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 װייס־ פ«ר נאנקעט אבשידס שעהנמר
35 פוןממאל מענ. ברעסלאװ פרעז.

— דזשון. טען21 דעם שכת, אגחשעלעם לאם ג»ך ואחרען
 פון פארשטעחעוי «לם ברעםלאװ׳ען כ«שטיםט שלעזינגער

קאליפןןרניע. אין »נ»ל

#■נעפאחרען ברעםלאװ
.....־*“־ ■רעזידענט

אינטערנעשאנ
o 14 שנת, nדי הןובען דזשון, טען 
 און תלאול tap 86** פון םעםכערם

 שצה־ 8 נעגעכען ױניאן ירעםערם דרעס
 פעגערושער, זייער באנהעט אישידם נעם
m. ,אין פאהרט װעצכער ברעםלאװ 
 אין זײט1מראגה צוציב אנדזשעצעם צ*ם
 אויוי דארטען םאתרט ip םאםיציע. זײן
o n דער װייצ ראסטוירים, םון ראט 

 װי טרוקענער. 8 דארטען איו קציםאט
 פאר־ דארםען דארטען װעט ער צאננ

 זאנען. ניט פאשטיטט םען קען נרעננען
 א געגענען .איהם האט צאקאצ דער
 נעקםטע די ביז עפםענס׳ אװ ״ציװ

וואהצען.
נע־ איז נרעםצאװ פרעזידענט װײם

 36 צאיקאצ םון םענעדזשער דער װען
 ניט ער איז צײט דער פאר .1916 זיים
 זיין פון טענעחשער דער נעװען נאר

 נע־ אויך איז ער נאר צאקאצ, אײנענעם
 דער 1םו םיהרערם די םון איינער װעז

̂וק אצנעםײנער ױניאן. םאכער קצ
 מעסבער » װאםיצעװםהי, ברודער

 טשער־ דער •נעװען איז ,35 לאסאצ םון
 םאקם כרודער און אװענט דעם פון סאן

 םע־ עהטיננ און טשערםאן דער פאהן,
 דער נעװען איז 36 צאקאצ פון נעדזשער

טאםטער. סט8ט*
 בארױערט שצעזיננער ב. פרעזידענט

 װאם םאצ, דעם רעדע וײן אין זעהר
 אונטער אװעסםאהרען סוז כחמצאװ

 נעװען װאצט ער אוםשטענדען. אזעצכע
 דארטען װאצט ער װען צוםוירען ,םעהר

 אונזער פארנענינען. םאר געםאהרען
 אזעצכע ווײנינ האט איגטערנעשאנעצ

 װאו דארטען, רײען. )יהרע אין טענשען
 אינטערנע־ דער פון נעהערט האט םען

 םון נעהערט אױך םען האם שאנעצ
נרעםצאײ׳ן.

rn. באדויערט דובינםקי םעקרעטער 
 ברעם־ ברודער װאם םאצ דעם זעחר אויו .

 אװעקצוםאהרען. נעצװאוננעז איז צאוו
 ער ניט. איהס םארצירען טיר אבער
 יארה, ניו אין םעהצען אםת אונז וועט

 א־נטער־ די איהם װעט דערפאר אכער
 װאו קאוםט, רעם בײ האנעז געשאנעצ

וק נײער א  נעשאםען איז םענםער פ̂צ
 אז« םאכען רארטען װעט ער נעװארעז.

 אין דא נעהאצםען האט ער ווי דזשאב,
 גע* זיר האט ױניאן די װען יארה, נױ

צושטאנד. האםנוננםצאזען « אין םונען
 םון ר^דאפטאר דער האפמאן, דר.
 צוריפ שנעצער װאם זאצ ער אז צאװ׳ען,

 ברעם־ ברודער װינשט ,נערעכטינקײט״
 םריהער גרעםצאװ׳ען האט ער ?וטען.

 איז ער זייט אבער :עקענט, גוט ניט
̂ס  םיז ארנאן דעם םיט םארבױרעי צור

 םיצ איהם ער הען אינטעתעשאנעצ, דער
 פראק־ א םיט מענש א איו ער בעםער.
װיצען. שטארקען א און שכצ טישען
פיינםטאז, נערעדט אויך האבען עם

 דער נינםא, ;נעװערסשאםטען די פון
 אינ־ דער םון ■רעזידענט װײם ערשטער

 פרעזי־ דער בצום, וו. ;טערנעשאנעצ
 נאנצער. י. ;באארד דזשאינט פון דענט

 פצאוס דעם no ®מעדזשעד דושעגעראצ
 דזשע־ האכםאן, דזש. ;צאארד דזשאינט

 רזש• דחןם דער םיז םענעדזמער נעראצ
 טרע־ און סעסרעטער אשפיז, נאארד;
pii0 םון זשורער p באארד; דושאינט 
 ;36 צאסאצ שון צאננער, און טריציננ
 אוז פאםיטע רעציעי דער פוז ב»ר*ן,

 ?רעדיט פרעםערם דער פון ראטששאײן,
 דעם םון ?אװצער״ ם. און קארפאריישאן

-י םט׳טי. אפים
 ירע־ םיצע נע?ראנען האט ברעםצאװ

 •רעזענטמן Wipppi חאט ער זיננטע;.
im אין p פון piypp באארד דזשאינט 
 נוטער זײן םאר נאארד דזשאינט פון און

 ׳נר .op»־״o מצטע די אין ירגײט
 ירע־ שעחנעם א נעפראגען אויו חאט
i פון זענט n פון און לא&יטע חנציןי 
i n ־ אתאניזײ״אן. פחס־ים m •צא 
 פון ■רעזענט א געםאכם איהם חאט פאצ
האט ושס איז װאפיישאז. וואמן 10

i איבעתענעבען איזןם n יחמי־ װיים 
ט  םריצימ• ברװזנר צאקאצ, פון מנ

 אין האט ברעםצאװ פרעזירענט װײם
םיטנצי־ די באדאגקם run ווארימר »

חאמז זײ וואם חנר פאר
c* צװישען ייצם. n n i

גציפציך r» «נר

iv אינטערגע^אנעצ. דער פון אײנער זײן 
 גאר־ מעחנער * איז 5אינסעויג;ד»*גע די

 א איז ^וקא* ירעסער דער און טען
 און גרויסען דעם אין ב*ום עעחנע

 אינטערנעישא־ די גארטען. סראכטםויצען
 ^וטורטדיגע א דורכגעגאנגען איז געיצ

 םארניכטעט. געװען איז אילעס און צײט
ק איז אינטערנעשאנעיל די  אויפגע־ צו̂ו

 אינטערע־ די װײםער דינט זי און בויט
ארבײטער. די םוי סען

 צוגעשיסט זײנען באנ־קעט דעם צו
 איהם װינ^ענדיג טעלעגראםען, געװארען

 צױ םאםייציע. זײן מיט פאהר־געזונט א
 באויז םיר וועאען סילאץ אין מאננעיל ציב

 מע־ די האבען װעיצכע נעםען, די געבען
געשיהט: יצעגראםען

םר. האילפערן, דדט. טרם. און םר.
 מא^ עדװארר אײזענשטאדט, מרם. און

 ספייצ־ דזשאז. םוסיגראסא, ם. יציסאני,
 דזשאינט ;22 ילאק. מענעדזשער ׳מאן

 ױניאן דרעםםאכער און ?ילאוה באארד
 אםייציאירטע איהרע און באסטאן םון

 צאקאיצ באארד עקזעקוטיװ ;צאקאילס
 ביאיליס; ם. םעגעדזשער; בריה, א. ,64
 םײנ־ איזראעצ ;9 אאהא^ טאאסאף, ב.

 דזשאינט באסטאן פרעז. װײם בעמ,
 ;62 צ. סע־ס. רעס. גראחים, ס. ;באארד

 טשערמאן, אומפארטײאישער םטאן, דת
 פעריצמאן, אײזיס אינדוםטריע; דרעס

 4װצאדעס״^ םי. ב. ;35 צאקאיצ מעמבער
מע״ נענ. נאגילער, י. ״םארװערטס״; םון

r ט. און געדזאוער n. ,סעק.- אשכעם 
 ;באארד ד^איגט םון טרעזשערער

 <א• ױגיאן ■רעסערם דחוס און קאאוש
טשערםאן. נױםאן, ח. נאסטאן, ,12 קאיצ

דזשון, טען20 דעם #בײטאנ םר״טאג
 געזעגענט אינטערנעשאנעל די זיך האט
 ^אנטשעאן/ א בײ ברעסאאװ בר. םיט

r םון טיטגצידער בלריז n. .באארד עקז 
אד־ענע יאר א און  זײנען געסט איינג̂ע

 ברעס• בר. טיט צוזאמען געווען, אנװעזעגד
 םעק־ דזשענעראצ םרוי. זײן און *אװ

 טאאסט דער געװען איז דוביגםסי רעטער
צאנטשען. (\t םאםטער

 ברעם־ םרס. גערעדט חאט ערשטע די
 מאאסטםאסטער דער װי וועאכע, *אװ,

 הויפט דער איז ערקילערט, האט דובינסקי
 די איז זי װײיצ צאנטשען, בײם גאסט

 םון אפרײזען ברעסלאװ׳ס םון אורזאכע
יארס.' גױ

 זאכיצײ זעהר אבער ̂ןורצער, » אין
 בא״ ברעסיצאװ םרם. האט רעדע, כער

 םארזיכערט, און אנװעזענדע אילע דאגקט
 דאם םעניליכעס אלעם טאז װעט זי אז

צוריקהומען. אינגיכען זאיל ברעסצאװ
 ברעסיצאװ האט ברעס^אװ מרס. נאך
 איהם טוט עס אז ערקילערט, און גערעדט

 ער אז און יארס נױ םארצאזען צו באנג
 םעג־ װי שנעא אזוי צוריהצוסומען האםט

ציר״
 רערנער ^עצטער און נעהסטער דער

 גע־ איז פארשטעצוגג, דובינםקי׳ם יצויט
 שילעזיננער שלעזינגער. פרעזידענט װען

 אײ ניט װייצ ער דאם ערקיצערט, האט
 אנער- םון װערטער זעלבע די בער׳חזר׳ען

 אנדע־ בײ געזאגט האט ער װאם סענונג
 זעהר » אויף אבער געצעגענהײטען, רע

 צוגעגיליכען ער האט אוםן געלוגגענעם
 איגטערנעשא״ דער םון ארגאניזאציע די

 ״אמת, אר?עסטער. םימםאגי צו נעיל
 איך — געזאגט, שילעזינגער האט —

אבער דיריגענט, גוטען א םאר זיך האילט

טאראנטא אין באזוך חנינסקי׳ס ברודער
 טא־ פון דרעםםאכער און סצאוק די
 אינטערע־ פאר א נעהאט האבען ראנטא
 נע־ דאם װעצען זײ װאס טענ, םאנטע
צײט. צאננע נאנץ א םאר דענ?ען

 נעצע־ דער םארראנמען צו איז דאם
 אונזער דוביגם?י, ברורער װאם גענהײט,

 ב»- אונז האט סע?רעטאר דזשענעראצ
 איז באזוך נם?י׳םידוב ברודער זוכט.

 םאר־ צו נעװארען אויםנענוצט נעהערינ
 ?צאופ די םון פאזיציעם די שטארפערען

ררעםפאכער. און
 ברודער האט אװענד, ד־נםטאנ

 םון טיטיננ םאם « אדרעםירט ,דובינם?
o טראץ דרעםטאכער, n נעצ־ די װאם

 נע־ האגען שעפער Dni די םון הבתים ,
 ארבײטען צו ארבײטער די אררערט

 דאך איז אװענר, זעצבען Dn אװערטיים
 צײםעאום צײבאר םוז אודיטאריום דער

איבערנעפאפט. נעװען
 מאם־ בײם אמיםטריט זײן םיט
 אריינ־ דובינםפי ברודער האט םיטיננ

 די צװישעז צעבען נײ א נעבצאזען
 האם• א זיי בײ ערװעסם דרעם־מאכער,

 נרויס צעבעז. 1בעסערע א אויױ נוננ
 האם פארזאטעצטע די נײ באנײסטערוננ
 םאר• דובינםפי׳ם ברודער ארויםנערופען

 איז אינטערנעשאנאצ די אז זיכערוננ,
 דעד 1אי ארײנשואװארםעז זיר נרײט

 און i»Dtvip איהרע אצע םיט ארבײט
 ױנ־ ו^םםאכער שטארסע א אויםבויען

 נויטיכ אויב און טאראנטא. אין יאן
 נערופען םטרײ? רזשענעראצ א װעט

 נע• האבען םיר װאם דאם איז װערעז,
 םיר וועצעז ?צאו?כיאכער די נײ טאז

.ippgDoni די בײ װיתרהאצען
רו• נים וועט אינטערנעשאנאצ די

 נע־ ,רובינס? ברודער האם — הען,
 וועצען דרעם־םאכער די ניז — זאנט,
 ױניאן, נעזונטע און שטארסע א האבען

 איצ־ דער גענען באשיצען זײ זאצ װאם
 אין חערשט וואס עפםפצואםאציע טינער

 אזעצנע איינשטעצען און דרעם־טרײד,
 זאצ ררעם־מאכער א אז באדיננוננען,

 שעהנערען א מאכען צו איםשטאנד זײן
צעבען! inpopp און

 איז םאם־טיטיכנ דעם נאך נצײך
 ״ivDipptPP »ן נ?װארעז אפנצהאצטצן

 ררצם• ,72 צאהאצ פון םיטיננ .באארד
 וזאט מיטיננ רצם בײ ױניאן. מאכ?ר
 ■צ?נ?ר םארג?צענם דוביגם?י ברורער

 » נאך אזן א?םױויט?ט. װײטצר?ר םאר
 אינט?רנ?ש«ד די אז םארזיכ?רט, םאצ
 נאפוײ?ן חעצפ?ן צו גרײם איז נאצ

ippw די d pii פון ipi איצםימד 
שפצאפ?רײ.
 אפנ?האצ* איו םיטאנ נ*ו םיטוואר

ipa פון םיטיגג םפעציעצןר א «װאחמ

 האט םיטיננ דעם בײ באארד. דזשאינט
 געלענענ• א געהאט דוביגסקי ברודער

 םיה די אז איבערצײגען, צו זיך הײט
 אינטערגע־ די װאס אנשטרענגונג און

 ארגאגיזירען צו געטאכט האט שאגאיצ
 גע־ נעקרוינט איז קצאוק־מאכער, די

 זײ־ װאס שעםער, ערםא^ג. מיט װארען
 טקעב־1 געװען יאהרען םון רײהע א נען

 א געהערשט האט עם װאו נ/וסטען,
 דער װאו און שקאאםערײ שרע־קאיכע

 זעאבסטהערשעי־, דער געװען איז באס
 שאפ- מיט ױניאךשעפער איצט זײנען

 םרײ־ פרײדהאםיטעס. און טשעריצײט
 קאםיטעס די םון געסעטעאט װערען זען
 באדײטענד קריגען קלאוקםאכער די ארן

פרײזען. בעסערע
 אנגעםאנגען האט דובינסקי ברודער

 העכסט איז ער »ז דערםיט, רעדע זײן
 די זעהן און אונז מיט זײן צו גאיקליך
 פארגעקומען איז װאס ענדערונג גרויםע

 קור״ א םון פארילויף אין טאראנטא אין
 דזשענעראא דעם דאנק א צײט, צער

 איבער־ אונז דערבײ האט ער םטרײק.
 קאאוק־ די םון גרום םרישען » געגעבען

 בא־ נאר-װאס האט ער װאם מארסעטס,
 װאס טעטיגקײט דער װעגען און זוכט,

 יאן דארטע* םיהרט איגטערנעשאגאא די
 דעפ אויף אם שםעציעא זיך שטעאט ער

 טא־ אין דרעס־מאכער די פון קאםפײן
 קאאוקמ^- די אז זאגט ער און ראנטא,

 ארײנװארפען דארםען זיך װעאען כער
 ארגאגיזירען העאםען צו ארבײט דער אין
 דרעס־ שטארקע א װײא דרעס־מאכער, די

 םארשטארקען אויך װעט ױניאן מאכער
 אין קאאוה־םאכער. די םון •אזיציע די

 רעדנער, דער ערקאערט שטאדט, יעדער
 םאראינטערע- ?אאוקםאכער די זײנען
 דרעס־ די םון קאמפײגס די אין סירט

 אין ד$, קאאוק־מאכער די און מאכער,
 אויס־ קײן זײן ניט דארםען טאראנטא,

נאהמע.

 םיט רעדע זײן שאיסט דובינסקי בר.
 די אז האםנונג, םון אױםדרוק דעם

 װײ אן איצט םון װעאען קאאוקמאכער
 וחנ־ און ױניאז די איצוהיטען װי סעז
 *pאצ זאצ ױניאן די אז ,6אצ? טאן צצן

 -yp צו ט?כטינ א\ן שםאו? זײן םאצ
?צאופ־םאכ?ר. די באשיצען נען

n דובינםפי׳ם נרותר p i בא־ איז 
pijnP’v^ םיט ג?װאר?ן נצייט n 

אפצאדיםםענטען.
o נאו n נעהאט םיר האב?ן סיטינכ 

o צכבוד באנ?עטעל שעהנעם א n ,נאםט 
 די unw אנוו?ז?ני זײנען עם וואו

 באארדם ii'Dippipp די באארר, דזשאינט
שאו־טש?ר- די און צאקאצ?ן »צ< פון

H« א. ־ ^

n  i i i  m ■^ מ ײ ר חור פ

 סינד גושנ אםת tv אחיטצוגענ^ אום
i נעסטמ די חאבען איך םוז םאניע, i r 

 אינסטרוםענ• םארשידענע די אויזי אער
 חנם פארנומען חאט כרעסאאװ טען.

 פון ארקעסטער חנם אין ■אאץ ערשטען
 פאר• קען איר און אינטערנעשאגעא דער
 װעט אפװעזענחייט זײן אז זאגען, אוים

פיחאעך. כסדר זיך
 אז ערקאערונג, דובינ^ןי׳ס טראץ

 אײנציגער דער זײן װעט שאעזינגער
 געםאדערט אנװעזענדע די האבען רעמער,

 ov און רעדעו, זאאען אײגיגע נאך ראס
 רעדעס קורצע געהאאטען^געװארעז זײנען

 נאג^ גינםא, װאנדער, העאער, דזש. םון
 םון עדיטאר אײבאר שײםער, א. און אער

״םארװערטס/
געויען: זײגען אגװעזענדע די צװישען

 אםדוד האכמאן, װײס־פרעזידענטען רי
נינםא. און

 הייסט, דאס םריהער, װאך א מיט
 ױניא;״ דער האט נאכםיטאג, םרײטאג

 ברעסאאװ װעאכען םון סענטער״, העאט
 אן געגעכען אויך טשערמאן, געװען איז

אאנטשען. אפשירס
גע״ געחאאטען זײנען אאנטשען בײם

 שאעזינגער, ב. םון רעדעם ?ורצע װארען
 דאקטוירים די צבױן, האכםאן, דזש.
 #שײםער א. פרײם, מאקם און דזש.

 קוירטצםאן, אשםיז, הײנס, שםיאםאן,
 און םרימאן קאסטרא, דרײזין, װאנדער,
 סעקרעטע״ די נױםאן, פאואין מאיסאן.

 םארגעאעזען האט ״סענטער״ םון רין
 װיא־ ׳און קװין ?אוזען, םאגי םון בריעף

 אנװע- געקענם גיט האבען װעאכע סאן,
 ברעסאאװ איז שאוס בײם זײן. זעגד

 קאםערא א מיט געװארען פרעזענטירט
ארבײט. זײן םאר אנערקענונג אאס

 דזש. םון םיטינג אעצטען דעם בײ
 גע־ זיך ברעסאאװ ברודער האט באארד
 דזשאינט םון דעאעגאטען די מיט געזענט
 דעיצענא־ די ב»ד«נ?ט האט ער נאארד.

 זײ װאס האאפעראציע דער םאר טען
 םאר און געגעבען איםער איהם האבען

 םאר• n װעאכער םיט רעזאאוציע, די
 האבען באארד דזשאינט םון שטעהער

 װאס באנקעט בײם פרעזענטירט איהם
אראנזשירט. איהם םאר האט 35 אאקאא

דאן, האט באום װיאיאם טשערגזאן
 ער- באארד דזשאינט םון נאטען אין

 דע״ אאע װאס אכטונג טיםע די ?אערט
 אוים• און איוזם, םאר האבען אעגאטעי
 ברעסאאװ אז געדאנק, דעם געדרימט

 אוםצוקערען מעגאיך םאר געםינען װעט
 זײן װידער און יאר? נױ אין צוריה זיך

ױניאן. קאאוקמאכער דער אין אקטיװ
ילא״ םון םיטינג דזשענעראיל א אויף

 מיט םארגעקוםען איז װאס ,35 ?אא
 ברעסלאװ זיך האט צוריק, װאכען צװײ

 םײ דער םעמבערס. די מיט געזעגענט
 באזוכט, גוט געװען איז װעיצכער טינג,
 דעם אויף באדויערעז אויסגעדריקט האט
 יארק, נױ םאריצאזען מוז ברעסילאװ װאס

 האט אכטונג םון אויסדרוס אלס און
 א מיט פרעזענטירט יצאהאצ דער איהם

זײגעה• װערטםוילען
 ארויס• האט שילעזינגער פרעזידענט

 ער װעיצכען איז םטײטמענט, א געגעבען
 די אגצוםיהרען ברעסיצאװ׳ען באשטימט

 אינטערנעשאנעא ־דער םאר טעטיגקײט
םטײט. קאיציםארניע אין

 שיצעזינגער׳ס םרעזידענט איז דאס
:סטײטםענט
 םאטייציע זײן אין הראנקהײט ״צוציב

 געצװאוננען ברעםילאװ ברורער 'איז
 אין םאםיי$יע זײן םיט אװעהצוםאהרען

 ראטח דעם אויף קיצימאט. אנדער אן
 דעם שבת, אפ ער רײזט דאהטוירים םון
 אגדזשעיצעס, יצאס נאר דזשון, טען21

 םא• זײן אז װינשען מיר קאציפארניא.
 קאי״ קאיציםא^יער’ דעם אין זאיצ םייציע
 אז און רםואה ריכטיגע די געםינען מאט

 ארום צײט קורצע « איז אילע זאיצען זײ
דערהײם. אין זייז צוריק

ברעס• בתדער װאס צײט דער ״םאר
 אנדזשעאעם, אאס אין זײן װעט לאװ
 אינ• די צו צײט זײז אפגעבען ער װעט

 אינטעתעשאנע* דער םון טערעסען
 *ו ספעציעא און סאוםט פאסיםיק אוים׳ן

 ױגיאגם ק^אוקםאכער די םארםעסטמען
 םראגאיס• םאן און אנדזשע^עם אם5י אין
 ערגסטען אן טאכעז אויך װעט ער הא.

דחנסםאמר. די ארגאניזירעז םארזוך.צו
 •אאנד ברוחנר ארגאניתער, ״אונזער

 בחנסצאװ ברוחנר םיטחעאםען װעט קין,
 בר. אונטעתעםוננען. אאע אין

 n• אויפץ יאחרען םיצע שוין װאוינם
 םיט באקאנט גוט איז אץ קאוטט סיםיק

 ױז אוםשםענחנן אאגעםײנע דארטיגע די
 אונ• אין ארבײםס״באדינגועען n םיט
 איבד ןאין וחנ^ ער און אינדוםטריצ, זער

 n בחנם^אװ׳[ ברוחןד ג*מן «ץ שטאנד
םיםחיצא. טיטיגמ

.
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ױניאו ווארהערס נארמענם אינטערנעשאנאל.לײױם דקר פון ארנאן אפיציןלער

 וזחזקתי בצדתתי
ארפח. ויצא

.)6 כ״ו, (אױ^
גערעכםניג־ םי«ן

 ?יך v» חאל« קײפ
 ײעל »ון

א«לאזען. גיט וויחר

PRICE 3 CENTSJersey City, N. J., Friday, July 11, 1930 1930 , yדזשולאי טער11 םרײטאג, o l XII. No. 17

 צײטװיל־ ארדם נעהמען תאנטראקטארפ קלאוק כװקלנער
טױיד קלאוק אץ טאגױמענ עןגעג אינחשאנקשאן גען

 קא־ גאװערנארס געגען אויך װי אגריםענט, דעם אונטערגעשריבען האבען װאם צדדים אלע געגען איז אינחשאנקשאן
 בא־ קאםישאן גאװערנארם — םאגטאג. קוםענדען פארקוםען װעט אינדזשאנקשאן װעגק םארהער — םישאן.
אינחשאנקשאן. דעם כאקעםפען צו לויער אלם ױניאן דער םון אדוױיזער ליגעל הילקװיט ם. שטיםט

ט ענ ד עזי ר ר נו ע ג ינ עז ל ט, ש אג אן די אז ז ט ױני ר ע מ ױיניג זיך קי ם װעגען וואס ו ע אן. ד ש ק אנ ש דז אינ
 קאנטראהטארם ק^אוק ברוקיצינער די
 ארויםגעקראגען םיטװאך יצעצםען ךאבען

 םון אינדזשאנקשאן צײטװײיליגען א
 ם. דזשאדזש קאורט סופרים ברוקציגער

 אגרײ גאגצעז דעם געגען ברוהעם דזש.
 און איגדוסטריע קצאוה דער אין םענט
 איג־ קלאוק דער אין צדדים אאע געגען

 אונטערגעשריבען האבען װאס דוםטרי,
 דער םון אנהויבענדיג אגריפענט, דעם

 גא־ דער םיט ענדיגענדיג און ױני$ן
האםישאן. װערנאר׳ס

 ברוק־ די װ*ס אינדזשאנקשאן דער
̂ובען ־קאנטראסטארם קאארק לינער  ה

 פארזוך » זיי םון איז ארויסגענומען,
 אגרײ קאיצעקטיװען דעם מאכען צו גטל

̂רס אין מענט  אײג־ איז װאס טרײד, סא
 צוריס יאהר » םיט געװארען געשטעילט

 סטרײק, קלאוק זיגרײכען קורצען פאר׳ן
 אונטער געװארען געשאפען איז װאס און

 לױטענאנט םון אויםזיכט דירעקטען דעם
 אונ- איז װעצכער לעהמאז, גאװערנאר

 אלס אגריםענט דעם אויף טערגעשריבען
 אוג־ איז װאקער םעיאר אויך עדוו^

 אלס אגריםענט דעם אויף טערגעשריבען
 טרײד האאויק אין אגרימענט דער עדות.
 גאװער״ םון הסכמה פואע די אויך האט
רוזװעאט. נאר

 קאנטראקטארס קלאוס ברוקלינער די
 צײט־ דעם נאך געװענדעט ויך האבען

גרונד אוים׳ן אינדזשאגסשאן װײציגען

 און קאםישאן י.אװערנאר׳ם דעם װאס
 האט טשערםאן אומפארטײאישער דער

 די אז ענטשײדוגג, אן ארויסגעגעבען
 קוטען קאנטראקטארם קלאוק ברוסיציגער

 הײ און אגרימענט ױניאן דעם נאך ניט
 יױ די שעפער זײערע אין אפ ניט טען
באדינגונגען. ניאן

 אויך האט האםישאן גאװערנארם די
 ברױד די םון שעםער די ארונטערגענומען

 צעטעיצ דעם •p® קאנטראקטארם יצינער
 אויפ־ אויך האט און שעפער ױניאן םון

אםאםיאײשאן אםעריקען די געםאדערט

 ?יצאוק־ ברוקצינער דער אויסצוש^יםען
גאג־ א אצס אסאסיאײשאן קאנטראהטאר

*קערםערשאפט. צע
 קא־ גאװערנאר׳ם די עם האט געטאן

 א אויף האט זי װי נאכדעם . םישאן
 אן געמאכט ױניאן, דער םון סאמפצײנט

 די אז אויסגעפונען, און אונטערזוכוגג
 אפ ניט היטען קאנטראקטארס ברוק^ינער

 אין אז און באדינגונגען ױניאן די
 שטיס, םון םען ארבײט שעפער זײערע

אונטער בכי̂צ און פרײז, אונטער׳ן
)12 זײט אװף (אזלום

. לסיס»ר8נ איו שאפ םוועט־ גענען קאםף דער
 קלאוק־שעפ. גרויםען « אין סטרײק

 דובינסקי םעקרעטער דזשענעראל
 םא״ קלאוק באלטיםארער די בײ

כער.

 אין שאפ םװעט געגעז קאםח דער
 די אנגעםאגגען. זיך האט באאטיםאר
 װאם ארגאניזאציאגס־אדבײט, ענערגישע

 אין אנגעםירט האט אינטערנעשאנעל די
 עט^יכע לעצטע די פאר בא^טיםאר

 םרוכט. גוטע געבראכט האט חדשים,
 םאכער קלאו? א װידער האט באצטיםאר

 טעטײ א לעבעדיגע, גאנץ א (\h ױניאן
 איז װעיצכע ױניאן, קאטםלוסטיגע און נע

 בא• ױניאן אײנצופיהרען ענטשיצאסען
 אינדוםטריע ̂ןלאוק דער אין דינגונגעז

שאפ. סװעט דעם םארטרײבען צו און
 א געװארען ערחלערט איז דיגסטאג

 זעאדין פירםע ?לאוק דער בײ םטרײה
)12 זיים אויף (שלוס

 חמתם מאכער קלאוק פה טשערמאז כלום, וזיליאם נחדער
קאלעדזש בהקװאוד פון פול סוױמינג איז דערטרונקען נארד,

 ראטעװען געפרואװט איהם האבען פילע — דזשולײ. ־טען4 בײטאג, פרײטאג פאסירט האט טראגעדיע שרעקליכע
 גענױ אנטײל האבען ארבײטער טויזענדער װעלכער אין בײטאג םאנטאג געװען איז לויה—ערפאלג. אהן אבער
 םא- דר. םטודענט, האכםאן, נאגלער, שלעזינגער, פרעזידענט פון םעםעטערי דער אויןן געהאלטען רעדעס — םען.
 — קראנצען. כלומען שיקען ארגאניזאציעס אנדערע און לאקאלם אינטערנעשאנאל—ליע. אלדזשערנאן און פאס

שיקען.באדױערונגם באראף אברהם ברודער און באארד דזשאינט שיקאגאער באארד, דזשאינט מאכער דרטם
m.יאהר. 38 געװען אלט איז בלום ברודער — טעלעגראםען

 ערשיטערענדער און שרעקיציכער א
 דער געטראםען װאך די האט אומגליק

 האט טויט דער ױניאן. סלאוסםאכער
רײ• איהרע םון אװעקגעריסען פלוצצוגג

 סצאוהמאכער םון טשערמאן דעם הען
 װעלכער בלום, װיליאם באארד, דזשאינט

 םרײ״ לעצטען נעװארען דערטרונהען איז
סװײ דעם אין רזשולײ, טען4 דעם טאנ,

 אנט־ ױט טשערמאן אומפארטײאי־שער
ױניאן חנר .גונםטען צום שײחנג

 רעןורגאניזײ־ זײער םיט באנוצען ניט זיך קענען באםעם אז איז, אנםשײדונג
 רע־ ױניאן — לײט. ױניאן טעטיגע געגען דיםקריםינירען צו שאךרעכם
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 נט81אנט ויך האבצן יאננ |:*!!צרנאר1א
בילינגס. און מוני באםרײען צו

לעצ־ חאט סאורט םופרים סטײט דער
 א«<יסיײ tv צוריקגעוױזעז פרײטאנ טען
 ביציננס װאס באננאדיגונג םאר שאן
 נע־ איז אפליסײשאן וײ געטטהגג האט

 נאר יאננ, נאווערנאר צו געװארען טאכט
fea זיי« *ו̂י ג׳ילופ tt

 בויר־ א:נ» און סקול רענד פון רעקטאר
 ״סהול רע:ד פון םעקרעטערין די האװיטץ,

פארהײרט. געװען איז בלום װעמען צו
 דר. םרוי םון אנשטרענגוננען »לע

 האבען װעלכע אנדערע, אוז איגגערמאן
 איהם שטונדען צװײ איבער געארבײט

נוציצאז. געװען זײנען אויםצולעבען,
 ארום פאסירט האט טראגעדיע די

 טאנ א נאך נאכםיטאצ. אזײגער 4
 פארברענגען םרעהליכען און ״הײהען״

 און םענער 15 ארום זײנען לאנד, אוים׳ן
 םול• שװים^אין א נעםען אװעס פרויען
 שװײ געקענט ניט האט װעלכער בלום,
 דײװיר דר. װאסער. אין ארײן איז םען,
 טרײד״ איבער לעהרער סאפאם, דזש.

 האט קאלעדזש, ברוקװאוד אין ױניאגם
 בלום׳ען, װארנענדיג נעטאז, געשרײ א

 פלאץ דעם אויף איז װאםער דער •אז
 גע• אבער איז װארנונג די טיען*. זעהר
 זעל• דעם איז בצום שפעט. צו ̂ןוםען

 אונ־ פארשװאונדען אויגעגבליק בען
װאםער. טער׳ן

 ארײנגע״ גלײך איז םאפאס דר.
 ארונ• זיך האט און איהם גאר שפרונגען

 א אץ װאסער אונטער׳ן טערגעלאזען
 מא״ א םאר ראטעװען. צו איהם פארזוך

 אנצוכאפען געלוננען איהם איז םענט
 זיך האט יענער טריגסענדען. זיך דעם

 ריכטונ^ אנרער אן אין געראנגעלט אבער
 איהם סאפאם דר. ^!שטערט האט דאם

 איהם האט ער און אגצונעמען םעםט
םארלארען.

וועל• צװישען שוױםער, אנצאהל אן
 נײטען םאםאם, דר. געװען זיעען עס כע

 ציװער, דזשאק שװארץ, דזשאזעןי ״פײן
 חאבען אנדערע, אײניגע און בלום םאל

 ארונטער־ זיך צװײטעז נאכ׳ן אײגםאל
 נעםינען צו אנגעשטרענגט און געצאזעז

 דערטרוגקענעם• דעם אחיםציהען און
 אנשטחננטנגען איבערםענשליכע זײערע

 אבער זײנעז צײט םינוטע! צװאגצינ םאר
 אײנםאצ איז צױחנר׳ען געצונגען. ניט

 וצדטרונקל *דעם אנצוכאפען געצונגען
)2 ןייט (צלוס *rA
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)1 זײט *ון (אלוס
 געקענט ניט אבער איהם האט ער געם.

