
Vi

ײן ן, א א ס מ ק נ א ר ב ן י ! א ם ן א ע ס י ל א ק

\

םון םיטנלירער לע8 צו
ל_צורי8?8ל

םײערונג! ם»י דער צו אװןן
 איז װירער !שװעסטער און ברידער

 םערי צום געק:םען. מאי ערשטער דער
 שטור־ אאנגע פערציג נאך םאא ציגסטען

מ און קאםוי םון יאהרען םישע  װעט ז
 ?אאס ארבײטער אינטערנאציאנאאער דער

 אר־ םון טוב ױם דעם פייערען װידער
 זיי־ עס װעאכען מיט םרידען, און בײט

 שעהנסטע אונזערע םארבונדען נען
 אונזע־ אידעאאען. אונזערע און חאוםות

 לאםף אין האםנונגען װאריםסטע רע
װעאט. בעסערער און שעוזנערער א םאר

 פראאע־ םון טאג גרויסען דיזען אין
 אײך, טיר שיקען אײגינקײט טארישער

 יױ אשערײטארס דער םון םיטגאידער
 ברי־ און אײניגקײט םון גרום א ניאן

 דער צו אײך רוםען און דעראיכקץט
 אין דעםאגסטראציע מאי גרויסער

 געםײנזאם אום סאליסעאום בראנהסער
 קלאםעךבא־ יארתער נױ :אנצען מיט׳ן

דעםאנסם- צו פראצעטאריאט װאוסטען
 הםיניםידילטאטארען, מכל געגען רירען

 .און עהאנ$;מישע איזע אפצושאפען כדי
 פאאגען װ$*ס םארם$יצגו:גען פאיציטישע

מענשהײט. ארבײטענדע די
אונ־ פון מיטגלירער געגריסט, זײט

 אינ־ גאנצער דער םון און לאיהאל, זער
 — מאי ערשטען דיזען טער:עש*<*נעיצ

 אינטערנאציא־ גאנצען םון טוב ױם דעם
 גײסכד די זאצ קילאס. ארבײטער נאאען
 אונז טאג דיזעז פון באדײטוג: רײכע

 אונזערע אין באדיסטערען װײטער
 שעהנערעד אן בעםערער א םאר קעטםע
װעילט.

מאי! ערשטער דער יצעבען
!צװײ לאקאצ יצעבען זאל

!אינסערנעשאנעל אנזער לעבען זאל

 ,2 לאק. ױניאן אםערײטארס
י. װ. ג. ל. א.
 טשערמאן. סטודענט, אלעהס
םעס.־טרעזש. הײנס, 1נײטע

 ״אינטערנעשאנעשאל״ אונזער
 צו $500 ערשטע איבער ניט

״הסתדרות״• דער
גענע־ די ה$ט בא?אנט, איז עס װי

 א־נטערנעשא- דער שון עקזעשוטיװ ראל
 ױניאז װאירהעדס גארםענט ליידים נעל

 האנװענשאן *עצטער דער בײ צוגעזאגט
 דער פאר דאלאר טױזענט םון סוםע די

 ארבײטערשאםט אידישער ארגאניזירטער
 םר. האט טעג די און ישראצ, ארץ אין
 טעסרעטער־טרעזשױ דער דובינססי, דוד
 אלס איבערגעגעבעז ױניאן, דער םון רער

 דיזער דאלאר. 500 םון סוםע די אנםאנג
 אינטערנע״ דער םון קוםעגדינ בײטראנ,

 רורכגעמאכט ערשס האט װעלכע שאנעא,
 בא־ װערט ?אםםען, װיכטיגע אזעצכע

 נעװערק־ םון םײ אפנעשאצט, זונדערס
 דער םון סײ קאםפײן, עאםטען

ץי^ראא. אר אין ,הסתדרות״

רעם טאג בלוטען נ#צי»נאלער
מאי. ♦טען און טען3

*י

 און טאנ בצוםע; יכ«ר5י«תרי רער
 נעווערסמאםטען סון ם«ולסם*זאםלוננ

 נאג־ איבער׳ן שארהוםען װעם 1קאט<ײ
wזונטאנ, און אווענט מבת לאנר ן 

 םארגיניוננ אין םאי. םען4 און טעז3
י חאט טאנ בלוםען דעם םיט  שאר־ ו

 קאטיייז tveBNrrunwi סון װאלטונכ
ע די פאר ■רײזק דדײ באמסיםט  תנינ

מן וואם װאלאנטיחגן, ע  אויםייי־ זיך וו
 אלע אין םוםען. נרעםטע די טים כענען

 ם־כטיגמ גאר נעםאכט וועחנן עטעדם
ר חנם 1דזרנ*ופיחרע פארגאר״טיגנפן ל  נ

j נויטיגען חנם ים9 נמן־טאנ t o tm 
 ן מאפעז וחנם וועלכער וואלפגםיר, דער

ם געצם״ סוטע גחנםסע די ת ן » נעװינעו י

מאי עדשטען צום דוןש א
, מאכער ריפער און סקױרט סוט, קלאוק, אלע צו

גרידער! און ׳טװעםטער
 אינטערנאצי• פון טאג דער — טאי ערשטער דער איז װידער

געקוטען. — טוב ױם ארבײטער אנאלען
 צום האט קלאם ארבײטער דער זינט פאראיבער זײנען יאהר 40

 טוב ױם דעם «לס םאי ערשטען דעם פראקלאםירט םאל ערשטען
פארברידערונג. פעלקער פון און ארבײם פון

 םיט טאל אלע ױניאן קלאוקםאכער די האט אםעריקע אין דא
 און פרידען פון טוב ױם דעם נעפײערט וױרדע מיט און שטאלץ

װעלט. דער םון ארכײטער אלע צװישען אײניגקײט
 איז י א ט ן ע ט ש ר ע םון טוב ױם דער םאכער, קלאוק

 םיר רוםען דעריבער און םאלידאריטעט און ארבײט פון טוב ױם דער
 און טרײדם אנדערע אלע פון ארבײטער די םיט צוזאםען אײך

 ארבײטער אלע םון םאלידאריטעט די דעםאנםטרירען צו נאציאנען
 פײנד. אונזערע געגען פראטעםטירען צוזאטען און װעלט דער אויף
 קאפיטאליםטי־ געגען דעםאנםםרירען צו דעריבער אײך רופען יםיר
םיליטאריזם. געגען און אוגטערדריקונג שער

 פאר־ פעלקער אינטערנאציאנאלער נאר און טלחטות געגען
ברידערונג.
 עקאנא־ פון םיר לײדען לאנד אײגען אונזער אין מאכער, קלאוק

 און אונטערדריקונג קאפיטאליםטישער און עקםפלואטאציע םישער
 דע־ צו מאי ערשטען ״ הײנטיגען אײך םיר רופען דעריבער

:םאנסטרירען
 טרײד־װניאנם. אונזערע םון שוץ פאר׳ן
אינדזשאנקשאגס. געגען

 אץ ארכײטפלאזיגקײט, פון םארזיכערוגנ םאר
פארזיכערונג. עלטעד און קראנקהײט פאר י

P

י ו ו p, א ר צ ע י ד א ! מ ג נ ו ר ע י י ם
 אזײגער אײנם דאנערשטאג, הײנט, םא;, אײן וױ אלע, קוטט

 טאי געמײנזאםער דץר צו קאליםעאום בראגקםער אין בײטאג
 ארבײטערשאפט. יארקער נױ גאנצער דער פון דןיםאנםטראציע

!מאי ערשטןןר דער לעבען זאל
 !םאלידאריטעט ארכײטער אינטערנאציאנאלע די לעכען זאל ״

ױניאן. מאכער קלאוק די לעכען זאל

 םקוירט םוט, קלאוק, באארד דזש.
ױױאן. מאבער ריפער און

טשערםאן. בלום, וױליאם
םענ. גענ. נאגלער, איזידאר

םעק.־טרעזש. װאנדער, “
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1
— היםלען העכסטע די דערגרײכט נידערטרעכטיגקײט די װען און

פר־יד. און נערעכטינקײט ארויס װאו ערגעץ פון זינגם דאך
— גאוח און נישםיגקײט םיט אנגעזאפט איז לופט די װען און

רײד. אויםדערװײלטע די אםאל שטיל דער אין חערםטו דאך
* ד

9

פאלשקײט, שרײענדיגע די ערד די ם׳םארטױבט ווען און
װעלט. דער פון אםח דעם אגטקעגען חארץ א שלאנם דאך
 — אויםגעלאםען און םארשײט שרײם חוצפח די װען און

געצעלט. דיץ פון שװעל צום װער שטילקײט די דאך פרעםט

 טחיער, דעם אריבער שרײ
 צער, דעם אריכער זינג
 ׳ שכור, בארװיםער א וױ

האר. חןר לײדען פון װער

 םזל, דעם םיט שטאלץ זײ
 דערםאר, גאט לױב און

 שכור בארוויםער דער װאם
האר. לייחןנדער ועד איז

-F»Ti

 לע8 צו װןז י8ם
פינישערם סיאוס

— ברידער: און ^װעסטער
 םערציג װערט ם«י ער^טען דיזען

 גאני•. דער אין ארבײטער די וינט יאהר
ט צער ^  ם#צ ערעטען צום זײינען װ

 די םון גאסען די אױוי ארויסגעטר^טען
 ■ראקלא״ האבען און שםעדט גרעסטע

 ױם־טוב אלס מאי ערשטען דעם םירט
 םאר ?אםפס־טאג אלס און ארבײט םון

 און באדינגונגען עסאנאםישע בעסערע
 םעיצ• און מענ׳עען אלע םון םרידען םאר
 שט^אטען םאראײגיגטע די אין ?ער.

 צװי^ען געװען קיצאוקמאכער די זײגען
 דעם געםײערט האבען װאס ערשטע די

 םאלידאריטעט, און םרידען םון ױם־טוב
 געװען אלעםאל זײגען םינישערס די און
 קאאוק גרויסער דער םו; ^עםיץ דער אן

 שעוד 8 םאר ?עמםען צו ארמעע מאכער
װעצט• בעסערער און נערער

 אנצו• זיך אײך, םיר רוםען דעריבער
 דער םון םײערוגג םאי דער אן ׳טליםען
 און ארבײטערשאםט יארקער גױ :אנצער

 גע״ דעמאנסטרירען צו זײ םיט צוזאמען
 נעגען עקםפיצואטאציע, עקאנאמישער גען

 איגטער• םאר און תארופציע פאציטיעער
םרידען. פעצקער נאצי^נאצען

 אײן װי אהע !םיגײטערס קי״^וק
 מאגיפעסטאציע מאי דער צו אױף ׳טאן
קאאיסעאום. בר^נקסער אין

!מאי ער׳עטער דער צעבען זאל
 םינײטערם קאאוק די צעבען זאיצ

!ױניאן
I אינטערנעיטאנעל אונזער יצעבען ז*<ןא

שערם p^:p דער פאר אן-ל. פיני  0 ױגי
j ,מענעדזיטער. הורצםאן
טיטערמאן. קויםמאן, מ.

 אידישער דער םון דראנג דער
 בעסארא״ אץ באפעלקערונג

םאך־בילדוגג. צו ביע
 בא• אידישער דער םון דראגג דער

 םאך-ביל־ צו בעסאראביע אין פעלקערוגנ
 דער האט יצײדער גרוים. זײער איז דונג

 -באפרידי• צו םענציכקײט די ניט ״ארט״
 םויצעד א אין דראגנ דאזיגען דעם גען

 די באטרעםט טאג הייגבדגען בײ מאס.
 םון טרײד־םקולם די אין ̂שילער צ$הל
 בוקא• איז ♦550 בעסאראביע אין "iרכ
 ש(ל& פרןופעסיאנעאע די באזוכען װינא

 אלע די *ט תלמידים. 350 ״ארט״ םו;
 1םי םובסידירט װערען קורסען און שויצען

 םון׳ם םארװאצטונג צענטראל רער
 דעם אויסער אבער זײנען עם ״ארט״.

 •וגקטען אײגיגע אין נעװארען געגרינדעט
 אא• די םון םיטלען די אויף פאדשולען

 שנײחנר ארגאניזאציעס, ״ארט״ ?אצע
 װארשטאטען• םוירניטשור װארשטאטען,

 או| שטעטלאך או; שטעדט םי{ע םון
 זיך מען װענדט קאלאגיעס םון אםיצו

ת עפענעז צו בקשות םיט םאסענװײז  ני
 איו ov קורסען. אדער טרײד־םסולס

 אוגטעספטי״ דעד אהן אז קלאר, אבער
 סארװאצטוננ צענטראל דער םון צונג

 קא• גיט שול קײן זיך װעט *ארט״ םונ׳ם
 צא״ די צײט• אעמעחנ א האלטען נען
 אײםי־ אז #אזא איז רוםעניע נאגץ אין נע

 ארםעצר חנר ױרו ®אױמוצ א הלטעז
 דיעקבאר יט1 ■שום איז באםזגלקערונג

 םעהר, נאך געװען װאלט עס און אםילו.
 «ו דראננ גרויםאר חגר װען *אד, א װי

 דמ זאא נעסאראביע אזן םאױביאדונג
וחנרעז• אוגטןףפטיצט

־ אין םאױביצדונג חני חיצוי צו  מ
 רוכמד אידחיא די קוםען םוזצן סאראביע

 אסעדיקא אין אאנדםםאנעאםטען נישע
 חםעניאמ די פון טארכאנד דעם םיט

nrr אין איחון
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ו8װני ווארששרם רטענס8ג ריױס ל8אינפמתעשאנ דער פװ אתאן אפיצימלקר
PR IC E 8 CENTSVol. xn. No. 18 Jersey City, N. J., Friday, May 16, 1930 1930 , ם»י ־טער16 דער פרײטאנ,

t באשטימט שלעדנגער פרעז. o p 
 פה זואהלען ר m אױפצופאסען

י 22 לאסאל םאכער דרעם
yt װאנ- און נאגלער ניגפא, ארעזידעגטען וױים די טון באשטעהט 

 די פארגרעסערען צו אויך באשליסט שלעדנגער פרעזידענט — ־ער.
 םײט״ 11 אױת 7 פון לאקאל קאםיטע״טון אבדזשעקשאן און עלעקשאן

פון קאםפלײנטס צוליב שטעלונג די נעחטט שלעזיגגער — גלידער.
םײטגלידעת

 םאר קומט דאנערשטאג, #װאך די
 באצאלטע באאםטע, אאע םאר װאהאען

 דרעסטאכער דער אין ניט־באצאלטע, און
.22 צ^קאצ ױגיאן,
 סעקרעטער״ םאר זײנען װאהאען די

 עס״ אײחשענטס, ביזנעס מענעדזשער,
קאםיטע. רעציוי און באארד זעהוטיװ
 *גערעכטיגקײם* נומער רער װען

 נאך םיר װײםען דרוס, צום .זיך גרײט
 װאהיצפן די םון רעזואטאט דעם ניט

 א ג#ר אז #םארזיכערט ס׳װערט אבער
 בא״ זיך װעאען םיטנאידער צאהא גרויסע

װאהלען. די אין טײאיגען
 דורכנעפיהרט װערען װאהלען די
 םפעציעאער א םון אױםזיכט דעם אזנטער
 דזשע״ אינטערנעשאנאא דער םון קאמיטע

 פרעזי• װאס באארד, עקזעסוטױו נעראא
 די אפאיגטעם. האט שאעזיננער דענט

 װײם־ טען1 דעם םון באשטעהט קאםיטע
 דעם םון מענעדזשער נינםא,. פרעזידענט

חד באו־ה דזשאינט סאאוסםאכער ם־י ײ  מ
 םעקרעטער און נאגאער איזידאר זידענט

 און באארד דזשאינט לאאוקםאכער םון
װאנדער. ח. וױיס־פרעזידענט

 פרעזידענט װארום אוםשטענדען די
 גאמיטע א אפאינטעט האט שאעזיגגער

 די זיינען װאהאען די אױזי אויפצופאסען
:פאאגענדע

 אאקאא םון םיטינג נאכ׳ן טענ פאר א
 די נעװארען ערוועהאט ס׳איז װאו ,22

 סאםיטע, אבדזשעקשאן און עאעקשאן
 געװארען נאטינירט ס׳זײנען װאו און

 םענע־ ־ סעסרעטער םאר קאנדידאטען
 ביזנעם־ באאיד, עקזעסוטױו דזשער,

 זײגען קאטימע, רעאיוי און אײדזשענט
 נע־ 22 אאסאא פון מיטנאידער צאהא א

ו און שאעזיננער פרעזידענט צו קומען י  ז
 מיטינ: יענער אז באקאאגט, איהם פאר
אר־ אין געװארען רורכנעפיהרט ניט איז

 טוםעא געװען איז דארטעז אז ;דענוגג
 איײ האט מאםענטען םאנכע אין אז און
 אײגיגע צװײטען. פון געװאוסט גיט נער
 קאמ־ דעם געמאכט האכען װאס די םון

 אז איבערצייגט, געװען ,זײנען •אײנט
 קא־ אבדזשעקשאן און עאעקשאז דער אין

 וײנעז װעאכע אזעאכע ארײן זײגען םיטע
 ניט ס׳זײגען און ערװעהאט געװען ניט

 ערװעהאמ יא זײגעז װעאכע אזעאכע אריין
נעװארען.

 אײדגע האט שאעזינגער ירעדדעגט
 װאה די צוזאמעגגערופען שפעטער טעג

 און קאמיאעינט דעם געםאכט האבען
 מקזעקוטײו דער םון קאמיטעט א אויר

 םאר• א גאר און 22 אאקאא פון באארד
 דריי־םיער געדויערט האט װאס הער

 שאעזינגער •רעזידענט האט שטונדען,
 עאעק• די םארנרעסערען צו נאשאאסען

 פון קאמיטע אבדזשעקשאן און שאן
 און מיטנאידער םיער נאר אויף אאסאא

)2 זיימ אויף («לום

 טרעזשורער ־ סעקרעטאר חשענעראל
 ױ פון גחס װיכטיגעז כרענגט דוכינסקי
װעסט דעו אץ יוניאנס מאכער קלאוק

 סאר םיטי כענזאס און אנדזשעלעס ל«ס םראנציםקא, ם»ן שיקאגא, כאזוכט
 מרגאניזמציאנס — אינטערנעשאנאל. דער פון צװעקען ארגאניזאציאנם

 אדרעםירט — אנפאננען. ניכען אץ זיר װעט שטעדט פילע אין קאםפײנם
 ארבייםער דעם אדיר כאזוכם — גרענטשעס. ר. א. םון םיטינגען אויר

y ̂ 1 פריזאן. אין םוני טאם םארטירער

טען,7 דעם ם»י םיטװ«וך. לעצטען
 יזשענע־ דוכינסהי, דײװיד נרודער א*ז
 דער םון טרעזשורער םעהרעטער ראל

 זיין םון צוריקנעהוםען אינטערנעש«ונ*ל,
 און װעסט דער אין טור «ורטוניז»ציאנם

 געמפכט האט ער װאס װעסט, װײטער
אינטערנעשאנאל. ד«ר םאר

 געביאכט ה*ט דובינםהי נרורער
 אינטערע• או; אפםאםיםטישען 1» זעהר

 פון םעטינהײט דער םון נרום םאנטען
 אין לפחאאס ררעסםאכער און קלאוק רי
 םעק־ באזוכט. האט ער װאם שטעט, די

 האפנוננ םיט םול איז רובינםמי רעטער
 עגערניעען אן ם»ר אויםזיכטען די ען5װע
 קאנד ארנאניזאציאנם ערםאלנרײכעז און

 דחנסםפבער און הלאוק די צײישען 1”י
װעסט. װײטער דער םון שטעם די און
 טיד «ורנאניז»צ'^נס רעם מאכען צו .

 לעצ־ דעם אויוי נעײאדען באשלאםען איי
 אינטערנעשאנאל דער םון טיטיגנ טען

אויש׳ן בארד. עקזעהוטעו דזשענעראל

 דער צו נאנױסוננ שיהפ *ינטמתעשאנאל
מונװענשאו אטאלנאםייטער

 אםאלגאםײםעד — ארבײט. איהר אץ ערםאלג כםדר׳דינען ױניאן װינשט
קענעדע• טאראנטא, אין אפנעהאלטען איצט װערט קאנװענשאן

 זיך האט קענערע, טא,־א;טא, איז
 אג• מאי, טעז12 דעם מאנטאנ, צעצטען

 קאנ־ צװיי־יעהרציכע טע9 די נעפאננען
 סצא• אםאצנאםייטעד חןר םון שאן ווענ

 ספנװענ־ די ױניאן. װא־רסערם דהיננ
 אוז צייט ײאר « אנהאאטעז וועם שאן
 דעם ניאי שבת, דעם שצ־סען זיר ײעט

םען.17

 m% װעט באארד חע דרעםמאכער

שעפער m דט אץ דױזו גען
 דעם. װענען טשערלײט שאפ צו בריף שיקם חאכםאן דזשולױם םענעדזשער

 זיד םיט כיכלאך ױניאן האבען זאלען זײ םאכער דרעם אויף םאדערט —
שעפער. די אין

 חאט באארר חשאינט דרעסםאכער די
 ענערנישען אן אנצוהויבען כאשצאםען

 ױניאניזירען צו האטפיין ארנאניזאצי^נם
 שעפער יוניאן ניט איבערנענציבןנע די
 די אין קפספײן קצנטראצ א אויר װי

 שעפער די *ין אז זעהן צו שעפער ײניאן
 *רבייםער, ױניאן בצױו *רבײט׳נן זאצען

 אזן אינטערנעשאנאצ דער פון םיטנצידער
 שינפעי־ די אין באדינגונמן ױניאן די או

ותחנן. אפנ^חיט פינקםציך זאצען
 נפווכצן ותצען אײרזשענםם כיזנעס

 תרכפיוד און שאפ דרעם ױניאן יעדער
 יעתז אין קאנםראצ שטרעננען א יעז

*JM • ד■ ; , ,
 ררעס־ חנר פון • םענעחשער דער ,•

רזשר דבאאר רזשאינס סאכצד סאכער
• 4 1 ■  % * I kA  ^  I

 די־דרעס- םון טשעראייט די צו בריף *
 אױ\* די םאדערט ער וועאמנן אין שעיער

צו  די דורכםיהרען ױניאן די העאםען ׳
קאספיינס. בײדע

 :םאאגט װי זיך אייענם בריף חנר
:טשערםאן *טיחנרער

 םאכערם װײםט און דחנס *די
 דורכ־ באשאאסען האט באארו דזשאינט
 ארגאניזאציאנם ענערגישען %\ צוםיהרען
סעואן. םון ענד צו ניו קאםיײן

שםע־ צו חנרבײ T•! מנםצז סיר״
 יױ ניט די םיט קאנטאקט אין דך אען

 איחר אי| זיר געםינעז װאס שעפער ניאן
m קאםײ פריגען צו םרייט אח ביאדיננם 

n ױניאן ניט n סון םעס ro r זא־ זײ 
ir חנר פון אםיס אין קוםען אצז iv 

)8• •»« »וי% (אלוס

 250 איבער קומען קאנװענשאן דער צו
 קענע־ און אאנד גאנצען םוןו דעאעגאטען

 אויף װעאען מאא ערשטען צום און חנ,
 אויך קאנװענשאן אמאאגאםײטעד אן

 װאס םיאאדעאפיע, םון דעאענאטעז ױי\
 פי־ םון שנײדער די םארטרעטען וועאען

 אמאאגאטײטעד דער. װעאכע אאדעאםיע,
 ארנאני״ צו יאהר אעצטען נעאומען איז

זירען.
נא־ אין האט שאעזינגער פרעזידענט

 נעשיקט אינטערנעשאנאא דער םון מען
 אגא־8אם דער םון האנװענשאן דער צו

 כאנריםונגס־טע״ םאאנענדע רי םײטעד
:אעגראםע

 װאירהעדכ קאאדהינכ ״אמאאגאםײטעד
 טאראנטא, האא, םעסי אמעריקע. אװ

קענעדע.
 האב איך װאס נאיקאיך, בין איך״
 נײנטע אײעי צו שיפען צו כבוד דעם

 ברידער• די קאנווענשאן צװיײיעהראיכע
 אינטערנעשא־ רער םון באגריםוננ אימג
 ױניאן, װאירסערס גארםענט אײזײס נאא
 היאמאן ירעזירענט נראטואירען צו און
 אײע• םיט באאםטע אנדערע די און

 די םאר רערנרײכוננען אױםגעצײכענטע
 קאאדהיגי. םענער רער אין ארבייטער

 דנסטיגע ניט רי טראץ אינדוםטריע,
 זײנען םיר באדיננוננען. עסאנאםישע

 ארגא־ אײער »ז םאקט, אוים׳ן שטאאץ
 שטארקסטע רי םון איעע איז ניזאציע

 ױניאנס ארבײטער פראגרזוסיװםטע און
 װאינשע: בעםמע א»נד. אונזער אין

ערפאאנ. כסדר׳דינען פאר
־ אײער,

שאעזיננער, כענתשאכױן
 אינםערנעשאנאל חנר פון •חנױחננם

מגיאן״. מאירקפרס גטרפמגט אײדיס

 דרעהראבער און קאאוה םין םאיאאגג
 דער םון שטעדט די אין אר:א:יזאציעס

 שאעזיגגער •דעזידענט װעסט. וױיטער
 דעם מאכען צו געװארען באשטימם איז

 דעם אפיאו שוץ האט שאעזיגגער טור.
 שװא- זײן צואינ גאר אגגעפאננען, טוד
ך ער האט געזונט כען  צוריק״ נעטוזט ד

 סעקרעטער אט װעג, מיטען םון קערען
םארטגעזעצט. טור דעם האט דובינסקי

 די באזוגט האט דוביגפקי ברודער
 אנ- אאס שיהאגא, שטעדט: פאאגענדע
 קענזעכ און סאךפראנציסקא. דזשעאעס,

 ער האט שטעדט אאע די אין סיטי.
 באאכד די םיט מיטיגגען איגעהאאטען

 אקטױוע די טיט אאקאאס. די םון טע
 »ד- האט פעםבערס. די מיט און טוערס

 םאהעגםארזאמאונ;/ גרויסע רעסירט
 אין האט דרעסמאכעד, אין׳ קלאוק םין

 באי• די םיט קאנפערירט שטערט מאגכע
 װענען םארהאנדעאט זײ מיט און סעס

ד עטאבאירען װעגעז און אגרימענטס  י
 אײנגעשטעאט האט באדיננונגען. ניאן

 האט איאראטען, ארגאניזאציאגס די
 אין און אאקאאע אאטע די אױפגעאעבט

 םוגלא• א געאײגט אױך פאעצער מאנכע
לאאס. אא- נײע ארנאניױרעז צו אויןי מענט

 אז ערקאערט, האט דוביגסקי ברודער
 ער װאס שטעט, די םון כיעהרסטע די אין

 באדײ• עגטװיקעאט װערען באזובט, האט
 דרע• און קאאוקס םון צענטעדען טענדע

 א האם אינטעתעשאגאא די און סעס
 אר;א• עגערגישעד אן פאר באדען גוטען

 ודײטער דער אין טעטינקײט ניזאציאנס
וועסמ.
 די אין באדיגנונגען ארבײםס די

 אונעד- פשוט זײנען שטעדט כעהרסטע
 נעזאנט. דוביגסקי האט — טרענאיכע,

 א • איז װאס אנדזשעאעס, אאס אין—
 און קאאיקס םון מארקעט באדײטעגדער

 םילע ארבײטען עס װאו און דרעסעס,
 זײגען דדעסמאכער, און קאאוק טויזענטע

 דער״ עס אז שאעכט, אזוי באדיגגוננען די
 נױ םון צײמען סװעט־םיסטעם די טאגט
 אדבײטעד אן צוריק. יאהר 30 מיט יארק
 יױ גויארק^ר א אין געארבײט האט װאס

 אאס״ א אין ארײ; פאאט און ניאז־שאפ
 װאס איצט באגרײםט שאפ, אגדזשעאעס

 רױײ די װאס אויסער םײנט. ױגיאן »
 שטונדען די און האײנמ זײנען דזשעס
 וױאקיר שדעלאיכער א הערשט גרויםע,

 זיך איזריקעװען זײ בתים. בעאי די םון
 זײ טיט טוען ארן ארבײטער די איבער

 אפית׳ע הערשט עס װיאען. זײ װאס
 נאר האבעז װאס די און שחאאפערײ,

 א אץ ארבײמען פון טעם דעם םאדזוכט
 כיי־ דעד אױף אויס קוקען שאי, ױניאן

 זײ און קוטען זאל ױניאן די אז כזט,
שסאאפערײ. זײער םון אויסאײזען

 טעטינקײם ױגיאז םאר באדען דעי־
 האט — גוטע־, » זעד,ך דעריבער איז

 עם און — נעזאנם, וױיטער דובינםקי
 אאס איז באדינטגנעז♦ די דא אױך זײגען

 נרויכע א 1פארא איצט ־איז אנדזשעלעס
 איסם דער םס מעפבערס אהטױוע צאא
 עגעדי ארבײסען וײ און שיקאגא, פרן און

י* . )8 וײא ײ̂י (״לי®
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 דוכיגסהי פועזשוועו ־ םעסרעםאר דזשענעראל
םאכער המוס די פװ נחס װינפינמו כרעננט

װעםס דעד אין יוניןנס
 ״ז»ל דער פון יוניקןאום יעחוימו 40 צום עחןםס חשעין םיס מנויסס עלעזיגמו פרעז.

נ»8שיה איו חויז״ *
)1 זײמ וון (׳•לום

 טרײד, הצאוס דעם ארגאניזירען צו גיש
 וחגט טרײד סאארה דער וױ גיך זױ8 או^
 נעסען זיר םען װעט װערען ניזירט8ארג
טרײד. דרעס צום

 דױ האם — דרעסמןכער, די ״םיט
 בײ8 זײן וועט — םארטגעזעצם, ביגסקי

 דער װעהחננד װײצ שװערעד, סעצע
 םעהרסטענ־ איז עצעםענט כער8קצאוקם

 םעהרסטע די זײנע; אידישער, «ן טײצס
 צסערי־ און גישע8מעקסי? דרעסכצבער

 עקםיצאטידט מעז און םײדצאך. קצנער
 גאר איז לאגג ניט ביז שרעקצץ/ זײ

v h w w  f y m אויף צוטרעםעז צרזיי 
 איז לאגע זײער אבער ניזירען,8ארג צו

pw אז אונערטרעגציך, ןןזןי נעװארען 
 ארגצ־ ןײ זאצ מען זיך זײ נעטען איצט

 איז רעגײוגג נישע8מעקסיק די ניזירען.
 די זאל םען אז םאראינטערעסירט, אויך

 װײל ארנאניזירען, טײדלאך מעקסיקאנער
 ו*ר־יאױם איהר זאל מען אז גיט, וױצ זי

 דרי־ ארגןײטער מעקסיקאנער די אז םען,
 אין ארבײטכדצױן דעם ארונטער קען

 א איצט האם ױגיאז די און׳ אמעריקע,
 דעם ארגאגיזירען צו אויןי באדען גוטען
 די אגדזשעצעס. צאס אין טרײד דרעם
 צװעק״אנשטע־ דעם םאר װעט ױניאן

 ארגא־ מעהסיהאנער םסעציעלעז א צען
גייזער.

 דױ האט — םראנציסקא סאן ״אין
 געטראפען ער האט — געזאגט בינסקי

 אר־ דער איז דארם בעסער. םיצ צאגע די
 אײנגעשטעצ־ םעהר 8 עצעםענט בײםער

 *וניאז די עםיגרירענדער״ קײז נים טער,
 איי קאנטראצ בעסערען » דארטען האט

 :בעםער דארט םארדינען ארבײטער די
 יארח. גױ אין װי כםעם פארדינען זײ
 גאר קײן ניטא איז פיאנציסהא סאן אין

 אײ־ איגגאגצען ארבײטער, צאצ גרויסע
 אזוי און הצאוקםאכער הונדערט ניגע
 •1אי קאנטראל בעסערען א דארטען האט
 ארבײטען זײ און מאכער, דרעם םיצ
מארקעט. ארטיגען דעם םאר

 םאן אין 1ױגיא קצאוהמאכער די״
 מיט אגריםענט »ן האט פראנציסקא

 װערט ס׳איז״ און אסאםיאײשאן דער
 אינטערנעשאנאצ די אז באםערקען, צו

 םראנ״ סאן אין ױניאן אײנציגע די איז
 אג־ געשריבענעם א האט װאס ציסקא,
 דארטיגע די באסעם. די םיט רימענט

 װי (אזוי אסאסיאײשאז אינדוםטריעצ
 דערצאזט קאםערם), אזו טשעםנער דער
 אינטערשרײ־ צו מאנופעקטשורערס גיט
 בדי נאר ױגיאנפ םיט אגרימענטס בען

 איג־ די װאס סטרײ^ א אויסצוםײדען
 רױ צו נעסטראשעט האט טערגעשאנאצ

 אםאסיאיײ אינדאסטריעל די האט םען,
 טאנוםעהטשױ קצאוק די ערצויבט שאן

אגרימענט. אן אונטערשרײבען צו רערס
 דובינסקי האט פראנציסקא םאן אין

 אײנםי־ װעגעז באסעס םיט קאנםערירט
 ארבייטס־ײאר. שטונדיגע 40 די חגן

 דער ביז געווארען אפגעצײגט איז דאס
 דורכגע- װעט קאטפעין אנדזשעצעם צאס

װערען. םירט
 אפגע־ דובינםקי האט שיקאגא אין .

