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 m טעילאוס לעידים סטרײקענדע
to פח זמד נײנטע אן

)1 ו״■ וון (*לוס ,
 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

 חןו פון ױבילעאום ־יאהויגעו15 וער
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
םעגאיך. װי סורץ ^אזוי טא: רען

 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,

י האם  נע־ א דורך באשאאסען ױניאן י
 רר צו אײנשטינױג כמעט באלאט חײםען

סמרײקי גענעראא א :^ן
לו יון גצלם אמן ארים, פי נוד אחן י

 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,
ײד, ניגט  די און י

 ויץ וחגט װעאט
! צ ר ע ײ א

 החזקתי בצרקתי
ארפח. ואא

.)e כ״ז, ׳(אױב

 גערעכ«יג־ םײן ןזן
 זיר איך חפלמ קײ*

 ײעל »ון ׳«מ«ןרק
אזען6^•• ני« »ויחר

w m ױניאו װארסערם נארממנם לײדיס »ל8אינסערנעש וער פוז ארנאן
PRICE 3 CENTS

 ®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.
 פרױעז דער אין ״רעקעטיױנג״
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,
 אינדוס־ םרויען־קאײדער דעד אין אויר
 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
)4 זײם אויף (שלוס

 ארכײסער־ כאדיהטטע
 ״מאדהער״ קעטפערין
.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[,

־ )9 זײט אויף (שלוס

 אין נאארדס הסזעסוטיװ און נעאמפע פאר װאהלען
לאסאלען א־נטעדנעשאנמל יאדסעו נױ די

שװאוננ פולען אין
 אינטער״ דער פון א^קאאען פיאע א*ן

 ם^ור איצט ?וםען יארק נױ אין נעשאנאא
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, םי ש ^ד  ג*צ- םײק נ

 סאנער, אײדק פאחזנן, יאואיך דאווסקי,
 נארד- הצהי ב^יך, םארים דאבקין, מעקס
 םארים חי^יערן, גאסי נער,

מר םעקס חערםאן, מיאיי 4גילטענ
סא~ גאטאיב, אחויש נאאדםאן, עאיאס

ס ײ , . * ן ״.
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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

)12 זײמ אויף (*לוס

געגען שטימען קלאוקמאכער שיקאגאער
שעפער דארטיגע ױ אין סטױיק א

* ■ י ■“ י

שטיםט האבען 216  דער פון שטעלונג די — געגען. 514 און סטרײק וע פ«ר גע
ײט שטײק געגען גענעראל־עתזעקוטױו־באארד ט בלײבט «רב  גע־ ני

ײ אויך א״ז טעקס דאלאר 25 « פ»ר פארשלאג דער — ענדערט. ע ד  גי
מט שטי געװארען• גע

 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
די פון סטרײק מאחוויגענעם  איידיס ׳

 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
ו צװעק םיט׳ן  סטרײסענחן די ד«עאםען 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
 פרעזײ צו אנםראגע »ן אחיסגעשיקט

 אינטערנע- דער םון שאעזיננער דעגט
 דעד םון םענעדזשער דרעיזין, שאנעא,

 דער צו את 38 לאקאא ױניאז םײאארס
 זײ וועז י1אוי אסאסיאײשאן, סרטוריערס

 זיך קאנפערענץ » איאגזשירען קענען
םארשאאג. זײער ררעגמז דורבצורײחס

 קאםיטע די װײוט בריעף דעם אין
)2 זײפ י1ױי (שלום
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m עוטענאנט\ m פארגעשראגען 
טטריק טיימד דדס דעם ׳טליגטעז צו

ן (*לוס )1 זײס וו
 שאעכטער איצטיגער דער אין אז *ן,

 אנ־ אאע :עטאכט װערען עס װען צײם
 פאר ארביים ׳טאפעז צו שטרעגגונגעז

 צו עואה אן עס איז םענ^ען, םצהר װ*ס
 אר־ קװאליפיצירטע 450 אז דעראא?^,

עדיג ארוםגעהן זאילען בײטער  איבער ̂י
 אויסגזד קענען װעאמ צװיסטיגקײטען,

 צוםרידעג־ אלעמענם צו װערען נאיכען
 איבערגעבען עס ז*א םען אויב הייט,

 זיי ק#מיטע. אוספארס״אישע אן צו
 גאװערנאר *ױטענאגט אז םאר ׳טאאגען

 ערםארוגנ שױן האט װעצכער אעהםאן,
 בתים בעצי םיט סכסוכים ארבײטער אין
 זײן דורן איגדוסטריע קיצײדער דער אין

 דיס־ מאכער סצאוס אין פארםיטלער *
 צו װערען אײנגעלאדען ז*א ■יוטס,

 םטרײק. םייא*ר אײדיס דעם סעטאען
 בא׳ צו צדדים בײדע בעט קאםיטע ד»

ם^  טרעפען צו זיך װען צײט א שטי
 דורכ־ זיך און סאב־קאםיטע ?ײער םימ

םראגע. דער װעגען רײדעז
 פרע־ צו סאמיטע דער םון בריןי דער
 װי זיך אעזט ^אעזיננער זידענט
:פאאנט

קאםי־ עםוירדדעענסי סיטיזענס ״די
 אוםגאי?איכע די »ז מעסט גאויבט טע

 ארגאנײ אייער צװי^טען צװיסטיגקײטען
 א*ד ױגיאז טײלארם אײדיס די זאציע,

 אסאסיאײ- קוטוריער׳ם דער אזן 38 קאיצ
 ענ־ אן צו װערען געבראכט דארף אן,ש

 עקא־ די אאאײגונגען. װײטערע אהן דע
 צדדים בײדע םון פאר^וסטען נאםי״ג״ע

 ניט 1קע;ע זועצכע פאדצזםטע^ זײגע•
 נע־ ;יט האבען און ווערען .אכט . גוט

 איבער־ װערעץ. פארטנעזעצט דארפט
 ײ•5 נאציאנאלע פון צײט א אין הויפט

איצטער. הער׳עעז עם װי דען
 םאראלע די זײגען װיכםינער ״נאך .

 און קאםו״ װען קוםען װאס םאדצוסטען
 פאאץ דעכ שארנעםען פארביטערטקײט

 בא־ די איז װיאען גוטען און שכא םון
 אר־ און אדבײטער צװי׳מען ציהונגען

 אײנצױ זיך אגטזאגען בײטסמעבער•
 א4םעגליך װײגינער םאכט שטימען

 דער אײנםאחעטענדנים. ׳טסעטערדיגע
 באציהוגגען געהעריגע םון צוזאםענברוך

 אנגעיצעגעג־ אן איז .אינדוסטריע א אין
 באויז ניט אן ^טארס ריהרט װאס דױיט

 םאר־ רעם אין זײ:ען װעאכע צדדים די
 נעזעא^אםט דער אויך נאר װיסעלט,

 סונדא- דעם <ײגט דאם גאגצזג אצם
 מיםפארעטענד־ צוסונפטיגץ םאר מענט
 פון צועטערונג דער צו םיהרט גיסע,

 םא^םרעטדט צוטרױצז, נעזעצעאםטציםגז
 אנ־ די ערםוטיגט און װיצען גוטען דעם

געװאאד. םיז הענגער
 אונטערגע־ די האבעז קןם איבער׳

 םרײ־ םארטרעטען׳א װעצכע ^ריבעגע,
 זיי־ װאס .בירגער םון קאםיטע װיאיגע

 גערעכ־ אז פאראינטערעסירט ב^ויז נען
 הער^עז, זא^ םאר^טאנד און טעחײט
 צײט די אויב אנפרענען, צום געװאגט

ט נאך איז  דעם סעטאען צו געהוםען ני
 מיטהילף דער דורך סכםוך איצטיגעז

 דריטע נ;ט־םאראיגםעח»ירטע א םון
 װערעז געפונעז פען עם ״אויב יערזאז.

ט מענש א  קצא־ םון רעױטאציע אזא טי
 אי? עד^יכפײט אורטײאס־הראפט, רעז

 דעם האבען זאא ער אז אױםריכטיגפײט,
 זײנען װאס צדדים אצע םון צוםרויען

 װאלט םכסיך, דעם אין םארװיפ^ם
 אײ עראויבען געקענט זיכצר זיד איחר

 זײנע אין קרױודעס אײערע גצרצונעבען *
 אז אויםםזןרפזאם, םאכען םיר הענם.

 •ער־ דער אין םאראן איז םענמ אזא
 הוירבערט געצרטען דאם םון זאן
םנר #םאן  פ^ע זײנע צו צונאב אין וח̂ג

 האט ״אײגעגשאפםעז, וױכםינע אנחגדע
 די מיט באקאנטשאפט א דעםאנםטרירט

 באציהונ- )די םון עםעז5«ראב סיזנצחנאע
iw מן ױ  ארבײטס- און ארב״טער די צו

 גערױ אזוי די איענמצאסען נעמה
M. ®צנע r שאן ןיאדגאנידי

 םימ׳ן באראטען גיט זיך םיר
 גצױבעז םיד גאותת*ר. ציומננאנם

̂יכ־ אונצזנחאיגצ ןײ טראץ אז / מ
 װים ®ארומםווןורמציכסײםעז, און

 שעגקען «ו ®ארםעצעז קצנצן
וחנל׳ צן בווטראכםונכ

קומ? וועם וזאס י■

ד נ ע ז ו ע ט מ א ן ב ו ע ם ד נ ע ג צ א : ם ן ע נ א ז ר ע  פ
ס ם ײ פ ״ ז , ד צ י א פ י ר א ; מ ן א מ ר ע ש י . ט ס ד  מ

י ד : ע ד ה ר א ד ד א , ג ש ט י צ . י ס ר  ךזשײמם ם
ז י ^ , װ א א ד י ע . י ר י ד ר ע ז ה א ס ר ע ם ־ ע ס א  ם

, ק י . ד ר ז ד ע ט ײ , נ ס ס א ר . ק . ע י ־ ם ע ד ג י צ  י
ן א ן ם ו ן א ה א ש ״ ז . ד , א ט ״ ט י ל ם א ך ז י ־ ז ע  ק

ן ע ן נ ח ע ט ז י ך ס ײ ן א ו ; א ע ר י ט ו ק ס י  ד
ם ע ן ד ע ב י ו ן א ע ט נ א ט ר ע , ד ן א צ ר פ ע ד  א

ז ע כ א ע ס װ ו ע י ר א ע ד נ ג א א א פ ױ א ו ם  צ
ן ע ג נ ע ר ם ב ע ן ד ע ג י ם צ י ך א ו ם כ ו ס  א צ

ן ע ט מ י ט מ א ן ב ו ז א ע ד נ ע א ע ט ג ד ע ד י ר ם ו  צ
. ױ ו i ס

ג י ט כ י ר פ ײ ג א י ד : ע פ א ז ׳ה ר א ע ז נ ו  א
, נ א א פ י ר א ט פ ב א ם ע ן ג י ט א ם ײ ן : ו ױ ם  ג

ץ ע ן ט ע א י ן װ ו ס א ע ר ע ט ג י ד א א ־ ם ע ^  א
ס נ ע , ם ה נ ו ט ט ע ז װ ע נ ע נ ע נ א ר ב ע ײ  א

, ג נ ו ס ײ ח ט ו ב ; ײ א ב ר א ך פ י א
ג י ט כ י ר ם ױ , א ר ע ר ^ ײ א

ם ם ײ ש ז ל ד א ש ר א . ׳ם ן א מ ר ע ש ט
י ל ד ע ג א ז ? ע : ר ע ט נ י ט א א י ה ע ד ג י ז א  ד

ג נ ו ד א ר ג ײ ך א ײ א . ג ן ע ם ו נ ע ג ג ר א ע ב י  א
ם ע ס ד א . װ ז ע ר ר פ ע ג נ י ז ע א ט ^ נ י ם ע ך ג י  ז

ט י ז נ י , א ט ד א ט ר ש ע ע ן א י י , ז ט נ ו ז ע  ג
ט א ף ה י ו ם א ע ^ ד ן ע י ר ט ב ר ע ם ט נ ע ע ־ ג ק ע  ס

ד ע ט ע , ר י ק ס נ י ב ו ט ד י ם ם ע ן ד ע ד נ ע נ א א  פ
: ט פ י ר ט י ו L.. י צ

ד ע ר ע ײ ט . ״ ר צ מ א ע ר א :מ
ג י ד נ ג ח ע פ ם נ ף ע י ו ר א ע ײ ־ א י ט נ ײ ה

ן ע , נ ף ע י ר ז ב י ז א ע כ א ע ר װ ע ײ ־ א א ? 
ע ט י ז בעם מ נ ו ו א ן צ ע מ י ט צ י א ט א ב ײ  צ

ף י ו ן א ע פ ע ר ך ט י ט ז י ר מ ע ײ ב א א ־ ס א  ק
ע ט י ו מ ן צ ע ר י ט ו ק ם י ן ד ע א ט י י ם י װ ו ז  א

ן ע ג נ ע ר י ב ן ד ע ט ײ ק נ י ט ס י װ ן צ ע ש י װ י צ  ד
ט י ד ײ , צ ט ר א א י ע כ ט א ע ן צװ ע ר ע ־ װ א  ב

ט ג י ט פ ע ן ^ י י א ר ד ע פ ע ז ן ^ ו י ם ױ ד ק  ״
ם ר ע ר ו ־ ״ ט ן א ש ײ א י ס א ם ו א ״ א צ א ב  ״

ן ע ט ם י מ ט ן ׳ ו ן א ע ד נ ע א ע ט ש נ ע ד י ר פ ו ״ צ ף ו  ס
א — י ך װ י ן א ע נ א ר ז א ר ם ע ז נ ו ױ א  י

, ן א י ז נ ר א י ז ס ע א ע ז װ ײ ך ז י א ק י א ו ג  צ
ן ע פ ע ר ך ט י ט ז י ר ס ע ײ ב א א ע ס ט י מ א  ק

ו ר צ ע ד ע ט י ײ ס צ א ז װ י ר א א ך פ ײ א
. פ / ו ל ן י א ב
ן ײ ק ר ״ ע נ ײ ן א ע ט ק י ר ג ה ע ־ מ פ  א

ן ע צ ע ם מ ע , ד ט ק א ז ם ן א י ם א ע ־ ד י ט צ י  א
ז ע ד ג נ א ט ש ו ן צ ו ן ם ע ל א נ א י צ א ק נ י א ג מ ו  א
ז י ר א ע , ד ע י ר ט ס ו ד נ י ז א ו א ם ז , א ף מ א  ק

ר ע כ ^ ע ט װ ר ע ט ט ש צ י י א ם ד י ד ײ ־ א ײ  ט
ג נ י ר ^ צ , י ר ע פ ע ט ש כ א ר ב ע ז ג ע ר ע ו װ  א צ

ע ר ע א ע ג ^ , ע ד נ ע ע כ א ע א װ א ן ז ע ג נ ע ר  ב
ן ע ד נ ע ר ע י ו . ד ן ע ד י ר פ

ס ע ז ״ י : א י ר ע ב י , א ן ע ג י י א ו צ ו ז צ  א
ב י ו ר א ע ײ ע א ט י מ ו ^ ל ק א ן ז ע ג נ י צ ע ו ג  צ

ן ע ג י ר י ק ע ד כ י ל ד נ ײ ר ן ם ע ג נ ו ט ם ײ ן ל ו  ם
ט נ א נ ע ט ױ ר ל א נ ר ע װ א , נ ן א ם ה ע ן ל ע ל ע  װ

ר י ז1 ם ן ײ ע ד י ר ם ו ן צ צ ז ^ ל ו צ ר ע ב י י א  ד
ע נ א ר ו ם ן צ ײ ע ז ט ם ו א װ א ״ ב ג י ט כ י ר ם י ו  א

, ט ײ ז ק ע ר א ל ן בליס ק ו ע א נ י ט ײ ז צ י ־ ם «  ב
ט ם א ש ט נ א ט ק י י ם ז ד ע ג נ ו ה י צ א ־ ב י װ  צ

ן ע ר ש ע ט ײ ב ר ן א ו ר א ע ב ע ג ־ ס ט ײ ב ר ן א י  א
ר ע ר ד ע ד ײ צ י . ק ע י ר ט ס ו ד נ י א

ג י ד ג ע ר ע כ ד ר א פ ך ״ ײ ן א י ר א ע ז נ ו  א
ר ע ג י ט נ י ל פ ױ , א ג ג ו ט כ א

ט ס נ ע ב ע ג ר , ע ר ע ר ע ײ א
ױד כעסקי, דײו דו

j w n . ר ע ר ו ט ׳ ז ע ר ט \ ק ע ס
י ר ד ע ר ה י ז פ ו ר ם ע ז ד א ט י ײ א י ם א ס  א
ן ע ב א ך ה א ג : י ם ױ ^ ר א ף ם י ו ם א ע ף ד י ר  ב

ט י . נ ם ר ע פ ט נ ע ע ם ג א ר װ ע ײ ר ז ע פ ט נ  ע
ט ע ן װ י י ן ז ו ב א י ו ײ א ן ז ע ל ע ז װ ע מ מ נ נ  א
ם ע ג ד א א ש ר א ן ם ו ר ם ג , ח ע ט י ם א  — ס

ט ב ײ ל ר ב ע ב י ו א . צ ן ה ע ז
ס א ס װ צ ע י א ר ז ע ב ט א י ־ נ ו ק ם י ו ר א

ז ע ן מ ו ם ם ע ן ד ע ג י ז א ם ד ע ײ ך נ ו ז ר א ו ם  צ
ן ע ג נ ע ר ם ב ע ק ד ײ ר ט ו ס ן א צ ע צ ע נ  ש

, ט נ ע ם ל ט ע ש ט ^ ר ע א װ ײ װ ר נ ק ח ײ ר ט ס ר ע  ד
ט צ ע ז ע ג ם ד א ט ם י ר מ ע ב ל ע ז ר צ צ ד י ג ר ע נ  ע

י . װ ן ע ײ ע ר ג ע א ד י פ ר א א  שטיצע, ם
ם א י װ ן ד א י נ ט ױ א , ה ט ק י ש מ ג ם ױ ר  א
ם א ן ה י ו מ ש מ ױ ה ע ג ג . א ן ע ק ר י ז װ י  ב

ט צ י ז א י ן א מ פ ו ק ע נ נ ײ ר ע א ד נ ע נ א א ײ ם י  ב
ן ע ג נ ו ר ע ײ ט ן ש ו ם ם ע י צ א ז ד א ג ר ן א ו  א

ן ע ג א ז ר ע צ ס כ ל ע ז װ ע ס נ ח ן ם י א ע ד מ ו  ס
ן ו ע ם ג ר א ט 5 ק ג ע ז י ו . ט ר א צ א ד

 באארד רזשןוינס קלאוקטאכער די
 דא^אר מויזענט 3 ארײנגעמיפט האט

 טוי אםאסיאײמאן ״םארווערםס״ די
 ,אמםערנצמא־ םארתרס דאצאר, זעגט
 סאכצד דאצאר\דדעס 200 ײניאן נעצ

 אינםער־ דצר ד^צאר; 600 22 ^אקאצ
 260 89 צאקאצ דחנסםאמר נזדפאגעצ
 20 צאקאצ נמכער רעינפאוט דאצאר;

 ברון *זזצױואוד דצר םון דאצירן 300
 אימנתצבציממצ יפאסיסצ פאס«ײז

ל$ר אינדדיינירם 250 גיצם
ם דאצאד. 25 391 מ א מ י כמד ב

 ױגיאז טים״עמרס דאצאר. 6 ױניאז כער
 ,802 צאקאצ ױניאן םוזיקער דאילאר. 5

 דער םון צעסצי םעיבעל םיס דאצאר. 10
 דא־ 21 ציעל״ ױניאז טחגיד .װיכמנם

דאצארד 5 מעציש דר. און׳ זציד

 פון קאטיטע דער פון אפיעל
 שטײ צו בירגער פראטינענטע

 טײלאר לעידיס דעם צעז •
סטרײק

 ארוים־ האט בירנעד־קאםיטעט דער
 ^טטיצע פאר אפיעצ םאאגעגרען גע־לאזען

 טײצארס: ציידיס סשרײסענדע די םאר
םרײנד: טײערע

 צו אפעצירט בירגער־האםיטעט דער
 אזוי ביײטטײערוננ, באצדיגע « םאר אײך

 אימ^טאנד זײנט איהר װי גרויסמוםהיג
 שװערע איצטיגע די אין םאכען צו עס

 צײדים סטרײקענדע די םאר צײטען,
 װעצ־ פאבריסעז רײכע די םון טעילארס

 עװענױ ״פינפטער דער צו געהערען כע
 עטציכע און אסאסיאײשאן״ קוטױריערס

« ארבײטלט־געבער. אונאפהענגיגע
 װי םאנאטען צװײ צעצטע די םאר

 ערקלע־ דער אין אנגעװיזען װערט עס
 זײנען אײז, דא ׳טאיסען םיר װאם רונג
 אילע םאםייציעם, פון םארזארגע!ר 450
 נעצװאונ־ םצאכות, בעלי פעהינע זײ שיז
 אנצו־ אום סטרײקען, צו געװארעז גען

 קאצעקטיװע אויף רעכט זייער האיצםען
 איז װעצכע רעכט א — פארהאנדצוננעץ.

 די םון םייצע בײ געװארען אנערקענט
 20 צעצטע די פאר בתים בעיצי דאזיגע

 אטאסיאיײ זעלביגער דער םון און יאהר
 דער אין יאהר. 8 צעצטע די םאר «אןי

 אינדוסט־ קריטישען פון צײט איצטיגער
 םון פארציהען דאס איז קריזיס, ריעאעז

 די םון צוריקװײזען דורכ׳ן סטרייפ דעם
 םאר־ פאר םארשלאג יעדען באצעבאטים

 ערנסטער פון אנגעצעגנהײט »ז םיטצוננ,
קהל. גאנצען םאר׳ן זארג

 אז גצויבטל בירגער־האמיטעט דער
 קײן אורזאכע%און קײן ניטא איז עס

 אוטטאצעראנטער דער םאר באדעכטיגוגג
 אםאםײ ״קוטוריערס דער פוז האנדצונכ
 פארצײהענען ניט װיצען םיר אײ^אן׳/

 צו פירמעס דאזיגע די םון רעכט דאם
 א אויף גע^עםטען, זײערע פיהרעז

 אופן. פראדוקטױוען און װירקזאםען
אינדוםטרי־ »ז געגען אבער זייגען םיר

 פארניכטען צו צייצט װאס טאקטיק עלע
 צו שםרעבט װעצמג ױניאן טרײד א

 איהרצ פון איגטערעסען די
 שװער־געװאונעגע זײערע און םיםנצידער

 האט װעילמג און באדינגוננען ארבײטס
 סך א יאהרעז םילע םון ם^ך א דורך

 באציהוג״ אנעטענדיגע צו בײגעטראגען
אינדוסםריע. דער אין גען

 װאם םירניעס די אז גאויבעז, כױר
 ״קוטוריערס די צוזאםען שטעילען
 מיט אוהענניג זײנען װעאכע אסס׳ן״,

ד זײער אנ ^ט אוי  גוטען דעם אן װ
 גע״ זאילעז געזעצ^אםם, דער פון װילען
 די אז םארשטעהן, צו װערען םאכט

 א םאדדאםעז װעט םײנונג עפענטיליכע
 אומרחםנות״ אינדוםטריעצער פון פאליסי

 אג״ יעדע װען צײט דער אין דיגקײט,
 װערט נעזעלשאפט דער פון שטרײנגונג

 ארבײטס״ * םארםײדען צו אנגעױענלעט
 דער םון איז עס װען און צאזיגקײט
 םון גײסט א אז װיכטיגקײט גרעסטער

 דער אין הערעען זאל םוײנדציכקײט
אינדוסטרי.

 א:־ ארע זײנען איצם ביז װי אזוי
 קוטוריערס די באװעגען צו מטדענגונגען

 פון ענרע אן מאכען צו אסאסיאײשאן
 םיכםוך, מעםיגען צײט ניט אזוי דעם

 נעזעציטאםט־• א עס װערט דורכנעפאיצען,
 שנײדער די באשיצעז פליכט.צו ל*כע
 ארויםנע־ פון םאמיליעס זײערע םיט

 היימעז, זײערע םון װערען צו װארםען
 זײ םיז פיצע קעאט. און הויכער םון

 אדער ארבײט װעניג זעהר ;עחאם האבען
 ארבײטסצאז איננאנצען נעװען זײנען

 סטרײק דער אײדער םריהער םאנאטען
 םאר נויטיגקײט די אנגעהויבען. זיך האט
 דרינ־ און שטארק געװארען איז היילף
 נאכ• אײך, צו אפעצירעז םיר גענד.
 אונז מיט םאראײניגען צו זיך אמאא

 היצף פדאהטישע שאםען און איצטער,
 האבען^- װעיצכע םענשען די צו שטיצע און

 אז םאר העםפען צו מוט דעם געהאט
 םאר לעבענם־סטאנדארד, אמעריקאנער

 פאדהאנדצונ• קאלעקםױוע פון ירעכט דאס
 אנשטענ• םון סיסטעם א פאר און גען

אינדוסטרי. דער אין באציהוננען דיגע
 צו װערען געשיהט זאצ שטיצע

 105 טרעזשורעד, םיט׳פ א. דזשאהן
יארק. נױ סטריט טע22 איסט

, ״ אײערער, אויםריכטינ
לינדעםאן,' ם. ע.

טשערםאז.

 סופ ױננ ארבײפער דער ומס
:םיםנלידהד זײנפ פאר

:כןננעםיםס ארן אמשורענס
.$3000 ביז lie 100 ■אליסיס

:בענעפיט ?רןןנקען
 װאר א דאלאר 20 אדעי 15 ,10 ,8

^ צאל גרויסע מ ג ע ר **־ ב
 קריג- לאקאלען עקסשרא נאד לען
בענעןיפ). קען

קאנםאמישאן אץ סאניממרױם
:כענעםיט

באהאנד־ סאנאםארױם םפנמטען 0
 קפגסאם•־ ד*ד*ר 600 פחןר לזגג

*TP װעלכע די בענעטים
 ארײנ״ גים סאנאש^רױם אין גען

װערעז. גענוםען

 געזעל־ און קולטורעלע
טןןטיגקײם: שאםטליכע

 מ«>־ קיגדער, **ר ׳יולען ר.
 ״ןרײגד״ דער ?׳יורנאל, נמטליבער

 אוז לעקפז^ורש פארל#ג, ביכער
אונטערהאלםונגען.

קקםיס: רןינדער
סענ־ אזן «טעדט גדעסטע די אין

די ו ?עס*ם .>n זײגען םערס
םיםגליז^ר. •ון קינדער

 דראמאטישע אץ מוזירןאלחטע
:פאראײכשו

ױנג ארבײטער אין מעמבער 8 וועוט
:קלוכען י יוגןנט t :םעמגעדם אלטע תאר האום א

י ;עקליבען װערט שןגד »  *ו י1ױ
כמנםבערס וןלטןן אר1 חאום » בויען

:דעיארטמןןנט םעדיקאל
י טערן גרויםע «לזנ 1י  איבערן מנ

 קריגען םי»גלידער די װאו לפנד•
 ך« •ון באתאנדלונג' םעדיציגי«ע

דא?גיירים. נרעס«ע

:דעיארטמענט סעמעטערי
 בע- יױנעראל און סעםעטערי

 און םעםבצרם די י#ר ג*פי«
ופםיליען. זײערע

 ר. ». *ון קינדער דור, דער־ױנגצר
 פרג^נײ י**® װציען םיםגליחנה

 ר. $. יצלבסם^יטענדיגע 1אי ?ירפ
בחגגםױ״־עס. ױגענד

:קלוכען פרויען
ן װאם ו נ י ען פי ^ א  *ון •רויעז ב

 פ־גפ־ חצרען םיטכלידצר, ר. פ.
 ?עלבסם^םענדיגע אין ניזירמ
בדענשדיעם. טרויען

:לײםשאוםס לײבאר
p אוי£גצח#ל»ען . i נרע:• אונוערע 

r* די ןי«גען ךײ און שמױ;ש m r 
־ און קילפורעלע 1*י ^זי עד עז ג

דעטיגקײ■. ליכע

_ ארבײטער
יארס נױ בראדודי, איםט 176 אטיס: חשענעראל

.6000 »רפף»ארד טעלעפאן

a ע ר P גi960 דעאשמנער. ס־טער פרײטאג. a 8ט י י ? ג י

 וױיניגער און װלןש גרינדליכע מעהד וױנידא
קדיזים איצטינען דעם אי־ן היפאקריטםטװא

י«נאױס?י ש. םץ

 הואװער ■רעזידענט ה^וט טעג די
 צו רעדע שעהנע זעהר א געהארטען

 אוג־ םון באמיצונג די םאר און גונסטען
 וחןל־ פינדער״וחןאט, היבשער גאגץ ?ער
 45 פון װי װײניגער ניט באשטעחט כע

םיציאן.
 אז װערען, געזאגט גצײך ד* זןוצ

 גענעבען ער ה#ום זײנער רעדע דער אין
 ;ע־ ריכםינע גאנץ אײניגע צו אויסדרוק

 ריה־ שעהנעם, זעהר א אויף און ךאנהען
 האם רעדע זײן םון שטײגער. רענדען
 ד^נס טײגוגג, א פאסען נעםעגט אײנעי
 בא־ גא:ץ א ה^ט פיעזידענט *,אונזע,

 חברה־ קצײגע די אט צו ליבע זונדעיע
 אצפ כאראקטעריזירט ער װעײען ׳<ײט

 עאעקטראנען, םענשציכע ״צוהטיגע די
 םיט און םרײד םיט שטראצען װאס

.,גאויבען״ און ה^וםנוננ םיט שטיפערײ,
 שיצדערוגג באגײםטערטע אזא :$ך

 זיכער איך ה^וב קיגדער אונזערע פין
̂נ־ װ»ס װערטעמ אין ד#ס געגצויבט,  ז

 דער־ ער װעט ברענען, און צינדען צען
 קינ־ שוידערציכער דער װעגען צײצען

 םעקט*־ אונזערע אין דער־שקאאפערײ
 םון צעננ און ברײמ רער איבער רים

 צע־ ױנגע פיצ אזוי װאו יאנד אונזער
 אינ־ אדער צײט דער פאר ונערען בע:ס

 פארקריפעלט אדער פארשניטען, נאנצען
 גאנצען םאר׳ן גײסטינ און קערפערדך

יצעבעז•
 פארדתס גרויסען טיין צו אבעד

 זעהר זײן אי| איך האב װאונדער און
 אינגאנצען געםוגען רעדע נעצוננענער

 געװיד״ צײטוגג־שורות ד,אצב א און אכט
ענין. גאנצען דעם צו טעט

 זאצט איר כדי זײ, זײגען $ט און
 אום־ אן טו איך אז םייגען, גיט חציצה
פרעזירענט. אונזער רעכט

 די ד^ו זײנען ראן און״ זאנט: ער
 איג־ די קינדער־ארבײט. פון פראבצעפען

 קינ־ די בארויבען גים ט^ור דוסטריע
 ירושה. בארעכטיגםער זײער םון דעד

 אפ שטעצט װאם ארבײט, אן אירגענד
 קערפער־ אדער גײםטיגע װאקסען, זײער

 ערצי״ זײער באגרעניצט װ#ם ציכען
 םון תינדער די בארויבט װאס ;הונג
 םרײד פון חבר׳שאםט, פון רעכם דאס
 נע?םסען דעם אונםער גראבט שפיצ, און

.1דור״
 פרעזי־ דער װ^ם אצעס איז ד^ס

 דער װעגעז ז$גען צו אוגז ה^ם דעגט
 בײנדעצאך װעםעס הינדער, פון ארבײט

 זיײ װעצכע און װײך, אזוי נ#ך זײגעז
 םענשציכע קצײגע די װירקציך נעז

־ עס״ ה^ובען װעצכע עצעקטראנען, א  ב
ט ם ר א  די זיך םון ארויסשטראצען ד

 זײנען װעצכע צעבענס־םרײד, גרויםע
 םון ארױםגעסומען םרישינקע ״ערשט
ט/ ג*מ'ס עג  פאר־ דאס װערען און ה

 מי־ די אין םעקטארים, די אין שפאר־ט
 שענ־ די ד*ס אזוי מיצצעז, די אין ׳נעז

 צעבען, םעגשציכען דעם םון צײט סטע
 בוך, א זײ םאר איז ױגענד שעהגע די

זיגצען. ןיבען םיט פאר׳חאסמעט
 באשטיםם זאגען ניט אײך קאו איד

 םאך־ עס !ײנען קינדער אזעלכע װיםיצ
 תאפימאציםטישער אונזער פיז דאםט

 םעסם*־ די אין שתצאםען צו #רדנוגג
 און םינען די אין םילצמן, די אין ריס,
 םצן אבער אמיםעם, םארשידענע די אין
 טוז צאהל זייער אז ״זײן םשער זיך קאז
p גאנץ * זײן ra 'n.

