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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
 ,1921 אין צורי?, יאחר נײן טיט גאו

 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

שאינפ הלאוהםאכעד נ שיקט באארר דז נ סו רי אנ  ב
מר צו פעלעגדאטע אםייפעד ד מ א שאו אם האנווענ

 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

יאם  טש/רםאן בצום, װ̂י
 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

 אםא״ *אז זאגט: םאנוםעקטשורערם די
 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

ס ױ י ס ל ר מ י ען 20 פײעדם 38 יד8ידאק םי הרינ ע  י
ם אכטפולען is א טיפ ױכילמאום ע ס אנ כ

 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

ס ד די פארכאפ מוו ע ד רוי טנ ע ע מ ר נאשעפ־ צו פי
ײםער ױניאן נאן סיג&ן ארכ

 יױ מאכערם עמבדןוידערי באנאי די
אעםערנע׳צ^ו־ רער םון 66 ניןון,
ארויסנע־ ד?ונ«רשטאנ יעצטן האס גאא,

 רע־ םאכען שױן סעז נמנו
&נס ש פי אין זעוודי ױני  ״

ױז״ ר ה א ־ פ ױי ^ ע  ד
עי ד אן ש

 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

̂צען זײ און צײט גאנצער הא־ הענען ו
באסוומםציכסײנמ?. באן *

 אזיש איצט קזמט חויז ײניםי. די
 אזױ איצט איו נאמור די •ראכמפוצ.

 עס נדעזץ. אסת׳נר pi ט׳א^ו אז שזנחן,
 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

 ער װאס פראגרעס דעם םאר צ^וצ
די אויף אנגעװיזען און געםאכט האט

ר ו*עז.6 ע ענ עז ל ם ש ם ױ אנ ו פרעז. נ י ו ן נ  דעו פו
אל פארסבר־׳ס טיפ ל. אװ פ. א. פ ב ר דו

 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 jf  .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.

 - דנר טון חנראקטאר דעם טון נרודער
 האםםאז(ןןביח) ב. דד. .נערעבםיגהײם״,

 נעעטארבע! טען,12 םאי סאנטאנ, איז
 םאר־ דער יאוזר. 62 פיז עלטער אין

 PB םעמנער א נ^וען איז שםארנענער
.«41ריג ארנײנתר 122 נרעגםש

»ון ארבײטער
 שאראיי■ צענחנר,

 די און אײה גינט
 ז״ן וועם װעלט

| » ו ע ײ »
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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

tm ארויםגענעבעז 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
 אמר חאט ױניאן די זײ. פאר פצאץ גענוג

 תירמ א#בצויז איז דאם אז נעװאוסט,
 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
ו חנ?ארעיאאן״דעי# דזגי י י

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

שאממ דרעםמאכער  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

)2 ז״ם ױיף (אלוס

ס סופרים װי ײ מ שי ט  ע
װאןנגענע געגען דעט  נעצ

ס אנ װני ױ א מפ א ה
 ?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
לען זײ מען  פאר• אצס אױס?צײבען ̂ז

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

ר ע אנ ם ס ע ר ם יוניאו ד הל ע װ ײע עו  עסזעסוםיװ נ
ע און באאדר פ ל ה מ א כע»םםע נ

 ■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,

ר ע אנ ם ס מו פ ס שןינ רו8נ דז ס א פי פ ן  שוין װ װן
ע עסספ ען ■p נ אנ עפ ײע די אין נ ס נ ער ד װן ס עד ח

 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
ג ־טע23 ט6װע 127*131 נ  דזשאינט די ס

 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,

v t\ 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,
י זאצצן טאר  אםיס. נײצם אין סומען ױ
 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
 צײבאװיטש, pyrn געװארען: װעחצט

 מא?ס שייצםאן, בענדזשאםיז בצא?, אב.
םיצוחנר. דײװ און צעוױן

 געותהצם זײנען ע?זע?וטיװ דער אין
 פױמגצידצר: 25 פאצגעגחנ די געװאחנן

ײ• אוי^ (אוס )4 ו
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̂נג ארבײטער דער פח קאמיטע ̂״ע  שמדנ־ פרעז. Dsn כ
נאױכם &8 גיט פואגע, m$« והננען כאשטימט האט גער

 ב#ארד דזשאינט — שלעזיננער. פרעדדענט צו איבערגעגעבען באריכט דעם האט מאמיטע די
 דן־י ווארםט ער או ערסלעהרט לאנגער ברודער — באריכט. קאמיטע דעם םארהאנדעלט

— ױניאן. דער צו לאיאל בלײבען װעט ער און קאטיטע דער פון באשלום דעם אונטער
 דזשאינט פון ערװעהלונג — קאטיטע. דער עםענטליך דאנקט שלעזינגער םרעדדענט *

מיטינג. נעקםטען אױח אםגעלײגט םעקרעטער באארד
 פרעזידענט װעצכע יןאמיטע, די

 אונטער־ צו אפאינטעט האט שצעזיננער
 פון קצאנגעז און גען באשוצדינו די זובען

 פאסע:־ ניט״ױניאן ן א עהרליכקייט ניט
 צואיס ברודער גענען אױפפיהרונג דער

 איז ער ױאס צײט דער דורך צאנגער
 שין סעקרעטער רעקארדיגג דער נעװען

 דזשאינט קלאזהמאכער יארקער נױ דער
 צעצ״ איז צורי?), יאהר 6 (מיט באארד

 איהר מיט :עװארען פארטי; װאך טע
 איהי צוגעשיקט האט און אונטערזוכונג

רעפארט.
אפאי:׳ האט שלעזינכער פרעזידענט

 כיט אונטערזוכונגס־קאמיטע די טעט
 ברודער װעז צוריק, טאנאטען אײניגע
 אלס נעװארעז עלעקטעט איז צאנגער

 זעיצבען דעם פון סעסרעטער־טרעזשורער
 איד אויר האט און באארד דזשאינט

 צו ניט באארד דזשאיגט דעם סטרואירט
 דעם פארנעמען צו צאננער׳ז ערצױבען

 װע־ פארטיג װעט קאםיטע די ביז אםט
 ארײ:־ און אונטערזוכוננ איהר מיט רען

רעפארט. איהר ברענגען
 ‘קא די אלזא, האט, װאך צעצטע

 דע־ רעפארט. איהר צוגעשיקט םיטע
 ׳עלע• פרעזידענט םון בריף םאצנענדער

 װעיצ־ באארד, דזשאינט דעם צו זינגער
 א\י.* געװארעז פארגעלעזעז איז כער
 צעצטען םיטינג באארד דזשאינט דעם

 װארט אין װארט אנטהאצט םיטװאך,
קאפױטע: דער םון אנטשײדוגנ די

.1930 ,21 פאי
 סקוירט סוט, קצאוין, באארד דזשאינט

 נױ םיז ױניאן מאיערס ריםער און
 פעד;־ :אגצעו, איזידאר און יארס,

דזשער,
 סימי. יארס גױ סט., טע25 איםט 130

ברידער: טייערע
 האב 1930 םעברואר טען24 דעם

 אז באארד, אײער װיסען געצאזט איך
 5 םון קאםיטע א באשטימט האב איך

 אבדזשעקשאגש די װעגען אנטשײדען צו
 ערװעהצונג דער געגעז פראטעסטען און
 סעק־ אצס צאנגער צואים ברודער םון

באארד. דזשאינט םון רעטער״טרעזשורער
 בא־ האב איך װאס קאםיטע, די

 דזשאדזש פון באשטאנען איז שטיםט,
 העצד, אדאצו* טשערמאן; אצם פענקיז,

 אמאיצגאםײטעד דער םון פרעזידענט
 פרעזידענט װײנבערג, דזשאזעף באנס;

 עיפ־ י. אברהם ;רינג ארב״טער פון
 אינטער־ דער םון מענעדזשער ^יאקאף,
 ױניאז, װאירקערס בוס פאקעט נע״פאנ̂א

 קאאע דער פון צוקערטאן, מאקס און
 װאירקערס מיילינערי און קעם העט,

ױניאו•
 געװאיען באשטימט זײנען זײ״ זינט

 פיאצ אפגעהאיצםעז קאםיטע די האם
 ידער5מיטנ אלע וחןיצכע אין זיצונגען,

 אויב־ דער םיט גענוטען, אנטײא האבען
 ווע^כער צוקערמאן, ברודער םיז נאמע

 דער נאד הראנק שטארק געװארען איז
 געקאנם ניט האט און זיצונג צװײטער
זיצונגען.. איבעריגע די אטענדען
 בא־ דעם ערהא^מען איצט האב איך

 צײעגט װאס קאםיטע, דער םון ריכט
םאאגט: וױ זיך

 םון באשלוס און באריכט
קאטיטע דער

 יאנואר, טען25 םון ברין* א אין
 שצע־ ■רעױדענט «ו *דרעםירט ,1930

 דזשאינט סצאוקכיאכער *ום וינמר,
 איזידאר םענעדז׳זער *ו אזן נ#ארד
 •רעזידענט פון איז וועצכער און נאנצער

 צו געװאת? איב«ר»:עכעז מצזןזיננער
וטיםצ, דער  פאאןענ- ד^ם געװען *יז ̂פ
m( דע n r j :

 פריהער האם צאננער בתדער
 רןקאי־ייי פון «סם דעם געוזאצטען

 או; נאארד e:*yvn םון סעסרעטער
 נוט םאסם, נאוואוםםער א ם׳איז

אינ• פון כיטנצידמר די *ו גאוואוםט
 פאר־ תאט ער אז ארנ»ני<א»'ץ, זער

a צאזען n אונםער אםט V וואל־
 אױ,ז באזירט םארדאכט, פון קען

 אוכד פון באעוצדינוננען אצנעם״נע
#  אױפפיהדונג »«נ גיט ײ

i ום גצ״כניצטינקײם*

אינ־ װיכםיגע די און נאםען גוטען
ױניאז. דער פון טערעטען

 הויפמזעכציך זיך האט קאמיטע די
 בא־ די צי אונטערזוכען צו אפגעגעבען

 ניט אוםפצהינהײט, פון ׳טויצדיגונגען
 נלײנ־ נאביעסעײ און אויפפיהרונג גוטע

 װיכ־ אין נאכד^ז גוטען צום גייצטיגקײט
 יײ־ אז ױ: דעי םון אינטערעסען טיגע

 באיטולדיגונ־ באויז װי מעהר געװען עןנ
פאלטען. אויף באזירט זײנען אדער גען,

 האכ ראטיטע די װאס אויםנאבע די
 א זעהי געױען איז געהאט זיך פאר

 יטטע־ געקאנס ניט האבעץ מיר יטװערע.
 אבע־ יטבועה. א אונטער מעניטען יצען
 צאהל גרויפע א אויסגעהערט האבען מיר

 אויסגעהערט זײ האבען מיר און עדות
 יד האט פאילען טאנכע אין טעג. פי^ע

 לא:־ פון צושטימונג דער מיס קאמיטע,
 איה־ פון אײנעם באפאאטעכטיגט גער״ן,

 פזן באװײזע נעמען צו מיטגצידער רע
 אוײ• אײז פאר האט װעיצכער עדות, אן

 געקאנט ייט צװײטער א ארער זאך
 דער פאר ערשײנען געװאאט ניט אדער

קאםיטע.
 אונטערזוכיני דער פון פארי^ויף אין

 סטײטטענםכ געװארען געטאבט זײנען
 ניט האט אאנגער אז באהויפטונגען, און

 געאדע• םאר רעכענוננ קײן צונעשטעילט
 נעװא־ אנפארטרויט איהם זײנען װאס
 זײן אונטער געװען איז װאם אדער רען

 אויסגע־ ה$ט קאמיטע די אויפזיכט.
 מיסברויכט ניט האט יצאנגער אז םונען,

 אײגענע זײנע פאר ױניאךגעיצדער קײן
 האט האמיטע די צװעקעז. פערזענ^יכע

 האט אאננער אז צװײפעא, תײן ^בער
 דזש^ינט םון אויסצאהאען צו געארדערט

 גרעסע״ אויח װאוטשערם געאט, ב^ארד
 גע• איז װאוטשער דער װי םומען רע

 אאנגער האט םאיצען מאנכע אין װען.
 םענשען, צו געיצט אויםצ^הצען געהײסען

 גע־ ניט ױניאז דער פאר האבען װעאכע
 גע• איז אצץ דאס ארבײט. קײן טאן
 ^:־ צו צװעק דעם םאו געװארען ם#ן

 קא:־ דעם םארשטארהען און האילטען
 גרופע דער םון ױניאן דער איבער טרא^

 םיהרענדע די געװען איז ער װע^כער םון
םיגור.

 פאנדען ארגאניזײשאז נוצען דאס
 צו העאםען זאיצ װאס צװעק, דעם םאר

 סא:* דעם פארשטארקען און אנהאיצטען
 גרױ א ארער אײנצעאנעם אן &ון טראא

 האט װאס ארגאניזאציע אן אין פע
 איז םעמבערם, טויזעגדע צעהנריציגע

 אונ־ דער צו םיהרט און אופפארצײה^יך
 דעם און מ^יאיצ דער םיז טערגראבונג

םיטגיצידערשאפט. דער םון צוטרויען
 םון מײנונג אײגשטיםינער דער אין

 האנד־ אזעיצכע באשאםען קאםיטע, דער
 צו גיצײכגי^טיגקײט נאכ^ע־סינע ^ונגען

 אי;* װיכטיגע די און נאמען גוטען דעם
 מאבען און ױניאז דער פון טערעסען

 הוײ דעם פאר אומפאסיג דעריבער איהם
 ס׳האנדעאט װעאכעז װעגעז אמט, כען
זיר״

 אונטערגעשריבען איז רעפארט דער
 אדאיצף טשערמאן; פעג?ין, דזשײקאב פון

 י. א. און װײנבערג דזשאזעף העאד,
 האט, צוקערמאן םאקס שיפ^יאהאוג

 אורזאכען, אויבען־דערסאגטע די צו^יב
רעפארט. דעם אונטערגעשריבען ניט

אײערער, ברידעראיך
ש«םין /  שלעזינגער בעגדז

ץ םרעזידענט.
 באארד דזשאיגט הצאוקםאכער די

 אפנע־ םיטיננ, לעצםען איהר בײ האט
 טען21 דעם אווענט, םיטײאר האאטען

 קאםיטע־בא־ דעם םארהאנדעלט םאי,
אנגעלעגענהײט. לאנגער דער איבער ריכט

 שלעזינגער׳ס פרעזידענט וױ נאכדעם
 האםיטע דער םיז רעפארט מיט׳ן בריןי

 דעד חאט געווארען, איבערגעלײענט איז
 ברױ באארה דזשאינט פון טשערסאן

 אזוי »ז ערקלערט, בלום, װיציאם דער
 געװאחןן באשטימט איז האםיטע די וױ
 װי *זוי אוז שלעזיננער פרעזידענט םון
 צוגעשטיםט חאט באארד תשאינט די
 דזשאינט די חאט קאםיטע, דער צו

חנז צו װאס ניט באארד םי  און חנבי
חגר און רעפארט דעם וועגען שטיםען

 פאױ בצײבט קאטיטע דער םון בארינט
ענטניאטיג. באארד דזשאינט דער

 מעט־ אײניגע האבען םונדעסטװעגען
 גערעדט יא באארד דזשאינט םון בערס
 אנט־ זיך ס׳האט און רעפארט, װעגען

 ס׳האבען דעבאטע. שטיקעיל א װיקעילט
 יצאקאיל פון העאער, ברידער די גערעדט

 אאקאא פון ?אהן, און ברעס^או ;17
 סטודענט, ;9 לאקאל פון קאופטאן, ;35
אלײן. ׳צאנגער ברודער און ,2 לאקאל פון

 ע־ אז ערקלערט, האט לאנגער
 פון באשלוס דעם אונטער זיך װארפט

 ניט זיך פיהלס ער ה:ם קאטיטע, דער
 זיכער איז ער א,־ן קלאנען די אין שולדיג

 אופ־ זײז באװײזען װעט צוקונפט די אז
 פער־ ער געקריװדעט װי אנער שולד.

 עס װעט פיהלען, ניט זיך זאא זענאיך
 טע- זײן צו פון אפשטעלען ניט איהם

 אין װעט ער און ױגיאן דער אין טיג
 פא•־ דער אין װי אזוי צו?ונפט דער

 אול לאיאצער א בלײבען גאנגענהײט
 לאקאל זײן פון סאי מיטגליד טעטיגער

ױניאץ. גאנצער דער פו] שאי ׳און
הא־ 35 לאקאל םון דעלעגאטען די

 םיהלען זײ הגם אז ערקלערט, אויך בען
 גע• :עטראפעז איז 35 לאקאל דער אז

 דעט צוליב רעפארט דעם דורך װארען
 מיטגלי- טעטיגער א איז לאנגער װאס

 שטיצם לאקאל דער און לאקאל םון
 דעם אן זײ געפען םונדעסטװעגען איהם,

 בלײ- זײ איז קאםיטע דער םון באריכט
 באארד דזשאינט צום איבערגעבען בען
ױניאןץ דער צו און
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 פאד א ;עזאגט אויך חאט צזלעצט
שלעזינגער. פרעזידענם װערטער

 גע״ שלעזינגער האט — ״ערשטענס,
 קא• די אפאיגטען בײם איז — זאגט,
 פאליטיק. שום קײן געװען ;יט מיטע

 געװען ניט אויך דא איז צוױיטענס,
 בײז אדער שעדיגעז צו כונח שום קײן

 דעש אדער איז ניט װעמען טאן צו
 איך האב דריטענס, און, .35 לאקאל

 אפאינטען צו רעכט א פרעזידענט אלס
 קאנווענשאן א נאר סאםיטעם. אזעלכע

 באשא״ קען אינטערנעשאגאל דער פון
tn א פען m קען םרעזידענט דער »ז 
 איהר קאמיטעס. אזויגע באשטימען גיט

 ספע־ א םאדערען צו באשטימען קע:ט
 באשאםען זאל װאס קאנװענשאן,

 קאנווענשאן דער ביז אבער #רול אזא
 אזעאכע אפאינטעז צו רעכט א איך האב

 םאד זײז גויטיג ס׳װעט װען קטיטעס
 נויטיג ס׳װעט אויב• און ױניאן, דעד
 געלעגענהײט איז ניט װאסער בײ זײן
 בא?:טי• דארפען װידער באלד זאל איך
 געוױס דאס איך װעל קאםיטע, אזא מען

טאר״
 אויך האט שלעזיננער פרעזידענט

 :ע־ און קאמיטע דער װענען :ערעדט
ארבייט. איהר ל׳ויבט

—קאםיטע, דער םון מיטגלידער ״די
 אלע זײנען — געזאגט, שלעזינגער האט
 באװענונג. ארבײטער דער באקאנט גוט

 אין איבערגעבענע זײנען זײ פון אלע
 און ױגיאן, אונזעי םון פרײנד טרײע

 פאד דאגהען עפענטליך זײ װיל איך
 װאס דינטט און ארבײט שװערער דער
ױניאן״. אונזער געגעבען האבען זײ

 װאג־ ברודער פון םארלאנג דעם אןיף
 סעקרעטער־טרעזשױ צײטװײליגער דער,
 האט װעלכער באארד, דזשאינט םון רער

 איבער• אפט דעם האט ער אז ערהלערט
 ס׳איז א.*ז צײטװײליג בלויז גענופיען

 םליכ• די צו אטענדעז צו שװער איהם
 דזשאינט־ דער האט אםט, פון טען

 ערװעהלען צו באשלאסעז מיטינג באארד
 נעקסטע; בײם סעקרעמער־טרעזשורער א

םיטינג.
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)1 זייש £רן (שלוס
 אסאסי־ דער פאר ארגומענטירט האבען

אײשאן.
 אװ באארד דער פון אנטשײדונג די

 םערציג די אז געװעז, איז רעפעריס
 בלײבען זאל 'גאראנטיע ארבײט װאכען

 דר. אפאינטעט האט און חראפט, איז
 פון דירעקטאר עקטיננ דאגלעס, פאול
 אינ־ אנעמפלאיטענט ״סװאטמאר דעם

 אונטער־ אן טאנעז צו באלד סטיטוט״,
 ד• אז םעגליכקײטען די װענען זובונג

 זא־ שעפער אוטסאיד די אין ארבײטער
 דעי־ אונםער ארונטערקופיען אויך לען

גאראנטיע.
 אײן שוין איז םדאגע דאזינע די

 אוביפארטײאי־ םאר׳ז םארגעקוםעץ ביאל
 האלע:־ דזשײהאב דר. טשערסאץ, שען
 משעי־• אומפארטײאישער דער און ״דער
 סיסטעם די אז אנטשײדעט, האט מאן
 א ארבײט נואכעז 40 גאראנטירטע םיז

 קײ; און איךקראפט בלײבען זאל יאהר
זיין. גיט זאל אגריםענם םון אומבײט

אבעי־ זײגען מאנופעקטשורערס די
 אנםשײ־ דער מיט צוםרידען געװען גיט
 טשערמאן אומפארטײאישען םון דונג
 זײן געגען אפעלירט האבען זײ און

 רעםע• אװ באארד דער צו אנטשײדונג
 האט רעפעריס אװ באארד די רים.

 צו מיטינג, א געהאט שבת לעצטען
 עק־ איז שלעזינגער פרעזיענט װעלכען

 נאכ־ און יארק, גױ םון געסומען סטרא
 גע־ האט שלעזיננער פרעזידענט װי דעם

 איבערצײגענדע שטארקע א האלטען
 רעםעריס, אװ באארד דער םר רעדע
 ארױםגעגעבעז רעםערײבאארד די האט
אנטשײדונג. אויבעךדערמאנטע איהר

 באארד דער םון אנטשײדוננ פולע די
םאלגט: װי זיך לײענט רעםעריס אװ

 שטיד דער םיט אײן שטימען ״םיר
 טשערמאז, אוםפארטײאישען םון לונג

 אנשטענדיגעי-, אן םון גאראנטיע די אז
 א אין איז באשעםםיגונ^ כסדר׳דיגער

 םאר װיכטינ זעהר הינזיכט געוױםען
זידאס אגריםענט. דעם  פ״ן אײגע אי

 פלאן, א םון םיטשורם אלגעםײנע די
 גאר• קלױולענדער די נעםאכם האט װאס

 נאר װאו באװאוכט מעננדאינדוסטריע
 דיםקױ ווערען םכסוכים אינדוסטריעלע

 שלים אינדוסטריעלער װאו אדער טירט
 טעםיגקײם און עקאנאםיע אוייןי באזירט

באטראכט. װערט
די גערעדט, אלגעםײן ״אין  אינ• איז׳

װאס *ז», לאגד אין לאנע דוסטריעלע
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 סםע־ א אײנעם יעדען אויךי ארויח לענט
 בא״ סטאביליזירען צו פליכט ציעלע

 װאס צײט דער צו בנוגע אי שעפטיגוגג,
 װײ• די צו בנוגע אי און ארבײט מען

 דעם צוליב צאהלט. םען װאס דזשעס
 ספעציעלע קײן ניםא זײנען עס װאס

 געגעבענעם וועלכעז אין באדיננונגען
 פליכט דאזיגע די אז םיר, גלויבען פלאץ,
קאנטראלירענד. זײן דארף

 אײנשטימינ דעריבער האבעז ״מיר
 אוס״ פון ענטשײדוננ די גוטגעהײסען

טשערפאן. םארטײאישען
 קלאוק־מארהעט קליװלענדער ״דער

 מיט ערפאהרונג יאהר 9 געהאט האט
 אל־ אין גאראנטיע. װאכיגער 40 דער

 גוט. זעהר געארבײט עס האט געםײן
 דורלן אז אינם^רמירט, זײנען מיר

 נאראנטיע־םאנד דער האט יאהר לעצטען
 בא״ פעי־ראל םולם פראצענט 10 םון

 טוי־ 110 ארום םון סומע די טראפען
 מאט מעז װאס סומע די דאלאר. זענד

 באטראםען האט םאגד פון םארברויכט
 סױ דיזער םון א.ין דאלאך, 5,000 בלויז

 געקומען דאלאר 3,000 ארום• איז מע
 םין פראצעגט צװײ םירמע. אײן םרן

 צו סומע גרויסע אזא ניט איז םעי־ראל
 םון ארבײטער באםרײען צו אום צאהלען

 און ארבײטסלאזיגקײט םון געפאהר דער
 םען װאס ענערגיע םארשםארען צו אויך

 צו אויף םארשװענדען געדארםט װאלט
ארבײטער. די העלםען

 לויט נאראנטיע, דאזיגע די ״אבער
 טייצ אײן נאר באשיצט אגריםע;ט, דעם
 רעקאמענזײ״י - םיר ארב^יטער. די םון
 ביז איצט צװישעז אז דעריבער, רען

 םאר־ די אנהויבען דארםען זיך ס׳װעלען
 אגרימזןנט, 1931 דעם םאר האנדלוגגען

 דירעת־ עקטינג דאגלאס, םאול דר. זאל
 ארבעטסלאזע? ״סװאטםאר םון טאר

ט/ טו סטי  אנ• צו ווערען געבעטען אינ
 אוםיאר־ פון הילף דער םיט םיהרעז,

ד נרינדליכע א טשערםאן, טײאישען  או
 ארבעטס־באדינגונגען, די םון טערזוכונג

 די אין סאי און אינסאיד די אין סאי
 באשטיםען צו כדי ^עיער, אויטסאיד

 וחנל־ דורך םיטאען םאראן ס׳זײנעז צי
 םוז צװעת װיכטיגער זעחר דער אט כע

 פואשטענדיג זאא גאראנםיע-ױניןט דעם
וחנרעז. דורכנעפיחרט

 רעפערים: #װ באארד די
 טשערםאז .קוג^ םארים

 מעקלײן״ ח. דזשאהן
כ א ק ײ W חי

.. ■ i.)

םײערוג• מאי אינטערנאציאנאלע די
 געװארצן דורכגעפיהרט זײנען װאס גען,

 מאניפעכ־ חאבען מאי, ערשטען לעצטען
 אויס־ םון עראינעדוגג גרויסע א טירט

 כותזת סאציאליסטישע די םון ברײטונג
 באזונדערע א װעלט. גארער דער איבער

 םאײ די םארדינען אויםמערהזאמקײט
 טשעכא־ אין און פוילעז אין םײערונגען
 םאר־ םון ארבײטער די װאו םלאװאקײ

 צים האבען נאציאגאליטעען שײדעגע
 מלחםח דער נאך זײט טאהל ערשטען

 ױם־ דעם געםײערט געטײנזאם װידער
 אונטער אײגיגקײט און אדבײט פון טוב
 אינטערנאציאנא- םון פאהן רויטער דער
 האש מאי ערשטער דער סאציאליזם. צען

 סאציאליסטצ; אלע פאראײניגט פאל דעם
 א.*ן םאהן איהר אונטער װעלט דער םון

 װארט, מיט׳ן בלויז ניט איז ױם־טוב דער
 אן געװען טאט דער אין אויך גאר

ױם־טוב. אינטערנאציאנאלער אםת׳ער
♦* *

אינםערנאציאנאל^
העלץ. & פון

נײעפ
 שאר• «ײלען *ץ ס.' «. *. »ון ״גמד״ — פײערונגען. מאי אינמערגאציאכאלע

 דעם כןןת פאעיזס מיט׳ן קאםף פאר׳ן םאי־פײערונגען «ו זיך אײניגען
 עװןך סאר׳ן לעקפזשורען סאציאליסטען טװעדישע — יאחר. גאגצען
 טיײ װינער סון ױבילןןאום יאחריגער 50 — ן>פיוױער<דקאר§ם. דיטען
 זין װעלען זינגער סאפיאליסטישע טויזענד *עחן — זעטער. טונגס

 אץ פארכאכד זינגןןר םאטיאליםטישען פץ קןןנגןןרט אץ כאטײליגען
 װאוקם — פאלןןםטיגע. אץ נוירםןןם אידישע פץ םטרײין — שװײץ. דער
טױט, טרועלםטרא׳ם — חאלאכד. אץ אץ קןןנעדע אץ יוגיאנם טרײד םץ

 ם׳איז װען האט פען װאס סטראצ־עס,
 שרעקליכען איים׳ן געקוסט׳ :ישט נעזען.

 סריגם־ פאשיםטישען דעם פון טער$ר
 נעשצא־ אין ראבעו װאנ־ען, םיניםטער

 אויר םענער רויטע די אונטער רייען סענע
 םאציאליסטי־ טויזענט 2 בערך מארשירט

 עטאיכע םון אננעשירט םאאדאטען, שע
קערנער. גענעראל און אםיצירען

** *

 טשעכאסלאװאהײ קלײגער דער אין
 נאציאנען אלע םון ארבײטער די האבען

 איגטערגאצי*־ רעם נעפײערט צוזאמען
 אימפאזאנ־ אן גאר אויף ױם־טוב :אלען

 די זיךגעצויגען אויף ה$בעז און אוםן טען
 גאגצער דער םון אויםמערקזאמקײט

 מיניסטארען ׳סאציאליסטישע די צא:ד,
 1אל׳ אין צוג מאי דעם געפיהרט האבען
שטעדט. גרויםע
 ךי ארוים רופט פרײד באזונדערע א

 אר־ דער םון םײערונג מאי י^הריגע הײ
 הויפט דער אין םויצען. אין כײטערשאפט

 זײט זיך האט עם װאו װארשע, שטאדט
 געגאסען זעלבסטשטענדיגקײט פוילענס

 ערשטען םון טאג אין בלוט ארבײטער
 כחות סאציאציםטישע‘די װאו און כיא',

 — שטיקער אויױ צעריסען געװען זײנען
 און איךישע יאהר הײנטיגען האבען

 געםײערט צוזאמען אדבײטער פוילישע
 ם. פ• פ. די ױם־טוב. טאי ערשטען דעם
 םאראײניגט זיר האבען בינד דעי און
 קאמף צום מאי ערשטען פון טאג אין

 אין יאהר. גאנצען םאר׳ן פאשיזם ז’מיט
 װאר־ איז םאסירט האט עס װאס דאס,

 אפקלאנג הערציכען א געםינען האט שע,
 א*ן און וױלנע אין פויאען. גאנץ אין

 קראקע, אין און לעםבערג אין לאדזש,
 אנדערע און ביאליסטאס און לובצין אין

 אי־ םוילישע, האבען שטעדט צעהנדליגער
 ארב״י־ דײטשע און אוקראאיגישע דישע

 ערשטען דעם נעפײערט סאלידאריש טער
ױם־טוב. מאי
 כאראקטער ױם־טובדינען באזונדערם א

 םון פײערונגען סאי די געטראגען האבעז
 װאו גאציציעז, אין ארבײטער אידישע די
 גע־ םײערונגעז מאי די אויף איז עס

 ױביצעאום ער25 דער געװארען םײערט
בונד. גאציצישען פון

 אויוי פויצען גאנץ אין האט בוגד דער
 אינטער־ די געפײערט אוםן הערציכען א

 צאנדעם א אין םארברידערונג נאציאנאלע
 סאצידא־ זיך געהט ער בעםאר מאםשטאב

 א אױױ סצאס ארבײטער םיט״ן דיזירען
םאסשטאב. אינטערגאציאנאלען

**
 ערשטע חײ־יאהריגע די האט װין אין

 אלע איבערגעשטיגען מאײדעמאנסטראציע
 וײ געורען איז דאס אהעריגע. ביז

 שטאט דער אין דעםאנסמראציע גרעסטע
 דעםאנסטראצי* דער םון צענטצר דער
 יראצעטארײ םון הארץ דאס געװען איז
םאגיסטראט, חיטער דער — ײין שעז

 םארגע״ זײנען דײטשלאנד גאנץ אין
 גרעס־ די דעמאנסטראציע. גרויסע קוםען

 נע״ :אטירציר, איז דעםאנטטראציע טע
 אר״ טויזענט 150 — בערצין אין װען

 באטײציגט. איהר אין זיך האבען בעטער
 םארשעמט: נישט האט האםבורג אויך

 טויזענט 100 טארשירט האבען דארט
 רעאהציאנערען אין אםיצו ארבייטער.

