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\GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)
 החזסתי בצרהתי

אר«ה. ולא
.)0 כ״ו, (*ױב,

 גערעכשיג״ םײג *ן
 זיך איך קײט

 ויעל ױן *טןןרק,
*•ל*זען. ני« איחר

או אפיציעלער רנ װ א ער פ &נ ר ש ס ל8אינםמונע די ס לי נ ע ם ו ױניאן ווארסמרס מ
PRICE 3 CENTSVol. XIII. No. 1 Jersey City, N. J., Friday, January 2, 1931 1931 > יאנואר ־טער2 דער פרײטאג,

_______________________________  . ■■■ זי'  ■ - -.׳ ־ ־ -  :  . *—=

MTCK2 m'1ני  TiWO MWIWP PIS מ שלעזינגעו׳ס פרעז. געהײמע די
שטאנו ־ על זונדם־צו פי

ט ״ מ ס ע דנ א פ
באלעכאטים און אובײטעו צוױשן אפמאכען

 גע־ װעלען קאונםיל אינדוםטריעל םון פירמעס אז ווארענט מענעדזשער'נאנלער דזשענעראל
 לאזט — בעל־מלאכות. די מיט אפמאכען געהײמע פאר םאראנטװארטליך װערען האלטען

 ״דיעלס״ אץ ארײנלאזען זיך• װעלען וואס ארבײטער — טשערמאן. אימםארשעל װיסען
 שבירות פון פארקלענערונג װעגען בבא־טעשױת — װערען. באשטראםט שװער װעלען

ליגען. א אלם געשטעמםעלט ױניאן דער םון צושטימונג דער מיט
קא*וק צאריל :עוױסע א װי ;אבדעט

 איבער־ זיך האבען םאגופעקט־טורערם
 ניט זײ װעט ױגיאן די אז צײגט,

 װיירזשעס די שגײדען צו ערצױבעז
 די םארערגערען אדער אדבײטער די םון

 מאגכע האבען באדיננונגעז, אדנייטס
 » צו גענומען זיך אוים, װײזט זײ, םון

 דעם דערגרײכען צו אויןי םיטעל נײעם
ײ צוהדז. דאזיגען מז ז א מז זז הוי ע מ  א

 אר־ די צװישען קלאנכען םארשפרײטעז
 רעראק״ ערלױבט ױניא? די אז בײטע־
 קלאנ״ דאזיגע די םון צװעק ךער שאנס.

 ארביי״ די דעייאראליזירעז צו איז גען
 ארײגצולאזען זיך באװעגעז זײ און טער
 אפטאכעז געהײםע איז באסעס די סיט

 בשתיקה װײדזשעס די פרן אראפצולאזען
 נאג־ איזידאר ברודער ױ;יאן. דער פין

 דער םון םעגעדזשער דזשענעראל לער,
̂אוק  דעריבער האט באארד, דזשאיגט קי

 די װארענען צו נויטיג שאר געפונען
 ױגיאן די אז טאנופעקטשורעדס, קצאוק

 יעדען באקעסםען םיטלען אלע םיט װעט
 ארבײטס״ איז עס װעלכען פון פארזוך
 אפכ[אך געהײמען » שליסעז צו גענער

װעמ ױדאן די ארבײטער. זיינע םיט

 אין און אנערקענען ניט אפםאכען אזױנע
 װע־ געשניטען װעט עס װאו פאל יעדען

 ?אלעיד ױניאז די װעט וױידזשעס רען
װעט זי װאם דעם חוץ בעק־םעי, טען

 טא־ דעט פון באשטראפוגג די פאדערען
 דעם איבערטרעטען פאר נופעקטשװ־ער

אנריטענט.
)12 זײם אװף (שזוש ־

פארטגעזעצט סטױק םיײמרם לײדיס

 חניינסקי .ppd און שלעזינגעו פרעז.
 נײע די אינםטאלירעז װעלען

באארו חשאינט קלאןק ־
 ערװעהלטע גײ די נאגלער, םענעדזשער דזשענעראל טון אינסםאלײשאן

 םאר־ װעט אײדזשענטס ביזנעס און באארד תשאינם צום דעלעג&םען
אדוענד. םאנםאג נעכסטען קומען

 דער זאגט רײהען, די פון ארויסגעפאלען ניט איז סטרײקער אײנציקער קײן
 אנגעהאלטעז װעט סטרײק דער — דרעיזץ. מענעדזשער לאקאלער

געװינען. װעלען ארבײטער די ביז װערען

ט ,אנריטענט צעפמיװעז טייצארם ציידיט ךג פון םטרײק דער ױניאז. דער טי
 פון געפיקעט כסדר װערען שעוער די

 טײלארס צײדיס דער פון מיטגצירער די
סע־ דער װען איצט, .38 לאשאצ ױניאן

 איז טרײד אין און פאריבער איז זאן
 שעפער סטרײקענדע די זײנען סצעק,

 זײגען סטרײקער די *וסט. םאקטיש
 זײ ענטםוטיגט. ניט פורדעסטװעגען

 םפריננ דער װי שנעצ אזוי אז װײסען,
 די װעצען אנהויבען, זיך װעט סעזאן

 דעם םון דרוק דעם דערםיהצען באםעס
לײ־ האבעז דארטען ײעלעז ז" סטרייס.

 מאכען מוזען װעלען און טעיאארס דים
ױניאן. דער טיט שצום

ט •',־» או (*לוס ײ )12 ז

 באצעבאטים, םארביםעגע צעהן די געגעז
 לעצטע די םאר שוין אן האצט װעצכער

 םיט םארטנעזעצט װערט װאכען, 14
 האט װאם אגטשצאסענהײט זעצבער דער

 פון םטרײ? דאזיגען דעם אויםגעצײכענט
 ״קוטױריעדס די ווען אן, טאג ערשטען

 םאר־ םטרײס דעם האט אסאסיאײשאן״
 ארבײטער די אויםשציסען דורך אורזאכט

גא״ דעם באגײען צו אנטזאגט זיך און

 שאעזינגעו/ בענדזשאםין פרעזידעגט
 אין װאך הײנטיגע פארברײנגט װעצכער

 די םיס זיך באראטהען צו יארק נױ
 נעזונד־צושטאנד, ־זײן װעגען דאקטוירים

 גוטען דעם פון ערםוטהיגט פייצ זעהר איז
 װע״ אוגטער דאקטוײ־ים די פון באריכט

ט עי־ אויפזיכט םענס  נאנצע די זיך גד^:
 א:־־ ערענסט איז :עזונט זײן זי;ט צײט

 א אומגעפעחר מיט :עװארען געגריפען
צוריק. יאהר

 איצט זעחט שלעזינגער פ־עזידענט
 עד \\י -עםער פיצ א\ים

 װען צוריק װאנען אײניגע םיט געזעהן
 שטי- א פאר^ראכט לעצטענס האט ער

 דרינגענדע איבער יארק נױ אץ צײט קעצ
 שטימע זײן ײניאךאנגעצענענהײטען.

 מעג מען און פאיבעסערט פיצ האט-זיך
 װידער גיכען אין װעט עי־ אז האפען

 קענען זיך און געזונד שוצען בײם זײן
 ױניאן־ דעי אין ארײנװארפען צוריק

ארבײט.
 םאר״ װעט שצעזינגער פרעזידעגט

 טעג ערשטע די ביז שטאדט אין ברײגגען.
 זיך װעם ער •װען װאך ?וםעגרער פון

 די אין פארקסװיצ אין צוריקקעהרען
 םארבראכט האט ער װאו בערג קעטסקיצ

 דארטי• דער מאנאטען. צװײ לעצטע די
 דאקטוירים די לויט איז קציטאט גער

ערהאלוננ. זײן םאר נוט זעהר
פרעזידענט װאס צײט דער דורך

יארק נױ אין םארברײנגט שאעזינגער »
)5 זײם י*)פן,*י (שלום

 לאקאצען אצע אין עאעקשאנם די
 עקזזד נייע די פאראיבער. שוין זײנען

 ער• שוין זײגען בעאםטע און קוטמועס
 פרײ » לויט אינסטאלירט. און װעהלט

 דזשאיגט דער פון באשלוס הערדינען
םענעדזשער דזשענעראצ איז באאיר
 צו געװארעז באפולםעכטיגט :אנאער

 דעד פון םיטיננ סיעשעל א רופעז
 םעגליך וױ שנעל אזױ באארד דזשאיגט

 םאשינערי גאנצע די אײגצושטעלזנן אום
אחה קוכמגחנן פאר ױניאן דער םון  און י
 אײדער ארבײט דער צו צוגרײטען זיך
 ברודער אן. קוםט סעזאן םפײגנ דעד

 סיע־ חגם גערופען דעריבער האט נאנאעד
םאגטאג קוםענדען פאר טיטיננ שעצ

 װעט אווענד מאנטאג קוסענדען
 גיײער־ וײ ותרען אייננעשטעלט אאזא

 אינ• וועט עס כאארו־, דזשאינט װמחלטע
 דער גאגלער ברודאד ויעחנן סטאלירט

 איו ותצכער טענעדזשער דזשענעראל
אזן עריתחאט װידער עזו  אםם דין צו ג

ס די איז ^נ ע ל  צאקאלין. אאצ פיז ע
 בימצס- נעאסטע ניײעױתחלטע די און

 וועלען עס דעלצנאםעז. און אײדזשעגםס
מ י1 וחנריז אוישנצקליבען אײר ט א ע  ב

 קוסצנ״ פאר׳ן ססעכדעדקאםיטעס איז
. יאת-. ,יען

 מד וחנלכער שיעזיננער י-עזידענט
י®4 ״311 ־ עפ נלײבט אאד־ יאדא איו איצסעוי זיד שינט

 אשאיגט די איגםטאלירעז ■ערזענליך
 רעדען אויך דארט װעלען עם באארד.

 דו״ סעקרעטער־טרעזשורער דזשענעראל
 וױיס־פרעזידענטען צאהל א און בינססי

אינטערנעשאנאל. דער פון
 גע־ װעט אינסטאלײשאךםיטינג דער
 םון אוידיטארױם איז ווערען האלטען

 טע16 װעסט 3 אין אינטעמצשאנאל דער
סטריט.

 מאנופעק און ױניאן קלאןק שיקאגא׳ער
אױסגלײך אן צן קזמען טשורערס

 םון באארר דזשאינט שיקאגא די
 גארםענט צײדיס אינטערנעשאנעצ דער

 גע״ רואך הײנטיגע איז ױניאז װארקערס
 ?לאוק די מיט אויםגצײך אן צו קומען

 װעגען אסאסיאײשאן מאנוםעקטשורערס
אנרימענט. נײעם א

 עק־ האט װעאכער אנרימענט, דער
 איז צדדים,. בײדע צװישען זיסטירט

 נאװעםבער. טען30 דעם אויםגעגאננעז
 אפ־ דעם באנײען װעגען קאנפערענצע[

מאנא־ עטליכע אננצגאנגען זײנען םאר

רנוננ א מ8 צו װ ר ל ע אנ ם ה מו !ק
 אין אז ערפאהרען, האט באארד חעסינם דער פון דעו״אפים

 פרובירע; תאונםיל אינדאםטריעל צום באלאננען וואם שעפער םאנכע
 םאר׳ן ארבײטער פיםיזײערע אפםאכען געחײם באלעבאטים די

 אצדערע די פארערגערען און שכירות די שנײדען *ו סעז»ן קוםענדען
- באדיגגועען. ארבײטם

 די װעגען אונטערזוטננ פולשטענדינע » איצט םאכט יתיאן די
 שריט טיםינע די נעםט באארד חשאינט די באשולדיטנגען. דאזינע

 םאר- דאזינער דער טיט אנגעהן באםעם די דעדלאזען גו גיט
שווערתנ.
 די ווארענט ױניאן, דער םון םעםגערם די *גבאלאנגט וואס
 װעט װאט םעםבער יעדער «ז קלאוקםאכער, אלע כאארד חש#יגט
 נאט א םיט אפסאך געחײםען א שליםען אץ שולדיג װערען נעפונען

 שטרעננ װעט אפםאך, אזא צו ברענגען געחאלפען ח»® אדער
- װערען• באשטראפם

ױ;יאן קלאוקטאכער באארד דזשאינט
דזשענעראל־םענעדזשער. גאגלער, י•

mg&m*>V *Aft

 פאר- די זיך זײגעז װאך הײגטיגע טען.
 צוזאםעגנע• צדדים בײדע םון טרעטער

 פיטער לאיער. םון אפיס אין ״קוםעז
 םײנונגס״ וױיטערען « נאך און זיםמאן

 פארשטענדע־ א צו געהומען אויסטויש
 פארטראטען געװען איז ױניאז די נים.

 איג־ דער םון װײם־פרעזידענט דורך
 גאלד• מ. ביאצים, ם. טערנעשאנעל,

 דער פון טרעזשורער סעשרעטער' שטײן,
ר; דזשאינט  טשער־ באראװיץ, ד. באאו

 מ. סעקרעטער; בארגין. מ. און מאן
 יצעדערםאן, ס. ;59 לאקאל מרובאבעף,

 די ;18 לאקאל דײװידס, פ. ;81 לאקאל
 א. און נאװאק ם. אײדזשענטס ביזנעס

ראבינאװיץ.
 םאר- געװען איז אסאסיאײשאן די

 םרעזידענט קירשבאק, ב. דורך טראטען
 איצ• מר. האנדטאבער, ם. עלסבערג, ה.

 דער רובאוױץ, י. און לינס?י מר. קאף,
אסאםיאײשאן. דעד פון םעגעדזשער

 אן צו געקוביעז שוין איז םען כאטש
 גאך איז פומטען, איצע װעגעז אויםנלײד

 אונטער• ניט םארלויפיג אגרימענם דער
 םעםבערם די ביז געװארעז, געשריבען

 םעגליכ״ א האבען װעאען ױכיאן דער פון
 פונק• די מיט װערען צו באשאנט סײם
 אי• םײנונג זײער אױסדריקען און טען
פייאגע. דער בער

 קוטענדע ,ױעט צװעס דיזען םאר
 םאםעךםי־ א װערען אפגעהאלטעז װאך
 װעט טיטינג דער ווען טאג דער טינג.

 בא• קירצאיך װעט װערען געהאלטען
װערען. געטאכם קאגט
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 װעגען סטײטםענט נאלוזת׳ס ואחשעו
35 לאקאל אין עלעקשאנס ד

 **ארד עקזעקוטױו דזשעגעדאצ ח*ר צו
 *ױ<') ו*־ט*;:ם ^ײדיפ רגעש*געא9איגט
:ױגי*ן קערם

פרײנד:
 א*ר.ר \m:w אתסערצײכ־^טע, רי

 צוזא אופײטען צו אײנגעצאדען ד»$ט
ח פון אײגיגע טיט מען  װײט-גדע־ א״־;

אמן ק*םיפע אאס זידענטען פצוג  אוי
 ױני*:ס, א$קאא 3 אין װאהאען די אױו>

 פאאגעג־ פאנען צו געצװאוננעז זיייען
 באצוג אין באייכט םארבדײטערמען דען
 טוט און ?אאוק דער אין װאהצען די

 אורזא־ די .35 אאקאא ױניאן פרעסערס
 דאזיגען דעם צושסעאען אונזער פאר כע

 זײ־ װאס שװעריגקײטען די איז באריכט
 און װאדזאעז די שאר סײ אנטשטאנעז נען
 םיר װאהצען. די פון צײט דער איז םײ

 איבערצוגע־ אייך פארפציכטעט זייגען
 אונזערע םיט צוזאםען םאקטעז די בען

 איהר אום רעקאפענדאציעס, און שאיםע
 עס װעצכע pv ריכםען קענען זיך זאאט

 געשינעץ װעט איהר װאס האנדאתג איז
נעמען. צו םאסיג שאר

ה*־ 35 א*קאצ אין עאעקשאז פאר׳ן
 םיטגאידער, באראטען או:ז םיט זיך בען

 קאנדידאטע; פארטראטען האבען װעאכע
 זײ אדמיניסטראציע. דער צו געגגערישע

 פארשי־ םארגעבראכט אוגז שאר האבען
 פרו״ האבען מיר װעאכע קאאגעז, דענע
 עאזגקשאך דעם איז שאיבטען. בירט
 געוועז אנװעזענד באאדחין םר. איז ט*;

 אין שטים״פאאץ, אײנציגען דעם 1אי
 אין שטונדען צוױי שאר האצ בדײעגט

 נ*במיטאג, שון טייצ 8 און פדיח דער
 צװיםטיגקײטען שאיכטען פרובירענדינ

 נאנן טר. אנטשטאנען. דארט זײנען װאס
 טײצ שפמטערזנן דעם געװען דארט איז
pc שסיט־ ד*ר װאנ*ז בי? נאכםיטאג 

 וױיכ־ די :עװ^רען. שצ*סען9ג pv יצאץ
 רײן־ און האצפערז ניגפ*, •רעזידענטען

 רעס געווען דארט םאתטיש זייגעז ב*רג
 גע- געװען זײגען םיר ׳ טא^ גאנצען

 װאם שװעריגקײטעז די צואיב צװאוננען,
 אפצתעבען אנטשטאנען, דארט זײנען
 צו װי עאעקשאן דעם צו ציים םעהר

 אנ־ די אין עאעלהזאז איז עם װעצכען
^אקאילען. צװײ דזנרע

 געװען אגװעתנד אויר זײגען דארט
 וועצ־ ײט,5י ױגגע פיער ברײענס אין
 אונו פון געװארעז אנגעיעםעאס זײגען כע

 נע־ צו קאםיטע א^געםײנצר דער םאד
זײ די איבער אויפוינם מען

 עלפק^זאגס די אויף אױםגעפאםם האבען
 אײננעשלאסען אײגצעצהײטעז, איצע איז

 רעדז׳שים- די נאכתותען און צעחלען דאם
 איבערגעגצ־ אונז האבען וײ םרײמאן.

 םאת־ די דערצעהיצאנדיג באריכנ^ א בען
געזעהן. עס האבעז זײ װי טען

 אונז^בא־ האט פיען װי שאקטען, די
 םיר װאס דעם םיט *זזאםען ריכטעט,

 וױ זײנעז באאבאכטעט, אצײז האבען
פאק־ דאזינע די פיז קײנע פאאנט:

באשטריטען. גים ותרען םאז
w די )1 w t fv אבדדשעקמאן און 

 נעװארזנז ערװעה^ם אין װ*ס מאמיםע,
 תרכאוים באמםאנצז איז 35 *אקאצ בײ
 װןום דעם *ו פריינד^ץ־ .םעסבעדס םרן
 ״םלעיט״ דזגר א^ם באתאנם געווען אח
*דםיניסםדאציע. דער םון

װאזד די װאס פאקט דעם איבער )2
חמ זײנען לע\  אױםזיכם אוגטער׳ן מו
 אדסי• דער צו פריינד^יכע •ערז^געז פון

 :עננעךחפע א^ע זיך האבען ניסםראצח^
 אוםגעשער צוריקגעצוינען ?#גדײדאםען

 האבען שיר װאהצעז. די םאר טעג צעחן
 צי װידעד צו^טיטוגנ וײער געפראנען

ל עס כדי באצאט אגימ׳ן אויפען ^ v m\ 
כא־ דעם אױוי אםת״ע אן זײן

j w t פריינדציבזנ געודםע.בתםבערס אז 
 בא• זײגען קאנדידאטעז ?ײארע «ו

 ״יוא־ אצס אוגז פון געווארען שטיםם
״ ס מו ו  םיר אז באדיגנ דעם אומי *ון נ

?ufty אפצוטמעתן פאראגםװארטייך וײן
מים־ די נאך מטיםען, וועצען (ואס

 אין זיך :עפינזט װאס וורטעןp גציד
 אדטױגיסםרא- די 4יוניא דער פון אפיס

 דזנר שיט אוםצישרידעז מנוחמ pm *יע
מ די איז אײנריכםוננ חמיגאר א  ה

 :א־ איגצערגזדשאנעל די ts טיעצירמ
מגצמ אסטע^ ^ ו אב  “תא ױ :עישם־צט ה
 1ST. אדשי:ישש*א?דע די אח מיטע

t H jm מד ד• צ• צמעשםישם אגד  א-
;ש־וא־עז. ;זנדאכט זײנען ofv« ןס ׳

עכן ״r; כעד״ותט זי

j ן ; » r  ,*.u/ יט זײ.<ן ןײ;
 איז װאס צײט .•jn u שא־נטי: ;עוױ;; י

* ר* עפצגען צ.י ;ע״ואר^ :א־עטיטט : י : :
ען“ אויך *עצ;י. ט  קא;־ :ענגעדײטע ךי א:

 :וםעדן די קריגען געקעגט :יט דידאײען
 זײנען זײ װי ;אגדידאטען זיתרע פון

 אװע:ט דעם ביז באאאט אױפ׳ן עריבי:•;;
עהעקיפ^גס. פאר

 * װאחצען די פון טאג דעם אין )3
 :עעפענט שטים־שילעצער די זיך האבען
 אזײנער 8 אנמטאט ׳צעחן נ^ך הא^ב

 זײ־ בודקעס 16 בלויז ;םריה דער איז
 מעמ־ א פאר געװארען צוגעגרײט נען

 עם װי און, מויזענם שינף פון בערש־פ
 טויזענט צװײ אז ;עװ$רען, געיטאצט איז

 (די װערען אפנעגעבען װעלען יטטיטען
 אפגע־ זײנען װאס יטטיכד׳גז צ^צ אמת׳ע
 ).1500 ארום געװען איז :עװ^דען געבען
 װאוטערס שי^ע געצװאונגען האט ד^ס

 בודקעס; די אויםערזזאלב יטט-מען צו
 :א־ די אויף *דער פ^אטפארמזנ אויפ׳ן

ט ארן אערעען  פוד־ כעהר ביז געהיים, :י
 געװ^דען אויפגעיטטעאט :ײנען תעס

בײטא:. ״עשעטער
 גרויפע ר»אבען ט^ג דורכ׳ן )4

 אוז האא אין פארזאםע^ט זיך ״קראודס״
 אימרן^נט־ געװ^רען צײטענוױיז זײנען

 ארױסגע־ געמוזט האבען זײ ר^ירבאר.
 ־yso דער מןוצ. עטאיכע װערען טריבען

 יאקאא דער װעאכען ®#יציסםאן, שעל
 ארדנונג, האאטען צו אויסגעקאיבען האט
 פרײנדציך איז ותאכער םיטניציד א איז
 ןיך האם און אדטיניםטראציע דער צו

 איה□ ה$ט םען או אויש;עשיהרמ, אזוי
ה^וצ. דעם פאריצאזען צו באםוי^עז ענדיציך

 ױגי^ן, דער שון מעםבערם צװײ )5
 אדםי־ דער צו םרײנדציך זײנען װעאכע

 נ^כ־ צײט קורצע א האבען ניסטראציע.
 דער פון םיטגצידער 3 אטאקירט םיטא;

 ^עבען ct» איז צװײ — #שאזיציע
 װײ־ אביםעא אײנעם און האצ ברײענם

 די ?נגעשרןוקעז אזוי האס ד^ס טער.
 זיך ה^בען זײ םיז שיאע אז געמער,

 װא־ די שםימעז. גצד»ז 1צ אנםזאנט
 בא־ ה^ט ק^םיטע די ווע^כע נדטערם,
 אויך זײנען ןזפןוזיציע, דער םח ״טםיטט

 ־tjn זײ אז נעװארעז, אננעיטראקען אזוי
 זעיצ* דער פאר צוריקנעצויגען. זי,* בען
 געננערישע די האבמז אורזאכע בער

 אנווזױ זײן צו אנםזאגם זיך ?אנדידאטען
שט*מעז. די צעהאען בײם זענד

 אושרעגעצטעטיגקיײ אצע די טראץ
 האט ׳טאג תרכ׳ז עלעסשאן דער אײ טען

 אפצושטעצען באפױיצען ניט קאמיטע די
 יע־ צי האבען םיר װײצ עלעקישאנס, די

 וױ באשטימען נעקענם ניט צײם נער
תט עם ערנסט  דערפון וױרתוגנ די זײן ו

עאעקשאנס. די אויף
 רע־ קײן װאם פאקט, דעם טראץ

 צוגע־ נים זײנען דזשיסםרײשאז־בימור
 ד;א• װאם אצע די זימען ־-עװ#רן, גרײט

 םיט געװארעז םארשריבען בען:עשטיםט,
y n r 't פוצע vvvi,\ נױ צעדזשער זײער 

 טוטעד׳ס אדער םאם׳נר׳ס זייעד און םער
 גע־ שארגאיכען נאכדעם איז דאס נאטען,
 שיט־ די מים טאג צװײטען דעם װארען

 אצע איז ױגי^ז דער פון גציחנר־קארםען
 ריכטיג־ pu צז נעװארען געשונעז זײנען

 •ױ- דער םיז םימגאידער גוטשטעהענדע
 האט אוםרעגעצםעסיגקײם קײז ניאז.•

 דער אין ארױםגעװיזעז ניט ךעריבער זיך
הינזיכמ.
בא־ די אז באקיצאנט, זיך האם מעז

 גע־ ריכםיג נים נעײעז זײנמז צאטס
 אוים׳ן איז עס װאס דערמיט דרוקט,

 צוגעגרײם גיט שעגעדזשער שאר אטfבא
 ״שאר׳״ שטיטען צו פאאץ קײז :עװןייעז

 האבען טיטגאידער די און ״;עגען״, און
םעג^יכקײט קײן געהאט גישט דערי^וד

c 'D:r^ עס 4גן>גדידאנ דעם געגען 
:ע;ען געװארעז אויסגעועצס *זיד איז

ט איז עס װאס זתם  פאאץ חײז געױעז ני
 די ״דאנעגען״ און ״פאר״ שטיטזון צו

 אײ־ ביונמם פאר קאנדידאםען ץעקס
 אפטײצונג, קלאוק דעם שון דזשענטש

 סאנ־ 6 נעײעז בצױז זיינעז עס װאו
 וועצ־ צו עםטער, opyr די שאר דידאשעז

 ווע־ ערוואהצם נעדארםט האמון זײ כע
j n. *וועצכא תיצאגאן, דאויגע ד o n ro r 
ם ױך v :י w תיאדתצ, קיק  שימען י
 םיטעצ דער באגריגדעם. גום זײז צ• גיט

 געגגערײ גאטיגירען צו pm דעט :ענעז
 האנ^ז נןוםמײמ^נס קאנדידאנתן. שע

weDC2t r־,T ^ : r a r ם נ מ  נעםאכס מ
מד דוזגז װערען ד כ וחגלצו. זןס װןזלם אי

nŴhWf‘ ־־

קוםען: םיר װעלכע צו שלוסען
 אױבענגע־ די אויף שסיצענדי; זיך

 םאצ״ צו טיר קוםען פאגטען, :ראנםע
̂ :שלוסעז גענדע
אויסגע־ דך ה^בצז װאהיען די )1

 אזמרע־ און אושאררנונג םים צײכע;ס
װיכטיגססער דער :גע^מעסיגקײםען

 םיטגיצידער י1אוי ןז ^:נר דער איז פאל
 גע* האם װעילכער אשאײציע, ןתר םין

 אפא־ דער פון םעטבערס סך א שטערט
 זיך ציריקציהעז ד^ם שטיםען. צו זיציע

 צוריה־ ד^וס און װאטשערפ זײערע םון
 קאנדידא־ געננערישע די פון ױך ציהעז

 די צעהיצען בײם זײן צו אגװעזענד טעז
 זײנען זײ װישייצ אויף באוױיזט שםיםעז,

 אדער נערעכט — אננעשראקען געװען
 ױניאן דער םח םיםגצידער םיצע נים.

 א האבען זיי אז געפיהאט ניט האבען
 װי־ שטיטען. צו געצעגענהײט געהעריגע

 געשטיטט געװען װ^טען עס שעהר שייצ
 קענען קאנדידאטעז געגנערישע די פאר
 אונזער ניט איז עס זאגעז. :ים םיר
 װאילטען עם װאם שפעקויצירען צו זאך
 שטימען איצע װען רעזוצםאטען די זײן
 ,גע־ האבען װעיצכע םיטג^ידער, די פון

 נע־ אפנעגעבען װאלטעז װאוטען, װאיצט
װארען.

 האנען אוסרעגעלטעםיגקײטען די )2
 עצעק^אן־ די םארגװאצטיגט קאאר אזוי

 נעװארעז באשםימט זײנען װאס רוצס,
 גאר־ יצײדיס אינטערנעשאנעל דער פון

 קענען םיר אז ױניאן, װארקערס םעגט
 גוט־ אונזער ע^עקשאן דער געבען ניט

 אויםגעצײכענט זיך האט עס הײסזגג.
 ׳װי אוםרעגעילטעסיגקײטען גושסערע םיט
 נע־ האט באתענטשאםט, אוגזער ^ויט
 איז עס װעאכען אין םארקומעז קענט

 אינטערנעשאנעצ. דער אין 5אאקא אנדער
 געהערט האבען םיר װאס בעסטמ דאס

 םאר־ איז עס װעצכען דעם װעגען זאנען
 יױ דער םון באאםטען אנטװארטציכען

 אנשטענ־ געװעז איז עם אז איז, ניאן,
 אין װאהצען םריהערדיגע די װי דיגער

 נים אונו אויח םאנט דאס .35 צאקאצ
 גוט־ םאר ארגוםענט אצם אײנדרוק דעם

עצעקשאן. דעם תײםען
 אויף אגגריף דעם אםבאצאנגט וואס

 געװארען געטאכט איז װאס מעטבערס,
w פון טאג דעם אין p v cv,] םען האט 

 װעצעז שוצדיגע די אז םארןיכערט אונז
 װערעז גע׳םשפם און װערען אנגעקצאגט

 םיר האבען דערםיט ױניאן. דער אין
טאן. צו װאס גארגיט

רעסאםענדאציעט
t כאטש d די :וטהײסען גיט קענען 

 םון אראנדזישםענטס ,די און אויפפיד״רוננ
 האצטען ,35 צאקאצ עצעקשאנס״אין די

 »ז רעקאםענדירען פון צוריק זיך םיר
 עצעקשאן. נײע א מאכען זאצט איהר
 צאהצ דער אין אונטער׳טײד דער ־וועז

 האבען עס װאס די צװישען שטיםען.
 אד־ דער שון קאנדידאטעז די געקראגען

 קאנדי־ געגנערײטע די און םיגיסטראציע
 װאצט קצײגער, א געװען װאצט דאטען

 אדער אורזאכע, געניגעגדע א זײן עס
 װאצטען אומרעגעצםעסיגקײטען די ונען

 רעקא־ םיר װאצטען גרעסערע, געװען
^ן נײע א םענדירען ל ע צ  צוריק־ אהן ע

 צויט.אונזער איז, װיכטיגער םיצ האצט.
 רוצס, איצטיגע די״ ענדערעז צו שײנונג

 עצעק־ אניטםענדיגע םארזיכערעז צו כדי
 קען ?אםיטע עצעקיטאן »ן װען שא:ס.

 װעצכע איצטער, װי װערען ערוועחצט
 אונםער־ פין אינגאנצען באישטעהן זאצ

 קאנדידאטען־ציסט אײן םון שטיצער
 אדםינײ דער םיט צװײטען, א אדער

 אומבארעכטיג־ אן האבענדיג סטראציע,
 ציניע״ ;אנצער דער איבער םארצוג טען
 גערעכטעז א האבען צו שותר עס איז

עצעקשאן.
 די אז דעריבער, רעקאםענדירען םיר

 װי גוט אזוי ,35 צאקאצ אין ערשארונג
 נעברויכט זאצ צא?אצען, אנדערע רי אין

 איז דאס רויס. רי ענדערען צום װערען
 צײט נעטען דארף װאס אויפגאבע אן

 פאר״ די מיט באראםונגעז צא:גע און
צדדים. אינטערעסירםע

צײס״ צו צושרידען זײן װעצען םיר
 pn נאר װעם װאם היצף, יעדע םען
 די איבערצואנדערשען כחות אונזעחג אין

 םון היצױ די אויב עצעקשאנם, שאר רוצס
rr:vn\ וױ ײניאן, דער אויסערהאצב 

 םיר װערען. שאךזצאנגט װעש זײנען, םיר
 וועחנן אגגענוםען וועאעז עס אז חאםען
 Dir וועצען ותצכע רענוצאציעס אזױנמ
 םון טמנשעז רופען צו נויםיג נים םאכמז

 פון םיםנצידערשאםט חנר אויסערהאצב
 שארזיכערען צום אינםערנעשאנע^ מןר
 עצעק־ »;שנד,ג:דיגע םון דורכפיחגן דאס

^אקאצעז. די אין שאנס
אײערע, ברידערציך

באלדווין. נ. ראדזשער
אנן. ל. װיליאם :

ער װ»ם ער ד ײפ נ ארכ נ  פופ ױ
ײנע פ*ר ער: ז םנליד םי

שורעגס טס אדן אינ :כעגעפי
.$3000 ביז 100 *ון ואליסיס

*י : כמגעפיט קראנקען
8, 10. 1B ױ«־ » דאצאר 20 אדעי

 **- ברענםמזעס ד#1 ;רוישע ו«
 :-mp לאקאלען עקסציא ג$ך לעז
ט) קען עפי ענ :

 »[v>tayen«p און םי^יםיזריום
:כענןןםיס 9 v באחומד- פזז:«ט̂ריום םא:»םען 

 teytMfp- דאדאי 600 *דער לוננ
?ע• וזעלכצ די ןןןר

» שאנאם^ריום 1»• נ?ע ארײנ־ ני
װציען- געגזמה

 געזעל־ איון ?ולטורעלע
ם: שאפםליכןן ײ ק טיג םןן

לען ר. *  מא• 8 ?יגדער. n*e ^ו
״ וער *^ורגאל. :*טליבער ד נ ײ ד  ״

 אוז לזנקפזעורפ׳ 4»ןרלא ביכער
או:שערח«ולסו:געז.

:קעמפס רףנדער
*jpo א.־ז טיעססע די «ין

ךי ן#ר ?עם*ה ד*ד •ייגעו #דנרס
ר ^ נ מיםהלידזױ. ארן קי

שע שע און מוזיקאלי דראמאםי
טאראײנעןג

ױמ ארבײםער אץ מעמבער 8 װערם
:?לוכען ױגעגט T :םעםכערם אלטע סאר חאום »

אנד א י ;ע?ליבעז װץר® ו ו י ױי  ג
מעםבערם אלטע ןאיי חאים $ בויןןן

דע«ארט$ענט: לMiמעדיי
סע *לע »ין  איבערן דענטערז גרוי

 קדיגען םימגלידער די װאו ל«נד.
** ציני  n *ון באחאנדלונג סזנדי

דפתפ״ירים. נרעםמע

:דעומנרטמענט סעמעטערי
 בע־ *יוגעראל און סעםעםזערי

!*םיליען. ןײערע . און םצסבערס די ■®ר גע^י■

ארבײטער

 * *- r*c ?ינד/^י ידור ױגגצר דזןי
״ $•־:»: יע*פ ווערען םיאגליחנר.

