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ײלאוס לײדיס גרעםטע  םילי פירםע, ט
״ גױט ם א יוניאן דער מיט םעטעלט נו

ס *לו ) n e » ״ ! 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
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 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
 געגאנגען םריח םאנטאג .שױן זײנען
 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
 אבװעזענהײט דער אין יארק. נױ אין
 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

 bowib שיסמו אםעױסא פון ױניאנס איוישן
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

ו*נײפ8שפיס־ אײנצופיהרעו וױדער פעקטשורערס טןןנר אינסײר פון ננ8פ$ורל צוריה װ«רפם ױניאו
* סדן (׳ילוס )1 זיי

 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

ן  נים און םארצאמס ניט קי׳מכ^צ מ
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
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 קאמןע פון וואד טע9 א פאנגעז טעילארס לעידים סטוײקענדע
ם פיקעט־דעמאנסטראציע אײנדרוקםפזלע מיט ח שעפער די א

 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

 אסאסיאיײ די םארדאםענדיג םאריעלס,
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

מ פארכרײנגט שלעדנגער פרעז. לי ם  ע
מ צוליכ יארק נץ אין טעג םי כ  זו

■ 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
 זיו‘ שלעזינגער ברודער האט יארק נױ

 געװײנ־ זײן מיט ארײנגעװארםען גלײך
 דעם ארבײט. דער אין ענערגי ליכער

 א אפגעהאלטעז ער האט טאג זעלבען
 ורקער11. נױ די מיט םיטיגנ וױכטיגען

 עסזעסוטיװ נענעראל דער םון םיטגלידער
און אויםגענומען זײנעץ עס װאו באארד,

ע־ פאר װאהלען בעפארשטעהענדע די  נ
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
 עס שײנט יאהר חײנטיגם טערעסירט. לאסא־ םאכער ק^אוס יארסער גױ די

 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 אייננ^ 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

מן. אין םיסימען גאםיניי^יח עלעמ־ די אוי^ אוימפאםערם לאקאלע ני

 אײנצעלהײ־ אלע געװארען באשלאםען
 בע־ די אויף אויםצוםאסעז אזוי װי םען,

 באצאל־ םאר עלעקשאנס םארשםײענדע
 די םון בעאםטע באצאלטע ׳ניט און טע

 סיטיננ דער לאקאלען. םאכער סלאו?
 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
 ױניאן, דער םון אםיס אין נעותנדעט

 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
טק פאדערן - ױניאן דער מיט ארבײט ש

 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

 עס״ און רעלעגאטען םון םיטעג דזשאינט
 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
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שטעהענדע ר » בע־ פאר וואהלען בעפאר י מ קלאוק־כאסעס ש מ ן ח  38 נ
ק פארערן - יוניאן דער מיט 'לאקאלען קלאוקםאכער די אין אםטע ם ארכײט ש
)1 זײם «ון (׳■לוס

״1 קאםיטעס״• ש*ן י *י
 עצעק־ פארגאננענע די םון צמרנענדיג

 גע־ און קצאגען נ^כװעהען, די און ש*נס
 רעגעצםעסיגקיי־ ניט װעגען געךקצאגען

 אצמ־ םיצעגען װאס עצעקשאנם, בײ טען
 םארהי־ װעצעגדיג און םארקוםען, ם#צ
 .פאסירוג־ ענציכע צוקונםט דער אין טען
 עקזעקוטיװ דזשענעראצ די האט גען,

 בא־ םיטינג צעצטען איהר ביי באארד
 זאצ אינטערנעשאנעצ די אז שצ*סען,

 צאקאצע אצע אויף אוםזיכט :עםען אצײן
 שצעזיננער ירעזידענט עאעקשאנם.

 באארד, עקזעקוטיװ דזשענעראצ דער פיט
 זײ װאס םיטיננ, בײם דעריבער האבען
 מאנטאג, הײנטיגען אפנעהאצטען האבען

 צויט רוצס, נויטינע די אױסגעארבייט
 צאקא־ אצע אין עצעקשאנס די וועצכע

 די װערען. געפיהרט דארםעז װערען צען
 קאםײ באשטימט אויך האט *באארד״

 אױםצופא• װײס־פרעזידענטען םון טעם
vd\ צ$קאצ, יעדען אין װאהצעז די אויף 
 פראםינענטע צװײ די אייגגעצאדען און

 דירעק־ באאדװין, ראדזיטער פערזאנען,
 ױניאן, יציבערטים סיװיצ דער פון טאר
 פון ׳נאגן צ. וױציאם פראםעסאר און

 איז װעצכער אוניװערםיטעט, קאילאםביא
 סיװיצ דער םון םעםבער עקזעקוטיװ אן

 די סופערװײזען צו ױניאז ציבערםיס
צ$קאצען. אצע אין עצעקשאנס

 צוגעשיקט האט בא^דװיז ראדזשער
 ער װעצכער אין .בריעף, פאלגענדען

 אױםצופאסען אײנצאדוננ די אן נעהמט
_______________עצעפשאגס: די אויזי

— םרײנד:
 אײנצאדונג די אנגענוםען האב ״איך

 דער אויף דינען צו באאםטע אײערע םון
 די אױף אויםזיכט נעהםען און קאםיטע
 פיהצ איך וױיצ עצעקשאנם, קוםענדע

 עהנציכע די צוציב פארפציכטעט זיך
 געצייםטעט אײך האב איך װאם דינסטען

 אפ שעץ איך םארגאנגענהײ^. דער אין
 אײך םון פיצ אזוי װאס צוםרויען דעם

 םעהיגקײם םײן צו אויםגעדריקט האבען
 םאר קאנדידאט יעדער אז אויםצופאםעז

 בא־ ױשר׳דיגע א קריגען 5זא אםט אן
האנד^ונג
 עס װעיצכע האט אײך םון װער אויב

 די פאר נאך םאכען צו קלאגע איז
 םיר און זײן גוט אזוי זאא ׳אנס8עיצעק?

 עװ. םינפטע 100 אין ^ריםטציך םעצדען
 דרײ־ טעצעםאן: אוים׳ן אירוםען אדער
 בעסםע דאס מאן וועצ *יך .0340 דאק
 םענד הײן אז זעהן צו הען איך װאם
 אורזא־ םיגדםםע די האבעז ניט זאצ בער
 ױשר־ דער אויף זיר באקיצאגעז צו כע

סמן. קאםיטעס דער םון דיגקײם  בא^ו
אײערער, אויםריכטיג

באלדװין.״ נ. ראדזשער
 עהזןך דזשענעראל די װאם רולם, די

םען האט באארד הוםױו  אױןש אנגענו
 עלעקשאנם 1931 די דורכצופיהרען
לאקאלען די אין

 יױ לאקאל די אין װאהאעז די )1
 אונ־ װעדען דורכנעםירט זאלען ניאגם

 א םון אויםזיכט דירעקטער דער טער
 דער פון באשטיםט ווערט װאס קאמיטע

 קאטײ דאױגע די באארד. דזשענעראל
 אין עאעסשאנם די דורכםיהרען דארוי טע

 זײנען װעלכע רולס, די םיט אײנקלאנג
 דזשענעראצ דער םון געװארען באשםיםם

 זשי םון סיםנלידער צװײ עקזעקוטיװ.
 זײנען ווזנלכע יערזאנעז, זײגען קאםיטע

 צו כדי ײניאז, חגר טיט םארבונדעז ניט
 אוםפארטײאי־ אן פארזיכערעז העלפען

tirr •יערזא־ צװײ דאזיגע די אוימזיכט 
 דײ באלדװיז, נ. ראדזשער זיממן גען

 יר ליבערםיס סױויצ דער םון רעהטאר
 נאנן, י. װיציאם •ראפעסאר יון גיאז

 דער־ םון עפזמקוטיװ חנד ®ון םיםנליד
ארגאגיזאצחג זעלבער
ח קאםיםי די 0  נזננעראצ־ חנר •

 באפולםעכטיגט איז באאדד ^עשזממוםױו
 װי .וואסשערס״ פיל ווזױ באשםיפמנן «ז
אר גצממצן וחנלען וײ ^ י םי  םאר טי

שאן, חנד  םון ןלושםיםוגג חנר םיט עלמ
rm ראדמתר H P נאנן. *ראפעמאי און 

r דארפען װאטשצרם ךי n אוםיאר־ 
מן װאט םעםמרם אלע w םײאיש י י  ו

Ifrp דעי אח *אראינכמנרצסירט jfo• 
 זיק גים וחנט וואטשערם די סון היעעד

ר מיין מ ם ^ אונזער םרן מ ת  אחנר י
איהר. םים פארבונדעז

ר ע צ ע ל מ םי זיד יוזג^ן ט

או,־ע;ט. אזײגער 8 ׳מאיםעז זיך װעאען
 שוצדינ איז װאס םיםגליד יעדער )4

 װעט דױס, װאכען 39 װי םעהר ניט
 די אין שטימען צו בארעכטיגט זײן

עאעקשאנס.
 ער װי נאכדעם װאוטער, יעדער )5

ױניאן איבער גיט  דער־ דארןי בוך, זײן,
 רעדדטיסטרײ- דעם ^ויט װערען קענט
 באלאט. א קריגם ער אײדער בוך שאן
 יטטיפט װאס דעם םון ױניאן־בוך דער

 דער םין װערען נעשטעםפעלט דארף
באארד. עאעקשאן

 האבעז װעט װאס אײנער יעדער )6
 שטים־פראץ, אין פאכען צו קראגע א

 םון םארטרעטער צום װעגדעז זיך זא־ל
 װע־לכער פלאץ דעם אין קאמיטע דער
 איהם זאיל םען בעדדפ א טראנען װעט

 אום־ איז ק^ענער דער אויב דערקענען.
 א:־ די איבערגעבען ער קען צוםרידען,

 סיט־ א קאםיטע. דער צו געאעגענהײט
 געפי־ זיך װעט קאםיטע דער םון ג^יד
 :א:־ דעם שטים־פלאץ םון נאהענט נען
 אויםצוגאײכען צװעק מיט׳ן טא:, צען

 דער פון באשיצוס דער סכםוכים. אזוינע
ענדגיילטיג. איז קאמיטע

 פא־ קא:יע װעט װאוטער א אויב )7 ~~
 קען שטים־צעטעא, אריגינעילען דעם כען
 טשער־ םון באאאט נײעם א פאדערען עד

 געספאלטער (דער באארד. דער פון פאן
 צױ װערען אװעקגעאײגט דארף באצאט
 באלאטכ, אזוינע אנדערע םיט זאםען

̂ן געוזאלטעז װעט עס װערכע םון  װעי־־
אקאונם). אן

ד 1קײ )8 ריג אגי ש ש  גיט װעט ^ע
 ד• ארים אדער אין װערעז ערלויבט

 אדער הענדבילס קײן שטים־פאעצער,
 און װערען געטײילט ניט קענען איפלעטס

 נעמאכט אגיטאציע פערזענאיכע קײן
 איז קומעז מעגען האנדידאטען װערען.

 אפצונעבען באויז שטים־פאעצער די
 אװעקבאיײ םוזעז זײ און יעטימע זײער

 נע־ די םון אוז שטים־פצעצער די םון בעז
 :ע־ שטים־םזעצער די װעאכע איז בײדעז
טא;. נאנצען דעם זיך םינעז
 יעדעז םון באארד עאעקשאן די )9

 פאראײד װערען נעהאלטעז װעט לאקאא
 רע־ און באאאטס די םאר װארטאיך

 ;־,נ װעלעז װאס ביבער דזשיסטריײטאן
שטים־פאעצער. די צו ווערען שיקט

 די װי נאכדעם שטונדע אײן )10
ען שטים־פצעצער  װערען, נעשלאסען װע̂י

 פיט צוזאםען באארד, עאעקיטאן די װעט
 נע־ קאםיטע דער םיז םארטרעטער די

 באשטיציטע די איז באאאטם די פען
 פון װערען געצילט װעיצעז זײ ילעצעג*

 קאמײ אבדז^עקיעאז און עצעסשאן דער
 דער פין אנװײזוננען די אונטער טע

 עקז. דדט. דער םון באשטימט קאמיםע
 נעפינען נעסעז וועמעס קאנדידאטן, אלע
 אנװעזענד זײז קענעז באלאט, אויפ׳ן זיך

 שטימען. די צעהלט מען װי נאכצושוקעז
 אוםרעגעלמעסינהיײ װעגעז קלאגשן אילע
 געפאכט גצײך זאלעז צעהאעז בײם טען

 קא־ דער פון סימגלידער די צו ־ װערען
 נא־ געפינעז זיך װע^ען װעצכע מיטע,
פצאץ. דעם םון הענט

 באלאטש אםנעשטיפטע צאהצ די
 םארנליכע^ און ווערעז געצעהלט םוזען

 רעדזשיס־ ארן *סטאבס״ די םיט װערען
ביכער. טריישאן

 דארםען ״טאצי־שיעטס״ צװײ )12
 דאר־ און צעהצפן בײם זוערען גענוצם

 װע־ געטשעתט צײט צו צײט םון םעז
 ט־ט׳ן אײנעד װערעז םאדג^יכען און רעז

צװײטעז.
 פאד שטימם װאוטשר דער אוי^ )13
 װמצכען םאר קאנדידאט אײן װי סעהר

 גערע־ בא^אט דמר דאחי אםט, איז עס
 םאר בלויז גילטיג ניט אלם װערען כענט
אםט. באשטיםטען דעם

 א םאר שטיםם װאו־טער א אויב )14
 אפ דאז םעקט און חאנדידאט געװיסעז

 אין קרײץ א מאכט און צייכעז דעם
 קאנדײ דעם םון נאםעז לעבען קעסטעל

 *ו נעדענקט האט ער װעמען םאר דאם
 אנערקענמ באלאט דער זאל שטיםען,

גילטיג אאס ווערען
 באלאטס פראםעסםירטמ אלע )15

 זײם א $\\ וחנו־עז אװזמגעצײגט דארפען
 קאםיםע די וחנרען. נעצאחצם נים און

 ד*ר פון געיואחנן באשםיםם איו װאס
 אויפצויאסען עקזצקוםװו דדפענע^צ

 בא־ נאבדצם ?אל עצזמשאגם, די אויו•
ד ותגען טציסמז די ױן גיצםיגפײם מ

ס *לו ) lie 1 ז(
 צו םראנע די איבערגעגעבען האט און
דיסקוטירען. צו םארטרעטער די

 דיסקױ האבען וועלכע די, צוױשען
 נע־ נעשאםען איז װעלכע צ*גע, די טירם

 באלע־ די םון שטעאוננ דער דורך װארען
םײטע־צסאן, מ. נעװען: זײגען באטים,

 לעדער־ ס. ;5 צאקאצ םון פרעזידענט
 דזשאינט דער םון װײס־פרעזידענט פאן,

 סעק־ רעקארדינג בארקין, ם. באארד;
 ם. באארד; רזשאינט דער םון רעטאר

 לא־ םינישערס פון םשערםאז טרובאסאף,
 בארעגשםײז, א. םלעך, סאל ;59 קאל
 םעק״ גאלדשטײן, פאריס פילאציזי, בעני

 דזשאינט דער פון רעטאר־טרעזשורער
אנדערע. אזן באארד
 אױסנעדריקט האבען ■,רעדנע* אלע די

 קײן ניט זוכט ױניאן די אז נעדאנק, דעם
 באלעב^טים די פאיל אין אבער גטרײק,

 ־ארבײטער די אןיף ארויפצװי:;ען װעלען
 און צוגרײטען זיך טעז זאל סטרײק, א

קעמםען.
 װארים איז פדאגע די װי :אבדעם
 פאר־ ביאיליס האט געװארען, דיסקוטירמ
 רעקאפענדאציע: פאצגענדע די :עשלאגען

 שאפ־ אילע פון םיטיגג א האבען זאל פלען
 סי־ דער מיט זײ באהענען און טשערמען

 א ווערען יערופען זאל :אכהער טואציע
 דער פון םיטנצידער אלע םון פיטינג

 זײ פאר פארצולענען ױניאז קלאוקפאכעד
 פאגו־ די פון פאדערונג און שטעלונג די

 שטיק־אר־ אײנצופיהרען פעקטשורערס
 א װערע' נעהאלטען זאל נאכהער בײט,

 זאלען מיטנלידער די און רעםערענדום
 אזיב ענטשײדען שטימען וײערע דורך

 שטייד געגען אדער פאר זײנען זײ
ארבײט.
 ’צו געװארען באשלאסען אויך איז עס

 און שלעזיננער פרעזידענט צו שרײבען
 דובינסקי, סעשרעטאר־טרעזשורער צום
 שישא־ אין קומען זאצ זײ פון אײנער אז
 העלםען און אגטייצ «ן נעםען און גא

 פריד־ א ברעננען צו ארבייט דער אין
מעגליך. אויב םעטעלםענט, ציכען
 ױניאן קלאוקמאכער שיקאגאער די

 טעצעגראים 8 םיט געווענדעט זיך האט
־8פר דער ווענען דובינסקי ר8סעקרעם צו

 איבערגעשיקם האט דובינסקי וועצכע :נע
 םאונ־י די איז שצעזינגער פרעזידענם צו

 אי• נעםונען דאן זיך האט ער װאו מײגס,
 פרעזידענט געזונט. כען8שוי זײן בער

 פונקט נעװען איז ענטםער שלעזינגער׳ס
ערצויבען געגען און קצאהר זוי8

 קלאוק״ איז שטיק־ארבײם צוריקברענגען
 ענםםעך זײז נעװען איז עס װי טרײד,

 קאג־ דער בײ באסעס שיקאגאער די צו
םערענץ.

אנגעװי״ האט שצעזיננער פדעזידענמ
 איבערצונעבען ריכטיג ניט איז עס אז ׳זעז
שטימען צום קלאוקמאכער שיקאנאער די

 קא״ די װי פראנע, די רעפערענדום 8 אין
 אויסגעאדבײם: עס האבען פיהרער קאלע

 ארויס־ אדער שטיק־ארבײט ״אננעהמעז
 זיך דארף ױני^ן די סטרײק״. איז נעהן

 םיט אגרימענם אן שציםען צו אנטזאגען
 שטיק״ פיז באזיס אוים׳ן באסעס די

ארבײט.
 אין ה$ט דובינסקי םעקרעטאר װען

 די פאר געמאכט קצאהר טעלעגראם 8
 די ױניאן שיקאנאער דער פון פיהרער

 הא״ אינםערנעשאנאל, דער פון שטעלונ:
 שצע״ נרעזידענט אז פארלאנגט, יענע בען

 זאצען דובינסקי סעקרעטאר $רער זיגגער
 דױ האט דעם אויף שיקאגא. קײן קוסען

 טע• פאלגענדער פיט געענטפעדט בינסקי
)------- :^עגראפע

 װײס־פרעזידענט ביאיצים, ״ם^דיס
שיקאגא. ױ״ װ. נ. ל. א.

 טעלזד פאלגענדע ערהאיצטען ״האב
 עס״ שלעזינגער: פרעזידענט פון גראמע

 שיקאנאער די םאכען צו ריכטיג ניט איז
 מ עגטוועדער שטיכמן״ ^לאוקטאנער

 שטיק־ארבײנג ה$בען אדער סטרײקען,
 אנטזאגען זיך דאח* ױגיאן שיקאגאער די

 די םיט אגריםענט !8 אונטערצושרײבען
שטיק־ארבײם/ אױף מאנופעקטשורערם

 איך אדער שלעזינגער ״פרעזידענט
 דעך טראץ שיקאגא, נאר קומען װעאען

 מײלאר. צײדים דעם פון װיכטיגקײט
 פון םראגע די אויב יארק, נױ אין סטרײק

 אדעך רעםערענדום 8 דורך שטיק־אדבײט
 װעם אוםן אנדער איז עס װעלכען אויף

װערען. ארװטערגענומען
דוביגםקיד ד.

m ׳*mי>» ״********m *be*

 סוס ריננ ארכײטער דער װאס
מיםנלידעו זײנע פאר

ס: און אינשורענס ט טי ע ענ כ
ס סי לי א p 100 י t $3000 ביז.

<?>

:כענעסימ קראנקען
װאך 8 ד^לאר 20 15 ,10 ,8
ע 8( ס רוי 8 ברענם^עם ל81 ג t־

קראנ־ לען8ק8ל עקסשרא נאך לען
ש). קעז עןי נזגנ

 קאנסאמסשאן אץ סאגיםארידם
:כענעםיט

8ס םעז8ג8מ 9 ם8ם8: אהאנד־ ריז נ
?*נסאמ■־ לאד8ד 600 דער8 לוגג

ס ו8* עןי ענ שע־ װעלכע די ל81 ב
ן גען אפ אי ם8סא: ױ ם ר  ארײג־ ני

םען עגו װערען. ג

 געזעל־ אץ קולטורעלע
:טעטיגקײט ־טאסטליכע

 ‘80 8 שיגדער, י81 שולען ר. 8
בער8נ ד״ דער זאזורנאל, פלי ריינ *  ״

עי כ ל8פ בי ם ג,8י ר מו ק ן לןן  או
ען. םוגג אוגפערחאל

קעםיס: קמדקד
ן מ גרעסםע די אי ד ע פ ן ע סענ־ או

ען גדןרס נ ײ  די !®ר קעםאס ד«ן ז
ן קינדער ו דער. • לי פג םי

 דראםאמ^ן אץ מוזיקאלישע
:םאראימען

.־

ער א זוערט ײםער אץ מעמנ ג ארנ ױנ
:םעםכערם אלטע פאר האום א

ד » נ בען ווץרפ ^ י געקלי ן י  ו1 ױ
ן ע י י ם 8 ג םעםבערס צלשע ארc האו

:דעיארטמענם םעדיקאל
ז ע לזנ8 »י ס רוי בערן *עג»ערן ג  אי

»ו ל#נד, ר די ח מ לי ג ש עז םי ג רי  ק
ע אז ציני « םעדי « אננ ת א, ױן ב  די ^

?בו«%י&ר8ד גרעססזע

קלדכען: ידגענם
ר מנר ע ר, ױנג  ר. .tic 8 קי*ד*ר דו

ר, דע לי םג צרען םי «• וי ע *רגןןני• י
ן זירש . * וןנלבםסרי«ענדיגע אי  י

*וגענד
ען: םרויען כ קלו

p ען באאזסי װאס c ן ע י ו ר ן י י  ו
, ר. .8 ר ת י ל « י ז ם מ נ ח  רג«־8 ו

■ ר זי ן גי י ש * די עג מ מ ב ס ב ל ע  ז
ען רוי £ ^ ע י ^ ג צ י ב

:לײסעאוםם לײכיןר
ח ע ג ן י ן ל«ען8או ו נ • ח צ ז ג ו  ברעג־ י

c r r c ן ו ען ?יי י ײג  *עגפערן די ?
•V ײ^צ *■"8געזעל^י «ון קילי

כע : לי ײ• ק ג מי ע ד

:דעיארםמןןגט סעםעטערי
ל און סעםעסערי א ר ע ױנ  בע־ •

■ ציי  »ון םעםבערס די ר8י נ
ײערע ען.8* י לי םי

ארבײטער
ל א ר ע נ ע ש ם: ח ^ו ם 176 א ס די, אי דו א ר װ ב ס נ ר א י

.6000 *רטשארד ®עלעפאן

 אינטעדעםי מעהר און קענען וױנידא.בעםער
םט־דאדיגען)נער אונזער מיט זיך דען

יאנאװסקי ש. פון

 ריזעךשטאט, דער אין לעבען םיר
יארק. נױ הײסט װעלכע

 דער אויף םעלקער גענוג םאדאן
 העלפט 8 צומאל זײנען װעלכע װעלט,

 אײנװאוינער די װי גרויס, אזוי ניט
 יארק, נױ אין װינקעל אזא בלויז פון
 די אדער ברוקאין לסשל, ׳איז עס װי

בר^נקס.
 לעבען הויז אפארטםענט אײן אין

 גע־ װאלטען זײ אז םעגשען, פיל אזוי
 היבש גאר 8 צוזאםעגשטעלען הענט

דער פון לענדער פילע גאר אין עטעטעא
װעלט.

 אזוי דא זײנען מענשען די וױיצ און
 ברעג אויפ׳ן זאםד די װי בימש פיצ,
 אום־ אײנפאך איז עס ד^ס אזוי, ים, פין

 אגדערע די םיט אײנע אז כזעגציך,
̂רען  בא־ אויבערםלעכליך אפיצו זײן ל
 זײן צו םון רײדענדיג ניט שוין ׳קא:ט

 פאסירען עס קאן דערפאר איגסים,
 גרעפ־ אז׳דער אנדערש, ערגעץ װי םעחר
 ערגסטען דעם םון פאליטישען דער טער,

 עםעגטליך גאנץ קענען <p ז^צ פארט
 צוטפערײען, שױדערליכע זײנע באנעהן

 אוטבאשטראפט, בלײבען נאר ניט און
 ראליע גרויסע 8 ג$ר שפיצען נאך נאר
לעבען. געזעצשאפטליכען דעם א-ן

גאװינע, . 8 איז אם^ל טרעפט און
 װזנמעז טוער, :עזעלשאםטליכער אזא
 בויגעל גגב׳ענען געכאפט :יט ה^ט פען
 באםראכט ער װעדם םו^טזזדס, די פון

 ן8 אלם ׳בריאה זעלטעגע גאר 8 אצס
 ?לע־ קײן און װעלט, דער אין אויםנאח

 סאטע דער זײן צו װי שטעצע :ערע
 טען8שט םאראײניגטע די פון פרעזידענט

 קלײניג־ 8 אים. פאר ניטא גאר איז
 ה*ט מען מענש,'װעםעז א עפעס תײט
 װאו האנט? דער בײ געכאפט :יט

? םענשען אזעלכע הײנט טען זעהט
 דעם אין זעהן געקענט עם האט איהר

 יארה. נױ אין װאהל־קאמפײן־ לעצטעז
 װערען געםאכט געקאנט :יט האם עס

 סא־ די געט^ן האבען ד$ש װי קצארע,*־,
 טא־ םר. און זײט אײז pc ציאליסטען

 םון ידאט,1%ת רעפובציקאנער דער טעל,
 שרעק־ 8 םאר װאס זײט, צװײטער דער

 ראקע־ און געננסטערס פון באנרע ציכע
 אונזער םאר זיך םיט שטעלט עס טירס

װאם און טעםעני.  געװאל־ 8 פאר דאה׳
 אפגעגעבען איז עס שטיםען צאהל דיגע

 גרעם־ טורא׳דיגער דער אט פאר געװארען
? טער־באנדע

 םיר זאצען עס? באװײזט זשע װאס
 גרויסען דעם בײ אז דריגגען, דערםון

 םאראצישער דער גענצליך םעהלט עולם
 גלײכ־ גאנץ איז ער דאס און געפיהל,
 שרעק־ די צו אפגעשטומםט און גילטיג

 אפשר, ׳עס איז אדער נבלות? ליכסטע
 דאט באװאוסטזײן, דער אדן געפיהצ דער

 עס־מיט דונערען װעלכע אפאנענטען, די
 םאר־ די געגען צארן םון אנשטעצ אזא

 הארעלע 8 ניט לײן8 זײנעז ברעכער,
 די ניט םײנען זײ דאם און בעסער,

 זוי8 דאס און שנײדצאן-, די :אר הגדה,
 שי• דער בײ זײז װעלען זײ װי שנעל,
 טינד־ דאם אויף זײן גיט זײ װעלען סעל,
 די, װי אגשטענדיגער, אוז ערליכער סטע

 םון אװעקםרײבען עס װילען זײ װעמען
? טעפ פעטע די

 אםת ^זטיפ 8 דא געװים איז עט
 םיר װי אמגר, השערות. בײדע אין

 דער אין צרה הויפט די איז שײנט,
 דעם םון גצײכגיצטיגקײט םאלשטענדיגער

Yip סוםט װאס דאס, צו עולם גרויסען 
װמלט. אונזער אין םאר װירקליך

 דער װי פון, געפיהצ דער איז עם
 חאטא ״םאיא אויס, זיך דרישט רוס

ױ/ גיע ניטשעװא 8י ס׳תו־אױ, א  װאס זנ
 ״איך :אידיש אין איבערזעצען קאז םעז

 גאר־ װיצ און דערוױיטענס pc שטעח
סען/ ניט  שוצד גרעסטע די איז װאס װי

 םיט ק#רו*ציע, שרעקציכמד ’ דער pם
 אוגזער דורכגעזאיט איו עס װעלכער
צעבען. עםענטציכער גאנצער

י ו

 איך זזינאצד נעפיחצ, דער איז עם
מד איו םו דיחמם, נים צײד ײ׳ייז ײ צ  נ

ס זיר זאצ ידא  און.דןנועאר םיאמן. ני
ו תא׳ניען  םאס נײין די םענמעז די *ו זי

*ו ארזנןס 1®י י’
* awjJ ןף 7*

 יאר־ נױ דער אבער העלזער, די רײסען
 צו, גארגיט זיך הערט ער אדער קער

 אײער אײן איז אים געהט עס אדער
 pא ארויס, אנדערען דעם םון און ארײן

 זײדע זײן װי טאטע, זײן װי שטיםט ער
 זיך םארשיארט ער און געטאן, עס האט

 ער װי ׳םוח גרויםען זײן אויסדארען
שטיטען. זאל

 דעם אין דאס איז, לץ8 פון ערגער
 8 זעלטען איר ה$ט יארק נױ :רויסען
 דורכצױ זיך װעםען מיט שכן 8 סרײנד,
 און אצע, צו פרעטד זע;ם איר רײדען.