 װאסער, די םון דרוק דער ארױםברענגען.
 םום 15 םאאץ דעם אויף איז װעאכער

 די םון היינעם דעראאזען ניט האם טיף,
 אונטער׳ן גענוג אאנג שטעהן שװיםער
קערפער. דעם ארויםצוברענגעז װאסער

 ®אאיצײ די ^נגעקומען איז דערמײא
 םײער םון קרױ״ ״עמוירדזשענסי די ארן

 צעהן נאך קאטאגא. םון דעפארטםענט
 הוקם״, ,,גרייפאינג םיט זוכען מינוטעז

 ארויסצוצײ געאוגגען פאאיצײ דער איז
װאסער. םון ?ערפער דעם העז

 גע־ גאײך זיך האבען דאקטוירים די
 אוים־ םארזוך א איז ארבייטעז, נוםען

 עט־ נאך דערטרונקענעם. דעם צואעבען
 דאק־ די האבעז ארבײט, םינומעז איכע

 אוים־ ?אפערנײא, און םעקםעיא טוירים,
 דרינ־ דזנם אויף האפנונג. די געגעבעז
 בערקאװיטץ, מיס םון בעטעז גענדען

 די איז אנדערע און אי אאדזשערנאז
 ארבײט דער מיט אנגעגאעען פאאיצײ

 מיט צײט שטונדען צװײ קארגע םאר
 דר. און באהז וױאיאם דר. םון היאז* דער

 אבער האט זאך קײן אינגערםאן. אננא
 איז באום ױנגער דער געהאאםען. ניט

טוימ.
 גע* אוםגליק װעגעז האט םעז װעז

 אינ־ דער םון באאםטע די װיםען אאזט
 דזשאינט קצאוה דער און טערנעשאנעא

 נע־ אאעםען ז״ *1אוי עס האט באארד,
 םרע־ אײגדרוק. ערשיטערענדעז אן םאכט

 אפאיג־ גאײך האט שאעזינגער זידענט
 באשטעהענד םיער, םון סאםיטע א טעט

 ן־7ס אשפיז, דזש. מארים ברידער די םון
 באארד; משאינט םון רעטער־טדעזשורער

 סטר אצעקסאנדער םאזעו/ בענדזשאםיז
 אפערײטארם סלאוק םון טשערםאן דענט,

 םענעדזשער הײנס, נײטען און 2 אא?אא
 נויטיגע אאע םאכען צו ,2 אא?אא םון

 קא־ די אױה. דער םאר םארבארייטונגען
 ברױד נאך אפנעםאהרען גאײך איז מיטע
 טויטען דעם ברענגעז צו ?אאעדזש װאוד

יארק. נױ אין באום ברודער םון הערפער

םולע ם ק ײנדרו ך לױה א א  נ
דער ם. ברו בלו

 די םארגעקוםעז *יז בײטאג םאנםאג
 ברודער טראגימ־אוםגעסומענעם םוז לויה

 אז זעהר געווען איז אויה די בלום.
 אײג־ 1א זעהר אבװאהל אײנדרוקסםויצע.

 אײנדר^ןסם̂ו \v)m אבער זי איז םאכע
 טויזענטער אײנםאכקײט. איהר םים

 ארבײטער איז מאכער דרעם און קלאוז
 בא״ געתומעז זײנען ױניאנס אנדערע םון

 אײביגער זײז צי באום ברודער גלייטען
 לעצטען זײן אפנעבען איהם אוז רוה

כבוד.
געװא־ באערדיגם איז בלום ברודער

 סעמעטערי רינג ארבײטער דער י1אױ רעז
 געװען איז לױח די כרםל. םאונט םון

 דזשאינט קצאוקטאכער םון *ראנדטירט
 םון םארגעקומעז איז אויח די באארד.

 גרענד 367 פארלאר, *יונעראא גאדאיתס
טטריט.
w טויטער דער i* p בלום בר. םון 

 גארליק׳ס איז געווארעז געבראכם איז
 א מבת אװעגט. עבת יאראאר םיונעראא

 טאנ נאנצען א זונטאנ און נאכם גאנצע
 אן געשטאנעז איז נאכט גאנצע א איז

 ,2 *א<ן. םון םיםגאידער םון עחרעדוואך
 און םיטגאיד, א מוחנז איז ב*ום װאו
 טוײ באארד. דזמאינט קלא^םאכער םוז

 זײנען דרעסמאכער און קאאוס זענטער
 םױנע״ אין געקומען סאגטאג אין זונטאנ •

 באיק אעצטעז א װארםעז «ו •אר^אר ראל
 ברר םראגי^ראומנעסומענעם וײער אױוי
®ריינד. אח דער

it אצא געקוכמח זיינען צױח דער 
 באאמטע אאע באאםטע, אינםערנעמאנע^

 קאאוק די םת מיטג^יחנר אמטױחנ און
 אוז באארדס דדאאינט דחוסםאמר איז
 אין אאסאאם אינטערנעעאנעא אאע םח
 הונדערטער געוחנז וײנען מם יאחן. נױ

 דדעסםא־ אה ^אוק די ®ח מיטגציחנר
 גאוחנז אױך !ייגען אס *אקא*ם, מנד

 of יתיאנם, אנחנרע טין צאהאען גרויםע
 טוז םיטנאיחנר איז םוער נעװען זיינאן

 חמד ®ת יארטײ״ סאציאליםםי^נר דער
 די םיז ׳תאאעדזט ברמװאוד טון ,5םקו

 ארבײמעד חנר ®יז אח נאוחנדממאםטמז
אצגעםײז. איז כאוחגנונג

n וגקם אמעחוימנן ויד האט *ויח» 
ס ®ה נייטאג, •זי^אר %ןטד » ר א פיר ג

 םון גאסען די איבער געצויגען זיך האט
 •ביל ,״םארװערטס״ צום םײד איסם דער

 אפנע־ צויה די זיך האט דארט דינג.
 געםאה־ םעז איז דארט םון און ^טעאט

 סעםעטערי אוים׳ן סעמעמערי. צום רען
פערזאן. טויזענט ארום געווען זײנען
י. געװען: זײנען טרעגער מםה די

 ב. אשםיז, י. ם. דוביגםקי, ד. נאגיצער,
 הײנס, נ. סטודענט, אלעקסאנדער מאזעד,

בלאק. י. און דז^ײקאבםאן טש.
 אוײ אן געםאהרען איז ארון םאר׳ז
 גע^יהט יקראנצען, ביצוםען טיט טאםאבייצ
ארגאגיזאציעס. םייצע םון געװארען

 גע־ געשיקט זײנען בלוםעךקראנצען
 די םון אינטערנע׳מאנעא, דער םון װארען
 באארדם, .m דרעסמאכער אוץ קלאוק

 ,23 ,22 ,17 ,10 ,9 ,2 צאתאיצם די םון
 דער םון סקויצ, רענד םון ,89 און 35

 פארטײ, סאציאליסטימע קאםיטע .סיטי
 ברוק־ םון פעלארעים ברוקװאוד די םון

 פרא־/ דער פון קאלעדזש לײבאר װאוד
יטיקעל גרעסיװ  די םון און זויןשאן םא̂י

 דער היק, איז דעלםאנטי םון ארבײטער
געארבײט. האט באום ברודער װאו שאפ,

 אםענעט בײם סעםעטערי, אוים׳ן
 רעדעס קורצע געהאיצטען האבען קבד,

 באארד דדטאינט ^עזינגער, פרעזידענט
 לא־ םון טשערמאן נאגצער, מענעדז^ער

 האכםאן, דזשו^ױם סטודענט; ,2 קאל
 דזשאינט דרעסםאכער םון מענעדדטער

 קא־ ברוסװאוד םון םאפאם, דר. באארד;
 רענד םון לי, אלדז^ערנאן אוז לעדזש
סקוא.

 גערעדט האט שלעזינגער םרעזירענט
 און געטרײען דעם בצום, בבודער װעגען

 װע־ םעםבער, אינטערנעשאנעא לאיאילען
געליבט. און געשעצט האבען אאע מעז

 שילע־ האט — כאום װי^יאם ״ברודער
 אײ אז געװעז איז — געזאגט, זינגער

 סאציאיציסם צאיאלער און בערגעבענער
 געװען איז ער טרײד־ױניאניםט. איז

 װאס אלע םון רעספעקטעט און באליבט
 די םון ו5אםי געקענט, איהם האבען

 אײננע־ ■ ניט איהם םיט האבען װאס
קריט^ערט. איהם און שטיםט

 שיצעזינגער האט — יצעבעז, ״דער
 ניט הײנםאיצ איז — געזאגט, װײטער

 האט ער בלוםען. צו גנעדיג צו געװען
 בי־ א אנםיהרען געםוזט םאל םאנכעס

 דאך און עקזיםמענץ, םאר סאםף טערעז
 קאלעדזש א קריגען צו באװיזעז ער האט

 געשטױ ספעציעל האט ער אוז בילדונג
 זײן כאוחנטנ. ארבײטער די דירט
 זײן םארבינדען צו געװען איז צװעק

 אין געקראגען האט ער װאס בילדונג,
 ביצ־ דער םים ערםארונג, םיז םקול דער

 קא־ אין געהראגען חאט ער װאס דונג,
 בעס־ אוים׳ן ̂ןענען זאל ער כדי לעדזש,

 דער ארבײטער*אוז דינעז׳די אוםן טען
באװעגונג. ארבײטער

 קלאוק- דער םח באארד דזשאינט %י
 םון צײכעז אלם האט ױגיאן מאכער

 ערװעה^ט אאנג נים איהם אנערסעטנג
 טראגישער זײן טשערםאן. איהר אלס
 גרויםער א איז טויט םריהצײטיגער און

 װאס אאקאאם, די צו נאר ניט םארלוםט
 באארד, .m םים׳ן פארבונחנז זײנעז

 םיטג^יחגרשאםט גאנצער דער צו נאר
 ■ונקט און אינטערנעשאמנ*, אונזער םון
 אונ־ אויוי yfat איצם טרויעחנן םיר װי

 נאכ־ םיר וחנאען אזוי פאר^וםם, זער
אנדענקען׳/ זייז עהרען דעם

 אז געזאגט, האט נאגלער מענעדזשער
 גרויסער א איז טויט טראגישער באום׳ס

 ױניאן, קלאוקםאכער דער צו פארלוסט
 זיײ אװעקגעגעבען האט ער װעלכער םאר

ביאדונ^ און םעחיגקײטעז נע
 נערעדם חאט םטודענם אאעססאנחנר •

 םיכד איבעדגעבענעם דעם בלום ווענען
גע־ חאט ער און ,2 ל^ןאא םון

 ספעציעצ םיחלט 2 <ז*ל4ל אז זאגט,
 איײ געווען איז ער װײצ םארצוסם, דעם
 טרײם״ איז איבערגעבענסטע די פון נער
<. םון םיטגצידער מע א ^

 צױ שטודירט האט תעלםני האכםאן,
 סא• ברוקװאוד אין בלוםען םיט זאממן

 דעם באום ווענעז גערעדט חאם צעדזש,
 שטױ חאט וחנלכע םטודענט, ארבײטער

יב ניט דירם  קאריערע, •ערמננצימנ t צ̂ו
 ארביי״ די דיגאן בעסער קעגמז it נאר
באוחנגתנ. טער

 װיאיאם םנעקונמננאר1םראגחי־א חנר
 סאז, מנגער א גאר |jmw נאד איו ם15ב
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פוער ױניאן וער כלום, װיליאם
(נעקראלאג)

אשפיז. י. ם. פון

 עקזעסוטיװ ערװעהילטע די צװישען
 לא־ אפערײטארם דעם םון מעמבערס

 גע״ איז ,1913 יאהר דעם םאר ,1 קאצ
 םים׳ן ױגגערםאן אוםבאקאנטער אן װען

 זיך האט עס בלום. װיליאם נאםען
 ױנגער־ דיזער אז ארויסגעװיזען, באלד

 כאראק־ אומאפהענגיגען אן באזיצם םאן
 זאך קײן מען האט איהם םיט טער.

 זײט איהר אםמאכעז. געקענט ניט
 שטעיצוגג ןמן װאס זיכער, נעװען ניט

 םראגע. יענער אדער דער צו זײן װעט
 זײן םיט איבערראשם ער האט אפטםאיצ

 געװיםער א אין הייצף אוםדערװארטעטע
 גע־ איז צעטײלונג די װאו אפשטיםונג,

 ער איז דאגעגען גלייכע. א כטעט װען
 אטאקע אן םיט ארויסגעטראטען אפט

 אםװײ־ זיך האבען אאע מיר װאו דארט
געריכט. ניגסטענס

 אין אונז ער האט אפשטארקסטען
 איז ער װען איבערראשט, יאהר יענעם

 הור־ א. י. דר. געגען ארויסגעטראטעז
 דעם אין איז יאהר יענעם אין װיטש.

 םען קען פארגעקוטען, באארד דזשאינט
 ברורעו־-קאםף. אינעחציכער אן זאג/גן,
 קעם־ אאם ארויםגעטראטעז איז 1 לאקאיצ

 א. י. דר. פון אונטערשטיצער און םער
אײנער, געװען אבער איז עס הורװיטש.

 שטעהן צו געװאגט יעםאיצט האט װאס
 עקזעקוטיװע; גאנצער דער געגען איצײן

 דר. נענעז רעדעס עםעגטליכע האלטען צו
 ער אז געװאוסט, האט ער הורװיטש.
 בײ םאםויצאריטעט זײן דערםיט םאריצירט

 באמת אבער האט ער םעםבערם. די
 הורװיטש׳ס דר. אז געגאויבט, דעמאלט
ױניאן. דער פאר שעדליך איז פאליסי

 איהם םיט האבען איצע םיר אבװאהא
 האבען דאן אײנגעשטיםט, ניט אחאוטין

 אוז אויםריכטיגקײם זײז אפנעשאצט מיר
 איהם צו זיך האבע םיר און ערנסטקײט

חגספעקט. גרעסטען דעם םיט באצויגען
 הערען יאהר צװײ נעססטע די פאר

 אי־ װערט עס בצום׳עז. םון ניט םיר
 גע־ זיך האט בלום דאס בערגעגעבעז,

 און שפראך עננאישע די שטודירען נוםען
 זײגע צו ליםעראטור. עגגלישע די

 בא־ ער אז ערקלערט, ער האט םרײנד
 קױ איז אעקםשורס ענגצישע םייצע זוכם
 צערענט ער װאס אחוץ ױניאן. פער

 איהם בײ איז אעקטשור, דער םוז םילעס
 דאם אזוי װי הערען צו װיכטיג זעהר

 םון ארויסנעזאגט װערט װארט ענגצישע
 די נעהאט האט ער אםעריקאנער. אז

 ענגלישע די דעראערנעז צו אמביציע
^iyTg־ttr7nTt אץ אהן ^-י*^עזאז ער 

 עררײבט. זײן׳ציעל האט ער אקצענט.
 אימײ אײנציגער דער םילײכט איז ער

 ױניאך די,^אאוסםאכער צװישען נראנט
 גערעדט האט װאס יארק, נױ אין טוער

עגנליש. פױרםעקט א כםעט
 7י איז 1 לאקאל װען ,1917 אין

 צוריס בלום װערט געװארען, ארגאניזירט
 אר־ אסטיװער דער אין ארײנגעצויגען

 םון סעקרעטער דער װערט ער בײט.
 .1 ל*<ז. רעארגאניזירטען אאיאלען דעם

 ער ווערם ארום םאנאטעז 8 אין אבער
ארםײ. דער אין געדחנטטעט

 אבדזשעקטאר״ ^סאנשיענשאוס אלם
 האלםען םון געגנער (פריגציפיעלער

 אױס־ ארםײ דער אין ער איז מלחםה)
J ערגםטע די געשטאנעז in t איז עס 

 די אזױ װי באשרײבען it ניט ט1פש
 דאן זיך חאבען ■אטריאטען צויראעםע

 איד זיך איז געיחגו נוקם טאג״טעגאיד
 ״קאנ- אוםנציקאיכע די איבער דיעסעװעט
אברזשןוסםארם״י. שיענשאוס

ציי ביי צוריק ם1בצ איז 1920 אין

Vlאוים־ גענוםען גאײך זיך האט און ל 
 אין מעטיגסײמv טצ^יכע םאר בילחנן

ד חאט ער באװעמננ. ארבײטער דער  נ
 נײ1א דעם אין *,ipd רעגד אין דירט1שט

 אין און נארכדח*ראאײנא םון װערסיטעט
 איצט האט ער קאאאדזש. בתקװאח•
 אײ בוך א ®אחננדיגען בײם געחאאםמן

̂ז -באש ארבײטער־יראבאעםעז. בעי  א
 סאציאציססײ חןר |i® םיםנאיד א געװעז

פאר ,קאממחננץ די את ®אדטײ שער
!״*.yaw <י«באר •ראגחנסימ

 געװיםזן א אבער איז ער ?יצאו?םאכער.
 דער םוז אײנםלוס אונטער׳ן געװעז צײט

 (םעגליך, רעװא^וציע. באלשעװיסטישער
 דער- האבען ארטײ דער אין יסורים זײנע

 זײ• םאר האט ער בייגעטראגעז). םיל צו
 יעצם װעט ער אז ער?לערט, םרײנד נע

 כא?ױ צו כדי שטודירען װײטער טרײען
 נים טיטעא. ■ראםעסיאנעאען א םען

 ער ?אריערע. אײגענער זײן םאר חיצילה
 אן געטױימט, צײט יעגער אין האט

 װעאט- א האבען מיר װעלען גיכען אין
 ארײנגערעכענ(^ אםערי?א רעײאלוצי^

 דער םון סוססעס דעם םארזיכערען צו
 ■רא• נויטינען זיך װעלען רעװאילוציע,

 באצײ• דעריבער ער װיל םעסיאנאיצען.
 צײט. יענער ם;*ר צוגרײטען זיך טענס

 זײן דאן זיכער װעט עס אז װײם ער
מענשען. סארט יענעם אין כיאגגעל א

יע־• דורך אבער האט ביצום װיליאם
 אמעריקאנער צוםייצ שוין יאהר פאר נע

V זאל ער אז ארײננעזאפם, ?ולטור M] 
 םון סימפאםײזער א לאננ פארביצײבען

 נעשטודירט דאן האט ער באלשעװיזם.
 אין אויר אוז סאלעדזש ברוהװאוד אין
 אג- איז עס װען ,1925 איז װעסט. די

 צװישען ברודער־קאמף דער גענאננען
 קאמוניס- די אוז אינטערנעשאנאל דער

 װיליאם זיר האט עקזעקוטיװעם, טישע
 אונזער סיז רײהעז די אין געפוגען בלום

 געװעהאט איז ער אינטערנעשאנאל.
 -py פראװיזארישער דער אין געװאדען

 נע- איז און 2 לאקאל םון זעקוטיװע
באארד. דזטאינט צום געװארען שיקט

נאכ״ באלד האט עקזעהוםיװע יענע
 אין בלום און רעזיגנירעז :עמוזט דעם
 אווע^ װידער צײם קורצער א פאר

 זאמעצם ער אז םיר, האבען געהערט
 דער איבער בוך א םאר טאטעריאל

 אירד און ױניאן די ?לאוידאינדוםטריע,
פראבלעמען. רע

 איג• די װעז 1926 םון סטרײ? נאכ׳ז
 באארך דזשאינט דעם האט טערנעשאנאל

 נענוי• זיך האם עס און רעארגאניזירט
ע די טיגט ו ^ו  יעדען סיז ארבײט א

 ײיליאם איז ?לאו?םאכער, לאיאילעז
 און רײהען, אונזערע אין װידער בלום
 ?לײגע מיט ער, איז צײט יענער זינט

 אק״ נעווען כיאל אלע אונםערברעכונגען,
טיװ.

 ער איז יאהר 4 לעצםע די דורך
 א מעםבער, באארד דזשאינט א געװען

 איײ ביזנעם א קלוירק,. קאמפלײנט
 טשערםאן דער לעצטענס און דזשענט

באארד. דזשאינם דעם פרן
 בוך- צוםיל געװעז איז בלום ײיליאם

 זאצ ער אז איגםעלינענם, צוםיל מענש,
 די אין ארײנםאסען ריכטיג ?ענעז זיר

 ױניארבאאםםען♦ א םון ארבײט רוטינע
 זײנען אײנצעלהײטעז םעכנישע מאנכע

 נעווען **גטעליגענט, דעם איהם, צו
 יאהר פאר די אין דערװידער. שטארק

 נעװען זײנען סטרײ? 1929 דעם פאר
 אײדזשענט־ ביזנעס א װאס זאכען, םילע
 %יס• לײכט נע?ענט עס, טוענדיג האט,

ווערען. נאסטעם״
 א גיכער געװעז איז בלום װיליאם

 יוניאך טעכנישער א ווי טעארעטיקער
 ױגיאן אונזער איז איז לײדער טוער.
 טעארןך םאר׳ן ילאץ l״P ניטא כמעט

 אז םאםירט, עס האם דעריבער טיקער.
 אײ״ די םיט אםםםאל זיך האט בלום
 צוזאםענרײדען גע^ננט נים חברים גענע

םארשטעהן. ריכטיג זיך און
 מד ער איז אנשויאוננען זײגע איז

 אזעלכעל אלס און םאציאליםט א װען
 ױניאךםרוד צי באצויגען זיו ער האט
 חננו םאגטאג רעדע, לעצטע זײן גען.
 |i® ע?זע?וטױוע דער בײ ױני, טען30

 םײםטערוחנר® א געווען איז ,1 ל*<ז*ל
 איבע• נערעדם האט ער טעאדיע. םון

 מניאף א הײסט *װאס טעמא דער
t םיהרער/

 באריתרװג ®ראקטישע דורך םעגליך,
 ווא^ט ארבײמ, אלםעגליכעד דער םיט
 עננד איז אוישגעבילדעט איהם אין זיר

 סון ם י ז v ט נ י ס דער וױקעלם
 ®י ארבײם. ®ראטטישע אח םעאריע

 אםת־ אן יםנעװא?םעז1א דאן װאלמ
 חנד האמ איידער ®יחחנד. נתיםער

 1®י אװעקגעריםזנז איחם ®ריח it טױט
רײחען. אתמחנ

 חאמנן װאס חבמם אח ®ריינד די
 1לאנ זעהר ועלעז1 ®ארשטאנען איחם

 נר*ר יװן חײלינ חאיטזנן אח געחנגמנ!
im $i o n יאם ם.ן1בצ װ̂י

M

שוי«י, םעד11 פיײפחוג 1980 ח

ױג  מײן 8ע;1»יבערגעי*י חאא ער װי (גןבדעםשמזינמח םיס ױױנ
אין דחיח

ירגקײ■״)
ytwip קלײגע nm ״;ערע:* דע- אין

יאגאװסקי x פון
 זײט יאהרען, ביםעל חיבשע א שױן

 א געהאט און באגעגענט, זיך חאבען םיר
שסועס. הארציגען

 םיר אז פאסירט, חאט דאם אזוי וױ
 אזוי זײז צײם לאנגע אזא םאר ןאלען

 — צװײטען םון אײנער אפנעפרעטדט
 צענדליג ■אר א םאר זײנען װעאכע םיר,
 :יט איז — אינטים שטאר? געװען יאר
דערצײצען. צו דאס פלאץ דער דא

 םילע וד פאםירט, האט עס נענוג,
 טרע־ װעלכע זאכען, םשונת׳דיגע אגדערע

 באזונדערם, לעבען, מענשליכען אין פען
לאננ. צו אכיסעל לעבט איעער װען

 אזויםיל איהם זעהענדיג ניט איז נו,
 געװען, משער םיר איך האב יאהרען,

 אנדערען, נא:ץ א געםינען װעל איך אז
שלעזיגנער, םארענדערטען שטארת א

 איך אז זאנען, גלײך דא איך װיל
עגטוישט. אנגענעם געװען בין

 קעדפערציך שלעזינגער, דערזעלבער
גײסטיג. און

 אין ;עהערט האנ איך װאס אלץ, ןםו
 שלעזינגער׳ם װעגען צײט לעצטער דער

 ביל־ אייניגע םון אויך און קראגקדױיט
 געזעהז האב איך װאס איהם, םון דער
 װיר?ליך איך האב צײטונגען, די אין
 שלעזינגערען, געפיגעז צו געשואקען זיך

 געװען בין איך און מסוכן. חולת א
 געםי־ צו איבערראשט אננענעם װירקאין

 םארברוינטען שטאד? א םיט אים נען
 לע״ אזוי םונקט אױגען, מיט און פגים,

 אינער־ אן מיט םול אזוי פונהט בעדיג,
 ציײ בעסטע די אין װי פײער, ^יכען

 באקאנט״ לאנגיעריגער אונזער פון טען
שאפט

 סעד־ אז וױסען, דארםט איר װארים,
 קײן קײנמאל שלעזינגער איז פערליך

 געװען איפער איז ער געװען. ניט גנור
 זעהר און ?ערפער, װי גייסט, מעהי
 דער איז דאס אז דענקעז, איך פאעג אםט

 זײן םרעסט װאס םײער, אינערליכער
הלוא• נעטראכט: האב און קערפער,

 װאלט געהאכט, װעגינער זיך מר װאלט
 קערפערליך. געזינטער םיל נעװען ער

 בײ עם איז אוים, װײזט עס װי אבער,
 פאל: אוםנעקערטער דער שלעזינגערען

 בעסער אלץ זיך, קאכט ער מעהר װאס
געזונט. קערפערליכען זײן םאר

 רער בײ גלײך טאקע אים האב איך
 ראס װי געפרעגט, באגענעניש ערשטער

 האבען דאהטוירים זײגע צי ? ?וםט
 אפזאגענריג טעות, גרויסען א גזןמאכט

 געװען טאהע איז ער צי לעבען, דעט אים
 האט װאס און ? ?ראגיק געםערליך אזױ
 דאק־ די אםצוגארען אום געטאן, ער

׳ ̂ ׳ שונאים. ♦*ינע און טוירים
 דאקטױרים די ?י,6יאגאװ נײ^ —■<

 גע־ ניט טעות ?ײן גאר שוין האבען
 הראנ?, געםערליך געװען בין איך דאכט.

 עטליכע מיט פאםירט םיר עס װאאט און
 מא- צװײ אין איך װאאט םריהעד, יאר

 שוין און םארטיגער א געװען נאטען
 גרויסער דער םיט באהעםט זיך אאנג

 גרוײ דעם דא;? א אבער טאיאריטעט.
 מעדיצינישער דער םון פארטשריט סען

 װאונדערבארע רי דאנ? א װיסענשאפט,
 גאענדס םיינע װעאכע דורך ״ע?ס־רײס״,

 איך אעב *ארײננעשאסעד, צוריה װערען
ארבײט. םײן)םיט אנגעהן חאן און נאך

 װיסענ־ םעדיציגישע די םיר זאא
 א זיך עראויבענדינ זײן, מוחא שאפט

 אויםהע־ צװײםעא, םון שאטען ?אײגעם
 זײן םאר ער?אערונג שאעזיננער׳ס חנגדיג

 די האט נעװיס, נעזוגד. פארבעסערטען
 םיט דעם, אין pלn שטאל?ען א מעדיצין

 אבער גרויסהאאטען, זיך םענ זי װאס
 מעהר אז דענ?עז, צו םיר עראויב איך
 שאעזיני־ געהאאפען דערצו האט אאץ פון

גע• זײן צו װיאען: אײזערנער גער׳ס
 אר דער םיט אנצוגעהן װײטער און זונד

איב. אווי חאט ער װעאכע בײט,
 ם?נא וױ געטראכט, איך האב און,

 האט וועאכער םענשעז, דעם זײן מען מוז
 װאו וועאם, א אין איב אזױ ארבײט זײן
 םעאע םזנהרסטע זײ אין איו ארבײט די
סללח. א און אאסם א

 צו גויטינ ®אר געחאלסען האב איך
 אימנר װערטער עםאיכע די םאראירען

 אום אזוי ניט נזנזתט, שאעזינגמר׳ם
pitor שונאים, ביסעחו וײגע מרנערן צו 

 ײ1ם זחננדאיגע זײנמ חנמרייען it וױ
 נעװים ntfmi חנצמ1 ®רײנד, זענטע

 װע־ זײ itii אויסאטעסעז, ®ריתר גאר
Tt Vfi ,אז חנרוױסאן n ru און ®יחרער 

jfrm זיך ®אר נאך חאט ומגאײומר

 אע״ און װירקזאםער םון יאהרען םיאע
ארבייט. בעדיגער

 איו שאעזינגער אז זיו, פארשטעהט
 םטה איך װאס װיסען צו גײגעריג געװען

 דעם אין או זײן, געזאגט דא זאא און
 אײנציגער. דער גיט געװען ער איז פרט
 סד צײט יענער צו זײנען װעאכע אאע,
 איגטערנעשא- דער םון אפיס אין װען

 דוכינספי, סע?רעטער דושענעראא :עא:
 ן1א רענדע גאאדסטאן, נאנאער, אשפיז,

 דערםרעחט, ממ׳פ זיר האבען םיאע, נאך
 אײן םיט אאע און םיך. דערזעהענדיג

די אבער איך?״ טאך ״װאס :םראנע
 ניט באײבען דא זאא םראגע דאזיגע

 םיר װעגען ניט װארים פארענטפערט.
 שאעזינ״ װעגען נאר איצט, איך שרײב
דענקט. און פיהאט ער װי גער׳ן,

 םון אריכער זײנען םיר װען אט, און
 אאגע״ מעהר אװף פערזענאיכע רײן דאס

 דער־ איך האב אנגעאעגעגהייטען, מײ:ע
 שאעזינ־ גײםטיגען דעם זיך םאר זעהז
גער.

איבערצוגעב?ג| שװער מיר איז עס
 םון געםינ?עאט האט װאס פײערא, דעם

 דא שװער אויגען. שארםע גרינע, זײנע
 ענטױ װיר?איכען דעם איבערצוגעבען

 גערעדט. האט ער װעאכען םיט זיאזם,
 נעאימען םיר װעט עס נאויב, איך אבער

 זײן םון געדאנ? דעם איבערצוגעבען
םיר. םיט שמועס
 איך יאנאװסתי, װײסט, איהר —

 װעל־ דרשח, אײער איבערגעאײענט האב
 םארפעאען גיט דארױ אאגעמײן אין כע

 אבער אעזער, די יאויף װירהונג איהר
 האט דארט, זאגט איהר װאס פאנכעס,

װעחגן. אויםגעאאזען געקענט
 ״סוירמאן״ אײער אין אםשא, אט,
 װאס ראאיע, דער װענען איהר שרײבט

 חןר אין שפיאען װעט טרײד־ױניאז דער
 דאס אז זיך, דאכט םיר רעװאאוציע.

j אינגאנצען איז 'iv t h באויו איז דאם 
 |1® אייען די איבער האניג געשםירט
 םעהר נאך רעװאאוציע־שרײער, אונזערע

 דעם פון אעבען א םאכען װע^כע די, םון
* רעװאאוציע־געפיאדער♦

 סין רעװאאוציע־םאכערײ נאנצע די
 איחר װײסט באאשעוױ־קעס, אונזערע

 װאסער. גאאז א איז שטורם א איז דאך,
 װעאט די װעאכע םון צרות, אאע םיט
 װײטער םיא פיר זײנען געפאאגט, איז
 איחר װי קאמף״, ״ענדאיכען דעם םון

 יאהר םערציג פיט װי אוים, זיך דריקט
 באויז איצט איז רעװאאוציע די צוריס.

צוסונםט־פוזיק.
 די שאדען עס קאז װאס אבעד, —־

 באגײס־ זײן זאאעז זײ װסן ו;יזתס,י
 םון נעדאנפ גרויסען דעם םון טערט

 באםרײאוננ? געגצאיכער קוםענדער דער
ערגעשא®״ װידער איהם איך האב —  א̂י

געז•
 וױ טעות. א איהר םאכט דא אט —

 סאציאאיםט. א איך בין װײסט, איהר
 סא״ חגר םוז םוף כא סוף אז גאויב, איך

 דעם םון פאאץ דעם םאדנעטען ציאאיזם
 דעם איז װיכטיג אבער האפיטאאיזם.

 זײ און נעדאנפען די ניט זײנען םאםענט
 נאר ?אםף, ענדאיכען צום שטחנבונגען

,1ש םאדערט צײט די װאס דאס, |  י
.  שא־ דער סוםט דא אט און באאד

 רעװאאוציע־ געװאאדיגען דעם םון דעז
 אז דאך, םארשטעהט איהר געפיאדער.

