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אינםערנעשאנאל חןו אין פאסיװנגען פארשיעדענע
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 לו א עז ר 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 ענ ד ױ ע ר פ ם־ ײ ר ה. װ ע ד אנ  וו
ט מ טי ש א ר ב ע ש דז ע ענ  םון ט
רן ע ט ס ט אי װ או און א ־ ט ע  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 ק א ר מ דו ט  א
ט מ טי ש א ם ב ל ר א ע ש דז ע 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

 דרעס־ און ק^אוק באסטאנער פון דז״טער
באארד. דדטאינט מאכער
 אינטערנע־ די האט מאנטרעאצ אין
 ענערגי^ען אן אנגעהויבען איצט שיאנאל

 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

ר ע ד רו ט ב ר א פ א ם א ט ר ק שי ע  ג
ם ל ער א ײז אנ ־ די פון ארג ם א  ב

ר ע אנ ץ ט ע ט ר או ר. ק ע כ א ט
 סאוט רעין םון םאריצאננ דעם אויף
 באסטאנער די אין 20 לאקאל מאכערם

 אינטער־ י־י האט כיאכער, קאוט רעין
 ראפאפארט, ברודער געשיהט נעשיאנאל

 צו 20 לאהאל םון מיטג^יד אקטיװען אן
 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 — - - —- ~ — -—«■» —« -llii* hMcllUlc (Lim  ■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 »

ire J r tM 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
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ר ע ל אונז ע נ א ש ע נ ר ע ט ע ט א ?  שי
ע כ לי ט ס רי ץ ק ער ײז אנ ץ ארג  א

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 או ל ס ק ר א ט ײ ר ע פ ל א א ק א  ל
ט ריג ק ק רי ם צו ע ר ד 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 לאקא̂י

 נומער דעם געקראגעז לאסאל דער חאט
 זײן צוריק לאקאל דער קריגט איצט 2

.ב נומער אםאיציגען

ר ע ה ד ט א ען ק עג ־ ג ט ע װ  ס
ם א ץ ש 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
לוס )1 זײפ פון ̂(

 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

ס ר ע ײנ ט ױניאן ט ר רי ע פ אנ  ק
ט ען מי ױל ס ק ע ם א ען ב עג  װ

ט אן ענ מ רי ג א

 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 נ עןענ איז אי ס א ל ש ט
ל ס ר ע

ען ב ײ ר ט צו ס ױ ר ם א ר ע ט ס ג ענ 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 י עז ר ר. פ ע ג ױנ ע ל ש

 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.
מז קאנטראקטארם ברזקלינער פוז  מ

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

ם, ^ ב ע ל  ארוין* לײגעז ױ' װעצכע אויןי .
 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 יצײע̂נ

ג םונ רי אג ץ פון ב מ א ש ח נ ע  ב
ר, ע עזינג ל ט ש ענ ד י עז ר  םון פ

ל א אנ ש ע רנ ע ט נ אי
!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 ג דנ ע ל קי און ש ם בינ ען דו ל ע ען װ ם ל ע ען ה ר ה םי ם אנ ע ק ד ײ ר ט ם

 ״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 , JM <״.■* *
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t אן הײבם ל אינסערנעש^ o m 
גענגםטערס פ^רטרײבעז צו qosp נעם .

פוו אינדזש$נהש&ו דעם נאסעםפט חילסװים ם.
יימענט נענען»נ d־־iSbpsw נדוסדנער

סרייו סמוק אץ
)1 זײם ■ון (*לום

 ביז־ אאם באאםטע, ױגיאן אאם #ן זיך
 אויף אױך כאבאר נעמען אנענטען, נע׳ס
 אויסהיטען װעאען זי־ אז גרונד, דעם

 שטרענג דארםען פון באאעבאטים די
אגרימעגט. ױניאן דעם דורכםיהרען

בא־ ױניאן די ה$בען געננםטערם, די
 אטוירני, דיסטריקט צום געזאגט אםטע

 סו־ מאנוםעסטשורערס פון אויס פרעםען
 ד$אער 60 פון גוץים דער אין געאד מען
 ,פראטעק־ פאר ד$אער טויזעגד 10 ביז

 צו ז#גען זיי ױניאן, דער געגעז ש$ך
 װע־ זײ אויב אז מאנופעקטשורערם, די

 םאר־ זײ װאס געאד, די צאהאעז זײ אען
 שעפער די באשיצען זײ װעאעז אאננעז,

 ארגא־ קענען ניט זײ ז$א ױניאן די אז
 םא־ די גיבען םאאען םיאע אין ניזירען.

מורא. אויס געאד די נוםעקטשורערס
#:געוױ־ האבען בעאםטע ױניאן די

 דער אז אטוירני, דיסטריקט דעם זען
 האבען גענגסטערס װאס אגםאא מארד

 ד. ברודער אויף געסאכט װאך לעצטע
 פון מעגעדזשער אםיםטענט םרוהאינג,
 םון געקוטען איז ,10 לאקאא קאטערם

 *נ־ זיך ה$בען װעאכע גענגס, די *ט
 אינדוםטריע. דרעם דער אויןי נעזעצט

 אינטערנע־ דער םון בעאמטע הױפט די
 זײנען ב*ארד דזשאינט םון און שאנעא

 ?רבן א איז פרוהאינג אז איבערצ״גט,
 געזוכם וזאט ער וױיל גענגס, די אט םון
רעקעטירינג. זײער שםערעז צו

 צוגעזאגט האבען םיהרער ױניאן די
 אים האבען זײ וחגן אטוירני, דיסטרײןט

 צושטעאען אים װעאען זײ אז באזוכט,
 זײער באשטעטיגען זאיצען װאס באוױיזען

 האט שםעטער טאג א אין און האאנע.
 צוגעשטעאט ױניאן דער םון צאיער דער

 דרעם צװאנצינ און עטאיכע םון איסט א
 גענגם־ װעאכע םון מאנוםעקםשורערם

סטראשונקעס. חרך געאד צאפען טערם
 םאנוםעקטשור־ םון ליסט די איז דאס

 אדויס־ האבען גענגס װעאכע םון ערס,
געאד: נעפרלסט
 סט. טע36 ווע׳סט 142 בראם., פאאט

 בראדווײ. 1369 סא., דרעם גרעישאיר
 װעסט 205 אינס., דרעסעם, קװאליטי

• סט. טע39
 1359 קארם., דרעס לים דזשעק
בראדװײ.
־38 װעסט 323 גודמאן, און *עװין

סט. טע
 טע7 601 קאהאן, און םיםעצמאן

עװעגױ.
 בראדװײ. 1412 קא♦, און ברענער פ.

־31 וועסט 30 סא., דרעס פאטערםאן
םטריט. טע

 עװ טע7 650 גרינבערג, דזשאזעף
 טע7 630 אימערםאן, און ^עאנארד

עװענין.
־35 װעסט 370 ׳קא. דרעס באומראוז

םטריט. טע
 עוג טע7 601 קא., דרעס טרוםאיז

 װעסט 247 קאבאק, און װאסערמאן
v סטרים. טע37

J \װעםש 226 דזשײקאבסאז 
י ' סטריט. טע37

 עוועניג טע7 600 קא., דרעם רענדי
 1369 הא., םאנופעקטשוריננ דזשין
/ בראדװײ.
 עוג טע7 660 א.,p קאסטױם ראטח

 קא. דרעם חאװא^
 ״ הא. דרעם םעאטא
קא. דרעס שואםאן

 עװ. טע7 498 קא., םײד םא^י די
 עוג טע9 600 אעװין, און סאנדחײם
עוג טע7 600 קא., דרעס דרעםװעא

 אין געװאחנז ערקצערט איז עס וױ
 אוים־ ניט נאך איסט די איז יוניאן דער

 נאך םון װייס ױניאן די און געשעפט
 װעםען בײ מאנופעקטשורערם, פילע

ד אויכ ■חנסען גענגסםערס  מיםץ נ̂ע
 ״פרא״ געבען ז״ וועאעז די אז *וזאנ

 יוגיאן די ײניאן. דער נעגען טעקשאן״
 דיסט־ צום צושטזנאען א^ם דאס וועט
אטויתי• ריקט

 אמוימי דיסטריסט אסיסםענט
 צוציב איצט, איו וועצכער םעתדאגאצד,

 אטויר• דיםמריתט פון אבוחנזעגחײט דער
 אםויר• דיסטריקם עקםינג דער סרײן, נ%
 אפױנ״ חאט ער או ערקצערמ, האם #גי

did אמוירני דיסטריקט אסיסטענט 
 ברײטע א נצײך אנתויבען צו דייצי

 ײאס פאקטען אצע וײ ®ון אונטערזוכונג
נמק־ וױ צוגעשטאצט. האמ יוגיאן די

םאגציר. איו
נצקסכת

אננעילענעג־ דער אין עדות װאך״רופען
________״ 5הײנ

 באנדעס געגגסטער די װיםיצ אויף
ביאנוםעקטשור־ די שרעק אין האלטען

 פאהט, פאצגענדער דער דינען קען ׳ערם |
 :נעװארען באװאוסט לאגנ גיט איז װאס

גענגס־ האבען צוריק צײט א מיט
 א געלד־םון פרעסען אנגעחויבען טערם

 דעי מאנו&עקטשורער. דרע׳ס געװיסען
 גע־ דעם װעגען האט םאנופעקטשורער

 האט ער און פאציצײ דער װיסען יצאזט
 געננ־ די ײעז צײט ךי אנגעגעבען אויך

 איהם צו מאצ א נאך דארפען סטערס
נעלד. נעמען קומען־
באשטים־ דער צו האט פאיציצײ די

 דעטעקטיװס אײניגע נעשיקט צײט טער
 דעטעק־ םון םירערשאפט דער אונםער

 אוים׳ן טאקע האבען זײ און לעי םיװ
 זײ און גענגסטער צװײ :עפאקט פלאץ

 גענגסטער די פון אײנער ארעסטירט.
 םיה־ גענג באװאוסטער דער געװען איז

 מאנוםעקטשור״ דער סטראבערי. רער
 טויט אין נעװען אזוי אבער איז ער

 האט ער אז גענגםטערס די פאר שרעק
 געגעז קלאגען ברענגען צו ענטזאגט ״זיך
 אםיציעיצע קײן האבענריג ניט און זײ,

 האבען באװײזע געניגענדע און קלאגען
 די פרײצאזען געםוזט דעטעקטיװס די

םיוזרער. גענג ארעסטירטע
 ניאגופעקטיצורערס, די םון ציסט די
 געננ־ צו נעלר געצאהיצט האבען װעלכע
 םארעפענט־ האט ױניאן די װאס סטערס
 דונע- א װי געטראםען האט ציכט,

 דרעס ניט־יוניאן די םרן לאגער אין
 ארוים־ האבען זײ מאנוםעהטשורערס.

 װעיצכען אין םטײטםענט, א געגעבען
 געצאהלט האבען זײ אז צײסענען, זײ

 אין זאגען זײ רעקעטיערם. צו געאד
 אבצבוצ איז דאס אז סטײטםענט, זײער

 אפרעכענען זיך דא װיצ ױניאן די אז איז
 םאנופעקט^ורערס. ױניאן ניט די םיט

 אויסנעטראכט זײ אויף זי האט דעריבער
 צי נעלד צאד«צען זײ אז בלבול דעם

םראטעקשאן. פאר געגגסטערס
 ערך מען האט אבער ױניאן דער אין *

 געניגענדע האט ױיאן די אז קצערט,
דעם. פאר באװײזע

 ערקיצערט האט שצעזיגגער םרעזידענט
 ױניאן די אז רעפארטעדם צײטונגס םאר
 איהי־ מיט אנגעהן צו ענטשיצאסעז איז

 געגקסטערס די ארויםצוטרײבען ?אמח
 אין בושעװען װאס רעקעטיערס און

 םון געלד צא^ען אינדוםטרי, דרעס דער
 דער שטערען און מאגוםעקטשורערס די

 טעטיגקײט איהר םיט אנצוגעהן .ױגיאן
שעפער. די ארגאניזירען צו

 די אז ערקיצערט, האט שיצעזיננער
 מאגוםעקטשורערס, די װארום אורזאכע

 םארעםענטליכט, האט מען נעםען װעמעס
 נעצאאט האבען זײ אז איצט, צײקענעץ

 םראטעקציע, פאר גענגסטערם צו געצד
 דעם זאגען צו מורא האבען זײ וױיא איז

אםת.
 רעהעטיעחם באגדעם גענגסטער די

 קער־ אוים׳ן םבח געםערציכע א זײנען
 פרע־ האט אינדוסטריע, דער פון פער

 טא־ די ־־־ נעזאגט. שצעזינגער זידענט
 םאר־ הויפט די טראגעז נוםעקטשורערם

 וזײיצ צרה. דער םאר אנטװארטציכסײט
 ארײגצו־ ערשטע די געװען זײנען זײ

 דעם אין ״ארטיקעצ״ דעם אט ברענגען
 די זײ, אינדוסטריע. דער םון צעבען

 נעװען עס זײנען מאנופעקטשורערם,
 געדוננען האבען װעצכע ערשטע, די

 צו סםרײקס םון צײט איז שטארקע
 סטרײק־ באשיצעז און םיקעםס שצאגען

# ברעכער.
 םאראנט־ זײנען װאם צװײטע, די

 צרה, נעיגסטער דער אט םאר װארטציך
 שטי־ דער םאר קאטוגיסטען. די זיעען

 די געהאט האבען זײ װאס צײט לועצ
 אוג־ ״זײ חאבען ױניאן דער אין טטשלח

 אטשטײן,1 ארנאצד םון שוץ דעם טער
 םים מארקעט גארםענט דעם םארפצײצם
 חאבע; איצט און באגדעס געננםטער

 דער אין אײנגעגעסען אזױ שױן זיך זײ
געפאחר. א ותחנז זײ אז אינדוםטריע,

 זײ םון ענםשאאסען איז ױניאן די
 םאריאגען.״ צו זײ און ווערען צו פםור

 איגטעתעמאנעצ די װאס קאמוי דער
 נעננסםער דער נענען אנגעחויבען האם

 גאנצען אין רושם א געסאבט האם םגםה
 חנם וחנגעז חאבעז צײטונמנן די שטאט.

 םען וואו איבעראצ ױו געשריבעז פיל
 איגפמנר־ די מען צױבט געחם »ח שטעהט

 ענערגײ וײצר פאר בעאםכמנ געשאנעצ
שםעצוגב טוטיגעד און שזנד

)1 זײט £ון («לוס
 נע־ שאדזש1^ב םאך׳ן ^ויך 9הא הוױט

 װעלכער אין רעדע, קךעפטיגע א האלטען
 ארגו• גלענצעגרע א^געגעבען חאט ער

 קלאו? ברוקצינער די םארװאס מענטען
 בארעכטינט ניט זײגען קאנטראקטארס

אינדזשאנקשאן. צום
 אננע־ הילקװעט האט רעדע זײן אין
 חאנ־ קלאוה ברוקילינער די אז װיזען,

 אן אנגעשלאסען זיך האבען טראקטארם
 יארקע־ נױ די פון אפאסיאי־ישאז דער

 אנ־ אן האבעץ װעלכע קאנטראקטארס,
 ברוק־ די זײ, ױניאן. דער מיט רימענט

 זיך האבען קאנטראקטארם קלאוק ציגער
 פינקטליך נאכקומען צו פארםליכטעט

 סוח צום אזן אגרימענט -ון םונקטען אלע
 יעדען געגען םארבראכען זײ האבען
אגרימענט. פון פונקט

 באשולדינט האט היצקװיט נאכמעהר,
 קאנטראהטארם־ קלאוק ברוקצינער דער

 ריכ־ קײן ניט איז זי אז אסאםיאײשאז,
 אינ־ ביזנעס די פאר ארגאניזאציע טיגע

 » נאר םיטגאידער, איהרע םון טערעסעז
 פערזאנען אײנינע םאר ביזנעס רעקעטיר

 כא־ נעהםען דורך געאד םאכען קענען צו
 און טאנופעקטשורערם מאנכע פון באר

 געהאל־ האבען זײ װעמען ךזשאבערס,
 אגרי־ דעם גענען פארברעכען צו םען

 ױניאן פון ארויסדרעהען זיך און מענט
םאראנטװארטליכקײט.

 האט באװײזע און דאקוכיענטען מיטי
 םין םיהרער די אז אננעוױזעז, היאהװיט

 קאנטראקטארס־ ,קאאוק ברוהאינער דער
צוחןאף יגענומען האבען אפאסיאײשאן

 מאגוםעס״ םון גרעפט דאאאר טויזעגד
 פארבחד העאפען צו זײ כדי טשורערס

אגרימענט. דעם נעגען כען
 סיסטעם גאנ־צער א געװען איז דאם

 גאגצע די אגגעװיזען. ה;אקװיט האט —
 קאגטראק- ברוקאינער םון אסאסיאײשאז

 דעם םאר באויז עהזיסטירט האט טארס
 דזשא- :עװיסע העאםען קעגען צו צװעק
 פטור צו םאנושעקטשורערס און בערס

 און באדיגגונגען, ױגיאן די םון װערען
 נע• היאקוױם האט אפאסיאײשאז, אזא

 איג• 4א צו בארעכטינט ניט איז זאנט,
דזשאנקשאן.
 אפגעשטעאט אויך זיך האט היאקװיט

 אינדדשאנקשאן פון געזעצליכקט די אויף
 און םאקטען רײהע א מיט האט און

 דער אז אנגעוױזעז, פרעצעדענטען קאורט
 און סאנאפאא הײז ניט איז אנרימענט

איז. ניט װעמען נענען קאנםפיראציע ניט
 א :עטאכט האט רעדע היאקװיט׳ס

סאורט. אין אײגדרוק שטארקען
באשטיםם, האט עטראנג דזשאדזש

 זאא דזשואאי, טען18 דעם םרײטאנ, אז
 ברוקאינער דער פון צד צװײטער דער

 צױ אפאשיאײשאז קאנטראקטארס קלאוק
 ענטםער אן און אפידײװיטס שטעאען

 נאכדעם און קאאגען היאקװיט׳ס אויױ
 ענטשײדונ:. זײן ארויםגעבען ער װעט

 אין אינתצאנקשאן דער איז דערװײא
קראםט. אין

 קאנ־ ברוקאינער די פון אאיער דער
 ברוס־ דעם פון זוהן דער איז טראקטארם

 פאאיטישען און םיהרער טעםעני אינער
מעתקאי.

 ל8נענעד 8 אין אוױם טאנער סלאוס נאמימוער
אפצושאפען און באדיננוננען יוניאן פ«ר ספרײס

שעפעד סוועט די
)1 זײט £זן (*לום

 קאאוק־ באאטימארער די צו םעםעדזש א
 אויף הוסענדיג ניט װעט, ער אז מאכער,

 פערזענאיך הומען געזונד, שװאכען זײן
 סטרײס דעם אנצוםיהרען באאטיםאר אין
שוף. זיגרײכען א ביז

הא־ קאאוקמאכער באאטימארער די
 גרויםען א בײ אװענד דינםטאג בען

 ארויםצונעהן באשאאםען םאס־מיטינג
 קעםפען און םטרײק גענעראא א אין

פאדערונגען. נערעכטע זײערע םאר
 אין פארגעסומען איז םיטיננ דער

איז אײםעאום. רינג ארבײטער  דאס״
 פין םיטינג גרעפטער דער געװען

 פ,ין !עשיכטע דער אין האאו־המאכער
 האבען ארבײטער די און באאטימאר

 ענטשאאסע:־ און באגײםטערונג׳ םיט
 דעם דורכצוםיהרען באשאאםען הײט
סוף. זיגרײכען א ביז קאמף

 דער םון װײס־פחנזידענם ערשטער
 נינםא סאצװאטארע אינטערנעשאנאל,

 ם. א דער םרן סעקגרײדי עדװארד און
 חויםמ״רזידנער די נעװען זײנען צ. אװ
םיטינג. םיז

 גע־ איז האאפערין םרעזיחגנט װײס
 ערקלערט, האס ער טשערמאן. ווען

 באאע־ די ם־ט םארהאנדאונגען די אז
 געװארעז אפנעהאקט זײגען באטים

 זײ־ םאנוםעקםשורערם די װײא שבו^
 ױיער םים אתיסנעסוםען פאוצאונג נעז

 ״ריארגאני־ םון םאדערוננ אונםעגאיכער
 דאם באםת םײנט דאס װאס זײשאן׳/

 אר־ ױניאן אקטױוע אפצוזאגען חנכט
בײטער.
 םאר־ .האט האאפערין אײדער נאר
 ארבײטער די חאבען חנחנ זײן ענדיגם

 אויס־ דעם םיט אונטערבראכען איחם
די און שמרײקעז ״צאםיר געשרײ:

 אנמ־ רעדען שוין וועאעז באאעבאטים
jn .דבורים״

 םיטײכ בײם רעדנער אנחנחז די
 בער־ j_\ גאושאקאןי, א• געוחנן זיעען
p מאן, m ברוי־ ענרי איז םגייחנר 
 באאטיםאר דער םיז •חנזיחננם ניננ,

צײבאר. אװ םעדעריישאן
 די איז טעג ■אר צעצטע די פאר

 אלצ םאמנן םים ביױ גאוחנן ױ:יאן
 איינ־ און קיםוי צום מארבארײנאנגען

 סאנ- םטרײק־םאשינעדי. די צושטעאען
 אצ- »( פאתעפוטין איז אוחננד םאג

 געגעראא דער ®ון• םיטיגג געםײנצר
P'hdo וײ װאו קאכד״ג vxmfi

 :עמאכט זײנען םארברײטונגען םטרײק
געװארעז.
 אין ארגאייזאציאנש־קאטפײן דער

 םאר אעצטע די םאר איז באאטימאר
 םארשטארק• מיט אנגעגאנגען װאכען

 שאעזיננער פרעזידענם ענערניע. טער
 אין װאך אעצטע געװען אאײן איז

 דעם אין געהאאםען און באאטימאר
 ױגיאן די האט דעם אויסצר קאםפײן.

 ארנאנײזערס. 6 באאטיטאר אין איצט
 האאפע״ פרעזידענט װײס זיעעז דאס
 שנײדער, קאטערס, די םון םארטין רין,

 ארגאנײזע• קריםטאיכע א גאושאקאװ,
 אעצטע די איז גראט, נאמען םיט רין

 אויך אינטערנעשאנאא די האט טעג
נעגער־ארגאנײזערין. א געשיקט

 כאהאנ־ חיל; סימוסהי
 פיהדעג יוני$ן סער

געשפ»דנען
 «ונ* די םון איינער היאי, טיםאטהי
 »י| םיהרער ־ ארבייטער געזעהענםטע

 נע׳»ט(ור* זונטאנ ?עצטען איז אמעריסא
 גר*װ, אועיאן אין היים, זיין אין בעז
67 נעייעז *לט איז ער דזשוירזי. נױ

יאהר.
 נעווען כםדר יאהר 24 איז הילי

 דער iie ■רעזידענט אינםערנעעאנאל
איי «ר ױניאן. אילערם און םייערםען

 חא- דארםען םיר אז םײנט, איחר
 סאמפס־אוסטיגע מענשען, מוטיגע בען

 טענשען, קצאסעדבאוואוסטע מענשען,
װײטער. אזוי און װײטער אוױ און

 אזעאכע כאטש אז, טיין, איך און
 אבע• װיגשעגסװערט, זײנען מענשען

 אין זיך םיר נױטיגען אאץ םון ־ מעהר
 שכא, געזונטען גאײכען, א מיט מענישען

 ניט זיר אאזען װעאכע טעגשען, אין
 םון םראזע הויכער א םון םארםיחרען

 װעאכע םענשען, אין דעמאגאג; דעם
 מענשען, און זאכען באטראכטען קענען

ײנען; זײ װי  װעאכע םענשען, אין ז
 םאקטען צוױשען אוגטערשײדען קעגען

 װעאכע מענשען, אין וױנשע; גוטע און
 ערד, דער אויןי םיס די מיט שטעהעז

 זײע־ פארריםען אײביג גיט האאטען און
הימעא. צום אויגען רע

מענ־ אזעאכע גראד אז מײגט, איהר
 אז און צוםיא, שוין מיר האבען שען

 זעהר א זיינען מענשען אזעאכע גראד
 זײ װײא ױניאךמאטעריאא, שאעכטער

 נעזער, זײערע םון װײטער ניט זעהען
 וױ װיזיאז, יעדע זײ םעהאט עס װײא
 םארטשריט־ יעדער םאר גויטיג איו דאם

באװעגוננ. איכער
 דער טעות. א אבער מאכט איהר
 די אויס ניט שאיסט שכא נאײכער
 אויך זאכען, פאראויםזעהן םון ?ראפט

 באגײםטערען צו זיך םעהיגקײט די נים
 גרויס װירהאיך איז װאס עטװאס, פאר
 םיט מענשען אז מײן, איך שעהן. און

 םאר־ קאנען און מענען שכא גאײכען א
 שװעבען צו חשק גרויםען א שפירען

 אאע דאר מיר זײנען װאאקענס. די אין
 ענג־ אויוי עם זאגט מען װי נעװארען,

 טא״ דאך אבער ״עיר־מײנדעד׳/ איש,
ט םיר רען  םון באדען דעם פאראירען ני

 אי־ מוזען םיר םיס. אונזערע אונטער
 סווי כא סוח דאס זינען, אין האבען מער

 םון צורימקערען זיך מוזען מיר װעאען
 אוגזעד צו אוםט רײנער באויער דער

 מוזען מיר ערד. פראזאאישער גאנץ
 אוםט דער אין בעת דאס, געדענקען,

 קורצע א פארברענגען נאר מיר גענען
 אויןי םיר סוזען אבער אעבען װײאע,

 אײג־ די איז װעאכע ערד, פעסטער דער
 וױ װארים, אונזערע. שפײזערין ציגע

 מענ־ דעם םאר אוםט די איז עס נויטיג
 קאן אאײן אופט מיט דאך אבער שען,
אעבען. ניט מען

 זיך נויםינען מיר אז זאג, איך װען
 םײן שכא, גאײכען א מיט מעגשען אין
 איבער״ םיט םענשען נים זיכער איך

 דרעהען קענען װעאכע קעפ, געשפיצטע
 זיך סענעז און םינגער, גראבען ןימיט
 םײגע״ אאעראײ אײנרײדען אנדערע און

 אײ־ םיר, האבען די בוזעם. אין אאך
 באװע־ אונזער אין ביםעא היבש א דער,
 איהר האבען זײ מיר, גאויבט און, גו:ג,

 אנ־ נעבראכט. נוצעז װי שאדען מעהר
 טומעא זײ ברענגען קאארחײט, שטאט

 אג־ מוחות. די אין צוםישעניש און
 צו און זאר דער צו רײדען צו שטאט

 אום־ מאמענטאנע די אויט האנדאען,
 אין מען פארסריכט םאדערעז, שטענדען

 םון אוצר נאנצער א און בויבעריה,
 אין אוועק געהט• ענערגיע און קראםט
ניװעץ.