 ?אן םען םרעטד. אײך צו זײנען אלע
 ניטא איז עט דאם גוזםא, א אן זאנען

 מענש דער װאו וועצט, דער אין םצאץ א
 גרויסען דעם אין וזי אײנזאם, טער איז
םוץ באפעלקערונג זײן םיט יארק, נױ
םענשען. םיציאן 7

 איר הויז. א אין איר װאוינט אט
 םי־ גאר םון דארט ארוםנערינגעלט זײנט

 לע־ װאנט אײער הינטער טענשען. לע
 pא פיהלען און דענקען אטעמען, בען,

 זײ איר. װי אזוי םענשען, זיך מוטשען
 װאס שכנים. :אהענטסטע אייערע זײנען

 וױי״ װאס און זײ, פון אבער איר װײסט
 זײגט איר גארניט! אײך? פון זײ סען

 װי אזוי אנדערע, די צו אײגע םרעטד
 טוײ דורך אפגעטײצם געװען װאלט איר

םײלען. זענטע
r  s

 שכן אײע}• צי ניט װײסט איר
 פון איז ער צי אײך, םיט נאײך דענלזט

 י1אוי אט און טײגונג. אנדער אן גאר
 םון אפנעשרעםדקײט, פון באדען דעם
 דער םון אנדערע, די אײ:ע קענען ניט

 אײנע פון גצײכגילטיגקײט גענצליכער
 או:־ אלע זיך װידםענען אנרערע, די צו

שרצים. פאאיטישע זערע
םײ־ עפעגטליכע אן פיז רעדט מען

 8T8 געװען װאלט חלואי אבער, נונג.
 װאצט לעבען גאנצער אוגזעד און זאך,
 דער אבער אױסגעזעהן. אנדערש גאר

 םיי־ עפענטליכע אזא דאס איז, אוםגליש
 בײ געהט װאס ׳דאס ניטא. איז נינג
 עטװאם איז נאםען, דעם אונטער אונז
מ א  אט און םאבריצירטעס, םאצשעס, נ

 העלפט כלוםרשט מײנונג עפענטליכע די
 הםסר־ דעם גראד גרויםען 8 צו ביז :אך

 םעהר אלץ לעבען אונזער אין פעטרוששע
 איז דאס P8 בושעוועץ, צו מעהר און

 ניט זיך קענען טיר װאס דערםאר, צץ8
 י/ע־ זאלען םיר אז »זרי צוזאםעגרײדען,

 און אנדערע, די אײנע פארשטעהן :ען
 אלגעםײ־ אוישארבײטען צײט דער מיט

 שענען זאלען םיר װעלכע םאר צילען, נע
צוזאמען. ארבײטען

 ־8ב צו איםער דערפאר האב איך
 8 םאר ױניאן ארבײטער די טראכט
 עס װעלכער אין אינםטיטוציע, גרויסע

 צוזאםענריײ דורך צײט, דער מיט זאל
 די םים זיך אויסבײטען דורך זיך, דען

 אט אויםבילדען זיך קענען םײנונגען,
 עםענטלײ אטת׳ער ן8 פון אנפאנג דער
 װיכטיג אזוי איז װעצכע םײנונג, כער
 םארנד װײטערען אונזער שאר נויטיג און

 אז נע׳טענה׳ט, אימער האב איך שריט.
 גיט ברענגען זאל ױניאן די אפילו װען
 אד־ די ניצען מאטעריעצע גרוישע קײן

 ,אלעםאל ניט טאהע איז װאם בײטער,
 װאם נוםא, דאש אבער איז ילײכט אזוי

 ריײ צוזאםעז, זיך שוםען ארבײטער די
 םרא״ םארשידענע איבער דורך זיך דען
װיכטיגקײט. גרויסער 8 גאר פון ׳גען

םיט װערען אנערקענט אכער עס םוז
 אין אז #שמערץ גרויםען םון געפיהל 8

 ברוחנר אײן ניט קען גוםא ױניאן דער
 בצײ״ גוםא דארט אז און צװייטען, דעם
 די צו אײנע וױלד־םרעםדע זיך זײ בען

אנדערע.
 איו עס װײט װי ״ניט װײס איר

 אײזענשטאם ברודער װאס ׳דאס אםת
 ״געחגכ• נוטער םארינען אין שרײבם

י סײן ניט רוםט ״םען אז טיגקײט״,  ם
 n( זײ םיט דורכצורײדען זיך טינגען

 װיים וואס יתיאז), דעד 4®י םעםבערם
 איחנ pc ױניאן, זיץ םון םעםבעוי חנר

 קאמי םעגליכען איר פון אױםטואונגען
 אײג• בצױז אים רו*ט כמז אז צעבען, אין

 שםונחנ א אױןי םאנאטען *וױי אין טאצ
 גמשריבע־ הײז אפיצו װאו צוױי, אחנר
וו״רט מזזמוםװו חגר pc ןדיפס ״

 איך זא;, איך — םארגעלײענט/ ניט
 זײגען שורות די אט אויב ניט, װײם

 װירק־ דער מיט אײנקלאננ אין טאשע
 איצט באקאנט ניט בין איך ציכקײט,

 רי אין לעבען אינערליכען דעש םיט
 דאס װייש, איך לאקאלען. םארשיחגגע

 אין גע־אלטען םען האט צײט םײן פאר
 זײ אז םעםבערש, די צו אפעלירען אײן

 םי־ די צו קוטען אפטער װאם זאלען
 אט װען אז ׳אױך געדענש איך טיננען.

 נעהאצ־ ניט האכען אפילס שטענדיגע די
 אין געצװאוגגען געװען מען איז םען,

 :ע־ א באשטיטען צו לאקאלען אײניגע
 זאצ װאש יעדען, םאר נעצד־שטדאןי װיסע

מיטיגג. א צו קוםען צו םארפעלעז
 אײזע:־ ברודער נאר אויב איצט,

 רײ־ אבישעצ, ניט איבעדטרײבט שטאט
 צו ק-מען צו דוקא טעםבערש די זיך סען
 װערען םיטינגען ?ײן נאר םיטינגען, די

 איז דאש אויב ׳איז נערוםען, ניט
 ערנשטע זעהר 8 דאש איז אזוי, וױרקציך

 ברודער דאש גוט, איז עס און לאגע,
 אין געבראכט עס האט אײזענשטאט

 דער :יטא איז עס עפענטציכקײט. די
 פון ^פיש דער דאש צװײפעצ, טינדסטער

 םאר־ זיך װעט אינטערנעשאנעל דער
 זארנען געװים װעט און דעם מיט נעםען

װערען. אנדערש זאל דאש אז
 דעש אין זײן ניט זאל דאש װי ׳נאר

 ערםארונג םון אבער םאל, געגעבענעם
 אזא צוליב םעםבער^ די אז ^יך, מײס
 נארגיט זײנשן אורזאכע, אנאנדער אדער
 און מיטינגען די צו שוםען צו גערן אזוי
 םיט םאראינטערעסירען װירשליך זיר

 ױגיאן, אײגענער זײער אין װאס #אלץ
 באלעבאטיששייט, אײנענער זײער אץ

 די צו שוין זײ קוסען און פאר. קוטט
 בא־ אםט האב איך װי איז, םיטינגען
 אנ־ די נאר זײ אינטעדעסירט םערשט,

 גא:ץ אן זײ רירט װאם געלעגענהײט,
ר אין זיך טוט װאס פערזענליך, ע ײ  ז

 אינטע־ שנאפעז א אבער האבען שאפ,
 מט־ װענען זיך האנדעלט עס װען רעס,
 אנאגדער יאײ םאר קונ־ט װאס װאס,
שאפ.

 ברײטערען א װעגען שוין רעדט װער
 לאגע אצגעםײגער דער אין אינטערעש

 םארשידענע די אין ארבײטער די םון
 אדער שטעדט אנדערע אין אח טרײדם
 ניט סםן שײן כמעט איז דערםון צענדער,

 אזא אן אײנער רירט און םערקען. צו
 . םיט םען קװעטשט אנגעלעגענהײט, םין
דארט?״״ ער נודיעט ״װאס :פלײצעם די

 די האבען אנרערש װאו דאך, ארן
 און אויסנרײטען באדארםם ארבײטער
 לעבען, יאויפ׳ן בציס זײער םארטיםען

 אנ־ װאו ? ױגיאן דער אין ניט אויב
 טים־ דער הערשען באדארפט האט דערש
 אין ברודער אײן pם אינטערעס םטער

ױניאן? דער אין ניט אויב אנדערעז, דעם
 אזוי נאר װאלט דאם װען ׳אך
 אזא געהאט דען מיר װאלטען געװען,
 אין אםילו ארבײטםצאזע צאל גרויסע

 די דען װאלט הריזים? איצטיגען דעם
 דער אױף זײן שטענדיג געםוזט ױגיאן
 אר־ ניט זאלעז םעםבערם אירע אז וואך,

 טארען זײ װען שבת, אום חלילה בײטען
 ארבײטען ניט זאצען זײ אז ? ניט

 אזוי ארום געהען עס װען אװערטאים,
 און זײ אדן ארבײטסצאז םענשען םיצ

 םון לײדען קיגדער pא םרויען זייערע
קעצט? און הונגער

 אט געװען װירקציך װאלם עס װען
 שיקזאצ דעש אין אינטערעם טיפער דער
pD װאל־ ברודער, אײער פון םעהר, ״שכן 
 8 נעוזאט ניט צאנג שוין דען םיר טען

 גאר אינשורעגש, אנעם«צאיםענם םארט
 םוזען װעט ראש װיםיצ םרעגענדיג, ניט

חלק? זײן אױף מעםבער יעדען קאםטען
 אנ־ רער װען דאם זיך, דערםאן איך

 געװען איז אינשורענם עט«צאימענם
 יױ קצאוסםאכער דער אין אײנגעםירט

 בא־ האט ארבײםער יעחנר און ניאן,
 פראצענט סצײנעם א בײםראגען דארםט

 נע- — םאנד, צום װײדזשעס זײנע םון
p m גראמב־ א פאר װאס גום, גאנץ איך 

 װאם אנגענאננען, זײגען עס צערײען
 אלע ניט אז •אסיחןן קאן עס איז?

 צום אגסומען דארםען זאצמן *אצ*ר
ממר געהאט דאן חאכאן וײ װייצ

 איז איבײט. סטעדי וױיגינער אדער
 קאדיקא״ שטראקסטע די געװען :יט דאס
 איז ױגיאךגעפיחצ? אוגזער אױוי טור
 בא• שטארשסטער דער געװען ניט דאס
 געפיהצ אםת׳ער דער װײניג װי וױי?,

 איז סאלידאריטעט פון ױניאניזם, םון
 און הערצער די אין ארײגגעדרוגגען

סעטבערס^י טערסטע איינזערע פון מוחות
 אז זאגען, ניט קאן םען געװיס,

 יױ קײן גאר זײנען מעםבערם אונזערע
 אגװײזען, קאז םען ניט; ניאךםענשען

 א םארגעקוםען ניט היינסאל איז עס אז
 גענוי־ זיך האבען ארבײטער װאו םאצ,
 זיך זאצ ױגיאן די אז היצוי, אין טיגט

 :אר װי גרויסםוטיג, אזוי אפרופען ניט
 טויזעג״ הונדערטע צענדציגע, מעגציך.

 געװא־ אויסנענעבען זײנען דאצארס טע
 פארשי״ אין ױגיאנם אונזערע פון רען

 הא־ װעצכע ארבײטער, םון קעספע דענע
 שיכות דירעקטע קײן געהאט ניט בען
 שי״ צו ערשטע די ױניאנס. אונזערע םיט
 אין קינדער הונגעריגע די צו ברויט קען

 אינטערנעשא־ די געװען איז רוסצאנד
 שטאצ־ די העלפען צו ערשטע די נעל.

 :יט, װעמען און טײגער רי סטרײשער,
איגטערנעשאנעצ. די געװען איז דאש

 דאש באקאגט, װאויל עס איז אױך
 סיג״ דער װעדען געכעבען נאר דארף עס

 שלאוהטאבער די און שאניף, צום נאל
 אײן װי ׳אצע שטעהען דרעסםאכער און

מאן.
קרע־ זײער צו געװען איז אצעס דאס

 צו זינד א געװען װאצט עס אח דיט,
 ערצויבען םיר װען דעם, אז םארגעסען

 פעהצער. םאנכע אויף אגצואװײזען זיך
 די געװען זײנען דאס װי נרויס, אבער

 אין ױניאנס אונזערע פון אויםטואונגען
 די פון האסען די װען יארען, םעטע די

 צױבענס־ און םוצ, געװען זײנען ױניאנס
 אונזערע װאש דאש, איז עס װי װערט

 תזמד גושע אזעצכע זײנען ױני^ךצײט
 רי װערען, געז^וגט אבער םוז םער,

 ױניאן־ גוטעז 8 םאר פר$בע ריכטיגע
 אלעם געהט עס װען דאן, ניט איז טאן

 גע־ זיך םארדיגט עס װען pא כשורה,
 אר״ געגוג דא איז עם װען און ׳שםאת

 קאן עושר דער נײן, אצע. םאר בייט
 םאםענט א אויף םארגינען איםער זיך
 קוםט דערםאר און צדשה בעצ א זײן צו

ניט. דאנק קײן אים
 וױיזט סאן ױניאן ריכטיגער דער

 םיט סאצידאריטעט זײן ערשט ארוים
 ניט איז אצײן אים װען ברידער, זײנע

 ױניאך ריכטיגער דער גוט. איבעריגס
 און העםשער 8 נאר ניט איז םעםבער

 ױגיאן זײז םאר סאלדאט געטרײער
 אצ־ דער װען שםיטוז, 8 אין איינםאל

 יעדען נאר פלאקערט, קאמף געםײנער
יאר. אין טאג

 אויב פראבע, אמת׳ע די איז ראש
 :ערען־טיטעל דעש םארדינט אײנער

 שטארהסטע די אבער ױניאךםעםבער!
 אינטערעסירט ער װײט װי ׳איז פראבע

 ברורער־ זײן pפ שישזאצ דעם םיט זיך
 אםיצו נעקסט־דאריגען, זײן םון טעגש,

 זעהר ניט אויך נעהט אצײן אים װען
גוט.

פרעזענטירפג שאפ־טשערמאן
 :א־ האט צאנד אין צײט שצעכטע די

 דעם אויף װירהוננ א געהאט טירציך
 דעצעגאטען. שאפ פאר םתנות םון גאנג
 ארבײטער די זײנען צײטען שצעכטע אין
 זײערע מיט ציםרידען אפט זעתר גיט

 טאמער, זיך, דאכם עש פארטרעטער.
 שוצ־ טשערםאן דער איז טאקע טאטער

 װי אזוי אבער זאכען. אצע רי אין דיג
 אונ־ זיצבערגעם א ה$ט װאצקען יעדער

 גאנץ דא אױך זײנען אזוי טערשצאק,
 פשיכא־ דער אין אויסגאפען פרעהציכע

 איצ־ דעם בײ ארבײטער דעם םון צאניע
טאמענט. טיגען

 םון ארבײטער די מיר, האבען אט
 עװ., טע8 520 אצײניקאף, pk םיעגעצ

 אר־ די אנערקענט שאפ, 17 צאשאל 8
 ברױ טשערסאן, שאפ אוגזער םון בייט
 איהם האבען און םעםו^צס, דזש, דער

 םאר םתנה שעהנער 8 םיט פרעזענטירט
 םרוכט- און איבערגעבענער גוטער זײן

 םון ארבײטער די םאר ארבייט בארע
 \ועט ער אז האםען םיר שאס. אונזער

 םרעהציכע אין געברויכען ירעזענט דעם
 םארטזע־ װעט ער זאז או אומשטענדען

טעטיגקייט. זײז און ארבײט זײן צעין
.17 צ*קאצ סאלםאן, ל•

.17 צאקאצ ראהא, »ד
p. ,82 צצסאצ םאםסאן
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 קאםי־ דער גרײװס, •. פראגק דר.
 ה*ט י$רק, גױ אין ביאדוגנ םון שאנער

 אס^סי־ צעהרער דער םאר רעחג א אין
 םארזאכיעצט דזשוירזי, גױ סון אײשאן

 םײ אטצאנטיק אין סאנוטנשאן א אױוי
 בא־ םאצגענדע צו ^וויסדרוק געגעבען טי,

הױיטומעז:
ס, זעדזט עס װי״ לעצ־ די אין איז אוי
§ijp ציג און װ»: ם * ענ װז ם י$ר ט  גי

ען ם עוןו רג ײן ^ ײטעדע ק *ד ג׳ נ ךערונ  ענ
ם ט און ערליך1קער גי י שטיג, : ן גוי  דער אי

ס # ראסע. סענ׳צליכער »' די פון צענזו  נ
ען דעם »רן רפקסעריסטיקס כ לי ט עגי כ ר  דו

צםיגער דער *ין כזענ׳צען ש אי אנ מ םי ניי  ן
ז : ײטלען *ם*רק זעחר או װ  דעם אין צ

p ■פר»*רי« c ײער דער רל שי #  גע׳יאר* :
ץ אזעגםער עג ע על ט p איג c עגד רג  וועל־ אי

םונג. כער ײ ן באד ר אי ע  מ$דערנער אונז
ט ײ * איז צ ס ײן ני  מעז װעםען פ*לק, ק
ען, קענען ז#ל כ ״ ל רג א ן ו י ו ש ע  ריידע:* גי
ג p די c ,ט איבעראזםײגען ע די םי ע עני ה ט  א

ען, כ רי ט ח$בען װעלכע ג ײנ ר רג ע  ד
ע כ ע הוי ג פי ס ײ ס־ ה*בען און םדרגח, ג  *רוי

ע געבראכם עלנ ע *ז ג טי ס ײ ״. ג ען ז רי
 איבערגע־ עס ד.$ב איך װען איז
 פאר אץ־ האב צייטונג, דער אין צייענט

 באהױם־ די אין געצווײםעצט וױיצע *
 ביצ־ םיז סאםישאנער אוגזער םון טונגען

 זאא םען אז װארים, נױייארס. אין דונג
 װאס דאס, אט אסת אז םאר אעעםען

 םען םוז באהױפטעט, דאגןטאר אונזער
 דעם אין םאדצװײפצען אינגאנצעז דאך

 העכע־ אאץ צו מענשען םון םארטשרים
 און און.אײדעאערעס. שעהנערעם רעס,
 צו שטרעבען גאנצע דאס :וצט װאס

 דערמאנט אז, בעםערס, און שעהנערס
 טוי־ 25 גאנצע פון צױןי דעם \w זיך,

 ?יין פארגעקוםען ניט איז יאר זענט
 ראסע, מענשציכער דער איז םארטשריט

 און, גײסטיג? גיט און קערפעראיך ניט
 עס האט דאסטאר דער צי ניט וױים איך

 אונ־ דאן װאס צו ניט, אדער געפיהאם
 און מער םאר אנשטרעננונג גאנצע זער
 דאקטאר דער װעאכער םון ביאדוננ, םער

 םאר־ רי פון אײנער עם איז אאײן
נארניט? דאך העאםט דאס אז שטײער,
 ארט אזא םון שאום אאגישער דער
 אאע צוצוםאכען געװען װאאט דענקען

 אוניװער־ ?אאעדזשעם, םקואס, אונזערע
 עס װי געהן עס אאזען און םיטעטען,

 אנ־ אונזערע אאע םיט װײא געהט,
 דאם אוױי םיר קענען שםרענגונגען

 םארדאםט־ דער העאםעז נים םינדטטע
ענטװיקאונג. םענשאיכער לאנגזאמער
געטראכט, װײטער איך האב אבער,

 םען סאז גערעכט? דאסטאר דער איז
 בא־ זײנע םאר באשםעטיגונג א נעפינען

 אע- םון םאשטען די אין הויפטונגען
 אװעק ניט װירקאיך םיר זײנען בעז?

 רויהען גאגץ דעפ םון װײםער םיא
צוריק? יאהר טויזענט 25 םון מענשען
געװאא־ אונזערע אאע םכח װאס און

 דער װעאכע םוז ערפינדונגעז, טיגע
 צוריק יארהוגדערט א באויז םוז םענש
 װאס נעהאט? ניט אנוננ קיין האט
 אאץ, אין רײכטום ריזיגען אונזער םכח
 און גרעםטע די באםרידיגען סאן װאם

 םאראאננען םאנטאפטישסטע די זאנאר
 1א דאקטאר דער האט םענשעז? דעם פון

 עס האט ער װען םארגעסעז, אאעם דאס
 נאנ־ אתזער איגעפאסעאט אײכט אזוי
םארטשריט? צעז

 געםאטערט האבען צװײםעא אאעראײ
 גענוםען װידער האב איך און םוח, םײן

םאנ. ועאבען םון צ^יטונג די באעטערען
 צװײ באױז ״םון :אייען איך און

 ״ ג ו ח ן י י נ זײנע̂ן אינדוסמריען
ט ר ע ט ד נ ע ז י ו  םענשען ט

 אר־ דער םון ארויםנעװארםעז,נעװארען
 און םרויעז זײערע און זײ און בײס׳/
 איך חוננער. פאר אוים מנהע) קינדער

 זעח, און *ײטונג דער אין וױיטער <ײען
 אוײ נאגץ |1נאך יאאיס, אונזאד דאם

 pw ח|ום אונםער^מגנ, בערמ׳לעכייםנר
 די םאמיאיעז, םויזענט 83 אויםנעפונעז

 םא׳ pw זײנען ווע^כע ®ח מיײזער
 ױיד־ את און ארבײם, אהן גאטזנדלאננ

 מטיהע׳צ קײן אין קאאם חײגמ^איז חנ
 אויג םײז פאאט אט און ניסא. בדוים

 בײ םאן, א ■אסירוננ. םין אזא אױןי
 איו גזדפמארבעה איז פרױ n ווזנמען
 «רױי איבעתעלאזען אמזם חאט ותלמנ
 חייז דאס rm אתין איו קינרער, קצײמ-

p א םון r לע־ » דארט נענוםען און 
w ד מ ת n א איחם ^בלנ
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 בײ האט ,1זאגע צו זא #הא:ט דער בײ
 בדויט, אעבעא דעם צונענומען איהם
 געשטיאט װײאע א פאר װאאט װאס
 האט און יתוםים, זײנע םון הוגגער דעם
 מאן דער פאאיצײ. דער געטעאדעט עס
 זיך העצער, איז ארונטער דע-װײא איז

 קינדער זײנע כדי אויםגעהאנגעז, דארט
אים. םיט יטעםען דארפען :יט זיך זאאען

 אםשר זוך, צײטונג, די מיש איך
 םיר זאא װאס עטװאס, געשינען איך װעא

 אוםגע־ איז דאקטאר דער אז װײזען
 קאיגער דאך איז מע:ש דער אז רעכט,

 אבער געװארען, טעגיטאיכער נעװארען,
 אײען איך מער װאס ארבײט, אוםזיפטע

 םעהר און םעהר אאץ טאג םון נײעס די
 פארט איז דאקטאר דער אז ׳איך זעדי

:ערעכט.
 האט איבעראא װי ׳זעדו איך ׳אטת

 װײט װי העאםען צו גענוםען זיך סען
 זיך ?אכט םען .ארנײטסאאזע. די פענאיך

 כיעשים ארבײט מען װא־טיננטאז, אין
 גע־ איז אפעריהע גאנץ יארק, נױ אין

 םייז, קראס׳/ ״רעד ;רויסער אײן װארען
 גיט אאזען םענשאיכעס, עטװאס דאך

 הונ־ םון םיטםענשעז ;ײערע אויסנעהן
 םרא־ די באאד םיר הופט אבער, גער.

אנ־ זיכער דעם זײ האבען װארום :;ע
 ? געזעהן ניט םריהער איפנאיק ?ופענדען

 האנט דער. םיט געװען ד^ך איז עס
 האט אאננ װי דאך און אנצוטאפען,

 אגצו־ האפ סאפע או:זער ;עגופען עס
 ׳ז»ך אזא דא איז עס -אס ערקענען,

אדבײטסאאז*גקײט. װי
 בײדע, די פון אײנם דאך איז עס
 געװאוסט, פיהחגר אונזערע דאס האבען

 אאעראײ צואיב געשװיגען האבען און
 די דאך זײ זײנען פאטױון, פאאיטישע

 װעאכע אגבי פארברעכער, געםײגסטע
 דער קידנעפער, דער האאדאפניש, דער

 םער־ אײנםאכער דער יא, — גענגסטער
 האבען און צדיקים.. זײנען — דער
 דער דאך איז נעזעהן, ניט טאקע עס זײ

 באדזויפטומ, זײן םיט גערעכט דאקטאר
 25 אעצטע די אין האט םענש דער אז

 קנאפען גאר :עמאכט יאר טויזענט
םארטשריט.

 אוםגאיקען װיםיא נאר, בארעכענט
 םאר־ עס װאאטען אײדעז אוםזיסטע און

 םאר־ אאע די אט װען געװארען, היט
 װעא־ איצט, םון טעטיגקײטען שײדענע

 אײאעניש, אין אויפגעםירט װערען כע
 טאאק, װײניג גאנץ םיט נאטיר^ך, ארן,

 עט־ םי-ט געװארען אנגעםאנגען װאאטעז
 רעזוא- דער םריהער. פאנאטען איכע
 גאר האבען םיר דאס איצט, איז טאט
 הונגע־ די םאר ניאנקעס שיער א אהן

 אנשטאט און ארבי״טסאאזע, און ריגע
 פון זײן ארבײט,זאא זײער אז ׳דעם

 אײנדרוק, דעם עס מאכם נוצען, גרויס
 צװײ קאנסורירט װאאטען זײ װי אזוי
w\ צװי־ םאא דער איז דאס װי ׳זיך 
 םטיטח־ און םעיאר־סאםיטע דער שען

 די דאס אויס, זעהט עם האטיטע.
 צו אויסען גאר זײגען טוער מעהרפטע

זיך. אדװערטײזעז
 איז זײן זיכער אז זיך, פארשטעהט

 די דאס מעג?יך, ניט, קײנער סאן דעם
 גוט^ גאנץ 'זײנעז טוער די םיז כונות
 םיא זעהט עס װאס דאס דוקא אבער

 ?אארסטער דער דאך איז אױם, אנדעדט
 אינטעאינענץ װײניג װי פיט באוױיז,

 װעאכע די, אםיאו באשענקט זײגען עס
 אינטעאינענט־ די אאס באטראכט װערען

אונז. .צטישען טסע
 דער אח װײטער באעטער איך איז

 געםינען דאך איך װעא אפשר צייטונג,
 נעהם איך און איכטשםראא. א עפעס

 פרע־ אונזער םון רעדע די אײענען זיך
 געאעגענהײט דער צו הואװער זידענט

ארםיסטיס־טאנ. דעם םון
 פרע־ דער װי םאר, םיר שטעא איך
 עראוי־ געוױס ויך םעג װעאכער זידענט,

 ארויס־ װעם אםח, דעם זאנעז צו בעז
 וחןאכער 1אי דונער־רעדע, א טים קומען

 װייסעז, אאע װאס דאם זאנען װעט ער
 םיאיא- די געםאאען זײנעז אוםױסט אז

 גאנ־ א איז אוםזיםט מענשעה ױננע נען
 פריײ די אז געװארען; חרוב װעאט צ^

 די םון און אײנצעאנעם דעם םון דױימ
 איז םאחטה די װאס פאר נאציאנען,
 נאך איגט נעײארע^ נעפיהרט כאזםר׳יטט

 וױ אדםח, דער איז טיפער פיא איצט
 װעט ער דאס ערװארט, איך פריער.
 גאר ניט אז זאגעז, צו סוט דעם חאכעז

צו סוןי א נעסאכם פאחםה זײ האט

 אאע םון םרחפות אונז סטראשען איצט
 םי־ 30 ״טטײען איצט עױטט אז זײטען,

 שטא־ פאױטײדענע די אין טענשען איאן
 בארײט צײן, די ביז באװאםענט טען,

 אויף אײנע ארויםצואװארםען זיך װידער
 אזא רויב־חױת. בײזע װי אנדערע, די

 פוז פאר, פיר איך יטטעל רעדע, םארט
 םאראײנינטע די פון פרעזידענט דער

 עהרען צו טאקע אום האלטען, שטאטעץ
 אומשוצדיגע די םון ערינערונג די

קרבנות. םלחמח
 ער־פטער דעד יטױן ? װאו עדטט

 איז רעדע :רויפער זײן םון פאראגראף
 זײגען װעלכע יציגענס, פשוטע פיט םוצ
 :עפאיע־ די זןפ ״טענדונג העכםטע די
 צו עם פײ:ט פען ערינערוננ װעמעס ׳נע

עהרען.
 דעפ פון זאץ ערשטער דעד איז אט

ארםיסטים־רעדע: גרויסעד פדעזידענט׳ס
געדא:־ אונזעדע אלע פוזען ״הײנט

 טוי־ העלדײטע די צו געװענדט זײן קען
 גע־ גענעבעז זײגען יעבענפ װעםעס טע,

 די פון פארטײדיגוגג דער אין װארען
 אונזער פון אידעאיען און םרײהייטען

 אונזערע צו בײיטטײעױנג זײער יצאנד.
 גארניט קאן װערט װעפענם אידעאיצעז,

 ענטױ און ענערגיע װערען, אפגע*טאצט
 אויפא״פע־ לעבען, זײער ׳יא און זיאזם,
 גאיק װײטערען פון חלק זײער רענדיג

 טעהר לעבען קענען זאיצען אילע םיר כדי
גיליקהיך!" פעהר זיכער,

 װעלכע ,vcs די אט אז אנגענוםען,
 האכעך ערד, דער אונטער איצט םוילען

 קעפפען זײ דאפ געגיויבט, װירקליך
 אזן פױיהײמ פץ אידעאיזזז די פאר

 צו ביז איז דאס װ$ס גציק, םענשליכעז
 װײיצ ליגעץ, א אויך גראד ברויםען א

 געװאאט פיט פמ*ט זײנען פיצע גאר
 יטחיטה, דער צו געװארען געש^עפט

 האט װאס םראגע, די ^בער זיך שטעלט
 םיר זײנען נ^בראנט? טויט זײער

 װער םרײעד? און גיציתיציכער װירק^יך
 ענטפערען צו חוצפה די האבען װעט
 אירגענד ד$ איז יא? םיט דעם אויף

 איז װעלכער װעצט, דעד אין םענש א
 קענען זאיצ װעאכער ביצינד, גענצציך ניט

 איר םיט און אפעריקא אז באהויפטען,
 האט װעאט איבעריגע גא:צע די צוזאםען

 װאוייצ־ און פרײהייט פון פרטים די אין
 נרויסען א נאר געםאכט ניט שטאנד

? ריקשריט
 איבער פריזאנם פולע די פכוח װאס

 ^נגע־ זײנען װעיצכע יװעאט גאנצער דער
 יאון פרײהײטס־העמםער, טיט פראפט

 םי־ די פון װאויציטטאנד דעם םכח װאם
 אצ־ פון םיטען אין הונגעריגע, *יאנען

גוטם? דאס
אונ־ זיך םאכט אלעם דעם װעגען

 דער־ ער װיסענדיג. ניט הואװער זער
 טרי־ פילע די םלז פעיטה א אונז ם5צײ

 געװארען, געפאכט זײנעז װאס טים,
 שטיקעל־ ד^ם װערט :יט זײנען װ^ם

 אוים־ זײנען זײ װעיצכען אויף פאפיר
 אײנרײדען, אוגז׳ װיל און געשריבעז,

 םון טויבען אמת׳ע די זײנען דאם אז
זועלט. דער אויף םרידען
 פרע־ דער זיך ערלויבט װארום און
 עהרע אין רעדע אזא האאטען צו זידענט

 װעיצ־ די, כאטש םארעטארבענע, די םון
 דעם םון יצעבען םיט׳ן אדויס זײנען כע

 די איבער ארום געהען מבוא, כאוטיגען
 דער בעטילער? אײגםאכע איצס גאסען
 אנ־ קײן נאר קען עם און איז, רוירוץ
 דאס יװײם ער װײא זײן, ניט דערער

 ניט איז צײט אונזער םון מעדפ דער
 דער װי אינטעציגענט, מער האר א אויןי

 25 פון האלב־מאלפע און האצב־טענש
צוריק. יאר טויזענט

 ארץ זיך בײ נאך קאז איך אבער
 גע־ איז :רײװס דאלןטאר אז פועאז, ניט

 די לײענען אז הויב איך און רעכט,
 ראך איז ענגלאנד ענגאאנד. םון נײעס

 איז פעקדאגאילד רעםזי ;אמעריקע ניט
 איך ׳װעיצ אפשר הואוחנר, ניט דאך

 זעח טרײסט. שטיקעל א געםינעז דארט
 נרוי־ דער פיז םארשטעהער די דאם איך,
 א האבען איגדיעז םיז נאציאז סער

 םון פארשטעהער די מיט קאנםערענץ
גרויס״בריטאניעז.