 דע״ סאציאצ דער אין האבעץ בײערען
 אנטײצ דעםאנסטראציע סאקראטישער

 אין רבײטער.1' טויזענט 25 גענומען
 האגא־ אין טויזענט, 20 — בראנשװײג

 םארהעצטניםמעסיג טויזענט. 40 — װער
 דעמאנ־ די -אויסגעפאצען זײנען שװאך

רור־געביט. אין סטראציעס

 דער םון קארפס אפיצירס אין באװעגונג
שולע. אםיציר׳פ דער 1אי און ארמעע
 -28 םון טאגעבלאט״ ^בערצינער אין

 קא־ א צופאל םער איך צעז מערץ טען
 פאצ- מיט סטאקהאלש פון רעסםאגדעגץ

בא• בעסער ״כדי :אינהאצט געגדען
 דער פון אפיצירען די מאכען צו קאגט

 און זיטען די םיט אדםײ שװעדישער
 סאלדא־ שװעדישע די םון צעבען דעם
 אפיצער׳ס סטאסהאלם אין איז טען,

 צעק״ א נעװארען אײנגעםירט קארםום
 צעקטשורער די צװישען אוז קורס טשור

 פיה־ טרײד־ױניאן דער אזיך זיך געםיגט
 דעפוטאט םאציאציסטישער און רער

 סא־ םון ברודער דער האנסאן, זיגםריד
 אין פיהרער פארטײ ציאציסטישען
 בורזשואזע ציבעראלע די שטאקהאצם.

 דאזיגען דעם מחםת האבען צײטונגען
 נאך װאלט קײנער אז געשריבען פאקט

 געװאלט ניט צורי־ק יאהר צעחן םיט
 אױפ׳ן װעלען סאציאציסטען אז גצויבען,

 געגע־ די צערגען באםעהצ אצערהעכסטען
 בא־ צו אזוי װי מאיארען און ראלען

סאלדאטען. געװעהנציכע די תאנדצען
 סא־ דער אבי קצאגען, זיך זײ זאלען

 צו שריט זיכערע םיט נעהט ציאציזם
* **ציעצ. זײן

4■* *
 איז איטםאזאגט אויסעדגעװײנציך

 אויםגע־ ױם־טוב םראצעטארישער דער
 אױ כםעט ע. י ג צ ע ב אין םאצען
 די אין געסטרײסט. מען האט םעטום

 אין םען האט צענטרעז איגדוסטריעצע
 קויצען די אין געארבײט. נישט ערגעץ

 דעם געםײערט אלע האבען ראיאנעז
מען װי ױם־טוב. פראצעטארישען

 באהן־ארבײטער טײצ נרויםעז א האט
 טען1 דעם מעז האט אודצויב, געגעבען

 דעם םארקצענערען שטארס געםוזט מאי
 צאקאםאטיװעז סך א םארסעהר. באהן

 אויםגע־ נעװען זײנען צוגעז גאגצע און
 רויטע און בצוםען צװײגען, מיט צירט

* ♦אנםענדצאך.
זיך האבען ך י י ר p ג א ר ם אין

דעמאנםטראציעם סאציאציסטישע די אין
םער פיצ באטײצינט צאנד .באנצען אין

* *#יאהר. אצע װי מעגשען,
 הײנטיגען זיך האט אויסגעצײכענט

 סטריי^ דער ד. נ א צ א ה אויך מאי טען1
 אט־ אין אײגנעגעבען; גוט זיך האט

 סטא־ אין םארגעקוםען עס איז סטער
 עם װעצכער אין אסאדעסיע, אז דיאז,

 סא• טויזענט 20 באטײציגט זיך האבען
 האבען סטאדיאן איבער׳ז צ^אציסטען.
 םארבען־רײכע הונדערטער געפצאטעדט

 גע־ דארט האט ױגענט די םענער.
 בוימער. מאי ערשטען פלאנצט

 אין פארענדיגט זיך האבעז פײערונגען
 אי״ םאצסס־צוגעז גדויסע םיט אוועגט

שטאט. פון גאסען די בער
* *

 דער איז ן ע נ י ט נ ע ג ר א אין
 ערשטען צום האי־יאהר מאי ערשטער

 מצוכח א װי געײאחנן געםײערט מאצ
 דער האט אפריצ טען29 דעם טוב. ױם

 ארגענטיניען םון פרעזידענט שטאטם
 בא־• װאס ערצאם, א ארויםגעצאזט

 אצם םאי ערשטעז םון טאג דעם שטימט
 פאסט דאזיגער דער פײערטאג. מצוכה א

 װאוחס שטענדיגעז דעם םון זיך נעםט
* ♦mארנענטיניען. אין סאציאציזם פון

 רי און װאוקס דאזיגען דעם דאנס א
פא־ זעצבסטשטענדיגער דער םון קראםט

 ן ע װי אין האבעז מאי דריטען דעם
 ־50 זײער געםײערט צײטונגס־זעצער די

 םײע־ דער אין ױביצעאןם. יאהריגען
 טרייד״ די באטייציגט זיך האבען רוגג

 םיט פארטײ סאציאציסטישע די ױגיאנס,
 די און ארנאגיזאציעס, צוױי איהרע אצע

װיען. שטאדט
:עהאצ־ האט װיען, םון זײטס, געראר

 געזאגט האט און רערע הויםט די טען
 געזעצט בצויז ניט האבען זעצער די אז

 גע־ האבען זײ גאר װעלט־געשיכטע,
 זײ־ זײ װאס דערםיט, געשיכטע, םאכט

 סאםף אינ׳ם פיאגערען די געװעז נען
 דעם םון םאכען צו סצאס ארבײטער םון

 םדײען א ארבײטער םאדשסצאפטען
 םון פאדנאנגענהײט די פראצעטאריער.

 סא־ הר״״טבײע.איבערגעבענעיא 50 די
 בעסטע די איז ארבײט, צייאליסטישע

 סאציאליזם םון זיג רער אז גאראנטיע
זי־ יאהר םוםציג יסוםענדע ד אין װעט
װערען. דערגרײכט כער

***
 װעט ױלי טעז14 און נטען2 צװישעז

 פער־ דאם םארסומען (שװײץ) בערן אין
 שװײצארד םון םעסט געזאנגם צעהנטע

 אין םארבאנד. נעזאנגס ארבײטער שעך׳
 באטײלי־ זיך װעלען אונטערנעהםונג דער
 זיג־ ארבײטער, טויזענט צעהן ארום גען
שװײץ. דער םון זיננערינען, און גער

 אײנ־ װעניגער צעהצט שװײץ די
 םארםאגט י און יארס גױ װי װאוינער

 גע־ סאציאליסטישען א םונדעסטװעגען
 טוײ צעהן איבער טיט םארבאנד זאנגס
 זיג־ און זינגער סאציאציסטישע זענט

גערינען.
 אין םיטגלירעד םיעצ אזוי ^הצואי

 :ױ פון פארטײ סאציאליסטישער דער
געװארען. נעזאגט יארק

**
 לענדער אנדערע אלע אין װי גענוי

 אין טרײד־ױניאנם די אויך האבען
p טלחםה דער גאך גצײך ע ד א נ א 

 מיט- צאוזל העכסטע זײער רערגרײכט
 מיטגלידער, צאהל העכםטע די גצידער.

םאר־ האבען ױניאנס דאדטיגע די װאס

 הא• 1921 זײט .173,778 איז טאגט,
 אנ;ע• װידער ױגיאגס קאגאדער די בען

 מעמבער• זײער םון פארלירען צו פאנגען
 םארלארען זײ האבען 1926 ביז און שיפ
 מיט״ טויזענט 173 די םון טויזענט 70

 הא״ 1929 יאדור םון סוף דעם גצידער.
 געצעהלט װידער ױניאנס קאנאדער בען
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ארבײ־ םארט םון טדײד־ױגיאן די
 םון משך אין האט האלאנד אין טער

 פראצענט 40 געװאונען יאהר לעצטען
מיטגלידער. נײע

 דארטיגע די האבען 1928 יאהר םוף
 יױ לאקאל 280 געהאט ארבײטער פארט
 ענדע םיטגלידער, 9,000 מיט ניאנס
 לאסאלס 400 געצעהלט זײ האבען 1929

מיטגלידער. 15,000 טיט
»4ו*

 ״גערעכטיגקײט״ גוםער לעצטען אין
 לע״ אונזערע אינפארמירט מיר האבען

 ױבילעאום ־יאר.ריגען70 דעש װעגען זער
 האלענדישען םון שיהרער 'קראנקען םון

 טרועלסטרא. פיאטר גענאסע סאציאליזם,
 װעט עס אז געגלויבט עס האט װער
 אזוי לעזער אונזערע אויסקומען אונז

 גענאסע םון איגפארםירען צו שנעל
טויט. טרועלסטרא׳ס

פיה־ אנערסענטעז פון׳ם טויט מיט׳ן
 געהט סאציאליזם האלענדישען םון רער

 דער םון לעצטע די םון אײנער אװעק
 סאציא־ צװײטען םון גװארדיע אלטער

 הא־ די און אינטערנאציאנאל, ציסטישען
 אין םארלירען סאציאליסטען צענדישע

 פער־ םאליטישע גרעסטע זײער איהם
 טרועצסטרא בעבעל. זײער — זענליכקײט

 םאציא־ דעמאקראטישער א געווען איז
 רעװא״ םײערדיגען » מיט אבער ציסט,

 אין איז און ראמאנטיזם, צוציאנעדען
 דייששע צו עהנליך געװען םרטים םילע

 ער איז האלאנד אין צאסאליאנער.
 דער פון צענטער אין געשטאנען אלעםאל
 דער פון אײגהײט די רעטענדיג פארטײ,

 םיט סאציאל־דעםאקראטיע האלענדישער
 די געגען גצײכגעװיכט פאליטישען זײן

 אר־ די און זײט אײן םון רעםארמיסטען
 אנ־ דער פון מאדקסיסטען טאדאקסע

 האט קדיג םון צײט איז זײט. דערער
 םאליטיק פאציםיםטישע א געפיהרט ער
 פאליטישען גרויסעז זײן דאנק א און

 פערזעגציכ״ םאראלישער אין אײנפלוס
 גע־ ארײנגעצוינען ניט האלאנד איז קײט

 איז איז םלחטה װעלט דעד איז װ^רען
 שטיעגג פארבליבען צײט גאנצע די

נײטראצ.
 ם*ױ םון וױדעראויםבויאונג דער אין

 איגטערנאציא״ אדבײטער ציאליםטישען
 חלק גרוישען א געהאט ער האט נאל

אנדענהען. זײן r*ny םאדדינסט.

»ו *1אוי פאהרם ש ױי מ ע  ו
הויז ױניפי אין דעי

 הײנטיגס םאלט דעי דעק^־ײשאן
 קע״ װעט מען און םרײטאג, אויס יאהר

םרײםאנ. טעג: דרײ םארברײננען נען
 כיאנ״ דעם, נאך גצײך זונטאג. און שבת
 אי• דער אוים םאלט דיגסטאנ, און טא:

 װע• כיאנכע און שבועות, ױם־טוב דישער
 די אויך. טעג פאר די פארברײגגען לען

 אראנדזשמענטס אלע מאכט הויז ױניטי
 דער םאר געסט די אויפנעמען סענען צו

 הא- הענעז זאצעז זײ און צײט נאנצער
באקװעטציכקײטען. אלע בען

מענשען שװאבע
אבפיחר-םיםלעז מטארקע פון «פ זיך *רעקען וועלכע

נעחטען «»לעז

עקם־לאקם
מ מ נ ש ע ן נ ם אי ע ױ ט ר * ו ע ר ע ײ ה ר ט טו ס ע פ נ א ס
 קרעםפען *חן נאםירליך און געלאםען וױרתם עקס־לאקס

אלעםע^ בײ נאליכמ אזױ עם איז דערפאר ׳פםערזוען, און
גרױם. און קליץ
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 שוץ שטעח איאעטשקע! I איאי —
קיגד..\ םיח אױןי

ציליטש־ םערצעהניעהריגע קאײנע די
 אויםנעוזױבען שװער און םיעד האט קע

 צוםישט האט געלעגער, םון קאפ איחר
 צוגעמאכטע האלב םיט צומראקען, און
 זיך שלאף, םון אויגען נואר?צעפטע און

 איז מאכטלאז און זיך ארום ארומנעסוסט
 נעלע״ אוים׳ן צורישגעםאלען קאפ איהר
גער.

? נאך שלאםסט דו הינד, מײן נו, —
 האסט דו זעקס. שוין דאך איז זײגער דער

?..♦ םארגעסען
 זי געהערט. ניט pw האט לילי גאר

 שװער האט געשלאםען. םעסט װידער איז
 ארויס־ נאר-װאס ױנגע, איד«ר געאטעמט.

 שװער האבען׳ בויםטעלאו געשפראצעגדע
 ־cאוי געהױבען, זיך רענעלמעםיג ניט און

 װאס שאלדרע, די עטװאם הױבענדיג
 שמעיץ םין א און צוגעדעקט איהר האט
 pc וױנקלען די אין צולעגט זיך האט

ליפען. איהרע
 ס׳איז איהר. אין געזונד א אך, —

 מאל ערשטען דעם שװער נעבאך איהר
 שלא- נאך זי זאל נו, אויםצזשטעהן. םריה

 צו מאמע לילי׳ס האט — אביםעל םען
 א געװארםען האט נערעדט, אליח זיך

 לי־ אויף בליק באזארגטען םוטערציכען,
 צוגרײטען אגגעהױבען האט און צי׳ן

ברעקםעםט. עפעס
?לאג א אוי I צילעטש?ע ליל', — •

 ד,5קי מײן אויף שוין שטעח ניט, מיר צו
 םארלי־ םלאץ דעם חלילח נאך ?אנסט

 אײ־ אין מאמע, די איהר האט — רען.
 אנגעהוי־ װידער שפעטער, םינוטען גיגע
 םארדרע־ געלאפען איז און װע?ען, בען
 הא־ דאם וױיצ אויװעלע, םון געז די הען

 גענוםען רעש א םיט האט װאסער כיגע
אױסלויפעז.

?יגדיש־פיעסטשענ־ א םיט האט לילי
 אוםםארשטענדלײ עפעס ?ול׳כעא דיגען
 אפנע־ םויל האט אוויסנעטורםעלט, בעס

 זיך און אויגען די אױםגעריבען גענעצט,
אנטהאן. גע^וםען

 זיך גיך אוי^ און אײלענד האט זי
 ארוםגעװאשען, זיך גיך אויף אנגעטחאן.

 אםגעכאפט אײל»ניש זעלבער דער אין
ען ברעקםעםט. דעם ביסענס. די גע^ונג

 קױ אײן אין געהא^טען צײט גאנצע די
 צו טענות געהאט און זײגער אוים׳ן ?ען
 םרי־ איהר האט זי װארום מאםען, דער
אויםגעװעקט. ניט הער

 װאס דיר. אין געזוגד א אוי, —
 דאך האב איך םײנע, טאכטער רעדסטו

 די האט — געװעקט, םא^ אײן ניט דיר
 םאר־ שואדיג, זיך םיה^ענדיג װי מאמע,

 יםורים הײן האב ״נו נו, ־־־־ ענטםערט
או ס׳איז ניט.  האט — שפעט. צו ניט נ

 טרײסטען אנגעהויבען צוצעצט איהר זי
 *ײלע:יש, אין רעדענדיג םע^ה, בעת און

 מיטצוגע־ דיגער אויגזי עפעס צוגעגרײט
עאפ. אין לילי'\ בען

באנ־ דעם געטהאן כאפ א האט ל'ל'
 איז און ג^ד־באי געזאגט האט עסען, דעא

טיהר. זײט יענער אויף געווען באאד
 די האט — יס5ג םיט זײן זאא —
 מױ םיט האט צוגעװינשעוועט. םאמע

 נאכ״ איהר באישעז םארזאתטע טעראימן,
 זודיגע גרויםע, טרעהיען, און געקוסט

 איהרע אין געהאנגען זײגען טרעהרען
אױגען.
לײ־ בײ אעבען... םינסטער םײן —

 נאר יאהחגן... איהרע אין קינדער טען
 נע״ זי האט — טהאן״.. איר 5זא װאם

 פוםט־ א דערםיהצט און זיך אין וױיגט
עטוב. אין קײט

 האט ׳נאס אין *רוגטער איז יציצי אז
 פריש־ מיט מריה^ינגס־װיגטע^ סיהאער א

 האמ איוזר, י1אוי נעטהאן וועחזנ H סײט
 און האר איהרע םיט געטהאן שטיף »

 חאט וי און קאײדעצ קורצער קינדערעער,
 אויפ־ און אפגעפרישט וױ דערםיחאט זיד

•' ץ4געאעבט.|
 געשפרײזט טריט ^געיצע םיט האט זי

 מענשען־מטראם נעדיכטען דזנם צװישען
 םיהצען אמעחויבען זיך חאט זי »ח•

ױמן און שטא^ץ ײ מנוז ה נ זי
n נאר קינה קיין סעחר נימ איז 

.םײדעי דערוואקסענע גרױםע, א . . 
 און גרויסע... אצע וױ ג*ײך אויוי שטעתט

 םון את גרויסע״- אצמ װי ״ביזי״ אי*
 שוין זיך זי חערט װיממד און אז *ןןײגט
 מריחערדיגע איתחג מים חבר׳ן צו אױוי

 א דאתשױן איז n חבר׳מעס.-.
זוכען *וי!,אנחױמן דארוי ױ

 טיט קיצעהרען אגגעהויבען האט לילי און
 איהרע אין חבר׳ן. זיך זאיל זי װעמען

 זיך און דורכגעיצאםען זײנען געדאנקען
 בילאס םון מײד^אך אילע איבערגעװאדםען

 םיט אײניגע, אויסגעקציבען האט זי און
חבר׳ן. צו זיך װעיצכע
ארום• צוזאםען זײ םיט װעיצ אין —

 םיט אויספאהרען צוזאמען און געהן
 און — !גוט זײן דאס װעט אך, באיעס.

 אנגעהויבען אזש םרײד םאר האט ליל'
אונטערצוטאגצען.

 ארוםגעקוקט םיצוצים זיך האט זי
 ארונטערגעלא־ פארשעהמט און זיך ארום

 םארשעוזמט זיך האט זי אויגען. די זען
 איך — געראנק. אײגענעם איהר פאר
 קינדיש־קורצער א אין נאך דאך געה

 זיך װעט םײדע^ גרויסע װעלכע .לײרעלק
 בא־ האט זי חבר׳ן?... םיר מיט דאס

 זײנען װעלבע םײדיצאך, אצע די טראכט
 מענשעךשטראם גרויסען אין איהר מיט

 אנגעהױבען זײ האט זי און געגאנגען
 זײערע געװען םקנא האט זי זײן. םקנא

 סטײ־ זײערע דרעסעס, סטײ^ישע שעחנע
 אויםגע־ שעהנעם זײער און העטס צישע

 װעא איך װי ״גצײך — גאנג. פוצםען
 זיך איך 5ווע« ״םעי״ ערשטע די אפנעמען

 סטײ^ישע שעהגע, א דרעם, א מאכען
 איך 5װע נײע א העט א און דרעס...

 סנײס נײע פאר א און קויםען... אויך זיך
 איך װעל ״הילם״ הויכע םיט שיך סהין
 זיך בײ איאי האט — קויםען..." אויך

 אפגע־ זיך און געטראכט גליסליבע א
 םון שוי־םענסטער א אין קוקען שטעיצט

 איהר איז — נײן, נאר — סטאר. העט א
 — אײגנעםאאעז געדאנס אנדער אן באיצד

 װעט זי קויםען... ניט גאר זיך װעט זי
 מאםען. דער אםגעבען ״פעי״ גאנצע די

פעני.... » ביז אינגאנצען
גאיה־ םיה^ען אננעהויבען זיך האט זי

 זי װאס ^יהאיך, געדאנק, דעם בײ *יך
םעז קענען װעט  און מאמען איהר הע̂י
יק דער  א״ק־יע אצע פארנומעז האט :̂י

 םאױ־ האט זי םארשט^וננן. און געדאנהען
 פ:ע־ םריהערדיגע איהרע איצע אן געסען

 חביי־טעס, נײע איהרע אן פארגעסען :ער.
 העט און דרעס נײער דער אן םארגעסען

 םאר־ זי האט לץא אן שיך. שעהנע און
 אנגע־ האט נאר :עדאנק אײן און געסען
 גאנצען איחר מח, גאנצען איהר פיצט

 איבער־ איבערװע^טיגט, האט און װעזען
איצץ. װאויגען

 אוט־ םיהיצען אנגעהויבען זיו האט זי
 דער^ע־ װע^ען שוין װאאט זי געדולדיז.

 אנחויבען געדאנק דעם אט רגע די בען
 םארשנע״ האט זי און םארװירקיציכען צו

טריט. איהרע <ערט
 איז שאפ צום צוגעקומען איז יצייצי »ז

 זי און אםען געװען ניט שאם דער נאך
 האט זי װאס געםרעהט, זעהר זיך האט
םארשפעטיגט. ניט

 וױנקעא א אין געשטעצט זיד האט זי
 אויפטעיה־ און גענוי אאץ און האא. םיז

באטראכט. זאם

ארבײטארינס, און ארבײטער אײניגע
 מײדילאך,.דינען און בחורים ױנגע אצע
 יע־ r,H האצ אין געשטאנען אויך שױן

 װעיט־ טימ איבערגעװארםען זיך בעדיג
צעה

 איז קעם העצער א אין באי ױנגער א
 די אדײנגאנג. בײם טיהר אין געשטאנען

 םון קעשענעס די אין ארײנגעטהאן חענט
 םארשפיינעט געװען איז װאס רעקעא,

 מוייצ םיט׳ן :עפײםט קנעפיצ#ן/ איצע אויף
םיס. די םיט געדזשיגעט און

 איהר צו זיך ער האט יצייצי׳ן, דערזעהן
 אויס־ און אויגעיאך געמאכט באגריםט,

:גערוםעז
קיד! העאאו ־—

 םיטעילסטע די ארײנגעטהאן נאכדעם
 םויל, אין הענט בײדע פון םינגער בײדע

 און הראקעװע א װי זײ צונויםגעשטעיצט
ארויסגעלאזען. םײף הייצכיגען א

 גיט באנריסונג זײן אויף האט לילי
 ארונטער־ םארשעהמט האט געענטםערט.

 :עײא־ רויט איז און אויגען די געאאזען
אויערען. די איבער ביז רען

 »אע זײנעז צײט מינוט אײניגע אין
צונויפגעסוםען. זיך ארבײטער
צונעקומען. םארמאן דער איז באאד

 צױ א םיט דארינקער א נידעריגער, א
 אױגען, םארש^אפענע און פנים װײקטען

 צום איז ער אײדער נ#ך, געהענריג האט
 םאנאנדערגעשםי־ שוין צוגעקוםען, טיהר
 םון-בו- ארויסגענוםען רעקעיל זײן לעט

 און שליםעל גרויסען א זעם־קעשענע
 שלײ םון געקילאםערײ א זיך האט גצײך
 דער־ שיאס דיקען גרויסען, א איבער סע^

 נעעםענט זיך האט טיהר ברײטע א הערט.
 איײציגװײז האבעץ ארבײטער די און

אנגעפיצט. שאפ דעם
 םרי־ דער װי איצי, האט באמערקט

 די װי שםײכע^, באלעבטער הערדיגער
 צײכטזײ און פרעהיליכקײט פריהערדיגע

 געזיכ־ אאעמענס םון גאײך איז ניגקײט
 געזיכ־ אאעמענס װי םארשװאונדען, טער
 אנקומען פארטאנ׳ס דעם בײ זײנעז טער

 אאע װי און הארט און ערנסט געװארען
 צוזעצט זיך שטום און ערנסט אזוי האבען

 שטום, אויך אזוי און מאשעעז, די בײ
 װײסע די ׳עטופען אנגעהויבען ׳חשס אהן

 און מאשעען, די אונטער װארע שטיקאעך
 זאדגאאזע אוםטינע, פון זײנען אאע װי
 האר־ נרויע, אין ?ינז־־ער שטיפערישע און
 װאנ־ םאר אאטע אנגעכמורעטע און טע

 באמערשט עס האט זי געװארעץ. דעאט
 מח קינדערשען ױנג איהר מיט עס און
 רויעס עםעס און באגרײםען, געהאנט ניט
 א װי זיך האט אונםארשטענדאיכעס און

 םרי־ איהרע צװישען נעשטעאט םחיצה
 און פארשטעאוננען גאיסאיכע הערדיגע

 האט עםעס און אײגדרוק. איצטיגען איהר
 האר־ בײט םארקאעמט שטארק אזוי איהר
 פאר־ א אומעדיגע, אן איז זי אז צען,

 און טיהר בײם שטעהן געבאיבעז קאעמטע
 און אאץ באיק םארשטײנערטען א םיט

אנגעקוקט. אאעםען

ױם דער שסע די און װא מורא
(םאבעל)

ם םון חו י. נ

צעםרעםעז, רויז 8 נאר־װאס האט װעלכער װארים 8
 מ8ז רוהיג, איז

 בלאט 8 אויף אונטען זיך
;געזעסעז

 זױ8 װי װײטען פון זעהענדיג און
 שטרו' 8 מויל אין טראגט שתע8םור קלײנינקע 8

 גרוים די לײן8 זי װי מאל דרײ
הויז, נײע 8 אויקבױען העלםען צו

:שפאט םיט געזאגם איהר צו ער האט
 !גאט םון באשעפעגיש נארישע ״דו —

 אװעק ת לײגםטי װאם אויף
־ טעג? די און דײנע יאדען די

 — יאך, »יז פאלםט און שלעפםט דו הארעװעסט, דו
. נאך און נאך — אלץ זיך םאטערםט און אײלםט און . . 

 ? םאלאצען די חײזעה די דיר טויגען װאם
 - שאצען• גרויםע דיינע דאס דארטםט דו
 — טארבארגעז, אלעםען סון דען אוצרות די
 ;םארזארגע,׳ אויך שפעםער אױןו וועלמ די װילםט n גלאט צי

V— כוי״ *איך —
;שםרױ דאם שלעאעגדיג מוראשקע זײ האט געזאגט

 צײט קײן ניט םיר ם׳בלײבם ״און
װײם•״ #זױ םראכמען און זין גריכלען צו

 פולען אין אװעק איז ארבײט די אז
 צוגע״ איחר האט םארםאן דער און גאנג

 אלץ איחר איז פלאץ, איחר צו םיהרט
 פרעטד אזױ אויסגעקומען, פרעסד אזױ
 װי דערפיחלט זיך האט זי אז װײט, און
 פרעםדער #װײטער א אין זיך װאלט זי

געםונען. װעלט בײזער און
 בליקען אלעמענס דערםיהלט האט זי
 גע- איהר האבעז כליקען די זיך. אויף

 פארשעהםד א איז זי געשטאכען. ברענט,
 גע״ ניט און אומבאװעגליר געזעסען טע

טהאן. צו הענט די םיט װאס װאוסט
 צױ איהר האט םארמאן דער אז און

 געװי- און ארבײט באנדעל א געטראגען
 םיט זי האט טד.אן, צו האט זי װאס זען

 םיט און םארשעהמטקײט זעאבער דער
 רױ צו אנגעהויבען אױגען אראםגעאאזטע

 מאשיך דער אונטער װארע װײסע די קען
 אוײ די צײט גאנצע די אזוי און נאדעל

אפנעקעהרט. ניט מאשין םון גען
 אויף חאבען םײדלאך עאטעדע די
 באדויערענ־ און םילדע מיט געקוקט איהר

 צװײטער דער צו אײנע און ביליקעז, דע
:געזאגט שטיל דער אין

 און —• קינד... » :אר נאך נעבאך, —
אפגעזיפצט. שטיל

גע״ שװער לילי׳ן ארבײט די ס׳איז
 פון גערוישט קאם אין איהר ס׳האט װעץ.
 מאשי- די םון זשוםען כסדר׳דינען דעם
 געטאן, װעה איהר האבען םינגער די גען.

 דער און צוגעװאוינט. געװען :יט זײנען
 גרויע, די םיט םארמאן דארער קלײנער,

 איהר האט אויגען, אויםגעשלאםענע גיט
 זי נאר געעקעיוט... און געשראקען עפעס
 םארזארג- דער אויגען איהרע פאר האט
 האפענונגען, און דערזעהן מאמען טער

 אגגע־ דזארץ ױנג איהר האבען גאיקליכע,
 געקט... סך א םארדינעז װעט זי םיצט...

 סטײליש מײדלאך, אלע װי זיך, װעט זי
 גוד• א איהר װעלען באיעס און דרעסען...