 םיחחגר די םיט סאנםערענצען האצטען
 דארטי־^ דער װעגע\ בארד דזשאינט םון
 א אנחויבען וועגען אויך און צאגע גער

םרײה דרעס אין קאםפײן
ברודער האט סיטי קענזעם װעגעז

 באשטימט שלעדנגער *רעז.
 די אױח אױפצופאםען קאטיטע

 דרעםטאכער פח װאהלען
22 לאסאל

)1 זײם •ון (^לוס
 װעצכע קאנדידאטען י1צוחנל די פון »ז

 זאצעז סאםיטע דער אין געצאפען זײנען
 עצעסשאן דער איז 1זײ 7 אנשטאט 11
 אויר האט ער קאםיטע. אבדזשעהש<נז און

 דזשע־ דער םון סאםיטע א איאינטעם
 באשטעחענ־ל באארד עסזעקוטיװ נעראצ

 די ̂נוז נינםא, װײם^עזיחננט םען1 םון
 װאגדער און נאגצער װײס־ירעזיחוגטען

 פרע• עיעקשאן. דעד אויןי אויפצואאסען
ם מ^נזעגער זידענט  באאױמםראגט ח|

nn גצפינצן וועט ױ אױב אז קאכױטצ 
 כמנשעז נאד אגצױצטעצעז נױמיג פאר
 זאצען עצעקשאנם די אז זצחען צו אום

 א י1 חאט ריכםיג וחנחנן תרכגצפיחרט
*Wo nr דאס חנכם

 הויבם דארם אז י— געזאגט דובינםקי
 נישקאשעדיגער א ענטװיקצצז צו אן זיך

 שוין ארבײטען דארט קצאוק־מארקעם.
 קצאוק־ארבײםצר, 1000 ארום איצט

 זײנעז װעצכע פרויען, םערסטענםײצם
 ארביײ ארבײטער• שמענדיגע קײז נים
 פאר־ װעלכע און צײטװײצע בצויז טעז

 דעריבער ס׳איז איז װינציג. זעהר דינען
 םאן צו באדען גוטער א דא אויך דארטען

ארבײע ארגאניזאציאנס גוטע
 ספעציעצ זיך האט דובינסקי ברודער

 מא־ םיצע װאס דעם, אויף אפגעשטעצט
 סיטי קענזעס. אז זאגעז, נוםעסטשורערס

 איםט. דער פאר רענט1קאנק א װערט
 דעם. םון ניט האצט דובינססי בר. אבער

 :אך איז דערװײל »ז דענקט, דובינסהי
 קצאוק־מארקעט . םיטיער קענזעס דער
 דער פאר קאנקורענט שטארקער קײן ניט

 אור־ םאצגענדע די אן גיט ער און איסט
 — דובינסקי זאגט — ערשטענס זאכען.
 קלאוה־ םיטיער קענזעס די ניט האבען

 בעצי־ עקספערטען גוטע קײן שעפער
 די ארבײטען. צו װעםען םיט סלאכות,

 זײגעז קצאוה־ארבײטער מעהרסטע
 געאיבטע, סײן ניט אויך האט און םרויען

 און טרײד בײם צאנג ארבײטען װאס
 די צ«נג־יאריגע'עהספיריענס. א האבען

 אר־ קצאוק־םאכערינס םרויען טעהרסטע
 שעפער די אי; צײט, קורצע א בײטען
ארבײטער, די געביטען אצעמאצ װערען

 צע־ ארויס דעריבער קומט ארבײט די
 ארבײט םיטיער קענזעס די און באטשט

 די םיט קאנקורירען ניט אוםן בשום קאן
 אדער פילאדעלםיע יארק, נױ םון קלאוקם

קאיװלאנד.
 װאס סאסע, דעם צוציב ״צװײטענם,

 געאיב־ אזוינע ניט זײנעז ארבײטער די
 אזויםיצ ארויםגעבען גיט זײ האגעז טע,

 א האבען בתים בעצי די און אדבײט
 די עסםפענסס. ״אװערהעד״ גװאצדינען

 גאר־ א אויה עקספענסעס ״אװערהעד״
 צא־ װי םעהר םיל םיצ זײ האסט מע:ט

 םאנוםעקטשױ יארקער נױ א זאגען, טיר
 דער אז איז, שורת אוגטעױשטע די רער.

 זײ און טײער נענוג זײ ?אסט גארמעגט
 די מיט האנקורירען ניט דערװײיצ קאגען

שטעט. איסטעח די םון קלאוהס
 ױניאן דער אבער אינבאצאנגט ״װאס

 א זי האט — געזאגט דובינסקי האט—
 קלאוק דעם ארגאגיזירען צו באדעץ גוטען
 װעצ איך און סיטי העגזעס אין טרײד

 דזשעגעראצ נעקסטען צום רעקאטענדירען
 זאצ םען םיטינג, באארד עקזעקוטיװ

ארגאנײזעה אן שיהען אהין
ערקצערט, האט דובינטהי ברודער װי

 דזשעגע־ פון םיטינג נעססטער דער װעט
 םארהאנדצעז באארד עקזעקוטיזו ראצ

 שטעט די אין ארגאנײזערס שיקען װעגען
 ער־ קאן טע\ װעסט. װײטער דער םון

— געזאגט דובינסקי האט — װארטעז,
 דזשע־ דער םו; מיטינג נעקסטער דער אז

 אנ־ צו באשציסען װעט באארד נעראצ
 קאפד ארגאניזאציאנס רײהע א הויבען
 וױײ דצר םס שטעט םיצע אין פײנס

 װארשײנ־ װעם דאס װאס וחנסט, טער
סטרײקם. צו םיהרען ציך

 און אנדזשעצעס צאס אין צינקע ״די
 גע־ דובינסקי האט — פראנצישקא סאן

 טויט םוצשטענדיג איצט זײגען — זא<ט
 הא־ שםעט בײדע אין םארגיכטעט. און
 ר,צאוק םון סטרײקס גערוםען ױי בע\
 דורכגעםא־ מיאוס און םאכער דרעס און

 די זיך האבען אנדזשעצעס צאס אין אמן.
 אגגעשצא־ זיר און אפגעשיאצטעז ציגקע

 אינד^סטריאצ זאגעגאנטער דער אין סען
 איננאנצען זײ זײנעז דאן זינט ױניאז
םאר־ זײ האבען קצאױןםאכער אצע טויט.

צאזעז• ׳
שטעט, די אין האט דובינםקי ברודער

 אינטע־ זיר אויר באזוכט, האט ער װאס
 ארבײטער אצגעםײנער דער םיט רעסירט

 אויםגע־ איבעראצ איז ער און באװעגונג
 אין ארעטס אםענע מיט נעװאחוז גומען

 אנדזשע־ צאם איז װיצשאםען. גרױס םיט
 ער האט םראנציסקא, סאן און צעס

 ריגג ארבײטער םון מיטיגגען אדחגסירט
 ער האט אנדזשעצעס צאם אין מעםבערס.

 ר. א. םון ערעפענונג דער בײ גערעדט
 האט םראנציםיןא סאן אין און קעמפס

 רימ ארבײטער אן י1אוי גערעדט ער
 געשעהזר צעצטע די װעגעז פארום, אפען

באװעגוגג ארביימער דער אין נישען
 חאט מראגציםקא סאז אין זײענדיג

ארבײמצד חנם נאזוכט אױך דובינסקי

 די זינט יאהר 40 געװארען ס׳איז
 באריהםטסטע די םון אײנע ד״ויז/ ״האצ

 גזד איז שיקאגא, םון אינסטיטוציעס
 םיה־ אזז גריגדעריז די געװארען. גרינדעט

דאזינעראינסטיטוציעםאר דער pc רעריז
 דזשעין םיס איז צײט גאנצער דער

 אםעריקאנער באװאוסטע .די עדעםם,
 באריםנד די םון אײנע אוז כצצ־טועריז

 דער צו װעצט. דער איז םרויען סטע
 שאעזינ־ פרעזידענט האם געצעגענהײט

 טעצעגראםע באנריסוננם א געשיקט גער
 װי זיך צײענט װאס עדעמם, םים צו

:פאצגט

 באארד דזשאינט מאכער קצאוס די
 ניגעם א אין מוםעז גיכען אין װעט

 שעהנעויי גרעסער, זײן װעט װאם אפים,
 וױיצ מעםבערס, די פאר באקװעמער און
 םון הארץ אין געפינעז זיך װעט ער

 נא־ זײן ס׳װעט װאו םענטער, גארמענט
צוצוטמען. קצאוסטאכעי די םאר הענט

 127 אין זײן װעט אפיס נײער דער
 און טע6 צװישען סטריט, טע33 װעסט

 פאר־ װעט אפיס דער עװעניג טע7
 טען3 דעם םצארם, גרויסע צװײ נעםעז

דעפארטםענטם אצע פצאר. טען4 און

 באארד רזשאיינט ררעסמאכער
 ניט אץ דרײװ אנםאנגען װעט

שעפער ױניאן
)1 זײט פון (עדוס

 מאכען און סטריט טע25 איסט 130
 ארגאניזיי־ אונזער םיט אראנדזשמענטס

 דער אונטער איז װאס דעפארטמענט שאז
 װאס און גוזמאן ברודער םיז אויפזיכט

 םון םצאר טען3 אוים׳ן זיך געםינט
 איסט 130 כיצדינג באארד דזשאיגט

 ניט די ױניאניזירען צו כדי סטריט טע25
געבײדע. אייער איז שעפער ױניאז

 ארבײט דיזע דורכצוםזיהרען ״כדי
 אויך באארד דזשאינט די האט װירקזאם

 האנ־ א גצײר אנהויבען צו באשל^סען
 צו כדי שעפער ױני*ן די אין טראצ
 גונד זײן זאצען מעםבערס אצע אז זעהן

 אסעס־ און דױם זײערע אין שטעהעענד
מענטס.

 באזוכט װאך די װעט שאם ״יערער
 ער און םארטרעטער ױניאן א םון װערען

 ביכ־ ױגי#ן »צע צוזאםעגסצײבען װעט
שאפ. אין ארבײםער יערען םון צאך

 *ג־ דורך העצםען אונז קענט *איחר
 שאפ אײער אין דרײװ » גצײך הויבען

 זאצ ארבײטער יעדער אז זעהן צו און
 אר- יעדער אז זעהט גוטשטעהענד, זײן

 םיט בוך ױניאן זײן האבען זאצ בײטער
ש»ם. אין איהם

 װעט דעםארטםענט דױם ספעשעצ ״א
 בארד דזשאינט אין וחזרעז אײנגעשטעצט

 םעז װאו סט. מע25 איםט 190 ביצדינג,
ױס קאצעקטען װעט  אםעםםענטס ארן ו

צאקאצס. «צע םון
 בא־ איהר אז זיכער, זײנעז ״מיר

 און דעם םון װיכטיגקײט די גרײםט
 אוים־ באצדיגע אייער שענקעז װעט איחר

 נאכ־ עס װעט און דעם צו םערקזאמקײט
האנדצונג. באצדיגע םיט םאצגען

אייערער, ברידערציך
האכנמן. חשולױם

 דרעס םעגעדזשער דזשענעראצ
באארד. דזש. םאכער וױיסם און

 סען־קװענםין אין םוני טאם םארטירצר
אז.  איבעתע־ דובינסקי׳ז האט מוני ױיז

 אצץ םאר דאנק הארציגען זײן געבען
 איחחנ און 'אמםעמעשאנאצ די װאס

 בא־ זײז םאר געטאז האבעז צאסאצם
 וחנן m ערקצערם, חאט ער און פרייױנג

מ אין ױגיאנס אנדערע אצע  אמערי
 ב$ר זײן םאר געטאז •זױםיא װאצםען

 װאאט אינסערנעשאגאצ, n װי פרײאונג
מוחנן• פרײ צאננ שוין ער

#חאוז האצ עדעמס, דזשעין ״םים
איצ. ש^אגא,
 האב איד װאס גציקציך בין ״איך

 אײעך םיט באגריסען צו אײך כבוד דעם
 נעסאן חאם איהר װאס ארבײם גרויסער

 40 די און האוז האצ דער גרינדען אין
 איהד װאס דיגסט, גרויםער םו; יאהר
אותקגעגעבען. דעם אויזי האט

 קענען און געזונט זײן זאצט ״איהר
 סאך יאהחנז םיצ םיצ, נאך אװעקנעבען

טעטינסײט. נאבעצער דאזיגער דער
 שצעזיננער, בענדזשאםיז

 צײדיס אינטערנעשאנאצ םרעזידענט
אן/ װאירקערס גארםענט ױני

 געםי״ זיך װעצען באארד דזשאינט םון
 םיגאנם דער םצאר. דריטען אוים׳ן גען

 םע• דזשענעראצ דעם און דעפארטםענט
 געםינען זיך װעצען אםיס נעדזשערם

םצאר. םערטען אוים׳ן
 װע• אםיס באארד דזשאינט נײעם אין

 םון אםיסעס די געםינען אויך זיך צען
.82 און 64 ,23 ,17 , 3 צאקאצס די

 איבער• איצט װערט אםים נײער דער
 װי גיך אזוי איבערגעםיקסט. און געבויט

 דעד װעט װערען, םארטיג װעט אצץ
מוםען. באארד דזשאינט

 ר. סמ8גענ פון כריןז א
אנראםאװיפש

,1930 אפריצ, טען30 דעם
 דובינסקי, ד. םר.

 סטריט, טע16' װעםט 3
ניױיארק.
—־ :דובינסהי גענאסע געערטער

 גענאסע םון דערװאוסט זיך האב איך
o װעגען צעװיטאס׳ן p באדױערענדען 

 איײנגע׳גנב׳ם זיך האט װאם םעצער,
 ארויס• איז װעצכער צירקוצאר, דעם אין

 נאציאנא״ דער דורך געװארען געשיקט
 אינטערנצ־ דער םון עהזעקוטיװע צער

 זאםצען װעגען צאקאצען די צו שאנאצ
 װאס פצעדזש, דעם דעקעז צו אויף געצט

 אינטערנעשא־ דער פון םארטרעטער די
 באנ• טײן אויף געםאכט האבען נאצ

קעט.
 האנ• עס אז קצאר, זאגען צו אנשטאט

 אונ• צו אויף םאגד א װעגען זיך דעצט
 סאציאצ־רעםאקראטישע די טערשטיצעז

 רוסלאנד, אין ״בונד״ דעם און פארטײ
 מרא־ א געװארען געברויכם דארטען איז
װצל! ארעסםירטע, פאציטישע װעגען זע
 װי• צאנד אין דא גענאסען אײגיגע •כע
 וואט אוםן אן אויף אויסטײטשעז צען

 tan םיט הםכם אין ניט זיך געםינט
 ■צעדזש, יענעם םון אינהאצם אםת׳עז
געמאכט. האט איהר װעצכען
 םיםםאדשטענדזד אויסצוטײדען כדי
 צוקונפמ, דצר אין רײבועען און גישען

 זאצט איחר אז זעהר, אײך איך בעט
 אױם• צירקוצאר אײער צו צוגאב א איז

 n און םיספארשטענדעניש די קצערען
 tan איז אידרומען ערקצערונג דאזיגע
 װעא־ איז *דזשאסטיס/ ארגאן זעצבען

געדרוסט. געמען איז עס כען
 םאר פאראוים אין אײך דאנק איר

 שױן אײך װיצ איז געםעציגקײט דער
 חארצי־ םיין אויסדריקען גאנג אײן םאר
 נאםען אין אנערקענונג און דאנ? גען
 אק גע׳נאסען די אוז יארטײ םײן םון

 איחר װעצכצ סוטע, יענער םאר רוסצאנד
צוגעשיקט. איצם ביז אונז האט

גרוס, גענאסע^שאפטציכעז םיט
. אײער,

אבראםאװיטש. ר.

 ארײנ• זין ס׳חא• װאס באדויערען םיר
 חאלםחנז םיר סיסואחופעגדניא. די געגאפא

 די ױנוארםירען צו פליכמ אונזער ■אר עס
 כדי םיםפארעאענדגיא, דער װעגען לאקאס

ײ ײחנק ריבייגצו דעם װיסעז יאלען ?ײ  י
געזאםעלט. װער■ געל• n זואס

דוניגססי דימױד

 םופען גיכעו אץ װעס נאארד דזש. מאכער הלאוה
אפיס שעהנערען נדעסעו־עןאון נײעס איז,א

םם. טע33 װ. 127 אין םענטער, גארטענט פון הארץ אין זײן װעט אפים נײער

wowaa a w i

ארבײטעד'באוועגונג אמעדיקאנזך דער אץ
קראק^װסקי. «. םץ

שםענדיגער » װעגען ע פ־נף — פארטײ. »רבײטער זעלבםט םער טאגיג ײ  ארג
שטאנד — װאך.  פראכלעם ארכײטם דאם — ארכײטםלאזיגקײט. פון צו

על די און שאנ ע ק .נ אםי  ער וױיל רעזיגנירען םוז שעו־יף — ליג״. עקאנ
ט װיל ף שיסען ני ײקענדע אוי ײטעד. סטר ארב

■:■:■:■:■:■:■;•:■:■:■:■:■I

 טרײד דער האט אפריצ חודש םוף
 ראטשעסטער, אין האונםיצ צעיבאר און
 ק^ןי־ א װעהצען צו באשצאםען י., נ.

 אויםגאבע די האבען זאצ װעצכע טע,
 םון שטאגדפונקט דעם אויםצוםארשען

 גרינדען װעגען ױגיאנס םארשײדענע די
 א פארטײ. ארבײטער אוגאפהענגיגע אן

 טרײד אין ענדציך־ םיהצט מען »ז פגים,
 אונטערװארפען דאס אז קרײזעז, ױניאן

 פא־ רעפובציקאגישער דער אוגטער זיך
 איצט ביז ציײדער װערם דאס װי ציטיס,

 ם. א. דארטיגער דער םון פראקםיצירט
גיט. זינען קײן מעהר האט צ. אװ

 אר־ באקאנטער דער העפצי, ריכארד
 יױ פאצישערס מעטאצ דער פון גאנײזער

 א איז װעצכער ראטשעסטער, אין ניאן
 האט קאםיטע, דאזינעד דער םון מיטגציד

 50 שוין זײגען איצט ביז אז ערהצערט,
 אױס־ ױניאנס דארטיגע די םון פראצענט
 םײגסטע די אז און געװארען, געפארשט

 םאר ארויסגעזאגט זיך האבען ױגיאנס
 ראטשעסטער דער פראגראם. נײעם דעם

 לויט איז גאוגסיצ צעיבאר און טרײד
 פאצײ די געגען צאננ שוין מײגוגג, זײן
 די *באצױנט :פעדערײשאן דער םון סי

םײנט׳/ די באשטראפט און פרײנט

 יױ טרײד װען צײט דערזעצבער אין
 דער צו זיך דערנענםערען גיאניסטען

 פאציטישע זעצבסשטעגדיגע פון דעעיא
 קאנװעגשאן די האט אקציאן, ארבײטער

 בא־ סאציאציסטען, יארקער נױ די םון
 דער צו דערגענטערען צו זיך שאאסען

 באװעגונג ױניאן טו־ץיד אפעריהאנער
 מעגציכע אנדערע און דיסהוםיעס דורך

 םאסירונ• דידאזיגע םארשטענדיגונגען.
 און צײמ, דער םון צײכען א זײנען גען

 דער״ צאגערען בײדע איז אז םאקט, דער
 צו זיך נויטווענדיגקײט א מען פיצט

 איז םארשטעגדינען צו און םארשםעהן
 םאר צײט די אז באװײז, בעסטער דער

 פאציטיס, ארבייטער זעצבססשטענדינער
 בע״ איז עס װען װי רײפער איצט איז

םאר.

 םינף־טאגיגע א םאר םאדערונג די
 אין ארבײטעך די װאס ארבײטס־װאו,

 ארויס־ האבען צײטוגגען יארקער נױ די
 באצעבאטים, זײערע געגעז געשטעצט

 דער םון געװארען גוטגעהײסען זענען
 טיפאגראפי־ דעד םון תאנםערעגץ סטײט

 גע־ אפנעהאצטען איז װאס ױניאז, קעצ
 אין מאגאט דיזען םון אנפאג אין װארען

 בא־ האם ?אנםערענץ די י. ג. אצבאני,
 העצםען צו קרעםטען אצע םיט שצאסעז

 זײע־ דורכצוםירען ברידער יארקער גױ די
 די םאדעדונגעז. ארויסגעשטעצטע רע

 א אנגענומען אויך האט קאגפערענץ
 אין װאס דעם, געגען סראטעסט רםען8ש
 ר•8ם רבײט8אויסנע װערען ■ריזאגס די

 םון געברויך ר׳ן8ם כען8̂ דרוק שײדעגע
יארק. נױ סטײט

 םון ירעזידענט דער גרין, ם8װיצי
 צעי״ אװ םעדערײשאן םעריסען8 דער
 האט ער װאס רעדע, 8 אח האט באר,
 ברוקצין אין געהאצטען צוריק נג8ל נים

 רבײמם8 םינױ־טאגיגע די ז8 ערקצערט,
 נויט־ א םעהר אםאצ װאם װערט װאו

 פון ציאן8סםאביציז די םאר װעגדיגקײם
 8 ר8ם און באדיגגונגען ארבײטס די

 אר־ רער םון םארקצענערוגג טײצװײזער
 רעזוצטאט א איז װןןט כײטסצאזיגקײט,

 באדינגונ• עסאגאטישע איצטיגע די םיז
גען.

 סאכט װאך ארבייםם פינױ־טאגיגע רי
 זיכערע אבער צאטזאטע, איצם שוין

 נױם םצדערײשאן די וױ צױט פארשריט.
 הרעםםס ביצדיננס אצע חאבען םעצדעט,

 יצאםבערס, די חוץ א ראטשעסטער, אין
 אר• טיטי־טאגיגע די אויסנעקעספט זיד

 מײ״ ®ח וזעמנרוע א מיט בײטס־װאך
 גאך יזנמנטאצם וחנט צס דערצו• דזשעס

t n r n טינוי רי גיז יו^מן צסציכע 
 ־־irv דער pit ארנײםסײו^ר טןוגיגא

 טול־ װעט םרעיד בילדיגנ טשאססאר
םונקציא־ און ומרען געלײוט שטאנדיג

ח י ו

 אװ״ קאונסיצ אען8ציאנ8ג ר'ן8ם
 צטשצ, איז ציעג׳/ עקנאםיק צ8געשאג די
 פראהיבישאן, רעגוצײשאן, פיק8טד די
אנגע־ זעצכע8 גדעהג8 און װיאײשאז8

 דער װי וױכטיגער םך 8 צעגענהײטען י
 דיראזי־ נד.8צ אין פראבצעם רבײטער8

 עקא־ צ8נעשאנ״ דער פון ״דענקער״ גע
 צו בע8אױפג די האבען ציעג״ נאםיק

 אונאינטע־ און אינםארטירטע ן8 פען8ש
 די איבער מײגונג עםענטציכע רעסירטע

 ציא•8נ אונזער פון ;ען8םר װיכטיגסטע
 נעזעצ־ דאזיגער דער צו צעבע;. צען8נ
 פובציציס־ פיהרענדע נגען8צ8ב םט8ש

 גרויסע און צאיערס ^עדוסײטארס׳/ טען,
ביזנעסצײט.

דורכנע־ װערט צײט צו צײט פון
 װיכטע־ די װעגען אפשטימונג {8 פירט
 קוצטױ און פאציטישע עהאנאםישע, סטע

 די אט צװישען צאנד אין גען8םר רעצע
 עקאגא- צ8נעשאנ״ דער םון םיטגצירעד

 רף8ד אםשטיםוננ די אט און ציעג״ םיק
 םיײ עפענטציכע די םען8ש העצםען דאס
 געזעצ־ װיכטיגסטע אוגזערע איבער נוגנ

:ען.8םר פטציכע8ש
אוג־ םיז רעםארםען װעגען גע8םו־ די

 2,209 באקומען האט קאורטס, זערע
 געװארען כט8טר8ב איז און שטימען

 נד.8ל אין גע8פר װיכטיגסטע די צם8
 איז נע,8םר װיכטיגסטע צװײטע די צס8
 װענען גע8םר די נעװארען כט8םר8ב

ן8פ רעספעקטצאזיגקײט םראהיבישאן.  י'
 די ר8ם געװארען צטען8געה איז געעזץ
 ־8ב האט און גע8פר װיכטיגכטע דריטע
 צגעטײן8 אין שטימען. 1,642 סוםען
 אפ־ דער צו געװארען געשטעצט זײנען

 װענען נע8םי די נען.,8םר 76 שטיטוגג
 הוםען8ב בצויז האט רבײטס־פראבצעם8

 געװא־ כט8טר8ב איז און שטימען 400
 גע8פי רי װי װיכטיגער ניט ר8פ רען
 רבײטס-8 איגװעסטמעגטם. טראסט םון

 גישע8טי איהרע צע8 מיט צאזיגקײט
 הונדערטער און טויזענטער ר8פ םאצגען

 ״גע־ די ר8ם איז בירנער, טויזענטעד
 צ8״נעשאנ דער םון הערען צעהרטע׳'

 װי װיכטיגער ניט ציעג״ עקאנאםיק
 שענקײט טירציכע8נ די צטען8אויםצוה

pc נד.8ל
מערײ8 דעד םין נױס װעכענטציכע די

 צו כט8ט צײבאר, אװ םעדערײשאן
 עםענטציכער דער םון םוגג8ש דער אט

םערסונג:8ב ריכטיגע פאצגעגדע םײגוננ
 גע־ ריכטיג רבײטער8 די ״װאצטען

 רײכטיםער די םון אײנטײצונג די נאסען
 רדינסט,8פ געזעצשאםטציכען זײער צויט

 טײצ גצײכען 8 גענאסען זײ װאצטען און
 װאם רעכט, םטציכע8געזעצש צע8 םון
 פט8געזעצש דער אין גרופען גרערע8

 רכײםס״8 די ן8ד שוין װאצט געניסעז,
 אצם געװארען כט8טר8ב זיכער גע8םר

 אין געס8םר װיכטעסםע די םון אײנע
צעבען. םטציכען8געזעצש אונזער

 גיט טראגט גע8םר נדערע8 ״קײן
 ר8ם סאנסעקװענצען װיכטיגע זעצכע8

 די אם װי קינד; אין םרוי #ן8מ יעדען
גע.8דבײטס־םר8

 רײכטיםער די םון אײנםײצונג *די
 און איגדיװידועצען םון געניסוננ די און

 זײנען םרײהײט און רעכט סאצעקטיװען
 נדערע8 אלע גען,8םו־ װיכטיגסטע די
באדײםמנ״• םיגדערער פון זײנען געז8םר

 ארבײטם־פרור די װאם סט,8ם ״דער
 נאטראכט גיט הערען רי אט pc אי¥ נע

 איז םראגע, װיכטיגםטע די צם8 געװארען
 ער־ רבײטער8 די װאס ר,8רפ5ד בצויז

 חעצםען זײ זאצעז אגדערע ?8 װארטעז,
צושטאנד. איצעיגען דעם צושטערעז צו

ײ  ער- םענשציכע אצע אענארירעז ״ו
 רײכ- און •רװויצעגיע דאס םארונגען,

 םרײװיצע ניט קײנםאצ גיבען טום
באזיצטום״. זײער ארױם
 אר־ קאנען םאראײני?וגנ דורך נאר#

 צעטיײ גערמכטע א דערגרײכצן בײטער
 מאר־ זיר ײח רייכטיסער אאא םון צוגג

j r a n 't װאס די יומציאן. םין מרײחײט 
 צושטאנד איצטיגען בײם יטירען

 טאד און דיססוטירען ניט ?ײגמאצ
 ארבײטער דאס באטראכמען װיכנױנ

. יראבצצם.
ײ בײ- א בצויו ויח וײ נ

פראפיו
וחנאעז

מממממז
 און יען8פ פאציטישע צופעציגע בײ ך8ז

םאציסים.
 :עשטעצט װאצטעז רבײטער8 ״אויב

 ־8ב עס װאו פראבצעם ארגײטער דאס
 אויפצװיג־ געםוזט זיי זו^צטען צאגגט,

 עפע:טרײ נײע 8 און ק$נצעסיעס נײע
םײגונג.״ כע

ע נ ע ד צ ^ . ג ר ע ט ד ע ו ו
* * *

 יארק :ױ א*; רבײמסצאזיגקײט8 די
 פון ארבײמסצ^זע די דערגרײכט

 טים װאס ערקצערו::, די איז דאס .1914
 אינ• סטײט יארק נױ פערקינס, םרענסיס

 געניאכט האט קאםישאנער, דאסטריאצ
 האט װעצכע קאםיטע, סענאט דער םאר

 צוזאטענהאנג אין היריגגס געתאצטען
 װעגען ביצס װאגנער םענאטאר ‘םיט

ארבײטסצאזיגקײט. דער העצםען
םעסטגעשטעלט, האט פערקינס מיס

 אין ארבײטער טויזענט 140 ארום דאס
 די ארבײט. אהן ארום געהעז יארק נױ

 באזונדערם איז ארבײטסצאזיגקײם
 צװי־ און טרײד ביצדינג דעם אין נרויס
 יזאלער װײס גערופענע אזוי די שעז

םראצעטאריער.
 גרױ צעצטער דער םון םאטיציעס די

 — געזאנט זי האט — ארבײטעי פע
 ;עדענקט, צוריק יאהר 8 םיט נאך ה^בען

אפ. גוט זײנעז זײ ?8

 דער פון סאוטה דער אין שעריף 8
 טענעסי, סטײט אין בעטה8עציז שטאט

 רעזיגנײ צו געװארען געצוװאנגען איז
 האט ער װאס דערםאר םט,8 זײן םון רען
 סטיײסעגדע אויף שיםען געװאצט גיט

רבײטער.8 זײד קונסט
 דערדאזיגער װענען םידײװיט8 דער

 טאיעלאנד, מ. י. י. םון איז ציע8רעזיגנ
 8 רפט8װ און טענעסי, עטה8עציז םון

 שטע־ װאס כחות, די װעגען ציכט העצען
 אויף רםער8באםבעךוו די הינטער הען

 קידנע־ די װעגען און םיטינגס, ױניאן
ד8עדו םרײגם אונזער םיז פינג  מעק־ י

 רעם״ דעם ן,8האפם צבערם8 און גרײדי
 טעקסטײצ ױנײטעד דער םון גט8רעזענט
 אפגעדרוקט איז םידײװיט8 דער ױניאן.

 װעכעגטציכע די םון נוםער צעצטען אין
 צעזם און צ. א\ו ם. א. דער םון גײעם

y i םאצגט: װי
 שעריןי עקס מארעצאנד, ם. י.

 אט טאך טענעסי, האונטי, קארטער אװ
 אײנענעם םיט אםידײװיט ראזיגען דעם

 ערסלער און אקארד, און װיצען םרײען
 איך װאס דערםאר דאם אםת, איז עם אז

 ער־ ניט אדער שיםען, געװאצט גיט האב
 אין שיסען צו דעפױטיס םײנע צויבט

 םריד־ האט װאס מענשען, מאסע דער
 ער־ פציכט, פיקעטיננ איהר ערםיצט ציך

 ניט מענשעז םארבײגעהענדע זוכעגדיג
 זײדען קונסט די אין ארײנצוגעהן

 בעםכערג און גצאנטצטאף די םון פצאנט
 אנ־ איז דארט װאס דערפאר קאםפאנים,

 דיםקריםײ צוציב סטרײק 8 געגאנגען
ת אצ  האבען םיטגצידער, ױניאן געגען נ

 קארטער דער םון אםישעצם געװיםע
 םון פאציטישענס און טענעסי, קאונטי,

 טאר־8̂ אויו װי קאונטי, זעצבער דער
 ־8קאפפ דערמאנטע אויבען די םון נים״
 8 געשטיצם ביזנעסצײם סתם און גים

 נענען נערײצט און םיר נענען פעטישאן
ר  אפיס. םון ארויםצוזעצען םיר אום םי
 סיין געװען ניט אבער איז ם װי אזױ

זײער װי אזוי און מיר גענען עוױדענץ

 &ון טשערמאן איטאה בר.
 באארך דזש. מאנטרעאלער

 ערשטען א אוױ* געעהרט
מיטינג. מאי

 ר-8 די האבען טאי, ערשטען דיזען
 געמײנ- 8 אויןי מאגטרעאצ, םון בײטער

 איגטערגא• דעם געפײערט אוםן זאכען
 דער אויף ױם־טוב. רבײטער8 צעז8ציאג

 צעי• צואיסער ״סט. םון טיװע8איג;צי
 18 געװארען םען8געש איז קצאב״, באר׳

 ר-8ם האט װאס קאםיטע, י8ם ערשטע
 רבײ-8 טאגטרעאצער נצע8ג די טראטען

 אױפ• איהר אוגטער און װעגוגג,8ב טער
 געװארען געפײערט געפײערט איז זיכט
 ״פרינס רעד ױם־טוב. י8ט עו^טטער דעד

 מיטינג י8כי דער װאו האיל׳/ צבערט8
 איבער־ געװען איז םארגעקוטען, איז

 פראטײ סען.8מ יבײטער8 פיט םיצט
 רעפרע• האבען װעצכע רעדנער, נענטע

 ל•8ט8 די צ,8איכטערנעשאנ די זעגטירט
 ;-8 און ריננ רבײטער8 דעם םײטד,8ג

 לטען8*געה האבער ציעס,8ג*ז8ארג רערע
 ־8ב די װעגען רעדעס גײסטערטע8ב

 זײנע פון און י8מ ערשטען פון דײטונג
 אויך איז רעדנער די צװישען לאזונגען.