 װאס טמיהאוחנ, װירה^יר איך װער
 םעקדא־ םרײהײמס־קעםםער חנר װעט

 םאחטטע־ די צו זאגען צו האבען ד5גא
אינדימן? םון ומנר

 װעט םסתמא דאם םיר, טראכט איך
 Din &ח פארברעממ דעם אגערקענען ער

פאר־ האצטצז צו איצמ גיז ענגלאגד

ר רײםאג^ם ע מ גאוועמבעה ^
 גרוי״ אזא טיט םא^ק גרוים א שקאאםט

 גע• איז ענד^יך דאם און סויצטור, סער
 באםרײאו<^ זײער םאר צײט די קוםען

«ו, אוז רעדע״ זײן איך <ײען  װי '
 װערטער!.^ האיצבע םאר װאס ׳נ&װאך,

 פעק״ דאס גיצויבען, צו שװער איז עס
 דעם אין ג^ריבען זאיצ איליח דאנאאד

 ער דאם װײם, ער רעדט. ער װאם
 ענגיצײטען אונטער׳ן אינדיען גאנץ האילט

 רויה״ דער םון הייצף דער מיט קנאםע^
 די נאך פוסר׳ט ער און געװאלט, פטער

 װאױם אינד־יעז, םון םרײהײטס־קעמםער
!...אונארדנונג אן פאנען זײ

 םיט סעשח גאנצע די זיך, דאבט
 אינ־ אין עננלאנר פון הער׳טאפט דער
 אלעם, אײגםאך. זעהר דאך איז ךיעז
 מיט רײדענדיג װילען, אינדיער די װאס

 ענג־ אז איז טאלסטאי, םון װערטער די
 רוקעץ. איר םון אראפקריכען זאיל לאנד
מ נײן,  םאר־ די ניט װילען דאס אפי

 מער אביסעלע נאר װילען זײ ״טטעהער,
 רעכט דעם פון פער אביסעיל פרײהײט,

 דארף װאס טו זעלבסט־באיטטימוננ, םון
 אבער קאגפערירען? לאנג אזוי דא פען
 פארטגעשרי״ די װייצ ביסעלע דאס אט

 װער און נאכגעבען ניט עננלאנד טענע
 עם ביצוט טײכען בלוט, װיפיצ װײס

 ביז װערען, םארגאסען םוזעז װעאען
 איר קאנט נאכגעבען. װעט ענכלאגד

 םון םיליאד א זעהן דעם אין אפיטר
ירטר? פדן אינטעליגענץ,

 רוסישע די צו איך קום אט און
 אונזערע װאס יצאנד, דעם צו נײעס,

 ״פאטעדלאנד ד^ם רוםען קאפוניםטען
ארבײטער״. די פין

 עס !זיך טוט דארט װאס װעה,
 איצעריצײ װאו טאנ, א אװעק :יט :עהט

 •קאנספיראציעס קאגטר־רעװאאוציאנערע
 ענט״ ניט נײן, ענטדעקט, ניט װערען
 ריכטיגער דער :יט איז דאס ׳דע?ט

 אויםגע״ ערםונדען, פשוט :אר װארט,
 קע• זאל סםאליז כזײ אלץ און טדאכט,

 אי־ בױטעװען יצעננער אניסעיצ נאך בען
רוסען. פיאיאן 150 די בער

 קאנ־ אויםגעטראכטע איצטיגע די
 םראנקרײך, װעאכער אין ספיראציע,

 װײ־ אזוי און פיגאאנד פויאען, ענכלאנד,
 אום״ אזוי איז באשואימט, װערען טער,

 # אן זײן דארף אײנער דאס געאופפערט,
 םא• אײן פאר גאויבען צו דאם אידיאט

 פ־א״ רוסלאנד, אין שו^דיגע די פענט.
 י זיר זאלען אינדטענירען און םעסארען

 דער אין געװען פודה האבען אצײן ״טוין
 דעם סאכט דאס װאם קאנספיראציע,

 םעז סײדען כדטונה׳דיגער, נאך בלאף
 אז געםײניגט, שוידערליך jatx זײ האט

 אלעס זאגען צו באשלאםען האבען זײ
 נים אבי װיילען, פײניגער זײערע װאס
ווערען. צו געפוטיטעט אזוי

 בלאח ־עונד«'דיגערימ דער אט איז
 ציײ רוםישע אלע אין צױטפירט װערט
 רר ״אויפגעקי^ערטער״ דער אלז טונגען
 עס װעאען פויער און ארבײטער סײטער

 דאם אז גלויבעץ, םםתםא און לײענעז,
 אזוי און נא׳צד, װי ריכטיג אלעם איז

 רעטען זיך קאפפאניע און סטאי^יז װעט
 דעם םין צײט שטיקעל א נאך פאר

באנקראט. אומפארםײד^יכעז
 ניט צײטונג די איך קאז מעהר נײז,
 װאס שרעקאין, דאך איז עס ?ײענען.

 זײט אײן םון אופפען םון בילד א פאר
 אנדעדער דער פון אידיאטען פון איז

 דאס איז אפ. יטפיגעלט צײטוננ די זײט
אעבען? ריכטיגע דאס אויך טאקע

 בח םםתםא זײן, ניט קאן עס ניק,
 שאעכטער באזונדער א אין הײנט איך

 םאתען, דער װעט אםשר, יטטיפונג.
 םעהר ברײננען איבערפארגעז דער

נאנ״ דאס אז אזוי, נײעס, טרײסטפואע
 א װי אויסזעהן :יט זאיצ לעבען צע

\ טײםעא־שפיא. העסאיכער
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דאנרךרעזאלוציע.
 םיטשע^ די םון ארבײטער די מיר,

 םאר־ םטריט, דױױדטאן 41 קא., סלאוק
 פא אפים אץ .םיטוינג א בײ זאפעאט

 יעװענױ צװײטע 33 באארד, רזשאינט
 אױםצו״ באשאאסען אײנשטימיג האבעז
 צו אנערסענוננ טיםסטע אונזער דריקעז
 נאא*, ברודער אגענט, ביזנעם אונזער

 און םיה םיא אװעקגענעבען האט װעאכער
 שא«. אונזער ארגאניזירען צו ענערניע

 אונו.געאונגען איז שטעאוננ זײן דאנח א
 אונו בײ באדינגוננען ױניאן איינצוםירען

שאי. *י\
 זיד םיר םארפאיכטען גאײכצײטיג

r ברודער העאםען צו אויך w ר את  מ
< ױניאן אאגעםײגער  מײסזנךדמ^ די א

 1» װאחאזיח חנם פאר אונםעמאםועען
u אאע ri^n i'o.־
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־באוועגונג װניאן טרײד דעד אין
סײמאן. ה. פון

 צו ױניאנם די פון פארזוך דער און ארבײטםלאזיגקײט פון פראבלעם די
 םיטלען גרינדליכע און הילןש באלדיגע — םיטגלידער. זײערע העלפען

 אנט־ װעלכע ױניאן־לײט פון קורצזיכטיגקײט די — איבעל. דעם געגען
 צו געלט בײשםײערען אדער ארבײם, דער מיט טײלען צו זיך זאגען

פאנה ארבײטםלאזען אן

 די איצטער איז ארבײטסאאזיגקײט
 אםע־ די בײ םראבאעם װעהטאגדיגסטע

 םאר־ נאטיראיך, ארבײםער. ריקאנער
 אוי־ דעם אויך פראגע דאזיגע די נעהםט

ױניאנם. רי אין ךאןבע
 פון באריכט םאנאםליכען רעם לויט

 לײבאר, אװ םעדערײשאן אמעריקען דער
 21 געװען אלץ נאך אקטאבער אין איז

 די צװישען ארבײטםאאזע פראצענט
 געװעהנ־ איז ױניאגס. רי םון םעםבערס

 צאל די אקטאבער אין ^יז צײטען ליבע
 װעצכען אין װי קלענער ארבײטםצאזע

 װײצ יאתר, םון םאנאם אגדער איז עם
 סעזאך די pn ביזי איז צײט דעד אין

 די איז יאהר הײנטיגס װען טרײדם.
 אק־ pא גרויס אזוי ארבײטסיאזיגסײט

 pא אז ערװארמען, םען םוז טאבער,
 זיך עס זאצ םאנאטען םיער נעקסטע די

 הײנ־ אז םײנט, דאס םארדרײםאכען.
 העצםם װי םעהר װעצען װינםער מיגען

 pא ארבײטער ארגאניזירטע אלע םון
 הא״ נים אח צעדיג אוםגעהן אסעריקע

צעבעז. צו װאס פץ כען

 טיט םארגוםען ױניאגם אצע זײנען
 װײ האצפען צו איױ m פלענער זדכעז

 סיט־ ארבײטסלאזע זײערע װעניג םיצ
 גיט עס איז ױניאנפ די םאר נצידער.

 ברירער, די העלםען צו םיציכט די ביצויז
 ראס װאם נוים, pא זיך נעפינען װעלכזנ

 נד»םענם1ם װיכםיגסםער דער איז אצײן
 אויך איז עם נאר טרייד־ױניאניזם, םון

 די דערהאצטען םון םראנע א אײנפאך
 באשײ און צעבעך בײם ארגאניזאציעס

 װעצכע ארבײטם־באדיגגוננען, רי צען
 יא־ דורך געװארען אויסגעקעטםט ?ײנען

 ארבײטעד״ סרבנות. און צײדען םין רען
 צאנגע » ארבײמ אויםער זײנען װאם

 ארביײ מעםבערם; אויס װערען צײט,
 םא־ וײערע םיט הונגערען װעצכע ׳טער

 װעגען אפבעהיט צו גיט זײנען טיציעס,
 זײ וױידזשעס; און ארבײטם־שטונדען

 אבי םאר ארבײטען צו גרײט זײנען
 ברויט. אויח םארדינעז צו פרײז װעצכען

 אזא אויף ארויס בצויז הוקען באםעס די
 דער םיט זיך באנוצען זײ נעצעגענהײ-ט.

 םון אװעסצונעםען םאםען די פון נויט
 צו און געוױנסען זײערע ארבײטער די

 צעבענס־םטאנדארד. זײער םארעדגערעז
 זעצבסט-ערהאצטונג םון אינפטינקט דער

 אנטװיקעצט שטארס אזוי איז װעצכער
 pK באשעםעניש צעבעדיגער יעדער בײ
 סערפערשאםט, ארגאניזירטער יעדער אין

 םים־ זוכען צו ױניאנס די אצזא צװיננט
 אר־ זײערע העצםעז צו אזוי װי צען

טעםבערם. נײטסצאזע

 םאר היצוי באצריגע צו קוםם עם װען
 ױניאנם די האבען ארבײטטצאזע, די

 טײ־ צו ענטװעדער :טיטצען צװײ בצויז
 רא איז װאם ארבײט ביסעצ די צעז

 ־םעג־ װי טיטנצידער םיצ אזוי צװישען
 אבײ כאטש האבצן זאצ יעדער כדי צץי,
 נעצװאונגען p'T ניט און ארבײם סע̂י
 צו אדער סקעבען, אדער הוננעדעז צו

 אדביײ װעצכע םיטגצידער די טעמסען
 די, שםיצעז נעצט דעם םיט און םען

ארבײם. אויסער זימען װעצכע
 און בעסער בעומנן עס װאצט אװדאי
 אדבײטסנעבער, די או ױשר׳יגער,

 געשװאצענמ .גצםאכט .האבען װעצכע
 דער pK אינדוסמריצ דער םט פראםיטען

 אויםהאצ־ זאצען פראםפעריטי, פון צײט
 א םזן אי^צײטען ארבײטער די םען

 ניט נעװען עס װאצט אװדאי, ;קריזיס
 וחנצ־ רעניחננ, די אז רעכם, ױי סעהר

 ביר־ אצע פאר כצוםר׳שם זארגט כע
 מננע־ ארבייטסצאזען צאהאען זאצ נער,
 חנם נעחאט האמן וואס די, צו פיס

 פון נתם חנם פאחוכצ! צו אוטנציק
 וחד תגע — יראספעריםי״, *הואווער׳ם

 וױ־ טטצז סיט סאן גיס אמנר עס צעז
̂י בײ פם םוז םען לען.  וותיסרייםען ו

 די און ציינג נצסט ואס קאמי. חדך
 גיס * מנצן ארבייססצאמ חונגױ־ימ
pH נױטימז זײ װארמען.

 אויבען־אננע־ די פון אײנעם דורך בצויז
םיטצען. צװײ װיזענע

ײ * *

 איין םיטצען דאזיגע די אבער האבען
 דורכצופיהרען זײ כדי *חםרון״, גרויםען

 אר־ גציקציכע םעהר די םוזען צעבען, אין
 זיך דזשאבס, האבעז װעצכע בײטער,
 גציהציכע װעגיגער זײערע טיט טײצען

 רי טיט אדער ארבײם דער טיט ברירער
 יענע זײנען צײרער און םאררינסטען,

 דער עס. טאז צו צוםרידען טאצ אצע ניט
 באװאוסט־ םעהר דער אפיצו ארבײםער,

 ארבײטער ארגאניזירטער דער זיניגער,
 ניט צײרער נאך האט ױניאן־םאן, און

 באטראכטעז צו שטוםע די דערגרײכט
 צײב־ אםת׳ען אן װי ױניאךברורער דעם

 זיך םוז סען װעםען םיט ברודער, ציכען
 דורכשניט־ דער ביסען. םי-ט׳ן טײצען
 אויך צײדער נאך איז ארבײטער ציכער

 שא־ דעם זעהן קענען צו ?ורצזיכטיג צו
 הונגעריגע, צאהצ גרויסע א װאם ׳דען

 םענשען ארבײטסצאזע דעטאראציזירטע
 םערזענציך איהם קען טרײד pu אין

געבען. ניט װיצ ער און ברײנגצן.
 ארכײטסצאזע די צרות. טאקע איו
 פאר־ נוטע די בצויז רערװײצע קריגען

 םון טרײסט״װערטער און שםרעכענט
 םא־ עקסטרעםע pא און פאציטישענס,

 צדקה־ םון ברעקצאך שענדציכע — צען
 און װײניג זעהר ׳העצםם װעצכעס טיש,

אוםנציקציכע. די ערנידערינט
* * »

 ױניאן־ברידער װאו םא^עז, אזוינע
 פארשצאגען די דורכנעװארפען האבען

 םיט זיך טײצען צו פיהרער זײערזנ םון
 נעצט םים שטיצען אדער ארבײט דצר

 םארנעקוםען וײנען ארבײטסצאזע, די
 װא־ פאר צעצטע די אין עטציכע היבשע

 ױניאנם םעינטערם יארסער נױ די כען.
 דיםכד אן אנגעשצאסען זײנען װעצכע

 רעםערענ־ א pא האמגן קאונסיצ, ריקט
 רעם צוריהגעװיזעז אפשטיסונג דום

 אר־ דער םיט זיך טײצען צו םאדשצאג
 םון םאיאריטעט ריזינער א םיט #בײט

 דער װאט פצאן, דער אײנס. צו 16
 ארױסגעשיקט האט קאונסיצ דיסטריקט

 םיטנצידער, די םון אפשטיםונג אן צו
 די רורך אז דעם, אין באשטאנען איז

 ױניאךםאן קײן זאצ װינטצר־מאנאטען
 שטונ־ 20 װי טער ארבײמען טארען ניט
 אז געםײנט, װאצט דאס װאך. א דעז
 זײן, װעם עם װאס ארבײט, ביםעצ די

 צװײ צװישען װערען געטײצט װאצט
 דעם אנשטאט מענשען, םיצ אזוי םאצ
 םיצע ארבײטען זאצען העצפט א װאם

 אוםגעהן זאצעז אנדערע די און װאכעז
צעדיג. אינגאנצען

 9 די פון 6 עם האבען צוריקגזגװיזען
 אז אנגעשצאסע[ זײנען װאם צאקאצען,
 הא־ צאהאצען 3 אנדערע די קאונםיצ.

 םאר םערוזײט קצײנע א נעגעבען בען
די פצאן. דעם  נרעסער, נאך איז שאנדע ׳
 האבען װאס יצאהאיצעז, די צװישען װאט

 אזוײ די אויך זײנען צוריסגעװיזען, עס
 צאקא־ אידישע פראגרעסױחנ גערוםענע

 אצס אויף איםער טרעטען װ^נצכע צען,
 הײםט דאם רעוואצוציאנעחנן. גװאצדיגע

 קעשענע״. ביז׳ן .רעװאצמיאנערען
* * * *

 האבען פעיגטערם״ די װי אזוי פונקט
 פאטא^גרײװערם. די געהאנדעצט אויך
 געװא־ גענוםען איז ױניאן דער אט אין
 װעגען אפשטיטוננ רעםעחגנדום א רען

ײ ארבײםםצאזען אז אײנםיהרעז ^  א
 איגטערנעשאנאצ. זײער pK םאנד חננם

 צורי?נצװיזעז עם האבען סעםבערפ די
םאיאריטעם. ריזיגער א םיט

* * * ^

 ארבײטסצאזע אצגעםײנמ p'p וחנן
 דורכםיהרען, נים םען m אינשורענס

 גע־ יו^יאנם צאהאצצ אײניגצ וײגצן
 אין קענען ױי װאם טאן *ו *װאוגגצן

 אײנע• םים קוייח אעפן אײנענפם ויחס•
ו םיםצען. באגר*נניצםע נ

n חאם ותוי n קאר־ יאחמפר גױ 
2000 «

פאנדי מציוי

 ױניאךקא־ דעד םון דאצאר טויזענט 5
 גע:ע■ דער םון צושטיםונג דער םיט םע

 די חוץ איז דאס עקזעסוטיװע. ראצ
הא־ זײ װאס טויזענט עטציכע

 רע־ דזשענעראצ ןײער pא געהאט בען
פאנד. ציף

יי * *
 נױ םון ױניאן שטײךטויערערס די
 װאך הײגטיגע האט • 78 צאהאצ יארק

 די מיט אפמאך אן אונטערגעשריבען
 ארבייט די װעצכען צויט בעצי־בתים,

 צװישען גצײך װערען געטײצט דארף
 דורך ױניאן דער פון םעםבערם אצע

 דעם צויט צײט. שצעכטער איצטיגער
 זײנע האכען ניט באס קײן װעט פצאן

 ארביײ װעצכע ארבײטער, נאשטיםטע
 װעצען בעצ־מצאכות איהם. בײ טען

 דער צו ױניאן דער םון װערען געשיקם
נעקסט. זײער צויט ארבײט
 דעם אין ארבײטסצאזיגקײט די

 גרוים. זעהר געװען צעצטענם איז םאך
 הא־ םיטגצידער די םון דריטעצ א בצויז

 זײ־ דריטעצ צװײ דזשאבס. געהאט בען
 װעט איצטער ארבייטםצאז. געװען נען

 נעצעגענהײט די האבען טעםבער יעדער
װאך. איז טע: פאר א ארבײטען צו

* * *
 שימאגא, םון דרוק־ארבײטער די

 האט ,3 צאקאצ פרעסםענס םריגטימ
 ארבײטס־ זײערע צאהצען צו באשצאסען

 װאך א דאצאר 15 םיטגצידער צאזע
 רי, װאכצן. צאחצ באשטיםטע א פאר

 גע־ זײנען רזשאבם, האכען װעצכע
 םיט צװעק דעם םאר נעװארען טעססט

יעד^נר. װאך א דאצאר צוױי
ײ * *

 זײנען, םיטצען און פצענער אצע די
דער םאר צעזונג p'p ניט נאטיר^יך,
 דאס ארבײםסצאזיגקײט. םח פראבצעם

 נויט־םיטצען. צײטװייציגע בצויז זײגען
 ארבײטסי־ םח פראבצעם די צעזען צום

 אנגעװענדם םוזען װעצען צאזיגקײט
 דער pk םיטצען. אנדערע גא:ץ װערען

 װען פראדוקציע, םון סיםטעם הײנטינער
 פאר־ פאר׳ן גיט געשאפען װערט סחורה
 דער װען פראםיט; םאר נאר ברויך

 םאר־ און קויםען בצויז הען ארבײטער
 װאס דעם םון טייצ סצײנעם א ברויכען

 זײן ארבײטסצאזיגקײט םוז שאםט, ער
 רער םיט ערשײנוגג. באשטענדיגע א

 ארבײטס־שפאדענ־ נײע םרן אנטװיקצוננ
 אצץ װערט םעטאדען, pn םאשיגען דע

 װענײ אצץ םיט געשאםען סחורה םעהך
 אז םײנט, דאס ארבײטס־הענט. גער
 װערען ארבײטער םעחר און םעהר אצץ

 און פאבריקעז די פון ארויםנעװארפען
 םאשינען. םארנעם/ח םצעצער זײערע

 ארבײטסצא־ די אפצושאםען אינגאנצען
 קאפטאציסטישער דער אונטער זיגקײט

 שטארה אוםםעגציך. אצזא איז םיסנתם
 קען ארבײטסצאזינקײט די פארקצענערען

 אר־ די םארהצענערען דורך בצויז טען
 אזוי אויף םראםארציאנעצ בײטס־צײט

 םארגרעטערען מאשינעז גײע די װי םיצ
 און ארבײטער, רעם םון פראדוהציע די
 די העכערען צײט זעצבער דער צו

 זאצען.האבען ארבײטער די אז שכירװ/,
 פאר־ און קויםעז צו מעהר װאס םיט

ברויכען.
װײטדכטינע־ אםיצו און ױניאנם די

 אײגגע־ שוין האבען ?אפיסאציםטען רע
ױ־ אצע אין אמת. דאזיגען דעט זעהן

 צײטשריםטען זײערע איע אין ׳:'א;ם
 גויטיגקײט דער אויף א;;יןוױזעז װערט

 ארבײטס״ די פאדקירצען צו ראדיהאצ
 אװ פעדערײשאן אטעדיקען די צײט.

 צעצטען גאך האט ק#י:װענשאן צײבאד
 א םאד^ יעזאצוציעס אכנענזםען יאהר

 רער כײ ארבײטס״װאך. סיטאגיגער
 ב^סםאן אין ?אנװענשאן היײיאהריגער

 גאגצע א געװארען ארײנגענראכט איז
 די פארקירצען ׳עעגען רעזאצוצתס רײהע

 זײ פלן ראדיקאצסטע די ארבײטסצײט.
 איז װאש רעזאצוציע, די געװען איז

 םע־ דעם םון געװ^רען ארײנגעבראכט
 װעצכע און .דעפארטםעגט טרײד טאצ
 ״5 א אײנצופיהרען געפאדערט ד»אט

ארנײטס־סאג, שטונדיגע[
 אװ םעדערײש^ן אםעריקען די אין
 דאזיגע די אבער זײגען ױניאנס צײבאר
 װאונשעך. ״םרוטע דערװײצע פצענער

 פעדערײשאן דער םון מאנװענשאן די
 אי־ רעזאצוציעס אצע די דערװײצע האט

 קאונסיצ עקזעקוטיװ צום בערנענעבען
 בא־ א ארײנכרײננען און שטודירען צום

יאהר. נעקסטען ריכט
 װעצכע בראדערהודם, רעיצראוד די

 זיײ םעדערײשאן, דער צו ניט באצאנגען
 הא* װעצכע אײנצינע, די םארצויםיג נען
 פאר ארבײטען ערנסט גענוםען זיך בען
 פצאן זײער םון פאדװירקציכוננ דער

 זײ־ םון ארבײטס־צײט די םארקירצען צו
טאג. » שטונדען 6 צו םיטנצידער ערע

שיקא־ אץ זיך זײנען װאך צעצטע
 דזשענעראצ״ 700 צוזאטעגגעקוטען נא

 אײזענבאהךארבײטער־ 5 פון טשערםאן
 היצןי װעגען קאנםערענץ א צו ױניאנס

 םיט* ארבײטםצאזע טויזענט 50 די םאר
 זײ־ דארט ױניאנם. זײערע םון גצידער

 צאקא״ די םון םארטרעטער געװען גען
 קאנ״ פײער־צײם, אינזשעירען, םאטיװ

 סוױםשפעז. אח םהנינםעז דוהטארען,
 םיט־ טויזענט 376 האבען ױניאנס 5 די

 בראדערהודם 5 רי כאטש און גצידער.
 אר־ םארבונדען ?יט זיך צװישען זײנעז

 באשצא־ דאך זײ האבען גאניזאציאנעצ,
 א םאר קאםםעין דעם אנצופיהרען םען

 געטייג־ ארבײטם־טאנ -^וטונדיגען6
 אויםגעקצײ שוין האבען זײ שאפטציך.

 פאר־ 5 צו ,25 םרן האםיטע א בען
 זא״ װעצכע ױגיאן, יעדער םון שטעהער־

 פרע״ פראקטישע די אויסארבײטען צען
ארבײט. דער צו נעהםען זיך און נער

 פון סעקרעטאר פײנסטאון מ.
 גע״ אידישע פאראײגיגטע די

 בײ געעהרט װערקשאפטען
באנקעט א

 מ. ברודער איז אװענט שבת צעצסען
 םאױאײניג־ די פון סעקרעטער םײנסטאן,

 גע״ געערט נעװערקשאפטען, אידישע טע
 צכבוד באנקעט שעהגעם א בײ װארען

 וזאו פאצעטטינע, פון צוריקקוםען זײן
 פון אײנצאדונג דער אויף נעװען איז ער

 טרײדױניאן אידישער רארטיגער דער
 קא:־ כײם און ״הסתדרות״ פערעראציע

בערצי^ אץ גרעם
 פאד־ םראםינענטע צאהצ :רויסע א

 םאציא־ און ארבײטער דער פון שטײער
 אנ־ געװען זײנען באװעגונג ציםטישער

 באגריסט און באנקעןט אוים׳ן װעזענד
 טעטינ־ װיכטיגער זײן פאד פײנסטאגען

 באװעגונג. ארבײטער דער םאר קײט
 פרעזײ געװען איז באגריסער די צװישען

 אב. צ., אװ ם. א. דעי םון גרין, דעגט
 ^ם^רװערטש/ פון רעדאהטאר ?אהאן,

 פיצע פערזאעז. םראסינענטע אנדערע און
 דא־ט זײנען ארגאניזאציעס• און ױניאנס

סארטראטען. נעװען

שלאן= פארץ הײנט
ט מ ה ע נ

עקם-לאהם
)ex-lax ענגליש (אץ

נײ־נעבארען װי פיהלען איחר װעם פריה דער אין און

םטארם דראנ אלע «ימ
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י װאס ױעז עכײר י ״ פר . ^7 , רי ײ7 א י
ען ענ או ק אי׳ן ?רנםט ״' זיע ײ פאי־ ט

^ סטרײקענד?! ד ײ  באשטרעבונ־ זײערע ל
ס. ר א ײל פארלײכטע־ צו גען ט

 אוים־ און ארבײטםלאזע די פון נויט די רעל
 עס איז דאן הילף, פון ה«נד א זײ שםרעהעל

 דעם אױף אפצורוםען ליך פיליכם ערשטע זײער
 טעי־ לײדים םטרײקענדע די פון לײ צו אפיל
שעפער• עװענױ פינםטע רײכע די איל לארם

 םארלאנ־ זײ פיל. ניט ליי פון פארלאנגען זײ
 לײ הילף, םאטעריעלע קײן ניט זײ םול נען

 בא־ לאלען זײ אל בלויז, זײ פון פארלאנגען
 װאם אוםגערעכטיגקײט, גרויםע די טראכטען

 עװע- פינפטע די םון כאלעכאטים רייכע זײערלז
 באנו־ באגאנגע;, לײ געגען זײנען שעפער נױ

 קרי־ שװערעז איצטיגען דעם םיט זיר צענדיג
 װען און איכער. לעבען ארבײטער די װאם זים,

 איצט וױלען זײ אל זאנען, װאם דאםען, רײכע די
 שװע־ זײער אין ארכײטער די חילף צו סוםעז

 לײט גערעכטע די אנערקענעז װעלען צײם, רער
 אוםנערעכטיג־ די און טײלארם לײדים די פון

 זײ קענען דאן באלעבאטים, זײערע פון קײט
 םטרײ• די העלםען םך א אײנפלום זײער םיט
 דער ד«ך איז קאטף. נערעבםען לײער אין סער

 דאטען רײכע די װאו שעפער, די אין סטרײם
 זא- דאן־ קענען לײ און קלײדער זייעחן קויפעל

 טרא־ ניט װעלען לײ אל באלעבאטים, די גען
 גע־ געםאכט זײלען װאס קלײחןר, קײן גען

_ שעפער. םקעכ אין װארען
 דאםען רײבע די דערצעהלען םמרײקער די

 גיט םטרײק דעם האבען לײ אז אפיל, זײער אק
 ארויםנעצװאוג־ לײ אויף איל ער נאר געװאלם,

 ארביי• די באלעבאטים. די פון נעװארען גען
 בא־ די מיט דורכצוקומען געזוכט חאבען טער

 די אבער אוםן, פרידליכען א אויף לעבאםים
קאםף. געלוכט האבען באלןןבאטים

 די דערצעהלק באלעבאטים, אונזערע
 א ארויםנעשטעלט אונל חאבען םטרײקערם,

 װערען גענעבען לאל זײ אז פאדערונג, שטרענגע
 אפצו־ רעכט אײגענװיליגע אנטשײדענדע דאם

 א אחן און אורלאך אן אהן ארכײטער זאנען
 ניט סײנםאל איז װאס אלוינם, עםװאם נעריכט,

 טײ־ לײדים דעם אין געװארען פראקםיצירט
 ארויםגעשטעלט אויך חאבען זײ טרײה לארם

 װײדזשעם, די פארקלענערען װעגען םאדערונג א
 געלעצליכע די שעפער זײערע אין אפשאפען

 פארקלענערעז צו אלגעםײן אין און טוכים יםים
 ארכײטער די װאם ארבײטם־באדינגונגען, די

 געװען איז יוניאן די אויםגעקעםםט. זיך האבען
דורכ־ כדי פראגראם, איחר פארבוינען צו גרײט

 בא־ די אבער אופן, פרידליכען א אױןז צוסו־םען -
 האבען אםאםיאײשאן, קוםורירם די לעבאטים,

 געצװאונ־ זײנען םיר םרידען. קײן געװאלט נים
.שעפער. זײערע םארלאזען צו געווארען ינען

 געװען איז כאלעכאטים די פון צװעק דער
 *עי ®ון כאפרײען צו זיך װי אנדערער קײן ניט

 םון באדיננומען ױניאן אפצושאפען און ױניאן
 פון קלאר געװען איז דאם שעפער. ,זייערע
 איז עם װער נאך חאט עס אויב נאר אן, אנפאגג

 געקענם זיך ער חאט דעם, אין נעצװײפעלט
 לעצטער דער םון איבערצײגען פול^לטענדינ

 די אםאםיאײשאן. קוטורירס דער פון האנדלוננ
 װאם ענטפער, דעם אוי(ש אן װײזען םםרײקערם

 פרענםים םים צו גענעכען חאט אםאםיאײשאן די
 דעם פון קאםישאנער אינדאםםריעל ■וירקינ^

 װעל• לײבאר, אװ דעפארםםענט םטײט יארק גװ
 פאר• ײ פארםיםלערין די זײן געװאלם nan כע

 םאר־ חאט פוירקינם םים םםרייק. עם1 עגדמען
נעשלאגל
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זײערע פון יראןנענם 6 יאחר יעדען גענװייינ

אן דער פאר ארבײטער.  זעחר געווען איז יוני
ער ם שוו ם חן םי רא םי  זי אבער אנצונעםען, קא

ט א אך דאך ח בערלעמננ אן נ אי אםען ׳ שי  «ו כא
מ נױם װיםען לאזעז נ קי ר וי  פארנע־ איחר m י

ער ענ  בדי אננענוםעז, װערם קאםפראםים שלאנ
n ײםער  דער ווו צוריק^עהן קעגען זאלען ארכ

ם.  דעם האבען אבעוי. באלעבאםים, לי ארביי
ס  איצם דען עם קען !צוריקגעװיזען קאספדאםי

ײ ג ־ מ עט װטםען ׳ ץ א ײפעי, א זי  דער m צוו
ם די ־־ ־ מ איז באלעבאטי מ אנ נ ג אי ךן י ז

אי עז מגי מ באדמגוגג זייערע א

 קויםען װאס דאטען, רײכע די אויב און
 שע־ עװענױ פינפטע די אין קלײדער לײערע

 חאבען דאן זאך, גערעכטע א טאן װילען פער,
 דארפען לײ נעלעגענחײט. בעםטע די איצט לײ

 דער פון םיטגלידער די פיהלען לאזען בלויל
 ניט װילען זײ אל אםאםיאײשאן, קוטורירם
 אלוי לײן קענען װאם טענשען, םיט האנדלען
 און ארבײטער לײערע צו אוםגערעכט כרוטאל

 װאם קלײדער, קײן טראגען ניט װילען לײ אל
לאכט.5גע האבען םקעבם
עװע־ םינפטער דער אויף פאראן לײנען עס

 אפ־ לײער כאנײט האבען װאם שעפער, רײכע נױ
 בעם־ דער איל דאם און ױניאן. דער םיט טאך
 טאבען קענען באלעבאטים די אל באװײז, טער

 בא־ ױניאן אונטער אויך פראפיטען כוטע גאנץ
 דער פון םיטגלידער די פאר אל און דינגונגען
 פון פראגע א בלריז איל אםאםיאײשאן קוטורירס

 כענקשאפט א פון און עקספלואטאציע םעהר
 דער װאו סיםטעם, שאפ סװעט אלטען דעם נאך
 לעלבםט־ אונבאשרענקטער דער געװען איל באם

 לײנע ארבײטער די א־ן שאפ אין הערשער
•טקלאפען.

