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 מםיפע * משסיםם נ«דד דזמינס י*רה ניו
גענעראל־םסדײה א פאד פלענעד אויסצואונײפעו

)1 «ון (׳•לוס
פ#למע. םיײשטער

 די און דושאבעלס סיאוק די אױב
 וױריד װערן סאנופעיזטשורערס אינס״ד

 ענט־ די אױסםאמען װערלי :יט ליך
ױ ק#ם"טאז, דער pc שיידוג;  זיי ו

 געגעראי א איז דאן איצט, סטלאשען
 אינדושטליע קיאוק דער איז סטיייײז

אוספארמײדייך.
 א צו זיך נדײטען דדטאבערס די אז
 אױך םען יואן ױגיאן דער מיט קאביוי
ײ װאס דערם̂ו זעהן  בא־ זיך וױרען ז

ארבײט. םארטינע שטאין א םיט ?אינען

 געגעדאל pc מיטיג: '*עצטעז נ*ך
 זי;־ ירעזידענט ה#ם ב*ארד עתזעקוטױו

 אילױז, *טטײןעל א נענונשז זיך םאן
 ער איז שריה דער אין םאנטאג דעם און

pu r זײן בײ צוליס געװעז p e n אין 
ױ און אפיש,  איז א-ז, שטיינעא דער ו

 אר כײט נעװאלעז פארװאיסעז באיד ער
 םאױשידענע אשיס אין יזופעך עש בײט.

 קאנ־ וױכטיגע eg האי*ט ער קאםיטעש,
 א אן געדזט אפש דיז אין און סעלענצעז

טעטינקײט. סיבערהאפטע
ױ איז איצט ני ױי עו  גןי#וה אין סלעק ג

 דער אין מאכט םעז װאש ״אלץ טרײד.
 סעס״ איז צייט, גארמאיער א אין צײט,
 אשיס אין אבער דוײיקייטס. און יעלס

pc מען וױיס איגטערנײ^אנאל אוגזער 
ײ דזשאבעלס םאנכע דאס גענױ, גא:ץ  זי

 אױפםאכען פױט פאדנוםען איצט נען
 איז עס סטאס. כייז ארדערס גרויםזנ
םיינט. דאס װאס פארשטעתן צו לײכט

הא־ טענ די װעט זיגטאן ■רעזידענט
 בע־ הױפט די מיט סאנפערעגץ א בעז

 זעחן צו באארד דז״שאינט פון אםטע
װערען. נעטאז דעם צו קאן עם װאס

 א באשנדמט באארד דזשאעט
 אויםצו^בײטען קאטיטע

סםרײררפלענעד.
 װאלט, אומ״שטענדען אזויגע אונטער
 רער נארײש, געוױגז דך, םאר^טעהט

 סאר־ סיט דצען זאי: באארד דזמאינט
 ױניאן דער אין אויך און הענט <ײגטע
 די איז מיוחמה. א צו זיך םעז גרײט

 זיכער, גאנץ זײן קאנעז באאעבאטים
 קוםען מוזען װעט עס וױבאאד דאם

 קלאוק- די װעיען קאמף, אפענעם א צו
ײ ניי, דאס אױןי גאר איצטער, מאכער  ז

 הא־ װעיען זײ װאם ׳םײט אזא געבען
 און יאהרען םאר נעדענקען צו בען

יאהדען.
 אז םײנעז, גיט באילעבאטים די זאלען

ײ  ױ־ סיאוקמאכער די ען8כא וחןיוען ז
 גאנץ איז ױגיאז די דדעםאענדיג. ניאן
 פאז־- נויטינע אלע װאד״איז דער אױוי

 א םאר נעסאכט װערען באדײטוגגען
נויטיג. זײז זאל דאס אויב קאמ«*,

 מיטינג באאדד דזשאיגט דעם ביי
 גע־ אויסנעקליבען איז םרײמאנ ^עצמען
 אויסאר־ זאל װעלכע קאםיטע, » װארען
 גענעיאיל א םאר פלענער אילע בײטען

סםרײק.
לא־ אלע פון באשטעהט סאמיטע די

 דדשאינם 5 און םענעדז^רס מאל
 בא- סאמיטע די דעלענאטעץ. באא^ד
:יערזאנעז פאילנענדע די םון ׳שטעהם

טזןד בארוכאוױטיש, י.  םון מענעד̂ז
 םון מענעדדטער רוביז, ד. ; 2 5אסא5

 םון סענערזיטער זיראין, א. ;3 ^אמ̂ו
 םעגעדזישער דובינסקי, ד. ;9 לאקאל

םענעדזשעי• •ארטנאי, :10 ̂אשאא םון
 מענע־ פינקאװססי, ;22 אאסאא םון

t ; 29 אאתאל םיז דדשזנר rn. /גאדעצק 
נינפא, ס. ; 35 יאקאל םון םעגעדזיםעד

 דא״ ר. ;48 לאקאר םון טענעדז״שער
 ;82 יאקא* םון מענעדז״שעד זענביאט,

 כיענעדז׳שעד ׳א:טאי\;י יואידז״שי און
.89 יאקאי פון

דעיענא״ באאיד חיטאינט םינןי די
 ;2 יאמאי פון #ער8קו מ. ן דיגען טעז

 3■עגקי ;9 לאקאל פון ׳■ערימאן טא;י
 לא־ פון קודדיגעציױ, ;10 לאתאל פון

 י*א״ פון סאליסא;/ און ; 35 קאל
.48 קאי
 דדעע״ דעם סיט צוזאמען קאכייטע. די

 #באאדד דדשאינט פון מענעדזשעד נעראי
 דnוrרעטעד־טי^זpםע און הײםאז, ל.

pc פי״ש, ד^אזע,־י באארד, דז*שאינט 
 פאי־ ■לענעד איע אױסארבײטען װעלען

 שאד־ עס װעלען און סטרײה. גענעראל א
iV3:ne באאיד. דדעאינט םארון

רשראשציע ׳אין ז1נױ
 בולך דעד ענטםעד*פון אן

ץױאן רךפערעס
 ״געדעכטיג־ דער pc רעדאקטאר װעדטער

ק״ט״
 נעפאכט אױפטעדקזאם מיר ד.אט סען

 pc צײטוגנ. אײער אין באריכט א אױןי
 קיאוק־ דער סון מענעדזטעד גארעצקי, י.

 װעלכען אין מ־ג יאקאל ױניאן, ■רעסערס
 אנטזאגט האט ער דאס דערצעהלט, ער
 נע־ האט װאס פײדעל, א ארבײט דער םון

 ״כא״ האט זי װײל ׳אפיס זײן אין ארכײט
באטאדטעװעט׳/

 סון כײטנליד א איז מײדעל דאזינע די
 ^טענאגראםערם אין ערס5בויריױ אונזער
 פיט אויפכענוכיען האבלן כײר ײניאן.

 יט5 וױיט איז עס pH לױיס, די גארעצקי׳ז
בא־יכט. ױין אין יטדײבט ער װי אזױ,

 גא־ מענעדז״יעד װאס באװײזען, די
p געבראכט ר«אט דעצקי k באריכס זײן 

 אונ־ לויט האבעז. מעמבער, גענעןיאוגזער
 דער נענעז באוױזען נארניט כױינוננ, זער

 אי־ נעװעז ניט האי א אויןי זײנען מײדעל,
ײז אז געזעדיז, האבען מיר בעיצײגענד.  ז

 באנרינדעט, ניט איז איהר געגען קײס
pH ק״ס די אז פארלאננט, האבען כײר 
 ארביטרײ־ צו װערען איבעיגעגעבען זאל

 פעניט אוכיפארטייאייטער אן דאם *טאן,
 אנסיטיי־ צו געלענעגהייט א האבען זאה
 נעה&ט רע:ס א האט גארעצקי אױב דען,

 פון פײדעל דער אנטזאגען צו איגגאנצען
ײז איז ארבײט דעי  האט ער אפיס. ז
 ארביטריײשאז, צו געהן צו אנסזאנט זיך

 יערײבט־םאר, אנרימענט אונזער כאטיט
 דורכאױס קייס די זאי םאר אזא אין אז

 ארביסרײיצאז. צו ווערען איבעמעגעבען
 אװטערהאנדיעז לאננעז א נאך אבער דאך
 דאס געײאיעז, געסעטעלט יױיס די איז

 װאס סיידעה, דער נעבען זאל לאקאל
 איבײט, דער פון :עװאדעז אנטזאגט איז

פארדטינוננ. א אלס דאלאר 200
 װײזען צו ערקלעהױנג די מאכען מיר

ױ סיעסערס דער פיז מעפבערס די םאר  י
 די דאן־ זײנען װעלכע ,35 לאקאל

 װי יאקאל, דעם םון באלעבאטים ריכטיגע
 סםײט־ נארעצקי׳ס איז עם ריכטיג ניט

 מיר אננעלעגענהײט. דער װענען מענט
 פארםײדיגען צו נרײט ״ישטענדיג זײנען
 װאס םיטנלידער, אונזערע pc יעד״לן
 אומגע־ ארב*ט דער pc אנטזאנט װערט

 אור־ נעגונענדער א אהן דעבטעדװײזע,
זאך.

באהנ^ ערנעסט
 סטענא־ בוקקיפערס, סעקרעטאד

ױ־ אקאונטענטס pH נראפערס
.12640 נומ ניאז,

j«פיױשערם סל«וס
. ג. ל. א. ־ . װ ם — י א קו ך ע מ פ י אוי

 J----1-------------
 לעצטען איהר בײ האט לאקאל אונזער pc באארד עקזעקוסיװ די
 ערװאר״ פיר װאס סםרײק צום זיך ס#דבארײםעז צו בא״שלאסעז סיטינג

.קאמישאן. גאווערנאר׳ס דעם פון ענטישײתנג רער נאך םעז
 דארף ארםײ די און צוגרײםעז ארמײ קעםפענחן אונזער פוזען מיר

עז דײבאילעבאטים אז נדױס, אזױ זײץ : תי  דעם. טים רעכענעז םוזען זיר י
.f' ארגאניזידט זײנען יגדד pn ײ  נאכצונעבען נעצװאוננעז זײן וועלען ז

.ס^חגיוגנעז*

y װיא וואס אאקווא פון מיסגאיד יעדער r ױן אנ^יסען  דער י
p אדבײם t קוםעז צז געבעטען איז םטרײה פון קאםיםעס ®ודטידענע די 

| |p i סאנטאנ. אנפאנ: דעם. ווענען אונז אינםארםירעז און לאקאא דעם 
26 o r fװאם יענינע די חנדדשיסםדירעז אגפאנגען כדר ורעאעז ים»* םעז 

 ווען ססרײק. א ®ין צײם איז טוער אקםױוע אאס אגשא^טעז זיד וױאעז
ביכעא. יתי^ז אייער םים ברקננס פאר״שר^בעז זיך 1הוכמ איהר

,״ גדוס, גדיותראיכען םים .

װ טי הו ע קז ד ע ר א א אל ב אגן 9 ל
v ■ .מ, וו ע מג ר נײמיםאז. נ m ,מגערזדער זיירלין
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 • צופנליחןר ױ תפהז 9 ל»ס»ל *וו 2 ממ»ל
מדדען סהװער מעדיםאז אין נײמנ, שנוז

 אא״ H פון באאידם עקזזןקוטױו די
^י אױוי •זאבען 9 און 2 האלס  מיד די
 זץ־ באישראסען אװעגט, דיגסטא: טינ;,

 דעם םארזאפאוגג דער אין באטײאיגען צו
 גאר־ סקװער מעדיסאן אין בײטאנ, *עבת
 סםדיײ סאױיעד ד• סיט צתאמעז ׳דעז

 א פאר דעמאנסטראציע דער אין קעדס,
אינײטס״װאך. ־ישטו:דען40

 לא• די סון נאארד עחזעקוטױו די
 סיע־ עדוױיאט האבען p 9* 2 קאלס
p צו קאפיטעס ציערע ’ t פאד״ דער אױף 

, זאטאוננ.
איז 2 לאקא* םיז מיטגלידע* איזנ

 קו• צו אױשגעפאדע-ט זײנען 9 ייאקאל
 אויסצודדמןען פאדזאמלונג דער צו טען

 העידיען* ,ד מיט סארידאריטעט דיער
 זעלבעד דעל pH און סטרײקער פאריער

 דער פאר ארױסטרעטען אױך אאיץ צײט
אדכײטש• *עטונדעז 40 א פון פאדערונג

װאד•
 עקזעקוטיװ די פון נאכיען איץ

כאא-דס,
באמכאוױטיש, י.

J2 מענעדז^עי
, א. ז ײי י ז

ער ,9 ל^־אי מענעד̂ז

 באא־ד קאנט־אל םאניטארי
 אײנגע־ לייבל פראסאניס און

באסטאן אץ שטעלט
ן («לוס )C 1”? וו

באסטאן. אין ױ:יאן אוגזער פון גונג
זײ־ דיגעי בײש רעדנעד אנדערע די

־ ז. וױליאם פ-אפעסאר :נעמען גען  ריי
 אוגױוערזיטעט, הארװארד דעם םון לי״
 באאיד דזישאעט דעם פון ט״שערכיאן דער
 ב. לואיש טר. קאגטיאל, שאדטארי אװ

 וױמענס באשטאן דער פרן רענשטאול,
 דזיעו־ וױיש־נרעדדענט ליג, טרײד־ױניאן

 םאשקאװיט״*••, הע:רי דר. האככיאן, לױס
v i דעיארטפענט, לייבער יאדקעד נױ 
pn גאר :«n״,y העג״ דר. נעשט. די פון 
 זעהי א געהאלטען האט מאסקאוױט׳ש רי

 סע־ דער װעגען רעדע אינטעדעשאנטע
 שא־ אװ באארד דדעאינט פון טיגקײט
 די זײט יארק ;ױ אץ קאנטראל ניטארי
יאהד. 16 יעצטע
גע־ דינעד דעם אויף איז װניאן די

 וױיס־פיעזי־ די דורך סארטראטען װען
 נא־ דײוױד חאכדאז, דזישורױס דענסעז

 טיטעד־ רער ?ורלאנד, ב. ברודער יאון דעש
 באאיד דזיצאינט באכטאז דעם םיז פאז
 ױניאן. דרעטכיאכער אוץ קיאיק־ דער פון

 לע8 אין שױן לײבעל פראשאנים דער
שעפער.

 האנ־ װײס־פרעזידענט האט שפעטער
 אײננעשטעל־ דער דאס אנאנסירט, פ»ן
 אר־ דער בײ װײט שוין איז באארד טער

 לײבעי פראשאגיס דער דאס און בײט,
̂אוק־ איע אין ישוין זיך געפינט  און קי

 אידפא־ די באסטאץ. פון דרעס־שעפער
 לײבעל דעם םיז אײנשטעיונג זאנטע

̂ז  דער אויף געװארען ״געפיטישורט״ א
 אין צײטוננעז אלע pc זײט ערשטער
 קארטונש, pn פיסטישורס מיט באסטאז,

 פאפו־ זעד% לײבעל דעם האם דאש און
נעפאבט. לער

 האט באארד קאנטראל טאניטארי דער
 דער אין אםיש שעהנעם א נעעפענט

 בוילאז 80 בילדינג״, ״ליטעל באװאוסטער
 אפאינ־ איז שױוע כזרים מיס סטייט.

 דעם f\פ דירעחטאר אלש נעװאיעז טעט
באארד.

 נײ״ קענען טיטגלידעך ױניאן
 ברוק־ אין װאױנען,הכח״־גײם

פױיזען האלבע פאר לין
 װיענער פיז׳ש פוש־באל־טיעם דעד
 יועלכעד ״הכח׳/ ספאיט״קלוב אידישען

 טוד א פין צורײזנעיןופעז װאך די איז
 שבת, דעם װעט סידל־װעסט, די איבעד,

 אויש״ אן :אך פאכעז כיאי, טען22 דעם
 '־־#ד,כח״ די װען יארל, נױ אין טריט

 שטאדקען א באגענענען װעאען ש*יאעד
 ;ײם די ״װאנרעיעי־ש״. די pc טיעם
 נאכ־ זײגער א 3 שבת, פאיקופעז װעט

בדוקלין. פיאד״, ״עבערטס איז פיטאג׳
 pH ױניאגס אידי״שע pc םיטנלידער

ײ אייך װעאען סטדײקעד  דאזיגער דעד נ
ױ גײם,  ״:כח״־נייס י־עצטעי־ דע־ בײ ו
 :ראונדס׳/ ״פא׳.א אין טאי עישטען דעם

 רעדוציד״ צו אײנטריטש־קאיטעז קײגען
ײ פרײזעץ. טע  זײעדע וױיזען דארפ״לז ז

 סטריײדביכרעך, אדער דעטבער־קא־דש
״ איז  דער צו טיקעטס קריגען קעגעז ז

 פרײזען, הא"בע פאר נ״ם ביוקלינער
 ״הכח/ פון אפיס יאדקינױ דעש אין
n* איז אזשײ ,1307 יים סקװעד, ױניאז 

 אידועגסטאז 316 אפיש, נױקאיגעד דעש
שטייט.

 ״אמאל־ דער צו באנױםונג א
גאמײטעד״־קאנװענשאן

« ■ון (אלוס ״ )1 ז
ײ װעז טאנ, דער װײט ניט *שױן איז עש  אי
 דער םון גליד א װערען װעט ױניאן ער

 אטערי־ דער פון קערפערשאםט גרױסעד
 ארבײטערשאפט, ארגאניזירטער קאנער

 איז טײיל וױכטיגער א זיח װעט זי װאו
 װאס ארבײטער־ױניאנס, די pc בונד דעם

 די באשיצען צו װאך דער אויןי שטעהעז
 װײדזש־אר־ די pc לעבעגס־אינטערעסעז

אסעריקע. איז בײטער
ג«ר• לײדים אינטערגעשאנאל

אן. װאירקערם מענם ױני
 ®רעזידענט זיגםאן, מארים
סעס. באראף, אברהם

המוסס פון פדעסערס
 אדיס^נײדען זאי־ט איד,ר אײך פעבדען טיר

 בײ באד־יארמעז אזן אדווערםייזמענם דיזען
 אונז װעט אי.הר װײל אלעם,9 אין אײך

האבען דארןען

געטופפ ה«כען מיד
צו עוױגנױ, פי:פטע 123 פי] עןן. פינפטע 321

פלאר. טעז1 סטרים׳ טער32 דער בײ
ײ  עד״בברא *געזיקכם’או האבעז מ

 פיעסען *ו ברעטלעך װײער סאניטאלי
ש3 װעלװעט, י בעלױױיע. און ^  חא*| מי

ך בען  םאר< איז סםימלרס בעסטע די אוי
טיע. n סיפ סםים בי־וקענע קעם,  ;אײ̂י
B £יני,ינג אויד 3 W 3.

 דעזיײ !רעסערכ, אלע אײן יאדען מיר
̂סעס און :עי־ס  נ״ע די זעהן קומען צו ב

 און ביזגםלעך װײער די *ון מאדעלס
1 װילק^טען זיינעז אלע סםימערס.

 ארז לאש s אממריקען די
 פדעסמוו װעלװעס

מםפאני
יארק n עװ., ם־נפםע 321

אאנד :טעלעפאן  .6651 און 6650 א̂״
מטענדעט. ׳שנעל ארדערם קאונםרי
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CERECHTIGKErr—(JUSTICE)
 יצגזתר,

מ• T» נ f# 

f n  v*jm

ר י I ײ fu
w נצדמת♦ t m 

א ארוח. וי
( J  ,1*9 40« )

״ ®ײן ןן ו י נו ז ןי  ג
 ויד איך חאל• קײ•

 װצל lit• *«»רק>
• איחי •1*י»יצ9 ני

װניאן װארשערס מרטוןנס מיױס וונפערמשונוול דער אתאו«וז מיגחןלןו
p r i c e  a c u m*928 J 8 9 ' n8 ער 9,' 1028N ew  Y o rk , F r id a y ,  M ay  29, 1920V o l. VIII. No. 22

m«ױחממרס ׳ n to׳towייומ 
mw נאװערמדס ra dw תס ױםמעירס

 די אײנןװשטעלען ארכײט דעד גײ איז כאארד חשאינט ®רן באשטיטט קאמיטע ספעציעלע
 כא־ד תשאינט ®מ מינדנג כ״ם ®ארגעלײענט רעפאו־ט תאמישאךם — סטרײק־מאשינעױ.

o אױו״ אנװעזענד זיגמאן פרעזידענט - p ראגען.' אײדנע אױו* ענטסערט און מיטינג®
פ*רנ*נט, םיטײטר, פאראכטאנען

 איז נערעכטינקייט די װען *ייט דער אין
 *רױס• איז טונעדרוקט, נעװען באיד טוין

 עפענטיינשײט רער אין נעװארען נענעבען
 סמיטח׳ס נאװערנאר סון «רט1רע דער

י^רפער נױ 1אי סאםיםיע סועןויערער

 נסטיריױ, ,oy ח^ט »ונז קי*ו<דטו״ד.
 נע־ t'M עס *נןר ס*רדר*סעז, ׳טט«רס

m סיר !ם*רפ«יען ווען w ניט ׳»ױן 
י ח^נען נ«פטנט  וואפערדינע םרי׳פ ו
m דיעס. w  t o ו י «ו ז  טרייסטןן *נ

רע״ דעס װענען ג״מס די ר*ס ם,m סיט

 װעחנן נמומפ װעס מרס מחןסס איז חױז יוניפי
יוני ?ו018 חןם פוײמג, גלאנץ און פראכם םיש

ד, טען1 דעם דינססאג, זיך עפענט מפים רעדזשיםטריישאן  אינ• דער ןיא ױ
ם — סםריט. טע16 װעסט 3 כילדיננ, םערנע״טאנאי עח*־ די *װײטען זיי

שרייכען. זיך טע  M ןוערען גענענען װעט ערעפנונג דער *ו — אײנצו
קאנצערט. גרויםארטיגער

 דריי » נאױז פארכלינען נ^ר איז עס
 דער פון ערעפענוננ די צו ןויים װאכעז

םי״ אינטערנע׳פטנטל ■ראכטפויער  ױני
•ענםילײייניא. וטרס, פ^רעסט אין הױז,

 נר*נדיעזע אונזער פון ערעםענוננ די
 םון בערנ “כ?ױע״ רי אױןי הײם זוסער

 ױם־טוב * נעײטרעז איז פענסיילװ״ניא
 נױ אין יוני*ן אונזעי םון רייהען די א־ז

 *נדערע נאר און םיאאדעאפיא אין יאריו,
 ערעפענוננ די ׳עטעדטראר. און יפטעדט

טי דער םון  נע־ v נעװארען איז הויז ױני
 נרויסער א פיז עריפיינוננ זעלשאפטליכע

 אוס־ סיט ׳פוין װטרט מען און באדייטוננ
םטנ. יענעם אויוי נעדויד
טי דער פון ערעםענוננ די  חױז ױני

 פרטבט מיט װערען דורכנעםיהרט װעט
• פון ׳פםייגער אוים׳ז נלאנמ, און ױ *י  י

!ניטי
נע״ שייז זיינען װ*ם יענינע, די

טי דער פון עםענוננ דער צו װען  חויז, ױני
 מען און סיינט דאם װאם ׳שױן, װייסען

ײ צורעדען ניט זיי ד*רוי  פטחרען זטיעז ז
 דאס *<ײן שוין װעלען זיי אמ*ל. נאר
 אימנעדולד סיט ׳פױן װאדםען זיי טאן.
 *W מישםײנס ווטרים, ט*נ. יענעם אויו•

p פון טענ אזוינע נאך וױפיל זאנם, r in t*

«רים זײן אין •רנייטער דער האט גינען
>i  m v

עי I'M נטך ז״נען װאס די, «ו ײני״ י
 סיר וועיען נעווען, נים פריחער חויז םי

י נרידער טון שװעסםער :זאנען בױיז
ײ נ«וך זיך פרעגט  ׳ןןוין ויינען װןס די, נ

ײ און רארטען נעװען יע ך וועיען ז ״  י
י ז«נען.  װטס דער«עח?ען, אײך װקלען וי

טי רןר אין זיין *ו ס׳ם״נט  pa חייו ױני
 דזס פון ׳פעחגקייםען די פון נעניםען «ו

 '$3 ןער פון רײכסייט דער פון און פי»ץ
« דער נפרנ. יענע אויוי טור  פ^״ט איז, נ

 ׳פוין איחר וועם מאל, א״ן *חין איחר
 וועט, קסענוננ דער *ו ם^י. »יע פאהרען
,’נ*םירא m ו v m נרױסטדטי־ « װערען 

d סאנצעיט נער p  iim ן װעם ״ «ו ז  און נ
ה ני

 זיך ?פ?נט ױני, טץן1 דעם דינסטאנ,
 אינ״ דער *ין אפיס רעדזשיסטי״ישאן דעד

 טע16 ײעסט 3 נילדיננ, טערנעשאנאי
 סלערמ און פלאר. דריטען אויס׳ן םםריט,

 שרייבט און נעחם ניט, טרווכט iim ניט
 תיי״ »ז ויכ?ר, זײן איחר וו?ם *ײן, ויר
 פטמ?־ נים r■?» אײ?ר שױן װעם נער

ז וועם איחר «ז גזען. נ ו  װ?ט פאינען, י
IP אונז איהר P ir i•

ט9< ז י י »׳ dpji• חיינט נטר י  פדיט, •
ip ג?ויען ?,a op וױ ifoom up .סיטװאך 

י ״ ip םיו װ in o s n w ח״נט ניו rM איז 
p P רpד 'P ^ 'O״i ״ ;op ניט ipprnp- 

po.| ,;•ם^וײוים I’M ץ נאר  װי *זוי *י
•ipup;

i p i  i'M נ«נ*?ר •popn ויינען ;*p 
ip; ר*נט iip ip פאחפ״דענע :(**■m w 

o חון n  |p;pii .רעפארט oy ז״נען 
רו' im; נטnזpנoוו p iy *םnד ס״• pנp״

;ip m i. אנ?ר> גרר on? i« p ip ;i»p מיי״
3« ז ארויסוא;?!, ;יט ו ד די װאנען ני  י

n  , i r i דמוסיגט פון םיחד?ר׳»«פט 
 אינטעמדשאנאי, אונזער םון אןן נ<וארר

 און סיינוננ, נאשטיסטע » פאס?ן װ?ט
ן נדײט טpװ ״  אויןי ענטם?ר *ז jpop; *ו ו

ר?י«רט. דעס
ם אין ז  ס'הרער- ךי איז סאס?;ט ו
 שטו־ «ו פארנוסען יוניאן דער פון שאפט

)6 זיי« אויף (׳•יופ

 הדען8אפגעפ &דײ$ דד.
 צײס ?מעד 8 מאר

אײדאפא אין
 די־ דער ורייס, ר. דזשארדזש דר.

 סאני״ אװ באארד חשאינט pc רעקטאר
 ם5העי ױניאן רעם pc און קאנטראל טארי

 א■״ פריה דאגערשםאנ דעם איז סענטער,
ר אין צייט קורצעי א סאר נעסאהרען  י

רא■
 פאחן»י• די באזוכעז װעט ■דײס דר.

 ספעציעל אויסילאנד, אין קיליניקש דמנע
 פיאנק־ אח דײטשלאנד אין חליניקס די

 שיעציע־ א מאכעז דארט ו^ט אח רײך,
 איינ־ נײעסטע אלע די pc שטווײום לען

 גע־ דארט ער װעט קױם און ריכםוננעז.
 ײערם, כאזונרערען א pc עיעס פינען
 ניט נאך מען וױיסט אםעריקע אין װאס

 דיזעל־ צוריק, סומענדיג ער, װעט דערסון,
 דעם אין איינשםעלעז אײנריכטונגעז כיגע

 אינ״ אונזעי pc סענטער חעילט ױניאן
 אױך דאדם pc ודעס עד טזןדנע״שאנ׳אל,

 איסטרומענטעז, נײעסטע די כרמנגעז
 מעדיציני־ דער אין גענוצט ודערעז װאס

ױ ;■ראפעסיע  מאשײ נײע אױך ו
y g  n V i דע*ארםםענטס און שילינילןס די 

o n  pc פרײס דר. שענטער. העלט ױגיאן 
 צװײ ארום ױרא• אין סארזאםען זיך װעט

חדשים.

פ*דמרונגען dt» שםעלעז דעזתעדס סמה
כאלפכאטים ױ צו

,HBOC פװ »,מיןאל יונימ פרעסמרס
װנילעי unnr צװאנצינ פייערפ

סשער־ דער טאקמאז, הענרי ברודער
 pc ױניאן ירעסערס קיצאוק דער פון מאז

 באסאנם אונז בעט ,12 לאסאיצ באשם*ז,
 בא־ האט לאסאל רער דאס מאכען, צו

ײן פײעדען צו שלאסען  ־יאחריגען20 ז
 פארזאמלוננ. און באנקעט א דורך ױבילײ

 זונטאנ, פארקוםען װעט טוב ױם דער
.1926• ױני, טען20 דעם

 פאד־ װעט ױבילעאום-באנסעם דער
 ״חיברו דער pc האל דעם אין קומען

 דארטשעסםער, סםרים, גלעגוױי סקול״,
את־ pc םענשען יראסינענטע מאסס.

 אדרעסירעז וועיען אינטעתײשאנאל זער
טוכ. ױם דעם צו עולם דעם

 װאש ,12 לאקאל סון מיטנאידער די
 דער צו סרױען זײעדע סיט קומען װילען

 חור בײ טיסעםס באסומען קאנעז שםחה,
 pc אפיס pH יןאמיטע, אראנדזשסענטס

 געכזד זײנעז מיםגלידעד די .12 לאקאל
 םיקעםס, די באשסעאען צו באלד טען
 װע״ אראנזשירט קאגען זאל אלעס כדי
דין. צו כאדארף עס רױ רען

 וועי״ דעדיגעדס, סוט און קלאוק די
p i חאכען v w נאשיאקען פריחעד 

 מאגופעק־ די מיט קאסף אױפצונעסחוז'•
 כאדיגגוגגעז, כעסמיע פאד טשו^דס

 ;דױסעד » אױןי שכת, יעצטעז חאכען
 פאדז״ דײחק א דיסשוטידס פאדזאםלונג

 א;;ע- אײגמםיםיג ז״נען װאס רונגען,
 באיאנ־ דעזײנעדס די נעװארען. נוסען

 איגטער״ אוגזעד pc 45 לאוןאי צו גען
נ״שאנאל.

 סאר• זיײנען פאדעלונגען הױ»ס די
;גענדע
 זאי מא;ופעסטשולעד יעדעד אז )1
חנויינעל. א נאישעפםיגען םוזען
 זײן זאי סקײיל סיניטום דעד )2

װאך. א דאילאר 95
ױי סטנופעקםשורער א pm מ) גע* ו

ס א סען  האכען עד ותט חנז״געד, נײז
ױי נעמען צו ■רױױלעדי די  דעזיײ צו

 איז ■דאכע ,ד •ראבע. אױ)י נעדס
ן יעדעז סאד װאך אײן ד מ ײ ןו  pH ו
ײ פױט איז 1ע אױב  ציפײדע;, גים ז
 דעם אבער׳דריטען, 9 נעםעז עד סאן

p׳ עד םוז דריםען ic .מא״ דער האלטמן 
 פאדאנטװאדםייך זיח סוז נוסעססשורעד

 װײגיגעל נים פון אלכײם סעזאן א פאד
חדשים. 6 וױ

4( g ניט װעט מאנופעקטשודעד 
 דעזײנס, סאכען צו װעדען ערלױנם

 עדלױכט ניט איחם איז עס װי יונקם
שא■. pH ארנייט אנדעדע 1טא צו

 שאנסראקםען אינדמױדועיע קיץ )5
p געכמכט זא^זוז.נים n n i צוױשען cm 

o כאס n  pH ,אי״ דער נאד דעדינער

 pc אגריםענט קאצעקטיװער געמײנער
 זאל באאיד דדשאיגט יארקער נױ דער
דעזיעער. פאר׳ז אויר נילטיג זײן

 ניט שאפ אין זאל דעזײנער דער )6
p טאן 'P װאש אוישער ארבײם, אנדערע 

ד צד שײכות א האס  ס§זגציפישער ח
דעזײגער. pc אדבײם
 מיט פוי געװען איז סיםינג דעד

 אויסצו״ ענטשלאסענסײט איז ענטוזיאזס
 סא״ אויבענדערמאנסע אלע די סעמפעז

 נעײארעז, באשםיםם איז עס דעױנגען.
 װעט עסזעקוטױחן די װי שנעל אזױ אז

 אפאראט גאנצען דעם פארטיג האבען
 באשטימטען דעם זי זאל סמרײק, פון

ארױסרופעז. סםלײק
ײ  ארײנ• אױך ײינעז מיטעג דעם נ

מעכיבערש. 80 גײע געסומען
 פארגעלײענט איז םיטימ דעם ביי

 זמ־ ירעזידענט סון בריוי א געװארען
 דע־ די סאלזיכעלט ער וועלכען אין םאז,

 ויעט ןינטעדנײ;שאנאי די אז זײגעדס,
ײ  איע מיט קאמו» זײעל >\\ *שטיצען ו

מעגיליכקײטען.

 װעט נעהסםער דעד
װד. טען6 דעם זוגמ«ג, דץ

 •ון אראגדייר■ מיי^ נעקממןר דער
 װע• 4̂נ50דמ»אר» עדױקײ^אנעל אונועד

ו ױני. *ען6 דעס זונמאג, •ארקוםען י  װ
 אײנמגל• אנחנחג און חײקען ווע• מען
קו״ וועיצו געםאנ» באקאנט cjnvrpm״♦♦

'a־ 4 װאר• מזןנדע
יוײקערט *ונזערע *ו אן ןוך *ליס•

ןוארגרענג® »ון י י
ז י ױניעך״ן לוי• רימצד מי י

V ;{Ml

דרעסנאנער! און סמױן די צו
 א דעי, דעקשרײשאן איז םזד, םען31 דעם םאגטאנ, קוםעגדיגען

עגייכער ם געז נ, ױ ק ךי אץ םו או  םאג יענעם םןט־ען דרעסםאכער און קי
ע ארבײטען. נ״טם טאר ביתשחלם קרינען דארפען װאך-ארכײםער אי
ג. דעם ם̂ן

אי  ק״ ז
t.ורכײם

װניאז דדעסםאכער און תלאוק באארד חשאמט
ד. טמעדא^ חײםןןן, ל! מ ד עו מג

ץ דער צו געחן גמזם םאג יענעם דרעסמאכער און קלאוק י

דזש.

Dםארצײכנים אינהאלטם
ם22 נוםער ,נערעכפױגק״־ט״

̂רש 4 און 8 ,2 ?ייט  גאװערנאר׳ם ®ון רע»
 קײאוק־ יאיק נױ דער אין קפם״יזפן

אינדוסםריע.
̂רעסקל) נוים P* רעסדו־ » .5 ?ייט  (הום

זיים. עישםעי *ון ׳•יוס %. ח.—
זןדימדיעיס. .0 ?״ם
 אינשערנעשאנאל pe רעאארם דער .7 ?ײם

םינקעל־ ל — דע§*רםמע:ט איסאערן
— (געדיכט) סיר בים קום »

י. נחום
 אין קריזיס איגדוסםריעלער דער .8 ?״ם

 זײם םראנח. הערמאז דר. — ענגיפגד
ױ » איחר ̂רקער נ — 1לי?ם*ז7(* >' י
יעבעדיקער• דער

 —’דיזןס־אמנמי די אין שיאזיר $ .9 זײט
H יז םיםינג אינס«עחםאר. לײבעל* 

 און קיפיק• יעל *ון באאײ וינ*
סיש. דדשאזעןי — וגיאז

רעדאקציע. «זן. עגפ«ערס
r סון ̂סיסעס די אין .to דים t i. .באארד 
ט f זיי it  . it אינאורענס• »רביי»נו*אזעז 

?סענםס. י אדווערטי
ן דעי*י* *מפנייעיןר . ײי ו *י י ?» י

ם מינ 0 יי׳
̂כןר דדעסס
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m פוז to  dtbto אינדדםםף הלאוה יארס דו דעד איז
.1926 טען,20 דעם טאי
האמי־ אדוױיזארי ;אװערנאר׳ס דעש

 סקױרט־ און כוט־ הלאוק־, רער אין סיע
 יאיס נױ שטאדט דער םון איגדוסטריע

 גאװעמאר םון געװארעז באשטיטט איז
 דז״טון, סעז16 דעם סטיטה, ע. אלפרעד

 די צוױשען קאנטראיזטעז די .1924
 אױסנעגאנ־ זײנען צדדים םארשידענע

 םא* אינסייד די ;דזישון םען1 דעם גען
 אױםגענעבען האבען נוםעקטשודערס

 ;דע^ארטמעגס ־ אינדאסטריעל זײער
 רײהע א ארױסגעשטעלט האם ױניאן די

 און דזשאבערס די װעיכע םאדערונגעז,
 אפגע־ זיך האבען םאגוםעקטשורערס די

 אױסנע־ האט עס און א:צו:עמעז, זא;ט
 ״טטעהט אינדוסטריע :אנצע די אז זעהען,

 װערען. צעריסעז צו געשאהד דער »־*
 געװא־ געבעטען איז ססיטח גאװערנאר

 נאשסי־ איז אי־־ײגםישען זיך זאל עי רען
̂פען זאר װעלכע קאמיסיע א טען  העי

 אופן םריינדליכען א אױף צדדים די
שטרײטיגקייטעז. זײערע אײנצוארדנען

געװא־ באשטיסט איז האמיסיע די
 נאך דזשולאי, אין און דזשון, אין רען

 געמאכט זי האט פאו־־־זע־־, ברײטען א
 רעסאםעגדאציעס, פארלױשיגע געװים^

 דורך מאכעז צו םארש״ראכען האט און
 געװײ איז אױםםארשוננ אן עתספערטען

 זײנען 5װעלס םראגעז, שטדייטענדע סע
׳םארוױסעלט. סעהר געװעז

 ?אםיסיעס דעד םיט דאן, זײנען עס
 קא:כד :עװארן םארהאגדעלט צושטימונג,

 נע־ אונטערגעשריבעז זײנעז איז ראהטעז
 ליידיש אינטערניישאנאל דער פון װארען

 די פון און ױניאן װאירהערס נארםענט
מױרטשענטס די : אסאסיאײשאנס דרײ

 (וועיכע אםאסיאיישאן גארםענט ליידיס
 אדער דזשאבערס די רעפרעזענטירט

 קאי־ אינראםטריעל די הײזער); סםאק
 סהױרט ענד סוט קלאױן, דהי אף סיל

 אסס׳; פראטעקטעו םאגוםעקטשורערס
 שע- איגסײד די רעפרעזענטירם (װעיכע

 ע:ד הלאוק אםעריהאן די און פער);
 אכאסיאיישאן טאנופעקטשורערס סוט

 סאב־םאג*- די רעפרעזעגטירט (װעלכע
 אפ־ תאלעהטטוע דיזע פעקט^ורעדם).