ר» ן זי  •. ». זעלבםם^טענדיגז אי
ברענםזעעס. ירגע:ד

:קלובען פרויען
m װ$ם m p ען 2 c פיג שרייצנ 

 פ־גןך װצמז םיטכלירעד״ ר. ».
• ר י ז י ן :  ?עלגסבאמיע:די:ז אי
זןש.1ברעג»׳ *רויצז

:סםעאולייט לײכאר
ען חפלפ ע ן אויןג ברע:״ אונזערע ױ

מ : :r ײ אזן ן ז ע נ ״ n*: די ז r r r 
*V p«*'P P* גןיעלי און 

ליבע

בראדוױי ט
שארד טעלעפאן .6000 ארט

ם1831 יאנואר, ורדער פרײטאג, ײ ק ג י ם כ ע ר ע ג

ועמעז טרו ו
*עפידעטיע) באנש־קראכערײ ךער צו בײטרא; קצײנעד (א

יאנאװסקי .ש פון

 יאב םון אפנעשפארם האט אייזר
 שיט כאטש זיכער זײן צו אום רעצטע,

 צייט דער םצר ברויט שטיקעצ טרוקען א
 שאצ אין אךער *רבײטסצאזיגקײט, פון
 איהר דאס סורא, די קראנקהײם. פרן

 בעטעל־ברױט צו אנקומען דארפען װעט
 דאטאזצײ דער װי האם, צדת עת אן אין

עי געייװעבט איטער שווערר, יצעד  אינ
 געקאגט האט איהר ו,אס און קאפ, אײער

 נויםװענ־ סאםע דאס שון אפרײסען ;א-
 אין אװעקנעטראגען איהר אט1י־ דיגסטע,

נא:ק•
 זײטען אצע פון אײך שען ד,אט דארט,

זיבער, אזוי גערט אײער איז כארזיכערט,
עפעס, קצײניגקײט א זײן. קאן:אר עס װי
ז אויף, דאך פאסט אצײן רעגירונג די ; 
 א:זע־ אײך קענען גארניט זאצ כא:ק די

 טויזענט איהרע טיט רעגירונג די צען.
 םאבען גיט זאצ בא:ק די אז’זעהט, אויגען

 אויף נעצט, אײער טיט ביזנעס טונקעיע
געהארעוועט. שװער אזוי וזאט איךזר װאײ

 רעג*רו;ג די דאס הערט איהר אז און
 אפגע־ אײערע שון היטערין די איז אצײן

 ;אר שוין דאך איז גיאשענס, שפארטע
 אין איז געצט אײ$ר אז :יטא, קײןספק

 איהר װעז דאם און #ד.ע:ט ריבטיגע די
 איהר װעט געצט״ דאס יארשען ;אר װעס

 איהר קריגען. קענען צײט יערעד צו עס
 זי־ אײער אין און, רוהיג. :א:ץ שראפט

 איוג־ אויבען פון איר״ר קוקט כערקײט,
 אויםכרענגער, די מענשען, די אויף טער

m צעם, ספ^דען* w$n פארדײ זיי 
 פון טראכטען צו אן ;יט הויבען און נען,

 טאג. רענענדיגען דעם פ^י־ זיך םארזארגען
פאר. װאס אז טםתמא, זיך, טראכט איהד

 די אם אויף קוםען ניט זאצען עס צרות א
 געבראבט אצײן עס זײ האפען כפעגדערס,

 וועלכער איתר, אט װארים ?ין. אויף
גראשען, א צו גראשען געקציבען״א האם

 פרײ זײנם באנק, אין געטראגען דאס און
םארגען. פאר שורא דער פון

 צויטערען פון דונער א װי פצוצצונ:,
 צונעםאכט. זיך האט בא;ק אײער היטעצ,
 איז אפגעשפארט, האט איהר װאס *צעס,

 אוםזיפט רייך. טיט׳ן װי פארשװאונדען
 ביסען דעם אפכעשפארט זיך איהר האט

pc ,םעױוען. צו מעהר װאס אום םויצ
 פאר גיט אבעד גמסעיװט, האט איהך ׳י$

 טײוועצ, דער ער, טײװעצ. פאר׳ן נאד ידך
װעצ־ די דירעקס#רען, די פרעױדענט, דער
 וועשען די שיסעצ, דער בײ עס זיצען כע

 טיט אײערע, פארטרױט האם איהר
־8ד. די סענטעץ, פארזזארעוחןטע, שװײס

פאר־ אופן ;עסײנסםען יעס אויף עס בען
פארגעמכעאט. טאביעוועט, ^

נע־ עס האם װעצכע רע;ירו;ג, די און
 זאל געצט אײער אז אויפפאסען, דארפט

 איז אױס, זעהם עס וױ זי, ? זיבער זײז
 דער אין באםײצינט שטארק אצײן נאי

 ראך איז עס װארים רויבערײ. דאזיגער
 שרעקצי־ דער איז :בײדע די פון אײנש

 היג״ געווארען :עםריבען שװינדעצ כער
 זי און רעגיתגנ, דער פון רוקען דעם םער
 איז דענ^ 1וחגגע נעװאוסם :יט גאר האט
' 1א פאר װאס ^OT8«fc־p איז ? זי איז 
 שענד״ און גרעסםער דער טפא דאס ד^ך

 אײך ה*ט םען װ^ם שװיכדעצ, ציכהטער
 זי־ איז ;עצט אײער ראם אײגגערעדט,

ע די װײצ־ כער, ח ױ ע אסט ד  אז אויף, י
 ניט בעגק די ז#<ען ביזנעס טוגשעצע קײן

װאו־ים, געלט. ר1אײ טים םאבען קענעז
ר איהר ה$וט אח אםת רער װי  גאד״ סי

 באנסירען. די *פ פון קיעעס :עתאוגט ניט
אד װ*צם איהר  אײער \V2vm ני^ י
 איהר וחנםען בעסטען, ערשטען צום צעצם
ט, קאנט  הווצסען wr ואצ ער m גאתי
- בפגסירעז די א'חר אײך. פאר  מ

פוא־יויכערט, »ייך חאט מנן װיי< מרויט,
 ווז ךערפאר, שוין ז^רגט רעגידונג די אז

ען. ^פנענטרם גיט ?אל צוטרוי אײער מי ו
 tm אנצזטנםען, שוחנר pm עס אבער

ם וחנ^ח ה*ם רעגירוננ די  פטרפוילטען מ
ט באנק דער pc צושטאנד סנג ני  מװאו
v*  dip םלו םען אוטנ^ויבציר. איינפאך 

 Dm דצגירוגג די u אבגעטען, דארום
 פאר• ווע^מנ טשינאווניקעס, די הײסט

ג די טרעטען מנ גי  וײן עם דארפען pm חנ
 שוץ װייםען מנגפ, רי אוי% םשגיחיפ די

 יזיר טום בענק רי אין וו^ס גוט זעהר
תן w'4 א מוכעז זײ פאר  איז עם ו

 אין חלק v קריגמ זײ װיײל פארפויצט,
^ שחגקלימן לזנם  תי

v עס, חײספ tv ר דיר/קט מ  אינדײ <
ר זײ;ט רעקט ח פון אצפ,פרנן ג^פט^מ יי

 חאצד־ באגדע א pc שוױנדצער, באנדע א
 כא־ דעיצו נאך װערען װעצכע אפניקעס,

רענירונ;. און ;עזעץ פון *:•יצט
 זאצט א*הר װעשעז םאר קײגער :יטא

 רױ- ;עזעצליכע די $ט ^גקצןינען קעגען .
 חיצפ- זײנט איהר באכדיטען. און בער
 א pc טאנט דער אין זײ:ט איהר י$ז.

 אג־ די װעצכע צגבי ראקיטירס, באנדע
j r j r ,דיס־ דער װעסען גע;ען יאקיםירס 

 אן עס פיהרם קרעין אטוירני טריקט
 קרײ״דצוג, טורא׳ייגען אזא בלופר׳שט

 בא:* שפײ און קײ ־ווי טע־ר :ים זײנען
דיטען.
 ק^ונט װעמען :זיך שדענט איחר אוז

 רעגירונג, אײער אז טרויעץ, שוין איהר
 בא־ צו אײך אום ׳ר^ רערצו איז וועצכע
 שװיגדלער, און ;גבים אצערצײ פון שיצען

̂ור איז  העצפט װעצכע די אטת׳ן דער אין כ
 אײך פון צוצונעטען רויבער גרויסע די

צעצטע? י^ס
 נע־ ס^רט אזא װירקציך אויב איז,
 אײער באדעחנן אגנעהויבען האט דאגקען

 װאס דאס, אט דאס אונז, זיר דאבט כיוח,
 אפשפא־ אײער פארצארען האט איהר
 זיצכער״ « אויר ה*ט בא:ק, אין דאכץ

 שוחנר איז עס זײט. גוטע א — צײנינ;
 אויםגע־ :יט זארט איהר אז גצויבען צו

 דאם געדאנס, דעם צו ווערען טרײסעצט
 גיט קאן צעבען פון סדר איצםיגער דער
 םוז עם דאס אגהאצטען. טאר־גים ארן

 װעל־ אויף עסימוז דאס װערען, אנדערש
 רשי צו סס> v נעםען אוםן איז עס כען

 'צעהנדציגע ,T פון פיצע, די pc רוימנרײ
 הײפעיצע א דורך םיציאנען צעהנדליגע און

 פארשטא־ עס האבען װעצכע באנדיטעץ,
 שארברע־ שענדציכסטע די באגעהן צו נען

 pc שוץ און שאנטעצ דעם אונטער בע;ס
:עזעץ.
 דאס טרויעריג, :אטירציך, איז, עס

 רער־ נים האט איהר אײרער איצט, ביז
 pא רענירונג געזעץ, פון ברכות די פיוזצט

 סטיאי קאפיטאציסטישען גאנצען דעם פון
 אײך האט הויט, אײגענער אײער אױף

 אח מיציאנען די פאד געארט װאס װײנינ
 האבען װעצכע אופגציקציפע, םיציאנען

איבערצוצעבען. טא; א װאס םיט :יט
 גע־ איינםאצ ;יט אודאי חא» איהר
 א<ין שוצדיג :יט זיא קײנער אז טראבט,

 ״יא אצייה זײ װי :ויט, :רויסער זײעד
 װי הצוג אזוי ;עװען װאצםען זײ װען

 .’אפשפא געקאגט אויך זײ װאצטען איהר,
 pc צײדען איצט באדארפט גיט און יען,

?עצם. אח הוננער
 ה^ט אופגציק דער אז אבער, איצט

 לצו־ דעם פארזיכטיגען, דעם אצײן, אײך
 שוזט שוין, איחר װײסט געטראפען, גען,

 חאפ־אאפ דער אין »ז װיםען, שוין איהר
 םאר באװארעניש p'p גיטא איז אררגונג

 שיציאנען אצע און איהר מארגען. דעם
 v אוױי זיצען אײך םיט םיציאנען א,ץ

 םיגוט. יעדע אײך קאן װעצבער װאוצקאן,
 אש אץ פאדװאנדצען אוםערװארט, :אגץ

שםויב. און
 רויבער, באנדע א pc אױםנעריננעאט

 לזן- צו װי טראכטען״*יז, גאנצמי וועםעס
 פראצע דער pc וואויצםאנ »צעם אין בען
pc ,נים קיינםאל איהד זײנם אנדעדע 

 םינום :עקסטער רער אין דאס זיכער,
קרבן. זײעד ײערעו נים איהר זאלט

 איהר װי שפזגםער, אדער פריהער
 אריע- איהר וחגם קציגעז, גיט זיך זאצט

 סירישע זשעדנע, זײערע אין פאצען
סצזיען.
תן צײם, א געווען איז עם וױיס, איך  ו

 זיך האמש אםעריסע אין ארבײםער די
 *VP איצםינע וײ אז אײנריידען, אזט5גע

 די איז ארדגונג •יטוו^יםטישע
p גאר tVP װאס 't. אp ביםלטנוױמ, דאס 

 צוױשען אפגרונט חנר וועם ביסצאכװײו
אאץ״מחר ך%רי pk ארעם  כמנהר pא .

 גיט װעם עס דאס pm וחגרע!, פארשאטען
ײ\ \ p^p םענש tyt3iM pMגעבצנשמזח ־ 

אנז/ עז pא דארפען זאצ וואס י ן מנ י  ז
tv t92*toD סאשע דאס םעזזצם איהם 

 לןנבען. צום גויטיגסטע
ד נאר דאך םחט *חר ־׳ דו  געדענ־ ^ו

w, ירעזידעגט, איצטיגפר אונואר וױ 
P אין חאט חואוחנד, םר. 't פוווי קאםייט 
 pv אונז געחאצטען ירעזידענמשאפס די

מנ n אט צוזאגצן אײן ^י ^י תז צײם, ג  י
v וחנם נויטלײחמחמ איז חוגגאתגען 

 V םאר אםיצו נאפינאן קענען ױט כאנן
ק ו^מנדיתע. pv רםואח מ םת ״גי ײ  ו

ל\ גאר תאבען וחנרטמר ךאפ נעדרוננען, *'
. %L . 4*.־־

ײײ• ״•י״י איז צושטאגד גציקציכער דער ייעו *ױן
אסעריקע. אין גרײכם

היפ־ שדעסריכען דאזיגען דעס אוגטער
 ט־יב וױ געװארען מענשען די זײגען :אז
 די דאס װאדנונג, םון װארט יעדען צו

 א ברויז אןז אררנוג; איצשינע גאנצע
 ,ײער-ע־ א־ן טרונע, װײס־איגעפארבטע

̂ן עס  צױ דורך און דורך א באהאצטען אי
 שוז עס »ז ;ק,8געד דער גוף. פויצטער

 דאס כדי אגדערש, גאגץ צעס8 װערען
 פע:ש- מעהר ורערען זאצ צעבען םענשציכע

 :אר נײ האט אויסגעצײטערט, מעהר ציך,
 פון שפייכעל 8 ארויןלגערוםען פילע

 איטאפ-ש- און טרויטער די אױוי שפאט
שוח. 8 גראט דרעהען װעצכע טען,

 געװא:ט ניט טעגשען האבען גאר ניט
 רעם אונטעד געהט װאס צץ8 פון הערען
 פילע, ^אר אנארכיזר, ציזם,8סאצי נאםען

 בען,יא:;עה. האבען ארבײטער פיצע גאר
 איבעריגס גא:ץ עטװאס אצס פיהצען צו

ױניאניזם. דמם
 זײ דאי׳פ•;; װאם צו אמת׳ן, דער אין

 געגען גא־גיט האבען זײ ז8 ױניאן, 8
 גע־ זיך שיצען צו שיצען. צו זיך װעםען

 די 18 גארישקײטעז, באסעק? די גען
 אר־ רי פיט שותםות גאר םאכען כאסעס

 סטאקכ, זײעױע זײ רקויםען8פ בײטער,
pv זײ יען8פ הײגט רערצג ביציג נאך 
 P?'8 זײ און זײ, פאר ייגיאנס אצײן גאר

 ;רױכע קײ;ע צו אז דערםאר, p^ זאתען
 קוםעז. נים גאר זאל סכסוכים ערנסטע

pv ,סאד וואס סאתע v קענען סכסוכיט 
 גאר האיטמן p'>v באבעס די tv זיין,
 גיעסערע װאס צאצען pc ומצואו עוצם

^ippd װײדזשעס, vc pd רביײ8 די 
שטוגדען. קירצערע וואס םער

ארבײטער, די זײגען אוםן אזא >1אוי
 און טעד.ר צץ8 אגדערע, פיצע גאר װי

 טפא־ רי pc געװארען דערװײטערט םעהר
 נ־8נ אין שטרעבונגען און געדאנשען ליגע
 שון ״עבע,־ ־- איצכ דאס ענדערען צו צען

 נעהט עס אז װאס? צו אוים. גרונד
 און בעסער צץ8 צו אציק זיך pc דאך

בעסער.
pv שרעהציך דארום, זיך דאנט סיר 

 אין קרידס, איצםיגער דער איז עס וױ
 מיליא* און םיציאנען צײדען עם וועצכען

 אבע־, ער האט ;ויט, ביטערסטע די נען
 גוטע, ביפעא דאס זײט, אנדער דער םון

 ײ:*8 ױך האבען וועאכע םענשען, די װאס
 װע־ חאופות, זיסע אצערצײ אין געוױגט

 צ טרײש שרעקאיכען דעם דורך אט אען
 איי־ די אױסרײבען גוט זיך אויפװאכען,

 קאפ-טאאיזפ דער אז דערזעחן, pv טנן,
 .־ואס סאנסטעי, בײזער זצאבער דער איז
 אײגציגע זײן דאס געװען, אימער איז ער

 האא־ צו מעגאיך װײט װי איז אויםגאבע
 פא־ען, נרויסע די קנאפעצ אונםער׳ן טען

 געגוס צוט א,ן נוצען צום שאםען װאס
v pc פאראזיטע;. הײפעאע קצײן '

 איצטינען דעם דורך אז האף, איך
 א צ״ זיך םיר דערנעהעגטעדןנן תרידס

 אױפצעבוגג iic אויפװאכונג, םון •עדיאדע
 זײגען װעאכע םאסען, גרויסע די צוױשען

 :ע־ אײגנעוױגט דעםאגאנעז אצערצײ פון
 חצום װיסטען און «וםטען רעם אינ װאחנן

pc .פראססעריטי
 םיס־ אצעיצײ אויסצוםײדען כדי נו^

 :יט זאצ קײגער tv pv םארשטענדגיםע,
 איך װאס דעט, pc *ץים׳ישט׳צען סענען

 קער איך דאס געשריבען, איצמ ביז תאב
 נאד יאס נעושנק, צםעןv צום אום זיך

 גרױטע די וועאען נויט pv צרות חרך
 איז cp ראס און צערנען, עט\ואס םאטען
 זײ דאס ערװארםען, צו מעגציך גארגים

 אן pc רײד די צו צוהערען ןיך ואצען
 האבען זײ װען צעבען, םארס אנדער
 פנבען, צוט זײ נױםיג איז װאס אצעס,

 איז דאס tv ערסצערעז גלײך דא איך וױצ
 איצ- דעם שון ציצ דעם פון ווײט מנחר
וא־םי?על. םיגען

 םײגוגג, דער סון אצץ נאך pב איך
tv בעסערען צום ענחנרומ יעחנ pv •אע 

 pc נ*ם קושען וועט און הוםט צעמנן זער
pn ניט ם^צוױיטעצט, זײגאן וחנצמנ pc 
מ די, צ ת מז ו א  ;ים :אר םשש שױן ה

פוורצירען. צו װאס
 פאמגן :א- קענען די tv ווײנ^ איך
 אויפםאן םין אבער^ געייצחנר, םוכמצ,

 צו םיהרען וױר?ציך זאצ װאט עסװאס,
tv ענדיעתנג pv צעבען, איצטינצן דעם 

ז ppp דאס  דעט pv ערומדטעז נים «
 ] דער• און ציצצן. רחםנא רעםנצעז, סארט

®iv* ק ה תג גז»יצחנד ^2V2 דער tv אי

pc זײע-ע םיט ?אכיוניסטען אוגזערע 
 דעפאנסט־א־ זײערמ אאזוכגען, גארישע

נוצצאז. וױ ערגער זײגען ציעס,
n ::ענדערו pv אע־ איצטינען דעם

 גאר טאקע קוםען פוז און קופען װעט בען
 ;יט װײט זיינען װעאכע טעגשען, די שון

 אבער היצםאאז. »זוי און דערשאאגען אזוי
 אוגטער־ גרויסער װערען געסאכט no דא

 ארבײטער, און ארבײטער צוױשען שיד
 בויער די זײן קעגען און דארשען וועצכע

אעפען. נײעם 8 שין
 ארבײטע־, סארט אײן רא איז עס •

 געװא״ אויםנעריכט ביסעא8 איז װעאכער
 האט ציזם8פיט8ק דער װאס דעם, פון רען
 און בײגדעא u צוגעװארםען איצט ביז זײ

 בי8 ״טאן צו איצט גאך עס זיך באםיהט
 זײ־ דאם סײצער. זײערע שארשטאפען צו

 איצ־ דער םון ארבײטעי־אאקײען די נען
 8 דא איז זײ אויף און ארדנונג, טיגער

 צועאען זײ דאס האפנו::, קנאפע ;ץ8:
 פון איבערבױ דעס אין הע^פען אמאצ

אעבען.
 גרױכער 8 נציה, צום אבע*־, ן8י8פ

 װעא• געזעצשאפט, אונזער אין עצעפענט
 בעסערע עטװאס דאס פארדאגקס כער

 אײגענער זײז ;עגיסט, עי װאס אעבען,
 איניציאטײ אײגענער זײן אנשטרעננונג,

 גר,יסע 8 גאר אמשא, זײגען זעצכע8 װע.
 װערבע ארבײטערע, באװאוסטזיניגע צאא

 יר־ םעכטיגע זײערע אויסגעבויט האבען
 יואט אעס8 עױקעפפט זײ דורך און ניאנס,

איצס. האבען זײ
ק^א־ גאנץ 8 םיט פענשען זײנען דאס

 פענשען, אויך אעבען, אריפן באיק רען
 8 אנטװיקעצט קאס^ איז האבען װעצכע

 װעצען די :אר און די װיצען. שטארקען
 גרוײ 8 ביז איצט שוץ זײגען און זײן, עס

אענען. נײעם » פון בויער די גראר, •סען
 אין דאם װארשײנציך, גאנץ עס איז

 ס?א- זײער איז יאוזדען פעטע זיבען די
 49עעאב1 פארדוגקעצט אביסעצ כציק ר9י

 זײ־ אױך איז צײט רער pv אז מעגציך,
 געאײפט אביסעצ ענערניע pv װיצען ער
pv ן.9געױאי אםגעשװאכט

 םר• רי םענשען, סארט דעם אט איז
 זײ־ וועאכע די טאטקרעפטיגע, די טיגע,

 בע־ צו געװארען געט־־יבען :יט נאך נען
 ?ײער ניט זוכען 9װעצכ די, טעא־ברויט,

 װעאנע די, אש־בארעא אין ברויט שםיקעצ
 פומ, ר9זײ םאראארען ניט נאך האכעז

 רי:ויטינע טאן אנהויבען איצט װעאען די
 םון איבערבוי גרינדציכען 8 ר8ש ארבײט
צעבען.

 איצט ביז האבען זײ אויב װארים,
 כשורה געהט ם9צ8 אז אײנגערעדט, זיך
 :־8 װערען זא װי זא װעט עס אז און

 פו״ איצט, ביז געװען איז עס װי דערש,
 גאר- איז עס *ז הן,9ײ:ז8 איצט זײ זען
 םארשטעהן, םוזען זײ פאצ. ר9ד אזוי ניט
 נעטיאפען האט װאס אוםגאימ, רער אז

 טרעבען זײ םוז און קאן שויז, םיציאנען
 P'P מיט זײנעז זײ דאס און מארגען,

 פוזען זײ דאס pv באווארענט, ניט זאך
 שטע- זיך און גדעז9א די אננורטען זיך
 א.*ם רײהען, רשטע9פאד סאפע די אין צען
 צו סוף 8 אויך םאכעז pv I9ED9P82 צו
פארפויא־ דורך pv דורך איצטינער ר9ד

ארדגוננ. ?ארויטער און טער *י־י־

 עיד מישא םיה סאנצעיט
ר פאר טאן ע יוױטענס ו

ד ױי לינ ױניאן פ
__•_____

 טען14 דעם בײטאג, זונטאנ הומענרען
 װעאט־באריהםמער דער װעט יאמאר,

 געבען עצםאן םישא װײאאין־?ינםטצער
 םין בענעםיט דעם פאר ?אנצערט 8

צינ. ױניאן טרײד װיםענס דער
*נערעכטיגקײט״ דער פון צעזער רי

 דעם ווצנען דצרצעהצעז גיט םען
 I929P וײ וואס סארגעגינען !עצטענעם

 פי־ פון ?אנצערט v העחנן בײם תאבען
 םענש םוױידציבענרער יעותר עצמאן. 8ש

 װײסען םעםבערס אוטערע עס. ,עײםט
ד  ױניאן טרײד *װיםענס די ווער אי

 דער טיט נט8?8ב וײנען pv איז -צמ
 אד- דאזיגע די װאס ארבייט וויכטינער
 פאר טוט pv געטאז האט גאניזאציע

 אאגע- pv באװעגונג ױניאן טרײד חנר
0'P סאר איז inptjiv אינטערנעשאגעצ 

 טרייד *װיםענס די בפרט. צאסאצעז
 געבורט בײם געשטאנעז t'v ציג״ ױניאן

pc פרויען״צ*?אצען, עחנ1את pv העצ״ 
 טענ• אצע סיט סםרײ? יעחנן pv סען

ציגקייםיז;
 jr,9t:w tv דכער דעריבער איז עט

 דער םיט נוצעזvב װעאעז כחנםבערם
 tvoip און נעצענענהײט נינםטיגער

 צ\ם ה*א ?ארגעגי pv נאכנדטאג זונטאנ
רם.9ק*נצ

»•5

mm



י«נו«ר, ־טער2 דער *רײםאג,

טומעל־מאכעד און טומעל געגען מלחמה ■ די
 די זײנען דערפאר נאר און דערםאר
 געםערציך ציר?צעז. גרו«ען, באזונדערע

 בא״ םוזען זײ און ױניאז, דער פאר
װערען. קעפשט

איב־ און צרות אצערצײ די צװישען
 צי־ פאדערנע אונזער װעצכע מיט *ען,

 געוױס איז געפצאגט, איז װיליזאציע
 גיט אופן בשום טומער אײביגער דער

* צרה. קאענסטע די
 גערוי״ט און טומעא אײביגען דעם םון
 די אין מענשען די גאר ניט ציידען
 ?צעגערע די אםיצו נאר שטעדט, גרויסע
 קאנטרײפאע״ זאנענאנטע די און שטעט

 די םעהר ניט אויך ישױן זײנעז צער
 דער װאו ־װינהעצאך, שטיצע רואינע

 װאו זיך, צו קומען קענען זאצ מענש
 רוה און הײצונג נעםינעז קענען זאצ ער

 װאוהיז נערװען. צושרויםטע זײנע םאר
 איבעראצ םארקצײבען, ניט זיך זאצ ער

 טומעצ אײביגער דער נאך אים פאאנט
גערויש. און

 װאונדער קײן גאר איז דערםאר און
 האבען צײט צעצטער דער איז װאם ניט,
 װע־ זוכען אנגעהויבען מענשען פלע גאד
 צו םענצאך װײט װי מיטלען, אין גען

 אויב טופעל, שרעקציכעז דעם מיצדערן
 ניט אינגאנצען אים םון ״טוין קאז םעז

װערען. פטור
 ד»ך איז װירקציכסײט, דער אין
 שרעק־ עטװאם טומעצ איצטיגער אונזער
 סאבװעי, אין ארײן נעהט איר איכעס.

 מא״ די און ניהעצ, א ארײן װארפט זיא
 געװא־ ארײגגעשטעצט איז װעצבע שין,
 דא־ עטאיכע די אי*:צושפארען אום רען

 טיקעט־טשא־ א װאס וױידזשעס, ראד
 גע״ צוריק האנג :יט ערשט האט פער

 אז ם?ריטש, א אײך עס גיט קראנען,
 איבעדץ יזלןדוך א אימוד אייך ירױפם עש

 קאאפט קאר, אין ארײן נעהט איר * צײב.
 מוח, אײער איז עס האמערט און עס
 נערחען ה$בען אפיצו זאצט איר װען אז
 װערען אױך איר מוזט אייזעץ, ןיפ

 וױ׳גצ־ אויף קױם װײסט איר אין פבוצב>,
 פון געהט איר זײנט. איר װעצט כער

 אאעריצײ םון דדשאנגעא א און ס^בװעי,
 יצוי־ די םון קואות מיפוגת׳דיגע • וױאדע
 *לערלײ טראהס, אויטאםאבי^ם, פענדע

 »ײן םאכעז גראמאפאנס, כיארק־יטרײער,
 איר ד*ם אזוי װיצד, און טויב כטיפ

ט  :יט םאאט איר װען גאיסאאך, אפ *טפ̂י
 די אט פון רעדער די אינטער ארונטער

 היאכענדע א*ז אויפענדע םאר׳טײחגנע
צחיתים.ימ

 םזא מיט שוין איר קוםט און
 גײע א אן ערשט דאן זיך הויבט אהײם,
 הריגט ^ט גערוישען. אי^עדצײ םון סדרה

 עס איר מוזט יװײב זיין םיט שכ\ א זיך
 ער װארים אריבערטראגמן, געדוילדינ

קריגען צו רעכט א דאך ה#ט
 ניט, װײב. אײגענער זײן םיט זיך

 קינדעחלאך, האײנע די אט איז אפ״טר?
 זײ מאכען נאם, איז זיר עפיאעז וועאכע
 קאנט זײ ארײן. הימעא ביז׳ן קיאות

 זײ םארװערעז. ניט אודאי דאך איר
 םומעא־םאכערײ און קינדער, דאך זײגען

 אזוי ארן פרױױאעניע. זײער דאך איז
 פאאץ אנדער קײן ניט האבען זײ װי

ניט דאך איר קאנט צו זיך װאו
גאס. דער םון רויבען זײ

 ברױ און זינגען אז חױבעז אט און
 םאנאנלאםס, ראד^אס, אצערצײ מען

 זײנען מיר — פיאנאס הארמאניסצס,
 און — םא*ק םוזיקאציש א עפעס דאך

 נעי־ האם איר װעאכע רוזז, ביםעא די
 איז דערהײם, אין געםינצן צו האפט

חאום. מעהנער א װי םארםאויגעז,
 עס (איז ^אאםעז זיך אײגט איר

 יאײן מצאפם איר ביז אאנג אײך געםט
 איז האאטעז װעאכע נערוועז םימ װארים

 אײנצומצא־ ^װער איז ציטערע?, אײז
ם םיךק״ט די דאך נאר םאן, ם  ענד־ ^י
 עם אבער אויגעז), אײערע צו דאך <יך

 םראק, מװערער א און לאנ^ ניט <צסט
 דאם אדער גאם, אןיער איבער טןוחננדינ

 דער מון מנװײםיד, דעם םון נצתי^•
 גערוישעז, םזננלאכע .אלע ארן סאבוחױ

 און זיה סיט בחננגט נאכט די• וואס
וואמדינ. וױחנר זײנס זדר

 מאדערנעם חנם פאר im סײ\ ױסא
 רוםט װאס גחיגום, דעם אין םענמען

שטאם. זיך
 ײעז אוגועטזננדען, אמלמנ אמםעז•

 וױ ארוט נצוזען םענמעז מרטםע די
 װאונדער, א חנז עס איו פארטא^חנטצ,

 אק מוחנדיגקײנממ אײגמאכםמע די װאט
a n ײן איממלגעם דנם טון לעממ 
 וואהנמז גצזצ^פאפט נאגצאד nn יון

מ אין ווויס ^ראבלזד romr *חמלי
M.y $ ' ■ ; י* ‘׳י .<

כ. ה פון

 ׳טארםסטע אונזערע װעאכע אינע־ ׳מען
 pip ניט געםינען און זיך מאטערען קעפ

 אגדער׳ט דען עס קאן װי ענטפער?
 איז װעאט איצטיגע גאנצע די אז זײן,
 יערער װאו מ״טוגעים־הױז, גרויסע אײן

 ם׳צונעת, אײגענע זײן זיך האט אײנער
 טומעיל, יפרעקאיכען דעם דורך קענען, און
צוזאםעגרײדען. ניט אוםן ביעום זיך

 דעם גענען םאחםה די איז דערפאר
 דער^חעכ־ פון טומעיל הערעענדען איצט
 באזייטיגט מוז ער וױכטיגקייט. סטער

 צײט דער םיט זאאען םיר אויב װערען,
 גײם־ און קערפערציכע אילע װערען ניט

קריפעאס. טיגע
 שװעריגקײטען גרויסע די פון אײ;ע

 ״די איז טוםעצ דעם נאזײטיגען צו
 אינטע־ גרויסעז א האבען םילע :אר װאס
 םונקט, אנצוהאיצטען. טומעצ דעם רעפ

 די םון אינטערעס דעם אין איז עס װי
 די אריינצױטטעלען םאבװעי־^יגענטיםער

 םאר אײנצושםארען אום טוירנסטײלס,
 אזוי דאיצארס, ביסעל היבעע א נאר זיך

 טוםעיצ־מא־ פראםעסיאנעאע דא זײנען
 װאס אינטערעם אן האבען װעאכע כעד,

 מענשאיכע די םארטוטלען צו מעד»ר
םוחות.

 אין װערטעל, דאס דאך װײםט איר
 כאפען. צו םיש גוט איז װאסער מוטנעם

 אין ניט נעבאך זעהען פײט נארײטע די
 װאס נעץ, דעם װאסער מוטנעם דעם

 מיט איז זעלבע דאס זײ. אויף צויערט
 טױ םון יצעבען זײער מאכען וועאכע די,

 אין טומעיצ דעם םון מיין, איך מעל,
ju םעגשצינע די rn a וארצא־ יעדער^ 

 דאן ?זויז נעפינט דעמאגאג יזגדער טאן,
 צױ זיך זאאען װעצכע צוטוםעאטע, גענוג

 אצער^ײ זײנע צו און אים צו הערען
 םאר־ װעלכע רעצעפטען, שארצאטאנסקע

 גײסט, םענעליכען דעם מעהד :אך םם׳ען
איז. ער װי

 הײלײ דעם געהאט מיר האנען אט
 א םאר װאס קריסטמעס, ׳טוב ױם גען

 אנגעםאכט, דא עס דזאט מען טוםעא
 םענ^ען םיציאנען און מיאיאנעז וױפיצ
 געװארען צוטולןעאט םעהר נאך זיינען
 ?ײ װי געפיאדער, דאזיגען דעם דורך

 װעה, ? געװען איצט ביז עס זיינען
 באאםס אאערלײ םיט םוא דחפות, װעאכע

 געהאאטען דאס זײנען עס ^טות, און
 גאט״פאר״ זאגענאנטע די םון געװארען
טרעטער.

 1או טעות, p'p ניט נאר םאכט אבער
 די זײנעז זײ או ״אײן ניט זיך רעדט

 םזתות, די םארטוםאען װעאכע אײגציגע,
 כדפאה פון אעבעז װעאכע אײנצינע די

 קאםוניס־ אוגזערע דא טיר האבען אט
 די באקעםםעז כאוםר^ט װעאכע טעה

 טוען װאס איז, טוםעא־מאכער, געטאיכע
 די אין טוםעא׳ דעם זײ זעהעז זײ?