װע־ זײ װאם אויםער דאםען, רײבע די און
 צו זאך גערעכטע א און לאך גוטע א טאן לען

 גע־ טײלארם לײדים סטרײקענדע די העלפען
 דער־ לײ װעלען קאםף, גערעכטען לײער װינען

 פון ארםײ די פארקלענערען העלפען אויך םיט
 לײדים סטרײקענדע די װען ארבײטםלאלע, די

 דער צו צוריק אוטקעהרען ליך װעלען טײלארם
 דער פרן פארקלענערונג דער אין און ארבײט.

 נלוי־ דאן־. לײ לײנען ארבײטםלאלע פון ארטײ
פאראינטערעםירט. געװיס םיר, בען

י ן ד ע ג נ א ל ק פ װאם צוםרידען, זײנען םיר א
 דער פון טײל גרעםטער דער

האט פרעםע יארקער גױ י
> V' '*אפגערו־ אםאל װידער ליך ׳

 טײ- לײדים םטרײקענדע די פון גונסטען צד םען
לארם.

בא־ די װאם ענטפער, צוריקװײלענדער דער
 קאם- פוירקינם םים אויף גענעבען האבען םעם

 יאר־ נױ די פאר געװען איל פראםים־פארשלאנ
 םטרײק דער אל באוױיז, נײער א צײטונגען קער
 געװארען ארויפגעצװאונגען כאםעם די פון איז

 צוצוברעכען צװעק דעם םיט ארבײטער די אױןש
 ױניאן־ די פון כאםרײען צו ליך און ױניאן לײער

שעפער. זײערע אין באדינגונגען
פארדרום, איהר אוים דריקט ״װאירלד״ די

 אײנגעגע־ ניט פוירקינם םים ליך האט עם װאם
 םטרײק טײלארס לײדים דעם ברעננען צו כען

 • ארגױ דעם איבער דערבײ גיט לי ענז־. אן צו
די װאם דערמיט, אל ױניאן, דער פון םענט
 קאם דעם אנצונעטען נרײט געװןןן איל ױניאן

 האט פוירקינם, םיס פון פארשלאג פראםים
 םען באלעבאטים. די נאכגעגעבען פיל לעהר לי

 דער פון שעפער ליבען די פארגלײכען ניט קען
 אנדערהאלבען די טיט אםאםיאײשאן קוטורירם

 אינדוםטריײ קלאוק דער אין שעפער טויזענד
 דער פון אפגעלאגט װערט קלאוקםאכער א לוען

 אנ־ םך א פאראן זיינען שאפ איין אין ארבײט
 װען ארבײט. לוכען קען ער װאו שעפער, דערע

 םון אפגעלאגט װערט אבער, טײלאר, לײדים א
 אםא־ זיבען די םון אײנעם אין ארבײט דער

 לי־ לײן כטעט ער םעג דאן שעפער, םיאײשאן
 שעפער לעקם אנדערע די פון טירען די אל כער,

 עס און פארשלאםען. איהם פאר זײן• װעלען
 אר־ דער אל האלט, ״װאירלד״ די אל אוים, לעהט

שטארקער. גאנץ א איל ױניאן דער םון גוםענט
באםעם, די אל לאגט, פאוסט״ ״אױונינג די

 םון פארםיטלונג די צוריקגעװילען האבען װאם
 סטרײק, דעם פארענדיגען צו םױרקינם םים

 די קאמוניםטען. די פון הענד די אין שפילען
 איצטי- דער אין .אל םײנט, פאוםט״ ,אױונינג

 פאראינטע- איל אײנער יעדער װאם צײט, גער
 אר־ פון ארםײ די פארקלענערען צו רעםירט

 גלײכגיל־ כלײבען ניט קײנער קען בײםםלאלע,
 געסע־ דארף און קען װאם םטרײק, א צו טינ

 .אױױ די לאגט באלעבאטים, די װערען. טעלט
 זײ אל ערלוינען, ניט זיך קענעז פאוסט״, נינג

 װאם לאגע, א אין װערען אװעקגעשטעלט זאלען
 צוצו־ איז צװעק זײער אל אײנדרוק, דעם מאכט

ױניאן. א כרעכען
 צװישען זיך רעכענט פאוםט״ ״איװניננ די י
 עם און צײטונגען קאנסערװאטיװע םעהר די

 קוטורירם דער םון םיטגלידער די םאר דארף
 הערעל, צו אמענעהם לײן ניט גאר אםאםיאײשאן

 אבער אוםגערעכט. פאר זײ געפינט זי אייר אי
 די זײן? געקענט אנדערש דען עם האט װי

 איז אםאםיאײשאל דער םון אונגערעכטיגקײט
 אלעםען פון מוז זי אל היםעל־שרײענדע, אזא

װערען. םארדאםט

 םאכער קלאוק די צייט אין ־ט1װא א
,1™ הלאמןטא־ דער «ו ! ! , .S•

א אג ק םאגופעסםשור• קיאוק ^
 פון אימער און אפםאך נײעם א װעגען ערם

 אםםאך גײעם דעם אץ פונקםעז װיכםעםםע די
 שטיק־ארבייט אימפיחרען פון פראנע די אח

װאר-אדכײט. אגשטאט

ס»דך גאויעטגער, -טער21 פרײטאנ,
 אפערײםארס קיאוק די בײ אז וױיםען, םיר

 פאר נײגוננ שטארקע א םאראן איז שיקאנא אין
 אדער אײנגערעדט, לײ האט םען ארבײט. שטיק

 איצ• די אז אײנגערעדט, אלײן ליך האבען לײ
 טרײד קלאוק דעם אין ארכײטםלאזיגקײט טיגע

 שטיק• דורך װערען געהײלט קען שיקאגא אין
 אײנריי- די אט אל האפען, םיר אכער ארבײט.

 םיהרעז ניט װעם אפערײטארם די םון דעניש
 שיקאגא אין טרײד קלאוק דעם אין אל דערצו,

 פון םלאץ דעם פארנעםען שטיק־ארבײט לאל
ארבײט. װאך

 װײס ׳טיקאגא אין ױניאן טאנער קלאדק די
 אינטערנעשא־ דער פון שטעלונג די גוט גאנץ
 לעצ- דעם אויף איל עם פראגע. דער אין נעל
 עקלעקוטױוע דלשענעראל דער פון םיטינג םען
 לאנג ניט איז װאם אינטערנעשאנעל, דער פון

 גאנץ באםטאן, אין געװארען אפגעהאלטען צוריק
 געװארען דיםקוטירט גרינדליך גאנץ און ברײט

 עק־ דלשענעראל די און שיקאגא אין לאגע די
 געלאנט טײנונג איהר האט קאםיטע זעקוטױו

 שטיק־אר• געגען איל לי אז דײטליך, א־ן קלאר
 שי־ איז ױניאן מאבער קלאוק די אז און בײט

 סיס• איצטיגע די אל דערלאזען, ניט טאר קאגא
 װערען. אפנעשאפט לאל װאך־ארבײט פון טעט

 גענונ עם האט עקלעקוטױוע דלשענעראל די
 און שטיק פון פראגע די אל געםאכט, קלאר
 װאס פראגע, לאקאלע קײן ניט איז ארבײט װאך

 שיקאגא, אין םאכער קלאוק די בלויז אן ריהרט
 ריהרם דואם פראנע, אלגעםײנע אן איל עם נאר

אינדוםטריע. קלאוק גאנצע די אן
 שי־ אין ױניאן םאכער קלאוק די אויב און

 אינטערנע־ דער צו פליכטען איהרע װײם ■קא;א
 דארון דאן װײם, לי אל גלויבען, םיר און שאנעל,

 פאל• צו פליכט איהר איל עם אל װיםען, אויך לי
 עקזעקד דלשענעראל ד;יר פון באשלוסען די גען

 אין ױניאן טאכער קלאוק די אויב און טיװע.
 חשע־ דער פון באשלום דער אז גלױבט, שיקאגא

 ריכטיגער, קײן ניט איל עקלעקוטױוע נעראל
 קאנװענ־ די איל דאן גערעכטער, קײן ניט אדער
 איג־ הענםטע די אינטערגעשאנעל דער פון שאן

אנטשײדען. דארןז װאם טטאנץ,
 קלאוק דער װענען דא רײדען טיר װען און
 אין דאך עם איל שיקאכא אין ױניאן טאבער

 נאר ױניאן, גאנצע די ניט װירקליכקײט דער
 שטיק• צו גענײגט זײנען װאם אפערײטארם, די

 אויםגעשפראבען לײנען פינישער די ארבײט.
געגעז•

 דיסקו• צו אויםען ניט דא לײנען םיר אבער
 שיקאנא. אין שטיק־ארבײט פון פראגע די טירען

 ברײט גאנ־ן געזאגט, שוין װי איל, פראגע די
 עק• דזשענעראל דער פון געװארען דיםקוטירט
 גע־ אנגענוםען איז באשלום אלא און לעקוטױוע

בא־ די אל לאגען, בלויז דא װילען םיר װארען.
 אוים־ םולען אינטערנעשאנעל דער פון שלוםען

 כאלאננען װאם יוניאנם, די פון װערען געפאלגט
 פון באדינגונג ערשטע די איז דאם איהר, צו

דיסצ״פלין. ױניאן

ל די ע אנ ש ע רנ ע ט נ פץ האפנונג די אי
ר בײ ע טי ד ײ ב ד  מאכער קלאוק די א

װיניםעג װײטען אין ¥
 םון טייל א װערען צו און ױניאן א האבען צו

 פאר־ כײם איצט האלט אינטערנעשאנעל דער
 האט אינטערנעשאנאל די װערען. וױרקליכט

 פון קוירלנער וױים־םרעלידענט באאױפטראגט
 דארטען װיניפעג אין פאהרען צו טאראנטא

ױניאן. א אין טאכער קלאוק די ארגאניזירען
 קלאוק 500 ארום פאראן זײנען װיניפעג אין

 עטלײ אין קאנצענטרירט זײנען װעלכע םאכער,
 אוים־ נוטע פאראן זײנען עם און שעפער כע

 ארגאנילירט קענען לאל דארטען אל ליכטען,
 שע־ קלאוק די אז און ױניאן גוטע א װערען

 שטפער. ױניאן װערען לאלען אין,װיניפעג פער
 קלאוק־ די םאר װיכטלג בלויל ניט איל דאם

 גאנצען דעם םאר נאר װיניפעג אין םאכער
 דעם אין לײנען עם קענעדע. אין טרײד קלאוק

 טא• פון םאכער קלאוק די פאראינטערעםירט
 םאנטרעאל. םון םאכער קלאוק די און ראנטא

 אל־ אין איז קענעדע אין אינדוםטריע קלאוק די
 צענםער, א און נרויםע איבריגם קײן ניט געםײן

 ארגאני־ ניט הונדערט פינןז זיך געפינען עם װאו
 וױר* באדײטענדע א האט םאכער קלאוק זירטע

טרײד. נאנצען אוים׳ן קונג
 אג־ אינטערנעשאנעל די חאט טאנראנטא אין

 צו טעםיגקײם ענערגישזע םעהר א געפאנגען
 װאם םייםטע די דרעםמאכער. די ארגאניזירען

 אינדוםםריע דרעם דער אין באשעפטיגט זײנען
 זייעי פרויען. און םײדלער זײנען טאראנטא, אין

 פון נױיםםע די און טויזענד 4 ארום איז צאל
 שיקםי אינטערנעשאנעל די אידישע. זײנען זײ

 זײנען עם און ארגאנײזערין םפעציעלע א ארײן
 װעם ארבײט די אז אויםזיכםען, אלע פאראן

 חאבעז וועט טאראגטא און ערפאלנרײכע אן זײן
 םאכער קלאוק ־*א יוניאן. םאכער דרעס גוטע א

 את גוםע א זעחר איצם טאראנטא האם ױניאן
 םאכעו קלאוק ארגאנחירםע די וועלען געװים

 םיטחעלפען פיל םאראגםא פון
דרעםמאכער. די
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צײט יצו צײמ פון
*כיח. ®זן

 ועכ־ פים unvjrj זיך, דווכט אי?, עס
 דאס נין איר urn #צוריק יאתר צעהן

 פון pcwpjr אן בײ געװען 5םא *עצ&ע
טס ניזנעס ײד^ענ  ק^אוק־• חגר םאר א
 װאכעז •אר א םיפ און ױניאן, מאכער
 בײ געװען 5אם* װיחגר איך בין צװיק

 אז זאגעז, רארוי איך און עקזאםען, אזא
ט א געװען בין איך כ אגטוי^ש. ניסעצ ת

 אז געװא^ט, גוט גאנץ ה^וכ איך #נו
 זעכ־ די םאר זײנען ק^וקמאכער די

 נע־ גיט קאיצעדז׳ע אין צײט י*ד.ר צעהן
 אין זיצען געמוזט ה^בען זײ נאנגען.

 * םאכען צו הארעװעז און ער9•עע ךי
ט דאס ״אבער יעבען. ^  »ן געװען װ

 הײנט װאלט איך װען #;טיעףצדיגוגג,
 כיד ם»ר סאגדידאטען די םון דערװארט

 בייצ־ גראד העכערען א אײדז׳טעגט נעם
 עס האט מען װי אינטעיציגענץ, או; דוננ

 יאהר זעכצעהן םיט זײ םון נעפאדערט
 װע־ ניט זיך האנדעאט עס אבער צוריק.

 פיצ א װעגען נאר #גראד העכערען א גען
גראד. נידעריגערען

 צוגע־ זיך און געזעסען גין איך װען
 עניטםערס די און םראגען די צו הערט

 נע־ סיר איך ה^ב עקזאמעז, דעם בײ
 אביסעצ נאר קען איך װען אז טראכט,
 װאצט םיננערהוט. א מיט געהען בעםער

 אן אויסהאצטען ;עקענט אויך אפיטר איך
 אײדזיטענט. ביזגעם א פאד עקזאמען

 נײןך גאר איך נעה פינגערהוט א $־ז
 בצויז סיר בײ זיך פצאנטערט עס קיטה.

 סאצ מאנכעס און ם^דים דער אביסעצ
ײ זיך צוברעכט  גאדעצ, די אויך פיר ג

 כדט אמ. ס7 וױ דאך זיך עסינעזזט נאר
 גרויסע עס איז אבער, םינגערהוט, א

 דער <טטײף מיר װערט cysu צרות.
 י1אוי אן טו איך װען םינגער, נאנצער

 איך •יאביר און םינגערהוט א איהם
 ערשטע די נאדעצ די איז נעהעז נאר

איבער־ זיך צוברעכט זי אדער :כ^דה
 דאס אפ זיך ברעכם עס אדער העלםט,

 םינ־ דעם »ז םאר׳טטעה, איך אױערעיל.
 אומי^נע ^גײדער די האבען גערהוט

 נאס םון יעדער ניט כדי #א*יסגעטראיט
שנײדערײ. צו נעיזםען קענען זיך זאצ

 סװאציםיצירט ניט בין איך אויב נאר
 איך אײדד&ע:ט,׳וױיא ביזנעס א זײן צו

 םײנט םינגערהוט, א טיט נעהען ניט קעז
 נעהען קען װאס יעדער אז :יט, נאך עס

 ביזנעס א םאר טויג םינגערהוט א מיט
 עקזאםענס די זײנען אכיאצ אײדזשענט.

 גא:ץ געװען איידז׳צענ־טס ביזנעס פאר
 גע־ האבען זײ װאם אויסער ׳פװערע.
 תורה שװערע נאנצע די װיסען דארםט

 םון דינים אצע מיט פראטאקאצ םרן
 און ״האנםיציאײ^אן״ ״כיעדיאײ^אן״,

 נע־ אויך זײ האבען ״ארביטרײיעאן/
 װע־ תורה ביסעצ רעכט » װיסען דארםט

 אר־ דער װענען און טרײד־ױניאניזם נען
 מען אצגעםײז. אין באװעגונג בײטער
 אםעריקען דער װעגען םרעגען םצעגט

 ם«ך־ װעגען צײבאר, אװ פעדערײשאן
 און ױניאגס אינדוסטריעאע און ױניאנם

/ דאבא ױ דאבצ ״אי װעגען אםיצו ױ
 זײנעז ד»ן אויך אן אמת, איז עם

 געװען אײדז^ענטס ביזנעם איצע גיט
 זיינען אידען יצומדים. גרויסע אזעצכע

 גאנץ םצעגט מען און ניט, גזצנים קײז
 װאס סאנדידאט. א דורכצאזעז אפט
 זײ־ אין אונטערנעפאנםעט אביםעצ האט

 פארענט־ זיך םיצעגט םען ענטםערם, נע
 יראטאסאיצ־ דעם םאר אויב אז םערען,

 װעט טױגעז, ניט ער װעט דעפארטפענט
 דער םאר אדער בראנזװיא, םאר ער

 זאך די װי אבער גוט. זײן םאיד איפט
 דאן זײגען םאדערוגנען די זײז, ניט זאצ

הײנט. װי דעכערע סך א געװען
 קצאוסםאכער די אז װײס, איך נו,
 דורכגע״ צײט דער אונטער האט ױניאז
 דער אין און קריזיס, שװערעז א מאכט
 םון צייט דער אין און טאחםה םון צײט

 דער נאך סוטט װאם רעקאנסטרועציע,
 איבער־ אזוי זײן ניט מען j;p ם^חםח,

 זעהר עם םארעטעח אץי קאײבערי^.־
 קען אעי אז גצויב, איך אבער נוט.
op אז גצױב, איך בצײבען. גיס דאך 
 ױגיאן די *ז צײט, די נעקומען איז עס

 ביםעאע א אנםאנגען אסאצ ײידער זאצ
t םעהר n p o m איחרע מון מאחנרען «ו

^ ניזנעס ט ענ מ ח ײ  םעד גיט איז op א
 םאדערצן, זאצ ױגיאן די אז #רצכט װי
 איײ ביזנעס א פאר קאנדידאם א »ז

 אינהאצט דעם װיסעז גוט 5זא דז^ענט
 זי װאס אפםאך קאצעקטיװען דעם פון

 װי און טאנופעקט^מורערס די םיט האט
 ^עבען. אין דורכגעםיחרט װערט רp אזױ
 אויס־ תורה ^װערע קײן ניט איז דאס

 אויך דארןי קאנדידאט דער צו^ערנעז.
 דער םון סאנסטיטוציע די װיסען גוט

 ױניאן די אזוי װי און אינטצרנסאנאיצ
 קײן ניט אויך איז דאם םונ^יאנירט.

 װען אויסצוצערנען, זיך תורה ^װערע
 יױ פראםעסיאנעי^ער א װערען װי^ םען

 זיך ^װער ניט אױך איז עס ניאךטוער.
 אםע־ די װאס װיסען צו אויסצוצערנען

 יצײבאר אװ םעדערײשאן ריקעז
 דעם װעגען דארף םען םאר. זיך םיט

̂ײן א דורכאײענען באויז  װאס ביכעל, קי
 םע־ דער םון אםיס אין ?ריגען קעז מען

 קאנ־ א אז אויך, גאויב איך דערײשאן.
 דארף אײדזשענט ביזנעס א פאר דידאט
 ענג־ שרײבען און יצײענען אביסעיל קענעז
 אבער גרײזעז, מיט זײן עם זאא ליש,
 םארשטעהז. איז עס װי קענען זאצ מען
 אעבען מיר העצפען, ניט זיך סענעז מיר
 באאטטער א און ^אנד גוי׳אי׳ט א אין
 כאט^־אכיסעיצ קענען מוז ױגיאן « םון

 איז אביםעא און לש,ץ. גוי׳אישע דאם
 איז עס אױסצויצערגען. זיך ׳טװער ניט

 דאם נוט. אויםצואערנען זיך יטװער
 נאר װייצען, און צײט נאר ניט םאדערט

 איע ניס םעהינקײטען. באזונדערע אויך
 אזים־ זיך פעהיגתײט די האבען סעג׳אען

 זײ װען ׳טםו־או, םרעמדע א צויצערנען
 אבײ אבער יאהרען. די אין שוין זײנען

 םיט ענגאימ הײסט עס ענגציש, סעיל
 ווען אויםיצערנעז, יעדער קען׳זיך גרײזען,

 עס דערצו. װיצען דעם נאר האט עד
 צו קײן נויטיג ניט דעם םאר אםיצו איז

 בא־ װען.אײנער אנ^טרענגוננ. גרויסע
יסט  ביד א םאר קאנדידאט א זײן צו ׳ט̂י

 אויך דערבײ ער דארף אײדזעענט, נעס
 עטצי־ אםגעבען דארף ער אז בא^יםעץ,

 זיך ^ערגען אויף װאך א ׳עטונדעז כע
 אז םארשטעה, איך זיך. צוגרײטען און
 דאס איז סעזאן פון ברען מיטען אין

 אפרוהען, בעסער זיך װיצ מען ׳טװער.
 םון םארהארעװעטער א ?ומט מען װען

 װא־ גענוג פאראז זײנען עס אבער ^אם,
 װען יאתר, אין חדשים אפיצו א\ן כען

צײט. פרײע גענוג ה$ט קילאוקסאכעך א
םאדע־ עס םען דארף באזונדערס און

 אײ־ ביזנעס געװעה^טע ̂טוין די פון רען
 צום צוגעיצ$זען זײ האט מען דז׳טענטס.

 זײ אז געגצויבט, האט םען וױיצ באאאט,
 אג־ זײערע צויציב אםט דעם םאר פאסען
 דע־ האט מען און אײגעגשאםטען, דערע

 םאננעצהאםטע זײער םארקוהט ריבער
 םיה־ אלײן אבער דארפען זײ ביאדונג.

 זײ פון םארלאנגט אםט זײער אז אעז,
 אויס־ דעריכער דארםען זײ און טעהר
 צערנען אויף צײט יצעדיגע זײער נוצען

 םיציכט זײער איז דאס אביםעצ. זיך
 םײן איז עם ױניאן. דער צו און זיך צו

 ׳עטעלען עס דארף ױניאז די אז מיינוננ,
 אײ־ ביזנעס די צו באדיננוננ א םאר

 זיײ הענטענישען זײערע װאס דזשענטס,
 צוםרידענשטעלענד. איננאנצעז ניט נעז
 ־py נעקסטען צום ביז צײט זײ געבען און

 צו־ אביסעא זיך זאאען זײ אז זאםען,
^ערנען.
װע־ סאנדידאטען די אז #האף איך

 הא- ניט םאראיבעיצ ?ײן םיר אויף ען5
«* * *בעז•

 שעוד א זעהר געהאט האט 1 ^אקאיצ
 א שוין נאםינאציאנם־םארזאם^וננ. נע

 ניט אפערײטארס די האבען צײט צאנגע
 צום און פארזאםצונג גרויסע אזא געהאט

 די איז איערײמארם די םון קרעדיט
 געװארען, דורכגעםיהרט גוט םארזאמצוננ

 שטי־ די װאם דעם, אויף קוקענדינ ניט
 אנגע־ שטארה א געװעז איז םוננ

שטרענגטע.
 צו אויםעז ניט דא בין איך אבער
 םארזאמ־ דער פון באריכט א שרײמנן

 איך אז ,pn םודח זיך וועצ איך
שרײ־ באריכטען שצעכםער גאנץ א בין

 װען אשט, מיר נײ טרעםט עס נער.
 םארזאטיונג, גרױסער א אויף זיץ איך
 אילן װאס דערהערען ניט זא^ איו אז

 געזאגט, חאט צוױיטער א אדער רעדנער
 געװען צײט דער אין גאר בין איך װייצ

 װיםי< צעהי?ען צו פאראינטערעסירט
 שװארצע אדער קעפ גראע און פציכעס

yp■ םאר־ דער י1אוי זיך געםינען עס 
 ־yרyאינט דאס איז אטא׳ל זאםאוננ.

 א זyרyה װי רy:דyרyבאא און רyסאנט
y iy i אדyאיך ארדער. אװ פאינט א ר 

 ױנג^ און אילטע צאהיל די אז האצט,
 םארזאמילונג, א אויף זיך ןyפיגyג װאס
 iyp איך באדײטוננ yo'nj א האט

y אמאצ i^ n□ אזוי װי םאראויסזאגען 
 נדיגעז.y»רD זיך טyװ םארזאמאונ: די

 א צו קומט oy jyii למשל, װײס, איך
v w o םון i y ^  ^y’no'iK שװאר־ די 

yv אויס־ פארזאסאונג דער אויןי ?עפ 
 שװאר־ די גראע. די װי ^ענגער האאטען

 a^y רyרyאינג דער מײן איך ׳?עפ yצ
 אזוי שארזאםצונ; דער אויף זיצען װעט
 yי!טערy די ;נויטיג איז עס װי י!אנג

ז זיך אכער י י ו ^ ס י ארויכרױ ב
jyp אז פאגגט עס װען nm־iy .שםעט 
 הינטער טאן צו pip א א<יך יציב איך

 oy פארזאמלוננ, א פון קרציסען די
 פאיליטיק דער אין קוק א כאפען הייסט

 םא־ |yQ אזוי װי םארזאמצונג רyד פון
 רyאונט שטעצט iyo װי און נעװרירט
iv םאל oyD:«o איז דאס םיסיצ^ i 

 םאר־ א םון טײיל רyסאנטסטyרyאי:ט
 םארנױ איז איעער |yn p» ז^סיצוננ.

p׳yr» מיט םארזאסיצונג א אױח טען f 
 ־yאפג װ^יג גאגץ זיך ׳ער סעז ז^כעה

 חגר אין ז.yבאריכט iya''nr םיט בען
 םאר־ רyד אויף מיך האט װיר?ציכ?ײט

 ״איצץ װי nnyo סירטyרyטrא זאםלונג
^ צװײ די אויב  vtfvw אויױ םרא?צי

 נזד ניט |y:yp צוטײאט, איז 1 ל$ס*ל
 זyארבײט צז ;yn א איז oy m פיגעו

ז.yצוזאמ
 yיצyציאנpפרא שארםע די האצט איך

 שער- ^yr םאר 1 יצא?אא איז צוטײ^וננ
 מאכ^ צו שיצום ניט דא םײן איך ציך.

jy&riw ׳ דיyijyD''^K .איך צדדים 
^ א p'Dy^s אין בין ס ^ ל  של(ס- ש

^ אכ  צײט^וײז בין איצײז איך װײצ ס
 «ז ד#ו, גאויב איך רyאב ̂".yp'p״ »

 מד ױניאז רyד םון ŷסyרyאינט די םאר
iyi בי•דy םראpציyס :fyj^y װ אyג 
v* ארבײטען צו װי o w.] איך און 

v הײנט װעא w\ װאס ז^ביג^ דאס 
 צורי? יאהר א סיט געזאגט האב איך

iy:yii ניט װאאט איך .1 <א?̂א yii• 
 yצװײט די רyאד yציPםרא אײז אז

 זyנטיגyראצBרט־yד.,•;ד א זy•iהא זאצ
 זyםיהר ניט ?ײנםאל iyp דאס װײל זיג,
צא?אא. אין אײניגקײט p'p צו

 אײניג־ זyגyװ רײד איך ווען און
 מײ־ אין אײניגקײט ניט איך םײן קײט,

Dײנונגם־פארשידyנהײטyזײ־ ן
 yD''V| א iy:''t זײ און נאטירציך געז
iy אין לעבען םון i ,אב ױניאןyטיט־ ר 

 ty:yp ןyדארם ױניאן אײן םון רyגיציד
 ױניאן. זײער פאר צוזאםען זyרבײט8
זyאיגגאנצ ניט זײנעז זײ אםיצו זyװ

* * * םײנונג^. ױיערע איז אײנשטיםיג
 ־inyr צײט yצטyא די בין איך
J מים שטאר? pbp jpdp איך

 ם̂י אזוי |yoy:y: ניט ?ײנמאצ נאך האב
VBVיצ די אין װי לyצטy פאר ^ אכ  װ
f ניט איז דאס און ia ^ y i איך װאס 

 םyד jyo lyp^yoy לVBV םון אז גצויב,
 אז װײס, איך נײז, .tyoy^^D דאקטאר
yp \vv| פטור ניט דא?טױרים די םון 

 jycy. ניט זאיצ |yo ^yey װיםייל ןyרyװ
 דאקטוײ די װײצ מגרםאר, איז דאס אוז
 און יצyפy \vop אויך דאך זyדארם רים
 ?וי־ צו װאם םיט זyהאב דארם^ זײ

iyc די S pbp דאס jyiiya \v:"i די 
 האב איך |ycyii צואיב ארבײטסצאז^

 &על םי$ אזוי זyװאכ פאר yevŷ די
:yDy:y,| י אויףyדyא םרן װינ?^ ר 

 און רyארבײטסיצאז אן הטyשט גאס
 מ*ל Djny' און $pbp םאר?ויםט

 ר,yויםpל־םארyפy אזא םארבײ nvi איך
 צו ם^יכט םיץ איז oy אז איך, םיהצ

pt'\p\ ן« PBPה חגרםיט און לyאםyז 
^ דאס צײז^ ^ •y□ ארבײטסצא־ םון 

«.pnyo» אין זיג?ײט
op םײנונג םיץ ^ויט אז אםת, איו 

 ר1ח םון, רונגyפארזיכ זyארבײטסאאז איז
y א חןגיחגג iyop דיפר םאר צײזוננ 

שאר־ װי ארבייטסאאזיג?ייט, םון פראגע

 #יארק דו םיז גאסז די אין לVBV קױפ^
 קרי• צו iyo’i» ניט דא כין איך אבער

 אמע• דער פון אןKניyרןא;װ די טיקירען
jypn װארום צײבאר, אװ םעדערײשאן 

; ;יט האט זי ^y^i:y| רעזאאוציע קײן 
H זyאז£ארבײטס' פאר n y r r w. איו 

 פ^*םאר•1י נײיל די אויכ ב^ויז, סאער
 ניט רועאען ארבײטס^אז^ די ?ויפער,
 צװײשען ארבײטסילאזע^יט אז שאםעז

 הײסט, ov ר.yצ*םארקויפyפy yL'f« די
 •yj די זyרy:דy ב^ױז זיך וועאען ov אז

ט א:ער ארבײטסאאזע, די םון זיכטער  ד
צאדא. זײיער

הױפט־םרא• די איז אמת׳ן רyד אין
:v בןאזארגען צו ניט yD'^y הונדyרט 

 צו ע*על ־jy^Dyp מיט yאזf,אדבײטס
cארpויםyז, די אין ז  דארף טען ;אר נאס̂י

 ןyמ^יאנ די באזאר:^
 ov און עפעי. ?ױפען צו װאס מיט

 אױך H׳ey די צו אז זיך. ^טyםאדעט
^ און ברויט ט  עפעא טיט װארום םו
אעבען. ניט כיען קעז אאײן

A * *
 א־גא־ די אז ארױס, זיך שטעאט עס

 iyj״r ריקאyאם איז ארבײטער :יזירטע
 ארבײטס• jy;y; יעטאר? אזוי ;ארנײצט

 באהויפ• איז op װי םארזיכ^מ, לאזען
ip אויף ןyװארyג טyט i קא;װyםון ניטאן 

 אײבאר אװ ם^רײיטאן זyריקyאמ דער
 צאא די נטײא.yנעג אין באסטאן. אין
^I: װאס ױניאנס, םון y ר אזy'זאאוצyס 
 ־yםא־זיכ ןy»רבײטסאאז םון זyגו:סט צו

 אויס, ony? Dy ^vovn אלץ װערט רו;נ
 נאויב^ רy»רבײט רyאנpריyאם די אז
 שטאאץ רyזײ אז גארניט ריהרט op אז
 םון ^יטyנyב ןyארבײטסאאז fyjnp צו

 האנחגלט dp אויב און גירוננ.yר דער
 איז דאז שטאאץ, lyjyii יא שוין יזיך
oy אאyװירדיג נםאאסyארביײ אן םאר ר 
 םיטyנyב ארבײטסלאזעז ?רינ^ צו רyט

ip םון i ,רעױרונג "*ip i א pppBשפײז ל 
ב^־צדקה. איז oy זyאכyװ םון :דבה א

ז,yצײטוננ די אין באשףיבונג^ די
 ־iyf»py■ צוטײאט jpipv op אזוי װי

 jy:yo ŷארבײםסאאז די זyצװיש שפײז
 op סאנט.yרyאינט גאנץ iy:y^'' זיך

jyrn ר םאראןyארט■y^װאס רס jyjyp 
 jpo ip(( רyאב ריהחגנה <iyr זyשרײב

 ־yצו: רyדyי מוז שטאצ״ן fy:yii דטyר
ipi, אז )ipm מ םראכט כבודyנאנץ ז 

^ די ly^'D בײם וועניג ^  ov ip(( פ
 ״P(( קריג^ ipovi שוין זאא כבוד, וריצ
 oypj«3 א jy3»o זאא װאס איז op מעז
 Spppb א זyכאפ געהן רyאײד איהם, פאר

 אידיש אלט אן איז op נאר שפײז.
פ:'ם אין שא:ד א ב^פער : אyרטyןו

בויך. אין וױ;הטא: א אײחגר
^ ; נ ו #;אך מיאוס׳ע א i.iyr איז ה

 oy נאר כדאוס, נאר ניט איז op און
 רyריבyד דארף פען s\p\\ אויך טוט
n:y:y^y: p*( בײ iy:':yii װאס tfp־ '' 
 וחנז רyאב שטאאץ. װענען jyi''n טען
 דאן שטאאץ, lyjyii יא שוין דטyר מען
jny3£» ארבײטסלאזען איז 'ti: ״אם 

 די פון שטאצץ דער װאס פון yװעניגסט
דילר־ װיא איך fyp רyארבײט

^ פאר פ א ט די אז ה פ א ^ ר ה  iyT פון םי
אן ןypריyאם ש ײ ^ר  cyn צײבאר אװ ם

iy אויף i װא;קואװ אין קאנװ^שאןyר 
iriyi:y ארבײטס־ ווענעז איהר,מײ:ו;נ 

פארזיכלגרונג. אאזען

 י. פון ױבילעאום יאהדיגער 50
 אר־ םון םעקרעטאר באסקץ,
 מיט געםײערט רינג בײטער

באנקעט שעהנעם
 ברילנ־ פון רyהyםארשט 800 ארום

oyro ארבײט םוןyיאד?, נױ אין רינג ר 
טyא;p פילאד^פיא, ^ו  און םטעיט ט

 אוג זונטאנ זיך האב^ דזשוירזי,. נױ
 טע110 אויף טypבאנ א בײ פארזאפהגלט

 זyהרy צו ,i^yviy yםינפט און סטריט
־yipyo ראצyנyנ באסהין, יוסף  פון ^

 iy:nny' םוםצינ זײן צו רינג רyארבײט
 אויםג^ איז ױבילאר רyד אום.yױביא
^ yגרויס מיט זyװארyנ נומזגן צי א װ  א

irw: נטירטyזyםר איז און iy א מיט 
 נטyאװ םון טאאסנדמיים^ר מתנות. סך
 םיז טשילרמאז nyi כאנין, נ. ivy,v: איז

iv די און ריננ, ארבײ^ר n y ^ f i 'in 
 טארpדאyר ?אהאז, אב. [:pyp: זײנען

װcw פון ^y,װאאד ב. און רטס״py, 
 ״םאר־ פיז nyrny:yo דזשצמראא

װזױטס״.