 גרוי• אלע װי זײז װעט זי געבען... טײם
 זיך װעט מאמע די און מײדלאך.... סע

םרעהען... םרעהען...
 לײכט איהר איז םארשטעילוגגען די םון

 םיט און הארצען אוים׳ן :עווארען גוט און
 האט רוהיגען, א זיסען, א שםײכעיל א
 אונטער׳ן װארע װײסע די םלײס מיט זי

 נליקליך זיך און גערוקט מאשיךנאדעל
אין טאג עױטטען איהר מיט געפיהלט

זײן... שאפ

 ערװעהלט ױניאן דרעםמאכער
 און באארד עקזעקוטיװ נײע

בעאמטע באצאהלטע
)1 זײם פון (שדוס

 ;שטימען 1101 —־ האראװיטץ כיאריס
 בער־ ;שטימען 978 — בראונער דזשאו

 דזשיײ ;שטימען 977 — גאלדבערג טא
 איזראעל ;שטימען 956 — קופער קאב

 איזידאר ;שטימען 922 — ראזענםעלד
 רעז־ ראוז ;שטימען 824 — פארביאש

 — קאהען סעם ;שטימען 824 — ניה
 —־ דײװים בענדזשאםין שטיםען;' 819
 800 — בארבער טשאריצס ;שטימען 809

 793 — אלבערט אײברעהעם ;שטימען
 791 — מארגאליס טשארלם שטימען;

 769 — טהאמאס ב. דזשאזעף ;שטימען
 744 ־— ראביגאװיטץ דזשאו ;שטימען
 שטײ 744 — םרענד סאלאמאן ;שטיםען

 שטי• 724 — שםערלער מארים ;מען
 שטי- 714 — העלםאנד נײטען ;םען
 שטיםען; 707 — גליקסטײן סיליא ;מען

 אײדע ;שטיםען 703 — דארפםאן ראוז
 סא־ מאקס ;שטיםען 700 ~ בערנער

־ שער  םיר• דזשעני שטימען; 686 ־
 סױ ה. דזש. שטיםען; 682 — טעל
 — ראזען מאיר ;שטימעז 667 — פער
שטימען. 654

 אפ:ע• איז שטימען צאהל נרויסע א
װאהלעז. די אין געװארען געבען
געװא־ דורכגעםירט זײנעז װאהאעז די

 ?אםי• א םון אויםזיכט דער אונטער רען
 ע?זע?וטױו דזשענעראל דער םון טע

 װאם אינטערנעשאגאל, דער םון באארד
 פרעזידענט םון געװארען אםאינטעט איז

 די פון באשטאנען אי? און שלעזיגנער
 און װאגדער נינםא, םרעזידענטען װײם

̂ומיטע די גאגאער.  אז געזעהן, האט ?
 ארענט^יה צונעחן זאלען װאהלען די

פינ?טליך^ און ריכטיג
 דעם םאי אווענה דינסםאג לעצטען

 «22 לא?אל פון. אפים אין איז טען,27
 םארגע?וםען סטריט, ־טע35 װ^סט 60
 בעאםטע• נײע די םון אינסטאלײשאן די

 אינסטאלירט האט שלעזינגער יחגזיחןנט
 א געחאלטען חאט ער און בעאמטע די

 ניײ־ער־ די אננעוױזען אזן חנדע לענגערע
 זיי• אויןי ל*<ז*ל פון בעאםםע װײלטע

jni ר% חנר צו פליכטען און אויפגאבען
r:• ;• נייו•
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פארטײ אוכײטעו ענגלישער דער אץ קאמ̂ן דער
צוקערמאן. וױליאם םוז בוירםיגגחעם) אין לײבאר ײגדעיענדענמ חןר פון ערעגץ1קאנ דעם *ון (אײגדרוקען
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I

 אפ־ לאנג ניט דא איז ענגאאנד אין
 ?אנ־ ארבײטער אן געװארען געהאלטען

 פארנעמען אםשר װעט װעלכער םערענץ,
 געשיכטע דער איז ?אפיטעל װיכטיגען א

 ענג־ אין באװעטנג ארבײטער דער םון
ץ די איז עס לאנד, ענ ר ע ם  דער םון ^

 בויר־ פארט^אין לײבאר אינדעפענדענט
םיגגהאם.

 םארטי לײבאר אינרעפענרענט די
 ב^צור, בא?אנט דא איז זי װי (אדער,

 םאציאליםטישע די איז ם.) ל. א. די
 גע- רזאט װעלכע ענגלאנד, םון פארטײ
 ארביײ די אויםגעחאדעװעט• און שאםען

 ענג־ אין איצט רעגירט װאס םארטײ טער
 םאםי־ אנװענדען ?אז םען אויב לאנד.

 געוע^שאםטליכע צו םארגלײכען ליען
א. די איו דאן םארטײען, און גרופען

פארטי, לייכאר דער םון םוטער די פ. .ל
 דאזיגע די געגרינדעט 1900 אין האט זי

 די םון םאראײניגונג א דורך םארםײ
 דאמאלסטדיגע די םיט טרײד־ױניאנס

 דאן םון םארטײען. ארבײטער פאציטישע
 לײטענדער דער נעװען פ. ל. א. די איז

 םאראײגיגונג, דאזיגער רער םון נײםט
 ארביײ דער םון םיהרערין םא?טישע די

םארטיי. טער
 םון ?אנםערענץ איצטיגער רער בײ

 איז בוירםינגהאם אין ם. ל. א. דער
 הגם זאנדערבארעס, זעהר עטװאס נעשען

 םאםע די אונערװארטעט. גאנץ ניט
 גע־ דער אין מאל ערשטען צום וזאט

 דער םיט צו?ריגט אםען זיך שיכטע
 װיםען צו אםען איהר האט און טאכטער
 הײסט טאכטער, די זי, אויב אז געגעבעז

 דער אין אויםםיהרען ניט זיך װעט עם,
 סאציאאיםטישען דעם אין מעהר צו?ונםט

 גאנצען אין זיך מוטער די װעט גײםט,
 אנםיהרען װעט און איהר םון שײדען

 אהן זיך. םאר באאעבאטיש?ײט איהר
 אינדעםענדענט די אז ׳עם םײנט משאים
 געגעבען װיםען צו האט פארטי לײבאר

 ארבײטער גרעםערער און אינגערער דער
 איהר געםעאען דרכים איהרע אז פארטײ

 א םון נעהענט גאר האאט עם און ניט
ביידע. די צװישען שפאאטונג

 געשעהע- םין אזא םון בארײטונג די
 אפ־ גרינג ניט אמערי?ע אין איז גיש

 םארגעוז״ אמערי?ע אין װײא צושאצען,
 װיכטיגע אזא ארבײטער די ניט םען

 די איז דא דא. װי פאזיציע םאאיטישע
 הערשענרע די איצט פארטיי ארבײטער

 די ?אנטראאירט זי אאנד. אין םארטײ
 שפאאטונג א צו ?ומען זאא רעגירונג.

 ער־ דאס, מײנט פ. א. א. דער מיט
 םאר־ פארטײ ארבײטער די אז שטענם,

 גיט מעהר ?אן און מאכט איהר אירט
 םײנט עס רעגירונג. דער מיט אנםיהרען

 ענג־ דער אין איבער?עהרעניש גאנצע א
 רעזואטא־ גײסטיגע די םאאיטיק. אישער

 װאאטען םאםירונג םין «זא םון טען
 פא־ די םון װיכטיגער נאר געװען אבער

 די םאראירט פ א. א. דער אהן איטישע.
 איהר םון םיא זעהר פארטײ ארבײטער

 װערט זי אויסזעהן. סאציאאיסטישער
 א אאם פארטײ טרײד־ױניאן א מעהר

 זי װי פארטײ ארבײטער סאציאאיםטישע
 םין »זא װארט, אײן מיט איצט. איז

 דורכגעםיהרט זאא ער אויב באשאום,
 גײםטיגע א אריעגעבראכט װאאט װערעז,

 ענג־ דער אין רעװאאוציע םיזישע א און
 דאס און באװעגונג ארבײטער אישער
עננאאנד. נאנץ אין אויך מײנט

 באשאום דאזיגזנר דער װי װיכטיג
 ניט זאא <גדענץ1?אנ בוירמינגהאטער םון
 די אבער זײנען זעאבםט, זיר אין זײן

 צו געפיהרט האבען װעאכע אורזאכעז,
 איך װיכטיגער. נאר באשאוס דיזען
 אאוועאטאיכער גאנצער דער אין אז גאויב,

 איצ־ דעם בײ איו באוחנגונג ארבײטער
 •אסירוננ, קײן ניטא םאםענט טיגען

 מעחר זײן זעאבםט זיר אין זאא װעאכע
 װאס דאס וױ אינטערעםאנט און װיכטיג

 סיטוא- איצטיגער דער צו געםיהרט האט
 ן1פ װינטיגקײם די ענגאאנד• אין ציע
 איז בוירםינגחאם אין קאנםערענץ דעם

 האט ער װאס דעם« איז באשטאנעז
 אאגע. דאזיגע די ערסאערט טײאװײז

* ♦ *
 אנ־ איז וחנאט אויםעראיכער דער אין

 חערשם עגנאאנד אין װי אוױ *ז גענוםען,
 די זיעען רעמרוגג ארבײטער אן איצט

 צוס צופריחנן, זעחר םםתמא ארבײטער
 איז« אםת חןד אאאיטיש* װיעינסטענס

איצט איו עס פאא. חנר גים איז דאס או

 אעצטע די אין איז עס װען װי ארבײטער
 זיײ גענומען אאגעםײן אין און יאהרען,

 צו םון װײט ארבײטער ענגאישע די נען
רעגירוגג. זײער םיט צופרידען זײן

 ענ־ נאטיראיכע א דאם איז טײאוױיז
 שטענדיג איז ערװארטונג די טוישונג,
 טרוים דער ערםיאוננ. דער םון שעהנער

 ארבײטער אן וױר?איכ?ײט. דער םון —
 גיט ?ײנםאא איז םאכט אין רעגירונג

 פארטײ ארבײטער אן װי צוציהענד אזוי
 צוגעגעבען אבער מוז עם אםאזיציע. אין

 נאטיראיכע דיזע אויסער אז װערען,
 םענטי־ אנרוםען זײ מען ?אן (פיאײכט

 ענטוישונג םאר אורזאכען םענטאאע)
 םעהר אנדערע, אויר םאראן אבער זײגען

 אורזאכען װיכטיגערע םיא און רעאאע
 זאא עס װי שװער ערשײנונג. דיזער םאר
 ארבײטער־ און ארבײטער םאר pH ניט

 אבער טען םוז זײן, צו מודה דאס םרייגד
 דער םון יאהר אעצטער דער אז צוגעבען,

 אםט אין רעגירונג ארבײטער ענגאישער
 ניט שטאנדםונ?ט ארבײטער דעם םון איז

p״i ערםאאג. גרויםער
 םים־ װיכטיגםטער און ערשטער דער
 די ארבײטסאאזינ?ײט. די איז ערםאאג
 װי מעהר ענגאאנד אין איז םראגע דאזעע

 איז זי װי פראבאעם, געװעהנאיכע א
 אר־ אן אענדער. אנדערע םיאע אין איצט

 םאםיאיען ארבײטער מיאיאן א םיז מײ
ן באאד שוין אײדיג, ארום געהען צעה  

 איצט ענגאאנד אץ זײנען עס .ר ה א י
 שוין אעבען װעאכע ארבײטער םאראן

 (ראם ״דאוא״ דעם םון צײט יאהר אכט
 םאר אונטערשטיצונג רעגירונגס די איז

 באשטעהט ״דאוא״ דער ארבײטסאאזע).
 און םאן א םאר װאך א דאאאר םיער םון

 װי םרױ. א םאר וױיגיגער סענט םוםציג
 אעבען געאדער אזוינע פאר ?אן מען אזוי
 ניט זײנען םרײזען די (װאו ענגלאנד אין
 זיך איז אםערי?ע) איז װי בייציגער םיל

 עט־ אזוי לעבען םארצושטעלען. גרינג
 נאך; םען חאז חדשים אדער װאכען ליכע
 לעבען צו אזוי אוים אבער ?ומט עס װען

 זעהט עם און נאכאנאנד, ן ע ר ה א י
 צושטאנד, אזא צו סוח ?ײן גאר זיך
 לאגע. די םארשטעלען זיך םעז ?אן
 אין געגענדען גאנצע םאראן זײנען עם

 באםעא?ע־ ארבײטער די װאו ענגלאנד,
 אין לעבט מען ניט, פשוט דערעסט רונג

הונגער. האלבען
 צושטאנד שרע?ליכער דאזיגער דער

 ארביײ די אז דערצו, געבראכט עם האט
 געװארען ערװעהלט איז רעגירונג טער

 םיט און ארבײטסלאזע די םאי. לעצטען
 אז ערװארט האבען ארבײטער אלע זײ
 טאן זײ םאר װעט פארטײ ארבײטער די

 ה$בעץ םארטײען אנדערע די װאם דאס
 א זיך האט אויסגעלאזט געט#ן. ניט

 די צאהל.םון די ענטוישוגג. שטאר?ע
 גע־ ענגלאנד אין איז ארבײטסלאזע

ן ע ג י ט  םיליאן א ביז מיליאן א םון ש
 אר• דער אונטער ה.« ד. האלב. א און

 ארבײטםלאזיג־ איז רעגירוננ בײטער
געשטיגען. גאר ?ײט

 מעקדאנאלד׳ם אז ארוים קומט װאס
 װיכ־ אמת ypara ארוים צײגט רעגירוגג

 אוי־ םון םעלד אוים׳ז אויםטואכצען טיגע
 װיכ״ דער אין אז םאליטי?, םערליכער
 לע• אינערליכען םון פראבאעם טיגסטער

 ערםאלג־ װעניג אזוי אבער זי איז בען,
 טא?ע איז אמערי?ע םיט שאום רײך?
 נאך איז םלאטע באשרענ?טע א גוט;

 בא- שלום םארשטאר?טע א בעסער;
 אהן גאר איז װעלט דער םיט װעגונג

 ענג־ די ם^רדיגםט, גרויסער א צוױיםעל
 אר״ אבער םארלאנגען ארגײטער לי־פע
 אר־ ענגלישע די האט דעם איז און בײט

ענטוישט. זײ רעגירונג בײטער
* * *

 גע־ װערט וועלכער ענטםער, דער
 װא־ םראגע דער אױף געגעבען װעהגליר

 אזוי האט רעגירונג ארבײטער די רום
 ארבײטסלאזע די םאר אויםגעטאן ווייניג

 נאר איז רעגירונג ארבײטער די אז איז«
 ח., ד. םאכט. אין ניט אבער אטט« אין
 אבםאלומע p'P גיט חאט רעגירונג די אז

 טאסע טאן פרובירען זי זאל מאיאריטעט.
 ארבײטםלאזע, די םאר ראדיקאלעם אםת

 םאראײניגעז זיך ליבעראלעז די וועצען
 װעט מען און קאנםערװאטױוען די סיט

 פארלאםענט. אין ארונטערשטיםען איחר
 אז עם« םיעט םנחג ענגלישען Din לויט

חמינגיחנן• דאנ םוז חנגירוגג די
w חאסנו k

 אוםן. דיזען אויף םארענטפערען גירונג
 דעם םון מאיאריטעט גרעסטע די

 אנצו־ ענטזאגט אבער זיך האט םערענץ
 אור־ צװײ צוליג ענטםער דיזעז נעהםען

 דער דא איז װאס ערשטענס, ;זאכען
 זאל רעגירוגג ארבײטער די אז אומגאיק,

 ? רעזיגגירען צו געצװאונגען זײן אםיאו
 ער־ רעגירונג די האט װאס םאא? דאס

 ערװעהאען איהר װעט םאא אײן װעהאם
 אבסאאױ אן םיט און מאא צוױיטען א

ה םאיאריטעט טער  דא איז װאס אוי
 א םאר האבען צו םורא אזוי םאראן

 װארום און פארלאמענט? אין דורכםאא
 אזוי זײן םיהרער ארבײטער עם זאאען

 דעם האאטען און רעגירען אין םאריציבט
 אזא םאר דזשאבם זײערע םון םאראוסט

 ער־ ניט זײגען זײ ? אוםגאי? גרויסען
 אם־ הויכע האאטען צו געװארען װעהאט

 אר־ די םאר אױםצוטאן עפעם נאר טעז,
 ניט זאך ?ײן סאנען זײ אויב בײטער.

 דעם דורך םוזען זײ סיידען אויםטאז
 שטעאעס, רעגירונגס זײערע םאראירען

 אום־ p'p ניט איז עס געשעהן. דאס זאא
 מע?־ אז געשריבען דאם איז װאו גאי?.

 םר טאםאס און סנאודען און דאנאאד
מיגיסטארען? זײן װי אנדערש ניט זעז

 גע• איז װעאכער ענטםער צװײטער א
 איז, בוירטינגהאם אין געװארען געבעז

 ציבעראאען די אז םעשה גאנצע די אז
 אר־ דער אונטערשטיצט ניט װאאטען
 שריט ראדי?אלע אין רעגירונג בײטער
 ניט גאר איז ארבײטסאאזע די אטובת
 אין זיך האבען איבעראאען די אםת.

 ראדיקא־ םיא ארזיםגעצײגט פאראאמענט
 מען װי פרײנדאיכער, ארבײטער און אער

 װאאטען זײ געדענ?ט. זײ װענען האט
 םאר־ בעסערע םיא געשטיצט דעריבער
 םאר און ארבײטסאאזע די םאר שאאגעז

 םאר־ האט רעגירונג די װי מאינערם, די
 װעגען געשיכטע גאנצע די געשאאגען.

 א באויז איז רעגירונג םינאריטעט א
 םוט־ גרוםע א װעאכען אונטער םארהאנג

 צו מורא האבען װעאכע מענשען, אאזע
 זײער אדער עםטער זײערע םאראירען

 און שרע? זײער םארבאהאאטען כבוד,
 אר־ עגגאישע די װאאט מוטאאזיג?ײט.

 םון מוט דעם געהאט רעגירונג בײטער
 עפעס פרובירען צו רעװאאוציאנערען

 געהאט םורא ניט זײ װאאטען ;טאז
 םי־ זײ װאאטען םאראירעז, צו םיא אזױ

 םאר אויםטאן עםעם געסאנט ט»?ע אײכט
 מיט ארבײטסאאזיג?ײט« שרע?איכער דער

 גיט יערענפאאם מען קאן שרע?עדיגקײט
 ענגאאנר פראבאעם. דיזער צו צוטרעטען

 אאנע ?ריטישער א אין ע?אנאםיש איז
 ?ריטישע םאדעױט אאגע ?ריטישע א און

 ארבײ־ די שריט. רעװאאוציאנערע שרים,
 ארויםנעצײגט זיך האט רעגירונג טער
 אזעאכע נעמען צו אוגפעהיג גאנצען אין

 ענטוישונג אן זי איז דארום און שריט
ענגאאנד. א'ן ארבײטער די םאר

* * ♦

 דער איבער אורטײא דאזיגעז דעם
 איבער׳ן הויך האט רעגירונג ארבײטער ן

 קאנםע־ דער אויסגערוםען אאנד גאנצען
 אײבאר אינדעפענדענט דער םון רענץ

 םאר אורזאך די אויך איז דאס פארטי.
 װײטער און אן איצט םון באשאום איהר

 פאראא־ אין אומאפהענגיג האנדלעז צו
 שטימען זאגאר נויטיג אויב און מענט
 איז, ם. א. א. די רעגירונג. דער געגעז

 םרעם־ סײ\ ניט געזאנט, אויבען שוין װי
 ארבײטער דער צו שונא p'p ניט און דע

 מוטער, גײסטיגע איהר איז זי יארמיי.
 אזעאכע םיט ארוים ?וםט זי אויב און

 עםענטאיכ^יט דער איז באשואדיגונגען
ערנסטע. גאנץ א אאגע די איז

 װאס ׳דאם אבער אױ װיכטיגער נאך
 אויםגעדריקט ניט דא האט פ. א. א. די

 דיזער אין מײנונג אײנענע איהר באויז
 געװען <זל*+ איז עס אנגעאעגענהײט.

 דעם בײ געװען איז עם װער יעדען םאר
 דעאע־ הונדערט םיר די אז ?אנפערענץ,

 אנגע־ די אויםגעררי?ט האבען גאטען
 טוי־ חונדערטער םון ענטוישונג ?איבענע
 אאנד. גאנצען איבער׳ן ארבײטער זענטער

 דעם איז איז ארבײטער ענגאישער דער
 םיהרט זיח-רעגירונג ויגם יאחר, אעצטמן

 די אינ?ם. אװע? וױיט ענגאאנה םיט
 ארבײטער די צװישען אאנד אין שטימוננ

 רעגירוננ די רעװאאוציאנערע. א איז
o דורך אין אבער n נאך געװארעז יאחר 

 װי קאנמרװאטױוער און פארזיכטיגער
איחר וװױשען םחצך חנר געזחנן* m ױ

 דער- םיהרען נאך האן דאס און װײטער
 זאאען ענגאאגי אין ארבײטער די אז צו

 צו צוטי־ויען זײער םאראירען גאנצען אין
רעגירונג. זײער

 קא:פע^ענץ דער האט יעדעגםאאס
 דער אוױי אנגעװיזען בוירמיננהאם אין

 געשעהעניש, אזא םון געפאהר גרויסער
װיכטיג. אזוי ער איז דארום און

 רעזא- אנערקענונג און דאנק
לוציעס.

בער־ י. ם. םון אדבײטער די ׳מיר
 האבען סטריט, טע39 װעסט 315 גער,

 שאפ־טשער־ עקס אוגזער פרעזעגטירט
 50 םיט ,22 לאקאל לעװין, מאקס םאז,

 צװײטער דער שוין איז דאס דאלאר.
 געגע״ איהם האבען מיר װאס פרעזענט,

 ער האט פרעזענט ערשטען דעם בען.
 שאפ־ אלס יאהר לעצטען געקראגען

 אין ארבײט גוטע זײן םאר טשערמאן,
 הא־ םיר און ױגיאן, דער םאר און שאפ
 אר־• גוטע װײטער טאן װעט ער אז פען,

בײט.
קאםיטע: די

22 לאק. סילװער, סאל
22 ״ םלארמאן

22 ׳׳ שי׳יטעלםאן
35 ׳׳ לוס?ין

םילװער סאל טשערמאן, שאפ

 שלאסבערנ, טר. םרן ארבײטער די מיר
 םיטינג שאם א בײ עװענױ, אכטע 520

 בארד דזשאינט דעם אין געתאלטעז
 ,1930« טען5 דעם םאי טאנטאנ, אםיס,

 ביזנעס אונזער םון םארזיץ דעם אונטער
 האבען, נאלוב, ב. ברודער אײדזשענט,

 אונזער םון באריכט דעם אױםהערענדיג
 ברודנער, דײװ ברודער טשערםאן, שאם

 ב. ברודער םרעזענטירען צו באשלאסען
 מיט אײדזשענט, ביזנעס אונזער גאלוב,

 אר־ גוטע זײן םאר pטשע און װאטש א
 אונזער םאר געטאן האט ער װאס בײט,
 שאם אונזער אויך באדא:?ען םיר שאם.

 און ברודנער, דײװ ברודער םשערמאן,
 צו װײטער אויף זיך םארםליכטען מיר

 אויך און טשערםאן שאפ אונזער העלםען
 װעלען זײ װאס אלץ םיט ױניאן אונזער

םארלאנגען. אונז םון
 ?אטיטע, די גרום, ברודעריציכען םיט

 480—17 לא?. בינינס?י דזשײ?
 3523—10 שלענס?י אוירװינג
 2175—35 צאק. לעװין טשארצס

1260—9 יצאה. ראזענצװײג בעקי

 אלעם מיט טישען םײךגעדעקטע בײ
 אראנזשירט ספעציעל איז װאס גוטען,

 מילער, ס. א. ברודער םאר געװארען
 אינדאס״ דעם םון ביזנעס־אײדזשענט

 די פון דעפארטמענם האוגסיל טריאל
 קאהען, א. דזשארדזש םון ארבײטער

 אג־ םיר האבען םטריט, טע37 װעםט 265
 :רעזאלוצי^ םאלגעגדע די גענומען

 דזשאררזש םון ארבײטער די מיר,
 אר- גוטע רי אפשאצענדינ ?אהען, א.

ד דער םייצער, ס. א. ברודער םון בײט  בי
 דאג־ ׳שאפ אונזער םח אײדזשענט נעס
 האט ער װאס אלצדינג, םאר איהם ?ען

 פרעזענ״ םיר און שאפ דעם פאר געטאן
 ריסט־ נאלדענעם א מיט איהם טירען
 ער אז איהם װינשען מיר און װאטש

 ער און געזונטערהײט טראנען עס זאל
 »ר- גוטער זײן םיט אנגעהן װײטער זאל

 א*ך דאנהעז םיר ױניאן. דער םון בײט
 דע- ?אונסיל איגדאסטריאל נאגצען דעם

 װאס ארבײט, גוטע די םאר פארטמענט
 אין שאפ אונזער םאר געטאז האט ער

ארבײטער. םיר װעלכען
 איבערגענעבען איז םרעזענט דער

 מענע- ״סאר?ין ברודער םון געװארען
 האונסיל אינדאםטריאל דעם םון דזשער

 און שעהנע א זעהר םיט דעםארטמענט,
רעדע. הארציגע

?אטיטע, די
2 לאהאל האםםאז, ר\ש?<ז

2 ״״ ליס, סעם
,9 ״ װאנדער

9 ״ ?אסהי

 הײלעער ײער8 איצט איז עם
 בא־ ױנייאן די פצוהיטען8 חוב

 װאם שעםער, די אץ דינגונגען
 געװארען אױםגעקעםםט זײנען
 קײן :םםדײק גןןנעראל דורכ׳ן
 שטיק- קײן !רבײט8 שבת

וױ םעחר םמוט א נים !רבײט8
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 צו װאס װעגען
 אין טראבטען

 איצטיגער דער
צײט. לעדיגער

קלאוק־ די װען איצט,
לע־ ארום געהען םאכער

 צו װאם ניט האבען און דיג
 ניט געװען עם װאלט טאן,

זא־ זײ אז רעכט, װי םעהר
 צײט לעדיגער זײער jib כיםעל » אפגטבען לען
ױניאן. זײער װעגען טראכטען צו

 םען װען לעדיג, ארוםצוגעהן גוט איז עם
 לע־ ארומצוגעהן ניט טויג עם אבער עם. װיל
 קענען דעם געגען נאר ניט. װיל םען װען דיג,
 שויז איי עם העלפען. ניט סלאוקםאכער די זיד
 אר־ פון םעזאנען זײנע האט װאם טרעיד, אזא
 ארבײט־ םון םעזאנען זײנע אזוי פונקט און כײט

 װעט דאם אז אוים, זעהט עם און לאזיגסײט.
 דער לאנג װי ענדערען, קענען ניט םאל סײז םען

 קאפריזען די פון אפחענגען װעט טרעיד קלאוק
םאדע. דער פון

 ניט נאך װאלט לעדיג ארוםגעהן דאם נאר
 װק םאבער, קלאוק די פאר שלעכט אזוי געװעו

 װיפיל געװען צײט לעדיגער דער אין װאלט עם
 דא־ אבער איז עם הוצאה. דער אוית איז עם

 און לעדיג ארום געהט מען װען שלעכט, פעלט
לעדיג. קעשענע די אויך איז דערצו

 געהאט אםעריקא אין ארבײטער די װאלטען
 לאנג שוין אםעריקא אין דא זײ וואלטען שכל

 םארזי־ ארבײטםלאזען װעגען געזעץ א נעחאט
 אינ־ די אין עם חאכען ארבײטער די װי בערונג

 פאר־ אכער אײראפא. פון לענדער דוםםריעלע
 אויןז .ארבײטער אםעריקאגער די חאבען לויפינ

 שװער איז עם און געחאט גים שכל סײן דעם
 זײ װען צײט, די קוםען װעט עם װען זאנען, צו

 דאר־ קלאוקטאכער די שכל. צום קוטען װעלען
 צו אלײן זיך װי םארטראכטען זיך דעריבער פען

 גע• אםאל װעלען ארגײטער אלע ביז העלפען
 שא־ דארפען קלאוקםאכער די װערען. האלםען

 פארזיכערונגם ארכײטםלאזען אײגענעם אן םען
םאנד.

 קײן גאר דא האבען םיר אז וױיםען, םיר
 האבען םאכער קלאוק די געזאגט. ניט גײעם
 םאחיכערונגם ארבײטםלאזען, אן געהאט שוין

 קאםוניםטי- דער םון צײט דער אין נאר פאנד,
 איז אונטערגעגאננען, איז אלץ װען םנפח, שער
 םאנד םארזיבערונגם ארבײםםלאזען דער אויך

 כםדר ניט דארף םען נאר אונטערגעגאננען.
 בלײבט זאך גוטע א זאכען. נייע אויםטראכטען

 אױםגעטראכטע. אלט אן אםילו איז זי װען נוט,
 דארפען םאכער סלאוק די אז איז, געדאגק דער

 םארזיכערונגם ארבײטםלא«ען דעם באנײען
םאנד.

 םאר־ זיך װעלען םאכער קלאוק די װען און
 בא־ צו נױטװענדינקײט דער װענען םראכטען

 פאנד, פארזיכערוננם ארבײטםלאזען חןם נייען
 װע־ םראכטען דארפען אויך שוץ זיי װעלען

 װאס דער, װי פלאן, ברײםערען פיל א גען
עקזיםטירט. םריחער חאט

 םיט ארום זיך םראגט שלעזיננער פרעזידענם
 ױניאן די אז װיל, ער פלאן. ברײטען א גאר
 בלויז ניט םיטנלידער איחרע באזארגען זאל
 נאר פאנד, פארזיכערוגנם ארבײםםלאזען אן סיט
 קראנקען און םארזיכערונג לעבענם םים אױך

 שלעזינ־ פרעזידעגם װען אבער פארזיכערונג.
 ער װעט פלאן, זיץ םיט פארטינ זײן װעם גער

 םיםגלידער די צו איחם םיט ארױםקוטען אלײן
 אױפםערקזאם גאנין זיכער איחם װעלען זײ און

 אז זאנען, כלויז דא קענען םיר אױסחערען.
 נע־ םיםנלידער די װאלםען װניאן דער חרך
 םארזיכעתננ לעכענם ביליג זעהר קריגען קעגם

 אפילו. עקזאםען דאקםאר א אחן און פאליטיט
 םאר• זאך.• שפעטערדינע א איז דאס אנער
 ױניאן דער פון םיםגלידער די דארפען לויפיג

 בא־ װענען טראכטען שםארק נאנץ אנפאגגען
 פאנד פארזיכערונגם ארבײםםלאזען דעם ״נייען

 כאדיי־ איחם נאר כאנײען, איחם כלױז ניט אץ
 אר- דער אז חײסט, עם פארגרעםערען. טענד

 גרע• באדייטענד ןיץ זאל בענעפיט כײםםלאזען
געווען. פריחער אמ ער וױ םער,

 אוים־ װענען רײדען אן םאננם םען װען גאר
 אין איעפיחרתגען נייע װעגען pa בעםערונג

 אז איינער, יעדער דאך פאדשטעחט מניאן, דער
 םען קען וואך א דיום םענם 35 איצטיגע די םים
ע די מאכען. נים עם ג טי  איז דױם םענם 35 ^

 PB אויםגאבען רוםיגע די אויןז גענונ נים
pa װאלט שדעזינגער פרןףידענם

ם י ע ם

 בױי׳ דער אץ ארויםגעקוםען לאנג ױניאו דער
 געװען גיט װאלט עם װען עםענטליכקײט, טער

דױס. חעכעתן װעגען פראגע א
 םיט װאלטען ױגיאן דער פון םיטגלידער די

 די או צוגעשטימט, םארנעניגען גרעםטען דעם
 לעבענם״םארױ• טיט נאזארגען זײ זאל ױניאן

 םיט נענעפיט, קראנקען םיט פאליסיס, כערונגם
 פון זאל סען אני פארזיכעתננ, ארבײטםלאזען

 װעט עס פארלאנגען. גארנישט דערפאר זײ
 װעט םען װען גװאלד, א אויםחױכען אכער זיך
 צאח־ דערפאר דארםען װעלען זײ אז זאגען, זײ

דױס. חעכערע לען
 איז, םאכער קלאוק די םיט טראבעל דער

 כאדייטענדע א פאראן איז זײ צװישען װאס
 פון לעכען א טײלוױיז בלױז םאכען װאס צאל

 קלאוקםאכערײ אויםער האכען זײ קלאוקם.
 זײ־ די אט און כאשעפטיגונגען אנדערע אויך

 צושטאנד דעם אין םאראינטערעםירט װעניג נען
 װאוילזײן דעם אין און טרעיד קלאוק דעם םון
םאכער. קלאוק די םון

 אנגעוױזען זײנען װאם םאכער, קלאוק די
 אינ- סלאוק דער אויף בלויז לעכען זײער םיט

 פאר־ כלוטיג םאראינטערעםירם, זײנען דוםטריע,
 זיך זאל טרעיד קלאוק דער אז אינטערעםירט,

 ױניאן די אז און צושטאנד גוטען א אין נעפינען
 זאל און שטארקער װאם גרעםער, װאם זײן זאל
 דעם פארױכערען צו םעהר װאם איטשטאנד זײן

 אזעלכע כײ קלאוקטאכער. דדם םון װאוילזײן
 שוין םען װאלט טאכער קלאוק םולשטענדיגע

 אײנםיהרען זאל םען אז פועל׳ן, געקענט לאנג
 םאר ױניאן, דער אין כטנעפיטם םארשידענע

 צרה די געצאלט. גערעז װאלטען זײ װעלכע
נײ איז קלאוקםאכערײ װאם די, םיט אבער איז
 װעל־ םון באשעםםינונג אײנציגע די ניט זײ

 אויך האבעו זײ נאר לעבען, א טאכען זײ כער
 קלאוקם, צו קוםען זײ כאשעפטיגונגען. אנדערע

 קען םען אוןי ארבײט םך א פאראן איז עם װען
 װערט, קלאוקס כײ ארביוט װען םארדינען. גוט

 בא־ אנדערע זײערע צו זײ געהען שװאך אבער,
 נע־ איז מאכער קלאוק םין דער אט שעםטיגונגען.

