאן
 צא״ דער שוין זיך האט קציװאאנד, אין

 קאםוניסםײ די פון באםרײמ געחאט קאצ
האט צאקאצ דער אכער שארצאםאנעם. שע

 װאס חורבן דעם פון נעאיטען יא6 אזוי
 פעפבערשיפ די »ז אנגעפאכט, האבען זײ

 װי וױיניגער צו ,ארונטערגעקוםעז איז
 געװען זײנען װאס 800 די םון הונדערט.

 גע־ אעזא זײנען טרײד אין באשעםטיגט
 ארנאניזירמ. הונדערט װי װײגינער װעז

 געדעגט װאס װײנינ זײ האבען נאטירליך
 בארינ־ ארבײטס די םארבעסערן צו טאן

 צײט רער אונטער זײנען װעאכע גוננעז,
:עװארען. אײנגעםיהרט טרײד דעם אין

 וױיס־פרעזידננט איז זופער אגפאנג
 נע־ צוליב געצװאונגען געװען ברעסאאו

 פא־ זײן אין אננעלענענהײטען זוגדהײטס
 צו זיר און יארק נױ פארלאזען צו טיאיע

 עט־ פאר אגדזשעלעס אאס אין באזעצען
 איהב טיט האבען םיר פאנאטען. ליכע

 עך װאש צײט דער דוךך אז אראנזשירט,
 אפ• ער זאל זײן, דארפען דארטען װעט

 ראד־ די ארנאגיזירען צו צײט זײן :עכען
ררעסםאכער. און קלאוקםאכער םיגע

 אי• ברעסראו ברודער װי שנעל אזוי
 אנ־ באלד ער האט אננעקוםען, דארםען

 צװישען אגיטאציע שטארהע א געפאנגען
 די ארנאניזירען. צו זיך קלאוהםאכער די

 ערפאלנ. גרויסער א געװען איז אכיטאציע
 צײט װאבען אײניגע אין האט לאקאל דער

 מיטנלידער. הונדערט אײניגע צונעקראגען
 טרײר גאנצען דעם ארגאניזירען צו אום
 בא־ ארבײטס גאײכע אײנצושטעלען אין

 שטאדט, םון שעפער אלע אין דינגוגגען
 ארויסצו־ באשלאסע^ לאקאל דער האט

 מאנופעקטשױ די צו םאדערונגען שטעאען
 פערציג און מאנינע םינזי א פאר רעדס

 אין העכערונג א װאך, ארבײטם שטונריגע
 ױניאז, דער םון אנערקענוננ װײדזשעס,

 נעס/(־ װערען זאלעז סכםוכים אלע «ז און
 טשער־ אוםפארטײאישען אן דורך טעאט
 ײעל־ םארזאםלוננ, גרויסער א אויף םאן.

 איז אײנגערוםען, האט צאקאל דער כע
 באסעם די אויב אז נעװארען כאשלאסען

 ײע־ פארהאנדלען צו אנטזאגעז זיך װעלעז
 אריים־ ױניאן די זאא פא-ערוננעז, די גען

 פאדע־ די סטרײק. דזשענעראל א רוםען
 צו געװארען ארויסגעשיהט זײנען רונגען

 עטאיכע װען און מאנוםעקטשורערס אלע
 מאנוםעקטשױ די און אותק זײנעז טעג

 די האם געעגטפערט, ניט האבען רערם
סטדייש. דזשענעראל א ערקאערט ױניאן

 נע־ ארויסגערופען איז סטרײק דער
 פרא־ 75 פעםטעמבער. טען4 דעם װארען
 האבען טרײד אין ארבײטער די םון צענט
 דער פון רוף דעם אויף נעעיטפערט באלד
 און סטדײק, אין ארוים זײנען און ױגיאן

 א האבען םראצענט 25 אנדעחנ די פון
 ססרײש אן אגגעשאאסען זיך צאהא נרויםע

 טיר (וען 4טעג פאד נעקםטע די דורך
 ױניאן די שוין האט צײאען דיזע שרײבען

 םאגױ אײנצעלנע צװעאף םיט געסעטעאט
 אסאסיאײשאז, אן םיט און םעקטשורערס

 פא־ צװעאף ארום םון באשטעהט װעאכע
 פון העאםט װי מעהר און נוםעקטשורערם,

 אוטגע־ שוין זיך האבען ארבײטער די
 שט״ײק דער ארבײט. דער צו צוריס ?ערט
 מאנוםעקטשורערם די געגען אן נאך נעהט

 אן אין ארגאניזירט זיך האבען װעאכע
 אויםױכ־ די אסאסיאײשאן. אפען־שאפ

 םאנופעק־ איבעריגע די אז זײנען, טען
 די איז סעטלעז, אויך װעלמן טשורערם
 יעיען איז װעלאן קלאוקטאכער דארטיגע

 באדינ־ ױניאן אונטער ארבײטען שאפ
גוגגעז•

ליאם־ דעם םיטנעהאאםען האגען םיר
פרעזירענט װײם םיט באױז ניט אײן

 םיגאנציעל. אויך נאר ארבײט, בדעסלאו׳ם
♦ ♦ ♦

הא־ מאכער רײנלאוט יארקער נױ די
 א זעהר דורכגעמאכט יאהר אעצטען בען

 אל־ די צוליב ערשםענס, צײם. שווערע
 לאנד, איז אוםשטענדען שאעכטע געםײגע

 רײג־ װאס רעם צואיב צװײםענס, און
 ביאינער פיא פראדוצירט ױערען קאוטס

 יארס. נױ איז װי שםעדט אנדערע אין
 לאנג םון שוין װעדען רײנהאוםם ביציגע די

 םון שטעדטלאך לאײנע די אין געמאכט
 אנ־ םון און װיסקאנסין םאםאטשוזעטס,

 די דורך זײנעז דארטען םטײטס. דעחנ
 גע־ אײגגעםיקסט יאהר עטאיכע אעצטע
 םעקשאן דעם םיט שעפער גרויסע װאחנן

 פאר ארבײטען םײדלאר װאו און םיםטעם
 האט לעצטענס װאן. א דאלאר 6—5

 אננעםאנ־ אויך ארבײט עסערע5 די אמנר
ק  איז נױױארק. סון םארשוױנדען צו נ
כאש־ צו נענוטען דאם האט שוױנדען1םא

 דזשע־ אונזער סון פיטינג אעצטי-גן ד־עם
 ערשינען איז באארד עקזעלוטיװ נעראא

 פאר־ האם און 20 לאקאל םח קאםיטע א
 אר״ אן אנשאננען זאלען םיר אז לאנגט

 רײנ־ די צװישען קאמפײן גאניזאציאנס
 דזשון ענדע באסטאן. אין קאוטמאכער

 אננעשטעלם ארגאנײזער אזא שיר האבען
 ראפא־ מ. ברודעך פון פעדזאן דער אין

 אינטער־ אונזער םון םיטנאיד א פארט,
 אין םריהער יאהרען, םיאע פאר נעשאגאל

 שי־• אין לאהאל רײגהאוטםאכער אונזעי
 אין יאהר עטאיכע לעצטע די און קאנא

 גױ אין ל$קאל רײגהאומםאכער אונזער
 םאר- זײנען רעזולטאטען די אבער יארה,
 ארנא- די צופרידענשטעאענד. ניט אויםיג

 אינדוםטריע רײנקאוט דער פון ניזירונג
 שטעדט אנרערע די אין און באסטאן אין
 װעאכע פראבאעמע א איז שטעדטלאך און
 שנעצ אזוי אויפנעםען םוזען װעאען מיר
 צױ עקאנאםישער אלגעמײנעד דער װי

 צום ענדערען זיך װעט לאנד םון שטאגד
בעםערען.

 טרײד רײנקאוט דער איז יארק נױ אי;
 ארבײ- יעדער ארנאגיזירט. פואשטענדיג

 שאפ יעדער און מאן ױניאן א איז טער
 פא־ מעהרםטע די טיט שאפ. ױניאן א

 אינדיװי־ ױניאן די האט נוםעלטשורערס
 צעהן די םיט און אגרימענטם דועאע
 זײ- װאס טאנוםעקםשורערס צװעאח אדער

 אסאשיאייטעד דער אין םאראייניגט נען
 י^רס נױ אװ מאנוםעקטשוערס רײנטאוט

 איע די אגרימענט. קאאעלטיװען א —
 םיט געװ^רען געםאכט זײנען אגרימענטס

 געענדיגט זיך בען1#ה און צוריק י$הר א
דזשואײ. טען15 דעם

 געװען איז עה ררעז יאנואר, לצצטען
 רײנס^וט דעם אין ארבײט װעניג זעהר

 מאגו- אםאסיאיישאן די האבען טרײד,
 האפיטע א םאר פארגעאעגט פעקטשורערם

 ווע• ארבײטער די אויל אז ,20 לאקאל פון
 צעהן ארונטערצולאזען צוםרידען זײן לען

 רער פאר װײדזשעס זײערע פון פר^צענט
 אז זיכער, זײ זײגען םאעה, םונ׳ם צ\יט

 בא־ ארבײטער די געבען קענען װעלען זײ
 רע־ די אז גאויבען, זײ װײא שעםטיגונג,

 נע־ זײ װעט פר^צענט צעהן פון דאקש^ן
 קאג־ די בײצושטעהן םעגאיכקײט רי בען

 םאר־ ארגאניזירטע• ניט די םון קורענץ
 רי דערקאערט אויך האבען זײ קעטס.

 םאר־ זײ אז ,20 ל$קאל פון פארשטעהער
 צײט סאעק דער םאר באויז עם לאגגען

 זיך װעט סעזאן דער װי שגעל אזוי און
 פראצענט צעהן די זײ װעאען אנםאנגען,

 נ$ך באארד, עקזעקוטיװ די צוריהגעבען.
 אײנר באשל^סען ה^ט נאכדענהען, םיא

דעם. אויף צוגעהז
 געענדיגט זיך האט אגריפענט דער

 אײ־ װאכען פאר א דזשואײ. טען15 דעם
 יױ די ה^ט געענדיגט, זיך ה*ט ער רער
 די םיט ל^נפערענצען אפנעהאלטען ניאן

 די באנײען. צו איהם מאנופעקטשורעדס
 ארוים־ אבער יו^בען פאנוםעהטשורערם

 װי• נאר ניט אז פאדערונג, א געשטעאט
 זײ װאס פראצענט צעהן די אז זײ, אען

 זאא יאנואר אין ארוגטערגענומען האבען
 ארוגםערנענױ באײבעז איםער אויף שוין
 ארונ־ זאאען ארבײטער די אז נאר מען,

 עטאיכע פראצענט. צעהן נײע מעראאזען
 געװא־ אםגעהאלטען זײנען קאנםערענצען

 רעזולטאטען הײן האבען זײ אבער רען,
 זיי־ םאנוםמסטשורערס די געבראכט. ניט
 יר־ די און אײנגע׳עסשנ׳מ געבליבען נען

 א רופען צו נעצװאוננעז געװען איז ניאן
^ סטרײק.

 גע־ *{ױסגערוםען איז סטרײס דער •
 ארבײ• אלע אויגוסט. טעז26 דעם װארען

 רוף דעם אויח געענטםערט האבען טער
 ארום טעג נײן אין און ױניאן, דער םון

 באויז נים מאנוםעהטשורערם די האבען
 א םאר םאדערוננ זײער ציריקגעצויגען

 זײ נאר וױידזשעם, אין רעדאקשאן נײעם
 צוריקצוגעבען אײננעשטיםם אויד האבען

 רעדאיד םריהערדיגען םון פראצענט םינף
 םעטעא- דעם האבען ארבײטער די שאן.

 עגטוזיאזם. גרויס םיט אויםגענוםעז םענט
 צו ביז אױםנעהױבען האט סטרײס דער

 די םון מאראל דעם גראד גדויםען גאנץ א
 דיזע װען םאםענט דעם אין ארבײטער.

 טרײך אין- איז געשריבען, װעחנן 'צײאען
 איז עס ארבײטען. ארבײטער אלע און ביזי
 וועט ביזי די אויב אז ניט, צוױיםעא קײן
 מאכער רײנקאוט די װעט אנהאלטען :אך

 שטארס און סאאיד אזוי זײז צוריס ױניאן
 יאד< עטציכע םיט געװען איז זי וױ

י> * *צוריס.
׳ גע״ אויך זײגען וועאכע אתז, םון די

רי^חכינ^8£«נ חני םון םיטגציחנו װען

r

%:■”r



אץ־ •1vr; :׳ יא
צאד דער צו

א ןי א ״ב-יגד״׳
עס װאו ׳קע

פיז דערקצאנ»«•*
זיד ר אי האב
װעגען װאושט
סויזע: זעכצינ
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גערעכ^יגקיימ1930 טער10

צוטדױ נעגענזײטינען מעהר און מעהר װינידא
ױניאנם אונזערע אץ

יאנאװסתי. ש. פון

 טענות װיכטיגסטע די םון אײגע
 װעצט־םירונג איצטיגער דער געגען

 אוםטעג* םאכט זי װאס די, געװים איז
 אםת־געזעצ־ אז םיז עקזיםטעגץ די יציך

• צעבען שאםטציך
 גע־ חברשאםט, םײנט נעזעצשאםט

 צו־ םיטםיהי^עז, םיםםאטיע, גענזײטיגע
 *בער םארשטעגדניס. געגענזײטיגע טרױ,
 איצטי- אוגזער אין םעהצט גראד דאם
 »:״ די אײנע האצטען מיר צענען. גען

 נאר זײנען װעצכע ציגנער, פאר דערע
 פוס, א אונטערצושטעצען או:ז אויסען

 האצז ברעכען םאצען, זאצען םיר כדי
 םון פצאץ דעם םארנעםען און געניק און
נעפאילענע. די

 ״געזעצ־ װארט דאם איז דערפאר
 צעבענס־ איצטיגען אונזער אין ׳טאפט״

חוזק. א פשום שטײגער
אורזא־ הויפט די איהר װײםט און

 צו שװער אזוי איז עס װארום כע,
 און װעצט דער אויף םרידען ברענגען
 צװי־ םצחםות צו סוף א װירתציך מאכען

פעצקער? שען
 םיס־ שרעקציכער דער איז דאס

צװײטען. צום םאצש אײן םון טרויען
 ענטװאםנונג, פאר אײנער שצאגט

 םאר־ דער באצד אנדערע אצע בײ ^וטט
 אנ־ עטװאס גאר םײנט ער אז דאכט,

 םים םארזיכערען זיך נעםציך, דערעם,
 םוז שױן חאט רענירתב זײן װאס דאס,

 בצו־ אצערצײ דורך אנגערױבט םריהער
 פאר צװײטער » שצאגט םצחםות. טינע

 און םעצקער די םון פאראײניגונג די
 םאר־ אזא גאר אז קצאר, גאנץ באװייזט
 ראטעװען םעצלער אצע קאן אײניגונג

 גע־ גצײך װערט זײערע, צרות די םון
 םאר־ דער אז פארדאכט, דער בארען

 קאן װאס עםװאס, אויסען איז שצעגער
 און םאצק זײן פאר נאר גיציליך זײן

אנדערע. אצע פאר נעםערציך
 אין כצומרשט םעז האצט אזוי און

 אפ־ װעגעך שצום, װעגען ריידען אײן
 דער־ זיך װעט מען ביז מצחםה, שאפען
םצחםה. גייער א גאר צו ריידען

 װאס םיסטרויען, דערזעצבער און
 TA$ הערשט פזןצקער, צװישען הערשט

באזונדער. פאצק יעדען בײ
 םאר־ די װעגען נים ׳טוין רײד איך
 אונזער װע^כע אין #אסען5קי עידענע

 די צװישען צוטײצט. איז געזעצשאפט
 םיסטרויען און םארדאכט איז קיצאםעז

 איגטערע־ זײערע װײיצ אומםארםײד^יך,
 ענםגעגענ־ אנטאנאניסטיש, זײנעז סען

 צװי־ און אנדערע, די צו אײנע געזעצט
 זער״ר און םארשטעיצט אםאיצ ׳זײ שען
 הער־ םוז און הערשט אםען, נאנץ אםט
קריג. אײביגער שעז

 איך רײד דעם וגעגען :יט גײן,
 קאאס יעדען אין דאס םײן, איר איצט.

 זיינען, איגטערעסען װעםעם באזוגדער,
ה דאכט  דאך און דיזעיצבע, און אײנע זי

 געםינען איהר װעם גוםא זײ איז
 םון דעם׳־-נעםיהצ םארשפרײט שטאלק

 א םון םײנדזעציגקײט, םיז טיסטרוי,
 צו צװײטען דעם אײנער עטרעבען

 דאם אזוי, עם געהט אפט און שאדען.
 די םאר אפ ניט זיך שטעצט םען

 צו אום םיטצען, געםײגםטע און ערגםטע
 רוםט םען װעטען #דעם םאראונגציקען

 נאך און ״גענאסע״ ״חבר/ ״ברודער/
נעםען. שעהנע אזעיצכע

 א אנםייצען געקאנט װאיצם אײנער
 דעם םון םאקםען די מיט גאנצען א בוך

 װײם װי אונזערעה צעבען אאטעגיציכען
 װאאוי, א איז צרוײטען דעם םענש אײן
 בא^ײדיגוננ א אפשר איז דאס װאס —

 נים םארצוסען וחנצןי װײצ װאיצו״, םאר׳ז
 דער איז דאס װי אנדערע די אײנע

 איד אבער — םענשען, צװישען םאצ
 צו גויםיג נאך איז דאם אז ניט, גצויב

 .ברודער״־קייג דאועער דער באװײזען.
 איײ סטארטשצט װאם עטװאס דאך איז
 אוף שריט אויזי אויגען די אין נעם

טריט.
 דאם #איז םרוישיינםטע דאס איז

 »זע*מ• אין 19 נעחם קריג דאזיגצר חנר
 חנם אק איז *ר װאו קערפערשאפםען,

צי־ די םים װיחנדשפדוך שםארקסטען
^ דאזימנ די וואס אעז״ א ש ד י י ר  מ

די pm משטנצם, ילכתוויצח ייר ח«ממ
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 ױ־ אונזערע נעד»םט ^משצ, אזוי,
 די ציעיצ? ?ײער איז װ*ם ניאנס.

 א<ע םון אינטערעסען די םון באשיצונג
 זײער איז װאס טיטג^ידער. זײערע

 «^ע פאר איינזגר אײניגקײט. םיטע^?
 דאס קןון װי אײנעם. םאר אצע און

 זײז זאיצ װאס ? װערען אויםגעםיהרט
 צוזאםעג־ זײ זאצ װע^כער צעםענט, דער

טען  זײערע םאר ־קאםף זײער אין הא̂י
 איײ םון צוםרוי דער אינטערעסען?

צװײטען. צום נעם
 עס איז אנדערש גאנץ װי ד$ך, אןן

װירקציכקײט! דער אין
 טיס־ שרעק^יכסטער דער הערשט עס

 צרויײ א געגען ״ברודער״ אײן םון טרוי
 טיסםרוי געװאיצדינסםער דער און ׳טען
 באאם־ םיהרער, זײערע געגען אצע פון
̂ װײיצם. אויםעל^ אציין האבען זײ װעאכע ׳טע

 קאן וױ םשונה׳דיג? ניט דאם איז
 איהרע םאר ניצאיך מאנען זיך ױניאן א

 דער איהר םעיצם עס אז םעםבערס,
 צױ גענענזײ׳טיגער דער ׳עצם סאםע
 םאר מאכען אלע זײ זאצ װאס טרוי,

אײנס?
הא־ װעיצכע םעגעען, דא זײנען עס

 אונזערע ױניאנם די װאס טענות, יען
 םעט־ זײערע םאר גענוג אויף ניט םוען

 #איםער זיך מאוגדער איך m בעדם♦
 אויםצױ שטאנד צו די ברײנגען אזוי װי

אױף. טוען זײ װאס ביםעל, ד^וס טאן
 םעה^ען דאם אדער םיסטרויען דאס

pc געװיס אין צוטרוי גענענזײטיגען 
 אונ־ אין םארשטעהן צו שװער זעהר ניט
 םון םיאע גאר צעבען. איצטיגען זער

 דעם םיט נעװארען געבארען זײגען אוגז
 זײ כדסטרוי. םון געפיהצ שרעקיציכען

 האבען זײ ב^וט. זײער אין עס האבען
 און עצטערן זײערע םון בירושה עם

 זיײ װעצכע אנדערע, עיצטערס^טערן.
 װע^־ םענשעז, גראד נאטור דער םון נען
 דעם סורטױוידען געװאצט װאצטען כע

 די אבער האבען צוטרוי, םון געפיהא
 דאס אז געיצערנם, זײ יצעבען םון קיצעפ

 אבער אקסום. העכסט־געםעראיכער א איז
 נע־ ױגיאן די דאך איז דערםאר טאקע
 שדעק־ דעם אם כאסעםפען צו אום נױט,
 ױניאן די אבער קאז געפיהא. איכען

ערםאצג? היבשען א איײח אנװײזען
זעצ־ נאגץ דאם איז צײדער אײדער,

 װירקאיך איז דאס און םא^. דער טען
 פאםאצע דאם און טרויערינסטע דאס
ױניאן־צעבען. אונזער אין

 ניט, איז טענה׳ן, אײנער קאן ״אבער
 איהרע םיט אצײן ױניאן די אםשר^

 הערשענדען דעם איז שוצדיג פיהרוגנען
 נוםא םעםבערס די צװישען סײ םיסטרוי

 יױ דער םון םעםבערס די פון סײ און
? םיהרער איהרע צו גיאן

 אויב זיכער, גארניט איר בין נײן,
 דער אין אםת אביסעצ ניטא איז עם

 אין דאם געהערם, האב איך טעגה.
 םעם־ אצע ניט װערעז ױניאנס םאנכע
 זײ־ עס דאס באהאנדעצם. גצייך םגרם

 םײ־ די ציבצינגע, זאגענאנטע ד•״ דא נעז
 צונע־ איםער קרינען װעצכע װאריטס,

 װי־ און צעהער־ביסענם, אצערצײ םײצט
 באהאנדעצט ווערען װעצכע אנדערע, דער

 געווען װאלטען זײ וױ אזױ אקוראם
 םון שונאים גאר אפשר און םרעמדע,

 אויסגז״ םיר איו םעג די יוגיאן. דער
 א םח מעםבער א םיט רײדען צו מוםען

 פאר• םיר האם ער און ױני*ח, געוױםער
 רעדעצ־ זאגענאניטע די אז ״םוד » טרוים

 זיך פאר האבען ױניאן דער םון פיהרער
 די אין דזשאבס בעםמע די פארכאפם

 בעת אווערםאים, אפט ארבײטען שעפער,
 מעםבערשיפ דער םון צאהצ חיבשע א

ארבײטסצאז. ארום נעהט
 ניט וױרקציך ס$ו\ ױניאן אזא אין

 צוטרוי. םון געפיהצ דער pn געםאצט
 די »זעז ײניאן אזא אק פארקערם,
 זײ םעםערס. אוי^ •שום זיח .בריחנר•

 און אנחנרע. די אײנצ חאםען םוזזנז
 אױםגע* חאמנן באנינםםיגםע די אוינ
 סאשיה א רופם םען וואם דאס בויט
 גינםטיגע די אנתאצנתן תענעז צו אום
m* דאו ot קאן ךײ פאר ru 
אויי «ו5ז* ממרימחנסנ רי »<זיין״ נים

און

 אויפבויען צײט דער טיט און רעבעצירען,
טאשץ. אייגעגע אן

 רײד קײן גאר קאן ױניאן אזא אין
 דארט צוםרוי. םון אחדות, םון זײן נים
קנאדרשנאת.’ םאר םצאץ דא נאר איז

 גיט זײגען גציקציכערװײזע אבער
 איז זיכער געבויט. אזוי ױניאנם אצע
 איך װי װײט אזוי םאצ, דער ניט דאס

 םיצעס, ױניאנס. אונזערע אין װײם,
 פאראורזאכען געקאנט אמאצ האט װאס

 גע־ אפגעשאםט גענצציך איז םיסטרוי,
װארען.

 ארבײט־ אםאציגע די םעהר ניטא
 ארביײ אײן װעצכער אונטער סיסטעם,

 עקסםצױ אויך און געק^נט האט טער
 עס ארבײטער. אנדערע םיצע אטירט

 םים־ די געװארען אםגעשאםט אויד איז
 געי האט װעצכע שטיק־ארבײם, םוןי טעם
 די צוױשען לנאה־שנאה צו פיהרען םוזט

 אזוי, גוםא, שעפער די אין ארבײטער
 ןיך געהאצטען האבען ^ברידער״ די דאס
 נראד און רײסען, און בײסען אײז אין

 אנדערש ערגעץ װי םעהר װאו דארט,
 פריג־ דעם דעםאנסטרירען צו :ויטינ איז
 איך אײניגקײט. ארבײטער םון ציפ
 אפשאםונג דער מיט שאפ. דעם דא םיין
 ארבײטער די האבען שםיידארבײט םון

 באנ־ םאר׳ן רײסען צו זיך אויםנעהערט
fijn די םון אײנע נעװעז איז וועצמנר 

 צװײ שנאה דער םון אװרזאמןן הויפם
ארבײטער. אוז ארבײטער שען

אונזע־ אין דאם איך, װײם װײטער
 אצע אנגעװענדט װערען ױניאנס רע

 איז װאם ארבײט די אז כוחות,
 װערען צוטײצט םענציך װײט װי זןוצ

 שטרענג װערט ,עם גצייך. אצע צװישעז
 זאצען ארבײטער די אז אויפגעפאסט,

 אין ניט און אװערמאים ארבײטען ניט
 אנגענומענע די צויט זײ, וחנן טעג, די

 אצץ און ארבײטען. נים דארםען רוצם,
 ניט זאצ ארבײט די כדי דעם, צוציב

 יענע אדער די םח פרױויצעגיע די זײן
 זיײ װעצכע אצע, םון נאר םעםבערם,

ױניאז. דער אז אגגעשצאסען :ען
 אזעצכע אונטער זאצ װארום טא

 שרעקצײ דער אט הערשען אוםשטענדען
 זעהר םאכט װעצכער םי׳םטרוי, כער
 שטארה־ און בעסטע די גארניט צו אםט
ױגיאן? דער םון אגשטרעננונגען םטע

 װאס ׳םא?ט א עם איז דאך און
 װאס און װערען, אפגעצײקענט גיט האן

 איבער־ װערען. פארשװיגען ניט טאר
 זײן אין ארויס זיך ער וױיזט הוי&ט

 װען צײט, דער אין העסצילקײט גאגצער
 םאר באאמטע פון װאצען פאד קוכמז עס

ױניאן. דער
 צױ ױניאן גאנצע די װערט באצד
 םיט אײנע יעדע גרופען, אין שפאצטעז

 קאנדידא־ איהרע םיט םצײטס, איהרע
 םארק־ װי זיך, זידעצט מען און, טען,

 שעדציכעי אזא גאר ניטא אידענעס.
 :יט זײגען גרופען די װאס םארברעכען,

 די אויף אײגע אײםצוטראבטען בארײט
אנדערע.