 35 זײנען קינחנר םיאי*? 45 פון
 עלנמנת, נימ קינחנר אודאי טיציאן
 לעבען, א מױם #קוים םאכען וועצכע

ײ םון פילע דאס אזוי  גצצוואונ״ זייגען ן
 fyp>r צו גויט ביטערער דצר םיז גען

 חעצפען און ארבײטען קינדער זײערע
 איז עם נעוויס, אויםקוםענצ^ דער צו
 קינדצר• פארװערם װאם געזעץ » דא

 נע־ א דערגריימת זײ אײדער ארבײט,
ך איז אויך עצטער. װיסמז  א דא חו
 *po אק געהז םוו קינד דןום אז נעזעץ,

 דאך תאט עצבתר. געװיםען א ביז
 באדארפט גארניט אתז בײ אײטגגםליך

 פמויער־אדביי^ ווי ירפב^נם אזפ זית
r פאר יואס אכעי ra m  tt ח*ט rvm 
םי ביםצחנ די געגיז ח טי d י m פאר 

 וחנלמנר ,nmri » חאט באטיזסי א
 ®ת rvm נרױםצן חנס גצנצן צױפט

*r r c m rמז ן א d ז m ו י מ י צ י  ג
מ ^ י י n־w« ג  d m  r ו מ רי מ א

M***—־- —•׳׳•׳** י g  ̂ S S m M

 *מא־ געצאזט צײבאר אװ פעדערײ^^ז
 צוקער־ די אין אונטערזזכונ; אן כען

 דער און װעאט. דער פון פאאנטאציעס
 א־ז אונטערזוכוגג רער פון רעזואטאט

שוידעראיכער: א באםת
n r p,אאט, י^תר זעקס קײן ;אך ,־ 
 סוײ איף פעאדער. די אױף ארבײטען

 דא זײנעז עס װאו פאםיאיען, זענטע
 דורכ־ די איז הינדער, זיבען או; זעקס

 םאםיאיע דער פון אײנקונפט שגיטאיכע
 םאר־ דער יאתר. א דאאאר HOO ארום

 אונםער דורכשניטס״קיגד א פון דינסט
 איהר יאחר. א דאאאר 98 איז יאהר 10

 די דאאאר צוױי ציפאא ;יט :אך הערט,
 פארדינט דרײצעהן ביז צעהן פון ױ^ך.

 דא־ 3 אימגר עטװאס הינד דאס צייז’
 םאר־ 15 ניז 13 פון און װאך, די אאר

 די דאאאר 4 קא־גע שוין זײ דינען
װאך.

םײגען, אפשר, דאך, איהד װעט
 טוען, קינרער די װאס ארבײט די אז

 םאקע איהר װעט גרינכע, גאר א איז
 רעפארם דער טעות. גרויסען א כיאכעז

 קא״ אנריקואטשורעא קאאראדא דעם םרן
 אר־ קינד קײן או דערצעהאט, אעדזש

 האאכ א און 9 װי וױינינער ניט בעט
 געװיםע בײ און טאג, יעדען שטונדען

 אר־ זײ םוזען םעאד אױפ׳ן ארכײםען
 אין שטונדען 16 ביז 10. פון ביימען

 ברענעניש שרעתאיכסטער סאםע דער
 װעטערען רוהע גאנץ די איז און זוטער

הערבסט. םון
גע־ ניט װײס איך געזאנט, װי #נון

 ןזי־ תיגדער קאײנע אזעאכע װיפיא ;וי,
 אר־ םארשידענע טיט באשעםפיגט נען

 װעא איך דאס זיך, דאכט םיר ב״טען.
 װעא איך װען איבערטרײבעז, נארניט

 םױ קינדער־ארבײטער אזעאכע אז זאנען
 איך נײן, םיאיאן. פאר א ארום זײן זען

 װעל און דינגען גיט אײך מים זיך װעא
 מײ גאנצען א אראפאאזען גאײר אײך
 קיגדער'זייגען םיאיאז א אבער איאז.
 די אין אעבעדיגערהײט באגראבען זיכצר

 פעא־ םיגען, םעקטארים, פארשידענע
װײסער• אזוי און אפיסעס דער,

 אנשטאט אז זיך, דאכט טיר און
 וועח» װאס גערודער, געװאאדיגען דעם

 גאנצען אין און יארק נױ אין נעמאכט
 ארבײט איז עס װעאבע קריגען צו אאנד
 אדער ארבײטסאאזע מיאיאנען די פאר

 אג״ אאע נאך |y:pp װעאכע די, העאפען
 קריגען, ניט אדבײט קײן שםרענגונגען

 זײ דאס אזוי, ךאאאר, פאר א מיט
 איבערקוםען קענען איז עם װי זאאען

 און הונגער פון צײט שרעקאיכע די
 גאײכער םיא :יט דען װאאט ?עאט,
 םיאיאן דעם אט זאא פען אז געװען,
 גע־ בוכשטעבאיך װערען װעאכע קיגדער

 די אין גײסטיג און קערפעיאיך טױט
 םיגען פארשידענע די אין םעתםארים,

סתוצ אין צוריק שיקען םיאאען, און
 םאר־ זאאען פאעצער זײערע און אויײ[,
 ןײע־ טאטעס, זײערע םון װערען נוםען

 וחד זא^עז און ברידער, ערװאקסענע רע
 םעגשען ערװאתסענע װי באצאהאם, רען

באצאהאט? װערען דארםען
 גאנצער דער אוים םיר זעהט עס

 מיאיאגען די םון גונסטען צו ?אמפײן
 היפאקרינד שטיק א אאם ארבײםסאאזע,

 װאם צײט זעאבער דער אין ווען סטװא,
ײ אחם געהעז ארבײטער םיאיאנעז א

 סאנ א וואס םים ניט האבען און די^
 פרר אח גוםע אאע איז איבערצוקומען,

 געטאן נעהם א זיך ד״אבען אײט מע
 זײ פאר הצײבען צו בחנן אזא מיט

 קיגחוראאך, קאײגצ *רבײטעז נדבוח,
ס יאהר זעקם היין נאך זײ םון פיאע  ני
 פון סוכמנ פרינצצימג די םאר אלס,

 גאג- פאר אדער טאנ, א םענט 40—30
א ׳םענמ 4 העכסטענם אדער 3 צע

. N שסונחנ.
 גיס װיחז^יר קאן איר

 •רעזידצנם !•ונוער דאס איז אווי וױ
 גרויסאר אזא עם איז וועאמגר הואוושי,

 גחױסזנ די וועסען אוז סינדער־פרייגד,
*w a r מוס וורבײסס<אזינקײס D9 

ט װעח, אאי תי א  אוא אײננעפאצצן ג
מאמר ײנ  םארשאימג ת מאר םיסצל א

t\\ סיציאן א o n t r n, ,וחממסםענס 
מג n פאד תו ס ס ב״ ד * י

 םימ כמון ארבײט אימנראל »ח 9י
,i m p  wm צו ^ פ א ש או p פ m•י י י ^ א נ

 אדבײמסאא־ סעחד פאר אדער הונדערט
 עט־ זײ פאר שוין מען גמפעט און זע,

 טיט צופויקט עס װערט דזשאבם, איכע
 צײ־ א:ע אין געפיארער געװאאדײגען א

 זעהן, עואם דער טאקע זאא אט• טונגען,
 אױפ- קעגעז אםעריקא אין פיר װאס
 זיײ םפש, נאז, אוגטעד׳ן דא, אז טאן,

 ניט אױנ שיייאז, גאנצער א דא נען
 אר־ גרױםער דער פאר דזשאכס מעהר

 איז װאס ארעס א-ין ארבײטסאאוע, םײ
 אינפאדסען זעהן צו איז טאן, צו נויטיג

 נעזעץ דעפ קראפט) אץ (ארײגברענגען
 די אז זע־זן און ארבייט, קינדער נענען

 סקוא, אין נעהן זאאען קינדער האײנע
 דער פון געניסען עטװאס כאטש און

 אוג־ װעאכעד אויף עשירות, גײםטיגער
שפאאץ. אזוי עס איז ציװיאיזאציע זער

עע־ פיאיאנען און םיאיאנען װיםיא
 אז זעהן צו אום אויםגעגעבען דאס רען

 דורכנע• זאא אםענדםענט טער18 דער
 דאפ כאטש אעבען, אין ררערען םיהרט
 און באנקעס, םויטען א װי אזוי העאםט

 ארײנ־ םפש װערען דאאאר םיאיאנען די
 זעהן, צו אבער באאטע. אין געװארםען

 קינדער־אי־נײט נענען געזעץ דאס אז
 רי חאט דעם סאר װערען, אפגעוזימ זאא

 ספענדען, צו ניט סע:ט הײן רעגירוננ
 שעחנמ פאי א םיט זיך באנוגעגט און

 תאר א אוץי װעאען װעאכע םראזען,
 ?ינ־ שרעקאיכע די םארםינדערען ניט

 גרעססע די איז װאס דער־שקאאםערײ,
צײט. אונזער םון שאנר און שפאך

 גע־ גרויסער א הן«ט צוריה אאנג ניט
 אז געדאנק, א אױםגעדריקט אערםער

 שאעכ־ קײן געװען ניט אפשר װאאט עס
 גע־ א םאי אפצושטעאען ■אאן טער

 עוםינדונ* ווײטמרע אאעראײ צײט װיםע
 אײן שפ*רען װעאכע טאשעען, םיז גען

 עס ג^ט, איך \וײס ארבײם. םענשאיכע
 םען װעט צײם דער םיט אז זײן ספו
 נאך זאא םאשין די אויב ם$ן, םוזעז עס

 פצנ־ םון אײגענטום דער באײבען אאץ
 אבער, ניט. ארבײטען װעאכע שען,

 דעם *פשטעאען מוזען זאא מען אײדער
 פ*־ט־ טענשאיכען דעם םון אויף גאגצען
 גע־ ניט איצט שוין דען װאאט שריט,

 גויטװענדינעד און גוטער זעהר » װען
 בא־ דער צו סוח א פאכען צו םיטעא
 פא־ אעבעדיגער קאײגער דער םון נוצונג

 בעת ארבײט, קינדער דער םון שין,
 אויןז אויסקוקען םוזען טאטעס זײערע

 קינ־ קאײנע זײעדע פון םארריגסטען די
V דעראאך

 פון טײא גרויסער א איגט אודאי
 די אױף קינדער־ארבײט םון שאנדע דער

 װעאכע יעס זײנען זײ גוםא. עאטערן
 הא״ זײ װעאכע קינדער, זײערע שיסעז

 זײער צ' װעאט, דער אויף געבראכט בען
 פאר־ זײער צו טויט, פריהצײטיגען

 ;ײסטינער, א*ן קערפעראיכער קריפאוגנ,
 די װאאטען אעבע^ גאנצ*| זײער םאר

 בא־ פעהר אביסעא געװען עאטערען
 נע־ ;יט עם זײ װאאטען װאוסטזיגיג,

 זײער צו גרויזאם אזוי נעװען ניט טאן,
 די װען או; באוט. און פאײש אײגען

 און געהאגדעאט, אזוי װאאטען עאטערן
 אינדוםם־ דער םו« קאפיטאנען• אוגזערע

 פאר קריגען געקענט ניט װ#אטען ריע
 קינ־ קאײנע ארבײט קאט^רזשנער זײ^ר

 באשעפטײ געםוזט זײ װאאטען דעילאך,
 ערװאקסענע און טאטעס זײערע גען

 עא־ די זיינען אײדער, אבער, ברידער.
 בא־ וױיניג צווי סארט דעם פון טערן

 אזוי איז נויט וײער און װאוסטזיגיג,
 געגען ם־נקט האגדאען זײ דאם גרױ^
 נאך און איגטערעסעז אײגעגע זײערע
 ?ײערע םון אעבען דפס געגען מצהר

 ה#פען, צו שװעד איז עם קיגדער,׳און
 זאא עאטעח די םון זײט דער םון אז

 שרעקאײ דעם גצנען היאוי. די קונתן
 * ותרען אויםנעגוסען מוז איבעא מנן

 םןורםגעשרײ און בעטטע די פון קאםוי
 נעזעא־ חןר פון צאעםענםעז טצנםטע

 אק ה^ט הואומנר ■רעזיחננם שאםס.
 אונ- פ-ן באשיצרנ: די מאר רעדע זיח
 גע־ כע ניו א גלחאמ קיגרער*וועאט זער

 דעם אן ז״ד שטעלען צו אצגצגחײס
םיי אזא פת שפת ױי  נוי־ חצבטט ארן ג
אי באווענוננ, טיגער  ־•אמ לײדזנר. ׳נ

 בא:ױ צ־ זי,״ פארפעאע איגגאנצעז צר
חורםיט. ווצן

:ד־ן r נ r ייד װיאעז איצט און .

 ף ז דוכט עס װאו וױנשעא, א נאך אין
דזשאבם. פאר עפענונג אן דא איז אונז,

 1(י ארום דאם געשאצט, װצרט עס
 בײ :אשעפטינט זײנען פרויען מיאיאן

אסעריקצ. אין ארבײםען פא־שידענע
 שורות די םון שרייבעי דער נון,

 םײגונג דער םון ניט אוםן בשים איז
 בײם איז םרוי דער פון ■אאץ חגר אז

 דאד די םון וױיטער און יריפעטש^ק,
 ם^ר הײם סאייגער איהר םון אםות
 זיך פאראאננ איהר און אםכיציע איחר

ג  אונזער םין םרוי א אױםשפרײטען. ני
 כאײ־ ניט םעהר װעט און נים קאן צײט

 *מ*אינע רי םרן הוידשקאאפין די בעז
 שװע״ און אאנגען איר דורך צײטען.

 האט באפרײאוננ איר םאר קאםוי רען
 א םארנעםען קענצן צו םארדינט עס זי

 אירע נאר וחנאכען צ״ אעבען, אין יאאץ
 בארעכטי״ קענםניםע און םעחיגקײטען

 גא״ אזוי פונקט איז עס און איר. נען
 תאנקורירט םרוי די ד#ס זאנען, צו ריש

 ז#גען, צו װי םאן, דעם געגען איצטי
 םרן ?אנקורענט דעי איז םאן דער דאס
 בארעכ- נאײן זײנען בײדע םרוי. דער

 זייער םאכען צו און אעבען צו טיגט
 און א;גענעהם פעגאיך וױיט װי אעבען

אופאפהענגיג.
 װ^ט צרה, די טא?ע אין ד# ^בער
 בא־ קריגען קענען ז$א זי כדי די.פרױ,

 אין צי פעקטארי, אין צי שעפטיגוגג,
 אנדער װעאכער אירגענד בײ צי $פים,

 דעם םיט קאגקורירט באשעםטיגוננ,
 זי װ$ם דערםיט, ארבײטער םעגאיכען

 בײ באדײטעגד ארבײט איר םארסויםט
 ביאיגע די איז זי םאן. דער װי איגער
 זי אויב אוםן, אזא אוף און הא^מ,

 אינ־ םאן דעם אט ארויס גיט שטרפט
 זי ברעגנט .דזשאב, זיין פון גאנצזןן

 אוי- אאגעטײגער דער דאס דערצו, ^במר
זינקען. שטארת גאר ז^א בײטסאוין

ג^ד־ והוא איך ד^ס ויך, דאבט סיד
 זיך װעא איך װען איבערטרײבעז, :יט

 באהויפטוננ, די םאכען צו עראויבען
 םרויען װאו אינדוסטריע, יעדער ^ין אז

 #טײא גרויםען א צו באשעםטיגט זײגען
 באדײטענד ארבײסס־פרײזען די זײנען
 איג־ .אנדער יעדער םון די װי ערגער

 זיײ םענער םעהרסטענס װאן דוסטריע,
1 באשעםםיגט. ;ען

עגין, װיכםיגער צו א איז ד*ס נ$ור
 פאר איבערא*זען ד^וס םוזען םיר און

 בא־ םיר װיאען דא ט*א. אנאנדערש
 מעגאיך, װי קורץ אזוי ראס און רירען,

•ונקם. אנאנדער
װעא• פרויען, םעהרסטע ךי נעװיס,

 אדעד דער בײ באשעפטיגט זײגען כע
 פאר ניט oy tyu( ארבײם, רyנyי

 אע־ ד^ך דארם^ זײ נאר װאויאםאנ,
 יט ארב רyזײ פארסויפען זײ םוזען בען,
 בא״ אויף און םאן, דער װי גוט אזוי

קריגען. נ^ר iy:yp זײ yאכyװ ןyדינגרגג
 איז ארבײטס־םרוי^ די װעגען ניט

. די ד# ^  p:yi אזוי $בער, םאראן ר
 םרויען, הא1#צ היבשע גאנץ א איך,

 זײ װײא אזוי, נים אדבײט^ װעאכע
 װאס ניט [viqn זײ װײא נ^ר םוזזגן,

 »םאא אדער צײם, ײער1 פיט -טאן צו
 אופ$פ- Iyאיג;אנצ זײן װיאצן די װײא

מאן. זײער םון הענגינ
 דעם jyvyr און מיר פארשטצח^

 ד^ס אונז, שײנט Dy -wi* םיד,א.yג
: רyד אין ^ ^ny ארבײטס־ פון צײמ 

 DDKiny: זיך פיט ה$ט װ^ם אאזיגקײט,
 ביטער־ רyר און נדyאy םון ים אזא

nyoo װ^אט הײםעז, מיאי^נען אין נויט 
nnyT iypya Dy ^  cvi םון אט ש

 װאא־ זײ װען ארבײט^״, פרוי^ ס^רט
jyD 1: פרײ םאם^טאן DDscyײערע 
- זײ און ארבײט^ םון רyצyפא ע ^ ב  אי

 ארבײט די װעםןס םאד די, םאר א#וז^
t־ םון y;»ic א איז rיypטרױ א

oy:yp ,עטװאם 6גי און ברויט 
 פון ג^ר יאו1א> *רער אוקסוס, םעהר

yטMבא םעהר סpװDyאיכp.ײט
i^p oy ,דאס זײן ^yii y^KD 

 yr^» גאר גיטא זײנען oy אז טענה׳ן,
 י^, אפיאו אויב און ארבײטערינם, כע

מארוחנרען? זײ i^p ותר
Dארrטyמארװעחנן םון אז ?יך, הם 

 גאר |yp ד*ס ניט. רײד ?ײן גןור איז
 םרײװיאיגער םון רעזואטאט דער זײז

 םרא״ די אגבעמרעםם װאם חאנדצונג.
:v אזעצ• דפ איבערהויפט זײנען עס צי 

ס זײנמן װעצבע ארבײטעריגם, מ  גי
 ארבײס, זײער םון iiynE'3̂ שטאר?

pw ערקצעחנ?, איר םוז צעבען, צו d m, 
 םרוחנן םך קיח גיס קאן. איך אםת,

ר ס^רם״ חנם םח ארבײםערינס מ  ויי פ
ט » W< איד •M ויעען תי פ • נ ס  ױ

p חנם םת *אהצ באדיינמנדע o• 
»d גאנמ ד* איז עס ויעז dpw פאר 

׳ )5 זיי• יײןי (אילוס ,
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——----------------------------------------------. -p n r. נארײי---------------------------
 דעםא־ סאציאצ די איז קריג פאר׳ן

 אויף פארטײ אײנציגע די געװען קראטי
 האט געװערקשאםטען דייטשע די װעטען

 אנט־ איז עס אנשפארען. געקענט זיך
 געװערק־ פדײע די צוױשען ״צטאנען
 דעםאקראטי סאציאצ דער און שאםםען

 אר־ ביידע און םארבינדוגג איינגע »ן
 האנט־ געאיבײט האבען גאגיזאציעס

אין־האנט.
 דעםאקרא־ צ8סאצי דייטשע די װען

 גע־ קריג :אב׳ן זיך האט פארטײ טישע
 סאציאציסטען״ ״פערהײט אױף שפאלטען

 אײגיגקײט די איז אוםאפהענגיגע, און
 אפ־ באװעגונג ױניאן טרײד דער אין

 בא־ טרײד־ױניאן די געװארען. געהיט
 איבער־פארטײאיש געװען איז װעגונג

 םון וױיםען םון געהאצטען זיך האט און
 צװײ די צװישען שטרייט־פונהטער די

 קאםוגיסטישע די װעצכע צו פארטײעז,
 דריטע אלס צוגעחומען באצד איז

 סאצי־ םערהײטס די אבער װען פארטײ.
 האבען אונאפהענגיגע די און אציסטען

 געװערק־ רי פון היצף דער םיט #זיך
 יאהר אין םאראײניגט װידער פטען,8ש

 נעװערקיטאפטען די זיך האבען ,1922
 פאר־ דער אויף עשטיצט םעסטער :אך

 װי פארטײ, סאציאציסטישער אײניגטער
קריג. פאר׳ן

סא־ די םארטרעם צײט יענער זינט
 םין שאדערוגנען די דעםאקראטי ציאצ

 צװישען און רייכסטאג אין ױניאנם די
 געםינען דעפוטאטען סאציאציסטישע די

 ױגיאךםאר־ די פון םיהרער אצע זיך
באנדען.

 פאר־ נאײך חאבען קאםונ^םטען די
 די אױף אײנםאוס זײער אז שטאנען

 אנהאא־ דאםאלסט נאר ?ען ארבײטער
 םאר־ ױניאנס די אין װעצען זײ װען טען,

 דעם םאר עםטער. װיכטיגע כאסען
 אויםנעצעזט 1925 איז זײ האבעז צװעק,

 זײנען װעאכע ױגיאנס קאםוניםטישע די
 האבעז און אנטשםאנען, צײט דער דורך

 צו ארויםארבײטען געקענט כיט זיך
 און באדײטונג, איז עס װעצכע האבען

 זיך מיטנצידער זײערע אויםגעפאדערט
 דייטשעז ״אצגעםײן דעם אן אנצושציסען

 הא־ דעט דורך בונד׳/ געװערקשאםטס
 װעאען גענאויבט קאםוניסטען די בען
 אין אײנםאום אן אויסאיבען קענען זײ
ױניאנם. די

גע־ אבער האט חשבון דאזיגער דער
איבער־ האבען זײ םעצער: איין האט

 םאכט־םארהעצטניםע, אםת׳ע די שעצט
 קאםוניסטען די םון אײנםצום דער וױיא
 נעװארען 1923 זינט איז ױניאנס די אין

 די אויף גרעסער. אנשםאט האענער
 גע• זײ זײנען קאנגרעסען ױניאן טרײד

 אוםבאדײ־ אן דורך םארטראטען װען
 װעאכע מינאריטעט, טוםאענדיגע טענדע,

 אומ־ איד.ר םארדעקען צו געזוכט האט
 דורך ארבײט זאכאיכע טאז צו םעהינקײט

 אוסדורכ־ צאא גרויםע « םארשאאנען
 אעצטען דעם דורך פאענער. םירבארע

 אומ־ דאזיגע די אויך אבער איז יאהר
 פארטרעטער־ קאםוניסטיזעע באדײטענדע

 געגע־ נאםען א זיר האט וועאכע שאםם,
 טרײד־ױגיאז ״רעװאאוציאגערע די בען

 איענעמרוםפען מעהר נאך • אפאזיציע״
 ניט איהר איז ױניאן קײן אין געװאחנן.
םערהײט. א קריגען צו נעאוננען
 םון פארװאאטוננען אאקאאע די אין

 װערען װעאכע ױניאז־םארבאנדען, די
 דע־ םיז פרינציפען די אױט ערװעהאם

 איז אויטאנאטי אאקאלער מאקראםי^ער
 הונרערטע אין געאונגען קאםוניםטען די

 דער אין םערהײט א קריגעז צו זײ פון
 אויױ אײנפאוס העכסטען ױיער םיז צייט

 באזונרערס ארבײםער. ארנאניוירטע די
 םער- א קריגען צו געצונגעז זײ עם איז

 די םון קאםיטעטען צאקאאע די אין הײם
 הא־ זײ םיעפר^ אח םעםאל־ארבײםער

 אין םראקציעס - זיחנרע ארכאגיױרם בפן
 געװען זײנען וועאםנ ױניאנצו דאױנע די

 דער םון פיהרערשאםט דער אונטער
 פריהער־ די און פארטײ, קאםוניצאױמד

 ױניאנם. קאםוניסטימע כאזוגחנרע דיגע
 צײםוננען ארויםגפנעבען אויך חאמנן זײ

מ אח ליםלזסס און א ע  האבען זיי וו
אד די באמסוצט און מזיחנאם באויז  ױני

,םיחחנר.־
 ״די אדער דעמאהראםעז סאציאא די

 פאעגם ױ וױ ריכםוגג״ אםסמפרזיאנמר
 םא־ אנגעחויבען חאמנן רופען אויך ?יך
 םצענעז יאחר יעחנס .Dpwwtnwa מן
 פאר־ אאקאאזנ פאר עצעקמאנם די בײ

 *ו־ חטמימ פארקוםעז וואלסועאן
ריכטינ צװי' די צװימען נן

 גע־ עם איז םעהר און םעהר ארץ גען.
 צוריק־ סאציאא־דעמאקראטעז די אוגגען

 די םון אײנםאוס דעם־ צויעטויפען
 םיטעא־ אין איבעיהויפט מאסקװעי,
 די געאונגען זײ עס איז דײטישאאנד

אװעקצונעםעז. םעסטונגען קאפונ־־סטײטע
 אייג־ געסוזט האבען קאפוניםטען די

 צו געאעגען ניט זײ װעט עס אז זעהן
 דערי־ האבען זײ ױניאנס. די פארכאפען

 שפאא״ א פאר ארבײטען גענרפען בער
 די צו 1929 םון װאוזאען די בײ טו:ג.

 אםיציעא־אנער״ (די קאוגסיאם״ ״םרײד
 רע־ דער םאר פארטיעטערשאםט הענטע
 צום קאמזניסטען די האבען גירוגג)

 גרויםע א ארױסגעשטעאט םאא עריטטען
 אויף איסטען״ ״רויטע אײגענע צאהא

 געװען זײנען קאנרידאטען די װעאכע
 זײערע און קאםוניסטען אוים״טריסאיך

 בא־ האבען װאס אזוינע סײ אנחעגכער,
 אזוינע סײ און ױניאנס די צו ראננט

 בא־ ניט ױניאנס די צו האבען װעאכע
 די אויף םאעגען דאמאאסט ביז אאנגט.

 געװערקשאםטען, םרײע רי פון ״סאעיטס״
 אײנגעטײאט טרײד־קאונסיאס, די צו

 םא־ די צװישען קאנדידאטען די װערען
 פראפאר־ קאםוניסטען און ציאאיסטען

 דעם אין ׳טטארקייט זײער רויט ציאנעא
 צו כדי װערען געטאן פאעגט דאס טרײד.

 ראדי־ די פון פאזיציע די פאדיטטא-־הען
 קאנדידאטען די :עגען קאפף אין קאאען

 ױ־ ״נעאע״ און ״קדיסטאיכע״ די פון
 ארויס־ דעם פון ױצא פועיל דע־ :יא:ס.

 קאםוניסטישע באזוגדערע יפטערען
 צו נעזוכט האבען װעאכע ״סאעיטס״
 ״רעװא־ פון היאזי דער מיט באקעפפען

 באאאננט ניט האבען װאם מציאנערען
 די םון האנדידאטען די ױגיאגס״ די צו

 װאס דאס געװען איז :עװערק׳צאפטען,
 ארויסגע* באויז האבען מניא:ס די

 סאנדי־ דעםאקראטײטע סאציאא שטעאט
 די פון אויסגע^אאסען און דאטען,
 זײנען װעאכע קאנדידאטען די ױניאנס

צעטאען. קאםוניסטישע די גע^אפען־אויף
אעצ״ זײנען קאםוניסטעז די װי אזוי

 איויםגע־ מאא ערשטעז צום יאתד םען
 װאהאען די בײ דױבסט׳פטענדיג טראטען

 א געהאט זײ האבען פלעצער, אין
 באקוםצן האבען זײ ערםאאג. געוױסען

 טרײדס די אין ^טימען צאהא גױיסע א
 ארגא־ ^שאעכט זײנען אדבײטער די װאו

 עס װעאכמ איז טדײדם, אין ;ניזירט
 נינר צאהא גרויסע א טעפטיגטיבא װערען

 די אין ;םרויען־ארבייטער געאערעגטע
 טשאקא־ און פאםיראםצן שיך, בעראינער

 םע־ בעראינער דער אין םאבריסען״ אאר
 קויאען די אין אויך און אינדוסטרי טאא
 װען געביט. רוהר פון מינען מעטאא און

 ״רויטע די זײנען יאהר הײנטינם אבער
 װידער־ער־ םאר געאאםען קאונסיאס״

 מפאת אזא געכאפט זײ האבען װעהאוננ,
 האטאסטרא־ א םיט זיך ;יענעצט װעאכע

V עס קופט װי פע.
 םאר־ קאםוניסטישע נײ־נעבאקענע די

 די קאונסיאם טרײד די אין טדעטער
 געהאט ניט האבען װעאכע פון מעהרסטע

 ניט זײנען ױניאנס, אין ערפאהרונג קײן
 די םארטרעטען צו אאגע דער אין געװען

 הא־ און ארבײטער די פון אינטעי־עסען
 זײער םיט באנוצט םעהרםטענם זיך בען

 קאםוניסטישע באטרײבען צו פאזיציע
 נינד דעראאזען האבען זײ פראפאנאנדא.
 אײנצעאנע אין םטרײקס אויטאריזירטע

 אײט, ניט־ױניאן פון נעפיהרט פאבריהעז,
 א םיט געענדיגט זיך האבעז װעאכע

 נעאעגענ־ נעקםטער דער בײ גידעראאגע.
 די נעגעבען ארבײטער די האבען הײט

װעג. דעם קאטוגיסטען
 םעאע אײניגע אין עס איז בעראין אין

 שםאאטונג; דירעקטער א צו געקוטען
 אא־ אננעםיהרט האבען קאםוגיסטען די

 םאר- ארבײטער מעטאא דעם פון קאאען
 װאס די און פעטאא״טאהעחס םון באנד
 צייט זעאבער דער אין רעהרעז. איעעז

 רזד מארםענטער די םון אאקאא דער האט
 זײער םון באשאוסען די נעגען בעאירט

 ױניאנם די קערפערשפםט. צענטראאער
 םים־ ענערנישע אנגענומען נאײך האבען

חאכען אען,  װידער־ די אויפנעאעזט ז״׳
 אויםנעשאא־ און אדנאניזאציעס שפענינע

 » אין ברעכער. קאםוניסטישע די סען
 ױניאן .אאיאאע די זײנען צײט קורצע

 רעארנאניזירטפ די אין *רײן םיםגאידער
 פאר־ זײנען קאםוניםםען די און אאקאאען

נידער םיהרער, זײער םיט אאײן באיבען

n נא- דאן האבען סאםוגיםםעז 
רי צוזאםעגצינעהםען פאיזוך א םאכט

 פאע- אנדערע (פון — אויסגעשאאסענע
 ױניאן־כרעכער די אגיך םען האט צער

 אן גרינדען זײ מיט און אויסגעשאאסען)
 ארגא־ זיך האבען זײ ױניאן. אײגענע

 אפאזיציע״ ױניאן ״רויטע די »אס נחירט
 צוזאםען אויז בינדט װעאכע א.) נ. (ר♦
 קאפוניסטען די און אויםגעשאאסענע די

 די אין פארבאיבען נאך זײנען װאס
 העכסטער דער ױניאנס. אאגעםײגע

 אפא־ רעװאאוציאנערןןר דער םון פרינציפ
איבעראא זיך :פאר שרײבט זיציע

 ציהען נוצען קען מען װאו ארײנמישען
 זײ-ן פארמיי. קאמוגיםטישער דער פאר

 די, גענען םיטגאידער טאסען די העצען
 בײ פיהרער. ערװעהאטע, אאײן זײ פון

 קומט ארבײטער די װאס קאםף יעדען
 קאמו־ די שטעאען םיהרען, צו אוים

 םאדערוגנען ראדיקאיע ארוים ניסטען
 װאס די פון גרעםער פיא זײגען װעאכע

 זוכען זײ ארוים. שטעיען ױניאנס די
 :יט אױיסצורופען מיטרען אאע םיט

 די זידאען און ססרײקס אוימאריזירטע
ט׳ן װאס דערפאר ױניאנס  נעזעץ, יוי

 אונטערשטיצען :יט ױניאנס די קענען
 ארבײ־ ארגאניזירטע ניט די געאט מיט

 (װי סטרײקס ױניאנס די םיהרען טער.
 די איז צײט אעצטע די בײשפיא צום

 זיך יאװען קופער־פינעז), סאגסםיעאדער
 אפאזיציאנערען קאסוניסטײצע די גאײך

 סטרײק־קא־ דעם נעבען פאאץ. אוים׳ן
 שטע־ ערװעהאט, ױניאן די װאס םיטעט

 ״קאמף־ קאםוניסטישע א אן זײ אען
 באשטעהט ארבײט איר פיהרערשאפט״.