 ־8סאצי דער שובערט, נענאסע געװען
 ערשט איז װאס ן,8^לדערם ציםטישער

 געװא־ ערװײצט װידער צוריק נג8ל נים
 שמי־ יאריטעט8מ גרויםער 8 מיט רען

 האם ל8אינטערנעשא: דער ר8ם םען.
 דער איטאן, צבערט8 גענאסע גערעדט
 דזשאיגט כער8?צאוקם םון ן8טשערמ
 טרײ דער אויף םאגטרעאצ. אין קאונסיצ

 ברודער געםונע; אויך זיר האט בונע
 םון ארגאגײזער נאציאנאצער דער שעהן,

 זיך רזאט װעצכער איגטערגעשאנאצ, דער
 טאג אין מאנטרעאצ אין געפונען גראד

י.8מ ערשטען פון
 ברודעד איז געלעגעגהײט דיזער בײ
 קצאוהמא־ םון פרעזידענט דעד איטאן,

 מאנטרעאצ, אין קאונסיצ דזשאינט מןר
 אר- נאנצער דער פון געװארען געערט

 מתנה, שעהנע 8 מיט װעגוגג8ב בײטער
 ר-8פ גרויםע זײנע ר8ם אנערקענונג צס8

 װידעראויםבױאונג דעד רום8 דינסטען
 אץ ױניאן צ8איגטערגעשאנ דער םון

 :ע• שעגקט8ב איז איטאן מאנטרעאצ.
 ״צאװיננ־קאפ״״ זיצבערנעם 8 מיט װארען

 *ר- צואיםער ״סט. דעם םון געװידמעט
 בײ האט מאגיד םרײגט קצאב׳/ בײטער

 רע־ די צטען8געה נעצעגענהײט דיזער
 עד װעצכער אין רעדע, ציאנס8פרעזעגט

 נרויכע איטאן׳ס אויםגערעכענט האט
 װידעראויפבוײ דער רום8 רדינסטען8ם

 כער8מ דרעס און קצאוק דער םון אונג
מאנטרעאצ. אין ױניאן
הא״ כער8קצאוקמ מאנטרעאצער די

 די צטיאונטערשט םרײד נרוים םיט בען
 צואיכער ״סט. דער װאס אנערקענוננ,

 ברו־ נעשאנקען האט קצאב״ ארבײטער
 די• בײ האבען און איטאן אצבערט דער
 העצ״ צו פארשםראכען, געצעגענהײט זער
 צו ציעצ זײן אין איטאן ברודער םעז

 םאר ױניאן מאנטרעאצער די ערהאצטען
 פון און ארבײטער די םון נוצען דצם
איגטערנעשאנאצ. דער

סעק. טײטעצמאן, הערי
קאמיטע״ קאנםערענץ דעי ״םאי

 םונדאבשגט, 8 אהן געװען איז אגהצאגע
 פעטישאן די צוריקגעצויגען זײ האבען
 אפי- אויבענדערמאנטע די פון םיר געגען

 נע״י האב איך װען שפעטערצו, סערם.
 םרידען ברעננען ײעט עם ז8 נצויבם,

 קאונטי, קארטער אין רםאניע8ה און
 רעזיננירט מערץ צענטען דעם איך חאב
pc מט.״8 מײן

 קײנע רױ8ד8ב פידײוױט8 דיזער
פרושים.

עןי דער » »
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אוו וחןס קלאוק, יאוקעו נױ פון מיטינג
אװ83 רזשאינט <ו jsu ריעעו

■< ?־'*׳

 דזשאעט םון םיטיגג רעגמאער 8
 םט- ריםער און סקױרט קלאוח, באארד,

,17 ,10 ,9 ,3 ,2 אעז8צאק ױגיצן, כער
י. א. 82 או| 64 ,48 ,36 ,23 ,22 $1

 געװארען אוגעיזאאטען איז י. 1װ ג.
 טען,3ס דעם *ריצ8 אװענט, מיטװאד

 דער םון אױדיטארױם דעם אין ,1930
 װעסט 3 ביאדינג, ל8אינטעמעשאנ

סטריט. טע16
 דער אז באריבטעט, װאנדער ברודער
 1אי *יגד8 זיך געםינט באארד דזשאיגט

 און גע8ל פינאנציעלער געדריקטער א
 אנצו־ שװער דעריבער איהם איז עס

 װעאען עס ביז ארבייט דער םיט געהן
 פיגאנציעלע נױטיגע די װערען געיצאפען
םיטלען.

 גע־ םוז עס «ז וױיטער, עדקאערט ער
 דאלאר, םויזעגט זעסס װערען שאםען
 געוױסער א םאר נויטיג זיעען װעאכע

 ר,8דאא 750 די און *עםױרדזשענסי״
 בא״ האט באארד דזשאיגט דער װעאכע

 ערשטער דער צו בייצושטייערען שאאסען
הא־ לם8אק5 די דעםאגסטראציע. מאי
 רײנצושיקען8 גאייך םארמיראכען בען

 אבער דאלאר. 750 די םון חא<ן זייער
םארשפרע־ דיזער איז באדױעחגן צום
 89 לאקאל געװארען. ערפיאט ניט מגז
 ארײג־ האט װאס אײנצינער, דער איז

 ר8דאא 750 די םון חאק זיין געשיהט
דעםאנסטראציע. םאי דער פאר

 לאהאלעז די אז אויך, ערקאערט ער
 8 באא$ד דזשאיגט דעם שואדיג זייגעז

 דעם אויף געלט םומע באדײטענדע
 דעם און געאדער אײנטריטם םון חשבון

 לאקאלע; די װען טעקם. רדיגען8־דאל10
 דאס װאאט חוב, דיזען באצאלען זאאעז

 גענוג באארד דזשאיגט דעם געגעבען
 סי- םאעס דעם איבערצוקוםען םיטאען

 גיט זיך מאכען צאהאלעז די אבער זאז,
 אונטער חוב. דיזען װענען וױסענדיג

 אוכד איהם םאר איז אוםשטענדעז דיזע
 םארװאל־ דער טיט אנצוגעהן םענליך

 םו; גע^עפטען םיגאגציעלע די םון טונג
באארד. דדמאעט דעם

 םאל־ איז באראטונג לעגגצרע א נאר
געװארעז: בא^לאסען נעגדעם

 אויםגע־ זאל לאקאל יעדער אז .1
 ארײנצו^יקען גלײך ווערעז םאדערט

 די צו בײ׳שטײעהגג דער םון חאן זײער
 ״עטויר־ דער םאר דאאאר טויזעגט זעשס

 םאד דאאאר 750 די אויך איז דזשענסי״
דעםאגסטראציע. םאי דער
 סעקרעטאר־^י־עזשורער דער אז .2
 בײ אלע אונטערזוכע; לאזעז גלײר זאל

 םומע די םעםטצושטעלען אום כער,
 צום שולדיג איז לאקאל יעדער װאס

 םוז חשבון דעם אויף באארד דזשאינט
 דא־ 10 דעם און געצטער אײנטריטס די

 אודי־ די װי לvשנ אזוי טעקם. לאר
 דיזער םיט װערען םארטיג װעאעז טארס

 א .װערען גערוםען זאל אונטערזוכונג,
 מענעדזשערס לאהאלע אלע םון מיטיננ

8 אױסצוארבייטען צותק דעם מים
 דעם םיגאגציחגן צו אזוי װי סיםטעם -

צוקונםט. דער אין באארד דזשאינט
לא־ םון םענעדזשער חײנס, ברוד^ר

 22 לא^אל#אז זיך, באפלאגט ^ קאל
 װארקינג ארױסצוגעבען זיך • עננ^אגט

 לאקאל, זיין םיז םעםבערם צו אארדם
 דזשאב א קריגעז צו נעלינגט עס וועםען

 אויםמעואן״ די ציחט ער דרעסעס. בײ
 דירעס־ אװ באארד דער םון זאםקײט

 לעצםער דער נײ אז םאקט, צום סארס
 איגטערנעשאנעא, דער םון קאנוחנגשאז

 װעגעז געהאנדעלט זיך האט עס װען
 באארד דזשאינם באזתדעחוז א גרעחנז

 יחנזײ חאם דחנ^אינדוםטרי, דער םאר *
 ער־ אויםדריקליך שאעזינגעד חממ

 איק םון םיםנצידאר די אז קלערם,
 ווערען צר^ויבם וחנט באארד חשאינט

tt ווערעז װאם שעאער אין ארבײטען 
 דזשאיגט אנדעחנז דעם און קאנםראלירט

 אאקאי אז אוים, װײום אצינה באארד,‘
 ענש״ •חנזידענט׳ם דעם איגנארירט 22

שיידת^
 אז דארױ* ענטפצרט נאגצער ברודעד

 דיזע אוגםצרזוכע; ■ערזענציד וועט אר
 מאקטזנן, די אױב און אמעאעגענחײט

 אנגעגעבען, האט חייגם ברודער װאס
 אר וחנט בןףיםאםממ, ותרען״ וחנאאז

 «ו דיחנאט דאם וחנגיז וחנגחנן וץ•
שצעזיגנער. *חנזידעגמ

 חאט עד אז באריכטעמ, נאגלער
 דעם םאר קײם וזינםינא • מנחוי

חנר גאגען משערמאן

 דיזע נעלסאן. און ראטשטײן פירםע
 ״סובסידיארים״, צװײ אן הארט פ־ירמע

 קאוטס, ראזאלין די און סטאוט קוױן די
 ביײ אוז יאהר« עטליכע יעטצע די פאד

 ױניאן די שעפער. ניט־ױניאז זײגען דע
 אויםגעםאדערט מאל פילע שוין האט

 ױניאגיזירען צו :עלסאן אזן ראטשטײן
 האבען זײ אבער שעפעד, צװײ דיזע

 םארבינ- ^ןיין האבען זײ אז גע׳טעגה׳ט,
 םארגע־ איז אצינד זײ. מיט ניט דונג

 ברוקלײ א געגען קלײם װײדזש א קומען
 םאר ארבײט װאם קאנטראקטאד :ער

 איז קײם די און םירמעס, צװײ דיזע
 אומפארטײאישען צום איבערגעגאנגען

 אופפארטײאישעד דער אױב טשערטאן.
 ראט־ אז עגטשײדען, זאל טשע־כיאן

 םאראנט־ זײנען נעלסאן און שטײז
 זײ װעלען פעיראל, דיזעז םאר װארטייך

 אנערקענען צו געצװאונגען זײז דאז
 ראזא־ די און סטאוט קװין די אפיציעל

 ״סובסידיא־ זײערע אלס קאוטס לין
ריס״.

 אין אינדוסטרי דער אנבאלאגגט װאס
 אז נאגלער, בר. באריכטעט אלגעםײן,

 צו אנגעפאנגען האבען פירםעס צאל א
 אבער דופי^יקעטס, און סעמפעלס מאכען

 ^ײן ניטא םאקטיש איז דעם חוץ א
אינדוסטרי. דער אין ארבײט

 אוג־ די אז װײטער באריכטעט ער
 איז שעפער ברוקלינער די איז טערזוכונג

 װע־ באריכטען די און ;עענדיגט שוין
 ערקלערט ער טאבולירט. אצינד רען

 קאונסיל אינדוסטריעל לע8 אז אויך,
 אונטער״ זיינע; םיגף, אויסער שעפער,

 ארוים, זיך צײגט עם און געװאדעז זובט
 אונ־ די אין באשעםטיגט װערען עש אז

 ״עגעת־ זײערע חוץ א שעפער, טערזוכטע
 זײגען װעאכע ארבײטער, 8,123 סעס״,
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באװיזעז, אױך האט א־נטעדזוכונג די
 שע• האונסיל אינדאסטדיאל די אין אז

 סםע־ פאלגענדע געברױכט װערעז פער
:פיאשינעז שעל

6-------------םאשינען פרעס 8
2---------םאשינען בײכטינג 2
2----------םאשינען פעללינ:
1----------מאשינען טאהיגג
2 — — פאשיגעז באטאן

 געװא־ םעסטנעשטעלט אויך איז עס
 אינ־ די אין ארבײטער די אז רעז,

 אפ־ הא־־ען שעפער קאוגסיל‘ דוסטריאל
 דױם, אין שולדעז זײערע אלע געצאלט

 טאג א םון טעקס דעם און אסעסר־ענטס
װײדזשעס.

 נעמט בלום, ברודער טשערפאז, דער
 קאנדידא״ םאר נאםינײשאנפ פאר דאן
 איף װאקאגציעס די אויסצופילעז טעז

 קאםיטעס, םטענדינג םאדשידענע די
 צוליב געװארען געשאםען זײגעז װעלכע

 האמנן דעלע:אמען אײנינע װאם דעם,
 באארד, דזשאינט םיז צוריסגעצויגעז זיך
:ערװעהלט װערען פאאגענדע די איז

שעג^ט-ארםס אאם  ל. — סארדז
.35 לאקאל םון ביגעל,
 א. — דירעקטארם אװ באארד צום

 סיצ־ ם. און ,2 לאסאל פון םטודעגט,
.35 לאקאל םון װערמאז,

םארער, ל. — קאםיטע אפיעא דער צו
 אא־ ®יז דובאװ, ה. און ,10 ל^האל פון

.35 האא
סי דרימען א פון עלעקשאן די וי  ו

ח טשצ־מאז  אויןי באארד, דזשאינט י
ראבײ דזש. דעלעגאם ®זן *לאמ דעם

?2 ל8לאק אץ װ ומגרט וואס
ען פון ט ײ םענעדזשער״ הײנם, נ

 דא דערוױיצ ׳ איז סעזאן צום
 סלעק אין און װאכען פאד שעתנע א

 און עסען אויך דארף םען און םען װיצ
 זוכען מעשבערם אונזערע םון צאהצ א

 אויך און םרײדם אנדערע בײ ארבײט
 שעפער. דרעס די אין און דרעסעס בײ

 קאגטראצ, ױניאן אונטער זײנען װעלכע
 נו, 'קארד. װאירקיגג א םארלאננט װערט

 עס אבער עולה, קײן ניט איז דאס
 אונ״ פאר שװעריגקײטען געםאכט װערט
 װאירקיגג קדיגען צו םיטגלידער זערע

 קוםען מיטגלידער אונזערע און קארדם
 ענט־ אן פארצאנגען אםיס אין אונז צו

 שװעריגקײטע; אזעלכע פארװאס פער
געטאכט. װערען

 אױםגענוםען םראגע די האבעז מיר
 ױ־ דרעססאכער דער םוז אפיסערס םיט
 איגגאנצען אויך זײ קען םען און גיאן
 זײערע פון צ$הל א װײצ בלײמען, ניט

 ארבײט. אחן ארום געהען םעטבערם
 געװארעז געשליכטעט איז עס אבער
 דער אין אוםן מעסיגען ױניאן 8 אוין*

 נינפא, שצעזיגגער, בר. פון אנװעזענהײט
 םע־ ל^קאלע די און ה^כמאן נאגלער,

 טיטגלײ אונזעדע אלע און נעדזשערם,
 נאך געװענדעט זיך האבען װאס דער

 ‘געקר^ אזוינע ה^בען קארדס װ^רקיגג
׳ גען.

 ^ווענט אלע רופט סיפ8 לאקאל דער
 צו שעפער צ^הל 8 םון אפערײט^רס די

 װערעז מיטיגנעז די בײ מיטיגגעץ. שאפ
 שראגען שאפ אלגעסײנע אויפגענומען

 מיר פראגען. אפערײטאר סםעציעלע און
 זײערע זײגען װ^ס װיםעז צו םארלאנגען
 װא־ םיעא ? שאפ דעם אין װײדזשעס

 לעצטען דעם געװען איז ארבײט כען
 ? אװערטײם װ$כעז םיעל ? םיזאץ

 אװער״ געארבײט איבערהויפט זײ ה$בען
 ארבײט ב$סעס זײערע שי־קען טײם?

זאכען. אזעלכע נאך איז אוטסײד?
פרא־ א װענען װערטער פאר » יעצט

 םון גאכיען גוטער דער װעאכער אין גע,
 אונזער פארװיקעאט. איז אאקאא אונזער
 עאעקשאן אן דורכגעפיהרט האט אאקאא

 גע־ איז ?אפאאז בר. װען יאנואר, איז
 און םענעדזשער אאס אםים אין שטאנעז

 איצט זײ:ען װאס מעטבערס צאהא א
 זײנען אדםיניסטראציע, דער אין ניט
 עקד׳ג־קױ דער אין מעמבערס געװען דאן
 עאעק־ פון טאג דעם אין באארד. טױו
 איבעריגע די און קאפאאן זײנעז שאז

 און פאעצער פואינג די אעבען געװען
 זיײ באאאטס, די צעהאען בײם אינסײד,

 דעד װען און אנװעז^גד, געװען אאע גען
 ?אםיטע, עאעקשאן דער םון טשערמאן

 נעקס־ צום רעפארטעט האט גאאד, בר.
 באארד, עסזעקוטױו דער םון מיטינג טען
 געאא־ זײנען װאס די און קאםלאן װאו
 אנװע־ :עװען זייגען איהם, םיט םען

 דעם פון רעזולטאטען די װעגען זענד,
 םיט זײ פון קײנער האט עאעקשאן,

 דעם אבדזשעקטעד ניט װארט אײז סײז
 דעם םו; רעזולטאט דעם איבער באריכט

 פעטאדען די איבער אדער עאעקשאן
 ארויס־ האט יהאפלאן. װאהלען. די םון

 אויך װי אלעמען, צו בריעף געשיקט
 םאר אונז ערקלערט ער װאו מיר, צו

 םאר״ קומען זאלען מיר אז און עלעהטעד,
 אינסטא- בײם עמטער. אונזערע נעםען

 זעהר א געהאלטען ער האט צײשאן
 צוגעזאגט אונז האט רעדע, װאריטע

 ער און ארבײט דער אין טיטצוזזעלםעז
 ער־ אונזער סיט גר*טולירט אוגז האט

װעהאונג.
 יעדעז םרעגען געװאאט װאאט איך
 אויב אז מעטבערס, אוגזערע םון אײנעם

 םארדאכט, א געהאט האט װער אירגעגד
 באגריג־ א נאך באהויפטען זײ װי און

 װען קאפלאן, װאאט פארדאכט, דעטעז
 דער מענעדזשער, דער געװעז איז ער

 אא־ םון םארשטײער םאראנטװארטליכער
 גע״ האט ער װי אזוי געהאנדעלט האצ,

? האנדעלט
 זײע- ארויסטריט פאוצאונגער דער

 דער םון קאטיטע 8 םארלאנגענדיג רעד,
 די אוגטערזוכען צו באוועגונג ארבײטער

 .םא־ צו םיטעא א געװען איז װאהצען,
 גרױ געװיסער 8 םאר יראפאגאנדע כען
 אא־ םון רעכענומ אוים׳ן מעגשען פע

 אדמיני־ דער אין םיר, װען איז חאא׳
דעם צואיב חאבען לא?אל, םון םםראציע

 חד האם וחנאכער ^2 צאחאצ מוז נאװ«
 נעק־ אויןי איגעאײגט ווערט זעגירם,

װאך. הםער
י ו ן  ר, v ד נ א ו ו ה

סעקרעטער״טרעזשורער.
V

 צו צוגעשטיםט לאקאל, םון נאםען גוטען
 אוג• צו אליין חנכט, אונזער םארבויגען
 אוט״ צו איבערגעבען עס און טערזוכען

או װען און יערז*נען, סײדיגע  דער נ
 בא״ אלץ נאך מען םאכט אונטערזוכונג
 דאס זאנען םיר זיך װיצט שואדיגונגען,

:םאאגענדע
 די זינען, אײער צו ?ומט םרײנדע,

 אײנעםם יעדען אין זיך נױטיגט ױניאן
 אזוי װי װעג דער מיטארבײטערשאפט.

 איז שטארק לאקאל אונזער כען8מ צו
 די :טװארטליהקײט.8םאר אי^גיגקײט,

 אונ• האט םארלויטדונגעז םון מעטאדע
 אונזער םיט םארניכטעט. ױניאן זער

 אפםערװיאיגקײט און װיאען אעםעגס8
 דעם אויםגעשטעלט צוריק מיר האבען
 קענען צוזאםען אלע מיר בנין. ױניאז

 נויטיגען דעם ױגיאן דער פון כע;8מ
 טאג״ די םארטײדיגען צו אינסטרוםעגט

 םיט• אונזערע םון אינטערעסען טעגאיכע
 אונזער איגט אײניגקײט אין גאידער.

 אא״ דער דעריבער. זיך םארטראכט כח.
 און איב זײן אלעניען אוגז דארף קאל

יטײער.

 פילאדעלפיעו דער אין
pispp ססירפ און 

ױניאן םאנער
סעקרעטער. דאװידזאן, פימאן פון

םילאדעל־ די ה$ט צורלק לאנג ניט
 ױניאן מאכער םקוירט און קאאוק פיער

 אינסטאלײ״ און װאהלען איהדע געהאט
 קוסענדען דעם סאר באאםטע םון שאנס

ײ צײט זעאבער דער צו אםטס־יאדזר.  זי
 םאר װאהלען םארגעקוםען אויך :ען

 לאקאלם. םארשײדענע םון אפיפערס
 רובין דזשאדזש און דאטסהי מארים
 אלס געװ^רעז ערװעהאט װידער׳ זײנען

 פון לעװין, טאריס און אגעגטע; ביזנעס
 םאר געװארען ערװעהאט איז ,40 צ^קאל

 װעה• באארד, דזש^ינט םון טשערמאן
 איז שורות די םון שרײבער דער רענד

סעקרעטער. אלס געװארען ערװעהאט
 גאײך זיך האט באארד דזשאינט די

 קאםיטעס, סאב עטאיכע אין ארנאניזירט
 דער צו גענושען גאײך זיך האט און

 באארדם עקזעקוטיװ לאקאל די ארבײט.
 זײ אז געװארען, םארשםענדיגט זײנען
 רע״ םארשידענע אויסארבײטען קענען

 טרײד םאדשידענע װעגען קאמענדײשאנ׳ם
 דארםען אבער װעאען װעאכע םראגעז,
 דזש. בײם װערען דיםקוטירט צוערשט

 אדער צוריקגעװיזען דאן און רד8בא
 די װיל דארורך װערען. גוטגעהײסען

 אײג־ אז םארמײדען באארד דזשאינט
 האנדלען ניט זאאען לאקאאען צעלנע

 םאר־ און גוטאכטען לאקאלען זײער אויט
 סאאי- אין זאנדער; אנטװארטליכהײט,

 ארגא• גאנצער רער צװישען דאריטעט
. :יזאציע

םיטיגגען באארד דזשאינט
באשלא־ האט באארד דזשאיגט די

 םי״ רעגואערע איהרע אפצוהאלטען סען
 דאנערשטאג צװײטען יעדען טינגען

 דאנערשטאגס צװײ אגדערע די אװענט.
 םי״ די םאר װערעז אויסגענוצט װעאען
 דירעקטארס. אװ באארד די םון טינגעז

 ער• םוזען װעאען םראגען װיכטיגע אע8
 דזש. גאנצער דער דורך װערען אײדיגט
 באארד די האט םונדעסטװעגען באארד.

 דזש. דער םון באקוםעז אװ'דירעקטארס
 צזוי• האנדלען צו קראפט פואע באארד

 םון צװײטען דעם און םיטינג אײן שעז
 אבעד װעט דאם באארד. דזשאינט דער

 אויגוםט. םוף צום ביז דויערען באויז
 םײ באארד דזשאינט די װעט דערגאר

 דאנערשטאג. יעדען טעז
םיזאז• סלעס אין טעטיגהײם ױניאן
 ,זײן אויך װעאעז ױניאנס לאסאל די
 די םיזאן. סצעק םון םשך אין טעטיג

 די סאנטראציחנז װעם באארד דזשאינט
 צװי״ באדימוגגען ױניאן די m שעפער

 וחנצ• דיץארבײמער, ארבײטצר. די שען
 *I פון רעפארטם צוגרײמען װעאען כע

 קע• וועצען שצפער, די אין אקםױױםעט
 דאזיגע רי םארעםעגטליכט האבצן :ען

 אויפםערקזאם ווערען די און רעיאדטם
y וועגען זעחן צו זיך געטאכט in ענין 

צײצאן. דיזע פון שרײבער םיט׳ן
 וײ חאבען צוריק טעג עטציכע םיט

 באערט שא■ עדעצסאלס פון ארבײטעד
)o iir 8 ײי« אןיא(
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אדבײטער אמעריקאנער די פון מוטער ױ
̂פחער •ון ;עכורפספא; יעחריגען חוגדערט דעם צו ד?׳»אוגס. םן

סטײט, טעריאענר אין םארם 8 אויף
 אעבט װאשינגטאן, םון װײט סײא ■אר א

 די יאחרעז אעצטע איהרע אוים איצט
 ארבייטער, אםעריקאנער 'די םון מוטער

דזשאונס. ^םאטהער״
 אענענ״ די איז דזשאוגס םאטהער״

 נשםח די הײאיגע, די איז זי װעגונג.
 נשמח די די'חײאיגע, איז זי װעגונגא.

 אמעריקאגער דער םון געװיסעז דער און
באװעגוננ. ארבײטער
 האט װעגונג8ב םאאסם גרויסע יעדע

 לעגענדארע איהרע און הײאיגע איהרע
 די איז גאיקאיר און פערזענאיכסײטען,

 הײאיגע, אזוינע תאט װאס באװעגונג
 זײ־ זײ פערזענאילקײטען. רע8אעגענד

 די אײכט װאס האש, עמוד דער װי נע;
 װארי־ זײ םינסטערניש; דער אין װעג
 טרײםט ברענגען און צערטאען און םען
 און גרוי איז אעבען דער הײלונג. איז

 און ביטער איז סאםזוי רער שװער,
 און יאוש םון םאםענטען אין און הארט

 סםק ביטערער 8 װעז םארצוױיםלונג,
 גיםען חארץ, דאס נאנען צו אן הויבט

 דער אין גאויבען און םוט ארײן זײ
 העא־ און נאבא־הײאיגער זײער נשסה.
 םאר כײשםיא 8 װי איז אעבען דישער

 און הענט די שטארקען זײ אנדערע.
םוט. דעם הארטעװע;

 האט וזאס םאלתס־באװעגונג, די און
 פער־ לעגענדארע הײאינע אזויגע נים

 םאיק דאס זײ טראכט זעגאיכקײטען,
 םאנטאזיע דער אין זײ װערען אוים,

 הא־ זײ םוז מען געשאםען. פאאס פון
 דעם מאסען די װאאטען אנדערש בען,

םיהרען. געקענט ניט קאםוי
 נעהמען טען קען בײשפיא אלס

 טײדעל, הײציגע די ארס. אװ דזשאן
 דער אין געװארען געשאםעז איז װאס

פאאס. םראנצויזישען דעם םון פאנטאזיע
 אםע״ רוםען טאתע אוםזיםט גיט און

 ״טאטהער״ * אן שרײבער ריקאנער
 דער פון ארס אוװ דזשאן די דזשאונס

באװעגוננ. ארבײטער אמעריקאגער
 די אלט, זעהר אלט, שוין איז, זי
 ארבײטער אםעריקאג^ר דער םון באבע

 זי איז מאי טען1 דעם באװעגונג.
 קער־ איהר געװארען. אלם יאהר 100
 סען זי שװאך. און דאר שוין איז פער

 םינדסטען םזן װערען מוועקגעבלאזען
 נאך איז גײסט איהר אבער װינט,
 און אקטיװ אזוי און שטארה און פריש

 און צעהנדאיגע אלע די אין װי צעבעדיג
 אװעק־ האט זי װא<פ יאהרען צעהנדאיגע

קאמף. ארבײטער םאר׳ז געגעבען
 םון םארם 8 אויף זיך געםינם זי

 םײגער, אטען8 «8 םרײגד, 8 איהרעז
ט׳ן  איז זי בורדזשעם. ע. װ. :אמען טי
 צײט םעהרסטע די ז8 ך,8שוו זוי8 שויז

 דער װעז באויז בעט. אין זי צעבט
 זון די און שעזזנער 8 זעהר איז טאנ

 םען און אן איהד טען טוט װאריםט,
ראקינג־ 8 אויף איהר זעצם
ר  איהר אבער ם^גסטער. אעבען מ^ן

 קלא־ צו אויף ניט חערט רץ8ה גרויםע
 םאר באוועגונג, ארבײטער דער םאר פען
 לץ8 נאר איהר םיט און ױניאנס, די

 ניט זיך זי העדט גײםט םרישען ױנגען,
 װאש אלץ טיט איגטערעםירען צו אויף
באװעגונג. ארבײטער דער אין םאר קוטט
 יעדער םיט זיף אינטערעסירט זי

 יעדען םיט ױניאנס, די אין גצײניגפײט
 א נאר װאז ארבײטער. פת ?אטף

 נאך, זיך םחנגט איז זי װײסט סםרײפ,
 םון קינד 8 װי זיד פרעהט זי און

 אוז םאכט ױניאן 8 װאס ערסאאנ יעדען
קאםף. געװאונמעם יעדעז פון

 אין •אםירונג יעדע םת װײם זי און
 גיס איו ױ וזײצ באוחנגונ^ ױניאן חנר

 םון אצטיטשקע טײעחג n אט אצײן,
 •חנזי״ אז וואך n גיטא ױגיאנם. די

 אםעריקען חנר פון גרין, װיציאם דענט
 םארײ םחננק ;צײבאר אװ פעדערײשאן

 J אװ ם. א• ךאר ®ון םעקרעטער םאן,
 חנרחויים פיחחנר, יתיאן אנדעחנ און
 איחר צו ואצאן יוגיאן, םײנזנרס די פון
rn וױ פוםען. 6ני b צי קינחנר tv •אצ 

 םיט םארברענגען זײ יידן מאםעז• טער
itfn וײ און איחו־ rn n ח איחד» 
 יתיאנ^ די אין פאד קוםט װאס .אצץ

n 1«י rד ארבײטער װאס קאמי ן «נ
יו••

 הערט און אעכעדיג און םריש נאך גײסט
 װעגען דענקען און טראכטען אויןי גיט
 די װעגעז ױניאנס, די פון שיקזאל דעם

 אדכײ־ דער אין םאדשירער און קעםםער
כאװעכונג. טער

 אויך קטעריזירט8כאר בײשפיא דער
,הארץ. ברײטע און גשטח גרויס^ איחר

 סראנקע 8 און שװאכע 8 איגעגדיג
 אויױ ניט אבער זיך זי הערט נעט, אין
 םון שיקזאל םיט׳ן אינטערעסירען צו

 טוני, טאם רטירער,8ם אדבײטער דעם
 םירט זי באפרײאונג םאר קאמף װעסעס

 קרא:־ איהר פון און אין צײט גאנצע די
 זוי8 װי פאענער זי נט8פא בעט קען

באפרײען. צד םוניז
 האט באװעגונג ארבײטער די אז און

 ־100 איהר געפײערש מאי טען1 דעם
 איחרע און געבורטסטאג, יעהריגען

 אטעריקען די םון םדײנד צעהנדאינע
 הא־ םיהרער אײבאר אװ םערערײשאן

 שי־ היין’ נעוזםען צו איהר געפלאנט בעז
 װאו שטאדט, דער אין דארט, קאגא.

 גע־ און געאעבט לאגג אזוי האט זי
 הא־ ױם־טוב, דעם פראװען צו קעםםט,

 אויפגעבען, געםוזט פלאן דעם זײ בען
 נים רײזע די האט אלטיטשקע די וױיצ

 געװען איז זי אונטערנעמען. געקענט
 אויס״ שוין בין ״איך דעם. םאר שװאך

 איהרע צו געזאנט זי האט געשפיאט״,
 זעלבער דער אין גלײך אבער פרײנד.
 און שטארקער איהר שוין האט םינוט,

 געפלא־ גײםט אעבעדיגער אקטױו נאך
 באםרײע; צו אזוי װי םאענער נעװעט

 שװא־ איהר מיט און פריזאן םון םונין
 דיה־ זי האט שטיםע ציטערענדיגער כער

 םון גאװערנאר צום מעסעדזש 8 טירט
 ער ?8 איהם,. בעטעגדיג סאליםארניא,

 דורך נצבורטסטאג איהר בענשעז זאא
םוני. טאם באםרײעז

 יאהריגער 100 אײגענער איחר ניט
 אע־ אײגענער איהר גיט געבורטםטאג,

 שװאכער אײגענער איהר ניט און בעז
 שיק־ דער נאר אז, איהר געהט קערפער

 ארבײטער די און ארבײטער די פון זאל
 פרי־ די אין שמאכטצן װאס -םארטירער,

 קאםף. ארבײטער פאר׳ז אײדען און זאנס
 םארם, דער אויח דערצעהלט םען און

 נאכט װי ט$ג אז זיר, געפינט זי װאו
 םון באםרײאונג דער פאר תםיאה זי טוט
 אין װאונש אײנציגער איקר םוני. םאם

 בא־ זאל םוני ז8 א-צט, איז אעבען
 זי זאגט — נאכדעם און װערען םרײט

 גאיק־ און רוח^ג קענען שוין זי װעט —
שטאדבען. איך

* *
*

 געפאכט קענען םארגלײכוגגען אויב
 דריקען םארגלײכונגעז אויב און װערען
 דזש$ונש םאטהער איז ^אן אוים, עפעם

 ארבײטער דער פון שטורם־פויגעא דער
 18 געװען איז עס װאו װײא װעגונג.8ב

 8 געװען ם׳איז װאו קאם^, ארבײטער
 ד$רט םײנערס, םון דערהויםט םטרײק,

 אין זי איז געװען און געװען זי איז
 די אין געשטאנען איז זי םײער. סאםע

 געםער־ די אין טרעגטשעס, אײן ערשטע
 טע־ װאו פאעצער אין פאעצער, ציכסטע

 צוטרעטען, געקענט גארגיט װאאםען נער
 װ^ס געזאגט און געװען זי איז דארט

 נעטאן און זאגען געדארפט האט מען
 ניט טאן. נערארפט האט םען װאס

 געשטאנען אעבען איהר איז אײנםאל
 זי האט אײנטאל ניט געםאהר; אין

 אויגען; די אין גאײך טויט דעם געסוסט
 אנ־ געװען ביקסען זײנעז אײגםאל ניט

 גרײם^ורכצולע־ איהר, אויף געשטעאט
 איד.ר אויםלעשען און הארץ איהר כערען
 קײן םאד זיך חאט זי אבער צעבען.