 -1HB יל8 דרעסםאכער די *װישען ארכײם
עם m ,ipaan םיר »װ געווארעז שסארקמ

 װעט וילאדעדפיע
.מגיוון.

דזיעו ני« לאננ װעם

na או־םנעזעצט, ווערט אינטעתעשסנעל דער■ 
 איזנט איז גוים די וואם דעם, אויף םוקענדיג ניט
 װיםען, דאר«ען ארבײםזער n שלעכטע. אזא

 זיץ און ױניאן א חאבען דאראען זיי אויכ אז
דאן ונייםעז, טפהן אק ארגאגחירט שטארק

• . v

 אר• שםארקער נאך און מעהר נאך זײ דארפען
 אץ בלױז צײםען. שיעכמע אץ זיץ גאניזירט

 ארגאגחירם־ זײער און אײניגקײם זייער
 איצםעער דער אץ ארבײםער די קענען ק^ים

חיל^ און געמיגעז צײם שלעכםעד
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ק, יארקער n פוז סיטינג $ו  אןן סזט קי
ר ריפער מ א ם מ צנ & אארד ה כ

 דזשאיגט םון טיטיגנ רענ^ער *
 כיא- ריפער און סקוירט קלאוס, באוןרד

 ,17 סו, ,9 ,3 ,1 לאקאלען ײני^יז, כער
:. ל. א. ,82 או| 64 ,48 ,36 ,23 ,21
 מיט- נעװארען אפגעהאלטען vא י. װ.

 טען,12 דעם נאװעכיבער אװענט, װאו
 אױדיטא- אינטערנעשאנעל אין ,1930
סטריט. טע16 װעסט 3 דױם,

אגסעל. פיליפ טשעדםאן
 פון •ראטאקאל באארד דזשאיגט רער

 פארבעיכע- װערט גאװעםבער, טען5 דעם
 קארעק־ דער םיט גוטגעחײסען, און זען

 טשעגסער און גארדאן מאזער, אז שאן
 לעצטען בײם אנװעזענד נעװען זיינעז

נייטי:;.
 אפ גיט רירעקטארס אװ באארד דער

 םיטינג, זייער םון באריכט םאאגעגדען
ט םיטװאך ת:  נאװעמבער, טען10 דעם או

1930.
סטודעגט. אלעקס — טשערסאן

:קאםיטעס
לא־ פון םעסבער א קליין, ה. כרורער

 ער «ז ערקלערט »ון ערשײנט ,1 קאל
 שייגבערג, און װאולוי בײ געארבײט האט
 איג״ צום באלאננט חאט פירםע די װען

 םירמע די װען קאונסיל. דוסטריעל
 א אלס שאפ, דעם געעםענט צוריק חאט

 אסאסי־ םױרטשענטס ־־in םון סעםכער
 ארויפ־ געװאלט איהם זי האט איישאז,

 פיר־ די סעםפעלםאכער. * אלס געםען
 טאשי־ 14 בצוין געתאט אבער ד*ט כמ
 אפערײ־ 18 געװען זײנען עם און נען

 געװא־ באשלאסעז דאן איז עס םארס.
 סאם־ די םי־ש אפערײטארם די אז רען
 און גורל װארםען זאלען םאכער •על
 ארױסנע־ דאן ער איז רעזולטאט *לס

םאצען.
 אנגעהוינען פירםע די האם אציגד

 האט און סעטסעלס לײן נייע די םאכען
 אויס־ ארבײטען צו ארויםגענוםען איהם

 םאנכע אבער סעםסעלם, אױןי שליסליך
 םון באאםטע די אויך וױ ארבייטער,

טענה׳ן, זײ דעם. גענען זײגען אפיס
 האבען דאחי באלעבאס דער אויב *ז

 ארויםגעםעז ער זאל מלאכח, בעל » נאך
 דער נאך ארויסנעםאיצענע די פון אײנעם
 האט גורל דער װי אויט נאך, רײהע

 הא:־ דא װי אזוױ באשטיםט. םריהער
 םאם־ װעגען אױסשליסאיך זיך דעלם
 גאויבט סםאס, וועגען ניט און ■עלם

 אזוי ■ונהט איו אז-ער סלײ\ בתחגר
 ער און אנאנדעמןר, װי בארעכםיגט

 ארויםצױ ערצויבגיש דארום םארצאנגט
ארבײטען. געהן

 ברױ װערט באראטוננ ?ורצער א גאך
באװייליגט. פאריצאנג קיצײנ׳ם ער4

 םון םעםבער א הערי.איבער, כרודער
 ער אז ערקיצערט און ערשײנט ,9 אאקאיצ

 אםט דעם םאר געװארען נאםינירט איז
 :יט איז ער אבער דעאעגאט, ױניאן אצס

 באארד דזשאינט דער םאר ערשינעז
 האט ער וױיל קאםיטע, עקואםינײשאן

 דזשאינט םון בריף קײן ערהא^טען ניט
 האט ער ערשײגעז. זאא ער וחגן באארד

 9 יצאקאה םון בריעזי א ערהאיצטעז כצויז
 אב־ ״אאקאיצער דער םאר ערשײנען זוו

 טען8; דעם שבת, קאםיטע״ דזשעהשאז
נאװעטבער.
 ער אז ערקצערט נאגיצער ברודער

 םיט דעם װצגען דורכגעחגדם ויך האט
 םון מענעדזשער קוירטצםאן, כרוחנר
 נענע־ דובינסקי, ברודער און $ אאק#*

 אינטערנעשא־ רעד פון סעקרע^וי ר»ל
 םארנע- האם חביגםקי בתדער געצ•

 אװ, באארד אונזער וױ *זױ אז שלאנען
 טאיא־ײ א פיז כאשטעתט דידיאטאדס

 קאםיםע אקזאםינײשאן דנר סון טזגט
 עשזא־ !ײרעקםארס אוו בארד חןר זאצ

ציכער., גרודער םענירען
 ווערט ■ארשאאג תבעסקי׳ס בתחגר
 צמזא־ ווערט ציבער בד. און אננענוםען

 דײשתםארס. tup באארד סון כמגירם
 חנמאםעגרײחנז it באשלאסעז װערט עס

9 tt יױוי איחם ח»טעלעז1ארויט 
באאאט. דעם

•

ט סעהרעטער׳ס ב אדי ב
 באדיכט א Mp נים אש«יו ברודער

fit אויםגאגען *וןי אײנגאטנן די
W K B t/P I
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:באריכטען טעגעדזשערס
 אט•;־ םון מענערזשער מאזער, ברודער

 דעפארטםע:ט אינדעפענדענט און ריקען
באריכט: םאאגענדען אפ גיט ״א״״,
 דעש ביז אקטאבער טען20 דעפ םון

 דעפארט־ דער האט נאװעםבער טען10
 קאם־ ̂ פאאנענרע עריצײדינט םעגט

:פי^ײגטס
 קאספיצײגט א ערהארטען האבען מיר

 שװארטץ, וױ^יאם פון פירפע דער געגען
 ניט האט און באנקראטירט האט זי אז

 שכירות. זײעדע ארבײטער די באצאהילט
 םאר קאיעקטען צו :עילונגען או;ז איז עס

 שכירות סוםע פורע רי ארבײטער דיזע
^.570.91 פון

בעק־ קא־^עהטעט אויך האבען טיר
 אין ארבײטער םארשידענע םאר פעי
 הא־ צוזאםען .$412.78 פון סוטע דער
 פון סלמע די קאייעקסעט מיר בען

$983.69.
 קאם־ 2 ערהאאטען אויך האבען טיר
 בײד און ארבײט, שטיק װענען פאײנטס

 נע־ באשטעטינט זײנען סאספאײנטס דע
 כא־ זײגען שירםעס כײרע װארען.

 איװי ס. פירםע די געװארען. שטראפט
 רא־ 100 םיט געװארען באשטראםט איז

 םיט קא., קאוט סטויראינג די און אאר
 כײדע םון ארבײטער די דאאאר. 75

 געװארען איבערגעוױזען זײנען שעםער
סאםיטע. גריװענס רער צו

 563 קאטפ. קאאוה בעקער םירמע די
 נצװארמן באשטראטט איז צויצנױ, טע8

 אר־ ארויסשיקען םאר דאאאר 100 םיט
 קאנטראק־ ניט־רעגיסטרירטע צו בײט

 אינסטרױ אויר איז םירםע די טארס.
 אאע רעניסטרירען צו געװארען אירט

 ױניאן, דער אין קאנטראקטארס איהרע
צוקונםט. דער אין

 באשטראםט זײגען םירםעס צװײ
ארבײט. אאײן שנײדען םאר געװארען

 קא־ אםיס דער האט הכא סך אין
 אין װאכען 3 אעצטע די אין אעקטירט
 םון סוםע רי שטראפען, און שכירות

$1,289.09.
 דים־ עדאײדיגט אויר־ האבעז םיר

שעפער. 4 אין קײסעס טשארדזש
םאזער, ברודער באםערקם שאוס צום

 אסא־ אםעריקען די האט יעצט ביז אז
 אױםדעקען אין םיטגעהאאםען סיאײשאן

 זײ־ שעפער װאו קײסעס אין םאקטען די
 ארבײטעץ אין פארדעכטיגט געװעז גען
 אסאסיאײ־ די האט אצינד שטיק. םון

 אניױ זי שטעאונג. איהר נעביטעז שאז
 קײסעס אזוינע באשטעטיגען צו זיך זאגט

 אוםבא־ צו שטעאט ױניאן די םײדען
 או:־ מאכט דאם באוױיזע. שטיײטבארע

 שטיק־אר־ ,אויסצוראטען אויפגאבע זער
 דער אבער שװערער, באדײטעל בײט
 צו םעגאיכקײםען אאע אן ווענדעט אפיס

 ברענ־ און פאקטען גויטיגע די הריגען
 פאראנטװארטאיכ־ צו שואדיגע די נען

קײט.
 עס װאס אן, םרעגט הײנס ברודער

 דורכצוםיתדעז באצוג אין געטאן װערט
 טשערםאנ׳ס אוט^ארטײאישען דעם

 םירםעס װאו שעפער אין ענםשײדוננ
 בא־ זײ װעהרענד ארבי^ט ארוים שיקעז

 אפערײטארם. 14 װי װײניגער שעםטינען
 ער אז דערבײ, ערקאערט הײנס כרודער

 צוזאטענ־ בײם בײנעטראגען םיעא האט
 םעג־ שאכען צו כדי פאקטען די שטעאען

 טשערםאן אוםפארטײאישער דער אז איו
 און ענטשײדונג, אזא ארױסגעלען ואא

 צום באריכטעט עס ־אט נאנאער ברודער
 דירעק־ אװ באארד פון ננ םיט אעצטען
 פארטרעם, ער װעסען ,1 אאמאא טארם.

 דיזע אז פאראינטערעסירט בלוםיג איז
 םינקטאיך און שטרעגג זאא ענטשײדוגג

װערען. דורכנעפיהרט
 ער »ז עגטפערט, םאזער ברודער

 אינ״ נאנאער ברודער פון געהראגעז האם
 . ער און ענין יען ר װעגען סטראקשאנס

 םארבארײםונ־ נויטיגע די איצם םאכט
 ענט־ דיזע שטרעננ דורכצוםיהרען נען

 קױ דעם םרן אנםא:: דעם םימ שײדונג
סעזאן. ספרינג פמגדעז

 װערמ באראטוגג קורצער א גאך
גוםגעוזייםען. באריכמ סאזער׳ס כרודער I , • י ־ w

 םעגעדזשער םוםשיגראסי, ברודער
 גיט חניארסםענט, ארנאניזײשאז ®ר|
 חנר וחמעז באריכם אעצטעז דעם אפ

no אויסםואוננצן די ײח םעםיגסײט

 באריכם דער עקזיסטענץ. קורצער זײן
 װאס ״אאץ אײנצעאחײמען םיט אן גיט

 אויםגעטאן האט דעפארטמענט דיזער
 םארבארײטונגען די אויך װי איצט כיז

 קױ דעם םאר געפאכט האבען זײ װאס
סעזאן. מענדען

 זײן אויס רריקט נאנאער ברודער
 דע־ ארגאניזײשאן דעם צו אנערקענוננ
 ארבײט גוטער דער פאר פארטםענט

 איז ער און אויפגעטאן, האבען זײ װאס
 םאקט רעם םיט צופרידען הױפטזעכאיך

 געאונגען איז דעפארטםענט דיזען װאס
 ארבײט םאס גרויסע אזא אויםצוטאן

?אםיטע. ארגאניזײשאן קאײנער םא םי
 םאר- איז עס אז אויך, ערתאערט ער
 פארבארײטונגם־ פאס גרויסע א כאיבען
 ארגאניזא־ די באנײען צו אויף ארכײט

 קוםענדען דעש פאר ציאנסטעטיגקײט
 אנ־ באשאאסען דארום האט ער סעזאן.

 רי־ בײ םוטשיגראסי ברודער צװזאאטען
ארבײט. זער

 באריכט פוטשיגראסי׳ס ברודער
גוטגעהײסען. דאן װעיט

ב^רינט םענעדזשער׳ם גענעראל
 םיט אז באריכםעט נאגאער ברודער

 צום געמאאדען ער האט צוריק צײט א
 פעאיקס ברודער אז באארד דזשאיגט

 אגע:־ ביזנעם אונזערע םון אײנעד רײן,
 פארװאונדעט אין אטאקירט איז טען,

 פער־ אוםבאקאנטער אן פון נעװארעז
 ער אםים. פון אהײם געהענדיג זאז,
 זיך טראגען עס אז ערקאערט דאן האט
 און קװאא דעם װענען קאאננען ארום

 ער אנגריױ.' דיזען פון אורזאכען די
 אונטער־ צו גרינדאין באשאאסען האט

 דזשאינט דער קאאנגען. דיזע זוכען
 אויםאריזירט דאן איהם האט באארד

 ער אונטערזוכונג. דער םיט אגצוגעת!
 אויםפאר־ צװײ אנגעשטעאט דאן האט
 צו געאונגען ניט זײ איז אײדער שער.

 אנגרײםער רי צו שפור קײן געפינען
 נעארבײט האבען זײ װי נאכדעם און

 זײ האבען װאכעץ4 קײם דער אויף
 האםגוננס־ א אאס אויפנענעבען איהר
אאזע.

k

 האט ער אז װײטער באריכטעט ער
 זעהן צו סארקין ברודער אינסטרואירט

 אוםפאר־ דער װאס ענטשײדונג רי אז
 ארויסגעגע־ האט טשערםאן טײאישער

 בענדזשא־ פון קײס טעסט דער אין בען
 פינקטאיך זאא קא., און אייוײ םין

 סארקין ברורער װערען. דורכגעפירט
 האט ער פירפע. רי באזוכט הײגם האט

 האבען הײ:ט ערשט אז אױםגעפונען
 ארבײטען געשטעאט זיך קאםערם די

 א:* אםרײטארס די װעאען םיטװאך און
 פאר־ האט םירפע די אדבײטען. פאנגען

 נײע די ארױפצונעפעז שפ״אבען
 אײנקאאננ א*ן םיטװאך אפי־ײטאדס

ענטשײדו::. דעד. םיט
 װעיט באדיכט נאגאער׳ס ברודער

גוטגעהײסען.
 ציהט בעסטען און װאויא צום
 אויםמערקזאםקײט די נינםא ברודער

 דעם אויױ דירעקטארס אװ בארד םון
 צוגע־ האט 48 אאקאא װאם צושריםט

 ,1930 דזשואאי, טעז28 דעם שיקט
 א:נע;ײ זאאען עס אז םאראאגגענדיג

 שאר־ צו טיט^נן געװיםע װערען טעז
 סאפפע;־ ײ םון א^גע די אײכטערעז

 יײרעקטא״ס אװ ?אאור דער טאכער.
 אויפצונעםעז באשאאסען דאן האם
 ארום, װאנעז פאי א אין פיאגע דיזע

 גע־ ניט גא* נאך א*ז איצם ביז אבער
ענין. דױע; װעגמן געװארען סאן

 אױך אז באםע־קט רובין ברורעי־
 ענאיכען א; צונעשיקט ראט 2 אקאא4’

 םיט צ^ט, זעאבער דער אין צושריםט
 ערקאערט עי רעזואטאט. זעאבען דעם

 םון םיטינג אעצטען דעם בײ אז אויך
 אויפ־ ער האט דירעקטארם אװ באארד

 אײדער אבער פראנע, ריזע געהויבען
 אין נעװארען פארצײכענט ניט עס איז

 אן דארים זיך שאיסט ער פראטאקאא.
 פי־אגע דיזע אז םאראאננ נינםא׳ס אן

 נעאײזט *,אאעפא םאי אײנפאא זאא
װערען.

 דארויף ענטפע־ט גאגאער ברודער
 דיזער פון םאראויף אין װעט ער אז

 אאע םון ?אנםערענץ א רוםעז װאך
 םאראינטערעסירט זײנען װאס צדדים

 םאראאנגט ער און םראגע, דיזער אין
 און 3 אאחאא סיז םענעדזשערס די אז
 נויםיגע אאע *ונרייטען זאצעז 48

 האבען װאס םאטעריאצ און םאקטמן
ענין. דיזצן טיט שייכות א

 אויב אז <פרעגט בערםאז ברוז־עי ,
f עס t r n גויםי- די מװאחנן געםאכט 
ל)ר אונזזנרנ םיט אתוגדזשסענםס מ

 עדקאערט ער םענעתשער• גענעראא א
 זיעע אפהאאטען װעט 9 אאקאא »ז

 סע און נאװעםבער טען20 דעם װאאען
 או נויטיג אוםבאדינגט דאריבער איז
 די ארײגשיקען זאאען אאקאאען אאע

 פאד קאנדידאטען י זײערע םון נעםען
 םענעדזשער גענעראא םון אםט דעם

 כד^ נאוועםכער, טען20 דעם בעפאר
 זאאען 9 אאקאא םיו םיטגאידער די

 װאאען די איז באטײאיגעז קענען זיך
טענעדזשער. גענעראא םאר

דארוין^ ענטםערט אשפיז ברודער
 טען5 דעם ארויסגעשיקט האט ער »ז

 אאקא־ »אע צו צושריםט א גאװעטבער
 םאכען צו זײ אויםם^דערענדיג אען

 םענע־ גענעראא פאר נאסיגײשאנס
 װעאען זײ װען צײם דער אין דזשער

 םאר נאםיניישאנס זײערע אפהאאטען
 כא״ באארר דזשאינם און אאקאאע

 אא״ קײן נאר האט יעצט ביז אםטע.
טי איהם קאא  װען װיםען געאאזט ני

 װאאען אדער נאםיגיישאנס זײערע
װערען. אפגעהאאטען װעאען

 װערט דיסקוסיע־ קורצער א נאך
 אנ״ דיזע איבערצואװײזען באשא^סען

 תנאי רעם םיט אפיס צום געאעעגנהײט
 אא־ אאע דאס אראנרזשטענטס נויטינע

 נאטינײ״ זײערע םאכען זאאען קאאען
נאװעםכער. טען20 דעם פאר שאנס

גע״ םיטינ: דער װערט דערםיט
שאאסען.

אשפיז, י. ם.
סעקרעטאר־טרעזשורער.

 װעדט באראטונג קורצער א נאך
דירעקטאיס אװ באיר פון באריכט דער

:־עז. גוטנע־־י

 אאס פון קאאוקםאכער ,65
 ארײן שיקט קאאיפארניא, אנדזשעיעס,

 פיגאנציעאע פאראאגגעגריג צושריפט א
 זײ װעאכען םםרײק זײער פאר היאף
 װאכען. 10 אעצטע די פאר אן םירען

 װצרענד אז אויטעט צושריפט רער
 . האבען שעםער די פון פראצענט 70

 איבערינע די שירען געסעטעאט, שויז
 םארביטערטען א אן פראצענט 30

 וועט אוים װײזט עס װי און קאםױ,
 קו־ ביז׳ן םארציהען זויך האמוי ריזער

 האט יעצם ביז סיזאן. םפרינג טענדען
 דער אויף געשטיצם סטרײק דער זיך

 סון נעקראנען האבען זײ װאס היאף
 די םון און אינטערנעשאנאא דער

 אבער אציגד ארגאניזאציעס. ארטיגע
 זיך װענדען צו נעצװאוננען זײ זײנען

 אז האםען זײ און היאױ, נאך או:ז צו
 א:־ זײנע םיט באארר רזשאינט אונזער

 געבען זײ װעאען אאקאאעז געשאאסענע
היאף. נויטיגע די

אויםםערק״ פאכט :אגאער כרודער
 ערנסט• דער אויױ דעאעגאטען די זאם
 אין סיטואציע סטרײק דער פון קײט
 צו אפעאירט ער און אנדזשעאאס אאס

 די שםיצצן זאאען זײ לאקאאען, אע8
 םואער דער םיט סטרייקערס בראווע
 רער װאס דערםון אפגעזעהן האנד,

 װעט נאנצער, א אאס באארד, דזשאינט
הינזיכט. דיזען אין טײא זײן טאן

 איבער־ באשאאטען דאן װערם עס
 םינאנץ דער צו אפיעיל דיזען צואװײזען

קאםיטע.
 ער אז ערקלערט גיטלין ברודער

 גע־ _א אז געװארען אינפארםירט איז
 אויסגעםאלגם ניט האם לאקאל װיסער

 באארד, דזשאינט םון \באשלוס דעם
 ױניאן נייע זײערע אריינגעבעז װעגען

 דיום באארד דזשאינט אין ביכלאך
 וויםען דארום וױל ער דעפארםפעגט.

ריכטיג. איז אינםארפאציע דיזע אויב
 דיוזנ באשטעטיגט אשפיז ברודער

 אז אבער ערקאערט ער איגםארטאציע.
 םיט םראגע דיזע אויפגענוםען האט ער
 אינטער־ דער םון באאםטע גענעראיצ די

 האט שיצעזינגער ברודער און נעשאנאיצ
 דעם םון באארד עקזעקוטיװ די באזוכט

 אויפ־ זײ און לאקאל באטרעםענדען
 אויספאלגען זאאען זײ »ז נעפאדערט

 באארד• תשאינם םון באשלום דעם
 םאר־ חאט באארד עסזעקוטיװ דער

 סראנע דיזזנ םארצולײגען שפראכעז
 קוםענ־ דעם בײ םיםגצידער זייערע םאר
 איז דערװײל טיטינג. םעםבער דען

 נעצװאונגען, געווען שלעזינגער ברודער
 םארלאזען צו קראנקהייט, זײן צוליב

 מנכ^ײ איז סראגע די און יארק נױ
 ברודאר װי אזוי אוםערלײדיגט. כען

 ער וחנט צוריקקוםעז, וועם שלזנזינגער
 אמעלעגענ״ דיזע געבען צוױיםעא אחן

אויסגתרמזאטקי^ נױםינע n חײט
 גזר םיםיננ דעו־ ־ווערס דערםים

שאאסע?.
םיט

דרעםמאכער די _בײ
סענעדזשער שפילם«ן, דזשײ. םוו

 אויםגעםידען אבזיכטליך האבן סיר
 פראגע, אנסאמבעל־סוט די דערפאנען צו
 םאל־ די צוליב באריכטען אונזערע יןא

דא זײנען ערשטענס, טעםים: :ךעגע
 אינ־ װיכטיגער^ סך » טאג צו הײנט

 די םארנעטען װעלכע עניגים דוסטריעאע
 אםילו ;לאקאיצ אונזער םון םיה און טצײ

 דזשאינט אירע םיט אינטערנעשאנאל יד
 װאס מיט אויך נאך האבען יאארדס,

 םראגע. דיזער אויסער זיך, פארנעםען צו
 אזא איבערהױפט םען קאן צװײטענם,

דורך שיציכטען ניט סכסוך ענליכען דערא
פובליסיטי״.

