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̂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
עראל — פערזאנען. אײנצעלנע און לען שענ  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
וגעשטעצט זיך האבען װעהאטע  צע־ או̂י

 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.
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2305 2310 2322הנא םך
 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 -  מדי־י ;3
j n m .ז 888 —י י ל י מ ;, 7- ji« ;

 —.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
ארבײנג איהי טאר

 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

̂עצטען געװארען א^גסטא^ירט באארד  י
̂יויסען א בײ אווענד םאנטאנ  םיטינג ג

 איז םיטי:: דעד 3הא* אר^ינגטאן אין
 קאלינס אם3וױ פון געװארען אדרעסירט

 פעדעריײ אטעריקאן דער פון ארגאגײזער
 סעקרעטאר דזשענערא{ יבאר,3 אװ שאן

 נאג״ «גזידענטען װײס די און דובינסקי
האכמאן. און לער

 ריםער דער בײ אינסטאיצײשאן די
 פארגעקו״ איז 17 יצאקאיצ ױגיאן םאכער

 אינטע־גע״ אין אױעגד דינסםא: סען
אוידיטארױם.

̂ורט האט נאנאער פרעזידענט וױיס  ד
 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
יף  צעזט קאונסיצ אינדאםטריעא צום ̂ב

: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

סטײטפענט:' פאאגענדען דעם יציכט
 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״.

סהױיה פיימ־ם ליױם
)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,
 גערעכמיג• ט״ן אן

 ויך »יך ח«לט קײמ
piotv, ווע̂ל »ון 

?ילוןזעז ני« *יחר

ױניאן װארסמרס נארטענם לידיס אינסערנמשמאל דער פון ארנאן אפיצימלעו
PRICE 3 CENTS,1931 יאנואר, טער16 פרײטאגVol. XIII. No. 2 Jersey City, N. J., Friday! January  16, 1931

טיינתמנו, אוז א־דסמאמר«ד
«־׳מיומוטזו אז פארנריכעו

 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
ך קענען מיר װאם לוקסום א איז. צאנקערײען קל־ינלינע ט זי  ערלויבען ני
ם דובינםקי, םעקרעטערי זאנם ײ ע די אינםטאלירען כ ײ םט־ נ  אדםמי

שערמאן אלם ערװעהלט װידער אנםעל — ראציע. שפיז און ט  «לם א
שענעראל — םעקרעטער. שער דז װעהלט נאגלער םענעדז ט ער  6000 מי

. 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

 טחד סעקחוםעדי דזשענעראצ איז ז3טז
 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
חת VK 9 חאט כיגסזי n ואכצימ קו 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

)2 וײ* אוי«י («לוס

 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
שער  הא־ דר. םשערםאן אוםפארמײאי

 ״פריגץ־בידער־ די טאדעלט לענדער
ך א  דעם ברעבען פאר פירםע מ

ט םענ רי אג .
 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

p' ni noו siw* j~ ו
ki>U’׳w >'ו»ו ע 11א

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
 די אויסשליםען פ«ר געריכט אץ אנגעקלאגט ראפער״ און ״גרינפעלד

 סארם דעם פון קעיס ערשטע — שאפ. דעם אױםגעבען און ארבײטער
 פיל װעט אנטשײדונג גינםטיגע — געבראכט. ורען האט ױניאן א װאס

 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 ^ ויי וחנצמנו »ת צאגד נ תרע  ו
 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 ם מ חןנ מ א ר

 גרn באשטימט. האבען ס1מעםבע רי םון
:פאצגם װי 1זי צעזט יוי1ב

 צאקאצען אננעשצאסענע צע8 ״צו
i פון באארז־ס תשאינט און n אינטער־ 

ם ציימס נעשאנאצ  ם1קע1ײאי גאממנ
:ױניאן
i״ *d םיר־ינג אין אוײין אצט טחוטען 

תן םימיז,  פון איינצאצונג צוױינמ די ו
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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 זיך צען9ז מ»ר אז njrorta איך אבעד

 אויב קצײגינקייטען. װעגען pr:np נים
 ®רוד איבער איינשטיטען ניט קענען םיר
 Dm אױם, :ים םאכט ■אציסי, םון געז
 יעי־ םאר נעזונט און טירציך9: גאנץ איז
 ײ9 טונקציאגירענדיגער צעבעדיגער, דער

 רום*9 נים זיך םיר9צ אבער גאניזאציע.
t קצײנעקײםעז. איבער רײסען o קע־ 

vi\ צוק־ דאזיגען דעם ערצויבזןן ניט זיך 
ניט מיר9צ עםװןוס: נןוך און סוס.
ס/ םאצשע קײן &עז9באש שו  עם ויעז ״אי

 ,״ועצכע אוגטערשײדען קײז 9ניט זײנען
 םײ״ אוגזערע פאתאנדערטײצען זאאען

 אז ז״נעז איז האצםען צאםיר :ונגען.
 צדם איז ױניאז םון-דער װאױצזיין דעד

 ״ועל״ םין אינטערעסעז די װי וױמױנער
 דא; און גרווע. באיעטיטמער איז כער׳עט

 נוטע װי צוזאמען ארבײטען האפיר —
ױניאךקײט.

 זאגם ,1932 אױןש אױג *»ן האלם
שלעזיגגער פרעזידענם

 שצעזינגער, בענדזשאמיז פרעזידצנם
 תײז בײתװאוינם גיט ה^ט װזןצמנר
 עטציכע צעצטע די פאר פיטיננ מעםמס־
 אזן קראנקהײט, זײז איבער 4*09:90

 דט9שט איז פארבציבען עקסטרא איז
 בײצואװאויגעז אום טעג, עטציכע םאר
 דער ,פוך־ םיטיננ ז9צייש9אינסט דעם

 אויםנענוםען איז באאדו/ ינט9דס& קאןנוק
 גד.־ײ םיט םארזאטעצטע די םיז געװ#ר?ז

 אוים־ זיך האט. ער pm ציעס,9װ9 סע
______רײדעך. צי נזןשםעצם
 באגדיסען צו גציקציך בין ״איך

 װאס אפװעזענהײט צא:גע א גאך אײך,
 געװןודעז אתיפנעצװאוגנזנז מיר אויןי איז

 פחד ה^ם — קרא;קהײם״, םייז דורך
 י19ד« ״איך — :עזאכט. צעזימער6* זידןנט

 צודיק* באצד שטיםע םיין ותצ איך אז
 פאדזימיעז דאקטוידים די װי תריגען,

 צעצמע די םאר איז צעבען כױין םיר.
 צוטיםגעבונ״ אײנג אזוי געווען יאהר 30
tm קצאוקםאכער דעו־ מיט אײך, כסט 

 pc ארגאגיזאציעס די םיט און ױניאז
 אינ־ אונזער אין ארבײטער אנדערע א?ע

 א״םםע־ גצצװאונגענע די אז דוםטריע,
 אנ־ ^רעקל*בע ‘א געװען איז םיגקײט

טיר״״. פאר ׳עמדענגונג
 אין גלײך תאט מצעזיגנער ירעזידענם

 ;זד פראטעסםירם חגדע זײן םון אנהויב
 דזאגען גדופען געװיםע װאס דעם גען

 באהױאםה־ צוגעעריבען םריהער איהם
ט קײנםאל האט ער וועצכע געז  ־r: ד

 באגוצט גאכדעם עם האבען אזן םאכט
 עי־ עלזגקמאגס. לאסאלע אין אישו אלם
 בא־ אויןי אנגעװיזען איבערהויאט האט

 געווא״ געמאכט זײנען וואם הויאטוננען
 ער אז װאהאעץ, די פיז צײה אח חגן

 װאך א דאלאר ״א אינדאסיוז* האט
 פאסירט באטת האט עס װאס דױס״.

 אדער אײנע בײ זואס דאס, גאותן איז
 האם יאהר ^עצטעז ג^צנענהײטצן צװײ

 דזמ. דער םון מיםינג א בײ גערעדם ער
 1 *אקאל פון סיטמג א ־בײ »ח באארד
ד מ סען n« Mm* חנד אי אנ ^נ אן  ױגי

 םאראיײ צז דאסזאסקײט ־an אינצוי און
מן  מארפליכטוג־ ױניאז ע5א צוזאסעץ ני

 אוגםער בענצפימם ױניאן אצע אח נעז
צאה?ומ?ה* פון פארמע אײנצינעד אײן

 די אט איבזנדצאזענדיג *אבאד
מן א  צ־ען איך װיא 4וײ( • אן ז

^ י  וזינד פיצ ו< צז אויפכמרקזאםקײט א
 אוגתר אויוי אגנעצענצנהײם םיגעחו

 מלע־ *רעזידעגט האט — ®ימ״ארתוגג
 אנמצעגאג• או — פארמנצזעצט זימאד

 מטײגען וועט װיכטיגקײט װאטעט וױיט
ס o מי n און מאכצו פין ®ארבײגעהן 

ח םאגאםזןן יאחר׳ גייעם דעם י
 דער אין אוגו פאר אםװיכםמססען

 װאד-ארגײם n אארטײדיגצן צו קטסןו
חנלמד םיסםעס,  טױן ויר באװײוט ו

 אויס- דא איך *א׳ם האריזאגנג אד»ץ
! מ דעצקגא־ כדידער מלעגאגווײם״ n ט
ך 490 ״ * w ^ך »י זאנימ י * p a 

i n־* ■ ײ נ ו י י ר ן ו מ ה א
m ^ i n ס ו ו י  #י ° א ק א

ס י ס ן ו ו ע ד • ן י נ ו ר ג ן  נ
a n y טסאכד״ ^אתוער איו דאט. 

־V ױן *אםםארמצ, א^נזער m ױנפט

y דאזיגע די אויםחדבעז זאלען נער .T t 
צוקוגפם. דער איז

p רעד איך װען ״און ir װע־ דא
w דמי גען r m ,אזם אננעלעגענהײט>; 

אנ• 1332 דער :זאגען גלײך אײך מיר
 פון אינדוסטריע קלאוק דער אין רימענט

 װעט פאראויסזאגען, איך װיל יארק, נױ
 דארטען וחןם וואס אנריסענט אן זײן

 םיה טווערע־ דורך װעדעז אויסתקעססם
 דעלע־ #אײך םאר איז Dm איפער. און

 םארטראכ־ צו װאס איבער עאעס, גאטעז,
 ק^יסען צוערמם םוזצז םיר זיך. םעז

 האבע; מוזען םיר רײהען. אונזערע
 צװישען אײניגקײט אםת׳ע און הארמאני

 אצס ^וגא דעם באגעגענען צו אום ׳זיך
 קעם* אומצוטײלבאדע םאראײנינטע, א

ארמײ. פע:דע
דענקען, װעלכע אײך פון די צו ^ארן

 װי< f̂ראדיקא גענוג ניט זײנמז מיר או
 װעאכע פונקטעז, ■אר א אנװײזען איך

 אור־ אײער ענדערען םאכען אײך װעיצען
 עט (און ױניאנס אסעריקאנער די טײיצ.
 םיליאן האלב א דרײ ארום דא זײנען

 אםעדיקאנער די איז םרויען און פענער
 אײזענ־ די אײנגע^אסען טרײד־ױניאנס,

 אויסנעכעבעז האבען בדאדערהודס), באהן
ד מי^יאז 32 ארום יאהר לעצטעס א ^ 

 ארײנו־׳יע־ ניט מגגעפיטס, פאדשידענע איז
 צוזא• צום בענעםיטס, סטרײק כענעגדיג

 איר !גיז מיטנלידער. זײעדע םענהאאטען
 האט װעצבע ױניאן, אונתר אז װײסט

ם פראפאדציאגעל,  גזד חשבון, דעם אי
 ארום הפחות לבל אויסנעבעז דארםט

 בעגע־ אויןי דא^אר 1סי^יא דרײ-פערמצל
 צענ־ mp אויםגעצאד^ט נים האט פיטס,

 םעדעכט־ סוסע. דאזיגער חןר פון טזגא
 צאד.ל די אמעהאלםעז סיר האבען װעכעז

 צאדז־ ;•ט דאס מיטגליחגר. או;תרע םח
 אוכיזגרע אױןי האט בענמםיםם הײז אעז

 ;עמאכם ;יט וױרקוננ חײז מימנלידעד
 אז עס, דױיסם ותרטער, אנדערע איז
 הא־ ױניאנס אנדערע װאס צייט דער איז
 זײעדמ צזזאםענהאלסצן :עמוזט בעז

 בענע־ אאערלײ צאוזאען דורך םיטנאידער
 חויפט־ געמטיצט זיך םיר האבעז פיםס,

o אויף זעכליך rr ױ״ טרײד פ$ן נײסט 
 !י-:ען װאס אלזא, די, אײניגקײט. גיאז

 צו זײנען םןר »ז דענקען צו געגויגם
 קע־ ראדיזאצ. נענוג גים אדער פראקטייט

 לעקציע א ^ערנען דעם.םאתט פון נעז
ײד. זײער בײטען פיצײכם און ײג ם

 אדדעסירט האבען װאם ״די צוױעעז
 װי נאנדעם, את פאד פארזאםלונג די

ײ נערעדט, האט שצעזינגער פדעזידענט  ד
 גאנ־ כתנעדזשער דז^ענעראל :עװען נעז

 םון עדיײאר לײבאר שייםער, לואים צער,
 רעיאקטאר האפמאן, דר. ״םארװערמס/

 דעני״צ, מאקס ״נערעכטיגקײש/ דער פון
 װ־יס־ירע־ ^דדצאפטיס׳״, פון רעדאקםאר

 סצנזדזשער האכמאן, דזמוצױס זידענט
 אײ־ און באארד דזשאינט דרעם דער םון •

אנדע.יע. נינע

$228,000פאר פירםע קמנם ב»וד דזשאינם קמוה
)1 1!ײ 1» 01(«ל

 די אריעגענעבען חאט ױניאן, דער פון
 דעם םון נאטען אין געריכט אין קצאגע

 דזשאינט דער םון םענ^דדצצר דדאצג.
 אוי• קאאנע די נאגלער. םאריס באארל,

ט אז ׳םעט  זובט םירמע ךי װאם דעם, סי
 םי״ אין ארכײםער אירע אױסצזטליסען

 אגריםעגם, דעם זי נרזןכט טערםיז, םאן
 בארעבסיגט דערםאר איז ױניאן די און
שאדעגערזאץ. צו

m די m ערעטא די איז .קעיס״ 
o םון n ^ך האט ױניאן א װאס סארכ ת  ו

 די ווען געריכט. אין גזנבדאכס עס־איז
 דײ עס וועט קלאנע, די געוױנם ױניאז

 <ימנ19 אין •חנצמחמט א אאס ;ען
 אחאײ־ אםטע אן זיעעז װעאמ קעיסע^

מ  איו צס נאדאצ־טריח^ ‘וײ אין נו
 םאנופצק־ «ן פאוחוך דאזיתר דער

 זיך פון ארונטערצואווארפען כדצורערס
TVP אר• די צו פאראנטווארםציכקײט 

 וואס ודצאמגרס^ uram דורך בייטער
i־tMn« די אויף ה#אם w r אין T n e.
i פאר *נםאױידומ נינססינן » n* 
 IpyOVlIMt |9D79n §יל DFn ײגיאן

n מאתאאאח ס an• מ  n• נסט טי  י־אד
a אין סנאח n• ,־ און סום קאאמו ס  װו

יגדוסטו

)1 זײ• »זן (אלוס
ײ א;פר*טנגדינ  ג**גײ יתיאן, דעד נ

אדבײסצר איחרא ®ון װײךךסאס n טקן
ט. צעהן סיט מנ א ד •

 וױיס־ירעזיחמט װאו פארהער, בײם
 םארטראסצן האט קרעינדלצר ט־צארלס

 אז אחיסגעוויוען זיך חאס װגיאן, די
 געגצראל״ םון צייט אין יאנואר, אעצםען
w זײ חאט םטרײק, ^ m ידםע® - א מי נ

סאך באזונמר א סעז  ײגיאז דער םים אי
 איח־ אלע אין אז צוגעעטיםט האט און
צעמר רע  סעחר גיט ארבײםען כמנן זאל ׳
 פירמי די אז ;וואך א מטונדעז 42 וױ

:Di’Djmw אאע פאר ■עי וואך איין 
 טצפער, קאנטראקסינג די אין ארבײטער

 אין ארבײנ^ פירםע׳ם דער םאכעז װעלכע
 גיט כא«אחלעז קאנסראמטארם די םאל

 װעט פירטע די א? און װײדדצעס, די
 םון •ונקטען אאע נאכתוםען אלגעטײן אין

 שלײ וחגט ױניאן n װעלמן אגרימענם,
^אז דער סיט סעז אי  װי נאכדצם אסאסי
ענדיגען. זיך װעס סטרײק דער

ם ױניאן די ג י ד ל ו  אז פירםע, די ^
ד אצע געבראכען םאקטייש האט זי  אונ

 און א«מאך דאזיגען דעם פון טען
 ״יריגץ־ דער פון פארגיטיגוגנ םאחנרט

 תא־ כאצעגאטים די פירםע. בידערםאן״
 אנשטרענטנגען אצע טראץ אבער, בען

 זיך געווארעז, געםאכט וײגען עס װאס
 פאד־ בײס פארטראמען ויין צו אנטזאנט

 אז האמ? ױי «ז גצאײקענט און הער
ס אפסאך ר טי  אוםיאר־ דעד טגיאן. מ

 ער־ דעדיבעד האט טטערסאן טײאי^ער
אאע די פארלײגען וועט עד אז קאערט,
 ״באארד דער םאר קזניס ־an אח ואקטצ}

ײ אז רעםעריס״, אדו  4 ־ אגנצםעז זאאען ז
 ײיל טאסרעגיעז אזױנע פירםע דער :ע:עז

ױטע. פאר נעפיגעז וועאעז וײ ♦ נ
 גלײכצײטינ חאט האאאכדער דר.

 דער צו סטײטםעגט א ארויםגעגעבען
ר װעלמנז אין פרעס^ w טאדעלט ז r־n 

איחר םאר פירםצ פרי^כידעדםאן די
 זיד אעזט סםײטמעגט דער האנדלוננ.
:פאצגט װי טײ^װײז
 םח צוריקהאלטען ניט זיך \vv ״איך

 םראגצ די tiro( איצט אפילו אויסדריקצן
 אײ גתיסע םײן ערלײדיגט) ניט נאן־ איז

 באװאוס־ וויכטינצ אזא אז בערראשוננ,
 חא־ זאל אינמסטריצ דער איז פירכמ טע

 א געמצאסען אויס, װײוט עס וױ בען,
 נאכדעם זאל און קאנטראקכ פרײװיצמעז

 מיכטינע; א פאדגװאלטיגצז נאר ניט
 נאד, אפםאך, דאזיגען דעם םון פונקט

 האנדלוננ, ןײער רעכמפערטיגען צו כדי
 זײע־ םאכעז צוגישט •רובירען וײ זאאען

נימט קען אץ• פארפליכטונגעז• אאע רע

 פרעזענטירען דרעסמ»כער
טשערלײרי דיער

□״,pine .םרינ^ו םוז ארניינמר די
ו 498 מ מ י ״ ז מן זוז א  בא^ונקעז ה

ר רי ט׳מר<יחײ, זייער ת מ ת מר מו  דד
nw םיט כ?ת»נ». זעםין nyr k ריםם־ 

 נע־ איר םאר אנונרקענוננ אצם װאמ׳*
 פאר אדניים אימנרנעבענע jw טרייע

שא«. דעם *יז ארבייטעד .די

 אנדזשעלעס לאם אין מעםבער
מיטינג. יוניאן א בײ שםארבט
ירעסער, » י^תנטהטא, םעםױעי

r איז tw n\ סיז םיםמנ » כיי טױט 
 לאקאל יתיאז אמרייסאדס קלאוק דער
o< אין 66 f ס r *נדממאנ m f r t e P, 

 דמם־ געװטותן טינעחטאטען איז װאם
nw6 o* ט*ג n  u r n .חס־ יטנוטר 

 נאםייליגם ויך ה*ט פטרטםטדמנער
 אין אאמ »־n איבעד דיםסוםיע דער אין

ד א טאר אויםויכטען די און טרייד ז » 
מ די »יז מטע^םענט צען  הצאוק־ עטאי

ו « ״  נאך וײנען *רבייטער די װאז ז
^ אין טאץ םטױי

י ח י ו D »ײ*ן איז ראמנםחאל ב m 
60 9« i n rס9» נ׳נסרנייט חאם און ט 
*37 w .ם9 יין יאחר« Mr9v»riM 

י טאר סטואוינט *9 חאם n< ו r t f נײן 
vht.ר »«ט9 *־ ־ מ  m זיך נ*ד אי

םנ״ r 9 *וון אי # r nםייז »יו ס «װט סי
ײז• *<' יזנ

 רענסע וועסעס ארנ״טער די »ו ג<וימן,
or ן »וױ איז»  נעווא־ ט-נם2םאתוזא »

ur9«f ח א^ערגע<»זן ת 9* »חן ו n 
n איז עס מ r עפענם(י* דער סון סײ 

ר נעזעץ. פון םיי און טייגוננ מ
מ קען איך ווי ווײס ״אזוי עדענ  jנ

 th דער אין 9ס» ערטטען «ום עס איו
ר פח פינםע׳  קל״חןר אגד«ר5ק<ױר מ

 ק<ױואענחור אין אפיצז אח אי;חסםרי«,
 אויפ• 1א »ז אינעם״ן, אין אינדוסטריע

 אדבײםם־נןד *ווי׳פען אפםאך ריכםינער
ר ר איז מ מ ײ רג  נק• םיאוס *זוי 9ז* א

:ת׳ם״• בעי' פון װערען כראכען

ט קליװלעגדער נ »י ש  װעט ב»«רד ח
^ ווערען אינסטאלירם ב  דעם ש

אנואר םעז24 ׳ י
ניי־ערװייצ־ די םון איגםםאלי״פאז די

 און באארד דז׳פאינט צוס דעלעגאטען טע
םטע  װעם יאהר קוםענדען פאר׳ן מא
 יאנואר. םען24 דעם טבת 1םארתום«

ר •רעזיחונט  סעקרעט׳נרי אח טצזזיננן
 געװארען אייננעלאדעז זיינען דונינסקי

רר אינםםאלײעאז. די כ״צואװאהנעז  נ
 פין פרעזידענט מקלעשלין, הערי דער
 פעדזד קליװלאנד און סםייט אהייפ דער

 ,נאם״לי* זיך װעם ל״נאר, אזו רײ׳שפן
 םאר־ א<ס אינםםאלי״פאן דער 1אי נען

 ק<ר* *ענטראאעד הינער דער פון טרעטער
פעחפאפס.

סמהס $5 מלעהסען מו מר עו ®מרעפאו וע̂ר &$ו יס88 חשענעדאל
״ .איז (׳נלוש * )1 3ז

 וחולכען און באמאןןםען האט קאיװאאנד
 גוטועהיי• ה^בען סיטנאידער או^זערע

 אונזער װערען. אײגנעם^גט דארף ,סען
 אײניגע מיט אײך האט ^ופיס געגעראא

 רויטע די ארויסגעעיקט צוריק טזנג
 בא־ דא־פען װע־יכע .קארטעז, םיטנאיד׳ם

סעז^ץ. דעם וחגדעז נוצט
 אױפ;עפ#״ דעריבער װערט איהר

 א:׳שטרענגו:גען אאע מאכען צו דערט
 םון אימצ*או;ג צדױיטע די איעצימ«ננען

5 m^mסצזאז. קוםענדעז דעם דורך ־ 
 ;*כקומען מוז אינטערנע^ןנאא אונזעד

 זזובות, און האואות אויף צןואוננעז די
 אדער םאר פעאינ װעחח װעאמ

 אתזער סעז^ן. קוםענדען דעם דורך
 י1אוי אײננאםע פון קװאא איינציגער

 צ*־ דדיג;ע:דע חוזיגע n נאכצוקומעז
 םצ1דערמ* n פון פ^:ד דער איז אומעז,

m אסעסםענםס. r םארגאכאעסיגמג 
 א*קאאצן די פון גאײכגיצטיגקײס אדער

 גזד איז ׳צטעאם נעאס, די זאטאען אין
 « איג• דקר םון עקזיסטענץ סאםע די פאר

ל א ^ ע רג ע  איס ױ:יאז דער און ט
נאגצע.
ב^אדד, עקזצקוטױז ד^ענעראל די

 9*ס* נ*ך האט כדטעג, עצםען9 איר בײ
 נדנר קיין אז כאשלוט, איר באמטעםינט

מז גים גיצידמןארד מ ב ע מדג  װזד אי
 פױסנליד נאםרעפענדצד דעד סי^דען רען

 כעז9דת םאד אסעסםזמס דעס באצאלט
op ״ א װעדעז ע*ט9ארײנמ<ן זןןל ע  מ

 די כ־מל. דין ז?א ״סםעט■״ זןד9ציע
 באסדאכ• רתט עקזעתוטױו דדצענעראל

 דעם גאכצוקיסצז םאחםעלען om טעז
D i9na tw nm נעמז פארברעכען ם9א 

P9D o• ורעט איז רולס וײ n  tntfon 
 פאד פאראנטוחורטליך שטרעגג רעטער

מן ניט כקו o ;ןו n .בא׳ןדלזס
tm םיד n«e אײך a r mאוי^, ®־

 און אדבייס דזױ־ «ו געסיז ייר
ת אנזאנען תו  וחד אפיס־אנג׳תונמל׳מז אי

בזרטלדס. אויבענדערם^נםצז דעם גען
ד לי ײי ^ אייערןר, ני

ר, בענדדפאכױן ע מ ףי ^ ע
4 » a n 'in t

ד ױוי קי. די ס מ כ דו
Tnyrm רזטענערא< o-.pro.

j .אוי•• איתר זױהפן וױ<פן סיר ב 
«n : טערקזאםקייט )> « §  Dip xt 

ט ^ עז ב ס מ מ > ת ם האבזז ו  אימנז״ ני
מ ט י נ r מ i m •ײז <ע«גתן כיגלאן  סי

חיז תן ur9ip 6 אײני»י«ז ם  «* «ײ ו
tie ס חי o א n ם מ ױ ר י ביכזי• ג  י

o ארוויס נעםען וואס n י רויםעז » י  ב
תן מן םו « » ח מ ײגנ *וי׳נ די ם9»

דאאער

ױניאנס אונחנרע איז פראנעו אנגמוױטאגסםןן ר פה צינע
 צו בדעוז איצט האב איך d^v ׳ד^ס

 עטװאס גיט אופן בשום איז ערײבען,
ױן איז ר^ס :ײעס. ;»:ץ  פילע פייצע, ע

פארשײ״ אויוי ;עװןןרען געזאגט
 װערט אםת אן אבער איפגים. רע;ע
 װאס דעם, דורך קאיציע ;יט אופן ניעום

 איכערגע־ אבער און ידדעד װערט ער
 נױטי: איז עס Dm פאקט, רעי• זא;ט.

