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 ». J , F a t n a r r , 1 4 Mז l > V 0 * 1 ,
די אידי׳מ ארבייטינר באוחד
ך * חעלדישעד :וננ  pcחגר גאנמר ותצם און
אצע רעכםדענסענדע  \wnvoפון
 tic Etfdgpדי
דער נאגמר וועצס ותצעז פאר-
ארבײטער אץ
דאםען און פארפצומן ױ עםנד
עסטרײך
רייכישע פא׳שיסטיעע בצום־חיגג^
מעצמ האבען נעםאכט אזא פאררעטערימען ,בעםטיאצען,
• p r 'i g'inmאנדאם אויןי די ארבײםער אין עםטרייך.
״ י ז די סא»יאציםטײ*ע וױן ,װעצכע איז נעװען א םוס־
ט»ר »ון $ו־תונג ,פון טצםור און ■ראנחנס איו פאי-4
 p p imאין ארנײםע־ בצום .די באדיםנת ארבײםער
י ח »ו etm ,די האצייציםטישע חננירומ  pcװין תאס
 jm stoאון װעצמ זײנזנן געװען דער « r?* a rן װין
 |ta mחנר ארבײמגר באװענתג זיינען  a n paשא־
 p n e e mנצגגױחונם  m a mמװארען םים הארסאס)).
 b u m inפיז  i nגאנצעי .ותצם  tvpipiv p a rאט
די װאוגדע־צימ קאםונאצע מײזער .אין װעצמ די וױגער
ארניימור תאבץן זייערע חייסןן »:חאנ^ כדי »ו נמםעז
א  pc m a teויי .א>צט ויינען זיי אין תאינעז• i n
ברוסאצער ,בצוםיגער שאשיםטישער רעזשים  pcראצפום׳ן
 pa optזיי חורבות גןםאכט .דאצסום׳עם קאנאנץן הא־
אסיצו 1יס געשאנעותט הײן  ir n cאון סינחנר.
אכזריוז^ אזא בזמטיאצ־טעם אי< אפיצו סאר o n
בצוסינעז פאשיזם נײ.
ם ע r :
און אין דןד ציי 9װאם ר־ m m
> י כ » וועצם שארדאטם זיי פאשיסםישע בצונדהינט pc
אססיײד ,נאוואונדערם וי די הצצדי׳מייט am ,סוט און
די אאסעדוױצימײם  pcדי עסטרייכײמ ארבייםער צו
*ארמײדינען דיער סרימזיים און ךי רע»וגציק » ן עסט־
י״״ד•
די איניינמר  |tcעםשי־יך תאבען ארוסנעודתן אן
אומעוועחגציכע! נערוצד אין א ױאונדערציכע דים*י«צין
 p inדי אצע ■ראװאסאציעם  o n pcסציעעס ,נידער־
סחמםינןן פאררעטצרישגן יאצפום און זייגע אדױםאגנתז,
וחנצמ חאנןן  pc p trיאננ *ננעשאננען סארניכםען די
פרייזזייטעז און די ■*עכםצן  paדי עםםרייכישע ארבײנתר
און אונמעתראבען רי צשזיטםצנץ  paדער עםסרייכישער
 .n ta w nי אנצר די עפטרייכיאמ ארבייטער האבעז אײנ•
מצאסם זיתר  p u pאין ז י ^ תאס נענען זייערע בצר
םינצ *יינם און חאבען אלץ נצתאסט ,אז די !אשיםסישע
דויב זזמת װעצזן דאך 1ים יזאתן צו  iro nאזא פאר־
 Htaiy l i r n w nאײא זײ ev .איי פנעד  tu tױ *«a
 up in x r rניטא עםװאס װאם איז  ttנידןרטרןכםינi n .
אנפאצ איז נעםאנט נעװאיען און סױס אן אונערזזערםער
וױצדשיינ^ םים אן אכזחיית װאם חאט סיין נציימן ,און
י י  Ifסטדיינימ ארניי מר דינעז מצװאמנען מווןן ארויס־
ציטיעטען איו אן  atfiraaסאם ,1וױםענדינ סאױי  3אז
אז אליא דער זײט
זי׳י בוחות זימען ג<ט *ין גייי מ
» pram a itr rזיד הארםאטען .םענקם אי« 1לי אנ־

 w W tמייז מ מו םאדניכסוגגם וו1אראמ* ^ 4ויי יי * ״1

גצפיצנ^  wדי סוזצן  orטאן ,אוינ ניס p ra w n n
זייצר פרייחי^ איז וױיגינםםצנם זײ»ר כבוד.

אין  ^ um p a nװאם די  n r irװידי? מ י י
בען ,זיינען  upסארא 1גרויםצ האפגומצן ,אז  •anוואמ־
רערציכער העצתגםום  paדי עסםרייכיאת ארבײםיס־ מיל
זימן איבער דער נרייםצר טיציסצדיש^ר איבארמנידבט
 |tcדאצטום׳עם סאשיםם״מר m amt •ana jitm n
זאצ נים זיק  inםוי »ז  mבצוטימד jm n r n
וואם ׳איצם זיך איצם . mtאק צסטרײר .ױציצז «י«
םענשצימ  pa tra inחנד װצצם  p p m nאיו *t n
an
םאנען סיס חייצינער נאװאוגדעדתג די
םום אזן די *•פערוױיױנטײס  paדי ו ס י ״ מ י ו *ר״
נייטער ,װעצמ ותצען  p inפאר א סוסטצר 8אר «19
ארנייםער סו> דער ותים און װעצצן  patfaraaיון
שארדאטען ’  nוױלחנ  wrp em aכלזס  amt amזײ־
גצן זײ אז ױ נצטײ 4אזױ  pa m an an mאזױ * ־
 m n nכאפאצען.
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יןרמ ,יוןוס איז  ,swssipדעם
י א תן ע ר קלאוק
12כמן מעברואר אינםם^לידס
מ א כ ע ר יוגיאן.
געװאחנן ,וועם םים ויך ®^דײ

^םעילען א םעהר מאראייניגםע און םעהר הארםאנימע מד־י
וערמאמם וױ דעד דד*אינם באארד׳ װאס איז מנװעז את
אםם מ^ריגעז  .n *rער וחנם גיס ה*מן אין זיך די
קאםוגיסםימע *םערער ,יואס ן• האס ^#רימן יןוהר נזד
האם .אםוו ,וײ *1ל מון די ק^םוניםםימע  irw o rאיז
* ,9בעד
געווען קליין ,זײ זיינזנן געקוכתז ב>ויז ®ין
אױז• מכתרען ,ארייגבוײינגען ביםערקיים ,אויפרעגוע און
האס זייגעז זיי געוחנן םעהר וױ JIU9S
פדר *וױיםילעז גיכ^ אז עס וועלע? דק םײגונגס־םאד־
שידענהײסען און אויך גאגץ הי מי חנמםען אין חנם
א^זיגען דד*איגם באארד .עם איז א »י וױכסינע ימד־
•ערמאמם מון דער הלאוק סאכעד יוניאז״ אז א5ץ זאל מאריי
תיםען בײ איחר ®ולעםזננדינ שכרל ,רוהינ און איינשםײ
כד^ עס וו^לם גזװוען א *לאכס* חנס^םענדא*יע פאד
דעם דזמאינט באאלד פין דעוי קלאוק םאכעד מגחין ,ווען
דאס ^לם אזוי פןורגעקוכמן .עס ויאלס באװיזעז ,אז
עס איז א קעריערמאמם ,ױאס חאם מײן לעבעז און מײז
אינטעחנס .אגער עס איז א גרדיסער אוננמרמיד ,וחק
עס עקזיםםיתן םיינוגגס־עאו^דחננהײכמם או}  Dirװזנו־עז
אויסגעסעספם כדיגונג^פארמידעגחײםזנן ז װוי מן סיטגלי•
דערי װאס זײנען מאראינטערעסירם אין״איײן  pjmiאון
אין אײן 1י>  ~r v r paזיכם  p e o n a nאון זי מד־
^ m
m
aimaa
w
w
maa a.a׳

P
A
flw
m
iaih
iaflroptM
ngM
iakiPflM
M
Pfe•aaa w
ro
m
.

P
ijM
M
m
m
M
am
tt H
i

nftCw
am
'iPflk

 in cװענ דעם ציצ צו דעחדײמן ,אייחױ־ •ran t n p n
פיהרען א שטענדינען סאמי  ,iraurc a nװאם װיצזגן
 bm p u n r oוי מן פיי1רליך און דיער ז ו ון ז איז w
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פעכרואד1934 ,
דד  oynנויטינ װאס
זיינע אױפגאנען און

די ױניאן האם אלע סאל ]  *uwe mpppאױפםאן ®אר

םדייד * ipo'mvM Uדי ױניאן נאדענוננ?! אין די *pr
י
• •Mײ־• איןיוןם איי  *unדז«9ינם כאארד ,וואס פאריוער־
ױך די תלאזק םאכעו־ ױניאן-.
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די  ittim m smפ^לנט נאו *un |« e n r |pnr
אלאוא םאכער ױניאן •ינפט סים  mז?לנימר אויפ־
סןנרקזאםקיים װי אין * *unיי^ יתן די מלאוק פאנעו
יתיאן איז גי« נלויז נניחח  *unרומן־בײן « *un tאמ•
ם»מ»ד«אגפל ,יגאר כמעט איחר  .*urrutp *unupדי אינ־
חאלב יאהר נרויס
 >P39rpmeאח איו an
 tPDwmPie'Wאון די קלאוק סאכ®־ פאת?םע! אי*ט
וױיס נים אזא נריימ •  r n i p nפון איתר םיםנליד?ר־
 4999« .וזי >ריחור•  *«39גים שוקונדינ אױזי  Dinנא־
טראכם די אינםווזועאנאל די קלאוק םזוכור ייגיאז
אלץ *אר אמזד זױכסיגטםון םײי «י|  p i tײיכסימ •א־
פירתג אק  *unמלאוק םאמר ױניאן איז א וזיכםינ? w
סיחמ איז  *unאיגם«ינמ9נ?ל.
םיי זײנוז וימר *un tn .נימד חמאינם נאארד
 o n .םיפ י י י9לנ »ר«יל?ן די >וױסו אזן װיכטינן אוי®•
 J3Mמ«ם למם י ױי איזזם «ת םיר ײינ»ז« איתם ״יי־

םים  o nאויפלוזעז »י|  *unאמוםיאיי׳מון װערען זיי *lip
נים נאפריים פין  o nאטייםונט *un .אנריםענם איו *D
ז»»ייך נינדענד אויו• מדנן איינעם » ן די וו»אנ >ו8
אינדױוידחנל* ,י »ר פארבלייבם א םעםבעד םון  *unאס9־
ם־אײ׳פאז אד®־ נימ, ,און סיר וועלען .ועהן ,אז *u n r
א־יכ»ר » ן זיי ז*>  ivavoipזײגע 6אר*5יכ»וע»ן אמ־
שער׳ן אנריםענם/
נתן * noונ» ען ,או די פלאוק דזעאנערם Umpn
זיך דאס  h pא »9נארם אין זייער ח׳פבון .זיי ז ײנןן
נעווען אזוי אייננןוואױנם אינטערצוערײמן ewponat
םים  *unױניאן און נאכדעם אויםנומן *»Sp j n r
;ענחיים ז ײ גים אאוװחיטען ,אז זיי חאבןן מנמינם,
אז אזיר דאם ם*ל  opnזיך זיי  dpאיינגעכע!*m u ,
נראד דאם ם*ל ח*ם זיך זײ  dpניט אײננע;?נען .וױיל די
ױניאן חאם געקראגען א בעסערע םענריכסײט אויפ»ו*אסען
אויןי זיי« .ז »ײ  o n tPftpאנריטענם י* אפחימן ,און
זיי  |p>mאיחם םימן אאחיטען ,ז תן זיי  |p>ptiא»ילו
פיין אם*םיאיי׳«*ן נים חאבען.
סיר גלויבעז דעדיבער ,אז דאס בעםםע וואלט n
פאר די קלאוק חמאבערם ,אז זיי יאלון זיר •ראניחמ
*ומטואויגון *ום געדאנ^ אז אגריםענםם וארו> טען *•9
חיגמז און ווןן זײ וועלען זיך *ו דעם *ונעװאױנען turn
זײ ווערעז א םך לייבםער .זיי וועלען דעמולם מנ»ן א
טראכם  ,upאז אפילו אפהיטענדיפ דעם אנריםענם טאנען
ױי גאך אלץ א ל״נמעימן איו « מס׳נחנז לי מן ,װי י י
ארבייטער און אז אפילו אין  jrurnאיווסינע ׳•לונםו
צייטען סרזנען זײ פון די ארניימר א םר מ חד ו ד יי
ארבייםער פריגען'פין זײ.

_________ ___ ______
אל^ ואים *» tpspti
געדארפט דין קאמי
ליימג^ או ו טלי מ נױ יאר■
סער אנש&אם
I
סןר סלאוס סאגומופםעורערס
און פלאוק דז׳פאבעדם ו«ד
 g oן • *ונויפנ?נום-|9
1
איג *
אן
ארוי»מ»ײמן
ד .א^ ח 9נו ן ועםזזם טראכ־
די פלאיפ חמאנע־ס  -ynדו׳פאנפ׳פאן גו מן *an
בון  .װידער א ס9ל אױטסר •  « .IPoי9ם איז א װמ .ײארום «יי .w 1ײ*n |139
םראנם  ^ papאז םען |י> ג?םוזט ולערון ,״* IP39ו ױ ״וז די אונטקרנעםע־ י י ז א»ד
 t » P rnנים  d: pppiג מינןן • r-OTp-u c mראםיד־
 ,ip *9pו ױ י י גױ יארקןר  W PPםאנופעסם׳*n־  i rאוז
פלאוק תטאבע־ם ,אויפ*וחויב?ן א קאםןי נקגען j *un
ר .א ?.נ?מים ,נ ײ ויך אין די  npaprאון !װי׳פעו n r n
לאגדםלייט זיינ?ן די נױ יארפזור קלאוק םאנופוסם׳פורערם,
װאם חאב? B*w«rPM9 1אד« אין װא׳פיננטאן  nפאר־
פלאנון די  jר m .אין נ?ריכנ 4זווו ר װיבםיגו ,tp rjp o
און אפשר תהר  po*i*uםו ג׳יוז ,אבער אין דער נײיסןד,
ברייט®• אםןריפו ,םים איתרו נרויס׳ 4י ײ כו אינדוסםדי49
זיע?ן פאראן אונם?רנ?םור װ?ג?ז ײpלכ pםון ײיים גיט
בלויז ם?חר אין װאטיננטאז .נ 9י ײ9ם הןובעז אויר י9ר*
םון ם?הר איעפלום ,איז י9ר  |P3»nו ײ פארלויפינ
:יט .בא׳פל 9מן אייפ*ונ?םען אין נ?ריכם א ’קאםי nvw
־ f
ד?ר  Jר .א.
 *upדי וואם חאנון נ?ליי?נם ײענען . a nנרויסעזי
פארגום״ פון די ו מ לינו נױ u r־  ippקלאוש ם9גו*וק־
un«ro־ oאון זימר סאםיי מ מז  *unג ר .א .און ,tp p jn
אי י9ם איז א װיץ ,וױיםעז כ9ר ניט ותר  » 9רי p m lp n
שאטם?פם׳«ורורם זי מון .װןן זיי װיי סון  jdpוזאלט?| זזי
:וטראכג^ אז דאם איז נאר  ■mpeו ױ א וױץ op w ,איז
א P*or <9נמ  4וײ  pbo **dפון רי דאזינ? םאטפעפם׳פוד־
ערם נאלא«ןן *ו וןם םי^ וואם  ipippזיו נים <9ג9וזאױ~-
 e a m n eתכינסתי די9ם ? a nנין  *uppנוטאכט נ  o n |» 49סותס  ,■*rאון אוינ  dpזיינפן «*t tpvnnt
אין o:«tpi 0911 *ip .*anram pnw rap :
פאראן אז9לב« װאס  t ieיוייט  *urnנאמעז אין פלאוק
 p a n t *un flD n ,פח אגתאלטון אדןר אױפלײזען טרייד ,איז י 09נ לויו »ום «ל9כם .|9פאר י י י 9ױנ9
י• אסטסיאײ ^א « ן יי ת׳*אב»־י tpapn 4כױד גאר נים א'>גתװאו«9לס 9םװפם־טאאניפוס איז ו י ג ו  j i .םיט
» t o .nsw it 99האבון י י  tprm 'D pMניט ארנא־ איזורן פאודט װירפליך אן אונד9רטרןנלי . 93גזירח .גאר
 dp d pipניט אזים  imp IP* J>nn d t p sדי וזכרח םותט־
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די דרעם מאכער ױגיאן אין איהר
*
^ £ i j / u y i j y / iי> £.ארגרעסערטען פאמואט ,האמ
^ון ךי אויסגעהא>טען א גלעגצענדען עקזא־
םזנז ,װאס.האט איהר פארפאםט דעם
דרע ם מ אכ טר
םיר כדיגעז
ע€טען ארעסטיזפ.
׳“ '
׳
עס דעם םטאנעדזפ ,װאס די דחגס םאכער ױניאן האט
תרכגעפיחרם אין םיטען יאנואר ,װאם האט ארוםגענומעז
איבער  20טויזענד ארבײםזגר אין  6הוגדערט פעאער.
עס־ איז נעוחגז א םוסטער םוץ ארגאניזאציע און דים־
ןױאלין און האט זיך געיןרויגט םיט א פולפטענדינען ער־
ץ ן/
מאלג.
דער סםאאעדזפ איז דורכגעשירט נעװארען פאד
דעם צװע*ן ניט צו דערי־אזען די דזטאבערס פון דעם
ביסגזנרעז סאךם דרעסעס ארײפצוצװינגען אוי^ זייערע
פאנםראקטארס אזע^כע בי^יגע פרייזען ,אז זײ װאיצםען
גיט געשעגט צאי#ן די ארבײטער דעם ארבײטס־לוין >ויט
דעם אפםאך־ םון דער ױגיאן און די םארפריםםען פון
*סאוד״ .און  ovאיז געוחנן א װאונדערציכער סטא•
פעדזפ .םען האט פון איחם אויוי דעם בעםטען און
אימרצייגענדםסען אופך געסענט זעחן די אױםגעצייכענ-
םע ארגאניזאןרע פון דער ױניאן און איחר גדויסעז איע•
פ>ום אויוי די ארבײטער «יז דעם דרעס םרײד אין נױ
יארקu n r .־־ מא■ ,װעלכער איז גערופען געװארעז איז
םטרייק ,איז אפגעשטעלט rumwן פון דער ארבײם און
אח מבליבען אפנעפטזנלם ביז די ױניאן האט געהײסעז
געחן צוריא צו חנר ארבייט•
פאר חנר דרעם םאכער ױניאן איז דער םטאפעדזפ
מנותן א דאיעלטער געװינס .אויםער װאס זי האט גזד
װאוגעז דורך איהם איהרע פאדערונגען ,אי /עס םאר
איחר אויך געווען א העכסט ערםאלגרייכע דעםאנסטראציע
פון כוסו^ ׳ עס אה געװען א גע9עגעגטלאכער עסזאםעז
פאר די נייע רעסרוטען װאס• די ױניאן האט ארײנגעקרא•
מז איז אזא גרויםער צאל איז דער לעצטער ציים און זיי
אויםגעהאלמען .זײ חאבעז אויס-
הם> גלענצענד אוי
חאבען איה
געפאלגם די דיסצייליז פון דעד ױניאן וױ אויםנעציי
מנטא ױניאן >ײם .די ױגיאן וױים איצט ,אז זי האם
א\ ארםיי אויוי וועלכער זי סעז זיך םולפמענדיג םאר•
לאז«ו און א־ז ייעז עם װעט נויטיג זײן צו געחז איז קאםף
ווצט זי חאבען הינטעי זיך א גרויסע ,טטארקע ,גוכד
דימױאלינירטע םאכט װאס וועט איחי זינ םאכעז זיכער.
םים דעם םוים פון ברודעד
העיםאן גראםםאן האם די אינ־
וםער ײעדדענם טערנעמאגעל ליידיס גארםענט
m
װאייקערם יוניאז מאילוירעז
נים נאר אײנעם  \nאיהרע
הערמאו
ערפטע פיהרער ,נאר אויך איײ
:עם ױן איחחנ אחפםע גרינדער און בויעד.
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ױגײסעד סםייםס ,די קאוד אוטאריםי אין דער סלאוס אינ•
דוסםריע און וחנמן ניפ♦ אפ די א^נ זײטנז מו5דיג אין
 wnיואס עם איז םאראן אזא זאך װי  jר .א .םים קאו^
און עם מארמםעחם זיה או אויך די יתיאן פון די ס^אוק
װאס צװיג•
םאכער און \י איגטערנעפאנעל איז
 ,\v:אז דער קאיד זאל איגעהיט יחגרען.
׳ •כױר גיויבעז ,אז אין די דאזי*ע סלאוק םאנפעק־
טפורער איז פאמויחנז געגאגגען א גרויסער טאלאגט .זײ
טיינען צו זײן גרויסע שאםיקער — זײ סענען םאכעז םעג־
ישען צו >אכען.
:

iV
.-T
.

ל j .װ .װ.

חעדסאן גראסםאן האט אפגעגעבען א סך פזן זיין
ציי© און פון  pnענערגת נ*ט בלויז פאר דער סלאוס
םאמר יודאן ,ד1י ד וחאלכער  nאינפמרנעפאגעל איז נע־
נרינדעם געווארען ,נאר «אר דער ארכייםער באותגונג איז
אלמםיין .ער איז נאאאן אן אוגצרפדדליכער ,באגייס־
;יזי מר *ו\ אניטאסאר ; עז־  tutקײן םאל
י

:ים אגטויפט :עװארען פון די פימ דורפאא^נן ,װאס רי
קלאוק םאכער ױגיאן חאם אין די ערפםע יאדיראן מד
ליכמן .ער האט וױיםער געארבײם ,וזײםער אתאגמיתו
און אניטירט ניז ער האט געהאם דאס גליק »ו חנחז
די פרוכם םון זײן ארבײם אוז *ױך צו פרינון די » ־
ערסענוגג םאר זיק ארבײס .ער איז באצויגם גזנווארזנז
םים דעם כבוד געוחנחלט צו װערען •רעןיי״ײם פוז חנד
אינכתרנעפאגעל ,אוי^ איהר ערפםער קאנותנפ!( ,װאס
זי תאט אפנעהאלטען ;אד איהר גריגדוגב ,אין יאתו «1901
הערםאן גראסםאן איז געבליבען םעםינ אין חנר אינ־י
טזגרנעפאגעל אויך גאכדעם ,ווען ער האט פארלאזיז pn
פרעזידעגכדאםט .ער איז מוחנן אײנער »ן די ארטד
ניזירער און פיהרער םון דעם גרויסען .קלאוק םאמנד
םטרייה און איז מפעטער געוחנן איעער פון די דיסטריפ®
טענעדזפערס םון חנר קלאוק םאכעד ױגיאן.
לײדער איז ער םים םעהרעדע יאהחוז *וריפ בא•
פאלען געזוארען םון א פ״וערעי קראנסחייט ותלםנ האם
איהם ארויסגעשלאגען םון דער םעםיגסײם פון חװי ױניאן
און האם איהם געםאבט אין גאנצען פאר אן איטואציד
אין די יעצטע יאהרען.
די םיטגלידער פון דער איגטערנעשאגעל וחנ>זנן
שטעגדיג דערםאנעז דעם גאםען פון זייער ערשטעז אחד
זידענט םיט אכםונג און טיט ליבמ.
עהרע זײז אנדעגסען• .
םים חנם ®ריחצײטענן טוי»
פון אב^ .יאלאק^וו ,חאם די אר•
 . 2 Xשי מ ל א ק מ * בייםער ^באוחנגונג ,באזונחנרם די
אידישע ארבײטער באוחמוגג ,אאר־
לארעז אײנעם פון איהרע פעהיגםטע איז איבערגענעבענםכת
םוער און פיחרעד.
שיפלאסא* איז געוועך׳םעםיג איז אלע םיי>*| ױן
דער ארבײםער באוחנגונע איז זײנע אינגערע יאחדען האם
ער זיך הויפםזעכליך אפגעגעבעז םים דעם סאצט^ים־
םישען קאםןי און• ער איז געוחנן אײנער פון די ארמא>ד
רײכסטע און פאפולזגרסםע סאציאליסםעז איז ניו יארק«
ער איז געווען דעד ערשכתר סאציא^יסםישזנר אםעםבליכמז,
װאם איז געשיסם נעווארען פון נױ יארפ אין אצבאני ,און
ער האם זיד דארםען געשאםעז א רעױםאצת פזן א ®זד
היגעז אוז אידעאליסםישעז פעםפער און איו געאכםעם מד
װאדען אפילו פון זײנע שארםסטע נעגנער .שפעםער איז
ער ג^װעהצט נעװאחגז אלט אצדערםאן איז דעד נױ יארקזנד
שטאט־פארװאלםוננ און אויך דארםען חאם ער ד ך שמארפ
אויסנעצײכענם טיט זײנע פעהיגסײטעז און םים זײן סאכאי•
גײסט.
*  pזײנע שפעטערדיגע יאהרען האט אב .שיפלאפאוי
זיך אפגעגעבען םעהר םים דער סרײר ױניאן באוועגוגנ*
װעלכער ער האט געדינם •ונקם םיט דער זעלבינער םוײי-
הײט און איבערנעבענהײם װי חגר םאציאליםטישער בא־י
װענונג ער האם פארנוםען הויכע אםמען איז םארשידעגע
ױניאנס .ער איז געווען סעקרעטאד פון די פאראײניגםע
אידישע געווערסשאםםען ,םענעדזשער פון חנר נױ יארקעד
דזשאינם באארד םון דער אםאלגאכדיטעד קצאדחינג װאיר־
קערס ױניאן ,םענעדזש^ר  pcדןגר פענסי צעדחער גודס
װאירקערס ױניאן און איז געוועץ א םיםנציד פיז פארשי•
דענע טרייד ױניאן סאםיםעס .ער האט זיך באטײציסט אין
די םייםטע ?אםםזנז ,װאס די אינטערנעשאנעל האם נזד
פיהרט .ער איז אצע םאל נעוועז אויפ׳ן ילאץ צו טאז אר־י
בײם ,ווען עס איז געווען נויםיג אס ער איז אלע םאצ גע־
װען אין זײ םאחנרשטע רייהעז.
אב .שיפלאסאח׳ס נאםעז וחגם אויזי שםזנגדיג בצייי•
בען פארשריבען א  pדער געשיכטע פון חגר ארבײטער בא•
י1ע;ונג אח עד װעם אצע םאל דערםאנם ווערען םים אכ•
םוע‘ אח עימ ציבזג
 pn j r wאגדיג מן.
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»ס«>ו*ט*צי» וױים נים »•yp ,oso’5 y:r»y: i
,
*יי *  y j)W im v»¥ Pאיד הען זייז וונשט w » yty
•לואםאטאר וױ « נוי  v tutט י מ ן זײז »ונסם« t« ,
 Bya-awoזױ « «<ו « .אידי׳מר  \vp oyoארויםםריי״
 i nדי גמםה *ון זיינן אידי׳*ע ארנייםעד פאר «
חוגמד־לוין •תשם װי דןר נויאיעער נאס סון זײנע
*-*f
 i n r aארנייסער» .קס«לו8ם* 8ין ,םומם־עא^ *m$p t
סנדטרײמרײ זיינעו איגנמרנ* 8י8גאלע שאייםאליםטי׳מ
 jw v dאין ■ o nוט נלייבט ויך אויס « איד און •
רייטע ,א יעמי און  yכינעזער « ,ווייםער■ םיוזזם און
טן אױ«#קום»נ»ר  .is mאון דאך נים שושעגדינ אויוי
 oyn ,a nאיך וױים » oyn ,osם סיר דאך מטארק
 op oyn ,ivo ym Mזיינען נעווען אידײזע סוועט־באס־
לאך ,װעלכע  tnynאױיםנענוםען «ן אינדזמאנשעאז
■ ג ג ».
an man
נעזױס דארןי א אידיעער םװעם באםעל האגען אין
*a
אםעריתא »נסם דיזעלבינע קאויסאליסםימע יעכנמן םון
 4מקסלוסםסציע וױ זיין טיאיזמר .וונר און איך װאלט
» fװים »ס סזםראבם »ןר א.דיםשריםינא»ותממן אײ
  i nוױן אכתרישזג וחנז.נלויו נויים זו«לט עם ערלױבםנעווען *ו דין םותם־באםע^ «בער עם איז זיכער ניט
קיין ננו די ז ו  jpoynסותם  *in pm epoysאיריעער
 ju u o d ,.mאון נעוױם *יז  opנים סיח נבוד .װעז אט
י י אידימע סוועם  e ve nלאועז װיסע! ײענען זייער
עשזיםםעגץ איבער נאנץ אםערימא און  tyזײ נ אזי מז
די אונםאר׳פעםרע חו»*ה אויפ*מעםעז א שאםןי נענעז
דער  jר .א .כדי אױפצוהאלטען זייערע סוועט מעפעד
J9MIBVISW
 oyדי איזײאת םיזעראבל* |MSon opno״oyn ,