ױניאךםיהרער, די זידאען אץ דורכאויס

 דער םון טעטינקײט די קריטיקירען
 דעםאגסטרא״ םאראנשטאאםען און ױניאן
 צו איבריג איז עס טאנ. יעדען ציעס

 ״סטרײק קאםוניסטישע די אז זאגען,
ט זיך שטיצען פאםיטעטען״  קײן אויף ני
 די אויף באויז נאר מאכט, ארגאגיזירטע

 קאםו־ דער איז באריכטען םאנטאסטישע
 קײנעם םון װערען זײ פרעסע. ניםטישער

 די פון ניט אםיאו אנערקענט. ניט
 אינ־ רענירוננס די אדער באאעבאטים
סטיטוציעס.

 טרײד״ רויטען פון האנגרעס דעד
 ניט איז װאם אינטערנאציאנאל ױניאן
 אין געװארען אפגעהאלטען צוריק לאננ

 שפאלטונג־ דאזיגע די האט םאסקװע
 נוט״ קאםוניסטען די פון פאליטיה
 אפען אויפגעפאדערט און געהײסען

 צו לענדער אלע אין אנהענגער זײערע
 אלזא דארף מען ױניאנם. די יטפאלטען

 טעטינ״ שפאצטונגס זײער אז ערװארטען
 םאר״ נאך זאל דײטשלאנד אין קײט

װערען. יטטאדקט
 םאקטיק, פארברעכערישע דאזיגע די

 קלײ״ די םון פארבאנד דער ם*!_נועלכע
 אוים־ נליקיציכערװײזע איז דער־ארבײטער

 אוםסאר־ פער נאך איז געװארען, :עהיט
 דײטשע די װײל איצטער, אנטװארטליך

 קאמםען שװערע פאר שטעדוען ױגיאנס
 דעם נענען ארבײטער די פארטײדיגען צו

 שנײדען צו בתים בעאי די פון פארזוך
װײזץשעס.
 קאפו־ די םון פאליטיק דער צוליב

 דעם געצוינען ױניאנס די האבען ניסטען
האבען זײ שאוס: םעגליכען אײנציגען

 די צו דערנעהענטערט פעהר נאך זיך
 די אין און דעפאקראטען סאציאל
 ע^יטטען צום זײ האבען װאהלען לעצסע

 זײערע אויפגעפאדערט עפעגטליך כיאל
 סאצי־ די פאר שטימען צו מיטנלידער
?א׳נדידאטען. אליהטישע

 ״רמקמסיי ערשלעדוננ.װעגען שמזיננעוס פרעז.
אינדוםםרי קליידער פדויען דער אץ רינג״
)cm 1 רן£ ו׳»לו£

 ד^- די איז אומבאדייטענד, איז שעפער
 געלט, אויספרעסען פון פארמע זינע

 דער אק. אבעד הלײן. פארהעלטגיםמעסיג
 ״םוב־םטאנד־ װאו איגדוסטריע, דרעם
 אין דא אלץ גאך זיעען שעפער ארד״

 דאזיגער דער בליהט צאהל, גרויסער א
מאסשטאב. ;רויסעז א אויף ״רעקעט״

 איז ״רעקעטירס״ די פון טעכניק די
 םרויען־ דער פון םײל ניט־ױניאן דעם

 אלגעמײן אין איז, אינדוסטרי קלײדער
 םיז אגענטען אײנםאך. זעהר גענומען,

 בא־ און אום געהען געלכדערפרעסער די
 פאר־ איז פירמעס ניכדױניאן די זומז

 א פאר אז אײגענטימער, די זיכערען
 אײננעצאהלט נלײך געלט סוםע געװיסע

 אפצאדד מאנאטליכע באשטימטע א און
 בא־ ניט שעפער זײערע װעלען אוג^

 ארנא־ ױניאנ׳ס דער םון װערען ריחרט
 םאלעץ םילע אין טעטיגקײט. ניזאציאנס

 זיײ זײ אז חברה דאזיגע די באהויפטעט
 דער ױניאן. דער מיט םארבונדען גען

 װעל־ באס, ניט־ױניאן דורכשניטליכער
 עטישע פון געשטערט ניט װערט כער

 געננערשאפט זײן איז אויסרעכענונגען
 קרבן א לײכט פאלט ױניאן, דער צו

 ״רע־ פון סקימם פארצוקענדע די פאר
 באצאדזלען צו אײן שטימט און קעטיר״

 באשיצוננ געשטוינענער ניט• דער פאר
פאר. איהם שלאנט יענע װאס

 ניט־ױניאן א אז אויך פאסירט עם
 אויסגעזוינען איז עד װי נאכדעם ׳באס

 היבשע פון צײט לאננע א םאר געװארען
 זײן ענדערען צו באשליסט געלט, םומען

 די צאהלען אויםהערען און םײנוגנ
 דעױ װערט פאל אזא אין ״בלעקמעיל״.

 ;ע־ כל קודם ארבײטס־געבער דאזיגער
 באשיצער געװעזענע זײנע םיז םטראשעט

 די אנצוהאלטען אמעשראקען װערט און
 פארבלײבט ער אבער אויב צאהלונגען.

 דאך זיך אנטזאגט און אײנגעשפארט
 ארויף רעהעטירס די שיקען צאהלען, צו

 װעצ־ חברה זײערע פון עטליכע שאפ אין
 קאמיטע א אלס פאר זיך שטעצעז כע
 אםצױ סטדאשען און ױניאן דער 'םון

 סיידען שאפ, אין ארכײט די שטעצען
 אול־ אזא געצט. די באצאהצען וועם צד

 צו ?עלטען זײער םארפעצם טיםאטום
רעזוצטאטען. נעװינשטע די *ברענגען
 דעס אין אז געשאצט, װערט . 09

 איגדוס־ דדעס דער אין גענעראצ־םמרײק
 םריהציננ, צעצטעז יארה ניו םון םרת

 אי־ ארײג;ע:ומעז רעקעטירס די ימומן
ר  דרעס־םיר- פון דאצאר מיציאן א מ
 זײזנד׳ געזוכמ האבעד וחנאכע םעס

 פון םארכמ דער אין עגםוועדמר
אכאוקידען צו .שלענער .און *ש&ארקע״

 דורך אדער םטרײקער און פיקעטס די
 אין באםעס באשציען צו םאדשפרעכעס

 םון אײנפלוס דעם געגען צוקונםט דער
שעפער. זײערע אין ױניאץ דער

 אונטערנעםונג שװערע א איז עם
 ״רעקעט״ דאזיגען דעם באקעמפען צו

 דער װאס אורזאכע, פשוטער דער איבער
 דעי• װערט װעלכער ױניאן־באס, ניט

 אלם איז בלעקםײלערם, די פון קרבן
 אראפצוטרײפ״ זײ שרעקעדיג צו ׳כלל
 װי נאכדעם אפילר רוקען, זײן םון אען
 םון לעכערציכקײט די אוים געםינט ער

 װערט און באהויפטונגען, זײערע
̂הלען פון קראנק״ און ״מיד  געלט. זײ צ

 נערען דערצעהלעז באלעבאטים אזוינע
 אין ערםאהרונג ניטערער זײער װעגען

 טען װעז אמנר געשפיעכען. פריװאט
 ארײנברעננען זאלען זײ אז זײ, זאגט

 דער• בעאמטע, געהעריגע די צו קלאגען
 ערקלע• עצה, דער םאר זיך ״זײ שרעקען
 דערפאר נאך זײ קען מען אז רענדיג,
 שפראף דער אין רײד׳/ א םאר ״נעמען

^ונטערװעלט. דער םון
 םאראיג־ טיף זיכער איז ױניאן די

 דאזיגע די אויסצוראטען טערעסירט
 אינ״ םרויעךקצײדער דער אין מגםה

 א בצויז נאטירציך איז װעלכע דוסטרי
 ענטוױקלונג אלגעטײנער דער םון טײל
 אזוינע שט$ט. איז רעקעטירינג םון

 םרויעדקלײדער די אין באלעבאטים
 נאב״ יאהרען זיך האבען װעלכע טרײדם,

 זײערע באטרײבען צו אנטזאגט נאנד
 ארבײטס־בא־ מענשציכע אונטער שעםער

 קאלעס־ פון פרינציפ אויפ׳ן דינגוננען
 ״יוניאן דער םיט םארהאנדלוננען טיװע

 םון רעזוצטאט אלס האבעז, װעלכע און
 דעו״ זײערער, שטעלונג דאזיגער דער

 װע״ ארײננעכאפט זאלעז זײ אז אאזען
 ״רעסעטירם״ די םון נעץ דעם אין רען

 אויםער באשוצדיגען ניט קײגעם קענען
 בא• אין טײצ ױניאנ׳ס דער אלײן. זיך

 נצעיד מיאוס׳ן דאזיגען דעם קעםםען
 באשטענ־ , איהר אין באשטעהט םעיל,
 ניט״ די אדגאניזירען צו קעמפעיז דיגען

שעפער. ױניאן
 כאםעלקע־ דער ink נויטע איז עס

 ניײארגאנײ יעדע אז װיסען, צו?רוננ
 אר- די װאו פאבריק, קלײדער זירטע
 געשטעאס װערט באדיגגוננען בײטם

 יוניאן, דער פון קאנטראצ אונטערן
 אװעקגצגױ םעריטאריע םיצ אזױ םײנט

 ותצכער 1אי ״רעפעטירם״ די פון מען
 זײער באטוײיבען געקענט האבען זײ

 וועם ױגיאן אונוער ש*יצ. שענדאיכען
 איחחנ אין איו װאס אצץ טאן דערימנר

 פון םבה דאזיגע די אױסציראסען כחות,
קצײחנדוויודזסטיי זתר פון צווייג תדן

*
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באװעגונג יוניאן טרײד דעד אין
I

ך ענדערט לעבען דאס  דעפ םיט זי
 פון באגריפען די זיך ענדעחנן צוזאטען

 אײננעפונדעוועטע אלטע םעגשען. רי
 אצטע צוטרײסעלט. װערען נצויבענס

 צאנגע א זײגען װעצכע טראדיציעס,
 הײציג, םאר געװארען באטראכט צײט

אפיקורסות^ םון אגגעגריפען װערען
 געזעל- אצגעטײגער דעד אין ^זוי
ױניאנס. די אין אויך אזוי און שאפש,

 און ױניאנס, די אין איז יאהרעךצאננ
 ױניאנס, ראריסאלע די אין איבערהויפם,

 ״טשעק דער נאדעצ־טרײדם, די פון די װי
 געװא־ באטראכט דױס םון פיםטעם״ אף
 װאס זאך, דעאקציאנערםטע רי אלס רען
 פאר• געקענט װעז־עס־איו זיך האט םען

 רא־ א ױניאן, א הײסם װאס שטעלען.
 די אז דערצאזען, װעט ױניאן, דיקאלע
 דױס די ארונםערנעפען זאדען באסעס

 װא׳ס ? ארבײטער די פון שכיו־ות רי םון
 דױס־ דער װערען װעט באס דער הײסט,

 א װען ? ױניאז דער פאר ?אלעהםאו־
 םאר״ נעװאנט עס װאלט ױניאן־פיהרער

 אידישע די פון אײנעד אין צושלאגען
 װאלט צוריק, יאר.ר צעהן טיט ױניאנס

 פאר־ שטײנער טיט אפשר איהם מען
װארפען.

געביםען. אבער זיך האבען צײטען
 ראדי־ אזא םון פיהרעד װאגען הײנט און

 אסאלנאםײטעד די וױ ױניאן, קאלער
 אײנ־ פרובירעז צו װארקערם, קלארינג
 דױס םין םיסטעם טשעה־און די םיהרען

יארק• גױ םון ערשעפ אלע אין
 אין האבען פיהרער די טעהר, :אך
 אײנצופיה״ םארזיר א נעטאכט אגפאנג

 אנ״ ניט נאד סיסםעם, ראזיגע רי רען
 אין םיטגצידער. די בײ זיך םרעגענדינ

 םאקע עס זײ האבען שעפער מאנכע
 איטאליע־ די אין אײננעפיהרט. אויך
 קענװע׳ס־מאכער די און.בײ שעפער נישע

 די ארונטער באסעס רי נעהםען׳שױן
 ױניאן דער פאר אםעםםענטס און דױם

 איז עס צײט. היבשער נאנץ א פין
 פרובירט עס האט םען װי גאכדעם בצויז

 און שעפער אידישע די אין אײנםיתרען
 שטארקער א אננעחויבען זיד האט עס

 כצויז צאקאלען, נעוױסע םון פראטעסט
 איבערצױ עס באשלאםען םען האט דאן

 םיטגלי״ די פון אפשטיםוננ אן צי געבען
דער.

* * *

 צו זיך שײ:ט אידײע דאזיגע די און
 לא־ א אין ארײגנעכאפט אױך האבען

 אינםערגע־ אײגענער אונזער פין קאצ
 העםסטי• טאקערס, דעם אין שאנאל.
 גױ פון לאקאל םליטערס און טשערפ

 גע־ או־ױםגעבראכם לעצטענס איז יארק,
 די אײגצופיהרעז פראיעמט דעי ווארען

 צײ־ ׳יא דױס. םון סיסטעם טשעק־אױ
זיך. כײטען טען

* * *

 טיצינערי דער םון םיטגלידער די
 נװאלדינ זײנען װידעד, ױניאן, װארקעיס

 אנדער *ז צי באצוג אין אפיהורסיש
 אונזערע אין םראדיציע ־ אנגענומענער

 א אז ניט, נעםציך :צויבען זײ ױניאנט.
 אסא־ אן םיט אגוײםענט סאצעקטױוער

 די םאר איז באצעכאטים םון סיאײשאז
 אג־ אינדײויתעלע װי בעסער ארבייטער
 אינגאגצען ױניאן־שעפער ארער ריםענטס

אגריכמנט^ אונטערנעשרימננע אהז
 געווא- נעשאםע! איז עס זינט םון

 דער צװישעז ״פראטאיאצ״ דער רען
 םיט יארק נױ פון יוגיאן קצאוקמאכער

 ,1910 איז אסאסיאײשאן באםעס דעד
 די םח אײנע כםעט געײאחנן עס איז

 אונזעחנ אץ דאגםעי פוגדאמענםאצע
 אנרײ קאצעקטױתר דער אז ױניאנט,

 אסאסײ ארגאניוירטער אן םיט םענט
* r: י׳ באר : כעצײבתים םון , 

 אר־ ע5םי זאך. בעסטע די ארבײמער
 מװארען ^ננענעבען זיינע! גוםענטעז

 וױכ״ דער נצויבמן. דאזעצן דעם םאר
 חנם אז נעווען, איו זײ פון טינסטער
 איז ארבײפר״נצמנר קאײנצם איעצינען
 פאראנטוואדםציר חאצטען צו שיזערער

 װי אנריכמננ̂כ חנם איהיטזנן כיל׳ן
 אסאס״אײ• אן םים םאצ דער איז דאס

np wr מנ״ וימען וחנצמנ בתים כעלי 
 ווון פאראנמותא־םציד כדעשאפטצץ־

 גאכצרקומן מנםמחם זײעחנ צװינמז
ײניאן. דמר «ו פארפציכבאעצן זײערצ

דאזײ דער ויך חאט צײט דער טיט

יוזױ

םײםאן. ח. פון

 אינדעפזננ־ רי םעגציך װײט װי צװיננען
 אסאסיאײ״ די אין בתים בעלי דענט

שאנס.
 םיטנלידער די גאר קוםען דא און

ױניאן, ענערגישער אבער תצײנער א פון
 ױניאן, ארבײטער םילינערי דער פון די

 זײ פאר איו עס אז גאר באהױפטען און
 א שליסען צו גציס קלײנער גאגץ 8

 אסא־ אן םיט אנריםענט קאלעקטױוען
 אפיקורםות זײער באסעס. פון סיאײשאן

 אפיצו זײנעז זײ װײטער. :אך געהט
 אונטערשרײבען םאר כאגײסטערט ניט

 בתים. בעצי אײנצעלנע מיט אגריםענטס
 װען באס 8 םון פאדעדען זײ װאס לץ8

 זײן םון ארבײטער די ארגאגיזירען זײ
 די נער?ע:ען8 זאל ער אז איז שאם,
 װי.רעם פארשטעהער איהרע און ױניאן

 און אנענם, ביזנעס און שאפ־טשעיכיאן
 ײאס ױניאךקאנדישאנס. אײגפיהרען
 ,י־8ם דעם םון האלטעז דאס אנבאלאננט

 גאנצען אין זיך זײ פארלאזען שפרעכעז,
 אוים׳ן און שאפ םון ארבײטער די אויף

 שוין וועלעז רי אז ױניאן, דער םון כח
 נאכ־ ז^ל באס דער אז דערםאר זארגען
פארפציכטונגעז. זײנע סומען

װערען, געזאגט ניט אויך ?ען עס
 נענען זײנען ארבײטער םיצינערי די אז

 זײ װײצ בתים בעלי םיט אגרימענטס
 דערפון טעם דעם םארזוכט גיט האבען

 די איז. עס םu װי ניט װײסעז און
 עטליכע האבען ארבײטער מיצינערי

 אכיי־ unM&yfyP. י נעהאט יא י*הר
 הא־ זײ אס^סיאײשאן. אן םים מענט

 שליכ־ צו מאשינערי אלע די געחאם בען
 ױגיאנס אגדעדע די װאס סכסוכים טען

 עט־ היבשע שוין אבער איז עס האבמן.
 צי זיר אנםזאגצן זײ וױ יאהר ציכע

 קו־ און אגריםענט אזא װידער שליסען
אי׳אם. אהן גוט נאנץ אויס םען

 גראד װאס איז םערקװירדיגער נאך
 אסאסיאײשאן דער פון ב$סעס די

 א דוקא װיצען זײ אז נעװאצר, שרײען
 ױניאן. דער םיט אגריםענט קאלעקטיװען

 ניט םיינען זײ אז אפילו םארזיכערען זײ
 ארבײטערס׳ די ארונטערצודריקען חציצה

 בא־ זײערע פאחגרגעדען אדער װײדזשעס
 איז ם#דערען זײ .װאס אצץ דיגנונגען.

ײעי אנערקענען זאצ ױניאן די אז  אר־ ז
 װי האנדצען זײ םיט און גאניזאציע

קערפערשאפט. א טיט
 ״אזוי געגאנגען זײנען באסעט רי
 צו געסטראשעט האבען זײ אז וױיט

 וועט ױניאז די אויב צאתאוט א םאכען
 זײ טיט אונטעדהאגדצען אנהויבען ניט

 אגרי־ יזאצעקטױוען א שציסען װענען
 אין שרײען ארבײטער די און םענט.

קיין ניט װיצען זײ !נײן :קוצ אײן
 די סיט צוםרידען זײגען זײ אנריםענמ.
זײנען. זײ װי באציהונגען

 די דיסקוטירען ניט דא וױצ איך
 נע־ זײנעז ארבײטער װעצכע פראגע
 סאצעלד נצויבען^אין װאס די — רעכם,
 נצוי״ װאס די אדער אגרימענטם, טיװע

 ניט אויך װיא איו דעם. אין נים בען
 אב- דעט פון פראנע p דיסקוטידען
 גצרעכטינ• םון שטאנדױנקט סםראקטעז

 קעם־ װעצכע ארבײטער די אויב קײם,
 םון אנערמנוננ דער םאר אימנראצ םען

 צו זיר רעכט א האבען יוניאן זײער
 ארגאניזא־ די אגערקענען צו אנםזאנעז

 איך \ואס אצץ בתים. בעצי די םון ציע
 אייקורםות אז איז, םארצײכענען דא וױל
 געוועה:־ א ױניאנס די אין איצטעד איז

 •צגע״ אצטע, »ז און ערשײנונג, ציכע
 םרײסצען םראדיציעס אננענוםענע סײן
* ♦ * .זיר•

 צױ װאך צצצטע איז ױגיאן נײע א
 ארבײטע• םון יארס, נױ אין גצפוםען
 םיט שײכות גאחענמע א האבען וחנצמ

 װי םאכער. דרעם און קאאוק אמומחנ
rur דאזיגע די איו געבארעגע, גײ 

vתציין נאך * דערזוײצ שותסמצר״ײנ״אז 
 איצט זי האט גאנצען אין שוואך. איז

 איז עס םיטנציחנר. דיונדערט צווײ
 זי אז האפנונג, נוטע א פאראן אבצר

 אנטװיפצעז זיר אונ אויסוואפסען זאצ
#מאמזאצחג שטארקער א אין

 כױװ- פון באשטעחם יוניאז ניחן די
 .םאדעצס״ אצש ארבײט?ן װאט #צאך

ת יי 1אי און חײזןר דחנס י
חאכנן זײ ארםיסםין% פאר טאדעצען

i איו ןאיממיױרם זיד  y nאינטvג,־y-

 פעדערײ• אםעד-קען דעי פון טשארטער
צײבאר. אװ שאן

 םעגשען, אונערפאהרעגעם דעם םאר
 די ?8 אויסדוכטען זיך הען עס װעלכען
 אן אין צעבען פראצעטאריער דאזיגע
אױפדעקוננען די זײנען גן־עדן, אטת׳ן

pc עדאבט איז װאס צאגע זײער:
םיטיגנ ערשטען זײער בײ געװארען

 איבער- אטת׳ע אן געװען װאך לעצטע
 די טאצ א נאך באװײזט עס ואשוננ.

 ״קײ־ אז װעדטעל, דעם םון ריכטיגקײט
 שוך דער װעםען :יט װייסם :ער

.“קװעטשט
םארמאטערטע א זיצט מאצ װיםיצ

 ?יקט און םאשין בײם סעמפעצ־טײקערין
 איהר א״ף ק:אה פון בציקען טיט

 םאדזנצ־ דער שװעסטער, ״גציקציכער״
 ארבײטען, ניט דארף װעצכצ םיידעצ,

 אצע אן פאסט אגגעטאן, .שעהן געהט
 סאנטעצ, גײעם א קצײד. ג'יע א װײצע

 צופרידען און זיס אזוי שםײכעצט און
 וױ־ ? בײערס די און בתים בעצי רי צו

 שאפ־ אריייע די ניט םארגינט םאצ פיצ
 דער שװעסטער, גציקציכער איהר םיידעצ
 ?ריגט זי װאס טײםס״ ״גוד די מאדעצ,

 װעצבע בײערס און סעיצטצײט די פון
 אין און טעאטער אין אויס איד״ר נעםען

 צסוף ? פצעצעד פרעהציכע אנדערע
 דאזינע די אז ארויס, גאר ז.יך װײזט

 אז ;אוכיגציק אן גאר זײנען ״נציקעך
 גרעסע־ אויױ זײנען פיארעצ־םײרצאך רי
 די שוועסטער, זײערע װי צרות חנ

 פרערזצי־ אז ;פאנוײלדאדביישערינס
 אױ ציפען איהדע אויף שםײכעצ כער

 איהרע פון ארבײט, איהר פגן טײצ א
 פציכם איהר איז עס װי פונקט פציכטעז,

 רי םיט םארבדענגען און ״אױסצוגעהן״
 איהר עהעצט עס װעצכע םאר בייערם,

 זיך זי אנטזאגט טאםער אםט. גא:ץ
 זי םארצירט ״םארגענעענס״ די סון

דזשאב. איהר
 ארנאנײ- די פון באריכטען די צויט

 50 אדום דא יארס אין.גױ זײגעז זערס
 םאדעצ־םײד־ גציקציכע אזוינע טויזענד

 25 פון זײנען שכירות זײעדע יצאך.
 זײערע ‘העכער. ארן װאך א דאצאר

 זעהר קײן ניט זײנען אדבײטס־שטונדען
 די צו אבעד רעכענט מען װען צאננע.

 אין םאדברעגנען םוזעז זײ װאס צײט
 קאסטא־ אונטערהאצטען צו אװנטצז רי

 הא־ זײ װאס עקספענסעס די און כיערס
 זײערע זײגען קצײדונג, אויף בעז

 8 טאכע-ן צו גענוג פון װײט שכירות
 די איז ערגסטע דאס און צעבען.

 אונ- זײגען זײ װעצבער צו פערײ־,8שפצ
 :יט זיך עגדיגט וועצכע טערװארםען,

 נאך שאױרום די ״צאזען8פ זײער םיט
 שפעט ביז זיך ציהט נאר ירבײט8 דער
 נעהן םיזען זײ װען כט8נ •דער אין

 די אין בײערס די םים םארברעננען
 םוזירוננ־ס־םצע-8 נדעתנ8 און םעאםערם

צער.
מאדעצ־מײד־ פרעהציכע דאזיגע די

 8 פראצעטאריער. אםת׳ע זײנען צאך
 נויטיג אזוי םונקט זײ ר8ם איז ױניאז

 םא- אנדעדע םון ארבײטער די פאר װי
 צײט דער םון צײכען 8 איז עס כען.
 סאצנעי״־שהצא• ״װײםע דאזיגע די רואם
 און פארשטעהן צו אן עט הױבען פען

ארנאגיזירען. זיך :עםען
* * *

 װערט װירדזשי:יא, דענװיצ, איז
 אנמ־ די םון אײנע אויםגעםאכטען איצט

אטע־ די צוױשען שלאכטען שײדענסםע

 אינדוסםריעצע רי און ױ:*א;ם ריתאנער
 װאס סאוםח, דער פון ש^אפעךטרײנער

 צוגעװאױנען ניט אצץ :אך זיך קעגען
 8 האבען ארבײטער ז8 ׳;עד«:? צום

 ױגיאנט אין ארנאניזירען צו זיך רעבט
 כאדיגגונ* די איבעד דעה א זאגען און
 אר״ דאיםען זײ װערכע אונטער גען

בײטען.
 צװײ די אין סטדײקער צאד,ל די

 פאר• איז דעגװיצ אין טעקסטיצ־מיהצען
 גאגצען אין קצײן. העצטגיסםעסיג

 אד־ 4,000 אדום סטרײק אין שטעדזען
 אויס- 1זײ און סטרײק דער בײטער.

 באדיײ גרעסערער םון אכער איז ג*:ג
 ױניאן טרײד אסעריסאנער דער פאר םונג

סטרײקס. ;רויסע פיצע וױ באװעגוגנ
סטרײק דאזיגער דער קופימ ערשטעגס

די איז שאוט די סאוט. דער אין םאר
אפעך און סקעבערײ םון םעסטונ; צעצטע

קאפיטאציס־ אםעריקאנעד די פון שאפ
פאב־ די ארויפ זײ פיהרען אהין טעז.

ארבײ״ די װאו גענעגדען די pc ריקען
פאדערען און ארגאניזירט זײ:ען טער.

* #באדיננונגען. מענשציכע
צײ־ אװ שעדערײשאן מעריקען8 רי

 8 אנגעחויבען יאוזר צעצטען האט כאר
 אױף אנגריף אנטשצאסענעם און שארפען

 דיי םון פעסטונג צעצטער דאזיגער דער
 ױניאנס די איז איצט ביז אפעךשאפערס.

 אײניגע בצויז פארנעטען צו נעצוגגען
 אן ארגאניזידט האבען זײ פ^וזיציעס.

 עס םאוט. דער אין צאקאצען אגצאהצ
 :ע־ צו געצוננען ניט אבער נ^ך זײ איז

 כטעט שצאכט. אײנציגע קײן װיגען
 :־8 דארט זײנען ײעצנע שטרײקס, צע8

 עציזאבעם־ איז װי נעװארען, געפיהרט
 אנדערע אײניגע און מעריאן טאון,

 גענאננען. פארצארען זײנען שטעדט,
 אױס־ איצט דערימןר והןדס דענװייל אץ

 שצאכט. אנםשײדענדע 18 געפאכטען
 װעם סםרײס דעם פון אויסגאגג דער

 דער םון ארבײטער די .אױב באשטיםען
 דעכט דאס ערװערבען זיך ז^לען םאוט

 זאצען זײ אדער ניזירט8ארנ זײן צו
̂אסען. פארבצײבען צײם :גע8צ 8 םאר נאך ש

 שוין םוטיג שטעהען סטרײקער די
 נויטינען זײ םף.8ק אין ײאך בטע8 די

 12 היצף. פינאנציעצע אין אכער זיך
 און סטרײקערס די — נפשות טויזענד
 געשפײזט דארפען — פאטיציעש זײערע
 םון ?אונסיצ עקזעקוטױו דער װערען.

 18 אר.*יסגעצאזט האט פעדערײשאן דער
 אױפריבטײ יעדער שטיצע. פאר ציאפ

 דע:־ די שטיצען דארף יתיאדטאן גער
 טענציכ״ צע8 םיט םטרײקער דויצער

הײסען.