 בא־ דעם אגטקעגען דאס זאגען מיר ״
 מעגעדזשער דער הײנס, בר. פון יבטר

 אין ערשינען איז װעאכער ,1 ל^קאיצ פון
 די ״נערעכטיגקײט״. נוםער יעצטען

 דרעס און קלאוק די צװישעז באציהונגען
 לא־ צװישען אויך װי בארדם דזשאינט

 םרײנד־ צו װײט זײנען 22 און 1 האי!ס
 צװײםלען חלילה, זאלען, םיר אז יאך
 דאך, הײנס. בר. םון םאטיװען די אין
 ציטירוננ די אז םיינוננ, אונזער עס איז
 עק- דזשענעראל דער צו בריף זײער פון

 באםער־ אנדערע די און בארד זעקוטיװ
 ״נע־ דצר אין םראנע דיזער בנוגע יןרגגען

 איבערגעאײיצטע אן איז רעכטיגקײט״
 צרות םער שאפען קען װעאכע האגדאונג

נחת. װי
 באריכט, הײנם בר. אעזט מען װען
 די אז אײנדרוק דעם םען נאקופט

 בא־ איז אינדוסטריע דרעם גאנצע
 ניטא סוטס. אנסאטבעא בײ שעפטיגט

 1אי װעהרעגד דרעםעם, סון זוכר ?יין
 עס װאו שעפער צאא די איז אפת׳ן
 אנסאמ־ געםאכט אויסשציסאיך װערען
 זײנען אויר באנרעניצט. זעהר בעאס,

 גע־ װערען װעאכע סוטס אנסאמבעא די
 צו פון וױיט שעםער, אונזערע אין ;ײט
 גע־ װערען װעלכע סוטם דיזעלבע זיין

 םון דזשוריסדיקציע דער אונטער פאיט
 דעם און באדי"״ םעלט זײ .1 לאקאל

 םון געשםאק ?ינסטאערישען א^נעפױינעם
 װיםען. בעדארף הײנס בר. קלאוק״.״ א

 געםרױ אדער געמאכט, ניט דען ער האט
 א מיט אונטערזוכונג «ז םאכעז, בירט

 בארד דזשאינט אונזער פון םארשטעהער
? שעםער דרעס די אין

 װערט באריכט דערמאנטען דעם אין
 װערען דרעסמאכער ״װען געזאגט: אויך

װעל־ בײ ארבייט, די טאן צו ערפוטיגט
 װעדעז באשעםטיגט דארםען עס כער

 גע־ דורכדעם װערט קלאוקמאכער, בלויז
 םיר, פרענן דעםאראליזאציע...״ א שאפעז

 אויס־ אזא דאס זיך נעםט װאנעז םיז
 םארדיג־ די אז טאקע, אמת ? טײטשונג

 קקעגצי־ זײנען דרעסםאכער די םון סטעז
 זא־ אויך דאד טען סעץ דאס אבער כע,
 אלע און מלאוק־אםרײטארס די װעגען געז

 דער טרײד. אונזער אין םאכען אנדערע
 ארביײ מעמבערס אונזערע װאס םאקט,

 םון אורזאכע די ניט איז שטיק, םון טען
 שעפער םאראן ״דעמאראליזאציע״. די;ר
 ארבײ־ שטיק די װאו טרײד, אונזער איז

 םען װי םיל אזוי םונקט טער׳םא־דינען
 בײ װאך םון ארבײטענדיג ם^דערט
 ער־ אונטער ניט ארבײט מען און קלאוהס

 םא־ םון װײסען םיר באדינגוננען. נערע
 אונזערע װאו טרײד, אונזער איז לען

 און ו\אר, םוז נעארבײט האבען פעפבערס
 םאדע־ די אויןי געװען, געצװאװגען זײנען

 אונ־ טא?ע — באלעבאטים זערע םון רונג
 דעםא־ און ״סאנסורענץ םיז דרוס טערן

 און שטיס םון נעהען צו — ראליזאציע״
 םאר־ באלעבאטים די האכען אעצט צוש

װאך. םון נײהען װידער זאל םען לאנגט
 דער םון אויםםאסונג אונזער לױט

 םעחר אונז זי איז םראגע, װאךארבײט
 ניט און טעמים אנדערע צוליב אנגענעם
 בײ װערט ארבײטעד דער װאס דערםאר

 זײן אדער עקספלואטירט װײניגער איהר
 איז זי ‘םארגריננערט. פיל װערט לאגע

ציל. דער גיט אבער טיטעל, א
 װעגען ארגוםענט עצם דער איז אגם

 בר. לױט — אנגעצעגענהײט גאנצער דעי
 װא״ שטאךקע א — םאלעםיזירונג הײנס

אינ• םון םיוזרער די םון הענט די אין םע
סאונסיצ. דאסטריעל

 אונזעחנ פארזיכערען םיר ײילען יא
 חאכען םיר אז ,1 לאקאל אין קאלעגען
 מען װאו דארט אז דאנעגען, גארג״ט
 באמחד די זאצזנן קלאוקס טאקא מאכם
m #וחנחנן נעשטעלט םירםעס םעגדע t 

 אוגטער׳ן pn כמ^יר װעט דאס װי ידג
n קאנטראל  poור W H im י מ

 גרויס גענוג איז דרעס־טרײד דער ארד.
 נענוג ארגאניזאציאגס־װעג דער און

פארלײ באדארםען זאלען טיר אז ברײט,
 א םון אײנטײלונג דער װעגען צײט רען

שעפער. פאר
 םיהרער די אויב פיר, צװײםלען אויך

 װעלכע קאונסיל, אינדיסטריעל דעם םון
 דענקען אישו, די צובלאזען אזוי האבען

 שאםען סוטס אנסאםבעל די אז װירקליך,
 דערציי־ זײ קאנקורענץ״. ״גויאלדיגע א

 װאכען־הענט. זײעדע צו װײגיג זעהר גען
 ניט און פריטשעפקע א באויז איז עס

פעהד.
 םון םראגע דער אנבא^אננט װאס

 א האבען םיר און — קארדס זואירקינג
 םאראיר־ האט דאס אז חשד, שטארקען

 װילען — טאךאראם נאנצען דעפ זאכט
:פאלגענדעם זאגען םיר

װעל־ ?צאוקפאכעי, צאהל די זמז כל
 פער־ נאך געװענדעט אונז צו זיך האט כע

 געװען איז קארדס, װאירקינג מאנענטע
 אפ־ ניט קײנפאל זיך פיר האבען ?לײן,

 פריװילעגיע. דיזע באװיליגען םון געזאגט
 באשטעטי־ עס װעלען רעקארדם אונזערע

 דזשענעראל לעצטען נאב׳ן באלד נען.
 געטאן לאז א אבער זיך האבען םטרײס

 נרוי־ אוםגעהויער אן שעפער אונזעיע אץ
 װאירהינג םיט קלאוקפאכער, צאהצ סע

 אונ־ קארדס. װאירקינג אהן און קארדס
 צו אננעםאנגען האבען פעפבערם זערע

 ער־ װערט דאס * הלפאי פראטעסטירעז,
 הלאוה־ דער אז איז, טענה זײער לויבט.
 פײ־ װאכען פאר זײנע באטרא־כט פאכער

 עק־ אן בײ־זאך, א אלס דרעסעס בײ דע
ס דמןמה זײ אײגקונפט. סטרא  קיק ני

 אין פרייז. א ם»ר קעםםען צו אינטערעס
 איז ױניאךסאנטראל דעד װאו שעפער, די
 סך א לײדער האבען (םיר שװאכער א

 מעפבערם 1 לאקאל װערען אזעלכע)
 דער םיט ארבײט דער צו ארויםגענוכיעז

 יע־ די זײן זאלען זײ דוקא אז אבזיכט,
 דא זײנען עס פרײזען. סעטלען צו דגע

 האבען ארבײטער די װאו םאלען, םך א
 םרײזען, צוליב סטאפעדזשעס געסאכט

 האבען 1 לאקאל םון םעמבערס די און
 ךי גענוםען ״סטרייקען״ טעג עטליכע נאך

 זר אװעק איז םען און פאקעט אין שערס
 דערפאר, אלץ ;דזשאב אגדער אן כען

 » ביײזאך, א זײ בײ איז דאס װאס
 פאכען םיד אויב פרנסוז. צײטװײליגע

אם־ קלאוס די און טעות, א פיט דער םיט

 םאר־ זײערע ניט באטואכטען רײטארם
 עקסטיא־ אן אלס דויעסעס בײ דינסטען

 טראנספערירען זיר זײ זאאען אײנקונפט,
 העל- געםײנשאפטליך און 22 לאקאצ צו

 פיר סטאנדארדס. די ארויפצורײזען םען
 ױניאן־ נוטע גאנץ םאר זײ באטראכטען

 א פיט אויפנעפען זײ װעלען און לייט
האנט. ברידערליכער

טיטינגען סעקשאן אונזערע
 װערען סעפטעפבער קעצטען זײט
 .אפנעהאיד םיטינגען סעקשאן אוגזערע

 באזוכער צאהל די װאכען. 2 אצע טען
 פיטינג יעדען ב״ םארגחנסערט װערט

 אױף אנגעםירט װערען דיםקוסיעס די און
 הא־ צו איז עס אופן. ױניאךםעםינען א

 פארטזעצען װעצען מעםבערס די אז םעז,
 אגנעלע־ ױניאן די אין אינטערעס זײער

 צױ די באזוכען װעצען און גענהײטען
 אויןז פאסען. אין מיטיננעז ?ונפטיגע

 באקע־ צו נעציגנען או:ז זועט אוםן אזא
 אלץ, פיט פעפבערשיפ ברײטע די נען

 ױניאן. אונזער אין םאר הופט עס װאס
 שטאד־ א שאפען בםיצא שוין װעט דאס
 טע־ צוקונפטינער אונזער פאר באדען קען

טיגקײט.
 ם*ט הויסט־פראגעס, די פון אײנע

 האט סעקשאן כראנקסער אונזער װעצכע
 פינאנ־ די איז פאראינטערעסירט, זיך

 אויף ױניאז. אונזער ון1 לאגע ציעלע
 צײט קײן טמש איז םיטינגען 2 לעצטע די

 קײנע װעגען רײרען צו פ^־־בציבען ניט
 אויסער פראבצעםען ױניאן אדער טרײד
םראגע. דיזער

ניט, סוד ?ײן קײנעם פאר איז עס
 גע־ יאהר 6 אדער 5 לעצטע די זײט אז

 ארײנ־ — ארגאגיזאציע אונזער זיך פינט
 און אינטערנעשאנאצ די רעכענענריג

 געדריהטער א אין — באארד דזשאינט
 װעכענטציכע די לאגע. פינאנציעלער

 דע־ צו געסטײעט ניט קיינפאל האט דױס
 די ױניאן. דער םון אויםגאבען די ר,ען

טערע  גע־ ױניאן דער םון םעםבערם ע̂י
 דײ װעלבען יזאמי, דעם נעוױס דײנקען

 .1924 אין פאראורזאכט האט פראגע זע
 ארנוםע:־ די געדײנסען אויך דארםען זײ

 האםוניסטישע אונזערע װעצכע טען,
 הא־ זײ בעת אננענעבען האבען פרײנר

 ־20 באריהמטעז דעם ארויםגעצײגט בען
 דוקא ניט און אסעספענט. דאצ^רדינען

 און 10 םיט אפיצו נאר יאהרען, יענע אין
 רעפיציטען די זײנען צורימ יאהר 15

 די פון הויפטזעכליך געװארען נעקאװערט
 װעצכע אײנטריטס־געלד, סוםען גרויסע
 די װערען. ארײנגענוםען דאן פצענען

 האט איםיגראציע דער םון באשרענקונג
 אײנ־ דיזען םארקצענערט באדײטענד

 עס װעלכע אײנטריטס־נעצד, די ?ונםט.
 םון םעד«רסטענס איז ארײן, איצט ?ומט

מיט־ ארויסגעפאצענע און נעשטראכענע

3 לאקאל ,m מאכער סעספל דער אץ
מענעדזשער. רובין, דוד פון

 םיר האבען צײט צעצטער דער אין
 און טיטינגען לאקאלע :ערוםען פאצ צװײ

 געװען םיטינגען די זײנען פאצ בײדע
 גע־ האבען םיר אז באזוכט, שװאן אזוי

 פאצ דאס אפלײגען. םיטיננען די מוזט
פאסירען. ניט טעהר דאס טאר

 פוז טיטינג מזגםבער דזשענעראל דער
 אונטער װערען אפנעהאלטען פאצ דאס
 אור־ םאצגענדע איבער אוםשטענדען אצע

:זאכעז
 םראגע, יװיכטיגםטע ד און ערשטע די
 האבעז זיכער װעלען םיר װעלכער איבער

 סעם־ די זײן װעט באריכטען, צו וואס
 געדענקט, איהר װי פבאגע. פעל־פאבער

 אין באריכט לעצטען טײן אין איך האב
 דאס באמערסט, ״גערעכטיג?ײט״ דער

 םענע־ דזשענעראל דער :אגצער, ברודער
 ײעט באארד. דזשאינט דער םון דזשעכ

 םאר־ די מיט האנשערענץ א אפהאצטען
 אוי־ דער איבער לאסאלען אינטערעסירטע

 װירהליו און פראגע. בעךרערפאנטער
 אפגעהאל־ קאנםערענץ אזא װעט טענ די

 די דאס זיכער, זײנען םיר װערען. טען
 פא־ און םארחאנדלען װעט קאנםערעגץ

 אונזערע םון גונסטען צו באשצוסען סען
סעמפעצ-פאכער.

 םאראינטערע־ דער לאקאל, אונזער
 םעם־ רער איבער לאקאל םירטערסטער

 בעם־ ראס טאן װעט םראגע, פעל־פאבער
 ניט זאל סעםפעצ־םאכער דער אום, טע,

 םעכד אונזעחנ װײצ װעדען, געהרױודעט
 זײגען װעלכע ״די װירקליך זײגען בעו־ס

שצפסעלם. די מאכען צו בארעכטיגט
 בסריכטצט וחנט םרסטנ דער ר1איכ '

 םעם־ משעסנרא* נעקסטצן בײם װערען
 אפגעחאצטען װעט וחנלכצר םיטינ^ בער

o 29 שבו^ וחנחנז nח ^וחנםבער״ טצן י

 טע33 ׳װעםט 127 אםיס, צאלאצ אונזער
נאכםיטאג. אזײגער אײנס סטריט

 מיטינג םעםבער דזשענעראל בײם
 און ערשטע װערען געמאכט אויך װעט

 מענעדזשער־ םאר נאםינײשאן לעצטע
 דע^ באארד עקזעקוטיװ און סעקרעטאר

 עס און .1931 יאהר דעם םאר צעגאטען
 װיכ־ אנדערע װערען פאךהאנדעלט װעצען

טרײד־םראנען. טיגע
 װיכטינ װי װײסט םעםבער יעדער

 פע־ און בעםטע רי נאטינירען צו איז עט
 אויבעךדערמאנ־ די םאר פענשען היגסטע

 םארטרוײ האבען מוזען םיר אםטען. טע
 רעםרע- זאלען װאס מענשען, ענסװערטע

 אינטערע־ די אין לאסאל דעם זענטירען
 םאר דעריבער םיטגלידער. רי טון סען

 אנװע־ זײן צו םארפעהצען ניט קײנער
 די םארלײנע; און :אםינײשאן בײם זענד

 אכר װעצען גלויבט .ער װעלכע מענשען,
 לא־ אונזער םאר אדבייט די טאן בעסטען

ױניאן. קאל
 פרא־ ספעציעלע האט לאקאל אונזער

 װאם םענשען, די נאר װעלכע בלעמען,
 לאנגע םאר לאקאל צום נאהענט שטעהען
 םארשטעהן. קענען און װײםען יאהרען,

 זײערע װײסט איחר און זײ קאנט איהר
םעהיגקײטמן.

 ^ײן זאלעז םענשען די אט »ז זעחט,
 װעלען םיר אפטען. די םאר :אטינירט

 אויםנעפען םאלגעניגען גרױס םיט אויך
 װעלכע מענשען, די עון נאםינײשאנם רי

 אונזער םאר ארבײט גוטע טאן װילעז
 נע־ איצט ביז זײנען װעלנע און לאסאל

i םון שטאנען n .װײטענס
םיטינג צום קומם זאך: חויפט די

 בא־ און איגטערעסאנט איחם םאכט און
^u n n.• בעםטע דאס זײן װעט דאס 

י ■ אנפאנג- hi סי

 םון — פאקטיש מײנט דאס , גלידער.
 אנדע־ דער אין און ארויס קעשעגע אײן
ארײן. רער

בא־ עהזעקוטיװ אוגזער האט דארום
 c טי־ לעצטע איהרע םון אײ:עם אויף ארד

 װעלכע קאפיטע, א באשטיפט טיגנעז
 א:;ע־ נא:צע די שטודירען נרינדליך זאל

 בא־ דזשאינט די װי אזוי לענעגהײט.
 װערט אי:טערנעשא:אל די אױך און ארד

 װעלכע ;עלדער, די פון אױפנעהאילטען
 לאי־ואל, דורכ׳ן אײנגעקאלעהטעט װערען

 געװען אױטאריזירט אױך קאםיטע די איז
 באאם* די פיט םראגע די אויםצונעפען

 ־ קערפערשאפ־ באטרעםענדע די פון טע
טען.

 טען4 דעם מיטינגען קוםענדע
דעצעמבער

 דא־ קוםענדע; דעם װאס דעם צוליב
 אונזערע װעלען ױם־טוב א איז נערשטאג
 אפגעהאלטען סעקשאךפיטיגגען נעקסטע

 דעצעם־ טען4 דעם דאנערשטאנ װערען
בער.

 אין פארקופע־ װעלען מיטינגען די
:פלעצער פארגענדע די

העדקװא־ סאציאליסטישע :בראגיופ
ראוד. באפטאן 1167 — טער

רינג ארבײטער :בענסענהוירסט
עװענױ. טע20 7212 — ׳פענטער

אנאגסירט װעט :יארק נױ איסט
פרעסע. טעגליכערי רער אין װערען

 םון שולד די — ארנײטםלאזיגקײמ
באלעב»טים די

 דרעס־ אין ארבײטסלאזיגקײט די
 איז איצט אםת, גרויס. זעהר איז טרײד

 פלענט סלעה־סיזאן. ;עװעהנליכער אונזער
 פארדי־ פארט אבער פריהער דאך פען
 סלעק־צײט. דער דורך סענט פאד א נען

 שטאך קײן םמש איז אבער פאל דאס
 פעפבערס, םרויען די לײדען עס ניטא.

 פאםיליעזערנעהרער. די לײדען עכ און
 םלעגען װעלכע קינדער, ערװאקסענע

 אין הלאפען טאטע־פאםע, ארויפהעלפען
ן װעלכעז דדשא״נ, א םאר טיהרען די  מ

קריגען. גיט קען
 אז באדויערען, צום װירלליך א*ז עס

 טרײד־ יאהר צװאנציג און עטליכע נאך
 איםשטאנד זײן ניט טיר זאלען ױניאניזם

 מיםנלײ אונזערע אויף געבען צו אבטוננ
 דער־ נאר נויט, לײדען םוזען װעלכע דער,
 זײער םיט ארבײטס־געבער די װאס םאר

 ארדנונג עהספלואטאטארישער נאנצער
 פון בלאטע, א אין פארפיהרט אונז האבען

 ארויסקרײ ניט אלײן ̂קעגען זײ װעלכער
בען.

 שולד די ניט איז ארבײטסלאןיגהײט
 פון שולד די איז זי ארבײטער. די םון

 םון געזאנט, בעסער אדער כענעדזשמענט,
 באלעבא״ די פון םיס־מענעדזשסענט דער
 םאר צאלען זײ װי אזוי פונקט אדן .םטי

 פארזי־ עקסידענט און גנבה און םײער
 צאה״ אויך זײ באדארפען אזוי כערוננ.

 מוזען םיר ארבײטסלאזיגקײט. פאר לען
 אזאר־ קאמף, א נײ דאס אוי^ אנפאגנען

 היזס א אויך װערען זאל בײטסלאזיגקײט
 די פאר נאר ניט באלענאטים, די פאר

 דאן נאר און דאן ערשט ארבײטער.
 אײנצױ םאראינטערעסירט זײן זײ װעלען

 א אויח אינדוסטריען זײערע ארדענען־
 םען קען דאס אוםן. וױסענשאםטליכען

 ױניאז. שטארקער א דורך אויסםיהרען
 םעכטינער ױניאן אונזער דארום העלםט

 םיר כדי װערען, צו אײנפלוםרײכער און
 געלע־ פאסענדער דער בײ קענען, זאלען

 דורכפיהרען און אױםצונעהפען גענהײט,
רעפארמע. נויטיגסטע סאמע ריזע

 פאנד דעליעןו אונזער
נע־ לעצטענס האט קאםיטע רעליף יך
 װאו םאלען עטליכע פארהאנדלען צו ןזאט

 אלטע גאר נעװען זײנען באטרעםענדע די
 האבען זײ ױגיאן. דער םון מעמבערם

 זײ האט צײט די אז פארענטפערט, זיך
 פאר־ דער אין טאץ. צו דאס געצװאונגען
 גע־ ניט אפילו זײ װאלטען גאננענהייט

 די פאנד. צום זיך װענדען םון טראבט
 דער אז פארזינערט, זײ האט קאםיטע

 צו צװעק דעם פאר עקזיסטירט םאנד
 דער פון םיטגלידער הדאגקע די העלפען
 די םון אײנענטום דער איז עם ױגיאן.

 דע־ און דערםאר צאהלען זײ מעםבערם.
 א־ז םיהלען, טעםבער דער באדארף ריבער

 ער אין ניט טובה ?ײן איהם טוט הײנער
בארעכטיגט. איז ער װאס צו דאם, קריגט

בײ אנטשולדיגונג בעטען מיר
ל א ק א .17 ל

 לאקאל פון פינאנם־באר״כט דער
 אין םאננעל צוליכ לײחןר האם 17

 װערען געדרוקם נעקענם גים פלאץ
 און .נערעכטינקײמ״ גונמןר חןם אין

 פאר װעחןן אפנעלעגם ;עםוזס האט
נוםער. נעקסטען דעם

:■4& *
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ngn עו אין זין־ הערט פילאדעלפיער ד
? ױניאז םאכער קלאוק

 צוריק. דאם װײזמ ױניאן די — ארבײט. שםיק פארלאנגען םאגופעקםשורערס
קאנפערענץ. צװײמע א זײ פארלאנגען עגדליך

באארד דזשאינס םילאדלעםיא סעקרעטער• דמװידזאן, ס״ם*ן פון

 די אוגז באריכטען הוים ה*צער פון
 דזשאינט צעצטען דעם בײ אםיסעיס

 מאנוםעקטשורערם די אז מיטיגג, באארד
כאראק• דער קאגםערענץ. א םאדצאנגען

 בא־ נישט איז קאנסערענץ דער pc טעי
װאוסט.

 אנרימענט קײן ניט האבען טיר כאמש
 םיר האבעז דאך אסאסיאײשאן, אן םיט

 קאנםעי־ענץ א געהן׳צו צו אײנגעשטיסס
 איז נאװעםבער, טען15 דעם שבת, ארן
געװארען. אםגעהאאטען ?אנפערענץ די

ארויסגעוױזען, זיך האט אנםאגג אין
 איצײן האבען מאנופעתסשורערס די אז
 אכיװיײ װיצען. ז״ װאס :עװאוסט ניט

 די געהאם נישט זײ האבען ניגסטעגס
 צוריק־ די װיצען זײ אז זאנעז, צו פוט

 שטית־ פון סװעט־םיסטעם, םון קערוגנ
 האם מאנופעקטשורער אײן ארבײט.

 די פון אדויסגעהן ווייל ער אז ערהצעדט,
 סײנעם גאטירציך קענען םיר ביזנעב.

 ביױ רי אין געװאצט םיט האצטען נישט
 אז געשריען, האבען מערםטע רי נעס.

 און הויך צו זיינען פרארוקציאנס-קאסטען
דעם. װעגען װערען נעטאן זאצ עטװאס
 םאנו־ די זיך האבען פייגציגמן וױ

 םר»- רער ארום געדרעהט םעקטשורערס
 האבען םארשטעהער ױגיאן די ביז נע,
 װי־ זיי אז ארויסגעקראגען, וײ םון
 שטיק־ארבײט־ צום צוריקקערען «יך לען

 ערקצ־*רט, י\ניאן די האס ׳דאס סיסטעס.
 םאצגציך און פאםירען ניט הײנמאצ וועם
געשצאסען. קאנםערענץ די איז

 טיעט ױגיאן די אז אײנזעהעגדיג,
 איצטיגע די םיט אםיצו אז ״ביזנעס״,
 םא־ נישם צעבען קײן מען \v? וױידזשעס

 צעבעגס־ אויף •רייזען הויכע די ביי כע\
 דארפעז מעםבערם אונזערע און סיטצען,
 אינדוםטריע, דער בײ צעבען א סאכעז

 גיטא איז םאצגציך — ארבייטען, ויי װאו
 איצטי־ דעם ענדערען צו םעגצימײט קײן
 בא־ די האבען ארבײט. םון םיסםעם. גען

 םון םארצאגגט םונדעסטװעגען סעס
ojn טשערםאן pc באארד דזשאיגט 

 צען אק קאנםערענץ צװײטמ א
 אויס־ זאצען פצענער װאו שנעטזגר, נתג

 ױניאךםארטרעטער די ווערען. געארכײם
̂ן  טאנוםעקטשורערם, די ערהצערט האב

 ברעעען עס זײ זאצען פצענער, אויב *ז
pn הען עם װאס זעהן טיר וועצען דאן 

ווערען. 1מנטא
 דאלאר 300 גיט ױניאן קיארקםאכער

אינסםימום לײבאר פאר׳ן
 ארוים גיט אינסםיטום צײבאר דער

 עס וואס דעם װענען בוך יעהרליכעז א
 ארביי־ םיצאדעצםיער דער אין זיך טום
 בוך pc געצדער די באזועגונג. טער

 אונ־ אינסטיםום. צײבאר םאר׳ן געהען
 איגע־ ̂ןעהן ויך האמןן םעםכערם זערע
 ךײ םיז געפעז די pא דעם או̂י רופען
 ערשײנען װעצען געצט, די גיבען וואס
pk ״באגריסונ־ םיטעצ: אונםער׳ז בוך
רײ ױניאן״. קלאוקמאכער גרn pc נע\

פאר־ שלעזיננעד פרעז.
■ רה8ניו_י איו םענ מפלכע נױינגפ .

)1 <•*1 1» (׳יילום
̂לזײן*,  *«»נה»צ- דארט וחנרט oan וו

ye| ראסינענ־ װאו »ון װאך היינםינע■ 
 נעזעל־ 7»צ םח ■ערזענליכהייםען נת

r»r»v ŵ ofcar םארםראימז. ויינען
 *ויך האס מלזנזמנןר •חמיחמם

 םון אײנצאנוננ yftrvMD v ערהאלנמן
 האגםע־ » *ו pnp אסויתי דיםםריקם

ran הײנסיממ Morvan רעם ווזתזן 
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n גיו r צײחנכג at קאנפערענץ חנר 
 בירנעד ■ראםימנכמ pnittn 60 זײנען

עטאדט. פון
 איז מריןצערעז, דאקםוירים די וױ
tap• מזתםם־ •י»ל«זיגג*ר׳ם ברודער 

v פארמםערט, פי׳צ אין *ואטאנד  no 
 jm אמסײ אײנימ האמח ־war נאך
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PV פאררדײנ־ רארס או| ניאונםעעם די 

•;׳ &&&& ■1װאמז• יײנמ«

 נעצט ארײעעבראכם האבען װאם שעפער
און ריטש םײנגאלד, עדעצסאז, :זײנען

 ניט צוציב שעיער, אנדערע די געםזאן.
 נים נעצם ײ\9 צײדער האבעז ארבײםזגן,
 אינ־ זעהר אױ אצײן בור דער געבראכט.

 וחנ־ ארטיםםעז געוױסע װייצ טערעסאנט,
דארם. זאגען צו עםװאס האבען צען

 און קלאוקמאכער אנדזשעלעס לאם
 םםרייקער םעקסטיל דענוױל

געשםיצם װערען
זערצ־ נישט כאטש ױניאן. אונזעי־

 דעם אויןו אפנערוםען זיך האט #רײך
 קצאוקסא־ אנדזשעצעם לאס די םון אפיצ
 אויך װי דארט, גאר סטיײקעז װאס כער
 דענ־ םון סטרײ^ער טעהסטיצ די פאר
 זײ־ םטרײסס ביידע װירדדטיגיא. ״װיצ
 היצף pא םאנאטען עטציכע אצט שוין נען
פצאץ. אם איז

 בערקמאן׳ס אלעקסאנדער געגאסע
ױבילעאום ־יאהריגער60

 באשצאסען האם באארר דזשאינט די
 ױבײ ־יאהריגען60 איז אנצושציסעז זיר

 נעםאכט וועדט װאס םײערוננ, צעאום
 בערקםאן, אצעקםאנחןד גענאםע םאר .

 איז ער פאריז. pא איצם איז וועצכער
 האט pא יאהר 30 אמעריקע אין געװען

 םון באזײנגונגען בעסערע פאר געעקםםט
 אדאג־ מערט ?גם אדבײטער־םאםען* די

 פיצא־ pc םענשאן גרופע א םון זשירט
יארק. נױ pא דעצםיא

אצזנקסאנ־ אז דענתט, ײניאן אונזער
 ווע־ צו געעוזרט ווערט איז בערקמאן דער
 ױבי־ ותם םת הױפס־צוועה דער רען.

 וחד אפגעהאלטען װעם וועצכער צעאום,
 איז נאוועםבער, טעז23 דעם זונטאנ, רעז
 בערקםאן גענאמ אז םאנד, א שאםען צו

 פראפאגאנדע זיין םיט אנגעהן הענען זאצ
 זארגען דאדםען נישם און שרײבען, אח

פרנסה. ווענען

שיקאגא פון בריןש א

 חײליגער אײער איצט איז עם
 כא־ װניאן די אפצוהיטען חוב

 װאם שעפעד, די אין דינגונגען
 געוואדען אויםגעקעםםט זײנען
 קיץ םםרייק: גענעראל דורכ׳ן
 שפױק־ קײן !ארכײמ שבת

 וױ מעוזר םיגום א נים !ארכײם
1װאר « י|0 ארבײמ שעה 40

 רער כנון רעראתטאר וחנרטער
:,״נערעכטיגקײט״

װע־ װערטער פאר א םיר ערצויבט
 דזשענעראצ דעם םון באריכט דעם גען

 איז עס װאס םיטיגג, באארד עקזעסוטיװ
 ,,נע־ נ*םער צעצטען אין נעדרוקט געוו^ן

 1װעגע אפ זיך שטעיל איך רעכטיגקײט/
 געםאכט האב איך װאם באריכט םײז

 זא־ איך װיל ערשטענס, שיקאגא. װעגען
 םח טײצ גרויסער א אכװאהצ אז גען,
 היגע די װענען געװען איו באריכט םײן

 אר־ שטיק װעגען pא םאכער קצאוק
 נרויסער נא:ץ א אבער זיך האם בייט,
 װעגען באצויגען באריכט םיץ םו^ טײצ

 ?אניפײן דעם און םאכער דרעם היגע די
 אז דוכט, טיר אן. דא םירען םיר וואם
 שיקאגאער די אז באריכטעט, האב איך

ד רי אז םארצאגגט באארד דזשאינט  אי
̂וצ טערנעש^געצ  דעם איבערנעפען ז

 ארנאגײ־ אן אהער שיקען און קאםפײן
 צואװאקסט דרעס־טרײר דער וױיצ ׳זער
 שצעבטער א איז עס $בװ$הצ און זיך

 איך ביד. ד*ן איז םונעםטװעגען יאהר,
 איז צײט די אז באריכםעמ אויך ה$ב

 ה$בען מ*ך אז גינסטיגע, א איצטער
 די pc פר^צענט 95 ארום ארגאניזירט

 ניט־ רי אין ארבײטען װ^ס קאטערם,
 פרע־ דער אז און שעפער דרעס ױניאן

 זײערען בײ :אסט א געװען איז זידענט
 איבער־ געװען איז ער און םיטיננ א

 באזוכטען גוטען אזא זעהן צו ראשט
 טעפבערס, נײ־ארגאניזירטע םון םיטיגג

 האב טרײ־ דרעס װעגעז רײדענדיג און
 אײניגע װעגען באריכטעט אויך איכ

 אי:־ אוז אינדזשאנקש^נש און םםרײקס
 איז עס װארט, אײן םיט דײטמענטס.

:prny שעהנע א און בארינט צאנגער א 
 געװ^רען באשצאסען איז עם דעבאטע.

 סעה־טרעזשױ דער דובינסקי, ברודער אז
 נעק־ די אין שיהאנא באזוכען זןוצ רער,
 נוי־ די םאכען און װאכען 4—3 סטע
 װײטערדינען דעם םאר פלענער טיגע

 איך אצז^, קאםפײז. דעם םאר אנגאננ
 ״גע־ דער אין אז ערװארםעט ניט ה$ב

 בא־ גאנצער דער זײן זאצ רעכטיגידים״
 ער־ נים אויך אבער האב איך ריכם.

