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 אנטשײועט טשעומאן אונפאוטײאישעו
אםס׳ו קאנטראקטארם געגעןדרעס

 — שאפ « אין פרײזען םעמלען פון םראנע די צוליב ארױםנעקוטען םכםוך
 םטײלם. געםעטעלטע ניט אױף ארבײטען זאלען ארבײטער אז װיל אם׳ן

טשער־ אוםפארטײאישער — אגרימענט נענען איז דאם אז זאנט, ױניאן
 — מנריםעכט םון םאשינערי אפשטעלען פאר אםם׳ן טאדעלט ם«ן

 שאפ־ — אפגעהאלטען לאקאלם דרײ פון םיטינג עקזעקוטױו דזשאינט
פארקוםען. גיכען אין װעט שעפער דרעם פון נױטינג טשערםאן

■ m m

צעצ־ זיך האט םכסוך ערנסטער אן
 דרעם די צוױשעז אנטוױקעצט װאך טע

 דעי און אסאםיאיישאן קאנטראקטארס
 אסאםיאיי־ קאנטראקטארס די ױניאן.

 טען10 דעם יםריח פרײטאג האט שאן
 דעם אפגעבראכען םאקטיש אקטאבער,
 אפגע־ האט ױניאן, דער םיט אגריםענט

 און אגריםענט םון מאשינערי די שטעצט
 ארױםצױ קצוירקם איהרע ערצױבט ניט

 םון אײדזשענטס ביזנעם מיט״די נעהן
 און שעפער באזוכען צו ױגיאן דער

קאםפצענטס. שציכשעז
 אםאשיאײשאן קאגטראקטארס די

 מאנוםעקטשױ 800 ארום פון באשטעהט
 15 איבער באשעםטיגעז װעאכע רערם,

ארבײטער. טויזענט
 אפגעבראכען האט אשאשיאיישאן די
 צו־ ױגיאן דער םיט באציהונגען איהרע

 פרײזען סעטצען װעגען סכסוך א ציב
 א דרעם, םאדעצ דער פון שאפ דעם אין

 האט פירמע די שאפ. נײ־ארגאניזירטער
 און גארמענט נײעם א ארײנמנבראכט

 אר־ זאצען ארבײעער די אז געװאצט
 מען איידער גארםענט אוים׳ן בײטען

 אגריםענט אין געסעטעאט. איהם האט
 דאר־ ארבײטער די אז פוגקט, א דא איז
 מד יזײז :ים אױזי ארבײםעז ניט פמן

 םארטרעטעױ א װען ארבייט. סעטעאטע
 םון םארטרעטער א םיט ױניאן דער פיז

 אין ארױו* זײנען אסאסיאײש#ז דער
 אױס־ צו שאפ אויבענדערםאנטען דעם

 םארטחד דער האט פרײזען, די גצייכען
 די גענוםען אסאסיאײ׳מאז דער םון טער

 אר־ דארםעז ארבייטער די »ז שטעצוגג
 נאך איז טטײצ דער װען אםיאו בייטען

 פון םארטרעטער דער נעסעטעצט. ניט
 אז ערסצערט, אבער האט ױניאז דער
 אר־ די און אנריםענט גענען איז דאס

 ארבײ־ צו אנטזאגם זיך האבען בייטער
ארבײט. געםעטעצטע ניט די טען

 אז ערשצערט, האט אסאסיאײשאן די
 ניט איז װאס סטאפעדזש, א אױ דאס

 אונטער און אגרימענט אויטן ערצויבט
 *םגעבראכעז זײ האבען אויסרװד, דעם

 אפ- און ײניאז דער טיט באציהונגעז די
םאשיגערי. אנריםענט די געשטעאט

 אי״ גצײך סײם די האט ױגיאן די
 טשער־ אוםפארטײאישען צרם בערגעגעבן

םאן.
 םענעדזשער האכםאן, דזש. ברודער

 האט באארד, דזשאינט דרעסםאכער םון
 סטאן, נ. דר. צו בריף א געשישט גצייך

 דער םון טשערמאן אוםאארטײאישער
 װי זיך אעזט ײאס אינדוסטר/ דרעס

:םאאגט
 סטאן, י. נ. דר.

 םיז טשערמאן אוםיארטײאישער
אינדוסטריע. דרעס דער

הערר: נעעהרטער
 םאנו״ דרעס די םון אםאסיאײשאן די

 םוספענ־ םריח הײנט האט םעקטשורערס
 אויסגצײ־ צו אויף מאשינערי ‘די דירם

םיכסוכים. כען
oifi בוכ־ צום געגענזאץ אין איז 

 א.ד קאאעהטיװעז פון גײסט און שטאב
 דער צװישען ע^זיםטירם װאס ריםענט

אםאםיאײשאן. דער און ױניאן
 צו גוט אזוי דין דעריבער איוזר וחנט

 אײג־ אםאםיאײשאן דער אעםטרואיחנז
 םון מאשינערי די צוריק נאייך צרפמעצעז

 סארטזעצען און אגוייםענש »םיװזנן0קא
 דעס אויט סיכםוכים אוימוונ^ײמן

קאנטראהט.
אייערער, צרגעמגםמ ־'

חאכםמן,. דדשולױס *
m. דחנס םענעדזשער 

באארד. דזשאיגט םאבאד
 םשערםאן שצר אוםפארטײא דער

 האכ״ ערחאצטזנז חאט ער װי נאײך, האט
 פארהער א אפנעהאצםען #י1ברי סאנס׳

 ביײ נורײמאג פאתעפוכמן איז וואס
 אויסגע־ תאם ער וױ גאבדעם »ח מאג

tr חנר פון נתגות די חערם iv חגי 1אי 
 דער #אםאצען זנר האט אסאסיאײשאז,
 בוד וײ באניתז «ו :צײך אסאסיאײשאז

 *"נשבהר און יתיאן דזנר םים *יחונגען
םאשיגערי די ט

 דער כאםעאט טשערטאן פארטײאישער
 אירר ^יקעז גאײר זאא זי אסאסיאײשאז

 מיט צוזאטען זאאען װעאכע ?אוירקס, רע
 ױניאן דער םון אײדזשענטס ביזנעס די

 צו אטענדען און שעפער די באזוכען
קאםפאענטס.

דער זאנט עגטיטײדונ: זײן אין
 n. אז טשערטאן, אוםפארטײאישער

 אגרײ אויט׳ן אז ױניאן, דער םון טענות
 ארבײ־ ניט ארבײטער די דארפען םעגט

 איז ארבײט, נינדנעשעטעאטע אויף טען
 די האט אאענפאאס, ריכטיגע. א

 איבערגע־ נעדארםט סבסוך דעם אסס׳ן
 נעםען ניט און ארביטריישאן, צו בען
 הענט, אײנענע איהרע אין געזעץ דעם
 אםס׳ן, דער ער באפעאט דעריבער און
 באציהונגען די באנײען גאײך זאא זי אז

ױניאן. דער םיט
 טשערםאן אוםפארטײאישער דער

 טענות די אז ענטשײדונג, זײן אין זאנט
 אויט אז געװען, זײנעז ױניאן דער פון

 די האבען אגרימענט, םון 10 פונקט
 אנטזאגען פון רעכט דאס ארבייטער

 נעסעטעאטע ניט אויף ארבײטען זיך
 ױניאן די אפיאו אויב אבער ארבײט.

 ניט םון פרײז דעם םכח גערעכט ניט איז
 rnfnr אמ זי און גארםענט געםעטעלטען

 האט אגריםענט, געגען פארברעכען אין
 ארײנגעבען געדארםט אסאסיאײשאן די
 אום־ צום ױניאן דער נעגען סצאגע א

 נעםען ניט איז טשערםאז פארטײאישען
r דעם v m הענט. אײגענע די אין

 קצארער » דא איז אגריפענס ״אין
 אוםפאר־ דער װײטער זאנט — פונקט,

 עגטשיײ זײן אין טשערמאן טײאישער
 שענען צדדים בײחג אױב אז — דונג,

 די זאצ סכםוך, א אין אײניגעז ניט זיך
װערען איבערגעגעבען אנגעצעגענהײט

 םון באשטעהט װאס כאארד טרײעצ צום
 םון און צרדים בײדע םון םארטחנטער

 אין אבער טשערםאן. אוםפארטייאימעז
 װאס געזאגט, גארניט װערט אגרימענט

 צו רעכט דאס צד איז גיט װעצכען גיט
 הענט אײגענע די אין נעזעץ דעם נעמען

 אגרײ םון מאשינערי די אפשטעצען און
 רער אז דענקט צד אײן װײצ מענט

 אג־ געגען םארבראכען האם צד צװײטער
 ווערעץ, ערצויבט זאצ דאס װען רימענט.

 אפ־ געהענט גיט זאך קײן װאצט דאן
 צד װעצכען םון מענעדזשערס די שטעצען

 איהם װען מאשינערי די אפצושטעצען
 נאנ־ דער און םארנצוסט. זיך װאאט

 אגריםענם םון פונקט ארביטרײשאן צער
 דערםאר געהאט. ניט װערדע קײן װאאט

 אסאסיאײשאן דער םון םציכט די עס איז
 מאשיגע־ די צוריה גצײך אײנצושטעצען

 איהרע שיקען און אגריםענט םון רי
 פציכטען געװײנציכע זײערע צו קצוירקפ

שעפער״. די אין סכסוכים אויסצוגצײכען
 אוםפארטײאישען פון ענטשײדונג די

 ׳קצאר אזוי געװען איז װאס טשערמאן,
 ק**נכד די געצװאונגען האט שטארש, און

 בא־ צו :צײך אסאסיאײשאן ראהשארס
 ױניאן. דער םיט ס^ציהונגען איהרע נײען

 אומפאר־ דעם געמאצדען גצײך האט זי
 זיך װארפט זי אז טשערםאן טײאישען

 גצײך האט זי און באפעהצ זײן אונטער
 אסענ־ צו קצוירקס איהרע ארויםגעשיקט

שעפער. די איז קאמפצײנטס צו דעץ
הא־ קאנטראקמארס דרעס די אבער

 פאר־ האט זי טראבעא. נעזוכט אאץ בען
 אומפאי־טײאי־ בײם מאנטאג אכטאגען

 די אויפגעהויבען װידער טשערםאן שען
 געסע־ ניט אויף ארנײטען װעגעז םראגע
 האט אשאסיאײשאן די ארבײט. טעאטע

 דער־ אויבען דעם אין אז גע׳טענה׳ט,
 נעםע- פרײזען די זײנען שאפ םאנטען

 קאנםראקםאר דער וױיא געװארעז, טזןילם
 אויף געסעטעאט האט ער אז געזאגט האט

 גע׳טענהט, האט ױניאן די פרײז. פאעט א
 פריײ םאעט סײז ניט אנערקענט אז־׳זי
 ער־ אסאםיאײשאז די האט דאן זעס.

 פארגעקוםען איז שאפ אין אז קאערט,
 געהײםען האט זי און םטאפעדזש א

 אר־ אאע דיסטשארדזשען צו באס דעם
 ארײנגע־ דאן האט ױניאז די בײטער.

 דיסטשארדזש א פון קאאגע א :עבען
 גע־ אויםגענומען גאײך איז װאס קײם,

טשערמאן. אומפארטײאישען םון װארעז

שהפערו סמוק די פון שאפ־פשעולייפע אלע צו
,ברידער :—

I

 אצינד איז פארטיי םאציאציסטישע די
 איז װאם װאהצ־האמף » איז םארװיקעאט

 םון װאהצ־קעמםע אאע װי אנרערש גאנץ
 דערםאר, איז עס יאהרען. םאריגע די

אנדערע. אן איצט איז צײט די וױיא
 א אדורך אצינד אעבט צאנד אונזער
 הא־ אזעאכען װאס קריזיס שרעקציכען

 .1893 זינט געהאט ניט שוין טיר בען
 םון צרות די םיהצט קצאוחםאכער איהר
 אבער אצע. װי װעניגער ניט ?ריזים דיזען

 צענדער, אגרערע אין װאם צײט דער אין
 איז באװעגונג סאציאציסטישע די װאו

 רעגירוגנען די םיז װערט שטארקער,
 ארבײטם־ די םאר געטאן עטװאם כאטש
 ניט גאר צאנד אונזער אין װערט ׳צאזע

 די םרן צײדען די צינדערעז צו געטאז
 צעהר ארום מאנאטען שוין געהען װאס

געםינען. 6ני ארבײט קײן קענען און
 אזוי איז הייגט, װי מעהר קײנמאצ

 סאצײ דער העצפען צו געװען נויטיג
 די נעבען איהר און פאדטײ אציסטישער

 איהר םאר זאצען װאס םיטיצען, נויטיגע
 ארגאניזירען צו פאציטיש מאכען םענציך

 גע־ קריזיס םון אומצוםרידענע, אצע די
 םוזען םיר מאסען. ארבײטער טראפענע,

 םעכ־ פראטעסט, מעכטיגער א אז זעהן,
 זיך זאצ פריהער, איז עס װען װי טיגער

 װאהצ־ רעם נאך מארגען אויף דערהערען
םאנ.

 ארבײםער די קענען פראטעסט דיזען
 װען דאר נאר אױסדריקען אםעריקא םון
 םאר וײער־שטיםע אינעבען וועצען די

 די וחנן פארטיי. םאציאציסטישער דער
v' םון סארטײ סאציאציםטישע i יארמ 

 עצעק־ דדינטיגען בײ זאצ ביישייא צום
 װאס שטיםען צאהצ די פארדאפצען שאן

 װאלט ״יאד.ר צעצטען באקוםעז האט זי
 שטארקסםער דער געווען, םאקט דיוער

 קע־ טאםען ארבײטער די וראס ענםםער
 אצינד זיינען װאס די, צו געכען נען

רעניחנר. אונזעתנ
 גרעםט־ אויפגעדעקםע צעצם די «י?יב

ײ בײחנ וחנאכע אין סקאנראצע;,  קאי
ך זיעען •ארנדתן שוצ״ ^יי

י .־ג׳';■-־

 םון פארטײ סאציאציסטישע די האט #דיג
 גוטע זעהר א יאהר הײנטיגעז ניױיארס,

 צו )1917 אין זױ (סונקט םעגציכקײט
 אין םארשטעהער אײגיגע ערװעהצען

 ״ױגײטעד דעם אין און ״אסעםבצי״ דער
 מא־ צו כדי אבער חאננרעם״. סטײטם

 םוז אויבעגדערמאנטע, דאם מעגציך כען
 גענונ האבען פארטײ סאציאציסטישע די

געצט־םיטצען.
 גיט האט פארטײ םאציאציםטישע די
 ?ארםאריײ קײגע און םיציאנערען קײגע
 איהרע םינאנםירען זאצען װאס שאנס

 I ע ז ו מ געצדער אצע קאםםײנס.
ן ע ם ו ן ק ו י ם ס ד ע נ ע ש ע  ק

ן ו י ם . ד ר ע ט י י ב ר א
 אצע צו דאריבער אפעצירען מיר

 קצאוק אצע די םון שאפ־טשערצײםע
 מעג־ א האבען און קענען װאס ^עםער,
 סאציאציםטײ דער העצםען צו ציכסײט

 קאטפײן־ארבײם, איהר אין םארטײ שער
 זײערע איז קאצעקשאנס מאכען זעהן צו

קאםםײן. םאציאציםטישעז םאר׳ן שעפער
 פארטײ סאציאציםטישע די !ברידער

 םיט — העצפענדיג פארטײ. אייער איז
 םאצי״ דער — נאף קען אײנער װיםיצ

 קאטפײן, דיזען אין ארבײט אציםטישער
 ־ אצײז. זיך העצםט איהר אז ׳עם םײ׳נט

 איצע• אײך צו דאריבער אפעצירען טיר
 םציכט אײער געװיסענהאםט טוס :מען

ר צו ע י י ! א י י ט ר א פ
גרוס, ברידערציכען םים

ליםטישע8ם#צי קלאוטוםאכער
קאםיטע. קאםפײן

טשערמאן. פערלםוםער, םעם
װײס־טשערםאז. ראזענבלאמ, ל.
סעסרעםאר. םאזער, ב.

פאר.*סעק. דזשײקאבםאן, טש.
טרעושורער. אשפיז, י. ם.

 זאצען געצדער, קאצעקטירטע ב. ג.
 םארטרעטער, אייערע אדער ״«ײר דורד

 127 אםים, ױניאן אין װערעז נעבראכט
 פרעגט םאאר, טען4 םטרים, טע33 וועםם

 יעדע אויןי דזשײקאבסאן. טש. בר. פאר
 וחנ־ גענעבען וועם ליסם, םובספריבשאן

 דער םח רעםיט אםיציעצער אז חוז
קאםיםע. קאמייין

 האט טשערםאן אוםיארטײאישער דער
 און גערעכט ױניאן דער געגעבעז וױדער

 געװא״ געסעטעלט איז אגגעצעגענהײט די
 צוריק״ האט קאנטראקטאר דער רען.

 זיי״ פרײזען און ארכײטער אצע געגוםען
געװארען. געסעטעצט נען

 ברודער װאס סט׳ײטמענט. א אין
 םאכער דרעס םון מענעדזשער האכמאן,
 ארויםגענעבען, האט באארד דזשאינט

 א איז האנדצונג גאנצע די אז עו/ זאגט
 ױניאן די אסס׳ן. דער םצד קינדערשע

 ניט װעט און װאך דער אויח שטעהט
 איג- די שעדיגען צו אסס׳ן דער צאזען

ארבײטער. די םון טערעסען
 איז סכסוך דער װאס צײט דער אין

 געזעסען ניט ױניאן די איז אנגעגאנגען,
 האט האנט, א אויף האנט א םארצײגט
 נע״ זץ־ האט זי און טרעװאגע געהצאםט

 ערנסםען םון םאצ א אויף גרײט מאכט
 א גערוםען האט ױניאן די טראבעצ.
 עקזעקוטױו די פון םיטי;: דזשאינט
 —םאו צו צאקאצס דרעס אצע םון באארדס
 און אננעצענענהײט דער איבער האנדצען
 מיטינג דער םיטצען. נויטיגע די אננעמען

 דעם אװענט םאנטאג פארגעקומען איז
 שוין איז סהםוך דער אקטאבער. טען13

 פונדעסטװענען געסעטעצט, געװען דאן
 אאזײטיג ניראגע די מיטינג דער האט

 מד באשצאםען ס׳איז און באשפראכען
 פעגייר װי שנעצ אזוי רוםען צו װארען

 ױניאז די און םיטינג טשערםאן שאפ א
 בעצי די בא־קעםפען צו גרײט זײן זאצ

 כיאכען פרובירען װעצען די אויב בתים
טראבעצ.

הא־ םעמבערס באאדד ע?זע?וטיװ די
 גע־ פארביטערוגג מיט מיטינג בײם בען

 װאס אשאשיאײשאן, דער גענען רעדט
 די אגריםענס. דעם צוברעכען צו זוכט

 סינד באאדד עקזעקוטױו די םון םײנונג
 זאצ ױניאן די אז געװען, איז גצידער

 האנםדאק• דער מיט שטרעננ האנדצען
 צוױנגען איהר און אשאםיאײשאן טארס

 םון כוגקטען אצע פינקטאיך אפצוהיטען
אגריםענט.

 ^נאנײ־ ױערט נמח ס.
לםים«ר8אי[כ זער
 פון באאמטער מעטץ, ס. ברודער

 טעטיגער און ױניאן קצאוק־מאכער דער
 צא״ אפערײטארס קאאוק םון םיטגציד

 אפים איגטערנעשאגאצ פון איז 1 שאצ
 אתאגײזער אצם געװארען באשטימט

 שוין איז מעץ ברודער באאטימאר. אין
 באצטימאר נאך אפגעםאהרען טעג די

פציכטען. זײנע איבערנענומען און
 צאהצ א האבען אװענט שבת צעצטען

 און 1 צאקאא םון פיטנצידער טעטיגע
 א געגעבען ױניאן דער םון באאםטע

 רע״ מעץ. ברודער באנקעט זיײגעזונט
 די םון געװארען געהאצטען זײנען דעם

 סעסרעטער־טרע־ אשפיז, י. ם. :ברידער
 ״הײנם מ. באארד; דזשאינט םון זשורער

 סטודענט, ;1 צאקאא םון מענעדזשער
 װײס־ רעזניק, ;1 אאקאצ פון טשערמאן
 און עטקין. ; 1 צאקאא םון טשערמאן

 פון םיטגצידער באארד דזשאינט האץ,
 םעצ׳ען האט קאץ ברודער .1 צאקאא

 פרע• װערטפואען א פיט פרעזענטירט
זענט.

 געצויכט האבען רעדנער אאע די
 און ױניאן דער אין טעטיגקײט םעץ׳ס
 אר־ זײן אין ערפאאנ געװאונשען איהם
 קצאותמא־ באאטיפארער די םאר בײט
 דער גערעדט האט םעץ ברודער כער.

 דאנק זײן אויסגעדריקט און צעצטער
 איהם האט פען װאס כבוד דעם םאר

צוגעטײצט.
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up 2 פון וועסםאנער
 אפטאבער דאנערשטאג, הײנטיגען

 וועלעז אװענד, 7.30 אום טען,30 דעם
 םארסוםען פאעצצר פאאגענדע די אין

כױטינגעז. סעקשאן רעגעצע אוכזערע
 העדי םאציאליספישע — בראנקם
 צווי״ ראוד, באסטאן 1167 קװארטערס,

םטריטס. טע168 און טע167
219 צײסעאום צײבאר — בראנזוױל

םטריט. םעפםאן
 רענ ארבײטער — גענסענהוירעט

 קאתער עוועניו, טע20— 7212 סענטער
סטריט. טע72

 אוינד זיינען םעםכערס אװזערע אצע
 מיכױננעז. די באזוכצז צו געםאחנרט

באריממז און פראנען וױכטיגע
וחנחגן. םארהאנחנאט װעאען

 22 לאק. באחי־ עקזעקופױדו
םשערםאן. קויער, דזשײ♦ תשײ.

m

,Bfe*>,k.:

 אלי פון ארב^יםער
 םאראײ• צעגרער,

 גי און יײה גיגט
ײ\ וחנט װעצם \ 

ו צ ר ע י י א

 חחזקתי כצדפתי
ארפו^ וצא

.)6 כ״ו, (ימב,
 גערעכפיג־ םײן 1»

 ויד ײר ח»ל« ק«י•
 ײצל »ז| ̂םןןרק׳

א«ל««ען. ני■ וויחר

יוניאן װארהערס נארםענם לײוים אינפערנמשאנאל דער פװ ארנאו אפיציעלער
PRICE 3 CENTSJersey City, N. J״ Friday, Nov. 7, 1930 1930 , 7 " Vol. XII. No. 25נ«װעסבער טער

ע פ פ ת פ נ ױ ם ד ר מ י י ע, ם פ ר י ׳ טימרים פ ם ײ ו s״ נ a'
-- uaro ר ת ט י מ מ י ױ ״ ״ י

 הונדערט־ איצט װערט םעםטונג אםען־שאם םארביםענםטע געװען יאהר 12 איז װעלכע םירמע,
 — ױניאן־באדינגונגען. אױח ארבײט דער בײ צוריק ארבײטער — ױניאן־שאפ. פראצענט

 די אנגעםיהרט האבען װאנדער וױים־פרעזידענט און דובינסקי םעקרעטער חשענעראל
__________________ פארהאנדלונגען.

קאנפעוענ׳ן צו אםאםיאיישאן און ױניאן איין לאדעפ ®םישאנער לייכאד ספייס
םטרײס ועפ סמפלען ווענען

 םטרײק װאוגדערבארען דעם אין
 1א םיהרען מײצארם צעידיס די וואם
 זײ האבען װאכעז, 5 צעצטע די &אר

 גרעםטע! דעם רערגרײכט װאר הײנטיגע
םארשטעצען. זיך קען מען װאם זיג

 םארביסענסטע און גרעסטע די םון אײנע
 בא־ די טרײד, אין םירםעס גיט״ױניאן

 םירטע בראדערס״ ^טיצגרים װאוסטע
 בא־ צייט יאהר צװעלוי האט־ װעלכע
ױגיאן דער םון םארזוך יעדען ?עםםט

 אינ־ פח פארלאנג צוריק װארפט ױדאן
 אײנצר וױדער םאנופעקטשורערם סײד
צײטשטיק־אר עןפיהר י

 םװעט־שאפ דעם צורימיוכרײננען ערלויבען ניט םאל קײן װעט ױניאן .די
 טרעזידענט דערקלערם קלאוק־־טרײד״ אין שטיק־ארבײם פון םיםטעם

 ער־ דובינסקי םעקרעטאר דזשענער»ל — באלעבאטים. די שלעזינגער
 די »ז םארשפרײטען םאנוםעקטשורערם די װאם קלאנג דעם קלעהרט

פאלש. איז קאנפערענץ געחײםע א געוואלט האט ױניאן
 אוכד םון אנטשײדוננ דער טראץ

 כאט אינגערםאצ טשערטאן פארטײאישען
 םאר־ רײע א נאך צוריס װאכען אײניגע
 די םון בײזװיציגע־אטאקעס די אז חעדעה

 דער אױף פאנוםעקטשורערם ־ אינסײד
 אוםגערעכטע זײנען ױניאז קצאוק־מאכער

 אוםבא־ זיינען באשולדיגוגנען זײערע און
 מאנוםעקטשו־ די דאך עס האט גרינדעט,

 װײטערע, םון צוריקגעהאצטען גיט רערם
 ־׳׳ דער״ אויןי אטאסעס העפטיגערע נאו

 קאגדיצײ צעבענס די אויןי און ױניאז
מאכער. קצאוק די םון אנעז

 ױניאן דער געגען אטאקע נײע די
 געטאכט םאנופעקטשורערס די האבען

 קאנפערענץ אוטםארמעצער אן אויו*
 אינדאסט־ דעם און ױניאן דער צװישען

 םארגעקוםעז איז װאם קאונםיצ, ריעצ
 אין אװענט, דינסטאג פאראכטאגען

טשערטאן. אומפארטײאישען םון אםיס
נעװא־ נערוםען איז קאנםערענץ די

 םאגוםעק־ די םון פארצאננ אויפ׳ז חגן
טשורערס.
 די זײנעז קאגםערעגץ דער אויף

 אינדאםטריעל םון פארטרעטער הויפט
 םאגוםעסטשור^רם די נעײען קאונסיצ
 און גראסםאן, 1אי דאצםענטי סינדער,

 םארטרא־ געווען זײנעז ױגיאן דער םון
 דזשענעראל שלעזינגער, ירעזידענט טען

 םון םענעדזשער דורבינסק/ סעקרעטאר
 גאג־ י. באארד דזשאינם קלאוקםאכער

מע־ זײםטריקט און צאקאל די און צער,
נעדזשערם.

 םאנױ די זיינען קאגפעחנגץ דער כײ
 טיט גמקוםען גים שױן םעסכדמיחנרם

 חנר געגצן קלאנעס און טענות כצױז
 מארחמ- םריחערדינצ די בײ ײי ייניאז

 נאר צורית, מאנאטען «אר « םימ רען
 אוי«י vpwo* 1» םים געקוםען זייגען זײ
 קלאוק- די מון באדינגוגגצן ױניאז די

 ם\ן אוחמצורוימנן ילאן • םיט םאבץ,
m ^אוקבמומנר די rn אויסנצקעטסטצ 

 * סיט ,ntp באדיגגומען• ארבײטס
®אד ״אגיממנ

 שטיס־ םון םיםטעם סוועבדשאפ דעם ריס
ארבײט.
 איז װאם םאר געפרעגט האבען זײ

? דחנסעם בײ שטיק־ארבײט
)12 זײפ אויןו (עלום ׳

 האט ארבײטער, איהרע ארגאניזירען צו
 דער םיט געסעטעצט שבת צעצסען

 אגרי־ אן אונטערגעשריבען און ױניאן
 בא־ ױניאז אצע נאכגעבענדינ םענט

דיגגונגען.
 זיײ םירמע דער טיט קאנםערענצען

 טעג, עטציכע םאר אגגעגאננען נען
 און דובינםקי ד, סעקרעטאר דזשענעראצ

 אװ אוט םון םענעדזשער װאנדער, ה.
 אינטערנע־ דער םון דעפארטםענט טאון

 גאנצע די שאנפערירט האבעז שאגאצ
 נע־ שבת םירםע. דער םיט צײט

 קאנםערענץ, צעצטע די געװארען האצטען
 געםאכט איז םעטעצםענט דער װאו

געװארען.
הא־ צו זיך פארפציכטעט םירםע די

 ױניאן פראצענטיגען הונדערט א בען
 באדינגונ־ ױגיאן אצע האבעז און שאפ
 װײדזשעס, אװ ססעיצ ױניאן א גען,

 אינ־ קײנע ארבײט, פון צוטײצונג גצײכע
 ארבײ״ די םים אגריםענטם דיװירועילע

באריננונגען. ױניאן אנדצרע און ״טער
 םון צײט דער דורך האבען שאפ אין
 סטרײק־ 75 ארום געארבײט םטרײס

 א געשטעצט האט ױניאן די ברעכער.
 װאם םטרייק־ברעכער, די אז באדיננ,

)12 זײמ אויןי (*לוס

װידזשעס די
 ארױם גיט טשערםאו אימפארשאל

 טשילדרען אלע אז ענטשײדוגג,
 שטיק־ און װאך דרעסםאכער,

 געהע־ קריגען זאלען ארבײטער,
 אײן םיט שכירות זײערע כערט

װאך. א דאלאר

 פון טשערמאן אוםפארטײאישער דער
 ידר אינדוסטריע, דרעס טשיצדרען דער

 עגדציך װאך צעצטע האט סטאן ג. י.
 דער אין אנטשײדוננ זײן ארויסגעגעבען

 װײדזשעס אין העכערונג װעגע^א ׳םראגע
 ױניאן דרעםמאכער טשיצדרען די װאס
 או־בײטער* די םאר פארצאגגט האט

לויטעט, ענטשײדונג םטאנ׳ם רר.
 װאך סײ דרעסםאכער טשיצדרען אצע אז

 קרינען זאצען ארבײטער שטיק סײ און
 די װאך. א דאצער א םון רעיז םצעט א

 סוםע זייער צו זאצען שטיק־ארבײטער
 אויםארבײטען װעצען זײ װאם וױידזשעס,

 און עקסטרא דאצאר א קריגען װאך יעדע
 נע״ דאצאר א קריגען װאך־ארבײטער יי

װײרזשעס. זײערז^ אויף העכערט
דא״ צוױי םארצאנגט האט ױניאן די

 און װאך־ארבײטער די םאר רעיז א צער
 שטיק־אר־ די םאר רעיז א פראצענט 10

 געסע״ איז סטרײמ רער װען בײטער.
 צדרים בײדע האבען געװארען טעצט

 װעגען םראנע די אז אײנגעשטיםט,
 אוג״ צום װערען איבערגעגעבען זאצ רעיז

 איז פארהער א טשערמאן. פארטײאישען
 מיט געװארען אפגעהאצטען דעם װענען

 פרע״ װעצכער בײ צוריס, װאכען אײנינע
 נרינבערג, הערי און שצעזינגער זידעגט

 םאר- האבען ,91 צאקאצ םון םענעדזשער
 אומםארטיײ דער ױניאן. דער טראטען
 ארויסנע• איצט האט טשערמאן אישער
ענטשײדוננ. אויבעןדערמאנטע די געבען

ו ן פ« m טוזעז מ i פערצעהז ווערגפפןנם 
w® פ ת ײ ש ט נ m אוטפאדטייאישער א

 מר. טשערמאן אומפארטײאישען םון אנטשײדונג אז ׳צו ניבען אםםאסיאײשאנם די םון פיהרער
 פאר זיג םולשטענדיגער א איז םאן״ און ליװײ ״בענדזשאטץ פון קײם דער אין אינגערםאל

 םולען אץ איז אנטשײדונג אז אן וױיזט נאגלער מענעתשער רזשענעראל — ױניאן. דער
ױניאן. דער םון שטעלונג דער מיט אנקלאנג

 םון קײם דער איז איננערםאל, מ. ם*נד I אום«ארטייאי־ pe אנטשײאוננ די
ןײ ik םאז״, pi! לױוײ .בעגרזשאםי! | ריי• סלײוק־םרײד, אין טשערםאן שען

ד דזשןדנפ םאכער קראוס ו « 19393 והרקנפ נ
שנת אונײפעו

 אלע װארענט ױניאן, טאכער קלאוק דער פון באארד חשאינט די
 צו ניט *רעםערם, און פינישערם אפערײםארם, קאטערם, טיםגלידער,

שבו^ םעחר ארבײטען
 קלאוס־ די ערלױכם ױניאן די האט אגריםענם םים׳ן אייגקלאגג אין
 ארבײטען צו »סםאבער און סעוטעםבער םאנאטען די חרך םאבער

 צו נעװען ערלױגט אח עם װען שבתים, אבט די הארבען s שבת
 טעםבער יוניאן קיץ אוץ פאריגער זיינען אגריםענפ, לױט׳ן ארבײטען

ארגי׳יםעז. גיט שבח םעחר טאר
 עם װער שעפער. די כאוואכען וועלען יתיאן דער פון קאטיטעם

װערען. באשטראפט שטרעע וועט ארכײטעטײג ווערען געפונען װעט
^ קלאוקםאכערו אןרול װני מ חיפפפ

װניאו. מאכער ?לאמן באאדד חשאינט
M םענעחשער. חשענעראל נאגלמר״

 3 אנדערע די באזעצען נצײך םוזען
 ספרינג־ פון אנםאנג אין און מאשינען

 צוױי נ*ך צושטעצען זײ טוזען םעזאן
 םא־ 14 האבען זאצען זײ כדי םא^עעז,

 אגרי• רעם םיט אנקצאנג אין שינען,
 ארויסנעבען קענען זײ אײדער םענט,

 װערט — שעפער, אוטםײד צו ארבײט
 װאם אצע םון צוגעגעבען איצט שוין

 קצאוה־ אין םאראינטערעסירט זײנען
 פאר זיב םוצשטענדיגער א אצם מרײר

ױניאן. דער
 קײן אז אגריםענט, אין םונסט דער

 װײניגער האבען ניט ט#ר שאפ קצאוק
 גע״ באשטעטיגם איז מאשינען, 14 םיז

טשערםאן. אוםםארטײאישען םון װארען
רזשענע״ נאגצער, איזידאר ברורער

 דזשאינם קצאו? דער םון מענעחשער ראצ
 ״כעג־ םירכמ די םארקצאנט האט באארד,

 אומפאר• םאר׳! םאן״ און צױױי דזשצםין
 גע• פארברעכען זײ אז טשערםאן שעצ
 זײ װאס רערםיט אגריםענט דעם געז

 םאשיגען t”P 14 שאם איז ניט האבען
 »לס םאר שרײבט אגריםענט חנר וחנלמ

)2 זײ* ייי^ (שלוס
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 פעוצעו װעניגסטענס ה»כען םוזען שע&ער הל$וק
שפו אנםשיידסס מאשינסו ^ו סשמוטר *וםמוס

)c ^ r 1 זײ* וון(
 פירכע דער פון קײס די טיגירום. *

 אוט־ רעם צו גצווארען געבראכט איז
 א א<ס טשערכיאן •ארטייאישען

 האט פירםע דאדגע די טעסטײןײס.
האט און םאשינען, 12 בצױז שא■ אין

 אפערײ־ 9 נאר איצט ביז באשעפטינט
 די האט ארבײט איבעדיגע די טארס.
 קאנ־ אױםסײד צו ארױסגענעבען פירמע

 ערקצערט, האט ױניאן די טראקטארס.
 ארויס־ דעכט קיין ניט האט שירםע די אז

 באשעםםינט זי װײל ארביים צונעבען
 דאס וױ א^ערייטארס, 14 קײן ניט

אנריםענט. דער םאר שדייבט
אומפארטײאי־ שון אנטשיידונג די

 םירםע די אז געװען, איז טשעימאן שען
 מא־ 3 איבעריגע די באזעצען גצײך מוז

 ארבײט װאכען םואע נעבען און שי:ען
 איידער מצאבות, בעיל איכסייד די צו
 אוט־ צו ארבײט ארױסנעבען קענען זײ

 נאך איז אציין דאס קאנטראקטארס. סײד
 דער וױ שנעצ אזוי נענזנ. ניט אבער

 םוז אנפאמען זיך• װעט ספרינג־סעזאן
 מאשי־ צוױי נאך צושטעאען םירמע די

 םינימום דעם האבען זאא זי אום נען
 א:ריםע:ט רער װאס םאשינעז, 14 םון

םאר. שרײבט
 איז אנטשײדונג דאזיגע די װי באצר

 םאנכע האבעז געװארען אאויסנעגעבען
 אױישטײטשען געװאצט עס בתים בעאי

 אוםפאי־טײאײ םון אנםשײדונג די אז
 ם>ןגױ קאאות אז, םײנט טשערםאן שען

 באטרײבען באו*ז מענען םעקטשורערס
ר, 12 ט .!* נ שי א  האט אינגערטאל ם

 סטײכד א ארױסנעגעבען גאײך אבער
 די אז ערקאערט, ער װעאכען איז מענט

 אין פונקט דעם ניט ענדערט אנטשײדונג
 מאשינען 14 פאדערט װאם אגריםענט

 א? איז דאס צי קצאוידשאפ, יעדלן איז
 קאנטראקטינג־שאפ. א אדער אינסײד

 פירםע באשטיםטער דער נאױז גיט עס
 איבע־ די ארײנצושטעצען צײט אכיםעא

 סונינט דעי־ אבער םאשינען. צוױי ריגע
באשטעטיגט. ווערט מאשינען 14 םיז

 אױך איז באוײיטוננ גרויסער םון
 װאס אנטשײדונג דער אין יונקט דער

 באזע- צו גאייך פירמע דער ארדערט
 זײ װאס מאמינעז, 3 אנדערע די צען

 אינ־ די נעבען און ^אפ אין האבען
 ארבײט, וואך םואע א ארבײטער םײד

 ארבײט ארויסנעבען סענען זײ אײדער
 איצ־ זיך װעט ױניאן די אויטסײד.