 Hיײמו *נטלאפעז סון  t r i " *mאין נױ  n rבדי «
 n mתאבען די פולע פרייחייט טון  inאחננדליכםםער
און נמרטחנבםינםטער עהםילמםא*ת איז וײ דזןרפער
אזן~ 9םסלאך טון  jsv'owypדי מז די ערנסםע ,די
גימ*יגפםע אוז זתדליכםטע ;רואים oyn o r ' ,אידי׳טע
 p9yoאין אםזנריסא *ארטסנכג י
די  m ’Mאיו אמערישא נאסלאגען ויר  oeyווענען
 .אנםיםןםיטעז און אגטיסעםיםיום אין אםערישע • .איך
ײי>  r> *ptניט  m ra ro yאוי^  mסראת װי נרוים
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^דער ^יי סלייז דער א:טיםזנםיטיזם אױ * piאםעריהא
אוז אויף וױטיל דאס  y rn 'uבאסיאגע 1זיר איז mfi
עכסיגט ,אבער יעדער םוז צוגעבען ,אז אט דער םיןאידיעע םוחנכרבאםלאך ,װאם האבען נעװיזען איז די
אטערימאגער *טעטצאך און דערפער א םוםמער פון חנם
:ידערטרעכטיגםכמא סוועם  M rאוז פון חנר שענדציכ־
םםער  w 'w nעקסילואםאציע ,זײנען די מטארססםע
פארעירײגמר פון אנטיסעםיטיזם אץ אםעייסא.
ה*מ געוױם נאך ניט םארגעםעז די סקאנ״
דאיציעזע אנטדעקונגעז װ*ם זײגען געםאכט געװאחנן
פון די אםזנריקאנצר ציי^געז און nrt־  iitfwװעגען זײ
מרעק^אכצ סװעט עעפער פון דער מרויען ק>5ײדער איג״
דוםםריע אק ?אגמטי^ם .םיידיצאך און פרויען האבען
 p kזײ געארבײט ^אננע ,מװערע שטוגדען פאר א ד**אר
א וואך .עם דעען אין די צייטוגנצן פאטאגראםירט מד
ווארעז  dpjktoפון  46םענם ,װאם זײגעז םון די סוועט
באסעם אויסגעצאהלמ ;עװארען צו םיידלאך שאר א
האגגער ,שוחגרער װאך ארבייט .און עס זײגען « pדי
צייטוג;ען געוועז די נעםען םון די באסעס םון די סוועפד
שעפער — *>  rאידישע געםען .די צייטוגגעז האבען,
*&ת ,גארג^ט געזאגט װעגען די נעםעזד אבער זיכער
חאנעז « סך םון די לעזער םח די צײטונגען עיעט א
םראכט געטאז ,ווען זיי האבען די נעמען געילעזען, .
׳ איז איצם ?וכמן װידער אס דיזעלביגע סוועט באס-
יצזנך ,אדער זײערע ברידער און חברים ,און ^אזעז פון זיד
וזערען םיט זײער אוםפארמעםט^יט אינער גאגץ אסזד h
 .hpnזיי תאכען אין דעם גאסעז ®ון״זײערע םוועט I
מעפער דערק>צרם « ?אםף דער  jר .א .די ג .ר .אj
האט אגגערירם די פרײהײט פון זײער סװעם  M rאון
ױי ,די טיזצראבלע סוחוס נאס^עך חאבעז נא^אסעז xt
באוױיזען אכתרי?א ,אז דער םוועם  M rאיז א טיי> I
פוז דער אכהJריpאנער ?אנםםיםוציזג
 ifpנאר זײז א גרעסערע חוצפה און א גידצרטו־עכ-
f
םיגערע  (* ? ^ 8 r־
עגדיליך וועם םען דאך איז אםעריקאנער קאנגיעס
פארהאנד^ען א נ עז ^ ם א ^ אג וועגען אײנםירצן אר־
כײםס>אזזנ1־סארזיכערונג .רער געזעץ שא־^אנ ווער®
אריימעםראנעז םון סענאטאד יואגגער איז סענאט און
פון ?אגגרעסםאן ^ואיס אין .רעפרעזעגטאנטז^ךהװיז .עס׳
איז שוק יאגג צײט-נעווען אזא :עז^פא־מלאג אריינ•
צוברייגנעז איז ?אנגרעם .שוין םעהר ווי פיר יאר ווי
םען האם אנגעפאנגען רײדען און אגיטירען םאר איח^;
אבעד בעםער שומנמער,׳ איא־יער ?ײנםא^ גיט.
עס איז חיינט ?>5אר פאר יעחנז אײנעם ,אז די
ארבײמס>אזיג?ײם איז אםעריקא איז ניט םעהר ?ײז צױ
פעי^יגע ,צייםוױיליגע ער^יגונג ,נאי א שטענדיגע אינ^
םכױטוציע מיז אםערי?אגער סא»יטא*יזם .די ארכײטס-
^אזיג?ייס  \vpװערעז ?יצעגער *<ון די צאיל פון די אר-
בײטם*5זע  nrpװערעז געםינדערט ,אבער אז דײ ארבײטם-
^אזע ארמעע זאל אינגאנצען םא^פוױנדעז איז חור איןד
 (#ווען א« דער נאמיץ איז אוין געײעז אוײגמיירימז,
חאב אין זיך דציװאום• m ,דןר *יגדז*א:ק*אן איז *וריקי־
געצוי**ז גצײיחנן »ון די באםעס ,אגעד «יד חאב בזדילאסען״
 toדער גא«יץ  I7Pיאןי בלײבזנן ,ווײל יי ד בין !ינער» to
די באסע® חאבען דעם אינדזאאג^יאן *ורימגעצויגצז *±
זײ מן • prt־,
ווייל ז\י .זײנעז בעסעד געײיחנן: ,אר װײל
מיאןר גצווארען .עס איז אײנ*אךיin * :
J
J
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כדגער ?אפיטאליסטישעד םיםטעם איז ניטא  p'Pהאפגוכב
פאר דעם האט  p irדער  ht'^HD'MPנעזאמט ,אז עס
זאצ^ ס &:ר ע זײז א רעזערװ ארםעע םון ארבײטסצאזע
אפיט אין די בעסערע צײטען ,כדי די ארבײטער זאלעז
נים װערען בײ• זיד מײז צו נרויסע יחםנים .דאר^ םעז
דעריבער אן ארבײטסצאזעז פארזיכערונג געזעץ ,װעז די
ג. .ך ,א .זאצ ױך אםיצו ?רױנעז םים דעם גחנםטען ער־
םאלנ און וחוז אפילי א ;עזעצצאכע ארגײםנדװאר םון
דרײסיג מםונדען זאל ןוין אםעריקא אײנגעםירמ װעדען.
דער געזעץ־םאייטלאנ פוז סענאטאר װאגנער האם דעם
גיויסען חסתז ,װאס זןר זוכט הױיטזעכציך צו וױר?עז
אוי^ די אײנצעלגע ^סאאטען ,אז זיי זאצען אײנפירען
אדבײססצאזען םארזיכערונג ,אבער אז ניט זײ פעדעראלע
חנגירונג זאצ עס אײנםייען .עס װאצט געװען פיצ בעםז1ה
אז די םעדעראצע רעגירונג זאל אײגםירעךא סיססעס םון
ארבײטסלאזעץ סאדזיכערוננ איז עס ניט אימרצאזעז צו
די איעצעלנע ^טאאםען ,אבער סענאטאר װאגנער האם
חנם חסרון םון זיק גונזעץ־שאישצאנ עאדייטענד אפגע•
מווינט דערםים ,ײאס עי ציהם דאך ארייז די םעדעראצע
ראנ^ננ  puדעם ארב׳ייטםלאזען פארזיכערונגס סיסטעם
דארטען װאו די אײנצעלנע  iPDuuDrזאגעז זיך א•
אײנצוםיהרען די גויטינע םארזיכערונג .צס איזי סעז טען
זאנען « ,קאמפראםיסיפא־^לאנ און ער האט דעריבער
כמהר מאנסעז אננענוםעז צו װערלן .דער םאהט איז#
אז דער׳פראגרעסױוער סאנגרעםםאז לאנייז םון כױנעסאםא
האט ארײנגעטראנעז א געז^םאי^לאג װעגעז אי^נםיחגן
א פעדעראלע ארבײטסיאזעז םארזיכערונג סיםטעם ,אבער
טעז הערט װעגען איהם װעניג ער װערם אײנםאר םאר-
ו
״
.tprnr
סענאטאר װאננער םאדערט איז זיין >עזעץ־םאומולא,:
אז די פעדעראצע רענייוגג זאל ארויםלײנען א ^י ע ר
פ\ן צוױי פיאצענט אויף די םוםעז נעצד.־ װאס די אר-
בײםס״געבעד צאהלעז אוים צו זײערע ארבייטער .אבער
פון אט דעם שםייער װעם אראפגערעכעגט ײערען די סײ
צמנ ,װאס די ארבײטס־געםד אדער די אונטערנעםער אין
אצנעםיין צאלעז אויס םאר העלפען ארבײםסלאזע לוים
די נעתצען פון זייערע אימעגע  .iDhhurעס הייסמ
אז די אונטערנעגתר װעלען האבעז $ןז אויםו1אצ צי דער
 v wםאר ארבײטסלאזען• םארזיכעריגג ,װאם װעט אויף
זיי ארויפנעלימם ויעדען]־ זאל נעחז צו דער םעדעראלער
רעגירוננ אדער צו דער רעגירונג פון זײער אײגענעם
שס**ס איז עס צימט זיך אוים׳ז שכל ,אז זײ װעלען
בעסער װעלען ד^ס צוױימע אײדער דאם ערעטע.
סעגאסאר װאגגער׳ס נעזע r־פאר rלאג םארצאנגט דער•
בײ אויר ,אז די פעדעראצע רעגירוגנ זאל <־«רםען נוכד
הייסען די םארזיכערמנס גצזעצען ,ײאס די אײגצעלגע
 lyuuorװעתז אנגעסען .דאס כדיגט ,אז ד זאל אנער־
תעגען ברויז^אזעלכע ווןאס סוםעז נאר בא^םמע פא-
דערוננען ,ײי צום.בײעויל״ אז דיnארבײטסלאזע זארען
תריגען א ׳שטיצע מיז נימ וױינינער װי  7יאלאר א וואך,
אז די פאדזיכערוננ זאי נים איבערגענעמז ווערעז צו
•ריזואםע געזעלשאפטען ,נאר דארוי פארװאלםעם װערען
פון דער רעגירונג ,אז די םארזימרוגנ זאצ דט אױםגע־
גוצט װערען  .אראפצודריקען • די אנגעגוםענע ארבײטס־
סםאגדארדס אדער צו קמערען די ארבײטער צו זײן ארי
נאגיזירט.
װארום )אט סעגאפא “ װא;:ער בעסער ניס םארגע־
^אגען א  ipd pjh hפעדעיאלעז ארבײססלאזען םארזײ
בערזנגס געזצץ ? דער %רעג װאלט• דאכט זיך *געותז א
אח אויך א בעסזנרער ,ווייגיג־
קירמרערf j r * 8 ,
סגמנטפ זױיזם 7יך עס
ר  8זוי אױם .אבער צם וועט
יאך  pnבעסער װי
ניט» ייעז ײאגגער׳ס איצטיגער
געזעץ .מען דארוי חאבעז איז
פאחמצאג וחנט װערעז
p p kא«רעם חאבעז /גאך אלץ
דנעז 18 ,די תויפם
די באצעבאםיפ או״ז * 1ױנ די כאלעבאטים םילען זיר
איצט ;עצוואוגגען עפזןס נאכצוגעבען די ארבײטער ,וױיל
 ’•r ir lJR t8וחנצען %ן ניס מגען מרויס־
װאמ®lift .
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װיצען זיי אבער דאר נים יתחמ צו פרייגעבי^ זײ
זיך װי ציגיינער פאר יעדער  j i ’owihPװאס די דארמן
די ארבײטער געבען .עם אח חנריבער  88י8ז  8םיעזע.
אז  8םעדעראצער פארזימרומםמעחמ חאם ודמימר
 ipojhrאנגענוםען צו װערען ,וױיצ די ב8צעב«38ים זחד
לען זײן םעהר אויםנעשפראכען געגעז איתם און ויעלזמ
איהם באסעסםעז.
איז אלנעםיין חאבען די 8םערי?8נער ארכײיפמר
בעםער געדארםט האבען  nחוי§ם חנח * pהאמחנפ n
נאנצע ג .ר .א .װאצם דעםאצם בעסער אויסמקוקס אח
זײ אצײז װאלטצן אן 8נדער •נים געה8ם ,אבער אױ^
דעם האבען די אםערי?אנער ארבײםער נעדאדמם וית
אביסעל קליגער וױ זײ זיעען.
װאס באדייט דאס רעכט םון די ארבייםער אוי^ 8P־
לעתטיװע םארהאנדלונגעז םיט זײעחנ באצעב8נ 1ם? די
ארבײםער האבען נעםליך אזא רעכם בא?וטען דורך דער J
ר .א .עם איז דער באקאנטער ױנ?ם 7־אײ ,וחנגען ווע>־
כעז םען רעדט די לעצטע צייט אזוי פי^
די ארבײמעדיאיז זייערע םארםרעמער חאבען פאר־
יטטאנען; אז דער פונקם םייגס ,אז ?אצע^װע א^םאכעז
דארפען נעשלאסען װערען צװישען די באצעבאםים םים יײ
ױגיאנ^ אזוי האבעז עס אױך פא^טאנען אצע װאם
איגטערעסירען זיך םיט דער ארבײטער באװעגונג און
שטעהען גאהענט צו איהר .זײנען אבער נעקוםען די בא־י
לעבאםים ,די נרויסע באלעבאסינ^ וועצכע םיצען ,אז זײ
האבען נאך אלץ די דעה איבער אכתרי^ אוז חאבען עד־
קלערט ,אז קאלעקטיװע פארהאנדצונגען איז זיד אײז זאך
און קאלעהטיװע אפםאכעז א צוױיכמ זאך .קאצע?טיות
פארהאגדלונגעז ,זאגען זײ ,מיינט ,אז די באצעכאםים חזד
יען אויס װאס וײ אדבײטער םאדלאגגען ,װאס זיימ־ע םא״
דערונגען זייגען ,און די באלעבאטים ?עגעז דערביי אײד
זאגען די ארבײטער װאס זײ דענ?ען װעגע? זיתרע פא-
דערוננעז און םארלאנגעז און פענען *ראבידען  ^ mזיך
רינגעז םיט זײ׳ אבער דאם םיינם ניט ,אז די דארםען
אונםערשרייבען אן אפמאך םים זײ.
האט דאס איז אנטאנג אױסנזױװחם יוי א וױץ ,וױ k
יטםיק מוז pאויזי דעם רעכם םון וײ ארבײכמר ,וואם די j
ר .א .ניט זײ .זנס איז 1ונ?ם אזױ װי יי  4ג J
ױאלם גענעבעז די ארבײםער א רעבם צו בצאזעז שופר.
אבער םון דעם װת האם זיד אויסגעצאתן אן ערנסהס
א טלײנער באסעל איז אםעריקע  \vpא סאצ  pnאוםגזד
*עכם ,אבעד די גרויסע באסצס דעען אצע םאצ גערעכפ
נענעראל דזשאנסאן אלײן און ׳דאנאצד וײםשבערג ,חנד
ר .א ,.האבעז ארויסגעמד
הויפט אדװאקאט םון דער
בען א נעםיינשאםטליכע ערסאערונג ,אז חנר opiii 7־אײ
שון דעם ריסאווערי נעזעץ .װאם נים די ארבײכתר דאס
עכט םון האלעקטיװע פארד,א;דלוגגעז םים זיתרע בא־לעבאט*ם ,לעגם נים ארייוי סײז חוב אוי^ די באצעבא•
טים אונטערצושרייבעז א סאלעסטיוחנז איםאך כױם זיי־
ערע ארבײםער.
אין אלנעםיין האבעז דזשאנסאן און ריכדפבעת אויס•
:עםײטשט דעם פונהט 7־אײ םון דער  jר .א .אויוי אזא
אוםן״ אז ער האט םארלויחנן זײן גאנצעז ווערם פאר די
ארבײםער .נאך זייער אויםםייטשוננ  ooipעס אםיצו
אויס׳ אג עס קעגען זײן צוױי ױניאנם אין אײן  ,M rםים
װעלכע דער באלעבאס סען פארהאגדצען .אבער אויוי דעם
איז איאט נים וױכטיג זיד אפצ^טעלען ,ותן חנר באצזד
באם ם1ן שאפ דארןי ,צוים תשאנסאנ׳ס און רי מ מרנ׳ ם
ערטצערונג ,בצמז אױסהערען  |prnארבײכמר און אויב
ער װיל אויך זיך דינגען םים די ,אבער ^יסען םים וײ
אז אםמאך איז ער נים םחויב .איז אויב דאס איז אזוי#
איז עס דאך שויז א קליינער אוגםערשיד םי 6װעםעז דע־•
נאלעבאס װעט זיך ײנגעז איז גיט אונטערשדײבען p*p
אפסאך .דזשאנםאנ׳ס און ריטשבעחדס ער?צערוננ מיינם
פאקטיש m ,די באצעכא^ם זיעען נים םחױב צוים מ ד
 jר .א* .ו אנעדמנען די ױניאנס .מאדום דער npir
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םרן ־אנערקענען א ױגיאן  paאונטעדשרינען םים  u rnא;
טים *  ,o m nמפתטארי > np״  ,n pאיז arm־ א
'
אא&אך.
םאל ארויםנעלונמז פאר ת ר אײנ&ירוע  litא דרייסיג
די  o n tie 5arpeאיז ,אז די ארנײטעו וו נןן ןיד טטונדמןר אדנײמס־זוא ה מייל וי זפחט גים פיק אגחס־
 v iaשײנום ניט פאר*5זעז ,אוי מד «ויי י ױ אי ” 4און * סימל ווי  itפארקלסמתן די גרוי מ ארםיי פזן אר־
» די סאב&  titדי ארנייםער לינט איז * amtת*ניזא־ נײםםלאזזג און חןך ארויסםרים פון םים פוירפיגם opn
 amt pa p nזתיא 4םיט א  arpm orיוניאן  iwjrpדי
 n rם*ל םנוור נעוױכי^ ודיל אויך גענעראל דז׳*אנםפן
*ה ש .יאנאװםקי
*וױנ מז די נאלעבאםים ניט נ אויו .אז ויי ז א מז םיט זיי ת*ם ארויםנקזאנט זיין םיינונכ אז ער יעתט ניט וזי א»וי
טארחאגדמז ,נאי «ויד אזנםערמרייבען אן איםאך.
»מ  amמ מן פארםײדןן די אײנפיתרונג פין  i nרדײ־
ערמםענס ,וײגען *ם זײ אלע מןוודס חוך ני5
די אדבײטעו־ מ נוז *יחען נעווימ מ*וז פוז  a nםיג טםונדינער ארבייםם װאד.
 aramw pירעזיחגנם שון די פאראיינינםו »ם«•
»  ,tia 4אפסר e a ,ניט װיינימר פארדינםםען פאר םעחר וױ «ן עקסיזגריגתנמ ,ותלמגר תען םאסע ®ון דעם
ג ו .א .אטילו נאד די אומינםםימ ע־קלותנגון >  nנן־
געמראל דדפאנספו׳ט ערתלערוננ איז נאר  im nאיני•
דך וױם
 nופך  tieפױיחיי^ װי אונזער ‘ איזםינור  jp r p t iaײתזידעגמ אליין געזננדיגם װ^1־ען װען עם
נ»ראל  t*m amאון דאגאלד ריטסבורג ,אבער וי  leearםעתםאנכמר  ja a a nװאם »ו וואט אויםנעזאנם חנם סוד,
־ ־
 T in tגיס * p aנדערער װי  P’5* tpoarwren oa&pe.ג^ר ^ורוועאנן.
באריעומ חס־פסר איז פאסוײנינטו נוחות און א טםאר־ אי  amna opn arמוואוםנ^ אז די ארבײםם־שםוגדען
י י יזגיאן.
אין די םאמױדומ לאודס וי עוז  wלאנ:ע איז אז tie
 epnגוהפלטון » t a ’e. ateג װארנען די id t b t :’3
עס איז אםת ,ז^ס אח  pnםעסעדדש צום t r o w
 amח  a rn a a a a»aהילא כים  ip : ppםיל פארולן־
*םןתקא tp ,אױב  ’nװילען  pnזיכער  o aזיתר
דער ירעזידענם ערקלערם דאס עד איז שםארק
••
איז  o nלו* טון ם*נ*טליכע. :םױױװוי׳ /װ*ס ד• נעתן די זאל פוז די ארבייםסלאזע•  nrאיז  ara»anמד
 , n ttnw jprnnDאיםזס־ אויפפאםען* ,ז איםימר בא;ײסםערט פאר דעם .נרא״־אוימםו ,און דאס עד האיצם
אםעריקען  :* m n n ytאװ 5ייב*ר האט ארויםנענעבן ,איז ווזנן זיין «י טנג פון ןנפאננ אן ,אז טון ײעם דארפען איע•
 n ep tptניטער־ז־קעםםטע פרייחיים ,o r »n ta־ אים עוין ניט םעתר בממ ®אר «ן עקםיעריכתנםP « ,
* m u a too i nפסיםיסםיאור .עס  earnאין איתם שירען אן ארבײםס וזאן־ פון נים םעתר וױ דרייםינ טםונ־
אום »ו ®ארבצייםש כדס
לודחיים * a’ia an pנאנדער אופז יגים *װעס׳ננב׳ענוז .דאס דער .נרא״ איז מוין
אױסגעװיתט די חןםנעג ,אז  a nםםאביציזירםער  ar5*rרזן « .נןו  arחאם נעחמענט א<  e aא טןל tie tip
»•  nr epnאױסנעדריסם  paבלויז וטליכו װערטער  :אוגו״ ןובער א מג מ מז חוך עגדזנחמ  pnםײגמן* ײ1
 amביייג מן אי| an־ גאהונטער  eejipitגרויס ■ראם־ עם נים סאן ,וױיל די נאלונאטיט װאלטען אייפגעזײיכוז
.װןכזןט קייט  rn * a n paפון פרייחיים״
* niי!
עם איז גארגים אויסגע^םאן »ײ
א  t m iv itנןױאל^ אי*ם  an pװײסען ו ױן ױ ס ד
דער ארעזידענם ארימI
 tita n cprנוחןנתון אױך  paאונזער זױים אלע .דעם איןי םון דער trnr
מרינױ אין אםעריזע.
B
a
r
כידא
n
אין
^בײםם־עםונחנז
די
אז
a
«
4
לובפ
 ite mפו־ײחייס  pa״  .arםעהר פח אלן *נו ר : t k tאנץ אנדערע נעדאנקען.
ט״ איך קען בלזיז  ,tuptאז חצואי י*>  D irאםת
ואל
די
אז
n
r
i
זוחען
זײ
וױיל
>jnw
it
מז
זיי
?אודם
 «pnחגט « ו ױ  n mחאנינ װ* מן פון  o nםטאבי־
 p| in p n eu dpt tnזיגען  nארבייםע־.
צוױיםענס ,זײנען נאך די את קאודס גים דודכמד
«ן די  tipJoe” « aאיו ניט פיל םארםינדערט .tiam w
ייד תי מ ד*לער ,וועצמר איז תייגט  58םים  6חונדערםןצ
םינרםםער םשת* ,ז . a nגראי ;אננעץ די גרויםע מיתר-אר^בע טון דעם ײנײסזנד סםייםס
pau p a n r
o
»
m
n
ירעוידענם
נייעם.
גוטו
וױרשליך
איז
n
r
 p inהנהם זיך ניט ,אז ער ז* 5םיט זיך ברײנגעז אזא
 epn tia Dpnn epnולם * pnיל * traroM ate 1די סוארים קאורמ .און וד עס איז באוואוסם ,גיס  pmנױ
נתיסו פו*-סיוריטי •\|3* ,מען דסח•  tieTantpאון זןחן ו1אלט  •amppn t n m pnנעזעץ ניט נויםינ m n n
 a pטוספון םים נאגץ  ionpכתר נעועץ איז געװא^ז צו ^רגים פון חנם יתײמנד
i” 3at n tie ntO
 ar tmפירט  p aא נעתאלימ דרייסינ  u n i a rאר־
 tie .pn em nr sonדארא גובען א מלענענחײט
 a m en» an p ■mוילןב םו מגח  is5m 4זו מן  itסםייםם םו»רים סאורס וױײ 5דער געזעץ איז נים *spp
 tanנייעם oronHu 68־סונטיגןן דאצער ויך  ipntenaבייםם־װאו  paאםערילזג און די  jד .אgnpn tip .
• tia ra m r tiapeמלעכם *לץ  Dover epnפח r n־ ססיסרזויאנעצ.
 tipויאם םים איחם טוט »יך און  ti5m e5ponטיר עחואלנ בל 1יי יאז a tm ,ידייסיג עטונרינע ארבײטס-
 ,a r» n tiorpe n r u « anp irnr> pe nקונוז
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לאמנ נאטוטון ארבייט ,און דאס איז א נאגץ באדײכמנחנ
אנמאן  9קאוד מאר די נעודסע אינרוםםריזג
ס*ל מאדאוימגדינ זײעו  g gװ^ס יי׳י ימממ t
מ ל« ,נ»ד די »דזז איז ,װאם נאך תייגם די מן *אראן  epnאיחם  a m urn ar ta js irtra o nאיתם tip a jp
 tiaכדי * oprלןס  5ptטרבײםעז * 1ײ נל*ם און געארנייס דאן ,װען דער ^ורבייסזןר ח^ס מארבײמ
 •amppn n r tw n a ir n o r m a t nײזי׳ ה epn v
ירו ם  p mםיליאז ,װים  manארום אהו ארגיינ^ אח
 u rn jn m e a rvrn ap pa e t m p u r a itנא־  ro cגר$ח* & 9סיס .טיזי״ אריחאן ,װאיצמ ו ײ ה
»  ,im p nאז די »אל איז נאך »י> נחנגמר .און  nrזיד «ייד  pnaarמבײזןרם  anaדי נאלעבא^ם pe
געוו^רען מאוײןױידזןגע אינםםימוןױעם ,ייי • ״ ” י ארויסמשדויטם אזױ הויך וד םאגציךTm Of m cf .
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זײ ^דיז מ הד גיס מ־ײמ^ ה^מן  ,,nייך
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כדי  mןולם  5ptוױסן; ep r* ,די ארםיקלע;  tm nצייםוױיאיגען איכדדג^נידש^ן נענען דער ״נחי״3 ,א| 3ן
 nr .איינשיחח  amt e aאײנענןם a m .
וױ איזור  jarartאיז תחי  runavנויםי^ אז רער
אויפנוארנײם  tirp n nאונםןר די כוסט־םןנליכע אונד דער רעגירוגג ,הילםאי זי גיס זײ נ׳ים דעם ליימצr » p ,
 jse*a nrאלזא^ n ta '.a r m ,בײגמ־ אלײז
 ,tr u ie rיעדוגפאלם נים אוגםער רי  earam oאום־ דיי װי^ען גים :אלהוםען די איע תגאים ®ץ דעם im r
aoap a .
ניחס־ םטאניליןירמס־ גאלד ד*ל*ר זאל בריינינן •ראס־ דארשען ןנםירעז ^
 Tp o n tie tr u ie rגים ־לאננוגדיגוז «ס*צ.
און איצם אאסיר נעדזמן אגאגדער »•> :איד ררים
אױב מ ן  tipנאו היינט ניט װי מן  panדער
און מ־י *ו נעבון  o nםאהס אלץ א  m o reזיך דערםאנען ,אז רועז״די וחנ׳צס ה^ם *ום  (permם^צ
ד םײ aw n־  nmברײנמן ,ווײם  uroפ מר
 loa5pnאון אױך א 5ז  aט־עסערע װיכםינלימ^ ה*ס גןגהערם און נעליתנם װענעז דעי ״גראיי .איז  nנעתומז
 m j * m oחנר אי מד מר סטאגיליזירמר דאלןר איז
דאס דורך דעם אסם ווערם זןגד׳ציך נאסאכס
 ta rn s aruiaליח־י  jn o ,t j*5 tieרוזױוצם זיך צום
»ח טאמיייר םים אונתר ■רױמרדימן גאלדענעם m
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> urוחנרט בלויז עטװאם םעתר װי  68סענט און דאס
tie ra r o n m n 5ײנע trn e « ana 5ם*נםו na ,5סאגםדאסטס .ייעז דאס װ^צם סאהצ אזױ גצוחח ,וי59ם
מ»יג w a n
םימגג « די ארביינאנר ד אריןן  n r aקרימן םעחר דא־
 ,t*3’i 5 up ’atonwro aruiaםים פוימינם ,ה*ט *ננזד עס נעווען איינער מיז וײ גרזנססצ מוױנסעץ ואר a rt
ה«גם,
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געגיםתח
א
פון
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לזס־ם *אר זיחס־ ארבי^ און »ו אזא מלום סוםם tpm
 * a a . tie ra r o n w inליימל  arerar a n anaםוײיד־ױניאגיזם און א שםארמר סלא» טאר איע גרדיסע
,
* ?  epn m mדי פי« 7פון מינען
*  Tדי א מיי מז  u p rn rmאוי לייבאר אין איחר ל׳נ*-
 .o mאיתו־ : opnעתענם זעחן  o n tiH io” * n paםאנוםעהםשורעדם ,װעלכע זיי מן דם־־מונאים דזנם םדײוי-
» ן םאנאםלימן .סזירוועי״ .זי >אנט ,או די ארבײםע־ דןןר ןזדלןן,ר װאם  tatעםאלץ אץ זתענלאנד
 owner Tmtכי5ד1 ,וי •  t tia ’poi’sn o in n n tױניןוגיזם .אבער באצד ,באצד %אז מז האם ױך נום
דאיימן  ira m nחזנמחו  jy rrp mגאר כדי  Mזאצ
מרדםנעפלױנעןד .
פױסס *וירקינם » t*;:K 5 inיך די העגט ס*סע אינעד צונעקוקס צו דעם ״;רא״ מזזנץ ,און איבצרהויאם צו
זיק •אר די אדנייטנר לייכםער אנזופירנן א תאטןי סאר  ene tp aפארװאתדעם epn ,ער פאלענדינ דעח
דעם אאראגראוי ,וואם געהם אונכמד  o nבאסאנמעז מד
, o nגרס״ ציימל.
 f l r r m raramיאחמז זיי  tnpnםעחר אײנפלום אין
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■ •anאדולאיטוננ«ן חנד mjר•
>* ,t*tpז  o p rװ*ס איז  ,tnprun tm p narאיז זיג פוז םריידײו^ניז ם מםעהם נאר א 5ץ ״אונםער א
באפלעעל® אמ די פייל געייעז•
 jaw nnnrapױאס חאם די אויטזיכט איבעו־ די דורכםי־
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—  m .װײ  tatםיר  ppו ױי!.
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יען גים םײן מעדער װאלם די ®ייד
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* ן *רביים•־, ,איז *  n aדי *  mדי ,ויאם נים אצןם*צ כווכדם װײסען« ,ז  nהאט ניס חנם טימינען נוח ארײס•
 d jipאיר  3אוריײ 4אז די  n n pח*בען * b ru n m iצמוםנן «  can rגאגץ  \'m mקאםוי ,װען עם איז גוי•
*וואע  tiaraדי ארגיינמר ,וחנן זיי  tia*nנעמטיטם נױג אבעד דאם קאן ניס אויםגעאירם מערען בצויו דײ־ד
*ז ב׳צייבמ ביי זייער ק*סיאני*י1גי« .|¥ון אםיצו^אז דימױי^ין p« ,װאס םאנכ^ ארבײטער מיחחנר ח^נען
איר מגם *ס באויייזו 4מנם איר דאך תוים «עצז ביי שוין אביסע^ צופיל ג^ויבען .גיכער #דאנס  T Iםיי״ W
■ ׳ט־א* a ,ז ויי ו*צ 11דים*י» -עם אזיםמנפיהרט װזנחנן דורך אויםסלערוגג ,דורך לעת־
די אויםאריםים »ן on
*ינירען *ט די גרוי מ * •orpieDprouaeonroט ה*ם ציעם ,וחגלכע די איגמערגעטאנעל חאט איעממיהרם אק
 pi(rדי אםעריתען * la m r u r tמ צייבאר נעםאכם איײ דעד לעצמער צייכ^ ראס איז םין דער חעגסכמד נומד
W
וינז  im>pנן «ן *ועצמ נערען ,וױ חעגרי  TUfe,ותגדיגהײגס די באװאוםםזיניגקייט ,צוזאםען םיט «
*ןי תו אף׳ אןן רי ׳«םצ־םא6יאנמן ,אבער םען■ העו־ם  ovuכמר איעיגקיים ,ראס איז א נוח״ וועלכער קען גים באזינמ
» jo 'iז ׳ז׳י *םוו־יקןן * ta m n jr tװ ציינ^ןר ז*צ ח** וחניע^ צי די רעגירוגג יועם יא העלפעז דער או־ניממר סך
 ,דער וױיםעגס און ב^ייי
וחנגוגג ,אדער וועם מטעהן
 mדעדוױיצ וואס אויםנעפירײ
 .י חןתוו קוסט נ*ך *ד עםוואם אנרערעם ,װאס סאבס בען נײםראל ,אתר׳ װי  ovאיז ביז איצס גזסחנז ,ותט
די ארביים  titי * t pתאניסממר ארכײםזנרמאפם בא־ זיך *  \?>mאויף דעד וײם  pcדי בא^עבאםים.
איק אוםטםאגד ז^ל דא אוימםערמזאם
אויןי
זונדערס um r־ ,אןן  « nאיז ,מאם  tro wנ*ר פיצו
%
ארבייגמר איז on־ ױגיאגיזס נים טעחו־ באציבם ,ווי געסאגט ווערען צום שלוס:
איר וױיםט ,אז צו די אלע רוזװעלס אויסםואוגממ
ביי  r v 'oגאצובאסים ,און מון םןן נים ויי די ברירח
^ aצזיכמז * on־ פאר דיוי־ קאסאאני ,ױניאן אחנד איז צוגעקובמן דער גייסםער אויפםו  :דער ^געײגע•
דצלער ®אד•
*אר * tntm nו א t«t*a p־ םרייד ױניאן ,קצייבמ זיי װארצגער .דאלער .לויס געזעץ האמ
אוים די קאםיאני יתיאן .טו־ײורינ* ,מור  09איז א 'לויחנן ארום ®ערציג אראצענט מין זיין ווערפג
װעלען םיר איצט ניט ארײנגעחן אין א טיפער חקיחו,
זיינון ג*ך  * rנאר פיצע אזעצמ ארגײפתר,
&>*t
װו צ מ on־  tw*eאיין אן  tan׳*סצאי  •on paביבעצ ,וױ וױיט אט דער גייער דאלזןר סען און ותט חעימז אנ-
 ranמיכםען אין דער געזעלמאמ ,6וױ לסש- me tan $
ײוצמד־  e*nדערהצערנג דאם עו־ האם >ינ זײז האר,
 paווי> דארום נים זיין *-״ ,אןן ט*גמ נעם און *םעצ םער״ און  jnrmtוחנלכע זיעען םזנחר מולדיג jrunm
 jn > irאבער װאס אנבאלאגגם די - m
וד םען איז
אױזס *ו *ום *  P « rאין בויער אים זיין אויער.
בייטעד ,די וחנם עס ג^וים ®ריחער אדאר טממער טוזען
 t * j Dtpוסמין ,איז ביי אונו up ip־ א נרויםע גאנץ טטארק אנרירען.
»> ס־םז אין יוניאגט .םיר דינען ד*ך פרייע םענ׳מן
rn m
* ארבייםער נאד נים n i
אםת ,דעדוױיל האט an
אין א *־יי צזנט־ ,איז anjr־ איינ•* .ותר  09וױצ op־ .אלס קאנסױכמנר ,אלס קוימר ,דעם אונמערמיד ®ון a n
 ,199סים נוגמ אחנו בײזע *יצען אויפבויעז א ײניא? tana .ניז  tanאלטען דאלער ,אבער פריהעד אדער י י ו י
אארעבמתם דך ,או חנר חגמוזועוײ אקס תאם נים מ־ טערי וחנט עם  *anארבײםעי -םוזען דערםיהתן .וואייס
ק«גט  m nדי בכרח  wאיין יוניאן ,ז א מן םיר w .איזור םוום חאבען אין זיגען ,אז דערי נאגמר איייםו
זתר אםערימען ממרײ׳אאן אװ צןיבאר ; אויב  09איז איז דאך געבוים  can vmנעדאגק און  dftנרזיםין
 pאן איי־ז־^סוצי ח ^ גזציי יתיאן ,א תר אי קןוםודיס־ װאוג^ אז די •רייזעז אױוי אלערלײ ארסייזצעז !אלזנן וחד
םיזמ ױניאן .םיי זי  « v nױ אמרימנס ותחמ ,איז  pnוזאס גרעםער ,דערגרײכען די חױך  pcדי • prrn
 oeyזעו״ח »ם די אצע  ta v tn mיתיאנרצאך  tip vtפון  ,1926טא איז עס דאך פארשסתנדליד ,אז פאר nrm
די ןרנסםע on n v r i־ *רנאניזירםער *רבייםערםאפכג
דאלזנר ותם איר קעגען  iccmpניט םעתר ,וןי אין ו׳י
 onpur n aזיך ,אז די נאסאס  tm tעם *ו םים פריחערדיגע צייםען פאר זעכציג סענכג f
א נאנץ באזונדערער חנאת אס די * .ו ¥«0צמנקײם און
װאס  mםייגט עש? ראס סיינמ ,אז כאםט אמי•
די *ורימנקײס אין ד• אדנ־יםער רײחןן ,איז איר וױיםט ציעל זײטנז אייערע װײתמעם גים גזךןזגיכמן נעװארען,
 ,i pאו די רייםינריתן זײנען ני מ חציצח » ,ן אז אקזר און איר מריגט נאד אלץ  ranmשערצען  /ar>mדצם
חנםיאמז o pw m o־ ,אס כ מנ מז תיימז זיך אימנר א נע־ פױגיםום אדער צװאגציג אדער חץיסי^ דעם טאשםי*
איסען מדאנ^ און  u pבצײבן די גוםע *•יינד .ניח ,םום; אבער אק דער אםת׳ן זײנען  ra r'eוױידממפ
ביי אינז מחם זגם אנדןרמ  : wםען ׳פצאנם ייד ביז געטגיטען געווארעז באלד אױױ א העלםט .װארים פאר-
בצו^ «ן מוידערצאמ זח־לערי^ ״ויז אאנערעדג^ און 'געסט גינ^ אז גאד אלעםען איז פאר דעם וױידזט מבמנד
װ ױ
אתגתו־ אז»צמ אוםטםענח  nip hptenaeדי נאםעם נים וױכםיג די צאל דאלערם װאס ער קרינכ^ גאר
^סוקוסען »  nמאורםם ת מן ת ר  jיw p j .
 ' tל  w aקויפען פאר זײ  pcאלץ װאם ער דארוי
פיזזײז אװין פאר די אוים די ארבייםער אציין.
fr L
צו  pnגעברויה
איז אט דערצו ,לויט םיין םיינונ^ םוז  n pwױגיו>ן,
־ו^דזמע איז זיך *ו װאוניעח o p ,חד ג ו.* .
וזאט ניט מבראכם אפיצו ד• רעזוצםאטז ,וואם ער וו#צם זיך גוײיטעז באצייםענ^ דא װעם די ױגיאן םוזען םמזימ
נעי«*נט נ ת מ מז ,זחןן די ארנייםנד אציין און אויך א גאר מםארקעז תאםף ,אז דאס װאם ױזװעלם םיט pn
 jר .א .האט נעגעמנז די ארבײטער סיט איק תאגםג
מאכמ ג אג» ױגיאנם מ מ ן ניט אויפנעאאסם אז די
רעזוצםאגתז  nr^ptדין  u p >euח»מן אדער אםאריו מד זאל צר נים סענען אדתסנעםעז םון זײי א  pנאך כפל
כ^ים .םיט דער .צוױינתר האנס•
זדמםיצם ,און חאבץן נים געזארגם מממואװידקען פאר
א  pכדי די ױניאז זאל עס קענעז אויס6יהרעזי סזו n
 r a r r rטצפכטע  ,?ru w w p iaאדער ח#מז פיט זיתר
 ,iro n in ?y n n n p j o *w n toאז זיי זאצען נעניםעז זיק אסת גום באזארגט םיט אלץ ,װאס איז נויםינ^ןל
די פיהדומ  pcא  ncpnwrםלחםה .ןונקם וד די חד
וואם וחמיטס־  j eon jwר .א1 .
און * ru n־ איז אזױ נויםינ דס־ נעבים פון מםענ־ ;ירמגען גרייםען זיך םים אלערליי םארד־װאפעז ,ערוואו-
דימר װאכזאםיזייגס  fa tarנ*ר נ*רנים  vtמיעט* .ראיד סעגתנ און ,אסמר ,אארמנרייםענדיג זיד צו א םלח
 n i n t r eאי»ט נאך אצ׳ז un־ אנפאננ «ן דער נ .ר .א .יונסם אזױ םוז א טםארקע ױניאן ,אויב ױ װיל בלי
אח *ל ro ro a 9אײגמ«יהר» גית אינםםיסו*יזנ 4איז * בײ איר ^מרקיים ,און אױב זי װיל ארײסקומז זמ
 ru n s 09ױן  nױ ארביינתר און■  r ir nפיחרעי ,וױ פון א גרויסען און כםעס אוגסארםי^אמנז קאמיpn ,
גוט טארב^ײיג^
וױים »ײ סעמן יא אדאר.גים אױםנומן זײ•
און די םיטלצז פאר דעם ײניאךסאםוי זײמגז
 pnnsmacזיך אז דער ווירקזאהסםער םיםעצ מנ»ז
«צ»רציי מםעךיגגיו ,יואם פענען * רן מון איז  wמהז זײ\  ,irocirTapנאר •*ום א גרויסע און א r
 canפעסמר *ציסעז י־ ־ייימן .װארים  Tipאצעכמז קאסע ,אזױ אז די גרויםע םעםבזורעי• װאם יועם __
ן נ«ן  ju m t ikאז םים >^  n rיצײן .,און נתנעז אין תאסן« זאל מוין די ערמםע ײאן• גיט םותן לײחנן
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»ײס וזי  *om tm ra a r a o rיר־

j p־ v * p ro p nrarp c n r p n o p . n
רי ױגיאז um r m־ um na .די
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זאדמן  jupaאויי 7אנג יױ זיי m an
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*# a n p viM־

 t pױגיאןit- .