גאײ־ א םיט מענשען דעם אונטער
 אזעא־ דוסא איך םארשטעה שכא כען

 כח נויטיגעז דעם האט װעאכער כען,
 סאםיד אאעראײ צו םוןז א מאכען צו

 םאר־ ווערטער פשוט׳ע םיט און מען,
 אאעראײ װעאכען טשאד, דעם טרײבען

 אגנעיאגט האבען צינגער געשאיםענע
קרבנות. זײערע אויזי

 מאמענט, אײן אויף נאר דענקט
 ראס וועאט שעהנע איכטי׳גע פאד״א װאס

 מענ• מעהרםטע די װען נעװעז, װאאט
 א םיט געװען װאאטען איהר אין שעז

שכא. גאײכען
 געהאט ניט תײנמאא װאאטען םיר

 װעאט־מאחטה, שרעסאיכע דאזינע די
 א נאר געסאנט װאאטען מענשען װען

איבעראעגען. זיך ביסעאע
 ם'צ אזוי געװען נים װאאטען עס

 אײנ־ אאיין זיר ה^בען װעאכע מענשען,
 גע״ האט םען װעמען אדער געחןדט,

 װערט םצחםח וײ אז אײנרײדעז, קאנט
 איםער אױוי םאכען «ו אום געמיחרט,

 פאר- «ו אום אותר טצחט̂ו צו סוו• א
 חנר אױף םאצקס־חערשאפט זיכערען
 שכל גלײמנן s םיט מענשען וועאט•

 תרך #גײן :גמגטפצדט גלײך יואלטען
m םלחםה וחנאןךפארוױםמגדעך »

 צי םוזי קײן װערען געבראכט גיט
 םוזען װעט זי םארקערט, גאר טאחםח,
םלחטוו^ מעחר און םעחר נאך צו םיהרען

װאלי• שכל גלײכען א םיט טענשען
חד געקאנט ניט קײגםאל זיר טען ײנ  א
 די װען טאחטח, א נאך גראד אז דען,

 און דערשאאגען אזוי זײנען םעאקער
 אויםבליהען ערשט װעט רעמאראליזירט,

 גראד װאאטען זײ םאאקס־הערשאםט.
 אויםקױ אוגםארטײדליכע דאס געזעחז

 וועלכע דיקטאטארם, אאעראײ םון מען
 גײסט, פון םארםיגסטערונג אזא אין נאר
 באוט־מבול, אזא נאך זײן םוז עס װי
 װידער־ םרן דערשאאגענהײט אזא אין

 די פארכאםען קענען שטאנדם־קראםט,
 םא־ די אאם אויםשפיאעז זיך און מאכט
געראנס. דערגע

װאל• שכא גאײכען א םיט מענשען
 אײנ־ געקאנט ניט קײנמאא גאר זיך טען

 םאל דער געװען איז דאס װי ריידען,
 אײגענע אונזערע איז פיאע גאר מיט

 םיח־ מוז װעאט־מאחמה די אז רײהען,
 רעװאאוציע. אלװעאטאיכער דער צו רען

 געםוזט זײ װאאט שכא גאײכער זײער
 אונםעגליר, גאר איז דאם אז זאגען,

 אײנער נאר װעט מאחםח דער םון װײא
 ארײן זײנען װעאכע טויזענד, צעהן פון
 זיך רעװאאוציאנערען, אאם איהר, אין

 וח|ל- די און אעבעדיגער, א צוריקקערען
 װעאען צוריקקוםען, שוין װעאען ?ע

 קער• אעכען גאנצען זייער אויף באײבען
 װי• קריפעאס, גײסטיגע און פערליכע

 טענשען, אײנפאכע די אנדערע, אאע דער
 םאחםח דער אין געגאנגען זײנען װעאכע

 נאר געװאאט עס האבען זײ װײא ניט
 האט הערשער םון מאכט בײזע די װײא

 בראדיענדיג מוזען, געצװאוגנען,
 םענשאיך םון יםים אין יאהרען־אאננ

 ברוטאאיזירט, גענצאיך צוריקקערען באוט,
 די םאכען װעט װער און קאן װער טו

? רעװאאוציע
שכל.. פשוט׳ער זיך, דאכט דאי^ איז

 האט שכא םשוט׳ער דער אט דאך, און
געםעאט. גראד

 װײל דערםאר, ער האט געםעאט און
 אמאל דעראעבען צו װאונש גרויסער דער

 אײג־ האט רעײאאוציע הײס־געגארטע די
 דעם פארטויבט און דערשטיקט םאך

שכא. גאײכען
גע־ איז איהר, םײגט װאס אדער,

 קא־ דער אין הויפט־אורזאכע די װען
 אוםשטײגס רעװאאוציע, מוניסטישער

 ױניאן, אײגענער אונזער אין געזאגט,
 גאײ־ דעם םון םעהאען דאס גיט אןיב
 און סאאוקםאכער די פון שכא בען

איבעריגע? אאע און דרעםכיאכער,
 טשאד שרעהאיכער דער אז איצט,

 מאג־ גאר כאטש םארשװאונדען, שוין איז
 גאנץ זיך םיהאען נאכװעהענישען כע

 װאונחד נאר זיך מיר שענען שטארק,
געווען! םעגאיך איז דאס אזוי װי רעז,

טויזעגדע צעהגדאיגע אײך, םאאט
ד--------צוזאטען זיך קומען מענשען ה אי

 יעג״ רעם םארגעסעז גיט נאר דאך האט
 דעם אײז/ — מיטינג? סטאדױם שי

 װעניגע נאר װעםען מענשעז, םון דוח
 דעםא־ םעהאמ עס איז? װאם קענען.

!יוניאן דער אין קראטיע
 געװען ניט אםשר. נאך, עס װאאט

 װאאט םען װען װיאד־משונה׳דיג, אזוי
 די אט אז געגאױבט, אדער געװאוסט

 םאר־ זײ-ען רופער און שרײער דאזיגע
 דעםאקרא״ םוז אידעאא דעם אין קאכט
 פארקערם. פויקט אבער עס איז טיע.
 און שדיתר די אט אז װײסען, אאע

 שיס־איננ־ י־י אגענטעז, די זײנען רוםען
 אױאנטױר״םטען, באנדע א םון אאך

 דעמאסראטיע, םון חוזק מאכען װעאכע
 שענדאיכ־ אוים׳ז םארגעװאאטיגען און

 וױ־ דעם און םרײהײט די אוםן סטען
 אונ־ דאר און םאאס, גאנצעז א םון אען

 אט נאך לויםען ארבײטער קאוגע זערע
 גאויבען און טוםעא־מאכער, דאזיגע די

 צוריס־ עם זײ װעאען די אז װירחאיך,
 דער אין דעםאקראטיע די ברענגען
ױניאז״

.אײך איר םרענ ־  געהאנ־ װאאטען :
 םענ• האנדאען אזוי געהאנט און דעאט

? שכל גלײכען א םיט שען
םאל. אנדער אן נעםט אדער
 צוזאםעז װירקט און לעבט איתר

 קעגם איחר יאחרעךלאנג םענמעז מיט
 חטתטח, און סאלות אלזנ!ײעחנ םים די

 און םעלוזו אייעחנ קעגען ױי װי ױנסט
 n פאר איעצ זײגם וױחר חםתטת.
מדנ א y »ן מי ו n m •מד j r w 1-

 צוזאםען, געקעמםט איחר האט לאנג
 און םרייו־ עס, זאגט םען װי געטײלט,

 אין פארבעסערונג כרעקעלע יעחנ לײד.
 זײערע םיט פארבונדען איז לאגע אײער

 האבען זײ אז וױיסט, איחר געטען.
 אין אפגעגעבען כחות בעסטע זײמחנ

 אײערע םאר םאחםה טאג־טעגליכער דער
אינטערעסען.

ארויס, שפרינגען אםאל טיט נאר
 ווע־ םענשען, טײװאאים, שװארצע װי

 םיט םענשען, גארניט, קאנט איהר םען
 האט איהר עס, זאגט טען װי װעמען,

 אויםגעגעסען, ניט זאאץ אונץ קײן נאר
 םיהרער אײערע זידאען אן הויבען און
 יאהרען, און יאהרען םון װעגװײזער און

 און גרעםטערם, »אם גענגםטערס, אאס
שטעהט. קארט אין נאר װאס

מחײב, שכא נלײכער דער דאך איז
 קאאוק־ טיםזיניגמ און ?אוגע אוגזערע *ז

 אנ־ אאע אזן דרעם־םאכער, און טאכער
 זיך באדארפט האבען מאכער, דערע

 בײזע, די אט םון עקעא םיט אפקערען
םײלער. װערימדעע

אומגעהער־ דאם פאסירם דאר און
קריגען םײאער װעריםדיגע זײ :טע

 ניט ערשט און שליטה, די צײט א פאד
 װערט ױניאן גאגצע די ביז פריהער

 קוםען שדים, דיזע דורף רואינירט כטעט
 שאײדערען און זיך צו קלאוחמאכער די

 דעם אט םון יאך חנם ארונטער זיך פון
אוואנטיוריסםען. חײסעל

 װאאם װי אטאצ: נאר איך םרעג
 אוגזערע װעז םאסירמן, געסאגט דאם

 װירק־ װאאטען ױניאן־םעםבערם מערסטע
 זעהר דעם אם באזעסען געהאט ליך

שכל? גאײכען טיטינען
 איך האב צוריק אאנג ניט ערשט

 אנגעזעהע־ גאנץ א םיט באגעגעגט זיך
 בא־ אונזער אין טוער און שרײבער נעם

 פעקעא היבשען גאנץ א םיט װעגונג
 גע־ די אבער דאנק א פארדינסטען,

 יאהר עטאיכע אעצטע די פון שעהענישעז
 םיר ציניש. עטװאס געװארען ער איו

 סאציאאער דער וחנגען גערעדט האבען
 אײ דער איז אאגעםײז איז באװעגוגג

 םארשטעהט בםרט. באװעגונג בײטער
 אננע־ אויר זיך האבען םיר אז זיך,

 כאװעגוגג -״אינקע״ די אויןי שטויםען
 גע־ און ליארם משונח׳דעען איהר מים

 אױםגעבאאזענע איהחנ םיט ייאדער,
דעםאנסטראציעס. און קעמםע

 בא־ די אט אז ערקאערט, האב איך
 פײ־ םון געםיהרט נארען, םון װעגונג
הנאפ. גאנץ םיר אינטערעסירם קערס,

 עטװאם םיין םיר האט דעם אזיןי
װעא, :געענטםערט םרײנד ציגישער

 אז קאוגע, אונזערע אונז טדיגען װאס
 דאר־ םיר גארניט? זיך באוועגען זײ

 װי נארעץ. די םאר גאט דאנקען םען
 שטיקעא » םארט זײ מאכען אמ, דאם

טוםעא.
̂גר קײן נים דאסיאםשר איז  שאעכט

 עס איז געחןדט תוך אין אבער װיץ,
געדאנק. םאאשער א גאנצען אין

 גוט םרט אײן אין נאר זײנען נארען
 דעםא־ די םאר — װינשענסװערט און

 נא־ ׳זײער עתספאואטיחגן װעאכע גאנען,
 םאר אדער חױנה זײער פאר רישקײט

 אנ־ »אע אין גדואח. נעםײנטער זײער
 פאזיטיװער א זײ זײנען םרטים דערע

אוםגאיק.
 שפאט צו און שאנד צו מאכען זײ

 איז באיועגונג. גרויסצ װירתאיך יעדע
 אזן שענםטע דאס װערט הענד זײעחנ

 סארי־ ד«עסאיכע א ערהאבענסטע דאס
 דורכשניטם־מענש דער און קאטור,
 אפגע־ און אפגעשטויםען זיך םיהאט
 וועא־ אין באוועגוע, אזא םון עקעאם

 זײנעז בלאםערס די און גארען די כער
פערזענליכקײטען. דראםאםישע די עס
פאי־ װאונש דער און געדאנק דער .
 דער םון אוםװעאצונג גרינדאיכער א

 האט אונארדנונג איצטיגער גאגצער
 רוסישע זײט״די געאיטען, שטארס זעהר

 רעװא־ דער םון געםאכט האבען נארען
םארקרימעניש. העסליכע אזא לוציע

 גאנץ טראכטעז צו םיר ערלויב איך
 רעװא־ דאזיגע די נים ווען אז אפט,
 פארט־ דער װאלט רוסלאנד, אין לוציע

 םראגק־ אין דײטשלאני־, אין שרינדגאנג
 גאנץ א אנגענוםען ענגלאנד אין #רײך

 טעםפא שנצלזנרעז םיל א קורס, *נחנד
 איז םארגעקומעז איז װאם דאס אמנר,

 הײג־ ביז פאר נאר ^ווםם און #תםל«נד
prim ^שטע־ גרעסטע וײ איו דאס טא 
מ אין ענםװימאוננ װײגתחגר *m צו ת

 רוסישצ די כאטש לענדער, אנחנחו אלצ
 און םיליאנצן ארויס װארםען הערשער
 די 1אי םאכען צו אום רובעא, םיאיאנען
 עהנליכעס, עטװאם אענדער אגדערע

רוסאאנד. אין םאסירט האט װאס
 זאך ^רעקאיכע א װירקאיך איז עם

 װירהליך, םײנען זײ נארען. די טים
 רויבען זײ װאם געאד, דעם םיט *ז

 רוסישע םארהוגגערטע די םון אװעק
 קע• זײ ױעאען ארבײטער, און פויערים

 און אוגז בײ אויםםיהרען עפעס נען
 כאטש אז ניט, װײסען זײ אנדערשװאו.

 קײן ניט השם. ברוך םעאען, אונז .בײ
 געניגענ־ א אי) ניט דאך אבער נאי־ען,

 אנטא״ קענען זאאען זײ אז צאהא, דער
 הא־ זײ װאם אוםגאיס, דעםזעאבען כען
 אוםגאיקאיכע דא׳ס אויף געבראנט בעז

רוסאאנד.
 װעגען אויך איך בין אורחא, אגב
 דענק, איר םארצװײםעלט. ניט רוםאאנד

 רוסישער דער םון הערשאםט די אז
 איהר צו זיך דערנעהנטערט דעםאגאגיע

 אכטענדיג ניט אז דענק, איך סוף.
 פראפאגאנדא־םאשין, שרעקאיכע די אויף

 אין םוחות מענשאיכע די האאט װעאכע
 פארםינסטערען, און םארטשאדען אײן

 נארען די פון רײהען די דאך װערען
 אפא־ םארשײדעגע די שיטערער. אאץ

 גרויזאם אזוי װערען װעאכע זיציעס,
 דער םיר ם»ר זײנען אונטערדריהט,

 ניטא איז ע& אז באװײז, שטארקסטער
 םארצװײם• צו גרונד טינדעםטער חגר
ךוםאאנד. װעגען אען

 םארביײ איז דאס געזאגט, װי נאר,
 װעאכער ענין, אן איז דאס נעהענדיג

 אענגערער א ביסעא א אין זיך נויטיגט
 געטאן דא קאן דאס װי אפהאנדאונג,

 רוםישע די האט זאך אײן אבער װערען,
 דארט, אז געםאכט, ?אאר רעװאאוציע

 קײן קאן שכא, גאײכער םעהאט עם װא\
 װען אםיאו ארויםשפראצען גיט גוטעס

בעסטע. די זײן זאאען כוטת די
 איםײ םיר וועט ריכטיג, גאנץ יא,

 םען נעמט װאו אבער ענטפערען, צער
שכא? גאײכען דעם םיט מענשען די

זײ דעם: אױף ענטםער איך און
 ערםױ זײ דארף םען אבער דא, זײגען
 אװעקםאכען ניט זײ דארף טען טיגען,

 לײדער עס טוט מען װי האנד, דער מיט
געאעגעגהײטען. אאעראײ בײ אפט זעהר
 קראנה־ א װי כםעם געװארען איז עס
 םאר־ דענקט אײנער װאס אז, הײט,

 איז געדאנק זײן װאס פאאנטערטער,
 אלץ םאר ‘םטושטש׳ער, און טוגהעאער

 איהם. טען האאט דענסער גרעסעחמ א
 אדער קאאר רעדט אײנער ווען און

 ער־ םארשטענדליך, און ?אאר שרײבט
 טיןי ניט םאר באאד איהם מען קאערט
געגוג.

 צוהערער דער און אעזער דער און
 צי אנגעהויבען אאײן באאד שוין האבען

 די םארפאאנטערטער װאס אז גאויבען,
 שרײבען, דאם טונסעאער װאס רעדע,

 עם. איז באװאונדערען צו מעוזר אאץ
 םאר :יט זײן זיך, ער טראכט מוז, עס
שכא♦ אײנםאכען זײן

 נע אויםגעהאדעװעט איז אזוי און
 אזז שרײבער םון דור גאנצער א װארען

 ניט אלײן אםט װײסען וועאכע פאעטען,
 תד גאגצער א און שרײבען, זײ װאם

 םיײ װעאכע אייענער, און צוהערער פון
 םארשטעהען, זײ װעניגער װאפ אז נען,
 זײז םוז ערהאבענער און גרעסער אאץ

אפהאגדאונג. די אעהרע, די רעדע, די
 אאע א\יח םוף א נעםען מוז דערצו

 צו סוםען םוז עם אעבען. םון געביטען
 םענשאיכער גאײכער דער הערשאםט

פארשטאנד.
 אין נויטיג עס איז איבערהױפט

ױניאנס. אונזערע
 טעארעזירען, װעניגער ביסעאע א

 םאר׳־ װעגיגער םיאאזאםירען, װעגיגער
 גאײכען דעם אאזען און זיך, דבק׳ען

 איו װאאטען, און שאאטען פארשטאגד
 שאיטה דער צו סוף א קומען װעט ע׳ם
 צױ איהר םיט און דעמאגאג, דעם פון

 װאס טוחות־צוםישעניש, דער צו זאםען
 כאא־ דעם םון װארצעא סאטע אין איז

 באוועגו;נ אוגזער אין צושטאנד טישען
_ I I . .בםרם. ױניאנס א\נזערע אין און בכאא

ס ע ר ר ד ע כ א ט מ אינ ש ד דז ר א  ב
ט ע ד װ ל א ץ זײן ב ם א א ע ײ נ

ס םי א

 באארד דזשאינט ררעםםאכער די
 טען1 רעם אונוםם *אמם םוםען װעט

 141 םטריט, םע25 איםט 130 םון
 פצאר. םען3 אויפ׳ן םטריט, םע33 װעםט

^ ,פעז רעם אין קי ר  זוױעעו גיצדינ^ א
עװענױם. טע7 און טע6

אנטוננםפול,
Mvnor,pfo קריוועדא, א.
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 גרויסער חןר *י ב״פדאג קל״נער (»פ«רברעכענם פזן קײט לאנגע א
 בא- דער ו»ר וראאעסםרדעס^נסאראניע

גיליגגס) »ון םוגי וון •ר״אוגג
ב ד. םון

iMXi
 חכםים אצטע אונזערע װאם אצץ, ניט
 בא־ דארף אדער איז געזאגט, האבעז

 טײער. און הײציג םאר װערעז טראכט
 איז עס אז איר, זאצט װיסען װארים

 אמת. אײביגער אן װי זאך, אזא ניטא
 צוו־יק, יארען םיט אמת געװען איז װ$ס
 װאס און פאצש: גאנץ איצט זײן קאן
 ק$ן הײנט, אםת אן פאר האצטען מיר

 גרויםער אלס ארויסװײזען זיך מארגען
טעות.

 מאנכע זיינען צײט דערזעהבער אין
 םרן געװארען אױסגעדריהט נעדאנקען
 נאך זײנען װעצכע ם^רגענגער, אונזערע

 בײשפייל א אצס אמת. גאנץ איצט
גוררת ״עבירה :װארט ד$ם נעהמט
 זיך מיט ברײננט עבירוז אײן :עבירה״

 $בער געדאנק, אצטער אן צוױיטע, די
 דעם אין סײ זאיצט אםת אויך ד$ך איז

 און צעבען, .מענשציכען אינדיװידועצען.
געזעצשאפטציכען. דעם אין סײ

 ניט זיך איך דערמאן קײגםאצ און
 גראד װי שטארק, אזוי, װארט דיזען אן

 א באגעהט געזעצשאםט אונזער ווען
 און בעסטע איהרע צו םארברעכען

גרעסטע.
 םון געדאנק אצטער דער ה$ט אזוי

 געבאמבעצט זיך עבירה גוררת עבירה
 זיי- צוריס צאנג ניט װען מוח, מײן אין
גרוי־ צװײ די געװארען םארניכטעט נען

 און װאנזעטי, און סאקא םון צעבענס סע .
 טיט איצט פאיצ דער איז זעצבע דאם
 אונגעאכט, װעצכע, ביצצינגס, און מוגי
 װי קצאר, אזוי איז אוגשוצד זײער װאס
 נע־ אימער נ$ך זײ װערען ט$נ, דער

געםענגעניס. אין האצטען
 און אינטערעסאנט װירקציך איז עם
 םאר־ דער אט װען דערגעהן, צו װיכטיג
 װי און אגגעםאנגען, זיך האט ברעכען

 און מעחר אצץ זיך נאך שצעפט ער אזוי
םארברעםמס. מעהר

 אנהויבען קאז מען אז גצויב, איך
 םארברעכען דעם םון צײט די רעכענען

 גע־ זיגט םון ביצינגס און םוני געגען
 האבען אמעדיקא אין מענשען װיסע

 אצע מיט ארבײטען צו אנגעחויבען
 אין אמעריהא ארײנצושצעפען כוחות

 גע־ האט װעצכער מבוא, בצוטיגען דעם
אײראפא. אין םיצױכעט
 דעם םון אנםאנג סאמע םון שוין

 ךא זײנען װעיצט אצטער דער אין לריג
 װעצכע מענשעז, געװען אמעריקא אין

 מיר אז געקערט, װעיצטען םמ׳פ האבען
 מלחמה. דער אז אנשיליסמן זיך זאאען

 איז זײ צװישען פראםינענטסטער דער
 רוד םרעזידענט געװעזענער דער געװען
 קריג, הײיציגער אז» ס׳טײטש, װי װעצט.

 דער םון זאיצ־שטעהן אםעריקא און
 שעד־ זײן װי גרויס, אבער װײטענס!

 האט דאך געװען, איז אײנםאוס יכער5
 געשטערט און אויםגעםירט. גארניט ער

 טראדי־ גרויסע די ערשטענס, אים האט
 װאשינגטאן, םון נאך שטאםט װאס ציע,

 םאר־ יצאזען ניט זיך טאר אטעריקא »ז
 םון אנגעאעגעגהײטען די אין •אאנטערען

 דאס וױיצ צװײטענס, װעאט, א^טער דער
 אײנ־ זיך אין האט םאיצה אםערממנער

 צום האס א יארען .םיאע םון געזויגען
 האט װאם םרידעז, צו איבע א און קריג
 דעם אין אויםנעדריקט שארף אזוי זיך

 אוים־ ניט תאב *איך ^יד: םאפויצערען
 סאיצדאט״ א זײן צו זון מיין געהאדעװעט

 ערשטער דער אין וױיל דריטענם, און,
 די אז געגצויבט, גיט קײנער האט צייט

 און אנהאאטען, אאנג אזוי װעט מלחמה
 םון קװא* א װערען קענעז װעט זי דאם

 אונזערע םאר גא*ד מיט בערג גאנצע
נע^ד־םענשען. אמעריקאנער

 יאר צװײ אװעק אבער איז עם אז
 גע־ האבען מאגנאטען אונזערע און

 מאחמח־ דער אין בי^יאנען םיט ממעקט
 זײ םאר נעװארען איז עס איז ביונעם,

 רײכער ניט נאר ניט נעםאחר גרריםע א
 אאעס, םאראיחנז *ו אויך נאר וועחנן, צו

 די אין ארײננעטאן האבען זײ װאס
 גרויםע זײערע מיט ביזנצס באוטיגע
 פאוצלונג איז דאן עליים, די צו ד^ואות

 נעםאהר גרוים אין געסומען אםעריסא
 און אעבען, און עקזיסםענץ איחר םים
 מקריב פון םלחטח, פאר נעשױי דער
pn וײ םאר םאטערלאנד, םאר דך 

מםטרקער. און העכער טאץ געווארען חיים אימענע
םארניםטעט האט םרעםע גאנצע די

«ר* 3^י

 האט אםעריקא גאנץ איבער און גאנדע,
 פריפײרעד־ םון סדרה א אגגעםאנגען זיך

 מעהר און מעהר »יצץ םיט נעם־פאראדען
טראסק.

ה םארשטעהט  סאן אין אויך אז זי
 געגוג געםונען זיך האבען םראנציסקא
 צו באשלאסען האבען ו-ואס פאטריאטען

פאראד.* מין אזא פאראגשטאצטען
 סאן־ אז געװען, באשערט אבער איז

 אויםצײכענען גאר זיך זאל םראגציסקא
 םיט אט און שטעדט. אנדערע אלע פון

 האט פאראר פון צײט דער אין װאם:
 װעילכע דורך באמבע, א עקספלאדירט

 געװארען צוריםען זײנען מענשען צעהן
 גע־ זײנען םייצע גאר און שטיקער, אויף

געװארען. םארװאונדעט פעריציך
 צװײטער דער פאםירט האט דא

 די אויב װארים םארברעכען, שרעקיליכער
 םון געװארען געװארםען ניט איז באמבע

 די װעםען בײ משוגענעם, שרעקציכען א
 איבער־ האט מילחמה םאר העץ־כװאיציע

 גע־ זיכער זי איז מוח, דעם געקערט
 םון אדער אײגעם םון געװארען װארםען

 האבען װעאכע די פון באנדע גאנצער א
 םארשפריײ צו כוחות אילע מיט גע^וכט

 גע־ מאחמה דעם שטארקער \װאס טעז
 זעהן עואם דעם מאכען צו כקיצור ,פיסיצ.

ענגיציש. אויף עס זאגט מען װי ״רויט׳/
 טאט שרעקיציכע די װאס דעם, חוץ א

 םאר מי^ אוים׳ן װאסער װי געװען, איז
 א געװען זי איז העצער, מ^חטה די

 גאיצר־גרוב אטת׳ע אן געװיגס, גרויסער
 אין קלאס האפיטאציסטישען דעם פאר
פראנציסקא. םאן

װיםען, איר דארפט םראנציסקא, סאן
 װאו שטעדט, די םון אײנע געװען איז
 גוט זעהר געװען זײנען ארבײטער די

 דארט געשפייצט דערםאר און ארגאניזירט,
 פא־ אין סײ ראיציע, באדײטענדע א גאר

 עקאנאםישער אין םײ און ^יטישער
 האט דאם אז זיך, פארשטעהט הינזיכט.

 םארשיידענע די געשמעקט ניט זעהר
 בײ אז איבערהויפט, עקספצואטאטארס,

 לאס־ װי שטאדט א דא איז זײט דער
 גאר־ װי כמעט איז װעיצכע אנדזשעלעס,

 א דערםאר איז און ױניאניזירט, ניט
 סאך צו ?אנהורענט שטארהער גאנץ

 א װינשען זיך מען קען םראנציסקא.
 װעצכע באמבע, א װי גיליק, גרעסערען

 מעג־ אזויםייצ םארװאונדעט און הרג׳עט
 םיט באנוצען ניט זיך אודאי, ? שען
 דער םאכען ניט און געיצעגענהײט אזא

 אויב ביצעידאײ א ארבײטער־באװעגונג
 םארגיכטען, גאנצען אין גיט טאקע איר

 נאריש־ גרעסטע די געװען דאך װאצט
קײט!

 םוז דאס װי אנדערש, ניט אלזא,
 טוער און םיהרער די םון ארבײט די זײן
 םאן־ אין באװעגונג ארבײטער דער םון

 סאך םון פאצים די און םראנציםקא,
 ג^ייך טאקע זיך האט פראנציסקא

 צװישען יאגד איר אויף ארויסגעאאזען
םיהרער. ארבײטער די

 זײ ד5ב« נאטיראיך, ׳האט זי און
 אונזער ניט הען װאם װארים, געםונען,

 דען זי האט נאר? װיא זי אז פאיליס,
 ת^יה די אויף ברײנגען צו באװיזען ניט
 װעםעם שיקאגא, אין אנארכיםטצז די

 אין כאשטאנען אין םארברעכען גרויםער
 אן םאר אגיטירט האבען זײ װאס דעם,

 זי האט ארבײטס־טאג? אכט־שטונדיגען
 עיצעקטריק״ דעם אויןי געבראכט ניט דען

 אונ־ װעמעס װאנזעטי, און סאסא טשער
 געווען װעאט גאנצער דער םאר איז שואד
 גרויסע די אט זאא װאם טו ? קיצאר אזוי

 די געםינען צו גאײך געראטען ניט ברױת
 סאך אין םארברעכען דעם אין שו^דיגע

 ארביײ דארטיגער דער אין םראנציססא
באװעגונג? טער

 איר איז געהאמ זי האט גיצײך און
 ־23 באוט־ױנגען םײער־בראנד דעם נעץ

 געוױם זײן םוז ער בי^יננם. יאהריגען
 םייער אזא םיט דאך ער האט שוצדיג.