 םא־ זײ נײן, פארטרײבען? צו מוחות
 נעמען טומעא. ספעציעאען ר ע י י ז כעז

 בײ אאט, יאר 12—10 גןינדער, ^ןאײנע
 און נעזאאך, די םון נאך רינט עס װעטען
 חעא־ אין קאמעדיע, א זײ מיט םאכעז

 רע• סיז אפ כאוםרשט ^טפעטעז זײ כער
 און ניט האבען זײ װעאכער םון איגיע,
 בא־ םיגדסטען דעם האבעז ניט סענעז
 ^טאפט מעז םוחות װעםעס און גריף,

 אנדערע םיט גאויבען, אנאנדער םיט אן
 אזױ פונקט זײנען װעאכע דוםהײטען,

 א אץ גאויבען אאטער דער װי ׳שעדאיו
 זאך אנדער סײז ניט האט װעאכער גאט,

 אײדעז, מענשען װי יעהן צו װי טאן צו
 אוכד און נאריש זיך מאבעז פענשען װי

נאיקאיך.
 א ניט זאאט איר װאוהין אזוי, און

 איר געםינט אויג, אן מיט טאן װאחי
סארט. ערגםטען דעם םון םאכערײ טוםעא

 אץ װאאען םארגעקוםען זײנעז אם
ױגיאנס. אונזעירע

 האאטעז געװאא־ם זעתר איך װאאט ־
pH ,m אײנדרוסםפואע אן איצט m 

 זאא איך יאאץ ערמטעז אוים׳ן וועאכער
 זײע־ צו אויםערװײאטע די גראטואירעז

 1חאבע זײ וחנאכע איז אםטעז, נײע רע
חנ דינען צו געאעגענהייט גרויסע די ת  זי

 געװאלם זײ װאאט איך ױניאגס.
 באםת״ םיחלען זיך דארםעז זײ »ז נען,

 ח^מנן טויזענטער װאס דערםיט, עטאאץ
 באװי• דערםיט און זיי, םאר גצשטיםם

i מאר ווערט נרויםער זײער דאם וען n 
 אױך אוז אנצרקענט. ווערט מגיאן
 םעם־י חגר צו זאגען געװאאם איך װאאט

מ איז יוט^ז זײער וױ אז, בערשיפ, ו

 העכסטע די פיהאען זײ דאדפען טײער,
 בא־ אויסערװײאטע זײערע םאר אכטונג
 גיט גאר ניט זעהן, מוזען זײ אםטע,
 אין װענ אין עטײנער קײ;ע זײ אײגען
 זײ העאםען :אר ארבײט, ^װערער זײער
 צו דינסמ זײעד אין כוחית איע מיט
ױניאן. דער

 האאטען באדארפט װאאט איך ׳יא
 ׳עטאר־ זאא איך װעאכער אין רעדע, אזא
 און באאםטע, :ײע די פון כוחות די קען

 דער פון נעװיסען גוטען דעם צו רײדען
 זאג איך אבער מעמבער׳טיפ. גאנצער

 עס קאן איך אםעגהערציג, נאנץ אײך
 דעם םאר געהאאטען זיך װאאט איך ניט.

 האאט איך װען היפאקריט, ערגסטען
 ׳טרעקאיכען דעם נאך רעדע אזא איצט

 אײער איבער בעט א־ך און, טומעא
 גע׳עטאגס, שדעקאיכען דעם נאך כבוד,
 זיך נאך האבען װאחאען דאזיגע די װאס

איבערגעאאזען.
מענש, א ציריק צײט א מיט געװען

 גע־• װאס װײגיג ד.אב איך װעאכען םון
״איך :געזאגט האט װעאכער האאטען,

 איי־ גערעכט, זיך פיהאען בעסעד װיא
 פאראײניגטע די םון םרעזידענט זײן דער

 עס האט ברײען מר. צי ׳פטאטען״.
 איך װײס ניט צי געפיהאט, אזוי טאקע

 אבער ? װיםען עס קאן װער און ׳ניט
 ריכ־ א און גוטער א איז װארט דאס

 ׳אאע די איצט םרעג איך און טיגער,
 געװארען, אויסערװײאט זײנען װעאכע

 װעא־ אאע די און באאםטע, ױניאן אילס
 אימיצער אוינ דורכ׳געפאלעז, זײנען כע
 בע־ וועצ א*ך :געזאגט זיך האט זײ םון

 מע:ש, א מעדט, רײנער א ב?ײבען סער
 פיצאנען, ניט זאיצ געװיסען דער װעמען
 םאיל- אויף אויסדערװײלט װערען אײדער

 טופעל־מא־ אלעריצײ דורך אישום, שע
 מוטנע, װאסער דאס מאכען דורך כעריי,

 פון זופפען גאנצע דורך בראדיענדיג
? בלאטע מםוציגער

קאנדידאטען, די םון אימיצעד קאן
 דורכגעפאאעגע, די סײ און זיגער די סײ

 :ע־ האבען זײ אז עהו־^יך, ענטפערען
 װעאכען מיט קאמפײן רײנעם א פיהרט

? יטעטען צו װאס נארניט זיך האבען זײ
 צו אונאנגענעהם זעהר פיד איז עס

 דאך זײנען דאס דעם. װעגען ^רײבען
 װאאט פען װעלכע װאוגדען, אײגענע

 װי אבער אנר^ען, ניט באדארפט אפשר
 איצץ װערען װאוגד^ן די אז עס, םען קאן

 סע־ און צויאטרעומט, מעהר און םעהר
 געהן, אזוי אאזען עס זאיצ מען אויב נען,

 פאר־ םון ;עםאר גרעסטע די ברענגען
קערפער? גאגצען פאד׳ן םױלנמײט

 פון םראגע די למשל, נעםט, ^ט
 םארשײדענע די איז קאובס און גרופען

 דער גיטא מיר פאר איז עס *אקאילס.
 גרו־ און קאובס די אז ספק, מינדסטער

 גאנצקײט דער פאר געםאר » זײנען פעז
 ■וגק־ט דארםעז זײ און ױניאז, דער םון

 מען װי װערען, באקעמפט ^טארס אזוי
 ז^גענאנטע די באהעמםט םריער האט

 בשום און ױניאן. דער אין ?אםוניסטעז
 ױניאז דער pK װײל דערםאר, ניט אוםן

 םארשײדע״■ װערען געדואדעט גיט טארען
 זײן ניט טאר עס גײן, * םייגונגען. נע

 ױגיאן, דער איז דיקטאםור ם.ץ סםן קײן
 אויסגע- קענען דארף מיעונג יעדע און

 און םראנס ױניאן דער אין װערען דריקט
, םרײ.

 ניט — דאך װײסס איר — און
 בא־ קאמוניסטען די זײנען דערםאר
 געהאט האבען זײ װײל געװארעז, העםמט
 םיײ זײערע װײא נאר םײנוננעז, וײערע
 זײ םאר געװארען געמאכט ?ײגעז נוננעז

 םעדפעז, אויטסײדיגע ם*ן אגדערע, םוו
ע קײן ױניאן דער םיט האבען װעצכע  מ
 באקעפטט זײנען זײ געהאט. ניט וםשא

 װײצ דערםאר, ױניאן דער pא גזגװארען
•ג ר א םיטינג צום געסומען- זײנען ױי « 

, ם ר י ז י ט ג כ י ל ם ר א  צו ם
 דעם אויןי אנדערש, אדער אזוי שטיסען
 האבען און אנםירער, זײער םון םמנאצ

 ארגוםענ־ די צו צונעהערט גארניט זיך
זײט. אנדערער דצר םח טעז

 מיט 5םאי דער אויך איז זעלבע דאם
 און גרופען, קלובס, רינגם, אלזנרצײ די
 piê קוםען זיי דארט. הײםעז ויי װי

 באמלוםען, םארטיגע מיט םיטינג «ום
 זײ זאל טען וױ און םײנונגעז, טארטיגע

 זיעען עס מעדאיך וױ באוױיזעז, גיט
n r ' t ,מון אפ עס מפרינגט םארמלענע

ײאגט• םיז ארבעס װי #וײ
• • '**-**—

 אבער ריכטיג. גאנץ טאקע דאס איז
 אזעאכע מיט קוםען םעז קאן װעךז^ע

 רינכען, און גרופען די צו אט טענות
 אט םון רײן איז אאײן ױגיאן די װען
 אויסערװײאטע אאע װען פאעק. דעם

 געװאדען אויסערװײלט זײ;ען בעאפטע
 דער םון גבורה «רעקאיכער’דער' מיט ניט

 דורך ניט טומעא־מאכערײ, ערגסטער
 םאר־ מיפונה׳דיגע אאעראײ םון כוח דעם

 דורך גיט װעחאער, די צו יטפרעכונגען
די  ניט און ^םוץ־װארפערײ, ערגססע ׳

 מאיפינדאאך, אאעראײ םון כוח דעם דורך
װײטער• אזװי און גרופען סאײטם,
 און קעפפען געסענט װאאט מעז

 םאךשײךענזג די געגען קעפםען װירקזאם
 באאם־ אויסערװײאטער דער װען גרופען,
 ארגאניזירט ניט באאד װאאט טענטום

 באקעמםט ניט און מא׳טינדעא, א אין זיך
 אאעס און אאע מיטאען אאעראײ מיט
 אזוי ניט *אדער זײ, געגעז איז װאם

 םײ־ זײערע םיט אײנחאאנג אין ־שטארק
אינטערעסען. אויך אפ^טר און, נונגעץ,

םאא, דער ניט איז דאס װען אבער
 כאראק־ אזא םון זײנען װאהאען די װען

 םארגעםט מען גיכער װאס דאס טער,
 באאם־ די װען ;בעסער דאס זײ, אן

 אויסעדװײאט ^ינען װעאכע אאײן, טע
 זייערע אז זיך, בײ װײסען געװארען

 גאנץ קײן ניט װײט זײנען מאנדאטעז
 קענען זיך זאאען זײ דאס אזוי זויבערע,
 גע־ דעם םיט *טטאאץ םיהאען װירקאיך

 דורכ־ די װען און ;צוטרוי •טענקסען
 זײנען זײ אז אױך, װײסען געפאאענע

 נאר עראיך, געװארען געשאאנען ניט
 שטארקע־ -א פון קרבנות די זײנען זײ׳

 זײערע, געװען איז דאס װי ויע^-פאשיז,
 TH האב פאיל, דעד איז דאס װעז —

 םען מיטאען װעאכע אז מורא, שטארס
 גרופעך דעם געכען אנװענדען ניט זאא

 אזיס״ גיט דאך אים ריא װעט פעסט,
̂טען. ר

דיבורים, קא$רע גאנץ רײר איך
 װײס איך װ»יא נויטיג, איז עס װײא

 עם אע^ענס־װיכטיג װי יא, װיכטיג, װי
 םדן װערען צו פטור ױני$ן די פאד איז
קאובען. די פון און רינגכו׳ די

טאן? מעז זאא װאס פראנע< די איז
אנ״ דעם ד$ס #זיך דאכט םיד און

 אויסערװײאטער דער מאכען מוז פאנג
 איז ער ױניאן. דער פון באאמטמנטום

p אז קאאר, טאכען םוז װעאכער ׳עס 't 
 םאר־ צו ניט איז אינטערעס אײנציגער

 טער- א נאך אויף דזשאב בײם נאײבען
 צואאזען ניט אינטעדעעו״איז• זײן אז ׳םיז

 װעא״ די אויסער ארבײט דער צו קײגעם
 הא״ צו ניט ״בינטעא״, צום געהערען כע

 ארגאני־ אזוי און איבא־יעע, קײנע בען
 זײן דאס נאר םאשין, נײע א זירען

 דער דינען צו איז אינטערעס אײנציגער
 אינטערעסען אירע דאס ױניאז, גאנצער
 םרײגד״ װי העכער אים בײ שטעהען
 זײנע װי ׳יא גוט־ברודערשאםט, שאפט,

אינטערעסען. אײגענע
װע־ ױגיאן־טוער די װען דאן, נאר

 און קענען זײ װעאען האנדאען, אזוי אעז
 די באקעםםעז צו רעכט דאס האבען
 גרופעז, די און רינגעז די און קאובס

 םאר אומגאיק אז װירקאיך זײנעז װעאכע
ױגיאן. דער
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 ג«ולדםע?ד םוז ארבײטער די טיר,
 אכטע 520 שא#, קאאוק נױניאנ׳ם אוז

n נױ עװענױ, r, װאם טיטיננ, א בײ 
 רזשאינט אין 1א£נעז!אצטע האבען םיר

 םעניד אונזער אוין װאו אפים, באאױד
 ביו• אונזער א\ן םארקיז, ברודער דז׳פער,

 אג• זיינען םילער ברודער איירז׳טענם נעם
 •רעזענמירט םיר האבען געװען, װעזענד

תר «נו ויםט־װאטע װערטםולע »  אונ
t « r ,הארםעל, אב. ברודער טשערםאן 
ט נוטע זײן סאד ײ  חאט ער װאם אונ

 1ווינע« םיר און שא■. םאר׳ן נעטאן
ט. םראנען איהם זאא ער איהם «■ .מזונ

' פאטיטע:
 A צאקא< נראון, אצע?ם

 1 צאהאצ נציס, מעהס
 ײיויי טארקאװיט^ װ.

 ■96 צאשאצ חאראװיץ, בארגעט
m נע׳ירימ  na מ׳ ג• J<« בדיי
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באוועגונג ױניאן טרײד דער אין
םייםאן. si פון

 אזםאפ־ רי ®רן זיך אנשאיסזזז דאס
 ױג^אנס ארבײטער אײתנבאד״ן העננינע

 איײ אװ םעדערײשאן אפעריקען דער אן
 אנגעװיזעז האב איך װאס אױף *-,2
«p ״נערעכטינקײט״ נוטער אעצםעז 

 פארװא:* איצט איז םענאיכקײט, א »אם
װארשיינאיכקײט. א אין ;עװארען דעהט

 דער פון סרעזידעגט װהיםני, ה. ס.
 װאך אעצטע האט ױניאן, טרעינמענם

 די אז ערקאערומ אן םאױעפענטאיכט
 אן איצט םיהרט ער װאס פארהאנדאוננען

 פע־ דער םון תאונסיא עקזעקוט״װ םיט׳ז
 פיהרען קען יוניא*, זײן םאר דערײשאן

 זא־ ״בראדערהודס״ 4 אאע די אז רערצו,
םעדערײשאז דער אן אנשאיםען זיך אען

 ז4טרײד*ױני אםעריקאנער די אין
 אונטערהאגד• דאזיגע די װערען קרײזען
 אינ־ גרעסטען םים׳ן נאכנעםאיצנט לונגעז

 נע־ זאל פאראיעיטננ די װעז םערעס.
 גרעסטער דער געװען עס װאלם מעהן,
 א^ע םאראײניג^ םון װעג אוים׳ן שריט

 ארבײטער ארגאניזירםע אםעריקאנער
?ערפערשאפט. צענטראלער א*ין אין

 די האבען איצטער, איז לאגע די װי
 יױ יצעיבאר אוז םערערײשאן אםעריקען

 די סיםגיליתנר. םיליאז 3 אדום גיאגס
 ארום האבען ױניאנס אוםאפהענגיגע

 װיכטעסטע די טױזענט־םעםבע^םד 550
 אײ־ די זײגען ױניאנס אוםאפתעגגינע

 400 זײערע םים בראדערהודס הגניאדזן
 אמאלגאפײ״ די אזז סעסבערם טויזענט

 אונגעפער םיט װאירקערס הצאדיגג םעד
מןא די סזנסמנדס. 100,000  50 עגירי
 צזאװארםען וײנען םיטגיצידער טויזענט
 ױגיאנס קאײגע פארשידענע די צװישעז
צא:ד.■ איבער׳ן
p זיך אנשאיסען דאש t ״כדא־ די 

 פעדעךיײ אםעריפעז דער אן דצרהודס״
 פאר־ ערשםענם, װאלנ^ צעיבאד אװ ^נאז

 pH ארבײטער אײזעגבאחן די מםארקט
 פאך־ צו תאמף יצעבענםװיכטיגען זײער

 שטוג־ זעסס צו ארבײטס־צײט די סירצען
ך וואאם עס טאג. א חנן אי ע ^י א  וו

 אנ־• טאר׳ן באחנן דעם צונעגרײט אויך
 ׳1.אםאלגאםײטעד דער םוז זיך 'סעזשל
 אויןי װאלט 1אי פצדערײמאז דער אן

 פאד־ פאקטישע רי געבראכט אופן דעם
 אר:א־ אםעריסאגער ע5א םון אײניגוגנ
ארבײטעד. ניזירטע
סײ פאראן גאםיד^יך נ^יך זײנעז עס

ערג־ ד#ס ווע^ אין שװעריגהײטען
 ױריםדיקציזד די איז בײצוהוםעז סםע

 םאחפירענע די צוױמען צװיםטיגקײםען
 דעד \\t ט^דערונג די ײי מניאנס,

 עםפ־ רעיצװעי סטריט ארן ״עאעלטריק
 זא• איהר צו אז אינטע־נעשאנעיצ/ יצאים

 ארבײטען װאט v5* די באאאמצז צעז
 אײזענבאהן עאצקטריםיצירטע יד אויף

 די צװי^תז םכסוך דער ;איניעס
 פאוירתס רעיאװעי די און ״טרעינפען״

 :אנט װי .אבער ענציכע. אח ױגיאנס
 דןו איז עס װאו •״ד#רט װערטעא: א

 אדיס־ »ז מויז זיר געשיגט װילעז דעד
 װיכ־ אוױ איז שאראײניגדגנ די װענ״.

 אדבײםער אאנעםיינצר דער פאר טי:
 אז תאםצן זיך װילם עס אז באווענונג,

 באזײטיגט װעאען שװערינקײטאן אאע
װערען.

♦ * *
אעצ־ ה#וט הרעין אטוירני דיסטייקט

 pH איבערםראפען, אליח זיר דואך כדל
 פיה־ ױגי^ן פארט^ולגעז צו פארזוך זײן
 סאסף טון אויםרײד דעם אונטער רער

 נעאאזט ה*ט ער דע^עטירימ״.א גענען
 דער םח םענעתשער רעם םארקא^ונען

 נ. ברודער ױגיאז, אדבײטעד םיאיגערי
 װ^ס פארבחנכעז דעם פאר סיעקטןור,

 באס נעוױסען א נעצוואונגען ה^ט ער
 ארבייט די גלײך טײלען צו שעכטער
 שאפ. את םצאכות מנל איצע צוױשעז
 םיילצן צו ארבײםס^מנבער אן צװינגען
.רמקעטיריגג״♦ ̂ון שרעין רופט ארכײט,

 0װ^ צם, מײגם •אליט״טעגם, די
 חר חנר ®ח רזנחנל דאם צוריקדרעהעז

 גטנץ pir חטלפמנז זײ שיכטע.
 ומן **חרחוגדארס, 1םע18 טזן הענט

צו  א מװתן אי« יונימ א כאלאנגע̂ן
 * דופאן און טארכרימ! קריטיגעלער

 ״טארבדזנבעדײ « געחײמן האט סםרײק
v r .אליטיעענם די ?ןונםפידאצת״• 

ל חאיצגטליך וחנלזנז נ  ווױמקפינא!, י
m מ ידובידט עס װפר  יײך המםאר ני

4»אי1 וייו ומולז ברענען סווי כל w סוז

̂ודיצ רי איז גרין, וױציאם  ארבײטסל^- צ
 מ^ו־ חרכ׳ן געשטיגען אםעריקע איז זע

 צויט טויזעגט. 300 מיט דעצעםבער :אם
 אין p־'m קוםען װ^וס באריכטען די

 נאנצען טון פעדערייש*ן דער טון ^וםיס
 די אז נרי^ פרעזידענט שאצט צאנד,

 איז ג^וועםבער אין ארבײטסיצ*זע אהצ#צ
 דעצעסבער pn טיציאן. 5 ארום געװען

 םיציאן 5 צו געשםיגען צאד«צ די איז
 עת־ צום טויזעגט. הוגדערט 3 םיט

 ביל־ די געוחורען געסראםצז זײנען םטעז
ט 43 ארנײטער. טרעידס דיגג ענ צ ^  פ
 אוםגעםער ארבײםסלאו. זײנען זײ םון

 איז צײדיגעהער פראצענט דערזעצבער
 אין םוזיקער. די צװישען ד«י אויך
 די זײנען אינדוסטרי פרינטינג רער

 איז עם ווען װי גרזנסער ארכײטסצאזע
והר. 3 צעצטע די דורך  טעק־ דער pK ̂י
 זײנען אינדוסטריען קצײדער אח סטיצ
 ארבײטער אצע םון פראצענט 27 ארום

 פאצ דעד איז זעצבע דאס ארבײטםצאז,
איגדוסטריעז. אגדערצ אצע אין כםעט
 דער םון ק^וונסיצ עקזעהוםעו דער און

פרא־ די אצץ נאך שטודירט פעדערײש$ן
 געכען םארזיכערוננ אצגמםײנע אויב נע

 װײ־ און נויטיג איז ארבײםסצאזיגקײט
שענסװערט...

* ♦ *
ינאנגןג; » נ^ך ״האט האנגרעס װען

 סײ 116 באשטיםם ענדציך זיך, דינגעז
 רעגײ םארשידענע אױף חוצאר ציאז

 אד־ די העצפען צו כדי רועם־ארבײטען
 ויך •רעסע גאנצע די ט1#ה בײםםצאזע,

 גרױםע גצמאצדיגע װענעז צוקצונגצן
 ארױט איצט זיך צײגט אויםטואוגגען.

 ד*זינצר דעד טון םיציאן 90 איבער אז
 בויען דעם םאר באמטיםט װערט סומע

 דך ם^וחנרט *ט װעלכע בײ וועגען, פון
 און ארבייטער געצערנטע סײן ניט בםעם

 קל*גליבסטע די איז װעידזשעס די װאו
םארמטעלען. נאר זיך קען מען װאס

 וועלכע סוםע, ^וזיגע די אזוי װי
^ דורכשניםציך טרעפם  מי ם*ד«ר ני

 ארבייטס־ יעדען פאר ד^צאר 20 ארום
 ומרען אזיסנעצאחאט װעט און אאסנן,

 ד^ו־ קטצימנ קצענצימ םון םומעז אק
 װעמעז אוז העלםעז װעט מאך, א צאר
 א ־ױין םען דארף העצםעז, װעט ד^ס

 קע• צו סענאםאר א אדער האנגרעםםאן
 טלאכה כעצ פשוטער א פארשטעהן. נעז
, הוננעריגצר א נאך אזן ו צ ^ w אזא 

באנרײפען. גיט זיכעיי זאך
* * *

 נײעס שטיקצאך באזונדזגרע דדײ
 דזנ- אין זײ טון אי# שטעדט, 3 פון

 םעדערײשאן אטעריסען רי װאו םןווט,
 כחורו אצע א( שםרענגט צעיבאר אװ

 *פעך שםארפסטע די דורכצוברעכען
 באװײזט אםערייןע, אין םזנסטונג שא■
 בתים נעלי די םת ברוטאציםעט די סײ
 און באעיצער, פאציםישע וײערע און
 זיי ויעז זײעחנ. הים^ןריםסטווא די םײ

 בארס־ אלס ארויסשטצלען זיך װי^ען
קריםטען. גוטע הערצינצ

 פון קוסט נײעם שםײןעל ערשטע די
 טױוענט 4 װאו װירדזשיניא, דענוויצ,

p סטרײקען ארבײםער טע*סטיצ ir םא־ 
 םןנדעתעי־ דער נעגען צאנג נאטעז

 קאספא״ םון טארםע דער אין שסצאטערײ
ס אנ  קאנטראה״ ״יעצאײחוג״ און ניןיוני

 פיסס, ריכטער, דארטינצר א םען.
 אתיס־ ארחנר אן אוגםערגעשריבען ד*ם

- ®ת טאםיציעז 14 צזוווזאדנמן י ן ג  ם
 גע• וחנצכע װןוהנוגגעז זײערע טון קערם

 גאטס־ חנר קןוםיאני. םיל דער צו חערען
 אויםנעקציבעי חאט ריכםעד טארכםמער

ג 2  איז .פרח־עז טון םוב ױם גאכ׳ן מ
 ד*ד אױא וזילצן גוטען און חימצען די

 די נאס איז וורויםצואװארטען עדד״
 די פאר העדער את פרויעז אוםשולדעע

 נע־ האמנן וועצסנ טאםע^ די פון זינד
 נרעסע• » פאחנחח *ו חוצפח די האט

ט שםימעצ ױי. םאר בחי
* * •

 פון פוםט נײעס שטיסעצ *װײטע די
 pH אויך אאראליע̂ו גארד גדיגםבאיזו,

 חוצפח׳דיגע n זײגען שטאדט יעמר
ר\ מ מ ̂וירט Tt חאכיו וחנצכע ו  ארגאנ

pH איו דארט סטרײאצס און טגיאן א 
 אאטי־ ותצפייר .פאבליא א רא אויך
iht,באשגמחס ותצמנ ״ Mom ?פי 

ױ רגמ^עאנאטספ ת  מל נו־ױםנ יח ני
^ ו מו די פאד זארנא( וזעלכע נ

קינדער. ןוריםע צו םתגות און שפײ#
- ד^זיגע די האבען יאהר תײנטיגס ע -1 w ׳*

 די אז װיסעז געצ^זט בתים״ כעצי :ע
 פון קינדער און צײט ױני^ן םון קיגדער

 און שפײז די זײ װעצע| סטרײקער
 קינדער דאזיגע די נעבען. ניט םתנות
הונגערען... אויך סריספעס םעגעז

* * ♦
זײ־ אצע ניט געז#ירגט. גי־ט אבער

 םאדאן אםענהערציג. ברוטאצ אזוי נען
 צככוד צו צײנען װעצכע צבועקעס, אױך

 װאוגדעז די צו םצאםטער א קריסטסעס
 װייניגסטענס, אזוי קרבנות. זײערע פון

 נארדנער גאװערנאר נעהאנדעצט ה^ט
 :עםציך האט ער קאראצײנא. נ^ורד פח

 רי טורפע פון באפרײט קריסםעס צכבוד
 םע־ פון םטרײקער םאר׳םשפט׳ע דוײי

פאר*צ. אויף קאראצײנא, נ^ורד ריאן,
 פארפשפט זײנען סטרייקער דרײ די

 יעדער טורםזג חדשים 6 אזיף :עװארעז
 פי־ רוי םארברעכעז אנדעד p'p ניט פאר

 ארבײ־ די וועצכעז אין םיצ, דעם קעטעז
 םיט שעריף דער נעסטיײפט. ה^בען טער

 חורט ה^בען װעצכע דעפױטיס, זײנע
 סזנן האט םיקעטס, עטציכע ערם^רדעט

 סטרײקערס, דרײ די פרײגעשפראםנן.
 װעם און צואיס דעצצ האגאן, צ#רענס
 פ^- 6 צו םאר׳םשפט םען ה^ט םוצער,
 זײ האבען מערטין דעם טורםע. נאםען

 זײ איז אינגאנצען נעענדיגם. באצד שוין
 ה$ט טעכ. 20 ויצען צו נעבציבען נאך
 h געטנטע. גאװערנאר דער איצטעד זײ

 אויף באפרײם זיי און סריסמעס־פרעזענט
פאראצ.

* * ♦
ארבייטער־ אז װערם איז װיפיצ

? צעכען
װצצ־ םון בעססער אונזער אין

 םים׳ן נעםאסטען אצצדינג וזערט טצן,
 פון םרײז. זײן הןוט אצצדיננ ד^צאר.

 װאס פ^טײטןזס צונעפוילטע טעסטעצ א
 הונ:עד דעם שםיצען זװ ?ויפט ?בצן א

 אפ^צי־ אדער דיכסער־כזאנטעצ א ביז
 ארב״י- אז ד#ך דאחי דזשאב. טישעז

 באשסיםטצן א הןומנן אויך טעד־צעבען
 א יתדט. קצײנעם א זיח ז?צ װזגרם.

 י׳א דאך זײנען עס װײצ פרײז ביצינעז
 קאפײ רי װי ארבײםער מעהר אזויםיצ

w טאציםטען w ץ• און נעברויכעז. 
 *נב*ט דעד װעצכער אויף סחורה *ערע

 םוזעז נאכםראגע די ו\י גרעסער אױ
 פ־ א די אונטער ארבײטער־צעמגנס אויך

 א עפעס ^בער ביציג. זײז שטענדעז
 טא האבעץ. דאס דאך דארוי ויערט

? ותרם עס איז װיםתצ
 צו נצזוכט נים הןוב איך וזיםיל

 םון םאר?־«רײז ריככױגעז דעם דעמעהז
 נימ עס איך האב לזנמן ארבײסער אן

 אורטהיײ אבער אױסגעפיטנז. נעקענש
 וואס נאכצעטיג?ײט ־un צוימ צענדיג

 דער *ו ארויס װײזמז ארבייטסגעבער
 צענ;ז ארבייטערם דעם פון באשיצונג

 צום קוםען איך םוז דזשאב אויפיז
שפאט־ביציג. זײן םוז עס אז שצוס,

 די pK בצויז זוכענדיג. װײט נישט
 װאכען. פאר צעצטע רי פאר צײטתגעז

 דזנר׳- ארב־יטער 14 זײנען איך, געסיז
ט צום נעודארען הרג׳עט  עקס•־א רורך םוי
 איז זײ םון 9 ארבײם. דעד בײ דענטט׳״

 וועצ״ ברי?צייעדס 5 םרײדם. ביצדיננ די
מן כע א  טען10 אוים׳ן געארבײט ה

 י1ר* אוי^ געבײדע נײער א בײ פצאר
 ױמעי עוועג״ו טע7 און סטרים טער16

 רזרטטא־ די װען געװארעז דעד׳הרג׳עט
 ;ע־ זײנזנן זײ ותצכער י1אוי װאניע

 םיעי־ צוזאסעגגעכראכעז. האט שטאנען,
 80 נעאדבײט חאבען ותצכצ פײנטערם

 אויך זײגען אדמארי, אן pn הויד פוס
 י׳ספע־ דןע־ װען געװארען דער׳הרג׳עם

 אונ־ איבןנרגעבראכען ויך תאט פאצד״
 ארביײ 5 אעעריגע די ו\אג. זײער מער
עט וײנען טער חרג׳  כײפ געװארען מר׳

o ראםען n מ נ  א״ױעגבאהן ךי פון מ
p® א דעצסען. r אנגע־ ז»י י1אוי איו 
 :עװא־ צעריבצן ויעאן וײ און פאחחנו

' אינטער רען רווער. י
s צאכאנס אדבײטצי 14 r W N: 

ph ו מ י ; מיג״ p'H איז ו)וןןבי! •אר י
 איבד טםזנרי^ג גמיםאד חוד פון קאצ

 ױםפארםײר^ימ דװ־ד ניט נפבראכט
מקןן אזוו מי  גימ חאס מעלמנ^טען ■מו

 םארםײדעז, ןודעי םאראמםזאחן נעפצנט
a p־ a  j a w n p e y fa o  T i n טע vcD גו ra

 im unsvtM*; ניט
ר 4 ת מן. 6 א תנ׳ ג

 צוזאפע;* ה^בען םתעפאידס רי אויב
 ;עװע: װארשײנציך זײ זײנען גענראכען

 סקע־ שטארקע אודאי, ;עבויט. שװאך
ק^וכ־ צונויפגע?צאםט פאצדס

 א״• םויטעז םעחד. דאצאד עטציכע טעז
ביציגער. איז בײטעד

 דענקען צזןזער פאנכע װעאעז
 ק*ין איבערטריבען. אפשר איז דאס

 :יט זיך דוכט װעט פעגש נארםאאער
 טױט דעם נעװיסען זײן. אויף נעהםען

 עטציבע צוםפיגע צדליב פעדטעז םון
 בא־ אזמשוידינען אן צעזט טא דאצאר.

 פוירקיגט, פראנסיס םיס פון דיבט
 ;ױ םרן קאמישאנער צעיבאר סםײט
:שדײבט זי יארק.

 װאם באסעס הונדערט צוזײ ״םון
 איבערפיח־־ען םיט זיך באשעפטיגען

 הא־ יארק, נױ שטאדט דער אין םעבעצ
 נע־ אינשורענס קײן געהאט גיט 60 בען
 ארבײםער, זײערע םאר עקסידענטס גען
 ספע־ רער בײ געװארען אויסגעפוגען איז

 האבען זײ פון 59 אונטערזוכונ:. ציעיער
 אינ־ גויטיגע די ארויסגענוםען, גצײך

 גערופען איז אײנער פאייסיס. שורעגס
:עריכט.״ אין נעװאדען

 םוא־ ״םוירגיטשזר די פון ארבייט די
 באשעפטיגונ־ די םון אײנע איז װערס״

 ;יט זיינען פאצען אומגאיהס װאו נעז
 פון זײנען דןוך איז זעצטענהײט. קײן
 אינשורט. געודען ;יט 60 פירטעס 200
 עס וועצכען אין טרײד א איז ד^ם און
 דער איז נרויס זוי ױניאן. א דא איז

 ניט אין אינשורטע גיט פון פראצענט
 באװאוטט. גיט איז טרײדס ארגאניוירטע

 איז פראצזגנט דער אויב אפיצו אבער
 :ע־ עס אז עס׳אויך םײגט זעאבער דער

 באשעם״ װעצכע ארבײ־טכעבער זיך םעעז
 אודיגע־ כעצ־םלאכוח טזיזענכער טיגען
טמ פאר ניט אפיצו פינען•  םאר־ צו נוי

 אומגציקספאצ אן איז אז זײ, זיכערען
 פאםיציעם זײערע אדער אצײז זײ זאצען
 שםיקעצ א םים ווערעז באזאתט כאטש
 זײנען אזנבענס ארבײםעד יא! ברױט.