 שטורם־ א װי און אפגעשראקעז, ניט זאך
 יאהר זעכציג םאר זיך, זי חאט פימאצ
 איין םון לאנד איבער׳ז געטראגעז *ײם,

 געװעקט און צװײםען דעם איז םטײם
 געםו־ און גערופאן זיי ארבײםער, די

 מחגות די געפיחרט און קאם\י, צום םיגט
 שקצאפען חיצפצאזע און אוגםזנרדדיקמע

 און פאבר^עז םעקםטיצ םאינם, די ®וץ
 צום זינ איין םון ציעש קאטעדיצאגטל.

V *וױעמנן.
 ארגאנײ זי חאט סטרײקס חוגדערטע

ה מײז איז געפיחדט״ און וירם  זי
 ניט איחד פאר את ק-םעםיגקײט1םםרי

 קוגחנרוױכטיג *ו און שווער «ו גאותן
דאר אי¥ סטרײקס רי תפיתרם

שער. ז. פזן

 קאזאקען. סטײט און סאלדאטען די םון
 צו־ און געזאםעלט אמאניזירט, האט זי

 איז זי ;סטרײקער םאר היאף טי׳יאט
 און גאװערנארס פאד אויםגעטראטען

 םאדערען און מאנען צו סענאטארען
 סטרײ־ די פאר גערעכטיגקײט און רעכט
 ערגעץ געשטאנען אויך איז זי און זקער,
 :ע־ און קיטשע; רעאיעף סטרײק 8 אין

 אדער פיקעטס, די״ םאר קאםע קאכט
 אויסגע־ די םאר זום װאריםע אביסעל

 די פון קיגדערלאך און םרויען הוגגערטע
 א אין װאו ערגעץ ז8 אוז סטרײמער,

 סטרײקער 8 בײ זײנעז אופקע8כ םײנער
 געװען תינדערלאך די אדער םרוי די
 ון8 נויט געהערשט ס׳האט און נק8הר

 און מוטאאזיגקײט און שארצװײפלונג
 ארונטערגעקױ זי איז דערשאאגענקײט,

 אר־ די םארקאטשעט כאלופקע, איז טען
 צו אטענדעט נוירם, 8 געװארעז בעל,

 האם־ און טרײסט געבראכט קראנקע, די
 דעם געפוטעט און געשטארהט און נונג

סטרײמער.
טעטיג־ סטרײס איחר איז דערהויפט

 טײ־ די צװישען רק8שט געװען קײט
 שטאטט םײנערס, די זײ, םיז נערס.
 דזשאונס. מאסהער נאםען איהר טאקע

 8 םוטער, טײערער 8 זײ בײ איז זי
 איז זי טלאך אםת׳ער אן הײאיגע,

 פון הערצער די אין אײגגעבאקען אזוי
 איהר םאמעטערען זײ ז8 םײנערס, די

 און באקאנט איז נאםען איהר פםש.
 םײנער פארװארםענםטע די אין באליבט

 דזשאונס םאטהער װען און וױניקעלאד,
 שטעטעל, םײנער 8 אין קומעז פאעגט

 םרעהליך געװען. טוב ױם 8 דארט איז
 שטעטעא, אין װערען םאעגט זוניג און
 םארשװארצטע םארהארעװעטע, די און

 אוז םמיעז זײערע םיט הארעפאשניקעס
 ױם־ אויספוצען זיך פאענען קינדער
 בא־ זײעד באגעגענעז געהן איז טוב׳דױ
םיהרערין. ליבטע

 אםת׳ע די איז דזשאונס ם^טהער
 םארז אונטערדריקטע, אאע םון מוטער

 ארבײטער פאר׳חושכ׳טע אוז שסלאםטע
 אײדען ארבײטער װאו לאנד, נאנצען םון
געװען. זי איז דארט קעםםעז און

 אײגםאל איהר ה$ט סענאט^ר 8 ז8
זי װאו :געםרעגט םארהער 8 בײ

נעװען: ענטםער איהר איז װאוינט,
 פאדאײניגטע די אין װאויז ״איך
 באשטיט־ סײן ^בער הען איך שטאטען,

 הײם םײן װײא *נרוםען, ניט פלאץ טען
 קעםםען. ארבײטער װאו דארט איז

 מאר־ װאשינגטאן, אין איר ביז הײנט
 טעק־ אריזאנא, פענסילװײניא, אין גען

 םײן האאאראד*. םיגעס^ט^ סעס,
 ער :שיך מײנע װי פונקט איז אדרעס
ר/ טיט שטענדיג פאהרט םי
 אויף זי האט םאא צװײטען 8 און

 געענט־ װאוינט, זי װאו םראגע, דער
:םערט

הײם״. םײז איז היטעא ״דער
$דלער. ן8 װי
 איהר אויך טאסע איז ^דלעריש און

 םאר זיך ה^ט זי געװא^קײט. און םוט
 ניט קײנעם און געשראקעז ניט קײנעם

 פרעזי׳ירענטען, תאט זי געשאנעװעט.
 םילי^נע־ און ג^װערג^רס םענאטארען,

 אין אמת דעם גשאײדערט שטענדיג רען
 װענען דענקט זי װאס געזאנט און פנים
זײ.

 םעדעראל 8 אײגםאל האט זי
 אנגע־ װירדזשיניא װעסט םיז דזשאדזש

 דזשאדזש דער װען און ס?עב. רוםען
 גע־ רונטער8 בענטש םון איהר האט

אזוי איהם האט זי װארום פרעגט:
 געשעםט ניט זיך זי האט אנגערוםען,

 דער־ איוזם און געשראקען גיט זיך און
 װאס אםת נאקעטען נאנצען דעם צעהאט

 װאס םאר ארן איחם װעטח דענקם זי
 דער סהעב. גערוםען איהם האט זי

 א װי באגראבענער, 8 װי איז דזשאדזש
 םון נעפײגיגםער א װי םארשעםטער,

 אגשטאט, און זיצעז, געבליבען געוױסען
 קאײנער דער אט איבע^ ריכטער א װי

 8 װי זיצען געבאיבען ער איז םרוי,
 שרוי סאײגער דער ®ון פאר׳םשים׳ער

 בא־ דושאונס םאםהער האט ער און
פרײט.
 םאטהער אונזער זי, איז אזוי אט

 חעאדי״ און םוטיגע גרויסע די דזשאונם,
A'wtapvp ארבײנמנר שע

 איחר גאיק. און נחת פיא געהאט גיט זי
 טראגע״ גרויסע אײן געװען איז אענען

 צרות אז אםת איז עס אױב און דיע.
 איז פעגשען, 8 פון געזוגד דעם ברעכען

 װאונדער 8 און רעטעגיש 8 פשוט עס
 גע״ האט דזשאונש ״סאטהער״ אזוי װי

 כיז עאטער, טיפע 8T8 דערגרײכען קעגט
 טראגע• און צרות װארום יאהד. 100

 אעבען פערזענאיכען איהר אין דיעס
 װייזט, דאס געפעלט. ;יט איהר האט
 הוי־ און גײסט שטארקען 8 םאר װאס
 װייצ ?יצט.8ב םרוי די ליזם8אידע כען

 איבע גרויסע און ליזם8אידע איהר כאויז
 גע־ זי האבען ארבײטס־קינדער אלע צו

 געגעכען איהר און םיס די אויף ד-אלטען
 איה״ אלע אריבערצוטראגען מוט און כח
 18 דערגרײכען און צרות פערזעגאיכע רע

יאהר. 100 םון עאטעד
 ױ װי אדער דזשאונס, ״טאטהער״ .

 םערי :געהײסען אמת׳ען דער אין האט
 דעם געװאחןן געבאדען איז העיס, לואים

 אײרלאנד, קארק, אין ,1830 םאי, טען1
 ארבײטער, ארימער אן טאטעז 8 בײ

 װאו און געפײםט האט דאות דעד װאו
 געאײ אן קיגדהײט איהר םון האט זי

 איז 1835 אין הונגער. און נויט טען
 און נויט פון געטריבען םאטער, איהר

 םאר־ די אין װעקגעפאחרען8 ארימקײט,
 אײגיגע אין און טעז8שט אײגיגטע

 נאך :עשיקט ער האט שפעטער יאהר
 גע״ איז זי װען קינדער. און םרוי זײן

 גע־ נאך םערי איז אםערײקע, אין הוםען
 8 דורכגעפאכט האט זי קינד. 8 װען

 נאר־ 8 אויך און האי־סקול און םאבאיק
 אויף שטודירם האט זי װאו סקוא, םאל

 אויך זיך האט זי װאו און אערערין
 דרעסםאכע־ גוטע 8 םאר אויםגעלערגט

 אע־ 8 געװעז אנפאנג צום איז זי רין.
 מי־ מאנדא, אין ־קאנװעגט 8 אין רערין
 געםאה״ זי איז נאכדעם סטײט. שיגען

 געװי• 8 האט זי װאו ;א,8שיק אי'ן רען
דרעםםאכערין. אלס געארבײט צײט סע

 געהאט חתונה זי האט 1861 איז
 איז װעאכער ארבײטער, אײזען ן8 םיט

 זײן פון טיטגאיד טעטיגער 8 געװען
 אנ־ זיך זי האט דאן שוין און ױניאן

 אר״ דער טיט אינטערעסירען געהויבעז
 אינטי־ ערשטע די באװעגונג. בײטער

 ארבײטער דער םיט באקאגטשאפט טע
 איהד דורך געקראגע; זי האט באװעגונג

פאן.
 ״םאטהער״ שפעטערדיגע די םערי,
 איהד אין גאיקאיך :עװען איז דזשאונס,

 געבוײ האט זי אעכען. םארהײראטען
 8 געװען איז און קינדערלאך םיער רען

 םרוי םוטער, איבערגעבענע געװעהנאיכע
 פערזענ״ איהר אבער הוידװירטין. און

 געדויעדט. גיט לאנג האט גאיק איכער
 אין אוםגליקען גרעסטע די םון אײנע

 טרע־ קען װאס טראנעדיעס, פערזענליכע
 ברעכען קען װאס איז מענשעז 8 פען
 איהר האט םענשען, שטארססטען דעם

:עטראםען.
 אויס״ האט הײראט איהר גאך גאײך
 גע־ האט זי בירגער־קריג. דער געבראכען

 די װאו טענעסי, םעםפיס, אין װאוינט
 געבױ האט בירגער־קריג םון יאהר פיער

 דער נאך יאהר צװײ און שעװעט.
 8 .אויסגעבראכען דארט האט מאחםה

 טויזענטער םיבער. געאען םון םגםה
 םגשה די אוםנעקוםען. זײנען םענשען

 םערי׳ס אין אךײנגעכאפט אויך זיו האט
 זײנעז אנדערעז נאכ׳ז אײנער און הײם

 קינדער־ םיער איהרע אויםגעשטארבען
 זי םאן. איהר אויך נאכדעם און לאך
 םאר• 8 און עאענדע |8 פארבליבען איז

 געװען ניט איז דאן אבער טרויערטע.
 גע״ האט זי טרױערעז. צום צײט זיןײן
 און אײדעז םיט ים 8T8 זיר ארום זעהן

 אװעהזעצען זיך מעז קען װי טא צרות,
 אוםגליה, פערזענאיכען אוים׳ן טרויערען

 איהר ארום מענשעז םיעא אזוי װען
 ערלויב• געסראגען זי האט שטארבען?

 היאוי געבען צו נוירס 8 װערעז צו ניש
 האט זי רבעגדע.8שט און הראגקע די

 הײםען, ארבײטער הונדערטער באזוכט
 גע־ םעהרםטען האט עפירעםיע די װאו

 אויך ויך זי האם אזוי און בושעוועט,
 םון אײרען און :ויטעז די םיט באחענט

אדבײטער.
 איחר םיט טראגעדיע שוידעראיכע די

 דער געווען איז סיגדערלאך די און םאן
 חאט אעבען דער װאם סלאפ ערשטער

 יאחר אײניגע אין אבער געגעבען. איחר
 װידער צעבען דער איחר האט שפעטער
.8קא ביטערעז 8 געגעבעז  דער גאר י

 אין וועקגעםאחרען8 זי איז עיידעםיע
ח80 ירובירם און שיקאגא  אעבען 8 מ

 פחיען. ריימ סאר דחוסעס גײען פון
ווון טא• קאײנעם 8 געקםענט חאט זי
n
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 זיג גרױםער א
ר םאר  דע

ען ק רי ע מ  א
אן ש ײ  םעדער

לייבאר• אװ

סעדערײ־ אםעריקען ךי
אנגע־ האט לײבאר אװ שאן

אר־6 ריכטער גענען פיהרט
 זי און קאםף גרױםען א קער
 גדױםען א געװאונען האט
זיג.

פרע־ נרין, װיליאם װען
 לײ־ אװ פעהןרײעאו אםעריקען דער פון זידענט

 רינ־ געגען קאםף דעם אויפגענוםען האט נאר,
 .יעלייג דעם גענומען האט װאס ■ארהער, םער
 די זײנען שוץ, זײן אונםער קאנטראקט דאג״

 עם שװאכע. גאנ*ן געװען זינ א ps אױםזיבטען
 צו־ זאל סענאם דער אז זעלטען, גאנץ טרעפט

 םרעזי־ דער װעםען קאנדידאט, » ריסװײזען
 םו־ םון םיטגליד א פאר ןאםיגירט האט דענט
 הואװער פרעזידעגט חגם י און קאורט. ■רים
 זיכערע קײן םענאט איצטיגען דעם אין האט

 פרא־ די אראב רעכענם םען װעז גיט, םערהײט
 םען האט גרופע, רעפויליקאגי׳טע נרעםיװע

 גערע־ פארקער׳ן צו שײך איז װאם דאך אבער
 דער םון דעםאקראטען מעהרערע אז בענט,

 לאקא־ צוליב איהם, םאר שטיםען װעלען םאוטה
 אג־ םון .ךעריבער האט עם , םאטריאטיזם. לען

 בא־ זיכער װעט פארקער או אויםגעוויזען, פאנג
 קאםף דער אבער סענאם. פון װערען שטעטיגם

 פע־ אםעריקען דער סיון י איז ,פארקער׳ן געגען
 אזוי געװארען אנגעפיהרט לײבאר אװ דערײשאן
 יעדען םיט אז פלאנםעםיג, אזןי און ענערגיש

 צו כאשםעטיגט שאנםען םארקעדם זײנען טאג
געװארען. שדואכער םעגאט פון װערען ״

דורכ־ פארקער׳ם אין אז צוגעבען,' םוז םען
 ראלע באדײטענדע א נעשפילט אױך האט פאל •

 און נעגערם די םון איהם צו געמערשאפט די
 ױא־ ארגאניזאציעם. נענער־םרײגדליכע די םון
 א געםאכט בלויז ניט זיך חאט פארקער רום

 צום פרײגדשאפט זײן םיט נאםען מרױעריגען
 זײן םיט אויך נאר קאנטראקט, דאג״ .יעלאו

 רעפוב־ םאנכע און גענערם. די צו פײנדשאפט
 גענענ־ פון קוםען װעלכע םענאםארען, ליקאנער

 הא־ קענען נעגערס די פון שםיםען די װאו דען,
 װאהלען, די אין ׳װירקונג אנםשייחןנע אן בען

 פאר־ געגען געשטיםט וױלענדינ נים חאבען
 װאם דעם, אויןש קוקענדינ ניט אכער קער׳ן.

 דורכ־ זײן פארדאנקען צו פארקער חאם םײלװײז
 װיי־ נענערם, די פון פיינדשאפם זײן צו פאל
 אלײן, פארקער אויך אלע.און דאך אבער םען
m אםעריקען די הויפטזעכליר געװען איז עם 

 געװירקט חאט װאם לײבאר, אװ םעדעריישאן
 צוריקװײזען זאלען זײ אז םענאטארען, די אױןש
 קאנטראקט. דאג״ י.יעלאו פון כאשיצער חןם

 האם לײבאר אװ פעדערײשאן אםעריקען די
 זי אנגעפאנגען, פארקער׳ן ' געגען קאםף דעם
 און ארגאניזירט איחם געגען קאםןש דעם חאם

 לײט־ די אין אץ םענאם יםון דעגאטען די אין
 איז ןדיטונגעז אטעריקאנער די פון ארטיקלען

 אונםערנע־ אלין זוי טעחר און אלץ װי פריחער
 צו פייגדשאםט פארקער׳ם •טןװאחמ שמראכען

 םקאנדעליעזע. זיץ אח ארכיייט ארגאנחירטער
 דאג״ .יעלאו דעם אנערקמנען צו אנםשײדתג
גערעכם. און געזעצליך «אר קאנטראקט

נע־ און כאשיידען זײן נים װילען םיר און
 חןם אץ קוםט אתז װאם קרעדיט םײל דעם םען
 חאם אעטעתעשאנעד די פארקער׳ן. איכער זיג

 פאר■ גענען קאםן) דעם אץ חלק איחר נעטאן
 שלעזינגער פרעזת^גט כאשםעםיטנג. קער׳ם

 אינםערנעשא־ דער פון נאםען דעם אץ חאט
 ענערגישען אן װאשינגטאן אץ געשיקט נעל

 פאר׳ן נאםינאציאן פארקער׳ס געגען פראמעםט
 סע־ די אויפגעפאדערם חאם און קאורט םופרים

 יארק, נױ pe װאגנער אוז קאפלאנד נאםארען
 נא־ פארקער׳ם אז דערלאזען, ניט זאלען «ײ אז

 םענאם.' םון װערען געחײםען נום זאל מינאציאן
 די פון פו־אטעםטען די געװען זײגען עם אץ

תיאנ^  קאטף אץ.דעם געװירקם חאבען װאם י
פארקער׳ן. נעגען

pa געװארען געשלאגען פלויז גים אמ עם 
r איוזם גױט גאר פארקער, a געשלאגען אויר 
 קאנ• דאג״ .יעלאו דער ליכליננ זיץ נעװארען
 טפלו^ דער גאר אז גלויבען. םיר םראקם.

 ניט זיך װעלען געליםען, חאט פארסער װאס
 װעלען װאם אםעריקא. אץ ריכםער פיל געפינען

דאנ* .יעלאו «ום יריינדשאפם
איז

 ארבײטערשאםט ארגאניזירטער אםעריקאגער
 דעריבער איז פארקער׳ן גענען קאםף דעם אץ
װיכטיגקײם. גרויםער באזונדערס גאגץ א פון

ט דענ עזי חוא• פרעזידענט םאר פו־
װטר אכשטיטוגג די איז װער איז הוא

. ' ן^ גאנץ א געװען םענאט אין ע
אין םאטש שטארקער ייי

 זײנען אטעריקא םון געשיכטע דער אין פנים.
 םע־ דער אז אזעלכע, פאלען װעניג נאנץ פאראן

 דער װאם קאנדידאט, א צוריקװײזעין זאל נאט
 פון םיטנליד א םאר נאםיגירט חאט פרעזידענט

 ארײנגעחן איצט װעט חואװער קאורט. םופרים
 אײנער אלם אמעריקא םון געשיכטע דער אין
 װאם פרעזידענטען, אםעריקאנער װעניגע די פון

 עם און םענאט. אין םאטש אזא געקראגען האט
 דעם האט ער אז װערען, םארשריבען אויך װעט

 גע־ דאט הואװער פרעזידענט םארדינט. פאםש
 נאטינא־ זײנע םיט םארזיכטיגער זײן דארםט

 םע־ אין װי נאבדעם קאורט, םוםרים פאר׳ן ציעם
 צו אפאזיציע שםארקע אזא געװען איז נאט

 נאםינירט איהם האט הואװער װעמען ױהזען,
 םרע־ קאורט. םוםרים םון חשאםטים טשי^ פאר

 גע־ קאטף דעם םון שוין האט הואװער זידענט
 איז םענאט אין אז זעהן, געקענט ױהז׳ען נען

 אזעלכע געגען געגנערשאםט שטארקע א םאראן
 זײ־ װעלכע קאורט, םופרים םאר׳ן קאנדידאטען

 םארטײדי• אויםגעשםראכענע אלם באקאגט נען
 דינער און קאפיםאל גרוים ארגאניזירטן םון גער
 דער־ בלויז געװען איז עם און טראסםען. די םון

 םאר גאםען א געמאכט זיך האט ױחז װאס פאר,
 אזעל• פארנוטען שוין האט און לאיער גרויםען א

 איהם האט װאם לאנד, אין אטטען חויכע כע
 םענאט אין מאיאריטעט א קריגען צו געהאלפען

 דעם פון האט הואװער כאשטעטיגונג. זײן םאר
 סך א געדארםט ױהז׳ען גענען םענאט אין קאםןן

 נעלערענט. גארנישט האט ער ^אבער לערנען,
פארקער׳ן. נאםינירט נאכחןם גלײך האט ער

קרעדיט, געבען הואװער׳ן דארף םען נאר
 דער איז הואװער אויטגעהאלטען. איז ער אז

 אםערי־ פון םארטרעטער אױםגעשפראכעגםטער
 דעריבער זוכם ער און קאפיטאל נרוים קאנער

 פארםרעטער די צװישען גלויז םענשען זײנע
pa רא־ אויך קאפיטאל. .גרויס פון דינער די 

 םו־ פאר קאנדידאט נײער הואװער׳ם בערטם,
 אםעריקא־ פון פארטרעטער א איז קאורט, פרים
 א געװען נאר ניט איז ער קאםיטאל. גרוים נער

 א אלײן גאר טראםטען, גרויסע די םון לאיער
 קאטפאניעם גרויםע פארשידענע ps דירעקטאר

pa .אר• אםעריקאנעה די װאלטען טראםטען 
 גע• pa אויםגעחאלטען אזוי געװען נאר כײםער
 עם איז חואװער. וױ קלאם, זײער םיט שטאנען

 ארגייטער אמעריקאנער םך א אז םאקט, א דאר
 אין זײנען םיהרער, זײערע װעניגםטענס ױגיאנם,

 םאר ארויםנעטראטען װאהלען די ps צײם דער
 ערװעדד איהם נעהאלםען האבען און הואװער׳ן

פרעזידענם. םאר לען
הא• װאם ױניאנם, ארבײטער דיזעלביגע נו,

 װאהל־קאםה זײן אין געשטיצט הואװער׳ן נען
 אליץ הואװער געמארען. קליגער איצט זיעען

 םופרים פאר׳ן פארקער׳ן נאםיגירען זײן םיט
ײ קאורט  װי אבער געםאכט. קליגער האט׳ז

 װע• עם װעט קלוג? בלײבען זײ װעלען לאנג
 פרטזידענ־ נעקםטע די כיז דויערען נינםםעגם

װאהלען? טען

ױ װי ען אז  ט
 קײן דאחש

ס ק או ט קל י  נ
ען. ב א מ

ps אינטערעםאנטען דעם 
דו־ ד. ברודער װאם באריכט
טרע־ םעקרעםער בינםקי,
אינםערנע• דער םון זשורער
 נעבראכט אונז האט שאנעל,

ps וױיטער דער אץ טור ארגאניזאציאנם זײן 
 װע־ טײל אינםערעםאנטםטער דער איז װעםם,

■ סיטי. קענזאז גען
 אע־ דער אין םען האט םיטי קענזאם װעגען

 קלאוק־ די כײ pa אלגעםיץ אין םערנעשאנעל
 גערעדט. םיל זעהר באזונדערם נאנץ םאכער

 נייער א איז םיטי קענזאס אז געהײםען, האם עם
 גורל דער אז pa צעגטער קלאוק װאקםענחןר

ps קען אינדוםםריע קלאוק יארקער גױ דער 
 דעם פון װערען באאײנםלוםם שטארק זייער

 אנםװיסלען. װײטער זיר װעם םיםי קעמאס װי
 דו־ ברודער פון ארוים אכער זיך שםעלט עם

 ps געפאחר די חאט םען אז כאריכם״ בינםקי׳ם
 חאט ער איבערםריבען. שםארק םיםי קענזאם

 pa שםודירם נוט םיטי קענזאם אץ לאנע די
 אויה סוסעגדיג נים אז אױםגעפונען, חאמ ער

 מאנופעקטשור־ דחןם pa קלאוק די װאם חןם,
 פאר כידיג אזוי צאלען םיםי קעמאם אץ ערם

 כאדיננועען יתיאן ps םריי זיינען pa ארכײם
 קאנסױ גיט דאר ויי קעגען שעפער, זייערע אין

 יארס, גמ ps םאגופעקםשורערם די םיט רירען
 אונפארגלײכליך ארכייט פאר צאחלען װעלכע

 ױניאן אבחיםען דארפען pa פרײזען חעכערע
שעפער. יייערע׳ P» כאדיננונגעז
 דעם םאר זיד שטעלס/סיט םיטי קענזאז

 מען אזוי װי ביישפיל קלארםםען pa כעסםען
קלאוקם. קײן פאבריצירען נים דארף

אר־ טםע סײן זימ ני® קען ארבײם כילמע
 צאח- םײט״עקמ״וחןרם קלייוק די װען pa בייט
 דטם זיי הריגע) ארכײט פאר כילע זעחר לען

ר---------- מו — ירייז ױ

1980 סאי, -טטר16
 כלל דער אט pa טײער. איו ניליג װאם אז

 ש*יך איז װאס ריכטיג באזונדערס םייםטענס איז
 ענד• אין קאסט ארכײט ביליגע ארבײט. צו

 כאװײזט דאם אױך pa טײער. גאנץ רעזולטאט
 קענזאס אין אינדוסטריע דרעם און קלאוק די

• אופן. קלארםטען אויפ׳ן םיטי
ײ קריגען םען קען ארבײט ביליגע אזעל־ נ

 געחערינ. װי ארכײט די גיט קענען װאם )כע
 צױ ארײן פאלען װאם אזעלכע, כײ הײםט עם

 םאראמ־ שםארק ניט זײנען pa טרײד אין פעליג
 װײל חאלטען, צו איחם אין לאנג זיך טערעםירט

 װענינ. סאי װי םאי איחם פון פארדינען זײ
 כלויז נים ארױם קוםט ארכײטער אזעלכע םון

ארכייט. װײניג אויר נאר ארבײם, שלעכטע
 אוים־ ארוםיגע די װאו צײטען, חײנםיגע אין און .

 פאבריצירען פון עקספענסעט) גאבען(אװערחעד
pa װיב־ איז גתיםע, אזעלכע זייגען פארקויפען 

 אר־• דער פון סיסטעם די אז אלץ, םאר טיגער
 פרא־ די אז אזעלכע, זײן זאל שאפ אין כײט

 םעחר װאם גרעםער. װאם זײן זאל דוקציע
 װאך א אין קליידער און םאנטלען םראדוצירטע

 םען קען ביליגער אלץ און םראפיט םעהר אלין
 םון םיסטעם א אײנםיהרען אבער םארקויפען.
 קען פראדוקציע גרויםער a ps pa עפישענםי

 קע־ װאם ארבײטער, האם טען װען כלויז, טען
 צו צוגעװעהנט זײנען װאם און טלאבה די נען
 םעטא־ עפישענםי די און ארבײטם־םעטאדען די

 טאנופעק־ קלינערע pa כעםערע שאפ. ps דען
 שטענ־ א אנהאלטען דעריכער װילען טשורערם

 pa שאפ אין זיך כײ ארכײטער םעט דיגען
 םיט ארבײטער, קײן װײלע אלע כײטען ניט

 שטענדי- א םציאה. א כאםען צו אויםקוק דעם
 pa םיט פיל זעהר העלפט ארבײטער םעט גער
 װאם מענשעו, ארבײט. דער פון עפישענםי דער

 לעננערער א פאר צוזאםענגארבײט זיך האבען
 און הארםאניע אבעםערער אין ארבײםען צײם,
ארבײט. םעהר ארוים גיבען

 אין םאגופעקטשורערם דרעם און קלאוק די
 זײ ניט. עס פארשטעהען אבער, םיטי, קענזאם
 דערםון, הנאח גרוים אוים, זעהט עם װי האבען,

 זײ װאם װײדזשעם, קלײנע צאהלען זײ װאם
 אכער ארבײטער, זײערע פץ םציאוח האנדלען

 א זײנען םציאות די אז ניט, פארשםעהען זײ
 א פאר לוין ארבײטם דער יקרות. גרויםער
 געקאםט םאקע האט קלײד א אדער םאנטעל

 איז גופא ארבײט די װאם אויםער, אכער װענינ,
 גע- װאך דער pa זײנען געראטענע, קײן ניט

 קליײ װעניג pa םאנטלען װענינ געװארען םאבם
 אװערהעד) (די חוצאות אלגעםיינע. די און דער
 די נאר ניט אױפגענעםען חאבען געשעפט פון

פראפיטען. די אויר נאר ארבײם דעד ps טציאח
 אין םאנופעקםשורערם דרעם און קלאוק די

 אין בלײבען װירקליך וױלען זיי אויב קענזאם,
 װע־ אינדוםטריע, דרעם דער pa pa קלאוק דער
 אנ- טוזען װעלען pa װןויען קלינער םוזען לען

 ביליגע, צופעליגע, םיט אז פארשטעהן, םאנגען
 און קלאוקס קײן טען קען הענד געלערענטע ניט

 צװןןק דעם פאר םוז מען םאכען. ניט דרעםעם
 pa ארכייט די קענען װאם ארבײםער, האבען

 וױיל צופאל, a חרך ניט טרײד pa זײנען װאם
 נאר םאן, צו װאם נים אנדערש עפעם האבען זײ

 שטענ• זײער טרײד דעם ps םאכען זײ װײל
 פארשםעחם׳ ארבײטער. אזעלכע לעכען. דינען

 אגער םעהר, םך a צאהלען םען דארף זיר,
a p אויך טראגען ארבײטער אזעלכע n a םף 

 איג״ אן אויפבויען זײ םיט קען םען און םעהר
דוםטריע.