»ה הערמאן ®עלדםאן
*\\ צ'ןךץגז^\ײצל)ו באגויא\וגצ\ אי\ ךארגזםיגגזת
דער ,נצ^אגאל איגדאסטריעל ריקאװערי עקט״ האט
ארייננעבראכט די םארטנעעריםגסםע ארבעטער־געזעצגזד
גוגג װאם אונזער לאנד חאם װעז עם איז פארפאגפס
טאר די ארבעפתר האם דיזע געזעצגעבונל צוגעגעבען א
\  n * tביםעל ליכטיגען סארב צו א מונקעלזנן בילד פון א
»ודמםאךקםער ארגאנחאציע  pcבאסעס ,פאר די כא־
סעם האט אכדדי סארב אױםגעזעהן צי רויפג די אײטמ
 onnnװאס די געזעצגעבוגג איז געװען איז קראפט הא־
נצז אונז געגעבען די מעגליכקיים צו פארמטעחן בעסער
מאס וי באדייט ,װאם פאר א וױרסונג זי הען האבען און
מאס  *meא ■ראבלעםען זי האט געטאפען .דיזער אר-
טיקצל תאט  tanצוחנק אנצואוױיזען אויוי די באזײיםענדע
אי:קםעז  jmדער .גר.א.״
״ו
׳י '
 (1די םםאם־טען װעגען ארכײט
די ארביימם־םמאטזנמ;  ncתו  jו  .* .נעםינען
ויד on pa־ זיבעםער פיטייצוגג  d p iibעפט .םעז פעז
»ײ » |T * n pו דריי חױ»ט־»$טייצוננע (1 : 1די א״נ־
*ציםומ פון םיניםום וױידזעעם ir u r a r ,אוז *רבײמס־
נאדיעוננעז אין אל 9אננענוםענע  (p w p ; 2די ןרםו־
סיטגג » ר  ojrnpאון *־נייגמר א ײנזו פי ^ן תןמנחן
סטאנתוררס דורך אאםאבען  D p iקעניז *נערקענם וחד
» t Pון נעזזדז;  (3תי  » r wו ון ס *רגײטער׳ם
» e a pז *־]«  tP n 'Jויך *זוי  tvער זאצ קענען » ר־
חאגדצפן »זז צ מ איי מ מז .אױוי די * w a rוויי »וגק*
» tײעציז םיי »  iP p d v m tבצויו *י א « וױיצז^ און
 B pאויך נצויז כדי »ו  |n m n « Bמיחנר  tanדדיםען,
מײצ די חוי»ם־םצחםח * tv o m p d p iוציכ *ם־דעס
• iinaSונפם•  09יתרט נפזאנט  a n paגעזעץ ,אז.באסעס
םותן איינעטינתן םיט די טווקסיטוס *eD” an־in J iD r ,
םים  d pםיגיסום פון וױידזמעם אוז  ra ru vארבייםם־
באדינגינמז ,וו*ם נעפינעז > * t« pa rננענום׳ננעם
un־ תנחױת פון  d pאנחד־ סמאסוט «יז ,אז
n a p׳*.
ײאי י י *רבײםס־ססאנראררם וייכען ניט on־ ^וצגא ט
* « t v b h ttt fװימען די  D ro pאון די וורנייםןר
P T P 3 P D m ’ n p p p D an a o j p 't p i t p eyn
 B rn o pa rװאו א־בייםעי זימ»ז ניס *מןוגידרם
זימעז די ^נמםיעט  jp a w r titאון ווייחאמםDirn ,
 a p tieדי נעגעבען איז די קאודס ,גאנץ אוגבאדיי־
 jru roאוז אזעצמ האומ זיינעז עמארס *־יטיסירם
 tro p inאין »רבײםער־קרייזע .1אין איעינע קריםיקעז
• tm w pmז אנצוהע־ענימ אז עס װאצט נוו תן מםער
 tubדי ןרנאנידרםע ארנײנתר יוון די באדיננמנעז » ר
ז ײ װאצמז אויםנעארבײם » tP tp mן ja iw p t p
די װאם זאנעז *זױ םאתעםען .אמר t p ttni n» ,מזעץ
ז*צ *וגזמאםם  t i t p * t P inזןצ ערהצעו־ם tp jn i
אצם א1נקאגםטיט1ציא:עצ ,וואצם  t pאתאניזױטער אר־
נייסער בצייבוז איננאנמז ע»1צ*ז.
די  d t iipדינעז ניט ענדניצטיג  tro troסי P a
ס*צ ^ .t P n ’H P -װןם די  tro dtm uti u m pםען •
זינײו איז  d pםאצנעגדען  d w ibטעצמו־ איז  aנר1יסע
 3T* o p tbd « u t »id t i״  n i p p o p 1* Troתעמרע
ani on can o* .BriaraaBO־ i i d t p Dנוואנט:
 d j p ’ i p b t p .זאצ געגעז די  oroaaאיז * ra n
בײטןי■ «  t n r pםיייי * on־ אינמסםו־יע  P aםענ־
ליפיייטמז * p it t P r o n t p־ •* troaia«on aסאך
w ’ '3Ta | it BW'Dpao a t«tm d t n t u w־ jio r־
״ « םיניםוה ■  pײיי ת׳ מ ס *  t p nןוזעצמ * ra
________ ײ * ס ip n a pa t r o n p to t u if
 n m ,!* n e e n r* p r lסם*טאררס  B*nוחנלןן

אייעעשטעלט װערען דורך רי אפמאכען זאלעז ,גאכדעם
וױ זײ וועלעז גוטגעהײסען װערעז םיז ®דעזידעגט ,האגזמ
דיזעלבע קראפט װי « קאוד סון ױמר׳דיגער ?אנקורענץ.
וואס דער ארבײטער קען געוױגען דורך אזעלמנ
^געגעגזײםיגע אאמאכעז״ קעז םען זעהן פון געוױסע
אינטערעסאגםע אײנצעלהײםען .אוגםער דעם קאוד סון
דער טעאטער־אינדוסטריע םוזען די רײזענדע nciTDjnc
טרעםער באקוטעז גיט װעגיגער וױ  75דאלאר * װאך.
איז דעם קאוד םאר סוטס און דרעסעס ווערמ געזאגנ^
אז םאמיד*רעסער איז דער .איסט דארםצז קריגען א
דאלאר און אפציג סעגט א  '.m ivsvלוים דעם קארםעפד
קאוד דארםעז די מיגיםום םטאגדארדס ןײז אין אײג״י
קלאנג םיט די םטאגדארדס װאם זײגעז אעעגוםעז אין
וײ םעקםארי געזעצען פון נױ יארק סטייט .מיס אגדעחנ
וחנרטער ,״האלעהטיװ בארגיעינג״ סעז ווערען איצט דאס
געזעץ פון נאנצען לאגד.
כדי ארבײטער זאלעז הענעז באסוכמז אזעלכע סמאנ־
דארדס ,גיט דער געזעץ זײ די םעגליכקײמ צו ארגאגײ
זירען זיך אויף א לײכטעז  .tornאין דעם ערעטען טײל
un pc־ באריםט^ר אפטײלונג 7אײ ^םער»ט דאם 5cc־
גמגדע:
״ ( 1ארבײטער זאלען האגצן דאס מזכט צו ארגא״
ניזירען זיר אוז צו דיגגעז זיך האלעהטמו דורר cאר-
םרעםער װאס זיי אלײן וחנלעז אויסקלײבען אח גיט רי
באסע^ ניט זייערע אגענםעז טארעז גיט n / ir u w
ארבײטער איז דער אױסקלייבוגג  ru rn imמר םרעמר
אדער איז זיתר ארגאגיזירעךזיר אדער איז  r a wאג-
 ru nטעטיג^ײמעז װאס זײגעז געצילם צו *קאלעקטיוז
בארגײגיגג״ אדעו־ אגדערע חילוי־ אח #ױרםיט  (2 3קיק
ארבײםער אדער קײנער וואס זוכט ארבײט זאל ניט אויצ-
געפאדערם וחנרעז אנצומליסעז זיד אז א קאםיאני-
ױגיאן אדצר צוריקחאלפמז זיך פון אנטליסעז זיך ,ארגא-
ניזיחנז אדער הצלסעז אז ארבײטעײארגאנחאציע װאס
ער א^יין וועט אויסקלייבצן.
אם־די סטאםוטען חאבען די םעגליכקייט צו םאוײ-
cיצירעז דצם עסזיסםירענדעז געזזדו איז םויזעגד אונפ•
טען .זײ צילעוחנז זיך צו צוטיילעז די ױרידיאחנ און
עקאנאםימע םאכט צוויעעז ארבײם איז ?*•יטאל .וואס
האמנז זיי אויפגעםאז ביז אהער?
 ( 2די אויםםײםשוגג
כדי צו םארמטעהן וואס דיזע סטאםוטען באדייפתן
אין דער אראסטיס ,איז נויםיג צו באגוײיפצן די אויכד
טייבדמונג װאס ווערט זײ געגעבעז ,אח וױ אזוי זײ
ווערעז דורכגעפיחרט.
דער ״געשאנאל לײבאר באארד״ איז געגעבען גע•
װארען די םאבט צו סעטלען דורך ארביפרײשאז
אלע שמרייםיגסייטעז װאס קוכתן ארויס צװישעז באסעס
אח ארבײטער .די עגטשײדונגע! םי 4אכדדער באארד,
דיענדיג פארלויםע די• חױאט״אױסםיימשוננען ,וועלען
זעהר אפט ציםירט ווערעז .דער נעזעץ זאגט ,אז ארביי•
טעוי דארםען האבעז פולע פרײהייט אין ד תר ארגאנײ
ז א ^ און ?אלעסטיװ בארגײנינ^ און די אויסטייםשוגג
פון דעם קען כמן נעםיגעז איז אז אנםשײדומ װאס די
נעשאגאל לייבאר באארד האט אאגצגעבען איז דעם פאל
טיז דער שילאדעלפיא רעפיד סרעגזים סאםאאגי.
דער ® pocיז דעד באארד איז מנוחנז ,אז  nאר״
בײטער דארםען גיט שיתען דוקא םיטארמיצמר ®ון דער
זזןלבעי ?:אמאגי צו פארטמטען ױי ,נאר ױי כמגען
שיקען אלס  n r uפארטרצטער װצםען די מ^נן ,אסיצו
»
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ײגיאךנײאםכמ m .באם האט רורך דיתן •סק me־
>  u nmטצאנט וואם ה*ט געדויערמ הונדערם יאחר.
' *ו חאם  pip in nרעבט גים  tnBBtnse isרי טױ
 meחנם ביזגזנם־אייח׳מנפג אי u n r 1אונםןרהאנד־
>וע  apeחנר ב»ם דיננ>ז די נעסםן גאיערם און חנר
*רבייטעד  apeאױםהצײבצז «צם זיינע  tid pto ibbיי
» tie ipotpbdpp seenרבײטער־*»רטחנםער.
נאלד איז טיםיג  » tpp*npaוױיםערע אויםטייטעוננ
 o n tiapu rotpa o n |* .אינ״מער׳ם רעכם * isרנא־
גיזיחנן זיר און  naan isזיך  ,inaptfePווייל אין nר
אייס •ון  tBonin. i nהאזאיערי םיל״ חאט חד 0יער
»ן  'ib b o s p i nגע׳םןנח׳נ^ «ז .קאצעסטיװ בארניי־
ניגנ״ םיעם ני ױז « tie Dan o nרבײטער  is׳in set
זיך םיס  tpapn epotpױ נאז־יננוננען ,אבער ניט «ז
 tirm s meas ;« is ipd ip tie DSדי ביידע צדדיס.
ותנען דיזעז אינטערעםאנטען  dp; ibהאם די באאח־
, in is w mיירםאז םאנוםעקנמוייננ ק*נד
איז
סאני״ ארויסממבעו PD■ tnap:*st o n : . 3צויז «
 mass ipaianeiaקןן געכןן ביידע  o n o' ttsנזד
פיחצ »ח זימו־קיינ^ ווןמ  p bגויםמ B B m i'ii B.m e־
* tieמײםטיײןצין שצום״ ודיםער ה»ג 1י באארד
rtt

no ib d b b i n r

tis 'ir jn

• iw

tie

 o nדדינגם  tieאיױס אז שםדײטיגע *־tpapp tias
 in s tnmדורך םאיהאנדלינג  ' n sדורך
•"•tst
וױינמדו  pa^raאיז  . ,tPoiBiiepae'nMצי in
 jibאאנדיצוננ 7א״ oaaB^mt 1י *נעד
• נאזױאנאאעוי ײגיאן .איז tie D'pp m 1י
םײגם״ . in tieײנײאמד םםייטס סטיצ *IBP
»isiiBrop־ i *:םיצזנד m .צןיערtie-
 4מ׳מנה׳ט אז  pnסאמסאני אנער־
ר ל1אים אח שיצי 8םאחדo an 'in a ,
 m neױנייגמד טיק Bippi’Bii
ממאראן אצם » isen eiBcז די אר־
; אנער ױ תאססאגי ײעם נאוס א1סן ניט *נער־
יי ’ » n rזעצבםם .אנדיי באח1י8םונג איז אן
סאר א נרױסזן סאםוי זוױ שזז ארגיימער איז
ימיסדטיחחד־ םעטז׳ז״ »ז  mנעזעץ האם
 trrv o ie p irנאנץ כאמםיסם אז  IIP tieייד םיט
יזניאגס דיט א1וסװ«ר*1ז איוי .נים  isאגעימנען ױי,
יתחץ זײ ,איז נעמז . o nנמ ײל״
די אננמױיײננ וואט די באארד האט tiasipiBB
םיס עםצימנ גמנ  pmsװענעז ױ ,סעאםיװ םיינס׳ איז
א סיסנצ ואיזי  umrmse’wזיך  tie Vii-rnא צוזא־
 n־  om *Bאז יעחװי  ib o b bזאצ u n
 o n tnoeנאנמן םיםעצ  > tnm tieצואים  tieטיני
•נחנחנ זז 1י מ נאאםטע  m tieײניאו אבאר בלויז אצס
״סאי־טחמתר  ticדי אימטער  in pcדעיסאנטעי
קיי rלען
י^דםים וו*ס די «Tnro:וגג גים גים די *רבײטער
געמז זיתל ארג«ניזאצת  nג^סע{ װאס
לאזם וײ ®ר»גע ®ח ײניאדוונערקענוגב
^וטיגגדסדידעס *יח מנהס צוריס *וי מנר •מרח ײ*ס איז
מפסוכה מװארעז פון חנר ״*ינמערסםייט סאול סאמי-
ר.» .״ איז זי זעהי -יױיס.
® *p$vי?  .1 X 8םין דער
יוניסךאי^זוס
ב^סעס חאמז זוך •נעאיי^ם *ו מרי^ותגעז
מאר־
ױניאגס כדם דעם וואס די ח*מן
ילעגער פ#ר ®רבײסער **ורםרעםוגנעז .איז
ח«ס די .נעעאגאי אמדאססריע> ?*2־
:עמאכס « נריגז^ימ אוגםערזוכוגג ווע־
®ירםעם
*ו די i 223
 ,tpaiepaovB a p i j p i dאז is
meר דער
וזןוס “ jpaeנזנחאם ■רכיימעי־סארםרעםונגען מ
•לענער
 J ,י•  M״ זײנעז צונעזוםעז  400םירסעם םים
סים ו
• m eר^סיר־מרםחנםומ tea־ » mיײנ*יזורונ פוז
די ז» חי פו; ארבייםער איז ייזער
ו־יד  j .ר.
 punaיואם זייוען נאריחים נעמא־עז  « neמי מ •לע-
» ־ איז  jm w a emesjornB » 1 308,000אזין•
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—

-
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 .1,164,000דזןר מנזעץ פארב*ם נים
jjte n e w m e
די אןוציטיפ tie ,rs'^ BBi « tie
פי
ארבײםער־גרואעם
.םערעםירען זיך אין אזא _ _______ __ .
 is itאזעצסע  tiBBoJitnמי 1י
אר
אזא
זיך
;יט מםערען דעם ארבײפתר אויםצוקצייגען
תאט־צונג  tieאיין
.
ורקער ימיאז?
נאגימאױצ וױ ער װיל .וואו עם זײנען געוחגן קצאגעס
iis rtniptsp
 aiB״ tip o i's itn iriB iio
 ptכױסגרויכען האט די באארד געגופען פאר  nדי
» is tnmBז  1צמ
״ o bii dpרי  tie in n ’Bא ”1
םאכט צו אראגומיחנז װאחלעז א%ז םעסטאריס ,כלי דאו
m ii$vn n r v
 ttכזײ »ונ«ה«צםעum ir n 1
ארבײםער זאל סצנעז או^ססצײבען אזעיכע םארטרעטער
 obbvנע«ן 1י e
DIB1U n n t« tie. 1י מני14
עי איהם געפצאנג ביז אהער האט די באארד מױז גזד
« tPtmO’ITM tip
 " na pאנצוהאלט!! איה■ 1רעס־
שאכם ארום  50אזעיצכע וואחצען .דער רעזולטאם איו
 tie trroאיינ«6י
j « r itit^p tt
;עוויסע פזנ^זנ איז געותז א היבמער
is can o n
" tipאיז 11אה1אײנציך איענע־
יאגם װאס האבען גע׳טענה׳ט אז
n tn«iu» opine
 . i j , o n ...........א.״־נעז 1ץ .אסיצו
ציעם זיייבעז אויפמהא^טען געזוארען
 u n n iפצעגט א1יך א eo־ ” •me Pא ?צאוזד ?u in i
מרעמן די ארבייטער .אק א
 m m BU0pאצם א1עעזעצציך .א1נםע .j . i n 1 1א.״
געגנעוײאח^
דער
פאר
גזנשםיםם
םאיאריכמט ארבײםער
זיעמ *זעצמ  ioo״ in io m opאוגנעזע<ױ5יר1 ,ױיצ
ארגאניזאצי^ אח דאם וױתט אז פאר א סך ארביימוד
 nניט  nו  t n rאײנציגען ארפײטעו־  can o nניט
איז דער גײםם פון ױגיאגיזם םרעםד.
 tiO'Jnsattזיד *ז א מני*ז  i» ottnנצייפם ניט .און
איצס קעז זײן ,אז ױגיאךאגהעגגער וועצעז זומנן  1װי1פ5יר ,א1יםע ,s w ne i n 1עם איז נעזע^יך is
צו געוױנען די אנדערע ארבײטער םאר זייער ארגאני•
 too״  use ippא פצאוזר־עאא איז נאך א op 'S pine
זאציזג םםאםוט 7אײ האט דא אײגגעפיהרט גאך א נייגס
איז  T>sptnאיצט  tpp'noo isא 6יצ« 1ציia>pii 3
ער פארבאם דעם באס צו שטערען די ױגיאן״אגיטאסאךס
 opאיז lie Mt oupn ipeoip in .tpaurmt p ip u k
ױאס ארבײםען אין זײן םעקטארי .אויב א באס זאגס
 inםאפם  in lieנצמאגאצ צייבאר כאאװ.
אפ אן ארבײטער פאר רעם אײגציגען *חטא״ םון אגייי
 nn« raחאט  rm ig nכיט  p oattoit״i« e t
טיחןן פאר א ױגיאן ,האם די באאיד  gיעכט צו זויממן
זון•  tnn'eisainאיחרע אננמױיתנמן םיט * tpnpt Jiia
 o rבאם צונעםעז איהם צוריק .גאך םעהר ,אויב די
1ינ > lia sױ « טך  tmm opdvbויו  itpניט is is
חבייבדארבי'טער פון דעם אפגעזאגםען ױיגעז ארױם אין
איה  ,1פיווצט זי אז זי > ,ip an eir ip ip ii tieױיצ א1י 3
סטרייס כוײ צו פארמיידיגעז איחם אי־ער אצס א יר>ד
גים  d piiאיתו־ א״נשצוס 4iDm oasiiepiBit s v t
טעםם געגען א םארלעצוגג פון אנדערע רעכט װאם חטי
B 1MB esn
־ האט tnn’eisain tu m p n
קאוד ניט זי• ,זאגם די באארד צום באם או דער T9W2
tie v ratia tun
 tit lit tnipאנטעייחע tie
הײסט איהם «ז ער זאל די אלעםען *ורי^נעםען.
 tu m p mאיז IB
ייחגג  m tramאויםםיײ
>B IB lie u ie e
m e m tIK ,11BP 3א11סט
שװעריגקײמען אץ שוץ
 nזיו I'b ’ib
 tpaJpii vo :wאn e D iit’B 1
געוחנהגליך ,איז דער פראקטיס איז דאס שימן פון
 eirneייד אי»ג אױוי  tip teiB b ibדת BUBP b tb
 ojrארבײטער א שווערע זאך .דער כאס האם א םך
 >rנאד t b p b um/iB inooru’B ]B tb tn n p ii
םיטעיל וױ אנצימאן צרות דעם ארבײםער וואם עוי גצייב®
איז 4Bnne'3m iwiuiBiispa is iib ib h ir m ib
;יט ,אח ער סעז אויך ווכעז א וועג װי,אויסצוםײחןן
 b os’m m em sum o iםך  m tie bbא1יס־
דער באארד׳ס באשאום וועגען דער צוריה-אנשםעצונג;
םײסאוע  obuיי wtw i 'b ’ib tiapa tiftm ooubp
. ticאז ארבײטער .אזױ האט עס פאסירט ,אז  pmדי
אח אױן אױוי  j 9"p ^p : b 'sio ’oojbp pnאיינימ tia
באארד חאט גזדזײסען א באס צוריהנעפמן אינעזאמ
diobod in d bii tiaauamo n 7איי *nap is eait
ארבײםער האט ער :ע׳טענה׳ט אז ער חאט איצט פאר
 epiinaiepaa” B tmia tia«i mאיז רי tiB llPam a
ױי מיין אי־בייט ,אדעי וואו א םטרייק האט זיך צו אאנג'
 tie op’snBieלאנד די 4 i .1 j , in t’a o«s isasa״.
פארצוינעז האט צר אננעשטעלט בי 1זיד גיט איק
 oneio in ejmהאירם  n tieי1נײם ? 1סגייטם אום־
^סקעבס״ גאר ארבײטער װאם דינען אפגאאצגם נ»•
 tie aaea o n tiem eדי » tiB tpaaiT'VDaB papr’B
ווארען בײ איחס איז אעסמארי פון םריהעד .עס “^־
 rptia o n os’B tPeo” oo»iBא!י1י b ib b in nנחד
ניט אזױ לייכט םאר דער באארד צו חײסען א באס
d’ib io in opn ipo pbv in B iin ’ie -? teiB tpivo
צוזאגען אזעילכע איבייםער כדי צוריסצונעםען
I’llB
Hasten
 tPtio TT DTIBP־.
קעדס.
װעהרענד די באארד וועימ אלץ םוטינער אין
 (4די
וײ® »ת יוניאגם
*דטעלוננ צו דיזער פיאנע ,ציינען אבעי איהרע
 bםך oas’ai’ esn isia o n tie tnapnes opn
שפרעכענזת •אנטיעײדוננען אז אם יייכטסטעז איז
 tiaenח^־וױיצ o” napai5pa lajp^sa i T ’t dsupjd’Ib
איהר ארויםצונעבען א עטרענגען פסס אין די־
papo'imaoiBB in^ asDi iso nia
ipbbt is vim
וואו עם  tnnDD'Tppשטארpע ױניאנס .אין
o"am־ jim tppmeviBB me tie orunaBaDאיינ־
טרײדס  |ppדי באארד זיך אגנעטעז שא־ די ארבײ)
חאצכמן זי ו ו ן bb tirn pnnnpa^p’JaaiB •tioampa־
?רבנות וױ עס באדארף צו .pn
 inסיצ aarner tt tia*n dbii tPstfaBie p a llia ’s
ר .א.״ איז נים אין אלע •רטים נינםטינ
די
^arai’ tie e»poBtpi'ii n jib dpimii o n me
ײניאגם; זי האט אריינגעבראכם געוױמ ?אם*איצי»
 n tie — «nsוױכטינסטע — tponaem P in tie
פ-אבילעםען .א ביישפיל איז דער שוץ יואם דער ־"
 n tie DBBinnn’B n jib iidphoo n tia’nיונ־
:יט םינארימעם־גרופעס ,וױיל ראס איהרט צו א צר
 oas’ai’ ipasp’iPDB ,i tie opone’se n ^ arזיי•
טונג אין די רײחען פון די ױניאנ^ פריהער פצאגם
 obu , 0חיטין טיט p^b
. ^pupעשט״־*רנ<וניזאצי 3 1 3
ױניאן פױם א םאיאריטעם אנהעגגער סענען jpa
רעחנז
 dbii o n ninaזײ האצטען oiva tpts> jib o irn me
 ojnגאגצעז  ; t « rאיצט אבער ניט אז עאעקשאן
, d bii tpd” 3ib poaniJpaaiB n tie ia«p is e»a teiB
א שאפ חנר ױגיאן סאכט כ^ויז *ױם דער צאחא
 isa tpnporא1יםע־ה8צב  a b .tB’ai’ m״-” 3iB p
כמז װאם זי האט צװישען די דארטיגע ארבייטער.
QO

קאגקורײרענדע אדגאױז»ציעס
תאגקורירענדע ארבייםער-ארגאניזאציעס אין איק
חנם זעצמן שא• שאפט שװעריגקייטען פאד
אונמנרחאגד^ומצז .און אויב אזע^מ
יצז אפי5ו שטעחן צוזאמ? ירעמ עם אויך גיט זיח
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 ibiאין  onani dbh ,ibdppd bזיך i n is
*in Dp'rpaBB tip ibd ” > ns tBB” inpB tipm oe
Depip. no tpsasa b is״*’tpasn obu Darai
po'iia b t’B Dn •ias* tpsasa i'ibb dtioi
— ’rasarn me
 tie iw n e e pin ,inio isaדי *ain't pae'ai
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דיתציע ,און זי שטויסט אפ םון זיך םרײנדיציכע באסעם
און אויך דעם עו$ם .צום בײשפיצ :א םכסוך וועגען
ױריםדי^ציע ,װאס איז ארויםנעסוםען םים א קורצער
צײט צוריק צװישען דער קארפענטערס ױניאן און דעד
״סטדאקטשורע* אי Tאז װאירקערס ױגיאז״ ,א סכסוך
איבער דער םר«ע .ווער םון די בײדע ױגיאנס האם דאס
רעכט ארײנצושטעלען אין דעם גייעם דעפארטםענט םון
צײבאר ביצדיננ איז װאשינגםאן טיר־הענט^אך אין ווערם
שון  800דא^אר ,חאם געםיהרט צו א םםוײיק װאו וײ
׳ ארבײטער האבען םארלארען אין ניט־פארדיגטע וױי•
דזשעם  8,000דאי^אר א טאג אין פארצויף  \wעט^יכע
װאכען.
דיזע שםאילקײם סען ערקלערם ורגרעז םיצייטכ
םיט דער טראדיציאנעלער שטע^ונג םון די קרעפכדיוג״
יאגס ,אבער די םייסמע םענשעז ױעצעץ װארפעז די שוצד
שאר דעם און אנדערע זאכען אויןי דער ענםוישענדער
שיהרערשאםט װאס סען נאגעגעגם אזוי אפם אין די
.ױניאנס ,באזונדערס אין די הויכע םקוסותל קעז ײך
שיצײכט אנטוויסצען א שטארקעת און א יראגרעםױתחג
םיהרערשאםט אוגטער די נייע באדינגונגענ?

רעפארםאציע אץ די רײהען
אן אוגצרזוארטעמע אנטוױק5ונג װאם צײגט אויוי
אן ענדערוננ איז ארויםגצקוםען פון דער באארד׳ם ארייג-
םישוגג אין װאהצען .די פרייהײם פון די ארבײטער האט
אגנצפאננען א רעפארטאציע פון ױניאגס םון אינוועגע
פון די רײחצן )״דחי חגג^ס״( .אין אײניגע איגדום•
םריען חאבען געװיםע ױניאנס אגגעםאגגען צו ישטרייבמנן
געגעז דעם •רינציי פוז .קרעפט״־ױניאגס און שסרעבען
צו פאכעז א סוף חנרצו .אין אנדערע םעלע װאו א
נרויע רעאפציאנערע םיהדער האבען זיך פארםעםטיגס
אין זיתחנ תשאבם אז עס איז אונםעג^יך געווען ארויס-
צושםומז די ,האם די פרייחײם פון וואהאעז געגעבצז
די ארבײםער א םעגיציכידיט פםוד צו וחנרען םון זײ און
םון  nהערשאפט פון די ע^םןחג •א^יטישענ^ די » ו
סיתגמהאין חגר מוױאיגדוםאריע פון גױ ענגלאגד !ײל
גצן א טטע אילוםטראציע פון אזא אױפשטאנד.
עם איז נאך גיטא פיק צופערלעסיגע סםאמיסםיק
װעמן דער צאהל אנהצגגעיי יואס רי ױגיאגם חאבען איז
חנר לעצטעוי צייט צוגעפראנעז .פיחחנר פון דער א » ד
ריקען םעמנוײישאז אװ ^ייבאר האבען םארזיכערם <€
זײ םיםנלידערשאםט איז איצט כםעט אזױ גרוים װי אין
יאהר  1920װאו רי ױניאז האט נעתאט אז אהטיות
פיהרערשאפט און די באאםטע האבען זיך נים מפוי^ס
צו ארבײםען צװישעז די ארבייםער־םאסעז וױ עם בא•
דאר^י צו זײן ,זיעעז,די רעזולםאםעז געווען זעהר גוכמג
די אינטערנעשאגאל גיידיס גארכמננם װאירסערס ױניאן
תאם פארםירםאכט איהר םיטג^ידערשאפט זיצם דעם פריזד
ציגג פזן  1933די ױנײםעד םיין װאירמרס פארזימרט
אז צו איהר געהערען איצם  92פראצע^ם פון די ו די מ
פױחצען םיינער^ ,
עס איז פאראן א םיינועס־שארשײדענהײם וועגעז
רער פראג^ וױ *אגג װעאען זיך האלמעז די געװינסעז
 pcדי ױניאנס .אײניגע וױצען אײנשטיכתן םים זתם
זשורנא^ .םארטשון״ ,ותלכער שו־ייבם אז ׳״די םעדעריי-
שאן האם געליכתז םח א שוועחגר ב^ום־אריםקײם ,םא־
ציאצאגישער סורצזיכטיגקײט איז פארהארטוגג פס די
ארטעריעס םילע יאהרען ,און סוים וועם דער שאס װאס
זי האט געקראגעז איז ארעם דורך דער ״  jר .א #.א
ביסעל פארגעהן ,וועם זי םסתםא וױדער אגפאגגען צו
זינסעז״ עם זיינעז אבער םאראן אנרעחג װאס תגקזנז
אז די ארבײטערשאםם איז איצם אין א) איבערנאגגם-
צושםאנד און זי רותם זיך צו א סםאטום פון א ניחנר
םאלם .די גרײטקײם םון דער ארכײטער־טטועטנג צו
שארריכמעז די הויפט־םעהצערעז פון איהר אתאגיזאצי!
 pkדי װיחנר־אױפלעבונג  pcאיהרע םיהדער דיגען זאהר
וױבםינ פאר אזא אנטזױה^וננ און זיי יוע5ען באשםיםנן
די מנ^גקיים פון א פראגרעסױחנר שותפות׳דמפיי■
■ )  j jיאיסון
 ;sr*SAאיגדזססריע און ארבײגג
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פח נג י » .שביז *מרעפער־פרעזאורןר רזאאינא ב*«רד.

מפרןםערי אװ צייכאר ,פרעגסים פוירהינם ,תאט
ו
 ij »22 a n 1יאגואר אננענעהם יעס ערמםען ג ר .א|.
'צןיבזגצ אױא א דחנם איז די העדהװאחןרם םון חמ־ו
 a mפאוד אויםאריטי ,אי 1400 1בראדוױי .םיט דירI
מראםאניא איז אייגגעפיחדם מווארזז דער צעיבעל אין
 a m m lאינדוםםרין און  -anצעיבעצ םוז איצם אנ*ן
מנןהם װןוןן אויןי  n rדדעם װ*ם װערט יראתצ־רמן
אק טרײד אצם ציימן אז עס איז ;עםאנם נעװארען אונ-ן
םער די באדינגת־
ן גנז װאס  inדרעס ________A
 tm Iמריינט פ*ר.