אמעריתא. א*ז ביצינ זעחר

 וחנרמ װאך אדבײטם טאגיגע 5 די
 אין טעהר און םעהר אצץ אייגגעםיהרט

 אײנצו־ צטע7צ די מרײדס. ביצזײננ די
 אר־ שטונדיגע 40 טאניגע 5 די םיהרען

 טרײד כיצדיננ 5 זײנען בײשסװאך
 קאר־ יארק, נױ סיראקױז, פון ױניאנס

 צעטצערס, בריקצעיערם, פענםערס,
 צעײ און פצאסטערערט אײזענארבײםער,

 װאך ארבײםס ?ירצעמנ די בארערס.
 פראצענם צעזזן פון תעמנתננ א און
 קראפט איך 1ארײ נעהם שכיתת די 8אוי

יאנואד. אנפאננ

 ציבעדטים ״סיװיצ ״אמעריקאן רי
 אסעדיקא״ םון ^רגאגיזאציע די ױגיאן״

 פער־ םאר קעפםען צו ציבעראצעז גער
 טעצ־ אטעךיקא, אץ פדײהײט זענציכער

 םאר מאמעריאצעז צו נדײט זי אז דעט
t ^אינדזשאג?שאנס נעגעז קאם px 

 םעצדוגג דער אין סכטוכים. ארבײטער
פאצ;ט: װי זײ שרײמח
מאטע־ וועני: זעהר פאראן איז ״עס

 קיײ םדאגע. דאזינער דעד איבער ריא<
 םען פארװאס װיםען צו ניט שײגט נער

 אינדושאנקשאנס פאר אזוי זיך שרצהט
 םםרײסס) װירסרנג(אין זײער װארום איז
 סאצדאטען װי שעדציכער פיצ אזױ איז

פאציצײ״״. *דער
 די םארװאם אויסצוגעפינעז כדי

 שעדציך אזוי זײגען אינדושאגקשאגס
 סױויצ די שי?ט ארבײםער די פאר

ס ױניאן ציבערטיס  *תוועסטשײ א אתי
 ^פאדזואם פראגע דער טיט אניער״
 זײ־ אינדזשאגיןשאגם אז איהר דיינקט

 די אין געװעהר וױרפגצנמנ אזא נען
 גע־ די און ארבײטסנעבער די פון חענר

?״״ 1ריכטצ
 ציבערםים סױױצ די זאצ פראנע אזא

 נאכ״ ,1930 אין הײ:ט, שטעצען מניאז
o n ע״ זײגען סטרײקס הונדערטער װי: 

ן מ ^  אינדזשאנקשאנס רורך גצר^ורמן ב
 שוין װײסען צעחרעךאיננצאך אפילו און

ס םכה םין * פאר װאס ^נ ג א ש דז נ  אי
ששױנען. צו װירקציך איז דיגצז,

שלעזיננער פרעדדענם
■ *ון <«צוס )1 זײ

 tjn פון םיםינצ » •ט׳ננדעם *ר ה*ם
 eyn tw בןוארד lvowtwr רז׳מניראצ

itD u n rw ן מוםיגמם *ניןוזזצ «ן « 
מm 1זיימ ותצמ צאסאצעז ם  איחם י

• י*ד *יז מחי :p en װענמן איתם גיס
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 »ר- די פון װעט 1930 יאהר דאם שװערער א
דער־ ניט אטעריקא אין בײטער ....
?  א־ז עם גוטען. צום װערען שאנם ,.«.11.1,

נ ר  שװערשטע די פון אײנס געװען *ל• א
 אםע־ פון לעבײן עקאנאםישען דעם אין יאהרען

 צוױי־ אלע געטראפען האם װאם קריזים, א ריקא.
 פץ א־ז אינדוםטריע אםעריקאנער דער פון גען

קרי־ א איז עם װען און האנדעי. אםעריקאנער
 לײדען. צו ערשםע די ארבײטער די זײנען זיס

 גרויםע א געבראנט זיך מיט האט קריזים דער
 פאד נױט גרוים מםילא אדן ארבײמםלאזיגקײט

פאטיליען. זײערע און ארבײטער די
 אוים־ ניט אויך האט קריזים גרויםער דער
 אינדוסטריע. פרויען־באקלײדונגם די געלאזען
 גע־ שװער גאנץ זײנען טײלען איהרע פון מאנכע

 אינטערנעשאנאל דער פאר געװארען. טראפען
 דאפעלט » כעװען 1930 יאהר דאם דעריבער איז

 פון יאהר « אין געדארפט האט זי שװערער.
 ארבײשם־ גרױםער פון רעפרעםיע, עקאנאםישער

 ברײטע « און גרויםע א דורכפיהרען לאזינקײמ,
 צו־ נעדארפט האט זי פראנראם. ארגאניזאציאנם

 די״ ארנאניזירען און ױניאן די אױפבױען ריק
פאדבוגדען. איהר מים זײנען װאם טרעידם,

 איז קלױולאנד אין קאנװענשאן דער אויף
 פרא־ כרײטע גאנץ « געװארען אויםגעארכײט

 יאהר דעם םאר אינטערנעשאגאל דער פ«ר גראם
 אנ־ םך א ארבײט, םך « פון פראגראם א ,1930

 אינטער• ךי און קאםטעןי םך א און שטרענגונג
 האט זי אז זאגען, שטאלץ םים קאן געשאנאל

 פולםטער איהר אין דורכגעפיהרט פראגראם די
 איז צײט די װאם דעם, אוין* קוקענדיג מאם,־ניט

 דער פאר באדינגונגען די און שװערע געװעןאזא
אוםגינםטיגע. אזעלכע ארכײם
 אינ־ דער פון קאםפײן • ארגאניזאציאנם דער

 האט יאהר םארגאנגענעם דעם אין טערנעשאנאל
 קען םעו לאנד, גאנצען איבערן םארשםרײט זיך

'צדױיטען, ביז׳ן אםעריקא ברעג אײן פון זאגען
 באל־ פון און אנדזשעלאם לאם ביז יארק נױ פון

וױניפעג. כיז טיםאר
 אנשטרענגדננען אלע האבען אלץ װי םריהער

 דעם ארגאניזורען צו װערען .געםאבם נעדארפט
 « געװען איז דאם יארק. נױ אין טרעיד דרעס

ארבײט. קאםטבארע » און ארכײט גרויםע
 אוים־ איז יארק נױ אץ טרעיד דרעם דער

 ארבײ־ צאל דער לויט גרוים. ריזיג געװאקםען
 באשעפטיגט, איהם אין זײנען װאם טער־חענט

 טרעיד. קלאוק דער װי םיל.גרעסער הײנט ער איז
 דרעם דעם אין איז פאגראם קאםוניפטישער דער

 אר־ צוריק און גרוים באזונדערם געװען טרעיד
 באזונ- נעװען איז טרעיד דרעם דעם גאניזירען

 זיך האט םיםטעם שאפ םװעט דער שװער. דערס
 און פארשפרײט מעהר טרעיד דרעם דעם אין

 ניט אפילו איז עם אײנגעװארצעלט. שטארקער
 שע־ דרעם צאל די גענוי באשטיםען צו םעכליך

 עם־ פון שעפער קלײנע װײל יארק, נױ אין פער
 דער איבער צואװארפען זײנען ארבײטער ליכע

זיך״ געפינען זײ פ־ן םך « און שטאדט גאנצער
 יאהרען, שאפ םװעט ,גוםע״ אםאליגע די אין װי

 קעלער־װאױנוננען. אין און שלאף־ציםערען אין
 גרויםע, א איז שעפער צאל די װאם אויםער און
 בא־ ניט זײ, אין ארבײט װאם עלעםענט, דער איז

 און םײדלאך ארגאניזירען. צו לײכם זונדערם
 נאציאנאליטע• םארשידענע פץ נאר ניט פרויען

 פארשידענער פון אויך נאר שפראכען, און טען
הויט־פארכ.

באריםען, ניט זיך קען אינטערנעשאנאל די
 יאהר פארנאנגענעם דעס אין זיך חאט איהר אז

ן דעם ארגאניזירען צו איינגעגעבען ע צ נ א ג  
 דאר קען זי אבער יארק, גױ אץ םרעיד דרעם
 פץ טייל באדייטענדםטען דעם חאט זי אז זאגען,
 נע־ געשאפען איז עם אז אץ ארנאגיזירם מרעיד
 נױ אץ ױניאן דרעםםאכער נרויםע g װארען
 כאדײטעגדע נאנץ געבראכט ,חאם װאט יארק,

 םרעיד׳ אץ ארבײםער די פאר פארבעםערוגגען
ז טעחר. ברעגגען וױיטער װאס זיכער יועט ״

 נעװאתן אויפנעטיט •יאחר דעם אין איז עם
 טא• אין יוגיײן קלאוקטאכער אויםעןצייכעגםע א{

ערפאלנ־ די pa אימער געװען איז ד*ס ראנטא.
 ארגאניזאציאנם נרױםלן דעם pa ®יילען רייכםפוע .

 טאראנםא pa איגםערנעשאנעל. דער pa קאם«ײן
 נעווארען אתןןנמירט טרעיד קלאוק דער איז

 חןר pa pa פראצעגט, הדנדערט פולע כםעס
םיר קענען םאראנםא pa יתיאז קיאוקםאכער

גומסג בלױז דעחנעחלען ־ ....... י ־ ״ , ■ ־

 איחרע אויף פעסט געשטעלט זיך האט ראנטא
 גע• זיך אינטערנעשאנאל די האט פים, אײגענע

 טאראנ״ אין דרעםטאכער די ארגאניזירען נוםען
 געװארען געםאכט שוין איז אנפאנג דער טא.
ערפאלגרײכער. גאנץ א און

םאנטרע־ אין אויך אז זאגען, נ*ט קענען מיר
 אין צענטער קלאוק גרעטערער צװײטער דער אל,

 אזא געהאט אינטערנעשאנאל די האט קענעדע,
 אויך אכער טאראנטא, אץ ערפאלגדװי גרויםען

 גאנץ א געװארען געשאפען איז םאנטרעאל אין
 װאלטען מיר און ױניאן קלאוקטאכער שטארקע
 םאנטרעאל םיט געװען אוםשטענדען די אונטער

 ניט אונז װאלט טאראנטא װען צופרידען, גאנץ
םעחר. אויםטאן קאן םען אז געװיזען,
 אינטערנע- די האט יאהר פון םוץז צום און
 קלאוקםא־ א שאפען צו אונטערגענוםען ׳טאנאל

 דריטע א װיניפעג, װײטער דער אין ױניאן כער•
 קלאוקם. טאכט םען װאו קענעדע, אין שטאדט

 װייטער דער אין איז קלאוקםאבער צאל די אטת,
 אתם גאנצען אין — גרויםע קײן ניט ׳טטאדט

 כאדײטענדער א עם א*ז קענעדע פאר אבער ססס,
 טאראג־ אין קלאוקםאבער די אץ צענטער קלאוק

 פץ וױרקונג די פילען םאנטרעאל אין אזן טא
הינ״פעכ.

 צײט דער אין פאראיאהרען האט באלט-טאר
 קלאוק־ א װעגען חלום׳ען געקענט העבםטענם

 פאקטיש איז באלטיםאר אין ױניאן. מאכער
 נע־ ניט ארגאניזאציע אן פון אנהױכ קײן אפילו
 געטוזט דארטען האט אינטערנעשאנאל די װען.

 האכען עם נײ. דאם פרן אלץ בויען אנםאנגען
 אנשטרענגונ־ גרויסע װערען געםאכט נעדארפט

 קאםטען, גרויםע פארהעלטניםםעםיג און גען
 ערפאלגרײבע. אן געװען איז ארנײט ךי אבער

 אר:א- נוט א פאראן הײנט איז באלטיםאר אין
 דאר־ ױניאן די און ױניאז קלאוקםאכער ניזירטע

 שטארקער, אדן גרעםער פיל נעװען װאלט טען
 האט װאס ארבײטםלאזיגקײט, גרויםע די ניט װען
 כאזונדערם באלטיםאר אץ טרעיד קלאוק דעם

געטראפען. שדוער
 אויסצורעכענען אויסען ניט ךא זײנען מיר

 ארכייט ארגאניזאציאנם יעדע און םטרייק יעדען
 דורכ־ יאהר דעם האט אינטערנעשאנאל די װאם

 דעם דערםאנט ניט דא האבען םיר געםיהרט.
 האט װאם קליװלאנד, אין סטרײק קלאוקטאכער
 געקאםם האט און צײט לענגערע א אגגעהאלטען

 םוםע כאדײטענדע גאנץ א אינטערנעשאנאל דער
 באםטאן, אין םטרײק קלאוקםאכער דער געלט.

 נױ אין רעינקאוטםאכער די פון םטרײק דער
 דרעםםאכער םשילדחזן די פון םטרײק דער יארק,

 דער אין אנדזשעלאס. לאם םון םטרײק דער און
 דעם םיט ארג״יט די ניט זיך ענדינט װירקליכקײט

 ניט זאל ער ערםאלגרײך װי םםרײק, א ענדיגען
 םטרײק קלאוקםאכער דער װערען. דורכנעםירט

 ערפאלגרײך, זעהר געװען איז 1929 זוםער םון
 נע• ניט אינםערנעשאנאל דער האט עס אבער
 יארקער נױ די כײ יאהר דעם ארבײט קײן פעלט

 קלאוק די שוין האכען דעם פאר קלאוקםאכער.
געזארגט. םאנופעקטשורערס

גע־ ניט האבען םאנדפעקטשורערם קלאוק די
 באנו־ צו זיך נעלעגענהײט די אזיםלאזען װאלט

 און טרעיד אץ לאגע געדריקטער דער םיט צען
 אײנפיה־ פאר םאנעװרע א אנגעפאנגען האטען

 םך א נעשאפען האט דאס ארבײט. שטיק רען
 געהאלטען האט און ױניאן דער אין אויפרעגויג

 שטע־ צו זיך װאך דער אדיןפ אינטערנעשאנאל די
 איצ־ די ענדערען צו פראבע יעדער געגען לען

װאך־ארבײט. פון םיםטעם םיגע
שטענ־ םען האט יארק נױ אין כלויז ניט און

 אפ־ און װאך דער אויןז שטעהן געדארפט דיג
 אוטע־ נאר פאזיציעם, אויםגעקעםפטע די היטען

 דער פון ארנאניזאציע אן פאראן איז עם װאו טום,
 אדער כאםטאן אין איז דאם צי אינטערנעשאנאל,

שיקאגא. אדער פילאדעלפיע אין צי קלױולאנד, -
 בא־ דעם דערםאגען םיר װילען םוף צום און
 טײלארם, לײדים די םון םטרײק ברארוען זונדערם

 אויפ־ אלגעםיינע די זיך צו געצויגען האט װאם
 דער טיינוננ. עפענטליכער דער פון טערקזאטקײם

 הונ־ אײנינע פארענדיגט, נים נאך איז םטרײק
 םטרײק אין נאך שטעהען טײלארם לײדים דערט

 זײ ביז קעםםען צו אנטשלאםען זײנען זײ און
 ארויפ- זײ אױן£ איז םטרײק דער זיגען. װעלען

 זײ װײל באסעם, די פדן נעװארען געצװאונגען
 בעם- די זײ פאר איז איצט אז געגלױבט, האבען

ױניאן־שאפ. דעם פון באפרײען צו זיך צײט טע
אונטער־ דעם אונטער פיהרען םיר ווען און

 אינטער- דער םון ארבײט דער פון הכל םך שטען
 נע־ און יאהר פארנאמענעם דעם פאר נעשאנאל

 די באדינגוננען, שװערע די כאםראבט אץ טען
 חערשט עם װאם לאגע, עקאנאםישע געדריקםע

 כארעכטינטען א םים םיר קענען דאן לאנד, אין
 ױ־ װײנע פאראן זײנען עס .אז זאנען שטאלץ

 אוים־ קענען זאלען װאם אםעריקא, אץ ניאנם
 ער־ און קאםף פון חןקארד רײכען אזא וױיזען

יאהר. פארגאננענעם דעם םאר םאלנ
 װאם יאחר, נייע דאם אז האפען, װילען םיר

o באנענענען כױר r a, בעםערײ ברענגען װעם 
 ארבײט, םעהר ארבײםער, די פאר צושםעגדען

 א און לייכםערען a pa פארדינםםען כעםערע
 שוין האלטען םיר ווען pa לעכען. זיכערערען

 די ז8 ממשען, אויך שוק םיר וױיען װינשען, יאץ
 אוים- יאתר נײעם דעם אץ זיך זאלען ארכײםער

 ױיעך יצוחיםעז8 װי פארשטעהן בעםער לערנען
םיט חאכען זײ װאס נעװמםען, די pa 18יוני
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r א.־יס:;י־עםפט. ױגיאן ױיער פון הילף דער c 
 ברידערל־נק״ט םעחר אײניגקײט, םעהר װינשען

חילף. געגענזײטיגע מעהר און

ײעם צום  קלאוקםאכער דער אין װאהלען די נ
הר, צוט ארן פארענדיגט זײנען ױניאן א

שוין װעט סעזאן ארבײטס נײעם ’ ^
 און באארד דזשאינט נײער 8 גערדעהלט זײן אויך

 פארענדינט. פולשטענדיג זיץ װעלען װאהלען די
 װאהל און פאליטיק װאהל דער פון פרײ און

 װעחלער זײערע און כעװעהלטע די װעלען קאמף
 דער טיט אפכעכען יאהר נײעם צום קענען זיך

 םיט און ױניאן דער פון ארבײט טאג־טעגליכער
 קלאוקםאכער דעם פדן פראבלעםען שטענדיגע די

טרעיד.
ארײנ• :אר זאל עש רוען אז גלויבען, מיר א,'ן

 ענערגיע דער פון העלפט א אפילו נוערען געטאן
 טאג־טעגליכער רער אין קאםפשלוםטיגקײט און

 ארײנגע־ װערט דאס װי ױניאן, דער פון ארבײט
 קלאוקמאבער די װאלם דאן װאהלען, די אין טאן

 און צושטאנד. כעםערען םך א אין גע־דוען ױניאן
 א אץ געװען װאלמ ױניאן קלאוקםאכער די װען

 אויך םםילא שוין װאלטען צױטטאנד, בעםערען
 צושטאנד בעשערען א אין געװען קלאוקםאבער די

שעפער. די אין
 םיט־ די װאם צוםרידען, געװים זײנען םיר

 א*נ- פיל אזוי ארויש װײזען ױניאן דער פון גלידער
 געװען דואלטען טיר און װאהלען די צו טערעם

 פון צאל נרעםערע א װען צופרידען, םעהר נאך
 אינ־ אזא ארויםגעװיזען װאלטען םיטנלידער די

 װערען, געזאגט דאך דארף אםת דער טערעש.
 פארגעקו־ איז עם װאו לאקאלם די אץ אפילו אז

 צאל די איז קאםף, װאהל הײםער גאנץ א טען
 קײן געו־וען ניט גאר װאהלען די אין באטײליגטע

 באםײ־ זיך האבען לםשל, ,1 לאקאל אין גרויםע.
 עם ,2ססס, װי טעהר עטװאש װאלען די אין ליגט

 םיט־ דער פון דריטעל א װי װײניגער הײסט
 .־וארום ניט װײםען םיר לאקאל. פון גלידערשאפט

 געקוםען נים זײנען דרלםעל צווײ איבעריכע די
 זײ װאם דעם, צוליב געדוען דאם איז שטיםען.

 זײערער, ױניאן דער צו גלײכגילטינ אזוי זײנען
 זײ קען קאםןז דואהל הײםער זא8 אפילו װאש
 גלײכגילטיג־ זײער פון ארױסברענגען גיט אויך

 דעם, צוליב געקוםען ניט זײ זײנען אדער קײט,
 גע־ איז ער װי קאםף װאהל גאנצער דער װײל

 האר• צום געװען ניט זײ איז געװארען, פיהרט
 ודען צדפרידען, םעהר געװען װאלטען טיר ? צען
 דוײ־ לײדער פאל, דער געװען װאלט לעצטע דאם
 פאל. דער ערשטע דאם איז גיכער אז םיר, םען
 גרויםער דער פון גלײכנילטיגקײם די הײםט עם

ױניאן. זײער צו םיטגלידער צאל
 נײ־ די םון אויםגאבע די זײן דאו־ןז עם און

 םון און לאקאלם די פון עקזעקוטיװם געװעהלםע
 װי םיטלען זוכען צו באאםטע נײ־געװעהלטע די

 טיטגלידער צאל נרויםע די ארױםצוברענגען אזױ ■
 אױןש כאטש זײ און גלײכגילטיגקײט זײער פון

 אר־ דער אין פאראינטערעםירען איז עש װיפיל
ױניאן. דער פון בײט

אלטע, גאנץ א א*ז פראגע די אז װײםען מיר
 אױך, װײםען טיר און אלטע. צו א אפשר שוין

 נעװארען געםאכט זײנען פראנען פארשידענע אז
 גע־ אויםגענוצט זײנען םיטלען פארשידענע און

 גלײכגילטינע, די פאראינטערעכירען צו װארען
 אויפ־ אזא ניט איז דאם אז גלױבען״ טיר אבער
 דורך כאפרײען איהר פון זיך קען םען װאם גאבע,
 איז עם און פראבירט שוין האט םען װאם דעם,
 װאם אויפגאבע, אן איז דאם געלוננען. ניט

 ױניאן דער פון פיהרער די פאר שטענדינ שטעהט
 זובען כםדר און פראבירען כםדר דארפען זײ און

לעזען. צו אויפגאבע די װי םיטלען
 נלײכגילטיגע פולשטענדיג די אויף אויב נאר

 אז תירוץ, א טיט אפפארטיגען זיך נאך םען קען
 מ;ין קען גװאלד, טים שלעפען נים זײ קען םען

 די וועגען אפקוםען נים תירוץ אזא טיט אבער
 *אר ךי אט אטאל. יא קוטען װאם טויזענט םאר

 ט*ם פאראינטערעסירען קען םען װאם טויזענט,
 פאר• אויך דארפען ױניאן, דער אין קאםןז דואהל א

 י דער פון ארבײט דער םיט ױערען אינטערעםירט
 חןר• ניט קען םען אויב און יאהר. גאנץ א ױניאן

 זאל ױניאן דער פון שיטגליד יעדער אז װארםען,
 נעווען ױניאן די אויך אבער װאלט אקםױו, זײן

 טיטגלי־ צאל דל ווען טעטי^ און לעבעדינ גענונ
 דער פון רואלען די אין זיף באםייליגען װאם דער

 אץ יאהר גאנץ א באטייליגט זיך װאלטען יוניאן,
ױניאן. דער p® ארבײם דער

 נייעט דעט ט*ט אז האפען, דעריגער לאטיר
 1J: דעם אץ נײ־נערדעהלםע, די םיט אץ יאהר
 אנפא:* זיך רועם נעװעהלםע. אלם־נײע די אויך
 טעטיגקײט,אץ אקטױוערע לעבעדינערע, א נען

 ,אן -אױך םםייא יוניאן.און • קלאוקםאכער דער
je"crnyn ערפאלגרייצנערע

י8וו8> חור פרײטאו,

I י

צײטצײמ
צכױן. כ• וון

 יטים פון ®רײגד גרויסער » בין איך
 װען #אזע?כע םון איכערחױיט טונים,

ט ד*י{י מען  דער אבער ארבײטען, ד
 א סיר מ^כט ניײיאהר pc ױם־טוב

 טער5אי אן *יז עס טר^ונעיל. ביסעי
 •m\ טען דארף דײי^תר צו או כיגח;,

ט איו עס און ׳עעװען אזוי ס^יל ד
 ■אסי־ נײעם א אויסצוטראכטען יײכט

 אױ עדגער נאך און װאונ׳ט, גוטען גען
 םען דארוי אידען אוגז בײ װאס #עס
 םיר 5וױי< י#הר, » צודי ט^ן עס

 אירײטען דעם — ניײי^חרס ציױי האבען
. אמעמײנעם• דעם און

 צוױי װיגעעװזנן דארף םען װען און
 ^ייכט גאנץ זיך מען קען י^הר א

 װינ^עװאניעס. די מיט צו§י^:טערען
 וױנשענױ׳ש אידישע ד^פעי^טע די צוייב

 כיפור ױס קומען. גיט מיטיח א£ייצו קען
ם, הבאח זיך ײען װיג״צט ^י רו  בי
 איבער קוםען ד«חי מיטיח אז עס, הײסט

 פסח כיפור. ױם ;עקסטען צום י#הר, א
 הבאח יליענה װײטער םען וױג׳עט ^נער,

 משיח אז מײנט, ד^וס און בירױע^ם
 פסח. געיןסטען דעם קומען עי״עט דאר^

 קען כדטיח און כסדר עס נעהט אזוי און
קוכיעז״ ;יט

 צו לײכט ד^ס גר^ד איז עס
 י^והר « :וױגיטעװאניע גוטע א געפי;ען

 װינשע־ »זא פרנסח. און ארנײט פון
 איצם, אבער מ^יציגוט, אילע איז װ»;יע

 אזוי איז א־בײטסראדגקײט די װען
 גוט^ד. א געװיס װאודט אזא איז גרױס,
 םען גאויבט ארבײט האט םען װען אבער

גוט. אזוי איז עס אז ניט, נ^ר
געװא^ט גאר ט,5װא איך
 י^והר נײעם צום ארבײטער די וױגיג־ען

ט איך װען ׳עכיל, םעהר ביםע^ א ^  װ
 ק^וקםאכער די אז געהאט, םורא ניט

 ניט פאריבעיצ קײן םיר אױף װעאען
 קיצאוקםאכער די אז וױיס, איך ד^בען.
 םענ^ןען קאוגע זעהר םאר זיך האאםען

 אר• די געװאודטען װ^ו?ט איך װען און
 י#ר.ר, נײעם צום שכל מעהר בייטער

 געקענט םיר קי^אוקסאכער רי- װאיצטען
 און זײ אויך עס כדין איך אז #זײן חושד

 עס בא^ידיגט. געפיהיצט זיך װאאטען זײ
 אז גיצויב, איך אז געםײנט, זײ כײ װאאט

 איך װען 'שכל, געגוג ניט ה#בען זײ
 און יאהוע גײעם אויפ׳ן מעהר זײ וױנ״פ
 סיצאוק- די אז גיט, 5װי< איך װי »זױ

יצען מאכער  הא־ פאראיבעיצ טיר אויןי ̂ז
 דעם םון בא׳שאאסען איך האב כען,

 קוקענדיג ניט אפצוזאנען, זיך ודאונש
 פאר איהם ט5האי איך װאס דעם, אויוי
וױכטיג. זעהר
 ארבײטער די װען אז גאויב, ךיא

 זײ װ$אט שכל ,$ג־,רימ געהאט װאצטען
 ארביײ די װען בעסער. סך א געױען

 זײ װאאטען שכל געהאט װ^טען טער
 אאע און ^רגאניזירט געװען דאר

 און ױניאגס% צו :א־לאנגט װאאטעז
 געװען װאילטען ארבײטעד vלx װעז

 ױניאנם צו בא^אנגט און ארנאגיזירט
 ארביײ די פון פארדיגסטען די װאאטעז

 ארבײטס* די און גרעסער נעװען טער
 ארבײטער א^ע װען ;קצענער צײט

 בא־ און ארגאגיזירט נעװען װאאטען
 געװען ניט װאילטען ױניאנס צו לאנגט

 ניט װאאטען עס און ישעפער סװעט קײן
ט עם און סקעבם קײז נעװען ^  גע־ װ

לעבען.־ צו בעסער װען
 צו שכל דעם האבען ארבײטער אאע

 ארבײטס־מטונ״ װעניגער אז פאר״טטעהן
 אר־ דער פאר דאלארס מעהר און דען

 אר־ אלע ניט *בער בעסער, איז בײט
 פארשטעהן צו שבל דעם האבען כײטער

קריגען• עס קען מען אזוי װי
 האבען װאם ארבײטער די אויך און

 א אז פאחפםעוזן, צו גענוג שכל שוץ
 ױניאן מטארקע און ארגאגיזירטע נוט
ת־ טאדגרעסערען צו חעלפען זײ קען  זי
jn ןייער פארקלענערען און םארדינסטעז 

 נאך אבער זײ םעאט ארבײטס־װ^ו,
 אז פאחפםעחן, צו שכל ביסעצ א א^ץ
ר .ארגאניזירטצר דער ^נ טי ^אי  י
 אתאניזירסען םיט׳ן פארבונדען ענג איז

 אר־ וױ •ינתט און קאסף עיז^נ^טישען
 אײגענע זיחנר האבען דארפען כײטער

 דאויפעז אזוי ^לנאגיזאציע עק^ונאםימע
מר ה*בען אויר זײ  •אלײ אימעגע זי

ארנאניזאצחג סישע
 װאונמ דער איו וזנחט, איחר וױ

 זאלעז אםעריקע אין ארבײטער n או
תם אויט׳ז  » קליגער, ותרען יאחר גי

ױמר, גאגץ מ i ווי n n ך T מוז אי t 
M H W האב איך ױייל

 זיגען אין זײ ה^נב איך אז טייגעז,
 פאראיבעל םיר אויף װעיצען זײ 1אי

 די כיצויז ניט אפ׳טר און ח^בען.
 םא־ «:דערע אויך נ^ר ק^וקמאכער,

 ׳איז שכל טיט צרה די װ^רים כער.
 עס האבעז זײ אז טײגען, א?ע װ^ס

 באיײ־ ניט .זיך װעט קײנער גענוג.
 אז ז#גען, איהם װעט איהר וזען דיטגן,

 געװאקסען, קורץ צו כיסע^ע א איז ער
 ביסעל א ה$בען געדארפט האט ער אז

 זעהר $בער זיך װעט ער כח. מעהר
 װעט איהר װען בא^ײדיגעז, ׳טטארק

 צו ביסעיל א איז ער אז זאגען, איהם
 געדארםט ה$ט ער אז און שכל אין קורץ

יגער. ביסע̂י א זײן ק̂י
 בײ בהײבען ״עוין דעריבער װעיצ איך

 װעגיג־ איז ער װאוגש. ער׳טטען מײן
 ק־י״ װעט ער װאס דערטיט, גוט סטענס

 א אבער װעיצ איך באיציידיגען. ניט נעם
 האב איך ענדערען. װאונ׳ט דעם ביסעילע

 איך עװער. ארבײט מען װען יציכ גיט
 ײכ-5י םון יאהר א װינשען דעריבער װעצ
 עגװעלאפס פעי שװערע און כ^גדעלס טע
 עטע־ צו געזונט גענוג זײן ז$יצ עס און
 צו און שנײדען צו נעהען, צו און פען

פיעסען.
* * *

 ברודער באקאנטער איצטער אונזער
 םא־ די םאר^אשט אונז האט מעקגרעידי

 םען סענסאציע. םײגע גאנץ א װאך ריגע
 אז איבערגעגעבען, נאםען זײן אין האט

 <צײב$ר, םעדערײשאן אמעריקען די
 דער פון םיהרער^אםט די הײסט עס

 ה#ט <ײבאר אװ 1פעדערײ^א אםעריקע!
 פראגע דער אין םײנונג איהר געביטען

 עס פארזיכערוגג. ארבײטסלאזען םון
 איז פיהרערשאפט די אז געוזײסען, האט

 דאס אז איבערצײגונג, דער צו געקומען
 די פאר אוםמטענדען די אונטער בעסטזו

 ארבײטס־ אן דאך איז ארכײמסלאזע
 די און רעגירונג. דער םון פאנד צאזען

 איבערגעגעבען דערבײ •האבען צײטונגען
 די װאס ארגומענטען, ^זםארקע גאנץ

 אר־ םאר ארויס ׳שטעיצט צ. אװ ם. א.
 אר^ײטסיצא־ פארזיכערוננ. בײטס^אזען

 פאר איז געזאגט, האבען זי זא^ זיגקײט,
 אוםגאיקם־ אזא פונקט ארגײטער דעם
 דער בײ פארװאונדעט װערען װי פאא,

 ארבײטען, װייצ ארבײטעכ דער ארבײט.
 אינ־ דער אין פאםירט האט עפעס אבער

 און ׳שויצד, זײן ניט איז װאס דוסטריע,
 ער און ארבײט קײן גיט איהם גיט םען
 אעבען. צו װאנען םון ניט םעהר האט

 םון פיליכט די זײן דעריבער דארף עם
 אר־ די םארזיכערען צו רעגירונג דער

 װאס אוםג^יקםםאל, דעם אט םון בײטער
 זי װי פונהט ארבײטסיצאזיגהײט, הײסט

 איהם פיליכט איהר פאר געהאאטען האט
 ער װען םאא דעם אין פארזיכערען צו

 ארבײט. דער בײ םארװאוגדעט װערט
 םון׳ם עקזיסטענץ די אז איז, פרינציפ דער

 גע־ װערען םארזיכערט דארױ ארבײטער
 קענען װאס אוםגליקסםאאען, די גען

 אין איגדוסטריע דער אין פארקוםען
 עס און בא^עםטיגט איז ער װעיצכער

 םאר װאס פון ניט אונטערשײד ?ײן איז
 םאר־ אדבײמער דער אוםג^יקסםא^ אן

 צי ארבײטעה צו םעג^יכקײט די צירט
 געװא־ קראנש איז ער װאס דעם, דורך
 אינדוםט־ די װאס דעם דורך אדער רעז,
געװארעז. קראנס איז ריע

 איבערגעגעבען דא איז ארגוטענט דער
 אבער װערםער, אנדערע אין געװארען

 זעהר און געדאגס, זײן איז דאם
 צײטונגען די געדאגק. דיגער?מכל א

 גרוי־ א פאר באטראכט נייעס די האבען
 גע־ איהר האבען זײ און םענסאציע סע

 צײדער פ*אץ. פראםיגענטען א געבען
ן גאנצען אי׳ן ניט געװען נײעס וײ איז  >י

 גע־ טאקע האט םעקגרעידי ריכטעע.
 םארזיכערוננ, ארמיטסאאזען װעגען רעדט
 מיײ אייגענע זײן געווען איז עס אבער
 דעם אין גערעדט גיט האט ער נוננ.

 םעדערימזאן אםעריקען דער פון נאםען
 גאנץ א פארנעםט ער חגם לייבאר, אװ

םעדעריחפאן. דער אין «לאץ וױכטיגען
 םע?גרעידי װאס דאם, ניט איז נאר

 םון פארםרעטמי די םאר געדעדט האט
 םאר־ ארבײטסלאזעז יחננען voirm דער

 םון צייכעז מטייןעל א עפעס ויכערוננ
צייט? דער

 זײן חאבעז מאקע םעג םעסגחנידי
 ארבײטסצאזעז וחגנאן מיעוגג אײגענע

י פארזיכערונג,  םעלעריחיאז אמנריקען י
 אבער גיט, עס פארוחנרט לייבאר אװ

 םיײ אײגעגע זײגצ אויך חאט םעקנרעידי
m\ נונגקן m ױניאגס איגדוסטריעלע

 :»:צעד א װע;ען און פאך־ױניאגס און
 מעק־ פיאגען. ארבײטער אגדערע רײה

 טא־ :עקענט אויך דעריבער האט גרעידי
 פארטרעטע־ די פאר ערקצערונג אן כען
 דערםאר, איז ער אז פרעסע, דער םון
 ױניא־ טרעיד איגדוסטריעלער דער אז

 םאך םון פאאץ דעם פארנעסען זאא ניזם
 םאר־ מאכעך געקענט האט ער ױניאגיזם.