קעג• pa םאנופעקטשורערם איצטיגע די
 אינ• קלאוק קײן נים בויען אבער, םיטי. זאם

 די םענליד װאם אלץ טוען זײ נאר דוםטריע,
 איז עס מאכען. קאליע.צו אינדוסטריע קלאוק
 צאחל pa קלײן זיינען זײ װאם גליק, א כלויז

 pa נרױםע קיין ניט זײנען כוחות זײערע און
טאכען. קאליע ניט פיל דעריבער קעגען זײ

ר ע צינ ד אנ  צוו
ר ע ריג ה ע י
ם או ע ל  פון ױכי

ל א ק א ג8ל

 טעילארם לײדים דער
 איעענםליר האט 38 לאקאל

 זייז פײערען נעקענם שוין
ױבילעאום, יעחרינען 25

 טעילארם לײדים די װײל
 וױ אבער ,pa 1906 אתאגיזירט זיך חאט ױניאן

 ניט אליץ ׳88 לאקאל איז זעהען.׳ נױר
 די ארימצורעכענעז פאראינםערעםירט געװען

 געשיכטע. זיץ אץ 1910 ביז ps 1905 יאהר 6
 םען װאם יאחרען, קיץ געװעז ניט זיינען עס

 געווען זײנען עס פרייד. םים דערםאגען קען
 אײ pa דיםארגאגיזאציע ps צרוו/ ps יאחרען

 לײדים דער קאמף. pa רײםערייען נערליכע
 בעםער דעריבער פאנגט 28 לאקאל טעילארט

 איז ער װאם םאט דעם ps נעשיכםע זײן אן
 עם אעטערנעשאנעל, דער ps טייל a געװארען

* .1910 יאהר ps הײסם,
 טעי־ לײזײם די אוים. גיט םאכט עם נאר

 פינןי םארלירען «ו קען,אפארדען״ מנייח לארם
 רײ־ גענונ a חאם ױ געשיכםע. איחר ps יאחר

 pa חרכנעלעבם נעשיכםע שטורםדעע pa כע
pa p אנפאננעגדיג יאחר, ao די ir .1910 ps 

 טעייארם לײדים די װי יאחר, pnosny דעם
 איגםעתעשא־ דער אן אנגעשלאםען זיך חאבען

 װאס םםרימ^ a דורכגעםאכט זיי חאבען נעל
— -----------------------is גיט “*1־

 פאסונים־ נערופענער פזוי דער פון .
 סיר דערװיסען זעלנסט־קריטיפ טישער

 ױניע לפםוגיםםימער דער pa ra זיך,
 tvs נעזינדיגט. שט«דק גפנץ tvs ר.*ט
ױט האט  נפלץנאטיס די טיט קאלפנאו

pa םיט קאלפגארירט אויך חאט םען 
 ניט r?a חאט דאס ,noa פאליציי• דער

p ױגיע די נעהאלפען, a גענלינעז s 
 װערם דערפו; אנער קרעטשםע, פוםטע

 גרעסער. נאך נאר קלענער, ניט זינד די
 ’a נעגעםעז םיש םויצע ’a הייםט, עס

 וואל־ זינד די װען גענציבען. הוננעריג
 קאטוניסטי׳ןוע די װאצש נעהאלסען טען

 דער pa נעשוױנען. זעצבםט־שריםיה
 קאםו־ נערופענע »זוי די װאצם אסת׳ן

 יצטa אויך זעאבסט־סריטיק ניסטי׳שע
 CDia-no זיך האט מען נ^ר נעשוױנעז,

 נע־ צאװםםאגיאנער, די םים *■רעכענען
ר ונזערa *יינער ד* pa בריק » נען  נ
 זי־ uit*׳D כערaדרעםט ב»ק»נטעז םען

ת;ינ אונזער און םערםאן  I»ojapa3 ו
נרןום. םאריער
םי• דעם אױף נעהײםען ה#ט עס

 כפװײ־ די װאס ױניאן, קופער אין טי;נ
 צאור די אז אפגעהאלשען, האנען רים

pa lao^D אפיקורםים, םטאניאנער ’t 
 עם האנעז חנרים, זייערע םיט גר#ום

 קאםו־ דער l>a זינד אצע ארייננעבראכם
 הא־ זײ ױגיע. נן)דעצךי:ער :יסםישער

 דער םיט כאװער־צאפ ;עםאכט עם בען
 רaB נים זיך םאר׳טטעהם — םפליצײ

 נע* זיך עם ה*בען זײ אוז — מצװת
 ־VP און כפצעבאםים די םיט םויינדעצט
 װען איצם, pa זײ. םיט צאבארירט

D'OTp’ia צןוװםט^ניאנער די ה#ט מען
aדויםנעכריpפיחערש דער פון עטaםט 

p ׳צוין םען װעט ױניע, דער םון 't הונ־ 
 םןיזעגט pa םרום פראצענטינ דערט

רעװאצוציאנער. פדאצענםינ
 ױניע '?אםוגיםטישע די »ז םירא,

u צד a נעהסט ה«ט n  pa פאציצײ 
ra pa נעם האט זיaיטים כאווערצאפ כט 

ם,8אעב8ב די  ooianjj םיר בעןaה ט'
w זעצכסט?ריםיה'<, דער אהן p  pa* 
i װארום אכער ז.aױני ” >popa|» םaר 

 גראס׳צ!? םיט זיםערמ^ בעק Jtarv די
pa װאו pa ם”ה הנדוצ דערta 
pa נאצר? בעז מארעװיכער פצינ?עד דער 

 םאראנטװארטציבע די זײ דאך ןײנען
 םקע־ ?אםוניםטישער דער םון םיהרער
 נעםאכט האט םען װען און בארניע.
 pa פאליציי דער םיט םוגקעצ ?ונהעצ

 pa נאלצנאטים, די םים כאװערצאפ
 tia ידיעה. זײער םיט נעװען דאך עס

rp? דער «ז אננענוםען, a װײס הנדוצ 
 םארשצייערם איחם האט עם װער ניט

p pa״iy j ׳ איחם בײ םרענטp ’p דעות 
בען םארעװיכער רעם אויוי אבער ניט,

 אױב זאגען. ניט עס טען pp גאצד
 םון צשאוצ ױרע ׳צאינו דער pa חיימאן

 ער רשע. דער גאצד pa.חנדח, חנר
 pa ivrjynas נרויס םים זיך נאוט
 sail פאסוניצע קפסוגיסטישער יעדער

 חפגט. דער אונטער איחם זיך טאנט עס
 אחן ז8 זיכער, זײן דערינער oitp איחר

p’t װיסען pa צושטיםונג זיין אחן 
 נעננםטער איינצינע; p’p■ מען האט

נעדומען. ניט אפיצו
 ?אטוניסטישע די *זױ, צי אזוי נאר
 װ״זעז ,psiaiyj ער חאם װאס ױניאז,

 רעװאצוציע אטת׳ער דער ps װעג דעם
pa" צאסעך אוםבאםצע?טען ריינעם סון? 

 ouwvp• די פון עפענטציך pa ?אםוי,
 *VP פאר געװארען ער?צערם pצי8 טען

טרפות. םיט pa זינד טים םוצ חפט,
 םאר נעװען ניט נאך װאצט ואס נאר

 זײ• זײ אוםנצי?. ara די'?אטוניםטען
 טרפות צו אייגנעװאױנם נוט נאנץ נען
pa צייכט. גאנץ זינד סארטראגען זײ 

 pa ױניע די װאם ,pa אומנצי? דאס
a וסטע■ voevinp. פםוניסטישע די? 

 םיט־ װי זינד מעהר ה«ט ר:יע8ס?עב
*0»נצידער.

 פאר־ ,22 ל*<ז*ל פון םייערס, ברודער
 חעא־ איחם איך אז םיר, םון לאנגט

 זיײ ״גערעכטיגקײט״ אין ^■דרוקען ®עו
 א געװארען איז ער װ^רום בריף, א געם

 װעיצ״ דרעסםאכער דעם אין םיטגאיד
 ?*ל4ל אין עקזיםטירט װןוס פער
 דערבײ םיר אאזט םײערס ברודער .22

 א יאהר 21 ש\'\ איז ער אז װיסען,
 אגע־ איז און יוגי*; דער אין םיטגציד

 אין ^וטענדיג און טהעטיג געװען מ*ל
 דריקט ער װי טרענט^עס/ ״םר*נט די

% אוים. זיך
 רע־ ׳ןוטארקע א געוױם איז ד*ס גו,

 אין סיטג^יד א יאהר 21 קאסענדאציע.
ל און ױגי^ז דער ^ ט ל  איז םהעטיג *

 טוט עס *בער קרעדיט, נרויסער א זעחר
 ניט דאר איהם קען אץ־ װאס םיר

 װע־ געדרוקט בריןי זײן אז חעאםעז,
 זדך װײצ ״גערעכטיגקײט״, דזןר איז רעז

 העיצ־ איהם םײנען װעם דאס אז גאויב,
זאך. שלעבנזער א אין םען

״קאאבס״ די אז מײגוגג, םײן איז עס
 שעדציך זעהר זײנעז ״רינגס״ די און

 ארגױ אצע וױיס איך ױגיאן. דער םאר
 די םאר און ״קילאבס די םאר מענטען

ס/  אבזיכטען די אז װײם, איך ״רינג
 בעסער,. ױני^ן די מאכעז צו זײגען

 איך רײנער. און געזינטער ^וםארקער,
 די אז זיכער, דאך אבער ביז
 ער־ ױניאן די מאכען ״רינגס״ די און
אוםרײנער. איז קראנקער ׳פוואכער, #גער

ױני^ן א םון באיייגגונג עחפטע די

 ו רמ;ס די און ק^בס די אײגיגקײט, איז
 רי אײניגקײט. די ברעכעז אבער
 I #^יטיקס. טעפיעני פון נעסטען דינען
 די װי ;י^יך, ;יט עס וײנען זײ אױב

 אבער עס זײ װערען געיעאפען, װערען
 יא^יטיק, :יט אױב װ#רום ׳פ»עטער.

 ‘קלאב^ דעם מעז דארף װ^ס צו טא
 קי״אב דער װערט אנפאנגס אז װײס, איך

 ®אילײ טאב׳אני כאקעניפען צו גע׳פאםעז
 די ;אנצקײט, די איצוהיטען און טיק

 פון ;אטעז ׳עעהגעם דעם און רײנקײט
 אײן װ^ס נאד הערט ^בער .1¥ױגי דער

 איהר און צװײטען אױם׳ן ז^גט
אטת. ריכטיגעז דעם װיסען דאן װעט

קרא;־ א פון צײכען א זיינען קא^וכס
 םענען ױניאז, דער אין צו^פטאנד קען
 בעסטע די םיט װערען גע^ואםען זײ

 נאנץ װײס איך הגם או,־ םאטױוען.
 דעם איז װעט םײנונג םײן «ז גוט,
 איך ה#בעז. ניט װירהונג קײן ■רט

 יצר דער איז עס .^טארק װי וױיס
 מא־ העלפען א:ער יאאיטיק. םון הרע
 דעד זיא קאאבס פאר אגיטאציע כען

^  ט^ון ניט איך ׳קעז טובד. אזא — ױני
 םהעטי־ און ^אנג־יעהריגעז אזא אםיאו

איז. םײערס ברודער װי כאז ױני^ון נעז
 אנטיטויצדיגען, דעריבער םיך װעט ער

 העיד צו איהם זיך זאג איך װאס
געדרוקט זײז זאיל בריף זײז אז םען,
. *גערעכטיג?ײט" דער אין

+ *
̂ו* אטעריקאנער 28 מיט טויזענט  פד

 עק^נאמיע •#ציטי׳עער םון פעס^ורעז
 קא־ אמעריקאגער פאחטידעגע אין

 האבען אונױוערסיטעטעז און *עדדטעס
 ער «ז הואװער, פרעזידענט צו אפעי^ירט

ל  אםע־ אין אײנפיהרען דערצאזען ניט ^
 איז עס װי טאריף, הויכען אזא ריקא
 ק#ג־ םו; געװארען אויסגעארבײט איצט
 דעם ק^סטען װעט דןוס װײא גרעם,

 דא״ בייציאז א איבער םאלק אםעריסאנער
̂ון גיבען דערבײ י*הר. א צאר  די .

 ארנוטענ* רײה גאנצע א יר^פעס^רען
 איז טאריף הויכער נײער דער אז טען,
אםעריקא. םאר ^עדיציך א^געםײן אין

 ארגוטענטען די לײע:ם װאס יעדער
 גייעם דעם גענען ■ראפעסארעז די םיז

 זיײ זײ אז צוגעבעז, םוז •טאריןי, הויכעז
 אר״ עױפטער זײער אבער גערעכם, נען

 טאריף הויכער נײער דער אז גוםענם,
^p דעם קאסםען װעט d בי־ א איבער 
 ארגומענט אן זץ־ דאכם איז דא^אר, ^יאן

 געגען אײדער טאריף, הויכען פאר׳ז
 הואװער׳ען םאר װײניגסטעגס איהם.

אדםיניסטראציע. זייז און
 װאאם טאריף הויכער גײער דער װעז

 ארויסצונעמעז צװעק דעם געהאט ניט
 ריזיגע «ז» םאאק פון קע^ענעם די םיז

 אםערי- די דאך װאיצטעז געלד, סוםע
 אונטערנעמער און םאבריקאנטען קאגער

 נעהעםםט. עטארק אזוי ניט איהם םאר
קאםף נאנצער זײער דאך איז עם

 טא• הויכער נײער דער װאס דערםאר,
קראםט, איז ארײן זאא ער װען ריף,

םון דא^אר ביציאן א ארױםנעםען וועם |

 אט װעט און םאיח םון קע׳צענעס דל
 די אין אריעילײגעז דאיאר ביריא; דעס

איג״ און פאברי?א;טע; די פון ?עיטעגעס
איגטעדנעמער. דובטר״ע״ע

ס00
 דעש צזנרײטען םון טיטען אין :א־
 הױכען נײעם ד^ם פון טאיצײס גרױסען
 האט װאכ פאסידט, dviv י׳אט טאריף

 דעם געסאכט ?א?יע לvoיz יעכט א
ט  אינדוסט- אמערי?א;ער די פון אועטי

 ניט אבער איז דאס באראנען. דיעאע
 טױזענט די פון ארױסטריט דער :עװען

 גע״ יראםעסארעז אסעדי?אנעד 28 און
 זײגען אםעריקא אין טאדיף. רעם :עז

 םעג- װיכטיגע קײן ;יט #ראםעסאיעז
 אין דעה. קײן ניט האבעז און יעעז

 דער םעסט ארץ נאך איז אמעךיקע
; די האט ״דעה די אז כלל, ־ א  דעם ם

 ?ענעדע. געמאכט ק*ליע ד.אט א*עטיט
 זאנט גוט, איז טאריף הויכער א אויב

p-^:;״y, א םאכען אויך זי קעז דאז 
 ;ע־ האט קעגעדע און טאריף. הױכעז
 טא״ רעם חעכערן װעט זי װען אז װיזען,

 מאיטינען ?ןטאר, אײזען, אויף באויז דיף
 װעט קלײנינקײטען, פאר א גאך און

 פערטע^ א אדום אמעדיקע קאפטען דאס
 טאן קעז דאה אויב און דאלאד. ביליאז

 אנ״ טאן אויך דאס דאך ?ענען קענעדע,
 :אר עפ װעט דאן און לענרער, דערע

טויגע;. נים
» האט װאס ^אגד, א איז אםריקע

 •py אםעריקא מקסיארט. גרויסעז גאנץ
 אימ־ זי װי סחורות, טעהר םפארםירט
 1929 יאהד אין האט מעז פארטירט.

 אײ פאר אםעריתא פון ארויסגעפיהרט
 פרא־ און סחורות דא?!אר בי^יאז 5 בער

 פאר באויז ארײנגעםיהרט איז דוקטען
דאיאר. ביציאן הא^בעז א און 4

oy אױב אז ק^אר, #אצזא דאך, איז
טאדיױ הויכען איהר םימ וױיא אpריyאם

איײנקױ ניט זא^ען עס אז ״טטערען,
פון סחורות צוםי? אםעריקא אין מען

די דאך װעילעז דאז לענדער, פרעםדע
אין זעזבע דאם םאז ^ענדער םרעםדע

סחורות. אםרייקאנער צו באצוג
00•

 םא^ק? דאס שוױינס װאדום נאר
oy עס •ראפעסארען, פדאטעםטירצז 

 אבער ^וריםכדפטעיצער, פראטעםםירען
 דאך איז עס און *װײגט. םא^ק דאס
 osn באצאהאען װעט װאם םא?ק דאס

 הויכער נייער דער װאם דאאאר, ביקיאן
 •yiryp די איז ארײגברײנגען װעט םאריף

 אינטער• או; םאבריקאנטעז די םון געס
 צאה• דארםען וחןט םאלק דאס :עםצר.

 װעט עס װאס א*ץ םאר טײערער ^ען.
Dy םאר טײערער צאהא^ װעט 

 און ׳טיך םאר םאײש, םאר און צוקער
 דער ? ניט װאס םאר און קיצײדער פאר

 אלץ. אן ריהרט טאריף הויכער נײער
 :הײכ־ אזוי םאל? דאס איז װאדום טא

גיט? עס פראטעסטירט װארום גי^טיג?
 פאלק. דאס בא׳מעםעני׳ט מאדנע א

)10 זײם אויף (עלוס

 שװע־• םך א געפאדערם חאם און חדןזים 8 ארום
 ערשםער דער געװען איז דאם קרבנות. רע

 לײדים די װאם עקזאםען״ שװערער גרויםער,
 pm זי און חרכגעםאכם האם מניאן מעילארם

כאשטאנען. גלענצעגד איהם
 ערפאלג־ כאזונדערם געװען pk 38 לאקאל

 ןזקזים־ זײן פון יאחחןן ע6ערש די אין רײך
 לאקאל קעםפענדער א געװען אח ער טענץ.

 נרויסען דעם נאך קאםף. אץ געװאקםען אח און
 חאם 1911 אין םעילארם לײדים די םון םםרײק
 םיםגלידער םויזעגד 4 איבער נעהאט 38 לאקאל

 אץ שםארקםםע די ps אײנע געװען אמ און
 דער אץ ױביאנם לאקאל ארגאנידרטע כעםם

אינםערנעשאנאל.
 געװען מאל םאנכעם אכער, אמ, 88 לאקאל

 געקענט נים זיך חאם ער און קעםפעריש צו
 פרא* .פרידענם דעם םיט אײנלעכען לייכם אזוי

 כײם נעװארען געשאפען אח װאם םאקאל״
 גע־ חאם דאם .1911 פון םטרײק חןם שליכםען

 דער םים לאקאל דעם צװישען םכסוכים צו פירם
אינםערנעשאנעל.

 םאל איק פראבירט שוץ חאט 38 לאקאל
 םא־ םעטפעל די לאקאל םיט פאראייניגען זיך

 געװען נים אח שיחך דער אכער ױניאן, כער
 צוזאםעניעבען צװײ־יאחריגען א נאך םזל׳דיג.

— 1920 ns נע־ זיך ױי האבעזי — 1922 בח 
 פאראיי־ זיך 88 לאקאל חאט 1925 אץ שײדם.

 םאכער דרעם קאםםאם די ,90 לאקאל םים גיגם
 . ױץ צו אויסגעזעחן חאם שידוך דער ײגיאן.

 געװען גים אױך איז ער אבער געראטענער, א
 געקו־ כאלד געםליך את עם יאחר. לאגנע אויף
 פארכאיט חאט און םגפח קאםתיסםישע די םען
איחם ps מאם אץ לאקאל פאראײנמםען דעם

 אוים־ גיך זיך האכען װאם ױניאנם, ערשםע די
 טשאד. קאםוניםםישען דעם פון געניכטערם

 קאםו־ טויםענדער דער פון צייבענם די אבער
 געבליבען 38 לאקאל אויף איז חאנד ניםםישער

 ביז נאך זײנען טעילארס לײדים די חײנם. כיז
 שװאך איז ױגיאן די .זיך. צו נעקוםען נים הײנם

•־. ארנאגיזירט. װעניג pא םרײד דער און
 םיר װינשען ױבילעאום יעחריגען 20 זײן צו
 ארויםװײ־ םאל א װידער זאל ער אז 38 לאקאל

 קאטפם־פעהיגקײט, זײן און קאםפס-לוםם ױין זען
 אויםנע־ אזוי מאל אלע זיך חאם ער װאם םיט

 גאנצע זײן אנשםרעננען זאל ער און צײבענם,
 די שטארקער װאם ארגאניזירען צו ענערגיע

 א װערען םאל א װידער און םעילארם לײדים
 אז חאפען, םיר און ױניאן. שטארקע גרויסע,
 די װארים װערען. ערפילם װעם װאתש אונזער

 העלפען צו גרײט םאל אלע אח אינםערבעשאנעל
 א פאר קאםף זײער אין טעילארם לײדים די

לעבעו• זיכערערען א און בעםערען

או די ש ענ װ אנ דער פון קאנװענשאן די ס
האט װאם אםאלגאםייטעד, דטר טװ

ד ט ט ײ מ א לנ א מ ם אין געעפענט װאך די זיך א ס לג מ ט דערצעה־ װעם טאראגט^ ם׳גי מ
 טרײד װעגען אםעריקא אץ ארבײםער די לען

פראנרעם. ױניאן מרײד און ערפאלג ױניאן
 כא־ װירקליך ויך קען אםאלגאםייטעד■ די
 ער־ ארגאנטאציאגןןלען גרויםען דעם םים ריםען
 נע־ יאחר לעצטען דעם אין חאם «י װאם פאלג

 דעם איז טרייד קליידער םענער דער םאכם.
 רײח גאנצע א אץ געװאחןן ארגאגמירט יאחר

 צו־ קײן פריחער חאט יתיאן װאו.די ערטער,
 אםאל־ דער ps זײגען עם געחאם. נים טריט

פעם־ אזעלכע נעױארען אייגגענוםעז ד־עטײטגא
ױינען זיי אז ;לױגט,

 פילאדעלפיע, אין געװען pk אםאלגאםײטעד
 קלײדער םענער דער אין שאפ אפען דער װאו

צו פעסטונג א װי געשםאנען איז אינדוםטריע
 איצט צוטרעטען. ניט אפילו קען םען װעלכען .

 אינדום- שנײדער םענער די פילאדעלפיע אין איז
^ט טריע אני  קאנ־ דער אונםער שטעחט און ארג
אםאמאםייםעד. דער ps טראל
 געדואקםען יאהר דעם pk אמאלגאםײטעד די

 םיטגלי- נײע צאל גרויםע א געװאונען האם און
 אםאלגאםײ* דער ps אינםטיטוציעם די דער.
 צושטאנד גלענצענדען א אין זיך געפינטן טעד
 אנטװיק• װײטערדינען אין זיך האלטען זײ און

 זײן געקענט װאלט קאנװעגשאן די און לען.
 שםי־ טובדיגער מם פולשטענדיגער א אונםער

 א געװען װאלט םרײד אץ לאגע די װען םונג,
 איצט לאגע די אבער איז לײדער כעםער. ביםעל

 ניט גאר איגדוםטריע קלײדער םענער דער אין
 זיך פױזלט ארבײטםלאזיגקײם די גוטע. קײן
 איז הערען מיר וױ שםארק. זעהר םרײד אין
 אר־ די אינדוםטריע קלײדער טענער דער אין

 פיהלט א־ן גרעםער פיל איצט בײטםלאזיגקײט
 פרױען־קלײדער דער אין װי שטארקער, פיל זיך

אינדוםטריע.
 ארבײטםלאױג• די אז האפען, לאםיר ׳נאר

 אלע פון אומגליק דאם איצט איז לואס קײט,
 פארשװינדען גין־ װעט אםעריקא אין ארבײםער

 נײער םיט זיך װעלען ױניאנם ארבײםער די און
 זײערע באפעםטיגען צװ נעםען קענען ענערגיע

גײע. נעװינען צו און פאייציעם אלטע
 דער פון קאגװענשאן דער װינשען םיר

 ארבײם איהר אץ ערפאלג גרוים אםאלגאמײטעד
 ps אױפטדאוננען די אז זיכער, זײנען םיר אדן

 װײםערדינער א זיץ װעלען קאנװעגשאן דער
 אםאלגאםײםעד דער ps קאמ,ז דעם אץ שרים

דאם יארלײכםערען צו ps פארבעםערען *ו
HymTHnnift מדײז-יזו• וייי •וסדליי‘



שאן די ה אין פארטײ ארבײטער אוםאפחעגגיגער דער םון קאנװענ אנ ל  — ענג
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שען שער דער םון װאוקס — בונז/ געװערקשאפטס די  סאציאליםטי
 גײע די — שװעדען. אין ױניאנם טרײד די פון און האלאנד אין פארטײ

אירלאנד. אין פארטײ ארבײמער

 בירםינגהאם אין איז מ^נאט םאריגען
 דער םון ה$נװענש$ן די פ^רגעקוםען

 אין םארטײ ארבײטער אומאפהענגיגער
ענגאאגד.

 פארטײ ארבײטער אושאםהענניגע די
 ענגיײ אלגעשײנער דער םון טײל א איז

 י$דד צעצטע די פארטײ♦ ארבײטער שער
צװי־ רײבוננען כסדר פ$ר קומען רע

 אצנע־ דער און אוש#פהע:גיגע די שעז ,
 אי־ לעבט דעם אחוץ פארטײ. םײגער

 רײ א אוםאפהענגיגע/פארטײ די בער
קריזיסען. איבערלאכע

 און קריזיסן די םון גרוננדטיבה די
̂נםלי־משען די צי :םראגע די איז ק

 זאל פארטײ ארבײטער אוםאפהענגיגע
 און אויםגאבע אלטער איר בײ בצייבען

 סאציאליסטי־ םיט בצויז זיך פארנעםען
 אויך ז#ל זי אדער פר#ם#:אגדע, שער

 'פ#ציטיש, זעצבסםשטענדיגע » םיהרעז
 װידער־ אין שטײן געקענט װ#צט וועצכע
 אל״ דער םון פאציטיק דער םיט שפרוך

 רע־ אלס יארטײ• ארבײטער געםיעעד
 רײ־ אינערציכע דאזיגע די םון זוצטאט
 ארוים־ יאהרען לעצטע די זײנען בו;גען,

 אומאפהענגיגער דער פון געטר#טען
 לאנגי#וד און גלינדער איהרע פארטײ

̂וורען — םידורער ריגע  מ»קד#־• און םנ
גאצד♦

 די זיך ה#בען יאהר לעצטען דעם
 ״אוטאפהעגגיד די צװישעז באציאוננען

 ג#ך ארבעטער־פאדטײ דער איז גע״
 ״אומאפר.ענגײ די פארשארםט. מעחר
ע/  םיט צופרידעז נישט זײגען װעיצכע ג
 אדבײטער־רעגײ דער םון פאציטיק דער

 םיציגעל ליגקען » געשאםען האבען רונג,
 םראקציע. סארלאםענטארישער דער אין

 םעק־ שטײען םליגעל צינקען םון בדאש
 םלײ לינקער דער אואיטלי. און םט*ן

 אפאזיציא־ אלע זיך ארום זאםעלט געל
 אר־ ענגלישער ךער םון עלעםענטען נעלע

 טרעש פארלאמעגט אין באװעגוגג. בעטער
 די םראגע װיכטיגער יעדער בײ ארוים ״

 אײגע־ איהר םיט גדופע *פאזיצי#געלע
 שוין האט זי און שטאגדפוניןט נעם

 די געגען געשטיםט םאצ פאר א אפיצו
רעגירוגג ארבייטער דער םון םארשלאגען

 םאר־ האט טאקטיק נײע דאזיגע די
 אלגע״ דער םיט באציאונגען די שארםט
 זײנען דעם צוליב און פארטײ,' מײנער

 חלוקי־דעות שטא^ןע אנשטאנען אויך
 גוםא. פארטײ אוםאפהענגיגער דער איז

 נישט זײנעז װעלכע םיטגלידער, םאראן
 ראיל אפאזיציאנעלער -דער םיט צוםרידעז

פארטײ• אוםאידוענגיגער דער םון
 פארםיײטאקטיק דער םון םראגע די

 איצטי- םון בחגךפונמט דער טאקע איז
 קאנווענשאן םאר׳ן קאנװענשאן. נער

 ראיאךמאנםזד רײ א םאדגעקוםען זײנזנן
 םיט זיך וײ האבען *לע כםעט רענצען.

 פאר טרויםגעזאגט שטיםען םעחזױט א
 צזמטראל־מאםיטעט םזן •אליטיק דער
 ארבײטער- * אושאפהענגמער דער פון

 טאקטיק דער םאר — ח. ד. פארטײ,
 איז אויסנאם אז פליגעל• ליגקען טון

 שאטלאנד. — ראיאן אײן גמװען בצויו
 אן נעװען איז אויםנאם דאזיגער חנר

 תםיד איז שאטצאגד וױיצ איבערראשונג,
 אפאזיציאנעלע וײ םיז וױגעלע דאט

 ארבײ- ענגצישער דער אין שטרעםונגען
 איצטי־ חנם אפיצו און נמד-באװעטנג,

 גזוקרוינם םען האט םליגעצ צינקען גען
בונטארעד. ״שאטצעגדישע נאםעז מים׳ן

 דער פון מערחײט גדוימ ד• אצז^
 ארוים• זיך תאט יארטיי אוםאפהענגיגער

 ליגקען פון טאקטיק דער פאר נעזאגט
 האט rurrwn«n• זיק »ין םציגעצ.

 גזד מעססטאז •ארטיײםארוימר דער
 דער \vm סאמי דעם וחנט ער »ז זאנ̂ט

 נענען און רעגירונג דער םיז פאציטיק
 וורטײfנרי־rו•רבײמ דיד םון אנםירוע דעד

צוייקתאצנג שום tv םירעז וױיםער
 •ראנראנד אין ה«ט סיקסטאן

דו  געדאגקען: פאצנענחג ארויסגעזאגט חנ
n םון פאצ^מיס

 אוםאפהענ־ די פארטײ. ארבײטער דער
 די אפ אויך אבער װארפט פארטײ גיגע

 װאס-עס מאטאסטראפעס, םון טעאריע
קאםוניסטען. די פרעדיגען

 די קריטימירט שארף האט םעקסטאן
 רעגירונג ארבײטער דער םון פאליטיס

 סנאױ װאם בודזשעט, דעם ספעציעל און
 אין ארײנגעטראגען טעג רי האט דען

פארלאמענט.
 פארטיײםעק־ דער װאס באריכט, םון
 אפגעגעבען, האט פעטאן, דזשאן רעטער,

 לעצטע די םון םשך אין אז זען, צו איז
 םון םיטגלידער צאהל די איז יאר דרײ
 געםאלען. פארטײ אוםאפהענגיגער דער
 לאגע די זיך האט יאהר לעצטע; דעם

 איז מיטגלידער צאהל די םארבעסערט.
 אוםאפהעגגײ דער םון םיטגלידער 200
 דעפוטא־ זײגען פארטײ ארבײטער גער
 פארלאםענטא׳ די פארלאמענט. םון טען

 ״אוטאפהענגיגע׳״ די םון פראקציע רישע
 אי־ די דעפוטאטען, 142 םון באשטײט

 אלגע״ דער צו בלויז געהערען בעריגע
 ארבײטער דער םון םראקציע םײנער

פארטײ.
 בא״ האט קאםיטעט צענטראל דער
 םארשלאג א םיט װענדען זיך שלאסען

 אינטער־ ארבײטער םאציאליסטישען צום
 אױםסנײ זיך זאל ער אז גאציאנאל,

 ארבײטער די םאראײניגען צו באםיהען
 אײן אין צענדער אלע םון באװעגונג

איגטערנאציאגאא.
 ספע־ א געװארען געגרינדעט איז עס
 די האט װעלכער קאמיטעט, ציעלער

 איט־ דער געגען ?עםםען צו אויפנאבע
 די םון אונטעריאכונג פעריאליסטישער

םעלקער. ?אלאניאלע
ארויס־ מאקדאנאלדם װעגעז אויך

 דערצײלט האט פארטײ דער םון טריט
 געװא־ אנגעװיזען ס׳איז באריכט. דער
 םאק״ םון װעגען םאליטישע די אז תגן,

 אוםאפהעגגיגער דער םון און דאגאלד׳ען
 ארוים־ זײן צעשײדט. זיך האבען פארטײ

 יאומםאר־ געװארען דעריבער איז טריט
 םעסט שטעלט גלײכצײטיג מײדליך.

 םארדינסטע;, גרויםע די באריכט דער
 אום״ דער םאר האט מאהדאגאלד װאס

 םאציא־ םאר׳ן און פארטײ אפהענגיגער
׳ענגלאנר. אין ליזם

פארטיײטאקט^, דער מיט אויםער
 באשעם־ אזיך האנװענשאן די זיך האט
 װי םראגען, אנדערע רײע א םיט טיגט

 די אין לאגע די ארבײטסלאזיגקײט, —
 טעססטיצ־אינ־ דער אין סוילען־גרובען,

 קאצאניאל־ םיגאנ״דפאיציטיק, דוסטריע,
 אנט־ דערציאונג, װײגונג־בוג פאציטיק,
 די םון פראנראם באהאנטע די װאםנונג,

 אונ־ אין ״סאציאציזם — אוםאפהענגיגע
דור״. זער

* * *
 חנר איז אפריצ, טען20 דעם זוגטאג,

 האצענדישע די פון םיהחגר באריחםטער
 אצם טראעצסטרא, י. ם. סאציאציםטען,

 נא• טראעלסטרא׳ס יאוזר. 70 געװארען
 ניט באקאנט ברייט און װײט איז םען
 סא־ גאנצען אין נאר האלאנד, אין נאר

 צוזא־ איגטערנאציאנאצ. ציאציםטישען
 גרײציכ׳ן אדצער׳ן, בעבערן, םיט טען
 םון אײמנר געווען ער איז זשאחנס׳ן און

 אין גווארדיע אצםער באריהםטער דער
 אין אינטערנאציאנאל. םאציאליטטישען

 פון גדעדער חור געוועז ער איז חאצאנד
 פארטײ ארבײיטער ניחנרצענדישער חנר
ט פיחחןד צאנג־יאהרמעד איז?ר און  די

 חנדפיחצט חאט טראעצסמרא וחנז ,1925
 צוריקטד זיד ער חאט קראנקהײט, זײן

 אס צעבען פארטײ אסטיװען םיז צויגעו
JOV2 אין זמראנקער א דעםאלט וײט <יגם

 סאציאציסםײ אקטױחנ די װאס דאם
 דורו פארצאחנן האט פאציטיק שע

 אבער חאט הראנקחימ^ טראזנלםטרא׳ט
װיסענ• סאציאליסטישע די ׳מוואונצן

אין איז

די
קראנ^ םיזיש איז טראעצסטרא ש»פם.

שעםע• און געװנט איז אבער גײסם ויק
 אג- ער האט מנם אין ציגמנדיג ן-ריש. אוםאפחינגיגעד דנר

 וחנצמנ םעםואחנן, מננחנד 3 געשריבעז חד צום שפרוך
vm  t i\ פרפאצנ אונגעווענציממ א געחאט חאנצן חום

x שוח זײנען און

 טא; א שעה עטליכע ער דיקטירט איצט
 זײן באנד♦ טען4 דעם בעט ?ראנקען םון

 דעד םיט םאדבונרען ענג אזוי איז לעבען
 ארבײטער־ ד«אלענדישען םון געשיכטע

 םיט בייצדען םעמוארען זײנע »ז קלאס,
 אר־ םון געשיכטע אינטערעסאנטע א זיך

 זײן אויף האלאנד. אין סלאס בײטער
 טעד70 זײן איז םאדלאגג אבסאלוטען

 א אויף געװארען געפײערט געבורטסטאג
אוםן. באשײדעגעם זער»ר

 איז ױבילעאום זײן םון טענ די אין
 דער םון קאנגרעס דער םארגעקוםען גראד

 האלאנד, אין פארטיי סאציאליסשישער
 פא־ א צוגעטראגען איהם האט װעלכע
 טויזענט 61 העכער# םון טתגה סעגדע

 סא־ דער םאר שיטגיצידער ניײגעװאונענע
פארטײ. ציאליסטישער

 סטאקדואלם אין איז אפריל טען9 דעם
 דעם םון םרעזידענט דער געשטארבעז
 ברודער בונד, געװעלקשאםטס שװעדישען

 נע־ איז טאהרבערג טאהרבערג. ארװיד
 שװעדײ םון טיטינג א אויח שטארבען

 א געװען איז ער װאו סענאט, שען
 סאציאליםטישער 'דער םון םארטרעטער

פארטײ•

 סאט• ע. ברודער טשערמאן, שאפ זײער
 םינױ א פון מתנח רײכער א טיט לער,

 םשבעת גאלד דא^ארדיגע צװאגציג און
 פרא״ אין ארבײט ױגיאן גוטער זײן םאר

 שא•. אין או־בײטעד די םוןי טעסשאן
 םאר• דאזיגע די האט קאטלער ברודער
 םארדינם• כשר אויסצײכגוגג און עהרוגג

 שאפ םון זעהן צו אםבעסטען איז דאס
 געװארען אפגעגעבען איז װאס רעפארט,

. :שאפ דעם אט פון
 גױ א געהאט האבען ארבײטער די

 אר• װאכען םופצעהן םון סעזאן טען
 געיד רעליעח אװערטײם. חוץ א בײט
 הראנק״ םאר שאפ אין ארבײטער צו דער

 318 געװארען אויםגעצאהלט איז הײט
 די־ איז זיף פיהרט געװעהגיציך דאלאר.