 איבערזאכען, אײן אי; אים הארטען צו
 עד om באוױיז, קל^ו־־סטער רעי איז
 פאדעטאנען :יט פיצע גאר פון :אך איז
 ער װי ;עװארען, באהארציגט ;יט און

פארדינט. ,•וירקציך עס ה*ט
 עצע־ רעם אויף א;*םעלט פאי־ איך
 ,גערעכ* רער אין בלעסער און וױיטעד

ה באםעיה דעיבײ מיגקײט״.  Dm אי
ײ שכ\ םײז  בליק א כא«ט ױיט דעי נ
 איך פרענ נעיעכטי;קײט״.״ םײן אין
 קלאוקםאכער. א איז ער אויב אים, נײ
 ער געתןןרט צי — ער. עגטפעיט ׳י^ ^
 צוױײ רי אים איך שטעל יודאן, רער צו
זײן אױ װידער און פראנע. םע

 ררײ א אים איך ש<^ל יא. ע:םפער:
 ,״גע- די :יט ער סדיגט צי פראגע: מע

: רעכסינקײט״ ^op 'ry. ,עגטשערט גיין 
 ה*ט צי פראגע, רי אים אץ־ עסעל ער.

J*סעק־ דעם צו :עװענדם ויר ״
 ה#ט צי *רער ל*ז*ל, זײן פון רעטאר

 •^סטעל־ 9 טיס :עװענדט זיך אצײן ער
אעטערגעש^' רער םון *סיס אין

 א צױציקצן אים זאל טען אז י:אל
* # ־ ׳ ; ? צייטוננ
און געצנט״ םיר עי; ה^ט װידער־ ,,

DTfi סי ״"י• א סיט om ייץ• W י
 איהם, אינטעחספירט עס צי גןםרעגט:

 אוץ פ^ר, תוםט ײניאן דעי אין װאס
 האב איך — :כעווען איז ענטפער דין

. דאכות און ציות מנוג ע ג ע ג ײ א

 -m:>D ס»«ע דמס אונטערצוגראכען
ױגיאגס. אונזערע פון סע:ס

 רוזותצט :אוומרנאר תאט טענ די
n א ;צהאאטען n אײנפירמנ דין צו 

 9 פאד גאותרנאד אלס צםט אין
 תאט רעדע דיז אין טערםין. צװײטען

 אויוי אפגעשטעלס הוייסזעטציך זיך ער
 צאקאלע טיזזנראכעלע שלעכט^ גאנץ רי

 עםעכד און ׳עטעט די אין ימגירונגעז
 ךין :על'יענט האנ איך װען איז ל?ך.

 ראס אויםגעדוכט, םיר זיך האם רעדע,
 פון לעזער פאײםיגער א גראד איז ער

 ער דאס און /,״נעיעכטיגקײט אונזעד
 הא־ שיר װאס דאס, איבער :אר זאנס
 אונזצרע װענען נעזאנט אפט אזוי בען

 װארט רעם אגשםאט װען ױניאנס.
 רעחן זײן אין װאלט יענירונג vלwל^

 װארט דאס :עװארען ארײננע^טעיצט
 צו״ זיך װאאט דאס ריכטיג \וי יזגיאן,

:עפאסט.
 װאס — ראם, איצײן אײעגט אדרבה,

 צאסאיצע די וועגען זאגען צו האט ער
 דאם צי א$יין, אורטייצט און רעגירונגען

 אוג־ פאר אויםנעצײכענט גיט זיך פאסט
ױסיאנם. זערע

 :אװערגאר פ^־עגט *— װארום ״אבער
 צאקאצע אונוערע זײגען — רוױועצט

 פאר צונעפאסט :יט אזוי •רעגירונגען
 אויפ־ זײנען זײ װעצכען פאר צװע^־ דעם

 וײ זײגען װארום ? געװארען :עכויט
 וית״ אין צופרידענלוטעצ^נדינ גיט אזוי

 פארשוחננדע• אזוי און טעטיגקײטען, רע
 די פון בײשטײערוננען די טיט רימ

an טעקס*צ*צעד  Iיו» ע;טפער ־\* om 
 חנרפאר, איז om צײכטעי. גאנץ א איו

 איז בירגער איגדיזױדועצער דער דױיינ
 \\t !.■־אבצעםען די צו ג^ייבניצםינ גאנץ

רענירוגט
 דער־ איך האב עכטפער דעם בײ .

 איבער־ איך האב סםי״עאז, סיין גױיכט
 שיט- םייז ״נעדעכטיגקייט״ די גצצאזען

 אין פארלאזצן איס האב און מםאזסיר,
 im אים װעס אפמר ׳זאפצנוגג, רמי

 ״גד* דער אין פאראיגטערעסירען עםװאס
 איד ער וועט אסמר און ר*כטינקייט״,

ױ אפיס, pc צאחנרעז  רועט ארום אוזפוז
 ײניאן־ בעסערצר א רױדיען אפ׳צר סי־

םעסבער.
 אבער־ש^ בעסערער, א זא; איך
 יוניאד א ישום זאגען איך האב רארפט

מ^ םיין צויט יװײצ םעםכער, r טיינ a p 
 חאב im \װ*סע קצאוקםאבעד, חד־

 דער אין פארמדיבען איז כמגענמגם,
ך איז יוגיאה ^י  אויך זנד צאלט ױא-־מי

 םעכד 9 :אר אבער ״־T איז רױס, די׳נע
 אופן בש\ם אבער פאפיר, אױש׳ן כעי
מעםבעד, ױניאן סײז נים

m גאנץ אפזאגען זיך קאן שענ^ א 
 אײנעגע זיעע האם ער דאס אוטמוצדי^

 איג- רי צם9ח ער און צמת, און זארנ
עי pc םעיעסעז  עפסואס פאר יוניאן ד
 49 גארנים אים געהט ױאס ®רעסדעס

 PV2V2 v נ י י ו ניט איו סm ̂,ייי
 מגיאן* קיק גיט tm ^אוהסאכער *ז•

ט אויכ 4אי כתטבער,  1גע\ױסצ א ביו ני
a צז ישעדציך גדאד n* 49יוגי tm עי 
ט :זצעז מום תײן שיז אכער איד. פאר ;י

מ om זיד׳ פא־שםעהט עס  1םיי 1י
 tn געזזזס \\*לנ\ כאסאנטעו־ צופעליגער
 צו נעצויגס גיט יואצט אייסנאם,

 װעליז 1אזיםנ*ם* דצם. יוענעז רייחנ?
תן צום סײ 4זײ איסער מ  םײ און מלצ

גוטען. צום

r ־an גאד :אד אויסנאם, הייז e ._י 
 אונזערע פון :זא^ריטעט־ נדוימו־ רער

 lie איר האט תױח 9 ױניאדםעטמנרס•
 -9ווע מעטבעדס 9m ס׳צײנעד נאנץ דער
«u כע ip צוגמן די צו  lie סמתטכדוי
 צוױיםע א ס•9אקי9 פארסײרענע די

* אפיצו ד»ס איד, האט ראיה  וונן 4י
 טאחיײדעגע סון |99װס ־aye קיםעז עס

 ®«ר־ רי אזז •1¥ײני חנד שאר כאאסםע
ח זת9קו 1ם»מנ צדדים ^ייךצנע י  חײ ב

ל׳  Tim • 19צ9װ די צז 19קוס im מ
ד מון ■חסרענט קליינער  ײגיאו־םעפד די

M 'tw אס־דינ no באווײזס וז  JB9> 
מי9ג ימנ9םוים 9 גיט מיים9יי  &ון םי
 סמםמנרסי• •an פון ריטעט9י9ט דער

|9מני דיר *ו |
n ײ« 1זןי  ,om ג^ימיצטיגפייט tm 

י י * י י ײי י 499am•» ס<יד«ײ ®יז י rtr 
״ מ ^ י י י מ m>m ײ • נ נ סי י י  מו
an ײצחנ!.  M i m  Ifo moo* ןףיס

טיי  אונזערצ איבער :יט לאזען ״
 םיר פרעםדע; צו בתנעס יערוענציכע

 שארנצגינענם אונזעיע ;יט זיך :עםען
 פאדטרעטעד, א דורך אםױזםענםס און

 פון ביזנעס רי צו קוםט עס װען אבער,
 איבער עס טיר לאוען געםײנדע, אונזער

 ניט זיך נעםען םיר און ״דפארז^עז״. צו
 עס ווער אויסצוגעפינען טי די אפי<ו

 געוױסזו א יעענלעז ״זשארזש/ דעד איו
 פאר״ צו אדויסנעשםעלט האט פאדטײ
 םיך סט?9 פאראנטױארםציכען א :עמען

 שי•9ם דער יוענען געטג :יט זױיסעז
 דעגירוע, אײגענער אוגזער פון :עריע

 גאכ״ אויםנעפינע; שעגעז יאלצז םיד או
נע״ *סיםער\\יײצט איז ״זשאדזש״ זוי דעם,

 און גוטער 9 גזסוזס איז ער צי 4זוארע
 םיד גים כים. צ־ ״אשטער9ב נעטרײעד

 אויך און #איו דזשאב ־ױין װאס וױיסען,
 םיר אזיםגצפירש. אים האמ עי־ װי ;יס,

 םיר וואס שצקסעע די אויף גראםבצען
מן שיר אבצר 4לע9י צו חאכוז א  ה

:o n « r בהר צו װי באגרי^ 1םמדסםע 
tyr ז  כדר יױיל קאזד-עי, זײז זאיען יזי י

 געהפ ט9מ om װאס אויזי גיט וױיסען
ס tm טיז־ יחנר^מ צייט צו צייט ין1  מ

 און גחנפטער דצם «רױס טדייבען אזן
p .קעאםט װאם אבער שװיגרצער, רעם t 

ד ז9 צ  אין אוײיז וױדען כדד «זאצן מ
ג^׳כגיצסיגיזיים. דיזזןצבצ

.r a e קוכמז אפט ^  אלערליי או
געולאלט א כען9ם ׳*־עעארםמד־חברות,

 ער ױזס־ם איכעצ. געיױסעז * :עגען
ר װאט אבעי זײםיגם.9ב װײלע 9 מ
 צו אונםזנגציך איז עס מולזז? די איז

 מגידונג, צאקאלע בעסערע א האמןן
 וזעה• אונזער טון יראצענם 5 :אר ווען

tw צערשאפם n « c געםיע״ טיט ׳ויך 
 טאנסממז ציוײ אימחנרמסען שאםטליכע

 בלײבען צענטm« 95 ומרעגו־ יאר, 9
גאגמן דצם פאראינטציעסידט :יט
n r״?*

 וױרק• אנמםאטטען װי ניט, Dm איז
ײניאנטו אונזעחנ פאר ?יך

תז איו תם י ו ו  אביסצצפ נאך זי
 אױסגזד nm -לחנט4»ר׳ימםראכםי ר9ם

 •m« 96 רי פאר וחנרענד om פינען״
ם  חיבשעו נטגץ m 9 ^יחמר^אמ מנ

 Dtan חנדחנדביזגעס n מארזט 4זכזו
r !ףיגינ, nt* nr ךײ o ד מ  n ניטא א

ראנסטוח־יטננ « c n יוניפך
ײו צו סיםמס־ י m זיר • o גצײכדלסיג

« n r « 'm.
w יגיה n ט, די ז ו י ג ת

«ז גים ידינעם ׳ הצצסס
1im

 פא,־־* איז װאס מעגש, 9 ז9 4יײ טאצם
 זײן טקריב עס וועצען גים זאצ 49טם
 ער ױצרכעי םיט רצגירזט; ־an פאר

עצמן זעהר קומט  ער בארירונג. אין ז
ג  אונ־ :רויס םיט כאטש 49זאג זיך מ

 ױאנט, אז fi9P o^m זיר ש^אנם רעכט,
עסק. םייז נים איז עס

 האבען טאן 19ייגי 9 אבעד 199
9T9 ,גא־ :ריכטעער אדעד נאצװןומ
ױגיאן? זײן צו כאציהונ^ קײן

 איז עס גיין. מאל םדיזענד און 4גײ
nm העצפט װעיכע 49יוני די זױרקציך 
 און בױיט זײן צו חױגוז, זײן צו אים

 אױוי עאי׳טטעלען זיר יצאסיר ■זםער.
 ךער אין א״ז עס דאט םאמענם, אײן

 קײן :אר צײט טרױערימנר איצטינער
 ;עװען איצט ײאצט װאס ניטא. ױניאן

 איך קצאדקסאכעי? דעם פון <«גע רי
 גוט. :יט זעהר איצם איז עס אז ייײם,

 גע־ פארדינען קאאוקםאכער לע9 ניט
 אײס־ זײע־ אויף האמנן צו אום גיג,

 פאםיצען. זײערע און זיך פאר קומצניש
 m זײנען עס דאס ׳איך וױיס אויך
 אין זײ:ען װעצכע קצאוקמאכער, םיצע

 איז צא;ע זײע־ און ארבײטסיצאז, ג»נצען
 באדויעיענסווערט. העכסט וזירקציך

 שאנט גע־עדט, אצגעםײן אין יאך, אבער
 פאיט צעבען, 9 דאך ?לאוקםאכער דער

 באשטיטטע די װי םער, ניט ער ארבײם
 סקײצ ױגיאן זײן קרי:ם שטוגדען, צאצ
װײדזשעי^ םון

 פאר־ צו ער האט אכער אצעס דאס
 אױף פאסט װעצכע 49יזגי זײז דאנקען

ט םימ מג ^־ רי א: #1אוינע מוי  י;ג'
 *E9 שענזיר װײט וױ זאצען םםאנדארדם

 בא• א אבעיי איר האש װערען״ געהיט
 דעס איץ געזוען װאצט עס וזאם גריוי,

 ײאצט ױגיאן 1תײ װען קריזיס, איצםיגען
 שווער װירקציך איז עס ? נעיוען גיט
#m וזאס שארצושטעצעז, זיך i פאסען א 
 די פון :עשונדען וזאצטען באסעם די

 ;עװען :איגיט װאצט עס ארבײטער.
 ארכײטס־ >י 1װעצכע צו נרונט, 1קײ

 איו ארוגםעיגעזוגקעז. ױאצטען ירײזעז
 רער צו גרעגעץ קײן געוועז גיט ס׳װאצט

m^ ,ל•9ײ ארבײטעי* די װאס שםוגרען 
 בא די און פראצעזועה געםוזס םען

 דיע• צו כגוגע באסעס n פון האנדצונג
m אײג אויף געותן װאלם וסי־בײטער 

 טיײבער און צוויגנער די םים שםאפעל
 שא.~ אםאריגע די גצנען סצדים אין

אידען. שקצאםםע
 ;יס אנדערש. גאגץ צס tm איצם

 :צווא.-ען זײנעז באסצס אזנזעדע וױיצ
 טענשען. אױטגעקלזןרטע כמר בעסעחג

 איר קאפ. P* ארוים זיך עס שאאנט
 זײ א:שטרע:גו:נען שאד יואס ה9י זעט

unao צודיקצד םריקס <צרליי9 םיט 
ײטען/ .גוטע אםאציגע די 1בדזנגמ  צ

pm אזוי כעיוען אױ הערשאפט זייער 
 tm װאס ,om י1גײ אזטכצגדענימג

 om שיצעכט, זוי9 נים וױיס גאך איצם
 פאי־דאגקען צו ארבײטער רי האכמן

 ן,9ױ:' דע־ — פעסטוגנ זייעד 1באי
 וױיניג וױ נצײכני^סיג, תי ה9י *ח

 tm עס :עםעז ארבייםעד די אינטעמנט
 אוכד העכסט ;יט Dm איז 49'וני ױמר

 troc :יט עס איז ,9י פאדצייליך?
? סקאנדאציעז

 :•9 טיר9י סעיק׳/ איגוטצנטס .פאר
 :יט :עהט ױניאן דער tm או 49גצם

 ־ױנשעכס־ בעריעז ייאלם עס ro יצו
 :ע;ױסצ באגומנעז װערעז עס או זתרט.
 נע״ אז' יעכעם, אדער דצס נעמן עו<ות
n מיסצ w :  i r r e יעכםצ. צוס־ל זיך 

 דױיצע, א פאר צוגצבאן וחנאצן סיר ׳9י
 פזן שונאיס ערגסטצ n ײאס ^צט,9 ז9

ן דער ^  «m איז־, מנעז אויס תצצן מ
 אבער, אוםבידצכםיגט. איננאנצצן נים

prone ,דעם, אין שואדיג איז יוער פדר 
 ניפא. ױגיאדםעםבצי־ס די גיט ווויב

 אויפםאסצן, באדארפט וואצטען רח^מ
זיין. בצסער ואל צעט9 »ז

dp , r ז ני  me װעאבע פיצע. m׳ די
 אבצר 49ױני רצי־ גזנגען מװאאחנז מנן

 וין קײן האבמן מװאצד־גצשתיען דחס־ע
ס גאי דאך וױיסצן זײ וױיל גינ^  .ד

an prom9ױגי ־.! pot וױיסס םען אז 
מ  pa •ראםעסטצן אא*ד*יי סווון 4נ

im riro אדײן. וועלט דער אין נאאט
 םצן ביישפיל. pm מנסאן סיר0 אט

 דױם. חײכע גצנצן װא<דקןo®f 91 חאוימ
 cm־ דאם נראד tm dmp ױי *,VT סו|
p דיוס די rrn די מלײז אזױ :m r י 

 : טעט־ןץ :ויםװע:דינצ י1 •אר סנמרמנ
a «ון *י® n• 49מני

 ױדאן• רי ווען ס9י ״־p פארשטייס
 :ערט זײ;ןר ײאס אױף וױיסען, סעסבזס־ס

ד א האבען ױי קענען אוועק, גזןהט  מ
^ קלארמז וױיגיגער אדער טיי  cv צי אוי

 n חעכערען צו ניט אדער נויסיג איז
 #כחרם זײ פרמנט װען, אבער רױס;

 װען און זיך, טוט ן9ױגי רער אין װאס
 חשבין, p'p פון וױטען גארניט וױלמן זײ
 ניט, קײנםאצ גאר עס טארערען איז
 געשרײ זײער ט9ה זין א פאר װאס טו

 העכערו:: רער פאד אפיצו ארער געגען
דױט? פון

 ב*טש ביישפיצ, אײן כצױז אױ ראס
 נע־ ^טען9ײ םיר וױכםיגער, ועהר א

 שעצע, אזעצכע צעכדציגע ברעננען קאגט
 גיט םען הערט געייצדער װי מעך וראו
 און צאצ, אוגבאדייטעגחס־ גאגץ א פ\ן
 אין איז טאיאריטעט נרויסע גאר די

 ש9וי צץ,9 צו שטום און טויכ גאנצען
ױניאן. די נוגע איו

 רי גענען טעגה א אפט העיט טען
 אפט זײ שפיצען הצםאי ךטוזנר,9ױגי

 דער9 צי:י:ס9םוס קצײנע שון ראציע די
 קײ־ בײ װיצען, זײ ם9מ טוען סטאצינס,

פרעגעגדי^ ניט :עם
 אבער שצעבט, גאגץ טא?ע דאם איז
 פידער די זאצען ס9וי צ,9אמ װירער

 :אר האבען זײ אז 49ט ױניאנס רי פון
 װיײ זײ אז שרענעז, צו װעםען בײ גיט
 גרוײ איר אין םעסבערשיס די ס9י סען
 ם-נד־ דעש :יט האט םאיאריטעט סער

 19 :עהט װאס אצץ אין איגטע-עס סטען
 ס9ר זינען, 1אי האט ן.9ױני דער אין

 םא־ טיראנען,.װעצכע די :יט זײגען עס ,
 עם י9: שקצאםען, פאד םענשען כען |

 פאדװאנד־ װעצכע שקצאפען, די זײכען
 טירא־ אין טענשען גוטע :א:ץ פט9 צען

:v,\ טען.9דעספ אין
 באטראבט :יט :עזאכטע דאס צ9ז

 א אצס דער9 אנטשוצדיגונג אצס וזעדען
 און גרויסע אונזערע שאר רײנװאשונג

 1אײ שוז עס בער9 םוסאצינים. קצײנע
 װע־ געמאכם ר9קצ צ9ט אצע פאר צ9ם

 אויף ארויםװארפעז גאגצען אין אז 4חג
 או;:ע- העכסט אויך איז שוצד די זײ

 דער םיט זיך פאדצאזט סען אז רעכט.
 קיײ אוז איינעם, אויך אדבײט :אנצער

 אי:־ םינדעסטען דצם ניט :עמט :ער
 דער9 פריעי טוער דער םוז נמרעם,

 איז ער אז אײנריידעה זיך שפעטער
 אצץ םוז חציצה, אים. הן9 דאס אצעס,

ױנט ביסצאבװײז און גרונד. צו נעוזן  ה
 אצע אױף פאראכטונג םיט קוקען }9 ער

 הענט די םים שטעהען וועצכע 4אנדעח
p? די אין v : w i 19 נים קלאפען אח 

 19ט צו אום פיננער א ;9 פינגער א םיט
ארבײט. :וימיגע די

 טע:־ שיצע m זײגעז אוטױסט ניט
f\vv חסרונות אצערצײ נעפינעז וועצכע 

 די אוגטער װעצכע, יקראטיע9דעם אין
 גדױסזנד « טאקע איז אלמשגמגדעז,

 צו װארט גום 9 האבען 1אי 4*9בצ
 ־9אריסגעשס־ tw אשענע די שאד 1גע9ז

 די איבערבײטען בער9 ריקטאטור. בענע
 דיתטאטור, אזיױ קראטיע9דעמ איצטינע

 װי זוייניגעי• :ים און טער :יט םיינט
«t פצאס אין פיתר *p n. איי;- דער 

מד  אוג- אין איבצזנן די כענעז טיטעצ צי
t: איז ײגיסמס זעדע r ,י9: וױיניגער 
 די און רעםןךןדאטיצ. טצר אוץ םער אצץ

tm־rp9om אטת׳ע  ym9 צט9נאס :^ד 
n 4זײ  pm רהןט טעםבערשיפ :רויסזן 

p 9 צו אױפהעחגן aפאדברעכעייש זױ 
 און איצם״ עם איז זי וױ :צײכױצטיג

 אײגםע־ שטאדקםטעז דעם מסעץ װעם
רער נוגע איז ס9ײ אלץ, אין רעס

-  .19W

 דיעד באדאנקען קלאוקמאכער
שאפ־טשערטאן

 #הען9ק צואזם פון ארבײטער די ״סיר
1375 pan y o פ•9 כסםינג שא• 9 בײ 

 ':ט9דזס חןר פון פים9 איז 1צםע9געה
 #י9גו9י םען5 דעס 490:90 באארד
 — באשצום צגצנדען9פ t9 םעזינ* 4931