 איז הויז אין װען ברודער. שטיף א צו גליכען
 כרױ א םחותן, גאהענטער א ער איז שטחה, א

 זיצט םען װען טשםח. שטארק זיך איז און דעד
 ניט ער איז קדיש, זאגט טען און שבעה אכער

םרעטיער. א נאר ברודער, קײן
 געװעהנליך זײנען אױך־קלאוקםאכער די אט

 אײנ־ פון געגנער שטארקםטע און ערשטע די
 נײעםען די װען װניאן, דער אין גײעםען םיהרען

 גרע־ א*ז cj, װעלב;ז םיט םארכונדען נאר זײנען
 עם, זײנעז זײ ױניאן. דער אין צאלונגען סערע

 אנט־ איהר אין ױניאן דעך שטערען װעלכע די,
 נעםען צו גרײט מאל אלע זײנען זײ װיקלוננ.

 גע־ צו איהר אכער םערר װאס ױניאן דער םון
 צװי־ צאל זײער וױיל און װעניגער. װאם כען
 כאדײטענ• גאנץ א איז םאכער קלאוק די שען
 װא־ שטערען. צו םאכט גענוג זײ האבען דע,
 אן זיך שליםען אויך־קלאוקםאכער די צו רים

 און פארפירען לײכט זיך לאזען װאם אנדערע,
 זײערע פארשטעהן צו שכל גענוג ניט האכען

אינטערעםען. אײגענע
זא־ אגדערע נאר װענען pa דעם װענען אט

 םאכער קלאוק די קענען ױניאן דער אין כען
 לעדיגעך זײער אין טראכטען אביםעל איצט
 װע־ טראכטען װעלען זײ װען װארים צייט.־

אױםטראכטען. עפעם זײ לען

 ארגאניזירען צו
ט די  ני

 ארגאניױרטע
 דרעם דער אץ

אינדוםטריע.

 דעם םון כאשלום -דער
 דער םון נאארד דזשאינט

 אנ• ױניאן, טאכער דרעם
 ענערגישען .אן צופאנגען

 צו קאטפײן ארגאניזאציאנם
 איכערגע־ די ױניאניזירען

שע־ ױניאן גיט בליבענע
 PB װערען נאגריםם !־•ארציג זיכער װעט פןןר,
ױניאן. דער pb םיטגלידער אלע

pa אלץ נאך איז אינדוםטריע דרעם דער 
 ארגא־ פאר פעלד גרײט גרוים, א פארכליכען

 ליידער, נאר, זײנען עם ניזאציאנם־ארבײט.
 זײ- װאס שעפער, צאל גרױםע א פאראן אלץ
 אונ- ניט שטעהען pa ארנאניזירט נים נען

 אבער ױניאן. דער פון קאנםראל דער טער
 כלויז קעז באארד חשאינט pb באשלום דער
 די װען װערען, דורכנעפירט ערפאלנרײך דאן

 װע־ יוניאן מאכער דרעס דער pa םיםגלידער
 און ארבײם דער pa ארײנװארפען זיך לען

 ארגאני- ניט די ארגאניזירען חעלפען װעלען
זירטע.
 די ארגאניזירען צו שװערינקײם גרויםע די
 בא• .יארק נױ pa אינדוםםריע דרעם גאנצע

 צו־ איז אינחםטריע די װאם דעם, אץ שםעחט
 שעיער. צאל גרוייםער א זעחר אץ ברעקעלט

 אײנ• איז ױניאן דער pa אננעשטעלטט די פאר
 יעדען דערנרייכען צו אונםעגליך פיזיש פאך

 גאנצע א אנשםעלען געדארפם װאלם םען שאפ.
 א זעחר אבער קען עם ארנאניחערם. ארםיי

 װיכ• דער זאנען װאלטען טיר — םייל, גרויםער
 ארגאנתאציאנם־ דער pa — םייל, םיגסםער
 טעטינ־ די &ון װערען חרכגעפיחרם ארבײם,

 שטע- זיד זאלען זײ pm מיםגלידער, יתיאן סםע
םאן. צו ארכײם די אױפגאבע «ײער פאר לען

pa עס ep*n נאר זיץ זיך דאכם a לייכםע 
«ו ימיאז דער pa םיטנליחןר די פאר ארכײט
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 אוכי ואלען זײ pa ta ׳•עיער״ טע
 גאדיו יוניאן וי ta pa לייט ױדאן

 װערעז״ •■געחיט זאיען ׳•ע«ער די
 דע גיט דארפעז טי«גלידער ױגיאן

t’a דעס sar־,ian זײ pa n r i m װ
 pa, זאיען ױניאן וער םיט אוסאך :a חאט

*ו ניט נאיאגגען sail אזעלכ^ טען

 pa נאדימונגען

ta ריאזעו,

pa ta י*לען ױי pi ŝ nta^ana
p־ ־ ................. r
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fa ־ יוויאן a סאפױו. סאטערמןיער w a n a 
pa געלד. קאסט אויסחאלטען pa יוניס| די װען 

 בעפעו אויסגעקעמפט חאט pa געקעמפם חאט
j זאלען נוארום טא כאדינגונגען, ארכײטם  ps 

ד san ׳עלכע1יא געדסען אױך געװיגסען די  נו
 חעל»<ח • װאס pa ױניאן דעו/ צו ניט לאננען

 ארכײםער אן קאםטען. איחרע טראגען ניט
 אויס־ חאט ױגיאן די װאס )דעם ps געניסט װאס

 ױניאן״ דער *ו ניט כאלאנגט ער און געקעמפט
a ra .צאח- םיטגלידער ױניאן די •אראדט 

 ױ/ און ױניאן, דער pa טעקסעס און ידױם לען
 גע־ די פון • געניםען ארבײטער, ניט-ױניאן די

 אחו און נעצאלט אחן ױגיאן דער פון װינסען
 די םארען זאך אזא פליכטען. 1אי עס װעלכע

 װאו שע«ער, די אין ױניאן דער פון מ־טנלידער
ערלויכען. ניט ארכײטען, זײ

 אר• װעלען שעפער ױניאן די אין װען און
 זײן םםילא שוין װעט לײט, ױניאן 1בלוי כײטען

 pa זאל עס אז זײ, ײייף אויפצו§אסען לײכטער
 כא־ ױניאן די װערען אפגעחיט פינקטליך זײ

דינגונגען.
 pa באשלום דער אז דעריכער, זאגען םיר

 םאכער דרעם דער pB כאארד דזשאינט דעם
 ארגאגיזא- כרײטען גרױםען, א װעגען ױניאן,
 װע• דורכגעפירט דאן כלויז קען קאםפײן, ציאנם

 די װען ערפאלג, פולשטענדיגען ׳ א םיט רען
 אקםיװ זיך ױעלען ױניאן דער פון םיםגלידער
 ארכײט ארגאנהאציאנם דער pa כאטײליגען

דורכפירען. באשלום דעם העלפען װעלען און

חאם קלעפער, טארקום פון פארו־אטעו שאפ קלאוק דעם אין ארבײטער װען
די אפגעשטעלט ױגיאן די יוויאי זייטר

pa איז עס װײל ארבײט, Jl ׳י י
 כאדינ״ ױניאן די געװארען אפנעחים ניט איחם

 געטאכם ניט ra םםאפעדזש דער אבער נונגען.
 די נעגען אייר נאר כאם, געגען 1כלוי געװארען

 געשיכטע: כאקאנטע די איז עם ארכײטער.
 כאם םים׳ן כלאט געטאכט חאבען ארכײטער די

שטיק. pb געארבײט חאט מטן און
 דואס ־ ,טסעבא פאראן זײנען עס אז םילא,

 די כאשװינדלען צו זוכען אדער באשװינדלען,
 עם װען יײיען. *י װאם ניטא איז ױניאן,

 םען װאלט באסעם אזעלכע געװען ניט װאלטען
 דער pb םאשינערי גאנצע די געדארפט ניט

 קאנ• צו געװארען געשאפען 1אי װאם ױניאן,
 אפ־ װערען זײ אין אויב שעפער, די טראלירען

 זעחר ra עם אםת, כאדינגונגען. ױניאן געהיט
 כא־ צו כאס א פון אנשטענדיג ניט זעחר און

 גע־ האט ער װעלכער םים ױניאן, די שװינדלען
 םעגשען עהרענהאפטע אפטאך. אן שלאסען
זײערען אפצוהיטען פליכט זײער פאר האלטען

 םיט־ pa װאז־ט. א זײערען און אפםאך אן
 דארפען קאונםיל אינדאסםריעל פון גלידער

עםpa װײל פליכט, זײער פאר האלםען כאזונדערם
 אינ־ דעם םיט ױניאן דער צװישען אפםאך דעם

 פון עלעםענם דער שפילט קאונםיל דאםםריעל
 ראלע. װיכטיגע א זעהר צוטרויען געגעגױיטיגען

 קאונ- אינדאםטריעל דעם םיט אםטאך דעם אין
 טייל נרעםטען צום ױניאן די זיך פארלאזט םיל

 םאנופעס• די פון עהרענהאפטינקײם דער אויף
 װארט זײער האלטען זועלען זײ אז טשורערם,

 שע־ זײערע pa באדינגתגען ױניאן אפצוהיטען
 אויםען ניט איצט דא זײנען םיר אבער פער.

 כא- װאם מאנופעקטשורערם װענען רײדען צו
 ארבײםער, װעגעז נאר ױניאן, די שװינדלען

 אײגענע זײער ױניאן, די כאשװינדלען װאם
באלאנגען. זײ װעלכער צו ױניאן
 זיד האבען שאפ קלעפערם pb ארכײםער די

 חאם טען ױניאן. די אפצונארען צונויפגערעדט
 pm חאם ױניאן דער און שםיק pb געארבײט

 די pm pa װאך. פון ארכײט םען אז נעזאגט,
 איחר, נארט םען אז אויםנעפונ^ האט ױניאן

 פאר־ פראבירט אלץ נאר ארבײטער די האכען
 חעל• צו אנשטאט pa שװינדעל זײער לײקענען

 ױגיאן שאפ pa אײנפיחרען ױניאן דער פען
 םיט אחוו יד געםאכם ױי חאבען כאדיננונגען

װניאן. די באשװינדלען צו וױיםער באפ דעם
 דער pm נײעם. קײן ניט דאם איז לײדער

 שאפ קלעםערם pa י ארבײטער די מיט פאל
 זיד pm ווימם איינצעלנער, אן געװען װאלם
 אין אפשטעלען. נעדארפם נים פיל איחם װעגען

 כאשעפםיגט זײנען עם װאו אינדוםטריע, אן
 עם װעלכער pa pa ארבײטער טויזענד דרײםינ

 איץ װאלם שעפער, פיל אזױ פאראן זײנןמ
 די וױרקוגג. קלימע א געחאט שאפ שלעכטער

 אימ• p'p נים ra עם oau אכער,. איז צרח
^ צעלנער טעחרערע. pa אימער נאר פ
 םיר p>n לייכםער, פיל pגעװן װאלט אוגז
 אזעלכע ta איינריידען, נעקעגם זיך װאלטען

 װאם ניט װײםמ pa גים pttpnwnaB ארכײםער
גז דאן לםעןaװ םיר טוען. די
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*כװז. ®ון

A-ו,

. a :

 חאבעז קאטיטעס אונטןרזוכונגס די
 ״ועטענט״ s אויםמפינען ;עדפרפט

 אנטשײדוננען איןלמ ארױסצוגפנען
 אי| *דדים. פלע נעפעל׳מ זאלען װאט
o n חויפטזענ־ סיד אינטעחנסיתן פרט 
 סןן פאטיטעס אונטעחובוננס וי ליד
ר  זייגען װעלנע נאװענוגג, טרכײטעד ת
ניזי. נאמ צײט לעצטער דער איו

 אין טען חאט צייטען נארסאלע אין
 געדארפט גיט ױניאנס אידישע אונזערע

vlv 'm o pip אונטערזונונגס־קאםיטעס 
 ױנ• די נאווענוננ. ארנייטער רn פון

 טיט גצספראװעט זיך חאנען אליין יאנם
 •Vi חאבעז זײ װאם אונטערזונוננען, די

 זיינען צייטען די אנער מאכען. דפרסט
 ױניאגס אונזערע נארמפלע. סיין גיט

 צ״ט. vs'>pnr s אינערנעלענט חאבען
 רואי• זײ חאט מנפח ?אסוניםטישע די

 אנ״ נתיסער טיט חאנען זײ נירט.
i םיט און שטרעננוננ n פון רילוי n*. 

 ערשט זיר נאװענוננ םאציאליסטישער
 און פים זייערע אויף געשטעלט װידער

 צו םיטלען אלע אנװענדען מוזען זײ
tnpau-uu זײעי נאפעםטינעז *ו און 
 םיטלען די םון איינע און ע?זיםטעגץ.

 שא־ צו איז יוניאגס די נאפעסטינעז צו
 די בײ זיי צו צוטרוי מעחר װאם פען

 ווײט וױ זײ אפחיטע) און *רבייטער
 שטרײטינ■ אינערליכע םון טענליך נאר

 צום אײנעם סון טיסטרייעז און פ״טען
צװײטעז•

 םארדאנםעז םיסטרויען״ שאפען און
o אין איז װ. אז. א< n צי־ איצםינעו 

 נע• נאו איז דאס לײכט. זעהר שטא:ד
 טחיערינע א םיטגל^ר די בײ בליבען
 זיי װעז פאםוגיםםען, די םון ירושה
i נענאלענאטעװעט האבען n  pa ױנ־ 

ן.  ײוי• עם איז 1צושט»נ א<» אין ̂י
 צו 1פלינ« און 1נעסע ,1נאפװעטע נער

 pc פעחאנעז באפאנטע חילוי «ו רוםען
 װעלבע צו נאװענוננ, 1בײטע1א דער
*וטתי. האט םען

 האבען ניט ipj״p i»p איינענטליך
 אונזערע אך1 זיך ען1װענ דעם. נענען

 הילף 1םא נויט א אין מאל אאע ױניאנם
i צו n צים באװענוננ, 1סאציאליםטישע 

 piyij* אלע צו און יננ1 1»רבײטע
 ע1זײע און אתאגיזאציעם 1ארבייםע

 אונ־ םיט ה1צ י1 1אבע איז .1ע1פיה
 נעװעהנליך װאם טעתוכוננם־פאםיטעם,

 אנטשײחננען, אזעלכע אחים זײ ניבעז
 י•1צופ ניט זײ םיט איז 1צ p'K װאס

 לער »ז ליך,1נ»טי איז עם און צן.1
 עײ זיר שר״עז, זאל 1צ 1ענע1י1אונצום

ps tnpi עײ םען װעז און בייז. זײן 
o בייז איז טען און זיך נערט in מען 
נארי׳שק״טען. אפט

ip זאנ איך inyi, ןי1*1 םען אז 
 אונ• אזוי װי “,פעטענט א אויםגעםינען
 ארויםגעבען זאלען פאםיטעם טעתוכוננם

 צושרידענ־ זאלען װאם אנםשײדונגען
צרדים. *לע שטעלען

 ײ•1 און זיך ען1בײזע ׳ערייען, נאר
m אט1 ניט גאך איז ישסײטען1נא 

 םען װען ערנער, איז עם עמסטע.
נאתשפײטען. די )ppm is פאננט
 “,גארישסײטען זאנ איך ווען איז

 נאר ײארט. inVo א איך נעברויף
 עם װאם אונטעושייל i״p גיט איז עם
 1םע וואם ט,1װא תכטינע אט1 איז
i איז עם נעברױכען. יא וי1דא n 

u ויאס םאפט, s i• אויפ׳ן ipoooisr 
 פאײ םעכשעז װעח«. פאװאםט ט1«

 ,po’dsp א אויוי שט1צוע זיך לאזעז
זײ, גןנעז איז אנטשייחנג די ווען 1נא

 די אינערצוקערען זײ נײ oan איז
 איך 1טיי םא< oyi pa ױניאן. נאנצע

ip י1 i’ia 2< פון <sps, 1האבע ויאס 
 שיע־ האבען און װאח׳לען n פארלאחןן

ivo ניי <אח«1םא אויך m ,קאטיטע 
 םאױ אלײן זין־ חאנען זײ 1װע<נע אויף

לאזעז•
 אבער נעװינעז, סענען דארף םען

n s i  pm• אויר ivjvp ען.1לי1םא i n 
 :װארט א oyi סאר האט אםעריקאנער

איזי  טא ען,1סארלא האסט ״.1(וזע ,
 l״p ניט מאו און אראפ עס שליגג
 נעװעז ניט איז ?אטיטע י1 •1ע1גװאל

m צד אייו איז ט1עסי1םאראינטע s 
 םאו״ םען װעז pa צוױיטען. oyi אין

>o is אויוי זיו # tyo n « i  yo’osP 
P« lyrjyo yi’ijy זײן o i'ja אראפ״ 

 נלויבט jyo tyr ׳טײל1או 1איח שליגנ^
oyuripy איז jyo אז אפילו, j נyײS* 

m• ײאמם 'iy iy, ט,1לי1םא װאס 
 Vi■ איהם האט 11מי אן דאך, נלױבט

 ■Vi ײאלט 1« ײעו ײארום יװדעט.1?
 -1םא oayi םיט חאט iy »ז גלויבט,
 צי נעבשננע} ;יט דאן־ iy װאלט לארצן,

P״I .אםיטעם? ly^jyo, ײאס tyjyp 
y זיך i” i j ” a,׳ ts אוםעטום o m r ip 

tvo זײ pa זיי אז t:  איינצינ^ זײ ty״
 p’Jiiiy tyj’EPi typ• סצן vrfsm ביי

p״pa o נyרyכטינp”,ט lyoiai ניט 
tyoiam yi, ז* tyo זאל lynsi זיי צו 

נלױב¥ז, זײ אויב און אכטוננ. צופיל
ra זײ iyoyj iy:yp הŷשB8ט i n  pa 

 niyo a. זײ tyisn 1נװאל םיט ױניאן
dsi פאפיר pa ri^iiy: ra םען typ 

typni נאך אלץ, איהם אויױ inyo וױ 
S<i* װאס ,lyrjyo iyas נארי׳עס״ט^,

1 jyj't pa (yaי lyDmynra םיז i n 
 קריװדצס, y:y״:a yiy״r ניט ױגיאן,

ניט. Dy טוען
 cysy זאנצן :יע־ואלט האב איך

m s  ,inyo זאל iyDyn םײ־ טאל דאס 
•inyjiya’a Vi

*
, * • * laoiyn nyo iyina 23< פון Japs 

v- 1םי pa נעװען מטריח זיך ה*ט m 
 קאגדי־ י1 םון ,םליליטם״, צװײ שיהט

•Vi אדויסנ^טטיעלט זײנ^ װ*ס דאט^,
«1 pa m sי ly^nar 22< םוז »<ps 

pa י י נ ו  לyב^ױו s 1טי iy שרײבם ת
iy  iyp?yr pa 1םי נט¥1ם a סך 

r הויפט־קשיח די pa תשױת a װאדום 
 נ¥דולדעט םלע־טס rwמ י1 אט ורערט

m  pa .זײ־ עם װפן םילא, ױניאן 
iyכטy^ pa ypj'J (yiiy: נען i pa y 

ט tynsn ױניאן ז ^  iyn סלעיטס, זיין נ
r 11ײיםי ג^ארפט האט a  iy r װy.־ 

 ־SP י1 פון pa ן1מי װען ,'iyas איצט
iy זy^sװyנ 1פטי םוניםטען i  pa •ױנ 
so ,IS' 1» צו osסל יyיםם ?
 cyo iyina װאחם ניט וױים איך
tamyn הsו 1נרא ט  iya'?py:D'ia םי

 האב איך סשױת. ypJyta ipjpib צו
 »הי1 זyם «ז ^isry: ניט מ#ל הײן

 -y: 3sn איר ״^,B:y:y: pa םל¥יטם.
iia םען ta זאנט, i» 11ברוח ניט. זײ 

ja n m הsט y j''t ששױת Vi iy a n n• 
ײ |y:y־it דארםט os« ,n נ y r 'a ,זאנט 

s 1םע אז ’ •nai םלy.אםשר יטם B?sr
iy נ א־הםyצו װאש װאוסט yנטפyרy.ן

*
* *  װען ®ז םארזיכערט, אונז ה#ט מען

 די װעט םריה^יגג דער הומען וועט עם
 עס קצענער• װערען ארבײטם^אזינקײט

 ניט מעז ה*ט דאס «ז זיך, םאחמטעהט
 די נײ ק^אומםאכער. די געםײנט

̂וט זיך םאנגט קאאוקםאכער איז ער

 ארבײטס^זיג• אמת׳ע די פריה^נג
 די האבען םריה^ינג דעם נ$ור קײט.

 זײן, צו טקנא װעמען ניט ק^והכמכער
 אעדיג, ארום געהען זײ כאויז ניט וױיצ

 דער מלי*נעז. ^עדיג ארום געחען עס
 כעסערונ: קײן םאראויפיג האט פריחאיגג

 דאכ געבראכט. ניט ארכײטער די םאר
 אאיז ברעד דער פון זעהן יך1א םען קען
 גע־ קיצענער ניט איז זי יארק. נױ אין

 ״איז כעסערונג אײנציגע די װארען.
 בא־ כיסעיצ » איז םריד^ינג איז װאס

 װי יצאין ברעד אין ^טעהן צו חװעםער
 צו קא^ט אזוי ניט איז עס װינטער.

 דערנרײכט מען כיז װארטען און עטעהן
רײה. די
 דעד און הואװער פרעזידענט און .

 ג^ד טועז און ניט זיך אײילען ק^ונגרעס
 םון ארמעע די םארקצענערען צו ני׳&ט

 דער און הואװער ארכײטסאאזע. די
 אוי׳ם- מיט םארגומעז זײגען ?אנגרעם

 טאריף, הויכען א אונז םאר ארבײטען
 זאאען געברויכס־ארטיק^ען אילע כדי

?אס־ זאא דאס אז און ׳װערען טײערער
הײנט. קאסט עס װי טײערער נאך טען

0

 פרױ ה*ט ״װאיר^ד״ יארקער נױ די
 אזוי װי בייצד א צונויפ^טעצען בירט
 דער װאס טאריף, הויכער נײער דער

 זיך װעט אױפ, איצט ארבײט קאנגרעס
 דורכשניטציכען דעם אױף אםרופען

 םאגנמ ביצד דאס בירגער. אמעריקאנער
 מען ײען םריהמארגעז, א םון אן זיך

 עס זאיצ ארבײט. דער צו אויף שטעהט
 אדער ארבײטער, »ן םון הויז אין זײן
הענד^ער. א פון

 איהם װעק־זײגער דער ק^ינגט עס
 דעך ארבײט. דער צו אױםצואװעקען

 געהע־ איז װעק־זײגערם אויף אפצאהא
 ע- פראצענט. 50 אויף געװארען כערט

 אראפ זיך פון װארםט כאם, א זיך גיט
 אםצאהצ דער װעלכער אויף דעהע, די

 םרא״ 20 אויף געװארעז געהעכערט איז
 אױף םיס די אראפ שטעאט ער צענט.

 אפצאהיצ דער װאס טעפיך, קצײנעם א
 ביז געװאחנן געהעכערט איז דעם אויף
 זײן אן זיך טוט ער פראצעגט. 114

 איז אםצאה^ דער װאס גאחדמאגטעא,
ארײן שטעקט און פראצענט, 10 ביז
אױ^ שטעק-שיה פאר K pM פיס די

פראצענמ. 20 איז אםצאהצ דער •וועצכע
 איז באדע־ציפער םון 5טאי די אויח

 25 געװארעז געהעכערט אפצאהצ דער
 פון צינאעיצעאום דעם אויו* פראצענט.

 גע־ געהעכערט אפצאהא דער איז קיך
 דעם אויף םראצענט. 20 אויף װארען

 װעיצכען פאר צימער, באדע אין שפיגעיצ
 נע־ אפצאהא דער איז זיך, ראזירט מען

 א'י.^ פראצענט. 25 געוזארען העכערט
 קאפ״בערשטעל ראזיר־בערשטע^ דעם
 4אפצאדי דער איז צאהךבערשטעיצ און

 אויף פראצענט. 15 געװארען געהעכערט
 אויס־ באנוצט װערט װאס אז,5ג דאם

 אפ־ דער איז מוייל, דאם צושװײנקען
 פרא־ 10 אויף געװארען געהעכערט צאהא
 און װאש־בעקען דעם אויף אויך צענט,

 אויף אוז פראצענט 10 װאנע דער אויף
 םיא־ 100 אםצואװאשע; זיך שװאם דעם

צענט.
 אויף אנטאן. זיך םען דארוי איצט

 אפצאהל דער איז אויבער־העםד דער
 י1אוי פראצענט, 23 געװארען געהעכערט

 דעפ אויח און םראצענט 8 שניפס דעם
 איז שיך די אויח פראצענט. 10 אנצוג

 אויף םראצענט, 20 אפצאהא נײער דער
 דאס אויף און םראצענט 10 נאז־טיכאאך

 די אפ םוצט מען װאם םיט בעזעמעא
םראצענט. 66 קאײדער
 דארפט ברילעז טראגט איהר אױב

 פרא־ 10 פון אםצאהצ אן רעכענען איהר
גיצעזער. די אויף צענט

m איצט n* םריהשטי?. עסען םען
 אויסצודע־ איבעריג שוין איו דאם נאר

געהעכערטער א םאראן איו עס כענען.

 ט*;פ- די אויף — אויף אפצאהיל
 *עםאעז, גילעזער, טעאער, די אויןי *אך,

 אנפאנגענ• שםײז די אויף און גאפלען,
 מיט ענדיגענדיג און פרוכט מיט דיג.

 קעז קורצמז אין פוטער. און אײער
 געי־ע• איז טאריף דער אז זאגעז, מען

 פאנגט ױאס אאץ אויוי געװארען כערט
 א ^עםעיל, א — אז מיט אן זיך

 א ברויט, לעבעל א גאפעיל, א טעפעא,
י*ג אז. א. היטעיל א ^יך, פאר

 יאגקע^ און דזשאהן דאך דארױ :אר
 םארשטעהען פראטעסטירען. און שוייען

 דער אז יאנקעל, און דזשאהן ניט אבער
 זײע- צו אויסגעהן װעט טאריף הויכער

 און שוױיגען♦ זײ און קעשענעס רע
 « אײנםאך דאר איז שװײגען זײ װען

 זײערע אויסצוצעדיגען באויז ניט מצוה
גוםא קעשענע די ו5אםי גאר קעשענעס,

אפצונעםען. זײ בײ אויך
00 0

 קאורט סוםרים פון אנטשײדונג די
 אז שטאאטעז, םאראײניגטע די פון

 פארקוי• ניט באויז מען טאר בראנפעז
 גאר װעט מעז, םעג קויםען אבער םען

 פון דורכפיהרונג רער אין ענדערען נישט
 רע- די װען געזעץ. פראהיבישאן דעם

 אפהי״ גוט גע?ענט נאר װאיצט גירונג
 ?ײן םארקויםען גיט זאיצ מעז אז טען,

 הי• צו פארשפארט זי װאאט בראנםען
 װען קויםען* ניט זא^ מען אז טען,

 בוטיצעגערס קײן געװען ניט װאצטען עס
 בראג• םארקויםען װאס אמעריקא, אין
 װעםען בײ געהאט ניט מען װאיצט ׳םעז
קויםען. צו

 אונ־ קײז א^געטײז אין איז נאר׳עס
 קאורט סופרים דער װאס ניט טערשײד

 פראהיבישאז, וועגען אגטשײדען גיט זאא
 סאי פרט דעם אין איהם םאיצגט מען
 דרינגען ביצויז קען איר ניט. סאי װי
 קאורט, סופרים פון אנטשײדונ דער םון
 ניט איז געזעץ םראהיבישאן דאס אז

װי■ אטג &יז געװארעז םארפאסט
 פראהמײשאגיסטע׳ן די םרץ םיהרער דער
 גאט װען װארום םארזיכערט. עם האט

 םראהיבי- דאס םארםאסט װאצט אצײן
 ניט זיכער איהם ער װאאט געזעץ, שאז

 קאורט סופרים דער אז אזוי, געמאכט
 םאר־ געזעץ דאס אז #זאגען קענען זאא

 פאד־ און םאבריציחנז צו באויז באט
 ניט םארבאט עס אבער בראנםען, קויםעז

 אצץ װײם װאס גאט, קויםעץ. דאס
 מיט באזארגט שוין זיך ט5װא םאראויס,

 סױ דער װאס נעזעץ, םדאהיבישאן אזא
 אײנטיײ גארנישט װאצט קאורט פרים
אויסטײטשען. און טשען

 םרא־ םרוםע די אז זײן, הען עס נאר
 אזא םאר גאט עם מאכען היבישאניםטען

 זײן, עס קען אםת דער אין ש^עכטעץ.
 און שלעכט אזוי ניט גאר איז גאט אז
 א װען ניט, בכלל איהם קימערט עס

 קען ער װען שנעפסעא, » מאכט מענש
קריגען. נאר עס

0
0 0

 סטא:־ אמעריקאנער דער איז װאס
 —ארבײטער? אן פאר יצעבען םון דארד

 זיך באשעםטיגט םראגע דער אט םיט
 און םעדערײשאניסט״ ״אםעריקען דער.