 יױ גאגצע די װאס דעם,. אנשטאט
 סא־ די אױסצעהװעהצען זעהן דארף ניאן
 װעצכע םעהיגסטע, םאםע די בעסטע, םע

 גרוי־ םיט און געטרײ וױרקציך זאצעז
 אינטע• די דינען קענען קענםגים סער

 םעםבערשיפ, גאנצער דער םון רעםען
 םארװאנ־ אםאצ םים ױניאן די װערט
 ם״ינדציכע צאהצ גרויםע א אין דעצט

 ביז זיך באסעטםט םעז און צאגעחנז,
בצוט.

 היײ שויז האט ראן נאםיר^יך, און
 אינטע־ די וױרקציך זינען אין ניכ נער

 נאר ױגיאן, גאנצער דער פון *רעסען
 איהרע אצע םיט טרייעט גרופע יעדע
 אירינע, דאס אויםצוםיהרעז כוחות בײזע

 םאכט האנדידאטען, איהרע ערװײצען צו
 םארנע• צו ראוי זײנעז זײ צי אױם, ניט
צויםען. זײ װעצמן םאר עםםער, די םעז

 דאס באשײנפעראאך, דאך איז עס
 דער אין צױפטאגד יאציםישען אזא פון

 ארױםקוםען. ניט טםם p'p סאן ױניאן
ja חנר m עםאחן אזוי איו וחנצמנד 

 P9 צ״ט דער אין נאװארען פארשידײט
ד  דאם װאס — װאחצ־אניםאציע ת
 די פאר נאסעז שזנהגעו־ צו • נאר איז

דפם חאיי — גרופאן די פון ירנײם

 די װי אזוי-ניך אױס ניט זיך װעפט
 וױ אזױ און צױענד. זיינען װאהצען

 אויסערװײצט, װערט סצײט איין בצויז
 םאר געװאוט האבען װעצכע אצע טוזען

 זעהר פיהצען #קא:דידאטען אנדערע
 אויסדערװײצטע די מעגען און שצעכט,

 די װיצען ארבײט, זײער גוט װי טאן
 ;ארניט־ עס זײערע געגנער םריהעריגע

 באצײטענס אז שוין הויבט םען זעהן.
 די װאהצען. נײע די םאר קאמפײן א

 שרעק־ איז ױניאן דער אין אטשאסםערע
 פאציטישער דער פון פארניפטעט ציך

 נא־ ? דערםון צײדם װער און חוצאת,
ױניאץ. גאנצע די טירציך
 זײ אםיצו װעז אויסערװײצטע, די
 די םיט און מענשען, בעשטע די זײגען

 יױ זײער דינען צו אבזיכטעז בעסטע
 נים אוםן בשום עם קענען געטרײ, ניאז

 טריט און שרים אויף װען אויספיהרען,
 טרויט מעז דאס פיהצעז, זײ מען צאזט

 אן אונטער שטעהען זײ דאס ׳ניט זײ
פארדאכט. אײביגען

 ביטערער קײן ניטא םיר, גצויבט
 עס, בין איך װי דיקטאטור, םון געגגער
 עס שרעקציך װי ׳זעד. איך אז אבער
 יױ םעחרסטע די םון מיפברויכט װערט

 דעםאיצ־אטישע די אט * גיאן־םעםבערס
 צי #אפט איך טראכט װאהצ־םיםםעם,

 געװען, גצײכער פיצ ניט שוין װאלט עס
 געװארען ארײנגעבראכט װא^ט עם װען
 דיק־ םארט א ױגיאךפיהרונג אונזער אין

 גע־ װאצט װעצכע #טאטור־ד,ערשאםט
 גרױ םארשידענע די צו אט םוף א מאכט

 םא־ װעצכע ױניאגס, אונזערע איז פען
 ױניאניזם פון פרינציפ סאםע דעם כען
 מא־ װעצכע און שאגד, צו און שפאט צו

 ױניאנם די אז אוםםעניציך, אויך כען
 אויםגאבען, די אויסםיהרעז קענען ז$צען
נעבויט. זײנען זײ װעצכע םאר

 םון געדאנק דער אז זיך, פארשטעהט
 בײ איז ױניאן דער אין די־הטאטור א

 בעסטע די םאםענטאנער. א נאר םיר
 איז אזא, דא איז .עס אויב דיהטאטור,

 ערגסטע די װי ערגער, עיך דער נ#ט
 דעםאקרא־ העכסט־טיסברויכטע די און

 צו נ׳יט איז םיטעצ דער גײן, טיע.
 װאס פארשםעצערען צו און באגרעניצען

 װאם איהר נאר דעםאקראטיע, די םעהר
 םארםײ צו און אויסצוברײטערען םעהר

 םעהר װאס איהר מאכען צו און פען
 װאהצען די נאך אז אזוי אגשטענדיג,

 די סײ און װעהצער די סײ זאצען
 ’W זיך דארםען ניט אױסדערװײצטע

 די אין אנחגרע די אײנע קוקען םען
פנים׳ער.

 גרויםע די אז זיכער, בין איך נון,
 אי־ און ױניאן, יעדער םון טעםבערשיפ

 איז ױניאנס אונזערע םון בערהויפם
 נעפערצײ גאנץ די אט געגען פאזיטיװ

 גרופען םארשידענע די םון ארבײט כע
 זײע־ אצע םיט און םצי־וטם, זײערע םיט

 בצבוצים. און זצזוצים םון קאםפײגס רע
 דאס איבערצײגט, םעסט דארום בין איך
 גרופען םון די׳פראנע אט זאצ םען װען
 רע־ א צו איבערגעבען ױניאן דער אץ

 מא־ נרויסע די װאצט םעחגנדום־װאוט,
 און דאגעגעז. :עשטיםט געװים יאריטעט

 א געםאכט אײנםאצ םיט װאצם דאס
 שרעסצימגן און שענדציכען דעם צו םוף

 אין פארטײעצאך אצערצײ םון צושםאנד
ױניאנם. אונזערע
 די צו סוף א װערען געטאכט םוז עס

 װע־ געםאכט םוז עם םצײטס. איצטינע
 זײ װי קאדפײגס, די צו אםוף רעז

 דאך איז עם נעפיהרט. איצט װערען
 יעדען נאך דאס חרפה, א בנאמנות

 אײננעצאדעז םוזען װאהצ־קאםפיי? אזא
 װעילכע אויטםײדיגע, םעגשען װערען

 אויסער־ די צי פסק׳ענען, סע דארפען
 זײערע צו בארעכטיגט זײנען װײצטע
 ״פשוט דאך םײנט דאם ניט. צי עםטער,

 פיה־ ;יט זיך קאן א(*ין ױגיאן די אז
 מיגדער- די צו גאך געהערט זי אז רען,

 אוים־ םוז מען װעצכע אויף יעהריגע,
 ברע־ ניט חציצוז זאצען זײ אז יפאסען

 גצאט זיך אדעד נעניס, און האצז כען
םארשםוצען. ניט

״סוף א יקוםען םוז צושטאנד אזא צו
 וױ אזוי ו^ןצ שנעצער, װאס טאקע און
 ניט װײטער טאר איצט, איז עס

 דער םון סאם^םונדאםענם דער געהן.
אונטערגראבען. דערםיט װערט ױניאז
 ניטא איו עס װעצכער איז ױניאז, א

 צוםרױ םון געםיהצ נויטיגער דער אט
ר דער םון םיטנציחנר די צװישען םײ  י
 םיטגצידערשאםם דמר פיך םײ און ז9ני
 &ר איו פיהחנרשאםם, גאגצער דער צו

אוםנאטירצימנם. נאנץ װאס
pm ,דעד, געגען אי« װאס אצץ

p̂ חאמן גןם w סור״ p -־
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 אין םיםיננ דעם פון
דזשעי די װאס באלטיםאר,

ןזקזעקוםױוע געראל
S v ז ױ ט ל א ז ד ז י ר מ א ן

וי*

 םיף אפגעהאלטעז האט איגטערנעשאנעל דער
 איז װאם םיטינג, איצםיגען דעם ביז םארטש

 אריבער איז באםםאן, אין געװארען פאררופען
 װערען געװעהנליך יאהר. האלב א װי מעהר

 עקזעקוטױוע דזשענעראל דער פון םיטינגען די
 אויםערנע־ אין אבער אפטער, אפגעהאלטען

 האלטען ניט זיך מען קען צײטען װעהנליכע
 צייט׳ די און אײנםיהתנגען. געװעהנליכע פאר
 אי־ איצט ביז האט אינטערנעשאנעל די װאם

 אויםער־ אן געװען װירקליך איז בערגעלעבט,
 א פון צײט א געװען איז עם געװעהנליכע.

 פארשי־ אויף קאםף אנגעשטרענגטעז שטענדיגען
 געװאונענע די אויפצוהאלטען םראנטען, דענע

נײע• אײנצונעםעו און פריהער פון פאזיציעם
 מים שטעלט באםטאן ביז באלטיםאר םון

 קא־ נײעם אינהאלטםרײכען גאנץ א פאר זיך
 אינטערנע־ דער פון נעשיכטע דער אין פיטעל

 ארגא־ קאםף, פון קאפיטעל א איז עם שאנעל.
 טײל דער אויפבויאונגם־ארבייט. און ניזאציע

 דעם צו באריכט שלעױנגער׳ם #רעױדענט *ץ
 װאם עקזעקוטיװע, דזשענעראל דער םון םיטיגג
 ״גערעכטיג- נוטער דעם אין נעדרוקט װערט
 שטענדיגען דעם פון כילד קלאר א גיט קײט״,

 אינ־ די װאם קאםף, שװערען אונאױםחערליכעז.
 גע־ חדשים זעקם לעצטע די האט טערנעשאנעל

 םטרײק םאכער קלאוק דער צוערשט פיהרט.
 פון םטרײקם די דערנאך גלײך כאלטיםאר, אין
 טשילדרען די פון און םאכער קאוט רעין די

 שפעטער ביםעל א יארק, נױ אין םםאכער דרע
 אנ־ לאם אין םאבער קלאוק די פון םטרײק דער

 פון םטרײק דער דערױף באלד און דזשעלעם
 יעדער און יארק. נױ אין טײלארם לײדים די

 םיט געװארען געפיהרט בלויז ניט איז םטרײק
 אויך נאר אינטערנעשאנעל, דער פון חילןז דער

 די אויב און איהר. פון געמארען םינאנםירם
 אונ־ ענערגיע, אין . רײך איז אינטערנעשאנעל

 איז קאטפם־לוםטיגקײט, און טערנעםונגם־נײסט
 האט זי םינאנםען. אין רײך ניט נאר אבער זי '

 אנשטרענגוננען נרויםע גאנץ טאכען געדארםט
 נויטיג זײנען װעלכע געלד־םיטלען די שאםען צו

 ארגאניזאיצאנם־ גרויםע די דורכצוםיהרען געװען
 האל־ לעצטען דעם פאר םטרײקס די און ארבײט

יאהר. כען
 אפילו זאנען, טען קען איז, כאלטיםאר אין

 האט עם געװען. ניט ױניאן א פון םיםן קײן
 זאל װאם קאםיטע, א אויפגעקליבען קוים זץ־

 עק־ חשענעראל דער פון מיטינג דעם צו קוםען
 צו־ טרויעריגען דעם איבערצוגעבעז זעקוטױוע

 באלטיםאר. אין םאכער קלאוק די םון שטאנד
 קלאוק־ באלטיםארער די האבען אבער, חײנט,

 דעם און ױניאן גוט־ארגאניזירטע א םאכער
 אינדוס־ קלאוק דער םון טײל גרעםטען װײט
 נע־ איז דאם קאנטראל. ױניאן אוגטער טריע
 דאם אבער אױפטואונג, װאונדערליכע א װים
 אר־ םך א איגםערנעשאנעל דער נעקאםט האט
געלד. םך א און כײט

עט־ געװען עם איז אנדזשעלעס לאם אין
 גע־ װײניגםטענם איז דארטען לײכטער. װאם
 כאטש איז עם ױניאן. א פון רעשטעל א װען

 דאר־ אויך אבער אנצוםאנגען. װאם םיט נעװען
 נעדארפט װערען, געזאגט קען םען, האם טען

נײ. דאם םון כויען אנפאנגען
 טאן צו כיםעל רעכם א נעװען איז ןזם און

 נױ אין טאכער דרעם און קלאוקםאכער די בײ
 די געםעהלט. נים זיכער האט םראכעל יארק.

 הןר ברוקלץ, -אין אםאםיאיישאן קאנטראקטארם
 םון פראפאנאנדע די דארםען, אינחשאנקשאן

ם  ארכײט, שםיק םאר קאונסיל אינדאסטריעל דן
 םשערםאן אונפארטײאישען פארץ םשפםים־ די

 קאנםערענצען די קאונםיל, דיםנזריקם דעם םיט
 א. װ., אז. א. םאגוםעקםשורערם דדעם די םים
 זיך װאס איכער נעװען שסעגזײג אח עם ת. אז.
 געדארפט שטענדינ חאט םען כאאונרוחינען. צו

 שטענדינ האט םען אח װאר דער אויןז שסעחן
קאםןש. א אנםיחרען געדארםם
 כס באלטיםאר .פץ קאפיטעל דער אמ

 פריער־ די פון פארטזעצוגנ א דאך איז כאס&אן"
 זימען װאם קא«יטלען, אינחאלםםרייכע דינע

 אינטעתעשא־ חןר ®מ נעיוא^ן אנגעשריבען
r? קנא«ע די אץ געל tfיאחר. אנדערחאלכען סע 
 אויפ־ נחיםער דןר פון פארםזעצונג די איז עם

 דאן sen ױ װאם יוניאן, דעו־ «ן כו^ארבײט
םטרייי* סאכער קלאוק דעם םים

 דורנ־ ערפאלג נרויםען אזא םיט איז װעלכער
געװארען. געפירט
 דער א״ז ארבײט שװערע נרויםע די אט און

 א אץ טאן צו אויסגעקוםען אינטערנעשאנעל
 עקא־ גרױםער א הערשט לאנד אין װען צ״ט,

 לײ־ ארבײטער די װעלבען פון קריזים, נאםישער
 ארבייטסלא־ נרויסע די אםשדוערםםען. דען

 אינ־ טײסטע די אץ הערשט עס װאס זיגקײט,
 אויםגע*, ניט אויך האט אםעריקא, פון דוםטריען

 אר־ די אינדוםטריע. פרויעךקלײדער די לאזען
 געטראפען שרוער זעהר האט בײםםלאזינקײט

 םאכער, דרעס די א.ץ פאכער קלאוק די בלויז ניט
 טײלען אנדערע די פון ארבײטער די אויך נאר
 װעלכע אינדוםםריע, פרויען־קלײדער דער פדן

 אינטערנעשאנעל. דער פון ארגאניזירם זײנען
װערען. ארגאניזירט א־הר פץ דארפען אדער

 אינטער־ דער פון ארבײט ערםאלגרײכע די
 דע־ באקוםט צײט לעצטער דער פאר נעשאנעל

 עם װען באדייטוננ, גרעסערע א נאך ריכער
 װעלכע אונטער באטראבט אין גענומען װערט

 איז זי באדיננוננען און אוםשטענדען שװערע
געװארען. דורננעפירט

לןז אך הי שרוערע איצטיגע די פ
ארבײטער די װעלכע צײט, *אזןז5י*ײטס“»
יס1ב ® אי־ לעבען אפעריקא איז ׳<•;זז׳

 ארבײטער די פאר אװעקגעשמעלט האט בער,
 נײע און םראגען נײע אסעריקא אין ױניאנס

 באשעפ־ זיך םוזען זײ װעלכע םים אױפגאבען,
 װיכ־ די זײ. אויןז ענטפער אן זוכען און טיגען

 ארבײטס־ די העלפען צו װי איז פראנע טיגםטע
 ארבײטםלאזיגקײט פון פראגע א איז עם לאזע.

 צו אזוי װי פראגע א איז עס און אלגעםײן איז
 װי־ אויף אײנצינװײז ארבײטםלאזע די העלפען

 איז פראנע ערשטע די מעגליך. איז עם פיל
 אײנגעפיהרט דארןן עם פאליטישע. א םעהר

 אריכײטםלאזעךםארזי־ װענען נעזעץ א װערען
 געזעצען װערען געשאפען דארפען עם כערונג,
 דער פון בױראם ארבײטס־פארזארגוגג װעגען

 אר- רעגירונגם עםענטליכע װעגען רענירוננ,
 אײ אכער, פראנע, צװייטע די וו. אז. א. כײט

 יעדע ױניאניםטישע. טרעיד א װי םעהר ניט
 ארױםצוהעל־ אזוי װי םיטלען זוכען דארף ױניאן

 זײ ביז םיטגלידער ארבײטםלאזע איהרע פען
ארבײט. קריגען װעלען

 געקענט ם׳װאלט װען גוט, זײן װאלט עס
 פא־ זײן באלד װעט צײט שלעכטע די אז האפען,
 האפענונג די אז אוים, אבער זעהט עם ריבער,

 א זעהר אי.ז פארבעסערונג באלדיגער א אויף
 א אויף אויםזיכטען די אפילו װען און שװאכע,

 םרעהלי־ געװען װאלטען כעםערונג באלדינער
 געדארפט אויך םען װאלט זײנען, זײ װי כערע

 דאם אוי,ש האפען דאר^ םען הילף. צוגרײטען
ערנםםע. דאם אויןז צוגרײטען זיך אבער בעסטע,
 דער פון עקזעקוטױוע דזשענעראל די

 םי־ איהר אויף דעריבער װעט אינטערנעשאנעל
 טאג־ארד- דער אויף האבען באםטאן פון טינג
 ארכײטסלא־ די פאר הילף װעגען פראגע די נונג

 זיך האנדעלש עם ױגיאן. דער פון טיםגלידער זע
 קע־ זאל װאם פאנד, באלדיגען א שאפען װעגען

 ארבײ־ װאפ די באלד. הילף ארויםגעכעז נען
 קײן ניט האבען װאם די, העלפען םוזען טען

 ־עכט,1 א און ױשר א בלויז ניט איז ןיס ארבײט.
 אײנפאך איז עם נאר װערען, געטאן זאל אזוי אז

 ארנײט, האבען װאם די פון אינטערעםען די אין
 םעהר כאטש זאל ארבײטסלאזע די פון נויט די אז

 לײכ־ װעט דאם װערען. געלינדערט װײנינער
 באדיננונ־ ױגיאן די אויפצוהאלטען םאכען טער
 בײ םאראל ידניאז די ארן שעפער די אין גען
־ ארנײטער. די
-<־ פאר װאהלען די זיך לאקאלס. די אין דערנעהנטערען עם װאלען נעקםטע די

 לאקאל די אין אםטע
 לײדער אינטערנעשאנעל. דער פון ױניאנם
 פא־ לאקאלם םאנכע אין װאהלען די האבען
 נאכ־ זיך הינטער איבערגעלאזען יאהר רינען

 שטארק גאנץ זיך האבען װאם װעהענישען,
 און צײט לענגערער א פאר פיהלען נעלאזט

 פאר־ װאהלען קוםענדיגע די בײ דארף דאס
װערעז• מידען

 פון צײט דער אין אז נאטירליך, איז עם
 אול םײנומם־פארשידענהײטען זאלען װאהלען

 ױניאן דער אין ריכטונגם־םארשידענהײטען
 שארפערער ביםעל א אין װערען אויםגעדריקט

 עם װען יאהר. פון טעג אלע אין יװי פארם
 װאחל־ א פאראן אויך איז װאהלען פאראן זימען
 װעגעז קאםןש א איז עם צי גלײך גאנץ קאםף,

 פער־ װעגען בלויז אדער ריכםונגען און םיינוננען
 פארנעסען גיט םאל קײן טאר עם אבער זאנען.

 און ױניאן דער פאר איז קאםף דער אז װערען,
 צו ניט אבער ױניאן, דער פון טוכת דער םאר

 דערי־ םוזען װאהלען די יוניאן. די שעדינען
 «ז אוםן״ «ז« אויף װערעז דורכנעפיחרם כער

 אלע פון צוטרויען פולען דעם ח#נען זאלען זײ
 םא־ זײנען װאהלען די װען אז אח םיםגלידער

 ױניאן דער פון טעםינקײם דער אין זאל רינער
 די און הארםאנע נויםיגע די חערשען קעגען

 צוזאםענארבײם און קאאפעראציע געװעחנליכע
 זא־ זײ ריכטונג װעלכער צו טיטגלידער אלע פח
כאלאנגען. נים לען

 עק• חשעגעראל דער פון םיםעג דעם אויף
 װערעז אויפנענוםען דעריבער װעם זעקוםיװע

ךי אין װאחיען די אז חןנ^ װענען פראנע די

 אונ־ װערען דורכגעפירט זאלען ױניאנם לאקאל
אינםערנעשאנעל. דער פון אויפזיכט דער טער

 פאר־• אױך האבען װירקליכקײט דער אין■
 װאה- די כײ צדדים שטרײטענדע די א־יאהרען

 צו קוםען געקענט ױניאנם לאקאל די אין לען
 איהר, םון פארלאנגען און אינטערנעשאנעל דער

 איהר אונטער װאהלען די נעטען זאל זי אז
 קוםען צו פארשפארט װאלטען זײ אויםזיכט.
 אינטער־ די איהר. פאר קלאגען זיב שפעטער
 ארויפ־ געװאלט ניט האט װידער נעשאנאל
 זײ װען אויפזיכט, איהר זײ אויןש צװינגען

 אבער איהר. פון נעבעטען ניט עם האבײן
 װאהלען לעצטע די פון ערפאהרונג די

 גע־ האבען נאכװעהענישען זײערע און
 אינטערנעשאנעל דער פון פיהרער די בראנט

 אץ בעםער זײן װעט עם אז געדאנק, דעם אויף
 נעקסטע די װען ױניאן, דער פאר נעזונטער

 דורכגעפיהרט װעלען לאקאלט די אין װאהלען
 פון אויפזיכט דירעקטער דער אונטער װערען

אינםערנעשאנעל. דער
ר א ע ט  פאריגעז דעם אין האבען םיר גו

 געטאכט ״גערעכטיגקײט״ נוםער
 פון םיטגלידער די קאפפליכענטען ׳* "־“ ״

 זײ װאם אנשטרענגונג, דער פאר ױגיאן דער
 זײ װאס דױם, די אפצוצאלען געםאכט האבען
 דער־ און ױניאן דער צו שולדיג געװען זײנען

 איהר מיט אנצוגעהן געםאכט םעגליך איהר ם״ט
 םיט־ די דערבײ אבער, האבען, םיר ארבײט.
 זײ האכען םיר געקריװדעט. אביםעל גלידער

 האבען זײ װאם דױם, די פאר כלויז געלויבט
 געדארפט אויך זײ האבען םיר בעת אפנעצאלט,

 שטײער״ םפעציעלען דעם באצאהלען פאר לויבען
 בא־ האט קאנװענשאן קלױולענדער די װאם

שלאםען.
 כיםעל רעכט א פאראן זײנען עם אםת,

 ניט הײנט ביז נאך האכען װאם ״םלעקערם״,
 םיר םאכען י י ז אבער שטײער, דעם כאצאלט

 טא־ םיר װילען זײ .ניט. קאםפליטענטען קײן
 גוטען א נעטען זאלען זײ אז דערםאנען, קע

נאצאלם. שוין האבען װאם די, פון כײשפיל
 בא־ אפשר זיך װעלען שטעדט קאנטרי די

 און העלפען ניט זיך קענען םיר אכער לײדיגען,
 גע־ ״םלעקערם״ םײםטע די אז זאגען, םוזען
 װעלען םיר און קאונטרי. דער אין זיך פינען

 װאם זיך האט זי אז קאנטרי, דער זאנען ניט
 שײך איז װאם אבער יארק, נױ פון לעתען צו

 די האט שטײער םפעציעלען דעם צאלען צום
 יארק. נױ פון לערנען צו םך א זעהר קאונטרי

לערנען. װעט זי אז האפען, וױד׳ען םיר און

ם די או ע ל בי גינסטיגער קײן אין ניט ױ
פון אן ש ענ װ אנ י אױםגעפאלען איז צײט מ  י

L י ״,ך L I  קאנװענ־ ױכילעאום ־טע5ס 1
ו ^ י ^ י ^  םע־ אטעריקען דער פון שאן י

<ד אן ij׳ פ  עם לײבאר. אדו דערײשאן ^
אד. אװ ב ײ ארגא־ די װען צײט, א איז ל

אםע־ אין ארנײטער ניזירטע
 אטא־ די אפצושטעלען קעםפען דארפען ריקא
 אנ• זײ אויף קאפיטאל ארגאניזירטען פון קעם

 גײע געװינען און אטאקירען צו איהם שטאט
 צײטען שלעכטע אין גראד אבער פאזיציעם.