 טראכטען אײן אין האאט װעאכער דער,
 םיט אאץ מען ?ריגט װי דעם, וועגען
 ער אז ג*ױבט, װעאכער דער און אסאא,

 ניט ?אן ?ריגען, באאד טא־קע עס סאן
 קאײנע א םאר באגײסטערט באמת זײן

 חנן1 נאך, איבערהויפט און םארבעסערונג
v דארוי ער te w] .דערםאר

 אתז •רא?טי? די האט אבער —
 ארבײט&ר, די גראד דאם געאערנט, ניט

 ®י< זײטנן סאציאאיסטען, זײגען װעאכע
 ®ארמוכמנג• יעדעז איז ?עםםער בעסעחנ

 םיםפעא״ ענד ״פױר די װי ?אםזי, דען
 ויי םאענעז םיר װי טרײד־ױניאניסטעז,

צייטען? אםאאיגע די אין רוםען
 גים עם איז ערפארומ םײן אויט —

 איז מניאדםאן נ\טער יעדער ריכטיג.
 טמעד א און ?עמפער. גוטער א אויך

 pro װצן 1אפיא זײן םען קאן װניאדםאן
 חאמנן אויך םאציאאיםט. פײן ניט איז
 םאנא®^ קײן םאציאאיסנתן די נים

 »ת נרעםטמ די - ?אמי־נײסס. דעם אויוי
 אין זײגמ d®ii סםרײ?^ ביםערסטע

 די מוחס זײנען ®®תעקוםען, אמנר^ע
י קויאעגםייגפרם די ®ח סםרייקס 1י

 אײדאהא, װירדזשיגיא, ®עגסיאוױיניע,
 אר״ ױאמאד?אר די ®ון ?אאאראדא;

 שטאא.אר־ רי םון שי?אגא; אין בײטער
װײטער. אזוי און חאםסטעד, אין כײטער
 יא- םרײגד דאך, װײסט איחר און

 װעא־ ארבײטער, יעניגע די אז נאװס?י,
 דיזע אין נאטײאיגט ?ץ־ חאכען כע

 געהאדעװעט ניט זיך האכען סטרײ?ס,
 אדער ״סוירטאגס״, סאציאאיסטישע אויף
 צוקוגםטי׳ א אויף םארשפחןכוגגען אויף

נעזעאשאפט. גע
 אפיאו שױן זאאען םיר װען אכער,

 קאפף םון צײט דער אין אז צוגעבען,
 רעװאאוציאנע־ גערוםענע אזוי די זײגען

 באגײסטע־ צו שטאר?ער זיך פעהי: רען
 טרײד־ױניאגיסטעז, אײנםאכע די װי רען
 דעם נאך און האפף דעם נאך אבער איז

 קײג־ קאן נאטיראיך, װעאכער, געװינס,
 םיט אײנקצאנג םואעז אין זײן ניט םאא

 םאדע־ ארויסגעשטעאטע אריגינעאע די
 קאצעניא־ דער ?וםם דאן ערשט רונגען,

 דעטאראציזי־ העכסט אי? װעאכער םער,
 װײ־ איהר און ױניאן דער םאר רענדיג
טעטיג?ײט. טערער

ך דאס איך דארף ײ  דערצײאעז? א
 אי״ אאײז אאעס דאך עס האט איחד

 װאס יאהר, זיבען די אין בערגעאעבט
 די אין און אונז, םיט געװען זײנט איחר
 גע- זײנט איהר װען יאחרען אנדערע אאע

 ארבייטער־ דער צו נאתענט אזוי שטאנעז
אאגעםײן. אין באװעגונג

ארויסרײ־ איהר, װיאט װאס איז —
 רעװאאוציע די אין גאויבען דעם סען
 אר- די םון הערצער און םוחות די םון

ױניאנס? אונזערע אין כײטער
 םון װיא איך דאס. נים נײן, —
 ניט אידעאא זײן גאויבען, זײן ?ײנעם

 װאס אז אבער, װיא איך אװע?נעפען,
 טראפ דער זאא ױניאן, דער שײך איז

 טאג־טעגאי־ איהר אויןי ױערעז נעשטעאט
 אר־ אונזערע אז וױא, *יך ?אטוי. מנן

 ױניאן די אז פארשטעהן, זאאען בײטער
 װײם װי באשיצען צו זײ אום דא, איז

 ביי־ אאס נעהםט אט איצט. מעגאיך
םאמענט. איצטיגען דעם שפיא

אײדיג, ארום געהען ארבײטער די
 צו םײנט דאם װאס וױיסט, איהר און
 םיט האבענדיג גיט ארבײטסאאז, זיין

 םיוד צו איבערצוהוםען, טאנ דעם װאס
 אי־ אזוי און דערשאאגען, אזוי זיך אען

װעאט. דער אויף בעריג
גע־ אײנםאא שוין האבען טיר נון,

 אינ־ אנעםםאאיםענט א אויםגעםירט האט
 קאפוניסטישע די האבען שורענם,

 אנדע־ םיא װי צובראכען, דאם םשחיתים
 אינ־ דאזיגע די ױניאן. דער אין רעס

 איםבאדינגט םוז שורענס־םארויכערוגג
 אדביײ די װערען. אײנגעפיהרט װידער

 זײער םיט אויף האאטען װעאכע טער,
 אינדוםט־ גרויסע די םון אײגע ארבייט

 דערזעאבער פון טוזען אאנד, אין ריען
 געשיצט און אויפגעהאאטען אינדוסטריע

גױט. םון צײט דער אין װערען
װע־ דורכגעפיהרט זאא דאס אזוי װי

 אויםגעארבײט איך האב דעם םאר רען,
 אױסרעמד טײן אויט װעאכער, ®אאן, א

 עקספער- גרויסע גאר םס אויר און נונג
 געזעהן, זיך האב איך װעאבע מיט טען,
 גע- םײ ארבײטער די םארזיכערען קאן
 א םיט סײ און ?''®,ארבײטםאאזיג גען

 היב־ :אנץ א םו; פאאיםי אײף־אינשורענס
סומע. שער

 כדי תוך טאקע האם (שאעזינגער
 םיט און האנט אין םען א םיט דיכור

 דעפאנסט־ םיר םאר ציפער טיםיגע זײ
 אויסגעםירם סאן ®אאן דער ױי וײרט,

אנאנדערש־ דעם ווענען אבעד װערען.
p•(>«

5#ז ד,»ם אויב »ײך, T» םרענ נון,
 ייר םוז אוז typ ort און אײננעבען, זיך

 װיכםיגסטע די ניט חום «יז אײננעמן,
 אין האם יוניא!? אונתר פאר ארנײט

 » שייו דאר איז *צײן ח»ם אז זינען,
 וויי־ דער אין נים און ם¥*יא<יזם» שטית
 ,1 י ו v טאקע נאר *וקוגםט, טער

 הױפט־ די איז װאס ׳וו*רים באצד.
 ־By ניט אויב םןמיאציום, םון מםרעבונג

 אר־ דעם םון אומימרהײש די שאםמן
 םארנענרינען דעם פאר צןבעז נײםער׳ם

 םארדכערוננ אזא ניט איז און טאנ?
 דורך ניט און אדנײםסצ^זינסײם, נענעז

 סעאריטי, דורך גים נוםטסײם, איםימנם
 אינ־ ארבײטער׳ם ד^ם תרך vpyo נ«ר

m תסםרחנ u, « ש*ר־ שריט 'נרויםער 
pH otram םאל־ דער םון ריכםוננ חנר
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 עהספאואטא• םון אפשאפונג שטענדיגער

אפהענגיג?ײט? און ציע
 *ני- :געשרײ דעם דורך ניט נײן,
 םיט זיך שפיאען דאם דורך ניט דער!";

 נאר אאזונגען, און װערטער אאעראײ
 אוג• אין ארבײט האנםטרוקטיװער’ דורך
 גע• אנדערע אאע אויף און ױניאנס, זערע

 אויםטאז םיר װעאען אעבען, םון ביטען
 דויערהאםטעס און גרינראיכעם עטװאס

 דער םאר און בםדט ארבײטער דעם םאר
בכאא. פענשהײט גאנצער

 אונזער אז באםערהען, דא םוז איך
 גאאט אזוי אנגעגאנגען ניט איז שמועס

 אײ דא איז ער װי אונטערבראכען, און
געװארען. בערגעגעבען

 װי־ און טעאעפאן, דער קאינגט אט
 בײ עצה אן עפעס םרעגט ?אראין איאם

 אנגעאע״ געװיסער א אין שאעזיגגער׳ן
 ברודער ארײן הוםט אט און גענהייט.
 אויך און באארד, דזשאינט פון :אנאער,

 דורכרײדען עטװאס װענען זיך װיא ער
פרעזידענט. דעם םיט

 פאר און ביזי, איז שאעזינגער בקיצור,
 ער אאזט — אבער צײט. ער האט אאץ
 אאד איך װי דעם נאך — װיסען םיר

 ער װי םיר, צו ארײנצוקוםען אײן איהם
 אפאאיגע די אין טאן אפט עס םאעגט

:יאהרען
 אזוי יאנאװסקי, ניט, קאן איך —

 םוז אםיס, דעם םאראאז איך װי שנעא
רוהען. און ארױים געהן גאײך איך

 פאר אײנציגע די געװען זײנען דאס
 דערמאגט, סיך האבען װעאכע װערטער,

 אאץ נאך זיך םיהאט שאעזינגער דאם
געזונט. םאאקאם גיט

 אין ניט איהם שטערט דאס אנער
 אין ארבײט טאג םואען א ארײנאײגען

 םאראנטװארטאיכען און :רויסען זײן
אמט.

 געװארט שוין האט װאס אעזער, דער
 (אויב *סױרםאך צװײטען טײן אויף

 טיד נעבעטען איז אזעאכער), דא איז עס
 נױ נעקםסען דעם ביז ענטשואדיגען צו

 אז רעכען, איך ״נערעכטיגקײט/ מער
 איז פרעזידענט דעם טיט געשפרעך םײן

 גאנצער דער דאך האט אגב, ביאכער.
 ערשטען םײן יט6 טאן צו פיא געשפרעך

י. ש. *סוירמאך.

כילליכנם און םוני מארטירער ארנײפער ױ נאפדײען ניט װיל י$ננ נאווערנאד
)i*,c ciSr זײש y

 נאװער־ דער זיך האט פאא ביאינגס אין
 קאורט, סופרים צום װענדען געםוזט נאר

 געװארען געפונען איז ביאיננס װײא
 םארברע״ ?ריםינעאע צװײ אין שואדיג
 האם קאורם סופרים רער און כענס,

 אבער האט םען אפיא, דעם צורימעװיזען
 סופרים דער באאר װי אז נעהאםם,

 װע־ ארויםגעזאגט ניט זיך האט ?אורט
 קען נאװערנאר דער און פאא, מוני׳ס נען

 װיא, ער װי האנדאען אפיא פוני׳ם װעגען
 האםנונ־ די באגנאדיגען. מוני׳ן ער וועם

 געװארען. מקוים ניט אבער זײנען גען
 פון ענטשײדוגג די אויף זיך שטיצענדיג

 ביאינגס, װעגען סאורט סוםרים סםײט
 אנטזאגט אויך יאנג גאװערנאר זיך האט

םוני׳ן. באפרײען צו
 קאורט סופרים םון ענטשײדונג די

 יאגנ גאווערנאר םון האנדאונג די און
 און ענטריסטונג די ארויםגערופען האם
 ארב״טער, אאע םון פראטעםט דעם

 םענשען דענ?ענדע חנכט און איבעראאע
אאנד. איבער׳ן

 אויםגערודערט האט ?ײס כװני די
 אין באװעגונג ארבײטער גאנצמר דער

 ארגאניזא״ ארבײטער אאע אכתריהע.
 זײנען בירגער איבעראאע און ציעם

 אומשוצדיג זײנען זײ ®ז איבערצײנט,
 פאםף העפטיגעז א אן פיהרען זײ און

 ונינטער- אונזער באפרײאונג. זײער פאר
 פי• געחאאםען פיא אויך האט נזגשיאגסא

 1צ קאםוי דעם םאראאיש און גאנציעא
 סר- די און ביאימס און ני1ם באפרײען

 איצם אייר װעאעז ארגאניזאציעס בײטער
 סאצי- די אויפגעבען. נים ?אםח חגם

 וחןט יארק גמ אח ®ארטײ אאיסמישע
 נרויםא דרײ אפהא^טעז װאך נעסםטע

 כרופאין. אין םיטימען ®ראטעסט סוני
•nimpb ימיטו mm אח כראכקס
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ארבײטער־קלאם דײטשען פון מאכט די
 א\ז צײט צעצטער גאר דער אין

 מיט באקענען צו זיך אויסגעקומען מיר
 דער םון גרויס דער איבער ציםערען

 מיט און ארבייטער־באװעגונג, דײטשער
 פון כיאנכע פון אנטװיסצונג דער

 רײט־ די צװײג־אינסטיטוציעס. איהרע
 איצט נעהמט באװעגונג ארבײטער שע

 אן םון ארגאניזאציעס ריזיגע ארום
 אפא־ איהר און פארנעם אצזײטיגען

 געװאצדיגע א איצט שוין שפיצט ראט
 געזעצשאםט, דײטשער דער אין ראצע

 אויך נאר פאציטישען, אוים׳ן נאר ניט
 װירט־ און געזעצשאםטציכעז אױם׳ן

 סאציאצדע־ די געביט. שאפטציכען
 טרייד־ איהרע מיט איז מאקראטיע

 ארבײטער־ האאפעראטיװעז, ױניאנם,
 ספארט םאראײנען, ביצדונגס באנקען,

 ארבײטער־ רײכער און ארגאניזאציעס
 שטאט א אין שטאט א געװארעז פרעסע

 װירטשאםטס־ארגא־ ריזיגע איהרע און
 אינזעא רויטער א װי זײנען ניזאציעס

געזעצשאםט. קאםיטאצישטישער דער אין
A

 אין באװעגוגג קאאפעראטיװע די
 קאנסום- גרויסע איהרע מיט דײטשצאנד

 אר־ דײטשע די און גענאסענשאםטען,
 אומ־ אן געװארען זיינען בײטער־באנקען

 סאפיטאציסטישען איז מאכט געהױערע
 אז באקאנט, איז עס נוםא. שטאאט

 א האבען קאאפעראטיװעז דײטשע די
 ןײ- האבען זײ אז מיטגצידער, מיציאן

 מיט אײנקויפס־שטעצען האצםײצ זיגע
 אלע אין ברענטשעס ריטײצ טויזענטער

 ארבײ• דײטשע די שטעדט. דײטשע
 טאנ, צו טא; פון װאקסען טער-באנקעז

 אצץ וױיטער װאס טראגען ארבײטער די
 גראשענס אפנעשפאדטע זײערע מעהר

 אר־ די באגקען. אייגענע זײערע אין
 קאאפע־ די װי בייטער־ארגאניזאציעס,

 ס#- די און ױניאנס טרײד די ראטױוען,
 דארט האבען פאוטיי, ציאציסטישע

 בא:ק, די קאפיטאצען. ריזיגע זייערע
 םרא־ ביציגע אויף קרעדיט גיט וױדער,
 ארבײטער־אינ׳סטיטו- צע8 צו צענטען

 צײבאר־ דײטשע טויזענטער די ציעס.
 באװע־ קאאפעראטױוע די אײםעאוםם,

 די איז ױניאנס טרײד אײנצעצנע גוגג,
 מיט ארגאניזאציעס םאציאציסטישע

 דרוקעריײאונטערנעמונ־ גרויסע זײערע
 פון קרעדיט דעם מיט זיך באנוצען גען

 און.װע- ארבײטער־באנק דײטשער דער
 ?אפי״ םון אפהענגינ װעניגער צץ8 רען

 זייערע אין איגסטיטוציעס טאציסטישע
אונטערנעמוגגעז. וױרטשאםטציכע

 אין דאס כאראהטעריסטיש, איז עס
 באנק־ פריװאטע צע8 װען ,1929 יאהר

 דורכגע־ האבען דײטשאנד אין הײזער
 די האט קריזיס, ערנשטען אן מאכ^

 יע־ איז געװערסשאםטס־באנס דײטשע
 און אנםװיקעאט זיך באציהונג דער
 םאר• מאס גרויסער גאר א אין האט

 צעג־ דער קאפיטאיצען. איהרע גרעסערט
 טרײד־ױג־ דײטשע די םון טרא^־ארגאן

 םון צײטונג״ ״געװערסשאפטס די יאנס,
 איגטערעסאנטע ברענגט מאי, טען17

 דער םון װאוקס דעם איבער ציםערען
 יאהד איז ארבײטער־באנס דײטשער

1929.
 ארבײ״ די האט באריכט, דיזען אויט

 געהאט יאהר דעם אט אין טער*בא:ק
 79 מיט םיאיארד צװײ םון אוםזאץ אן

 דא־ מיציאן 520 (ארום מארח םיאיאן
 םיר מיט םייציארד צװײ געבען לאר)

 די .1928 יאהר אין מארק מיאיאן
 ג־עװאק״ איז געיצדער אנםארטרויטע םומע

 מי־ 117 םון צײט יאהר אײז אין סען
 טראץ און מארק, מיציאן 163 אויף איאן
 זײנען ארבײטסאאזיגקײט גרויסער דער

 גאנ־ אויף געװאקסען שפאר־גע^דער די
 באװײזט דאס פראצעגט. םוםציג צע
 פאר־ דער געשטיגעז איז עם וױיט װי

 זײעד אין ארבײטער די םח י טרויען
 פאר־ ניט מעז טאר דערבײ באנס.

 ארבײטער־באנה דײטשע קײן גצײכען
 ארבײטער־באנ״ גערוםענע אזױ די מיט
W אםעריהא־ אן אין אםעריהא. איז 
 אויך האאטעז ״ארבײטער״־באנס גער

 םאנופעקטשורערס ̂נון האפיםאאישטעז
 דײטש־ איז וחגחחננד נעאדער, דיערע

 אין ניט קאייםא^יםטען די זיעען לאנד
 אר־ די םיט םריעדשאמם גוטער אזא

 די זאאעז זײ אז בײםער־אינסטיטוציעס,
 םאד־ זײער שענקעז ארבײמער־באנקען

 די עסדסטירם דײםשצאגד איז מרױען.
אר־ פאר אויםשאיס^יך $אנח ארבײמער

און צװעקעו !יכע

דעםביצער פ. פון
■ igr 1 ■; ,־----- ■■
 אר־ צו געגעבען נאר װערען קרעדיטען

 אינסטיטױ געזעיצשאםטיציכע און בײטער
 באנק דער םון כאראקטער דער ציעס.

 אויסגעשפראכען אן אויך דארט טראגט
 כאראהטער, סאציאליםטיש־ראציאנאלען

 באשטיםטען א צוציב עקזיםטירט װאס
 ניט און םונקציע סאציאיצער און צװעק
 די ספעקוצאציע. 'קאפיטא^׳ס צויציב

 ניט װייסען באנק אדבײטער דײטשע
 םון ניט אויך און שפייצ בערזען םון

יב קרעדיסען ריזיקאיצישע  הויכע צ̂ו
 איז באציהונג דער אט אין פראצענטען.

 כא־ זעהר באנק דער םון באריכט דער
 פרא־ םוםציג און זעקם :ראקטעריסטיש

 געגעבען זײנען קרעריטען אלע פון צענט
 אונטערנעהמוג״ שטאטישע צו געװארען

 ארגא־ ארבײטער צג פראצענט 40 נען,
 צו פראצענט םיר באויז און ניזאציעש

 מען זעהם דערםון פערזאנען. אײנצעהנע
 אר־ און געזעלשאפטליכען רײגעם דעם

 באנק./ידי דער םון כאראקטער בײטער
 געהאט יאהר יצעצטען דעם רזאט באנק
 800,000 געװינס. רײנעם מייליאן צװײ

 פארגרעסערען צו באנוצט זי האט מארק
 דעם מיט און קאפיט^ רעזערװ דעם

 צעהךפראצענ־ א געצאיצט זי האט רעסט
 אקציאנערען די צו דיװידענד טיגען

(שערהא^דערס).
 שערהאלדערם די אבער זײגען װער

 עס װעמען צו באניק, ארבײטער דער םון
 מייליאן א געװארען אויסנעצאה^ט איז

 אײנצעא־ דאס זײנען פראפיט? דאלאר
 דאס זײגען אדער םענשעז, רײכע נע

 ? אפ נוט זײנען װאס ארבײטער, אפשר
 בעניס ארבײטער דײטשע די !גײן אה,

 אינ־ םיז יםוד אוים׳ן געבויט ניט זײנען
 קענען שערם אײגענטום. דיװידועאען

 ארגאניזאציעס ^־־בייטער קויםען נאר
 באאעבאטים די זײן קענעז זײ נאר און
 איז באנה די באנק. ארבײטער דער םון

 קאאעקטיװען םון יסוד ארים׳ן געבויט
 דאאאר םיאיאן דעם און אײגעגטום.

 ארביײ גרויס דרײ באקומען האבעז רױח
דײטשע םרײע די : ארגאניזאציעס טער

 ארבײטער דײטשע די געװערקשאפטעז,
 םאר־ ?אנסום די און קאשען קראנקעז
אײנען.
 באנ? ארבײטער דײטשע די טוט װאס

 דאאאר, מיאיאנען הונדערטער די מיט
 איהר, בײ שפארעז ארבײטער די װאס

 .ארגאניזאציעס ארבײטער די װאם און
 םאר זי ׳הויםט אײן? איהר בײ אײגען

 סםעקױ אויף בערזע־פאפירען געאט דעם
 געאט ארבײטער דאס בארגט און אאציע,

 אויף םפעקואאנטען ריעא־עסטײט צו
 צום טוען דאס װי םארטגײדזשעס,

 אמע־ אין בענק א־יבײטער •טײא גרויסען
 עקזיס־ צװעק דעם צו !נײן ריקע?
 אין באנקען ארבײטער די ניט טירען

 און הונדערט פינו* די םון דײטשאאנד.
 װאס געשעםט, דאאאר מייציאן צװאנציג

 יאהר אעצטעז דעם אין האבען באנהען די
 זעכציג און הונדערט זײ האבען געטאן,
 ארבײטער־ צו געבארגט דאאאר םיאיאן

 ארבײטער בויעז צו אויף ארגאניזאציעס
 סאציא־ און ׳ביביאיאטע?ען מיט הײםעז

 םארגרעסערען צו דרוקערײען, איםטישע
 געגע־ האבען און פאראײנען קאנסום די

 טוי־ צעהן בויען צו אויף קרעדיט בען
 םאר דירות ביציגע און באיקװעמע זענט

ארבײטער.
***

זעהן, צו איז געזאגטען דעם אט פון
 דײטש־ אין קעמםען ארבײטער די אז

 אונטער־ דירעחטע געגען באויז ניט אאנד
 םיט־ מאדערנע םיט אויך נאר דריקונג

 אונטערדריהונג. אונדירעקטער געגען אעז
 קאפיטא׳ציסטישען םון זיך באםרײען זײ

 אענדיצארד, האפיטאאיסטישען םון סוחר,
 םון און באנקיר קאפיטאאיסטישען םון

 פריװאט קאפיטאאיסטישען גאנצען
 ארבײ־ די סיסטעם. וױרטשאפטיציכען

 אאנג ניט ביז האבען װעאכע מאסעז, טער
 באג־ האםיטא^סטישע בארײכערט צורייק

?V,] זײע־ םיט געשעםטען און פאבריקען 
 בא־ צום נעקומען זײנען •גראשענס, רע

 איצט זיך באפרײען זײ און װאוסטזײן,
 סאפיטאאיםטען פון ?אנסומענטען אאם

 םארכד דער איז עס גרוים װי קאאם.
 און װירטשאםט, ארבײטער די םון שריט

 םארטרויען דער װאקסט עס שטארק װי
 אינסטימױ די אט צו ארבײטעד די םון

 ארבײ• זעאבע די וױדער באװײזט ציעס
ד או) װאוקס איד»ר דורך בא;ק טער מ

 יאהר לעצטען אין פארשפרײטוננ. םען
 געגריג־ באנק ארבײטער די ריאט איצײן
 הײנ־ בײ און ברענטשעס נײע 64 דעט

 באנס ארבײטער די באזיצט טאג טיגען
 און םיציאלען גרויםע 9 דײםשיצאנד אין

 איבער שטעדט 146 אין ברענטשעס 170
דײטשיצאנד. גאנץ

 װאוי־ ארבײטער פון בוי דעם םאר
 באנק ארבײטער דײטשע די איז נונגעז

 שװעס־ איהר מיט םארבונדען ספעציעיצ
 ׳קרעדיט באדען האנאװער ״די באנק טער

 ספעציע̂י זיך גיט װאם געזעיצשאםט״.
 ארבײטער בויען פאר הרעדיטען םיט אפ

 דאס אינטערעסאנט, איז עס װאוינונגען.
 פון װערט־פאפירען די װען צײט א אין

 :עםאלען, זײנען געזעיצשאפטען אנדערע
 דער אט פון װערט־פאפירען די זײנען

 55 םון װערט אין נעשטיגען געזעיצשאפט
 רײכם־ דײטשע מייציאן 64 ביז מייציאן
 יבאנת ארבײטער דײטשע די מארק.

 פאװער־ ״לינדקאר די אויך פארװאלטעט
 גע־ אויך יאהר דעם האבען זײ און קע״

 דיװידעגד. פראצענטיגען צעהן א געבען
 גע־ מיט צוזאםען באנק ארבײטער די

 רײ־ טי^יאנעז די מיט און נאסענשאפטען
 סאציא־ דעד פון אונטערנעהטונגען כע

 גע־ יאהר דעם האבען פארטײ יציסטישער
 געשעפטען װירטשאםטס זײעדע םיהרט

 דאזיגע די פראפיט. מייציאנען םייצע םיט
̂דער  טרײד־ױניאנס די בארײכערען געי

 קאמפס־ און סטרײק־ די דערמיט און
 בארײכע״ זיי ארבייטער, די םון ?אםעס

 די דרוקערײען, םאציאיציסטישע די רען
 און ביכער־פארלאגען ארבײטער גרויםע

 דערםעגלי־ און פארטײ־קאסע דײטשע די
 בייצ־ די םארגרעסערעז צו דערמיט כען

 ארבײטער, די צװישען ארבייט דונגם
 אוניװערזיטע־ זײערע אויםצושפרײטעז

 פארגרעסערען צו ביבציאטעקען, און טעז
 פראפאגא:־ די און פרעסע, ארבײטער די
 פאציאיצ־דעמא־ דײטשער דער םון דע

 מאכט פאאיטישער איהר םאר קראטיע
װא־א־^אמפאגיעס. פוז צײט דער אין

**
*

 דײטשער דער פון רופען־בײן דער
 טרייד״ די זײנען באװעגוגג ארבײטער

 סאציאציס־ די און ארגאניזאציעס ױניאן
 דעם בילדען צוזאגיען זײ פארטײ. טישע

 אר־ דײטשער דער פון נשטה די און גווי
 דער דאנק א און באװעגונג, בייטער

 צװישען עקזיםטירט עם װאס הארמאניע
 די םון הויפט־ארגאניזאציעס צװײ די אט

 דײטש־ אין זיך האט ארבײטער, דײטשע
 םאר־ פיא אזא אנטװיקאען געקאניט אאנד

 װירטשאםט־ מיט באװעגונג צװײגטע
 ביל- גרויסע און געזעצשאפטאיכע איכע,
 װירקאיכע די אינסטיטוציעס. דוגגס
 נעמט ארבײטער דײטשע די פון מאכט

 גרויס אויםערארדענטאיכער דער םון זיך
 סא־ דער םון און טרײד־ױניאנס די פון

 זיך שפיגאען װאס פארטײ, ציאאיםטישער
:צאלען םאאגענדע אין א&

 םארמאגעז טרײד־ױניאנס דײטשע די
 מיטנאידער גוטשטערעגדע 4,886,926

 אוםגע־ םון בודזשעט יאהדאיכען א און
 יאהר אין דאאאר. מייציאן זעכציג םעהר
 כאריכט־ אעצטען דעם אין ־־־ 1928
 טרײד־ דײטשע די האבען — יאהר

 ,־000 דױם םאר ^גיןנגענומען ױניאנם
 דעם אין מארק. רײכס די^שע 221,700

 אויםגע־ ױניאגס די האבעז יאהר זעאבען
 62,540,000 מעטבערס זײערע צו צאאט
 בענעםיט סראנקען םאר בענעםיט. מארק

 24 העכער געװארען אויסגעצאצט איז
 בענעםיטס, םטריייק םאר מארק. םיציאן

 און מארפ, טויזענט 224 און םיאיאן 32
 — אונטערשטיצונג ארבײטסאאזען םאר
מיאיאן. 28

 עטאיכע האבען געװעדקשאםטען די
 ביא־ ארגאגיזאציעס, ױגענט הונדערט

 אוגײ ארבײטער מיט םאראיינען דוגגם
 באאמטע ערציהען װאס ווערזיטעטעז,

 צװעאןי ארום ױגיאז־באװעגונג. דער םאר
 בא־ דירעקט זײנעז אםיסערס טויזענט

 טויזענטער און ױניאגם, די אין שעפטיגט
 חגם דורך האבען אײט טרײד־ױניאן

 באשעםטיגונג ױניאנס די םוז אײנםאום
 די אין פאסעס, קראנקען ארבײטער אין

 און בױראס םארמיטאוננם ארבײטסאאזען
 װאם אםיסעם שטאטם םארשײדענע אין

 ארבײט. פון םיגיסטערױם צום באאאגגען
 ארםײ גאנצע א ביאדעז צוזאמען אאע
 װאס םוער, טרײד־ױניאן םיחרענדע פון

גמר אין אײנפצוס גרויסען * אויס אימש

ע די םון אעבען זעאשאםט^יכען מ  דיי
 םיאיאנען דאזיגע דאס םאסען. םאאקם

 זיך געפינט ױניאנם די םוז םארםעגען
 באנק ארבײטער דער אין אויסשאיסאיך

 םאר םארװענדט װערעז געאדער די און
 אינסטי- װירטשאםטציכע די םינאנסירען

פאאם. ארבײטער םון טוציעס

 סאציאא־דעמאקראט^ע דײטשע די
 צװאנציג און צװײ םיט םיאיאן א האט

 םיט״ ארנאניזירטע פאאיטיש טויזענט
 די בײ ברענטשעס. 9,500 און גאידער
 םארטײ דײטשע די האט װאהאען אעצטע

 שטיםען טיאיאן 9 ,151,000 באקומען
 אײט קאגגרעס 152 ערװעהאט האט און
 דעפו״ 532 און רײכסטאג דײטשען צום

 סענא״ שטאט אײנצעאנע די אין טאטען
 זײ״ עאעקשאנס, פאמונאאע די בײ טען.
 סאציא• 37,709 געװארען געװעהאט נען

 םאציאאיס״ 9,057 אצדערמען, איםטישע
 א,־ן שטאט־קאמישיאנערס זײנען טען
 סיטי זײנען פיהרער סאציאאיסטישע 947

מעיארס.
 ניט איז 1929 יאהר דאס אבװאהא

 אפגעהאא• זײנען װאהא־יאהר, קײן געװען
 מי־ פ^איטישע 27,577 געװארען טען

 מיטינגען. פארטײ 72,507 און טיננען
 זײנען צײט יאהר דעם אט פון משך 4אי

 םי־ זעכציג געװארען םאנאנדערגעטײלט
 סא־ מיליאן צװעאף און איפצעטס איאן

 א שריםטען. אגיטאציאנס ציאאיסטישע
 אר־ פראפאגאנדע דער אין היאף גרויסע

 םאציאאיסטישע 203 די זײנען בײט
 אין זיך דרוקען װאס טאג־צײטוגגען,

פרינטינגס. סאציאאיסטישע אײגענע 107
 שרײבער און רעדנער טויזענטער די
 ספעציעאע אין אויסגעביצדעט װערען

 און שואען ארבײטער סאציאאיסטישע
 יאהר באריכט דעם אין אוניװערזיטעטען.

 אפגעהאא• דײםשלאנד גאנץ אין זײנעז
 ביצדוננס״ שטענדיגע 90 געװארען טען

 זיך האבען עס װעאכע אין קורסעז,
 םיטגאײ פארטײ טויזענט 7 באטײציגט

 ארבײטער 150 האט פארטײ די דער.
 םיט ביבאיאטעפען 2,500 בוכהאנדצונגעז,

 טויזענט הונדערט םינו* און מיאיאן א
 ױנענד א אויך האט פארטײ די ביכעד.

 אויך און ארגאניזאציע סטודענטען א און
 סטו• דער אין ארגאניזאציע. קינדער א

 ארגאניזירט זײנען ארגאניזאציע דענטען
 אר־ װאס סאציאאיםטען, טויזענט צװײ

 ױנגע טויזענט 58 די צװישען בײסען
 דער צו באצאנגען װאם סאציאאיסטעז,

 ארגאניזאציע. ױגענד סאציאאיסטישער
 ארגאגיזאציע פינדער םאציאאיםטישע די

 זעיקס און קינדער טויזענט הונדערט האט
 מיטארבײטער הונדערט פינף טויזענט

 םון ערציהונג דער מיט זיך פאדנעמען
 דײטשצאנד. אין קינד סאציאאיסטישען

 פראפאגאגדע און אויםקצערונגס דער אין
 סאציאאיםטישע די זיך באנוצט ארבײט
 האט און ״מואװיס״ מיט אױך פארטײ

 אונ־ מואװי אײגענע אן צװעק דעם צו
 יאהר םארגאנגענעם אין טערנעמונג.

 מואװי 1,700 ארויסגעגעבען זי האט
 הונדער• אויך האט פארטײ די פיאמס.

 געזאנגם״ אוז מוזיה סאציאאישטישע טער
 אר־ גרויסע און רײכע א און פאראײנען

 װעאכער צו באװענונג, ספארט בײטער
 הונ״ צװײ מיט מיאיאן א באצאנגען עס

 און מיטגאידער, ספארט טויזענט דערט
 אטצעטישען אז איז זיד צוטײאען \ועאכע

 םאהרער, בײסיקעא םון בונד א אין בונד,
 ארבײטער אן אין און בונד שאך א אין

 ארגאניזאציעס דאזיגע די בונד. טורן
 מאג• און אײפציג שטעס די איז האבען

 א םיט פאצאצען ספארט ריזיגע דענבורג
 אוים־ דער םאר שואע ספארט רײכער
 ספארט סאציאאיםטישע • םון ביאדונג
טורנער. סאציאאיסטישע און אעהרער
 די האט יאהר באריכטס דעם אט אין
 עאף באטראםען פארטײ דער םון הכנסה
 ארײנ• איז טיאיאן זיבען מארס. מיאיאז

 פינ\י און דױס מיטגאידער םון געקומען
 האט זי װאס פראםיט םוז *־־ מיאיאז

 םון אינסטיטוציעם. איהרע פון געםאכט
 אויםגע״ פארט״ די האט םיאיאן עאף די

 אויבעך דער םאר מיאיאן צעהן געבען
טעטיגקײט. געשיאדערטער

 װעאכער אויף מאכט די איז דאס אט
 װאסםענדע אצץ די זיך שטיצען עס

 דײנד םון אינס^יטוציעס װירטשאםטס
 די מימ צוזאםען ^אס. ארבײטער שעז

 םאציא^יםטישער דער טרײד־ױניאנם,
 םױזענט חונחנרט דרײ די און פארטײ

 אוגר אדער דירצקט ציחעז װאם םענשעז,
 ארבײטעי חנר מין חױנח ?ײער דיחנקט

 ;1םאציאאיםטישע א זײ ביאדען כאװעגונג,
 שטישעי תאפיטאצ דער pm שטאט
i « י מ׳צוכזז♦
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 ה«וט עדעצשטיץ וו*ם ,vvva חגר
 is אויף װייב ויין עבת יעדען נעגעבען

 »ז נעװען טאקע איז הוצאח, װאך גאצער
 אונ־ אײנענער זײן םיט pyre אײגענער

 ער האט אעעשריבען אבער טערשרישט,
 ניזנעס־ ^יינעם וײן• אין נאר איהם
 דעם ער האט אננעשרינעז און אםים.
n v o םיט צוזאםען םריהער, טאנ א םים 

 האט עד װאם טשעהם, עטצאכע נ,וך
 עט^יכע די װאך דער םאר אויםגעצאהאט

 כיי געארבייט האבען װאם .םענשען״,
איוזם.

 ;אגץ א אויף נעװען איז טשעק דער
 זײן װעאכער אוץי סום^ נישהשה׳ריגער

 בא־ נעהענט נים זיך האט יצאה װײבעא
 נאר ניט איהר האט טשעת דער קצ^נען.

 הוצאה די םיהרען צו אויף געסצעתט
 אפיצו איהר איז עם נאר הארג; צו ניט

 רא־ צװיי־דריי א איבערגענציבען »מאצ
צער•

 שצעגט טשעס דעם איהר דערצאנגען
 װי םינע, זעצנער דער םיט עועצשטײן

 הויפט־״םענ־ 1זײ דערצאנגט האט ער
 זיו צו װעררע םיט אי ;עךש

 םיט אי טשעשם, םיט צאהצט ער װאם
 װערט איז זי װאס צו׳צאה׳ן, דרך־ארץ

 נאצעבאסטע. נוטע אצם ט׳־״לק דעם
 » טיט צונעטען טשעפ רעם םצענט צאה

 ערעצשטײן װי נכנע׳סייט, געװיםער
 הע־ א אי פרעםרער, א אי געװען װאצט

 זי םצענט אםטםאצ איהר. םון ערערב
:ארויסמורם^ען אםיצו

דאנק. א —
 ויך האט םשעס, דעם אפגעבען נאכ׳ן

 זײן םים זיכערער :עפיהצם עדעצשםײן
 ניט איז ער »ז אםיצו און טאנסניצסיים,

 םרענ א ער םצענם הוננעריג, נאר נעװען
העם<יך: זעהר אמת, טאן,

? עסען צו װאס דא עפעם איז —
צאה עסען. צו װאם נעװען איז אודאי

 םארטאכ־ נים טשעק םארינען דעם האט
 נעװען ם׳איז אבי־װאם. אויןי צעװעם

 פעאנערין נעגיטע א װי און כצ־טוב, םון
 1שטײ זי םצענט נאסם רייכען א םאר
סאכצים. רי אױםרעכענען און

̂יין, איינער אפעסע! נאכ׳ז  פצענט אי
 צו־ א זאטער, א אויםשטעצעז, זיך ער

 אין הענט ביירע ארײנצייגען םרידענער,
 שטע־ זיר העאר, מעשה הויזענטאשען, די

 זײן באטראכטען און שפינעא נענען צען
שעהניןייט.