 װערט ארבײשער אן װען אז שאפ זען
 קא־ םפעציעלע א איהם טראגט קראנק,

 װײ־ װאך די אהײם שאם םון מיטע
 סאלײ שעהנעם דןם אט םאר דזשעם,

 אין הערשט עס װאס גײםט דאריטעטם
 אין איז ארבײטער אלע צװישען שאם

 םליײ די םאראנטװארטלױ מאס גרויסער
 קאט״ ברודער פון ארבײט ױניאן םיגע
 װאוג־ קײז גאר דעריבער א^ עס לער.
 שאפ אין ארבײטער די װאס ניט דער

 אופן רײכען אזא אויף איהם האבען
אנעלסענונג. זײער אװיסגעוױזען

̂כער ממימוחןר די זוןמ ם$נ 8 סלאוסמ
ippgrgB ביס עןוועל

ט דער װעגען (בריף ײ ק טיג םאכער) קלאוק באלטיםארער פון טע

H־* *

 טאג דער ,1930 טער,16 דער אפריל
 די םון ערעםענונג אםיציעלער ד^ך םון

 העדקװאטערם קאמפעין קלאוקםאכערס
 וועט סט.), באלטיטאר װעםט 221(

 חער־ די אין און זכרון אין טיף בצײבען
קיצאוקמאכער. באלטיםארער די םון צער

 פחגזידענט װען טאג, דער איז דאם
 װארט זײז האט שלעזינגער, בעגדזשאטין

 עםענט־ באלטיטארער. דער צו געזאגט
 באלטי־ די צו און בכלל, טײנוגג ליכער

 שלעזינגער׳ם בפרט. קלאוהמאכער טארער
 קלאוק־ די צו געשפרעך הארץ צו הארץ

 גע־ זײער געטאן הויב א האט מאכער,
 סװעמ־ קלאזקס די אין קאם בויגענעם
 ליכטיגער'האפנונגס־ גײער א שעפער;
 אין שײנען אגנעםאנגען האט שטראל
מחות. זײערע

 װען טאג דער איז ״טער16 דער אפריל
 דער נעװארען םארװירקליכט איז עם

 דזשע־ דער םו; באשלוס אײגשטיםיגער
 י. וג נ» ל. m בארר עהזעקוטױו נעראל

 באלטימאר, איז מיטינג לעצטען איהר בײ
 טען,19 דעם םארטש םון װאר די

 אינטענ־ אן גלײך ״אנםאנגעז — ; 1930
 ארגאניזאציאנס קלאוקםאכער סיװען

באלטימאר׳/ אין קאטפעין
 װען טאג, רער טער,16 דער אפריל

 אנאנסירמ, האט שלעזיגגער פרעזידענט
 באיצ־ ארגאניזירען צו האםפעין דער אז—

 אעע־ זיך האט קלאוסטאכער טימארעז*
 דזשײ• װײם־פרעזידענט םיט םאגגען,

 קאכד דעם םענעדזשען צו האלפערן, קאב
סײן.

 אוגטערשטריײ איר װיצ טאג# דער
 םיבערהאפ״ א ארײנגעבראכט האט כען,
 הצאוקםאכער; די צװישען טעטיגקײט טע

 ניט איז םעז אז דערםיצט״ זיך ם׳האט
 ביכלאך, יוגיאן ארויס ם׳נעמט עלענד,

 יױ װעגען צװײטעז צום אײנער ם׳רעדט
 גרויכען דעם י1אוי װארט טען און ניאז,
 טאג, דעם אויף באםרײאונג! םון טאג
 זײן װעט שלעזינגער, •רעזידענט וחנן

 קלאוקס באצטיםארער רי צו זאגען װארם
מאנוםעקטשורער•

 האט אינםערנעשאנאצ מעכטיגע די
 חיצםנדגעשרײ דמס אויוי געענטםערט

 כאצטיסארער גידערשצאגענע זײ פוז
 חיצוי; צו זײ מוםען ם׳זאצ קצאוקםאמנר,

 אז זאגעז, מעז קאן זימנרסײם נױט אח
 װעצען קצאוקכמכער באצםיםאחנר די

pn גרײם w אצץ, טאו צו און תערען 
 —זאנ*ן, וחנט איגטעתעשאגאצ די וו*ס
. װארט. שלעזיגגער׳ס פחנזיחננם יירד

 פח רעדאקטאר געעחרטצר איצט,
 נעטען אײןי T* וחנל ״גערעכטיגיוײט״

» pn דא סיי עדצויבען און גוט אזױ 
 וואר• מי»ג דדיי טיימ אויםצמ־דימן

ציג-גשםח׳דימ

 ברידער״ אזוי האט װעלכע ,4 לא^אל םון
 פרעזידענט אינדארסירט ליךװאריק

 אפאינטען שלעזינגער׳ם בעגדזשאמין
 אינטערנעשא־’ רע1..41אטען..-פ1-.1אי מיך
 דזשײ• װײס־פרעזידענט העלםען צו גאל,
 קצאוהטאכערס דעם אין .האלפערן, קאב

 אלס — דא, קאמפײן ארגאניזאציאגס
ארנאנײזער. לאקאל

 און שװעסטער איה־. »ז האף, איך
 קאםי- \ציאנם אר:^. רער םון ברידער

 לאסאצ םון באגער־טרעגער די איהר, טע,
 װאם איגטערנעשאנאל, דער אין ױניאן

 יאזזר 30 םימ געװארען געגרינדעט איז
 *4 לאקאל אונזער ),1900 (אין צוריק
 העלםען צו טאן םעגליכעס אלץ װעט
 םלאנמע- די דורכצוםירען ארבײט, מײן
 אםי• נענעראל אונזער םון ארדערס סיגע
קאלפערן. דזשײקאכ ברודער — סער

 םון ברידער און שװעסטער די צו ב)
 םיך סורפרײזען פאר שאם, ״װעל־טעיד״

 תארציג־געטרײע אנגענעמע אזא םיט
םתנה.
שאפ־קאטיטע, דער םון װעירטער רי

 ה. ניאםקין, לואיס ברידער, רי םון
 שװעסטער און שנײדער, דזשאו בערמאן,

 אײג• זײן אימער װעלען חאפ׳אן,
 אוים• אײער זכרון. םײן אין געהריצט

 איגספירירט מעתר נאך האט ריכטיגקײט
 באצ• די אז גלויבען, און אםביציע מײן

 איג• זײער םיט קלאוקםאכעד, טימארער
 אײ• זײן צו איבערנעבענהײט טענסױוע

 יױ שטארקע * דא שאםען װעלען ניג,
 שעי• זעהר נאכהער עס װעלען און ניאז
 אויגען די װי היטען — היטען, און צען
קאפ. אין

חביב, אחריז אחרון, נ)
 אוג• איז װעצכען דאנק, דריטען דעם
 איז באשרײבען, צו װערטער םיט םענליך

ד םאר ,4 לאקאצ םון מעטבערס די צו  צ
 באםת און כבוד גרויסען דעם מיר טיילען

 דעד ווידער pM צו םארגעניגען הארציגען
י. וג j ל• א» 4 לאקאצ פון טשערמאז

 םיר ביו 1ברידער און שװעםטער
 די *— ציל, אונזער דערגרײכען װעלען

 וױ אונו סיט רעכקנמך זיר זאלעז באסעס
 םאכנ^ אתאגיזירטע שטארקע א םיט

 שםײ• א דורכגמחן דארפען םיר ײעצען
W םיי וחנג... נערדיגען W לײכמעך 

 צום אונז פיחרם וואס וועג, דעם מאכען
ר זיענ  תעכד אוגזאחנ םארגחנסעחע חי

; רײען. םענחנ
 סיא ממחר וואם !צײס די איו איצט

 אלץ יוני^ן, דער pא םעםבקר א
I פעסטתנ אוגזאר וחנחנן װעט קער

שאי• p» קלאופסאמר די צו חנדט
:איכעדאל אוך נאס, pא

! tiiw !ימיאז 1 יתימ —
pא «רײ\ .־•»
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־ מ ד ו ו  w  m  o n  « n a n t o  r m ו 8 ׳ם  w n
םיר חאבען ארטיסעצ םאריגען א אין
pntD אזױ וױ חנם װעגען געחודט  n 
 ptt םעחר אצץ םענשען דעם אײן שפארט

 געבראכט חאבען םיר אדבײט. *גהר
 p<H אזױ וױ װײוען צו פ^ןטען אײגיגע
 צעחנדלינ א פון ארבײט די טוט מאשין

 pH און בעסער דאם טוט זי און מענשען,
ט דאך דאס איז גו, צײט. װײניגער  דאנ

 חגר זאצ װאס צוציב זאך• גוטע א זיך
 טאן \vp םאשין א װען הארעװען, מענש

 גיט אױב גוט אזױ ױגקט ארבײם די
 םאשץ די װאס דעם דאנק א בעםער.
 םענש דער קעז ארבײט אײז שפארט
 צו און זיר ביצדען צו צײם מעהר האבעז

 שעחנעחנ און בעםערע װעגען טראכטעז
 ליטעראטור םוזיק, קונסט^ װי זאכען,

װ. אז. אזן
א• אבער איז אםת׳ן דער אין ס די.

 איצט ברכח, א זײן צו אנשטאט שין
 זי םענ^ען. חגם םאר קללח א גאר

 ארבײט, םענשען דעם טאהע שפ^רט
 זײן אוועק איהם בײ נעהטט זי אבער

 יעדעס ■רנסח׳• םון קװאצ זײן חױנה,
 אריינ־ װערט םאבריק א אין װאס מאל

 טאז w װאס םאשין נײע א נעשטעלט
 די װערען סענשעז, צעהן םיז ארבײט די

 װערען זײ און איבעריג ארבײטער צעהן
 די םאבריק. דער םון ארויסגעװארםען

 זײמחן םארליױען אדבײטער צעהן
 װ*ם ארבײטסאאז. װערן זײ און דזשאבם

 ערםונדען, װערען עס מאשינען מעהר
 אײן שם^רעז זײ ארבײט מעהר װאפ
 ארבײטער מעהר אאץ כענשען, דעם

 אינדוםטחיען די םון ארוים זײ שטופעז
 םון ארםײ די װערט גרעסער אלץ און

ארבײטסצאזע.
בײשפײ פאר < נעמען װעאען מיר

:לען
 א יארק נױ אין װאוינען װאם די

 ״טיקעט די נאך געדענ־קעז צײט אענגערע
שאפערס/  אויף שטעזזז םאעגעז װעאכע ט

 סםײשאנס עצעוױיטעד און םאבװעי אלע
 פא־ די װאם טיקעטס די צוהאקען און

 די אין ארײנװארםעז םאעגען סאזשירעז
 םאע־ םטײשאז יעדער י1אוי באהםעס.

 װײנינסטעגס צום באשעםטינט זײן געז
 די םארקויםען צו אײנער מענשען, צוױי

 צוצוגעהםען צווײטער דעד און טיקעטס
 זײנען פאסאזשירעז. די םון טיקעטס די

 אין ^טוירנסטילם״ די געהוםען אבער
 א ארײן װארפט פאסאזשיר דער װעאכע
 פלאכד דער אויף דורך געהם אוז ניקעא

 טאקע האבען ״טויתסטיאס״ די פארמע.
 צו טשאפערם׳י׳ ״טיקעט די םארשפארט

 חאבען זײ בילעטעז, די האקען און זיצען
ך אבער  םון דזשאבס די צוגענוםע) אוי
 1^00 אנשטאט טשאפערם׳/ ״טיקעט דיזע

 באשעם־ געװען זיעען װאס אנגעשטעאטע
 ארבײטען סמײשאנס, די אויני טיגט

 גע״ איז ײאס .470 באויז איצט דארטעז
 אנגעשטעל־ 1,130 איבער די םיט װארעז

 ויי געארבײט? דארט האבען װאם טע
דזשאבס. זייערע םארלארען האבען

בײשםיא. צװײטער א איז אט און
 די האבען צוריק יאהר עטאיכע םיט
 ^ןאשפאניעס עאעוױיטעד און סאבװעי

 םאבװעי יעדען pK נארד א באשעםטיגט
 די געעםענש ׳האט גאהד דער װאגאז.

 פאםאזשירען די םאר קאר דער םון טיר
 עק־ קײנע אז גענעבעז אכטוננ האט אוז

 האט פארסומעז. גיט זאאען םידענטס
 אטאםאטיס דעם ערםונדען אבער מען

 אטענדען סען גארד איק און קאנטראל
 אםאםאטיק דער מרעין. גאנצעז א צו

 אר־ אײנגעשפארט אלזא האט קאנטאצ
 עס אבער ;גאדס םאבוחגי די םאר בײט
 זײערע םון באפרײט אױך זײ האט

דזשאבס.
 נחד א אויוי נאר ערש»גונג דיזעלבע

 די אין םיר זעתען מאסשטאב סערען
 נעםעז וחנלען מיר אינדוסטריען. גרויסע

 די אוי«י זײנען p 1920א אגריקוצטור.
חד די pא פארםס, ישאגער ^י א  ם

:v ד אונםערנעםונגעז אגרי^ולםוחולזנ  נ
 300 םיט םיליאן עלוי באשעםטיגם װען

 אכער זיינען דאן ועט פערזאן. םויזענט
 רײהע א געווארען ערםונדען

 ארביײ פארם דעם p'H שפארען װאס
 אסנר האבען זײ ארבײט. סך א טער

 איגדוםמרת דער פח ארויסגעשטויסען
 די אױוי ארבייםער. םיליאן א ארום

מן pH 1920 זײנען אײתגבאחנען  מו
 םוײ 85 םיק םיליאן צווײ כאשעפטינט

 ארבײםצן איצט אנגעשטעלסע. זענט
 םיליאז א וױ כמחר גיט באחגען די אויוי
 דאם אננעשטעלםצ. טויזעגט 800 םיט

אייזיג- טזיזצנט 200 אימנר אז חײסט,.
אחיסגאפאלען ויעען ארבײמרי גיחן

־־י

 איכער — ארכײ»סל<ןזיגקײט. י1»וי װירקען ערפיגחנגען נייע די אזוי װי
 אםע־ די פון געװארען אװיםגע׳אמױםען זיינען ארגײטער םיייאן *װײ

 כא־ *ו םעגליך איז — יאחר. 8 יע«וטע די אץ אינדוסטדיען ריקאנער
םא׳ימען? די קעםפען

יעװיטץ. ד״ •ץ

 *ױ ״ז;?־נען »ן זוינדוםםרין. דער םון
 דער אין אויר פיר נאנמומעז מםאנד

 פאדפױזד די אין און אינדוסטרי׳נ םאין
 אונטערנעםונגען. א־נדוםטריעצע נע

 1920 םון יאחר, אכס לעצטע די פאר
 װינטינםטע די פון זײנען 1928 ביז

 ארויםגעפא־ אינדוסטריען אםעריקאנער
 די ארכ״םער. םיציפן *װײ אינער לען

•irvpnir ײט דער דורד *נער איז* 
 פארקערט, מייאחנן. פארתלענערט גיט
 *V( פארגרעםערט איז ■ראדוס*יאן די

 סא׳עינען די ■רא«ענט. 24 אױו• ײארען
 אר־ אזויםיל פארטפטוט אנער חאנען
ר טראץ »ז נײט,  םאתרעםערטער מ

 אויםסױ מקטנט םען ד,*ט «חודוח*יאן
 ארנייטער, םיליאז צוױי די אהן םען

 פאר־ איגדוםטריען די םון זײנען װאס
געװארען. טרינען

 דארםען קל^והסאכןר און י ׳!!נײדער
 זײ םאהטען. )ran צו װײט נעהן גיט

 ײיי־ זיי ׳פעפער. זײערע איז דאם זעהען
 עס ארנ״טער װיםיצ ערסארונג םון סען

 ד\ *וליב טעיער די םון ארױם םאלען
מאשינען. גײע

 װי פרענען, דאך איהר װעט נו,
 אונז ברעננען סא׳פינען די ן»ז כאלד,
 זײ »ז נאלד ווי ;נציט אג׳צטאט ׳טאדען
 און אבם8דז׳ די *ו אונז בײ נעםען

 אינדוס* די םון ארוים אונז טרײבעז
 אין םיר דארםען װאם צואיב טא םריעז,
 םאשי־ די אײדער ? מאשינען די נאנצען

 אר־ די דאר האבען נעקוםעז זיינען גען
 לכצ זייגען זײ חהינער. נעלעבם נייטער
 ז״ערע םיט זימרער נעװען הפחות

 נע־ נים «יך חאמן זײ און דז׳שאבם
 װע• טארנען תײנט, t* ערעהען, דארםט

 און םא׳שינען נ״ע ײערען ערפונדעז צען
 •9ל *ום מיםלען אהן בל״בען װעלען זײ

בען•
קא־ םיר אז אזא, לאנע די אבער איז

 םון ■ראנרעם דער העלפען. ניט זיר נען
 װעט און אן געהם צױױליזאציע דער

איז עס ניט. צי װילען, סיר צי אננעהז,

 סא׳ש״ ער׳שטע די װען צייט, א נעווען
 אין געייארען אר״ננענראכט זיינען נען
 חאכען ארב״טער די און פאנריקען די

 םא׳שי־ די דײ־ד װערען זײ אז דערזעחן,
 הא־ ׳שעיער, די םון ארויסגעווארפעז נעו
 םאיצינען רי םארזוך » געםאכט זײ נען

ע אין *וצובחנכען.  זיינען ערםער א״נינ
 דער ווען סטרייקס, םארגעקוסען זאגאר

 נייע אר״ג׳שםעלען געװאלט תאט נאס
 צייט דער טיט ?»■. זײן אין טא׳שיגען

 ארוםנע־ אכער ארבייטער די זיך האנען
 ניט מא׳שינען די ?ײ׳האנע) אז זעחן,

 םאבא״ און סטרייקם tv און נאקעםסען
 העל־ װייניג״װאם װעלען םיטלען טאז׳ש

 םיר האבען צוריק אאננ גיט דא םען.
 נאקצספצן צו פארזוך םין אזא :עזעחן

 ■ראטעסםען. ײיר ערםינתגנ נײע א
ס״ ער׳שםע די ווען  ארוים־ זײנע) ,טאקי

 נאך ניט נעתאט האנען זײ און נעקומען
 א״נע־ אױך נאר אקטי«ורעז, רעדעוודינע

:v ,אזוי, םוזיס tv םעהר ׳שױן האט םען 
 ארקעסטערם נענרויכען נעדארטט ניט
 מױ די האבען טואוױ־טעאטערע״ די אין

 צו דעםאנסטראציעם אראנזטױט זיקער
 האם ״טאקיס״ די גענען ■ראםעםטירען

 די נעהאלפען? םך v עפעם זײ דאס
 מוזי• די און םארבליבען זײנען טאקים

דז׳שאבם. זייערע םארלארען ה^נבען קער
 »ז דעריבער, קלאר נאנץ איו עם

ע די באקעםםען ״  אונ־ איז ערםינדוננען נ
 לעכער־ קאםף אזא איז דערצו מענליד•

 אונטער tv אמת, vpvo t׳v עט ליך.
 »לץ ווערט םיםטעם איצםיגער דער

ען צו רב״טערv דעם פאר ׳שװערער ^  מ
v .צר יאהרען חונדערטער םיט לעבען 

 vtv נעהאט ניט טענ׳ש דער האם ריק
 דער איצט. ווי חױנה דער טיט דאגוז
 ארבייט, נעװיםע v נעקאנט האט װאם

v1׳ tך ך בײ נעועםען י  הײם דער איז ד
 אדעד אליין, אדער געטרב״ט םvה און

 באלעבאם רער טרויסהעלסער. IV םיט
 ויר װעט טאסער נצזארנט ניט יך1 האט

איהם והוט און שא* נתיםער v עפענעז

סאמןש «ין מיטלען נײמ
ג ם\ך אינקץ• נ

■:■:■:■I■ ז.■ I.■.• I.•i■>iיi■:■ נ:■:■:■י :■ :■ i•:•:
 טרעםענדיג צײט, לעצטער דער םאר

 האב ױניאךצײם, עלטערע םיקע מיט זיך
 גראטב־ זײ םון םך א װי באשערקט איך
 םארשטעצטערוזײט, און אםענערהײט לעז,

 אידישע איצטיגע די אזוי װי דעם אויןי
 רעארגאניזײ צו זוכען פיהרער ארבײטער

 י1היל דער םימ ױניאנס אידישע די רען
 דער און קאמיסיעס גאװערנאר םון

 ניט אבער םיינוננ, עםענטליכער
 די 1םו כח מאםאװעז בלויזען דעם חרך

 שטיי־ דער נעווען איז עם װי ארבײמער,
 באװע״ ארבײטער אידישער דער םון גער
ײסיג םיט גונג ^ר צי װאנ צוריק. יאחר צ

 קוםט קרימיק די אט אז גלויב איך
 איצטיגע די ריכטיג םארשםעחן ניט םון

 אכמד pn ױגיאניזם טרײד דעם םון לאגע
 נאחנל אידישע די בײ און בכלל ראןע

 קצאות די בײ איבערהויפט און םרײדס
בםרט. םאכער
pn דרייטיג־ פון צייטען אםאליגע די 
 פון צײסעז די pn צוריק, יאהר *םערציג

wn סא- אינתפאגחנגט אינדיװידועלען 
 פאבריק, גרויםער p?< םיט נופעקםשורער

 נאנצמן זײן ארײעמצײגם חאט ער וואו
 הענט אי^די סםרײק חנר איז קאפימאל,

 חעכספד א געותן ארבײםער די
 גע״ איחם האט וועלמנ !ואםע, שטארקע

ט  מאכען אח צובחנםנן תאינירען, מג
 גא• pn ^בײטער, די מנטלער. א פאר

 צו וואס וױיניג געוזאם האבען גענמייא,
 געצעבט וױ סײ האבען זײ פוורליחנן,

pH צאגגע געארבייט אריםידיג^ נרוים 
 npw װייגיג וחנלט חנר פח שטונרעז,
t'H ,rvo געוחמ די פ*• םטרייק חנד • 

 פח חילף חנר םים pH ריויקז^ קלײגע
 ויי זײג*ן נױמעל דאזימן wn בלויז

p»' «ח גאנו«גמ| נאכאנאגד י*חר*ן

 זיך האט דערםאר און צװײטעז, צום זיג
 דער אז מוח pn אײגגעקריצט זײ בײ

 םאראײניגטער דער חײסט דאם סטרי^,
 עקאנא־ דעם אוױי ארבײטער די פון כח

 זײער איז םאבריק, דער pH פעלד םישען
 םאר־ צו מיטעל בעסטער און אײנציגער

 גע- האט אזוי לאגע. זייער בעסערען
 גע• האבעז אזוי איז םאסע די דענקט
 גע־ אױך איז דאס םיחרער. די דענקט

 פון םילאזאםיע מרײד־ױניאן די װען
 םון םיהרער ארבײטער גרעסמען דעם

גאםפערס׳עז. םון אסעריקע,
ך האבעז  געבײ צײטען די אבער זי

 אינדױױדועלעז גרויםן דעם םון טען.
 שוין איז םאנופעקמשורער אינדעפענדענט

p באלד 'p אויף געבציבען. ניט שפור 
p 't די טראסט, דער געסוםען איו ארט 

 וועלכע קאםיאני, די חארפאריישאן,
 פרעם־ סיט געשעםטען זײערע אפערידען

 פאלס, דאס פון געצט דעם םים געלט, דע
 די םון דאלארס אפנעשפארטע די םיט

 םון און ארבײטער באצאחלטע בעסער
^ חענדאער. און קרעםער דעם ן  או

 איז ?ארפארײשאז אזא געגען םםרײק א
 שערהאל• םויזענטער גענען סטרײק א

ח ^ םךי ר מ די- ע  םעחר שוין איז קאםוי ד
 אײן גענעז ארבײטער מויזענםער פון ניט

 ארבײטער םויזענט פון נאר פאבריהאנט,
שערחאלדערס. םויזעגט געגען

ph ארבײנתר די p ^ n שוין האבען 
 װי ירען4םאר צו װאס םעחר סך א איצט

 שםוג־ קורצע איצט ארמיט עד אסאצ.
 םאמרנעם א אין װאועט עד ״ דען,

 די pn טעאםער, pk געחט אפארטמענג^
 גאר ער האט אפט נאנץ און םואװים^

 ph אדער דער pn אתרס *טליסג
דורכ׳ן אחנ^ אזוי pn קאספאנ/ מגאר

 פרבײ״ דער פיזנעס. פון ארױסטרײנען
ט חאט וױחגר טער  טורא באדארסט ד

 ארײג״ נאס דער װעט טאמער חאכען
 ער און שאפ איז מאשין נייע א שטעלען

 קװאצ דער דזשאנ. זיץ פארלירען װעט
 דכערער פיצ דאן געװען איז חױנח פון
 *ft* געװען ניט בכלל אי? עס איצט, וױ

ה, נאר געיעג אזא הױחא, ס מ  וױיצ י
 םיצ זעהר געדארפט ניט האט מענש דער

 םון סטענדארד דער לעבען, א םאכען צו
 םען גיחןרעער. א געװען ph צעכען

 po ססיס-חיס, פון ;עװאוםט ניט ו.אט
 אנדעדע אלערצײ pn עלעקטױה-לאיט

 האט מען אז איז איטפרואװפעגטס.
 גע- שוין איז גראשעז עטציכע פארדינט

צעבען. צו אױף ;עגוג װען
 ניט קייגער װאצט דעסטװעגען םון

 אסאגי- דעם צו זיך צוריקקערען געזואלט
 צױ יאהרען חונדערטער פון לעכען גען

 צוגעװאױנט אזוי שוין זײנען סיר ריק.
 םיר אז צעכעז, ארט מאדערנעם דעם צו

 ביי- צום פארשטעאען, ניט זיד קאגען
 אויםקד קאנעז מענשען אזױ וױ שפיל,

 עלעהטיישע אהן טעלעפאן, א אהן מען
 װ• ז. און װאנע א אחן באצ״כטונג,

 טעלע• קײז ניט האבען װעלכע די אפילו
 דער pn האבען הויז אין זיך כײ םאן

 א אדער סטאר, קענדי א גאככאדשאםט
 טעלעםאן א פאראז איז עס װאו שכן,

pn רוםען איהם װעט מען pH אײ םאל 
 םון זאכען אנקלינגען. איהם װעט סיצער
 געװאוסט, ניט אטאצ האט טען װעלכע

 נויטװענדיגקײט, א געװארעז איצט איז
 בא״ ניט גאר זיך קאן מען װעאכער אהן

געהן.
 אלץ שאפען מאשינען די אויב אבער

 דער *ויבײטסלאזע, מעהר און מעהר
 אונזיכערער אלץ װערט חױגח פון קװאצ

 כרויט שטיהעל םאר׳ן זאדג די און
 װעם װאס צו טא גרעסער, אלץ װערט

 סד מוזען דאד װעם עס םיהרען? דאס
 וױד נעטאן װמט אצץ װעז צײט, א מעז
 מאיא• גרויסע די און מאשיגען םרן רעז

ד װערעז װעאען ארבײטער ריטעט מ  אי
 װעלעז זײ אינדוסטריען. די אין ריג

 «שיט װעלען איז ארבײם אהן בצײבען
 באשיצט אזוי װי הונגע׳ר. םיז שטארבען

 ערםיגדוגנעז, נײע די םח פארט זיך מען
 ברױט שםיקעל דעם אװעק נעמען װעלכע

ארכײטער? דעם םון
 אין רייחגז מיר װעלען דעם װענעז

ארטיקעל. נעקסטען דעם

 האפיטאליסטישען דעם םון סראגרעס
 םון סך א סטרײק דער האט סיסטעם,

 םעהר איז ער םארלארעז, װערט זײן
 הענט די אין װאםע שארםע אזא ניט
 ארביײ די אויב און ארבײטער. די םון

 זײ דאדםען שכא, און םארך האבען טער
 גאך אױסגעםינען אוז טראכטעז אנהױבען
סטרײק. דעם אויםר מיטעל< אנאנדער
 אז דעם, צו גײט עס אז דיינק, איך

 ארבײטער די םח כח םאראײגיגםער דער
 זײ װעט םעלד עקאנאםישעז דעם אױוי
 םארבעסערען צו העלםעז װײניג גאר

 כרא״ די םארשרײבען צו און לאגע זײער
 זײערע םח ארבײטסלאזיגקײט נישע

 םאראיײ םוזען זיך וועלעז זײ רײהען.
 אר־ םעכטיגער א אין פאליטיש ניגען

 פארטײ אזא דורך און פארטײ בײטער
 םאר אינטערעסען. זײערע םאר קעמפען

 ארבײטער ארגאניזירטע מיליאז םינף
 און אינטערנאציאנאלם םארשידנע אין

 םעדערײש^ אםערי־קען אײן אין אםילו
 ם^ו־ איצםיגער דער זיך ה*ט לײבאר אװ

 װאם װײניג זעהר קאפיטאליזם דערנער
 זיך װעט קאפיטאליזם דער שרעקען. צו

 ארבײטער פאר^אן דערשרעת^- ^בער
 גוםשטעהענדע םיליאז םינוי םים ■ארטײ

םיטגצידער.
מאדער־ די פארװאס ניט װייס איך

 נאך ה^בען קאפימאליזם םון פארםען גע
̂ו־ אידישע די איז ארײגגעדרונגען נים  נ
 םון טײל » אין אויסער םרײדס, חןל
 אינדוםםריע. קצײדער םענער דער

 אורזאכען געװיסע pm םוזעז םסתםא
 אידישע די איז אבער איז דעם. םאר

 װעלכע צרה, אנדער »ן געיןוסען טרײדס
 די אוגעשװאכם באדײמענד גאנץ האט

 אידי• דער pn םמרײק דעם םון װירקונג
 טאקע םײ\ גאס. ארבײמער שער
 סיס־ קאנשראקםינג און דזשאביגנ דעם

 pH אנםװיקעצם זיד האט װעצכער טעם,
 אכד און אצגעםײן pn טרײדם נאדעצ די

 דרעם איז קלאיק ךער אץ שמארקסטען
פאבריתאציע.
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אױפשריפט. די
צייכ• און גציקעז צופעציגע אצע כאו

 געהאט האט טירין װאס ערםאצגען, טע
 ױנגער־■ אוטםארהײראטע.• שעחגער אצס
 באקאגטער אצס איבערהויפם און םאן

 ניט זײנעז עס ביצי־ער װעמענס םאאעד,
 צײט םון נאר געװארען, אנערקענט נאר

 בײ געװארען םארקויםט אםיצו צײט צו
 גצײ אצע נאך — אױסשטעצוגנען מאגכע

 ענרציך ער םצענט ערםאאגען, און קען
 האבען נימט אםט און אײגזאם בצייבען

 םרײע זײן םארברענגען צו װעפעז םיט
 צו נעשטימט נישט איז ער װען ׳צײט

 צו געשטיפט נישט אבער ארבײטען.
 דערפאר, טא־קע געוען ער איז ארבײטען

 און אײנזאם, געפיחצט זיך האט ער וױיצ
 כ׳זאל װאס און װער געװען נישט איז עס

 אויפ־ אנצינדען, באגייסטערען, איחם
*ויכטען.

 אויסגעפיײ V- םיט ראפינירטער, א
 צו באצוג אין סײ געשפאס, גערטען
 האט טעגשען, צו באצוג אין סײ קונםט

 גע־ נישט באקאנטשאסט ברײטע קײן ער
 זיך האט ער װאו קרײז, דער האט.

 אויך און קצײן געװען איז ארופגעדרעהט
 גיט זיר ער האט קרײז הציינעם דעם אין

 איטצי־ םיט צי איטציכען, םיט געפיהצם
הײםיש. כער,

 א בײ זיך ער ,האט צײט צעצטע די
 איג- אן םיט באחענט ״פארטיע״ יןצײגער

 גראד האט זי טײדעצ. טערעסאנטער
 װעצ־ צו םרױען, טיפ יענעם צו געוזערט

 גיײ א געהאט שטענדיג האם םירין בען
 צענגציכען v םיט שצאנהע, א — גוגג

 די אין אויםדרוק נאכגיביגען און געזיכט
 אױסרעדענ־ אויגען. םארבענקטע גרויםע

 װער־ עטצאכע איגגאנצען איהר םיט דיג
 איז װאס אווענס, םון םארצויף אין טער,

 און רוישיג דורכגעגאנגען איבעריגם ^
 פאך־ עגדציך זיך ער האט — םרײאאך

 געװאוסט*, גישט אפיצו האט ער צארע;.
אוגעקומע איהר םיט איז װער ש זך  טד

 אװעקגעגו־ זי האט עם װער באמערקט,
אחײם. טעז

 אין איהם םאר האט געשטאצט איהר
 שאטענהאםט םארםען, אוםבאשטיסטע

 ער נאכאנאנד. טעג עטאיכע געמוועבט
 עטיציכע אנגעװארםען צײט דער אין האט

 איבעריגס חאבען װאס עסקיזז, ק^ײנע
 עהניציכקײט. קײן איהר צו געהאט גישט

 באויז ער האט עסקיזעו דאזיגע די איז
 יענער, צו בענק^אםט זײן אויסגעגאסען

 נישט אםיאו האט ער גאםען װעטעס
געהערט.