 להיה גרינדליכע טער וױגידא
 דדפאקריטםטווא װײױגעד און

קרידס איצטיגען דעם אין
)3 זײ£ ין1 (עלוס

 םוצע זײעד עס איז זיך, פארשטעהט
 עס װי צײט, זײער פארװענדען צו רעכט

 אבער בעסטען. אם באציבט זײ איז
 ארבײטם־ זײנען מענשעז םיציאנען װען
 װאצטען זײ װי אזוי ט*הצעז און צאז,

 צעבעז, פון ארויסנעשפינענע געװעז
 וועצנע יענינע, די דאס םיר, עס שײגט

 שטעצען, די גיט״אין כטעט זיך נויטיגען
 באדארפט האבען םארנעסען, זײ װאס

 םיםפאטתו ביסעצ 8 פיט םענשען צס8
 אפצייױ־נען מיטםענשען, זײערע פאר
פצאץ. ;ויטיגען רעם זײ םאר

 <ןײן געהאצםען ניט :עמיס װאצט עס
 היצו* ביסעצ קצײן 8 דאך אבער סך,

כעייען. געװיס עס װאצט

שלאןש פארץ חײנט
ט מ ה ע נ

ם פ א ל ם־ ש ע
)ex-lax עננליש (אין

נײ־געבארען װי פיהלען איחר װעמ פריח דער אין אין
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װזערע גע־ פארשפרייט און דרוקט לאלןאלם א
 קע־ ם־ר .9 לאקאל םגן װאהלען די פאר װארען

 רייכע גאנץ א איז ליטעראםור די אז זאנען, נען
 ניט קענען םיר אבער פארשידענארטיגע, א אול

 עם א״הר. םיט שטאלץ זײנען מיר אז זאגען,
 קײן ניט פארשאפט װאם ליטעראםור, א איז

 בא־ און געשאםען איהר האבען װאס די, כבוד
 דער זי פארשאפט כבוד װעניגער נאך און נוצם

ױניאן.
 לאקאל װעגען שלױז םארלױפױג רײדען םיר

 געװען יאהר דאס זײנען פינישער די װײל 9
 לא־ פאר װאהלען די דורכצופיהרען ערשטע ד׳י

 עם אײדזשענטם. ביזנעם און באאםטע מאל
 צו אוישקוםען אונז װעט שפעטער אז זײ, מעז

 פון ליטעראטור װאהל-קאטןז דער װעגען רײדען
 די אויב צװײפלען, טיר אכער לאקאלם, אגדערע

 איבערטרע־ איז עם װאם &יט קען ליטעראטור
 ױך קענען םיר .9 לאקאל פון שאפונגען די פעז
 קען ברודער ױניאן אײן װאם פארשטעלען גיט

 װאס דאם, װי צװײטען דעם װעגען םעהר זאגען
 בלעט־ װאחל־קאטף די אין געװארען געזאגט איז

 די פון געװארען ארױםגעגעבען זײנען װאם לעך,
.9 לאקאל אין גרופען קעםםענךע

 װאהל־קאםך. גאנצע די באטראכטען םיר
 טרױ־ א זעהר פאר לאקאלס די אין ליטעראטור

 צײ־ קײן נים זיכער איז עם ערשײנונג. עו־יגע
 אבער צושטאנד, נארםאלע; געזונטען, א םון כען

 אן יא שוין איז ליטעראטור װאהל־קאםף די אויכ
 איכערנע- איז װאם איבעל, אונפארםײדליכער

 טא יאהרען, הורבן קאםוניםטישע די םון בליכען
 שטוציגע אזא זיץ גיט װעניגםטענם עם זאל
שענדליכע. אזא און

 װאהל־קאםף די לײענט זײטיגער א װען
 האט 9 לאקאל פון גרופע אײן װאס בלעטלעך,

 ער קען צװײטער, דער געגען ארױסנעכעבען
 א איז דאם אז פארשטעלען, ניט זיך אופן בשום
 װעגען ארגאניזאציע אײן פון םענשען םון קאםןז

 פארװאד־ צו פאםענד בעםער איז עם װער דעם
 נאר פארטרעטען, צו איהר און ױניאן די טען
 בלו־ פון קאםף א איז דאם או םיינען, װעט ער

 די אײנע געשװארען האבען װאם שונאים, טיגע
 איז בלעטלעך די אין םארניבטען. צו אנדערע

 אנט־ זײ און פײנדשאפט םיל אזוי אויםנעדריקט
 אז באלײדיגונגען, און זלזולים פיל אזוי האלטען

 טענשען אז פארצושטעלען, זיך שװער איז עם
 רו־ װאם ארגאניזאציע, אײן צו באלאנגען װאם
 צו־ ארבײטען םיזען װעלכע און כרידער זיך פען

 זײ־ אץ ױניאן זײער פון װאויל דעם םאר זאםען
 אנ־ זאלען אינטערעםען, געםײגשאפטליכע ערע

 כיטערען אזא אנדערע־ די נעגען אײנע פיחרען
 םי־ט באװאדםען אזוי און קאםןש םײנדליכען

אנדערע. די אײנע שםוץ
 עם אז זאגען, צו ניט דערםיט םײנע טיר

 אין װאהל־קאמף קײן טערען געפירט ניט דארה
 פארא; זײנען עס װאו דארטען לאקאלם. די

 דארטען װאחל־קאםף. א זײן אויך םוז װאהלען
 פאראן זײנען װאהלען, םאראן זײגען עם װאו

 נאטירליך, איז עם און קאנדידאטען געגנערישע
 אנםיהרען זאלען קאנדידאטען געגנרעשיע די אז
 קאםף א אבער װערען. צו געװעחלט קאםף א

 א װי אנדערש גאנץ עטװאם איז געגנער םון
 ריכטונ־ פון ..נעגנער פײנד. בלוטיגע פון קא&ף

 די אײנע אכטען זיך קענען אידעעז אדער גען
 פרײנדליך. םערזענליך זײן אפילו און אנדערע

 פערזענליכען קײן ניט דאך פיהרען זײ וױיל
 ריכ־ םײנונגען, זײערע םאר קאםף א נאר קאם^

 קאםף אזא ױניאן. חןר אין אידעען און םוגגען
 װינשענםװערם. אויך נאר ערלויבם, נאר נימ איז
 עם אויםקלערוגגם־קאםף. אן איז קאטף אזא

 ארנאניזא־ דער םץ םיםנלידער די פאר װערען
 און פראנען פארשידענע געטאכם קלאר ציע

 עם קענען םיר שטאנדפתקטען. פארשידענע
 װאקל* דער װעגען זאגעו נים ליידער אבער
 װערט עם a לאקאל פץ ליםעראטור סאםןפ

 און פראנען קײן געםאכם קלאחר ניט דארטען
 א איז עם נאר םיינוגגם־פארשידענהײטען, קיץ

^ םיעדליכער א  פערזענליכען א טראגט װאם ק
 דער בלויז שאדען כרײננם װאם און כאו־אקטער

 injfc דיםירטpדיםק קאם,ש אזא װייל יוניאן,;
יתיאן. די אלץ װי פריווער און אלץ װי

אגנעםען נטקענט חאט איגםערנעשאנעל די

 צװײטע די אדער גרופע אײן אז און עהרלינע
 פאקלא־ קענען ניט זיך װאהלען די נאך זאל
 כאשװינ־ קאנדידאטען איהרע האט םען אז גען,

 כײם אדער שטיטען די אפגעכען כײם דעלט
 קען אינטערנעשאנעל די שטיםען. די צעהלען

 װאהל־ די אויף אויפזיכט די נעםען ניט אבער
 םוז עם לאקאלם. די פון ליטעראטור קאםף
 װאהל־קאםף םין דער אז װערען, געזאגט אבער

 אפ־ אוםשטענדען אלע אונטער ם־ז ליטעראטור
 שאנדע א בלויז ניט איז עם װערען. כעשטעלט

 פאר שעדליך הענסט אויך נאר ױניאן דער פאר
רניאן. דער

ם .&דעז  אטדיר־ דיםטריקט אויכ שלעזיננער׳
על ט  ערנסט טײנט קרעין ני ״,»#־ געגען מי

« ײו- ך טי ט  ער רואם קאםף, דעם םיט רד״ מי־
.J1* י “'1£ ״ .J* 1J| געגען אנגעפאנגען האט 
 נױ אין ״ראקעטירינג״ יד<׳ קל ױען £

ע. זיר ער װעט דאן יארק, אינדוסטדי
פאר• םוזען ערנםט כאנ*ן

 •צלע־ פרעױדענט װאם דעט װעגען טראנטען
 א״הש האט אינםערנעשאנעל ז־ער פרן ז־נכער

 דער א־ן ״ראקעט־רינג״ דער װע;ען געזאגט
אינדוסטריע. קליידער פרויען

 א־יגער געװען זיא שלעזיננער פרעזידענט
 האט קר/ײן אטוירנע דיםטריקט װאם די, פון

 בא־ װעגען קאנפערענץ דער צו אײנגעלאדען
 האט ער און יארק נױ אין ראקעםירינג קעםפען

 די אויםיאםען קען םען אזוי װי געזאגט איהט
 פתיען־ דער םץ װעניגסטענס ״ראקעטירינג״

 אנגע■ איהם האט ער אינדוםטריע. קלײדער
 שטארק גאנין איז ״ראקעטירינג״ די אז װיזען,

 אבער אינדוםטריע דרעט דער אין פארשפרײט י
 און אינדוםטריע, קלא־ק דער אין װעניג גאנץ

 דער אין אורזאך: די ערקלערט איהם האט ער
 שע־ װעניג פאראן זײנען אינדוםטריע קלאוק

 דער פון קאנטראלירט ניט װערען װאם פער,
 איז אינדוסט־יע דרעם דער אין בעת ױניאן,

 בא־ גאנץ א שעםער ניט־װניאן פון צאל די
 שעפער, ניט־ױגיאן די זײנעז עס און טענדע.דײ

 א אץ ,ראקעטירס׳׳. די אויף האלטען װאם
 נ״שם גאר ״ראקעטירם״ די האכען שאפ ױניאן
 שע־ נ־ט-ױנ״א; די פון אכעד קריגען, צו װאם
םך. א זײ קריגען פער

 באלעבאם דעם צו ק־םם ״ראקעטיר״ דער
א*־ט, פארשפרעכט אין שאפ ניט־ױניאן א םון
 זײן ם־ט על װעט פרײז געװיסען א פאר אז

 זאל זי אז ױניאן, דער זיפ באשיצען איהם גענג
 אר־ איהם און שאפ זײן צו צוקוםען קענען ניט

 האט םאנוםעקטשי־ער ־ער װען און גאכיזירען,
 דעש ער האט דאן אננענוםע;. פארשלאגם זײן

 קעםט. שטענדיגע אויף גענג זײן םיט ראקעטיר
 ראקעטיר דער זיך פארשםעלט םאל םאנכעם

 א א־ז ער אז םאנ־פעקםשורער, דעש זאגט און
 אונ־ איהט קען ער און ױניאן א פון באאםטער

 קײן ױניאן די זאל שאפ זײן צו אז טערקױפען,
 דײר שיקט טאל םאנכעס האבען. ניט צוטריט

 געננ ױץ שאפ ניט־ױניאן א אין ארײן ראקעטיר
 דער פון קאםיטע א אלם פאר זיר שטעלט דואם

 דעם ארגאניזירען געקוטען איז װאס ױניאן,
 פרײז. זײן דאן קריגט ראקעטיר דער און שאפ
 ױניאן א*ן טרעפען ניט קען אבער אלין דאס

 אנצו־ װאם ניט האט ראקעטיר דער שעפער.
 קען ער א־ן םאנופעקטשורער דעט באמען

קריגען. נישט גאר איהם פץ
 קלאר אלזא, האט, שלעזיננער םרעזידענט

 די און קרעין אטוירני דיםפא־יקט דעם :עטאכט
 דעם אין אז קאנפערענץ, דער פון אנטײלנעםער

 קלײ־ פרויען דער אין ראקעטירינג געגען קאםף
 ױניאגי־ די איז װעניגםטענם״ אינדוםטריע דער

 רוירק־ און בעםטער דער שעפער די םון זירונג
 « יזאט ױניאן די װאו דארטען, מיטעל. זאםסטער

 רא־ קײן ניטא איז םרעיד אין קאנטראל פולען
 ראקע־ גענען קאםןש דער אויכ און קעטיריננ.

 װע־ דארת דאן ערנםט, געםײנט איז טירינג
 אין װערען געשטערט ניט ױניאן די ניגםטענם

 שעפײר די ארגאגיזירען באםיהוננען'צו איהרע
 און קאנטראל. ױניאן אונטער שטעלען זײ און
 קרעין אטוירני דיםטריקט קען פרט דעם אין

 װען און וױרקונג. באדײטענדע גאנץ א האבען
דירעק־ א האבען קען קרעין אטוירני דיםטריקט

 כעשטערט ניט זאל ױניאן די אז װירקונג, טע
 קען ארכײט, ארגאניזאציאנם א־הר אין װערען

 אינדירעקטע אן האבען םײנוננ עפענטליכע די
װירקוגג.

 אנ- אלע טאכט ױניאן די װאם דערםיט
 שע- םעהר װאס ארגאניזירען צו שטרענגונגען

 קאנטראל דער אונטער שטעלען זײ און םער
 א אן םמילא שוין זי פיחרט ױניאן, דער םון

 שטאטישע די אבער ראקעטירם, די גענען קאםף
 װעניגםטענם דארף פאליצײ־םאכם, די םאכט,

 איהר אין װעג אין ױניאן דער שטעהן ניט
קאםף.

 האבען קרעין אטוירני דיםטריקט עם װעט
זינען? אין

 די פון סטױיק דער
טעילארם לײדים

 די םון םםרײק דער
זוערט טעילארם לײדים

S פארגעזעצט וזערט־
 לעצטע די פארגעקוםען את װאס אלץ פון האלם

 ®רויען הײכע די אץ באדיגגתגען יתיאן חאלםעןaaaaSMAb aaaabAte Mi itii jjj jjaMlil j Mאנצױ ארבײטער די פון קאםןו דעם אין טענ
עוועגװ. •מממער דער אויף שע«ער ןר ׳

 דאם װײל פארטגעזעצט, װערט סטרײק דער
 ארבײטער די פאר װעג אײנציגער דער איז
 באלע** רײכע די פ־ן עקשנוח די כרעכען צו

 װעלכע ישעפער, עװענױ פינפטע די פון כאט<ם
 דער םון באפרײען צו זיך באשלאסען האבען
 עקם־ זײער אנפיהרען פרײ קענען צו און ױניאן

שטערונג. איז עס װעלכער אהן פלואטאציע
 קאם־ א אויף גרײט געװען איז ױניאן די

 דער אז געװאלט, ניט האט זי וױיל פראםים,
 צו קריזים איצטיגען דעם אין זאל םטרײק

 כע־ פאראן זײנען עם װערען. פארצויגען לאננ
 לײ־ ארוםגעהן םוזען װאם ארבײטםלאזע, נוג

 קריגען, ניט ארבײט קײן קענען זײ װײל דיג,
 װעל־ פאר די, ארבײטען װעניגםטענס זאלען טא
 דער־ האט ױניאן די ארכײט. פאראן איז ;ים כע

 שולד, איהר ניט איז עם אז באוױזען, םיט
 האכען װאם ארכײטער, הונדערט עטליכע װאם

 פאר פארדינען אדן ארבײטען און זיצען געקאנט
 געצװאוג- זײגען פאטיליעס, זײערע פאר און זיך
 גרע־ נאך דערםיט און לײדיג ארוםצוגעהן גען

 די ארבײטםלאזע. די פון ארםײ די םאכען םזןר
 אםא־ קוטירערס די אױף גאנצען אין פאלט שולד

 רײכע די פון יאלעבאטים די אוית םיאײשאן,
 פינפטער דער אויף שעםער טעילארם לײדיס

אר־ די אויף םטרײק דעם חאבען זײ עװעגױ.
 אז צװינגען, זײ און ארױפגעצ־ואונגןא בײטער

 די זײ אנהאלטען. וױיטער זאל סטרײק דער
 זײ פאר איז עם אז גלויבען כאלעבאט*ם, רײבע
 פארטרײבען צו געלענענהײט בעםטע די א*צט

 בא־ זיך װילען זײ שעפער. זײערע פון ױנ־אן די
 קריױם, עקאנאםישען איצטיגען דעש םיט נוצען

 זײ אץ ארבײטםלאזיגקײט גרויםער דער םיט
 אזוי סטרײקער די קענען ו־עלע־ זײ אז האםען,
 ענד־ זיך װעלען זײ אז אויםהונגערען, שטארק

 דערי צו צוריקצוקוטען געצװאונגען םילען ליך
באדיננונגען. ערנסטע די אויף ארבי־ט

פארטגעזעצט. דעריבער װערט םטרײק דער
 באלעבאטים די װעו־ןןן. פאדטנעזעצט מוז ער

 האבען זײ אז לעקציע, נויטיגע די קריגען סוזען
 גע־ האבען זײ װען חשבון, פאלשען א געמאבט
 אײננע־ לײכט אזוי זײ זיך װעט עס אז גלויבט,

 שע־ ױיערע פון ױנ*אן די פארטרײבען צו כען
פער.

 דאלאר, הונדערט צװײ די בזונדערם א
ע ט ײג ל ע ע  האט ױניאן פאריערם די װאש א

ײ .טײ,״נ  םטרײק צום כײגעשטײערט .ןנ״
 איז טעילארם. לײדים די פדן ׳

 איז עם אנגעלעגט. כאזונדערם גאנין ארנז בײ
 ־ר־־ער־ דער און װילען גוטער דער בלויז ניט

 נעװא־ אויםגעדריקט איז װאס געפיהל ליכער
 -״ב דער דורך ױניאן פאריערם די פון רען

 די אז פאקט, דער םעהר פיל נאר שטײערונג,
̂אן פאריערם  גע־ װײט אזוי אױף שוין א־ז ױנ

 אויםשטרעקען שוין קען זי אז זיך, צו קוםען
 ;־ואט ױנ־אן, אנדץר אן צו הילף פון האנד א

נױט. א־ן איז
 אנ־ אלע װי טעהר האט ױניא; פאריערם די
 נע־ נאדעל־אינדוםטריע דער פון ידניאנם דערע
 קאטונישטען די װאם ,חורכן, דעם פון ליטען

 ארבייםעד אידישער דער אין געבראבט האבען
 טוט־ א געהאט האבען פאריערם די באװעגונג.

 פאר דײר ױניאן. גוט־ארגאנ־זירטע טערהאפטע,
 א־גאני־ אינגאנצען כםעט געװען איז טרעיד

 פאר־ די ידניאן. דער פון קאנטראלירט און זירט
 הויך, נעװען זײנען ארבײםער די פון דינםטען

 שע־ םײשטע די אין ארבײטם־באדינגונגען די
 פינאנציליי דער און גינסטיגע באזונדערש פער
 געװען״זעחר איז ױניאן דער פון צושטאנד לער

 קאטונ*ם- די געקיםען אבער זײנע^ גוטער. א
 די געםאכט. חורבן א אלץ פון האנען און טען

 צושטערט גרינדליך אזוי א״ז אןיױנ פאריערם
 געדארפט בוכשטעכליך האט םען אז געװארען,
 און נײ. דאם פון צור-יק אלץ בויען אנפאנגען

 אפילו האט םען װען צײט, א געװען א*ז עם
 דעם פאר רענט באצאלען צו בארגען געדארםט

 בײ דעריבער איז עם ױניאן. דער פץ אפ*ם
 פא־ די אז זעהן, צו פרײד באזונדערע א אינז

 זיך צו געקוםען צוריק ענדליך איז ױנ*אן ריערם
 איהר פארגעםען צוריק אנגעפאנגען האט און

כאװענוננ. ארכײטער דער אין פלאץ אםאלעען
 װאם אױםער אז דער«אנען, דארםען םיר אץ

 פון געליטען פיל אזוי האט ױניאן םאריערס די
 האבען איהר, אויף םאגראם קאסוניםטישען דעם

 דעם םון פילי זעהר געליטען אויך פאריערם די
 בא• גאנץ זיך האט װאם קריזים, עקאנאםישען

mpxit אין פיהלען נעלאזט שטארק o p פאר־ 
טרעיד.
 צו ױניאן פאריערם רp פון בײשט־יערונג די

 א*ו ®עילארס ליידים די פון םםרייק דעם
נאגץ אתז כײ ריבער

1 צײט ו צ ט
5 צכױן. וון

צײ ן
D — ■ ^  -

^3 Pי ־̂־*■

פו |
i— ——

 איך אױסצוזאגען, זיך ^עם יךא
 נײעם דעם דאומ, ״נדודער״ ןםו האב

 חואװער זואע לײב*ר, אװ סעקרעטערי
 ג*ר פריחער אויסגע^יכעז, זיך ה»ם
 דעם# אויף קוקעט־ע ניט געהערם, ניט

 םארזיכערט, חואוחנר ■רעזידענט װאס
ארבײםער״ באקאנטער גוט א איז ער אז

םיהרער.
 אז געםײגט׳ איך האב אגשאנג פון

 פון אײנעם אױסגעק^יבען האט ערװאהו
ױן בין איך און אדבײטס^זע די  גע־ י

m םוצסטע לי נעבען צו איהם גרײט
אײן האט ער װאס ערחענונג, א

 דז״אב• א סיט באזארגט א-ײטס^אזעז
 רער״ זיך איך האב אבער, רי-•*עטע
 עי הגם דאוס. ״כרודער״ אז ױא־וסט,

 IVP געטרבײט, ניט צײט א Pn? האט
ן  צװײ צעהצען ניט דאך אבער איהם מ

 האט ער װײל ארכײטםאאזע, די י
 דדטאב. שאעכטען קײן ניט גאר נעי־אט

 ^עדדעיסיצײטיװ ערד געװען איז -ע
 דער םון װא^יננטאז אין אײדז״שענט״

 א אויף װאס בראדערהוד, טרעינםען
 עס םען רופט פיטוט׳ען טעהר

 האט װאס םענ׳ע, א איז עס ביאי־סט״.
 צװי־ דראטען ציהען צו אויפגאבע יד

 סענאטארעז, און קאנגרעסאײט די ?ע\
 װעלכע אין געזעצען, צו קוטט עס חען

 פאראינ־ איז בראדערהוד טיעינטען די
 דזיצאב א אז הייסט, עס טערעסירט.

 נאד נראד און געהאט, ךאוק יטר האט
 םיר איז עס און ׳עאעכטען, קײן טינ

 םארשטעגדיציר:נאנצען אין גיט ד״עיייעןי
 גיאד האט הואװער פרעזידענט װארום
 װען אסט, דעם פאר אויסנעמ^יבען אידום

 דער יםון םארטרעטער א געזוכט האט ער
ארבײטער־ ״איגאגיזירטער אטעריקאגער

״ ״צאפט.
חויטד גיט דא טיר -ען זאר און

 אנצױ זיך בדעה דא האנ א*ך אז זיין,’
 גרין, פרעזידענט פון קרױודע די נעניען

 הואװער אז פארי^אנגט, האט װעלבער
 אװ סעקרעטערי פון אטט דעם פאר זאצ

 דער םון מיטג^יד א באשטימען לײנאר
 עס יצײבאר. אװ פעדעריײטאן אפיעריקען

 איז נרין פרעזידענט בײ אז זײן, קען
 װאיס אבער פרעססיזיפ, פון פ״אגע א עס
 ארבײטער אטעריקאנער די צו •עײך איז
 אונטערשײד קײן גיט גאר זײ פאר א*ז

 ארבײט פון מיניסטער זזואװער׳ס אױב
 םון ױניאן א צו בא^אנגט אכיאא האס
 אײבאר, אװ פעדעריײטאן אטעריקען דער

 א נעביאכט כיאיצ אאע האט ער אדער
פאאיטיק. רעױבאיקאנער םון יעבען

 סעק־ געװעזענער דער דאך איז אט
 דײװיס דזשײמס אײבאר אװ רעטערי

 אםע־ דער פון םיטגאיד א אפיאא געװען
 האבען אײבאר, אװ פעדערײשאן ריקען
 עפעס ארבײטער אםעריקאנער די אבער

 געזארגט ער האט ? געהאט איהם םון
 די םאר אדער אינטערעסען, זײערע פאר

? באסעס זײערע םון אינטערעסען
 בא־ ה^וט הארדינג פרעזירענט װען
 n# טעסרעטערי םאר דײװיס׳ען עטימט
 געהאט הויפטזעכאיך ער ה^ט אײבאר

 מא• גוטער א איז די־יװיס אז זינען אין
 פאר־ דעסובאיסאנער. דער אין מיךמענש

 רע״ דער פון ב$םעס די װען און טײ
 דײװיס׳ען האבען םארטײ פובאיקאנער

 דעם םאר הארדינג-ען צו רעקאםענדירט
 הא־ אײבאר אװ סעקדעטערי פון אטט

 װײא דערםאי־, ניט געט#ן עם זײ בעז
 ער אז איחם, פון דערװארט האבען זײ

 םון אינטערעםעז די פארטײדיגען זאא
 גע־ האבען זײ װײל נאר ארבײטער, די

 םאר־ נוטער א זײן װעט ער אז װאוסם,
 די םון אינטערעסען די פון טײדינער

 אין זיר האבען זײ און באאעבאטים.
 בעםטער דער אפגענארט. ניט איהם

 אריבערגעגאנ־ איז ער אז ׳איז באזוײז
ן םון בירושה גען ״  רעפובציסאנער *

האר־ טון צוױיטצז: צום פרעזידענט
 תו־ םח אוז קואידזמ׳ען צו דינג׳עז

 דײוױם און הואווער׳זנן. צו אידזעען
 געוײנט טרײ אזױ צײט גאנצע די האט

 אז באצעבאטים, די םון אינטערעםען די
 װאס חנרםיט, באלױנט איחם האבען זײ
 t םאר אויסנעקליבצן איהם האכען זײ

 קלוב, םיליאגעחנן דעם אין םיסגאיד
 ®אר־ די םון סענאט דער זיך רונוט װאס

•םעריקא. אײניגטע
 טיך עס קיםערט זצהם, איחר װי

גיט וזאט חואװער וואס גאנץ
 סעקחד גײעם pn סאר אויסגעמאימן

לי אוו טצרי

ײ^ן אמעריקען  אײבאר. אװ פעדער
 אי• פון פארטרעטער װירקאיכען קײן

 ניט סאי װי סאי דאך ער װאאט כײט
 װאאטען נאאעכאטים די אויסנעקאיבען.

 ער װען געאאזען, ניט עס איחם דאך
 װען כפרט געװאאט, צפיאו עס װאאט

 אבער האב איך ניט. אאײן ע׳ס װיא ער
 נצ־ װיא ער װארום טעגה א איהם צו

 געטאכט האט ער אז עואם, דעם רען
 אײבאר, אװ סעקרעטערי םאר דאוק׳ען

 אר־ םון פארטרעטער א איז ער װײא
*רבײטער־פיהרער. אן איז און בײט

 םאר דאוק׳ען ;עטאכט האט הואווער
 דאוק װײא יצײבאר, אװ סעקרעטערי זײן

 גע־ םאררינט באזונדערס גאגץ זיך האט
 פארטײ. רעפובאיהאנער דער םאר מאכט
 אײ־ זײז געגען געארבײט האט דאוק

 לאשאאעט סענאטאר װען ױניאז, גענער
 פרעזי־ םאר קאגדידאט דער געװען איז

 יאהר אין פארטײ דריטער א כייז דענט
 אינדאר־ האט ױניאן דאוק׳ס .1924
 אבער קאגדידאטור, אאפאאעט׳ס סירט
 קױ םאר נעארבײט האט אאײן דאוק

 רעפובאיקאגער דער פאר און אידזיעען
 זיכער דעם םאר האט דאוק •ארטײ.
 רעױב־ דער פון באאוינויגנ א פארדינט
 בא־ באזונדערע א און פארטײ איקאנער

ײן, הואװער׳ען םון אוינונג  װע־ םאר א׳
 אעצ־ די אין געארבײט האט דאוס מען
 װאס צו אבער *רעזידענט־וואוזאען. טע

 האנ־ עס אז אײגרײדעז, ירובירען נאך
 פון םארטרעטער א װענען זיך דעאט

 אי־- אז הואװער, דען דענקט ? ארבײט
 אײזם וועלצץ א־ב^יםעי n ®זץ סיצער
? גאויבען

***
םיט אינטערוױו אן גע־,אט האנ איך

און עפעא־פארקויפער ארבײטסאאזען »ן
ער אױס:עפונעז,.»ז איהם םון האב איך
זײן םיט גאיקאיך איגגאנצען גיט איז

א איז עס אטת, באיטעםטיגונג. נײער
ער און באשעםטיגונג בכבוד׳יגע גאנץ

הא־ איהם פאר דארף מעז אז יםיר^ט
דער אין װי רעספעקט, םעהר סך א בען

אין געארבײט האט ער װען צײט,
ביד א איצט דאך איז ער וױייצ ^אפ,

מען האט ביזנעסלײט םאר און נעסםאן
רעספעקט םעהר סך א אמעריקע אין
דאך איז ער אבער ארבײטער, םאר װי

און שטאצץ זײן שארבויגען צו גרײט
ביז־ עפעיל בכבוד׳יגע זײן פארבײטען

פון שטיצע אונבכבוד׳יגע אן אוי^ נעס
פארזיכעױנכם־םאנד ארבײטסיצאזען אן
םיר עס האט ער רעגירונג. דער םין

דער אױף װאס ידעם אנטקעגען געזאגט
םעדע״ אמעריהען דער פון קאנװענשאן

האט באסטאז אין אײבאר אװ ריײטאן
אין ארבײטער די אז באשאאםען, םען

געטען צו שטאצץ צו זײנען אמעליקא•
םארזיכע־ ארבײטסצאזען »ן פון שטיצע

רעגירוננ. דער םון רונגס־פאנד
* *

*

גאנ־ די דורבגעצײענט האב איך װען
 לאקאיצ פון איטעראטור װאהיצ־קאםןי צע
 ^יטעראטור די איז מאיצ דאם און ,9

 םיר איך האב רײכע, גאנץ א געװען
 דארף ױניאן שרײבער די אז געטראכט,

ױריםדיקציע. םון םראגע א אויםהויבען
 רעכט א םאראז איצט זײנען עס
 עם און שרײבער ארבײטםלאזע ביםעיצ

 דער םון םיטנאידער אויב םראגע, א איז
 בארעכטיגט זײנען נאדעל־אעדוסטריע

 סעז־איג־ דער פון ארבײט די טאן צו
• דוסטריע.