 געװען ער איז שעהנקיים זיין םים
 װי ראזינ, און רונד פנים דאם זיכער.

 די און םוצבצוטינ, איפען די עפעצ, אן
 טאנ א םאא צװײ פוצט ער װאס צײן,

 האצב א אין מאצ אײן און הויז אין
 װי וױים זײנען — דענטיסט ביים יאהר
 און שװארץ קאפ םון האר די טיצך.

נעדיכט.
 זיך םים צוםרידעז נאיינענדינ און

 זיך ער םצעגט שעהנקײם, זײן םיט און
 װערםער נעוױינציכע פאר א םיט ײעגדען

 זאכען, שםונינע װענען אצץ אאה׳ן, צו
 שיגיער, סאײנע צװײ די װענען אויך
 אין נעשפיצט זיך רונ דאם האבען מאם

 נאס* ,אין אוועסנײן פצענט און דרויםען,
וען, םיט זיך זעהן  ײענען אםאצ םע̂ג

 און ייאר, צוױיםער דער אויף ניזנעס
םארברעננען. אםאצ

 אי זיכערער, א ער םאעגט אװעפגײן
 איהם איז עס צאה׳ן. םימ אי זיך םיט

 איהם.״ צו רעספעקט איר נעװען נעפעצע;
 ביזנעם־באמאנטע נאהענטע פאר און

:ריהםען טאהע «י ער פצענט
 זי װײנעא... װאויצ א האב איך —

םיך... רעםפעקםירט
װע־ — רעספעקטירט זי ער האט צי

 נענו^ נעטראכט. ניט ער האט דעם נען
 ווײם ,pyvo דער צומרידען. איז וי אז

 איתר זאא «ם אז נרוים, נענונ איז ער,
 צו פאײד, א צו פוםם םעצען. נארנישט

 אםיצו אין ׳*יר פאי א צו םאנטעצ, א
 עקםטרא איחר ער ניט זאפען, זײדענע

 זיו ער האט — נמנער אזויכע נעצם.
 װאלנערען — זימרפײס םיט נעטראכט

 אין צײטע).~ וזײנטינצ איז ניט זיד
 כאםש — צאזז ניט. ער שפיאם קארטען

 — געזאנט ניט קיינםאא איתר חאט ער
תײמןא. ש«חז א יויז

 איו ער אז זימר, נעוחנן איז ער
 אײ איתם תאט ראט אי} נאם. צאח׳ם
 איז נעאזיכםצז.- און נעוואריםם נצראיד

 ננ־ איז חארצצן ןיין «ן מינפעצאך אאק
IJfll ליכױיי H M n  n■ tram na

רײזען. אכרחם פון

חויזענ- די אין הענם כײדצ טעגדיג
םאשען.*.

 געװען איהם בײ איז אך דער אט און
 צוםרידעג- הצכםטער פון אויסדרוק דער
 װאס כיזנעס, די טיט זיך, םיט תײט
םיט׳יצאח׳ן אויך און הײן, גאר געהט

קינדערצאך̂. צװײ די אזן
♦ * *

 נײ אײנגעםאצען פצוצצונג איהם איז
 א אין דוקא געצעגענהײט, געװיםער »

 — טאן פרענ א אװענט, ,טיטװאכדיגען
םארם: װיציגער » אין זיך, אזוי

יא? ציב, טיך ד.אסט צאה, נו, —
ציב? םיך האסם צאה, זאג,

געשװיגען. האט צאוז
 דער געװארמן געםעצען איהם איז

 צו קענטיג< איז, זי שװײגט, זי װיץ.
 װײיצ נעװען. געווײנט ניט םראגע דער

 איז װאס עדעצשטײן, האם ציכע װעגעז
 ביזנעסםאן, א געװען בחור׳װײז נאך

 גערעדט. ניט איהר םיט חתן אצס אפיצו
 א ארוםגעגאגגען באתענט, זיך האט םען

צײסענס... — גצײך און צײט, קורצע
נאכאטאצ: געטאז םרעג 8 זיך ער האט
 5װי איך זאג... גו, צאה, זא^ ־—
יב?5 םיר ד,אסט העדען... טאקע

 גע־ געפעצען צײן8 איז איהם און
 פרעגען צו זײגער, אײנפאצ דער װארען

ציב..• איהם האט זי צי צאה׳ן, זײן
נעשוױגעז.~ האט צאה
 ענט־ צו זיך שעטסט דו װאס? —
 ערג־ עטװאס שוין ער איז ־־־־ ? םערען
געװארען. סטער

 הערען געװאצט טאקע שוין האם צר
 איהם איז עס יא. אז ענטםער, דעם

אצײן. אויפטו זײז געװארעז געםעצען
 גע־ םאר׳עקשנ׳טער נאך האט צאזז
שװיגען.
 איהר צו צוגעגאנגען שויז ער איז

 טיזי איהר ארײגגעקוקט נאהענט, גאר
אויגען. די אין

 באגעגענט זיר האבען כציקען זײנע
איהרע. םיט

 אױס־ װי איהם האבען בציקען איהרע
געניכטערט.

 איחר, פון אפגערץקט זיך האט ער
 װײט־ געװיסער 8 פון איהר אויף נעקוקט

 שוין אבער געםרעגט, װידער און פײט
:שרעק טיט װי

ניט? ענטםערסטו םארװאם צאה, —
ענטםערען? דיר איך זאצ װאס —

 ארױםגע־ דערשאאגעז װי זי האט —
רעדט.
 האט — יציב? םיך האסטו צי —

 געבעטען און געםרעגט עדעצשטײן שויז
צוזאמען. זיך

ענטםערען. ניט דיר קאן איך —
 ניט םיר קאנסט דו ? װאם הא, —

ציב... םיך האסטו צי ענטםערען,
געשװיגען. האט צאה
 ביז אפצאזען, ניט דיך װעצ איך —

 שוין איז — ענםםערען מיר װעםט דו
זײן און געװארען, ערנסט עדעאשטײן

געװארען. בצאסצר עםװאם איז פגיש
 חאט »— ניט צײט קײן חאכ איך —

 איך — געענטםערט, דיפצאטאטימ צאח
טיטאנ. םאכען גײן טוז

טיטאג, קײן ניט פארצאגג איך —
 אויסגע־ פצוצצוגג עדעצשטײן חאט —

 םיר — אוטרוחיגקײט, גרויס םיט שריען
 רעסטאראן 8 אין גצחן הײנט װעצען

יא? צאח, יא, עסען...
 פצוצ־ אטאצ, םיט ע«עס װאס —
נעשטײכעצט, יצאח האט — צונג?

 צאח, זא^ נו, װיצ״איך... אזוי אט —
?... ציב טיך האסט

געסוטען. ניט איז ענטםער דער
 8 יצאה׳ן פאר געשטאנען איז ער אוז

 און געזוגקענער. 8 און גערגידעריגטער
 נשםח זײן אין איז םאצ ערשטע דאס

ציבע. םון שטראיצ 8 ארײנגעפאצען
 אין ארײן איז אפגעצאזם, זי האט ער

 געגען געשטעצט זיך ציטער, צװײטען
 ?וקט םענש אנדער 18 באםערקט שפיגעצ,

 — אויגען די אוגטער און איהם אויף
פאסען... בצויע

אין שוין צאה׳ן, צו ארײן װידער איז
^ױ•

םיר.^ ענטםער צאזז, —
 בא־ אגגעקוהט, איהם האט צאה
בצאסקײט. זײן םאצ ערשטען צום מצרקט

 עגחנדונג, אינערציכצ ױין חנרפיחצט
 געענט״ און געטאן שםייכעצ 8 זי האט

:פערט
יא... איצטער —
 אסאצ םיט איז עדעצשטײנען און

a m אגקוקצגדיג און געװארעז... תצאר 
 זיך ער חאט צאח׳ן, אויגען נײע םים װי

געזידעצט:
כיזנעסמאן, נארישער איך, און —

 אזוי חאסט דו אז געםײנט, האב
 #גאר אםאצ טיט געהאט...' ציב שטארק
הא?... צאח, הא?...
 געקױ איז אוםרוחיגקײט נײע 8 און

 די אבער הארץ. עדעצשטײג׳ם אין םען
 מעחר געבראכם איהם חאט אוטרוהיגקײט

 זײ םריחערדיגע רי װי םרײד, און גציק
כעליןײט.

 איהר ער האט — צאה, זעהסט, —
 שפײ צום צוגערוםען ארום צײט 8 אין

 זיך און נעשטאנען איז ער װאו געצ,
 8 דא האכ איך זעהסט, — באםראכט,

שטערען. אין ?גײטש
 —צאח איז — קגייטש? 8 הא, —

 דעם םבינות םיט באטראכט צוגעקומען,
:;עזאגט גציקציכע א און ?נייטש
 דער פארסערט, ניט, שאדט עם —
דיר... פאסט תנײטש
 גע״ ער האט — ? ציב םיך האסט —
 דעם דערװארט אוםרוחיג און םרעגט

ענטפער.
גע־ גצעם 8 איחם האט צאה אבער

 איחם האט דאס און תאפ איבער׳ן טאן
באגציתט..- שוין
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 געשריבען װערען צייצען דיזע װע)
 ברע* די צעבען י1שי אונזער זיך טראנט

 די קאליםארניא, pp םעקםיקא םון נען
 און טאכט נאנצער איהר אין איז זון

 אוכ׳- פאסאזשירען אונזערע נרענט
 אויפ זוכט א״גער יעדער כרחםנות׳דינ.

 איז צייט, די םערװײצעז צו שםיינער זײן
 נע־ םײנע אין און אוינען םיינע םאר

 יארת גױ צ״ט נאנצע די שוועבט דאנסען
 איך 1טיי יארס גױ זאנ איך װען און

 יארק, גױ םון מעגשען די גאטירציך
 װעצכע און םערצאזען האב איך װעצכע
 די װי נעהענטער נאך םיר צו זיינען

 פרעםערם די םפעציעצ און הצאוקםאכער
 נע־ איך בין ןײ םיט .35 צאקאצ פון

 יאהר 21 נאנצע םארבונדע! אײננ װעזען
 דיזען אין מעםבער א בין איך זינט צײט

 זייער נעװען צײם יאהר 14 אוז צאסאצ
םענעדזשער.

 שוין איז איך נצויב צייט ריזער אין
 םיין נעװארען פובציצירט װארשיינציך

 םאנאטען צעהן צעצםע די םאר רעםארט
 איו ביי סטרייס סצאוס לצצטען דעם םון

 איך * װאם אםיס, םײן םארלאזט האב
 מעמבער צעצטען צום צונעשטעצט האב

 האט צאהאצ רער װעצכען און םיטיננ
 רארטען שארעפענטציכען. צו בעשצאםען

דעם נעםונען װאהרשייגלױ איהר האם

 האנ איך איבערנעצאזען. איד& האב איר
 אײנ* בעםטע די מיט יארפ נױ םארצאזען

נעשיהצען וואריםםטע די מיט און רריקע

 אונזערצ םעםנערם, איגזעחן אצע צו
 םיר צו אויםגעדריסט האנען םעםנעףם

 אנ״ זייער אין נקפיהצען בעםטע ז״ערע
 וועל נענעבען םיר האבען זײ װאם שיעד

 ײעל־ און םארנעםען ניט צאננ צאננ איך
 אידי־ א 1אי זעצםענחייט א איז עם כעס
 כאגהעט דער ערשטענם ױניאן. שער

 םיין אין געיואחמ נענענען איו װעצכעם
 אינערטרא־ אלעם האט וועצכער עחחנ,

 םאר־ סאםיטע אראנדזשםענט די אח פעז
 אצעס םאר דאגק םיםםטען םײן וינט

 נרײט־ און נעשמאחםול אזוי אראנזשירעז
 re איינע נעוועזעז ניט אין עם הארציג

א אפ מעןעסס וועצכע באנקעטען, די
 און ספיטשעם פאר א הערט םען דינער,

 אםםאס־ םרײנרציכע די אהײם, ט׳נעהם
 און נעחערשם דארט האט װאס םערע

 נע־ איז םיר צו שיםפאטיע חארצינע די
 איבערנעצאזם האט וועצכע אזא װעזען
 נ׳וועל װעצכען אײנדרוק, אזא םיר אויף

 פארנעםע( ניט היינםאל דאם זיר דאכט
 אוםםענלױ םיר םאר איז װעצכעס און

 איכער־ םען םוז דאם ארויסצושרײבען,
 אנערתע־ םון אויסדרוס דאם — צעבען

 לא- דעם פון סיי פרעזענטען דורך נוננ
 כאארדס דזשאינט די פון םיי און קאצ
 ארנאניזאציאנעז אנדערע םאדשידענע און

 ווירפליכער א םיר םאר נעײעזען זײנען
דער םון לאנטשען דער סורפרייז.

ױניאז נאארד עסזעסוטיװ דזשעגעראצ̂ 1,...!־L״' '|-_צרשטאנ גאנצעז

S

9
ר ר ע ו ו י ז ח

קרילזיו) (ג*ד
י. נחום םון

9

.־< ” ?׳

 ארויף אםאל איז חזיר א
חויף אויפ׳ן p«־ צום

 קיכען, די און שטאלען די אין ד»רם ארײנגעשםעקט
 גיכקן אין אהײם אװעק און צעריעט.״ םיםט די

נעווען. װי דבר-אחר זעלבער דער צוריק
װ«ם —  ?״ געזען אזױנם כראפ, רב דןןרם, דו האםם ,

ר אים האט געפרענט זאגען, ״אלע — פאםטוך, חן
 סארטאנען ליים רייכע אז

 םך, א דיםענםען אערעל, פיל ׳־
 זאך. יעדע ז*לבער און גא׳לד־ איז זײ כײ חויז אין

T נױם ’t בימילאנען.״ ווענם די דארם זײנען םאםעט און
— «  אוםזיסם, רעדט .םען — שװיין, דער באםערקט ח«ם לעען!״ .

םיםם, און שםוץ אויםער דארט נעזען ניט זאך קײן כ׳חאב
ם אױם, וױיזט זײ, םחען פערעל און נאדד קיץ  חאבען. ני

ם ה«ב, איך דען כ גענו^ נאנץ זיר. ח
שנוק, םיין שױן זשאלעװענדיג גיט

צעגראבעז״• חעםער־חױןן נאנזוען דעם

 אײך סץ עםיצען כ׳זאל נאט. םיך באחיט
טארגלייך. םיץ כדמ כמליידיגען

וױיםען אידםערדיגע כײ tm זאל װי גאר
שװיץ, k פאר חאלםען גים קריםיקער דעם

w \ m _ ̂ ־ ־
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 ניזנעס אונזערע םון אח סענטער, העצם
 אן םון געװעזעז זײגען אײדזשענטס

 דאס און כאראקטער אזיסערגעװעהנציכעז
 נעזעגענען און באנצײטען דאים צעצטע,

 םענשען הונדערטער שיף, דער בײ זיך
 אויך און צאקאצ אײגענעם אונזער םון
 געקומען זײנען צאקאצען אנדערע םון
 בײ, נוט זאגען םאםיציע םײן און מיר
 אזױ געװארעז געטאן איז דאם און

 זײנען אויגען פאר אײן ניט אז הארציג
 און טרעהרען. םיט אננעםיצט געװעזען

 וױ יעצט נאך סאינגם אויעחנן םײנע אין
 ^זײט געזונד/ ״םאהרט כאהר: 8 םון

 סוםען צו ניט ״םארגעסט און געזונד״
 װאס יאהרען, פיצע םײנע םאר געזונד/

 אונ״ םיט םארבונדען נעװעזען בין איר
 אנגעםיחרט איך האב 35 צאסאצ זער

 נאטיר־ זיר האב תאםםעז, םערשידענע
 םיצע םרײנד חוץ א געשאםעז ציך

 ברעט ציצ דער געורעזען בין שונאים,
 ־8ט8 םאצ פיצע פיצע בין אצעםען, םאר

 נאר םײנד, םון נאר נישט געװארען קירט
 הא־ װאס אזוינע םון םיצע אױך
 איך םרײנד, אונזער זײן געדארםט בען

 צוריסגזד צײט געװיסע א אין זיך חאב
 חאב איר װײצ טעטיגסײט, םון צויגען
 םים ארוםשצאגצן זיך געװאיצט ניט מעהר

 פון םעםכערס וי אייגענצ, זאנען צו אזוי
 געאע־ דיוע בײ םיר האבען 35 אאקאצ

 איבצר- םײנע פאר םארגיטמם נענחײם
 סרײנד- אםת׳צ זײצר אטאסעס. גצצעבמע

 םארגעםן, גיט איך״קײנםא^ וחנצ שאפט
 1צ איך דדיק גע^עגצגוזיים רימנ בײ אזן
דאנקבארקײם. םיפסטע םײן אויס זײ
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ם זונטאג,דעם”װערט ױבילעאו
 גיכער װאלטען טיר אלט. יאהר 70 ױלי טען13

 טהעטיג, איז קאהאן געגאםע װײל ױנג, נעזאגט
 גע־ װאלט ער װי לעבען םיט פול און ענערגיש

 אונז פאר איז דאם און מ«ן. ױנגער גאנץ א װען
 פאר כלויז ניט איז עם םרײד. באזונדערע א

 יאהר 70 געװארען איז ער װאם טוב, ױם » אונז
 אױםגעטאן פיל אזוי לעכען זײן אין חאט און

 םאר איז עם נאר באװעגונג, ארבײטער דער םאר
 םון קװאל זײן װאם םרײד, גרעםערע א נאך אונז

 ניט נאך זיך האט טהעטיגקײט און ענערגיע
 אינ־ זײן פארטזעצען קען ער און אויםגעשעפט
 אויןז םאי ארכײט פרוכטבארע און חאלטםרײכע

 םאי באװעגונג ארבײטער דער פון געביט דעם
 ליטערארישען און זשורנאליםטישען דעם אויןז

געביט.
 ױבי־ יעהריגער 70 קאהאנ׳ם אכ. נענאםע

 אידישער גאנצער דער פון טוב ױם א איז לעאום
 ער װײל אםעריקא, אין כאװענוגג ארבײטער

 זאגען װאלטען םיר גרינדער, די אײנער.פון איז
 אר־ אידישער דער פון טאטעם די פון אײנער
 קײן ניטא אםעריקא. אין כאװעגונג כײםער

 באומך ארכײטער אידישער חיגער דער םון טײל
א חאבען ניט זאל קאחאן גענאםע װאו גונג,
חאנד, א צוגעלעגט אוםעטום חאט ער חלק.

 כויען זאלפען
אין ער האט חלק גרויםען באזוגדערען א גאר

ערציהען. און כויען געחאלפען אוםעטום חאט

 און ױניאן קלאוקםאכער דער םון אויפבױ דעם
 דער אלגעםײן. אין אינטערנעשיאנאל דער םון

 םיט םארבונדען איז קאחאן גענאםע פון נאםען
 אינטערנע־ דער פון קאםןז וױכטיגען יעדען

 גענאסע אונז םאר דערינער איז עם און שיאנאל.
 באזונדערש א ױבילעאום יעהריגער 70 קאהאנ׳ם
טוב. ױם גרויםער
 אן געבען צו אויםען ניט דא זײנען םיר

 דעם םענש, דעם קאהאן גענאםע פון אבשאצונג
 ליטעראט דעם זשורנאליםט, דעם רעדאקטאר,

 דער איז נאר גיט םױזרער, ארכײטער דעם און
 גיט אויך איז עם נאר דערםאר, קלײן צו פלאץ

 פילזײםיגע און לעבען קאחאנ׳ם נענאםע נויטיג.
 קענען אלע װאם בוך אםען אן איז םחעטיגקײט

 םאר• און םילפארכיגע קאהאנ׳ם גענ. לײענען.
 גע־ םאל אלע איז טהעםיגקײט שידענארטיגע

 ניטא עפענטליכקײט. ברײטער דער אין װען
 אין אידען די צװישען פערזאן צוױיטע קײן

 פאםו־ גרויםע אזא האכען זאל װאם אםעריקא,
קאהאן. אב. גענאםע װי לאריטעט

 דא דריקען םיר אז זיכער, זײנען טיר און
 דער םון םיטגלידער אלע םון געפיהלען די אוים

 װינשען װעלען םיר װען אינטערנעשיאנאל,
 גע־ םך א יאהרען, םך א קאהאן אב. גענאסע

 א םאר נאך קענען זאל ער אז יאחרען, זונטע
 אינהאלטם- זײן םארטזעצען צײט לאנגער גאנץ

 טהעטיגקײט פרוכםבארע און ניצליכע רײכע,
םיחרער. ארבײטער און שריםטשטעלער אלט

לע־ געזונטען לאנגען א איהם װינשען םיר
לעבען. אינטערעםאנםען טעטיגען א און בען

 םאנופעקטשור• די
 דזשא־ די און ערם

 אונז דארםען כערם
 װאם אנטשולדיגען,

אז אפט, זאגען םיר

ען ט טאר מ א־ ני פנ  א
ארען ט װניאן, די נ אג  ז

ר ע ־ ד אי ײ ט ר א פ ט  או
ר ע אן. ש מ ר ע ש - ט

 אפצונארען זוכען ברידער זייערע פון םאגכע
 געזאנט, נים אזוינם װאלטען םיר מגיאן. די

 אנ־ געצװאתגען נעװען ניט װאלם יוניאן די װען
 דאזי־ דער נעגען קאםף שםענדיגען א צוםירען

 נאנלער, כרודער האט אט אבנארעריי. גער
 באארד, חשאמם פין םענעדזשער חשענעראל

 קלאנען ברימנען נעדארםם ציים װאך אײן אץ
 איג־ םר. טשערמאן, אונפארגױיאישען דעם פאר

 אויף חאבען װאם פירםע^ דריי נעגען גערםאל,
 אכצונארען געזוכט אנדערען אן אדער אופן אזא

יוניאן. די
 חןר װעגען געװען איז קלאגע ערשטע די
 װעלבע שיינבער^ און רובענם װאלף, פירםע

 איע־ שוץ זיך־ חאם איחר m גענלויבם, האמ
 דערםאנםע די יוניאן. די אבצונארען גענעבען
געווא־ איבערגענעכען שױן איז עם װי פירםע״

ערקדערם חאט ויגקײט״
m

 װיל זי אז ױגיאן, דער כײ פארדאכט גערוםען
 םא־ םון װירקליכקײט דער אין איבערגעחן ניט

 םא־ װיל זי אז נאר, דזשאבינג, צו נופעקטשורינג
 דזשא־ פון םאםקע דער אונטער נוםעקטשורען

 פון פרױױלעגיעם די האבען הײםט -עם בינג.
 פאר־ קײן טראגען ניט אבער םאנוםעקטשורען,

 כרודער ױניאן. דער םאר אנטװארטליכקייט
 דעם צו נעגאנגען םירםע דער םיט איז נאגלער

 בא־ האט ער און טשערמאן אוםפארטײאישען
 םיר־ די אויב אז אנטשײדונג, אן איהם םון קוםען

 זי טוז דאן חשאכינג, צו אריכערגעהן װיל טע
 פון םארםע יעדע פלאץ אין זיך כײ אויפגעבען

 זי מוז עם, טוט זי אויב און םאנופעקטשורינג.
 םריהעריגע איהרע ע ל א אנשטעלען צוריק

 אוטפארטײאישער דער האט דערבײ ארבײטער.
 באצאלען פירמע דער געהײםען נאך טשערםאן

 אבגעזאג־ איהרע צו קאמפענםאציע געװיםע א
 ארויםגע־ האט זי װאם דערפאר, ארבײטער טע

 אין קאנטראקטאר א צו שאפ פון ארבײט שיקט
 הא־ ארבײטער אײגענע איהרע װאם צײט, דער
טאן. צו װאם גענו־ג געהאט ניט בען

 איז דערטיט אז געגלויבט, האט פירםע די
 ניט אז זיכער, זיך בײ געװען איז זי פארטינ. זי

 אױך נאר ױניאן, די אפגענארט זי האט נאר
 האט זי און טשערםאן אונפארטײאישען דעם

 פארכערײטונ• נויטיגע אלע םאכען אנגעפאנגען
 אונטער נײ דאם פון םאנופעקטשורען צו* גען

 םוירטשענט דער פון פאםפארט נײעם דעם
 געדארםט האט עם אםאםיאײשאן. (דזשאבערם)

 און רובענם װאלף, פירםע די ניט אז הײםען,
 אז נאר קלאוקם, עם םאנוםעקטשורט שטײנבערג

 פיר־ די װעטען םאב־םאנופעקטשורער, א עפעם
 םאנופעקטשורט שאפ, איהר םארדונגען האט םע
 אי־ באלד זיך האט זי אכער איהר. פאר עם

 זיך כלויז אפגענארט ■ האט זי אז בערצײגט,
 געגען געכראכט האט נאגלער כרודער אלײן.

 אונפאר־ דעם פאר קלאגע נײע א םירםע דער
 האט אינגערםאל מר. און טשערםאן טײאישען

 גע־ װערטער אײדעלע גאנץ אין םירםע דער
 כעםטער דער איז װעג גראדער דער אז זאגט,

 די םון געניםען צו רעכט ניט איז עם אז און װעג
 זיך אכער םאנוםעתטשורינג פון םרױױלעגיעם
 םאראנטװארטליכקײטען די פון ארויםםאכען

םארבונדען. םאנוםעקטשורינג םיט זײנען װאס
 ױניאן די אז געזעהן, האט פירםע די װען און

 געעםענט צוריק זי האט אבנארען, ניט זיר לאזט
 איהרע אנגעשטעלט צוריק האט און שאם איהר

ארבײםער. םריהערדיגע
:פאל צװײטער א איז אט און
 םא־ אין געװען איז װיטען״ .װי םירםע די

 זי האט יוניאן די אבער ביזנעם, נוםעקטשורינג
 דזשאביננ אין איז זי אז אײנרײדען, געװאלט
 טען — אלטער אן איז םיטעל דער און ביזנעם.

 טען םאםםארט. םרעםדען א אויף םאנוםעקטשורט
 און איטאליענער אן אדער אידען א ארײן נעםט

 טאנופעקטשורער םאכ א איז ער אז זאגט, םען
 װיל טען װען און זײנער. איז שאפ דער אז און

 אויםבײ־ זײ און ארבײטער אלטע די אםזאגען
 נערוםענער אזוי דער זיך קלײכט נײע, אויף טען

 ער אז הײםט, עם ארוים, םאב־םאנופעקטשורער
 ״םאב־ נײער א און שאפ, דעם אויםגעגעבען האט

 םען און ארײן זץ־ קלײבט םאנופעקטשורער״
 פרעטדען א אױה נײ דאם פון סאנוםעקםשורט

פאספארט.
 ױניאן די טאל א װידער אבער זיך האט

 פיר־ די םארקלאגט האט און נארען געלאזט ניט
 און טשערטאן. אונפארטײאישען דעם צו םע
 ארויםגעשטעלט פארהער דעם אױןז זץ־ האט עם

 אפנארען געװאלט האט פירמע די אז קלאר, אזוי
 אטאל װידער האט אינגערםאל םר. אז ױניאן, די

 װאס ערקלערען צו םיה די נעםען געדארםט זיך
 םאנו־ א צװישען אונטערשײד דער איז ,עם

 ערקלע־ די און חשאבער. א און. פעקטשורער
 געעםענט האט פירםע די געוױרקט. האט רונג

 אב־ די אנגעשטעלט צוריק האט און שאם איהר
ארבײטער. געזאגטע

 א װעגען געװען איז קלאגע דריטע די
 םא־ םעםםעל באשעפטיגט האט װאם דזשאבער,

כער.
 אגרי־ דעם לויט אז װײםען, חשאבערם די
 טארען ױניאן, דער טיט האבען זײ װאם םענט,

 דער םאכער. םעםםעל קײן באשעפטיגען ניט זײ
 די אוין אינטערנעשאנעל דער צװישען אגריםענט

 פאנגט אםאםיאײשאן (דזשאבערס) םוירטשענטס
ערקלערונג: םאלגענדער דער םים אן זיך

נרוי־ א םון כאשטעהם אםאםיאײשאן ,די
 פארנו־ זײנען װעלכע האנדעלם־לײט, צאל סער
 אינדום־ םסוירט און םוט קלאוק, דער םים םען

 גאר־ סײו ניט פראדוצירען װעלכע און םריע
פלאץ״. אין זיר כײ םענםם

 א אז םעגליר, װי קלאר אזוי זאגט דאם
 אין זיך בײ גאשעםטינען ניט םאר דזשאכער

 םא- םעםפעל װייל םאכער, םעטפעל קײן פלאץ
 דזשא- א און םוטם און קלאוקם םראדוצירען כער
 כײ גיט יראדוצירט װאם אזעלכער, איז בער
 און םוטם. קײן און קלאוקם קײן פלאץ אין ייר
 גא- בעםטער דער איז עם װײםען חשאבערם אז

 געחאט צוריפ לאנג נים חאבען זײ װאם װיייז,
 אז שלעזמגער, פרעזידענם םים קאנפערענץ א
םעםפעל חאלטען צו ערלויבען ױי זאל יתיאן די

 דער עו־לױבן. ניט זײ עם װעט און ניט קען ױניאן
 פאר געװארען פארקלאגט איז װאם דזשאבער

 אלזא, חאט, טשערםאן אונפארטײאישען דעם
 ניט םאכער םעםפעל קײן טאר ער אז געװאוםט

 און װניאן, די אב נארט ער אז און כאשעפטיגען
 געדארפט םאל א װידער האט אינגערםאל םר.

 אין װאס אכחיטען דארןז םען אז ערקלערען,
 דזשאבער א אז און איז.געשריבען אגריםענט

 ניט דעריכער טאר און דזשאכער א זײן דארף
 אין זיך כײ טאכער םעםפעל קײן כאשעפטיגען

. פלאץ•
 אום־ דער װאס צופרידען, זײנען םיר נו,

 אינגערםאל, טר. טשערטאן, פארטײאישער
 אבגעחים זאל אגריםענט דער אז אויף, פאםט

 דערטאנטע דרײ אלע די אין האט ער און װערען
 װאס טאן םאנוםעקטשורערם די נעהײםען פאלען
 םאנופעק־ א אז דענקען, טיר אבער איז. רעכט

 חאנדעלט און ױניאן די אפ נארט װאם טשורער
 דער םיט האט ער װאס אכטאך, דעם לויט ניט

 װאס דעם, טיט בלויז אבקוטען ניט דארף ױניאן,
 ער װאס דאס אכשטע״קען, איהם הײםט טען

 פאר שטראןן א זײן דארף עם גענומען. האט
 אג• דעם אבהיטען ניט און ױניאן די אבנארען
 םא־ לער דאך ריזיקירם ניט אז װארים ריםענט,

 באשליםט ער װען גארנישט, מיט גופעקטשורער
 װען פאל, ערגסטען אין ױניאן. די אבצוגארען

 װעט האנד, דער פאר כאפעז איהם װעט םען
 סאלדאטי־ רוםישען אלטען דעם אויף זאגען ער

 האלט טא דײנע, איז עם אויב שטײגער: שען
דיר. עם זיך

 כא• ניט זיך קענען םאנוםעקטשורערם די
 אגרי־ דעם אם ניט היט ױניאן די אז קלאגען,

 אכצונארען. זײ זוכט ױניאן די אז אדער טענט,
 אײנזײטי- קײן זײן ניט קען אגרימענט אן אכער
 צדדים. בײדע פון װערען אבגעהיט םוז ער גער.
 אגריםענט דעם היט טאנוםעקטשורער א װען און
 אבנארען באװאוםטזיניג פראבירט און אב ניט
װערען. כאשטראםט ער דארף ױניאן, די

-י .י

שאן ײ אניז  אוים״ אונז זעהט עם רעארג
ש און אז םל א מ א טאנופעקטשור־ טאנכע אז ק
 םארגעםען האכען ערם ־י ׳י ׳־י י
 ,ריארגא־ װעגען פונקט דער זיך לײענט עם װי

 נע• האבען זײ װאם אבםאך דעם אין ניזײשאן״
 דע• זײ װילען סיר ױניאן. דער םיט שלאםען

 קלאר גאנץ װערט דארטען איז דערטאנען, ריבער
 ניט טאר רעכט ריארגאניזײשאן דאם אז געזאגט,
 אין ארבײטער כאשטראפען צו װערען באנוצט

טעטיגקײט. ױניאן פאר שאפ
 האבען םיוד װײל דעם, צוליב עס זאגען םיר

 א געזעהן ריארגאניזײשאן לעצטער דער אין
 טוער ױניאן אקטױוע צאל כאדײטענדע גאנץ

 םא־ זײנען עם ״ריארגאניזירטע״ די צװישען
 לײט קאםיטע שאפ־טשערלײט, זײ צװישען ראן
 גיט דאם און עקזעקוטיװם. םון םיטגלידער און

 םאנוםעק־ די אז גלויבען, צו גרונד גענוג אונז
 ריארגאניזיישאן עיער םיט זײגען טשורערם

 זײ־ באםרײען צו געװי<ן אויםען הױפטזעכליך
 דאם אבער לײט, ױניאן אקטױוע פון שעםער ערע
דערלאזען. ניט ױניאן די קען

 אנפאנגען טאל א װידער ניט דא װילען םיר
 םאמםעק־ די אזוי װי אנהויב פון געשיכטע די

 גערוםענע אזוי דאם געקראגען האבען טשורערם
 טרויעריגע א איז עם רעכט. ריארגאניזײשאן

 םא־ די אבער צײטען. טרויעריגע םון געשיכטע
 קען ױניאן די אז וױםען, דארפען נופעקטשורערם

 די אויםצונוצען ערלױבען ניט זײ װעט און ניט
 דעי פון געקראגעו האבען זײ װאם קאנצעםיע,

אוםן. פײנדליכען ױגיאן אזא אויף ױניאן
כא• שטענדיג האבען םאנוםעקטשורערם •די

איכער* רעכט דאס םארלאנגען זײ אז הויפטעט,
םון ארבײטער םראצענט געװיםען א צובײטען

דורכ* זײ פאר איז דאם וױיל שעפער, זײערע
םיםטעם די רענולירען קענען צו נויטיג אױם

שע־ זײערע אין פראדוקציע די און ארבײט פון
-אז םארזיכערט, הײליג אבער האבען זײ פער.