 א פון שטארקײט די ארױם בעםער זיך זעהט
 ױניאן א װען צייטען. גוטע אין װי ױניאן,
 שװע־ א פון צײט דער אין פלאץ איהר אן האלט

 פון צײט דער אין און קריזים עקאנאםישען רען
 בא־ זי האט דאן ארבײטםלאזיגקײם, גרויסער
 האט און עקזאםען שװערםטען איהר שטאנען

 איהרע טיף װי און פעםט װי ארױםגעװיזען
 הערצער די אין אײנגעװאקםען זײנען װארצלען

 איצט קען דאם און םיטגלידער. איהרע םון
 דער צו װערען געזאגט מאט פולםטער דער אין
 אםערי• דער םון קאנװענשאן ױבילעאום ־טער50

 פרא־ בעםטע די לײכאר. אװ פעדערײשאן קען
 פע־ אםעריקאן דער פון שטארקײט דער פאר בע

 לעצ־ דער אט געװען איז לײבאר אװ דערײשאן
 ארבײטם־ די װען יאהר, קריױם שװערער טער

 גרוים שרעקליך אזוי געװארען איז לאזיגקײט
 נע־ האבען ארבײטער ארגאניזירטע די און

 םארטיי־ פארצװײפעלטען אזא אנפיהרען דארפט
 גע־ זײערע פארלירען צו ניט דיגונגם־קאמף

 זיך פאר אויםגעקעמפט האבען זײ װאם װינסען,
יאהרען. די.בעםערע אץ

 לײבאר אװ פעדערײשאן אםעריקען די נאר
 פייערען כדויז ניט באםטאן אין געקוםען איז

 איחר־טאכט.- דעםאנטםרירען צו און ױבילעאום א
 א אפהאלטען געקומען אלץ װי םריהער איז זי

 פאר־ דארפען עם װעלכער אויןז קאנװענשאן
 װעל*. אין פראנען, װיכטיגע װערען האנדעלט

 שטאריןײ זײנען אםעריקא פון ארכײטער די כע
 פון שטיםוננ טנב ױם די פאראינטערעסירט.

 אפשא־ נים װעט ױכילעאום ־יעהריגען50 דעם
 די װעגען םײנונגם־פארשידענחײטען די םען

 פארמײ• ניט זיכער װעם און םראגען װיכטיגע
זײ. װעגען הןבאםען שארפע דען

 אר• װענען פראגע די אז קלאר, איז עם
 קאנ• דער אויף פארנעםען װעם בײטםלאזינקײט

 װעט און פלאץ ןויכטינען באזתדערם א װענשאן
• ׳ דעבאטען. שארפע גאנץ ארויםרופען

 אין. פאראן פראגע דער װעגען זימען עם
 כאזונ• טײנונגען, םארשידעןע םעדערײשאן דער

 רעגידוגנ די אז פאדערונג דער װעגען דערם
 ׳ ארכײו םאר םאנד א אײנפיהחןן זאל

ירעזיחןנם פארזיכערתג
&IL
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צײם צו פוךצײט
צכױן. פון

 םינף־טאגיגער 8 םון םאדערונג די
כער װעגען ארבײטם־װאך.  סרע־ װע̂י

 םעדע־ אםעריקען דער םון 1גרי זירענט
 אין גערעדט האט צײבאר אװ ײ^אןר

 ױבי־ דער אויח רעדע ערעםענונגם זײן
^ן ^עאום ענ װ אנ  אינטע־ סטאן1#ב אין ק

 די ק^ומםאכער, די הײנט רעסירט
 טרעידס אנדערע י1 און דרעסמאכער

 אינ־ דער םון *רגאניזירט זײנען װאס
 די װי װעניגער, סך טער:עש^נאיצ,א

 .ניט אםעריקא. אין ארבײטער אנדערע
 די אין אויך נ#ר יארק, נױ אין בלויז

 דער אין איז ׳עטעדט אנדערע מײסטע
 די װאו אינדוסטריע, פרויעךקצײדער
 האנטרא^ נאר האט 5אינטערנעש$נ»

 די געװארען אײנגעםיהרט לאגג ^וין
 דער און ארבײטס־װאך טאגיגע פינף
 אבער ארבײטס־טאג, שטונדיגער אכט
 אמעריקע אין ארבײטער מײםטע די פאר
 נ$ך ארבײטס־װאך פינף־טאגיגע די איז

 װעאכער פאר פאדערוננ, יײע ג»נץ א
 ?אםף, א אנםאנגען איצט דארף מען

 פר^• דרײ װי מעהר עטװאם אין בלויז
 אינדוסטריע אמעריקאנער דער םון צענט

 די געװארען אײננעםירט איצט ביז איז
 נאך אין און ארבײטס־װאך טאױגע פינף

 פינןז־יםאגיגע די פראצענט קיצענערען א
ארבײטס־װאך. שטונדיגע 40 און

 אר־ די םארסירצען צו חאמף דער
 עס װי שװערער, םך א איז בײטס־צײט

 צוריק יאהר 46 םיט ^וין אוים. זעהט
 *יי־ אװ םערערײ^אז אםעריקען די איז

 םאדערונג דער םיט ארױםגעקוםען באר
 ארבײטס־טאנ, ׳פטונדיגען 8 אן פאר

 נאך איז דעם אויף קוקענדיג ניט אבער
 אמעריקאנער 5צא גרויםער נאנץ א אין

 אר־ ^טונדיגער 8 דער אינדוסטריען
 אײנגעםירט ניט הײנט ביז בײטס־טאג
 סך• » איז נאד ארבײט מען געװארעז.

 ^טונדען 10 אינדוםטריען אםעריקאנער
טאג. א ׳פטונדען 12 אויך און טאג א

* * * .

 םאםאט׳ן&וזעטם, םון עאיצען גאװערנאר
 צו געװארען אײנגעאאדען איז וועלכער

 אםע־ דער םרן קאנװענשאן די באגריםען
 אין יצײבאר אװ םעדערײ^אן ריקען

 אינ־ װעניג זיך םשמעות האט באםטאז,
 א פון םאדערונגען די מיט טערעסירט

 װעאכע װעגען ארבײטס־טאג קורצען
 זײן איז גערמדט האט גרין פרעזידענט

 באגריסוננ זײן אין רעדע. ערעפענינגם
 גע־ טארקט65̂ עיצצען גאװערנאר האט

 שטונדיגער 48 א םון געזעץ דעם ריהםט
 אײנגעםיהרט איז װאס ארבײטס־װאך,

 אן אלס מאסאטשוזעטם אין געװארען
 ארבײ־ אמעריקאנער אאע םאר אידעאיל

 באמערסעז, געםוזט אבער האט ער טער.
 קאנװעגשאן דער םון דעאעגאטען די אז

 געװארען באגײםטערם ניט גאר זײנעז
 געװיס שוין אידעאא. דאזיגען דעם םון
 מעטאיצ־אר־ די םון דעילעגאטען די ניט

 געקום* זײנען װעאכע ױניאנס, בײטער
 רעזאאוציע א םים קאנװענשאן דער צו

 ארבײטס־טאג ^זטונדיגען םינף א װעגען
 און ארבײטם־װ^ך. םינח־טאגיגער א און
 װע־ נערעדט האט גרין פרעזידענט ײעז
 םאר ארבײטס־װאך טאגיגער םינח א גען

 ער האט אםעריסע אין ארבײטער אאע
פינף אין זאיל מען אז געםײנט, ניט

 אין װי שטונדען םיא אזוי אדנ«יטע; טעג
 אז געםײנט, האט ער נאר טענ, זעקס

 װעניגער ארכײטען מען זאיצ נאר ניט
 ׳מטונ־ װעגיגער אויך נאר װאך אין טעג
 אר־ ׳עטונדיגע 48 די װ$ך. אין דען

 םיט מאסאטשוזעטס, םון כײטס־װאך
 אזוי איז עיצאעז גאװערנאר װעצכער
 װערען ארײננע׳עםארט ניט קען ^טאצץ,

 װעילען ארבײטער די װײיצ טעג, 5 איז
 10 פון נאהענט ארבײטען דארםען

טאג. א ^טונדען
 און עיציצען גאװערנאר צװיעען נאר

 איז קאנװענשאן דער צו דעיצעגאטען די
 גאװער־ אונטער׳טײד. ^טיקעיצ א םאראן

 גרויסע די םון אײנער איז /גציצען נאר
 װעילכער אמעריקא, אין םאבריקאגטען

 זײנע און ארבײטער סך א בא^עםטיגט
 װי קאפור םונקט זײנען אינטערעסעז

 דעילעגאטען די װע^כע אינטערעסען, די
 םארטרעטען. קאנװענ^אן םון-דער

* * *
 ארבײטס־ באקעמפען צו פלאן דער

 דער םון עקזעקוטיװע די װאס צאזיגקײט,
 האט ^ײבאר אװ פעדעריײצ&אז אםעריקען

 איז קאנװעגשאן, דער צו צוגעשטעיצט
 באשטעהט פיצאן דער גוטער. נאנץ א

 איז םונקט יעדער און פונקטען 9 פון
 איהם אין םעהאט עס נאר גוטער, א
 םיצאן דעם זאא װאס פונקט, צעהנטער א

 דער איז דאם בעסער, נאך מאכען
 אײנםיהרען זאא רעגירוננ די אז םונחט,

 אר״ די םאר פאנד םארזיכערונגס א
בײטסי^אזע.

 דאזיגער דער װארום וױ^ם איר ׳נו
 םון געװארען אויסגעיצאזעז איז םונקט

 דער םון עקזעקוטױוע די פאאן. דעם
 אר- רעגירוננס א געגעז איז םעדערימ»אן
 אבער םאנד. םארזיכערונגס בײםס^אזעז

 םארדריס^יך. זעהר און זעהר איז דאס
 ארגומענטען, אאע גע^יענט האב איך
 אםעריסען דער םון גריז פרעזידענט װאס

 ארויםנע־ האט אײבאר אװ םעחגרײ^אן
 םארזיכע־ ארבײטסאאזען געגען עטעאט

 אבער רעגירוננ, דער םון רוננס־םאנד
 ניט גאר זײנען זײ אז זאנען, מוז איך

 בין איך געגענטײא. אין איבערצײגענד.
 םוז םיהרער^אםט די אז איבערצײגט,

 קורצען אין גאר װעט םעדערײשאז דער
 ארבײטס־ װעגעז םענונג איהר ענדערען

 האט זי װי פונ?ט םארזיכערונג אאזען
 אאטערס װעגען םײנונג איהר געענדעיט

םארזיכערונג.
 איצטע םיט ברעכען צו שװער איז עס

טע מיט אח טראדיציעס  םײנונגען, א̂י
 געהאיצטען זיך האט מען װעצכמ םאר
 האט מען װעיצכע אויף און אאנג אזוי

 אםעריקעז די טעאריע. גאנצע א געבויט
 אין אםא^ איז *ייבאר אװ םעדערײשאן

 מען װאם דעם, געגען געװען גאנצען
 ^ענדער אײראפעאישע די איז רוםט

 ווענעץ האט זי געזעצגעבוננ. סאציאאע
 א און טעאריע גאנצע א געהאט דעם

 טע־ דאזיגער דער אין םונקט װיכטיגער
 איז אםעריקע אז געװען, איז אריע

 לענדער. אײראםעאישע די װי אנדערש
 מיעונג די זיך האטאאבער, ביםאעכװײז,

 אװ םעדערײשאז אםעריקען דער םיז
 סאציאאע םוז םראנע דער װעגען אײבאר

געענדערט, באדײטענד געזעצגעבונג

 איז טראדיציע םון כח דער אבער
 אמעריקא אז ארגומענט דער שםארס.

או װערט אנדערש איז  ;עברויכט היינט נ
. םריהער, וױ אזוי פונקט

 קײנער באשטרײט אםת דער אין
 אבער אנדערש, איז אמעריקא אז ניט,

 אנדערש. ענגלאנד אויך איז אזוי פונקט
 װי אבער אנדערש. איז <אנד יע^עס

 איז זײן גיט זאלען צענדער די אנדערש
 די־ אוםעטום ארבײטס^אזינקײט די

 אינדוס־ אלע אין טראנט און זע^כיגע
 כאראק־ דעםזע^בינען אענדער טריעיצע

 װאס נאר, איז אונטערשײד דער טער.
 ארבײטסילאזיגקײט די איז עננ^אנד אין

 איז אמעריקא אין און םריהער געקומען
שפעטער. געקומען זי

 איהר אין ארבײטסלאזיגקייט די
 אמעריקא פאר נײ איז םארם איצטיגער

̂ץ נאך דעריבער קען סען און  געברוי- אי
 איז אםעריקא אז אדגומענט, דעם כען

 זין מען װעט ענד׳ציך אבער אנדערש.
 צוגעװאוינען מוזען אםעריקא אין אויך

 אר־ איצטיגע די אז ׳געדא:ק דעם צו
 םון איז אמעריקא אין בײטסצאזיגקײט

 אין איז זי װי כאראקטער, דעמזעיצבען
אענדער. אינדוסטריעלע אנדערע אלע

 זײן אין האט הואװער פרעזידענט
 קאנװענשאן דער צו באנריםונגס־רעדע

 איצטעע די אז ארבײטער, די געטרײסט
 ארבײטס־ טעכנא^אגישע גערוםענע אזוי

 ארבײטסיצאזיג־ די הײסט עס צאזיגקײט,
 אנטװיק־ נײער דער םון קוםט װאס קייט
 םאר־ די פון מאשין, דער םון קו:ג

 םאר־ װאס ערםינדוננען נײע שידענע
 פראדוקציע די שטארק אזוי שנעאערען

 דעם שטארק אזוי םארק^ענערען און
 ניט איז הענד, ארבײטער םון געברויך

 זיך שטעיצט מען װי געםעהר^יך, אזוי
 און מאשינען נײע די וױיצ םאר, איהר

 נײע אנטװיסצעץ ערפינדונגען נײע די
 הענד ארבײטער װאו אעתסטריעס,

נויטינ. זײנען
 גע־ װערען אינדוסטריעס נײע אז
 די אבער גוט, גאנץ מען װײס שאפען

 איג־ געשאםענע נײע די װאס איז, צרה
 אזא םיט גיט זיך אנטװיקצען דוסטריעס
 װע־ ארבײטער די שנעל װי שנעצקײט,

 אינ־ איצטע די םון ארויסגעװארםען רען
 אײגענט^יך איז דאס און דוםטריעס.

 װע־ רעדט מען װען הויפט־פוגקט דער
 אר־ טעכגאלאגישער איצטיגער דער גען

בײטסצאזיגקײט.
 ערםינדננגען נײע די און מאשין די
 אר־ ארויםגעװארםעז םאא א^ע האבען

 די אבער פאבריס, דער םון בײטער
 םילעגען ארבײטער ארויסגעװארפענע

 נײ־גע־ די אין ארבײט קריגען בא^ד
 ערפינדונג די איגדוסטריען. שאםענע

 ארבײטס־ געמאכט האט אויטאמאבייל פון
 מאכען פילענען װאם שםידען די ילאז

 אײזערנע און פערד םאר םאדקעװעס
 ארבײטס־ די אבער רעדער. םאר שינעס

 געקראגען באאד האבעז שמידען אאזע
 אויטא־ נײ־נעשאםענער דער אין ארבײט
 געהט אבער איצט אינדוסטריע. מאבי^

 םון און מאשין דער פון אנטװיקאננ די
 אזא מיט ארבײטס־מעטאדען נײע די

 אינ־ נײ־געשאםענע די אז שנע^קײט,
 אוים־ ניט שנעיל אזוי קענען דוסטרייען

 ארבײטער מאםען נרויסע די נעמען
די םיז ארויסנעװארפען װערען װאס

אינדוסטריען. איצטע
* * *

מען און  נײע די װעגעז רעדט װע/
 געשאפעז, װערען װא־ס אינדוסטריע^׳

אינ־ די פארגעסען ניט אויך מען דארף

 מײס• אונטער. נעהען װאס דוסטריעס
 װאס איגדוסטריעס, עס זײנען טענס

 איז עס װעצכער צויציב אויס װאקסען
 מיט זיר םאדשפרײט װא׳ס ׳טאדע א

 װאקסען זײ אטעריקא. איבער אטאיצ
 מיט םארשװינדען און אפיאל טיט אויס

 לבישל, איצט, מיר דיאבען אט אטאל.
 װאס אעדוסטריע, :ײע א אפיעריקא אין
 בײ און אױסגעװאקסען אםאצ מיט איז

 הונדער־ באשעםטיגט זײנען עס װעלכער
 די דאס-איז — מענשען טויזענדע טע

 םאברי• םארשײדעגע גאאף. מיניאטור
 אר• םארשײדענע די פראדוצירען קען

 אױפצופירך נויטיג זײנען װאס טיק^ען,
 צו און קוו־יסעז :איצף מיניאטור די סען

 קלאפער־ פארשײדענע די פאבריצירעז
 שפיל. צום נויטיג זײנען װאס געצײג,
 גרוי• א באשעםטיגט זײנען דעם אויסער

 אויםפאסעץ, בײם מענשען צאהל סע
 פיניא־ די אנפיהרען און אויפהאלטען

 האט קורצען אין קורסען. נאלף טור
 אינדוס־ גרויסע נײע א אנטוױקעלט זיך

 און װאקסען אין נאך ר-אלט װאס ׳טדיע
 זאגען ר,ען װער אבער װערען. גרעסער

 שפיל דעם אט פאד חשק דער לאננ װי
 בלויז דאך עס איז ? אנהאלטען װעט

 אםת׳ע הײז ניט און גאלף מיניאטור
 גאנצע דאס אז זײן, קען עס גא^.
 פון ארויס מאל אײן מיט װעט שפיל
 פא שפיל דאס למשל, ׳װי כיאדע, דער

 יאהר עטלימנ םיט װאס.האט דזשאנג,
 און אמעריקא גא:ץ פארכאפט צוריק
 נאנצען אין כמיעט שוין איצט איז װאס

 בלויז ניט זײנען עס נאר פארגעסען.
 פלוצים װאקסען װאם אינדרסטריעס

 םארשװינדעז, און מאדע א צוליב אוים
 עס נאר אפ, שטארבט מאדע די װען

 אינדוסטריעס, אלטע :אנץ םאראן זײנעז
 םא־ דער צוליב ניט אונטעױ^ געהען װאס
 אורזאכען, םארשײדענע צוליב נאר דע,
 לע־ ארט דעם אין עגדערוגגע: תרך צי

 װערען םענ^עז װאס דעם, דורך צי #בען
 געװיסע אויף הערען און פראקטישער

 געברויכען, צו גאנצען אין ארטיקלען
 די װאס דעם צוליב אויך אמאל אדער

זיך מישט װיסענשאםט מעדיצינישע
שעז־ליך. פא)־־ זאבען ערקלערט און ארײן

* * *

 צײטונגען די אין באריכטען די פון
 הואװער׳ס פרעזידענט אז זעהן, איך קען

 דער םון קאנװענשאז דער אויף רעדע
 האט לײבאר אװ םעדערײשאן אםעריקען

 ארויסגערופען ניט דעלענאטעז די בײ
 װאונ־ איר באגײפטערוננ. גרויסע סײז
 דורכנעלײענט האב איך ניט. זיך דער

 געםונען האב איך און רעדע הואװער׳ס
 בלויז ניט נעװען איז עס אורזאך. די
 נאר רעדע, קאלירלאזע » און ?אלטע א

 גיט זאך קײן אויך איהר אין איז עס
 די ;עקענט האט װאס נעװארעז, געזאגט

 ארויסרו־ און אויםמונטערען ?אנװענשאן
באגײסטערוננ. איהר בײ פען

 פון טײל גרויסען א האט הואװער
 כמעט וױרקליכקײט דער אין רעדע, זײן
 דער אפגעגעבען ׳רעדע נאנצע זײן

 אמנר ארבײטסלאזיגקײט, פון פראגע
 בײ איז װאס געזאגט? ער האט װאם

 נע־ קאנװענשאן דער פון דעלעגאטען די
 גאר־ איז עס ? רעדע זײז םון באיבען

 נאמישט האט ער װײא נעבליבען נישט
 רע־ גענען איז ער אז אױסער, נעזאגט,

נירונגפ־פארזיכערוננ.
* * ♦

 דו״ דײװיד ברודער :ראטוליר איך
 אין ארעסט ערשטען זײן טיט בינס?י

)11 זייט אויף (שלוס

 איז םעדערײשאן, דער פון עקזעקוטיװע די אויך
 םאראן אבער זיעען עם נואדערונג. ־ אזא געגען

 װאם םעדערײשאן, דער אין ױניאנם םך א
 םמײט יארקער נױ די פאדערונג. אזא פאר זײנען

 איהר אויף האט למשל, לײכאר, אװ פעדערײשאן
 רעזאלױ » אנגענומען באפאלא איין קאנװענשאן

פאדערונג. אזא פון גונםטען צו ציע
 אר־ װעגען םראגע די װעם םאל יעדען אין

 גרינד- און אלזײטיגע אן קריגען בײטםלאזיגקײט
 זײ קאנװענשאן. דער אױןש כאהאנדלונג ליכע

 דער פון באריכמ דעם אין םארגעםט פראגע
 פראםײ דעם קאנװענשאן דער צו עקזעקרממוע

פלאץ. נענטסמען
 זײנען פראגע ארבײטסלאזען דער םים און

 די פראגען. אנדערע רײח גאנצע א םארבונדען
 גע״ חאט װאם םאשין, ידע פוז אנםוױקלתג

 חאט ארבײםסלאזיגקײם, אלגעכדמע אן שאפען
 ארבײםםלאזעקײ^ םיעציעלע א געשאסען אויך
 או־־בײםןגר, פון ארבײםםלאזעקײט די איז דאס
ײ 46 ®ת ׳עלםער דעם דערגרײכען װאס אחר\ז  י
 פאר אפילו ווען ארכײם, קרעען צו שווער איז

 גענוג ארכײט פאראז איז ארבייםער אינגערע
 אויפגעהוי־ פראנע די אט חאט גרין פרעזיחןגם

JP םארשי־ בײ יאחר לעצםען פארלויןן איץ 
ענפד דער איז װאס אבער נעיעגעגחײםען. דענע

apih•

 קאנװענשאנם ערשטע די םון אײנער אויף
 דאם לײבאר, אװ פעדערײשאן אםעריקען דער פון
 װאם קאנװענשאן, פערטער דער אויף געװען איז
 1884 אקטאבער אין געװארען אפגעהאלטען איז
 רעזא־ א געװארען אנגענוטען איז שיקאגא, אין

 עם • ארבײטם־טאג. קירצערען a װעגען לוציע
 ט»י ערשטען םון «ז נעװארען, באשלאםען איז

 ארבײטם־טאג «ן װערען אײנגעפיחרט זאל 1886
 צײט יענער אין שטונדען. 8 װי םעחר גיט פון.
 םאדע־ רעװאלוציאגערע גאנצע א געװען דאם איז

 אר־ -שטוגדיגער8 דער װערט חײנט אכער רוגג,
 און לאננ. צו פאר באטראכט שוין בײטם־טאג

 אין קאנװענשאן ױבילעאום ־טער50 דער אויןש
 םא־ צו װערען כאשלאםען זיכער װעט כאםטאן

 דאך איז ארבײטם־טאג. קירצערען פיל א דערען
 אר־ םעטאל די פון קאגװענשאן דער אוימ שוין

 גע־ איגעחאלםען אויך טענ די איז װאם בײטער,
 רע־ א געװארען אננענוםען באםםאן, אק װארען

 ארבײטם־טאנ םינף-שםונדיגען א פאר זאלוציע
ארבײטם־וואך. פינה־טאניגער א און
 אינדוםםריען םעחרערע אין אז אםת איז עס .
 חײנם נאך ארבײטס־םאג דער איז אםעריקע אין

 נאווײזט, דאם און שטוגדען, 8 װי לעגגער םך א
ta אין ניט חאכען ארגײםער אםעריקאנער די 

tfra בער •ראגרעםירם. גלייך אינמםםריעך* 
אר־ ־שטוגדיגערpa 12 סנ־ דער וױ Mta •ונקט

 מעהרערע אין נאך עקזיםטירט װאם בײטם־טאג,
 געשטערט ניט האט אינדוםטריען, אםעריקאנער
 *8 דעם אינדוסטריען םך א אין אײנצופיהרען

 פינף־טאגיגע די און ארבייטם־טאג שטונדיגען
 שטערען נים אויך ער װעט אזוי ארבײטם־װאך,

 אר־ ־שטונדיגען5 דעם פון אײנפיהרונג דער
בײטם־טאנ.

 םײנ־נגם־ די זײן גיט זאלען עם גרוים װי און
 און או^בײטםלאזיגקײט װעגען פארשידענהײטען

 נע־ װערעז אנגענוםען דארפען װאם םיטלען, די
 בעםטער דער אז אײן, אלע שטיםען איחר, נען

ארבײטם־טאג. פון םארקירצונג די איז מיטעל
 ה־ינט שםעהען ארבײםער אםעריקאנער די

 אםעריקא־ דער אין םיטואציע נײער גאנץ א פאר
 טעכנאלאגישע די איז עם — אינדוםטריע נער

 נאטען א איהר האט םען װי ארבײטםלאזיגקײט,
 אםעריקאגיש, בלויז ניט איז ױ און גענעבען.