 איז ארום טעג פאר א אין װען און
 א סאילין, םאלער דער געקוםען איהם צו

 אויסדרוקיצאזע גרױע, םיט בחור, הויכער
 אזן הענט, ^וטגעאוםפערטע םיט אויגעז,

 איבערטריבענער טיט אויםגעדריסט האט
 טי־ װעגעז באגײסטערונג זײן התפעאות

 װענע; איבערהויםט ארבײטען, רינ׳ם
 םרויעך אנגעװארםענע די םון אײנער

 םאר־ גצײר טירינען בײ האט העיאאך,
 און װערט, זײן ביצד דאזיגע דאס אארעז

 צו־יצהכעים־ וװ אנגערוםען, זיך האט ער
נ: די
נישט... דויסא עס געםעצט םיר —-

קא־ איז — איר רעדט װאם *ך, —
 םיט געדרעהט און אויםגעשפרונגעז אין
 גע־ די װעצכעז אויוי סאי, גרויםעז זײן

 גע־ זיך חאבען האר צושויבערטע דיכטע
 רעדט װאם — אומארדנוגג איז װארםעז
 א דאך איז ביצדצ דאס — ‘איוזר?

 ״געאט האב איך װען טײםטערװערק.
אײך^. בײ עס איך סויף
— געאם! אחן אײך עס נעםט —־
געזאגט. גריגגשעצונג םיט טירין האט

~ M איך םיר... עס שענקט איזור 
זעהר. דאנשבאר... זעחר אײך ?ין

 ביײ אין קארטאז חנם געמענדיג און
 ̂יב־ איבעתעטריבענער 41םיט. ״חענט חנ

 געגױ ויך קאאין חאם םרי^ און שאםט
בעטען: םען

־ בם ־ שרײבט, *ן... עפעס נאר #ייי
אייך. םוז םתגה א איז עס »ז

 שםעגדיג גע?וקט חאט װאס םירח,
̂י ̂ינען אוי  נעװײ א און ביטו* טיט קא
pro ^אר־ וחומעס אח רחםנותעעםיח 

 שםעגדיג חאחוען אק חאט ער בײם
 גענוםעז גרויםםוטיג האט אויסגעאאכט,

 געװײ א אין ארײגגעשנמנקם •יגזעצ, »
 נעניטען ?יך און פארג *ווארמר סאר

שריימנן.
c שרײבט — m ו־;-ט, גומ א* —

T חאס t קאצין . ן א ײ נ , , , מ

 ,,א אנגצשריבען: חאט םירין און
 ^ןאצעגע- און םרײגד גוטען א צו םתגח

םיריך, ב» פון ?אצין א.
אי״ אויםשריםט די האט קאאין אז

 אונטערגע־ אזש ער איז בערגעילעזען,
 שוין חאט םירינען גאיק. םאר שירוגגען

 גציק־ טאכען סאן ער װאם נעטאן, חגאח
שאיצין... װי םעגשען, װײטען אזא יציר

 און געשםײכע^ט גוטטוטיג האט ער
קא־ א טיט װי איהם, םיט צורעדט זיך

לע:ע.
טײדעא, די נישט איהר קענט —

 — פארטיע דער אויף געװען איז װאס
 םאר־ אזא אויגען, בלויע מיט שילאנקע, א

 צר א •נים... לענגיליכער א טראכטע...
 אםילו םיר זי האט טעז ריקגעהא^טענע.
 פאמעסעז האב איר נאר פארגעשטעלט,

םײדעצ. טײער t? נאמען. אידזר
ײן? עס קען װער ־־־־  האט — ז
 שטע־ דעם םארקנײטשט טיפזיניג סאצין
 דארטען זײנען םײדצאך שצאנ־קע רען...
 אויך... אויגע; בצויע עטצאכע... געװען
 בא־ « םײגע איז צוריע, םיס אײגע,

די אויב זײן עס זאצ סאנטע...
 נעשמאק... גוטען » איהר האט —

 סאצין עגדציך זיך האט — כי־כי־כי
 אויך... זי ״נעםעצט״ םיר — צעאאכט.

 אױוי נישט האף איך ? װאױװען אבער
ערםאצנ.

 גענויער און אפגעהאקט זיך האט ער
אויםשדיט. םיט׳ן ביצר דאס באטראכ^

 צוםרידענער א גציסיליכער, א און
 םיט איבערהויםט און כתנה דער םיט
 באקאגטען, דעם םון אויםשריםט דער

 םיט׳-ן סאצין, איז מירין, אנערקענטען
 אדויסגעםצױנען ארעם, אונטער׳ן בילד

סטוריע. םירינ׳ם םון
* * ♦

 םירין שוין האט םאצ צװײטע דאס
 קאג״ א אויוי םײדעצ דאס געטראםען

אנטראהט »ן בײ זי האט ער צערט.

סנחועחצונג)
רײזען אברחם םון

 מר װאס אנטשוצדיגט, ויר און געגריםט
נאמען. איחר םארגעסען האט

 אויסגערעדט זי חאט —־ *יויע, —
אױגען. רי אראונעצאזט םארשעםט און

 זאגען, עפעס געװאצט איחר חאט ער
 איחר נאך בענ?שאםט זײן אויםרריקען

 נישט זי האט ער װאס צײ-ט, דער םאר
 אױסגעװא׳יד װי איז באצד נאר געזעוזן,

 :ציסציכער, א קאצין, איהם נעבען סען
 האבעג־ םורא װי און באגײםטערטער, א

 צאנג צו םירינען איבערצאזען צו דיג
 זיך ער האט צוריא, טים םיט «צײן
:איהר צו געװענדעט גצײך

 םר. מיט ׳ציזא #זיך ?ענסט דו —
יא?... םירין,

 געװאחנן באקאנט זײנען םיד יא, —
געענטםערט. שטיצ זי האט —

 זײער זיך... הענט איהר יעס... ׳א —
 איײ א; װי זי האט ער און שעוזן...
 און האנט דער םאר אנגענומען גענטום

בציקען. םירינ׳ס םון זי אפגעהיט
 אומבא־ דערםיחצט זיד חאט םירין

 ער לא:ע. קאםישער א אין װי קװעם,
 געהן םוז ער אז םארענ־טםערט, זיר האט
 טרעפען זיך װעט םען סצאץ... זײן אויח
?אנצערמ... נאכ׳ן ארויםגאננ, בײם

 שוין זי ער חאט ארויסגאנג בײם
געםונען... ניט

 גישט שוין ער האט סאצינינ׳ען אויו־
 אפגענא »ן װי עפעם און נעזעהן.

 איז םארשטאנעז, גארגישט װאיצט ער װי
אהײם״♦ אװעק ער

♦ * ♦
 יאהר א אין זי ערי האט געטראפעז

 אונטערערדישעז אן אין צוםעציג ארום
 דערקענט; גצײך זי האט ער באהן.
 ‘Vi געװארעז איז אויסדרוק איהר אבער

 שעמעװדינ־סײט חנ׳עװדעע די ענדערט...
 איגנאנצען איז צוריקנעהאצטענהײט און

אריבער.
— עס? געהט װי צוריא, םים —

j אױפױכטינ מידין ויך האט w r u n n
ג ױ חאמ — אארײט, — י ד נ ע א כ  ^י

גישמ אכער חײס איך — געענטפערט,
צוריא,.♦ םיס

? דמן װי —
 גע״ זי חאט — סא*יז, טיםעס —

 אראינע״ םארשעםט ראך און שטײכעצט
קאי. דעם צאזט

 טיט געהאט חתונח חאט איהר —
 איגער״ געװאדען םירין איז — סאצינען,

 ױגגע שעהנע, די אנגעקוקט און ראשט
 טײן #אך — אױסגערוםען: און #םרוי

 גע״ נישט דעםאצט האב איך גאט!
װאגט...
געװאגט.* יע האט קאצין און —

געשמײכעצט..• צװײדײטיג זי האט —
ײה רעכענט אבער—  זי איז — א

 — טאן װאכעדיגען « אין ארײנגעםאצען
 געװען צײכט אזוי נישט איהם ם׳איז

געװיגען... צו םין
 םארט אײך ער האט װאס םיט —

? געװאונען
 איבער־ און םתנה, אײער םיט —
 זי האט — אױפשריםט... מיט׳ן הויפט

אויסגערוםען. האצב־טרויערינ װי
 זי האם םאוזע קצײנער א נאך און

:צוגעגעבען
 אײך םון אז װיסען, דארםט איהר —

 אבער געטרויםט... שטענדיג איך האב
 זאצ מיר אז געגצויבט, נישט האב איך
 איך האב ׳נו גציק... אזא באשערט זײן
 נאהענטען א אײערען אין םארציבט זיך

 געשענסט האט איהר װעצכען םרײנד,
 העגגם ביצד דאם ביצד... שעהן אזא

 װאנט... דער אויוי ציםער מײן אין טאקע
 עס איהר װעם אונז, צו אמאצ סוםט
זעהן.

 האט —• ?וםען, װעצ איך זיכער, —
 איהר האט און צוגעזאגט םײערציך טירין

 די אין טיף ארײנגזוקוסט שםײכצענדיג
דאנסבארקײט. םיט װי אויגען,
 םיט׳ן צוריה אנגעקוסט איהם האט זי

שמייכעצ... זעצבען
 און גציהציר געװען בײדע זײנעז זײ

 םאר• האבען בײדע װי געםיהצט, זיך
געװאונען. צירענדיג

ײט ציי־ט צו צ
).7 !<■« »ן (׳ילוס

 גריײ5ערםן» דער »ז םיר, ײנט8י עם
 םעדעריי־ אםעריקען דער םרן סאטוי כער

 פאר־ דזעאדוע נענען ציינאוי *װ we׳
 די »ז װיד׳ןוננ, די נעהאט האט סער

 אלנע־ אין זן«צ םראנע איגדדטאנקשאן
 םענאט. 1אי 1װערע דורכנעלוםטערט םיין
 דזעודי־ די װאם דערםון, עס זעה איך

 זיך האט םענאט םון סאםיטע שערי
 דעם האט װ«ם ביל, א װעגען רערםאנט

 מאכט די אביםעצ אפצואשװאכען צװעס
 אינ־ ארויםצוגעבען ריכטער די פון

ױני$נם. ארב״טער נענען דז׳צאנס׳טאנם
ר דער אין שוין צינט ביצ דער ש  ח
 צװײ ארום םענאט םון סאםיטע דישערי

 איהם אן שוין האט םע; אין צייט יאהר
 אבער פצוצים פארגעסע!. איכנאנצעז

 דזשודי־ דער פון קאםיטע שאב די האט
ײ *ז רערמאנט, זיר תאםיטע שערי  נ
 האם זי און ביל אזא זיך נעםינט איהר
 איהם שנעצפײט באזונדערער א םיט

רעהא־ נצייד איחג^ אוז דודכשטודירט

קאםיטע. גאנצער דער צו טעגדירט
”j װערעז נעשאםעז ניט ז*צ גאר P 
 דזשורישערי די אז אײנדרוק, םאצשער
 נע־ אטאצ םיט איז םענאט פןן סאםיטע

 ויך קצייבט און ראדי־קאצ »זוי װ#ורען
 אינ• #פצושאםען רעקאםענדירען צו

 ױניאנם. ארכײטער נענעז דזשאנקש^נם
 חןר 1אי איצט צינם וו*ם ביצ, דער

 דעם..אבער םון װײט גאנץ איז ק<»םיט׳ג
 װע־ און װערעז, אננענוםעז זאצ ער אויב
 בא־ נאנ־ז » זיין עם וועט געזעץ, א רעז

 סאםוי אין םארותרטם שריט דײטענדער
 םארנע־ דער איט־זשאנקשאנם. נענען

 דזשא־ »ז ערפצערט, ביצ שצאגענער
 אינ־ קײז ארויםנעבע! ניט טארען דזשעם

 צדדים, צװײ די םאידען דזשאנסשאנם
 1ה<«כ« ארבײטער, די און באםעס די

 אר־ םעטאדע!, אנדערע ירובירט םריהער
 םעט־ צו פארטיטצונג ארער ביטריישאן

 שרײבם ביצ דער םכסוך. זײער צען
 ט*־ ניט זאצ דוש^דזש » אז םן«ר, אויך

 די־ אינרזשןונפשאז קיין ארויםנעבען רען
אדער באס » פון פארצאננ אויפ׳ן חנסט

9
חון גוטע וי

(פאבעל) 9
י. נחום םח ״

 כ׳לעכען, געײעזען, חיז גימע .א —
 !גענעבען שםאלץ פונם פיר ױם־טוב אוין* םיר דאך חאם זי

«זױ
פרוי א נאך פאר זיך ה«ם

,׳ , באלעבאםטע, h כאריםט

פראםטע. א ערליכע, אן אידענע א
:געםראכם זיך חאב איר א\ן

 נאכט םיםען אק טילייכט, םען, חאם חון דער
 געבונדען, געכאאט, געוואלד םים

 — אפנעשונדען, און אפנעפליקם געקוילעט,
:םעןאלץ זאגט זאנען און

ן חאט וי חון, גוםע » ע כ ע ג ע שםאלץ^ ג

 אפהאצ• םריהער זאצ גאר שארפארײשאן,
 1טיט׳ און ערות, םיט םארהער, א טען

 קרײץ־ א אויוי עדות די נעםעז צו רעכט
 רעם םארצאננט װאם דער םארהער.

 כאוױיזען אויר דארף אינדזשאנפשאן
 אינדזשאנק־ אן אהן אז ?אורט, םאר׳ז

 װעט װאם שאדען ציידע] ער װעם שאן
 װערען, נוםנעםאכם פענען נים שפעםער

 ;pp אדער גיט װיצ יאציציי די אז אדער
 אייד שימ. נויטינע די איהם נעבעז ניט

 סארפארײשא;, א »ז ביצ, דער םאדערם
 זאצ אינדזשאנסשאן. אז םאדערט װאם

 האם• אצע דעקען צו באנר א א״גצײנען
צאיער. א םח קאםטעז די אויך טעז,

 דער װאם באשרענקוננען, די אט
 ..דעם אין מאכט ביצ םארנעשצאנענער

 װאלטען אינדזשאנקשןונם, װענעז נעזעץ
 באדײטוננ, װיכטינער נאד םון נעװען

 א נעהאט ניט װ#צט ביצ דער װען
 שםח־. נאנצע די צושטערט וואם פונמט,

 א םאראן נעםציך איז ביצ דעם 1אי
 אינדזשאנק־ צײטװײצינער א אז יונקט,

 ארוים• אצץ נאר פען טענ םינוי םו; שאן
 פארהער א אתן נלײך, 1װער« נענעבען

איצם. ווי פונקט אט עדות, אהז און
 אינדזשאנייד א| װאם װיים יעדער

 באד״ט. םטרײק » אין יטעג 5 אויױ שאן
 גיצ דער װאס ראם אז טײנט, דאס און
 צום ער נעםט ה»;ם, איין םיט גיט

 צווײמער דער םיט צוריק טייצ נרויםעז
 איז dv »ז צו, ניב איר אבער ה«:ט.

 פון 1פאם דער נארניט. ײי בעםער דאך
 ארבײ• ארנאניזירטער אםעריפאנער דער

 װע־ נעםיחרט ווייטער װעט טערשאםם
 ער ביז אינדזשאנקשאן דעם נענעז רען

 וחר אפנעשאפם איננאנצע; מוזען <ועט
o אין אבער • רען• n אינטע* םאטענט 

 סא־ דזשודישערי די ײאם םיך, רעםירט
 דער־ פצוצים זיד חאט סענאט םון םיטע
o אן םאנט n ניצ. םארצענענעם אצטען 

 דער• ערקצערעז נצויז עם קען איר און
ד דער פון קאטױ דער װאם סיט,  אס׳
 נענעז צייבאר אװ פעדערײשאן ריקעו

 פראנט איז אתיםנערוסט האט פארקער׳ן
 אי״ר א״ן םראנע אינדזשאנפשאן די

 אינדזשאלקשא!, דער גרוים. גאנצער
 צו ארויםנעגעבען האם פארקער װאם

 סאנגד דאג׳ ״יעצאו דעם פון גונסטעז
 אוז םקפנדאציעז אוױ נעוועו איז ראפט

 םזד אונזעחנ או חיםעצ־שרייענד, *זוי
ן חאבצן נאםארען י  » גצםוזם עגרציר ז

o און 1ט* ריחר n
פראנצ אינדזשאנפשא!

•xitin
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w

t פח װמט o w ,םױם וו
 אוגטער געשטארמןן אח און לתגען די אױן* קענסער *ון געליטען חאט ער

 קיגדעה אכט מיט פרוי א איכער לאזט ער — אוםשטענדען. םראגישע
ט io לאקאל —  פאר• — פאםיליע. הןר חעלפען צו פאנד א קמינ

 איכערגעכענסםע און טעטיגסםע די p# אײנער געװען איז שםארבעגער
׳ םעםבערם.

״ •
 דער ה^ם טען3 םאי ׳פריח שכת :
 םע- די פון אײנעם אוועסגענוכמן םויט

 צ*־ קאטערע פון םיטגצידער םיגסטע
 םצײשער, דזשײקאב ברותר ,10 קאא

 וועצכער ,10 צ^מאצ םון װײס״טשערמאן
 י*רכ נױ איסט אין געשטארבען איז

 יאהרען כציהעגדע די אין ה*ם*יטאצ,
צעבען. זײן סון

 ן געשםארבען איז םצײשער ברודער
 ער אוםשטענדען. טראגישע זעהר אונטער

גע־ ם#גאםען אכט צעצטע די םאר האט
 צונגען. די אויף ?אנסער א םון ציטען
 זיך ער האט צײט צעצטער דער םאר

 נױ איםט און בראנזוױצ אין געםומגן
 דאקטוירים די װאו האססיטאצ, יארס

 מענציך נאר איז װאם אצץ געםאן האכען
 צעצ• אבער שמערצען, זײנע צינדערען צו

 אז״ געװען שםערצען זײנע זײגעז טענם
 האמ ער אז אומערטרעגציך, את סנרוי
 אריבערטראגען, געיפענט ניט מעהר עם
 גרויס אין זיך ער האט םריה שבת און

 דורכ׳ז ארויסגעװארםען םארצװײםצוגג
האסייטאצ. םון םעגטטער

 האבע; אטעגדענטס האסםיטאצ די
 עי װען שבת, באװאכט. שטארק איהם
 םעג־ םון ארויסשפריגכעז געװאצט האט

 געםרױ אטענדענט איהם*אן האט סטער
 האט םצײשער אבער אפהאצטען, בירט
 כחות איבערמענשציכע צעצטע די מיט
 איז אטענדענט פון אדויסגעריסען זיך

 איז ער פלאץ. זײן אויסגעשיהרם האט
האספיטאצ. פון יארד אין טויט געפאצען

 איז םצײשער ברודער םון צויה די
 טען.14 מאי םריה, זונטאג םארגעקומיען

 זײ םון מעהרסטע די עוצם, גרויסער א
 געקומען איז 10 צאקאצ םון מעםבערם
 צעצטע זײן פצײשער ברודער אפגעבען

 א\יף נעװארען באגראבען איז ער עהרע.
סעמעטערי. זײאז מאונט

 קור- נעהאצטעז האבעז קבר זײז בײ
 נאגצער, איזידאר ברידמר וײ הסםדים צע

 דזשאינט םיז מע»גדזשער דזשענעראצ
 מע־ פערעאמוטער, סעםױעצ און באארד

.10 צאקאצ קאטערם םון נעדזשער
אײ־ געװען איז םארשטארבענער דער

 באציבטסטע און סםעQטעטי די םון נער
 האט ער און 10 צאקאצ פון מיטגצידער

 פאראנט־ הויכע געהאצטען מאצ םיצ
 איז ער צאיןאא. איז עמםער װארטציכע

 ױניאן צאיאצםטע די םון געװעז שטענדיג
מיטגצידער איבערגעבענסטע און צײט

w אין םיםלען ניימ
ט ®ון (׳צלום י ו )9 ז

 אז ,1910 םון צייטען די אין אםאצ,
 זיעע אויםגעםאכט האט פאבריקאנט א

 םיט םאבריק אײגענער זײן אין ק<אוקס
 םא־ הוגדערט אדער צװאנציג און םינף

 האט ער אויב נאך איבערהויפט שינען,
 םען װאו ציין, בעסערע די נעטאכט

 שנײדער גוטען דעם ד׳אבען געםוזט האט
 ער האט אפערײטאר, גוטען דעם און

 םאר׳ן װי סטרײ? םאר׳ן געציטערט
 סטרײש פארצײנגערטער א הםות. םצאך
 ארי־ tv םאד מאכען געקענט איהם האט
tvs. בצויז האצט ער אז אבער, חײנט 

tv םיט אפערירם ער און רום״ *שאו א 
 וועסען םאר קאנטראקטארם, צענדציגע

 וחנצ• אח פאראנטװארטאיך, ניט איז ער
 םארשירענע אין צעײארםען ?ײנען כע

 אויסער׳ן אויך און שטאט אין געגענטען
o םיט שטאדט, n םאדערגעם חײנטיגען 

 חאט פאו^קערס-םיטעצ, אצס אויטא־טראק
 םורא אזוי ניט שוין םטרײק םאר׳ן ער
 צװאנציג צוױשען נישקשח, אטאצ. װי

 זיד וועאעז ער, האפט קאנטו־אתטארם,
 זײז װעצען װאס עטצאכע געפינען שוין

 פאר אויםםאכען און סשעבעז צו גרײט
קצאוקס. די איחם

 דעם איצט טען סען זעחען, םיר וױ
 אײגצײ דעם םאר רעמננען ניט סטרײס

 םארבעסערען צו טיםעצ צעצטען און גען
ארבײטער. די פון צאגע די

 דארוי אינדוםםריע נאדעצ דער אין
ק צוס דעריבער מעז  באנוצען זיך סטחי
 םיי־ עםענטצימר דער סון כח חנם םיט
מז דאס »ת נוגג ו  םיח״ איצטיגע n ז
 גאר נימ זײ דארוי םען םאן. צו חנר
- ױי גאר קריםיקיד*!, נים

פליישער דזשײקאג
 דער אין רעסארד זײן און צאקאצ םון

צויבענסװערטע. די פון אײנער איז ױניאן
 געװען יאהרען פיצע פאר איז ער

 צאהאי/ םון םעמבער באארד עקזעקוטיװ
 םון אײדזשענט ביזנעם געװען איז ער

 איז װאהצען אעצטע די אין אי^ צאכאא,
 װײס־פרע־ אצם געװאיעז ערװעהצט ער

 געװען אױך איז ער צאקאצ. פון זידענט
 םאראנםװאדט־ נעהאצטען און טעטיג

ארגאניזאציעס. אנדערע אין עמטער ציכע
 פציי־ ברודער פארשטארבענער דער

 קיג־ אכט מים פרוי וי איבער צאזט שער
 די קצײנע. גאר נאך זײ םון זעקס דער,

 די אח אצםנה דער םון פאדצװײפצוננ
 באיטריײ צו ניט ;אר איז יתומים אכט
בעז•

 10 צאקאצ פון באארד עסזעחוטמו די
 אויפנע־ םיםינג צעצטען איהר בײ האט

 די העצםען צו אזוי װי פראנע די נומען
 פארשטארמגנעם םון יתומים און אצמנה

 גע• באשאאסען .אײנשטימיג ס׳איז און
 העצםען צו םאנד א נרינדען צו װארען

נוט־ איז באשצום דער פאםיציע. דער

תד^׳שטארג ותרםחער
״ דצאנדינ * pfi אונואר נ w o  v 

ד חאנ צאקאצ, טײן ,9 צאקאצ י  VI י
iv אניסעצ פארסראכט i \v m ^צאג 

 #זיך tjrj’ow פיגישפר, םיר, וועצמר אין
 סראכ• צו גפחאט צײס גראד חאג איך
 און געקאכם דך חאמנן בריחנר די טען.

 האט װאס ענין, אן װעגען עפעס געחיצט
 איר איגטערעסירט״ ניט גאנצען pat םיך
 אזױ וױ פארשטעחן תקענט גים חאב
jp און קאכען אזױ v? \vp םען rn וחד 

:vrv \v ,זײגען עס וואן קצײגיגקײט 
 װעצ־ זאכען, וױכטיגע פיעצ אזוי פאראן

 אט װערען. םארחאנדעצט דארםעז כע
 םיט טײצ v שוין םענשען, כיתצבעע

 20 םיט געשטאנען זײנען קע•, גרויע
 סטרײק גרויםען דעם אין צוריק יאהר

 חאבען און אײנער, װי אצע ,1910 פון
 זײער דורך חאבען און געקעםפט צוזאמען

 נרויסען דעם געװאונען אײניגקײט
 יאחר 20 מיט אבער, איצט סאםןי.

 אצע םיט םען זוכט ,1930 אין שפעטער,
 אוגזע־ צורײסען צו פעהר װאס םיטצען

 אג־ זקײן ניט טוען דאס און רײהען רע
 ירעטענדײ װאם םענשען, די װי דערע,

 טאגגעבער די פיהרער, די זײן צו רען
 װעצכע ברידער די צאקאצ, אונזער םון

 םארטרע״ צו אונז געװעהצט האבעז םיר
םארװאצטעז. צו און טען

װיכ־ סך א האבען םיר אז םײן, איך
 די ױגיאן. אוגזער אין פראבצעטען טיגע
 אזא גיט ;אר באדױערען, צום איז, לאנע

 v דורך איצט צעבען םיר גצעגצענדע.
 צאנד איז קריזיס עקאנאםישען שװערען

 שטארש גאנץ אויך אונז האם עס און
 אי־ איז צאקאצ אונזער אננעריהרט.

 האבען װעצכע #1פרױע מיט בערפיצט
 אי; געארבײט :יט יאחדען צאנגע שוין

 װאס ביזנעסצײט, קצײנע םך א טרײד.
 עם־ פאר טרײד פון אװעק געװען זײנען
 און :עקופען, צוריק זײגעז יאהר, ציכע
ערגער נאך צאגע די האט צוזאםען דאס

 אצנעםײנעם אן פון געװארען געהײסען
 געהאצטען איז װאס צאקאצ םון םיטינג

 טען.12 פאי פאנטאג צעצטען געװארען
 צי אויפגעפאדערט װערען קאטערס די

 בײ־ אצע פא;ד. ץעם צו בײצושטײערען
 צום װערעז געשיקט זאאען שטײערונגען

 רי ביגנער. צואיס צאקאל, םון בוקקיפער
 שוין האבען שעפער צװײ םון קאטעדם

 ?אטערם די פאנד. צום בײגעשטײערט
 בראדװײ 1372 צעקאשמאן, נעט פון

 די און דאראר 50 בײגעשטײערט האבען
 שימבער:, און װיםענבערג פון קאםערס

 בײגע־ האבעז בראדװײ, 1372 םון אויך
דאצאר. 25 שטײערט

ר ע ט י י נ ר ג א נ י ר
pH נרעסטער דער pn ראדיקאלער שטארקםטער 

ײעלפג דער אויף #ריען שרכײםער אידישעד

 $2^00,00000 — ורטאנם
 83fioo — גרטנלירער

740 — כרענטשעם

 T יאיי■ ריננ $דב ר$ר
ו  ,■■*י— װימױגנו ת
מ יןח י

 קול• דאד •יו רינג 3»י מר
י י  אידי־ דער »ין צןנואר י
jDutnMP •רגײיחנר יאנו

 '•th איעציגער דער ph רמג ארבײטער רער
 סאניטאר* אײגענעם »ן האט װאם ארדען, שער

מיטנלירער. סאנסאטסטיװ דינע <אר װם
is עיטער ייח *־ימגעגוםעז װעחןן םעםנערס  pa ניי

יאהר. 46

ײ• *יחד ■ױנ I in גייױ ויך שציסם סיטנציד, פײן נים נפר י

ייד נפו

WORKMEN’S CIRCLE

 ייוםםצנציר נעװןושן pm ev גןגשכט,
«i קריגען o n אפיצו סקציצ I vs |vn 

ו דארף םען דושפנ. » שױן קרינם י  ז
 M חרינען צו א־ס נשסח די פױױס׳^נען

 PM טרײד דער וױיצ )שטוגד« ט ד*צ»ר
צונרעקעצט.

 *VJ נענאך ז״נע; נ*םעס נרויםע די
 ריוי• פון ניצדמרס »ון נאנזירען װןןרען

v: .צינט פאצנציו ײ«צזעדקרטצערס 
 Jim דזשאבערס ניי קצןווקס די י«צט

 אויסנאםע דער פיט קט:םראקם*רצאך,
שעפער. גרויסע אייגיגע פון

װע• פיוזרער אונזערע טו חאוי, איך
 ענין דעם אין אר״נטראכטען זיך צען

 װאדפען אױםחערען און טיםער אניסעלע
 טו צװײטען, אויפ׳ן איינער שוצד די

 צטזט םען נטר ארנײם טא; װיצ םען
י פארגעסעז ניט צאטיר גיט.  ■טי י

*ו ז״נען װעצנע י*וזר,  אין םריש נ
 עפי• ?*סוג־םטישע די טײן איך זנרון.

דעטיע.
 אױסדריקען שיין איך װיצ דערביי

 דזשוציי, טעז5 דעם *ז הטפנונ^ מ״ן
 •20 אונזער פייערען םיר װעצען 1930

 םאואייניג־ א אצס ױכיצעאום יאהרינעז
ױגיאן. הצאוקטאכער מעכםיגע און טע

פאזנער, לואים
.6778 נום. צערזשער ,9 צאקאצ

Y O R K ,BAST ■ROADWAY,

 אםעדי־ וי פון םוסער די
מומןואוכײסעד

ם פין (׳סלוס ײ )5 ז
 גרױסער דער םאמלקוםען איז 1871
 האט פײער דער און שיקאגא, אין םײער
 דזשאונס ״םאטהער״ םארניכטעט אויך
 װאס אצץ סארצארען האט זי און טאפ

 געבצײ װידער איז זי :עהאט. האט זי
װאסער. אוים/ן וױ הייצ, און נאקעט בען

 פערזעג־ גרויסע צװײ די אט אבער
 ניט םוט איהר האבען טראבעצס ציכע

 צװיי די דורך זי האט גראדע ;עבראכעז,
 געצערנט הענען טראגעדיעס פערזענציכע

 האט עפידעמיע דזןר דורך צעבעז. דעם
 די און עיענט דעם מיט באקענט זיך זי

 איהר דורך און ארבײטער די םון צײדען
 נעםאכט האט זי װאו שאפ, ד׳עסםאכער

 זי און צײדיס רײכע די םאר דרעסעס
 םי- די םיט באריהרונג איז געקומען איז

 בא־ זיך זי האט דאםען, ציאנערסקע
 צע־ צוקסוס צוצאזעגעם דעה מיט ?ע;ט

 פוסט־אוךפאסגיקעס. רײכע די פון בען
 צװישען תהום דעם באמערהט האט זי
 און רײכע די צװישען צעבענס, צװײ ךי
 עצענד, חושך, זײט אײן פון אדיםע. די

 דער פון און עקספצואטאציע, און הונגער
 און צוראזענקײט צוקםום, זייט א:דעד

 מען זארגט פלאץ אײן אין װאויצטאג.
 ערהאצ• צו ברויט שםיקעצ א װעגען זיך
 אוז קינדערצאך, די פון נשםות די טען
 אין זיר םען באדט םצאץ צוױיטען אין

 נאר פען רעדט װאויצטאג, און צוקסוס
 און בריציאנטען קצײדער, קאסטבארע םון

 גע־ :יט האט זי הוציאנקעס. צוצאזענע
 גרויסעז דעם אט םארטראגעז קע:ט
 איהר רײך. און ארים צװישען תהום
 פראטעסט. םיט געשטורםט האט נשםה

 אײנגע־ זיך האט הארצעז איז איהר בײ
 עקסםצואטא־ די צו שנאה א װארצעצט

 איבערגעבענהײט און ציבע א און טארס
 זי און ארבײטער, פארשקצאםטע די צו

מיר איז װאס ::עטראכט זיך בײ האט
 םען װען אוםגציק, אדער גציס פערזענציך

 אוהרעכט מיט ים אזא זיך אתום זעהט
 בא־ דאן האט זי און אוםגציק? און

 דעם םיט ארײנצואװארםעז זיך שצאסען
 םצאמענדער איהר םון ברען גאנצעז
 זי האםף. ארבײטער דעם אין נשםה
 טע־ אײנעם םיט באקענם דאן זיך האט
 הויפט די פון אײנער פאודערצי, װ. רענס
 (די צײבאר״ אװ ״נײטס דער פון טוער

 ארנאניזאציע צענטראצע דאםאצסדיגע
 די װי אזוי ױניאנס, אסעריקאנער די םון

 גע״ איז זי און צ.) אװ ם. א. איצטיגע
 ארגאנײזער אן איז םעםבער א װארען

 דאן פון און צײבאר, אװ נײטס די םאר
 זי איז יאהר 61 צעצטע די םאר אן

 ארנײטער העצדישסטע די םיז אײנע
 זי ^יז האט, אפערי־קא װאס העםפערינס

 ,םאטהער״ געאכטעטע און באציבטע די
דזשאונם.