 ארביײ די םאר געװירקט אונ געארבײט
 םארשידענע די םיז שאדעז צום טער

 קאן מאנוםעקטשורער, און האםפאניעס
 זאל ער אז צוױיםעא, א אירגענד זײן דעז
 םאבריצירען דעם איז באטײאיגט זײן ניט
 דאן ? באםבע דער םון אוועקאײנען איז

 איז עם אז ארוםגעזעהן, זיך מען חאט
 דער אין ױנג געפעחרציכער א נאך דא

 שוין איז ער אםת, באוחנגונג ארבײמער
 ױנקט אבער ,35 יאר א עאםער, אביסע^

 װי געמהערציכער אמשר נאר און אזױ
 ארבײטער- ערםארענער אן ביאינגס,

רעדנער, ®'תרדיגצר « ארגאגיזאסאר,

 #די םון אײנער זײן ניט ער קאן װי טו
 פריפערעד• די צושטערט האבען װעלכע

 איז םוני »ז און ? נעס־דעמאנסטראציע
 אונשויצדיג זײן עס קאן װי טו שו^דיג,

 מוזיק־טיטשע־ » איז װעיצכע םוני, מרס.
 איױ אונשויצריג זײן קאן װי און ? רין

 ילע״ » מאכט װעלכער װײנבערג, ראע^
 אין און ״זשיטני״ א טרײבענדיג בען,

 געזעהן אםאיצ האט מען זשיטני װעסעס
ס ^יגג  םאר ראיד א כאפען מוני און בי
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בא־ נאיצען, אײנער דא איז אט און

 ־5װע< ארבײטער, ראדיקאלער אצס קאנט,
 מוני, מיט געזעהן אפט האט מען כען
 אונ־ זײן זאא ער אז זײן, דעז ק^ז

שויצדי:?
 גע־ אדײנגעזעצט זײנען אלע זײ און
 אנ־ זיך האט עס און פריזאן אין װארען

פראצעס. גרויסער דער געהויבען
פרא־ א געװען דאס איז אך, אבער,

!צעס
םענ־ אזעילכע אז זיך, םארשטעהט

 נאילען און מוני מרם. װײנבערג, װי שען
 אין האילטען יצאנג געקאנט ניט מען האט

 לע־ צו םאר׳משםט׳ען זײ און פריזאן
 צום זאגאר אדער פריזאן בענסיצענגיציכע

 שלעכט זיך האב איך פארדאן, טויט.
 גע־ ניט האט מען ניט אויסגעדריהט,

 קעגען װאס געזאגט, װי װארים, קאנט,
 געריכטען אונזערע און פאציס די ניט
 פי־ װי אטאירני, דיסטריהט אזא מיט

 קויםען געקאגט מען האט געװים קערט?
 גע־ װי זײ געגען עדות םאילשע דיזעיצבע

 די אבער ;באאען און בייצלינגם גען
 מסתמא האבען ריכטער די און פאיציס
 װײנ־ און נאאען אז אויסגעםונען, באאד
 ניט ים דעם וועיצען םוגי מרם. און בערג

 םיעײ אאנגען א נאך דערםאר, אנצינדען,
 און געילאזען, םרײ זײ מען האט זײ, גען

 װאס זײן, מוחא געבעטען ניט זײ אםיאו
 אומנישט און אומזיסט זײ האט מעז

 םעסטער אבער םארמוטשעט, ניט שיער
 קילאיען די אין געהאאטעז מען האט

מוני. און בייצינגס
 װי פראצעס. א געװען איז עס ׳יא

 עפעס דאך זײנען מיר ? אנדערש דעז
 דאך גאויבען מיר מענשען, ציװיאיזירטע

 אויט און, געזעצאיכקײט און געזעץ אין
 בי־ צוערשט איז געזעץ םון דיגים אאע

 אע־ צו געװארען פאראורטײאט אאינגם
 דאן און געםענגעניס, בענסאענגאיכער

 צום געװארען םאראורטײאט מוני איז
טויט.

 און מוני אז אםת, טאקע איז עם
 האבען זײ אז באװיזען, האבען ביאאיגגם

 פאאץ דעם אויף זײן געקאנט ניט גאר
 עקסםאאדירט, האט באמבע די װאו

 די האבען װערדע א םאר װאס אבער
 מעג־ אזעאכע םון באװײזע שטארססטע

 עם אז ביאאינגס, און מוני װי שען,
מעקדאנאאד, » װי עדות, אזעאכע קוםען

 פראסטי־ א עפעס אויך ארן אקסמען, אן י
 דער םון אונטערגעקויםט אאע טוטקע,
 םואען דעם מיט נאטײאיד, פאאיס,
 שװע־ און אטארני, דיםטריקט םון װיםען

 זײערע מיט »אײז האבעז ײt אז רען
 אויף מענשען די געזעהן אייגען אײגענע

 באשטימטען א אויח םטריט מארסעט
 אין טשעםאדאן, א אװעקאײגענדיג םאאץ

 םאר־ נעװען עס איז באםבע די װעאכע
״ ? שטעקט
 נומער םארברעכען איר האט דא

 אונטערנעהםער־ דער װעאכען איז דרײ,
 פאאיס די סאן־פראגציסקא, םון קאאם

 א געמאכט האבען קאורטם די און
 םארניכטען צו םארשװערונג שרעקאיכע

 זײ װײא דערםאר, נאר מענשען צװײ
 ארביײ די צו געטרײ צו געװעז זײנעז
 געװעהנאיך האבען זײ װײא און טער,

 ער־ םארדינטען און גרויסען א געהאט
 האבען זײ װאם ארבײט, זײער אין םאאג

 איז ציא גרויסעז זײער פאר נעמאכט
אעבען.
 װיײ א אפשטעאען זיך איך מוז דא

 דעסטװעגען םון אז באמערקען, און אע,
 םאד־ דאזיגע די םון שפיא דער איז

 אײבט. אזוי אננעקומען ניט זײ בחגכער
 אטע־ אין איםער זײנען זייט אײן םון

 אר־ םעגשעז, עחראיכע םיאע דא ריקא
 קע־ וועאכע ניט־ארבײטער, און בײטער

 געגען שטום און טױב באײבען ניט נען
 בי^ינגס־ איז םונײ דער װי נבא̂ו אזא

 צװימען מראנציסקא. סאן אין פראצעם
וועא־ אייג*ם, חנרםאנעז איך וזי} \ײ
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 טעגמ » גצוחנן אמגר אח אונזצח^ ®ח

 טאצ םיט זיד ער חאט תארץ, םיט
 אין ארייגגעװארפען כחות גרויםצ זיינע
 איך םוני. און ביאינג םטר מומוי חנם
 םארשטארכענעם שויז דעם םון דא רײד

 ארא• איז אאיער גרויכען באריהםטען
 גאײך האט װעאכער חאהרען, בױרק טאר,

 אי- געאד םעוט א אהן אײנגעװיאיגט
 אנגעחאאג• די םאר קײס די בערצונעםען

 בערק- אאעקסאנדער װי שנעא אזוי טע
 װאס װעגען ערקאערט איהכ האט פאן
 דער״ אױך דא זאא זיך. האנדעאט עס

 שון ארבײט ענערגישע די װערען מאנט
 פיא זעהר ־אט װעאכע ראבינס, אוסי

 דעך »ז צײט, יעגער צו אויםגעטאן
 די באזאנדערס און עיאם, אטעריקאנער

 םאראינטערעסירעי זיך זאאען ארבײטער
 איז שפעטער־צו םראצעס. דעם מיט

 אמע״ דער םון אײנםאוס דער צוגעקומען
 אבער אײבאר, אװ םעדערײשאן ריקען

 װי װײטער אז זאגען, אײדער מוז איך
 איהר בײ עס איז רעזאאוציעס םארעװע

געגאנגען. ניט
 זיך האבעז אאע פון מעהר אבער

 פראצעס דעם טיט פאראינטערעסירט
 אין דארט ארבײטער. רוסישע די דוקא

 םאראג־ ארבײטער די האבען רוסאאנד
 I'M דעמאנסטראציעס, גרויסע שטאאט

 דעכיא;־ די אט דאגק א געױען איז עס
 פרעזי־ װאס רוסאאנד, אין סטראציעס

 ארײנגעמיטט זיך האט װיאסאן דענט
 יאא מען אז גע׳פועא׳ט, קוים ה^ט און
 טױט צום טוני פון םאראורטײאונג די

 גאי״ פאר׳ן געםענגגיס אין אומענדערען
אעבען. צען

 םאסירט שוין האט אאעס דאס און
 םאר קאאר :עװארען איז עס װען דאץ,

 פ».- די םון אומשואד פואע די אאעםען
 גע״ שוין האט װעאט די װען םשםט׳ע,
 זײ• װעאכע עדות, אאע דאם װאוסט,

 בי• *ון מוני געגען אויםגעטראטען נען
 געװארעי אונטערגעקויפט זײגען אינגס,

געאד. שװערע מיט
יאהר, נאך יאהר אװעק איז אזוי און

 ױיפ״א געטאן, גיס האט מען װאס און
 סאר־ די אז געארבײט, ניט האט מען

 טרייעא, :ײעם א קריגען זאאען משפט׳ע
אויספיה-ען. געקענט ניט עס מען האט

 ריבטעד דער האבען שפעטער יא,
 זײ האט װעאכע דזשורי, די און אאײן

 זײגען זײ אז ערקאערט, םאר׳םשםט,
 א געמאכט ה^בען זײ דאס איבערצײגט,

 בײ און מוני אבער טעות, שרעקאיכען
םריזאן. אין אאץ נאך פויאען אינגם

 די פון אעצטער דער איז אט און
 שרעק• דאזיגער דער אין פארברעכענ׳ס

 װײפ װעאט גא:צע די קײט. איכער
 םון שאטען םינדעסטען דעם אהן שוין

 זײנען ביאינגס און מוני אז צװײפעא,
 נײעם א םאראאנגען זײ אוםשואדיג.

 צױ ניט. זײ עס גיט מען און טרײעא,
 םון געזעץ דעם אין פינטעא א עפעס איב

 קײן *זײ קענען קאאיפארניא סטײט
 םאראאנגען האבען. נים טרײעא נײעם

 זאא גאװערנאר דער אז טארטירער, די
 מערהט הײםט, דאס ״פארדאנען׳/ זײ

 דער דאם גיט זײן. םוחא זײ אײך,
 דזשא• צו װירער איבער גאװערנאר

 זײער געבען איהם זאאען זײ דזשעס,
 פון פארטײאער די אט קומען מײנונג.

 ערקאע״• םין אזא מיט גערעכטיגקײט
 זאגען, ניט קענען זײ כאטש אז :רונג

 די אותסגעאעגט אאײן האט ביאינגס אז
 דאס חשד, א האבעז זײ אבער באמבע,

 און געטאן, האט דאס ןוער װײס ער
 גא־• דעם ראטען ניט זײ קענען דערםאר
איהם. פארדאנען צו װערנאר

i

 ווערט מענש ts פארעטעהם? איהר
 נע• צעבענםלעננליכער צו םאראורטײלט

 בא־ געװיםען א באנעהן פאר םעננני׳פ
 אונ• איצט קוםען םארברעכען, שטיםטען

 און קאליםארניא םון דזשאדזשעם זערע
נעז  «י ט, י נ ווייסען טיר :נםירוש ̂ז

 םאר־ דעם באנאננען װירהליר האם ער
 פאר׳• איז ער װעלכען םאר כרעכען,

 באגר^בען ווערעז צו געווארעז טשפט
 א חאבצן םיר אבער לעכעדינערהײד,

 קענען וויסען כאשטיםט װייצ — ח׳פר
 עם װער ווײם, ניליננם אז — ניט זײ

 ער םוז דערםאר און נעטאן, עם האט
 ארוים־ װעט ער ניז באנראבצן, כלייבען

אטעט. לעצטען זיין לאזען
 שתמציכ־ דער װירסליר איז דאם

 יצױן פאן ווײטער םארברעכען. םטער
 נאו געחן. ניט ניחגרטרעכטינפײט רי

 רצרםאנם סצן ווצן עם, אי« מרעקליכער
 יי Din זייגעו םענשען די אם »ז ייר

ד «ח רצדצל־פיחרער .די און ריכטצר י
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פאפער
ניט זעאיג האט ביאדונג םיא צו םין
 א סײ קינד, א זײנס װען געחאאטען.

 :עענדיגט האט םײדעא, א עײ אינגעא,
 גע־ זיך גאײך ער האט סקוא, פאבאיס

 אינגעא, םאר׳ן באקומען סטארען נומען
 ארבײטס־ גויטיגע די םײדעא, םאר׳ן צי

פאםירען.
 אםאא חיה, װײב, דאם זיך האט

געזאגט: און אײנגעשטעאט
שי־ אםשר געראטען, איז ס׳קינד —

איייטען... בײ װי הײ־סקוא, אין עם קען
 דער םיט טאן מאך א זעאיג פאעגט

:ענטפערען און האנט
 מענ־ געאערענטע גענוג דא שוין ־—

ןץשען אמעריקע. אי
 זײן אז געפיהאט, האט ער אז און
 ער האט ניט, תירוץ קײן איז תירוץ

:צוגעגעבען
 ־אין אהער געקומען גיט בין איך —

 און טיטשערס דא צוצושטעאען אאנד
אאיערם.
 א םיט םארענדיגען פאעגט ער און
 םין געדענקט נאך האט ער װאס פסוס,

הײם: דער
א^ריך... — תאכא כי כפיך יגיע —

געהאט חיה שוין האט פסוק א פאר
 טײנט דאס אז געגאױבט, דרך־ארץ,

נאכגעגעבען... האט זי און גוט, עפעס
 גאר געפיהאט זעאיג שוין זיך האט
 ברײטער מײנונג זײן האט און צופרידען

:דערסאערט
 איר האט אטעריקע פארשטעהםט, —

 םכסיו א צו אמאא ס׳הוטט ארבײטער.
 דעי איז ארבײטער, טיט באסעס פון

 גאײכט און בורר א אאײן גאװערנאר
 ארבײטעד זײנען אאנד א^ן דא אויס.

געהויבען.
 דער אין זעאיג האט פונדעסטװעגען

 װעם אאײן ער װען גע׳חאוט׳ט, שטיא
ארבײטען• צו אויםהערען

 שוין האבען צײט דער מיט װען און
 ױנגער דער םון קינדער, םינח געארבײט

 םערצעהן באויז נעװען איז װאס עני׳ן,
 הויז, אין באי עאטםטען דעם ביז יאהר,
 פיר־און־ א בײ נעװען איז װאס הערי,

 נא־ געװען שוין זעאיג איז• צװאנציג,
 האט ער און יאהר פופציג צו הענט
אפצורוהען. זיך טראכטען נענומען שוין

 עס ארבײטער־סינדער די פון װער
 *ענװעאאפ״ דעם געבראכט אים האט
 גע־ אבער מאנטאג; — װער און שבת

 פינף װאך אאע אים טען האט בראכט
 קנאקעדיקע םיט אנגעפיאט ״עגװעאאפס״

פאפיר־געאט...
 װאס ענװעאאפ, זײן םיט צוזאמען און

 מא;ע־ דוקא געװארען װײטער װאפ איז
 זיך האט ער װאס דעם, צואיב רער,
ארבײט דער בײ געיאנט אזוי ניט שוין

 װאס אזא, געװען שומע די איז —
 שוין איז זיך בײ אינגאנצען זי האאטען

 אאע םאעגט זעאיג און סכנה, א געען
 די םון טײא א אװעמטראגען דעסטאג

 נאםען זײן אויף באנה, אין געאדער
טאקע.
 דער גאר װאס שאד, א באויז 1אי עס

 םאר שוין האט דזשײקאב, זון, עאטסטער
 איהם םיט געהאט. חתונה יאהרען צװײ

 אבער געװען. בעםער נאך אודאי װאאא
 נע־ חתונה נעאײאט, זיך האט דזשײקאב

 ע^ווע־ דעם אװעה שוין גיט ער אזן האט
װײבעא. זײן אאם

 דזשײכאב׳ן מיט בײשםיצ דער אט איז
זעאיג׳ען... אםאא טאהע שרעסט

ט דאך םיאיז  א צי זון א שײך^ ני
 ברענגען נים אײביק דאך קאן טאכטער

 םוז קינד א טאטען. דעם עגװעאאם דעם
 פונדעסטװע־ האבען. חתונה אםאצ דאך
שאד... א דאם איז גען

 הערי אז אים, זיך דאכט אט און
 ער אהײם. שפעט צו אםאא אויך קוםט
 טיטינג... א אויח נעווען איז ער אז זאנט,

 ער ״נעהט אםשר — װײס װער נאר
םײדעא... א םיט אוים״ שוין

 װאכען םיער א *ין הוה... כך און
 גע־ ם׳איז — גײן צו הערי קומט ארום
 א טיט טאקע — בײטאנ זונטאג װען

טײדעא.
 איז ענװעאאפ נעקסטער הערים און

נעגואחנן. סאגערער טאקע
װאד» די געװען ״ם^או״ ״װאס —

זעאיגי כאוםרשט םדעגם —
 הערי ווערט — סאאו גים גא, —

 דאד״ װײםם נאר — אפעגחערציגער
 כדיחנל.<י 9 םיט אוים גצחט םען טאם̂ז

אםערימ... אין געצם קאסט ראס און
איד טאז- זצליג קאן וואס איז ט,

םייחג*

 א איז װעגען, ױצא םון הויז אין בראבט
 קורצע די און — *ציאילקע״, א םײרעיצ

 זיך זי האט געווען, איז זי װאס ׳צײט
 אנשטענדיג און אײדעיצ זעהר געהאאטען

עאטערען... באאעבאטישע םון אוים זעהט
 װאס צוםרידען, שוין איז זעיליג און

 חתונה צו ניט כאטש זיך אײיצט הערי
 ביצויז דערװײיצ נאך געהט און האבען

םײדעיל... דער םיט אוים
גוד־ איז האבען, חתוגה װעט ער אז

ענװעצאם... גאנצען םיט״ן באי
 אששר טאהע זיך װאאט אצײן הערי

 םײדעיצס דער אבער איז געאײיצט, ניט
:צו יאגען עלטערען

 תבאית א פאר דאס איז װאס —
ארומצוגעהן... אזוי

 צי צײט נאך האט הערי אײדער און
 חתוגח גיכען אין געהט ער אז מעיצרען,
 דאכט בעםי, אז זעיצינ, זיך כאפט האבען,

 אינגאנ־ און.איז םײדעיצ שטיילע אזא זיך
 שױן לוםט יאהר, אײךאון־צװאנציג צעז

אהײם... אמאא שפעט אויך
 זי װא׳ס ענװעיצאם, אויךןאיהר און
 א איז עגװעיצאפ (איר מאנטאג ברענגט

מאגערער... װערט םאנטאג׳דיגער...)
 און ענװעילאפ דעם ער באטראכט

 א איר אויף באמערקט און זי נאכדעם
ג טײער נײ שפאגעצ ײ מ

 אוים־ צעטומע^ט. גאר שוין ער װערט
ײן ניט דאך איז איהר, עס רײדען  — ש

 אטע־ אין נאך און םײדעא הײגטיגע א
 ער קוקט אויס. ניט סען רעדט ריסע,
 אי איז װאס ביציק, מיט׳ן איר אויף

 רופט ער און םרעטיאיך, אי פאטערליך
 אויף געװאוסט װאלט ער װי שוין אן זיך

:זיכער
באי?... רעכטער א כאטש עםעס

 װעסטו קומען, אים מיט װעיצ איך —
זעהן...
 זיך קומעז זונטא: נעקסטען דעם אין

 און מײדעיצ זײן מיט הערי צונויף שוין
באי. איהר םיט בעסי

 פון װײט איז װאס חיה, םאטע די
 נחת. םאר שײנט חשבונות, מאטעריעיצע

 באװאוסטע די כיבוד, דערצאנגט זי
 און באנאנעס אראגדזשעס, מיט שיסעא
עפעא.

 ער געענגט... זיך םייצט אבער זעאיג
 זיך שטעלט גאם, אוים׳ן ארויס געהט
זיגדינ... זיך םיילט און הויז יצעבען

 הערי האט ארום צײט ?ורצער א אין
 מיט בע־סי אויך מײדעיל, זײן םיט חתונה
 מוםען פאריצעך צװײ די באי. איהר
 נױ ארום געגענטען װײטע אין אװעס
 נע־ געװען שויז ער איז בעסי׳ן יארה.
 הערי׳ן צו !רוטס שעהנע װערען. װאויר
 ער געהן. צו ניט ו5אםי איהם ציהט

 צו קוםט װאס הערי׳ן, איהם, גצויבט
 זײנע או װארט, א,ײפ׳ן ארײן, איהם
איםפרואװםעגטם... אילע סיט זײנען רומס

גוידי, :זארג גרעסערע א האט זעיצינ
 קצײן א װאם נאר זיך, דאכט #איז װאס

 שוין ארבײט זי (אמת, נעװען םײדעא
אױך שױן האט יאר), םינ̂ן שאפ א אין
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 ביז־ א באי, רײכער א דוקא און באי, א
 שעהיע ער האט שליממזיל צום נעסמאן...
אויס... זײ כאפט מען און מײדיצעך
 עלטערער אן שוין ביזנעסמ^ן, דער

 זי רופט ער א\םגעדוילדיג. גאר איז באי,
ילײסענס... נאך סיםי־דאצ אין טא: איצע

 — הא? טאמע, זאגסטו, װאס —
 נאר װארט זי װי כאוטרשט גוידי, פרעגט
הסכמה... טאטענט אוים׳ן
 קײן טאכטער... שײך, איז װאס —
 לײטען בײ ניט... נאך ביסטו מויד אצטע
 נוץ... א םײדעיצ אזא פון נאך מען האט
 קאן דיך צוהאלטען — גארגישט נאר
גיט... איך

באי, איר װאס יק,5גי א נאר ס׳איז
 קײן ניט םאריצאגגט ביזנעסטאן, דער

 אילײן איהר װעט ער — קילײדער שעהנע
ער... זאגט — טאכעז

 דער װאס חתונה, גוידיס אויף און
 נעפראװעט האט ביזנעסטאן דער חתן

שוין איז האל, א אין הוצאות זײנע אויף

 אונטער טאכטער, אינגערע די געקוםען
 זעליג באי, » מיט אויך פלארא, גוידי׳ז,

 שױן איז ער — דערקענט גילײך האט
געניט...
 איז חתונה דעד אויף װי אזוי און

 ער האט בגיצופין, געװען גראד זעיציג
געזאגט: און צוגערופען זײ

 דו אויך טיינע, טאכטער פצארא, —
 טאקע ס׳איז — בא^ד מיך םאריצאזט

 ״אים.. מיט אויס גערסט דו װאס באי, א
:יט... דיר שטער איך אדרבא,

 שעהנקײט איר אויפער װאס םילארא,
 איז הארץ, גוט א פארמאגט אויך האט

 פא־ דעם דערפילט געריוזרט, געװארען
געטרײםט: און צער טערס

 ניט נאך גײ איך פאפא, נײן, —
באקאנטער... א אזוי — איהם מיט אויס

 א געװען איז טרײסט די אבער
שװאכע...
 צױ ^ט־אט װי געםיצט, האט זעאיג

קינדער.״ איצע אים פון זיך םיציען
 נאך יאר, א נאך .אלד, באאד, און

 אר• שװער װידער םוזעז ער װעט #יאר א
 באנױ זיך און אװערטײם, מיט בײטען,

 אײנצינען אײגענעם םיט׳ן גענען
ענװעאאם...

צײט צו צײט פון
==

 1 ).7 זײט iic (שלוס
 אײגענע זײערע מיט גיט און ״עא״

 א אויר קעז א.יך און אויטאמאביאען,
 דרעס־ און האאוקטאכער ביסעא רעכט

 קײן ניט אויך נאך האבען װאם מאכער,
הײזער♦ זײערע אין ראדיא־ס
 נאך האבען מיר אז איז, אטת דער

 און צופיא. גיט זאך קײן אמעריקא אין
 קויפען נעקענט ארבײטער די װאאטעןי

 קע־ זײ װאס און דארפען זײ װאס אאץ
 גע־ אםעריקא איז װאאט געברויכען נען
 געװען װאאט ̂עם װעניג. צו אאץ װען

 װעניג שיך, װעניג און קאײדער װעניג
 עס אויטאםאביצס. װעניג און הײמר

 די װען צוםיא, םאראן אאץ אבער איז
 צו װאס מיט ניט האבען ארבײטער

קטםען.
 עקאנא־ די אז אאזא, װיא, םען װען

 װערען סטאביאיזירט זאא אאגע םישע
 צו אױםגאבע ערשטע די זײן עם דארף

 קײן זײז ניט זאאען עס אז זארגען,
 ארבײטעי די אז און ארבײטסאאזע

 זײ כדי מעהר, וואס פארדינען זאאען
םעהר. װאס קויפעז קענען זאאען

 דער־ צו דאס אנםאנג דעם פאר און
 פריהער װערען נעטאן דארםען גרײכען

 בא־ ערשטענם זאכען. צװײ אאץ װי
 ארבײטס־ די פארקירצערען דײםענד

 זאאען ארבײטער מעהר װאס כדי צײט,
 צװײטענש םארדינען. און ארבײט האבען

 פאר־ א װערען אײנגעפירט גאײך מוז
 איז ארבײטסאאזע. םאר םאנד זיכערונגס

 װעט ארבײטסאאזע םון צאהא די װען
 קרי־ װעאען די אויך און ק^ײנע « זײז
 זײן װעאעז דאן אונטערשטיצוננ, גען
 הא־ װאס מענשען, מעד«ר אמעריהא אין
אנשטאט און קויםע^ צו װאס מיט בען

 װעט פראדוקציע די פארקאענערען צו
 פאר- דארפעז גאר שפעטער איהר טען

גרעסערען.
 האבען װעיצעז ארבײטער די װען אוז

 מעהר און ארבײטס־טאג ?ירצערען א
 זייערע װען זײ, װעצען צײט אײדיגע

 עראויבען, זײ עס װעאען פארדיגסטען
 אטוזירוגגס־און באזוכען עםטער ?ענען

 לײע־ װעאען פאעצער, אונטערהאאטונגס
 װעאען זשורנאאען, און ביכער מעהר נען

 װ. אז. ראדיאס נוצען מעהר קענען
 פאר• העצםען אםאא װידער װעט דאם

 אונ״י און אינדוסטריען געװיסע גרעסער^ז
 פאר• אםאא װידער און טערנעמונגען

 פון אאנע עקאנאםישע די בע׳סערען
אאנד.

פארקערט, זײן װעט אבער אאצדינג
 פרא־ די פארקאענערען װעט מען זוען

 װעט מען ווען און אאנד אין דוהציע
 אר־ די פון װײדזשעס די רעדוצירען

בײטער.
 דר. דעם זאגעז דעריבער װאאט איך

 שטױ אנפאננען זאא ער אז העני, אואיס
 הריגען צו זעהן און נײ דאס פון דירעז

 זעה, איך װײא טיטוא, דאקטאר נײעם א
 טיטויצ דאקטאר אאטען זײן אונטער אז

אױסנעאערענט. װענינ זיך ער האט

 זיגרײכען דעם פון ארבײטער
 קלאוק באלטיטארער גרויםען

 בא־ הויפט באדאנקען שאם
אינטערנעשאנאל פון אםטע

9 לידער #
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דילאן. ם. א. פון

א
 םענשען״ דעם םארשאלטי׳מ צײם די ם׳האט
 צײט. די םארשאלטען מענש דער ם׳האט
 ווענען. די אויף װיעט און צײט די װ«גלט
װײט. דער אין קלאגט און םענש דער װאגלט

 ליפען, די אויף פלוך םיט בײדע װאגלען זײ*
 װעלט. דער פון זיך, פון םאריאנט פארשטויםען,

 פארבעםען, שױן זון די פרידען צום האבען זײ
פארשטעלט. װאלקענם םיט זון די ה«ם גאט גאר

ב.
 נאט, צו און װעלט דער צו קינד א װער

 פרײד םיט כײדען זײ פון יאך דעם טראג
 טראם, אײגענעם דײן םיט מןרפיהר
רייד. דײנע דערחויב און דערפרעח

 אויף, זיך חויב קעפ אלעםעג׳ם איכער
 םאריאנ. און םארלאך שלעכםע וײ
 אוי^ געהםםו פרײד סימ וױיל שטאלץ, ױי

פארטאג- חעלען פונ׳ם פרײד דער םים

<§>

<$>

באאטי־ גרויסען פון ארבײטער די
 נא־ און זעיצדין שאפ קאאול מארער
 טעלעגראמע א געשיקט האבען װיאסקי

 דזשענעראל שיצעזינגער, פרעזידענם צו
 אינטער־ דער און דובינסקי סעקרעטער
 נראטויצירען זײ וועלכער אין נעשאנעל,

 הויפט איהרע און אינטערנעשאנעיצ דער
 ױניאן די וואס ׳זיג דעם םיט בעאםטע

 אינ־ די באדאנקען זײ און געהאט האט
 פאױ בעאמטע הויפט טערנעשאנאיצ

 ברעננען י4צ ארבײט נ׳צענצענדער זײער
זיג. דעם

 װי זיך אײענט טעאעגראטע די
:םאאגט

 הארציגען אונזער אן נעםט ״פיציז
 גלענ־ דער םאר אנערקענונג און דאנק

 אינטערנע־ די װאס ארבײט, צענדער
 ערשטען איהר אין נעטאן האט שאנעא

 באיצטי־ אין שאפ װיכםעען א אין זיג
 איז דער.ױניאז םון אנערהענונג מאר.

 םארםליכטעז םיר געװארען. דערגרײכט
 שטי־ םינאנציעלע און מאראלע אונזער

 ױניאן־ אצגעםײנעם אן ברענגען־ צו צע
 םון * אינדרסטריע קצאוס דער אין זיג

באצטימאר״.
 םוץ שאפ־סאמיטע אונטערגעשריבען

שאפ: נאוױאסתי׳ם און זעצדין
טשערמאן. שוה&רץ, צואים
װאסמאן, דזש.
 ד*שימןאבס סעם

פרידםאן. דײװי
דזשאנסאן. חעלען *־״
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בים־ אן זיך פאנגט עם נײעם צום
 די אין ארבײט די לעכװײז

yu yu •מער אגדערע אין שעפער. יי 
 דער איז עם אבער װעניגער, אנדערע אין און

יטם נײעם דעם פון אנפאנג  עס און םעזאן אר̂כ
 םע־ גוטער א זײן זאל עס אז װאונש, אונזער איז
 גע־ און פארדינסטען גוטע ארבײט, סך א זאן,
ארבײטען. צו זונד

 גוטען א ארבײטער די װינשען םיר װען און
 אז זאנען, אויך זײ םיר װילען ארבײטם־םעזאן

 םעזאן ארכײטם דעם זײ פון םך א אפ הענגט עם
םאכען. צו ערגער אדער םאכען, צו כעםער
אר־ קײן ניטא איז עם װען אז אםת, איז עם

 גארנישט ארבײטער די קעגען שאפ, אין כײט
 עם אז װעלען, זיכער װאלט ױניאן די העלפען.