 אנטמיי־ דעי מיט באנוץען קעגעז טער
 צװינגען און ירעצעדענט א אאס דוננ
 ארויםצוגע״ נים מאנוםעקהמזורערס אאע
 אינ־ די ביז אויטסײד ארבײט קײן בען

 װא־ םואע האבען װעאען ארבייטער םײד
ארבײט. כען

 נאגל^ר׳ם םענעחשער דזשענעראל
 דער װעגען םםײטםענפו

אגטשײדונ!
 םון נאגצער, םענעדזשער דזטעגעראא

 האט באארד, דזשאינט קלאוק דער
 םטייטםענט םאאנעגדען ארויסגענעבען

 אנםשי^נג דער םים ®ארבינדוננ אין
:טשערםאז אוםיארםייאישען םון

 איו װאם אנסשי^נג ערשטע *די
 אוםיאר־^ םון גזנוואחנן ארויסגעגעבע!

 אינ־ װ. חניכאונד טשערםאז טייא^מן
 זױײ וחננען •ונתט חנר זתם געומאול,

 ?אאוק־ א צו םאשינען 14 נינסטענס
 1אי געווארען אוײינגעשריבען איז שא«
 ה^מ ,1924 יאהד איז אגריםענט דעם

 דאזיגען חגם כאשטעםינט םאאקאכמז
 זעזזן, צו איכערראשם גין איך מל.

 דעם איז םאנכע דך געמעען עס אז
 סארטייטשען װילען וועלמ טרי^

 אלס ציװײ־קיים דעוי ידן אגםשײחננ
 אג־ אין •ונקס חנם מון באודימיןױרוננ א

^ מג  טאי יעדעד אז מאחנרט וואס רי
םאשינעז.* 14 וױעינםכמנס חאמן םוז

#t*rwr יױ דער גאוחנן םאא ע5א 
 נאג־ ברזחנר ה^ט — אאמצוגג ניאנ״ס

 14 פאר רול חנר אז — ערקלארם לעד
nrrnfe ציא קײף גיט איו שאו א «ו 

 *ום םיטעצ א גימר נ*ר אדאון״מאר-ןיך
t> דער m x t סינן וואם bipn נע־ 

 איז רוא דאם סיט רערנרייבען צו זוכט
n םװעט קציינע די m מנוחנז m r, םים 

 *רבײ־ די מםאלואטיחנן מ גײגתג דער
 אינתם־ די דיסארנאנמימן און מער,

 ננוז וחנחנו אתיסמנטרימן
מטרעבזגג די ^

י־מד

 װעא־ םיט האנט אין געױעהר א קײגען
ש^יער׳/ קאײגע די באקעםםען צו כען

 א א״ס רוא דעם ״באטראכטעגדיג
 ױניאן די ה^ט ציא, א אגיצטןוט מיטעא
 די געצקע. קײן געםאכט :יט דערפון

 בא־ ה^ט ארבײטער די ם̂ו *רגאניזאציע
 װאו םארען פאראן זײנען עס אז גריםען,

 14 םון װײגיגער ה*ט .װעאכער׳^אפ א
 אר״ כיע־זר באשעסטיגען קען מא^עען,

 די ה#ט װעאכער ׳עאפ א װי בייטער
 ביי־ צום טאשינען. צאיל ם*רנע?זרי:ע:ע

 מאכט װעאכעד ׳̂״א« אינסײד אז *טפיא׳
באשעםטינען קען ארבײט, ינײן גוטע א
 אין אפערײט^ור, אײן צו שיניעערס 8

 שאפ ס*דט אנדער אן װאס צײט דער
 צװײ $דער אײ:עש בה<יז באי&עםטיגט

 זעא־ דאס אפערײטאר. אן צו פיניעערס
 אג־ די םון ארבײטער די טיס איז בע

 14 םאר רוא דער נרן, פאכען. דערע
 דאדםעז עס אז םאר יטרײבט םאיפיגען

 צאא נויטיגע די װערען בא׳עעפטיגט
 םאכעז. אנדערע די םון םאאכ.*ת בעא
 ארביײ 50 ארום אופגעפער טיעט ד$ס
 מעגאיך אבער איז י׳טאפ. א צו טער
 באיטעםטיגען צו ^טעפער געװיסע םאר

 ה^בען ד^ך און אפערײטארס 4 באויז
פאאכות. בעא 50 װי םעהר

 אז באנריפעז, אויך האט ױני^ן ״די
 בוכשטעב־ די װען צײטען זײן קע:ען עש

 םאר־ זאא רוא דעם םון דורכפירונג איכע
 ^װעריגקײטען. אוםנויטיגע אורזאכען

 פירםע גוטע געװיסע א בימזפיא, צום
 »ק זױיםװײאינ געפינעז אמאא זיך הען

 אײנגע־ האט םארס איהר װאו אא;ע א
 זאא זי װען אז :ראה אזא צו ׳פרומ^ען

 דעם םיט אפערײטארס 14 בא^עעפטיגעז
על אנדערע סעט םואעז  זואאט ם^אכות, ב
 רו־ פאצ׳טטענדיגע געמײנט איהר םאר

כער יטאפ, »זא אינע.  גיט ׳טיקט װע̂י
 קאנטראקטארס צו ארבײט קײן ארוים

 זײנען ארבײטס־סטאנדארדס די איז
 דארף הינזיכטעז, איצע אין הויכע דארס

 טרײד פון װערען ארויסגעטריבען גיט
 האט םא^יגען, 14 םון רויצ דעם צו^יב

געפיד^ט. אאעםאיצ ױניאן די
אאע־ ױגיאן די אבער איז ״דערפאר

 דורכפיד«רונג דער אויף באשטאנען םאצ
 האט װעאכער באס א װען רוא, דעם םון

 אין םאטינען 14 װי װײניגער געהאט
 ארויםגעגעבען האט ^אפ, אינסײד זײן

 קען עס ?אנטראקטארם. צו ארבײט
 אזא םאר בארעכטיגונג קײז זײן ניט

 א װאס אלײז םאקם דער האנדאוננ.
 אויטסײד, ארבײט ארוים ?ןיקט פירםע

 טעהר באשעםטיגעז קען זי אז באװײזט
 עס »ז פיהאט ױניאן די און ארבייטער

 באשעםטײ צו רוא דעם נאכקוםעז דאחי
 אונ־ ארבײטער צאחא םיניםום דעם געז

 שיסט ער אײדער אגריםענט, טער׳ן
אויטסי^ ארבײט ארױס

זײ־ םאאעז אזויגע םון אנצאהא ̂אן
 נאג־ האט — םארגעחוםעז אעצםענם נען
*h עריןאערט. לער v ,װאס טעסנדקײס 
 אוםיארטיײ םאר׳ן געבראכט האט םען

 דעם םון געווען איז םשערםאן, איעען .
 זיך װאאט ױניאז י1 סארט. זעצבען

 אנטשיײ אז איעגצאארם ניט אויך
 אין םשערםאן איםיארטעל טון תגנ
 קאוג־ אינתםטריצל דצר וחנז םאל, דעם
 געהע־ די ױניאז דער געבען וואאט סיא

קאאפעראציע״. רינע
 אז ערקאערט, האט נאגלער ברודער

 דעם פון jמ־עטז ניט איו' אמויײקײם די
 געבראכט האט ױגיאז די װאס סארט
 ניט טשערםאן. אוםפארטײאישען פאר׳ן
 האט פאלען פריחערדע^ א«ן װאס מעתר,

 אינ־ סון דיחנקטאר עקועקוטיװ דער
 םאו- םאל יעדעם קאונםיל דוסטריעא
 סכסוך דעם אויםצוגאײמנן טפראכען

 דײ אוםן צוםרידענשטעאענדען א אויף
יוניאן. חנוי סים רעקם

־ יחנר אבער איו ״אײדער  פאדשפר̂י
 אויסגלײך צוםריחננשטעלענחגר בענער

 האט יוניאן די ממוכמנז. גים קײנמל
 דײ קלארע * דירד בצויז אז געפיהלם

 אוםאארטיײ םון אויסטײטשונג רעיאמ
 קריגען קענען םעז ימט טשערםאן אישען

 האט קײס די רעזואטאםען. נעהעריגצ
 ראט צואיב װאכען 9 געצױגצן זיך

 אילײמן און םארןױומז כםדר׳דימ
 פאת־ אינתםטריאל פון פארלאנג אוים׳ן

> ד ס *ב*ר ודז $סר ווען מ
גונ־ «ו איננאנצען גאוחנן איו געקוטאן,

pnt םים תאט עט יוניןה• חנר
־־ ־ ־

מאכעו ודיספ און דרמפ יארקעד נױ דער םיפ
נאארד ינ_פ8דזש .

סעקרעטאר־טרעדטורער קרױועלא אגטאױ פון

 פון באארד דז׳שאינט פון מיטינג א
 ױניאנש פאכערס װײסט און דרעס די

 פיטװאך, געױאיען אפגעהאילטען איז
 קאונ־ אין ,1930 אסטאבעד, טען22 דעם
 װעסט 60 ,22 ״לאקאיל ־פגן רום סייצ
 װאסיליעװ־ ברודער׳פ. סטריט. טע35

טיטערטאן. געװען איז סקי
 רירעק־ אװ באראר םון םיטינג בײם

 האט• אקטאבער טען8 דעם טאסר,
 מענעדדטער סםאליאר, ם. ברודער

 דעפארטםענט, ״אםייציאײטעד״ דעם פון
 איז דעפאדטפענם זײן אז באריכטעט

 ענעקס דעם ױניאניזירען צו געארנגען
 האט ער דדעס״. ״סורעפברא דער פון

 די ערװאדטעט ער אז ערקלערט, אויך
 זאאען דרעס״ ״הערצאג פון אדבײטער

 ױניאן, דער אן אניעאיםען זיך פארגעז
 װע־ אנערקענט יעאפ דער װעט דאן און
 עטא־ ברודער ױניאךיטאפ. א אאס רען

גוטנעהײסען. װערט באריכט איאר׳ם
 אר־ פון פענעדדעער גוזפאן, ברודער

 באריכטעט, דעפארטפענט, :אניזאציאגס
 צו גע<ונגען איז דעפארטפענט זײן אז

יעעפער: םאאגענדע די אדגאניזירעז
 באר־פאר- פראק, אידא דרעס, עטנא

 דרעפ, עפעאעט דרעס, געאפארק דרעס,
 ־דרעס, אדעאײן מיאער, ע:ד :אאדסטײן

 סורעי־ נארפענט, איװי ה. ענד דאבאױ
 טיצאראז דרעס, דא:א בעאא דרעס, בער

 דארעטט און דרעס קוצטיפור גלײזער,
דרעס.

 אננענופע; איז רעפארט גוזםאן׳ס
געװארען.

דזשעגע־ האנםא;, דזיטוצױט בדזדער
 װע־ דערצעהיצט מענעדז^ער, ראיל
 זײנען װעלכע קײםעס געװיסע גען
 ױניאן דער פאר װיכטיגקײט נרויס פון
 דרעס ־װאן אײ דער װעגען רעדט און

 װע־ פראגע די פארװי?עילט איז עם װאו
 פון ארבײטער די צו םארצוג געבען גען

 עיקט םעז אײדער שאפ אינסײד דעם
קאנטראקטארס. צו ארבייט ארויס

 האט מענעדזיפער דז״ןענעראיצ דער
 אױ באארד דער בײ באריכטעט אויך

 ?אסטױם ״טפענסער די אז דירעקטארס,
 האט ?אנטראקטאר, א קאפפאני/

 ״פעטולא די פון אדבײט ארויסגענוםען
װעז ^ ך. או ט ארבײטער די ג י ^נ ב א  ה

 ו\ענען באס םיט׳ן דורכ?וםען געקענט
 םון פאר׳פװאונדען ארבײט די איז פרייז
 אז באהויפטעם, האט פיךםע די שאפ.

 צום צוריקנעיפיקט ארבײט די האט זי
 ארבײטער רי אבער פאנוםעקטשורער

 האט באם דער אז גע׳טענה׳ט האבען
 צװײ־ א צו אװעקכעיטײןט ארבײט די

 גע־ האט ױניאן די האנטראקטאר. טען
 ארבײט די איז מאיצ אײן אז טענה׳ט,

 דע,־ האט ?ןאפ, אין געװארען געבראכט
 צום עס צורײזצױשיקען רעכט פײן באס

 קאנ- צװײטען א צו אדעך דזשאבער
 גע־ און געסעטעאט מוז עס טראקםאר.

 איפר דער שאפ. דעם אין װערען מאכט
 אן אנגעםיהרט האט ®ארשיאצ,טשערםאז

גע־ איז ארבײט די און אונטערזוכתג

 אלעמאל פאר אײנטאל געענדינט םאל
 האונ־ אינדוסםריעל דער װאס טענות די

 דער אז געהאט, םילע.מאצ ה*ט סיל
 זיך באציהט םא׳פינעז 14 װעגען רול

 און סאב׳םאנוםעקטשורערס אויוי בלויז
 אנטשיײ די שעפער. אינסײד אויוי ניט
 םאר ■אאץ קײן איבער נים לאזם תגנ

̂ט ױניאן די «ז צװײפעל,  ועכט דאס ר
 דעם םון דורכםיהרוננ די םארערען צו

פונקט.
 האט — װיכטיגער נאך איז .װןןס

 די װאס דאס איז — עדסצערט נאגצער
 טשער־ אומפארטײאישען דעט שפראךפח

 ער אז קאאר םאכט אנטשײדוננ םאנ׳ס
 נעםט ױניאז די װאם דאס באטראכט

 אין שטעאונג םיצדע א ,םאל םאנמס
 דער דורך בלױז עם איז פאלען, אזוינע

 און צושםיםונג םריװויציגער ױגיאג׳*
 קאנטראסט דער װאם דערפאר ניט

עס. םאדערט
 פון םיטינג באארד עפזעקוטיװ בײם

 איז ױניאן אפערײטאדם פלאוק 1 אקאל5
רען אגגצנוםען  אין דעזאלוציע, א נעו̂ו

 גאנלעד ברודער כאדאנמז וײ וועלכער
 אוים־ אוז שטעלונג ענערגישצ וײן פאר

 אצעםאל פאוי קאסןו דעם אין דויער
 «ו חןגם ױניאג׳ס דער םעסםצושטצלעז

 פא^פטענדיגער דער אויוי באשטײן
 יעדער או «ונפט tan םח דורכאיחתנג

 װײניגםטצנם האבען םוז שאן קלאופ
. ־•־;. • סאשינצ!,. 14

 צװײ״ א פון יעאפ אין נעװאדען פונען
 האט רעזוילטאט אאס קאנטדאקטאר. טען
 :עייאזט טיפעימאן איטפאחפיאא דער

 באיטטרא־ צו אסאסיאײיטאן דער װיסען
באיס. דעם פען

 אג־ איז באריבט האבפאנ׳ס ברודער
;עװארען. גענוביען
 װערט סעקרעטעי םון באדיכט דער

 :ע־ װערט םיםי:: דעד און גוטנעהײסען
״עלאסעז.

 אקטאיער טען20 דעם םיטיגג בײם
 םענעדזשער דרײזין, בארים בדודער איז
 א פיט ער^ינען ,38 לאקאיצ םון

 טײאארס קאסטאם דער פאר קאטיטע
ױניאן״
רו״ צו געװארעז בא־טאאסען איז עש

 כיענע־ לאקא^ די פון טיטינג א פען
 זײ צו איבערלאזען עס און דדטערם

 די װיםייצ מיט סוםע די באשאיסען צו
 דעם ״טטיצען קען ױניאז פאכער דדעיש

כטרײק.
 פון כיענעדזישער סטאום, ברודער
 באריכטעט דעפארםמענט, דז׳עאבערס

 באזוכט צײט דער דורך האט ער אז
 איז עס און דזשאבערם אנצאה? אן

 פאלגענ־ די כעטלען צו געיצונבען א*הם
און דרעס ק^ײנפאן שײדיצער, י. :דע

 ארבײטען װעלכע גאטציב, און באגנער
 פראקס, בעל דיקשי ;װיזען בעני פאד
 װעאכע דרעם דאדעט אה דרעס לידא

 ״איגטערנעיטאגאל דער םאר ארבײטען
דרעש׳/
n מאדל^ פון דדעס סאג,יא 
 בראדערס״, ״ראזען פאר;ארבײט ווערכע

 פון קאפפאני סקוירט קיפארט די און
 • ארבײט װעיצכע דזשוירזי, נױ קיפאדט,

 אר• זײנעז דרעס׳/ ״פרידמאן די פאר
 אװ אוט דעם דורך :עװארען גאניזירט

דעפארטםעגט. טאון
 סאבארא די אז אויך, באריכטעם ער
 ״מװאדו, עפיא פאר ארבײט װאס דרעס,

געװאדען. ;עשעטעאט איז
 סטרײה דער אז׳ אויך, באריכטעם ער

 :עסע־ איז בארבארא־ש און םיאער בײ
 װעאכער קאטער, דעי געײארען. טעאט
 האט סקײא, אונטער׳ן געארבײמ האט

 א דאלאר 5 פון העכערונג » גע?ראנען
 און אפערײטינג פון פרײזען די װאך.

 אדדטאס־ זײנען דעפארטמענטס פרעסיננ
 אויך האט פירמע די געװארען. טעד

 אנערקע־ צו װײםער אויוי םארשיראכען
 פרייד דער מיט טשערמאן דעם :ען

יאריטע.
 װערט רעפארט סטאום׳ס ברודער

גוטגעהײסען.
 ברױ מענעדדטער, דדטענעראא דער

 אג־ װאס אז באריכטעט, האככיאן, דער
 פארביג־ פון אפשטעאען דאס באאאנגט

 דעד און ױניאן דער צװישען דונגען
 גע• אויםגעקצערט עס איז אםאסיאײשאן

 אסא- דער םון םעהאער א »אם װארען
 איז ■אאנטער נאנצער דער שיאײשאן.

 דרעס מעדאל דער צוליב אײויס:עקוםען
 ארויט• פרובירט האט זועלכע קאמפאני,

 םלעט• ארבײטער די אויף צװיננען
 אגט־ זיך האבען אדבײטער די רײטס.

אנצונעםעז. עס זאנט
 א*גע־ דאן האט אסאסיאײשאן די
 געחײסצן און דרעס מעדאל די רופע;

 די ווען * יארבײטער די איזנטערשיסען
 ד«א• דערװאוסט דערםון זיר האט יוניאז

 קלאגע א ארײנגעגעבעז גלײך םיר בען
 נע־ אנטזאגט זײנען ארבײמער די אז

 םלאכות בעלי די געהײסען און װארען
 ארביײ די שאפ. איז זיצען בקײבען

o האבעז טער n »םארלאזעז ;ימ שא 
ר די בײ זיצען געבליבעז זײנען »ין  מ

 האט באם דער װי נאכחנם אםילו שינען
שא«. דעם פארלאזען געהײםען די

 ךעלבען דעם אזי׳יגצר 11 ארום
 ספע־י א ארײנגעמראגעז באס דער האט
 א םח דרעסעס 40 םאר ארחגר שעק

 דאן האט באם דער סטײצ נעכעטעלטעז
 די אויפנײומנז ארבײטער• די געבעםען

 פאר קוםט קײם די אמחנר דרעסעס 40
טשערסא!. איםפארשיאל פאר׳ן

 חװי אין וײנםטאנ םארחעד, בײם
 וײנצן םאקםען אלע די וו*ן פרי̂ו

 דר• האט געװארען, אוויסנעבראכט
 טשצרםאז, איםפארשיאל דער סטאון,

 אסא־י סאנטראקטארם די אז ערקלערט
 קײם קײן נאגצען אין האט םיאײשאן

 צוריקגצ^מיו האט באס *an װײל גיט,
 ארבײטער דער צו ארבײטצד די

« זײ מום מר וד ח

ײטעז און זד  מעהר_ארב
ט פון גײםט שרי ט אד י פ

יאנאװסקי v פון

 האב אויםמערקזאםקײט גרוים מיט
 אלץ צײטונגען די אין :אבכעפאיגט איך

 ק^:־ דער אויף פ^רגעקומען איז װאס
 פעדערײשאן אטעריקעז דער פון װעגיט^ז

 לײענענדיג מאא, יערעס און אײבאר; אװ
 אז דערםאנט זיך איך האב באריכטען, ךי

 עאעקטרישען ' קואידזש׳עם פרעזירענט
פערדעא.

 אעזער די םון םיאע דאס זײן, ק^ן עס
 שוין האבען ״גערעכטיגקײט״ דער פון

 אפשר, אדער, םעשה, דער אן פארגעסען
 םו געהעדט, ניט קײנמאא זי זײ האבען

אין װערען דערצעהאט זי
קױ־צען.

 דער געװען איז קואידזש קאאװין עןװ
 דארם םין און הויז, װײסען אין מױשא

 גאנצער אונזער איבער געװעאטינט
 ער אז דערםיהאט, ער האט פדינה,

 באװע־ מעהר אביסעא אין זיך נויטיגט
 האבעץ געק^נט עס האט עד װיפיא ׳גונג
 םענ־ געװען זײנען הויז. װײםען אין

 אים האבען װעאכע פךײנד, גוטע שען,
 ט^ג יעדען אדויסצוםאהרען נעראטען

 רײסענדיג צוױי, ^ודער שטונדע א אויף
םערדי א אױף

 קואידזש האט פאיש^אג דעם אבער
אנגענוםען. ניט

 װארום ניט, אײגענטאיך וױיס איך
 גאנץ אזא םון אנטזאגט זיך האם ער

 װײא דערםאר, צי םארשאאג, פראהטישען
 רײטען צו חײם בעאי צער א איז עס

.n’ut אםיאו װײל דערםאר, צי. פערד, א 
 קען םערד א װאס םאאע — םערד א

 אנהויבען «מאא אויך האן — אײנפאאען
 די שפיאען צו איבערדריםיג װערען
̂ןאיע  נאך קאז ער און ערד,5 א פון ר
 רעם, זיך מון ארוגטערשאײדערען אמאא

 זאא דאס וױ איהם. אויף רײט װעאכער
 קואידזש העאדישער אונזער זײן, גיט

םארשאאג, דעם םון אפנעז^גט זיך האט
 ב»- ביסעא ־די האבען צו דאך כדי און

 קאנסער־ אזא אםיאו װעאכער אין װעגוגג,
 נויטיגט קואידזש, װי טע:ש, װאטױוער

 עאעהטריש אן באשטעאט עי האט זיך,
פערד.

 איז םערר עאעקטרישע דאס אז און
 הויז, װײםען איז געװארען איגסטאאירט .

 ארויםצוגעהן םארשפארט קואידזש ה^ט
 װען איםער־צו, און אםות, דאד זײנע פון
בא־ אביסעא פארװאאט אים זיך האט עש

 אויף אװעתגעזעצט זיך ער האט וועגו::, .
 גע־ קװעטש א םערדעא, עאעקטריש זײן
געפארען. איז און קנעפעא א טאז

םאר־ וױיט אז דאך, איר םארשטעהט
 געםארען ניט איז ער ניט. ער איז םארען

 װעאכען אין ציטער, דאס װי װײטער
 געהאט האט םערדעא עאעקסדיש דאס
שטאא. זײן

 קואידזש׳ען אונזער האם דאס אבער
 דאך האם עד געקימערט. װעניג גאנץ

 םארען וױיטער געװאאט ניט אײגענטאיך
 האט ער געװען. איז ער װאו דארט, װי

 ער האט באװעגוננ, אביסעא געװאאט
 עלעקטרישען דעם פון געקראנען דאס

םערדעא.
 האנ איך ומן טאג יעדען יא, איז

 זעחן, צו האנט אין צײטוגג די גענוסען
 דער םון קאנװעגשאן די אזעאכעם װאס

 אויםגע־ האט באסטאז אין א. אװ ם. א.
 א אויןי כאםש אוועק איז זי אויב טאן,

 םאר געווען איז זי װי וױיטער, שריט
 םיגוי םאר יאהרען, צוױי םאר יאהרען, א

 נעדאגקעד םיין םיט איך האב יארען,
םערדעא. עאעקטוײשע דאם געזעהן אויג

 א אן םאכט עם זיך, באװעגט עס יא
 אםת׳ען דער אין אבער וױנט, כיסעא
ארט. םון ניט עס זיך ריהרט

 באװעגונג קײן ניט איז דאס נײן,
 איר װ*רט,יהאב םון זין אםת׳ען איז

 װי זיך דרעהען געטראכט. און געםיאט
 בא־ אויך ראדאאיו א איז ײעװערקע א

 באװעגונג, א איז דאס אבער װענוננ,
 סין אזא ניט. ערגעץ אין פיהרט ײאם

 ארבייטצר־באווענוגג די טאר באװעגונג
 אר־ דער םון ציל אםת׳ער דער זײן. ניט

 דרעחען גלאט גיט איז באװעגונג גײטער
 געװיםער א אין זיך באװעגען נאר זיו,

*"ל&. חעכערע און העכערע אלץ « ריכטוננ,
 א •שוט אס איז ניט, דאס אויב

 נא• דעם מיט עס רוםעז צו השם חימק
כאװעגונ^ .טעז

 שמצחט אלעס װױ, ״דארט װארים
אס םוז ארס, חנטזאלמן m ייח ייי>י,

 זיין ניט זאצ גאר גים אז פאסירען,
 םאר* :אװעגונג א םון סטן שום קײן

 מערקען א{ זיך הויבט עס נאר װערטס,
 קײן און ריקװערטם, אויף באװעגונג א

 טײער װירקליך זײגען עש װעמען מענש,
 קאן ארבײטער, די פון אינטערעשען די

 באװעגוננ. םיז אזא צו אםן זאגען ניט
 אוים־ פאיכט זײן איז עס נאן, מעהר

 װארנען דעש, אויוי םאכען צו מערקזאם
 דער שטראשעט װאס געםאר, א אויף

באװעגונג.
 אופן בשום איך בין באקאנט, װי

 און זיבען םימ רעװאלוציאנעד הײן ניט
 יצאנג שוין האנ איך רישען. זיבעציג

 דצם װעגעז •טראכטען צו אויפגעהערט
ט און היטעיל, םון טעיצערעא  םײנע ה̂א

 זינ־ אונזער אויף שטארק גא:ץ אריגען
 בשום גאך מײנט דאס אבער ערד, דינער
 אפזאגען זיך דארח אײנעד אז ניט, אופן

 םארשרים כען1גי צו װאונש יעדעז םון
םעגיציך. װײט װי

 צו ניט אויב ניט, דאש א,־יב װארים,
דאס םאר קעכיםען טאקע און שטרעבען

אויםדריקען זיך םלעגט גאמפערס װי —
 בעסער, זײן זאל מאדגען דעך אז —
 איבערםארגען דער און הײגט, דער װי

 און מארגען, דער װי בעשער זײן זאיל
 בא־ גאנצע די װאס צו טא װײטער, אזוי

 קען װעםען איר, דארןמ װער ? רועגונג
 עילעיןטרישע״ די אט גוטעש עטװאס טאז

? םערדעל״באװעגונג
 אין דאס צוגעבען, גערן װעל איד
 ארגוםענטאציע דער םון פונקאעץ םאנכע
 תרך םארזיכערוננ ארבײםסצאזע געגען
 די און פיהרער די זײנען שטאט דעם

 גע־ ניט קאנװענשאן דער םון טאגגעבער
 ווזד אמןר אומנערעכם, אינגאנצעז װען
 םא־ אזוי װי םאאז, אײגענעם זײער גען
 ארבײטס^אזיגקײט דער צו סוף א כען

̂םען צו אזוי װי אדער, איבערהויפט,  הע
 האבען דעם װעגען ארבײטשאאזע, די

 אונזערע שווײג גרוישען א געכאפט
דננער.
געגוג, גארניט געגונ, ניט איז עם

 פאר א פארצארען האט איםיצער װעז
 די פון פארקירצונג דער װעגען װערטער

 די װעאעז דערםוז ארבייטם־שט-־גדען.
 װע־ רעדוצירט ניט ארבײטס־שטונדען

 דערםאר םינוט. א אויף אםיצו דעז
 פאר םארטיג זײז ארבײטער די דארםעז

 .דעם םון גראד אבער קאכיף, גרויסען א
 ניט און הערען צו ניט געװען ניט איז
זעהן. צו

 די האט פונקט דעם אין אט און
 גע־ אײבאר אװ םעדערײשאז אמעריקען

 ג#ר נאר םארטשריט, נאר גיט מאכט
ריקשריט. גרױםען א

 גע־ האט• םען חסרונות א םאר װאס
 אםעריקא־ אונזער אויזי אנװײזען מעגם

 קײנער אבער באװעגוננ, ארבײטער נער
 אין באשוצדינעז געקענט ניט איהר האט

 נוײ דער נועאט איחר אז םרידאיכתײט,
 מאטןי־גײסט. טינער

א*צם? איז
 םון פרעזידענט דער עם איז איצם

 לײב^ד, אװ םעדערײשאן אםעריקען דער
 קמגמ וועלכצר גריז, װיציאס ברודער

 אוים״ דאם פאר רוזװעצט״מעדאצ דעם
שלום... איגדוסטריעצען דעם פון האלטען

םײנט? דאס װאס איהר, פארשטעהט
Dip אז זאך, אנדער קיין ניט םײגמ 
 פא־ אמערימצן דער פון •רעזידענט דער

 אנערתעגט, װפיט לײבאד אװ דעריישאז
 באשאנ^ װערם און געעהרט גצשעצ̂נ

 ײ9מא גאגצען דעם פון םצדאל, א םים
 פאר אםעריסא pc הצאס םאציסםישען

 אויפ־ חןום ער דאם ארבײט, גרויסע זײן
םרידען. אינדוסטריעלען דעם געהאצמעז

 דער םו? צעבענס״ארבײמ די דאם איו
 גע־ געשאםען איז וועלכע ל״ אוו פ. א.

 *ו ציל אײנצימ*׳ דעם םים װארען
p פ ם ע v אינטערעסען די פאר ן 

 טריט, אןו שרים אויו״ ארכײטער די םון
 אינ־ דעם אויפצוהאאטען אופ נים, און

פרידען? דוסטריעלען
 פשוטער א דא דאך איו דא ווארום ,

 אור־ p'p גצוחנז נים איו נפשך: םםח
 ארבײמער־ א«ןדי?אנער די פאר זאמנ

 איחר האט עם װײל מםפזגן, «ו שאפט
pv א איו ױ און נעפצלמ, ניס זאךp 
 םא ^rtirnpin געװיז גיט פמ» ק»ן

םאדאל? » pnj םר. קזסם פארוואס

 םארדינט. :יט םשוט איהם דאך ער האט
 צא;ע די אז אננעםען, דאר םען םוז
 געװען גאדניט ארבײטער׳־איז די םון

 אר־ די זײ, דאש און םויגעאדיגע, אזא
 דער נאר געקעםפט, װאאטען בײטער,

 האט ל. אװ פ. א. דער םון פרעזידענט
 ער האט אזוי און דערצו, דעראאזען ניט

 םרי־ איגדושטריעצען דעם אויפגעהאצטען
 :םראנע די װירקאיך זיך שטעאט דען,
 פרעזי־ דעש םון אויפגאבג די דאש איז

א.? אװ פ. א. דעי םון דענט
 אבער העאפעז, נים טיר ?אן איך

 פארשטאר־ דער װאאם אאץ, טראכט איך
 אםאא געקענט זיך גאטפערס בענער

 אויםהאאטען םאר םעדאא אזא םארדינעז
? פרידען אינדוסטריעאען דעם

:אמ־ ד^ך איז װייסט, איהר װי און
 גװאא־ קײן געװען ניט אויך אאײן םערס

 ניט איז עש רעװאאוציאנער. דאװנער
 סטרײק װי זאך, אזא אים םאר געװעז
 קאםף. צואיב קאמף םטרײס, צואיב

 געװען םעגאיך נאר איז עס װאו דארט,
 די םאר פארבעםמרונג א אויםצופיהרען

 איז אוםן, םרידאיכען א אויוי ארבײטער ,
 אײב טים דעם םאר געװען גאטםערס

 צײט דערזעאבער אין אבער אעבען. און
 אפגע־ ניט ?ײגםאא גאטפערם זיך האט

 גע־ איז ער װען קאמף, א םאר שראקען
 איז איהם און אוםםארםײואיך װען

 גרוי־ די זינען אין גע?וםען ניט ?ײנםאא
 דעם אויםהאאטען םון הײאעקיים סע

 זיך םאכען און םריחנן, אינדוםטריצאצן
 קאפיטא־ אונזערע בײ איבאיע אזא םאר
איגדוסטריע... דער פון נעז

 דאס ניט װײט גאר איז דאס אבער
 איז מעגש אײנצעאנער p'p ערנסםע.