ד צו  ברודעד פמחס־םזיז או:תר נקצז9מ
 ערװעהצט יעצט איז וועצכער אײזצאנד

 חנד פון אײדזשענט ביזגאס רען9געיי
ארד.9ב תסאינט
 זײן אין צג9ערם איהס וױגשען םיר
 די י9ם אײחשענט ביזנצס צס9 *רבײט

 :אג• םין ארבײםער די םיז אינטערעסען
 נעטדײט ט9ה עד װי גוט ווי9 םרײד צצן
 רבײטעך9 די \\t איגםערעסען די י1פ*

פ.9ש אונזער פון
גרו^ ברימס־צימון םיט

49םאתרם קאופמ»ן, פךענק
.4776 צעדזש. ,9 צ9̂9י

V. ,2161 צאד. 36 צאק. סשאיוער 
מ, פ. ע ב מ םד  7876 צאד. jtnfi 4 ם

 9106 צ. 4 <• •מקעיאאייק, דדי״
m ׳מ .wr* גערכעי•, 4 i x r v f l 
j ,78714לזנד!א « 49צ< סירינסקי
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פ im ta מחזיימן is מ r s שחורח
כ• ד. פון

*עסי־ םון כװאציעס די װען איצט,
ט פון #םיזם ק״ ^זיג ט  *i8E י*, און, םו

 כ*טש אז הױך, אזו* ׳מיאגען צוױיםמגג
 װען איצט, ; עטארב און זיך צײג געהם
iy i װערט ״ו,18שװ לעס8 זעהט װע^כער 

 װעי־ דער, און חכם, םאר׳ן געהאלטען
 »זוי ג$ר:יט ג*ך איז עס אז #זעהם כער

 אױסגעצאכט, גאר װערט נמפעהרצץ/
 ניט איהם הארט מען אויב נאר, » צס8

 שארקוים־ א פאר ערגערס, עטװאס םאד
 ביר־ דער םון צאקעי א נ?ןםה,־סאר טער

 װען איצט, ;קאפיטאליזם פון ?שואזיע,
 אז זאנען, צו םור$ א פשוט איז עס

 וױיטערע א אין צץ8 ג*ך גצויבט איר
 דעי םאױ אנטװיק^ונג העכערע און

 װעצכע די, דוקא ד*ס און מעגשהײט
 און ארגומענטירען אײן אין דזאצטען

 אומשארםײד־ דעם כצוםרשט באװײזען
 ם^גשהייט דער פון אונטערגאמ ציכען

 קוצ־ או) צױויציזאציע גאנצער איר מיט
 איצט — טעות גרויסען א האבען טור,

 8 מיט קומען דוקא םיר זיך וױצט
 שאיצװײםעילטע, אצע צו מרײסט־װ*רט

 דאס .און ;אילראיט דאך איז עס אז
 װי שלעכט ׳דורך איצט םאכען מיר װ*ס

 א וױ מער ניט פ*רט איז איז, עס
 רגע א בצויז איבערגאמס־צייט, שטיקעצ

i אין n שון :עשיכטע גרויסער i n 
 1אוי אכטענדיג :יט װעצכע, םעגשדױיט,

 אצע אויף שטתיבצוננעז, אירע $לע
 ד*ך ה*ט שעצעיען, און טעות׳ען אייע

 פראגרעסײ אײן אין געהאאטען איכיער
 און העכערס אצץ צו ;ידרינעס פון רען

________________________העכערס.
 שון איז שותת די םון שרײבער דער

i n הײסט דאס אפטיםיסט, אז :אטור 
 גענײגט ק1שטא איז װעאכער םע;ש, א

 כאטש זײט, גוטער דער פון אצץ זען צו
 העסציכע דאס צו בצינד :יט איז ד

 שון צעבען. דעם אין שצעכטע דאס און ״
 אײך ארום אאעם װען דעםטװענען,

 קרעכצען, און אכען אײן אין האאט
 צוױיטער דער פון און ;זײט איין פון

 הי־ נאריישקײט, שיא אזוי איר זעט זײט
 אן הײבט שװיגדעא, און פאקריטסטװא

 אויסװע־ אשטיםיזפ :אטיראיכער אײער
 צי צװײםאעז, אן רױיבט איר ;פען

 דער איז װעאכער אפטיםיזם, אײער
 דעם אײך גיט װאם שאסטאר, אײנציגער

 איז װאס אאץ, :עגען קעםםען צו כוח
 אז האשנוננ, גרויסער דעי אין ״טאעבט,

 איז בעסעי, װערען מוז און סאז עס
 באנרינדעם. איז בארעכטינט װ^רקאיך

 אױב :שרענען צו זיך אן הײנט איר
ט איז דאם  שון אײנרײרעניש אן באױז ך

 פעסימיםטען די אזיב און ,1זײנ אײעי
נערעכט. ניט שארט זײגען

 האב איך אז םודה, זיך בין איך יא,
 איבעײ חד^ים עטאיכע אעצטע די אין

 צוױײ שון צײט שטיקעל אזא געיעבט
 שארצװײשאוננ. אױך אש׳שר, און, בעא

 םער איז עס אז ׳א'ך שיהא איצט אבעד
 װי םי:וט, ^זאעבטע א װי :עװען :ים

 pc אעבען דעם אין שארקומען מ\ז דאס
 װידקאיכקײט דעד אין מענעען. יעחגן
 אורזאכע םינדפםע די גיטא איו אבער

שארצװײשאען. צו
 איבערנעאײענט נאר״װאש האב איך

 שטארק םיך דיאסען װעאכע ׳זײ:עז צװײ
 אפ־ גאטיראיכען כױין אין באשעסטעט

 א איבערכעינײענט האב איך טימיזם.
 סיװיאיזיי• ״טאװא-ד הייסם װאס בוך

 :רויסע גאר שון סיםפאזױם א שעך,
 און קאערסטע די שון *יז געאע״יטע

 אין ״יא אטע־יחע, p# קעפ עאישסטע
תי  םיר אויף 1האב ער pH ״יתאם ו

 טאקע, ױירקוננ, זעאטעןגוטע א געהאט
 אײגעם, אויף אפשרישוננס־םרונס אן וױ

 P* םדבר דעי אין בלאנדזשזגט וואס
דא־י^ט. שון שםארבען בײם האאם

שט*• סאײן א ציםידען ;אר וױא איד
מן דעם שון קעא רוי  יועאפדבא־ איז ג

ױמר ריםגמן  טיאיקען א. ראבערפ שי
ביד. חןרמאנמען דזנם אין

 pn קא■ םים ציתגמן עם םעגם איר
 עס ווען שארנעכמנן, גים עס קייגםאל

מאען אייו וועם א םרח־ א ב
^ ח חו :עוײיבם ער ע

 לײ רי וױז גענוםען אאמםיין ^אין
j n די ותצמנר אוי\י ריכמוגנ, זײ 

 גים גאר געהס, זנגמוד^וגג םעגמאימו
o n  no ^יאאץ אאזעז זאא וועצמנ סארנ 

| אײ־מנגד «אד מ ל מ ם. ו םיז סי  די מ
ק »וי מ5אג ו אםיבא דער סון ו «זם גי

t #רד m
-

 pc און באגײסטערען. נאר אײך קאן
 גע״ איז װאױנונג װעמעס ניעגיטעז, דעם
 דער אין אויסגעגראבען #הײא א װען

 נאך עס איז אײנישטײן צו r: ערד,
 ריכטיג, גאנץ טאקע איז עם סעהר...

 דער םיט ניט קאן מענש קײן דאס
 די שארויסזאגען דכערהײט שואסטער
 אונװאר־ גאנץ איז עס אבער צוקונפט.
 אאץ צו ענםװיקאונג די אז ׳&ײגליך,

 אין םארגעקוםען איז װאס העכערעס
 זאא יארען, מייליאנען פון טיטך דעם

 פארקערטע א אין אװעקגעהן נאר איצט
 א דא איז עם םעהר, :אך ריכטוננ.

 ער־ צו גרונד היסטארײטער גענינענדער
 װעילכער מענש, דער דאס װאדטען,

 האנ־ םעהר און םעהר אלץ אן הײבט
 אים, ארום אום״פטענדען די טראלירעז

 קאנ־ קענען םעהר אין מעהר אי״ץ זאל
 לע• א'| ריכטונג אײגענע זײן טראלירען

 צו דעריצאזעז גיט ארום אזוי און בען,
 זײנען װעילכע געיטעהעגישעז, געװיסע

אונװי־ אוז שוז רעזואטאט דער
 ביז נעװעז איז דאס װי סעגהײט,

איצם׳/
 די זײנען דאס אז #זינעץ אין האט
 םרוי־ א נאאט עפעס פון גיט װערטער

 איײ װירסאיך איז מיאיקעז ׳:ײן מער.
 דער אין געלערטע ;רעסטע די pc ;ער

 איז זאנט, ער װאס דאס, און וועאט,
 רע־ דער נאר בויך־סברא, א עפעס ניט

 און קענען גרינדאיכען א pc זואטאט
8 pc אכדענקען. טישען;

 װיכ־ און אינטערעסאנט װײנינער ניט
מ די אין טינ  #ג־ פראפעםאד \\t ת

 ױגױוערזיטי, ישיקאגא דעי פון בוירן
 םאר טעג די נעהאאםען האט ער װעאכע

 קאױױ איז געאערטע פון סארזאמאוננ 8
אאנד.
 8 רגומען8ש װאאט רעדע ;אנצע די

 *״נערעכ־ דער pc זײטען ביסעא היבשע
א8דערס איך װעא טיגקײט׳/ ד  ברענ־ ר'

 און געדאניזעז װיכטיגסטע סאםע די געץ
 האט פראסעסאר דער װעאכע נביאות,

ארויסנעזאנט.
 טענדענצען די פון אורטײאענדינ

pc נעשיכטע אאננער גאנצער דער pc 
 אונזער pc אויך pn מענשהײט, דער

 םוזען פעריאדע, :ע^יכטאיכער אעצטער•
 ערםינ- pc צאא די אז אננעטעז, םיר

 אנטדעקונ־ װיסענ^אםטאיכע און דוננען
 שאר- םעהר און מעהר אאץ זיך װעט גען

 םיינט דאס אז זיך, שארשםעתם םעהיען.
ע ג י ד / ע ם ש נ א ג ו ר ע ד נ ♦ ע

 םיר דאס דענקען, ם»נכע װי ניט,
 האםען צום קומען איז עס װען ױעאען

pc רוה pk .אונזעיע נײז, סרידען 
 ריכ- נים זיך דארםען קאגסערװאטארס

 צוקוגםט. דער אץ גחת שיא אויױ טען
 בא־ װעם ערסינדוננ נייע יעדע װארים
 פראבאעם נייע א םעגשעז שאר׳ן ^אפען

 די צו נײ דאם אויף צופאסען זיך פון
אוםשטענדען.

 צוקונםט דער pc געזעא״עאפט די
 מטענדי־ א pc רעזואטאט• א ׳ זײן װעט
 ארו־ דאס װי אזוי pא ענדערוגג, גער

 א?ױ ״זיך ענדערט מענשען שון םי:ע
 געװאוינ־ מעג^איכע די זיך ענדערען

מנהגים. און הײטען
 ויך װעט אוכמזטענדען די אוגטעי

 נעהט װאס דאס ענדערען ׳טטאי־ק אױך
 מאראא. נאםעז דעם אונטער איצט
 סײן גאר איהר פאר װעט עם גאך, םעד״ר
 סאר־ םאראא• אונטער זיק. :יט פאאמ־

 א pc שאאגען דאס איצם םיד ׳מםעזזען
 באשעהאע. pn כאאים סעם באישטיםמען

 אין פאאץ א האבען באפעהאע אזערכע
 אײן אוי^ עטעהט װאם ;עזעליטאפט א

 אײן אין גיט זיך האאט װאס איט,
 pc נעזעאשאסט דעד אין אבער בײטען.

 שארגאננענהײם די קאן צוקוגסט, דער
 צומכמנ־ די ווענווײזערין. קײז זײן גיט
ײע גאנץ אאץ זײנען דע  ווע־ פאאגאיך :
 גיט טאראא pc באנריפען אי׳טע אען

 האנד־ וועט םען :יאטיגקײט. קײז האבעז
 עס וועאען אומ^טענרען די װי יאען

פאדערען.
 די םים זײז אויך װעט זעאבע דאכ
ר: זאגען איצט געזעצעז. .געועץ םי

 סאצמנ!״ אים םוז מען און געזעץ איז
 פארדריסען, אײך טעג דאס רוי אבעד.

 דעך 1אי םאא דער דין :יס דאס קאן
 צו מוחנר נעזעצמאםם. צוקונפםינע׳י

 געזעא׳צאםם, א אין געזעצעז םאכען
מ ל מ  עגד^יזנן. אײו איו זיר חאצט ו

n n םארנד»רים םעכנאאאדמער#

 *עטיײ טער און מער אלץ װעט װעאכער
 ;אר ;יט װעט צוקוגפט, דעד אין נען

 װעט נאר ׳טטעט, גרױסע די אין בלײבען
 דער אין אויסיצפרײטען אױך זיך

 8 דאס ׳איז אױסדכט די קאגטרי.
 װעט שעמט^רי א ט־ט צוזאטען םארם

אגד. ׳טטיק ךעמזעאבען אויף זײן ̂י
 טאטע־ דעם שון qn פארםערען דאס

 ׳:יט םײגט קויטור און רײכטום ריעאען
 װעיען װעט אײנענטום גאנצער דער אז

 מע: םען אומנעקערט. ?אאעקטױויזירט.
 פאר־ פון פארשייפאכונג 8 ערװארטעז

 װעלען װעאכע םאיטינען, קאײנע ישידענע
 אײ־ פעדזענאיכער םעניטענ׳ס דעם זײן

 אײנצעא־ דער װעאכע פון און גענטום,
 װי ׳נום אזוי אפהענגיג זײן װעט נער
 מא׳טינען די pc אפהענגיג זײן װעט ער
פעסטאריס. גרויכע די אץ

 גע־ האט פיאנער אםעייקאנער דער
 עט־ באט׳פ זאכעז, װײגיג זעהר ברויכט

 אבער אינדיאגער. דער װי םער, װאס
 גאר שון טע:ש דער אפ הענגס איצט

 פאנ־ טײפרײטערם, :זאכען פאר^ידענע
 יאדיאס, צײךבערשםאאך, ׳פע;ס טעין

 איז עם װײטער. אזוי און סאנאגראפס
 קאז םענש איצטינער דער דאס קאאר,

 אוים־ :יט מאיטינען קאײנע אע8 די אן
 זיכער• װי במעט איז עס און קומען,

 צאא די אט װעט צוסונשט דער אין דאם
pe דער װאס מא^ינעז, קאײנע די 

 פאר־ פיא זיך :עברויכען, װעט םענש
גרעםערען.

 א םײ:ט סארטיעריט טעכנאאאנייטער
 פאר״ די פאראייכטעיעז צו םעליאיכקײם
 דער פון פי־אדוקטען די פון װאגדאונגען

 איז טיגעראאעז די pc און ים סון ערד,
 אאער־ באפריריגען זאאען װעאכע זאכען,

 נײע אאע די פאראאננען. מענ^איכע אײ
 װעאען אנטדע?ו:;ען און ערסינדונגען

 צו סוף א מאכען און רײכטום, ברענגען
אריםקײט.

 :עאמעטרישע די געזען ה$ט מאאטום
 ער באפעאקערונ;; דער פון פארמערונג

 גע^מעטרי־ דעם געזעז גיט אבער האט
 און טעבנאאאגיע. דער אין װאוקם שען

 באפעאקע־ די אז ׳עס זאגט װער דאן,
 פארמערען אײן אין האאטען מוז רונג

 דאס אײגפאי׳טטאנען, זײנעז אע8 זיך?
 באפעא־ די פון פארמעױנג pם ראטע די

 אםעריקע און אײראפע אין קערונגען
 :אגץ איז עס און קאענער, אץ8 ווערט

 פארעפרײטונג דער טיט דאס מעגאיך,
 פארקױ גאר זאא געבויכדקאנטראא סון
 אין פארקלענערונג שטארקע א םען
p װאוקס רעם t באפעאקעױננ. דער

 קינדער- שון באגרענצונג די װען און
 א:גע- אאגעמײן װערען ז^א געבורטען

 רע־ אמת׳ע אן םײנען עס װעט נוםעז,
 ^וא• קינדער, און פרויען פאר װאאוציע

 װעט בײבים פון כאשאפוננ די אויב רים
 אײן8 דאס װעט קאײנע, גאנץ 8 זײן

v w זײער אץ ^טטײגען זײ מאכען 
 זײ ר8פ םען װעט ר8דערם און װערט,
 בעסע־ קינדער־גארטענס, בעסעדע נויען

 פקואס. בעסערע און שפיא־םאעצער רע
 אצץ טיט pn קינדער װײניג םיט און

 םעג־ זײן טיריציר,8: װעט, רײכטום, םער
 צױ ביאדוננ חעכערע רי כען8מ צו ציך

 װעט רעזואטאט דער אע.8 י8פ געננציך
 רבײטער8 כער8אײנם דע־ דאס זיין,
 שיאאזאפיע אין האװענט8ב זײן װעט
pn דיםקוטירען װעאעז פאאםבערס 

^ אריםטאטזנצעז.
 גע־ זײן װעאען עס םער װ^ס און •

 זײן װעצעז םער דאס קינדעי־, די מעצט
 ה*ד ויעצען װעאכע שרייען, די נע^עצט

 טער םיינט דאס און קיגדער, די בען
 דאם אעבען. אין זײ פאר נעאעגעגהײטעז

 סאדקירצוננ באדײטענדע א אויך טײנט
pc פעקסארי, אין סײ ארבײט־צייט דעי־ 
 אונטערמײד דער pn ״אפיס אין םיי

pn r צװיעען :y c טער צץ8 װעט םענש 
פארשװינדען. םער און

װאר^יגציך, גאנץ אוים זעם עס
 וועט איצט, איז זי װי פאםיציע די דאס

 וױעיגעו־ ^וון וױעיגער צץ8 מפיצען
o אץ ראאיע n צעבעז. געזעצ׳צאשטציכען 

n ®יז מטענדיגקייט דל n •שאפױציען 
o פון אפהענגע וײז נאר װעט צעגען n 
 גוײזם געשיצ m אט און ®יז געמיא
 חברזד מאפריומנר זעחר א זײז צו אױס

i8 איז •1ם» c in ערװאר- םען קאן 
ען דאס ״«נן ^ג  ן1ותל גם׳ען און עי
pn איצ^ דיגען זײ װי פיצ

ס ^ ג ו ז א pc m אינגעחנ די אין ב r 
c n יעבען. שארחי^ראטען

 אויך םען סענ צושונפט רער אין
אגטװיקצונג *טארקע גאר א ערװארטען

 אצערצײ pc יצפיצעוײיען, ארערצײ פון
 גרױ• 8 גאר האט סענש דער ספאיטם.

w סען n עחיגקײט גרויםע 8 גאר און® 
 דאס און צעבען. אין ׳שפיאערײ דאס פאר
 װערען. ערםוטיגט שטארק גיאד װעט

 ספעציאאידױגג רער צוריב ערעטענס,
pc ;דעם צואיב צוױיטענס, ארבעט 

 שאר־ רעריגיעזע איעררײ פון או:טער;א;נ
 דעם צואיב אויך דאן און #אורטײצען

 װעט מען און איבעיפצוס, עקאנאםי^ען
 האין־ צו מיטלען איערצײ זוכען כיוזען

 װאס מיט באיעעפטיגט מעג״עען די טען
-------- איז. עס

 pc געדאגקען אײגיגע זײגען דאס
 איכער רעדע אכבא-אג׳ס ^י־^שעסאר

 אץ מעג׳טען דעם ערװארט װאס ראס,
 גיט ײך8 קאן איך ׳גון צוקוגפט. רעי

 זעט ער װאס דאס, אלעס אז קאװירען,
 גיט זיץ. אזוי טאקע װעט פאראויס,

 דערוױיצ :אך װארט אזעיכע גבואה אײן
 םקוים װעט זי װען צײט, דע•־ אויף

 אװעק ׳צוין זײנען עס כאטיש װערען,
 זײנען זײ זײט יארען, פון טויזענדע

 פאר׳עײדעגע םון געװארען ארויסגעזאגט
 איז צײן8 םראפעסאר דער און מעגיטען.

 װײם, ער געגאיט. זיך בײ :יט ;אר
 די שאראױסצוזאגען איז עס ^ווער װי

 דעם פון :בואה די אבער צוקונפמ.
 אצע pc זיך אוגטער^ײדט פראסעסאר
 פונקט. װיכטיגען אײן אין פריהעריגע

 געהאט האכען נביאים פריהערדיגע אצע
 די אז װאונמ, גרויסען און שײנעם רעם

 שענער, ערציכער, זײן זאצען טעדשען
 ר.אט פאנטאזיע זײער און בעסער־אפ,

 8 סון ניצדער פאר^ײדענע געםאצען זײ
 איז אזוי :יט ערד. דער אויף נךעדן

 איך אגבאח. פיאםעסאר םים פאצ רער
 18 סאציאציסט, א איז צי ׳:יט װײס

 ראדי־ 8 גאכצען p8 <אר צי אגארביסט,
 ״עס איז ער אז מעגאיך, מענש. קאלער

 ער דאס מענאיך, ניש* אז מענציך און
 מענאיר, און געזעל^אסט, אזא װינשט

 ער װאם איז, הויפטזאך די ;יט. »ו
 צוקונפט דעי pc זעהונג זײן ניט ציט
 םיט זיך יעכענט ער נאר ארבעצ, פון
 איצטיגען פון טענדענצען םאקטען, רי

 ׳טצום. דעם ער ציט זײ pc און לעבען,
 8 חצום״ 8 גאאט ;יט צזא8 איז דאס

 גרינדציכע גאנץ 8 :אר חלום, עײ;ער
 נע־ אפהאנדצוננ, װיסעג^אפטציכע או^

 זײנען װעצכע ^םענשען, פאר האצטען
 הא״ וועצכע און :עצערנטע, גרויסע אצע
 װײזט עם װי אױםגענומען, עס בען

ארץ. דרך גרוים םיט אויס,
 װאם אציין, דאס ^וין

 :ויטיג סאר געהאצטען האט
 די pn דעם װעגען םען

 :ויסינ פאר נעהאצטעז האט טיימס*
 װערטער״• יעדע גאנצע די איבערצוגעבען

 םון צײכען 8 װיי־קציך איז דאם — ציך
 ערפרײצי- זײעד 8 גראד און ׳צײט רער
 צײט, איצטיגער דעי אין צײבען בער
 םענ^ען די םון קאמפס־מוט דער ןוען
 ארבײטער די pc און אצגעםײן אה

 אז נױטי:, pn װיכטיג אזוי איז בםרט
 אין געזעצשאפט, צוקונפטיגע די אט

 װע־ גע^עצט װעט םענש דער װעצכער
 ;אר גוטס, איז האב זײז פאי ניט רעז

 פע• ?ײנע מיט װעט ער װאס דאם פאי
 נעעזצשאםט, דער ברעננען היגהײטען

 װירקציכיןײט, א ^ועי־ען ניכער װאם זאצ
 אײױםיר־צעבען איצטיגע דאס אז און
 װים״ א אין װערען צטnנ8רװ8c זאל
חצים. טעז

 דיער באדאנקען קלאוקמאכער
שאפ־טשערמאן

 או? םיר^װיץ pc *רבייםער די םיר,
* ביי םטריט, טע36 וועםט 251 סם«ר,  

e«tr ג* םע|26 דעם נעזאצטען םיטינכ’ 
 דזשאינט פון אפים אין ,1930 ותטבער

 ביזנעם פון אנװעזענהײט דער אי; באארד
 אײנ־ חאבעז סאחז, איזי־אר א-ירזשענם

 שאי דעם דאנימן *ו באי^אסען ׳עםיםינ
 ווײנטרוי^ איז־־איא ברודער טעערםאן

 נזד איחם און ארבייט נעטרייע זײן פאר
 ווינעענ־ ירעזענט װערםםאלען א נעבעז

מן עם זאל ער דינ  און געזונםערחײד. נו
 אר־ ןיין )ארטזעןמנן װײטער אויף זאא

 t'c בעםטמן און װאויל חנם שאר נײט
 מצמן נײם איז ער און *רבײםןר, די

 ווייטער אויןי מו^ר#ן ערוחנחיום מיטיגנ
tm« «צם teiyB r נוטע זײן

ארבײנ^
̂־ .1 <«». אײזענבע̂ר נײפזחען {ןוס. ־־ ' £

It'׳

 פרעםע די
נאריכ״ צו

יארה ״נױ
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m

(

m k .  _

 נאך זיך חאצטען צדדים ך*שײדע;;ג8ס
 צאחצ דער װעגען דיגגען אײן אין

 איצטער דא זײגען װאס ארבײטסאאזע
 קײגער ׳טטאטצז. פאראײניגטע די אין

is i צי גיט גאטיריציו עױן װאנט r r n? 
 צאחצ די — מיציאן האאב א און ײצןן

 אגגעגעכען האם ביורא צזננזוס די װאם
 אין צאהל דאזמע די פייהאיגג. אעצטען

 *ז אטו/ םון װײם אעבערציך אזוי געו^ן
 םון סארטײדיגער הײסעסםע די אפיאו

 געקענט גיט זי האנען רעדרוגג דעד
 װאס װיגציגסטע דאס אװגטעױשציגגען.