 דורך גאראנטימז זייגען װעיכע םאכען,
ײ אז אסאסיאײשאנס, די  תרכ* װעלען ז

 א םאר^פראכען האבען װערעז, געםיהרט
 און רעגעיפעסיגהײט פון מאס געוױסע

 כיא־ אוכיפארטײאישע אן און ארדנוגגען,
 אױף געזוארען אױםגעשטעלט איז שינעדי

 ײעלבע צוױסטיגקייטעז, ךי שיליכטען צו
 צװישעז ארויםשװימעז מעניליך, װערען,

ארנאגיזאציעס די
 ?א־ די װעלכע איגװעסטינײשאן, די
 אנ־ זיך איז םאי^פראכען, האט םיסיע

 אפנע־ איז רעפארט איהר און נעגאננען
 ׳־).“1925 פון ספרינג אין *געװארען דרוקט

 קײן געװען ניט קײ:עם בײ איז עם
 די און ריטיגהײט דער װעגען צװײםעל

רעפארט. דעם םון פינקםליכקײט
 געװאדען אפגעהאלטען זײנען עס
 דעי װאס דעם װעגען םארהערען לאננע

 צוזאםע;־ אין אױסנעסונען האט רעפארט
 םארהעיט- םארװיקעלטע רי םיט האנג
 די װענען ארן איגדוסטריע דער אין ניסע
 םאראיגטערע־ די װאס םארלאנגען, נייע

 ארויסגעעטעלט האבען צדדים סירטע
 רעהא־ זאל קאםיםיע די אז געמגטעז און

ײ צו מענדירען  די הילםס־טיטעי. א ז
 שריםטען, צונעשטעלם האבען לאיערס
 םעה*נ און פארזיכםיג האבען װעאכע

 געגע:* די םון אנזיכטען די םארגעליעט
 גע• איז קיכט םיל צדדים. געזעצטע
 םון אוםן דעם אויף נעװארען װארםען

 איגדוסםרד! דער פוז ארגאניזאציע דער
 אנגעצעגענהייטען םאריטידענע אויף און
׳שטרײט. דעם אין

 •• האט נאכםראכטען יאנגען גאך
 באשלאסען ,1925 רזשון, אין ע, האםי^

 רע־ דערװײלינע םיט זיך באנרענצען צו
 אויף אכמענדיג ניט קאםענדאציעס.

 רעפארס דעם םון םאלקאמענהײט דעד
 אױף איג<ו<׳-«טיגײשאן, ספעשעל דער םון

סעז דעם  רעקארד סםצנאגראםימעז גױ
 זריםטען5׳ די אויןי םארהערען, די םון
 נאך קאמיג^ע די האם לאיערס, די פון

 •רא־ אײניגע םוז זי או נעםיזזלט, אלץ
 איד דער םאד שטעהען װאס בלעםען,
 און -אטיאכםען םעהר גאך דוסטרי,

 יענע באזוגחנרם דיסקוםירען, םעהר
 פארבונדען זײגעז וועלמנ ■ראביזןםעז,

 אױססייד דער ®ח סיסטעם דער םים
 דער־ האט קאםיסיע די פראדאידשאץ.

 דעם באנייען «ו רעסאנמגדירם, פאר
i » גאד אױו• סאגםראקם n r,נע״ כדט ־ 

 צאחלעז um ״• וחננעז .זנגותרוגנען װיםע
 עם־ און אעמורעגס ארבײםםיאמן פזן

 פאדוממדלונגען \יי4אי צנדערתגצן ליכע
ן ^ װי  םאב־סאנױ *ח דזמאמרס די צ

פח אעסםיםו^יע די — «»נד*ורערס

> f אינמאהאיגי^אן 1• 1•י דעפארמ 
קימאן  קאל־ סאריס »ון יי

r w n« געװײ צו 
ײ יוא« ײייגע י ו

h «m i iג ״יי ■׳יו

 ?אטיסײע סםיטה׳ס גאװערנאר ®ון רעקאמענדאזױעס לעצטע דײ
באלעב#טים. קלאוק ױ װניאן»ון דער צוױשען סכםוך דעם אץ

 םון אסשאפען דאם א̂ו יארדײדזש :עט
 רעקא״ האט ?אםיסיע די דים?או:טס.

 בױרא א אײנשטעיען זאל מען מענדירט
די ריסױרטע אף  רעפארטען, פילע אוןי

 אויםזיכט איהר אונטער זיינען װאס
 גע־ האבען געײארען,־״) םארעםענטריכט

 כא* א אויף ליכט מעהר נאך װארפען
. אינדוסטריע. < , אין דיננוגגען

 האיטען אנרימענטם קאיעהטױוע די
 םוזען נײע און אויסגעהן בײם א'צט

 עטודױם א נאך װערען. םארהאגדעיט
 םון מישך א איז אינדוסטייע דער םון

 זי אז קאסיסיע, די רענקט יאהר, צװײ
 גע* א םיט ריידען צו יא:ע א זיא איז

 געוױסע װעגען אױטאריטעט וױסען
ײ װי זאכען, יטלעכטע  זיך וױיזען ז

 סערפער־ אוםפארט^אישער אז צו אויס
 •אסיגע רעהאפענדירעז צו און שאפט,

 קאסיסיע די װאס ׳דעם אין רעפארמעז
 ווערען געםאכט :ים װעט ׳זא;עז געהט

 רעקאםענ־ פארמולירען צו פארזוך קײן
 םול און גאנץ זײן זאיען װעלבע דאציעס,

 אנצוצײגען אדער דעטאי*ען זײערע אין
 ווע־ ארײנגענומען זאלען װעלכע פונקטען,

 די צװישען קאנטראקטען די אין רען
 קאםי־ די צדדים. םאראינטערעסירטע

סדריקען און אנאי^יזירען װעט סיע  א̂ו
 אלנעםײנעי־ דעי װענען םײנונג איהי
 ײעקאםענדאציעס סאכען װעט און לאגע

 די װעיכען אריו» ײע; דעם אגצײנענדינ
 פאר־ קאז יאגע די אז דענקט, האמיסיע
װערען. בעסערם
אמאל. אדן דעיגרײנונגען די

 איז אינדוםטרי סוט און קראוק די
 ססײם. דעם אין :י־עטטע די םון אײנע

 ®רא־ דעם םון ורערם יעהרליכער דעי
 דיסט* מעטראפאליטאן דעם איז דוקט
ױ אין מײ:ט, (דאס רי?ט  איז יארק) :
 דאלאר, ביליאן א פון דריטעל א װי פעהר

 םיער־ ערך »ן פאר זיך םיט שטעאס און
 גאנ־ םון פראדוהציע דעד םון פינםטעי

 םעטראפאיליטאן . דעם אין לאנד. צען
ױ מעהר זיינען שםח  ארבייטעד 35,000 ו

 קארפארײשאנס און םירמעס 2000 און
פרארוקציע. דער אין באשעפטיגט

 אין פראביעמען םונדאמענטאיע די
 שווערע. זעהר זײנען אינרוסטריע רער
 םארבעסערונגען אז ניט, צוױיםעל סײן
 װערען געפינען קענען צוסונפט דער םאד
 פארגאנ׳ דער פון דערגרײכונגען רי אין

נענהייט.
 געװען דאס איז צוריס דור אײן מיט

 איז װאס אינדוסטריע, סװעט־שאפ א
 אר־ דער םיט כאראקטעריסטיש געװען
 דער אין קיגדער און פרויעז םון בײט

 שטו:־ רעיולירטע קײן ניט מיט היים,
 קיינע זײנעז עס װאס דעם מיט דעז,

 מיט נעװען, ניט סטאנדאררס סאגיטארע
 אר״ הײן גאר כםעט איז עם װאס דעם

 שלעכטע מים און ;עװען ניט ;אניזאציע
 צו צוםיל זײנען וועלכע באהאנדלונגען,

ײ זעהר געומןן איז עס באשרײבען.  נו
 זײנען װאס כוזות, די פאראײנינען צו טיג

 גע־ א ביז אנדערע. די אן אײגע אפהענגיג
 געװא־ דערנרײכט דאס איז גראד װיםען

רעז.
 ניינציג בײ זײנען ״טאנ צו הײגט
 אמאניזירט ארבײטער די כייז פראצענט

ס אינטערניישאגאל דעי אין  גאי• לײיי
ױניאן. װאירסערס מענט

אי:־ (די קאונםיל אינדאסםריעכ דער
 טיט• 184 האם םאגוםעהםשורערס! סײד

ױ םעהר רעפרעזענסירען װעלכע גצידער,  ו
 װאס ארבײט, םוףדער פראצענט זיבעצינ

שעומר. אינסײד אין געסאכם װערט
 נארכתגט לײרים • מוירטשענטס די

םיטגלידעי־, 127 האם אססאסיאײ^אז

 דעם װעגעז איבערזיכ* און רעיארם *)
 אויס דיסבוירסםענמ און רעדזאיסםרײעאן

pe ורעס״«אנד, אנעםפלויםלנם דעם  £ון אי̂נ
זייםען. 22 קאלנדיין, מאי־יס

 «ון ,1925 ווײד״י״סקיילס, *ון וױיתעעם
זיזםען. 63 — קאלםאין מארים

 וואיר־ מ• אוירנינגם ענד עםילאיגא^מ
87 — םארים ®ון *1925 קערס,

זײסען.

 ■רא־ 76 פויע רעפרעוענטירען װעלכע
 גע־ װערט װאס ביוגעס די םון צענט

דזשאכערס. די פון טאן
 מא־ סוט ענד קיאול אמעריקאן די

 האט אססאסיאײשאן •נוםעקטשורערס
 רעפרעזענטירען װעיכע מיטגיידעד, 847

 ביזגעס, די pc ■ראצענט 70 װי מעדןר
ײ נעמאכט װערם װאס  מאנױ סאב נ

פעקטשורערס.
 האבען אמ^יזאציעס אלע די אט
 אג־ קאיעקטױוע אונטער ביזנעס געטאן

 אײננעשטעיט האבען װעלכע רימענטס,
 םון םאי אין םאדםיטיונגען פרײנדליכש

 צװעק דעם פא״ האכען ױי דיספױט, א
 טאשינערי, וױדקזאמע א אויפנעבױט

 איז עס װעלכער pc שםיץ דער אױף
 אוםפארטײאי• שטענדינער א געשטאגען

 אויטא־ פולער דער םיט טשערמאן, שער
 װאס סכסוכים, די אויסצוגלײכען ריטעט
 אגרײ קאלעסטײוע די פון אױף קוכיען

 םאשיגערי די אז כאוױיז, א מענטס.
 םאלט, דער איז גוט, געארבײט האט
 װעיכע סכסוכים, טויזענטער די פון ראם

 שעפער םארשידענע די אק םאר קומען
 םעחר זײנען יאהר, א פון םארלויף אין
 נעװארען ;עשריכטעט פי־אצענט 95 װי

 מענע־ די און קלױררס די צװישען
 פארוײסעלטע מעהר די כלויז דזשערס.
 אומ* דעם דעתאנגען זײנעז סכסוכים

 דיזע איז איז טשערםאן פארטײאישעז
 אננע* ענטשײדוננען זײגע זיינען םעלע
געװארען. גומען

 ד• אין איז צײט צוױשען דער אין
 באייהרט געװען ױינען װעלכע שעפער,

 אננענאננען ארבײט די סכסוכים, די םון
איבערריסען. עינסםע אהן

ױ צודיק, וױיט אזױ  איז ,1910 אין ו
 באארי• דזשאיגט די געװארען נעשאםען

 באארד, דיזע קאנטראל. םאגיטארי אװ
 םאר־ װערט אז, צײגט נאםען דער וױ

 קא־ דער מיט םיגאנסירט און װאלטעט
 ארגאניזירטע אלע די פון אפעראציע
 זי אינדוסטײע. דעי אין פאקטארען

 און ארבײט פיאנערען א געטאן האט
 ססאנדארדס סאגיטארע די דערהױבען

p e םארבעסערט און אינדוסטריע דער 
 איחרע ארבײטער. די פון געזוגד דעם

 םאר־ און אונםערזוכוננ םון מעטאדען
 פאר־ צו באשטרעבונגען איהרע און שוננ

 הא־ קראנסהייט איז עקסידענטעז מײדען
 דיזען אין מאדעיען אלס געדינס כען

 גע־ םוז עס פרעםד. דער אין pא לאנד
 די םון קרעדיט דעם צו װערען, זאגט

 אינ־ דער אין פאקטארען םארשידענע
 לעצטע די כאטש דאס דוסטריע,
 גע־ באצייכענט זײנען יאהר פופצעהז

 שטרײטינ?ײטען, פילע סיט װארען
 דער־ צי־יט צו צײמ פון האבמן װעלכע
ײ האבען קריגס־םונקט, א צו גרײכט  ז

 סארלארען ניט קײנסאא םונדעםטװענען
 נאי־ באארד, דער אין אינטערעס זײער

 םע־ א אונםער םארםגעזעצם, עס האבעז
 םאױואלטוננ, אוספארטײאישער היגער

 מעגליכהײטען םארגרעסערטע מים נאך
 אינ־ נאנצער דער םון נוצען די פאר

דוסטריע.
נעװארען, געזאגט שויז איז עט װי

 קא־ אדוױיזארי גאווערנאר׳ס דעם האט
 האנ* פארשידצנע רעקאמענדירט מישאן

 אנ־ זײנעז װעיכע טיטיעז, סטרוהטױוע
 אין צדדים. די םוז נעװארעז גענוםען

 די םון אפשאםוננ די ארײן געהט דעם
 זא־ אנדערע און דיססאונטס םיהםױחנ

 רײבונגען נעשאפעז האבען װאס כעז
 סאב־םא- די און דזשאבערס די צװישען

 דעם םון אננעםונג די ;גוםעקכדמורערס
 םון אנשםעלונג די ;לײבעל סאניםארי

 אוםםארטײאישעז פערםאנענטען א
 דעם םון עטאבלירוגג די pא נדןזערמאן,

 װאס םאנד, אעשורענם ארבייטסלאזען
 ארבייטער רי םון אויםגעהאלטען ווערמ

 שוין האט וועלכער ארבײטסגעבער, איז
 דא־ םיליאן צװײ איבעד אויםנעזאםעלט

 אינ* 1» םח אז זיכער, איז עס לאר.
 געראנ־ שוין זיך האם װאס דוסטריע,

 און ■ראבלעם*ן םיעל אזוי כדמ געיצם
 קאגסטרוק׳ םיעל אזוי אננעגוםעז חאט

 ױ אז ערװארטען צו אמ םיטלזנן, מױוע
■רא• שווערע די איז קלוג חאנדלען וועם
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 געבליכען נאך זי^ען װעיכע כלעמען
אומנעלײזט.

 צדדים אלע םון מיטהליף דער םיט
 א אראנזשירט האםיסיע די חאט

 מעהר די םון עקספערטעז רורך שםודױם
 אינדױ דער אין פראבלעמען מווערע
 זײע- און אינװעסטיגײשאז ?ייער סטריע,

 םאל־ א םון געװען זײנען רעפארטס רע
 כאראק־ וױסענשאסטליכעז און קאמען

 דער אױף ליכט םיל װארםענדיג טעד,
 דעם אויף איז, אסיען לעצטען לא;ע.

 עטאבלירט קאמיס^ע, דער םון פארשלאג
 ריסוירטש פערםאנענםע א געװארען

 די אױסער האט, בױרא דיזע בױרא.
 מא־ דעם דינםטען, שאצבארע אנדערע
 אינװעםטײ ספעשעל דער פון טעריאל
 הײנטינען צום ביז דערםירט גײשאן

 קא־ די םון אנאליזעז איצטינע די כא;.
 די אויף באגרינדעט זיינען טישאנערס
 אינװיסטי־ ספעשעל דער פון רעפארטען

 ריסוירטש דער פון און קאמיסע גײשאן
 אויס״ םילע די אויף אויך װי ׳בױרא

 די םרן םארשטעהער די װאס זאגונגען
 און נעםאכט חאבעז אינאניזאציעס םיער
 פון שייפטען און ארגומענטען די אױף

לאיעדס. זײערע

 דזשאבינג־ס^ב־םאנו־ די שון װאוקכ דער
סיםסעם. סעקצ*וריגג

פילםאכיג־ די און סטײל דער צולינ
 א״ז םלעצער, פיאדוצירענרע די פון קײט

 קאנקורי־ שטארק א פון אינדוסטריע רי
 כאיאקטער. הױן־בײטענדען און רענדען

 רי אין זײנען כאיאקטעריסטיתס דיזע
 דײםליך. םעהר נעװארען יאהרען לעצטע

 קאלירען שטאםען, די אין םאסאנען די
 פאר־ טעהר נעװארען דעזײגס.זײנעז און

 םאקטארעז פארשידענע ש״דעגארטינ.
 םאכעז צו צוזאםענגעבונדען זיך האבען

 איבעד׳ן סלײדער םרויען םון יןױםערס די
 ‘אמאי װי פיהלבאר מעהר נאנצען.לאנד

 װאס עגדערוננען, פארשידענע די צו
 דיזער םאדע. דער אין פאר קוסעז

 פאקםארען, אנדערע מיט צוזאמען םאהט,
t ' ii, םאטעריאלעז םון פדײזען העכערע 

 ’רעװא א געמאכט האט טריםיננם, און
טיײ די םון םעטאדעז די אין לוציע  רי
 רי־ די פלעגען אמאל װערענד לעדס.

 זײערע פון טײל נרעססעז דעם טײלערס
 האלטעז פאיאוים, אין :עבען ארדערס

 לעצטעז דעם ביז צורילן איצט זיך זײ
 כדי אי זאכעז, בײדע צוליב םאמעגט

 דארםען קאפיטאל וױנציגער זאלען זיי
 אי סחורה), די (אין םאיבונדעז האלסען

 אזעל־ גאד באהוכיען צו זיכער זײן צו כדי
 הא־ װעלכע סטײלס און םאסעריאלען כע

 פאפולאיימעט זײער םעסטנעשטעלט בעז
 געהענדען דעם אין סױםער) די (בײ

סעזאן.
 איז טענדענצען דיזע םון װירקונג די
 א אײסנעאיבט האם עס אז נעררען,

 ־“רעגולי ניט דעם אויף דרוק שטאיקען
 מאנופעקטשורערס די סון טארקעט טען
 הורצען אנשסרענגענדען אן שאםען צו

 װערם װעלכער ־ראדוצירען, םון סעזאן
 פון חדשים םילע סיט נאכנעפאלגט
 אומ־ אוםנעזונטער דיזער שטילשטאנד.

 םע־ לעדיג־געהן און ארבײט־ פון בײט
 נעוואדען פא,יערנערט נאך איז זאנעז
 םון נעבוי דער אין איבערבײט דעם דורך
 זועלכער פראדוקציע, םון סיסטעם דער
 צעהן לעצטע די איז פארגעקומען איז

יאהר.
 איג־ די איז •צוריק יאהר צעהז םיט
 אלטע די םון ארויסנעװאקסען דוסטדיע

 רי װעלכע בײ קאנדיציעס, סוועט־שאפ
 געטאן איז ארבײט װירקליכע מעהרסטע
 טענעסענט־ םיז הײםען די איז געװארעז

 האנ־ איז מאנוםעקטשורינג די הײזער.
 אינ*״ איךגרױסע געװארען צענטרירט

 װעל־ אדבײטסנעבער, םון שעפער סײד״
 םאראנטװארט״ געװען דירעקט זײגען כע

 םון טאנופמסטשורימ די םאר סײ ליך
 םארקויף. רעם םאד סיי פראדוחט, דעם

 שמוםענ״ האט צײיט, יענער זינט אמןר
ױיז  םא־ אינםײד דעם פון פלאץ דעם ו

 גע״ אזוי דער פארנוםעז נוםעסטשורער
 פראגחד האט דאס דזשאבער. רוםענער

 דרײ־טערמעל בײ אז ווײט, אזוי סירמ
 תרך איצט געהם פראדוקציע דער םון

 דזשאבינג־סוב־םאגױ נײער דער דורך
םיםמעם. םעסטשורינג

 אויסגעװאהסען איז סיםטמסע דיזע
 די אויסצוםײדעז מיטעל א אלם מײלוױיז

 די,ארבײםער צו םאראנםווארםליכקײט
pa ,צויאםוגנ א אלם מײלוױיז w די 

ריטײלער. דעם םון מעם^דען גײערע
 נאשאפט םאגוםעתםשורער איגסײד אן

 שפמנגדמעז א נאשעפטינט ער םטײלם,
ױ זוכנג אח ארבײםער *סעט״ ט ו  װײ

 םושטעטג״ פאראויס מייגעז צו סעגציך,
ן לײמגדיג וײטײלאר^ די מח געו יי  ו

ט  דזנר אוי«י אויטםערסואםקײט חױי
jn® חני ®ון קװאליםאמ tp v n r 

u nקלטוא־ דיר דמממנראי! ־־ *P 
ו אינדוםםריא אגדעיש נטנץ »י

^ | §  '

ו איז קױסער, m • איגדיחמס ן u g s*
ורער.  ממ«ריא<«ן ז״נמ חױפס «ו ט̂׳

ס ;אנדעס »יז  «ר*תק״ די אויס ער ם״י
 נייםע;״ ויך און עיאססי׳מר אן צו טען
no v: דער a n םאגופעקימוורער, קיײגמ 

 »ו סטײי *ו נמגע נאך פאינעז װעיכע
 אויפ״ חױפט זיין :סטרוק*יעס.זא זיינע

 און :רױס׳פרפיוקייע איז סערסזאנמײט
 די פון קייידעד םארטינ¥ די פארקויטען

 «ו ogn דעם, דורך כאט׳ס |1א ,רעקס״.
ײ |1א ׳פט*ױ די נעהערם זיי  דירעקםי• ז
i םאוס דעם רען t[ 310 די אין ארדערס די* 

 די דאר זײנען מאנושעהםעוריננ־שעיער,
 קאויטאייססעז ױירחיינע די דז־פאבערס

o נמיםמן דיזען אין : n o «ן t׳3 n סא־ 
״ כאמעםטי:ען ■ראצעס, נוסעהט־עוריננ  ז

 חא<• זיי |1א ניט ארבײטער ס״ן אבעי
 די פאר םאראנטױארטייך ניט זיך טען

ב1צ סטאנדארדס. ארבײטער o יי n 
 פאראינטערעםירט ניט ויי ז־ינען ם,קע

 די ױי<1 סעזאנען, די םארלעננערעז צו
 סאטסעקטטר סון ״אװעיהעד״־הוצאות

 ק<יינע צאח< נמיסע די טראנען ריננ
 םיט יעתרער םונ־״אנוםעקטיצורערס,

m מאטינען. עט<יבע איז <אםט סל״נעם
n זייט צוױיטער דער םון  onipר 

 כאריחחמ ה״ן אין םוב־מאנוםעקט^ורער
 ארױס יאזען זיי טרייד. ריטײ< דעם סיט

 זיי דז׳צאבער. דעס חרך װארע ז״ער
 סאו נאכפראנע ק״ן עאםען נים קענען
 םאר־ מעררסטענטײ<ם פיצדוקציע. זייער

|p ניט זיי טאגען  1צ ?אפיםאי נענינ ״
 ארנייט מען1ב*ס זיי מאטעריאצען. יװיםען

 דזטאנער. דעם םון מאטעריא<ען און
 קאנ־ דז׳פאנערס די |1ם ארנייט זוכענרינ
T׳ זיי קורירעז > pna אנ״ די מיט איינע 

 םאר־ נאד װערם האנסורענץ דיזע דערע.
 אס11 באדיננוננ אנדעי אן תרך ״.)טארקט

o תינטער רינט n. יעn nםאר־ װאס ר 
 l*p דא<אר גד«רט1ה עם<יכע סאנט
 לאםט, קיליינעם א אין ■יא־ו k דיננעז

 ארבײםער, הייםע<« א צונויםקאייבען
 ארבײט אהן מנעגאמען1א זײנען װעלכע

 ארײנ־ זיך ן1א סעזאן ׳עטיאעז דעם א־;
n אין װארםעז n הרינען 1צ קאנסורענץ 
 מכ׳פטעכ־ דז׳פאכער. דעם פון ןורדערס

ע אזעלכע רטערnהונ איך נ  ׳פעפער «יי
 יערען םארראכם |1א נעעסענט װערען
יאהר.

 דער שון דימען שלעכטע די
 מאנופעקטשוױננ דזשאביננ

םיסטעמע
 פרא־ םון סיסטעמע אוטסײד דיזע

 (וועיסט) ניװעטש סיט םול איז דוקציע
 די צוזאבשנרעכענענדינ אלעכיען. פאר
 סוב־םאנוםעקטשױ די אין שותםים אלע
 טױזענט עטליכע זיך געפינען שעפער רימ

 ענער־ זײער םארברױכעז וועלכע םענשען
 אײדדזשא־ םון געהן איז מעהרסטענס גיע

 ארדערס. זוכעז צו צוױיטען צום בער
 צױ כיעהרסטענטײל זיינעז שעפער זײעדע

 אנםיהרעז קאנעז דארטעז זאל מעז קלײז
 םע־ סיסטעמאטישע ארנאניזירטע, גוט

 צוזאםעד דאד ידאדוקציע. םון םאדעז
ײ םארנעהםעז נענומעז  אומעחײערע אן ז

 וױריד אין איז װאס ספײז, פלאר פאס
יאוזר. אין חדשים 6 בלויז געברויך ליבעז

 ווערט סיטעמע דער איז וחניסט די
 םארשײדענע אויף פאנאנדעמעװארםען

 סוב״םאנױ דיזע סון הונדערםע װעגען.
 יעחרליך סארלירעז פירמעס פעקטשוריננ

ײ וועלכעז מיט סאפיטעל קלײנעם דעם  ז
 אײ אםט לאזעז pא אנגעהויבעז האבען

 ארײנרעכענענ־ קרעדיטארען, זײערע בער
 םארלעגענהײס. א אין ארבײטער, די דיג
 מעהר אלץ לײדען אלײן דזשאבערס די

 ווערען ארדערס ריטײל װאס דעם, םון
 צוריק־ ווערט סחורה איז צוריקנערוםמז

 צוליב ארבײט, שלעכטע צוליב נעקעהרט
ױיניג  סײ־ ריכטינע סײן ניט שטאןי, ו

 די אונפינקטליכקײטען. אנדערע אוז זעס
 װעיסט די םון אבער, לאסם, שװערסטע

 םאר־ די צוליב ארבײטער, די אױוי םאלט
 םטאנ־ נידערינעחנ אח סעזאנעז, קירצםע
ױ ארבײס/ םון דארדס  בא־ וועט מס ו
 אויסנעוואססעז זײנעז ווערעז, װיזען

 דאזיגמר דער אין באדיננונגען אזעאכע
 יראדוקציע, םוז סיסטעמע ״אױטסײד״

 דער pם אורואכע די ערקלערעז װעלכע
 די פח אומצוםרידענחײם וואקםענדער

ארכײםער.
ױי די אין באדינגונגען די עיםט^־ צו

 אינתסמ־ דעוי אין יראחסציע םח מען
 םיס־ אוימסײד אח אמםייד די— ריע

 פארשײרעז ^נגאנצען זײנען — טעפען
¥p בא־, צו גױטיג דערםאר איז עס 

t כאזונחנר ךײ םראכםען t  tm םאכען 
מו וחנלכע רעקאםעגדאציעס, א ײ ו  ■יר 1ז

 פאר־ באדויערען, צום יעדערע. צו סינ
 םוורוונםווארמ־• וױיגינער די איצם נעהםם

 געזתמע װײנינער אינתםםרימל און ליכע
 גאנ־ דעײ פיז דריײפערמעי בײ סיםםעם

פראדוקציע. *ער
ױ  נצװארע^ געזאנם טוין איו dp ו
o אין ווערט n >רארוצירתנ די םא• 

 וחנלכע דזשאמנרס דץ tie קאנםראלירט
 מ»«ײ ומנמם \m ארדעדס n ױנען

*P ~

2 H __________
 יחניכע סוכ״סאגומצקמשוחנרפ, די פון

F<״p מחרססמנמײ<ס דינמן i סיט און 
חנסארסען. סאגמהנ

r? די o w סך א געחמדט חאט 
 חאס װאס צדדים^ א^ו םון עדות״זאגמן

a ג*צ״גט n חאיט וחולכמר צושמאנד 
m יענע אין אן r* קאנקוחננץ די 

ם םארקעט אױפ׳ן  ארדמרם נאמומנן נ״
 אונד »ן ארױוי שעיער די אױוי װארםט

 איז װעיכער דרוק, דמרבאריסליכען
 כײצױ כחות חאכען זיי וױפי< #םמחר

שםעחן.
ױז געפאיעז דרוק דער װאלם  אױןי ני

 גאך װאיט סונ־סאנוםעקםשוושרס, די
 עס ערנסט. אזױ געװען ניט לאגע די

 אױסגעאדבײט אלײן זיך מעגליר, װאאט,
ל ׳דעם צו רפואח די ױ  א«גע• װאלט עס ז

 שעיער נײע אז חשס, דער געװארען נומען
עסיוגען. אין כסדר האיטען זיך זאלען

 גרױסען * אז אםנר, איז פאקט דער
 גע־ סוב־סאנוםעקטשורעדס די םון טײל

 אױןי לאסט די אריכערצולימען עס ליננט
 איז ש«■ דער וױיא ארבײטער. די

א פארחעלטניסמעסיג, איז,• קלײן,  י
 אר־ די צוױשען םארבינדונג נאהענטע א

 איז ארכײט װעז פירמע. דער און כײטער
 אױסעד געװעחנליו, ס׳איז זוי וױיניג, דא

 מען זאנט סעזאן, איז װאכען װעניגע סאר
 די כאגעגענעז צו אום אז ארנײטער, די

 אין קאנקורענץ דער םיז נויטװעגדיגקײט
רייז  ארײן שאו אין ארבײם קריגעז און י
ײ מוזען  אפסא״ געהײםע אין ארײנגעהן ז

 געגענזאץ אין באלעבאטים) די (מיט כען
 ארבײטס־סטאנדארדס, פױנימום די צו

 און אײננענאנגמן איז מעז װעלכע אויף
 אנגע־ ערםאלגרײו גאנץ װערעז וועלכע

 די פון שעפער נרעסערע די איז האלטעז
םאנוםעקטשורערס. אינסײד

 אײ די םון קאנצעסיעס דאזינע די
 סארמען. פארשידענע אז נעחםען כײטער

 די אין עס כאשסעחט םעחרסטען
 םון ראטע די שטונדעז, די װײדזשעס,

 אין ארבײט די אװערםײם, םאר צאהלונג
 אנשטאט שטיק־ארבײט און טוב ױם א

 דאס שטונדע. פער באצאהלט קריגען
 די םון װיסען דעם אהן געטאן װערט אלעס

 וחןרם pא ױניאן דעד pc םארשטעהער
 ביכער די א״ז אםילו אױסבאהאיצטען אפט

 מאנוםעק־ אינסײד דער םירםע. דער pם
 אונטערװארםען דעס דורך ווערט טשורער

 אוײ אז קאנחורענץ, עהרליכע ניט אזא צו
 כייז קלײדער ®ראדוצירעז װאס די סער

 סטײלס האסטבאחנ איז אויסשציסליכע
 סאנוםעקטשו״ נעזעצליכע די עס םרײכט

דזשאבערס. װערען צו רערס
 טענדענץ די אלץ. ניט נאך איז דאס

 סובסאנוםעקטשוריננ די אז געװארען איז
 אין םאריזלצנערעז ױך זאלען שעפער

p גרויס k דער צאהל. איז פארמעהרעז זיך 
 ניט סעזאז, צו סעזאן pc ײאקסט צאהל

 גרױסע * װאס םאקט דעם אױןי אכטענדינ
 געהעז שעפער סוב־מאנופעהטשורינג צאהל
 לאזען און ביזנעס (\t ארוים יאהר יעדען

 די באשעפטיגונג. אוזן ארבײטער זײערע
 ארײננע־ װערט שעפער דיזע איז ארבײט

 םיבערהאפטע pא ?ורצע איז קװעטשט
 שע־ אינסײד די אין װי מעהר סעזאנען,

 באשעםטיגט זײן םון צײט די און פער,
 צו חודש םון שטארס זעהר זיך װאקעלט

 ביױ דער פון אינװעסטיגײשאן די חודש.
 אין אז געװיזען האט ריסױרטש אן* רא

 נאך געװען צושםאנד דיזער איז 1925
.1924 אין װי בולט סעהר

ארבײטס־ דעם םון רעסארדס די םון
 בױרא די האט םאנד אינשורענס לאזען

 די םון אנאליז אן נעמאכט ריסױרםש אןי
 אר־ דער pם לענג דער םון און וױידזשעס

 סוב־ די pא אינסײד די איז צײט כײטס
 יאהר םאר׳ן שעפער מאמםעהסשורינג

 אר־ די אז וורויס, זיך װײזט עס .1925
 שע־ סוב־םאנוםעקטשורינג די איז בײטער

 יאהר דורכ׳ן דורכשניט אין האבען פער
 26.8 צו גלײך איז װאס צײט א געארבײם

 37.4 םיז דורכשניט א גענען װאכעז םולע
 אינםײד רי אין יאהר םאר׳ן װאכען םולע

 אן םיז םארדינסט דוכשניט רער שעפער.
 רעכע־ יא!זר, דורכ׳ן װאך פער ארבײטער

 די איז איז צוזאמעז, םרײדס אלע נענדיג
 דאלאר 26.40 געווען שעפער אוט־סײד

 שע־ אינבײד די איז דאלאר 36.00 געגעז
 פאר׳ז םארדינסם דוכשגיט דער און פער,
 גענען דאלאר 1374.40 געווען איז יאחר

דאלאר. 1,750.00
 שטאנדפונקט אינדוסטריעלען אז םוז

 דע־ און כאאםישער א צושםאנד אזא איז
 מעג־ געוועץ ov וואלם םאראליזירענדער.

 רעכס געהאט ארכײםער די װאלטען ליך,
ײ אז שםעלונג די געםען צו  נאר וחןלען ז

 זיך אס שעיער אמםײד איז ארבײםען
 אױםסײד רי אין ארבײטעז צו אפזאנען
ײ וואו שעיער,  אינע־ איגנאנצעז זײנען ז

 בא־ דיח»םער יעדער סלן געװארען טײאט
 קא״ וחנםעס איעעגםיםער n כדט ריחרונג
 נעשעפם. םים׳ן םארנמדען איז עס •מ»ל
 סיס״ יזשאכינג געתטענא א?וי די אבער
 אזוי זיר ו^ם סאנוםמקסשררעז םון טאטע

 »זוי זיך און ,מארנאנדערנעװאתסען .
 אינ־ דאר אין אײנטװוארמלט שסארס

 געװאחנז איז שםאלוננ אזא דאס דוטטרת
דורכמיחרבא״. נים •ראקסיש  עם או !וױיםאל, היח גיםא איז עס

־ חני םון גוגםמע! צו געוחגן וואלט ײנ׳
m-------מר דזי ארג פ
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iFnH’8 צו דאס רישסײס 8 ;i, די וױיל 
 כסאטישמ איצטיגע די פון פארט?עצוננ

 דער םון כדעגטש דיזען po צושטענדע
 װאס לע8 צו רואינע מײנט איגדוססריע

איהד. אין ?ץ־ טײליגען8כ
m iFM n i שײכות די כאשטיטען 

 סוכ״ססנופעקטשורער יזשסבער, צװישעז
8 P8ראינ-8פ זײז סיר דסרםען רכײטער 

 םארם דער פדט םיל זוי8 ניט טערעסירט
 נא- װעלכען מיט לט.8אינח דעם םיט װי

 כער8דזש דער רופעז, דט זיר זאל ער מען
 ;דינגוננעז8כ אדכײטס די קאכםראליוט

 P8 נסשעסטיגוננ די ?אנטראלירט ער
 אויזי לענט קאנטראל po עלעמענט דיזעד
 ז8 נטװאדטליכקײט8ר8ם די רױןי8 איהם

F ?ױ8 זאל ער in ’ o i8| געשעםטען, ?ײנע 
 רדס8נד8סט סרכײסס אנשטענדיגע אז

j זאאען f w נ״8 װערעז אטען8אויםגעח 
 ז8 איז װערעז אונטערנעגראבעז שטאט

 װערען כיליזירט8סט ואל שעםטיגוגג8ב
װערען. ר^סארסליזירט נשטאט8

 גע־ זײער םון מעטאדע f^:8'8 רי
 צױ די זיד םיט ברענגם םיחרונג שעםט

 אײנ־ ■ראדוצירענדע די םון שיליטערונג
 װאס ױנ^ם, אזא צו (שעפער) הײטעז

 דמר אין איגסטיטוציעס די םאר כען80
 ײעל־ האבען צו אוםסעגליך א-גרוסטריע

 דאס און אױםזיכט, ריכטינען איז ניט כען
 !Fc>8npfE'i8 אוטמעגליר ר8ם כט8מ

 צוםרידענשםעלענדעז איז ניט װעלכען
סרבײס. po ססאנדאדד

מי־ א םאר װאס אז רשטעהען,8ם םיר
 מוז װערען, םאמעשלאנעז ניט ס׳זאל טעל
ײז ער  מעז און ןדאקטיש רנינםטינ,8ם ז

 שטערענ־ ניט אנװענדעז קאנעז איחם זאל
 אין דאס האבענדיג אינדוסטריע. די דינ

 די אז האכדסיע, די רעקאםענדירט זינען
 סיסטעמע מאנוםעסטשורענ בינג8דזש
 זאל עס אז װערען, םאדיםיצירט זוי8 זאל

 ארבײט םון םלוס דער אז דעם, צו םירען
 זאל שעיער סוב־מאנוםעלטשוריננ די אין

צוױ־ סאנקורענץ די אז װערען, רעגולירט
 אויפ* זאל סוב־םאנוסמקטשורערס די

 נראד, העכערען א אױף װערען געחױבען
 ר״עלמנײ8פ נעהענטערע צו םירעז ס׳זאל

 סוב־ די און דזשאבערס די צװישען סע
 אײנשםע־ זאל עס pא מאנו&עחםשורערס

 *fjt די איז באדינגוננעז ארבײטס די לען
יער.