 אםאא מאכען צו פון םארזיכערט ניט
 טעות, נרויםען א זאגאר און טעוז/ א
 טיר םאר איז עס און אעבען, .זײן pא

 םר. אז צװײפעא, םינדסטער דעד ניטא
 הויפט־עראיכעד א איז p־a װיאיאם

 ער דאס םײגט, ער דאס און םענש,
 אר־ דער םון גײםט דעם אין האנדעאט

 אינטע־ די םאר און באװעגוגג בײטער
 אםעריסאנער גאנצער דער פון רעסען

ארבײטערשאפט.
 איז אאנע דער םון ערנםטקײט די

 תאנװענשאן דער אויח װאס דעם, אין
 פראט־ אײנציגער קײן געװען ניט איז

 אוים־ םון פאאיסי רי אט נעגען טעסט
םרידען. אינדוםטריעאען דעם האאטען
דערםאנען, גוט גאנץ םיך קאן איך

 װען קרינ, םון צײט דער אין אפיאו דאס
 צואיב געװארען אײנגעםיהרט איז עס

 בורג־ זאגענאנטער דער מאחםה דער
 די אז געטײנט, האט דאס װאס םרידען,

 םון צוריקהאאטען זיך דארםען ארבײטער
 געװען זײנעז קאםף, װעאכען איתעגד

 באװעגונג, ארבײטער דער אין םיאע גאר
 רע־ גװאאדאװנע ?ײנע נים אויך און

 םראטעס־ האבען װצלכע װאצוציאנעדעז,
םרידען. םיז יאציםי אזא געגען טירט

גע־ נאך דאן איז סונחוםטװעגען
 אזא פאר בארעכטינוננ שטימעצ א װען
pd .?גאנ־ די םצחםה. איז עס געדאג 
 האט װײניגסטענס אזוי — גאציאן צע
̂נן עס  קױם, איר םאר קעםפט — געהייס
 צײט דער םאר םוזען ארבײטער די אין

 קרױױ פערזענציכע זײצרע אן םאדגעםצן
 גע־ ניט עס האם ?ײנער כאטש דעס,

 M-דאצארדיגעpאי# די םון פאדערש
 זײער םון חאבען וועאכע פאטריאםען,
םייציאנען. געםאכט יאטר־יאםיזם

 געװען איז עס געזאג̂כ װי אבזור,
 םאר־ דעם םאר כארעכםיגונג פון P'r א

 םאר װאם אבער בורנ־םרידען. לאנגםעז
 אוים־ די םאר דא איז בארעכטיגתג »

 בורג־םרידעז, חנם אם םון האצםזנג
 אינדוסטריע־ איצם, הײםם ער װי אדער

 םרידען, םין צײם דער pא פריחנן, לער
 איז װאס םלחםה, אײנציגע וועז.די
 צװישעז מצחםח די איז דא, װימאץי

ארבײט? און ?אפיטאל
 האבען םיר װי װײט, אזוי דאך, און

 םארנע־ איז װאס אצעס, גאכנצפאאנט
 דער םון ?אנװענשאן חןר אויוי ?וםען

 אײנ־ ?ײן געװען נים איז אװ ם. א.
 אויםגע־ האבען ואל וחנלםנד ציגער,
 | גײע די אט געגען פראטעסט א דדיקם

 , העכסט א װיר?ליך איז דאט און פאליסי,
זאך. צרנםטע

ל• אײ ם. א. גאנצע הי אויב וואוימ),
געגען זאגצן צו װאס נאתינ! האם

אינדוסט״ דעם םון אויםהאצטוגנ נרינ׳ס
 עס אז דאך, עס םײנט םרידען, ריעצעז

 מאיט װאם םענש, אײן בצויז ניט איז
 אטע־ גאנצע די איז עס נאר טעות, א

 און לײבאר, אװ פעדערײשאן ריקען
 םאג־ האנדעצט פרעזידענט איהר דאס

 א*הד םיט און גײסט איהר איז שטענדיג
 איז דאש אױנ איז צושטיטו::. םוצער

 זאגען, פען םוז דאן אזוי, װירקציך
 ט$ן, װעח א'י:עם טענ דאש װי שטארק

 אםעריקעז די ניט טאיט :אר ניט אז
 פאיט־ ?ײן לײבאר ויא םעדערײשאן

 און ריקװעדטס. געהט זי נאר שריט,
 צושטאנד, געםערציכער צו א איז דאש

 זא־ צ. אװ פ. א. דער פון פדײנד די אז
זעהענדיג. ניט מאכען זיך צען

 גרוײ דער אז נויטיג, איז עש יא,
 ̂אין עצעםענט םארטגעשריטענער סער
 לײ־ און פעדערײשאן אטעריקעז דעד

 ספק קײן האב איך װעמעז װעגעז באר,
 אםטער פיצ זאצ דא, איז עד ד$ש ניט,
הערען. צאזעז זיך ענערנישער פיצ און

 ער״ אן דא איז עש אז ׳װײס איך
 איז עש שװײגען. זײער פאר קצעדוננ

 װעצכע אנשיקעניש, קאמ.־:יסטישע די
 אז פה, פתחון קײן געבען ניט װיצ םען
 אינגאנצען גימ אופן אזא אויף זײגען זײ

 אטאקעס װיצדע זײערע מיט אוםנערעכט
 עס און באוועגונג. אדבײטער די אויױ
 אז צװײםעל, מינדשםער דער ניטא איז
 געבראכט עש האבעז ״צינהע׳' די אט

 זאצ באװענוננ אדבײטער די אז דערצו,
 מעחר אין מעהר אצץ םארנעםעז זיך

* רעכט.
םײנוננ, םײן צויט איא דאס אבער

 דער אױסרעכענוגג. םאצשע נאנץ א
 צױ םון נאר דענקם װעצכער עצעמענט,

 איםער װעם צושטערען, און ברעכען
 איהר װאס ארבײט, זײן םיט אנגעהן

 דער איז דעם אחוץ ט$ן. ניט זאצט
 גא־ אין טזים װי כמעט שוין עלעסענס

 װע־ נענוםען ניט טאר ער או; גראבען,
 m עס װעז אמבאטראכט, אין רען

 נים צילט װאס קריטי?, א העכסט־נויטיג
 און םעהר אצץ נאר צושטערען, צו

 בא־ ארבײםער די םארשטארקעז םעהר
תגונג • .............................ו

רער אין צוםרױען וחןגען
 ״נערעכטינקײט״ נוםעי צעצטען אין

 אנגע־ אן אן יאגאװסקי ש. פרײנד רירט
 און צוטרוי ״װעגען פראנע: װעהטאנטע

אן/ דער איז םיסטרוי  ער און ױני
 אזוי טיט ױגיאן א דאס זיך װאונדערט

אויף. עפעס דאך טוט םיסטרוי םיל
 הערשט עס װעז אז זאנען, איך װיצ

 צום אײנער םישטרוי ױניאן א אין
 םיה־ צו מעםבער א פון אדער צװײטען

 אוים־ ניט זאכען גרויסע קײז קען רער,
 די ניטא איז עם װײל װערען, געטאן

 קאםף. נויטיגעז דעם םאר באגײסםערונג
 אפםערװיצינקײט קײן זײן ניט \vv עס
 ארגאניזאציע דער פאר םעטבערש די פון

 בײ םיסטרױ שאםען װאס םיהרער מיט
 א נעװען איז עש מעמבערס. איהרע

 גאנצע א אצס ױניאן אונזער װען צײט
 צאסאל םאר איצם רײחןנדינ איך און
 ואס% םירערשאפט א געהאם האט ,35

 די צװישען צוטרוי אנטװימעצט האט
 םיהרער. זײערע צו צוטרוי מעמבערס,

 פארנומען 35 אאקאצ דאן טאקע ה^ט
 אינ* דער אין פצאץ אננעזעהענעם אד־

 :ע־ האבען פיעםערם די םערנעשאנאל.
 קאםםסלוסטיגיײפ פון בײשפיצ א וױזען

 װאו ?אםן*. יערען אין םוטיגקײט און
 *אר־ װיכטינע א נאר װאו םטרײק, א נאר

 אין נעשטאנען 35 צאקאצ איז בײט,
 האט םעםבער, חנר יעד װײצ םראנט,
 ער םיהרער. זײגע צו צוטרוי געהאט

 װעט קאםף דעם םון אז געװאוסט ה^ט
 און ענערניע זײן געװינער. דער זײן ער

 װעט ױניאן דער צו• איבערנעבענהײט
 וױסענ־ איז צעבעז• זײן םאכען בעסער

 זײן אנערקענען װעט ױניאז זײן אז דיג
 אין םוטיגקײט זײן ארן איבערגעבענהײט

 געוחנן ניט קרבנות הימע זײגען קאמו*,
 אנדערש. איז אבער הײנם שװער. צו
 אםאצ איז װאס דאס, ניט וױיט איז עס

 עס באגײסטערונג, די םעצט עס געװען.
 הערשט עס איבערגעבענוזײט. די םעצם

 די אז זאגעז ניט סעז פעז קעאט. א
ip םעםבערש w זײ צא?אצ, אץ ניט 

 איבערגעבענצ ײי ניט אבער קוםען.
 ?יחנר װײזעז םוטער, א צו סוםען קינדער

 םאנאנדער- פײנמ די װאו?ם, שעהנעם
דא כחות. זײעחנ .םון בציהונג

.לעבט כדגן nr טאן pip א גאו םעז קוםט
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!הײם א אהן

 דראמא־ אידישער גרעםטער אוגזער
 איז פאאץ װעמעס גארדין, יעקב טורנ,

 כדט האט טא;, הײנטיגען ביז איידיג
 דראםע, א #גגעשריבען צוריק יאהרען

 געװא־ געשיאדערט איז עס װעאכער אין
 אידיש־ דער םון אונטערגאננ דער רען

הײם. אמעריקאנער
 אין שטוב, א געשיארערט האט ער

 םאםײ דער פון םיטגאידער די װעיכער
 אפ־ אפאא שאאפען, באויז ?ופען איע

 װעמען צװישען אבעו־ מאאצײט, » עסען
 די צוגעבונדעגקײט, יעדע םעהאט עס

 איז דאס װאס פארװאנדשאפט, אםת׳ע
הײם. א םון תוך דער

 מא־ דאס הײם! אםאאיגע די גיטא
 חרוב גאנצען אין איר האט אעבען דערגע

נעםאכט.
 איך רײד דעם װעגען ניט אבער איז

 אמאיל, געװען איז זי װי הײם, די איצט.
 םארגע־ זיך םיט האט םאטיאיע די װען

 םורא, איך האב גאנצעם, עטװאם שםעאט
 צוריקקערען. ניט היינםאיצ שוין װעט
 דראםע זײן םיט האט גארדין יע?ב
 פאקט, נעשעהענעם א סארצײכענט באױז

 םײן גיאט הייםאאזע די אם גיט און
זיפץ. היינטיגער
 זינען אין ניט איצט איך האב אויך

 יארק גױ אין טױזענדע צעהנדאינע די
 און אםעריקא, איבער םיאיאגען די און
 איבער םענשען םיאיאנען צענדאיגע די

 ניט האבען װעאכע װעאט, דער נאד
 װעאכע און אנצושפארען קאפ דעם װאו

 זועאעז עס וזען אײדען, סעהר גאך וחנאפן
 םרעסט, שרעקיליכע די אנקוםען באאד
 הא־ כאא־טוער אאעראײ אונזערע כאטש

 ברען אזא םיט נעטאן נעהם א זיך בען
 הייט־ אונגיציקיציכע די אט םארזארגען צו

 זאאען זײ װאו וױנ?עא, א םיט אאזע
 סורא׳דיגע די םון באשיצט זײן קענען

 װאס ברויט, ביסען א טימ און םרעסט
 גאגענ־ זײער שטיאען וױיאע א םאר זאא
הונגער. דען

 עס זײ צו אוים געהט הארץ םייז
 צו מענשען םאר זאך שרעקאיכע א איז

 צו און ?עאט, און הונגער םון אײחנן
 נאהענטסטע און איבסטע זײערע זעהן

 ניט ?זוין דאך איז דאם אבער אײדען.
 מעהנער אונזער אין נאװינע קיין

 דענקען, םיאע װעצכער װעגען וועיצםעא,
 דאס זײן. גארנים קאן כעסעחנ סײן אז

 געוועהנצײ נאנץ עטװאס כםעט דאר איו
 און שארםער און גרעםער אםאל כעס.

 אז קענטיג, אזוי נים און קאענער אםאא
 אויגען, די אין װארםען זיך זאא עס

 זײנען הײםאאזיגקײם און הונגער אבער
 אאנג, אזוי און אונז. םים איםער דאך

 װעם סיסטעם כאפ־לאפ איצטינע די וױ
 איצערלײ אונזערע װאס איז עחזיסטירען,

 ניט־אידען און אידען םרוםע און נוטע
 ̂*רעק־ דעם זײ װעאען ״טאז ניט זאיצען
 ניט װעאט דער םרן צושטאנד איכעז

אפעאםען.
 מעהר ניט טאקע און #זיםץ מיין

 חיצום א צו םאא דאס נילס זיפץ, א װי
 א געדויערט האט װאס חײם, א וועגען

 טענ די איז װאס און װיילע חיבמע
געווארען. צורונעז
ל איך  נא* אידימער רער פון דא ױ

ארץ־ימרא^ אין חײם ציאנאצער
 איך אז זאגען, גאייך דא צאסיר

 און טויזענטער הוגחנרטער די פאר םי̂ה
 האבען ותאכע איחנז, םיאיאנזנן אפער

וער א וחננען געטחיםט  אין חײם איד̂י
 םאר האבען וחנאכע »ח פאצעסםינע

 כחות, זײערע אאע םיט געארבײם איהר
סיםפאטיע. טיפסטע די

 זיעען װעלכע ״די םאר נ*ך, כמהר
 קוקענדינ ניט און חפרא*, ארץ אין עוין
 םיט חאבעז מוחנריגקייטעז, קיינע אויף
o n סיט און אננעזיכם זיתר םון מוױיס 
o n די באפרוכט חארץ, זיתר פון באום 

 בויען צו נעדאגק דעם םים יעדד וױםטא
מ א די  די איך האב די פאר — חיע אי

באוואונדערונג גרעסםע
 גרויסע אבער חאםות, מנצי אס̂ת

 נרויםע די ויי, טרויםער. ערהאכעגע און
 די פי| מטאצץ דער וײנאן םרויםער,

םענמהײט. נאנצער חנר םון און איחנן
 ער־ די תרך איו וואום גרוממנד ויןר
 רעגירוננ מננציעער חנר סון קאצרתנ

 אין ■אציסי צוקונפםיגער איר אימנר
 םון אויםםימממג איר און פאצעסטיגא,

 אינגאנ״ח באאפור-ותקאאראצ^ חנר
פאי״ קאז איך און מנזוארען, *זרתמן

09 ווארים צארן. און
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 הארץ־ איז יטרעקאיר וױ־־^יך דאך איז
 די »ז זאנען, ויך מוזען צו ברעכענד,

 אלעריצײ םיט פ̂ו ארבײט, ^װערע נאנצע
אוםזיסט. נעװען איז ׳אויפאפפערו::ען

 און װעוזטאנ, •טרעקליכער א זיא עס
 ניט, איך קאן טאן זיםץ א װי מער, דאך

 װי אזוי אז איך, דענק איעמען װײיל:אך
 עןפע־ אדער םריהער דאך האט חרום דער
 דאך איז װערען, צורוגען געטוזט טער

 װאס געשעהן איז דאס אז גאײכער,
 צו סוף א נעהמען װעט עס אוץ פריהעי,

קרבנות. אומזיסטע די
 אויס יצאזען זײערען כעם נאנצען דעם

 איצטיגער דער צו אידען צױניםטײטע די
ענגילאנר. אין ארבײטער־רעגירונג

 איך װי פונקת זײ. איך םאריטטעה
 זיך אפט5ק װאם אײנעם, פאריטטעהן סאן
 ער םארנעסט שטײז, א אן פום דעם אן

 אז װעהטאג, זײן םון מאםענט דעם אין
t א בלױז איז עס ' w, זיך 5װיי און 

״טאאנען. יטטײן צום כאפען
 די אז זאגעז, ניט דערםיט וױיל איך

 די געטאן װעה האט ארבײטער־רענירוננ
 דעם אהן נאנצען אין אידען צױניסטי^ע

 נים. דאס גײז, באװאוסטזײן. מינדסטען
 קוםעץ, געםוזט האט קאאפ דער אבער

 אנאנ־ פון איז ^טייז, דעם פון :יט איז
 אײנעם נאר קאן עס און שטײ[, דער

 גראד געװען איז עם װאס פארדריסען,
 װע״ ענגיצאנד, איז ארבייטער־רענירונג די

 עםי־ צו באשערט האט ׳טיקזאיל דער מען
 אן ?זטייז, דעם םון ראיליע די אט ̂ען

 איז חאום שעהנער דער אט װעאכעז
נעװארען. צוקאאפט

 איז אז םאר׳צטעאען, נאר זיך לאםיר
 װענען םכםיר, א םאר ?ומט עננאאנד
 נאר װענינ, זעהר װײםט איר װעאכען

 ארביײ די נעװען װאאט זײט אײן אויױ
 םעקדאנאאד, רעמזי םיט רעכירוננ, טער
 אנ־ םיאע די םיט און װעב סידני םיט

 אנדע־ דער אויף און םארשטעהער, דערע
 באקאנטע די נעװען װאאטען זײט רער

 טשעכר באאדװין, :םרײנד״ ״ארבײטער
 דזמענעראא דד&ארדד», אאאיד בעראײן,
 דארט, הײסען אאע זײ װי און סםאטס,

 ער׳מטער איתר נעװען ניט דעז װאאט
 סיםפא־ אין ערקאערען צו זיך איםפואס

 און ארבײטער־רעגירונג, דער םיט טיע
 רעאה־ םינסטערע םארשײדענע דל נעגען

ענגאאנד? אין כוחות ציאנערע
 עס זיעען םאא אונזער איז דאר און

 טמעםבעראײג׳ם, די און באאדװינ׳ט די
 אזא אין ערקאערם זיך האבעז װעאכמ

 אידישמר חנר םיט איבע גוואאדאװנער
̂זראא, ארץ איז הײם  די זײנען עם איז י

 וועב׳ם, סידני די און םעקדאנעאד׳ס
 נראד גרויםעז א צו ביז האבען װעאכע
 באאםור״דעקאאראציע. די געװען מבטא

 ^טארק םארקוםעז ניט אײך דאם מוז
? פארדעכטיג

 אנבע־ אין נאך נעהםט פמנן ײען 1אי
 יעראא ארץ אין ארבײט די אז טראכם,

 ארבײטער־ דארטינע מעהרסטע די םון
 געװארעז געםיחרט איד ארגאניזאציעס

 ^םארק־םאציאאיסםישער נאר א אין
 מעהר נאך ניט דען איר םוזט ריכטונג,

 רעאק־ די נראד װאס םארװאונדערעה זיך
 ענג־ אין שברעאקציאנערעז ציאנערען

 אזעאכע אםאצ םיט נעװארען זײנעז אאנד
 אין הײם אידימעד דער םון םארטײדינער

 םאציאאיסטעה די און י׳פראא, ארץ
צושטערער? און באקעסםעי איהרע

איר־ אויםצוםייחגן נאײך אום ניז,
 האב םיםםארשטענדניםמ, װעאכע גענד *

 אױםצומייצמן, זיך בדעה גארניט אין־י
 ארבייטער־ דער םון אדװאקאט דער אאס

 האב איך װארום ענגצאנד, אין רעגירוננ
 געםײנט האט ױ אויר דאס םארדאכט, א
 װארמײנ־ האט ױ ■אאיטיק. מפיצען צו

 וועט פאציםי דאס גערעכענם, ציך
o םון אױגען די אין חן נרויס נמפינמן n 

 דאם םאקם, א איז עס פאאק. עננאימען
o נאך n םיט ■אאעסםינא אין םאנראם 

 עםענםציכע די איז צוריק, יאר א איבער
 ?י וױ ווייט, אזוי ענגאאנד, אין םיינוננ

 ענג־ *nn םון אױםגעדריקט נעווען איז
 אזוי געווען נאתיט פרעס̂ע לישער

 אראכער־ דײ גענען אויםג^גט עטארק
זיקעם.  מםײ אאנעמיעע די פאנראכדזו̂ם

 גזד איך ווי װייט, אזוי געוחנן, יימ םונג
pjn# באאםור־ די געגעןpnצאראr.ױע 

m פאאיטי?זנר ײי אזוי און »o חןד ניט 
 םוזעז און םײנוסנ^ אײגעגע זייעד מנן

 nn «ו אויעתז זייערע אימער האאםעז
 *םאצק״ דאם וואס ״in*n צו אום ערד,

opjn, םאציאאיםםישע אונזעת האבען

 מיט דאס געדעכענט, אודאי פאאיטיקער
 װע־ פאאעסטינא ןיא פאאיפי גײעד זײער

 בא־ ״טטארק טאכעז זיך דוקא זײ אען
פאאק. עגגאײצען בײם איבט

 איז װאס עטװאס, געװיס דאם איז
 דאך איז דאם אבעד ״&עחץ, ניט זעהר

 מעהר, ניט איז עס װי פונקט, פאאיטיק...
 באאדװינ׳ס די פין פאאיטיק העסאיכע װי

 ערקאע- צו דדטארדדט׳עס אאאיד די און
 באאפור־דעקאאראציע די אז איצט, רען

 ניט^ איז עם װערען. אויסגעםידט דארף
 װען אז ספק, םינדםטער דער מיר םאר

 װ$א- דדטארדזש אאאיד אדער באאדװין
 דעד פון שפיץ דער אן געװען איצט טען

 גע־ אזוי פונקט זײ וױ^אטען רעגירוננ,
 קײן מיר פאר אויך איז עס האנדעיט.

 ניט ג^ר מײנען זײ דאס ניט, סםק
 װעאען זײ װען האנו־אען, צו אנרער׳ט

מאכט. צו קוםען
 אזוי געמוזט וו^אטען אאע זײ און

 איז האנדיען אנדעריט װײא האנדאען,
 אײביג אויף ניט ק^ן מען מעגליך. ניט

 .באאםור־ די און בא^ף, א אנהאאטען
 ניט אן אנפאנג פון איז דעקאאראציע

 אום בא^ף, גרויסער א װי מעהר געװען
 די םון אויגען די אין זאםד ׳טיטען צו

 אזוי נעװעז איז היאױ װעמעס אידען,
 װען #םאחםה פון צײט דער אין נויטיג

 אין געהאאטען זיך ה^בעז עאאײם די
טרינקען.
 י א צוגעז^גט אידען די ה^ט םען

 ה$ט ד^ם ייטראא, ארץ אין הײם אידיש
 שטאדקע א מאכען צו פארםעהאם ניט

 ה^־ װעאכע אידעז, םיאע אויױ װירקונג
 נעסדויםם פריהער צײם א םון שוין בען
 אזוי פונקט אבער הײם. אידיש א םון
 צוזאגען געםעגט עאאיים די האבען גוט
 און הימעא, םון טעאערעא דעם אידען די

 צוזאג, דעם ערםיאען נעקאנט אזוי פונקט
 אין הײם אידיש א פון צוזאכ דעם װי

ישראא. ארץ
 ווען ׳צײט דערזעאבער אין װארים

 די םון צושטיםוננ דער םים באאםור
 א אידען די צוגעזאגט האט עאאײם
 #ישראא ארץ אין הײם נאציאנאאע אידיש
 םארזײ אויך צוזאגער דיזעאבע האבען
 םיט ישראא ארץ םון אראבער די כערט
 זעאבסט־באשטיםונג. םון רעכט םואע דאס
 םון האבען צוזאגען צוױי די #ט און

 די אײנע געװען סותר אנםאנג םאםע
n n w. זײן קענען זאאען אידען די כדי 

 הײם, נאציאנאאער א םיט געזיכערט
 בא־ װעאכע אראבעה די דאך דארםען

 הײם, זײער םאר פאאעםטינא טראכטען
ו צ  צושטיםונג זײער און צושטיםען, ^
געםעהאט. האט דוקא

 באאפור־דעקאאראציע דעד אין יא,
 נע־ האט װאם עטװאס, דא איז גוםא

 םון םארזיכערונג די אונםענאיך װי כ»כט
 פאאעס־ אין הײם נאציאנאאע אידיש א

 אויסדריק־ נעזאגט װערט דארט טיגא.
 אידיש א םון הינזיכט דער אין אז ציף,
 נעטאן ניט חאיאה, זאך, קײן טאר הײם

 און צױױאע די געגעץ איז װאם װעו־־עז,
 ניט־אידישע די םון רעכטע רעציגיעזע

פאאעסטינא. םון טײאען
 אראבער די דאך קענען ״אזוי אויב

 אידישע דאם אז ״טענה א האבען אימער
 קאנםאיקט שםארקען א אין יא איז הײם
 רעאיגיעזע און בירגעראיכ^ זייערע םיט

הײם. אויס שוין איז דאן און חמנטע,
 די צװישעז אז אםת, איז עם

 ביסעא היבשע א דא זיינען צױניסטען
 p'P געהאט ניט האבען װעאכע איחגן,
ר ^  באזעצען צו נאר װי אםביציע, א

o םאר אביסעא פאצצםםינא אי[ n 
p9iw רוםען דאם און ?אצאניזאציע, םון 

 נאציאנאצע ״אידישע נאסען on םיט
 צױניםםען »אע וחגן אז זײן, קאן חײם״

o םון געװמן װאאטעז n אין סארם 
 אראבער די אםשר װאצטען •אצעסטינא,

o גענעז טענות ?יעע נעהאט גיט n. 
 אידישע די זײנעז בא?אנט, װי אמנר,

 אזעא־ גארגיט ■אצעסטינא אין ארבײטער
 דאך איז טרוים זייער ציוניסטען. כע

 םא־ אין שסאט אײגענעם אן םון םאקע
 גאר שוין ?וםט טרוים אזא צעסטינא,

 רעכטע, די מים ?אנםצי?ט גרויסען אין
 ארא־ די םון ,ptrr^n איז ביתערציכע

 איז יאצעסטינא אז האצטעז יועאכע בעד,
 איהר אין דארםע! זײ דאס און זישחנ,

n»: ?ײן ;יט און סנוועצטינעז n. טו 
 האט צאנג װי םראגע, די זיד שםעצם

 אנהאאטען, נעקאנט צושטאנד םין אזא
 סאגפציקפ, א צו lyoip ניט זאצ אס און

אויסדרוק שארםסםען זײז האט ותצמר

 פאנראם גרויזאםען דעם איז געפונעז
̂ טיט פאאעסםינא אין אידען די אויןי
? צוריק יאהר

 רעכם פואע דאס אנערקענעץ צו אום
 הײם געזיכערטע א אויף אידען די פון
 גע״ רעגירוננ די װאאט פאאעסטינא אין

 גאנצע די נעגען אפען א־ויסקומען מוזם
 פאאעםטי״ םון באפעאקערונ^ ניט־אידישע

 גרעסטע די דארט איז װעאכע און :א,
 ער- צו געםײנט װאאט דאס םאיאריטעם.

 מאכםאדא- גאגצער דער קריג א ק^ערען
 שוין האט ענגאאנד און װעאט, נישער
 קע- דאס זאא זי אז צרות, אנדערע גענוג

 זאא זי װען אפיאו, אונטערנעהמען נען
 פון רעכט דעם םיט האאטען שטארק װי
ישראא. ארץ אויף אידען די

 ענגאאנד, דאם איז, אםת דער אבער
 נאר עס האט האט, זי װאס אאעס װעאכע

 געײאאד, ברוטאאער דער פארדאגקען צו
 און רעכט םיז דענקען צו אן ניט הויבט
 םאד־ א םון הײאיגקײט דער םון ױשר,

 סענטימענ־ אזעאכע נאך און שפרעכען,
טען.

 באטראכט םאוכות, אנדערע אאע װי
 שםײ א םאר צוזאגעכצען אירע אאע זי

 אזוי איר זיך אוינט עס װען פאפיר, קעא
 אידען, ניט־צױניסטישע די האנדאען. צו

 זאכעז די זעחן געקאנט האבען װעאכע
 קײן ניט קײנמאא האבען זײנען, זײ װי

 פון צוזא: דעם אויף געאײגט געװיכט
 געװאוסט, זײ האבען אויך ענגאאנד.

 װעאען זאא ענגאאנד אפיאו װען דאס
 נאר עס זי קאז צוזאנ, איר האאטען

 גע״ םון היאױ דער מיט אויסםיהרען
 אידײ א צו איז װעה און אך און װאאד,

 נאר קאן װעאכע הײם נאציאנאאער שער
 ד«יאן< דער מיט װערען אויםנעהאאטען

ביקם. און שװערר פון
 דאן אבער עם האבען צױניסטען די

 און זעהן, געװאאט ניט און געזעהן ניט
 ענגאישע די איז עס אז איצט, מײג^ זײ

 צו״ האט װאס ארבײטער־רעגירונג,
 װאס דאס, אדער חאום, זײער שטערט

 םאר געהאאטען טאקע שוין האבען זײ
 זייער זײ *טאכעז דא און הײם, זײער

טעות. גרויםעז
 האבען ניט װעאען און ניט הענען זײ

 ארא־ די ביז הײם, קײן פאאעםטינא אין
 וועט פאאעסטינא אין באםעאקעױנג בישע

 װעאכען אירגענד אהן גאנץ און פוא
 דערצו. צושטימען צוואנג, דרויסענדיגען

 איז ענגאאנד אויױ זיך םאראאזעז דאם
 שטע־ גרעסטע די םיז אײנע געװען דוקא

 װאונש דעם םון ערםיאוגג די םאר רונגען
 און הײם. נאציאנאאער אידיש א םון
 הינזיכט דער אין אז זאגען, קאן מען
 אדער יא .ארבײטער־רעגירונג, די האט
 טובח גרויסע א געטאז עם, םײנענדינ ניט
 ארץ אין הײם איריש א םין געדאנק דעם

ישראא.
 טארען און ניט קענען צױניסטען די

 םאר־ די אויוי םאראאזען ניט םעהר זיך
 רעגײ יענער אדער דער םון שפרעכונגען

 פא־ בינטעא יענעם אדער דעם םון ״רוננ
 אן צו קומען זעהן מוזען זײ איטישענס.

 גוםא. אראבער די םיט אײנפארשטענדניס
 אונ־ ניט צױניסטען די טארען זאך קײן

 קעפ. אראבישע די איבער טערנעהםעז
 ארץ אז אײנרי^ז, ניט זיך טארען זײ

in'1 נײן, אאנד. זײער איז ישראא n ̂
 בתים. בעאי די דארט אראבער די זײנען
 אװע?גענומעז זײ םון קאן אאנד דאס

T געװאאד, םיט אדער װערען in די 
 איז עס אז אײנזעהן, מעגען אראבער

 די אז אינטערעסען, אײגענע זײערע םאר
הײם. זייער וזאבען דארט זאאען אידען

 די ׳?ענען געװאצד םון םיטעא דעם
i זײ בצײבט אננעםען, גיט אידען n 

 נאר זײ ?מנען דא׳ם און םיסעא, צװײטער
 אײנמאצ ײעאעז זײ װען אויםםיהרעה

 יin םון אםזאגעז זיך מאא אאע םאר
 אין םאכט װעאכער אירגענד םון היאוי
װעאט. רער

 האנדצעז װעצען צױניסטען די אויב
o איז n ,םעחר זיר צאזען נים און זין 

 םו| םארש^כונגען, ?ײנע םון בצאםען
 זעחו ?אן סוםען, ניט זאאעז זײ וחנםעז

 אין in'H די םיז צאגע די אז זײז,
n א.םיצ mini זאצ •אצמסםעא p o n, 

 ביו איז זי װי נעזיכערטע^ םיצ א און
נעװמן. .איצם

* *

 חייליגער אייער אי«ם איז עם
 בא־ ױניאן די אמוחיםען חוכ

 וואם ־,tpBjjr די אין דינגוננען
 געווארען אויםגעקעםסט זײנען
.םםרייק געגעראל דורכ׳ן : PP 
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 טרײד* דרעס אין סאעק איז עס
 ניטא. ארבײט קײן גאנצען אין נמעט

 ״פאר• די איז אױסנאהםע אײנציגע ךי
 בײ אײן. װער״ ״אױונײג אדער מי״

 מאאכה, ביסעא א דא נאך איז אעצטע ךי
 בא־ זעהר איז ארבײט אײן די אבער

אן. װעניג זיך זעהט און גרענעצט
 נע־ שוין זײנען טאכער דרעס די

 סיזא;. דעם םון איבאען די צו ןןאוינט
 ארויס זיך מען יאגט ביזי, איז עיס ןןען

 פאר א נאך פארדינען צו נשםה די
 עס װען און ראאאר; א נאן ׳סעגט
 ;אך זיך טען יאגם ׳םאעק די אן ?ומט

 איז נשםה. די דערתאאטען צו סענט א
 :אך איז םיזאן ביזי דער אז יאא,פ

 »ן איז עס װי זיך מען גיט װעג, בײם
 אעצ־ די װאם צרה די אבער איז עצה.

 קאאנע־ נעװען זײנען סיזאנס צוױי טע
 צי קוקענדיג װאס אויף :יטא דיגע.

 אײהען. צו װעםןגן בײ :יטא און אײהען
צרות. אויף זײנען אאע

 די אז ׳איז האפנוגג אײנציגע די
 .טע:־ אנהאאטען. ניט אאג; װעט סאעה
 באהאװענט טעהר זײגען װעאכע יטען
 ‘טא זאגען אנגעאעגענהײטען טרײד אין
 א םון סטנים דא זײגען עס אז ?ע

 די אז אן װײזט כיען סיזאן. פריהען
 װײזען װינדאוס״ פטײא ״אדװענסד

 ניט אםאא דאס טעןיםאענט פדינטם.
 די האבען אויך דעצעטבער. ביז װײזען

 אין ניט, סטאק קײן גא:צען אין סםארס
 עטװאס באויז זיך זאא צײט די אויב

 װערען פײזען באאך װעט פארבעהע-ען,
ארבײט.

A
 טדײד אין סאעק איז עפ װען און

 דאפ אפי-סעס. ױניאן די אין ביזי איז
 בא־ ביזי די כאא. אאטער אן שױן איז

 די םיט שטרײטיגקײטען אין שטעהט
 םיט זיך באגוצען װעאכע בתים נעאי
 װערען צו פטור צײט שאעכטען דער
 דיסטשאך־ מעטבערס. אהטיװע די פון

 טע; זוכט ניט, דאך םען טאר דזשען
 אנדע־ אן אויסרײד, אזא פדעטענזיעס;

 זיך, מאכם טאטער צװײטעגס, רען.
 אויפצונײהען״ גארמענםס פאר א יע שוין
 עס זאא מען אנדערש, :יט־ כיען װיא

 דער־ נאטיריצץ־־, ׳דאס בחינם. טאכען
 זיך, דען ד־;:ט גיט. •*פיפ דער אאזט

ט דעם .יען באטטערט עג כ  זוכט אני
 זיך iv; י,ען אױ: און פי־ו־טיפ. :•ען
 ״בית צום מען געהט אײ;-:ען, ג־ט אזמ

 דעד פאא דעם אין איז װצאכער דין/
םשערםאן. אומפארטײאישעד

A
 ביאדינג״ סקװער ״העראאד דער ןיא

 אומפאר־ םון אפיס דער זיך געפינט
 אינ־ דרעס דער פון טשערמאן טײאישען
ובען אהין סם^ון. נ. דר. דוסטדיע,  ̂ה

 ד^ונער־ אעצטען פארבאאנתשעט טיר
שטאג.

 שרײבער דער איז ארײננעקוםען
 טיש גרויסען בײם :אכפיטג. שפעט
 סטענאגרא־ זײן מיט פטאון דר. זיצט

 בר. זיצם טיש זײט אײן בײ םיסטקע.
 אײדזשעגט .ביזגעס םיט׳ז מאסקאװיץ

 םר. זיצם זײט צװײטען בײם טערי.
 דער םון םארשטעהער א נאך און םיגעא

 װיטגעם־סטענד אויפ׳ן אסאסיאײשאן.
n שװעסםער. א זיצט n טשערמאן 

 בא- םיר םראנעס. פאר א איהר םרענט
 זיצם מאס?אװיץ ברודער אז מעיקען,

ת דאס אנגעשםרעננטער. אן ת  זאגען ע
 דער םון נונסםען צו שוועסםער דער םון

 ער־ װעהטאג: דאפעאטער א איז פירמע
אך זי איז שטענס,  דא און אונזערע, י
 הבית בעא □n ארויס גאר זי העאפט

 םעמבער, ױניאן א םון ווערען צו פטור
 ױ האט צוױיםענס םאםיציעױמאן; א

ט אבזיכטאיך ה ^ ר א  דער םאהטען. וײ פ
 איז אסאסיאײשאז דער םון סארשטעיזער

 זא־ עדות איד«ר סיט צופריחגז שטארק
 דעם זאנם סטאון דר. ײען איז נעז׳

 אז אסאסיאײשאן, דער םון פארשטעהער
ן ער מעג איצט מ ^ ס י ו o א n װיגד 
 צױ איז *ר אז סיגעצ מר. זאכט נעס,

 ער סײס; זײן ״רעסטען״ צו פרידען
y צו וואס ניט מעהר האט in o.|

 ארײן האנט אק איחר נעפס איצם
 םון םארשכמחער רער מאס?אװיץ, בר.
nער ױניאן. ר o m t נצײך, איחר 

 ױניאן אצס #זי סאינמרע אז פאר וואס
 פאל׳ן ?אמנן צו צדות האט כמסבצר,

 חר n האם ארום אזױ וױ ? הביוז לvב
WPWPjm* i וואם tn^n קענט n 

fm tmm געהאמ חאס פעטבעד  nr *!*זי 
צײט

 געשירעך דער װאו ארט דעם םון װײט
 ענטפע־ פרובירט זי פארגעקומען? איז
 זעהט מען אבער םראגען, זײנע אוין* רען

 נע־ איז םאסקאװיצ׳ען אז באשיינפעראיך
 װיטנעס דער אז באװײזען צו אונגען

 פאר זיך אוינט עס װאס נאר ^עדענקט
 איבעריגע דאס האט און׳ םירמע דער

• ״פאמעסען״.
 אוים־ די אוגטערברעכט סטאון דר.