 אונטער- די צויט ש^וס, צום קומט ער
 בא־ םון אויסרעכעגוגגען און זוכונגעז
 אז עקאגאטיסטעז, אםעריהאנער קאנטע

 םא,- דארף יארק נױ אין ארבײטער אן
 זאצ ער כדי װ#ו, א דאצאר 65 דינען
 אמעריקאנער דעם צױט צעבען קענען

 װי אזוי נאר צעעןן. םון םטאנדארד
 אין ארבײטער װענינ םאראן זײגען עס
 םוצע ארבײטען זאיצען װאס יארס, נױ
 די אין װארום יאהר, א װאבען 52

 פאראן זײנען אינדוםטריעז מײםטע
 װע- איז ארבײט װען יאהר, איז צײטעז

 דע־ דארף ניטא, גאנצען איז אדער נינ,
 אין יארק נױ אין ארבײטער אן ריבער

 םארדינען ארבײט, ער װאס וואכעז, די
)10 זײפ י1אוי (עלום

 צוױימלען, td אבער חאנדלען. זײ ברעכערמז
 חעל־ דא װעט אגיםאציע ײח אױפקיערתג אויכ
 םענ־ םימ טאן צו גיכער דא האבען מיר פען.
 בריײ זײערע ױגיאן.און די *ארראמען װאם שען,
 וױיםען זײ באװאוםטזיניג. גאנץ ארכײםער דער

:r:a ,נופ ta גים פויג עם iao קל^ק חןם 
 זײ ta און שטיק פון ארכײטעז די װעז םרעיד.

 ארנײםער אנדערע די שאדען דערםים ברעגנען
 גע־ חאמ יוניאן די אז װײסען, די סחױד. איז

 שפיק־אר• אח.געגען ארגייס װאך פאר קעםסנו
 פאר־ שוין דאך זײ קענען אליץ דערפון און נײפ

 פאר שלעכפ ra שפיק פון ארבײםען ts שפעחן,
 זײ גאר אלץ, וױיסען ױי נוחףד. קלאוק דעם

 גלוײ זײ און חשכון אײגענעם זייער זיד חאכעז
 יי אנ נארען זיי װען געוױנען, m ts בעז.

ױגיײז•
ײ ־ עז ז ר אני ר ׳ • ז ע י ע י מ ע

 זייער פאר נייט איז דאם פארשםעחן. ניט עם
 בלויז חאבען װאם םענשען, זײנען דאם כח.
 פון װײטער פיל ניט זעחען און זינען אץ זיך

 די דארף ארבײםער אזעלכט םיט .ts: זײער
 גראבען ארבײטער אזעלכע שםרענג. דין ױניאן

 ױינען און ימיאן דער פון עקזיםטענץ די אונטער
 זאגען םוםר כרידער. זײערע צו פאררעטער

 פיח־«- לאזען מען דארף ױי חעלפען. ניט זײ װעם
גיט. זיך באצאלט פארראם אז לען,

 איז חױז ױניטי די איץ ןעיץ װניטי
געםט אויפצונעטען גרייט אױפצן־ נרײט

דעי. דעקארײשאן פאר פרימ למען
 מאל דאס אוים נראד פאלט דעי דעקאוײישאן

 אץ אװעקפארעז דעדיבער tfp םען אוץ פרייםאג
פרייםאנ, — טעג דריי גאגצע אויס חויי ױגיםי

 כאקװעם שעהן, איז הױז ױניטי אין אז און
 אזוי קאםט עס און אלע. ד»ך וױיםדן גוט, און

 דעם זיר קענען פראלעטמריער אפילו אז ביליג,
םארגינען. לוקםום

 צען1הא אוים׳ן זױערליך איז עם װעןי און
 געראטענער קײן געװען ניט איז םעזאן דער יװאם
 םען װאו פלאין, בעםםער דער חויז ױניםי איז
 אין צרות טאג-טעגליכע די וױילע א אויף קען
 איז ארום נאטור די פארגעםען. חײם דער

 אױןז װארטען װאלט זי װי אויםגעפוצט, שעחן,
 םען און פארטיגען אלעם אויף זיצט םען געםם.

 און שעהנםטע דאם און כעסטע דאם סון עסט
 איז טען אז טעג, עטליכע אויף םארגעםט םען

קלאוקם. כײ צרות איז עם אז און קבצן א
 דאלאר, עטליכע גאך דעריבער האט עס װער

 S זעחר םאכעז װעם קריגען זײ קען אדער
 פאר אויםנעבען ײ1 װעט ער װען בײט טטען

vrin מניטי אין װאך־ענד אננעגעםע! אן
♦ -
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נאטי צײט און ױניאן
אמע־ די װאס זיעג, שעהנעם דעם

 האט אייבאר אװ םעדערײשאן ריקען
 םע־ דעם דורך םארצייכעגען צו געהאט
 פאר־ דזשאדזש םון צוריקװײזוגג נאט׳ם
 סופרים ױגײטעד אאס באשטיסוגג קער׳ם
 פענסיאװײניען די האט דזשאדזש, ?אורט

 םארשפיאט אעיבאר אװ פעדעלײשאן
 די אין שטעאונג און טאקטיק איהר דורך

 אעצטען זיינען װאס װאהאען, פריימע־י
 םענ־ סטײט אין ם^רגעקומען דינסטאג

 אץ :יט $בער םײנט ד$ס םיאװייניא.
םאדאוירען. ד#רט האבען ארבײטער די

 ה$בען ארבײטער די געגענטײא, אין
 ם$ס געװיסע א ארויסגעװיזען דארט

 ניט זיך האבען און זעאבסטשטענדיגהײט
 פאאיטישענס די םון םארםירען געא$זט

 אײ־ אװ םעדערײשאן אםעריקען דער םון
 רעפובאילא- די פענסיאװײגיא. אין באר
 איז פענסיאװײניא אין פארטײ נער

 פינסטערע די װי קארופט, אזוי פוגקט
 םטייט, יארק נױ אין מאשין טעםעני

 קאדופ- דער אין זײנען םונדעםטװעגען
 םאר״ םאראן םארטײ רעפובאיקאנער טער

 עם שאטירונגען. און גרופען שידענע
 אוים־ װײניג ניט אויך זײ צװישען םעאט

 יױ טרײד און ארבײטער געשפראכענע
 םאראן אױך זיינען עס און םײנד, ניאן

צאזען װאס רעפובאיקאנער, _
 בײנדעא א ארבײטער די אםא^-אויך

געדאכט, דאך זיך װאצט אפצע^ען.
 פא־ א. א. ם. א. רעפובאיקאנישע מ אז

ס, ט^ען  פאאיטײ דעם װעצען לי
די *באשטדאפט כלא׳זײערען: שען

 בא־ םרײנד״, די באאוינט און םײגד
 ארבײטער־ די אונטערשטיצען דארםם

 זיך הױבט קאגדידאטען. פרײנדציבע
 געטאן האבען זיי אן. גארגיט אבער
 אוג־ האבען און םארקערטע דאס גראד

 ערג־ די פרז ־קאנדידאט דעם מערשטיצם
 ?אנדי־ א געגען םײנד סטעיארבײטער

ארױסגעוױ־ הפחות אכא האט װאט דאט
 אר־ ער צו מענשאיכקײט אביםעאע זען

 געאאםען איז װאס און, בײטערשאםט
רעפובאיקא־ רעאקציאנערע בײדע געגען

םאשינען. נער
 זײנען גאװערנאר םון אםט דעם םאר
 םון אײנער האנדידאטען. דרײ געצאםעז

מע• דער םון אײנער מא^יז, װער דער
 איז בײדען זײ געגען און מאשין, צאן

 גאװעדנאר געװעזענער דער געצאםען
 בײ־ זײ צװישען איז װעצכער •ינטשאט,

 צו םרײנדציכער םך א צװײםעצ אהז דעז
 דער םון םאליטישענם די ארבײטער. די

 הא״ צעיבאר אװ םעדערײשאן אםעריקען
 קאנדידאט דןןם געשטיצט אבער בען
 און מאשין ווער רעאסציאנערער דער םון

 די םארראטען ניט.בצויז דערמיט האבעז
 נאר ארבײטער, די םון *ינטערעסען

 אשי״ אוז אינטערעסעז עהרציכע די אויך
 אמעריקען דער םון שטאנדםונקט ציעצען

 פאר־ זײ און צייבאר, אװ םעדערײשאן
 םון װערען צו םארדאםט דערםאר דינעז
 איבערגעבענעם און אױםוײכטיגען יעחנן

םעדערײ־ אםעריהעז דער פזן אנהענגער
 ארגא־ יעדער םון צעיבאר אװ שאן '

 םע• דער םון •טײצ א איז װאס ניזאציע,
דערײש^ן.

 גיט אבער זיך האבען ארבײטער די
 דאזיגע די ־ םון באאײנםצוסען געצאזט

 גע- האםען און פארטרעטער ארבײטער
 און אינטערעסען זײערע צויט שטיםט

 געװא־ ערוועהצט איז םינשאט געװיסעז,
מא־ ארבײטער די םון הויפטזעכציך רעז

 טײצ •ראגרעסיװען דעם םון און םען •
 קא- די געגען זײנען װאס רעיובציהאנער

 מעצאן און װער די םון םאשינען רויםע
חברח.
 דער געהאט האט מיצה םיאום׳ע א
 פרעזידענט דער גרוגדי, םחוסער ױגיאז

 םאגופעקטשױ פענסי<וױעיען חנר םון
 דורכ־ איז וועאכער אסאסיאײ^יאן, חנרס

 זסאנדי־ אצס ■ר״םמריס די איז געפאיעז
 רעםובצײ אוים׳ן סעגאטאר א םאר דאט

 געזיגט האט איהם געגען טיקעט. קאנער
 צײבאר, <ווו סעקחומאר איצטיגער דער
 אינ• א אויר איז וחנצכער דײוױם, מד•

 די געהאש האט און מאנגאט תםטריע
 םזד אםאריסען חור םון איגדארםירוגג

צײבאר. אװ דאריישאן
םראצדעם אז איז, כאראקמעריםםיש

^o T o n iru ר רי ח
סרײר רי וייגען

דעםביצער פ. פון

 -אזוי דורכנעםאצען. אאע פרײמעריס, די
 פא־ זײערע קאפיטאציסטען רי באצוינען
משרתים. ציסישע

* t♦ *
צײטונג״ ״םאצקס יארקער נױ די

 םאר־ כאי טען23 דעם םרײטאג, האט
 עדיטא־ אינטערעסאנטען אן עפענטציכט

 אפע־ אנאצםאבעטישע דאס װעגען ריעצ
 אין אז ארוים, גאר זיך װײזט עס ריקע.

 אנאצםאבעטען אן םאראן איז אםעריקע
 צאנד רײכסטען דעם אין אז פראבצעם,

 אזוי םפענדט מען װאו װערט, דער םון
 און נרעםט פאר צוקסוס, םאר געצט פיצ

 און םיציטאריזם נײעם שפאגעצ א פאר
 אויף געצט גענונ :יטא איז נײװיאיזם,

 בא־ אריפער דער פון קינדער פאר שוצען
םעצהערונג.

פאראריט־ דעם מיט פארגצײך אין
 אנאצפא־ אן אטערייקע איז אײראפע טען

 און צוקסוס איהר טראץ צאנד בעטען
פראספעריטי. און יטירײכק

 ניטא איז פראנקרײך אין װעהרענד
 אנאצפאבעטען, פראצענט דרײ װי םעהר

 פרא־ אײן װי מעהר ניט ענגצאנד אין
 װי םעהר ניט דײטשצאנד אין צענט,

 טויזענט םיגף אויף אנאצםאבעט אײן
 שװעדען, אין װעהרענד אין םענשען,

 ניט בכצצ איז נארװעגיען און דענעפארק
אין קענען אנאצפאבעטען, קײן םאראן

 הונ־ יעדע םון מענשעז זעקס אםעריקע
 דער צײענען. און שרײבען ניט דערט

 אנאצםאבעטיזם אמעריסאנער םון סוד
 צײט דער אין אגטדעקט ערשט םען האט

 זײנען באאםטע די מצחםה. דער פיז
 א םאר װאס געװארען, ערשטוינט דאן

 אין םענשען ױנגע םראצענט גרויםער
 נא- זײער אפיצו ניט ?ענען אםעריקע

אוגטערשרײבעץ. מען
 מען װיצ 'קרײזען אמעריקאנער אין

 אמעריקע װאס דערמיט דערהצערען ראס
 דער־ און עםיגראנטען םון צאנד א איז

 פרא- גרויסער אז םאראן נאך איז םאר
 אבער איז דאס אנאצםאבעטען. םרן צענט

 אנאילפא־ צאהצ גרעסטע די ריכטיג. ניט
 סאוט די אויםצואװײזען האט בעטען

 םון פראצענט דער װאו װעסט, די און
 אנאצ״ דער סציין. זעהר איז עםיגראנטען

 םא:־ םון רעזוצטאט א איז םאבעטיזם
 אין און סאוט דער אין שוצען אין געצ
 םון םיצע זיך זאצען טא װעסט. דער
 די מיט איבערנעהםען צוםיצ ניט אונז

 םעגציכסײטען. ביצדונגס אטערימאנער
 גרויםע אזא מיט צאנר, דײך אזא אין

 באםת זין איז אנאצםאבעטעץ, צאהצ
איבערצונעהמען. װאם מיט גיטא

m יי
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 מיטיננ מעטבער דזשעגעראצ דער

 אונטעי איז ,1930 טען,5 דעם טאי םון
גוטער. א געװען אומשטענדען די

אננע־ זײנען װעצכע דיסקוםיעס, די
 זײנעי םיטינג, דעם בײ געװארען פיהרט
 םון אײנע אינטערעסאנט. זעהר געװען

 גע- איז טיטינג דעם בײ םראגען די
 דער םון רעקאמענדאציע א װעגען װען
 קען עס װער דעם װעגען באארד עקז.

 איז עם און גאמען אוגזער אין רעדען
 דער* םאאגענדע די :עווארעז אנגענוםען

:סאערוגג
 בא־ איז האםיםע ארגאניזײשאן ״די

 עקזעקו־ דער פון געװארען אויםטראגט
 םראנע די אויםצונעםען באארד טיװ

 רעפרע״ זאצ עס װער א.ן קען װער׳עס
 םון נאמען אין רײדען אדער זענטירען

 גע־ װעצכער אירגענד צו צאקאצ אונזער
 אפ־ קען עס װער אויך װי 'צעגענהײט,

 טעטיגקײט דער פון באריכטען געבען
 דזשעגעראצ דער צו צאהאצ אונזער םון

 אירנעגד צו אךער באארד עקזעקוטיװ
 פארצאננט װאס ארגאניזאציע װעצכער

עס.
 ברײט םראגע די האט קאטיטע די

 אנצונעמען באשצאסעז און דיסקוטירט
דעקצאראציע: פאאגענדע

 דעם אינפארמירען צו ערשטענס,
 סעקרעטעי־ דזשעגעראצ פרעזידענט,
 עקזעי דזשענעראצ די און טרעזשורער

 ביז איז קײגער ד*וס באאדד, ?וטיװ
 צי געװארעז אויטאריזירט גישט איצט

 עקזעקו־ דזשענעהאצ דער צו באריכטען
 צא־ אוגזער פון נאמען אין באארד טיװ
צאקאצ. םיז טעטיגקײט דער װעגען קאצ

 צוקונםט דער אין אויב צװײטענס,
 סעק״ דזשעגעראצ פרעזידענט, דער זאצ

 דזשעגעראצ די אדער רעטער־טרעזשורער
 װע־ גאנצע א אצס באארר עסזעקוטיװ

 קומט עס װאס באריכט, א האבעז צען
 בא״ אזא זײ װעצען ,9 צאקאיצ איז םאר

 די חרך נאר באקומען קענען ריכט
 צא־ םין באאםםע ערװעהצטע אםיציעא

 אדעך םענערזשער טשערםאן, װי קאצ,
 םון געשיסט קאמיטע ספעציעאער א םון

צװעק. דעם םאר צאסאצ
 איצט ביז איז \ואם באריכט קײן

 װעל־ אירגמנד םון געװארען אפגעגעבען
 נישט קײנמאצ אונז פון איז פערזאן כען

 קען םאצגאיך און געװארען אויטאריזירט
 נישש זאצ ער װעמען םון באריכט, אזא
 דער םון באריכט אצס גיצטען נישט ױין,

צאהאצ/ אונזער םון טעטיגקײט
 דער םון רעקאמעגדאציע דער נאך

 ויעען םראגע דער װעגען באאדד עקז.
 םײ חויארם חנר געװאחנז אױםגענוםען
f« כמננעדזשער o p #  n איז וחנצמנר 

גצ• גוםגעחײסעז און דיסקוםירמ גרײס

 מעמבעיי־ דזשענעראצ אעצטען פון
 צײט. װאבען 5 איז הײגט ביז מיטיננ

 אונזער איז צײמ דער םון פארצויף אין
 קאם־ מיט איבערגעפאקם געװען אפיס

 דאנה א שאפ־מיטיגגען. און פצײנטס
 געװען נישט איז םיזאן דער װאם דעם
 קאט* געהאט מיר האבעז בעסטען, אם

 םון צוטײאוננ ניכדגצייכע םון פצײנטס
 אפי׳ס אונזער םון זײנען װעצכע ארבײט,

 באאדד דזשאינט פון היצף דער םיט
 דער איז יעצט געװארען. געשציכטעט

 סצעק די איז פאראיבער פראקטיש סיזאן
 םאר־ זיך מוזען מיר און זיר פאנגט

 םיר אזױ װי מיטצען װעגעז טראכטען
סיזאן. נעהסטען דעם באגעגעגעז זאצען

 דא איז אגריטענט אונזער אין
 גע־ האבען בתים בעצי די װאס פוגקט
 יאהר דעם אין סטרײק דעם נאך קריגען
 צו רעכט דאס זײ גיט װעצבע ,1926

 10 אויױ שעפער זײערע רעארגאניזירען
 יע־ די דזשון. מאנאט עגדע פראצענט

 א־־ונטערגעשיקט װערעז װעאכע ניגע
 װײדזשעס. װאך א פאר קרינען דארפען

 מיר װיצען דעם מיט פארביגדונ: אין
 יעדען פון אויםמערקזאטקײט די ציהען

 פארבײ־ אין זיך שטעצען צו מעמבער
 אויסצונע־ אום אפיס אוגזער פיט דונג

 א באדינגוננען װעצכע אונטער פינען
 אן ארונטערשיקען קען מאנוםעהטשורער

 יע־ פון םציכט די איז עס ארבײטער.
 און אפיס איז קומעז צו מעםבער דען
 װעצבער אירגענד װעגען באראטען זיך

שעפער. די אין פאסירוגנ
 א דא אויך איז אגרימענט דעם אין
 דער װי נאכדעם יאהר 8 דאם פונקט

 די קעז קראםט אין זײן װעט אנריפענט
 רײזען םין םראגע די אויםנעמען ױניאן

 די ארבײטער. די םון װײדזשעס די
 חגר אז באװײזעז דארפען װעט ױניאן
 ארנאניזירט. מעהר־װעניגער איז טרײד

 ארגאניזײ־ די האט צוועק דעם םאר
 אין אויפגענוםען פראגע די שאךקאםיטע

 אין נויטיג איז עס װא׳ם באטראכט.
 אר- די אז איז מאמענט איצטיגען דעם

 די׳צם קײנע מאכעז גישט זאאען בײטער
 אין שטונדען יועגען בתים מנצי די טיט

̂עז זײ און באדינגונגען אנחנרע  בא־ זא
 ■אסי״ װעגען אפים אין ריכטען
 די אין אונרענעצםעסיגקײטעז און רוגגען

שעפער.
 ך• אויפגעגומען אויך האבען םיר

 וחד סיזאן ?וםענדען חנם וחנגען םראגע
 אונ• ארבײטעז וועאכע םינישערם די גען

 8 צו גריימען סיר און דעם םער
 זױ8 קאםיצײנטב^ פון סעט קאםפצימען

 אנםאננען זיך וחנט סיואן חנר ווי שנעצ
 קאםיצײגמס די צו אםעגדען כױר ווע^נן

די וחנגען קאנםראיזןר • אגשםעצען און
ם ע ״ עו ד ו

 םארגע״ םיט אזיך םיר װיצען צײטוגג״
 םון רעדאקטאר דער אז דערמאנען, ניגען
 4צײטונג׳ ״פאצקם דײטשער דאזיגער דעד

 גע• זונטאג צעצטע איז צארע, צודוױג
 באגקעט שעחנעם א םיט געװארען עהרט

 צכבוד ארבײטערשאםט דײטשער דער םון
 מיטארבײטערשאפט יאחריגער 25 זײן
 טיט״ אצס צוערשט צײטוננ, דער איז

 אצס יאחר עטציכע זויט און ארבײטער
 ״פאצקס די און צארע רעדאתטאה איהר

 דעי צו גאה^נט זעהר שטעהען צײטוגג״
 גע־י 8 װעצט־אנשויאונג. קאמוניסטישער

 א געװען צארע אזיו איז צײט װיםע
 פאר״ קאמוניסטישער דער םון מיטנציד

 פאציטיש געװען אבער איז צאדע טײ.
 זא״ ־קאםוניסטעז די אז אנשטענדינ צו 1

 פאר• קענען צײטונג די און איהם יצען
 גצײך נאך איהם האבען זײ און דײען,

 איז צארע םארשטויסען. אנםאננ איז
 קא״ דער געבציבען טרײ װייטער אבער

 איז עס װעצט־אנשויאנוג. םוניםטישער
 טיט זײנען טיר אז זאגען צו איבעריג

 םראגען, די איז אײנשטיםיג ניט איהם
 דיזער בײ םיר רוייצען םונדעסטױעגעז

 ציײ די אז םעסטשטעצען, געצעגענהײט
 רע״ צײט גאנצע די װערט און איז טוננ

 אנ• ם^ציטישער אםת אן מיט דאקטירט
 אי• ײערעז נײעס די און שטענדיגסײט,

 אביעסטיװען םון זין אין בערגעגעבעז
 ״םאצסם״ דער םון האאטוננ די אמת.

 און נײעס פ$איטישע אלע צו צײטונג״
 אאע איז באװעטננ טרײד־ױניאן דער צו

 דע״ אםיאו אנשטענדינ, העכסם ם$א
 עדיטאריעצ אונז םיט איז זי װען מאאט

 אכבוד באנסעט דער אײנשטיםינ. ניט
אנערקעננוג• פארדינטע א איז אארע׳ן

אנשטרע;־ אאע מאכען מוזען מיר
 קופץן זאאעז םיטגאידען די אז גונגען

 צו רעכטע די פאראאנגען אפיס אין
בארעכטיגט. זײנעז זײ װעאכע

 רוםען אגצוםאנגעז זיך גרײםעז מ;ר
 די אז צװעק דעם םאר שאפ־םיטיגנען

עז ױני^ךבאדינגוגגען ^  װע״ ^םגעהיט ז
 או גאויבעץ מעהר איײגברעננען און רען
 פארבעסערען באדינגונגען די קען מען
נאר. װיא מען ײעז

 8 נעװעז איז סיזאז אעצטער דער
 דער אז דערװארטען מיר און שאעכטער
 און בעסער זײן װעט סיזאן קומענדער

 אונזערע אע8 אנװענדעז װעאען מיר
 וױ צײט בעסערע א םאר מעגאיכקײטען

איצט. ביז נעהאט האבען מיר װעאכע די
*

 מיד םאננען װײטער און איצט םון
 סעקשאז־םיטינגען רעגואאר רוםען אן

 דזשעגעראא א און מאנאט 8 מאא אײן
 ט.8מאנ 8 טאא אײן מעםבער־םיטינג

 בא- טיטינגען די דארםען מיטגאירער די
 װאו פאאץ דער איז דארט װײא זוכען,

 ווע• אויםגעגומען דארפען םראגען אאע
 טאר מען װערען. געשאיכטעט און רען

 צאהא קאײנע 8 ז8 דעראאזעז, נישט
 בא־ גוט ?ײז גישט בײ זאאען מענ^ען

 'װיכטיגע באשאיסען מיטינגען זוכטע
 מי• אונזערע ױניאן. דער םון :ען8פר

 םעם• די קט.8געפ זײן דארםען טינגען
מאםען. אין אםרוםעז זיך דארםע^ בעדס

 רוםען אויך מיר װעאען גיכען אין
 ארגא־ דזשעגעראא דער פון מיטינג א

 םאיכט די איז עס ?אםיטע. גיזײשאן
 נע• און קומען צו מיטגאיד יערעז םון
 «י•8 דער איז נטײא8 אקטיװען אן מען

 די םאכען העאםען און א8אאי םין בײט
 איגטערעסען די םאר שטארקער ױניאן

שעםער. די אין ארבעטער די םון
 און שװעסטער ארבייט, דער צו

 זײן װעט ארבײט אונזער און ברידער,
!ערפאאג אן

***
 װעלכן םיטיננעז, םעהעאן די םון
 *ו 1נעה*צט« נעײארען ארנז׳שירט זיינען
 די זייגען טאנאט, אי) מא< 1אײ ווערען

 נעװא• • ¥«עה*<טעז טיטיננעו ערשטע
 «ײ מאי. םען19 דעם םאנט«, רען

 אבןד באזוכט, שצמכט ניט נעזועז זײנען
ד םר « זיין 1דארםע און סענען זיי  מ

באזוכט. םער
 וועם דזמין, טען16 חןם םאנטאג,

 איז טיטינג םמסנער דז׳מגעראצ א זײן
 װיכטינע זעחר וועצען םיםיגג דעם בײ

 אויך וױ װערען, םאתענראבט םראנען
 דארוי לאקאצ טון ם׳נםבער י#דער וואם
 טאר־ «ו ױניאז־גאדינניננע! די *וס ט^ן

 מטאר• יתי«ה די םאנעז און בעםערען
קער.

 וחנ־ וועצכע םיטיננען, די *ו קוםט
in צ»ק«צ. םון נערופען dv אב־ איז 

 זןןצען םיטגליחןר רי אז גויטיג ס*לום
אין trap• וײן

m
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 אןן פתיען פה סטױק גענעראל
ױטשלאנר שדדעראין מענער

בערלין. נןןרװי, פעטער פון ״גערעכטיגקײט״ די פאר סיעציעל
 האבען װאכען אפריא ערשטע די אין

 אין שנײדער הערען און דאמען די
 אר״ גרויסען 8 געםיהרט דײטשאאנד

 אין זײנען יאהר 18 זײט קאםוי. בייטם
 גאנץ-קאײנע מיט אינדוסטריע דער אט

 קאנםאיקטען אאקאאע פון אויםנאהמען
 ניט סאמםען ארבײטם גרויסע הײגע

 םאחמה דער נאך באאד פארנעקומען.
 אגרימענטס געװארען געשאאהען זײנען

 דײטש־ גאנץ אין שטיק־שנײדער די םאר
 *קאײנע אויף ביז האבען װעאכע אאנד,

 די עסזיסטירט. איצט ביז אויסנאמען
 דעם אבער האט אסאםיאײשאן באסעה

 דעם געקונדיגט 1930 םעברואר, טען28
 געםוזט זיך האבען עם און אנרימענט,
 םארהאנדאונ־ אגריםענט נײע אנםאנגען

 זילנען םארהאנדאונגעז דאזיגע די גען.
 די קאםעא. שטאט דער אין פאדגעקומען
 ענדערען געװאאט האבען באאעבאטים

 גיט און אגריםענט דעם ערשטען צום
 300 איז װי װײניגער ניט און מעהר

פזנהטען.
 זײערע האבען סראקטיס דער אין

 םארסאענע־ צו אויסגלםאכט םאראאנגעז
 20 ביז 14 םון ארבײטס־אױן דעם רען

 פאר־ ניט טען דארף דערביי פראצענט.
 שטיה־ פאר װײד;שעם די אז געסען,

 דײ־טשע מײגסטע אין זײגען שנײדער
 גאנצער דער םון ערגסטע די שטעדט

 קאײגע די אין אינדוםטריע. שנײדער
 אםיאו װײדזשעס זײערע זײנען שטעדט
 די םון אתנײטס־אוין דער װי קאענער

 אין בעת ארנײטער. אולקװאאיפיצירטע
 דײטש־ אין אינהיגטױיען אנדערע אאע

 געשטיגען, װײדזשעם די זײנען אא:ד
 שטיק־ די םון ארבײטם־אוין דער איז

 אין װי זעאבער דער געבאיבען שנײדער
 און זיס, קר שען עקאנאט םון יאהרען די

 אר- שאעכטער דער אט האט איצט
 די םון םאראאנגט אוים׳ן בײםס־אוין,

װערען. םארסאענערט באדאדפט באסעם,
 האבען גען נאדינגו די אט אונטער

 נע־ ארבײטער די םון פארטרעטער די
נײץ. ברײטען א םיט ענטםערען מוזט

 םאר־ שנײדער דער האט דערויף
 צװײ די םיט באראטונג א נאך באנד

 דײטש־ אין ױניאנס שגײדער אנדערע
 אינעיאאע און קריסטאיכע די לאנד,

 אג־ געקינדיגט ױניאנם, שנײדער
 געגעז ארויםגעשטע.ט האט און ריטענט

 דער םאדערונגען. נײע באאעבאטים די
 דאן האט םארבאנד - אונטערנעהםער

 נײע םארהאנדאונגען. נײע פאראאנגט
 םאר־ אויך דאן זײנעז םארהאנדאונגען

 ברונשװײג שטאדט דער אין געהומען
 זיײ עס טעג. 11 געדויערט האבען און
 םארשײדע־ געװארען אויסגעארבײט נען
 און אגרימענט גײעם צום פונקטען גע

 ניט זיך האבען צדדים בײדע װי אזוי
 שםרײט־ די זײנען אײניגען געקאנט
 אן צו געװארען איבערגעגעבען םונהטען

קאםיטע. אומםארטײאישער
 איז ער װי אגריםענט, גײער דער

 אוכד דער םון געװארעז אויסגעארבײט
 געהאט האט קאםיטע פארטײאישער

 בא־ די אז םאראײכטערוגגעז, םיאי אזוי
 אנגע־ איהם אן זיך האבעז אעבאטים

 באקאײדונגס־ דער םיר. אאע םיט כאפט
 אג״ האט זיך, םארשטעהט םארבאגד,

 אט צוריסװײזען װי געסאנט ניט דערש
אגרימענט. ניײאױםגעארב״טען דעם

געװעג־ זיך האבען באאעבאטים די
 ער אז םיניסטער, ארבײטם צום דעט
 אגרי־ םון בינדיגקײט ערקאעהרען זאא

 צוױיג. אינדוסטריע גאנצען םאר׳ן מענט
 ערקאערט ארבײטס־םיניםטער דער (װען

 איז איריםענט אן םון בינדיגקײט די
 אינדוסש• גאנצער דער םאר גיאטיג ער

 ארבײטער). און באאעבאטים םאר ריע,
 םאר־ באפאײדונגס םון םארשטאנד דער

 בא״ םער טען26 דעם זיך חאט באגד
 םאד־ בראנשװײגער מיט׳ן שעפטיגט

 םא- צו אונמענאיך איחם כדי און טראג
י האבען כען  םיניס- חנם םאד ג*ד ױ

 א דערװײאע ערקאערט ענמפער טער׳ס
 שטעדט ®ארשײדענע 60 אין סטרײמ

דייטשלאנד.- םון
 זיגעס״בא• און פאםפסתנטשאאסען

 אנ• ארבײטערשאםט וץ האט וואוסט
o געפאנגפן n .דעם ־מאנםאג, קאםןי 

 אג• ויר םםר^ק •un חאט םערץ, טען31
 יי פאגצעגטריחנו v כדי נעפאגגען.

i ויך ןץוט קאמסס־טחות n סארבאנד 
o *ו n  uron ^ רי ט אין ם

 דײטשע װיכטיגסםע די םון שצעדט 60
 500 ארוםגענוםעז האבען װאס שטעדט,
 אן אנגעשאאסען זײגמן װעאכע םירמעס,

 אסאסיאיײ םיאע םארבאנד. באסעש דעם
 הא־ םירםעס ניט־אסאסיאײשאן און שאז
 די באשעפטיגען צו געאײניגט זיך בען

 באדינגוגגען אאטע די אויף ארבײטער
 םון געװאירען םארשױנם ןײנען זײ און

 האבען דאגעגען ססרײק־םיהרונג. דער
 שע־ אםאסיאײשאן םײנסטע די אבער

 בא־ די םון םאראאע די געשטיצט פער
 אויף האבען און אםאסיאײשאנס סעם

 קאםה דעם געםיהרט אופן שארפען 8
 געװען זײנען זײ ארבײטער. די געגען

 םארטראג בראנשװײגער דער אז זיכער,
 דורך גיאטיג םאר װערען ערקאערט װעט
 האבען און אדבייט, פון מיניסטער דעם

 ארבײטער די װעאען זײ אז ערקאערט,
 אויט׳ן באהאנדאעז אן אפריא טען1 םון

אגריםענט. בראנשװײגער
 יענע םון ארבײטער די ױי אזוי
 ער־ ניס איז סםרײס דער װאו שטעדט
 םארװײגערט האבען געװארען, קאערט

 פון נאדינגועען די אויט ארבײטעז צו
 דײ תאבען — אגריםענט בראוגשװײגער

 דער און אאקאוט א ערקאערט םירמעס זע
 געװארען. םאדברײט װײ־ט איז קאמו*

ט װאך אײן םון משך אין  שוין זײנען צ״
 טוײ צעהן איבער קאםף אין געשטאנעז

 אין שטעדט. 104 אין שגײדער זענט
 םראגה* אין װי שטעדט, גרויפע עטאיכע

 הא־ קאראסרוהע און האנאװער פורט,
 אויסנאהם אן אהן באאעבאטים די בען

 אר־ דער םוז ארבײטער אאע אפנעזאגט
 די האבען זײט אנדערער דער םון בײט.