קײן טאכען צו אויםען ניט דערםיט זײנען זײ
זײגען װאם ארבײטער, געגען דיםקריטינאציעם

דאס ניט זוכען זײ אז ױניאן. דער אין אקטױו
באפרײען צו זיך כדי ריארגאניזײשאן םון רעכט

אז אױף, םאםען װאם ארבײטער, אזעלכע פון
בא- יוניאן די װערען אפגעהיט זאלען שאם אין

געשעםט ניט זיך האט ױניאן די דינגונגען.
אפען זײ חאט און םאנופעקטשורערם די .פאר

מאטי• שלעכטע אין חושד זײ איז זי אז געזאגט,
װענען טעחר זײ כײ זיך האנדעלט עם אז װען.

שטענדיג זאל װאם כײטש, דראהענדע א חאבען
ארכײםער״ די פון רוקעגס די איבער חעננען '8

 דאם אז פארזיכערען, צו געזוכט זיך דערינער
 םאגופעק־ די פון זאל ריארגאניזײשאן םון רעכט

 חאט ױגיאן די װערען. םיםכרױכט נים טשורערם
 וױכטיגםטע איחרע פון אימער םאר געחאלטען
 פאראיאחריגעז דעם אין םאכען צו אויפגאנען
 ריארגאנידישאן װעגען פונקט דעם אנרימזנם

 שעדליך ווענינ אזױ און םעגליר װי קלאר אזױ
 דער• גיט דעריגער װעם װגיאן די טענליך. װי

תרכפיח* זאלען םאנוםעקםשורערם די אז לאזען,
.... די אק זיך כײ ריארנאניזיישאן די רען
װאם אופן, אזא אויף פער
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צײט צו צײט פון
צכװן. מון

 דעם םון >וויםטו#ונג װיכטיגסטע די
 םאסקװע אין קאנגרעס (ןאמוניםטישעז

 זיבען־^טונדיגע סטאילילס געװען איז
 גװא^דיגען א האבען דארןי מען רעדע.

 ^טונ־ זיבען םון רעדע א האאטעז צו כח
 גװא^דיגען א חאבען דארף םען און ךען
 זיבען םון רעדע א אויםצוהערען כח

 הערער די םון כח דער נ^ר שטונדען.
 חא״ זײ באװאונדערען. צו װײגיגער איז
 גע־ געװעז זיעעז זײ העו־ען, געמוזט בען

 הען װער װארום הערען, צו צװאוננעז
 װאם הערעז צו ניט העזזז די האבען עס

מעכטיגער דער  דער םוז דיסטאטאר א̂י
 גרוי־ די רעדט? פארטײ האמוניםטישער

 איהם סטא^ילען. םון איז גבורד, כע
 צו געצװאונגעז ניט קײנער דאך האט

 אאעטען צוױנגען העז סטאצין רײרען.
 קיײ ״ניטא איז עס אבער רוסאאנד, אין
 צװינגען קען װאס ררסלאנד אין נער

. ן ע נ אי א ט ס
 די באװיזען האט סטאיצין װען און
 ^טונ־ זיבעז רײדען הען ער אז נבורה,

 םון מעהר איז אויםהער,״ אן אהן דען
 דער־ צו װאס געװען ניט קאנגרעם דעם

 װע־ דעצעגאטעז אצע אז װײא װארטען.
̂ינעז םיט אײדטטיםיג זײן *ען  סטאי

 די, םאראזיס. געװאוסט דאך םען האט
 זײ אז געװען, חו^ד האט מען װאס

 נע־ מען האט אײנ^טימען ניט װ^ען
 אויב און הײם. דער אין זיצען הײסען

 דורכגעגאנװעט עטציכע זיך האבען עס
 גע־ קאנרגעס צום זײנעז און װאהאען די

 םאראארען pr* דאס זײ קומעץהאבעז
 אריבעתעםרא־ נאר האבען זײ אײדער

קאנגרעם. םון דעם טען
 וױ אײנ^טיםיג. געװען זײנען

 אײנשטיםיג? זײן ניט װעאעז זײ דען,
w איז עס װער דען האט n םאזד צו 
טערקען? די צו רען

 דעאעגאטען די אז ׳ניט םײנט דאס
 צו םרײהײט קײן נעהאט ניט האבען

 םטא־ חריטיקירען צו און דיססוטירען
 ווערט עס נײן! א, פאאיטיק. אילס

 דעם אויוי באויז נים אז געזאגט, בפירוש
 די דעאעגאטען אאע האבען קאנגרעס
 סריטיקירעז, צו און רײדעז צו פרײהײט

 םאר׳ן חדשים צװײ שוין אפיאו נאר
 און דעבאטירען צו פרײ איז קאנגרעס

דאך האט איהר נאר קריטיקירען. צו

 רע־ װעגען nryo די געהערט מסתסא
 פאר־ אײרי^ער אן אויוי דע־פרײהײט

 הא• איב םאעגם אאנדאן טאיר זאמאומ.
 ער װען טע^ה די דערצעהאעז צו בען

נעאעגעגהײט. א האבען נאר פאעגט
 צו םארזאפאונג אײרי^ע אן געװעז
 םאסמידע־ פאר קאנדידאטען נאםיגירען

 ט׳צעדמאן דער עמטער. פאאיטי^ע נע
 אן מאכט און פארזאסאונג די עפענט

 נע־ צעטעא א האט ער אז ערסאערונג,
 איבעגעגעבען איהם האט מען װאס מען

אאגען  אזױ און ?אנדידאטעז םאר םארצ̂ו
 אמע־ אין רעדע םרײע האבען מיר װי

 ינע־ די װי נאכדעם יעדער, װעט ריקא,
 פארגע־ װעאען קאנדידאטען די פון מעז

 װארט דאס נעםעז קענען װערען, אײגט
 אאע זײנעז געגעז. אדער םאר רײדען און

 דעם אײענט ט^ערמאז דער און צופרידען
 ענדיגט ער װען נעמען. די םיט צעטעא
 דאס נעםען װיא עס װער ער פרעגט
 םון איםיצען גענען רײדען צו װארט

 אדער קאנדידאטען םארגע׳פאאנענע די
 שטעאט צעטעא. גאנצען דעם קריטיקירען

 םארזאםאונג דער פון אײנער אויף זיו
 געגעז. רײדען װיא ער אז ערקאערט, און
 םינוט א געדויערט ניט אבער האט עס
 א געקײקעאט זיך האט רעדנער דער און

 טרעם. אאע םון עתעא אן וױ צוקאאפטער
 די איינגעשטיאט האט ט^ערמאן דער

 געםרעגט: רוהיג האט און םארזאמאונג
 נע־ רײדען װיא װאס נעקסט, איז װער
נען?

* ♦ *

זעהן, געסענט קאנגרעס םון האט מען
 ^טארקער איז דיקטאטןר סטאאיל׳ם אז

 םואע דערגרײכט האט ער געװארען.
 קיײ דיקטאטור. םון פראצענט הונדערט

 זײן צו עראויבעז ניט זיד טאר נער
 אעצםע די אין האם ער איד.ם, געגען
 קא־ זײן םארםואקוסט אזוי סנהר פאר

 איז זי אז צין, •ארטיײמא םוניסטיעע
 יע־ זיכער. פראצענט הונדערט געװארעז

 איגט גרויס, צו ?אײן פארטיײאםט, דער
 זיכע־ אײגענעם אן םון הענד די אין
 דער אין שםיאנאז^ די מעספען. רען

 םטא״ םון איז פארטײ האםוניםטי^ער
 הוי־ אזא צו געװארען אנטװיסעאט אינען
 אײן אז םואסוםענחײט, םון מדרגה כער

א*ן צװײטען דעם שפיאנירט לאםוגיסט

רט בײדען זײ אני  װאס דריטעו/ א ^יי
 אזױ און םערטען א פון ?זייאנירט װערט

קאםוניסט. אעצטען צום ניז װײטער,
 ?אםו• די דערפיחרט חאט סטאאין

 העכסטער איהר צו דיסטאטור ניסטי׳שע
 אולברחמנות־ דער איז עס סד,״גח.
 װי־ אײזערנעם זײן טיט סטאאין דיגער

 װאס האנד אײזערנער זײן מיט און אען
 הערעט װא׳ס און אאץ סאנטראאירט

רוסאאנד. סאװעט אין אאץ איבער
 הכא סך קורצער דער איז דאס אט

 אין קאנגרעס קאםוניסטי׳עען דעם פון
 האט הכא סך דער אט און מאסקװע.

 עױצטען דעם װערען געמאכט געקענט
 גע- זיך האט קאנגרעס דער װען טאנ,

* ♦ *עפענט.
 אין אינדוסטריע די אז דעם, װעגען

 עס אז םארגרעכערט, זיך האט רוסאאנד
 נײע טך א געװארען אויסגעבויט זײנען

 אײזענבא־ ׳עטרעקעז גרויסע םאכריקען,
 אהן געװאוסט מען האט װ., אז. א, נען

 נאטיר־ איז עס רעדע. אאנגע סטאאילס
 םאב־ נײע צוקומען זאאען עס אז איך

 סטא־ אבער זײ. בויט מען װען ריקען,
 זײן איז ערקאערען געדארפט האט אין

 ניט אאץ נאך קען מען װאס םאר רעדע
 קײן און ^יך ?ײז רוסאאנד אין קרינען
 ׳פטיהעא חײן און העםד קײן הויזען,

 פאבריקען נײע די װאקסען עס זײף.
 הײװעז, אויף װי רוסאאנד סאװעט אין

 װע־ זײ םיט זאא עס אנ׳פטאט אבער
 םאבריציר״ אויף הוננער רער קאענער רעז
 גרע־ נאך הונגער דער ווערט סחורה טע

 װאק־ אין כסדר האאט ער און סער
 איצט מען נעםט םעאדער די םון סען.

 םריהער, װי תבואח םעהר סך א אראפ
 ער״ ער אבער םטאאין, אוגז דערצעהאט

 אין ניטא איז עס װארום ניט קאערט
עםען. צו װאס רוסאאנד

אאגע־ אין זײנען ציפער סטאאילם
 םאר אז גאויב, איך אכער ריכטינ, םײז

 װעץ בעסער, געװען װאאט סטאאילעז
 ציםעד, זיעע געגאויכט ניט װאאט םען
 באאםט ער אז געזאגט, װאאט מען װען
 זא- זאא מען אײדער איבערטרײבט, און

 ריכטיג. זײנען ציםערען זײנע אז נען״
 זײ־ דאן ריכטיג, זײנען ױי אויב װארים

 אנ־ ^ארםסטע און גחוסטע די זײ נען
 די דיהטאטור. סטאאילס פון קאעגער

 אויף קוסענדיג ניט אז וױיזען, ציפערעז
 םראגרעסירט רוסאאנד סאװעט װאס דעם
 איז אגריקואטוחגא און אינדוסטריעא אזוי
 דער םון םאוך דער אונטער אבער עס

םאר• נאך הונגערינער, נאך דיקטאטור

 וױ מיזעראכאער, נאך און ארימטער
 דייד דער םון קאאח די איז עס פריחער.
 רוטאאנד אין װערט כרויט װאס טאטור,

 טעג*פ• און מטײגער אין םארװאנדעאט
 רויך. און װינד איז הארעװאניע איכע

* * *
 אין דארטען זײ איז עם אוינ נ«ור

 זאל דיקטאטור םטאלינ׳ס ניחא רוםלאנד
 אין דא, פיר באמוםען. װאויל עם «ײ

 כיינסעל סון סטאלינען װעצען אםעריקא
 טאז מוזען װעצען דאם אראפזעצען. גיט
 1ה««כע ד«ו םיר רוםצאנד. אין רוסעז די

 מיר ה#בעז און צרות. אײנענע אונזערע
 האבען דיקטאט«ור נרויסעז איין ניט ד#

 װאס דיהטאטןזרצעך, קציינע סך א טיר
”I איז עם און צרות. אן אונז טוען P 

 דיהטאטארלעד רי װאו ניט אונטערשייד
 *רות נרויסע ̂ון טוען זיי ייה געפינע!

 זײ װער און זײן ניט ז<וצען י״ װײי
 םוז קענען טיר אוינ זייז,-או| ניט ז<וצען
 דיס* נרויסען דעם אר^פזעצען ניט דאנען

 הױכען זייז פון טאסקװע אין טאט^ר
 נע־ מיר ה#»כעז שטוא דיקטאט<»רישען

 זײערע םון אר^פזעצען פראבירעז דארפט
 װאס די?טאט#רצעה קציינע די בײנלצעך

״ ד#< האבען טיר אכיעריקא. 1אי אונז נ
אמע־ אין אונז בײ עוצם דער #<בער

 דער מיט םארנומען איצט נאר איז ריהא
עםט וואס םראנע: שװערער נרויםער,

פען?
 אר• װים'צ :יט אצץ נ#ך װייםען טיר

 א׳ן איצט םאראן זײנען עם בײטםצאזע
 ^נשוםען ייצץ נאך דארף טען אםעריקא.

 םון נרין פרעזידענט אבער שאצוננען. צו
 צייבאר אײ םעדערײש^) אכיעריחאן דער
 נעםאכט צוריק װןיבען פ^ר א םיט ד.*ט

 ארב״טסצ^זינקײט די *ז ער?צערוננ, אן
 איז זי װי נעװארען, סצענער ניט איז

 באריכטעז, די סון אוז װינטער, נעווען
 םון באקוםען ה«וט םעדערײש^ן די װ*ם

 זיינען שטעדט םארשידענע םון ױני#כם
 פראצענט צװינציג אדער םינםטעל, א

 ארנײמםל^ז. טיםנלידער ױני¥] די םון
 איז מאי איז אז שאצם, נרין פרעזידענט

 נעווען ארבייטסצאזע די םוז צאהצ די
 םויזענד, 600 םיט םיציאז דרײ ארום
 װע־ ער, ערקצערט צאהצ, דער אין אבער

 אננע• ^םים ארײננערעכענט ניט רען
 אין ארבייטער. םארם און שטעצםע

 האנדעלם אויך מיינט *ננעשטעצטע אפיס
 א איז צאהל ז״ער און <«ננעשטעצטע.

 אין נעשעםטעז די וױיצ נרויםע, נאנץ
 און ןוםים םך » און שלעכט נעהען לאנד

 צבנעז<ונם זײנעז אנגעשטעצטע האנדעצס
)11 ז״ס 1אוי (אלוס

 װערטער קלארע די םיט אויך נאר אגריםענט
אגריםענט. פון

 רי־ לעצטער דער אין האנדלונג זײער םיט
 םאנופעקטשורערם די האבען ארגאניזײשאן

 ארגא־ שטיקעל װירקזאמע גאנץ א דורכגעםירט
 קלאוקםא־ די צװישען אז ארכײט, ניזאציאנם

 גענען שטיטונג די װערען םארשטארקט זאל כער
 םא־ די און אלגעמײן. אין ריארגאניזײשאן דער

 םאר־ אז גוט, נץ8ג דאך װײםען נופעקטשורערם
 קלאוק־ די זײנען ריארגאניזײשאן דער אין ליבט

 האט עם אויב און געװען. ניט םאל קײן מאכער
 םרידליכער דער דערעםען םאנוםעקטשורערם די

 זײ און אינדוםטריע קלאוק דער אין צושטאנד
 איז דאן םלחםה, םאר באדען א צוגרײטען װילען

 איצט עם האבען זײ װי ריארנאניזײשאן, די
 צו־ אויף םאטעריאל כעםטער דער דורכגעפירט,

 קוקט אבער ױניאן די באדען. אזא צוגרײטען
 אג־ אן האט זי םלחםות. אריןש ארוים גיט איצט

 פאר־ זי און םאנופעקטשורערם די טיט ריםענט
 אבנע- זאל אגריםענם דער אט אז בלויז, לאמם

 איז ער װי גײםט אין און װארט אין װערען היט
 אונ־ אן פאראן איז עם און געװארען. נעשריבען

 ױניאן די װעלכען צו טשערםאן, םארטײאישער
 חי־ םאנופעקטשורערם די װען װענדען, זיך קען
 װעט ױניאן די אנריםענט. דעם אב ניט טען

 ריארגא־ אײנציגע קײן דורכלאזען ניט דעריכער
 די זיך אין חאם װאם שאם, א אין ניזײשאן

 םע־ ױניאן געגען דיםקריםענאציע םון םיםנים
 אבגא־ ^אזןןן ניט װעט.זיך ױניאן די ,טיגקײט.

 דער־ ניט װעם און םאנוםענןטשורערם די פון רען
 בא־ זײ פון זאל ריארגאניזיישאן די אז לאזען,

 ארויםצואװאר• קאמאפלאזש א פאר װערען גוצט
שעפער. די םון טוער ױניאן אקטיװע סען

ען וואם די םאר ב א י ה ע ן , ״י! ״
ע עי ײ I ז W '® ארױ״ע־ חאם נ?ל א

ען ב ע ענ ר ג ע * ד '* 'A צו א שיקט ף רי ב
 בא־ דעם וועגען דערםאנען צו זײ לאקאלם אלע

 אן אימצופיחרען קאנװענשאן דער פון שלום
 פון םיטגלידער פאר אונטערשטיצונגם־םאגד

 אפנעגעכען חאבען װאם אינטערנעשאנעל, דער
 זיי און ױגיאן חןר פאר יאחדען בעסטע זייערע
 ר"־ יאחרעז עלטערע זייעחן אויף זימעז

אוי װאם םים גיס חאבען איז חילפלאז

 שעהנםםע די םון אײנער געװען איז דאם
 קאנװענשאן. קליװלענדער דער פון באשלוםען

 ארגאניזא- דער םאר כבוד א איז כאשלום אזא
אנגענוטען. איהם האט װאם ציע,

על־ דער אויף באזארגען װעגען פראגע די
 אינטערנע־ דער געדינט האכען װאם די, טער

 די ענטםער. אן קריגען געםוזט האט שאנעל,
 םא־ איז זי אז נעפילט, האט אינטערנעשאנעל

 םיט כאטש כאזארגען צו פארפליכטעט ראליש
 װאם װעטעראנען, איהרע גויטיגסטע םאםע די

 אװעק־ זײ פון האט קראנקהײט אדער עלטער
 באזאר- צו אלײן זיך םעגליכקײט די גענומען

 דעלענאטען די געפילט אויך האבען אזוי גען.
 זײנען םיר און קאנװענשאן קלװולענדער דער פון

 םון טיטגליד יעדער אויך םיהלט אזוי אז זיכער,
אינטערנעשאנעל. דער

 אונטערשטי־ דעם אט םאר באשטייערונג די
 סענט 10 — קלײנע גאנץ א איז פאנד צונגס

 יעדע אויך דארף װאם חדשים, זעקם יעדע פאר
 איז ■איצט און װערען. באצאלט חדשים זעקם

 באשלום דער אז צײט, די געקוםען אױך טאקע
 װערען. דורכגעפיהרט זאל קאנװענשאן דער םון
 ערש־ די װערען אײנגעצאלט איצט דארפען עם
 אונ־ געגרינדעטען דעם םאר םענטיגע צען טע

 יע־ פון פליכם די איז עם פאנד. טערשםיצוננם
 גי־ װאם אויפצוםאנען םעקרעטאר לאקאל דען
 גלײר עם און שטײער קלײנעם דעם אט כער

 םעקרעטער־טרעזשורער דעם צו איבערשיקען
 זי־ זײנען םיר און אינטערנעשאנעל. דער פול

 װעלען ױניאן חזר פון םיטגלידער דיי• אז גער,
 םענט, 10 די כאצאחלען צו פארנאכלעסינען ניט
 חייליגער זײער םאר חאלםען עם װעלען נאר

 װאם שטײער קלײנעם דעם אײנצוצאלען פליכט
גיכער.

ר א ע טיי ט וואם ש א דעםזעלכי־ אין ה יע? םראײ ׳S?VSi געי״־ײט לײנג ״ח
• ט י מ א ב ן י ' ו

 אונ• חןם װעגען לאקאלם די *ו ארױיםנעשיקם
 םעקרע־ די אויך װערען •שערשםױצמגם־פאגד,.

 קאנ־ םפעציעלען דעם ולעגען חןרטאנט טארען
 אלע ®ח גים נאך איז װאם שטייער, װענשאן

 געװארעז. באצאלט םיטגלידער
סאנווענשאן םפעציעלער דער חאט אייגענטליך.

.ווערען. באצאלט .

 דערצעהלען צו דא נויטיג ניט אונז פאר איז עם
 שטײער דער צװעק װעלכען פאר םאל א נאך
 וױיםען םיטגלידער די געװארען. געשאפען איז

 איג־ די חובוח גרויםע װעלכע אץ גוט גאנץ
 אויר, װײםען זײ און זיך געםינט טערנעשאנעל

 צאלען, זײ װאם דױם, װעכענטליכע די פון אז
 ניט אינטערנעשאנעל דער פון חובוח די םען קען

 װײניג צו איז דױם װעכענטליכע די אבצאלען..
 הוצאות געװעהנליכע די אויםצוהאלטען אפילו

 האט אינטערנעשאנעל די און ױניאן. דער םון
 אר־ דער הוצאות. געװעהנלימ! װי םעהר איצט

 אינטערנעשאנעל די װאם קאםפײן, גאניזאציאנם
 װערט לאנד נאנצען איבער׳ן אנגעפאנגען האט

 זיכער װעלען טיטגלידער די און פארטגעזעצט
 געהט ארבײט די אז הערען, צו צופרידען זײן
 פאר איז באלטיםאר אין ערםאלגרײך. גאנץ אן
 אויפנע־ םיל זעהר חדשים עטליכע לעצטע די

 האלכ א מיט איז באלטיםאר אין נעװארען. טאן
 ױניאן א פון םיםן א קוים געװען צוריק יאהר

 אננעזעהענע גאנץ א כאלטיטאר האט הײנט און
 גע־ שטארק שוין זיך םיהלט װאם ארגאניזאציע,

 בא־ די םיט כוחות אץ םארםעםטען צו זיך נוג
 ניט װעלען זײ אויב קאטף, אםענעם אן אין םעם

 זײ האט זי װאם םאדערונגען, די נאכגעבען
ארויםנעשטעלט.

 קאםפײן ארגאניזאציאנם ערםאלגרײכער אן ׳
 םאנ- אין און טאראנםא אין אנגעפירט װערט

 אר־ ברײםערע א טרעיד. דרעם דעם אין טרעאל
 געװארען אנגעפאנגען איז גאניזאציאנם־ארכײט

 װעםט װײטער דער םון צענטרען אײניגע אין
 םפע־ א ברעסלאװ. ברודער פון חילף דער םיט

 םאר געװארען געשיקט איז ארנאנײזער ציעלער
 םאר־ א און באםטאן אין טרעיד רעינ־קאוט דעם

 געװא־ אננעםאנגען איז טעםיגקײט שםארקםע
 די אין באדינגונגען ױניאן אנצוחאלטען רען

 נױ ארום זײנען װאם שעפער, דרעם און קלאוק
יארק•

 ארנאניזאציאנם פארשפרײטע װײט די אט
 םוםען גאדייטענדע גאנץ פאדערעט ארבײט

 בלויז חאם אינםערנעשאנעל די אבער געלד,
 דאס און םיםגמדער די פון קריגם זי װאם דאם,

 אלםע איחרע זי קעז נאר ניט אז װענינ, אזױ איז
 נייע מאכען נאך םוז זי נאר באצאלען, נים חובוח
שטײער קאגװענשאן םפעציעלער דער חובווצ

 ער װערעז• באצאלט ניכער *ם
4די כאצאלט געדארפם

ניכער װאם דעריבעך םוז
״ייו ח»» .
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 אןן ם־ום קלאוק, יאוקעו נױ פוז מיטינג
באארד חשאינט מאכמר ריפער

 דזשאיגם םון טיטיגג רענעצער »
 מא־ ריםער און םקוירט קצאוס, באארד

 ,17 ,10 ,9 ,3 ,2 אאסאאען ױניאז, כער
 װ. ג. S א. 82 און 64 ,48 ,35 ,23 ,21
 דעם אין געװארען אאגעהאיצטעז איז י♦

 אײטערנעשאנאצ, דער םון אױדיטארױם
סטריט. טע16 װעסט 3

קאמיטעס. אויםגענוםען װערען עס
 םיציפ םיז טשערםאז שאפ דער

 אז ערקצערט און ערשיינט שצאנססי
 גע• איז ארבײטער זײערע פון אײגער
 א מיט אוטגעםער םארקריפעצט װאחנן
 שאפ פון ארבײטער די צורי?. יאהר

 זײ װאם םיט געהאאםען איהם האבען
 זײענדיג ניט געקענט. נאר האבעז
 הא״ העצםען צו איהם אימשטאגד מעהר

 באאעבא׳ס זײער םין םאראאנצט זײ בען
 ארויםנע־ ארבײטער דיזעז 'ז#צ ער אז

 יעדע ?אוטס צאהא באשרענהטע א בעז
 בײ א\יםמאכען װעם ער װעצכע װאך,

 ארום אזויי װעט און הײם, דער אין זיך
 <ײ\ און זיד דערנעהרעז איז עם וױ

 דערצו האט באילעבאס דער םאםיליע.
 האט אםים דער װען איינגעװיציגט.

 איז אראנדעמענט, דיזען םון ערםאהרען
 צום געװארען געגעבען גצײך ארדער אן

 שיהען אויםהערעז זאא ער אז באצעבאם
 ארבייטער באטרעםענחנן צום ארבײט
 דארום, םארצאנגט 6ש* דער אהײם.

 נע- זאיל דירעקטארם אװ באארד דער אז
 ער־ די ברודער באטרעםענדען דעם יבען

אהײם. ארבײט ארויסצונעטען צויבגיש
צוריקגעוױזען. װערט םאריצאנג דיזער

באדיכםען: מענעדזשערם׳
װע״ באריכטעט צעםקאוױטש ברודער

 ״װי דזשאבער דעם םון קײס דער גען
 אוכד ךןגר אז ערקצערט ער איז װיםעד

 ארויסגע־ האט טשעדמאז •ארטײאישער .
 די וועצכער צויט ענטשײדונג זײן געבמן

 רעאינ־ צו םארםציכטעט איז עירםעי
 זײנען װאס ארבײטער אצע סטייטעז

 געװעזע־ איחר ‘בײ באשעםטיגט געווען
 או; גאםערםאן קאנטראסטאר, נעם

 •צױטעט, ענטשײדונג די שאר&שטײן.
 שיהם םירטע דיזע װאס דעם טראץ אז

 איהר םוז צאהצ מעהרסטע די ארוים
 א אצײן זי מאנוםעקטשורט ארבײט,

 אנהאילטען דורך ארבײט איהר פון טײל
 דארום איז ־יןאנטראקטאר, אינסײד אן

 םאר פאדאנטװארטיציך םירמע די איז
 האט ענטשײדונג דער נאך שאפ. תזען

 םיר־ דיזע באזוכט אעםקאװיטש ברודער
 נײע געטראפען דארט האט ער און מע

 געםא״ יאן האט ער םאםפעיצ־מאכער•
 אויםפאיצגען זאצ םירםע די אז דערט

 אוםפארטײאישען דעם םון אורטײ^ דעם
 נע־ דארויף האט םירםע די טשערמאן.
 םארם^יכטעט ניט איז זי אז ענטםערט

 װימעז״ ״װי די װײא טאן, צו דאס
 יעצטיגע די און מעהר ניט עקזיסטירט

 *קען זי איז נײע״ גאנץ א איז םירמע
 די זיך אויף איבערנעטען ניט דארום

 םירםע. אאטער דער םון םארפאיכטוננ
 אויםגענימען'געװארען דאן איז קײס די

 אסאסיאײשאן םוירטשענטס דער םיט
 נע־ טענ דיזע װאהרשײנאיך וועט און

/ ווערען. שציכטעט
 םירםע רי אז אויך באריכטעט ער
 אײנ־ האט שײנבערנ און רובענס װאוצוי,

 שא•. איחר צוריקצועםענען געװיציגט
 זעאבע די באשעםםינען נימ אמנר קען זי

יב מנםאו/ װי ארבײטער צאחא  דעם צ̂ו
 איהרע פון אײוער רובענס, מר. װאס

 םון צוריסגעצויגען זיך האט שותםים,
 צו צוםרידעז וײנען זײ םירמע. דער

 ײ1סי 28 אירײטארם, 14 באשעפםיגען
 קאטערס, 3 אה •רעסעחם 4 אמנר^
 אצײז זײ אז באדיגנ חנם מים אמר
 די ארבײטער. די אויםס^ײמן וא^נן
 ארבײ• n אז גמגםמערט חאט יוניאן

 דורך וחנחנז אויסנעקלימן מוזעז סער
נורל. א

 האט ער «; וױיםער, באריכמעס אר
 דעם םון שעפער נינדיתיאן 2 באזוכט

 עליזא־ אין סםייז, דזשאתוי דושאמנר
 בריי• נױ אין את דזמױרױ, גױ בזנםח,

צוחנק דעם םים אײלאגד, סםעמען מאן,
n נױם אײנקצאנג אין ױניאגיױראז 

o n חנם נױם חאבען םיר וואס אפסאך 
 אתיסגאציינס-Tt חאט עס דושאכער•

m שעפער דיוע אין באדינגוננען די 
 קןך ו״ארום און קלעגלינע זעחר וײגיז

וחנ־ ױניאניוירט גיס שעפער דימ

 םאר• איז עס פרײזען. זײערע העכערען
 דזשאבעי דער אז געװאיען שטאנען

 די םון הונדערט צװײ ארוי׳סשיקען זאיצ
 סאנטראקטארס דיזע װעאכע גארמענטס

 זײ־ ױניאן־שא• געװיסען א צו טאכען
 קאראנא, אין זיר געפינט װאס נעם

 אויםגע״ װעאעז זײ װאו אײ^אנד, אאנג
 װי־ א\ן ״טעסט״, א אאס װערעז מאכט

 אנטרעפעז, װעט מילאכה־געיצד די 5פי
 באטרעםענ־ די קריגען װעצען םיא אזוי
?אנטראקטארס, דע

 צױ אין ער^ערט, נאגילער ברודער
 יצעפקאוױטש׳ס ברודער מיט זאמענהאגג

 קײס דער אנבאיצאגנט װאס אז באריכט,
ף, םון  האט שײנבערג, אנן רובענס װא̂ו
 דעפארט־ די אנגעזאגט אױסדריקאיך ער

 דיזער טיט אפ זיך ניבען װאס מענטס,
 גורצ א דורך װי אנדערש ניט אז קײס,

 װע־ אויםגעיתציבעז אדבײטער די װעצעז
 ענטזא- זיך וועם םירמע די אויב ;רעז
 װעלען װאס ארבײטער רי נעמען צו גען

 װעט גוריצ, צויט׳ן װערען אויםנעקאיבען
 װערען געכיאכט ניט סעטעאםענט קײן
םירמע. דיזער טיט

 ,82 אאהאא םון ראש, דעאעגאט
 אז דעאעגאטען די אױםמערקזאם מאכט
 אײן בטיז באשעםטיגט םירמע דיזע

 אז םאראאנגט ער ארן עקזאםינער מניאן
 זײן דארםעז ניט זאא עקזאםינער דיזער

גורא. דעם אונטערװארםען
 ווערט כאראטוננ א,גרינדאיכער נאך
 באצוג אין שטעאונג, נאגאער׳ס ברודער

 און רובענס װאואו*, םון קײס דער צו
 אנבא- װאס גוטגעהײסען. שײנבערג,

 דעאענאט דעם םון םאראאננ דעם אאנגט
 אינ־ אפיס דער ווערט 32 אאהאא םון

 אנבא־ אין עס נעמעז צו סטרואירם
 גע־ וועט סעטעאמענט דער ווען טראכט
ווערעז. מאכט

 װערט באריכט אעסקאוױט״ןיס בר.
גוטגעהײסעז. דאן

 פון םעגעדזשער מאזער, ברודער
 דעפארט־ אינדעפענדענט און אמעריקען

 דער טיט אז באריכטעט ״א׳/ םענט
 טען װאו שעפער, עטאיכע םון אויסנאםע

 איז ארבײטען, אננעפאנגען שויז האט
 אין דיסטרימט. גאנצעז אין שאעק נאד

 אן שוין. םאנגט מען װאו שאפ יעדען
 שאפ־ נערוםען גאײך װערען ארבײטען,
 אונטער פעסטצושטעאעז אום םיטינגען

 אר־ שעפער דיזע באדיגגוננען וחןאכע
בײטען.
 האם ער אז אויך באריכטעט ער

 קאאוק ״ראיטמעיד םירםע די באשואדיגט
 ניט־ױגיאן אין ארוים שיקט זי אז קא.״,

 דער פון אונטערזוכונג אן שעפער.
 באשטעטיגט. דאס האט ביכער םירמע׳ס

 די אז נעװארעז באװיזען אויך איז עס
 רע־ געװיםע באהאאטען האט םירםע
 האנדאען איהר םיט שײבות אין קארדס

 םירמע די שעפע.י ניט־ױניאן די םיט
 מיט נעװארען באשטראםט דערםאר איז

 איינ־ נאר חןרצו האט און דאאאר 100
 סעהיױ עקסטרא דאאאד 150 געאעגט

ריטי.
 מעדאאיאן דער םון ארבײטער די
 זײ אז באקאאנט זיך האבען־ קא. קאאוק
 םאר באצאהאט ריכטיג ניט קריגען

 כאשטע־ איז קצאנע די אוחנרטײם.
 האט אםים דער און .געװארען טיגט

 דא• 150 םירםע דער םין אײנגעםאנט
* בעס־פעי. אאר

 האט אולמאן און גראס םירמע די
 דזשאבער. א ווערען צו גאשאאםען

 גע־ נים אײניגע האבען מיר וױ אזױ
 דיזער גענען קאמפאײנטס סעםעאטע

 אונ־ אן םאראאנגט טיר האבען פירםע
 כימנר. םירסע׳ם דער םון טערזוכונג

 נאכצופױ אנטזאנט זיך האט םירטע וײ
 דארום איז און םאראאננ דיזען םען

 אםערײ דער םון נעװאחנז סוםפענדירם
vp\ .דאן חאם פירמע די אסאסיאײשאן 

 דעם עפענעז צו צוריק אײנגאוױציגט
 ארביײ אצע חנאינסטײטען *ו און שא•
 זיך םירםע די חאט גצײכצײטיג םאר.
 אםעריתען דער אז אמעשאאסעז צוריק

אסאםיאײשאן.
םא־ בחדער באריכטעט שצום צזט

 צעצםען חגם ®ח רעמארדס די אז זער
 צאהא א איז אז צײגעז סאנטראל שא•

 וחד ארכײםער געוױסע• תריגען שע«אר
 חאט אוי סאי< מיגיםזם ותר וױ גימר

 קאכד ארײנצוגעמנן באשצאסען דארום
n אסאסיאײ• אםארימן חנר

סקײצ. םיניםום דעם
 װערט באריכט מאזצר׳ס ברוחנר

גוטגעחײסען.
 םון מעגעדזשער ראזענבאאט, ברודער

 דעפארט־ אינדעפענוענט און אמערימען
 ״שעםער די אז באריכטעט ״ב״, מענט

 װעניג זעהר האבען דיסטריקט זײן אין
 עס װאו שאפ יערען אין ארבײט.