 דערםןזנט נארנים זאצ עס אז װארטעם
 אײג־ דעם נעשאםען האם עס װערען.

pvn מיר אז דרעסמאכער, אונזערע בײ 
 זײ. ווענען גארגיט זיך אינטערעםירען

 פצאץ גענונ געװען ניט איז אפשר נאר
 דרר צו אויך ״גערעכםיגקײט* דער איז
 בא־ םײן םון טײצ צװײטען דעם קען

 איך אז זאנען רא איך װיצ ריכם,
 אין וועץ געהאט םאראיבעצ נים װןוצט

 גע־ װײניג װאצט ״נערעכםיגקײט״ דער
ה$ט יענער און דער װ^ס געדרוסם ווען

ר צו נעזעגנוננס־נרי!' 8 » ג ת » און קלאוה די *טאכשר ורעס

י. װ. J ל. א. װײם־פרעזידענט קירזנער, א. פ,ץ

ברירער! און ׳!•װעסטער
 ה»ט אײך, םאר באקאנט שיין חי

 עקזעזןוטיװ דז׳שענעראל לעצטער דער
 אנצופאננען בא׳שצאםען םיטיגנ באארד

 אתאנײ *ו ארג*ניזאציאנם־<»*ם»ײ| אן
 און װיניצענ, אין קצאו?ם»כער די זירען
 טאראנטא חנר םון נוטהײסוננ דער םיט

 נד באטטיטם איך כין גאארר דזמאינט
ארנאנ״זער. דער אצם װארען

 וויצ !ײ־געוונט, » אייר זאגענדינ
 בריחנר, את מוועםטער איהר. »ו איה

 און װ*ר חור *1אוי 1זײ םאל »צע זאצט
 jnjnw *ופיצ ױניאן. א״ער א«היט׳ס
 איז םיה אח ענערגת צוםיצ ארבײט,

 איז עס אײדער נעװארען, אװעקגעצ״נט
 איהר ױגי*ז• די אויםצובויען נעצוננעז

 אונטער נעארבײם *יים צענגערע » האט
 ט«יצ־ v מװען באדינטנמן, מ»« אאעז
 ןורנײטם־ איי*־ן נײ תענד די איז ציינ

 ov װןר מתאם ניט האם איהר נעבער,
 איחר האט איצט בא׳שיצען. אײך זאצ

vrm * יוניא!, » ov ,?ױאס יתיא IPP 
ד *ו אײך םאצ אלזנ נרייט אח^איז  מ
מן, • טײפר. ױני*ן אייער האצם «י

 דער םים «1װיני סיק םאהר איד
 יי ארנאניזיחוז it אנזיכס

 «ר זימ ומל איר *ז האוי, t» מי•
 איחר «ון ארבײנג סייז אין ס^צגוײו

 די »ייד «י גימס. נונת העתן ומם
uo«oprpp ארג• זײמן וומימנ 1אי 

נתירם.
*T ײיוי־ אין ויימ״נ ײ«יםין, ײיצ

 םון :רוםען נוטע באקוםען איך װעצ פענ,
 און פראנרעס־רט ױניאן די אז אייך,

 באדײטענד װערען םארדינסטעז אײערע
 געבען טיר װעט דאם פארגרעסערט.
 אר־ מײן םיט אנצוגעהן איגספיראציע

װיניפעג. אין בײט
 געצענענהײט דער בײ אויך װיצ איך

 ױני^ן, דער םון םוער אצע באדאנקען
 אר־ דער אין געהאצםעז םיר ה#נבען וואס
 ערם^צגרײכען דעם תרכצוםיד»רעז בײט

 אפפער דער #הן סטרײיק. חשענעראצ
 װ^צ־ טוער אקטױוע די pc װיציגקײט

 די געהאט. ניט ערםאצג דעם םיר •טען
 בין איר און גרוים, צו איז זײ םון צאהצ
 אוים־ אײנעם יעדען איםשטאנד נישט

באזונדער. צוחנכענען
זײ־געזונט. הארציגען טיץ צו נעםט

 םאצ אצע געהט ױניאן. אײער אפ היט
 א פאר םאתוערטם, און פארוחמ־־טס
צעבען. בעסערען און שעהגעחגן
 דרעסמאכער. די צו װארט א איצט

 נאכ נעצעגענהײט א איצט חאם איהר
 איגטער־ די קלאוקםאכער. די צופאלגען
 אר־ צו באשצאסעז,אײך האט נעשאנאל
 אננעפירט איצם ווערם עס גאניזירצן.

 דער איז 1¥ זיר שצ*סם קאםיײן. דער
 T? װארפט טעטיג! וחנרט ױניאן!
 אײער בותט ארבײם! דער אין ארײן
 לאננ ץ9נעס גים ותם ov או !ױגיא!

 אז סטע די חעחנן וחנל T* אח
 אויפגעכוימ ^נון דחנםם»מר די איױ

יזג^. סאכסיני און שמארימ »

 אויף און שטיק־ארבײט װעגען געזןונט
 נעװארען נעדרוקט װ#צט פצאץ דעם

רײ- דרעםםאכער! די װענען עטװ^וס
 איך װיצ שטיק־ארבײט װעגען דעגדיג

 םײן םון טײצ דער אויך אז ז#גען ד#
 װי צוםרידען ניט טיר שטעצט באריכט

 עפעס דרוק. אין איבערגעגעבען איז ער
 ^אײג״ דער ערגסט. דער ניט זיך םיהצט
 געםאכט ה^וט באריכט דער װ#ס דרוה,
 סײ ב^ארד דער pc םעםבערם די אויף
 דיסקוטי״ בײם םײ און אויסהערען בײם
 סך א בײ נ*ר טיר, בײ נ#ר ניט !רען
pc גע- האבען װ^וס טעםבערם, אוגזערע 

 אז אוים קוטט באריכט, דעם צעזען
 זאך גאנצע די ד$ מאכט שרײבער דער

 שפאס םון טאן א עפעם סצײנגעצט, צו
 מאכט עם װערטער. די אין זיך פיהצט

 אםערײ־ שיקאג^ער די אז אײנדרוה דעם
 הינע אצע און טיר םיט צוזאמען טארם,

 געװא־ צושראקען אזוי זײנען בעאםטע,
 טיר אז ארבײטסצ^זיגקײט, די פון רען

 ש?א- און פארצארעז פשוט זיך ה^בען
 :ע־ גיט ״םימעצ ;ארישען אזא פאר גען

װערען. ד^ס זאצ דאכט
 באריבט דער אבער האט דערפאר

 עגדיגט עס ענדע. דראםאטישע א זעהר
ביאליס װײס-פרעזידענט :אזוי זיך

 אבער קעםםען, װײטער פרובירט ה^וט
 םארצא־ א איז עם אז נעװאוסט עריה^ט

 יא.ײס קוםט אזוי און !קאניף רעגער
 געע:־ זיר ה^וט באריכם, דעם נ^ך צויט
 א *דזן פראגע װיכטיגע הויפט אזא דיגט

 זיך האט םען אז םײן איך באשצוס!
 צו ערנסטער אביםעצע נאציען נעדארםט

 שטעהען םיר צא:ע. שיקאגאער דער
 אגרײ pc אױםנאנג דעם ערב איצטער

 הייסט, דןוס באצעבאטים, די טיט מענט
 זיך עגדיגט ם$נ»ט דיזען טען30 דעם

 ר ם געהען װ^וך דיזע אפטאך. אוגזער
 קאנסערעגצען. צו םאצ דריטען צום שוין

 פון םארשארםטע א זעהר איז צאגע די
 א צו קוטען קאן עס זײטען. בײרע

 איבערהױפם איז דארום צוזאםענשטויס,
 סאכען קצײנגעצט צו צײט די ניט איצט

פראנען. װיכטיגע
 בדיף דיזען װעט איהר אז האפענדיג,

 ״גע• נוםער נעקסטער דעם איז דרוקעז
 ברײ םיט איך פארבצײב רעכטיגקײם״,

נרוס, דערציכען
ביאלים, ם.

י. װ. ג. צ. א. װײם־פרעז.
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 אץ ארונטער נעטט ױניאן
 וױכ־ םמ ארבײטער םטרייק

שאפ גודס וױיט טיגען
)1 זײס פרן (שלוס

 ארביײ די pc ארוגטערגעהן דער דאס
 אצע איבערצײגען וחנט שאפ םון׳ם טער

 איז ױגיאן די אז םאגופעקםשורערס,
 םרײד. דעם ארגאניזירען צו ענטשצאסען

 קוםען צו םיטצען אצע אן װענדעט ער
 סאר• א צו םאגוםעקםשורערם די טים

 אוםן, סרידציכען א אױף שטענדגים
 ווע״ טאגוםעקטשורערס די אויב אבער

 נאך וחגלעז אײנגעשפארט זײן צען
װערען. גערוםעז סםרײקס

 געהען םירםע די און פאציצײ די
 געװעהנציכער זײער מיט אן דערװײצ
 די אפשרעקען פרובירען םון טאקטיק

 םטראשונ״ pא ארעסטען דורך סטרײקער
 דעם סון טאג ערשטעז דעם גצײך קעם.

 5 ארעסטירם סאציצײ די האט םטרײק
 האט קאטישאנער פאצים דער פיסעטס.

 אץ זיך צו שאר׳ען רוםעז געצאזט אויך
 קצא- האס ער אז זאנעז, צו איהם אפיס

 שאר ברודצר פיקעםס. די נעגעז גען
ט רי אז ערקצערט, איהם האט  ױגיא^טו
 צו ערצױבם איהר איז עם -זואס ביצויז
 !ימעםען דאם אז pא געזעצליה טאן

 םיר־ דער בײ װערען סארטגעזעצט וועט
 אלע בי' אייר יייו צעװיז נ. דזש. םע

 ?יק וועט זנס ײאו םירמעס, אנדערע
נריםינ.

 גוםען א אין שכתהט סםרײק דער
 םעהר־ די און ?אטערם אלע צושםאנר.

אי pc ארב״טער צאהצ  ארת־ זימצן ש
 צאקאצ קאםערם דער סםוײיפ. אין טער

 קאבד ארגאניזאציןוגם דעם העצפט 10
ץ ע n תאםט, ױגיאן די און י  i t װעם 

 אר״ *ו קאספעין אץ צרסאלג האבעז
די אוימלעבען און טרעיוע דעם גאניזירען

צ¥־ ®ח םעגעדדיעד שנײמר, א.
 ארנאנײתרין. 3גא םערי ^2 ק¥ל

 גײ יתיאן, םערםup דזנר pc פיציגםאן,
y i  j n י»ײיס ײא׳י א« סיזוציעצ
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^ מ ײ 1930 נאװעטגער, -סער21 ?ר

 כאארד דזשאינט יאוקעו נױ רער מיט
םאכער וױיםט אןן דרעס פח

םעק.־טרעזשורער. קריװעלא, א. םון
 דזע. דרעם פ,י| םיטיננ ועגעצער »

 םיט־ נעװארען ^פנעהאצטען איז ךרא1בי
 קןוונםיצ אין אהט^ובער, טען29 דעם »ךוי

 םע36 װעםט 60 ^2 לאקאצ ןםו רום
 אצם וואסיצעװסקי ברודער םים סטריט,

פ^רזיצענדער.
 דז׳עאיגט דעם םון פדןוט#ק*צען די

ם אקטאבער pc מיטיגג באארד ע  ־22 \
 דירעקטאר אװ באארד דעם םון און עןט

 איז טען,27 דעם אקטאבער pc מיטינג
געװארען. אננענוםען און פאדגעצעזען

 די־ אװ באארד םון םיטינג בײם
 דער האכםאן, ברודער האם רעקטארס

 אז באריכטעט סענעדזשער, דזשעגעראצ
 ״באארד׳/ דער םון באשצוס דעם לויט
 צא* די pc מיטעג א גערוםען ער האט
 א אויסהערענדינ םענעדזשערם. קאצ

 אר־ דעם סון קאסטען די װענען באריכט
 צאקאצ־ די האבעז קאטפײן נאניזאציאנס
 באזויצינען צו באשצאסען מענעדזשער

 ארגאניזײשאן צום געצט סוםע א נאך
l* פאנד.

 האט מענעדזשער דזשענעראצ דער
a װעגען באריכטעט קורצען אין אויך n 

 אוםפאר־ דער װאס קאנםערענץ צװײטען
 איז גערוםעז ה$ט טשערמאן טײאישער

 צװישען סכםוך דער אז ערקערט, האט
 איז קאגטראהטארס איז דזשאבערם די

 אסא־ בײדע געשציכטעט. װי גוט אזױ
 אויפ־ אײגנעשטימט האבען סיאײשאנס

 זײ און צװיסטיגקייטעז, זײערע צונעםען
סעטצען. ביסצאכװײז

פו| פאדערו;: דער צו באצת אין
 זײער אז אססם׳ן, קאנסראקטארס דער

 אזוי• װערעז געענדערט זאצ אגרימענט
 18 װערען אײנגעשצאסען זאצ עס אז

 דעם אין זיך נעםינען װעצכע פונקטען
 אסא־ אטיציאײטעד דער מיט אגריםענט
 זײער איז זיד זײ שטיצען סיאײשאז,
 אג־ זײער אין םונקט » אױף פאדערונג
 אז אויס טײטשען זײ װעצכעז ריםענם,

 ענ־ פאדערעז צו רעכט דאס זײ גיט עם
חןרוננען.

 הענט די pא איצטער איז פראגע די
טשערפאץ. >$ימפארשעצ דעם םון

 װערם באריכט מעגעדזשער׳ס דעם
גוטנעהײסען.

באריכ־ טרעזשורער. סעקדעטער דער
 האבען pn 89 22 צאקאצען די אז מעט
 סוםען עקסטרא די אײנגעצאהצט שוין

 בײ־ נעדארםם האבען זײ װאס געצט
 ארגאני־ צום חצק זייער אויף שטײערען

 איהם האט מען אז אח זאציאנם־פאנד,
 10 צאהאצ pc טשעקם די אז נעפאצדען

 און געװארען אויסגעמאכט שוין זײנען
 אויך ערהאצטען. מארגען זײ װעט ער

טשעק. א ארײנגעשיקם האט 35 צאקאצ
 װערט סעקרעטער pc באריכט דער

 דער זיך האם דערםיט און גוטנעהײסען
 דירעתטארם אװ באארד די pc טיטי::

נעשצאסעז.
 סון סעקרעטער צי»עס, ס. ׳•ברודער

 םארגע־ דאן האט קאםיםע, פינאנס דער
 קאםי־ דער pc רעקאםענדאציעם בראכט

 ארגאני־ איעיגע שטיצעז װעגען טע
 זײנען חנקאםענדאציעס די זאציעס.

 דזשאינם דער פיז געװארען גוטנעהײסען
באארד.

 האכםאן םעגעדזשער דזשענעראצ
 איבערבציס קורצען א געגעבען דאן האט

 טרייד. pK צאגע איצטיגער דער איבער
א זײער דא איצט איז ארבײט
 נעהען קאנטראקטארס צאהצ גרויסע
 שטיצ־ דעם צוציב ביזנעם פון ארויס

אינדוםטריע. דער אק שטאנד
 צוױי די אז באריכטעט דאן האט ער

 דער םון גרינבערג מ. מאנוםעקטשורערם,
 דרעס, צאוע א. מ. און דרעס״ ״ראװעגאו

 געהען זײ »ז װיסען געצאזט האבען
 דזשא־ װערען און שעפער די אויםגעבען

 טענעדזשער םטאצער, ברודער בערם.
 דעפארטםענט״ ״אפיציאײטעד דעם םון
pc די אויף אויף פאסט ױניאן, דער 

 םיטצען געהעריגע די און קײםעס בײדע
 האט האכםאן װערען. אנגענוםען װעצען

 םון אנטשײדונג דער אויף אנגעװיזען
 קיײ די אין טשערםאן אוםפארטײאישען

 ״פאצײ די און ״פירצעס״ דער םון סעס
 נע־ האבען יענע װען פירמעס, םעיד״
 שעפעו אינסײד די אויפנעבען װאצט

 « אויף אצם דזשאבערס, װערען און
םאצען. איצטיגע די אין פרעצעדענט

 אנ״ איז באריכט מענעדזשער׳ם דעם
 ^יך האט דערםי־ש געװארען. גענוםעץ

» דער נעשצאסען. מיטי

 דרעס דער םון פיטיננ צװײטען .בײם
 אפנעהאצטען איז װאס באארד, דזשאינט
 בא־ איז נאװעםבער, טען5 דעם געװארען
 pc םיםינג בײם אז געװארען, ריכטעט

איז װ#ס דירעתט^רם^ v* די
 טעג צװײ םים געװארען אפגעהאצטען

 pc קאםיטע א ערשינען איז םריהער,
 דרעס, צאוע א. מ. דער פון ארבײטער די

 נעםען צו ױני*ז דער םון פארצאנגט און
 װעצכע םירםע דער גענעז שטעצוננ א

 אר־ דער פון אויסגעשצאסעז זײ האט
 קרי־ צוריק ז*לעז זײ אז זעהן און בײט,

פצעצער. זײערע געז
באשצא־ איז דיסקוסיע צא:גע א נ^ך

 אנגעצע־ די צוריקשיקען געו,*ארען סען
 געםאכט ז#צ עס אז ^םיס צום גענהײט

 םארהאנדצען צו םארזוך א נאך װערעז
 דעם שציכםען און םירםע דער םיט

 אנגעװענדם װערען עס אײדער סכםוך
םיטצען. אנדערע
 קאפיטע א ערשינען אויך איז עס

 ״ראװענאו דער םון ארבײטער די םון
 די אז געם*דערט האכען זײ דרעם״.

 נע:ען סטרײק א ערקצערען זאצ ױניאן
 זײ ה^ט װעצכע םירםע, דאזיגער דער

 אייך ארבײט. דער pc אויסגעשצאסען
 :עװארען איבערגעשיסט איז םראגע רי

 א רופען צו םוצםאכט מיט אםים צום
נויטינ. װען סטרײס•

 האכטאן מעגעדזשער דזשענעראצ
 צו באצוג אין ז8 ריכטעט8ב דאן האט

 8 נעױופען ער האט שעפער צװיי די
 צו םענעדזשערס צאקאצ די םון םיטינג

 הער־ די צאגע דער םיט זיי באקענען
 איז םיטינג דעם בײ םײנוגנ שענדע
 — ערקצערט האכםאן האט — געװען

 די םעטצען צו פארזוך יעדען מאכען צו
 אופן םרידציכען א אןיף קצאגען דאזיגע
 ברױ געריםען. װערט םטרײס 8 אײדער

םענעדזשער אםיסטענט הארעצקי, רער

 געזע־זן דאן זיך האט ,10 צאקאצ םון
 איהם האט יענער און צאוע םר. טיט

 צו באשצאםען האט ער ז8 געזאגם אםען
 אר־ עטציכע צוציב דזשאבער א װערעז

 גצײכט ער װעצכע שאפ, דעם םח בײטער
האבען. גיט זײ װיצ און ניט

הא־ באמיהונגען הארעצקי׳ס כרודער
 םאר־ זײן אםיצו אײנגעגעבען. נים זיך בען
 אד־ די םאר באצאהנוגג 8 קריגעז צו זוך

 הא• ניט װיצ באס דער װעצכע בײטער,
 דער פון געװארען אנטזאגט איז בען,

 אר*ינ;עגעבען האט ױניאן די אח םירםע
 נענען אסאסיאיישאן דער צו קצאגע 8

 ״רעזוע־ דער און םירמע דיזער ערצויבען
דזשאבערס. װערען צו נאו״

 באאיד דזשאינט פון םיטיננ בײם
 ז8 באריכטעט, האכםאז ברודער האט
 האיט צאוע א. ם. םיט סכסוך דער

 םיר־ די װערען. געסעטעצט בײם ענדציך
 םאד־ איהר אויםגעגעבען שוין האם םע

 װעם און דזשאבער 8 װערען צו צאננ
 אם־ װאב שאפ. דעם אנהאצטען װײטער

 עס איז דרעס״ ״רעװעגאו די באצאנגט
 פרידציך. סעטצען צו אוםםענציך געװען

 דע־ װעצען שאפ דעם םון ארבײטער די
 און סימיננ 8 צו װערעז גערופען ריבער

 אין װערען ערקצערט װעט שאפ דער
סטרײק.
:,מיט צעצטען בײם  באארד דער פון :

נעװא־ פארגעצעזען א*ז דירעקטארס אװ
8 pn װ. דזש. ברודער םון צושריםט 

 גריװענס דער פון םשערטאן טהאםאם,
 אויפמערקזאם״ די ציהענדיג ק^מיטע,

 דעם צו באארד דזשאינט דער pc קי;ט
 איז 10 צא?אצ םון םארמרעםעד די װאס

 פון םיטינגען די צו זעצטען קומען 35
 אנװע־ בצויז זײנען עס האטיטע, דער

צאקאצען די םין םארטרעטער די זענד

$dpi אה דרעםעם פח פרעםערם p
 האט דעפארטםענם פײער דער »ז באםעם אייעדע אן זאגט

 צונע־ װערען נים טאר װייער־ברעטלאך קײן דאם געזעץ א געםאכם
 זײן םוז עם שטאפען, כרעגענדע אנדערע אדער חאלץ א אויףו שלאנען

פײער־שרוןן. אוים דורד
td פרעםען צו ברעםלעך ווײער אונזערע אױמגעפיקםם חאבעז 

 נאר ריכםיג װארע חאריגע אנדערע אױך^אלע אמ ®לאש װעלװעמ,
דעפארםםענם. ®ייער דעם rii ®ארלאנג דעם

צוגע־ זײגען װעלכע אלמע־&ױילם n שאפ אין חאם איר אױב
קיינע pc מראבעל קיץ חאבען .גימ וועט איהר אץ געזעץ HSTi ??° אד2 ןם״®ײ יאײ יא® ע° כיר קענען חאלץ אױןמ שלאגען

אינס&עהטארס.
 דעם pc רולם נייע די נאך םמיםערם אויך סארקױפען םיר

זמופארםכמתם. לייבאר
to םארקעם. אץ םאשינס פמקינג בעםטע די האבען

תאטס^ני בארד פרעם װעלװעם און אמעריסען«לאש די
•peer ,י*רק• ײו עיחןניי

 װערט שאפ נאנצער א װען .89 און 22
 ב**רד, גריװענס דעה םאר אגגעקצאנט

 קא־ דער םאר זעצטעז זייער ערשײגען
 װעצ־ םעםבערס, ^נגעקצאגטע די מיטע

 װײצ ,35 און 10 צ$קאצ צו באצאנגען כע
 זייע״ םון באזונדער גע׳טשפט װערען זײ
 ק$מיטע די לאקאצען. אייגענע רע

 אצנע־ 18 דא איז עס װעז אז פיהצט
 ;א;־ דעם נ;ע איז װעצכע קצאנע םײנע

 װערעז נע׳םשפט אצע דארםען שאפ, צען
 קא־ גרױועגס ב^ארד דזש^ינט דער םון

 צאקאצ װעצכען צו אוטגעאכטעם םיטע,
 און באצאנגט, מעםנער אײנצעצנער דער

 ־8P נרױוענס דער סון םיטגצידער די
 אטענ״ דארפען צאהאצען אצע םון םיטע

םיטינגען. די צו דען
 בא־ האט דירעקטארס אװ באארד די .

 אז סעקרעטער דעם ארדערען צו שצאסען
 באטרעפענדע די װיסען צאזען זאצ ער

 אין כיטגצידער זײערע אז צאקאצען
 װערען נע׳םשפט דארפעז פאצעז אזערכע

 און קאמיטע גריװענס דזשאינט דער בײ
 זײערע אז זעמן, צו אויפפאדערעז זײ

 ז^צען ה^םיטע דער אויף םארטרעטער
זיצונגען. די בײ זייז אנװעזעןנד
טשער־ מארגאציס, טשארצי ברודעד

 האם קאטיטע, פינאנס דער םון םאן
 רעקאטענ־ אײנינע ארײנגעבראכט דאז

 אז פארצאננט אויך האט און דאציעס
 פרז םיטיננ 8 װערען ;ערוםען זאצ עם

 דער מיט צוזאמען םענעדזשערם צ^קאצ
 אײגינע אויםצונעםען קאםיטע פינאנס

 רע־ די אנגעצענענהײטען. פינאנציעצע
 קאםי־ םינאנס דער םון קאטענדאציעס

 נוטנע־ זײנען פארצאנג זײער און טע
:עװארען. הײסען

 טיטינג.;ע־ דער זיך האט דערםיט
שצןןןסען.

8ױני ט«נער רעינסאוט
אל ק א װ. ג ל. א. ,20 ל

םי 8 ז ס ר ע פ'ם י ו א
און (בעצאחאטע בעאמטע אצס געװארען נ^םינירט זײנעז מעמבערס פאצגענדע

.1931 יאהר םאר׳ן באצאהצטע) ;יט

ער פאד ש עדז עג מ
פאצינסקי, ם. אצינסקי, ס. צעװיט, נ. ניננאצד, ד. אצטשוצער, א.

סאראף. ס. ראפ^פ^רט, מ.

ר םאר ■ ע ר שו עז ר ט ר־ ע ט ע ר ק ע ס
קורינםקי, פ. אצינסהי, ס. מײםאז, ד. יעװיט, ג. פרידםאן, ס.

סאי־אף ס. פאסםע־נאח, מ. פאצינסק־י, ס.
אן םאד מ ר ע ש ט

װײםעצבערג. ב. סאראף, ם. םײםאן, ד. נדאעװסקי, ה.

אן פאד מ שער ט ם־ ױי ו
װארשאװסקי. דזש. פ^זנער, ה. םײסאן, ד. קעסאער, דזש.

אר ד עקזעקוטײװ פ ד א א ס ב ר ע ב מ ע מ
 אצטשוצער א.
 צבום8 ם.
 אצעניק ם.
 אצטמאן ק.
אײבראמס נ.

 םײננאצד ס.

 ניאסמאן ה.
 נאצוב װ.
 ;ודקינד כ.
גרין ה

 אעװיט ג.
 ציפםאן דזש.

צײ:ער ב.

 מײסיז ד.

מ^סם ם.

ראטענבערג ם.

 סײפאן ב. א.
שצײפער ם.

 סצאדאוױט״ט דזש.
זיסקונד מ.
סקאצקער ב.

שװעהר ב. םארקאוױטש איזי גדאעװסקי ה. באוםאן דזש.
סאראף ם. נענקין נ. הורװיץ צ בעםעצ ב.
טענענבוים צ. ^ציסקי בוירט אימערמאן ם. בערנע־ נ.
טאבאיניק, צ. פאיס^ף א. קארפ נ. בערגער ב.
טאבאק ם. םיקום ה. קאפצאן מ. קופער וױינבוים דזש.ח. פאםטערנאק י. קעסצער דזש. דונעםסקי װײסעצבער דזש.ב. פויזנער ה. הורינסקי ם. דונעםסקי װיגער ז.ה. ראטשײצד ם. הצײן י. דאנ^יז װארשאװסקי ם.ס. ראזענםטײן י. ציװײ א. םרידםאן נ.
זימערמאן צ. ראפאפארט ם. ציװײ ם. סישער .0

 דער פ^ר ערשײנען םרזען קאנדידאטען אױבענדערםאנםע אלע
נאורעמכער, מןןן22 דןןם ׳שכת עלעקשאן p* אכדזשועקשאן

סמ. טע16 װעסט 3 יוניאן, דער pc אםיס אץ סריה, דער אץ אזײגער 9
סי. בי אײ פון רײהע דער לויט װערעו גערוםען וועלען זיי

ױעדען קאםימע דןןר כעסאר עדשײנען דט רעלעז װאס יעניגע די
 כאלאט. אויס׳ן װערען ארױםגעשזטןןלם ױם נןןמשן זײערןן

ז געגען״ אבדזשעקשאנס ס׳איז וועלכע האבען וועלכע םעםבערם נ ם׳ ע  די
pc זײערע ברענגען צו געבעטען זיינען נעםען, אױםגערעכענסע די 

 אץ אזײגער 9 שבת, ביז װי שםעטער ניט שריםטליך אבדזשעקשאנס
קאםיםע. דער בעםאר ערשײנען דארפען וועלען זײ ®ריה. דער

 קאכימע אבדזשעקשאן און עלעהשאו
20 לאקאל װניאן מאכער רעינקאומ

םעקרעטער. קלײן, ישראל טשערםאן. כערקאװיםש, סאל
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 רער פון פיהרער די םרידען. םון םען

 אײגיגע נאך־ האבען אבער אסאםיאיישאן
 דעם אנצונעםען אנטזאגט צענערעז, טעג

פוירקינם. םיס פון םארשאאג
 באסעס די םון האנדאונג דאזיגע די

 עםענטאײ דער םאר באוױזען קאאר האט
 אין זײנען באסעס די װאס סייגונג בער
 אאע־ פאר איז עס אויסען. אםת׳ען דער
 ״־k איז עס אז געװאחנן, קאאר םען

 ארב־ײ די םון סטרײק קײן ניט גענטאיך
 באסעס. די פון אאק־אוט א :אר טער,

 גע־ דעם דורך האבען ארבײטער די און
 פין סימפאטי אאגעטײנע די װאונען

באפעאקערונג. דער
 האט װידער םטרײקערס די צוױשען

 האנדאונג פראװאקאטארישע דאזיגע די
 דעם םארשטארקט באױז באסעס די םון

 װי קעטפען צו אגטשאאסענהײט און סוט
 זײער םאר נױטיג זיין װעט עס א»:ג

אעבענס־באדיננונגען. זײערע און מניאן
מאר־ אויף באאד האבען םטרײקער די

 םי־ ‘ענםוזיאסטישען אן אפגעהאאטען גען
 צו באשא^סען אײגשטיםיג און טינג

זיג. ענדגיאטיגען אן ביז סטרײקעז
נע־ זײנען םיטינג אוים׳ן רעדנעד די

דײװיד סעקרעטער דזשענעראא :ווען
 דרעםמאכער םון םענעדזשער ;דובינסקי
 האכמאן; דזשואױס באארד, דזשאינט
 טע״ דרײזין, ב• און קאעסענס אויגוסט

 יױ טײאארס דעריאײדיס םון נעדזשער
״ .38 יצאסאיל ניאן

 א געשיהט האט איגטערנעשאנצא די
 קאמי־ איגדאסטריעל סטייט צום בריןי

 דזשענע־ םון אונטערגעשריבעז שאנער,
 װעאכען אין דובינסקי, סעקרעםער, ראא

 פאר פוירקינס טיס באדאנסט ױגיאן די
 דעה סעטאען צו באםיהונגען אירע

סטרײק.
אן, ױניאן די װײזט בריעף דעם אין

 באסעס אסס׳ן די װאם דעם, םיט אז
 דעם אגצונעטען ענטזאגט זיך האבען

 פון באזיס אוים׳ן סעטאמענט־םארשאאג
 בא־ רעכט, דיסטשארדזש פראצענט םינוי

 םאדערוננ גאנצע זײער אז יןאאר, װײזט
 א װי םעהר ניט איז דיםטשארדזש םון

 דים־ םון פראגע די אז קאםאםאאזש,
 עיקר, דער ניט זײ בײ איז טשארדזש

 םארניכטען צו שטרעבען זײ אז גאר
 בא־ ױניאן די און ױגיאן רי איגגאגצעז

 ניט איז דאס שעםער. די אין דיננונגען
 אאק־אוט א אײנםאך נאר סטרײק, קײן
 םאר־ צו ציל מיט׳ן באצעבאטים, די םון

 איינגעםירטע די און ױגיאן די ניכטען
ארבײטס־באדינגונגען. םענשציכע

 בא־ אונזער צו צוטרויען האבען ״םיר
 בריף אין גקעזאגט װערט — םעצקערוגנ

 ניט װעט םײנונג עםענטציכע די אז —
 זײ־ עס װאו צא?אוט, אזא טאצערירען

 פא־ הונדעדט אײניגע םארװיקעצט נעז
 ארויסגעױארםען זײנען װעצזלע מיציעס,

 אזא אין ארבײט דער םון געװארען
 אינדוסטריעצער אצגעםײן און מצעכטער

 מאנוםעקטשו־ דאזיגע די צייט. קריזים
 דעם םון אפהענגיג זײנעז װאס ׳רערס
 םון אײנװאוינער די םון װיצען גוטען

 ביזנעס־ אייגענע זײערע םאד יאר<ן נױ
 װעצען פראספעריטי, און איגטערעסען

 פאבציק די אז אויסגעפינען, גיכעז אין
 א גוטצוהײםען גרײט ניט איז אפ״ניאז
 װי־ װאס מאנוםעסטשורערס, פון פאציסי

 צו אויוי צײט שצעכטע די אויסנוצעז צען
 ױניאךבאדינ- און ױגיאנס םארניכטעז

ען/ גוננ
 גצײו טאהע האבען םטרײקערס די

 םײנעז זײ אז םעשים םיט באוױזעז
זאגען. ױי װאס

הוגדער• די האבען בײטאג כ^נטאג
 דורכ־ טײצ׳ארס צעידיס סםרייקענחנ טע

 ■יפעט־חד איעדרופםפוצזנ אז געפיחרט
 דעם םון גאסען די איבער םאנסמיאציע

 שעפער סםרײסענדמ די װאו געגענד,
ך נעפיגעז י ז

 םטרײ־ די פון רײהען מעלאםענע די
 בצאפ צװײ איבער פארגוםען 4ה*ב* קער
 סאינס מנדציגע תרך אעג^ רער איז
 םוטיגע די ה^ובען או^םמריםטען און

 ארוםי׳ דער וױםען נעצאזט סטרײפערס
הנ גער ד מ א ע פ  צו^יב און פאריתוס ^

 נע״ חאבעז זײ סטרײק^. %ײ װ^ס
 וועט עס אז באסעס, ךי וױםצן זט0
ט זיי  אזל די צרריקצומרײבעז געציננען ט

אויסהונ• דױ־ך *פלאםעריי אין

 סטרײקענדען א םארביי םארשירט בען
 םרן געװארען באגעגענט זײ זײנען שאם,

 אויף הורא־געשיײעז, מיט פיקעטס די
 גע־ האבען דעםאנסטראנטען ד> װעאכע

נעזאנג און ״טשירס״ םיט ענטפערט
 האבען סטרײפער מארשירענדע די

 ציםצעטס טויזענדער אויסנעטײצט אױך
 װעצ־ אין םרויעה םארבײגעזזענדע די צו
 האבען באסעס רי אז ערקצערעז, זײ כע
 אין שעפער די םון ארויסנעװארםען זײ

ײגען ײ.ז  כדי קעםפען צו געצװאוננען ז
 צע־ אםעריקאנער דעם אויםצוהאצטען

 רי צו אפעצירען זײ בענס־סטאנדארד.
 בצויז קצײדער זײערע קויםען צו םרויען

 זײע־ גיבען װעצכע םירמעס, אזעאכע םון
 באדינגוגגען םענשאיכע ארבײטער רע
שקאאפערײ. אין ניט זײ האאםען און

םארענ־ זיך האט דעםאנםטראציע די
 אין פאסעךםארזאםאוננ א םיט דיגט

 רעדנער, די װאו םוירקא, האאאמבוס
 אײנער ראזענטאא, און יענער הערי גענ.
 אד־ האבען סטרײה, פון פיהרער די פון

 ערמוטיגט און םארזאםעאטע די רעסירט
 טשער־ די קאמף. %ם סטרײקערס די

 סעידי געװען איז םיטינג םון אײדי
 װימענם דער םון ארגאנײזערין די רײך,

 איהר אפ גיט װעאכע איעג, ױניאן טרעיד
סטרײק.• דעם העאפען צו צײט גאנצע

 פארש םון װענ גאנצען דעם דורך
 שטאר־ די זעהן קאאר געקענט םען האט

 צו באםעאקערוננ דער פון סימפאטיע קע
 גע־ זײגען איםאעטם די סטרײקערם. די

 גע־ און מצה־װאסער װי געװארען כאםט
 אר־ די איגטצרעם. םיט געװארען אצזעז

 מע־ אין געבײדע נײער א אויף בײטער
 װאו סטריט, טע52 און עואגנױ דיסאז

 דורכגעמארשירט האבען סטרײפערס די
 די אויםגענוםען האבעז דינער־טאים,

 צורוםען ערםוטיגענדע מיט סטרײקערס
סשירם. און

 געםיהאם זיך האבען סטרײקערס די
 םימפאטיע דער שון ערמונטערט שטארק

אין האבען זײ באםעאקערונג. דער םון

 אאײן ניט שטעחען זײ אז געזעוזן, םדע
קאםוי. אין

צװי־ באגײסטערונג און פרײד גרוים
 האט םיהרער די און סטרײקערס די שען

 דער אז נײעס, די ארױסגערוםען אויך
 בײם האט אסאסיאײשאן ״פארװערטס״

 בא־ נאכט, דאנערשטאג אעצטען מיטינג
 םאד דאאאר טויזענט געבען צו שאאסען

סטרײס. טײאאר אײדיס דעם
 םארעפענטאיכט האט 38 אאקאא
 ראדיקאאע ױניאנס, צו אפיא םאאנענדען

 ארגאניזאציעס ארבײטער־םרײנדאיכע און
 די םון קאכץ* בראװען דעם שטיצען צו

 םינאנ־ און מאראאיש טײאארם אײדיס
ציעא.