 און ארבײט-םעזאן גוטער א שטענדיג זײן זאל
 די אין ארכײט םך א שטענדיג זײן זאל עם אז

 גאר פרט דעם אין קען ױניאן די אבער שעםער.
 אז אױפםאםען, בלויז קען ױניאן די טאן. נישט
 די זאלען שאפ אין ארכײט פאראן איז עס װען

 לע־ אנשטענדיגען אן םאכען קענען ארבײםער
 דער פון אױםגאכע ערשםע די איז דאס בען.

ױניאן.
אוים־ איר דורכפירען קען ױניאן די אבער

 אין ארבײטער די םון הילף דער םיט בלויז גאנע
 דאר• װאס ארבײטער די זײנען דאם שעפער. די

 אוים־ און װאך דער אויןש שטעהן שטעגדיג פען
 שע־ די אין כאדינגונגען ױניאן די אז םאםען,

װערען. אפגעהיט זאלען 'פער
טוי• געװארען געזאגט שוין אםת, איז, דאם

 אונ• אײנםאך זיך םילען מיר און םאל זענדער
 שוין זײנען װאם זאכען, אינערצוזאגען אנגענעם

 זײנען װאם און געװארען געזאגט םאל פיל אזוי
 םיטגליד װעלבער זעלכםטפארשטענדליך. אזוי
 די איז עם אז ניט, עם װײם ױניאן דער םון

 די אז אױפצופאםען, ארבײטער די פון םליכט
 אפגעהיט זאלען שאם אין כאדינגונגען ױניאן
 דאם ניפג דא איז פליכט װארט דאם ? װערען

ס דער איז עם ריכטיגע. ע ו ע ט נ י  פון א
 בא־ ױניאן די אז אויפצוםאםען, ארכײטער די

 עם װארים װערען, אםגעהיט זאלען דינגונגען
 בא־ ױניאן די װען געװינט, װאם ער, דאך איז

 װידער איז עס און אפגעהיט װעתזן דינגונגען
 באדינגונגען ױניאן די װען פארלירט װאם ער,

 קלאר װי אלט, װי אבער אפגעהיט. ניט װערען
 זײן, ניט זאל דאם זעלבסטפארשטענדליך װי און
 םיט״ ארבײטער, םך א אז פאקט, א דאך עם איז

 אויף, ניט גאר פאםען ױניאן, דער פון גלידער
 װע־ אםגעהיט זאלען באדינגוגגען ױניאן די אז

 אױםצו- שעםען ניט זיך דארםען םיר און רען.
 װאם אזעלכע, אויך פאראן זײנען עס אז זאגען,

 כאשװינד- צו און אפצונארען באםעם די העלפען
 װערם ױניאן דער פון ארכײט די ױניאן. די לען

 אנ־ װארום שװער. כאזונדערם גאנץ דעם דורך
 האל־ זאלען זײ אז כאםעם, די היטען צו שטאט

 היטען אויך גאר זי דארה אםםאך, זײער טען
 םען װאם טןא, ניט זאלען זײ אז ארבײטער, די

ניט. טאר
 ניט םיר האלטען דעריכער טאקע או^אט

 איבערצוזאגען און וױדערהאלען צו איבריג םאר
 זעלבסטפאר- און אײנפאכע אלטע, אזעלכע

 דע־ עם האלטען םיר און אםח׳ען., שטענדליבע
 אט דערמאנען צו איברינ םאר ניט אױך ריגער

 אר־ נײער א װען איצט, אלםעאםת׳ען די
 אר־ יעדער װייל אן. זיך פאנגם בײטס־םעזאן

 ערגער, אדער כעסער זײן קען םעזאן כײםם
 װעלען ארכײםער די װי דעם םון אפחענגע

 קע־ ארבײטער די שעפער. די אץ האלםען זיך
 איז עם און םעזאן נוטען קײן •םאכען ניט נען
 שלעכטער, א איז םעזאן א װען שולד. זײער נים

 ארבײטער די פון חענד די אץ איז עם אבער
 םאכען, צו כעםער אכיםעל םעזאן .שלעכםען א

 םע־ נוטען א חענד זייערע אץ איז עם וױ פונקם
 דעם פון אפ חענגם .עם םאכען. צו קאליע זאן
 באדמגונגען ױניאן די אז ,tpw פאסען זײ מי
װערען. אפגעחיט זאלען שאפ אץ

 טוט :ארבײטער זײ *ו דעריבער זאנען נױר
 נייעם חןם חעגד אייערע אין לינ® װאם אלץ

 אויןז שטעהט םאכען. צו כעםער ארבײטם־םעזאן
די אז זעחם, און שעיער אײערע אץ װאר נד“

אפגע־ שםרענג זאלען ױי אין
b *n jQtMi ■

ע »ן ט שיכטע, *ל װעגען פראגע די גע
ר איז װאס א S? נײ• נ T p S E w S S 31
 חשאינט אץ אויפגעחויכען האט 17 «ל4לאנן

 צו באלאנגט זי אכער אלטע, אן איז כאארד,
נײ. שטענדיג כלײבען װאם םראגען אלטע יענע

 אין אן װײזט 17 לאקאל פון עקזעקוטױוע די
 ד;יר אז באארד, דזשאינט צום צושריפט איהר

 װעלכען אין צושטאנד פינאנציעלער שלעכטער
 שטענדיג זיך געםינט באארד דזשאינט דער

 אוים־ זײנע װי.נויטיג ערפילען צו אים שטערט
 או־יפהאל־ דארף כאארד דזשאינט דער נאנען.

 דעםארט־ ארגאניזאציאנם שטענדיגען א טען
 פינאנציעלע די אים פעלען הײנט אבער מענט,

 דזשאינט דער זיך דאר,ז אפט דעם. פאר טיטלען
 װיכ־ אנדערע םארשידענע פון אפזאגען נאארד

 װארים געלד. אין םאנגעל צוליב ארבײט טיגע
 זײ־ כאארד דזשאינט פון הכנםות איצטינע די

 געװעהנליכע די דעקען צו גענוג ניט אפילו נען
 אנ־ דעריבער םוזען עס הוצאות. טעגליכע טאג

 דער פון הכנםות די אז םיטלען, װערען גענוםען
װערען. פארגרעםערט זאלען ױניאן
 דערםאנט 17 לאקאל פון עקזעקוטױוע די

 דזשאינט צום צושריפט איר אין ניט אײגענטליך
 רע־ זי דױם. העכערען פון פראגע די באארד

 זאל כאארד דזשאינט דןןר אז כלויז, קאםענדירט
 זאל קאםיטע־װאם םפעציעלע א כאשטיםען

 און אינטערנעשאנעל חזר םיט באראטען זיך
 די פארבעםערען צו װי םיטעל א זוכען צוזאםען

ױניאן. דער פון לאגע
םי־ אנדערער אן זײן דען קען װאם אבער

 האט ױניאן די דױם? די העכערען װי טעל,
 אי־ איהר זאלען װאם קרובים, רײכע קײן ניט

 ארײנ־ אזוי סתם אדער ירושה, א בערלאזען
 װאנען, פון םחנה. א געלד כײטןןל א שיקען
 ױניאן די קען םיטגלידער די פון ניט אויב אלזא,

? געלד קריגען
 א אין געלד כארגען אויך קען מען יא,

 ױניאן די שױן ראט םיטעל דעם אבער כאנק,
 װארים ניט. טויג ער און אויספראבירט לאננ
 םען םוז באנק א אין געלד כארגט םען װען

 װעםען כײ באצאלען םוז ױניאן די כאצאלען.
 אײנע איצט טאקע איז עם און נאר. כארגט זי

 די שװער אזוי םאכט װאם אורזאכען, די פון
 דארת זי װאם ױניאן, דער פון לאגע פינאנציעלע

 און געטאכט. האט װאם׳זי חובות, די באצאלען
 איז באצאלען דארןש ױניאן די אז זאגען, מיר װען
 זאל װאנען פון םראגע: דיזעלכיגע װידער עם
 אירע פון ניט אויכ באצאלען צו נעםען ױניאן די

 ניט קען און ניט האט ױניאן די םיטגלידער?
 זי װאם די, װי הכנסות, אנדערע קײן האבען
םיםגלידער. אירע פון קריגט

 א װעגען ניט דאך זיך האנדעלט Djt און
 םון שװעריגקײט פינאנציעלער םאםענטאנער

 עס װען שטענדיגער. א װעגען נאר ױניאן, דער
 איצ־ דעם װעגען פראגע א כלויז געװען װאלט
 באשרענ־ געקענט זיך םעז װאלט מאמענט טיגען

 םיטעל. צײטװײלינען א כלויז זוכען םיט קען
 ױניאן דער פון פראגע פינאנציעלע די אבער

 ניט םאל קײן געהט זי שטענדיגע. א דאך איז
 וױי־ אויך װעם און טאג־ארדנונג דער פון אראפ

 דער פון םינאנצען די כיז בלײבען אזוי טער
 און װערען. אױםגעבעםערט ניט װעלען ױניאן

 פאר־ בלויז קען ״אויםבעםערען״ װארט דעם םיט
 םיט־ אירע פון זאל ױניאן די אז װערען, שטאנען
 גענוג זײן זאל עם אז םיל, אזוי קריגען גלידער

הוצאות. אירע דעקען צו
 פון עקזעקוטױוע די אז פארשםעהען, םיר

 ארוים־ כאקװעם געפילט ניט זיך האט 17 לאקאל
 צום רעקאםענדירט זי אז אפען, צוזאגען

 העכערען װעגען פראגע די אז באארד, דזשאינט
 אונ־ װי אבער װערען. אויפגענוםען זאל דױם

 דא־ די ארויםצוזאגען זײן ניט זאל עם באקװעם
 טוזען זײ ענדליך דאך םען װעט װערטער זינע

 אנדער הײן ניטא איז עם װארום ארויםזאגען.
דער םון םינאנםען די אויםצװבעסערען םיםעל

 עס װארום גוט גאנץ פארשטעהען מיר און
 העכע־ װענען אםען רײדען צו כאקװעם ניט איז
 ניט איז װאס אזױנס, עטװאם איז עם דױם. רען

 דער םון םיטגלידער כיי־די םאםולער איבריגס
 םון צאל נרויםער א בײ װײניגםטענם מניאן,

 םיט־ די אז געשיכטע, אלטע אן איז עם זײ.
 ױניאן דער פון קריגען װעלען װאלטען גלידער

 א̂ו װײניגער. װאם געבען איר און טער װאם
 די ניט םאכערם קלאוק די םרטיזײנען דעם אין

 א אויה באלען קײן ניט עם איז װער אײנציגע.
 און װײניגער װאס צאלען װילען אלע ? מציאה

 םיםנלידער.יםרן די אכער םער. קריגען.װאס
 אױב אז פארשםעהן, דאו דארםען ױניאן דער

 װעםען בײ דער, האט אםת׳ע אן איז טציאה יי
 דערביי עפעם געטוזט געקראנען, איר האט םען

 םציאה הײן דאר עם איז ניט אז םארלירען.
 האנדלעו װילען םיםגלידער די אויב און ניט.

 ױניאן די דאך םוז דאן ױגיאן, דער כײ םציאח א
 װאנען פון םציאח. דער כײ םארלירען עפעם
 װער ? פארלירען צו נעםען ױניאן די זאל אבער,

 צו װאם חאבען זאל זי אז נעבען, איר װעם
 אײנצינע די זימען םיםנלידער די ? דערלייגען

 די אויכ און נעםען. קען יוגיאן די כייוועםען
 יוניאז דער בײ םציאח א ,זוכען םיטנלידער

טציאה א חאנדלען צו זוכען ױי אז עס, טײנט
ע ם ן מ י
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חשו מער25 פרײמאג,
 זיך װיל םען אויכ חאנדלען, ניט םציאות קײן
אפנארען. ניט אלײן נאר

 דעה לאנג װי אכער אלט, אלץ איז דאם יא,
 אלע די װעלען בלײכט צושטאנד איצטיגער
 טױ שטענדיג ארגוטענטען אלע די און װערטער

 עס נײ. דאס םון ױערען איבערגעכאזערט זען
 חײנט כיז נאך איז װאם געשיכטע, אלטע אן איז

נײ. גאנץ געבליכען

 אין קלאוקםאכער די די םון קאמ^ דער
ק אן ל ר^מ ק ע האבעו באלטימייר כ

געגען רעװאלטירט ליך !ד*מיטראל איי
u ו » . o j «זײ און שאם םװעט דעם רמ

 זײערע געגען קאטף אםענעם אן אין ארוים זײנען
 זיכערען און פרײערען בעםערען, א םאר באםעם ־

 זײער װעלען זײ אז זיכער, זײנען םיר און לעבען
געוױנען. קאםף

 האבען באלטימאר אין םאכער קלאוק די
 בײ־ גוטן א געהאט ערפארונג אײגענער זײער פון

 און אײניגקײט ארגאניזאציע, דורך אז שפיל,
געװיגען. םך א מען קען קאםפסםוטיגקײט

 די האבען צוריק חדשים עטליכע םיט נאך
 םאר אז געטײנט, כאלטיםאר אין טאכער קלאוק

 שקלאפי־ די אז ניטא, האפנונג קײן טער איז זײ
 אינ- קלאוק דער אין ארבײטםלבאדינגונגען שע

 שוין דארטען װעלען כאלטיםאר פון דוםטריע
 םיםטעם, שאפ סװעט דער און בלײבען שטרענג

 אײנגעװאר־ שטארק אזוי דארטען זיך האט װאם
 אפגעשאםט ניט טעהר םאל קײן װעט צעלט

 כאלטיםארעה די דענקען אבער איצט װערען.
 געזעחן. האכען זײ אנדערש. םאכער קלאוק

 אין אויך םען קען ױניאן א האט םען װען אז
 פאר• איז טען אז און אויפטאן עפעם נאלטיםאר

 אין אײך םען קען קעמפט םען אז און אײניגט
זיגען. כאלטיםאר

 עהזע־ גטנעראל דער םון םיטינג דעם זינט
 כאלטי• אין אינטערנעשאנעל דער פון קוטיװע

 זיך האט חדשים, ם״ר בלויז נאנצען אין םאר,
 םאכער קלאוק גאלטיםארער די כײ לאגע די

 צױ חדשים םיר םיט געענדערט. שטארק זעהר
 שםור א קוים געװען כאלטיםאר אין איז ריק
 האט הײנט און ױניאן, טאכער קלאוק א םון

 אר־ טאכער קלאוק שטארקע גאנץ א באלטיםאר
 םיט• כאדײטענדער גאנץ א טיט גאניזאציע

 קלאוק• א הײנט האט כאלטיטאר צאל. גלידער
 םאנו־ קלאוק די װעלכער פאר ױכיאן םאכער

 האבעו אנגעפאנגען שוין האכען םעקםשורער
 ערפאלג־ שוין האט װאם ױניאן, א רעספעקט.

 גרויםער אײן כײ םטרײק א דורכגעפירט רײך
 גע• ניט א געװאונען שוין האט װאם און םירםע

 גרויסער צװײטער א• בײ םטרײק סםרייקטען
זיך. צו רעםפעקט ארויםרוםען טוז פירמע
 װי װײםען באלטיטאר אין טאכער קלאוק די

 האט אינטערנעשאנעל די װאם אפצושאצען,
 אינטער• די געװען איז עם געמאן. זײ פאר

 םיח םך א אװעקגעלעגט האט װאם נעשאנאל,
 םאכער קלאוק די ארגאניזירען צו קאםטען און
 ױניאן. א זײ פאר שאפען צו און באליטםאר אין

 טא־ קלאוק די קרעדיט געבען דארף םען אבער
 װא• אזוי האכען זײ װאם באלטימאר אין כער
 אינ• דער פון רוןז דעם אוי־ אפגעענטפערט רים

 איו געשטעלט זיך האבען און טערנעשאנעל
רײען• איהרע

 ערשט האבעז טאכער קלאוק באלטיטארער די
 גאנ*« װײםען זײ און אנגעפאנגען קאט,ס זײער
 גאנץ א דורכצוטאכען נאך האכען זײ אז גוט,

 טוזען װעט םטרײל דער װענ. שטיק שװערען
 םןם. כיםערען זײן צו כיז װערען אויםגעקעםפם

 טאנוםעקטשורער, םײםטע די שוין האכן טכע אזא
 זיי נאכגעבען. ניט זיי װילען נוטען םים אז
 גאכגעבעז. םוזען זײ אז איבערצײגען, מען םוז
 א איז זיי פאר איבערצײגונג בעםטע די און

 םאכער קלאוס באלטטארער די אבער םטרײק.
 װאם קאםח, גרויםן דעם צו צוגעגרײט זיך האבען

 אר־ זײער דורר זייוואבן אונםערנוטען. האבן זײ
 די דורר און אײניגקײט זײער דורך נאניזאציע,

 געגע• זײ האט אינטערנעשאנעל די װאם הילף,
 אין גלויבען און קאמף צום טוט געװאונען בען,
 זײנעו באלטיםאר אין מאכער קלאוק די זיג.

 איו באדמגונגען־ ױניאן אײנצופירען אנטשלאםען
 ווע• זײ אינדוםטריע. קלאוק כאלטימארער דער
 כחוו^ .זײערע אלע םיט קעטםען דערםאר לען
 אינטערנןך*א* די אז זיכער, זײן םענען זײ און

 אין געחאלפען איצט כיז זיי האם װאם נעל,
 געקענט, חאט זי װאם אלץ, טיט קאםף זײער
 דזד סענעז וײ העלםען. װײטער אויר זיי װעט

 םעחר נאר םיט און טוט םעהר #רנ טיט עיכיר
 איז זיג דער קאםף. זײער אנםיהרען נלויבען
זיכער.

 װיגשען, װאלםען םיר די םון קאמח דער
 דרעס• טשילדרען די אז דרעם־ טשילדרען

געװי• זאל יתיאן םאכער ׳ מארטר
פאדערוננען איררע נען • * ¥

 אגער םטרײק, א אהן מאנופעקטשורערם די בײ
 װאתש. אוםזיםטער אן אמ עס אז גלויבען, םיר
אז חײנט, א«ז לאגע די וױ אױ^ אמז זעהט עם
 ײ אח יוערעז גערו״מ םוזען װעמ &טרײק ><
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1930 חשולאי, טער26 *פױיטאג,

צײטצײט
צכױן. ®ון

 םארזיכערט ק^ופאאנר דר. סענאט^ור
 אמע־ אין װעט 1932 יאהר אין אז אונז,
 די קויםעגס, אאע םון רויך א געהן ריקא

 האכען אסאיל װידער װע^ען ארבײטער
 די םארדינעז, גענוג און ארבײט נענוג

 גערע־ גרויס א האבעז װעיצען םארםערם
 װעיצען און םעילדער זײערע אויןי טעני(ט
 זײערע םאר פראפיטען גוטע טריגען

 װעט אמעריקא אין און פרארוקטען
פראספעריטי. זײן װירער

 נױ אונזער םרעגען ניט װייצ איך
 װײם ער װאנען םוז סענאטאר יארקער

 נאר ׳עס נעםט ער װאנען םון און עס
 זײן פזן אז װיגשען, בעסער װעיצ איך

אויערען. גאטס אין ארײן עס זאא כיויל
י# שוין איז קאפצענד דר. אויב נאר

 םארזיכערט ער און אונז צו גוט אזוי
 ,1932 י#הר אין פראספעריטי גרויס אונז
 געבען הענען אפעןר אונז ער װאיצט טא

 שוין םראספעריטי אביסעצ כאט^
 גיט איצט םיר זארגען גראד איצט?

 אין זײן װעט עס װאס שט$ר<ז אזוי
 יע־ ביז «ז זײן, קען עם .1932 יאהר

 דער םשיח. קוםען גאר װעט צײט נער
 דאס איז איצט קיםערט אונז װאס עיקר
 אין הריגט מעז װי%אזוי און 1930 יאהר
 פראספע־ ביםעצע <זלײ\ א כאטש איהם
ריטי.

פראםע־ אז אוים, םיר זעהט עס און
 אוני- סאיצאםביא םון דױאי דז^אהן םאר

 שטאנד־ זעאביגען דעם האט װערזיטעט
 װעניגער םך א זיך קיםערט ער פונקט.
 װי ,1932 םיז םראסםעריטי דער װענען
 ארבײטסאאזיגקײט גרויסער דער װעגעז
הײנט.

 בא־ דער דױאי, דז^אהן פראםעםאר
 זיך האט םיצאזאױ, אטעריקאנער רימטער
 צו בריוי א םיט געװענדעט נעמאיך

 ער װע^כען אין הואװער, פרעזידענט
 גאײר זא^ ער אז איהם, פון פאראאנגט

 סאנגרעס םון זיצונג ספעציעיצע א רוםען
 ארבײטס־ םון םראנע די פארהאנדיצען צו

 סוםע א באשטיםען צו און לאזיגקײט
 םאר־ ארבײטסיצאזען אײנצוםיהרעז געאד

 אן װײזט דױאי םראםעסאר זיכערונג.
 עקאנא־ גרויםער דער אויף הואװער׳ען

 עקזיסטירט װאס אונגאײכהײט מישער
 דער־ איהם דערצעהלט ער און לאנד אין
 םיר דאם װײזען, סימנים אלע אז ביי,

 נעקסטע די אין יצאנד אין האבען װעאען
צײט. קריטישע שװערע א זעהר חדשים

 איז הואװער׳ען צו בריף דױאי׳ס
 םייצא־ שום אהן און קיצאר אנגעשריבען

 קלארע אין איהם צו רעדט ער זאםיע.
 אר־ די םון נויט דער װעגען װערטער
 דער םון םציכטען די װעגען און בײטער

 װעט, װאם העיצםען. צו זײ רעגירונג
 הואװער׳ם פרעזידענט זײן אלזא,

 צו א איז דױאי פראםעסאר ענטםער?
 אז אםעריקא, אין םערזאז אנגעזעהענע

איהם עראויבען קענען זיך זאא הואװער
♦ * *ענטםערען. צו ניט

פראםע־ אז צוגעבען, דארף מען נו,
 פרעז. אװעקגעשטעאט האט דױאי םאר

 לאגע אונבאפװעםער אן אין הואװער׳ען
 װעאען, װאיצט הואװער בריף. זײן מיט

 װעגען םארגעסעז בעסער זאא מעז אז
 ער לאנד. אין ארבײטסאאזיגהײט דער

 ארבײטםאאזיג־ איצטיגע די באטראכט
 אין קריזים עפאנאםישען דעם און קײט
אונ־ םערזענאיכע א זײנע אויף װי אאנד

 אויס אים בײ קומט עס אנגעגעמאיכקײט,
 אפ- דא איהם װאאט שונא א זײנער װי

 מאכען צו איהם כדי שפיצעיי, א געטאן
 אין דאך ער חאט נאמען. ש^עכטען »

 צוגע־ װאהצ־קאםוי זיין םון צײט דער
 די םאיצק אםעריקאנער דעם ־ זאגט

 רע־ די ערשטענס פראספעריטי. גרעסטע
 ׳טױן האט װעאכע פארטײ, פוכציקאנער

 םון סוד דעם אויף חזקה אי^טע «ן
 הואװער, ער, צװײטענס פעריטי,’פראס
 געראטענעם, אזא םאר באקאנט איז װאס
 םאר־ עקאנאם, אזא םאר חכם, אזא םאר

 ־5אי אין און אדמיניסטראטאר װאלטער,
 זיין ניט וזאט װאס בריה, » םאר נעמײן

 גע• איז עס װער אאזא, האט, גיצײכען.
 םון זיכערקײט דער אין צװײםצען קענט

 גע־ װעט הואװער װען םראסםעריטי,
 און פרעזידענט? א םאר װערען װעהיצט

 װי אנטוי^ונג! גרויסע אזא םיצוצים אט
 איז געװארען געװעהיצט איז וזואװער נאר

 אפגע־ האנד א מיט װי פראספעריטי די
געװארען. נומען

 פראספעריטי די «ז אמת, איז עם
 קאאיע שטארק גאנץ געװען שוין איז
 ?ויצידזשעס םון יאהר אעצטען דעם אין

 צינגער בײזע און אדםיניםטראציע.
 געװארע־ באריםט קו^ידושעס »ז זאגען,

 טאקע איז ראן״ טו טשוז דאנט ״אי נער
 האט קואידזש װאס דעם, םון געקומעז

 איז פראסםעריטי די אז געװאוםט, שוין
 גיט זיך *וינט עם און געװארען פאציע

 אױף פרעזידענט בצייבען צו איהם םאר
 רע־ זײז םארדארבעז און טערםין א נאך

 גע״ ער האט בעסער, איז עם םוטאציע.
 םרן פרעזידענט עקס אן זײן צו רעכענט

 פרע״ א זײן צו אײדער פראספעריטי,
 »ן און ארבײטסצאזיגקײט םון זידענט

 טראי־ צו בעסער סריזיס. עסאנאםישען
 עקס־ םזצ׳דיגען א םון נאםעז דעם גען

 א םון נאםען דעם אײדער *םרעזידענט
 די און םרעזידענט. שצים׳םזצ׳דיגען

 פרעזײ Dpy מזצ׳דיגער א »ז איז, ראיה
 אין שרײבער א װערען אםיצו הען דענט

 אזוי מאצ צװײ סריגען און צײטונג א
 חריגט. םרעזידענט א װי באצאהצט, םיצ
 ניט װי »ז זאגעז, ׳ערבײ דארף מען און
 זאצ הואװער םרעזידענט געראטענער קײן
 בעםערער א אצץ דאך ער איז זײז, ניט

שרײבער. א איז חויצידזש װי םרעזידענט
 צי זײן, ניט זאא זאך די װי אבער

 איז ער װען געװאוסט, האט קוצידזש
 םראםפמ־ די »ז פרעזידענט, געװען נאך
 איז םאסט דער ניט, צי קאציע, איז ריטי

 האט בצאטער גרויסער דער אז אבער,
 אין ארײן איז הואװער װען געפצאצט,

 אין טאקע עם האט אויםגעריסען אמט.
 האט געפצאצט אבער צײטען, פוצידזשעם

 די איבערגענומען האט הואװער װען עם
םצוכה.

 געקענט אײגענטציר האט הואװער
 װאס שואד, זײן ניט איז עס אז זאגען,

 װען געםצאצט, גראד האט בצאטער דער
 הויז. װײסעז אין באזעצט זיך האט ער
 האט בצאטער דער אז באװײזען, הען ער

 ־1P אין נאך אויםרײסען אנגעםאנגען
 מיט באװײזען קען ער צײטען. אידזשעס

 איז ארבײטסצאזיגקײט די »ז ציםער,
 קוצידזשעם אונטער גרויס געװען שוין

 דע־ די דאר האבעז אדמיניםטראציע.
 צײט דער אין קאנדידאטען מאהראטישע

 טאג אײן טאג גערעדט װאהצ־יזאמף םון
ארבײטס״ װאקסענדער דער װעגען אוים

 דעם װענען און צאנד אין צאזיגקײט
 קרי־ עקאנאטישען גרױסען דראחענדען

 אז נאטירציך, דאך איז עס און זיס.
 אויםרײסען אן םאגגט בצאטער א װען
 װאאט דאס פיןאצצן. ענדציך ער םוז

 צו הואװער׳ען םאר נוט געװען אבער
 אונ־ אן געװען װאצט ער װען זאנען,

 א אבער איז ער מענש, אבהענגיגער
 םאהנעך דער איז ער םע;ש, םארטײ
 פארטײ רעםובציקאנער דער םון טרעגער

 רעפוב־ א םון הויםט דער איז ער און
 ער אויב און אדםיניסטדאציע. ציקאנער

 אבער ער קען זיך, םארעגטםערען קען
 רעפובציקאנער די םארענטפערען ניט

 אדמי־ רעפובציקאנער די און פארטײ
 קײן זײן ניט דאך טאר עס ניסטראציע.