 װערען ארבײט ביסעא א אן זיך םאגגט
 םעסטצױ אום מיטיגגען שאפ גערופען
 זײ באדיננוגגען װעאכע אונטער שטעאען

ארבײטען.
 האט ער אז אױך, ערקצערט ער

 םירמעס צאהא א םיט שװעריגקײטען
 אויםנעשאא• סיזאז אעצטען זײנען װאס
 אסא־ אטעריקען דער םון געװארען סען

 אויסער אצינד שטעהען און סיאײשאן
 םאס־ איז עס קאנטראא. ױגיאנ׳ס דער
 דיזע צו צוצוקוםען אוממעגאיך טיש

 דארפען זיך װעט ױניאן די שעפער.
ארײגטראכטען. דעם אין

 צאהא א אין אז אויך, ערקאערט ער
 ניט ארבײטער געװיסע קריגען שעםער

 אן װענדעט ער און אוין, מיניםום דעם
 זײ פאר ר«ריגען צו מעגאיכהײטען אאע
טיניםום. דעם

 אר• די אז װײטער ב>וריכטעט ער
 א קא.״, קאאוק ״ריעא דער םון בײטער

 ראםה־ און רײזםאז םאר חאנטראסטאר
 געװענרעט איהם צו זיך האבען םאן,

 גע־ איז װאס ?אנצעסיע זעאכע די אז
 ראטה־ און רײזטאז צו געװארען געבען

 זײער צו ווערען געגעבען אויך זאא םאן
 אז ערקאעחגז ארבײטער די םירםע.

 אזוי כמעם באשעםטיגם םירמע זײער
 ראטדר איז רײזטאן װי ארבײטער םיא
 פרא־ נים קענעז זײ זםן כא און סאן

 זעאבע די אונטער ארבײט די דוצירען
 קאנטראקטאר זײער קריגט באדינגוננען

ניט. ארבײט קײן
 בא״ דיזען צו צו ניט נאגאער ברודער

 *ריעא דער םון קאםיטע די אז ריכט
 נעװענדעם אויך זיך האט קא.״ קאאוק

 פאראאננ. זעאבען דעם מים איהם צו
 דער אוים אז ערהאערט, זײ האט ער

 אעצטענס האט ױניאז די װאס פאאיסי
 ״רעדאתשאנס״ קײנע קענען אנגענומעז,

 ארבײטער די ווערען. עראויבט ניט
 עס אז געענטםערט דאדויו* איהם האבען

 פאר״ די אין געםיהרט, אימעך זיך האט
 און רײזמאז ײעז דאס יאהרען, גאנגענע

 װעא• אירגענד געקראגען האט ראטהמאן
 בא־ אויך עס זיך האט קאנצעסיע כע

 קאנטראקטינג־ זײנע אע8 אויף צויגעז
 זיײ זײ אז זײ גאויבעז דארום שעפער.

 זעאבער דער צו באךעכטיגט אויך נען
פרױויאעגיע.

 אין דיסקוסיע נרינדאיכער 8 נאך
 די באטײאיגט זיך האבען עס װעאכער
 סיצװערטאן, הײנס, בערמאן, ברידער

 און פעראמוטער מאזער, העאער, יאש,
 די פון פארלאננ דער ווערט אשפיז,

 קא.״ קאאוק ״ריעצ דער פון ארבײטער
צוריקגעװיזען•

 װערט בארינט ראזענבאאט׳ס ברודער
גוטגעהײסעז* דאן

באריכט: מענעדזשער׳ס גענעראל
 דעם אז באריכטעט נאגצער כרודער

 ענטשײ־ טשערמאג׳ם אומםארטײאישען
 דזשאבער דעם םון הײם דער אין דונג
 בא־ םא^שטענדיג האט װיםען״ ״װי

 שאפ, דער אז טענה אוגזער שטעטיגט
 נעװארען םארײאצטעט םריהער איז װאס

 און גאמערמאן קאנטראקטאר דעם םון
 םירמע דיזער צו באלאנגט שארםשטײן,

 דיזע איז אזעלכע אצס איז דירעקט,
 רעאינסטײטען צו םארם^יכטעט פירטע

 םריהערינע; איהר םון ארבײטער די
 אויםצױ אנשטאט אבער קאנטראקטאר.

 טשער־ אומפארטײאישעז רעם םאצנען
 ארײנ־ םירמע די האט ארדער מאנ׳ס

 םיט קאנטראקטאר, נײעם 8 גענוםען
 האט און האראװיטש, נאמען דעם

 מאכער, סעטפעיצ נײע ארויםנענוטען
 ״װי די אז םירמע די טענה׳מ יעצט

 ר. צו באצאנגט אריגיגעיצ האט װיםען״
 רע־ פירמע די איז אצינד שאדאװסקי•
 נא- דעם אונטער געװאו־עז ארנאניזירט

 זײ און בצום, און רײבשטײן םון םען
 דער מיט םארבינדונג קײן ניט האבען

 םאיצנ- םירמע. װימעד װי״ נעוועזענער
 צו ניט גאר ענטשיידוננ די חאט איו
 װידער, ױגיאז, די זײ• םיט טאן

 אײנעד איז רײבשטײן םר. אז טענח׳ט
 נעװעזענער דער םון שותפים די פון

 םאצנציך און וױםעז״ *וױ די םירנמ^
 אויס• םוז און פאראנטווארטציר ער איז

 אומיאר־ דעם םס אח־־ער חנם םאצגעו
םאמנרםאן. םײאי״אן

 װײםזנר נאוײכטעט נאגלזגר ברודאר
 םעג% דזשאמר רום ו|8 אײס די או

אגגפקצאגם חאמן םיר

 אוםיארטײאישען דעם םאר םארגעקומען י
 זײן ערװארםען םיר און טשערםאן,

ענטשײדונג.
 דעם װעגען אויך באדיכטעט ער

 טוירטשענטס דער םים קאנםערענץ
 םארגעקוםען איז װאס אסאסיאײשאן,

 םראגע דער װעגען דאנערשטאנ, צעצטען
 באשעםטיגען װאס דזשאבערס װעגען

 םון םארשטעהער די מאכער. סעמפע^
 אז ערקיצערט האבען אסאסיאײשאן דער

 ניט פשוט זיך קענען דזשאבערם מאנכע
 דער• און מאכער, םעםםעא אהן באגעהן

 ניט עס ערילויבט ױניאן די װאס םיט
 דזשאגערס באטרעםענדע די זי שטערט

 שיצע״ פרעזידענט ביזנעס. זײערע אין
 אונ״ םון םארשטעהער דער ^ס8 זיננער,

 ער־ זײ האט קאמיטע, קאנםערענץ זער
 ױניאן די ײאדום אורזאכעז די קילערט

 שסעיצוגנ אזא נעםען צו געצװאונגען איז
 ױגיאן די אז געזאנט זײ האט ער און
 אזױ םאריצאנג זײער ;אכגעבען ניט קעז

 נע״ ניט ײעלען דזשאבערס די װי <אנג
 פאראנטװארטיציכקײט די זיך אויפ מעז
 פונקט שעפער רעגעצע אנהא^טען פון
מאנופעקטשורערס. די װי

 אז אויר באריכטעט נאגצער ברודער
 ״קא. קילאוק אולםײן דער פון קײס די

 דירעקטארס אװ באארד ךער װעלכע
 גע״ איז אםיס, צום א^בערגעגעבען האט

 םארשטענ״ דער םיט נעװארען שליכטעם
 ארבײ״ ארומטגעםאלענע לע8 אז דיגונג

 דרײ םיט באיצוינט װערען זאלען טער
 האבען ארבײטער די שכירות. װאכען

 סעטעיצ- דיזען אנגענומען אײגשטיםיג
מענם.

 נאגלער בר. באריכטעט שלוס צום
 העררי ברודער באשטיםט האם ער אז

 אינ- אין אגענט ביזנעס אלס סלוצהי
 י1אוי דעפארטמענט, קאונסיצ דאסטריעצ

 ער אשםיז. ברודער םון םלאץ דעם
 צו צושריםם 8 געשיקם אויך האט

 זאצען זײ אז םארלאנגענדיג 2 לאקאצ
 אויסצוםי• אגענט ביזנעס 8 ערװעהלען

 וחוצ• אשפיז, ברודער םון פלאץ דעם צען
 םעס״ לס8 געװאחנז ערװעהלט איז כער

באארד. דזשאינט פון רעטער־טרעזשורער
 װערט באראטונג גרינדליכער 8 נאו

נוטנעהײסען. באריכט גאנלעלס בר.
 רער ווערט באראטוננ סורצער 8 נאו
 דירעקטארם אװ באארד םון באריכט

. גוטנעהייסען.
:צושריפטען

 צו• פאלגענדען צו שיקט 2 לאקאצ
 :רעארגאניזײשאן צו באצוג אין שריפט

.1930 טען,25 ״דזשון
 דעם בײ \i וױסען אײך לאזען ״םיר

 עקזעסוטיװ אונזער םון מיטינג לעצטען
 געװא״ אפגעהאאטען איז װאס באארד,

 איז דזשון, טען24 דעם דינסטאנ, רעז
 װע־ דיסקוסיע לענגערע 8 םארגעקופען

 רעארנאניזײשאנם םזן םראנע דער גען
סיזאן. ענדע םאר קומען ױאס

 די םאריצאנגען פאלען םיצע ״אין
 רעארגאניזײ• 8 םירםעס באטרעםענדע

 ביז- זײערע אז גרוגד דעם אויף שאז
 די געװארען. םארקלענערט זײגען נעס

ן,  בא״ םאל 8T8 אין װעלענדיג ױנ̂י
 נאר איז עס דזשאבס װיםיל שיצען

 ער״ ם’פירמע דער אן נעמט מענליך,
םארלאננ. איהר נאר גיט און ?לערונג

 םון נעלערענט אבער ד׳אבען ״םיר
 שנעצ אזױ t8 ערםאהרוננ םריהעריגער

 דעד קריגען םירםעס באטרעסענדע װי
 רע• 8 מאכען צו צושטימוננ ױניאן׳ס

 זײער ארויש זײ שיסען ארגאניזײשאן,
 פאנטראקטארכס אויטסײד צו ארבײט

 געפענט, װאלטען זײ אז באװײזט דאם
 אגהאצ• נעװאצט, ׳נאר װאלטען זײ װען
 און רבײטער8 צאהל םולע זײער טען
 די אױב באשעםטיגוננ גענוג געבען זײ

 רע• תײז ערלויבט ניט װאלט ױניאן
ארגאניזײשאן.
 צו• ם.*ז ױניאן די װען ״םאלנליר,

 זאצ רעארגאניזײשאן, 8 צו שטימען
 םארשמענ• דער םיט ווערען געטאז דאם

 טאר םירםע באטרעפענרע די ז8 דיגונג
 ער- די יבײט.8קײן. ארויסשיקען ניט

 גצ״ זאצ i רבי8 ארױסצושיקען צויבניש
 םירםע די רוען |8י נאר װערען נעכען
 בעצ סעט פוצען איהר באשעםטיגען װעט

ארבײט. נענונ זײ געכען און םלאכות
 דזשאיגט דער ז8 האפעז *מיר

 געחנכ• אוגזער נערקענעז8 וועט באארד
 גינ״ 8 נעםעז וועט און רלאנג8ם טען

 אזנזער צו באצונ אין שטעלוננ סטינע
צושריםט.

אײעחג ברידערציך
3 ל^קמל פזן כאארד־ עקז.

םאנ-״מנפחננתר״. חימם, נ«
 איבערמװיחק ווערט זועריסם רער
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35 לאקאל פון רעפארט פינאנץ
 רעםארט אונזער םון אנפאנג אין
 װען דאס געזאגט, שוין אײך םיר האבען

 םאר־ צו געקוםען צוריס איז ברעסלאװ
 פדעסערם די איז לא־קאל, דעם װאלטעז

 צו חוב בעל *^רויסער 8 געװען ױניאן
 לא־ דער אינסטיטוציעם* אויטסײדיגע

 סומע די געװען שולדיג דעמאלט איז לןאל
 לאקאל דער .$22,000.00 איבער םון

 גיט זעהר אין געםונען דאםאלם זיך האט
 םיגאנציעלע די צושטאגד. גוטען ?ײן

קריטישע. 8 זעהר געװען איז לאגע
 קאהן ברודער םיט ברעםלאװ ברודער

 אדםיניםט־ גאנצע דאמאצסדיגע די און
 אס־ די צוזאםענגערוםעז האבען ראציע
 דרינ־ א און לאקאל םון מעםבעדם טיװע

 נעװארען. געשאםען איז פאנד גענדער
 געשאםען דאטאלם האבעז מעמבערס די
 צוזאמען דאלאר. 3,635 פון פאנד א

 ברעסלאװ ברודער װען לאקאל, דער איז
 םארװאלטונג, די איבערגענומעז האט

 די דאלאר. 25,000 איבער געװען שולדיג
 כםעט לאקאל דער שוין האט חובות

אפגעצאהלנ^
 באריכט דעם שרײבען מיר װי אזוי

 דאמאלסדיגע די דערפאנען מיר און
 זעהר געװען װאלט צײט, קריטישע
 נע־ די געבען זאלען מיר אז ױשר׳דיג,

 פערזא־ און קערפערשאםטען די םין מען
 אפגע־ האט לאקאל דער װעמען צו נען

 פלאץ אין טאגגעל צוליב געלד. צאתאט
 ער־ ניט םארגעניגען דעם זיך מיר קענען

 װעט באארד עהז^קוטיװ די לויבען.
 געלעגענהײט, אגדער אז בײ טה^ן דאס

 קערפערשאםטען אלע די אז פיהלעגדיג
 מען אז םארדינט האבען פערזאנען און
 עפענט־ דער אין באדאנקען זײ זאל

ליכקײט.
אײנ־ דער מיט אנםאנגען װעיען פיר

 לעצטע די םאר אויסגאבע און נאפע
מאנאטעז.
 י8מ V2 1929 טען1 דעם אויגוסט

.1930 טען,31 דעם
:אײננמםע

$43,120.20 — — — ס8כ:זענל דױס ם>זר
173.25 —----------— — ביכלאך סאר

3,000.00----------אסעסםענטס ק#נװע:*י*ו
13,855.00 --------------*— — םעקס לןןקיזל

5,510.00 — טעקס כםרײק עםוירדזעענסי
2,159.00 -------------------אפעפםענטפ רענש

ארײג־ (שאר פיס איגישיא״שאן
42,055.00 ----------טעםבערס) געקומענע

זײנען מעשבערס װאס פײנס
SS0.50,2-----------נעװארען באשםראפם

40.74 ®אזעק־אקאוגם אויפ׳ן אינשערעסם
3,375.43 --------------וױידז^עס ק*לעקטעט

 פון (צוריק^עקר^גען אינ׳שורעגס
2.5G — — — קאמפאגי) דער

1,000.00 --------------אפיס איגםערגע^אגאל
לאון (פ בעגק אמאלגאםײםעד

1,500.00 —סםרײק) קליװלאגדער סאר
ס.-------------עקזממינײש^נס מרײד 3ס

ן8ל 8 בעגק, אינשערנע^אנאל י
3,000.00 — — סםרײק דרעס פאר׳ן

122,035.08 — אײגגפמע *וז^מען

:צײט דער ם»ר אױסגאבען
 $ 1,000.00 פיע אינסטאלײ**! ב. דזש^ינם

 קריגפ ב. .irn די (באמערקונג:
 $30 ביז ן89איגי«יאײ׳ חאלב
ביכעל. 8 פאר

 30,250.00 — — — — סטעמפם דיוס
נזעקס סטרײק עמוירדזאזענסי

3,550.00 — ארד)8ב ינט88דז (*ום
500.00 -----------מעקס גאל8איגטער:ע״

 5,000.00 — — סעסםעגפם8 ז8נװעג«8ק
זעחט איחר װי (באמערקוגג:

 ארײנגע־ בלויז קאל8ל דער ם8ח
 דעם אויף מעםבערם פון גען8יק
 $3,950.00 סעסםענט8ז־8גװעג*8ק

 נאל8אינטערגעאי דער *ו און
 חלם8בא* קאל8ל דער ט8די

קאל דער .$5,000  בײ ם8ח ̂ל
 קאל8ל דער סםעםפס. די זיך

 ארװסגע־ ל8« דיזען אין ט8די
 גאל88אינטערנע דער לפען8די

 אי« נעלד געגעבען איחר און
אדװעגס).

 100.00 גיזא*יעס8רג8 נדערע8 צו דױס
געװערקעאפםען, :(באםערקונג

 ?ער־ אנדעחג ;באדי סענטראל
װאוילטעטיגע *אר פטען8■עראי

יװעקעז).
$41,800.50 — — — — *ו-זאמען

בוק״ ער,8םע:עדז *ום סאלאריס
 12,19200 — לא3ןא פיס8 און קיוער י

4,250.00 — —י D?et«8 די ו#ר רענ■
»י| לןקאל דער (באםערקונג:

 געלד n רענם. פאר $2,000
 ח״8* געװארען. חלט8יגע*8 איז

 גײעם דעם אין רענם לענדיג
םען8צוז סומע די כט8ם פים8

$4,250,00.(
 568.00 — םיטיגגען מעטבער פאר לס8ח
צו לעטערס פאר סטעדז^8י

. 001.45 — --------------------םעטבערם
 1,419.93 — גערי8סטיו״י און פרינטיגג

םוטינגען (די אדװערטײזמעגטס
 1,165.00 דװערטייזם)8 ין•8ל דער ס8װ

 542.45 — םעלעגראםעס און טעלעפאנס
 308.45 — — — — — עלעקטריק
י8פ נר^שעקע^ן עלעקטריק

199.40 -------------------------סײף דער
 158.75 לעטערס דעלױוערי און קמרפער

ם8װ ונס8ל אויןי אינטערעסט
 191.49 געװען עולדיג איז לאק. דער

 200.00 — פיקסט׳פורס און פורגיטשור
םוירניטאזור די (באםערקוגג:

 פון גאך איז פיקסטעורס און
פיס לטען8 דעם  דער אין ̂ן

 דער ח^ם אלעס סטריט. םער14
 פ-8 אויף געגעבעז קארפענםער

 ס8ד חןןט לעצםענס חלונג.8צ
באצאחלט). לאקאל דער

455.21 ------------------------— קליגערין
 דעם קליגט װעלבע פרוי (די

 און ם8ג8ם 8 $00 קריגם אפיס
 װ^ס לעס8 סופדײם *פיס דער
 .קליגעז• ר8פ ה*בען דארף מען
 דעם אין ״עוין זיך נעפינען מיר

 צײט.) ם^גאטען 7 אפיס גײעם
 79.31 — — — — — — ריפיירס
 132.10 סער8ײ י8פ אײז און םאועלס

 175.00 — —* — סוירװיס עלעוױיט^ר
איז בילדינג די (באםערקוג;:

ױ על״װײטאר־םוירװיס םיט  בלו
 דער נ^ך אװענט. אין 0:30 ביז

 ליין8 *אל8ל דעי מוז צײט
באצאחלען.)

פאראזײדעגע (צו בלומען
90.00 ---------------$רגאניזאצי*:ען)

40.70 — —---------------רעידזשעס8סט
 װסס קלוירקס די (באםערקונג):

 וויג• די בײ ד4געי די חענדלען
 א«ן רם8« געװען זײנען וס8ד

 ם8ח קאל8ל דער און סומע דער
 געממכם). גוט זײ ס8י

 29.11 — — — — — איגאזורענס
 214.00 — — עקספענםעס פארעײדענע
 גע״ איז גזנלד די :(באמערקונ;

 פאראזײ־ פאר געװ^רען סנענדט
 באג־ ווי אוגטעינעמוגגען דעגע

 גדערע8 דער8 געסט פאר קעטען
 בא־ דער פון אונםערנעמונגען

 װערען ק^םיפעם אדן װעגונג
געשיקט). רםען8ד
31-------------עגװעלאוס דרעסירען8 .00

 קאל8ל דעי װען :(באםערקונג
 דער צו לעטערס ארויס אזיקם

 םי״ צו װי מעמבער׳סיו גאגצער
 סגדערע װעגען דער8 םינגם

ס8ענװעל די װערען פראגען  ו
 אןומסײד־ *ן א׳ין סדרעסירט

 חאט פיס־חעל•8 דער װ«יל לאץ1
 נימ און צײט די ניט דערפאר

שי:ערי).8מ די

 $23,100.01 םאל8ט דער איז צוזעמען ־

ס: אםים נײער ענ פ ס ת ע «
װעל־ פיס8 דער (באמערקונג:

 ־8געײ אויפגעפיקםט איז כער
 סט.) טע35 װעסט 00 אין רען

 $ 3,434.50 — — — — — קארפענטער
1,050.00 — —.י — — — עלעקםװעען

781.68 —-------------------דעקעז י88®ל
גיזעם דעם (פאר פוימיט׳פור

 794.00 — — — — — יס)£8
 43.00 — — —־ — — — םײנס

 125.00 — —• — — — #רניטעקם
 ט8ו* װעלכער ^דער :(באמערקונג
י8 ווי ■לעגער די אויסגעלענט ו  ז

 געויקסם ל8ז פיס8 נייער דער
וועחגוי)

מ װי א 419.75---------------עקספענסעס םו
697.50 — — — —----------אועגינג

 גע״ איז פים8 דער (באםערקונג:
 און puiD מיט בעדוארען עוענט

 אונ״ םענסג8רעפרע פאראיײדענע
ז8ח מעםבערם לע8 זערע  זיד מ

אםוזירם.)

איבערגעיחע ^יולדינ
׳׳ ■

$ 7340.28 — — — — *וזאמזןן
 19,479.00 ײי־ רי8ל8ס אײדזאזעגטס ביזגעם

 1388.00 — -• —י ארד8ב צקזעקופיה
עקזצקופױו ד• (באםערקוגג:

, םפםמד•• 25 •ון
י יײ ייז •ייוור י י י •י ^ ^:iM
Am

 יע• פאר עקסיענסעס לאר8י 1
 װאס םימיגג עקזעקוטמו דען
טענדעם.)8. ער

243.00 ---------------םיטע8ק םעטבעראי■
מעמנער יעדער :(באםערקונג

 קאםיםע םעםבעראזיפ דער פון
 טע:דען8 ר8פ לאר8י 1 קריגט

 ־8? די טעםבער׳ציפ־מיםינג. 8
 מעם־ 5 פון באעטעהם ק^םיטע
 8 מ*ל אײן םיפעט זי בערס.,

ד•)8ח
 41.00 — ־— — — םיטע8? פיל8

מי־ קאמיטע די (באםערקונג:
 8ל זײנען עס װען בלויז מעט

 מאבען.) צו ילם68 גענוג
 121.00 — — — ?*םיטע גריװענם

בא־ קאםיטע די (באמערקוגג:
 מעםבערס 5 פון אויך ׳גטעהט

 1 קריגט זײ םון יעדע און
״ עקספענסעס.) ד#לאר

 39.00 — — — — ק*םיטע פיגאנץ
 געהט קאםיטע די :(באמערקוגג

 אויפגא־ װעכעגטליכע די דורך
קאל פון בען  באשטימט און ל̂ן

 און עםיצען ז^ל מען װעמען
גיט.) װעםעז

 154.00 — דעלעגאטען ארד8ב דזש^ינט
 דזשאינט צ*הל די (באמערקונג:

 און 5 איז םען8דעלעג ב^ארד
 ־8י 1 קריגט ךײ פון יעדערער

 אטעג־ ער װען עקספענסעס לאר
 םיםינג) ב*ארד יגט8•דז׳ג א דעט

 18.00 םעםנער־מיטינגען *דער סעקאזאן
 רטס8 עט כארדזשענט (דער

מיטיגג) 8 לאר8י 2 קריגט
3,252.10 --------עקספענסעס ^רגאגיזײע^ן
חאט ^פיס דער (באמערקונג:

 סמעציע־ באשעפםיגט לעצטענם׳
 אויף אויפצופאסען קאםיפעס לע
 נאבם־^רבײט געגען ?זעפער די

 געקאנם ה^ט מען װאו ד^רמען
 פרעסערס. מעחרערע באיגעפטיגען

 גע־ אויך האט קאםיטע די
 ׳ןזבתים־ אונגעזעצליכע סם#פט

 דורך איז אפים דעם *רבײםער.
 עא־ צו געלונגען קאםיטע דער
 חוגדערטער פאר ארבײט פען

 אויך ה*ט אפיס דער םעםבערס.
 קאמפײן גרויסען 8 געפיד״רם
 פרעסערס דרעס די צװישען
 דרעס־ דזשענעראל דער איידער
 געװארן.) נערופען איז סמרייק

 322.60 — עקספענסעס קאםיטע ספעעעל
י8פ ענסעס8עקס :(באמערקונג

 .חעל־ צו ז8סש8ב קײן קאמיטעס
 ורעסערם; באסט^נער די פען

 מעגע־ מיטע;8ק חויז ױגיטי
 דזאזענעראל קאםיטע; דזשערס
טינג מעמנער ענסעם)8עקס םי

1,292.00 --------------------ר8אינװעסטיגײט
חאט ל8ק8ל דער (באםערקונג:

 אזנװעסטיגײטאר, ספעציעלען 8
 לעצ• דער ביז לד,8ג ברודער

 דא־ איז ער ז.8עלעק* מעז
 אנגעשטעלטער ן8 געװעז מאלס

 זײן ערװעחלםער. קײן :ים און
 איז חלען8װ די ביז סאלארי

 דער צװישען סען8אײ:גע*ל גיט
 אײ־ ביזגעס די פון רי8ל8ס

 ספע־ צו טעגדעם8 ער דזשענטם.
 סאר קײפעס ■רעסערס ציעלע

*8ק בעסערע די  גס.)8נ
90.00 — — פיוערונג י8ם ערעטע

464.90 ---------------עקםפענסעס 188עלעק
אינמערנעש. י8פ רעפערענדום

633.10 -----------— —־ — פיסערס8
60.00 עקספעגסעס דעפארטמענט דרעס

 29,758.39 — — — — מען8צוז
 2,800.00 — — םםרוזק דרעס דעם פאר

װעלנע מעמבערם צו חילן״
ט אין געװען זײגען 1,210.85 — נוי

1,134.00 ---------ציעס8ניז8רג8 *ו עטיצע
 277.00 — — — — — נרעזענטען

זײ״ ירעזעגםען (באםערקוגג:
 אפי־ *ו יען8געװ געגעבען גען

 8 *ו און פיס־חעלי8 און סערם
 גן־ אםאל ט8ח װעלכער מעמבער

 $5,000.00 קאל8ל דעם ליחען
אינטערעסט) חן8

 » זוײדזאזעס קאלעקטעם
 ס8י ;עפינם איחר (באםערקוגג:

ײ קאלעקםעט ה#ש אפיס דער  װ
 $3375.43 מעםבערס פאר דזעעס

 .$3338.61 חלט8אויסגעצ און
 די צװישען אוגםעראזײד דער

 אין זיך געפעט סומעס צװײ
 איז מעמבער דעם װײל *פיס

 הלט8אויסגעצ :יט געלד זײן ך8נ
• כעװארעז)

 — — סעגטער העלטח ױגיאן
איז געלד די :^באםערקונג

 ־8עקז םאר געװארען געצאהלט
 זיי צי מעםבערס גײע מענירען

 גיט םען אײדער געזונט זײנען
 ױגיאךביכלאך.) די ארוים זײ

 — באגקעט פאנד עמוירדזעענסי
 דע•; אין ^:פאנגס :(באםערקונג

 ;עװארען ערקלערט איז רעפארט
 זיך ט8די לאקאל דער װען

 װײל צוםאבען אין געהאלםען
 געלד קײן געװען גיט איז עס

 מעםבערס צ>)הל א זיך ה#בעז
 אויסגעליחען או• יגערופען8

 ר$- טויזענט עט-ינע ל^קאל דעם
 ד^ס ךײ ה^ט ־אל8ל דעי לאר.
 יפעחנעם 8 בײ אפגעצאהלט געלד

 געקאפט האט װעלנער 'באנקעט,
םומע.) אויבעךדערמאנמע די

--------------אפים איגטערנעעאנאל
--------------------סעקױריטי רענם

8 לם8 געלד די (באםערקונג:
 דעם מיט מיר האבען סעקױריםי
לענדל^רד.) איצטיגען

צאונס אפגעצאהצטע
---------— בא:ק אמאלגאמײטעד

 ק^ר. קרעדיט װ^ירקערם חעדגער
 — סטײטס ױנײטעד אװ בענק

 — — — פא:ד עמוירדזעענסי
 מען ה^ם געלד די. :(נאםערקונג
 מעמבערס די צו אפגעצאחלט

 פ*ר געליהען עס האנען װאס
לאקאל.) דעם

3,338.01 -------

1,802.00

400.00

1,000.00
416.67

3.000. 00 
1,350.00
1.000. 00
2,435.55

$7,785.55 — — — — צוזאטען

נאוטס: באצאהצטע
 *2,000.00 — סטײטס ױנײטעד בענק

500.00 — באנק ױניאן אינטעו־נעע*:.

$2,500.00 ----------— — צוזאבזען

אויסגעציהען: געצד •
 350.00 — ב. דזעאינט דעלפיע8פיל צו

 400.00 — 12 ל. יעסער1 באסט^נער
 1,500.00 — באארד יגט8דזש קליװלאגדער

 100.00 — װאירקערס װהײטגודס 62 ל.
געלדער אלע די :(באםערקוגג

 צו ;עליהעז ל*קאל אוגזער ט8די
קעיפײרשאפטען.) דערמ^נטע די

 $ 2,350.00 — — — — צוזאמעו
דרעס־מײקערס באארד דזע>>י:ט
500.00 --------------פ*:ד לװינג8רעײ

דרעס די װען :(נאםערקונג
 צוריק איז ב#ארד דזשאינט

 זי ט8ד* ;עװ^רעז אײנגעשטעלט
חוי־8 קעגען צו ;עלד רפט8געז*  נ
 ד« בען8ר> :ירען.8פוגקצי בען

 די ײעלכע פון ?אלס8ל לע8
ארד דזעאיגם דרעש  צו־ איז ב̂ו

 גע־ איהר םאר מענגעאזטעלם8ז
 קאל8ל אונזער נד.8פ 8 אזאפעז

 דרעם־פרעםערס די דא:ק 8 איז
 ב. דזש^ינט מיט׳ן פארבוגדען

 אויסגע־ איז חלק אונזער אויף
 דןןלאר 500 געבען צו קומען

 פ*נד.) דעם םאר
סטוירלינג אין דעפאזיט

3,000.00 — — — נא:ק געע^נאל

ל,אל8ל דער ם8ח צוזאמען
131,80-4.02 ----------ארויסגעגעבען

:רעזוםע
 13,270.04 — 1929 ,1 אויג. באלאגס, דער

ביז 1 אויג. פון ארײנגענומען
122,635.03 ----------— 1030 ,31 י8כי

$ 5,421.85 — —----------םען8צוז
:מעמבערם צו געצד אוכיגעקערטע

752.55 ------------------פי ן8איגועיאײאי
.50---------------סעסמעגט8 רענם
ײנס *---------ו 1,024.50 --------------------־

מ: ערקו ס בי י ( ד ו ח על  נ
 םעם״ די *ו *וריתגעגעבען מען

 ײלם8 ןזיערצ װי יעם גןך בערם
ען זײגען ם ענו  גזנײןחנן ױיונ

ז ®ויל־קןםייע חןר •ון  עק־ ײ
n ועקו«יװ iq p גי״ ?ײנען »ון 

w ’i> n ו ת * י י נ » (
iPf i*£jk

 135,911.72 — — — — צוזאטען
,1929 ,1 אויג. ן פר הלט8אויבגעצ
1.02-131,8G — — 1030 ,31 מ^י ביז

4,047.70 1030 ,31 טאי באג* אין באיאנס

טעםבערם: גוטשטעהענדע
3741 --------------דױויזעאן קל^וק
1594 ---------------דױױז׳גאן דרעס

5335 ״
'8ל איז זיד . ;עפינען כ8חײנט־צ!־־ם

םעםבערם. גום׳טםעחענדע גים 320 ק§ל
)to »m אויןי ̂«לןס
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IN I!

 האם תשוצײ םען4 דעם םרײטאג,
 אין םארצוםט א געהאם ױניאן אוגזער

 אן אונזערען םון טויט םריצײטיגען דעם
 םיטגציד, אינטעציגענטען און אקטיװען
 באארד עקזעקוטיװ אונזער םון מעםבער

 װײ באארד, תשאיגט םון טשערםאן און
 ריזע םון שרײבער דער בצום. ציאם

 ברױ םיט באםרײגדעט געװען איז שורות
 גע־ יאר, 20 צעצטע רי םאר בצום דער

 םיצע םאר איהם טיט צוזאטען ארבײט
 גע- איהם קענען און שאפ, אין יארען

 אפ״ געהעריג װי דערםאד און צערענט
 ױניאן דער אין ארבײט זײן געשאצט.