 זיך, םאר אױםנאבע דיזע האכענדיג
 זאלמז צדדים די אז מיר, רעקאמענדירעז

 די באנרעניצען צו סיסםעסע א אננמםען
 װעלכע מיט סוב״סאנוםעקט^ורערס צאהל

 זאל ער ביזנעס. טאז ?אן דזשאבער דער
 נע־ א לויט באשטימעז, און אויסקלײבעז

 צדדים די װעלכען צו סטאנדארד װיסען
 םוב־מאנופעקטשױ די אײנשטימען, װעלען
ײז אויםצודאכעז דארוי ער װעלכע רערס  ז

 םריײ נױםיגע די איהם לאזענדמ ארבײם,
 און סעטפעלס םיט באזארנעז צו זיד הײט

 סובמאנוםעהטשורערס די אוםצובײטען
 ;אורזאכע אננעוױזענער גצװיסער א םאר

 קײז נעבעז ניט זאל דזשאכער) (דער ער
 נופעסםשױ8סובמ אנדערע צו רבײט8

 סוב־ אננעגעבענע איהם pe די אויב רערם,
 ער p8 ביזי נים זײנעז םאנוםעתמשוחנרס

 בײ כיענליד, װײט זוי האלטען, זיך זאל
 אר־ םיז צוםײלוננ גצײכער פון פאליסי א

 סובסאנוםעקטשורערם די צװישעז בײט
 םארװאל־ די באשטימט. האם ער װעלכע

 אונ־ זײז זאל םיםםעמע אזא pe טונג
 רויןי,8 שװיםעו פעלע ײמז טערװארםעז,

 דער פון פארטײטשוננ גערעכסער דער צו
סאשינערי. רטײאישער8אוםי

רעסאמענדא״ אויבענדערםאהנמע די
 צו װעיעז אננעװענדעט אויך זאלען ציעם

 מיט־ די םיז ביזנעס די po מײל יענעם
 סאונסיל אינדוססריעל דער סיז נלידער
 אױכד די אין אנגעפיהרט װערם װעלכע

שעפער. סײד
םארנעשלאנע־ דאס םון װיכטיגסײם

 אויב װערעז, םארשסאנען בעסער סאז נע
 װאס םאסטז, אײנינע צו ipipiy זיך ם׳זאל
 דער םיז געװארען כט8ארויסנעבר זײנען

 יאהר א םיט אמװעסטיגײשאן ספע^י
וי8ד םעז צוריס.  כאטש אז נעדענקעז, י

 בלויז דא זײנעז םארקעט היגען דעם אין
 טועז דזשאבערם 200 װי םעחר עטװאס

i" מײ 250 אויױ ביזנעס יעזזרליו אבער 
 שעפער 1200 װאסצחנ P8 ר8דאא ליאן

 דורכ־ אין כאטש p8 זײ. ר8ם רבייםען8
 נוםעקטשױ8סובם 6 בלויז סרבײםען שגיט
מ  םילו8 אבער דזשסכער, חנדאן ר80 רי
 םיט הסנדעלט בער8דזש סלעגסםער חנד
 חאנדיעז בערם8דזש גדויסע סעחד. םיצ

̂בערמחזיניע רימ jpmmmmmo םוב־ םעחד אדעד, חונד*רט סיס אסט

 םון אײגקױןי דעם אין אוסיצגעירעסיק״ט
vn סעטיעלס.  pv ײאס דעם צוליכ אויך 

F ’̂O צעװארםען. װעדעז ארדערס הלײנע 
 נעווא- איגעשטעלט װאלט יעס8 דאס
jv i אוגטFסיסםעמע. ;רעניצוננ8כ דער ר

 Vn באוױזעז האט אױספארשונג די
f f̂o n רעקארדס װעסעס דזשסכעדס םון 

 א ז8 נעזוארעז, אונטמרזוכט ז״גען
 די םון ■יאצענט 86.3 סון דורכשניט

ז8 בער8דזש יעדען םון רכײט8 ס-8 י ױ  י
V2vm\ 18.5 צו דורכשניט אין געװארען 

 נופעקטשױ8סוב־ט צאהל די פון •ראצעגט
 רבײט8 איהם פאר טאכען װאס רעדס

ט דאס יאחר. דורכ׳ן  איצם אפילו אז וױיז
 דזשאבערס אײנצעלנע זיך סאריאזעז

 זייער םון טײל גרעסט^ז גאר דעם טיט
 8 אױף םארהעלטניסמעסיג ארכ״ט
סוכטאנופעקטשורערם. צאהל קלײנער

שעפעך איגםײד די
 ;יבעז שעפער אינסײד די כאטש

 פרא־ דער םון העלםט אײן בלויז ארױס
 אין פאזיצימ זײער אבער איז דולציע

 ײיכ־ העכסםער דער םון אינדוסטריע דער
 ארבײטס־ פון עניז דעם איז טיניױיט.

 סטאנ- אז זײ האלטעז קאנדיציאנען
 מעהרסםענס װערען וועלכע דארדס,

 שע־ אויטסײד די אין און דורכנעפיהים
 ענין דעם איז ניט. סעהרסטענס—■ער

 אײנגעםיהרםע די וױרקזאם מאכען צו
 באארד דזשאינט די װי אינסטיםושאגס,

 אוםפאר־ די קאנטראל, סאניםארי אף
 ארבײטס־ דעם און מאשינערי םײאישע

 װע־ אם בײ זײ טראנען פאנד, לאזמז
חלק. םולעז זײער נינסטמז
 שטאנדפונקט ארבײטערס דעם סיז

 אינ־ די מיט פראבלעמע ערנסטע די איז
 טענדענץ זײער װאס דאס, שעפער סײד

 םאר־ צו איז יאהרען לעצטע די אין
 סײ און גרויס .אין סײ זיך קלענערעז

ױ צאל. איז  אנגעצײגט שױן איז עס ו
ײ ורערען געװארען,  םיז זײט דער םון ז

 סײ דזשאבינג־סוב־מאנוםעקטשורינג דער
 גאר־ זײערע אויס ביעגגען יװעלכע סםעם,
 אונ־ כיארקעט, זעלבען □in אויוי מענטס

 {יס־ א צו םערע, פילע אין טעױואיפעז,
קאנקורעדז. גערעכטער

 דיזער צו (אינדץקס) אנצײנניס אן
 פאקט, דע□ אין געפינען סען קאז לאגע

 נעײאיעז ארױסנעביאכט איז װעלכער
 װאס אינװעסטיגײשאז, סועשעל דער פון
 צאל די זײנען 1924 ביז 1916 םון

 פרא־ ,מאנופעקםשורערס די פון שעפער
 אינ* די (איצט אסאסיאײשאן טעסטױו

 םון איאפנעםאלען קאונסיל) דוסטריעל
 אר־ די פון צאל דער און 188 צו 440

 צו 21,604 פון געםאלען איז בײטער
 דורכ־ אין אז אויך כיײנט דאס .7,438
עי ארבײטער צאל דער איז שניט  אינ״ נ
.40 ביז 49 םון נעפאלעז שאפ סײד

 םאר זאך ערנסטע אן איז דאס אז
 נע־ באװיזעז שויז איז ארבייםער די

 צי־ נעבראכטע װאס נאר די פון װארעז
 זײנעז שאפ אינסײד Djn אין פערעז.

 די בעסערע. צושטענדע סאניטארע די
 אוז שטונדען צו באצונ איז םארלעצדננ
 און זעלטענהײט א זײנען וױידזשעס

 ‘בא ניבער װערעז פױסםארשטענדניסע
 ראםע די אויסנעגליכען. איז ריכטעס

 תעבער דורכשניטליך זײנמן שנירות פון
 דורנ־ דעד אלעס, פון װיכטיגער און,

 דורכ׳ן ארבײטס־שטונדעץ םון צאל שנים
 וױ העכער, פראצענט 38 אױוי איז יאהר

שעפעד. אוםסײד די אין
 אנ־ םאלשטענדינ איז םאקט דיזער

 אר־ יעדער און ױניאן דער םון ערקענט
טד  נעװאלס בעסער װאלט באזונדער בײ

 שאפ. אינסײד אן טיט פארבונדעז זײץ
 ניצ־ אזוי נעװען גיט װאלט זאך הײז
 םארגיע־ א װי ארבײטער, די פאר ליך

 גרױס vn סיי און צאל אין סײ סערוננ
 האבענדינ שעפער. אינסײד די pפ

ט זינעז, אין דאס  מעהר נים אויס וױיז
 אנװענרוננ דער אין אז פארנינפטינ װי
 רעגולײ״ עקזיסטירענדע איצט די פון

 פאי- געװיסע װערן געמאכט זאלעז שאנס
 בא־ איצםינע די אונטער נריננערוננעז.

 פאר רענולירוננען די פארלירעז דיננוננעז
 װעיט, אין ײעהר אלץ ארבײטער די

 נע־ רוערען זײ פון טעהר אליו װײל
 די אין באשעםםיגוננ זוכעז צו צװאוננען
 סיסטעם יענער אין שעפער. אוםסײד

 דורכ׳ז זיינען שעפער) אוטסײד די
 ארויס־ ארבײטער 5,700 יאהר עצםען

 באשעם־ זײער פון נעװארען געװארםעז
 זיך האבען עס װאס דעם דורך טיגונג

ײ װאו שעפער די געשלאסעז  האנען ז
 ווע־ עטװאס בלויז vn דאס נעארבײם.

 ארבײםער צאהל גאנצער דער װי נינער
 שעפער די איז באשעפםינט איז װאס

 װאו קאונםיל, אינדוסטריעל דעם םון
 ארביײ 6,966 נעפונען זיך האבעז עס

טעד.
 דא איז עס אז גלױבט קאכיישאז די

 נע־ זאל עס נויטװענדינקײט גרויסע א
 דער צו ערםוטינוננ מעהר ווערען געבען

 יז8 פראדוהציע םון סיסטעטע אינסײד
 אײנהײםען פראדוקציאן גרעסערע צו

 אינדוסטריזג גאנצער דער איז (שעוער)
 צו נרײט גיכער זייז ײעלעז םירמעס

 אר• jnP״t םיז צאל די םארגרעםערעז
ײ אויב ביעזער  גזך 8 חאבעז וועלען ז

־8BV מאנעז די m םארזיכערונג װיטע
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 ענדערוג־ םארדנםטיגע מאכען טער
:ע־ דיערע םון םאדערוגג דער צױט גען

•IPDfiPP
 ?אמי־ די דערםאר רע?אטענדירט

 צו ®רױױלעדעס די אױסער דאס סיע,
 געװארען צוגעשטימט איז עס וועלכע

?אנטראהטען, עקדסטירענדע די אין
 עסטאב־ טאנוםע?טשורינג אלע ען1זא

 רעגויעז א האכע װעלכע לישםעגטס,
 סעהר אדער דרײסיג און םיגןי םון םארס

 רעארגא״ צו רעכט א האבען ארבײט^
 יאהר, א אײנטאל שעפער זייערע גיױרען

 בא״ דעם מיט םעזאן, םון אנםאנג בײם
 אין םאראורזאכען ניט זאל עס אז דיגג,

 םאלשטענדיגען א יאהר איז ניט װעלכען
 נרא• צעחן װי מעהר ניט םון אוםבײט

 ניט װעלכען איז ארבײטער די ®ון צצנט
 װע־ װעלכע ארבייטער, די אז ;שאפ אי?
 זאלען װערען, באריזזרט דעם םון צען

 אדער נאטיס, װאך א אדער באקוםען
 ניט זאיל עס װאך; א םאר באצאלט

 דיססרימיניישאן אונגערעכטע קײן זייז
 ארבײ־ רי םון ■לאץ אױם׳ן דאס און

 דאר־ ארױסםאלען װעלען ױעלכע םער
 דורך ארבײטער װערען אנגעשטעלט םען
 רעכט דיזער בױרא. עםילאימעגט דער
 אזעלכע צו בלויז װערען געגעגעז זאל

 צד א זײנען װעלכע עםטאבלישמענטס
 און אגרימענטס קאלעקטיװע די אין

 דער םון דזשוריםדי?שאן דער אונטער
םאשיגערי. אוםפארטײאישער

 צו םארצואעגעז װינשט האמיסיע די
 אל־ זעקס צרדים םאראינטערעסידטע די

 בארירען װעלכע באםראכטומען, געסייגע
:גאגצע א אלס אינדוסטריע רי

משער־ אוםמ&רטײאישער דער )1(
םאן.

 קאמיסיע, דער םון מײגונג דער אין
 װאס שריט, וױכטיגסטע די םון אײנער

 איגדױ דער בײ געװאז־ען געםאכט איז
 דער םון אױםשטעלונג די איז סטריע,

 ערװעה־ די מאשינערי. אוםיארטײאישער
 אלס איננערסאל װי. רעימאגד םר. םון לונג
 האט טשערמאן, אוםאארטײאי^עז רעם
 געלוג־ א זעהר זײן צו אדויסגעװיזען ויך

 שטאכד־ און םרידען דעם םון ®יל און גענע
 האט אינדוסטריע די. װאס האםטיגקײט

 אנדערהאאבעז ^עצטע די דורך גענאםעז
 עהרציכ״ זײן צו פארדאנקען צו איז יאהר
 םײנוננ דער אין םע־יגקײט. איז קייט

 אוםסארטיײ דער ?אצ קאמ־סיע, דער םון
 מעהר א נאך ווערען טישערמאז אישער

 ער •ערזאן. װיכטיגע און אײנפצוסרײכע
 באריהדונג נאהענטער זעוזר אין זײן זאא
 די אז ריהרען װאם •ראבילעמעז אלע מיט

 אז גצויבט, סאםיסיע די און אינדוםטריע,
 ויען װעחנז נעמאכט װעט !ראגרעס םיצ
 גע־ וועצען װאס קאנטראחטען, נײע די

 די םארגרעסערעז זאצען װערען, מאכט
 אומפארטײאישען דעם םון ױריםדיסציע

טש״ערפאז.
 אן אז רעקאמענדירט, גאםיסיע די

 דעם צו ווערעז צוגעגעבען זאצ אמאונטענט
 טשער־ אוםיארטײאישעז דעם םון סטעוי

 זײן אונטער אז צוועק, דעם םאר ׳מאן
 אונטער־ װערען געםאכט זאצען אויםזיכט
 אדער נאטיס, אהן צי םימ צי זוכונגען,

 איז ניט װעצכען םון הצאגעז, םארמעצע
 אפ־ די צי זעהן, צו כדי עםטאבצישמענט,

 זײנען צדדים די װעצכע אויױ פאכעז,
דורכגעפיהדט. וחנחנן אייננעגאנצען

אינשורעגס. ארגײטםלאזע )2(
ארבײטםצא־ אן םון אײנשמעצונג די

 צויט געײעה איז םאנד אינשורענס זען
 גרויםע א האמיםיע, :יער םון מײגוגג דער

 אינדוסט־ סעזאנער א אין דערגרײכונג.
 ארבײטסצאזיג־ םון ®עריאדעז װאו ריע,

imk צאח־ די איז אונמארםײז^יה
 ארבײמסצאזע די צו אינשורעגר םון צונג

 אב־ נים טאקע אױב װינשענםווערט, זעהר
 צױ יאהר צװײ םיט נויםווענדיג. סאצוט

 קאצעתםױוע די צו צדדים די חאבעז ריק
 רעקאמענדאציע דער אױוי אגריםעגטס,

po אר• 1א אײנגעשטעצט סאםיםיע, חנר 
 וועצכען צו םאנד, בײטסצאזען*אינשורענס

 בײטראגעז געדארפם האבען ארבײמער די
 װײדזשעס זײערע םון •ראצענט אײנם

 אראצענט צװײ — ארבייםסגעבער די אח
 די •עיראצס. וועכענםצימ זײערע טת

 זיך זאצ םאנד דער אז האםט, קאמיםיע
 און חוסארסעס זײנע אין םאדנרעסערעז

ה געחם «ײם די אצס  צײ םעחר זאצען זי
 צו וחנרעז געםאכט 'צאחיונגען מראצע

ארבײטער. אוםבאשעםסיגטע
 ערפאחרונג יאחר א נאך יאחר, לעצמען

 םאדע־ אומיראיארציאנעצע די צוציב אמ
 געםאכם #אגד 'ן6אוי זײנען װאם רונגען

 אױכד די םח םער ארג״ זײ םון גצמארזנן
ר כײד צ £  צו גזנווארען באש<אכען איו #«

 די םון בײשטייעדונגען די םאתחמאנרען
 ps בחננטש יענעם םון ארנײטםנעבער

 ארא• דדיי ערך אן צו איגדוםסריע דער
 אראנ- איז ציים זעלנצד דער צו צצנ̂מ
*י  ► זאצען חשאבערס די אז גצוואחנן, ם1ו

 tm צו ריחנקט צאהיוננען דיזע סאכען
 םוב־םאגומעקסשורערס די אגשטאט &אטי

m ײ  P® באסוםעז גאכדעם ד^ס ואאצן ו
a מ ®אר & ח חאמז ו

p ■ ״ ״. ^
ip ru j צאגיש

 אוט׳ דיזער אבמר האט םאנד, צום דירעסם
 געצט״ואמ״ n םון מעטאדע דער אין בייט
 מען יןאן דאס גוט. דט געארבײט מגג
 ענדערוגג די דגט אז םאקט, דעם םון זעהן
 איצ״ דער צו ביו געװארען געטאכט איז

 צוזא״ דזשאבערס איע האבען צײט טיגעד
 באדײטענד א בײגעשטײערט םעגגענומען

 איג• די װי םאנד, דעם צו םוטע סיעגערע
 ערש* רי כאטש כאנוםעקטשורערם, םײד

ביונעס. גרעסערע םיצ טועז טע
 איצטיגע די איו טעאריע אין כאטש

ױ זאמרוננ געיט די םון מעטאדע  מעגי
 םובטאנומעמטשורערס, י1 צו עהרציכער

 אז זיגען, אין יזאבען אבער סעז דארוי
 בענעםיט דעם םאר עקזיסטירט םאגד דער
 רעקאמעג״ סאטיסיע די ארבײטצר. די םון

 י ד ן v ל א ז צוסונםט דעד אין אז דיו־־ט,
ס ר ע ר ו ש ט ק ע ם ו ג א ס כ ו י ס א  מ

ן ע ע כ ר ע י י ן ז ע ג נ ו צ ח א  צ
ר א ס ם נ ע ר ו ש נ י  fcrt< ע ר י ר א
ם ו ד צ נ א  זעצבער דער צױט און ם
ױ ראטע  םון געזאמעצט א^צט װערט עס ו

 סוב־ די און מאנוםעקטשורערס אינסײד די
 זײער םון עם זאיען מאנופעקטשורערס

 צויט דזשאבערס די צו צורעכענען זײט
 געװארען באשטימט איז װאס ראטע י-ער

יאהר. צעצטען

כױרא. עםפלאימעגט לעיבאר די )3(
 י־ ל ב א ט ע די רעקאטענדירען מיר

ג נ ו ן ר ו ט ן א ם נ ע מ י א צ י מ  ע
 די םון אויםזיכט די אונטער ס י ם א

 אינ־ ארבײטסצאזעז דעם םון טראסטיס
 צױ אדער אנשטעצונג די םאנד. שורעגט

 געמאכט זאצ ארבײטער םון ריהציהוגג
 אין אםיס. עםפצאימענט דעם דורך־ װערען

 ■עריא־ אגגסטציכע מיט אינדוסטריע »ן
 סיע־ עס איז אוםבאשעםטיגוננ םון דעז

 מאשיגערי צוועפאסטע א נויטיג, ציעל
 טאכען צו כדי װערען אײגגעשטעצט זאצ

 גצײך ארבײטער די פון געצעגענהײםען רי
 םאר האוז קציריננ א אצס דינען צו און

 אםיס מין אזא ארבײטער. אנשטעצעז
 קאמײ דער םון מײנוגג דער ילױם װאצט,

ײז סיע, ױ ניציליו זעהר ז  ארביײ די םאר ו
 ארבײטםגעבער, די פאר אויך אזוי״ טעד,

 די םארסצענערען צו העצםען אויך קאן און
 הא״ עס װאס װירקונג שעדציכע איצםיגע

ארוםגעהן. צײדיג םון פעריאדען די בעז

ם די פון העכערונג די )4( םו  מיני
ש סקײלס. װײדז

 איז ?<מיסיע די ײעז צײט דער אין
 די האט ,1924 איז געװארעז, באשטימט

 די אין חעכערוננ א םארצאנגט ױניאן
 םופ־ קאםישאנ׳ם דער סהײצס. װײדזש

 טען10 פון רעקאמענדײשאגס לעמענטערי
 אז םארגעשצאנעז, האט ,1925 דזשוצײ,

 אצע די זאצען קאנטראקטען גייע די ^אין
 דער װעגעז באשילום א אננעמען צדדים
 װערעז ארױסגעגעבעז װעט װעלכע םראגע,

 דאס צייט. אסיען אין קאמיםיע דער םון
 אז םארשטענדעוננ, דער מיט זײן וועט
 גע־ װעט העכערונג איז ניט װעצכע אויב

 סראםט אין ארײן עס זאצ װערען, געבען
 רעקא־ דיזע סיזאן״. ט*וריננ דזןס םאר

 כײ געװארען אננענומען איז מענו-אציע
 אײנשטי־ זײער מיט אבער צדדים, אלע
 אן אפגעצײגט ?אמיסיע די האט מונג

 רעהאםענ־ איצטיגע די ביז אנטשײדונו
דאציעס.

 ריסױרטש, אןי בױרא n האם דערװײצ
 פון אינסטרוקציעס די מיט אײנשטיםיג

 װע־ רעפארט א אפגעדרוהט קאמיסיע, דער
 אין וױידזש־ססײצס און ״װײדזשעס געז

 אויס־ זעהר אנאציזירט װעצכער ״,1925
 אין װײדזש־רײט דורכשניט דעם םיהרליך

ײ דורכשניט דעם איגדוסטריע, דער ױ  ו
 אינרע־ די אין ארבײטער די םון דזשעס

 אינ־ םח שעפער רי אין שעפער, פענדענט
 דוךכשנים דעם און האוגסיצ דאסטריעצ

 די ארבייטעז. באזונדערע די םון װײדזש
 צו צוגעשטעצט האט ריסוירםש אף בױרא

 בנוגע אינםאימאציעס די קאמיםיע דער
 םון םארגצײך םארהעצםניםמעסיגעז דעם

 צו ארבײט pאי םון סקײצס םינימום די
אנדערע. די

 די ניט איז וױידזשעס םרן ססײצ די
 סוט און ?לאוס דער אין פראבלעם הויפט

 אנגעװיזען שוין אי? עס װי אינדוטםריע.
 שווע״ חױפט די קוםען אויבעז, נעװארעז

 כא־ ^אנעם דעם םון ארױם ריגקיימען
 דעם פון אינדוסםריע, דער םון ראהטער

 אײנ• מאגוטעשטשערינג די װאם םאקם,
 און סצענער אצץ ווערען (שעיער) הײטען

 םאראגט־ וחנגיער דעם דורך און ̂ןצמנער,
 האנ״ נינדחנגוצירםע די פח איז ווארםציך,

 םיםטעםע דתיםענדיגצר דער פון דיציעס
pc .באטראבסונג יעםוױדע •ראדוקציע 

®p ססײלם וױידזש די pd מוז יתיאן רער 
 ער־ םאהמען, די אנבאםראכם איז נעמען

 װאכען םיצע דא זײנעז עס אז שםענס,
 בא• ארבײםער די ווצצכע אין ייאחר אין

ױײ את נים, וױידזשעם מײן נאר סוכמנן  צו
 קוײגען ארבײטער םצחרסכמ די אז ממנס,

םקי< איבעו־ץ
 רי־ י1א בױרא דער טון חנפארט דער
^ סוירטש ײז ח או װ  חנר איז 1925 י

מן צאחי דורכשכים א  נאשעםממונג P® וו
S7 גצוחנן A ארבײטאר די פאר n  p m 

p 28.6 אינםײד m  m w אד־ םאר וואםנן

מן, צאחי דורנשדטס דעם א ד vn װ מ  וי
דחנריג. געסעריױ אײגשוגפט יעחרצינער

םאקטען, רױץ פון אגבאטראכט אין
 װאט דײטא, דער פון אנכאטראכט אין און
 צמעשטעלט חאט ריסױרטש אוי בױרא די

 פאמיײכונגען עמזיסטיחנגדצ די װעגען
 םיחיט סקייצס, םארש״דענע די צוױשען

 הענערונ- םאיוענדע די אז קאכױסיע, די
:כארעכטיגטע דכער זײגען גען

םקייל סקיױי גײער אלטערפאך
קא• דרעס און ?צאױן

$50.00 $44.00 --------------------טערס
42.00 36.00 — סײפערס סאמפעי

י ריםער ?אוט, רזשעקעט,
אפעריײ דרעס און

54ש. 50.00 --------------------טארס
43.00 -------------טײצארס פיעס

 און דזשעקעט ריםער,
 41.00 — םינישערס סאוט

 רי־ און לאוט דזשעהעט,
העיי־ פיגישערס׳ םער

32.00 -------------------פערס
ריםער קאוט, רזשעקעט,

אויבער־פרע־ דרעס און
42.00 -------------------סע־־ס
ריםער קאוט, דזשעקעט,

אונטעי דרעס און
.50 --------------פרעסערס

 <ואס בושעימען, קצאוק
 םינישיננ, אויך טוען

איגעםיײ און מארקיגג

C)~*) i

46.00

44.00

36.00

47.00

42.00

די בײ ארבײט גע
38.00 34.00 — — גארמענטס
45.00 39.50 — קאטערס ם?וירט
52.00 48.00 ®•ערײטארס - ס?וירט

אױבעד־פרע־ ס?וירט
42.00 38.00 -------------------סערס

אונטער־פרע־ סלױרט
42.00 37.50 -------------------סעדס
28.00 25.00 — בײסטעיס סהוירט
25.00 20.50 — פיגישערס סהוירט
30.00 27.50 -------------------דרײםערס

אויוי באגראדערס
35.00 32.00 ---------------סקוירטס
30,00 27^0 נאגראדערס טײדילעך׳ס

אן די )5( ט־װני םאנופעקטשורינג. ני
 װערט ױגיאנידרען םון פרינצי• דער

 ניט אינדוסטריע סוט און סצאוק דער איז
 און ארבײטסגעבער אצע באצװײסעצט.

 אין אײנגעשטימט האבען דזשאבערס
 אז ױניאן, דער מיט קאגטראקטעז זײערע

 ױניאן כײט נאר טאן צו האבען װעצען זײ
 סיט און ארבײטער ױניאן מיט שעפער,

 האבעז זײ גארמענטס. ױגיאז־געמאכטע
 װירקציכקײט דער אי; צוגעשטימט אויך

 גאר־ מיט נאר האגדלען װעלען זײ אז
 צײ־ רי זיך אױױ טראגען װעלכע מענטס
 דער כײ צוגעשטעיט װערען װעלכע בעצס,

 קאנטראל סאניטאיי אװ באארד דזשאינט
 קלײדער די אז באשםעטיגען, וחנצכע און

 פאסיגע אוגטער געװארען געמאכט זײנען
באדינגוננעז.

 עקזיס־ דער פון יאהר ערשטען דורכ׳ן
 איײ געײעז זײנען קאמיטע דער םון טענץ
 סאנוםעס״ נאךױניאז װעגען יןלאנעז נינע

 אפשאצוגנ עהרציכע אן אבער טשורינג,
 םארהעאטניסמע־ דער םו׳ן צײט יענער צו

 צו אויסנעװיזען האט גרויס סיגער
 ערנסטער הײן ניט איז עס אז צײנען,

 די אונטעיגראבען זאל עס פאקטאר,
 דער םון רעפארט דער סטאגדארדס.

 אםגע״ האס אינװעסטיגײשאן ספעשעל
 גאנצער דער םון פראצענט 15 אז שאצט,

 אין נעװארען געמאכט איז פרארוקציע
 דיזע וױ אזוי איז שעפער, ױניאן קײן ניט
 געלומען הױפטזעכציו איז פראצענט 15
 איז נארםענטס נידעריג־געפרײזטע די םון
 װעניגער נעײעז װירקציכקײט דער אין עם

 פראצענט װירקציכער דער װי זויכטיג
 יאהר לעצטען דורכ׳ז אנגעדײטעט. האט

 בא־ די זײנעז צוגעבעז, םען םוז אבער,
 פרא־ דער ערגער. נעװארעז דינגונגעז

 מאנוםעקטשורינג נאן-יוניאן םון צענט
 גע״ האט דאס אוין געשטיגען שטארס איז

 זעהר איז עס װירקונגען. ערנסטע האט
 שטימען צדדים אלע ווי ײינשענסוועדטח,

 מאנוםעסטשוריננ נינדױניאן אז אײן,
 םעגציך אויב און װערען םארקצענערם זאצ

וחנחנן. אױםגעראטעז אינגאגצעז
 א ארויוי ניט ברענגט פראבאעם די

 עס פרינציפ. םון םראגע שטרײטענדע
 דורכםיהרען םיז םראגע א אײנפאף איז
 אז אײנגעשטיםט חאבעז צדדים אצע עס.
 םיט נאר ביזנעס זײערע טאן וועלען זײ

 דיזען pc דורכפיהרוננ די שעפער. ױניאן
 א אץ ציגם מאנםראקטעז די אץ פונקט

 יױ דער םיז הענט די אין סאם גרויסער
 אז פאםיס̂י די דענקס שציסציך, ניאן.

 דט ?אצ יוניאז די וױגשענסווערט איז עס
 אגשטרעננונגעז איחרע איז נעבונדעז זײז

 צו גים pא שעפעי נינדיוניאן אויםצוזוכעז
 םאגוםזמטשױ און דזשאבערס דערצאזע[

 פאל אץ און זײ םים חאגדימן צו רערס
 יצר אז באוױזעז וחנרם dp װען

 געווא־ איבערגעטראםעז איז סאגטראסט
 ארויפגזד שסראפעז געחעךיגצ ואצען רען

 וועיכע גײםראציזירעז צז װצרצן צעגמ
ו ניט י  ארבײםנצבצר דאר װאס ̂וצען י

םאנױ נאדיוגיאז די דײיד גצזזאתנ? חאם
p» >איחם זא pm אנדצ״

P3* m  in p it i

#רgרפpד רעיןאטענדידט מאמיסיע די
 א•- עשזיסטירענחנ די אין •ונמטען די או

 דעם ב»ט טאן צו האכען װעיכע סאכען,
 אטצנדירט אזױ זאל ניצער, n צו צוטריט
אי dp אז װערען, W די תנען ז 'p y liV v 

h עמואמען ןpיpשנ א םאר  no נ»פעד 
 מא״ דעם םון צדדים די פון אײגער ײען

 קצאנע, א טאנט אגריסענט יעקטיװען׳
op אי  אױפמעדלןזאס״ װערען געשענקט ז

n דעם מיט םארנינדונג אין ?ײט  i p ip p 
 דזשאינט.קאמיטע, א סון ראטזאמקײט

 אופפארטײאישען דעם מיט שפיץ אין
 נאפאימעכ• זײן זאא װעלכע טשערטאן,

 ארנײט די אױב אפצוטשעקען, טיגט
 אױטא• ניט אין געשייןט גיט װערט

 סטאגראר^ םון נידערעערע און רידרטע
שעפער.

לײכעל. פראםאניס דער )6(
 n האט רעפארט ערשטען איהר אין

 אג• זאי טען אז רעלאמענדירט, קאסיסיע
 אינ• דער אין לײבזל סאניטארי א נעהמעז

 װע• ארויסגעלאוט זאל װעיכער דוסטריע,
 דער םון אױםדכט דער אוגטער יען

 לאגטראל סאניטארי אוי באארד דזשאיגט
 פארכרױ• דעם גאראנסירעז זאי ער און

 ײאס קיײרער די אז פובציקום, כענדען
 פדאדוצירט זײנען צײכעל דעם טראגען

 נאך מפעז ױעיכע שעפער אין געײארען
 רײג״ םון סטאנרארדס םארגעשריבענע די

 װעלכע באדינכונגעז, ארבײטער און קייט
 אינ״ דער אין געװארען אנכענוכיעז זײנען

 םאמענױ זיך האבען צדדים די דוסטריע.
 גארמענטס פיט בלױז האנריען צו פען

 לײבעי, דעם ױך אויזי טראגען וועלכע
 דער אילס געװארעז באקאנט איז ײעלכער

 דעם םון וױרסונג די לייבעל. ״•ראסאניס״
 אגגעחױ• איצט ערשט מען האט לײבעל

 ײעם ערםאלג םוילער זײן םיהיען. צו בען
 די םון אקטיוױסעט די אן סײ אפהעגגען

 אן סײ און צדדים םאראינטערעסירטע
פוביןיקום. דעם םון שטיצע דער

 די םאד זיך כייט שטעילט יײבעל דער
 פאבליק דעם פון קראםט פאנטעציעיע

 ריכטונג דעי אין אנגעװענדעס אפיניאן
 די םארבעסערןןן און אויםצוהאלטען אויו״

 םאגיטאדע די און באדינגונגען ארבײטס
 איג־ נױטיגער דיזעי אין סטאנדארדס

 געהען פראדוקטען װעטעס רוסטריע,
 יא;ד. םון הױז יעדער אין כפעט ארײן
 עס װאס דעם, פיט װעט פובליקום דאס
 לײבעי דעם האבען צו באשטעהן װעט
 קױםט, עס װאס גארמענטס די אויף
 גע־ דער געבען כאשיצען זיך בצויז ניט

 דורך יןופען װאס קראנסהײטען פון םאהר
 באדינ־ אוסנעזונטע אונטעי םאבריצירען

 זײן געבען אויך װעט עס :אר גונגען,
 צו װעג, וױרהזאמען א זעהר אויףי שטיצע

 אינ־ דעי אין שטעהען װעלכע יעניגע די
 אר״ געזונטע אנשטענדיגע, פאר דוסטריע

באדינגונגען. בייט̂ב
 גיט־ױניאן געגען װאפע בעסטע די

 דורכפיר ריכסיגען דעם אין ליגט ארבײט
 קאנטראקטען, די אין פונקטען די םון

 געברויך דעם כײט טאז צו וזאבעז װעלכע
 דע• כייר לײבעל. סאניטארי רעם םון

 םיטלען וױרקזאמע פעהר אז קאםענדירעז
 פארט״דען צו װערען אנגענומען זאלעז

 ניט זאלען םארערונגען וױכטינע דיזע אז
 בא- זאל עס װערען. איבערגעטראטען

 יעדער אז דעם, אויף װערען שטאנען
 געמאנוםעסטשורט װערט װאס גארמענט

 טראגען זאל אײנגעהאנדעלט ײערט אדער
 זײן זאלען עס לײבעל. דעם ויך אויןי

 אן םאר מיטלעז צונעפאסטע םמהר
 פונ׳ם פארשטעהער די דורך־ אינםפעקציע

 פון סיסטעפע א און דױויזשאן לײבעל
 דורכנעםיהרט זאל און זײז זאל שטראםען

 וועט לײבעל דער װאו םאלען אין ײערען
 מים״ װעט אדער װערען געברויכט ניט

װערען. ברויכט

סוירמש. אדו כױדא די )7( רי
 די װאס רעקאמענדאציעס, די אין

 צװישען דער איז געםאכט האט האמיםיע
 ערםוטיגט זי חאט ,1925 דזשון איז צײם,

 ריסוירטש. אף רא1בי א םון שאםונג די
 די דורך און געװאדעז. געטאן איז דאס

 םארבײסד זײנען וואס חדשים pעטליכ
 שטױ א געמאכט כױרא די זזאט גאנגעז

 זײנען װאס זאכען, גזמויסע םון דױם
d» דער םאר װיכטיג n r'־ »P גאגאע. אצם 

 וועגען ןpאחרDרp רטpװ םען מעהר װאס
 די װי איגדוסטרי^ pסאמ•ציצירט אזא
p סצאוס אוז סוט ^ o n i ’ K ,אצץ איז 

ip ד.רpם p̂ ii די ^ סײ טיג  צוױ• שמרײ
ip זpד,םpאויםו צדד־ים די שע\ ip i i ווענען 

IPopm רpאיב ויכוחים d נאה אלץ איזpג־ 
d רpם pii ד םעןpרגרײכpז tPo קענען זאל 

ipo ip^ i i .פרײגדציך
p רי 'D 'o m p רppאמpד נדירטp,רפאר

 ̂״MnpaiM זאצ ריסוירםש אןי בױחא די אז
p^ jpoרp,י ץ w דין זאצ ו r iM B־iP םים 

o ארבײטסלאזען חנם ip n w i'M״MD^ און 
Jn ®ינאנסירם זא< p ii? ײי איז  דוויך ט

d קאנטריכיושאנס i p i i p i p i i 'k  pe םא״ 
rד נומקםשורארס, rאבpסובםא• און רס 

p ^ ro p p w,^ ם ל ^י עג ד ם ן  רpר מי
p® po io ײ וואס ביזנמם  םאם די |.Pito ו

®p באשטיסט ואל קאגםריביושאנס די 
p® jpnpw םשער־ אוסמאי^יאישען דאם 

מוןי
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«r־, tim^nnyn

ס לו ש

iy* יו^ריטע ד-  »;vn0) m m  r 
ynm אין יאחר m•\ » רו  סיט נ*רי

 •0״ דיטניידער איחחן אינדוסטרי*, דעל
« »י< wimmwy* נ«ן v ןן0 «״ b נ־* ; 