 חגפוב־ א אונטער קריזים עקאגאמישער
 רע־ די װײצ אדםיגיסטראציע, ציקאנער

אן איז פארטײ פובציקאנער  אײג־ די ד
 םראספע־ םון סוד דעם װײס װאס ציגע,
 געםונען דעריבער הואװער האט ריטי.
 באקװעם־ דאס און בעסטע דאס זיך םאר
 איצטי־ די קצײךגעצד צו מאכען צו סטע

 צונויםשטעצען ארבײטסצאזיגקײט. גע
 באװײזען און סטאטיסטיק און ציםער

 ארבײטסצאזע םון צאהצ די »ז זײ, מיט
 גע־ די אז קצײץ, גאנץ איז צאנד איז

 און זיך םארבעסערען צאנד אין שעםטען
 קען מען זארגען. צו װאס ניטא איז עס

 אונאנגע־ װי םארשטעהן צײכט דערבײ
 צײעגען צו געװען איז הואװער׳ען נעם

בריף. דױאי׳ס פראםעסאר
* * *

ענטםע־ ניט זאצ הואװער װאס נאר
 אבער םיר העגען דױאי םראםעסאר רען
 םאר• זײן אז זיכער, זײן זאך אײן אין

 הואװער ערםיצען. ניט ער װעט צאנג
 זיצונג עקסטרא יןיין רוםען ניט װעט

 םראגע די םארהאנדצען צו קאנגרעם םון
 ניט עם װעט ער ארבײטםצאזיגקײט. םון

 זאצ עס װער ניטא איז עם װײא טאן,
 סאננרעם אין דערצו. צװינגען איהם
 דעם םון םארטרעטער קײן ניטא זײנען

 אין קצאם. ארבײטער אםעריקאנער
 ‘םא איךחאנגרעם זײנען םאצ בעסטען

 מיט םימפאטיזירען װאס עטציכע, ראן
 זײנעז און ארבײטען די םון נויטעז די

 םארװארםען צו געצעגנהײט א ביי גרײט
 אײגענע קײן זײ. םאר װארט גוט א

 האצטען זאצען װאם אבער, םארטרעטער
 םאר קעמםעז צו אויםגאבע זייער םאר

 ארבײ־ די האבען אינטערעסען, זײערע
חאנגרעס. אין ניט טער

 גערעדט ביסעצ רעכט א האט מען
 ארבײטסצאזיג־ דער װעגען קאנגרעם אין

 םארצױםיג מעז האט געטאז אבער קײט,
 םאר ניט גערעדט האט מען נישט. גאר
 ארבײטסצאזע, די העצםען צו צװעק דעם
 נאמען שצעכטעז א מאכען צו כדי נאר

 װאאט אדמיניםטראציע. רעפובציקאנער די
 אדםיניסטרא־ דעמאקראטישע א געװען

 װעגען הויפט־רערנער די װאצטעז ציע
 רעפובציקא־ געװען ארבײטסצאזיגקײט

 א אדםיניסטראציע די איז און נער.
 רער־ הויפט די זײנען רעפובציקאנישע,

 דעמא־• ארבײטסצאזיגסײט װעגען נער
* ♦ *הראטען.
 עקטינג גרינבערג, סעמױעצ מר.

 קאונםיצ אינדאסטריעצ םון פרעזידענט
 םאנױ םקוירט און סוט קצאוק די םון

 אצגעמיײ דער אויף האט םעקטשורערס
 אינ־ הצײדער דער םון לןאנםערענץ נער

 עס אז ערקאערט, אמעריקא םון דוסטריע
 אין בעסערונג םרן סימנים זיך וױיזען

אינדוםטריע. קצאױן דער
 םאר נײעס גוטע װירקציך איז דאס

עיקר, דער װארום קלאוקמאכער. די

 איצס דארםען קצאוקמאכער די װאס
ארבײט. סעזאן גוטען א איז האבען,
 אויוי טאן דער איז אצגעםײן אין

 אםטי״ מעהר א געװען קאנםערעגץ דער
 םארשירעגע רי םון איז עס מיסטישער.

 אויס״ קאנפערענץ דער אויוי םארטרעטער
 איז אז האפנונג, די נעװארען גערריקט

 ע?אנא- די װעט ארום חדשים םאר א
 יבאד־יײ צאגע איגדוםטריעצע און םישע
 צואים דר. װערען. םארבעסערט טענד
 בױרא דער פון דירעקטאר דער העני,

 יארק נױ דער פון ריסוירשט ביזגעס אװ
 די אז םארזיכערט, האט ױניװאירסיטי
 צאגע אינרוססריעצע און עקאגאמישע

 צױ נארמאצען א אין צוריק זײן װעט
 אין אדער סעפטעמבער, אין שטאנד

̂קטאבער.
 צופיצ ביסעצ א שוין איז דאס ׳נו

 די אז טרעםען, אמאצ קען עס ריזיקירט.
 פארקאפרי• זיך זאצ צאגע עקאנאמישע

 און העני דר. םאצגען ניט און זעװען
 נאװעמבער♦ אין נארמאצ װערען ערשט

 :יט נאר קאפריז איהר זאצ הצואי און
 ניט זיך װ$אט איך נאר װײטער. געהן

 פינקט״ דעם װענען העני דר. מיט דינגען
 צאגע עקאנאםישע די װען דאטום, ציכען
 נע־ מיר נארמאצ. צודיק װערען ו־ועט

 באםערקונג, זײן ניט באזונדערש פעצט
 װערען װעט לאגע עקאנאטישע די אז

 מען װאס דעם, דורך נארמאצ צוריק
 פראדוקציע די םארםינדערעז מוזען װעט
 די םיז װײדזשעס די רעדוצירען און

ארבײטער.
 גע- דער אזוי װי גיט םארשטעה איך
 א װענעז רײדעז ?עז דאקטאר עהרטער

 װען צאגע עקאנאמישער סטאביציזירטער
 וחד םארקצענערט װעט פראדוקציע די

 ארבײטער די םון װײדזשעס די און רען
 דאכט איז עס װערען. רעדוצירט װעצען

 פראדוסציע די ײען אז קאאר, גאנץ זיך
 צאהצ די מוז װערען םארהצענערט װעט

 װע• םארגרעסערט ארבײטסצאזע די פון
 אר- די םון װײדזשעס די װען און רען.

 ויעט װערען רעדוצירט װעצען יײטער
 װע• םארמינערט סויםס־^עהינקײט זײער
 ניט װעצען ארבײטער די װען און רען.

 די װעט קויפען צו װאס מיט האבען
 פארקצע־ מעהר נאך םוזען םראדוקציע

 ארבײטסצאזע צאצ די און װערען גערט
 װערען. גרעסער נאך מוזען םםיצא װעט

 עקאנאםישער דער קען אזוי װי הײנט
 װע• סטאביציזירט צאנד אין צושטאנד

 װעהען מוז ער געגענטײצ. אין רען?
ערגער. כסדר

* * *
 אין אז אײננערעדט, זיך האט מען

 אצצדינג פאראן איצט איז אמעריקא
 איז עס אז אונז, זאנט מען צוםיצ.
 הײזער, צוםיצ און שפײז צופייצ פאראן
 צופיצ שיך, צוםיצ און קצײדער צוםיצ

 עס ראדיאס. צוםיצ און אויטאמאביצען
 װאצט עם װען אמת. ניט אבער איז

 װאצטען אאנד אין שפײז צופיא געװען
 הונגע־ פיא אזוי זײן געקאנט ניט דאך

 צוםיא געװען װאאטען עס װען ריגע.
 מענשען םייצ אזוי דאך װאאטען הײזער

 ענג- גרוישער אזא אין געװאוינט ניט
 צוםיצ געװען װאצטעז עם װען שאפט.

 םיצ אזוי דאך װאצטען שיך און קצײדער
 און אבנעריסען געגאנגעז ניט מענשען

 װאצטען עס װען און בארװעס. האצב
 ראדיאס א.ון אויטאםאביצס צוםיצ געװען
 פאטיציע יעדע װעניגסטענס דאך װאצט

 אויטאטאביצ אן געהאט אםעריקא אין
 סך א קען איך און ראדיא. א איז

 דרעסטאכער, םך א אוץ סצאוהםאכער
 דער צו פארצױפיג נאך פאהרען װאס

 םיט׳ן אדער סאבװײ דער מיט ארבײט
)5 זייט אוץ* (שלוס

 אפע־ אן אין מאנופעקטשורערם די פױט מעםטען
קאםף. נעם

 טרײד דרעם טשילדרען דעם אין לאגע די
 די אונדערטרעגליכע. אן אײנפאך געװארען איז

 דעם םיט גאנוצט זיך םאנופעקטשורערם
 קא־ די װאם קאםף, כרודער דעם םים און כאאם

 רײחען די אין ארײנגעבראכט חאבען םוניםםען
 זיך אנגעםאנגען זזאגען זײ און ארבײטער די םון

 םװעט פון םיםטעם אלטען דעם צו אוםצוקעחרען
שאפ.

 סאנוםעק• שאפ םװעט די געגען קאםף דער
 חאט טרײד דרעם טשילדרען דעם אין טשורערם

 םריער, םך א װערען אויפגענוםטן געדארפט שוין
 צײט גאנצע די איז אינטערנעשאנעל די אבער

 אין סאםםען און םטרײקם םיט פאתוםען געװען
 אינ־ פתיעדקלײדער דער םון טײלען אנדערע די

 חאם טרײד דרעם םשילדרען דער און דוםםריע
 איז עם װארםעך אביסעל נעםוזט דעריכער

 אין װארטען. אוםזיםטער אן געװען נים אבער
 גע־ נעטאן אי« ציים דער אונטער געגענםייל,

 «ו געסער טרייד דעם ארבײט םף א װארען
*ום צוצדטײיטעז אחזיך ארגאגיזירען

 יוניאן און ארגאניזירט איז טרײד דרעם דרען
 שעפער. די אין אפגעחיט װערען באדינגונגען

 א אימגעםירט שעפער ױניאן די אין איז עם
 שטוגדען, 42 םון ארבײטם־װאך םינה־טעגיגע

 רעכט קיץ ארבײט, דער םון צוטײלונג גלײבע
 באצאל־ דרײ שאם, םון ארבײטער די אפצוזאגען

 םאר גןזצאלט ןזקםטרא פײערטע^ געזעצליכע טע
 דא־ 40 םאל), (אנדערהאלבען איבער־שטונדען

 און ארבײטער אויםגעלערענטע פאר װאך א לאר
 םא־ זײנען עם אבער אנםאנגער. פאר דאלאר 14

 גיט גאנצען אין זײנען װאם שעפער, םך א ראן
 דער װיפיל םען ארבײט דארטען און ארגאניזירמ

 דער װי פיל אזױ פאר און װיל םאטפעקםשוחןר
 א פאראן זײנען עם צאלט. םאנוםעקטשורער

 זײנען זײ אין באדינגונגען די װאם שעםער, םך
 םינדעםטע דאם אויף איבערטרײבונגען שום אהן
 גאר די פון שעפער םװעם די פון כעםער ניט

 עם קענען םאנופעקטשורערם די צײטען. אלטע
 על־ באשעפטיגען זײ װאם דעם, דורך אויםפירען

 םא־ זייערע חעלפען דארפען װאם פרויען טערע
 נאך דארפען װאם םיידלעך, יומע און םיליעם

 (קאג־ םקול אין לעחר־«ייט זייער יארענדינען
ארכײטער .אזעלכע “— ...............

 דארפען זײ וױיל װיל, םען װאם טאן טען קען
 אז טובה, םאנופעקטשורער׳ם דעם צו אנקוםעןי

 קע־ זאלעז זײ אז צײט, די אײנטײלען זײ זאל ער
 שעפער אזעלכע אין איהם. כײ ארבײטען גען

 די און שקלאםערײ פולשטענדיגע א הערשט
 צושטאנד אזא עקםפלואטאציע. שענדליכםטע

 בא־ םדז ער און װערען געדולדעט כיט טאר
כוחוח. אלע םיט װערען קעטםט

 די װעלען בלויז ניט אז זיכער, זײנען םיר
 אינטערנעשא־ דער צו באלאנגען װאם ױניאנם,

 םיהרען םאכער דרעם טשילדרען די העלםען נעל
 אין צושטענדען שענדליכע די געגען סאםה זײער
 באװע־ ארבײטער גאנצע די נאר טרײד, זײער

 םיםצוהעל־ םליכט איהר פאר האלטען װעט גונג
 פתיען די דאך עס זײנען קאםף. דעם אין םען
 אזוי ווערען װאם ארבײטער םון קמדער די און

 טשילדרען די אין עקםפלואטירט נידערטרעכטיג
. שעפער. דרעם

 אלע האבען םאכער דרעם טשילדרען די
 גערעכםער זײער אז זיכער, זײן צו אורזאכען

 נאך זײ זאלען װערען. געװאונען װעט מאםח
מד קאםף זײער אנטשלאםען און אײניג ױץ  יוי

װינען•
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דעם דירעקטארם ןרו בןזרר *ום ו י ? ר * ם כרודער פון איגעגעכען
1930 דזשולאי, ט;ץ21

0

 איג- דער װאם רעקארדס די צויט
 דעםארט־ (ױגיאן) קאוגסיצ דאםטריאצ

 םון איז צוזאםענגעשטעצט, האט םענט
 איג״ םון מעמבערס םירטעס, 275 די

 באשעםטיגען װאס קאוגסיצ, דאםטריאצ
 ארבײטער, 8000 איבער הכצ סך אין

 דא־ס אױסגענוצט םירמעס 66 האבען
■ראצענט. 10 ריארגאניזירען צו חנכט

 איז ארבײטער ענטזאגטע צאהצ די
םאצגט: ווי

1 --------------------קאטערס 9
 68 צאהאצס) (םארשידענע אירײטארם

55 צאקאצס) (םארשידעגע םינישערם
29 --------------------------- ■רעסערם

3-----------------------שנײדער שטיק 0
4--------------------------דרעסמאכער
1 -------------------------עסזאםיגערס

1--------------הכצ סך 9 6
 די אז זאגען, צו איבריג איז עס
 קײנעד אז געװאצט, אודאי האט ױניאן

 די אבער װערען, ריארגאניזירט גיט זאל
 האבען באםעס, די אז דאך, איז זאך

 אויף רעכט דא׳ס םארט אגרימענט לויט׳ן
 הא־ מיר ריארנאגיזיישאן. פראצענט 10

 אצע גיט אױםגענומען, דאריבער בען
 דער צויט װאו, אזעצכע, נאר .קייםעם,
 הא־ באסעס די ױניאן, דער פון םיינונג

 ריארגא־ צו רעכט קײן געהאט גיט בען
 די װאו קייםעס, אזעצכע אדער ניזירען,

 דיס־ םאר גרוגד א געשונען האט ױניאן
קריםינאציע.
 םיר האבען קאםסצײנטם אזעצכע

םירמעס. 52 געגען 116 געהאט
 די םירמעס, די םון ציםטע א איז אט

 רעזוצטא־ די און ארבײטער ענטזאגטע
קאמפיצײגטם. די םון טען

 ריאיג־ זײנען ארבײטער םאצגענדע
 ביזנעס די דורך געװארעז סטייטעט

 םע־ דיסטדיקט דורך און אײדזשענטס
םארקין: בר. נעדזשער

 םירםעס די װאס גרונד אזים׳ן )1
 רענעצען קײן באשעםטיגם ניט האבען

 האבען א\ן ארבײטער 40 םון סעט
ארבייט. ארויסגעשיקט
—:בארענשטײן און םיצער אראנאװ

עקזאםינער. אײן
— :וואלס און גאאדבערג םציישםאן

פרעסער. אײן
אנרײ־ אײן — שרײבער: און גצאנץ

קאטער• אײן און טאר
קאטער, אײן — :גוירל גאטהעם

םינישער. אײן און פרעסערס צװײ
םינישערס. 3 — גראםםאן: ב.

אפרײטאר. אײן — דזשאנאס: אײ.
אײן — :בראדערס קאנאװיטש

םינישער. ־
פרעסער. אײן — :מאגידאף צואי

 צוױי — האראװיטש: און ציבםאן
אפרײטארס.

פרעסער. אײן— :װאסערמאן א.
 זיך האט שעפער םא^געגחג אין )2

 האבען *רבײטער די דאם ארויסגעװיזעז
ארביימ װאכעז 32 קײן געקראגען גיט

 רי־ זײנען ארבײטער די יאהר. דורכ׳ן •
געװארען. *וינםטײטעט
סיצװערםאן: און טאפציצקי בערגער

טשערמאן. דער — אפרײטאר אײן —
 אײן — הויז: קצאוס פאדזשעסטיס

אפרײטאר.
אפרײ־ אײן :אאנדים און װיענער

טאר.
 אײן — אאבערם: און פעריצאװ

םינישער.
 רי״ פיגישער אײן צוסער: םעםועא

 םאר־ האט צװײטער א אעסטײםעט,
 עקסטיא אז םאר שאפ דעם ^אזען

םירםזג חנר םת באצזיטנג
 זיך האט םצלע םאצגענחנ אין״ )3

 זײגען ארבײםער די אז אתיסמצייגם,
avvw rary וײ וױ חנם גאך נעװארען 

 םאר־ נעוחנן איז וואך מאתאניזיישאז
אימר.

^ ואהאוי ר  אײן — ם*קס: און כ
אירײםאר.

. ®עישעד. אײז — קאוחח: כג

. אורזאכען ®ארשמיענע ®אד
 ®לעסזנר איק —j דדצאים: עםעט

וי׳יאינםנױיטצ^
 חנ*ארכױ דעם תדך זיעצן

26 געװאחנז ימאנם

 גענ, םון חיאפע דער דורך נעװארען טעט
 חאט װעאכער נאגלער, י. כה מעגעדזשער

 אומפאר־ בײם אויפגענומען קײסעס די
 םעאע אײניגע אין טשערמאן. טײאישען

 טשערמאן אומפארטײאישער דער האם
 אנ- אין ענטשײחגג. אן צדױסנעגעבען

 געשאיכטעט סײסעס די זייגען םעלע דערע
 פאר• איז םארהער דער בעםאר געװארען
געסוטען.

- קא,: אזן וױיגגארטען י. אפרײ• ־
 איז טשערמאן, דער טייצער, א. טאר

 צוזאטצן איהם מיט געװארען. ענטזאנט
 אירײטארס 3 געווארען ענטזאנט זײנען

 םון קילאנע א אויף ®•נישער. אײן און
 גע־ נאגלערען בר. איז דישסריטינײשאן,

 טשער־ אומפארטײאישען דורכן לוגגען
 א. בר. • בלויז ריאינסטײטען צו פאן
טשערמאן. שא• דעם #ער5מיי

 אפריײ — שאעזיננער: און בערפאן
 געײארעז. ענטזאגט איז שעכטםאן טאר

n דיסקריםי״ קאםפילײגט האט ױניאן 
 דער גאגאער, בר. האט תײם די נײשאן.

 קא־ אויפ׳ן געשטעיצט פענעדזשער, גענ.
 טשעד־ אומפארטײאישען ן’פאר צענדאר

 מרוצח אבער איז אסאסיאײשאן די פצן.
 ריאינ׳סטײטען צו ברודער דעם געװארען

פארגעקומעז. איז םארהער דעױ בעםאר
 ס. םינישער — הײעט: און הײעט
 א״ז טשערמאן שאפ דער צוקערמאן,

 רײ איז ער אויך געװארען. ענטזאגט
 םאר־ דעם ערב געװארען אינסטײטעט

טשערמאן. אומפארטײאישען בײם הער
אפרײטאר — :םיצשטײן מאקס

 איז טשערמאן, דער זײםערט, דזש.
 האט נאגצער בר. געװארען. ענטזאגט

 אוט«ארטײאי- צום אפעצירט קיים זײן
 ענטשײדען האט װעיצכער טשערםאן, שען
װערען. ריאינסטײטעט זאצ ער אז

אפרײ־ — קא.: און הענדע^מאז ה.
 ח. טשערםאן, דער שערפאן, ה. טארס

 ענטזאגט זײנען װײן א. און בארענשטײן
 בא־ פירםע דיזע װי אזױ נעװארען.
 רעגו־ ארכײטער 40 קײן ניט שעםטיגט

 קאונ״ איגדאסטריעיצ םון זײ זיינעז יצאר,
 נאכדעם נעװארען ריאינסטײטעט סיצ
 אומפארטײאײ בײם איז םארהער א װי

 געװארע; געהאצטען טשערמאן שען
 אפײ איז ענטשײדוגג אז בעםאר אבער
געװארען. געםאכט ציעצ

 צװײ װעגען — דזשאיס: עמעט
 אפרײ־ דרעס םרױ אײן און אפרײטארס,

 געװארען, ענטזאגם זײנען װאס טארין
 דיםקריםי־ האמפצײנם ױניאן די האט

 קייס די צײדער האבען םיר נײשאז,
 טשער־ אוםפארטײאישעז בײם םארצארעז

מאן.
 םינישערס 3 — :קא. און העצער ב.

 גע־ ענטזאגט זײנען אםרײטאר אײן און
 בא־ ניט האט םירמע דיזע װארען.

 ארבײטער. 40 קײן רעגוצאר שעםטינט
 די האט בעקער אפרײטאר םון םאיצ אין

דיםקריםיגײשאן. געקצײפם ױניאן
3 n ריאינסטיײ זײנען םינישערס 
 בײם םארהער דעם ערכ געװארען טעט

 אפרײ־ דער טשערםאן. אופפארטײאישען
 בא־ עקסטרא אן .אנגענוםען האט טאר

שאפ. דעם םארצאזען און צוינוננ
 זײנען קאטערם 2 — קײגעצ: ב.

 האט ױגיאן די געײארען. ענטזאנט
 נים נאך איז פירמזו די אז סאםפצײנט,

 6 אסאסיאײשאן דער אין םעםבער סײן
 ריאינסטיײ זײגען זײ אויך םאנאטען.

 בײם םארהער דעם ערב געווארעז טעט
טשערפאן. אוםפארטײאישען

אפרײ־ אײן — קציין: און צינקער
 םירםע די געװארעז. ענטזאגט איו טאר

 און ארבייטער 40 פײן גיט באשעפטיגט
 איז גתדער דער ארבײט. ®תיס שיקט

 םאר־ דעם ערב געװארען ריאיגסטײטעט
טשערםאן. אומפארטײאישען בײם הער

 אײן — אפענחײמער: סי. און אײ.
 ענבד זײןען קאטער אײן אזן פינישער

 באשתםםיגט םירםע די נעװאחגן. זאנם
 ®רבײםצר. 40 ®ון וועניגער רעגוצאר

 גע״ דיאינסםײטעט איז ®ינישער חנר
 דעם בעפאד פארחער דעם ערב װארצן

 ®־P דער םשערםאן. אוםפארטײאישען
 םיט געסעםעצם פערזענציך האט םער
חנם פארצאזען האם און םירםע דער

: p r n r  .vd
חנר אייננר

פיגישער^ צװײ
 צנטזאנט זײנען

תאינ־ rm משערמון

 םארחער דעם צרנ גצװ^וחנן סטײטעט
o טשערניין. אומיארטײאישען כײם n 

 גיט איז קאמפצײנט םינישערס צוױיטען
געװארען. כאשטעטיגט
 צװײ איבער — :באום און דײמאגד

געװא• ענטזצגט זיינען װאס פיגישערס
 דיסקרײ לאמפצײנט װגיאן די חאט רען

 גענוםען האט ערשטעד דער מינײשאן.
 אװעק איז און שכירות װאו עקסטרא *ן ׳

 ריאינס^יײ איז צװײטער דער שא■, םון
 בײם םארחער דעם ערב געװ^חנן, טעט

טשערמאן. אומפארטײאישען
 ׳פחד אײן — :בערמאן און ערדרײר

בע־ אבער געװארען ענטזאגט איז סער
 כײם םארגעקוםען איז קײס זײן םאר

 דער האט טשערמאן אומפארטײאישען
 עקסטרא װאכען צוױי גענומען ברורער
שאפ. םון אװעק איז און שכירות
 איו חײן בר• — גראסמאן: אײ,

 די געװארען. ענטזאגט אומגעזעצציך
 האט און ארבײט ארויס שיקט ־םירמע

 ערב ארבײטער. 40 רעגיצע קײן גיט
 אופפארטײאישען בײם םארהער דעם

 צוגע־ ברודער דער האט טשערפאן,
 װאכעץ צװײ נאך קריגען צו שטיפט
קאמפצײנט. זײן אויפגעבען און שכירות

 אפרײטאר אײן — צאשין: מאקס
 םאר־ דעם ערב געװארען ענטזאגט איז

 טשערמאן, אומפארטײאישען בײם הער
 צװײ קריגען צו *צוגעשטיפט. ער האט

 אויפגעבען ארן שכירות עקסטרא װאכען
קאמפצײנט. זײן

 אפרײטאר אן — צײבאוױטש: כ.
 איז קייס די געװארען. ענטזאגט איז

 זעלבע דאס פונקט געװארען געשציכטעט
צאשין. בײ װי

פרע־ אײן — ברא.: און רוםין ס.
 ער אויך געװארען ענטזאגט איז סער
 װאכען עקסטרא צװײ גענופען האט

 קאפפצײנט זײן אויםגעבען און שכירות
םארהער. דעם ערב

 איז םינישער אײן ~ צוקער: פאקס
 אנ־ האט ער אויך געװארען. ענטזאנט
 אוים־ און באצוינוננ עקסטרא אן גענומען
 םאר־ דעם ערב קאמפצײנט זײן גענעבען

טשערםאן. אוםפארטײאישעז בײם הער
אײן — ?ראוס: און צוקערמאן

 ער געװארען, ענטזאגט איז אפרײטאר
 באצוי־ עקסטרא אן גענומען אויך האט
 אויפגזצנע־ און פארהער דעם ערב נונג
קאםםצײנט. זײן בען

ענט־ 3 די — :דעצפאנטע־היקי
 ריאינסטיײ זײנען אםרײטארס זאגטע

 דער םיט אפפאך אן צויט געװארען טעט
ווע־ םינישערס ענטזאגטע 3 די םירמע.

 ריאיגסטײטעט אויך װארשײנציך צען
ארםן. עהנציכען אן אויף װערען

 צװײ — :םעצםצמאן און קציםשטײן
 אײן און םרעסערס דרײ פינישערם,
געײארען. ענטזאגט זײנען צפרײטאר

 אופפארטײאײ םאר׳ז האט נאגאער בר.
 זײ װען אז גע׳טענה׳ט טשערמאן שען

 נאװ. ענדע שותםות אין ארײן זײנען
 םארנעהומען שוין יעמאצט איז ,1929

 ארבײ־ צאהצ א און ריארגאניזײשאן א
 דזשאב׳ם. זײערע םארצארען האבען טער

 אורןפארמײאישעײ דער בעפאר אבער
 זײז ארױסנעגעבען האט טשערמאן

 אינדאסטריעצ דער האט ענטשײדוננ,
 שציב־ אצײן׳צו פארנעשאאנען קאונסיצ

 קײס די ױניאן. דער מיט סײס דיזע טען
 נע־ צופרידענשטעאענד טעג דיזע װעט

*וערמן. ענזײגט
 פירמע דיזע — קאעפער: -םארקום—^

 פרע־ 4 און אפרײטארס 2 ענטזאנט האט
 קאם־ געװאאט האט ױגיאן די סערם.

 צװײ די אבער .6 אאע םאר פאײנען
 געװאאט ניט אאײן האבעז אפרײטארם

 פיאגע די קאפפאײנען. זײ םאר זאא םען
 םאראאנ: אױס״ז איז פרעסערם 4 די םון
 צוריהנ/ד קאונסיא״ ״אינדאםטריעצ םון

 אומםארטײאישעז םון נעװארען צויגען
 גע״ טענ די װעט קײס די טשערמאן.

שטעאענד. צופרידע; װערען סעטעאט
 ווא׳ס פירםע דיזע — בעאער: א.

 ריארגאנײ א געפאכט ,1929 ענדע האט
 א אין :עמוםט האט זי װײצ זיישאז,

 ריארגאני־ אצינד האט צאםט, קצענערין
 אײנציגע די איז דאס שנײדער, 10 זירט
 גע־ ניט םאראויםיג נאך איז װאס קײם,

שאיכטעט.
 קאונסיצ אינדאסטר־עא אונזער חוץ א

ט, (ױניאז)  די דורך זײגען תוארטסעג
 צאקאצ םון *םיסערס די םון באםיהוננען

 געװא־ ריאינסטײטעט 48 צאקאצ און 10
 צענקאװסקי בײ ארבײטער 3 רען,

 םאננאן םח. בײ ארבײמער 10 ;בראס.
 ריאינסטיײ זײנען װאס האטערם 7 און

אפים. צאקאצ דעם דורך נעווארען טעט
n n םאצגט וױ איז חכצ םך: 

ן ריאינסםײנמם ת׳ 25 ־־־ אפיש ח
1------------נאגצער בר. דמיך 9

באםי״ די דזרך ריאינםםייםצס

םע־ צאקאצע פון חונגען
2--------------------;עדזשערס 0

 12 באצױנונג עקסטרא געקראגען
ריאינסטיײ צו ערװארטען מיר

6----------------------------טען
עקס• קריגען צו ערװארטען םיר

4--------------כאצויגוגג טרא
 20 ריאינסטייטען צו געאונגען גיט
אן ארכײטער 10 קייס אײן  נ

1-------------געשאיכטעט גיט 0

1--------צוזאםען 1 6
 װעדען צוגעגעבען דערבײ דארף עס

 ״דיםטשארדזש אצע די אז םאקט, דער
 אײן אין ארײגגעקומען זײגען קײסעס

 געווען דאריבער איז אםיס דעיר װאך.
 קאפ. איבער׳ן ארכײט םיט םארװארפען

 סטעף םון ארבײט גוטע די דאנ? א דאך,
 סארקין י. ברידער די םון כאשטײענד
 פע״ אסיסטעגט עטסין י. מענעדזשער,

 ח. םיאער, ס. א. גארראן, מ. נעדזשער,
 ביזנעס ?אמונאאי ם, און סאוצקי

 און געטרײ האיבען װעאכע אײדזשענטס
 אונטער• דארםענדיג געארבײט פאײםיג

 איהרע צויט באזונדער קײס יעדע זוכען
 םאקטען, און אומשטענדעז ספעציעלע

 אוםדערמיד• די דאנק א ספעציעא און
 בר. מענעדזשער גענ. פון ארבײט ציכע

 86 אין געאוגגען אונז איז גאגאער י.
 האבען םיר װאס קײםעס, די םון קײסעס

 צוםרידענ־ הריגצנן צו אױםנענומען, יא
 מעהר• די אין רעזואםאטען. שטעאענדע

 געװא• ארבײטער די זײנען פעלע סטע
ריאינסטײטעט. רען

 אימיטײ״ די אז אויך, באװײזט עס
 ארײג״ פאראיאהרען זײנען װאם שאנס

 בעצוג אגריםענט אין געװארען ;עשטעאט
 ספעציעצ האבען ריארגאניזײשאגש, צו

 היאוי װירקזאמע געבען צו געהאאפען פיא
 דורכגעפיהרט האבען װאס די אאע צו

 זײערע אין ארבײט ױגיאן אסטיװע
שעפער.