 עקזיםטירט זי אינטערנאציאנאל. איז זי נאר
 דער פון לענדער אינדוםטריעלע אלע אין איצט

 צױ םען טוז םיטואציע נײער א צו און װעלט.
 קאנ־ די איז עם און םיטלען. נײע םיט טרעטן

 אװ פעדערײשאן אמעריקען דער םון װענשאן
 נײע די זוכען דארף װאם כאםטאן, אין לײגאר

 גע־ זײ זאל זי אז אױזר, װינשען טיר טיטלען.
 װירק• די און בעםםע די זײן זאלען זײ און פינען

זאםםטע.
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פעד m דער פה געכורטםטאג יאהריגען so צום
ב. ד. םיז

 און בעםערער תײן זײן גיט הען עם
 יצעבעגס־ דער םאר נאוױיז שטארקערער

 װי ל.’*װ ם. ». דער םון קרעפטיגקײט
 נע־ אלט איז זי d*p פא־קט, דער ט»קע

י*הר. 50 װ*רען
 ארנומענט בעסערער קײן אױך ניטא

 גרויפער און װיסטיגקײט איהר םאר
 אר־ אםעריקאגער די םאר גיצליכ?ײט

 זי װי נאכדשם, d$p דאס, װי בײטער,
 גאר ניט איז יאהר, 50 אפגע^עבט האט
d$p אילטער־׳פװאכ־ פון גיט ליידם זי 

 קרעם־ ארץ װערט זי װאס נ#ר קײט,
ענערגישצר. און איגנער טיגער,

 אויך װי םענש, איעצעיצנער דער
 אויס־ איםער האבען געזעלשאפט, יעדע

 אי־ געגען קאםוי שװערען א צושטעהן
 כדי שונאים, אױסער^ימג און נערליבע

 װעאכע שװאכע, די צעבען* קענצן צו
 גע־ זיך װערען צו כוח דעם נים האבען

 :אר אונטעד. גמהען די שונאים, די געז
 נעגוג האבעז װעלכע די שטארקע, די

 צײסשעז צו יצעבענס־קראםם און כװז
 שונאים, אײביגע די אט וױדערשםאגד

 אםם רערלעבען און לעבען באיייבעז די
עלטער. מיםען א צו ביז

אכזע־ די Dtp ?ל*ר, איז דערפיז
 װאס צײבאר, אװ םעדעריײשאז ריקען
 די אם נעגעז ?עםםעז צו געהאט האם
 אויםער־ און אינערציכע שונאים, םיצע
 אן געבורט סאײזן איר םון איז ליבע,
 געזונטע רױםזן, םים באשזניקט געװען
בצום.

 אז זינעז, אין האבעז דאחי םען
 ניט זיך םאנגם ל. אװ ם. .9 דעוי םי׳ש

 אמערי־ אין ארבײטער־באװעגונג ר$ אז
yp. איר םון זעהן שײז עס קאנט איר 

 װען דאז, שוץ װאאטעז גוםא. נאםען
 געוחנן נים גמװאחנז, געבוירען איז זי

 אין טרײד־ױניאנס קרעפטינע נאג״? סײן
 וחד געװעז, נים דאך װאאם אםעריקע,

םאראײניגען. צו װאס און םעז
 איז װאם ערקצערומ, די איז אם

 ערשטער דער אױוי געװארען געםאכט
:1881 אין סיטסבורנ אין קאנװענעאז

ױגיאנם, םר״ד םך » :אך האנען *םיר
 *ון לײבןןר אװ גײםס *סעםבליס, םף־ײד

 נמגיאנאלע לאקמלזנ, «נדערע »ריײדענע1
 ױ:ימ:ס. אי־בײטער אינשערגיןגיאגבלע און
לכן ®לע זיו  פ*י»ז נאבעל; די זיך אוין• ד̂י

 ®איבעסמיזןן «י *ײ די-ײהריבעז צו גאבע
 אבער #רב״מעו-קראס. דעם פון ל«נע די

v עס װי ברויס n ו דער געװען ע י ו  tit א
 מזר *יל נ*ד אבער קאן פהנן,1קער«ער«א די

^ן ע  **ראײניגוע א דורך װעילן, אויוג
 *עדע־ » אין ארנאגיזאגיעס די »לע «ון

ױניאגש״ מרבײםער און םרײד־ פון ראציע
 ניט זיך הויבט זעהט, איהר ײי א^זא,

 גרינ־ דער םיט ארבײמער־באװעגונג די אן
 מיט אבצר ל. אװ ם. א. דער פון דונג

 אריינגעבראכט זי דאט גריגדוע איהר
 אר״ דער האט װאס נײעס, גאגץ עטװאס
 נײעם גאגץ א געגעבען באוועגונג כײטער
 דאם װי ריכטוגג, אנדער אז א*ז שװאוגג

 וועלכע און דאן, ביז געהאט האט זי װאס
 דערגרײכט האט אױסגעזעהן, האט עם װי
 געקענט ניט זיך און ■ונסם, טויטען א

 האם זי הייסט, דאס װײטער. ריהרען
באוועגונג. א זײן צו אײפנעהערט

שםארק־ און גחגסםע די םון אײגע
 יענער צו ארנאניזאציעס ארבײםער םכת
 אײבאר״. אװ *נייםס וײ געותן איז «ײט
 געװא־ נזרצאצט איז דעמכערמי• איהר

 יאתד איז םיאיאז « איבזנר ז״י: צו רען
 פח איז שאעטער יאהר פשי־ 1886

 מי מעהר ניט געבליבען םיל״אז דאם
130,000
 ראדי* נעװען ני?ן זי איז ? אכ פאדי

m* ארביײ אםעריקאנאר די מאר גענוג 
הי וועז פארקערם. נראד 1סאר  אי

 קאנסטיטוציע, איהר םים זיך באקענמ
ם מ פ n איחי/ מ  w r ליײ ןווו נײםס״ 

 תרכ־ נמוחה איו ע*ם איחר אין באל״
 סאציאליססישזז דמם םיז גאדדוגנזגז

ן איז צנר־ןױל איר ױיםם. ת  א•־ די מו
ױזג תדעד םון עאםוננ ח טו לוי ם•  איז מ
צױךארבײנ^ 1נײ אויד בםילא
 •אראגרא־ אימיגזנ בלויו זײנען אט

m יעדער וואם אינסםרוקצחמ^ די און 
 .גײםס די אין כמםמנד •דייגתומנחנר

הדיגען: פלאנס -לײבאר ןגװ
 ןי מיילי^ ^ױן גאבעל איז •*יבײ*

 n אמידערוג^ יון װארןן »8*9«*
גצוחלא ד?ר ױן ארכייאצי־ דןם

 V* זיד•
»«* וי

 קןך־ ח^מ ארנײם פון צװײגען פןרדײדענע
r*e»t אבזיבם־ און £»>ראײ:יגוגגען, זײנין 

̂דער ליד  םעג«ליכצ די *ודריק* ער :יש, *
 ארימע די ׳יפויב אין םרעם און חא^ונגען
 גז אנמל^סען זיעען םיר םענ״זהײם.

 פעס^ד ארבײ*, פון נבוד דעם חויך חאלשען
 ירעלנע יי״ r1•־ *ױ «דעל דעם *ואאזזלען
 עװויש דעם םים ברויש זײער פארדינען

 ב#יג#- *ו םײנען מיר פנים. זיוער פון
 פון גוגסםען «ו םײנוגג עפעגשליבע »»ן פען
 דאס און רײבשיפער, »יע .ון :זןאאפער דעם
 גערעכטען און פולען א ?ריגעז ז«ןל עי

אאפם״. ער װ#ס װעי־טען די פון חלק
 סעגטיםענטען *טעהנע די אט חוץ א

 אן געווען לײבאר״ אװ ״נײמס די איז
 די אינאגיזאציע. אינדרסטדיעלע אטת

 בא־ נים זײנען אסעםבליס דיסטריקט
 אײן בלויז םון ארבײטער םון שםאנען

 טרײדס. םארשײדענע פון גאד ׳פאך
 אזוי געירען איז יצײבאר״ אװ ״גײםס די

 באקעטםם האם זי דאס ״אידעאליסםיש״,
 וועלכע, טרײר־ױניאנס, באזונדערע די.

 פאי־ קעםסענדיג און בלויז םראבםזןגדיג
 אפט גאנץ מאדעז אינטערעסעז, זײערע

 אר־ גאנצער דער pc כלא־אינםערזןסען די
בעטערשאפט.

 אידעאלע זזנלטען א :אר זיך, דאבט
 אונזערע װאס ארגאניזאציע, ארבײטער

 גאך. בלויז קריםעז קאטוניפטעז איצטינע
 אונםערגעגאנ־ זי איז אלזא, פארװאם,

 אםעריקען די דא׳ס עס, קוטם װי גען?
 האט װעלכע לײבאר, א'ו • םעדערײיפאן

 :ע־ נארנײטט זיך אנפאנג סאםזנ , םון
 אץ האם ציצעז, הויכע אזעלבע שטעצט

 איהר צייט קורצער גאנץ א םון ם׳טך א
 דעד םון איז איצט אז באהעםפם, אזוי
 קײן כמעט ארגאגיזאציע גרויסער נאנץ
 איצם איז ל. אװ ם. א. די און ניטא, זכר

 די םעלד, אייפ׳ז אײנציגע די װירקציך
 םיט רעפרעזענטירם וועצכע אײנציגע,

 אטע־ םון ארבײםער־באװעגונג די זיך
ריקע?

 דאזיגער דער אם אויןי תירוץ דער
 טאקע עריטםענס: איז קיטיא הארבער

 צייבאד״ אװ ״נײטס דאזיגע די דאס
 אידעאציס־ צו אביסעצ געוחגן שוין אי?

 םיט גערעכענט ניט זיך האם אין טימ׳
 זי מאכמנט. דעם pc פאדערונגען די

 נעגען קאםח דער דאפ נעםײנם, האט
 זיײ כדט װערען געפיהרט האץ קאפיטאל

 אנפאננ אין דאס אזוי הענטשקעס, דענע
 טאיזטיק די פארדאסט עטארק n האט

 לעזד איהרע איז ערשט םטרײקס. םיז
 בא־ אננעהויבעז זי האט יאהרען םע

 םטרײק םח װאפען די מיט זיך גוצען
 איבער־ אויס ניס אבער באיקאט, אח

 די pc :עצוואוננען פ״שוט נאר צײגונג,
 נעווען זײנען וועאכע אוםמטענדעז,

םעאריעס. איהרע אלע וױ שםארתער
 ארגאנײ דאזינע די איז דעם חוץ א

 אזוי צענטראציסםיש, יפםארס געררען ציע
 די געהאם נים האט אסעםבצי הײן דאס

 אונטערנעהסעז צו םרײהײכ• מינדעםםע
 אויבען. םון צועטיםוננ דער אהן עםװאס

 אין װארקםאז מאסטער דזיעענעראצ דער
 םון דיקטאטאר דער *ראקטיש געיוען

אניזאצ^ גאנצער דער אדנ
 דענקען :ים זאצט איהר װאס או^

 שצעכםסקײט און זיגדינסײט דער ווענען
 אין אבער גאםור, כיענשציכער דער םח

 פינ־ שטארקער :אגץ א דא איז איהר
 אלץ נאך צעכצם pk זובם וואס טעא^
פרייהיים. טעהר pk כמהר

 םריײ מעהר צו װיצען דער אט אח
 צו אוסאיהענגיגקײם, םעהר צו הײם,

 דעם באעטיכמז םרן רעכט דאכ האבען
 אײנע נעיועז אי? מיהזאצ, אײגצנעם

 די װארום אורזאםנז, טיפעחו די פון
 גע- שנעל אזױ איו לײבאר״ אװ ״גײטס
 אנמד דער פון קצעפ די אונטער םאצען
 רועצכע צײבאר, אװ פעדעריייעאן ייסמז

 יאהר 50 טיט געװארעז געבױרען איז
צוריס.
 לײ- אװ םעדער^יי»ז אפעריקען די

 געסאבם נים געבורם איתר בײ באר
 וועאנדבא- די אצס יחגטעגזיעס קײנע

 n פאר םאדערמגעז איהרע טרײזניץ.
 געםע״ 7נאנ נעורעז זײנען ארבײטצר

סינטזג
 אכם״ »ז :זיי פון אײניגע זײנלן אט

 מיציכםבמד » ארבײםס־םא^ ^םונדימנר
 א קעדעו/ איע פאר 1אאל-ביצדת סמא

 בןףצענד די פארבאםעז זאצ װאם געזעץ
n 14 אוממר קיגדער ®ון םיגזנג n r# 

 ארעסםאנטצדארכײם, נענעז פןןרבאם א
חך ילירלײ ®ון אימיפןגנ די ^גסיי י

 pם עסזיסםירם האבען װאס ציע״געזעצזנן
 עטאבצירונג די צײטען, פדיהערדיגע די
p במרא נאציאנאצער א pם t ארבימד 

 אר־ םון ניכדאיײגלאזונג די סםאםיסםיק,
 אויסצאנד. אין געפאכט איז װאס בײם,

 די אז געםאדערט, אויך האם זי
n אז געזעץ, א םאסען ז#יצען םען n 

 םאראנטװארט־ זײן זאל ארבײםסגעבער
 םים פא׳םירען קעז װאס צץ,9 פאר ציר
 אר־ זײ ווען צײם דער איז ארבײטער די

 וױײ אזוי ארן װײטער אזוי אח בײטען,
טער.

 אריגינעצען רעם אין אז זעהט, איר
 א. נײ־געגרינדעטער דער םון יראגראם

 דעם, פון גארגיט ניטא איז ל. אװ ם.
 פלע־ הויך־פליהענדע רופם םען װאס
 א םון זייגען פאדערונגען אצע נער.
 װעלבע כאראקטער, פראקטי׳שען זעהר
̂ןן פען  אין װײגיגסטעגס אדער ׳עױן ק
 אויםפיההען, -וקונפט4 װײטער גים דער
 אפעלירט עטארהער פיעא האט דאס און
 יע־ פון ארבײטער אמעריקאנער די צו

 אויך זיכער, בין איך װי און, צײט, נער
 ארבײטער־ די כאטיפ צײם, אוגזער פון

 על־ יאהר 50 פיט שוין איז באװענונג
 פראזען שעהגע גרױסע אלע װי טער,

 דער אגיף נן־עדן צוקוגפטיגען א װענען
אוגזערער. ערד זינדינער
פאישטא־ ניט דא-ף געזאגטע דאס

 האט ל. אװ ם. א. די אז װערעז, נען
 אידעאלע. דאס םארװארםען איננאנצען

 יע־ p£ ארבײטער־םיהרער די נײן. אזז,
 גאט־ סעםױעל באזונדערם און צײט, :ער

 גרױסע געװצן אציין וײנ^ן *ןןרנ^
 צו ארבײטער־באװעגונג די דעאליפטען.

 װאס עטװאס, געײען ניט איז צײט יענער
 קאריערע, א אײנעם צונעזאנט האט

 לעבען. צום געגוג זאגאר אדער רײכטום,
 ארבײטער־באװעגוגג דער אין טוער די

 האבען צײט דאמאלםדיגער דער .פון
 זאך רער פאר געאפפערט זיך װירקציך

pr קאפפען זײערע אין אדבײטער די 
עקספלואטאטארס. זײערע :עגען

 אנדערע די און גאמפערס׳ן בײ
 געװען עס איז צײט יענער חברים־פון

 איז עס אידעאליזם. רײנסטער דער
 געװען שװער צו ניט זײ םאר זאן־ קײן
 איג־ די םאר האפו* גרויםען זײער אין

 איז אויך ארגײטער. די פון טערעסען
 טײער און ׳ליב געװען םיצע גאר פאר
 נעזעלשאםטליכער א פון געדאגק דער

 זײן ניט ז$ל עס װעלכער אין ארדנוננ,
 עקספלואטא־ מיגדעפטע די פאר פצאץ
 סע־ מיט באנענענישען םײנע אין ציע.

 אנדערע פילע מיט און גאמפערפ םױעצ
 אין און ל. אװ פ. א. דער p£ םיהרער

 אויס־ איך האב זײ מיט שםועסען םײגע
 די זײגען הארצען אין טיף אז געפונען,

 און םאציאליפטען זײ pe םעהרםטע
 גאר מיט םעגשען תורץ אנארכיסטען,

אידעאלען. הויכע און גרויסע
זײ־ אידעאליםטען, זײעגדיג ^בער,

 זײער רעאליפםען. געװען אויך זײ נען
 זײ ה#וט םענשען־פארשטאנד געזונטער

 אויסגעםיהרט ?ען װאס אוגטערגעזאגט,
 אנ־ זיך יצויגט ?ס פארװאפ pk װערען

 ז$צ עס אז כוחות, אלע צושפאנען
 איז עס װאס און װערען, דורכגעםיהרט

 דורכ־ מעגליך ניט אוםן בשום ךערוױיצ
 נע־ עס װאלט דערפאר pk צופיהרען,

 צו דאךקיכאטסטװא גרעםטע די װען
 מינדעסםע די דעם אוי̂ז פארװענדזצן

 פאר נויטינ אזױ איז װאם ענערניע,
קאפף. םאג־טענליכען װירקציכען דעם

שטײן, דער נערוען עס איז דאס אט
 אװעקנזנצײנט אז אנפאני. פח איז וואס

 דער םון םונדאםענט רער אצס געװארעז
 אוים־ האט וועצכער און צ. אװ ».

 טראץ צום גע:ײדע גרויסע די :עהאצטען
 האבען וועאבע ׳שטורעטס, אצערצײ םון

 אוםצואװארםען. איהם געסםראשעם
 זײנעץ פצוםר׳שם באוועגתנען אצערצײ

 בא־ צו אום נאכט, איבער אנטשטאנען
 םיט אײניגע ארגאניזאציע. די יעמפען

 נצוי־ אבזינטען, גומע ארן ריינע גאנץ
 און שנעלער עם וועצען זײ דאס בענדי^
 באווענונג ארבײטער די םרײבען בעסער

< ענדליכעז איהר צו  אנדעחן איז «
 איהר כם אבז בײזער דער םים םאתע

 סוף א ימכעז אזוי pk *מםעטארען, «ו
ורעגוננ.9רבעםע.י־־ב9 נאנצער דאר *ו

ר,9  אט ווערענד אײך, םערקם מ
 אױנד ױך האט באותגונגען צזנ9 די פון

ר *ױ ד^ס וױ םער,9װ 9 מנצאתו  מ
fitgt ^״סאשיעציסס נ׳ם9דעצי םמו לםע

 םים אדצר זגצימנס״ צײבאר אנד םרייד
אי םחי אװ װןורקארס ״ידגזזוסםרתל י

1 ׳^

מ9!9 נ*ד איז ותור^ד״  #19ב»װיגומ ל
^ן די איצט שטעהם  ^ן9םעהןרײ !וכערי

 אונ• און מעכםיג און שטאר? לײב*ר אװ
 ןו קעמםט אוםשטעגדען ערגסטע די טער

 9אל איהרע מיט םוטינ איז בראװ
 אויסער• סײ pk איגערציכע סײ שונאים,

ציכע.
 ״םײ• נעשרײ באקאגטער חןצי^ג׳ס

 »רכעם װי נעיזצעפט זיך האם קערס״
 פון צעבעז דאס ווארים װאנט, דער צו

 מרבײטער- דער. p£ םיה^ר אצע די אט
 סון ניט דא רעדט מען — באװעגונג

 גע• האט — אוישנאהמען אײנצעצנע
 נ*ר זעהם װאם מעג״צען, יעדען שטאכען

 געשרײ דער אז אויגען, די אין נצייך,
ציגען. געםײנער א איז

 צוגעשלא- זיך האט אלע זײ םון װער
 ? קאריערע װעצכער אירגענד צו גען

 מיט האט וועצכער ג^פפערס, אםשר
 גרוי־ אצערצײ ציריקגעװיזעז םאראכטונג

 געטרײ געבציבען איז pk אנב^טען, םע
 לעצ״ חזר ביז צעבענס־ארבײט זײן צו

 אדער ? צעבען זײן פון םינוט טער
p װער אירגענד t ,גע־ זײנען וועלמג די 

 כױטאר״ און םיטהעלפער זײנע װען
? בײטער
 אזעלכע קײגע פון :יט װײס איך

 ארבײטער־בא־ דער אין קאריעריפטען
 םאר• אצערצײ האבען דערפאר ױעגוגנ.

 :יט מינדעסטע דאס אויף לויפדוננען
 די זאיצען ;;רגאניזאציע. דער געשאדט
 גום האבען דאס פארצויםדער איצטינע

זינען. אין
 איז װאס שטײן, צװײטער דער

 םונדא־ דדם אין :עװארען אװעקגעלײגט
 געװען איז ל., אװ ם. א. דער פון טע:ט

 יױ יעדער םון אויטאנאםיע םולסטע די
 דער אן ^נגעשלאפען איז װאס

ל. אװ ם. א.
גצרופצן גאספציס האס ר^בט מיט

םד/ פון שטריק ״א צ. אװ פ. א. די א  ז
 דערהאלטען איהר ד,*ם ;ראד ד^ס און

 םרײהײט די אט איז עס לעבען. בײם
 שטארקער האלט װעלכע איז, און געװען

 װי ױניאנם, םארשײדענע די צוזאםען
 דיקטאםור די און םטרײט־דזשקעט דער
ילײבאר״. אװ ״נײטם דער פון

 דאס אפאצ, פאםירט עס װען און
 איז עס ײעלכער בא׳גנב׳עט ױגיאן א אין

 באגאגגען װערט עס אדער באאםטער,
 אן אזוי אדער םאדברעכען א אירגענד

 קרי־ די באלד זיך געפינען עס און עולה
 א. דער אויף אן פאלען װעצכע ׳טי?ער

 —דע. .ל אװ ם. א. די װארום ל., אװ ם.
 בא־ בעסטער דער דאס איז זײ, לאזם
 ניט באגריו* קײן האבען זײ דאס װײז,

צ. אװ ם. א. דער םון :עבוי דעם װעגען
 האם אײנםאצ גיט דאם רױינ^ איך

 pm געבאומעם, הארץ די נאפפערס׳ן
 פאסירט צײם צו צײט םון האבעז עס

:yp'iiy יעיי אדער דער אין פקאנדאלען 
 איםעי האט ער אבער קערפערשאמט, :עד

חך דילר איז ער כאםש אז געדענקט,  פ
 ארנאגי״ גרויםער דער אם פון !ידענט
 אײנ״ דאס דערצעתלט, ווערט (עס זאציע
 מים םכסוך שםיקעצ א האבענדיג פאצ,
 רוד פרעזידענט פארשטארבעגעם רעם

 װערעגדיכ האט, רוזװעצט וועז איז ועןצם,
 םון װארט שטארקען א םון אויפגערעגט

 דער בין ״איר :אויסכעשריען גאםפערס,
 שטא• פאראײגיגטע די םון פרעזידענט

 געענטםערט: גצײך גאפפערס האט טען׳/
 דער פיז פרעזידענט דער בין איך -איז

 קײן נים אבער ער איז ל."), אװ ם. א.
 אליץ ױגיאן די דאס און דיהטאטאר

 םאר־ איהרע םיט װערען פארטיג םוז
 פאר״ מוז אצײן זי דאס און ברעבער,

םיהרען. צו זיך וױ שטעדע
pk אזױ דאס איבערצײגט, בין איך 

 אװ םעדערײשאן אפעריקען די װי צאנ:
 איײ גרעסםער דער מים װעם צײבאד

 צװײ די אם אפהיטען פערזיכםיגתײט
 אז זײז, קאז — איהרע פדינציפען גרויסע

 געװי- םאכען זי װעם צײט צו צײם פון
 װעט םען װעצכע םאר פעהל־שריט, סע

 איז — קריטיקירען איר קענען און מענען
 וועצ״י וועצט, דער אין קראםט אזא ניטא

 אין איהר אפהאצטען קענעז װעם נע
 פאר• און פארווערטס אצץ פארש איחר

 אידזד העכסטע סאםע די ביז -יוערטס,
 ווע־ ארבײטקר־באווענונג דער םח אצען

וחנרען. פארוױרקציכם לעז

 חײיינער «ײער אעם אח עס
 -H3 װניאן n ^זװחימעז חוב

 ותןם עעפעד״ מ אץ דיגנוגגעז
 געווארען אויםגעקעםפם זײנען
p סםוײיק: גענעראי מרכץ p 
p ארכײם! עכת w  p p- 

זד םעחר כדנום א ױם
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דרעםמאכער יארקער ניז
םעקרעטאר שפילםמן, חש. םון

&

לאקאל פון באריכט
מענעדזשער־סעקרעטאר. הייגס, נ. םון

aaaciOMOM'CK):'

 םעכד דזשענעראצ צעצטען אוגזער זײט
 דע־ םארשידענע די זײגען םיטיגג בער

 װי באארד דזשאינט po •ארטמענטם
 םון אגגעשטעלטע אינרױויתעצע די אױך
 ארגא־ םיט םארנוםען שטארק ױניאן דער

 זײנען װעצכע טעטיגקײטען, ניזאציאגעלע
כאראקטער. װיכטיגען זעחד א םון

 אין געמאלדען שוין האבען מיר וױ
 דער זיך האט באריכט, לעצםען אוגזער

 איניציאטױוע דער אויף באאדד, דזשאינט
 הײנטיגען עקזעהוטיװע, לאקאצער דער םון

 םאר־ צו אויםגאבע די געשטעצט כיזאן
 װעל־ איװעל׳/ פרײז ״םלעט דעם ניכטען

 אז דעם, צו געםיהרט םאקםיש האט כער
 אויפגעהערט מען האט שעפער םילע אין
 םיג-פום דעם םון און פרײזען, סעטרעז צו

 איז אגריסענט אונזער פון פונקט סקײל
 די אין זםן כל געװארען. :יט גאר ממש

 ־אט ארבײט, װײניג געװען איז שעפער
 טאן. געקעגט ניט זאך קײן :אטירציך םען
 באוױזען אבעד זיך האט עס װי שנעל אזוי

 אוג־ געװארען דאס איז ארבײט, אביסעל
 םארשטענד־ ;אנץ אויפגאבע. הויפט זער
 לײכט. זעהר צו :יט געהט דאס אז ליך

 דער צײנס. ביל*גערע די אין איבערהויפט
 גענזפען םאצ דיזען אין אבער האט אפיס

 זיך געװאקעלט ניט שטעצונג. פעסטע א
 פאלנען די פאר האבענדיג פורא ניט און
 קעז פאל*סי פאזיטיװע אזא װעצכע צו

פיהרען.
 פאס־ בר. פון ארוים םיר נעםען אט

 אװ באארד דער צו באריכט ?אװיטש׳ס
ט״ דעפארטםענט זײץ אז דירעקטארם,  :י

 דער כיס אפ אױסשליסליך איצט זיך
 קאגיזדאק־ ״די פדאנע״ פ*ײז ״פלעט
יעױען אן װענדעט אבאסיאײשאן טארס

 איז אונז שטערען צו פיטעל מענציכען
 *y:געװען דארזם בין איך ארבײט. דיזער

 ביז־ אונזערע אינסטרואירען צו צװאוננען
oy; סעטעצ־ די מיט אנצוגעהן אנענטען 

נטס  yנyנוםyאנג די צויט סרײזען pפ מ̂י
^־ די םיט סקײלס, ט ש ר א  בא־ די פון ם

ם טי ^  גאנצ^ אין נויטיג אויב און ל
v פיטוױרתוננ. זיײער אהן ארן אלײן v i 

 yp»D ד.אט אפים רyאונז מצד לונ:yשט
 pפ פראטעפט^ y:'j''K צו פיהרטyנ
 םיר־ די פון y^K אסאסיאײ׳טאן. רyד

 האט װעצכ•* קא., דרעס סײעצ די איז מעם
 א אהן jyt''^ lyfoyo צו אנטזאגט זיך

 די #םאסיאײשאז. רער םוז רyהyםארשט
 ־y;איז yon'D רyדיז םון האנדצונג yנא:צ
 בא־ jy:''T םיר אז חוצפה׳דיג, אזוי װען

 אכטענדיג גיט און אוגזערס אויף ןyשטאג
 אםאסיאײ־ רער פון פראט־גסטען די אויף
 נעײא־ םטאפטyאםג שאפ רyד איז שאן
 ־y: זײנ^ iy^''? די װי רעם נאך רען.