 דעם אויםגעברײטערט װידער, ארבײטער,
 שטיק־ די חוץ א װאס דערמיט, סטרײ*ה

 סטרײקענדע די בײ אויך האבען שנײרער
 אנדערע םון ארבײטער די םירםעס
, :עסטרײ׳הט. הרעםטס

 םאא אאע זיך האבען באאעבאטים די
 ױניאן דער םיט סכסוכים פון צײט אין

 קרעפטס. םארשײדענע די מים באנוצט
 סטרײקען שטיק־ארבײטער די פאעגען
 םאסען די םיט געהאאפען זײ האבען

 פירםעס בײ םארהערט. און שנײדער
 מא- און שטיק באשעםטיגט ה$בען װ^ס
 ערהאערט ױניאן די ה$ט שנײדער סען
 אאע םון סטרייק אאגעמײנעם אן

 אונ־ די אינדוסטריע. דער אין סרעפטס
 אנט־ דעם *ט םון האבען טערנעםער
 ארן געאיטעז שטארק שריט שאאסענעם

Dip םארביטערט. םעהר נאך זײ האט 
 צו באםיהט זיך ה^בעז בארעבאטים די

 ער־ אהן אבער סטרײק־ברעכער, באנוצען
 געשאאםען האבען ארבײטער די םאאג.

 באאעבא״ די און םאברייקע) די םאראאזט
 אר־ געזוכט איכט םיט װי האבען טים

 זײנען אזעאכע ארבײטער. בײטסװיאיגע
בנםצה. געװען ניט אבער

 1 אדער סטרײק, אכנדטאגיגען אן נאך
 גע״ םעז איז אאקאוט, געזאגט, בעסער
 איבערצוגע־ םארשטענדיגונג א צו קוםען

 ,3 םון קאםיטע א צו סכסוך דעם בעז
 נעה־ גיט גאנצען אין אבער זאא װעאכע

 אג־ בראונשװײגער דעם אכט אין םען
 םארהאנדאונגען נײע גאנץ און ריםענט

װערען. אננעפאגגען זאאען
 אדויסגעטראגעץ האט קאםיטע דיזע

 אגריםענט אאטער דער אז אורטײא, |8
 זאאען עס אז איךקראםט, באײבען זאא

 ביז אײז םון צוינען די װערען געהעכערט
^ א םעגיג צװײ ו ט  אאע אז אזן ש

 ארבײ־ אאקאוטירטע אויך װי םטרײקער
 דער צו װערען צוריקגענוםעז זאאען טער

 סך א געװען איז אורטײל דיזער ארבײט.
 אגרײ בראונשװײגער דער װי בעסער
 ניט חאם ער װאם חוץ א װײא םענט,

 ארבײטם־ םריחערדיגע די רגערטnפא
 בא־ ארבײטער די האבען באדיננוגגעז,

עז אבער נישטיגע א קוםען עג םטוו ^  פו
 איצטיגען ביו אוים׳ן העכערונג 8 דאר

ארבייטס־אויז.
 םטרי^עד די םון האמםס־שטיםונג די

 חאבען וײ און גאענצע^ א געווען איז
o אקצעימיחח צו אפגעזאגט זיך n אר־ 

i םון ביסרײשאן n די קאםימע. דריחנר 
 מאיינמט r זיד חאבמ טים8צעב8ב

i פון מײל1או אױס׳ן n און .**סיםע 
in ח*בעז 'ii אויבײםס• סון אאננט1פא 

 בינ־ יtrur^mr 1 ער אז 1סי<נסס^
i אמימראזא^ פיז ױגקײס n םיניס״ 

i n ך האט Dip אסנ^אנס אמנו• ױ

13 o nדאך םען איז אפריא טען 
 אא־־ דער פארשטענדיגונג. א צו געקוטען

 םונדעסטװע־ באײבען, זאא אורטײא טער
 םארדײ װאס ארבײטער, אאע ז*אען גען
 בא־ שעה א םעניג 97 װי וױיניגע! נען

 די און םעגיג 2 םון העכערוננ א קוםען
 זא־ םעניג 97 װי םעהר םארדינען װאס
 םעניג 3 םון העכערונג א באקוםען אען

 פארזוך דער איז דערםיט שטוגדע. 8
 דעם ראפצודרינגען8 טים8אעב8ב די םון

 מענער און דאםען אאע םון ארבײטס־אוין
 ערםאאגרײך אוז שארף שטיק־ארבײסער

 איז דעם חוץ א געװארען. צוריקגעװיזען
 נעאונגען םארבאנד באקאײדועס חגם

 ארבײטס־ דעם םאדבעסערען צץ עטװאם
ארבײטער. י1 םון אוין

צװי־ םארשטענדיגוננ דער אט דורך
 באאעבאטים די און אדבײטער די שען
 דײטשע די םון קאמף שעהנער דער איז

 געװא־ םארענדיגט ארבײטער שנײדער
 אג־ נײער דער איז שטעט אאע אין רען.

 טטגעהײסען סטריי־קער די םון רימענט
 זײנען אפריא טען15 דעם און געװארען

צױ צװישענםאא, א אהן םטרײקער, אאע

 קאאוקםאכער׳כ דעם גוט זויםענדיג
 הא־ באאטימאר, איז ארבײטס־סיסטעם

 ניט אפטיםיסטען גרעסטע זײ אםיאו בעז
 באאטיםארע- די אז טר^כטעז, נעהענט

 ױנ־ דער אין קומען זאצען קאאוקםאכער
 ארגאגיזײשאן־ דעם דורך םרײזויאיג יאן

- קאםפײן.
 איז קאארער, עס טאכען צו אום

 קע:ען צו ערקאערונג קורצע 8 נויטיג
 סיסטעם דעם װעגען באגריף 8 האבען

?אאוק־שעפער. היגע די *יז ארבײט פון
 ארבײ- דא ?אאוק־שאם יעדען אין

 (שיקסעס פרויעז צאהא גרעסטע די טען
 ״ארוישהעאפער- זײנען װעאכע באע״ז),

 קאאוקטאכער, יעדער הײסט דאס העס״,
 בא־ 8 מיט רמענט8ג 8 קריגט װעאכער

 פאר״ אדער באס פון פרײז שטיםטען
 װע־ כט8געם פרײז דעם ר8פ מוז ן,8פ

 זאא ״עקספערט״ דער כזײ נאר רען.
 פרײז, אוית׳ן ״קיק״ הײן מאכען ניט
 ״סרײ די געװארעז נעגעבען איד,ם איז

 מא־ 4 אדער 3 באזעצען יצו װיאעגיע״
 װעאבע פון העאםער ״זײנע״ מיט שינען

פײדע... זײן מאכען קענען זאא ער
טא; צו באאטימאר איז 1םי האבען

קאאוקטאכער: האאסען דרײ םיט
פרױויאעגירטעד, דער קאאס, טער1

 װעא־ זאגעה צו אזוי איבאינג, באס׳ דעם
 פארשקאאפען דורך םײדע״ ״םאכט כער
 עקס־ דורך הױםטזעכאיך און זעאבסם זיך

העאפערס... זײנע פאואטירען
 'ארויס־ פרויעז די זײנען 2 שאאס
 8 אונטער זײנען װעאכע העאםערס,
 און פארמאז באס, םרן דרוק׳ דרײפאכען

און שאב־קאנטראקטאר,
 שעפעי• די אין יחידים די ,3 האאס

 ארױסהעא־ אהן אאײן, ארבײטען װעאכע
פערס.

 דעם אנגעפאנגען האבען 1םי װען
 םיר האבעז דא קאםפיין ארגאניזאציאנם

 קאאסען דרײ די אט באטראכט .גוט
 צו געװעז איז און'שװער ?אאוקםאכער,

 זאא כיעז ?אאס וועאכען םון באשאיסען
אנםאנגען.

 הא:ט דאך געהט קאאס טער1 דער
 ניט װעט ער באס. טיט׳ן האנט אין

 דער שנעא. אזוי ױניאן חגר אין געהן
 ארויםהעאםע־ םרויען דײ קאאם, טער2

 מוטאאזע, נידערגעשאאגענע, זײנען רינס,
 עאע־ םאסױוער 8 אגעםײן8 אין און

 ברצנ־ זײ מ׳זאא רט8װ וועאכע! מענט,
ישועה... רםיגע8ם 8 גען

 דריטער דער איבער גאר באײבם
i אם8 08?א n םראספעקטי־ .בעםטער 

 װערען צו *רײנגעצויגעז עאעםענט װער
אי ױגיאן־רײהעז. אסטױחנ די איז  נ

 האבען אויסזיכטען גוטע זײוע בײ אויך
 גרויסע אויוי אנגעשטויסען זיך מיר

ײ8ארג אונזער אויױ שטײגע! שװערע  נ
ציאנם*װעג.8ז

קאאס, דריטער דער זײגען ערשטענס
 8 איז זעהר שעפער, י1 אין ים1יחי די

 װערט 1יחי 8T8 ווען און צאחא, קאײנע!
 פען8ש גאײך עס םײגט ױגיאךםאן 8
8 pit pip .װאאט ארבײט זײן שאפ 

 סאב־סאנטראקטאד צום אען8אוײינגעפ
 י1 נעשטעאט ײאאטען באםעם רי און

 װאאט עס װאס גע,8א 8t« po ױניאז
o קמ1געװי n  \ v m ציאנס״8גיז8ארג 

 י1 ז8 געהימ;ען, וואאם ״צס סאםייק.
 קריװדע י1 אננעםען גיט זיך קען ױניאן

♦ ז8מגיאךמ ס ̂יז
t o מ סיחו־ען גי•8ארג אונזע! 1א

ארבײט. דער צו ריקגעגאנגען
 דער ארבײטער/ באקאײתנגס ״דער

 םארבאג! שנײדער דײטשען פון אדגאן
 קאמף םון אויסגאנג דעם װענען שרײבט

:פאאגענדעס
 קאמוי דעם אט םון אויסגאנג ״דער

 א גאײכצײטיג און װארגוגג, א זײן װעט
 בא־ די םאר װארנונג א באגײםטערונג.

 טעות א געהאט האבען זײ אז אעבאטים,
 אפםאך, אן קען טען אז גאויבען, צו

 צענד״ םון רעזואטאט א געװען איז װאס
 ארבײט אפפערזױאיגעד יאהרען איגער

 איהם אדער םארניכטען םאא אײן מיט
 די פאר װערטאאז גאגצען אין מאכען

 טרײד אין ברידער די םאר ארבײטער.
 א זײז Dip װעט ױניאז דער איז און

 צוזא־ םעסטער נ*ך זיך באגײסטערונג
 שניי• דײטשען דעם ארום סענצושאיסען

 םא־ באויז איז אונז םאר םארבאנד. דער
א ביאדען צו :אויםגאבע אי;ן ראן

 באאע־ די געגען םראנט פארטײדיגונגס
 ברידער אונזערע םיהרען און באטים

 איז דאס םארװערטס. און פארװערטס
פאראאע!״ אונזער

 פון היאף דער מיט זאציאנס־קאמפײן
 האאפערי;, דזשײקאב װײס־פרעזידענט

 אין ערפאהרונג גענוג האט װעאכער
 צװײ אעצטע די פאר ארבײט. אזעאכע
 ברודער אונז םיט אויך דא איז װאכען
 םע אײדזשענט ביזנעס סנײדער, דזשעס
 גע־ געשיקט איז װעאכער ,17 אאקאא
 בענדזשאמיז פרעזידענט םון װארען

 P8 דא אונז מיטצוהעאפען שאעזיננער
 מיד און קאאוקםאכער־קאםפײז. דעם

 ערפאא:. מאכען םיר ז8 זאגעז, קענען
 אײנצעאנע, םון אנגעפאנגען האבען מיר

 גאנצע געקיאגעז מיר האבען נאכדעם
 רע־ צװײ אעצטע אונזערע ביז שעפער,

 אנ־ זיך האבען מעםבער־מיטיגגען געאע
 מאס־םײ אין פארװאנדאען נעפאנגען

 איה• דארפט באאטימאר, (אין טינגען
 8 םעז8צוז זיך הוםעז עס אז װיסען,

 עב הײסט סענשעז, הונדערט צװײ־דרײ
• ס־מיטינג).8ם 8

ערפאא: כט8געט פיאו8 האבען כיר
 קאא־ ״ערשטע םרױויאעגירטע די בײ

 :ע־ מ׳האט װעאכע האאוקטאבער, םינע״
 אאזט עם געאט. כאכען זײ אז דענהט

 שקאאפען־טריײ זײער מיט אז אויס, זיך
 קוים זײ מאכען שעפער די אין בערײ

 םאב־קאנטרא?־ אינשײד דעם אעבען. 8
 זיײ פארדינסטען דודכשניטאיכע טאר׳ס

 דאאאר 40 אדעי 35 װי מעהר ניט :ען
 1אי ארײז איץ־ זײ זײנען װאך. א

 פון אויסגאהמע דער (מיט ױניאן דער
 פעיװא־ ״שאפ די װאו שעפער, עטאיכע
 מיט בעטען). נאך זיך אאזען ריטס״

 זײ מיט זאגען קענען מיר װארט, אײן
 אויםנעטאן האבען מיר דאס כערהײט,

 ארגאניזאציאנכ־ װאכיגער שיר דער אין
 ערװאר־ געקענט מ׳האט װי מעהר צײט
 זיײ װעאכע אומשטענדען, די אויט טען,
 גיג־ קײן ניט זעהר און זעהר דא נען

געװען. סטיגע
 די אין אופט די םרײער װערט עס

 זײע־ אז װײסען, באםעס די שעפער.
in ױניאן חגר צו באאאננען ארבײטער 
 ארביײ די צו מאכען םרובירען זײ און

 ברודערישע״ ״נוט םון מאנעוורעם טער
 הא־ שעפער מאנכע אין באהאנדאוננ.

 סע:ט עטאיכע געקראגען ארבײטער בען
גארמענט. אוים׳ן מעהר
 נוצט זיך, פארשטעהט ױגיאן, די

 ארבײטעד די ערקאערענדיג אויס, עס
 נע־ פאוצאונג זײנען באסעס די װארום
 אר־ זײערע צו װײכהארציג אזוי װארען

 האט דאט ז8 קאאר, איו עס בײטער.
 דער םון שפײן1ציא:ס־קו8ניז8ארג דער

 הער־ די געםאכט װײך אינטעמעשאנאא
קאאוס־םאגוםעקטשורערש. די םון צער

 װאײ האאוקםאכער באאטימארער די
 פרע־ אונזער אויף אוםגעדואד מיט טען

 װען שאעזינגער, בענדזשאמין זידענט,
 זאגען צו גרײט זײן און קומען װעט ער

 האאוק־ באאטימארער די צו װארט זײן
מאגופעקטשורערם.

 װעט װארט שאעזיגגער׳ס םרעזידענט
 עאעקטרישעך יענער דא אונז פאר זײן

 8 םיט אוגז װעט װעאכער שטראם,
 צו ראײניגעז8פ חראםט םאגנעטישער

 גערעכ• די םארטײדיגען צו גרײט זײן
 אין זאאעז םיר אןנזערע, םאדערונגען טע

 באחאג• קאאוק־שעפער באאטיםאחנר י1
 זיך זאא מען םענשעז, װי װערען דעאט

 שטאר־ 8 םיט װי רעכעגען אונז םיט
ipp# מניאךםאכט! 1טצ1גאניוי1א

אניז װאכען 4 סאד אציאנסאדנ ײ כאלטיםאר אין נ
גלושאקאװ. ד. ». פון בריף א



און דרעם קלאוק, יארקער נױ פון טיטינג
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 בסארד רז׳ןן, םון מיטינג רעגעצער * ,
 יױ מאכער ריםער און םקוירט קצסוס,

,21 ,17 ,10 ,9 ,3 ,2 צסקאצעז ניסן
י. װ. ג. ל. א. 82 און 64 ,48 ,35 ,23
מיטװסך, נעװארען געהאצטען1ס איז

 אזייגער 8 אום ,1930 מאי, טען7 דעם
סודיטס־ אינטערנעשסנעצ אין סװענט,

םטריט. טע16 װעסט 3 רױם,
 באריכטען םעגעדזשערם

 פון מענעדזשער סארקין, ברודער
 דעפארטםעגט, הארנסיא אינדססטריעצ

 םארקוס םון שאפ דער אז באריכטעט,
 װײל געװארעז, ספנעסטאפט איז קצעםער

אר־ כיען אז ארױםגעצייגט זיך הסט עס
 ערקצערט ער שטיק. פון דסרט בײט
 פארצעצט הסט פירמע דיזע אז אויך
 יױ די סבער סטענדארדס, ױניסז אצע
 צוציב טסן געקענט גסרניט ־ האט גיאן
 געװען זײגען ארבײטער די װאס דעם

 און באצעבסס דעם מיט האנט אין האנט
 דעש אויסזאגען געװאאט ניט האבען
געװא־ געררםען איז װאך יעצטע אמת.

 צװעק דעם מיט מיטינג שאפ א רעז
װע־ פאקםען אמת׳ע די אױקצונעםינען

האבען, אדבײטער די שאפ. דיזען גען
 האט ספגעצייקעגט. אצעם געוױינציך, װי

 זײ אז געארדערט זײ סאיקין ברודער
 צ£ריה דער אין מעצדעז זיך אצע זאאען

מאר־ אויף ױניאן. דער םון אםיס אין
 געגוםען ארבײטער די םען האט געז

 םארהער געחײםען אוין*.א אײנציגװײז
 זײ אז געװען מודה זיך האבען זײ און

סיסטעם. ״בסנוס״ א אונסער ארבייטען
 שטײן וױרסציכקײט דעד אין מיינט װאס

 םארזאנט דאן זײ איז עס ארבײט.
 אום־ :יט זיך טארען זײ אז געװארען,

 קײס די ביז ארבײט דער צו ?ערעז
 סטא־ א נאך װערען. געשציכטעט װעט

 צײט װעצכער איז טעג, ררײ םון פעדזש
 קצאגע א ארײננעגעבען האט אםס׳ן די

 א:־ םירםע די האט ױניאן, דער ;עגען
 » װעגען םארהאנדצען צו געםאנגען

 װאר־ װעט קײס די• און םעטצמענט
װערען. געשציכטעט מארגען שײנציך

 װײטער באריכטעט םארקין ברודער
 אינק״ קס., גינזבערג בען םירםע די אז

 צספט איהר םון טײצ א םארדונגעזץהאט
באשלס־ האט און םירםע, אנאנדער צו

 םון שאפ איהר פארקצענערען צו סען
 פראפאר־ א םיט מאשינען, 8 אויף 12

 צסהצ דער םון םארקצענערונג ציסנעצער
 דער םאכען. אנדערע די םון ארבײטער * •

 א ארײנגעגעבען גאײך האט אפים
 קײס די און אסס׳ן דער צו קאםפאײן

װערען. םארהאנדעלט מאיגען װעט
 םירמע די אז אויך, באריכטעט ער

 באשלאםען האט קאהען אנן ראדננ םון
 האט און שאפ איר םארקלענערען צו

איה־ םון העאםט א אראפשיהען געװאאט
 די אז תנאי דעם מיט ארבײטער רע

 װעצכע אױססלײבען מעגען זאא םירמע
 די ׳טאפ. אין אפצושטעאען ארבײטער

 ענטזאנט זיך נאטירליך האט ױניאן
 רע־ אלס און פאדערונג דיזע נאכצוגענען

 פון רעזיגנירט פירמע דיזע האט זולטאט
 האט און סאונסיא איגדוסטריעל דעם

 םאר א&ליהײשאז אז ארײנגעגעבען
 אםא־ דזשאגערס׳ דער אין מעםבערשיפ

סיאיישאן.
רעזיג־ האבען םירםעס םאאגעגדע די

 ..און האונסיצ איגדאםטריעצ םון גירט
 דזשא־ צום אפציסײשאנס ארײנגעגעבען

:אסס׳ן בערס׳
 און שײנבערג, און רובענס װאוצ,

גיטעצסאן. ח.
 װיסען געצאזט גצײך האט ױניאן די

די״ װעצען מיר »ז אםס׳ן, דזשןובערס די
 אצס אגערקענען גיט מירםעפ דרײ זע

 וועצ^ קײסעס דרײ די אוז דזשאבערם
 אומפאר• דעם םאר װערען םארגעבראכט

םשערםאן. טײאישען
 װערט באראטונג נרעדציכער א נאו
 גוטגעחײםען באריכט םארקינ״ס ברודער

 װערט ?צעיער םאדקוס מון קײס די און
אפיס. «ום איבערגעוױזען

ראזעג־ ברודער און םאזער ברודער
 אםע־ בײדע מון םענעדזשערם די בצאט,
 חניארט• אינחנאענחמם־ אוז ריקעז

 םאמאגגענעם דעם פאר םעגטסמענטם
סיזאו״

 גוטגעחיי• ווערמן באריכטען בײדע
t*o אינסטרר וחגרט סזומחנטער דער און 

חן ®ח ^ו*יעס שימז «ו אװ־ם ײ  בא״ \
יאקאצ. יעחנו *ו ריכטען

 םון םענערז״עי דןםטי, ברודער
i באו־יכם א אי גיט

 אפיפ זײן םון טעטיגהײט דער װעגען
 טען3 דעם ביז טארטש טען31 דעם םון

 צײט דיזער םון םארצויף אין מאי.
 קאס־ 36 ערצײדיגט אפים זײן האט

 קאנט־ שאפ 78 געםאכט און םצײגטס
שעפעד. 64 אין ראצס

ש שארדז  10 םרן— :קײםעם דיסט
 קיײ 6 אין זײגען הײסעס דיסטשארדזש

 רעאיגסטײ־ געװארען ארבײטער די סעס
 בא־ די זײנען קײסעס 2 אין ;טעט

 געװא־ רעאינסטײטעט ניט טרעפענדע
 צוריק- זײנען קײסעס 2 װערענר רען,

געװארען. געצויגען
 קײסעס צװײ די זײנען םאצנעכרע

 רעאינ- ניט זײנען ארבײטער די װאו
::עװארען סטײטעט

 האט ראדין און כראדערם ?אהען
 גוטער :יט םאר פינישערין א עגטזאנט

 ארויס־ אויך זיך האט עס אויםפיהרונ:.
 םעהד ניט געקראגען האט זי אז :עצײנט

 האט אםיס דער װ$ך. דאצאד 21 וױ
 בעק $79.62 איהר פאר אויםגעםאנט

 גע־ ״געדראפט״ איז קײם די און פעי
װארען.

 ענטזאנט האט טורף און ראטםצײש
 גע־ האט ער װי נאכדעם ארבײטער אן

 16 און שטונדען רענעצע 28 ארבײט
 אפגעםאכט האט און אװערטײם שטונדען

 קײס די פרײז. א באצעבאס דעם מיט
 אוםפארטײאײ צום איבערגעגאנגעז איז

 אז ענטשידען האט ער און שעךטשערטאן
 גיט איז ארבײטער באטרעםעגדער דער

דזשאב. צום בארענטיגט
 דיגען הײםעס צװײ םאצגענדע רי

 װאס דעם צוצעם געװארען צוריסנעצויגען
 צוריקגעצויגען זיך האבען ארבײטער די

— :דדטאב פון
־ עצינאװיץ ה.  טיט׳ן םינישערין א ־
ד׳אביסא. דזשאזעפין :אמען

 קא־ א — סירשנער און -נראװמאן
סערדיקאו*. נאפען מיט׳ן טער

 קיײ צװײ אױבענדערטאנטע די אין
 םאר אויםגעםאנט אםיס דער האט סעס

 בעק $59.20 ארבײטער באטרעםענדע די
פעי.

שאנם: װײדזש  אםיפ דער האלעק
 די סײםעם 8 אין אויםגעםאנט האט
 װאפ ארבײטער, םאר $174.64 פון םומע

 אדער םקײצ, אונטער׳ן געארבײט האבען
פעי• םינגעצ םאר אװערטײם

 ערהאצטען אויך האט אפיס דער
 װאם םינישערם װעגעז קאמפצעינטס

 םאצגענדע די איץ םקײצ, דעם :יט קריגען
שעפער: צװײ

;טשעיזאװםסי און אסטאר
ראדין. און בראדערם קאבען

 דער האט פאצ ערשטען דעם אין
םאד װײדזשעם די ״אדזשאסטעט״ אפיס

 סאצ צװײטען רעם אין ;םיגישערס אצע
 חעכע• נעקראגען םינישערס די האבען
 דער אױוי ,דאצאר 5 ביז 3 םון רונגען
װאר•

ארכײט. שטיה
 אד ױיגען םירמעס דרײ םאצגענדע

 שטיה־ארבײט: םאר געװארען געקצאגט
 און מאנטעצ קאמפאגי, גארמענט םעפײר
בראס. סצוצקי און אראנאװיץ קאהען,
באשטע• ניט איז קײס ערשטע די
געװארען. טיגט

 זיך האט קײס צװײטער דער אין
 גע״ האט פירמע די אז ארויסגעװיזען,

 אר־ צו םיגישערס די צװינגען װאצט
 האט ױניאן די און שטיק, םון בײטען

דערצאזע[. ניט נאטירציך דאס
 זיך וזאט םאצ דריטען דעם אין

 איז פרעסער העד דער »ז ארויםגעצײגט
 די באשעפטיגט ער און קאנטראקטאר א

 העד דער װאך־. םון פרעםערס איבעריגע
 ארו;טער;ענוםען דערםאר איז פרעסער
דזשאב. דעם פון :עװארען

 די ז*דײן שנײדען ודאס באלעב^טים
ארבײט

 אנ־ זײגען םירטעס דרײ פאצגעגדע
 א־ליין שנײדען זײ אז געװארען געקצאגט

: ארבײט די
גאצדשטײן. און ?אהען

בראדערם. ציטי
פאקס. און פאסינקאף

 אינפטרױ זײנען םירםעם דרײ אצע
 קאטערם. ארויםצונעמען געװארען אירט

שטונדען אומגעזעצלינע ארבײטען
 נעםונען זײגען שעפער פאצגענדע די

 אומגעזעצציכע ארבײטענדיג געװארעז
:זו:טא;ס און שבתיפ אויך שטונדעז,

 י. םיגאװיץ, און קאפצאן װעצענס,
 הציטעני?, י. שניידער, מ. שאבשאװיץ,

 בראדערם, םצוצקי הא., קצאוק װירטח
 האצ־ און געמינדער װיטענבערג־װיגער,

בצאק. און שטראםעד פערין,
 דיזעישעפע־ אצע פון ארבײטער די
 :רי־ דעד צו געװארען גערוםען זײנעז
קאםיטע. װענפ

דעס־ ברודער באריכטעט שצוס צום
 האבען םירמעס דרײ םאצגענדע אז טי

אויפגעצײזט: זיך
 שערטאן יאנאױוץ, און ־טאצמארזש

זיסקינד. מ. םארראװ, און
 גוט־ װערט באריכט דעסטי׳ס ברודער

געהײסען.
צא־ פון מענעדזשער היינס, ברודער

 איז װאך צעצטע אז ערקצערט, 2 ?אצ
 קאנםערענץ א געװארען אפנעהאצטען

 ה^כםאן, נאנצער, ברידער די צװישען
 אציין, איהם און אנטאניני שפיצםאן,

 װאד־ ײעגען פראנע דער צו באצוג אין
 אונזער פון מעםבערם םאר הארדם קינג

 קרײ װאס צאקאצען, באארד דזשאיגט
 פרע־ שאפ. דרעפ א אין דזשאב א גען

 אגװעזעגר אויך איז שצעזינגער זידענט
 איז עפ האנםערענץ. דיזען בײ געװען

 טעםבערם אז געװארען פארשטאנען דאן
?ריגען װעצען צאהאצעז אונזערע פון

צ צו צײט פון
).7 ז״ט םרן (שליס

 מען נו, װאר. א דאצאר 65 װי מעהר
 באזונ• ארבײטער יעדען :עמען ניט חען
 אין װאכען װיםיצ נאכםארשען און דער

 עד װאכען װיםיצ און ארבײט ער יאהר
 חגריבער םוז מען ארבײטםצאז. איז

 dv װי צויט און דורכשניד א נעמען
 אםערי• דער םון רעקארדס די װײזען

 14 ווערעז צײכאר אװ םעדערײשאן הען
 םאר־ ארבייטער׳ם דעם םון פראצענט
 ארבײטסצא־ דורך םארצארען דינסטען
 אן דא^ חשבון דעם צויט זינקײט.