מן ״דענשט מ r-0 ו t f l ד0 ;דער  י
m• דוסטרי«ס) r a r, ון» vMm '״ « 

v״i דנע o rv ^ rs y p  ia v i  \m. דיזע 
i m r w t0״» iv j10 י׳*טעגדיג»  '0י

rm פ<ור׳»ט v n\ טוסיטרט״טיטע »ן 
im 0 טױף א-נװעסט־נ״טטרס v o ru 

0 d ro * o^ טינדו־ מעחרסטע די טין װי 
10 v p v p o o«טטטרהע די ד*ומען,0יס 

ו o*n י,ריט-ק, י o טױנעו י iy tv jo ’ n d 
iv נעװטרען iv u עשדסטירענרע נעװיסע 

 «~voc״idBOoa>vt דטרוי, נמדינגומען,
, ױ in נענופ״ןן דט י v n יער־ טרס 

ױז «יך נטזיחט ר»ס זענייכע.  טױוי ני
o רי m r  v r n v i r ו חטנעז ייטס י  ז

tftmmuti טו טון& p m m״i נט־ 
v*v i ;it ע  טיז אינדוסטריע ד׳נר טין נדוי

טר*נטױטרםיױ.6 נ־ט
fn טין g B״V J n די דורך *״טען 

ױי v>m די otn >טתר צו tovi r r o v■ 
iv 0״i װעיכע פןןר׳טיענע וױסע iױ »  מ

ע טז ג<ױנט זי טון נעװטרען דען ג ײני  י
 טױן נען0ח ענדערתנען דטזמע די פון

i זייטר ארױסנעװיזען r w j n r n .װערם 
ױי יעןוטע די דורך  אינ־ ד• זײנעז חר0י *ו

 טינדוססריע, דער »ין טערנרענוננען
 דעם «ו<ינ נעײען זײנען ױטס די אױסער

ג־ דער פון נטרטקכמר בעיטגעם  יי
 נטריי־ קיענערער jib ;עורון דוסטריע,

ע. »ון קורמ טונ;, מינ  אומיטר* די אײנ
 נעטרנײט otn םט׳^ינערי ט״אישע
ט טנער וױרקזטס, ױ  נטנרענעיטער זמר י

v״o מן יז0 טטסטנען די דטרפען  ני
t *ודדים טיע די טון אױסנעחן v tu n 

tvjjn סטנטערירען איצט i נטריננוננען די 
סטנטרטקם. נייעס » פון

 זיינען װאס רעקטמענדטןדעס, די
 *ויס־ חטנען נעויטחןן, געטטכם אױנען

 טערטינען »<נעםייגע טין נע־עסעים
 1¥מטדיפי*'רונג די טוו א״נארדגתנען די

 טויוי טטדוזעיםניםע עסזיסםיחןנת די פוז
 וועט םען חאפט, קטנדסיע די װעלכע,

ע די טין א״ננעחן  דיזע סאנטרטקטעז. נ״
ען רעסטמענדט*יעם  בטםרטכם ניט זןי

lin y ii ו ה׳לםס־םיםי׳ען נטוונדערט ט<ט» 
 םאר־ קטםיסיע די ;ילאנעס סטךפײדענע

 *לס ווערן נטטרטבט זטיען זיי אז יאמט,
 וועלכע •רטנרטסע » טאס — נאנ*ע א״ז
 פיח־ וועט ווערעז אננענוסעז װעט זי אויכ
 םון םארכעסערוננ טלנעםיינע )0 *י יען
 חזר אין *דטטאנדען עהזיסםירענדע די

א־נדוסםדיע.
נע־ יז0 חטםיסיע נאווזרנאר׳ם חןם

 ט,רטט־ נטאייבענט, נאטען יר0 װי װען,
 נים האט זי ;קער«ער׳פ*םם נענענדע״

 פארםיטעצם. נלױז האט זי ארכיםרירט,
 רעהטםענדטציעס טננענעמגע וינען0 די

 די םאר פטתעלענט דרינגענד װערען
 דער ין0 ןןדדים פאראינטערעםידטע

 ריכטינער און עתרליכק״ט די אז האסנוננ
ײ *ו וועלען םאר׳פלאנען די םיז געדאנח  ז

 ווערען. אננענומעז װעלען אןן ירען5איע
 1אי װעיעז רעקאםענראןויעם די אױנ

 ־0P די וועט ווערען, *מענוםען פדינצי■
 םיז װעמ עם אויב אײנטםיםטז, מיסיע
תחזז, פארלאננט איהר  I* טלם דיגען *ו ו

 נט־ *ו און ?ער»ערט«םט ארניטרירענדע
 •ונסטען, סטזציעאע די ווענען •טליםען
 איז ווטרעז אײנגטמאטםען זאאען ווע^כע

rv די o p n o ig p, די *ז םטכעז, ױ אוט 
ײן חןסאםענדאזױעם O ז 0 tpT ii.
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iv »0■ דיזע c p ii> ן  ײ ט«ר כינדענר זיי

 ײ איינ׳פםיםע! וועיעז ותלכע צדדים,
 ־0P די דןנקט נים, אויב ארניםריימאן.
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 אייו• p̂?3 א װארסס כײירעל דאס ידנזק.
 אױס שטארט אויוי, שיריגנט אױטא, דעם

 טרײסלען. אן זיך חײכט און אוינען די
 אױטאםאביל פון ארויס שפרעגען דא

 םאר״ ךײ pם אײנער חברח״לײס, ררײ
 םויל סײדעל׳ס דעם כליצשנעל שטאפט

ױי איבערעע די טיכעל, א סדט  בינדעז צו
 זעקעל א װי ארײז, זי װארםעז און ױ

װאנען. אינ׳ם ׳םעחל
 אין שוין אבער םארבליפט. כין איך
 אדורך מיר שניידט אױגענכלי? צװײטעז

:;עדאנק » חאי אין
 טאקע וועסטו דא ! נישם ״שטעה

 פארמײדען צו אויף צונוץ־^םעז גדאד
פארברעכעז׳/ א

 נאך באלד אויטא, צום זיך לאז איך
 מענש, דער שפרייז לאנגע כױט לויפט סיר

 דיקען אונטערען געלעגען איז װעלכער
 !זיך צו איך זאנ — ! ״כראװא״ כױם.

 !גױם דער אין םיטהעלםער א נאך ־—
 געלינ־ םוז עס אבער !דריי געגען צװײ

! נאהענט איז הילף די ם״ערע, !גען
געגאנ־ איז מײנעם שותף דעם אבער

 געשםרויכעיט איז ער שלים׳םזל׳דיג. גען
 בוים־ בײזװילינען א איבער געװארעץ
 סראך א מיט געםאלען איז ער ווארצעל,

!לינען נעבליבען און נאז דער אױןי
 אנגעװיזען זאך גאנצע די איז איצט

 מיט אויטאמאביל דער !םיר אויןי כלױז
ו לאזט רױב זײן י  איך ארייז, װענ אין ז

 אויטא־ צום געלאזם זיך שטורם מיט האב
 צום *רױםגעשפרוננעז געשיקט און מאביל

שאפער.
איך שרײ — !אויסװאורסען ״איחר

ר__ ע װעט ארבײט שטי^ל נעמײן איי
 !... פאליצײ !אײנגעבען נישט אײך זיך

״I פאליצײ
 אוים מיר אויף שטעלס שאפער דער

 מאכען חברה־לײט דרײ די אױגען, פאר א
 עפעס צזיר פרואװען און הענט די םיט

ײ פון אײנער ואגען,  אבער זיך צעלאכט ז
 :ארויס פלאצט און ?ול אוים׳ן פלוצלונג

אפשר ס׳וועם צורוה. איהם ״לאזט
גום״... זײן אױך אזוי

 געבונדענער, דער םים אויםא דער
 איז ליגען צנ |np?P30'm האט װעלכע
 זידצ איך גאלאפ, א םיט זיך לאזט חלשות

 אוים׳ן וױרפען ®רואװ איך רוצחים, די
 אויטא, דעם ןpלpםrא• זאל ער שאפער

אבער — גאדנעל בײם אײגעט כא• איף

 ®ארשײדענע די ®ון רסpמענעדזש די
אססאסיאײשאנס. *

ײ גאװערנאדם דעם או  אדװײז
 סום קלאוק, n אין קאםישאן

אמתםםרי. םקױרט און
 משערםאז• בעםל, גאח־זמ ן־מז#רדז*
y« ח• חש־בערס p ng• 
m ל. נערנארד f g v e■ 7̂ראסשערס• דסןי1י

op יזיםט אויטא דעד ׳דשט חעלפט 
וױיטעד,
שיי־ דעד אונז פאר ארױס נייצט דא

 שאפער דער טײך. (דױסען א פון דני
 אױס־ ררײ די אױטא, דעם או שטעלט

 םעלד, אױם׳ן ארױס שורענעז וואורפען
ו גו״טען און טײדעי דאס נאוען י  אױף ז

 אוטגליקלי־ די יגצואװארםען1אר אטת אן
 דאס ווערט טיר ארײן. װאסער אין נע

 אבער אדערען. n אץ םאדלילט כיוט
 איך קום אױגעגבליק צוױיטען אין שױן

 םארבדע־ די אויף ױך װארןי איך ; רך צו
 םאל איך זיי, מיט דך ראנגעי איך כער,

 דראיע נאיד אבער ארײן, װאסער ןזא
 זיך הױבט קאטוי דעד און ארױס רך איף

:ײ. דאס םון אן
 טיט מװלים ,ד דך כאשליסען דא

 איצורעכענען. זיך אטת אן אױף מיר
 פאר ביי״ז א מיר רעװאלװערען;יכען דרײ

 בין איך אז ׳אץ־ וױיס איצט אױגען. רי
 איך קדאכט. און דוגעדט עס םאריױרען.

 שאסען צװאנצינ און פיר אפגעצײלט חאכ
 קאן כענש א אזױ וױ ׳זיך װאונדער איז

 און אכט כײם אױסחאלטען. םיל אזױ
 איך אז איך, פיל ?נאי צװאנציגסטען

 דער צו איא• זינק און כוחות די םארליר
 פ^וצ־ עס שװיכצלט •לאץ אױם׳ן ערד.
 גרופע, נרעסערע א מענשען. מיט לונג

 די אויך זיך געםינעז עס װעיכע צודממז
 זיך דערנעהענםערט רויבער, מײדעל דרײ

 זײערע אױף באמעיק איך און מיר, צו
 ״װאסערע שמײגעלע. צופרידען א ליפען

 םיר געהט — הערצער! םארשטײנערטע
 די זאלען אבער — נעדאנק א אדורך

ױ ׳זעהן חברה״לײט  מוםיגער א אזוי ו
 אױנען די אין גי־ײך טױט דעם קוקט מענש
אר״ז.

:רער איך
 פיעהליכאײט אײעי !הערען ״מיינע

 אײך דארױ עס !אנשטענדיג נישט איז
 באדגט ביז איך װאס ׳דאס ריהרען נישם

 קוי־ אײערמ װאס ׳דאס אכער גצװארצן.
 זיפ א װי דורכגעלעכערט םיך חאכען לען
 אביסעל לכל־הפחות דאך דארןי דס —

 איז עס נעוױסעז. אײער כאאומרוחיגען
 איך װאס באפרידיגונג, א נאר מיר םאר
 דיילפס־ מײן פון קרבן אלס נעםאיעז בין

 און אפ זץ־ םראגט אדיע! נױיםמײם.
שטארבעז!״ רודױנ מיך לאזט

 פאר מיר פאר איינער זיך שםעלט דא
:אזוי מיר צו ז*נט און רעזשיסאר אלס

 זײנט איהר אז אײך, פארזיכער ״איך
 !םארװאונדעט נישט האר א אויןי אפילו

 אונזער אױסצודריקעז אײך םיר ערלױבט
 די אין אז פױטצוטיילעז, אײך און דאנ?

 געװען איהר זײנט סינוט צעהן לעצטע
 יױנא־אויפנאמע! א םון םיםעל־פונקט דער

 געװעז אױגענבליק אײן איז אױםנאמע די
 װאס דעם, צוליב אײנגעשםעלט. pשטאר

 א דודך איז הוייט־סיטשפילער אונזער
 פלוזױ װאלד איז שריט געראטענעם נישט
 זײנט איהר װאס ׳דאס אומגעפאלען. ליגנ
 ״ארײנגע־י ליבענסװירדיג און שנעל אזוי

 געשטרויכעל־ דעם אנשטאט שפרוננען״
 גע־ פולשטענדיג סיטואציע די האט טען,

 אינסטינקט כײט׳ן האט איהר ראםעװעט.
 פרעכ־ מענשעז אםת־הילםסגרײטען אז םון
 האנדלוננען, אל̂ע אדורכגעםידזרמ טיג

 פארגעשריבען האט כיחבר דער װעלכע
 צױ אפילו ביוז איך יא, ״דעםער׳/ דעם

 נאטור־טרײשאםט דער צוליב אז געבען,
 דעם. פון שפילען אייער העכער אין שטיל
̂ט האט אוגז װאס  הריםט־ דער ;עבען נעזאי

ארםיסט.
 דריקט דיכטער, דער אוגטעד קוטט עס

:זאנט און האנט די מיר
 בא־ גאי !דאנס הײסען מײז ״אזיך

 ארײן! טײר איז פאלען אײעי פאר זונדער
 פאראויסגעזעהן. גארנישט דאס האב איך
 כיאכען רעבעדינער זיכער אבער וועט עס
סצעיע״. גאנצע די

 צו טsמײכע,:», בז"רע' באפאילענע דאס
:םיר

 איך !פיעכטינ נעװען זײנט ״איהר
 איר װען אוםגעארעסט, איצט אײך װאלט
!״ נאס אזױ נעויעז נישט װאלט

: דירעהטאר דער ארײן זיך םישט דא
 םיר פאיטיג. נ־ייטט נאך זײנען ״מיר
 סצע־ אײנינע אראפנעפעז נאך דארםען

 אנגע־ זעהר בערועז כײר װאלט עם נעס.
 םארטזעצען ווצ^ען װאלם איהר װעז נעם,

גאסט־שפיל״. אײער
: ארם פון אױפנעשסאגען בין איך

אפװאר־ מוז איך װאם ״ענטשולדינס,
 פאר־ האב איך הנם ®ארשלאג. רpאײ ®ען

jp j^p j ,דער־ נישם בין איר װאס דערםיז 
POMr.| צױ סאפעטשקעלע א דאר איך בין 
 נחת־רוח אמת׳ן דעם האבען צו כדי נאס,

®p דארםט איר שויש«יל*קוגסם. םײן 
 אוועיר זיך װעל איך שטערען. טשם אייך

זוז״ דער אױןי זpגpל
װיעכער איב. ̂(

 פון דירעקטארס אװ באארד
 דיסלןוטירט ץניאן קלאוקטאנער

 גאװעדנאד׳ס פון רעפארם דעם
קאבדשאן

)1 ?ײ■ ױן (שלוס
 צו ; רעפארט דעם אנאליזירעז און דירען

 פונקט יעדען גענוי גאנץ באטראכםען
 גענוי־ א צו וןיכיעז און אנטהאלט ער װאס

ױ דער דאיט װערט עס װאס שלוס, ען  י
ניט. װאס און גענעבען, ניאן

זיג־ פרעזידעגט םון פארשלאג א אויף
 דער פון רעפארט גאנצער דער איז דאז

 יעצטען געװארעז םארגעלעזען קאטישאן
 פון מיטיגג דעם אויף אווענד, םרײטאג
 הא־ דעלעגאטען די און באארד. דזשאינט

 צונעהערם, זיך אױפכי/ןרקזאם גאנץ כעז
 םיש סעקרעטאר װאס צײט גאגצע רי

 דזשאינט רער אבער םארנעלעזען. האט
 דיסקו־ קײן רעפארט װעגען האט באארד

 באשראסען איז עס געכיאכם. ניט סיע
 באארד צום איבערצוגעבעז עס גמװארען

 דרעס־ און קלאוק דער פון דירעקםארס אװ
ױניאן. טאכער

 האט דירעקטא־׳ס אװ באארד דער
 ספע־ א אויף רעפארט דעם אויפנענוטען

 בײםאנ, טאגטאג פארזאטיוננ, צעלער
 אינטערנ*־ אוגזער פון רום יואונסיל אין

 אנגע־ זיך האט עס און בילדיגג, שאנאל
 די וועגען דיסקוסיע לעבעדינע א הויבען

 אנט־ רעפארם דעד װאס פונקטעז א־״ע
 מים כרעז האם זיצונג אײז אײ!* האיט.

 אוז װערעז, פארםינ געתאנם נים דעם
 האבעז װעט דירעקטארס אװ באארד דער

 סיטװאך זיצוגנ, ספעציעלע צװײטע א
ר אין אװענט,  צײז אוגזער װען צײט ̂ד

פרעס. אין זײן שוין װעט םוגנ
 ״גערעכםיג־י נוכיער הײנטיגען דעם אין
̂עז דעם מיר דרוקען קײם״  רעפארם, פו
 אוץ שםעהם ער װי װארט, פאר ײאדם
 דאקו־ גאנצען דעם דױקען מיר :עהם.
 ױ־ דער פון םיטנלידער אלע כדי ניענם,

 אין םאראינטערעסירט זײנעז װאס ניאן
 די און ױניאן דער צוױשען שםרײם דעם
 קראוה־מא־ ארגאניזירטע םון גרופען איע

 און לײענען לאנען זאלען נופעתםשורער,
 ײאס רעקאסמנדאציעס אלע באנזײינדוז

 מיר רעפאי־ט. אין סאכט קאמישאן די
 ווע־ אונזערע מיטנלידער די אז האפעז,

 נאנצען דעם לײענען אויפמערקזאם אעז
 אײ־ זײער םאסען נאכדעם און רעפארט

 רעקאמענדא־ איע די װעגעז סײנונג גענע
 געסאכט. דארט װערט עס װאס ציעס
 נעםינען לעזער די װעלען רעפארט דעם
 נו־ הײגטיגען פון 5 און 4 ,3 ,2 זײם אויף
כיער.

 דער אן נעהט צײט זעלבער דער אין
 צו־ ארבײט, דער־ פים באארד דזשאיגט

 גענעיאל א צו ױניאן די צוגרײטעז
ײז דורכאויס װעט דאס פאל אין סטרײס,  ז
נויטינ.
 לעצטע געמעלדעט שוין האבען םיר װי
 בא־ באא־־ד דזשאינט דער האט װאך,

 פאיצו־ קאטיטע ספעציעלע א שטיפט
 גענעראל א םאי םאשינערי די ברײטען
 אפגעה^סעז האט יואסיםע די סטרייק.

 דעם דאנערשםאנ, פאראכטאגען זיצונג א
 דעם זיצו:ג צװײטע א און םאי טען20

 מי־ די אויף טאי. טעז25 דעם דינפטאג,
 סטרײר־ די דיסקוטירט װערען טינגען

 טשער־ די ערװעהלט װערען עס פלענער,
 דער פון טײלען פארשײדענע די פאר לײט

 װעיען עפ און קאכייטע סטרײס גענעראל
 םטרײה״קאפיטעס. אלע די אויפגעשטעלט

 דער־ כײר קאנען דעם װענען אויך אבער
באשטיפטעס. שום ק'יז זאנען ניט וױיל

ײאך, יעצטע באריכט אונזער איז
 איז קאפיםע, ספעציעלער דער אט װענען
 נעװארען אויסגעלאזען םארזעהן א דורך
 ברודער ,41 לאקאל םון מזןנעדזשער דער

 דער אין זיך באסייליגם װעלכער שעק, א.
 כיענע־ אגדערע די טיט• גלײך האכדטע
אנגען װאס לאקאלם די פון דזיטערס  נא̂י

באארד. דזשאיגט צום

 צוױ־ אוינםעדשיד דער אױ װאס
? הױז ױגימי די און עדן גן שען
געװא־ געשטע־ט איז £י«זכע שיפע די אט

 £אי* עי האט £ייאזאס. גרויסען # צו רען
ײן לנײטזש  ;ע־ או; שטעיען צוק^רטשעשען ז

: זא:ש
 ש״גוזנץ אוגםערשײד? •דער איז װאס —

שי ךי װי עדן, גן דער איײזזןך.  הויז, ױני
:^יינש. און ^וולער8 זעחר איז

— ,#.•:טעייצײד׳ דעי איז װאס םו —
גע£יעגש. װידער איהס מען ה*ש

 דאם עי, נ»ו:ש איז, #ונשעישייד דער —
, צ• גוש גאנץ ש»ןקע איז גן־עדן אין ײז  ז

ר... ל קײ:ער ̂נ  ^£ייו »זחיץ. געחן ני׳»ש װי
עז זיך, קװײנקעלמ צדיק נרעסשער דער  עי זי

טי דעײ אין «>:ער געהן. #חין דארן■  ױני
 םען לוי*ם *ןחין גערזן. אלזן װילען חויז
ך ןוזרגעגיגעז, מיש ז *מלכעניגזנן. ̂נ  ײ

̂רש איז געניגזןז *יןינםי באקומען *ו דא ד

 דאס פײגגענאקם שויז ד.אם איחר
? :עש״צעל
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 יאן קלאגט קאמישאן גאװערנאר׳ס דעם
חשאבערס די

 םריה צו אביסעל נאך עס איז פאמענט רעם אין
 די באצונ אין שטעלונג ױניאלס דער ארױסצוזאגען

 קאמי־ גאװערנאר׳ם רעי םון רעקאמענדאציעס לעצטע
 א כייט געװאיען פארעםענטליכט זײנען װאס שאן,
 װעיען שורות רי װען צײט דער אין צוריק. װאך

 קלאוק־ אונזער פון םיהרערשאפט די האט געשריבען,
 צייט קױם נאך יארק נױ אין ארגאניזאציע סאכער
 גאנצען דעמ אנאליזירען צו איז געהעריג װי געהאט

 רעפארט דעם געבען צו :קאמישאן דעד םון רעפארט
 עס האט רעפארט דער װי באטראכטונג, אלזײטיגע אן

םארדינט. בשר
 באנוגענען בלױז זיך מיר װעאען םאמענם דעם אין

 דאקומענט, מערקװירדיגער א איז דאס ,אז זאגען צו
 זיך פארלאנג ערנסטען אן םון גײסט א אין געשאםען

 א אין םאקטען די םון תוך סאמע צום דערגרוגטעװען צו
 אינדוסט־ פארפלאנטערטער און האכיפליצירטער זעהר

 שטע־ װעלכע אכטענדיג, ניט און סיטואציע. ריעאער
 דער באצוג אין נעמען שליםליך װעט ױניאן די אונג

 געצװאונגען װעט זי אױב רעקאםענדאציעס, קאמישאנ׳ס
 דער און ארבײטער די םון איגטערעסען די איז זײן,

 אנצוגעמען אדער צוריקצואוױיזען איגדוסטריע, האאוס
 אעגט רעםארט דער װאס םארשלאגען חאנקרעטע די

 אונטערחאנדאונגען אנצוםאננען באזיס א אאס םאר
ן צו שײנט זאך איין —־ אנרימענט, נײעם א םאר ״  ו

 ?אאו? דער אין צושטאנדען די םון אנאליז דער : זיכער
 גאנץ א איז אנטהאלט, רעפארט דער װאס אינדוסטריע,

ויכטיגער.
 װי װייזע, און ארט די אױבענסװערט אויך־ איז עס

 געםאכט. קאאר דאקומענט דעם אין װערען םאקטען די
 בייטראנ װערטםואען א םאר רעפארט דעם מאכט דאס
 אין לחות סאנסטרוקטיװע די םון אנשטרענגוננ דער אין

 צױ דעם םוז ארױסצושלעפען איהד אינדוסטריע, דער
 אומםאראנטװארט־ איז דעמאראליזאציע םון שסאנר

איצט. זיר געםינט זי װעאכעז אין איכקייט,
* * *

 דא אויסען ניט כײר זײנעז באמערהט, ׳שױן װי
 פראק־ די װעגען מײנונג, װעאכע אירגענד ארויסצוזאגען

 נע־ רעיארט דעם אין זוערען װאס פארשאאגען טישע
 זײגען םיר דאס זאגען, אבער סאנען םיר םאכט.

 װעא־ אין רעפארט, םין טײא דעם םיט צוםרידען גאנץ
 םוא^טענדיג װערט ױניאן דער םון שטעאוגג די כען

 װאם אאץ גערעכטםערטיגט װערט עס גערעכטםערטעט.
 םונדאמענטאאער יעדער איז געזאגט האט ױניאן די

 הא־ װעאכע ^טרײט, אינדוסטריעאען דעם אין פמוגע
 אמאני־ אונזער אין שיכטען אאע אויםגערודערט בען

 די םאר געװארען דיססוטירט זײנעז װעאכע און זאציע,
באאעבאטים. די און ױניאז דער צװיעען יאהרען אעצטע

 רעפאיט דעם ווענען זאנען ניט זאא כמז װןוס
 םאק־ שאיסט ער זיכער, איז אײגס קאסישאן, דער םון

 אויס איבט ױניאז די \ואס קריטיק די אײן זץי אין טיש
 אינ• סאאוק דער אין צושטאנד איצטינעז דעם אויןי

 אויטאריטעםע, אן םון מײגונג א איז דאס און דוסטריע.
 ערגסט־ װעמעס אין הערפערעאםט, אוםיארטײאישע

 םאר־ ׳איז דאס און צװײם^נן. נים *\p .קיינער קײט
 קאארען דעם םאר קאםיאימענט גוטער א ביעעהענדמ,

pip פיה־ דער םון קראפט ריכטיג%אורטײאס און 
ױניאן. אוגזער םון רעחןעופט

 שוין האט ױניאן אונזער םון םיהרערשאםט די
 אין צושטאנד כאאטישען דעם אײננעזעהן צוריס *אנג
 האט גרונד דעם אויוי און איגתםטריע, קאאוק דער

או ®אדערונגעז, די ױניאז'ארױסגעמטעלט די  מיט נ
 די םון םאנכע אויסצובעסערען צוריק, יןוזזר דרײ א

 די איז ארבײטער די שטיקען און ירי?ען וואס איכאעז,
ער.1שע ?אאוק

* * *

 דאם טענה׳ט, ױניאז די װי אאנג יאחרעז שוין
 װאס םיסטעם, דזשאבינג־סאב־מאגופעקטשורינג די

 םון םערטעא דרײ ארום םאנ צו דױיגט מאגםראאירט
in ̂ווס״יראתקציע  אויםגעװאה״ איז יארק, ניו איז ק
lip באצעבאטים די װייא חנרםאר, נאר נרוים אזא «ו 

 םאראגט־ וײ זיד אויוי \vnr« געוואלט ניט וזאבעז
 האט ױגיאן די fin ארנײ̂נ דער מאר װארמאיכקײם

t» ,wi אמוו׳ער דער יעצט איז דמאובער חנר 
 קר ניט, מעחר םרײד. קאאוא אין וחנד

 םאב־מאנוםעק־ א םון צאם א םים ארום זיד עםעיט
 וחנלכער איתעגד «ן אויםצודרעחען זיד כיי םאורעד,

 ארבײטס״באדיגגוננעז די טאר ®אראנמווארטאיכסײט
 דזמאכער, דעם באאולדמם האם u שע«ער. ךי »מ
̂נײחמחנ א באמאםען חאם ער דאס  אנקוי גארמ
 איז צװײםעז, א איז מונםראהםאי• אײז imnw תנץ

®ון rowotxt מחמצימז א n געטיאנם רמיעחנם

חנן ארגײסער די װעיכען עור! א אתז יײ  חאט ױ אי
 דזעאכער״סאב- כאאטישע n דאס גע׳טענה׳עס,

 םאר טאראנטװארטאץ• איז סיסטעם מאגוםעסטמורער
 אינדוסטריע, האאוק דער ווין ארנײם״סיזאנס קורצע די

״ ?ירצער. און קירצער אאץ װערען װעאכע
 םוז ע«עס דאס אנגעוױזען, כסדר חאט ױגיאן די

 װי געוױזען, חאט זי אפצױטטאםען, דאס װערען געטאן
 צוברע־ און צופיצעאט דינצן ׳צעפער קאאוק די אזױ

 ■ראדוסציע, םון םיסטעם די דאס און געװארען, קעאט
 אונ־ גראכט אײננעםיהרט, חאכען דזשאבערס די װאס
 ארבײטס־ די ברענגען צו זוכט און אינדוסטריע די טער

װאס צױטטאנד א צו קאאוקכיאכער די פון סטאגדארדם
װערען. טאאערירט ניט כיעהר חאז

* * ♦
 דער װעגען רעפאיט קאכיישאנ׳ס דער זאגט װאס

 אױסצוג אן איז אט ? אנסאאגען און טענות ױניאנ׳ס
:װערטער אײגענע קאמײעאלס דער םון

 אינדוסטריע סוט און קלןןוק דער אין דז*מבעי ״דעי
 אי:־ מנדערע אין דז**:ער דעס *ון ®נדער׳■ גא:ץ איז

ץ צו אנשטאט דיסטײען. י ׳»ןרקויזער8 חאלסײד s ב^ויז ז
 זײנע קויפט ע־־ מאנופלקטשוי־ער. s אינדירעקט ער איז .

 ויאדוקטען די אויס ער טײלט נאנדעם און מיןפןעײמלען
 קלײנע רןc ע1גי,י נײטענדער זיך און ^אסטיעער אן צו

"t סטײל צו :נוגע נאך *א־גען װע^ע מ^נ^עקטשורערס
ײן אינסטרוקציעס. זײגע  איז באשעפטיגונג חוי*ט ז

ע, ס־ניאדוקצי  ק^ײדער ®מלטיגע די £איקוי£ען צ' גױי
rן ײ צו יואס דעם דויך און ״רעקס״. די י  געחעי־ט ז

rg די a r ײ און  אי־דערס די «.*ן פ^וס דעם דװעקטירען ז
דזשיז־ די זײנען שעפער סובמא:ו£עדטשוייג; די אין

סטעו ,ווירקליכע די בעי־ס ט^י סען דיזען אין ק^י  ;ױי
ײ :אטש פיאצעס, מ«זנו£עקם^ורי:ג דעם דןc ביענטש  בא־ ז

ײ און ארבײטעי קײן ;ים שעפטיגען  ניט זיך ^;[1האי ז
 צו^ינ סטאנדארדס. ארבײטער די £אר :י#ר*נטװאיטייך

י זײנען ד;ם י פ>>ילעג־ צו פ^יאינטערעסייט ניט ז
ל סיז^נס, די ;ערען  מאנו־ פון חוצאות אװערחעד די װײ

ע די טרןזגען פעקטשורינג ס  סובמאנו־ קיײנע צאהל גיוי
ט קלײנעם s מיט יעדעיעי־ פעקטשולערס,  עטייבע און ^ז

מיזשינען.״

: םעהד נאך און

ת די ב#*טיםען ״װעלעגדיג סײנו  דזשזןבעי׳* צװי^ען ׳
ײן מיר ד*רי£ען ארבײטעי און ורער8סובם»ן:*£עקט׳  ז
ל גיט איגטערעסירט מי  דעם םיט װי ^רםע דער מים אזוי

ך 1,ז* ער נאמעץ װעלכען מיט אינחמלט. ט זי ׳ר.-£ען ני
;באדיגגוגגען ארבײטס די ק^נטל^לירם דז׳סאבער דעי•
עי און באמעןטיגוגג די ק^נטר^לירם עי־  עלעםענט דיז

 ®מיאנטװןזרפד די ארויף איחם אויןי לעגט ק^נטר^ל טדן
ל ער ig ליכקײט י ̂ז ו ע אנפיחיען «ז ײנ געשעפםען, ז

 אויפ* ק^נען ז#לען סטאנדמידס ארבײטס מנשםעגדיגע אז
עז אונםערגעגראבען אנשט^ם װערען ;עהמלםען  און װעי

 דע־ אנשטאט װעיען סםאביליזיי־ט זאל ע£טיגוגג8במ׳ אז
װערען. ס^יא^יזירט

* * *

 רעי קאמישאנס דער װאס הערען אאטיר איצט און
 אנקאאנען, ױניאנס דער באצוג אין זאגען צו האט פארט
 צװי־ קאנקודענץ םארניכטענדע א פארשפרײטען װענעז

:סאבמאנופעקטשורערס די שען

 מאנו* סיב דער קוסט זײט צוױיםער דער ״פון
ד דעם סים באריחרונג קײנע איז פע־טשורער פי ־י טי־ײד. י

ײ זען ז ײ דזשאבעי. דעם דורך װ^רע זײער *רויס י־̂י  ז
כ קײן 7yr«ur ניט קענען  פראדוקציע. זײער פ*ר יאגע6̂נ

ײ פו>רם^גען מעחרסטענמײלס ט ז  קאפיטאי גענוג קײן ;י
ײ ם^טעריאלען. לוייזעז ײ מאטערי־ און איבײט זוכען ז

דזשין־ די פון ארבײט זוכענדיק דזשאבעי. דעם פון אלען
י ק^גקורירעז :עיס י אנדעיע. די םים אײנע שרעקליך ז
ך װערט קאנקורענץ דיזע  ^נדער אן דורך פ*י*ט*רקט ̂נ

 פאר־ װאס יעדער דעם. הינםער ליגט װ^ס באדינגונג
 אין §ל#*ן א דינגען ק^ן דאלמי הונדערט עטלינע מאגט

 איבײטער עם^כע צונויפקלײבען י#פט, קלײנעם א
ען װעלבע ײנ  שטילען דעם אין *זרבײט אהן אוםגעגאנגען ז
ך און םעזאן  צו קאגקורענץ דעי אין ארײנװארפקן זי

הונדעי־ בוכשטעבליך דזשאבער. דעם פון וזי־דערס קריגען
 פיז־ם^בט און געעפענט זי*עיעז ׳סע!ער קלײנע *ןזעלבע םע

י^הר. יעדזןן

 דער אט פון רעזואטאט דער איז װאס און
? סיסטעם

 — אאעמען״ םאר שאדען נעבראכט האט ״עס
רעפארט. קאמישאלס דער ענטפערט

מענ־ טויזענטער דאס דעם, צו געכראכט האט עס
 סאב־מאנוםעה־ םיז ארמײ די צונויוי שטעאעז װאס שע[,

 מעהר־ די םארברויכען ?אנטראקטארס, איז טשורערם
מ די אין צײט זייער םון סטע טי ײ  רי םון רומס״ ״זו

ײ אז מײנט, דאס דזשאבערס.  גאנצע זײער םארםועז ז
 דזשא־ םון ארויסצוקריגען אזוי װי דעם, אויף ענעתיע

 שאעכט זעהר א םײנט דאס ; ארבײט ביסעל דאס בער
 שטײ־ םארצײטיגעז א אויו״ •ראדותציע ארגאניזירמע

r אא^ איז אפנעשטאנענקײט tv מײגם עס ;נער r f- 
 אויסברענ־ גרויםע א און וראדוסציע דער םון זיכטעז

 אװעק• אוםזיסט װערט עס געאט װיםיא גערשאפט.
 זיך, געםינען שעפער די װאו צאםטס די פאר געצאהאם

 אםיאו *יז אײדיג! מײסטענס שטעהען וחנאכע »יז
 א אײדיג אויך שטעחט דארטעז, ארבײם מעז וועז

אי. דעם פון העאםט ש
* * *

 ארםײ דער םיז זואפסען אוםאונטערבראמננע ראס
 די איז פאנםראקטארם, איז סאב־מאנופעסטשורערם פון

קאנקוחגנץ אונםענשציםנ די וואס צאנע געדריתטע
ײ צװישען  וואט עיעס ניט איז ייר, יטם בחנממ ז

י םים נאר טאן צו האט י  דאס איז, םאסט דעי אצײן. י
 אצע- דעם םאר דארםע| יואס ארבייסער. די זײגמן עס

ז ײ ב^צאחאעז. מ מן ו ױי ביא דעם באצאחאעז ח
״צײט און געאט פון םארשוועגדערײעז אצע די מאר

^p חגר םון צושטאנד כאאטישען דעם איז p אי̂נ 
דוסט*יע,

רעפארט: דער דעם װעגעז זאגט
b סען  גווע?«פורערס8סובמ די מון טײל גױי

 n אויןו ל*>סט די ®רויוצולעגען געלוגגען ערו*לגרײד
ל איביזםער. ױי »i דער ו y רחעליויש• איז קלײן, איז#• 

ען פןןרביגדונג נ^חענטע » זעחי־ טעסיג װי׳י ״ די נ ס נ י  ן
ג, דן איז איבײט װען פילמע. דער און טעי i װי װײגי g i 
 סעזוןן, אין *:ען1ו «ו>ר א חוץ * געװעחנליך, איז

 די :*געגענען *ו אום אז ®רבײטער, די מען ?$;ט
צי• קריגען און •רײז אין קאנקו^ענ״ן פון װענדיגקײט

ײ טוזען ארײן ׳סאפ אין בײט  געחײמע אין ארײנ;עחן ז
 מי• די צו געגענז«ץ אין ב^עבאטים) די (מיט אוסאכען

גע• בא׳ימיסמ זײגען װעלכע סטאנדאידס ארבײטס נימאלע
עז װעלנע און װארען  אגגעחא^טען געוױינ^אך, װעי

מאגופעקמאו״ איגסײד די פון שעפעי גרעסערע די אין
רערס.