 אנטשיײ nynw צויט ̂זyװארyנ לטyטyס
 ־yאופ: זיך רy»רבײט די jy3i#n דוננ,
ארבייט׳/ nyi צו קרט

שט^ די אויך איז ריסטישyכאראקט
אין האט אםים רyד װאס לתנ

 אײ׳ רyד קא. oy^ פאביציק רyד באצוג
 רyלנy•װ פירמע, nyrn פון רyגטיפyג

 האט טרײד, אין םױחס א פאר זיך האיט
 םyד jy:y: זyםארבראכ םאל םיל שוין

 װא־yג באוויזזגז איז D:jKttŷ אגדיפ^ט.
 בײ פאכטyג ארבײט קרינט רy אז ̂זyר

 פאר־ די קאנטראקטארם. ױניאז p'P ניט
 םיט צוזאפ^ ױניאן רyד פון רyהyשט

 אײנינטyג זיך האב^ אסאסיאײשאן רyד
 די װאס דאלאר pc 350 שטראף א אויף

 זיך האט דאס באצאהאען. זאיצ פירםע
 צו אנטזאגט Dבאyבאיצ רyדינ,מױחס רער

 איז פארצאנכ אונזער אויף און נאכקום^צן
̂ורעז סוספענדירט yפירפ די  nyi pc גערו

 שטרײט דער איז ןyװאכ 4 אסאסיאײשאן.
: ^y ^ y.| איז םאסשאװיטש, במדער 
 רyדזשyנyם געגעראצ pc באגצײטונג דער

 לאשאצ פון רyהyםארשט א pk האכפאן
 צו םארזוך צעצטען 9 געסאכט האבען ,10

 זיך האט דאם ווען סכסוך. דעם שציכטעז
 באצד שא# דער איז אײנגענעבען, ניט זײ

 האט דאן זײט נעװארען. ט19אפגעסמ
 פון שםראף םוצע די באצהצט םירמע די

 צוריס״ יינגעוױציגט9 האט דאצאר, 250
 ײניאז נים די מח אדבײט די צוציהען
 9 ערצויבט גצײכצײטינ האט p* שעפער

 אגןןרע םין אונטערזוכומ םוצשטענדיגע
כ^כער.

 שטעקונג די אויך איז אינטערעםאנט
 צו חנ^ןו־מםענט מאסקאװיממ׳ם בר. םון
unקאנטראװיט׳פ״. אח םירכת ־ 
 איז צוריק םאנאםען אײניגע םיט ביז

 נאכחער שא•. ױניאן 9 געוחנז שאפ דיזמר
וזאט געוואחנן. אויסגמרונגען ער אי?

׳/׳

^  אבער זײ םען האט יצעצט^ש ביזנ
 *y: טיגטyשט9ב איז עס pk ״געםונ^"

 רyגדיגyםוצשט א איז m םר. אז װאר^
 דאריכער און oyjt'a די אין רyפארטנ

 yלט8 די אז באשטאנ^, אפיס רyד איז
 iyoi:y3D'n» צוריק זאלען ארבײטער

jynyp. פ דיtירםy האט njyo'yi^  »ז ׳
 סײלספאן א װי מזגהר ניט איז שyר מר.
 דעם שטיצטyג האט אסאסיאיישאן די און

 האנט » םיו־םע. רער פון שטאנדפונקט
 דזשא־ רyד ^i:y: אויך האט דעם אין

ט, האט װעלבער ,בער  אזוי אז ג^ט^ה׳
 \v?vn ארבײטילר סעט אלטער רער װי גיך

 צו־ רy טyװ ז,yרyװ ארויפנ^ום^ צוריק
jy.TVpn האט אלעס דאס אדבײט, די 

;jyD^ny שטאר^ צו  חשד אונזער פאר
 באזײ־ צו yיראציBא:סp א איז דאס אז

 אפ^ס רyד םלאכות. ,^yz yo^K די טיג^
^ דארום איז שטאנ  אר־ yלט8 די אז בא

 lyiyii ןyנופyאויםג צורי? פודלן רyבײט
םיהרט.yאויסג ypטא האבען טיר און

 י($רע\1({[ םאכטyג אויך איז םארזוך »
 פרײז און טש^צײט די זycנצורוyצוזאם

 y^yn ?אנטראקטארס די פון ?אםיטילס
 כדי דזשאב^ש y3^yr די פאר ןyארבײט

 פרײזעס, די jy:yp זיך צוזאמענרײדילן
 yרyנטyהyנ א ןyשאם אצדלכײן אין און

 דאס פלאכות. בעלי די צװישען באציהונג
 זעהר זײן צו iypny;D>nK זיך האט

 ארבײ^ר די האב^ פא-אויפיג ראטזאם.
^ yצכyװ ײנ  אר־ רyד אױף Dj^cy:rK2 ז

 דרעס, יארק נױ ̂סyדר פרידפאי פון בײט
 ?ליף די אויך װי גרינשטײן און שאללער
 אג־ מיטיננען. yלכyאז געהאט ׳?אסטום

פאררי^ען. איצט װמרען דמחנ
 רשטyה yלכyװ צײט, טלענטע די
 ניט אויך האט װעלכע און לא:ד אין איצט

^ ^אז ױסג  ־y: האט טרײד, דרעם די א
ר^ס סך א אז רערצ:, פיהרט  זyהאב םי
ט ז ^  ז.yפטyשyג זײערע אױפגעב^ ג

 אפיס רyד באנ?ראטירט. האבען yםאנכ
 זיך נגטyשטרyאנג םאצ זyדyי אין האט

 ארביײ די pם שכירות די זyאויפצומאנ
 זײנען דאלאר Djyt'iD 4 נטy)נאד טער,

 משך א אין נ^וארען ײננע?$לע?טעט8
 ארבײט סארט דיזע צײט. ײא^עז p 3ם

 גרויסע מיט lynji^Kc נאטירליך איז
 רyאב זיך שטרעננט אפיס רער הוצאות.

 אי? דערבײ סענט. iyiy' זyאויפצופאנ אן
 רyד pc ארבײט די םיט פאצ רער פי?אנט

yovc 18 גאצדשטיק. טײער 
 שולדיג yירמD די איז דאיאר רטyהונד

jyn'^ayj ד ארבײטער. י־יyהאט איפיס ר 
 yiyt:iK צו קײס די |y2y:y:nyrK גצײך

 זעהר iy::K:yjiv אבער איז oy צאיערס.
 זיך האט רזוכונגyאונט אן נאך שװער.

ט, ^יג ױסג  מ(\רױ רyארבײט רי אז אר
 םיר־ רyד םיט סעםצען צו בארײט געיתן

 דיער* אום נטyראצB 50פאו* קטyדיר םע
 רםארyד נאר און ױניאן די באזײטיגען בײ
 זyפארלאנג ניט חלילה זאל אפים רyד אז
 :אכ־ שוצדען ny''T זyבאצאהל צו זײ םון

 װײ־ זײערע זyטpyאלp טyװ מען װי רעם
iy ס.yדזש ''t מיאוס^y האט האנדצונג 

 אין זאלען זײ אז צו םיהדטyג באצד
lyvjKi פארלירyזײ זyיײדזש רע%y.ס Dy 

 iy3^w ענדציך אםיס דעם רyאב איז
 מעמ׳ די און yo^ פולע רי ŷאויםצופאנ

געײארעז. נדינyהyD;וטש זײנען בערם
 בלויז זײנען דאם אז פארשט^דציך,

 שפיגלען זײ קײם^פ. yטיפיש פאר א
 אר״ די y^yii םיט רגיעyנy די אפ רyאב

יהרט.fiyאננ איצט רטyװ בײט
 אומפארטײאײ pc אפים nvi דורך

D jy^שyצ זײנען רמאזyצטyאונטער־ נם 
 yijyi^^c די םון ביכער די נעווארן זוכט
 דרעם, אײוואן ,oy^ ?ארמ^ : סyםירמ

 שויר־ דרעם, DאציBטראyם ̂סy•דר לסיyטש
 ,Vin דרעס, ראיאל ,pר,ארםיyפ און ליפ

 אר־ • ׳םרא?ס באני פאקס, און סוטרא
האשםאן. דזשמסי p» דרעס נטy^ש

 אז׳דאס זעען, אין האבען באדארף םען
 איז םירמעם גחנסטע די םא?טיש זײנען
 םיז אונטערזוכונג עצם רyד און טרײר

 נרױ־ א זיך םאר pk אן איז ביכער זײערע
 בא״ האם אונטערזובונג די אויםטו. םער

 ר־yנדyויבK די pc אצמ כמצט אז װיזען,
 P'P ניט באשעםםיגעז םירמעם םאנטע
 האמ אפים דער ?אנטראהטארם. ױניאן
 אר־ די ז9 פאחנרונג די געשטמצט גצײך
 ?טארם9סאנטר יוגיאן ניט די םון בײט

 מעפער די כדי וועדען, צוריקנעצױגען םוז
װערען. ני?ירט9ארג צד9ב זאלען .

רטםענט,9דע« פיציאײטעד9 דעד

הא־ ןyװא^כ yצטyצ די םאר
ט ?ײן גמהאט ניט םיר בען ר ^ן  איך pk ר

 צוזאםענצורײרען צײט איז עס אז רעגס,
ד^ yרyאונז מיט זיך צי טג םי

 אז אפרײטארס, די ןyהלyרצyד צו
 גוטעד, קײן ;יס אוגז פאר איז סיזאן רעד

Dyu יעם. ב׳ קײן זײן ניט אונז םאר דאס 
 ניט :א;; שוין האב^ Dרyמבyם yרyאוגז

 דא איז cy סיז^ן. שלעכטען אזא :י^האט
 סײ פיזען צײט אזא אין ארבײט. װינציג

 זיין אפיסע־ם די סײ pK רסyםבyמ די
 קאגדי־ אונזערע אז װאך, רער אויף מעהר

 פא־בעסעיט ניט jy:yp זײ אויב שא:ס,
 פאי^-געיט :יט רyאב ילעז1#ז װערעץ,
װעיעז.

׳איז איבל^ הויפט די פון רyאײ:
 דזשאב א קדיגען צו ישווער װערט oy װאס

 אװזא־ די זײגען װאס ארבײט. דער צו
 שטאר?־ די און אורזאניל yרשטy די 'i פען

 סך קײן ניטא איז עם װאס איז, םטע
 איז ־;ס װאו ^y»ŷ״ די אין ארבײט

 װא־ איז ארבײט, װאכען פולע ?ײן גיטא
 ער1״עדזיפע: דיעד אנשטרענגוגג yרyס

 פא־ נימ זאל נטyאײדזש cy:T’a רyאד
 :עלינגט ארבײטיער אן זyצyארויםצוז כען

 רyארבײט די אויב װײצ וױנציג, איהם
 װאך רyד אין טע: דרײ רyאד צװײ פאכ^

 ארבײטער דיער אליסטישyאיד װי איז
 דעם מיטדדללםען |y?yii און זײן ניט זאל

 iyc אז $בער ער װיצ ̂^yבאאמט ױניאז
 זײן װעט oy װ»בען ביז צואװארט^ זאל

ס^ א  און שאפ אין ארבײט מעהר בי
 פאר א :אך צוזעצילן מען זאצ ד«ן ^ײשט

 פא־ באדעבאטים די אז און ארבײט^י/
^ כעז ט ײ ? :^ װ  יאך איז 5yi jyayp ש

 ניט זאי עס שװער װי אבער אםמגחגדטך
 lyj'Eyj צו זעהן ױניאן די רyאב מוז זײן

טײל־ א ד< רyאונט אפילו
jyT'>n ד צו ענטפערyארבײטסלאז רyר 
 גיט ןyהאב םיר װאס רערפאר א(\ פראג^

ט בױרא, צײבאר קײן ע ר  דערyי זיך ^נ
 זאל רy לאקאל א פאר װאס צו ̂רyםבyמ

 םאר jyn לא?. זיין צו באלאננען, ניט
 Dpjyi ניט, ?ריגט רy אויב דזשאב. א

 דזשאב קײן ly^ipy: ניט האט רy אז עד
 נטyאזוי•נאה ניט איז רy װײצ רםארyד

 ?ריגעז נעהענטערע די ר.yדזשyנyם צום
‘אונ בײ גאנג fypjsiy: רyד אח

 און ױניאז אונזער האט מיטגליחגר yרyז
ט רyאונז פ ^.וי ב זונטyג p'P אי
 װי rnyr צו וױכטיג איז בען.yגyצוג ניט

לא־ די םאסטyאויםג רyאונז האט
ט ה^בען טיד ? נע ב ^  ר־yאונט אן ג

 dv װיםיצ Dנyרשטy געזעהן איז זוכונג
 ז.yםאשינ yרyל שאפ זyרyי אין ד# איז

 שי?ט רyםyש די םון y^yp צװײטזגנס,
̂ ay^ די אויטסײד. ארבײט ארויס

y^yp ^ י  און ארבײט קײן ארוים ניט ש
Dy ^ל ר^רט זיך געםינyר|,y:'^Ko y 

 די רטײם.yװ9 ?ײן זyרבײט9 ניט טאר^
 ארבײט^דיג געטראם^ ותרען װאס

DSKDDy; fyiyp D '^ y p* גערופעז און 
 nyi אין רyאב םאראנטװארטציכקײט. צו

^ הויפט רyד ניט ציגט ב א ר ם
 פיר האבען רזוכונגyאוגט רyאונז צויט

 צאהא רyגרויס א אין אז ז,yםונyאויםג
 ןyרyציפ די גענוי חאבען (מיר רyפyש

 באצעבאטים די ןypשי ז)yטpפא און
 דיא־ אינסײד און אויטסײד ארבײט ארויס

iy:i ל זײyדיגy ,איז, דאס און םאשיגען 
 םיז צונגyפארל א םײנוננ, רyאונז צויט

 ז.yרyװ ט5סטאyג מוז Dy pא נטyגרים9
 ניט טאר םיר, tyDB'in^n ,Dipy^Kn קײן

 typ אויטסײד ארבײט סײן ארויס^יסען
yצ זיך בײ׳ האט רyרy פאשינy.ז yםוז ר

iy:'y*KD ŷ באזעצ^ םריהער K אינסײד 
 אויט־ כארם׳ענט א ארויס שיקט רy ארcyב

 פונקט םin דורבצופיהדלן כדי סײד.
 אגרײ אין איז װאס פא־טיגען 14 די בגוגע
ט, מאנױ רyד אז זעהן, מיר ט^

 דילם אין אפהיטען. Dy זא? ערי;קטשוריפ
אומ־ דאס ניט מיר הינזיכט

 *ײאס מאנוםעקטשורער רyד פענליבץ.
 8 װי ר.רyמ פאר ארבײט קײן ניט האט

 ארבײט ?ײן ניט שיקט און אפרײטארס
jyp jyD̂ װיגציג װעט סײר1אוײ yn דאר־ 
 רyאב אפרײטארס. 14 זיצען jytyp טען
 מאשי־ 10 אױער 14 האט װאם שאפ דער
 אפרײטארס 8 װי מער :יט האט און גען
 אויט־ jyDKD צו ארבײט א־ויס שיקט און

 פאר־ פירמע די אז ׳דך פארשטעהט סײד,
 האבען םיר און אגריפעגט, cm לעצט
 ?אמפלײנטט צאל א נדפי?ט דעם װעגען

 באארד רyד אפיס. באארד דזשאיגט צום
 דער און באארד דזשאינט דירעקטארם, אװ

 אוג־ םיט זײבעז רyדזשy:yם ראלy;yדזש
 ברו־ ן.yאײגפארשטאנ אױפפאסונג זער
 פארשפרא־ DDr,y אונז האט :א:לער דער
 ?אםפ־ און ןyפאקט רי ברענגען צו כען

 ,טש^״מאז אופיפארטײאיש^ צום ציינטס
 ז,yטDלyשנ אם װי אנטײשדונג אן פאר
 פון iy:yp |y^^r Dרyמבyמ אונזער׳ל כדי

 װײל סיזאן, דעט :אך פדאפיטיר^ דעם
 גרויט איז שעפער פארט די פון צאר-ל די

 ?לא־ yאל פאר נדבאר1יאנװ איז דאס און
fyc באלyבאטיD, װא איןyDרy אסאסײ 

 רyד באלאנג^. ניט זאלען זײ אײשאנס
 שי?ט און iy:'D^D יצעױע האט װאם שאפ

 ־yp lyijiKPvy: מוז אויטסײד ארבײט
^ צו רען ז א  עט ן.yםאשינ ynŷ די ב
 »יינ־ קענלן נים װערען פױר אז אכית, איז

 iy אפרײטאר ורעלכ^ באס cyi זאגען
 גע־ גקײך װעט Dy ̂ןyפיyארויפ; כיוז

lŷ שאפ^ .yp הוגחגרט פאר א Bלyצyר 
 פיל דורyז טyוT Dtp און ארבײט, רyד צו

 צײט רyצטיגyי רyד אין זײן באהילפיג
 די םונקט װײצ ^yuoyo yרyאונז

yat̂ n( א ארבײטfyp p ניט וואלט^ זײ 
 ניט דאך זײ זyװאלט ארבײט ?ײן האטyג

ט.pשיyגDארוי
 איך האף פארטyר lyorpyj מיח אין

 רyאונז פון אויסגאנג דעם ŷארט9yר צו
רו:ג.yפאד רyװיכטיג
oy השנה, ראש נאך אפילו שוין איז
*iy צו םyשפ צו ניט איז oy אבער ĵpi 

 און זyזונטyג א רyמיטגליד yרyאונז yאל
sרנDה׳דיגyיאהר. ן

* * *
 טען16 םyד דאנערשטאג, נעקפט^

^ אב ט ?  lyD^n לאקאל רyאונז Dyp א
 ברײענט אין מיטינג ^lyDcya ראלy:yג א

 טיט זיך lycy^ צו yD~^piy איך האל.
 בײ Dרyמבyמ yרyאונז םון מעהרכטע די

vvi\ .:מיטינ
בא־ אויך האט yיטDאp סאב אונדלר

 אפיען זונטאגפ y:p^y jycn צו ןy.שלאס
 טײגען פארשײחגנע אין מיטיננ^ פארום

pa .די אז האןי, איך שטאדט p^pyrpy 
 גוש־ נדײשאןyאםpyר זײער Dyp באארד
 דורכ־ האנען זיך ptfyp םיר pא הײסען
 ״^P ׳רשיפyםבyפ רyאונז סיט רײדעז

 אדםי״ די iyp דאן :אר אז האלט^, מיר
 םארשט/ד טיטגלירער די און yניסטראצי

^ די אײ:ע זיך הען ^yny אp װײםעז 
 איז ױגיאז רyד פאר םעגליך איז Dy װאס
 מיטנאיד. זyרyי פאר טאן צו לאהאל דעם
 םיטנלי־ y^ פאר .און Dyj^yvi''K אלפ
 fyrDpj nvi האב^ םיר iy:yp בכלל דער

D*cy:yD ױניאן. דער פון

דעיארכר םאססאװיםע׳ם ^װי •ונקט

וױרטהינם קלוגע
באקם « חויז אין איםער חאלםען

ם ק א ר ם- ק ע
 פאםיליע נ«נןוער חןר ®ון םאגענם די רענולירם חוס

ונילל^ דאקטאר זײ אארש*ארט און

35 M ל« אין כאסם. » ם«ם 80 אין« .rr« םםאײ
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 אןן םוט קלאוק, יארקער ניז פוז םיטינג
w םאכער ויפעו i נאארר נט *

 דזשאינם םון םיטיגג רענעצער *
 ריםערמאנעד און סקוירט קצאו?, באארד
 ,23 ,21 ,17 ,9 ,3 ,1 צאקאאען ױניאן,

 איז י. וג j צ. א. 82 און 64 ,48 ,35
 אווענט, םיטװאך געװארען אפכעהאצטען
 דעם אין ,1930 םען,17 דעם סעפמעםבער

 וועסם 3 אוידיטארױם, צ8אינטערגעשאנ
סטרים. םזנ16

אנסעצ. םיציפ בר. — טשערםאן
םאצנענ־ דער פארנעצעזען װערט עם

 דירעק״ אװ באארד פ\ן באדיכט דער
־— :טארם
ע רעגעצער א טי  אװ באארד פון פי

 געװארען אפגעהאצטען איז דירעקטארם
 ־15 תגם סעפםעםבער אװענט, מאנמאג

 אינטעי־ דער םון אפיס איז ,1930 םען,
םטריט. טע16 וועסם 3 נעשאגאצ,

םעם: י קאםי
 און זשווערזשעגסהי דזשאן כרידער

 לא־ םון כמםבערם נוראנאװיץ, װיציאם
 םאר־ קאםיםע, צם8 ערשײגעז ,35 קאצ

 םיטגצי־ רוםיש־פזיצישע טרעםענדיג.די
 בא־ דזשאינט פארשידענע די םון דער
 עס אז ערקצערען, זײ צאקאצען. ארר
 צעצטען געװארען אסגעהאצםען איז

 א סזגפטעםבער, םען12 דעם םרײםא^
 זײ וועצכע םיטגצידער, די םןן םיטינג

 באשצאסען האבז זײ איז םארטרעטעז,
 רוסיש־פױצישען דעם אױםצדצעבען

 ביז עקזיםםירם האט װעצכער ברענטש,
 אז םארצאננען, זײ .1926 יאהר דעם

 אנערקעגען זײ זאצ באארד דזשאינם די
 זײן צו רעכט דעם םים אזעצכע אצס

באארד. דזשאינם דער אין םארםראםען__
 ער אז ערסצערם, נאנצער ברוידער

 באשצום, דעם םיט אײנקצאגנ אין האט,
 האט דירעקםארס אװ באארד דער װאס

 צורימ, וואכען פאר א םים אנגענוטען
 באזומגן צו סצוצקי ברודזגר דעצעגירט

 סצוצ?י׳ש ברודער צויט מיםינג. זײעד
 אר־ רוסיש־פויצישע די םײנזןן באריבם,
 ױניאן דער םיטצוהעצפען ערנםם בייכתר

 דיזען צו און טעטיגקײם, איהר אין
 רעאר־ צו באשצאסען זײ האבען צװעק

 האבען זײ און ברענטש זײער גאגיזירען
 ברו־ באאפטע. צייטוױיציגע ערוחנהצם

 אז דארום, רעסאמענדירט נאגצער דער
 װערען אגערהענט זאצ ברענטש דיזער

 אין םארטראטען 1זײ צו רעכט דאם םים
׳ םאצ.8 װי באארד דזשאיגט

 רעקאםענדאציע נאגאער׳ס ברודער
גוטגעהײסען. װערט

באריכם: סעקרעםעדם
 זינט אז באריכטעט, אמביו בתדער

 אאס אמט דעם איבערגענוםען האט ער
 נוהג זיך ער איז סעתרעטער־טרעזשורער

 םאנאנד 8 אאלאא יעדען צו צוצושיסען
 און אײננאםען די םון באריכט איכעז

 די כדי באארד, דזשאיגט םון אויםגאבען
 וועגעז באגריף 8 האמנן ואצען לאקאלען

 אנ־ פיגאנציעאע באארד׳ס דזשאינט דער
 די םאר באריכםעז די געצעגענהײטען.