אויםבויטונג האם ענדציד חנױועסט דעם צארן פון דער
עפעגםציכער טיינונג איבער׳ן גאנצען צאנד ,וועצכע האט
פארדאםם די דאזינע סיםטעם און נעפאדערט זי זאי *•־
;ע׳פאםם יוערע).
.נאך די לעצטע סםרייסס ,אין וועצכע בצויז אין נױ
־ארפ תאבען זיך באטײלינם איבער  60םויזענם *ojm
טאכער אוז צעהנדצינע םויזענדער אין אנדעחנ javav
אוז נאכדעם וױ דפר פאוד פאר דער אינדוםסריע אח
אונ טןרנ מרי מז :עווארעז פון פרעזידענם ,האבען די
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יזגז־ער ■ונמם  p iאן אט־יםעגם חאם זיד יייז טוצ .םלאנזז װאם ווזס־ם אױפנעפאכם אין גים ױגיאן אעאיי■
■ ציי־
 jjmםען האם אונםערנע׳צריבען אוגזער לעצםעז קאנםראקט  \wנא׳צטיםם דערהןנט ) jrumווייצ »ם » צ ט an
חאט םען םיל נערעדט ותנען װאך און עםית אדבייט ,ווע־ בער( װעלען זיך ראן נאר א סך באלעבאםים אפהאלםעז
נ»ן יליםיטיײצאן ,די  36׳צטונדינע ׳ארנײטם וואך ,א .אז .שון ננבות ,װיםענדיק אז זײ םוזען געכאפם ותרעז—
צוציג די דעױםאנםע טעם־ם ,איו רערימר נים >זיי1
וו .אבער ותנןן דער םראגע פוז א ״לעימר׳ איו גאנץ
וזייניג נערעדט געױאו־עז .אטאלינע יארען איז נאר :עװע; ,חידױט >ואם די נאלעבאםים ,אלם סלאם ,זייגען אין האר־
ביז א מוויםעז נראד ,א עצױצע אפאזיציע נע«ן א לזי־ צען גענען דעם צעיבמצ און זײ םוען אצזדעג *ו ,j r u w
כ»>• דאם אנער איז טוין א ®מװז סין אינער  20יאר צו םאבאמאזאירעז די דורכפירוננ פח לעיבעל אין צעבי4
און איז גאווען דער רעזוצטאם וואם די אידאניע פון אונזעו־ א םארדרום איז נאר ,זואס די ארבייםער ,זזאם דארפען יא
טימזאל האם אזוי באטםיםם ,אז די פירער זואם האבען נע־ זײן םאואעטערעםירט אי 1צעיבעצ ,זוייצ דאס וזאם «
ו כוים אוגזער ױניאן אין  ,1910האבען נאכוזער ניט גע־ טייכות םיט זייער כרוים און »וטער ,האבעז איז פאר־
»נ ם מפינען דעם רינטינעז טאן ,דאם יאסע;רע ווארם ,צויןי סון די אצע יארזןן נים באגריפען די מיםינפייט און
*ו מווינען די ציביפאפט און דעפ צוטרוי םון דער נרױ -די װיכםימײם פון דעם יעינעצ אלס פאםפם־םיםעצ און
תאנןן רערצאזען ,אי 1די יארען  ,1926*1926אז די בא־
םער םעםבערטיפ.
בײ תר ספעציעמר פאנותנטאן אין יאנקמרם ,אין צעבאטים זאצען צוניטם םאכען דןם סאניטארי־>»ימ 4
 ,1918תאט תריבער די פראנע פון א צעיבעצ אוויםנערו־ װאם איז נעוואונען געווארען דורך נאווערנאר׳ םםיס׳ס
פעז א חמם ביםעצ חײםע באום און אפי>ו דער פארטטאר־ י סאםי׳זאן ,איז דעם אנריםענם פון J924
תחית •חםתים איז דער לעיבעצ ,אונטער אן אנדאר
בענער נצנאסע םאיר >»וני*; איז נײם קאנווענטאז טארױ
נאםען . :ען אר איײמימצ״ ,אויפנעטטאנען אין 4933
ארויםגןםראםעז גענען דע j j
 ,u w « rו תן די נאציאוגנען *װיטען די פיהרער און וועז אונזער נ״לד אגרינמננ^ נעגױם אויף דעם  .ן ן אר
די םאסעז חאבען זוך ,פון  1914אן ,נעביםצן צום נע -אײ״ קאוד,איז אונםעתעטריבען נעװארעז.
דער פריזים האט נעהאם זייז װירפוננ אזיר אויא ר»ד
» חנן ,איז אויו די גאציאוננ *ום צזןינעצ נעווארען א
גינסטיגעחג אבער א צעיבע? איז עדטם איינגעםירם נע• פםיכאצאניע פון א מוױםען םייצ באצענאםים פוז  a nבד־
תארעז אין פצאוק םריד אק  4924אין  a rtאנריסעגם םזנרען םארנג זיי האבען אײמעזעהן ,או קציינן טכױות
װאט נאותרנאר םםים׳ם האםיטאן תאט רעסאםעגדירנ^ איז םיינם גיט איסער פראםפעריטי פאר זיי ; אז > imדי פױזי■
ניו מז א פונקט וועגען א .סאניםארי צעיבעצ״ ,וואם דארזי קראםם פןן די ארגיי מר וחנרט פריח ,אלם חנזוצםאט פון
אנמנעהם ײערעז «וי»י אלע סצנוטים װאם ותרען אויפ -פארפצענערטע טכירות ,םוזען אױר די באצעבאטים מצבסם
נעםאכט אין ױניאן עעפער אוגמנד ױניאן באדיננוננען. •.ניםצעכוױת ד4ם טםארס חד־םילען״ תרםח אייממסציד
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די ®ירכת ה*ם צוער^מ £אריצאגגט אז די ק>אגע זא>
 opוזו ט אויך '•  ir o nאווי זײן ? םיר םוזען דערי־
מ ר iid iu r »5ע םיםצון אז תר צןיבעצ זאצ פאר־ :אכאםןו> אויפגצגוסזנז װערן( .איז דער צװיעען צייס אבער
בציינוז ■ Rערםאנענםע אינסםיםוציע אין אונזןר אינ־ ח*ם די ©ירםע זיך כדשנה  ornגעוחגן  :צום נ^כמן םאדתס
דוסםרין װאם קיין  b wםייפער  ?rtעס םער ניט  tiappאון רוב^ האם .זי צוגע^ײגם דעם װארם ,ןאיגקארמו״
 n r J a r m t n nימן דורכנעפירט  tramנאר ד«ז ויעז רייטעד״ ,דצגסענדיג אז דערםיט ותט זי אימגרכיסרעײזןז,
די ארבייםןר זץלבסט זאצןן ענמצאסען  tnnsvtuדא־ א*עס און אלצםעז ,אמיאו דעם געזעץ•) .ונסם װי ®רימע
ךױזי״ אז חנד לןיבעל םוז אוייי יעדען םצבח* אננענעהפ אידען םריתו אינארעז גאם דורך צוגעבען נןוך א :אטען#
ײויו ן  .זיי זן צוז אכםוננ גובון נױט אצע כחות צי  o f iאיינזנם װאס איז געםעריליך סראנה( .זײעי חשבון א״ז
יתדס פון די באצעבאטים פינתטציך אפנעחים און אפ־ :עוועז ,אז זײ ווע^עז קענען אצינד טעגח׳ז* ,ז עס איז
 v $m u n mפױצו תירוצים וואם באצעבאםים >ינעז > ; *rא ״נייע פירםע״ װאם האס :אך סײז אנריםעים םיט היי־
ייון h o־ dאויף חנם וואם א צןצ םצבו׳צים ?ײנעז  triRא :עם ניט אוגטערנעמריבעז און דעריבער מענ זי ביי״נען
>»יב»י turn Dtp .סאכען tit ,אין  *anצופונפם זאצ  n r־ :ים ױניאן.
~^~ ז
 .אין אײנעם םיז די אםידעױוימס װאס די ױגיאז חאט
_______
צוגעמטעאם ,ותרט דערצי^ם .אז אין םשך פון  3װאכען
 *anױניאנ׳ם חא1ם.
האט בײ אײנעם םון די קאגטראסטא־ס שון דער דערםאנ*
 nנרויסו וױכנױנסיים פון צויבוצ האם זיך תםא:־ םער טירכת אז איערײםאר םארדיגט םון  48ביז  61סעגט
סםרירט  rt drנים *dp
 j j rאיז זעהר עםארס ניג־ א שםונדע; וואם עס םייגט אמם 18״ 17דאאער א װאך.
*ום חארצז אמוױסון סצאם באצובאטים ,הױפטזעכציו דאס איז א ס^ארער באוױיז אז די סירסע איז רא ;ים אױ-
• די DRtt ,ותחנן םים רעכם . : trarvu Rם׳ציינא סאון׳ -שען די הגדה ,נאר די געשמאסע קנײד^אר םרן זגהס״צלו-
;9
*
 drt Ju n taדינען אינסעהםן וואם  u r bציב זיך צו אטאציצ און חונגער־לויז.
 d ir t tvo ywײאו ס׳איז ווספיפ אין א נעזונםער אינ־
אינטערעסאנט איז ,אז דער דערכת^םער סאנטראסמאד
ססםריו  p r oאזןלגן םיקראנען ןיין פהאץ גיגג און איז גצוחנן אײנער  pcד• סאגעטיסוטער נרוצע ,װאם חא•
• חזי מ ר ני ײון זיי םים אצו  *an niruאינדוםםריע כעז עס נעפאדעדם אץ איגדז^אנק^אז געגעךקאוד אומא־
פראגפ *ו טאכפן ,כדי זיי ז*צען י זיד  ip ip pווי נפחעריג ,ריסי ,ה^םאי ער צוויגגט זײ צוי צארען אגשטענדימ
•
»?  tPoRאוי^ חנר אינדוסטריזג
מכירות און איהיטען די סאוד באדיננוגגעז איז אאגזד
כדי *ו םאכען צונײצט אצצדיננ װאס איז אויםגע־ םײז .די ױניאז איז ענטמ^אסען בי♦□ מארהער וואס דאדר
 trarnn m b itםים׳ן  ppiwפז אונזער אינדוסםריו זאל די טעג געתאלטעז ווערען אויפצודעסען די נעםיינע םא-
יש .אין
זו ״ ,
װאם ״
םױחגן  pcאלע .די ״ »״
״ .״ ״,
»יד מפימז אין א מדװםען צזעםאנד ,איז םאר זיי נויםינ
כאצען . 1.
צו______
אצינד _
מז ___
» pmjnו םדײןן פארפליזירצן י י פצע םיטצעז וו*ם בא ' • םוטנע װאםור ,אױף יועלכעס די פירםע  tPPדינעז .א
* tpppnאיי מו מ םפן ז־י  .אונערצימ^  jrfljrp w tfg nדער בןםםפד גיי׳ מיצ.
רזווי>ירזנגדע ^ונקוערגץ• דעךיבער חאם  mגרו^ע סאב
סאנוסתקס^ודערס און קאנעםיסום סקיים ארויסגענוגהנז אן
אין אונזער לעצטצז באריכט חאבצן םיר ארוםגערעז
איגדדאאגקמאן אאצדאסצלען די מדצינערי פון קאוד אוי• די פראגע וועגען דער אזױ גערוםעמר באוחנגונג “
םאריםי ,װאט חאט ביז .תצם םעצוואוגגעז אאצוחיםען :עוויסע ח׳פאבערס צ 1עפענעז איגסייד מעפער.
די  tn n c m cפון תאד .זײ חאבען אבער חןרבײ אײז פראגע איז פ^רגעסוםעז פאר׳ז אוםפארטייאישעז ט
^ייד  : tyovrwnאז כדי צו שענעז• .ראדחױרען קלאוקם םאן אצס חגזוצטאט םון א קצאנע װאם די אמעריקז
םר?א 1די חאבעז רעיבעלס^ װייל אחן לזדבעלס אח אציגד  iאסאסיאיימאז האט ארײנגענראכט ןצגען דער דדפאר״־
פאהם״ vאוטסצנמך צו מארקויםעז סחורח .חנר סאוד אםאסיאיימאן .די אנט׳פיידונג פון אוםפארטייאי
אוםאריטי תאט אבצר באמסיםט ,אז רי פירםעס וואס טמערםאן איז געוועז צו גונםםעז דער אטעריסעז
חאבעז ארויסגענוסעז דעם אינדז^אנסעאן םותז נאך םיאײ*¥ז .צו פארמטארקעז די אנטשי^נג פון אוו
אלץ אאחיםמן וײ ׳נאדינמנמז פון תאוד ,אודצגא ג\צר\ פארטייאימען נמתרםאן ,האט די אפתריקען אסאסיאײ
ױי א״י\ דניבניגז ד פ ן ױגו\.
גצייך נאכדעם זיך געותנדעט אין געדיכט און נעסחוו
או  in » n »nמזעחן אז ^ nי ל איז פאר׳ן םײוועא ,אן אינדזמאג^אז נעגען די דזמאבערס וואס זו מן
חאבצז ד♦ זיך •לוצלוגג חנרםאגט ,אז זײ דארפען זיײ עפענען איגסייד מעפער.
#אאסמאסאז #און צזציב דיעצם ״יאסריאסיזם״ חאבעז
װאצט איםיצער דאך םײנעז ,אז די דז^אבערס מי
זיי בא^לאסצץ צוריקצוציהעז דיער איגדזמאנקמאז אוז נעז ברוגז געעארעז און גענוכמנז סמראמעז דער פ ך
גתלצן זיד ®אד^אזען אױוי דנם יר«ר מון סאוד אוםא־^ *יסעז אסאםיאיימאז ? איז דאם אבעי נים דער פאצ.
ריםי ^.סיר אינםערמטרײימנז וײזעז ®אהט ,װײל ער איז א דדפאבערס וױיסעז ,אז םיט די קאגמראקמארס וואי
א ^אבזננדער ביח » > װאס פאר א וױכםיגער געווינם וײ שוין גאר געלענט אויםפוכתן .עם איז דאך אין
דאד א1יגע> איז ®אר אונז ,חגם מיר קענעז ניט דיזעז  .צען בצויז אײז יאר ,אז די דדפאבערס זיעען ,םים די
מזדנס מםכמז יעדצ װאך אין דעד פארצזע פון דאלצרס גינםםיגער צאגע ,געוועז גאנץ צופרידען; די פאגר
^ נ ד מנםעז .״
םארס האבען אגגענוכתז יעדען פרייז װאס די
האבען אנגעבאטעז און וי לעצמע האבען דעםאצם
י
א פארצאננ פאר אן אינדסמונס׳צאן איז צעצטנס אינסײד עעפער אםיצו ניט גע׳חצום׳ם .די זואצמן ־
אריענצגפבען מווארעז פון דער יתיאן נצנצן רער פירםע יצצט זיך נעצאזם דיקםירעז פון דזשאבער פוגקם וױ
םאדקס און תבין .רי דערנמונטע פירםע ה»ם יארעך א־יארעז ,בתגאי ,אז די ארבייטער זאצען ארבייםען
לאננ נעזוכם צו דין ניט ױגיאז ,און בי ױניאן ה*ט כםדר יעם זעצמנז הונגער־לייז װי .םאראיאי־ען^ צאזט r.
גענען  i nפירםע אגנצפירם א קאנ«ילביז די פירםע איז ניט די ױניאן! פרייזען וחנרעז הײנט געםעפמלם
 trum nאויסנעםאספרם  tutתאט לעצםען יאר זיך דדצאמר פון א דזמאינט פרייז קאטימצ *וזאפמנז
אגנמצפסען  *an tRדז׳פאבצרם אספסיאיי׳צצז .א װצל .*1פרייז סעטצערס געמיקט פון דער ייניאז גופא ; ־
 tip ,tie aiRiכייםען  pnפעל אבער ניט  pnנפסור ...סצאולם אויפגעמאכט בחצי חנם קעז טען מער
 o rbדי פירםו רצרימר» ,ויז זיתנדינ אונםור א  t r pנים; איז דאך חגריבער נים סײן חידו^ אז די
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םראהם טיס דצר יוניאן ,װייטער גצםךייעם אידע אגטע
די פידםמ איו דערפאר מםראאירט געמארעז מון
_-, ^ .ןוסיאײמאז׳  ttותנמנז די ײניאן האם צוים חד
סאצמדימ רוצס ,חגי פמיס אגגצאצאגג^ אז  nאױפס איי
אוימר־
אק ני®
סוועט .a 9rxH^IV t
רארועיםםרירםע.Xdײ■ -
^*-
* 4 «4

^

* * * * 4 I A A A 4 4

t e * * * * * * 4 4

* dRiS

4

4 M 4 * k M

M

^

4 M 4 4 4 4

C

* *

*י״* י4

:

בערם זיינעז חױפמזעכליד ברונז אוי^ דער ױניאז
ױי בודפוצזײמן אצינו־ אין אצמ זייערע איצכדגצ «r
זײ םטראמעז אצינד אייפצונעבעז זייער אםאסיז
און וחןרען ,אעדעפזנגדענט״ .אגער גצוימז וײ
באםת ,אז דאס וואס
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פארנוםעז די העלפעז און מטיצען רי אפאזיציאגס-ײגיאן אין סתיד
אויפםורלזאםהײם פון וו ר נונורפצ ולזעקוםיװ נאארד און איהת האםימעם; איז p iw rן וײ א 1בייט פיז i n
איבןר  ipdiuro 2ציינ^ איז נעעצןםען .רןר נדפפם דזיפאינט באא .11און אץ ם«1כא»ען זײ סאכם און פרנמ־
איבער דער פךיוזערדינזס־ צדםיניםטראציע און זיתר «פיל ציעם פון i n 1זשאיגם באא  .11די האםיטע האט זײ
צו דזאי־
גונען דער אנטשיידו;; פון דןר םפעצועצער סאםיטע יתצ־ :אשט1אםט םים אוועלנעםען פון זײ דאס
מ  drhדי נעפונעז שוצדיג .,איז יצויז ערצערינט .עם טען אן אםט אין  i nױגיא; פא  2 1יאה  1צייכג
ד עון  p irדורכנןפייהרם  triRiuuװאהצען םאר » נײעי
1י 1דפענער«ל עקזעלומױו באאח־ האט אויפבע״
פדםיניםםראציזג די ורותזזצםו באאםםע און עסזעקוטיװ נוםען  Dnאייל פון 1י םאדםשפט׳ע fin 25כמז יא־י
 t m r i .זיינוז  p trאינםט*צירט  triRtwiאון האנוז גואר און נאך א געגויעז םא1הזנ 1אתיסגעגזנבעז די פא״ד
איבערנוטםעז די פארװסצטוגג פון צצה^צ•
 m w :ע1סלצ1ונג:
 ,די פאסירוננ אין צאקצצ  9איז נעוועז  a׳צותרן או;
די ערקלע1ונג פון דער ײ7זענכ1אל עקזעקופױוג
« פײנציכו פאר אצעטען dp .איז גים קײן אננענעמע
אויסגאכו װון א צעגטראצע קעדפןרשאפם  k jibגױ-
 0רי חשענעראל עהזעהוםױו באאלד האט אויפנע״
סור אינטערנ?שןנעצ יארף ויך פארװאנדצען אין א :וכמז  o nאפיל פוז  i nא 1םיניסט1אציע £יז יאקאל 9
געריכם צו גדפפט׳ן « נאנצע *דםיניםםראציע םון א צאי :עגעז  i nאננמדידוגג װאס די םפעציעלע אפיל־קאםיםע
 dp .?«pאיז אבער אײנן פון די פליכםעז פון די וואס  i n pcאינםע 1נעמאנאל האם א 1ויסגעגעבען אק באצו;
תורון ערװוחצם פצס פיהרןר פון un״ אי:טpרנRrpנאצ
1י קלאגען .װאם ?ײגען געביאכם מװאותן  pcא גמפע
יי  P’lWTBOaRPצעגם ארויןי אוים׳ז פרעזידונם און אויף אינםע 1נעשאנאל םעםבע1ס נעגעז  i nאדמיגיםמראצת
חס־ דדפעגעראצ וסזזןתוטױו בןארד ,אויסןר די פציכטען פא 1פאראעצמן אונזערע ױגיאךנעזעצעץ ,םא 1גים אויס*
פון פאװןאצטון און  tnn*t:Rדי ױניאן ,אויך די פציכ־ פאלגען באלזלוסען םון  i nאיגטעתעמאגאל און פוז
טןן  poריבסןר װןצכע םוזו( ם׳פפט׳ז די װןס סאר־ דזשאיגם באא1ל ,םאר םאבאטאזשעווען 'ה א1בײם .פון
נרענעז נונון דער ?אנםטיטוציע און נעזעצען פון ת־
 i nױניאן און פאר ישםיצען רי 1ואל ױניאן אין אונזע־
יוניאן ,און װי ־אונאנג?נ?ם די פציכטע[ ? tv^afנים זיין אינדוסםדיע.
 tptaaזיי ורפיצם
די 1זמענצ1אל עקזעסוםױו באאח־ ,אויםה^נדינ
 irדי  TpjprtTעסזעסוטױו באארד האם איז פאצ 1יזעז אפיל ,בא^זליסט וױ םאלגם:
 dpt jibםיפפם איב
די  paptpwwפיחחס־ פון צאקא־,
 .1אז איז  i r nאפיל פא i n 1תמעגצ 1אל עמזזד
 2דורפיצם איחר פלי  tנווױסונהפסט און אוםפארםיײ סוםױו באארז־ חאבען 1י אנגעפלאגםע גיט אמיסגצבו־אכם
אײי ,סיזון צונונון לז  druהאבען נאכנעפאצנט  oprתײן אײן נײעם פאקט אתס־ אועוםענם פאמואס די א:פד
* jbmpdפיצו רי
׳אורטייצט? »ציין חאבען  dpג>ר
פון  i nספצציעלערי אפתצ פאסיםע זאל אוםגזד
tut t n n v one
• ׳ v״
'־
צייט פון טריתצ .די  ptMR^ppaaRוואויפען .i n r i
f tPJRTPM |P3Rn
מנציכקייטןן צו נ א װײזוז זייזס־
 2עס איז נים תככדנ ײז אייד נימ װמידינ »ו
אוגדפוצד .ווען זיי וזאבעז גאכ׳ז ס*פט פאדצאגגט אז די בא׳צוצדיגעז די ספזנציעלע אפיל קאםעת אין פאריםײאח■־
גאנצע דדפענעראצ עקזעקוםיװ באארד זאצ ווויסהערעז קײם א  1 nאז ױי חאבעז די באמולדמכחנ כאאססצ פרן
דחא־ אפיל האם פרעוידעגם דובינסקי נעהאגחנלם לםנים יאסאי  9ניט געגעבצז פיץ צ הײי מן און 'אוםפאלםײ-
םעודת חוײן און האט זייער פארצאכג באוזיצינם כאפדצ אי?זעז  .^r 'ioג1א 1פאלקעריט ,אצצ וואס האמנן ביי־
ממצצ^ד קען מן אפעילייען פון  i nאגפדפײדוננ פוז געװאויגם 1י פארהעיעז — אח דיזע פארה n pז; יועצכע
חנר ספעציצצער לאכדטע בצױז צו  mלאטוענמאן .אבער חאבען זיר געצויגעז װאכען־לאגג ,דעען  n n r a rגעותז
אויך די דדפעגעראל עסזעקוטיװ חאם דעם אורכדיצ בא־ עפעגםיליכע און זײנען באזוכם געותן םון םאסעז פױכד
#מעטינט•
;^  i nםרן פארשײ^ע עאכדרונגעז אח כדעוננען— ,
־* יז ־  □nיאנואר נו מר ״גע^טיגסײט״ חאכען מיד תאבעז אײגגעזעהן ,אז די פאתזעו־ען דינעז גצפיה1ט מד
גצדויופט די אנם^זײ1וגג  i n pcספצציעצער קאנױטצ םיז ײא nז אויוי n □nםא1Pאםי rסםע  lאופן ; אז אצע צדדים
 i nדזמעגע1א> ןנקז/ןלוםיװ באאח־ וועצכע האט גע״־ האבען געק1אגען די פולסםע איז בדייטסםע םעגליכפײם
סמפם די אגגעסלאגטע פיהחנוי פון יאלאל  £די ספע־ cארצוב nנגעז אלע םעגות און א1גוםענטעז װאם זײ
לאםיטע חאם  nאגנצסיאגםע געפונען שולדיג איז האבען געהאט .גאד םעד1,י אפיא די אגגעסאאגטע אליק
 ....האבעז עם צוגעגעבען בײם ם*יתי* .װי 1י פ־אמאחא^ען
II
■ ■■ ...... ....... . ............ .....
באװײזען.
 ? i nוועט  i«fc ly in p 1זיך האבעז מעחד כח .,װי
די טע:ה פון יי אנגעסלאנטע .אז די סלאנען הא״
ױי אלע צוזאםעז אלם קאצעקטיװ ?
בען נע1ארפט פארגעב1אכם '  i n rפאר א קאםיםע םון
אויכ זיי װילען 1א איםיצעז איבע 1ע1עקעז ,איז גויטי:
 i nא 1בײטערי באװעגוגג אח נים פא  i n 1אינכת1נזד
צו מדיםאגען ,אז א צוױיטע אסם׳ז .די ״■1אבתקטיװ״ .שאנאל ,איז ניט בא^םיגט און ניט גצ1עככג אוגזע1
חא  □n p w bםיטעל פוץבי 1ט איז  ; 1924זײ האבעז
ױניאן איז א זעלבםטשםזג1:ינע קע1פער^אםכ^ א גתיסע
אויפנעצײזט  i r nאםאסיאיחפאן םיינעג1יג »ז זײ וועילעז איז מעכטיגע א1גא:יזאציע ,װאס קזגז איז 1א1ף פאר-
אזײ גאך זיר אויויסדרעהעז פיז פא1האג1לען םיט חנר װאלטעז און אכםונג געבען אויזי איח  nאײנענע אינער־
ױניאן און אונטעו־טרײבזז א סאגט1אהט1 .עילאלט איז ליבע און אויםעדליכע אנ;עלעגעגהײטען תרך * n rr
*  u pקיח *עז״א1־אײ״ איז סײז תאי  1אייף  i nװעילט אײגענע כחות און אינסטיםוציעס .די אינטעתעמאגאל,
•נים מנזחנזי דאד תאט עם נעגוגתן * גאגץ קו1צזג צייב װעלכעגבאט1אכט אלע איי ^ םיטגל^ 1אלם איק׳נרױ-
^פאד זײ חרםח צו האגעז אױוי זיתר ״געניאלע 1חאנ  1םע פאםיליע ,איז נים אויסען צו קריװחנן איתענ 1ותצ־
צו ע״ן זיי האבעז זיך דאן א1גאניזי 1ם איז  o nאיצ־ כעז יחי .1לאקאל א  1 nג1יפע ,װאס איז אז איה 1אנ-
טישז אמדאסטזיתל האונסיל און• אונםע1געמ1יבען א נעעלאסען1 .י אינטעתזדפאנאל איז קאםיעכמנט געגוג
^־
ױניאז און !ײם 1אן םאכעז אויםצונעמען הלאנעס :עגצן איה  nםיםגל^ 1און אמיס־
עס 'איז 1אםזאם אז די דדצא־ צונעבען אגכדצײײננצן לוים אייזדע נעזעצען און האנ״
געדס ,וזאס וױיעז וױדזדהאצען היסםאו־יע ,זאלען וױסען ,סםיםוציע.
^ — ------- — — 3סמיװ״ חאם נים גצלענם *i n
1 .9.י אגםלזײתנג ,װאס 1י ספעציעמ אפיי קא״
ײ אודאי ניט קזננעז * .p 1994םיםע האם אלויםגענעבען ,איז באטיי^ט אוי^ פאסמעז
נארנים ייז צעתען גאתימ .איז םאמען ,ניט אױ^ נעפיחלעז אחױי פאיאו1םײצאן .סײי
גאנץ ש9:ל א ״ממ יןזוגען גים איז װעלען נימ  u r^ in n mדי גאנצצ םאסע
באוױיזען ,וואס  i*rnבײ  ^r n o o nפאתעס-אכם מד
■’ '..,•Cj.V
*
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«ן לסקסל  9גינעז

ויאחנן .די נאאװלז־ינגחנ באאםנמ
■ליין »ז m ,זיי תאמז זיך  o'tan'nאון נאארנייט תאנמ
אין תאנט סיט  inדואל ױניאן ,װעלמ תאם זיך זינמ
 granיאחר •ארםאםמען *י  noamoeאין m nant
אונתר אינםארמ׳יאגאל און די יילסופם maoייגיאן.
 mתי ra jrriזײ  toon or w onוװליב *יײנימיימי/
 u pניס אגמגממן  •tramדי אינםירמ׳אאנאיל וואט
אויסודיסלױ און  *r t f r a ■pJoawtאז ניט ד און גימ
סיחחנ m atפלסםעגע ארנאניזזמיעם  monאון װעלען גיס
> no pm W 0fום׳פא כױם חני־ סארנרזנמריאחנר און
תאגרלוננ
ײסליױניסן.
יוניאן^ די ח אגרלוגג
ײר ײ ^
»ןז יײ י
מזיט־ז׳ל ל ״
מדר מ מ י ^
מג״ב ^
סס מ

מ מן  o nסארלאננ סון די אננעפלאגםע און אי ב ^ ם מז
אח די •אליסי ■ון די נאאםםע סון לאקאל  9איז דאתם יי * » n rו א רעמחנט־ום ,וו א מ נלױז .קן מנן י י ז
טנותז נים ב>ױז נים ײניאדםאםי^ נאר אוין־ א תאגדלינ^ לאגי* א רעפערענײם סון  i nגאנמר 'םעםמחיי• ■ח
וזאם חאם אאדגראמון  in nדי  tn tn nסיו אוגזער רער איגמנרנעמאנא^ .דאט אבער ײילען כים די אנמל■
יתיאו און די אינםערזסען סון אונזזד־ע םיםנליחס־ איז >pאגמ אלייז .װען  noתאם די נעםרעגם בײם פארזזזנר
האט באנותקס *ו *סאוק^ן די חאנט סון אונזערע ניסןר* ■ אזיג זײ ײילעז זיך■ אוננמרוואדמן  o nנאסלוס סון אן
אצנעםימעם ovunw m״ חאמז די זיד ארויםגעדרעהם
םימ ׳יינ*•®,
די גאחויאסוג^ «ו די  M m aaoאפיל סאםיטע שון ענטסערען . .דאם נאודיזט ,או זייזר פאדערוננ פאר
א r u m e nם איז ניס אויסריכםיכ •
חאס איחר  R״  n nאנםאיידונג גים  n o u nזתסג^
■ * ײד יע־»יר ,ווייל אין אונ־
אונממזמליך איז w
זי חאס י י ג «ו « םי *ח לאפאצ  9ניט ארתמרנעהסרט,
*יז אימססן־ חיסאקריסיאס וי מלאמז v w ,װעלכע ךי זזר ?אנסםיטוזניע איז גיטא אזא זאך װי.א o ru n vu n
נ*אסם» סון לאפאל  9דיניז  iru m n in w nאולדי^ זיי• איבער חס־ באססראסוגנ װאם א גרױוזנם שאםיםע *any
 mתמ־  m mאון דייאנםסיידוג^ וואס די ספמיעלע או אייל פאםיטע ניט ארוים  in nםיטנל^ר אחױ־ גא-
סאסיס* תאס  ,m n n o 'rwאיז אזא וואס  donאין אםםע םא־ * סו נ ת נוו איו ו תלמן זײ ווןוזו »ד
סולאן אגבאסראכט רי עתססתיים « | ײ סצאגןן .דאם ,פונען סולדינ גאך א געיוי®־ אונםעדזומננ און םרית^
אמלאניס איז די פאחא־ונ^ ודיל אויב rn n o w
 sonדי קאסיסו תאס נמיך נים באזייםינם די סולדינע
« m o mון נים יימרנענוםען  o nאסיס ,איו בלויז וזאם די ױניאז לענט ארויוי זאל איבע־נענעבען ומרען *ו
*  ,w a nװאס די אאסיסו וזאט ניס תחאט אין זינען יזיין_ א ת מז נ ח ס ,װאלמען נים נעװען נענוג ס» אין יאתר
■l o wאגס אחנר *ו  trn o vדי * r v M inונמױעס אכ»וםיה nן  .o o n im o nװי אין יעדער נרויסזנר אד־
■ י י  son m mבלויז  ,jn ’roarאן די נאניזאאיע ,נעםינעז זיך איז אונזער אינםערנעמאנאל 0
*י 1יסקסל 9
 r uoonwuנאאסטזג »ולינ די  ,eo o n n o oװאס זיי נןװיםע »אחל םענ׳מן װאס באגעהעז שארברעכעגם in n
 i nױניאז און װערען באססראפנ^ דאם ■אסירם boos
יי סנן  i n nan tn a m oיזניאן ,זאלסן אלם *סראף
 no>on m on a nסיין ססםײ־  tooס נסוױסער *יי ^ םסגליד ,אזן די קסגסםיסווױס באזסרגם יי נויסיגס מ ד
 m mאונטעו־אוזומן״ וװ באסםיםען און j n p n m
 * atיױ .די  r w e e iO Pסרײגם >א .1די אמזײײדוננ
ײ אױן פאר די אננזהלאנטע »ו » in ^ P Mון m o o n
—  ooriOnוו ױ ס ד* ,י ס  » m m n r t mן ח ד
אמססתסואנאל זאל סז בסיחיסן י י נאסינײססנס  twםייי »ז » m im i’iו חז נ דז ימריערמאסםזנן .סײן
»9י«ל* | 0י | לסאסי  Hסי ל מ  o ro t m nססי װי  o o ru n m i *yinמן סעז איבןר באעםרא^יננעז ניס ח ו ד
•trw e
 jr a m b o wװײל  p m o mסון  mאיאטינער

 r u r w im oוזאס ייך מ מדינ ^
 u ro m aiיתרט jsin 'em n e ro
סי » n e m o rnם י״סק די  m anסון די אננץ-
סלסנסו( סלססי די  eon n o nזי גלייך נאך m
 an Mn»<aaaiגאדיסינס סין די וסנאו ,באודמט סלאר
 a m mייסס יי זסלנמס אגמתלאגט; דימס ביז אי»ם
 m asנמי  m a t* um m onwo a«aזװד״מן »ולם,
 taדי סממממסנאל  o'ln aw n n oanסן סססססל
 m » norוײ ,ײי ס מ מ ,אי דאם איז ניט  j« oניט

װאם אגבאיאמס ® onאחוך סון  mאדסיגיסםרא•
*יע סון לאפסל  i n w xt 9זיר אויו•  o nססניסססם
וואם די אינסמתמאגאל חאם אױיםנענעבןן אין ,1928
נעמנדינ ס סיגלימײס די אלע טעםבערס ,ימלמ זײ־
 nnn inאמיס סון  inאינםערנעסאגאל  » i r i rױ ן
זותוםען םים אלע  tm nאון •וײװילעניעם^ e in r ur
 nחסמע־אל » o»npױת אז די אגם׳ייײגג  naחס•
מסנימ איז ססקס נאזי1ם אויו• n aesrio e on
מםי־סי איז אתיםנעלענם נעװאיתן  io e inײסם  * nד

 mסייל סון

 mאיאםינעו־ אז־סי ניססרא■

ג»זר א«» האמ\ *  w 'o W u ioי י * ס ײיי כ מ ײ מו » m

מ י  n a nדי no i n a io n

 pa nלאקסל  9נים אזיסנמלסמן po inoran

in

in

ױי  v\* \n fnזיג « * \»nunיוו u a •*1־'m \«m i

אמאממן א םטיקמר ,װי די קאםוגיםטימע אדםיניסטרא־
 rrtושאם זײ נעחייסען .זײ  ru n w m amםאיאײםעם —
 13חינדןוס םיני׳פערם — תסבען  w n n e oזייעחז
 *me nonarדי פאנוידאםען װאס וײנען נעלאםע[ םאר
די  n m n n n oעםםער און דערסיט באוױןען אז זײ זײ־
 inלאיאלע םיםנלידעך פון דער אינטעתסססנאל אויף
 *r im mלאםוניסטן; חסמןינים פײן  ourאיינםלום.
 peדי ספגענעבענע צאהל ׳פםיםען ,האט איזידאר
• קאנדידאט פאר םענעדזעער סון
 ,ppupדער m atam
לאפאל m om n 1102 ,טטיםען פאר און  60מטימעז
 ; in nפיליפ הערםאן? ,אנדידאש םאר םעערםאן ,איז
ערסשזלס נןסאחנן כױם  999׳פטיטען פאר און  64׳פטינתן
גי מן .יי יאלממחנ זיינעו *יסעחלט  m o o nאלם ביז־
 o ilאײחסענטס  :אײנ עטלין ,םיט  1079׳פטיםען;
 ; m ra ro n a onto — 1068אלעקם טילער — ; 1062
 mmסיאמר —  ; 1033איזיראר סאלאו —  ; 1029םעם
יי׳ס־מםײן —  opre ; 1008נילזענבערנ —  .984איז
> mmימר — .972
די סאלמנגדע זיינען ערװעחלט * m oo nו חןי עה־
זןפוםיײ כאארד  :סאלאםאן בענדער ,טעקם פרידטאן,
 osoאסיםלסססקי ,םעקר דאנפין dpvd ,בעקער ,םאל פיג־
תעלסטייז ,םיתר aurip־ ,סעם פיינבעו־ ,:ח׳פאו הארא־
סיץ ,סא£אסאן גאלדסטיין ,הער־ נארטנער opre ,תראוועץ,
 opreתראום ,באתןט ראזזנבער^ גײנמן ליעם ,דייוויד
םייגער ,רײוזיד סעגדעם ,אײנ םאתא ,’pooאײג pproi

דעד געװעזענער םענעדזמער סו»ער האם ;ערעדם
;א^ינ־בימער .ער האם געםא^ען א שווארצע ביצד פון
דער ?אגע  ticדי םיניעערס און באמולדיגם די איסנתר־
;עשאנא^ די דזעאינט באארד און די סיהרער n t i c .
אנדערע >אסאילם £אר דעם צוטטאגד .ער האט נעחנדם
אאגג םיט• וועהםופ^ די םארזאסע?»ע האבען איחם נע•
דוילדיג אויםגעהערם אהן אונםזנרבחגבונגען.
א םײסטערהאסטע רעת האם געהא^םען •רעזידעגט
דובינםקי ,וועאכער האט איגםםאצירם די גיײערװעחאטע
באאטטע .ער האט אגגעהויבען זײן רעדע םיט א 1בא•
םערסוננ וועגעז דעם רווי צו אייניגסײם װאס די ®ריהעד־
דיגע רעדנער האבעז נעװארםען «רן אנגעוױתן אז ®י|
רזגדעז ווערט גארגיט, .״םאר-אײאהרען אין דער ציים —
חאט •רעזידענם דוביגססי גזדאגט — האבען םיר אק
 cmזעאבען הא>} איגםטאאירם די פריהערדיגע אדכױגײ
סםראצת .אויך חנםאאט האט םעז געחנדם וועמז אחדדוס
אבער װאס איז  ticדעם נעווארען צ iw p־ איז זי1
טיצע םאא געה1כמז צ 1םיד באקאאגען אז אאקאא  9וועדס
איגגארירט אין דער דזמאיגם באארד .איך האב ער•
סאצרט ,אז אז1י >אננ װי ױי וײנען אין 1ער אדכױגי*
סםראציע ,דארף םען זײ געמן אגערקעמגג .אבצוי געח
סריג אנערקעטנג  ticםענמען סאר די״ וועאמנ אױממן
און באאיידימז זײ״^
דובינסקי חאם אגגעיויזען ,אז וחנן  nאזןצםע אדםי־
ניסםראציע איז זנרותחאם גזגווארען האבצן אאע גזנװאוסם
 \nהאם די &ון דמסטמזנמז
אז זײ noo'aoop n a n
ניט n eon n o jn m mחאסס  toדי סאראנסווסרם־
לימיים סון די »  i mװאם זיי הסלסון ותם זײ אױס־
ניכםס־זנן .לייד®־ איז >ס ניס  p« ,tra v nו י א ו י נ
נאססנת  paס לסקסל »ן  mאינגמי־גמסנא^ naon
n an o m
זיי נלטאז סלץ מאס areליד *ו * m m
ױגיסן און ומלפןן  *anקסםמיםסיסיס * ס י י ן ס־
ימיסן״•
 m j n m ivאויזי די אעםינוסזױעם סיו  r a o vוס