 100 איצט איז דזשאונס *פאםהער׳״
 און קראנס שװאך, איז זי אצט, יאהר

 איהר אבער צובראכען. הערםערציך
 װי פריש, און טעמיג נאך איז גײסט

 זי האפט גײסט איהר םיט און איםער,
או  דער םאר אויםצוטאז און דינען צו נ

באװעגונג. ארבײטער אםעריקאנער
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 ארױס גים :רםאן
ימיאו אונזער פאר ענםשייחנג וױכטײגע

 מע״ נאגצער, אידדאר ברודער וױ
 דזשאיגט קצאוקכמכער םון גצחשער

 צעצי־ ױניאז די חאט מעצדעט, גאארד,
 בײם זיעג וױכטמצן « געחאט טענס

 קעיס $* אין טשערםאן אזםיארטײאישען
 םין נעצסאן, דזשוצױס דזשאבער םיט׳ן

 םירםע די םטריט. טמ8 װעסט 247
 ראטשטיע געחײםען אויך אמאצ חאט

געצשאן. און
 דאס אין עס זיך האט גצהאנדעיט

:םאצגענדע
או  ,1921 אין צורי?, יאחר נײן טיט ג

 קצא־ א אריינגעבראכט ױניאן די האט
w צװײ אנדערע אז פירםע, דער נענען 

 אין סטאוט סװי! די םירםעס, קא*וק
 געפי־ װעצכע ?אוט, גױרצס ראזצין די

 אין ביצדיננ, זעצבער דער אין זיך נען
 םירםעס, ױגיאן קײן ניט זיינען װעצכע
 דזשוצױפ דער םין אפטײצוגגען זײנען

 האט־ ה$וט ױניאן די םירמע. נעצסאז
 דורכדעם סאכט םירםע די אז ■צעינט,

 שעפער, ניט־ױניאן אין ארבײט איהר
אן. האצט אציק זי װעצכע

 געצײ־ עס האט נאטירציך, םירםע, די
 םון קיצאנע די או געזאגט, און קענט
אומבאגרינדעט. איז ױניאן דער

 נע־ ױניאן דעײ איז אבער צעצטענס
 אוםבאשםרײטבארע קריגען צו צונגען

 ריכטינ, איז קאאגע איהר אז באוױיזע,
 םאר־ באװײזען דאזינע די האט זי און

 אומפאדטײאישען דעם *םאר נעבראכט
 אוםפאר״ דער איגגערסאצ. טשערםאן
 אן געםאכט האט טשערםאן טייאישער

 טענ די האט ער און אונטערזוכוגג
 ער װאו ענטשײדוגג, זײן ארױסגעגעבען

 ערקיצעהרט שטאוט קװין דער אז זאגט,
 דער םון אפטײצוגג אן אצס גצײך ער

 שאם דער און םירםע נעצסאן דזשוצױס
 װאס שאם. ױניאן א װערעז גצײך םוז

 קאוט, גוירצס ראזצין דער אגבאצאנגם
 אזײ און אונטערזומגז אין ער האצט

 אוגטערזוכונג דער םיט װעט ער װי גיך
 די ארויסגעבען ער װעט םארטיג, זײן

ענטשײדונג.
 איז ערקצעהרט, נאגצער ברודער װי

 אוםפארטײאיעעז םון ענטשײדוגג די
 ױניאן, דער םאר װיכטיג זעהר טשערמאן

 נעװאצם האבען דזשאבערם םיצע װײצ
 םירמע, נעצסאן די װי זעצבע, דאס טאן
 ענטשיײ די אפנעװארט באויז האנען זײ

 גיט שוין עם זײ װעיצען .איצט דוננ.
טאן. קענען

 אדפ־■ מוזעז שעפער דרעם פה טשמוליט ו
 זאל טאקינג אה עמבואיהױ אז פאסעז

שעפער ױניאן אין װערען געמאכט
שיק« האכםאן, דזשולױם כאארד. דזשאינם םאכער דרעם פון םענעדזשער

דעם. װענען טשערלײט דרעם אלע צו בריף א

 באנריסוננ שיקט באארר דזשאינפ הלאוהםאכעד
האנווענשאו אםאמאםייפעד דמר צו פעלעגדאטע

 באארר דזשאינט קלאוקמאכער די
 טעילעגראמע םאאנענדע רי געשיקט האט

 קאנװענשאן, אטאאנאםײטעד דער צו
טא־ אין א&געהאצטען איצט װעיט װאס

קענערע: דאנטא,
 מר. פחנזירענט, היצמאן, סידני *םר.

 טעס־טרעזשורער, שאאסבערג, מסוי
 װאייקערם קצאדהינג אםאצגאמטײעד

 האטעא, דױק ראיאא אסעריךא. אװ
קענערע. טאראנטא,

 צו באגריםוננ כרידעראיכע ^חארציגע,
 הא״ װאם דעצעגאטעז, און באאםטע די

 נײנטער אײער צו םאיזאמעאט זיך בען
םרע״ םיר קאנװענשאן. צוױײיעחריגער

 אײערע םיט אײך םיט צוזאםען זיך העז
 םארגאנגענהײט, דער אין דערגרײכונגען

 םאר־ אײערע ראם ערנםט װינשען און
 רע״ גוטע ברענגען זאיצען האנרצונגען
 אוים־ נרעסערזג גאך פאר זוצטאטען
 ציעצ םון אײניגקײט די זאא טואונגען.

 האנדצונג םון סא^ידאריטעט די און
קאנװענשאן. אײער אויף הערשען

 םשוירטס קצאוק, באארד דזשאינט
ױניאן, מאכער ריםער און

 טש/רםאן בצום, װי^יאם
 דזשענ.־םענעדזשער נאגצער, איזידאר

סע^־טרעזשורער׳/ װאנדער, הערי

 באארד דזשאינט מאבער דרעט די
 שטרענג אננעהויבען יצעצטענם האט

 «צײ עםבראידערי אז געבען צו אכטונג
 נא־ און העמסטיטשינג טאקיננ, טינ^

 צו באנוצט װערט װאס ארבעט װעצטי
 יױ *אין װערען געםאכט זאא דרעסעם

 אגריםענטס האבען װאס שעפער ניאן
 ױניאן פיליטיגנ און טאקינג דער םיט

 אינטערנעשאנאיל דער םון 41 יצאהאצ
 ױ־ עםבראידערי באנאז דער םיט און

 אינטערנע- דער םון 66 יצאקאצ ניאז
שאנאצ.

 םון םענעדזשער ־ האכמאן, דזשוצױם
 האט באארד דזשאינט דרעםםאכער דער

 די אין טשערצײט די צו בריף א געשיהט
 אויף זײ םאדערט ער װאו שעםער דרעס

 עטבראי־ די אז אױםפאסען זאילען זײ אז
 געמאכט זאיל פיליטינג און טאהיגג דערי

שעפער. ױניאן אין װערען
 טשערצײט די צו בריף האכםאג׳ם

:אזוי זיך צײענט
 — :טשערמאן *טײערער

 אינ־ ברין« דעם םיט אײך װיצ ״איך
 םונסטען די םון אײגער אז םארטירען,

און ױניאן דער צװישען אגריםענט םון

אגט: םאנוםעקטשורערם די  אםא״ *אז ז
 נו• ײאם מאנוםעסטשורערם, םיאײשאן

 י•5<1 חעםםטיטשיגג, עםבראידערי״ צען
 דרעסעס, די אויף טאקינג אדער טינג

 נאר עס מאכען צו םארםציכטעט זײנען
 אײך םארערען םיר שעפער״. ױניאן אין

 גע״ צו אכטונג זעהן צו אויף דאריבער
 אפגעי• שטרענג זאצ פונקט רער אז בען
װערען• היט

 מעגציף אײר םאר מאכען צו ״כדי
 םאכט באלעבאם אײער צי אפטשעהען צו
 יוניאן אין נאר פציטינג און טאקיננ רי

 ציסט א צו אײך טיר שיקען שעפער,
 צו אייך בעטען םיר און שעםער אאע םון

 און טאקינג די אז אויםפאסען, זעהן
 אין גאר זוערען געםאכט זאאען פיציטינג

שעפער• ױגיאן דאדגע די
 םארברעכען װעט םירמע א םאצ ״אא

 זײט אגרימענט. םון םונקט דיזען געגען
 מאכען צו גילײך אויפגעםארערט איהר

ױניאן״. דער אין קאמפיצײן א
אײערער, ברידערליך

האכםאן. דזשולױם
 דרעסםאכער מענעדזשער

באארד. דזשאינט

 יעהרינען 20 פײעדם 38 יד8ידאק םיימרס ליױס
כאנסעם אכטפולען is א טיפ ױכילמאום

 פרעזידענט — טאי. ערשטען ערב נאכט םיטװאך םארגעקוםען איז םײערוננ
 אנדערע די — לאקאל. דעם באגריםט און רעדנער הויפט שלעזיננער

 באארד דזשאינט פענקין, דזשײקאב גענאםע געװען זײנען רעתער י
,91 לאקאל םון גרינבערג לעפקאװיץ, אנטאניגי, נאגלער, םעגעחשער

 טע־ די לויכען רעדנער אלע — ראטענבערג. טארים לאיער דער און
y לאקאל. םון טיגקײט

נאשעפ־ צו פירמע עטנרוידעדי פארכאפ מוודס
ארכײםער ױניאן נאן סיג&ן

 יױ מאכערם עמבדןוידערי באנאי די
אעםערנע׳צ^ו־ רער םון 66 ניןון,
ארויסנע־ ד?ונ«רשטאנ יעצטן האס גאא,

 רע־ םאכען שױן סעז נמנו
 ״ױניפי אין זעוודיש&נס

̂ױי־ פאר הױז״  דע
שאןדעי

 גע״ װערען םארבארײטונגען ענעדגישע
 םענערזשםענט חויז יניםי דעד םון מאכט

 וחד װאס נעקט, םיצע די אויפנעהטען צו
 װיק־ענד דעם פארברײנגען יקוםען צען ־

דעי. דעקאי־ײשאן םון
 וזײנטעס םאצט דעי דעקאדײשאן

•yp וועט מען און פרײטאג, אויס יאהר
םרײטאנ, :טעג דרײ םארברײגגען נען .

 םאנ״ דעם, נאך גצײך זונטאג. און שבת
 אי״ דער אוים םאצט דינםטאג, און טאג

 װע־ םאנכע און שבועות, ױם־טוב דישער
 די אויך. טעג םאר די םארברײנגען אצן

 ווראנדזשטענטם אצע טאכם הויז ױניטי '
 דעױ םאר געםט n אויפנעםען קענעז «ו

הא־ הענען ו^צען זײ און צײט גאנצער
באסוומםציכסײנמ?. באן *

 אזיש איצט קזמט חויז ײניםי. די
 אזױ איצט איו נאמור די •ראכמפוצ.

p ט׳א^ו אז שזנחן, i עס נדעזץ. אסת׳נר 
 צי יאחר אין צײט בעםטע די איצם אין

ראזערוױישאנס און ח^בעז^
9 m} םע־ די וחנחןן. געמאכם שוין 

 םארצאגנט, חויו יוניםי מין נאדושכמנם
 געםאבם זאאען דעזערװײשאנס n אז

פדיחצד• װאס
ת םאמו ײשאנם א:- אויר י

ן m ײשאגס _______ קריגעז מ
םע16 וחנםט אפי^ חױו יווגיכד

סע• ביאד•;:, נא

 ק^ורט טוםרים פון ארדער אן קראגען
 עם־ ארט דער גענען איגגרעהם דזשאדזש
 סט. םע30 װעסט 3 םון םירמע !ראידערי

 באשעםטײ צו םירםע דער באפעיצט װאס
 גוט־שטעהנדע ארבײטער, ױגיאן גען־נאר

 מאכערכ עםבראידערי דער םון מעמבערס
.66 יצאקאא ױניאן,
 צואיס ױניאן, דער םון צאיער דער

 דער םון םעקדעטאר דער און װאאדםאן,
 םאר׳ן האבען ריזעיצ, נײטען ױניאן,

 םירטע די אז אויםגעװיזען, דזשאדזש
 דעו־ םיט אגריםעגט דעם געבראכען האט

 ריכטער האורט סופרים אז און ױניאן
 ארױסגענעבעז שוין האט םרענקענטאצ

 םיר״ דער געגען ארדער צײטװײציגען א
 געםאכט זײנען װאס קילאגען אויף םע

 און באאםטע ױניאן די םון געװארען
ארבייטער. שא■

 אינגרעהם ריכטער װאס ארדער, דער
 אויך םארװעהרט ארויסגעגעבען, האט
 אפצײגעז *דער ענטזאנען צו םירםע דער

 אויך באפעחיצט און ארבײטער ױגיאן
 נצײך ארבײט די צוטײלען צו םירםע דער

שאפ. םון ארבײטער אצע צװישעז

 אפריצ, טען30 דעם אװענט, םיטװאך
 צײדיס רער האט מאי, ערשטען ערב

 20 זײז געפײערט ,38 צאהאצ טײצארם,
 םון צאקאצ א אצס ױביצײאום יאהריגען

 באנקעט א מיט איגטערנעשאנאצ, דער
 3 םאצאס, פארק אין קאנצערט, און

םטריט. טע110 װעםט
 םיט געפאקט געװען איז האצ דער

 נעסט, און םרײנר זײערע םעםבערם,
 איגטעמעשאנאצ, דער םון םארשטעהער

 און צאקאצס אינטערנעשאנאצ די םון
באװעגונג. ארבײטער דער םון

 ברױ געװען איז טאסטםאםטער דער
 םון טשערמאן דזשײהאבם, איזידאר רער
 צאסאצ, םון באארד. עהזעסוטיזו דער

 םון :עװארען םארגעשטעצט איז װעצכער
 צאקאצ, פון מענעדזשער דרייזין, ברודער

 באגריסט האבען װאס רעדנער, די און
 זײנען ױביצײאום, זײן צו צאקאצ דעם

דער םון שצעזיננער פרעזידענט :געװען
 םענעדזשער נאנצער, איגטערנעשאגאצ;

 אג־ באארד; דזשאינט 'קצאוקםאכער םון
 איטאציענישען םון םענעדזשער טאניני,

 מע״ גרינבער^ ;89 צאצאצ דרעםםאכער
 גענאסע ; 91 צאקאצ םון געדזשער

 געװען איז װעצכער פע:קין, דזשײסאב
 רא־ מארים ;גאסט אצס אײנגעצאדען

 םו; צאיער דער איז װעצכער טענבערנ,
 דער םון צעםהאװיטש, און ױניאז, דער

׳ * ױניאן. קיאוהטאכער
 רערע קורצע זײן אין האט שצעזינגער

 20 זײן צו 38 צאהאצ דעם באגריםט
 דעם געצויבט האט ױביצייאום. יאהדינען

צ ^ו  ער װאס פראגרעס דעם םאר צ
די אויף אנגעװיזען און געםאכט האט

דורבפאל פארסבר־׳ס טיפ ל. אװ פ. א. דעו פון נויו פרעז. נאנױםם שלעזענער ו*עז.6
 האבען *ײםוננע! די װי גיך אווי

 «ױ האט םענ»ט דער »ז נעםאלדען,
 .יעלא־ פון נאםיניישאן די ריקכצוױזען

 *ום «*רקער דזשאדזש קאנטראהט דאנ״
 שלע־ *רעזי־ענם חאט קאורם, סופרים
ך *ו טעלענראםע K נעשילט זיננער ו  ו
 פזד אטעריקטן דער םון גרין, זידענם

 נא• «ר װאו צעיבאר, אװ תריישאן
 םמחנ־ חנר און גרין •רעדדעגט נריסט
דורפםאל. אארתערם םיט ריישאז

 :אזױ ייך לײענט טעצאנראםע די
אטמ־ •חגזיחמט גרינ, וזיציאם ,םר

 ?עינאר, אװ םעדערײשאן רי־יןאן
.p ה װאשיננטאן,

 דעם, םיט vfts זיך םרעהען ,םיר
 דזשאדזש םון נאםינ״שאן די װאם

 נעװא־ נוכדנעהייסען ניש איז ■ארקער
fin. א. חנר *ו נראםולירונג j f  .c ,.צ 
 באותטננ ארבײטער גאגמר חנר »

 אויםנ«*״מוטער איחר אײו, «ו און
. םיהחנר•

 שצעיינמר, בקגרזשאםין
 ליירים אינםערנןשאגאצ •רעזיחמם

ימי*ן.״ יואירקצרם נארםענ ׳

 ער צאקאצ. םון אויםגאכען צוקוגפטיגע
 היצױ רי םארשםראכען צאקאצ דעם האט

 אויך װי אינטערנעשאנאצ. רער םון
 םון ארבײט *דער איז היצח אײגעגע זײן

 די םארבעסערען צו העצםען ארן צאקאצ
טײצארם. צײדיס רי םון צאנע

 רי געצויבט האט גאנצער איזידאר
 עגטשצאסענ״ זײער םאר טײצארם צײדים

 םארבע״ צו ?אטםם־גרײטקײט און הײט
 אויף האט ער און צאגע, זײער סערען

 שטי- רי צוגעזאגט צוקונפט דער אויף
צאקאצ. צום באארך דזשאינט םיז צע

 א :עהאצטען האט םענהין גענאסע
 אוים״ האט און רעדע באגײסטערטע

 צר טײצארם צײדים רי געםאדערט
 רײהען ערשטע די אין איםער װי שטעהן

 און צעבען בעסערען א םאר קאמף םון
װעצט. בעסערעד א

 :ע״ אויך האנען רערנער איבעריגע די
 און צאקאצ פון טעטיגקײט רי צויבט

 צװאנציג זײן צו צאחאצ העם פאגריפט
ױכיצײאום. יעהריגען

 א נעװארעז דורכנעםיהרט אויך ס׳איז
 נעװא• אראנזשירט איז װאס האנצערט,

 #קאהןי םאניא םון היצוי דער םיט רען
 עדיױ אינטערנעשאנאצ םון דירעקטארין

 קאג״ אין אוז דעפארטםענט, קײשאגאצ
רעי מיס :באטײציגט זיך האבען צערט

 בור־י פאוצ פיציפס, מר. סיצער, פארטער
 אצע םראקאש. גערטרוד טיס און שטײן

 אויסנעצײכענט זיך האבען סינסטצער
 אנװע• די בײ אױםגענוםען שטארס און

 בא• זײ האט עוצם דעי און זענדע,
 רוישיגע און הארציגע םיט שאנסען

אפצאדיםטענטען.
 געװארען געהאצטען איז באנקעט דער

 םרעהציכער און געהויבענער א אונטער
 בײ• שפעט זיך האט ער און שטימונג

 שטי• זעצבער דער אין געענדיגט נאכט
 *אינ• םו; טענער די אונטער און םונג

. טערנאציאנאצ/

 האממ^ן דר. םון ברודער
געשטארבען (צבװן)
 האטםא[, דזשאזעוי — באלטיםאר.

ר טון חנראקטאר דעם טון נרודער  - דנ
 האםםאז(ןןביח) ב. דד. .נערעבםיגהײם״,

 נעעטארבע! טען,12 םאי סאנטאנ, איז
 םאר־ דער יאוזר. 62 פיז עלטער אין

ען איז שםארנענער ^ו  PB םעמנער א נ
4ריג ארנײנתר 122 נרעגםש

1».

»ון ארבײטער
 שאראיי■ צענחנר,

 די און אײה גינט
 ז״ן וועם װעלט
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 קלאוק קליװלענדער ניט דערלאזט שלעזינגער פרעדדענט
יאר 8 ארכײט װאכען פ פה גאראנטי זאפצושאפ בתים בעלי

 אר־י צו װערען געגעבען אױך זאל גאראנטי וואכען 40 די אז געפאדערמ נאד האט שלעױנגער
 האט טרײד קלאוס קלװולאנד אץ רעפערים אװ באארד — שעפער. אויטםײד פוו בײטער

 גאראגטי ארבײט וואכען 40 אז ענטשיירעט, און פארהער ספעציעלען א אפנעהאלטען
 די אז מעגליכקײט דער פאר אונטערזוכונג ארדערט באארד — סראפט אין בלייבעו זאל

שעפער. אױטםײד די אץ ארבײטער די צו װערען נענעבען אויך זאל גאראנטי
 איז װאם אנטשײדונג, »ן אין

t ארויםגענעבעז m n w שבת, צעצטען 
 אזו באאדד די האט מאי, טען24 דעם

 הצאוס־ קציװצענדער דער אין רעםערים
 םון םאדערוננ די אגטזאנט אינדוסטריע

 קצאוס־מאגוםמקטשד ?ציזוצענדער די
 אגרי- אין פונקט דעם אפצושאםען רערס
 פערצײ םאר נאראנטיע א וועגען מענט

יאהר. א ארבײט װאכען
 רער .צװישעז אגרימענט דעם אין

 קציװצעגדער די און אינטערנעשאסוצ
 אז יונסט, א דא איז םאגוםעהטשורערם

 זײע• געבען צו גאראנטירען באסעם די
 װאכען םערציג ארבײטער אינסאיד רע
 דעם אין •ונקם דיזער ארבײט. יאהר א

גע־ ארײנגעשטעצט נאך איז אגריםענט

 װען ,1921 יאהר דעם אין װארען
 געווען איז pPd װ. דשוציען דזשאדזש

 רע־ אװ באארד דער םון טשערמאן דער
םערי׳ם.

 די װען ^ורי?, מאנאטען דרײ םיט
 האבען, מאנוםע?טשורערס ?צױוצאנדער

 סטריי?, דזשענעראצ םיר־טאניגען א נאך
 אינ• דער םון םאדערוננ די נאכגענעבען

 םאר?ירצען צו םארצויםיג טערגעשאנאצ
 42 אויף 44 םון ארבײטס״שטוגדען די

 געצאזט זײ האבען װאך, א שטונדען
 זײ אז שצעזיננער, פרעזידעגט װיםעך
 דער םון םאדערען צו בדעה האבען
 גאראגטיע די אז רעםערים, אװ באארד

 וואמנן םערציג ארבײטער די געבען צו
ותרען. אפגעשאפט זאצ יאהר א ארבייט

 צו פירמע צותגט ױני־או קלאוקמאכער
איממר צװאנצע רעאינסםײטען

 װאר די האט ױניאן קצאוקמאכער די
 אין זיעג באדײטענדען א געהאט װידער

 אהן האט װעצכע םירםע, א םיט קאמף א
 אר־ 20 אומג?שי?ען געװאצט אורזאכע אן

נייטער.
 םון גינסבערנ, בען םירםע, ?צאו? די

 איג־ םון םיטגציד א עווענױ, טע7—498
 באשעםטיגט װאם ?אונסיצ, דאסטריעצ

 •צוצ־ װאך צעצטע האט ארבײטער, 45
 אצס ארבײטער. Dp^jupjm 20* ציינג

 אז אננענעבען, םירםע די האט אורזאכע
 ניט האט זי און ?צײן צו איז שאם איהר
ר חאט ױניאן די זײ. פאר פצאץ גענוג מ  א

רמ א#בצויז איז דאם אז נעװאוסט,  תי
 םע״ גאנצער, ברוחנר און םירםע דער םון

 דזשאינט ?צאו?&וכער םון נעדזשער
 רעם רוםען צו געארדערט האט באארד,

סטרײ?. אין שא■
נעװארען םארגעבראכט איז ?ײם די

אױפמערסזאם קלאוקטאכער
ייו חנ?ארעיאאן״דעי# דזגי

ױ ױם־יפוב״ געועצליכער •  וחנלכעי י
 ארבצםען נימ ®אר ?לאותםאבער ?ײן
 יאר באצאחלם קרינען דזוריעו זײ און
דעם

 באארד דזשאיגם קלאוקםאכער
מענעדזש. נאנלער, איזמ־אר

אױפמערקזאם דרעםמאכער % *

 »יו חנקאיײאין־תי״ •רײאא^ דער
 וחנלכען 1»י יום־או^ געזעצליכער א

 ארבײיצן, גי■ ®אר דרעס־םאכזד קי»ן
 •אר׳ו ד^דיען ײאד־ארבייפןי־ ײ «ון

ב**אחל*. קריגען פאג
מ דרעםמאכער מ א ש  כאארד ת

דזשולױם

 און טשערמאן אומםארטײאישען פאר׳ן
 װאם אורזאך, די אז איבערצײנען, צו אום

 האנדצונג איהר םאר אן ניט םירמע די
 אײנ־ נאגצער תירוץ,,האט א בצױז איז

 טשער־ אוםפארטײאישען דעם געצאדען
 שאפ דעם אינסםעהטען געהן זאצ ער מאן
 »ז איבערצײנען, אצײן זיך זאצ ער און

 נאך t קא און גרוים גענוג איז ש*פ דער
ארבײטער. 20 די פאר םצאץ גענוג

 די אז אײגנעזעהן, האט םירמע די
 געװיס וועט זי אז און נעחצכט איז ױניאן

 טשער־ אוםפארטײאישען ביים געװינען
 נאך אונטערנעגעבען זיד זי האט םאן,

 טשערמאן אוםפארטײאישער דער אײדער
 זי און שאפ דעם אעספע?טען ארויוי איו

 ארבײטער 20 אנטזאגטע אצע רי האט
ארבײט. דער צו ארויםגענומען צורי?
 םימ האבמז שאפ םון ארבײטער די

 םיט אוז ױניאן דער םאר באגײסטערוננ
 דזשאינט חנם םאר אנער?ענוננ גרוים

 נאגצער, ברורער םענערזשער, באארד
ג זײער פון נײעס די אױםנענומעז ױ

 גע• זײ האט שצעזיגגער פרעזידעגט
 איז אינטערנעשאנאצ די אז ענטםערט,

 גאראנטיע. דער םיט צוםרירען ניט אויך
 ארביײ די םאר בצויז איז גאדאנטיע די

 די װען אינסאיד. ארבײטען װאם טער
 אױםנעמען װעט רעםערס אװ באארד

 שצעזיגגער בר. זײ האט — םראנע, די
 אז םאדערען ער װעט — ערקצערט,

 אויך זאצען ארבײטער אוטסאיד די
גאראנטי. דער אין װערען ארײנגענוםעז

 גע״• האבעז מאגופעהסשוחצלס די
 גאראנםיע די אז װיצען, זײ אז טענה׳ט,

 איז וועדעז אפגעשאפט גאגצען אין זאצ
 בצױז צאדזצעז דארםעז זאצען זײ אז

 װיםיצ איבײם ײאכען םיצ אזױ םאר
 און אױסארבײטעז, װעט ארבײםער דער

 נאל ניט אז געםאדערמ, האט ױגיאן די
 *ז זאגדעח בצײבען גאראנטיע די זאצ
 j״t אויך זאצען ארבײטער אוטסאיד די

 ארבײט װאכען םערציג םיט נאראנטירט
יאהר• אין

 באשטעהט רעםעריס אװ באארד רי
 דזשאן ;םיצאדעצםיא ,pip צ. מארים םון
 םרא- און העםפשיר, גױ מע?צײן, ר.

 םון האצאנדער, ה. דזשײקאב פעסאר
 באצ״ ױניװערסיטי, האםקינש דזשאנם
טיםאר.

 קא־ אײב שצעזיננער, פרעזידענט
 רער ?רײנדצער, טשארצס און טאםס?י
 םעהרעטער־ און מענעדזשער ביזנעם

 ?צאו?מא- ?ציװצאנדער םרן טרעזשורער
 אדגומעג־ האבען באארד, דזשאינט כער

 םאנױ די און ױגיאן, דער םאר טירט
 ?עצער און ?צײן פאיזער, םע?טשורערס

ף (אלוס )2 ז״ם ױי

 נעצװאןנגענע געגען דעט עטשיײ מװיס סופרים
האמפאױװניאנס

 ?אורט סופרים סטײטס ױנײטעד דער
 דזשאסטים טשיוי דורך װאן, די האט
 װאס עגטשיידונג, אן אדויסגעגעבען ױהז,

 ױניאנס םאר װיכטיג?ײט גרוים םון איז
 א שפיצען צוױיםעצ אהן װעט װאס און

 װײטערדיגען דעם אין ראצע גרויסע
 ארבײטער ארגאניזירטע די םון ?אםף
ױניאנס״. ״?אטפאני די געגען

 דער װעגען זיך האט געהאנדעצט
 סטים־ און הגיצראוד אװ ״כראדערהוד

 ענטשײדונג די און ױניאן״ ?צויר?ס שיפ
 ניױארצינס אוז ?סעס1ט? די אז איז,

 רעכט ?יין האט ?אםפאני אײזענבאהן
 אנגעשטעצטע איהרע צוױנגען צו גי־ט
 און ױגיאן, קאטפאני א צו כאצאנגען צו
 גיט רעכם ?ײן האבען באצעבאטים די אז

 ווע״ אנגעשםעצםע זײערעי אנצואװײזעז
 פאר• אצס אױס?צײבען ז^לען זײ מען

קאטפאני• דער פיט האנדצען צו שטעהער
 אײזענבאהז דער פון באצעבאמים די
 םאר״ די אז געפאדערם דורכאויס האבען

 ארבײםער אײזענבאהן די םון שטעהער
 דער םון ווערעז אױסגעקציבען זאצען

 האם סאמפאני די ױניאן״. ״?אמפאגי
 ארבײטער אײזענבאחן די םון געםאדערט

 און ױניאן זײער צאזען1םא זאצען זיי
 ױגיאן. קאםפאגי דער אין אגשציסען זיך
 אײזעננאהן די םון ױניאן בראדערהוד די

 אײזעגבאהן די אגגעקצאגט האט ?צױר?ס
 ארויס״ האט און געריכט און ?אםפאני
 דער געגען איגדזשאנ?שאן אז גע?ראגען
 באהן־א,-־ א םון גרונד אוים׳ן ?אםפאני

 נעװא• אנגענומען איז װאס געזעץ, בײט
 פאר־ די װעצכעז צױט ,1926 אין רען

 אויס״ דארםען צדדים בײדע םון שטעהער
 איגאניזא• זײעדע םון װערען נעקציבען

 קײן אהן און צװאנג שום קײן אהן ציעס
 אײזענבאוזן די אײנםצוס. זײטיגען שום

 אינ־ דעם געגען אפעצירט האט ?אמפאני
 אנגעהוכיען איז ?ײם די דזשאנהשאן.

 ?אורט סופרים דער און ?אורט סופרים איז
ױניאן. דעד גוגסטען צו ענטשידען האט

 עסזעסוםיװ נײע עוװעהלם יוניאו דרעסםאנער
כע»םםע נאמהלפע און באאדר

 ■רע־ — װ«חלען. די אץ כאטײליגט זיד חאכעו םעםכערם *ןזחל גרױםע א
אמםטןןלירט. דינםטאג לעגטען בעאםטע נײע די חאט שלקזינגער זידענט

 נאנצען » ם*י, ־טען15 ר^נערשםאנ,
 בע־ ם»ר װאהלען ivcipyrao איו םאנ

נאצאתלטע, ניט און באצאהלטע אםםע,

 שוין װ װןפ ןפיס ארו8נ דזשןינפ סמוסםאנער
חעדסװןדערס נײע די אין נעפאנען ■p נעסספע

 דזשאיגט ?צאו?טאכער םון אםים רער
 וועט דעפארטםענטם אצע סיט נאארו

 די אין נעםינען װאך נעקסטע שוין זיר
 אין ויך נעפינט װאס חעד?װאטערם, נײע
 דזשאינט די סנג ־טע23 ט6װע 127*131

 נאגצע » צוביםצער שױן םוםט באארד
 דינסטאג, און מאנטאג נע?סטען װאך.

 אפים דער וחנט שבחנו̂ו טענ בײדא די
 ־טען4 דעם םיטװאר, און םוםעז, אםיציעצ

i חנר שוין וחנם דזשון, r ' i דזשאינט 
אםען. זײן אםיס באאדד

 צװײ פארנעמט אםיס ניתר דער
 חנר םון ־םען4 און ־מען3 דעם םצארס

 חארץ םאטמ אין ױך געפינט און נאנײחנ
 קצאופ די װאו סענטער, גאממננט פון

ו זיך• 1גזוטינע 1»י אפיס מ

 םיט געװארען, אײגגעפי?סט שעהן זעהר
שאי־םיטינגען. םאר רוםס םיצע

 םון םענעדזשער נאנצער, ברודער
 א ארויסגעשי?ט האט באארד, דזשאינם

 ?צאו? די םון טשערצײט אצע צו בריןי
 טר דע.ז ווענען זײ םעצדענדיג שעפער,

vt\ חעד?װאטערס. גײע די איז אפיס םון
 אויםגעםאדערט וחנרעז משצרצײט די

 די םון ארבײטער די װיסען צאזען צו
 אן םיטװאר נע?סטען םון אז שעפער,

 גע־ דך אפים באארד דזשאיגט חנר וועט
 אצזנ םאר און דיחז גײער וײן אין

 װיײ אזױ און אינפארםאציע ?אםפצײגם,
 אםיס. נײצם אין סומען ױי זאצצן טאר
 איז אםים נײעם פון נופמר טאצאפאן דער

טשיפעריע

 .22 צא?אצ ױגיאן דרעסםאכער דער אין
 באארד, ע?זע?וטיװ אן ערװעזזצט ם׳האט

 סע?רעטער*םענע• א ?אםיטע, רעציף א
 די און אײדזשענטס ביזנעס און דזשער

 :געװארען ערװעהצט זײנען פאצגענרע
 עד־ איז סע?רעטעד*םענעדזשער םאר
 םיט שייצמאן דזש. געװארען וועהצט

 געגנער־קא:די-אט זײן שטימען. 1066
שט-םען. 731 גע?ראגעז האט בצוישטײן

 ערװעהצט זײנען ביזנעס־אנענטען פאר
 שטי־ 1335 טיט דײטש אב. :געװארען

 שםי־ 1980 — גאצדשטײז דזשאו ;מען
 שטײ 1078 — שטראסמגרנ הערי ;מען
 ;שטיםען 963 — צײבאוױטש ב. ;מען

 הערי שטימען; 962 — שנײדער ב.
 — ראזין ם. ;שמיםען 819 — םיצער

 שטי״ 736 — ?אננער א. ;שטימען 776
שטימען. 730 — מאם?אװיץ ם. אין מעז,

 גע־ זײגען ?אםיטע רעציף דער אין
p געװארען: װעחצט y rn ,צײבאװיטש 

 מא?ס שייצםאן, בענדזשאםיז בצא?, אב.
םיצוחנר. דײװ און צעוױן

 געותהצם זײנען ע?זע?וטיװ דער אין
 פױמגצידצר: 25 פאצגעגחנ די געװאחנן

)4 וײ• אוי^ (אוס