 איבעד־ ער האם ױלי אח ױגי םאגאמען
 ער צאהאלען. די *ו דירעסם געשיסט

!8 נעוועז, םײשב אצינד אבער זיך חאם
 פאר־ באדיכטען אזױנע גלײכער אױ עם

 דירעס־ אװ באארד דעם טאר צוליעצן
 צו ארױס זײ שיקם זנר אײחור טארם,

 באארד דער געבען צו כדי **האאעז, די
 דים• צו עגציכקײט6 די דירעיןטאמ אװ

 דעם פאר דאז צעזם ער זײ. סוםירזנן
 אויגוסם, םאנאם דעם פאר באריכם
 DארDpn^ אװ באארד דער וועלכען

 נוםנע־ באראטוננ ?ורצער 8 נאר האט
הײםעז.

:כארייכטען םענעדזשערם
 םון מעגעדושער םארתין, ברודער

 דעיארטכתנט, ונסיצ8ק אעדאסטריעצ
 ?לימשםײן םירכמ די ז8 ריכסעט,8ב

 צר און צוטײלט זיך האט ן8«עלצם און
 סכסול 8 ארזיםנעתוכמן איו דעם ליב

 יוגיאן. דער און פירכמ חנר צווישען
 ויך טיט םימגעטםען וזאט •עלצטאז םר.

מן ארבײטער, n פון 8 חג  אר ו
ה םיט כדטנעבראכט ה»ט מז זי ר י  י
 לס8 אננעשאאסעז מריחעד זיך ח^ט

 אצינד מירםע. דיזער אין »רמנער8
ט ה׳ ט קען «ר m קאיטשסיח, םר. טננ  ני

י משעםטיגען  רבײטער8 רבליבענע8ם ו
i זײן םארקלענעחמ םוז ער איז i p 
תם ײזניאן חי  ערלוימנן נים ^בער ו

 טים שא« 8 אנצוהאאמע; פירסע דנר
ד ו^ײגינער רייטאר^8 14 ו  סײס די י
 דעם םיט נחנלם8רח8פ ציגל8

ל. סי מ מ
ה*ם ער אז ״אויך

 איגדאםבר צום קאכזפציינטס אננעגעבע;
 םירםעס, אײנעע װעגען האיו״םיל ריעא
 *B8 14 וױ װיעיגער באיטעפכינעז װאס

 אוכר רבײם8 ארויס שיקען ;יא רײטארם
 צו גד8איםשט זײענדיג נים םײד.

 דעם םים קאםפ?ײנטס דיזע שאיכטען
 איבער־ ער האם ?אונםיצ, אינדאסטריעצ

 אוםפארטײאישען צום קײסעס 3 געװיזען
סשערםאז.

 אוכר דעם ?ורצען אין ערװאדםעט ער
אנטשײדוג^ טשערפאנ׳ס פארטײאייפען

װײטער, באריכטעם פארקין ברודעד
 שאפ־םי־ צוױי אפנעהאאטען .קאפ עי־ אז

 עלע־ דעי םון ארבײטער די םיט םיגגעז
 אנ־ זיך האט װעצכע כא., ?לאו^ גאנט

אאסען  קאונ־ אינדאםםריעצ דעם אן געי̂״
 שאפ דיזער צורי?. רזאכען 4 פים סיל

 רבײמען8 זײ אז פאדרעכטיגם, װערט
 אמיל״ דארום האם ער שטיק־אי־בײט.

 דערנעהן צו פע:איכ?ײםען אלע ווענדעט
pc זײ אבער אםת, דעם ארבײמעד די 

 באשולדיגונ^ דיזע געיצײקענם האבען
 דעם אויםנעםאדערט דארזם האט ער

 אונטזגר־ צו ן8טשערם אוםםארטײאישען
ביכער. םירםע׳ס דער זוכען

 צװײ אפגעהאלםען אויך האט ער
 םון אדבײטער די םיט שאפ־םיטיננען

 גײע 8 אויך ?א., ?לאו? ארריאן דער
 קאונםיצ. אינדאסטריעל דעם אין םירםע
 שטיק םון געארבײט האט שאפ דיזער

 אנגעשצאסען זיך האט פירמע די אײדער
 אצינד ?אונסיצ. אינדאסטריעצ דעם אן

 ױניאן די און װאר םון זײ ארבײטען
 ר־8 צ^8 םאר פרײזען די שטיםט8ב האט

בײטער.
 אםים דער אז װײטער, ערהלערט ער
 זיך האט װאס שאפ, יערען נאך פאצנם
 רעם אן אננעשלאסען לאננ ־ניט ערשט

 אוי^, סט8פ און ?אונסיצ, -אינראסטריעצ
 דארט זאצען כאדינגוגגען ױניאן די אז

ווערן. אפנעהיט
םאר־ ברודער באריכטעט שצוס צום

 זײן וועצכען שאפ־קאנטראצ, דער ?8 קיז,
 צעצ־ אנגעפאננען האט דעפארטפעגט

 שנעצ ז\י8 נאנס םוצען אין איז טענס,
 םאראיבער, זײן װעט קאנטראצ דער װי

 דײ אװ באארד צום צושטעיצען ער װעט
באריכבג פוצען 8 רעקטארם

 װערט באריכם סאר?ילס ברורער
:וטגעהייסען.

 םון טעגעדזשער ראזענבצאט, ברודער
 דעפארט־ אינרעיענדעגט און אמעײקען

 האט ער !8 באריכטענג ^כי״״ םענם,
 םירםע דער 1געגע סטרײ? 8 ער?צערט

 װאם דעם צוציב סקױרטס ״נוטא״
 אונ־ צו עדצויבט ניט האט םידפע די

ביכעד. איהרע םערהכען
 ער־ סעזאן צעצטען ענרע האט ער

 שעפעו*, צאצ 8 גענען קלאגע^ האצטען
^ פון ארבײטען זײ אז  דעם צוציב שטי

 םען האם םצע^ נעװען איז עס וואט
 אוגטערזוכע!. נצסענט גיט קײםעם דיזע

 אונטער- קײםצס צע8 די ווערעז צינד8
 ווערען געטםען װעצען עס און זוכט,

שריט. גויטינע ד•
 םי- יאר צעצכמ די םון פאיצויױ אין

 םאר־ 8 געהאט אפיס דער האט זאנם
 ?צא\ק םעחנריישאן רער בײ אז דאכט,

8P• שטי^ םון מעז אדבײט tזיעען ם 
 אוגטערזו־ איעיגצ געװארען כט8נעם

 איז צינד8 ערפאצגי אהן אבער כונגען,
עי די ?ריגען צו גצצונגען ם  װײ•8ב טי

 גע־ איגעססאפם איז שאפ דער און זען
 גזך םם8שםר8נ איו פירטע די ײ^רען.
 איבער־ ויעען ארבײםער די און װארען

ר צו געװארען געװיזען  ?א־ גרױוענס מ
םיטע.
 האם ער אז װײמער, באדיכטעט ער

 זײ״ טימ סכמ»ילםיטינג 8 אינעהאצטען
 איז עם וועצמגן בײ כיזנעס־אנענטעז, נע
 וועגצן מראגע די געװארעז רוםנערעדט8
n די צויט םיטגצידער. ריקשכתהענוײ 

 הא־ מזנעס־אנענטען די װאס באריכטעז,
 בא־ שוין זיי ר״אבען אינעגעבען, בעז

 וחגרט עס און שעיזנר 200 ארום זוכט
 אויםצומא־ אגשםחננטננ יעדע גצמאכם

num םיז נען jm rpn  n םיטגצידעו־ 
 רזד די וײנעז איצם ביז שוצדען. זײערע

 זױ8 צומריחננשמצצצגדיט זוצםאטען
 עג״ זיד וחנט ^גםראצ דער װי שנעצ
 םוצשםענ• 8 צושטעצען ער וועם דינזט,
באריכנ^ דיגען

 ווערם ריכם8ב ראועגבצאט׳ס ברוחנר
גוםגעחײסען.

 פון םמנצדזשער חנסטי״ ברודער
ךמ^ן  ווע־ באריכט m $8 גים אפינ^ דאו
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 א■ אציגד זיר גימנז ױי אז ינו־י!רקצערג^
 שזך די ^וכפאצגען סים חױיםזעכציר

 באדינגונ- ז8ױני די t8 #|W א\ן ומר
ווערען. איגעתיט שםרענג זאצען גען

 גופר וחנדם באריכט דעסטי׳ם ברודער
נעהײסען.

 םענערזשער םוטשיגדאסי, ברודער
 באריכ־ דעפארטםענם, ארגאניזײשאן םון

 42 כאזוכט האט קאםיטע זײן ז8 טעם,
 אײנ־ שויז זײנעז 15 וחגצכע פון שעפצר,

 שע־ 4 בעפאר. געװ^חח כאזוכם םאצ
האט אײנער געסעטעצט: האכען םער
 אינראבםריעצ דעם אן אננעשצאסען זיך

 אננעשלאםען זיך האבען 3 און האונשיצ
 עי אסאסיאײשאץ. אכתרילעז דער אן

 פיר־ 8 נאך מיט ציגד8 םארהאנדעצט
סעטעי^פענט. 8 ריעגעז כעם

 באריכט פוטשינראשי׳ס ברורעד
נוםנעהײסען. װערם

:ב^ר^כט םענעדזשער׳ם געגעראל
 ער אז באריכטעס, נ»גצער נרודער

 אפנעהאלטען דאנערשטא: צעצםען האט
 פענערזשערם, צאקאצ די פיט םיםיננ 8

 נעװארען םארהאנדעלם זײנען עס זואו
:פראגעז צװײ םאיצגענדע

 אר־ אוגזער פארגרעכערען װענען .1
גאניזאציאנס־אסםױױטעט.

J2 דזשאינט פון םינאנצען די װעגען 
באאדד.

גע־ איז פו:קם ערשטען דעם װעגען
 צוציב אז טײגונג, אצגעםײנע די װען

 איז יפים־טובים אידישע אגהוםעגדע די
 פארנעהפען צו םארצויםיג ראטזאם ניט
 ארגאניזאציאנס־טעטיגקײט דער םיט זיך

 דיזע םאםשטאב. גרעסערען א אויף
 געװארען אפגעצײגט דארום איז פראגע

ױם־טוב. נאך ביז
 האט םראנע י צוױיטער דער טענען

 רי אז םארגעשצאגען, נאנצער ברודער
 ד:שאיגט דער צו צאהצען זאצען צאסאצען

 נײ־אויפ־ יעדען םאר דאצאר 5 באארד
 דערםון אפגעזעהן מעםבער, גענוטענעם

 נײער 8 איז באםרעםענדער דער אויב
 רעאינסטײטעטער 8 אדער אפציהאגט
 אוים־ 1האבע מענערזשערם די םיטנציד.
 צופרידענ־ טיט םארשצאג דיזען גענוםען

 פינקטציך עס צוגעזאגט האבען און הײט
 באשצא־ אויך איז עס דורכצוםיהרעז.

 זאאען צאקאצען די אז געװארעז, סען
 דזשאינט דער צו אןיסצאהצען װאך יערע

 אײנטריטס־געצ־ סוםע םוצע די באארד
 אין אריין טרעט באשצום דיזער דער.

.1930 םעפטעםבער, טען15דעפ= קראפט
 די םון פראגע די אנבאצאנגט װאם

 זײנען צאקאצען די װאס חובות, אצטע
 איז באארד, דזשאינט דער צו שוצדיג

 אי־ זאצ דאם אז געװארעז, באשצאסען
 אפים נענעיאצ צום װערען בער<עגעבען

שציכטען. צו אינטערנעשאנאצ דעד םון
נאנ־ ברודער םארצאננט שצום צום

 דירעקטארס אװ באארד דער אז יצער
 ראט־ דער װעגען רוישזאגען8 זיר זאצ

 םיטנצי־ אונזערע ערצויבען צו זאםקײט
 צװײ אדעי איעעם רבײטען8 צו דער

 צר פארצוסט זײער אפצומאכען זונטאגען
 ער־ ער יםים־טובים. אירישע די ציב

 באארד דזשאינט די אז דערבײ, ?צערט
 צע8 םנהג דיזען צויט געפירט זיך האט

 היינ־ אז דארום, גצויבט ער און יאתרעז,
 צר האבען שעפער די ווען יאהר, טיגען

 סי• שצעכטעז אױסעדגעװיעציך דעם ציב
 ארכייטעז, נגעםאננעןr נאר־װאם זאן
 זאצ ערצויבעניש אזא או נ^8טז8י איו

וחגחנן. געגעבען
 װערט באראטונג נרינדציכער 8 נ^וך
 גוםגעהײסען באריכם נאגצעד׳ם ברודעד

 זאצ עם אז שצאסעז,8ב ווערט עס און
 זונטא- צװײ רבײמען8 צו זײן ערצױבט

 סעפטעם־ טען28 און טען21 דעם גצן,
בער.

נעשצא־ מיםינג חנר ווערט דערטיט
סען.

.אשביז, י. ם^רים
םעקרעטער־טרעזשורער.

 דירעפ־ אװ באארד פון ריכט8ב דער
 איבער דיםקוםיע 8 רױס8 תםט םארס

 אזנזערע זנרצויבען װעגצן פראמנ דזנר
 וונ• צוױי די רבײטען8 צו םיטגצידעד

 םים איז שוםטערטאן ם8דעצעג טאגען.
 רןי8ד עדצויבעניש אזא V8 םיינמנ, חנד
 איצטײ דער בײ |jnjm נעגעבען נים
 רבײםסצאזינ-8 רער צוציב צימ^ גמד

 דער פון םייצ 8 1אי הערשט װאס קייט*
 ־8ש ננער,8צ טעז8חנצענ אעדוסםרחג

 באםײציגצן |8ופם8ק און גאו־דאז *ירץ,
pm Tt חנר jntnpon ברו־ נעםם ראן 

 פאצ־■ זאנט און װארם Dip נצעד8נ חנד
:נענדעם

מ8 !8 איו *אס  1אי דיצת8טי צ
 ײאס דעם «זציג 18 ״?8ױגי אונזש־

 ראשי־ נים רבײםמן8 מיםגצידער ױגזעחנ
יד די זײ עדצױבם w משגח

 זונםאגען. פאר 8 רבייםען8*•צו ניאן
 אין זאנאר געסאן יוגיאן די תאם דאס

n ארןיספע- העכסטנר דער פון יאתחנן
 גוט חאבעז םיטגצידער די ווען רימי,

 באנעחן גע?ענט זיר האכען און חײנם8ם
 חײג־ ירינסטען•8ם טעג יאר די אהן

 קרי־ ביכתרער 8 הערשט יאהר טינען
 װאו שעיער, די אין רבײפתר8 רי זים.
 ויײ ארבייג^ אביסעצ דא אצינר איז עס
 דער אוימעחוגגערם. אויו דאך נעז

 םארדינסטען םענ יאר 8 פון םארצופט
 העכסטער םון זײ םאר איז
 אין וחנחנן נענוםען ערנסם םוז דאס און

 ר-8 די ננם8צ8נב8 װאס אנבאטראכט.
ײ םיח צויט זיי, ותצען בײםסצאזע,  מ

 דער״ ווערען געהאצםעז נים גאר נונג,
 n ערצויבען ניט װעצ^נן םיר װאס םיט,
 בײטען8ר8אפצו שעפער באזעצטע םיצ
 שעפער, די צו װײצ זונטאנען, פאר די

 רבײ־8 נײע פאר פצאץ דא איז עס וואו
אן װערט טער,  ניט ערצױבעניש אזא ד

 אור• קײז גיט דארום זעה איך געגעבען.
 םון ציע8רע?אםענד די װאדום זאכע

 נוטגע״ ניט זאצ דירעקטארם אזו באארד
װערען/ הײסען
 גוטצױ פארשצא: 8 דאן פאצט עס
 אװ באארד םון באריכט דעם הײסען

 װערם םארשילאנ דער און דירעהטארס,
 שוסטעדםאן דעצענאם נוטנעהײסעז.

פארשצאג. דעם נענען שטיםט
:צושריפטען

 נוט הייםען 82 און 10 צאקאצען
 םון פראםאקאל באארד דזשאינט דעם
סעפטעמבער. םעז3 דעם

:באריכט םעגעדזשער׳ם גענעראל
 ער אז באריכטעט, נאנצער ברורער

 ״.,וועיר .װיפענס דער אין געצעזען האם
 אינדאסטריעצ דער אז צײטוננ, טרײד 8

 אים־ צום נעװענדעט זיר האט קאונטיצ
 פאך״ 8 סיס סשערםאן רט'יאישען8פ

 גײעם 8 באװיצעען זײ זאצ ער אז צאנג,
 רער געגען סצאגען זײערע װעגען דהער8ם

 ארגױ אדער ?טען8ם גייע קײן ױניאן.
 קאוגםיצ אינדאסטריעצ דער גיט םענטען

 פרי- רי בצויז װירערהאצט ער אן. ניט
 אומפארטײ• דער וועצכע טענור^ ערדיגע
 אויםנעהערם 1שוי האט טשערפאן אישער

 ער אײדער פארהער, פריערדיגען דעם בײ
 ברד אנטשײדונ:. זײן ארויסנענעבן האט
 7קײן אז דארום, נצויבם נאנצער דער

 אוט־ דיזע אונטער דארח פארהער נײער
װערעז. באװיציגט ניט שטעגדען

 אז אויך, ריכטעם8ב נאנצער ברודער
 אפנעהאצטען גאבטיטאנ הײגט האט ער
 פענע־ צאקאלע \די פים באראםוע 8

 ענינים. װיכטינע אײניגע װענען דזשערם
 אננענופען ניט האבעז זײ װי אזוי אבער

P'P די זײנען שצוס^8ב שטיפטען8ב 
 גזך אפגעצײגט פונסטען נדעצטע8רה8ם

 אזיפנעגױ װידער וועצען זײ און װארען
קורצען. איז װעחגן םעז

 אר- רער ז8 װײטער. ריכטעם8ב ער
 פים אן נעהט רטםענם8דעפ גאניזײשאן

 איז ער אוך בעפאר װי ארבייט זײז
 ער־ ער טען.8רעזוצמ רי םיט צופרידען

 םיצ״ גענען םטרייפ דער ז8 אויך, ?צערמ
 אין \.4 נאר נעהט פוקם איז 18װערם

 דע• ניזײשאן8רג8 דעם מגצוגגעז איז עם
 װאם שאם, 8 אםצושכמצען פארטפעגט

 דער םירמע. דיזער ר8פ רבײט8גע האט
 דײ אין קטיװ8 זעהר איז רמפענט8רעפ
 רטעט,8ערוי ווערט עם און סםרײ?, זען

 סעטצען ניכען 1אי וועם פירםע וײ ז8
ױניא|. דער מים

נ•8ג ברודער ריכמעט8ב שצוס צום
 דײן ברודער גענמ8בימעס־ דער ז8 צער,
 פ\ן געהענדינ בט,8רנ8פ פאנםאג איז

 םון נעװארע! ט»סירט8 היים,8 אפיס
 ער האט פערזאן. װאוסטער8וםב8 18
 ווי8 הײם וײן אין רײן ברוסנר זוכט8ב

 דיזער וחןנען \ע ערם. האם ער װי שנלל
 נעםונען אים האם ער און געשעהעניש

 דאקםאר. 8 םיז ויפויכם8 דער אונםער
 ויך וועם רײן כתרער .8 האפט, ער

 קר ניכען אין וועט און ער־חאצען שנעצ
 נצער8נ ברודער אפים. איז צוריק סען

 בעד־ אונטערזוכט ער ז8 אויך, ערסצערם
 ברעעזנן צו טרײעמ און סײם די זעגציך

 ^גםװארמ־ ג_. שםרעננזנר צו שוצרינע די
ציכקײכג

 פח םענמדושער ן,8קוירצם ברוחנר
 צופרײ איז אר ז8 ער?צערג^ ^ צ8אאק
 אונםערזוכזגג דיזע איבערצוצאתן דאז
 םענע־ צ8גע:ער דעם םון הענט די אין

דזשןנר.
 וחנרם םזגג8ר8ב נרינדציכער 8 נאך
גוםנעחײסען. באוײכם נצאר׳ס8נ ברודער

נעשצא״ מיםיגג דער װעדט דערמיט
סזנ?.

כםוננ,8 מים
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צײטצײט
).7 זײט פרן (*לוס

 װעט דאס אז האף, איך יקא.רעם«
ערפאהרוננ. ניצציכע 8 איהם פאר ןײן

 שטארס זיך איך האב אםת דער אין
 דער־ זיך האב איך ורען געװאונדערט

 נאך איז דובינסקי ברודער אז ױאוסט,
 גע־ אר/ןסםירט גיט פאצ קײז איצט ביז

 איך װיםיצ אויף אפעריקא. אין חאךען
 ערשםע דאס גיט שוין ער איז װײס

 צײז8 איך צאין. פיקעט דער אויף אצמ
 געזעהן םאצ פאר א שוין איהם האב
 טעהר נישט ארבײט. דאזיגער דער בײ

 גא־ צו צוצונעהן געהאט םורא האב איך
 ניט טיר זאצ פאציםםאן א כדי ד,ע:ט,

 סיך און ארבעצ פאר׳ן נעבען כאפ א
גדיה. חר אין אװעקשצעפען

 פורא םײן אז זיך, פארשטעהט עם
 םון ניט קומט װערען אדעםטירט פאר
 װעגיג־ םרום. אזא בין איך װאס ׳דעם

 זאנען ניט אצײן דאך אץ־ װעצ סטע;ס
איך טרוס• א בין איך אז זיך, אויף
 זאצ איך װען אז מורא, ביויז האב

 קענען ניט איך װעצ װערען ארעסטירט
 ארטיקצען םײנע צײט אין אגשרײבען

 האבען ניט דאך װעצען זעצער די און
 װעצען דרוקערס רי און זעצען צו װ^ס
 אר־ די און דרוקען צו װ^ס האבעז ניט
 נרע־ נאך װעט ארבײטסצאזע םיז סעע
װערען. שער

 װעגען ניט זיך האנדעצט עס *בער
 איהם דובינסקי. ברודער װענען נ^ר טיר

 נעהאט שוין פאציצײ די ה*ט זיך דאכט
 ארעס־ צו געצענענהײט 8 פ^צ אײן ניט

 נע־ גראד זי האט רום8וו ט$ טירען,
 צײדים די ^ון ססרײס דעט בון װארט

 פאציצײ די ז8 םשטעור^ טײצארס?
 אזן כבוד אפגעבען :עװאצט איהם האט
 פינפטע די אויסנעהציבען דעריבער האט

 צו איהם װאו פצאץ, דעם פאר עװענױ
 אםע־ |8 םון טעם דעם פארזוכעז ;עבעז

 זאצ עס כדי ארן ארעסט. ריקאנעד
 מען האט אציץ אוםעטינ זײן ניט איהם
 ברױ קאםפאניאז 8 פאר נעגעבען איהם
 דער אין זאצען זײ כדי קוירצמאן, דער

 די דיסקוטירעז קענעז צײט צעדימנר
׳ ױניאז. דער פון פר^בצעםען

 אינ־ 18 ה^בען צו זיך קצײב איך
 װענען דובינםהי ברודער םיט טערװױ

הײװא\ד אםעריהא. אין רעסט8 זײן
ד8פ צו אויך ה$ט װעצכער ברון,  נפען8י
טײצארס ציידים די םון סטרײל דעם
 האט םעריהא,8 אין רעסט8 ערשטען זײן

 דער כט.8אויסגעמ שצעכט ניט גראד
 טעמא 8 גענעבען איהם האט ארעסט

 אבער, גצויב איך רטיהעצ.8 אן םאר
 װע־ ארעסטירט צײן8 נים רף8ד םען ז8

 18 ר8ם םעמא א • האבען צו כדי רעז,
 8םעם די נעמען קען מען רטיקעצ.8

 רעסטירט8 איז װאם אנדערעז, אן בײ
נעװארען.

* * *
באנ־ םײנער גאנץ א געװען איז עם

 ױבי־ ־יעהרינען20 דעם פײערען צו קעט
 ־8?צא\?מ היסםארישען דעם פון צעאום

 8 ארויסגע?ומען איז עס םטרײק. כער
 איך װי ׳אײנדרו?םםוצער און גרעסער סך

פ^רנשטעצם.• זיך האב
באריהטען, ניט זיך איך שען צײדער

 איז עם װעצכען 6געהא האב איך אז
 מנר־רע-8קצאו?מ גרוישער דער אין חצ?