 די אויב אזימורא, האב איך און
 *אקאצס די אין איטעראטור װאהצ־סאםוי

 װעט אנטװיקצען, וױיטער אזוי זיך װעט
 נעװיםער א פאר ױניאן שרײבער די

 און ביכער איתרע שציסען םוזען צי^ט
 םיטנצידער, נײע קײן אויםנעםען נימ

 די םון צאצ גרויםע גאגץ א װארים
 דעד אין פארב״יטען װאם תצאוסםאכער,

 א אויוי נאחנצ רי װאהצען די םון צײט
 גוט אזוי ביםצאכוױיז זיך סענען ■עז,

 שרײבערײ, טון מלאכה די אויםצערנען
 װע־ םעזאן םצצק מון צײט דער אין אז

 דער אין םרגצים ווערען \v:vp די צען
.טרעיד. שרײגער
ר א נ  ניט זאצ איך אוםצופדידען װי '

 צימצראטור װאחצ־יןאמי דער םיט ויח
ד !*ךימצחר איד pa ,9 צאקאצ ®װ  צ

 קצאױןםאכער ברידער די אז טרידעז, י
p ז^צעז r  t i דצרצאננען װאחצק די 

אז אײחנר \,n חנר םיט ט. אנחנר םי

יא •יי ־ ״תונ י י ״ ״ י

 דעם ;ראד האב איך װאס רעם, גען
 נרײ פאר א נעזעהן דיגסטא; םאריגען

 ניען װעמע, יאקאצ, אנדער אן פון דער
 דערצאנגט װאהא־קאםף דעם אין האט

 אינסטרוסענט שװערערעז א םיט עיעס
 שוין to איז דאס און פען א טיט װי

געװאיעז. געפעאעז ניט איגגאנצען
 זאגען צו אויסען ניט דא בין א*ך

 עס אױב ניט, נצויב איך װײצ םוסר,
 אר־ װאס די םיט װארים העצפען, װעט

 נע־ מיט און הע:ט די םיט גוםענטירען
 מיט׳ן ארגומענטירען ניט טען קען צײג,
 כילויז װיצ איך װערטער. מיט און םויצ

 זיך און םארדרוס מײן אויסדריהען
 איך וױ;ל הארצעז, פון אראפרײדען

 שװערען א זעהר איבערגעצעבט האכ
 ברי־ די געזעהן האב איך װען געפיהצ,

 װען אויסגעקוקט, האבען זײ װי דער,
 װאחל־ םון צוריקגעקומען ״״זײגען זײ

 Dtp נ־ט איז פארררוס נײן, קאםף.
 געםיאט זיך האב איך װארט, ריכטיגע

 און באלײדינט, שםערצציך באצײדיגט,
 די פאר נאר ניט נעשעסט זיך האב איך

זץ־ פאד ייע־־ פיא :אר צושיאנענע,

 דעם םון ריכטעי זיבען די צװישען
 האט קאליםארניא אין נעריכט העכסטען

 האט װאס אײנער. געםונען בצויז זיך
 ביצינגס, אז םײנוננ, זײן אויסגעדריקט

 בא־ דארו* מוני, אויך םײנט ־דאס און
 איז דאס געםענגניס. םון װערען פרײט
 רעקאמענדאציע גוטע ?ײן ניט זעחר
 גערעכ־ די און גערעכטיגקײט דער םאר

 האציפארניע. פון געםיהאען ־ טיגקײטס
 אײנציגער דער אאנגדאן, ריכטער דער
 ארויסגעקומען איז װאס זיבען, די םון

 םוני און ביציננס אז םײגוננ, זײן םיט
 זײן אין זאגט װערען, באםרײ׳ט דאדםען

 זײגע אז קצאד, א^ן *פע; עדמצעדוגג
 קאציםארניער דעם םדן קאאעגען זעקס

 ארויםגענעבען האבען געריכט העכסטען
 יםוד דעם אויף ניט אנטשײדונג זײער

 גרונד דעם אויױ נאר גערעכטינהײט, פון
 די גענען פאראורטײצס־געםיהלען פון

 םעהר האבען ריכטער די םאר׳משפט׳ע.
 פאראורטײצטע די אז זינען, אין געהאט
 אויב םראגע. די װי אנארכיסטען זײנען

 אומשוצדיג אדער שוצדיג זײנען זײ
 געםענג־ אין געװארען ארײגגעװארפען

צעבען. גאנצען זײעד אויןי גיס
 הײגט, נאך אז זעהט, םען װען און

 *yp פאסירונג, דער נאך יאהר םערצעהן
 קא• םון ריכטער העכסטע די נאך נען

 די םיז באפרײען ניט זיך ציפארגיע
 םאר׳םשפט׳ע די געגען םאראורטײצען

 דעם הוהעז צו םײאינ ניט זײנען און
 מען האט װאס דאן אויגען, די אין אםת

 און ביצינגס םאר דערװארטען געקענט
 באריז ניט װען צײט דער אין םוני

 איז אמעריקע גאנץ נאר קאיציפארניע,
 םארגיםטעט און םארטשאדעט :עװען

 פאטרי^טיזם מצחםה בצוטיגען דעם םון
 ס^חמה־ םעסטעדער דער םון .און

V ? רעאקציע
 םזן געםען עם מען דארף אםשר נאר

 מען דארוי אפשר זײט. אנדערער דער
 כאטש זיך האט עס װאס באגריםען עס

 סאציםאר־ אין ריכטער אייז אײננעםונען
 זיך האט װאס געריכט, העכסטען ניער

 םאראור־ זײנע םון כאםרײען געקענט
 פא־ און םאר׳משפט׳ע די געגען טײצען
גערעכטיגסײט. זײ םאר דערען

 דעפ באטראכטען םען דארף אםשר
 עס אז צײכען, א םאף צאנגדאן ריכטער

 ערװאכען אנגעפאנגען ענדציך האט
 קאציםאר־ אין געװיסען מענשציכער דער
 פון הערשער די דאך עם ד.אט.זיך ניע.

 םארטויבען צו אײנגעגעבען סאציםארניע
 םאר־ אין סאסען די םון געװיםען דעם

םוחות. זײערע ניםטען
 פאר־ עס איז אזוי, צו אזוי נאר

 קא־ אין םרעהציך איבעריגס ניט צויפיג
װאר־ א^ז נאד דארף מעז און ציםארניע

צײטען. בעסערע אױף טעז
«0

*
 רעקאסענדא- הואװער׳ס •רעזידענט

 באװיצײ זאצ ער אז קאנגרעס, צום ציע
 װען איז דאצאר םיציאז הונדערטער נעז

 דא׳ םיאיאן פופציג און חונדערט נויטיג
 צו כדי ארבייטעז, עמענטציכע םאר צאר

 ארבײטס־ די פאר באשזנםטיגוננ שאםעז
דט. װי בעסער געװים איו אאזצ, אי  ג
 שױךענד־ זיך האט הואװער װען אבער

 ט^ז צו עפעם אויסגעשאאםען יןו איך
 w ער חאט ארבײמסאאזע, די םאר

 גרעסערעז א מיט ארויסקוםען דארפט
«**?. רײקעחו״ אין

 ביז צײט־ יאהר א גענוםען האט עס
ען זיד חאט צס » ענ ענ  צו חואוחור׳ז אי

 פא־ װיחןאיך זיעען עם אז בטװײזצן,
מװאצט גים אטיאו ער האט ונםאנג

 עקזיםי־ עס אז ׳פאקט דעפ אגער^עען
 אר־ ;רויפע א אסעייקא אין טידט

 בא־ עס האט ער בײ^סראזיגקײט.
 באאײדײ פערזענאיכעד א פ^־ טראכם

 אדמיניסט־אציע ױץ איגטער אז גו:;.
 קדי־ עקאנאמי׳צעד אז אױסברעכעז זאיי
•זארען סענשען םיליאנען אז און זיס

 װעלענ־ ;יט זיא ארבײט. אהן אדומנעהן
 זײ־ עס אז שאקט, דעם אגערקענען דיג
 הואװעד האט ארבײטםאאזע, פאראז נען

 מםשותי־ זאך קײן :עטאן :יס מסירא
 ענדאיך ארכײטסאאזע. די םאר דיגעס
 צוגע־ געמוזט אאײן הואװער האט אנער
 ארבײטסאאזע די פון צאא די אז בען,
 איבערצײנונג די גרױסע. גאג״ן א איז
 די םין געקומען משמעות איהם איז

 װעאכע אין קאנגרעס־װאחאען, אעצטע
 א ;עאיטען האט פאיטײ הואװער׳ס

 דעם, צואיב אבעד ספאה. ;רויסע זעהר
 כמעט צײט יא־זר א האט הואװער װאם

 ארבײטסאאזע, די פאד :עט^ן גארגישט
 און עדנער אי״ץ געװארען לא;ע די איז

טינ איצט זיינען ססױא און ערגער  די
 באקעספעןי צז מיטאען ;רעסערע סך א
א־בײטסראזיגקײט. די

דעי פאאן, א tp איז עס י קא:־ אז
 רעגירונג די באםולמעכטיגעז גרעס

 בירי^ז א פאר באנדס ארױסצוגעבעז
 צװעה דעם םאר מעהר, ^דער דאאאר,

 איז Dtp אדבײטען. עפענטאיכע פון
 הױ װי פאאן, רײכערער םיא א שוין

 װ^ואטען באנדס רעגירונג די װער׳ס.
 ט^ג אײן איז :עװארען אײסנעקױפט

 קען דא־יאר באיאיאן א פיט און צײט
 קען מען אויםט^ן. עטװאס שוין מען

 טויזענט הונדערט עטאיכע פאר יטאםען
 עטאײ ײעז אוז ארבײט. ארבײטסא^זע

 ארבײטסא^זע טויזענט הונדערט איכע
 עפענט־ בײ װערען באשעפטיגט װעאען

 זיי תדך שזי; ז;עאען ארבײסע?, איכע
 הוגרעיט עטאיכע אנדערע זײ ארום און

 װע־ געה^אםען אדבײטסאאזע טויזענט
ארבײט. סיט רעז

 צו אביטעא פאאן דער אנע״ איז
 אין טיף װארום היאװער׳ן, םאר נוט

 :יט איץ הזאװער .נאך האט הארצען
 ;ע־ דעם מיט װערען שאום :עקענט

 װירק־ זײנעז אםעריקע איז אז דאנק.
 אז איז ארבײטסאאזע םך א םאראן איך
אנטאאפען. איז פראספעריטי די

־ די צו עדל,לערונג אן לי טנ  מי
אל פון דער אק ׳ ו ל

 סיטגאידער אונטערצײכענטע די מיר,
 אאקאצ פון באארד עקזעקוטױו דער םון ־

 אויפ־ די ציהען װיאען #י. װ. נ. א. א. 1
 אפרײטארם קאאו? די פון סערקזאםקײט

 דעד א״ן זײענדינ דאס פאקט, דעם אױף
 טעדמין אעצטען דעם פאר עקזעקרטיװע

 איבערצײ־ דער צו :עקוסען מיר זײנען
 א פאר איסנאיק אן איז עט דאס גדנב,

 :רױ אין צוטײאט זײן צו ױ:יאן אאקאא
 אנשםאט דאט אזוי קאאבפ, און פען
 האנסטרוקטױוע מיט פארנעסען צו זיך

 די אין ארבײט נױטיגער און פאענער
 איז מעםבעדשיפ, דער פון אעטערעסען

 ערװעהאט װערט וועאבע פארװאאטוננ די
 סער־ % אאגע א אין ריכטונג אײז פון

 טדאכיי צר טערמין איהר םון צײט סטע
 בעטטען אם װי פאענער זוכען און טען

 װעדען װאס אטאקעס די אפצושאאגצן
 :אטיראיכער־ און ;עסאבט, איהר אויף

 אינטערע־ מעמבערס׳ די װערען װײזע
 *און דיזער צואיב םארנאנאעסיגט^ סען
 בא־ מיד האבען אורזאבען אנדערע גאך

 פון קאנפערענץ א רופעז צו שאאסעז
 פון אין אדמיניםטדאציע איצטיגער דער
 אין אאקא־" אונזער אין אפאזיציע דער
 אינטערנעיצאנאא, דעד פון אפיס דעס

ײד געװען אױך איז עס װעלכער צר  א
 אי;* דעי םון פעקרעטער דער נעלאדען

 װי דובינפק*, ברודער טערנעשאנאא,
 דער פון רעדאקטאר צבױן. גענאסע אייך

״נערעכטיגקײט״.
 סיר האבען קאנםערענץ דיזער בײ

 אזױ וױ סאענער אונזעדע פארגעאענט
סאכצן. צו :אנץ יצאסאא דעם

 :ים אונז דך האט באדויערען, צום
 נעװינש־ יד דערגרײכען צו אײננענעבען

 צד גע;:ערישער דער רעזואטאטען. טע
 דעם אונטער אדםינישטראציע. דעי פון

 צוריקגעוױזען האט ריננ״ ״דער נאסען
פלאן. אונזער

 אונזעד אײ עס אז :אויבען, מיר
 קאאױך די צו סאכען צו באקאנט פאיבט

 זײ זאי״ען און פאקט, דיז?גן אפערײםארס
איהם. ווענעז אודטײלען אאײן

אכטוננ, מים
װעטער, :יטאין, שוסטערטאן,

 בע- ארמשאנד, ילענץ פלאום,
״*טאר ראזענצװײג, יקער

רעזנימ. שעכםםאז,
r%_ Jgjlיי'•׳.’-;;
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1980 דעצעסבער. ־<צער5 «־ײמ«ג,

 און סזט קל«וק, יארקער נין פוז סיטינג
כאארר דוע&ינט םאכער ריפער

 באארד דזש. םוז םיכדנג רעגעאער 8
 יר טאכער ריםצר אזן סקױרט קלאוק,

 ,trtKPtf 1, 3, 9, 10, 17, 21 ניאז,
 .% װ. נ. ל. א. 82 איז 64 ,48 ,86 ,23
 םיטוואך נעדוארען אפגעהאלכמז איז

 ,1930 נאדועםבער, טען19 דעם אותנם,
 3 אודיטארױפ, אינטעדנעשאנעל אח

םטריט. טע16 װעסם
אנסעל. פיליפ — טשעדמא'

גוטנעהײסעז. װערט פראטאקאל דער
 גיט דירעיוטארס אװ באאדד דער

באריכם: פאלגענמגן אפ
 אװ באארר םון םיטינג רעכעאער 8

 געװארען אםגעהאלטצן איז דירע?טאדם
 נאװעמ־ טען17 דעם אװענט, םאנטא:

 אינ־ דער pc אפיס אין ,1930 בער,
^טריט. טע16 װעסט 3 טזנדנעשאנעל,
םיםשערסקי. סײמאז טשערשאן

ם שער׳ באריכט םענעדז
 םון םעגצדזשער לעפקאװיטש, ברורער

 8 אפ גים דעפארטםענם, דזשאבערם
 דיזער װאפ אדבײט דער פון באריכט

 חנם םרן אױפגעטאן וזאט דעפארטםענט
 נאוועם־ טעז21 דעם ביז אפריל טעז20

 אז נים באריכט דער .1930 בער,
 םעטמקײט רער װעגמן אײנצעלהײטען

 װײזט ער און דעפארטגזענט דעם םון
 װאס םא-טשריט באדײטעגדען דעם אן

 דיזער דורך געװארעז נעםאכט איז
םון געביט דעם אויןי צייט

פדאדאק־ ניט־ױניאן אפשאפען )1
 נארפענשס ®ארטמע קײפען׳ און ־מאז
םירםעם. ניטײוניאן םון

 pc באשעפטיגעז דאס אפשאםען )2
 דזשא- בײ קאטעיס און םאכער סאפפעל

בצרס.
 די טראגעז זאלען דזשאבערס אז )3
 שע־ פאר פאראנטװארטליכקייט פולע
אינםײד. אז דאאטען זײ װאס פער

 װערט כאראטונג נרינדלימװ־ 8 גאך־
 גוםנ?ד באריכם לעםקאוױטש׳ס נרודער
 באריגט דיזען םון קאפיע 8 הײסען.

ט װעט ק ^י ג לאהאל. יעדעז צו װצרעז צו

באריכט םענעדזשער׳ם גענעראל
 עס אז באריכטעט, נאגאער ברודער

 םון צענזוס א גענוםען א*צט װערם
 אונזערע אאע פון םיטגאידערשאםט דער

 קווא־ די אויסצוגעםינעז אום אאקאאען,
 רזשאיגט און אנעגטען ביזנעס פון טא

 אאקאא יעדער וואס דעאעגאטעז באאדד
 דער װי שנעא אזוי בארעכטיגם. איז

 די וועאען םארםי^ זײן װעט צעגזןס
דעם. ווע:ען פעאדונג א הריגעז לאקאלעז

 װי אזוי אז װײטער באריכטעט ער
 האט סיזאן, ספריגג דער אן קוםט עס-
 אצע צו בריעוי א ארויסנעשיקט. ער

 זײ »ז םאראאנגענדינ אםאםיאײשאנם
 םיטנאי־ זײערע אינסטרואירען זאצען

דער
 רעגיסטרירען זיײזאאען.גצײך אז )1

 םאב־םאגוםעקטשו־ אאע ױגיאן דער אין
 סקוירט און קאנטראקםארם חנרס,

 האבען זײ וועםען םיט קאגםראקםארס,
 פארכעתג־ נעשןנפםס האמע *.״ בדעח

סיזאן. תוםענדען אום נען
 ה^ין ניע^אתיםנעבען זאצזנן זײ )2

 םאכ״סאנופעסטשורער קיין צד ארבײט
ײ איידער קאנטראקטאד, אחור  עדקונ־ ז
 אויב אס^סיאיישאן וײעד םון זיר דינעז

 זיך נעפינט פירכמ באטדערענדע די
i דעם אױ«י r i r .זײ םווען דאן ציסט 

 תנם״באםרעפעגדען רעגיסםריחנן גצ^ך
 םאכ״םאטפעתטשו־ אדער קאנטראקטאר

 נעבען צו באשםיםעז זײ װעמען יחנד
ארבײט.

 געווארנט וועחנן אסאסיאײשאנס די
 וחנאע. ויי מאל אין אז ברחנ^ דעם אין
 אוימנדערםאנטע די אויספאאמנן גים

מן. צװײ מג מ  אגגעקלאנט ויי ומנלען י
אוםפארסײאײשען חנם־ פאר וחנדעז

.IXU'IVD
אינרוםטדיע־ חנר אםבאצאמט װאם

 גאנל*־ בדודער אדקאןרט לאנ«, צ«ר
tv נים !אר^וישינ איז עם tvoipvmyB 

j m j n a r  p p
 tram באריכם נאגאיס־׳ם ברודעד

גוםמוזייסען.
t ־an וחנדט דמרםים h h p רי־ אײ 

ש^סען. כדםיננ נע
M « c :

.MWA

צושריפםען
 1אי 35 ,23 ,17 ,10 ,3 ,1 אאקאאען

 באארד, דדטאינט דעם װיסען אאזעז 82
 איזי־ ברודער ג^מינירט ה^בען זײ אז

 ;ע־ פון אטט דעם םאר נאגאער דאר
סענעדזשער. נעראא

 םיט אז א:*<ן:סירט, סעקרעטאר דער
 האבען 9 א^והאצ פון אויםנאהםע דער
 בדױ :אימינירט צ^קאאען איבעריגע אאע
 יקא;״ אײנציגען דעם אאס גאגאער דער

 9 צ*?אא אפט. דיזען םאר דידאט
 די קאנדידאטען, צװײ נ^מינירט ה^ט

 דער ^בער זיגפאן, און ־,נאגרע, ברידער
 אנצונעםען אנטזאנט זיך ה^ט אעצטער

 נאג־ ברודער װי אזוי נ^טינײעאן. די
 קאנ־ איײציגער דער געבאיבען איז אער

 די ^פדרוהען :עאאזען ער האט דידאט,
באאאטס.

 דיזע אריף נעפען דערענאטען די
צופרידענהײט. גרוים םים םע^דונג

 דזשאינט די נוט רױיסט 3 לאקאא
 IVC29 cm פון פר^וטאקאאען באארך

:אװעםבער. טעןcm 5 און אקטאבער
 דזשא-גט די גוט הײסט 10 צ$ק*א

 ^?ט^ובער פון פראטאק^ואען ב^וארר
 דעם :*װעםבער ארן םען29 און םען22
טעז.5

 רזש^ינט די גוט הײםט 82 צ$קאא
 טעןDm 29 פון פראט*ק#אען ב^ארד

;אװעםבער. טעןcm 5 און אהטאבער
 דזש^ויגט רעט גוט הייטט 36 צאקאצ

 ־P טעןcm 12 םיז פראםאקאא בןוארד
 זיי אז אויך, ערקאערעז זײ װעםבער.

 םים אײנקצאנג איז פואשטענרינ זײנעז
 דעס םדן צושדיפט נאגצער׳ס ברודער

 $*c ער װעצכען איז :*װחגמבער, םען11
ט  םענעדזשזגרס צאהאאע די אויף ^

 אויפ- אוז איהס פיט ^קא^פערירען״ צו
 ארויסגעכעז ניט pc פאאיסי די האצםען

 זײ שבת. ארבײמעז צו פערפיטס קײנע
 דיסט־ די אז גאײכצײטע, פארצאנגעז

 צוריק־ זיך זאאען םענעדזשערס ריקם
 צו פערםיטס ארױסגעבען pc האצטען

.35 צאקאא pc םעםבערס
 רער אז באריבכתט, כדטערמאן דער

 הא־ ער און איטביז, ברודער סעקרעטאר,
 סעקרעטאר־ נענעראא דעס באזוכט .בען

nm'.rryiD, 1אי דובינסקי, ברודער 
 *׳שאע־ פרעזידענט םון אפװעזענהײט דער

 נע־ דער װעגען געפרעגט און זיגגער,
 באארד׳ם דזשאינט דעם פון זעצאיכקײט

 ברודער האגדצוננ. װ^כעריגער צעצטע
 ער אז נעענטפערם, זײ הןוט דובינםהי

 איבזגרשרייבען דעפ װעגען זיך וועט
 דאן און שצעזינכער פרעזידענט םיט

 ב*נארד דזשאינט דער װיסען אאזען
 דיזער װענעז םײנונג זײן שריםטציך

אננעאענענדױיט.
שער׳ס גענעראל באריכט םענעדז
 קזרצען א דאז גיט :אנאער כרודער
 -מ*נאםציכעזom 6 איבעי איבערבציס

 צעפקאװיטש ברודער װאס באריכם,
 םי־ אעצטען רעס בײ אפנענעבען האם
 ער דירעקטארס. אװ באארד פון טינג

 אנט־ באריכט דער אז דערבײ, ערקצזנרט
 און טאטעריאצ װיכטיגעז זעהר האצט

 ער^האפס, צוז^פיענכעשסעאט. כוט איז
 װע״ באארדס עקזעקוטױו צאקאאע די. אז

 געהעריגע באריכט דיזעז שענגןען צען
אויפסערקזאםקײט.

 װערענר אז אױך, באריכטעט ער
 אצ־ אץ םרײד אין סאעק יעצט איז עם

 סעט־ שעפער צאא א מאכען געםײן,
 קוכתנ־ דעם םאר חפציהײטס ארן פעצס

 װײזט םםנים אצע צוים סיזאן. דעז
ט סיזאן ספרינג דער אז אויס, ת  זיף ו

 גיגסטי־ א זײן וחנט pא פרי אנפאנגעז
גער.

אכטעג־ ניט או אויך, ערקצערט ער
 נ•%א שצעכנמנד אאגעטיין דער אויף דיג

 פארגאנטר דמ- איז יצא:ע דוסטריצאער
 שאעכם $ו," l נ נעװען פאא-םיזאן נער
̂ודאויסנעזאנם. חאבעז םאנמ וױ  אין פ
 סיואן דער זיר האט שעפער צאצ א

 גוטער. א נראד זייץ צו אדױסגעצײגט
 גזד תוםעז יואס ב״ינקראטען, די אפיצו

 צײם דיוער אין .יאר1יעות פאד װײגציך
 םען וױ צאצ אין גתיס אווי :יט זײנען
 אועל־ אונפתר ערווארכמן געקצנט חאט

 tn יצצטיגע. די עי אוסשטזנגדאן מנ
 ייאבלעם די «ז צוגעבע^ םוזעז

 חר w ני\ חאט *יבײםםאאזינמײט טון
את״ אין פיצ^נן מנצ^זט ויך נדאד

 1א אנשטויסעז זיך װעאען םיר;«ז איך,
^ דעם אױך פדאבאצם דיזער ענ ם  קו
 גונמ די אוי* אכטענדיג ניט סיזאז,

 1זיי רארופ םוזען טיר אױםזיכטען.
פיטואציע. רי באנעגענען צו צונעגרײט

 באארד עסזעקוטױו :ענעראא דער
 דיזער םיט אפנענעבען ערנסט ?יך האט

 טײ פעדםעא־יעראימז זיק בײ פראגע
 באשצא־ האט ער pא באסטאז אין טיכנ
 אאע פון קאנפערענץ א רוםען צו םען
 צװעק דעס םיט אאקאצען יארקער גױ
װי םיסאען און ויעכען צו

 די־ אאנע. דיזע פאראײכטערעז צו אזוי
 גערוםען גיכען א-ן װעט קאנפערענץ זע

װערען.
:אנאער, ברודער ערסאערט שאוס’ צום

 ווערעז װאס װאאזןן, צאקאאזן די אז
 גע־ א ביז עטערט דורכנעפידט, אצינד
 אונזער pc טעט׳נקײט די נראד װיסעז

 האםט ער אפא־אט. ארגאניזאציאנס
 זעהן װעאען צאקא^זז די אז רארום,
 װי עאעק׳ײאנס די םיט װערעז פארטיג

 קענען זאאעז פיר כדי אםשגעצסטען,
 בא־ דזיעאינט :ײעם דעם ארנאניזירעז

 יא־ עד^טען cm ארום אפאראט ארד
 צוגע־ פאצאאפעז זײן אזן ,1931 נואר,
 פי־ ;ײעם cm pc אנפאנג בײם נרײט

זאז•
 װע־ט באריבט ;אנרער׳ם “'vברוד

:וטועהײסען.
 סעק־ געגעראא דובעפקי, דוד ברורער

 די דאן אדךע׳סירט רעטעד־טרעזישורער,
 װעהרענד אז ערקאערט, ער דעצעגאטעז.

 רופען צו זיך :רײם אינטערנעישאנאצ די
 אא־ יאדקער גױ יד פון תאגפערענץ א

 אזוי װי םיטאעז באטראבטען צו קאצען
 אר־ פון פיטואציע די םארצײבםערען צו

 אײגענע mאונזע אין בײטםצאזינסײט
 ;עצבעך ךער אין א\ג; פאר איז דײהען,

 זיגען איז האבען צו גויטיג אויך צײט
 אױבײטס־ פון סיטואציע אצגעםײנע די

 גאנצען איבער׳ן הערישט װאס צאזיגהײט
 יטטאדט דע״ א״ן איבערהויפט pk צאנד

יאדק. נױ
רע־ א נא*טטיפט האט סעיאר דער

 דיזער מיט זיך אפצוגעבען קאמיטע ציף
 א-ן יהאצט קאמיטע דיזע פראבצעט.

 און פצענער ײדע:ע1פאר? באטראכטען
 פאר פא:ד :רויסען א שאפען צו זוכט
 פצענער די פון אײנער צװעק. דיזען

 םאר קצײדער צאהצ א אויפצוגײען איז
 צװעק דיזען צו;יב ארבײםסצאזע. די

 בײגע־ פאבריקאנטען געוויסע האבען
 םחורה רויהע צאהל גרויסע א שםייערם

pn םא־ קצאוק און קצאדהינ: צאהצ א 
 זײע- אנגעבאטען האבען נופעהטשורערם

 סלייחגר• די אויפצוסאבען שעפער רע
 דיזע קדינעז צו װי בצויז איז פדאנע די

 די־ צוציב ביציג. אױפנעכיאכם קצײדער
 קאנ־ א סאפיטע די תםט צוועק זען

 מע־ די איז פאקטא.י־עז אצע פון פערענץ
 אינדדסטריען, קצײדע־ פרויעז pn נער

 אן :עקיאגען אויר האט ער וועצכען צו
 בײ אז ערװארטעם, עד אײנצאדוננ.

 פארצאנגען מען װעט קאנפערענץ דיזמז
pc זײעך ארבײטער־פארשטעהער די 

 קצייחןר די קריגען איז ?אאפעראציע
פאר אויפגעטאבט ארבייטסצאזע זײ פאר

 דארוס, האפם ער םרײז. רערוצירטען א
 אפ״ זיר ותצען םיטגציחנר אונועחג אז

 װענ• זײ צו זיך װעט םען אויב רופצן
 מיט״ װעצען און אפיצ אזא טיט דען

 אונםער״ וױרדינער דיזער אין ר״עצפען
געםיננ.
 דױ ברודער םיט צוזאםענהאגג אין

 העצצער ברודער םאכט אפיצ בינסקי׳ס
s באםערקוגג פאצגמנדע
סארשיי• די סון טעטינקײם רי״
 צװײ- אהן פאררינט טוער כצצ דענע
 גיט האב איר און אנערקעטננ, פעצ

זא״ באאמטע אונזערע אז דאגענען
 נאבעצער דיזער אין פיטהעצפען צען

 אצם אז אבער גצויב איך אדבײט.
 עחשטע אונזער איז ארגאניזאציע אז

אונ־ װענען זא^געז צו אצײן פ^יכט
 טעטינקײם די ארבײטסצאזע. זערע

 אנ״ און קאסיטע פעיאר׳ס דעם פון
הא־ ניט װעט קאפיטעס רעציף דערע

y«: פאר באדײטומ קײן נען im אר־ 
זײ־ זײ װײצ מיטגצידער, בײטםצאזע

 היצױ די אנצונעסען •?טאצץ צו נען
נעזעצישאפטצי• וועצכעז אירגענד פון
 דאד;ם װאצט עס אנשטאצט. כען

 צאקא- אונזערע אז ראטזאם, נעװען
 אײ־ זײמרע ארגאגי־זירעז זאצען צען

 אויפ״ װעסעס קאטיםעס, רעציף גענע
 פא:ד א שאפען צו זײן זאצ עם נאיע

 האר.ען װא־ס ם*ט:צירעי די צװי״צען
cm און תשאב א#ען6אנצוהאצ ;ציק 

 דיזע פארטײצען זאצ צאקאצ יעדעי
 ארבײםסצאזע זײ:ע צװישען :עצדער

םיטגצידער״.
 rpnm עגטפערט נאגצער בתדער

העצאער ברודער װאס דער אז
 בײ פצאץ אם זײן װעט פאר ישצאכט

 יאר־ נױ אונזערע פון האנפערעגץ דעט
 אראנ־ װערט װעצכעד ;;,6צאקאי קער

 און אינטערנע^אנא^, דעל פון ז״שירט
 װע• אויפגצגוטען ױאחרשײגציך וועט ער

רען•
 דא; װעיט ציאפ דויינסקי׳ס ברודער

גוטגעהײסען.
;עיצאא• טיט*:ג דער װערט דערמיט

סען.
אכטונג, פיט

 אשפיז, י. םארים
סעקרעטער־טרעזשורער.

ע י צ ו ל א ז ע ר
 אדן גראם םון ארבײטער די סיר,
 עװענױ. טע8—519 שא*, קצאוה אוצכאן

 בא״ האבען םיטינג, א בײ פארזאטעצט
 אנערקע״ אונזער אויםצודריקען שצאסען

 ברודער שאפ־טשערפא;, אונזער צר נונג
 און גוטע די פאר ראזענבצום, איזידאר
 געצײם• האט ער װאס דיגםטע געטרײע

 םון פארצױח אץ שאפ אונזער פאד טעט
 אינזער איז ער װאס יאהר םיר די

טשערםאן.
 פרעזענ• צו בא־טאאסען האבען מיר

 מתנה װערטפוצער א םיט איהם טירען
 םיט נוצעז ע׳ם זאא ער װינישען טיר און

ט.ירע:הייצופר
זינגער, ב.
גאלדקאפ, פ.

פאגעל, אײב
שאפ־האטיםע. די

ױױ*ן מאכער ועינמופ
י. װ. ג ל. א. לאקאל

אוימםערסזאם!
ן ע ל ה א ױ װ א ע פ ט מ א ע ע ב ט ל ה א צ א ב ן ( ו ט א ) ױ ע ט ר ה א צ א ב

1931 יאדד םארץ
פ^ורקוםען וועט

.930 דעצקםכהר, we ועם שנ^
נאך״טיטמג אױיגער 4 ביז פריה אזײגער 9 פץ

םטריט וטע6 װעםט 3 ױניאן דער *ץ אםים אין
 ׳פטיםעז סאנען ררעאען כיכ?*ך בצ^הע די ה*בען ױאס םעםבערס אצע

ווסהצעז. די«ױ«םינע 1אי
» *אהצעז דןןרפען ײעאען ?וט־מען, :־ם װעצען ווןום םעםבערם די

שםראף. דאצאר 2
ם די ר כן ם n אום ניט שאהרען און .גיט ׳טרײבען װאם מ i r וועצען 

נאכט. עבת — 7 ניז 6 שון שט־םעז י^ונען

קאמיטע. אבדזשעקשאן און עלעקשאן
ל^ןאל װניאן מאכער רעיגקאממ

ט*, םאל .iwanprD בערק*וזי

I
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דרעסמאכער ניריארקער ױ צוױשעז
םינקאף ם. נ. םין

מצאוסמא־ ארער דרעהםאכער ייעו
 ;עסם צוזאםען רוב ראם זיך הוםע| נעו

s s״ר״נעז צו אן הוינט עןם יןב ״ 
ד יענעם אדעד רעם “ײארדע א י י  ױנ

דער און העצםט נאט ןווע און
 * איז דיםסוםיע דער ןםו »-י.־הרער

 ױנ־ »צע ער נעמט רוזםים, נעצ « א׳-
כצ אם - בצצ אין אר״ן י^שלהרער

עס. הייסט היערים,
 *־B « איז ?״ ןאױגי יד טוט װאם

ע״ער  םרעגט טען אז און אויסדרוס. ®̂י
'ד  װײצ חציצה ניט דאם איז א;ע,ײ,

ט דער װענען ןוויסע וױ< ־  ארנ״
 עס איז ניכער אויפ;עטן*ן. װערט װאם

 פטי איז ׳עארפער א פאר ההדמה א
קריטיה. פא-דינטער נ־ט

 ״ ױניע די טוט ״װאם ־־
? ױנייז די טוט טאקע זואס״

 דער אויף עגטפער בעםטען דעם
זאבציכען א אין רימ 1נעינעפ ע.