אין זיו םום עס ומס
35 לאהאל

 אונזערע םון םטאטיסטיק א צויט
 אא־ אונזער אין עקזיםטירט מעםכערם

 עם ארבײטםאאזיגקײט. גרויםע א ק»צ
 עקאנאסישער אן איז עס אז אםת, איז

 ניט איז דאם אבער אאנד, אין קרזים
 םיטגאידער םיצ אזוי װארום אורזאך די

 ארבײמסאאז. זײגען 35 אאסאצ םון
 ברכת און םראםפעריטי געװען װאאט

 אויך דאם װאאט אאנד אין הצאחה און
 ניט םעמבערס ארבײטםאאזע אונזערע

 דער םון אורזאך די וױיצ געהאאםעז,
 איו פרעסערס די בײ ארבײטסאאזיגקײט

 זיר פארשםרײט װאס מאשין, פרעס די
 און טרײד קאאוק דעם איז מעהר אאץ

 די בײ ברויט דאס אװעיז נעמט װעאכע
v פרעסערס.

 םיטגאידער די האבען אנםאנג אין
 אז האםענדיג, געשװיגען, און געאיטען

 םרעם־םאשין דער םון םארשםרײטונג די
 זײער אבער װערען, אםגעשטעאט װעט

 די געװארעז. ערפיאט ניט איז האםגוגג
 שע־ מעהר אאץ פארנעמט פרעס־מאשין

 פרע• מעהר װאס מאכען זײ און פער
 ם^טגאידעד אונזערע אדבײטסצאז. סערם
 םא״ די אויב אונטערגאנג, זייער זעהען

 אוםן איז עס װעאכען אויף װעט שין
װערען. באגרעניצט ניט

 איו םראגע מאשין די אויב נאר
 ניט צייכט אזוי סען און שװערע א זעהר

 די אבער קען װערען, םארענטםערט
 אװער־ םון און ארבײט שבת םון םראגע
 געצײזט צײכטער םך א ארבײט טא'ם

 אםגעשטעצט אײנםאך םוז עם װערען.
 און ארבײט שבת גאנצען אין װערעז

 פרע״ םאראן זײנען עם װען אװערטאים,
ארבײטסצאז. ארום געהען װאס סער

פענעדזשער. עקטינג קאהן, ם#תס

דאנק־רעזאלוציע.
 די םון טיטיננ םפעציעאעז א גײ

 שצאזבערנ׳ם ענד ליטצסי םון ארבײטער
 איינעטי־ געװארען אננענוםען איז ׳שאפ
רעזאלוציע: ם<וילנענחן םינ

 און ליםצהי םון ארבײטער די ,םיר,
 עהם־ אונזער דאגסען ע^זבערנ׳ם

r משערםאן, n. ר ןיין פאר םרידםאן  נ
 און ארבייטער די אטובת ארבײט טער
 <ר1 צו(ינץ וואם זעתר בארויערען םיר

 «ר ח*ט אוםמטענחנן ■ערזענציכע וויםע
 . *נתאלטעז נעסענט נים װייטער אייף
אםט. דיזען

ם■ אr די ו ם א ק V־
פיק m םייער

ji ם. דיבערםאן
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 און סוט קלאוק, יארקער נױ פה מיטינג
באארד רזשאינט מאכער ױפער

 דזשאינט םון מיטינג רעגעאער א
 מא־ ריםער און םקוירט סא^וס, באארד,

 ,17 ,10 ,9 ,3 ,2 אאקאאען ױגיאז, כער
ג J צ. א. ,82 און 64 ,48 ,35 ,23 ,21  ו
 מיטװאר געװ^רען אפגעהאאטען איז י.

 אין ,1930 טען,16 דעם דזשואײ אװענט,
 3 אױדיטארױם, אינטערנעש^נאא דעם

סטריט. טען16 װעסט
קאםיטעם

 מענעדזשער גרינבערג, העררי בר.
 ערקאערט און ערשײנט ,91 א$קאא פון
 ארויסצורוםען זיך גרײט אא^*א זײן אז
 מאנאט דעם איז סטרײס גענעראא א

 די מיט אגרימענט זײער װען אוינוסט,
 םאראאנגט ער אוים. געהט באאעבאטים

 זאא באארד דזשאינט אוגזער אז דארום
 דורך סופארט, מאראאען דעם געבען זײ
 אז מיטגאידער אונזערע צו אויםרוף אן
 םון סטרײקערס די העאםען זאאען זײ

 שעפער די. פיקעטען בײם 91 לאקאא
 װאו ביאדינגס די אין זיך געםינען װאם

באשעםטיגט. װערען זײ
 װערט םאראאנג גרינבערג׳ם ברודער
באװיאיגט.

 דזשאינט דער םארגעאעזען װערט עס
 ט<א9 דעם םון פראטאקאא באארד
גוטגעהײסען. װערט ער און דזשואײ
 אפ גיט דירעקט^רס אװ באארד דער

־— :באריכט פ^אגענדען
 אװ באארד םון מיטינג רעגעאער א

 געװארען אפגעהאאטען איז דירעקטארם
 טען,14 דעם דזשוצאי אװענט, מאנטאג

 אינטערנעש^׳ דער םון אםיס אין ,1930
סטריט. טע16 װעסט 3 ׳נאל

סטודענט. אאעקס — טשערמאן
באריכמ סעקרעטער׳ם

 צאקאצ די אז באריכטעט אשפיז בר.
 בא־ א אפגעהאצטעז ה^בען מענערזשערס

 דער אז באשאאסען האבען און ראטונג
 דעםארטםענט דױס באארד דזשאינט

 בײם צאקאל, יעדען צו אויםצאהאען ז^א
 אײננא־ םוצע די װאך, יעדער פון ענדע

 װאך דער דורך געמאכט װערט װאס מע
 איז עס צאקאאען. באטרעפענדע די פאר
 צאקא־ די אז געװארען באשצאסען אויך
 אז אראנדזשמענטס מאכען זאלען אען

 אוםבײ־ קענען זאאען מעמבערם זײערע
 דעם אין ביכאאך ױניאן זײערע טען

אםיס. באארד דזשאינט
 גוטגע־ װערט באריכט אשפיז׳ס בר.
הײסען.

צושריפמען
בא־ אין ,2 צאקאצ פון צושריםט דער

 רעכטמעסיגע װעגען םראנע דער צו צוג
 דזשאינט דער װעאכען רעארגאניזײשאנס,

 באארר צום איבערגעװיזען האט באארד
 אין אויםגענומען. װערט דירעסטארס, אװ

 2 צאקאצ פארצאנגט צושריםט דיזען
 װערען באװיציגט זאאען דיזעאבע ״אז

 באטרעםע:־ די אז תנאי דעם םיט באויז
 ארויס־ ניט נאכהער זאאען םירמעס דע

 ערצויב־ אויטםײד. ארבײט חײן שיהען
 צו זאצ ארבײט ארויסצושיקען ניש

 בצויז װערען געגעבען םירמעם אזוינע
 באשעםטי־ צוריק װעאען זײ װען דאן
 ארבײטער םריהערדיגע זײערע אצע גען
ארבײט.״ גענוג םיט םארזארגען זײ און

 װערט באראטונג קורצער א נאך
 ער און גוטגעהײסען צושריםט דיזער
אםים. צום איבערגעװיזען װערט

 דעם אויםגענומען דאן װערט עס
 װעצכען אין ,17 צאהאצ םון צושריםט

 ערװײצט זאצ עס אז םאר שצאגען זײ
 םיט זיך באראטען צו סאםיטע א װערען

 אינטערנעשאנאצ דער םון באאמטע די
 םינאנציעצער אצגעמײנער אוגזער װעגען
 דזשאינט דער האט צושריםט דיזען צאגע.

 אװ באארד צום איבערגעװיזען באארד
 באראטונג -?ורצער א נאך דירעקטארס.

 און גוטגעחײםען צושריםט דער װערט
 דיזע אז באשצאםען דערבײ װערט עס

 צאקאצ די םון באשטעהן זאצ קאטיטע
 גצייך זיך זאצען זײ און מענעדזשערם,

 גענע־ די מיט םארבינדונג איז שטעצען
אינטערנעשאנאצ. רער םון באאםטע ראצ

 צושריםט, א צו שיסט 82 צאקאצ
 סעטעצ״ דעם געגעז פראטעםטירענדיג

 םיט געװארען געםאכט איז װאם מענט
 קא״ און שײגבערג װאוצוי, םירםע דער

 ױניאן אײנציגען דעם אויסצאזענדיג
 האט פירםע די װעצכען עסזאםינער,

 אז ערקצערען זײ באשעםטיגט. םריהער
 דורכםירעז נעקענט ניט האם ממן װען
 באטרעםענ^ דעם באשעםטינען צו

ר האט עסזאםיגער דיחןק־ אװ באארד ̂ד
lift tntH »>»»»» MUM

 זאצ 82 צאקאצ םון מעמבער אנדער אן
 ארויםגענוםען פצאץ יענעםס אויף

װערען.
דא־ ענטםערט צעםהאװיטש ברודער

 ארוים־ טאקע האט אםיס דער אז רויף
 םון מעמבער צװײטען א אהין געשיקט
 װעט מאז נײער דער און 82 צאקאצ

 טעג פאר א אין ארבײטען אנםאננעז
ארום.

 אז ערקאערט קוירטצמאן ברודער
 זיך האט עקזאמינער באטרעסענדער דער

 דעם םון צוריקגעצויגען םרײװיציג
 דעם ער באטראכט דערםאר און דזשאב

 אומבא־ אלס 82 צאקאצ םון פראטעסם
רעכטיגט.

 קוירטצמאנ׳ס צו צו גיט :אגלער בר.
 עקזא־ באטרעםענדער דער אז ערקלערונג

 אײננעשאאסען נעײען ניט איז מינער
 באשאאסען איז עם און גורצ דעם אין

 װע־ ארויסגענומען מוז ער אז געװארען
 זיך האט מאן דער ארבײט. דער צו רען

 דעם פין צוריקגעצוינען םרײװיציג אבער
 בא־ דארום האט אםיס דער און דזשאב

 אנאנדער דארט ארויםצושיהען שאאסען
 דא־ זעהט ער .82 לאקאצ םרן מעמבער

 אורזאכע קײן ניט װירקציך ריבער
 פרא־ דארפעז זאא אאקאא דער װארום

טעסטירען.
באריכטען מענעדזשערס

 םון םענעדזשער אעפקאװיטש, בר.
 אז באריכטעט דעפארטמענט, דזשאבערס

 און שײנבערנ װאוצױ, םון קײםעס די
 װי״ די און קאפעא און קאהען קא.,

 נע־ נעשאיכטעט ענדאיך זײנען װימען״
 דרײ אאע םון ארבײטער די און װארען
 צו צוריק אומגעקערט זיך האבען שעפער

ארבײט. דער
 פארגעקומען איז װיםען״ ״װי די בײ

 די װאס דעם צואיב סבםוך שטיקעא א
 אן באשעפטיגען געװאאט האט פירמע

 די האט דאס קאנטראקטאר. אינסײד
 האט םירמע די עראויבט. ניט ױניאן

 א באשעםטיגען צו *רײנגעװיאיגט דאן
 די קאנטראקטאר. א אנשטאט םארמאז

 ניט צוגעשטימט אויך האט םירמע
 רי סײדען ארבײט קײן ארויסצושיקען

 װע־ באזארגט װעאען ארבײטער אינסײד
ארבײט. גענוג מיט רען

 ?אפעא און קאהען םון קײס דער אין
 ארויפצױ צוגעשטימט פירמע די האט

 ארבײטער, אאטע אאע צוריק נעמען
 צוריק־ זיך האבען זײ םון מאנכע אבער

 גע־ א םאר דזשאב דעם פון געצויגען
 באשאא־ דאן איז עס באאוינוננ. װיסע

 ארוים־ זאא אפים דער אז געװארען סען
 םארנעמען צו ארבײטער אנדערע ׳טיחען
פאעצער. זײערע

 אז אויך באריכטעט אעםקאװיטש בר.
 גע־ האט נרינהאאטץ ב. דזשאבער דער

 צו צוגעשטיםט האט און ׳טאפ ־א עפענט
 םאראנטװארטציכקײט םואע די טראגען

 דער באדינגונגען. ארבײטם די םאר
 םירמע דער םיט אראנזשירט האט אםים

ארבײטער. ױניאן סעט א ארויםצונעמען
דעפארט־ די אז אויך באריכטעט ער
 דעם מיט צוזאמען מעגעדזשערם, מענט

 אפגעהאצ־ האבען מענעדזשער, גענעראא
 בא־ דארט־איז און באדאטונג א טען

 בא־ װאם שעפער אז געװארען שאאסען
 זאאען דזשאבערס, צו דירעקט אאנגען

 דזשאבערס דעם םון װערען האנטראאירט
דעפארטמענט.

 אז באםערקט אעםקאװיטש ברודער
 ראטזאם צװײםעצ אהן איז, עס װערענד

 דירעקט באצאנגען װאס שעפער די אז
 קאנטראצירט זאצען דזשאבערס, די צו

 דעפארטםענט, דזשאבער׳ם םון װערען
 צױ גראד נעװיסען א ביז אבער עס װעט

 דזשאבער׳ם צום ארבייט מער געבען
דעםארטמענט.

ט »ז אויר באריכטעט ער  אכ־ .גי
 האצט סיזאןי דער װאם דארויױ טענדיג

 שוין ער האט אנםאנגען אין ערשט זיך
 אויב סײסעס. ״פעיראצ״ 4 ערהאאטען

 װעט אנהאצטען װײטער אזוי זאא דאס
 םעטיג־ די קאמפציצירען באדײטענר עס

דמארםםענט. דזשאבער׳ם פון קײט
 ווערט באראטונג גריגדציכער א נאר

גוםגעהײמען. באריכט צעםקאװימש׳ס בר.
 אינ־ םזן םענעדזשצר םארסיז, בר.

 בא• תפארטםענט, תאוסנסיצ דאסטריעצ
 װאס פירםעם 280 די םון אז עט6ריכ

 קאונסיצ אינדאםטריעצ צום באצאנגעז
 רעכם דעם מיט כאנוצט זיך 66 חאנען

®ירםעם 66 די אן.rארגאניזײn *םון

 םאצגט: װי קצאסיפיצירט זײגען וועצכע
 58 שנײדער, שטיק 30 קאטצרס, 19

 פרע־ 29 םינישערס, 55 ®®רײטארם,
 עקזא־ אײן און דרעסםאכער 4 סערס,
םינער.

 װאס פירמעס, דיזע םון 52 געגען
 אר־ 110 איבער ארונטערגעשיקט האבען

 ארײנגעגעבען ױניאן די האט בייטער,
 קאונ־ אינדאסטריעא צום קאכיפאײגטס

>  זײנעז קײסעס דיזע םון טײצ א ס
 אומפאדטײ־ צום געװארען איבערגעװיזען

 זײ־ אנדערע װעהרענד טשערמאן, אישען
 פיט דירעקט געװארען נעשאיכטעט נען

 דער מיט קאונסיא, איגדאפטריעא דעם
ארבײטער. די םון צושטיטוננ

 װאכ קײכעס די פון םײצ א אין
 אומ־ צום געװארען איבערגעװיזען זײנען

 אר־ די זײ;ען טשערפאן פארטײאישען
 עס און רעאינסטײטעט געװארען נײטער

 מעהר נאך אז אויסזיכטען, דא זײגען
 װערען. רעאינסטײטעט װעצען ארבײטער

 רעארכאניזײ־ אצע אז ערװארטעט, ער
 ווערען עראעדיגט װעאען שאךהײםעס

װאך. ענדע ביז
 װערט באריכט רארקינ׳ם ברודער

גוטגעהײסען.
אטע־ פון םענעדזשער מאזער, בר.

 דעפארטפיענט אינדעפעגדענט און ריקען
 אעצטער דער אויט אז, באריכטעם, "h״

 געװא־ נעטאבט איז װאס אויםפארשונג,
 באשעםטי־ דעפארטטענט, זײן םון רען
 די דיסטריקט זײן אין שעפער די נען

 ארבײטער: צאהא פאאגענדע
שטיק־ און סעםפעצמאכער

4------------------שגײדער 1
3,136------------------אפרײטארס

2---------------------פינישערס ,615
1,217---------------------נםערס7פר

512 --------------------- האטערם
4------------------עקזאמינערס 6

7,567 ------------------הכצ סך
באװי־ אויך האט אויספארשונג די

 נע־ װערען דיםטריהט דעם אין אז זען,
 ספעשעצ צאהצ פאלנענדע די ברויכט

:מאשינען
203 --------------םאשינען פרעס

1-------------מאשינען פעצציננ 5
 48 — — םאשינען בײסטינג
 9 מאשיגען אײננעהען באטאנס
1------------מאשינען ט^קיננ

— 276צוז^םען -------
 אז געװארען באװיזען אויך איז ע׳ס

 האצט םרעס־םאשינעז פון געברויך דער
 װעט עפעס ארשפרײטעז.5 אײן אין זיך

 דיזען אײנצוצאסען װערען נעטאן מוזען
איבעצ.
 האט ער אז אויך באריכטעט ער
 מיט קײסעס רעארגאגיזײשאן 3 געהאט

:רעזוצטאטען פ^צגענדע
 אנטזאגט האט שאםירא און רובין

 דעי םינישער. אײן און אפרײטאר אײן
 אין קאםפצײגט ניט ה$ט אפרײטאר

 אוים־ איז קײס םיגישער׳ס דעם $פיס.
 זיך האט עס $בער געװארען, :ענומען

 געװען איז םירםע די אז ארויסגעצײגנט
רעארגאניזײש$ן. דער צו בארעכטינט

 ארונטערנע־ ה^ט םאגדעלבאום ה.
 פרעסער. אײן און םינישער איין שיקט

 ק^מפצײנט. ניט האט םינישער דער
 אויםגענומע; איז קײס םרעסער׳ם דעם

 א נאך האם, םירמע די און געווארען
 אונטערגע־ זיך װידערשטאנד, שטארקען

 רעאינסטײ־ צו צוגעשטימט און געבען
 ה$ט דאן עךשט םרעסער. דעם טען
 דעם פון צוריהגעצוינען זיך פרעסער דער

 דא־ 100 פון באצוינונג א םאר דזשאב
צאר.

 אינדעפענדענע אז כראדערם, קראל
 דער פרעסער. א אנטזאנט האם םירםע,

 אז םירמע, דער רקצערט1ז ה^ט אפיס
 ערצויבט אגרימענט אינדעפענדענט דער
 םיר־ די און רע^רגאניזײשאן, קײן ניט
 רעאינסטײ־ צו געװארען םרוצה איז םע

 דע־ האט יאכדעם םרעסער. עם טען
 דרײ םירמע דער םון גענוםען םרעסער

 אי; באצוינוגג אצס װײדזשעס װאכען
דזשאב. םין צוריסגעצויגען זיך האט

 װײטער באריכטעט םאזער ברודער
 דזשײהאבסאן אײזםאן, םירמע אז־־די

 צאק־אוט א געמאכט האט צעװין און
 איז פירמע די ארבײטער. איהחג אויף

o צוציב n םון געװארען אויםגעשצאסען 
 דער און אסאסיאײשאן אםעריהען דער

 נע־ שריט נויטיגע די נעמען וחגט *םיס
םירםע. דיזער גען

 פיערצעס די אז אויך באריכםעם ער
o באציידיגט האם קא. קצאוס n ביזגעס 

 סאנטראצירט חאט ער װעחושנד אגצנט,
rnn ,®בא- דערםאר איז פירםע די שא

iqa .דאס ראצאר. 25 םיט געװארעז שטראםם •ורלײמער

 א צו װערען װעט^איבערגעגעבען געצד
אגשטאצט. טשאריטי

 אז אויך באריכטעט מאזער ברודער
 סטעף־םיטיננ א אפגעהאצטען האט ער
 אנענטען ביזנע׳ס די אנגעזאנט האט און
 אז זעהן און שעםער אצע באזוכען צו
 װאם װערען ארויפגענומען זאלען עס

 דא נאר איז עס װאו ארבײטער טעהר
 ער האט דעם אחח ־־ םעגציכקײט. א

 מיט שעפער צאחצ א באזוכט פערזענציך
 זיך צײגט עס צװעק. זעצבען דעם

 צוצושטע־י שלועד יעצט איז עס אז אבער
 שעפער. די אין ארבײטער נײע צען

 יעצ־ די װײצ אפערײטארס, איבערהויפט
 שנײדעדײ מעהר פאדערען סטײצס טי;ע

 אנגע־ אױך האט ער אפרײטארײ. װי
 זאצען זײ אז אגענטען, ביזנעס די זאגט

 װאסע־ אונטער ערקונדיגען ;דינדציך זיך
 ארבײטען ארבײטער די באדינגונגען רע
 ארבײט, דא איז עס װאו שעפער די אין
 װעגעז םעצדען איהם זאצען זײ און

 װע״ זײ װאס אונרענעצמעפיגקײט יעדער
אוים:עפי:ען. צען

 װערט באראטוגג, גרינדציכער א נאך
גוטגעהײםען, באריכט םאזער׳ם ברודער

ם גענעראל כט: םענעדזשער׳ ארי ב
 די אז באריכטעט, נאג^ער ברודער

 ארוי־ס״ זיך האט רעארגאניזײשאן דזשון
םאיאויסגעזעהז. ד.אט ער װי געצײגט

 שוין זײנען קײםעס דיזע םון צאהצ א
 דורך ענטװעדער געװארען, ערצעדיגט

 אדער טשערמאן אומפארטײאישען דעם
 צום אםאםיאײשאן. דער דורך דירעהט

 דעם װעגען טרײעצ דער דאט באדויערעז,
 הא:־' ברוקצין דער פון אינדזשאנקשאן

 אװעקגענומען אפאסיאײ^אז טראקטארם
 געװיסען א ביז האט, און צײט פיצ

 רױ טעגציכע אונזער געשטערט גדאד,
 אור־ אן :אך דא איז עס ארבײט. טיגע
 צו צאנ: אזוי נעטט עס װארום זאנע

 קײםעם ריארגאגיזײשאן די ערלעדיגען
 ײ רעארגאנײ יעדע װײצ איז דאם און

 אייף װערען באהאנדעצט מוז שאךתייס
 פאק־ פפעציפישע איהרע םון נרוגד דעם
 קײן גיט שאפט קײם אײן און טען

 קײסעםי איבעריגע די פאר פרעצעדענט
 בײ װאס רארויף אכטענדיג ניט אבער
 א פארצארעז װערט פראצעדור דיזער
 רע־ די אבער זײנען צײט, םעהר ביסעצ

 נעזיכערט. בעםער און מעהר זואטאטען
 האבען מיר װאס רעזוצטאטען די צויט

 װעניג־ מיר האב^ יעצט, ביז געקראגען
 דער װען און זיך, באקצאגעך צו װאס

 רעזוצ• דעם װעגען באריכט ענדציכער
 הײסעם רעארגאניזײשאז די פון טאט
 האםענט־ עם, װעט פארטיג, זײן װעט
 אויםבעםערונגעז ■ די אז באװײזען ציך,
 דעם דורך ערװארבען האבען טיר װאם

 פונקט, רעארגאניזײשאז מאדיפיצירטען
באדײטונג. װיכטיגער פון זײגען

 אפ־ האט ער אז אויך באריבטעט ער
 דיםטריקט די מיט םיטינג א געהאלטען

 טען11 דעם פרײטאנ, כיענעדזשערם
 ארומ־ זײנעז עס װעצכען בײ דזשולאי,

 אײנצעצהײטען אלע געװארען גערערט
 קױ דעם פאר טעטיגקײט אונזער װענען

 דאז איז עם װינטער־סעזאן. מענדען
I אצ־ אן רופען צו :עװארען באשצאסען 

 מיט צוזאמען םיטיננ, םטעח געםײנעם
 םרײטאג, אויף מענעדזשערם, צאקאצ די

 צוזאםענצר אום דזשנצאי, טען18 דעם
 פיטלען די װעגען זײ מיט זיך רעדעז
 ב;,־גע ױערעז אנגענוםען דארםען װאס
צאנע. אינדוםטריעצער יעצטיגער דער

 אי אויך, ערקאערט נאנצער ברודער
 װאפ קאאנגען די אויף אכטענדיג :יט

 פטאניארדס די אז פארשפריים, װערען
 1אי האצטעז אינדוםטריע אונזער אין

 אז איבערצײגט ער איז זינהען, אײן
i איבמרטריבען. װײט איז דאפ t די 

 םון י:עקראגע האט ער װאס באריכטען
 די פוז װי גו® אזוי סטעף, אונזער

 פערזענציך עי װאס אונטעררעדונגען
 די פון קאמיטעס מיט געהאט האט

 אוגז אז ער, םיהצט שעפער, גרעפערע
 באדינ־ ױניאן אנצוהאצטען געצונגען איז

 שעםער, װיכטינערע אצע אין גונגען
 אוםשטעגדען. אוםגינםטיגע די טראץ
 אונזערע פון אײנער װירסציך איז דאם

 םיר װעצכען מיט אויפטואונגען :רעפטע
 נא־ זײנען עס גראטוצירען. זיך כיעגען

 גרונד אין אבער אויפנאמעי, דא טירציך
 אנצוהאצטען געליגגען אונז איז גענומען
 דער אין אײנפאיס און האנטראצ אונזער

אינדופטריע.
זינען, איז האבעז אבער םוזען מיר

 ;עדריקטע א דורך יעצט דאכען מיר אז
 ענדעתנג «ז אבער צאגע, אינדוםטריעצע

 :אהענטער דעי־ אין סוםען םוזען ױעט
 צױ זיך דארום מוזען םיר צוקונפט.
 ענ• ק.־פיע:דע די באנענענען צו גרײטען
 נוגשטעז צו אויסנוצע: איהר אין דערונג

)11 זײמ י1ײי (עלוס
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 די װ*ס יאהר דריטהאצבעז די םאר
 צױ סראנקען » אין געװען איז ױניאן

 א מערזען גענוםען זיך האט שטאנד,
 דזשא־ צאהצ געװיםע « ביי טעגדענץ

 »ױף נגאגכע שעפער. עםעגען צו בערם
 האבען אנדערע גאמען, אייגענעם זײער

האנטראמטארם. - אינםײד ארײגגעגוםעז
 סגוצח א מאצ אצע איז שאפ אינסײד אן
 מען סען קאםטאםער דעם ביזנעם. צו

 קריגען װעט ער אז םארזיכערען ד»ן
 םצאכה די און סײזעם די םטייצס, די

 באדוננען. װי אזוי נארמענטם רי אויף
 קאסטאמערס די בײ האבען דזשאבערם

 נים איז מען :אמען. גוטעז קײן ניט
 און נענעה דער םייזעם, די אז זיכער,

 דעם װאס דאס זײן װעצען סטײצס די
 בײם געװאחגן צוגעזאגט איז האסטאםער

 צו כדי דאריבער ארדער. דעם געםען
 דעם אויף אוץ נאםעז גוטען א האבען

 םון פרײז בעסערעז א באסומען םםך
 א האבען צו נויטיג איז האםטאםער,

 אר־ בעסערע (די שאפ אינםײד שטיקעצ
 בעסערע סריגען בכצצ וועצען בײטער)

 א דא איז עס װען איץ האנדישאגם
 דאריבער איז אודאי, — ױגיאן שטארקע

 גע־ איז ױגיאז די װאס יאהרען די פאר
 7נ האבעז באסעם די און שװאך ־װען

 שעפער די אין האנד םרײערע א האט
 םייל א האבען װיצען, זײ װאס טאז צו

 געעםענט צװעקעץ ביזנעם םאר זײ, םון
 איז ױניאן די ווען שעפז>*. איגסײד

 אפ היט זי און געװארען שטארק צוריק
 דאס װאס באדינגונגען, ױניאן אצע

 א אויםצומאכען ?אסםעז די אז םאכט
 וחגרען זאצ שאפ, אינסײד אז איז כנד

 האבען טייערער, אויב איז ;טײערער
 זײ אז בארעבענט זיך באםעם, מאנכצ

שאפ. אינסײד קיין נים מעהר דארפען
אויפנעגע־ גאנצען אין זײ װאיצטען

־ א ו* י ו א שאפ זײער בען א נ ע צ
 זאצ דאס װי איז , ן פ ו א ן ע צ

 דערצו אבער םען קען טאן, װעה ניט
 אוגזערע אבער זײנען העצםען. ניט

 זיינען זײ אויב און חכםים בתים בעצי
 אםאסיאיײ זײ האבען גים, אצײן עס

 םען האט שכצ. זײ צערגען װאם ש#נם
 ניבען זײ :טריק א אױסגעצערענט זײ

שעפער, אינםײד זײערע אויח כצוםר׳פט
 א אין און זיך צוגייעז ארבײטער די

 םען נעמט ארום, װאכען 6־6 װאםערע
 םיט ?אגטראקטאר אינסײד אן ארײן

 נײעם םאר׳ן ארבײטער םעט נײעם »
 םך א םען געװינט דערבײ סעיאן.
מנן א  איצטע די מיט בלק יצערענט מען ז

 אויף באשטעהן זײער םאר ארבײטער
 אן האט םען »ז ;האנדי^אנם ױניאן

 םען םאר^זפארט קאנטראסטאר, אינםײד
 ארבײטס־ די םאר םאראנטװארט^יך זײן

 האסטאטער דעם װערענד קאנדיציאנעץ,
 דאם אז דערצי^ען איצץ נאך מען קען
 אויב כו^ם. וע< יטאפ. אינסײד אז איז
 אויך װעט ארבײטער סעט גײער דער
 צופרידענשטע־ דזעאבער םאר־ז זײז גיט

 סיזאן םון ענדע צו ער װעט ^ענד,
 און קאנטראקטאר דעם ארויםװארםעז

 צום ארבײטער. םעט דעם — איהם םיט
 װידער־אמאא ער וועם םיזאן צוױיטעז

קונץ. זעילבע די טרײעז
 זאך אזא אויב אז זיך םאר׳טטיים עס

 אבסא־ עם װאלם װערען, דערלאזען זאא
 עס טרײד. נאנצעז דעם רואינירם אום

̂וילט  אנ^םענ־ יעדען אפגעװישט םםש װ
 ק^אוק־ דעם םון B«r אינסײד דיגעזי
 געװען װאאטען ארבײטער אלע איז מאפ
 צוױי װערען ריארגאגיזירט נעםאהר אין
 יעחגן פון ענדע צו — יאהר א 5םא

םיזאז״
 ערסאעהדט דאריבער האם ױניאן די

 הא- װאס םירמעס געגען סאמױ א
 דערמאנםען אויבען דעם געםרײעם בעץ

 נעווען איז ־קײם װיכמניםמע וײ םוײק.
w באװאוםםער דער ®ח די i n וואולןי 

שעהנבעוע. אח ‘רובין
 פירמע דיזער געצוננען איז ױניאן דער

 איםפארשעצ בײם באזינעז «ו םאל צוױי
 פירמע וײזע האט נאר ניט ט^ערכמן.