 געװא־ םארשריבעז איז װאס װאצוציע,
 אמע־ דער מון געשיכםע דער אין רען

 אונטער באווענונג ארבײםער ריקאנער
 .1910 םוז סטרײ? דער נאמעז דעם
 צוגריײ נעהאצםען ניט איהר ה$ב איך
 בין איך םיהו־עז. ניט נעוױם און טזןן

 װאס םי.צע, די םון אײנער בצויז געווזגן
 ?עםםער די םים נעווען איז הארץ זײער

 איז גיכערען 8 װאם געװאוגשען זײ »ח
זי^ גרעסערען

 אײג־ מיר װיצ עגאאיזם םיין נאר
 שטיקעצ א האב איך אויך או רײדען,

 איבער• נרויםעד דצר אין געהאט חצס
 האבען קצאוג^אכער די װאם קערעניש,
 יאהר 1אי צעבען זײער איז געםאכט

J910 קײן געהאט ניט האב איך אױב 
 אינ־ ותניגסםענס איז םא דירעתנ^ חצס

 םאר־ 8 געוחגן עיעט דאך איז דירעקג^
 רע־ קצאו?מאכער די צװישענ כינדוננ

 רע־ רוסישע די און 1910 1« װאצחױמ
 אין דאך וחנרם JL905 פון װאצוציע

 קצאושםאכער דעד ®ון נעשיכםע דעד
i פון און ױניאן n* אנ־ אינטערנעשאנאצ 

jp וואם פאקט רצם אויוי נעזויוען i 
 וחנא איפדנדאנםען. אידישא ®ח שטראם

 מון אםעריקא אין געקוסען זײגען מ
יר־ דש־ פון יאחחגן ד 1אי יזסצאנד

 גע־ האט רעמאצוציע רוסישער שטער
 דעי אין ראצע װיכטיגע 8 זעתר שפיצט

 ױנ־ ו?םאכער8קצ דער םון אױםבויאוגנ
 עס אינטערנעשאנאצ. דער םון און יאן

 גרוי־ 8 װאם א-םיגראנטען געװען זײנען
 גע־ ערצויגען זײנען זײ םון טײצ סער

 ,כונד״ םח ציעס8ניז8ארג די אין װארען
 סא־ רעװאצוציאנערע‘ אגדערע םיז און

 געװען איז עם פארטײען. ציאציסטישע
 םיט־ זיך םיט ר.אט װאס עצעםענם ז8

 די קאםף, םון גײסם דעם געבראכט
 קאפף איז קרבנות ברענגען צו גרײטקײט

 ארגאניזא־ םון דיסציפצין די אויך און
 שוין איך האב דעם אין אט און ציע.

 זײנען עס חצ?. שטיקעצ 8 געהאט יא
 די פון רײהען קעספענדע די אין געװעז

 האב איך װאם מאנכע, קצאוקסאכזגר
 ים גרױסען םון זייט יזעמר, אױף נאך

 באװאוםטזיניגע פאבען׳^פאר געהאצפען
ארבײטער. קעםפענדע און

 דעם פאר ניט עס דערמאז איך און
 עס דערםאר. קרעדים קריגען צו צװעק

 קרעדיט. הריגען צו װעםעז בײ ניםא איז
 געװעזענע דאם פאד אז ׳זא:ט א.יר א

 װענען און :יט. דײםש דער צאהצם
 װיצען זײ אז י9זאנע| םען קען אידען
 הײנטינע. דאס פאר צאהאען ניט אםיצו

 צװעק דעם פאר כצויז עס דערמאן איך
 אין אז פאקט, דעם אונטערצושטרײכען

 זײער אין קצאוקמאכער די םון זינ דעם
 נעשפיצט האט 1910 פון קאפף גרויסען

 רעװאצוציא־ דער ראצע װיכטינע א זעהר
 אין גײסט, סאציאציסטישער און נערער

 סטרײ־ די פון טײצ גרויסער 8 װעצכען
נעװארען. ערצוינען זײנען קער

 איך m הײנג^ נאך גצויב איך און
 ן^ד אםיצו אז געגצױבם, אםאצ האב

 ארבייטער די םון קאםף עקאנאםישער
 םיט דורכגעדרונגעז שטענדינ זײן דארף

 ארבײטער דער אידעאצ. העכערען 8
 מעהר ר8ם ?עםםען רח8ד אזן קעםםם
 נרעסערע 8 י8ם איז פוטער j\k ברוים
 באגײסטערוננ די אבער םצײש, שטיק

 העכערען 8 םיז קוםעז םוז קאםןי איז
 צ.8אידע אן םון קוםעז םוז עס ?װאצ.

 קאםף כער8?צאו?ם נרויסער דער און
סיט דורכנעדרומען געװען איז 1910 םון

דדעםמאכעד יארקער נװ די מים
)9 סון (*לום

 ענערגיע און צײט םיצ װידםעט פענט,
 און פראבצעם פרײז״ ״םצעט דעד צו

צאקאצ םון באשצוס דעם דורך פיהרט
האנט. שטײםע א

 םאצנעגדע די אויך איז '^אינטערעסאנט
 סטאצער ברודער װעצכער װעגען קייס,
 רעװױ די. באריכטעט. צעצטעגס האט

 צײם צענגע.יער 8 םאר האט קא. דרעס
 איהר און העססםיטשער 8 שעםטינט8ב

 שטוגדען 44 פאר דאצאר 25 געצאהצט
 40 םאר דאצאר 30 אכשטאט רבײט,8

 דעם װעגען ה^ןט אפים זײן װען שטונדען.
 באטדע־ די איז קאפצײגט, א געמאכט

 געװא־ ארונטערגעשיקט שװעסטער םענדע
 פירםע די אז אויסרײד דעם אויף רעז

 העםסטיטשיננ די אדונטעררײסען געהט
 אוט־ בײם האט סטאצער ברודער מאשיז.

 בא־ פארהע־, טשערםאנ׳ם פארםײאישען
 ארונטער־ ניט איז פאשין די m װיזען,

 ז8געװען, איז סוף דער געװארן. געריסען
 די ריאיגסטײטען געםוזט האם םירםע די

 פעי מגק איר באצאהצען העמסטיטשערין,
 אן איצט פון און צײט גאנצער דער פאר

 םון סקײצ מיגיפום ױניאן דעם צאהצען
 שטונדען 40 פאר װאך א דאצאר 30

ארבייט.
 אויך איז ערפרעהענד װענינער ניט

 רער גוזפאז, ברודער פון באריכט דער
 דעפארט־ ארגאניזײשאן םון פענעדזשער

 זײן װאם צײט ?ורצער דער אין םענט.
 אפגע־ זײנעז פונקציאנירם דעפארטפענט

 איז שעפער 100 איבער געװארעז שטעצט
 איבער באשעפטיגט זײנען עס װעצכע
 נע־ זײנען שעפער 72 ארבײטער. 1600

 זיך האבעז אײניגע געװארעז, סעטעצט
 אין זיעעז איבעריגע די און אױפגעגעבעז

סטרײה.
ך נעפינעז צעצצמ די צוױשען  די ד

:פאצנענדע
 װעסם 134 קא., גארמענט ציװי ד.

 קא., ניטינג נאצדװארס ;סטריט טע26
און נײםט סטריט; טע36 װעסט 140

 גײםט שעהנסםעז דעם םיט אידעאציזם,
באזיצט. ארבײטער״קצאם דער װאס

קצאוקםא־ די דארפען דאס אט און
 גרויסען דעם םון צערנען הײנט םון כער

ic8p^ אפאצ. םון קצאוקםא... די םון

ארכײפער
מ לו םנ םי

׳5־ :כעכןןסיטם אץ אינשורענם
.$3000 ביז 100 ®רן ®אליםיס

:כענעפיט ?ראנקען
 װאד 8 דאצאו־ 20 אדער 15 ,10 ,8

צא־ ברעגמ׳יעס צאל גרויסע (א
?רינ־ לאקאלען mcopy נאך לען
י®).1בענע קען

 ל,אנם<זמ«שאן pm סאנימארױם
:כענעפיט

באחאנד־ םאגאסארױם םאגאםען 9
קאגסאם*־ דאלאר 600 *דער לוגג
?ע״ וחןלכע די ®אר בענעפים אזאן
ם סאגאםארױם אין נען  ארײג־ ני

ײצרען. גענוםען

 געזעל־ און קולסורעלןן
:טןןטיגקײט טאםטליכע

 םיר 8 ?ינדער, י8* «ולען ר. .8
 ^ןןרײנד דער זשורנאל, :אמליכער

 איז לעקטשורש ג,8יל8* ביכער
אונטערחאלםוכגען.

ר^םפס: קינדער
 סענ- »ון ׳■®עדם גרעסצע w אין

 די ®אר ס6קעם ד׳; ןײנען מערס
םיטגלידער. ®ון קינדער

 דראמאטחטע און מוזיקאלישע
:םאראײנען

רינג ארבײטער אין מעמבער 8 ווערט
:«ןםכערפ אלטע פאר האום א

 *ו אויף געקלימנן ימר■ גי8* 8
םעםבערס אל^ןן טאר ים8ח 8 בויעז

:דעיארשסעגם מעדײןאל
ן י  ייבערן מגסזערן גרויסצ לע8 י

 קדיגען םי*גליחןר די װאו :ד,8ל
 די •ון באחאנדלונג סעדיציניאזע

קפװירים-8ד גרעםםע m
:דעפארממענם סעכמןמערי

 בןך •ױנעראל און םעםעטזגרי
»ון םעםבערס די י8® נע«י«

םיליעו•8י ?ײעיצ

ארבײטער
ל א ר ע נ ע ש : ת ם י ט 5 א

.6000 »וט*ארד טעלעפןמ

:קלובעז װגענט
 י• •8 ןון ?יגדער דור, ױנגער חןר

ײ8רג8 יעצש ײערען םי«גלידער.  נ
 י• •8 זעלבסם*םענדיגע אין וירמ

ברענםעעס. יוגעגד
:קלובען םרױען

 1 ניי *רויעז ןון ען בא«םי װןס
ג8 װערען םיטגלידער, ר. .8  ־8י

 זעלבסגמזםענדיכע אין ניזירם
צז ברעג»מןם. •יוי

:לײםעאוםם לײכן^ר
 ברענ־ אונזערע טון לסען8או«*געח

 *ענפערן די ?יעען זיי און ®אזעס
ן קולמורעלע •ון ו  םד18געזעל״ י

ע כ י ג ל ם ײ ק ג י מ ע ®

ױ 7 ס נ ר א י

 אפרויעש־ ;עוועגױ זיבעטע 500 גײסם,
םםריט. טע37 װעסט 240 סקי,

 אדגאניזײשאז דעם םון ארבײט די
 בי־ היבש א םים צו געהט דעפארםפענט

 זײנעז באצעבאםים די שװערקײט. םעצ
 די האצטען סארט, נידעריגען זעהר א פון

 טירען םארשצאסענע אוגטער ארבײטער
 ניתנריכעז יעדעז ים9 זיך באגוצען און

 קאפיטעס. אונזערע#שטערען' צו פיטעצ
 אנטשא^בען םעסט אבער איז ױניאן די

 די און נעסםעז סקעב דיזע אויכצוראטען
 עקשגות םיט אגגעפיהרט װערט ארבײט

ענערניע. סך 8 םיט או;
 אין אנגעדײטעט שוין האבען םיר װי
 אר־ דער װערט ריכם,8ב םאריגען אונזער

 נע:טע8פערם 8 רטטענט8דעפ גאניזײשאן
 אנשטאט ױניאן. אונזער אין אינםטיטוציע

 װא־ עטציכע די דורך בצױז טעטיג זײן צו
 אן איצם פון ער וועט סיזאז, פיז כעז

 דאס אז יאהר. :אנצעז 8 פוגקציאנירעז
 צו נויטיג נים איז נויטווענדיגקײט, א איז

 װי אינדוםטדיע גרויסע 8 באשטרײטען.
 ארבײטער און טים8צעב8ב װאו אונזערע

 א האבען םוז סיזאן, יעדען זיך בײטען
 נע־ אבטוננ זאצ װעצכער דעפאדטפענט,

 פירפעס אצטע אצעטען. רעם אט אויף בען
 זא־ װעצכע נײע און ״אנטצױפען״ ץועצנע

 שעפער ױניאן עקזיסטירענרע די ראזירען
 ױניאן אונטער׳ן װערען געשטעצט. מוזען

 אר־ פון ארבײט די איז דאס קאנטראצ.
 דײט־ איז ראס דעפארטםענט. נאגיזײשאז

 ספעציע־ 8 אויף געװארען ערקצערט ציך
 צםען8אפגעה איז װעצכער םיטינג צען

אויגוסט. טען18 דעם געװארען
 פעמ־ די האבעז םיטינג יע;עם אןיף

 און ריכט8ב דעם אויםהערענדיג בערס,
 מע־ דזשענעראצ דעם פון רעקאםענדאציע

 דזשר בר. באארד, דזשאינט םון נעדזשער
 Tt מעקסעז זװ באשצןזסעז ז,8האבמ צױם
 םינאנ־ צו אום טאנאטציך סע:ט 25 מיט

 האט צאקאצ אוגזער ארבײט. דיזע םירען
 דאצאר טויזעיט 5 םון הצואה א געמאכט

 אום םאנד ארנאניזײשאז דעם גונםטעז צו
 צו צוטרעטעז נצײך קענען זאצ ער כדי
 בא־ איצט מוז הצואה די ארבײט. דער

 נויטיג אבסאצוט איז אויך װערען. צאהצט
 אום םיטצעז נעצט באצדיגע שאםען צו

 געצװאונ־ זײן ניט זאצ דעפארטסענט דער
טאר דאס ארבײט. זײן אויםצונעבען נען

ערצוייען. ניט מען
 אונזערע אויף דערום םאדערען מיר

 25 די באצאהצעז צו גצײך םעטבערס
p טעקס דער סענטינע, n 8 vh אין 

 צאצט סעפטעםבער. טען1 דעם קראםט
 נע־ װעט דאס םטעםפס. 2 פאר אײן

 דער מיט אנצוגײן םעגציכקײט א עןב
 אינטערע־ אייערע אין איז עס ארבײט.

םון אינםערעסעז די אין איז עם .זםע
ױניאן. דער

 שװעסטער אונזער העלפט
!ארגאניזאציע

 צאפאצ ױניאן טײצארם צײדיס ךי
 קאםו► םארביטערטעז 8 אן םיהרט 38

 פירםעם אריםטאקראטישע פאר 8 געגען
 קאפי־ גרויס זײער טיט האםען װעצכע

 םאר־ צו אײנפצוס, פאציםישען און טאצ
 און עצטםטע די פון איעע ניכטען

 אונזער םון ױניאנס צאקאצע שעהנסטע
 םיר האבען איצט ביז אינטערנעשאנאצ.

 די אז האפנוננ דער םיט באנוגענט זיך
 נע־ די נאכגעבען װעצען הבתים בעצ

סטרײקער. רי םון פארערונגען רעכטע
 געסעטעצט טאקע האבען םירמעם םך 8

 םער די םון אײגינע ױניאן. דער טיט
 געפיגען צו זוכען אבער אײגפצוסרײכע

זײער םון קרבן 8 38 אין
נע־ שנאה און םאראורטײצ מיאים׳ער

 נאםען דעם טראגט װאם אצעם גען
 ארגאנ־יזירטע די מארען דאם ױניאן.

ערצ\יבען. ניט ארבײטעד
נאהענ־ אוגזערער^ איז 38 צאקאצ

ך םיר און קרוב, טער עןןזי  אנ־ םוז
 שװעםטער אוגזער העצםען צו שטרענגען

 םטרײק. דעם געװינען צו ארגאניזאציע
 אז םטרײקערם די וױיזען מוזען םיר
 זיי םוזען מיר זײ. מיט שטעהען םיר

 •1צײ פיקעט דער אויף ןײן באחיצםיג
 אונזערע אויף דערום פארערען םיר

 דער אן זיך אנצושציםען םעםבערם
 פו־יה־ יעדען דעםאנםטראציע פי?עט

 צװישען םמריט טער67 דער אין םארגען
 דער עװענױ. מער6 און טער5 דער

 יענעם אויף קאנצענטרירם װערט םםרײ?
 איצט ווערמ ברױי םפעציעצעד 8 ?.8בצ

 פמױוע8 אונזערע צע8 צו ארויםמשיקט
 וחנצען זײ ?8 האםען םיר מעםבערם.

 יצ18 אונזער אויוי אפרונתז רעם8װ זיך
 געװינען העצםען דערםיט וועצען אוז

8םםוײי^ דמם L
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 אינמװ % ענטשײדעט אינדזסםריע

פארצוג קריגען מוזען אובײטעו
 שיקען דרעס־באסעם װאם דעם, געגען קאםף « אויפגעהויבען האם ױניאן

 ארבײטער איגסײד זײערע װערענד קאנטראקמארס, צו ארכייט ארױם
 באסעם אז גע׳טעגדן׳ט, האט ױניאן — ארבײט. אהן ארום זיך דרעהען

 ארונטער־ צו ארבײטער אינסײד געגען װאםען אלם אויס עס נוצען
שער םטאון, דר. — פרײזען. די דריקען  גיט םשערםאן, אומפארטײאי

ױניאן. דער רעכם

 טשערמאן א\םפארםײאישער רער
 י. נ. רר. אינדוסםריע, ררעס דער אין

 אן ארויסנעגעבעז לעצטענס האט םט*ון,
 דער צװישען סכסוך א »ין ענטשײדוגנ

 װאס פאנופעקטשורערס, ־י כױם ױניאז
 פאר נעװינס א פאר באטי־אכט װערם

ױניאן. דער
 א ענםװיקע^ט זיך האם לעצטענס

 בײדע און ױניאז רער צװישען םכסוך
 םכח אסאסיאיישאנס מאנוםעקטשורערס

 צו פארצוג נעבען װענען פראנע דער
 ארויםנעבען בײם ארבײטער אינסאיד
שעפער. אויטסײר אין ארבייט
 צאהל א ערהאלטען האט ױניאן די

 םאגופעקטשױ מאנכע אז מאםםליינםס,
 אויכר איז ארבײם אדויט ניבען רערס

 אינ־ זײעחג װעהרענד שעםער סײדינע
 פולע א ניט ארבײטעז ארבײטער סאיר
װאך.

:ע׳טענה׳ם, האט אסאסיאיישאן די
 באשטיט־ קײן ניטא ס׳איז װיבאלד אז

 דער װעגען אגריםענט אין פונקט טער
 טאן. בתים בעלי וײ עס םענען םראגע,

 די נעבראכם דערייבעד האם ױניאן די
טשערפאן. אוםפארטײאישען צום םראגע

 פאר אנגעלעגענהײט די ברעגגעגדיג
 האט טשערמאן, אוםפארטײאישעז דעם

 פון הײם די אױסנעקליבען ױניאן די
 1375 פון קא." דרעס וואן ״אײ דער

בראדװײ.
 ארגומענטען אנדערע םילע 4צוױשע

 דאס נע׳טענה׳ט, אויך ױניאן די האט
 זײן גיט װעלען בתים בעלי די אויב

 םולע א צוערשט געבען צו געצװאונגען
 ארבײ־ אינסאיד זײערע ארבײט װאך
 אר־ ארויםנעבעז קענען זײ אײדער טער
 זײ װעלען אויטסײד־שעפער, אין בײם

 צו העגט זײערע אין װאםע א האבען
 אינסאיד־ זײערע געגען דיםקריםינירען

 װעלען זײ װאם דעם םיט ארבײטער
 און ארבײט די צוריקהאלטען זײ םון
 זײערע כארויבען דורכדעם װעלען זײ

 דעם אונטער רעכט זײער םון ארבײטער
*גרימענט.

 בײדע פון טענות. רי אויסהערעגדיג
 אומפארטײאישער דער האט צדדים,

 םאלגענדע די ארױםגענעבען םשערםאן
: ענטשײדונג
אום־ דער זאגט — אטת, ״ס׳איז

 ענט־ זײן אין טשערםאן פארטײאישער
 גיטא איז אגריטענט אין אז ~ שײדוננ

 דער װעגען פונקט ספעציע^ער קײן
 צװי- ארבײט די צוטײלען םון םראגע

 שעפער. אויטסאיד און אינסאיד די שען
 קלאר, עס איז זייט, צװײטער דער פון
 אפיליאיײ דער צװישן אגרימעגט דער אז

 אהאסי־ םאנופעקט״שורערס דרעס טעד
 הױפטזעכ־ איז ױניאן דער און איישאן

 צװעק דעם פאר געװארען .געפאכט ציך
 אינ־ די אין ארבײט די רעגולירען צו

 אפגעצײקענט ניט ס׳קען פאיד־שעפער.
 אז ױניאז, דער פון־ טע:ה די װערען

 אין זײן װעט טאנוםעקטשורער א אויב
 איבײט זײן ארױסצוגעבען םרײ גאנצען

 צײט דער אין שעפער, אויטסײד אין
 װעלען ארבײטער אינסאיד זײנע װען
 זײ אדער לעדיג, ארוםגעהן גאנצען אין

 ער װעט צײטװײלינ, ארבײטען װעלען
 דרוק־מיטעל «לס אויפנוצען קענען עס

 האבען זײ םיט װעט ער װען זײ געגען
 װעט דאס און םרײזען, םכח םכםוך א

 אגרײ אין פונקט דעם מאכען צױנישט
 פרײ־ םון םעטלען דאפ באצונ אין מענט

 הענעז אויר מיטעל דעם װעט ער זען.
 פטור װעלען װעט ער װען אויסגוצען

 ארבײטער, אינםאיד זײנע םון ווערען
 דעם אונטער טאן ניט עם קען ער װאס

אגרימעגט.
 מאנוםעקטשױ פון פארפליכטונג ״די

 מיט ארבײטער זײנע באזארגען צו רער
 פון םארשטאנעז קלאר װערט ארבײט

 אונ־ ארבײטער זײנע צו שײכות זײן
 אז זאגען, צו אגדיםענט. דעם טער
 ניט, ער האט התחיבות אנדערע קײן
א:רײ אין דא זײנען װאם די נאר װי

 אזוי איז ער אז געםײנט װאלט פענט,
 אויט־ אין ארבײט ארויסצושיקען םרײ

 װעלכער דזשאבער, דער װי סײד־שעפער
 דער װאם פרױוילעגיעם די גיט האט

 אונ־ האט מאנופעקטשורער אינםאיד
 פראה״ די פעזזר, נאך א:ריםע:ט. טער׳ן

 שטענדיג איז אינדוםטריע דער אין טיק
 שטע־ דער מים אײנקלאננ אין געװען

איז ױניאן. דער פון אונג  דעריבער ס׳
 באארד טרײעל דעם פון םײנונג די
 קרי־ םוזען ארבײטער אינסאיד די אז

 ארױסשיקען בײם םארצוג דעם גען
ארבײט״.

 כאםעס ניט־ױדאן אנדזשעלעם לאס
קעים אינחשאנקשאן זײער פארלירען

צט פיהרט ױניאן םארביסענע געגעו קאמןז שםארקען א אן אי
שאפ באםעם. אפעך

 אונזער װאס טעלעגראםע, א אין
 םון געקראגען האם אםיס תשענעראצ

 אז געטאלחגן, ווערט אנדזשעלעס, צאס
 באלעבאטים קצאוק צאהל גרעסטע די

 ױניאן, דער םיט נעסעטעאם שוין האבען
 מג־ דער מיט אונ^ערנעשריכען האבען

 אלע גאכגעכענדינ אןקאנטראקט יאן
 ארבײטער די און עאתנגונגען ױנ^א

 איג־ שױן ארבײמען שעיזנר זײערע אין
 נאך ס׳זײנען ױניאדבאדינגונגעז. גתר

 פאר־ צאהל סצײנע א םארבצימנן אבער
 גיט־יתיאז מארביסענע און עקמנ׳םע

 ניט אוםן בשום וױצעז װאם באסע^
 םאראן ס׳איז »ז פאתט דעם אנערקענען

 סעםצעז, נימ װיצען ‘זײ און ̂יתיאן »
 יוניאן די םיחרמ באסעס די טיט און
 ?אס(י שםארסעז און פארביסענעם א $ן\

 נעצװאיננע? זײן אױך וועצען זײ ביו
 אצע נאכגעמז און סעטצען צו

 שױן חאמז איצם ביו באדינגונגען.
באצזנבאטים. 80 איבער געסעטעלם

 בא־ שאי א«ען אײנגעשפארטע די
ט זיך חאבען םעס מ חננ  נ<ריכם איז מו
 ית״ דער נעגעז אינחשאנקשאן אן נאך
מנדמ ייא| צז איטרזשאנקשאנס תרך צי

 זײנען זײ אבער סטרײק, דעם ברעכען
 ;דורכגעפאצען מאנעװרע דער םיט אויך

 אינדזשאנקשאךקעיס זײער האבען זײ
 האט פאלק הערי ריכטער םארלארען.

 םאדע- אינדזשאנקשאן די צוריקנעוױזען
 און קא. סצאוס בעצ דער םון ררגגעז

שא. קאאוס ברעדםטײן דער םון
 פארלארען האבען זײ אז ידיעה די

 בעצי־ די האבען אינדזשאנסשאן דעם
 ס׳אײ און כיסור, ױם געקראגען בתים
 ױם־ אםת׳ער אז געוועז םאקע זײ פאר

 די זיר האבעז אבער דערםאר כ«ור.
שטזזת־תורה׳דינ. געפיהצט .ארבײםער

 וראם ױניאז, דער םון אאיער דער
 דעם גענען קאםןי דעם אנגעםיהרם האם

 קצאוס זײ םון אינדזשאנקשאךםארצאננ
 םאציאציםםי- דער נעווען איז באסעס,

 םעטיג־ זײז איז שער %הער טועד שער
 ארבײטער־- אלע אין נעצױבם ווערם קײט

שרײזען.
 געסעםעצטע די פון ארבײםער די

 10 םים געטעהסט «יך האבען שעפער
ט מנ א ר  די פאר װײתשעס !ײעחנ פון •

סםרייקער• אימתעבציבענע

 סטױק מלאוק היטטארישן פון ױבילעאזם
כאנקןןט פראכטפויוען א מיט געפײערם •

ם רופען ^רבעטער-םיהרער פון עראינערונגען און רעדעם חי ס• גרוים »  • כאניי
 אינטערעםאגטע ה«לט דובינםקי סעקרעטאר דזשענעראל — טערונג.