 אצס אימער סארט דעם םון געװען איז
 ער צעבען, דעם צערענט װאם םטורענט,

 טאן צו װעג דעם נ*זוכט איםער ה$ט
 װי ארגאניזאציע דער םאר בעסטע דאס

םארשטאנען. ה$ט ער
אגדענקען! זײעז עהרע

|  ............................................................................................................. HI........H il t

 צױ *נגער עטארקער, ׳!יך םיר םוזען
 צועטאנד. 818 *פשאפן איז זאםעעעםען

 אזוי ױניאן אונזער מאכען דארםען םיר
 נעקסטען צום אז מעכםיג און שטארס

 םים8באצעב אונזעחנ זאאען אגרימענט
 דעם םארצאנגען צו אםיצו םארגעסען

 זאילען סיר און אגרימענט, אין פונקט
 קא״ שעדציכער דער םון װערען פטור

ירושה. םוגיםטישער
 עס איז ד*, איז מם אז יעצט, אבער

 אונ־ אזױ עס םאכען צו םציכט אונזער
ה*ט *נגערירם מעגילױ. װי שעדציך

 אפערייטארס 48 תארגאגידישאן דער
i 29 פון m r♦ װאס צייט דער 1ני 

om ̂ובען געשרימנן וחנרט  אוױ טיר ח
 הייס יעדע געקראגען. ק^טפצײנטם םיצ

 םעסט־ און נאוונדער אונטערזוכט װערט
 םאנוםעקטשורער דער אױב געשטעצט

 איז ער וושצכע צו חנכט א זץ־ נעםט
ר  טשערםאן יעדער בארעכםיגט. ניט ̂נ
 ספע״ קריגט קיים טעטיגקײט ױניאן און

 די ווען און אױםםערקזאםקײט ציעצע
 באטרעםענדער דער אז דענקט ױניאן

 געװא״ ארונטערגעשיסט איז ארבײטער
 די און אקטױױטעט ױניאן פאר רען

 צוצױ עם זיך אנטואנט אסאסיאײשןון
 םאר געבראכט קײס די װערט געבען,

םאר טריבונאצ אונפארםײאישען דעס
ענטשײדונג. אן

̂כעו און וױסס וי פון למנען ועם פון דרעםמ
פילארעלפיא אין יוניאו

באארד דזש^ינט םון סעק. דיױױדסאן, םײםאן םון

םאסירוג־ טיר זאנען זעהט, איהר װי
 ילא־ מעהר ניט און 1 אאקאל אין גען

 אין אדװערטײזמענטם די אין .2 קאיל
 אנ$נ־ םיר האבען װאך רי צײטונגען די

 באקומען צוריק האבען מיר אז םירט
 דערםיט און נ$מען אלטען אוגזער
 לא־ היסטארי. קאפיטעיצ א זיך שאיסט

 trrT באקוםען םיר האבען 2 גומער האצ
 געװא־ צוזאםענגעשמאלצען זײנען עם
 די .17 און 11 ,1 אאקאיצעז די רען

 אנ־ ניט אנג5 אבער האט םארשטעצצונג
 גע־ װידער איז 17 5יצ#קאי און געהאצטען

 צאקאצ. א אצם געװארען טשארטערט
 םאר־ םיר ה^בעז קאנװענשאן צעצטען
 אונטער נוםער אצטען אונזער צאנגט

 אנגע־ יארען םאר האבען מיר װעצכען
 אויםםע־ און טעטינקײט אונזער םירט
 צעצםען בײם ױניאן. אונזער בויט

 םיטיננ .אארד עקזעסוטױו דזשענעראצ
 געבען צו אונז געװארען באשצאםען איז

 צא־ צעבען זאא אצזא, טשארטער. דעם
.1 ^אצ

 צעצטע רי
ױניאן אונזער

 רעאר־ די געוועך איז װאך צעצטע
 אונ־ װאס צײט די — װאך גאניזײשאן

 דערמאנט אונז האבען באלעגאטים זעחן
 רעכטפצו דאם געקראגען האבען זײ אז

 און באצעבאטים די זײנען זײ »ז צײגען
 ארבײטער׳ס זײערע אויף שאםען קענען

 פרא־ קצײנעם א אויף אםת עקזיםטענץ,
 װען װעה, טוט עס װי אך, אבער צענט,
 ״אפגע־ :ארבײטער אײן םון הערט איהר

 און שאפ דעם אין יאהר 12 ארבײט
 סויר־ יאר שורות: פאר א נעהראגן יעצט

 — ריהװײערד/ צאנגער נא אר װיםעס
 שנע־ א אינגערען, א קריגען קען מען

צערען.
 בא־ אין׳ קומט איהר װען ברידער,

 פנים עצ פנים פראגע דער מיט רירונג
 דער םון אוממענשציכסײט די םעז זעהט

 מענש אײן װאו ארדענונג יעצטיגער
 םען ״געה, צװײטען, א צו זאגען קען

צײט ױניאן אצס םעהר. ניט דיך
/

ץ אנ ט פינ כ רי א 35 לאק. פון ב
)9 זײש פון (שרוס

: ס ט ע ס ע
 אקאונט: טשעה

 $3,821.31 באנק אמאלגאםײטעד
226.39 — עס. ױ. אװ בעגק

------------ 4,047.70 $
 8,000.00 — בענק סײװינגס סטוױלינג

ורעגס לײף לײבאר  250.00 שערס אי̂ג
 צאתאצ דעם ותטעז םוז

נעצד: הוםט
 5CO.OO — בפארד דז׳יאיג* יארק נױ

 1,500.00 באארד דזשןינמ קלױולאנד
350.00 — באארד דזשאיגפ «יל*דעלפיי

400.00 ----------- 12 לאקיל באספאן
10.00 —---------— — םעםבערם

VWVttDpy---------------------15.00
loo.oo----------------------62 לאקפל
ײ. 60( סעקױריפי דענ•

416.67----------------םפריפ) פע85
:פאנרט חנוואלװעג

1,500.00 --------באארד דזשאינפ קלאוק
500.00 — — באארד תטאינ• דרעס

«190911 ------  $12,589.87
ױג־ אײנגזדילאסען ניט איז דעם אין

 דער און אייס דעם וון ®וירניםדאור זער
pvoc םסײסאנערי. און ספעםיס

 ארן קלאוס כאארד עקזעקוטיװ
 86 ל. יוניאן פרעםערם דרעס

m .װ. נ. ל .'
 ט«ערס*ן ן״ n * p ם p # ם

, ר ע ג נ מ ל

 אין פאסירוגג װיכטיגע
 טיר זואס געװען, איז

 םיר שעםער, דרײ ארגאניזירט האבען
 מא־ גינסטיגען דעם צוגעטראפען האבען
 ױגײטעד די זײגען: שעפער די מע:ט.
 קאר• םריהערדינער (א קאמפאניע קצאוק

 ראזענבצום, און ציעס שאפ); פארײשאן
םישער. י. און

 םירמע די איז צײט לאנגע א פאר
 גאך ױניאן־שאפ. א געװען פישער י.

 ארויםגע־ אונז םון זיך ער האט דעם
 שאפ אינםײד זײן אוישגעבענדיג דרעהט,

 אין זײנע ארבײט די צושיהעגדיג און
 װעצכע ריםעיר־םטארסעס, און קציניגג
 און קעצערען םינסטערע אין זיר נעםינען
 עמסטען דעם םאר זיך מיט שטעילען

 םיצאדעצ־ װאם סװעט־שאפקעם סארט
פארמאגט. םיא

פראיספערי־ אויפגעבצאזענע די װען
 די פון סך א האבען געפלאצט, האט טי

 סטאר- דערמאנטע די פון אײגענטימער
 אײגענעם זײער םארצאזען געמוזט ?עס
 רע־ א איז ארבײט זוכעז און עדן״ ״גן

 האט פישער םר. קצארת־שאפ. געאען
 אינ־ זײן עםענעז געםוזט װידער דאן

 אונזער םון באאםטע די און סאיד־שאפ
 שטע־ טימינע די גענומען האבען ױניאן

ױניאגיזירע!. צו שאם זײן אונג
 — קאטפײן םאניטארישער

םיטעל בעסטער
 אזא םאצ א נאך פארםײדען צו אום

 זאצ מאנוםעקטשוחגר א אז פאסירונג,
 גאנצער דער םים קאגקורירען קענען ניט

 װאס דעם, דורך אינדוסטריע, צאקאצער
 םינ־ איז ארבײט זײן מאכען װעט ער

 םוז םוועמ־שאםקעם, שמוצינע םטערע,
 ווע־ וחנרען אױםגעקצערט פובציקום דאס
 איז עס געםאחר א םאר װאט' דעם גען

 קצײ• הױםען זײ ווען צעזונד, זײער םאר
 אונטער געטאכט װערען װאס דער,

צושטענדען.• אוגסאניטארישע אזעצכע
 איז םאז צו דאם וועג בעסטמר דער

 אויױ צײבעצ סאניטארישען א דורך
 ברײטער א דוו־ר דרעסעם און קצאוקס

אויפקצערונג.
איז, צערגען יעצט קעגען מיר װאם

 ױג״ פראצענט הונדערם מיט אפיצו אז
 זעהר לײבעצ סאניטארישער אזא איז יאן

 מאגױ קײן װאצט ערשטענס װיכטיג.
 אויםדרע״ זיר געװאצט ניט םעקטשורער

 מוען םאנכע װי ױניאן, דער םון הען
 *ר- זײער טסכעז שיקען אוז איצמ, עם

 עס גצוםט. הארץ זײער װאו בײט
 צו דאם גע$וינם ניט איהם זיד װאצט
 ביזנעס. זײנע געשאדט װאצט עם טאן,

 פארשפארט מגיאן די װאצט צװײטענס,
 יאהי יאדעז שעפער די ארגסגיזירען צו

 און טיוז ארבײ̂כ סך א געשפארם אזן
געצד.

 ױניאן- חײםם דאם אט
!סאלידאריםעם

 WHpo מיצסדמלםיער די
 ױג^גס, יידיאחנ אונזעחנ אצע װי

 f קאטונים־ חנר םיט אננעשסעקט געװען
 לאנ: גי« m $ובער סרעגק. טישער
 יוידמי ויך םאוײעדס די חאבעז צוריק

 חנר סיז פאחן חנר אונםער ארנאניזירט
 חאנעז ויי םאריארט״אינםעתאשטגאל.

 אויך װי םינ•נ«יאלא געבעטען אונז פון
& םאראל;מע  מגיאז אונתר און *סי

 חאט^סו( םאן וױ מחר נעםאן האט
 תאמגז נאר גישט םארצאנגט. איהר

to ד גאר גאלד געמביז זײ  ‘ אוג־ תי
 נ«האל- זיי םיד חאמן באאמסע זעחנ
מ • ארגאגיױחנז םען ר םי  אוז יתייז מ

 mm pw חאמן בתים בעצי זיחנחנ
 דער סיס •טיינמגמ m אונםערמנשרימז

סאריער״יוניאן.

 געװאאט ניט האט באס אײן װען
 דעד מיט אפכיאך דעם אונסערשרײבען

 גע- איהם פיר האבען ױניאן, םאריערם
 צא־ :ישט װערען מיר אז װיסען, צאזט

 די קאוטס די אויף ארויפצעגען זען
 דאזײ דעם פון האפס און פאר־יןאצערם

 אונטערשריײ ניט װעט ער ביז באם גען
 םאריערפ- דער םיט אפמאך דעם בען

 האם פאריער־באס דער אט װען ױגיאן.
 שטאר־ אזא פאראן איז עס אז דערזעהן,

 ניט עי האט ױניאן־סאצידאריטעט הע
 דעם אזנטערגעשריבען און געװארט צאגג

אגרימענט.
קארדם! ױני^ן נײע ארוים נעהםט
 גע- איהד ה*ט םצעק םון צײט אין

 איהר האפט איצט און געבארגט, און ציען
 אבער םוזט איהר מאכען. צו גוט דאס
 און יוני$ן די האבען זיגען אין אויך

 גוט־ אזוי אדעד ביכצאך נײע ארויסנעמען
דױס. אײער מאכען

 איך װיצ ׳דױס װעגען שדײבענדיג
 האבען מעמבערס אײנעע אז באמערקען,

 בענעפיט, סייק זײער געסראגען נישט
 די װײצ |,ynyi ?ראנ? זײי^ן זײ װען
 אפ־ :ישט זײנען געזעצע בענעםיט סיק

 צו אום אאז$, זײ, םון געװארען געהיט
 םאנד, בעגעםיט צום.םיק בארעכטיגט זײן

 װי מעהר נישט שוצדיג זײן איהר םוזט
 אייערע צאהצען אױן- און װאכען 4 םאר
קדאנק. זענט איהר װעז אפיצו דױם

 װעגען םיטיגג יװ6עסזעה דזשאינמ »
פאנד כענעפימ קראנקען

 איז מעםבערשים אונזער װי אזוי
 יאהרען, מיט װי ?צענערע םיצ א איצט

 װערען מעפיבערס אונזערע װי אזוי איז
 אםטער זײ װערען םאצגציך און עצטער,
 פאנד טיבע:עם קראנלועז דער און קראנ?,
 גיכען איז װעצען קצענער, װאם װערט

 װע״ עקזעקוטיװם, אצע װערען גערוםען
 געםי- צו זײן װעט עס אויםגאבע מעם
 םארשטאר־ צו םאנד דיזען םיטצען נען

 רעגעצםעסיג מעהרער אזיך װי קען,
אויםצוצאהצען.

 דא־ מיטינג םעמבער דזשענעראל א
דזשדלײ. טען17 דעם נערשטאג,

 מאנוםעק־ די מיט אגרימענט אונזער
 דזשױ טען30 דעם זיר ענדיגט טשורערס

 רעהאמענ- באארד דזשאינט די צײ.
 אויס־ אײנינע םיט באנײען איהם דירט

 א נערושעז װערט דאםיר ־ בעסערוגגען.
 דא־ פאר טיטינג םעםבער דזשענעראצ

 נאך גלײר דזשוצײ טען17 דעם נערשטאג
 אינסטיםוט, צײבאר אין ארבײט, דער
וועצען דארטען םטריט. *אסוםט 810

V

 װ^ן |jn>n נעלענענחײפ די ח*נען םיר
 ריו׳מ נײ ױינוןן• אױסנ«ס׳נחגנ׳מ די

M אנװ׳נומנד זײן אױך וועם םיטיננ tm 
 ״<*!־• םיליתלפיער סון נעמער, ח.

 דער פון לןוױגספן, ם. אויך װי» ווערטס׳,
 חנד• נייוע ואדםײ. םפ*יאליםטי׳»ר

 פיר •רפנלעםען נעװיסע חאבעז נער
פפרצוצײנען. אונז

 i פילא* אין איגדוםםריע ריפער די
דעלפיא

 די חאט יאחר פאר לעצםע רי פאר
 נײ «נטוױק«<ט ייר איגדוסטרי* ריםער
 *וגעקוקט װייגינ זיך האכען םיר אוגז.

ix וױ אזוי אנער אנפאגנ. אין איחר 
 געפענט ניט תאנען םעמגערם אונזערע

 חא־ קלאושם, נײ ארנייט ח״ן קרינען
 די «ו *ופאסען ויך נעםוזט זיי כען

 ניס- האנען םיר טאנטעלאך. קינרערשע
 אזוי, ׳פעפער דיזע ארנאגיזירט לאכװייז

«t לע־ נוטען *זא טאכען ארנ״טער די 
 ניט, םראנע קיין ק^אופם. נײ װי נען

«t די־ פון אײניגע אין באריננוננען די 
 װע• םארנעםערט נאך קענען שעפער זע

 םון װערען נעטאן םוז דאם אנער רען,
 די טיט צוזאמןןן אציי! ארבייטער די

 ארבײטעד א?ם איידזעענטם. ביזנעס
 קױ איחר םוזט ארנייט <צײן דיזער םון
 אונזער םיט פארקער 1אי טעהרער טען

 די װענעז וױסען אונז לאזען און *וםים
 פאר ?וםען װ«ום אונרענעלמעםיגקייטע!

שעפער. די אין אייך כיי

ד א עזונ ײ־ג ע צו ז ל ם א  םרעסער
אל פון ק א 35 ל

ם פון (עלוס ״ )5 ז
 בא״ אײגעם יעדען איז קאציפארניע

 ניט אויר דארטען װעצ איך :אר װאוסט,
 דארטען זיך װעצ איך צײדיג, זיצען

 םאר־ צו שרבײט דער אין ארײנװארפען
 םאר״ און פארשעהנערען גרעסערען,

 אינסערנעשיאנאצ אונזער שטארקערען
 םײן אין נאר יארס, נױ איז װי דא

 װעט געדאנהען מײנע אין און הארצען
 צאקאצ דער אײגגעקריצט זײן םאצ אצע
 אצע נעזונד בצײבט און זײט — 35

 פאר זעצט .35 צאקאצ ו״ון מעמבערס
 איהר וױ אסטיװ זײט און ארבײט אײער
 אײף אויו* יעצט. ביז געװעזען זײנט
 דעם אויף װי געקוקט טאצ אצע מען האט

 האט איהר — ױניאן דער םון אװאנגארד
 צײטען אצע אין דורכגעטראגען ױניאן די

 און צוטרויען נאנצען אײער גיט —
 און טשערמאן יעצטיגען צום שטיצע
 צאקאצ דעם םון מענעדזשער עקטינג
 דער און איהם גיט קאהן, טאקס ברודער

 אז מעגציכקײט, א באארד עקזעקוטיװ
 דעם צו םיהרען קענען אײך זאצען זײ

 ארבײטען צוזאמען און פוניהט ריכטיגען
 םעכטינערען שעהגערען, בעסערעז, א פאר

 גאנצער דער פאר אויך און צאקאצ
 אין יעצט זיך גויםיגט ױניאן די ױניאן.
 איבער״ דער ארבײט. םיצ זעהר זעהר,
 איהר אננעפאנגען, ערשט זיך האט בויען
 טויזענדער מיט שטארהער הײנט זײנט

 איהר נאר יאהר, צעצטען װי פראצענטען
 אין װי שטארק אזוי ניט אצץ נאך זײנט

 קאמוניסטישע די בעפאד, יאהרן די
 יאהרען די מײנט דאס קאנטר־רװאצוציע,

.1924 בעפאר
 הע- צו קאציםארגיא אין האף איך

 ױניאן די אז גרוםען גוטע אײך םון רעז
 האט איז מעכטיגער און גרעסער װערט

 אינטע״• די בעשיצען צו קראפט גאנצע די
מעםבערם. איהרע םון רעסען

כרעסלאװ, דזש.
מענעדזשער עסס און סרעז. װײס

.35 ל*קאצ םון

? עקס־לאקס איז װאפ
 פוג מרפיגחנגעו וױכפיגסםע די פון אימע איז עקם־לאקס

 טשאקמלאד־מזנדי א איז דאס װיםענעאפפ. ידינישערמעד דעד
 פלאץ^וו דעם פאתעחםס און םאגען דעם יירמ— י״י*י-ײ

 לאסרעץ ביטער־װאםער, חבארבער, ניטער-זאל׳ן.
מע פאודער. ^קעי  ז«־ םילע נאך און פיללען. געפארבטע אדער נא

 iso יעחור ײעלכע פאר אפפיחר־םיטלעז אלט־םאדישע דערע
ײ ««״רעקעז• ייר פלעגעז קמד אדעד פ

— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-umm ן* y*9u\ חחךןפפען אדעי ״סעחנעז אחץ «<״

•ajrn » אײך. איכעחױיג® ײח חיינ# כאקס
W און 25 40 O  * A50 ײ אין ײפנ־םםאר^ י

).ii| ■••• 7 •1(של
i נעװ^חון n  fit ח •רג״מ״  IPo י

מן דט דארןי מ m* די נלױו חו n w n. 
Iv »ױד חורןי סען w n ^ ח$$בען װ^ס 
ח גמטרגײן דט נאד  *רשם וױצןן י

 *עחנדליטנ \vnv*w •רנײותןל פ«נגען
 ojrrnyJip jib נר^חאירטע טוימגחו

 צו טנצעגענהײט » אױף װטרטען און
g \Vyip אין אדער שוצ 9 אין ץ9■צ 

 חונדערטע טירטן דינען געשעסט, 9
 סײדיעך און אינגצעו ױנגע טויזעגות

 לעחרצײט זײער פירעגדינט חאכען װאס
 חאי• אין *חנר שוצ עצעםענטטר אין

 און רדעען9ס אנטווגגע{ זױצען און סקוצ
 דעריבער ווערט עס װאו, גיט^ איז עס

 רכײטס-9 פון חצ88 די 19 גערעכעגט,
 איצט דערגרײכט םעריקא9 אין צןהע
 דערשרע• 9 1אי ד^ס םיציאן, זעקם ביז״

 םין צ*חצ גרויסע 8 און ציםער♦ קעגדע
 אחן רום8 שױן געחען זע8רבײטסצ9 די

 שױן חאכען און נג8י חדשים פרבײט
 םיז חעטד דאס זיך םון אויםגעגעסען

 איז חונגעריג איז מען װען און יצײב
 גע״ אײן םיט בצויז םארנומען קאם דער

 ? עסען צו ־ס8ײ מען נעמט װאו :נק9ד
jut פארגומען נצען8ג אין איז מען װען 

 װעגען םען קען געדאגק אײן דעם סיט
 זיצען כטען.8טר ניט זאכען אנדעחג
 אויוי דיקטטטארצעד די דאן דעריבען

 און םעסט און זיכער בײנקצעך זײערע
 אוכד רבײט8 םארדארבציכע זײער טוען

 אין פראספעריטי איז און געשטעדט.'
 דאן זאט, גוט איז עוצם דער און צאנד

 ארדגוננ בעסטער דער אין אצץ דאך איז
 זאך .תײן דארף מען און אםעריקא אין
 ■ראספעריטי די װארום ענדעדען, ניט
 זיצען דיקטאטארצעך די אגטצויםען. קען
 בצויז ניט בײנקצעך זײערע אויןי דאן

 גװאצדינ זײנען זײ נאר זיכער און םעסט
 םאר־ זײ, דאך זײנען דאס חוצפה׳דיג.

 פראספע־ די האבען װאס ךײ דכערען
געבראכם. ריםי

 די אױב אזוי, יא שוין אױב נאר
 םאי וױ סאי שוין זיצען דיתטאםארצעך

 אונ־ קײז בײנקצעך, זײערע אויף םעםם
 אדעי הונגער אין צאנד אין צי טערשײד

 בעסער זײן שױן זאצ טא פראספעריטי,
פראספעריטי.

 וועט ענדציך אז אויך, גצויב איך און
 אםעריקא אין ארבײטער־םאסען די מען

 װעצפן זײ װען מאכען קציגער קענען
 גע־ זײערע אזן עסען צו װאס האבען

 םארנוםען בצויז זײן ניט װעצען דאנקען
 גענען אויך וועצען נאר מאגעז, מים׳ן

זאכען. אגדערע סאר םרײ זיין
* * •

 אויס־ האט הואװער פרעזידענט און
 אר־ נענען םיטעצ נײעם א גאר געפונען

 צו קונסט די דאס — בײםסצאזיגקײט
ציםער. םיט זשאננצען

 ארבײטסצאזיגקײם געגען םיטצען
 פאראן זײנען עס װען זוכעץ, מען דארןי

 בא• אבער קעז טען װען ארבײטסצאזע,
 קײן ניטא גאר׳ זײנען עס אז װײזען,

 דאך מען דארף צאנד, אין ארבײטסצאזע
 באקעמםעז צו םיטצען קיין האבען ניט

 גע״ הואװער האם ארבײטסצאזינקײט.
 םאצסס־ צעצטער דער םון ציםער נוםען

 צױ סונצינ אזוי זײ האט און צעהצונג
 זײ םון זיר האט עס אז נױפגעשטעצט,
 אין איז אםעריקא אין אז ארויסגעײיזעז,

 ארכײטס־ קײן ניטא כמעט גטנצען
צאזיגקײט.

 רעדט עס נאר ״קונציג*, זאג איך
 ציםע־ די שוין האט ער אזוי, בצויז זיך
 צונויםגע־ סונציג אזױ ניט גאר רען

 גע״ עס חאט ער גענענםײצ, אין שטעצט.
 אוםן, פארכמטשקעז אזא אויוי םאכט

 אויסנע־ אײנםאך איהם האט מען 18
 צױ נעם^יה !ײנען, ציםערען די כנ^8צ

 גע״ זעצכע8 םון געוואחנז נויםגעשטעצט
 כםפם 1אי עס וואו א,9םערי8 אין גענדעז

 אינדוסםרי^ קײן ניםא גאנצען אין
 און קצײן. גאנץ דארמען 1אי ר אדער
 אינדוםםריע קײן ניםא אח עס וואו

 dp iא און ארבײטער קײן ניםא !ייגען
ניטא !ײנען ארבײנתר קײן גיטא !ײגען

pp .ארבײםסצאזע
9 * ♦

 יארמ נױ פון תמחנלט נאווארגאר
 אױוי iPhmrwmg פאר קחנדים קוםם
 גא־י אםאזײקאגער פון קאנםאחננץ חנר

 ומ-8רנײםסל8 פון פראנפ זײ יחנתארס
וחנח»• mrovnדפרף ד װי קײם

פפרנײמר חאם רוזוחנלס גפימתפר

 *m» אין ארנ״טסלאוינפ״ט דער װעגען
 ױ פז אויסנמפירט, חאט ער און ריתא

מן מיטלןן װירפזפםסטע  פרנ״טס• »
 פפרזי• *רגײפסיפזען וײנען לפזיגקיימ

ר פון ם«ר?יר«װנג די און נעת;ג  *ר״ ת
'גײטפ«ײס.

 פר־ א״נפיחחון פפר נפװ׳נגמנ די
 חײנט וואלט סארזינערוגג נייםסלפזען

 װ״טער, םך פ נע׳פטאנען *סעריהא אין
 <״* *װ פעדערי״פאן פסעריפאן די ותן
 םיראינמרע״ איחד םיט זיך װאלט נאר

 דער פון פיחרער די אנער זײנמן סירם.
 קיין נאר ניט םעדעריי׳פאן פכמריפאן

 פ».י נאװענוננ דער פון אונטערעטיזוער
 זײ נאר םארויכערוננ, פרנ״טסלאזען

 דאם געטטיםט. נעננערי׳ש ניכער ז״גען
 םון םיחחןחפאפט די װאם דערםאר איז
 לייבפר אװ פ«דערײ׳»אן אםעריקעז דער
 באםרייט ;א:צען אין ניט נאך זיך האט

 דער םון טראדיציע אלטער דער פון
 *ו ל״כאר אװ םעדעריי׳שאן אמעריקעז

 ׳טא־ זאל רעגיתנג די אז )דעם נענען זיין
 אר״ די ם»ר םארזיבערוננס־פאנדען םען

 אםע־ די ייר זאנט ניםלעכײייז נייטער.
 םון אב לייכאר אװ םעדעריייפאן ריקען

 לעצטענס, איז זי טראדיציע. דער אט
 םאר ארויםנעטראםען ניי׳שפיל, צום

 דערי־ קען םען און אלטערם־פארזיכערוננ
 דויערען נים װעט עס »ז האםען, נער

 ארױםטרעטען אויר װעט זי און לאננ
 אבער ארגייטסלאזעדפארזיכערונג םאר

 כ»• דער צו קיהל נאנץ זי איז םארלויפינ
 נינסטיג־ די איז א*צט נראד איז ווענוננ

 ׳צטארס טען באװעגוננ די װען צ״ט סטע
 אר־ ארנאניזירטע די װען ■ראגרעםירען,
 חינםצר ׳טטצלע) זיר זאא בייטער׳טאםם

 ארגייטםלאזע; םון אידעע די וױיצ איחר,
 םרייגד חייםע םך א האט םאמיכערוננ

 פראנרעסױוערע און לינעראאערע די אין
סאאק. אמעריהאנער םון ׳טיכטעז

* * •
 צאסאא דער װאם צוםרידען נין איך

 וױדער איז אפערײטארם קאאוק די םון
.1 אאיואל נעװארען אםאל

װ»■ אתים טיר אין רוםם 1 א#פ*א
 1םיי נעווצז א־ז עם נעפיך/אען. ריםע

 נע־ כין איך ווען צייט, דער איז אאיןאא
 ,נײער דער םו) רעדאפטאר דער װען

 די צו קוםען אםט םצענ איך פאםם׳.
 — םאןנ איר אוז 1 אאסאא טון טיטיננען

 םאנ־ — אױסזאנעז עם איך סעג איצט
 פא־ חנד צו האנד א צולענען מאא כעם

.1 לאקאל םון איטיס
איך אז נאריםען, ניט זין־ ivp איך

 אין נאלסעיאנע גוטער פ רפן געװןן נין
i אין ■פליטייו. ױניאן n איף נין אסת 

 אין קפליקמ װיסםער a חיינט אויך נאו
פ, 1¥י»י טי ^  ווצן ,lai נאו נפרט י
 נמעט נעװען םעאאכע דער אין נין איו
 גיט חאט עס *בער נוין. 1נצצ8נ אין

 apa> lie> 1 םיחרער די אױסגעמפכם.
 גרין לג8ת נאו געװען (יין8 |8י יײמן

 אין פפליפעס גי׳צק^עדינע נאר און
 דערםאן «וי8 צי »זױ אנער <יטיפ.8■

 איך כענפעני׳ט. םיט יאחרען יענע איד
נעהאט. <יכ נאמת apa> 1< האכ

 ? נוםער a איינענםליך איז oaii 1אי
 סענטען. טוין םיר זיינען «זוי אנער

 סענטיטענטען פארנונדען זיינען עס
 אכ. בױודער און נומעתן. סיט פי(ו8

פרעזידענט נעוועזענער דער ראזעננערג,

נעוױם וועם אינטערנע^צנא? דער פון
 אי« 2 לאפאל tie oaii צוםרידען, זיין

 נמדענק איר .1 לאהאל נעמארען צוריפ
 עם םלענט ער ׳צטאלץ a פאר װאם טיט

 .טראנם װאם ביכעצ ױניאן זײן ױ״זען
 nae איך .Japa> lie 1 1 טטער דעם

 םאר־ נעמוזט איחם האט dv ta ׳פטעה,
 נעײארען איז 1 לאסאל פמ ױען דריםען
 סון 1 נוצער ?ליננט עפעס .2 לצפאל

>2 JaPa 1 מער1נ װי »ט אזוי גים pt 
עס. םאר׳פטעה איד יא, .1 לא?»ל
 די אין *ז םאחפטעח, • איך און

 אױך ?ליננט 17 לצ?*ל םון אױערעז
.2 לא?»ל װי בעסער 1 לןוקאל
צופרידען, זיינען »לע ta הײםט, עם

םזל. טיט זיי) עם זאל טא

נאכערס רעינקאופ מגסרעאמר די כײ
 קענעדע איז טרעיד חגיךקאוט דער

 קריזיס. געװאצדיגען 8 דורך יעצט מאכט
 איז םאנטרעאצ איז ױניאן די כאטש

 אויך איז ארגאניזירט פראצענט חונדערט
 אין האבען מיר ארבײטער װעניג װי

 אײנער קײן טאבט צעבען 8 1אי טרײד
טר״ד. אין גישט

 גרויסע די םון ך8אורז הויפט די
 מען װאס דאס איז רבײטסצאזיגקײט8

 םון רעינקאוטס רטיגע8ם אימפארםירט
 ספעציעצ און טעז8שם ראײניגטע8ם די

 רעיגקאוטס באסטאנער באסטאן. םון
 רעינקאוט צע8 רבײטסצאן8 כען8מ
 םאר־ װערען זײ קענעדע, אין כער8ס

 און קיםערס סטאר די צו דירעקט סויםט
 קויםען גוםעקטשורערם8ם טײצ 8 אויר

 רתויםען8פ ן8ד און קאוטס רטיגע8ם
 װאצטען טטארקיפערס, די צו ערשט זײ
 ר־8ם םער געװעזען גופעקטשורערס8מ די

 םון רבײטער8 די אין אינטערעסירט
 װאצט פראפיטען, די אין װי נד,8צ זײער

 גץ8ג 8 אננענומען געשיכטע נצע8ג די
 אבער בעדויערען צום װעגדונג, נדערע8

 ק•8פר נופעקטשורערם8מ אומערע !ײגען
 זײערע צי נישט ארט זײ םענשען, טישע

 אויך רט8 זײ ; הונגערען ארבײטער
 ־8ב האט װעצכער טרײד, 8 דאס נישט

 טוײ 8 םאנטרעאצ אין 1בצוי שעפטיגט
 געגאגגען. גרונט צו איז ארבײטער, זענט

 עס װער און װי ניט אייך׳ רט8 ײ1
 קױ רעינקאוטס די ארבײט. ײער1 כט8ם

 רום8 שעפער םװעט ערגםטע די םון םען
 הוג־ װעצכען בײ טרײד, 8 און באםטאז,
 גע־ צעבען א האבען םאםיציעס דערטער

געגאנגען. גרונט צום איז מאכט,
 אצעס געטא̂ן האט צא׳יןאצ אונזער
 און ירײזען צטעז8אנצוה םעגציכעס
הונ־ װערען שעפער ערע1אונ שטונדען.

נ םער נ ױ
fm ראדיקאלער שטמדקםטער און נרעסטער דער 

ו אױן* orn$ פרנײפער פיריפוןו וועלמי חן

ם אג ט  00.000X0^12 — י
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 װאצם און קאנטראצירט. פראצענט דערט
 װאצטען ארבײט, גענוג געװעזען נאר

 צע״ םײן 8 געמאכט םיטגצידער אונזערע
 דזשאיגט םון היצוי דער םיט יעצט, בען.

 בא״ » אגנעפאנגעז םיר האבען קאוגםיצ,
 אין ארײנצאזען ניט זאצ םען אז װעגונג,

 פאראײ• די פון רעיגקאוטס קײן צאנד
 צו װײניגסטען אדער שטאטען, ניגטע

 אימפארטיר־ די אויף דױטי די העכערען
 דזש. פון טשערםאן דער רעינקאוטס. טע

 געװעזענעם דעם םיט צוזאםען קאונסיצ,
 זיײ גאצדבערג, בר. אײדזשענט, ביזנעס

 בײ ,8אטאוו אין מאצ עטציכע געװען גען
 מען און רעגירונג, פראװינציעצער דער

 עטציכע אין דאם אויסגעקעםפט, האט
 די בעפאר הירינג א זײן זאצ ארום טעג

 גרײט אפים דער און בא^רד קאסטאם
 הײ דער פאר םאטעריאצען אצע צו יעצט
 װעט עפעס דאס גצויבען םיר און דינג,

טאן. רעגירוגג די
 צו צאקאצ דער זיך גרײט דערװײצ

 דםי-8 נײע א ארבײט. אקטיװער צו
 געװארען, אויסגעקציבען 1אי ניסטראציע

 צײט, ױניאז אצטע אױםגעפרובירטע אצע
 אצם ראזען מ. ברודער ערםארונג, םיט

 װײם־ אצס װײגבערג נר♦ טשערטאן;
 פיגאג״ אצס העררים י. בר. טשערםאן;

 אצס רעס איי־ה בר. סעקרעטער; ציעצער
 םצאטקין בר. און םעסרעטער רעקארדיגג

אײדזשענט. ביזגעס אצס
 אויןי שטעהט קאונםיצ דזשאינט דער

 באהיצםיג גרײט שטעהט און װאך דער
 םעג־ אצעס טאז און ,95 צאקאצ זײן צו

 םאנטרעאצער דער דאם זעהן צו ציכעם
 צוריק װערען זאצ םארקעט רעינתאוט

 יאהר עטציכע מיט װאס דערזעצבער
צוריה.