 םארהער דער אז אנאנטירען, צו םארשונג
 אפגעאענט איצט װערט קײס דיזער אין
 םיא א צואיב נאנםיטא; כיארגען ביז

 װעט ער װעאכען הירינג װיכטיגערען
* אויםנעטען. גאײך

 דר. װאס אז ארויפ, זיך שטעי״ט עם
 אויפ־ די איז זינען אין דא האט פטאון

 פון פינקט געװיסען א םון טײטשונג
 דער פון פאראאנג דעם אויף אנרימעגט,

 איז רום פארהער אין אםאסיאײשאן.
 טע־ דזשנעעראא דער דא איצט שוין

 שפיאטאן האכטאן, דזשואױס נעדזשער
 די םון םעגעדזשערס די ׳א:טא:י:י און

 אײניגע :אך און ,89 און 22 אאקאאען
 מיט־ האט האכטאן אפיסערס. ױגיאן

 דאקוםענטען. מ*ט פאק א געבראכט
 ערנפטער אן זיך מערקט פ:ים זײן אויף

 אז ער פיהאט װאהרשײנאיך .שמײכעא.
 ?אם־ א איז פיאגע די װאס דעם טראץ

 צו :עאינגעז דאך איהם װעט פאיצירטע
 בעאי די . םון קײם די צושמעטערען

 “אסא דער פון םארשםעהער די בתים.
 קיבעצען איז שםײכאען״צו סיאײשאן

 מיט־ האט ער װארום האככיאנען ארײן
 דד. מאםעריאי. פיא ׳גמבראכ^״אזױ

 האכ־ דזשואױם ״פר. :אנאנםירט סטאון
 םײנמ צשון ױרידישען אויפ׳ן כיאן!״

הערען צו גרײט איצט איז ער :עס
ױגיאן. דער םון פארשטעהער דעם

 ער ♦עאאםען. אן פאגנט האכםאן
 אעצ־ פאר׳ן םון בראשית, פון א{ הויבט

 שיאדערט עד סםרײק. גענעראא םען
 עקס־ די טרייד, אין אוטשטענדען די

 תא:־ די סיסטעם, סװעט די פאואםאציע,
 װארימקײט. מיט רעדט ער הורמנץ.־

 די װעגען סטרײק, וחנגען רעדט ער.
 הא־ װעאכע . סטרײקער ‘מאסען גרויםע

 ױנ־ דער פון רוף דעם נעעגטפערט בען
 זײעי און אײדען זײער וועגען ;יאז

ברויט. שטיקעא ;רינגערען א םאר האפען
 בתים, בעאי די םון םארשטעהער די
 גע* גוטמוטי: אנפאגגס האבען װעאכע

 אנדערש נאנץ איצטער זעהען שםײבעאט^
 האכפאנ׳עז *גטעו־ברעכט פען אוים.

 צי- יעדען זעהן װיא םען ;פראגען םיט
 האכ־ װאס באװייז שטיקעא יעדען פער,
 איבער רעקארד/ ״אין ארײן :יט מאן

 אין האכםאן. ארגוםענטירט שטונדע א
 טונקעא א«:ג שוין איז צימער קאײגעם

 האט סטענ^ונראפער דער און געװארען
 די ארונםערנעמעז בײם שוועריגקײטען

 םאר־ ניט נאך א.יז האכפאן אבער רעדע,
 איבער־ אין ערנסט מיט רעדט ער טיג.

צײגונג.
פארשטע־ די זיך װענדען שאוס צום

 א םיט אסאסיאײשאן דעד םרן הער
 צײט גענונ געבען זײ זאא מעץ בקשה,

 דאקױ און פאקטען די שטודירען צו
 צונע־ האט האכמאן װעאכע מענטעז,
״שטעאט.

שארקאסטיש: באמעדקט האכפאן
 מיט געקיבעצט םיר האם איד«ר ״אבי

דאקוםענטען!״... די
 וואס ם*א ערשטען צום איז דאם

 בר. הערעז צו אויסגע?ומען איז אונז
 קײם. א ארגומענטירעגדיג האכםאנעז

 ־״in נוטער א אאס שם א האט האכסאן
 מגנצישע די םןנא^ם באזיצט ער גער..

 שטײ שעחנע א םארםא.גם ער שפראך.
i צו ץוגעפאסט איז װעאכע םע, n־ 

 נאטור די הורצען, אין פאאטםארמע.
 דיזע איז וועניגסטענס א^ איהם, האט

̂ו־ םיר געקרױוזתט. נ<ט הינזיכטען,  ה
 הען ער »ז געװאזםט, :יט אבער בען

 א אױםבױען און צוזאםענשטעצען * אױך
 כבוד •םארשאםט װאאט וועצכע ״סײם*,

מ א אפיצו א •••צאיער. פראםינענטען ג

i n וחנצכער ^2מוז אםים
 םסאיט, סע36 סס9יו 60 אין זיך םינט9נ

 אנםחאאט ר9 װעם.9בא און נרוים איו
 סurn 9 קסתסיצ־חם שעתנעם » אױך

 .TUMP WW9TWT 9אצ9̂צ יי 090י0
 9|9י9װ ״ביזי ןובער רט911 09 ן9װ

מ חסס, מ ^ ײ o אויר נדינ9»ר n ד1קא 
orr^o, ם1פאדו ^  סיסיננ imp אין אנ

ו חסס.
ד סיכ t93yn םיםװ^ך ס

 פאו איז רום האונסיא דער אז מערקט,
 בי'ב מיר ח^כען נדיג9ארײננעה נוטען.
 ביז־ געטראפען טיש גייגעם םון ״קאפ״

 שא§- מיט׳ן מיאער אײדזשענם נעס
 רײהען, צװײ אין טיש, ארום טשערפאז.

 שאפ. פון ארבײטער די געזעסען זײנען
 צו ערשטער דער שטיא. איז רום אין

 זײן שאפ־טשערכיאן. דער איז ריידען
 אזוי און ״סטיװ״ איז נאפען ערשטער

 ארײ:־ קאאעכען זײנע אאע איהם רופען
אנגעשטעאטע. ױניאן די רעכעכענדיג

 דעי־ װאס פאד זיך ענטשואדיגט ער
 םארטראטען ;יט ד$ איז שאפ גאגצער

 מײ בײם זיך האבען רום קאונסיא (אין
 ״עפ סעגשעז). 75 איבער געפונען טינג
 ״און ער, זא;ט ארבײט׳/ װעניג דא איז

 זײן װאאט9: האבעז ארבײםער ראכבע
 ;־ הײם״. דער אין פריהער ביםעא א

 ;יא אומשםעגדען די װענען באריכטעט
 ער װעאבע שוועריגקײטען די און •טאפ

דורכפאכען. טוז
 דעד־ רײד װײטערדיגע זײ;ע פון
 באטדעפעגדער דער אז זיך, מיר װיפען

 שע־ גרעפטע די פון אײנער איז שאפ
 :עװאדען ארגאגיזירט זײ;עז װאם פעד,

 װאט ארבײטער, די סטדײק. אעצטען אין
 ױגגע פון םעהרםטענס באשטעהען

 איםאאיענעי, און אםעריקאנער םדויעז,
 זײנען זײ פרעפד. עטװאס זיך פיהאען

 ניט גאר ס.יאפ אין ײאא ערשטען צום
 פאאץ א האט ױניאן די אז געװאוםס,

 דים־ און באקװעם זיצען קעז םען װאו
 ביזנעס דער פראבאעםעז. שאפ ל^טירען

 די פארשטעהס םיאער, בר. אײדזשעגם,
 זײן םון אנפאנ: פיז באאד שוין אא;ע.
 צוהע־ זײנע צוצוציהען ער זוכם רעדע
 ױניאז. דער צו זיך, צו :עהנטער רער
 זײער אין דא, אז זײ, פארזיכערם ער

 אץ פרײ זײ מענען הײם, אײגענער
 I939H זיך דורכרײדען אפענהערצי;

 ;שאפ 1אי פאר קומט עס װאס אאעם
 פארטינ איז ער װי גיך אזוי טאקע און

 זײטען אאע פון זיך האבען ;עװארעז
 באפערקוג־ אדן פראנען שיטען גענומען

נען...

 װיי• א פאי װערט מענשען, אאסענעם
 אז זעהט, םען אנכעצונדענער. אן אע
 וחגא• שאפ, א איוזם. קרענקם זאך די

 זיך זאא יוניאן־שאפ, א זיך רופט מןר
!אויפפיהרען טיאופ אזוי

 די געוױרקט. האבען רײד זיינע
 הארצען. םון אראפ זיך רײדען ארבײטער

 א:דע- די אײנע אויס זיך מופר׳ט פען
 ײערט שאפ״טשערכיאן נײער א רע.

 ױננע זעאבע די טאיע — עדװעהאט
 אדויס־ ערשטע די האט װעאכע םײדעא,

 4ױז?״ די איז ״װהאט :סיט׳ן :עשאסען
 צופרידעגע זײנען ארבײטעד די און

נענאננעז״ אהײם
A

A
א:* אן םיטעט רום צװײטען א אין

 ברודער זיצט טיש בײם שאפ. דעי
סםאום. אײב

װעא־ מיר, פרענען סטאום, הוםם װי
 דזשאביננ פון מעגעדזשער דער איז כער

 און אפיס זײן אאזען צו דעםארטמענם,
 ענטפער דער ? שאפ־םיםיגנעז אטענדען

 האט שאפ באטרעפענדער דער אז איז ,
 דיס־ םטאום׳ס אין געםונען פריהער זיך

 װיסען ניט ברידער די װיאען םרי?ט,
 טענעדזשער דערץ איצט איז עד װאס

 בא־ ארן דעפארמםענט אנדער אן ,פון
 מי־ זײעי זאא סטאום נאר אז שטעהען

 סםאום ניט זיך םױאט אטענדען. טינג
 אאקאא םון אפים אין אריבער הומט און
 אאטע זײנע מיט סט9שםו איז 22

״קאיענטעך.
זיך. שושקעט רום אין עואם דער

 ערהאערען איהם זאא מען םטאום בעט
 רוקט קײנער שא«. אין זיך הערט װאןפ

 א אויף זיך שםעאט עגדאיך ניט. זיך
:זאגט און מײדעא ױנגע

 װאס אאעס אז ױז, די איז ״װהאט
 איבערגע* באאד װערם דא, זאכט מען

הבית?״ בעא צום נעבען
 א אוגטער כאפען רײט!״ ״דהאט׳ס

אנדערע. פאר
 געדענהם ער שאפ. דעם קעז סטאום

 אויס* דארט איז ער װאס ״צרות די :אך
 מענשען די אז װירקט, ער געשטאנען.

 פאר־ ער אשון. םיס ארוסהוםען זאאען
 אזא װעט ױניאן די אז זײ, זיבערט

^ נים צושטאנד א  זאא עס װען ת
 שאם דעם אםצוסמאפען יסתוםען1א אםיאו

 סטאום, שםיאער דער טאג. םימען אין
גזד * םיז פוטאציעn א האט וועאכער

גי־ איז ארבײט קײן אז איצם, און
 אטענדען צו צײט גענונ דא איז ׳טא

 אעצ־ די טאקע זײנעז מיטינגען. ױגיאן
 אוי־ ;עװען 22 אאקאא פון םיטיננעז טע

 אפיאו באזוכט. גוט פערגעװעהנאיך
 אויפ׳ן באװיזען אויך זיך האט בראנזװיא

 מעמבערם מיט םיטי:: א האריזאנט.
 איז דיםקופימס און פיאטאקאלען זיא

 גיטע די אין װי פארנעקוטען, דארט
̂טע צײטען. אי

 פרא- פון שוין רײדען טיר אז ארן
 אויסדריקען דא מיר וױאען טאקאאען,

 מעמבערס, די מיט םימפאטיע אונזער
 אעצטע די בײ נעבאך האבען װעאכע

 אג־ זיצען געדארםט מיםינגען פעקשאן
 *־,פא. הערען און צײט שםתדע א בער

 עקזע־ דער פון — פראטאקאאען אעזען
 און דירעקטארם אװ באארד קוטיװ,

 אונ־ פון באשטעהענד באארד, דזשאינט
 נעדיכט־געדרוקטע בויגען 20 געםעהר

 בא־ צו איז געדואד זײער אעזע־שטאו*.
 נים אויך איז דאס הגם װאונדערעז.

 םעק־ די םאר קאמפאימענט קאײנער קײן
 טרוקענעם אזא קענען װעאכע רעטערע,

 אינטע־ אין אעזבאר פאכען פאםןןריאא
רעסאנט.

 םעקשאנס די אז האםען, צו איז עם
רענעאםעסיג. טיםען אז איצט םון װעאען

 דעם אווענט, דאנערשםאג ?וםענדען
 מעםבערפ די װעאען נאװממבער, טען13
 חנגעאע זײעחנ האבעז 22 אאקאא פון

 אנאנסען די אעזט םיטינגען. בעקשאן
 הײנטיגען אין פאאץ אנדער אן אויױ

____________^גערעכטיגסײט/ נומער

. רעזאלוציע. טרױער
אננענו״ ^יז רעזאאוציע םאאגעגדע

 ־9tP9 בײם אײנשטיםינ געװארען םען
 םקוירם דער םון םיטינג באארד קוטיװ

 איז װאס ,23 אאקאא ױניאז טאכער
 דעם דאגזגרשטאג, געװארזגן אפגעהאאטען

.193Q אקטאבער, טען24
 םיר שטעהען קעפ געבוינענע מיט

 בא־ אונזער פון קבר םרישען דעם בײ
 הײנאן םרײגד, און ברורער איבטען

 םוים גרויזאםער דער װעםען םאלאדאװ,
 אונ־ םון אװעהנעריםען םריהצײםיג האט
רײהען. זערע

 פאר טעטיגקײט איבערגעבענע זײן
 אאם דיגען איםער אונז װעט ױניאן דער

 אר• דער צו אאיאאיטעט םון םוסטער א
 איז ער װעאכער פון באװענונג, בײטער
טײא. א געװען

 געאע״ דיזער בײ אוים דריקען מיר
 טיטגעפיהצ םיםסטען אונזער גענרױיט

 םארשטארבע״ דעם צו סימפאסיע איז
 צײ באדויערען םיר און םאםיאיע, נעם׳ם
 הארצען םיםסטען םון זײ פױט זאמען

 םריהציײ און גרויסען אאעםענס א־גזער
פאראוםם. טיגען

!אנדענקען זײן עהרע
 םקוירפד באארד עקזעקוטױו

.23 אלpלא ױניאן מאכער
םענעדזשער. םרעםעם, םעם

םעק. פראט. ריאן ר.
משערמא^ רעים, ל.

שלאןפ פארץ דדינט
ט מ ה ע נ

ם ס א ל ם־ פ ע
)ex-lax ענגליש (אין

נײ־געבארען װי פיחלעז איחר װע« פריה דער אין און

םט#רם דר«ג אלע אין

.
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איצטיגער דער ףי פןן ראמןן דער
׳"״ 'ד ®יז םטרייק טעילארם לײדיס u ׳  u' װעט טעילארס דיס ״

 גע־ דער אין בלאט באזונדערען א פארנעםען
איגםערנעשאנעל. דער פון שיכטע

 טעי־ לײדים די פון צאל די איז נרוים ניט
 ארױםגערוםען האט םטרײק זײער אבער לארס,
 4באװאונדע פיל אדן אויפםערקזאםקײם גרוים
רונג.

 םטרײק דעם אין האכען טעילארס לײדים די
 אלםע זײער זיך אין נאך האנען זײ אז באוויזען,

 קאטפם־ אםאליגע זײער און קאםפם־םעהיגקײט
 זײער צו אתיסנערוםען האכען זײ און לוםט
 רעכטדענקענדען יעדען םון םיםפאטיע די קאטף

םענשען.
װערען, דערםאנט דא דארף סטרײק, דער

 לעי־ די .אויף געװארען ארויפגעצװאונגען איז
 די זײ באלעבאטים. זײערע פון טעילארם דים

 םינםטער דער םון שאפ־אײגענטיםער רײכע
 דער םיט כאנוצען געװאלט זיך האבען עװענױ,

 פון אװעקצונעםען לאנע געדריקםער איצטיגער
 פאר כאז־ינגוננען, ױניאן די ארבײםעו־ זייערע
נעקעטפט. יאהרען פיל אזוי האכען זײ װעלכע

װאל־ צײט געדריקטע איצטיגע די ניט װען
 עװע־ פינפטע די פון באלעבאםים די דאך םען
 םארלאננען, צו געװאנם ניט אםילו שעפער נױ
 אפזא־ צו האנד םרײע א געכען זײ זאל םען אז

 זיך איצט כלויז זײ האכען דאם ארבייטןזר. גען
 פון םורא די אז האםענדיג, ערלױבען, געקענט

 אפהאל־ װעט ארבײטםלאזיגקײט, גרויםער 'דער
 װידער־ א זײ געבען פון ארבײטער זײערע טען

 גרױםען א געטאכט אנער האבען זײ שסאנד.
 עם װײםען זײ און רעכנזנג זײער אין טעות
 הא- װאם באלעבאטים, עטליכע די און איצט.

 אײננעבען זײ זיך װעט עם אז אלץ, נאך םען
 װע־ שאפ, םקעכ א פון נן־עדן דעם אין לעבען צו

 זײערע אז איבערצײנען, באלד אויך זיך יען
 אײניגע די םאר אוםזיםטע. זײנען האפנוננען

 געכליבען נאך זײנען װאם ארבײטער״ הונדערט
 אנצו־ לײכטער םך א איצם איז םטרײק, אין

 ארבײטער די םריהער. װי קאםף, דעם םיהוען
 העלםען איצט קענען שעםער געםעטעלטע די םון

 דער־ און נאך םטרײקען װאם כרידער, זײערע
 פולשטענדיגען א צו קאםן» דעם גרענגען םים
זיג.

 זײן װעט זיג דער אז זיכער, זײנען טיר און
 לײדים די םון קאםף דער םולשםענדיגער. א

 אונצװײםעל- אזא גערעכטער, אזא איז טעילארם
װע־ געװאונען םוז ער אז גערעכטער, האםטער

 לײדים די האבען װירקליכקײט דער איןיעז•
 קאםןן זײער פון םײל שװערםטען דעם טעילארם

 זעהר א געהאט האבען זײ געװאוגען. שוין
 פיר־ םילגרים גרויםער דער םיט קאםף שװערען

 כלויז ניט שװער געװען איז קאםף דער םע.
 םירםע דער פון כאלעכאם דער װאס דערפאר,

 אויםצוהאלטען כח געחאט חאט און רײך איז
 די זואס דערפאר, אויך נאר קאםף, לעננערען א

 צו פרײנדליך נאזונדערם געװען איז פאליציי
 פיקעטען אין געשםערט שטארק האט און איחם

 האכען טעילארם לײדים די ןוען און שאפ. זײן
 םעםטונג, םילגרים די אײנגענוםןןן אויך ענדליך

 צװײפ־ צו זײ פאר אורזאך קײן ניטא איז דאן
 עט־ די איבער זינען אױך װעלען זײ אז לען,
 ניט נאך זיך האבען װאם באלעבאטים, ליכע

אוגםערגענעבען.
םםרײקערם, די םים איזי נערעכםיגקײט די

 אינ־ די און זײ םיט איז םימוננ עפענטליכע די
 געהאל־ טrH ביז ױי חאט װאם טערנעשאגעל,

 וױיםער אױך זײ װעט קאםף זײער אק #ען
 גע־ קאםף זײער דעריכער םוזען זײ חעלפען.

_____ ױיגעז•

װ די ^ר נ צײםונ־ וױכםיגסטע די יארס
נע^פמײו^איק ןײיפװעעןווע^ן

 פא־ װעלכע יקלעז.
טעילארם ליידים י
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ווערען. געסעםעלם זאל
 פאלגענ^: דאם שרייבט .םאיםז״ די

 װאם צמרידענקײ®. די .באםראכטענדיג
 װערם עם װען םאל, יעדעם אױםגעדדיקם הערט

 עטליכע נעקראגען חאם םען אז באקאנט,
פרױואטע חרך צי ארכײמםל«ז^ •אר

 טויזענד דרײ אדער צװײ אז פארדרוס, גרויםער
 געצװאונ־ זײן זאלען ארבײטער םפעציאליױרטע

לײדיג״. ארוםצונעחן גען
 אז חאפנונג, איהר אױם דריקט די,םאיםז*

 די און כאלעכאטים די צוױשען אויסגלײך אן
 קײנער אז און װערען געפונען װעט םטרײקער

 פאר׳עקשנ׳ט, נלײבען ניט װעם צדדים די פון
 קאםןן דעם פארענדינען צו װי פארשלאג א װען
קװעלע. פאראנטװארטליכער א פון קומען וועט

 גוט־ געװעהנליך די איז אוים, זעחט עם װי
 אינ־ נוט ניט םאל דאם ,טאיםז״ אינפארםירטע

o װעגען םארםירט p .איז ערשטענם סטרײק 
 קלןןנער, םך א איצט םטרײקער די פון צאל די

 שע־ גרעםטע די און שעפער םײסטע די װײל
 ױניאן דער טיט געםעטעלט שוין האכען פער
 צו אומגעקערט זיך האבען ארכייטער די און

 בא־ ױניאן םולשטענדיגע אונטער ארבײם דער
 ױ־ די האט קאםף שװערםטען דעם דינגוננען.

 האט ענדליך אבער טילגריםען, םיט געהאט ניאן
 ױניאן דער םיט אפםאך אן נעשלאסען ער אויך

 פולשטענדיגער א איצט איז שאפ זײן און
 יװעגען רעדט ״טאיםז״ די װען און שאפ. ױניאן

 די װעגען בלויז רײדען זי דאר,ש עקשנות,
 בא־ איבערנעבליבענע עטליכע די םון עקשנות

 האלטען אנדערש ניט װילען װאם לעבאטים,
 ארבײטער די. און ױניאן די שעםער. םקעכ
 באנײען צו צײט גאנצע די גרײט געװען זײנען

 ױניאן די און באלעבאטים די םיט אפםאך דעם
 אין םעםיג זײהר צײט נאנצע די געװען איז

 עקשנות אן בלויז איז עם פאדערונגען. איהרע
 ניט װילען װאם כאלעכאטים, עםליכע די פון

 װי װארט אנדער קײן ױניאן. דער נאכגעבען
 װײל װערען. געברזיכט ניט דא קען עקשנות

 האבען טרײד דעם פון באלעבאטים םײםםע די
 די אויב און ױניאן דער םיט געםעטעלט שוין

 פאר אננעםבאר געװען זײנען כאדיגגוננען ױניאן
 געװים זײ זײנען דאן באלעבאטים, םײםטע די

 באלעבאטים, עטליכע די פאר אננעםבאר אויך
 םטרײק דער נאך װערט שעפער זײערע אין װאם

^נגעהאלטען.
 :לט איבריגם נים אמ ״װאירלד״ די אױך

:שרײבט זי םטרײק. דעם װענען אינםארםירט
שטרײטיגקײ־ םײםטע די םיט פארגלײך אין

 צאל די איז טרײדם נאקלײדונגם די אין טען
 דעם אין פארװיקעלט זײנען װאם ארבײטער,

 א*נ- גרויםע, קײן ניט םטרײק טעילארס לײדים
 װײל אבער טויזענד. 3 און 2 צװישען גאנצען

 ארבײטער ספעציאליזירטע העכםט זײנען זײ
 בא• א ארבײט זײער אויף נאכפראגע די איז

 א צו קוםען ניט װעט עם אויב און גרענעצטע
 ׳ װעלען זײ אז םײנען, עס װעט םעטעלםענט

װינטער. שװערען א האבען
 לײדים די פאר ארבײטסלאזיגקײט אבער

 פאר ארבײטםלאזיגקייט אױך טײנט טעילארם
 איז ארבײט װעטעם ארבײטער, אנדערע םך א

 איצטיגער דער אין און זײערע, םיט פארבונדען
 גע־ װערען אנשטרענכוננען אזעלכע װען צײט,
 געהען װאם די פאר דזשאבם געפינען צו םאכט
 םאר װערען באטראכט עם דארף לײדיג, ארום

 םאראנטװארט־ א פאר נעלעגענחײם גוטע א
 םאכען צו פערזאן אדער קערפערשאפט ליכער

 שטרײ- די צװישען פארטיטלען צו פראבע א
 קהל׳שע גוטע א טאן רםיטp און צדדים טענדע

ארבײט,
 איהר אויס דערבײ דריקט ״װאירלד״ די

 װעלען צדדים שטרײטענדע די אז האפנונג,
 אײני־ זיך װעלען און נאכנעביג כיםעל א זײן
געז•

 איז גײסט דעםזעלביגען אין אוםגעםעהר
 ״טעלענראם׳/ דער םון לײט־ארטיקעל דער

 און ױניאן דער םאר װארעםער אביםעל אכער
 לײט־ארםיקעל דעם אין םטרײקער. די פאר

 דער פרן ערקלערוננ אן איבערנעגעכען װערט
o װעגען ױניאן p אורזא* זײנע און םםרײק

״ כעז•
 ־אר- נױ נאנצע די זיך האט אלנעטײן אין

 ראצײגען אויםנאםען, װײנינ םיט פרעםע, קער
 םיטפאטיע אפענער אן םיט צײם נאנצע די

 דעם פון נערעכםיגקײט די םטרײקער. די םאר
 די אז אונבאשטרײטבאר, אזױ איז םטרײק

 נעפינען גןןקענט גיט האבען נאלעכאטים שאפ
 זײערע בײ אםילו זיך םאר װארט גוט קײן

 אונזער םון ערקלערוננ די און םרײנד. כעםטע
 ־ די אז דובינםקי, דיױויד סעקרעםערי־טרעזשורער

 נץpקאנפע א צו קוםען צו צופרידען איז ױניאן
 דער פון פוירסינם מים םון פארנױטלוננ א ,דורך

 בעםטער דער איז בױרא, לײבאר רענירונגס
 געװא־ םארצויגען איז םטרײק רp אז כאװײז,

 ארבײטער די פון שולד רp צוליג גיט רען
 כאלע- די םון אײננעשפארטקײט די דורך נאר

• באםים.

 איז אםאל ווידער מאנופעקטשורערם די
n װידײף דך האבען p אמדאםטריעל
? ^טקוןעיוגיאםר5ד םארבענקט אמאל

אר ר״2 ^ו־בײט. נ חן םעין א?ז א
 אײנפיה־ צוריק זאל

jp אין שםיק־ארנײם o p םרייד. קלאוק 
n אח אםאל װיחןר און p פון טענעדזשער 

o p פאו־ ארױסנעקומען קאונסיל אינדאםםריעל 
n p ,םים עפןןנםליכקיים ברייםער גרויםער n p 

 פאר־ ימיאן רp פון חאט ער m ;סענממיע״
שםיק־ארכײפג פץ אייגפיחרתנ די

 כא־ און קאונםיל אינדאםטריעל דער אז נו,
 אינדאםטריעל פון םענעדזשער דער זונדערם
 ארכײט שטיק פון אײנפױזרונג די װיל קאונםיל

 אכער ניט, נײעס קײן גאר איז טרײד קלאוק אין
 װיל ױניאן די אז ניט, נײעם קיין אויך איז עם

 אינדאם• דער אז אײן, ניט זעהען טיר און ניט,
 האט םענעדזשער זײן אדער קאונם״ל טדיעל

 ארגו־טענטען, אינערצײגענדע נײע אױםנעםונען
םײנונג. איהר ענדערען זאל ױניאן די אז

 קאונםיל אינדאםטריעל דער װיל װאם םאר
 שטיק־ארבײט? אויף װאך־ארבײט פארבײטען

 שע־ די אין ארכײטער די אז אפשר, ער דענקט
 און ארכײט װענינ צו ארוים איצט גיכען פער

 װע־ שטיק־ארבײט פון םיםטעם דער אונטער אז
 אכער האכען םיר םעהר? ארויםגעבען זײ לען
 האבען םאנוםעקטשורערם די אז געהערט, ניט

 אז באקלאגען, צו זיך אורזאכען איז עם װעלכע
זײ םאר װעניג צו ארבײטען ארבײטער זײערע

נע־ םאל אלע עם איז װירקליכקײט דער אין
 פלענען םאנופעקטשורטרם װען ליגען, א װען

 אבזיכט־ װילען זײערע ארכײטער די אז זאגען,
 קע• זײ װי ארבײט, װײניגער ארויםגעבען ליך
 ריכטינ זײן נעקענט אפשר האט דאם נען.

 די װעגען אבער ארבײטער, אײנצעלנע װעגען
 נע• יטאל אלע עם איז אלנעםײן אין ארבײטער

 א פון נאטור דער אין ליגט עם ליגען. א װען
 און געהעריג װי ארבײט זײן טאן צו םענשען

 קען. ער װי ׳ארבײט, פיל אזוי ארויסצוגעבען
 זיי־ באהאנדעלט םאנופעקטשורער א װען און
 םענש־ זײ צו איז און אנשטענדיג ארבײטער נע

 נע־ איהם װעלען זײ אז זײן, זיכער. ער טעג ליך
 נאר ארבײט. טאג פראדוקטױוען פולען א כען

 אר• אײנצעלנע אז םעגליך, אפילו איז עם אויכ
 כײ אונטערפוילען אביםעל זיך זאלען בײטער

 צײטען, די אין זײן כלױז דאם קען ארבײט, דער
 איז עם און ארבײט םך א פאראן איז ;ים װען

 אר־ די ארבײטער. אויף נאכפראגע נרויסע א
 אונאפהענגינ טעהר דאן זיך פיהלען בײטער

 אזא אין אז טראכטען, קענען זײ םון מאנכע און
 צו שטארק אזוי ניט ערלויכען זיך םען קען צײט

 אבער, צייטען, די אין נשםח. די זיך פון יאנען
 קלע• א איז ארבײםער אויף נאכפראגע די װען

 זײערע היטען םוזען ארבײטער די און גערע
I צו אונזין אן אײנפאך דאן איז דזשאבם, P ’n 

 װיי־ ארוים גיבען ארבײטער די אז דעם, װעגען
 אין נענענםײל. אץ קענען. זײ װי ארבײט, ניגער

 ארכײמער די זיך באטיהען צײטען אזעלכע
 בא־ זײערע צופרידענצושםעלען באזונדערם גאנץ

 קענען זײ װיפיל• ארבײטען זײ און לעכאטים
 קאונםיל אינדאםטריעל דער אויב אדן נאר.

 שטיק־ארבײם, םון .אײגפיהרונג די פארלאנגט
 ארױם ניט גיבען ארבייטער די וױיל ניט דאם איז
 טאנױ די װײל גאר ארכײט, טאג עהרליכען אן

 נאר זײ פון ארויםדריקען װילען פעקטשורערם
 נשםה. די זײ פון יאגען פשוט װילען זײ מעהר.

 זײ עם װעט ױניאן די אז אבער, זײ דענקען
? ערלויכען

 ארבײט שטיק װילען םאנופעקטשורערס די
שטיק• פון אז נלויכען, זײ :צװעק אײן פאר

 פראפיט״אבער טעהר האבען זײ װעלען ארבײט
n דורך אדער בלויז האבען זײ קענען דאם p, 
 פארשקלא• םעהר ארבײטער די װעלען זײ װאם
 ארוים* זיך זאלען זײ אז ארבײם, דער כײ פען

 צא• זײ װעלען זײ אדער בוחוח, די פון שלאנען
 צו גלײך זײן װעט װאם פרײזען, אזעלכע לען

^ אבער קען ױניאן די הונגער־לױן. א ײ  ב
 אינדאםטריעל דער און דערלאזען. ניט זאכען

עם. װײם קאונםיל
 גןך גיט ער האט עם וױים ער װײל און
 טר א אנםאכען און װײלע אלע קוםען דארםט

 םא^רונג רp טיט ארבײטער די צװישען טעל
שטיק־ארכײט. פון

קאוג־ אינדאםטריעל דעם װילען טיר און
 חאם ער װאם אפםאך, דער אז ^רםאנען, םיל

 אויף געװען איז יוניאן, דער םיט נעשלאםען
 קײן ניט און װאך־ארבײט פון םיםםעם דער

 ױגיאן רp םיט אפםאך דער און שטיק־ארבײט.
a נאך זיך האט y לערי■ איז עס און געענדיגט 
 אויך נאר םיה אוםזיםטע אן נאר ניט בער

 םאגוםעקטשורערם די םון םיה אוםנערעכטע אן
שטיק־ארבײט. פון אײנפיחרונג די פאדערען צו

 פון זײן װעט דראם
נוטע די

 םארשםרעבונגען
וײ םאר

ז ארבײטםלאזע

 די פאר האנען םיר
 װאכען עטליכע לעצטע

 נוטע סך א געחערט
אר־ די םאר הבטחות

װא״ פון םאי בײטםלאזע,
 נמ פון םאי שינגטאן,

גע־ חאבען םיר יארק.
נאר ־גיט םומען, ריזיגע װעגען פלענער הערט
ביליא־ װענען אויך נאר םיליאנען, םך א װעגען

 פלענער אלע די װאלםען און דאלארס. נען
 אר• די װאלםען דאן געװארען, םארװירקליכט

 פרע• אפילו זארנען. געדארפם נים בײטםלאזע
 נעײעז איז עם װעםען אלײן, הואװער זידענט

 את אז צוצוגעבען, שװער אזוי צײם נאנצע די
 קרי־ עקאנאםישער שװערער א עקזיםטירם לאנד

 איז ארבײםםלאזע די פון צאחל די אז און זים
 צונענעכען, אױך שוץ עגדליך חאם נרויםע, א

 נרױםע גאנץ א איז ארנײםםלאזע צאל די אז
.- םאן. עפעס דארן* םען אז און

אלע די א« פארגעםען, ניט דארף םען נאר

ן ו ט פ ײ ט צו צ ײ צ
צכית. םון

 ם*ר- גרויסער v אין זיך געפין איך
 םען װעמען ניט װײס איך ^עגענהײט.

 םריהערדיגען דעם צי — םאלגען דארף
 איצ- דעם צי אכיעריקא, םון פרעזידענט

טיגען.
 געװעזענער דער קולידזיט, קאלװין
 די טיר האט אמעריקא, םון פדעזידענט

 אין געזעסען איז ער װ*ס צײט, נאנצע
 דארף מען אז געיצערענט, הויז, וױיסען

 הויר־ עסאנאמיע. סאצען און עפאדען
פרעזי־ איצםיגער דער הואװער, בערט
 אויס־ דארף םען אז זאגט, אבער, דענט,
 קוי־ דארױ מעז אז מעהר, װאס נעבען

די אז געזאגט, האט קולידדצ ען.פ
 גע־ זײן װעט לאנד אין פיאפפעריטי

 װאם װעט םאל? ס1#ד װען זיכערט,
 אז זאגט, הואװער אה ׳עפארען, מעהר

 אין צוריקקומען װעט פדא־ספעריטי די
 מעהר װאס װעט םאלק דאס װען

 םאל־ איך ז#ל אלזא, װעמעז, גױפען.
? נען

̂גען צײטונגען די  איך אז מיד, ז
 װאם און ^פארען װענינער װאס זאל

עם ז$נעז באזונדערס קויםען. מעהר
 ציײ די אין אדװערטײזםענטס די מיר

 שרײט אדװערטײזסענט יעדער טונגען.
 ווער־ גרויסע םיט אױער ארײךאין מיר
 םעהר! װאס ?ויף !הײנט קויח :מער

די צוריהברעננען דעם דורך װעסט
לאנד. איז פראספעריםי

 דער־ שםאר דעפארטמענט ;רויסע א
 איהר ערםילם האט זי אז מיר, צעהלט
̂וט און יצאנד צום פציכט  באשלאסעז ה

 דא^אד םי^^ז האלממ א פאר הױפען צו
 ברענ־ צו כדי דארף, זי װי םעהר סחורה

 צוריס, ■דאםפעריםי די גיכער װאס גען
 אז ימיר םח זי םאריצאנגט איצט און

 דער םאר םליכט סײן ערםילען איך
 זי םריהער. קומעז און פר^ספעריטי

 סויםען״ \vp איך אױב ניט, םיך פרענט
 קויםעז, צו װאס םיט ה^ב איך אויב
םליכט. םײן ערםילען מיר הײסט זי ;$ר

 וו^לט םיר צו שײך איז װאס נאר
 נאך קריג איך אויסגעמאכט. ניט עס

 אבער װאך. אלע װײדדמעם פארלויפיג
 םליכט זײמר ערםיאען זאאען אזוי װי

 םאר׳ אםילו שוין האבען װאס אזעאכע,
 זעהט װײדז^עס װאך א װי געסען
 םא־ איצט זײנען אזעלכע און אויס?