 די צו עאדען^־זאץ באצאהלעז געםוזט
 געטרײעט האמ פירםע די װען ארבײכמר

 אומ־ דער װען נאר #חשאבער א וחנדען
 עגכדפיי־ וזאט כמחנרםאן •ארםײאישער

 אדײנ־ נים ט^ר פירםצ די »ז ״ותן
 סאנטרןןקםאר. איגסײד קיק גצחפמנן

 ייאך צעצםע »ז דערצו, געםירט עס האס
איחר געעפעגם צודימ וײ האט

אדױפנעגוםזנן צודיק iw t«r אמסײד .י .

 חאבען װאם ארבײטער, אלטע איהחו
כיזאגס. ®אריגע די געארבײט דארט

 א איז װעלכע ענטיפיירוגג דיזע
 םארםעלען ניט זיכער װעט סײם״ טעסט

 טרײד אוים״ן וױרקוגנ גוטע א האבפן צו
 מאנכצ בײ prn דעם אפנעמען װעט אזן

 וױ טריקם גײע אױסצוטראכטען באסעס
 ארגײטער. זײערע פון װערען צו פטור

 זאך »ז« איז סטרײק, 1929 דעם בעםאר
 א טיר האבען יעצט אוממעגליך. געווען

 װאס אױף •אםט װאס ױניאז, עטארהע
 אימײ אויב און טרײד אין םאר געהט עס

 אין םי׳צ כאפען זיך םארגלוסט צען
 די איבער ער קרינט װאסער, מוטנע
!העגט

* * *
 געװינס װיכטיגער זעהר צװײטע^ א

 לעצטענס איז װאס ענטיטײדוננ, די איז
 מאנױ קײן אז נעװארען, ארויםגעגעבען

 ניט טאר דזשאבער, אדער םעקטשורער
 אןיפנעמאכטע םארטיג הײן הויפען

 םירמז^ ױניאן נים א פון מיצבױטים
 ״צוריהסויםען״ און װארע ״פארקויפען׳*

 זעלבען דעם םון ארבײט םארטינע די
 די V* (דאס מאנופעקטשורער, סאב

 דזשא־ די װי פארםע בוכהאלטערישע
 מאנוםעק־ סאב די מיט האנדצען בערס

 ניט ^וין זײ האבעז דאס ט^ורערס).
 נאטיר־ צײט. צאגגע גאנץ e םון געטארט

 איז ױניאן די ווען יאהרעז, די אין ציך
 עס װער געװעז ניט איז שװאה געווען

 און אױםפא׳סען נעהערינ װי דארויןז זאצ
 1929 נאכ׳ן פונקט. דיזען *ענפארסעד

 טשער״ אומפארטײאישען פון איז סטרייק
 נוטע צאצ א נעװארען אנגעשםעצמ כיאן,

 האבען װעצכע אקאו.טענטם, געניטע
 מא־ די בײ ביכעד די אונטערזוכט כסדר

 זײ צו חשאבערם, און נופעקםיפורערם
 ױניאן ניט איז ײארע זײערע ניט שיקען

 האבען קצאוקמאכער ברידער די שעפער.
 די תירוץ: פארטיגעז א דארויף אםיצו

 ביכעה סעטס צװײ אצע האבען באסעס
 אבצו־ עם אײן ניט נאר םיר פאצט נו,

 באסעס םאראן זײנען געװים שטרײטען.
 סעטס צװײ געהײם אין םיהרען װאס

 איז עס . ר y כ י ב ־ ס ט י י ב ר א
 צװײפאכיגע אזא שװער זעהר אבער

 ר ע ד אין אנצוהאצטען סיסטעם
ס ע נ ז י . ב ג נ ו צ י י ט פ  װען א

 דערװיםען, דערםון זיך זאצ באנק די
 דער הרעדיט; דעם קאציע עס מאכט

 ניט טעות שום קײן אויך טאר בוכקיפער
 און ביכער סעט אײז צװישען מאכען

 טעות טינדםטער דער צװײטען. דעם
 אצסדינג אקאונטענט אונזער פאר װעט

 א אין אז איז אמת דער אזיםדעקען.
 אקאונטענטס אונז^חג האבען םעצע, ״אהצ

 שאפ־ גרױסע און קצײנע אויםנעדעקט
 אר־ די אין טעות׳עז די דאנק א חטאים

 זײן דארח בוכקיפער א בײטם־ביכער.
 משך א םאר זאצ ער אז קעפ, 10 מיט
 ניט טעות שום קײן צײט צאנגע א פון

 םון אריעםיהרען דארן« ער ווען מאכען
 אםיצו זאצ און צוױיטען איז ביר אײז
 ױצרות, די צוםישען ניט מאהצ אײן קײז
ביכער. סעטס צװײ פיהרען דארף ער װען

 א אויוי געםאצען באס/יס די זײנען
קצאוקס! םארטיגע קויפען זײ טריק:

 באװאוםט דאם איז אינדוסטריע דער אין
 דער אז ה. ד. ״אומרײט־בײאינג״ אצם
 אויפגעמאכט האט שאפ ױניאן ניט

 אין װארע אײנענע זײגע פון הצאוהס
 םאנוםעק־ דער ״מעג״ קצאוקס, פארטיגע
 איהם בײ דזשאבער אדער טשורער
 זעהר א צו ספק, א נאך איז עס קויםעץ.

 ניט װאצט אונטערזוכונג נרינדציכע
 די םין םעצע םך » איז אז אויםגעװיןען

 איז 4״אוטרײנדבײאעג״ גערוםענע אזוי
 סאב־מאנוםצהטשורינ^ ישוט״ע נאר דאם

 ענין. שװאכער צו א שייז איז דאס אבער
 גרױםע א אז זאגעז, צו זײז וועט גענונ
 םאנומעק־ אויך איז דזשאבערם צאהצ

 אנצוהאצמען נעטרײעט האבעז טשורערס
 און טוייק דיזצז דורך שמפער ױניאן ניט
 קאנדײ די אונטערגעםינעוועט נאר אזוי

 רואי״ און ארבײםער ױניאז די םח שאנם
סםענדארדם. ױניאן די גירט

 נעבדאכמ םראגע דיזע האם ױניאז די
 םח ארנוכמננכתן די און קאםישאן דער צו
 נעווען זײנען פארשטעהער יתיאז די

 האם תאםישאן די אז שטארק^ אזעצכע
 כמוגומק- קצאוק קײן דאם #עננר»ײדען

ר דזשאבער אחנר םשירער א  ט
ן י י ע ה נ י ט ר ו ס מ ק ו א י  ק

ו י ט ױ י ן נ צ ם י ו  ן ו b מ
ם א י | ג * י נ .r ױ » < פ#ר «

 נריף a פון magp a <ינט אױנען םי>גע
ogn די can iar"M 'oaoa D v a a r t i

 װאו םיטגיידער, איחחן p)a *ו געמיטט
ja װערען ױי n m n ii יעווטען דעם <ויט 

ta? רער סון נאשאוס r 'e a, ו גיט* 
|p םעתר תויפען  פו; קלאוהם םארטיגע ״

ער•1׳פע ױניאן ניט
װ״ז a װידער איו ד*ס א  די וױ נ

 זיך תסט און ך8וי דער אויף איז ױני^ן
a• ^)טרייר אין ער׳עייטנג יעדער אוי 

 פארטײדי־ רי o>a ם<יכט איחר טוענדיג
»רב״טערם־אי:טערעסען. די םון נערין

* * *
 אוים־ צעצטעגס איז םראגע דריטע א

 אומפאר־ דעם דורך געװארען געסעמםט
 אז איז, דאס טשעו־־םאן, טײאישען

 קײן באשעםטעען ניט קענען דזשאבערם
 סײדען קאטערס אדער סעטפעצ־םאכער

שאפ, ױגיאן םוצען א באשעםטיגען זײ
 אנדערע אצע און אפרײטארס 14 ה. ד.

 כדי זיך, נויטיגען װאס (טרעפטס) םאכען
 װעצען םצוג אין שאפ. אזא אנצוהאצטען

 ניט איז זיעג דיזער אז מײנען מאנכע
 אפערײ־ פאר׳ז איז װאס װיכטינ; אזױ

 חיציק דער פרעסער אדער םינישער טאר,
 סעפפעצס, די מאכט דזשאבער דער צו

 סאב־ בײם אויםגעמאכט װערען זײ אדער
 א אבער איז עם ? מאנוםעקטשורער

 באװאוםטעי־ א איז עס חיצוק! גרויםער
 בעצי איגסײד צאהצ נרויסע א אז םאקט,
 הויפטזעכציך שעפער אויף האצטען בתים

 און סעםפעצס דארםען זײ װײצ דערםאר,
 אויפ־ סעםםעצס דיזע מורא מאבען זײ

 װאו סאב־מאנוםעקטשורער, בײם מאכען
 די צײכט קעגען קאנקורענטען זײנע

 דזשא־ דערצאזען צו קאפירען. סעמפעצם
 די טאכען הענען זאצען זײ אז בערס,

 אויפ־ ״סטאק״ די און אינסײד סעםםעצס
 ברײטער נאך םײנט אױטםײד, מאכעז
 דער דזשאבער. פאר׳ן טירען די עםענען

 םײנונג מײן צויט איז זעצבםם דזשאבער
 פאר־ צײדער קענען מיר װאס איבעצ אן

 דער םעהר װאס אםשאפען. ניט צויםינ
 ׳האנט פרײע א קריגען זאצ דזשאבעכ

 אויסנוצען אויסנאטען אהן עס ער װעט
 ױגיאן די נעגען און ױניאן דער גענען

 -י זײנען עס ארבײםס־סטאנדארדס.
 אם׳מעהרפטענס זײנען װאס דזשאבערס

 שע• ױניאז ניט אזיפהאצטען אין שוצדיג
 זײנען עס ארבײט. זײ שיקען דורך פער

 ערגסטע די צאהצען װאס דזשאבערס, די
 און סאב־םאנוםעיןטשורערס צו פרײזען

 אונטע״ םוזען זײט, זײער םון צעצטע די
 אפפא־ גנבהישע אצערצײ מאכעז דרוה,

 קענען צו כדי ארבײטער די מיט כען
 טדאבט איהר װען ארדער, דעם אננעמען

 דעם בון פםיכאצאניע דער אין ארײן זיך
 דאפ איז דזשאבער, דורכשניטציכען

 זאך קײן פון װיצ װאס מענשעצ א בטבע
 טאן צו האבען ניט װיצ ער װיסעז, ניט
 א:־ אצײז ניט װיצ ער ארביימער, מיט

 קאם־ קען דאס װײצ שאפ, קײן האצטען
 ארבייט זײז שיקט ער %געצט. מעהר טען
 קען ער אבי יאהר״ שװארץ ;אצדע אין
 זײן אויםגעטאכט. ביציגער קריגען עם

 באשדפטינ איך שטענדיג: איז תירוץ
 םײגע ניט איז עם אוז ארבײטער די ניט

 אדעי צעבען א מאכען זײ צי ביזגעס
ט;  שװע- א אזנטער ארבײטען זײ צי ני
 זיך זאצען ניט. אדער סיםטעם טינג

 איך ׳קעפ זײערע פארדרעהעז אנדערע
 פאר־ ?ענען צו קצאוסס םארטיגע װיצ

צװײטער. א װי ביציגער קויפען
 איגטערעסעי די אין דאריבער איז עס

 די דזשאבערפ, די אז ױניאן, דער םון
 סיסטעם״ ״יתוםים דער פון אײנפיהרער

 כעםען ײ*י זיד זאאען טויײד, אוגזער אין
 זײ * װאי- •רױױצעגיעם, אזעצכע

־ט••־ •גריכד צױט׳ן םארבאטען
 <~עז < וױצ«״ ווערטעצ: דער
צ- ^ םוזםו זיך, שציטצען םון

י אוינ ״I שצעפען כיסעצ » טען  דזשאי ו
 און םאכער םעםפעצ חאבצן וױצפן בערם

v קאטערס, m\ גאר באקוםען דאס זײ 
 אגרי- אונזעו־ םון באדינגוגגען די צויט

 אײנפייזסען װעצען זײ װען — כמגט
 באשעםטיגען און שאפ ױגיאן רעגעצען א

טרײד. םון םאכען אצע
 ײאך. דער אויף איבער איז מניאן די •

 מע״ גענעראצ דער באארד, דזשאינט דער
 םע• דיסטריקט און צאקאצ די נעדזשער,

 עקזע• צ#נקאצ די װי גוט אזוי נעדזשערם
 װאס םראגעז אויוי געמען ?וטיװעס,

 טרײד^צעבען אונזער אין ארויף שװימען
 םאר זײ צעיזען צו מיוז, די זיך גיבען און
 ארבײ• די םון אינטערעסען בעסטע די

טער.
 ױגיאן• דעם אויןי אבער זײגען עס

 שװארצע צװײ םארבציבען האריזאנט
 אן אזיך זײנען פוגהטען דיזע פוגקטען.

 דער געזאגט בעסער איבערבצײבאכטס,
 קאטו• אומגציקציכעז דעם םון רעזוצטאט
 װע- אבער ,1926 םון פטרײק גיםטישען

ארטיקעצ. צװײטען אין דעם :ען

 ם$װ טאכו נמננםםערס
 נווועו *וין» אפאסמ

פדילינג
)rלוc 1 £ון(

 ארויםגעשטרוג״ גענגםטערס צװײ זײנען
 םריציג:. ברודער באםאצען און גען

 פארװאונדעט טיוי איהם האט אײנער
 נאקען אין מעסער א םיט מאצ עטציכע

 האט צװײטער דער און קאפ, ארום און
 מיט ערד דער צו ארוםגעשצײדערט איהם

 ער איז קאס, איז פײם א םון קצאפ א
 טײך א אין אהנטאכט אין געפאצען איז

בצוט.־
 אפ״ גצײך זיך האבען גענגסטערס די

 אנגע־ איז ^פאציצײ אײדער געטראגען,
 אין אנגעצאםען זײגען מענשען קוםען.
 סט. אין םריצינג׳ען אפגעםיהרט האבעז

האספיטאצ. מארס׳ס
 איבער אויפזיכט דעם האט םריצינג

 און 10 צאקאצ םון קאטערס דרעם די
 םטרײס דזשענעראצ צעצטען דעם אין
 דער םון טשערמאז דער געװען ער איז

 גרויסער םון םאסטען א קאפױטע, פיהעם
פאראנטװארטציכקײט.

 מענעדזשער דער פערעצםוטער, סעם
 דובינסקי, דײװיד און ,10 צאקאצ םון

 איצ־• און מענערזשער געװעזענער דער
 דעי םון פעקרעטאר גענעראצ טיגער

 םיט״ אצע אן װענדען אינטערנעשאנאצ,
 צו געזונט פריצינלען העצפען צו צען

 געגגםםערס די כאפען צו און װערען,
 די געםאכט איהם אויף האבען װאם

אטאקע. מערדערציכע
 בא־ א אז אנאנשירט האם ױניאן די
 װעט דאצאר, טויזענד צװײ םון צוינונג

 װעצכע- יעניגען דעם צו װערען געגעבען
 האט עס װער אינפארכיאציע, געבען װעם

םריצינלען. אויף אגפאצ דעם געםאכט
 געװארען ארעפטירט איז פארצויםיג

 םון אויטאמאביצ, דעם םון שאוםער דער
 איז פריצינג׳עז אויף אנפאצ דער װאגען

געװארען. געכאכט
 אנגעגעבען האט ארעסטירטער דער

 22 סידאראוױטש, סטיװ אצם נאםען זײן
 פיטט 97 אין װאהנט און יאצט, יאהר

סטריט.
 םאר טגעװארען םארגעפיהר איז ער

 םאו~ איז און גאטציב מעדזשיסטרײט
בעיצ. אהן געװארעז האצטען

 עם און זיך בעסערט םריצינג ברודער
 ‘ארוים־ טעג די זאצ ער ערװארטעט װערט

האספיטאצ. םון געהן

םסגען? דער
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1990 דד»ול«י. זער528 פרי־יפואג,

 און סוט קלאוק, יארקער נױ פון מיטינג
באארד חשאינט מאכער ריפער

)9 ז״ם פון (עלום
 איג־ דער און מיטגצידערשאםט אונזער

 צי דאפ אום גאנצע א אצם דוכטריע
 םאר- םאצקאמען זײן מיר מוזען מאן,

 אר־ דעם אויף ספעציעצ און בארײטעט,
 םאדערט דערצו געביט. גאגיזאציאנעצען

 אויף םאגד געװיםער א נאטירציך זיך
 ארגאגיזאציאנס־ אונזער מיט אגצונעהן

 זיך װעצען צאקאצען די און טעטיגקײט,
פארטראכטען. ערנסט דעם װעגען מוזען

 װערט באריכט גאגצער׳ם ברודער
 דער װערט דערטיט און אנגענומען, דאן

 גע־ םיטינג דירעקטארם אװ באארד
»שפיז, י. מארים שצאסען.

םעקרעטער־טרעזשורער.
 םאר־ א מאכט שוסטערםאן דעצעגאט

 םון באריכט דעם גוםצוהײסען שצאג
םארגעצע־ װי דירעסטארם אװ באארד

זעז•
 דעם אסעגדירט צאנגער רעצעגאט

 גוט- זאצ באריכט דער אז םארשצאג
 םון אויםנאם דער מיט װערען געהײםען

 דעד םיט טאז צו האט װאס טײצ דעם
 םענע־ צאהאצ די םון רעק^מענדאציע

 צא־ אצע םון מעםבערם די אז דזשערם,
 דױס זײערע בײטען קענען ז#צען האצען

 באארד. דזשאינט םון אםיס אין ביכצאן
 35 צאקאצ אז ערהצערט צאננער ברודער

 זײערע םון ביכצאך די אז ארוצ האט
 בצויז װערען געביטען סוזען מעמבערס

 אגגע־ איז רוצ דיזע אפיס. לאקאצ אין
 צו צװעק דעם מיט געװארען נומען

 אין םיטגציד אײגציגען יעדען ברײנגען
 צאקאצ דעם מיט בארירונג נעהענטער

 צא־ דער אז דעם צוציב אויך װי אםים,
 רע״ בעסערען א האבען קענען זאצ קאצ

 אז, דארום םיצט ער סיססעם. קארד
 אן נעמט באארד דזשאינט דער אײדער

 ב»- מען װאצט רעקאמענדאציע, דיזע
 דירעהט אויםנעמען פראגע דיזע דארםט

באארדם. עקזעקוטיװ צאקאצע די מיט
 *ונטערשטיצט סאוםםאן דעצענאט

 אז גרונד דעם אוים אמענדמענט דיזען
 םאצקאםען אויס דריתט אמענרםענט דער
.9 צאיזאצ ®ס סענטימענט דעם

דיםהו־ א דאן זיך ענטװיקצען עם
 ברירער די פונקט. דיזען װעגען סיע

 גאצראװסקי, םיצװערםאן, הוירטצמאן,
 נעגען רערען שאפירא און העצצער רײן,
 םע־ צאקאצ די םון רעקאמענדאציע דער

 םערצםו־ םטודענט, װערענד נעדזשערם,
 רעקא־ דער םאר רעדעז נעש און טער

 נאג־ ברודער נעמט ענדציך מענדאציע.
 םאצגענ־ ערקאערט און װארט דאם צער
— :דעם

הא־ מענערזשערם צאהאצ די ״װען
 רעקא־ דיזע ברײנגען צו באשצאסען בען

 האבען באארד דזשאינט צום מענדאציע
 װאויצ־ דעם זינען אין געהאט בצויז זײ

 גאנצע. א ארגאגיזאציעאצס דער םון זײן
 דיזעז אננעמענדיג אז געםיצט האבען זײ

 אימשטאנד זײן ױניאז די װעט סיסטעם
 קאנטראצ בעסערען א אויםצואיבען

 דאס און מיטגצידער, אוגזערע איבער
 ״עםישענםי״. מער בריענען אויך װעט

 םארגאנגענהײט דער םון ערםארונג די
 װיצען םיר װען אז באוױזען אונז האט

 גוט־ זײן זאצען מעםבערם אונזערע או
 צענטרא־ » האבען םיר םוזען שטײענד

 ביזנעם די כדי דעפארטםענט, דױס צען
 טשערצײטע שאם די און אײדזשענטס

 האצעק־ זײעחג ברײנגען קענען זאצעז
 און אפיס, צענטראצען איין אין שאנס

םאנאגדער- געצװאונגען זײן דארםען ניט

 א צו האצעקשאנם זײערע צוטראגען
־ אםיסעס. צאקאצע רײהע

 מעם• יענע םון ניט דא רעדען ״מיר
 די־ דױס זײערע צאצען װעצכע בערם
 קיי״ ;אפיםעס צאקאצ זײערע אין רעקט

 אין געשטערט ניט דערינען זײ האט נער
 ?יי װעט מען און םארגאגגענהײט, דער

 םיר צוסונםט. דער אין שטערען ניט אויך
 ניט אז זינען אין האבען אבער דארםען

 אפיס צאקאצ אין ?ומען םעמברם אצע
 זײערע בײטען צו אדער דױם, באצאצען
 דאס טועז זײ םון מערסטע ביכאאך.

 טשערמאן, שאפ דעם דורך עגטװעדער
 בײדע אין אגענט. ביזנעם דעם אדער
 און געצט דאס קאצעקטעט װערט םאצען

 מעםבערם אצע םון ביכצאך ױניאן די
 צאקאצ װעצכען צו אפגעזעהן שאפ, םון
 א האבען םיר װען באצאנגען. זײ

 װערט דעםארטמענט דױס צענטראצען
 דע־ דער און אהין, געבראכט אצעם דאם

 יעדען צו אפ דערנאך שיקט פארטמענט
 װען קומט. איהם װאס באזונדער צאסאצ
 דער אדער אגענט, ביזנעם דער אבער
 םאנאנדער־ אצײן דארף טשערמאן, שאפ

 צאקאצ יערען צו קאצעקשאנם די טראגען
 אוכד אן זעהר עם שאםט באזונדער,
 אגענטען ביזנעס די צאנע. באסװעמע

 םארשװענדען סיסטעם אזא בײ מוזען
 בעסער װאצטען זײ װעצכע צײט, סך א

 דער צו אטענדען צו אנװענדען געסענט
 טשערצײט, שאפ די ארבײט. רוטינער
 באצאצטע קײן ניט דאך זײנען װידער,

 ארוםצוײ זײ זאצען װארום און באאמטע
 צװײטען צום אםים צאקאצ אײן םון םען

 אויסצוביײ אדער דױס, די אפצוצאהצען
 םון םעםברם די םאר ביכצאך די טען

 דרינ־ דארום איז עס שעפער? זײערע
 רעקא־ די אנצונעםען נויטװענדיג גענד

 מענעדזשערם.״ צאקאצ די םון מענראציע
 םאצגענדעם צו גיט אשםיז ברודער

 — :באמערקונגען נאגצער׳ס ברודער צו
 פצאן םארגעשצאגענעם דעם ״צויט

 אצע װעצען מענעדזשערס צאהאצ די םון
 באאךד דזשאינט די םון קאצעקשאנס

 װערען געהאצטען דעפארטםענטם דױם
 דער אונטער םאגד, באזונדערען א אין

 םענעדזשערם. צאקאצ צוףי םון אויםזיכט
 ארויסשיהען װעט באאר דזשאינט דער

 א װאה יעדע עגדע צאקאצ, יעדען צו
 דעד, םאר טשעק א םיט סטײטמענט

 האצעק־ זײ םאר איז װאם סומע םוצער
 דער םון םארצויף אין געװארען טירט

 װעט אוםן דיזען אויף װאך. םאריגער
 זײן םיט נעזיכערט זײן צאקאצ יעדער

 אויםצו־ קאסטען װעצכע אוזן אײנגאהמע
 דױס־ באארד דזשאינט דעם האצטען

דעפאדטםענט׳/
 רעקא־ א דאן מאכט העצער ברודער
 איבער אפשטימונג די אז םעגדאציע,

 װערען אפגעצענט זאצ דױס־םראגע דער
 צאקאצע די כדי מיטינג, נעקסטען ביז

 װאך דער דורך זאצען אארד עקזעסוטיװ
 באטראכטען צו געצעגענהײט א האבען
ענין. דיזען נענוי

 רעקאםענדאציע העצעריס ברודער
 דעי• און אננענוםען אײנשטימיג װערט

 דירעחטאדם אװ באארד םון באריכט
גוטגעחײסען. דערנאך װערט

שריפטען • :צו
 דזשאינט די גוט הײםט 9 צאקאצ

 אין טען2 דעם םון פראטאהאצען באארד
דזשוצאי. טען9

 די םאר דאן צעזט סעקרעטער דער
מעצעגראסעז: םאצגענדע

קלאוקס און דרעםעם פח פרעסערם
 חאט דעפארםםעגם פײער דער «ז באםעם מײערע אן זאגמ
 צוגע• װערען גים מאר װײער־ברעטלעך קײן דאם געזעץ א געםאכט
זיץ םוז עם שטאמען, כרענענדע אנדערע אדער חאלץ אויף שלאגען

טײער־פרוף. אױם דורך
 •רעסען צו ברעטלעך וױיער אונזערע אױםגעפיקםט האבען םיר

דעם נאך ריכטיג װארע האריגע אנדערע אלע אױך און פלאש װעלװעט,
דעפארטםענט. מייער דעם פון מארלאנג
 צוגע־‘ ױעען װעלכע םםײלס אלמע די שאפ אץ האט איר אױב

 גײעם דעם נאך פיקםען אײר פאר עס םיר קענען חאלץ אויף שלאגען
 קײנע פון םראבעל קײן חאבען ױט װעט איהר און געזעץ

אינםםעקטארם.
 לײבאר דעם פון רולם נײע די נאך םםיטערם אױך פארקױפען מיר

דעפארטםענמ.
םארקעמ. אין מאשינס פינקימ בעםםע רי אויך חאכען מיר

בארד •רעם װעלװעט און ■ראש אמעריהען די
m יארק״ ניו עװעגיו, פמפטע

<!>421*0420 כאגארדוס טעלעםאן *

.10 דזשוצײ אנדזשעצעס, צאס
 סעמרעטער פשפיז, י. ״ס.