ו  m onאננעסילט  o n rוױניאל
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 n n rפארזאמלסע m n .האט די ס מו מו ס ה ל
ליכע » ra tm o oן  o nסססוססן  peםיםינ^ וױים־
u’ n p e a m n a־  ,i nדי u r t n״  n poסאחאמלמ,
 m s a nא מםיםמנ  u n i tוײ מםכערם וחנלמ איו
  H a a sיוסםמנליך » n . m io r 1םארזומן  peזם־לי מ ליסת » n r e rן די פארזאםלוננ ײ ח־ ״ י ״ ו
נימ אייננעעמן.
ױםעןdob ,
ק|ד אינהאלם פזן די  pe om nדי * rerrnײײ
 o |m rm״o־  o :rrrn eגיגפא און ם«י ■סלסססוי ,איז
 mawס  at nnסימינפייס אין די וײיהןן  peזײ סיגײ
 a m rוײ  w o n m i nייד סינןסםעלס אויוי i n
 po' noa m nooiontדי פיניסעחם אין זײ  i m rאון
דװך איעינתיים  n rn wזיד און
 to tm a n a tל3
 ra rn oלסקסלס און  i nח׳יאיגם
 roraooonםים
נאאח•  in nוי םייניסערם פארבעסזחנז  *arnלסג^
מ ד געתסםזנך  o in ’tn s r n i ,m vnליסיי ,איז סוין
גים  manסוױ ס וני1ליד m .האט אנתװיזען lie .ײס־
 paamno n mים װאס האט אוױ פיל n o io m
וסען ntnanio oon m .אויי w
 ,noouioאןיןו די תאנ 1לונמן n r n
« oaאוגס»ליך  o»m<amאוױ׳מז ױ
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 m n pranft a nותיזנן די גיו •  ojm w w rםא־
מ ר לאנג  .praanwאיז יאנואו• איז ממעקונמז >  o rפײם פאר די פארדינםטפז פון די ארניימער .חנר
 m nהאט זיי אויפנעוחמט און זיי געםאכם אײנז
 w rwסאדטאסטנן »יד אין בוווות *ו ױ מן מ י ניייר,
מננזי מ ר ארנאניזאימ פון  o mםא מי אין די אסס־ אז די םאמז דרעם םאנער זײנען ערענםט פנםשלאמז
סיאײש*ם פו; נאלעבאםים iy tv v o ,די דמאנערם אסס־ און זײגען נרײט *ו פארטיידינע! זי־ע־ע ארבייםס־באדיד
סיאײשסנם.
'_ 1
נוגמן.
_ ____
דעם 15םעז יאנואר איז אפנ^אלטפן געווארען א סאנ־
נאד  pupחמווםמר איז  n rמײ אריז סלאר ,אז
די  cnoaiirhסון  nבילינע סאמזיז  p w mדרעזזעז פערענץ פון פארטרעםער סח אלע *ח־ים אין חד־ דחנס
»יך און  ;p a r * .אלזנדליי ׳*סומם״ ניים  ;jfapoיד ײ מז אמדוםםרין^ אין אפים פון איםפאר׳מל טשערםאן ,אדאלזי
םים • n r nסנט־אסםסרס אזן אז  nrודיזס זיך אן אלנע־ פאלדבלום .רדממראל םענעתשזנר האכםאן אמ גיי u n
#ײנז ■ tppm tnpojm ra m reרימזנן און יױידממס .תאגפעחגנץ ארויםנעטראםען םיט שארפע *נקלאנעז man
 1י.נ מ אנ ע ל דדשס ®•  orntruppouאםאםיאײמ*!״ האם רער .געשאנעל דרמק םאנושעהטשורערס אםאםיאיישאן״
5ים  oinprarMנדם חנר חשאינט נסאח־ .תלאנעז פוז פאר גיט נ»ובתינמן די נאדיננוננען םח דעם פאתקטיײמ
ארבעםער ו תל מ זו א מן נ;םאנט םױזענדןר דאצעדם פון אנריםענט און פאראורזאמז ײי ד יעם  sטוסעל אי 1ח ד
י
אאנטראטסאי^ וועצבע זיינען נ*ם גאכנמוסזן די נאראד א-נדוסםריזג
 .האכםאן׳ם באשולדינוננעז האבען זיך חויפםזעכלאן־
סירמע טיגיםום וױידזאעפ ,תאנ;ן זיד געשלפפט םסגס־
•ודלאנג סוזן חנזולםאטמן .דער ג»דוצד. tic .די אר״ נאצוינען אוי1י די םירגמם ותלכע םאכןן די בילימ לימם
דרעסעם ,פון  3.76דאלןר און װײנינער .אזוינע פיד־
ג ״ מ י אח ®ח די יתיאדטיד>ער האט מ«לא*ט.
םעם גןפינעז זיד ,רויט האכםאן׳ט גאחויפםונג ,איז נױ
יארל ארום  300וועלכע באשעםטימן ארום  21םויזנעד
א כװאליע סון םפאיעדממןס. .
■(
 mרעזולטאם איז נעותן ,אז o n 10טען יאנואר ארבייםפר .חאכםאן ה*ט כאשולדינם יי נרופע ,אז זײ
 e m ip u p n o tm piטאמר נעװארפען די ארבײם אי; ויינןמ עם נעווען די ערשםע י תל מ תאבען צוײקמבראנט
אאנטראקטיננ  ipoprוזאט םאגען יזי׳ אדביים »ח אווס רי םווענדשאפ באדימוננע; אין רער דרעס אינדוםטרי.
 ♦*Ytון חנ היג דזעאבערס ,םיםנלוחנר • nnדזנוד^משאגעי ל צ מן ם*זאן אב»ר זײנען זי« נעצוואוננען נעזחייעז »ו
צאתלען חענצחנ פרייזןן פאר דער ארבײם װי זײ זײ־
_ די  a mםאמר י י ן  nששמר
וזאבעז »:ז מװאוינט צעווען • .איצטער פרובירען זיי צוריס ארונ-
 turnupצו ארבײסןן גיז  ;pdזועט מנזלזןן ■ ;p m
טאר  janrm y nאזױ  mדי זאלען ק»מן טארדימז די טןרשגײחןן די פדייזצז נידערינןר ווי עס איז באשטיםם
נעווארעז איז־ דעם לעצטען אפםאך.
•מיקס או װ ע ה מ וײ זימען באחנכםיקט -f .׳־•
־ האכםאז חאם אננעײײצז« ,י לעצטפן סצזאז האנעז
n
|iB UlTpllpD ^JTl ^ IK
w .
פימתם װאס טאמן ^ $137ידעםעם נעצפהלם  70טפנט
*וניאן  ir y o n f , Tipדי שאא-סםרײקס־׳איץ די קאנםראש
סיננ שעמר #וזאס דזעענערא^ םוגוןרמער וון ־זו ר ורעס פאר פרבייטפ־נעלם און  o nםיזאן צאוזלצן זיי פאר דער
זעלבןר  « a mן  60ני>  66טצנט; פ«ר דרעסעט וואס
דזאאױנם באאוד ,חטולילם האנטאן,׳ יאנמוױזען ,אד
באטרעפזנדע דזטאבערם חיטען ניט יא• ד»ם אנריםענט פארמויטעז ■זיך פון  $236ביז  $237%ה*במז זײ ל מ־
תרסים מאס זיי וזארטפ( ארוגטער פון זיך די טאראנט־ םען מז אז נזמואהלט פון  86ניז  90םיןנט און היינט
יט פאר רי פארדינםטע! און ארבייסס־נאדינ־ װילימ זיי *אחייז בלויז פון  66ביז  «0סןנט; s n r n
וועלכע פאריזױ*ח זיד פיז  $237%ביז  $.76חאבען זײ
אין רי ררעס םאמר ,ױאס םאנען זייער ארנייי^
.חנר ױגיאנם טטעלומ — ת*ם תאכסאן ערקצןרם ,לזסוםעז ספזאן ממואאלט פ«ר אויפטאכקן פון  $1.06ביז
. , ,טםי*ם 1יך אויט׳ז^קאיעסטױועז 'אנרימעננ^ וועלמד  ; $110הײנטינען םיזאז חאבזמ זײ דעם ירימ ארונםער־
גא׳טטיםפ אז אריתען פאר טטיק ארכײט זאלעז  o tpbvbrמשניטעז «יז צאהלען בלויז פון  70ביז  80סענע חוץ
ותחנז  o n \ mנאזים א> די ארבײםער יאצען  W inחןם האבען פייצע דזשאבערש נאך אננעחויבען זיך באגר
■ארדינעז די ניזגםבתעעםע/טע סקעמס« געוױמ דממד מן.םים א נײעם .םפים״ זיי םארסעזיהתסעם וועלכן פאר־
ג[מרם י.אמר ,םיםנלימג־ פון חני »י» מי*״«*ז ,תאנעז פויםעז זיך פאר  $4*75אלס  $3.75דרעסעם .ארונםןד־
דךןנעײגמז דאס רענמ אליח *י באטסימן ודטיי * ידעם סותטשענדינ א דאלייר אבביד דער  J .ר .א.״ — חאם
פי םארקאםטיש *יממעבעז.אויטטאכען דארא די פארנמן .זיי » tWSPבעי נימ
צרױעען אונזזנדע סיטנלידמר צו אעיעת^ שאה . - 50-40די םםאפעחשעם ײמען א דעװאלט פח די *דביי־
י«ר — ,האם חאכסאן ש*רםמזעצט. — ,אויב םיר sp־
.פזננם א שטונת אתריטאי־ נאד ווייינימד.
די חטאבערם האנזו זיד ענטזאנטיצו טאױמאגרלעז• נעז P־  rזאר נים סרינןן דורך די נציתהנליכע םעםאדעז
',־■יג
 tvamאײנטםעלעז א נאזים »ו םעטלען *רייזעז אז די וואם דער אנדינממט האט *וגענריים יתלען םיר אויס־ ,
•
אד^ייסזנר ז א מז חע-ען פארדיגען די םיניסוס סקעילס װאס פרוביחנן *  mטיםלעז״-
טי .איינרי ,חנדענדינ פאר דער סאנםראסטארט אםא־
מ ר קאוד און קאלעתטױוער אןריממם חאנפז פאד זיי
'נאטטיםם .אט די טםעלוכנ פוז דער אםאסי«לימאז '.ו תן םיאיישאז ,חאט אוננמרשםיזם חאבטאכ׳ט נאשולדינוננצז־
די יתיאן ז*ל עס דערלאמז ,סיז צודיסברײננען די סװענד איז אמןוויזען* ,ז עס איז נוצלאז זיד *פצונעבעז םים
חאט ער געזאנט —
׳טאפ באדינ«ננ»ז איז דחנס םרייד .דאס וועמז די *י• אײנדעלנצ קלאנען. .דזשאבערס
קימחזז ז*ך זעהר װענינ יתגען  r ir nפארפליכטועען
*־ .
גיי מ ד גיט מר^אזען״.
אויפצוהאלםען די םיניםים ירידזש-ספיילס בײם באשםי־
»נן די יי ײ מז פאר דיעסעם וואם־׳זײ ד מז אמים אויפ־
מ ד סטאפעדדפ חאם א װאוגדערבארע רױרקו.::
װאם »ײ חאבעז אין זי מז איז די^פאנ־
*וםאמז.
 mפארזיד אריינ*ופ*סעך  ;n rםםייי אין א
םיט עט?ימ טענ שפןםער ,האם  » « TWf Vך װאו ״־ ייוז מ.
־'
ד ארביימנד ׳וואמן מנםטאפג^ שוין מרגרץו  ^og״ ״ פו; פאראוים באטכיםטעז •  ,r nאיז  •inװארצעל פו; אלע
״!
•*־ ע < דזשאבערם ,םיםגליחני םוץ יזןר נ vy)4 vtאטאסיאײ־ איבלען איז r n o a m
* דיגען פאתױימלם נפװאדזן אין חגם קא»י’.
די װירמוננ פוץ די m o dערך^עס אוי^ ,דזגר איגדוססרי
. nנעשאנעל דרעס אםאםיאיישןמ״ כוינט זיך.
יז נעווען אן אויפםריממנדע .די דזעאבעדס ,וחןלכע
יי פאנפעתנמן האבען אננעחאלטען « נאכמן טא:
ינפן באריתרט נמזוארעז פיז  ,W fW kooי י ׳טאמיטםע
 rדי אזוינע .וועלכע זיינען ניט יאננ אי; קאנטראקם־ או; « נאנמ נאנט או; תאבעז הײן חמולטאטצן ניט
 mבאציאונמן טיט חנר ױניאן ,האבען א ■נים אי; מבדאנם .חאגסאנ׳ם פארשלאנ «ז רי ארבײטאר איז די
גפאננ גיט נענוסען עחננםט  p irnפארםליכםימעז איז  600יאמטיאפטיגנ שע»ר װעלכפ וואגפן n yrrupijn
ן*ת *ו די טיניסום פרייזען און זייפד פאדאנםווארטלאכ־ ארבײם זאלען פאו ׳אײן װאך וױים אמעשטפלט וחנד׳מ
פין יו אן און קרינע; באצאחלם  o nממיםום סקייל װאס
'  _• rי ♦
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איז באשםיכימ פאר עטיק־ארבײם אין דער  | 3.76לײ1
דרעסעס .איז צוריהנעװיזען געץארען .האככמן האט פאר־
נעשיאגען דעם צייכדזײ>י:ען סעםעיכמגט כדי צו קענעז
דזךך דרע צייט אײנ^טעל^ז דעם ״ױנים סיסטעם״ צי
באמטיםעז די ■רײזען פאי יעדעז סאים ארמיט^ ,יט ד־
געדױע1ט- .
^ױים װאס
דעם נעקסטען טצ*ג ,דעם 17מען יאגואר ,חאט די נע
עאגאה אסאסיאיײפאן איגעהאילםאן א םיטיגג און םארגע־
,־ שיצאגען א 1שרה׳ רוזולכע האם באװיזען אז זײ זוכעז א;
־ אױסנילייך .דער מניאן האט אבער זײער •אאן ניט נע־
סענם ציפרידענשטעלמז .־ דע -טעגעדזשער פון דער אסא
כױאײ^זאן ,פד .טארסיםער קעגציט ,האט •נעם>יך פאדגע
ש>אגעז אז עס זאל אײגגעמטעאט װערעז א אעיבאר בױרא
אוגטער׳ן אויפזיכם פון דעד ״קאוד אויטאריםי״ און דעב
איםפאױפעל טשערמאן .די בױרא זאצ״ םיט חןר הי^ף
פיז עחספערפמז איבעי !;•אױקציאגם־סאסטעז ,באשטיכת;
די פרייזען פאר שטיס־ארבײם בײ די פארמיידענע םאר־
טען פילײחגר• אין פאל פון א סכסוך צװיעען ארבײטעו־
םים״ן באם איבער נ־״ײזען זאלען די אגעגטעז פון תי
 .כױרא זײן די אדזשאסטער^
די באדיגגונגעז פון דעם װאפענשםי^«ם»נד.

די ױניאן האט געפאחנרם  90סענם א שםונדע פאר

איערייםזז איו  1יאלאר «  rom pפאר •  p o nדי צײז
ארבײם .נײ « פאנםזרענץ װאט איז אפנצהאלט•; נזר
 •jn k iםים די בעלעבאםים o n 19טצ; יאגואר ,האט חאחד
;ערסל  imnpijnsהאכטסן די באשולדינג^ pDti n to
אריינצושטונמ(  o nליי;  onomזווױשען די נילימחנ
סןורנתן סרבײג^ כדי »ו צאהלען ותגינעד .די סרביאמר
איז םילע קאנםדאמסיגנ שעפפר בײ  inלית סונייס
־ואנן; נץטטספט.

דעם ײ אז ,װי געזאגט ,האט די ױניאז צוריקגע־

וױזעז .גאך א סאכ |איז פארבײ ,און נאך  150קאגםראק־
םיגג שעפער האנען זיך אנגעש^אמז אן סםאפעדזע
ארום  20םויזעגד ארבײכתר פון v m r 660־ ,ווע^מ אר־
ביעמן פאר  180דזשאבעיים זיינעז שוין איצט געװען
פארוױקעים אין דעס קאטןי .דער אוגטערשײד אין n
•רייזזנז וואס די דזעאבערס חאבען געוואצם צאחאען אוז
די װאם די תאנטראהטארס האבען פאר^אנגט איז שוין
דאן געוחנן ב*ױז פון אנדערחא^בעז ביז  2סעגט אױפ׳;
דדעס .דעם 19טען חאט זיך דער םטאפעדזש געעגדוגמ
אוי1י פא?געגדע באדינגונגען:
 (1די באילזגבאטים תאבען *וגעשסיםם ,אז פאר
«ײז װאר צייט זאל אײנגעשנתלט וחנרעז םיגיםום •ריײ
זען פאר אפערייטעז און »חנמז די סארםזנז דושםעס,

נאך יסננפ קסגםערענצען םים . i nנעשאנאל סטא־
םיאיישאז״ װענען  n .ארבייטס־פרייזען פסר די $4.76
־  oporותלכע תסבע; גיט נעפיתרם  wפיין אויםנלײר,
ד$ט ײ אםסםיאײשסז נפנפנפו ראס o m p n r e s n־
׳* ip :ו הסגדלען װי ער נפפינם םסר טיטיג די יוניאז
חאט נעשאד?רם םיניםום  60םענט  o m 0א»?רי'ם?ן
און  17םע:ט פסר *־ ;popאום  nסיביים®־  .זאלנן
 ;ptppפ«רדינ?ז  n r 'tםיניטום  j j ’ppoדי דזשסבערם
חסב?; איינצינוױיז נסכנ?נ#ב?ן די  ;punp-totאון מד
•OJPOPC
ױניאן לײגפ פ»ר פאר די באלעבאטים דעם .יתיםױ
•ל«ן.״
די  o mדזשאינם נאארד האט איב?רנ1נעב?ז -un
;,.עשאנאל  oiniroppcuoo o mסטספיאײשאן׳' און
־  ipהסנטראקטארם סטסםיאיישסז  o n״ױנים־פלסז״ װי
«זױ *ו  ipnno ;p ?opdפסר  i nסרגייט אזיןו ס װים?נ-
שאפטליכ?; אופן״ לוים די *יים װאם  ratטייל םו; i n
ױ ?פנםראתטארס אםאםיאײ־
דרעס נ?סט *ו םאכ?ן.
שסז ,די .ױניממו*״ ,חאם  o nפלסן  .tpoupuoדי
דזש»כע.ים װיחװ־ פון  i nנעשאגאל praupuv tnon
 o nפלסן אין פרינצי^ זיי  to 1P30 tPtotזיי tP tik i
נאך  tn n io rדי אימ*?לחיים?ן פון  o nפלאז אײ1»1
זײ ניב?ז סן .ipootp

וחנניגער פון װע>כע זײ םארעז גיט צאחתן.

 ( 2עס זאאז גלײר נעהא^כמז ווערעז קאנפעחננמז
םיט׳ן צװעק אײנצושמעיעץ דעם ״ױניט סיםטעם״ אױף
סעם9עז •רײזען.
 ( 3עם זאל ג>ייך אײגגעשטעלט װערעז אז אפאראט,
װאם זאל זעהן אז די גאראנטירטע םיניםום םקעילס זאל

געצאחלט ווערען.

די םאלגענדע טיגיםום ■רייזעז זײנען אגגעגוכתז גע־
וואחנן פאר חןר יראמדװאך אויןי די פארשיידענע סאר•
^פמז דרעסעס:
דרעםעם וואס פארקויפען זיך םאר  — $2.26ניט
A

ותניגער וױ  30סענט םאר איערײטען איז  8םענט פאר
•רעסען;  $2.87דרעסעס —  36סענט אפערייטעז און 9
סענם  nm na 75*$3דרעםעם —  46סענט פאר אפע־

 12%סע:ם פאר׳ן ירעבמן.
׳ רײפתז
אונם| 1די סארטען דרעסעס װאס וועחנן חנרםאנט
לויט זייער •רײז״ װערם פארשטאנען אז דאס זײנען די
דיעסא^׳יועלמ םארסױפעז זיך נעוחןחנליר האלםײל פאר
* דעמ^ייײז ,וועגיגער ■ 8ראצעגט דיםקאונם.
פאר די פינישערס האט טען אזא,באשטיסםעז ירייז
נים געקענט אננעםען ,וױיל די םינישינג ארבײם אויזי דעם
סארט דרעסעס זײנען שטאיס פארשײדעז אין יעדעז
סטי> םאגכע האנען םיל מעחי ארבײט װי אגדערזג

דער קאםף פארשפרײט זיך אױןש די בעסערע לײנס
דרעםעס.
גאכדעם װי
ביליגעי לייגם ח
אגםשםאגעז א •
גצסאבט n 75

 nnסכםיד םיט די דזשאבערם פון די
חעס איז געשאיכםעט נע\ואדעז ,איז
גמם םיט ײ  i m rװאו עם׳וחנרען
! און טײערערע דרעמם .אין דעם
נע\ואחס ארום  70דזשאבעדס.
;u
1
; v&j׳
im,
ז ״■

■re

הױסט בעאםטע »ן סרעסערס לאסאל eo
װידער ערװעהלט כםעם אײנשםיםיג
רי הויפם פיהרער פון דער דדעם •חנסערם ױניאן.
?אקאל  ,60זײנעז װידער ערזועהלעט געװארע) אויוי זיי־
ערזג עםטער אייגשטיםיב די שארפע אגיםאציזנ מון דער
אזויגערוםעגער :אפאזיציע ״געגען די פיהרער טון לאקאל
האבען גים געםאכם  djnםיגדעסטען איינדתק אוי^ די
דרעס פרעסערס.
די עלעקשאנם זײנען דורכגעםיהרט געװארען דינםםאנ,
דעם 23טעז יאנואר ,אוז זײנען דורכגענאנגצן איז חנר
בעםטער ארדענונג .עם זײגעז אפגעגעבען געװארעז 1564
ממיםעז .פון זײ האט מעקס קאהעז ,דער כמנעדזשער
פון לאסאל ,װלבער איז געלאםען פאר וױחגר ערוחנוד
לוגג און איז געוועז דער אײנציגער קאנדידאט םאר חנם^
אםם ,געסראגעז  1514שטיםען ; י .װאסילעווסקי ,וחנלכעד
איז װידער געיאםעז פאר משערמאן פון לאפאל ,איז ער-
וועהלם געװארען םיט  1479שםיםען ,און טשערקעם ,דער
ארגאנייזער םון דער דזשאינם באארד .איז ערוועחלט נזד
ױארען םיט  1,409שםיכמן.
די אגדעחנ ערוועחלםע קאגדידאםען זיינען :פאר
ביזנעס אײדזשענט ,דזשאו יצאגדםםאז ,דער אסיםטעגט םזד
נעדזשער 1,400 ,שטיםעז; דזשאו גאצדסטיין;1^ 40 ,
עלי קודריגעצסי  ;1287און םעסם גוזםאן 1264 ,ש סי מן.
פאלגעגדע זײנען ערוועהלם נעװארען אויןי דער עק•
זעסוטױוע באארד :װ..בעמגקא״ סעם סײפם ,ב .קא•
חען ,דזש ,.םישבײז ,ד .גאלדבערג ,סעם גרינבזןר^ םעסס
גוםבעטער ,הערםאן רוכין^  joחאכםאז ,פיליפ סארא•
ליגםקי ,דזמאו הושנער ,סעם לאנדסםאן ,םייער לאװ ,סעפ
פײן .* ,פױראװ jo ,ראזענבלונ^ זג ראטשםיין jd ,םיא•
וחנרםאן נ .סועקטאד און  amספיםאליגק•
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די ײויפלמבונג  oanױ *וױיטע חעלפם » ז 1938
» canבר«בם אין די רייוײן «ן די in in־ia •m” 5p־

״ «זוי װי די ארגןןגיזירטע ארבײצתד װעצכע
באעעמםיגט אין דער «ונםער\ועמו־איגדוסטריע ^וגםסי»ו|-
איחנן דעם גרעםטען ס*יי 5ארבײםער וועיצכע׳זײגעז פאר־
'K :
בוגדען םים דער איכדוםטריע;
״איז אזוי װי עס נעהען מויז אז סאנפערזןגצעז זינם
f
.I
םעיפתםבער  1933װעגען א קאוד ;
״און אזוי װי די בעלײבתים צוזאמען םים דעד^י,א.
זובען צו טאר^עיען די אוגםערערײבוג :פון׳דעם סאוד
t
י
אין דעג יצאגגער באגס ארײן- ,
י ,ז ײ עס דעריבער באטלאםען ,אז םיר ,די םעםבערסן
 ptדער ווחי^דגודס ארבײטעריױניאז >אקא>  ,62װע^כע
פאדטרעם  14טויזענט ארכײטער ,פארזאמעיצט בײ א םאס*
םיטינג אין סויער ױניאן ,דאגערשטאג אװענט ,פעברואר :
דעם 9טען ,אפעילירען צוב פרעזידענם םון אםעריסא וױ
אויר צו אנדערע וױכטיגע  jר .א .םא^טעהער אז זײ
זא^עז חע^פען דורכפיהרען א קאוד אוי^ דעם באזיס פון
א «^36םונדיגעד ארבײטם־װאך איז א מיניםום סקיי^
פאר «לע ארבײטער איט דער אײנטײילוגג פון קרעפמס״.

■ײטער ,תאט באמירהט גים  u pדי  putipאון דרעסםאכער
ג*ר אויך די ארבייטער  tiaדי ױניאנם אין די פאושיי־
** n tat?P ta nטי״צומען »ן דער אינדוםטריע .ד•
מווייט נודם ארב״םער ,די טשילדחון און חויז ררעם טא־
מ ר ,ךי תארםעט און בראויר ארבייטער ,די עםבראידער-
ארבייםער און די ארבײםער אין די ? n n a aלענערע
•ױידס m an p5>a — ,ויך װי אויסנעכאוט «ן א tn r־
 •u frr i nסיט « tpoipaa o nן חנר  jר .א .עם האט
 inאננןהויבען « סימנרהאססע םעטינהיים צו ארנאנײ
ז מ ן זיד און  jpnoppo’iaנעםערע באדיננוננען .ד,
 nsomtoםריידם האבען דורכנעםאכם  .op'nooרי םעט־
 m nהאם זיך אין די םעחרםםע  tinויי ;nptian־
 tin ran joamדי ױכיאנם האס איחרע באזוגרערע
 inaanaroiaאון  •tto tJia inסיו ומ>ען ו ח ני תן אין
קורמן  |p?a’nrnaו י גע׳מהענישען אדן *ראבלזןםעז איז
 •armאיינער סון די j a r i v ntap>p
דער קאםןז ארום  rasp .״ אץ װהײט־נודם םרײד
די קארסעט און בראדר אדב^יטער װױאן לאק»ל 32
די וזחײט נזדס םאמרם ױניאן * apa< 62האט נלייך
 32איז א נייער >אקאג אץ דער אינכמרנע־
אין  aaanaaאויםגענוצט די נינםםינע נעלענענהיים װאס
דאם  mpaaaסון רישאווערי נעזעץ האס נעעאםען  itמאגא^ .אין דער ציימ פון דעם גענעראמםטרײק פון
•«ר׳*ם«רס»ן און אויפבויןן די ױניאן .דאם איז איהר די װהײט גודם ארבײטער ^עצטען םעיםעםגער ,זײגזגן די
אויך מלוגמןan .־ םרייד איו אתאגיזירם נעווארעז .יי ארבײםער פון ארום  50קארסעט און בראזיר מעפער
ױניאן חאם מ הר װי סארצעתנפאכט די צאחי םיםג>ידער ארוגסער אין םטריי^ ו «ן דער אצגעטייגער םטרײק איז
און אויםנזףיארייט איהד ימונטראא איבער .די : .ipnprעסעסעלס געװארעז ,האבען זיך די ארבײטער פזן די
ואך  aרייחע  jptantnaaPטים די נאצעבאםים איז אויך שעפער געםונען אין א נאזונדער גרופע .עדשטענס חנר־
אויםנעארבײם ? a m am aאור  *an *mnאיגדוסםריע .פאר וואם די נאדיגגוגגען אין דעם טרײד זײגען םארשיימן
און >ס חאט אויסתסותם «ז «לץ װעט זייז וױ נעתערינ פון די רעגולעחנ אוגםערוועש שעפער און צװײםעגם וױיל
די גאלעבאטים זײנען ארגאניזידם איז א באזוגדער אםא־
•י4
ביי די ■  pa tra m sװאמיננםאן האט זיך אנע־ קיאיישאן וועלכע איז «ן אפטיילוננ פון א נאציאנאלער
ארויםנממימן or ta ,איז  « taianםעכטינע ,כאטמ אסאסיאײשאן םון קארסעט םאנופעמםשורערם.
באלד׳ן נאכ׳ן סםרײק האם די אינטעתעשאנאל חר
אליינן  n n iסון אונםערורןט ם«גוםעסם׳«ורערם ,םעתר־
סטענס סון אוט אװ  ,intoװאס זיינען  maPtnaapניט ריבער געגעבן די קארסעט און בראזיר ארבײטער א
זו חט־לאזןע אייגשטעלןן םעגעציכע אדבײטס נאדינגומען םשארטער אח זײ אפגעםײלם אלס באזוגדעד לאקאל.
אין םדייד .די ■ m anראםעםטירם נעניז ?אוד און אב .מני מר ,נעוועזענער םענעדזשער פון לאשאל ,62
ארייננענעבעז אז אײגעגעם האוד וחןלמר האס תזובם  itאיו באאוטיםם געהארען אלם םעגעדזשער פון דעם גייזנם
סאראייבינעז די סײעט  ■o rבאדינטננען און ווונמר וױי־ לאסאל.
אויר דער סארסעם און בראזיר טרייד האט שטארק
 ojrmיואס האם נעהערשט אין זייערע עעיער .ו י נױ
יארקער ם«נו»?ם׳»ורערם האבען אויך אננעהויבען ; v ■'-עליטזנז פון דעם *לעכטען סיזאן און איבײטסלאזיגסייט.
>זנז •אליטי■ בייםענדינ זיתר  iM>rovסון אייז םאנ צוט דער סאוד פאר דעם םרײד איז אונטערגזדפריבען געווארען
*וױיטעןan .־ תזולםאם איז h i ,נח אי»ט אי» נאך • גאו אײדער די ארבײטעד האבעז זיך ארגאגיזיףגס
 i n isn nan pipאינדוםטריע נים אונםערנעמריבעז זעלבםםפארמטענדלאך אז די באדיגגונגען פאר די אר־
*  :מײארען.
בייכמר אין דעם קאוד זײגען ניט וױ סעז זואלם גע-
ראס חאם נעחאם  n a n ’t’^ aiaan aװירקונג אוי »,װאונמעז .דער קאוד באשטיםט א  40שטונדיגע אר־
 nבאדיננומען אין די מ»ער m n .איז גאך *ונע־ בײמס־וואך אוז בלויז אײן םיניטום פאר די ארבײטער
 ta treipאויסערננוױינלאך עװאכמר  .tatreאין די אהן סלאסיפיקאציעס אדער םיגיםוםס םאר די ארבײמער
 ijmwrאיז ניט מוחנן  p»pאיבײט און די באלענאטים פון די פארשײדענע פאכען .דורך דעם אגרינמנגם םים
חאנצ 1ייד חט־םיט כאןוצם  tnpam an itדי באדינ־ די באלצבאסים האט די ױניאן די ארבײםס״שטונרעז פאר־
•tPaau
קירצט צו  37און א האלב שטונדען א ײאר און די
וי טניאן האט איצם ױיפנעחויבען  ioaP aנענען באלעבאטים חאבען אײנגעשםיטם אײנצושםעלען טיגיםום
 o nםאבאטאזמ  in pnקלײנער  n roנים־ױניאן בא־ ססײלם פאר זיי ארבײטער םון די םארשײדענע פאכען.
 opeגפמז naP .״  *an ia tאינײםםריזג  ja a n tia iחגם םענעדשער ®יז דער ױניאז ,אב .שנײדער ,איז גזד
 ,lan ap t tvo8 o nחאט  nייניאן אפנעהאלםעז•  aריזי־ לונגעז ביז איצט צו ארגאניזירען די ארבײטער און אײ^-
גען •ראנמםנדפיםיננ  op iaii ,tra i’ ipniP paאיז שטע^ן די ױניאךבאדיגגוננען אין די םעהרסםע שעיער.
 p n a r a m anta tpoiapaaaיראםעםנדו־עזאלוצי^  *apרי ארבײט איז נאר ניט םארענדיגם און ווערט פארפד
p1■,1t tpianpa op»a*a |pa»nזי a nט נעזעצס.
i tin o r •?m

nam p x> tnm־ tia taoanaari vn ,irn a p p o ' x
 o nאדכױניפמראסאר  •ovnn tiaאדםיניסטראטאר ,an־
 o nא1עזע11ו>מדטדי “.
שטארק אויסגעװאקםען איז דער טשילדרען און׳חויד״
אימס־ o it tPoippa ttain oipropo o in am n
■ ניים םיטיננ דרעםםאכער ױניאן לאקאצ  .91װי דעד םענעדזשער פח
םיטיננ .די צוױי warn ot'in
 D am tin tmtaמבינסקי א |1םעםױעל ״אר ,לאקאל ,הערי  ,גרינבערג ,גיט איבער ,האט דער לאקאל
 m tinיוניאז .די  can rin > a tnאיז דורכ׳ן גענעראל־־סםרײס ארגאגיזירט די ארבייצמר פון
סיםיננ אננעגומעז מײאיען ,אעזם זיך « rm>«oי  160שעמר וחנלמ באשעפטיגען ארום  6,000ארבייי
טשילדרען דרעסםאכער ױניאן לאקאל  91איז אױס״
געוואקםען אין א גתיסער ארגאניזאציע ,
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נמר .די מניאן האמ אונטערנעשרימנן אגריטענטט םים
וז ױי אםאסיאיישאנס און m e w rW u ri* '* 00 arm

פעקטשורערס .די גרזןסטע און װיכטיגססע אסאסיאײשאן
םיט װעלכער די ױניןן האט אונטערגעשריבען אן אגרײ
םעגט ,איו די *ױגײטע־־ אינםענטם ענד םשילדרענם ווער
אםם׳ן״ ,צו וחגלכער עס באלאגגען  80םאגופעסטשױ
 jcrvnםאגמ פון זײ די גלעסםע אין טרײד .די אג־
חנויע צװײ אםאסיאײשאגס זײגען  :די ״ספארםסווער
אםאסיאײשאן״ םיט  26םעםבערם און די ״אענינגס ע:ד
f
 »%צו װעלכער עס
זיפער םוםס קאנטראלטארס אסס
באלאננע{  22שירםעס.
די ױניאן האט *ונגעםיהרט א לאגגען און ביטערען
סאםןי געגעז די גריכישע און םירישע באסעם ,מאגוםעק־
תר
םשורערס פון בעטזדראובס אוןהוידדרעסע^
םסרייק האט געדױערט  9װאסען און די ארבײטער האבען
צום םוויא באשלאסען ,צוריקגעהן צו דער ארבײט אהן א
סעמעלםענם און אנװארםען פאר א בעסערער צײט.
די ױגיאן זעצט םא־ איהר ארגאגיזאציאנס־קאםפײז.
און ותט עס אנהאלמעז ביז די איבערגעבליבענע נינד
ױגיאן שעפער װעלען ארוגטערנעבראכם ותרען אונטער
־׳ •
ױגיאן קאנםראכ

עס וױייזמ זיך שױן ארבײט אין עםכראידערי טרײד
גײטהעז ריזעל ,סעהדעטער  pcדער עםבראידערערס.
•לימערס טאהערס און העםסטיטשערס ױגיאן לאהאל ,66
שרייבט:
*אוגזערע ארבײטער האגען גאך פארלויפיג גיט פאר*
ווכם פון די גופת זאכאן װאס די  jר .א .האט צוגע־
זאגגג אםת ,סיר האבען געקראגען * גוטען אגריםענם.
אבער װאס טויגמ!  youפארשפרעמננס יװען עס איז ניטא
ארבײט און די געל־מיצאכות האבען נים דעם גיקעל
קאר-םער ארוגטערצופאחרען ד«ודטא  pאון זעהן ^אם oy
טוט זיך אין די ש^ער?...
״די װיכםמסטע דערגוײיכונג אונזערע םארלויםיג איז
זײ 36־שטוגדיגע ארגייםס װאך װאם םיר האבען גע־
מראגמו ייז דער פארבאט אויף אװערטיים .איצט ווייזט
דך שוין וױדער ארבײם אין די שעפער .אויב דאט זאל
אגהאלםען> ,ועלען די עםבראידערעדם ,םאקמרם■ ,ליכתרס
אח העםסטיטשעוןא אין גיכען װידעד ארבײםען און דאן
וחנלען זיי הנאה האבעז פון די  tyoriiy :ײאס םיר האבעז
געתראגען דורך דעם  ^»iy:y :םטרייס און דעם גייעפ
 ,אגריטענם װאס םיר האבען  lyo^^ry:איז ס^כמגמבעך
י ״אין אונזער לאקאל  t״ iyjפארגעקוםעז װאח^גז
,
פאר באאםטע און די זעלבע אדםיניסטראציע איז װידער
זנרוועהלט געװארען .לעאן האטאב אלט םענעדזשער און
ו .ל .פרידםאז אלס  t»onyrbםין לאסאל .ברודער םריד-
םאן איז באעהרט ג^יוארען צו דער געלעגענהײט םון pn
 60יעוזריגען נעבורטסטאג פאר  njnגוטער ארבײם װאכ
 %יחאט געמאן םאר דער ױניאן און די ארבײטער םון
אונזער םרייד .א נרופע םיידלאך האבyז איהם געבראכפ
 4בעסק^נטם בלוכתז צום םיטיננ ,װאס םיר האבען נעהאט,
און חגר םענעדזשער האם אין נאםזגז םון * גרופע פרײנד
איחם איבעדגעגעבעז א גאלדענעם זײגער.
זײ ניי-ערװ^טע אדםיניסטראציע איז אינםטאלירג•
מווארען  pcפרעזידעגט דובינסהי און איז נלײד צוגע•
םראםמז צו דער ארקיט״