 הוא־ אםילו אםעריקא. איז סו א ראז
 זײנען עס אז צו, שוין גיט אלײן װער

 א און דרײ אםעריתא אין פאראן איצט
יאז האלב  געהען װאס ארבײטער ם̂י
 אלטער אן איז עס און לעדיג. ארום
 ארביי* אן װען אז אמעריקא, אין טנהג
 נים ער קריגם •לעדיג ארום נעהט מער
 עס, װײס הואווער װײדזשעס. קײז

̂ײז ער װײל  באשעםטיגט אמאל האט א
 ציםער הואװערם אויח און ארבײטער.

 ארבײטסלאזע די םון צאהל דער װענען
 םאר־ גאנצעז אין ניט זיך מען דארף

 ■ינקטליכער ער צעחאט געלד ̂אזען.
 אײנםאך האט ער ארבײטסלאזע. װי

 ארבײטסצאזע. די צעהלען צו ליב ניט
 ארבײטסאאזיג• גאגצע די באטראבט ער

 •א־ זײנע װא׳ם ^יצעל, א םאר <ןײט
 אפנעטאן. איחם תאבען שונאים *יטישע

 אין צײט לאנגע א דעריבער האט ער
 עקזיסטירט עם אז אפגעלײקענט, נאנצעז

 אםעריקא. איז ארבײטסלאזיגקײט אן
 םיט געסוםען איחם צו איז מעז װען א\ן

 חאם ער וואם ציטעחגן, םים איז צאהאעז
 ער האט אפצײקעמן, נעקענט ניט מעהר

r די םין tm p\ געםאכט ציםערען און 
בײ פלענעז זײ צעהאען. אין חל א

 סילענט ער װי װערען, אײנגעדארט איהם
 ריכטיגע די זײ. אן אגריהרען גאר זיר

 איצט װערט ארבײטסילאזע, םון צאהל
 םינםט־ און 4 צװישען איז אנגענעבען,

 זײ םון םײסםע די און טיליאן הא^בען
 א װי מעהר םארדינט ניט שוין האבען
 זײ אז איהר דענקט צײט. יאהר האלב
 און הואװער פרעזידענט םאלגען לןענען

מעהר? װאס קויםען
**•

 א אפװארטען מען דארף אפיער נאר
 הואװער פרעזידעגט דאך האט ביםעל.

 םײערליך צוריק װאכען םיר קנאפע מיט
 לא־ ניט טאר אביערי?א אז ערקלערט,

 און הונגער לײדען בירגער איהרע זען
 א באשטיםט גלײך האט ער און קעלט

 נעמען גיצײך זיך זאצ װאס *קאםיסיע,
 אםע־ די פארהיטען צו ארבײט דער צו

 קעלט. און הועער םון בירגער ריקאנער
 יע- װאגעע. א זעהר איז קאםיסיע די

 םאױ־ קאמיסיע דער םון מיטגליד דער
 הואװער׳ס אין פלאץ װיכטיגען א נעטט

 נאכ־ טאקע גלײך און אדמיניסטראציע.
 די־ א באשטיםט הואװער האט דעם

 זער.ר אויך קאםישיע, דער פאר רעקטאר
 איז װאודס .קוירנעל מענש, װאניגער א

 אנמזעהענער אן זעהר נאמען. זײן
 פי־ םון םענסטער הויכע די אין מענש
 אמעריסא. אין אינדוסטריע און נאנץ

 טאן. עםעס דאך זײ װעלען מסתמא
 יצײכ־ פרובירען זײ װעלען װעניגסטענס

 אר־ די םיז הארץ ד^ס מאכען טער
 םארשפרעכונמגן, גוטע םיט בײטסלאזע

#t ט1 »במר זוארינג 1ײ1 מ
 אז זאגעז, םען דארף אםת דער אין
 קארגליך ביסעל א איז װאודס קוירנעל

 עי פאדשפרעכונגען. גוטע אין אפילו
 האלט ערשטענס אז ו<יסעז, געלאזט האט

 דארף רענירוננ םעדעראלע די אז ניט, ער
 זאגען, צו מײנט דאם צדקה. געבען

 דער אז דערװארט/ןן, גיט דארף םען »ז
 העיצ־ צו געלד גאװיליגען זאל מאנגרעס

 אז צװײטענם, ארבײטסלאזע. די םען
 קײן דערװארטען ניט איהם םון זאל םען

 סײן שאפען ניט w ער װײל נסים,
 װאס ארבײטער םיל אזוי םאר ארבײט

לעדיג. ארום געהען
 מיר טאז? יא אבער ער ?ען װאס

 נאר זעהן. און װארטען םוזען װעאען
 װארטעז צו נעדולד האבען קענען עם

 טאג א מאל דרײ האבען װאס זעלכע,8
 רענט צאהלען צו װאם םיט און עסען צו

 האבען זײ וואס .אלץ, קויפען צו און
 װאס ״אבער ארבײםסלאזע, די נויטינ.
 האבען ברויט, אויױ נים םילו8 האבעז

 זײ װארטען. צו גערולד ?ײן נארניט
 טאן עםעס זאל מען אז #ננעז8רל8ם

שוין. זײ פאר
***

 באריהםטער דער דױאי, דזשאהן דר.
 האלאכד אין םילאזאפיע םון פראםעםאר

 װאס ן8פל א האט אונױוערזיטעט, ביא
 םיי־ זיין לויט שוין. טאן י1דאר םען

 םאראן אםערי?א אין איצם זײנען נונג,
 ארבײטסלא־ טיאיאז םינםטהאלבען ארום

 מען קען םאםיציען זײערע םיט און זע
 הייסט עס םי^יאן, 12 ביז רעכענען זײ
 אמערײ גאנצער דער' פון צעהנםעל א

 אזא העצםען צו באםעלקערוננ. האנער
 םען םוז צאהצ גרויםע אוגגעוועהנאיך

 ביציאן צװײ וועניגסטענס ג$ײר האבען
 טײנונג, זײן חגריבער איז ov דאלאר.

 דער געבען זאל ביאיאן האלבען א אז
 גע־ זאלען איבעריגע דאם און קאננר^ס

די און עטאדט־םארװאלטוננען די בען

 גיליץ■ דא־ױ דערבײ רעגירונגען. סטײט
 אײגגעפיהרם עגירונגען1סטײט־ די םון

 פארדכערונגס אדבײטסלאזען ן8 װערעז
סיסטעם.

 סױ די ז8 םײ:ט, דױאי פראפעסאר
 גרױ׳סע, 8ז8 ניט גאר װירקליך איז מע
 מעהך ניט איז זי אויס. זעהט זי װי
 16 די װאס דעם, םון צעהנטעל 8 װי

 הא־ מיליאנערען םעריקא:ער8 טויזענד
 און יאהר, םארינען אין ״פארדיגט״ בען

 דעם, פון פראצענט קלײנער נץ8ג 8
 געטאכט האבען נטען8ספעקול װאס
 ארבײטס־ דער דורך סםריט װאל אויף

 אן װײזט דױאי פדאפעסאר לאזיגקײט.
 8 געקומעז איז מען ז8 ריכטיג :ץ8ג

 װע־ פלענער די מיט ׳צפעט צו ביסעל
 העל־ צו רבײטען8בױ־ עפענטליכע גען
 װינ־ ,ךעם ר8פ אדבײטסלאזע די פען

 געסײנט װירקליך האט מען אויב טער.
 האט דאן ארבײטסאאזע, די העלפען צו

 עפענטליכע די װעגען “פלענע די מען
 נ^רטיג האבען געדארפט בוי־ארבײטען
 צוריח. יאהר האלב א מיט וועגיגסטענס

 צו אזוי װי איצט איז םראגע די און
 װײל שוין, ארבײטסלאזע די העלםען

 שװעל אויפ׳ן שוין איז װינטער דער
 אטעריקאנער דער םון צעחנטעא 8 און

 דער אין זיך געםינט באםעלקערוע
נויט. גרעסטער
 כיען נארען. ניט זיך װיל איך אבער

 אנ־ ניט פלאן דױאי׳ס םראםעסאר װעט
נעםעץ.

הע־ װעל איך אז געהאפט, האב איך
 געװעהא־ די װעגען שרײבען הײנט נען
 פארטײ, צעריליםםי8סאצי דער םון טע

 ניט אײדער איז האפנונג םײן אבער
 סאציאליס־ די געװארען. םארװירקאיכט

 גרויסע א געקראגען ׳אמת האבען, טען
 8 געװיס איז ד$ח און שטימען, צאהל

 ער- ניט קײנעם האבען זײ אמור זינ,
 שרײ־ ניט קען איך װען נאר װעוזלט.

 סאציאליםטישען גרויסען 8 װעגען בען
 צופרי- די װעניגסטענס איך האב זיג,

 גרויסער 8 װעגען שרײבען צו דענהײט
נידערלאגע. נער8רעפובאיק

 די אז פאראויסגעזעהן, האט מען
 8 לײדען װעט רטײ8פ רעפוכליקאנער

 איצטיגען דעם איז נע8נידערל גרויסע
 גע־ מאצ לע8 דאך איז מף.8הא־ק8װ

 רעפובליהאנער, די פון כח דער װען
 דעב רען8נ געקענט האבען זײ װאש

 דעם װײסען לײן8 זײ בלויז אז עולם,
 ׳םאל דאס פראסםעריטי. פון סוד

 גע־ ניט מעהר דאך זײ האבען אבער,
 פראספע- די דאך איז נארען. קענט
 8 אונטער נד8ל םון נםאאפעז8 ריטי

רעגירוננ. רעפובליקאנער
 צו רעכט 8 האבען דעםאקראטען די
 גרויסען א געהאט האבען זײ ז8 זאגעז,

 די אפאײקענעז ניט קען ?ײנער זי^
 האבען זײ װאס שטיכיען, צאהיצ נרויסע

 װירהאיכקײט דער אין אבער געקראנען.
 דע־ די םאר געשטימט םיא זוי8 האבען
 זײ האבעז זײ װײא ניט טען8מאקר

 נעװאלט האבען זײ װײא נאר איב, זוי8
 רעפובלי־ די צו כעס זײער אויםאאזען

 געשיכטע אלטע די איז עס קאנער.
 ער כירגער. אמעריסאגער דעם מים

 רע־ די םון נארען נג8ל ?וי8 זיך אאזט
 און םגס אין ווערט ער ביז פובאיחאנער

 דאן און דעםאקראטען. די םאר שטימט
 די םיז נאחגן לאנג אזוי זיך ער אאזט

 כעס אין װערט ער ביז דעמאקראטען
 די פאר אמאא װידער שטימט ער איז

רעפובציקאנער.
;*

 האט איך, גאויב הואזוער, פרעזידענט
 רר באזונדערם קײן האבעז געםוזט ניט

 ער װאהא־נאכם. דער אין שאאןי היגען
די געזעהן זיכער שאאו* זײן אין האט

 װאס ׳רא:ט ביבאי״פע אלט־באקאנטע
װאנד. דער אױןי ״עיײבמ
 זײן דא״פעז אדום יאהר צװײ אין

 ״עװארצע די און װאהאען, פױעדדענט
 האבען ^עפובליקאנער די װאס אוינ,

 קען װאהאען, איצטיגע די איז געקראנען
 ״נאק־ א אויוי אנזאג ׳טלעכטער א זײן

ארום. יאהר צװיי אין אוט״
 װעט הואװער אז ניט, גלויב איך

 אפ־ אזוי בלײבען װײטער אויױ אויך
 איצט. ביז :עװען איז ער װי טימיסטײט

 װאיד די פון אלץ םון פריהער װעט ער
 אמעריקא אין אז איבערצײגען, זיך לען

 ארבײטסאאזע. פאראן װירקליך זײנען
 הוא• האט ריארצען זײן אין טיף װארום

 געגלויבט. נאך איצט ביז זיכער װעד
 מעהר ניט איז ארבײטסאאזיגקײט די אז
 װעט ער זאך. אױסגעטראכטע אן װי

 זוענען פארטראכטען זיכער זיך אויך
 הרע עין אן אפיטפרעבען םיט אז דעם,

 אפ־ ניט ארבײטסאאזיגקײם די טען קען
 עפעס טאן דארף םען אז נ^ר ״עאפען,

ארבײטסאאזע. די פאר כיטיעות׳דיגעס
דאר״ װעט הואװער פועזידענט יא,

 לעצטע די טראכטען. סך 8 :אר פען
 נע־ 8 זעהר געיעאפען האבען װאהאען

 גא״ איהם. פאר קאנקורענט פעהראיכען
 דער זײן זיכער װעט רוזװעאט װערנאר

 דער פון פרעזידענט םאר קאגדידאט
 הוא־ אויב און םארטײ דעכיאקראטי^ער

 ניט װאהאען נעק׳סטע די ביז װעט װער
 פארטײ רעפובליקאנער די אז באװײזען,

 פרא־ פון סוד דעם װירקאיך טאר,ע װײס
 שױן-אײנפאקען ער מעג דאן ספעריםי,

 װײ־ םון ארויסצוקלײבען זיך זאכען די
הויז. סען

♦**
 יטפעש :יט איז עם אז גאויב, איך

 סענטראא די אז םארצײכענען, צו
 םילא־ םון קאונסיא אײבאר און טרײךס
 סאציא־ דעם ^יגד^רםירט ה#ט דעאםי^

 מאורער דזשײמס קאנדידאט איםטישען
גאװערנאר. פאר

 זײן געדארםט עס האט אײגענטליך
 אן אז זאך, זעלבסט־סארשטענדאיכע א

 אינדארסײ 'זאא אדבײטער־קערפערשאפט
 און קאנדידאט סאציאאיםטישען א רען

 דזשײמס װי ?אנדידאט אזא נאך בפרט
 גאג־ זײז געװען איז װעאכער םאורער,

 אר־ דער מיט פארבונדען לעבען צען
 זעכ־ געװען איז און באװעגונג בײטער

 פרעזידענט דער נאכאנאנד יאהר צעהן
 אװ פעדערײיטאז פענסיאװײגיא דער םון

 קער־ אזא זאא דען וועמען אײבאר.
 און טרײדס סענטראל די װי פערשאפט

 איג־ םילאדעלפיא םון ?אונסיא אײבאר
 װען נאר איהם? ניט אויב דארםירען,

 םאר־ צו עס מיה די זיך :עהם איך
 איז עס אז סיםן, א עס איז ״שרײבען

 זעאבסט־םארשטעגדאיכע אזא ניט נאר
 בײ איז דא־ס געגענטײא. אין זאך.
 אויסערנעװײגליכע װיכטיגע נאנץ 8 אונז

 אינדארםירען געוועהנאיך װײא נײעס.
 אין הערפערשאפטען ארבײטער אזעאכע

 דע־ דער םון קאנרידאטען די אמעריהא
 די פון אדער םארטײ סאקראטישער

רעפובאיהאנער.
אוג״ געטאן געװעהגאיך װערט דאס

 ארבײטער די אז אויםרײד, דעם טער
 אומ־ זײן דארפען אםעריקא אין ױניאגס

 דאר״ און םאליטיק דער אין •ארטײאיע
 כאא דעם פאר האאטעז באויז זיך םען
 באאוינען און םײנד די באשטראםען צו
 און םײנד באשטראםען נו, םרײנה די

 מענש״ דורכאוים איז שרײנד באאוינען
 םרײנד די אז עס, יןומט װי אבער ליך,

 אדער כאא אלע כםעט זיך געםינען
 צװישען אדער דעםאקראטעז די צװישען

 םאא קײז כמעט און רעפובלישאנער די
 און סאציאאיםטען? די צװישען •ניט

 חסרון, א האבען סאציאאיםטען די אויב
)9 •זײט »1אוי (שלוס

 חבטחור^ מיט ק«רג גיט אלגעםײן אין איז מען
 •לע־ גרױםע אלע די פון װערען אבער װעט װאם
 װאהלען די װען פארשירעכונגען גוטע און נער

פאריבער? זײנען
געוועחגלץ• םען פארגעםט װאהלען די גאך

 דער *ין צוגעזאגם חאם םען װאס זאכען, סך א
 ארבײםם־ די אויכ נאר װאחלען. די p® צײט
 ניט אכער זיך לאזם אפנארען, זיר לאזען לאזע

 P® איז זי ארכײטסלאזעקײם. די אפגארען
 געווארען קלענער נים פארעפרעכונגען גוםע די

 אן פארלאנגם זי אץ געווארען לײבםער ניט אץ
װאח־ די פאר װי פונקם װאהלען די גאך ןפער

נז•
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 אץ טניידער םטנער ױ
 אז^יןד #בא״יאסעז חאגען ן

 ארביים חאט װאס די, דער
 אויםצד )דאלאר 8' םימ

צײם דער

מ וואכען, 16 פון  העל־ צו םאנד א שאםען צו כ
ארבײטסלאזע. די פען

 װאם בא^זלום, גוטער .א זעחר אמ דאס
ארבײטער די פאר בײשפיל א פאר דינען דארף

L טרעיד^ אנדערע אין
 זעהר לײדען שיקאגא אץ שנײדער זײ
 .ארבײטסלאזיגקײט, איצטיגער דער p® שמארק
 אבער ארבײט, גענוג נים חאט זײ p® הײנער

 ביםעל א האכען װאם די, כעםער דאך איז עס
 און ניט. גאר חאבען װאם ״די אײדער ארבײם,

 גאנץ איז כאשלום דעם ®ון באגרעדונג׳ דער אץ
 האבען װאס די אז געווארען, אנגעװיזען ריכמיג
 םארגען װאם װיםען נים קענען ארבײם חױגם
 און אנדערע זײ העלפען חיינם זימ. װעם

 זוכען דארפען װעלען זײ אז קען םארגען
 ארביײם, חימם חאבען װאם די זיך. ®אר הילה

 װאם די, ®אר ®עחעער אז־ער קלעער ױט זיינען
 אײן אץ װאם צופאל, א כלומ אמ עס נימ, חאכען

 אנדע־ דעם אץ pא ארכײמ ®אראן יא איז שאפ
נים. רען

 לא־ א נאר ניט איז ארגוםענט דאזיגער דער
 םענער די םאר איבערצײגענדער אן און גישער

ארבײםער. אנדערע םאר אויך נאר שנײדער,
 די אז זאגען, צו גימ דא םײנען םיר און

 אנדערע די אץ דרעםםאכער די קלאוקםאכער,
 אינטערנע־ דער צו באלאנגען װאם ארבײםער,

 וואם דאםזעלביגע, פונקט טאן דארםען שאנעל
 זײן״ קען עם שיקאגא. אין שנײדער םענער די
 עםװאם טאן צו אויםגעפינען װעלען סײר אז

 װיכטיגסטע דאס בעםערעם. נאך און אנדערש
 ארבײטם־ די פאר טאן עפעם דארף מען אז איז,

 װערעז געשטעלמ דארןש פראגע די אץ לאזע
 די לאקאלם. אלע pפ טאג־ארדנונג דער אויה

 סוםט װאם װינטער, דעם ורעגן פאראויםזאגונגען
 םרעהליכע. קײן נים גאר זײגען אנטקעגען, אונז

 װינםער דער אז צײכענם, אלע םאראן זײנען עם
 pא ארבײטער די ®אר שװערער א זײן ורעם
 שאפען צו גרײטען זין דעריבער דארה םען
םעחר♦ יגעןטיט ויך װעלש אסװ ןײ ®אר הי̂ל
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 און סוט קלואוק, יאוקןןו נױ פוז טיטינג
באארד וזשאינט מאכער ריפער

 תשאיגם דעם פון טיטינג רענעיער 8
 מא־ רינוער און םקױרט קצאוק, ב^ו־־ד

 ,17 ,10 ,9 ,3 ,1 ילזאקאצעץ ױניאז, כער
 ’י. װ. נ. ל. א. 82 און 64 ,48 35 23 ,21
 םיםװאך געװארעז אפגעהאאטען איז

 ,1930 א?טאבער, טען22 דעם אוועגט
 3 יטארױם,1אוי אינםערנעישאנעא איז

סםריט. 9ם16 װעסם
אנסעל. םיליפ — טשערמאן

 פראטאקאל באארד דזשאיגט דער
 פ$ר־ װערט א?טאבער טעז9 דעם םון

גיטגעהײסען. און געלעזען
 אפ גיט דירעקטי^דס אװ באאדד דער

:באריכט םאלגענדען
 אװ באארד םון םיטינג רעגעלער 8

 געװארען אפגעהאצטען איז דירעקטאדס
 אקטאבער, טען20 דעם אװענט, םאגטאג

 אינטערנע-טא־ דער פון אפיש אין ,1930
 סטדיט. טע16 װעסט 3 נע^,

סםודענט. אאעס — טשערטאן
תאםיםעם.

 ברורער םון בא^טײענר האםיטע, א
 געארגי־ ד. און דזשיײןאב י. דרײזין, ר.

 װעג־ ,38 לאהאל םארטדעטענדיג טאגא,
או זיך דעט  טאראליי און פינאגציזנצע נ
 סטרײק, גענעראיל דעם איז מטיצע שזנ

אן. מיהרעז זײ װעלמנן
 זייער אז ערמאערט, קאםיטע די

 אוז צושטאנד גוטעז א אין איז םטרײק
 צו יעצט ביז געאונגען שױן זײ איז עם

 אינ־ פראםיגענםע צאצ א םיט םעטצען
 אבער פירעז די פירםעם. דעפעגדעגט

 אשא־ דער םיט ns*P ביטעךען * 44
i םיט איבערהויפט און םיאײש#ן n 

 איז װעצכער בראדערם, מיילגרים םירמע
iron האט און פאר׳עקשנ׳ט, שטארה 

 אינ־ «ן נאך קאורט אין געװענדעט זיך
 װערען סםרײתערס די ןשאנ?שאן.1

מו  זייגען און עגטםוטיגט גיט דערםון אנ
עגדע. צו ביו קעםפען צו ענטשצאם^

 דעם געװיגעז *ו אויםזיכטען די
ioo״p םעצט עס גאענצעגדע. זײנען 

 ער־ זײ ן.9םיטל פינאנציע^ג אבער זיי
 דאס םארדעכטיגען זײ *ז אויך קצארען

 קאנט־ װערען װאס שעפער געװיםע אין
 באארד, דזשאיגט אונזער פון ר^צירט

 געוױסע נוזן ארבײט די געםאכט וחןרט
 דארום םטרײ^. איז זײנען װאס םירםעס

 דזשאיגט דער ?8 זײ םאר^אנגעז
 םי־ שטיצען זײ ערשט/ןנם, זאא, באארד

 אויםפא־ ?עהן צוױיטעגס, אוז נאנציעא,
utd סטריײ ‘זײערע פון ארבײמ הײן אז 

 װע־ גצםאכט נימ זאצ םירםעם קצנדע
שמער. אוגזערע »יז ריז

 בא־ ווערט באראטונג קורצער 8 נ*ך
 װע־ םראגע רי איבערדוגעסעז מצאסען

מ  צאקאצ די צו שטיצע םינאנציעיצע ג
 װע־ פראגע די װעהרענד ימעגעדזשערנ^

 ארבײט םטרײק די אםסטאפען געז
 אפים. צום אימנרגעװיזען ותרט

ם ט םעקרעמער׳ כ רי א  כ
י גיט אשפח ברודעד  םיגאנץ־ 8 א

ט כ רי  אויםגא־ און אײננאםען די םון מ
 ענכד סעפםעםבער. םאנאט רעס פאר בנן

cמ ד נ חנ ס פראגעז, אוחי י  8 אויו צר גי
ר איבזנרבצ^ יוװזוען מ ער אי  אצגעםיײ ן

ד שאינט םיז צאגע םינינציעאצד מ  דז
 •ונקט יעדען־ אגו^יזירם און כאארד

 בארןןםונג קורצער 8 נאר , * כאזזגדער.
ט ד ת ם דעד ו כ רי 4נמוג*חיממ מ

 כאךיכנממ מ^נעדזשערס
 t8 ב»ײכםעס אעמקאוויטש ברודקר

 יזעזקג•8א סמצזנר׳ם ברזדער ותהרענד
 אלע אויף נענעבאן אכטונג ער האט חײט

 סיטנעהאצפע{ זײ און דעפארטםענטס
 םאר־ גיט זײנען עס ארבײט. דער »ין

 קעיסעס תאםיצמירםע קײנצ מתוכמן
̂וי אין  רד די און װאך חנד םח י1מ»ר

 •מקט^יר גצװארעז איז אחנײט מינק
 ער גאריכשעם זעצבע דאם אוצײדיגמ^

 דצפארטמעננ^ תשאבער׳ם דעם ותמז
 באריכט צעםיןאוױטש׳ןנם ברוחנר

גוטגעחײםצז• ותרט
 פון מעגצדזשער םארקין, ברודער

 דעיארטםענם, קאונסי^ 5»יגדוםטדיצי
י גיט o\ באריכמ ם^געגדזנז א n  \ym 

mm דאסארםםעגס וײן װאס מאגםראצ^ 
ס י מ מ מ ד ז  די «ח סארצויוי אין ו

:וואכען 5
ר, 280 די פון ע  וחגצכע איבער יוו

 אויםזיכס, ion האט דעפארטםענט ר
;גמווארעו קאנסראצירם 271

 1אי איז באמראסירמ האמנן
קאנט־ ®ין «יים דער *ין

 זײנען װעאכע ארבײםער, 7,815 טיגם
פאאנט: װי ק^אסיפיצירט

ען: די לױם אנ פ
747 — — — — קאטערס

2,320 — — — ײטארס19אפ

3,191 —------------------------------------------שינישזןרס
942 — — — — פרעסערם
494 ---------------------------------------שנײדער שטיק
65 ------------------------------------םאכער סאפפעל

49 -----------------עקזאמינערס
1 --------------------------פאכע־ באטאנהא^

6 ----------------------------------------שיטשעדס הענזס

7,815 ך — — — הכל ס

:לאקאלען די לויים

1,768 — — — •—  i לאקאיל 
274 _ ס i4

1,893 —  —  —  —  9 $4

747 ------------------------------------------------ 10 44

245 -----------------------------------------------17 44

4 — ---------------------------------21 44

99 -----------------------------------------------22 44

61 ------------------------------------------------23 44

835 ----------------------------------. - 3 5 44

3 ---------------------------------------------- 41 44

1,688 -----------------------------------------------48 44

1 -----------------------------------------------64 44

1 -----------------------------------------------67 44

48 -----------------------------------------------82 44

91 -----------------------------------------------89 44

1 -------------------------------------------- 113 .  M

7.815 ך --------------------------------- הכל ש

 גע־ זײנעז ארבײטער דיזע םון 212
 האבען זײ און םעםבערם שטראבענע

 אפאיקײשאנס :ײע ארײנגעבען געםוזם
לאתאאען: פאאגענדע די אלן

105 — — — — 1 צא?אל
3 — — — — 3 44

32 — -------------9 44

14 — ------------ 17 44

3 — ------------ 23 44

2 — ------------ 35 44

7 / ------------ 38 44

46 — ------------ 48 44

1 — ------------ 82 44

2---------------צוזאכיען 1 2
באװיזען, אױך האם סאנטראא דער

 שעפער תאונסיצ אינדוסםרחדצ די אין אז
 שינען,8ם םפעשעצ 96 געברויכט װער;^
םאאגט: װי אײגגעטײצם זײגען װעאכע

2----------מאשינען בײםטעג 5
5---------------שין8ט פעצאענ
 65 — — מאשינען פרעסינג

1---------מאשײ-עז באמענהןוא

i s #mk i ׳j־ -». v 7י  <זן ־
י

%----------— צוזאםען ׳
שע־ צאהא 8 אין װאם דעם צוציב

ד טייצווײז, בצויז מען ארבײט פער  הן
 בצױז אײננעצאד״צט ארבײטער די בען

 םיר אבער שואדען, זיתרע םון טיייצ 8
 אויפצוםאנעז םיטאעז אצע אן וועגדעז

םענציך. וױ שנעצ אזוי באא^נס דעש
 אויב אז םרעגט קױחוטאן ברדדער

p פאעצער די t װאס ארבײטעד אצע 
 אין געווארעז ארונטערגעשיקם זײנען

ײ דזשון דער םון צײט דער אניזי ת א  רי
p זײנען שאן, i r גמװארען. באזעצט

ף, ענםםערם סארתח בתדער דאחי
מז »ז צושםעצעז והנט ער אז רצי ױספי  א

 םי״ נעקסםען צום דעם מעגען .באריכמ
דיחנתםארם. אװ רד84ב פזן טמג

 װערט באריכט סארקיג׳ם ברודער
נוטגעהײסען. דאן

 םאצגענדעז אפ גיט רא:סקי4 ברזדער
 פון טעםיגקײט דער װענען באריסט

ײ* דעפארמםעגם אםעיײקיז א  חגר אין .
ײם  אסוחנזענ־ מאזער׳ס ברודער םון צ
ח<יט.

 צװײ צזןצטע די פזן םאראויף אין
 גע־ אפים אין מעטעקײם די איז װאמן

 ױם אידישע די צוציב סצענערש א ײעז
 דמער דודך נעצועען איז אומ טונים•

 נא־ םארשידעגע םון *ויםצוםאגען צײט
 אין $1^365.43 פון סוסע .די צאבאמים

םיר םוםע דיוזור טון שכירז̂ו
 ארניײ די פאר ^1,197.88 אויפגעסאנם

 װ• 264 גארדאז, און װארשאװ |u« נמנו
 to תאבען םוםע דיוע סםריט. סא40

o דורןי אויסגיסאגט n ד דזשאמר׳ס  ח
 איו 4107.55 אימריגע די •ארססאנט.
 איע• חאס f9mo קצײנצ סון נאשטאכעז

םוז נעמאנט חאבען ארכײטעו

 צוויי ערציידיגט אויך האכען .םיר
ײט: שםית םון סײסעס — ארב
 גצ־ באשםראפט זײגען םירםעס די
 איבער־ זײנען ארבײטער די און װארען

 גריװענס דער צו געװארען נעװיזען
קאםיטע.
 4 ער^ידיגט אויך האט אפים ״דער

 4 צע8 אין און קײםעס דיםטשארדזש
 ארבײ־ באטרעםענדע די זײגען קײסעם

ריאיגסטײטעט. געװארמן טער
 װערט באריכט אראנסקי׳ס ברודער

גוטגעהײסען.
 םון מענעדזשער טשענסער, ברורער

 צוציב אז באריכטעט אפיס, בראגזװיצ
 ארײג־ די און סיזאן םארשפעטיגסעז דעם

 האט םובים ױם אידישע רי פון מישונג
 שאפ דעם אנפאנגען געקענט ניט ער

 צעצםע ביז דיםטריקט זײן אין קאנטראצ
 דיזער םיט אפ זיך ער גיט אצינד װאך.

 אבער םיצט ער ענערגיש. זעהר ארבײם
 װע־ :דיגם1פארז םוז קאנטראיל דיזער אז

 װײזט עס װי װײצ אײשנעילסטען, װי רעז
 בראנזװי־ די ארבײט-יאיץ די וועם אױס
 ער אנהאלטען. ניט ילא:ג שזגפער לער

 אװ באארד דער אז דארום םארצאנגט
 אימיצען אנשטעצען זאצ דירעקטארס

 פאר א םאי ארױסצוהעאםען איהם
 ער אז אויך ערקלערט עד צייט. װאכען

 לעצםען דיסםריקט זײן איז נעהאם האט
 דיזער דורך שעפער. ױניאן 35 םיזאז
 שעפער צאל א אבעד האבען צײט

 שעפער :ײט צאל א ארויםגעםופט״אוז
 ער װי שנעל אזוי צוכעקומען. זיינען
 קאנטראל דעם םיט װערען פארםינ װעם
 שעשער צוגעקומענע די באזוכען עד װעם

זיי. מיט האלט עס װי זעהן און
 ווערם באריכט טשענסער׳ם ברודער

 זיין אנבאלאננט װאס גוטנעהײסען.
 װערם ארויםדזעאפער אן װענען םארצאנג

 געכע־ דעם נאך ביז איבערנעאאזען דאס
באר^כט. מענעדזש^ר׳ם ראצ

באריכט: םענעדזשער׳ס גענערעל
 ז8 באריכטעט נאגילער ברודער

 ער האט באםטאן םון צוריק קוםענדיג
 ארדנוגנ. בעםטען אין לעס8 געטראפען

 האט ער װאס אינפארםאציע דער םון
 דעפארט־ פארשידעגע די פזן געקראגען

 .אר״ דער מיט צופרידען ער איז מענטם
 אין אויםגעטאז האבען זײ װאם בײט
pn אוים־ דעם אונטער אבװעזעגהײט 

לעפקאװיטש. ברודער םון זיכט
 דעם װעגען א^יך באריכטעט ער

 גענען קאמפלײן אונז־ער איבער םארהער
 װעםען ציװײ, בענדזשאמין םירםע די

 ארויסשי־ פאר אנגעקצאגט האבען מיר
 באשעםטיגען זײ װערענד ארבייט קען

 םאר־ דער אפרײטארס. 14 װי װײנימנר
 דעם םאר םארגעקומען הײגט איז הער

 קײס דיןע טשעדמאן. אוםפארטײאישען
 כאטש ווײצ וויכםיגקײט גרוים םון איז
 אײג׳ אײן װעגען דא זיך האנדעצט עם

 פראגע דיזע אבער איז םירטע, צעצנע
 דעם און אנגעװײטאגטע, אלגעטײן אן

 עגמשיײ טשערמאנ׳ם אומפארטײאישען
 אויך גיצטען װעט םאצ דיזען אין דונג
 דער קײסעס. ענציכע אנדערע אצע םאר

 אבער האם טשערמאן אומפארטייאישער
 זײן ארויסנענעבען ניט םארצויפינ נאר

ענטשיידוננ.
 וױיטער באריכטעט נאנצער ברודער

 םיט באראטוננ 8 צםען8אפה ט9וו ער אז
 דעם םיםװאך, מענעדזשערס צאקאצע די
 םראגע די חוץ 8 װאו אקטאבער, |9ם22

 אויך וועצען ,38 צאקאצ שמיצען וחגגען
 צװײ פאצגענדע װערען אױפגענומעז

— :םיאגען
 אגענםען ביזנעס קװאטא די — 1
 קומענדעז דעם םאר צאסאצ, יעדען םאר

טצרםין.
 קאנדי־ םון עקזאטיגירוננ די ׳־־» 2

 אגענ״ ביזנעס םון אסט דצם םאר דאטען
טען.

װע־ צאקאצעז מערםטע די ׳װי אזױ
 און גאםינײשאנס טאכען קירצציך צען

 דעם םאר באאםטע םאר עצעקשאנס
 די 18 וױכטיג איז 4טערםי קוםעגדען

 ►אצען םראגען צװײ אויבענדערםאנטע
ס גצײך ^ג צי ר  גצויבט ער װערען. ע
inu סיז מעטאדע די (8 אויך 'D 8tP9 

 אגגעוחגגדעם איז וועצכע קאגדידאטען,
ײ 8 איז יאחר צעצטעז געויארען  יראקט

 ז8 דארום רעקאמעגדירט ער און שע
מ צ ת י n« ד 8 o j אגגמוועג- אױך זאצ 

o n װאצען. קוםעגדע די בײ ווערען
in v u װײטער ערסצצרט נאגצער 

 גע• באשטיםט איז םעמץ ברוחנר אז
מן  אינטערנעשאנאצ״אצם ־־on סון װן

 כאצטיסאה פאר אדגאגײזער םיעציעצער
 1 צאקאצ יעצט פעצם רעזוצםאם אצם
 באשטיםסער זײער צו אגמנט ביזגעם א״ן

ך m חס־בײ באםערקט ער הװאםא•  לן
w 11 ערמייצט 1 צאקאצ האט יאהר 

 1ךא אמנר האבען זײ אממםען. ביזנעם
r צוים אז נע׳םמגח׳ט nיסינאצין ר י^

»j g * r n ,1690 ^נרזד-^וו«סב«ר
 נעדארסם גים צאקאצ דער האט שאפט
 אגענטען. ס9ביוג 10 װי םאר האבאן
מ־י  נע״ ערוױיצט זיינען עס וױ אזוי א

 דער האט אגענטען ביזנעם 11 װארען
 ערװײלטע צע8 אז באשצאסען צאתאצ
 ברױ װעז אםט״ אין םארבצײבעז זאצעז

 געװארען דערהויבען איז אשפיז דעי
 סעתרעשאר־טרעזשורער םון אםט צום
 םיט אפגעשטעצט זיך 1 צאקאצ דאן ךאט
pu אבער, צ;נד8 קװאטא. נארמאצער 
 צוריקגעצוי• זיך האט מעטץ ברודער װען
 ביזנעס אײן םיט 1 לאקאצ האט גען,

 פון זיך םאדערט עס װי װײנעער אנענט
 אױםנע־ דארום װעט צאקאצ דער זיי.