 אג״ װאגען אאײו רעגירונגס״םענשזנן די
 תאצכ א םיער װמזעןצ איז צונעבען,

 pc גרין ירעוידעגס כײאיאן. םי;ף און
 איגער צאתל די עאצט ל. אװ .c א. דער

 לאנד אין אז רענקען אנדערע םיציאן. 5
 םיציאז 7 און 6 צװ״מעז זיך געפינען

צרכײטםאאזע.
 װיסען צו ׳עװער איז צס אבעד אויב

 האגען װאס ארבײטער צאהא גענות די
 דערפאר סיר װײסען דזלנאבס, הײן גיט

 םארקאענערט איז עס וױפיצ אויף גענוי
 פון אײגלןיכשם אצגעםײגער דעד געװארען

 כײ יאהר• לעצטען דורכ׳ן ארבײטעד די
פארגי• דך מעז קען אםעריתא אין אוגז
 סעגשציכע געגױ, צעהאען צו גיט גען

געאם, צו אבער קופט עס װען צײדען.
 דא םען צעחאט סענטעז, און דאאארס צו

םאדזיכטיג. און פינקטאיך זעהד
אייג־ דער װעאכזס־ 1אוי סוםע די און
 הײגטיגם איו ארכײטער די פון קוגפם
 אןגגע־ איו געמארעס פארלאע^יט יאחר

v .פון צישערען די אויט הײער i n סטאנ־. 
 n האכמן יקאם«אגי סטאמיסטיקס דארד

 און איגדוסטדיען די פיז ארבייטער
 די אויסגעמאאסען באויז, טראגספארט

 יאד»ר היעטיגס פארדיגט אפנױאדבײטער,
 דאאאר טיאיאן 600 און ביציאז 9 םיט

 װער־ אנדערע אין .1928 אין װי ותגיתר
 יאהר חײנטיגס דאבען ארבײטער רי םצר

 וױידזשעס אינ אױסגעצאחאט געהראגע!
.1928 איז וױ װײניגער יראצ. 21H םים

מז ארבײםער די װעז א אזוי״ םיט ה
מז ®ארדינט, װעגיגער ביאיאגעז םיא א  ה
 :דל אזױ אויף געםוום נאטיראיך זײ

 סארהאעגע־ 8 סחורות. קויפען װעניגער
 אזא י1אוי סחורה pc םארקױוי pc רונג

 צו :עגוג שוין איז אאײן, סיפע ריױת
 איבײמס־ און מריזיס 8 כען8ראורז8פ

 דעם נענוג עס איז דכעד אאזינהי־יכג
 פאראעג- און |yci8tri8c צו קריזיס
נע^ן.

#דעריבער זאגט שכל *שוט׳ער דער
 און קריזיפ פוג׳ם שיכה רי אד8ב װי צז

 דער װאם דאס איז ארבײטסאאזיג׳זײט
 סען און װײניגער סך 8 פאר^גט ^יאם

 םון טחורה, p*p תויפען ;*ט דעפ צואיב
o א»צרשטזנאעז כדי סען, n ,גע• קריזיס 
c כען n פ׳אר־ צו םעגאיכקײט 8 עואם 

 באאי גער8אטערי? כיעתר. רואס דיגעז
 אענדער נדארע8 אק בתים בעאי דױ כתיס .

 אוױנע אץ אגםמאאסמ אבעי זײנצן
o באנרצאן צו :ים זאמן n טוט׳ען■ 

ײ דאחי דאס רוייא )שכא  נמאט. ?^סטען \
 פאר־ n פארגרעסערעז צו אנמטאט
 טים זיי זוםגן #ארכ^םער דיי פון דינססעז

ת צי טיטאען צאע ת און מכי
רדינסטען.8ם די רקאע:עדען8ס

 אאגד, פון :ענעגדען ^אייטײדענע ®יז
 האבען ב^סעס אז ריכמען8ב אן קוטען

 טען צערעםאניען. אױפגע־ד׳גיס זיר
 און איגקס און רעכטס װײ׳דזיפעס ?זניידט

 םען וואו דארס ארבײםער א« יצ״;ט םען
W] יוענײ־ כױט •ראפיטען טעהר מאכען 

הע;ט. :ער
ױיתמעס שגײדען צו אעצטע די  ו

 קאםפאגי עדיסאן די איז ײאר חײגסיגע
 תאגען ,n דזמוירזי. גױ אדאנדדש, זםו

 טעםאצ די pc װײדדצעס די געישניטען
 די נראצעגט. 40 ביז 20 פון יאצישערס

חנצמ שאבדיתען אויטאמאביצ  ײאבען ו
^ ײאך רױינטינע זיר •  נאכ״ נעעפעגט װי

 גצעצאסאן געוואן ויײצן יײ וױ• דעם
די אונמינרצוציהען יראכע: אײנינע

n ת^בצז יאחר ^עצםען pc חמבונות r n
 אנגא• ומאחצ די ימצענארט8פ רמ8עט

מ גרױםע א ^טעאםע. אכרי מ ח ם^  אץ מ
ס. יאגםיצוױינת רעדינג״ * בדוסאא ח

מ ערקאקהרם ו י  אז ,אחדיסער, א
אניז זיי װאס דעם איכער  נאסאכס ח
 אגר irartr^ די אין ארכײם גוטע מחר
W סען סוו אגאטצ^ט לימנ i־ - ו  ן

ט די י י מ ר ו מ

זײנע[ ^•יטאאיסםען אםמריקאנער
o אין n אוײסגאחם. קײן נים חיגזיכט 

ת אין ?*•יםאציסטען ד ־unjy? אגדע ר  י
v דאס ט#חן tfw — די שנײרען 
 ארכײטס- די םארצעממרען װימ־זממס,

in i io r פאב־ די פון רפען8רױסװ8 און 
 דער םמגציך. װי ojjrn פיא אזױ ריקען

o אין באזיו איז או;םעחמיאד n װאס 
 ויך צאזען ארכײטער אײראפעאיעע די

 םארבײ צו דמריבמר הוםט עס און גמוט,
קאםפ;ש. טערטע
ר*8פ דעם 1איב* איז #גד8עעא אין

 פאר־ צו 1טע8קויאען׳םאע n פון זוך
^ן ג ג ע  סיײ י1 פון רכײטס״צײם8 די א

:oiy שיאעך טיויסע! א צו געקוםען 
 גים תאצט עס װעיצס- אץ סטמית

 אגדעו־ע סון טײגעסש דײ ז8 םח1דע װײט
 סיםפאםי 8 אין רויס8 זאאען געגעגדען

ײק.1סם
i n רזוך8ם pc כרי־8פ טאססטיא די 

 די *יאען118פ צו יארק^יד pn גטען8?
 װע־ 8 וחנאכע אויױ װעכ־^מואעז צאהא

i n נע־ שוין חאט סען8אויפפ דאח״ 
 טױזענד 25 פח טטו־ייק 8 צו שיהרם
 תיכתן ׳פײנאיך18װ װעם עס און װעבער

 ײק1םם און וט8?״8א אנעםײנעם8 18 צז
i אין n אינדוסמ־י, נחרזססיל 1נצע8ג 

 דער סון פעז18דױסװ8 וועט װעאכעס
1 םי^יאז אבען8ה 8 רום8 בײט18 8 

בײטער.
ד8טאידײט אין  pc שביתת די איז :

 אינ• וױנםיבסטע n אין ארכײטער די
כײן. ן1בי געװאדעז נעש;יטען תסטדיען

 געגעגד תחו• פון ס1םײנע י1 פון ם״צ 8
 חנר נעמן סםתיק אין וים18 זײגען

o ביטרײשאןpc 18 18 גםמײדוגג8 i8P 
תת. יpc 1 זען8א«ל18 זאאמן זיי אז  מכי

i אױם האם ג1ענבו1הינ ענט1פרעזי n 
 די געניםפן •pt ?אנסטיטוציע 1טיגע1א1

 י1 פעחאמן8נ צו םאכט ישע1טא8וײ?ט
 קצענאחנג18פ די אנצונעחמוז טײנעו־ס

pc אױב וח.1שכי ע1זײע n םײנערס 
 8 :אך איז באפעהא דעם סאצגען װעאעז

אגע.1ם
 װאך הײגטיגע זייגען ^װעדען אין

 אין ו*ױס8 1כײכת18 טע?סטיצ די
ido״p םארזוך נעגען pc צו כאםעס די 

״81® 15 כדט שכײרות זײערע
צענם.

אע8 איז 1כסד עס נעהם זױ8 און
i םימ טים8ב1א*8ב די צעגדאת n 1היא

pc ען די חנג  םען18תיםצואװ8 זוכעז חמי
o n צאסט onnp pc פאײצמס די אױוי 
pc טאסען. ארבײטער רי

♦ * *
. pi8c •רעזידעגט m  .c״ i n  iic 

מ1י1נ ״אינםערנײמאגאא  *pnoo און ז
אך װאירהזס־ס אן1ײ8 ל81כדפו  תאט ױני

 אינ״ [8 1גע81רויסגעה8 װאך למצפת
 צװינגט רועאכער ;עו־יכט pc ז8דזמאנקש

 ארסopriy ״סטיצ דער פון באסעס י1
״ מאן ײ אסיי ס  בצויז בורפעשטיגען צו •

 ?אנזיי• ױגיאן איהיטען און יוטאד־צײמ
n 1 אע8 אײו• ציאגמז y ’'Tאין בס8מז 

ם8 ארן ^1יא נױ ת
1 i nאיג־ צײטוױיציגער אזמער 

 נעװארען ארױסגעגעבען איז ן8ד»אנקמ1
 האט !סאסיאײשאן י1 אז גתגט אויס׳ן

מן1געב o א n הא״ ױי וואס אטייםעגם 
ן1אוגםערגע^ מנן מ  סיט י8ם לעצנתן י
m .גט8אגגעתא האט ױגיאן וײ ױגיאן 

 םאהגט און געריכט אין אס^סיאײשאן די
n דאאסו־ םיציאן האאב 8 און דריי 8 tr״: 

8 i n  pc n jn yסיאיישאן.8ס
 כא שווי ?ע8ט װעט ױניאן די אױנ

w ינען1ק ^r8T iryn8 גיט 1ע1א 
ט כס8ט  אוכטעױטײד. נגיױסען p^p ני

 ביסענע18ש די וואס י^ום איז װיכםיג
i מניןת n  pc iy o n c ססיצ. ppiy־ 
 ױניאן די ותצבע ״סיאײשאן8ס8 טאדס

 ױ װאם תד8י 25 צעצספ די אין וזאס
o8P o ײ1 געגען פיחרט n< געפענט גימ 

 1נע8 צי mro אײגעגע חדך צװמגען
pwp ,•די און צופאצ 8 ביז איחו 

d פון מתדצנות m ^ ת ו א  סםיטה נ
 ®וײחצינג לעצטען געצװאומאן ?יי חאס

tn< §סאה8 *\ זױיױ אײגצזגוחן jn 
 אײג• mufp דורך גצצוואוגגצן איצםאזי

irv rcnr רײגגומצז.8ב ױגיאן 
« סארט 8m אויב ז י  ביײ18 די סון ז

H* און דז^ןדחאפט ?ײן קאן טסר  nm 
oimo T,סיגייטער י1 טרצ in r tp r p, 

 :און ג«ס1סנמאוו׳ ס8עסוי נאודיגען באכצו
81« mnm m•1ייײ נע I m $  a r m  *m וחננונג

(0600060606^
 גע• געגען סערoyp הייעע ווערען ים08כ

 1רבײטע8 אין זמאנ?שאנם1ריכט־אינ
 זיך װעצען באס^ס אריב P8 סכסוכים.

 אינדזשאנק״טאנס גענעז קעספען נעכמן
 אויס־ גיכער םיצ זיך תכס אי װעצען
 נע־ עס האבען ארבייטער די װי פי.הרען

באװײזען... קעגט
* ♦ ♦

iroipytpy i n דעד םון קאוגסיא 
w |8יק1םע8 r ' i n y c איז צײבאר, אװ 

 צום םמגגעקוטען8צוז װאך הײנטיגע זיך
 םיאסי, אין םיטיגנ םערםעצ׳יעתו״ציכעז

ידא.1םצא
p»p די םון אויפטהואוגגען גרויסע 
iy האט טען,8ג8מ 3 צעצטע i אונסיצ? 

 1אבע זײנען ר8דערם באריכטען. צו נים
I818C סראגען װיכטיגע 1זעת מסאיבע 

 עס װעצםנ אן אגען1פ פארהאנדצען. צו
 גע8א יגע1באצ די בצויז ניט א& העמס

pc נאר ארבײטער, םויזעגטער *רטע1הונ 
 סון צוקונםם די ד/81ג געװיטען 8 ביז
צײבאר. אװ פעחדײי׳שאן י?ען1אטע דער

אנטיטײ־ צום y;8ic וױכטיגסטע די
o ווענען איז דען n סטרײ? טעקסטיצ 
מ דעם אח װיײז׳שיניא, דענוױצ אין  ״8א

P ^זאציאנס 'bohp אין i n .סאוטה
צעצ־ דעם זינט םאנאםעז 3 י1 דורך

 האט האונסיצ עקזעקוטיװ pc מיטיגג טען
 דער פון בײט18 ציאנס8גיז8ארג די זיך

 אויגען די ארט. pc געײחוים ניט סאוטה
pc זײנען באסעס די און בײטער18 די 

 װערט עס רואו דעטויצ, צו צוגעשםידט
ט.8~׳שא וויכםינסטע די אויסגעםאכטען  י

 תרכצוברעכען געציגנען ױגיא;ס די װעט
 די אין פעסטונג קאםפאגײי׳וניאן די

 צװיגגען זײ און טיצען צװײ דארטיגמ
xt םיט סעטצען i n 1דע װעט ױניאן 
i אין ?אספײן ציאנס8:יז8ג18 n סאוטה 

iycopi8DJr o n  p u ip 1פא שטוים 
y:8 יpc 1 1רבײםע8 די אויס iy i םי־ 

 דער אין טאן ^טראם 8 אן1 ותצעז צען
 װעצען םיצ־אײגענטיטער די און ױניאן

 סף.8ק 8 נאך אויסנעוזםעז נען8ײ ניט
idd iװי וועט n  1n״p געהן פארצאחנן 
 נע״ װעצען רכײטער8 דעגװיצ די און

jn צװאונגעז y p י1 איז צותקקערעז זיך 
 ־8:יז8ארג דער װעט נעמצאגענע םיצען
i אין p'woyp ציאנם n צזדיפ־ סאוטח 

i 8̂ געהאצטעז 8t  \]nv צאננעד נאנץ 
צײג^

 1זעה ט1א1 ?אגע די איז איצט ביז
8 1 m m rמאיארימעט גרעסטע י ic) 

 צע8 אץ1ט פעסט סטעהען סטיײקער די
 *8מעריה8 די פאצגונגען.18פ pn צײדען

 אויס װײזט 1אבע האבעז ױגיאגס געדי
 ײטוננ18ב צדיגע8געוו די ;ריפען8ב ניט

i האט זײ 18C װאס n ד ע צ װי ^ 
ioo״p. מטיצע געצם די p i8t סטרייק 

 א1 איז עם און שװסך זעוע־ סרײן ?ומט
i ז8 הר8געפ 8 n זאצ 1הונגע i •סטרײ 

iyp טריובען ניט p iw םיצען. די אין
־ פעסכג ױך הסצםען באסעם די ת  ו

 יײ1סט יm 1 ג8שצ1םא ט־יג׳ס ענט1זי
iy־ p 8 צו צ\ר'&ע\ז\ ואצען i nדבײט 

 צאזען18פ זיך זאצען צדדים ע1בײ אח
iy 8 1אוי iגטשײדונג pc •ןןרביטרײ 

 די י?געװיזען.1צו זײ האבען טארם,
 פען18ויסװ18 אננעחויבען חאט גי8?אמי

חײזער. די pc סטרײקעדס די
 קאיגסיצ עפזעקוטײו שון שיםיגג דער

 טאן. צו װאס ׳*ציסען8ג רפען81 װעט
 באװע־ צי געצינגען זגנדציך זײ עם װעט

 צו ױניאנס אננעשצאסענע צע8 די גען
צ זײ 1היצ צו ?וםען י װ  ?1ייקע1םט ^

i n* י8נ1א 1גע8י?1םע8 י1 וחנט  םע1דז
o כועען םוזען יתגוגג8ב 1רבײטע8 n 

i 1פא קאפ n פון טאכט 1פאראײניגטע 
 צורי?־ זיו און מנניװגג P8 צ8ים08?

? ציהען
* * *

o בײ n אויפנןך 1אוי וועם םיסיגג 
i װעגען פו־סגע די װעמגן נומען n •אג 

(8 ײניאגס הן8יחע;ב8 די סון שציסוננ
8 i nיפאן1םע in y c,!* ״  .18אײב אװ '

י i צו זיר שײנט פרטגמ גאגצע י n n i 
*o n םדטגען. דושומסדיקשאן מװיסע 

o גאצינגפן זאצ אס אויב n ע?ועקוטיװ 
 צװײ ״סצובה״ די אײנצוטײצאן

w די שען n 'm io e ,די וועם ױגיאנם 
 װעט ;ימ אויב סאסוטפן. אײױגמג18»

u חגרסון p אײגי•18* די וומחנן. ניט 
 װיפםעפײט 1גחמא»ו m סון איו נונג
me ר חנר צ אנ ק מוי כס״ 1בײםא18 י

 די פארנעטען זיכעד אויך װעט צוגגען
 געגען םיטצען די און או־בײטסלאזיגקייט

 כאס״ אין ?*;װמגישאן צעצטע די איהה
 עקזע?ױ dpi אנט1באאויפט האט טאן
 פראגע די ען1שטודי צו קאונסיצ טיװ

 און פארזיכערוננ אמנײטסאאזען ותגען
i צו יכט1בא א אוײעברעמען n קו״ 

 הײגטיגען Dn ביי קאנותנשאן. 1םענדע
 קאוגסיצ עקזעקוטיװ פון צוזאמענקונםט

 יכט1בא טייצװייזער א טעט1ערווא ותו״ם
iy 1אינע i אגע.1פ 1זיגע8ד

 םארהאגדעצט יך1א װעט cyi חוץ
 ־:עזע־1ארבײסע שײדע:ע1פא די װערען

 קאננרעס, אין i*c איצט צינען װאס צען
i ;װי n ביצ, אנםײאיגתשאנקשאז 
 די ענציכע. און היצף זען8בייםסצ1א

 נאכ־ זיכער וועט באװעגומ ארבייםער
 די עס1אינטע גויעסטען םיט׳ן פאצגען

ם םון באשצוסען קאונסיצ. am ת
# * *

 יאר 70 אמנער טענשען. טויזעגט 26
 י1 האבען סטייט, יארק נײ אין *צט,
 טשעקט עוישטע ע1זייע נעקראגען ײאך

pc אוגטער רעגירונג דש״ rvm  o n 
 אנגעגוסען איז װאס עצםעו*״פע;סיע פאר

^ א װ ע  סוסע^ועצט די יאר. צעצטען ג
pc i' ײאס n v איז גען8גע?ר האט זײ 

 18 עם עפט1ט דומשניםציך ?צײן.
i 1אוי $26^0 n r. אויס מאכט דאס 

 םען װען װאך. א אצאר1 6 ארום בצויז
DJ*oiyi אויס״ איז אס1 אז אבער, זיו 

 ארבײטער א^טע צו ען1געװא געצאצט
i 1 אהן זײנען װעצכע nשטיצע אזיגער 
 כעטעל־ברױט אויף אנגעװיזען פשוט

*i n איז הונגער, םון אויסגמהן םוזען 
 גא;ץ 8 אויך סוסע קצײנע י1 אםיצו

היצף. ע1ײטעג1בא
 כעסעד סך א געווען װ*צט י81אוו

 גע״ ינען11םא ז*צ בײטער1א ער1 װען
געכוג אלבײט ער װען עג

i אויח נעצט n ניט ז*צ עזי אז ׳גריעצט 
 בע״ נ*ך שטיצע. צו *נקוסען ארפען1

ן ן  ז*צען ױניאגס די װען געװען װ*צט ס
pn באצע״ י1 צװינגען צו 1:8איםשט 

 די אויסגעזוינען ה*בעז ותצכע באטים
 ויינען זײ ווען או־נייטעו־ אצטע *זיגע1

 געארכײט, ה*בען און ױנג געורען גאך
 אדביײ n אויפהאצטען ז*צען זײ אז

 םער שוין |yoyp זיי װען איצט, טער
 אצטע י1 1*בע אײדעי בײטען.1א ניט

 סרי־ צו jyolpo* דארםען זאצען ציים
i 18* צדקח 1םע8רי nן8יעס  א אין ^

snprv, א שוין איז n ^ ^ n שטיצע 
^ סך א חגגירוגנ m םין ע .1ב

/ /

 ̂ * * m

־ ילעדער און עלסערמו פ*ר נאל זשוד 8 שול׳/ אונזעו
i n ק*ם*״ ביצתגגם נאציאנאצער

 *גנעהוי• ה*ט ינג1 1בייטמ1א פון םעט
 װ*ס זשוועאצ, נײזנם א ױםנעבען1א בען
 װ*ס י,1 *צע 1פ* צוגעיאסט זיין ז*צ

i םיט ?יך אינמרעטװשן n בײטער1א 
 די םיט בבצצ וױ באותגונג, שוצ ינג1

 .ypnyDK אין שדצען yװעצםציכ ישע1אי
i n געבען צו סאוישסחנכם ?שותאצ 

 צע־ און עצםערען פאר צעוע״מא^ריאצ
no #i n און םארםיםען זיך קעגען צו 

i *וײינטד־אכטען y ^ c  pn, ה*״ װ*ס 
orm םיט שײכות א בקן nnn ino 'P 
iy מיט און i ״8יש'ס*צי1אי 1מ*דערנע 

.oo'.n'vm ציסטישער
i n פ*צ- אנטהאצט :וםער 1ערשםע 

:noy טיהצען1א:
־1זשו 1או;זע א) ;םיסצען1צײט־א

 האשנוננ, און גצויבען םיט ים 8 ב) ׳צ8:
i״ ;1צוזאמענם* שוצ ג)׳וחןגען n r p 

 ביא־ י. ^ פון ש״,8 שצום בײ טיסען
 ביצתנג״, םון yיC8ז8יצc״̂ צ*סט*צ?י;

;1נ*צדבע נ. פון  — *נעװאױנחײנמן ג
 -cy* .1 פיז ש*םעז?״8ב זײ pnjm וױ

קין  םון -געראנקעז״, ye^DiiP'i״* ;תי
in״ ; קאנםארארױטש חײם o 'p  iyonc 

ן ?״ געשצעכטס־פראנען ו  ;1אנחרע צ. ן
 נ*:סען8 שוצ״כראני^ ײננ 1או־בײטע

װ. אז. און
i n פון אגירט1*ת ווערם זשורנאצ 

 םון ״ 1ו:גם״ריחנפם*1ביצ געציבטער פ.
גג1 *ו־בויטער  םאנאםציכ^ א איז ד*ס י
mנטyציגyאינמ זשומאצ. ^ p  y, װאס 

y^n| ראינטע8ש באםתy1ט1סי pn 
y צו *זוי װי פייאגען, n n rn) זײעו־ע
m i 'P, ״ דאדפען ' ^o n  ) y m r o

נ*צ.1זשו
m 1 בצוינ איז 1י* 8 טאו־ סרײו 

in' פאי .1צא81 y ^ ע ד ג אזו  1נוםע ב
סעגגג 20 —

o n i •  m ת פון שו  :אין צ8ז
.Ufuw אויביימצ• #שוצ״ n
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t'ubimiieu »»if> other Friday by (b• International Ladl«•‘ (Jaruieut Worker• Union. Office of Publicntl•■: 7U Montgomery St.. Jersey Cltjr. N. J.; General Offica; 
» w. UUb St.. New Vork, N. V. Tel. Chelae• I14A
BKNJ SCULLS 1NG Kit. 1'rea. 1». DUUIN'SKT. Sac.-Treaa. 
__________  i>h u. i i o r r a iA N .  m h w

Subscription price, paid la advance. 91.00 par yen*.

Jersey City, N. J., Friday, Jail. 16, 1931
Entered an second-class matter March A, 1050, at the 

*י״פ 0®,־'' * *i Jeraey Clt.v, N. J., under the Act of
August 21, 1012.