 אר• אן נעחמען אי־בײטער די פון קאגצעסיעס דיזע
 די אין עס מעחט8בא׳ מעחרסטען אין פארמען. שײדענע

 אװעי״ פאי־ צאהיוגג פון ראטע די שטונדען, די װיידזשעס,
 ?טיק־א״בײט ארן טאג טונ יים א איז ארבײט די טײם,

̂ט קרי;ען אנעטאט  װעיט אלעס דאס שטונדע. פעי• באצאה
טעחעי די פון װיסען דעם אהן געצאן  דער פ*ן פא̂י

די אין אפילו א•יסבארזאיטען אפט ,ןןערט א־ן ייניאן
פילםע. דער פון ביבעי

* * +

 פארעגדיגט קאמישאן דער פון רעפאייט דער
 װעאכען אין סטײטמענט, א טיט פונקם דעם װעגען

 שטאנר־ איגדוםטריעאען אן פון דאס געזאגט, װערט עס
דעמ^ראאיזירעגד׳/ און ״כא^סיש עס איז פונקס

 װען גערעכט, גאנץ געװען װאאטען ארבײטער די
 ארבײטען נעהן צו אנטזאגען אינגאנצען זיך ז$אען זײ
 סאב־מאנױ די פון שאפקעס אױטסײד קאײנע די איז

ײ װאו פעקטשורער,  םיט באריתרוגנ אין ניט ?וכיען ז
 זײגען אין דזשאבערס, די באאעבאטים, אפת׳ע זײערע

 באאע־ צאחא גרויםער א כייט האנדאען צו נעצװאונגען
 ניט קאנען און כסדר זיך בײטען װאס באטימאאך,

 אוגגלית־ ארבײט. דער פא־ פאראנטװארטיציך זײן
 דזשאבער־סאב־מאנױ די אט אבער האט ייכערװײז

 זיך און אױסנעשפרייט, אזוי זיך סיסטעם פעקטשורער
 אומפראקטיש געװען װאאט עס דאס אײננענעםען, אזוי

 אינדוסט־ די רעפאימירען פארנעםען צו זיך איצטער
 םאדערט עס װאס דרויםען. פון — אופן, אזא אויף ריע
r סיז אוכיענדעדרנ? דאדיקאייע א איז איצטער, ייך R• 

̂־־ע א אײנצושטעאען זיך םאדערט עס ;װײניג  בעסע
 די אין װאס דעם טיט אװעקמאכען און ארדנוננ,
פארשפיײט ״װאס :האכיישאן דער םון װערטער
 דאזינער דער אין זיך באטײליגען װאס איע צו רואינע

סראדוקציע״. פון סיסטעם
* * *

 רעפא־ט דער װאס דיאננאזע די איז דאס אט
 אװעסגעשטערט האט קאביישאן גאװערנאר׳ס דעם פון

 סיסםעם, סאב־מאנוםעקטשורינג דזשאביגנ דער אויף
. - איבאען. איהרע אלע כױט

 שטיםט באמערקט, םריהער שוין האבעז םיר װי
 אנאייז דעם םיט אײן, גאנצען אין כמעט ר*פארט דער

 דער טכח נעמאכט, פריהער שוין האט ױניאן די װאס
 סאב־פאנוםעיד די און דזשאבערס די צוױשען שײכות

 װאס װירקוגנ די און אינרוסטדיע, דער אין טשורערס
 אונזעיע םון ארבײטס־באדיגגונגעז די אויױ האט עס

 די אט באצו: אין שטאגדפוגקט אונזעױ כײטגלידעי.
 דיסהוסיע א אן פיהרען מיר װעיצבע װענעז פראנעז,

 איז צײט, יאהר דריי־ באלד שוין באילעבאטים די מיט
 אונ־ ארן געװארען. באפעסטינט מעהר נאך נאך, אזוי
 אפ שטאמעז עס װאנען םון אנװײזענדינ טעאריע, זער

 ווע^כע םון איגדוסטריע, דער אין הופיט־איבלען די
< אזוי אײדעז םימגלידער אונזערע  ארױס״ זיך האט ם
הינזיכטען. אלע איז ריכטיג חאר געװיזען

צוםרירען, גאנץ דעם םון כייר זײנען גאטידליך,
 עדווארטען, צו האפנוננ די אױך אונז ניט דאס און

 די םון דיאנגאזע אוגזער וױ גוט אזוי פוגסט דאס
 אונזער װאס איגדוסםריע, קלאוק דער אין איבלען
 האט צוריק יאתר דרײ א םיט געמאכט האט ױניאן

 אונבאשטרײטבאר, און ריכטינ םאר ארויסנעצײגט זיך
 ריכטיג און גוט םאר ארױםװײזען אויך זיך װעט אזוי

 האבען מיר װאס רעפארמעז אינדוסטריעאע אלע די
 און דיאגנאזע. דער םון גרונט אוים׳ז םארגעשאאגען

 נעװארען ארויסגעשטעאט זיינען װאס רעםארמען די אט
 אנגענומען מוזען שאיסאיך װעאעז באאעבאטים, ־די צו

 אינדוסטריע קאאוק דער אין איבאען אאע די כדי װערען,
װערען. אפגעשאםט זאאען

הױז ױניטי אינטערנעשאנאל די

טי די זיר עםענט ארום װאכען דרײ אין חויז, ױני
 בעמ ״באויע״ די אויוי הײם זוםער פראכטםואע די

 מינד אונזעחנ צו געהערט װאס יעגסיאװײניא, םון
ײן װעט דאס אינטערנעשאנאא. דער דורך נאידער  ז

סעזאן. אכטער איחר
 דארםען ױניאן אונזער םוז םיטנאידער די םאר

 זואס איו. חויו ױגיטי די װאס דערצעהאען קױם םיר
 כרענגם װאם ״איז דאס יאאץ װאונחנר־שעחנער א םאר

 אחין קוםען ײאס די# אאצ צו אעבען נײ א אוז געזונט
ײ פון טויזענטער ײעקיימאז. זייער םאר  שוין זײנען ז

 עס נום♦ גאנץ אאײן עם װײםען און נעוחוז, דארט
 םים־• אינמנחנ םין טויוצנםער דא אױף אבער זײגעז

ױ נעחערפ ח^מנן \ואם נאידער, מן אנחנחנ ו  די צוי
י י ויינצן א^יין און חויז יוניםי  גישט נאר ד^רט ד

 גאנץ איצט ביו חאמנן םמגשצז די אט און נצוחנן•
מ פאראאחמ. סך א גאר גצװים י m ציה י  ,pm yn ײ ו

ץ ל* סין6/ מי ע עו ק נ אי! שאפייא פירסע דעד פאר ט,1ארנ•י

 דעי פון ארטימעא צוױיטען דעס אין
ה יעצטע סעױ^  אגגע• פיד ח^נען ײי
I די דינען •oy וױכטיג וױ וױזען, M P 

 גױ אחס שטעדטאעך די אין אאשאים
i צו כדי יארש, v w עו־פ^מ סעחר סיט 

ט די אגפיחרעו  אינטער• חןם פון ארנ״
 ^רנאניזאציאגס-דע- איסטעדן

 גע״ אױך חאנען מיר און ■אלטסענט.
ױ זעחען, קאאס די נױטװענדיג ו ײ• ̂א  ו

 װאס סטרײ^ א געוױגען הערפען צו ״נען
 רא־ גרױסע די פון ארױסגערופען װעדט
 אג־ אויך און יאר? גױ אין ?אייס

דעדשװאו.
:םרעגעז איז עס װער אפשר װעט

 דעפארט־ דאזיגער דער אז אמת, עס איז
 סטדײש אין שעפער ארױס רופט רענט

 געוױ־ העאפען צו כדי יואנטר/ דע־ אין
 דערקיערט װערען װאס סטרײקס, די נען
יאיק^' גױ אין

 א גענעבען װעיט םראגע דער אױף
 וױיס״פרעזידעגט אין עגטפער גוטעי־

 טע־ דער איבעד יעפאיט האאפערילס
 ארגאגיזאציאגס־דע־ דעם םון טיגקײט

 גאנ־ א אז דארט גיט ער פאיטםענט.
 װאס שאפ״סטרײקס, די פון צעטעל צען

 טע־ אױסנעשפרײטער יענער אויןי זײגען
 די אין נעװאיען אננעפיחרט ריטאדיע

ט ער און חדשים, דרײ אעצטע  אן וױיז
 באזונדעי יעדעז םון אורזאך דער אויןי

סטריית.
 א באויז > מיר זעהען װאס און

 דאזיגע די םון פראצעגט קאײנער
 םא־ געװארעז ;ערוםען זײנען סםרײפס

 און ױניאן אייגענער צואיב אאײן, זיך
 םאר און אן אי־:א:יזאציא;ס-טעטיג?ײט

 װאס דערםאר- שטימער, א װי דך.
 די רעדוצירט האט כאאעכאס מאגכער

 זײן םון ארבײטער די פון װײדזשעס
 איבערהויפט איז שאפ דער אדער שא«,

 געװען ניט איו אמאגיזירט, ;עװען דט
 איז סטרײק דער און ׳שאם ױדאז סײן

 אמא־ צו שאפ דעם געװארען גערופען
 םון צאהי גרויסע די אבער ניזירען.

ײ רעפארט, דער מגרצעהיט סטרײקס,  זי
 אויסשאיםאיך געװארען גערופען נען

י דערםאר, ױי  נע־ נעםאכט איז דארט ו
 האט דארט װײא סקעב־ארבײט, װארען

 געגען םירםען, םאר ארבײט געםאכט םען
 דער־ האט יארק גױ אין ױניאן די װעיכע
סטר-יק. א קאערט

 איבערשט אאםיר דעם װעגען אבער
 אין גוםא, רעפארט דעם רעדען אאזען
 װאס אט און װערטער. אײגעגע זײנע

:ענין דעם װענען זאגען צו האט ער
 זײנען חדשים דרײ אעצטע די ״אין
 קא־ צאהא גרויסע א אונז צו געקוסעז
 און קאאוק םון איב״טער די םון מיטעס

ױ םון שעפעי דיעס  םיר- װעםעס יארק, נ
 איז געװארעז דערסאערט זײגעז מען

 פאר־ א געהאט חאפצן װאס סםרײק,
 געמאכט איז ארכײס זײער אז ׳דאכט

 טאון״ אװ ״אוט םאנכע אין געװארען
ײ םיט זאגען סאנען מיר און שעפעד.  ז

 םאי־ די אט פון יעדער דאס כערהײט
 דאס צו עגאא גאנץ שעפער, דעכטינטע

אז א ;עווען איז i ױני m p, ניט, אדער 
 אר־ אונזערע םון געװארען באזוכט איז

 דארמען אױב םעסטצוש׳טעאען גאגײזערס
 דעם םון ארבײט די נעמאכט װערט

 װאו או• גיט. אדער שאפ סטרײקענדען
 סקעב־אר״ םאכען געפוגען האט מען נאד

 א געװארען גענומען באאד איז כײט
 סקעב־ די און באס יענעם שטעאונג:עגען

געװאר^ן. אפגעשםעאט איז ארבײם
 דער וױיטער זאגט — ״דאסגאײכען

 אױם־ מאא סך א סיר זײנעז — רעפארט
 יארסער לױ דעם םון געװארען געפאדערט

 געװי״ אונטצרזוכען צו באארד דזשאינט
 געםא־ איז עס וועאכע אויזי שעפעד, סע
 גע־ װערט דארט אז פארדאכט, א אען

 יארקער נױ געװיסע םאר או־בײט מאכט
 דעי אין דזשאבערס. דמוס ״נאדיוניאן״*

 דעפארטםענט אונזער ארבײט הינזיכט
 דעם םיט האנט אין האנט שטענדיג
 װערט עם גאר װען באארד, דזשאינט

 אירנענד געגען סטרײס א דערקאערט
דזשאבער״. װעאכען

צע־ דעם איבער גיבעז םיר אײדער
 איס־ דער װאם סטרײסס, די םון טעא

 אין אנגעפיהרט חאם חניארטםענט טעדן
אײ מיר ײעיעז חדשים, דרײ אעצטע די

 דעש פון פאראגראף א״ן נאך כעדגעכען
 דאש פידסע. אײן נאצת אין רעפאדט,

 יארק נױ די װציבצן טיט פא^ א איז
 כא״ נוט רעען דרעסמאכעד און מאאוק
קא;ט.

 ןועאכע ס*ז, און שאפירא םירטע ״די
 דעד ־סיט אגדיטעגט אן איצט שױן חפט

 אד אאע געסאכט פריחער חאט ײגייין,
 איחר געמאכט נאקומען צו מטחנמונגען

 ?אײ• סך א םון שעפעד די אין אדב״ט
:y נױ אײאאנד, אאנג אין שטעדטיאך 

 נױ פון שטעדטאאך די אין און דזשױרזי
 צו אוגז םרייט עס און סטײט. יארק

 אפ־ געאוננען אונז איז עס דאס זאגען,
 םירמע דער םון ארבײט די צושטעאען

שטעדטער/ יעדער פון שא• יעדען אין
 װאס ניט דערצעהאט רעפאדט דער

 אױןי נעהאט האט דאס וױרקונג א פאד
 דאס אכער פירמע. דערמאנטער דער
 םון פארשטעהן אא״ן יעדער שױן האן
 איצט איז םידסע די דאס םאמט, דעם

 ױגיאן דער מיט סאגטראהט א אוגטער
 שע־ ױניאן אין ארבײט איהר שיקט און

פער.
סטרײקס, די םון צעטעא דער איז אט

 דעם אין איבעמעגעבען װערט עס וױ
:דעפארט
פאײגס, װײט קאםפאני, דרעס וױיס

 געדויערט האט סטרייק דער — י.
 םען ה׳אט שא■ דעם אין װאכען. 10

 טאריס םירמע דער םאד ארכײט געסאכט
 נױ דער װ/ךכע יארס, נױ פון רענטנער
 דערקאערט האט באאדד דזשאיגט יארקער

סטרײס. אין
 קאםטױם און דרעס װערנאן מאוגט
 דער — י. ג. װערנאז, םאונם קאטפאני,

 אין װאכען. םינף געדויערט האט סטרייק
 ארבייט געםאכט םען האט שאי דעם
 םון קאםפאגי, האםטױם ראטה די םאר

ױ רער װזוימן יאדק, נװ  דזשאמט יארק נ
סטרײה. אין דערקאערט האט כאארד

 סײ דזשױרזי קאמפאני, דרעס סאניא
 באויז געדויערט האט סטרײס דער — טי.

 גערופען איז סטרײס דער װאך. אײן
 א׳ געחאט האט שאפ דער וױיא געװארען,

 בדאדערס, ראזעז פירמע דער צו שייכדת
 געהאט האט ױניאן די װעאכער םיט

טראבעא.
האסענםאק, שאפ, דרעס טאמבאראלי

 ױניאן ניט א איז דאס — דזשױרזי. נױ
 אכט געדויערט האט סטרײפ דער שא•.

װאכעז•
פאסײק, סאםפאני, קלאוק שאםער די

 גע־ האט סםרײק דער דזשױרזי. נױ
 האט שאפ דעם אין װאכען. 5 דױערט

ײ םירמע דעד םאר געארבײט םען  שאי
 איז ױגיאן די \ועאכער םיט סאן, און רא

 גע־ האט שאפ דער סריג. אין געװען
 א מיט אבער ױניאן. דער םיט סעטעאט
 םירסע די האט נאכדעם צײט הורצער

 ער־ שאפ, דעם צוגצטאכט אילגאנצען
 ניט איהר זיך אױנט עס אז ?אערענדיג,

 אונ״ דאס שאפ. ױניאן א אנצוהאאטען
 נע־ קײז זי סאז אנרימענט ױניאן א טער

מאכען. ניט שעפטעז
 װאוד־ סאמפאני, סאאוק םרײגקאין

 געדויערט האט סטרײס דער — הײוזען.
געמאכט האט שאם דער װאכען. צװײ

 קאראנא, שאספאני, זאאוק שװארץ
 גע* האט סטרייס דער אײאאגד. לא;ג

 יער װאכען. פיער דױערט
 א יןאהז, יואיס ©אר ארכײט געמאכט

;v איז געװעז איז װאס פיוסע, יארחעד 
סטױיק.

 שאפ, דרעס נראדערם, ראכיגאװיטץ
 א איז דאס — א״יאנד. לאנ; קאראגא,

 דעי־ *XV ױניאן״ ״נאן גיײגעעפענטער
 װאכעז• פיער געדויערט האט סטרײח

קאראגא, ׳6שא דרעס ראכינאװיטש
 ארוי-״ האט םירמע די — אייאאנד. לאנג

 אי■ די פון װיידזשעס די טערגעשניטען
געדויערט האט סטרײק דער נײטעד.

װאכען. פיער
 סטע קא״ קלאוק טעדעס ריטשסאגד־

 גע־ האט סטרײק דער — אייאאנד. טען
 האט שאפ ךעי װאכען. םינף דויערט

 יא״יזיל ניי דער םאר אדבײט געמאכט
 די װאס דײוױס, און דאזעגמןדג פידסע
סטרײק. אין ערקיערט האט ױ;יאן

 ' א סטעטען שאפ, קאאוק שעהן
 סטרײס דער שא®. מניאן גיט א — לאנד.
װאכעז• פינוי געדױערט ד,אט

 שאפ, קלאוק בראדערס הארסערי
 געהםט שאפ דער — אײאענד. סטעטען

 ראזענ־ םידסע דער םון ארכײט ארויס
 נעהט סטרײק דעי דײוױס. און כערג
 נע* ערקאערט איז שאפ דער אן. נאך

וואפעז גיין מיט סטדייה אין װארען
. צוריק.

 גיט־ױניאז א שאפ, דרעס ספארקאיננ
 — אײלאנד״ לאנג אסטאריא, אין שא•,

צײט• װאך א געדױערט האט סטרײש דער
 לאננ אסטאריא, ׳שאו דרעס דראקא

 ארבײט נעהמט ש*פ דער — אײלאנד.
 רענט־ םירםע דרעס יארמער נױ דער פון

 דער סטרײק. אין איז װעלכע נער,
 אכט אריבעי שוין געדויערט סטרייק
אן. ;אך געהט און װאכען

¥!- נאד געהט
 סטעם* סאמפאני, דרעס סטעםפארד

- קאנ. םארד, דער שאפ ױניאן ניט א ־
אז• נאד געהט סטרײק

 םאוגטעז־ ׳סאמפ:י ?לאוק סאליװאן
 :עארבײט האט שאפ דער — י. נ. רײל,
 סטרײה דער סאן. און שאפירא םאר
װאכעז. צװײ געדויערט האט

 םאר זײנען דזשוירזי, נױ נוארק, אין
 געװארען אנגעפיהרט אורזאכען זעלבע די

םירםען. דרײ גענען סטרײקס
 םארשטעהן, האן מאן ױניאן ימדער

 » אין דאיף םען װען מײנט, עס װאס
 אנםיהרעז צײט חדשים דרײ םון םשך
 די װען און סטרײקס, םיעל אזוי

 איבער צעװארםען נאך זײנען סטדײסס
 איז שטעדט פארשידענע םיעל אזױ

 איײן זיך פאר רעדט דאס שטעדטלאך.
סאכען :יט דעם װעגען דארף םען און

פירושים. ?ײנע
 דעי־ אױך װערט רעפארט דעם אין
 מאג־ םיט פארבינדוננ אין דאס צעהילט,

 סטרײסם, אויסנערעכענטע די םון בע
 אינ־ קײנע געםעהלט :יט אויך האבען

עס טרײעלס. קאורט און דזשאנהשאגס

ײ און םיר םיט קום א  פרױ םײן ז
 אױס הארצען םײן אױץש דך רוה און

ײן זאל הארץ םײין  פרעםד דער אין דיר ז
הויז״ פאטער׳ס א טאםערלאנה א

 אום׳ דאך איך קום — ׳נײט דו געהסט און
 צעקלעםט און איײנזאם װעסט דו ארן

 חױז פאםער׳ס אין אױך פארכלײבען
ױ ױ אז םרעמד״. דער אײן ערגעץ ו

ד אוױגע דא אױך איצט נאר זײנעז  אי
 ערטער מאנכע אין און דזש^נששאנס

טריתיס. פארסומען גאך דארםען
 חד דער ז^גט — אימ, דאס ^בער

 דעם צוריסהאלטען ניט קען — פארט,
 ארגאגיזאציאנס־דעפארטסענט איסטערן

 אלע אין און םליכט םולע זײן טאן םון
 ארויס־ זיך האט עס נאר װאו םאלען,

 ;ועיט ׳מאי געוױסעז א אין אז נעװיזען
 צװײטער א םאר סקעב־ארבײט געמאכט
 דערקלערט האט ױניאן די װאס םירמע,

 אפנעשטעיט ארבײט די איז סטרײק, א
 קיינע אויף אכטענדיג ניט נעװארעז,

 פאליצײ־םאדםאל־ און שװעדיגפײטען
גוגגען.
 א דא אויך איז רעפארט דעם אין
 שעפער נײ־ארגאניזירטע םון צעטעל

 דעפארט״ דעם םון טעריטאריע דער אויף
 דא אויך דארט איז דאסגלײכען מע:ט.

 זיך האבען װעלכע שעפער, םון צעטעל א
 :ײ־ארגאניזיר־ די םארמאכט. לעצטענס

:זײנען שעפער טע
סא־ װאודהײװעז.—קלאוק םעירדיעל

 דרעס קענארד װאודהײװעז. — דרעס ניא
 — דרעס ספארקליגג דזשאפאיקא. —

 ברידזש־ — קיאוק מילבארא אסטאריא.
 מאונ־ — קיאוק קא. סוליװאן פארט.

 סארא־ — דרעס ראבינאװיץ טײגדעיל.
 סי־ דזשוירזי — קא. דרעס סאניא נא.

פאסעיק. — קלאוק שאמער דײװ טי.׳
 םיט זיך פארענדיגט רעפארט דער

 אמעםיײ דער םון איבערבליק קורצען א
 דע־ איסטערן דעם פון אקטױויטעט נער

 אננעװיזען װערט עס װאו פארטמעגט,
 ארגאניזאציאנס־ארבײט א^נעסיעע די

ױ גאגצער דער םון אינטערעסען די אין  י
 םון דערצעהלט דארט װערט עס ניאן.

 אין ארגאניזאציאנט־קאםפײגם אײגיגע
 אין שטײנער א װי שטעדט, מאנכע

ײ עס װאו קאנעקטיקוט, ברידזשפארט,  זי
 סארסעטעדםעקטארים אײניגע דא נען

 םון באשעםטיגם װערען עס װאו
ײ עס ארבײטער. 2,000 ביז 500  זי
 און דרעס־שעפער דא אויך דארט נען

 װערט םאדזוך א און שעםער, װײםגודס
 ארגאניזירען. צו ארבײטער די :עםאכט
 אנגעםיהרט װערם ארבײטער די צוױשען

 ארגאניזאציאנס־סאםפײן, לעבעדיגער א
 רױ שעפעד יעגע פון ארבײטער די און
 םװ ארבײט די אפ. םריינדליך זיך פען

 םארזיכ־ גרויס מיט װערען געםאן אבער
 באיעבא־ די נאר װי װארים טיגקײט.

 יענער אדער דער אז זיך, דערוױסען טים
 ױניאן, דער צו אז זיר שליסט ארבײטער

 ױניאן די און דיםקריםינירט, ער װערט
ײ בכח ניט דערװײל דארט איז  צו ז

 דארײ װערט די״ארבײט םארטײדינעז.
 סארזיכםיגסײט, גרויס מיט געטאן בער
 אײנ־ לײדען צו אויסקוםען ניט זאל עס

 ױנ״אדסענטי- רער פערזאנען. צעלנע
 און װאקסט ארבײטעד די צװישען םענם
'שטארקער. אלץ װערט

 דאס אן, אויך װײזט רעפארט דער
 א:־ נאך דא זײנען שטאאט זעלבען אין

 ליײ זיך געפינען עס װאו שטעדט, ז־ערע
 אחין ^ויםען עס שעפער. גארסענט דיס

 ניט האט םען װעלכע םירםען, אזוינע
 שעפע״י ניט־ױניאן אױםהאלטעז געצאזט

 נאהענםע די אין און דזשוירזי נױ איז
 די זײנען יארק. נױ ארום שטעדטלאך

 אנטלוי״ און מטריח זיך פירםען דאזיגע
ײ וױיטע״ אביסעל שעפער די מיט םען  ז

 ױניאן די װעט דארט אז אודאי, םײנען
ײ קע:ען גיט  נאי־ לײריס דערנרײכען. ז

 הײװע;, נױ אין זיך עםענען שפער םענט
 אין און לאנדאן נױ אין הארטפארד, אין
 שעפער אזוינע אין שטעדט. אנדערע נאך

 אין אװעק װײטער אויך אויף זיך םאכען
 גלענס אין אשטײגער, װי סטײט, יארק נױ

 אגדערע נאך ארץ פאוסיפסי טראי, םאיס,
 אין אויך מקוםות. יענע אין שטעדטלאך

 אן װערען אנגעםיהרט דארף פלעצעד די
צו ;ארגאניזאציאנס־סאםפייז ד  יע־ איי

 און רעדען מען דארן״ ארבײטער גע
ײ און אגיטירען  די אין אריינברענגען ז

 טײלװײז און ױניאן, דער םון רײהען
 דערוױיל כאטש געטאז, שוין עס װערט

 און מאסשטאב. קלײנעם א אויף נאך
 שלעכטע א נעװען וױרקליך װאלט עם

 יענע לאזעז צו ױניאז, דער םון פאליסי
 אזוינע הםקר. אויו» אינגאנצען שעפער
 םאר םהעב־נעסטען זײן װעלען שעפער

 גרױסע די םון כיאנופעסטשורער די
 דערלאזען ניט טאר דאס און שטעדט,
װערען.
 װערט רעפארט דעם םון שלוס צום

 ארגאניזאציאנם״ דעם װעגען באריכטעט
םעדערײ־ אםעריסעז די װאס קאמפײן,
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ײ װאם מאכעז, גוט סעזאן דעם וועצען  םרײ האבען ז
אצײן. זיך גענען םאדגרײזט הער

 ױניטי דער וחנגען שוין האט םען װיםיל אבער
 מרײבען צו םאראז אלץ נאך איז געשריבען הויז

 ■ראכטםוצען דעם אין פומם םצז וחנו םעחר. און סעתר
 חאט םען וואס נײעם, ע«עס דארם םען ועחט פלאץ,

ײ באזונדצרס איז מזאחן. גיט פריהער גאר  די וועט נ
טי  דארט ווערם אאץ םיזאן, דעם אויסזעחן חוי? ױני

ײ ראס י1»וי  אוע וואכזאםע א אונםער אפגעפוײשט, נ
 האכד םעחר אלץ געבען צו םעגצדזשםעננג נײער א םון

מר• םילצ די צו פארט אזו נ

ip םון םיטגצידער די u n r דאר- אינטערנעשאנאל 
 דעם, אין העלפען צו חלס, זײער בײטראגעז אויך םען
טי זײער אז  דעם ^אל הײם, זומער זײער הויז, ױני

ײ ערםאצג. גרעםטע דאם־ חאבען סעזאן  דארםען ז
םי די אז זיגען, אין חאבען עי איז הױז ױני ײ  ז

 םיז מיטגאידער די צו באלאנגט דאס אז *ײגענטום,
 יער דאס און ױניאז, אינטערנעשאנאצ נרויםער אונזער

 אלעפיענס ?ײער איז חױז מניטי חנר פח צופאלג
מי n ערפאא^  מיםנצידער אצע צו באלאעט חױז יוני

 שטערט אצע אין יוניאנס לאקאלע אונזעחן אלע םון
<אנד. איבצך׳ן פון

ברידער, און שװעסטער וױיטער, אוז אן איצט םון
 רער װעגען באקאנטע און םרײנד אײערע צו רעדט

 ױניאך די אויף שא®, אין דעם \וענעז רערס הױז. ױניטי
 לאמיר צוזאםען. זיך קוכיט איהר נאר װאו מיטינגען,

 דעם םון ערםאלג דעם םאר ארבײטעז צוזאמען אלע
 זיכער .עעט ערפא^ דער און פלאץ, זומער נראנדיעזעז

 דער פון שטאאץ דער איז הויז ױגיטי אונזער קומען.
 א איז עס און אמעריקע, אין באװעגוננ ארבייטער

 צו ױניאז, אונזער םון יעדער און יערען פאר כבוד
 פראבטפוצעה אונזער םון ערםא̂ל פאלן ארבײטען

חײם• זוםער



pi'isrtfi״•

ענגלאנד ־ איין קרי־דס אינדוםטדיעלער דעד
p חערמ^ז דר״ פץ im c

 םטרײק גענעראי היסטארישעל דעד
 מאי עלשטען צום חאט ענגלאנד אין

ױ װעלט, דער באװיזען  אוםגעהײער ו
 ארב״' pc קלאפט די איז עס שטארק

 כיז שאוידאליטעט. און אחדות טער
 אד״ באװאוסטזיניגע די האבען יעצט

ױ ;עװאוסט טעאלעטיש ברױז בייטעל  ו
 פאלאיי־ זייער װערען \vp עס סעכםיג
 אינדוסכד אן אין ארױשטריט :ינטעך
 •רבײנמור דײטשער א לאנד. ריעלען

 bu םיט נאך האט העױוועג, דיכטער,
 ליד, שפעציעלען א אין צוריק, יאלל

 עטריכע איבערזעצען מיר װערכען םון
סטרייק: גענעראל דעם באזוגגען שולות,

!אוי*געװאכ« ארב״ט, ®רן סענ׳•
ן דערזעח און י ו פ;8ם ד,ײן דו * נ
*םיל, *טעחען רעדער אלע
ל. עס חאנש אזטארקע דיין װען װי

 דאש ענגלאגד, דוקא האט :אטירליך,
 טרײד־ױגיאן מאדערגע די װאו לא:ד

 העכ־ איהר דערגרײכט האט באװעגונג
 ,אדער םריהער געמוזט שטוסע, סטע

 וױלק־ די סמש בפועל וױיזען שפעטער
 שטאלס־ און יעצטען דעם שון זאםקײט

 ארבייטעל pc האמפש־מיםעל סםען
 אנט־ די איז זינען דעם איז קלאש.

 אוםגעריכט, נאגץ גיט :עהוסען וױקלונג
 רעזולטא־ אנדערע ברעננט זי אבװאהל

ױ טען  pc דזאבען סך א װעלכע די ו
ערװארט. איהר

 דער װעט אגטוישונג גרעסטע די
 ססתםא שטרײק געגעראל ענגלישעל

 װאש ארבייטעד, יעניגע די פארישאפען
 ז י א ארױסטריט אזא אז גלױבען,

 סא* די ארױשרופען, ן א ק אדער שוין,
 אפ־ די כיײנט דאש רעװאלוציע, ציאלע

 די לױךשקלאפערײ. דער םון שאפונג
 זײנען םיהרער ארבייטער עננלישע

 פמרהײט גרעשטעד דער אין אבער,
 מיי• אנדער גאנץ א םים וױיכיגסטענש,

 ערקלצרט פארדכטיגקײט זײער גוננ.
 ניט איז עס װאס דעם, םיט פשוט זיך

 גלײך פאלק דאס ברענגעז צו פענליך
 פראפיט־װירטשאסט איצטיגער דער פון
 סא־ םײגט, דאס גערעכטער, דער אין

 אז טױש־וױרטשאסט. ציאליסטישעד,
 סאכעז, ניט זיך עס י!אזם אײנםאל סיט
 אנגעוד־ איז װאס לאנד א איז נאד אוז
 פראצענט pc 80 איספארט אז אויוי זען
pc סאר־ — יטפײדפראדוסטען, איהרע 

 די אויב אילײן. זיך pc זיך יטטעהט
 פרואװען עס זאלען סםרײקער עננליישע

 װאל• דאן ביסלאכװײז, פארװירקליכען
ײ טען  אינ־ מורא׳דינע צו דעמאנגען ז

 געםעילי־ א צו און קאםסעז וױינינסטע
 מיליטערישע איז סריזיס םאיליטישען כען

̂ק פיז םערטעל דרײ דיסטאטור.  םאי
 פארביע:־ צײטעיטער אונזער איז זײנעז

 לײדענ־ אונדיסציפלינירטע די דורך דעט
 אמביציעס, פערזענייכע און שאםטעז

 שםארקםטע די בא^טעהט דעריז און
 רע• סאציאלער אםת׳ער אז צו םניעח

װאלוציע.

בעסעי*, ניט יאגע ,ד איז עקנאטײצ
 נא- גײסטיגעד דער אץ איז זי וױ

 ח״גט מיר דינען ׳צטאר? צו ציהו;;.
 ;עדעכ• דעד pc דערװ״טערט טאג צו

 פאד״טטאגד גרייכען דעס און טעק״ט
 פאד״ דער אין און פראדוקציע דעך אין

ג װ n ט״י  pc .אר־ יעדער אלטיקיען 
 א:';עוױזען איו צנגראגד אין בײטער

 װערט־וױרט^אסט, נאנצער דער אויף
 און וראפיטירערײ פון סיסטעם די וױיל

 זיך לאט ׳מאדד און רױב פון ישוױגדעי,
 עקאנא״ דעם אין אײנגעװאדצעיט פעסט
 די פון יעבעז •אריטי״טען און סײטעז

פעייקעד. צױױליזידטע גערופענע אזױ
 אר״ חײגטעען ;םיד אין װעלען מיר
ד דעם pc אנאיייז אן דורך טישעל,  א

 :א- )ע:;י*אנד אין קרידס דוסטריעלען
 װיבטיגע אײניגע מיט ״עזעי־ די קענען

 ׳טײכות א האבעז װאס א״גצעלדז״טעז,
 װעגען ;עדאנקען איגעמ״נע דיזע צו

 צײט. אונזער סון י־עבען סאציאיען דעם
 ;עװאר• א פאר װאס ׳זעלן װעיען מיר

 לאט קאפיטאיזיזפ דער *יאגטעד דיגען
 א-ז ער װאו יא;ד, דעם אין באיטאסען

 ;א:־ זײן אין ארױסנעטראטען צוער״טט
 פא־ י*א;ר זעיבען דעם אין ;רױס. צער

 ;־*נד־ א באדיגנוגגען איצטינע די דערען
 פע־ לאך יעפא־^. איגדוסטדיערע ליכע

 ניא• בר״טע די בײ דעדוױיר אבער יען
 דע־צו, מעגליכקײטען פיזײעע די סען
ײ און  די — קיאסען רזצ^ענדע די :

 טיט׳ן דורכסייזדעז קראסט ;,גייכטי;
 V*" פון אפזא;ע:די; זיך ווירען, פרײען

 עמאנאמי^ע גדױסע אזא פ־־ױוילעגיעס,
רעװאיוציע.

 סא־ און אינדוסטריעלעז דעם אין
 דער איז ענגלאגד שון לענעז ציאיען

 pc איגדוסטדיע קויילעז דער פון גורל
 וױכטיג־ די פון אײנער געײעז עטענדיג

 ארבײ״ ערשטע די אומיעטאנדען. סטע
ײ •אריאמענט אין פאחטטעהער טער  זי
 דיסטריסטען. םײן די פון געקוטען :ען

̂טטע די דעם״זײנען פאר לאנג :אך  עד
 נעװא־ ארױסגערוםעז געזעצען פאבריק

 מײ־ די pc פראטעסטעז די דורך רעז
 ארבײטס־ אוםמענ״טליכע די בעבען :ערס

 אגרימענטס, קאאעקטיװע באדינגוננעז.
 דורך ארביטרײשאן איז שידסגעריכטעז

 אעױטטאיקסטען אויך זײנעז בורר א
 צװײנ דיזעז איז געװאדען אגטוױסעלט

 סטריע.1אינד עננלייטער גרויסער דער פון
 דער מי';ט דאס טשעקװײהער/ ״דער

 פעסט־ דער בײ פארטרעםעד אדבײטעד
 סון קװאליטי און געוױכט םרן שטעלונג

 געװאלדיג האט קױיעז, אויסגעגראבענע
 אי־בײ־ עננלישע איע בײ אז געװירקט,

 פאריאננ דער בא״טאפעז זיך זאל טער
 סענעדזיטמענט׳ דער אין דעה א קריגעז צו
pc יעגולי־ ^טאטליכע די עעפער. די 

 גרױ קוילען די אין *טטונדען די פון רוננ
 ברײטען א צו :עפיהרט ר.אט בען

 װיכ״ אנדעיע• פאױטידעגע פאר קאכיף
ארבײםס־ דער ררעגעז :עזעצעז טיגע

 עד״ צום איז 1912 יאחד אין צ״ט.
 מיגימופ פון פרינציפ דעד טאל *עטען

 אזא אין געװארען יהרט8אײנ;ע וױידז׳ע
ױ רא;ד פון אינדוסטדיע רידגער  די ו
 אין האט *טריכריו ■דאדוקציע. הוירען
 אױספאי׳ נאזונדעדע א 1919 יאהר

 באגרינ־ א צמע״עטעיט ׳טונגס״קאדיטע
 ענעם6גערו אזױ דעם רעפארט, דעטען

 רעקאמענדײ׳צאנס מיט באריכט, סאנקעי
 קױלעד גא:צע די נאציאנארידרען צו

אעדוסטריע.
 גאגצע• דער װען צױצטאנד, אזא בײ

 פאיט־ אינדוסטדיערער און סאציאי״ער
 םא־־־ ;איזענט אזױ איז ייאנד פון ̂•ריט

 דעם און לאנע דע־ כייט נעװען כוגדען
 קײז אױך א־ז מײנעיס, די פון ״,קאס,

 גענע־ ע־יצטער ;־,ד דאס :יט, װאונדעד
 די־ א אלס געקיטען איז סטײיק יאל

 גרױסען א פון רעזולטאט רעיוטער
אינדוסטריע. קױלען דעי אין ט:שוך
 וזאט פארלצטעחן, רײכט קען מעז װי

 פאי־ט־ אינדוסטריעלער גיױסער דער
 סיהרען געכיוזט אױך טרײד אין עריט

 ביז ױגיאן. דעי פון פא^טטא־יקוני א צו
 גע־ םײגערס די זײגען 1888 יאהי דעם
 אין סע״גע פך א א*ן ארנאניזידם װען

 דיסטריקטס. לױט ױניאגס עװאכע
ױ באזונדערע דיזע פון איז ״יפעטעי  י

 איצטינע די געװאדען בא״טאפען א:שי:
 טאנ צו הײנט פעדעדײשאך/ ״מײנערס

 אײנ־ ארן גרעסטע די ױניאן דיזע איז
 ־,פי בעת געװעדקיןזאפט, פלוסרײכסטע

 מאשיך די פון ױגיאנס די זײנען רזעד
 די נעװען שיפ־בױערס און בויעיס

ד גרעסטע צוױי  יא:ד. פון ױניאנס טױי
 ׳זיך האט סעדערײשאן די אײדער :אך
 דער צו אנכעשיאסעז ׳1910 יאחר אין

 פאיטײ, אדבײטער סאדלאמעגםארישעי
 אײגענע איהרע געהאט שױן זי האט

 אװ ״האוז דער אין סארשטעהער 14
 ענגלי־ דעם אין מײנט דאס קאפאנס׳/

פארלאםענט. שען
 פון פארשטארקונג מעכטיגע אזא

 טרײד דעם אין ארבײטעחפאםט דער
 דא:ק א געװארןןז מעגליך אבער איז

 אומשםענדען. עקאגאסישע ־* אלנעמײן
 pc רעזויטאט א איס געקומעז איז זי

 װעלכען אין ׳צושטא;ד בליהענדען דעם
 האט אינדוסטריע הוילען ענגלישע די

 100 גאנצע םון משך איז געםוגעז זיך
 װעלט״ pc אויסברוך דעם ביז יאחר.
 נרעסטעד דער געװען ענגלאנד איז קריג

 םון װעילט. דער אין עקספארםער סוילען
 זואס שטײז־סויילעז, טאן כייליאז 278 די

 ,1918 אין געװארען פראדוצירט זײנען
 פראצענט, 85 װי װײניגער ניט איז

 םאדברויכט טאנס, מיליאן 100 ארום
 צעגטעל אײז אויסלאנד. אין געװארעז

 ענגלישען ;אנצען pc װערט דעם םון
 די אױף אױסגעםאיעז איז עקספארט

 שיפס־ דעם םון פיגפםעל פיער סוילען.
 עקס* ענגלישעז גאנצען דעם םון רױם

דײ דורך געװארען םארנומען איז פאיט

w או§»ק*י, חו\ w  • f i  v m  i * j\
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>ow די אײגשאפעז i m m  w o n t 
i אין סיאטע j h אי- דצדחןן און וחדם 

ן אױך דצפ חדף אח ימים אלע נער ״  ו
f,וחוימ• אין חערשערץ די n w* 

 נ^נאנאגד יאחר 160 איו װאס ׳דאס
v שטאדלוסטע צנגלאנד׳פ געװען r w 

 דצס אױןי קאטף חאנדעלס דעם אין
 איצט^ומ אנער vn װעיט׳מארקעט,

 דער דוסא נעװא״ען ?רע, דעם נאך
 עחאנאסי״ איהר אין ארט שװאכסטער

 איגחסטרי^ וןױיעז די געבױ, שען
ר- מיליאן אנדעווזאלנען איהרע םיט  י

 קראנקסטעד דער איצטעו איז בײטער,
a אין אבר n צסאנאסײ איגעשװאכטעז 
jn דער ענגלאנד, סון ארגאניזם שען p 
צ די אומגעביטען אינגאנצען האט נ  ײ
 דעען ■ד״זען קױיען די טרײד. אין

 געשטי- שטאד? מיחטח דער אין אפילו
 שטיצנג חאט רעגירוג; די אבער יגען

 אינטע- די אין עקספאיט דעם רענולירט
 אל״ די ןראדוקציע. געוועהר pc רעסען

 דצדכײ זײנען האנדעלס־באציהוננען טע
 סך א סארשװאונדען. שטענדיג אױןי

n די סון y n n c־y r האבען קאםטימעיס 
 אנטװי״ ארײן קרי; סון צײט דער אין

 אינ- כיעךשטאף ניױסע זיך כײ לעלט
 אײנפירונגען, טעכגישע נײע דוסטייען.