 אפנע־ צעצטענם איז װעצכער בא-כט
 «1 טאסקאװ' ם. פון נעװארען נעייעז

 ״קאנטראקט^־־ס׳ דעם פון כע".עדדטער
דע״ארטםענט״•

 בא־ צום צו טרעסען סיר א״דער
יר  ׳עע־ די אז ערהצערען, מיר ״יאען ט.

 םון כאארד רדפאינט רי װעצכע פער
 קאנטר^צירט, ױני^ן דרעם״אכער דער

 דעפארט־ דרײ אץ פארטייצט זײ-ען
 (איג־ אפיציאײטעד רזיצאניננ, : מענטס

 האנטראס־ און ״אנופעקטשורערס) ־ידכ
 אוג* פון בא^טעהט צעצטע די טאיס.

 ׳טעפער, אצע םון פראצענט 80 {ע״עהיר
 צינט, כיזנעם דרעס די װאס דערפאר
 דז׳עאבערט, פון הענט ךי א־ן יייידער

ד *דבײס• נאנצע ו״ער קרינען  מ
ט,  קאנטראמ־ הצײנע א-ן רוב, דאס כאנ

 בתים בעצי אכ׳ת׳ע די טאר־׳צעפער.
 דערםאר דזיטא?ערם. רי אצ)א :ען״ז

 צרות נרעםםע די ױגיאן ךי אל,עט ךא״
 מיט הײסט ד^וס שעפער, זייערע טיס

 םון צעזער די פאר מ$:טראקט#רס. די
 צו נויטיג ניט איז ״גערעכטינקײט״ דער

 זײ באהויפטונל. דיזע פארטײטשען
ערפ^ה״ ביטערער זײער pc עס װײסען

רוננ.
 דעם םון באריבט דערמאנטער דער

 אנטהאצט דעפארטםענט (}אגטדאקטארס׳
 ביז סאנאטען, 4 קארגע פון ארבײט די

.1930 אקטאבער טען15 דעם
 צײט דער דורך זײנען אפיס אין

 קאם־ אײנצעצנע 1691 אדײננעסוכמן
 אז דוקא ניט מײנט ד^ם סצײנטס.

 סאם־ געסאכט האבען סעמבערס 1691
 מעם־ 1 אז אפט, פאסירט עס טס.r^צי
 עס קאםפצײנטס. עטציכע מאכט בער

 א װאו םעצע דא אויך אבער זײנען
 אין ארײן געהט ארבײטער ישאפ גאנצער

 בא־ דער קאםפצײנט. א םאכען אפיס
 צאהצ די אן ניט צײדער װײזט ריכט

 סאמםצײגטס דיזע װעצכע :עגען שעפער
 גראדע איז דאס ארײנגעסומען. זײנען
 עס װאס. םאר אט און װיכטיג זעהר

 בתיס בעצי די װאו שעםער דא זײנען
 אגרי־ םיז פארצעצער כראנישע זײנען
 טעס םארנעםען שעםער אזעצכע מע;ט.

 ביזגעס־אנענט א ■pc צײט װאכען און
 םארנאכ־ װיצענדיג, ניט מוז, װעצכער
 זײנען-דא עס דיסטריקט. זײן צעסיגען

 ארבײטער די װעצכע אין שעפער אויך
 םוז זײ מױחסיס. םאר זיך האצטען

 און אטענדעז גצײך אגענט %סיביזנ דער
 הען װעצכע קצײניג?ײט יעדער צוציב
 שאפ״ דורכ׳ן װערען געשציכטעט צײכט

 ספע־ א װערען געםאכט מוז טשערמאן,
װיזיט. ציעיער

 זיײ קאספצײנטס 1691 די צװישען
 184 דיפטשארדזשעס, 262 ::עװען נען

 װאו םעצע 299 פרײזעס, אין םכסוכיס
 סיח ניט באשעפטיגט האבען בתיס בעצי

 בעצי• די װאו םעצע 103 ױניאךצײט,
 ארבײט די געטאז אצײן האבעז בתיס
 אר״ םון װערען געטאן דארף עס װאס

 םון טײצוננ גצײכע p'p ניט 122 בײטער,
 שטיק־אר- די װאו םעצע 135 ארבײט,
 מי• דעס םארדינט ניט האבען בײםער

 װיײ םאר קצײמס 1^ סקײצ, ניפוס
 םחצצ האט מען װאו םעצע 118 דזשעס,

 די צװישען װ. אז. א. געװען שבת
 האט םען װאו םעצע 6 דא v* צטמvצ

 פאר ניט וואירין״ ״חאום ארוישכענוםען
 vpw נאר #חציצח סינחור, סקוצ די

דרעסעם. פאר וואחנ םיט באנדעצס
262 n  pc זײנען דיםטשארדזשעס 

 זײ• 11 געװאחנן, רעאינסטײטמט 180
 9 פשרח, » אויף אײגגעגאגגען נעז

|I 1 אוגבאגרי^מ*, געוחנן | 1ײ

 .אגגפארטײאישען צוט איבערגענאנגצן
 צוריעעצוינען זײגען 53און< טשערסאן
 ארונטעמע־ די \ואס דערפאר נעװארען

 נעקומען גיט זײגען אדבײטער ^שיקטע
 צו איז ציפעגען די .פון םארהער. צום

 א געמאכט האט אפיס דער אז זעהן,
 יעדער כמעט רעקארד• גצעגצענדען

 ארבײטער או־וגטעתעשיקטער אײנער
 א געװארען. אגנעשטעצט צוריק איז

 איהרע באשיצען קען װ^אכע ױניאן
 און דיסקריטינאציע די געגען םעסבערס

 בתים, כעצי די מצד משוגעת׳ן סתס
 צײטען, שצעכטע הײנטיגע בײ אפיצו

 צו עגטםער גוטען זעצטענעם א גיט
 ?״ ױניע די טוט ״װאס פראנע: דער

װע־ נעזאגט אויך קען זעצבע דאס
 אנדע־ די םון שציכטונג די װעגען רען
 די פון בײשפיצ, צום קאטפציינטס. רע

 שטיק־ארבײ״ די װאו קאמפאײנטם 135
 מיני־ דעס פארענדיגט גיט האבען טער
 געװא־ םעסטנעשטעצט 76 זײגען מום,
 איבערגעסע־ זײנען פרײזען די און רען

 צוריקגעצוײ זײנען 34 געװאדען, טעאט
 שע־ די אין װאס דערפאר געװאדען גען

 געװען, ניט ארבײט קײן שוין איז פער
 3 און אונבאגרינדעט געװען זײנען 22

ביזנעם. פון ארויס זײנען
 1691 די פון שציכטוגג די אויסער

 צײט דיזער דורך זײנען קאמפצײנטס,
 שאפ־מיטיג־ 879 געװארען אפגעהארטען

 געװארען געמאכט זײגען עס און גען
 די ןיא װיזיטען אינדױױדועצע 1722

 אפיס דער האט נאך דערצו שעפער.
 קאםפצײגטס, 90 ישציכטען צו געהאט
 ארײנ־ בתים בעצי די פון זײגען װעצכע

 רי צוױשען ױניאן. דער נעכעז נציורפתז
 פעאע 21 געװען זײנען סאמפצײנטס 90

 אז געװארען פארצאננט א;ז עס װאו
 דיס־ 21 צו זײן מסכיט זאא אפיס דער

 שטײ א זיך םאדערט דא טשארדזשעם.
 די אונטער װי אזוי ערקצערונג. סעצ

 קײן טאר אגרימענטס עקזיסטירענדע
 װערעז ארונטעמעשיהט :יט ארבײטער

 די םוז ״םיסביהײזויאר״ פאר סײדען
 בא־ דער םון קאפיע א טרינען ױניאן

 גע־ 8 און ארבײטער די געען שוצדיגונג
 (דער אונטערזוכען צו דאס צײט ניגענדע

 ײ8 דער בײ דערװײצ זיצט ארבײטער
 אצע די זײנען פאצ דיזען אין בײט).

 מצד נעװארען צוריקגעװיזען קײסעס 21
 םירמעס באטרעםענדע די און אפיש דעט

 צורי?* פארצאנג זײער :עטוזט האבען
 קאם־ 69 גע\וען זײנען אויך ציהען.

 מאכען םאר ארבײסער געגען פציעטס
 זײנען אםת׳ן דער אץ ־ סטאפעדדשעס.

 נאר סטאםעדזשעס קײן געװען ניט דאפ
 די און פרײזען אין םכסוכיס אײנםאכע

 נע־ געװאצט ניט האבען סצאכות בעצי
 אויס־ דער טיט פעצע, אצע אין הען.

 סיט פרײזען, די זײנען ,14 םון נאהם
 געסעטעצט ױניאךאפיס, םון היצף דער

 די םון צוםרידענהײט דער צו געווארען
ארבײטער.

 אײנגע־ אויך איז צײט דעד דורך
 אין $12,571.93 געװ^רען ?#צעקטעט
 פירםעס םון ארבײטער פאר װײדזשעס

אויםגעצײזט. זיך האבען װעצכע
 זײ באריכט דער איז אצגעםײן איז

 װערט עפ אינטערעסאגטער. אן כער
 ארבײט, מאסע ,גרױסע די אנגעװיזען

 אונטער געװארעז אויפגעטאן איז װאס
 קענען, םיר באדינגונגען. שװערע זעהר

 אײנצעצ־ אצע איבעמעבען ניט צײדער,
הײטען.

שולד? די פארט איז װאו
אפי־ די אויב :פראגע 8 דאך איז
 זוי8 ארבײטען ױגיאן רער פון םערם׳
 טע:־8 ווערעז ?אםפצײגטס און געטרײ

 ארבײ־ די גונסטען צו טאקע און דעט
 און מען? ?ריטיקירט װארום איז טער,

 דחנסמאבער די זיך באקצאגען װארום
'ז אוױי 'my ?םארדינסטען r

מא־ דרעס די אז ענטפער דער איז
 בא־ צו װאס אויף טך 8 האבעז כער

 ניט VP8D רדינט8ם מען זיך. קצאגען
 שוועחנר אצץ זוערט וױיטער װאס און
 שוצ־ צעבען. 8 כען8מ צו שווערער און
 ױניאן. די ניט אבער איז דעם 1אי דיג

 אין קריזיס צגמםײנער8 חנר איז שוצדיג
 דרעסעם; וועניגער הויםט מען נד.8צ

 $10.75 און |8ד.5 די איצט כט8ם מען
ט םצעגט םעז װי דרעס,  םע־ «אר 8 טי
י סאכען צוױק זאנען  PM •^6.75 י

 נע־ וחנרט *צעס דאס כטײצם. $22.75
 ארנײטצר. חנם מון חשבון אויפ׳ן טאן

 סיםטצם ?אנםראהטימ די איו י'*.1שוצ‘
חא־ וועצמ ,wroTi םאשרום

 א■־ שוין ^קאגאמישען, קײן גיט נען
 עקזיס־ װישעגש»פטציכע, 8 םון געזעחן

 אױיר איז שוצדינ טענץ״באחנכטיגוג^
 דרעסםא- די pc םאראצ כע8שװ די

 צו ,נויטיג דא איז אזרחא, אגב כער.
 די איז טאג צו הײגט 'ז8 ערקצעתן,

 און גרױס אוננעהויער אינתסטריע דרעס
 צוזאמען שטעצען װעצכע עצעטענטען די

 זײנען דרעסטאכער, סארט נײעם דעפ
 ״טוצדי; ארגאניזירען. צום שװער זעחר

 יאגע םינאנציעצע ש־וואכע רי אויר איז
 בײ נאך. און נאך pא ױניאן דער פון

 פי־ װעצען געצענענהײט צ־ײײײײ• 8
 אי• איבערבציק גײנדצימנרעז 8 געבען

שװעריגקײטען. צע8 די בער
מיטיגג באארד עקזעקומױ.״ בײם

 טיר האבעז אווענט דיגסטאג צעצטען
 פין צום-מיטינג דען8אײנגעצ אצײן זיך

?י־ .22 לאקאצ םון באארד עקזעקוטיװ
 װינ־ א אין אונבאמערקט האלכ צענדיג

 דעצע- די װי כאאבאכטענדינ און קעל
 טײש גרינעם כײם געזעסען זײנען נאטען

 אינטע־ און רוהיגען א אויף האבען און
 רוטיגע די דיסלןוטירט אופן ליגענטען

 טרױ פאר װארט אנדער אז איז (דאם
 מא־ פון באריכטען נודנע) אדער קע;ע

 האבען באארד, דזשאינט און םיטעס
 עקזעקוטיװ די אן דערסאנט זיך פױר

 לאקאצ אגדער 1« םיז מיטינגעז באארד
צוריק. יאהר 20—18 מיט

 פאר װאס !קאנטראסט א פאר װאס
I עגדעררנג אן

 דעם :עהאט גלײכצײטי; חאכען םיר
 אי־ דיסמוסיע א הערען צו פאדנעניגעז

 ישרײבער דעם איז װעלכע פראגע, 8 בער
 — נעכיראך הארצען, צוס נאהענם זעױ.ר

 אר־ קולטורעלע אויפקלערונגס־ארכײט,
 אײ:־ דרעסטאיער. די צװישען בײט

 פון טעמע די איז געװארען געלײטעט
 פאר האבען פייר פארגאליס. טשארלס

 האט װעלכער מעגשעז, 8 געזעהז זיך
 בע־ — פאי־בראבט יאהרעץ בעסטע זײנע
 דער בײ — גע׳פטר׳ם נעזאגט, םער

 טועי ערשטע די פון אײנער •י שיןי8פ
 װעק8 גיט װעלכער ױניאן, דער אין

 דער גונסטעץ צו םאםענט םרײען יעדען
 טיט זיך מאטערט ער ארגאניזאציע.

 און לעבען 8 מאכען צו נלײך לעמען8
 :יט גײסט זײן איז דאך ניט. כט8כי

 באגײסטע• םיט רעדט ער צובראכען.
 אינ־ מעהר און גרעסערער 8 םאר רוגג

 ארגאניזאציאנס״טעטיגקײט, טענסױוער
 אונטערנעטונגען. םאר אויפקצערונג, פאר

!מענש פיערקוױרדיגער 8
־ קאםפלײנטם םיט ים א
שםדאס־ בר. מיט שםועס 8 פט8נעכ

 דעס p,c קצוירק קאכיפצײגט דעם נערנ,
 זיך דוערט ״װאס באארד, דושאינט
 ״צרות׳/ איהם. מיר פרענען עפעש?"

 -?׳ צרות הײסט ״װאס עד. ענטפערט
 װײסט ״איהר וױדער. איהם מיר םדעגען
 p8 ״קאפפלײנטס עד, עגטפערט דאך״,

 קאם־ 8 פאר װאס :אך און קאטפצײגטס,
 א'ן סלעק דאך איז ״עס רצײנטס

 אוים־ איהם פיר טאבען ?״ שעפער די
 סלעה איז עס װײל ״טאקע מערקזאם.

 זאנט יואטפצײנטס״, כיעהר דא זײנען
שטראסבערג.

ביכ^אך, פאר א איבערבלעטערעגדיג
 פארצײ־ װערען קאמפצײנטס די װאו

 איבער־ ;לײך זיך טיר האבען כענט,
 טאקע האט ישטראסבערג אז צײגט,
רעכט.

 סך א דא זײגען עם װאס דאם
 מיר מעלה. א גראדע איז קאכיפצײנטס

 קאמפצײנט־ די װען צײט די געדענקען
 שטאך א אהן ;עזעסען זײנען קצוירקס
 זײנען צײטעז יע:ע גראדע און ארבײט,

 דער אין פינסטעךסטע םאפע די געװען
ױניאן. דער פון געישיכטע

 שװארצע פון םיטיגג א דינסטאנ
• פעםבערס

 םאכער דרעס דער פון אפיס דעי
 קױ אז װיםען, לאזט 22 לאקאל ױניאן

 טען9 דעם אװענט, דינסטאג סענדען
 ״אוירבאן דער אין װעט דעצעכיבער,

 םארקופעז סטריט, םע136 װ. 204 ליג״,
 װעל־ דרעספאכער, נעגער םון םיטינג 8

ױניאן. דער צו באלאנגען כע
 600 איבער פארפאנט 22 לאקאל

 אויף הוקענדיג ניט און פעפבערס נעגער
 ברידערליכקײט, און פרײנדליכקײט דער
 באהאנדעלט, װערען זײ װעלכער פיט

 לא״ דער םרעמד, דאך זיך זײ םיהלען
 מיטיגנען װאס דעם רורך אז האםט ל8ק

 װאו געגענד דעם אין גערופען װערען
 ענגלי־ דער אין געפיהרט װאױנען, זײ

 פון דעדגער 8 מיט און שפראך שער
 ױניאן דער װעט ראטע, אײגענער ז;יער

 דערנעכטע־ צו :עלינגען צײט דער םיט
 איז ארבײטער איבערינע די צו זײ רען

 די אין זײן נעװיס װעט עס טרײד.
 װען ױניאךלײט אלע פון אינטערעסען

 װיסען לאזעז צו באמיהען זיך װעלען זײ
 װענען (:ע;ערס) מיטארבײטער זײערע

םיטיגג. דעם
 פון םיהרער דער ראנדאלף, פיליפ א.

 םא־ p» ױניאז, םארטערס פולפאן דער
 עדױקײשאנאל אונזער םון קאהען מ. ניא

שפילמאן, דז^^ו אויך װי דעפארטםענט
 דעס װעלען ,22 לאקאל םון סעקרעטער ■

אדרעסירען. םיטיגג

*רנײמרהענאעױן נאריהמפמ
גמשםאדכשו וזשואנס

״םאוהמר״
)1 זײש פון (׳ילוס

 יאהר. 6 םון עלטער דער אין געקוםען
 געהײראט 1861 י$הר אין זי ה$ט דא

 צוזא־ ער, $בער דזשאונם, דזשארדזש
 םיט ה$ט זי װאס קינדער די םיט פען

 אומגעקוםען אלע זיעען געחאט, איהם
 עפידעםיע, אן אץ צײט װ^ך אײן אין
 לעבעז נאנצער איהר איז דאן זײט און

 ארױסטריטען. פײערדיגע םון לעבען א
 קאםפען, נרויסע pd ארבײטער, םאר
אפםער. םון

 אויםגעצײ־ זיך זי האט ספעציעל
 מאינערס. די צו ליבע איהר מיט כע:ט

 די געװען זי איז טפעציעל זײ צו
 זײ האט זי און (םוטער), ״םאדהער^

 אין קאמױ. צום ערםוטינט אלעמאל
 דער אויף געװען זי איז 1914 יאהר

 ראקםעלער׳ש װען םצענע - שלאכט
 פאגרא־ די דורכגעםיהרט ה^ט קאםפאני

 ־8P י,8לודל אין םאינערם די אוױי פען
 און םרויען 21 דערשאסען אח לאראד^

 זיך האט זי םענער. צװעלף און קינדער
 ברען גאנצען איהר םיט ארײנגעװארפען

 ראהםעלער׳ן נעגען קאםח דעם אין
 ־8ײ גײז געזעסעז אײנםאל איז זי און
 םײערדי־ איהר צוליב דזשעיל אין כען
אגיטאציע. גער

 פילע געםיהרט זי ה$ט שיעטער
 ארבײ־ ארגאניזירט p*א טײנער־סטרײהס

 זי אינדוםםריען. םארשידענע םון טער
 אוז געזוגט אײגען איחר וערבײ האט

 אלעםאל אלײן געשאנעװעט, גיט לעבען
 ארויס• זיך און פ״ער איך געשורונגען

 רעאסציאנערען געגעז םוטיג געשטעלט
ארבײטער־םײנד. אוז

 טארשטאר- דער pc סמריער דער
 דינ- tאי ארבײטער־סעםפערה בעגער
מד ג^ד געײאחנן אינעטיחרט םטאג  י

 אראנזשירט איו עס װאו שיגגטאן,
איחר םים אישײד״ ;יעצטער 8 װאחנן

 8 אק צערעפאניע רעטניעזער 8 איז
 איהר װעט װאשינגטאן םין הירכע.

 ?ײן װערען אװעסגעפיהרט קערפער
 באערדיגט װעט זי װאו מאונט־^ליװ,

 װעלכע םאר מאינערס, צוױשןנן װערעז
 לאנגען איהר אין געקעםםט האט זי

 װײט ניט זיין װעט קבר איהר לעבען.
 זײנען עס װעלכעז אין ?בר דעס םון

 גע־ מאינערס, םיער געװארען באערדיגט
 אין ראיאט, סטרײק 8 איז טויטעט

 ״םא־ םון לויה דער צו .1898 י$הר
 םײ ^נגעקוםען זײנען דזשאנם דהער״

 רעכענט, מען םיהרער. ארבײטער לע
 םיהרער ארבײטער גרופע גרויסע א אז

 ארבײטער־ פארשטארבענער דער װעט
 סע- דער צו ביז באגלײטען קעםםערין

 גרופע דער אין אילינ^י. אין םעטערי
 pc פרעזידענט גרין, וױליאס זײז װעלען

 לײבאר; אװ םעדעריישאן אםערי?ען דער
 דער םון סעקרעטער נאקעלס, עדװארד

 ;לײבאר אװ םעדערײשאן שיסאגאער
 פיה־ די pc אײנער װאקער, דזשאהן

 םאײ דער אין אפאזיציע nm םון רער
אז; נערס  8 פיט, עסעלין מיסס ױני

 פיטסבורג; אח לײבאר אװ קאםישאנער
 םרײנד די בורדזשעם, מרם. און םר. און
 םארשטארבענע די הויז אץ װעםען בײ

חדשיס. לעצטע די געלעבט האט
 ״םאדהער״ װאם געלט־ירושה, די

 באט^עםט איבערנעלאזען, האט דזשאוגס
 אלץ װעט דאס דאלאר. טויזענט צעהן
ארבײטער־ארגאניזאציעס. םאר געהז

 רע־ איהר — ירושה הויםט איחר
 םאר קאפןי אונערמידליכען פון סארד

 םארבלײבט דאם — זאך ארבײטער דער
 געשיכטע דער פון טײל אײביגער אז

 דער םח ארבײטער־באװעגונג, דער םון
 אונערשראקע- .נאבעלען, םון :עשיכטע

לעבס*... שעהנערען 8 םאר קאמןי נעם
!אנדצנקען איהר עחרע
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i? פח כאריכט צממדמעו
.op,. 1930* טען23 דעם

 ױניאז, ריטערסאכער pc םיטגצימןר
.17 צ9צ$?

:ברידער װערטע
 אונטער- דער װעאכצן באדיכט, חנר

 * םאר איז צו, ד* שםעצט ציימהםער
 צײט רער pc חדשים, pc 21 יערי*דע

i װען n צוריק־געטיצאר־ איז צ*קאצ 
 סעי• טען30 דעם ביז גאװאחנן טצרט

 :עםט «ערי*דע די .1930 נתםמןר,
 פרי־ דער pc חדשים 9 ערך אן ארײן

 דעם און *דמיגיסםראציע הערדינער
 אוגםער־ דעד ?יגם י*חר םארגא:;עגעם

 געװארען. ערװעהצט איז צײכענסער
ס*לנעגדעס: אנטהאילט באייכט רער

 אויס• און אײ^קוגפט פון בארינט א • )1
א)>^_ (אנוױיזוגג גאבען

 שוצדען און אײגענטום pc חישבון )2
ב). (*גוױיז. 1930 סעפט״ טען30

 צ$קאצ צום חובות םון פארצײכנוגג )3
).1 ציסטע ב, (*נװייזונג

 און םױרניטשור pc פארצײכנונג )4
).2 יציסטע ב. (אגװײז. פיקססשורס

 אויסנע״ שכירות pc פארצײכנונג )5
 (אנ־ אגעגטעז ביזגעס צו צאהלט
).4 יציסטע א. וױיזוגג

 קאמי־ שטענדיגע pc פארצײכנונג )7
).5 ציסםע א, (אנוױיזוגג םעס

 אויםנא״ אצגעםיינע pc אנאציזירונג )8
).6 יציסטע א, (אנװײזונג כען

 - האם סנעציעצע pc סארצייכנומ )9
).7 ציסטע א, (אנוױיזונג םעס

 אויט־ האנװעגשאז םון פארצײכנוננ )10
).8 ציםטע א, (אנװײזוננ גאמנן

 (אגוױיזוג: סײערונגען pc חאסטען )11
).9 ציסטע א,

 צו בײשטייצרונגע! pc פ#רצ**מומ )12
 (אנװיײ צ$<ןאצען אי:םעמעש*נאצ

).10 ציסםע א, זונג
 צו בײשםייערוננען pc פארצײבגונג )13

).12 ציסטע א, (אגװײז. מיטגצידער
 בײשטייערונגען pc פארצײכנונג )15

).13 ל. א, (אגוױיז. 5צ*קאי צום
 סיס־ א אין באװײזט ״א״ אגװײזוגנ

 הװע־ סארשײדענע די װעג טעטאטישען
 און צאקאצ דעם פון אײנקוגםט pc יצצן
 םארווענדעט איז אײנקוגםם די אזוי וױ

געװארען.
 רעכזד א אנטהאצם ״כ״ אגװײזונג

 און שוצדען און אײגענטום די pc נונג
 צאקאצ דזןם םון פארפעגען נעטען דעם
 די .1930 סעפמעסבער, טען30 דעם

 אויבען װי פארצײכנוננעז, םארשײחגנע
 דעטאציזיר- א אנטהאצטען אננעגעבען,

 אײגעג־ וױכטיגזנ די pc אגאציזירוגג טע
 אגגעגזױ אויםגאבען און אײנקונפט טום,
 באאב״ זײנען און באריכט, דעם אין בען

 םיטנצײ דער פאר םארצוצעגעז־ זיכטיגט
 םי־ די pc ביצד א־קצארען דערשאפט
 צא״ דעס pc פארהאנדצונגען נאנציעאע

 רואצם מיטגאיד יעדער װי אזױ ׳קאצ
 דעם pc ביכער די זיך .סאר געהאט
אנאציזירען. pא שטודיחנז צו צאקאצ

 וועט באריכט דער אז האוי, איך
 צו־ זײז װעם און ווצרען פארשטאגאן

פרידענשטעצענד.
 צױ זײן װעם אונםערצײכעגםער דער
 וחגצכע אירגענד ענטסערען צו סרידען
 ער־ פארצאגגטע וײ געמגן און פראנען

 האנדעצט וראס.עס דעם ווענען קצערוננען
 באריכט. דעם אין זיר

גרוס, ברידערציכען םיט
שײקאכ חעלער. דז

םענעדזשער־סעק-יעטאר.

 אױס־ ארן אײגקוגםט פון באריכט
גאבען

אר .1930 ,30 סעאעםבזןר—1929 ,1 ײנו
: ט ס נ ו ס ג י י א

 וױדערהאצענדע און חנגוצערע
:אײנסוגפט

$21.507.25 ---------------------1----------דיוס
 26,717.25 — ןןייגצאלונגזגן איגיאיאײא^ן

 איינקינסטע: אנדערע
 669.96 — *ײנם — וױחנרהאצמנדא

 :גיט״וױדערחאצעגדע
ג• אי « ד ס באארד ו ק 205.00 -------------מ

DppD------8,000.00 — — —  לאקאל
1363.18 — לאקאל צום בײאמייצררגגען

סארײ?־ צו בײאמױיצרוגג
216.65-----------------------אוישנאנצן

» חבל סך § קו: מ ׳ $53,800.79 »-------------יי
: * ע ב א ג ם י ו א

רױדערחאצענדע איז

a י  I ! ז
P יײ ־

U.1I-.W/ .־.1 :
mm

ת ײי כ #גגעאיתליא) (#ויס א
ײזוגג װ — — )8 (ןג

ת רו »גזנניצן ביתעס — אני
װ״זוגג -------------- )4 אג

װ. CTt’Cfp אנזעגדיגע  )6 (ןנ
— — — — אפים ואר׳ן יענ®
— —----------חןלס *אר רעי*

ן10יצלצי ײ  — — *עלעגרא^ .
---------------------- י6עלעק*רישי
)6 (אנװ. אויסגאבען •לגעטײנע ¥

 װידער• איז אונרעגעצסעסיגע
 :אױסגאבעז האצמנדע
װ. קאםישזעס סיעציעלע )7 (זנ

-----------------------ארװערםײזינג
^גז ײ «  — *רינאינג און רי1ס

ם !*ראויסגזנ**־*  כד. דז׳י. זו
— אויסגוןבען ןרגאגיזמגי^נס

----------— — בענעןיש סמרײק
 )8 (אנװ. חוצאות ן0?אצװעג«

 — )9 (אנײײזונג !ייערוגגען
 אינםחןרנןך ו1 בינ^מײערוגנען

 )10 (^גװ. ליזקאלען נאל0«
 אנדעחן *ו בױאזםזײערונגעז

 )11 (אנװ. ןרגמניזזזגיעס
ר גו בײ׳יאײערונגען דן ^לי םי

װייזונג ------------------)12 *נ
אל ^נ ערנ םנ —---------בא:ק אינ

11,429.40

8.940.00
131736
2300.07

806.00
488.00
86.06

1,207.47

1,01889
488.90 
400.64 
860.00
207.90 

1361.00 
1,206.10

810.28

1,871.60

188.26

22.50
30

- אויסגאנען הכל סך $60345.09 — ־

 שטענדיגצ
 — — קי9«1ל לואים
ן יברחם ן י ל - — מ

.« — — — 
 — — — לצװין 3
 — — לעוחנג«יל «
ײגבצינ ח. — סי
רג ו. מ ײז --------— װ
 — — — חצלצי .9

- — םייצל דזט.  - י
ל ח. מ ־ — •י
- — — װאלינפקי ם.
— י— — •ליי׳יעק י.
י----------נאלבאר ײ. •
— — — באלבאר ל.
------------------חצכ■ .6

- —־ עדעל^י«יין דז׳י.
ץ ם. װי -------------אסין
אייין י.  — — — עי
—-----------קאחצו י.

-------— יעדדז דז׳י•
-------------או^»»װיץ ם.

״ דזא. ן קי ^ — — י
C. ק*חעו —----------
-------------יע*סקי9ם י.

םישי: נ. עקז. סועאדןל

טעם אםי ק
$051.00-----------

aaoo — י
n a o o ----------
81.00 — —
43.00 — -
44.00 — -
45.00 -------
53 00 — *
38 .00  -
43.00 — -
43.00 -------
73.00 — -

39.00 — יי-
- — 50.00

------- 85.00
------- 38.00
-------100.00
------- 00 37.

- — 51.00
- — 40.00 

 13 .00 - — 24.00 - — 24.00
-------0 0 21 -20.95

 $1,817 95 — — — — — חנל סך
ײזוגג װ ע ״*'/ (ןנ « )5 לי

$3,401.70 — אוישנאבןגו איב־ער אײגקונןש
״) (^:װײזונג י .

 שוצדען: און אײגענטום םון חשבון
.1930 ,90 סעישעםבע־

:אײגענטום
$3,088.04 — ----------------------- rr?