 ארבײטער־ און ױגיאגס אאע ״צו
:ארגאניזאציעס םרײנדאיכע

 טעיאארם אעידים הונדערט ״עטאיכע
 א אין װאכען 9 באאד שוין שטעהען

 םארזוך דעם געגען קאײף, םארביטערטען
 קוטױרירם די — באסעס אונזערע םון

 ױ־ אונזער ברעכען צו — אסאסיאײשאן
 אעבענס־ מענשאיכע די אװעקנעמען ניאז,

 ער־ זיך האבען מיר װאס באדינגונגען,
 אוץ קאמף פון יאהרען דורך װארבען
 סװעט־ דעם ברענגען צוריק און אײדעז,

 זױ באסעס די טרײד. אונזער א^ן שאפ
 אװעה־ רעכט דאס קריגעז צו װידער כען

 ארבײטער, אן םון ברויט דאס צונעםען
 בא־ מענשאיכע אויף באשטעהט װעאכער

 פון איהם ארויסװארםען דורך דינגונגען
ארבײט. דער

 טעיאאדס אײדים סטדײקעגדע די
 אונזער קאניוזל אאעםענס אונזער תעםםען

 גאנצער דעי פון זיג דער זײן װעט זיג
 ״קא־ םון זיענ דער באװעגונג, ארבײטער

 זעאבסט דער גענען בארגעינינג׳' אעסטיװ
 די באםעס. םארביסענע םרן הערשאפט

 אנטשאא־ און כיוטיג זײנען םטרײקערם
 איז עס קרבנות. ברעננען צו גרײט סען.

 העאפען צו זײ חוב אאעמעגם אונזער
 און םינאנציעא מענאיכקײטען אאע מיט

מאראאיש.
 ־ ארגאנ פרײנדאיכע און ״ױניאנס

 קאפיף נאבעאען דעם שםיצט ! זאציעם
 טעיאארס. אעידים םטרײהענדע 12 םון
 נויטיג איז װאס אםוניציע די זײ ניט
 דאס םאר קאמף דעם דערםיד»רעז צו

 יוניאן, א אין ארגאניזירט זײן צו רעכט
אדבײטס־באדינגוננען םענשאיכע םאר

ר ע עו15 ו הויג א ו פון ױבילעאום ־י ן  ח
ױניאן עמבראידערי באנאז
םעק״־מרעזשררער. ריזעל, נײטהען פון

 איגטער־ דער פון 6G אאקאא אונזער
 םרײטאנ !זײנטיגען םײערט נעשאנאא

 נאנ־ א מיט ױביאעאום ־יאהריגען15 זײן
 גע־ דער בײ האא. בעטהאװען אין קעט

 א איבערצוגעבען װערט איז אענענהײט
 יױ אונזער פון געשיכסע דער םון ביסעא

 דורכגעמאיכט האבען םיר װאס און ניאן
 פרובי־ איך װעא דאס צייט. דער פאר
רץ ^אזוי טא: רען םעגאיך. װי סו

 ױנגעלײט, אײניגע זײנען 1907 אין
 זיך אאגדאן פון געקוםעז זײנען װעאכע

 אר־ צו באשאאסען און צוזאמענגעקומען
 ניט ארבײטער. עםבריידערי די גאניזירעז

 דער ארבײט. זײער געװען איז אײכט
 געױען ניט איז ארבײטער עםברוידערי

 האט מען װעאכען מענש, סארט דעם פון
 ארנאנײ זײענדיג אז באװײזעז, געקעגט

 םארבעםערט םיא אאגע זײן װעט זירט,
 אאנג יאהרען גענומען האט עס װערען.

 אײנצעאנע םצד ארבײט שװערער םיז
 ארגאני- צו געאוננען איז עס ביז םענשען

 מע* די םאך. אונזער אין מײא א זירען
 מער־װײניגער זיך האבען צךבײטער נער

 ארײנגעטראטען זײגען און אםגערוםען
 פתיען די אבער ױניאךרײהעז, די איז

 םעדפטענס זײנען וועאכע ארבײטער,
 הע• געװאאט נישט האבען אםעריקאנער,

 דעם אין אאגע די ױניאן־רוף. דעם רען
 ער־ אאץ געװארען איז עםברוידערײםאך

 װיײ קלײנע און שטונךען אאנגע גער,
 דאם םאך. אין געהערשט האט דזשעם

 אר־ םיאע םון אויגעז די נעעפענט האט
 םון געשםאנען זײנעז ותאכע בײטער,

 די זײנען בישאעכװײו איז װײטענס, דער
 שטארקער געװארעז רײד«ען ארגאגיזירטע

 אינטערגעשאנאל די ראט 1913 אין
 אר־ עםברוידערי באנאז די געםשארטערט

 יאהר צװײ און ,66 אאקאא *לס בײמפר
 4315 אויגוםט, טעז21 דעם שפעטער,

 נע־ א דורך באשאאסען ױניאן יי האם
 רר צו אײנשטינױג כמעט באלאט חײםען

סמרײקי גענעראא א :^ן
נוד אחן יפילו יון גצלם אמן ארים,

 דאםאאסדיגעד דער איז םיהדער, ניטע
 געװאונע־ פואשטענדיג א געװען סטרײס

 גע־ האבען טרײד אין די-באסעס נער.
 אר־ עמברוירערי פון ױניאן א אז דײנהט,
 אויך אנהאאטען. ניט אאננ װעט בײטעד

 די צװישען עאעםענט געװיסער א האט
 װאס אבער געדענקט, אזוי ארבײטער

 איז עס רואס און געדענקט האבען מאנכע
 זאכען. צװײ זיך זײנען געשעהן װירקאיך

 יאהר 15 אעצטע די םון םאראויף אין
 ױניאן שטארקע א געװארען געשאפען איז

 גאנצען דעם כמעט קאנטראאירט װעאכע
 דעם םון פיהרערשאפט דער אונטער פאך,

 אעאן מענעדזשער באאיבטען אאגעמײן
 םרידמאן א. ז. פרעזידענט און האטאם

 אײנצופיחײ יאהר אעצטעס געאונגען איז
 אין ארבײטס־װאך ־שטונדיגע40 רי רען
 קרי־ צו נעאונגען איז אויך שעפער. די

 די פאר װײדזשעס איז העכערונג א געז
םעמבערם.
באטײ־ זיך איטער האט 66 לאקאא

 פון טעטיגקײטען נוצאיכע אאע אין איגט
 אאקאא, דער באװעגונג. ארבײטער דער

 אינטערנעשא• דער םרן טײא א זײענריג
 װעט און טרײ געװען איםער איז נאא,

אינטערנעשאנאא. דער טרײ באײבען
 באװעגונג דער אין שטורעםם ^אע די

 אא־ דעם האבען יאחרען אעצטע די פאר
 םעמבערס די םיטגעריסען. נישט ?אא

 שע־ סענעז צו געװארען ערצויגען זײגען
םיהרער. זײערע אכטעז און צען

װע־ איז עס אבײאהא חײנט־צױטאג,
 גום « םיר האבען דאך ׳דא ארבײט גינ

 אונזערע און לאהאל דיסציפאינירטען
 צוזא־ זיר באשאאסען האבען םעםבערס

 באנ־ א בײ פרעהעז זיר אגן םענצוקוטען
 שטאטפינ״ וועט ײעאכער דענס, און חעט
 טען21 דעם אווענט, םרײטאג דעם חנן

 210 חאא, בעטהאווע! איז נאוועםבער
 דער םון פארשטעהער סםריט. טע5 איסט

 אײנמלאדעז זײגען באװעגוגנ ארבײטער
 אלעסען ערװארטען טיר *ח נעווארעז

— , • «ו«עתן. דארס

א צו — דזשאב אויפ׳ן רעכט םאר׳ן
םוזי. זיגרײכען

 טיש סטרײקעד בראװע די שטיצט
 או אײנפאום, אײער אויס איבט געאט.

 קאײדער, ארדערען זייך געהען װעאכע די
 שעפער, אזעאכע אין באויז געהן זאאען

 ארבײטער זײערע באהאנדאען װעאכע
 אויך האבען ארבײטער די װאו םעגשאיך,

 בא־• בײם ױניאן זײער דורך דעוז א
 װעאכע אוגטער באדיננונגען די שטימען

ארבײטען. דארםען זײ
זא״ סטרײק םאר׳ן ״בײשטײערונגען

 יםון אדרעס אוים׳ן װערען ^עשיקט אען
 אינטערנעשאנעא״. דער

 םאר־ איז אװענט דינסטא: הײנטיגען /
 פראםינענטע םון קאנםערענץ א ;עקוםען

 םאר׳ן יארק נױ םון םרויען און מענער
 נעזעאשאםטאי־ די אויפצואװעקען צװעק

 טעי• אײדיס דעם באצוג אין מײנונג כע
 אײ־ דער צװינגען צו און םטרײק אארס

 סעטאען צו אסאסיאײשאן -טעיאארס דיס
סטרײק. דעם

 גע״ איז װאס קאנפערענץ, דער אין
 איניציאטיװע די דורך געװארען רופען

 און אינדערםאן ס. ע. פראפעסאר םון
 װאנדערביאט־םיעאד, פרעדעריק מרם.

 סא״ באװאוםטע גענוםען אנטײא האבעז
 און װאירהערם סאשעא אײדים, סײעטי

 װאג״ םרס. װי געאערנטע, באריהםטע
 כיארשאא, דזשײםס פיעאד,םרם. דערביאד

 פון פאסדיק, העמערסאן דר. םיטש, דר.
 ט־א״ נארםאן ט^וירטש, ראקאפעאער

____- אנדערע. און טאס
 קאנםערענץ דער םון טשערמאן דער

 סוירװעי דער םרן םיטש, דר. געװען איז
 פון סעקרעטער דער און אסאשיאײטס

 װאנ• מױס. געװען איז 'האנפערענץ דער
פיעאד. דערביאט

טיט״ באטראנם האט קאנםערענץ די
 אײגגע• די צוױנגען צו אזוי װי אען

 פאבאיס דורכ׳ן בתים בעאי שפארטע
 אויך װי סעטאען, זאאען זײ אז אפיניאז,

 אנ־ צו אױף געאד שאםען צו אזוי װי
 זיגרײכען א ביז סטרײס דעם םיהרען

 ניט װעאען בתים בעאי די אויב ענד,
סעטאען. װעאען
 בײ געװארען באריכטעט ס׳איז װי

 הוגדערט איבער האבען קאנפערענץ דער
 םרױען, און מענער פערזאז, פראםינענטע
 קאנפע״ דעױ היאף זײער פארשפראכעז

גןאםיטע. רע;ץ

 גים ל8נ8אינפערנעש
woo* צוןרױיװפון 

פקדעדאציע צדקה ,
 גאר־ אײדיס אינטערנעשאנאא רי
 צוגעשיקט האט ױניאן װאירקערם מענט

 א און צװײ צדקה־םעדעראציע דער צו
 טײא איהר אאס דאאאר טויזענט האאב

 דא־ םיאיאן פע,^טעא א און צװײ די צו
 םוז צרקה־םעדעראציע די װאס אאר,

 יאהר הײנטיגען םון ענדע ביז האבען
 חינדער־אנ״ האספיטאאם, איהרע כדי

 91 די םון אנדערע די און שטאאטען
 אנגעשאאסען זײנען װאם אנשטאאטען,

 קא• זאאען צדקה־םעדעראציע, דער אז
טעטיגקײט. זײער טיט אעעהן נען

 איג• די שײןט צוםרידענקײט ״םיט
 װאיר״ גארטענט אײדים טערנעשאנאא

 א אין בײשטײערונג איהר ױגיאז קערס
 און גרויס אזוי איז נויט די װאס צײט

 זיײ װאס אנשטאאםען, די םאר היאױ די
 םעדעראציע, דער אז אנגעשאאסעז נען
 ערקאערט האט — װיכטינ אזוי .איז

 םון פרעזידענט שאעזינגער, בענדזשאםין
 אונזערע םון אאגע די — ױניאן. דער

 דער איז גוט צו גיט איז מעמבערס
 בע• זײ װײםען דערםאר צײט, איצטיגער

 נוי• װי בעםאר איז עס װען װי סער
ג און האספיטאאם ךי אז איז עס טיג  ד

 אנ- זײנעז װאס אנשטאאטען, אנדערע
 פעדעראציע, צדקה דער אויןי געװיזעז

 זייער טיט אנגעהן װײטער קאגען זאאען
טעטיגקײט״

 םרן ירעזידענט םישער, ד. דאדאי
 באםערקט חאט םעדעראציע, צדקה דער

אינטערנע• דער פון דעם װעגעז
 אז ױאירקערם, גארםענט אײדיס שאנאא

 אמ װאם קלאס א מון בײשטײערונגען
 שלעכטע די מון געטראפען איצט אאײ!

 און וןערט באזונדערעז א האט צײטען
 דער פון םיטגציחנר די אז וױיזט, עס

 אין אפילו חאבען אינטערגעשאנאל
 #די פארנעטען נימ צייסעז שלעכטע

j אין וייגען f c 
פון
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GERECHT1GKFJT—(JUSTICE)
 אלצ םון ארנײטצר

 םאראײ• לעגדער,
 די און יײד, ניגט

 ויץ וחגט װעאט
! צ ר ע ײ א

 החזקתי בצרקתי
ארפח. ואא

ב ױ א .)e כ״ז, ׳(

ײן ןזן  גערעכ«יג־ ם
* ײ ך חפלמ ק ר אי  זי

 ײעל »ון ׳«מ«ןרק
« »ויחר ען6^•• ני אז

w m ל8אינסערנעש וער פוז ארנאן ױניאו װארסערם נארממנם לײדיס »
P R IC E  3 CEN TS

 ®אר טשעקס קײן ניט נעמט
I װײדזשעס אײערע

^ נ*ך װיל יךא מ  «לע װארנען א
 די ט8איבערהוי .און ?לאוהםאכער,

 ק^נטראקטארס, בײ *רבייטען װעלבע
 פ«ר ט־טעהס 1קיי אגצונעטען :יט

׳טכירות. זײערע
 די «ז ״<ול, פ־לע פאטירט עס
 נוט :יט אלס צוריפ קוםען טיצעקם

 ׳טװעריגנ נרויסע האט ױג'))«ן די און
 פו*ר געלד ד#וס איינצוםאגען ת״טען

 אנרי־ אונזער לויט םלאכות. :על רי
 קרינען ארנייטער די כדוזען נט

 אין װײדז׳עעס זייערע אױםנעצאהלט
 אויף כאיטטעהז רארפען זיי העיפ.
 אנטזאנען זיר און רעכט דןוזיגען דעם

טשעקם. נעטען צו
 גע־ אויך װערען קייאויןטאכער די

 זײער אויוי װארטען צו ניט װארענט
 טאג, באשטיסטען דעם נאך ״פײ״

 געװעוזנליד ?ייגעז זײ װעאכעץ אין
 וױידזשעס. זײערע אויסנעצאהאט

 זי״ע־ ניט באצאהאט באס דער אויב
 באשםיםטען דעם אין שנירות רע

 װענדען נאײך זיך זײ דארםען טא;
 גאײך זאאען םיר אום ױניאן, דער צו

 איז קאאנע א ארײנברענגען קעבען
 אויםמאנען און אסאסיאײשאן דער

 פאראיבער געהט עס װען געאד. די
 שװער זעהר דעם נאך איז װאך א

אײנצומאנען. געאט דאס
 נאך קאאוקטאכער די װארנען _מיר

אײער מיט ניט ריזיקירט :אטאא
!געאט פארהארעוועט שװער

נאגלער, אידדאר
 קאאוס םענעחש. דזשענעראא

באארד. דזשאינט טאכער

Jersey City, n . j . / Mday, Dec. 5, 1930 1930 ׳ Vol. XII. No. 27דעצעםבעו ־טער5 פרײטאג,

 װעגעז ערקלערונג שלעזינגערפ פרעז.
ױנג״  פרױעז דער אין ״רעקעטי
אינדוסטרי קלײדער

 קאנפערענץ דער בײ געםאכט שלעזיגגער פרעזידענט האט ערקלערוגג די
 האט קרעין אטוירגי דיםטריקט װעלכען כיירגער, פראטינענטע פון

 ״רעקעטירינג״ די אױםראטען װעגען זיך באראטהען צו צוזאםענגטרופען
יארק. נװ אין פארשפרײט שטארק אזוי זיך האט דועלכע םגפה,

 שאעזינגער בענדזשאםין פרעזידענט
 םאאגענדען דעם ארויסגעגעבען האט

 (געאט רעקעטירינג װעגען סטעיטםענט
 דער אין אן גײט עס װאם אויספרעסונג)

 קאנ־ בײם םרויעדקאײדער״אינדוסטרי,
 םראםינענטע אנצאהא אן םון םערענץ
 1קרעי אטױרגי דיסטריקט װאם בירגער

 װאכען, צװײ םאר צוזאםעגגערוםען האט
 אײנגעאאדען האט ער װעאכען צו און

שאעזינגער׳ן פרעזידענט
 אין ״רעקיטיריגג״ םון װאוקס ״דער

 יאהר, עטאיכע אעצטע די ווין יארת נױ
 זײן אין שאעזיננער •רעזידענט זאגט —

 םארשפרײט זיך האט — סטעיטמענט,
ר  אינדוס־ םרויען־קאײדער דעד אין אוי
 אאע פון צוגעגעבען ווערט עס טרי.

 באנ־ ארגאניזירטע גוט א אז זײטען,
 רי־ יזןהראיך ארויסגעצויגען האט דע״
 צאהא גרויסע א םון געאט סוםען זיגע

פרויען־קאײדער. םון מאנוםעקטשורערם
 איג• םרן צײטען אין ״רעקעט״ דער

 כםעט ארבײם םרידעז, דוםטריעאען
 בא־ ניכדױגיאן די צװישען אױםשאיסאיך

אזוי• צו אינדוםטרי. דער אין אעבאטים

 װארשײנאין פארשפרעכען פירמעס נע
 און זײ באשיצען צו ״רעקעטירס״ די

 מא־ ניט װעט ױניאן די אז פארזיכערען
 זײ־ ארגאניזירען צו םארזוך קײן כען
 צאה־ זײ װעאען זײ אויב שעפער, ערע
 קאאוק־ אין געאט. סומע געװיםע א אען

ניט־ױניאן םון צאהא רי װאו #טרײד
ף (שלוס ם אוי ײ )4 ז

 ״מאדהער״ קעטפערין ארכײסער־ כאדיהטטע
.געשטארכען דזשאונס

 קעטםערין ארבײטער באריהסטע רי
 איט איז װעאכע דזשאנס, ״טאדהער״

 איז און יאד״ר הונדערס איבער געװען
 גאנצער דער איבער געװען באריהמם

 אונערשרא- םרטיגעז איהר םאר װעאט
 אר־ אםעריקאנער די םאר קאסו* קענעם

 םארטאג םאנטאג אעצטען איז בײטער,
מד. ספריגנ, סיאװער אין געשטארבען

 נאםען אםת׳ער דזשאונס ״םאדהער״
 איר דזשאונס. העריס מערי געװען איז

 רעװאאוציאגעד, א געװען איז פאטער
 פון אנטאויםען געםוזט האט װעאכער

 דעם ראטעװען צו זיך אום אײראאנד
 אתער איז מערי ױ;גע די און אעבע[,

ף (שלוס י ט או ײ ־ )9 ז

 אין נאארדס הסזעסוטיװ און נעאמפע פאר װאהלען
לאסאלען א־נטעדנעשאנמל יאדסעו נױ די

שװאוננ פולען אין
 אינטער״ דער פון א^קאאען פיאע א*ן

̂ור איצט ?וםען יארק נױ אין נעשאנאא  ם
באאטטע. םאר װאהאען יעהראיכע די

צאקאלעז אלע די אין
באאם־ אאקאאע ערװעהאט איצט װערען

 באארד עקזעקוטיװ ביזנעס־אגענטען, טע,
 םאר נעשטיםט װערט עס און טיטגאידער
 דזשאינט םון מענעדזשער תשענעראא

ט אײנצינער דער באארד. א ד די  פאר ^נ
 דזשענע• איצטמער דער איז אםט דעם
 נ«ג• איזידאר ברודער םענעדזשער, ראא
אער.

 9 אאקאא ױניאן םיגישערס דער אין
 דאנער- פאמעקומען װאהאען* די זײגען

 די אין נא\חנמבער. טען20 דעם שטאג,
 קאמע באטײאיגט זיך האכען װאהאען

 נרויסע א — םעמבערם טױזענד צװײ
 עס אאקאא. דעם םאר שטימען צאהא
 קוירצםאן נ. געויארע! ערוועהאט זײנען

 שטיםען, 1139 םיט מענעדזשער אאס
 926 םיט טשערמאן אאס קױםםאן אואיט

 זײ• איידזשענטם ביזנעס אאס שטימען.
 כער־ עםקין, נעװארעז: ערוועחאט נען

 םאלצ־ םײערשטײן, וואצאך,־ קאװיצי,
 עק־ דער ם*ר קאחען. און מיאער כערנ,

 נע״ ערוחנחאט זײנעז כאארד זעקוטיװ
 באוטענ־ פחננפ בערםאן, סעם :װארען
ק, סא^^טאן קראנץ, שםי  ג*צ- םײק נ^ד

 סאנער, אײדק פאחזנן, יאואיך דאווסקי,
 נארד- הצהי ב^יך, םארים דאבקין, מעקס
 םארים חי^יערן, גאסי נער,

4גילטענמר םעקס חערםאן, מיאיי
סא~ גאטאיב, אחויש נאאדםאן, עאיאס
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 בער- סעם איס, נײטהען ראססין, אײב
קאהען. םיאיס און נער

 די זײגען 35 אאחאא פרעסערס אין
 דעם דינסטאג, םאתעקוםען װאהאען

 האבעז װאהאען די נאוועסבער. טען2
 אינטערעס גרויסען א ארויםגערוםען

 גרוי־ גאר א און מעםבערם די צוױשען
 געקוםען זײגען םיטנאידער צאהא שע

ס *לו ף ( מ אוי ײ )12 ז

געגען שטימען קלאוקמאכער שיקאגאער
שעפער דארטיגע ױ אין סטױיק א

* ■ י ■“ י

ען 216 ב א ט ה ם טי ש ע ק וע פ«ר ג ײ ר ט ען. 514 און ס עג עלונג די — ג ט  דער פון ש
ױו־באארד ט עקו ען גענעראל־עתז עג ט שטײק ג ײ ב ר ט « ב ײ ט בל  גע־ ני

ט. ר ע ד שלאג דער — ענ ס דאלאר 25 « פ»ר פאר ק ך א״ז טע ײ אוי ע ד י  ג
ט מ טי ש ע געװארען• ג

 װאס אפשטיםונג רעפערעגדום א אין
 דזשאינט מאכער קאאוק שיקאגאער די

 דעם דינסטא;, דורכנעםירט האט באארד
 םראגע, דע־ װענען נאװעםבער, טען25

 גענעראא־סטרײה א רופען זאא מען אױב
 םאגױ די אויב שעפער דארטיגע די אין

 אײגשפארען זיך װעאען םעקטשורערס
 » האט שטיידאו־הײט, םאראאנגען און

 געגען געשטימט מיטנאידער םאיאריטעט
 זײנען שטימעז 216 סטרייק. א רופען

 און סטרײק » םאר געװארען אםגעגעבען
 א רוםען גענען געשטימט האבען 514

סטרײק.
 ארויפ־ זאא עם אויב םראגע די אויך

 25 פון אסעסמענט אן װערען געאעגט
 םינאנ־ צו מעםבער יעדען אויף דאאאר
 נידערגעשטימט איז סטרײק דעם םירען

 אן םאר שטימען 200 מיט געװארען
דאגעגען. 332 און אםעסמענט

 ער־ האס אפיס דזשענעראא דער
שיקאגאער די אז באריכט א האאטען

 אויס איצט אדבײט באארד דזשאינט
 צום אנריםענט אן םאר באדיגגונגען גײע

בתים. בעאי די םיט אונטערהאנדאען
 שיקאגאער די םון אפשטימוננ די
 עפע־ צו שײנט וועאכער מאכער, קאאוק

 פון אײנםיהרוננ דער פאר װעג דעם :ען
 שעפער, דארטיגע די אין שטיה־ארבײט

 געענדערט ניט האר אײן קיין אויף האם
 עקזע־ דזשענעראא דער םון שטעאונג די

 אינטערגעשאנאא, דער םון באארר קוטיװ
 בײם געװארען םארמואירט איז דאס װי

 דער םון טיטינג םערטעא-יעוזראיכען
 געװארען אפגעהאאטען איז װאס באארד,

 יענעם םרן סוף בײם אקטאבער. אין
 גע׳ נענעראא־בעאמטע די האבען םיטינג

 דזשאינט שיקאגא דער װיסען אאזט
 דער גענען איז שטיק־ארבײט אז באארד,
 און אינטערנעשאנאא, דער םון פאאיםי

 איז באארד, דזשענעראא,עקזעקוטיװ רי
 סיםטעם דעם בײטען געגען אנטשידען

 װעא- אין שטיק־ארבייט אויף וואך פון
מארקעט. אױ עס כען

̂טע  גאװערנאר סטמאנם פאר שלאגט קאמיטע פואמי
םטרײק טעילארס לײדיס אץ פארםיטכער אלם לעהנזאן

 — םארדצענדער. ־אלם טארשאל דזשײמס מיט בירגער אײנפלוםרײכע פון באשטעהט קאטיטע
 דזשענעראל־סעק. — קאנפערענץ. א םאר צײט באשטימען צו צדדים בײדע אױ\ז םאדערט
אנעל.אינטערנעש דעך פאר ונגאײנלאד די אן נעמט דןבינסקי

אפיעל שפאוסעו א פארעפענפליכען פר»םינענטגכירבער 59 פון ממיפע
סםױיהעדם ױ שפיצען צו

 דעם סעםאען צו םארזוך » נאך
 איידיס ׳די פון סטרײק מאחוויגענעם

 חנר פון באםעס די געגען טײ*ארס
 װאד די איז אסאסיאיישאן״ *קוםורחנרס

 קאםיטע סאב א פון גצװארען געמאכם
 חנם אונטער בירגער, •ראםיגענאע פון

מארשאל. ז^פײםם טון פארויץ
 טון טײא א איז מאםימע סאכ די

 69 פח קאםיטע גםי
האבען זחנאסנ םצנשצן,

 ארגאניזירט צוריק װאך א םים זיך
 סטרײסענחן די ד«עאםען ןו צװעק םיט׳ן

 או ׳םאר שאאגען זיי טײאארם. אײדיס
 אסא־ די און ױניאן די צדדים, בײדע

 אויוי םאויאאזען זיך זאאען םיאײשאן
 אונטער קאטיטע אוםפארםײאישער אן

 אױמענאנפדגא- םיז פיחחנרשאםט דער
 אויםגאיײ ואא ד אז ^נחםאן, וחנרנאר

 און צוױסטעקייטען די זײ צווישצן כען
- 1 םטרייפ. חנם סעט<עז

 נעכטען האט קאםיטע סאב די
שיקט  פרעזײ צו אנםראגע »ן אחיסגע

 אינטערנע- דער םון שאעזיננער דעגט
 דעד םון םענעדזשער דרעיזין, שאנעא,

3 לאקאא ױניאז םײאארס  דער צו את 8
שאן, סרטוריערס ײ וועז י1אוי אסאסיאײ  ז

שירען קענען  זיך קאנפערענץ » איאגז
םארשאאג. זײער ררעגמז דורבצורײחס

קאםיטע די װײוט בריעף דעם אין
שלום י ( פ י1ױ ײ )2 ז
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