 צו אויל pc כאגוצונג די באזונדערס
 סאר• די און שיפען גרױסע די טרײבען
 די אין װאסעײק־אפט pc װענדוגנ

 צו ;עםיחרט האט ■לעגטס, עלעסטרישע
 באדאדןי סון פארכײנדערוננ שטארקער א

 1920 יאהר אין קױיען. עמלישע אין
 עקספארט סױרעז עננלישער דער האם

 pא טאן, כײייאן 44 ביױז אױסנעמאכט
 סיליאן, 09 װי םעחר ;ים 1925 אין

 םון דריטעיי צוױי ארום מי*:ט דאס
 סארגרע״ די עקספא־ט. םאיקריגס דעם

 נאנץ א אױןי נעקומען אבעד איז סערונג
 סובסידיע א דורך — װעג קיגסטייכען

 רע״ די װערכע אונטערשסיצונג), (געלט
 די אױסצאהיעז אנגעחױבעז האט גירוגג

 .1925 אױגוסט אין מײךאונטעמעחםער
 אױסגעםאכט האט אונטערשטיצונג די

 קױיען pc ןראצענט 20—15 גאנצע
 צװײפצל־ אדזרע סאר און קאסט־פרײז,

 געװארען באצאלוי*ט איז גוצען האפטע
 םיליאן pc 100 «רײז שעהנער דער

דאלאר.
ה זיך, האט סובסידיע די עמיי : 

 אין אוסוױריןזאם גאנץ ארױסנעשםעלם
 פארשאדפםעד דער pc באדינגונגען די

 צװײ די קאנשודענץ. אינטעמאציאנאלער
 דײטשלאנד — קאנקורענםען yשטארקסט

 אל-# אין זיך געפיגען — אמעריקא איז
 באדינגונגען, כעסערע םיעל איז געמײן

ט נא:ץ האבען קוייעז זײערע און כ  י״
 עגגיישצ. די מיט קאנסורירעז נעקענט

 עננלאנד אז פאדגעסען, ניט דארןי מען
 נראכעז צו אננעהױבען ערשטע די האט

 צוריק. צײט לאנגעי א םיט נאך קױלען
 שױן זײנעז מײנס איהרע pc בעסטע די

pc קאנקױ די אויסנעלײדינם. יאננ 
 האכען אטעריקא, באזונדערס רענטעז,

 םײנס אויסגעשעפטע ניט גענוג גאך
 קלענערע מיט דעריבער פאדוצירען און

 יעג־ דיזע פון ארבײטער די סאםטען.
 צױ געליטען שטאיק אבער האבעז דער

)10 זײם אויןי (עלוס

W
יארסערו נױ א איחר דס |

(פעליעםאו) « 1wr לענעדיגען. פון

רי:* לעצםען געװארעז איז יארק גױ
אלט. יאהד הונדערם דרײ טטאנ

 א איז יארה נױ עס, הײסט אלזא,
 לא~ און ױבילארשע, א אדער ױבילאר

 םיט אדעד איהם, םיט פרעהען זיך מיר
װיל). אײנער (װי איהר

 זײט ? סרעהען זיך איהר װילט
ױ א זײט איהר װאס שטאלץ אירזר  ני

V יארקער
קלײנ-גקײט? אײן יארה, נױ

 גױ קײן זײן ניט עס װיל וחנר
V יאדקער
ײז צו  האבען םײגט יארתער נױ א ז

לעבען. איז יריװילעגיעס
עוועגױ. טע5 אח כראדוױי ערשטענס,

 און בראדוױי אויף געהן קענט איהר
 פרעכד מיט קװיקעז יר1 אוז עװענױ סע5

גוטס. pא האב דעז
נים. אײך שטערט קיינעד
דערסאר. ניט אײך רעמגנם הײנער

 וענםםעד5 די אין קוקען קענם איהר
 שםאלצירען און סראםען רײכע די םון

.רײכקײם אײער םים  קױ סענם אױזר !
ברילען. און אויגען אײערע אלצ םים קען

 דא־ דער pc קענם אלײז איהר אםת,
 איז נו נעניסען^ גיט רייכקײם זינער

דאך. איחר קענמ סוסעז אבער וואם?
 קען יארקער גמ א pc אויג דאס pא

איײן... הוקען פון װערצן זאם
 אױםאמא־ די נעהםם גאכדעם איז

 יארסער גױ א םעג דעם םים אױך
t ip\ .אויסצױ ווערםעל א שטאלצירק 

דעד אח שםאדם ותיכע — דײדען

 װי טאשינען פיל אזוי נאך האט װעלט
? יאלק :יו אוגזער

!:חת פון זיך שמעלצט אין קוקט
<! • י־יז פאה מאשיגען די איז אוז

:ױ :וטיגע בלױ־בי אײגענע ע, ר ע ײ א
יארקער...1 ♦

דעם פון האט אליין אירזר אםת,
די צוליב איז אייך ;אלנישט. פאהיען
8 ערגעדןן אייב שוהגר נאל םאש״נעז

;אש.
צו צוקװעטשט סכ:ה אין זײט איהר

װערען צו צוקאליעטשעט איז וועלזע
אויר.!

..X יניגקײג קלי א איז דאס אױך אגעל
נױ אײער אז דאך, איז עיקר דעל
יע־ אי און םאשינעז טיליאגען האט יארק

פאהרען. יאדקעד נױ רע
 װעט ארױפאדבײטען זיך װעט איהר

 אױו» ניט אויכ פאלייען... אויך איהר
 ברוקלין, אין איז טעאטער, אין בראדוױי

לױה... » אוױ®
מורםלען... צו װאם :יטא

 הי״ יארקער נױ די זײנען װאו הײנט
V מעל־קלאצער

 יארקער נױ ip: 8 דעם םיט אויך
!טאז שםאלציר 8

 העכ־ די וועלט, דער אין גרעסטע די
 עטא־ פיל אזוי און םיעל, אזױ סםע.
 װאיד סאםע די אין נארענס... P8 זשען

העםי יהעם הענסי
ײ אמת,  הײ אײר םארשטעלען.פוז ז

ן םעל  אבעד אםת... לבנה? p8 p? ױ
און הימעל ,pt 'ארק נמ איז דאלוי דוער

 נײ א םאר זאכען איבעריגע !לב:ה
 א דען זײס איהר װאס, יארקער...
?סארמער
 יארקער נױ א פאר איז עיסר דער

איעמען. pc העכער הויך, זיך פידזלעז צו
הױך, ניט אלײן איז מען אויב און

 םון הויכקײט די סיט זײן ױצא םעז קען
הײזער. די

יארקער. נױ א זײז צו גוט איז עס
 אומ־ ניט אפילו דאח* יאדקער נױ א

 אין זײגער אײגענעם אז מיט זיך טראגעז
 בײ איהם מען זאי װאס צו קעשענע...

האלד־אפ^' א בײ אװעקנעמעז אײך
 אנגעגרײט זײנעז יארקעד גױ א פאד
 ־ גע־ העכסםע די אױף אומעדום, זײנערס

 !.. קוק אוץ קאפ דעם םאררײס ־בײדעס...
צײט... די װײס pא קוק

. ר פ עיקר דער און  קוקען קענשט ײ
געלט. שענט א אהן

 פרײשטע די חוץ איז, יאדק נױ
באסװעמליכסטע. די אויך שטאדט
סאבװעים: די נעםט אט

 פיל אזוי מענש א ?ריגט נאך װאו
 יארקער נױ די אין װי באהװעמליכהײטען

? אזנטער־ערד־באהנעז
 רײ א אן אנהאלטען זיך װילט איהר

 אײזר !געזונטערהײט זיך האלט ? מען
! זיך וױגט ? ײינען זיך װילט

־ נ ע ה v ט ש שלאפען װילט איחר
! כדינע נשמה אײה שלאפט ? ג י ד

 8 אויף שםעחן דוהא װילט איהר
י סענט — הינער־אויג? פרעםדעז ז ז  אי

דעתױיזען! אויך עס
 דעם אױסקלײבעז אײך הענט איהר
 חינער־אױג גרעםםעז בעסםען, שענםםעז,

 אװעקשטעלען באקװעם נאנץ זיך און
, איהם... אויוי

 טרעט איהר װעז יארסעי, נױ א
 היהנער־ בעםנתן דעם אױוי אז איהם
נים. ער יראסצסםירט אוינ,

נמילווז־ א בלױז דאס איז איהם בײ
מאר• זײנעם. אוױ• איהר הײנט :.חשד

!•אײערען אויןי ער נען
 באקװעםליכקײט די איז װאו הײנם

ווערען? געטראנעז םון
 נים זיך קײגמאל דאלף יאיקער נױ א

ײז געהן און אנשטרענגען  רי מיט אי
פיש. אײגענע

 שוין װעסכו יארקער, נױ א ביזטו
 םאנ־ כינעזישער א װי געטלאנעז װערען
!דאלין

 מלאנט — מואװיש די איז געהשטו
4ארײ אהיז דיך מען

 געטראגען װערסטו — שאבװײ איז
הענט... די אױוי ממש

 8 שטורך, 8 כאפשטו אםאל אםת,
 א טשם$לי, א בריה, א קגאס, א רײב,

 אנדעדש, עלגיץ אדער זייט, אין בוכטש
 נרוײ די ל:ני נארנישט איז דאש אבער

 צו געטראנעז פון באסװעםליכקײט סע
װערען....

18 העררעז, מײגע כבוד, א איז עש
עהרע.

 קרײ זיך םוזםו שטאדט אנאנדער אין
 םען װי סארדינעז, זיך גאמעז, א גען

 צו ״געםראנען כדי ׳ פאלק, בײם זאגט,
הענם. די אויןי װערעז

ניט... עס מען דאלןי יארס נױ אין
 דעכיאקראםישסטע די איז יארס נױ

וועלט. דער איז שטאדט
 הײגם — נעטראנעז דא װערען לע8

איו־!... מאלנעז ׳דו
ך! בײם םעז זי

 נרוײ דער סון טוכ מם דער הכלל,
 יאהרינער הונדערט דרײ םער

ײז םוז יארק גױ pc פייערומ  נרוײ 8 ז
יאר^ער. נױ יעדעז פאר שטחה סע

 8T8 םיט .שטאלצירעז מוז םען
T,•; ♦צם^ןדט.

 8 איחר זײם איהר? שמאלצירם
יארקער?ו גױ

4
• •־**״ ^

T

Wדרעס־שעפער
»יגס*עקטאר לײכעל 8 טון

t צו זאנט d .טאסיןא״ חע;די דד 
• דעם pc דירעיןטאד דער וױטש, ײ \ 

ארינעו ױך •83 :נער-דעואלטמענט״
 געװאחר װער און דחוס-שעיער די אין

דג »זױ ®ארװאש די  װערען לײנציס ו
דרעס^גדוסטריע, דער pm פאלמױםט

יע־ P• ?אדטען די מיט אנתיאדען
 איך לאז האנטראמטאר, *״גצעען עןר

 יחאב איר רײזע. דעד אױז״ אװעק סיך
 זיר געפיגען װאס ׳סען8ג אױסגעהלינען

 יד כעד8״דרעס״מ דעד לענען דירעקט
 שע־ די אז אנגענוסען, האכ איך דאך.

 קאנטלאלילט װמרען אטודיגיגסטען ®על
 אגענטען כיזנעס די אז יודאן, דעל פון

 באזוך, 8 א• אסטעל דאלט שטאטען
 כעל• םײן דערםאר װעל איך אז וןא

 גוטע ברעגגען צו זײן אימשטאגד חנית
 װעלט לײבעל דעל ?8 נ״עש, ;גײעס

 איז פלאצענט, 100 8 ניט װען כאנוצט
•ראצעגט. 50 8 אמוױידגשטעז

ט.8געה טעות 8 אבעל האב איך
 איך ה*ב שעפעל עלשטע די אין שױן

 שװעל 8 האבעז װעל איך אז געזעהן,
 הא־ ארבייטער ךי אז אלכייט, *,שטיקע

 די פאל לײכעי 8 אנגעזעהעז גיט כען
 ז8 ׳טעז8דא: לעצטע די םאל אויגען

 אלכיײ די העלשט8נ נלייכגײטיגקייט 8
ײ אז טעל,  צו אינדיסערעגט זיינען ז
 ליגט לײבעי דעי־ אז א^עמען, און א*ץ
 זײ אז אח פאח ייגקעל דעל אין ;יט זײ

 װײל ,4לײכעי דעם אגצונײען זיך סױלען
דאבײ. שעקונדע 8 פאללירעז זײ

 איז ז8 געװאלעז, געװאלר כין איך
 כאשעש די זיך אנטזאגען סאלען טא:בע

,ר קױפען צז  זײ:עז קיאגען אז ׳בעי*סי
 דע־ ״לײבעל דעם pc נעװארעז נעשײזט

 צו סאי ױניאן דעל צו סאי פאיטטעגט״
 גע־ איז אלץ אז pw אשאסיאײשאן, דער

 קויפען באסעס די געװען. וױ בליבען
p :יט 'P אלבײם גאגצע די און רײבעיש 

 דזשאבעלש די צו אלױסגעשיקם װעלט
לײבעל. ױגיאן דעס אלן

 אדביײ די האבעז שעפער סאגכע אין
ײ אז אויםוױיזעז, געװאלט מיל טער  ז

ן װאס אײנצינע, די ניט זײנען  ניט ניי̂י
 שע״ אנדערע אדע אין אז לייבעלש, די

 לײ־ דעם נים אויך מען געברױכט פער
 :יט איבערהויפט דאיזי םען אז און בער

 םאישטעהט עס לייבעל. דעם האבען
 געטאן ױי האבען איץ דאס אז ׳דן
 באש. דעם פון אנװעזענהייט דעל אין
 געשטאנען דעלבײ איז כאש דעל און
 זיך בײ האט על אנגעהװאלען. און

איך זאל װאש צו :געטראכט אודאי
 אינספעהטאר, דעם מיט אמוםענטירען

 ן1שסלאס* געטרײע סײנע האב איך װען
מיר. סאד עס טוען װאש דינער, און

 נעהאט אויך האבען םער אלבי יד
 :יט שיקט ױ:יאן די סארװאס טענות,

ײ צי נאכצוזעהן אגענטעז ביזגעש קײן  ז
 מען סארװאש ניט. צי יעבען א טאכעז

ן קימערט י ט ז ײ צי ;י  אלבײט האבען ז
 אנדעלע אײז און טזיזענד און ניט צ'

 די און דאס ניט טוט ױניאז די טענות.
 אלץ װענען יענעש. גיט טוט ױ:יאז

ײ אינטערעשירען  וועגעז ניט נאר זיך, ז
ײעי אין פאר געהט עש װאס דעם  ז

שאם. אײגענעם
 באזוכט איך האב ארום און איום

 װאך דער פון טעג פאר עדשטע די אין
 שעפעז־ אםאסיאײשאן 59 שעפער. 80
 די אט פון אינדעפענדענט. 21 און

 עס געארבײט. ניט 12 האבען שעפזןר
 פון בתים בעלי די אז זיך, סאלשטעהט

 דער־ גוטמוטינ האבעז שעפער 12 די
ײ זאל מען קלערט  װע־ ארבייט, געבען ז

 דיזעלבע לייבעלס. געברויכען זיי לען
ײ װעז סריהער, אבער האבעז שעפער  ז
 קײן באנוצט נימ אויך געארבײט, האבען

לייבעלס.
 איך האב שעפער 80 די pc זעסס

 ײז באזוכעז• נעסענט ניט איבערהויסט
 איבער* אריח. ײאסער איז װי זײגען
ײ סון בתים בעלי די זײנעז גאכם  פאד״ ז

 איבערנעלאזט ניט אפילו pא שװאונדען,
 סײן ניט איז דאם אדרעס. נײעם 8

 הײנט איגדוםטריע. דרעם דער אק נייעס
 איבערםאמען און דארט מארגען דאד
^ גיט. ערגעץ אין

8 pcאין 62 שעפער, איבעריגע לע 
 ט8געה שעוער 9 בלױז האבען צאחל,״

 די איז דחנסעס. לצ8 אױוי לײבעלס
אב־ ט^זערלייט די גיבען דאזינע

̂ולען סליידער אלע אז טונג,  ליײ חאבען ז
 דזד אױןי מטענדמ דינען די בעלם.

p ײאך k דרעסעם אז צו, ױט לאזען 
 שע«עי זײצרע פון * ארויפגמחז זאלען

לײבעלס. אהז
ווערט 53 איכצדיגצ די אין

 pc אבער נעארנױט. נעשסאס נאנץ
ם לײמנלס ױי  p» גאתימ״ דארט םען ו

 pc מולד די עם איז פעאע מעחרםמע די
 חאבעז עס6נא די נופא. *רגײסער די

מ לײבצלס, נמױמס עי ו א- ח^ביז ױי ו
ליײ ף

iw ױיטארס. « p צו ^נער דך ריהרט 
צו. ניט וײ

 נלױז חאכען סאגטראשט*רען םצנכע
ס געשױפט אײגמאל ד מ  דעד דנט י״

 pH געװארען א״גנעפיחרט איז ליעעל
 דם אין דאס איגדוסטריע. דרעס דער
ױ ,W ז״ער אזוי  די pc שולד די ו

 קויפען וײ זאיען װאס צו ארנײטער.
 חאכען איערײטארס די װען לײנעלס,

,אלטע^ די אױסגענוצט דט נאר
 טאשי מיר האכען שעיעד סך p 8א

 טשעליײט די צו געשישט בעלי־נתים די
 לײכעלס. די װענען רײדעז צו ױי מיט
 ליײ די אז דאגעגען, גאלניט האכען זײ

̂וכען װערעז, געגײט זאלען בעלס  מיי ה
 ארבײטער די עלקלערט, בתים בעלי די

 דאך איו עס טאן. דט אבעל עש וױלען
 די צװינגען צו אויםנאבע זײער גיט

ץ צו ארנײטעל  pH ױגיאדלײט גוטע זי
 אינטע״ אימענע זײעי־ע אפצוהיטעז

!רעסען
 דע־ ״לייבעל דעם שון אפיש דעל

 זעקש אלײגגעשיקט האט פאלטמענט״
 םירמע, ;עװישעל א װעגען קאסילײגטס

 די לײבעלס. קײן ניט באנוצט װעיכע
 ארײנגעשיסט זײגעז קאםילײנס לעצטע

 דעש אח אפליל טען1 דעם געװארען
 װעז אבער יאהר. דעש פון םאי טעז4

 איד האב געװען, דאיט װאך די בין איך
ן דלעסעש אלע געסונען וױדער  לײ־ ̂א
 האט אזױא עס איז סארװאס כעלש.

 כיד א אליבעלגעשיקט אלין ױגיאז די
 האט װאש יא, װען און אנענט? געס
 ױניאן דעל סאל עש איז געטאן? על

ײ דולכצוסידזלעז שװעל אזױ  ארבײ־ די נ
ײ אז טער,  לײבעלש די באנוצען זאיען ז
דלעשעס? די פאל

 גארניט און צייט, א נעװען איז עש
 איז ביזגעש־אגענט א װען צוריק, לאג;

 װי גאכדעם שאפ, א אין לויפגע;אנ;ען8
־8קל א ;עבלאכס האט אינססעקטאל א;

 נים לײבעלס קײז װעלען דאדט אז
 ז8' אױשגעםיהרט, על האט גענײט,

 דעש געגען זאלען סלאגעש 1קײ מעהר
 לײבעלס װערען. נעביאכט ניט שאפ

 געװא־ נענײט אן דאן pc שוין זײנען
רעז׳

 ניט איצט עש כיען קאן פאלװאס
 אנדערע דען עש זײנען ? דולכפיהרען

? יאהרעז 8 ל8ס װי ארבײטעל
 אויסצורעכענען נויטיג ניט איז עס

 באזוכט. האב איך װעלכע שעפער, אלע
 אײז געסונען איך האב איבעראל כמעט

 נלײכגילטיגקײט 8 לאגע. דיזעלבמ און
 :אכלעסיגקײט 8 איז ארבײטעל די מצד
 דע״ בנוגע אכענטען ביזנעש די םצד

 8 איז איר ביז אט קאנסראל. ױניאז
 םירטע די :אש, טער21 דער אויף שאפ
 לײבעלש. גע?ויפט מאל אײן בלויז האט
 אםריל, טען28 דעם געװען איז דאש

 אײנ־ איז לײבעל דער װי באלד .1925
 אינ־ דרעס דער אין געװארען געפיהרט
 א זײנען טאג יעגעם זײם דוסטריע.

 געװא־ געמאכט דארט אינספעקציעש סך
 האט דעפארטםענט״ ״לײבעל דער לען.
 צו הלאגע 8 ארײנגעשמןט מאל םיגף
 גענײט ניט װערען דארט אז ױניאן, דער
 זײנען סלאגען לעצטע רי לײבעלס. קײז

 אפריל טען28 דעם געװארעז געמאכט
 בײ יאהר. דעם pc מאי טען4 דעם און

 װי־ איך האב אינספעסציע לעצטער מײן
לײבעלפ. אהן דלעסעס אלע געפונען דער

י װעז געװעז, םענלין דאש װאלט  י
 לי צו אטזןנדעט באלד װאלט ױניאן

 םאדאײן באסומט זי װעלכע קאםילײנס,
 דעפארט־ ״לײבעל דעם סון מאנ־אױש
 סינן* ?8 גוסא, סאסט דער טענט״?

 געגען געװארען געבראכט זײנען קלאנען
 גארניט האט ױניאן די און שאפ דעם

 דע־ םוז באס, דעם געגען אונטערנומען
 ארביײ די אויןי װירהען םאראליזירענד

 אויך. הבית בעל דעם אויף pn טער.
 צו דירעהט באםעש םאנכע דאך האבען

ױ די שוין סאן װאס״ :געזאגט םיר י
 אז דזשאבערם, די געגעז אויפטאז דאז

באש סלײנעם א נעגעז אםילו סאן זי
?״ טאז נארניט אויך

דערם^ונעז געקענט נאך װאלם איך
 האבען װעלכע שעיער, סארשידענע

 זלי לײבעלם. געקויסט אײנםאל בלױז
ײ האבען  געברויכט. ניט סײנםאל אמנר ז
 גע״ געשיפט זיינעז סלאגעז גאך קלאגען
r m\ ױגיאן דער צו pn אסא־ דער צו 

 חנוולטאט. שום אחן אבער סיאיישאן,
 א•3 אײן דעימאגען נאך נאר וועל איך

 צו זײן װעל און פאל ׳^םעריםטישעץ
 בא• חײננדוואכעדמצן דצם סאר ענד

ױכט.
 וועםט 212 אין זיך נעפינט שא« חור

 נעפויטט חאט םירםצ די םטריט. טע81
p .1925 מגי, טעז16 דעם לײבמלם c 

 גים לײבצלס סײן כחנחר ױ חאם אן דאן
ײ משערמיז שא• דער נעפױפט.  נ

ם ךי גראד נר״«ס ײ מ ^י נ  חנם סון ׳
nM > ײ זי װ m זאלצן ז m* '

•9*

כאארד דזשאינט פזן מיטינג
ױניאן דרעסמאכער און

 כאארד, דזשאינט דעם pc מיטינג 8
pc 21 ,9 ,3 ,2 יאקאלס די ,10, 22, 23, 
 אפגע־ איז 89 און 82 ,64 ,48 ,45 ,36

 טען21 דעם פרײטענ, געװארען חאלטען
סטריט. טע16 װעשט P8 3 ,1926 י,8ט

 דזשאינט דעם סון ■ראטאקאל דער
 סאר״ װערט מאי טען14 דעם םון באארד

מטנעהײסען. און געלעזען
p ס ע ט י ם א :

 דער םון סארטרעטער 8 סאסטינסקי, מ.
ױ ארבײטער טאבעסא ״אמאלגאםײטעד  י

 שוין סטרײח 8 ז8 פיחרט װעלכע ניאן׳/
 ״נעטשוראל דער געגען װאכען עטליכע

 אז פארלאנגט, (ןאמיאני׳/ שינאר בלום
ײ זאל כאארד דזשאינט דער  פינאנציעל ז
p8 שטיצען. מאראליש

 איבעיגעגעבען װערט םארלאננ דער
קאםיטע. סינאנץ דער צו

 אינ״ דער פון פרידמאן, .v שװעשטער
 סא־ קאםיטע, הויז ױגיטי טערגעשאנאל

ײ בוסטען צו דעלענאטען די אױןי דערט  זי
ן דער כדי היים, זוםער ער  זײן זאל שי̂ז
ערסאלג. גרוישער 8

 שוה ״אםעריסאז די פון קאםיטע 8
 םינאנ־ סארלאנגט ױניאן״ פראטעקטיװ

 איצטיגען זײער אין שטיצע ציעלע
סטרײס.
 איבעלגעגעבען װעלט סאללאננ דער

?אםיטע. פינאנץ דער צו
:ן ע ט ם י ר ש ו צ

שװעם־ אז אינסארמירט, 22 לאסאל
 געײא־ ערװעהלט איז יאניססי עמא טער
 דעם אין סארטרעטעייז זײער לס8 רען

באארד. דזשאינט
 צוגעלאזעז. װערט שװעסטער די

פראטאקא״ די גום הײסט 35 לאקאל
 טען7 דעם םון באארד דזשאינט פונ׳ם לען
 די םון באריכטען די pn מאי טען14 און

 טען5 דעם םון דירעקטארש אװ באארד
 סון אוישנאםע דער מיט מאי, טעז12 און

 אײ׳ ביזנעס צוריסצואװײזעז באשלוס דעם
רעזיגנאציע. בערסאװיצ׳ס דזשענט

 באריכטען די נוט הײסט 45 לאהאל
 דעס pc דירעהטארש אוו באארד די סון
 טען5 דעם און אפריל טע)28 און טעז21
12 pnפראטאסאלען די אױך װי מאי, טען 

 טען23 דעם pc באארד דזשאינט סונ׳ם
מאי. טען14 און טען7 דעם און אפריל

 אז רלאנגט,8פ לאקאל זעלבער ךער
 קא־ 8 שיהען זאל באארר דזשאינט דער

 םיטינג מאס זײער אדרעשירען צו מיט^
 אין מאי, טעז22 דעם נאכמיםאנ, שבתי

האטעי. פענסילװײניא דעם
 און באװייויגט, װערט סארלאננ דער

 בערלין און מילער האלאװ, ברידער די
ץ צו אנװעזענד אינסטרואירט ײערען  זי

םיטיננ. דעם אויף
 פראטאסאל דעם גוט הײסט 82 לאקאל

 טען14 דעם םון באאדד דזשאינט דעם סון
 אװ באארד די סון באריכט דעם pn מאי

י.8מ טען12 דעם סון דירעקטארש
 די געגען פראטעשטירט 89 לאקאל

 באארד דזשאינט םונ׳ם אוישגאבעז גרוישע
 און םאנאטען, עטליכע לעצטע די אין

 פארבעסערט זאל לאגע די אז םארלאנגט,
מעגליך. װי שגעל אזױ װערען

 סיש ברודער סעסרעטאר־טרעזשורער
 סיטו־ די װי שנעל אזוי דאש ערסלערט,

 װעט אינדוסטריע סלאוס דער אין אציע
 לאקאלע די װעלען װערען, אויסגעגליכעז
 זיך װערען צוזאםענגערוםען מענעדזשערס

לאגע. דער »וין ארײנצוטראכסען
 די גוט הײשט לאקאל זעלבער דער

 דירעסטארם אװ באארד די סון באריכטעז
pc און טען5 דעם אםריל, טען28 דעם 
 סונ׳ם פראטאהאלעז רי איז מאי טען12

 ־14 און טען7 דעם סון באארר דזשאינט
מאי. טען

אייננע־ װערט באארד דושאינט דער
 קאנסע־ א אין נעמען צו אנטײל לאדען
 סריה אוהר 10 אום מאי טען29 דעם רענץ

 פאשייק דעם בנונע דזש. נ. פאשײק, אין
סטרײס.

 װערען װײש און װײסבעמ ברידער די
 דזשאינט דעם סארטרעטען צו אפאיגטעמ

סאנסערענץ. רער אוין* באארד
 אויך באשליסט באארד דזשאינט דער

 טעלעגרא־ א און דעלעגאציע 8 שיהען צו
 מעדיסאן אין ציע8חשאנםטר דער צו מע

 שטונדינער 40 8 ל8ס רדען8ג סקװמר
װאך. רבײטס8

 נרינבערג, סרײער, אלסיז, ברידער די
 דײװידאןי, נרסבערג,8ל ארטש, םאדער,

 בא״ מאלען, סײסס, טערמיני, פראסאפ,
 שטעלען סראנהארט שוועסםער pn ראני

 דעם סארטרעטעז צו סאםיטע די צוזאםען
 ‘סמװער םעדיסאן אין באארר דזשאינט
נארדען.

ל א ר ע נ ע ש ז ם ד ׳ ר ע ש ז ד ע נ ע  מ
: ט כ י ר 8 כ

 אנ• איו ער אז כאריכטעט, חייםאן בר.
״ איז קאנסערענץ אויס׳ן געוועז וועזפגד י ו  ו

 געיוא״ סאררופעז איז װעלכעד *ענמאן,
i n מת i r r י פאר .קאםיטע  יראטעק־ י

וואו סיטיזצנס״, פאחדךכאח אװ

 אלגא• סלאטוירגאל און ארבײטער םילע
 די םמרטלאטען. געװען זײנעז ניזאציעש

 אפעלײען צו באשלאסען האט קאנפערענץ
 ארגאנײ אנרעלע און ארבײטער אלע צו

 װעלמנ געזעצען, די באלועפסען צו זאציעס
 די געגען ?יך סאר איצט האט קאערעש

זײט. יענער pc קומען װעלנע ארבײטער,
 גוט״ װערט *באריכט הײמאנ׳ש ברודער

געהײשען.
 פיש ברודער שעקרעטאר־טרעזשורער

 גא־ דעל סון באריכט דעם סאר דאן לעזט
 מאריס פלעזימ[נט קאםישאן. װערגאר׳ש

 חיי״ םעגעדזשער דזשענעראל און זיגמאן
 אײגיגע אויף אויפםערקזאם מאכען םאן

באריכט. דעם אין פונקטען
 גאװערנאר׳ם דער סון באריכט דער

 צו איבערגענעבען דאן װערט ?אםישאן
n פארחאגד־ צו דידעקטארס אװ באארד 

 אוהר אײנס םאנטאג, זיצתג, א אויף לען
 צו גאכדעם באריכטען צו און נאכמיטאג

 שפע״ איהר אויף באארר דזשאינט דעם
מיטװאך. מיטינג, שעל

ץ נ א נ י ע ם ט י מ א : ק ט כ י ר א ב
רעסאמענדירט, שאםיטע םיגאנץ די

 װעיעז בײגעשטײערט זאל דאלאר 15 אז
 קאנסאםפטיװ דזשואיש ״דעבארא דער צו

סאסײעטי״. רעלי̂ן
 גוטנעהיײ װערט רעקאםענדאציע די

. שען
נעשלא״ םיםינג דער װערט דעם םיט

שען.
,ש י ם וי ע ז א ש ן ד

סעפרעטאר־טרעזשורער;

 פװ ענטפערם
רעדאקציע

 ביײיעל אייעי - .2 לאקאל סטאר, ד.
 םא:־ *וליב געײארעז, !!®רלעגען אביסעל איז
 געדױמפ גע*יגען װע® איחר «לאץ. אין געל

 נומער. קוםענדען דעם אין ברױועל אײער
̂ס  םיײ דרוקעז לעזער, בריןיפון »נב«לאנגט .װ
 אדעיינען8אײנ*אר«* יא זײגען םיר צי ?ײ,
רשטמנען ניט  די איגחמלם. זייער םי® אײנ̂פ
 :יטא זייגען דארט «בי איז, פדז»ך8חוי
 ײעםען אויןי זלזולים #דער זידלערײען קײן

 8 זאגען ב»גרינדוג^ mw » ̂הן , איז עס
 עײ יעדעז אודאי איז עפעס װעגען םויגונג
 אערזא־ קריטיקירען אויך םעג מען לויבם.

 לץ8 אבער דאין» עס ®יחרונגען. און נען
 *בזיכש דער מיט =*לק, » םים װערען גיןטאן

 :עסעי ױניאן דער אין למגע די ם#כען צו
 אויפגוריײ בלריז #בזינס דער םיט ניט און
̂ם טאקםיק אזא געסיפזעי־. די *ען  קײנ־ ה
̂ל  איז פובית׳ קײז געםזין ניט ױניאן דער מ

ניט. אודאי איצט
,ב י. ט דרוקען םיר — .35 לאקאל .  :י
 איבעי*• אונסער׳טריפט. אהן בריף קײנע

ט  אזיי װיל װאם ׳אײ:עם פון בריןי «« חויו
 גומטאגד עינמנוייעלען דעם װעגען װיסען פיל
ן דעם פון  אויב ב^ארד דזאזאינם יןןרקער ני

ײ מז עטעס אירגעגד נים װילט איהר  או
זי קעגם נ^םען, אײער ם#כען באקמנט זאך  איו

ףאו ענםפער אן ^•יגען ט פי^גען אויערע י  :י
 סעםבעי״ די «ו געחם §רעסע. דער דורך

 דאי® טרעגם און לאקזןל אײער פון םיטינגען
ם יעדענן^לס קענען םיר ®ר.«גען. די  ני

 אנ־ װ$ס ®יאגען. אײערע אויף עגטןערען
אז׳ דער ®ון ינמג*ען1 די באל«נגם  ?ענפ ײגי

אן, דער ®ון םעםבער «ןלס איהר, ני  חאבען יו
 די *ו געחן ד«י*מם איחר דעח. גרויסע א

טינגען ך בנלל און ױניזןן־מי  אינ־ םעחר זי
ם׳ן טערעסירען  ארגאניזא־ דער ®ון לעבען םי

 איח^ קע:ם םיםינגען, די אוין• ד^רםען״ ציע.
 איהר באשםעהן, און ®יאגען אייערע עפזעלען

ענםןער. אן באקוטען זאלם
 ״®ייה־ אייעל _ .2 לאקאל ד.—ם משה

ם איז לינג־ליד״  ניפא איז עס דרוקבאר. ני
לו ד^רט  ר.*£ט סײן װאס דעם, ®ון םימן א אזי

עונג. אוגזער לויט און י^עזיע. חאפ מי
 8 װערען *ו אויסזינטען קײנע נים איחר

ם און דיכםער. דער אין װאס גענוו^ ני
ד״ לי  **עזיע׳ ®ון זבר קײן נים^ איז ,

 גלײד אויך. דײפמםערי® נ^ך איחר ®דײבם
 ״,לם^י איחר, *רייבט ®ודח ער^םער דער אין
 איהי־• דארןם װאס זאננע״. ®ריחליגנס ךי

®ריחליגג״ ״די ®ז זיך, ד#בם ,זאגנע״?
״ ן ו  אי״• אונזעיע ®אר אזענער סך 8 <ןליגגם ז

י גו 1 אךיערען דיאזע ײ 8 געברוינען ס8ו םי  ׳׳
ײ «עהן 8 8י איז עס װען ךךארם,  א

w n ®ר?6דער װאד  m ס8וי 4אדיב« און, *
ײן :אך ? n װי ^ענער, ז ן ו  סעי,8ם י8נ ו

 ײי נט«ולדיגט.8 8® דיים*, 8 איחר זײם
 ייײעלזגו — ברײחנל אײעל אין איחר זןגט
ך ?וי8 םיר *רײגד״. גוטע נלײבעז אוי

— סילאדעלסיע• .69 לאהאל מעםבער
װיל« *יחי װאם ניט קענען םיר

ן וױסען י  ®רײב■, י.8ס עראממה דעם ב»«וג י
ײ װצלצן ייבערלײענצה קענעז עס זאל מען  ם

ײבי ענ»ער*ן. געוויס אײד • »ויד ^ר  ױנ
ר ימד מ נאנ״גז. יי
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m ױ אין טעםיגקײםען o ra פוז
נאארר וזשאינט

ע מ ג י י ס נ י מ נ ע ר

 דעפארט־ ארגאניזײשאן םװן
מענט.