װאס אלע מיטגלידער דארפען וױסען
 i n rםיטנלי in tit 1אעטערנעשאגאלpip ,
א1נט»־סייד  itי עלכעז * >a» it *aptניט ב«ל«נ־
נען ,םוז א1נבא1יגנם בײטעז זײן *לטען 'lir t a ’ai
aaoםאנ אױ a 4נייעם 1אר  o nהאלב 'אהד
י »ו « ו נח
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פוןא־י־לעניש ?םפפײןנוםפ ניפ
8רדפ
)» ש*«םיגע געשיכטע װאם האט פזןםירט םים די
ל־נקע אץ לײדיס ט־ילארם לאקאל (38
פ,ין דזש .ל .באנאשly rn y jy c .
א שKeסה«פט yג ^כ ט ע האט פאסירם םיט די סא-
 jyoouicאין או:זyר ל^דים טײלארס לא>ןאל  .38א
 y o rry :פון װyלכ yדי  onyzcyoהאלמזגן זיך בײ די
 iycMiםון
די ביסyל כאוױיי־יש װאס ;  ;yrcyזיך אין אירישען
ברזגנטש פון אונזyר לאקאל האבyז אנג^ורם זיתרע
^ |y i :און מיט די נyװyהנליכ yםיטלען  pcחגםאגאניע
אוז שםוץ״װארםערײ האבעז זײ זיך גע^וםען באypםםJrן
די אדסיניסטראצי^ זײ ד»אבyז ארויסגyשטyלם אן איי־
; oy:yצ״׳גטעל קאנדידאט^ פאר םים:לידyר םון y iy iלpy־
שאךקאםינמ װעלכע דארף דורכפיהרען די װאהמן און
 iyo''.iy:די םyםבyרם שםיםען נעגען  iy iרyקאםענדאציע
פון חגר pyזpyוםמו באארד אז פון די צוױי באצאהלםע
באאטטע זאל אײגער זײן א  w n y : y sאון דער צוױי-
ט yר — אן איטאליענישער ביזנ^אײדזשענט ,און אז דער
טשערםאז איז םעקרעטאר  pcדער ע?זע?וםױו באארד
זאלען אויך זײן םשערםאן אח סע?רעטאר פון לאקא^
אזוי זיכער זײנעז די ?אםוגיסטען געווען סים זייש־
זיג ,אז ניט װארטעגדיג פאר דער םולער אפשטיםונג אק
 y i '' 2ברענטש yם \v :"i ,זײ ארויםגע?וםען אין זיתר
צײטונג םיט א ? lyD'n :אפ *לײדיס טיילארם ערוועוד
לען לינ?ע אין דעו־י עלע?שאן ?אםימ׳ /און האבעז אימר-
געגעבען םיט אלע •יטשמ>ו?^ס ײי אזוי טען חאט ער-
װמהלט די ליג?ע ?אנדידאמען :וױ םעז האט דורכגע-
'וארםען די רע?אםענדאצתס ®  Pדער ע?זעקךטיוח^ און
זײ האבעז שוין אפילו איבערגעגעבען די צאהל שטיסאן
װאס יעדער אײנער פון זײ האם גצ?ראגען.
לאזט זיך אױס ,אז זײ  iy^ nזיך אביםyל צו^יל
:עאײלם .ווען די אפשםיםוגג האמ זיך גyyנדי:מ אין
בײדע ברyנטשyס איז דער רצזולטאט געװען פךנ?מ א
פאר?צרנמר p'p .אײגציגער לינ?ער ?אגדידאט איז ניט
•גרוועהלם געװארעז איז דער עלע?שאז ?אםיטע  |uiביי ת
^?אםענדאציעס פון דער ע?זע?וםיװ זײנען דורכגעגאנגצן•
cאלגyנדע זיעצן צרוחןהלט געװארען אין חגר עלעק״
טאן ?אםיטע ,אלע רעכטע ’:ל .באלז םים  172שםײ
טען ; א .םילער —  166שטים^ ; ״דאנאפרי — 178
שםיםעז ; א .בארנאבא ־—  181שםיםען ; ב .גאלדבערג —
 168שטיםצן ,און ר .שויארץ —  149שטיםען .די ליגקע
קאנדידאטצן האבען גע?ראגען םון  108ביז  121שםיכמן.
צוױי זאכצן האבען די ?אםוגסיטעז אין גאגצעז םאר-
;צסען צו באריםען .ערשטצגם אז א ?אםיטע ®וז דאר
 lyjyryiiy :ליג?ער אדםינ־םטראציע  peלא?אל  9וועלכע
איז גצ?וכמן צום םיטיגג האבען .די מעםבערם זיך אגגד
זא:ם צוצולאזצן ,און אז בײם איטאליעני^עז בחגגםש
האבצן זײ ,טראץ זייער אניטאציע א  pדי ליטלעט^ גיט
גע?ראגען ?ײן איעציגע שמיכמג אפילו די צוױי איכמד
ליענישע קאנדידאטעז וואס זײ וואבעז ארויסנעשםעלם
אויוי זײער צעטעל םאד דער עלע?שאן ?אמימע און וועמס
ריכטינע  iyoyjזײ האבען נים נעװאוסט ,רוםענדינ זײ
בײ די ערשםע נצםצן ,טאגי און דזשים — אפילו n
האגדידאטעז זײנצז ניט גע?ומעז צום םיםימ שטיםען פאר
זיד אצײ 4
איצט געהען םיר אין גיכע* צו עלעקשאנס .נאך חנם
*זיג״ װאס די כאוױירים האבמן אפגעהאלםען ב ײ ו י ג ד
םעגמן ,פיחלען זיי ויך גאר צא־עליכם׳די^
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ניו ©n r־ דוממכעו ממאל ט נײ דער8ונײפ
»ון ®עארלם זיםערםאן ,םעועדז׳מר.
■ טיו ת פון  8אויםערנעוױיגאיך גוט באזוכנמ םעיד
 mסיםיעןן  iprnפפנעתאצנתן נמוואחנן פון דןג דרעם־ טעגען אבער ספע*יעצ אין ברא;?ם און אין בראנזווי^
םאמר יוניאן צפפאצ a n 26 ,22נתן יאנואר .די צעבע־ תאבען םי»צירער פון דער .צינ?ער ;־ו«ע״ פרונירט ט»ד
דיגקיים פון אונתר צאפאצ און די איגערנענענחײם פון חמ די טיםיננ?ן און גאזייטיג?ן די  P'Dipo’iאיגןר די
ד»ד נרויםןג םאםע סיםמ^תר צו דער ימיאן האם ויו וױכםיגע פראג?ן און ארויפברעננען פארטידענע פאיי־
פצאר אפנןטפינעצט ניי ו י פארזאםצוננע!.
םי׳זע פראנען .די םעסבערם אבער וחןצכע זיינ » tP im
די  iv o ippippבאארד תאט בײ די םיטיננען פאר־ פאראיגנמרעסירם  ip ra ip a n i tדי םעםינקייםען פח חס־
מצייגם א נאויכט אי מר חנם צעבען און טעטינקײם פון ױגיאן  ipapnזײ בײנ?פזם?ז dp •.איז איבע־חויפם מר
אתתר צאקאצ דורך די פאתאמענ? צוױי טאנאםץן .דער  m iא םארנןניגע[  ipזעהן  d p iענםוזיאזם פון ו י ני ת
>  i » nסטאמדזט אי מר  a nסכםוך  m mיריתעז אויף םיטגצידפר וועצכע חאבען ןיך ערטם  i t jpot^ rpM tחס־
די ניציגע סאוגתן דרעםעס ,האט פארנוטען  a nערטטען ױגיאן אין דער <ױים פון נענעראצ » o־ ”.p
פצאץ אין  a nגאריסם .סיו חאב?ן איבערנענעמן די
un־ נאריבט איז ?נםוזיאסטיט נוט נעחײםלז נ׳ד
 pdu ipoJpiדיסזיפציכירטע האצםוננ פין די דרעסםאכער ,װארען נ ײ « ריזינ גרויםער םאיארינתט פון אונזערזג םעם־
 a nטעטפיטפגט םון ו ת צ «[  dpאיז  ipuwmaaדי אויפ־ כער^ פון די אוםגעפ*־  3,000םעםבערם וואם זיינען אנ•
האצםונג פון ךי םיניםום םהעיצם am ,העכערען רי פאר־ uptpr־  m mנײ די ברענםע םיטיגנעןB’ip |Pipn ,
ױגסטץן פון די ארבייםער אין די פארטידענז פאכען אח  500געטםיםם נענען װעצע  dpאיז רעקאםענדאציעם פון
ד*־  iroipptppנפארד.
די פצעמנר פון חנר ױניאן םאר חנר *ופונפנג טיר הא־
מ ן ערקלזןרמ די כתםבערם  cunכאראקמער פון cun
די ארכײם פון דער חשאינם מ א ר ד.
 ,oipaptopoאטוייזגדינ  p :m tn vאז  oapאיז בצױז א
סיט פארנע;ע?ן דערםאנען םיר די פאצגענרע אוים־
*ײםװײקינע ארענדזטםעכם און אז די פרייזןן װאס ד י
 mגאטטיטט נעוואתז דינמז בצױז טיניםום. ,בילײ צונען פון די באריכםען פון דער דז׳פאיגט כפארד tp m i
גפר פרן ווזקמ זײ סארען נים קריגען.
רער פאהצ פאטפצפינםס װאם זיינ?] ארייננןקוםעז און
חנר רפפארם תאט אויך ערקצערט  a nניתם םיס־ אטפנדעד נזטוארען דורך די צוזיי און א האצב (PDKjpo
ניו a n 30טען נאותםבער 11,709 .1933 ,קאםפצעעםם
 i p a nמםצען פרייתן אויא ׳אז״דארבײט ,וועצכען יי
יצגיאן ®לאגצװעט איינצופיהרזנן ,קויט וועלכען ®אר  t pזײנ?ן דורך־ דער זױיט אדייננעפופעז פין P37P11 62^8
חנן טורסענמ װעם דארמז געצאחצם וחנרען א ®רייז דיכעז  ip m m mםעטבערם פון un־ דזטאבצרפ אסא־
• מ
סיאייאסז 882 ,נענפן םיטנצידער פון דער .אפיציאייםנר״
לויס די זױים װאס  b pגעדןיפוט  dpאויפ*ונעחע1
אח באסאגט  ,trw tmאז די ױניאן וועם ודיטער ניט אח  m n 7,835פאנטראפטאר^ נים אריינרעכענענדיג די
 6דיסמריקטען אויםערהאצכ דעס צענטער.
 jp iJnפײן פצעט פרייתן .טיר  ipsynאין  d p iבא־
דורן ח«־ זעצב?ר ציים זייג?ז פפנעהאצםען נ?ווא*
דיבם או ל  jr v t r vאז די ױגיאן פצאנעװעט tn ip
 IPר tp 1,482טאפ טיטיננפן און  178םיטינפען פון דזטא־
 ipunroפון פיניטערס אין נרופעז װאצכע ארבייםאז נערס u־.|P>i
פאר  jpra?pt a nחטאבע־ און *ודנגזןן די נאצענאטיס
רער נאריכט םון  o im o o tP a p iחופארםםענט וױיזט
 tronpn i tו י פריתעז פטו פעיטעז אז זײ זאיילעז -pp
אויך ,א> דודן• חס־ ןױיט איז א״גנעםאנט »mp:־  ipדורד
מז ®ארדימנן די סקעילכ^
 *unױגיאן די סוםע פון  888H0& 1דאצעי אין  » ppdד
די פוויי םפעצישלע פראנען וואם ד מ?ן פארחאנד?לט פאר ארנייםער אין װעצכז  dpאיז טויז אױך אייגגזףפצןד
»ו ט ײ?ז איז  a nיעפארם ,זייגעז ג?ו תן :חןר
פרא•  |peדי וױידזטעם װאס  tpoחאט אייננעםאנם פאו די
טפטט פון צאקאצ ג?נען דער האור אוםאריםי פאר
ער־ וואם האבעז פארדינם ודינמער ,פון די םיניםו^ דפר
צזי מז  Pppd pbםייסערס *ו ארבייטען אמערטיי^ אוז די פצאץ ערצויבט סיר ניט צו פאנאנדזרנצייע־ען  o tדי
טמפצמג װאס דער צאהאצ חאם נענוטען ווענען דער
עננד אצז ?אספצעינטס ,איך װיל אבער דע־כאנען רעם םאפם,
באזונ
אױידוע  paדער נ?נ?דאל■ ?תזעקוטיװ באארד אין
אז די דיםמ׳פארדזט פעיםעם וועצע האגזן אויסגעםאכט
an ip־ אדגדניסםרא»יע פון צאסאצ  £אונזער צאתאצ א היבעען פראצענט פין אצע קאםיצעיגםם װאם זײנען
 a nפראם?םםירם  |p:p:דער ענם׳פיידוננ אצם נענעז « אר״נגעפומען ,זיינען פאקטיט אצע נעסעטעצט ipnpim
ממרליכען &ריס וועלכער מארשםארקם  tun״דואל יײ צו נונםטע; דעי ױניא!.
מניז ם ״ אק אוז אויסערהאלב חנר װגיאז.
» י :>-׳*•
איך וויצ דא אויך רערםאנען דעס באריכט פון נרד
רער צוױיבאון ,םעגצדדפער פון רער ױניאן דעםענדערם
פינאמױעיער באריכ®.
קאםיטע .דורך  Dinםאנאט נאװעםבער האם זײן רע־
רזר רפפארט פון  p iv d ip p ip p *anהאט אזין ענטהאצ־ נארטטעגט אפנצסםאפט  300שע*ער װעצכע האכען מד
טנן א פוצען םינאנצשצעז נאריכט פאר רי םאנאטען ױצי ,ארניים פװצרםייס .די ארבייטער וועצכע זײנצן נעכאפט
אוינוםנ^ םעיטעםבער ,אפסאב?ר און נאוועםבער .1988 ,נעװארצן ארבײטענדינ אױערםיים זײנען גערופען נעװארען
 n nבאריכם חאס נפװיזען ,אז ןנדע נאיתםבער האט דעד צו דער נרױוענט באארד און איז די םערסטע פאצען זיי•
צאפאצ נפהווט ארום  75טויזנט דאצער אין jtokp
נצן צצווגיח ארייננצבראבם נעווארען נענען די באצןך
א פפנדפנטירטפר באריכם איבער דפט פארםטרים פיז גאטיס םון די עעפער צו זײער אסאםיאײ׳פאן .אין די
אמחס־ כיצדונגם ארביים האט פארענדינם  dpiרעפארם .פצאגעז זיינצן פארװ־פעצם נעװען  488ארנייטער.
 atאיז נאריכםעם נ?װארען אז וי זענםו־אצע טוצע און די
פצאסאן אין די דיםםר צגמז ווערעז ערעםעגם  tPDav amדי םעםינקײט פץ אונזער עדױקײשאנעל דעפארט־
יאנזאר n tpn .טורות  t > m an tpanrpi fpnpiiטוין
. , .
םענט
*ויסר  i sםויזענט כתסבעיס חנדזמיסםרירם איז סורמז
רי טעםינפיים פון אונזער עדױ?יײפאנעצ דעפארטםענט,
 pmפיל  tp vn v wעדײארםקט  i n pזיך אנטליסעז איז אפיציעצ ערעםענם נעווארען זונטא^ דעס 28טען יא*
גאך די  BP^owonבײ די בראנםט סימיננ?זי  opזיי־ טאר,םיט א זייצראינטפרצםאנםע צע?ציע םון ברודער דיי•
גאז ^ p wורנאניזירט גאווארען • דראםאםימע גרואע איץ וױד דובינםפי* ,־  w p t ipפון דער אינטערנעשאנעצ ,אין
א םאנדאליז ארקזנסכזעד.
אודיספרױס פון דער װאטיננטאן אוירװיגנ חײ ^ipo
 ipחאם נערעדם איבער דצר צופונפט פון טרייד ימיא־■
די םערסםע סאקא^ון פױסיגגעז חאכען פארהאנדעלה ניזם אין אםמרייז? ײיז  n m ,m ’im : tארנייםצר •pp
באריכם וועגעז די אדבייס ®ון דער ײניאץ אויןי
נ?ז נאר אזויפיצ נצװינפו פון  u nנ.ר.א .א1י»י «יפיצ זײ
■m prwבײ א » T^pi 1סײ
m .w rm sfp ym pnao
 (P inו ײ 1אוגטניוירט  ipddpp iwפאר  1ײ*־צ נאריג־
E Js k 'S ..^ |.
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*:סמנערםארהעס *ונסער דעם ״נױ ױעד׳

ױי •

to

פון מילי• קרײםער ,וױיס־ירעזידעגם
די עלעקמאגם אין אונזערע לאקאלם און דזמ^ינם
נ^אדד זײנען ^וריבזןר ,און םיר נעםען זיך איצם ,םים
יזז ײ מ  urpפאוי די איגדוסםריע^ און ארגאניזאציאנס*
®ראבצעכתן‘ ׳ •
 ‘^ d nוױ םיר ראבעז •רובירם יצ^זעז יעדען אאסאל
®חתח^נן זײז ביזגזנס אי ^ ^ג ם און צאהצעז די n n w ,
אאמן סיר זיד י^ס יאהר צוריקגעסערס צו דער אלפתר
םיםטזנם» ,ו ערװעהלען די ביזנעס איידזעענטס פאר דעד
גאנצער דדפ^ינט באאדד און האצטען ןיי אןיט׳ן מי-ראצ
® ftחנר דז ^ינ ם גאארד .םיר האבען אויסגעםונעז
®ז חנר אצםעי וחנג איז דער בעספתר ,װייצ דאם ?זאםט
םיספארמםענדניסען און צװיסםינ^ײםע.,

עתועהלטע כעאםטע.
כױר ה»ובען ערױעהצם  4ביזנעם אײדזמעגמס פאו־׳ן
קוםענדען יאהר :םים םאור גארםאז ,דזשאהן םיגעצ,
םײאר קארינססי און  w * r nםאראביםא .וײ צאקאצס
חאבען אויך ערוועהלט עלזעקוםױת ב#ארדס און םשער־
פאלגעגדע זײנעז ערװעהלם געי חמן אצם םשער־
צייטל ®ון די יאקאצס :אין ®רעםער יצאקאצ  12איז
ערװעהלם געװארען א .ר^יםער; אין דעם םקוירטםאמר
צאקאצ  — 33אג סטאוז; אין קצאוק פינילזערס צאקאל
----- 39פג ב^רענשסײז; איז קצאופ אפעוײיכ^רס צאקאצ
 — 66נײםחען גינזנער^ איז קאםערס צ*פאצ — 73
םייקעצ גיגזבער^ אין דרעםםאכער צ*קאצ  — 46םעדי
דד®• קוירגם ,און אין איס6ציז«יממז צאקאצ  — 60פרע-
חנריסא בארםא.
םיר האבען אויד ערוחדזצם » תשאיגם באארד םים
דדיייקאב אייםם אלס ®רעזידעגכג חנר מרייבעד פון די
 n rn rאיז עחועחצם געװארען אצס כתנעחמער ®ון חנר
ו^פאינט באארד .די באארד חאס ®^ p irגעחאלטען עכד
>ימ םימינגען און געהם אן םיכםיג םים דער ארבײם.

אתזערע כאידעע ®ראבלעםען.
די װיכטיגסםא ®ראבצעםע רואם םיר האבען איצט
®«ר זיך #איו דאס באנייען די אגריםעגםם איז קצאוס
און דדעס םריידס ,ױעצכע :עוזען אויס דעס 15טען
I
I ,
יעברואר.
* םיר חאבען אויסגעשיקם בריזגוי צו די באצעבאםים
ו ת מן דעם און האבען גאך פאראויפיג הײן עגםםערס
גים ערחאצטעז .םיר האפען צו סענען אויסםיידעז א
תא»י .אונזער ױניאז איז אבצר זיתר פארזיכםיג און
סאכט זיך :רײט םאר יעדער געצענעגהײפס םיר האבען
®®געהאלסען א םימינג פון די דזטאיגט באאדד עסזעסױ
סיװ באארדס און אקטיװע םיםגצידער ,יצבת דעם 27טען
יאגואר און אױםנעארבײם די טיטיגע פצענעד וױ אזוי
צו םאביציזיחנן אוגזורע כחות אין » גױט־פאצ ,אויב עס
ואל םוזען הוכמן צו א םטרייס.
בײם םיטיגג ויינען אויך פארחאגדעלט געװארען
ו■ו ו ו
■ -׳;■־׳■■־׳״■1 . .׳״■■■
■■■1
■
■
f .■■ 11.. .........׳״.■.׳■״י
גונגען .די צעלציע איז געװעז ציםליך גוט באזוכם® ,יצע
®ון,די אנװעזענדע האבעז נאר דער צעסציע געשםעצם
®דאגעז וועלכע ירעזידעגט דובינספי האט פארענטםערצן.
םאגטאג ,דעם ^טען יאגואר. ,זײגעז ערעםענט גע־
וואחנן די קלאםען און פורסען אין די פארשידעגע גע-
גאגדען ®ון.שטאד^ צוזאםען כױם  cunצירקולאר װאס
םיר חאבען ארויםגעשיסט צו אצע םיטנצידער זײ צו אינ־
®ארםירעז וועגען דעם גוצען און כתגציכסייטען װאם זיי
מנ * 1חאבען דורך דער כיצדומס םעטיגסײט «ון אונזער
ױניאן ,האנען סיר אויך פאגאנדערגעשיקט א ®אטפצעמ
און אויפגאבען ®ון דער ױניאן ווזד
פדר חאפעז אז דורך א םיס-
קורמן
תאםיײז צמיישזון ארנזערע םעד
צד ענמװיקלצז א קלאסען ב*ר
aaM naa^ ag4n

ggg

ga

^^gggaggg

ag«a

®צענער װעגעז ארגאגיזירען די עטצימ גים־ײוניאז T fr
®אר װאם זײנצן דא נאך פארבציבען .עם «יז ד תר וױכי־
םיג םאר די ארבײטער ®ון גאנצען םרייד אז די ײניאן
זאל קריגען האנםראל אימנר w r n־ ,וױיצ דתר קאר
קורענץ איז א געםאר סאר די באדינגוגנען ®ון זײ אר-
נײםצר אין אילע שעפער.
דינסםאג ,דעם 13כתן פעברואר ,האבען םיר אטמד
האלםען א קאנפערענץ םים די באלעבאטינ^ ®רעזידזנגם
דובינסקי איז םיעציעל געקוכמן גאך באםםאן צו דער קאנ•
פערעגץ .די באלעבאםים חאבען זיך גאך אצץ jd ' zvpv ' v i
אבער עס וױמם אוים אז זײ זעהעז שוין איין אז די י ר
:יאן איז עגכדפלאסאן און נרייט אױ* אצעם .דאגאו־מכמת.
רעם 15םעז ,װעם אפגעהאלםען ווערען נאך א 4rjrar®3»p
די אויסזיכמען פארלויפיג זײנען ,אז אן אגרימגם ותם
אונםערגדפרינען יחנרען ,אויםםײחנגדיג א םםריי^
די לאקאל קאםסלי^נם באארד ®ון דער קארד
אוםאריםי.
רער הויפט אפיס ®ון nןר קצאוק קאוד אויםאריסי
פרן :ױ יארק האט דא געעפענם א צאקאצ אםיס אין כמגד
^אפאציטאז ביצדינג אויף םריםאנם סםריפס םר .סאול
חאםבורגער איז באממיםט געװארען אצס בעאטסער צז
זעהן «ז רי פארמריםטצז פון קאוד זאצאן אטמנהימ וחד
>  .i rדעד ערייבער פארםרעט די ױגיאן א\י*« דאר תיגטר
,יסאם8צייענם באארד״.
די גאארד• םוגקציאגירט ש\'\ ב«צו א םאנאם און
קאט אויפגעגוםען *ן אנצאהצ תייםע^ קיה געהיצםםײ
ארםיציסםראםאר םיט דער םאכט ®ון א 1איסאאסצעצ
םמערסאן איז גאך פארצויפיג גיט באטסיסט מווארען*
ווייצ םיר האבעז ױך נים גצקענס אייניגען אויוי «
טיר האבען גצצאזט װיסען דער ״תאוד אויטאריםי״ ,אז
טיר סענען זיך נים אײניגען און עררוארמן אז זיי זאצאן
איז ניכען באשטיםען רעם םעגשעז אום מ ן זאצ שנעצ
סענעז האנדלען אימנר חנר גרויסער צאחצ הצאנצז ®ח
איבערםרעמוגגען װאם זײנען מוין אריינגעפוםזמ און אמ־
:תיזובם געורארעז םיז םר .האםבורגעך.

איך װיצ דא ערתצזנתנן אז ®ארצוישיג ויעאן םיד
נים איבעריגם צוטרידען םים דעם אוםן וזי אזױ n
.תאםפצייענם באארדי׳ סיסםע( ארבייכג ביז איצמ «n tn
באאײי געװען צאגגזאם ,שצעמדיג אין איד.ר האנדצוגג
וועז עם האם זיך געפאדערם טנעצא ,עגערגחמ jo n r
טיר זײנעז אבער עגכדצצאסען נים צו דערצאזען װייכמר
שארשצע1ען קײסעס פון איבערסרעםונגען ®ון מאוד אין
דער צאגגער באגק ארײן .םיר זיעען איבערצייגכ^ ®v
די אצטע ,אויספרובירמע װאפען פון דער םרײד ײגיאן,
באװענונג ,דער םםרײס און סםאפעדזש ,זיינען גאך ®צץ
די וױרסזאםםטע םיטצען צו םאכען באסעם גאכתוםען
זײערע פארםציכטונגען און געבעז זיתרע ארבייסער
םענשציכע באדינגונגען.

װאוםטע ,טיציםאנכמ ארגאניזאציע וועצכצ זאצ זיך נימ בא־
נרעגיצעז בצויז אויןי די עמציכע טויזענט אהםױוע כדפד
גצידער ,נאר װעצכע װעם ארוםכא1ען די נאנצע םעםבעד•
שי®.

םי־ר ציהעץ זיך איבער אץ גייעם אטים.
םאנטאג ,דעם 29טעז יאנו#ד ,האמ אוגזער צאקאצ,
צוזאםעז מיט דער דזשאיגט באאדד אוז לאקאל  89ױד
אריבעדגעצויגען איז דעם נײעם אפים ,אין  232יועםם
40סע סטריב^ צװישעז 7טמ און 8מע עוחןגױס.
,אונזער אפיס געםיגט זיך אויפ׳ן 6םען ®צאר און האט
;עגוג ®צאץ פאר אצע אונזערע םעטיגקײכתז .א י נ רוי מ די
שעהנער צימער איז אײמעארחמם גאװארען פאר די םיכד
נצידער װאו ױי קענען זיך אטרוומגז «יז צאזעז » גוןי
אח א צייטזגג
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סלװמגדכדידםאױם  sמנעואלםטױיה
 paאב .קאםאווםקי ,סענעדזשער
 nrאיז אונז מאוננען אין  *unצ׳מטער םיטם אױס־
*זםייחנן א נענעראצ סטרייק איז די unmn^p־ tvunr*,
 r a pדי  wmuםאאינזנרי און חנר תשאינט נאארד
איז * ta w purונעגריים  « irra m aסטדיי^ איז in
> iaa*aםיטם דינןן סיר נעקומן >ו «ן אײנאאיאנתנד־
גים נדס די נא^גבאסים איבערןװגעבען *ל 1פראמז אי־
מ ר ות>מ םיד  m anזיך־ נים  ntapatאײניגעז ,וװ
ארכיניזימאו•
* nארוןאנדיונגןן  m tarm tױניאז און די *an
גופזןקנד*ורערס רחןנען  puvr? 9נייעם •גרימעמ^ וח] “
 m an nזיך נעזװינען עםצינע סאנאטץןm an *1 ,
 rru pמטירכג *פיצ 1אחנזיתנם דובינםסי ,דורד זײנע
*ודי נאזומח איז ק>יוו>אנד׳ ה*ם נים ממגט בוימז רי
*  anianratrnנא^עבאטי^ *גפאננ י יאטאר  nanוי
ח׳פאיגט נאארד מ>אדז iרי גא^ןבאםים *ו « צעצםע;
 # n ru ruאין ן פאחװ־ *ו סעםלען  « v iaפרידצאמן
 .tainנײ  a nק*ג«חמץ וו*ב איך ערקצערט די **up
•םײאר פון ךי באצענאטיסa ,ז םיר נ*נרײפ?ן אז in־
חמזנר כסורקעס וחנם טםארס ליידזנן אױב די ארבײם זאל
וווגכתרבדאכען וחנחגן ,סאעזױעל אין ספרינג סיזא? ,וחנלי
גפד ,איז זייןר קורץ .סיר  m anאױך עראמרט די בא־
יאכאטים» ,ז אויב זײ וױלןן  v iaײייטנר m attnaa
■ >»1ארחאנמונמז ,וחנם ין דן ר איימר •ון זיי דארםען
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 .mכ**רד

חאם די פארזאםלוננ אננענוםעז tn n n n t^ atn a
in־׳ רזאאינט באארד פולסאכט אנוװאותנרעז אצע טי»ד
צע»  canזיי ײעלןן נעפינען פאר נויסיג  uwuw wדי
 ®u u in n aפון די ארביימער.
r
 1פאר  a nנעגםטען סאנטאנ חאבען טיר njn
 taאלגעםיינעם ספטבפר םיםיננ צו ׳פסיםעןי ותנזן
סטרײ^ אונטערדןםען האס די ״קעלןר פאהןן״ און וי
.פאצאפ־אלםםאן״ פירםןם םיו ;עלאדען *n:aP a w
רענץ .נאך לאננע אוננמרהאנרלוגנעז ,װעלמ m an (9
דויערט  m an AWםיר זיר נעאײנינט ta ,אלן ^גפטפן
אינער װעלכע םיר  m anניט נעקענט אײנטםיטעןm at ,
איבערנענעבעז װעחגז »ו ארבימריי׳שאן.
גיים נױטיננ פון רי באלעבאטים ײאם איז אפנעהאל־
טען גיײאחון אויןי מארנען חאנ^( די זיר m a־  .ניפ

 ow n :אײנינען .םאנכע פון זײ האבעז זיך אנםזאנט
ארניםרי״פאז אין ארע פדאנ>4
אױןי ארביםרייאאן
זיך אויוי
^ tnaזיו
פארלאזפן
na'is
*ו
םיר האב^ז דעריבער ,לױט די פאראויס־בא^םיםטע •מ־

נ»ר ,אפנקחאלנמז  a nםאםםיםיננ סאנםאנ 2 a n
יאגואר ,און נענוםען ו י פראנע פון  « t n nנענ
םםרײפ *ו  aװאוט.

K

די קלאוק םאכעד מפיםען פאר  aםםרײק.
דאס איז נעותז אײנע פון רי באנייםםערסטע פאר־
אתםעראריימן איז אאראױם  taזיי 8אר8ציהטפז »ױ
 iron tram tapםעט>גתנם װ*ם  *urnקאטימנ  nanזאםלוננען un pa־ נעאיכטע פון אוגזןר  .ta^vאיר aan
סאמגן .םיר זיע»ז  *to a n v ia tataneuoאויס*ר  a m jrm aaפולען נאריגם אינער רער לאנ^ אנודימנ•
סײתז א וױדזנחזאלונ; »ן  o nװ*ם סיר  p ir m anדינ אויוי  a nאפיצ םון די באםעם ,ײעצכן — m 't oa
אטאי  avrariסיט זיי ,װיז טאגמו באלעאסים חאמן די נaר און  oaתאבפן די חרטח .צואים פרמד און
ייד אכסזאגט  • tanatuuaםעםצםענט אונגמר  a nאויס־ נייםען םאצ*םא? ,פרעזיתנם אזן םעהרעטער םון m־
תיד אז urn־  aroaaת*ם ניט > p v nanaפוצסאכט »ו דז׳פאינם באארד m an ,נעהאצנחנן מטארסע חנדעםnr .
 tjraanאוק־• נעחס־ם די נריחט־ סעם םינפעצ ,חפוי ־גיין
« \t v i9זא * ס «ו.
אח םאריס ניחס־  paצאתאצ  ta tm vrnua ,26טיד
סוזפן אײנםaצ פאר אצזןםאצ םאכען  aw aפון די גחר
 opotpגיבען נאך  paהאגעז jfln n
 <jrtaםארהאנדצונגעז םיט די נאצענאטיט און rm a
די  D*imvDPMuaaתאמגן נ׳יי יענןט  r ir v u pאין קאםי•  a nסיםיננ  m anאויו אדרעםירט un־ • n a
 a B v mםיט חור ױניאז אוז •  tm m n kאונ־ זיחעט איז  *tyanpveפון un־ קצױוצאנר tar n n jra
מרזױארייבעז « vrםארפלינטוגכ ױי תאבין דאן »ר״ אוו צעיבאר .פרעזידענם דובינםקי האט *וגפפױתט a
ימחלם « קאםימ ■ nארחאנדל׳נז םיט א האםיםע פיז םעצןנראםע ,אין װעצכער ער  canבארויןדם ײאט ער
ח ו יתיאן און אויםארבייגתז • 1אנריגחנטס אבןר אח
 mנים  pn ntnmuaביים םיםיננ און m aTm aa
 m i« r irm e r aAחאט די נרופע נאלזגבאטיפ זיך די פוצע  tnrorפון un־ אינסעתי׳פאנעצ פאר׳ן ססריי^
וױראד^ ®ארנאנדערנעשא^/פחנז אק רריי ■ראקזױעס און  dpרי צאפאצט פון די ד nםםאמר און עםברaי nרי אר־
איז מוואחמ אוטטעגלאן וױיםןר *ד סארחאנדלעז םיט בייםער * m anום טיטיננ *ונעאיקט סאפיעס פח חיזא־
זײ .ױ  a rmםאנופעקםאורןנרם מאט חאמן פאראור־ צוזיעם וואם זיי האכ^ז  tveuattaדאנקוזנרינ די סצאופ״
♦י j#י  cרםעס ?Jrft•1י
• ddsי <iDrK®w•3 •^1 3י#ן •»#
םאכער פאר  mהיצוי יואם די  m anזיי  m amאון
לער ,קאהןן קאנאאני״ אוז ■.אלאק״אלםםאז* ,זתלכע aאenפרaכaנדינ םינאנןויעצע  a ra rםאר׳ן jrn aa
 m anזיד אנםזאנם א«ונעםעז «* 1נריםענם « ר די
בײ חס־  Mmmraaאיז די רppאם*^גדאrוי» aו רױ nan *um vז ײ  m anאויסןר פליװלזתד .י י ױניאן
» nanיך נאגזירלאך ענטזאנט *ו פארחאנדלעז  v wדי  a taaגaנaדאצ סםרייפ אײנטםיםינ טמעוזייסען נ׳נײaרaןצ
באדיננוננען און וי פארהאנדלוננען דינעז א»נעביאכען  aaאין נצייך בא׳פטיםם נעווארען א קאםימע *ון SOO
אנוװםיטרען  a nסטרייק .די ?אסיםע האט ^ 'ןעצבינען'
m an n .
אווענם אפנעהאצטען א םיטיננ  paבמ׳פלאםען « taan
ו ' די * ruruaוױי »  w » p irװידער ,איז אײנע בא־  o nםטרייק םיטײaר פריח.
 ivutarפון וי וואס  m a sזייער-גאנמ ארביים אויס־
םיר האבען uwtia־ iaoanנעקראנעז אויןי אתזע■ tםים *
זי
סייזי ,און די יתיאז  nanויי ערפלערם n ta
זײט nדי ג«נצע  vyivw ctםייטנג .אלע• זייםועזק
ניט פארהאנדלעז װעמן  taאגריםענב^ סייד׳מ די ותלען > paפטאט  m anנעצויגט וי עםעצוננ פון  *unױניאן
 m g r t w « tn ftgאון  pnפאואגםזוארםליו רײ און Kו rנaפ n aרט >די  onntawaawwaאויסזיטיידעז
 n rnפאר די ארבײםם־כאזײנטגנעז .די רדיטע  gvtptrwרעם םםרייפ  paסארצaז taזיר אויןו ארביםריי״א! .םר.
וות גריים געוועז אונםעחװמײיבען י#דען וגריסעגס וואס פאוצקנער ,ױנײטער .סםייסם סאםימאנ®־  Paפאגסיצי־
'
וי  njm jrs nפאררײג״(.
איײפאז ,האם זיך  av'aatrnaאון *ניזאםענגיריפןס׳ a
נאסתם װי די פאנפעחננמז .זײנ׳ח i3n ia־  ftnaataP m aםון אצע *דדים .אזוי יױ  nan taoדי »־א«
 m an ,mםיר *וואםזמנערופעז  aטיםיננ פין  at a nנים נעסןגט *־ציידמ^  aan ^aa tn^gt o nרי
יגט באארד או( עקמפוטיוו באארז־ םיםגליחס־״ עאפ־
־ליים און פרייז ^טימם פאר פרייםא a n 4ג«ז 12ױניאן ,אויפ םאוצתנער׳ם פארצאנ^ < ataaיי רן סי ח מ
 ptטטױיפ  v wאיין  ,y*n g ja aנאן1 -אננ» 49נ *
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ןרי אוז נאבדעם זױ םיז האם ךי איבערמממן א
 on»aaa)«pjr man ,ra mאיינממ
כט ^ in mדי ■ארתאגדטגגפן םים רי באקעבאםינ אײטדיםציכזט־ האט־צונ^ a p rm n r
>>. w . %׳» v>;T.t־, *tt״י
f%־’
«:
?J
.