Accept• nr* for mailing at special rate oi postage, pro- eltUd for in Section 1103. Act of October 9, tin,• uthorlaed on January *5. 1919.

ך א ע פ ך ע  ניט היינט קען קײגער אונז
 עם גרױש װי פ^ראױםזאגען א״י^ײעה^אזלז

פארדינשטען די זײן ררעלען *־ *
 אר־ אנקיטענדיגען דעם אין ארבײםער די פון

 שוין םען קען זאך אײן ?*בער כײטס־םעזאן,
 בײ װעלען ארבײםסלאזע אז פאראויםזעהן,

 אר־ אנקוטענדיגען דעש אויך םעהלען יטrאונז
 צײט, די איצט דעריבער איז עם בײטש־שעזאן.

 אנפאנגען זאלען עקזעקוםדועם לאקאל די אז
 די פאר װערען געטאן קען עם װאם טראנטען

טרײ־ אין ארכײםסלאזע
 אינ־ ךער פון עקזעקרטױדע חשענעראל די

 יעהרלי־ שערטעל איהר אױןז האט םערנעשמנןןל
 םראנע די אױפנענוםען באסמאן אין םיטינג כען

 םיטכלידער ארבײטסלאזע די פאר -הילת װעגען
 געװא־ באשלאשען דאן איז עם ױניאן. דער םון

 פארטרע־ פון קאנפערענץ א אײנצורופען ךען
 אוים־ געטײנשאפטליך און לאקאלם די פון טער

 ארבײםם־ די העלפען צו װי פלענער ארבייטען
 איצט ביז נאך אבער האט באשלוש דער לאזע.

 טי־ דער װײל װערען, דורכגעפירט געקענט נים
 אפ־ איז עקזעקוטױוע ײראלגדזשע דער םון טינג

 דער װען צײט, ד;יר אץ געווארען געחאלטען
 זײן צו נאהנט נעװען שױן איז ארבײטס־םעזאן

 דער אנגעפאנגען באלד זיך האט עם און עגד
 בײ אלע כםעט װען היישט, עם םעזאן, סלעק
 דער װען אכער, איצט ארבײטםלאז. זײנען אונז

 איז אן, כאלד זיך םאנגט ארבײטם־םעזאן נײער
 חשע־ דער םץ באשלום דער װען צײם די עם

ווערען. דורכגעפ־־רט דארף עקזעקוטױוע געראל
 רע־ םיטפאטיע םיט אז קלאר, איז עם און

 אויף םען װעט ארכײםםלאזע די פאר זאלוציעם
 כןאנםערענץ די אפקוטען. נים קאנםערענין דער
 צו װי טיטלען און װעגען געפיגען דארםען װעם

 -םך א ארבײטםלאזע. די פאר עםיצע ׳שאפען
 אונז בײ נאר געטאן, שױן עם האבען ױניאנם

 אביםעל פרט דעם אין געבליבען גראד מען איז
הינטערשטעליג.

 די טאכער, ריפער די סאכעד. קקלאו די
 אנ־ אדע און םאבער רעינקאוט םאכער, דר;*ש
 אינטערנעשאנעל, דער פון טיטגלידער .דערע

 ניט האלטען דארפען ארבײט, האבען װעלכע
 אר־ זײערע העלםען צו ױניאדםליכט א םאר בלויז

 איז עם נאר שװעםטער, און כרידער בײםםלאזע
 אין איז עם װײל אלײן, זיך צו פליכט א אויך

 פון ארבײטסלאזע די אז אינטערעםען, זײערע
 בא־ איז עם װיפיל מיט כאט׳ט זײן זאלען םרעיד
 צו װערען ניט זאל נויט זײער אז און װארנט
נרוי^

 שװער װי גוט גאנץ װײסען ארבײטער די
 ארבײטםלא־ גתיסע םון צײט דער אין איז עס

 די אין באדינגונגען ױגיאן אנצוחאלטען זיגקײם
 נוט גאנץ פארשטעחען כאלעבאטים די שןןפער.

 לאגע די זיך. פאר לאנע די אויםצונוצען וױ
 אכער קאן שעפער די אין ארבייםער די פאר

 אר־ די פון • גויט די װען שװערער, נאך װעריען
 װייל אונערטרעגליך. צו װערען זאל בײמםלאזע

 עם װען איז, ארכײטער די פאר ערגםטע דאם
 פאר קאנקורענץ א זײ צװישען אן זיך פאנגט

אךבײם.
מןן םיר  םון םיםנלידער • אלע אז זיכער, זי

 אין ארכײט חאכען װאם אינםערנעשאנעל, דער
 די העלפען צו פליכם זייער סאן ומולען שא^

 אויפנעפאדערם וועלען זײ װען ארבײםםלאזע,
 אז אבער, װילען טיר יוניאן. דער pa װערען
 װע־ צונױפנערופען וועם קאנפערענץ n אײדער

 לאקאלם די זאלען אינםעתעשאנעל דעד pe רען
צו־ pa פראנע דער וזענזןן פ»רםראנ*הןן זיך

a o  aw  a aaa a  fciaaa>  a a  ^mm o i A  f c a a a a  a w n a a ■  — *■— —- -  -— aa^ • ^ ^ ^  ווע״ ראס • באשלוסען, די אז װע^ דעם גרײבחןן ^
 ווערען אנגעגוםען קאגמערענץ דער אוי^ לעז

 בעס־ דעם םיט װערען תרכגעמירמ קעגען זאדען
<.« ערפאלג.

 םיר- װעז געװעו. כעסער עס װןןלט געודיט
 ארבײםםלא־ אך אםעריקא אץ געחאט װאיםען

 ארבײטער, די pa פאמיכעתמס־םיםםעם זען
שעפםמינג חאבע^ וואט  דארפען ניט זאלען בא

ײי א אוועקגעבען p ט i פאר־ םאנערע זייעחן
 ןןגער ארכייםסלאזע. די

אמטעתע־ 1דע ן
נע־ לאנג אםעריקא אין

סיסםעם ®ארזיכערוגגס

צו דיגםמען
A p t  a  a

 געהאיפען איז עם װי די,ארבײטםלאזע םוזען
ארנײטען. װאם )די פון װערען
 גיכער עם םעג ארכײט האט װאם יעדער אוז

 געקענט האט עם צופאל. א פאר כאטראכטען
 אר־ דער זײן זאל ער אז מעגליך, גאנץ זײן

 ער װעםען אנדערער, דער אוו כײםםלאזער
ארבײט.־ האבען זאל העלפען, איצט דארף

 בעםער װעט צײט די אז האפען, װילען םיר
 פאר־ װ;*ט קריזים עקאנאםישער דער אז װערען,

 אויפ־ װעט ארבײטםלאזינקײט די אץ שװיגדען
 האפען צו כעםער םאל אלע אין עם הערען.

 שלעכטע דערװארטען צו װי צײטען גוטע אויה
 צײטען כעםערע אוי,ז האפענדיג אכער צײטען.

 שלעכ־ כאגעננען צו צוגענרײט זײן םען דארף
 דארף פאל איצטיגען דעם אין און צײטען. טע

 זאל צײט די װען װײל גרײטען, געװים זיך טען
 די פאר װעט בעםער, אביםעל װערען אפילו
 די זײן אלץ םאכער דרעס און םאכער קלאוק

ארבײטםלאזע. זײערע העלפען צו װי פראגע,
 םא־ קלאוק ארכײטסלאזע פאראן זײנען עם

 צײטען, די אין אםילו טאבער דרעם און בער
 דאס טרעיד. אין ארבײט פאראן איז עם װען
 קלאוק בײ כלויז ניט פאל דער אײגענטליך איז

 אנדערע אין אויך נאר םאכער, דרעש און םאכער
 ארבײטם־ שטענדיגע א פאראן איז עש טרעידש.

 אונזער פון פראדוקט א איז װאש ארםײ לאזע
 געזעלשאפט. קאפיטאלישםישער איצטיגער

 איז הײנט פדן ארטײ ארבײטשלאזע די אבער
 געדועהנליכע אין רוי נרעםער, אונפארגלײכליך

אוישגעהוננערט. םעהר זי איז דערצו און צײטען
 ארבײטער אן װען צײטען, געװעהנליכע אין

 בלויז טײשטענש עש איז ארבײם, זײן פארלירט
 אפט ער האט דערצו צײט. קורצער א אויף

 אבער איצט 'פריהער. פון אפנײשפארט עטװאש
 םעה־ פאר ארכײט אהן ארבײטער ארום געהען
 געהאט האט אײנער אױב און הדשיט רערע

 רע- א אויף פריהער פון אפגעשפארט עטװאם
 אויפ־ לאנג שױן עש ער האט טאג, גענדיגעי
 אהן חדשיט סך א פאר ארוטנעהענדיג געגעםען,
 לאנע די איצט איז דערםיט אט און ארבײט.

 יאהר צדױיטע דאם שוץ איז עם עתםט. אזדי
 װי און אן האלט קריזים עקאנאםישער דער װי
 אנגע־ זיר האט ארבײטשלאזינקײט גרויםע די

 שוין צײט דער אין האבען םאנכע פאנגען.
לײב. זײער פדן העםד זייער אויפגעגעםען

 װאם נויטיג איז הילף אז קלאר, איז עם
 האפען, װילען טיר און םעהר װאם און גיכער

 װע־ אײנגערופען װעט װאם קאנפערענץ די אז
 טיט־ און װענען ריכטינע די געםינען װעט רען
שאםען. צו הילף די לען

ען עג ט װ ײ ס ײניג  ד״-יםט־אינהאלט דער א
ר ייא ע אן ד ײי רעדעש, אלע כטעט פון י

' י געהאלטען זײנען װאם w י ׳
 םון אינסטאלירונגם־םיטיננ דעם אויןז געװארען
 ױניאן, םאכער קלאוק דער פון באארד דזשאינט

 קא- און ױניאן דער אין אײניגקײט געװען איז
ױניאן. דער פון ארבײם דער אין אםעראציע

 דער אין אײנינקײט די אז קלאר, איז עם
 אנגעװעהטאגטע אן געװארען װידער איז ױניאן

ױניאן. םאבער קלאוק דער אין פראנע
 ניט אםת, םען, האט נופא טיטינג דעם אױף
 באאונרדהיגען זיך דארף םען אז זעהן, געקענט

 אויף ױניאן. דער פון אײנינקײם דער װענען
 ברי־ שעהנער אזא געהערשם האט םיטיננ דעם

 אםילו האט קײנעם אז גײםט, ױניאן דערליכער
 אײניג• םעהלט עם אז אײנפאלען, געקענט ניט

 װען אבער ױניאן. טאכער קלאוק דער אין קײט
 הויפטזעכליך דאך האבען רעדנער אלע כםעט

 קאאפעראציע pא אײניגקײט װענען גערעדט
 געפיהלט, זיכער דאך זײ האבען יוניאן דער אין
 םען װעלכער װעגען פראגע די איז דאם אז

אטםייסטען. רײדען איצט דארף
 אז ו־וערען, געזאגט אםאל נאך עם זאל און

 אונאײניגקײט װענען נים זיך האנדעלט עש
 אונאײניג־ איבערצײגוננען. pא טיינונגען אץ

 אין געווען טאל אלע איז שײנוננען אין קײט
 עס װאם זיין. םאל אלע װעט און ױניאן דער

ארכײט. דער אין אײנינקײט איז זיך פאדערם
 בא- ריכטיג האט שלעזיננער פרעזידענם

 שטענדיגע -די װענען רעחן זײן אין םערקם
 ױניאן םאכער קלאוק דער אין שטרייטינקײטען

נעװען זײגען עם װען יאהיען. לעצטע פאר.די
 חא- געזאגט, ער האט פראשפעריםי, פוז יאחרען

 אויםנױ געקענט :יט זײ מאכער קלאוק די בען
 זיך צװישען נעריםען זיך האבען זײ יוײל צען.
 און שלעבם אזוי איז צײם די װען איצם, את

 אנצוהאלטען פאראײנינם זיץ םוזעז כחזות אלע
 װידער זײנען האט, טען װאם דאס, וױמינםםענם

 איי־ נים זיר צװישןןן םאכער קלאוק די אםאל
ג י נ

װע־ אביםעל םען איכערםרײבט אפשר נאר
 םא• קלאוק די צװישען אונאײניגקײט דער נען

םען. זאנט אױגען, נרױםע חאט שרעק כעד.

 אטאל. נאד איבערכאזערען גיט זיך זאל דאם אז
 פאר• קיץ ניט ןום אח »גער. אםחץ. דער אמ

 זעחר קלאוקםאכער ײ &*מח געװים נלײך.
גע־ חאבען זײ װאם דערפאר פארלוירען. «יל

a עז זז

 :עקענט כוחרת פארזדיניגטע םיט האבען די
 <ר ־ i א*ן פארבעםערוננען גרױסע אויסקעםפען

 עש װע,נע אין יאחרען, די דאך זײנען טרעיד.
 םא:עד קלאוק גרויסע די פארגעקוםען זײנען

 יא־רען דאםפעריטי6 געװען װירקליך םלחםות,
 חאכען אבער, םאנער, קלאוק די אטעריןא. אץ
 צו אנשטאט װײל אויםנוצען• געקענט ;יט זײ

 באלעכא־ די פ,־ן פאדערען אץ פאראײניגט זײן
 אר־ בעסערע ארן פארדינםטען בעםערע טים

 זײ־ פארשלוענדט זײ האבען כײטם־באדינגוננען
 טען אבער כרודער־קאסף. א אויף כוחות ערע

 שטרײטיג־ איצטיגע די םארגלײכען ניט דארןו
 דער שים ילגיאן םאכער קלאוק דער אין קײטען

 און פיר צושטערונגש־ארבײט קאםונישטישער
 זא־ ם*ר אונצופרידען װי צוריק. יאהר פינף
 דער אין גרופען־קאטף דעם םיט זײ; ניט לען

t װײשען ױניאן, םאבער קלאוק c ,אז אבער 
 לאיאלע זײנען גרופען אלע פון טיטגלידער די

 ױנ״אן די װען און ױניאן דער פון םיטגלידער
 װע־ צו פארגיכטעט געםאר אין געשטאנען איז
 •3א איהר זײ האבען קאםונישטען, די פון רען

 גע־ כדחות פאדאײניגםע םיט און נעראטעװעט
 זײ־ מיר אויםצובויען. צוריק איהר האלפען

 פארשידענע די װען אז זיכער, דעריכער נען
 זאלען זײ װי׳ ״ריננען״, און ,קלובם״ גרלםען,

 זײ־ אז דערפילען, װעלען רדפען, גיט דארטען זיך
 דער אין קאטפען און שטרײטיגקײטען ערע

 פון גאנצקײם די :עפאר אין שטעלען ױניאן
 אפשטעלען. זײ געװים זײ װעלען ױנ־אן, דער
 י,- דער אין אז נאטירליך, דאך אבער איז עש

אי ניאן  נעפיל, אונרוהיגער אן עקזיםטירען ז
 נעםט גרי״פעדקאםף דער ױי זעהט םען װען

 און פארמען שארפע אזעלכע 1צײטענוױי אן
 שלעכ• אזא איז צײט די װען איצט, נאך דערצו

 ווע• אנכעשטרעננט םוזען כוחות אלע און טע
 אין ױניאךבאדיננונגען די אויפצוהאלםען רען

* םרעיד.
 דואהלען די װען איצט, אז גלויכען, טיר נאר

 דער און פאריכער שוין זײנען לאקאלש די אין
 אינשטאלירט שוין איז באארד דזשאינם נײער

 אײן זיגען אין האבען אלע וזעלען געװארען,
 די אפצוהיטען כוחות אלע פאראײגיגען — זאך

 דער־ נים און שעםער די אין באדיננונגען ױניאן
 אויםנו־ זאלען זײ אז באלעבאטים, די לאזזןן

 לאכע ע־אנאםישע געדריקטע איצםיגע די צען
ארבײםער. די גענען לאנד אין

וואס םיםלען

 ד׳יי־ םארים םראנען שװערע פאד א ־
ענטפעי לײכטער א און

 ״לע דער פון ארויםגעגעכען ״אנעטפלאיד״, םער
 שװע- פאר א דעםאקראשי״, אינדאשטריעל פאר

 ארבײטם־ איצטיגער דער װעגען פראגען רע
לאזיגקײט.

 אליס־ און באריכטען םארשידענע די לויט
 אםעריקא אין פאראן א״צט זײ;ען רעבנונגען

 דער ארבײםשלאזע. םיליאן 7 און b צוױשען
 די העלפען צו צװעק דעם פאר האט ר,אמר<ם

 מי־ 116 אױשצונעבען באשלאשען ארבײטשלאזע
 פרעגט ארבײטען. עפענטדיכע אןיף דאלאר ליאן

 קען דאש װיפיל אויף הילקװים טאריש דעריבער
 פאל• דעש מאכט ער ארבייטםלאזע. די העלפען
 דאקש ארבײטער־פאםיליע אן חשבדן: כענדען
 עם װי װאך א דאלאר 25 וױיניגסטענס זזאבען

 םײנט, דאש לעבען. בײט דערהאלטען צו זיך איז
 טיליאן 150 און 125 צװישען נױטי; איז עש אז

 הונ־ פארמײדען צו כדי װאך א דאלאד
 ארבײטסלאזע, די פון הײטען די פון גער
 װאם היל(ן די האבען קען װערט א םאר װאס טא
 װארום ? געבען זײ װעם דאלאר םיליאן 116 די

 זאל ראלאר טיליאן 116 גאנצע די אפילו װען
 אר• די צו װײדזשעש אין װערען אוישגעצאלט

 גענוג זײן ניט םוםע די דאן אױך רועט בײטער
 נאנצע די גיט װען כםרט װאך, אײן פאר אפילו

 װערען אוישגעצאלם װעלען דאלאר םיליאן 116
וױידזשעש. אין

קאםיטע״ עטפלאיםענם ״עטױרדזשענםי די
 םיליאן 8׳ ארום נעזאםעלט האם יארק נױ פון

 אר־ םיט ארבײטשלאזע די באזארגען צו דאלאר
 700 ארדם פאראן זײנען יארק נױ אין כײט.

 םוםע נעזאםעלטע .די ארבײטםלאזע. טויזענד
 דאלאר׳אויןש האלב א און 11 אוים אלזא, טאכט,

 דער־ ארבײטשלאזע די קענען ארבײטשלאזען. אן
pc װערען געהאלפען ?

 וועלכע אויף פראנען שטארקע זײנען דאם
 בלויז םאראן אוטשטענדען די אונטער איז עם

 .צגטםער, בעםטער דער נים הנט ענםםער, אײן
 פון פארזיכערונג ארבײםםלאזען איז דאם ארן

רענירוננ. דער
 עם וױיל עגםפער, בעסטער דער נים איז עם ־

 אעעק־ איז דאם אץ בעםעדער א פאראן איז
 •רא־ פרױואטע די pc אינדוםטריען די צוגעםען
 געזעל־ דער צו איכערנעבען זײ אץ פיםירער

 ארבײטער די pc בענעםים דעם םאר שאםט
 שאציאליזם, איז דאם אבער םארברויכער, און
 דער אץ עגטפער אן װענען זיד רעדם דא אלז

נז קאפיםאליסטײטער איצםינער
 פאדזיבערוננ ארבייטסלאזען אזיםער נאר .

 ארגײסם די פארקירצען שטארק אויך םען דארף
צװײ זײגעןחילקטים. םאריס סימט צייט.
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צײט צו צײמ
*בױן״ כ. ®דז

22 פון ב^ויעטײן כי. ברודעד
 די װעגען ברױועי? » צוגע״ציקט כייר ראט
 האנ איד 1אי ױגיאנס די אין ען8;ײ

 דעם אין דחקעז. ;עץאיט זעיזך איהם
 ארגױ גוטע גאגץ פאראן זײגען ביײועצ
 און גדויען די פון גונסטען צו מעגטען
 צו וױ םאױצטעהט ב^ויטט^ן ברודער

 ;ע־ אבער מיר ער ה^וט ארנוםע:טירען.
 מיט צוזאפיעז אז ׳באדי;;ו:: א יטטי^ט

ען די װע:ען בריװעא יןד ױי  ד• איז ;
 צױ א דרוקעז אױך איך כוז ע:יא;ס
 א זיך דאבט —־ ;דווע זײן פיץ ׳צרישט

 nc עקזעקוטײוע רעד צו — גײע א:ץ;
 אז מיר, ״ערײכט עד אין .22

 אז הײסט, עס דארוי;״. באיצטעהט ע-
 — אואטיטאטיװע אן איז באדיננונג זײן
 גאר־ ^ודער דרוקען גאנצען אין ־;ךאך

געטראכט צײט א איך ךאב גיט.
 אולטיטאטום אן װעגען טא;. צו

א:נ כיאיל א^ע טען ךארף  טיאכטען י
 דעדי־ איך ה#ב בא״״^יסט. טען אײדעד

 האב און נעטראכט און :עטראכט בער
 פאר״צטעהט איהר װי באיטא^סען, עגדליך

דהיקען. צו ניט ארײן, יצוין
 צױצריפט דעם אין איז אײנענטאיך

 ניטא 22 יאקאצ פיז עיזזעקוטױוע חגד צו
 הענען ניכ> טען וואס אזויגס עטװאס
 רעכט א באויז איז צויטדישט דער דדוקען,
 צי א איז נעישריבזן אא;ג צו ביסעא

 ניט װ^אט דאס ג^ר מאן. נעביטערי״טען
 האב איך אבער אויסנעטאכם, עטארק

 אואטי־ מיר ^טעאט פעז װען אינ, גיט
 כײם נעװעז װאאט איך װען סאטוטס.