ײ pc מעגעדזשער כיארקס, ברודער * 
 פאריכטעט דעפערטמאגט, גאניזייש$ן

 דעם כיז טען6 דעם םון *פיס זײן םאר
איריל. טען19

 אדייגגעהױ איז סארקס ברודער זוען
 אונ־ סטרײקס 16 זײנען $פיס, אין םען

 ױניאן געגעז 5 — געװארען געסיהרט
ניט־ױניאן געגען n און דרעס-שעיער
ארבײטער. 111 םים — דרעס־שעפער

pc סםרײק איז ױגי^ךשעפער 5 די 
 1 און דזשאבערס געװארען 2 זײנען

געװארען. אױםגעגעבעז איז סטרייק
pc איז שעפער ניט־ױניאן 11 די 
ײ 5 גע־סעטעיט, איינער האט סטדייק  זי

 םעהר א םאר געװארען אפגעיײגם גען
 םארביויבעז זײנען 5 און צײט גינסטיגער

*p .סטרײק
 סטרײסס 58 זײנען צײט דער אין

 ניט־ױניאן געגען געװארען עךקרערט
ארבייטער. 614 מיט — דרעס־יטעםער

pc אײגער האט ױניאךשעעםר 10 די 
 גע־ אפגעיאזען איז אײגער געסעטערט,

 אין םארבליבעז זיינען אכט און װארען
:םאלגט װי סטרײה,

טי דרעס, סטײלא ראזעגפעיד, כי.
p it היי און װאי יע:ץ, ױואיס דרעס, טי 

 דרעס םאמעטיק דרעס, פיריעס דרעס,
דרעס. פאיאסאוגט און

pc אין שעפער ניט־ױניאן 58 די 
 געװארען געסעםעיט 18 זײנעז סטרייק

 אסאסי־ דער אן זיך אנשייסעגדיג 8—
 סאנוםעסםשורערס דרעס אװ אײשאן

 אינדעפענדענט געסײנם האבען 10 און
 צאי איבערינער רער pc אגריטענטס.

געװארען. געדראםט סםרײקס 15 ?ימעז
q פון גזיאוק־אאםײלונג דער כנינע v i 

 כיארקס, בר. באריכטעט דעפארטמענט,
 דעם אין ארײנגעקוםען איז ער װען אז

 גע־ אנגעםיהרט סטרײקס 2 זײנען אםיס,
 גע־ 8 און שעפער ױניאן נעגעז װאדען

 סטרײקס די שעפער. גיטײוניאז גען
ארנײםער. 157 ארײננענומעז האבען
pc סטרייס אין ױניאךשעםער 2 די 

 ״שאפירא — געסעטעלט אײנער ד.אם
*p סטרייס אנדערער דער און — סאן 

 און ״ראזענבערג םירמע דער נענעז—
ס״ נאך. דויערט — רײוױ

pc זײנען שעםער ניט־ױניאן 8 די 
 באסרייט סירמעס pc 6 ארבײטער די

 םיר־ די געגען סמריײןס די געװארען.
 א אין ־ורערעז אנגעםיהרם ויעיוען מעס

ק דער צײט. נינסםיגערער ניעהר  סטר̂י
 םינס־ 236 העדניעד״״, ״סטײל דער גענעז

אננעםיהרט. ,גאך ווערט עװענױ, םע
 סםרײקס 32 זײנען צײט דער אין

 קיאוק־םירםעס נענעז נצװארעז זןרקיערם
ארבײמער. 307 ארײננעהמענדינ—

 ױניאז־^עםער םאיגענדע די נעגען
 םון סטרײקם געװארען עדקיערט ויינען

 איבערגענע־ איז אפיםעם םאריפידענע די
 דע־ אינאניזײיפאן צום געײארען בעז

:!ארםמענם
 סא. תיאוין וראיױ

 אגטאמיסילי. אה ראבינאװיץ
 מןרנארד. דדשארדזמ

 יעװינסאז. און םרידלענדער
םייז בראס. עיי

 פאטאטססי. . ל
p ^ייטעז k .גאלדמאן 
 באומאן. און ■אלער

pc ״װאלױ די זײנעז דאזיגע די 
 ססרים, טע35 װעסם 224 ?א.״, קלאוק

 56 ״אנטאמיסילי״, און ראבינאזויץ »יז
 געװא־ געסעטעלט סםרים, טע23 איסט

רעז•
pc וועי״ שעפעו/ ניכדױניאן 24 די

 אין נעווארען ערסלערם זײנען כע
 נעזוארעז, ײניאניזירט 6 זיינען ססדײק,

p ןןרב-ייטעד. 56 ןןרײנניהמענדינ c די 
p 15 ארבײטער רי זײנען איבערי*נע c 

לינ «ירםעס םוױי  נעוואחנן באסדײם ןױי
 די אנצוסיהרעז צײם נינססי־גערער א ביז

ססרײסס.
 אנגע־ ווערען סטרײ<ןם פאינענדע די

:אםי£א סאיװאסאר סון םיהרם
 םעל״ קראנץ, נאידשםײז, רעגטער,

 און דדעס ראםה דרעס, עדינאר פחןד,
תבערםאז. »ח האראוויץ

 דאס באדיכטעט, במורקס פרודער
©J o n  n r ״חאראוױץ סידםע רי 'ואס 

ך האט דובערםאן איז  אתםנעריננעלט זי
 דנײען אפיס דער איז •ראםע^מין, כױט

 ארבײ־ די אפסטאפעז p* ערסאיגרײד
ט עם אח סער, אי  סעמעיסענט » בײ זז
jm דער םים v c

 אר״ חנאארםםעם ארנווגיזײמאן דער
 קןו בילדינג אח ״בלאה איזום נפדזירס
ו מיםעס״*. ו ו ביאין א חאט ססוײט י
p באמםזןהענד קאכדםא, c בלומ״ א 

מאז,סיצע  גױידיגג־ pat סעהרזןטאר א י
מי ײ ל מו #

,p i ר מ

 אפעך די װעיען אינדוכטדיע, קיאוק pא
 דער אדגאגיזירט. ענעל אזוי ניט *פעפער

v איצט זיך גיט אסיס j r e ױ מיט אפ  י
 סײ סון עגדע בײם װעלכע ניאך׳עעפער,

ײ אדער זאז  אר״ זײערע אױס עייסעז ז
 פרובירען אדער אוועה, פופעז בײמעד,

 pא ױניאז. דעד pc באהאיטען צו דך
 ארגאגיזײ־ דעד מוז פעיע די pc איע
 סארזוכען פאכעז דעפאדטמענט *צאן

 װע־ װעיכע סםרײקס, די אױםצוהארטען
ײ נענען רעז ערק^ערט. ז

 דעפארטםענט ארנאניזײעאז דער )2
 דער אין עװעריגשײטעז פייע בא;ע:ע;ט

 םאר־ םירען געםינעז װי אזוי ארבײט,
■ראטעיזםעט. מאפ □in אדער *שיאסען

 אינדעפענד־ אץ אמעריקאן פון
דע«ארטמענטם. ענט
 דעם םון מענעדז׳פעד פייער, ברודער

 מזפאי־ט־ אינילעםעגדענט און אמעריקען
 זײן פאר באריכט א אפ גיט טע:ט,
 אין זואכ^, םינף יעצטע די פאר אםיס

 זײגעז קאמלײנטס 200 צײט װעלכער
נעװארען. אםעגדעט

 ניט האבען פירמעס פאמענדע די
ײ זײעי־ע ארבײטעד זײערע באצארט  װי
 אםיס דער האט םאה יעדען אין דז״עעס.

 דורך סומע דערםאנםע די קאיעקטעט
 די ארן דעפארסמענט, דזישאבינג דעם

:;עװארען באצאיט זײנעז ארבײטער
דאי. 3,266.45 — קא. קראוק בארני

דאל. 5.£;61 — סעכיערםאן ס.
 1,084.06 — נרי? און ספיגעיטאן

אי. דאיי
דאי. 917.51 — קא. קיאוק פינקער

דאי. 5̂1,4702—ריבאװיץ און ״עולץ
דאי. 583.45—קא. הראוק איטא

דאי. 583.46—קא. קראוין סענדעי*
דא<. 1,287.00—פארטאן און כיעץ

v םאמענדע די םון ארבײםער די v~
 ריכ־ געװארען באצ^ויט ניט ז״י״נעז פער
 פאל יעדעז איז אװערטײם. פא• טיג

 נעיט, די קאיעקטעט אפיס דער האם
:פאינט װי

 ;101.34 — גאידטאן איץ סײנםעיד
. דאגאר

דאיאר. 600 — סאז אח וױיגישטײן
דאי. 112 — בעטערכיאז איץ !,עיה

 אנםאנױ און ״ראבינאוױץ פירכיע די
 *שיא־ צו פארזוך א נעמאכ• האם םיפי״

 פירמע די ביזנעס״אײדזעענט. א נמז
p פײז דאי׳אר 50 באצאײם האט k נאך 

 זײ־ ״טטוגדען עטליכע םיז סטאפעדזיט א
 דער צו צוריקנעגאנגען אדבײטער די נעז

ארבײט.
 אז אױך, באריבטעט מילער ברותגר

ץ  דיס־ 71 נע״טייבםעט האט אפיס זי
 נעדראפם זײנעז 7 קײסעס. ארדדט6ט״

 ארביײ די װאס דעס, צוליב ;עװארעז
״ז חאבעז םער  זײערע סארלאזעז אי

 גע־ זײנעץ אדבײטער די אדער פלעצער,
o איז בלױז בא״פעפםינט ריעז n םרײעל״ 

 ניט זײגעז ארבײטער די אדער םעריאד,
 אין אונםערזוכונג. דעי בײ ער^ןינען

 גענוטען ארבײמער דער האם סאי איױ
 דעם פאײאזען זקאט איץ דאיאר 50

פלא״ו.
 19,050 עקטעט4קאי האט אפיס דער
ײ במק־פעי, אין סענם 91 סיט דאלאר  װי
פײן. אס דזיטעס

אפיס. טאץ דאון דעם פון
pc i פערלטוטער, ברודעױ v m v m 

 פאר באריכםעט אפיס, דאיךםאח דעם
ײז c 1 אפיס ז m  pcביז יאנואר טעז 
 צייט דעד איץ .1926 אפריי, טעז1 דעם

 גע־ אטעגזשט קארפיײנטס 715 זײנעז
װארעז.
 נע־ זײנעז קײסעס דיסנדטאױדז״ש 50

ײ וועיכע pc 6 נעװארען, שליכטעט י  ז
אדבײםער 4 — נעװארען נעדראפט נעז

ײן חאמנן  P» •יעןחנר רי פארלאזזגן ווי
עחשינען. גיט דינען 2

 די־ 62 בראס.״, ״סיגטאן פירמע די
 t» דיסט״פארדז^ט האם סםריט, װיזש^ז

 פ« באחױפטוננ, דער אױף אפערײטאר
 און אנדעריפ ער;עץ געאיכײט האט ער

 זיי♦ סאר דזשאבס געמאכט בלױו האט
 און ריכטינ, געװען איז קאמפיײנט דער
 ריאינסטײטעם :יט איז ברודער דער

נעװאיעז.
 דיסטהאדדדשד איז פראטעד פרעסער

 און ״ותקטיער פירטע דער pc געװארעז
 אוױי סטריט, טע9 איסט 59 גוטענטאל/

 םעהיג ניט איז ער אז באהױפטוגנ, דער
 איז קאכיפלײנט דער ארבײט. דער םאר

 םרע־ דער איז ריכטיג, געװאדען געפונען
געװװארען. ריאינסט״יטעט ניט איז סער

 װעסט 3 קא\/ קיאוק ״װארט די
 א דיסםיצארדדטד האם סםריט, םע14

 בא־ האט אונטערזוכוננ אן פרעסער.
 גע־ אימער האט בדודער דער אז וױזען,
 ״סאײ פרעסערס אנדעיע די חײסען

״ערען  אויך איז עס דזיטאב*״. אויפ׳ן ד̂ז
 פאר־ האט ער אז געװארען, באוױזען

 דא״ איז ער רײגינגס. עטריכע ברעגט
געװארען. ריאינפטײטעט :יט ריבער

 אז באייכטעט, םערלטוטער ברודער
רײ איבײטער די זייגעז קײסעס 41 אין

געװאיען. אינסטײטעט
 ניט האבען פירטעס םאלגענדע די׳

t: ארבײט זײער צוטיילט ,s צוױ״שעז 
ארבײטער: די

 נאלד־ טײעד, כדיער מגײדער, א.
 ײ. בעהער׳ אה ראזענבערנ בראס., שמײ\

 סא., יולאוק דײד װעי קלאוק., דזש. י.
 םינ־ לעסקי, איז ראזענבעיג רײזעס, י.

 קראולו באי־ט כיאסהאוױץ, אוז קעל^טײז
קעס. א. און ק*.

נע״פליכ־ קײס די איז פאל יעדען אין
 ארבײ״ די גוגסטען צום ;עװארען םעט
םער.

יעאדז׳/ אין ״פעקאלסקי םירטע די
 בא־ ;יט האט סטריט, טע10 איסם 27

 װײדזיפעט זייערע ארבייטער די צאלם
 ;וםע קײן ניט ארױסנענעבען האט און

dpi/p o 352.14 סוטע דער אין pc .דאי
 מאנוםעיזטשױ און דדעאבערס די
 נע־ חאט פירםע די װעלכע םאר רערס,

ך זײנען או־־נײט, ײ  גע־ אינסטרואירם ;י
 װאס נעיט, די צורילצוהאלטען װארעז
 2,730 פוץ סומע די פירטע. דער קוטט

 קאלעקטעט איז סעגס 38 מינד דאלאר
 אויס־ זיינען ארבײטער די און נעװארעז,

געװארען. נעצאלט
קא.״, קיאור, ״ראקבדאו םירטע די

 בא־ :יט האט סטריט, טע9 א'סט 65
 וױידזיפעס. זײערע איבי־יטער די צאלט

 פולע די קאלעקטעמ האט אפיס דער
 דדטאבעי־ס, די פון דאל. 1308.29 סוכיע
 די און בערנ״צטײן איז בראם. סיגעל

 דעי װעלכע פאר קאום, גוירל גאטהעם
 אר־ די געארבײט. האט לאנטראקטאר

געװארען. אויסגעצאלט זײנען בײטער
 באצאלט האבעז פירכיעס םאלגענדע די

;סקײל אוגטער׳ן ארבײטער זײערע
באײאזין. אין אראנאדױץ

קא. קיאיק דעז
טאסהאוױץ. אוז םינקעליטטיין

װילער. און לײקינד
העדטאן. און ליבאװיץ

רוביניטטײן. װם.
לובאצסי. איז ראנ

יעײיז• אוז ותדניק
הערסאן. און װעם

עלינאװיץ. איז קאוםםאז
סטעכער. ס.

ױקאן. און סאנדיער
בראס. קייננער

;אדעל. ;.
אדלער• דז״ש.

 ארבײטערס די זײנען פאל יעדעז איז
 צום , געװארען געהעכעיט װײדז״טעס

ססײל.
אױך, באריכטעט םערימוםער ברודער

p אז n 8,693.76 קאלעקםעט האט אפיס 
 דאל. 3,724.72 ;וױידדפעס איז דאלאד

 די סאר דאל 1,535 89 ;בעקפעי איז
 װע־ רי פאר דאל. 306.43 איז םאריער

 םאר דאל. 789 אײך ;סםרײהער בער
קאטייטאן. נאײערנאר־׳ס דער

ודרםהינס קלוגע
ם « חױז איז זדםער חאיםען ק מ

ןזקם־לאקם
ער דעד *ת םאנענם די רענולירמ דאם אנז  םאםיליע ג

ן ו י r י « » r » i ײ J ז iw n  •H jtBpin 

4 0 80 iw  K ם <דד*נ9» *ח pm« םינ
*Li

*ינדוםםריעלשר חןר
עננמגד ייז הדיזיס ■ .. 1 ■■ 1>»■

i («יוס n ■ )8 ז״
 די ודיל סובסידיע, עגנלימער דער ליב

- די מדידען גענוסען האבען באסעס ױי  ו
oy trn, צו זיך אוס כלוםחפזט v m\ 
 ענגלי^ן כיליגערען דעם געגען ׳עיצען

ארטיקעל.
^ די םון לאגע די  איז םײגס ענגלי

 אונד ן5נעװאר אוסמםצנדען אזעלכע בײ
 1925 אגהױב אץ סרימיש. געהײער

 גע״ םיינערס ארבײטסלאזע צאחל די אי?
 P» רזמולאי אין טױזענטן 196 װען

 טױזענם. 315 צו דערגאנגען ״עױן זי
 צומסאנד דער איז סובסידיע דער דורך

 פארכ/וטערט האר א אױף צייטוױילמ
 צעהנדליגע זײנען דאך אכער געװאיען,

 גרױסע אויף געװען םײנערס טױזענדער
 נעארבײם האכען מעהר נאך און צױת

ם/ ״•טארט  הא־ אונםערנעםער ךי טײ
 נרויסע םארלאננט סול איח אין בען

 •3HMP לענגערע און סירצונגען וױידז׳ע
 זײנען סטאנדארדס די אבװאהל דעז,
ט און קיעגליך, נענוג געװען יטוין  וױי

 הײנםינע די סון סקײל דער אוגטער
 אדטיללען. אלע אויןי פרײזען טײערע
 א ארויסנעשװאוםען נאך איז וױדער

 חא״ באסעס די םי־אנע. ױניאז וױכטיגע
 דעם אײנפיהרען אױססניי געװאלט בען

 דיסטריקט׳רעגד פון ילאז פארצײטיגען
 פעדערײ־ ״םײגערס די בעת לײיפאנס,

 געװאלט גיט אינט׳פ אן אויןי האט שאן״
 — הױםט־פרינציפ איהר פון אפטרעטען

לאנםיאל. ױניאן צענםראליזירםעז דעם
#בילד דאזינעז □in סון זעהט טען װי

 םרייד פון צויטטאנד דער איצטער איז
 נאציאנא־ באלדיגע די אםילו דאס ׳אזא

 גא;ץ אויך קען כױינס, די pc ליזירו:;
 םיהרער, ארבײטער די העלפען. וױיניג
 אפיטא״ די פי־ינציפיעל פאדערען װעלכע

 די אױוי אײגענטום פריװאט םון פונג
 גים איצט אבעי רײדען ;רובען, סוילען
 גאך דא זײגש? עס װײל רעם, װענען

c באשיצען צו — פראגען בילכערע in 
 הוננער״ pc געפאהר דער ;ע;ען מײנער

 אונטערזוכונגם״ איצטינע די םויט.
 לאנגעז א צוגע״פםעלם האט קאמיטע
 טעכנייפע פון פאר^אאנען םיס י־עפארט

 םארבײ קענען װעלכע יעארגאניזירונגעז,
 דער פראדולציאנס־קאסטען. די לינען

 #אן אויסדדילליך אבער וױיזט רעפארט
 קריגעז ניט זאאעז מײנערס די אויב אז

 קײן בכלל איז לעבענס־װײדזש, חײן
 ל41 אינדוסטריע די דאס :יטא האפנוננ

 :אר־ און געזונט װערען איז עס װען
מאל.

 די זיך האט יאהר 25 פיז מ״פך איז
 עננלאנד pc יאנע אינדוסטריעלע נאנצע

 פוץ צײט דער אין געביטען. נעװאלדיג
 עננ־ האט )1901־1899( בורעךקרי: דעם

 אם־ עלספאדס אז אײננעפיהרט לאנד
 פער ״טילינג א םון סוילען אױף צאהל
 מאנא־ 9 זי האט דאכענעז איצם םאז.
 שײ pc 2—3 באנוס א געצא־לט טען
 פאר״ נאר □in דורך און טאן, פער ליננ

 זײנען דעם דורך וױיל לא:ע, די ערגערט
 געװא־ ארונטערגעדריקם שטארקער :אך
pn אר־ די םון װײדזיפ־םטאנדארדס די 

 די און לענדער, אנדערע אין בייטער
םארמארםט. זיך האט קאנקורענץ

 אינדוסטריעלע מאדערנע גאנצע די
 באזונדערס ענגלאנד, םין ארגאניזאציע

ײ פראדוסציע, ^טאל און אײזען איהר י  ז
 דעם םיט פארבונדען אוםצורײסבאר נען

 איז לעצטער דער ײעז טרײד• סוייעז
 עקאנאםײ נאנצער דער אויך קעז ?ןראגין,

 דער איז פונקציאגירעז ניט לערםער שער
 אינטערנאציאנא־ דעד צוליב ארדנומ.

 די אבער איז לאנע עקאנאמישער לער
 םאר״ ענגלאנד םון אינדוסטריע קױלען

 אסילו און םארצויגענעם א צו אורםײלט
לריזיס. אויסהײלבארצן ניט

לאטש, א איױי לאטע א לײנענדיג
 איז עם װי נאך צײטוױילע םען קען

 אינדוסםריעלע איצטינע די אויסהאלטען
 דיכ• דער ניט אבער איז דאם סיסטעם.

 סארנדשריט סאציאלען א צו ווענ טיגער
 קא:־ נרויסז^ םאדערט ער ענגלאנד. אין

 בארױד װעלכע רעםארמען, סטרוסםמוע
 עגןאנאסײ און גײסטיגמ טיפסטע די רען
w יסודות pc נעזעל״ םאדערנער דער 

שאסט.

a n סוױז איז לענעז
 •ארגעניגען וומת׳ן §ון מינוט אײן

 םאפזןר• «ון יאחרען װי װער• מעחר איז
 דער «ון ערעפעגוגג דער «ו *אחר* גי«.

םי  »«פי »ויב I•אג » לעבט »ון חויז ױני
חי קאנ• װיל», מן דאר• אי ײ ל רג  לענ־• ••

 טםיקענה ױן חײם *יז *מאדםו אין גער.
 פרײדם סעחרסטע די »ין ארבײ■ סן• קײז
ײ • ויך נאגזצט — ניטא * ר םי  מ

עיוז געלעגעגחײ• ט ת •רייאנ אניי חו פד ג  י
אין cmf װײטערדיגןנר •ײזױ־

טי דער מי ו nip t««לאמו דא■ װייל i מז לד־ חןם •ין געניס• I חויז י
ײ w ײ w & m  w *  fm די

m*

• £

■4■-י

9L

.4 .

 כע- ארבײטסיאזעז pc צאחלװגעז די
 ספרי;ג פאר׳ן טרײד, סיאוק אין נעפיט
 אנחויכען. זיר גיכען אין װעלען #סיזאן

ז איצטעד און י  די סאר גױטיג עס י
p דאם #װיסען צו קלאוקםאכער 'P אר־ 

 אויסגע־ באקוסען ניעט קא; בײטער
 צו כענעפיט, אינמורענם די צאהלט
 כארמכטיגט, איז זי אדער ער װעלכען
 איג׳פורעגש □n פון א*ס דער םײדען
 ארכײ־ דעם פון רעקארד א ה|ט פאגד
 גא־ דעם האכען דאדף אפיס דער טער.
 לאסאל זײן און אדבייטער דעם פון םען
גומער. לעדזמוער און

 א האט אפיש איג^ורענס דער און
 ארבײטער, סון נעמען צאהל געוױסע

 זײער ניט האט אפיס דער אבער
 מיר גוםערס. לעדזשער זײער און לאלאל
 נע״ םיט ליסט א דעריבער דא דרוקען

 אױך און ארבײטער, דאזיגע די סון םען
ײ װאו סירמען, די סון געםען די ײ ז  זי

 איצט אויך נאך זײנען אדער געװען נען
 זײנען ארבײטער דיזע און באשעפטיגט,

 דעש װיסען לאזען צו אױפגעסאדערט
 לע־ און לאקאל זײער אסיס איגשורענס

ײ נוםעי־. רזשער  םע~ טאן עס קאנען ז
 איג־ די פאסט. דער דורך אדעד זענליה

 אםיס אין װערען גע׳פילט זאל סארםאציע
 טע18 װעסט 122 פאנד, אינשורענס םרן

יארק. גױ סםרים,
ארבײ־ די םון נעמען די זיינעז אט

:אפרוסען באאד זיך דארסען װעלכע טער,
םו־ בערםא — ליבערטאן און טיפאיני

 J סיער־ סאויע רובין, חעס גאידםאן, סעם ר*ןי
קאילאז• דזאײ. און סתוס*ן ס. לינכ,

חאו־ ח. ®עדעי, — פערסקי אוז טישארני
 חירי*ד לעװין, זעין, עען, לןרין געפזלער, זער,

 קו״ זופיער׳ זעלנעפ׳ דײװיס, װאלף, פפײן,
סלאוױ א. םאדעאן•, עלקין׳ װייס, •עיסםים,  ̂ס

זעלדין. און גןזלליאנט יארם1 סקי,
װאגעל. זזערי — כאװעס דזשײ•

 ס םחןןרנאק, ם. אזסעין, נ. — קאהע: ע.
װײכיק. דזשײ. און ר#געי
סליפם• באינע® — ראן און האהעז י.

יאגי^ו״ א. — אײזעגבערנ איז קאהעז
ראזעגשמל. ». און

 ראבינאוױכדן, — ליםיטיטץ און קאהעז
̂זען, דזעװ  און וױינאםײן חאפםמן, ר. רז

םיללער.
נום• לע:א לואיס, — קלאו? קאלאניאל

 ליע׳ נפכס/ ,2 גום. םערי מיגי, רעגינא, ,2
סוזי. און יעטא בימייס, ראוז,

 ר. פזלפנסקי, ם. — סישער איז קופער
 בראונ־ א. קעד»נסקי, א. גיאססאן, א• סיסןה,
 װאלד־ ח. קויעיבלום, ם. טריזופעל, ד. צװײנג,

 ־VP חערי ,1 נום. ק?חען העי־י קעמ«, פ. מ«ן,
םעיריש. א: און 2 נומ. חען

 אלדערס־ םיני — יאטה אדן קראטער
ירא.8*ז* ס. און רובין ם. מ*ן,

יאללעי בי־אםמאז, — סקעאניק דניאל
יןזענבלאט. אזן

,1רפזעגאזםײ ד. — האטפאגי אה דורם
 בפיביאף, חערי ליוזין, ס. עלעםאװיפדן, ה.
 בימץ, רעיעק^דזמײ. א. ®דלעי, ס. *אלזןר, ם.

 בריקםןזן, ס. לעװין, ס. ספלװעספין, דז«ײ.
 א. ®רידענרײך, נ. קפופםמן. מ. סװעדלאן, ס.

קלעםפנער.
און םיללער ס.~אײדא און דאנעגבערג

 לע־ דז׳יײ• — שײםער אוז דענענשטײז
י ־ ־>׳ חיז•

 ' ביעסלפו׳ ב. — סאן און רעגעגשטײן
 בא־ «. סילװערםפן, ע• װײדערפאן, דזפײ.

נעיסםפן. און טענםוך
•אס־ קאבעםדן, ג. — דויטשסאן רזשײ.

 א• ראזענמעלה ײפטםאן, בעלא פלםעס, קין,
 ‘רא ס. און קאלנער §אם^, ס. דזט״קאב,
זענבאום.

 גארקאװיפץ א. סוכאן, ם. — דיקמאן א.
. פײנאמײן. פף»אם. און

 גלאזער, םערי — לעװין און דידינססי
ליםװין. א. און דידינסקי ידגיקאװיםץ,

 קלײז׳ ק*ם**סקי,— ראזען און דלוגאטש
^יפפער. ג. און וױים

 געלטאנד, אטײן, ח. — בראס• דארראס
 חיפםאן, ח. עואםײן, בעיקער, ח. סוםםאן,

 ײ• באראנאפםקי, ר. ״אן1^רידג ס. <ן**לפן, «.
חעריםאן. j און בלומענפאל ע. ראוענבערג,

 רא- «ײ.1ד — האמפאני איז דרוזיז ה.
קפילאװיפץ. ל• «ייז זען

 אײזקאפפ, — גאבריעלאן און דװארקיז
בעקי. *ון ראועי ױסטער, בילפער, קאמםפן,

 סײ ב. ליפפאז, ח. — קאאוק װ. אןן י.ס
 רפב־ ר. און ^ר^יענבלום ם. רובין, ם. גימט,

. x כיז•
אני איםםמח-מלאומ מי  דאי» — מו

בריען ם. חאלפערן, jo םוראט, דעי קאחען,
*p .װײנער. א
 םעם — סאםפאני קלאוין סראםװעל ־

 געי• פאלאפסקי, סעם *[,'wtmy* גראסס,
» דואאחאנז^ .D םמהנל,  «עסיע 4ליטקי ס

 מ״ ?•מגלײן יסקי,8בפי יתרן למ^ער,
 גאגגצר. ווון םקארד דיעו ®ירעיס, נאטץ«

לי — םפאגיm< קאןווט קרווםותא :  מ
poyap r** •מ m ,סין  ורין»דייוז m קיוי
־ מנואאםין לארבער. cpo #ן כמרנטטײ  ײ
 H ®•רייז״ יאמנ נזזדאחי״ ךײװ קאווסק*,

m לאמי. סיפיתר״ nn ווײםיז,

 א. װןלדםאן, .r — קארפ אלכערט
 א. עחרעגרײה ע. קאממאן, ב. ׳•לעזעגד־,

 װאליך, נ. «עראפםקי, מ. **■ירא, .w וױיל,
 ע. ע««מײן, מילער, בען בויםגפרפען. ח.

גויםאן. ח. עמן, ל. װיעסן^
 ו. קאחען, א. — האמערשאג און בערײ

 ח. עמפײן, ם. ̂עלדםפן, ק. חאסעראא;,
 י. קיןםץ׳ ח. ועילםומער, אגנא ^לדטטײן,

®יגקעל׳נטײן. ». פײנגאלד,
איםבעיממן, װײס, — גערשסידעל ב.

װײנאפײן. דז׳■.
 שנײדער. m — גריז און דראכמאז

 ם קפלעי, לילי — פײן און כאדאש
יעז•

 פײגענבוים, — אראן און גאלדבערג
סװיגעל. ג»>סס, לוגםץ,

 *יטלוגגער, — אראן און גאלדבעיג
נוקער.

 ‘1,הא בעיפ4̂־ ס. און דזש גלאסבערג
יעײז•
 ׳שנײדעי־. לואיס — דײװידסאן ל ב.

אנשאן — ר,א. קלאוק דאניעלס
נעימאן. קאװאםיס,
 ׳*קאלגי־• — קאטלעי און קאהעז
 גרײ.־ — סט voa װ. 142 בראס. קאהעז

 ׳לעװי וז. דײװיסאן, ל. ,1סיגע־ ב. זואלד,
פײן. עי׳י

 ליפעל א שאס׳ ח. — טאצליז און קובריז
חערי ?ארעפזסקי, ס. װאסערספן, פארםיןן,

לעי׳ לעײעקאו״. לעײי׳ י• ̂ג
 גערדעי, ם. — הערשטײן און העסאער

.̂  בא־ ח. קיסנעי־, ל. מאיקוס, ל. לעװים, דז
 גױםאז• י. קיזםץ, י. בױאיק, ס. גארפץ,
 אװיס׳ סײדי — קא קלאוק פ. און ב.

װעסםענצװײג.
̂יפ׳®, לואיס ~ ײא; און גאלדבערג  ם

טערכיזנדסקי. חערםאן,
 J5 קיןך, לואיס — עפשטײן איזאה

v דיס?ין, n. ,פא־ ה סקאלװיטץ, ל. סקלאר 
גאלדסאן. דזמ. אלםעיפאן, ם. לינשקי,

 ר»:ינ?• דײװ — טאסס אח בוכמאן
וױטץ.

 עײפער׳ פאול — פאהס און בערצאנד
לדעםיין, דײװיד קאהען, םינניע  דזשײק .̂ג

בערלאנד.
 םירם^י׳ דזזזא. — קא. קלאןק בוףקא

ראבקין. ס. !ראסקין, לואי
 ם• גאלדרײך׳ אב. — הא. קאוט עפםײער

̂י,8̂6לי א. בערנ^םײן,  קאועיפשײן. י*
קורלאנד י. _ ברוכנער ם.

װײנער. דזע. ~ קא. קאאוק טשײס
קאפלאװיץ. בען ןראנק, ה. — קא«לאן װם.
בזףסנער, ה. באענער, סאקס — ברײף א•

 גאלד־ העריי אסאנסקי, סעם גאלד^םײן, י.
 רובין ראזען רובין ראזען, חײמאן עםײן,

ענײדער.
 נ• — סאלאטאז און קאהעז קאפלאז-

^וירלעי. א:סקי,8םיא קאחען, ,נ. עשערען
̂יסעל, ~ צעםאף און קרינסקי ̂ד־ קי  גא

r עםײן, n  ,p^ivr. ,ראשעל־ בזזסס, סםיטה 
 סיל־ :. אלעקספנדער, אונגער, פראנל״ א. סאן,

וחךימאן.
 עערםאז• — סאן און דזשאפע פ•

גאדדפומײן. לארײז — ספארם םײמאוס
 סעם געראזאװיםץ, חעררי — םישער ה־

 ענטיז׳ סאקס #קער, װם. בערמאן, ע. רינגעל,
פיינער. דז׳נא?

 סצארק. גענעניםש,—קא. רןלאןק םראםט
 אנשעי־ לזי®. — זעלדפאז און קאנטער

םאז•
 קא־ גלויבער׳ - רןא. קלאוס בילטװעא

גראני?. בזנני װייכםאן, מינסקי,
 ^אבאװינסקי, — ר,א. קלאוק בילטװעא

p:<rt .אזאב^װינסקי
 פרידפאן. סעם — בראס. נודמאן

̂?, םיס. — קא. קלאוק הײט  הײמאז סאל
גוזדרים׳®. §. אורנאװ,

 אפייגמאן. ם. — גראס. אסיני
 י. װחײם, א. — הערשטײן און העםלער

ספאנען.
עילםץ. — העסס א.

 א• — יוא• סוט און האאוק הודסאז
ריס חאראװיםץ, , jo ̂ם p 'H t i .בומי;סקי

 בןילײ ב. רובענשזאקע, .v — םינגער א•
דאזען. י. ליסםער, ס. קװפםערס, ה. נער,

 בפרניזשס?י, — םעלדכיאן און אעװיז
 גלעז׳ ם. ?אחען, ם. באי»רס?י, ב. חארםםאן,

m .קלאר
י — דובערשטײן און גאלדשטײז ־  די

̂סםערלאןי, ב. «עלםץ, פײזנער, אפלע, מאנד, • 
*ג״דער.

זעלמער. לואיס — שער אוז םעדער ■
 ?רע־ םאלליע — סא. גארםענם ?. ר. ס■

*טוץ. w גוראמאר, פאנכיע, יסער

מ ם ױ ד ? לי ס לי ש ק אוי

 פחמע ממםניא
 סטם צװעמסעגי

מע מ חײפלל װ

 *י־ — סטײן אוז בערענשטײן הירש, .
ײן, מ*פמני*ו?, געי־׳ פ ײ׳י  רובינ־ װפליד, ג

 ח. װפ?סטמן, גא^ד, נ. באגװפװס^, עפײן,
 כ?ידינסקי, אדיעי, גובעיממו, קאחען, גאלה

ליבאוו.
 העײס, אואסיי, — סאקס און קאפאסט

ײן, דזפ. ט נ׳י רוי עבין. דז̂י נ ני
ד — םאנדעראגץ ארז ?ראויס װי תאץ, ד״

?פזואנאװיםץ. ס. גא^סקי׳ עארמ הײפנעי, װ.
אלע?סא:דער. — סריגסקי ש. טש•

 חאלאװיץ. — לעװין ר,. דזש.
r — אעװין אוז לעײיז n. ,ען  א. נן̂ז

 לעװין, ׳*פעי?יע:װיץ, טחע?. זפםלאװ,
 *פלאקעװיב•®, וואסיע :ערנעבײן, נײמחען

 דזעײק ,’גאלינש? ם. ס*זי?וס, יעטא,
 דזאזײ־ קינג׳ בעסי לעװיםאן, העררי דינטקי,

 א•8 רונין, מאקיענסינג, אבנא קאבדעװין
?ןזהען. מאקס דיט׳א, דײװ ג?־*שסד,י,

 ם. װמגגער, ס. — סאנט אוז ליכטטאז
• קאשיס•

דאניעיס. — דאניעלס און ליגיק
 ראנינאװיטץ, — בראס. ליפ״^נסקי

י הע־עי, בלום. ׳̂א:עס £2̂י
ײז אי  דע־ואך, אי;א — האוז קאאוה י

דובגאכת א::א
װפך) קוםענדע די ;עסען (נ«זך

ליבערטאן און חאלדמאן
לאי?רם

BR O AD W AY , N EW  Y O R K

^=3.

 אגריקולטוד איוײשע ױ
םאםײעפו הירש) (באראן

 אויס• םים םארסערם ןרוקונםםינע אלע חעיםם
v װי אח םארסערי װעגעו ממפגמנ i •אוים 
 מ4אוי, איהר ױ«ז אײערלער^ םיז ^וחימז

סאדס. רrא'
כאי»ס איהר אײד*ר דעיאזיםם #ימע נים

v i אונז. םים
ם אה ראיז ארגז?ר  •רי• «םאי.פ א*ז «י

מליי. סוםם אדער ^דײנם מיז׳
t m מי נתנר̂י ױ  j בױ • 1» - א

אוחר. I ביז — זונםאג
l.TliRAL SOOETT. MC״JEWISH 'tf«UC 

T M  Gkv יי^ §«.. .Ml I  i«a

סמוסס פוז פדעסקדם
̂לט איחי־ אייך בעפען םיר  אויס*נײדען זי

 בײ במח^לפען און אדװעימײזטעגם דיזען
 אוגז װעט איחר װײל ימקעם, אין «ײד

ח$בען דאר*ען

גמםופפ כען8ה םיר
צו עװענױ, םיגפטע 123 פון

עזז. פינפטע 321
םילאר. טעז1 סטריט׳ טער32 דער בײ

 ע?סציא אויפגעשיקסמ ה^בען מיר
 *רעסען גו ברעםלעך װײער סאניטאי־י
׳ג װעלװעט, ̂• םיר בעליװײע. און פ̂ל  ח

 סאר• אין ספימערס בעסםע די אויך בען
 ;איאנםיע. א סיט סטים טדו?ע:ע ׳קעט

מא׳»יגס. םינקײ״ג אויך
̂ע אײן לאדען מיר  דעזיײ יעסעיכ,8 א

 נייע די זעהן קוםען *ו ב#סעס און געיס
 און ביעטלעל װייעד די פון ט^דעלס

I װילק*סען זײנען אלע סטיםערס.