' »י׳י ־ » ־ ז י

!*Si
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tanaii:

? (1צא1זד יעיאן מאפ;  (2דaם  m aarדי aia־
ע *רבייםען םאר »map־־’ianap
װעצכע
uraar paniia־ ,נצכ
אaa, |1צאp*pא■צא l״ א1נםער׳ן 9אגטראצ un pa־ n^p
צאנרזס־ ממאינם בא*דר  jiaבאגרעניצען די »אהצ אר־
נייטעו־ װאם  ia:anוארט באשעפטינט װערען ; *an (3
מן  tam aum aדי אינסייד שעפער אין ?ציװצאנד ;
 taman (4די !ױיח׳שעם  paדי  a*uro*pאיבער o n
נדטםים  >n oanדארפען  jai'npצ1ים nip o n־ ;
 <6מיאחצם פאר :עזעצציכע מם־טוביס פאר ײאו־אר־
נייט*•;  (6םארצייט1 ,תצכע ארב״טען ,זאצ taניט *np
p in־ pa jiriao pםצעס זיים; ? (pa 7צאר נ«:ען
די aצ laaptia aאינןר װעצכע  tanהאס זיך נעאייניגט
an |iaצכ tarn aניט איננאגצען פצאר.
I
*
ניזפאן ד .בייקער באעםיםם »לם ארביםרייםאר.

 oaאיז אייננעאטיםם נעװארען ta ,די גאארד *11
סרגיטרייש*ן ז*צ נאשטעהז  :jartan 3 tieאיינער |ia
ד?גי מגי9ז 7אײגאר ^ון  Wבאצעבאכים איז « ידימר.
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ות^כעז ^ײז־ע אדדים ותלעז באמםיםען .כױר האבען
 Tnמנאיעיגם אז גױטאן ד .בײקעד זאל זייז דער ארביפד
רײםאר♦ די ארביםרי^ן באארד יאר^ זיך *וזאםעגקױ
סזנן  7טענ גאכחגם \\י חגר איםאר וועם ראטיפיןוירם
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 . u nאיםאך .אין טםגעהײסעץ געװארעז און םידנריימנז זיך#איצט פארצוילײגעז אוגזערע םעגות פאר דער
גאארד >1װ ארביםריימאן .םיר האפען אז ירעזידענם
דזבמסקי^וחנם געפיגען פאר םעגציך צו לוםען אהזנר און
דך באםייליגען אין די פארהערען.
איימד פון  nוױכטיגסמע פוגסםען װאס כױר האבען
 ?n rמוואונעז ,איז >אם װאס די ■רייזעז פאר ארבײם
איז ידי קאגםראקסינג מעפער ורעילען געםעכתלם ווערען
מ מים די קאנםראפטא^ס ,נאר םים די םא:ופ9קכד«ױ
 jcrinוחגםעס ארבײם זײ םאכען .דאס ותם םאמז א
סוןי צו <ער סאנקורעגץ צװי^תן מא• און שאפ.
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 tan asftmחאט זיך נעאייגיננ^ um tanuaua m at־ia
 paאצזנ גאצ/באט׳ג^  paפראנען  v iaוועצכע nan taa
זיך ניט  m at ,m')'<a om giאיבערנענעבען tirum
?ו  aנאארך אװ ארביטרייאאן urn pa־ ענטעײרוננ
 ^ pnביגדעגר  v iaאצaטaז.
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װאחיען ®אר נעאםטע און עקזעקוםױוס.
 ruruntלאתאלס האבען תרכגעפיהרמ װאהלען שאר
באאסט^ ,עקזעקוםױוס און דעלעגאנתז צו דער דזשאיגם
נאארזי .םי• 1לאנעװען איצטער ^1כצופיהרען 1י אלע
איגםםאליימאנס אין א^ז אוחגגם .םי 1חאבעז אײגגעיצא^
•w n n n 1ונינססי צו אינסםאליחנן  nניי-ע1וױילםע
א1כ1ניסט1אציעם און װארטעז צו הערען םון אים ווען
עג מען ק\םען אײדער סי 1באשטיםען רעם דאםום םאר
»
 mאיגםמאליחפאן.

שאא טשערםאן און •רײז קאםייטע געעהרם םייט א
באנקעם.
״*׳/י״
* »בת tao20 o n ,יאגואו• ,האבען וײ ארכײכתר פון
*
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un־ »anao־  arntaoן קא.״ גצעח 1ם  ir nםשע1םאז,
:םבעדם םון • ir nרײדקאםיכמ^
nanג נרין ,אח n
 ,פעסקינה דיםעז פינמעל און
דז׳יאי אבראםאממ,
ממס  ,i n ^ i rסיט כאגתעט פאיי  ir nגוטאוי א1בי^ס.
די■ נאאםמע פון ו ד וניאז  firmאיענ9לא nז גאװאחגן
אותגם איז.מנוחנן «
ןיינעז אממזאנ1
א  w m nנוםאזאימ־
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ני^סדינס־ומרסקנם *ין ועס
שיסאנארםארהעפ
אין רער קלאוק איגדוםםרת פון מיקאגא תאס ויך
געשאפען «ן ערנסםע לאגע ררעיצכע וועם םעגליך פיהרזק
צו א םסא■עדז  rאין טרייד .די אורזאכע איו דאס וואם
די סאגוםעסכדמוחגרס הא^כתן אין איין פארמלעיען די
תאגפערעגצען םיט דער ױגיאן ותגען דעם גיתס אגרײ
םענם.
דער אגריםעגם ,וועלכען די ױניאז האם געחאם כדם
רי קלאוק באלעבאטים ,איז אויסגעגאנגען cun 30םמן
:אוועםנער .די ױניאן האם אגגע^אײיעם אלזנ כזווון
צו קוםען *ו אן אויםנצײך און אונטערמתיבען א DT' 3
אגריםעגכ^ די באלעבאטים קאבען אבער כדם פאמױחחד
גע תירוצים געהאלכמן אין אײן פארמלעאע? וײ פאר•
האגדלונגען פון וואך »ו וואך .פאר די פיהרעד פון חנד
ױגיאן איז קצאר געווארען ,אז וואס די באלזנבאםים זײל
נען אויםען ,איז בלויז »ו פארציד^ן די פראגע ביז דאד
שעזאן וועט םאריבעד.
דאם פארציהען די םארהאנדלונגען אין  i nלאננאו
נאגק ארײן האט זיך פאר ו י באלעבאטים גאגץ גום נזד
לוינכג די וױיתמעס פו? וײ וואכען״ארבײסאר ,פו? ד*
קאםער^ עדזאדבאיסגמרס איז באםאדנײדזער איז דזו־ןר
די לעצםע  8יאהר עםלימג םאל גזךפגימז תיוארעןD m .
ווען די •רייזען אויןי לעבעגם םיסלזנן די מן אזױ y%n
;עמםיגען ,איז פאר וײ ארבײםער געװןמ? אײנפאך אוס•
םעגליך »ו סאכען א לעבען פון  n r nפארדמסםק .די
באאעבאטים האבען נעפיהלס אז בײם אוגכמנרמריימנז א
גיתם אגריםעגס וועלעז די םדזען העכערעז די Bpr r r ni
פו? די וואכצךארבײטער .ךײ האס זיד דזצײמגר מלזמם
אאצולייגצן עם אזוי >אגג רר .y ftp o
אמןר טאסע דערפאר איז די יוגיאז מנותז עגבד
שלאסען גים צו חס-לאזען די באלעבאםים רױיסעד ■ז־זד
פ םירען אויפ׳ן  ?u r nפון די ייאך-ארבײסער ,ד׳י fa tn p
װאך אין שעבדואר האם ד׳י דדפאינם באאדד אויסמד
שיקם א בריןי צו י י היאיס באסעם ,םעידזמדמ דיי אז
אזוי וױ רי פארהאגדצונגען םאר א גיתם אגריםעגם ה^ד.
בעז זיך פארצויגען; פון די קאגפערענצען איז ®ארלויטינ
:ארניםי געו^ירע?; י '  i nיסעזאן "גצהם * W i nוחנק און
די ארבײםער יױיסען נאר אלץ נים וױ פיל עס איז i r n

 r tT iiסקעיל; אזײ ווי דאס רופם ארויס נרויס אוםצז־י
cרי nגהײם צוױמען די אויבײכמז־ ,דזאם די ײניאז תוי•
בער אליין באשםיםם א םקעיל פאר  nװאמנן ארבייםעד
און פא^־ט אז וײ באצעבאםים זאלעז גלײד צאהלען ד׳י
קלאסעז ארבײםער פאלגע^ םיגיםזם סקעילס:
 סאםערם —  55דאלא 1א וראך ;  m pבײסכתוייסערשםע קלאס  38 ---דאלא 1א וואך; צוױיםע סיאס
 33דאלאר א װאך :באטאךנײערס — 1 55אלאר א װאך.
 inםענעדזשער  in pcתשאינם באאז־ז־ ,םארים
ביאלים ,און דער סעס^םאר־טרעזשורעוי jd ,א .נאלד־
שםיין ,זײנעז געווען אין גױ יאמן או; זיך ײרכגערזנז־ס
םים פרעזידעגם תבינסקי איבער דער לאגזג תוםעגדיג
צורית גאך שיהאנא האבען זײ גלײך פאררופען א םײ
םיגג פון םטעף און געםאכם אלע נויםיגע פא1באריימוגמנן
צו זעהן אז דער באשלוס זאל  o im cm nװע1א?
אין לעבען.
1י האנ 1לוננ פון  nפיהרע 1פו?*  inמניאן איו
גומנעחייסען געװאחןן פון א סיעציעלען םיםיגג פון m
תמאיגם באא1ד .עם איז אויך ג^יר געתפעז געווארען
א ספעציעלע פארזאםלונג פוץ אלע סאטערס ,בײסjanpo
םאשין־טעתעדס און באםעךנײהערס אין די הצדקװאדזסמו
פון  inױניאז 38 ,װpדבמ^נן סכמיים ,װאו  ?pcהאט
ךײ ^• ?pnpjp:א פרצען באוײכם ווענעז  mלאמ און
געגעבאן זײ אינםמרותצי?ס יױ אזױ צו םיחו־עז זיך ייין

.n w rr
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 \mזיד  p» iv« it tPJMtoaiדי אדבײגמר די םיגיםום
 n> (ft ,Bftrpeנ«נץ נײיליד vramuBO t it tpoip
 pnסרייז־ .וועלמר * ל  imaer-mנים  ptfaדי װאמן־
מנט׳  raruv r v . TV* *HPארנײםער  tieדער אמ־
דזםםריזנ  tthptארײגמסװימן .pram
י ײי׳י עז וױימ־גודס ארכײמעד עדס5לנרײך.
מרגארזי  ,rrunrאינםערנ?׳*סנ?ל *רגאנײזערo rn r ,
 ovn ("■bmp a n m mער *יתרם it tpMpnr pm tv
 [Pv p jm jiv ,די ארבייטער  pmודים־נוףס און tromp
 aimסרײר ווי >סלגס:
.די אינדוססרת םון » pm ipMP'P pm o iir r v n
 ru nבאדיינתנחג  b p .ותרס o h m m DtMvw 8,000

*רנײםער  opoopmta f t nhpnנ ײ קאםאן ידעםעם און
 D m 18סויזענס  pmױ  ipepvtװאם םאכען אונטער־

 pm hitmotp ipu im P i Jimדער פארטממגחײמ־
 manםיו־  tv ,ippepaonnדי  rpmpoaiMארנײטער

 m v mסימר סרטוניזידכארזר  pao& rאיבערחוי»ס ד•
* jd J pwעייטמן ביי די jm npojw ptprn

פארהער װענעו
װערפ ?פנעחאלפמן
I

■> V

סאראנמרהמדסםאמרספױיסעואון זינש
®ון םעםױעי ?רייזכממ.
*

יי  ip i nr — p iv ib potipanpimvנאלטיו
(0P11 DPI tmtIM IP3«*aiV0 7V» BPP1VO P1V?P
 iiv pסים  nנירערינערע bp tn v o5'ppoim*ii
, d pi pm tnptipa'Rאיסטערן tvi״ נױס די am
 — o^ppbאי11 1ירער ^יםנעמפםערט  tpivnptבײ
 pm tptfiiw tPB^vnptev pr ovn ipm veבסלטיי
d pi 30טזן ■יאגואד .סארםרעטער  v tieני1יסער #
 (pain potopipopmivbז״נעז •a tpiipt *uptpiuv
• •ip tn v tרעזיחננם 311ינס?י »ivd ovn־ ij» vדי
 op .^Mavrpaipoז״נען אױך נעװען ipopioive
P1V>P tn tie tiR uvtr'R'D VO V ip p tp Pt n
“> r
־
אױ»וריסי.
נימוס  j iניט׳«ע>( יעפײםי אדסיניססראםסר
 j ip iר .א״  tn p t prסארזיצענדער 3יים (,mtnvB
 ovn ipנלייד « tv>p uveav 1נעם«כם»'iM n tv ,־r
 pr ipmvo d pi tie pavaנים d * tv tpapaitD'iiR
םייל״ IVORS ovn ip •tPOPVt n tPt'BPtitO'iR iva
 pr rtRioo’Poiv n tvנים פיזיאינםע־עסירט PM
 ipr>BtruvPtנענענד  tppnavfi ir iiנעםינעז ייר,
 ipt'cma it o ro p ip e rM iv e titזײ א31ייסער  t n tie׳
 tpovnvav IiR p n o o ru ’ Rניט־י1ער׳1ינא IwniPJVP

» tnrnp t n Tiftייס  ovnםיר •יתיתו  tvדעס
 tpavn .1םיר ארטוניזירם די ארבייםער  jibעסלײ
מ ׳  pm ipbpvחנם סרייד  pmאײנ«ד«ם?לס popjnn
 m inim aםים די  j'o vttM nכ»גד« סיר  itsvnנ*ך
ניס  ojponw tp Jrt’Bv P tםיט זײ op .איז  wimנ»-
■ ■« ttJepD it vnrריתען «אר וי ארנײסער ipipapn pm
 p irn *pernפארדיגסנתןoputorp: ovn om .
 tie trn o it a nדי ארבייסער  itדער ױגיאן•.
«ייד תר  jmomp pib *ampr n pn p’PORpדחד רײד ip o ” 3 iv n tproviPBBpp .
 uw pm op jtptpm vB rnpap oipn amנע>מ•
 ivomioo’po ivאױ מ nvivn jp n״ it ovn
 it tnרעאינםטיימען  29נעגער־ארבייםער  d pi pm״לא  ip i t p in tp n ip |'R opoa'ttaנארטיםאר f t n n t u v
םאוד״  triMTipj op’rtramjiiM |pm pa>pn jn rתיים״  itiam p o jiR ip i tPiPii tnap> nptinאיז *M3׳
1P3V0PV IPOtP> IPItn vn
 phpojimאויסרייד  pm b *3im ir n tvניס 1 b>m jpuי 1VDPBV1B I IB 03י•
ייײלםסס  m nדי » jnvtipa ■w’aivזוי נזנםריי  ovn a nגעפיחרם  tv urunסאלםיםאי » ,*ftnrnM Jv
 tv tv w ip*tדי  tPi’PtMnv mim tPB$pnדי aiM״* rn vt tipoepn. opi pm tram oapa
• tM»jn*nMM ipponp in p& ipoעםטוננ np pM-
 pu t t nמip i tie ivoppi’i ,ip rtiJv .
 JPRPיי *amp״  ppbmo. titבר*ם.״  op impװערעז
םערסטענם אױספמסיt •* n tie tpoopovna n tptp^pnve ovn ,
טמינסםמם  onv 15חונדערם ארבײטער,
 :pv oipuroppeiדי hv b ip J p ip *|im tpovvecrmto
 pm MitnopR oa*m irnיאס bipivo'D^va n ovn
יי  oiV’tMPtmivטעטינתייט * tpmiדי ארבייטער PM tltlVB tP0 r 03P1R3*0 P V tPt'IP D1P11VOPPBUVO
 . pvדי « ipunr 6ז  t'PfiROכיסס otm .אמעםירט  otnpr opa>pii rtpupjvp ir nרי f t pv teopipopM
 mתי»  twםים באדײםענדען  j >v*ipסיר  ip i pm tpoavP'isve ttavnאיסנג in tv oip9rur ovn ip
 iv'jv ip i pm ttowpipnM wpm pa pupד« 1ז די  rotp״ ] pipoopn d pi it ivent^va tpavspiitit « n
 poim n omu oipomp 231נאעעסםיגטtPOOlVlVB PO'113 D3R13P3 DX'R P3 PW OVn 13P3PJ oipomp 3 fie 2 .
 ovnדי  otMtotp ovn Pentפיז דער ארבייט *וייב  ,oiPiiroppeitRO pipiav nםםעציעל זײ *PJVP tie
 tpapn orpram trtnםיר ר»אינסטייגמם תרך דער  oip’oװעלכע  iv b tpo” aivדי זעל3ינע P m ooppivo
*ורםיםיתג » 1י י י ) .tnvo'iM hvpדי סירםע  tP^nvx imדי j J’ppm tipoo'R
' גיים  ikorp i 'ipb jimגארםענם  tpipn .(iiv pיעם
v 3א1יכט  tv tieאונםערזוכוננ rappnoonj'R ovn
ײיםעז  r im i ipompנפד  v tpoiptmפאדחער.
איגזשיגירען ipotiR oavopi tpavn׳p t tie 03' ibmr t
איעעס  noיי  *iipoppouvo om ikorp ppnצוױי  h vp ip i tit ipoptoivbאױטאו־יםי tie
תי ^ * •nיפםח'tR «V P .״ ovn ,יי  ' ivo'iM iiv p '0איסטעס  tipoon tiRאיטיילוננtpavP *piioppd ,
 .ootnorMaםיט * d pi tpoptppuכלותן *דלער ,סאר  rria ipijvo pppv tivאיז  10עטעם ,אייננמל
יאדבר׳ומז געג»ן די vp tie tPoB’in v eוד  ir e Timניי יאיס אין פאלםיםאר« opn ,לם 03Riap3D’iiR
*םיי׳נז ייד  j ip i tpspjר .m .םיר  ttavnנע£יחרט pR 1«enP031R tPO 1' 113 vי PB tPOOS’HVB 1י 310י>
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די  18חונדעדם הלאוס םאכעד ®ון םארןונמו ומד
מז זייער סטרייס געװאונען .א^ע  3גרומן םאנוגועקםמור־
עוים האבעז אוגטערנעשריבען אגריםעגםס םיט חנר יױ
ניאן און די בע 5םלאכות זײנען שויז צוריס אין די
 ipm/wאון ארבײםעז אונמר מניאן באדיגגועעז.
דער חײײאחריגער םםרייק ,ןוגגאמיתרם פון דער חײ

ננד סיאומ דזשאיגט *nm p״ איז מנוחנז א שװעחנר rm
*ארביכמדנתר כאטש עס ה*ם בילויז אננעחא^פמח  2ווא־
מן .אלמיער דער םםרייס איז גזנחפעז געוואחנז ,ה*ם די
מגיאן •נגעווענדעם איע פױםלעז »ו סוםען םים די בעלי
בווים יזװ א פרידילימנז אויםג^יד און אויםםײחנז א
םטרײ^ ג^ײכצייכױג חאט די ױניאן געםאכס אלע פאר־
בערייםונגעז צו פארזיכערען דעם ערסאצג מון םטוײיק אױב
כדר זא^ען סי1י כל סווי געצוואוכנען ווערען צו רומצן א

סםרייק.

[,

די קאנמצרצגמן םים די בא^נבאםים האבעז קייז חד
זו*םאםען ׳ ניט געביאכם .זײ זײנעז גמב^יבעז איימזד
שיארט און האבעז אגטזאגט די פאדערונגען מון דער
יוגיאן ,צוױשעז וועלכע עם זײנען נעוחנן די דדיי װיכ״
מיגסםע טאדערונמנז ,די  40שטונדיגע ארבײטס װאך,
חזנמדע שנירות אוז אז די םאנוםעסטשורערס זאלען ביײ
שטייעדען צו אן ארבײמסלאזעז איגשורצנס מאגד.

םאגיגצ ארבײםס וואך און ערמ^נרג^ אז זײ ומליז or
בלויז דאטא^סט נאכגעבצז ותן די םאגופפתםטוחנרס פון
אנחגרע שטעדם אין קעגעח^ םיינענוײג םאנםרפאצ ,וו 1
לע\ עס איינםיהרען.
די םאנופעסכדפורערם האבעו אזיך אנםזאגם די ®י־־
דערוגג פון דער ױגיאן איינצושםע^נן דעם םיסםעם פון
סצט^ח פרייזען אוי^ חגם באזיס פון . *mבאדי״  5ױמ
א גאראנםירכתן כדניסום םמי^ ®ח  40דאצזנד א ומיד•
זײ זײגען באשטאנען אויו• דעם םיסםצם פון םעםצעז פרײז־י
זעז וואס איז באנוצם געװארען ביז איצכג זײ האמן
אויך ענטזאגט דער יתיאנ׳ס פאר^אגג צו העמח די םפמג•
דארם סתעילם םים םיז  5ביז  30פראצענכג די האמן
ב 5ויז געווא^ם נאכגעבען די אנערמעגונג פיז דעד ױגיאן
און א קאיינע העבערונג אוי^ די םםאגדארד ססעי^
די פארזאם^ונג »יז וײ סלאוס םאמר ,או*סהערעגדינ
דעם באריכט פון דער פאפדכמג האט איינשםיםמ סר*  0ד
סעז אדויסצוגעהן איז םםזײיק איז אױ^ םארנעז *ױז דעד
סםרייק ערקילזגהרט נעװארען.

םאראנםאר קלאוק באלעבאפוים גריגדען אן אסאסי־
אײשאן.

דער סטרייק איז :זדפםעלם געװארזנן אונםיד דפד
פיתרע^פאםם פון בען האותצאק ,טשערםאז פון דיד
די יתיאן שםעחט םעסט טאר איחרע ®אהןתנגען.
נערוםעז געוואחנן דעם 16םען יא־ דזשענעראל םטרייק סאכױטע ,און די ביזגעם אײתשענםם
חנר
םםרייסוױ די הלאוסםאכער האבען אטגצהאאכתז פון דעד ױניאן ,הייםאן ד .לאנגער און דמר שדײמ•
נוארי
נאכחנםגרעםטע טארזאסלונגען װאם םיר חאבעז דא פון די שורות .דער םשערםאן האס זיך ג>ייך גזףפםע^ם
יײנע פון די
וויז געחאט .איבער סויזענט פצאופ םאכער זיינעז אנ־ אין פארביגדוע םים דצר ױניאן אין םאנםרעאי יון פאר•
ותזעגוי מנזוען בײם םיםינג די קאנמעחננץ קאםיטע האם זיכערם אז זײ טאראנמאר םאגופעתםשורארס זאיצז >יט
גאריכםעט אז די סאנ^עסטשורערס האבעז אנטזאגם די קענען מויפען קײן װארע אין םאנטרעאל תרך דער צייס
פאדעדונגען פון דער־ מניאן םאר א 40״שטונדיגער  -6פון םטרימן.
גאכדעם וױ חנד סםרײס האט אמעהא^טען אוםגפפפר
■■■-1-
■■
■!=
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א ױאךי האבען די היגע קצאופ באצעבאכױם ,צום ערשכמז
^ a nסםעח קאוד״ !זײנעז געוועז  :העריי ױאווע*י ,*1םא^ איז  6יאהר ויך צוזאםעמענוםען און זיך פאראיי-
םעגעדזשער טון דזנו־ ק^אוק סאנםראקסארס אםאסיאײםאן ניגט אין אן אסאםיאיחפאז אז וחנ*מנר w m ,איז טד
»ין גמ יארק .םעםיועיל סלײן ,עסזצשוטיװ דירעהםאר פון חויפנמט געווארען ,עם חאמנן זיך אנמדפ^אסען פירםיט
אינדאםםריע^ פאונ&> און צערבעדם נא^ א יצאיער פאר וחנ^כע באשעפטמען ארום  70פראצענם פון די פצאופ•
« ק^או^פירםזנ פון םמרענםאז ,פענםי^וױעיא .באלטײ םאמנר דא אין שטאדט• אין די ױניאן קוײמען איו נמנן
םאדפר ?אחנדם זײנען אװםנעטראטעז פאר די דארטיגע נעווען צופריחנן חנרםינ^ יױי> עס איז גרינמנד צו מצי-
מאנופעסםשורערס און ארנוםענטירט פאר לאזען באלםײ סעז א פא^עסטיװ אגריסענם םיט אן אסאסיאיחפאן \ץי צו
שארהאנד^ון םיס איעצעמע באלעבאםים .אוםגעפער »ו
םאר אונטערץ ,װעסטערן סאוד״
פרעזידעגם דובינסקי פון דער אינפתרנעשאנאל איז יענער צײם איז דער סםרייק געװארען אמעםיין .די לסר
גצותן חנר ^נצמער רעדנער .ער האם ארויסגעבראכט טע צוױי מעפער וועלכע זײנען די ערשפת װאך גים ארונ•
חנם פאסט #אז באויז איז  2םיז *די  6םירמעם װאם גע־ טער אין סטרײס ,האבען אויך געווארפען די ארבײם און
פיגפן ויך אין באלטימאר ארבײט םען אונטער דעם םעק -זײנען צוגעשטאנען צום ססרײ^
שאן סיסטע^ צוױײדריםע^ םון די סאאוסםאכער איז באצ״
נאכדעם װי די אסאסיאיישאן איז ארגאניױרם גזד
טיםאר םאכעז דעם נאגצען גארםענט פונהט װי די גױ װאחגן ,זײנעז אפגעהאלטען מװוארען א רײהע קאנפערעג•
יארקעזי פ>אוקםאמנר .ער חאט אנגעוױזען אז בא^טיםא• צען צװישען פארטרעםער פון דער ױניאן און פ\ן חנר
חנר סארקעט איז אין מײן חינויכט ניט אגדערש וױ די אסאםיאײמאן .אין אנפאגנ זײגען געוחנן םי5ע שוועריגקיי•
*יו יארק ,גױ דזשוירזי און פענסיאױיניע םארקעטס .ער טען .זײ באלעבאטים האמנז זיך געקוױינתעלט און נים
תאט אגגעוױזצן «ז אין נױ יארק ארבײסעז  8,000ק^אױד געװא5ט נאכגעבען די וױכטיססטע םאדערונגען פון דעד
םאכצר אױוי סעקשאךארנײט און ער האט ערהא^טען ױניאן .חוץ דעם איז צווישפן די באתבאםים אליין נים
גאריפמען אז א גרויסצ צאהל פון די פירםעס פאאנעותז געװען קײן אײגיגסײם♦ ביסיצאכװײז אבער האט ?יד עם
•רױסצופיהחגן זייערע שעפער מיז נױ יארס אום צו גע• אלעס ״אויסגעפרעסט״ .פי^ האם געהאיצםעז אין דעם
איגפן דעט פארצוג פון די ק^ענערע  dp^tt ' 11אין ד* דאם ,װאם דער ספרינג סעזאן אין פענעדער םארקעט חאם
ואתחנ םארקעט^ זײ ווארטען ב>יז נין *! עגטגי^־ זיך אנגעפאגגען און די באצעבאטים האבעז גיט געהאם
תיין ח  p rצו םאר^רעז חגם סיזאן .זײ זײנען דעריבעד
סיגעד אגנמדידומ איבער דער פראגצ.
כאטש די פירםעס וואס באפלאגען זיך אױןי באל• וױימנר געורארען.
פײן פאלטםענדיגע אײניג>ײט צװחפען רר באלעבא־•
טיםאר וייגען ניט פיא אין צאהצ ,חאט דוביגסקי ערקצערט,
ויעען ויי אבער איםטסאנד ארונםערצודריסען דעם לע• טים איז אבער גיט געסוטען .אנשטאט אײן סאצעתטױחנן
נענס-םםאגדארד םון די ארבײטער אין דעד נאנצער אינ -אגריםענם האבעז םיר געשלאםעז  3באזונדעדע אנרי•
תסטרי ,אוע םען זא> -1עראאזצז באאטיםאר אנהאאטען םענטם ,םיט דריי גרופען םאנופעסטשורערס וועלכע זײ־י
נען ארגאניזירט אין באזונדערע אסאסיאיישאנ^
 nנידעריגעחנ וויידזם םסעיצס.
די ערשמע צו סעטיעז איז נצוחגן דער .טאראגםא
טר .גיטקת^ תאט עמצערנ^ אז אן אנטשײדונג
 pmגימנן ארויסמגפממ  4mmתאוגםיל אװ קצאוק שנו סוט םאגופעקטשורערס /צו ותלי
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פון די ל«ס8לם נ«חענפ און װײ
ג ױ •ארק איז רער נרעםםער צענםןר פון דער ם ײייד םים דער סלאוס און דדעס דזשאינט באאדד פון גי
פליידער אינדוסטריז ,איז  os .*pnppaאיז דעריבער יארס ,וױיל די אלע ^עעאער ארבײטעז אויסמליסמך ®אר
נאםירליר אויך דןר מננמר  ptאונזער אינםעתעשאנזנל יי נױ יארקער דזשאבערס.
*יז איהר םעםינקיים .די טעםינקײם אבער איז נים
א ביימפיצ פון דער װיכטיגקײט פון חגם דע«אמד
טזנרעני*ם בצויז אויז• נױ יארס און די עםציכע נרעםערע טענם האט םען געקעגט זעדןן אין דער צייט פון חנם
*םעדם .די *רױימ מצײדער אינדוםטרי האט זיך פאר• טט«4עדז^ געגען די דרעם דזשאבערס פון די ביצינע ?* P
׳אריים איז מנדיליגע ׳פםעט און ׳פםעםצאן איבער׳ז *רעםעם ',די װאם םארקויםעז זיך ביז  $3.75׳ » שסי>
נ»ממז ל8גד .ארום יעדען נרויםעז מנ טןר האבעז זיד ־י-םעהדסטע שעפער אוט אװ טאון מאכען די בי^י
ממממנם ׳ מי ד ®יז תצאוקם ,דרעםעס ,אוננמחועש .״ײנס ארבײט .און ווען דער ־ םמאפעדזש איז אג
בצטוזעם״ מחםןטען ,בראזירם און 8צע אנדערע ארםיק־ :אגגעז איז נױ יארק האבעז די ארבײםער אין די מאר
לעז  titפרויעז גאהליידוגנ איז מנ מינ ע ארוכױנע מנמט
טראתטינג שע*ער אוט אװ טאון וחנצכע *רבײםעז^ •
לאד .די םעחרסנת »ן די מבריקעז זײנען ארויםנזד ־י זעצבע דזעאבערס אויך געסטאים פון דער אינ ײ||
*יזזדם מ ײ8חח  pcדי מנטמדם אויס*וםױח» דעב און געפאדערט און געסראגען די זעצביגע ®רײזען װ
יתי*ז קאנטראצ אוז ױני 18באדינניעע! .נײע מנםערס ־י ניו יארקער ארבײטער האבען םארצאנגט .ארום
ײ מז *יי מ מ מ מן איז איינינע נעמגדעז  tieצאנד ײעסט טויזענד דרעםםאכער אין  175מעאער אום אװ־ טאון
 jwסאוסה .װאו די s ta rר זייגען  .p mאיז אונזער * ־זאבעז זיד נאטייציגם אין די סטאסעדזשעס איז חאבען
ײניאז »ײ נאכנענאנגען .די ארגאניזאציאנט טעםינסײט דורך דעם ניט נאר םארבעםערט זייערע אײנענ^ .פאר•
 tieאונזער אינטעתעמאנאצ האם נאכמסאצנצו די אינ־ י־ינסלוען נאר אויג נעהאצםען די נױ יארקער דרעסםאבעד
דוסםרי םון דעם אםצאנםיס ביז׳ן !אםיםי^ נייע צאסאצס :עוױנעז זײערע פאדערונגען.
דינען ארנאניזירם נעײארען .די ארבײםער איז די שאד
n
דעם 9טען יאנואר האט דער סטעף םון דעם אום
m
שאראיינינט
זיינען
שנמםצאך
אח
ענמם
׳•ייחננע
אװ טאון דעמארטםענט געעהרם דיעױ מענעדזמער ברד,
 ■Hײארען »ו בא׳פיצעז זייערע צעמנם באדינגוננען .םײ יער װאנדער םיט א דינער םאר זייז מעהיגער פיהרער•
מיצען דא אין סורצען שארציימנעז די טזזםינקיים אוז •שאםם םיז .דעם דעאארטםענט און זײז איבערגזנבענהײפס
י י י •ראבלזןכתן «ז י י ױנ^נס אח יי »רמיחש:ע אײברעהעם סטאום ,דער םעסרעטער פון חנר קאטיכמנ
 d sdtאון מםעטצאד אויםער די נרוי מ מנסדעז.׳
װאם האט .אראנז rירט דעם דינעד ,אין די אנדערע אר־
גאנײזערס פון דעם דע§ארטםענט האבען אין די רערעס
דער  r>iיארקער »ופדאודס»ון דע*ארםםעגט
מטארס געצויבט װאנדער׳ם פעהיגע סיהרעחאאפט אח
די גחנםםע צאמל  u e wאין סצײנן עטעטיצאך חאבעז איהם איבערנעגעבען א שעהנעם •רעזענט .יחד.
נע6ינען זיך נאסירליד אחם מם נרעסםען צענטער—ארופ זידענט דובינסתי װעצכער איז נעװעז יעגעם אוחננד אוײ
גיו יאדש .א\יוי « ׳יםח םון אדום  75םייצ ארום נײ םער׳ן rטאם האט צונעשיסט א באגריסוננם״מעצעגראםזנ
 .PUTאיז נױ דואאירזי',האנ»םיתוט■ ,ענםיצוױינת ,צאננ איז א צאהצ וױיס -רעזידענטען פון דער אינטערנעשאנא*
י
אייצמנד איז וחנםנממםםעי זײנען שאנאנדערנעװארמע; חאבען גערעדם.
אימד  500אתאןר  peםרויימקצײדער ײאו trum w
בא׳מפטינט  arm 35םויזענד ארבייםער .װאם פאר « פחואדעיםיער דרעסמאכער האלםען אױם די •ראכע
וזײס •רעזידענט עצייעס רײזבערג ,ןמענעדזמער פון
מנװאא־ינער &אהסאר עם זיינןן אט רי  *urwrאיז דעם
ניו יאריזער טארזעם ,זײער איינשלום אױזי די ארבייםם־ פילאדעלפיער לאקאצ  50מרייבט םאצגענדעס וחננעז חנד
באדמנונמן אח *ארדיכםכמז >*יז יאתמות כיםנצידער טעטינתייט םין חנם לאסאיצ:
^אונזערע מעםבערס האבען דורכגעמאכם א ביטערע
אי| אמינ^  wתחנד *רבייג«ר פארעםןחז .װעז די
ארגייםער אין די  o n vאון עטעםצאך• זיי מן ניט נעותז  pjfrcצײט וועלכע האט נעדױערם  3םאנאטען .די מלעכ־
ארנאניזירם און האבעז געארבײם צאננע ׳פטונדעז כםעט םע ציים איז נעװען א סארט פראבע םאר אוגזער ױניאן.
אוסזיםם זיעען די נאדיננומען «ח די נױ יארקער ׳«ד םיר האבעז אבער די •ראבע נלענצענד אויסגעהאלכמן‘.
» ד אונסאדםײיייד מזונתען .ווען די ארבייטער דינעז די באצעבאםים האבען• זיד באגוצט מים דער *לעבטעד
*ו מני ײ ט מווארעז זיי מז זיי מזוארען א חיצוי פאר צייט ארונטערצורייסעז די ארשײטס״באדינגוננען .אונ־־
זערע ארבייטער האבען זיר קאצםבצוטיג צורײןגעהאלנתן
יי גײ w « r 8רביינמר אנמם^וט  8שסערונג.
*ז האנםראצירעז אם-די  u e j rה8צם די אינטער־ שר? אז איבעראײלטעז שריט אזײ צאנג וױ אין די n m r
נעמאנאל אויזי דעם  .אונראורטאון דעפאדסםזנם אונטער איז נים געוחנז קײז ארבײט .איצט ווען דער סעזאן
חני םעמתמםענט  jibוויים •חנדחמם הערי וו8נחנר .קומט אן זײנעז םיר אנטשלאסעז צו צװינגעז זײ א•־
מר.חמארםכמנם ה8ט  8םנמי *יז ביזנעם איידז׳מנטם צוהיטעז די ייני¥ז באדינגונגען .די ױניאן איז געבלימז
און ארנאנײזערם און מםעחט אין ןננער פארבינתמ :אנץ און םעסט םראץ די אטאסעס םון די באלמבאנױם•
0
מיר פארשטארמען אוגזערע •אזיציעם םיז טאג צו טאנ
I
... — — — >■ ■1..I
און זײנען שוין געווארען א באדייםענדער םאקטאר pw
 nr y nבאיאנמז  pe 22די גחנםטז פירנתס ,װעלמ בא־ טרייד •.זאל נאר חנר םעזאן זײן א נוטער און םיר וחנלען
אזויםח 8צז
חזנצפט
n
y
׳מפסמעז איז זייערע
באםעסטיגעז אוז םארא״ניגעז אונזעות כחות
אתס א זיך
חאם
אפעםער
טעג
3
םים
םאראנםא.
אלאמ סאכער אין
אז די באסעס וועלעץ םוזען זיך רעכענען םיט אונז.
נעמנטעים די *וױיםע אסאםיאיי׳זאז  tieתלענערע םאנױ
־ םיר חאבצן געחאט עצעקשאנס אין דעצעםבער .־״ v
*מםמוחנת^ די .טאראג&א קצאזא אח טיט םאנופפס־ אינסטאליישא! איז ערשט םארגעקומען דעם 8טען יאגואר
 B*unwBאםאסיאיײפאז  ,וחנלכן תאט ארום  4gםירםעם ,וױיל םיר חאבען געווארם םאר ירעזידענט דובינסקי «4
אח ימסעז &8נטאג תאט די >ע*טע גדו»ע קצאוס םאנױ אינסםאלירעז די נײע אדםיניסםראציע .די אינסטאליי-
 •m n mאוגםעתמוײמן  a nאנדינמנם טיט דער שאז איזינצוחנז זעחר שעחן ,םים בלוםען ,חנתער און
ייויי ח• ^ י
באנריסונמן.
די אדבייסעד ת^ונ?ן געזואוגין די װיכםיגסםזנ מאי
אוגזצר לאקאצ איז צוטײלט איז  4ברענטשעס יעדצ
ד*רתתן װ«ס זיי ת^בען וורדסגזף«םעלם  n 40 :מסונ־ טים איהר עקזעקוטײי אוז באזונדעחנן טשערםאז t .די
י׳ימ ארב״יםמ־וחיד k ,חעכערונג
די וױידמדסקילס נרענמשעט דמעז ר• סיצק דדעס איטיילונ^ קאםען דיזד
 k \mגיתס םיסמ« »ו סיםיעז ירײזען *ז וײ וודניײ  \voo^r fiveאון בלאותם און אונמערווצש .אלע r
אוז 'ד
זייעז  pnנעזימדם • nייוײנען די םיגיםום בחמנמתס חאמנן אינצהאלםען
'•;׳*•׳'. ' ' I-••-'1^*7.ז •' ■' , r־•♦־י־ i*K
• •'•**• קוסיים אויף *\ איעמליגצגגמן $vm
•v‘ w .
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יבחאר1934 ,
ין דחגרע טרײד^ די װיכטיגםטע פראגע װאס איז שארי
זגדזנלט נעזואחנז בײ די םיטינגעז איז געװען וױ אזױ
צװינגען די באצעבאטים אפצוהיטעז די באדיגגומעז
די סאודם שרײבען םאר .די ארבײטער האבען
ױיסגעוױזעז א םעסטע ענטשצאסענהײט און א זעצטענע
יבערגעבענהײט צו דער ױניאן.״
 ,זײ לאקאל ױניאנס אין סאוטה־דזשױרזי
דער צאקאצ אין כרידזשטאון ,נױ דזשוירזי ,פיהרכ
ן א גלענצענדען סטרײק געגען די דארסיגע באצעבאטים.
ן דער שטעדטעל זײנעז יאהיעדלאנג געווען שע1ער,
 v .םען האט פראדוצירט קאטען דרעסעס® ,אדזשאםעס
ון אונםערװעש םאר םילאדעלפיער און נױ יאו־קער
אכערם .םון סײן ױניאן האט םען דארט ניט גע־
^ joovדי באםעם איז געלוגנעז אײנצורעדען די אי־
גײםער אז זײ טוען זײ א גרויסע טובח װאם זײ האלטעז
ויןי פאר זײ שעפער! .עלבםטפארשטענד^ אז די בא-
גס האבען זײ :עצאהלט חונגער װײדזשעס און זײ הא־
נען געארבייט אוגטער אםת׳ע םוועמשא• באדינגונגען.
ווען די ארגאנײזערס םון דער אינטןךנעשאנאל זיײ
צוערשם געקוםען נאך ברידזשמאון רעדען םים די
ןרבײטער האט זיך יענע ניט געגלויבט אז בײ זײ איז
1~.טעל קעז זײז א ױניאן .ביסלאכװײז אבער האבעז
ײ אנגעהויבען באגרײםען אז עס איז פאר זײעד אײגע־
נס נ^צען צו  1ײן ארגאניזירט.
די באסעס האבען .נאטירליך :יט ;עשװיגען .זײ
יר.אבע 1אביםעל געהעכערט די וױידןשעס פגן די צוריק־
!משםאנענע ארבײםער און האבעז ארויסגעװארםעז םון
שעפער ד' אתטיװערע מענשען .די ױניאז חאט גע-
^דערם אז די אגםזאגטע ארבײםער זאלען צוריס אננע־
וטעלט ווערען און װעז 1י באלעבאטים האבען זיר ענט־
ונט האם' די ױניאן ערקלערם א סטרייק.
די סטרײסער האבעז געװאוגען די סיםפאםיע פון
דער ארוםיגער באםעלסערוננ .די שעפער װערעז נע-
Iיממגס אײז טאג האמןן די סםרײהערס געפיהעט דמם
םעיאר׳ס אפים ווען דארט איז אנגעגאנגען א םיטינג םון
חנר לאסאל נ .ר .א ,.ביז דער םעיאר איז ארו*םגז«וםען
און פארש«ראכעז די םסריי־קערם אז ער וועם *זעחן זײ
וצען קריגען גערעכםיגסייט.