 צײטונגען די װען ערקאערונגען, ״שיתנגע
 פרט דעם אין נעדרוקס. :אר זײ װאאטען

 אבער, פארזיכערונג, ארבײטסלאזען םון
 מעק־ אז פארדאכט, א האבען מען קען

 נים עדקאערונג זײן ;עמאכט האט גרעידי
ויו ̂ס אויך נ^ר פערזעניציכע, אאס כ̂י  אי

 םיהרער׳טאפט די אז אנצוהערעניש, אן
 לײ- אװ פעדעריײטאן אפעריקען פון

 איהר פון ענדערומ אן ערב שטעהט באר
פראנע. דעי אין םײנונג

* *
 אײנפיהרען װעגען פראגע די :אר

 אמערי־ אין פארזיכערונג ארבײטסלאזען
 דער פון אפ גאנצען אין ניס הענגט קא

 סע־ ?ײבאר. אװ םעדערײשאן אםעריקען
 גאך אז ;אויבט, למשל, װאגנער, נאטאי

 װעט צוקונפט נאהענטער גאנץ דער אין
 װעגען געזעץ א אננעםען קאנגרעס דער

 םא:ד. םארזיכערונגס ארבײטםא#זען אן
 געזעץ־ א צוגרײטען אין האאט אאײן ער

 אנגעלעגענהײט, דער װעגען ם^ר׳טאאג
סענאט. אין ארײנברעגגען װעט ער װ^ס

 װאג־ סענאט^ר איז אאנעםײן אין
 ארבײטס־ װעגען געזעץ־פאױטצא: :ער׳ס
 ^אעכטער. קײן ניט םארזיכערונג אאזען

 וו^ז פעלער, גרויסען אײן נאר האט ער
 ארבײטער די אויךע אז םאריצאננט, ער

 פארזיכערוננם־ דעם צו בײטראגען זאאעז
 זאגט ׳עס רעקאמענדירט ער םאנד.

 ז^^ע; ארבײטער די כדי דעם, צואיב ער,
 װע־ זײ װ$ס שטיצע, די אויף קוקען ניט
 םאר־ ארבײטסאאזען דעם פון סריגען אען

דדקזז. אויױ װי דכערונגס-פןהד,
 האבען ארבײטער די אז ׳גאויב איך

 װאג־ םענאטאר װיסען אאזען געדארפט
 םאר זײ ער האאט אוםזיסט אז נער,

 ניטא ״ז ז עס נאראנים. גרויםע אזעאכע
 באטראכ־ זאאען זײ װארום אורזאך קײן
 װערט װאם םאנד, א צדקח םאר טען

 אינדוסטריעס, די פון אויםגעהאאטען
 גרוים און באעאפען האבען זײ װעלכע

 װאם רענירונג, דער םון און געפאכט,
 גי׳ט פאײצעם. זײערע אויף טראגעז זײ

 די אז צו, אאײן װאגנער סענאטאר דאך
 ארבײטער די װעלכער אין אינדוסטריע,

 צו םאיכט א האט בא^עםטיגט, זײנען
 עקזיס־ מיט ארבײטער די םארזיכערען

 סע־ גיט דען פאריטטעהט אין טענץ.
 פאציטישע םייצ אזוי װאגנער נאטאר

 װאס הכנסוח, םײסטע די «ז עקאגאפיע,
 פון סופס קריגט, יצאנד םון רענירונג די
 װארום, ארבײטער? די פון קע^ענעס די

 באטראכ־ ארבײטער די זאאען דעריבער,
 גענוםען װערט װאס געצט, דאס טען
צדקה? פאר קעיטענעס, זײערע םון

זי־ זײן מעג װאננער סענאטאר און
 ניט ווייצען סאציאליםטען די אז כער,

 םאר־ זײ װען ארבײטער, די באיצײריגעז
 ^ארזי־ ארבײטס^אזען דער אז ^הגען,

 װערען אויסגעהאיצטעז זאצ כערונגס־פאנד
 דער םון און רעגירוננ דער םון בלױז

ל אינדוסטריע,  סג־י ^וין םײנט דאס װי
 אויסגעהא^טען װעט ער אז סאי, װי

 ארבײטער. די םון געצד דעם אויף װערעז
 סאציא־ דער פון געזעץ־םארשלאג דער

 ארבײטסי׳אזעך װעגען פארטײ יציםטישער
 בע־ א איצגעמײן אין איז פארזיכערונג,

 םענאטאר װי ברײטערער א און סערער
 װאם שוצדינ, איז װער נאר װאגנער׳ם.

 סאצי־ 'קײן ניט עןיקען ארבײטער די
סענאט? אין אאיסטען

* * ♦
 שון אויסגעשינען פרובירט האב איך

 יאהר םין א םאר װאס צײטונגען די
 גיט האב איך אבער האבען, װעאען םיר

 עשעס טאאס. הײן דערגעהן גע?ענט
 צױ ניט נביאות־זאנער די זיך האבען

 װעט ער אז זאגט, אײנער נויםגערעדט.
 און בעסטע די יאהר, גוטער א :אר זײן

 אםעריקע װאס פראספעריטי, גרעסטע
 דער געהאט. איז עס װען ז*ך האט

 זײן װעט עס אז זאגט, אבער צװײטער
 ער, זאגט פראספעריטי, די שלעבם.

 אאנ־ רעכט א דארשען נאך זיך װעט
 קומען װעט זי ביז אפרודזעז, צײט :ע

 עס »ז זאגט, וױדער דריטער א צוריס.
 אביסעא הײםט עס נימפשה, וײן רועט
שלעבט. ןןגיםעצ און גוט

 דרײ אאע אז םיר, שײנט עס נאד
 װעט רײכע די שאר טרעפען. וחנאען

 גוטער, א זיין געװיס יאד״ר נײער דער
 נוט. זײ םאר זײנען יאהרען אצע װײצ
וײן געוױס ער עטיװ אריפע^ײט די «אר

 זײנען יאהרען אאע װײל שלעכטער, א
 שוין װעט םםיאא און שאעכט. זײ שאר

 האט דריטער דער אויך אז אויסקוטען,
;עטדאפען•

A * *
 אדטיניסטראציע נײע די װינש איך

 פא־ שטארקען געזונטעז, א 1 אאקאא פון
 אאװסטא־ די פארדײהען קענען צו גען

 איך װינש אפערײטארס די און ניססען
נעט. סך א מיט קי״אוקס

 די אויף פנפה א — 35 אאקאא
פרעס־םאשינען.

קרא־ פעאצענע טעהר — 9 גאקאא
 װאהא־ װײניגער און יאהר גאגץ א גע;ס

יאהר. פון סוף צום איטעראטור קאפף
ענגאיש. ענגאישע — 10 צאקאא

סך א — פאכער רעיךקאוט די
רענען.
זונען־״עײז. סך א—פאיער דרעס די
 נערע־ :רױס א — ריפערפאכער די
קיגדער. אויף טע:״ש

....... א — נאארד דזשאיגט דעם
פעטער. רײכען א פרן

 אמעריקא אין או:ז בײ האבען מיר
 בא־ גוט דעד — גאסט דןשוב׳ען איצט־א
 נח גענאסע ״בונד״ פון ־פיהרער קאנטער

 איז ער פויאען. װארשא, פון פארטנאי
 פון אינטערעסען די אין געקומען אהער

 צײטונג׳/ ״פאאקס בוגדיסטישער דער
נויט. גרויס אין זיך געשינט װעאכע
 צײטונג״ ״פאיצקט בונדיסטישע די אז

 קײן איז נויס גרויס אין זיך :עשינט
 גרויס אין זיך געפינט זי ניט. נײעס
 דאס און איהר געדענק איך זינט נויט
 אבער /25 יאזזר א םון געשיכטע » איז
 אםעריקא אין קוםען זאא נח גענאסע אז

נייעס. א יא איז
 אין בונדיםטען עאטערע די םאר

 םאר״ נח נאםען דעם מיט איז אםעריקא
 עראינערונגען, אננענעסע סך א בוגדען

 פון װיגעאע דעם בײ געשטאנען איז נח
 זײנע םון איינער געװען איז ער ״בונד״,
 ערציהער♦ זײנע םון אײנער און גרינדער

 און נאמען־נח, דעם געדענק איך זינט
 ער איז צײט, א שויז איהם נעדענק איך
 דעם םיט שארבוגדען געװען פאא אאע

 נא״ דער און קאםיטעט. צענטראיצ נאםען
 די אין איז קאםיטעט צענטראי^ םען

 סיביר, און טורמעס צאריזם, םון יאהרען
 נ$םען. געהײםניסשולער העכסט א געװען
 גע- ער װאו געװאוסט ניט ה^ט קײנער

 באשטעהט. ער וועמען םון און זיך םינט
 םא־ איז עס אז געװאוסט, האט מען יא

 אילעקסאנדער גאפען « נח, נאםען א ראן
ע די אויך אבער װ. אז. א. ג אזי  נעמען ד

 גאנץ געחײםגיםפולע. געװען זײנען
 פא* עם װער געװאוסט האבען װענינע
 מיסטישע דאזיגע די אונטער זיך יצגטעקט
נעםען.

 װעדטער די אדויס מען זאכט הײנט
 אין נישט, נאר און קאםיטעט צנעטראיל

 בײ װי געװען עס איז אבער צײט יענער
 שם דעם ארויסרײדען אידען שרומען א

הםפורש.
 פון נח געהײםניספולער דער אט און

 קאמיטעט צענטראיל געהײםניסםולען דעם
 פאר אפעריקא אין איצט איז בינד םון
 בונדיסטישער דער םון אינטערעסען די

 װײם, איך פויילען. אין צײטונג אידישער
 אינ״ דער פון מיטגילידער די צװישען אז

 בונ־ םך א פ^ראן זײנען טערנעשאנא*
 טוער אקטיװע צאיל גרויסע » דיסטען,

 גע״ האבען אינטערנעשאנאיל דער פון
 און ״בונד״ אין ערציהונג זײער קראגען

 זײן זײ װעם עס אז זיכער, בין איך
 איצט דא איז גח «ז הערען, צו אנגעגעם

 זײ אז זיכער, אויך בין איך און שאראן
 פאר םיסיע זײן אין העאםעז איהם װעיצעז

געקוםען. איז ער װעאכעו־
 איצט איז צײט די אז יױיס, איך

 אז גיצױב, איך אבער שװערע, א זעהר
 שוילדיג בונריסט יעדער איז נאר ניט

 דער פאר חוב גרומשען א ^בונד״ דעםי
 גענעבען, איהם האט ער װאס ערציהוננ,

אי  ארגאגיזא־ ארבײטער אידישע יעדע :
 צום חוב בעא א איז אפעריקא אין ציע

 אריבער־ די געװען זײגען דאס ״בוגד׳/
:v :v w v ,נע״ זזאנען װאס בונדיסטען 

 ױ־ ארבײטער אידישע די בויען האאפען
 ארבײטער דעם אםעריקא, אין ניאנס

 אז. א. פארטײ סאציא^יסטישע די ירינ:
 װאס ארבײטער, געװען זײנען דאם װ.

 אין חדר גוטען א דורכגעגאנגען זײ:ען
 איך ״בונד״. פון חדר חנם — הײם דער
 געםײ וועט נח אז האפען, דעריבער װי^
 אויפנאםע װאריםםטע די אונז בײ גען
 דעם םאר שםיצע מעגציכםמע די און

געקוםען. איו ער iwtom פאר צוועק,

/

I J
y,-־; . *m



ygr
-

I

i<r* י • * * י * *«*>*» *׳ « ״י • » * » • » *י » * *ז •־■*   * «  ■ *  •  *  d, *v* riMI •  * *

ו פ י י ק ג י ז & ב ע ר ע i«6i י«נו«ר. ־טער2 דער יײט«זג,9נ

 און סזם קיאזק, יאוקעו ח ns מינדננעז
באאחי דזשידנט מאכער ױפער

 דזשאיגט pc מימעג רעגעצער א
 םא־ ריפער *ון םמױרם מצאוק, באאדד,

 ,17 ,10 ,9 3 ,1 צאקאצעז ױ:יאז, כער
נ. צ. א. 82 און 64 ,48 ,35 ,23 ,21
ג  םיט־ ־נעווארעז אפנעחאצטען איז י. ו

 דעצעטבער, טען10 דעם אװענט, װאך
ק ,1990  אוידיטא־ אינטערנעשאנאל א
סטריבג םע16 וחנםם 3 ריוס,

־אגסעצ. פיציפ — טשעי־םאז
 •דאטאקאצ באארר דזשאינט דער

pc פאינע־ װערט דעויעםבער טען3 דמם 
. גוטגעהײסען און ילעזען
 דירעקטארס אװ באארד די

באריכם: פאצנעגדען
 אװ באארד פױטיגנשדן דעטנצער *א

 ־נעזואדעז אפכעד־מל^עז איז דירעהטארם
 דעצעםבער םעז8 דעם אודענט, מאגטא:

1930.
 צא־ םיצװערמאן, מ. — טשעימאן —

.35 קאצ
קאםיםעם.

 אר־ די םארטי*עטע:דיג קאמיטע א
 און בערנשטײן הוירש, פון בײטע־

 אז ערסצערט, אח *רשײגט םטײנבערג
 באנ־ ערהצערט זיך האט באצעבאס זײער
 דיזע צוריה. װאבען 3 א טיט קראט

 צייט־קאנטראקט א געהאט האט םירמע
 חאנען אדב*יטער די ״יוד׳אז. ד*ר םיט

 פירםע׳ס ־דיעד אז *אויסמפונען אצינד
 שאפ דעם אין גצשניטעז ומו־־ט *דב׳ייט

r w n j n  pc וחנםט 247 קא., *ח 
 ־בערנשטיק, דזשאז**י םר. ספדים. טע37

־האם ־שאפ דיזען פון איײעננדמער י-ער
y^IVJIVן re״ > U? Ey7\jDw wyn

ע ם י \  װעצ־ ברודער, זײז פאר איידערס נ
 פירמע דעי pc םעממד־ א איז כער

 די םטייגבעדג. p* בעיגשטײן הױרש,
 *HP די m ידערום, *ארצ*נג« האם״טע

p בערג pc טערם e r אילען קא. אז,ן* 
װעחגן. א^עסטאפמ
 י,1ךערוי באםערקט טאגצער כימ־־עײ

w רעםי־ צום ארײנגעגעבפגז ה*ט עי* 
 א פירמע בווגמ־־אםידטער דער pc דרעי״
o יתים מיצד«ר רי פאר קצעים t די גןוםט 

m,יך5ינ?טי1 װפמ אצעם און רבי״סעי־ 
ודנט  אז אױך, נרקלערט פר װנרןס. בט־̂ו

 םיט טטדחטגריצען *ין איצט חאילט ער
 א:ד*דע אאע ירענןט שדיםע דןני

 א n סומעז צו זןןופם ער און םפסובים
או^סגצי^ רידע:שט^ןננחט1צו

 ױערט באראמוגג קורצער א ^נך
d̂ דיזע p אי׳בערגאייױ^ען jD'in w t

כאריכטען. םעכעדזשערם
 טענעדזשער /עטקאוױנד®, ברדדע

 באדיכ־ דעפאדםכזענט זשאבער׳ש • סק
 חזוך צעצטעד פון פאר׳צויף אין אז טעם,
 א עריצײדעס דעטיורטפמננם זײן זס^ט

fw זױפממע יעהר ור^הצ rr*  .dwt' p 
מז w דדזנאכע »י «1 זיך מ נ ^m :

 דיאס ריוןס p« טדחיסייז האםםעײ,
 האט אד סאםפעאםאכער. 4 באישעפטיגט

 טנםזאגעז זאצ פירמע רי א־ז *ארהטנגט
 ^יו פידכמ די j,m שאמפעל^טאמנר די

 דײ גאכצותוםען נעװארזג׳ן איגסםײואירט
״ וודאאנטt ז#ן

̂ומיציב טאוארצם און העײ  האבען •ג
ײ & #פערייטארכ^ 3 באשעפמיגט ג  וי

 איז אידמצ n •רזנסער. א *ון עעדס
 ׳די אנמזאגוע צו unpviy: איגםטרואידס

טרביימעי.
r עס n סצאגע, א אריינגעקוכמן אויך

 n בא^עפטיגט קעגעצ ה. nave די אז
 *נעצײ־ תןוט w־<vc ךי םטםיעצפאמר.

 .גע׳׳מענה״עט, האט טון ^צאגע• רי סענט
w באםחנמננדאר דער »v קײן כים 

 עקזאםינער. טן גאר סאסיעצמאכעי
ותרעז. נמציכטעט p» הטצט קײם דיזע

o לעפקזיוױעד* גרודע y ב«דיכט 
*rvu׳ ר vjvu ס װע

ג ײי רו n ב s  • w r a n w  .,e e r r 
מרי׳כם א ■p ים2 וזווךסטח

מז p ^מייס ?יין ip כממדמייים דער װע r 
Trapyet«27 דיס n  y ם ביז ז22 די מ

ר דורך מ מ B״T די מ ו

ץײנען דערע י אפ גיט

מן גד^רגײא 12 יי

 ארויפ־ איז באטרעפעגדער דער אז וױזען
 צײטוױיצינעד אאס מװאדען נעמפמן

 צו^ק־ דערום ?צא:ע די איז ארבייטעד,
־כעװארעז. כעצײגען

 m אויך באריכטעט דעסטי בתדער
 אױםגמ^ננט *ײט דיזעד תרך האט ער
 עון סומע די פירביעס םא^שידענע סזן

 :עזויםע צו כעתופע; איז וואס ?116.16
ארבײסער.

 ק^מ* 3 ערהאצטעז אױך דואט ער
 ?ייס אײן ארבײט. יפםיק װענען פצײנטס

 אנ־ די :עװארען, באיטטעטיגט :יט איז
וױ :עײארעז עדצײדינט

—־ : פאאנט
 באצאאט חאבען ביאדע,*ס בעדדטםײז

 טדױפנע־ האבען און יטטדאף ד^ןאאר 50
 די װאם *רבײטעד :ײע עטאיכע גענזפעז

 ארביינמד די ארױםגעממןט. זזאט מניאז
מן ען זיי ױז מו ר מ ד  דער צו כזדואדעז ו

באאדד. נוײזתנס
באשעפ* האט בארם ארן ־באראנדעס

^ סרז ריכטער, פרעסער, דעם םיגט ט  ^ז
 צו נזנװאדען אינסטרואידט איז פידםע די

 איז עט און ודאך פון אװזם בודןמפנדנען
 *דײז א ןדהם פ«ר געוד?ורען :עכמכט

 איז ®דעםער ןדr װ*ך. א ד^אאד 50 פון
 גרידזענ־ס דעד צו imrrry: איבערגזדויזען

ע מ סי .35 צ*קאא פון ^
 אנמקאאגט מען ז פ^רטעס םאאנענדע

t: אין געװארען r פון טייצונג נאייכער 
־־־ :ארבייט

תיני־עס. און צעססעד
בר^דערם. סאזטצ?י אדן •חןננאדױמ^ט

^ —nprtrg״~.«
 נםטרואירט א זײנען פירמעס דיזע
 םארפציבטעט זיך ד^בען זײ *ון געוו^חנן

 צװישען אדבײט די גאײך איעצוט^יאען
םאאכות. בעאי אאזנ

 נימ־ 2 ^פגעטטאפט האט *פיס דער
 רעזואטא־ ^א.ע:דז! םיט שעפעי יזגי^ן

ן ע — :ט
a. .א'םט 48 ?א., קאאוק ם 

 דעי w אגנעשצאםען זיך האט בד^דװי/
 םטא־ א גאר אםאםיאײשא[, אםעריהעז

 :עסעטעאט האט און טע;, 2 טון יעדזש
 פידפע די ארבײטער. אאע טאר פרײזען

 אר־ נײע צאא א אדױ^ענוכיען אױך האט
 :ע־ א־ויפ;עשי?ט זײנען װאס בײמער
אפיס. .פון װ*ר*ש

 איסם 48 ?א.. ?ראוק ברײטאז
 דעד אז ^תגעשא׳אסעז ץיך האמ בראדװײ,
ך 4*ס*סי*ײש* 1»םעריקזנ  ספמר 8 נן

ש r מדז  pc ^50 באצןנצש ארן טע 
 מסע- זזאס פיר:לע די שטדאזי. דאצןןר
 און אדבייטעד אאע פאר אדײזען טעצם
צי נײע .ט־ז־ימ‘ *רױעמכדבמן האש  מ

̂ןיז ־ײ יראוס מאאכרת  אדויפנזד קאט ירכ
שיקט.
 בראדע־ס ה^ראדױטש פירמעס די

מ־ זזײמז •pacyrtre און טסטער און ה  ן
סעי־ זײערע *אאעז אק גײממ־ע;

 אק םקײצ. טיגיםום ,דעס אועטעד שערס
 * פק שבירות זײ זימען קײכע^ פײדע

 בע־ :עהעבעדם אדבימפער באסרממנחג
יו^תבז.
 קוירשנער און נדאדוטאן פידפע די

ט8נמ?א8 אח  צאצאן גים *ין כעװאממ :
 רענעצסזנסינ, אדב׳־יםער די «ו שכיר־ות די
 ־צו נעוו^רען :סםדואירטnו אמ פידםנ די

פדםר^וך. יעדען חננעאײעבד; מיאעז
 *ז קאפפציח א אדײדכעקיפען אזז עס

 אר־ ^ייז 8 שדירט ק. ס. *ײ־פע די
עז האם אזנטעחובזמ די בי^ט. דז  מז

 אין ארבײט קײן :ישא אציגד איז עס אז
s w. ז וזאט פיי־־כמנ דיT פאיםליבטעט 

ר א ארױפצונאפזח ע ם  װי שנעצ אזױ מ
ארבײמ. p? רממ אס

חנ אנ צג  ןמנע־ ײינען פײ־פעס 5 ^
 נינד באשעפטיכען אק מווארען קצ^ונם
ממ*: ײמאן — *רבי

 ־ניםײזדאן א — ק*. תצאוק ביבי .
פרעסעד.

־ באדאאװ און טאגכהנצ ס־ v ־  ד
•רענמר. מגיאז

 דינד א — רדײסנאן אדן םסײמנר
פיכישער. יוליאן

;יס״ימיאן א — חױז ^אאו? אנעסס
«
rrr. קאםזנד, :״כדילדאז א — קאהעז 
pm קײסעס אױמתדערםאגכת אצע 

ײמן T ו fW trj n ס  גזד מוחנו ^י
ד «ץ *נצחיציסעז זץ־  4T« יי

דנסטי, ברודעד מריססמם
ס ד מ כ ן א ח ח חי י צי ר א  F® פ

רמ 1 י S I

 גוט־ װערט באריכט דעסטי׳ם ברודער
:עהײסען.

ס גענעראל עד ש עדז ענ ם: ס כ רי א  ב
 די אז באריכטעט נאגצער ברודער

 אנ־ פער װעדס בדטדאציע אעדוסםריעצע
 דעם צוציב טאנ צו טאג פון :עװעהטאגט

 םאנופעקטשרדערס ^והא :עוױסע א רד^ס
 זועדעז אדער ביזנעס, די ־אדיף ־דיבען

 מעג־ אאעס טוט אפיס דער תשאבעדס.
 םח אינטעדעסען די באשיצען צד צימגס

 פאצ־ אדיז? אז זוײזט ער ארבײטעד. די
 די אפ ש&י:אען ודעאמג קייסעס 2 :ע:דע

 פארצאננם ער און סיטואציע, ינצכדגע
 דירע?־ אװ באארד דער פון פײכונ: דעם

 דיזע אין האנדצען צד אזוי ודי טאדס
̂סעס — :לזי
 בא־ דזאט קא., קראוק יוטהמעיד די

 עד דזשגבעד. א זזעדען צו שצאסען
 ס״ס לזאנפעיענץ א אפכעדזארםען חאם
ĵ דער tc נאכדעם *אפיס. אין זיך בײ 

 נע־ ארופ;ע*-עדט גרינדאיך איז אאעס װי
ציגט פירפע די האש ורארעז  צו אײנתחי

 די אויב םאנופעקטשורעו־, « כצייבען
 זױיטרדײצײ « צו צדשזטימעז זועם ױניאץ

ר n סיט דעארמתיזײשאז, מ n אז תנאי 
«p וועאען נעשעפטען פדרסע׳ס דעד פאא 

 ארונטעתע־ אצע זאאען מרבעסעדען דך
 אדדיגמענופען צזרי? ארבײטעד שימםע
 אז עדקצעדם כאנצער ברודער יחגרעז.

 אפ־ דיזעז אריז» אײגנעהן זאלעז פיד אדיב
 די באיטיצען דעדםים כדר דועצען פאך

ארבייבדנד. 30 אוטגעפער פון דזשאבס
 פוז קײס דיזע אז דארום גצויבט ער

װערען. מוטראבט גרינדציך
 מװאצט האט ?ןא., קצאו? באננעד די

 אפרײ־ ps 23 שאפ דעם רעארכאפיזירען
 פראפארצ*אנעצע א און ,14 אוי^ טארס

 פאכען. אנדערע די פח ארבײטעד צאצ
 70 ארום יעצט באשעפטיגט פירפע זײ

ט עם וזעצבע צווישןק אדבײנמר, עיינ ; 
 זײנעז רואס צײטודײציגע צאצ א זיך

 דעם פאד בצריז בעדוארעז אדויפגעכזפעץ
 זזאט פידמע די ויעטעז און טתאז, פאצ

 ארונטערצ-ישיקען. אפפאך, צײט׳ן דעכם א
 ערצדיבען צר אנםדאגש זיך זזאם ידניאן די

 עב זוי :׳אבדעם ריארגאניזײשאן. דעם
 פאדדזאגדצת• :עװיסע אנכעגאנכעז זי-ינען

v דער ־צדױשעז גען o r r איז nn־ tT?r,] 
 צז פעכצי־כקײט א באפוכתן זיך האט

r קוסען t מצ״ אן  וועצכען צויט ׳7אוי
 בצ־ײבעז ־חיעאעץ אדבײטער ־יעמדנע אצע

 א:טי״.“דא ״טאים א אזיף באשעפטיפט
די  נעװיםזגז א ־אבעד פאדצאננט פ־ירסע ,

 פאד rrr,־שבי די פון ״דיאדדעאזפטכמד-כר
ליט. זי מאס גאראנםיע״ ״טײם רעם

 װערען באדאנװננ מ־־יכדציבעד א כאך
 קצאו? װםהפעיד־ די — ?י׳יסעס ב־ײדע

P,.* ק$., קצאו? באגנער די את — 
 באדאסען ׳צו אםיס צום ^בעדגעודזעז

פעפעחשערס. צאקאצע די כײט זיך
 שלדס צדס באריבםעט מהצעד ברח־־עד

 דער pc בױםינ: א :ערדפען האס ער אז
 קאבדטע עקזאםינײשאן באא,*ד חשאינם

 טען10 ־עם שרי, דעד איץ םיםװאך פאר
 קאנדי־ די עקזאפיגידען צו דעצעטבער^

 פאר ,17 און 10 ,1 צא?»יען pc דאםען
אגזעטען. :דזגעס pc אםם דעם

 גוט־ װעדט באריבט ;אנצעד׳ס בדודעד
בעהײםען.

 נע• :גיפימ דער װעדט דערםיט
שצאסען.

ם במגעדאל שער׳ דז ^ן ב«ריבט.* גזן
 .די אז פטדײממנם :אנצער בדודאד

 במנעס פון אטמ דמם פאד ןאטאידנדטש
מן מ מ  ^אקאצ חרץ צןמאלעי^ טצנ טרן ונ

מדוארען. עקזאכדגירם שוין זײנ^ן ,48
ם זד־ ע ט פ  *פ- D8T ־ער nr אז־יד, מדי

 צאהטצע .די םים פאראסומ א מהאלטעז
 באשצאםעז me עס רואד פעבזגדזשעדס

טעז בתגעס סז^מא די אז נעװאתח  אמג
ד  דדי דיזזגצבע זײן זאצ <אמצ, יעדעז מ

p — י*ר לזסיכמז p םאד אנעגם ביזנעב 
 בא״ אויך *ח עש טימגציחנד. 700 יעדזנ

 בײזנעב יאצ ז־י אז מוואדינן שכדםם
o אױן* זזעחגז מזשכדפט זאצ אמננכמז r t 

 חמגס יתרם יזאם ־מנזזס דעם pc גד־תד־
שאמצ דזןד pc ממוםנן  אק אעםמתע

י ?.צאקאצא «צע
 יצע אין װאצעז די וױ ^געצ אזױ
ק זמלעז צןמאצאז  ו־ועצאן פאראיבעד, יי

ד צי n געםאסט ג  ir jm מז» ױ שס *  ב
ר  כדי דיםטריממזמ פאדמױדענע n מ

 פ^קאטעז זיק זאצ מאשימרי אונזעד
 סיוײננ re אנטאנג דעם ®טד צדמגרײס

Anrv
 די ושן אנאציזירש גאגצער ברודער

 אױ באארד דעם pc באדיבסען צעצמנ
 די *ױ*י w ־אייזם ײון דיחממאדם

 אמא שטען זועצכע קײסנס סאפיצייױדטע
^jtaptOT איז אס שותר זוי און ic ר־* 

מן ײ, צײדי ו
« ײ ײי ח M< י i ײ^יוי■

 ^בער קײסעס, אזוינע םיט שוועריגקײ$ען
ען דעם אין ג טי ז  ?רי״ איגתטטריעצען ז
on, ד זעהר פהאגען אזעצכע טיד מוזען  ח

 אז אוםן אן אויף באהאנדצען ציהאט
 דערםון זעטגן זאאעז בדםנצידער אונזערע

גוצען. א ציהען
 די פאכען באקאנט דאחם וױצ ער

 דער טים דעאעבאםען ־באארר חש#*יבט
 סע־ זאאעז זײ כדי םיטואציע, ימצטעער

 רעסיעסבדװע זײעדע אוישקאעדען נען
 ־ױי רערמיט און באארדס, עקזעקוטידו

 דיזע אױפצונעפען םענציכ?ייט די גע^ען
 אדפן אינטעאינענטען *ן ארקש פדאבאעם

 באײבטען די איבעד זזאנדיצען זײ װען
pc ב^ארד. דזשאינט דעט

דז״ באסערתזעען נאנאער׳־ם בדדדעד
 גרעדליבע און אענגע^ א אדדים סעז

 דעצזמ*- צאל א װעצמנד דיםקרס^ע
 פאר־ אױם דריקען באאפטע אוןי טען

 יעצטיגע די אזוי װי פײגוגגען ־שידענע
 דאהאנדערט אםבעםטען ז^ל םיטואציע

״ װערען.
 דאץ װעיט באריבט :אגאער׳כ בתדער

:וטנעחײסען.
 :ע- פיטיננ דער װע־־ט דערפיט

שאאטען.
אבטוג:, פיט

 »זשפיז, י. מארים
סעקרעטער־טרעושורער*

 באארד דזאינט פח מיסינ: רעגעצעד *
 יוגיאז, מאכעד דיפער און סקוירם קצאוק,

̂ 5 ,23 ^1 ,17 ,10 ,9 ,3 ,1 אאקאצען
 *b^ r# י. װ. ג. ל. א. ,82 און 64 ,48

 דזד אמעגט, םיטוואך נעחאצםען:עװארעז
 איגטעד־ אין ,1930 םען,17 דעט צעםבער

 טע16 װעשט 3 אוידיטאריום, נעשאנאל
סטרים.
ער־ וױיס־טשערסאן, צװײםער דער

פארזיצער. נעװען איז פ^איטאני, װאדד
 פון !דאסאעאצ באאדד דזשאינט דער

 װערט ,1930 דעצעסבער, טען10 דעם
גוטנעהײסען. און פאתעצעזען

 גיט דירעקטארס אװ ב^ןארד דער
— fבאדיכפ פאאנענדען

 אװ באארד םון :דטיננ דענעצער א
 געזזאיעז אפנעהאצטעז איז דירעקט^ןדס

 םען,15 דעם דעצעפבער אדחונט, פןתטזלת
שטודענט. אצזדזס — ט״טעדפאן ,1980

: ם ע ט י ם א — ק
-אדב^י״ די פאדטז־עטענדיג ק^פיטע, א
 עד־ ׳קא. ?לאוק באנער דער פון טער

 *~b א פיט אז ער?צעדם און שײגט
 זײ באצעבאס זייעד האט צוריק װאבען
 צז באש^זסזגן זזאס ער אז וױסען נעצאזט

 םאשי־ 14 אויף 6שא זיק פארלצענערען
 בעצי צאא ארצ״^תעאער61פר? א םיט נע^

 דעױ פאכען. אגדערע די פון םצאכות
ײ האט באאעבאפ  ער אז ער^לעדט אױך ז

 שדיט דיזעז :עפען צו :עצװאוגגען איז
 1תאבע געשעפטען זײנע װאס דעם צואיב

 פאר־ אין פאר?צענערט באדײטענד זיך
 די פ»ל אין יאר. לעצטען דעם פון יצױף

 רע־ דיזע יערצױגען ;יט װעט יעיאן
 געצװאעגען זײן ער װעט ארגאניזײשאן

דזשאבער. א ווערען צו
:עעגםפעדט, דארויףי האט ױגי^ן די

 רמאינא־ ?ײ,ן ערצויבען גיט *װעם זי אז
 קאנדמע די ,שאפ. דיזען אין ניזײשאן

 אװ באארד דער אז דארוט שאדצאגגט
 בא־ פאיזיבםי: זאך די זאצ דירעתטא־ס

 אינטערעסזש די אז זעהן און מראכטעז
װערען. געזיבערט זאצען •רבײםער די שון

 שזין האט גאנצער ברודער רוי אזזי
 דעש בײ קײס דיזער גן1רדעב גאריבמעט

 דירעה־ אװ בארד פון םיטיגג צעצםעז
 גע־> באשצאםען .דאן איז עס און םארס,
 אנגעצענע;־ דיזע איבערצואוױיזעז זואחגן

 לאסאצ די כדש ־צדזאפעז ןופיס *ום דדים
 צזמד דעד צויםעט עם. ווי םעבעדזשערם,

 באשטע־ באאדד, דזש. pc באריכם טער
 דירעקמארס אװ בןזארד דער דאדום טינט

 איבער גיט tאז באשצוס פריהערינען זיק
 צאקאצ די םיט אפים צום פוצטאבם די

 פאצ דיזעז אק האכדצעז צו םענעדזשערש
גזימינ. פאר געפינעז וועצעז זײ װי

ט: םעקרעמער׳ס , מריכ
 בא־ פינאגץ א א« גיט Pftm ברודער

 .איע• באאו־ד׳ם דזשןױ־גם דעם pc ריבמ
 םאגאם Dm פאר אויסגאבען און גטםען

 אײגימ m ב״מ ער אה ג*וחנםבער,
r t m n. \ . ' •
װערט. באריכט םעקרעטאר׳ם דאם

m p y n
בדודער

ז באריכט רעטער׳ם * i-wrm isf^ ir -v 
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 pc קראר חגם צואיב דאס ערװארטענדיג
 זאצען סטײטס, ױנײטעד אף גקאב יעד

״יעײראצ״ צאא גרעסערע א
 נויטי״ די םאכט געװעהנציך, װי פײםעס

 די כאשיצען צו פארבערײטונגען נע
......... pc מצאכות, בעצי די

 צא:ע אינדוסטריעצער דער 'װע;ען
 איז עס אז נאגצער ברודער ^אדיכטעט
 ענדע־ ?ײן מאמעקומען גיט י.אר^ױפיג

 ער-האט אז דערבײ ער?צערט ער רו:נ
 גע־ װאס דעם װעגען נאבנעדעג?ט ^
 אונטעי פירמעס, איגדעפענדענ^ עןױם
 םאר־ זיר געהען זײ אז אויסרײד ד־עם

^ מיט נאנדער ײ  צר אדער שותפים, ז
 ענדע״ געשעפטס אנדערע געװיסע ציב

 װערען צו פטור דערװײצ זוכען דרגגעז
 ארום אזוי און מצאכות בעצי זײערע ײון

 זײערע נאכצו?ומען םון זיך ארויםדרעחען
אנרימענט. דעם אונטער פא^פציכטונגען

 צו שצוס צום גע?ומען דארום איז עד
 אוג־ איז פונקט דעם מיט זיך באניצען

 װעצכעד אגרימענט, אינדעפענדענט זער
 איג־ ״יעדער אז אױסדרי?ציך צױטעט

 ?אםפאני א םון מיטגציד דױױדועצער
 םאר־ ערזענציך6 איז קארפארײשאן אדער

 PD ונ?טען9 אצע םאר אגטװארטציך
 װע־ געצװאונגען קען און אגריםענט דעם
 םארםציכטומעז.״ אצע נאבצוקומען ךען

 ארויסגעשי?ט ער האט גרונד דיזען אויף
 אינדיװידועצען יעדען צו װארנונגען

 און גרינםיעצד פירמע דער פון מיטגציד
 םירמע׳ס אנדערע עטציכע און ראפער,

 זיך פאינאנדערגעהן אין האצטען װאס
זײ ער?צערענדיג פארטנערס, זײערע מים

 םאראנט־ האצטען זײ װעט ױגיאן די אז
 םארסציכטוג- זײערע אצע סאר װארטציך

 נאכפאצגענ- אנריטענט. דעם אונטער גען
 נאג־ ברודער גצױבט פעטאדע, דיזע דיג

 באשיצען צו געצינגעז אונז װעט צער,
םיטגצידער, אונזערע פון אינטערעסען די

 װערט באואטונג גרינדציכער א נאך
גוטגעהײסען. כאריכט נא;צער׳ס ברודער

 באארד םון םיטינג דער װערט דערמיט
געשצאסען. דירעקטארס אװ

 דער װערט באראטונג ?ורצער א נאך
 גוט־ דירע?טארס אװ באארד פון באריכט

געהײסען.
 אויפמער?זאם מאכט נאגצער ברודער

 און ?רי׳סטמאס צוציב אז דעצעגאטען די
 דזשאינט דער װעט טובים ױם גיײיאהר

 טײ זײנע אוהאצטען ?ענען ניט באארד
 ער צײם. באשטימטער דעד אין טיננען

 װאך דיזער סון ענדע אז אויך באמער?ט
 א צ#ק#צעז, אונזערע אצע שוין װעצען

 זײערע מיט םארטיג זײן ,48 צאקאצ חוץ
 װעט עס אז דארום גצויבט ער װאצען.