 די לםעגעשם האט נ*ט ותן סי:י באר:
 פוזען זײ אז אואטיײאטום, אן אידען

 זיך איך װאאט תורח זײן *;געכיען
 >ױך האב אגב געכוגטעותט. מטארי,

 ^טעראטור די שאד אביסעא כיורא טאקע
:ױוען. די פון

 דרעס־ אדער קאאוקפאכער אײן װען
^ן ״טרײבט פאנעד ס, ע  א דאס איז, עו
 pc שטיפע א רעדאקטאר^ צום בריותא

 ארטי־ אן פאא םוסםע[ אין ^דער סאאה
 צונויף #בער זיך קוסען עס װען קעי/
 דרעס־ צי קאןוותפאכער, דרײ ^יער צוױי

m יטרײבען און סאכער  jvnv |איז דא 
 האב איך אח דאקוםעגט א ״טוין דאס
 פאאכח בעא אײן פיט ניט טאן צו יטויץ
 םאר און ,pen: א םיט קהא, פיט נאר
זײן. צו ױצא יטװער איז *,קל

 דרײ אז נוט, גאנץ פאר״טטעח איך ;ו,
 ז״נעז דרעסםאמר אדער קאאוקםאכער,

 אידישען נאכ׳ן אשיאו אײנער, װי פעהר
 קען מעז און גרו»ע א דרײ זיינען דין

 איז צעהן ארן מזומן א כיט בענמ״טען
 םיט דאװנען קען םען וױיא נעסער נאך

 אונטע,י־ ניט זיך קען איך אבער פניז, א
 pen; א אויב אוגטערזוכען, צו נעפען

 דרײ. pc אדער אײגעם, pc באיטטעהט
 װאס אײד, זעהר דעריבער פיר טוט עט
 וחנ־ ״נערעכםינסײט״ דער פון אעזער די

 צו געאעגענהײט די האבען :יט אען
. בריװעא. באו״שםײנס ברודער אײענען

 הוירצפאלס נרודער שון זעח איך װי
 דעם אין זיך דרוסט װאס צױטריפט,

 איז איד ״טטעח ״;ערעכטיגקײט״* ניםער
 ארבײטסאאזער אן װערען צו ;עפאהר

 איך אז זײן, מודה זיך פוז איך װייא
 ריכטמע די ״ישרײבען צו װי ;יט װיי׳ס
 נײטי-, דעם קריואן ך^ל מען אזוי וױ זאך
 װען צזעטבערם״• די מון צוטרױען געז

 קרײ קען כמן אזוי יױ וױסען זאא איר
 פעכד די pc צוםרויען ;ויטיגען דעם גען

ט זיכער עם איך װאאט בעים  נע״ ני
או־ האאטען ײ סוי א ס ך, ב י  נוןואם נ*ר ז

 ״נע• דער איז אגגע׳שריבען עס גאײד
 םעטמרס די טיט צרח רעכטיגקײם/

 צ• צוםרויען זײ ה^בען הײגט װאס איז,
ען און *ייגעם ת  ׳צייוײםזון. » צו מו

 םארגען אח איינעם זײ בענס^זען הײגט
ד ערגםםזנ די און איהם* זײ שילנזע\ י  ז

ן םען ױאס איז  יױסען גים ס*ל קײן מ
מ די װיל עס װאס ח  צו און *וױינער נ

 jr»ru n אח צוםוץיצן. ד.*ם וועםען־וי
 ןוחנר גרעסבדג די י¥ד איז מוױימד

ניםי־ טון יארסי♦ די אגרומן ױ אאטיי

 ויע־ ®ארקיענערט זאל אדיגדי ארבײםסלאזע דו
 אייגער־ זײ w זײמ, אנדערער דער •זן און רעז

מx ;ים זוויען ארכימממזע געכייבענק  ארי
הרגגעו

 װאס וױסען למשל, לועז, איר יעטימער.
 האכען זײ װעפען צו און וױאען עס

 װאט םיגי׳טער, טױזענד ■#ר די צוטרוי
 קען װי אבער ישטימען, געקיפען דינען

 ווע• צו pא װיאען עס װאס װיסען איך
 א און דרײ די צוטרויען ה^בעז עס פען

 זײנען װ^ס םיני^עד, טויזענד האאב
ישטיפען. :עקופעז :יט

 און דעפאקראטיע pc האאט איך ׳נו
 פען אז ׳םיר זא:ט דעפאקראטיע אוגזער
 װאס די פון שטיםען די צײאען באױז דאדןי
 דער־ איך בין ׳טטיפען. געקופען זײנען

 מאנכע אין אפת, אײגםאר׳טטאנען. פיט
 יאבירט5 פען האט ♦טטאטען און אענדעף

 םען און דעפאקראטיע די אויסבעסערען
 יעדעי־ אז געזעץ, א אײגנעפיהרט האט

 װערט ביט אז ׳טטיפדלז, קופען כוז נירנער
 פען ׳עטראף. א אדויםגעאענט איהם אויף
 םען װײא דעם, צואיב געט^ן עס ה$ט
 דע־ אונזער אז ארוםגעזעהז, זיך האט

 דעם אוי^ געבויט איז װ*ס פאקראטיע,
 CPEP היגקט פאיאריטעט פון פרינציפ
 פאאען ימײסטע די אין װײא אונטער,
אי פאי^דיטעט די .:יט :^ר העריטט  נ

 גיט זיר װיא איר אבעי פינאריטעט, די
 םון טעאריע דער אין •טיף צו ארײנא^זען

 אז זאכעז, ^בער װיא איך דעפאקראטיע,
 צוטרויען דעם װענען זיך רעדט עם װען
 נאנץ א דאס איז#םעטבערם די פון

 דעם אויף באיטטיםען צו ענין ״טװערעד
דעפאקראטיע. אונזער פון גרוגד

 פ^רנעקוםעז זײגען לטשל, אט,
^נרנע־ איז cp J. אין ו\אהצען

 און װאהצ־קאפןי העםטיגער א קוטען
 דעי איבער געזיגט ט1#ה גרופע אײן

 דער װיפיא? םיט ןובער צװײטער,
 זיגענדער דער םון טיקעט״ דחי אװ ״העד
 עכר שיט באסוכמז איננאנצען האט גדויע
 זײן װי ׳טטיפען, הוגדעױם וױ פעהר װאס

 נעזע״ אנגענופעגע אונזערע נאך :עננער.
 סער־ א גענוג איז דעמנקראטיע pc צעז

 אבער זיגעז, צו אייגעם pc אפיאו הײט
pm םין צוטרױען דעם װעגען רעדט םען 

 םיר פדאבירט םען און םיםגאידער די
 האט גרופע איץ באויז אז אייגרײרען,

 דאן פיטגאידער, די פון צוטרויען דעם
 איך אז אםת, טאהע איז עס אז איך, זאנ
 בין און פאכעז גיט האאוסס קײן קען

 שטי־ א אבער שרײבער, א װי ניט מעהר
אויך. איך האב פאאיטיס אין ידיעה קעא

pc זײנעז װאס װאהאען, אעץטע די 
 אז אץ/ זעה ,1 אאקאא אין פאדגעקופען

 העם־ צװײ די פון נאכפאאגערשאפט די
 :אײ־ אופנעפעהר איז גרוםען פענדע
 אאקאא, א אין שםיםען הונדערט װארום

 איז זײנעז טויזענד 5 סון ;אהענט װאו
 צו א איז שטיפעז, געסוםען ;יט ;אנצען
 קענען זא£ פען אז מאיאריטעט, קאײגע

 נענוםען דארף עס און בויען. איהר אויף
 דאזיגע די אז באטראכט, אין װעחןן
 :עהאט יאהד סארינען האט װאס גרופע,

 ״הענד איהרע אין אדםיניםטראציע די
 געפונען װאהא־קאפןי דעם אין זיך האט
 ער־ איז עס אאנע. אונכינסטיגע אן אין

 איז אדטיניסטראציע אן גע״תן שטענס
 װעגיג םיז יאהר א אין יאהר, שאעכטען א

 אדםי־ די האט צוױיטענס, ארבײט,
 האאטעז צו סארשטאנעז גיט :יסטיאציע

 אײגענע איהרע אין אײניגקײט קײן
רײוזעז.
 פאא אזא אין איז זעהט איהר װי

 צױ דעם װענען רײדען צו שווער גאגץ
 פאר די טעפבערם. די סון טרויען

 אקטױוע װעניגער אדער םעהר טויזענד
 1אי זיר. האכען 1 אאסאא pc םעםבערם

 גאייד כםעט צומײאט צוםרױען זײער
 טאיןע איך װיא דערםיט און גצײך. אויף

ײ די אנצוהערעניש סאפויאער א געבעז  ג
 אאקאא pc אדםיניסםדאציע געוו^האמע

X גאנץ ארנײטעז דארפען ותט ױ אז 
 א־פריײ n בײ געוױנעז צו כדי שוחגר
 און םאיאריםעט. סעסטערע « םארם

 באשע״• קאפריזנע א זעהר איז פאצק דאס
ש,  באגדאעך סעהאען עס װען מני

שאו. אח
חאבען סיהרער די דארמען ,געזוים

 עס און פאסען די פון צוטרויען דעם
א pc הױפט־אױסכאבע די זײן דאחי

י•  ו c צוטרויען דעם נעװיגען צו םיהרער
 געטאן קען דאס אבער געפיהרטע. די

 אייכטע- דער װעגען, צװײ אויף װערען
 זײ און טאסען די חנפ׳ענען איז װענ

 גערעכט, פאא אאע זײגען זײ אז זאגען,
 אז און קאוג פאא אאע זײנען זײ אז

 צו באאאגגען זײ אויב נאאכטע, זײעי־ע
 זיי־ סארראטען גרופע געגנערישער העד

 אין שואדיג זײנען און אינטערעסען ערע‘
 קען מען מאסען. די סון צרות אאע

 אײ־ דורך צוטתיען געװינען אויך אכער
 איבערגעבענהײט אױפריכטיגקײט, געגער

<p .שװע־ א :עװיס איז דאס ערציכהייט 
 װענ. ריכטיגער דער אבער װעג, רערער

 צו ניט איז פיד״רער א pc אויסגאבע די
 צערנען, צו זײ נאד פאסען די חנס׳ענען

 צי קציגער זײ און אויפצוקצערען זײ
 קצאוקטאכער די זײנען געװים פאכען.

 װינש איך אבער קצוג, זעהר איצט שױן
 דער צו םיר קופט הצואי אז דאך, זיך

נאך. זײ פעהאט עס װאס שבל,

 פאדנופען דא זיך האכ איך אבער
 קוירצםאן ברודער זײם, דעד אן צופיצ
 א םיט אנגעסאנגען צושריפט זײן האט

 פײ ציטערארישע די פאר פארטײדיגוגג
 האבען װאס אפערײטארס, און :ישערס

 צורי? װאכען עטציכע מיט פארפצײצט
 װאהצ־קאפף םיט ױגיאן קצאוקפאבער די

 קוירצפאז ברודער p» ציטעראטור,
 דארפען קאאוקפאכער אויב מיך: פרעגט

 טא שרײבערײ, םיט פארנעפעז גיט זיך
 ביד קאאוק די אין שרײבער קופמן װי

 אר־ איך שרײב צפשצ, פארװאס, ? נעס
 אין װאהאען צעצטע די װענען טיקאען

? ױניאן דער
 םומצ קו^רצטאן ברודעד מיר ואצ *

 זײן אז זאגען, איהם װעצ איך װען זײן,
 װען אונטער, קאפעטשקע א הינהט אאגיק

 אננעהען :ענומען זיך צםשצ, װאצט, איך
 װײבערשעז א אז קראגען פעצצענעם א

 צו־ גענופען זיך װאאט אדער םאנםעצ,
 וױיבער־ א pc געט פאר א גױפשטעפען

 געװע; קוירצםאן ברודער װאצט בגד שעז
 גע- פיך װאצט ער װען גערעכט, גאנץ

 האב איך קאאוקס. צו איך קום װי פרעגט
 טאן. פראבירט ניט םאא קײן דאם אכער

 פאנטעצ װײבערשען א אין האב איך
 איינ- ניט קנעפעצ קײן םאצ תײן אםיצו

 פראנע א זײן קען עס אויב און גענעהט,
pc די האבען בצויז עס ?ען ױריסריקציע 

 פאנט־ װײצ ױגיאן, טענעד־שנײדערשע
 פעהרערע שוין איך האב קנעםצעך ביצשע

 םאצ א בצויז האכ איך אײנגענעהט. טאצ
 פארפצאג־ װאס פאדים. טיט׳ן טראבעצ

 אין װערט מאצ t איז םיר בײ זיך טערט
 ער און קניפעצ א הויט העצער פון איהם

 איך אבער איבער, גאנצעץ אין זיך רײסט
ipp נעה איך װען אז זאגען, שטאצץ םיט 

 בע־ םך א זיך ער האאט קנעפעצ א אײן
 א אײנגעגעהט איהם װאצט עס װי סער

 אמת, איז עם שנײדער, פדאפעםיאנעצער
 א םאכען געדארסט װאאט איך װען אז

 װאצט קנעפאער אײננעהען pc צעבען
 אונטערסגעאעז, אביסעצ געדארסט איך

 אויםגע־ ̂עיbט איך האב דערםאר אבער
 םראסעסיע. מיץ פאר שרײנערײ קציבעז

 זא קוירצמאנעז ברודער דארף איך און
 אז־י וױ ניט אפיצו שרײב איך אז’גען,
 דארף םען צי קצאוקם, םאכען דארף טען

 נעהעז אנפאנגען פאגטעצ װײבערשען א
pc אדעױ ארבעצ די פון אדער קראנען 
 דאס זױם. אונטערשםען דעם pc נאר
 קצאוק־ די צו איבער גאנצען אין איך צאז

 פארשטעהען דאס אז װײס, איך מאכער.
 קענעז דאס איך. װי בעסער םף א ז

 די אז בצויז, ש«יב איך צערנען. םיר זײ
 ױ:יא;- נוטע זײז זאאען קצאוקמאכער

 ארנאגיזירמ, נוט זײן זאאען זײ אז ציים,
 דעם ווענען און אײניג זײן זאצען זײ אז

 זאנעז. צו װאס ביטעצ א יא איך <וױ*ס
 שפי־ א דורך צײעז איך ווען אםאצ אח
t w  ציטע־ װאהצ־קאפוי קצאוקפאבערישע 1

 הארצען, צום טיר שאאגם עס און ראטור ז
ך: זאג דאכ קאאוזפאכער ברידער אי
פאאכה. אײער גיט איז

 פאר״ קוירצםאז ברודער םײן זאצ און
 פרא־ די אויף :יט דא נעהם איר שטעהן.

 און גרופען די pc קאסוי דעם וחןגען גע
 זיק דארפען װאהאעז אז ״דעם װעגצן

ווע־ ריידען םיר צו פען דארןי עהדצימנ.

 נאך האב איך װען װאהצען, עהרציכע גען
 באצאט קײן מאצ קײן צעבען םיק אין
 געםאכט ניט םאצ p'p pk ;עפעאשט :יט
 שטיםען? םארצעהאען צו םראבע קיק

 טויג איך אז באװײזען, קען דאס אפת,
 א בין איך אז פאאיטיס, דער אין ניט

 איך :דאס איז אזוי אט אבער יאאר,
 פראצענטינע הונדערם םאד פאא אאע בין

 די ה$ט װאם נאר װאהאעז״ עהראיכע
 טאז צו װאהאען עהראיכע סון סראגע

 שאאגט װאס ציטעראטור, װאצ־קאפף מיט
 אײ:ע שםוצען פען פעג הארצען? צום

 םוז װאהא־קאפו*? א אין אנדערע די
 א אונטערװארפעז צװײטען דעם אײנער

 pc צײט דער אין קעץ :עפײגערטע זאק
 צװיײ דעם אײנער מוז װאהאען? די

 און םאררעטער א פאד טען׳שטעםפאען
 צײט דער אין גשפזז פארקויפטע א פאר
pc עהראיכ־ באשטעהט ? װאהאען די 

 די צעהאען אין באויז װאהאען פון קײט
 אונעראיך ניט דען עס איז ? שטימען

 און נעננער װענען אי:ע:ס דערצעהאען צו
 כדי נאםען, שאעכטען א פאבען איהם

״טטיפעז? ;יט איהם פאר ז^א פען
 קוירצפאן ברודער אז גאויב, איך

 דער פון קאאעקציע פואע א האבען פוז
 ,9 א^קאא פון איםעראטור װאהא־קאפף

 געהאט. ק^אעקציע אזא האב אאײז איך
 װען איצם, זאא ער אז איהם ראט איך

 םאריבעי איז װאהא־קאפף םון היץ די
 איטעדאסור פעקעא דאס דורכאעזען ;עפען

פיהאען. װעט עד װי זעהן װעט ער און
איצ־ די אונטער אז מעגאיך, איז עס

 גרופען, די פען קען אוםשטענדען טינע
 אפשא־ ניט ״ריגגס״ די און ״קאובס״ די

 װעט װײגיגסטענס ױניאן. דער אין פען
 איצט וועט מעז װאס העאפעז ניט עס

 אפשאפען װעגען רײדען pא שרײבען
 ניט װעט םען װײא גרופעךתאפף, רעם

 ארc קאפף א pnrrc אבעד
 ווארםען אוןי ריכטוגגען און מײנונגען

 זײנען אגדערע די אויף אײנע שםוץ
 הײנט קופט עס זאכען. םארשידענע צװײ
 סאציא־ היגער דער אין קאםף א פאר

 א פאדאן איז עס םארטײ, ציסטישער
 ניט איז װאס גרופע, ענערגישע ױננע,

 סיהרוגנ איצטער דער םיט אײגשטיםיג
 דער pc ריכטונג אאטער דער םיט און

 גרױ ױננע די פארטײ. פאציאיציסטישער
 דע• אראנזשירם סארזאםיצונגען, רוסט פע

 יציםעראטור, ארוים אויך גיט אוז :אטען
 גע• געפירט ניט װערט קאםף דער בער1#

 קײ• םײגוגגעז. גענען נאר םערזאנען נעז
 װערט קײנער באצײדיגט, ניט װערט גער
 זײנע נאר םערזעניציך, באשטוצט :יט

 דען האט באמעספט. װערען מײנוגגען
 אונזער אין זײן נעקענט ניט אזוי דאס

, ? ױניאן
 איך װען ד*ס איז דאס אט א,ץ
 יציטערא־ װאהא־קאפף דער װעגען שרײב

ײ איז װא־ס קאאוקפאכער די בײ טור  מ
הארצען. צום אזוי :יט

 קוירצםאן ברודער שוין מיר זאצ און
 ג/ד ניט האב איך װאס זײן, פוחיצ אויך

 עצה זײז דרוקען צו נויטיג סאר םו:ען
 זאצ זי אז אינטערגעשאנעא, דער צו

 נײער א ־םאר װאהצען גייע מאכען איצט
 :יצױב, »יך עקזעקוטיװע. דזשענערא^

 מוזען זיך װעט סוירצמאן נרודער אז
 א נאך װארטען און געדוצד סיט אגנעפען

 װירק־ ער איז וואהלע^ גײע אױן* יאהד
 דעם װאהצען מיט זאם ניט :אך ליך

 םארזי• איהם אבער קען איך ? װיגטער
 דזשע־ גאנצע די אפילו װען אז כערען,
 בא״ איצט װאיצט עקזעקוטױוע :עראיצ

 קוירצ- ער, װאס פערזאנען, םון שטאנען
 װאיצט אויסנעקיציבען װאיצט אצײן כיאן,

ײע שטאך אײנציגער קײן דערשון אר־ נ
 און שעפער. די אין צונעקוםצן ניט בײט

 בא־ זײן שוין קלאוקםאנער די זאיצען
 זיכער זײ װעט װאו־ילעז אאץ, טים זארגם

 אין װי פעהר עפעם אח םזןהאעז. גיט
 װאהאען האבען זײ װעאען ארום יאהר א

 קאגװענשאז, דער צו דעאעגאטען פאד
 פאר װאהיצען האבען זײ װעצען נאבדעם

 אננ5 װי און עקזעזוטײוע דזשענע^ל א
 יצאקאאם? די פאר װאהיצעז גייע צי איז

 מא- קאאוק די שוין װעלען װאהיעז םיט
 נאך איז שראגע די באזארגם, זײן כער

באנדעיצס. םיט זײ םען באזארגט וױ

 אר־ גום־ארגאגיזיירטע א חאבען םען דארח רען
ך ^ ײ  •אלי־ טאי עקאנאכדש, סאי באװעגתג ב

tnv. ,א תרכפירען קענען «ו כדי עקאנאםיש 
 און ארכײםס-מאג, ®ון מארקיחװגג גאדײטענדע

תן כדי ^ י מו ר  און קאגגרעס אץ ח
rtl« ארביייםס- ביויז ניט

 רײת גאנצע א אויך גאר מארױכערדנג, לאזען
 דעם אץ אבער געזעצען. ארבײםער אנדערע

 אײג- פול^זטעגדיג זיכער הילקװים םארים איז
 םאכם, מען רוי בלומ איז פראגע די שטימיג.

 אײנ- פולשטענדיג זײן זאלען ארבײםער מ אז
mשםיםיוג



V

* >■JIt0 A • 4 *״ « י ' ■ יי *.

נ ; ו ע מ6ג י ' ? נ י

 אןן סזט קלאוק, יארקער ניו m סיפיננמ
̂נם ױפעו באארר מאכערח

האר־ « דאן האלט דובינסקי ברודער , דזשאיגט פון םיטיגג ס«עשצל א
אין רעדע אײנדרוקספולזן און צינע 1 -  מא ריםער און סקוירס קל*וק, באארד,

 ,A 3 9, 10, 17 ל#יזאל*ן יוניאז, כער
 4 ל• א• J82 און 64 ,48 ,35 ,23 ,21
 םאגטאנ אפגצהאלטען ווצרט י., ױו•

o 5 יאנואר אװעגט, n,אין ,1931 טעז 
 װעםט 3 אױדיטארױם, איגטארגצש$גאל

סמרים. טצ16
אג־ פיליפ ברודער — טשמרמאן

םעל.
 פראטאחאל באארד רדפאינט דצר

 ,1930 חוצעםבער, טען17 רעם פון
גומנעהײםעז. און פארגצלעוצן װערם

 די אז באשלאסען *דאן וחנרט עס
 דירעקטארס אוו באאו־ד די pc ^עזוגג

 טען29 ארן כ»ן22 דעם פון באריכםען
 ווערעז סוסאעגדירט י זאל עצעפבמר1

 אינ־ דער צוליב אװענט, דיזען »אר
 וואב באארד דדסאינם פון סטאלײשאן

פארקוסען. דארןז
 צר פאר לעזט סעקרעםער דער

 וועלכע אין *אסאלעז *לזג פון שריפטען
 םאלנענזחן די אז געטאלדעז ווערס עס

 ביד »ח Iדעלעגאםע באארד דזעאיגם
 נעױא״ צרװעהלם זײנען אגענטען נעס
 פון כזערמיז הומעגדען דעם פאר רעץ

1931:
באארד דדסאינם : 1 לאיזאל פח

 בראם* י. באד^גגדער, ב.—דעלעגאםעז
 י. קאופפאן, י x דײםש, י. קאפסקי,

 4ררדי ס. ראבינאוױטש, ס. לעוױנסאז,
 איײ ביזנעס פאר ;צוקערםאן .1

 עט־ י. אײדעגצאנד, ה. — דזיפענמס
פדיד, ח- פײנמרג, מ. בראוגער, י. קין,

.4 iuiMin^tu ר י*לוד ר ittSkM r,י UV , |,W> ׳ייי■ ״ •J J • -J ן
םןיוער. ב.

ב,ארד דזשןוינם :3 צןמאצ םון
 ייםשער־ ס. «יק, א. — דעצענ*סןן

pd/ .ואנןר. צ■*•
pc 9 צ*קאצ: r n. .ד,צ?:«ד ב 

 בציטענסראנץ, ם. בערס»ן, x — טען
הערמאן, x ד*ביזין, x ?*הען, ■*יציז

ת; ב. <יס, j מוסנמון, <. מ מנ ז  חו
 מרקןווױ• .p — אײדמתנםס ביזנעס

 פייער־ נ. ־עטקת. א. הןױזעז, י. צי,
סאלצבערנ, ה. םילזד־, ס. *. ׳פסיין,

וואלאך. י.
ד«ל«:א- ב. דז׳פ. : 10 לאגאא

, .c — טען ל מ  םריד־ ס. ^איער, צ• *
ד זאס^אװסהי; ה. יענקי!, צ. םאן,  ני
גןורדאן, .5 ס. — איידזמענטם נעם

םםאצבערנ. צ. ליחןר, ם.
» :17 לאיזאיל «וז דאלעגא־ .a ו

 ־־. ̂׳rnr> ji אראמװױםע, ס. — טען
x> a א. מאטע< p 'wkv צזױחתנזאל; 
מלסאן, >ג — איידז׳טענםם ביזנעס

סטאנקעוויט׳^ י. סגיירער, י.
— דעצענאט .e. 3׳n :21 <*קאצ

ארגמ. ל.
:ח^אנאמען נ. דז׳פ. : 23 <*קאל

ריזןס. J נאא־, ס. פריטט׳פײ^ ם.
D»«;p$n J :35 ל^קאל  .m,

 ני. לאגמר, צ דומ*וו, j: בינאל, ל.
 טרי$תנ; ב- םיצותרםאז, x םאראוס,

 אראנסקי, jpb — איידמחמסס ביזמם
 נ«יא^»ר x גאצד, י, לאראצינסקי, ך.

סצסמי. n. נ^דעםײן, ט. םקי,
:  ,1דאא«נ*נ» נ דז«. »

p. ,ד. אםבר^ױני ^ אג  קאטאני^ ײ. נ
 טאלי• jr xowp לא א. גדאזארתא, &.

ביזנ«ם װאצארא; J סתא, j םאגי,
r — אײדזעעגםס e. ,סאו־אםמזמא

dp. ,א. האמונאלע, פ. ם׳פיארטיעיארא 
 e. •ױננילי, ». ד«סטי, .2 קאםאנע,

םארי־ ס. *ים׳פיאני, ע. .םוםאמראסי, ■
.i r n e p .

64: p n. .ד«אעכ»ט ב —
x .ציבארו
חןאענא״ ב. רזש. : 82 צאקאל .

יאמד. צ אין י▼* x — םען
ר ו מ ד ר דזש. :כדזנ-כד® ■

עז 41 אגז ענ צ אי 4 — ד ש 3 ט י ו ז מ ת ג א  ׳י׳ידן ל
j i ן י ז ו ײ י j - 4ד

 אוים* גרױסא די אן וױיזט ער װעאכער
 נייעם דעם פאר עםעדזט װןוס גאבע

ב^ארד. דדעאינט
 די פזן*ר דאן אעזט םעקךעכתר דער

 ^$קא־ פארישײדענע די טון באריכםען
 װאס שטימען צאהא ךי וועכען v אען

 װאהאען <ןאאע8צ אעצטע די אין איז\
ברודער פאר :עװ$רען אנצעהאאטען

PE פט8 דעם םאד נאכצזנר, אייידאר
רעזולםאט דעי םעגעתשמר. ג־גגעראל

פאלנענדער 1אי
געגען פאר לאקאי
223 1612 1
12 89 3

239 1455 9
— . 956 10
19 495 17
— 66 21
— 96 23

190 1154 35

683 6005 ־־ - הכל םך
נ\ט !יינען 64 און 48 לאקאלען

דעאע גאארד דזש^ינט וורויסגעהעניזנ  
®*r. ױע זיתר אטד גאכתז מ מח מי מ  
V* 1 *טדצזיוי » נענ איהם חאמנן  %n 
t טון m m  0 |« ד י »י ם  n  פון 
אוי  ̂ ovrm יר און באארד, 

געגעראצ

 גאך האבען זײ װײא ארײנגערעכענט
װאר^ען. קײן «;עד.אאטען8 ניט

 ברר דאן ערקאערט ט^ערפאן דער
 געגעראא אאס ערװעהאט נאגאער דעד

 מער״ קופעגדען רעם פ^י־ מענעדדטעד
 דעאענאטען די אדיףי ם^דערט און םיז,

 זא^אערא־ פולע זײער איהם געבען צו
 אויפ־ גרויםע די דורכםיהרעז איז ציע
ם מטעמ^ װאס. 1$ג$וג ה י _ פ#ד. א

 װאהא אויפגענופען יאץ ווערט עס
ב*ארד. דמזאיגט פון כדטערםאן פאר

,35 פין אא;;ער, דעאעגאט
 *ן אגסעא, פיאיפ ברוףער נ^פמירם

.10 אא?*א
 ?*ל4ל פון !יטיסעדסתי, ד^אעואט

ט3 ג ^ / ר , #  ?אא *נסעא גתדער או ם
 דער 4אײנמטיםי װעייעז ערוחדזאט
; א א מ ר א  אײגשטײ ןוננזונוםעז וועימ פ

מיג.
 בתדער ערקאעדם דוביגסקי כרודער

 פון טשערםאן אאס ערוועה^ם אנסעיצ
ם מ ^ ן  םון םערםין דעם פאד בןוארד ד

 פאר־ דעם איבער איהם ניט און 1931
זיץ.