26.00 ---------------*$גד רעװאלװיגג
 1,026.00 — )1 נןץו. 3 לטקאל *ום חובות

שיקשםחחרם און •וירנישףיור
731.10----------------)2 (אנוױיזונג
147.60 -------------שעקס איגמערגזדי^נאל

$6,106.64 — —----------חכל סך
:שוצדעז

ן *ו נ^ושס ע ל ח ^  960.00 באג? ועם נ
0--------------רעסישס *ײשװ״ליגע 0 1 9 4

— *ולדען תכל ־סך
---------------ןארמעגעז געשער

$1,664.94
8301.70

$5,100.04

 צאהאצ צום חובות
16.00 — — — — לי£םקי לואיש
80.00 ---------------ע»ישיױ יךחת
60.00 — —--------ץ1אר*ז$װ מאיר

16.00 —---------------רינשער דוד
760.00 — קלירולאנד אינשערנע^נאל,

15.00 — 2183 :ומער גרײף, ם^ריס
160.00 -------------------------- 62 לאקאל

אויסגאבעז אצגעסײנע
 אפיס׳ מוסעךאײנאררנען

םםריט: טע14
 7:109 ——— — — קאריענשער

 20.55 — אײנרינשונגען און ב*לבס
 6.00 — — סײן• דעם אוי»ועשע:ען

 ro.oo בײשגענש ױן סײןי דעט םושען
5— עקסשרעסםאן *ום שיו . 0 0 

37---------------■ײנש און ■רינשינג .10

---------------— .תכל סך
 אפיס, נײעם אין מופצן
 סטריט: טע38
®וירגיש^ור און סייןי םושען
--------------------קלאמח אויל
םאן עלעוױישאר צום שייס
---------®ריגשינג און סײגס

 — — י— — — *שריון
----------— — ■א»יר אז1

$191.74 —

70.00
43.00
11.00 
21 70

.50

j $1,026.00 --------------------------תכל סך
״,״ (*נװייזוגג )1 ליסשזן :

0

 םיהסטשורם און םוירניטשור
 60.00 —— — — — שײורײאער
 426.00 — ארשי*אנם8 און שוירג«םר»ור
'Sie.lO — אײנרינמוגגען עלעקשריעע

— — — — — חנל סך
-------------------------שעלעגראםען

 שמי םעכזנר עלצװײםאר שייס
פעיע אכדערע און קריםםזםעס

-------------*— ןשיס דעם קלינען
ײinאl «ו גןףייק® בלוםען  י

 — — *יזנס0רג*ניז9 דענע
— חו^שיכער און אײז םער,8װ

—-----------םשעםיס !^סםהגדך•
סי איגשערעסש  — חלוווח 9 ײ

 — סושלײס — אינםהגרגע*אנאל
זוחג׳ם צום םתגח עמםױין, י.

— —------------------חתוגזז
---------------— דעער דוביגסקי
--------------------טעקסיס קארשער,

— — ®ײורײשער אר1 רעג*
---------------------------- ®ליסלען

— — — — — ■אראקס״ד
-------------------בע£רײםש בילדער

 C’r* אין םײחגל — ײם8װער4ו
און ױגיאךשאחן שאררינשזנן

-------------\rj$t אםעריקאגזגר
-----------------------------חארדװער

 ירעזענשס קרישםעס און שיקעשס
 אויסגאבען ארגןןנ. ״יראײחגנע
— — — \— — אינ^יורענס

$110.95
.87

0,3. ;>0 
113.80 
125.00 
7S.80 

194 00

25.00
75.00 
10.75
20.00 

1.25
.15

0.75
5.00

14.00
3.85

30.15
33.30
12.10

$781.10----------------------הנל םך
ב״, (*נװייזוגג )2 ליסםרן .

 $1,207.47 אויסג*בען ®לגעםיזנצ הכל סך
ס) לים»ע ׳»״# (ו^װײזונג

 אפיס- צו אױסנעצאהצם שכירות
אנגעשטעצטע

$7/465.00 ----------------חעלער דזאײק^נ
673.40 — —---------לעװענשאל םאריס
620.00 — —-----------לייסקי לואיס

716.00 •— --------סנײדער דזאײקאב
 126.00 — —״ — דזעאו'סשענקעװיפדי

2,041.00 —״ ------------װײובערג עליס

$11429.40 --------------------------הכל פך
•) ליג»צ •»*, (אגװײזוגנ

עס סיעציעצע ט םי א  ק
:װאהצען

:װאהצאז ל*ל*לע
אלסנונג קאסיםעס: צו ב

— -------- לײבאװזץ ^
--------------מינ*ר ס.
 lO.oo — —« — — לעװיו ב.
מרג מ• צי ײ״  11.00 — — ק

-T ■לזך-----------------------i i .o o
34.20 ----------אויסגאבצו ק*םי«ע

$ 10.00 —  
10.00 —

 בממס־ *ו אויסגעצאחצט שבירות
* אגענמעז

119640 — —--------סנײדעי דזאײקאב
1999.00 —--------מלס«ז אבדווס
1966.00 — — — סאענקעװי*■ דזײאו
1199 — —---------לימקי לויויס

—------------ועל סך
14$( J״# רנג1זײ«•

--------------- חבל סך
 װאהצען: האגוועגמאן

קאםישע: צו באלועונג
a קאתצI--------------

— ppV*D JD 
a באגראםת — —
------------לייםקי ל.

י י  — צדעלעשיין ח
jm ירירלאגחנר — 
מז קאםיימ * « — ױי

$80.20 —

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
32.55

(4
,-vA*T"

ז י ״י יינ י נ יו*זזיען מי »  •p- ’ JS# , ׳*
J «־:.נז  ̂ . V ■4; :

ם דו חנג צ ס שענ. םאר חנ  דז
m באארד:

:1?ןטי »ו באלוינוג; |
------------־ ליוסקו ל.
a חעכש — --------
— — 0יר18® א
טצק ר. — — •לוי
ל) ק«חעו ל. דיז »י )
----------*חיאװיץ ם.

ען: ק^הישע אנ סג אוי
— שש^ר ואר׳ן

—־ וינקעלאשײן דזא.
-------------עגמזגר1ק#ר

— — — *ענסילס
---------------— טייש

---------------— סײ:ס
— — באקסעס :יל^ש
----------------- שע?שי

 £אי׳». און םאלצײשזןן
— מאן עלעװײש^ר

26.00
25.00
25.00
25.00
13.00
12.00

18.00
5.00
2.00 
1.15 
4.75 
3.70 
7.43 
1.50

42.55
10.00

------------------$221.10ועל סך

 ק^סיצעס עלעק**ן הבל פך
— — װאח־ען 3 ®אר

פ: זונטאג און שבת ע ט םי א  ק
 - — — — אל׳*יװער

 - — — — י^חען
 - — — — ליבאװיץ
- — — — װײזבערג

---------------------- חעיער
- — — קו»ער:ערג

- —--------װאלאנסקי
 - — — װיינ׳אשײז דז׳י.

---------— — באגארטץ ם.

ם.
ו.
א.
י.
0.
0.
0.

$:’»99 S5 —

2.00
5.00
8.00
5.00 
1.25 
C.00
2.00 
2.00 
9.00

$35.25 — — — — ה:ל םך

:אויסגאבען ארגאניזאציאנס
?ר;1 ס, 6----------— — ״גנ .0 0
 9.75 — דײמ^גד) (ם. נעלשאן א.

.? 8.00 ב$רד) (דז׳שןיג® יזעלער ח

--------------------- תגל םך

 דזשענ. צום קאםיטעס
באארד: עקז.

----------— עדעל׳ישײן דזא.
-------------------לעמענםאל ם.

— — — ששעגקע.,יש* דז«.
—----------ארשיןװיץ ם.

7.57
14.48
24.07
0.50

*wm■ ׳<׳■׳ ,tmm־יi״

52.62 -----------------------תגל סך

קאםיטע: סטרײ? דזשענעראצ
30.00 ----------— — װײזבערג

10.00 — —----------*עלדמןה ל.
m. 20.00 — י— — ג$לד*שיין 

10.00-------------------------אראן .1
45.00 —---------------בארוש׳יין ם.
n *6.00 — — — — על8ש
40.00 — --------------------?*חעז ם.
13-------------------אר**װיץ ם. .00

— — — — הכל סך

 אינט. צאקאצען״ צו גאםיטעם
:ארגאניזאציעס אנד. אוז

-----------בצומען ס צאקאצ
jpv *ום בלוםען עלעזיגגער

------------- בלוםען 2 לאק«ל
— — —---------35 לאקמל •

— — — די;ער דובינםקי
— —---------21 לאקמל
--------------------חויז מנישי

ײערונג  — י$נערען1 1910 י
--------דינער גןןײערקעאששזןן

— — — הכל סך

: i צאהאצ קאנסערענץ
--------------װאלאגשקי ם.

----------------- שאסעל

---------------- חנל סך

 ־ :קאגםראצ םיעציעצען
— — — לישסלןי ל.
---------------אר^אװיץ ם׳

— — — חנל שך

 קאיטפעס: םארשײדצנע
— לישדעםם אוישפײלען

םעםבערעי■ שלוםדיזנק ר.
------------- קאשישע)

ײן י. ש .ג־- שושןין — עמ
ח בלום׳ס ---------------לוי

— ‘ — — נאלבער ל.
— — — אדאזאיץ ם.
------------לעיוזנגשאל ם•

%09
/

A

i53o מ ז

 חוצאות קאנװצנ^ואן
בעצסיזנ אבר.

a 110.00 ן $10 חו*אות, •עג iy i 
00.00 — .— — •*:ירות
ת ®נדערע או 8—-חונ .6 0

• $214.50--------------------חנל סך
ארשאוױץג פאיר
12 ye; ת ו י נ 190.00 —-----חו

ת 90.00 — — — — — ׳•נירו
_____0.00 — — — ת,״*אוו/ *נדערע

$2*25.00 --------------------חבל ®ך
לעװענטאי: כיאריס

it ;110.00----------— חו«אות שע
90.00 — — — — — *בירות

.ח00 — — — חוצאוח

$2--------------------תגל כך 15 .0 0
םטענקעװיטש: דזשאו
120.00 — — — חוצאות סעכ 12

דיעלער: דזשיײזאב
it ;110.00 — — — חוצאות צע

ת אנדערע או צ :הו
 252 38 זײ״געזונד און ןעי רײלראוד

 ;V’.oo — — אײכ״אדונגען ;א-ןיל,
 10.00 — :ײ׳גצײערו:; ;י־נעיש
 H( 3( — — — — — ניידער

2025 — — ח־צאות ןאר«ײדע:ע

$321.03---------------------ח:ל =ך
lHr:yv,:^(r ■ $1,200.13 — חווואות 

ײזז:;י;9( S( לי:שע ״א׳/ ו

tr

«en י י ׳ ־

* m mm «■ tm- 1 * I ״י

פײערונגעז
ר 17 ל0ד«־ — :א:ל,עש יא־־,א* * ש ״י

;עמאזארשעיש
818.0$<ן — חאשעל גענשראל ביאדװיי ,ו

10.00 — — — )1(טי :־*:ײן א
200.00 —---------------------------כוזיק

 סס.סי.ו — — ש־ילײש — לעװין ב
H(42( — — יי:שי:ג1 און ביידער

 03.00 — — — — וױישעיס א*ן
43.10 — — י:;א:ען או אר«*ידע;•;8

r — $2,331.78 עש):א;ד ך,:ל בך w n 
a־־cry איד,זי:m------------------1,540.50 

 $785.28 ליוקא־ c,־i ןױעדו:; שרן קאכש
25.00 — — — שײערונג צאי ערפשע

̂כש תבל כך  $810.28 שײערונגעז שרן קן
)3 ליסשע ״א״, (אניוײזו:;

 אינםערנדשאגאצ צו בײשטײעױננעז
יאקאצעז

 $2.50 שיקעשש ל^קאלצן, אײלאגד ל?:;
 25.00 — שיזערונג ל^קאל, קלױולאנד

105.00 — באארד דז«אי;ש ,00 לאקאל
25.00 ----------------------- 2 ל*ל,אל

10.00 — — — — — 22 לאד,אל
ארד דזפ^ינש י. נ. ר$1 ב̂ן

c 230.00 — — — — א י **אדןןלש י
10.00 — — — — — 23 “לא־,א

 21.00 — — שיקעשש 1אינטערנע^ןזנא־
100.00 ---------בןזסש^ו ,4אינשערנעאזאנא•

lO-----------------------------9 ל*קאל .oo
1,200.00 ----------— סשרײק דרעסשאנער

38.00 — — — — — 48 ?אל6ל
20.00 —----------------— 98 ליזקאל

6----------------------------58 ?אל8ל .0 0
70.00 ----------ברעשלאו — 35 לאקאל

$1,871.50 ----------— — — חכל בך
)10 ליששין £*", (אנװײזונג

 אנדערע צו בײישטײערונגעז
ארנאגיזאציעס

אינג םעםאריאל באר^נדעש 5.00 — םי

ד ןוי י סס.§ — —-------------ױ»ח •י
15סס. — — •ירגינר סאי אידיאער

«לי$9 זוי«ו ײיצ99יי ,-----------2 5 .0 0
26.00 ----------?לןג p••*•*• 1$י$נד

ן נוי׳יצרש ן lO-------------------ױגי .oo
10.00 — שןגישסרײס ןנדזטעלעש ל$•

« $ 6---------- - ליג •♦■עלש י .0 0
א אןג צ ײדו ^ ,‘אינ י שיאזן ו
6-----------------------■ריוןנערש 0 .0 0

p p jp ■65.00 --------------------באגקע
ש 25.00 חןוס «!:ער?וי*אל ן-ס-ןײאעגי

, $232.00 --------------------— ח:ל סך
48.75 בד. זנקז. שדן *ארקויןש שיקעאש

 $183.25 — נײ׳ישײערוגנען ח:ל שן
ג ג ״זו װ )11 ליס••; ״א׳/ (ןנ

שטײערונגען • מימנצידער צו בײ
$15.00----------— — *ריד־*א:ךער ח.
r. 100.00------------------שילװער*םײז
10--------------------— קאענרײו א. .00
15.00 — — — — — — ;רין ש.
5---------— — — — ;רײף מ .0 0
15--------------— — — טײע־ א. .00

 — — — 4חב־ סך
---------ןאד־וי£= ראזעיש־

$220.00 — — 
197.50 -------

$22.50 — ציש קאבש :עשער
)12 לי:שע ״א״, :גי(א:װייז

-צאקאצ צום
•
•

ביישטײיד־דנגעז
ס ארגאגיזאצ  פא;ד אנ

— £ון ארבײשער
85.00 — — ב־־א:. גרי::ער; ל.
50.00 — — z:*z ן *־ לןויי־?
04.50 — r w״p;; ־,^־עק׳ג

 500.00 קןןרו. ראששאז א.ין רײזדאן
־ י ע ל ד . 78.10 — — — ם

50.00 ---------־*לן אין ר^זע;:־*אצ
-—׳—׳ ש״יש״י י  9סס: — י —׳

 50.70 — — — — ק־אוק א־עין
5--------------— — ;קא־ע ל. .0 0

$980.30 — —-----------------שך
 כטרײק: ס^;ס' או; שאפירא
— זון ןןר:«יםער

124.00 — — — חענדלער ש. מ.
7--------------— לואיש נ־^ריש .0 0
 19.50 — — — קרײזלער לואיש

 27.00 — — :ידאק ארן רודי:;ער
22.05 — — — גיא.־* און גראף

אז י• ג מי א 25.00 --------------— ײ
ײ;«ט״ן 179.04 — — שאן און װ

34.00 ---------— ביא גיינבער; ל.
3---------רא־זן און רוןזענב־אט 8 .0 0

----------------- $476.83
$1,303.18 — יאקאל צ*ם :ײ«ם, ח:ד סך

)13 ליסמע ״א׳/ (^;רוייזרנכ

קלאוקס און דרעםעם פח פרעםערם
«גט ער דער «ז כאסעס אײערע אן ז ם דעפארטטענ׳ם פיי א  ה

עץ a געםאכם ם טאר װײער־ברעטלאך קײן דאם נעז ך װערען ני  צונן
ען אנ ל  זיין םוז עם שטאפען, ברענעגדע אנדערע אדער האלץ ts אוין» ע

ם דורך פײער־טרוף. אוי
קסם ח»בען םיר עפי פנ  פרעםען צו כרעםלעך װײער אונזערע אוי

^ו ײעלװעם, ל ך *ון ■ ע אנדערע אלע אוי אך ריכםינ װ«רע האריג  נ
ט. פייער דעם פון פארלאנג דעם דעפארטםענ

ב ow -איר אוי l אין B « r ײנען װעלכע םטיילם אלםע די  צוגע- ז
ען ח«לץ אויף שלאגען T ם«ר עט נױר קענ 'U נייעם דעם נאך פיקםען 

הר און געזעץ ט וועם אי אבען ני װע םץ טראבעל קײן ה  קי
אינםפעקםארנ^

ר ײע די נאך םטיםערם אויך פאו־קויפןןן טי  דעם פון רולם נ
ט. לײבאר םענ ט אר . דעו

ר בען םי ך חןן ע די אוי ם ם ע מג נ ק נ ם •י מ ש טארקעט. אין םא

י ן ד ע ת ױ ע ש ש א א ל ן ■ ו ט א ע װ ל ם ^ ע ר ד ■ ר א י ב נ א ס מ א ק
“ J fPJyrip )J98PB  SZ1

.0421*0490 כאגארדוס טץלץט^ן

מאכער ױינקאוט דער אין זױ הערט זזאס
' 20 לאקאל יזדאן

סעק.־טדעזשורער. פרידמאז סעםועל פן

ײם ם דיי פון סערטיפיק  און טראסמי
.17 לאקאלי פון אדיםארס

 אוג־ צויט W באװײזען צו איז דאס
 אדײ און טראסטיס אילס פציכטען זערע

 צאקאצ מאכער ריפער דעם פון ט$רס
 אויס־ אצע תרכנעקוקט םיר ד.$בען ,17

 פע־ דער פאר צ^קאצ דעם pc נאבען
 שעפטעמ• ביז ,1929 ,19 יאנואר ריאדע

 נעפו־ האבען מיר און ,1930 ,30 בער
 אויטארײ געהערינ אוי׳סנאבעז אצע נען

ריכטי:. pא זירט
(אונשערגע׳חתם׳עש)
 לעדוין בענדזשאםץ

 װארשאפסקי װיליאם
םאבענהאום. דזשאסעף

.1030 אקם^נשר, טער23

 דעם אין צעבט טדײד דעיגקאוט דעי
 שוחד * זצהר דורך מ$סענט איצטיגען

 אילצ כמעט קריזיס. ביטערען און רעז
 אױסכאטען, קצײנע ז*<הר מיט שע»ער
 צו י1אוי ארבײם קײן ;ענוג ;יט האנען
 באשעם־ םוצ אדבייטער ז״עדע געבעז

 איז־ שצמר צאצ גרויסע א אין טיגונ;,
 אינגאנצעז ם^םענט איצטיגען דעם אין

 טעהרסטזנ־ די אח ארבײט. קײן :יםא
 באנוגע־ ארבײטער די ז־ך םוזצן פעלע

 מעהרססענס אדער טאנ אײן םים גען
 שע־ םאנכע װאך. א ארנײט טע: צוױי
 ותן גארנישט. כמעט ארבײטען פער
 דאס אז אניבאטראכט אין געםט כיעז

 םא־ די אין אונז בײ םאר קוטט א^עס
 פאר פאקטיש ׳זיך רענענעז װאס נאטען

 חא• שוין מען קען סיזאךםאנאטעז, די
 צע־ מיר װאס באנריף ריבטיגען א בען
דורך. איצט־ בען

 זיגרײכעז נאכ׳; אנפאננ, אין גצײך
 סטרײק, גענעראצ אונזער pc סעטצמענט

 געהען םיר אז אויםנעװיזען זיך האם
 שע־ די םא־צ־סיזאן. שטיקעצ א האבען

 ארבײטעז א:;עםא:גען האבען פער
 זײגצן מלאכות בעצי נײע אװערטאים,

 געװא־ אדויפגענוםען שעפער מאנכע אין
 זיך האט עס און ארבײט, דער צו רצז

 הא־ דאך װעצען םיר אז אויסגעדאכט,
 אזא גאך ארבײט מאגאטען פאר א בעז

 אצע אבער סצעק. ביםערע און צא;;ע
 ערװארטונגען און האפנונגען אונזערע

 גאנצער דער ;עװארעץ. צורונען זײנען
̂ז אויב סיז$ה,  איבערהוימו דאס קצץ כי׳

 מעהרסטע די אין האט סיזאז, אנדופע;
 ניט װאכען 6—5 װי םעהר יטעפער

 דאס אםייצו םאנכע אין און אנגעהאצטען
 אטאא מיט װי איז אצעס און ניט, אויך

 אצע פץ עינער געװארען. אפנעשניטען
 סימעגטערס. די געװען יאחר דעם זײנען
 האט שעיער םיצע אין װאס דעם צוציב

 און צעדערהעד דעם געארבײט מען
 איננאנצען איז װאס דזשעקעט, סװעיד

 די האבעז אפערײטאר, בײם נעטאכט
 װא־ עטציכע די איז אםיצו סיםענטערס

 װאכען פוצע קיין אויך, ארבײט כמן
:עפאכט. ניט

 ניט אויםערגעװײנליכצ אזא אין
 אויפגאבעץ די זײנען צײט נארמאצע

י ד .  שװערע, ױניאן א פון םונקציעס אח
 .ערנסטע. זעהר און קאססציצידטע טיעף

 אויםערגעװײנליכע זיך פאדערט עס
 און ערנסט טיפער א א:שטדענגו:ג,

 געדאנה, ױניאן טרײד דעם אין גצויבען
 שװעריגקײםען, אצע די בײצושטעהן

 מאככ אונזערע װי ױגיאן אזא װאס
 באװײ ױניאן אונזער האט דאך דורך.

 שװעריג־ א^ע די טראץ איצט׳ ביז זען
 געפערציכען אין צײטעז ביטערע תײטען,
 באדינגונגען די אױםצוהאצטעז הדיזים,

 מעם־ אונזער פון בענעפיט דעם פאד
אוג־ פון אינטערעםען די אדן בערשיפ

 אצנעםײן. אין ױגיאן זער
* *

 אונזער איז צאגע ביטעדע די אט
 װ$ס נויט און הונגער דעד און טדײד,

 דורך, איצט מאכעז מיטגאידער אונזערע
 קאםוניסטישע אונזערע פון װערט
 גע־ אניטאציע םאי אויסגענוצם חברים

 אדםײ דער אין םיהרערשאםט דער :ען
 אצמד אין ױניאז דער pc ניסטראציפ

 האםענונג און צװעק דעם םיט םײז,
 איז ור$ס ארגאניזאציע די צוברעכען צו

 אױםגע- אפםער א,ץ בצוט םיצ אזױ טיט
 אינ- זײער ביצדען איז געװארעז בויט

*ױניאך. דוסטריעצע
 םון געשיכטע דער אין ?ײנט$צ נאך
 גע• צײמע דיזע האבען צאקאל אונזער

 אזױ געגאננען און חוצפה סיצ אזױ האם
 און בצאםם ציגענם, זייערע מימ װײט

 פא־ געשריבענע זײערע אץ בצעקסעיצ
 דעם אין דאס טוען זײ װי םקוױצען,
 אודאי דענקען זײ מאטענט.• איצטינען

 םא־ צו צײם פאםענדע די איז איצט אז
 אויױ ,20 צ$קאל אויף דזשאב דעם כען

צײט. צאנגע א- שוין צויערען זײ װעצבען
הא־ סעםבעי־םיטינגען אוגזערע בײ

 צינגער םאצשע און בצאםער דיזע בען
 ארויסצוקוםען םומ גױטעען דעם גיט
 אטאקעם. אוםנעצוטפערטע זײערע םים

 שםױד זײערע *אין דאס ׳טוען זײ װי
 ױני$ן ״טרײד זײער אטיצו בצעמצאך.

 פיײ א אױןי זיך םוז גרוו״ ציג ױניםי
דעם אוגטעד פאיטוהאצטען אוםן גען

 יױ ״אינדוסטריעלער
לא־ אויף אטאקעס

 רער pc םאנטעצ
 זײערע םים :י$ן״,

.20 קאצ
 צ^גאל װי ארגאגיזאציע אזא אין

 בײ קוםעז קענעז חברים די װאו ,20
 װ$רט, צרם םיטיננ םעםבערשי■ יעדען

 « םיט אונזערע, װי ױני$ז אזא אח
 פאאטפ^ורטע, דעם$קראסישע ברײטע

 איז נעטאז, װערם װאם זאך יעדע װאו
 דער םון אײנשטיסיגקייט דער כים ד^ום
 pc גוטרױיסוננ די אח באארד עקז.

 זיכער איז םיםינגען, םעסבערשיפ די
 גאסעךשםױ אזא םאר פלאץ קײן :יטא

 פאצ״ pc פארשפרײטונג דער אין צערײ,
 װעגען ציגעגס און פאריצױםדוננען שע

 :אך און אג.ײםע:טס סופצעםעגטארי
 -פיהדער דער גענעז בצאפס אזעצכע

ױגיןון. דער pc שאםט
 אין קריטיק אויםריכטיגע איז נעוױס

 םײ אײגענע די בײ רײען, ;דיגענע די
 צע־ יעדער םאד װינשענסװערט טינגען

 איז קריטיק ארגאניזאציע. בעדיגער
 םעג״ און נויטיג גראד געװיםען 8 ביז
 ארנאגיזא־ צעבעדיגער יעדער אין ציך

 פענשען. צעבעדיגע םון געפיהרט ציע,
 אויפ־ איז ניט זיך גדעצט8ר» ד$ אבער

 רייען. אײגענע די איז קריטיה ריכטיגע
 דציע$9$ 18 װעגען זיך האנדעצט דא

 פאר־ קאםוניסטישער דער םון אנגעפירט
 ױניטי ױגיאז ״טרײד דער דורך טײ

 אוג־ צוברעכען צו צװעק דעם םיט צי;"
ױניאן. זער

 קען סארם דעם םון אפאזיציע אן
 טײ ?ײז של$:עז ערד׳גיט אונזער אויף

 װײצ דערפאר איז ד$ם װארצצען. פע
 פאדהאגד״ אונזעיע איז טאקטיה, אונזער
 די סײ בתים, בעלי די סיט סײ צונגעז,

 פח געשעסטסיםיהרונגען געװעהנציכע
אםענע. זײגעז ױניאז, דער

 קײן רופען צו נויטיג ניט איז עס
 דיס־ צו רעיגהאוט־מאכער םון םיטינגען
 אויסער קאנדישאנס״ ״טרײד קוטירען

 pc 8 :אםען דעם אין ױניאן, דער
 װײ־ םיר קאםיטע״. םאיצ און ״רענק

 דיזער הינטער שטעהם עס װער סען
 האםיטע״ פאיצ און ״רענק כצומרשט׳ער

 אב־י זײערע אויך םארשטעהען מיר און
 הענען צאקאצ אין אונז בײ זיכטען.

 פארהאנ״ און דיסקוטירט םראגען דיזע
 םעם־ רענעצע אונזערע בײ װערעז דעצט

 פאר פרײ און אפען בערשיפ־םיטינגען,
 אוגזעיע םעמבעדשיפ. נאנצער דער

 פאר־ עצציכעיגעז אונזערע בײ םיטנצידער
 יענינע די טאצ צע8 זײנען זאםצוגגען

 אין װארט צעצטעז דעם^ האבען װא׳ס
 א| ריהרט װאס םראגע װיכטיגער יעדער

 סון עקזיסטענץ און צעבען סאמע דעם
ארגאגיזאציע. אונזער

 פאר האבען מיר כיאכער, רײנקאוט
 אונזער גענויט יאהר 20 צעצטע די

 םיר ה$בען שטורטס םארשײדענע ױני$ן,
 צײטעז געררעז זײנעז עס דורכגעמאכט.

 אט־ אז אויסגעדאבט, זיך ר.$ט עס װען
 שצ$גט ארגאניזאציע אתזער און אם
 צושמע־ װעט און םעצז 8 אין אן זיך

 פון אבער זײנען מיר װערען. טערט
 מעכ־ שטאדקער, ארוים שטורם יעדען
 פאר־ מים און םאראײניגטער, און טיגער

 טארשירט טיר האבען כחות אײניגטע
pc די פאר האבען פיר זינ. צו זיג 

 עהזיסטענץ אוגזער פון יאהרען צע8
 סיסםעם, װאך־ארבײט 8 אויסצוקעםםען

 מענש־ ארבײטס־װאך, שםונדיגע 40 8
 אין קאנטראצ 8 באדינגוגגעז, ציכע

 אונ־ םון רעספעקט דערהויפט אח טרײד
 ױגיאן. אונזער צו בתים בעצי זעחג
 דאגק 8 באװיזען אצעס דאס האבען טיד

 אפ־ אונז^ר דאנק 8 אײגיגקייט, אונזער
ױניאן. אונזער סאר פערוױציגקײט

 װאונ־ דיזען אױפהאצטעז צאםיר טא
 צוקונםט דער אין אויך גײםט דערבארען

p8 קאפוניסטישע די עו־צױבען ניט 
 אונ־ האס, פארשפרײטען צו אגענטען

 אונזע־ אין דעזארגאניזאציע און צוטרוי
 סאצי• פון גייסט דער זאצ רײהען. רע

 ױנ״אךדיםצי■• p8 אײגיגקײט דאריםעט,
 p» רײהען, אוגזערע אין הערשען צין

 דורכ״• װעצען מיר ז8 זיכער זײנען םיר
 אץ קריזים ביטערען יעצטיגען דעם געהן

 כױם בצײבעז און אינדוסטריצ אונזער
 צײ• בעסערע װען און ױניאן, אונזער

 וױסען םיר װעצען קוםען װעצען טען
 1םאז אויסצונוצען צײםען בעסעחנ די װי

)12 ויי• 0»וי (שלוס
••••׳
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פילאדעלפיער דער אין זױ ־ערט װאס
? ױניאן מאכער קלאןק

דאװידםאן, םײםאן םון
באא־ד דזשאינט םיאאדעאםיער םעקרעטא־

*m:
1<* ־■.; 'י̂•Vf־,. m;

 איז נאװעםבער טען29 דעם שבת,
 קאנםערענץ צװײטער דער פארגעקוםען

 מאנוםעק־ די םיש ױניאן אוגזער םון
 גע־' א ברענגען צו אנשטאט טשורערם.

 אזוי װי פלאן אויסנעארבײטען װיסען
 איז װערען געםאכט קענען קלאוקס לי

 אפמד האט םען װי אזוי פילאדעלםיא,
 ווײ הבתים בעל אוגזערע האבען רעדט,

 פראדוק־ ד״ויכע צו װעגעז גערעדט דעד
 דער־ און גארםענטם, םון ציאנס־האסטען

 םארלירעז זײ אז בבא־מעשױת צײלט
געלד.