 מי־ םפעציעצען א רופען צו נויטיג זײן
 פאי• נע?סטע די םון פארצויף אין טינג

 גײעם דעם אינסטאצירען צו װאכען,
 די אײגשטעצען און באארד דזשאינט

םאשיגערי. גײע
 איבערצױ באשצאסען דאן װערט סע
 מיטיגג אזא רוםען צו אפיס צום צאזען

פאסינ. םאר געפינען װעט אפיס דער װען
 געשצאסען. םיטינג דער װעדט דערסיט

 &שפיז, י. מאריס
סע?רעטער־טרעזשורער.
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נאארד חשאינט דרעם דער מיט
םע?רעטאד קריװעלא, א. םון

 ב*#רד דוש^יגט דעד פון כדסימ א
 ױגיאן מאכער וױיסט און דרעם דער פון
 סיטװאד״ געװארען אפגעהאצטען איז

 ?אונםיצ־ אין דעצעםבער, טען10 דעם
 טע35 װעסט 60 ,22 צא?אצ פון רום

 עװעדי בענדזשאםיז ברודער סטריט.
פארזיצענדער.

 _4<זשאי;צ דעם םון •ראטא?אצ דער
 און דעצעםבער טען3 םון םיטיגג באארד

 באארד דעם םון באריכט םאצגענדער דער
 םארגעצעזען איז מיטינג דירע?טארם אװ
נעװארען. גוטגעהײסען און

 באארד דער םון םיטינג רעגוצער א״
 באארד דזשאינט םון דירעקטארם אװ

 צאק. ױניאנס, םאכער װײסם און דרעס
 א*געוזאצטעז איז 89 און 35 ,22 ,10

 דעצעכד• טען8 דעם םאנםאנ, געװארען
 דזשאינט םון אםים אין ,1930 בער,

סטריט. טע33 װעסט 151 באאדד,
 מענעדזשער גוזםאן, םאקס ברודער

 בא־ ארטמענט6דע ארגאניזײש*ן םון
 ־B8P אײזיק םון שא& דער אז ריכטעט,

 װע־ דארט געװאדעז ארגאגיזירט איז צאז
 66 ארום באשעםטמט סעזאן אין רען

 25 שוין האבמן איצט ביז ארבייטער.
 אגנעשצא־ זיך 6שא תנם םון ארבײטער

 האט 8שא דער װײצ ױניאז, רער אן סען
ארבײטען. אגגעפאנגען נאר־װאס

 אײגענ־ דער אז אוץ*, באריכטעט ער
 קאםאאני״, דרעס איזצעז ״י. םון טימער

 שאפ דעם אוישגעגעבען האט כער£װעי
 קאנטראק־ אינםײד אן געװארען איז און

 אצם םראהם״ ״כארבארא די פאר טאד
 געװארען געסעטעצט איז שא&, אפען
סטרײק. אײךםאניגעז ?ורצעז א נאך

 ריד״ ״צעידי דער בײ םטרײס דער
 די םארטנמזעצט. ווערט דרעס׳׳ שעיז

 בא״ ער שאפ. דעם •י?עטעז ארבײטער
 האם ער װאם םיטינג בײם אז ריכטעט

 וחד אװענט זעצבען דעם אפנעהאצטען
 גע• אנװעוענד זײנען סטר״ח דעם נעז
 אצע םון םעטבערם הונדערט איבער װען

צאקאצס.
 װעגען באריכטעט די־נאצא *ברודער

 אנדערע די pk שע«ער די אץ צאגע דער
 צו איעצירט און שטאדט פון געגענדען

 זאצ םען אז דירעקטארם אװ באארד דער
 יואםיעין ארגאניזאציאנט אן אנהויבען

 ער װעצכע א^בער im3y3y3 יענע איז
אױםזיכט. נעחטט

 ־lUm האכםאן, דזשוצױס ברודער
 דזשאינט דער םיז מענעדזשער נעדאצ

 אז ד^אצא נרוחנר ערקאערט באארד,
 אנ־ צושריח אביסמצ איצמ נאך א*ז עס

 אין ארבייט. ארגאניזאציאנט צוהויבען
 די וחנט װאכען צוױײדרײ געקסטע די

 די פארחאנדצען און אױפנעהכחנן באארד
 ארגאגיזאציע ער1אוג םיז פראבצעםע!

 וחנרעז אויםגענוכמנן אױך װעט דאן איז
 אין געגעגדמן ארוכדגזנ די פון םראגע די

- * - שטאדט.

 ביײ הערטאן תשאנערט, די pc גער
 אסא־ דער םון רעזיגנירט האט שפיעצ,

 אנ־ די דורך און װאך צעצטע סיאײשאן
 םאסקאװיץ ברודער םון שטרענגונגען

 און געװארען געםעטעצט שאפ דער איז
 אננעשצא־* װידער זיך האט םירמע די

אסאםיאײשאן. דער אן סען
 אז דאז, באריכטעט האכםאן ברורער

 םאר׳ן אסאםיאײשאז דער םיט קיים די
 דעם װעגען טשערםאן אוםיארטײאישען

 װעצכעס אגרימענט, דעם פון 24 ױגקט
 און צײט םעהרסטע זײן פארנוטעז האט

 װאכען, עטציכע צעצטע די םאר ענערגיע
 די געװארען. געשצאםען ענדציך איז

 און קײם דאזיגער דער פון װיכטיגקײט
 באריכטען ער װעט אײנצעצלןײטען די

 טשערםאן אומםארטײאישער דער װען
אנטשײדוננ. זײן ארויםגזןבען װעט

 דעם אין אז אויך, באריכטעט ער
 רידשעין״ ״צעידי דער גענען סטרײת
 אננד גינסטיגע םארגעקוםעז זײנען םירמע

 װײ־ אזוי װעט עם אויב און װיקצונגען
 אן ערװארטען םען מעג אנגעהן, טער

סטרײק. דעם פון ענדע ערםאצגרײכע
 בא״ םענעדזשער׳ם דזשענעראצ דעם

 דער און געװארען גוטגעתײםען איז ריכט
געשצאסען. דערםים זיו האט מיטינג

יאחר. גײעם צײם
 ־ אויסדריקען נעװאצט װאצט איך
 צום זואוגשען, רעז^צוציעס, עטציכע

 שװןגר זעהר איז עס נאר יאהר, נײעם
 ;וי־ די צוצוקצײבען און אויסצוקצײבען

פארצאגגען. טיגע
 איך אז יאוזרען, און יאהרען שוין

 און װיגשען און םארצאנגען אין האצט
 די פון נעצעגעגהײסען די צו בעטען

 איך װעצכע יאהרען׳/ צעהגדציגעו״גײע
 און זיך, הינטער איבערגעצאזט האב

 מײנע שון קײנע נאך זײנען דערװײצ
 און געװארען. טקוים גיט םארצאנגען

 בע־ גוטען א פאד זיך איך האצט גראר
 קװאציטעט, אין ניט ס׳הײסט — טער

 איז יאהר פאר צעצטע די פאר װארים
 געװארען. קאציע אביסעצ שטימע די טיר

 די אפיצ, דעם קצאגג, דעם ניט האט זי
 טיפקײט די און זיסקײט די װײכקײט,

 אין אבעד יאהרען. ױנגע םײנע םון
 צו ניט אצץ נאך איך בין יןװאנטיטעט

 איך בעם אצעמען נאך םארזינדינען.
 דאבעצ־ברעס־ א אויף םאצ אצע דאך

 ,״גאד ״נאװי השנה, ראש—װעג טיגען
 יעזוס׳ען, בײ און נאט בײ ׳איר״ ״נױ

ניט. עס העצפט דאך און צהבדיצ,
 אזא אין ארײן איך פאצ מאצ םיצ

 פאר־ מיט טראכט און פצעט הע־הער
 אײ־ די זיך פרעג און אויגען גצאצטע

 האב םארװאם ? םארװאס :םראגע ביגע
 דעם טיט אײנםצוס װײניג אזוי איך

 בין איך אז װײם איך אצמעכטינען?
 אנדערע, םון זינדעד גרעסערער קײן ניט

 הארץ זײער װאס אצץ קריגען װעצכע
 ניט זײנען זײ אז װײם, איך גצוסט.

 הינ־ אנדערע אין ״קנאקערס״ אזעצכע
 םאר־ דעם נעבען זײ זאצ װעצכע זיכטען

 זײ זײנען דאך און םיר. איבער צוג
 ווען רײהעז םאדערשטע די אין םאצ אצע
 םון ״באנדעצע׳' א ?ריגען צו קוםט עם

 אצע ביז איך אײביגען. און עװיגעז דעם
 אין שפעט. צו סינוט א פונקט מאצ
 קא- טיר װערט מאטענט קריטישעז דעם
!פארטיג — און װעק־זײגער, דער ציע

 םיצײכט : איך טראכט מאצ מאנכעס
 אצ־ דער איז אפשר צױפיצ? איך בעט

 יברוגז׳- אביסעצע םיר אויף מעכטיגער
 פאר־ איך װאס חוצפה, םײן םאר צעך

 יאהר, גוט אצץ־אײגשציסעגרען דעם צאנג
 ברכה, הצצחה, סרנסה, יאהר, מזצ׳דיג

 םרידען, געניסען, םארצאנגען, ציבע,
 םיצ־םארביגען ברײטען, א םאמעניגעז,

 מיר אבװאהצ זײן. ם׳קען ? צעבען
 װאצט װאס װארים ניט. דאם זיך גצויבט

 װאס און געארט *איהם״ טאקע דאם
 טײערער, געקאסט ״איהם״ עס װאצט

 שפײכ־ זײגע םון אצץ םיד גיט ער װען
 םעהצען עס װעצכע גציק, םון צערס

 ״ער״ װעצכע און ניט קײנםאצ ״איהם״
 א אהן און אויםהער אהן באשאפען קען

 ניט איך םארשטעה אםשר נאר מאס?
 א װענען? גײסטיגע היםעצשע די

 ניט זיעען גײסטיגעס טיט ױגיאן־םיהרער
 שוצחן נײעם דעם צויט םחותנים קײן

־ ערוך.
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:פלעצער םאלגענדע די אין •
 יארקװײ. קלערמ^נט קאר. עוועגױ טע3 — 3876 האל, אםבאסא^ר :בראנקם

 עװענױ. טע20 — 7212 םענטער, ריננ ארבײטער כענםאנהויםט:
־-*•׳< עוועניו. פענםילװײניא mv:vo, 503 םסאאגיק׳ם :יארק נױ איסט

ווערען• נז פארגעלי וועלען עקזעקוםיװ לן«קאלער •
 ג«רר מעטבער אייער מיט ברענגט מאםען, אין קוםט

י. װ. ג. ל. א. & לא̂י באארד עקזעקוטיװ .
םעסרעםאר. טפילמאן, ח^ײ. ץ

טשערםאז. פו«ור. חעײ.

 םאד אויסשרײען מיר זיך װיצט אט
 שאנדע א גאר זיך דאכט קצײניגקײט, א

 קצײ־ אזא פאר זיך םאכען צו נאריש
 םאר סעזאן ספרינג גוטען א — ניגקײט

 ניט, װײס איך און — מאנער ריפער די
 קצײניג־ אזא אפיצו אזא ניט גצויב איך
 דורך קדיגען קעבען מיד װעצען קײט

״פוצ״.
 אינ־ אן זעהן געװאצט זיך װאצט עס

 ;מאנוםעקטשורערם טאב אהן דוסטריע
 טרײד א זעוזן געװאצט זיך װאצט עס

 םאר־ זיך װאצט עם ;דזשאבערס אהן
 גרויסע מיט אינדוסטריע אן צאנגט

 -גע זיך װאצט עם ;שעפער אינסײד
 מיט ױניאן אונזער זעהן צו װאונשען

 דאס האבען זאצ זי אײגםצוס, און מאכט
 פארהאנדצוגנען, אצע אין װארט צעצטע

 זי באדינגונגען, דיסטירען קענען זאצ זי
 מאכט איהר דעמ^נסטרירען קעגען ז^צ
 םיט אבער נאר. זיך נויטיגט עס װען

 האםען םיט פארצאנכען, מיט װאונשעז,
 אוים־ קענען ניט זאך קײן מיר װעצען

 צײט א געװען אםאצ ס׳איז אױב םאן.
 אונזער נעהטען :עמוזט ה^בען מיר װען

 איז הענט, אײגענע אונזערע איז שיקזאצ
מאסעגט. איצטיגער דער ד$ס

 אין אז װינשען, דערפאר זיך צ$מיר
 מיר.קענען ז^צען יאהר קומענדען דעם
 אונטער־ אונזערע אין פאראײניגט זײן

 1זיי ^צע זאצען מיר אז און נעמונגען
 קרעפכמן םאראײגיגטע מיט בארײט,

 אונזערע םון יאך דעם ארונטערװארםען
 אויםקעמםען אנהויבען צאסיר צײדען.

 בא־ זײנען םיר װעצכע צו באדינגונגען
רי׳' נױ העפי ״עי : אצזא רעכטיגט.  אי

:•י־י^ר: צכבוד זיך,צוזינגען צאםיר און

יאהרען
יןחרלז

פון געלאןש דער
 די זויז דעזזלעז צו יפװער
 אן. עש פ^נגט מען װי ניט װײםט

 ם^מרען, צו אויף שטײגסםע ערעט אט
פט^נצייח. די — דערהערכטו ;לײך

 ברעםעל, א
שרעק # דן^רם

 *ארריכטען װילסט
 פארטרײבען נרואװסמ

ף גלייך קוק א מהוסט  צעטעל דעם אוי
*װעק. איז — יאזדע דײן און

ג געװעזען ערשט מונםער, און ױ:
 געזאגגען םיט געקלוגכען הארץ די

 ארונטער, שוין — געקוםען עלעט
א:געפא:גען. האבען גײע און

שיג קאניג,  צארען מיט און רוו
 פארגעתמט, פלאץ ױגענד־עלטער׳ס

 יאחרען n פון אימפעט דעם אין
פארקלעמט. ה?ירץ די װי פיהלסטע

 אויסכעיאשען, יאדזרעז א״טע
ײע  יןמ בלאנקעו נ
 ארײנגעפלאסען, תחום א אין

סוס. דער און אנהויב דער

ט הזעצער הבחור דער (זאגם  דער מי
 רי־ טאבען אז רעדאקטאר, פון ערלויבניש

 אזרױבען װי לײנטער משםעות איז פערס
________ פאעזיע)•

װאהלען. אונזערע
 די אריבערגעהוםען שוין זײנען מיר

 אונזערע אזוי. זיך רעדט דאס װאהצען.
 שװעריג־ קײן געװען ניט זײנען װאהצען

 האבען מיר צאהאצ. אונזער פאר קייט
 קײנע ארן אפאזיציעס קײנע געהאט ניט

 גע־ האבען םיטנצידער אונזערע נרופען.
 אנ־ רוהינ, מאכער, ריםער װי שטימט

 איבער ברידער. אםת׳ע װי און שטעגדיג
coo םאצ־ די און באטײציגט זיך האבען 

:געװארעץ ערװעהצט זײנען געגדע
איײ־ ;טשערמאן ארשאװיטץ מ.

 צ. ;װײם־טשערמאן — עפשטײן זיק
 א. ;סעיןרעטער רעקארדיננ — ציפסקי

 סטאג־ דזש. און םנײדער דזש. קעצסאן,
 דזש. ;אײדזשענטם ביזנעם — קעװיטץ

סעה־מענעסשער. — העצער
 םעמבערס באארד עקזעקוטיװ פאר

 געװא־ ערװעהצט פאצגענדע די זײנען
 ל. צעװענטהאצ, מ. ציפסקי, .ל ;רען

 שא־ א. העכט, מ. װאצינסקי, מ. נאצוב,
 עדעצ־ ג. צעוױן, מ. מאטעצ, דזש. סירא,
 םאיעם־ מ. פארטנא^ויטץ, דזש. סטײן,

 װיים״ י. באצבער, װ. באצבער, .ל סקי,
 ר. םטאר, דזש. םאדאיעטץ, .p בערנ,

■ציטשיק.
 דעצעגאטען באארד דזשאינט םאר

 :געװארען ערװעהצט םאצגענדע די זײנען
 שאפירא, א. צעװין, ה. צעװענטהאצ, ם.
 פאר מאטעצ. דזש. ארן ארשאװיטץ ם.

קאהען• איזי — ארמס עט סארדזשענט
 ערםאצג• אן װינשען אצע זײ צאםיר

פאר׳ן ארבײט ךיער• איז יאהר רײכען
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פרעסערס דער פון אינפטאדשאן וער
35 %m mr •

סעק. טענעדזשער £«הן, ם. פון

 דעם איז 35 לא?אצ פון אפים אין
 מד דורכגצפיהרש דעצעפבער טען16

 גיײ די פאר אינסטאצײשאן די װאח©
 םענעדזשער, װי בעאטטע, ערװעהאטע
 אין איידזשענטס ביזנעס טשערםאן,
 לאס. םון םעםבערש באארד עקזעקוטיװ

 הונ״ אריבער .1931 יאהר דעם פאר 35
 פיט־ ױגיאן אקטיװע פופצי: און דערט

 בײצואװאוינען געקוסען זײנען נרידער
אינשטאציישאן. די

 רודכגעפיהרט איז אינסטאצײשאן רי
 םין סעקרעטאר־טרעזישודער פון געײארנן

 דובי:־ ר. ברודער אינטערנעשאגאצ, דער
 האט רעדע אינחאצםסרײכער אן אין ס?י.

 צעצטע די ארופגערעדט דובינסקי ברודער
 םאר- אין ױניאז אונזער איז פאסירוננען

 די אין עצעקשאנש רי פיט בײדוגנ
 ״אנשטאט צא?אצען. באארד דזשאינט

 באפעס־ צו קרעפטען פאראײגיגטע פיט
 געזאגט ער האם — ױניאן די טינען

 עכער־ און צײט םען פארשװעגדעט —
 און פאאיטיהס אינעראיכע פאר גיע

 צױעפאיטערט דאס אח רײשערײען,
 א*צם, רײען. אונזערע אפ און״שװ^נט

 אאנעםײנעם אן איבער צעבם שען װען
 אינ־ קצאוה די און קריזים, עקאגאפישעז

 ;אויסגאהם קײן נים זיכער איז דוסטריע
 אױכד טרײזגז בתים בעאי אונזערע װען

 אינ־ זײערע םאד צײט שאעכטע די נוצען
 רי װאס צוטוםאעגנש די איז טערעסעז,
 אג־ און םאײםש פאציטיקס, עאעהשאן

 ברײנגט איטעראטור״״, ״שעהנע דערע
 :דױשעד פדןאתזזןד רייזגן די אין ארײן

 צו םיטעא קיין נים זיכער םעםבערשי^
 גזד איז פאזיציעס אונזערע באפעסטיגען

 אונזעי רוידערשטאגד געהעריגעז א בען
 אונ־ ויף טרײעט װאס שונא, אאגעפי^עם
a אונטער טערגראבען n פונדאמענט pc 

 דובינםקי׳ס ברורער ןנקזיסמענץ/ אונזעה
 בא־ םיט געװארן אויפמנוםען איז רעדע

 גע־ אפאאדירט װארים און גײסםערונג
ײאח•

אינסטאאיי־ חבינסקי׳ס ברודער נאך
 דער טשער דעם איבער נעםמ רעדע, שאן

 אאקא^ שון םשערפאן נײ*ערװעהאטער
װאםיאעװסקי. ברורער
ער, ערקאערט רעדע שעהנער א אין

 צו טענאיכעס «אעס טאן װעט ער אז
 שטארקער, אאקאא רעם םאכען העאפען

 מעג־ װײט װי זאאען םיטגאידער אאע אז
מז קענען איך א  דער־ צו און אעבען, א ט

 באשעסטי־ צו העאםען אויך צײט זעאבער
 גאנצע. א אאס ױניאן אאגעכױינזנ רי גען
אפאאדירט. וואוײם װערט ער

 פאר דאן שטעאט טשערכמנז דער
 אינטערגעשא״ דער פון פרעזיחננט וױיס
 םון םענעדזשער דזשענעראא און נאא

 נאגאער. ברודער באארד דזשאינט האאוק
 ״עך ערקאערט רעדע װארימער זעהר א אין
 יעגי־ די פיז געוחנז סאא *אע איז ער אז
 35 אאקאא אז נעגאױבם, האבען וואם גע,
 אינטערנע״ דער פון חקעךבײן חנר איז

 אפ״ אח *איאאיטעם איהר צוים שאגאא
 פון איגבתרעסעז די צו פנרזױאיגקײט

 ער־ עו־ איגנמרנעשאנצא. גאגצער דמר
 \vw נעוחנן מאא *לז איז ער אז קצערט,
 דעם אוגטזנר גראכעז ?ײ װײא ״נרו«זגן

 אפזד ער ױניין. חנר פון פונדאםעגט
 פק מיספארשטענדעניםע אאצ דאס צירט,

 אײן פון אדעד צװײטצז, צום אאסאא אײן
 1םוחנ צוױיםער דער צו סעטבערס גתפע

 ס^צעגם־ איצם םוו םען פארשוױנדען.
unn די פארשטארקען צו כתות אאע 
 גאג־ אאם אינטעדנעשאנאא די און ױניאץ

 ווערט דעדע נאגצער׳ם ברוחנר צע.
אפאאדירם.' וואר^ם

 דעם פאר ראן שטעאט **ארסאן רער
 איג• חגר פון •רעױדזננמ D»m עדשבמנן

>H3>»rwnw? םעגצדזשעה און pc אאהאא 
- נינפא. חנרטיז 48

 1אי צר אז מדקצערם, נינ^ו במדער
 איז איחם אויזי ו\אס ,trvnuw זײאר

 די טיט פאדװאאטען צו אויסנעפאצען
 אעטצר־ דער םצד עאעקשאנס 35 צןופאצ

 איעםאא ניט m !אנ^ עי נ?שיאנאא.
 אײפצופאטען אױםממוםאן Dfnt איו

שדחמע פון עאצקשאנס אױ^  ליוקא״ מך
 פעפסציך־ און ׳מחנאט אוא נאי 4צי

t jx r r n 5 י^םען Wr*
 ינרשטעז מנם אר wrn ^5 צ^ק. r» ימד
 rn ארקאארם מר בײמוזאױנצג םאא

ז מ ב א ז 1ײי נ ן »י מ א ן ג ו י פ ד ד א ־ ײ צ ס: -  ם
אאק. באטדאכטען "X אז ,48 צאקאצ

ױחגר ־

 די אז גים צװײפעאט ער און פרײנר,
 וועט ברידערציכקייט און םרײנדשאפט

i אין אױך אנהאאםעז n ^ברױ צוקונפ 
 אויםנזננוםען װערט רעחנ גינפא׳ם דער
באגייםסערונג גרױס םיט

װײס־פרע־ םארנעשטעאם װערט דאן
 17 צאקאצ פװן םענערזשער און זיחןנט
 אז ערקאצרמ, ער העאער. דזש. ברודער

 םרײגט- די אז געחננקען, דארף 35 אאס.
 נים קײגמאא װעט 17 אאס. פון שאפט

 םאנכע װען אפיצו ווערעז, נעםינדערט
 ארײנצױ פאראיגטערעסירם זײן װעאען

 די צוױשען כיספארשטענדניםע ברײגנען
 35 אאקאא אז זאגט, ער אאהאאען. צװײ
 און ארט דער םיט שטאאצירען דארןז
 איז עאעהשאן אעצטער דער אזוי װי װײזע

 דאחי םען און געװאחגן, דורכנעפיהרט
 צוױיםעצהאםטע רי צו צוהערען גיט זיך

 םאראיגכתדעסיר־ םאנכע װאס קאאננען,
םארשפרײטען. צו םרײען פערזאנען טע

 רעדע םרײנטאיכע העאאערם ברודער
 שטארקען א םיט אױשגענופען װערט

אפאאוז.
 .װײס־ םארגעשטעאט דאן װערט עס

 טענעדזשער דזשענעראצ און פרעזידענט
 כאארד רזשאינט דרעספאכער רעם פון

►%; האיסאז. ברומגר
 געװען עס װאאט אז ערקאעדט, ער

 אאתאא, אנדער t* סון אינסטאאײשאן אן
 ער װאאט פאזשירוגנ, אנרער אן אדער
 םיהצט ער װייצ חײנט, :עתומע: ניט זיכער

 איג־ דער צו אבער געזוגד, נישט זיך
 ער וחנצמנן ,35 צאתאצ םיז סטאאײשאז

 םאקטאר מיכםיגען אזא פאר באסראכט
 נישט ער חאט אינטערנעשאנאצ, אילם

 חאכמאן ברודער קומען. נישט געקענט
 איגטעחגסײ איהם אז וױיטער, ערקאערס

 גרופ״ און נרופצז אאע די וױיני: גאנ״ז רען
 דחןס־ און קאאוק די צוױשעז גאאאך

 איבער־ איז ער אז זא;ט ער פאכער.
 א געהאם האט 35 אאקאא דאס ציינמ,

 ו\אט עצעקשאז, העראיכ^ז און שעהנעם
 פאראינםעחגסירט איז האכפאן ברוז^ר

 אויך וועטז 35 אאקאצ אז ערדוארםעם, איז
 צוהערען נים זיר םאהא אאע װי איצט

 און פציאטגעס, איז פאאיטיקס נרופען צו
 באםעס־ צו םיטהעצפעז איצט אױך וועם

 איר םיט און אינםערנעשאנאצ, די טינעז
 דער אין םיטהעאםצן ענערגיע גאגצער
 — באארדס דזשאעט בײדע פון ארבײם

 האגד ברודער דרעספאכער. און קאאוק די
אפאאדירם. װארים רוערט רעדע םאנ׳ם

 םענעדזשער אעפהאװיט^ ברודער
 ?אאוק־ פון דעפאיטםעגט דזשאבינג םון

 אין ערשאערט באארד דושאיגט םאכער
 האט עד אז רעדע, הארציגער קורצער א

 דעם אאט 35 אאסאצ באםראכט מאא אאע
 און ױגיאן קאאוקםכער דער פון אװאננרד

 אאגעטײן. אין אינטערנעשיאנאצ דער פון
 פאסי־ עאעקשאן אעצטע די אן ריוזרט ער

 און צאקאצען פארשיחמע די אין רונגען
 ,,סאײטס די װענען ביטער זעחר רעדט

 מיאוס׳ע די םיט פעםאדעז ציפאעט״ און
 דער נאנין באשואדיגוננצן און אםאסעס

 גדןר מעצכי מניןו?, פונ׳ם פיהרערשאפט
ן  זײן םונדאסצנט. אונזער אונטער מ

 די םון אױםמגופמז װארים ותרם חנחנ
ע. ד נ צ ז ג ח ו נ ו ן

 פאר טשערטאן דער שטעאגט דאן
 אצעםאצ ה«ס 35 אאסאצ װעאכעו איינעם,

 תרך בצויז צװײםעצ, אן און גיגאיכעז,
 -מנ םאנכע האבען םיספארשטענתיסזג

 צאנגע יאהרמן די שטערען צו מרײט
 צאקאצען, צווײ די צוױשצן סרײנםשאפט

ז דאס און י  פמנצ־ •ערצסוטער, ברודער י
J אאקאא פיז דזשער  יערצ־ בתדער 0
 זיך ראחי 35 אז ערגאער^ םוטער

 םענשען, פארשיחננע צו צוהעדען ניט
 •אאיםיק םיט יזיר באשעםטיגען וחנאכזנ
 מײגמר, .אגט ער ױניאן. םים װי כתחר

 האם ױגי^וגיסם טרייד אאטער אצס ער אז
 פמזרער ריכטינצ די אז גענצױבט אצעסאא

 בריײ די קאנםראציחנן וועאכע די, זייגען
 אםוו׳ע די זײנען זײ טעםבערשיפ. סע

ר ױניאן. פונ׳ם פארטרעםער  סים חנדט ו
W 35 צאק- דנר אז ױכערהייט, rp^jf 

 וו*ס מעתגסגמג די פו; אײנער 1געווע איז
מן צןוקיאעז א  צו־ מהאגג איז wr וחנז ה

די אז וױיםער, זאגם ײ  10 4צ*ס»צי ג
מ אצזנ אין האבען 35 און םי רי  םאטעג- מ
־ יתיאז אינתר ®ון צזנמס ודג״ם מעז  מ

ס פ ם מז מ א  און מונצקייס חנר פאד צוז
 דדיקם ער און ױניאז, דער פח עקזיסטענץ

וחד צאק^צען בײחנ »ז האפטנ^ די אויס

 צױ דער אין אייך פארשטממ דך
 די־ פאר צוזאםעגארבײטען און הונפם
•1איגטערזגםי זעאכזנ

j •ערצםזפמנר׳ס n n וארים װערט*. 
אפאאדירגג

 םאר םשערטאן דנר עמנצט שצום צום
 פענעדזשצר אמם״גג פריחארדיגמ דעם
 צענעדזשער ארוועחצסאן איצס רעם און
^ו 86 אאק. םון קאד,ען. סאקס ,ברו

 ער זינם אז עדמצערם, קאהעז כרודער
 אאקאא, פון אפייס אין ארײמצקוםען איז

 :שװעריג־זײםען פיאע כאכעגענס ער האט
 די דזשוצײ אין ריאר^אטזײשאן דעם —

 פינאנציעאע די סראנצ, פחנס־סאשין
 דעם — דעם צו צונאב »אם און אאגע,

 װי פעהר האט וחנאבער סיזאן, טען
 מעפבערשיפ דער געםראפען א ’

 עדקאערט קאהען ברורער .35 4אאל םון
 האט אומשטענדען די אונטער »ז װײטער,

 ביזנעס די םיט צוזאסען אםים דער
 גע״ באארד עקזעקוםיװ און אײדזשענטס .