 ,;סאכ־ 8 ערוױיצען צו וועיען פאדערט
 פילאץ. םעמץ׳ס ברודער אויף םםיטוט״

 נאכ־ װעט לאקאצ דער װי ש:על אזוי
 פון אײנער װעט פארלאנג דיזען קומען

 װעיען באשטיםט אגענטען במנעס די
 אין טשענסער ברדדער ארויםצוהעלפען

 זײן לױט —. אפיס בראנזוןיל דעם
פארלאננ.

נאג־ ברודער באריכטעט שצוס צום
 אינ״ דעם םים קאנפערענץ דער אז לער

סצו אין קאונסיל, דוססריאל  גע־ באצו
 וחד פראבילעמען, אינדוסטריעלע וױסע

 דעם בײ באריכטעט האט ער ותצכען :ען
 דירעק־ אװ באארד םון מיטינג לעצטען

 מיט געווארען געהאלטען איז װאס טארס
 אפנע״ מארגען װעט צוריק װאכען צ־ױי

 דעם פון אפיס אין װערען האאטען
‘ טשערמאן. אומפארטייאישען

 אנבא״ װאס אז אױך ערקלערם ער
 אינ־ דעױ אין סיטואציק דער לאנגט

 קא:״ ברוקלין די פון קײס דזשאנקשאץ
 םאד־ נאך איז אםאסיאײשאן טראקטארס

ענדערוננ. קײן פארגעקומען ניט לויפינ
 װערט באראםונג גריגדציכער א נאך

 םענעדזשער געגעראצ פון באריכם דער
גוטגעודיסען.

•9ג כדטינ: רער װערם ̂ממדער
שאאסעז.

אכטונג, םיס
 אשפיז, .,י םאריים

סעקרצטאר־טרעזשורער.
 דירעק״ אװ באארד םון באריכט דער

 נוכד באארד דזשאינט פון װערט טארס
געהייסעז.

ט מעגעדזשער׳ם דזשענעראל ארינ ב
 זײן אפגעבעגדיג נאגלער, ברודעד

 ערקצערט באארד, דזשאיכם צום בארינט
 אינ־ רעם מיט קאנםערענץ דער אזו

 ער װעלכען וועגען קאונסיצ, דוםטריאא
 *װ באארד דעם צו באריכםעט ה^ט

 אפגעהאצטען נעכטען איז דירעקטארם,
 אוםפארטייאי־ םון אםיס אין געװארען

 גע• דאדט איז ױניאן די םשערסאן. שען
 בא״ געגעיאל די דורך פארטראטען װען

 פון און אינטערנעש^נאצ דער פון אטםע
 ל^קאלע די אויך װי באארד, דזשאינט

מענעדזשערס.
געװא* אויםגענומען ד^רם זײנען עס

 -אינדוםטריעלע װיכטיגע אײנינע רען
 אױ דיסקוסיע הויפט די אבער פראגען,

 םון םראגע דער וועגען ם^רגעקוםעז
 געמאכם װערען עס װאו שעפער, דרעס

 פאר• די םוםס. אגסאםבעצ און קאומס
 װי• ה^בען קאונסיצ דעם פון טרעטער

 שע״ דרעס די אז טענה זייער דערהאצם
 שטיק, םון געארבײט װערט עס װאו פער

 זײ טעמבערס. זייערע םיט ק^נקורירען
 אין אויך אז םארצאנגט דארום האבען
 געםאכם װערט עס װאו שעפער זייערע

 ערצויבם זאצ ארבײנ^ צײן זעצמן די
ארבייט. שטיק ווערעז

 דאן ה$ם שצעזיננער פרעזידענם
 ?8 אנוועזענדע צע8 םאר געםאכם תצאר

 עג• צו ערצויבען נים װעט ױניאן די
 םאדיפיצירעז אדעד אםענדירען חנדען,

 אגריםעגט תצטיגען □n םון פונקט קיק
 קראםט אין םארבצייבען םוז וחנצכער

 האט אינגערם^צ מר• J932 דזשון ביו
 םון שטעצוע דיזער מיט אײנגעשטיםט

 תאט צד אוגזער שצעזינגער. פרעזידעגט
 געםאכט זאצ עס אז פארכעשצאנען דאן

 ווע״ אונםערזוכונג גרעדציכע א ווערען
ב און אגגעצעגענהײם דער גען  די אוי

 ק^וגסיצ איגדוסמריאצ פון באתויפטונג
 ױגיאן די וועמ װעחנן באשטעטינט װעם
 דיזע געגען שריט נויםינע די נעמען דאן

r אוםעהרציכע jn ip ;8 P•
 אז אויך כאריכטעט נאגצער ברוחס־

ם ױ יעחרציכען םערםעצ צזגצםען גיי  צ
o פון זאמענפאהר n עסז. גענעראצ 

i וועגצן באריכטעט ער ח^ם באאדד n 
 אתזער םון סיטואציע אצגעכיינער

, ד ר א ^ ם נ אי ש תנ .די און דז שי  9(ואר
 םאר• אונז שטעהען וחגצכע יר^בצעםען

 די אויןי םיעציעצ בסצויטנן ויך חאס ד9
— :|9פראנ פאמעג^ע

*רנייסםצ^זיר *מםיימ די — 1

ו

/

iifn
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b~ b, ^ Tnanb נ«ותומג<ור. ^  p ג י  b כ y ו־ y r9
 געמאכט װעחון עם װאו שעפער דרעם

סוטסי אגםאםבעצ און קאוטם
 פארםציכטוגגעז פיגאגציעצע די — 3

 האט באארד דזשאינט דרעס דער װעצכע
 אונזער צויט, איבערגעגוםען זיך אױף

.1930 אפריצ, טען16 דעם םון ^פמאך
 ב^ארד עקזעקוטיװ גענעראצ דער

 ערענסט גענומען םראגען דיזע אלע האט
 באש^אסען ה^ם און אנבאטראכט איז

— :פ^נענדעס
 ארבײטס״ םיז םראגע י-ער װעיען
 צו געװארען באשלאסען איז לאזיגהײט

 אלע םון מיטיננ אלגעםײנעם אן רוםען
 באשפרע• צו אום ל^קאלען ^רקער נױ
 די לינדערען צו אזוי װי םיטלען כען

ארבײטסל^זע. די םון לאגע
 דזשוריסדי?־ דער אנבאלאנגט װאס

 דרעסמאכער דעם מיט םראנע
 איבערגעװיזען עס איז באארד דזשא'נט
 װען שלעזינגער. פרעזידענט צו געיוארען

 געװארען אויסגענומען איז םראנע דיזע
 באטאנט שלעזינגער פרעזידענט האט
 עס װאו שעפער ע צ א אז םאקט דעם

 אנסאמבעצ און ?אוטס געמאכט װעדען
 אונזער צו באלאננען דארםען פוטס

 װע־ עס װאו שעפער באארד. דזשאינט
 דארפען דרעסעס בלויז געםאכט רע׳ן

 באארד. דזשאינט דרעם צום באי־אנגעז
 װעלכע צו םעסטצושטעלען כדי אבער

 געהערט, שאפ נעװיסע 8 קאטעג^ריע
 אונטערזוכוננ, גרינדליכע 8 זיך פאדעיט

 געװארען באשלאםען דאריבער איז
 אנגעלעגעגוזײט דיזע איבערצואװײזען

 מאכט םולער םיט אפיס גענעראל צום
 םאר געםינען װעלען זײ װי האנדלען צו

. נויטיג.
םארםליכטונ־ םינאנציעלע די װעגען

 דעם׳דרעס םון מ$נעז םיר װעלכע גען
 גע־ באשלאםען איז באארד, דזשאיגט

 גענע־ צום איבערצואװײזען דאס װארען
 פולער םיט באארד עקזע?וטיװ ראל

 צופרײ א אויזי עס שציכסען צו מאכט
אוםן. דענשטעלענדען

נאג־ ברודער באריכטעט שלוס צום
 בא־ 8 *פגעהאצטעז האט ער אז לער

v די מים ראטונג tx p tf מענעדזשערס 
 אוים־ זײנען עם װאו נ^כםיטאג הײנט

—םראגעז:־ םאלגענדע געװארען גענוםען
.38 צ8לא? שטיצען װעגען — 1
 ביזגעס ?װאטא דעם װענען -־- 2

טערםין. ?וםענרען דעם םאר אנענטען
 ־J8P די םינירען8ע?ז ררעגען ~ 3

ביזגעם םיז אםם דעם פאר דידאטען
אנענטמן.
 ערשטער דער אנבאלאנגט װאס

 אז געװארען באשלאסען איז םראגע
 צא?אצ שטיצען זאלען לעז8צא? אונזערע

װ#ך. « דאלאר טויזענד 8 םיט 38
 ביזנעס םון ?װאטא דער װעגען

 ?8 געװארען באשלאסען איז אנענטען
 אינטערנעשא־ דער םון אוידיטאר דער
 נע?סטע די םון םארלויף אין זאל נאל

 םעסט־ אום צעגזום 8 נעםעז טעג עטליכע
 םיטגצידער צ$צ ריכטיגע די צושטעלען

 װע־ לען8צא? די און צ;8צא? יעדען םון
 זײערע האבען צו אױםגעםאדערט רען

אוידיטאר. דעם םאר גרײט ביכער
 ?אנדידאטעז די ??זאםיגירען װעגען

 דיזעצבע ז8 געװארען באשלאסען איז
 נע־ אננעװענחנט איז װאם פראצעדור

 יאר צעצטען םון װאלען די בײ װארען
 די איז װערעז אנגעװענדעט אויך זאל

 צעצ־ םיז פראצעדור די װאצען. הום^גדע
— םאצגענדע: געװען איז *אר טעז

 זאצ ?אםיטע םינײשאן8ע?ז די — 1
 םון באאםםע ג^נעראצ די םון באשטעהן

 דזשאינט דעם און אינטערנעשאנאצ דער
 די און טשערצײט לע8צא? די באארד,

 יע־ םיז סע?רעטערע אדשר מעגעדזשערס
צ.8צא? דעז

 וואם םענעדזשערם דיסטרי?ט — 2
אײנגעצא־ זאצען סטעןי א באשעםטיגמן

i צו װעחןן דען n 8עtpאםי- םינײשאז?
רעכט. באראםונגם םיט טע

 געגען אבדזשעקשאנס צע8 — 3
 ווע־ איבערגעװיזען זאצען ?אנדידאטען

i צו רען n קאםיטזג *?זאמינײשאן
 געווארשז באשצאסען 1אוי איז עס

 |9אט1י1קאנ םון *?זאטינײשאן י1 אז
 P8 װאך עו־שטע רי אנםאנגען ?יך זאצ

. נאוועםבערי.
nאויב אז, םחוגט 1צאנגע ם8צעג 

 ־P9?8 1צגעםײנעto 8 ווענמז אגצ1פ י1
 אצע trpro8?P9 צו קאםיטע, םי;יישאן

 צושטײ די האגען דאחי םען,81י1נ8?
 מר אען.8צא? אננעשצאסענע די םון םונג
 הא״ צאקאצען די אויב װיםמן אויד װיצ
ם 8 כעץ נ  אוימץ אתיםצושטעצען ת

 “8TP9 די וועםען קאנדידאטען באצאט
 1םא געםינען װעט קאמיטע םיגײשאז

אומפאםענד.
דזארויוי, ^גםםעו־ט 1נאגצע ברוחס־

־

3 לאקאל ױניאז, סאכער םעמפל דער אין
.1זשע1םענע רוכין, דוד פון

iy איז טונגען1ערװא אלע :אך װי i 
 און ,1 גוטע קײן ניט סעזאן איצטינער

iv װעט אוים זעהט עס װי i זיך סיזאן 
iy םיט שארענדיגען. אזוי שוין i -אויס 
 pip כםעט איז ,1שעפע 1פא א םון נאם

 שעפער 1צ1שנײ ע1אונזע אין ארבײט
 אםםײס־ זיך האם לאגע י1 געװען. ניט
 ניט האבען 1טי װען םאגיפעםטירט טען

 1בײטע1א נײע p'p אװעקזעצען געקענט
iy צו i .אוגז װאו ארט1 און ארבײט 

iy געלוגגען יא שוין איז i 1יענע 1צ1א 
 ביײ1א 1■א 8 ארויםנעםען זאל שאם
 1צ1א װאך 8 אפגעזעסען זײ זײנעז טער,
 גע־ אפגעלײגט זײנען זײ און טעג צעהן

װארען.
 צאנע י1 דאס זיך, פארשטעהט עס

 װעט לאקאצ 1אונזע שװערע. 8 איז
iy אין ארײנטראכטעז מוזען זיך i צא־ 
 םוזען 1םי װאס קליך1װי זעהן און נע

טאן.
* **

 אונ־ 1פא שטעהט אםאל וױדער און .
 בא־ איז עס urn פראגע די לאקאל זער

 איז אם1 סעםפעלס. םאכען צו רעכטינט
 נאך איז אויםגלײך קײן װײל 1ערםא1
 1אונזע םון געװארעז געםאכם ניט לץ8

מ/ תשאינם אא  חגם םיט צוזאםען ב
 װענען אײנס 1גוםע לאהאל ײטאר1אפע
 1*טע18טש 1אונזע לויט םראגע. דער

 םון װערעז געםאכם סעםפעלס ארםעז1
 װירק־ 1דע איז אבער מאכער, םעמפעל
 ײ-1אפע סעמפעלס י1 מאכען ליכקײם

.1 לאקאל פון ט^רם
 םון צעבען זשם אין קײנםאצ ;אך

 םעכד םיצ אזוי זײגעז לאסאל 1אונזע
 בײט.1א אהן אתםנעגאנגען 1מאכע פעל

 אויס־ זײנען װעצכע ,1םאכע סעםפעל
 ניט טאנעץ ,1םאכע סעםפעצ שציסליך
 ,dpi צוציב 1נא פלאץ הײן באקומעז

בײט.1א י1 םאכען אפעױיטארס י1 װאס
 האט p'liv װאכעז 1פא 8 םיט

 סעםפעצ די אויםגענוםען צאקאצ 1אונזע
i בײ םראנע 1כע8ם n דײ אװ 1ר8בא 
i אונז האם םאצטn און עסטארם1 n 
i ,1זשע1מענע אצ1זשענע1 n r a נאג־ 

 אין טאן צו עטװאם צוגעזאגט ,1צע
 ביז ,1אבע צאנג,1םא 1אונזע צו צוג8ב

 קיײ געהאם ניט נאך 1םי האבען איצט
i אס1 האפען 1םי עזולטאטעז.1 נע n 

 זס־נסט איז 1זשע1םענע תשענעראצ
און צאגע 1אונזע אין עסירמ1אי:טע18ם

o צויט אז n װאם באשלום i n •גענע 
 אנגענױ האם 11באא ע?זע?וטיװ צ81

 2 ל8לא? װאס עזאצוציע1 8 אויף מען
 ?אנ־ צעצטען צום אמינגעברסכם האט

i' האט װענשאז, n y ?צו עכט1 8 צ8צא 
 ביזנעם זײנע עתוייצען און נאםינירען
i אגענטען. n ט שאינ  1אבע 11באא ת

 *J8P י1 ען1םיני8ע?ז צו עכט1 8 האט
 םיינוגג 8 אויסחײ?ען און טען8יד1

 סיג?ײנ^8פ און פעהיג?ײט 1זײע װעגען
 םיניי־8ע?ז 11א8ב זשאינט1 י1 םאצ אין

ע שאן ט םי  צס8 אט1י1נ8? 8 געםינט ^
ענ אויף ,1סענ8אוםפ מ  וועצכען 1אי

 פון פציכם צע81ם* י1 אן1 איז גויוגד,
o n צו זיך צ8?8ל עםענדעז1ט8ב n־ 

o םיט כענען n 8 םון םיינונגP i n־ 
 ט1םא װעט צ8צא? 8 1בע8 אויב םיטע.

 אב־ 818 ויםצושטעצען18 באשליסעץ
D8i דזשע?טעטען h :8P צאט,8ב אוים׳ן 

i 1 װעט n8 האבען 11ב*א זשאינט 
ט :  ־19• 8 דינסט אין אנצונעםען ניט ^

ף איז װאס זאן תי  צאט8ב אויםן א
i אץ1ם n ק^םיטעס םיניישאן8ע?ז 

י?וױיזונג.1צי
i n u n אויך ערקלערס 19נאגצ T8 

o אנבאצאנגט װאם n וועגען באשצום 
 קאםיטע ןון4םינייש8ע?ז אצגעםיינער־ «ז

 שצום8ב דיזעו־ וױיצ געזעץ, 8 עם איז
t •1 אנגענוםען איז n y iw) צ819נענ 
ם און באאתי, ?וטיװ9ז99 ח  עס קעז מ

ט 1נ9גע ני nט tn y ii איע־ סײ\ פון 
צ.8צאק צעצנעם
 אין Dipon'9 טייגדציכעו• 8 נאד

 ײ1ב באטייציגם זיך האבען עם 1צכע9וי
i n ,ן,8ם19שוםט ,1גצע8נ אנסעצ 

, ט ^ ו ט םיין, ס  טצ־1קוי •זס־צםוםעו•, גי
i וועוים I8ddi8P איז |8מ n r a נ•8נ 

ט כ ־י ^ כ ^ ר ע נוטגעהייםעז. צ
. 1 nט19וו םיט .i n גזר םיםינג 

ט. תג ענ
כםוננ,8 םיט

 ״»שפײז י. .םאוײם
r » n p 9 o־i n i n n b.

iy אױף ארויסהעלםען אונז 1זיכע װעט 
סעגליך. 1נא איז עס נויםיצ

H מען 1אבע 8 i ,1מע־ז אז װיסעז 
 לא־ םון אפ oy העננט ן9לעט8 םון

, .1 קאל
 אפע־ םאל עטליכע שוין האבען 1םי

 אײגצוזעהען אפערײטארס י1 צו ט1לי
 אלעכיאל אבער טענה, 9כט9ר9ג 1אונזע

 אס1 חאפען 1לאטי עזולטאטען.1 אהן
iy טיט i אדטיניסטראציע 19איצטיג 
cyn אוגז inyo אויסצופיהרען געיציגגען 

 קריגען און צאגע דײ ען1םארבעסע צו
iiyQ סעמפעל־ אונזערע 1פא ארבײט 

 און װאכען שוין װארטען װאס םאכעו/
 אד־ קריגען צו אויף מאנאטען — םאנכע

־ בײט.
 םאכען אויםמערקזאם ז9װיצ 1םי

 עמגנסטער }8 אס1 ,19בײט18 919אונז
 די בײ אן געהט 9ײ1סט דזשענעראצ

 1טי יארק. נױ אין א1 ס1טײלא ים1לײ
 ארבײ־ אונזערע ן9נ91װא אתם1 |9װיל
iyo זעהן אוינ^און אםען ן8 ן9לם8ה צו 

 י1 םון בײמ1א p'p ניט םאכם םען צי
y i:yp ''^D אין שעפער טײלאר צײךײס 

T״iy iy r  n y. םון םארלאנגען 1םי 
^ אײך, י ר a בײ אם1 ב n מינדסטען 

 עט־ דאס האט 1איה װאס כם,8ײ8ם
 װאו שאפ, □yi אין םאז9נ ט19װ װאס
 אר־ די ן9יג1שע צו אום בײם,1א 1איה

a םון בײט n סטרײק, 1טײלא ציידיס 
y ווענען ן9ט1פא91 צו 1ל8ב i□ אין 

 םליכט 1אײע—׳ איז oy אפים. 19אונז
 1םי טאץ. צו אס1 ײט9יג1שוצ און

i, 1 האםעז, n ' i iזײן װעט 1איה אס 
i אויף n ך.8װ

*•*
iy אבװאהצ i געװען ניט איז זאן9ם 

p'P ניט זיך צוינם אך1 19אב ,19גוט 
 יום.1 און שוצחנז צוםיצ ן9אנצוזאםל

 םיצ יג1שוצ נאך ן9זײנ אײך םון 9םיצ
 זעהט נטס.9סם9אס און יום1 אין 1צ9ג
 ז9צסט9אםשנ װאס זאצם 1איה אם1
r''8 |9צאהצ8ב  n yוצnיום.1 איז ‘ ז 

 ניט אס1 צאהלט8ב איהו• אויב וױיצ
 און אן, הר9ם גאך איחוי צם9זאם איצט,

ט 1זיכע אס1 1איה Djyp 19ם9שפ  ני
אםאל. םים. ז9באצאהצ

מ ת o א n וטיװ9?זע9 19אונ? האט 
 צ־9וי 9ניג9י י1 דאם 19שצאס8ב ײ8בא

 דױס ע1זײע באצאהצןח נים ן9צ9װ 9כ
 אויןי כיכעל ױניאן 19זײ |9בײם און

oyi נ תי  איצ־ אס1 איז אס1 — ם9ב
o 15 ביז — צ9ביכ װניאן 9םיג nן9ט 

 ט1י1נ9םוספ tyiyn װעלע\ ,19םב9נאוו
ם־9מ נײע tnyii ן9ם1ךא און

 אײנטריטם־ נײע ן9אײנצאהל אוןיס19ב
i? אס1 ן9װיצ 1םי לם.9נ i y טאן, ניט 

i, 1 ,19אב n n aאייך. אן אפ העננט אס 
 ריקשטענ־ ײערעא באצאהצם און ?וםט

 19אײ און אײך ט1שםא און יום1 9דיג
 אוםבאקװעם־ און בײט1א אײן צא?אצ

ײט.9ציכ

צײס צײט_צו פון
).7 זײ* וון («לוס

 י•8 י1 םאר צופיל שאדערען זױ װאס
 דט ?ײנער אבער אךvv\ 1 נייטער,

 י1 זײנען זײ אז דעם, אין צװײפלען
רבײטער.8 די פון פרײנד אטת׳ע
 ן9?א;דידאט ליסטישע8שאצי די יא,
האבען זײ :חשרון אנדער 18 האבען
 װערעז. צו געװעהלט שאנסען װעגיג

 חשרון, גרוישער 8 וױר?ליך איז אש1
 שולו/ י9זײ ניט אך1 איז עש אבער
 P'P נאר האבעז ארבײטער דײ װאש
 וועמען פאר רשטעהן8ם צו ניט שכל

 •yfi8 עריבער1 שטיבמןן. דארםען זײ
 ?8 ארבײטער, י1 צו דאך זײ לירען

 שענ־ י1 נאר װערען. קליגער זאלען זײ
 פון ?אונשיצ צײבאר און טרײדש טראל

 אז געװאושט, האט פילאדעלפיא
 װע• גא:ץ איצט האט מאורער דזשײםס

 1םא װערעז צו געװעהלט שאגסען ניג
 ־91 און יענםיצװײניא pc :אװעמאר

 נאך אינדארשפענט י1 טאקע האט ריבער
 •yi טאהע אט .און נאדײטונג. 1,מעד

 װיכ־ םאר געפונען עס איך האב יבער1
פארשרײבען. צו טיג

ױניאן דער אץ צוטרויען װעגען
)3 זײם וון («לוס

 װאס דאס נאך זיך האלט עס צי נאך,
 ײגד1פ .35 לאקאל נאםען דעם טראגט

ניט דאט ״איז :םרעגט יאנאװשקי
 מא־ זיך ױניאז vp\ 8 װי יג?1םשו:ה׳

 זDiyaoyo yirr8, 8 1םא נוצליך כען
iy 1איה םעלט עס i עצם, סאםע iy i 

 זײ זאצ װאס צוטרוי, 19נענזײטיג9נ
 האד םדאגע די אײגם?״ פאר מאכען

 װײצ כאטראכט. ניט 1ע1םיה י1 ן9ב
i װעגען װאלטען זײ װען n זיר 9אנ1ם 

 ארםט19ג זיך זײ װאלטען םארטיםט,
ױניאז typ 8 װי :עגען1ם עפעס נאך
a 19?ריג n איהרש םון צוטרוי םויצעז 

^ צי טג  םי־ ?ײן ניט תםט tyo ז8 םי
t זיך ן9טיננ n ” i i m n װאם ? זײ םיט 
i וױיס n סון ױניאן זײן םוז 1םבע9ם 
 ג•9ט 1איה םון אויםטואונגען, 91איד.

^ איז האמף יליכעז  תםט ן9ם אז ז,yל
 םאנא־ צװײ אין םאל אײן בלויז איהם

tyo שטונ 8 אויױiy i8  n ,װאו צװײ 
 םון יכט1בא iy:ya'iry: ?י־ין םילו8
9 i nזע?וטיװ? oiyii ־9ג1םא ניט 

נט?9צײ
ביי װיצ איך  ?וםט oy ?8 זאגעז, תו

 •py אצ19נ9זש1 י1 ?ענונג1אנע גחים
yi^ipyr םון iy i צ9שאנ9נ19איגט 

 מימינג 1איה אויף באשלום 1איה 1םא
 1איה 19אונט tyny: צי באשטאן אין

 צאמאצס. רי אין וואהצען י1 אויפזיכט
 צוטחי 1ה9מ םך 8 שאטעז װעט דאם
 צו און װאהצען י1 צו ר91םיטנלי י1 בײ

 1םעה זײן װעט oy אוז 9נעװעהלט י1
i איז אײגיגקײט n .ױניאן

אײזענשםאדט. ם. ה.

ם ם ע ר8ר ע כ
ןױניא װ. נ. ל. א. 22 לאסאי פון מעמגערס

N

w דאנערשםאג,
אװענד 7:30 אום

אוניערע פארקוםען פלעצער פאלגענדע די אין וועלען

שאן רעגעלע ׳מימינגעו םעק
 צװימעז ,1ראו באשםאן 1167 ס,19?װאט19ה 9ציםטיש8םאצי — :בראנקס

ימם.1םט 9ט168 און 167
 סטריה. t8opyD 219 אום,9צייס 1צייבא — בראגזװיל:

- 20 יננ119בײט18 — :בענםענחױרםט - 7212 iyo:yoאר.9 נױ,9עװ 9ט 
סטז־יט. 9ט72

 און ץ9מיטיננ וײ באזוכען צו ערט1אויםנעפא ן9זײנ ם19מב9ם 9צ8
i םון י9פלענ און אבצעםען1• די םיט זיך ן9ענ98ב n .מניאן

י. װ. ג. ל. א. ,22 לאק. באארד עקזעהוטױו
םעסרעטאר. שפילםאן, דזשײ. *־—.

ײ ש טשערםאן. קופער, ח

- m
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מאנטרעאל אץ קלאוקמאכער ױ נײ י אנדזשעלעס לאס פון נױן» «
1 ,*[B. ,]*יאקאא סעהרעטאר םיג ini ו^םדור ם. םוןי. װ. נ. .4י א

i איז נאריכסצן נײעס רי * ®ון n 
םאמוצ־םס אין־ ײרן ‘*גצרעכטיגחײט ,“ 

oivt ױן ••הר  דעם םיט באקאנס *
ט, אין רעװ^לחויע צוױיטצ ד» tv ••יז

pitfp  i n ^ רי ם ס ח האט װעלכע איג
ױ  ־p:p: גרױסען חנם סיט *נגצפאגגצן י

N n אין תלןוותכיאכער די פון סטר״ק 
n r  t«j ה*ט און 1929 ח*ו<יי, אין 

ט עט ip?pjr א מי םי  ארוםגעכאיט אי
 װאו צענטרזנז, ה^עגערע און גרויסע •לע

oputfp אין האם און געםאכט, װערען 
• ipv iip לע• צום געבראכט ןווריס צייש 

lira םעכטיגע אוגזער .^ א; ש ע מ צ ט ג  אי
ip- אױך וזאט גייסט נײער ךיזער i 

 פון ט1שטא די לאס־אגחשצלצס, נרייכט
 ?וגען־ יגצן1שטצג און ipoh אײבינען

pnr. פון שסאדט די אויך 1אבצ p o r־; 
 װאו ליידען; אין ipvanp חוסטען, דיגען

p סצגשען a n| אויןי o n ;געװמזעגעם 
 עולות אלע םארענטמערען מענ״עען װאו
n אאעס איז in אז דעם סיט n : v, 

ײ םיוען  אױך אנדער׳ט. דין אױך ו
n ט גײע רי האט ײ  גײסט גײעם א ו

 און ערװעקט חןופנוגגען נייע געבראכט,
 ס׳האט אםת, געשאפען. םאר^אגגען נייע

 אױסערגעװײגליך און סיה צייש, געגוכיען
n m r ט איבצמעבצגצ ײ  א פון אינ
 םעג־ הייפעלמ א כסעם גרו•*, קאייגצר

ip אז iPEniva האכען װע^כע *צן, i 
צ3אר ט ט dtp ק*טןי 1״  װע־ געפיהרט ני

T t•  i n פארבעסערוגג די און פראז^ן 
o •ון n באדיגגוג־ טעגליכע ארנײטצר׳ס
םון iptvpt• דורך ?וטען גיט tvp נאן

___ A 4 f t  H M M M I ״ i i l l t l i --------- tf tw וןן ויזז ץנ׳ ם זימעז וראס ס  ני
ט  און אוםיפםעגדען א*:זערע םיט נאקאנ

לצנצן. ארט
 צו אױסנעקוםזמ איז גרו»ע ךיזצר

מ ח ײ  בא• און וידלצרײ נאאײדיגוגנע?, י
 אימנמעבענצר זײצר פוור *ואדיגונגעז

 בור אלע םון ■י*נ*רעז די װי ארנײם.
ען, תטגנ ײ זײגען י  אמף נארײם גאותן ו

o n• די *ויפצובױעז אםןוא נןוך אבי 
, ן ^ מ n גקותז איז װצ*מו י * o r  n n 

ר דעד פון מע ר גאװצגוננ. ארבײטער אי
 אונז בײ איבערגאגגס־נעריאד ד<ר

ך םאננט אנדומעילעס אאס אין \tf ד
22 o n1928 נפוחנםכער, םען.

 באיפצ^וסען האובען כאוױירים די װען
 י^^ס־אנ־ םון ױניאן ^•,*?םאכער די אז

 רע- דער פון ג*םען אין דארף דושעלעס
ע י צ ז m *וכחוכען • ^ in i, ה*:זןן • 
 — אין 7 — מענשען חײפעילצ

 פון •נגעפאננעז און צוזאםעגגעגוםען זיך
o n ײ  ױגי•! קאןןוטמאכער די נױען נ

 עטשנות, םיט און אאס־אנד^נאעס, פון
 װןוס טענשען בי* n באױז איז װעילכע
 פאר אידעאל 1• פון באהעריסש זײנען
עס  צײ געילײנם #בעסערס און מעגעדס עי

ט און 5ציגע צו געל  םיה ?זווערער םי
o •וחמכציןײגם n דעם פון פוגדאםענט 

o• 9•* װאס r די אלם נאװאוסט 
ר ע כ א מ ק ^ ^ !• תי  אגדז^פע־ ^אס םון י

66 o n עי ®ח  אינםערנצ׳**־ ד
v*• די װי •?וי נעל. n ts c m lp 

 ואנזמאנטע מ װי דערזעהן האכען
ם  .אנגע־ און םארסירם זײ האכצן םמיחי

ק הויבען מ םען צו תמסו  י?ר m איז א
מ זעאכע די האם #ניאן רו  •קטױוע נ

מן םוער כ  נ*ך־ און גאכטדאגסען מנו
ח ^ ײנ o טאז וחנגצן ו m r עס ױו ט אזי  י

 אר- די סון <»נע די פארבעסערען צו
 • איז לכע9ײ שעיער, די אין בײט^־י

im iTfs r v - n n a  o n  p i n צוס 
 םראכםעגיס יאנ^ער נאר און גרונט,

ipoipfj ז באסצוס צוס • 9 m m  o n 
o n דיואצבא דורבסאבאן סוז * '1HB4

»r .װי «ram• n אזן — סשעדס
o n יו« • H n i s f r n ^ ײ סר ס

pn n w • ? ד »• מ  געסןמ-עדס •
ט ל n• יײיר 1ײ גי i r o i r w i ^ n n 

o יײ! ביים׳ n מז א ד ה :צ־־־ואס, נים סי
מן כאװײרים די *וזייל ס ט ח  פארבאי
o n• רי 6ווא p itfpחאיט יזניאז םסכסד 
ס % טי ”aoMOftt. סווצר •  T t  m o

ײנצמעד אונזזןד ״ איז •ויסװעג א  מ
מז לי מ״ סתוסר n ווינדען tv וין־ כ  א

, ד ז נ ^ מ נ ד מ peu ■ יזי ייוז מ רי ם  מ
yoyo ינטערנ«ש*נעא די זיך ה*ם« ay* 

פען ױוי מרו  מרמיקט pm רוא אונזער •
n בס^יבםען אונזאר n r v m v e n m

ר ױ, מ צ מ ד tm ו  מ
ד « װי און מנ י ג  מ

1«י

 אאס• אין װעדען געשאן קען עס װאס
אגדז^עיצס.