 76 םארדינען יארק נױ םון ארבײטער
 כדי ארבײט, ער װעז װאר, א דאצאר

 דאצאר 65 םון דורכשניט א האבען צו
 וױםיצ אבער, אז םראגע די װאך. א

 נױ אין ארבײטער אזעצכע םאראן זײנען
יארס?

 םאראן זײנעז װיםיצ םחשבותיען,
 םאר״ װאס יארק, נױ אין קצאוסםאכער

 א דאצאר 400 מיט טויזענט דרײ דיגעז
 k דאצאר 65 דורכשגיט אין — יאחר

װאר?
 אמערי• דער אז אצזא, חײסט, עס
 װעגען צעבען, פון סטאנדארד סאנער

 ניט איז םיצ, אזױ רעדם םען ריעלכען
 קצאױןטאכעי־. םאר געװארען . נעםאכט

 אר־ אנדערק פאר געםאכט אבער אר איז
? בײטער
ויך. חאנזנן װאם •ראםעסאחנן,. די

 אן^אר־ װיפיצ אױםצורעכעגען באםיהט ן
 קענען צו כדי םארדינען, דארף בײםער

 כטאג־ אמעריקאנער דעם צויט צעבען
 אנבאטראכט אין גענומען האבען דארד,

 םארשײדענע אין צעבענם־קאםטען די
 יארק נױ אין אםעריקא. םון געגענדען

 אוטע- וױ טײערעי־ צעבען דאס קאםט
 בי־ א איז צמשצ, שיקאגא, אין טום.
 ביציגעי־ נאר רעדיננ איז ביציגער, סעצ

 די העצפען װאס אבער װ. אז. א.
 •ױ אין ארבײטער די אז חשבונות,

 װײ פיצ אזוי ניט אפיצו םארדינען יארק
 צעבען א אויף האבעז דארף מען םיצ
רעדינג? אין

הא־ װאס •ראםעסארען, זעצביגע די
 ארבײטע- אן װישיצ בארעכענט בען

 צױט צעבען קענען צו םארדינען דארף
 האבען סטאנדארד, אמערימאנער דעם
 אטעריסא אין אז אויסגערעכענט, אויך

 װאפ מענשעז, טיציאז 40 םאראן זײגען
V W] אטערײ דעם צויט צעבען, ניט 

 די אז הײסט, עס םמאנדארד, קאנער
 פאר״ אמערי;א אין ארבײטער םײסט.ע

ך םאדערט עס וױ װעניגער, דינעז  ד
 ווארום צעבעז, אנשטענדיגען אן אויוי
ט םען װאס אײגעגטציר םײנכ דאס  חפ

 ציװינל/ ׳ אױ סםאנדארד .אםערימן
 דער »אז עס, מײנט וחנרטער אנדעחנ אין

 א^ יױויגג״ אװ שטאגדארד ,אםערימן
 אםערישא־ פאר נעװארעז געסאכט ניט
ארכײםער. נעד

 גטטיר^ף, אויב, קארדס װארקינג אזױנע
 ורװוי^נדמש אזױנו פאר פארצאגג דער
 חײגט נרויס*ה צו קײן זײן דט װעט
געבען צו עגטזאגט זץ־ 22 חאט

 טעטכערס עט^יסנ צו מארדס װארקינג
 או דארום פארצאנגט ער .2 צאשאצ םון

 זאך די זאצ דיתקטארס א(י באארד דער
 װע- 1טא עפעס זעהן און באטראכטען

דעם. גען
דארויף, עגטפערט :אגצער ברורער

 ערשט געשעחן איו איגצידעגט דיזער *ז
 חאט ער און גאכמיטאג, שפעטער הײנט,
 געצעגעגחײט די געהאט גישט דארום

 טיט דעס װעגען זיו צוזאמענצורײדען
זיכער, אבער איז ער האכמאן. ברודער

 אויף װערען געשציכטעט װעט זאך די »ז
אוםן. פרידציכען א

ם גענעראל שער׳ כט מענעדז  כארי
 די *ז באריכטעט, נא;צער ברודער
 באשטימט איז װאם סאמיטע ספעציעצע

 באארד עקזעקוטױו געגעראצ םון געװארען
 װאו שעפער, דרעם די אונטעזרוכען צו
 אנםאמבצ און האוטס געמאכט װערען עם

 די אגצופאגגען באשצאםען האט קאוטם,
 #מאי דעם מיטװאך, אונטערזוכונג

 בײדע םון מענעדזשערם גענעראצ די און
 אויםגעםאדערט זיינען באארדם דזשאינט
 קאםיטע דער צו צוצושטעצען געװארעז

 דארםען װאם שעפער אצע םון ציםט א
 נאגלער ברודער װעדען. אונטערזוכט

 און ציםט אזא צוגעשטעצט גצײך האט
 צוױיטען א ארײנשיקען מארגען װעט

ציסט.
גריג• ברודער אז אויך באריכטעט ער

 נעענטםערט האט 91 צאקאצ םון בערג
 אפ״ טען21 םון.דעם צושריםט זײן אויף
 טראנםםערי״י םון םראגע דער װעגען ריצ
 אצע באארד דזשאינט אינזער צו רען

 שע• קאוטס איגםענטס און טשיצדרענס
 קאנטראצירט אצינד װערען װאם פער
 מעצ״ גרינבערג ברודער .91 צאלאצ םון

 נע• הכצ בםך אז צושריםט זײן אין דעט
 אונטער שעפער אזויגע 15 זיך םינען
 ער און ,91 צאקאצ פון קאנטראצ דעם
 אזוײ 7 טראנסםערירעז צו גרײט איז
 װאס פצאץ. דעם אויף גצײך שעפער :ע

 שעפער, 8 איבעריגע די אםבאצאננט
 גע־ צוערשט זאצ עס אז ער םארצאנגט

 אום אונטערזוכוגג אן ױערען מאכט
 אר״ צאין א םאר װאס םעםטצושטעצען

 אויב און געמאכט, װערט דארט בייט
 םאדערען דאן װעט באארד דזשאינט דער
 װעט שעפער, דיזע איבער ?אנטראצ דעם

 אראנדזשמענטם נויטיגע די מאכען ער
 דאן איז עם זײ. טדאנםפערירען צו

 דיזע אנצופאננען געװארען באשצאסען
מיטװאך. קומענדען דעם אונטערזוכונג

וױיטער, באריכטעט נאנצער ברודער
 אומפאר- דעם םאר ערשינען איז ער אז

 אנגענע־ האט און טשערמאן טײאישען
 ענטשײדונג זײן געגען ארגוטענטען בעז
ע/' ״פעיראצ דער צו באצוג אין  םראג

 אוטפאר״ דער האט רעזוצטאט א אצס
 פאצגענ- צוגעשיקט טשערמאן טײאישער

 און באארד דזשאינט צום בריע;י דען
:אפאפיאײשאנס אצע צו

.1930 אפריצ, טען28 דעם
 :אנצער, איױדאר מד.

 באארד, דזשאינט םון מענעדזשער
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נאגצער: םר. טײערער
 איך האב ,1930 אפריצ, טען11 דעם

 קײם איז ענטשײדונג אן ארויסגעגעבען
 א ענטהאצטען האט װעצכע ,452 נוםער

 אווער• םון םראנע דעד איבער *רוצינג״
 איך זיגט תײסעס. ״פעידאצ״ און טײם
 איז ענטשײדונג דיזע ארױםנעגעבען האב
 געװא• געצויגעז אױםםערהזאםקײט מײן
 דער װעגען שאקטען נעװיםע צו רעז

 אנ• איז גצויב, איר װעצכע, פראצעדור,
 איגדוםטוײ דער אין נעײארעז געװעגדעט

 פארצוי«י אין מאס, באדײטענדער א אין
 איז װעצכע יאהר, עטציכע צעצטע די םון
 ענטשיײ דיזער םיט אײנקצאגג איז ניט

 אויך איז אױפמערסזאמקײט םײז דונג.
 •ונקטען געװיסע צו געװארעז געצויגעז

 צוזאמעג״ דער בנונע ארגומענטען און
 ויי• וועצכע אגריםענט, דעם םוז שטעצונג

 בײ געװאחנן ארויםגעבראכט ניט נען
םארהער. דעם

 אבזיכם םײן גיט איז עס װעדענד
 -קײס, באםרעפענחנ די עםעגעז צו צוריס

 וחד םארשטאנען זאצ עס אז איך װיצ
 וחד אנגענוםעז ניט דארזי דאס אז רעז
 אן אױב •רעצעדענט. א אצס רעז

 דער אק פארקוסען זאצ סכסוך ציכער
 באחאגדאלם פראגע די וועט צויןונםט

 וחנם שאוס חנר אה נײ דאס םון וחנחנז
o איז tnpii עררײכט n די ®ון ציכם 
 וועלען װאס סענטען אדג און מ^קםעז

יועחװ. מארגע:יעם דאן
ױ י י י «י

iffmS. ■

%

*

. ‘'Trm

i n  fig eivm vjva סױרט׳«ענטם 
o n  fitt i'oon ווינדופטרי׳ןל J ’o w 

 אייערער, ערנענענסס
(אונטערא״נענט)

אינגערססל. װ״ ױיםאנד
ov ריסקוטירט חערט i n נסרינס

 װערט ער און ויר׳ויןטסרס אף נססרד פון
גוטנעתײסען.

 IMS װ»ח< אױפגענוםען װערט עס
 דז׳פסינט פון װ״ס*טסערם»ן רריטען »

 דע(ענײט פון פ<»ץ דעס ױיף נססרד
חסט וועצגער ,22 פון ראנינסף,

 בססרי• דדפסינט פון *וריקנןזױנען זיך
װערט ,35 פון וונ«וװ, ע<עג»ט•ד

ערװעח^ט.
m רזשענערא< נא;אער, נרודער o• 

o פון ח׳פער j’o r n ,ער^ערט ב*»רד 
ט, זיין אין  נרויסער דער *ו<יב to נסרינ

w o, דער אין אי*ט חעחפט עם װאס 
 אונ־ איז טעטיג?ייט די איז אינדוסטריע,

 אפנע׳מװאכט נארייטעגר אפיםעם זערע
ת געװפרען, ח  װאו ש׳^ער, אייגינע א

 1אי סעמפעלם געםאכט אצינד װערען עם
 ארבייט p'p פאפטי׳פ איז דופיצ^קײטס,

 פיר־ v$V'D אינדוסטרי. דער אין ני־עטא
 האבען אדער באנקראטירט האבען םעס
 פאר־ םיא האט דאם און אױפנע^ייזט זיד

 און ארםיי, ארנ״טסצאזע די גרעסערט
ניטערע• א אאנעםיין אין איז ?אנע יד

 »ז אויך, נאריכטעט נאנ^ער נװדער
 טענדע״ז א ^עצטענם זיך מערקט עס

 מאנוםעק״ פראםעענטע צאהא א ^װי-עען
 ׳טעפער זײערע אוישצוגענען ט־טורערם

 דער איז עם דז׳שאבערם. װערע) און
 װאאוי־רױ ?אחען, אןן ראזיננ םיט ‘אם

 ניטע^ j ה. א. און ״טיינבערג און בענס
 נעװארען איז עם װעםען װעגען סאן,

 דירעקטארם. אוי נאארד צום נאריכטעט
 םענצי־ אאעם טוט גאטיר^יך, ױני*ן, די

 1דורכסיהר« אין זײ ׳טטערען צו בעם
 פאר־ יעדן אן געמם אןן ®צענער זײערע
 אינטערע־ די נא׳טיצען צו טיטע^ ןיבטפ

ארנײטער• די סון סען
 פירכע די i» אױך נאריכטעט עו

 יי־ יי װעמעו נענעז קאפעל, און ןהע«ק
 זיך האט סטרייס, א אן סירט גיאן

 דער אין מע״נער אצס פארגע׳שצאנען
 ה$ט 1ױני<< די אסס׳ן. מוירט׳טענטם

ד  םיר »ז אםס׳ן דער װיםען גע^אזט ^יי
 י1אוי אנערפענעו ניט פירםע דיזע װעלעז

 װאם קריװדעם געװיםע 1םו נרונד דעם
 היים די און איהר, נעבען האבען טיר

 רעם םאר ווערען םארנעבראכט װעט
ט׳פערםאן. אומפארטייאי׳פען

ער ברודער  װייטער באריכטעט גא̂ג
 פאר־ איז צוריפ װאכען פאר א םיט אז

 אומפארטײאי׳פעז דעם םאר געקוםעז
 ״פע־דאל׳. א װענען קייש א ט׳פעדפאן

 נעאױ־ האט אנריםענט אאםער א־נזער
 בא־ 'פאנטראקםאר » םאא אין אז טעט

 װיי־ די ארנייטער זײנע ניט צאוזצט
 מא־ דער איז זיי קוםט עם װאם ךז׳פעס

 װע־ פאר דז׳פאנער, אדער גוםעפט׳פורער
 םאר־ ארבײט, האנטראסטאר דער מען

 אר״ טענ פוצע םינןי םאר אנטווארטציך
 איז אגריםענט יעצטינען דעם אין נייט.
 1שי געװארען נעענדערט פוגקט דיזער
 ארנייט; טענ םוצע זיבען אויוי פיגף

 אויב אננער״טעט ניט אב#ר װערט עם
 ס אצם םאררעכענט װערט אװערטיים

 ארבייטם־טענ. םוצע זיבען די םון ט״צ
 גיט ק־ינמאצ האט אםם׳ן דז׳פאבערם די

 אננע* דיזער וועגען פירו׳פ פײן נעםאבט
 אננענע־ האבעז םיר ווען און צעגענהײט,

 װ״ח׳שעם טענ זיבען פאר פציים א בען
 עם זײ האבען אווערטײם, םיט צ״אםען

 קאונםיצ אינתסטריעצ דער באצאהצט.
 איז אז שטעצוגג די גענוםען האט אבער

ע\ די ב  דער װי ארבײט, טעג פוצע ױ
 אװערטײם ווערט ?ױ־טעט, אגריםענט

 דערפון. טייצ א אצם ארײנגערעכענט
 אײ םכםיד א ענטשטאנעז איז צעצטענס

ר און סראגע דיזער בער  אינדאסטריעצ חן
 םאר די םאמעבראכט האט קאונסיצ

 דמר גףפערםאן. אוםפארטײאישען דעם
 אין חאט# טשערםאן אוםפארטײאישער

 אן ארויםגעגעבז איװעזענחײט, גאנצער׳ם
 םאגוםעסטשורער דער to ענטשיידוננ

 װי םעהר ניט פאר סאראנטװארטציך איז
56 rniw r ,אוז אינעזעד״עז ארבייט 

Tאונטער r חגגעצע םײנט דאס אויב 
^ ארבײטט  םיט *וזאםען אח»י שטונ

 האט נאנצער נרותר ווען אווערםיים.
 ער חאט ענטשײדת^ דיזע ערחאצשען

ײך o װיסען געאאזט ̂ג n אוםיארטײ״ 
 אויס־ זײן חאצט ער אז טשערםאן אישען

 אג־ דעם ®ןן פונקט דיזען םון טײמשוננ
 דאס אוז, ריכטיגע גיט א א<ם ריםזננט

 איז וחנצמנר •רעסעדענט א שאפאן וועט
 חאט עד ארבײנמר. די מאר געםטינ ניט

םאר •ריװיצעגיע רי פארצאגכט דארויןי

 דער גאחױאטוגג. דיזע םאכט ער ורונד
 נאװײ האט טשערסאן אוספארטײאישער

 ער װי נאכדעם און םארצאגג ויזען ציגט
 נאגצער׳ס ברודער אױסגעחערט האט

 דעם צוגעשיתט ער חאט ארטמענטען
 געװא־ איבערגעבען איז װעצכער נרישי,

 י1א באארד םון נאריכט דעם אין רען
דירעקטארס,

 טשערטאן אוטפארטײאישער דער
 צװײטע א סרױםגעגעבען אויך חאט

 םון קייס דער אין עגטשײדוגג וױכטיגע
 װעצכער נעצםאן, דזשוצױם דזשאבער

 ראט־ אצם באװאוסט םריחער געװען איז
נעצסאן. און שטײן

 ניט צוױי אן האצט דזשאבער דיזער
 םטאוט הװין די דעפארטםעגטם, ױניאן

 צעצ־ די םאר קאוטם, ראזאציגד די און
 די װען מאצ יעדען יאחר. עטציכע טע

 דזשאבער דער אז געפאדערט האט יױניאן
 דעםארט־ צװיי דיזע ארגאגיזירען זאצ

 פיר־ די אז גע׳טענה׳ט, ער האט מענטס,
 םארבינדוננ דירעקטע קײן ניט האט םע

 םאראנט־ ניט דארום איז און זײ םיט
 װאכען פאר א םיט זײ. םאר װארטציך

 קאנטראסטאר, ברוקצינער » האט צוריק
 קװין די םאר :עארבײט האט װאס

 בא״ ניט קאוט, ראזאציגד די און סטאוט
 וױידזשעס די ארבײטער זײנע צאהצט

 א ארײנגעגעבען האט 'ױניאן די און
 דער צו ״םעיראצ״ דעם םאר תציים

 גע׳טענה׳ט, האט דזשאבער דער אםם׳ן.
^ גיט איז ער »ז געװײנציך, װי א  פ

 שעפער צװײ דיזע םאר אנטװארטציך
 די באצאהצען צו אנטזאגט זיך האט און

 איבערגע־ דאן איז קײם די וױידזשעם.
 טשערמאן. אומפארטײאישען צום גאנגעז
 אוטםאדטײאישער דער האט אציגד

 םטאוט תװין די אז ענטשידען יטשערמאן
 דעפארטפענט א אצם אגעלקענט װערט

 דארום םוז און :עצסאן, דזשוצױם םון
 די װעגען װערען. ױגיאניזירט גצײך

 טשערמאן דער ערקצערט קאוט ראזאצינד י
 עג־ »ז איז עם אז געפינט ער אז
 און םירםע דיזער צװישען םארביגדוגנ גע

 ניט נאך איז ער $בער דזשאבער, דעם
 ענטשײדונג זײן ארויםצוגעבען גרײט
 רעק^מענדירט ער קײם. דיזער װעגען
 זאצ דעפארטםענט דיזער אויך »ז אבער

 ענט־ דיזער םיט װערען. ױגיסניזירט
 עטװאם באצװעקט םיר האבען שײדונג

 פאר־ אין געצוננען ניט אונז איז װ*ם
י#הר. עטציכע צעצטע די םון ויף5

 ברױ װערט דיםקוםיע קורצער א נ$ך
גוטגעהײסעז. באריכט נאגצער׳ס דער

 אויב to פרעגט אנסעצ דעצענאט
 די אויםצוגעםען בדעה האט ספים דער

 םאר רעיז אצגעםײנעם אן װעגעז םראגע
 געװסרען ספנעצײגט איז ארבײטער, די

אגריםענט צעצטער דער װען דזשון, ביז

געװסרען. אונטערשריבצן איז
ר ת ח דארויף, ע;טםערט גאגצער נ

 10 זיך גיט שצעזינגער ■רעזידעגט סז
 געכען װעט ער און םראגע דיזער טיט

אױפמערקזאכמייט. געחעריגע די דערצו
 אויכ ,to םרענט לאוםםאן דעצעגאט

 אראנדזשכענטס געמאכט חסט ספיס דער
 זײ ויסס םיטגצידער די װיסען לסזען צו

 רע־ קומענדען דעם אין טסן צו הסבען
 װיםען אויך װיצ ער סיגאניזײשסן.

 אגרי־ ססונםיצ אינדסםטריעצ דער אויב
 ̂ װעגען פונקט א ענטהאלט םענט

ארבײטער. נײע םאר ■עריסד טרײעצ
 דארויף ענטפערט נאגצער ברודער
 דער אטבאצאנגט ײסס . :פסצגענדעם

 א װעט רעסרנאניזיי׳עסז, פון םראגע
 צױ אינסטראקשסנם םוצע טיט בריעןי

 טשערצײט שאפ די צו װערען געשיקט
 דעם װענען צײט. באשטימטער דער אין

 נא;־ ברודער ענטפערט פעריסד טרײעצ
 אן אין ארבײטער נײער א װען אז צער,

 ספ מאכט שאפ לסוגםיצ איגדוםטריעצ
 ער װערט באצעבאם דעם מיט םרײז א

 אין ;דזשאב צום בארעכטעט גצײך
 פעייסר טרײעצ דער זיך קען םאצ קײן

 צװײ װי צענגער פארציהען ניט סבער
װסכען.

 אויפמערקזאם מא:ט העצער ברודער
 נויטװענדיג״ דער װעגען דעצעגאטען די

 שא״ םון סטרײקערס די שטיצען צו קײט
 אויף אן װײזט ער אין ססנס און פירס
 דיזען םון באדײטוגג גרויםער דער

 קען ער ערנסט װײט װי און םטרײק
 ער אויב שעפער אנדערע אויןי װירקעז

דורכםאצ. א מיט אױסצסזען זיך זאצ
 אז דארויף, ענטםערט נאגצער ברודער

 אצעם געטסן ױניסן די הסט איצט ביז
 דיזען פאר נויטיג געװען איז װאם

 :ויטיגע אצע געשאפען האט איז םטרײס
 םאר־ איצט אויך מיטצען. פיגאגציעצע

 סםים נענעראצ דעם םיט ער האגדעצט
 װײטע־ דער װעגען געצד שאםען עװנען

 סבער םטרײק. דיזען םון סנפיהרונג רער
 גע־ װעצען אראנדזשםענטם רײזע ביז

 די אז ער םארצאנגט װערעז, ־ מאכט
 געװיםעע א אדװענסעז זסצען צ^קאצען

 אנגעהן קענעז זסצ םעז כדי געצד סומע
אוםגעשטערט. ארבײט חגר טיט

 װערט באריכט נאגצער׳ם ברודער
 דער נאנצער. א אצם גוטגעחײסען דאן

 גע־ דעם אויף דאן םסדערט טשערמאן
 ברודער םעסרעטער־טרעזשורער, נעראצ

 גע־ צוריס ערשט איז װעצכער .דובינםקי,
 פאםיםיז דעם אויו* סור זײן םון קוטען

 דע־ די אדרעסידען זסצ ער »ז קסוםט,
צענאטען.

 אויםגענופען װערט דובינסקי ברודער
 גיט ער אפצסדיםמענטעז. שטארקע םיט

װעגען איבערב^ציק אצגעטײנעם אן דאן׳ ׳
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 שטעדט, די אין כעסבאכטונגען זײגע
 נײ״ צום וױ באזוכט, חסם ער װעצכע

אנדזשעצעס, צסס שיקאגס, :שפיצ
 ■סרט״ סיטי, קענזעס פראנציסקס, סאן

 װאשינגטסן. סיסטעצ, און סרעגסז,# צע;ד
 ספגעהאצ״ ער חסט שטעט דיזע אצע אין
 בעיי צסקאצע די מיט באראטונגען טען

 הסט ער טיטגצידער; אקטיװע און אטטע
 םון מאםםיטינגען אדרעםירט אויך

 אויך הסט ער דרעםטאכעו/ און קצסוה
 מאג״ אין בתים בעצי םיט הסנפערירט

 to אוגטערשרײבען װעגען שטעדט כע
 באדיגי־ ױניסז אײנפירען און אגריםעגט

 געצונגען אויך איהם איז עם גונגען״
 צסקאצען עקזיםטירענדע די אויםצוצעבעץ

 צסלאצען נײע םאר בסדען שאםעז און
 הסט ער װעצכע םצעצער כיאנכע אין

 מאנכע אין אז ערקצערט ער באזוכס.
 אין זיך הא^ט געגעגד יענעם אין שסעט

 און קצאוסס םון מארקעט א ענטװילצען
 בס־ גוטען א שאפט דסם און דרעפעס

 סנצוםיה״ אינטערנעשסנעצ דער םאר דען
 קאם־ סמאניזאציסנס העפטיגען א רען

פײן.
 איז עס װאו אנדזשעצעס, צסס אין

 םאר מארקעט באדײטענדער א דס
 אר־ די שקצאפען דרעםעם, און ־קצסזקס
 בא• קצעגציכפטע די אונטער בײטער

 א דסרט זיך געםינען עם דינגוננען.
 יסרק גױ שיקאגס, םון ארבײטער צסחצ

 און צענטערס, סרגאניזירטע אנדערע און
 די אין אונטערשיד דעם באגרײםען זײ

 שטעט, אין חערשען ײסם באדינגונגען
 בא־ די אין און קומען זײ װאגען םון

 דיזע אנדזשעצעס. צסם אין דינגוגגען
 גרעסטער דער מיט װארטעז ארבײטער

 די װעז מסםעגט דעם אויף אומנעדוצד
 העם״ » סנםאנגען װעט אינטערגעשסנעצ

 אין סרגאניזאציסנס־קאטפײז, טיגעז
 ארײנצוא־ זיך גרײט זײנען זײ װעצכען
צעבען. און צײב םיט װארפען
 א צאגע די איז םראנציםקס ס»ן אין

 װסם עצעםענט דער בעסערע. םיעצ
 באשטעהט באשעםטיגט, דסרט װערט

 אײנגעםוגדעװע־ עצטערע, םון דורכאױם
 סרגאני• גוט זײגען און ארבײטער, טע

 ארבײטם־באדינגוגגען זײערע זירט.
 יסרק♦ נױ סיט כםעט זיך םארגצײכען

 די דסרט איז אינטערנעשסנעצ אונזער
 א הסט ײסם קערפערשאםט אײנציגע

 באצע־ די םיט אגריםענט געשריבענעם
 (פאר• אםס׳ן אינדוםטריעצ די באטים.

 ערצויבט מאנוםעקטשורערס) פון באנד
 םיטגצידער אירע םון קײגעם גיט דסרט

 ספמאך געשריבענעם א אין ארײגצוגײן
 איג־ אוגזעד װעז סבער ױניסז, קײן םיט

 א מיט געםטראשעט הסט טערנעשאנעצ
 אסס׳ן אינדוםסריעצ די הסט פטרײק,

 ערצויבט און פאציםי איהר געענדערט
 אן אונטערצושרײבען מיטגצידער איהרע

אינטערנעשסנעצ. דער מיט אגרימענט
 קסנ״ א ספגעהאצטען אויך הסט ער

 שיקא״ דער פוץ פירער די מיט םערענץ
 הסבען זיי און בסארד דזשסינט גסער

 קאםםײן א פאר םצענער אויסגעארבײט
אינדוסטריע. דרעם די סרנאניזירען צו

װע״ געװסיעז גערעדט םיעצ איז עס
 װאקסענדעד א אצם סיטי קענזעס גען

 דער מיט װעט װעצכער מארקעט, קצאוק
 דיזע יסרק. נױ םיט לסנסורירען צײט

 אינערמריבען. װײט איז באהויפטונג
 דיזע באזוכט הסט דובינםקי ברודער
 װסם שעפער די םון םאנכמ און שטסט

 דסרט װערען עם יסרט. זיך געםינען
 קצסוהמאכעד, 800 אן־ום באשעפטיגט

 םרױעז דיזע םרויען. אויםשציםציך כמעט
 הורצער א פאר בצויז ארבײטען קענעז
 זײ םעהצט נאטירציך דארום און צײט

 עס װסם םעהיגקײט און געניטסײט די
מצאכה. בעצ גוטען א םאר זיך םסדערט

 װי אוים דסרט זעהעז שעפער די
 יעדע כמעט םקוצס/ ״הסנטיניאײשסן

 נאכ־ און ארבײטער נײע צו קוםען װסך
 הורצע א ספ ארבײטען זײ װי דעם

 נײע און טרײד דעם זײ םארצסזען צײט
 ניט סבער •צעצער. זײערע םארנעםען
 ארבײטען זײ װסם דארויזי, אכטענדיג

 די דסרט סססכס הונגער־צויז, א םאר
 יסרס. נױ אין װי מעהר דסך ירסדוקציע

 דובינםקי, גצויבט אורזאכען, דיזע צוציב
 אנטװיקצען ניט םיטי קענזעם זיך קען

 ססן און מאדקעט באדײטענדער א סצם
 » אצם װערען באםראכט ניט זיכער

יסרק. נױ פון ססנקורענט
 אויך הערשט צושטאנד עד«נציכער *ן

שטעדט. ארוםיגע אנדערע די אין
 װערט רעדע דובינםקי׳ם ברודער

 ערנםט־ טיםםטער דער םיט אויםגעהערט
אםלסוז. הסרציגען א קריכט ער און הײט

װאנדעה חערי
םעקרעםער־טרעזשורער.
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 צו קלאוק־חשאנער פארבאט קאורט
שעפער ניט־ץניאן איז ארנײט גענען

 אס• דזשאכערם אץ מאנופעקמשורערם די מיט *וזאםען יוניאן, קלאוקםאכער
 •רובירפו װאס דזשאבער, געגען קאורמ־ארדער געװמען סאפיאײשאן,

טרײד• אץ אײנדרוק שטארקען מאכמ עגטשיידונג — אגרימענט. כרעכען
 סרענקע:• ריכטער קאורט סו*רים

 *רױסגעגעבען װאך אעצפת חאם טחאלער
v דזשא־ ?לאוק דעם געגען ארדער קאורט 

 זיבעטע 463 םון סטײן, דזשאז^י בער
 דזשא- דעם םארבאט וומאכער עוחנגױ,

 ניט־ױניאן צו ארבײט טרויםצוגעבען נער
 טארטינע טויםען אחנר חאנטראקטאחם

שאפ פון אלײחנר ^־  םאנוםעקטשױ אי
״ רערס.

ארויסגענע• איז אינדושאנקשאן דער
 בשותטות׳דיגען אוים׳ן tnvnya בען

 ױגיאן קאאוהמאכער דער םון םארלאנג
 קאנטראקטאי־ם און דזשאבערס די און

טסאסיאײשאנס.
 מעםבער א געותן איז םטײן דזשזעף

 מיט אסאסיאײשאן. דזשאבערס דער םון
V ױניאן די האט צוריק מאנאטען •אר 

 אומםאר־ צום קילאנע א ארײגנעבראכט
 םאר סטײנען נעגען םשערםאן טײאישען

 שע־ ניט־ױניאן צו ארבייט ארויםגעבען
 דזשא־ דעם םון אונטערזוכונג אן •ער.