ט קראנקהײט צוליב האט שלעזיננער פרעזידענם — רעדע. ט ני  געקענ
 װלאדעק ב. און קאהאן, אכ. ״פארװערטם״ םון רעדאקטאר — קוםען.
 ארבעטער־באװעגונג דער םון טײלען אלע — באגריסונגען. צו שיקען

ײ1 כאנקעט. בײם פארטראטען

3» .

 םעפ־ טען28 דעם בײטאנ, זונטא:
 םענטראל בראדװײ אין איז טעמבער,

 ױבי־ דער געװארען נעפײעדט האטעל
 קלאוקטאכער העלדי־טען םון לעאום

 איז ױבילעאום דער .1910 םון םטרײס
 שעהגעם א מיט געװארען געפײערט

 געװא״ אראנזשירט איז װאם באנקעט
 װאם ױבילעאום־קאמיטעט, א פון רען

 דעם םון ״פיאנערען :ערוםען זיך האט
 און "1910 אין סטרײק קלאוקטאכער

 פאליאקאװ פאל ברידער די װעלכע פ^
 די נעװען זײנען ראזענבעמ אברהם און

באאפטע. הויפט
 פא,יי- זעלטענע א :עװען איז עפ

 די ארבײטער־םיהרער, פון זאמלונג
 דער פון ®'אנערען ׳זײ פון םעהרםטע
 ארבײטער־ און ױניאז טרײד אידישער

 בא- אלײן זיך האבען װאם באװענוננ,
 יענעם אין געהאלפען אדער טײליגט

 צױ יאהי 20 םיט כטרײק היפטארישען
 ״אינ־ דעי פון לאהאלען אלע כטעט ריס.

 אין זיך :עפינען װאם טערנעשאנאל״
 עם םארטראטען. געװען זײנען יארס נױ

 די פארטראטען געװען אויך זײנען
 די ױניאן, פאריערם די אםאלגאטײטעד,

 ױניאן, װאירקערס מילינערי און קעפ
 געוועדהשאפ* אידישע פאדאײגינטע די

 אםא־םיאײשאן, *םארװערטם״ די ״טען
 אידישער דער און רי:ג ארבײטער דער

פארבאנד. םאציאליסטישער
 שלע־ פרעזידענט װאם דעם איבער

 איז שטאדט, אין געװעז ניט איז זיננער
 םארטראטען געװען איגטערנעשאנאל די

 םעקרעטער’גענעראל דורך באנקעט בײם
 ער־ און דובינסקי דײװיד טרעזשורער

 םאלװאטארע װײם־פרעזידענט שטען
 נאנלער טענעדזשער דזשענעראל נינםא.

 דזשאעט קילאו? די םארטראטען האט
 דרעפ די האנטאן, דזש. און ב^ארד,

באארד. דזשאיגט
גע־ זײנען באנקעט בײם רעדנער די

 די פון אײנער פאליאקאף, םאל :װען
 ם. םטרײק; יענעם פון פיהרער הניפט
 און נאגלער א. דובינםקי, ד. נינםא,

̂רק די םון האכםאן, דזש.  דרעס איז היל
 אטעריהען דער םון קאלינט װ. מאכער,

 מילער, א. לײבאר, אװ םעדערײשאן
 אטאלגאםײטעך דער םון םעקרעטער

 םאר־ די פץ בראון, י. באארד, דזשאינט
 גע:. געװערקשאפטען, אידישע אײניגטע

<j אםא־ ״פארװערטם״ םון םרישװאםער 
 םאציאלים־ םון ליטװאק א. סיאײשאן,

 פון קאהען איזידאר םארבאנד, טישען
 װעל־ פענהיז, דזשאדזש רינג, ארבײטער

 טעטיג זעהר געװען דאטאלם איז כער
 הענ־ םטרײס, דעם געװינען העלפען אין
 ש. און בלוטסילד ם. סאפקאוױטש, רי

 נעװען איז ראזענבערנ אב. יאנאװססי.
אװענד. םון טאוםטטאםמער

 דער־ האבען רעדגער מעהרסטע די
 םון מראינערוננען פערזעגליכע צעהלט

 ־סטרײס1910 הי׳סטארישען גרויסען דעם
 היטען זאל זי ױניאן דער נעװאונשען און
 םון אידעאליזם דעם און טראדיציעס די

פטרײק. יענעם
 האט געדאנק אינטערעסאנטען אן

 סעקרעטעד דזשענעראל אויסגעדריהט
רעדע. זײן אין דוכינסקי
 אי״ דעם וועגען אלץ רײדען ״סיר
 האט — סטרײס, 1910 םונ׳ם דעאליזם
 זײנען נאטירציך — געזאגט. דובינםשי

 זיס, אמאל pc עראינערונגען די אונז
 אז פארגעסעז, נים דארפען םיר אבער

 ניט הײנם זײנען םעםבערם אוגזערע
 אירעאליס- םעהר נאך םילײכם װעגינער,

 ,19^ נית קאםםעז די אין דאן. װי םיש
 ױניאן די באשיצען צו 1927 *ון 1926
 אונזערע האבעז שונאים אונזערע געגען

 אידעאליזם אז ארויסגעצײנם םעמבערם
 קײן ניט האם װאס נפש םסירת א און

 ױנ״ דער pc נעשיכטזג דער איז נצײכעז
 ארבײטער די האבען 1910 אין יאן.

 נויםווענ־ עקאנאםישצר אױס געתעםפם
 שקלאםערײ, םון ווערען צו סםור דיגקײמ

 נעקעםםט זײ האבעז 1925 אין אבער
 םאי־ בצױז נעײעז נםש םוסר זיך pא

ױניאדירינציי. דעם
 פון שנתגדי^ איז ױניאו ״אונמר

דורכגיח־ועמ גצוחנן ״אן גצבורם ייהר

 ראס גײסט. אידעאליסטישען אן םים
 גאראנ״י אונזער און שטאלץ אונזער איז
 און ערםאלג, און עסזיםטענץ אויוי טיע
 װאס ערםאהרונגען פראקטישע די פיט
 1910 יענעם זינט געקראגען האבען םיר

 או זיכער םיר זײנען איצט ביז סטרײק
 נעהן אימער און איטער װעלען מיר

םארװערטס/ און פארװערטס
 ארויסנערופען האבען בײםאל גרויס

 גע־ די pc באגריסוננס־טעלעגראטעס די
 גענ. װלאדעת. ב. און קאהאן אב. נאסען

 געלעזען זיך האט טעלעגראטע ?אהאג׳ס
פאלגט: װי

 צום באגריסונג װאריםטטע ״די
 גרויסען, דעם פון ױבילעאום טען20

 אינטער־ דער פון סטרײק גלאררײכען
 װאירקערם גארטענט לײדיס נעשאנאל

 באריהם- די םון אײנע ,1910 םון ױניאן
 ^גשיכטע דער אין פאסירונגען טעסטע

 דעם םון באװעגונג ארבײטער דער פון
 ײאונ־ בעסטע װעלט. דער פון און לאנד
 םרײנד די םון אײנעם יעדען צו שען
 בא־ זיר וזאבען װעלכע גענאםען, און

 האםוי װאונדערבארען דעם אין טײליגט
 אין אנטײל נעטט װאס יעדען צו און

םײערוננ. הײנטיגער דער

 אין טעלעגראמע ס’װלאדעק גענאסע
פאלגט: װי

 אויי• םון רוף אוגערװארטעטער ״אן
 אוממעג• לײדער מאכט שטאדט סער׳ן

ײו באגריסען צו מיר פאר ליך  פער- א
 לעבט 1910 םון גײםט דער זענליך.

 דער זײן אײביג װעט און הײנט נאך
ױניאן. דער פון גײסט פיהרענדער

װלאדעק״. ב.
 םארגעלע- אויך זײנען טעלעגראםען

 סעקרעטער געװעזענעם םון געװארען זען
 כא- נענ. םון באראף, אב. טרעזשורער

 י. ;ריגג ארבײטער םון פרעזידענט גין,
 אר־ םון םעקרעטער דזשענעראל באסקין,
 װײנשטײן; ב. גענ. pb רינג; בײטער

 דזשאינם םילאדעלםיער דער םון שאר: ס.
 פינישערס און קלאיוק דעם pc באארד;

 םון לעװין,- דזשאדזש םון ;69 לאקאל
 דרעם דער םון םענעדזשער םריהלינג, ד.

 װעל״ קאדיה קײטי און ױניאז, קאטערס
 דא• רער םון םיטגליד א געװען איז כע

סאמיטע, סטרײק דזשענעראל טאלסדיגער
 עלטסטע די םון אײנער מארטין, ס.

 האט לאקאל, האטערם םון מיטגלידער
 נאמען אין רעזאלוציע, א פארגעשלאגען

pc פיאנערען די pc אין ױניאן, דער 
 הלאוק• םין דור ױנגער דער װעלכער

 סעכר צו אויםגעפאדערט װערם טרײד
 וױ באדינגונגען, מענשליכע פאר םען

 אין קלאוקמאכער די געטאן האבען דאס
 יאהר pc סטרײס היסטארישען יענעם
 ס. פרעזענטירט אויר האט ער .1910

 און פען 'גאלדענער א מיט פאלאהאף
פענסיל.

 נאטען אין האט דזשײקאבםאן י.
 סטרײק׳םיוזרער דאמאלסטדיגע די םון

 א םים ראזענבערג אב. פרעזענטירט
סיגארעכדהײם. שעהגעם

מו סטױיס ע  אינפעפ נ
פירטמ_נהםשםעלם קאופ

 טעג די חאמ ױניאן קלאותםאכער די
 םםר״ק דער זינ. װיכטיגען א געהאם

 סיצ״ קא״ סאוט אינםענט דער נעגען
^81 וועסט pc 265 םוסם און ווערטאן ר  ״ «

,̂  «אר א אנגעהאלטעז האט װאס סכ
 M םים געװארען נעםעטעצט איז װאכעז,

 קאםפאגי, וײ ױניאן. דער םאי• זינ
 איז ארבײטער, 80 באשעםםיגט וועצכע
 אונטערשרײבען צו געצװאוננעז נעוחנז

tv ױגיאן. דער םיט אגריםענט
 םיט צוזאםען באארדי תשאינט די

 ארביײ 17 צאקאצ םאכער ריםער דעם
 אנחויבעז צו ■צענער אוים איצט נמןן
 ארגאניזאציאנס־קאםיײן ענצרגישען אן
מאוגר אינפענט אלע ארגאניזירצן צו

nm nr
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 שון *רנייםער
 ששרייי־ לענדער,

 די ײו ׳«ייר נינט
 1«ײ וועט װעלט

ו ו » י י 1ו

GERECHTnCKEIT—(JUSTICE)
 החזהתי בצדהתי

ארפח. ולא
.)C כ״ז״ (אױב,

גערעכ^יג־ םײן
 ויך יויך חעלפ קײפ

 ײעל און
. ניפ איהר ן ע ז ^

מו פון ארגאו אפיצ^רער יוניאו װארהערם נארטענם מידים אינםערנמשאנאל ד
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r טיטיננ a m  ns? פוז פאװ עסזעסוטיװ n 
פראמנז וױכפינע ns bswtss זרגסעתעשאנעל

 קאמפײן ארגאױזאציאנס — ארבײטסלאזע. די העלפען װעגען לאקאלס אלע כנון קאנפעדעגץ
 אױםזיכס דער אוגסער לאקאלס פון װאהלען—םילאדעלפיא. אץ דרעסמאכער די בײ
אינטערנעשאנאל. דער פון

 םארוזאנדעלט זײנען םראגען סך א
 דער םון סיטינג דעם אויף געװארען

 באסטאן, אין עקץעקוטיװע דזשענעראל
 געקענט װאלטען םראגען אלע די אבער

 םארענטםערט בעסער און לײכטער סך א
 געםינען געקענט װאלט םען װען װערען,

 גרויםער אײן דער אויף ענטפער אן
 ארבײט נענוג םען נעםט ״װאו :םראגע

v וזאם די פאד m\ װילען מאם און 
ארכײטען?״

 גלײו האט שלעזינגער םרעזידענט
 םיט באויכט, קורצען ערשטען זײן אין

 דזשענע־ דער םון מיטינג דער װעלכען
 זיך געעםענט, זיך האט עקזעקוטױוע ראל

 שװע־ איצטיגען דעם אויף אפגעשטעלט
 דעוי- אויף און סריזים עקאנאםישען רען

 לאנד, אין ארבײטסלאזעקײט גרויסער
 געטדאםען שטארס אזוי אויך האט װאס

 האט ער אינדוסטריע. קלײדער פרויען די
 ערפרעהענדען דעם אױף אננעװיזען

 אינ־ דער םון םיטגלירער די װאס יםאקט
 אזוי ארויסגעװיזען האבען טערנעשאנאל

 צו איבערגעבענהײט און טרײהײט םיל
 לעצטע דאס םון האבען און ױניאן זײער

 ספע־ און דױם צאהלען צו אבגעשפארט
 בעס־ דער איז דאס און שטײערען ציעלע

 די אין ארבײטער די אז באוױיז, טער
 בא- םרויען דער םון טײלען םארשידענע

 אם־ װי װײסען אינדוסטריע ?לײדונגס
 ױניאן, א םון װערט דעם צושאצען

 איז עס װאס אוםגליק, אן איז עס אבער
שעפער. די איז ארבײט קײן גיםא

 דערבײ האט שלעזינגער םרעזידענט
 דעם, אויף קוקעגדיג ניט אז אנגעװיזען,

 די און שלעכטע אזא איז די״צײט װאס
 אינטערנעשא־ דער םון לאגע פינאנציעלע

 אין דאך זײנען געדריקטע, אזא איז נאל
 הילוי דער םיט יאחר האלב לעצטען דעם
 אנגעםיהרט אינטערנעשאנעל דער םון

 גע־ האבען װאס סטרײסס, םינױ געװארען
 אין ארבײט סך א נאר ניט םאדערט
 אױך נאר ארגאניזירען צו זײ קרעפטען

 האט אבער, םיהרען, צו זײ נעלד סך א
 אינ־ אונזער באםערהם, דערבײ ער

 אר־ די האלםען קען טערנעשאנעל
 אר־ בעסערע * אױ&קעמםען בײטער

 מענשליכערע און בײטס־באדינגונגען
אבער באסעס, זײעחנ םיז באהאנדלונג

 די אין ארבײט הײן שאםען ניט קען זי
 האבע) אט ארבײטער. די םאר שעפער

 די ארגאניזירט בײשםיל צום םיר,
 דורכגע־ באלטימאר, אין קלאוסםאכער

 געשלא־ סטרײק, ערםאלגרײכען אן םירט
 מא־ די םיט אבםאך קאלעקטױחנן א סען

 װירקליר האבען םיר און נוםעקטשורערם
 װאונדער־ דער מיט שטאלצירען געהענט

 דארטען האכען םיר װאם אבביימ* ציבער
 אבער אויםגעטאן, צײט קורצער אזא אין

 ארבײטס־ די נעסומען איז אוםנלי? צום
 די םארםידען האט און לאזינקײט

 שנײרען צו באלםיםאר אין סלאוקמאכער
 אר־ קײן ניטא זיג. זייער םון םרוכט די

 באלטי־ םון ־קלאוקשעםער די אין בײט
.םאר•

 דובינסהי סעקרעטאר דזשענעראל *
 א םיט אננעםאנגען באריכט p'T האט
 םיטגלײ צאל די טאן. םרעהליכען גאנץ
בא״ איז אינטערנעשאנאל דער אין דער

 איצט םארמאגט זי געװאקסען. דײטעגד
 גוט־שטע־ טויזענד עטליכע־און־זעכציג

 אײנגע־ האט און םיטגלידער הענדע
 געלד סוםע באדײטענדע גאנץ x נוםען

 שטײערען. סםעציעלע םון און דױם םון
 אויס־ זײנעז זײ ציםערען, די לײענט ער

 זײ »ז ארדנונג, אזא אין געשטעלט
 גרוים דער װעגען בילד הלארען א גיבען

 ױגיאז, דער פוז װאוקט דער װעגעז אוז
 אויםגאבען די און אײננאםען די װעגען

 צושטאנד דעם װעגען ױניאן, דער םון
 םינאנציעלע זײערע און לאקאלס די םון

 אםיס דזשענעראל דעם םיט באציהונגען
 װאם אלץ דערצעהלען ציםערען די —

 םון צושטאנד דעם װעגען װילט איהר
 זיי םון אלע אין ניט אבער ױניאן, דער
 טאן דער םרעוזליכער, אזא טאן דער איז

 חובות די צו קוםט עס װען זיך, בײט
ױניאן. דער םון

)2 זיים אריף (׳סלום

 קאנװענשאן 3 «װ פ. א.
 אינ־ שטיצן צו נאשליספ

האםפײנס פערנמשאנאל
 דער םון קאנװענשאן דער אויף

 װאס לײבאר, אװ םעדערײשאן אטעריקען
 אין געשלאסען שבת לעצטען זיך האט

 אײנ־ נעװארען אנגעגומען איז באסטאן,
םע  אינסטרואירען צו רעזאלוציע » שטי

 א. דער pc ?אונסיל עהזעקוטיװ דעם
 אינטערנע־ אונזער געבען צו ל. אװ ם.

 און הילף שטיצע, מעגליכע אלע שאנאל
 ײאש ראטפײנס י־י אין קאאפעראציע

 פאר־ אין אן פיהלמ אינטערנעשאנאל די
 קע• אוי לאנד איבער׳י שטעדט שײדענע

 און קלאוק־ די ארגאניזירען צו נעדע
 װאס טרײדם אנדערע און דרעס־מאכער

 אינמערנעשאנאל אונזער צו באלאנגען
 זא״ טרײדם ד' איז ארב^יטער די כד'
 אנשטענדיגע און מענשליכע הריגען לען

לעבענס-בארינגוננען. און ארבײטם־
 אװ ם. א. דער pc האגװענשאן די

 װא־ צװײ אננעהאלטען האט װאס ׳ל.
 װיכ״ רײהע א םארהאנדעלט האט כעז,
 א אנגענומען און ארבעטער־םראגען טיגע

 װיכ־ די רעזאלוציעס. װיכטיגע רײהע
 ?אנװענשאן די װאם פראנע, טיגסטע

 װענען נעיועז איז פארהאנדעלט, האט
האט קאנװענשאן די ארבײטסלאזיגקײט.

)11 זיימ אויף (עלום

דינעז סײשרם דױס פדײןמת
rt רײמװדג א צו

 די פון הײטען די אץ אלײן געהען םטריײקער, די םון פאמיליען די צו קאטיטעם שיקען באסעם
 װע־ זײ אז ענטפערען סטרײקער — ארבײט. דער צו צוריק קומען די בעטען און םטרײסער י

 די באהאנדלען צו געצװאונגען םאליצײ — םעטלען. װעלען באםעם. ביז סטרײקען לען
 אקטריסעס — פיקעטם. גענוג פונדעםטװעגען ארעםטירען — טילדער. אביםעל םטרײהער

 גע־ ניט האבען װאם פירמעם טיט האנדלען ניט װעלען די אז זאגען םרױען רײכע םיל און
םמרײה דעם העלפען גלחי־ם ליבעראלע און עדזש קאל וואםאר םון סטודענטקעם — סעטעלט

•ספוײה. דעם פאר פראצענט צמהן צאהלפו ארנײפען װאס פיילארס מידיס
 טײלארס, לײרים די םון סטרײס דער .

 װערט װאכען, םיר אן שוין האלט װאס
זעלבעי דער םיט אנגעשיהרט אלץ נאך

 און םארביטערטקײט פארביסענקײט,
 םין טאג ערשטעז דעם אין וױ ענערגיע
 ניט װײזען םטרײקער די סםרײס.

םוטלאזיגקײט פון סיםן קײן ארוים

הו־ א אין אפנעפאהרעז שלעזיננער פדעזידענפ
צייפ םאנאט א פאר אופ

 פרעזידענט שלעזינגער, ב. ברודער
pc דעם אויוי איז אינטערנעשאגאצ, דער 

 אוגעםאהרע; דאסטוירים םון באפעהל
צייט. םאנאט א םאר קור־ארט א אין

 די זיך פיחצט שצעױנגער ירעזידענט
 זײן צוציב געזוגמ. גיט צײט גאנצע

 איג־ דער פאר ארבײט אנגעשטרעגגטער
 איע- ^ייכםע it צוצינ און םעמעשאנאצ

 צעצטמגס גצחצט חאם צר ײאס ראציע
 געזונד־צושטאנד ?ײן זיך חאם האלז, אין

 דאסטוירים די און םארערגצרט ביסעל א
 ער אז אנגעזאנט שטחגגג איהם האבעז

 דרינ״ צוציב אמנר rאױםרמ״מײ זיר םוז
 צר חאט ױניאן״אננעצעגענחײמען נענדע

 געםוזט וזאט אר אפגעצעגם. אלץ עס
 אמעצי־ ױגיאן װיכםיגע צוליב פאהרצן

גאכחןט און שיק»^» אין ימנהײטזמ

 דער ,םון םיטיגג דער אננעשוםען איז
 איצט באארד. עקזעקוטיװ דזשענעראל

 דאקטוירים זײנע איהם האבען אבער
 אין פאהרעז םוז ער אז באפעהלען שוין

 אסגע־ טעג די איז ער און קור״ארט א
צײט. מאנאט א פאר פאהרען

 אפ־ איז שלעױגגער ברודער אײויער
 דינס־ לעצטעז נאך ער האט געםאהחגן

 סאנםערענץ א אטזננדעט ^אװענד טאכ
 אסא־ קצאוק־םאגוםעקסשוחנרס דער םיט

סיאײשאן.
 אז םארזיכערען, דאקטוירים די

 םא־ נאכ׳ן וחנט שצעזינגער •רעזידענט
 וועט ער און געוונטער א סוםען נאט
 זיך ענערגיע און כחות םרישע םיט

חנר פאר ארבייט דער אין אריעווארפען
^ 4י

 זײ אדרבא, אפהענדיגקײט. אדער
 אנםאננ דעם אויף איצט, נאך זײנען

pc סטרײק, םון װאך פינםטער דער 
 קאםפסלוסטמער ענערגישער, מוטיגער,

 א ביז קעטפען צו אנטשלאסעגער און
סוח. זינרײכען

 דורך טאג אלע פיהרען סטרײקער רי
 פיקעט־דעטאנ־ אײנדרוקסםולע גרויסע

 פיקעט די שעםער. די ארום סטראציעס
ײ לײדים די pc דעםאנסטראציעם  םי

 געסראנען שוין האבען םטרײקערם לארם
 גא:־ דעם אויף רודערען זײ גאפען. א.

 א הגם פאליצײ, די דיסטריהט. צען•
 נאך שטעהט םריהער, װי םילרער בישעל

 pא בתים בעלי די פון דינסט אין אלץ
 װעלכע פון פיהעטם, םילע ארעסטירט

 אין באשטיאפט שװער ווערען טאנכע
 אפ ניט אבער שרעהט דאס נעריכט.

 אדרבא, האר. א אויף סטרײהער די
 און מעהר נאך זײ פארהארטעװעט דאס

 איז בראװ קאמל דעם אן םיהרען זײ
העלדיש.

 ליײ די וײגען זײט אגדער דער םון
 ם׳זעהט װי בתים, בעלי טײלאר דיס

 אן װענדען זײ צרות. אויף גוט אויס,
 צוריקצוקריגען םיטצען םארצװײפעלמע

 ארבײט, דער צו טײלארם צײדים די
 די איז־אומזיסט; םיח זײער אבער

 קעכד צו אנטשצאםען זײנעז םטרײקערס
 םאלשטענ־ גצװינען וחנצען זײ ביז פעז
ג שטרײס. חגם ך

 םיטלען אלע אן װעגדען באסעס די
 צו pא סטרײקערם די ענטםוטיגען צו

 זײ קאמױ. העלדישען זײער ברעכען
 פי־ װאס די אויף פאליםלײט אן שיקען
 קא* שיהען זײ שעפער. זײערע קעטען
 סטריײ די פון פאםיליעס די צו מיטעס
 זיטע דורך זוסמ זײ אזן מענער לןענדע

 אויפ־ סטראשוגקעס בײזע און רייידעלאך
 געגען קיגדער און פרויען די צורײצען

 סטרײסען װעלכע ברויט־געבער, זײערע
 בעסערע פאר און שכירות העכערע פאר

ארבײטם־באדינגונגען.
 װעלכע םיט טײלארם, לײדים םילע

 ״יעלאו א נעשלאסען האבען באסעס די
 לעצטענס זיך האבען קאנטראסם, דאג״

 זײ pא ױניאן, דער אן אנגעשלאטען
 םיט צוזאםען סטרײק אין אדויס .זיינען

 ארבײטער דיזע ױניאךברידער. זײערע
 דאג״ ״יעלאו דעם שליםען בײם האבען,

 די בײ אײנלעגען געמוזט קאנטראקט,
 גא־ אלם רעפאזיט גרויםען א באםעס

 דעם ברעכעז גיט װעלען זײ אז ראנטיע,
 דער אן אנשליםען זיך און קאנטראקט

ױגיאז•
 באנוצען צו באסעס די זוכען איצט

 םי־ אלס דעפאזיטס דאזיגע די םיט זיך
 פון ארבײטער די אוועמצורײסען טעל
 אין םארװאגדלען זײ און ױניאן רער

 -ip קאםיטעס זײערע םטרײס־ברעכער.
 pc םאםיציעז די צו זונטאנ יעדען מען

)8 זײ• (אלוס
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