ױדאן. קצאױןטאכער באארד, דזשאינם
חע״ צו נאנג חארציג םיר טוט עס

 אוםגעקומען איז כצום װיציאם אז רען
 קען איר אוםן. טראגישען אזא אויף
 םאטעגט דיזען אין אויסדריקען כצויז
 חארציגע און באדויערען טיםסטען טײן

 א םון םארצוסט דעם איכער סיםפאטיע
 םון םיטגציד אקטױוען און ױנגען זעהר

 ױנ־ אזא ספעציעצ און ױניאן, אונזער
 קא״ גוטען און ציבען •ראכטפוצען, גען

געװען. איז בצום װיציאם וױ מעראד
ױ. דזש. כרעסלאו

אײאװפ, צעיק, ״סטארם
.1930 טען,14 דזשוצאי

 גע־ םיל חאבען שטערץ טיםעז ״םיט
 םון טויט פצוצציכען דעם װעגען צײענט
 וױציאם קאםעראד באציבםען אונזער

 אװעקגעריסען האט טויט דער בצום.
 אײנעם באװעגונג אונזער און אונז פון
 איכעמעבענ״ און ערנסטעםטע די םון

 צוזא־ טרויערען םיר ארבײטער. סטע
 גרויסען אונלער איבעי אײך םיט מען

םארצוםט.
אך. ם. םרם. און מר. מ זיג

געפײצט. װערען טעצעגראמען בײדע •
 רע־ א םאר צעזם סעקרעטער דער
זאצוציע.
 ארבײטער די םון םיטינג א ״בײ

 אי• שײנבערג און רובענס װאוצף, םון
 אוימא־ קאםיטע אונטערגעצײכענטע די

 אײך, איבערצונעבען געװארען ריזירט
 דיזען \w ארבײטער די םון נאסען אין

ר/׳יאצוציע: םאצגענדע די שאם,
 םירמע די אז אנבאטראכט, אין
 אויס־ האט שײנבערג און רובענס װאוצף,

 אויח ארבײםער איהרע אצע געשצאסען
תירוצים, פויצע געװיסע םון גרונד דעם
אזן

 דזשאינט דער אז אנבאטראכם, ״אין
 דיזער אויף געענטםערט האט באארד

און סטרײס, א םימ האנדצונג םירםע׳ם
 באאמטע די אז אנבאטראכט, אין״

 דעפארט־ קאונסיצ אינדאסטריעצ םון
 אצעקסאנדער בר. איכערהויפט םענט,

 מעגציכעס. אצעס געטאן האבען םיצער,
 טאג־טעג־ םען5געדא האם צעצטער דער
 אכטענדיג נים שאפ דעם פיקעטען ציך

 םארזיכערען צו אום וועטער, דעם אויף
 דעם םון אויםגאנג ערםאצגרײכעז דעם

און םטרײ<ן,

v*M ,נענע״ אונזער פו ינכאטראכט
 חאט נאגצעה נמדער מענעח^מד, ראצ

 אין איגטערעס ■ערזענציחנן א תגומען
ק אוגזער ײ חאט און סטו״ ד צוױי נ  ל

 ארכײטעד די ספרטײדיגט צעגענחײטען
 טשעדםפז, אומפארטײאישען דעם םאר
 7* אזױ אופן, םײסטערחפפטען א אויוי

 גוגסטען צו געװען איז עגטשײדונג די
 גאג- א אצס ױגיאן די און ארכײטער די

און צע.
 צעפ• כרודער אז אנכאטראכט, אין״

 און ערנסט געארנײט חאט קאװיטש
 דערצו געכראכט חאט און אונערמידציך

 װאוצוי, םון פירמע רעארגאגיזירטע די אז
 עפעגען צוריק זאצ קא. און שײגבערג

 באשעפ- יעצט װערען עס װאו שאי דעם
 אר;ײ• געװעזענע איחרע םון 50 טיגט
דארום עס זײ טער,

 אויס דריקען מיר אז ״באשצאסען,
 פנ־• אויםריכטיגע און חארציגע אוגזער

 דזשאינט צום דא:ק און ערקענונג
 באאםטע אויבען־דערמאגטע די באארד,

 בא־ זיך האבען װאס אנדערע אצע און
 דעם םאר אוגזערטװעגען, םון מיהט

 ער־ איז װאס רעזוצמאט גצעגצעגדען
און געװארען, רײכט

(אוגטערצײכענט)
טשערםאן. ,2 ,צאסאצ ראזען א.
.2 צאהאצ האפםאן, ם
.2 צאהאצ געוױט, ל.

.9 צאקאצ סמאון, העררי
 אשםיז, י. םארים

םעקרעטער־טרעזשורער.

 אנגע• ברעםלאװ וױים־פרעז.
אנדזשעלעס לאס אץ קומען

 גע־י ׳ דער ברעסצאװ, דזש. ברודער
 .35 צאסאצ פוץ מענעדזשער װעזענער

 אגדזשע־ צאס אין אנגעקוםען שוין איז
 צים וױסען צאזט ער וױ און, צע׳ס

 זיך ער האט אפיס, אינטערנעשאנאצ
ארבײט. חנר צו גענומען גצײך

 חאט ברעסצאזו, טון אנהוםען מיט׳ז
 ארגאניזא״ דער אנגעהויבען גצײך זיך

 און הצאוק־ ד• צװישען ציאנס־קאםפײן
 אנתשעצעס. צאס איז דרעס־מאכער

 מיגגיט א אםנעהאצטען האט ברעםצאװ
 דער םון באאטטע צאהאצע די פיט

 װי ױניאן מאכער דרעס און קצאוק
 און קצאוק־ םון מאםמיטינג א אויך

דרעס־מאכער.

 םום ריננ ארנײפער וער וואס
:םיטנלױמד זײנע פאר

רענס שו f • כענעפיטם און אמ
.J($30( ביז 100 פרן נאליסיס

מ קראנקען עפי :כענ
̂דער 15 ,10 ,8  װאך » דאלאר 20 ן

 *ןך ברענפזמעס צאל גרויסע (א
קראנ־ לאקאלען עקםשרא נ»ך לען
בעגעפים). קען

ץ סאניטארױם שאן א  קאנסאמפ
מ עפי :כענ

באהאנד־ סאנאם^רױם ם$נאטען 9
̂םי־ דןןלאר 600 •מר לוגג קאגס
קע־ װעלכע די #אר ים8בע:ע אזאן
 ארײג־ נים סאנאם#רױם אין גען

װערען. גענוםען

 י גןןזעל• אץ קולמורעלע
:טעטינקײט שאפםליכע

̂־ א היגדזןר, ®אר ^ולען ר. א.  ם
 ״שךײנד״ דער זאזורנאל, גמםליכער

 און לעקט׳סורן טארל&ג, ביכער
אוגםערחאלםונגען.

קעםפס: קיינדער
 סעג- און ̂טעדט גרעםםע די אין

 די קעםיס זײנען טערם
םיטגלידער. טון קיגדער

 דראמאטישע אץ םוזיקאלישע
:סאראײנען

רינג ארבײםער אץ מעמנער 8 װערט
:מעםבערם אלטע פאר חאום א

גד »  צו אויןי געקליבען װערם ̂נ
םעמבערם «לטע טאר חאום א בויען

ט: םעדיקאל עג ם ט ר א עי ד
 ייבערן צענטערן גרויםע טלע אין

 קריגען םיםגלידער די װ»ו ל«נד, .
 די ױן באחאנדלוגג מעדי*יגי«ע

זשקםוירים. גרעסטע

:דןןפארטמענט סענמןטןןרי
 בע־ •ױנעראל און םעםעטערי

 און םעםבערס די ו«ר נעטיט
•ןאןיליען. זײערע

ט❖ ענ : יוג ען כ לו ק
 ־•. «. יון קיגדער #דור ױנגער דער

*רג»גי• יעונט ײערען םיםגלידעה
 ד. «. זעלבסמשטעגדיגע אין זירט

ברענסמזעם. ױגעגד
: םרױען ען ג לו ק

̂ס  וון פרויען וון ען בא׳יםי װ
 איג»־ װערען םיטגל'דער. ר. ».

 זעלבסכףיםענדיכע אין ניזירם
בחנגטשעם. ירויצז

:לײםעאוםם לײטאר
 ברעג־ אוגזערע •ון אויוגעחןלטען

 *צגםערן יי ?ייגעז ז«י און ם*עס
געזעלעוןיט־ און קולטורעלע וון

מעטיגקײט. ליכע

ג §ארבײטעד נ י ר
יארק נװ בראדוױי, איםט m אטים; חשענעראל

.eooo ארפףטארד טעלעטןמ



ם נאארר חשאינם דרעסמאכער ת  מ
n איין m r m קאנפערענץ 8 צו 

אגרימענט דעם אפהיטען װעגען
 מאכט ױניאז דרעסמאכער טשילװען

m גענער«ל פארכערײטונכען«רן ■
. טרײד פח פטרײק

 סעט״ װעגען איז מארהאנדלען װעם קאנמערענץ די װאם מראגע וױכמיגסטע
ן נעקסטען צום ארבײמער שטיק טאר פרײזען לען  ױניאן — סע̂ז

 םינימום פון באזיס אױף ®רײזען סעטלען צו משערלײט ש«פ ארדענט
 פאר טשערם&ן אוםיארטײאישען צום דזשאבערם רופט װניאן — םקײל

 גיכען אין װעט כאארד דזשאינט דרעסםאכער — אגריטענט םאלגען ניט
העדקװאדערס. נײע אין מופען

 האט באארד דזשאינט דרעסמאכער די
 דרעס םון אסאסיאײשאנס אלע גערוםען

 זעהן װעגען קאנפערענצען צו טרײד
 םון םונקטען אלע דװ־כםיהרען פינקטלױ

אגרימענט.
 האט באארד דזשאינט דרעסמאכער די
 דזשא־ צאהל גרויסע א אנגעהיצאגט אויר

 טשערכיאז אומיארטייאישען צום בערס
 אגרימענט דעם אויםםאלגעז ניט םאר
 װיכטיגע געגען םארברעכען םאר און

 צװיטעז אגרימענט דעם םון פונקטעז
 דער און אסאסיאײשאן דזשאבערס דער

ױניאז״
 מענעדזשער האכמאז, דזשולױס װי

 באארד, דזשאינט דרעסמאכער דער םון
 ניט דזשאבערס םילע האבען מעיצדעט,

 אגרימענט אין םונהט דעם אויםגעפאלגט
 באשעפטיגען צו זײ פארװעהרט װאס

 סיידען ארבײט, שנײדען און האטערס
 אפערײטארב, אויך באעעםטיגען זײ

 ױניאן די פרעסערס. און םינישערס
 דזשאבערס םילע »ז אויםגעםונען, האט

 םלענטס זײערע אין ארבײט די שניידען
 צי באגדעל־ארבײט ארוים שיקען און

 װאס קאגטראקטארס, ניט־ױניאן קלײנע
 יױ די אגריםענט. דעם געגען איז דאס
 װיסען געלאזט דעם װעגען האט ניאן
 דר. טשערסאן, אומפארטײאישען דעם

 פין פארהער א םאדערט און סטאון,
דעם. װעגען איהם

 דרעס די צװישען קאנפערענץ א ,
 םאר־ צו ױניאן דער און קאנטראקטארס

 דזשא־ די דערלאזען ניט װעגעז האנדלען
 אויןי ־קאטערס באשעפטיגען צו בערם

 אפגע־ איז ארבײט די אינסאיד ׳טנײדעז
טעג. די געװארען האלטען

 אויך לאזט האכטאן מענעדזשער
 קאנםערענץ א רוםט ױניאן די אז וױסען,
די ך  אין מאנוםעסטשורער אינסאיד םו

 םאר׳ן אסאסיאײשאנס, ?אנטראקטארם
p m םראגען געוױסע אויםנעםען צו 

 די אזוי װי סעזאן; קוםענדען דעם םון
 פינקטלי־ זאיצען אגרימענט םרן פונקטען

 ארבײ• די און װערען דורכגעםיהרט כער
 בארינגונ־ ױניאן די קריגען זאאען טער
גען.

 דעי־ אויח זיר װעט הויםטזעכציך
 מאדע דער װעגען האנדלען האנםערענץ

 פייצע אין נעװארען איצט ס׳איז װאס
 א אויף• ארבײט די סעטיצען צו שעפער
 הײסט: דאס םיסטעם. רעיט״ ״םילעט

 םון גארטענטס. איצע םאר םרײז אײן
 זײ און ארבײטער שטיס די צײדען דעם

 זײ װאס םיניםום, דעם ניט םארדינען
 די אגרימענט. לויט׳ן בארעכטינס זײנען
 צו ניט דאס ענטשצאסאן איז ױניאן

 די געמאלרעז האט זי און דערצאזען״
 קאנטראקטארש אוז טאנוםעסטשורערם

 אר־ אויױ פרײזעז אז אסאסיאײשאנס,
 װי אויט װערען געםעטעלט דארםען בײט
 הייסט, דאס םאר. שאאגט אגרימענט דער

 געסעטעאם דארף גארמענט יעדער אז
 םון רעים דעם לויט באזוגדער, ווערען

 ארבײםער שטיק װאס סקעיל מינימום
 װאים םיניםום, דער םאדדינען. דארםען

 דארםען -אפרעיטארס ארבײטער שטיק
 10 םיט דאצער 1 זײן דאחי םארדינען,

 םוז םיגיםום דער און שטונדע, א םצנם
 טיט דאאער 1 זײן דאר\י ■רעסערס שטיק

 ?אגםערענץ די שטונדע. א סענט 60
אױםנעמען. םראגע דיזע וחנם

 מיט שײכות אין םראגען םילע נאך
 םארהאנדעלט וועלען אגריםצנט חנם

 צװישען קאנםערענץ דער אױןי ותחון
 װעל• אסאסיאײשאנס, די און יוניאז חנר
 אין מארשוםען ווארשײנליר וועט מנר
תשולאי. מען21 ®ח 1ײא דער

 באארי דזשאיגט דרעסםאכאר די
 די צו בריוי א ארויסגעשיהט א\יך האט

 אין דרעס״שעיער, די ®ח טשצרלײט
 נעמאכט אויםםאראזאם ווערען זיי וחגלכען
 ױגיאן די װאס קאגפצחגנץ חנר וחנגצן

 םכזז אסאסיאײשאנם n םיט האבען וחנם
 םאר׳ן •רײזען םעטלצן םון פראגצ חנר

 וחד טשערלײמ די און םעזאן, מחםטען
in י זאחן, צו אויםגעטאחגרמt ײ 

<ױס וחנחנן נעסצטצלט זאלען •ױימנן

 ניט און םאר שאאגט אגרימענט דער װי
רעיט. םלעט פון סיסטעם אוים׳ן

 טשעריצײט, די צו בריף דעם אין
 דעם םון אונטערגעשריבען איז װעצכער

 געזאגט װערט האבטאז, מענעדזשער,
םאצגענדע: דאס

:טשערמאן ״טײערער
 באילד זיר םאנגט פאל־סעזאן ״דער

 סעטלען דארםען װעט איהר און אן.
 אײער פון שטיה־ארבײטער םאר פרײזען

שאפ.
 אין «ז אינםארםריט, זײנען ״םיר

 באיצעבאטים די צװיגגעז שעפער םיצע
 רעיט םלעט א אויף םרײזען סעטיצען צו

 פראסטי• עס װערט ספעציעיצ סיסטעם.
 װערען עס װאו שעפער, די אין צירט

 $10.75 און $6.75 ,$3.75 די פדאדוצירט
דרעסעס.
 די װיסען, אײך יצאזען ״םיר
 געגען באשיצאסען האט באארד דזשאינט

 רעיט םיצעט אויפ׳ן פרײזען סעטילען
 זײ־ סעטעלםענטס אזוינע װײא םיסטעם,

 ארבײ־ די םון אינטערעטען די געגען :ען
 שװערער, איצץ װערען סטאילס די טער.

 נײע די פאל־סעזאן. אין נאך ספעציעל
 האבען און שװערערע םיל זײנען סטאילס

 מעהר געהמט עס און ארבײט םעהר םייצ
כיאכעז. צו צײט

 ניטא איז. אגרימענט אונזער ״אין
 יעדער רעיט. פיצעט װעגען פונהט קײן

 באזונ־ װערען געסעטעלט מוז גארמענט
 נעמט עס װאס צײט דער נאך ױט5 דער,

 אגרימענט, דעם יצויט אױםצומאכען.
 אזוי, װערען געסעטעילט גארמענטס םוזען

 םון ארבײטען װאס אפרײטארס, אז
 א םיניםום פארדינען זאיצען שטי?,

 אין שטונדע א סענט 10 םיט אר5דא
 א סענט 50 מיט דאאאר א פרעסערס
שטונדע.
 דאריבער אײך אינסטרואירען ״מיר

 דעם םאר האיצטען אײך װעאעז מיר און
 מעהי־ םעטצען צו ניט םאראנטװארטליך,

 סים־ רעיט םילעט אוים׳ן םרײזען הײן
 שלאגט אגריםענט 'דער װי נאר טעם,
םאר.

 בײם טראבעצ האט איהר ״איזיםאיל
 גצײך דעם װעגען יצאזט םרײזען, םעטאען

 די און ױגיאז דער םון אםיס אין װיםען
 ביזנעס א »ז זעהן, שוין װעט ױגיאן

 שאם אין ארויפשמען זאיצ אײדזשענט
פרײזען, די אויסגלײכען און

 צו אויח אויך אײך םאדערען ״םיר
 פרײזען אײדער שאפ־מיטינג א האבען
געסעטעאט. װערען

אײערער, ברידעראיך
האכמאן, דזשולױם
םענעדזשער. דזשענעראל

 ױגיאן טשיילדרעךדרעסמאכער די
 אינטערנעשאנאל, דער םון 91 ילאקאצ
 םארברײי־ נויטיגע אלע איצט שוין מאכט
 װאס גענעראל־סטרײק, םאר׳ן טונגען

 א אין טרײד אין װערען ;ערוםען װעט
 מאנאט אין — ארום װאכען ■אר

אויגוסט.
ארבײ• טרײד דרעס טשייצדרען אין

 ארבײטער. טויזעגט אכט ארום טען
 זײ און טײדלאר ױגגע מעהרםטענטײלס

 סװעט־ שרעהליכע אונטער ארבײטען
 ענט־ איז ױניאן די באדינגונגען. שאפ

 סװעט־שא• די אפצושאםען שילאסען
 די םאר אויסקעםםען און באדיגגונגען

 באדינ״ ױניאן און מעגשיציכע ארבײטער
גונגען.
 דזשאינט דרעסםאכער און קאאוט די

 טיטינגען זײערע בײ האבען באארדם
 שטי־ צו באשצאסען אבענד טיטװאך

 די םון סטרײק ?ומענדען דעם צען
 גע- װעט װאס דרעסםאכער, טשיצדרען

 האבען זײ גיכען. אין גאר װערען רוםען
 אצע אויםםא.^ען צו באשלאסען אויך

 ארײנצואװארםען זיך מעםבערם זײערע
 סטרײק דעם העלםען און ארבײט דער אין

 װעצען זײ נאר װאס מיט איצץ, םיט
קענען.

 טשיצדרענס דער םון מענעדזשער דער
 גרינבערנ, הערי ױגיאן, דרעסכיאכער

 פאלגענחצן דעם פארעםענטציכט האט
:סטײטםענט

איז טרײד אונזער אין סטרײק ״דער

 אינ״ דער םון געװארען אויטאריזירט
 םון שטיצע די האט און טערנעשאנאל

 די. אין ארבײטער ארגאניזירטע v*ל
 אנטשלאסען זײנען םיר גאדעל־טרײדס•

 דעד, איז אךבײטער די אמאניזירען צו
 םריד״ א דורך ענטװעדער אעדוסטריע,

 א דורך אדער םארשטענדיגונג <יכער
 אויםםא• וועלעז טיר םטרײס. גענעראל

 קאנםע״ א צו אסא׳סיאײשאן די דערען
 אגרימענט, דעם באנײען װעגען רענץ

 אוי- ערשטען דעם אוים געהט װעלכער
 אונז, םיט צוזאםענארבײטען און גוסט,

 םארטרײ- צו אנשטרעננונג, אונזער אין
 האצז- זײער און סװעט־שאפס די כען

 װיײ נידעריגע האנקורענץ, שנײדעגדע
 אויב באזזאנדלונג. שענדליכע און דזשעס

 םאר• » צו קוםען טענען ניט װעלען מיר
 ארבײטס• דאזיגע די םיט שטענדיגונג

 גערוםען ארבײטער זײערע װעילען געבער,
סטרײס/ אין װערען
 זײ״ ױניאן דער םון םאדערונגען די

 וױידזשעס; אין העכערונג א )1 נען:
 אװ סקײיל מיניםום א אײנשטעצעך )2

 אומ״ אן אײנשטעלען )3 ;װײדזשעס
 אויסצו• אויױ מאשינערי םארטײאישע

 די אפשאפען )4 און סכסוכים גילײכען
סװעט־שעםער.

 האט^ער• גרינבערג םענעדזשער װי
 אקטױוע 500 ארום זיך האבען הילעהרט

 ארגאניזירט ױניאן דער םון מעמבערס
 אנ• די ארונטערצורוםען קאמיטע א אין

 סטרײס דער װען שעפער רי םון דערע
װערען. נערוםען װעט

 אויןז זיך אײניגען נאלענאטים און ױניאן טײנעדם
פעלדער הוילען הארפע די אין אנױמענט אן

 גע־ זיר האט ױניאן מײגערס די
 די פון םארטרעטער די מיט אײנינט
 אגרי־ נײעם א װעגען באסעס טריהאען

 םעלדעי ?ויצען הארטע די אין מענט
סטײט. פעגטייצװײגיא םון

 ער- געטײנשאפטיציכער דער צויט
 און ױניאךפארשטעהער רי םון טאערונג

 צדדים בײדע האבען באצעבאטים, די
 בא־ די פונקטען. געװיסע נאכגענעבען

 אנצוהאלטען צוגעשטימט האבען סעס
 הײסט, דאס םיסטעם, טשעק־אף דעם

 די םון ארונטערנעמען זאצען זײ אז
 יאהר א דאלאר 12 װײדזשעס מאינערס

 האט ױניאן די ױניאן. דער םאר דױם
 בא• די םון פאדערונג די נאכגעגעבען

 ארביטרײ־ דעם ענדערען צו יצעבאטים
 אגרימענט נײעם דעם אין שאן־פונקט

 איבער דיספוט א םון םאיל אין אז אזוי,
 םון םארטרעטער די זאילעז װײדזשעס

 פיוזען באלעבאטים די און ױניאן דער
א ?וםען ״ ו  א אין םארשטענדיגונג צ

 איבערגע־ ?וס אדער צײט באשטימטער
 פאימיט־ אומפארטײאישען אן צו בען

יצער.
עי־ אויב אגריטענט, נײער דער

 ארײ; װעט װערעז, גוטגעהײסען װעט
סעפטעמבער, ערשטען םון הראםט אין

האנצערטןן אינטערעסאנטע אראנזשירט הױז ױניסי
װאך יעדע לעסצימם און

 םון הײם זומער די הויז, ױניטי די
 הײנטיגס האט אינטערנעשאנע^, דער

 גע־ און אינטערעםאנטםטען דעם יאהר
 צאהל דער אין סאי סעזאן, ראטעגסטען

 צי־ םארשידענע די אין סאי און באזוכער
 אונטער־ קינסטלערישע איז טערארישע

 אראנזשירט ווערט עס װאס האלםונג,
געסט. די םאר

 דער איז זונםאג און שבת אעצטען
 לעאן אקטיאר אידישער באריהםטער

 ר״כען בײם אויםנעטראטע) בלאנק
 ער און חויז ױניטי דער אין ?אנצערט

 האט ער םוראר. א געםאכמ האט
געםט. די בײ אויסגענוםען שטארח
 גע- איז אווענט שבת סאנצערם דער

 און כאראסטער אלגעמײנעם אץ םיז וחנז
ר אין זונםאג  גע• ג^געבעז איז םריח מ
 טשער־ דער שטונחן. אידישע־ א וואחנן

 ש. געווען איז שטונדע דער םון םאן
יאנאווסקי.

צױ וחןרט עגד״ וױןי קוםקנדען אויוי

 פרא־ אינטערעסאנטער זעהר־אן געגרײט
גראם.

 באטיײ זיך ײעלעז פראגראם אין
 דארשא, טענצערין באװאוסטע די לינען

 און נעגרין לוסיא םידעל־שסילערין די
 שױשפילע• אידישער באריהםטער א

 א חאיצטען אויר װעט דארשא םים
 םו\ װיכטיגקײט די איבער לעסציע

טאנצען.
 קלער^ס פראפעסאר װעט אייר

״ױמעניז?*״. איבער לעקטשורען אײערס
 ע■־ הערמאז װעט װאן־י נעחסםע

 טוזיק, םון קעגער באװאוסטער שטײז,
 איבעײ לעסציעס סעריע א אנהויבען

טוזיק.
 אנדזד און זיר רעדזשיסטרירען םאד

 אין װענחןן צי זיך אינםארםאציע רע
 חנד םי| דעיאדטםענט עדױסײשאנאל

 םט^ טע16 וחנסס 3 אינטערנעשאנעאצ,
•2148 #*עלסי d טעלעםאן יאר^ גױ

 נעהם אגריםענט איצטיגעףי דער װען
אוים.

אר• םאר פרייזען און שבירות די
 א;ן־י• נײעם דעם אין ביצײבען בײט
_________געװען. װי זעלבע די מענט

 באגריםט אינטערנעשאנאל
 זיץ צו ק«האן אב• גענ.

געבורטםטאג סזטען
לום )1 ז״ם פון ̂(

 נעאכ־ או געליבט װערט איהר רי?א.
 קיג״• זײערע םון א\יך און זײ םון טעט
 און געבוירען שוין זײנען װעלכע דער,

אמעריהא. אין דא געװארען ערצויגען
 אײר םיר װינשעז צוזאמען אלע און
 יאה• פיל םיל, נאך און גליס און געזונט

 באװע• אונזער אין טעטיגהײט םון רען
װארט. מיטץ און פען דער מיט גונג

 איז יאהר זיבעציג אז מײנונג, די
 מעהר שוין הען מען װען עצטער, אן

 ריכ״ גאנץ זײן זיך קען זײן, טעטיג ניט
 אײך. םאר ניט אבער אנדערע, םאר טיג
 #םיר ערװארמען האהאן, בענ. אײך, םון
 איהר זאלט ארום יאהר דרײסיג אין אז

 טעטיג. און ױנג זײן אויך נאך
 גרום, הארציגען מיט

 * גענאסע, ן1א םרײנד אײער
שלעזיגגער, בענדזשאםין

 גארםענט לײדיס אינ. פרעז.
ױניאן. װאירהערס

 דזשענע־ דובינסקי, דײוױד פון
 םעתרעט#ר־טרעזשורעד ר»ל

אינטערנעשאנאל דער םון
!שאהאן אב. נענאםע
 1םי םײערוננ נליקליכער דער צו
 איי נעבורטםטאנ, זיבעצינםסען אײער

 די ׳טיהעז *ו אייך נען םארנענ םײן עם
 םעם־ אונזערע םון נאםען אין כאנריםוננ,

נאטען. אײנענעם טײן אין און בערם
 סאר אייך <יבען מעםבערם אונזערע

 אויפרינטינ• און איבערנעבענחייט דער
 ם»ר בײנעטראנען ח*מ איהר װאם סײט,
 י«וחרען. אלע די דורך װאוילזײן זײער
 אנטייצ איהר האם לעהרער זײער אלם

 צײדען אזן םרײדןן זײערע אין נענוםען
 םת *ײנמז 1אי נעטיחרט זײ האט און

 װינעען םיר נמפאחר. און פינםטערני?ן
 גאיד אונז םיט זיין זאצט איהר אייד
 ארבײטער־נא■־ די יאחרען. םילע םיצע,

אײך. אין זיך נויטיגט ווענוננ
דוביגםקי, דיױויד

םעקחנטער־טרעףןױ דז׳מנמראצ