 געװען פענאיך נאר איז װאס אאעס טאן
 װעני״ װאס זאאעז םעםבערס אונזערע אז

 אא;ע. געשאפענער זתר םון אײדען :ער
 אפיס רער אז םארזיכערט, קאהעץ כרודער

 פארבערײטו;־ גויטיגע אאע םאכען װעט
 זאאען פיזאז סומענדען דעם צו אז גען,

 אײדען דארפען גיט סעסבערס אונזערע
 װי אזוי׳פיא,

 םי װינטער
 עקזעקוטיװ דער צו

 מעפבערס, אקטױוע און אײדז^ועגטס
אינסטאאײשאן, כײם זיך נעפינען װעאכע

^נכטעןי יי * ¥ * B ׳
4אאל םוז

 קאאפע׳ גויטיגע די געבען איהם זאצ םען
 סיט אמעהז קענען זאא םען כרי ראציז^

ארבײם. דער
 רעד- די ענםםערענדיג קאהען, גרורער

 איג׳ם באטייציגט ויך האבען וחגאכע נער,
 דעם ער םארזיכערם אינטםאאײש^ז,

 אינטערגע- םוג׳ם סעקרעםאר־םרעזשורער
 די אייך װי דובינספי, ברודער שאנאא,

 אאק. אז פרעזידעגטען, װײס איבעריגע
 ארײנגעאאזט גים קײנםאא זיך האט 35
 שעדינמן קענען ותאכע פאאיםיקס, אין

 אאס אינטערשעאנאא דער און יוכיאן דער
ז פארזיכערנ^ ער גאנצע.  רחנט 35 אאק. /

 נישט ױניאז, צום אאיאא פארבאײבען
 יענער אדער דער םיט זיך רעכענענדי;

 פערא־ ברודער עגםפערענדינ פאםירוגג.
 פאר־ ,10 אא?. םון טעגעדזשער פוטער׳ן,

 פאא אאע איז 35 אאקאא או עד, זיכערט
 באצי־ פרײגטאיכע און גוטע אין געותז
 ץאא עס װאס און 10 אאק. םיט הוננען

 אאק. איז איצט, ביז פאסירט האבען ניט
 10 אאק. םיט טיטצוארבײטעך נרײט 35

ױניאן. דער פון אינטערעסען די פאר
 װײס־פרעזידענטען, אאע באדאנקט ער

 דעם און סעקדעםאר־טרעזשוחנר דעם
באטײ זיך האבען װעאכע מענעדזשער,

 “םארזי אװ איגסטא^יישאן אינ׳ם איגט י דעט ^עאיטען האבען ?יי װי
מר זאן. ^ ׳ c *' ^ י אפעאירט קאהען כרו

זײן פאא אאע וועם 35 אאק. אז כערט, ו ביז:עס ךי צו’ביארד עקוטיװ
די װיאעז װעאכע די צו פרײנדאיך I מעמבערם אפטױוע אוז ם  װעאכע די, צו פרײנדאיך

אאקאא. פולם םרײנטשאפט

 אררסגע־ דער פה טעטיגקײט יאזזר א
i יאקאל פון ארמירטטראציע הענרער

ההען פון םע^־טרעזשורער הײגס, גיי

 טחע־ יאר א פיז רעפארם דזןם אין
 אדםי־ ארויסנעהענדער דער םון טיגהײט

 םך א פיט אײך איך וחגא גיסטראציע
 םון באאעסטינען. גים אײנצעצהײטען

 אײנצעאהײ־ אין אז איך וױים ערםארונג
 פאדאיגטעדעסי־ צו שװער אײך איז טען
 גױטי: אופבאדינגט אבער איז עס רען.
אײגצעאהײטען. פאר א כארירען צו קורץ

 1 יאקאא אין א*: יאד דעם דורך
בעד ארײמעתופע אפיס  פאי־ 600 א-

זײ ןיפ פערבטע ״ . קאםפאי שיעדענע
 דעב דורך ;עװאדען גצשאיכטעט זײגען

 לאפ־ דעפארטפענט. באארד דזשאינט
 עכ װעאכע צו קאטפאײנטס פאיצירםערע

 און אױפפאבו:: מעד געפאדערט זיך האט
 :ע־וארעז אטענדעט זײנעז אגשטרענטגג

די און ׳אפ*ש אאקאא דעם •םיט צוזאםען
 :ע:עבעז איז אױםםערקזאפקײט נויטיגע

 אפיב ;,א רעסארר־ס אונזערע געװארען.
 זײ:ען װאפ ?אםפאײנטס צאא די צײנען

 גע־ ז״:<; זײ אזוי װי און ארײגגעקוםען
נעװארען. שאיכטעט

 :ע־ פיר האבען יאר םון אנפאנג אין
 פדז םשעדאײטזן שאפ הונדערמע רופען

 א:דע־ א־ז אםאסיאײשאן אםעריקאן דער
n פ דעם םון שעפער  צד גרופזננװײז ם״

 20 ביז 15 פון סיטיגגען, טשערםאן שאפ
 זײ פיט האבעז מיר אווענט. אן איז

 א•; ®רײגדציבעז א אויךי אויפנענומען
 :יט פון םראנען די אוםן בריחנרציכען

 שאפ אין װעז אוחנרטײם קיין ארבײטמן
 דױפי־ל אייך ;מאשינען צערע ד* איז

 אפרײסארס נאך פאר ח^בען ױי •צאץ
 דארט צוצוזעצן םון םאנציכפײימן רי און

 א נעוחנץ איז by םצאכות. בעצי נ#וך
 פון טשערלײטע מאנכע ארביים. שוחנרע

 :עאר״ אצײן האבען וו*צכע שעפער די
װאך א טע: פאר א וױ מער טם בײט

 ארעס םיט פיטנעה^וצםען באמת האבען
 מעכציכקײט. זײער אין געװען אײ װ^ס
 אנדערע צאצ א פון ענטפערס די צ\יט
 אײנגעזע: םיר ה^בפז טשערצײטע שאפ

 שטרע:־ טוזען װעצען ^אפקעצאך יענע אז
 קײ;ע אז אזוי װערען נאכנעװאטשט גער

 דארטען זאצען שטונדעז אוםגעזעצציכע
 פאױ האבען םיר װערען. געארבײט ;יט
 אקטיזוע פון שיט״נגען :ערופן צװעק דעם

 קאפיטע גרויסע פ^רמירען צו פעפבערש
 ק#*םיטע א אין 50 װינציננכטענס פון

 דיסמריה־ די פאשראצירען ז^צען װעצכע
ד אופגעזעצציכע קײנע אז אזױ טען שטי

יי\יי  געארב ניט שעפעד די אין זאלען דעז
 ארוערטײם מײנע אז איבזנרהויפט וחנחגן,

 עש װאו . tp װערען געארבײם ניט זאצ
אפרײטארס. :^ך פאר פלאץ פאדאן איז

 די שטעיען געװאצט :ים װאלט זדך
 אבעי םיטינג הײנטינען פון שטיםוננ

 אז װערען נעזאנט פרזידא האפת צםען
 1א* צוטײצוגנ ;רופען •טארפע די צוציב

 פעפ* אקטיװע די ה^בען ל^לא״, אונזער
 נױ־ דעם :עבראכט :ים פיםיננען בער

 אנגע־ דאך האבען פיר ערפ$ל:. םי:ען
 ?א־ שיסען צו פיה ;דעשסע די װענדעט

 האבען םיר װאו שאפ יעדען א-ן פיטעס
 א*ן אפיס פון שײ ק^פפצײנטס :עקראנצז

 דא איז עס אז א־בײטעד די פון שײ
 נעארבײט ותרט עס און פאשינזז אעדע

ײנןן וועצמג שעפער, די *זחנדםײם,  ז
 זײ:ען ארבײטעגדיג^ ixn^ry.: געשונעז
 פאראנטוו^רטצ•:־ צד געײארעז גערומז

קײט.
 דזשאינט צום פארצאננ אונזער אױ*י

מן ב^ארד א  נמ״ אגענםצן ביזגעס די ה
p אונםערזובזגנ גענױע א םאכט t אלע 

 פא״ לצדע וױםיצ את י^ז־ק גױ אין שעפער
,i«ar יעיען אין ip זײגעז צש שינעז

שלאןפ פארץ דדנם
ט ם ה ע נ

ם ה א ר ם- ה ד
)ex-lax ענגליש (אץ

̂ט ®ריה דער אין און ניײגעבארען וױ ®יחיען איהר *ו
׳ *-'*

סטארם דראג אלע אץ

193111 יאנואר, -טער2 דער פרײטא:, ט י י ק ג י ט כ ע ו ע נ
y אויך ;יי r y r ר מ ע ס שיתזנן oy ש  אחי

ײט. ײ < סטאנדסםיק די האבענדיג א  ד
 דאש אויטצױ-חתנ באשצאסמז מיר עןב

^ אונזצחן פון בענעפים ױ;ש חאר פ
 נזד דך פאר טיר האבען דאז וױיצ בעו־יס,

 צמרע צאצ די םון נױצד קצאחנ א זעהן
 אינ־ זײ אץ זיך iy:^ty: װאט פא״-נען

 װערמ ארבײט וחנן צײט אין שעיער סײד
אויטסײד. opnry; זײ פון

v: אםת איז עס w\ שצ זעהר אyכסy 
^t זיך האט װאס צאנד אין עא;י> y te 

 ארבײט : םרײד רyאוגז אויוי ^״;ערופען
 -V2* ה*בען םיר װיגצינ. גערוען איז

 םיד אפרײט^רס. פצײטען צו געםרײעט
 איגדוסטריאצ צום נדעטyגעװ זיך ‘ה^בען

 א״ן העצפען אזנז זyזאא זײ אז ר,א;סיל
 טיט צוזאםען קצוירק טשישי זייער דעם.
 שעפער. vvfriv'x באזוכט האבען פיר

 דא אויסנאםע סלײ:ע א פיט איז, צײדעד
 באד׳ד צו געארנגעז ניט אונז דארט, און
 טצאכות, .בעצי צאצ ;עהעריגע די צען

 טים8בyבעצ פערפטע די װײצ דעם צוצינ
 ךyאוגז נאכצוקוםען אנטזאגט זיך האבען

 באצעבאטיפ די אז זעהעגדיג פארצא;:.
ן ע ל  *פרײטארכ גאך iyDy:E'r«. :יט װי

מן האב ענו פג  טיט פראגע די אוי
 עו־קצצרט זײ און באארד עלזעקוטױו דער

 אגרײ oyi םון אױפפאסונג םײן צױט אז
 שיקט װאס באצעבאס יעדער פוז פע:ט

 וױגצימר ניט \v2qn אױטשײד ארבײט
 איז רם»זyטש דער אפרײטארם. 14 װי

 פארשטממז האבען באארד עקזעקוטױו
 פ*ד־ גװאצדיגצ די און צא:ע די פלאר

 אנםאר־ זײ אח װאס אנטװאדטציכתײט
^tr טחיט iiys חגר אויף ,חאבען און 

 םיד תןאגירם. ריכטיג צאגע געשאפענער
 צום צו׳רמנדשן זיך באשצאמן האבען

 אונזער םים דירשקםאוי־־יש אװ באארד
 און אנריםענט, דזנט פון אױסטײםשובג

 םע־ דזשענעראצ דעם מים צוזאפמן זײ
ר אוגזזגר1אי אוכז האגען געדזשער מנ  , אוי

 געגצבצן אויסטײטשונג דערכאנםצר
 האט קאונסיצ אינדוסמריאצ רyד רענם.
 אונז^• םיט אײגגעשטיםם גים אב;גר

 םיר אגדיםצגמ. דעם פון אויסטײטשוגנ
 צום אישר די :עבר*במ חגייבער האבען

 1א פ*ר טשערםאז אזפפארטײאיש^
 אײנװעגדומען די טראץ ענםשײדונג.

 תאע• אינדוסטריאצ פון מענעדזשער םון
שער חצר האם םיצ  טשער־ אוםמדםײאי
 זײן אין חוכמ. זyבyנyג אונז ם«ן

 צױויי בענדזשאטין רyד אין מנםשײדוננ
 אויבענדער־ די אז יזצאר, ער זאגם ידיס,

 נים באשמפטינם וחגצכע פירטע,
ר  ip איז עס כאםיש אפרײטאדס 9 וױ מ

 צדזזזמן גצײך םוו מא״דנעז, 12 אינסײד
 םאשיגצן 3 די פאר אפדײטארס 3 ג*ך
 אנפאנג בײם און לעהר שסעהען װאס

 האבען פירםע די םת שיז#ן ןyםטpyנ פון
yװי:צ ניט rדיזער אפדײסארס. 14 װי ר 

 די פאר טײנונג^ טײ[ צויט איז, ■וגפט
 װיכטיגקײט. רyסטyגר פון אפרײטארס

 שטעה^ שעפער .אינסײד די אין װען
^ הונדערם^• שינ  דזיעאבס און צײדיג מא

 גים אנדערש r**ny איז אפרײטארם פאר
^ צוױננעז ױניאן די פוז קדמעז, צו עד  י

 ארבײם שי?ט רyצכyו< רyטשורpyמא;ופ
 אינ־ שאפ זײן איז האכמן צו אױטסייד

אפרײםארס, 14 װי װיגציגער :יט סייד
 פין ציסם * בייצינענד דא האב איך

מ איז yr^oy »יז הינחגרט א טנ ו  צו
 אה ארבױיט *רױס שיקען װאס •שעפער
ט האבען  •פרײטאדס. צאצ נויםזגצ די :י

D איז ציסט די ^ ry ) :y b » n v געוי^חמ 
 באארזי דזשאיגט דמם םיט צחאכמז

 פין אנפאגג םיז נצײך דעם פאר אסיס
nי ז^צ סיז^ן׳ סטרמנ יעצטיגען דעם r-, 

־ lyijm iyey^ די pc אײנער נ מו מו  ג
 אפדיײ צאצ נויטמע די צוצוזעצען :זך

 ;אכפ*צג*ר םײן אז האוי איך טארס.
f מים זיך װעם i n .באנוצזנן
ס די , שאבער׳ &ציע: דז םומו

 אונז בײ איז ®יטואציזנ דזשאבערפ די
:K iyry; ly■ די פון y״ c y ^ - i װאס 

 צײט שך א אװמהגאגאבאן האבאז 1פױו
 שטרעמא פטרצאכנט האבען טיר םיח. איןן

 ניט ?*וצ דזשטכ^- מיין אז דו^כפיהרונג
מ ב  באשאפסיגאן צו וחנחח ^צוי
r די םאכער. טאמיעצ *ח קאטערס n-« ' 

 די גאנוםאן האט אט^וסיאוישאן בארס
 מרצויבט• יע *ין או שטעצונג
 פאר• פראגע דיוא סיר ה^בען פאצגציך

 אוםאארטײאושען דאם פאר גאגראכט
 קא־ נמנגי ®ון קויס דמד אין טשערם**

i גאצ• n m אין ה^ט גאגצמר Tjn*i 
ט א»י י%יס,  בעגתשאמין דעד וגי ט
 ארויסגעבראגט גצעגצענד קויט, צימײ
a n פון שםאנדפונקט a n ^וות יגניאן 
a אין n אוםפארטײאי• דער ח^פ פאצ 

שיחע אויך טשערמאן שאר  סיר »ז זעמ
ט זײגש כ מ י ן »ז און ג ײ ך א ו ש ו  ד

ו < ו נ ן u פ m  B ' j־ 
] י ג י© ײ ן נ ס ם ן ר צ ם א ק

ן ו ט א י ן נ י י ־ ק ל ע פ ם א  ם
 איז אנםשײדוגנ דאר גאך . ר y כ * ם

i’ אח n r גמװאוסט האנען מיר וואו םאל 
y־inr:pw די פון ארבײטער או o ^ i y 

 ly^yn נדyאירג בײ ŷרyװ פאכען
 זיך םיר האכאן באשעפםיגט, דזשאבער

 םיט׳ן םארבינדוגג אין געשטאלט גצײך
 זײגאן זײ און D:yDO,־n«Byi דושאבערס

 נגעyשטר די ז.yװארyג אפגאסטאפט
 ־nyi גיט אין ױניאן דער םיז האנדצתג

 םטיגע•yבאש דזשאבערם קײנע צאזען
 אפהאצ־ םוו רyלםאכyftםyס און קאטערס

 םאנופעקטש״• צאצ באדײטצנדע א טעז
דזשאבערס. ןyװער צו פון רסyר

 געהאט האבען oרyדזשאב םאככע
ײ לאנטראקטארם  צאפטכ די אין זיך נ

 אױסשציסציך געארבײט האבען ווזגצכע
 האט עס װעז צײט yדyי צו און זײ, פאר
 אװעקגע־ זײ האבען פארגיצועט זײ זיך

 גא:־ דעם מיט קאנטראקטאר דעם שיקט
 אײנ־ האבען םיר ארבײםער. פעם צען

 מײטער אזוי זאצ דאס ווען אז נעזעהן
^ ג נ ר וועט א ^  רyםשורpם»נופע י

 ארײננע• דזשאבער, א װעדען כצומר׳שם
 ארויס־ און ?א:טרא?טאר אינסײד אן זyפ

ty n n i סאר־ רועאעע אירגענד פון זיך 
 ארבייטער. די פאר אגםװארטליכקײט

 אין פראנע די אױפגעגופמן ה^בען מיר
 און אײ?אף און הוירשםײן פון פעלע די

װי . jyDMi" און cp צוזאמ אונז איזyז 
 צי געאונגען באארד דזשאינט דעם םיט

 פירפעכ yנדערםאנטyאויב די אז פאכען
 םאר פאראנטװ^רטליך זײן אצײן זאצ^

 די האבען ניט זאיצען און ארבײטער די
2צאפטכ די אין זיך בײ ?אנטראקטארם

 ןyאהp װי רסyקטשורyםאנופ ני&ונבע
^ און פ א  און שײגבערג און װאוצןי ?
:&n n, האב װעלמגyז :e^j#py אוועק־ 

 ארויםגענמגן און ארבײמער זײערע שיה^
 ־y: געצװאוגנ^ זײנען ?אנסרא?םארס

 אד- זײעחג צורית ארויפצונעמעז ווארען
טypyג ניט האבען און בײםעד  אײגםירען נ

קאנםראסטינכ. אינסײד כיין
פון ל»גע פינאנציעלע די

 אפי־ yבאצאצם די פון :עהאלט די
 דעם טר#ץ צאהאצ, רyאונז פון טערם
^רר םען װאס :̂yכyט  צא?א^ אוגזער :
 צא- רyשטאדקסט און סטערyד.גרyד אצם
 *y: איז שאגאל^yרנyאינט דער פון קאל
 אנדערע די iy:y: הינטערשטעציג װען

ynyjy^p .\די ל*ס*לע *w o w m ©באאר 
 רע?א^גדירט האם 1929 יאר uvi פח
ו רyאוגז צו ו טי ^ קז  אוים־ דאס באארד ע

^• woy: איז אזוי צוגצײכען• א ײ ע  נ
פ*ן פעפבערס לעצטענם

nבאאדד ע^זעקוטיװ ר tmys ד מימyר 
 נאכאפאצ דארו* םר*;ע די אז שײנוננ

 ׳Vi אכער איז עס ווערען. דיסקוטירט
 דארף באארד זוקזעלוטיװ יעדזן »ז בצימנן
 רע־ םאכען צו האנד פדײע א ׳ד^בעז

 צויט רםyמעפב ־ די צי ת^סעדײשאגט
ד ת  די אזז ^:,triyp^ny: אײמכעם זי
n*־״ n ^ n p r ע ױו ט ^ קז p 1931 ע t 

 זיײעד *ח װעדען געשםערט ניט דארױ
האגדצוגב.

הא־ צײגמ באריכט פי:א:ץ רyד װי
 אדוי־םגשח^לפזס יאר דעם דורך םיר בען
 טויזעגד 5 פיט ױניאן דyספאכyדר די

 2 םים ױדאן ^ױואאגדער דאצאר,
lyoc^cnyBiyp n את טױזעגד r c i םימ 

 *ײטזןן אנדעדע אין סוסעץ. באדייטזגנדע
 ווען רyאב הזyזyאננ גיט דאש זיך װאצט

אפריהע־ נעדאדפט האב^ ־־irtfy: די
בא־ יאר oyi דורן־ אוז װערען געליהמז

in צאצט in i, איז py מן כ ^ ג  שוױ^ר־ *נ
 צזױינ^גן דעם לאתאצ אײן אבער ציך.

ארױסהמלמן. ^ויט א »יז דאחי
צ * ^ ט ײ ד א  אתזעדזצ פון צאל ב

o אין דױס צאלען םזגסבעדס n דזשאינט 
n צוציב ב^ארד. n שותרyפמאנציע־ ר

 איז באארד דזשןדבם ד*ט פח צאגע
פpyאנג אוגז T א קרמען צו רyשװ זyו i 

 בצלאננט וראס ;עצם די אױך רױ ממונג
 אשאין ברדדעד וױ גצײך צאמאצ. צום
n םיר האבעז אםיס אין אריק איז r; 

מן םאנאט חו ק a מ n אדן רעבענוע 
p »ויד n r צא־ צום תוםט װאס דאצאד 
 ארזיסמ״ סך א אונז האט דאס סאצ.

ה^לםעןי

^y r פיז n אננyװײDינסטy םרא־
n איז ימיאן דער אץ גען n ״ריאר־ 

 אגריטאנט. רע© איז יונק© גאניוײשאך
 •וגקט דיזאר t* פיצט אפיסמר 1יאדע

 םאמבמרס וײ שמדציכסטמר. .דעד איז
i n  jib אטחן!״ דארפ^ וועצען ױניאן 

pn איצו־ איהם אזם אגערגי סף א 
a תרך שאטען. n ריארנאגיזיי- צאצםזמ 

ז געםרײעם םיר חאנזס דזשון אין ש*ז  י
שי! ארנזצר ם זאל םעםמר  אזױ צײחת ד

י אין װי ®יל  די ייחנן. פאדגאננצגא י
אכס האם גאנצזג א אלס ױױא^  אלע תס

^pranunorH צו i n r  ifo^ otfru n

 ז א עס וואו פאל יעדען אץ םעםבער.
 אוט־ oyi איבערצײגען צו ג^וגגען אוגז

 -v: איז oy אז משארפאן פארט״אישען
.fyr אק־ ױגיאן פאר דיסקרימינײשאן א 

 רעאיג־ iyi:v2Vm>o*2 רער איז טױױםעט
געורארען. סטײטעט

 צאקאל אין זײנען יאד רעם דורך
 רyרטyהונד :עװאר^ |yD^ny;EK אפים
 סיג־ אפערײטארס, pc זyמיטינג שאפ

:vאינװ לyגעםאכט זײנמן סטי:ײשאנס 
 נוי־ געװען איז cy נאר װאו געװארען

 םיטנלי־ :אארד עקזעקיטױר די טיג.
 סך א ארבײט דער אין jyo^n דער

 הא־ םיפימע; שאפ די ארויסנעהאלפען.
 עס נויטיג װי ארויסנעבראבגי קצאר בען
 אין אךבײטעד די פון אײניג;ײט די איז
 קאנ־ זײערע אויפצוהאצטען שעפער די

 ׳טצעכ־ א אין ־סטענדארדש. און דישאנס
 קאא־ נאך דאס זיך צײגט צײט טער
ארויפ. רער

 אײגצופירען פארצאנגט האבען טיר
s ^רנאגיזאעיאנם שטענדיגען א n^ « 

 פי־ שױערער -ער צוציב אבער פעגט,
 דער װעלכער אין לאנע גאנציעלער

 טיר האבען זיך געפינט ב#ארד דזשאינט
 גרויםע אזא אײגשמעלען גע?ענט :יט

 איז פy :עדעג?ט ךז$בען פיר װי ק^טיטע
 אײננעשטעצט דעריבע!־־־ איז עס גייטינ.

 vtfvw ק$ם*טע, .-y:y^ א געװארען
 געהאצ־ :יעגאיכקײט, איהר צויט ד^ט,

 סטענדארדפ ױגיאן אויפצוהאלטען פען
שעפער. אוגקאגטרא^ירבארע צאל א אין

 םאר־ דזשוצײ $;פא:ג ה^ובען מיר
 זאצען שבתים און אוחנרטײם אז יאנגט
 אין yלאנ אומגארפאל^־י דער צוציב
 ה#<בען מיר װערעץ. א״ג^פטאפש טרײד

 אװ ב$ארד צום קט געש רוננyפאד אזא
 -in»: קײז ה?ם לײרער רירזס&ורם.

 אונטער- ניט פארצא:: nyrjiK צןוקאצ
ט אונז ה^בען yםאנכ שטיצט. ג ^י נ נ  א

 מאפענמ tyrn איז פאדערוננ אזא ד^׳ס
 םיר .lyiKr ברעעען ױניאן דער קען

V2^n\ אונז צו רעפארטעם ד^סyרy םיט־ 
:לירער.

פדאגע. אנםאםבעל די
nyrjw ױו ם קו ע  טיף איז באארד ^

 און piir^p. װאכ דאם אז איבערצײנם
 אין נעםאכס והגיען *:ט*מבעלס סום

a אונםעד דyפyש ררעם n אר־ שטיק 
 -py דעס איגטער גר^בט סיפטעם בײט

כמטמנדס. 1 די פון זיססענץ
 נעווענדעט זיך דעם וועמן ה^בען םיר
i צו איז באארד דזשאינט צופ n אי:־ 

ty:i^ry:iyo. םיר iyr^n פאק- מים 
ם כתז מ מרצי  פיז געדזגכסמקייט די אי

 םוט און ?צאוק דײ אז פאדלאנ: אתזער
 או:־ ווערען געפאכט זאצען אנסאפמ׳לס

n n  iyo ר און *וריסדיהציע ^ נ  די או
 דזשאינט קצאוי דעזם פ,ץ ם^נדארדם

 נע*yדזש דער :אגצער, ברודער באארד.
ה^וט ױגיאן, אונזער pc םעג^דזשער ראצ

 אוגועי־ אין םיטגעה^פען פיצ אוגז
 אינ־ דרעס דער פון yצאג די קאםף.

 איז אד־אטבצם די באצוג אין דוסםרי
^ny3 אונ־ םיט אז ?אטפליצירט אזוי 

 היצף nyi מיט און װיצען בעםטע\ וער
 יז^אן דער אין ׳אהאלעז yרyאנד די פון

 ayi אין פאראינס^לפירט jyj?" װאס
 •y: ניט נ^ך צײדער אד ימיר וױ אזוי

 דידל פר^בלעם. דיזען אעזען צו אוגגען
 :ײער דעד פאר איבער םיר פראגע

ii'Dipyrpy ,פאר־ טיר װי װײצ באארד 
 א צוזאבדיגגנעשטעצט eiyii ̂זyהyשט

 ײעלכע ק^מיטע טרײד פאראײניגטע
 ױגיאן אינזעד םײ פארםרעטען װעט

ly די סײ און ^ cay n i אזוי ױ:יאן 
 בײדע פון אםאסיאײשאנס די װי גוט

 װעט ק^טיטע אצגעםײנע דיזע טרײדם.
ערלײדינען. פראגע די דאדפעז

 פארלאנג אוגזער אגבאצאננט װ#ס
 באאדד עקזעקוטױו דזשעגעראצ דער צו

 ה^ןבען זאצען כמצמבערם אונזערע ד^ס
 שע־ יענע אין אדבײמען צו רעכט א

 פאדשטאנען איז מראנספערפ אחן פער
 שױן ::דבײטעז װאפ די איצע אז ;עװאדען
 אד־ צו װצרע; ערלויבם |y^yii דארטען
 װע־ ט־א:ספ׳<רם. אהן דארטען בײטען

 א-ן ד^פ איז ארבײטער גײע די ;ען
 עקזע-וטױו דזשענעדאל דע- pc העגט די

.באארד.

 פרײנדציכע :עפאכט האבעז מיר
 מיר אז 17 םים.צ^קאי פארשםענדיגונג

 געזק ..ען ב אפע^יטאר צינ איז זאלען
 רyרnיע אז אזיך אזן האנט, אין ר:*נט

 געד,צן איז וואש םעםבמרס אונזערע פח
 פא:א״ 15 ב*ז דױפ אין רױגטזג״שמעציג

 פעכר א כע-דעז איז װאס רyדr טעז
p * ־ בעל r 15 בח שוצ״*• איו >  ט

מן :ץל דױ ײ  בא־ דעם איז בצ
c די צ^אצ^..כדי טרעפזננךען. raasrs 

נאעז ^ן ניט ̂ו ר נ מי  צ^וקאצ אײן pc ע
רזא״ ער , ג גr .:.ו: צװײטען. צום

אנ״ :עסראכט דנס ומג..ץ —;
פ ען ר. ארן רערט  דדצעמך ב־* ^

טינ טעטב/ג־ ראצ  איך צויימערױזען, ,מי
 פעכר די גיצד געװען איז דאם אז דענס
 איז עס שריט. רyראײצטyאיב *י.־ן בערם
ג : י׳״זעהד צ פרײנד־ ,*׳• ױ;*. ׳*ד . אײ י

י״אקאצ. ײ׳גדעז -יז טיטאר-ײםוגנ ב. צ
 בא־ עפענטציך איך װיצ צטyל צו

ס yצK ראגקען ר מ פי  אינזער פון א
 און באצאילטע, ניט און yאצטvבא קאצ
 דער פון בעאטםע נעראצyדזש די אויך

 פיטארביי• םריײדציבע די םאר ױניאז
 אפערײ־ רי שון װאויצזײן פאר׳ן טוגג

 מיט פאצ, יעדען אין האבען מיר טארס.
 די :עקראנען איפער אויםנאםע, װײגינ
 דער אין א;־־א^גן די-אנדע־ע פח שטיצע
ױניאן.
oy אייםגעצאעזן :יט אויך דא טאר 
 אפים פון היצף yארבײטזאט די װערען
ף ג -  צעװזןגטאצ טים דיר/׳ידא^, װי פ

 ?רע• א זײגען װעצכע לעװיז, םים און
אפים. אונזער צו דיט

i ל8ל»? פװ מםיטע מלעסש»ן חןר פון כאריכפ
 קאםײ ןעצעתשאן או קשאןyאבדזש די

iy אפ גיט yט i:y ;^£  a n םון באריכט 
 קצאוק אײנס, צאקאצ װאש װאהצצן, די

ם ר א ט ^י פ  iyc^«ny:B^ האט ױגיאן, א
:1930 דעצעטבער, טזןן16 דעם דינסטאנ,
םיר, דאס באשטעםיגעז, צד את ״דאס

 ?אםיטע אבדזשעקשאן את עצעקש^ז די
 געװןר גהצםmרy איז װאס ,1 צןוקאצ םח
jyi פ געגעיאל א בײyפבyאין מיםענ ר 

 נא־ כזען17 םyד פאנסאנ, האצ װעבסמר
 די דורכנעמיהרם האבעז ,1930 װעםבער,
 צאקאצ אונזער pc באאמםע פאד װאהצעז

a פאר n 16 דינסםאנ 1931 יאהר o n- 
n^ 1990 טען o y t n.

 אין איז yקאטיט iyr;iK iyon״»
y □yiלpyפארםרא ב^^וען שאזy0די ז 

אצ שאנ r 5 דורך אינם^ע ' 'i i^ j-־ n ,Ty 
, ז  ניג- װאנדער, ברידע- די םציך,yג מ
 אגטאניני. און האציערין האכפאז, פא,
a י1אוי n איגטעדנע- דער םון םארצאנג 

 ױניאז, ליבערטיס סיװיצ די איז שאנאצ
 איז באצדוױן ראדזשערס מר־. וועצמון פון

n n ,ר א ט ה ^  זyארטראטE געװען אויך ד
y a איז nצyאנן, דורך קשאז  יראפ.״נ
 דובגא, י. ,pfcc^p ב. מנניםצער, בען
םםימ. י. iw מח. םיטאװ, א.

ן י ק א נ א צ ? נ ײ ט א י ס םyך ם ד צ ש א  ב
 גצכזד בײם ג^מאחה אנגענופעץ tm װאס
 צצעקשאן דער אמ םמזיננ, כמסבצר ראצ

in ^ iy : tyD^ysay צע- ידצינג 5 אץ• 
:®אצנם צעד־

תנט ^ 1087 חאצ, בדי ס ק ע  ; .jn\y ז
סטריט; yoC6 װעסט 336 טשױרסש,

 דאו^ ; i\syr,y זיבעטע 295 סטאד,
^ 33 אפים, נאײז ײ װ  אין אןן עוױ;:ױ, צ

סטי־יג^ סעשטאן 219 צײסעאום, צײבאר
חד ײ א בן־• א נענעבען האבצן םיר ״

 |yjyp זאצ ער אז מעממגר, צום לאם
 ד» אק גאננזן^קם םיר האבצן שםימען,

 P* װאס ביכעד ,*־ע-זשיםטוײישאן
rסם אשים v yפ»ד מװאחנז צתצגרײם צ 

n אז עצעקשאן, םyד n צyדזשyוכמנו/ ר: 
 די און נאפעז מומער׳ס נאסעז,

 pr^rny: געבארעז איז ער װאו שםאדט
ד פען רזאט דצם נאך אס שטיםט, ^ז  א
n »ז טשתקם n םבער iy: האט מ :^py 

o n .ר די באצאטyװי דזשיסטשרײשאז 
 זײנען שטי-עז די םון צעהצוננ די אויר

 yצIrצyfiס pc • זyװארyג אויפנעפאסט
 ג-^װא- אנגמשטעצט זײנצן וואס קצוירקס,

-,n n  pc |y םױױל און אינםערנצשאנאצ 
^ז. רםיסyציב  גע- זײנען קצױרתס די יונ
 םײ א. רובנא, דזש. סאופפאן ב. :װען

 ח. סצגיט^ר, סםים, י. חעצעד, פאוד,
 ״װיעמר ח. רזשייקאבסאן, טש. נראס,

^ ט ס ד א צ  רפ©ןyה ayo אדעםצקי, ם. ג
מאן און .imonyn ^ר

 טויזענמ פינף צזגעגרײט חאבען ״נזיר
 וױ באאפטע yב»צאד,צט די פאר באצאטם

̂ו־nשעד-םעקnyנyמ  -iym oyjt'a pא נ»
 פ©די| באצאטס טותענט נדנןי pא טצן

עהזזנהגטיװ און צ*ק*צ ®ון םשערמאן
- .lyDaaifPn באארד

*
»2305 jvow r זײגען »*r a » r* 

: וױ נעװ*רעו ס נ ל מ



vmM

me

: i

v .