 אװעפ״ דובינסקי׳ם ברודער גאך .הורץ
 װײס־פרע־ געלופען איגז, צו איז פאיען

 װעצכער םאן, דער נרעסאאװ, זידעוט
 װידער״ דער סאר םאראנטװארטליך איז

 י4ל פרעסער גרויסען דעם pc אױפבוי
 איז װעאכער און ׳יא-ק גױ אין 35 קאא

 אײגער *לם פאירעכעגט טאג צו הײנם
עי אין פירעד םעד,י;סטע די םון  איג־ ד

טערגציטאנע^
 פרעזי־ װײס איז א*:ז צו געקוטען

o : n דזסויצײ, טען5 דעם נרצסלאװ 
 דער צו געגוםען גלײך ז*ך און ,1930

 צו גערעדם מיטי;;ען, גערופען ׳א*בײט
 פארבארײטוננען געטאכט באסעס, י1

 אלע װען און ׳^ורהא:דלו;;עז פאד
 אויסגלײך פרידליכען א “פא פאיווכען

 גריײ זיך געגוםען דורכגעפארען, ?ײנען
 איז װעלכער סטרײ?, גענעראל צוס טען

 סעפ־ טען4 דעם נעװארען ארויסגערופען
 נאכ־ םאגאטען צװײ ,1930 טעםכעי,

 האט ברעסיצאװ ברודער אונזער װי דעם
אגדז^עיצעם. אאס פין ערד די באטראטען

 צום װערען גצזאגט דא זאא און
w היגע די םון תרעדים vop '.v^p, װע^־ 

 איבע־ וױ •גדעו־׳פ אצעס אין זײגצן כע
 אז איבערצייגט אבער וײ האכען ראצ,

nזײ בײ נאך לענט 1910 םון גייסט ר 
o געענטסצרט אײגער ײי אלצ און n 

 און טענער 700 גענױ און סטרײק־רווי,
 לצי־ •ין םארזאםעלט זיך האבען פרויען

 צו קעמםען, צו נרייט טממפעל כאר
ת א;ערקעט» דער פאר 1לײדע ײעד פ  ו
באהאנדלונג. מענמציכע פאר און ױגיאן

 סמרײק דער •ו װאר זיבעםצ די סוין
ט םינזי צו גאהענט ;אן גמהט ר ^ ו  ה

 געסע־ אין סוין ארגײטען טצאכות באיצ
n• די המיצםען סעימר, טאאםע n i 

o צװײ in iw םיהרען צו סטרײקעו o n 
ovp^ ענד. זינרײכען • ניז

 ארײגגעבראכם איז לעבע\ נײמר »
 םון געפיהא • רייהעז, די אין ןnגצװא

 דער םיט וועם וועאמר ברידזגראיכקײט,
 גוון אםםאסםערע די םאדבײםעז צײט

 װאס סארביטערםסײם, און מיסטרױען
o בעפאר :עהערקזם ה*ם n .סםרײק

תן איז א*גע אונזצר עי  אויס־ א| נ
נ סשרײקער די געצייםגגםע, ײגי  און •
 נמ־ די אין ארבײםער דײ ענם׳שאאסצן.

o העאםען צו נרײט טע*ערי סמטעצםע n 
 גאג־ די פיג*נצי*א, און ^«ראליט קאכמי

^ע די באיוענוגג, ארבײםער צע די  ווי אי
j• גיט די n r r מרגאכען ם אי  אײב מי

o און n  i n n ,װעם וחנאמױ קאכמי
ם ענ כ ^ א ^ ם חג  גזד היסםארי^וע אלם ו

 ־in פון גזדפיכמע דמ־־ אין טצהזגניש
 ^זטאדם. דיזער ®ון באוחונונג ארבײםצר

m 1• םאר באסעס וײ םיז םארלאנג 
 האבען ב«װיצמם. נים אינדזמ^גןך»אן

 צר זײז צו אורזאכען אאע געהאט םיר
ח פריחק n אימגרצײגם • n  tv זיעג 

אונזערעד. איז
 v באוויוען זיך האט אונצרװארטצם

^ װאאקען מווערער צד •וי  היםעא, •ונז
 אונזעו־ םיצײכם^פאד׳אימגעחח װעט װאס
iovpםאכען. מװערער איהם »ו| ״

o מריה, פרײםאג געװען r» עס n 
o םון אקטאבער. םמן17 n נע־ נעדיצםנז 

ל,  גע־ F* שטאדט די וחןלכצז אױן מ
תן אם, ו מזזי  אײנציג־ זיר האבען •^ג
^ די אדויסגערו?ם וױיז א ר ט ש ענ  און זונ

ײן זײער נעװארסען  ,prripo די אױוי ס
מ צ חנ טילס מסכען ו  און קארס די אנגז

ד אין יױט*כז*ביאס ת  זײער צו נעאאןי זי
מד אי באסעםדינונג. סאג

•n w *שװעסםער א<ן בריחס 
 אר־ װעאכע גאיקאיכע, ד* או?ם»כער,5ק׳

ער, גצסעכמאט• די 1»י 1בײטע  און סעי
n ,מ סמדייקקר א ע i® וו r v r ז גאך• 

o n ױ־ ומובען קאמי, םארביטאדסזןן 
m ך •ון געםעחט־ם ויך פו־יהנ^רגמן  נ

p»tP אויוי n n ײן א ם־ מ  תי םריהער •י
i צו גצװײגצד n ^ J n •  vnvp וײ צו 
ע מנ צזוג  בא־ םענסצן, םאדדארבענע ג

oi«p אס« oaypo, ד «ח in ויי ײ v t 
 בעסע־ v פאר תאםז• אץ •נשאיסעז זיר

p a n  on.
pm יאוצ^וננ jot$n פון דוגער • וד 
 און געטאז, קראך םורא׳דיגער • היםעא,

r$n  f i f r t, 90נצ #פייער און חיר 
o n םענסצימ םים אויסגעםיטט זיך 

irn rv i און וױיםאג סון pnr. נןך• די 
pro סארחיאכט זײנמ irunw מון o n 

מ מגי m איו ■ײארלײס •יז ס o  o n־

 םאר- איז :טרעאא1#ט אין ױגיאן די
 ס׳איז — י,:; זעהר נ^וך העאםגיסטעסינ

 די זײט םאנאטען דבען אוםנעפעהר
 ם.':?ציא:ירען אנגעפאנגען ה^ט ױגי•!

o^v ע; םעטיגע צי א אניז מ  ב^רד און *
 אעבען און ארויסטריט ער׳טטען בײם

 א אן אנ;/ךטטױסען זיך ױניאן די
 צ״ סוועריגקײטען — סװעריגקײטען סך

 דעד געפ^דערט זיך ה^וט עם װעאכע
 אײגגעפונדעװעטער םעהר v םון כוח

 געגעג־ זיך קעגען צו אום *רגאגיזאציע,
o און עטעלען n טימ און ;בײקוטען 

 װערען, :עז$;ט איצט קען צופרידענהײט
 דער׳י ןיפ עהספעריםענצ ערשטער דער אז

געאונגענער. א ;עװען איז ױ:יאן
איז  אר־ אז כרא, אנגענומענער אן ס׳

 אזא ספעציעל ־ און בײטסאאזינתײט,
 אובײססי^* םון צוישטאנד כר^נײעער

 איז דורך, איצט אעבען מיר װי זיגקײט,
 צו־ א*ן אונזערער. נא ׳ט גרעסטער דעד

 סי־ ערטטען בײם ױני^ון די ה^וט פעאיג
 גענעזט זיך עלזיסטענץ איהר םון זאן

 פנים יטונא דעם אט םים באגעגעגען
לפנים.
 אוי־ און דדטואאי םאנאטען די אין

 סיז^ן װינטער נײער דער ווען גוסם,
 בוכ־ א*ז אנםאננעז, באדארםט זיך האט

 אחױז געװען. נים ארבײיש קײן עטעבאיר
o n ע די האבען ט ס  ארבײםער צאהא ^

 דער דורך שעפער זײערע םאראאזצן
o םיט צײם סאעט n צום אז געדאנק 

 זײ װעאען םיזאן נײעם םון אנםאננ
 האבען זײ װאו ^טאפ, דעם אויסבײטען

 בעסערען... v א\יו* געארבײט, םריהער
nהאט םען אז געװען איז רעזואטאס ר 

o קײז a v r n געקענם נימ אעגאנצען 
 אויף געהאט האט ױגי•! די און קרעצז,
 ארבײטםלאזע גרויםע א הענט איהרע
 צו אױסזיכטען קאענסטע די *וזן ארםײ
 דער פון אפיס דער ארבײט. קריגצז
 באאא־ געװעז שאג־טעגאיך איז ױניאן
ע םון גערם ט ^־ נ  און ארבײטםאאזע, הו

 אן םאראאנגט יע ערגעץ האט םען ווען
 צעהנדאיגע, געװען זײנען ארבײםמר,

הט/ הןובען וועאכע טעג ע׳ איז אז ג  ס׳
 רn צו װערען צו גע?וי?ם נע?סם זײער

 כאאס און טוםעא דער הכאא, ארבײם.
 אפיס דער ;אוםבא׳מרײביציך געווען איז
i פו| n א אויסנעקוקט האם ױגיאן  װיי

יאריד...
 פאר־ אאגע, אזא זיך םאר האבענדיג

 אויפ־ װיכטיגססע די אז זיך, שטעהט
 פאעצער באזארנען צו געװען 9אי גאבע
 א אין נאר װאו ^ײדיגגעהער. די םאר
 ארבייט, עטװאס געװען איז עס עאפ
 טעד,־. װאס אז געזעהן ױניאן די האם
i n װע־ ארײנגעצויגען זאאען ארבייטזןר 
i n םעחרסטע בײ און שאפ, יענעם אין 

 הײגטיגער מעהר געװען ניט איז מעפער
 פואע א ארבײטען װי זאך אזא סעזאן
 פאר א געארבײט האט םען tv װאר;

 און צוםרידען, געװען אויך מען איו םעג
i םאנכע אין m r גע־ פאויז םען האט 

' םןןג v ארבײם •i n  I .דערםאר װאך 
ס איז 1אבע ח • o n םעפמעט־ םאנאט 
m אײ־ אײן קײן 1םע געבליבען נים 

o ״1דימעהע n ,האש ױניאן די הייסם
ם ת א ^ p ב n r שאפ. א םים אײנעם

 כצוםיה*1דו דאס אום tv פאו־סמזננדיציך
pnםיה םיא 1זעה ט1גצפאךזנ זיך האם ״ 

«n 1םצ •נשטרענגונג i n .ױניאן -i n 
i• םאר n אפ ס1מעטבע די סעצען 
o םח^ זעהר n 1םא און ט1ווע ט־ויסען-

i אםבואאנשען. םון םיגנאל ריגען n• 
p^fi :oK o^rtn םון •piptit טעם־ 

• מנרס •ojp.iv! ,oniT inn צװײ צו 
 ^״popop; iiipv פון oipaopo הונדארט

ip tp r  wo ,?•צוליב אלץ און •רבײםסצ 
o ^ p i'o n a v i i n באטים8א82 די פון 

ipoipo oipdiki o 1פי n אײ־ #בילד*נג 
ii'iTtroppttivD p די מון נע o o m 

in.ויאו ט,1סטא אין ינגס1ביא p i  v םון 
o נעז ritw fi f t  o n וױ 1טעה םאר־ 

ן ויסד » o ױ n  ifT 'p ט  IP3P3PS ני
מ די םי ױ i• ג t i p i  o^pDKTpipon.

ק וחנם אוגז ם»ר m^^ ®יעי וי p t 
o n  tn m o  tv ,און םוט אכער ?א«י 
opr ײקזנד1סט די טצד ענםסאאסצנהײס

•ipa«Dpw^p “ i n  .prwva on 
מי א ? «r אאס •iv t'K o p f r r r u ־  •נ

ר • סון זאג ו ״ v» o אויוי o«v נ n• 
o o v p  w o* ח םוז ־ער ױן« o p r

ס תז חי Um 41 מו

סט1 ip פון י: i אין ױגיאן dpi .הינזיכט
ט און מיוז י1 ^ ip םון ענ:ונג1א: i 
 לאיבוד געהן געקענט אבעד װא^ם ױניאן

ip צו זאאען 1םי װען i צײט 1זעאבע 
 םון ^טפעטער אויף אעסאן א יצערנען ניט
ip i תנג. פארגא.:גע:ער  ?גױן װי פאסי

opipova, ם1מעםבע י1 האבען 
^1אומפא iP''T םיט ג טי כ י  האנדלונג ז

ip י1 פאראאזען צו s p r הרך pp^d ip i 
טג^אאםען צײט, i םי .ipt ^  םאר־ צו םי

d pi ip ip jip אאגDpײ:עc צרטטאנד 
 אויןן ןpהאב און ארבײטסאאזיגקײט םון

 רטpסpםארגר אאײן אופן כאגי׳טעןpט א
 באװײזט דאס ארםײ♦ אדבײטסאאזע די

פ די אז איך,1נאטי י ^ ב ט ע ט האט מ  :י
d^p ijv ip i ,:באוואוטסזיני ^ ד  בעסער א

האגדלונג א איז עס :געזאנט
ט א םון  און ארטײ... דיסציפלינירטער :י
ip פון אױפנאבע די איז עס i ױניאן 

 אויף cnpacpD די צו אנצודײטען איצט
 םיט פארבוגד^ איז װעלכע געפאד דער
 די- ען1אויסצוםײ אום *::,6האנדי אזא

; : י ע  די צוקונםט. דער אין ^אסירוננ ז
 םארבארײטו:־ גויטיגע די םאכם ױגיאן

 בײם פראגע יpjp:p; 1^2 צו איצט גען
pם  #ז־ך o.ipDtrwc סיזאן., pp^d זpגדpו

i אז p i ג צ' ײ:  apo'D רpבעסט און רpא
T'k אגיטאציp און . ג נ ^ ^ ם י ו  1מי א

p: ip' בײ מעםבערס די אויף צײגען ip־ 
מ9(9ל ײ ^  אין iPBpr י1 םארלאז^ אז :

pp^d אאזען 1םי אז םײנט צײט ^ip a 
 האגז~ אזא אז ...1הפק 1אוי ipsptr י1

t נאר ניט איז אוגג îpdp3 ,איצט p r| 
a זpצײם די p ^  |p:''T^ 1זאנא 1נא 

ק ײד דאס װןדלם צײטען npopa א « 
ip צו <פאד^ iv::paa געמוזט i ױניאן; 

tv צו ^אויב ^ אז מ א IP ם i'ip .i'io  dpi 
a v k n גים אס1 איז i :pdvs טאן צו 

ipr און סלע?, 1ס׳אי ipapp ipa'T דאס 
 p: |pp* אס1 1נא אםאל, םיט p?v ניט
ip תרך ipipti טאן i סיזאן םון צײט 

p א אויף r  jp: ' dpd^P3Pi: ספע־ און 
^ י i דורך iPipr ivop: דאס םוז צ p i 
i פון הילף p i .איז ױניאן ipa ס׳ 'v־ 

ת א הויפט ^  צו אוס אז ,ippjpi צו ט
p n p| א inpopa צו ^פאפ aiv, ^ ' 

3 ips n v iילדיז pi'iD  d pi iptv îvc־ 
TPa,i .2 אזא אויף נײן, שאפPr און 
 ?ײגמאל 1מי ip^pr לוננ1האנ אזא מיט

ipt: iv ניט לאגע ip n w  .|PiPDPaivc 
 IPiP' פון |pavD צו זײן טוז paאוים:א

:Ip צו שאפ ױניאן גוטען א שאפ pp 
ipavo א ̂>pap,| אס1 און ipp 1גא :p• 

ip־n דאן, װערען טאז iP ' lP 1אײנp װpט 
 ־pעסaאויסצו און זpלפpמיטצוז^ זpטרײ

dpi ip i װ^כען אין שאפ ip ײט.31א
i n איז פאקט ^dipi — ip i 

 סיזאן אנפאננ D״a האבעז םיר װאס
 1בײטע1א צאהצ * גרויסע אזא געהאם
n 3צולי זײנען ,ipsp^ י1 אויסער  dpi 
ip m s אויף ip i ט31א PD \v:'o ײ i"n־ 

IPivrp: D...: ?1שטא זאז :'ip rp
ipo |p r איT :^״ipdvidp עכד6 צו 

^PT"1B |P| |י1 אי ^IPBP, י1 ע|3הא 
־ אין tv װאוםטpג :וט תיס3 עלי3 תי  ד

ip^ ipd  nD in ii.i vt ip: ' cpi ipd אהן 
א ש ipj 3 און ס3ת ''Tאטען3אנצו ײט1א 

t״i p ײט1א  יib,,.? 1 1ייציגע3 א 1פא ב
DPD'DVP T"1B |י1 אי IP3V1 iPEPr 

tt צױ יג1װס־טוב׳ גיט געפיהלט אויך 
ipa^PT i 3צי p i ..^ כ א ת או

ipאי ום1א אזוי i  T גאנג1םאp1נע 
p: סיזאן rp| א ipd p ' i i i 'w און ip i־ ^ 

ipd צו t o  ipavn d pi .אליין
o םון n אױבען T'v p o iv o in 

 װיכ־ v 1פא װאס i.ipdbhvd צו לײכט
P3'o 1םא ס׳איז אגע1ם i n .ױניאן 

 י^ניאז די איצט טוט געזאגט, װי און
dp^v מענאיכעס o n צו i n ’'oivD 
ipdpbv. אױף

 ־P' װיסען ג{א^ט האט ױניאן די
m יט 1טא קײגעד אס1 מעםבעה; 

o n  iptî vd •װעלכעז אין שא ip 
p בײט.1א r| ^ צ םי לאזען1סא װיצ אי

ip םח שאפ, זײן n n o  ip ייך p in o ivן 
i איז n ;װעל־ יצניגע רי און ױגיאז 
in כע p r אען1האנ n n i v, ווע^ען 

o n יות,1אח 1אײגאגע 1זײע אוין• טאן 
 צו צעצסע די 1גא זײן װצלען זײ און

n קריגצן v p  » %pT vr v צום im p o tp 
.סיזא?.

צו איו׳  םעכד npn*.v tv האםצז, ס׳
ip^ptt oivO אנד אין נצמען נוט דאס

oaviova זועיען און pa*Tח־ױז ״ ** •r 
i״^ r .איים

>*4»•*-»*,*mm■•
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ג ע ו ע ײ8נ ? ג 6uי

לאלאל איז געשעהעױשען לעצטע
apopippD“ip היינס, נ. םון rn p :p o

סאכ די  גע־ T'v םראגע סוםס על3א:
ט »ן עןר^וו ס ת  אי| DP^avia 1יעלע1אינ

:t dp װעאכען  ־1פא צוטאג הײנט |p״
o i>dpipd: 'k םון טײלען אאע iptith 

ip װי ופטרי,1אינ i אל תפטרי  ?אוג־ אינ
dipw י1 ןןא י^ס dppdtjvq  d p h םון 

ט 1אונזע זײט, אײן אינ ש  און 11באא ת
d 1 ער1 p iiשאינע ip םון 11באא ז i 

 האט אינטערנדשאגאיל י1 זײט. אנדער
 ציכען1יע ^pdipd זpצעצט איהר בײ

טי;:  צײט 1זײע פון םך א ipap:p:ev כי
»:p ךער ךפא ie פאדשטעהען 1מי און 

p ^ p אזא פון פדאפצעם 1טרײ א אז 
ט קען װינטיגהײס ט איפער ני אנ  נע־ :

 דארפען, מיר אפער װערען. שציבםעט
װ^ אן װאם צײס דער ־ך)דן ם  טpװ אוי

 אםפערםטעגם די זײן ניט װערען, נעפונען
 גע־ האט 1אארpp.? 3 אונזער <ײךע;דע.

 דזשע־ צום צושריפט פ^אנענדעז שילט
— : אארד3 עקזעקוטױו נע-אצ

אאדד,3 עקז. נענעראצ
ױניאז, װ. ג. ר. א.

טאפס., ב^פט^ן,
— :פדידער און העררען טײערע

 יעראיפען פערטעצ אעצטען פײפ
טי::  אפ־ t\s װאס .a .p ג. דער פון כי

 איז אצטיטאר,3 אין ;עװארען נעהאילטעז
 צאקאצ אונזעד פון ר,אטיטע א עױטינען

 :יט איהר רpאײד דאם פאריאנגט און
 ער1אזונ3 א פאר טשארטעד א א־־וים

שאינט דרעפםאכער  נױ אין 1אאר3 דז
 ״3צי1ינ1ג א ipavD איהר זאצט יארר,,

in :רגע*3 אונטערזוכונג n פמ כאהאלסזןד 
ד שעפער. דרעפ די  אויך אןpav| 1׳i סי

 רטpװ עס װאו ^pp די אז פאדצאמט
 צײ-3 זאאעז סוטס עא3אנפאט פאכטpנ

jpa אתטער ip i ױריסדיpציp פון i n 
 ־1םא 1אונזע .11אא3 דזשאינט ?יאוק
 דעמ אויף םpינ^1אגa זpװpג איז אאננ

 הא- װאס שעפער אאע נים דאס פא?ט
ipav פױט אטpסעםpג בען o D n i i p i 

 װײא 1שעפע ררעס קאיך1װי זײנעז ױניאן
 pאp:p^ טאכטpג ווערט זײ פון pפיא אין

 האכמן אװייז,3 אאס סוטס. און קאאוקס
 עו« איסט א צזנעשטעאט אײך 1םי

* .1שעפע אזעאכע
 פאיגע־ אויך האט לאמיטע אונזער

ר אז שאאנען ת ײ  1או;זע ם׳צוטײאט א
ט שאינ  אשטא;עזT 3אי װאס אארז־,3 ת

D און ?אאו? י1 פון פאכען י1 פון n i 
 v IPipr אממנומצן זאל יעס,1אינדופם
 אאתא־ י1 םון ער1םיטגאי י1 אז באשאוס

 צו ipipii ם3אוי1ע זאאען 22 און 1 אען
IP װאס ע^Bpש י1 אין ײטען3אר ipr 

ט ע1ײ3 פון קאנטראאירט אינ ש  ת
 m:vo dpi פיט אײנקאאנג אין ם,1פאאר

ט ^ ם IP יקט11אויםגע T'h װאס טי iv rp i 
o און נשאןpקאנװ בײס n םאמיבערוגג 

d םון jp i 'TPib שאעTינגip i  ipipt  1p 
נהײט.pגpאpנג8

םאחצאננ. 1PTאונ י1אוי יג1אענ1האנ
pd אח ' dvp v באשטיםס :in * r p םון 

a .p j  ip i. די מאכצז צו :p:'ipnp 
T̂אונט p.רי וכוננ p» 'd* p, װי op װײזט 
ט 1אבע האט אױס,  ivb ipaicpi ני

 װײא laiaiTipoiw PT'i fpavo צו נויטיג
o צוטײאם האט זי n ס ע א ס  אאח־3 דז

o און ?1יא נױ םון i^av o p א r rv a״ 
T̂  ip ip iפון ד1באא שאיגט ip a v n o n i•

 האנדאוננ PT'i םון ואטאםTP1 א »אס
 1פא האפען 1פי װאס פראגען י1 !ײגען
ט, אײך נ ^ ג ד א נע- ינם1אײ1ע גיס פ

p i^ r.| י1 #1נאנםעה pr'T ipivid| 
ip גאך : ip פאדשארפט :n v r p; אין 

ז.pמא:אט 1פא pצטpא י1 פון פאראויף
םרא־ די האט םײנונג, רpאו:ז אויט

jp װאס אנסעטפעא־םוטס י1 םון נע ipr 
 ט3ײ1;1ע1 ׳iysy־^DP־n אין מאכטpג

 ניט זאא dp אויפ װאס, 1צושטא: אזא
 פרײג־ :אך dp װעט װערען, רטpעסaפא^
jpa םיםגאיד אונזערע צו אײדען מעהרpר 
u בײ ארפײטען pאכpװ ^ p t  ip iאײן ־ 

 װאך־ארפײט דעפ אונטער ארבײט
םיסטעפ.

 שװערינ־ די נענרי ײפען1אג3 1טי
 אין * ipavi dpii איהר װאפ הײטען
ײ^  po;voipi:pa'',K די אײזען צו טר
pjvid, ,נאך װײא iPDprv, אינט dp 

ip פון 1העג די אין נאגצען אין ניט i 
 ‘שענ װעט איהר אז ה*פען מיר ױניאן.

 אויםט^יקזאטקײט pripnp: אײעד קען
 dp טרײע; און פר^פאעם דיזען צו

 יipav 1 נ^.pאpנשטpצופריד פאיפטען׳
 איצט אײך פאר אײנען םיר װאס פר^נע

 טאכט^ ip^ א'ן נאנצען אין איז פאך
 צו פטיגםpארa פא':קאם ןײ:ען םיר און

היאף. אײער
pipm װאס dpi טראץ x מעמפערם 

 י1 אויף jpD,,aiv צו צװא.י::עןpג זײנען
ipeptf d אין םוטס אpaא:סאם pii פון 
 םון אפנעסטאפט :אך זײ ;pipit שטיס,

ip i זײנען זײ װאס דערפאר ארפײט 
 דרעס־ װען .1 אאקאא פון 1צ1מיט:אי
ipavo ־1א י1 טאן צו ^־טוטיגט װערען 

 פטיגטpאשipcivi dp pa 3אpװ בײ בײט
 דארום רטpװ קאאולםאכ^־, פאויז װערען

שאפ^  אונ־ אין ציעvTאיvמארpד א נע
1 pipt,אי ײהעןpaרהויפט iptt אתזערע 

 צו געצװאוננ^ װערען םיטנלירער
iPviPDoaviD םון זיך dpi װאו אאקאא 

 20 אעצטע די פאר פאאאננט ipa^.i זײ
מעהר. אזן יאר'

:i:p cp:> אפמ אין dpi װאס פאקט 
 םאו~ אײנג איזױ זײנען ס1טריי בײרע די

 םיט־ י1 אז דארום םיר גאויפ^ פונדען,
ip'3 פון ^pגאיד  ipd iv i ;p?vp^^ p t־ 

ײט^ צו ipipti אויפט  Pאא איז אדפ
ט 1PBPש ^י ט ^׳ םג ט און או  IPEivi ני

ip קײן נעמען i  .dipdd; vid קאאוק 
 םוט און קאאוס י1 באטראפט 1ײטא1א&ע

ip פון טײא א אאס אנסאמפעאס i קאאוק 
 װען שאעכט tt בײ פיאט און י1וסם1אינ
ip װי איהס אןיף קוקט םען id p id  v 
 IV צו געצוואונגען זײן צו .1ײ1ט אין־

^ ט ײ  שטיס םון סוםס אP3אםDנv 1אוי פ
T'H B^שיpםבpם p'T פײטען צו אויך און

PBn vאטap io ^  p^
 צו אײך צו אדום1 ^1א.םעאי 1מי

^ אויף גינסטיג האגדאען ז נ  *pi או
api^ אא:נ,1םא :Pa o n  ,t ^dp די 

p| 1 אגע1פ :prאנס יvםp3װ אסpענר״ ט 
ײ ליך א , fr^^T יגט1^ in p r ע1אתזע 

-^ אי טנ ח אזיבם1ע םי ם ת בײ־1א «ו ו
1 piT ipdװאס 1שעפע י ipipti א״1קןתט 

o םון אירט n i  o n ט שאינ  iiKVa. ת
p םיט a '^ n ,ia| ,תס נ

3 r^Tpprpp1 אאקאא םון 11אא,
ייני^ז. װ. נ. א. א.

. ״ ס נ י י ה נ
ipm p3pn־iVDnppo/

קלאוסס אןן דרעםעס פה פרעםערם
 האט דעסארטסענם פײער דער או באסעס ודיערע אן זאגט

 צוגןך ווערעז גיט םאר ויייער־בדעםלאך ?ייז דאם געזעץ • געםאכט
זיץ םוז עס שםאםען, ברענעגדע אמ־ערע אדער האלץ • אזיןן שלאגען

סײער־סרוןן- אוים חרד
 •רעםעז *ו ברעםלער וױיער •ונזעדע אויפגעסיקםט חאכען טיר

 נאך יכםע1 װארע חאדיגע אנדערע אלע אױך p• *לאש רועלװעם,
דעסארםםענט. םױיער דעם סון סארלאנג עם1

 צונע־ זימען וועלכע םםיילם אלםע די אין הא^ אוד אױב
 נײעם דעם נאך םיקםען אײך פאר עם םיר קענען חאדץ אויןש שלאגען

 קיינע פון מראפעל קײן חאבען ניט ורעמ איחר •ון געזעץ
אינססעפםארם.

 דעם פץ רדלם גײע די נאך ס1סטיסע אויך סארקויםען נױר
דטסארטמענט. אר2ליי

םארקעט. •ץ םאשינס •ינקמג בעםטע די •ויך חאבע} מיר
ק^מ««ני כארד «־עס װעלװעמ און ■לאש >«םעריקען די

m ע ט ס מ װ פ ענ װ V #ע i יארק״
642T0420 o• ןעסאלעט m t u m

jpa 1מי .̂i אויך :P'ekp v DP’rp 
^ ipt:tv ,:ipa:^D ברודער צו ײס־פ  װ

D :n i צו קאפיע א און ipir.a #1םאזע 
 צוס נאטpאp̂ א ipttp: איז p̂אכpװ

pipe ivp'ipov i פון קאנותנשאן n־ 
 ־p>n ען3הא 1םי אייבאו/ אןי רײשאן

ip גירט m a אטיטצםאן א אאס?
i אין אאקאא dpi ipdpidivd צו n 

^3אוי ־p:prn י1 פראנע. מאנטער1ע
ײ ?.pp ראא  צושתפט 1אונזע האמ באא
D און 'w ip  i n n a אפיעא :n  jpap:p 
uיםיגp ,און אויםטע^זאפקײס i n n a 

p:vid i האם נאגא^ n  FP;pr אויך 
 פארטn אויסנעצײכעכטען iv געטאכם

ip אאס ip אזױ וױ i טע־ דזשעגע^א 
:ip rn p פון ip i אאו? יאר? נױ? 

 אונ־ אויף אויף פאסט אארד3 דז״טאינט
ipr .פאראאנג iPT:'TP^r i n n a האט 

 ip װי שנעא אזוי זיך, אויף גענומען
ך ׳P'V' גױ אין ipqtp װעט אי  די ם^ענ
 דאס האט אזוי און |,pa'^iD'i» זאך

פאסירם.
ip iiia שאp;;זיpדי געױופען האט ר 

ip i'ia קאנ־ א צו הײ;ס און שפיאסאן 
r:pipD און dp פאר־ א יי3 האאט 

 רעפארט ipddpp: dpi אין שטענדיגוננ.
 אײג־ pפוא י1 געבען קענען 1טי װעא^

צעאהײטען.
 איך האב פאךטpר ןpצטpא dpi אין

jpa'^p: איך אז pdivviip אין dpi 
 Djn ipdivbpi צו ט3ארי3 צט':ע\9'

 ipiP' אז פאראאננ 1אונזע פון אויסגאנג
 מוז 1אויםםײ ײט3אי שיקט װאס שאפ

jpavn ניט ipj'v:’tt אפרײטארס 14 װי 
 צו קײס ipdpipjvp ־א אאס .1אינסײ

^ ^יג ע פ ”D־w די אי prDap אונ־ פון 
ip? פאראאנג pavi; מיר :dpi ipdijp 

 ipaPpiT איװײ, pcvrti:pa פון שאפ
 ,1אױטפײ ארפײט סך א ארויס שיקט

 12 כאומ שא-פ אין זיך ײ3 האט און
 אום־ צוס אפרײטארס, 9 און מאשינ^

 םענ די •ין םשערשיאז, םײאישעז1פא
pavi| 1םי :ipjvipp אן pנטשײ^נג 

o:ŵאPװ  P צװישען dpipi:v אז ip 
n v i א3 גאײוpTצpא 3 י1 ןvo n p־ 

ip i סיזאן ^dpp: צוס און זpשינ i v i 
 IPTVP3 פין איך אפרײטארס. 14 האפען

 פאר־ ipddpip: iptjtk אין ipa’T ?וזוי
i:n>'D‘D:p ip אאנג i tv םון dpi אום־ 

 אנ־ 1נא האט רטאזpטש טײאישען1פא
n n נ ניטpppנט pn, י1 וױיא p^va- 

a םאראעצם jt:p: אאננ ען3הא כאםים n 
o אין פונתט n .1םי װען אנממענט

:1 ipopאונ״ אינתםטריאא פון צאא י? 
ײ^ו םון צאא די און שעפער םיא  01א»ר

n אין «ײ:ען זואס p ' ' t 1שPfip ב•־ 
 8 שגיט31ת אין אויס ?וםט םטי:ט^pש

 בא־ זײ און שאפ, v 1אי אפרײטארפ
p שאפעז w p  n שא 1אויססײBקpם 

 אז :אכהער ?אטפאײ;^ זײ pאכpװ 1אוי
ip זײ t i ' p: vp ךײ םיט

in n a נאך גאײך האט, 1:א;אצ i n 
ip: עגםשײדוכנ, ip ' D in ivp דיבםריתט 

 איסט ?אא.־ע א כאאד ipavo צו אפיס
 אר־ שיקעז pa^pr שעפעה pאא י1 םון

 די נים האבעז און 1אויטסײ בײט
^יטארס. צאהא נויטיגע  װעט גאטיס אפ
pap:p3; װערpאאע־3 ^1סא י1 צו ז 

 IV פאר װאס אין |iptp:bv אטיס,3
 די און באאאננ^ זײ אסאסיאײשאן

ם אין :jpidd״ זײן װעט ױגיאן  דורכ־ ת
'ipt םון פיהתננ i .פונ?ט

 אא?אא, אונזער אנפאאאנגט װאס
 םאג צוס נעפדאבט p:v^ די פיד האפען

ip פון ארדנוננ i ,אוי־ 1פי וױיא ױניאן: 
pa; פאד איז דאפ אז dpi א אפרײטאר 

 1אי:סײ די אין װען פראגע. אעבענה
 די אין פאשיגען pרpא דא זײנע; שעפער

 שיקען Dאטיapאאa די און הונדערטער
 שאפ־ סװעט pאײ:p י1 אין ײט31א י1

dpp װאו n p u w אפרײטארפ IPiptt 
 די אונם^• זpײטaאר צו נעצװאונגען

 אוגזען• dp איז אדײגגונגען,3 עתסטע
'dpi P3v:d הויפט th סטא־ צו צושטאנד 

:ipt מיט פען tk און ענערניע גאנצעד 
 די ?ריגען dpi אין ipa'T װעאען מיר

צונג שטי  אין Dpאײ: יעדען פון אונט^
ױניא;. דער

ג ^י ב ײ ד  איך האפ שורות דיזע ש
 טרײד די װעיר״ ״װיםענס די ערהאאטעז

תן אז געזעהן האפ איך װאו צײטונג  ו
dp פ צו ?ומםvרטײםשpמשײדונגען ן^ 

 ס״1עפארםע1 1א3״אעי םאנכע דיגען
ip װען• m קינסטא^, שידאר־ץ i אונד 

 1קאא רטpקא1P מאן1טשע 1טײאישע1פא
i אז n פח שאפ p javrnipa אירוײ 

ײמארס 3 צוזצצצן גיצייך  צום און אפ^
 אפרײטארס^ pH ttd 14 סיזאן נעקסטען

ױי עןי אג  עו־־ ip אז מײנט אסtv 1 ז
̂ 1פרײטא8 14 װי 1װינצינע אויפם

 פון |p:':pnvD dpi זײ איך גין18פ
PTװעם ױניאן די ײ.1ע1אפנא אבםם 
8 i n vכטונג dp tv ipapj פון זײ זאא 

 ־1םא צו נעאינגען ניט 1װײםע און הײנט
nצp1:8 פונקט דיזען ז pvיסענכג

 םוס ריננ אדנײפער דער װאס
םיפגליועד: זײנמ פאר

:בענעםיטם ארן אינשורענס
.$3000 ביז 100 ןון יאליסיס

:בענעפימ קראנקען
 װאו » דאלאר 20 אדעי 15 40 ,8

 «ןך ברענמשעס «^ל גרויסע (*
קראג־ לאק«לען עקסשרא נאןי׳ לען
בעגעןיש). קען

 קאנסאםישאן און סאגיטאריום
ט סי ע עג :כ

באחאנד־ סאנאםארױם סאגאמען 9
קאגם$םי־ חזלאר 800 *דער לוגג
#i שאן t 1 וועלכצ דיP
 ארײג־ גי« סא:«»ארױס »ין גען

װעיעז• געגוםען

 געזעל־ און קולסודעלע
:טעסיגקײם ׳**פםליכע

מ*ד א הינדער. שולען ר.
 ,ןרײנד״ דער ?ײורגאל, נאשליכער

אזן אןקששורס ביכער
אזנמערתאלטוגגען.

קעם«ס: קינדער
סענ״ און שטעדט גרעסטע די אין

 די *ר1 קעמם י̂״ 1זײגצ &תיס
םיטגלידער. ■זן קיגחנר

 דראמאפױ״וע און םחייןאלי**
:פאראײגען

ױנג ארנײטער אץ מעמבער 8 ווערם
:םעםבןןדם אלסע פאר siyn א

^ געקליבןן װץר« ■אנד א  צו ייי
םעםבערם אלטע in■ חאזם א בו«ען

דעיארטםעג®: םעדיקאל
ן י  איבערן ■עגטערן גיויסע »לע י

 קריגען םי»גלידזגר די װאו לאגד,
p באזאנדלונג םעדיגינישע t די 

דאקגיירינ! גרזנסטע

דעאארממענט: סעםעטקרי
 בע־ ■יוגעראל און םעםעסערי

i■ נעןי■ f ז םעסב־ערס די י  י
■אםיליע! זײצחנ

&ער _ ארבײ
PUT v בראחױי־, איסט 175 אמים: חשענעראל i

J0OOO ארסמזארד םעלעפאן

קלוכןןן: יונענגז
 ״ •• |tt קינדער דזר, ױנגאד דער

ארגאני־ w« װער«ן טישד-לימװ־,
 י• •V זאלבמדיטעגדיגע pm ויר*

בדענטעעס. ױנזגנד
:תלוכען פױױען

 ■יז •רויעו ■ון |y כאשטי ײאס
גי׳ װירען םיטנלידצי, ר. 49 • אי

 זעלבסבשםזנדי;: אין גזןירט
רויןן ברעגטאזעס. •

:לײסמארםם לײבאר
 ברעג* אונזערע ■ון ל»עןיגעת1אוי
»®cr וײ און fs» t| די p p e sn 
 געזזלאאווד און קולטזרד״ע ■ון

גיעםיגקײ«ג ליכע
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 םילי פירםע, טײלאוס לײדיס גרעםטע
יוניאן דער מיט םעטעלט נואם״ גױט

« ne (*לוס ״ ! 1(
 צײט דער דורך ארבײטען ארויף זײגען

 ש»פ, דעם םארלאזען טוזען סטרײק, פון
 האבען װאס סטרײק־ברעכער, די און

 ניטי זיינען און פריהער םון געארנײט
 װערען םוזען סטרײק, אין ארונטער

 אינדיװי־ זײערע און ױניאךםיטנאידער
 םירטע דער םיט קאנטראקטען דתלע
 דעם האט םירםע די װערען. בטל םוזען

גאכגעגעבען. נאדיגג
 קאנ־ סעטעאםענם אעצטער דער אין
 דובינסקי אויםער ?יך האבען פערענץ

 ךרײזין ב. באטײציגט אויך װאנדער און
 פי־ ױניאן; דער םון םענעדזשער חנר
 טענעדזשער אסיסטענט הארעצקי, ליפ
 דזשײקאבס, ב. און ,10 לאקאיצ םון

 קאםיטע סעטעילמענט דער םון טשערטאן
.38 אאקאל םון

 אפ־ זיך האט סצענעס ריהרעגרע
 זיך ?יינען םטרײקער די װען געשפיצט

 אין בײטאג שבת צוזאמענגעקוטען
 אינטערנעשאנאיל דער םון אױדיטארױם
 דעם םון באריכם דעם אויםצוהערען
 סטרײ־ די םון םרײד די סעטעאםענט.