ען טרויער מ א ר ענ ל ע  אױח ט
ס ברודער ט׳ ט. בלו ױ ט

 סעקרעטער־טרע־ אשפיז, י. מ. ברודער
 באארד, דזש. סצאוקםאכער פון זשורער

 טעצעגרא״ םאצגענדע די ערהאצטען האט
 בצום: בחדער םיז טויט אױם׳ן סען

 באארד ״דזשאינט
:ױניאן קצאוקמאכער

 דזש. װײסטם^יקערס און דרעס ״די
 וחנדד טיפען איהר אוים דריקט באארד

 אײער פון םארצוסט דעם איבער טאג
בצום. װיציאם טשערםאן,

װײסט־ און דרעס באארד דזש.
ױניאן״. מאכער

.1930 ױצי, טען7 שיקאגא,
 םון םעגעדזשער גאגצער, י.״

באארד: דזשאינט יארס נױ
 םארדרוס גרוים םיט האםנז ״םיר
 ברוחנד םון טויט פצוצצונגען םוז געהערט

 איבערגעבענער און צאיאצער 8 בצום,
 סיכד טיר ױגיאן. אונזער םון מעפיבער

 זײער אין םאםיציע ײן1 םיט טיזירעז8י
אוםגציק.

 י- װ. ג. צ. א. רד8בא דזש. שיהאגא
טשערמאן; באראכאוױטש, ד.
מענעדזשער. ביאצים, ם.
םעס.־טרעזש. גאצדשטײן, א. מ.

■> rn't* ןgmו

.1930 ױלי, 7 פ^ננ. םארענט*(,
 םעפרעםער־טרעזשורער א־זייז, י.

r n. ױניאו פלאוסםאכער באארד: 
 םויט ם׳ם1בל tie נײעס טרעפליכע די

 pa ױננ אזױ ערטיםערמ. םיך האט
 אינטערעסען די פאר פאטף אין טטארפ

 לןבצן זײן ארנייםער. ברידער זײנע םון
 אויםנעלאאמן אוטנוחטטת׳דינ »זוי איז

 א״ער איו 14 זיד ׳•לים איד נקמארען.
 אי• ניט םארלוםם. אימר פון םרזיער

 חנר צו טיםגעפיחל חארצינצן םײן בער
 פאםילי^ זיין און מניאן

באחאי• אברחם *
C:■
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ו אין פאסיװנגען פארשיעדענע אינםערנעשאנאל חן
פעהס אייחש סענפ»לו io איין מחלמו לס8ל&ה

םמסם ד»ראר s אװ
 סעק־ חשענעדאל דוביגססי, ברודער

 די tv װיסען ל*זט טרעז^ורער רעטער
 צאנד איבער׳ן d*vpv* אינטערנעשאג^

 צװײ אײן צאהלען אין איצט ק^עסטען
 די װ*ס טעקס סעגט 10 דעם טעקסעס,

 בא־ ה*וט קציװצאגד אין **נװעגשאן
 צו ם*גד אייחש *לד אן *םאר שצאסען

 אינ״ דער פון טוערס אצטע אויםהא^טען
 טעקם דאלאר 5 דעם און טערנעשאנעל

 די װאס חובות די אויטצוצאהלען אױוי
שולדיג. איז איגטעדנעשאנ^צ

 געצאהלט װערט טעקס םעגט 10 דער
 אויף געהט ער און מאנאטעז, זעקס ע5א

 עלענדע און קראנקע רי אויסצוהאלטען
 זײער האבען װעלכע טוער ױניאן אלטע

 אװעקגעגעבען געזונד און יצעבען נאנצען
ױגיאן. דער םאר

 לעצטענם האט איגטערנעשאגעל די
 לאקאלס אילע צו בריןי v ארויםגע^יהט

 שלע־ פרעזידענט םון אונטערגעשריבען
 אוים־ דובינסהי, סעקרעטער און זינגער

 קא־ זעהן זאאען זײ אז זײ, םאדערענדיג
טעסם. דעם צעסטען
 אינ־ דער פון אםים דזשענעו^ל דער

 אצע װיםען געלאזט האט טערנעשאגעא
 ביכ־ ױניאן די בייטען צו ניט צאקאאס

 באצאהאען זײ װאו מעמבערס, םון אאך
טעקסעס. די יט3

ע. צי אלו רעז ק־ אנ * ד
 און אסטאר םון ארבײטער די טיר,
 םילאדעלםיא, םון שאפ דרעסס קרעמער

 תשון, םיטינג מאפ א צו םארזאמעאט
 ױניאז אונזער םון אםיס איז טען30 דעם

 באשאיסען סט״ טע10 נ. 52 ,50 אאקאא
 טשערמאן ?גאפ אונזער בעדאגקען צו

 די אויך און אװגאסט םײמאן ברודער
ראוז דאקאט, רייבע קאםיטע: •רײז

 םאר גינזבערג םריינס און םריעדמאז
 גע־ האבען זײ װאם ארבײט גוטער זײער
 פרע־ טיר שאפ. ױניאן אונזער םאר טאן

 םרעזענטען װערטהםואע םיט זײ זענטירען
 די םיר, דאאאר. 75 םון װערט דער אין

 די נוצען זאאען זײ װינשען ארבײטער
 האםען, םיר נעזונטערוזײט. ירעזענטען

 אנגעהן ווײטער אויף אױך װעאען זײ אז
 גוטע װי ארבייט נוצאיכע זייער מיט

 אין װעאען זײ און אײט ױגיאן געטרײע
 אין בע׳םטעס זײער טרײען צוקונפט דער

 מיטנאידער זײערע םון אינטערעסען די
 דרעס־ אונזער םאר אויך און שאם אין

אאנעםײן. אין ױגיאז מאכער
אכטוננ, םיט

שװ«רטץ, ר.
שעפטםאן, נײטען

עקסלער, תשאן
שערםאן, עניי

האםיטע. די

ט ױדענ רע ם־פ ײ ר ה. װ דע אנ  וו
ט מ טי ש א ר ב ע ש דז ע ענ  םון ט
רן ע ט ס ט אי און אװ או ע־ ט  ד

ט• ענ מ ט ר א פ
װעצ• װאנדער הערי פרעזידענט װײס

 םעק־ דער נעװען אנג5 ניט ביז איז כער
 יארקער נױ םון טרעז׳פורער רעטאר

 םון איז באארד דזשאינט היצאוסמאכער
 געװא־ באשטימט אינטערנע׳עאנאיצ דער
 איסטערען םון מענעדזשער אילס רען
 איז דאס דעםארטמענט. טאון אװ אוט

 אינ־ די און אמט םאראנטװארטליכער א
 םיט װאנדער אז גאויבט, טערגע^אנאיצ

 ארגאניזאצי־ םון ערפאהרוננ גרויסע זײן
 מאן פאסענדער דער איז ארבײט אנס
אמט. דעם םאר

 אין ארײן גיצײך איז װאנדער ברודער
 אר־ דער צו גענומען גיצײך זיך און אםט
דעפארטמענט. דעם םארװאיצטען צו בײט

ט ענ ד עזי ר פ ם־ ױי ם ו ר מאק טדו  א
ט מ טי ש א ר אלם ב ע ש עדז ענ  מ
ל. אין א ע ר ט אנ מ

 האט אםיס איגטערנעשאנאיצ דער
 מאסס םרעזידענט װייס באשטיפט אויך

 מאנטרע־ םון מעגעדזשער איצס אםדור
קאונסייצ. דז^אינט אאער

 די םון אײנער איז אמדור ברודער
 ױניאן ערםאהרענסטע און טײמער ד5א

 אינטערנעשיאנאל. דער םון ארגאנײזערס
 מענע־ דער געװען יצאנג ניט ביז איז ער

אוק באסטאנער פון דז״טער  דרעס־ און ̂ק
באארד. דדטאינט מאכער
 אינטערנע־ די האט מאנטרעאצ אין
ען אן אנגעהויבען איצט שיאנאל  ענערג̂י

 ארגאניזירען צו קאםפעין ארגאניזאציאנס
 איג־ די און טרײד דרעם אוז קלאוק דעם

 געשיהט דעריבער האט טערנעעיאנא׳צ
 ערםאה־ זײן מיט זאא ער אםדור ברודער

קאמפעין. דעם אנפיהרען העצפען רוננ

אפארט ברודער ם א ט ר ק שי ע  ג
ײזער אלם ם־ די פון ארגאנ א  ב

ר ע אנ ץ ט ט רע או ר. ק ע אכ ט
 סאוט רעין םון םאריצאננ דעם אויף
 באסטאנער די אין 20 לאקאל מאכערם

 אינטער־ י־י האט כיאכער, קאוט רעין
 ראפאפארט, ברודער געשיהט נעשיאנאל

יד אקטיװען אן  צו 20 לאהאל םון מיט̂ג
 ארבײט אמאניזאציאנס די אנםיהרען

 קאוט רעין באסטאנער די צװישען
מאכער♦

זײן אױו w איצפ פון וועם סענפער חעלםח יוניאן
פױימנ ןופען

 דער םון םענטער העאטח יוניאן דער
 און *ן אי*ט pc וועט אינםערנעשיאנאצ

 ■אציענטען םאר ivcv זײן אױך װײטער
o אין ײעט און םרייטאנ, n טאנ 

 אינ־ צו הילוי םעדיצינימע נעבען אױך
טעםבערם. טערנמטיאנאל

 םאררעכענט נעווען איז םרייםאנ
 דאסטוירים די םון טאנ םריתן םטר׳ן

 םעדיקאצ דער איז םאנ דעם אץ און
*ואיב אבער נעוחנן קציניננ
— - - —- ~ — -—«■» —« -l l i i *  h M c l l U l c  (Li m  ■א*יענםעז <nys סארגרעםערטער חנר

 אין זיד וחננדען וואם ארבײטער און
 םעדיצינישע נאך םענטמר חעלם ױניןון
 חאלטען וװ נעווארען בא׳»ל«וסינן איז חילןי

o n  mV סרײטאנ. אוין״ סליניק
 Nupr םאתרעםערטע די דאנס »

ireJrtM רגאגייוד* ארבײטער אח 
m וואס זױעם vn אננע־ יזתכתגם זיך 

 איו םענטער, חעלט ױניאז אן שלאםען
*נV «װ איםשםאנר נעווען םענםער דער

אח חמםוירים •neow ו»ך

 אין אויך און בײטןונ 1 ביז 11 סון
אווענד•
 ה$ט סענטער העאטח ױניאן דעם אין

 י4ל א אננעשלאטץן אויך צעצטענם זיך
Jvp אינםער־ דרײווערם טראה דער םון 

 םטעראטײ«ערם רי ױניאן, גאשיאנאצ
 ביצ־ און עםיצאיערם םעהןראצ ניאן,1

 האבען ױניאנם ארבײטער םוירװים דיננ
 וחד סראנע די ארדנוננ טאנ זײער י1אוי
ייר• אנשציםעו נען
 מאכט םענטער חעצט ױניאן חנר -

 קאנפע• דער סאר םארבערייטוגנען איצם
 pc אקטאנץר רוסט.אי| זי וואם רענץ

 1אי באװאוםט זיינען װאס §ערזאנ<ן
 «ו וועצט םעדיאיניטער איז ױניאן דער

 חוימן חנם וומנקן סראגע די דיםסוםירען
 pv בעחאנרצוננ םעריצינישע pc סאטט

 קאנ• חנר אין ארבײטער. *ו שיכות די
 אײנ• וחנצען םען ארװארטעט מחזנץ

 pc העםיצםאן ■ראסץסאר נעטען םײצ
 װי• ייעזיחמט יתױחנרם-טי, וזארוואדד

 עווען אװ .c א. דער pc גרין ציאם
אנדערע. און נרייז דר. «םערםא^

 ױניאז pc דיחמסאר •רײז, דד.
 נ«סאחרץן1א װאך די איז םענםןר העצם

ער װאו םאניטארױם, קריק בעםצ אין

ŝ"׳ fc■ “־־

ער ל אונז ע אנ ש ע רנ ע ט ע ט א ?  שי
ע כ לי ט ס רי ערץ ק ײז אנ  אץ ארג

ר. א מ טי ל א ב
 ארגאני• טיכטיגע און לעבעדיגע א

 די איצט םיחרט טעטעקייט זאציאגס
 װאו באלטימאר אין 1א אינטערנעשיאגא^

 ארויסגעשטע^ט האט אינטערנעשאנעין די
 מאנוםעקטשורע.*ס די צו םאדערונגען

 א פאר םארבערײטונגען אצע מאכט און
סטרײא.
 ארביײ טרײד קאאוק באצטימאר אין

 װעלכע פרויען קריטטיציכע צאהל א טען
 אינ־ די און ארגאניזירט ניט נאך זײנען

 אפוינטעט װאר די חאט טערנעשיאנאצ
 ארגא־ קריסטציכע א אװעהגעישיקט און

 ארבײט ארגאניזאציאגס טאן צו נײזערין
 א־ן םרויען קריסטציכע די צװישען

באאטיםאר.

ס רס קלאו א ײט אל אפער ק א  ל
ט ם צוריק קריג ר דע ע ט ו נו

באיעיצא־ האט אינטערנעשיאנאיל די
 אםערײטארס קאאוק דעם געבען צו סען

.1 נומער אטאאעען זײן צוריק 2 צאקאל

 דער זיר חאט 1 נומער דעם אונטער
 ױך חאט ער װען געטשארטערט לאקא<

 צוריק, יאחר אײניגע םיט געגרינדעט.
 םאראײניגונג די םארגעסומען ס׳איז װען
̂ס די םיט 1 לאק. םון  ,11 און 17 לאקאי

 נומער דעם געקראגעז לאסאל דער חאט
 זײן צוריק לאקאל דער קריגט איצט 2

.ב נומער אםאיציגען

ה דער ט א ען ק עג ט־ ג ע װ  ס
ץ שאם ר א א מ טי ל א ב

)1 זײט «ון (עלוס
 ערשטער דער איז דאס נאוױאסקי. און

 ױניאן די װאס קאמף דעם אין סטרײס
שאפ. סװעט געגען אנגעפאנגען האט

 סעק• דזשענעראל דובינסקי, ברודער
 איו איגטערנע^אנעיצ, דער םון רעטער

 כאא־ אין דעם צוליב געםאהרען ספעציעצ
 tv וױסען, אונז צאזט ער און טימאר

 דערםאנטער דער םון ארבײטער איצע
 אויוי םטרײק אין אראפ זײנעז םירמע

 איז עם און ױניאן, דער םון רוף דעם
 װעט קאטױ דער אז ניט, צװײםעל הײן

װערען. געװאונעז

 ארויס נעהטען מנסר»ן«רס קלאו־ס כדוסלינער
גױמענם8 גענען מחמגסמן צײםורילגען

םױיד קמוס אין
)1 זײפ פון (^לוס

 גאװערנארס די באדיגגונגען. שאעכטע
 ברוקלינער די םארדאםט האט קאמישאן

 ערקיצערט זײ און ?אנטראקטארם היצאוק
ש/ןםער. ױניאן ניט »יצס

עפעגט־ האפ שאעזינגער פרעזידענט
 קילאוק ברוהיצינער די נעיטטעםםעיצט ציך

 שע־ סװעט אצס שעפער קאגטראקטאר
פער.

v אזוי w*? ׳פעםער ברוקאינער די װי 
 םון געװארען ארונטערגענומען זײנעז

 די האט שעםער, ױניאן םון צעטעיצ דעם
 אינ״ דער און אםאםיאײשאן דדן&אמנרם
 אינסײד די םון תאונסייצ דאסטריעצ

 געהאנדעלט םאנוםעקטשורערם קיצאוק
 אינ־ גיצײו און אגדימענט דעם לויט

 שי־ צו גיט מעםבערם זײערע סטרואירט
 קאנט־ ברוקאין די אין ארבײט <זײ\ קען

 אויך האט זעילבע דאס שעפער. ראקטינג
 צו אםבאלאנגט װאס ױניאן די געטאן

םירםעם. איגדעפענדענט די
 אסאסי־ קאגטראסטארס ברוקצין די

 םעגאי, לאיער געדונגען האט איי׳פאן
 באװאוםטען םון זוהן א איז וועלכער

 ברוקיצין, םון פאליטישען דעםאקראטישען
 געװענדעט זיך האט םעקאי לאיער און

 באצװעקט װאם אינדזשאנקשאן, »ז נאך
 פון דורכםיהרוגג דעם פארװעהרען צו

אגרימענט.
 גע־ אםיציעיצ איז אינדזשאנקשאן די

 קאםײ נאװערנארם דער גענען װענדעט
 ארגא• איצע און טרײד הצאוק םון שאן

כע םון םערזאנען, און ניזאצ^^ז  װ̂ע
די צוזאמענגעשטעצט. איז די

 םארטרעטער װעםענס אדגאניזאציאנען,
 זײ- סאםישאן, דער םון םעםבערס זײנעז

אינ־ אםאסיאײשאן; דזשאבערם :געז
 םא־ אינסײד די םון קאוגסיל דאםטריעל

 אסאםיאיײ אםעריקעז ;נוםעסטשורערס
 און סאב־םאנוםעקטשורערם, די פון שאן

 גארםענט לײדים אינטערנעשאנעל די
 אוםפארטײאישע די ױגיאן. ײאירקערם
 גא־ װעםען קאםיש*!, דער איז פערזאנען
 זיײ באשטיםט, האט רוזוועאט װעמאר

טשערםאן; א^דזשיר, דזשארדזש נעז:
 קאספערי םרם. און גאלדװאדער ס. דר.

װיטני.
 אלע צו פארווערם אינדזשאנקשאן די
 און ארגאניזאציעם חנרםאנטע אויבען

 שכתרען צו קאםישאן חנר פון פערזאנען
 וחד איתעגד אוםן וחנאכען אירגענד אויוי
 ברוק״ די »ו ארבײט *רויםצוגעבען מען

 ברוק־ די סאגטראפטארס. קלאוק ציגפר
 חאבען, קאנטראקטארס מלאופ ליגצר

 ער־ איגדזשאנסשאן, דעם פארצאנגענדיג
 אוםיאר־ פון ענטשײחגנ די אז *אערט,

 אוםנעזצצליר, איו טשערםאן טײאישפן
 שע־י צו פאגםפירא^ א איז דאס און

 די פון עקזיםטענץ ביזנעם די דיגיז
 קצאוק ברוקליגער דער ®ה טעםבערס

, אסס׳ן. קאנטראסטארס
w w #  v איגרז«*נק- חנם ומגין 

טאנטא^ נפקססמ פארקופמן וופט שאן

 היציד םארים גענאסע דז^וילײ. טעז14
 יױ דער םון אדװײזער לינעל דער װיט,
 בא• האטישאן גאװערנאר׳ם פון איז גיאז

 אין אויםצוטרעטען געװאוען שטימט
אינדזשאניק• דעם באסעםםען און קאורט

^אז•
ארויםגע• האט שלעױננער פרעזידענט

 tv זאגט, ער װאו סטײטמענט, v געבען
 װע• ב^ארגט װאס װײגיג t'v ױניאן די

 די tv און אינדדפאנקשאן דעם גען
 מינוט v אםיצר דארםען קיצאוקטאכער

איג• דעם װעגעז אומרוהיג זײן ניט

— אינדזשאנק׳&אז, אן 1אי ״דאס
 tv װייצ װאס געזאגט, שאעזינגער האט

 זאלען ראקעטירינג און שעםער םװעט
 אינ״ קאאוק דער אין עקזיםטירען קעגעז

 װעט אינטערגעשאנעיל די און דוסטריע,
 ױניאן די דערצאזען. גיט הײנםאיצ עם

 אוים״ כחות איהרע אצע אנװענדען װעט
 קאנדיציאנען םװעט־שעםער די צוראטען

 די ־קצאוחםאכער, די בא^יצען װעט און
יארקער/ נױ רי װי גוט אזוי ברוקיצינער

שלעױנ• פרעזידענט האט זעלבע דאס
 םון םיטינג דעם אויף געזאגט אויך גער
 םיט״ באארר דז^אינט קיצאוקמאבער דעם
דזשויצײ. טען2 ךעם אװענט, װאך

ײנערס אן ט ט ױני ר רי ע פ אנ  ק
ט ױלען מי ס ק ע ם א ען ב  װעג

ט אן ענ מ רי אג

 א םאר איצט קומט יארס נױ אין
 ױגיאן מײנערם דער צװישען קאנםערענץ

 אנרי• א| ײענען באםעם סויצען די און
 סעצדער ?ויהצען הארטע די אץ םענט

םטײט. פענםיצװייניא איז
 איבער אן שוין האצט קאנסערענץ די

 «חד דער איז םאנםאנ צעצטען ױאף, .א
 דזשאן ’ױגיאז, טײנערם דער pc זידענט
 צו אנטײצ יארס נױ אין נעסומען צואים,
םארהאנדצוננען. די אין נעטען
 1ױגיא דער pc םאדערוננען טcהוי די
 זאצ םקייצ וױידזש רער )1 :זײנען

 1אי ױניאן די זעצבמר, דער בצײבען
 רזדאס* הײן געבען צו ניט ענטשצאםען

 ארגײט pc צוטײצוננ נצײכע )2 ׳*יאן.
 אי« םײנם די אין אײטען, שצעס אין

 םאכען צײם םצעס אין אז איינגעסיהרמ
 ברײננען װאם םיעם די «וו באםןם די
 האצטען און •ראסיט סיצ אזוי גיט זײ

 א ױי טראנען אאם םייגס די בצויז אםען
 tv אי*ט סאדארט יוניאן וי •ראסיט, םך
 חאצטץן זאלען אײנמנטיטער טינען רי
 די ציםייצען נלײך pv םײגש pfu |90א

 ארבײטעד זייעחנ אצע אאישען ארבײט
pc װינטינטטא די איו דאם םײנם, אצע 

a און יוניאן חנר pc סאדעתגנ n  tnnt 
 אייוי סאדף אארניםענער א סאר קוטט
 סאחד אנרעחנ • די סאנסערענץ. חנר

םיםטעם די א«שאםען :זײנען רוננען
אינדױייימצןן סון

i.f&Fi
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b w מ «הדנס m mem
o פאופױינמ צוי t  ns d i m ױספויןפ

 די פאריאגען חעלםען זאל ער אטױרני דיסטריקט *ום זיך װענדען כאארד דזעןןינט און אינטןןרנעשאגאל סון פייהרער
^ר יוגיאן — דיםטריקם. גארםענט פון גאגדעס גענגםטער ח  «װײ אױם ירעםען גפכגסטןןרס אז כאאװלדיגען םי

מי גןןגעו זגיש״1«ראטע״ םאר יאחר א דאלאר מיליאן םרוה• כרודער אז גלויכען, ימיאףפיחרער — ײגיאן. י
 דרעם סץ *עטעל א אטוירני דיםטריקט דעם גיט ױניאן — ג^גס. די אט pc געװארןןן געשטאכען איז לינג

געגגסטערם. «ו געלד צאלןןן װאס םאנוסעקטשורןןרם

ל א אנ ש ע רנ ע ט עןענ איז אינ ס א ל ש ט
ערסל

ײבען ר ט צו ס ױ ר ם א ר ע ט ס ענג ט פון ג ענ מ ר א ט. ג ק רי ט ס  - די
ט ר ה ע ל ק ר ט ע ענ ד עזי ר ר. פ ע ױנג ע של

 אונ־ איצט האט אינטעמעשאנעל די
 און םארטרײבען צו שריט v מערגענומען

 געננסטער םארשידענע די אויסצוראטען
 בושעװען װאם רעהעטירם און באנדעס

װאט און אינדוסטריע גארמענט דער אין

 מאנוםעקטשור״ י־יי אי צרות אן טוען
ױניאן• דער אין ערס

 בעאטטע הויכע םון דעלעגאציע א
 קילאוק םון א\ן אינטערנעשאנעל דער םון

fîב באארד, משאינט מאכער vטעהענד

 אינחשאנקשאן באקעמפם דדילקוױט מ.
 ממז קאנטראקטארם ברזקלינער פוז

טױד ק$וק אן אגױמענט
 כײם קאנטראקטארם קלאוק ברוקלינער םון אינטריגעם אויןש דעקט ד.יל?װיט

 אז קאורט אין קלאגע כרענגט — אינחשאנקשאן װעגען פארהער
 12 גענוםען האבען אםס׳ן קאנטראקטארם גרוקלינער םון םיהרער
 פטור העלםען צו דזשאבערם און מאנוםעקטשורערם סון דאלאר טויזענד

כאדינגוננען. ױניאן פון װערען צו

 דעם 'v5n?n םיטװאר, ילעצטען
 םון סטראגג שtשאדtד םאר איז טען16

 םארגעקומען סאורט סופרים בחסלינער
 שאזpנvשtאינד דעם װעגען םארהער דער

Ptv̂ ברוסלינער די װ#ס P נטראה־^? 
 דעד געגען ארוישגענומען האבען טארם

 דעם געגען »נון קאםישאז גאװערנאר׳ם
 אינ־ ?לאו? דער אין אגריםענט גאנצען

 סאצי־ באװאוסטער דער און דוסטריע,
 םלן לאיער דער הייצקװיט, םאריס אציםט

 םון pk װעלכער אינטערנעשאנאא, דער
 באשטימט ?אםישאן גאװערנאר׳ם דער

 צו לאיער אלם אויםטרעטען צו געװארען
 tאי אינתשאנ?שאז, דעם באקעמםען

 ער און םארהער בײם אויםגעטראטען
 םעהיגקײטען גצענצענדע זײגע םיט האט

 בא־ העםטיג ?ראםט גאנצע ױ'\ טיט און
אינדזשאנסשאן. דעם ?עמםט
 גאװערנאר׳ם די האט באװאוםט, װי

 די םון שעםער די ערהלערט ?אטישאן
 אצס ?אנטראחטארס סלאו? ברו?לינער

 װאכ דעם, צוליב שעוער ױגיאן ניט
tv ,גאװערנארם רעם װאס אונטערזוכונג 

 פעסטנפ* האט אננעםירט, האט האםישאן
 ױניאן די אפ ניט היטען וײ tv שטעלם,

P3j«jnvn.| אונ^רטײאישער דער 
 די tv ענטשייחנט tvi האט טשערמ^

 טא־ שו^נרםDpנופעvמ און בערםvשtד
 צו *רבײמ ?ײן עי?עז ניט דאריבער רען
?אנםר^ןארם. סל^ס ברו?צינער די

 D'tvttpvwMvp סל^ס ברו^יגער די
 ארויסנע- דרוחעם rtשאדtד םון האבען

 דעם געגען שאזpשאנtאינד tv ?ראנצ)
 דעם געגען און ?אםישאן גאװערנאר״ם

djpo'^ v ttnuvt עננו־ דער געגען און 
 טשערסאן אזנ^רטײאישען םיז שײדונג

 »יו •גריםעגם חנר וואם גרונד, אוים׳ן
V און מאנאפאל v גענעז פארשוחנתננ 

n y ,,t איגםעחנסצן. בימעס
 •חיס• וײ חאכען אינדדפאנ^פאן דעם

 1«יי צוריק וואמנן צוױי םימ נע?ר*וגעז
 פאדחזנר חנר פארגע?וםאן איז םיםוואן•

 ̂ <^t»rp3ym3Hi דעם אט וחנגפן
DMip̂ אסצ3צ3 n חאט Ĵ 3tv

 אםידיײ םון זײטען נעטײפרײטעטע 50
 ברויד די אזױ וױ באוױיזען, װאס וױטם
 האבען האנטראסטארם ?לאו? צינער

חיל״ אגרימענט. דעם געגען םארבראכען
)r2? אויף לוס en(

 טרעזשורעי־ סעקרעטער דזשענעראיצ םון
 מע־ נאגיצער, איזידאר דובינססי, דײװיד

 סעםועל באארד, דזשאינט םון נעחשער
 קאטערם םה מענעדזשער פערלםוטער,

 באגלײטונג דער אין האבען ,10 לאכאיצ
 מארקאװיטש םעםוע^ לאיער, ױניאן םון
 םענ־ םון םרעדדענט רײען, דזשאזעח און

 באזוכט װאר לעצטע טרײדס, טראל
 ה. אטוירני דיסטריהט אסיסטענט דעם

 העיצ־ געבעטען אים און מעסדאנאלד
 רע־ און גענגסטערס די אויסראטען םען

 מיאיאן 2 אויס םרעסען װעיצכע קעטירס
 בתים בעיצי די םון יאהר יעדען דאלאר

םרײד• דרעס אין
 באאמטע ױניאן םיז דעיצעגאציע די

 אטוירני, דיסטריקט דעם ערקלערט האט
tv מאכער דרעם לעצטען דעם דנט 

 גע־ ױך גענגסטערס די האבען םטריי?,
 בא־ די אויף עצטtאנגע דך און יאװעט

 ארוין* לײגעז ױ' װעצכע אויןי .לעב^ם,
 דעם אויף ?אנטריבוציעס, םארשידענע

 שיצען, זײ װעט םען אז םארשםרעכען,
 אויסםאיצ־ דארםען נים זאאען זײ אום
 םילע אין אגריםענט. ױניאן דעם גען

 בא־ באאםטע ױניאן די האבען פאלען,
נענגםטער־ראסעטירס די גיבען שולדיגט,

)rלוD 2 זײ« אוץי(

 ־8כ ל8אינטעדנעשאנ
 ן8ה8? אג נענ. גױסם

 זינעצינסטען זײן צו .
מןבורפםפאנ

 האט ארבײטער־באװעגוגנ גאנצע די
 ״VP אב. גענאסע געםײערט װאך עצטע5

 םון געבורטס־טאג. ־יאד.ריגען70 האן׳ס
 באװע• ארבײטער דער פון טײיצען אצע
 םון און װעיצט גאגצער דער פון גוגג
 ױבי• צום זײנען ױניאנס אידישע אצע
 װאונש• און באגריסונגס אגנעקומען יצאר

 אינטערנע־ אונזער אויך טעצעגראמען.
 קא- גענאסע אין האט װעיצכע שאנאל,

 און טרײעסטע איהרע םון אײנעם האן
 געשיקט האט פרײגד, איבערגעבענסטע

 באגריסונגס־טעלעגראמען. ױבילאר דעם
 געװען זײנען װעלכע טעלעגראפען, די
 דזשענע־ און שלעזינגער פרעזידענט םון

 דובינסקי, סעסרעטער־טרעזשורער ראיל
̂ן פאצגט: װי זיך יצײענ

םונג רי ץ פון באג מ א ש ח ענ  ב
ער, עזינג ט של ענ ד עזי ר  םון פ

ל א אנ ש ע רנ ע ט אינ
!קאהאן גענ. טײערער

 פאר• גרויםער v מיר פאר tאי עס
 אײער צו באגריסען צו אײך נעניגען

געבורטסטאג. זיבעציגסטען
 געבורטסטאג טערDיבעציגt אײער

 אידי־ n סאר ביצויז ניט טוב ױם v tאי
 רעכט״ איצע םאר נאר ארבײטער, שע

 אין אפעריהא. אין אידען דענקענדע
 אײננעװאנדערטע די פון גןנשיכטע דער

 נאך נישטא איז אמעריקא אין אידעז
 אזוי אםגענעבען זיר האט װאס אײנער,

 און אנטװיקלען מיט איהר, װי םיל,
 עםיגראנט. אידישען דעם אויםהויבען

 אין אײגגעסריצט טיױ איז נאמען אײער
 אידישען עהרליכען יעדען םון הארצען

 אמע• איז םאציאליסט און ױניאן־מאן
)12 זײם אוין״ (עלוס

 סטױיק גענעראל אין אװיס מאכער קלאןק באלטימארער
שעפער סוועט ף פעןאפצושא אה נגעזבאדינגו יזניאו פאר

 «לע — זיג. » כיז קעמםען «ו כאגײםטערט ארבײטער — ארונטער. שעיער אלע — ערםאל^ גרױםער א םטרײס
 שױן חאכען באלטיםאר אץ קלייוק־םירםעם גרעםטע די פץ *װײ — םארטיג. שיץ פארגארײטונגןןן םטרײק

ױניאדטאדינגוכגען. אײנגעסיחרט
ר ע דנג ע ל קי און ש ם בינ ען װעלען דו ם ל ע הרען ה םי ם אנ ע ײק ד םטר

 ״נערעכטינהייט'' גוםער דער װען
 יריעח, די אן קוםם דרוס צום נעהט

tv זיײ קצאוסםאכער באצטיםארער די 
10 דזשוצאי, טען23 רעם םיטװאר, נען

 8 אין ארוים םריח דער אין אזײנער
םטרײפ. נענעראצ
 ער־ נרויםער א איז םטרײס דער

ארונטער. זײנען שעפער אצע פאצג

 נרודמר אױןז 5W8 ם»רד מו8ם נמננםפערם
פװ מענעדזשער סיספענפ8 פױחליננ

io ל8ס8ל רססע8ה
 אים צושנײדען און אפים אץ חומ pc נענאנגען את ער װען איחם באפאלען
 אנאנםירט אינטעתעשאנאל — זיך בעםערם פריחליננ — מעםערם םיט

 די כא*ען חעלפען װעם װאם יעניגען דעם דאלאר pc 2000 כאלוינונג
י ארעםטירט. אויטאםאביל pc שאפער — אנםאלער

 װאכען צװײ םיט חאבען נעננםטערם
 אויף אטאסע םארד א נעםאכט צוריה

 מגערזשער אםיםטענט סריחצינ^ ברודער
pc 10 צאקאצ תאמעוט pc אינ־ חנר 

 חאנ«ן נןננםםערם די נמנתעשאנאצ.
 בציי־ אח מעםערם טיט אםאקירט אים

pm o r *  f i t װאנען *װיי סאד איז ער
חײם m 1«י

 סריהצינ: און ארבײט דער *ו אפיס אין
נעװארען. סארװאונדעט ערנםט איז

 חײם p't סארצאזמז האט סריליננ
 האיכ ארום םטריט, טע5 איסט 320 אין

 אטאםאניל אן .nine דער אין 8 נאר
 דער אויןי pא נאכנעםאצנם איהט חאט

אומנױ, *וױימ« צעבען םטרינ^ םער7
U0 ו>>« vw (׳ילוס

 איינינע !ײנען שעפער דריי אין בצויז
 ארבייט. דער כײ נעבציבען ארבייטער

 אצע האנצענטרירען װעט ױניאן די
 םאצשטענ־ אפצושטעצען סרעםטען איהרע

שעפער, דרײ די דינ
טע־ נעװארען שוין איז פאציצײ די

 נעםאכט זיינען ארעםטען םיגוי און טינ
םטרײק. םון טאנ ערשטען אין נעװארען

 באנײםטערט, זיינען ארבייטער די
 ביז קעמםען צו ענטשצאםען אזז טוטיג

זינ. א
נרוי־ 8 כט8נעט האט סטרײס דער

 עננצישע צע8 שטארם.' אין רושם םען
 PK םטרײס מיט׳ן םוצ זײנען צייטוננען

 םטרײה־ די י8ם < צאץ8 םיצ אפ גיבען
נײעם.

זיי• ארבייטער טויזענד צװײ ארום
םטרײס. אין אתנטער נען

 םון אננעסיהרט װערט םםרײה רער
 P8 חאצטערין *רעזיחננטיז װײם רי

 םעסרעטער־טרעזשױ דזשענעראצ גינסא.
 חעצ־ צו א■ נצייך סאהרט דובינסקי רער
םםרײס. דעם אנפיחרען ט«ן

נעשיסם האט שצעזיננזנר ױאטחננט
)10 ז״■ ■ו>% («לוס
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