 און פמש אםהריסשו ױ
̂רד װעלװעפ  פרעסכ

האמפאני
יאדק נױ ׳עװ. פינפטע 321

 .6651 און 6650 א־עלאנר :טעצעפאן
אטענדעט. שנעל ארדערם קאונםרי

סקול דעזיעעג גליקשטײנ׳ס
יארק נװ םםריט, גרענד 265

 און קריסםי בעם.
סםס. פארםײם

 ארםײזארד מעל.
8 8 4 2

 דעזיײ »אד ס?ול
 און ?אטינג נינג,

 םענם, לײדים, פון פאכען ארע אין גרײדינג
 יעםעיגס גארםענפס. פןר און פדפילדרעגם

 ■רײזען. מעסיגע «ו גזףפניטעז װערעז
י$חר. גאנץ א אפען איז ס?ול די

9f  % ״אינדעפענדענס ורערט
גארמענםס, םענם פון גרײדינג און דעזײנינג לערענט

דרעס־דעזײנינג, םײלאײםײד, לײדיס
פלםערן־םײקינג. און דרײ«י:ג פ^גםע

בען װאס די פון טויזענטעי־ ך ד̂י םויזענט 3 פון פאידינען אויםגעלעיענט או;ז בײ זי
יאד,ר. א דןןל>#ר םװזענט 10 ביז ד^לאר

םױרוױם דעזײנינג גרונבארג
ענױ, פינפםע 122 ױ םעיאז צ.טעי עיו םיט• יארק נ

.5460 װאט?ינם טעלעפאי,

ועז״נינג לערענם
װעכענטליר דאלאר 200 ביז 50 םון םערדינען הענט איהר

בעריהםטער דער אין קורס « נעהםט

רהל)סר דעױינינכ מי־טשעל
pc ,נארםעגטם. סאר לײדיס און קלײדער סינדער אוז םיסעס סרוימז, םענ׳ם
עיי״ן •ענתרנם׳ נרזומז it לערנעז רעוײנינג פאר םפוהי ל1םיפמר די עג ?י ײי  nn יי

יתר. הי סע,׳ס nn גארםענסס םאר םאר דרעסע̂ן םוםס. היןוופ^ פיםעז
יאהר. 50 איבער געגרעדמם

עררײגט האם םיזול די
ושװיטאטע?. בעםטמ ס^םמעםעז, נײע אידצען, נייע

 כאלרינפ א מײנם םהוי דעזײניננ םיכמזעל דער pn קורם א
װ״רזמעם. נוטע אוז מםערע

ער סאר יראםעםיאז ניטע א  עס אוז םרריעז, און מנ
ץי אײכם זעהר איז אויטצולערנעז. ז

̂• אײער איז װערען נענעבפז וחנם יעסאנס נאזתדפרע  אײנענ
פאראםעחו. אלעס זאלם איחי אים ׳*«יאו,

v אײםמרנעו פאר׳ן באדינגוננען די t לײננדן. זעזזר זײנעו 
 יײו אםעיימא איז פאסיאניץ פעמיאז עלםסכת רי זײנעו םיו
פעגמרנםנ איזנרלײ מנײרעז איז פעעיאנס פארקויפעו סיר

סעז.1סי אווענט אוז מאנ
CTWHr w, רײםאנ. אח םיםװיוי ספנםאנ׳®

ע ײ ר םמוחא. אתזער אין רעםאגסםרײשאז •
יע.1ארםא8אינ פרײע ®אר ■ערמננ̂י קוסס

יטשעל נ מ נ י ג י י י ו ע הל ד ן ? ם
.5970 וױס$*נױן םעיעשאן יאדק. נױ םםריט, טע37 װעםט 15

״5,

קאמערם אװ באנק הארלעם
יארה נױ םטױט סוטע9 קאר. עװענױ צוױיטע 2118

אלע טוען טיר ■רעזיחונט פערארי, גג פ.

 טראנםעסשאנם באנס מ״ײי יי ייי םשערםז םאנקו̂ם עקם ס.
ji .חובארד, װ tauvvrwm אױםנעצײכענטע
̂נם פערארי, * דעפאזיט םייםטי מײם־יתו יי“,.;׳ ״ u װיים־פרןזירןגם לאזארום, 2ו װאולםס רמ׳זיער. פאאל̂ז ךע אגטאגי

נאנס• םון (אתד גװארױא ל» ji פיארילא

if

;

m k;״ .•1״\ *'v
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138.03------------------------איגשורענס
57.00 ----------------------קליוינגס
r— 18.20----------------------קאריעיר
0-----------------------------בלומזןן 0 35

41.66-----------------װאולט ®אר רעגט
670.92 --------לאאנס אויו יינטערעמו

278.52 -----------------עקספענס גילדינג
42.27 ----------------------------קלינינג

82.15---------------------------רעמירס
ן פארניאפװר ו 14.76 — •יקסמורס י
132.50 ------------------------*״*ד״םדןר

95.92 --------------------זןקסיעגס אפיס
16,538.50 —סאלאריס אײדזפמננםס ביזגעס

iy v ̂פזען 31.15------------------דעלעג
* «ון •ארלוס• • 43.50 --------------*״
815.85---------------עקס«ענס עלעקאאו

100.00 -------------— סוירװים לעג*ל
100.06 ---------------עקספענס פױנצדאל

277.20 — — עקספענס אנס ארגאגיואצי
2*919.68------------עקסיענס קאנוועג^אז

1,208.00 ------------4-------רעלקי #■רײק
 1354.80 —ארגאניזאציעס *ו דאניי*$נס

805.00 ------------*״גצעלגע צו #•יצע
n a o o -------——  —  —  im n jn •

:9« ײםגעמימ י
*י 82.68 ----------------------------דױם

610.44----------------------*אראפק
730 — ם?דיק% ׳<•

130 #סזןסםזןגם געגע»י» קישנקאן
o י») אמאאחיייד in----------99636 £

 / אידעאלער אן
שאן  לאץ9 װעקיי

ר פאר ע ם י י ב ר  א
מ ערע ז *  פאכדליען יי

ן ו ם א ס נ א  ז
̂  אינםעליגענטע

כהןנשזןן.

ײייי

דרפס־ יןוסעו־ ניו וון ח»*רס פינאנציעמר
ל יוני«, םאנעו מ . 22 מ

U M i U U L . l l

ן אױסגאבען, און אייגגאהמען רי ו  דעס ו
 דעם ביז 1926 אחטאבער טען1

.1926 םארטש, טען31

 1925 ,1 אקט^בער בןלפגס
:אייננאהמע

 — סענט 85 1צ 121,591 דיוס,
i 50 100,272 דױס, t סעגט —
------------------------— — ביבעד
-------------------------מ^נד לאיזפל
ש$ן ל*ק#ל *ניז״  — טעקס פר;

 — אסעסםענט בענע»יט ?ר»:קעז
— — — אסעססענם איק$;$

 —$ס?סמע:ט *ינטערגייש. 1925
מעקס 1926 ב#ארד דזש$י:ט

-----------------------)ד»ןלער 20(
---------םעקס *לטער ,122 לאקפל

ש#ז שיאיי — —---------*י אי:י
-------------------------------שטראןעז
i *שענדעז ניט ®אר שםרא*ען t

—-----------מיטינגען
 געקראנעז ,1924 »*ר *םר##ען

 — __ ב#איד דזשאיגט טון
— — עקז*מיגייש#:ס םעדיק#ל

ס לעג#ל ----------— — סוירװי
 אוסגעקערט עקסיעגס, בילדינג

 אוםג^קערט ל**נס, אוין■ אינם.
 אומגעקערט עקס■., ק$גװע:*$ן
 :באנדס אוין• אינטערעסם

— ק$. ךיזינ*עקטי:נ װעםט
 — םעל. און טעל. *םעריקאז ׳.

לװײ טעם. ססיטי קענזע  רעי
לװײ סאוטו^רט און ראלעי ר׳

----------קא. עקסירעם $ד*סס
 — קאי•. ■ליטואוד אםל$ם

 — װ#רקס װפםער רא*גאק
 רעילװײ !אסיפיק סענםראל
לװיי פל#ייד# אל סיב$ארד  ר׳

 יענ װעסם ס*נ#נג*חעי#
ס ■וב. רװי  — — —־ םוי

j *\\ ה#דס^ז \h$o ײ לזו  רעז
•V? געז *קל*. און קענזעס

--------------------וזקאוגם ם*עק
טיננ, •ורסעל ---------מיקעטס מי

סטרײקערפ •מסײקער פמי קאל.
ם ג ^י ---------ר,#מיטע netrpy דז

ג. ל. א. אוסקערענדע, לא»:ס
-----------------------י. װ.

ע ליג ײ מוו ײ --------------רעסיםס !
ם ■רן נ ^י ן ב*ארד, דז ׳ ו י  או

 — קאיע^יאנס פון רעבענונג
ח אינם. ךו ג^גס ניי ו — בא:ק י

---------------^ײננמחםע e*,4*מ

$ 4,835.53 —

42,:»56.8*5 
54,6864X1 

50.95
9.282.00
7.197.00 

19,158.25
50.50

5,915.5(»

1,ה6סססי־.
2סי:.

11,972.00 
810.00

56.00 ----

1,882.50
2,236.00

12.89
170.00 
113.33
250.00

60.00
25.00

100.00 
5000
10.00
32.50
50.00

125.00
150.00

275.00
45.00 
90.60
62.51
50.00 

994 00
.5,038.47

10 000 00 
34,782.05

23,691.10
25,000.00

$276.137.90

 i it ג?ג?גען •Jי*$#
4i * • ? r---------------------- *0* ^3 )**f_ _

•4*j) 56 .p.»» .»ג#ר pifll(.
-------------Mifp09«9« ד.
-----------------גײנ*«*ן י.

 מגיןז •ןריעי• בןאײ דזי•.
--------------0ע?ש«עג ל,$גןיטע

 — ע?סועגס ?ןסיטע סטעגדיגג
 6װןר?ער מי *#י ^יגג^«חלי

(«$ר»גײדזא חויז ױניטי
---------- איגטעיעס•) א*ן

ע ס ע ג י ל ײ װ ט ײ ו -------ו
-------וױיד?#«ס אײגגעדאחנט

®$גו: בענעויט נ?ען9?י צום
-----------------*סעסמענמס

 — עקזמסינײאאנס 1,*מעדיק
:;עקויוט נאנדס

̂י אױונינג י. נ  5דז׳נײי־נ
)KH$*̂ק ),.־ ̂ײיאנד־ :ףפיק״ר

----------— «אס.
eo $5,(KHt. •̂אולpפײ עגזעס

------------- לייז t טי
אויבענ־ די אוייו אינטעי־עסט

-------:יונדס דערגזאנטע
-— נוןגק ײני$ן אי:ט. :?צס,

600.00 
96000 
100.00 
16.00 
26.00 

86 000.00 
109.99
282.00

1,788.75
20,355.05

1,005.40

19,269.40 
328 00

6,000.00

4,435 00

4,391 25

180.28 
9», (XX) 00

$277,117.01 —----------אויס;#בען טאטאי

$ 8,855.82 — 1926 ,1 מ*י־ט* באיאנצ

ט׳ן *וזאמען $280,973.43 — בןד#:ס נזי

:אויסגאבעז
$נ דער «ו דױס  ל0אינםער:̂ײ

אינטעדניי׳י. גו אסעסס. םײנער
אינםערנײ«. it *סז̂ג

 אינטזןרנײ׳ט it $סעסש. 1925
̂ס ב$וויד, דז*$ינט  — עקסו־
̂ארד, דז׳»$ינט אײ־ ביזנעס ב

----------ס#ל#ריס דזאזעגםס ־
̂$ינט  — סעקס 1925 באוורד, דז

קערןעראז. *ענםראלע it 01 די
----------------------סון^ים

— בילדינג cn* גם7יסגעל1»
̂ר רענם ---------------ח$לס פ

-----:------------- יר*:טינג
נערי -------------------סמי̂י
_ ו$סטײת« _ _ _ _ _ _

— םזןלזןכריןסןס אוץ ל?ןו$ן1«ז
̂סעד, -------כער1ח$:ם אײז, װ

--------------אדװערםײזמעגםס
— באל״בםונג tut באחײ*ונג

$ 42,600.00
3.500.00
5.304.00
6.846.00 

45,573.60

3.500.00 
17,000.00

361.50
11,714.07
13.050.00 
1,377 50 
1,964.50

230.49
2,107.32

372.86
108.30

1,208.02
362.60

̂ס א י א ב  ן ע נ י ו כ נ
 י. װ. נ. ל. א. ,22 נומער אקאל>י

.1926 ,31 מארטש — 1925 ,1 אקטאבער
: פ*רמע;ען

 $ 8,855.82 — ט׳יעק ב»נק, ױני$ן אינם.
̂נדס, ן1א סמ».ק  •רייז: ק*יט ב

$20,6)X( .20,000.00 ב»נק ידניאן אינט 
 6004X( ק$י», איגד ס.0ױס»«* »10
0»$5),K .5,000 00 דזיאויר. אױוגינג י. ג 
»$5),XK ̂אנד מיי

4,485.00 -------------*#סיפיק ן1א
»to $:>,(mx סיטי ל*״זןגזיס1■א

4,891.25 -----------------י־ײן ׳גאי
$2,000 n. 2,000.00 דיזמפע?טינג $.p 
 964 00 םעל. א,ין טעל, #בזער. $1.000

»$5,0)K ̂זעס טערמ. סיםי קז
4,682.50 --------------ק$. רעילװײ

r»,(X»o$ 4,912.50 ײ11ר'י ואס. סענט̂ר 
»$5),XK ̂רד ̂י־ידא 4אי סיב ®

4,925.00 --------------------ײ11רעיל
>UHX’$. .3,000 00 ק*. געז קענזעס־אקל 
)$2),XX ̂ט י$אג$ק  1,860.00 װ#ררןס ײו
)$1,0)X 995,00 ?$ר. אוד11■לײ אפדאס

$2)XH« ̂ן ̂דס מוןגהעטעז ־ ח
X.(1,700(--------------רן$. רעילװײ

)$5>X 390.00 — ק$. יעס1עקס מדיןםס
טי$לט1ס» ן1א ראלעי $2,000

1,850.00 — —_--------------ײ11רעיל
)$10,)XX ̂יװעסם ̂נאנגא̂ח ם

 9,800.00 — ק$. ויס1יל1ס .31■ ■ענ.
)$74),HX 6,000.00 סענטער חעלם מניאן 

̂ראויסגעגענען ן או ל**נס  1,096.00 פ
:טאחלבארע לאאנס

25,000.00 מניאז פאריעיס באאײ ד̂ז
50000----------------- 41 י*ק*ל
350.00 ----------------- 45 ל*ק*ל

 100.00 גוןרםענט) (ניםעד 55
292.50 — קאטיטע עקאז$ן דזאזיזיגם

ער$*יע:1■ אין פ$נדס
̂ארד דזאזוןיכם 22,352.60 -------------ב

660.00------------------------$פיס

V*  I lf lU fl *11 J  A |1l «M$1j9* 
W f l $8• $1|« • D f lf l I f f
ijf# « n

IU 60 .W  -  (N»«60) 96 W l*  fH 
m i  *11 io  i<* w i w א 

u n f i t i «i i  ijn  ijn o ii
000.00«,m m •  M ih fi ,n
10/060 I f i l i l f f f l l f f  Ijim, 

u i i f i f i f i im n$ ו•>נןי# 
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 *ע21 עפ«11 10 אין ®פימעגען דעל •
 פוסע דעי י«1י* ביויז געיענעגט איד סטײט

”ln$ty;3 איז װ$ם i» .װ;ד• איןט געחפיען 
^ ;t«ry!^• די y* מעמ•. •יל אין

עי אין ••  פרײננע״ ניט איו פומע דיז
n,« 1920 ופר ?$לעלף»$נס רענעגט r* o.
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ר אװ שאן א ״נ h:;א זזאט י cvג;yצװײ ז 
 דזשױד״ ניו אין פרױעךאדב״טעד די יטען

 אנגעוױזען, דארט װערט עס סטײט. זי
 יא:ס״דע־2אדגא:יזא איסטערן דער דאס

 נעשטעיט באיד ױך האט ■ארטמענט
 pc באװעגונג רער םיט פארבינדונ; אין

ױ י., אװ פ. א. דער  די מיט אױך ו
 דזשױרזי גױ דער pc פארשטעהער

 און יײבאו/ אװ פעדערײישאן סטײט
 אמאניי־ דער דאס רעזולטאט דער

 כ אװ ס. א. דעד פון זאציאנס־קאספײן
 גיט־ די צוױשעז אנגעפיהרט אױך װערט

ס דעד פון ארכײטער אמאנידדטע  יײדי
 דזשױרזי נױ איז אינדוסטריע נארםענט

 דאס ערװארטען קאן מען און סטײט,
 פאד רעזויטאטען ;וטע ברעמען זאל עס

ױניאן. אתזער
 אװ ״אוט דעם װעגען רעדענדיג

 נע־ אויך מען זזאט דעפארטםענס״, טאון
 עס שװער װי דערפון, רעדען דארםם

 יא״ קייעע די ען אויפצובו א; סוםט
 שטעדטיעך, איע די אין ױניאנס קאל
ײ איז עס שװערער נאך װי און  אױפצױ ז

 מעממנר־ זײער אײנצוהאיטען האלטען,
 מױ מיר אבער ױניאן. דער אין שי•
 ׳םאי צװײטען א םאר לאזען עס זען
געיעגענהײט. אנאנדער ניי
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 און במלאננט \
 סאררואי• װערם

 דער ן ו פ טעם
ל א אנ ש ע ערנ ט  אינ

 גארםעגם לײדיס
ס ר ע ק ר א  װ

4 « י נ ױ /

 דעם ״הכװ״גײם לעצטע די
נראונדס״ ״*אלא אץ־ שבת

 אידײ װינעד פונ׳ם םוס־באי״טים דער
 איצם 1זי גרײט ״הכח״ ספארטמןלוב שען

 דא װעט ער װאס דים, יעצטער דער צו
 אמערייזע. םאדיאוט ער אײרער שפייען,

 דעם םאלקוטעז װעט נײט די אט
 נאכסײ אזײגער 3 מאי, טען29 דעם שבח,
נראונדס״. ״■איא איז טאג,

 נע״ *שױן זײ;עז ארענדזשםעגטס אלע
 איז װעיכע גײם, דאזיגער דער םאר כיאכט

 נים עוים, אידישען דעם פאר וױכטינ
י דערם^ כלױז ״  דער דין וועט דאס װ

 ״הכח״־שיי־ די םון אױםטריט יעצטער
ײ א״דער יער,  תזין צוריק א• פאחדען ו

 ?יד םאר און »ז אױו איז זי נאר אײדאפע,
 ״חכח״- דער אינטערעסאגט. כאזונדערס

 א כױם טרעםען װידער דא זיר װעם טים
 בײ האט עד װעכיען צו נעננער, שטארסען

 דאם פאדילארען. שםרײט םריהערדיגעז א
 דזשײ״ יארק ״נױ די פון טים דער איז

 דעד אין געגוכיען אנטײל חאט װאס ענטס״
 םוס-כאי״ש«ילעד אידישע די געגען גײם
 מים צוזאמעז געוױנענדיג* מאי, םען1 דזום

 כייס הכח״ ״גענען מלאריננ/ ״אינדיאנא
 די מיט ״חכח״״גײם קומענדע די .0 צו 3

 געוױסער א איז אלזא איז ״דזשײעגםס״
 אידײ די װאס ״טשאיענדזש׳׳, א חינזיכט

 דעם איצט מאכעז םוס־באלשוילער שע
טים. יארהער גװ

 ײאס םאקט* דער צו נאר קוסט דערצו
 ווא״ ■אר א סים האבען ״דזשײענטס״ די

 אי• זיג גיענצענדען א נעהאט צורוס כען
 ם״שעכד די ״בעםלעחעם״־שיילעד, די בער

 אסעריקע, איז פוטכאל סאקער םון ■יאנס
 ״בעםיעהעם״ נענעז גײם א נעוױנענדיג

.3 צו 9 םיט
 אױפ״ ילעצטען דעם ניט אילזןס דאס •

 ״דזשייענםס״ די געגען ״הכח״ םון םרים
 די און כפיאסםער* וױכםיגעז זעהר א

ײ האכעז װאס םױזענסע, צעחנדליגע  כי
 ״הכח״״גײםס^ בי^יצט^נע די געװאױנט

 שפאנענדען מים ערװארםען געוױס װעלען
ײ דער פא אויסנאנג דעם אינםערעס רו  נ

 אין סאי* טען29 דעם שכת,ינײם, סער
י גראונדס״ ״■אלא

r גײם דאזיגער דער פאד םיתעםס i- 
- 31 -חכמ״-אפיס, אץ םארתויםם דען  יו

.1307 דוס ניאז״סקווער,
 אינטעתעשאגאל דער סון סעמכערס

•ריתעזך תאינע צו םיקעםס באקוםען

 זזי ייחד, ווײסס
אי מר •ייי ייג״נ
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ס m מא־ז שו ע ט אוז ױו «י  ינינמrm ח
מן תר ns רענדמ־ ױ צו והדפ מצםע דאם ױ

 װאו־ט דעפערענדום א חדך באשטימען װעט יעיאן קמאכער1קלא דער פון מיטגלידערשאפט די
 - ניט. אדער װערען אנגענומען זאלען קאמישאן גאװערנאר׳ס פון רעקאמענדאציעס די אױב

 דעד אז דירעקטארם, אױ באארד םון באױכט דעם אײנשטיםיג אן נעמט באארד דזשאינט
מאנ־ דאס אמ װניאן דער םאר צוטרידענשטעלענד ניט ױיט1 איז קאמישאן דער מון רעפארט

וױכטיגער א װאך קומענדע — אננעםען. ניט ץניאן די קאן רעתאמענדאןױעס די פון כע
צונויםגעשטעלט. קאמיטע סטרייר, נענעראל — מימינג. שאפ־טשערמאן

 דושאינט דער האט אװענט דינסטאג
 דרעס־ און קלאוק יארק גױ דער םון באארד
 וױכ־ זעהר א איגעהאילטען ױניאן סאכער

 ביז נערויערם האט װעלכער מיםיננ םיגען
נאכט. בײ אזיינער 12

 טאג־ארדנונג אױם׳ז םראנע הוייט די
 גאװעמאר׳ס םון רעיארט דער נעװען איז

קאפי״פאן.
אי; נעםעלדעט געװען שױן איז עס וױ

 באארד דער האט ״נערעכטיגחײט״, דער
 די זײט ױניאן דער םון דדחושטארס אװ

 באםראכט נענױ גאנץ װאלען צוױי לעצםע
qm גאווערנאר םון רעיארט לעצטען 

צװי־ סכסוך דעם אין קאםי״זזאז, ססיטה׳ס

 באלעבא־ גרופען אלע אין ױניאז דעך שען
 װאס אינדוסטריע, חלאוק דער םון טים

 צײט. יאהר צװײ אריבער שויז זיך ציהט
 דער װאס זיצונגען, עטלאכע די אױף

 אפגעהאי־ האט דירעקםארס אװ כאארד
 זיינען רעפארט, דעם װעגען ספעציעי טען

 איע נעװארעז דיסרןוםייט גרינדלאך
 געװא־ באטראכט גענוי איז עס ױגיזטען.

 ױגיאן* דער יע ניט ארט$1ת דער װאס יען
 װאס דאס אױך וױ נים, גיט ער װאס און
 דער און םארשװינעז, אינגאנצען האט ער

 צום געקומעז איז דירעקטארס אװ כאארד
 אנ־ אין אלץ דאס נעהםענדמ אז כאשלוס,

 רעסאםענדירעד, ניט ער קאן באםראכט
רעהאמענדא־ זיינע מיט רעפארט דער אז

גרוס גוטען א ברענגט זיגסאן פרעזידענם כאסטאז פון
 צום האט זיגמאן םאייס פרעזידענט

 אײ־ פארבראכם װאך לעצטער םון סוןי
 נע־ האט ער און באסטאן אין טעג ניגע

 ער גרוס. גוטען א דארט םון בראכם
 פארלאמ אוים׳ן אהין געםאהרען איז
 םון באארד דזשאינט באסטאן דעם פון

 און ױניאז, דרעסםאכער און קלאופ דער
 תאכסאן, זשולױס װײס־פרעזידענט םון

 באס־ אין ארנאנײזער אינםערנעשאנעל
 אוםנעגענד. און טאז

 זיג״ פרעזידענט װאס טעג נאר די ״
 מי־ א ער איז נעװען, דארט איז מאן
 דעם חוץ א געזעסעז. נישט לײדיג נוט

 אמעםײנע די באטראכט האט ער װאס
 אוים זעהט עס װי ױניאן, דער אין לאגע

 םטרײק ערםאלנרײכעז נאכ^ איצטער
 און קלאוק דער אין סעטעלסענט און

 ענער־ דער אונטער אינדוסטריע, דרעס
 װײס״פרעזײ םון םיהרערשאםט גישער
 באזוכט אויך ער האט האכמאן, דענט

 נעװעז איז ער םארזאמילונגעז. אײניגע
 באארד* דזשאינט םון מיטינג א 8אוי
 א אויו* דירעסםארס* אװ באארד םון

 רײנ־ נײעם דעם םון סמסבער־םיטיננ
 אן אויף און 24 לאסאל םאמןר קאום

 קאטערס דער םון םיטינג אינסםאלײשאן
 אינסטא־ דעם נאך .73 לאקאל מניאן,
 אויסגעםאהרען ער איו םיםינג לײשאן

 װאו ״לאנטשאז׳׳, א צו האטערס די סיט
 אויף םארבראכט, שעחן האט עואם דער

אוםן. כרידעראיכעז נאנץ א
באם־ םין גרוס זיגםאן׳ס ■רעזידענט

לאגע די איז אין.אלגעםײן אז איז, טאן

נאך זונטאג דעם
אײלאנד. האנטערם

 חײת $ ױני, *ען6 חןם זונמאג* דעם
 פון אראנז^רא פײלאגה חאנםחנרם נאך
 11• דעפארסממןנא עדױקײ^גאל יע®

 ייפם די נעחם• אינאערנצ׳פאנפל. אונזער
 דאר• םפזריםז. םזע 125 ביו סאבװײ םײד

ײ פעלחעם דעם נעמם■  י$ר« 1ײ לאתפל נ
 זאלא איתר זעחמ ספא לעצאעז oyt גיו

pnv ייז^ חד איו 9.80 ארום אנקוסען• 
 אוין װע» יוײק ojri פון אנייזורער ד$ר

 1אי קום» װאי־מן. §ויך אןוא ואר»ןן
ן ןסען, סי« נןאסא צייוג • ױ  $ן •ו

m * r r m u m\ נלךאייגצ ilHT

 צוםרידענשטעלענד, גאנץ ױניאן דער אין
 טאן דארט אלץ נאן דארף סען כאטש

 זײנען עס װײל ארגאניזאציאנס־ארבײט*
 הונ־ עטלאכע באםםאן אין דא אלץ נאך

 גאר־ לײדיס דער אין אדכײטער דערט
 אר״ ניט זײנען װאס אינדוסטריע, מענט

 דער צו ניט באלאנגעז װעלכע גאניזירט,
 אנגעםיהרט װערט אגיטאציע אן ױניאן.

 ;אמאניזירען צו ארבײטער די אויך
 סון רײוזען די אין ארײנצוברעננען זײ

 איצ־ ױניאץ. אינטערנעשאנעל אונזער
 אין םייל מען פען זיך, םארשטעהט טער,
 ״סלעק׳/ ס׳איז װײל טאן, ניט דעם

ו װעט עס נאר װי אבער י  אנהויבען ז
 אר־ די װעט שעפער, די אין ארבײט די

 װע־ םארטגעזעצא ארבײט נאניזאציאנס
יעז•

 או^סאניטארי באארד דזשאינט דער
 אײנגע״ גוט איז באסטאן* איז סאנטראל

 ״פראסאניס״ דער און געװארען שטעלט
 נוט װערט לײבעל ױניאן סאניםארי דעד

 אז זײנען, אױסזיכםעז די םארשפרײט.
ערםאלג. מיט ארבײטען זאל דאס

 ניט ?אן האכמאז, װײס־פרעזידענט
 ניט באסטאן. איז בלייבעז לענגער פיל

)12 ז״ס יף1» ם1(של /

װע־  אננענוכיעז ױניאז דער סון זאל ציעס
רעז״

 האט דירעקםארס אװ באאיד דער זוען
 דזשאינט צום באריכט זײן אפגענעבען

 םארשטעהט איז, אװענט, דינסטאג בארד,
 פונקטען די אויף געװארען אנגעװיזען זיך,
 דער װידער צום זיינען װאס רעפארט אין

 עס קאן ױניאן די םאיװאס איז ױניאז,
 דער ילויטעט אבער, דאך אננעהסען. ניט

ױ דער םון םיטגלידערשאםט די באריכם,  י
 און אינסטאנץ העכסטער דעי איז ניאז

 האבען מיםנלידער די דאיפען דעריבער
 און פראגע. דער אין װארם לעצטע דאס

ײ צו איבערגענעבען װערט עס  בא־ צו ז
 אפשטי־ רעפערענתם א דורך שטיסען,

 קאמי־ דער םון רעפארט דער אויב םונג,
 צוריקגעװיזען אדער אנגענומען זאל שאן

װערעץ.
 פאר־ דער אױף איז באמערקט שויז װי

 די װארום נעװארען, אנגעװיזען זאמלונג
רעפארט. דעם אננעהמען ניט קאן ױניאז

 די אז געװארען, אנגעײיזעז איז עס
 װאס קאנטראקטאר׳ם״ אװ ״לימיטײשאן

 ניט יזאז ױניאז דער גיט רעפארט דער
 1קאמישא די וױבאלד ׳האפט קײן האבען

 ״טײם קײן באװיליגט גיט אויד האט
דאס עמפילױמענט׳/ אװ גאראנטי פעריאד

̂ל )12 זײפ אויף ס1(

 אינםערנעשאנעל אונזער
 צו דעלעגאפ 8 שיסס
פװ סאנװמשאו דקד

ל. י. וגס. דקד
ענ״ ױניאן טרײד ״װאוםענס די יי

 סאנ־ נאציאנאיע איהר אפהאלטען װעט
 טען13 דעם סיטײ, קענזאס אין װענשאן

 װעם אינטערנעשאנאי אונזער און ױ;י,
 שוועסםער דורך פארטראטעז זײז דארט

 דער פון מיטגלידעריז אקםיװע אן ׳באק א.
 לאקאל שיפאגא, אין ױניאן דרעסמאכער

ױי צעהנטע די זײז װעט דאס .100  צו
 לעבען דעם אין קאנװענשאן יעהרליכע

ארגאניזאציע. דער פון
ליעג״ ױניאן טרײד ״װאוםענם די

 עקזיסטענץ איהר םון פארלויױ איז האט
 דער געדינט אוםנים םארשײדענע אויףי

 אז זאנםיהחןתיג באזוענונג, ארבײטער
 צװישען ױניאניזם טרײד םאר אגיטאציע

 לאנד. איבער׳ן םיז ארבײטער םרויען די
 נע־ שטענדיג אויך האט ארגאניזאציע די

 א סאר קאמםעז, אדבײטער אלע האלםען
 בא־ איז לעבעז• בעסערעז א און שעהנער
 זיך ארנאניזאציע די האט זונדערס

 נאר װען אפגעדוםען װארים שםענדיג
 סיט קאמ״ א איז געװעז איז ױניאז אונזער

 גאדםענם לײדיס דער פון באלעבאטים די
אינדוסטריע.

 קאנ־ דער םון ארדנונג טאג אויפ׳ן
 די אזוי װי םראנע, די דא איז װענשאן

 םעהר מים וױיטער זאל אלגאניזאציע
 ארנא־ העלםען צו םארנעהמען זיף ערפאלג
 םרױעךאר־ ארגאניזירםע ניט די נײזירען
 אינדוסםריעז פארשײדענע די איז בײטער

לאנד. פרן
 םרײד ״װאומענס די באגריסען מיר

 קאנװענשאן צעהנםער איר צו ליג״ ױניאן
 איהר איז ערפאלג איהר װינשען און

טעטיגסײט. וױיטערריגער

 ױ באצאלעו םוזןן דזשאכעדם אז פסס־׳ענם, קאורפ
ארכײטער די אן זעצמו סאנפראהפארס װאס שכירות

 דזשאדזש ריכטער װאס אורטײל אן
 ארויסגע־ װאך לעצטע האט דזשאנעק ל.

 װעם געריכט, םטריט םעדיסאז אין געבעץ
 יוניאך אין זאגען צו האבען סך א

 עס װער זיך, האנדעלט עס װאו סכסוכים,
 װען ארבײטער, די שכירות צאהלען זאל

 װילען קאנטראקטארם און דזשאבערס די
 שכיו־ות די צאלען פון ארויסדרעהעז זיך

ײ װאס דעם, דורך  ארבײטער די שיקעז ז
אנדערע. די צו אײנע שכירות די םאנעז

 װאו קײס, א אין זיך האט געהאנדעלט
 סלאוק״ דער םון מיטגלידער ארכײטער, 3

 די םארקלאגט האבען ױניאן, מאכער
 ניט פאר נט1ם אוז בראירי דזשאבערם

ײ םון יעדען באצאהיען װעלען דא־ 55 ז

 זיר װעפ פארק פארעסם אין הױז ױניםי אונזער
סאנצערפ גרויסארפיגען 8 םיפ עפענען

טי ץ שמעלט קאםיטע הויז ױני  אנ־ נאך — סארט. בעםטען פון ר»דיא א אי
 פון באקװעמליכקײט די פאר אײנגעשמעלט װערען נײאײגקײטען דערע

אפעץ. שױן אםיס רעדזשיםםרײשאן דער — באזוכער. דיי

טי אינטערגעשאנעל די  וחנט הויז ױני
 ױני/ טעז18 דעם םיײטאג, עםענען ?יך
י אח  דער צו װעם איז, שםײגער דצר זו

 א װערען גענעבעז דארט געלעגענהײם
 באריהמ־ מיט סאנצערט, גרויסארטיגער

 .מודקאלישער דצד םון טאלאנטען טע
װעלט.

 סרעםטעז מוזיקאלישע די םון צוױי
 בא־ די אנאנסירען. םיר קאנמז

 דא־ םאדאם זינגערין, סאפראגא וואוסטע
in באריהםטער דער און נאשאוועד 

 םאטוסע־ גרעגארי שאילער, קאגצערטינא
ײן »ייד וחנט עם וױםש.  באתחכי א ז

ט עס אנחןחג גאך און •יאגיסט םער ת ו

 פארלעזער גונדבאסאנטער א זײן אויד
 זא־ ערנסטע אויך ארץ הומריסטישע םון

כען.
 נופא עולם דער װעט דעם אחוץ

 אונ־ כאר־געזאנג, איז באטײלינעז זיך
 םוזײ א םון םיהרערשאםט דער טער
 ״ברורןוואוד די װעלען אױך קער.

 ארבײ־ ברוהװאוד ז־עם םון פלײערס״,
 אינטערעסאנ־ אן געבען קאלעדזש, טער
 עס און םארשטעלונג, דראםאטישע טמ

 מנהג דעם לויט גאף, און נאך זײן װעט
ױניםי! א5איםון

לעבע־ זײן וועט עס חורצען, אין
X18 זײא 8»וי 01(«ל

 40 צו אוץ •טכירות װאך א םאר לאר
אװער־טאים. דאלאי
 און םעיבי םײמאר, ארבײטעי, 3 די

 בראי־ בײ דירעהט האבען טראכטענבערג,
ײ נעארבײט. ניט םונט׳ן אנן די׳ן  הא״ ז
 ^די״ און ״עס״ דער בײ געארבײט בען

 א ;עװען איז װעלכע קאמפאניע, קלאוק
).12 זײם 8אוי (אלוס

םן<־צײכנים אינהאלט

.23 נוםער ,גערעכטיגקײיט״

 <ייו קאמי־ע ̂רגאניזײשאן די .2 זײט
 ױניאן־ סיבין. בי■ — בןןאיד דזש#י:ם

 דזשאינם רןc אפיםעס די אין םעטיגקײט
̂ארד. בן

 אנגעי־ע־ דעי־ װעגען ערקלעיונג .3 דיס
̂וק קראםװעל דער וןr גענחײט קזן. קל

̂ר *ייז הערסאן. םיליפ -  םאקעלס־ ז
 מארנענ־ פאורין — 41 יאקאר ױניאן,

שטערעז־  פרא־ ־ ̂רגאניז»)ציאנס אןן םרײד־ .4 זײס
גען.

 דער רײזען. אברהם — מרײסט די .5 זײט
̂למ בוןס - טריק א ש חאריין. אב. י

̂ריעל. ii זײט עדים
יאײן װוזרשמװעי דער .7 זײס  בפקייײד̂״

 (גע״ צײטענװײז הימעלםארב. ה. .ש—
 און פעו די בורשטאד,. צ• ב• — דיכם)

 .1 — (®עײיעפאז) טשעק־ביכעי דזןס
װהילער

 לאנט ה. — ענגלענדער די און מיר .8 זײט
oyn איגטער- דער װעגען זאגען אנדערע 

ױגיטי־חויז. געשאגאל
 *ריךישראל) שון בריף (א צים1חל .9 זײט

 בייםןך די י..ן ביחנען די עם. על—
 ענפמערס אביגדור. בן שלםד« — ל$ך
in .רעדפקציע

ט  פינעורזנגםד פרבײטסלאזען פון .10 זײ
פאנד.

$ ײ ו •ון פזלוסזע .12 ו י י .1 ז
0  -