שטע־ די גענוםען האט יױ\אן די
 נישט װעט ענדערוננען קיינע אז לו:ג,

 אונ־ װעלעז םיר ביז װערען געסאבט
 ביכער מאנופעקטשורערס די טערזוכען

 גאר־ םון פיאדוקציאנס־האםט װענען
 םארקויןז־פרײז. דעם װי גוט אזױ םענט,

 אז ארויסצײגען דאן זיך װעט עס אויב
 נע־ בײ הויך וױרקליך איז קאסט דער

 וועאעז סיר װי דעם נאך ארבייט, װיםע
 װײ־ אויך װי ארבײט, די צוגלײכען

 נוי־ די םאכען םיר װעלען דאן דזשעס,
 מאנופעק־ די אדזשאפטםענטם. טי:ע

 אויף אײנגעגאננען זײנען טשורערם
 1א םארלאנגט האבעז זײ אבער דעפ,

 םון נישט םענשען אוםפארטײאישעז
 דעם אױף רעםערי. אאס לאין אוג־זער

 ער־ אז געענטםערט, ױניאז די האט
 אר־ צו גארנישט מיר האבען שטקנס,

 אויט־ אן קען צװײטענס, און ביטרירען,
 פרײזען. קיין באשליםען גישט םײדער

 אז ערקלערט, אםאל נאך האט ױגיאן די
 גע־ אז ארױםצײגען זיך װעט עס אויב

 נאכדעם נויטיג זײנען ענרערונגען װיסע
 װעלען ביכער מאנופעקטשורערס די װי

 זיי־ בײדע װעלען װעדען, עקזאמענידט
 די מאכעז און צוזאטענקוםעז זיך טעז

עגדערונגען. דאזיגע
 א-ז שטמךארבײט םון פראנע די
 אונ־ םון נעװארען אנגעדייטעט װידער

 אז געצײגט האבען זײ באסעס. זערע
 און שטיק־ארבײט ארבײט באאטיםאד

 ארבײטען אויך נעהט יפיקאגא אז
 גיט זײ זעהען םאאגיציך ארבײט, שטיק
טאן ני׳טט זאילען םיר װאדום אײן
זעאבע. דאם

 נעענט־ ױניאן די האט דעם אויןי
פארםײדען וױצען םיר אז םערט,

 אין האנט ארבײטען און םטרײקס
מיר אבער הבתים, בעיצ די מיט האנט

-__________________ a .—————— --־״
 מיטגאידער. אונזערע םון בענעפיט דעם

* * *
 ארבײטט־ די העאפען פון פראנע די
 אין אםייצו האבען װאס יעניגע די אאזע,
 צו נעיצעגענהײט קײן געהאם ניט סיזאן

 איז ארבײט, װאכען עטציכע פאכען
אונ־ פון טאגעס־ארדנונג אױפ׳ן איצט

 באארד עקזעהוטיװ אוגזער ױגיאן. זעד
 דיזע ריסקוטירט םאא עטליכע האט

 פאאן. א אויסגעארבײט האט און םראגע
דיסקוטירט נאנהער איז פאאן ריזער

 טיטינג טיפערפאן ̂שאפ א בײ נעװארען
 גוטנעהײסעז אױנ״טטיטיג בפעט איז ,און

 פראנע דיזע דארף איצט געװארען.
 דזשענע־ א פאר װערען םארגעבראנט

 ענדגילטײ אז פאר סעמבער־טיטינג ראא
באשיצוס. נען

 באישטעהט קורצעז, אין םלאן, דער
 ווערען געשאםעז זא^ עס אז ״דעם אין
 עםויר־ ארבײטסצאזען אן אאקא^ אין

 פארװאלטעט 5זאי װאס פאגד, דזשעגסי
 ער־ קאםיטע ספעציעאער א פון ווערען

 םעםמגר-םײ דזשענעראיצ א בײ וועה^ט
 אר• װאס םעםבער יערער אז און טיגנ,
 זאצ װאך א םאג אײן וױ םעהר בײם

ט דרײ בײעטייערען מנ א ר  זײנע פון •
 טרעזשורי די פאנד. צום פארדינסטען

 בײשטײערען אייך זאא יוניאן פון,דער
מאנד. צום גע<ד םוםע נעוױסע א

ט באײבם עס מ  די םאר איבער י
םזנן צו טעםבערם  ^ארויעצײ• און ,בא^י

 צו עמװאס בארײטוױ^יגקײט וײער גןןן
מ, די פאר טאן  נוי• וחנ<מ אונג^קצי

 ברידער- א אין שטארק אזוי זיך םיגעז
סריזיס כיטערען אזא אין האנם *יכער
חרך. איצם ^קבען םיר װאס ♦ * ♦

o 6 חײנטיגעז nדעצעבד טען 
 בא• ®אי וואה^מ פארקוםען וועצאן יבער

גאאססע נינדבאצאחצכחנ אח צאהיצםע
f קופע־

 נאכ־ צו ער׳טטע די זײן ני^ם װעאען
 ^עצטע. די נאר ^טעט, אנדערע פאאגעז

 אין אז געװארען, איבערצײגט איז עס
 זײנען ארבײט װאך םון אײנפירען דעם
 װי ׳שפעטער יאהר גאנץ א געװען םיר
 דער אין און מארקעטס אנדערע אין

 האבען ארבײטס־שטונדען פון פראגע
אן םיר  ׳טטוג־ 40 די דערגרײכט נײ&ט נ
 נעשאא־ האט ױגיאן די װאך. דען
םא־ די ״װאם :װערטער רי םיט סען

 אינדוסטרי אונזער םון *טטעט יאדיטעט
 אינטערנע^א־ די װאס און טאן װעט
 :אב־ פיר װעאען באיטאיסען, װעט :עא

פאאגען״.

 אר־ די םאעכען צײט אאנגע א םאר
 באע- און קאפער ״פײגגאאד, םון בײטער

 זעא־ דעש סיזאן יעדען ערװײאען ?ער״
 ;עװיסער א ביז טשערמאן, יטאפ בען
 זײענ־ גײטט ארבײטען. ארויןי איז םאן
 א חאט װעאכער בחור, םיאוסער א דיג

 שעת־ אונזער אויף צוציאזנגס־קראפט
 *גע״ ^רװײאט עד איז געיטאעכט, נעם

 נאר גישס ט^ערפאן. שאפ אאס װארען
 פאר־ ער נאר בחור, יטעהנער א ער איז

 דעם נאך װײא געיטעפט, א אויך יטטעהט
 פרעזענ־ ^טאפ דער איהם האט סטאן
 נױ זײן פאר ד$אא~ 100 מיט טירט

 װעט ער האפט מען און ארבייט, טע
 פארטזעצען. װײטער ארבײט גוטע די

 םיטינגען גער,סטע די אטענדעט
 אפגעהאאטען װעט װאך נעקסטע

 עס װאו םיטינג, דזשענעראא א װערען
 אײנצעא- אאע װערען באריכטעט װעט

 קאנפערענצען, צװײ די װעגען הײטען
 סיט געװארעץ אפגעהאאטען זײנען װ$ס

 פאד־ און קומט בתים. בעאי אונזערע
פראנע. דער אין זץ־ אינטערעסירט

 PWP באלטימארער דער אין לאגע
כסדר דך פארכעםערם ױכיאז םאכער

 די פון אינטערעם דער אז באריכט^ט, םענעדזשער לאקאל דער םעץ, םאל
 רײהע א — ח־. פארגרעסערט ױניאךאנגעלעגענהײטען אײן םעםבערס

פרײזען. סעטלען װעגען דיםקוסײרען שאפ־םייטינגען

 װינטער םון זיך ענדיגען דעם כױט
 קא^וק־שע־ באאטימארער די אין סיזאז

 םאכען צו אנפאנגען דעם מיט און #פער
 ספרינג־םטײלם, די םון ״דופאיקײטס״

 שאפ־םיסינ־ אפ ארבײטער די האלטען
 םרײדקאםי״ זײערע ערװעהלען צו גען

 דער םאר פרײזען באשטיסען ארץ טעס
 בא־ סיזאן, קומענדען םאר׳ן ארבײט
 אא־ דעד כזעטץ, אסא ברודער ריכט/גט
מענעדזשעי. קארער

קצאומײא־ אלע פון טאםםיטי:: א
 דא־ םאר געװארען גערופען איז כעד

 אין דעצעסבער טען4 דעם נערשטאג
 ^ײסעאום, לעיבאר באלטיכיארער דעם

 וױכ־ זעהר דאזיגע די דיסמוטירעז צו
 דער םין לעבען דעם אין םראגען טיגע

 דזשײ־ ברודער ארגאגיזאציע. היגער
 אק־ זיך האט װעאכער האאפערן, קאב
 די אױםלעבען אין באטיילינט טױו

 באלטימארער אונטערגענאצגענע כטעט
לעצ־ זײער אנגעפ^רט האט און ױגיאן

 םארמױ װעצען װאהלען די יאהר. רען
 װעםט 3 ױניאן, דער *ון אפיס אין םען
 דער אין אזײגער 9 םון םטריט, טע16

פארנאבט. 7 ביז פריה
 ער־ װעלען מעמבערס פאלגענדע די
: באלאט אוים׳ן שײנען

 גי::אלד דוד — מעגעדזשער םאר
פאליגסקי. טאיר א*ן

 פרידטאן — ט.יסעק.־טרעז פאר
אלינ־םקי. סאל און

 װײםעל־ בע:י — טשערמאן פאר
גראעװסק/ הערי און בערג

קעס־ דזשאו — װײס־טשערמאן פאד
פאזנע־־. דזש. און לער

:מעםבערס באאדד עקזעקוטײו םאר
 װײםעל־ דזשעק )2 ;מײסין דוד )1

 אלעקס )4 ;קלײן ישראא )3 ;בערג
 )6 ;פארהאוױטש איד )6 ;םארסאף

 ;ראטשײלד םעם )7 ;אימערמאן סאל
 ;גרא־סטאן הערי )9 ;קאפלאן םאקס )8

 זיס־ איזי )11 ;זיםערטאן לואי )10
 סלא־ )13 דאכליז; םילים )12 קיגד;

 גײטען )15 ;לעװיט ג. )14 ;דאװיטין
 )17 ;קורינסקי פילים )16 ;פרירמאן

 )19 ;כערנער ב. )18 ;פיקום הײמאן
 קארפ; גאדעל )20 ;װארשאװסקי דזשעק

 ;גרין הערי )22 ;פײננאלד סעם )21
 ;בערגער נײטען )24 ;סאראוי סעם )23
 ;נודגןינד סעם )26 ;לײנער בעני )25
 איזי )28 ;יאסטערנאת דזשאו )27

אלטשולער. איזי )29 ליװײ;
 עלעק־ דיזע ?יינען געזאנט, שוין וױ
 דעם םאר וױכםיגקײט גרויס פון שאנס

 דא־ לאקאל, אונזער פיז גאגג װײטערען
 יעדער אז נויטיג דרינגענד עס איז רום

 די אי! באטײלינען ^יך זאל םעםבער
 קע־ וועאעז װארטען וואה^ען. חײנטיגע

 ביכלאך. בלויע האבעז װאס די אלע נען
 דער םון אםיס אין שבת וױדערזעהן צום

!ױגיאן
JW® סעט T1, .סעק ̂

י

 די פיז אײנער זײץ װעט סטרייס, טען
רעדנער.

 פון טעטיגקײטען לעצטע די צװישען
 דער- באריכטעט ,4 לאקאל באלטימארער
 פון םיטיגג א געװען איז םעגעדושעד,
 איז װאס פיגײטערס, םון םארטרעטער
 נא־ טען17 דעם געװארען אפנעחאלטען

 סיסטעם אי - אױסצוארבײטען װעמבער
די םאר פדײזען סעט^גן צו אזוי װי

 א םון ארגאניזירען דאס ;פינישערם
 בעאם־ װעלכעז בײ ברעגטש, פרעסערם

 עס און געװארען ערװעהלט זײנען טע
 סיסטעם א געװארען אויםגעארבײט איז
 פרע־ פאר פרײזען סעטלען צו אזוי װי

 םרױעך א פון ארגאניזירען דאס ;סען
 מי־ 3 געהאט האט װעלכעד ברעגםש,

 ער־ ׳צײט װאכען צװײ אין טינגען
 מיטיגג א און באאטטע, ברענטש װעהלט

 איז עם װעלכען בײ קאטערם, די םון•
 װענען םראגע די געװארען דיסקוצזירט

 דעם םון ארבײטער די קילאסיםיצירען
 •דער אין געניטשאפט זײער לויט פאך

 געװא־ באשטיטט זײגען עם און ארבײט
 פארשי־ די םאר װײדזש־סקײיצס די רען

װע־ פראגע די קאטערס. קלאסען דענע
 די פאר אװערטאים פאר געצאהלט גען *

 פארהאנדעלט ;יכען אין װעט לאטערם
 בא־ א און ברענטש דעם בײ װערען

 װע־ אנגענומען װעט פאליסי שטימטע
 װײיצ דערםאר, נויטיג איז דאס רעז.

 ביז זײנען קאטערס באלטימארער די
 קריגען צו געװען געװאוינט ניט איצט

אװערטאים. פאר עקסטרא באצאהלט

 זיך באראטהעך ױגיאךפיהרער
 שלעדנגער פרעזידענט מיט

 ױגיאן װיכטיגע װעגען •
אנגעלעגעגהיײטען

 װיק־ענד טהענקס־גױױננ דעם דורך
 נע־ װעלכער שלעזינגער פרעזידענט איז

 פארקםװיל, אין צוריק איצט זיך פינט
 געזונט, זײן צואיב טאוגטײנס, די אין

 וױכטינע צאהל א פון געװארען באזוכט
 גע* אהין זײנען װעלכע ױניאךפיהרער,

 טאכט װאס-ער װערען געװאר פאהרען
 איהם מיט באראפען צו זיך אויך און

ױניאךאגגעלעגענהײטען. וױכטיגע װעגען
 דזשענעראל באזוכט איהם חאמגן עס

 וױים־ די און דובינסהי ד. סעקרעטעד
 עס נאגלער. און װאנדער פרעדדענטען

 קאםיטע א כאזוכט אויך איהם האט
 פרעסערס דעם פון עקזעקוטױוע דער םון

 גע־ װענען דורכצורעדען זיך 35 לאקאל
 רי םיט פארבינרוננ אין םראגען וױסע

 און. באארד עקזעקוטיװ פאר עלעקשאנס
לאסאל. זײער אין באאםטע
זוהן, שלעזינגער׳ס פרעזידענט אויך

 אפנע־ איהם האט שצעזיננער,• עמיל
 האפט טעץ באזיך. יזורצען א שטאט
 אין אויפהאלט הורצען א גאר אז איצט,

 שאע־ פרעזידענט װעם בארג־לופט די
 און ערהאאען גאנצען איז זיך זינגער

 ארבײט זײן צו צוריפקעיעז זיך וועט
ױניאן. דער 1אי

*

1930 דעצעמבער, ־מעד5 םרײמאג,

םעםבעדם עקזאםינעדם re 82 ל 8ױאס
 דעם מאנטאג, איז װײסט, איהר װי

 פארגעקומען ,1930 נאװעמבער, טען17
 באאטטע, אאקאאע םאר נאםיגײשאנס

 םאר באצאהאטע, נישט און באצאהלטע
 מי־ זעאבען דעם בײ .1931 יאהר דעם
 נאמינײ- פארגעקוםען אויך איז טינג

 םון מענעדזשער <ענעראל םאד שאגס
 איזידאר ברודער און באארד, דזשאינט
 םענע״ גענעראל איצטיגער דער נאגלער,
 גע״ נאםינירט אײנשטיםיג איז דזשער,
.1931 יאהר דעם פאר װארען

 בא־ לאקאלע די אנבאלאמט װאס
 נאטינירט פאאנענדע ־ די זײנען אטטע

:נעװארען
 רא־ א. — מעגעדז־טע־־סעק. פאר

זענבאאט.
גרײםער. ם. — פרעזידענט פאר
יאסער. א. — סעק. רע?. םאר
 הפא- א. — באארד עקזעקוטיװ פאר

 ה. בארנשטײן, םש. ראזען, דזשאו ראװ,
 טױ דזשאו גראף, ה. םיאער, ס, סיגגער,

 ם. סאטסאן, נ. הײט, פ. כאש, ס. גיק,
סוסטאן. נ. און טאבאק ד. פאאא,

 אויך איז םיטיגג זעאבען דעם בײ
 עאעקשאן און נאםינײשאן פארגעקומען

 עאעקשאך און אבדזשעסשאן אן פאר
 ער״ זײנען פאמענדע די און קאמיטע
בעני זעאינאװ, ר. :געװארען װעהאט
 ’ אאוױ דזשאו און פיגעא םעגי ?אהען,

סער.
 אב־ די אז װיםען, אײך אאזען מיר

 כיאגטאנ, טיטען װעט רזשעהשאךהאמיטע
 אין אונז בײ דעצעמבער, טען8 דעם

 ארבײט. דער נאך באאר אםיס, אאקאא
 אבדזשעקשאנס האבען װאס יעניגע די
 פאר פארברעננעז דאס זאאען טאכען צו

אבדזשעקשאן־קאטיטע. דער
 נאםיגירט״גע־ זײנען װאס די איע

 אב־ דער פאר ערשײגען מוזען װארען
 װעאען נישט, װען דזשעקשאךגןאמיטע.

 װע־ ארויפגעשטעאט ניט נעםען זײערע
באאאט. דעם אויף רען

 ם*רקוםען װעט עאעקשאן אונזער
 ,1930 דעצעםבער טען15 דעם מאנטאנ,

 דזשןוינט אין טיטינג ספעציעאעז א בײ
 סט., טע33 װעסט 131 כיאדיננ, באארד

.7 רום פאאר, טען3 דעם אויף
װ ,82 ל. כאארד עקזעקוטי

פרעזידענט גרײפער, מ.
מענעדדטער. ראזענבלאט, ל.

.............. ............... —

 און בעאטטע םאר װאהלען
 נױ די אץ באארדם עקזעקוטיװ

 לא- א^נטערנעשאנאל יארקער
שװאונג פולען אץ קאלען

)1 זײט 1פו (עלוש
 װאחי• די פון רעזואטאט דער שטיםען.

 נעהען םיר װ^ס צײט דער אין איז אען
באקאנט. ניט נאך דרוק צום

 אונ״י פארגעקומען זײגען װאהאען די
 פון מ#םיטע א פון ^ויפדכט דער טער

 דער םון ב^ארד עקזעקוטיװ דזשענעראא
 באשטאגען איז װאס אינטערנעשאנאא,

 האא״ ניגם^, װײס־פרעזידענטען די םון
 פון ק#טיטע א און רײזבערג, און פערין

 באשטעהענד פערזאנען, אומפארטײאישע
 פר*םעס#ר און באאדװין ראדזשער סון

 םױױל דער שון בײדע נאהען, װיאיאם
 אומםארטײאישע די יוני^ז. איבערטיס
 װא־ זײערע באשטיםט ה^בען םערזאנען
 ״ נעבען איטוננ זאאען װעאכע טשערס,

װאהאען. די אוי̂ן
 װאהאען די זײנען באדויערען, צום

 רווזיג. גאנץ אריבער נישט 1 א*קאא אין
 ױניאן, דער פון םעםבערם צאהא א

 באארד עקזעקוטיװ םאר קאנדידאטען
 םיםען אין זײנען אפאזיצי״ דער פון

 געװארען געשאאנעז און אטאסירט טאג
 עאעה״ די װאו האא, ברײענט אעבען
ען שאנס ײנ  צושאא• די אמענאננען. ז
 בערנארד• עבערמ, אהרן :זײנעז נענע
 גע״ די םאײט. ה. ארן קאטץ מ. סקי,

 רא- םאר באקאאגמ זיך האבען .שאאגענע
 דער םי| טשערטאן באאדװין, דזשער

 האט וועאכער קאטיטע, אומםארטײאישער
״ שטעאוננ. » נעמען צו םארשפראכען

 די וחנאען אא?אאעז אנדערע די אין
 נעקסםע די זוין םארקומען עאעקשאנס

 חנר םון באשצוס א אויט וואבען. צוױי
 נײע די זיך דאחי באארד, דזשאינם
 ער• די ארגאניזיחגן באארד דזשאיגט

 אק»אען5 אאע יאנואר. אין װאך שטע
 . זײן דארפען דאן כיז דעריבער וחגאען
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 קלאוק דער פון נאגלער מענעדזשעו דזשענעראל און דובינסר,י םעתרעטאר דזשענעראל
אינםטאלײ־ בײם ױניאן דער אין גרופען־קאמןז דעם שארופ קריטיקירען באארד, דזשאינט

 איו אדמיניםטראציעס נײע באנריסען נינפא און דובינסקי —■ .9 לאקאל םון מיטינג שאן
שלעדנגער. בענדזשאטץ פרעזידענט םון נאמען

דורכנע• 2017,1 מסאלען אין מקזעסדטױום און בעאטפע פאר װאהלען
שנת הײנפיגקן io לאהאל אין װאהלען פיחרפ.

טי:: מעטבער g בײ װארען . עק״ און בעאמטע ערװעהלטע נײ די  לאקאא פון כי
 אװענד. פאנטאג הײגטיגע; פינישערס דער םון באארד זעקוטיװ

גע־ אויסנעהע־ט ס׳איז װי נאנדעם . I גע־ אינסטאלירט זײנען 9 לאקאל ױגיאן.

 פירמע pwp שיקאגאער געגען סטרײק
רנסטאג לעצטעז געםעטעלט

 vh װאכען צװײ לעצטע די דורך
 געװען םארסעט קלאוק שיקאנאער דער

 דעם איבער אױםגערודערט שטארה
 קלאוסםא״ דארטיגער דער צװישען סכסוך

 די פון אײנע און באארד דזשאינט כער
 שענ־ םירמעס. םוט און סאוט גיעסטע

 קאמןי דער װײנשטאק. און מיטשעא קער,
 װאס דעם איבער אגנעהויבען זיך האט

 ארײ םארזוך א געםאכט האט םירמע די
 נאך שמןאגא םרן שאפ דעם בערצוםוםען

 פארװאנדלען עם ׳און אינדיאנא, גערי,
שאי. ניט־ױניאן א איז

 האט םירםע שעגקער־טיטשעל די
 דעם ארבייטער איהרע אויסגעשלאסען

 יע־ האט פירמע די דעצעמבער. פען2
 ארבײטער, די װיסען געלאזס טאג נעם
 די טולס. זײערע צונעםעז זאאען זײ אז

 האט פירםע, דער םון ערקלערוננ דאזיגע
 אם־ אן אלס אגגעגומען גלײך ױניאן די

 די ױאס אנרימעגט, דעם םזן ברעכען
 און ױניאן דער םיט געהא^ האט פירמע

 פא־בליײ געדארםט נאך׳ האט װעאכער
 ױני, טען15 דעם ביז קראפט אין בעז

 אין עקזיסטירט האט םירמע די .1932
 ה$ט יאהר, 20 לעצטע די םאר שילאגא

 יארק נױ איז שאױרום א און אפיס אן
 אינדאסטריעל םיז מעמבער א איז און

ק^ונסיצ.
 צױ םאנאטעז צװײ אומגעפער מיט

 א נעהאט פירםע דאױנע די האט ריק
 שײ ךער בעאםםע״םון םיט קאגםערענץ

 זי בײ.װעלכע באארד, דזשאינט קאגאער
 דעם איז ענדערונגען געםאדערט האט

 אײנפירוננ די אײגשליםענדיג אגרימענט,
אוועק״ רעכם דאס און שטיק-ארביים פיז

 סיזאן. יעדען ארבײטעד צאחל א צושי?ען
 געגען־פא־ די געשטעאס האט ױגיאן די

 קיינען זאלעז ארבײטער די אז דערונ:
 זעלכען דעם אװערטאים םאר באצאהאט

 די האלידעיס״. ״יציגעל םאר װי ״רעיט״
 דער אין הענגעז נעבליבען איז םראגע
 גע־ פאדטי: איז םירבוע די ביז אוםטען
 ארויס־ װענען פלענער איהרע פיט װארען
 אוים־ זי האט דאן און שאפ דעם פוםען

ארבײטער. די געשאאסעז
 האט באארד דזשאיגט שיקאנאער די

 םירםע דער גענען סטרײק א דערקאערט
 האט באארד דזשאיגט יארהער נױ די און

 סעם״ די סטרײק אין ארונטערגענומעז
 נױ אין פירםע דער םון פאכער פעא

 געװארע[ נאכגעפאאגט איז דאס יארק.
 ״אינדאסטריעל דעם םון :אטים א פיט

)8 זײט אויןי (עלוס

 אדויסגע־ דער פון באריכט א װארען
 םינאנץ־באריכט א עקזעקוטיװע, הענדער

 מענעדזשעד םון באריכס קורצער א און
 דלר צו עןטארצרנעט im איז יזײרצפאז,

 אדפי־ נײער דער פון אינסטאלײשאן
:יפטראציע.ע

 דזשענןראל נאגאער איזידאר ברודער
 דזשאינט קאאוק דער פון פענעדזשער

 אינסטאלײ־ די דורכגעםירט האט באארד
 טיע״ סעק^טאר דזשענעראא און שאן

 דוד אינטערנעשאנאל דער. םון זשורער
 אײנדרוקס־ א| געהאלטעז האט דובינסקי

 ער פארזאםאוננ. דער בײ רעדע פולע
)2 זיײט אוי\« (י#לוס

 םי•8פ8 פצרװערפפ״//
צו vu טי8ק שיקס א־יעאן

פרעזױענט נאז־כען
שלעזינגע־

 ״פאד״ םון מיטיננ לעצטען בײם
 באשלאסען איז אסאפיאיײטאן׳' װע־טס

 באזחכען קאםיטע א שיקען צו נעװארען
 םאונ״ די אין שיעזינגער פרעזידענט

 אויף איצטער זיך האאט ער װאו טעינס,
 איבערגע־ איהם און געזוגט, זײן צוליב

 פון װאונשען בעסטע און גרוס דעש בען
 מיט ״םארװערטפ׳/ םון ;עגאסען די

 פאר״ איז שלעזיננער פרעזידענט װעלכע
 קאםיסע די יאחרען. אאע די בונדען

 גילים, פ. גענאפען די פון :אשטעהט
.ו jut װ;בצ

 עקזעקוטױו די ראט װאך לעצםע
 סלאוקפאכער איטאליענישעז פון באארד
 טיט קאםיטע א געשיקט 48 לאקאא

 פרעזידענט װײס םענעדזשער, זײער
 פתןזי״ באזוכט האבען װעלכע גינפא,
 גע״ איהם האבען און שאעזיננעד דענס

 אז םעמבערס די םון נאפען אין װאונשען
 זיך און װערעז געזונט שנעא זאי ער

 םאר ארבײט דער צו צוריהקערעז קענען
ױניאן. דער

טרײד דרעם טשילדרען אץ אגרימענט
asm ד־יאזר נאך װערעז מסײנם

 אפנעלײגט איז אםאםיאײשאן דער םיט אגריטענם פון אונטערשרײבען דאס
— צדדים. בײדע פון צושטיםונג דער םיט װאכען אײניגע פאר געװארען

ױניאן־קאנטראל. פולען אונטער דערװײל ארבײיטען שעפער די

 מאנוםעקטשו־ די װאס דעם טראץ
 ״אי:־ דער צו באלאנגען װעלכע רערס

דרעס דזשוניאר און טשיאדרען פענטס,

 װידער אנטזאגען באסעס טעילאר לײױס
 פערזאנען פראמינענטע פון אײנלאחנג
סםױק דעם םעטלעז צו

 פאר־ אלם לעהמאן כאװערנאר לױטענאנט אויף פארלאזען צו זיך אנטזאנען
 אײנ• און ארגאניזאציעם — םארטגעועצט. װערם סטרײק — םיםלער.

שטי־ און קאםיטע דער פון אפיל אויפ׳ן »פ זיך רוםען םענשען צעלנע
געלט. םיט םטרײק דעם צען

 ועפארפ־ רעמרד נײעו
 אין *ײננעשפעלט םענם

מיס דזשענסר
 דזשענעראל רי װאס םייטיגג, בײם

 ^•נעחאאטען ח*ס באארד עהזעקוטעו
 נעווא* באשאאסען איז אהטאבער, אין
 רעס^רד־דעיארט־ » אײנצושטעאען חנז

 צװעק םיט׳ן אפים דושענעראא איז סענט
 יעחנן מון רעסארדם ריכטינע האאמען צו

אעכמנתעש^נעא. דער מון םעםבער
 םעת־ דזשענעראצ װאס בריוי, א איז
 \t ארויסכעשיקמ האט דובינסקי רעטער

 סזמ״ וײ װיסען ער א^וס אןוקאאעז, *אע
ח^ט אםים זשזננעראא1 דער אז יעטערע,

>r»« 11 יי̂י (עלימ

*ip טעיאאר לעידיס םארביסענע די
 אסם׳ן ״קוטוריערס״ דער םון םעם,

 אײנלא־ די אנטזאנט אםאל ינאד האבען
 קאםיטע אוםפארטײאישעד דעד םון דוננ

 פארלאזען צו בירגער, פראמיגענטע םון
 סכסוך דעם אין ארביטריישאן אויןי זיך
 און יוניאן טעילארס• אעידים דער םיט

סטרײס. דעם םעטצען
 פון גאםיטע דער םון טשערםאן• דער

 מארשאל דז^ײפס בירנעד, •ראטינענםע
 איעגעלאחנן וואכעז צוךי פאר חאם

 אםאםײ דער און ױניאן די צדדים, בײחנ
 אױמע־ אױף זיד מארלאזעז צו אײשאן,

 םארםיט־ אצס לעהםאן נאגט־גארװערגאר
 דוביוםקי ברודעד סטרייק. דעם אין לער

 מון טרעזשורזגר סעקךעטערי דזשענעראל
 •דעזי־ אין חאם, אעטערנעשאנאל, חנר

 אגגענױ אבװעזענח^יג^ שלעזינמנרס דענט
 די ױניאן. דער םאד אײגלאדונג די נמנן

 עטליכע חאט אטאסיאײשא( ־קוטוריעדס
a אוגטער נעעגטםערט גים טענ n אויס־ 
 םימיגנ א האלטען דארםען די אז רײד
ורד באשליסען צו סעםגערס זי^נחנ פון

 איײ־ די זײ האבען ענדליך דעם. גען
צוריקגעװיזען. ילארוננ

 םאל ערשטען דעם ניט שוין איז דאס
 כאסעס םארביםענע דאזיגע די װאס
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 אונטער״ :יט נאך האבען אסאםיאײשאן״
 דער מ*ט אגריםענט רעם נעשריבען
 לאקאל ױניאן מאכער דרעס טשילדרען

 יענע אץ ארבײטער די אדבײטען ,91
 קאנדישאגפ, ױגיאן פולע אוגטער שעפער

 םון טענעדזשער דער ערסאעהרט האט
 האט ער גרינפערג. הערי ױניאן דער

 אונטער״ ידאס אז אנאנםירט גלײכצײטיג
 אפנעלענט איז אנריטענט פון שרײבען
 ברודער נײ־יאהר. נאך ביז געװארען
 קלאנג דעם אפגעלײקענט האט גריגבערג

 דעד צװישען פארהאנדלונגען די אז
 אפ״ זייגען אסאסיאײשאן דער און ױניאן

געװארען. געבראכען
ווא״ 6 אױם גאװעמבער טען15 דעם

 די אין סטרײק דער װי נאכדעם כען
 ג?סעטעלט אין שעםער דרעס םשילדרעז
 איבערגענעבען 91 לאקאל האט געװארען,

 אויסגעארגײטען אן אסאסיאײשאן דער
 דער גוטהײסונג. וײער םאר אגריםענט
 װי זעילבער דער כםעט איז אנריםענט
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̂רס װ$ס פרייזעו וי  סױ־ וועלען המוס־קאנסקס
אדכײפער וי פון ענדערמוױדזשעס נים וועט נען

 דזשע־ ערקלערט — װערען, אויפגעהאלטען װעלען סטאנדארדם ױױאן די
נאגלער. םענעדזשער נעראל

 דער םון םענעדזשער דזשענעראל
̂דזשאינט  גאנלער איוידאר באארד קלאוה־

 איז עס וחנן וואו אעצטע ערקלעהרם האט
 5איםיארשע חור אז געװארען, בא?ענמ

 באשטיםפ האט איננערסאל־ טשערמאן
 און קלאוהס סיריגנ אויוי •רימען !עםטע
 סוב־םאנופצקםשורערס די וואם סוםס,

 די או ארביים, דער פאר קריגען דאדםען
 ענדעמנן נים וחנם אנםשייתננ דאזיגע

קאאוקםאכער. n מון וחןידזש״םקײלס זײ

 אז ערקאערט האט נאגאעד ברודער
חד טיינונג קײן ארויםזאגען גיט קען ער  ו
 װאם סרײזעץ םיניםום איז װעלכע גען

 בא״ האט אינגערסאל םשעיםאן דער
 סוב• און קאנטראסטארס םאר שםיםט

ע״ אן איז דאס םאנומעקטשורערס. מ • 
 אסא• די באױז נוגע איו װאס אעגענהײט

 איז אויםנאבע ױגיאנם דער סיאיישאנם.
 ךי םיז וױידזשעס די אז זעהן צו באויז
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