 דע• די באדאגקט אנםעא בתדער
 צו צוטרײען זײער םאר אענאמען

 אויסנאדריגט ה*בזזז וײ וחנאכען .איהם
ד י  אר ױאוס. אימעטיםעען זײער ח

 ויינא אאמ אין אז %,דאלב ערקאאחם
ר װצט האנדלװנאן  באםראכ״ א״מער ן

 ײני*ן דער פין אינםערעהען די םען
 ה*פט ער כינוו^ •אאימשיע פין האבער

 •שסײ איהם יתאען דאלאגאטען די או
היגײכט. דיזען אין צעז

 צוױיטען, עדשטעז, פאד װאהא די
 וזײס־ט*»נראײס * פערטען און דריטען

pc ןואנע^וגם װערט ב«א,-ד דזמ*ינם 
o ביז n דזש^י:ם פון פ^טיננ נעיזסםען 

באארד.
 װאחא אײפנעגיםזז; דאן ותרם עס

סעתרעטער־םרמז׳עותנר. פאר
 נ*־ לאקאצ. I* »ע:הח. דןלעגאם

ר »שב<ו י• גז. ברודעי שיגירט  װי־ »
• דערמרוחנחצהנ.

מן. רעצענאט ; עי  ,9 צאס*צ pc ב
.1ױנמא דארים בדידן.־ נאםמירם

 נאכזי״ די אן :זןפט א״שביז ברודאר,
נײש#ן.

 אז ערלאערם קרידםצפאן ?רודער
ן ברודאר מ נ י  אריםןורײ איתם האם ז

 אמ :^םעײיט^ן ,ד וןונצדנעכיען ?ירט
םען.*z זײן

 אפשםײ *ז נזנניפיען pn וועי־ט אס
פא*־ ר־עם בױט ק^א ר^א א דורך מונג

:o«o^inn t n » :
 33 :עזד*וכען 01ײי מביז* מ־ויעי

 ה«ט זמכממ בדודער וחנח־יענד שטימז
 דעאזמ*- ציוײ ״מש״מן. 15 גאקרןןנעז

p באדאגאט ט׳יערםטן דאר n צי טכםזוהם ח־ מען^ומובען די . אן ם מי
 רוסײןד פון דעאזדטםעז צ*ו'י רי

 גזד אױך ה^מנז ro:no •וי<ימען
י טטר מטיסס ת מ  אמ עס אישב̂ח נ

ר סכסוך • פ^תאקרפזנז אכער מ  אי
רעכם א זײ או•; טראגע דאר

וו»ד< דיזען אין זיך באםײאעען »
גע• נים שטיטען וײערא ײמען דטױם
מיואראן. מה^ט
wr ותרט pn ,די »ו באיצצןוסען 
״onrofP *סםענדמנ די ב• רואחל

ל * t s : f y m כײ וועד־ין :lto o n

 דעם *ון באר^?, ברודער פון :ײאפען
 דעם פון כאארד, רז^אינט דרעספאכער

 די פרן און בןוארד ינם1#דזע קאיװאאגד
נרעדערי^ט. ה. פון ארבײטעד

 אינ־ קורצע געהאאטען װערען עס
 םח רעדעס באגריםוננס סט^ואײ^ון

 םענע־ געגעראא הןוכפאן, דז׳טואױס
 דדטןוינט דרעספאבער םון דזיטער
 רעדאקטאר הןוםפאן, דר. • פון ;ב^ארד

 שעײ א*איס פון ;״נערצכטיגקײט״ פון
 ״פאר־ פון עדים$ר אעיבןור «ער,

 רע־ דעניש, פאק־ס פון און װערטס״,
״דזשאסטים״. די פו: דאתטאר

 האדצינע א תריגען רעדנער די
דעאענאמען. די פון #אױפנאםע

 תורצע א האאט גאגאע,־־־ ברודער
 עד זא;ט אנדערעס צװישען און רערע

:פאאגענדעס
קורץ, פאםען הײגט זיך *איך־ותא

 נעאעגענ־ די האבען ורעט איהד װײא
 צוקינפ־ אאע בײ הערען צו םיר הײט
מיטיגגען. טיגע

 באפערקט ה$ס דובינסקי ״ברודער
 ער אז רזןדע, איכטםאאײש^ן זײן אין
 ער דזשאב. סײן סת:א גים םיר איז

 בא־ דיזער פאר אורזאכען גענוכ האט
x װייסט אאע איהר און פע^קונג, v 
 דיזען איבערג^טמעז האכ ^איך

 װען צורית, י^תר פאר א םיט אפנ^
 גאתענט חובות ;עהאט האט ױניאן די
 ותגיג זעתר דאאאר. םיאיאן צװײ צו
 אפ־ ־-עגונ1 געװען דאן וײנען אונז *ון

 װעאען טיר אז גאויבען צו טיםיסטיש
 םיר •אבער י^הר. צװײ איבעראמבען

 םיר און איבערגעקומען אאעס זײנען
 אנ־ װײטער בכח אאץ נ*ך זיך פיהצען
 ד^ס ^ארבײט. אונזער םיט צוגעהן
 דער גיט װען אונםעגאיך געװען װאאם

 גע־ די און איבעמעבענהײט קוראזש,
 אדמײ געװעזענע אונזערמ װ^וס דואד

 עט אתיסגעמיןעז. ת^מס גיסטדאציצט
 זיך האט עס װץן צײמעז געויעז זײגעז

 כחות, איבערםענשאיכע געםןודערט
 בײצד איבערגעבענהײט אח ענעתיע

 וועאכצ שווערמקײטעז, שיאע די שטעזזן
 זינם יועג. געשטאגען אונ? זײנעז

 יעצםײ דער אנגעםאננען זיך ה^ם עס
 זײנען קריזיס אינדוסטריעצער נער

 ארגאניזאצתס טעכםיגע און נרוי־סע
 שװעא חנם אױז־י גצװ$רעז געבראכט

 אר־ אונזעי אבער אוגטעתאננ. פון
 איהר אוייי אכטצנדינ ניט גאניזאציצ,

 און םיטאצ?, פינאכציצאע אק מאנגעא
 •רא־ אינדוכטריעאע גרזיסע אאצ טר^וץ

 ^ננע• זיר האט זי ײעאמ m כאעםצז
 :עאוננען ר*ר איהר איז שטויסען,

איבערצוקוםען. אצעס
 דע־ אײך, צו דארום *סעאיר ^איך
גא:* אין ויך ז*אט איהר אז אעגאםען,

 אויפגא־ ;רױסע די צז וױדםעגען צען ז
 טיט־ און פ^י אוגז שטעהעז װ#ס בען

 צו קדמפטען אײערע אאע םיט .העאפעז
 צו פרײד און איכמ כמהר ברענגען
םינ^אידערשאפט״. גרויסער אונזער

 באגײסטערעגדע נאנאער׳ס ברודער.
 הארצײ א איייס רוטען באמארקונגען

אסאאוז. נען
 י#ז שטעאט טשערטאן דער

ט ^ י ז ע ר  קריגט וועאכער שאעזיננער, י
^װאציע. אן

 •רע• »ון 1«ו:תסע וויכמיגסטע ̂די
o:rTt דוביג- םעתר• און שאעזיגגער׳ם 
ס םיןי׳ס ז  nn אויוי געדרוקט איז תו

״נערעכטיגמײט״). דער פון זיים טער1
 יוערט דעדע שאעזינגער׳ם בדודער

 איאאדיס- װאריטע טיט אויפגענוםען
פענטאן.
;עשאאסען. דאן װערט פיטיננ דעי

אכטוגג, םיט
»שביז, י. םאריס

סאקדעסער־סרעזש.

 דזשאינט פון םיםינג רעגעצזןר א
 רימער־ א̂ו סקוירט תאאוקס, באא,-ד
מ. מאמר תי  ,A ,I » 10 1א*ה*א* י

 א. 82 אין 64 ,48 35 53 ,21 .17
 נעווארצן איגעהאצנמז איז ♦. װ. 4 ל.

o 7 איחגגם, כדטײאר nאנואר, םעז^ 
 אוידיםא־ א^נמערגעשאנאצ אח ,1931
 ססריט. טע16 װעסט 3 רױם,

 אנטעא. פיאי• — םשעימח
n n ב^ארי דז^וינם »P*or*¥

o 5 *ז nוחװ־ם ,1931 יאנואר, טצן 
גוםנעחײםצן. אח ^רגעאעזען

of נאםי־ אוינמעטםען דאז װערם 
» מ ײ  צװײ־ עדשמען, סטר װאזזצ און נ

 װייס־מסער- פעממז און דדימעז טען,
ם o* ייי ip p m  P די און נאסרד 

 צוקער־ כרודער ^אדגזעס. סמצגדיננ
עדומוולם וזעדם X 1®י ®יז׳

־עדװײכדסס צרשטער c^v אײנעסיטינ
ח ד ;מ ח ח 48 יח מליסאני ב

ײײס- ציױיכמד אלם עדװעחלס ט ײ

1931 יאנו^ר, טער16 .דער פרײמאג,
 אצס ערװעהאט אײגשמיםיג װערט 35

 ר#ןזע:״ בר• און װײס־טשערפאן,. טער3
 אײנשטימיג װערט 9 א*ק*א םח בעת

װײםי־טשערפאן. טער4 אאם ערװעהאט
 די זײנען װייסי־טשעראײטע 4 די

 ק*טי״ פןואגענדע די םח טשעראײטע
װײס־טשערפאן ערשטער דעד :טעס
 ^וװ באארד דער פון טשעדפאן איו

 סון — צוױיםעד דער ;דירעקםאדס
—־ דריטער דער ק^מיטע; פינאנס דער
 טער4 דער א*ן .^וםיטע א&יא דער פון
קאטיםז^ גריװענס דער פון

 װערט 35 אאקאא פח ביגעא ברודער
אינער״װאך. אאס עױועהאט

 ם*ר דאן אעזס סעקרעםער דער
 באארד פון באריכם פאאגענדען דעם
דירעקטאחם: אװ

 אװ ב^ארד pc מיםינג רעגעצער א
 גמױאתגן *פגעהאאטען איז דירעקטןורם

 טעז,6 דעם יאנגאד אװענכ^ דינסטאנ
 אינמעינע״ דער פון *פים אין ,1931

סטרים. טע16 וועםט 3 טאנאא,
,3 אאקצא pc איטשערםקי, ברודער

פארזיצער. דער איז
טעס :ק^טי

 דעם םון קןוםיםע א ערשײנט עס
 4־2 פאוא, pk גראבאאװסקי pפ שאפ

 די אז ערתאערט און בראדװײ, איסט
 8 זײ געבען צו צוםרידעז איז פירםע

 צױ רועאען זיי אויב טײם־גאראנםי,
 pפ עםװןוס ארונטערצואאזען שטיםען
 עס אז פידזאעז זײ שכירות. זײערע
 פון אינטערעסען די אין גזװחנן ײאאט

 םיר־ דער נ^כצוגקבען ארבײמער די
 זײ װאאט דאס וױיא פאראאנג, מע׳׳ס

 פראען 8 פאר פעגאיכקײט 8 :עגעבען
ארבײט. םיזאן

 פון פענעדזשער דעסטי, ברודער
 דער ז8 ערקאערט אפים, חװן־־מות
 גאכגעכעבעז רוי8ד פאראאגכ פירםע׳ס

 אינטערעסען די באשיצען צו ווערעז
רבײטער.8 די פון

 אענגעדע 8 זיך עגטװיתעאט
 פא־ אגעםײ:ער8 דער װענען דיפקוסיע

 קײסעס. זעאכע8 צו באצוג אין איסי
 װערט באראטוגנ :רינדאיכער 8 נ*ך

 קײש די אידערצואזוײזעץ באשצאסעז
 אםיס, צום פאוא און גדאבאאװסקי פון

םענעדדטזנדט. ^אהאאע די מיט צוזאםען
 אגעםײ;ער8 דער אנבאאאינט װאס

 קײבעס אזעאכע צו כאצוג 1אי פאאיםי
 מע״ געגעראא דער אז באשאאסען ױערט

 מע־ אאקאא די םט צוזאמען ;עדזשער
 װענען באראטען זיך זאאען נעדזשערס

 רעה^פעג־ 8 ארייגברעגגען p8 דעם
 םס םיטיננ נעקסטען צום ציע8י

דירעמטארס. אװ באארד
 םעפבעד 8 בעקער, לע* בדודער

 ערקאערט P8 ערשײגט ,1 א8יצ*ק pפ
 ״אעיבאר פון װ^ך די — פאאגענדעם:

 אאע״• און סיגעא פירםע די האט דעי״
 8 אױף ארויפגענוטען איהם

 *ן1ה* אאעגיק^ און םיגעיצ דזשאב.
 דזשאכ דעם אכנעב^טען נאכהער איהם

 װעםען אפרײטאר נ^ן־ױני^ז 8 פון
 ארונטער־ געצװאוגגצן געװצן ןײנען ז»

 נ^כ- באאד אבמר ה#ט ער צושיקען.
 װעאכע שין8ט די !8 הרען8ערנ» דעם

ײ״8 18 צו באאאגגט פארנממט ער  יר
 דיזען אין באשעםטיגט איז װאס טאר,

 י^הד, 10 *דער 9 אעצםע די ר80 י80
 צײטודיאיג זיך געםינם וחנאכער און
קראניןהײט. צואיב ^אניטארױם * *ױ

•8 קראנקער דער איז ציגד8 ײ נ י
p ארויס טער t 80 אזן סאגיטאוײופ• 

 ה^ס ער חשאב. זײן צוריק דערט
 ,17 א8יצ*ק צו געװצנדעט אויך זיך
n םים יט,5באאא ער װאו n תאבער 

 דידען ה^כ אא;אצ דער פאדערונג.
 פיר״ דער םים אויפגענוםען םאדאאגג

 איבערגע- גאכהער איז קײס די םזג
 4אי טענעדזשער גענעראא צום גאגגצן

ער האט צדדינ^ אאע אויםהערענדינ
n אז n באצאנגט דזשאב 

ארבײטער• קראנקען צום
in n o- געקדױו״ זיך פיחאט נעקער ־ 

o n ער און חאגדאונג דיזצד פון. 
ם אז םענח׳ט ^ א  דא האט צר װי ג

o אפגצארבײס n ייו סיזאן גאנצצז 
.shot «ם בארצכטיגט ער

 -n אוו• באאדד nn וד גאכדעם
 רr»nf זיי אויםמחערם תאפ רעפסארס

 סאזצר, נאמצאד, נױדער n פון תנג
o פון תאגד^וע די וחורס העאמז־ און n 

גוסגמחײסען, פענצרזשעד גצגעראא
:סוריכםעז מענעדזשערס׳

in n s בארינסמס אמימאוויסש m 
 צצזד־ םח פארצויוי pn געחאס תאט ער

o א וואך םאר m aroon טן ױן אײס

/
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נעװאחנן. רעאינסםײטעט איז רײטאר
 באריכט אמפמאװיטשעס ברודער

 גוטגעחײסען* װערט
כאריכם: םעגעדזשער׳ם גענעראל
 ער אז באריכטעט נאגאער ברוחגר

 אאקא־ די םיט םיטיגג א געהאט האט
 זײנען עס װאו םענעדזשערם, לע

 םרא־ םאאנענדע געװארען אויםגעגוםען
:גען

 םון גע8צ םינאנציעאע די — 1
באארד. דזשאיגט דעם

 סטעםס די פון באשטיםונג די — 2
 און דיסטריקטען םארשײדענע די פון

רעפארטמענטס.
 די םון ציסט 8 צונערײט האט ער

 די םאר םטעםס די פון ״אסײנםענטס״
 דים־ און דעפארטסענטס פארשיידענע

 קאנ־ דער םים אײנקאאגג אין טריקטס,
 דאס איהם גיט װעאכע כטיטושאן

 די טאכען צו רענט אויסשציסציכע
 םארגע־ עס האט ער ״אסײנמענטס״.*

 זײ כדי םענעדזשערס, די פאר געגט
 װעט עס װער אעפארטירם זײן ^לעןז

 פ^ס־ םאי־שײדענע די #ארטרעטען
 זײנען מענעדזשערס פאנכע טעגס.

 געװיסע םיט צוםרידען געװען ניט
 ניט אבער האבען זײ ״אסײנםענטס״.

 װא־ גרעדע געניגענדע קײן אנגענעבען
 ״אסײנםענטס״ באטרעפענדע די רום

 ־8ד האט ער װערען. געענדערט זאאעז
 די איבערצוצאזען באשאאסען רום

 ער pא זײנען, זײ װי ״אםײנםענטס״
 באארד צום צעטעא דעם איבער גיט
 םארשטענ־ דער מיט דירעקטארס אװ

 װעט באארד דזשאינט דער אז דיגוננ
 גוטצוהײסעז עס ענטשײדען דארפען

צוריקצואװײזען. ^דער
 װערט דיסקוסיע צעננערע א :אך
 װע״ דעקאםענדאציע נאגצער׳ם נרודער

גוםגעהײםעז. אסײנםענמם די נען
 דאן באריכטעט נאכצער ברודער

אאנע אינדוסםדתאזזד דער וחמען
 עטציכע האכען * סיזאן אעצטען
 אינסײד־ קיצײנע גצעפענט דזשאנערס

 םיט עסספעריםעגט, 18 צס8 שעעיר,
 עהסםעריםענט דער אויב 18 תנאי דעם
 דעם ארום זײ װעאען געצינגען װעט

 רגרעסערען8פ 1931 יאנואר ערשטען
 14 װעניגסטעגס אויף שעפער זיתוע

 דיזע זײ װעאען ניט, װעז סאסעען.
אויפצײזען. שעפער

 האט צוריק װאצען פאר 8 מיט
 צעפחאוױטש ברודער אינסטרואירט ור
 אויפ־ אין דזשאבערס דיזע :אזוכען זו

 דיזען דורכצופיהרען זײ םאדערען
 גע־ האט ער אפםאך. צויט׳ן וונקט,

 די אנצרפאנגען ם8טז8ר ר8ם האלטען
 די אין פונקט דיזען םון דורכםיהרונג

 װעםען םיט בערס,8דזש די פון שעפער
 אסםאך, נעשריבעגעם 8 האבעז מיר

 ־8קצ םיט זיך רנעםען8ם סיר אײדער
 אינדאסט־ םון מעפבערם די געגען גען

 װע־ באשעםטיגען װאס קאונס< ריעצ
אפרײטאדס. 14 װי ניגער

ארויסגעװיזען, א:ער זיך האט עט
 גרײט ניט זײגען דזשאבערס טאנכע אז

 גע־ צואיב ^פםאר די«ען נאכצוקוסען
 צואיב ספעציעצ און אורזאכען וױסע

 ױניאן דער פאר פאאץ. אין פאננעא
 צו וױ ברירה אנדער קײז דאז באײבט

 איינד זאצען שעוער דיזע אז פאדערען
 םון םאאכות בעאי די װערען. נעצײזט

 אםיס איז אבער קומען שעסער דיזע
 נים דאס זאא םען אז זיך בעטען •און

^ באײבמן װעאען זײ וױיא טאז  א
 יעצט איז עס װי אזױ און דזשאבם,

 וחד דזשאבס :דערע8 קר״געז צו שװער
 * דארום ברויטאאז. װערען זײ אעז

 דער אז נאנאער ברודער םאראאנגט
 ארױס״ זץ־ זאא דיערקטארס אװ באארד

פאל. דיזען אין האנדאען צו װי זאגעז
או  ווערט טונג8באר גרינדאיכער 8 נ

 ־8ב זאא אפיס דער אז שאאסעז,8ב
o אויןי שטעהז n איםאד אריגיגעלען 

i 18 זעחן און תשאבערם די םיט n• 
װערען. דורכגעפיהרט אא1 !עלכער

n כאריבטעט צופ/שאום n n s נאג־
n 18 אער n יתגען טרײעצ o n ד  אי

p שאנמשאן1ד t קאנ־ בחקצין דער 
 פאר״ וחוט אסאסיאײשאן טראקםארם

 יאגואר. טעז12 דעם מאנטא^ קומען
1931.

^ ח  וועדס באריכט נא;לער'ם ב
גאנצער. א אאס נוטגעהײסען 18י

 גזד םיטינג דער װמרט חד־םיט
שאאסען.
v כאריכט רער t דײ אזו באארד‘ 

4»ונקג נײ •ונפט פאו״יהאנדעאט װערט רעסטארס
in n s וחד אז ערסלערט נאנאער 

 דעם פח ראגע םיגאנציצאזנר uh גען
»ויאפמ(רק־ עד ח^ט אוס־יד3 דדפאיגט

 מעגעחשערס א8אא? די כט8געם זאס
 ררוםעז8ם האם ער װאס מיטינג 8 כײ

 גע- װעאען זיי אז האפנונג דער טיט
 ערװארטונ־ זײגע אויסװענ. 18 פינען

 געװארען. םקוים גיט אבער 1ײנע1 געז
 םעלדען צו באשלאסען רום8ד האט ער

 דיזען װעגען באארד דזשאינט דעם
.1עני

 יע:;ערע 8 זיך ענטװיקעלט עס
 באטײלײען עס װעאכער אין דיסקוסיע

 נינםא, קוירצסאן, ברידער די זיך
 פענקין, 'אעװינסאז, אױױי, פערלסוטער,

דובינסקי. און הערמאן קאיםפאן, א.
 א צו געקומעז םען 1אי ענדאיך

 ציי וי18 װי פארשטענדיגונג מעװיסער
 פא,־־ דער םיט פראגע, דיזע לײזעז

 באאךד דזשאינט דער 18 שטענדיגוגג
 אג- צוקונפט נאהענטער דער אין זאא

 פארזי־ צו מיטלעז נויטיגע די נעטען
צושטאנד. פינאנציעלען זײז כערען

 דאן באריכטעט נאנאער ברודער
 דיס- די פון ״אסײנםעגטס״ די װעעגן
 װי דעפארטמענטה, און אפיסעס טריקט
:פא^נט

— :דעפארטמעגט דדטאבערס׳
 עט־ ;מעגעדזשער אעםסאװיטש, ם.

אנענט. ביזנעס קין,
 דעפארט־ קאוגסיל אידאסטריעל

 ;סעי1םענעד םאזער, ב. — :מענט
 ביד ;האוירק קאםפאײנט טיאער, ס. א.

 ם. נארדאז, ל. ם. — אגענטען נעס
נאלד. י. ?אסונאלע, פ. םײנבערנ,

 אינדעפענדענט און אםעריקען
 סלוצקי, ה. — :״אײ״ דעפארטםענם,

 טשיארטשיארא, טש. ;טענעתשער
 :אגענטען ביזנעס ; קאוירק האמפלײנט

 נא־ ב. סטאנקעװיטש. י. סטאאבערג, ל.
 ?א־ x האפלאז, ב. װאייאך, י. לוב,

 כיאריקאנדא מ. עטקיץ, א. ראאינסקי,
 פרע־ ס. חאר^פ), (ארײנרעכענענדיג

־ שעפעי). (סקוירט מעד
 אינהזפענדענפז מון אםעריקעז

 י־אדל:־ ל. — ״ביי*: דעפארטםענם,
 , א.*אנ* טשארלס שער;1פע:עד באאט,

 גע:־8 ביזנעם קלוירק; קאטפלײנט םקי,
 אינ־ א. לידער, ס. סנײדער, י. — טען

 ה. גאלדשטײז, ל. קאהען, י. נואי,
סאלצבערג.