 באשריי- צו שװער איז זיג םיט׳ן קערם
 גע־ אבער זײ האבען גלײכצייטיג כען.
 בע־ דעם אין טראפען ביטערען א פיאט
 די םיט צוזאםען םרײד. זײער םון כער

 אינטערנעשאנאל אין זײנען סטרײקער
 סטרײק־ברעכער די געקוםען אויך אםיס

 אין ארבײטען םארבליבען זײנען װעאכע
 און םטרײק םון צײט דער אין שאפ

 גע־ אפמאך דעם צויט האבען װעלכע
 געהן און ױניאן־צײטע וזעדען דאו־פט

 האבען עם װי ארבײט. דער צו צוריק
 םילעגען װעאכע םטרײסער די געםיהצט

 באגע- אװענד און מארגען םריה יעדען
 ברע־ סטרײק זעלבע די םיט זיך גענען
 גע־ זײנען זײ װאו שאפ צעבען כער

 םאע־ און פיקעט־ליין דער אויף שסאנען
 טענשעז זעלביגע די וױ צוזעהן גען

 םון שוץ אונטערן ארבײטען געהען
 םארשטעאען. זיך םען קען ®אליםלײט,

 זיײ םטרײקער היציגערע די םון םאנכע
 זײ אז םארביטערט אזוי געװען גען

 צױ נעװאצט נים אופן בשום האכען
 סיט ארבײטען צוריפ נעהן צו שטיםען

 גו־ויםען א םון מנפיהלען די םענשעז. די
 אוים־ אזױ געװען זײנען םטרײהער טײל

 די געםוזט האט םען אז נעברויזט
 באזוג־ א אין האאטען סטרײידברעכער

 גיט ״םצאר םינםטען אויפ׳ן פצאץ דער
 נעלא די צוזאםעץ. םםרײקערס די כדם

 איבערהויפט םטרײקער, די םון םענערע
 ױניאן״ טעטיגע ערםאחחננע םעהר די

 םעגציכ״ אצע םיט אבער האבען צייט,
 אוים־ די בארוהיגעז צו נעזוכט פייטען

 זײ אגװײזענדיג געםיטהער, געברויזםע
 צו אויםען ניט זײנען ױניאדצײט אז

 ערציהען בצויז װיצען זײ נקםה, נעהםען
 זײ און ארבײטער צוריקגעשטאנענע די

אױםפצעהחנן.
םטריי־ די םון זיג דעם םיט םרײד די
 זיך האט בראדערס״ *םיצגרים כײ פערס

 ארביײ די אױןי בצומ באגרענעצט נים
 נײעס די ווען אציין. שא• דעם םיז טער
 גע־ באװאוםט איז םעטעצםעגט דעם םון

 אנדערע די 4םי םםרײסערס די צו ווארען
 אז ארויסגערוםען עס האט מעפער

 ענטוזיאזם. און םיײד אונבאשרײבציכע
 נע־ און געטמירט חאבעז סטרײקערם

 קושען נעכאפט זיך און ״הורא״ *ריען
 סטרײקערם די אנדערען. דעם איעער
 ױ;יאן די אויב אז זימנר, איצם !יינען
 אנטײ שטארססטע די גענוםען חאט

 ניט צאנג שוין עס וחנט י^ן״םעסםונג,
 איענע־ עטציכע n אױך »יז 1נע«נ

 וועצען אסס׳ן דער םון באסעס *יארטע
סעםלען.

 איעע ttnivi איו בחורערס םילגרים
 ציי אנםײױני^ן ארביס«נםנת8 רי סון
 לעצםע די פאר םירסעס םיילאר דיס
 די nyn *וריק יאחר 12 סיפ יאחר. 12

 לאננ־םאר־ ביגאומן, א אננעםירם ױניאן
וואם םירםע, דער םים םםרייק *זינענעם

4 » k A f e k h t t a i t f c M i a  a i M i  tm  ■i  a  • 4 * ^  a  a oyn יוניןן דער sotfPvSMf הונרערט 
 איז סטרייק יענ*ר דאל»ר. סוימגד

 איי םירג״נ די .און נ«אמ«ז, ארלארען
 ניגדיתיאז a סארבציבעו אן דאז «ז

ז ח*ם .«י יצאץ. ir מ i בא־ ױניאז 
doqvp אינדזעןמק־ און ■אציס םיט 

a אין עם האם זי אח n איז׳סי־ 
in ליי־ די אבער •1מםא אויך סמרייש 
e םייצארם דיס r a  m an אמעפירם 

בראוחןן און העלדישען שטארקען
די אז

צונעבען.
 בראדערס טיצגרים םון ארבײטער די
שױן זײנען  געגאנגען םריח םאנטאג .
 חאט זײ צװישען ארבײם, דער צו צוריק

 כאגײםטע״ און םרייד נרויס געהערשט
 םאצ ערשטען צום זײ זײנען דאם רונג.
 געגאנגען יאהר צװעצף צעצטע די פאר

 אין צײם ױגיאן אצס ארבײט דער צו
 באדינגונ־ ױניאן םיט שאפ ױניאן א

געזי
דוכיג־ ד. סעקרעטאר דזשענעראצ

 ער־ סטײטמענם א אין 6הא םקי
 םיצ־ םון םעטעצםענט דער אז קצעהרט,

 א האכען זיכער װעם בראדערס גרים
 בתים בעצי עטציכע די אויף װירקוננ

 װעצען זײ און אסאסיאײשאן דער םון
סעטצען. צו געצװאונגען זײן

םטײט״ זיין האט דובינםקי ברודער
 א אויח ענםםער אצס געםאכט טעגט

 דער םון פרעזידענט םון סטײטטענט
 דער אז זאגט, ער װאו אסאסיאײשאן,

 װעט סעטעצטענט בראדערס םיצגרים
 דובינסקי סעטצען. צום זײ באװעגען ניט

 די אז געענטםערט, דעם אויף האט
 איבע־ די איצט שוין באטראכט ױניאז

 אין שטעהען װאס שעפער אר8 ריגע
 םיצגרים םיט וױכטיג. גיט םאר סטרײק

 איצט שוין זײנען סעטעצםענט בראדערס
 סטרײקער די םון פראצענט 80 ארום
 גאנצען אין ארבײט. דער בײ צוריק
 סטרײקער 350 ארום געבציבען זײנען

 ױניאן רי װעט סטרײקער צאהצ אזא און
 זאצ זײ צאנג װי אויסהאצטען קענען

 װער אויב סטרײקען. צו אויםקומען ניט
 אײנגעשפארט־ דער םון צײדען יא װעט
 בתים בעצי אסאסיאײשאן די פון ,קייט

 די װי אנדערע קײן ניט זײן עס װעילען
 ער־ דובינסקי האט אצײן, בתים בעצי

קצעוזרט.
בראדערם״ ״טיגצרים בײ זיג דער

 םטרײקער פארבציבענע די בײ האט
 ענטױ און םוט דעם םארשטארסט גאך

 אנטשצאםענ־ און סטו־ײק םאר׳ן זיאזם
 םוצשטענדיגען א ביז קעםםען צו הײט
 װערען דעמאנסטראציעס פיקעט די זיג.

 גרעסטער דער טיט םארטנעזעצט
ענערגיע.

 םטרײק אין זיר האט װאך הײנטיגע
 קאםײ צײבאר סטעיט די ארײגגעםישט

 אין פוירקינס. םראנסיס םים שאנעח
 פרע״ צו געשיקט האט זי װאס בריןי א

 אינטערנע״ דער םון שצעזינגער זידענט
 צאדט אסאסיאײשאן דער צו און שאנאצ

 קאנםערענץ א צו צדדים בײדע אײן זי
 צײבאר סטײט םון אויםזיכט אונטעד׳ן

 צוזאמענ־ םארזוך א אין דעפארטטענט
 סעטצען און צדרים בײדע צוברײנגען

םטרײק. דעם
 ־8א געזאצט האם קאנםערענץ דער

 םאנטאנ חײנטיגען װעיעז נעהאצטעז
ױ אין  אבװעזענהײט דער אין יארק. נ
 נעםיגט װעצכער שצעזינגער ברודער םון
 זײן צוציב שטאדם אין ניט איצם זיך

 דזשענעראצ האט געזונם, שװאכען
 גע־ דובינכקי, טרעזשורער םעקרעטאר

 דער םאר אײנצאדונג דער אויף ענטםערט
 די אז װיםעז, געצאזט האט ער ױניאן.
 קאנםערײ צו גרײט אצעםאצ איז ױגיאז

 נאר אויב סטרײפ דעם סעטצען און רען
 װערען םארזיכערט װעט ארבײטער די

באדינגונגעז. ארבײטס םענשציכע
 אסאסײ דער םון פרעזידענט דער
 דעם גענעבען םאראױםיג האט איישאן
 שטארם אויסען געװען איז ער אז תירוץ

 אויםנע־ געסענט ניט דעריבער חאט און
 םארגעשצא- דעם װענען םראגע די םען

 םעסבמרס. זײנע םיט גאנםערענץ גענעם
 אסאסײ די אז װיסען געצאזט האט ער

 איינצא״ די פארהאגדצען וועט איישאן
 קאםישאנער צײבאר םטייט םון דונג
 םריח דער אין דינסטאג םיםינג א בײ
 אױב ענטםער אן געבען דאן וועצען און
איינצאדונג די אן נעהטען זײ

 איז נויטינ איצט איז עס וואס אצץ
 טעםינקײט די םארשטארסקען םעהר נאר

 עטצימג די אח ייסעכדציין חנר או¥.
 וחנצען אסאםיאיישאן דער 1פי כאמנט

 ויי םאר איז סםרימן חנר אז איעתחן
י טים ביסען; טייעחנר *ו אי  פרידער־ מ

 דדזנס־ און קצאופ די וואס עטי*ע ציכער
 צאקאצען און באארדס דזשאינמ מאכ^ר
 כדט און סטרײק םאר׳ן מװיציגט תאבען

 וחד אינםעתעשאנאצ דעד םון חיצא חנר
 זייעחנ אויסמםפען םטרײקער וײ אאן

 אומד חאכען דאס וױ •וגתט נאדימונגאז
.פױצנרים פון םטרייקער די נעתעספט

bow שיסמו אםעױסא פון ױניאנס איוישן ib 
פארטיי ארנײםער ענגלישער צו

אפגע־ איז רעזאצוציע םאצגעגדע די
 ױניאנם אידישע די םון געװארען שיקט

 פארטײ ארבײטער דער צו אמעריקא אין
ענגצאנד: אין

 םאר״ אוגטערגעשריבעגע, די ״טיר,
 טויזענט הונדערט אײניגע טרעטעגדיג

 אםעריקא, א*ן ארבײטער ארגאגיזירסע
 בארוי־ טיפסטען אונזער אויס דריקען

 צעצטען איבער׳ן אנטױשונג און ערען
 קאצאניאצ בריטישען םון סטייםםענט

 פאציטיפ. םאצעסטינע דער װעגען אםים
 דער באדײט סטײטםענט דאזיגער דער

 אײנװאנ־ אידישער דער םון איכעררײם
 צאנד־קױף םון שטערונג רי און דערוננ,

 זיי־ װעצכע קאלאניזאציע, אירישער םאר
באדינגונ־ פוגראםענםאצע צװײ די נען

 אירישען א םון אויםבוי דעם םאר גען ״
 ישראיצ. ארץ אין צעבען נאציאנאיצען

 ענט־ אן באדײטעט װאצט פאציטיק אזא
 םונ׳ם צוזאגען די םון ברוך גיצטיגען

 עטאב־ דער בנונע םאנדאט ישראל ארץ
 הײם גאציאנאצער אידישער א םון ציףונג

 צו געגענזאץ שארםען אין שטעהט און
 דער םון פאציטיק טראדיציאנעאער דער

 װי־ איז װעצכע פארטײ, צייבאר בריטיש
 בײ געװארען אינדארסירט אםאצ דער

קאנװענשאן. יעהרציכער צעצטער איהר
 דערשטוינט באזוגדערם זײנען ״טיר

 אטאקעס, אוםבאגריגדעםע די איבער
 דער־ דער אין ענטהאצטען זײנען װאס

 דער װעגען אפים קאצאגיאצ םון קצערונג
 ארבײטערשאפם אידישער ארגאניזירטער

 אינסטיסו־ איהרע און ישראצ ארץ אין
 מעס־ מיסטער םון ערקצערונג די ציעס.

 פראמינעגט־ די םון מאנכע און דאגאצד
 סאציאציסטישער דער םון םיהרזגר םטע
 רעזוצ־ אילס באװעגוננ, ארבײטער און

 ארץ אין באזוכען זײערע םון טאט
 אינסינואציעם די בראנדמארקען ישראצ,

 גענענזעצציך אצס אפיס קאצאניאצ םון
 םארצויםדוננען, די פאקטען. די צו

 קא־ די אויף געװארםען װערען װעצכע
 פראדוקציע םון מעטאדען אפעראטױוע

 קא־ אידישע טײצ א אין קאנסױם און
 םיט בהסכם ניט זיכער ?יינען צאניעס

n איבײטער דער םון פאציטיה דער o 
 לןענען און בריטאניא גרוים אין װעגונג

 םיה־ איהר םון שטאםען ניט אוםן בשום
רערשאםט.

 דער םון אײנםצום גיצציכער ״דער
 ישראצ ארץ אין קאצאניזאציע אידישער

 איז באםעצסערוגנ ארבײטער דער אויף
באםי־ די און םאקט, נוט־באקאנטער א

 ארגא״ צו .חסתדרות״ דער פון אונגען
 זײנען ארבײטער, אראבישע די ניזירען

 די באפרײען צו האםענונג אײנציגע די
 האצב־םעא״• דעם םון סאםען אראבישע

 צעבען זײ װעצכעו אונטער יאך דאצען
 פרײנד- און פרידציכע רי צאגנ. דורות
 און אידען צװישען באציהוגגען ליכע

 נױטװעג״ אזוי זײנען װעצכע אראבער,
 און צאנד, דעם םון פראגרעס םאר׳ן דיג
 שטרע- ארבײטער אידישע די װעצכע צו

 נאר קענען כחות, זײערע אלע םיט בען
 ווע״ געהאצםעז ניט און װעחנן געשטערט

דעקצאראציעס. אזעלכע םון רען
סאציאצים״• אינטעינאציאנאצע ״אלם

 בא״ און פרײנד אצם און טען
 בריטישער נרויםער רער םון װאונדערער

 ניט טיר קענען באזועגונג, ארבײטער
 אינ• זאצ שטעצונג די אט אז גצױבען,

 ציי• בריטישער רער םון װערען דארסירט
 סך א און םיהרער װעםעם פארטי, באר
 טאצ אצע האבען אנהעננער איהרע םון

 םארשטענדנים טיםע א ארויסנעװיזען
 םון דערגרײכונגען און ציצען די םאר
 ארץ אין ארבײטערשאםט אידישער דער

ישראצ.
 די אז אויםריכטינ, האםען ״םיר
 אויםנו• װעט פארטײ צעיבאר ענגצישע

 אר- די כדי אײנםצוס גאנצען איהר צען
 איהרע ערםיצען זאצ רענירונג בײטער

 בנוגע םארםציכטוננען אינטערנאציאנאילע
 װעצכע, ישראצ, ארץ םון אויםבוי דעם
 די אין נאר ניט זיינען גצויבען, מיר

 םאלק, אידישען דעם םון אינטערעסען
 דער םון אינטערעסען די אין אויך נאר

 גאנצער דער םון און נאציע, אראבישער
מענשח^ט. פראנרעםױוער

:אונטערגעשריבען
 םון פרעזידענט שצעזינגער, בענדז^אםין

 גארםענט צײדים אינטערנעשאנעצ דער
 גע- דובינסקי, דוד ;ױניאן װאירקערס

 גארם. צײדים אינט. נעראצ־םעקרעטער,
 סעס.• טיצער, אב. ;יוניאן װאירקערס

 א׳. באארד דזשאינם נויארק טרעזשורער
 נעענראצ- םײנסטאיז, מארים ױ.; װ. ק.

 נע• אידישע םאראײניגטע סעקרעטאר,
 פרעזי• זאריצסי, םאקם ;װערקשאםטען

 װאיר- םיאינערי און קעפ אינט. דענט
 עהרען״ צוקעדםאן, מאסס ;ױניאן ?ערס

 װאיר־ םיצינערי' און העפ םון סעקרעטער
 פרעזי- קאוםםאן, מארים ;ױניאן סערם
 אב• ;ױניאן םאריערם אינט. םון דענט

 נאציאנאצען םיז טשערםאן שיסהאקאוי,
קאטיטעט.״ ארבײטער

 טןןנר אינסײר פון ננ8פ$ורל צוריה װ«רפם ױניאו
ו*נײפ8שפיס־ אײנצופיהרעו וױדער פעקטשורערס

)1 זיי* סדן (׳ילוס
 שצע־ פרעזירענט זײ האט דעם אויף

פאצגעגדע: דאם געענטםערט זיגגער
 די םיט ױניאן די האט ״ערשטענם

 אג־ אן געטאכט מאנוםעקטשורערם דרעס
 -זזאט צוױיטענס, און אגרימענט; דער
 בצויז אגרימענט אן געמאכט זײ טיט םען
 דרע־ םאר םאנוםעקטשורערם דרעס אצס
 אויב און קצאוקש, םאר ניט און סעס

 םאכען םאגוםעהטשורערם ררעם מאנכע
 בא־ ארבײטס נידעריגע אונטער קצאוהס

 ניט רעכט קײן עם זײ האבען דינגונגען
 םאר, ױניאן די שאאגט דאן טאן. צו
 אן װערען געםאכט כצ קודם ם׳זאצ אז

 םון אויםזיכט דער אונטער אונטערזוכונג
 די םון טשערצײט אוםפארטײאישע די

 אויםצו־ אינדוםטריס דרעם און קצאוק
 שע- דרעם וױםיצ איז אםריהער נעפינען

 אונ- און קיצאופס געארבײס ס׳װערט פער
 װערט דארט באדיגגונגען װעאכע טער

 םעםטגע־ װעט דאס װען און געארבײט
 ױגיאן די באשטעהט דאן װערען שטעצט

 ארונ־ אנשטאט או דעם, אויוי דורכאוים
 איגדוסטריע קצאוקס די ^תרצוברענגען

 םון םטאלדארד נידעריגען דעם אונטער
 באדיג־ די' םען זאצ שעפער, דחנס די

 אויםהויבעז שעפער דרעס די אין טנגעז
 שע־ ?צאוק די םון םכ»נדארד חנם צו

פער.
 סעסרעםאר־םרעזשורער 5דזשענערא

 אפגעצײקענט ענטשיחנן חאט דובינסקי
 םאגוםעקטשור- םאנכע װאם קצאנג דעם
 מניאן די אז םארשפרייט, חאבען ערס
 קאנ״ געחײסע א האצטען צו נעזוכט חאם

 או ערקצעחרם, האט דובינםקי םערענץ.
 קאגםעחנג־ געחייםפ קײז האם יוגיאן די

צ מן  נים און םארצאמס ניט קי׳מ̂כ
מג אויוי נזמגםםערט אויר חאט אר מזו

 םאגוםעס* טאנכע װאס ערסצעהרונג דער
 אנטזאגם זיך האבען װעצכע טשורערס,
 פאר• האבען נעםעז זײעיע אגצוגעבען

 די טרײד־ארגאן, דעם אין עפעגטציכט
 מרייד קצאוק אין אז ״װאוםענס־װעיר/

 שטיק• װערען אײננעםיהרם צוריק װעט
 נע• דעם י1אוי האא דובינספי ארבײט.

 נא• מאנוםעקטשורערם די אז ענטםערט,
 קײן װעט ױניאן די אפ. אצײן זיך רעז

 אײנםיהרען צוריס דערצאוען ניט מאל
 קצאוק״ אין םיםטעם שטײדארבײט די

טרײד.

 ®ון טעמבערם םסױרטםאכער,
אויפטערקזאם! ,23 לאקאל

 אויםנעםןר זיינען םיטנצידער «צע
 םעגד דזעענעראצ דעם באזוכען או דערט
 אונעתאלען װעט װאם טיטיננ, בער

 נןר טען13 חגם דאנערשטאנ, װערען
 ברײענפ אין אזײנער 6.30 וועטנער,

 *װימען עוועגױ, זעקםטע 1087 האצ,
 *in םםריט. טער42 און טער41 דער

^:now>a® איי םיטיננ פון צװעק
 או| tarpp>a ta מרװעהצען *ו 1

סאםיטע. אנדזפעהפאן
 *,arvnnvo םאר נ«םע״עאגט .2

o m e n י> i n באארד, עסזעשוםױו 
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GERECHTICiKFJT—(JUSTICE)
 אצע םון \ארבײטער

םאראיײ צענרער,

 ױ 1אי אײו# ניגם
וײן װעם װעצט

ו ע ר ע ײ ו

 החזקתי בצרהתי
ארפה. וצא

».) ׳כ״ז (אױב,

 גערעכטיג־ םײן פן
 ?יך איך ח&למ קײ#
vev ,ײעל און רק 

^יל^זען. גי« איחר
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 קאמןע פון וואד טע9 א פאנגעז טעילארס לעידים סטוײקענדע
שעפער די אחם פיקעט־דעמאנסטראציע אײנדרוקםפזלע מיט

 פאלען םטרײקער די אפשרעקען אדער םארנארען צו באםעם עטליכע די פון באמיהונגען אייע
פאר־ זײער םאר באסעם די פארדאמט מײנונג עפענטליכע און פרעםע גאנצע די — חדך.

רײד.מ אין באדינגוננען1 שאם םװעט די צוריקצוברײנגען זוך

צו ארגאניזאציעס און"פױינדליכק ױניאנס צו אפעלידם 38 מסאל■
מאדאליש און פינאנציעל ססרײה דעם שפיצען

 סטרײק דעם איז לאגע די כ^טש
 טײ־ לײדים חונדערט עםאיכע די פון

 אסאסיאײ־ םארביםענע די גענען ל$רס
 לעצטע די אין זיך ה*ט באסעס שאן

 אבער זײנען געענדערט, ניט װ$כען צװײ
 אײגיגע פ^רנעקוםען צײט דער דורך

 זײט אײז םיז ה$בעז װאס פאסירוננען
 ענטשיצאסענ־ און מוט דעם באװיזען

 סטרײקערס די און ױניאן דער םון הײט
 ױניאן אויוי רעכט זײער אויסצוקעמפען

 זײט צװײטער דער םון און באדינגוננען,
 און פרצוף אמת׳עז דעם אױםגעדעלט —
 באסעס, עםליכע די םון אבזיכטען די

 ױניאן ױ צוברעכען צו זוכען װעאכע
 בא־ שאפ סװעט די ברעננעז צוריל און

טרײד. אין דינגונגען
פאסירוננען, די םון .ךעזולטאט אלס

 אצע פרעסע, ענגיצישע גאגצע די האט
 דער אויף אםען געשטעלט זיך צײטונגען,

 זײ םון םאנכע םטרײקערם. די םון זײט
 עדי־ שטאר?ע מיט ארויסגעקוםען זײנען

ײ די םארדאםענדיג םאריעלס, אי  אסאסי
האנדלונג. איהר פאר שאז

 קא־ אינדאסטריעל סטעיט דער װען
 םאר האט פוירסינס, םיס מישאנער,

 און ױניאן די אײנגעלאדען װאכען צװײ
 װע־ קאנםערעגץ א צו אסאסיאײשאן די

 ױדאז די און סטרײס דעט סעטלען גען
 נעםט זי »ז נעענטפערט נלײך האט

 בא־ די זיך האכען אײנצאדוננ, די אן
 און זײטען ע5אי אויח געדרעהט סעס

 םון ארויסצודרעהען זיך נעזוכט האבען
 זײ־ ענדליך ענטםער. קלארען א געבעז

 און קאנםערענץ א צו געקומען זײ נען
 די ארויםגעשטעלט נײ דאם אױו* האבען

 ־6ארוי קענעז זאאען זײ אז םאדערונג,
 אר־ פראצענט 20 יאהר יעדען װארםעז
אורזאכע. א אהן שעפער די םון כײםער
 די האט האםישאנער לעיבאר דעד
 זייערע םאדערונג חוצפה׳דיגע דאזיגע

םאר־ האט פוירהינס טיס אנטזאגט.

 באסעס די אז קאםפראמיס, » ;עשלאגען
 בײטעץ צו רעכט דאס קריגען זאלען

 יעדען ארבײטער זײערע םון פראצענט 5
פרינ־ אין איז ױניאן די כאטש יאה!*.

 בא־ די צו רענט אזא געבען גענען ציפ
 צוגע־ םונדעסטװעגען זי האט סעס״

 אינטערע־ די אין םארשלאג צום שטימט
)12 זײט אויף (עלוס

אין ארונטעד נעטט ױניאן
 פון אדכײטעו סטוײק

וױכטיגעןוױיטגודסשאפ
 דער פון פרעזידענט בײם םטרײק

 שטארקען םאכט ליג״ װער ״וױםענס
טרעיד. אין אײנדרוק

 עםלימ פארכרײנגט שלעדנגער פרעז.
 זוכםימ צוליכ יארק נץ אין טעג

■ אנגעלעגענהײטען ױניאן
 זײן — געארדערט. האבען דאקטױרים די װאם אפרוה זײן אונטער ברעכט

 צוריק־ םוזען «בער נאך װעט ער פארבעםערט, פיל געזונדם־צו׳שטאנד
 אויף װאשיננטאן כאזוכט — בערג. די אין װאכען אײניגע פאר םאהרען

 צו הואװער פרעזידענט םון ערהאלטען האט ער װאם אײנלאדונג דער
 ערהאלט — קאנםערענץ. װעלפעיר און העלטה ״טשײלד דער צו קוםעז

 קאםף װענען קאנפערענץ צום קרעין אטױרני דיםטריקט םון אײנלאדונג
רעקעטירינג. געגען

 שלעזיננער, בעגדזשאםין ברודער
 ״אינטערגעשאנעל״, דער פון פרעזידענט

 צוריקגעקוטען ם^נטאכ הײנטיגען איז
 לעבען מאונטעינס די םון יארק נױ נאך

 די םארבראכט ה$ט ער װאו ליבערטי,
 די םון ארדער אוים׳ן װ^כען, 3 לעצטע

געזונט. זייין צוליב דאסטוירים,
 אונטער־ ה^ט שלעזינגער פרעזידענט

 אטענ־ צו אפרוה נויטיגען זײז בראכעז
 יױ װיכטיגע געװיסע צו פערזענ^יך דען

 נאך קוםענדיג אנגעלעגענהײטען. ניאן
ו‘ שלעזינגער ברודער האט יארק נױ י  ז

 געװײנ־ זײן מיט ארײנגעװארםען גלײך
 דעם ארבײט. דער אין ענערגי ליכער

 א אפגעהאלטעז ער האט טאג זעלבען
ט םיטיגנ וױכטיגען  ורקער11. נױ די מי

 עסזעסוטיװ נענעראל דער םון םיטגלידער
און אויםגענומען זײנעץ עס װאו באארד,

 נע־ פאר װאהלען בעפארשטעהענדע די
לאקאלעז קלאזקמאנער ױ אין אמטע
 נא־ געםאכט שוין האבען לאתאלען ירעםער און פיגישערס אפערײטארם,

 םיםגלידער די אז װײזען םיטינגען גוט־במזרכטע גרױסע, — םיגײשאנם.
 ®רעזידענט — עלעקשאנם. די אץ פאראינטערעםירט שטארק זײגען

 אוים־ שוין חאבען עקזעקוטײוע גענעראל דער מיט צוזאםען שלעזעגער
 אױמצופאםען פערזאנען םראםעענטע באשטימט און רולם געארבײט

________ ׳ עלעקשאנס. די אױף
אוס יארסער גױ די  עס שײנט יאהר חײנטיגם טערעסירט. לאסא־ םאכער ̂ק

 די צװישען אינטערעס דער m אבער צו פארבארײםונגעז אצע שױן מאכען ̂עז
 װי שטארקער פיל נאך אי? םעםמגרס עקזעפוטיװ בעאםטע, זײערע ערװעהצען

 םיטינגעז נאםינײשאן די געוױינליך. םזג־ דזשענעראל און םיטגלידער באארד
 לאקאלען 3 אויבענדערםאנםע די פח םאר׳ן באארד דזשאיגם םון נעדזשער
 בא־ טט אױםערגעװײנליר געוחנן ?ײגעז אפערײ-, קצאומ די יאהר. קוםענדעו

 גענוםען חאבען םעםבערם די און זוכט. לאקאצ פיגישערם איינ̂נ צאקאל טארס
 גאמײ די אין םײ אגטײל שםארשעז א חאמנן 85 לאקאצ ירעסערס דער איז 9

 אלעקשאךאלעגער די אין סײ ניישאגם, די נאםיניישאנם• ויתסנ געםאכט שויז
 די ®ח ערוועחלוננ דער אין אױן און זיחןרע חאבען ותאען לאסאלען אנדערע

עלעמ־ די אוי^ אוימפאםערם לאקאלע נימן. אין םיסימען גאםיניי^יח

 אײנצעלהײ־ אלע געװארען באשלאםען
 בע־ די אויף אויםצוםאסעז אזוי װי םען,

 באצאל־ םאר עלעקשאנס םארשםײענדע
 די םון בעאםטע באצאלטע ׳ניט און טע

טיננ דער לאקאלען. םאכער סלאו?  סי
 אנרע־ אײניגע םארהאנדעלט אויך האט

אנגעיצעגענהײטעז. ױניאן װיכטיגע רע
 פרעזידענט םון אײנלאדונג דער אויף
 דעם שלעזינגער ברודער װעט הואװער,
 דער בײ װאשינגטאן אין זײן םיטװאך

און געזונד ״קינדער װענען קאנםערענץ
)10 זיימ אויף (*לוס

לא־ ױניאן מאכער גודס װײט די
 ארונטערגע־ װאך לעצטע האט 62 קאל

 גרעס־ די םון אײנעם סטרײק איז נוםען
 אין אפען״שאפס װיכטיגסטע און טע

טרײד.
 נע־ איז ױניאן דער װאו פירםע די
 ארבײטער, די ארונטערצונעםען אונגען

 און לעװין נ. דזש. באװאוסטע די איז
עװענױ. מעדיסאן 159 קאטפאגי,

 איז שאפ דעם םון ארגאניזירונג די
 אײ• הױ&ט דער \וײל װיכטיג, ספעציעל

 פרעזײ דער איז לעװין, םר. גענטיטער,׳
ציג״. װעיר ״װיםענס דער םון דענט

 פאראליזירט, איז שאפ גאנצער ־דער
 ארבײטע־ גודס װײט די אויםער װײצ

 סטרײק אין ארונטער אויך זײנען רינס,
 םון ערקצערונגען די צויט ?אטערם. די

 דער םוז סופערװײזער שאר, סעמועצ
 סעם און ױגיאן, טאכער גודם װײט

 הא־ דער םון ם^נעדזשער פערצטוטער,
 אין זיכער זײ זײנען ױגיאן, טערם

סטרײק. דעם ערםאאגרײך דורכםיתרען
 רושם א געםאכט האט סטרײס דער

 ארבײ־ די אויף סײ טרײד גאגצען אין
 עקטשױמאגופ די אױו* סײ און טער

רערס.
 שעפעד צעהנדליגע םיז ארבײטער

 טעג עטליכע צעצטע די אין זיך האבען
תנדעט  ױניאן, דער םון אםיס אין נעו

 דערזעל״ אין ארגאניזירען. זײ זאא מען
 קומען ארבײטער די װ#ס צײט בער
 געװארען, באקאנט איז ארגאניזירען, זיך

 טא־ װיכטיגסטע די םון גרופע א ד$ס
 צוזאמעננע״ זיך זײנען גופעקטשורערם

 אסא־ אז איז זיך ארגאניזירען צו קומען
סיאײשאן.

 פון סופערװײזער דער שאר, סעטועל
 האםט ער אז ערקלערט, האט ױניאן, דער

)10 ז״ט אויןי (שלוס

 08 ברעכעז קלאןק־נאסעס שיקאגאר
ארבײט שטק פאדערן - ױניאן דער מיט

 דער אויןש בתים בעלי םיט קאנפערירען צו זיך אנטזאגט איינטערנעשאנעל
ערקלע־ דובינםקי סעקרעטערי און שלעזינגער פרעזידענט — פראגע.

 אגריםענט אן אונטערצושרײבען אנטזאגען זיך דארןש ייוניאן די «ז ךען
סי־םטעם. ארבײט שטיק דער אױף

 שי״ פון מאנוםעסטשורערם האאוק די
̂ו  דזשאינט די װיסען געצאזען האבען קאג

 דײגיי און דרעם קלאוק, די פון באארד
 טעהר װעצעז זײ אז ױניאן, םאכער האוט

די מיט קאנםערענצעז לײנע האבען ניט
 איגטערנעשאנאיצ, דער םון םארטרעטער

 פאר־ צו צוםרידען איז ױניאן די סײדען
 שטייד םאר אנרימענט אן האנדלען
ארבײט.
 לע־ א םון אינהאלט דער איז דאס

 האט אסאסיאײשאן די װעלכען בזער,
 די צו צוגעשילט םיטײאך לעצטען
 לא־ קצאוהםאכער די םון באארד דזשאיט
 גע־ געהאאטען איז עם וױ גאכדעם קאלען,
 םארטרע• צװישען סאנפערענץ א װאחנן

 אםאםײ רער פון און ױגיאן דער פון טערי
 אגרימענט. נײעם א וועגען אײשאן

 איז לעטער דער וױ נאנחנם באלד
 באאםטע די חאבען נעװארען

v גציופעז באארד

טעג דזשאינט  עס״ און רעלעגאטען םון םי
 דים־ גרינדציך האבען באארדם, זעקוטױו
 אננע־ האבען און םיטואציע די קוטירט

 באגענענען צו ?מ\י װי פלענער גומען
 מאנוםעלטשױ הלארה די םון שטעלונג די

רערס.
 דעד םון טענעדזשער ביאאים, טארים

 אז אפגענעבען האט באארר, רזשאינט
 פארהאגד־ די םון באדיכט אויסםירליכען

 האט ער באלעבאטים. די םיט אוננען
 װאס םאר טענות זײערע איבערגענעבען

 אײנפיהרען צוריה זאא מען םאדערען זײ
 איבער־ אויך האט ער שטיק־ארבײט.

 שםיק• געגען שטעאונג םעסטע רי. געגעבען
 שאעזיננער פרעזידענט װאם ארבײט,

 אין געײעז איז ער ווען נענומען, האט
 די צו נעזאנט האם ער װאס און שיקאגא

םראגע. דער װענען באאעבאטים
 די האט ביאליס ^ײס-פרעזידענט

טגאליזירמ גריגדליך סיםוצציע נא?צע
(2 mn