12^ ק ג י » כ ע ו ע nrJi י«גו«ר, ער8־2 דער רײמאנ,86ג

̂דמיניסטראציע ־ נײ  פװ ערװעהלטע;
״ זעלטען א נײ אינסטאררט ו לאקאל

מיטינג שעהכעם
 — האי. ברײענם גרויםען דעם אן פיהלען קלאוקםאכער םױזענד «רום

לסקײ־ שלעױנגער, פרעזידענט פון ערהאלטען טעלעגראםען באגריםונגם
שענעראל — פערזאנען. אײנצעלנע און לען  םעקרעטער־טרעושורער ח

האכ־ נאגלער, ״גערעכטיגקײט״, דער פרן רעדאקטאר צבױן, דובינםקי,
רעדעם• אײנדרוקםפאלע האלטען אנדערע פילע אוז םאן

און סו לאקאל קאטערם אין אױך פארגעקומען אינםטאלײשאן 17 לאקאל מאכער ריפער
 אדמיניסטראציע ערװעוזצטע :ײ די

 ױניאז אפערײסארס ק^אוק 1 יאקאצ פון
 צעצטען געװארען אינסטאצירט איז

 שעהגעס זעאטען א בײ אװעגד דינסטאנ
סיטינג.
 ארום געעםענט זיך האט מיטי;נ דער

 איבער אװעגד. אזײגער 6 נאך האלב
 יע־ אנגעפיהאט האבען טעגיטען טויזענד

 3הא בי־ייענט אין פצאץ שטיקעל דען
 איז מען אז אײנג אזוי נעװען א-ז עס

 טירען די עפענען צו געצװאוגגען געװען
 פיאץ ;עבען צו אום האיל צוױיטען םון

ארײנצוקומען. אלעםען פאר
 ברודעי געעפעגט האט םיטינג דעם

 טשערמאן פריהעדדיגער דער סטודעגט
 שײהעי־ דער דױינס ברודעי 3צאקא סון

 א אפנעכעבען האט טע:עדזשעי דיגער
 פון טהעטיגקייט יאהי דעם פון באריכט

 אדםיניסטיאציע. ארױסנײענדער דער
 רעזניק במדעי גערעדט אױך האבען עס

 צאיזאר, פון דױיס־משערמאז פריהעיזײמןד
 קא־ גריװענם ידער פון טשערמאן שאר,
r און כױטע n. פון בצאה און טיצער 
פון גמנט־טאז דער עקזעקוטיװ. דער

 הא־ מוז פען אז :עװען איז ךעדעם אאע
 ױ־ די אום ױניאן דער אין פרירען בען
 ארבײט :ױטיגע רי טאן קענען זאצ :יאן
 די פון איגטערעסען די באשיצען און

מעםבערס.
 א מיס דאן האט ראזענבערנ עררודב
 די איגסטאצירט רערע זאבציכע קורצע

 עקזעקוטױו און בעאמטע ;יי-ערװעהלטע
 אן :עװען איז עס מיטגלידער. באארד

 ער־ אצע די װען בימ־ אײנדרוקספוצע
 צע־ אוי^וגעשטעצט זיך האבען װעהאטע

 װערען, צו אינסטאצירט פאאטפארם בען
 מע־ ערװעהאטעי :ײ דער איװײ ברודער

 דער צוקערמאן ברודער און :עדזשער
 בא־ זײנען טשעי־מאן ערװעהאטער נײ

 אפאא־ שטארקע מיט געװארען ;ע;ע:ט
 ארױפנעױפען זײגען זײ װען דיסמענטען

ביהנע. רעי־ אויף געװארען
 אויס־ אויך האבען אפאאדיסכיענטען

 שאדגעאײענט האט מען װען :עבראכען
 פרע־ פון זע5טעאןערא באגריסונגס די

 האט עי װעיכע איז שאעזיננעי זידעכט
 קען געזונד, זײן איבער װאס באדויערט

 וױנטשט און פערזענאיך קומען ניט ער
ערפאאג.

sהא

 האא בדײענט
 משוירטש

 עװע. טע7—285
 אפיס דאוךטאון

אײסעאום אײבאר
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 זײנען װאס שטיגיען 2,305 די פון

 רעזואטאט דער איז געװארען אפנענבען
:פאאגט װי
 האט .כיענעדדטער־םעקרעטאד פאר •

 און שטיפען, 925 געצױגען נײטען הײגס,
שטיםען. 1095 — אואיס צױױי

 אגענטען ביזנעס םאר יןאנדידאםעז
 :שט־פען פאאגעגדע באהומען האבען

;שטיםען 969 — ה. אײדענאאנד,
 ; 869 — פ. באגנא, ; 907 — י. עסקין,
 ; 913 — י. בראונער, ; 805 — י. באעק,

 — פ. פײנבער:, ; 687 — ה. טשענסער,
 :^אד־ ; 1128 — ח. פריעד, ; 1100

 ; 915 — ב. :אאוב, ; 979 — ל. שםײן,
 גע:־ ?אפאאן, ; 342 — צ. האראװיםש,

 ; &02 — י. םיאער, ; 1322 — דזשאסין
 — א גאנאשינער ן 933 — בען מאזער,

 דזש. חטויח, ; 629 ־־־ טש. ;עש, ; 378
 װעטער, ; 638 — י. װאכטעא, ; 585 —
שטימען. 789 — ע.

 ראט א. סטודענט, — טשערםאז םאד
צוקערטאז, אוז שטיטען, 743 נעקראגען

שמיםען. 1075 —־ ר.
 באא־ד עקזעהוטיװ פאר קאנדידאטען

 צאהא םאאגענמנ די באקומען ראבען
:שטיםען

 שטיפען.; 1150 — א. אײבדאפפאן,
 — א. בעהעה ;597 — ל. *צענ**

 בא־• ; 939 — א. בעאשקאפםסי, ; 1081
- ב. ?עגדער,  — •. בראטיןאפס?*, ;990-

 —פ. דײוױר, ; 769 — צ. בראין, ; 969
 דיגעישט ; 1068 — •. ר"םש ; 968

 פעא״ ;972 — 3 מארבער, ;989 — 3
r. — 669 זזננגועצד, n ; •ש —

r. — 862 פרןןנמנ׳ןנטײן, ;673*׳ n; 
 — אב. גאאצו•, ; 206 — ת. פראסט,

 גאא-שטײן, ; 697 — ח. גימלין, ;1009
 ;626 — י. גאאדענבער^ ;900 — א.

 — ח. גריגבער:, ; 243 — ס. נארדאן.
 _חײז. ;m. — 670 נמתרמאן, ; 214

 ;m. — 517 חעישיטץ ;603 — ס.
היניעלשםײן״ ; 624 — ם. ח***שקאוױטש,

8 2 0 - י ;3 ־ די  מ
j n m .ז 888 —י י ל י מ ;, 7- j i« ;

 —.re ?אופפאן, ;839 — א. קאופפאן,
 קאשינ־ ; 870 — 3 קאײנמאן, ; 790
 ; 736 — 3 אעטב, ; 153 — ה. סק/

 ; 472 — נ. ׳אע:ס ; 793 — ב. יאסק/
 — אעװינסאן, ; 630 — ס. אעװין,

 אינדענבאום, ; 729 — ס. איװײ, ; 764
 ; 514 — א. פערניל, ; 716 — דזש.

 — הערי ׳כױיע~ ; 296 — ב. מיאער,
 פאגהײס, ; 59י — הערש םיאער, ; 826

 ;465 — ־ס. ארטשאנט, : 98 — ס.
 פאנרראװיטש, ;469 — א. אסאפסק/

 ; 466 — ט. פראבשטײן, ; 455 — ר.
 ראפאפאיט, ; 792 — ס. ראבינאװיטש,

 רא־ ; 623 — ט. דעזניס, ; 483 — פ.
 דזש. ראזעגטאא, ; 448 — 3 זענאװיטש

 רױ ; 510 — 3 ראזענצוױיג, ; 191 —
 ; 437 — פ. שאיף, ; 814 — ס. דיז,

 — ט. סינעא, ; 838 — כי. שאפירא,
 ספינד־ ; 486 — בי. סאאאפאן, ; 139
 ; 385 — י. טאראאװ, ; 703 — א. אער,

 — ״א. ט־־אנטץ, ; 435 — ס. טאפאא,
 װײס, ; 149 — ס. װײנטרויב, ; 152

 ; 489 — פח. װעטער, ; 504 — ב.
שטיכיען. 213 — נ. װיענעד

 פאלנעגדע די דאדום ערקאערען ״כײר
:עױועהאט

 איאיס — סענעדזשעיי־סעק־עטאױ
איװײ.

 קאפ־ בענדזשאטין — *;ענטעז ביזנעס
 םײנבערנ, טאריס שריעד. העויטאן #א»ז

 בען אײדענאאנד, הע.יײ גאאדשטײן, אואיס
 בי־או־ איזי-אר :אאוב, בעדנארד טאזעײ

עטקין. א*ז,־אעא :עי־,
 צוקערכיאן. דוביז — טשערפאן

.איינראט־ א — באאי־־ד עקזעקוסיװ
 ב. גאאאופ, א. דײטש, י. בעקער, 3 סאז,

 פארבעײ 3 ־ינע־שטײן, 3 באדאענדע־,
 בראפקאפ־ י. ;אאדשםײן א. דײװיד, ב.

 פ. בעאאקאפס־', א. אלעכאף, 3 סקי,
 קלײנ־ 3 לזאראװיטש, י. דױפעאשטײן,

r ביאז, n. קאופפא,־, א. ׳פ־א:קע:שטײן 
 ס. ־זאח, 3 פיאעד, הערי שאפייא, פ.

 פ־. יאבינאיױםימ, ס. ^אסקי, ב. רודין,
 3 לעיױכפאז, •. בדא.־־;, 3 הא״פפאז,

װײ.3 ם. קעפב,
:ה־<ופיטע רי אונטערצײכענט

 ױר־ ס. האחען, י. ראזען, א. ׳עזו»רץ ס.
ת. דאן,  ב<ום, ס. ;ע-פ»ז, ס. גיעגט, ר

 שעבט־ 3 ״אז,וסטע־בr ה. ׳סזנ:דזנרס ד.
 כ. ;אגא״טינע־, פ. פײנבלאט, ב. ״םאן

 ר. ױבין, דזש. צוקןךפאן, י. סשײקין.
 —װיארסט־ ס. שםײניזא״ע• ז. ססאצאף,
 ךי פאר — בעניטצער בעז ;םשערפאן

ױניאן. איבערטיס סױױל
או; :וטגעחײסע; ווע״ט באריבט דע״

 באדאגלט וועיט מאפ״טע עצעסשאז די
הי טאר ארבײנג אי

 נאגרײ אגגעקוםען אויך זיעען עס
 ,23 ,22 ל*?*ל פון טעאענראמען סונגס

 חא^פערן. י. ירעזידענט וױיס פון און 82
 םון ארבייטער ,9 ^אקא^ םון עקז, די

 חא״ גרויען אײנצעאנע און שעפער פיצע
באופען. צונעשיקט בען

 דובינסקי סעקרעטערי דזשענעראיצ
 אנגע־ רעדע כעאונגענע זעהר א אין האט

 אין ארבײט װיכטיגער דער אויף װיזען
 — ״נרופען זיך נויטיגט ױני#ז די װאס
 אומגעזונט זײנען — געזאגט ער האט
 נויטיגט ױגיאז די װאס און ױניאן א פאר
 דעם אין שלום, אפת׳ן אין איז, זיך

 םעםכערס אאע פון צוזאמענארבײטען
װאוייצזײן״. אאנעםײנעם דעם פאר

 דוכינספי האט יאהר קופענדער דער
 נײע רי שװערער, א זײן װעט אנגעװיזען

 געאעגע;־ גוטע א האט אדםיניסטראציע
ארבײט. וױכטיגע טאן צו הײט

 אויך האבען פארזאםצונג דער בײ
 נאגילער *דעזידענטען װײס די גערעדט

 םון רעדאקטאר צבױן גע:. האכםאן, און
גײ־ער־ דער און ״גערעכטעקײט״ דער

אי״גס ׳צאסאצ פון םענעדזשער וועתיצטער
צױױי• ̂ואיס

 די זײגען צעהן אאקאצ קאטערס אין
 עקזעקוטיװ אין בעאםטע ערװ^האטע נײ

 י^עצטען געװארען א^גסטא^ירט באארד
 םיטינג ג^יויסען א בײ אווענד םאנטאנ

 איז םיטי:: דעד 3הא* אר^ינגטאן אין
 קאלינס אם3וױ פון געװארען אדרעסירט

 פעדעריײ אטעריקאן דער פון ארגאגײזער
 סעקרעטאר דזשענערא{ יבאר,3 אװ שאן

טען װײס די און דובינסקי דענ  נאג״ «גזי
האכמאן. און לער

 ריםער דער בײ אינסטאיצײשאן די
 פארגעקו״ איז 17 יצאקאיצ ױגיאן םאכער

 אינטע־גע״ אין אױעגד דינסםא: סען
אוידיטארױם.

 ד^ורט האט נאנאער פרעזידענט וױיס
 עקזעקוטיװע. נײע די אינסטאצירט

 ערװעהלס װידער איז העלער וױיס־פרעז.
 ילאקאיל םון םענעדזשער אאס געװארען

17.
 צוגע־ האט שלער::ער פרעדדענט

 די צו באנריסוננס־טעאעגראםען שיקט
יצאקאצען. בײדע

 װעט כאארד דזשאינט קלאןק יארק נץ
אפמאכעז געהײטע באקעמפעז

)1 2זיי פ־ן (שדוש
ברודעד האט דנוננ  װא דאזיגע די

 פר. צו בריעף א אין געשיקט נאנאער
 דירעק־ עקזעקוטיװ .רעח קאײן, סעםועא

 עד האונסיא. אינדאסטריעא פון טאר
 דעם פון ?אפי;י א געשיק־ט אויך האם

 טשערפאן, אוםפארטגי״אישען צום בריעף
 אנװײזענדיג 3אי:;ערסא װ. רעיפאנד

 קען װעאכע צא-ץ ערנסטער דער אויף
אינדוסטריע דער *ין זיך

 ;א;אער׳ם םיזאן. לוטענדען דירכ׳ן
 צעזט קאונסיצ אינדאםטריעא צום ב^יף

:םאאגט װי זיך
 די׳ עלזעקוטיװ ?לײ[, שעפױעא ״מר.
אוק קאונםייצ אינדוםטריעיצ רעקטאר  ק̂י

 אסאסיאיײ פאנופעקטש״רערם סוט און
יאר?. נױ סטריט, טע34 װעסט 225 שאז,

 אן םיט באקענען אײך װייצ ״איך
 גע־ איז װאס א::עיע;ע:הײט, ערגסטער

 אויפםערק־ םײן צו :עװארען בראכט
 פלאבות, בעא צאהל א דורך זאםקײט

 םיטגיצידער בײ באשעפטיגט װערען װאס
3קאו:סי איגדוסטדיע? דעם פון

 םוז אנצאהיצ אן אז אויס, װײזט ״עס
 :ע*וענדט זיך האבען פעפבערס אײערע

 פארלאנ: דעם םיט ארבײטער זײערע צו
 אראנדזשםענטס^פיט :עהײמע םאבען צו

 ארבײטס־בא־ די פאדערנערען צום זײ,
 שארט אזא שעפער. די אין דינגונגען
 ערנסטע ברעננען באויז קען פראהטיק

 אונטערברעכוננען, און אויפרודערונגעז
שעזאן. קופענדען דעם רורך

פאכע; צו אגטשיאסען זייגען ״םיר
 אינטער־ :רינדיליכע און פארזיכטינע א

 בא״ געפינעז וועלען פיר דואי און זוכוננ.
 געװא* :עשאאסען זײנען עס אז װײזע

 ײעאען אפפאכען, געהײמע אזוינע רען
 שםדעננ פירפעס דאדנע די האאטען מיר

םאראנטװארטאיך.
 םאר־ דאזיגע די אײנצוצאםען ״בדי

 איך שאאג םיםגאידער, אײעדע פון זוכעז
 שטעצען נאײך זיך זאאט איהר אז פאר
 װאר־ זײ און פארביגדדננ אין זיי םיט
 געהײפע זיך^איז אדײנאאזען גענען נען

 גע־ און ארבײטער זײערע פיט אפםאבען
 זײ אז פאישטעחן, צו קאאר זײ בען

 פאר־ שטרענג װערען געהאאטען װעאען
 פון קאגזעקװעגצען די םאר אנטװארטאיך

הא^דאונ;. זײער
 צו־ דעם םון קאפיע א שיה איך״

 3אי::ערסא װ. דעיםאנר מר. צו שריםט
 2 ראארד דזש. שאאיה י. נ. — :ערעכט.

 כדי טשערםאן, אוםפארטײאישען דעם
 מיט באסאנט פאאשטענדי: זײן זאא ער

אאכע. דער
t אײעיער, ניאו*פריכט״

נאגלער, איזידאר
פענעדזשער.״ דזשענעראא

 אננעצע־ דער מיט פאדבינדונג אין
 פארעםענט״ נאנאער בר. האט נענהײט

ט:' פאאגענדען דעם יציכט ענ פ ט ײ ט ס
 אסת 'ב.*עסעא שײן ניטא איז ״עש

 אעצטענס װערעז װאס לאאננעז די אין
 איתר ניט ױגיאן די אז פארשפרײט,

 װעײ די פארקאענערען צו צושטיםוננ
 פאר״ אדער קאאוהפאכעד. די שון דזשעס

 אר־ א:דערע איז עש ײעאכע ערגערעז
די שעיער. די אין בײטש־באדיגגוננען

 םאר״ אבזיכטאיך װעדען קראננען דאזיגע
 צװעק םיט׳ן באסעס געװיסע שון שפרײט

 און ארבײטער די דעםאראציזידען צו
 אײננעהן זאאען זײ זײ, בײ פועצן
 גיט ױגיאן די אפםאכען. געהײםע אויף
 װײ־ שגײדען צו צושטיםוגנ קײן :יט

 די װאס םאא, יעדען אין און דזשעס,
 זאך אזא אז אויסנעםינען װעט ױניאן

 אויפפאגען זי װעט געװארען, געטאן איז
בעת־פע/ סעגט יעדען

 אײביג ניט קענען זאכען ״אזוינע
 װעט ױניאן די בסוד. װערען געהאאטען

 װאו סוף כא םוף אויסגעסינען זיכעד
 װע״ געשאאסען װעאעז אפפאכען אזוינע

 ארבײ־ די סײ ׳באסעס די סײ א.*ן יעז
 פאראגט־ װערען געהאאטען װעאען סער

דעם. פאר װארטאיך
 װעאען װעאכע פאנופעקטשורערס,

 פראדוקציאנש־קאס־ זײעדע אויסרעכענען
 װעגען אפפאבען געהײםע די אויט טען

 בעאי די פאר װײדזשעס פארקאענערטע
 צואײגען מוזען עגדאיך װעאען םאאכות,

 או:״ דעם פראפיטע; אײנענע זײערע פון
װײדזשעס. די אין טעדשיד

 ביזנעס װעפעס פאנופעקטשירער א
 קען ער אז פארערגערט, אזוי זיך האט
 בעא צאהא זעאבע די אגחאאטען :יט

 דעם רעארגאניזירען צו זיכט און טאאכות
 אײנ־ דעם ױגיאן די םארהאנדעאם שאפ,

 איז קאעים זײן אויב און פאא צעאנעם
 אין ױניאן די האנדעאפ בארעכטינט,

 ױניאן די פאלטען. די םיט אײנקאאנג
 לאנצע־ אני־עיע קײ:ע :־ט אבע־ ג*ט

ס*עס.
 םאנו״עקטשו• מאנכע םיט צדה די
 א*ן — ערקאערמ ;אנאעד חאט — רערס
 קאאוק־ ד* »ז פארגעסען זײ װאס ראס

 ארבײט װײגיג זײער האבעז םאכער
 דער װאו דארט אםיאו און יאחר, דודכ׳ז

 דעראײ• צו איז כעהאאט װעכענטאיכער
 דורכשניטאיכער דער אבער איז דעז,

 יאד דורכ׳ן ארב־יטער אן פון אײנקונפט
 װאס פון נישטא אי< זיכער קאײן. זער»ר

 פאר• די פארקאענערען אדער שנײדען צו
דינסטען״.

ם ױ סהױיה פיימ־ם לי
)1 זיים ןון (יגדוס

 סטרײהער די פון טוט שטארקער דער
 בא״ פעהר אאץ מעגאיך זײ פאר נעװינט

 אײגענער דעד אין גינדנאר װאוגדערוגג
 דער פון םיטגאידער די צװישען ,םשפחה,

 סרײזעז אאע אין נאר אינטערנעשאנעא,
 פאר קעםפען צו נעזעאשאםט. דער פון

 ״וױ ציים שױערע אזא אין פרינציפ א
 זיך פאדערט אאנד, אין דא איצט איז עס

 צו איבערגעבעגחײמ אױשערגעװײנןיכע
 נוון םרויען און םענעי דין 3אידעא אן
 האא• וועאםנ שעיער, טײאאר אײדיס די

 פ*ר קאםןי דעם םוטיג אזוי 1א טעז
 דרײ פאר ױניאן זײער שון באשיצונג

 איבעדמראגקנדיג םאגיטעז, חאאב א און
 די ®ארדינעז גױנ^ אח הוננער העאט,

r און באװאונדערונג העכסטע r r •שטי 
מ די װאס צע דר?  ארבײמער אמאני

ײ איו באוחנגונג אי< ז

rMt־;- : *' ' ' •׳ . •

«*#

GERECHTIGKFJT—(JUSTICE)
 אאע םון ארבײטער

 םאראיײ אעגרער,
 די און אײו, נינט

 ױין װעט װעאט
!ע ר ע י י א

 החזקתי בצדהת'
אריה. ואא

.)6 כ״ז. (אױב,

ן אן ״  גערעכמיג• ט
 ויך »יך ח«לט קײמ

p io tv, וועל^ »ון 
« *יחר ?ילוןזעז ני

ױניאן װארסמרס נארטענם לידיס אינסערנמשמאל דער פון ארנאן אפיצימלעו
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ד » ר מ א מ ס ד ־ ז א ו , א ו נ מ ת נ י י ט

ו ע כ י ר נ ר א ז פ ו א ז ט ו מ ו י ׳מ ־ »
 צום צאהלונגעו — יאהר. קומענרעו פאר װאכען 38 אויוז 40 פון םאדקלענערט צײט־גאדאנטי

 בידערמאן און פדינץ די טאדעלט האלענדער דד. םארגרעםערט. םאנד אדבײטסלאזען
אגרימענט. דעם אי־בערטרעטען םאר םירמע

 דער אין רעפעריס״ אװ ״באאױד די
 אינדוסטריע קאײדער פרויען קצױוצענדער

 אן ארויםגענעבען פאנטאג יצעצסען האט
 שון םאדערונגען די װעגען אנסשײדוננ

 געגען־םא־ די און באארד דזשאיגט דער
 פאנופעקטשורערס דער פון דערונגען

 םארגע־ האט פען װאם אסאסיאײש^ן
 ענדערונגען די באארד. דער פא־ צײגט

 וועט אנטשידעז, האבען זײ װעצבע
 אגריטענט דארט^גען דעם אין ארײגגעהן

 .1931 יאהר םאר׳ן צדר.ים בײדע צװישען
 םענעדזשער ?רײגד^ער, פדעזידעגט װײם

דזש. דער פון טשערםאן און קאטאפסקי

 די םארטראטען האבען םרײגד, באארד,
פארהערען. די בײ ױגיאז
 דער םון אנטשײדונג דער יט3

 אינ״ די םון גאראנטי די װערט ״כאארד״,
 װאכען 40 פאר םאנופעקטשורערס סײד

 פרינ־ אין אנגעהאאטעז יאהר, א ארבײט
 קאנצעסיע צײטװײציגע אצס נאר ציפ.
 צײט די װערט באצעבאטים די םאר

 יאהר קוםענדען דעם פאר םארהלענעיט
 אר״ שטוגדיגע 42 די װאכען. 38 ^ויף

געװעץ. װי בצײבט בײטס״װאך
 בא־ די װערען אנטשײדונג דער אין

האנטראקטינג־שעפער די אין דינגונגען

 צופרידע;״ ניט זײער אלס באצײכענט
 פארגעשצאגען װערען עס און שטעצעגד

 באציהונגען די אין ענדערוגגען געװיסע
 קאנט־ און םאנוםעסטשורערס די *װישען

 באלעבא־ די םון צאהצונג רי ראקטארס.
 אויף םאנד, ארבײטסצאזען צום טים

 געאײ־ זיך האבען צדרים בײדע װעצכעז
 םארגרעסערמ װערט יאהר, צעצטעס ניגט

 פאד פדאצעגט צװײ אויח אײנס םון
 אויף האצבען אײן םון און שטיה־ארבײט

 א װ^ך־ארבײט. םאר פדאצענט אײנס
 םאר אײנגעםיהרט װערם װײדזש םיגיםום

געװען ניט זײגען װעצכע ארבײטער אצע

 דעדע זוכטימ הארפ שילעדנגער פרעז.
קידאוקטאכער פזו ̂הו ,אישעו®? ריט

באארד דזשאינט
 ערלויבען ניט זיך קענען מיר װאם לוקסום א איז. צאנקערײען קל־ינלינע
 אדםמיםט־ נײע די אינםטאלירען כײם דובינםקי, םעקרעטערי זאנם

 «לם אשפיז און טשערמאן אלם ערװעהלט װידער אנםעל — ראציע.
 6000 מיט ערװעהלט נאגלער םענעדזשער דזשענעראל — םעקרעטער.

. נעגען. 6סס און פאר שטימען

V'N

 םײ גרויםען אויסערגעװײנציך אן ביי
 םאכער הצאוס יארקעד נױ די איז טינג

 אינ־ 1931 יאהר םאר׳ן באארד דזשאינט
 דעם אװעגט, מאנטאג נעװארען סטאצירט

 דער םון אוידיטארױם אין יאגואר, טען5
שט. טע16 װעסט 3 אינטערנעשאנעצ,

 דורכגעםיהרט האט אינסטא^ײשאן די
 דױ טרעזשורער סעקרעטער דזשענעראצ

 דעם פון רעדע הויפט די און בינפקי
 בענ• ירעזידעגט געהאצטען האט אװענט

 םאר־ איז װעצכער שצעזיננער, דזשאםין
 בײצוװאחנען אום יארק גױ איז בצימנז

אינשטאצײשאן. די
 ערװעהצט זײגען בעאםטע פאצגענדע

יאהר: סוטענדען פאי מדוארען
 איז ,10 צאקאצ פון אנםעצ, פיליפ

 אײנשטיטיג געװארעז עיװעהלם וױדער
אםט.,י זעצבען צים

 ער* וױדער איז אשייו דזש. מאריש
 סעיזרעטער־טרע־ אצס נעװארען װצהאט
 שטײ 15 געגען שטיםען, 33 מיט זשידער

 געװארעז א»;עגעבעז זײנען װאס ׳טעז
 r•. נעװעזענער זיגםאן, טאריס םאי

 ברודער 3אינטערגמשאנע דער i‘c דענט
 אםם דעם פאר לאגדידאטור זיגטאנ׳ם

 h פאר איבערראשונג אן׳ געװען איז
 דזשאינט דער פון דעאעגאטען םעהרסטע

 געױא• געשצאגען1םא איז ער באארד.
 .9 און 1 אאקאצ פון דעצעגאטען פון דען

 מון ממגעדזשער קױרצמאן, נ. כרודער
 ברוחנד אז פאףזיכערם האט ,9 לאקאא
קאנדידאטור. די אן נעםט דגניאז

 דורכגע״ עס״אױ ׳׳וױ גאכדעם גלײו .
 פ^יםאציטע• נויטיגצ די געװארעז םןהי־ט

חד סעקחוםעדי דזשענעראצ איז ז3טז  ט
 צוגעםראמען דובינסקי דײוױד זשורער

 דןשאעם גײע די א*;שטאצירען ישצ
 נעיוא״ אויםנעדומעז זײגעז עש באא־ד.

ד ערוחנחצסע אצע פץ :עטען יי רען  ח
 די ?יח אײדושזננפס ביינאש און ^ענאטען

 דד ניודער און אאתאצעז ®א־^ידענע
ת VK 9 חאט כיגסזי ח מ קו אכצי n ו n

 אדםיגײ ערװעהאטע נײ די אינסטאאירט
יאהר. הוםענדען םאר׳ן סטראציע
 בא־ גוט א זיר פאר דא זעוז ״איך

 צװײ דובינסלי האט — םיטיגג׳/ זוכטען
 װעצ״ םיטיננ, א״ געזאגט. אנדערעס שען
 די םון םאנכע פארגעסען מיר םאכט כער

 האבען סיר װעצכע *ראבאעמען שײערע
 שװער, עם איז דאך באגעגענמן. צו

 סאםענט טוב׳דינען ױם אזא אין אפיצו
 ^־• גרויסע די זינען םון ארויסצוצאזען

םאר. אוגז שטעהט װאס בײט
 איז איצט אז אױפריכטיג, גצויב ^איך

 האבען רערעס. צאננע פאר צײט די נימ
 אינםטאליײ פיצ אזוי נעהאט דאך םיר

 װא״ עטציכע צעצםע די אין שאףרצדעש
 און הארמאני שאר אפיאש פיצ אזױ כען,

 אײך אבער װיצ איר צוזאםעגארבײט.
 אײנ־ אײן אװעגט הײגט איבערנעכען

 איהר אז ניט, װיצ איך געדאגק. ציגען
 אז אײנדרוק דעם .אונטער זײן זאצט
 םײנרנגס־םארשידענהיײ גמנען -בין איר
חנרםיז• וױיט גאנץ ױניאז. 8 אין טען

* אוי«י («לוס ײ )2 ו

 ל ן אג־ םריהערדיגען דעם אין קאאסיפיצירט
 ג ; געהאט ניט דעריבער האבען און רימענט

 װײתשעס, ײערע1 אין ״םינימום״ ק*ין
 טארקערס, אםיגערם,1עק דרעיפערם, װי,

סצינערם. און אסארטערס
 הא־ דר. םשערםאן אוםפארמײאישער

 ״פריגץ־בידער־ די טאדעלט לענדער
 דעם ברעבען פאר פירםע מאך

.אגריםענט
 תשײסאב דר. האט טאג זעאבען דעם

 אומפארטי^אישער דער האאענרער, מ.
 טר*יד, יןצאוק קצױוצאנד אין טשערםאן

 קצא־ די וועגען םארהער 8 י:עהאצטען8
 אנרימענט, דעם איבערטחנטען פאר גען

 ארײגנע־ ה^ט ב^ארד דזשאינט די װאס
 םיר־ סוט און טאאוט דער געגען בראכט

 ניט ה$ט, וועצכע בידערםאך, ״פרינץ מע
)2 זײמ יוין״ («לוס

ו siw* j~ ו
p' ni no
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באסטא־ א דרעס״ *װ$ירטהמ$ר די

 יך1 ר^ט עס װעאכער פירמע, ד־־עם :ער
 ארבײטער איהרע אויםשליסען םארװ^לט

 גע״ עגדציך 1אי דצשאבער א װערען און
 ךער מיט סעסצען צו געװארען צװאונגען

שאפ. דעם עפעגען צוריק און ױניאן
מעצ־ פײגבערג ידענט1װײס־פרע װי

 געװען פירםע באטרעפענרע די 1אי דעט
אסאסיאײשאן דער *:געשצאסען
 יױ דער סיט אגרימעגט אן װעלכע-האט

 פון ארויסצוררעהען יך1 אום :יאן.
 יך1 פירמע די האט לאנטראצ, ױניאן

 אסאסיאײשאן, דער פון צוריקגעצויגען
 שאפ דעט אויף גיט :י 18 ערהלערט אןן
דדשאבער. א װערט און

 פארקראנט פירפע די האט ױניאן די
 1אי װאס ״רעפערי״ דער און געריכט אין

 די אױסצוםארשען געװארען באשטימט
 צו באריכט א ארײנגעבראכט האט קײם

 ױניאגס דער ױניאן. דער ונסטען
 עכליך1הויפט געשטיצט יך1 האט נע

 אגרי־ קארעקטיװען איז פונסט דעם אויף
 קא;״ דער 18 צויטעט װעצכער מענט,

 פירמע יעדער אויױ בינדענד 1אי טראקט
 דער פון יגנירט1רע זי װי :אכדעם אפיצו

אסאםיאײשאן.
 ״װאידט־ דער פון באצעבאטים די װען

 אז איבערצײגט זיך האבען ״ דרעס מאר
 װעצען און געריכט אין פארצירען די

 ברע״ פאר שאדענערזאץ צאהאען טהען
 ;עסע־ זײ האבען אגרימענט לעם כען

 צוריל גצײך און ױגיאן דער ם*ט טעצט
 אפערײטאדס די שון 16 צט1א:געשטי

 די אנצושטעאען פא-שפיעכען, דעם םיט
 האבען ײ1 װאם איבײטער איבעריגע

 װעצען די װי שנעצ וי1א באשעםטיגט
ײ.1 פאר ארבײט צוגרײטען

 פירמע קלאגטי באארד דזשאינט קמוק
אגרימענט ברעכען פאר $228joo פאר
ץ אנגעקלאגט ראפער״ און ״גרינפעלד  די אויסשליםען פ«ר געריכט א

 סארם דעם פון קעיס ערשטע — שאפ. דעם אױםגעבען און ארבײטער
אן א װאס שײדונג גינםטיגע — געבראכט. ורען האט ױני  פיל װעט אנט

 צוריקברענגען מאגוםעקטשורערס פון פארזוך דעס אפצושטעלען העלםען
אינדוסטריע. דער אין םװעט־שעפער דיי

 קצאוה־ דער םון באארד תשאינט די
 אין ארײננעבראכט ־זאט ױניאן םאכער
 קצאוק־ א געגען קצאכע א קאורט סופרים
 גרוישע א חאבען װעט װעצכע ^םירמע

 פאי און ארבײטער די שאר באדײטונג
 אין אינדוםטריע גאדעצ גאנצער דער

 אפצושטעצען פאמוך א אױ עם צאנד.
געװיסע םון געיעג דעם געריכט רורב׳ן

 םעקרעטא פאדערט. m חשענעראל
מעקס & דעם איינקאלעקםען זאלען רעז
 אינ־ חנר פון אפים רזשענעראצ פון

 ארציס• וואך חײנמיגע איז טערנעשאגאצ
 -ppD אצע צו י1ברי א מװאחנז נעשיהט

 צא״ אינםערגעשאנאצ די פון רעםארען
 אימנר׳ן באארדם דזשאעט און ^אצמן

מן אג  ותרע^ ויי וחנצמנו »ת צאגד נ
 אײנ• אגצוםאנגען גצײך אױםגעםאחנרם

 6 אײגצאצזג^ צווייםע »די מאצעקטעז
 אע• מאר׳ן םאםג^• יעחס פון דאצאר

 קציװצאד די וואס טעתס טערנעשאנאצ
i n 1* 1קאנוחנ;שא i n מם מחןנ רא

 גרn באשטימט. האבען ס1מעםבע רי םון
:פאצגם װי 1זי צעזט יוי1ב

 צאקאצען אננעשצאסענע צע8 ״צו
i פון באארז־ס תשאינט און n אינטער־ 

 ם1קע1ײאי גאממנם ציימס נעשאנאצ
:ױניאן
i״ *d םיר־ינג אין אוײין אצט טחוטען 

 פון איינצאצונג צוױינמ די ותן םימיז,
o אױוי 1דאצא 5 n אינטערנעשאנאצ 

 1אי קאנווענשאן די װאם אסעסמענט
)2 ויי• ווו̂י (של\פ £

 שע־ די אויפצוגעבען מאנופעקטשורערס
 ײ1א אום תשאבערס, װערען אןן פער

 םאר־ םיז רעהען1ארויסצו ױך ״ ארום
 און ארבײטער די צו אנטװארטציכקײט

ױניאן. דער צו
 ״גריג״ 1אי םירמע אננעקצאגטע י1
 ט1געצא האט וועצכע ראםער״, און םעצד

 אינ״ דעם אויפגעבען געהט ױ 1א װיסען
 די תשאבער. א ווערט און שאפ שײד

 ברעכס םירםע י1 1א באוזויפטעט, ױניאן
 האט י1 װעצכען אגריםענט דעם דערםיט

 טויזענד 228 מאגט און אונטערנעשריבען
אץ.1שארענער דאצעי 760םיט

קצא״ איר אין אן ט1וױי ױניאן די
 קצאוקייפירםע באטייעפעגרע די אז גע,

 אגרימענט אן אונטערגעשײבען האט
 צײט. ־יאד ררײ אויןן ױניאן רעי־ םיט
 אוים נעהט אגריםענט א!יגעי1 דער

 זיך האט איצט .1932 יאר אין ערשט
 צוינט עם 1א געװען, םישב פיימע די
 זי שאפ. דעם האצטען צו ניט אי• 1זי

 אויסשציםען פאי־םאכען, 2שא דעם וױצ
 אר- 1אי ארויםגעבען 1אי ארבײטער י1

 מאנ- 1אױטסיי צו אויפצוםאכען בײט
ס.1טראקטא

 צאיזנר עד1 היצקוױט, ים1םא גענאסע
v* (׳ילוס i »2 זײ'
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