 יױ ךער באשטעטיגם האט ביכער כער׳ם
 גע־ באװיזען איז עס האאגע. גיאג׳ם
 אר־ ארויסגעגעבען האט סטיין אז װארעז,

 קאנטראקטארם ניפדױניאן זיבען צו בייט
 ניט־ 28 םון קאײדער געסויםט האט און

 האט אסאסיאײשאן די פירכמס. ױגיאן
 דא־ 260 מיט באשטראםט דזשאבעד דעם
אגרימענט. דעם איבערטרעטען םאר לאר

 צו ענטזאנט זיך האט םטײן דזשאזעף
 אגשםאט האט אוץ שטראוי, די צאהאען

 דער םון רעזיגנירט גאנצען אין דעם
 םיט צוזאםען ױניאן, די אסאםיאײשאן.

 דאן איהם האבען אסאסיאײשאן דעד
סאורט. אין *ארקלאגט

 װען אז געאױטעט, האט ?אאגע די
םעבד אלם אעעשאאסען זיך האט סטײז

?ב/ר

 אר״ ארויסצוגעבען צונעשטיםט ער האט
 יױ אין באריז קיצײדער טויםען און בײט
 שויצדיג איז.דעריבער ער שעפער. ניאן
אגרימענט. דעם ברעכען אין

 האט םרענקענטהאצער דזשאסטים
 אינדזשאנסשאן דעם ארויסגעבען כײם

 אר- װאס .אנרימענט, דער אז ערסצערט,
 איז ױניאז, דער םים שיציםען בײטסגעבער

 דזשא־ דעם געאררערט האט און בינדגעד,
 יױנאד םון ביצויז קיצײרער קויםען צו בער

קאנטראקטארס.
 געמאכט האט ענטשײדוגנ דאזינע די

 טרײד־ די אין אײנדרוק שטארסען »
 עגשטען צום איז דאם וױיל סרײזען,

 םארבא־ װערט דזשאבער א װאס מא^
 װעאכע םחורה, םארטיגע קויםען צו טען
 אפען־ אן איז געװארעז פראדוצירט איז

 פרעצעדענט איצס דיגען װעט און שאם
צוקונפט. דער םאר

 מענד m פאדערט אינטערנעשאנאל
ױנג ארנ איו װ אנצושליםען כערס

קציװאאנ־ דער םון באשילוס א ויט5
 איגטערנעשא־ די אז ?אנװענשאן, דער
 מעגיליכ״ איצע מיט העצםען זאיצ נאיצ

 קאמפײן םיטנ^ידערשאפט דעם קײטען
 פיא האט װעלכער רייג, ארבײטער םון

 האט זי װען יוניאן, אונזער געהאאםען
 דער האט היילןי, אין גענויטיגט זיך

 אינטערגע־ דער םון אםים דזשענעראצ
 צי סירקוילאר א ארויסגעשיקט שאנאצ

 פרע־ םון אונטערגעשריבען צאסאצס איצע
 סעק־ דזשענעראל און ש^עזיגגער זידענט

 וועצ־ אין דובינסקי, ר^טער־טרעזשורער,
 אויםגעפאדערט װערען לאסאאס די כען
 םין קאםפײן מעםבער דעם העיצםען צו

 װע״ מעמבערם די און רינג ארבײטער
 םעםבערס װערען צו אויםגעםאדערט רען
ריגג. ארבײטער םון

םאיצגט: װי זיו יצײענט צושריםט דער
 יצאהאלס אנגעשלאסענע אילע ״צו

 איג־ דער םון באארדס דזשאינט אין
 װאיר• גארמענט יצײדיס טערגעשאנאא

ױניאן. קערס
״ :״באגריסוננ

דע- װאס היצף, די ״אנערקענענדיג

חשעגעראל רופען צו האטפײן dot״ צוג אן הוינס 91 האל8ל ױניאן ם«נערס וףעס טשילוףען אונוסט אץ סטרײק

אסאס-אײשאן דזשאבעױם דער םון בער ״

 דרעס הויז און דרעס טשיצדרען די
 אן הויבט ,91 צאקאצ ױניאן מאכערם

 צװעס טיט׳ן קאמםײן ארגאניזאציאנס אן
 אין סטרײק דזשענעראצ א רופען צו

אויגוסט. מאנאט אין טרײד
 האט ױגיאן די װאס האטפײן, דער

 מאנאטען׳׳נאװעם־ די דורך אנגעםיהרט
 אננע- איז יאנואר, און דעצעםבער בער,

 רופען צו געדאנק םיט׳ן געװארען םיהרט
 םעברואר. םאנאט דעם אין סטרײק א

באדינגוגגען גוטע גיט די צוציב אבער

דזשון וטען4 דעם,35אל_לאט פון דזשעד םענע־ נרעסלאוו, נרודער פאר כאניןעט אפשיעום
 — ♦35 לאקאל םץ כןןארד עקזעקוטיװ דער סץ אראנזשירט װערמ גאנקקט

 סארלאזען צו געצװארנגען קראנקחײט סאמייליען *וליב m ב^סלאװ
אנדזשעלעס♦ לאס נאד סןןהרען אץ יארק נװ *״מ קורןנער א אױף
 א-נטער- בחנסצאװ, דזשאזעף ברודער
 םענע״ און װײם״ירעזידענט נעשאנאיצ

 װעצכער ,35 ^אסאצ •רעםער םיז דזשער
 גע־ ?ראנההײט • םאםיציען צואיב איז

 אוים־ אוץ יארס נױ פארצאזן צו צװאונגען
 אצס טעטיגקײט זײן צײטװײצע געבען

 גי־ אין װעט ^5 צאהאצ םון םענעדזשער
 און אנדזשעצעם. צאס נאך אפפאהרע! כען
 אראנ־ 35 5צאקא םון עקזעקוטיװע רי

 באגקעט, אפשיעדם tv איהם םאר זשירט
 טען14 אווענד, שבת םארקוםען וחנט װאס

n״pv ,n אקאצ5 דער האצ. געטחאווען 
 אראנרזשמענטס tv אויםגעקצימח חאט

 אצס קאהן dpvo ברודער םים קאםיםע
שזןרמן d^v צאנגער *ואיס ברוחנר און ט

 דעם אראנזשירען צו אויף סעסרעטער
באגקעט. אפשיעדם

 יאהר 14 שוין איז ברעסצאװ דזשאזעף
 איז ער ♦35 םיט׳ן.צא<זאצ םארבונדען

 צא־ דעם פארצאזען צו געצװאוננען איצט
 מאנאטען. Dpyt אמװײניגסטען אויף קאצ
 צאס נאך ניו־יארק םון אװעס םאהרט ער

 דער םון געזונד דעם צוציב אנדזשעצעס
 דאקטוירים♦ םון ראט און^אוים׳ן םאטיציע

 גרויסע v אז ערװארטעט, װערט עם און
 זאצען 35 צאקאצ םון םעםבערס צאהא
באנקעט. צום קוםען

 װאם רעם, צוציב אויך און טרײד אין
 ׳טשיל־ די םיט אגרימענטם האט ױגיאן די

 געהען װעצכע בתים, בעצי דרעם דרען
 באשױא־ איז אויגוסט, ־טען1 דעם אוים
 סטרײק דעם רוםען צו ניט געװארען סען
םעברואר. אין

 מענעדזשער דער גריגבערג, ברודער
 ער װי גאכדעם, האט ,97 צאמאצ םון

 דזשענעראצ די םיט ?אנםערױט האט
 ער־ אינטערנעשאנאצ, דער םון בעאמטע
 דער םון םיהרער הויפט די אז קצעהרט,

 א גוטגעהײסען האבען אינטערנעשאנאצ
 יױ די אויגוסט. אין טרײד אין ססרײס

 גענוטען ענערגיש גצײך זיך האט גיאן
קאםפײן♦ צים

דײ־ ברודער צװישען קאנםעדענץ א
 סעקרעטאר• דזשענעראצ דובינסקי, װיד

 םענע־ גרינבערג, ברודער טרעזשורער,
 ברידער די און ,91 צאקאצ םון דזשער

 קאטערס םון םריהצינג און פערצמוטעד
 געװארען אפגעהאצטען איז ,10 צאקאיצ
 קאנ־ דאזיגער דער בײ און װאך צעצטע

 די געװארען אויםגעארבײט איז םערענץ
חאמםײן. םון פצענער

 אוגזעד געגעבען האט רינג ארבײטער
 טיך װאס צײט, דער דורך ארגאניזאציע

 די חאט גויט, אין געםונען זיך האבען
 אינטערנע״ דער םון קאנװענשאן צעצטע
 אויםגעדריקט קצױוצאנד אין שאנאצ

 דא״ דער םון אנערקענוגג אײנשטיםיגע
n ®ח איבעמעבענ^ײט טרײער זיגער v 

 זאף *רבײטץר דער צו רינג בייטער
 ארגאני• אוגזער צו און אצגעםײן אין

בפרט. זאציע
 םרא״ v איז רינג ארבײטער ״דער
 ברעגטשעס טיט ציעvניזvארג טוירנאצ

 •yp און שטאטען םאראײניגטע די אין
 גרײט געװען שטעגדיג איז און נעדע.

 באװעגוגג ארבײטער דער העצםען צו
 tv אצם מאסען♦ ארבײטער די' און

 הילף, געגענזײטיגע םאר ארגאגיזאציע
 אין װיכטיגסטע די םון אײגע זי איז

 ברעגגעגדיג באװעגונג ארבײטער דער
 םון צײט אין היצוי און אײנםצוס איהר
נויט.

 ?צױױ אין ?אנװענשאן אונזער ״אויף
 אםע״ רינג ארבײטער דער האט צאנד,
 אין ?אאםעראציע אונזער םאר צירט
 ?אג• די ?אםםײן. םעםבערשים איהר

 דזשע״• דער אינסטרואירט האט װענשאן
 אינ• דער פון באארד ע?זע?וטױו נעראצ

 אצ,ן צו אםעצירען צו״ טערנעשאנאצ
 םאראײגיג״• די אין מעמבערם אונזערע

 <אאען זײ ?עגעדע, און שטאטען טע
 םאד רינג ארבײטער אן אגשציסען זיך

 נ*אר װי גוט אזוי נוצען אײגענעם זײער
 בא• ארבײטער דער םון בענעםיט דעם

גאנצע״. א אצם װעגוננ
 אוים״ װײטער האט ?אנװענשאן ח״

 א'ן ױניאגס צא?אצ אונזערע געפאדערט
 געבען זאצען ־זײ בעאםטע, דזשענעראצ

 רינג ארבײטער דעם היצף מעגציכע יעדע
 מעט• נײע ?ריגען צו ?אםפײן זײן אין

בערם.
 די םארריגט ריגג ארבײטער ״דער

 #שטאגדפונ?ט ױניאן םון גאר גיט שטיצע
 ער װאס נוצען, די צוציב אױך נאר

םיטגצידער. זײנע ברענגט
 ע?זעקוטיװ דזשענעראצ ״אונזער

 האר־ גאנצען מיט׳ן אינדארםירט באארר
 אר• םון ?אםיײן םעמבערשיפ דעם צען

 בע״ די אויף םאדערט און רינג בײטער
 און יצא?אצס אונזערע אצע םון אםטע

 איז װאם אצץ טאן צו באארדם דזשאיגט
 מעכד אונזערע אויח װיר?ען •צו מעגציך

 אג• זיך זאצען זײ צא?איצס, די אין בערס
ריננ. ארבײטער אן שציסען

אײערער, ״ברידערציך
פרעז. שצעזינגעד, בעגדזשאםין

דזשענעראיצ ,,דובינם? דײװיד
•״םע?רעטער־טרעזשורער

הדאבס איז וועלנעד אםרור, נרודער פון פלאין אויפץ נאארד דזשאינט נאסטאנער פון םענעדושער װעדם פײנכערנ פרעזידענפ וױס
 םײנבערנ איזראעצ ירעזידענט װײס

םענעדזשער דער געװארען צעצטענס איז

־־

 דעם ®ון נדטגליד מעמיגער
 שטארבט סו לאקאל קאטערס

שאפ. אץ ®לוצלונג
*צט. י*חר tn>P, 40 חערי ברודער ,
 ם*ר בראנסם, עווענױ״ םארים 2386 פון

 איבערנע־ און טעטינער » לאננ יאוזרען
 קאםערם סון םיטגליד נעבענער

 נ»י, 1־םע4 טרית, סיםװאך «י« 40
 לוםט־ םון «•r אין גע׳טםארבעז אלו*לינג

ת ׳נווענױ. זיבעטז 501 ציאמת, און מ
 »י נעתונתז סאנ װי איו סאתן

 *ננע־ ער חאם «<ו*אתג ״ ארבײט. חנר
 ועאמן אין גום. גים טיחאען חוימן

r■■ שיייננ אצס זוחן א זײנער ארבײם 
נע־ גאיױ איחם חאט זותן דער יך^

 דער אײדער נאר רא?טאר, א *ו
עהזיי־ »י נאזױזעו איחם חאט

4םוי« נמוחנן שוין ער איו
 טויט חנם באדויערמ 10

 און טיטנאיד (נעם
nmro דער »

װניטי.חױז אין װיהענד דעי ױישאן פאר צונמנרײט פראנראם אינטעףעפאנםע

r * "י '%'1 
if l

ר דעי דעס^רײשאן דעם םאר ^ ס  װי
 רײכע א צונענרײט הױז ױגיטי די האט

 ליטערא־ און פארװײאונגען םון ■ראגראם
?*גצערטען. ריש־היגםטצערישע

 װעט טענ דרײ די פאר ■ראנראם דער
טאאנט: וױ זײן

 איטע־ א זיין װעט בײטאנ םוײטאנ
 א נערשין, דזש. םר. ■ראגראם. ראריטע

 פןוראײע• וועט םאראעזער, באוואוםטעד
 ״עםפע־ דראםע באײאוםםע אניעא׳ם נען

דזט^ונם״. ראר
 «ן זעהר ז«ין וועט נאכט םרײטאנ

 נרופע א םארוױיצוננ. אינטערעסאנטע
 דורכפיחיען װעצען טענצער םעתםיהאנער

 אינדיאנעי ארינינעאע םוז ■ראנראם א
 נעטאנצט ה*ט נרופע זעצכע די טענץ.

ײ  *V• און םיטיננ םאי ־םען1 דעם ג
 זיי און סןיציםעאום בראנקם א'| דזשענס

אױיםגענוטעז. שטארס האבען
 די w הײס א זײן וועט פריוז מבת
םאאם. בוטװיק

n a r י{ א ײ|1 װירער וועט בײםןזג,*

 מר. פר^נראם. דראםאטישע ־ טעראריש
 ארטור םון םןורצײענעז װעט נערשין

 ,אםעירם דראטע, באװאוםטע שניצצער׳ם
אגאטאצ*. אװ

קאגצעיט, א זיין װעט נאכט שבת
 באטײצינען זיך ם׳װעצען װעצכען אין

 בױרני, אב. םירעצ־שפיצער, ױננער דער
 ױניטי די צו באקאנט נום איז װעצכער

 שינד א איז װעצכער מירנ, נעםט. ,וזויז
«1 tv בא־ א איז סצ^וס־פרעםער, אריםען 

 צאנג האט־יניט ער טאצאגט. װאוםטער
 ■רייז אינםטיטוט קוירטים דעם נעװאונען

 םידעצ־שפי־ באריהםםער וועצם דער און
 איהם נעמט ציםבאאיםט, אפרים צער,
 איירא־ איז רײזע א י1אוי םים יאחר דעם

•V. םאהרט בוירנ V• ציטבאציסט םיט 
p ־טען3 רעם m, ער י6נעפ אנער 

■ש אײנםאצ נאר ער װיצ א• פאחרט '» 
נעםט. הויז ױניטי די םאר צען

ױמ יאויםער  קאנצערט אין וועצעז ב
און באויט*(, חעצער, .m נעםען אנטייצ

m, ,ן וווס̂ם סןוצא. ■יא:א ̂צ

 אוים׳ן באארר דזש^ינט באסטןונער פון
 אםדור, מאקם פרעזידענט װײם םון םצאץ

נעווארען. קראנ? איז װעצכער
 ׳פווין איז םײנבערנ פרעזידענט װײם

 פרעזי־ אםט. אין ײאכען אײנינע זייט
 פיינ- באשטיםט האט שצעזיננער דענט

 םענעדזשער דעם איבערנעםען צו בערנ׳ן
 באארד. רזשאינט באםטאנער פון אםט

 םיט צוזאםען איז שצעזיננער פרזידענט
 םאר־ באסםאז אין נעפאהרען ם״נ^ערג׳ן
 נאסטאנעי די פאר םיינבערנ׳ז צושטעצען

 די אײנשפעצען העצפען און םיטגצירער
ארגײט.

 UD ם־צינ: עקזעהוטיװ סשאינם א
 דרעםםאכער און קצאוס באםטאנער אצע

 שצע־ פרעזידענט םיט צוזאםען צאתאצם
 פיינבעת פרעוידענם ווײם און זינגער

 וױכטי־ יראו נעװארען, אפנעהאצטען איז
 אױט* זיינען פצענער ארנאניזאציאנם נע

 וואט טיטיננ, דער נצװארצן. געארבייט
 נוטצן זײז םיט אויםנעצייכענט זיך האט

 געם־ אם חאט באנײםטערוגנ, און גאזוך
 װאם אויפצעבונג, חנר אוין• נעציינט טען

 דחנטמר און פצאופ די אין זיו ם׳םערקט
נאםטא[. אין יוד^ן כער
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ױניאן ווארסמרס נארטענפ אינסערנעשאנאל,לײױס דער פװ ארנאן אפיציזצמנר
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 ױ טיפ m סאנפערעמ מטיינמאפטדנע
rs w tn ױטיימוס  mm טחװ

 די זיינען ארבײטער די אז אן, וױיזט ױניא̂ן דער םון פארשטעהער אלם שלעזינגעו/ פרעזידענט
 רי־ און דזשאבערם טאנופעקטשורערם, די צוױשען קאנהורענץ-קאמו* דעם פון סרבנות

 םא־ ױניאן די װעט םארבעםערען זיך װעט צײט די וױ שנעל אזױ אז װארענט, — טעילארם.
 שלע־ — באדינגונגען. ארבײטם די ארונטער דריקט וואם אײנעם יעדען םון חשבון דערען

אײגדרוק שטארלןען מאכען װערטער זינגעדם
 טען5 דעם דאגערשטאג, אעצטען

 א געווארען אםגעהאילטען איז דזשון,
 קאאו? אין צדדים אאע םון גאנםערעגץ

 די םון םארשטעהער םיט צוזאמען טרײד
 צו pjnw םאר׳ן םירמעס ריטײ^ גרויםע

 טרײד סאאוס אין אאגע די באשפרעכען
 אפצושטעצען אזוי וױ הויםטזעכיליך און
 ?אנקו־ האאדשנײדענדע שרע^יכע די

 דער אין איצט םאר ס׳?ומט װאס רענץ,
 ס׳ילײדען זואס םון אינדוםטריע הצאו?

ארבײטער. די הויפטזעכאיך
 געװארען גערוםען איז ?אנםערענץ רי

 דער םון טשערםאן דער אילדזשער, ב. םון
 דער אין ?אםישאן גאװערנאר׳ם
 װיכטיג געװען איז זי און איגדוסטריע

 איהר צו װאס דעם םיט הויפטזעכציך
 די םון םארטרעטער גע?וםען אויך זײנען

 בײ געײעז ם׳זײנען ריטײיצערס♦ גרויסע
 איצע םון םארטרעטער ?אנםערענץ דער

 װי אםאסיאײשאנס, םאנוםע?טשורערס
 אינ־ דער אסאסיאײשאן, דזשאבערס די

 קאנטרא?־ די און ?אונסיא דאםטריעא
 ש^ע־ ■רעזידענט אסאסיאײשאן. טארס
 אינטערנע־ די םארטראטען האט זינגער

 ריטײילערם גרויםע די םון און שאנאא,
 דער םײמאן, םרענ^ין נעװען זײנען

 גאר- 5ריטײ< נעשאנאא דער םון טשערמאן
םון םארשטעהער א אסאסיאײשאז, מעגט

 אויך װי סטאר, דעפארטמענט םײסי׳ם
 דע־ גרויםע אנדערע םון םארטרעטער
םטארם. פארטםעגט

 זיך האט דיסקוםיע אילזײטיעג אן
צר שיצעכטען דעם װעגען אנטווי?עאט

 װעגען און אינדוםטריע דער אין שטאנד
ר דער ע כ ^י ^  האנ־ האאו*שנײדענדער ש

 אינ־ דער אין ס׳הערשט װאם ?ורענץ,
 ריס־ דער םון םאראויוי אין און דוסטריע,

)2 ז״ם איי^ (שלוס

 5אױן דובינםקי םעקרעטאר וזשענעראל
קענעדע אץ ארגאנתאציאנםטזר אן

םטאג האט  טאראנטא, אין דרעםמאכער םון םיטינצ גרויםען אדרעסירט דינ
ע אויף נעםט — ט םלענער ארגאניזאציאגם װיכטיג ט די םי שאינ  דז

טא םון באארדם אנ אר  אד־ דובינסקי כרודער — םאנטרעאל. און ט
שאן דרעסירט טינג אינסטאלײ .50 לאק. דרעםטאכער פילאדעלטיער םון םי

 סע?רעטאר־טרעזשױ דזשענעראל דער
 לעצ־ איז דובינס?י דוד ברודער רער
 סור־ א אויף אפגעםאהרען םאנטאג טען
?ענעדע. אין טור ארגאניזאציאנס צען

 שטעט, אײניגע באזוכען װעט ער
 םיטינ־ מאס אדרעסירען דארטען װעט
 װעט םאכער, דרעם און pw^p םון נען

 באראטונגען און םיטיגנען אפהאלטען
 ־py לא?אל באארדם, דזשאיגט די מיט

ער םיטגלידער. א?טיװע און ?ע?וטױועס

 ארגאניזאציאנם די אײנשטעלען װעט
בא־ װעט ער װאס שטעט די אין ארבײט

)11 ז״מ ״1אוי (שלוס

זדנדזש̂טןמפ יוניןן נענקן כיל צוריס װייזס מטיסע סע»ט
 V נאך — .10 דזשון װאשיגגטאן,

, א און כאראטוגג  האט <ואס בא?לע-ו̂נ
 דזשודי• די האט יאהר, צװײ געדױערט

 ארויסגעגעבען סענאט םון ?אםיטע שערי
 דעם וועגען דעפארט אוםגינסטיגען אן

 בא־ װיל װעלכער ביל, שיפסטעד
 דזשאדזשעס םון מאכט די שרענקען

 גצגען איגדזשאנ?שאגס ארויסצוגעבען
 אז טײנט, דאם ארבײטער. סטרײ?ענדע

 איז אינדזשאנ?שאנס געגען כיל דער
 אגבעצאננש װאס װײניגסטענט טויט,

?אנגרעס. םון סעשאן איצטיגער דער
 ניט געװאלט האט ביל שיפסטעד דער

 םעדע• םון רעכט דאם באשרענ?ען נאר
 אע־• ארויםצוגעבען דזשאדזשעס ראלצ

 ער נאר ױניאנם, געגען דזשאנ?שאנס
 נעבען געװאלט אויך גלײכצײטיג האם

 דאד־סאנ״ ״יעלאו דעם טויט־?לאפ א
 •yp זאל באס א אז מײנט, דאס טרא?ט,

v ןyצװינג בען w אונ• זיר ארבײ^ר 
 באלאנ• ניט טאר רy אז סערצושרײבען,

־ױניאן. א צו גען
 אפ״ האט yאםיטp נאטyס די רyאײד

 םאר• זי האט בי?, חגם געגען געשטיםט
ל ראלyנyדזש אטוירני אז לאנגט, ץ ש מ  מי

 רyד אז כיינינג, זײן ארויסזאג^ זאל
 ?אנ״ חגר געכען נישט איז ביל דyשיםסט

 דזשןך אטוירגי רyד רyאב םטיטוציע,
 ty3ymo'nv נטזאגטy זיך האט נעראל

ם.yד ודעבען םײנונג א

 זדיזז הרנט«ן ױניאן דרעםמאכער
א־ליט אפצוםטאפעזשבח

טעם װע םון לאםי םגלידער אקםי ת לעצטען האבען םי כט שב אזו  שעפער כ
עדען אפגעםםאפם און ט םען װאו שאפ י א געארבײט. ה

 ח אץ שח באארד דזש. קלאוקמאכער
אפיס כאקזועמעז אוו גרױסען דעם

ט אפיס נײער דער  םארנעטט און םטריט, םע33 װעסט 127-131 אין זץ־ געפינ
ען פלאץ זעלכען אין — םלאר. ־טען4 און ־טען3 דעם עפינ ך נ ף זי  אוי

.82 און 23 ,17 4 לאקאלם די םון אםיםעם די

 באארד דזשאיגט םאכער דרעם די
 ענער־ אן 1אננעחויבע שבת צעצםען האט

 אר־ שבת אפטטאפצן צו דרײוו נישעז
 אה־ און בעאםםע פון קאםיטעם גײט.
 זיך חאבען םיטנצירער ױניאן טיװע

 טאר־ דדעם אין נעפונען שבת לעצטען
 >"ז שעפער באווכט האבען _ *ח העט

 האט מען װאו שא• יערען אפנעסטאפט
שבת. ארבײטענדינ נעםונען

זיי־ םאכער ררעם חונדערט אײנינע
 לעצ־ ױניאן דער פון רווי דעם אויף נען
 נע־ פריח דער איז אזײנער 7 שבת טען

 צא־ םאכער דרעס פון אפים אין סוםען
 און םטרים, טע36 װעםט 60 ,22 פאל
י באזוכען אוועה דארט פין שעפער. ו

 האכםאן מענעחשער רזשענעראצ
 םאצנענדען דעם ארויםגענעבען האם

שבת־ארבײט. *in װ«נ«| םטעיטםענט
אן ױני די,  ווי־ צו נעסראנען האט ,

 ארבײט שעפער םאנכע אין אז םען,
o נענען םען n םען און אנריםענט 

i ס׳חאט שבת. ארכייט n נ׳ד ױניאן 
 קרבנות םילזנ און tnoM’ פילע דױערט
 אײנ־ נצכראכט טעםבערם די חאנען

o 6 צושם׳גלעז n־שטונ•40 און *טאג'נען 
 pn םוו ראט אוז װאך. ארבייטם דינע

m צו חיילע m םיטנציה

 מעטבערם אצע אױף םאדערען ,םיר
 אוג־ שבת ארבייטען ענטזאנען צו ייר

i אוםשטענרען. אצע טער n ,יענינער 
 ארבײטענ־ װערען נעכאפט װעם װאם

i צו וועחון נעתםען װעט שגת, יג1 n 
קאםיטע. נריװענם

,i n װעט אז־בײט שבת סעםפעין
)11 «״• אויף (אלוס

 נע־ באארד דזשאינט קצןווקטאכער די
 <ופים גײעם 1איח אין שוין זיך םינם

םטריט. טע33 װעםם 127-131
n אויסער n אפים נײער ו״עי וואם 

 נאר- םון הארץ םאטע אין זיך נעםינט
 די פון נאהענט איז און םענטער םענט
 בא- און צייבטער ש׳איז און שעפער קצאוס

 אין קוטען צו ארבײטער וײ פאר קװעמעד
 דארםען זײ דגען םיעציעצ שאפ פון אפים
 דער נ«יר האט םײם. רינער האנען עפעם
 א «ר װאם מעלח, א אםים נייער

 םי- צוםטינע אןן שעהנע צאהצ נרו״םע
 שאפ- אפצותאלטען אוי«י רוםס טיננ

צי־ מיטיננ אזוינע פופצשזן םיטיננען.

̂ננפ אינפמרנעשאנאל רעיז 8 װהנמו םאנופהסםשורעדם ױ םיט ®נפערענק 8 פאר סמוסםאכער די ר8פ .
o n ip ,היצסװים i n או־װײ־ צינעצ

 אין האט אינטערנעשאנאצ, m פון זער
o n נע־ זיך ױניאן אונזער פון נ*גשן 

 הצאוהסאמםעסטשורער רי צו וועגרעט
װערט «ם װעצכען אין ברי<י, •

ױגיא! in 1פי סןונםערענץ v וננם
 רעיז v ווענמן מאנוםעשםשורער n טיט
פצ^ופטאכער. וױ 1םא

Dip איו ׳.

 דארוי nynir ןyםאריג רyטשורpyמאנופ די
 איז א«מאך דער וױ ארום, יאחר א אין

tjnw קראפט, אין jm tyouywut• 
 װאס ״רעיז דעם וועגען פראגע רען.די

 רי םאר נצשאחנרט חאט ױגיאן די
 נע• איז םטרײק חנר וחנן קלאוקסאכער*

 יינםצתעשאנאל די נעװאחנן• רופע|
 געחםען זא< עט tv דערימר, פ^לאנגט

מרחןאדלצן צו קאגמדענץ v וחנחנו

v i " i  ttnyo\ װי און אםיס. אין פאראז 
 *־wny:yD נאגל^ איזידאר ברוחגר

 זזרטyלpרy חאט באארד דזשאינם םון
 װאס םאל ןyרשםy צום זײן ov ותט
vnyiav ty:yp tŷ ןyמיטינג שאפ yii•̂ 

v v\ ^אםיס, באארד דזשאינט אין וחנר 
רvם אי םיל זײן טyװ װאס

ר די ^ ײנ ב ר v די םאר אי און * v i v i 
אײדזש^^.

 וױ Dטײלyאײנג איז אםים חגר
 םינטyנ םלאר זyרטyם אוים׳ן םאלגט:

 •yjyo ^vnyjyrri םון אםים רyד זיר
 Dנvםינ מח אםים חנר נאגל^ רyדזש

 דזשאינט םון אםיס חגר נט,yרטםv»yד
 tpv ם. טחגזשוחנר nvbnpyo באארד

̂ vitn רסyבv^ש םון אפיס דער ״1י•
 לyוDyD ברוחגר ןyװעלכ םין םענט

 םון אםים חןר ר,yשrדyנyט איז ?אוויטש
 םון אםיס חגר ,17 לא?אל םאכער ריםער

 אפים חנר ,23 צאיאצ רyכvמ סתוירט
 דער איז 3 לא?אל רyמאכ *ywyo םון

רום. ?אונסיל
ט םלאר טען3 אוים׳ן ^נ  דאר זיו: ג

 אםע- םיז איטײלונגען צווײ די םון אםים
 ^א״ איטײלונג חנפארטמגט. ריקאן

̂גר  ברודער טון נטyדזשםyםמנ חןר אונט
 והנלמנן םון ״כ״ איטײלונג אזן םאזער

 םענעדזשער♦ איז ראזענבלאט ברוחנר
 קאונטיצ אינדוטמריעל ®ין אפיס דער
 םענזד טיו סארתין ברודער וועלמנן ®ון

 און 82 לאקטצ מון אמיס חנר ״דזשער
תםס. סיםעג 15 וײ

חני

ו