קל^וקםאכער פון האמאנטאן און עגג ה«רכאר
לאזען גיט שנײדען .פרײזען

ױי מ
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ערקלערט אז אויב די םײדלאך זײנעז גוט געווען שריחער
ײעז זײ האבען געארבײט האלב אוטזיםט ,םוזען זײ זײז
:וט אויך איצט .די ױניאז האט געצװאונגען די באלע־
:אטים צוריס אנצושםעלען די אנטזאגטע םיידלאך.
דרעססאכער אין םם .לואים םאכען פארטשרי־ם.
שון םט .לואיס שרײבט י .האלפעדין ,אינטערמד * .
•צאנאל ארגאדיזער ,אז די דרעם באלעבאםים חאבעז דורד
ױניאן שארטרעטער געחעכערם די
אסאגפערענץ םיט
טיניםום סהעילס שאר קאטערס און !רעםערס איבער׳ז
״קאוד״ .דער םיניםום סקעיל פאר קאטערס איז איצס
^ 3דאלאר א װאך אנשטאט די  $31.50װאם חגר סאוד
שרײבט פאר .דער םיניםום וױידזש םיז די ירעסערם
איז נעהעכערמ געײארעז םוז  71צו  80סענמ א jrun&r
די ױניאז האמ אויך נעתראגעז די אנערקענונג n
סעטלעז •רײזמן אויזי סמיילם װאו דער םאנוםעקםשוראר
טיט דער »רײז ?אםיטע םון די ארבײנתר קעגעז זיך ניס
אײנינעץ .די ױניאן האט אויך אויםגעקעםםם דאס רעכם
צו קאנטראלירעז אין שאש די ױניאז ביכלאך טון איהרע
םעטבערס.
אין דעקײםאר ,איליגאי ,ווערם חנד ארגאניזאציאנס
האםפײז ערםאלגרײך אעעפירם n .גרעסמע שירםע אק
שטעטעל האט אנערהעגם די ױניאן.
עס געשינט זיך דארם אז אײנגעשפאזיטעד באם וואם
זאגט ,אז ער וועט בעסער צוםאכען דעם שאי אייד^ר
^אנערסענען די ױגיאן .די ױניאז האם שארקלאגם די
פירםע פאר דער לעיבאר באארד אוז איז איבערצייגט אז
דער באם װעם קוםען צום שכל און איינזעחן ,אז א פאד•
טאכבמר שאפ ברענגט נים פיין פראפיגמז^
נאלטיםארער לאנ^  .4געםם זיך צו די ךרעס שעפעד
פוז באלטימאר לאזט וױםען םעם תאפלאן ,אז דעד
פפרינג סיזאן האט זיך גאר װאס אגגעשאגגעז אין סלאוק
םרײד .די ארבײטעד באשמעהען אוי* פרייזען אז ױי
זאלעז סענען םאכען א לעבצן .די באסעס האמנן זיך
אין אגשאנג געברעקעלט .באין בדירה״ האבען זײ אבעד
נעסוזט :אכגעבען.
די עסזעסוטױוע פון לאקאל  4האם אויםגעתליבעז א
םיכטיגע ארגאניזאציאנם קאםיטע צו נעםען זיך שאר די
עםליכע ניט־ארגאניזירמע סלאוק־שעפער װאס זײנען נאך
שארבליבען .זײ האשעז אין גיכעז צו תריגעז וײ שעפער
^אוגםער ױניאךקאגטראל.
די אינטערנעשאגאל האם שארשפראכעז ארײגצושיתעז
א פרוײארגאנײזער אין באלטיםאר צו העלפען ארנאנײ
זידען די דרעסםאכער .דארט איז ארגאגיזירם ;עווארעז
;יט לאנג צוריס א דרעסםאכער לאהאל .אײן דרעס״שאפ
ד.אט שוין געםײנט אן אנדימענמ םיט דער ײגיאז: .אד
צװײ ווערען ערװארטעם צו סייגעז איז גיכען.

אין די צוױי שטעטלאך נעםינעז זיך עטלאכע סלאוה
.שעיצר .די לעצטע עטליכע וואכען האבען זײ סײן אר־
נײם נים .אםת ,דאס איז דער געוחגהנליכער םלעק םײ
זאן .אבער שריהערדיגע יאהרען שלעגען די שעפ^ר האי
נען ארגײט אשילו אין סיעס צײט .די אורזאכע ? גאמ
פשום .זײ האבען געארנײט אזוי ביליג אז די באםעס
האט זיך געלוינם צו האיטעז זײ ביזי .איז סלעק צייט
אגערקענונג רעזאלתױע. .
פלעגען די ארבײםער אתנטערלאזעז שון די •רייזעז אוץ
םיר ,די ארבײטער שוז גראםםאן עגד םפיגעל500 .
טען האם יױיטער געארבײם.
7טע עוועניו ,שארזאסעלט בײ א טימיג^ האבען אײג•
.איצם איז אבער אנוײערש .די ארבייסער זײנען אר־ שטיםינ באשלאסען אויסצודריסען א הארציגען דאנק צו *
גאגיזירם און לאזען ־ניט שגײדען די פרייזען .איז םלעס• .אונזער ביזנעם־אנעגם ברוחנו־ גארדין  pn yfaפעהינקײס
די ארבײטער סעטלען דארם איצם די •רײזען פאר׳ז און איבערגעבענחײם צו אונזער שאפ אין מאן גוב«ג
ניכדםארנעםלימנ ארבײט םאר די ארבײטער פון אוגזער
,טיריננ סעזאן און ווארטעז עם זאל ווערען ארבייכס
* וײ ארבײמער אין װײנלענד איז םעלװיל וואם בא־ שאפ •.א דאנק איחם איז אונז געלונגען צו תריגעז וײ
לאנגאן צו לאהאל ^ ,127יינען איצט שארנוםען םיט סעכד אפשאפונג פין דער ריארגאניזיישאן רעבם און א באדיי-
לען פרייזען שאר דעם סני־יגג סעזאן .שאר די דארסיגע טענדע לוין-העכערו.::
אויר באדאגתען סיר אונזצר ״יסםריקט םעגעדזשער
באלאבאטים איז געװען שװער זיך צוצונעװאוינעו צום
נעדאמ אז די םיידלאך טוזען תריגעז א םיניםום &ון  28ברודער םארסיז און אוגזעד סאםפליינכדקלױרק ברודזנר
דןצאר םיט  35םעגמ א װאך .ביז דא גיט לאנג צוריס םילער ,אויך אוגזער םענעדזשער ברודער לואי ליוזײ פון
® מ מז ויי סרמעז װעגינער װי העלפם פיז דער םוםע .לאתאל  .1םיר דאנמז זיי םאר נעםעז א גוםע שםעלוגג
איז אונתר שאפ צו דער צוםיײדזמהײם ®יז אלע ארבײםער.
יםלאכוױיז אבער געװאויגען זיך די באלעבאטים צו.
זײ קאםיפמו:
די באסעס אין סעטדעז ה*בעז אויםגערעכעגם אז
אױב םען םוז די כדידלאף צאהלעז דעם מיניםום ,דארםעז :ײםהען לפנס  -יאפאל  1גאלדבצרג — לאהאל 9
זײ זימז »םור ווערען ןון די סלאזערע ארבײטער אוז דיםהעז נליס -־ יאקאל  1לעוױן — לאתאל 9
דזשײתאבס ־ לאקאי וטילווערםאז ־־־ לאסאל 35
»ד«ע«םיגען ;לויז די ש^עלעחג # .די האבעז םאקע •רױ
קאדיש — לאקאל 35
אוזצקשי־תעז א צאמל כדידלאך און אנשטעלען אגי נלאזער — לאקאל 9
סעם תאספערJL »» 1 •> ,־פ«»גןןא1
וײ ױגי$ן תאס די אבער
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אחדגי ,ארגאנײדנר ®ון חד
is u
די >אנwם n ’v
®רעזידעגם דובינססי חאס  •r wאטאתײם פרייג
■ * p « n i prpn tBװ לייבאר* ,ז די ניגתודם אר־
איבזנראיילטע עגנמדידוג; ,גןוכדעם .ײ זןי  o®rבלויז נ
בייטאר רסראען נאלאנגען צו חגר *יוגײםעד םעקסםיי
זונס  5ניםגודס מעאער און *פי 5ו ;יט ®®האלנתנדי? :
ratryynס ײגיאז׳ /ותם נים ארױמגעצװאוגמז ;ram
פארחער אין דער ®ראגזג ״כדי סענען די אגממייד
 wדי גמדנודס ®רכ״מד.
נים ®נגעכתז ®לס ענדגילםיג״ האם דוביגםסי ערקיעז
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,׳ an־ •®יל  pmאויסמחערם  trapunפון עקזעקוטײו
®סונםיל ®רייטאנ ,דעם 2םען מברואר.
*
____v
®רעזידאנט דוביגסהי ,געסטיצט ®ון דעם svn vm
י•>• גן קונוונ און א דעלעגאציע ®ון  *anגינדגודס םיימר
 ^m fi< 155חאמז פארגעמגם די מנו ת ®ון דער *pm
מערנעשאגעל און ®ון דןו אימרוחנגענחנר םאיאו־יפמט
®ון די אויביעמר אין די גים־גמ־ס  .*anmrויי חאמז
גדס אועאשםרייםב^ן pmcסען גאוױזזגז או די סאטערס,
 trannpc pm cniMPrarBMװצלמנ םאכצן סקױרטס ,סוםס
און דרעסעם  tisמעםריקסע  rnmזײמנן די חנמיגע
* tirmapרבייםור *ון םוען די מלב» * b v dרביים וד
די ארבײםאר פון די םרײידם ווע>כן םאכען די זעלבינע
סלייחור  jn m vcsjnin psויי זיינען פרויען מ>יימר
> * c w ibרבײטערtvstiri jm ,
וו ניי סוו און גים קײן 9
תוי מו ב«>«נ»ן  itחנר איגםינתע׳מונאל ,וועצמ jaw
>וים *יחר  rtp n c n i* ,itirw roאימר רי טריית^
די חנלעגאצחנ ® ?npip pחאם םימ זיך מבראכם
א גאנמז םראגק קלײדער װאס דינעז ■ראדוזױרס געזוא
> prאין זײ גימ גודס  pm w vבאוױזעז nj ,סײ ױ
פמידעד ,סיי וײ  pnamoוחנקמ וועדען מבדויכם די it
 pפוז
כתםאדעז
סײ זײ
אתײחנן ,נעחזגן אזן •רעסען ,און םײ
®ון
n ® w »_n
ארבעס ,וייגןן די זעלבימ וױ די וואס וועחנז ■רארוצירם
אזן  atunsאין די מוחנזזנ^ימ ק>*וק און .mmn m
•רעזידעגם דובמםתי האט ®נגעוױזען אז די איבזןררחד
מנגדע »  w » n rארכ^םער אין די אמנמר זיינען בא־
געהען ■ pitרעסען די סליידער
^ןפםיגם ביים צועגיי
 pmניס בײם מםריקען די ווארע פון וועלמ די if t v p
 trumנעם^כגג די * >mprרבייםער אין די י׳מיעי יואם
 pnjmכאארגססיגס ביים עםריסעז די יואדע pm ,פא^
חע^םניםםעסיג אוגבאדײםננד.
נוויאהן די פווו^ייחגנע םארטעו תאיימר ,וואס די
דעמגא»יע פון  ?im pחאם םים זיך געבראכם — jn r
 ttiin pm is n n jibכױם ן רעסים  itמ װייזןן  ntזיי
זייטנז •ראדמירם און , OB'ipnגעמאחנז איז גינױטדס
 .m mדעען  trimתאגגדנעריינגת ם1ארנדקא1םם 11אם
 jtB 'in tDדך  P3 60 tiDדאלאר  j> w • 00אסת׳ע
■** o n jib dpiםיתי־סנתז שאדנג  i nאיעאימר אמ-
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געהאם אגדיסעגטס םים  canלאקאל  pcר
חאנען < /

אינפמרמ^גאל ,חאבען זיך .שםימנדיג אײוי ®רעיגיים
ענכדאי^גג ,געוועגדעם אין געריכט םים א £ארל«® ;:טך
אז אינתמאנסמאץ געגען דער ױגיאן .די באסעס p?r*r
פטראיגנתרעםירם צו ברעבעז דעם איווטינען «נײסע:ס
5ױט װעלכען זיתרע ארבייםער הןובעז א  87און • ה«לב
מטוגדיגע ארביימס־וחזך און םיניםום וױידד«עס װעלמנ
זיעען באדייםעגר העמנר װי די  D FrtT'rאוגפתדץ טעק•
• V״ I ',
I
םםי* קאיד״•
חױ ®רעיני ,דער פאדטרעטער ®ון דער אכתרילען
פעדערײמאז ® .װ ^ײבפר אין גײ יאר^ װע^כער fw p
ארויסמגעבמז די ^טמײדוגג״ ׳ איז ו .נפרםטז® ,חיטער;
וױיס־פרעזיותגם ®ון דער ױנײטעד טעקסטיל װאירמר®►
ירגי^ן ,זיינעז אוישגעםראםען שאי׳ז עקזעסוםױו תאונסי^
»ו ®ארסייוײג* ,די אנכמױידוג^ זיתר סעטז  pmמ ו ^
אז נמדגודם איז  mםי> ®ון דעם פמקסטיל  TnDאוי^[
 po>jmדי יתײטעד פח«סטי> וואירמרס ױניאן fbyn
ױוײמײסציע *ױט איחר םמארכמױי ,און אז עס ®®תרס
זיך סיעציע^ע געניכדשאשט שאר א סאטער אדער ®®רייטאר
*ו ארבײםעז בײ ®לייחנד געםאכט ®ון ג^טריתנת װארעס'.
דער שארהעד האם געדויערם שרייםאנ דעם גאנצען י
 j ®cאז זנגפמױיתגג װעכען דעם ®®יל״ יחנרם עררואר־ו
טעט ,זאיל אױיסגעגעבען װערען אין דער גאחזגנמער In t
סוגשמ n .גיט גודס ארבייםער זי מז אמנר דערוױי>א|

ניט םיט שארלעגטע העגכג זײ שיתיעז אז אז עגערג^יןן
ארנאגיזאציאגס־קאםאיק און מ»רײסען אויס דער ײניאנ׳סז
חאנםראי איבער איץ נית  pmנית .*arayr
»ו סאכען גריגגער שאד די גים־נוזע *רבייטזנר | w
קוכמן אק באריתרוע םיט דער  ,ir 3 Pחאט יאתאי 155
:עעמענט  3ברענכדש אשיםעס אין רי נעגזגנדעז וואו מס
געמינעז ויך ניכדגודס מעמד וױיט  o n pcת^טי־
אפיס  pm 28גרעהעם עיחנגױ .בדוס^ין .די ברעגמאד
אפימס זײגען :אײנער דאוךםאון איז איםאיליען יײבאר
שענטער 231 ,איסם 14םע סםריט; איינעד  pMבױרממ
U
^
סיצד״ אין  nypmאיז גוארק ,נױ דדשוירזי.
װי י .ל .גאלדבערג ,םעגעדזמער ®יז יאתאי &AB
:יט איבער^ מחם  pmחנר ױניאן אז * תילטעז עגערגחמר
« lr
 nnrnmרײײײי
םיםיגג
®i iW'Pnראטעסט
 DTIריזיגעז
אייסער דעם
 JP^'D FDאויסער
 im pױניאן װאם דער לאסאל האם דורכגעםיחרט
דאטמסםיחנן מ מן® an־־ *נטמיידונג ®ון חמ ®חנמי
די ניפתזדס אדבײםער דארשען □ pr::®>Mצו דעד ״ ױ
דורכגעשיהרם
טעד םעפםכױ> װאירקערס״ pm
װארעז « נרױטנר שא® במתדםיז כדטיגנ־ W M pM
יײחזן דיםט ריתס םיסיעען w o t m n .ז ײגיז  °י
ליזײיט און אויו דער וואך צו שארזזיםעז ן ז  .ז ײ כאג
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ארכײטער ר#זען זיר ניט  nn>wײרך םא־
געװרעס ®ון קאמוגיסטען
 ,די קאםוגיסטען ,וױ געװעהנליר ,זוכען אױסצונוצען
ממטנגהײט ,װען די ױניאן ווערם אמאלירט  pcאלע
ן״  •ppמעהר  mדעםא־אליזירען די ארנייטער און
® pnru pwאר זיתר ®אליםיאמר קלימעל .זיי האבען
® :d t pאר די נים טדם ארבײכתר איינעם ®p
*סנאדי לאםימעס״ ו«ון זיך ® pmup:ותדימן m
ניממן ®ראגם״ ן די ®אסיטע איז אויר נעפומען
 *unעפזעקוטיװע  pcלאקאל  .155די עקזמקוםױת
ויך אבער אגםזאנס  i ^'Cmאויםצוהערען דער זא-
ןגטער תאםיבמג די עקתקוטײוע האם בלויז אויפנע״
טםען די עטלימנ ארבײגתר װעלכע זײגען םיטגליז־עד pc
צאאא> און חאם נאכדעם םארעשעגטלינם ®אלגעגדען םטייכד
 pnamאיתר מטצלוגג:

®  pדעד עקזעקיטװ בא#רד ®ון גיפדגודס
למקאל .155
״•;י
אי| מם םאםעגט װען די ניפדטדס םאכער ױ;יא»
ותרם ®סאאירט  pcעוגאיט  pcאלע זײטזגן ,װען רי בא־
םעם ®  Pסרעיד זוכען א§צוברעכען  o nאגדיםענט װאס
זיי חאמז  on® proi^nraאוגחנר לאקאל און בארויבזע
 nגמד טדס ארבײסער ®זן די מסעחנ גאזײגגונמז וואס
נדד יואבעז אויסנעקעםסם ,ווען די ימיינמד םעתסכױל
װאיראערס זומנו סיס אלע םיםלען אויסצושפרייסען דיעד
יאנםראי איבער אונזע^  rw m rניט סומנדינ אויו•
רעס וזאס דאס װעם פירען צו פארלענגערען אונזער אדי
גייסס» 1יי ס און סגײחנן אונ ת מ וױימאחנס ,װען די בא•
סיס« סכדמנדיג ו?ר אוין חנם ױריסדיקציזנ  v®dmpל ו י ^
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 pmדי געריכםען נאך
ונקסאנם צו ביגדען אוג•
 pm pam rartגיס
אתז דך *ארםיידימן jjo m
ן״ אין  mזױים י מ מן די **P
 mתי מר חיי
 ®pmדאס גי• אױפנןחוימז זייזסת  vrpא1ן
זוסנן וװ כאפעז ®» aיז םוםנע וואםער .אין ם1םעל,
חןגמז די ojm .זײ מלרנמן  itפאתארען א םייל  jibדי
ארכיימד אין זייער איאןיציאנס פחמתל.
די  tn ts v oװאם די  jru jmו י ו נ ״ אז זײנעז די
אלנרנאפאגסצ סים׳צעז »ז  jte nדי ארבײםער כלוסר׳אט
 itא .פאראײניננמן פוןונם״ .דאם איז דיזעלנע לא«ננ
ײרך וזעלמ זיי האבען מרך די לזמנםע  7יאהר נעזוכם it
פאראוחאמן םיםעל און חמסוראליזא*יע אין די רייהע:
פון די אדבייםער נ ײ די ^לאוש א1ן  D mסאמר און איז
»  r o nײניאנם .אױןי די ליידען ,אויוי  o nחמנער פון
די ארבייסער זוכען ױי א1יפ*1ב1יען  o nנאנסראםירטעז .
■אליס ײ«>ז *  jie r r o o nזייער פארםיי.

וינם עם חאבעז זיו אננעהויבען די פאדאייניננת
» ctPVStן די באלשבאםים און פוז דעד װנייטעד טעס־
סמיי װאייקעדם ימיאז *יןי אמזער לאתאל און אייוי אונ־
תרע נאדיגנננן] האמן די סאםוניםטען זיף א ;עם גע־
סאן  itםוםלען די םוח1ת  ncאוגזערע נינדנודם-אינײ-
מי ײיד . n r nפאראײניננה! פראנם״ םאנעװרעס .תרך
ליפלעסס או( אױפתפ*[ ,דורך פייפ האםיםעם און ארנא־
ניממייס םיט יחרו׳ם  ,jrowזוכען זיי  itפארנארעז די
גים־גודם ארבײטער אין זייע־ הלייזעל.
די ס*ם1ניםטען םאכוז *נער א פאלשען חשבוז .די
נינדטדס םאמר יתלען  .זיי• ניט י « «ז Bארנא nז .אונ-
 n » iםיםנלימר ,די סיםנלידער  jitלאפאל  ,166תאבען
שיין  wtnnזײןר איינענע ביםערז עופארוננ םים די קא־
*ני ס מז  orsyn -jwפיי מנמרענט »ן דער ערפאריננ
 rurtaw jib׳פװעסטןר און  i r n aאין די אנרערע לא־
קאלס  i n jibאיגנתרנעעאנעי וועלכע האבשן eM jtta
»  mואנמר א1ז ניגמרמר נ1ים םאר חןר ערפארענ .די
ניגדגודס סאמנר ײייםען אז חינםער דער לאזוננ פון פאר•
 bu t ibאיז נאתאלגחגן א פארזון־  itברעכען אונ־
פ^םםוננ װאם קנן אונז בא־
 * m mא פארזלד נים
.* 6
M
yianmm

צי ®אראײגיגצן נאר צו צוסיליטערעז אוגז^ת prrrn
און זײ ותיען זיך טט >® pnארייגכאאען an pm־ *mp
םוניסטיעער ®jtpoom
an־ >יכדגודס םאכער לאמאל  156יתם יוײטער ®ארט־י
זעצען דעם תאםןי גענעז א  #סוגאים —  pmדי ײגיאן
•ייהעז איז אויסער an־ ױניאן — אוג ^־  *anאויס־
;עארובירמע־ כמבמיגער an pc imc־ אעכמרגע׳שאגעלפ
װעלכע האט די ני-6גודם ארבײטער ארגאניזידם ,אנגזד
שיתרם זיתר קאם®  pnדי געבראכם דעם
o t p ik t i #

,״אלקאגע ד םױע םילס״
נרויס שריח־ האט ארויםנערומען  p n ra tדי נים־

i \m
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חאם ארגא:יזירם
גודס ארבײםער די ניתס « rדי
די * wmp^mגיטיגג םי^ס״ ®ון 512י—7םע עותנמ .דעד
םיל איז נים איעער  pcדי גרריסזג דארם  praraאיצט
באסעפטיגם בלויז ארום  32ארבייכתר .די זויכםינקייס
אגער  pcדעד סירםע באשםעהם איז רעס װאס דארם
ווערט געםאכם « טיתחנ ליץ סיארכדקאוסס ,האנס נזד

ליתמ ,װעלכע ®ארקױמן זיד ®סר אזױנע הויכזנ ®רײמנן
וױ  eo pm 50חזלאר « שםי^

נאך צםלאמ קאעעז־ענצזנז םים ®יהרזנד ®ון *an
'ו;י אן״ וזאם די ®יד מ זיד אנ:זך«לאמח אן דער ,.םעפד
אאאליכתן אםאסיאיישאן״ און אײננעפיתרם ימיאן בא־דיגגוגגען איז  n m vארבײסער האבען זיך אלזנ אר
; pba^rpאלס םיםנלי^־  \\tלאקאל  ,155האמן ער־
וועהלם א  te ra w o ctrאון ® prrnװעק ארגײםען אים
ירניסז יייג^

רעזארוציע פון די םשערלײם מון דעד
״לאםבאח־י פראק״ פידםע.
^ 4 4 4 AS 4 4 m
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םיר ,די ם׳פערליים  jibאלע פאנםראהםאר t n v ,
 *un jibדזשאביננ פירנמ לאםבארדי פראמearn 363 ,
 37טן סטרינ^ יארזאם»לם בײ א םיסיננ o n 19גמן n r
גואר ,טמװאייםע(  o nםע»לנ«ג ם ײאס אח מגסאכם נזד
 tramסים  tanדזסאבער לססבארדי ®ראת ,נאך can
כדיסםערהאפטעז און דיסציפליגירםנן  pm my®MDOאלע
סאנטראסטעג ,w r־׳
דדיקען אוים אונזער *ופרידענהײם םיט  canסע־י
טעלסענט דורך װעלכען סיר חאבען גיט גאר צוריקמד
ש סוי מן דעם ®אמוך  pmוײ ®ארסידעגצ .םקיסם׳ ®ון
דעם דזשאבער צו חןדוצירען אוגזערע ®רייזען און ®אר־
:יכםען אוגזעחג ױגיאן באדינגיגגען .נאר םיר האבען נאף
םיילוױמ אויסנעכעסעךט די ®רייזען  pcםאנכע joctrw
דער  d t wנזטויגס איז דאס װאם םיד האבען איצם איע•
געעטעלם א גאראגםירכמ און סאארדיגירטע ®רי^נז PM
אלע סאגםראסםינג שעיער סון דעם דזשאבער.
אוז םירי די משערלײם® ,ארסליכםען זיך »ו שטעחן
דער װאך אום די ײגיאן באדיננוננעז זאלען אונ•
טער איע אוםשםענדען .דורכגעפירט װערען אין די אחד
1ער ..םיר עדקלערעז  a״arD־ ,אז וער ערםאלגדיימנזי סםא•
®עדזש און סעםעיםענט איז םעגלאך געװארען א דאנמ
די ארגאניזירמע האגדמגג און לאםפםלוסםינעז ״שלאגע־
דישען״ איפפעם םון די םשערלייט ,האםערענז־מ טאג אײן
און טאג אויס איז רער ױניאז ®אר ״עסשאן״.
זאל דאס זיח אן an:jnn'CD:'M־ ביישאיל ®אר אלע
םשעריייםע ,און אסםױוע םעםבע־^ *אז וואו עם איז דא
א װילעץ  pmדא א וחמ״.,
אויך דריסען םיר׳ אויס אנערסעגונג אוז האחױגען
דאנמ דעם טענעדישזגר ®  pאונזער לאמאצ ,כרודער סא•
שא זיםערםאז® ,אי זײן םוטיגע און כדליםאגםחאע ססזד
לונג כזײ אונזעת סאדעדונגען זאלען רעאליױדט ות•
 .pnא גוט מט^ןעל אדבײ^ חכד זיכמדיסאז!
און װעט אן אגרעסיװער איז סלאסעז״קעספערישזמ־
גייסט באזעלן אוגזער גאנצעז ײניאן ״®ראנם״ ,דאן און
נאר דאן װעלזגן םיר האבעז א םעכםינע ימיאן.
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פדט ױניאץ נרוס,

דוד ®רידםאן ,מאקס סײ\ ,סאלאסאז ספדק.

צטי כדלזט־ ,וזאל נאאאלינא״  pcyoamװי•
לארדי £ ,ביאנס^ — די מאפדטןג
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די פראנע פה אדביממר נילדתנ ,איז  p״  jם*י גיס
»װ*ן ; «טי אהםתי ,אזוי יױכםיג ,מי זנם איז הײלפנ*ר
■ דער איננמרנעשאנעל
םאנ• די גרדיסע חנרנדײמנמד lit

GERECHTIGKEIT

w n f־ >n i j B l e in e e m a pa o>apa
» & u y r־*דד*נם תגינספי *w n p a. p* own
*וזאםענשםעיל ,pk
» >' ik
זי
ד*ם —--------
}«-imbןwר ם  mי

..
,
רודך די ?*  tveaiee **warm aיײז•  a nג*גים פיו » ____
 mtnmUmדי םאסען פרותךקל״ד* .1אדגיינמר און*  UHKIW tt,.:.יאטאר האבעז 6יד
 *tmי*נ*נם םםאנדארדם חיד  *wop# nvamסממליחט־ *ון חנר טארקער
װעלמ זיינען נעהוםעז  Bisא
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מאדס אגגעפיחרם ®ץ גדותוואיד!אאלעדד* ^.אין באמןי או חנרלאזען די דזמאבערס
אחיס אק מ ד אדג^ט ידאמםאר גאן ^ ----- ----
י ײ ײ י«>—wy 1
•+־•׳ זד .ג« ם• אעמק.
וסממייינ ** 1״ ■■ (it i r
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^
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