 דעםטי, ב. — אפים: טאון דאון
 ק. — אגענטען ביזנעס ;טענעתשער
בראוגער' ־ בערקאװיצי,
 קא־ טשארלם — אפיס: כרומלין

 פיטשיא־ ע. פעגעדזשער; ראטונעטא,
אגענט. ב־זנעפ :י,

 :אלדאוױ ט. — אפים: בראגזױ״ל
טע;^זש;י סקי,

א. — :אפיס בענסאנהוירםט
מענעתשעד. קאטאגע,

— :דעפארטםענט ארגאיזײשאן
מוםשיגראסא. פ. פריעד, ה.

 די 18 באמעכהט נאגלער ברודער
 אםים ברוקלין דעם םאר באשטיםונגען

 נעעג־ װעלען און צײטװײליגע !יינען
 טרײעי דער װי שגעל אןוי װערען דערט

 דעד םון אינחסאנקשאן דעם װעגען
 אסאסיאײשאז קאנטראקטארס ברוקלין

םאראיבער. זײן װעט
אנשטע• די 18 אויך ערקאערט ער

 ארגאגײ אין םריעד ברודער םון .לונג
 8 אויך איז דעפארםטענט !ײשאן

 איג־ ער האט םארלױפיג צײטװײליגע.
 ר־8אױסצי פריעד ברודער סטרואירט

 רי באצוג אין פלענער זײנע בײטען
 דעיארטטענט., דחען pD טעטינקײט

i פאל איז n n s ײן1 גיט װעט םריעד 
 ארגאניזײ־ אין ארבײטען צו צופרידעז

 נע־ איהם ער װעט דע*ארטםענט שאן
לען א בען  םיט צוגלײך יםטריקט1 רע̂ג
אנענטען. בױנעס איבעריגע די

ת1 18 ט1ערקלע 1נאגאע ברודער  י
 געלעגט18ם ער האט באשטיםונגען

 !איעז ײ1 מענעתשער ל8לאה די ר8פ
 נכע8ם אינשאד־םירט. וײן דעם װע״.ען
 ײ1צום געװען ניט !יעען שערם1סע:ע

i אנשטעלונגען. געװיסמ םיט חנן f 
 1עצוננע1אוים ־ ע1זײע אין א:ער האט
 חג־ יגעם.1םמשות׳ חײן ־:עפונען דט

 צײגמ1איבע דך בײ יג1זײענ ריבזנה
 אוםשטענחןן, ךי. אוגטעו• האט, ער 18

o געטאכט n אױסװאהל בעםטען pt 
 םאחפײחןנע די 18פ י^סאגאל דעם

i ח^ט •אסטענס, f סרפלאסען o n 
 1אאי3 תשאינט Dn 1םא צואע;ען18ש

טיפיציחנן.81 צו
in n s ופט1 תג1קלע1ע ׳ם1נאגלצ 

^ א או־ױם ג צנ  וועל־ אין דיסקוסי^ ל
iys וע״ צאחל 8 זק• כאטײלינען עס 

 װע-ט צגדליף באאםטמ. און לענאםען׳
in n s נונד חמאםענדאציע נאגלע^ס

* געמײסעז•
ס * ד מ i «1וחנ[ ת n ג^ד• םיסיגג , r 4. ׳ * | ,י * ־ Jt: i I .... ̂ ־־’ ̂ *■---

באארד סיםדערדרטחסוט
סעקרעטאר קריװעלא, א. nם

 ינט8ש1ד םון םיטיגג רעגולעו• א
 18ױני םאכערס וױיסט אח ovii 1באאר

 םיטװאר, נעװארען אפנעחאלטען 1אי
 איז ,1930 דעצעםבער, טעז17 דעם

 װעסט 60 ,22 לאקאל פון רום יןאונסיל
 װאסילעװסקי מ. כרודער םטריט. טע35

טשערמאן.
 צושריםט א פאמעלעזען װערט עס

 דרעסמאכער באארד עקוטיװ1עק דער פון
 רע־ זײ װעלכען אין 22 לאקאל ױגיאז

:פאלגענדעס תאםענדירען
 18 ?ומט באלד אז אנכאטראכט ״אין

 גע־ דארםען עס און סחאן ספרינג דער
 פארבארײטוג־ נויטיגע די װערען מאכט

 פון פראנראם דעם דורכצופירען גען
 טע־ דזשענעראל דער װעלכען טעטיגקײט

 רעקא־ האכםאן דזשולױס בר. נעדזשער
 געדופען גלײך דעריבער זאל םענדירט,

 עקזע־ די םון טיטינג דזשאינט א װערען
 צו לאקאלען אלע םון באארדס קוטױו

 דזשע־ דעם דיסקוסירען און באטראכטען
רעקאםענדאציעס. מענעדזשער׳ס געראל

 באארר ינט8ש1ד דעם :אך באלד
 װערען גערוםען זאל טיטינג עקזעקוטױו

 קאסיטע פרײז און טשערמאן שאפ א
 באקענען א^ן ערקעלען צו ײ1 כדי םיטינג

 18 װײל פלענער, :געגומענע8 די םיט
 שעפער די אין הילף אקטיװער זײער

i הענגט n  B8 פרא־ דער פון ערםאאנ 
נראם.

 א װערען גערופען אויך ל81 עס
 מעםבערם פון מאסםיטינג דזשענעראל

 בײ ארבײטען װאם לאקאלען אלע םון
 די םיט באקעגען צו !ײ כדי דרעסעס,
 אויסגעאר־ ט8ה ױניאן די ס8װ פלענער

ט ט און פ״ אן n װאס מיטלען n סי  ײני
 אגרי־ דער 1א זען, צו אגװענחח געהט
 לען8ז עס װערען. פגעהיט8 ל8ז םענט
 םיטינ־ דיסטריקט װערען גערוםען אויך

צװעק. זעלבען דעם םאר גען
 22 ק.8ל פון ארד8ב עקוטיװ1עק די

 װידער ל81 1מצ 1א אויך, ירט1םענ8רעק
 אר־ שבת געגען ״דרײװ״ עם1 אנפאנגען

 ארגאניזיײ פון אויםדכט אונטער׳ן בײט
 דעפארטמענט דער דעפארטםענט. ן8ש
 װעיטײם8 קײן 1א אױםפאסען אויך צ81
 שע־ די װערעךאין געארבײט ניט ל81

 מעמ־ 8י זײגען עס װי לאנג וי18 פער
 איבערהויפט ארבײט. אויסער בערס

 קיין ארבײםען ען18דערל גיט סען ל8ז
 עס װאו שעפעד, וינע1א אין אותרטײם

 ע■1עק די מאשינען. יגע1לײ דא !ײנען
 געגען אמאל ך8נ יך1 ערקצערט קוטיװ
 ארבײטען צו פערמיטס ספעציעלע געבען
 1אי עס װאו שעפער אין ספעציעל שבת,

 אר־ ך8נ ארויםצונעמען פלאץ פאראן
בײטעד.

 פאר־ 22 ?אל8ל פון עתזעקוטיװע די
ט די 1א אויך, לאנגט שאינ  ל81 ארד8ב ת

 נצושטרענגען8 אפיס דעם אויפםאדערען
 אר־ פיל אזוי עצעז18ב צו כחות אלע

 מעגליך װי שעפער n אין ײםסלאזע3
 בעל־ די װאו םלעצער וינע1א אין אפיצו

 צוםיל קײן נישט האבעז םלאכות
ארבײט.״

צושריםט, דעם אין אויך !אגען זײ
 מאסקאװיץ ברודעי װאס בײט1א י1 18

 געםײנ־ רוםען צו — אנגעפאננען האט
 װעל־ ארבײטער םון קיטיננען שאםטליכע

 :*8ק אלע בײ באשעפטיגט װערעז כע
 ארבײט ארוים :עםען װאס טראקטארס

 !עהר 1אי — תשאבער !עלבען בײם
װערען. םארמנ^עצט 1ארp 1א גוצציך

עקתקוטיװע דער פון צישי־יםט דער

 צו איבערגעשיקט װערט 22 קאל8ל פון
דירעקטארס. װ8 ארד8ב ער1

 נוט״ און םארגעיעזען דאן װערט עס
 דעם םון ל8«־אטאק דער געהײסען

 טען10 פון םיטינג ארד8ב ינס8דזש
 1טי כאריכט לגענדער8ם און דעצעמבער

 פון סיטיננ דס8דירעקט װ8 ארד8ב דעם
דעצעמבער: טען15 דעם

 ארד8ב דער פון םיטינג רעגויצעי א״
 דזשאינט דער םון דירעקטארס װ8
 18ױגי םאכערס וױיסט און דרעס ארד8ב

 אפנע־ איז 89 און 35 ,22 ,10 *לאקאלס
 טען15 דעם נ,8נט8מ געװארען האלטען

 דדטאינט דער םון פים8 1אי דעצעמבער,
 בר. סטריט. טען33 װעסט 151 ארד,8ב

טשערמאן. עװערי בענדזשאםין
 מענעדזשער גוזטאן, מעקס ברודער

 בא־ דעפארטמענט ן8ארנא;ידיש פון
/8? דרעס םעיר ״םעי די 1א ריכטעט, ׳ . 

 אויפ״ ט8רי סטריט טע36 װעשט 356 פון
 אונטערזוכענדיג שאפ. דעם גענעבען

 .׳׳,8ק דרעס ״פיעזעגט די פזן שאפ דעם
 ער ט8ה סטריט, טע36 װעסט 265 פון

 פארט־ די פון איינער 1א אויסגעםונען
 געװען פדיער 1אי פירמע דער םון ;ערס

 !ײ םעיר׳/ ״םעי דער מיט םארבונדעז
 :ײע פון סעט גאנצען א בער8 בעז8ה

 אדויפצו־ זיך אנטזאנען און ארבײטער
 םעיר ״םעי דער פון ארבײטער די ;עכיען

 אי״ װערט אנגעלעגענהײט די דרעס׳/
פיס.8 צום בערנעװיזען
 פון שער1םע:עד סטאום, א. ברודער
 1א באריכטעט, דעפארטמענט תשאבערס

 אים ט8ה מפאני"8ק דרעם ״סופדים די
 ארויס״ װילען ײ1 1א װיסען, זט8געי

 ארפען1 ײ1 װײל מאשיגעז, אלע 1געמע
 ־in פארלאנגען ײ1 פלאץ. דעט בען8ה

 אנצו־• ערלויבען ײ1 ל81 מען 1א ריבער,
 װע־ ײ1 און קאטערס די 1בלוי האיטען

 אין ארבײטער אנדערע די באזעצען לען
 ײ1 האט סטאום שאפ. :טראקטינג8ק 8

 דער צו צושטימען װעט ער 1א ערקלערט,
 דרעס״ ״סופדים די אויב ארענמשםענט

 דעמבא־ פאר םאראנטװארטליך זײן װעם
 װעט און שאפ קאנטראקטיננ טרעםענדען
 שאבער׳ם1ד דעם אלס װעי־ען באטראכט

 אגט1אנט יך1 פידמע די האט דאס שאפ.
 •װע־ ײ1 ערקלערען׳א! די :אכצוגעבען.

 בא־ ?אנטראקט באטרעפענדען דעם לעז
 נ•8ק אנדערע אלע װי גצײך האנדלען

זײ. פאר ארבײטען װאס טראהטארס
געװא־ איבערגעגעבעז 1אי פראגע די

האגדלען. צו אםיס צום רען
 דער םון םיטיננ דער יך1 האט דערמיט

:עשלאסען.״ דירעקמאדס אװ באארד
דזשענע־ האכםאן, תשולױס ברודער

 דזשאינט דער פון מענעתשער ראל
 צושריםט דעם װענען דאן רעדט באארד,

 .ipf דעי פון רעקאמענדאציעס די אין
 תשאינט א אז ראם ער .22 לאקאל םיז

 װערען געדוםען זאל םיטיגג עקזעקוטיװ
נײ־יאי. נאך גלײך

 אויך באריכטעט האבםאן ברודער
 הא״ םיר וואם שװעריגקײטען די װענען

 *םאנוםעקטשו- םאנכע םיט איצט בען
 װעלכע ^אםיליאײטעד״, ער1 פון רערס
 ױניאן פון אי־ויסצודרעהען זיך !וכען

 װע־ אויך באריכטעט ער קאגדישאנס.
 און טעטיגקײט םון פלענעד געװיסע געז

 דער אין אז האפענוננ, די אוים דריקט
 ביײ ױניאן די װעט צוקונפט גאעגטער

שװעריגקײטע!. די קוםען
 נוט־ װערט באריכט האכםאנ׳ס בר.

 םיטינג דער װערם דערמיט און :עהײסען
געשלאסען.

שלאף פארץ הײנט
ט מ ה ע נ

ם ה א ל ם־ רו ע
)ex-lax ענגליש (אין

ניי־געב&רען װי פיחלען איהר װעט פריוז דער אין און
י ,

, םטארם דראג «לע אין
*
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אדבײט זײן 'צו יעדעד
קױרצם#ן. J *ון

 *;• ׳ער״מןר רי ה^כען .אעצםענט
ױגנן ח  פי״ אונז צו םעטת ה*מח גו
 טיר װאס פאר א«רײמארס, און נישערס

fjrofi ײ אומק  םיר אין אדגײם ר9ו
מן א  נע^כט. גאגץ ארנײמסא*?. זײ ס

 בא״ װעאכע רי, נ*ר דאדפען מדײמנז
װכיאן. ׳שרײבעד דער צו <א;גען
:פרעגצן *בע״ םיר זיך וױצם טו

 קצאיק די אין שרײבער איהר קוטם וױ
 איהר שרײבט װאם פאר ? כיזנעס

 אץ װאהאעז אעצטע די װע;ען ארטיקאען
 :ישט ױײסט איהר ווען מניאן אונזעד

 ־י׳ אי• אזנזער אין יאטירט ח*ס עס וואס
 די פיט פאח־אײם איהר און גאניזאציע

 *יכתראטור די *רםיקאען שסארקססע
 אין געייסרען פארמפרייט ס׳איז װאס

 ? קאאוק־םאנער פון נעשריבען סארקעט,
 םיר או צײט, דעי אױף ה?*פט איחר

 אזעאכע האכען זאאען פאכער יאאוק
 גזךזאט, אפאא־ האבען סיר וױ װאדזאען
 איםעראםור אהן טומעא, אהן שטיאע,

 ריכ־ די און ארבײטעד טון גזדשרינען
 װע־ ערװעהאט װעאען בעאםטע םי;צ

.p״c זײן .*ועט אאזוס און רע;
;וט, געװען. אפשר װאאט דאס גו,

 שטעאש איד.ר וױ ;עװען זואאט עס װען
 װעצ־ פעגשען, אינטעאיגענטע פאר. ןיך
p אז גלױבען מםאמדאטי, אין גלױבעז 

 זײמר און םאסען די פון אױסדרוק דער
מ גערעכם, איז אויםװאצ,  זײ ייעז אפי

 פאר- וועםאפיאו ו^ס אוםגעדעכ^-זײגען
 קיין :יט איז װאס שרײבער א שטעד״ן
 ראס זיכער נין איך שאמנר. קאאוק

 םים באקעגען נאר ויך וועס איתר *ױב
מן,6 די מ  אין *אטירט חאבען װןוס א

 פארגאנגענחיים, דער אין יזניאן דער
ט ת אײגפארשטא־ אונז טיט ?ײן איחר ו

שאוט, צום ?וטען וואט איתר אח
*o r טןר זײגען װאהאען אםס^יגצ די 

און שעהנע אועאכע גערחס גימם
 אויבערפאעכאיך נ^ר האט עס מטיא^

o* געטאכם r איז אאעס או אײנרתק 
dp npBO א געטאיעט ה^ס 

i r t, אויסברן־ :עםוזט חסט וואאכאד 
פאאס. שםארקען א אין מנן

. שםױקעל 8 ע ם כ ^ ג
שטאד־ א געזזאט אט^א האבצן םיר

nw p e r * m  pp• מיט k -םיטגאי
 כבוד א מדחנץ אױ וחנאמנ רערשאסם

 באװאגונג ארבייסאר :אגצער דצר פאר
מז םיד »  כױבד די װי שם*ל*ירם אאע ה

 x$t אוױי אאדימעז זיר פאצגען נלידאר
אסיא^ װגיזין

 םיט־ די װען *ײט :עהוםען איז
 הןד אוגרזנכם, אדער רעכט בױם גצידאו/

ן  יענע אדער די אז גאוואצם, גימם מ
 ?אאעז פיחרועצן »דער פיהחגר

ײ גאמ.  רצכעאע געפ^דערט ה*ממ ו
fa ײו ווינו װווהאען, w ער־ קעגען 
ס. .די װאחאמז מ ^ כיו כ צ ^ י  האט א

ipd אאאױנט־ געגאגען פריהמר 
 -י iPo חאם אאזינסעט און טאנטס,

Dfn כמן npn .ד*ט דאדנ^ך גאװאיצט 
 א- Dip ipc אז געכאיס אך םען

 !ײ• ^םוסגצידאר ,tapo n באדנעכאאט
 ;#כגאבאן ראחי מין אדם^פריחמ, נען
ווא״ד נעסאבם סען חסט טשח׳ס, ד״

w 1«י צין״ p אײגם^וא ״ייז *יי :hv

 םעטנעי, א 1 אאקאא איז חאבען םיר
ך ;^םען וחןטעס  דערט^צן, גישט נויצ יי

 איז dp אוז אצם ױח^י שױן m ער וױיא
ך זאצ םען סמר1ג  נישם אייהם כדט וי

 ווען :אר ארגוםענט. אן פאר ב»נחתן
א•  יויר• ו»ר די .ארױסברעגגעז װעצ ו

ײ, d וועי ײיסען אלע ויעאמז ט ip .איז 
 ^גמיקװירדמ״ וןיו dp jp>ot פאעגמ עוי

 א פאד באאאם w אר״ץ ווארפען כױר
ט dp און ע: ; ם ס ? ױי  י

מ וויז Dip און  זײ• dp אמיוט. ק*ין ני
ip* אײגיגא ;עוואן ^ n p, ?זײ- וחנאכ 

;mp» אין םיצר וױכםיגזנ :א;ץ jn- 
 דזשאיגט דצי טון טצגאדזשערם
r w r w r c ר פון שודנט מ  דז

אן דחואכא ג o פױששעאזזן ^נ r־*
!ײנצן dp װאי ׳

•:IP W  r r.

 ניו טארק, ®ון :עכראכט דאן מען האט
o אין באאאטס. 700 דדשוירז/ v :r 

'ipj :עגצנד m יצ אזוי ח־יגטאצ. OPD* 
 מי פראג^ די איו ;ערחנן. ניסט מנרס
 דאך |p;'M 1גײ •אר א װאס dp מוסט

pדpnהאD נעוואד׳ון I דצר איו pdojp^ 
 דזשאינס דער םון פיהרערשאפט די או

 דעס םים m נעזיצנקם, האכצן ב*ארד
 די מון חנם שטיאעז וײ װצאצן
םאכער. קאאױן

 נישט זײנען באיאטס שײץ אויב
 ״טצאיש״ צונרײסצן סצן םאענט געװצן,

^ ססיםעז, פון ^p ^ ײנ  נים קימסאא ז
 מצנ־ ריכםמע די און געװארען געשסיטס

 כײ גצױאחנן. ערװעד«אם זײנצן שען
 די איננארירצ! דאס איז רואהאען אזױנע

 מן־ א װען :אםיר^יך. שוין ארכײטער
 י<ו זיך הערם ער צי אז וױיסט, אמסער

 ע־ װעס ״נישט צי אדבײטער די צו צו
 ״טע־ די וױיצ װערען, ערװעחאם וױ סײ

 סזל אין ררעריעז :עשריבעז װעאען איס״
 וױכטעע די פון היאוי דער טיט אער

זיך ער רעכענט ױניאן, דער פון בעאטטע
דעטבערס. די טיט :יט

 גישט םאא קײן םאר דאס װאאט א*ך
 עפענט־ דער אין ארויסברמנמגן :ע״ואאט
 גוטעס קײן נישט טוט עס װײא איבקײט,

 אאטע די דערכתוגען צו ױגיאן דעד פאד
 זיי־ װעאמן פאדברעכענפ איז פעהאערען

 דאס טו איך געװאחנן. נאנאננען ;ען
 איז, ד#ום און צעעק, אײן פאי באר
 דער אי ״פארחיצרטס״ דעי־ אי וױיא

 םפעציעא, ״גערעכבדנהײט׳״ די און ״סאג״
 די פאר נעזאננצן אויב *זעאכע דרוקען

 שטיאצ, די — עאעקשאנס אט^ואמע
 איחר זודיב —־ ורזןל רוחינע. די ינע,“ רי

 ה«ר םיר ווי עצעסשאנם אזעצכע ;צייכט
תיז נעזזאס, אכןוצ כען א ך• זײ איך !  איי

 גישס אבער יײיאז, שדייכער דער :ואד
ike ,קצאיססא״ :יט״אינמעציגענטע אונז 
ר,  םיר שרײנען. ;יעם קענען וועצכע מ
מ ױניאן, א ח«בען םוזען צ מ  אונז זאצ ו

i מעמו־ די אין !ארטײדינען m\ דעם 
תצכן און די.ב*םעס jie וױצסיר  פיזד א
 גמטרינ׳נז ױניאן אונזער ה*בען רוננמן

 דערנאך און קאםוניסטעז די *ו •®■יהןר
צובראבמן. נאנצען אין זי

 און צעבע! pi»p ז*צ די,ױגיאן אום
 PK 5םײ וזיבטיגער א װיייטער װערען

 1אי מורבעםערוגנעז די ש*ר «io»p דעם
 »! און ארגײגתר די שון באדיגנונגען רי

תנוגג אדכײטער נאנצעד חנר p באו m 
 די פון *וםרוימן דעם קדינזע םיתרער די

ז וחנם טימנצירער. r מ  <.vrg n r i 
און ארבײגמר די פיז *וםרזיען טיטיגע!

קענעדע ■םױר-»ז■ WP דער
ת ווםדור ם. י

r מיט אוםגעפצר  P-, האס צו.״*ק 
 דצם אגגעפאגנען אינטערגעשןונעא די

 קע;ערער די *רגאניױרצך צו קאסיײן
אמ מאכצה תא^ווק  דעם ;אך ־געװען ס׳

p פאר װי ry n ער איז יאר צטאיכע- 
 דיסוןורגאניז״רט ;עװצן איננאנצען טרײד

 גע־ ז°:ען ארכײטס־באדינגונגעז רי און
 שאמע צ״ם ביז ארונםעמעווגקען ורען

 אדויס- ערשטען דעם פאד נידעריגסטען.
 ״p; זיך אינםערנצשאנעז די ח^ט טריט
 אזץ ם^ראנם^ סטאדט דער צו :וםצן

 גצארננעז איז צײט קורצער גאנץ א איז
 ױגי^ון שםאי־קע גא:ץ « ^ורגאניזירעז צו

 “ד*ר די מיט אגריםענט אן סײנעז און
 הן*ט טןו״אנטא אין בתים. בצאי טיגע

 דער צי יוניא[ « עקזיסםירט יע גראדע
 אגגע־ זיך ה^וט קאםפדן דער װען צײט

 :עװען אנע־ איז ױני$ן די ;פאנגען
 ־וײגע זע־ר געחאט אוז ^װאר זעהר

 א'ינ- 3*1 טרײד. דעם י1אוי אײנםא*ס
c ױניאן די װ$ס ציגע ip פאדט^נט 
 מיט• PE;.־,״ איבעמעבמנע א נעװען איז

 ברודעד װײס״פרעזירענט מיט נאידער
̂־ װעאכע שפיצע, דער אן קירזישגעד  ־*.

 אום ־אטוי שװערען א אנגעפירט בען
ױני^ון. די אנצוהאאטען

 בא׳ צו װיגשענסװערט ד# ס׳איז
 אויסדויערונכס־קראפט די אז מערקען,

̂ןט *יאנער; גרופע דער *ט פזן  ;ע־ ד.
 דער אין ע4רא װיכטיגע זעהר א שפיאט
 ארגאני־ שפעטערדיגען דעם פון פראגע

 n געױען זײנען וײ זאצי^ונס־סיםיײן.
̂ובען װצאכע יעניגע  גע־ און געװא־ט ה
 טאטענט ■סיכאאאנײשען א♦ פאר האפט

 יױ שטארזע א ארגאניזירעז קעגען צו
 דעדזעוזן חאבצן י דוע! ״יז —

 זײ האבען געסטיג, זײן צו צײט די
 א*:־ ד• אז האםצרען אננעפאננצן באאד

 אין ארײנױאיסען זיך זאא םצדנעשןונצא
אגנעאצנצנהײם. דער

 װײ םארצ*שטעיען זיך אײכט ס׳איז
 נע- זיך ה^ט עס אפםעמױאיגהײט פיא

d אט סצד םאדצרט p טענ• הײפעלע 
 גע־ יאיז־עז אאע די זיעען װעאכע שען,

 ;ע״ בטזןה דער םון רודצר בײם שטאנען
 אײסגע־ זײ איז ?יכער שיוי... זוגקענער

j p w ט״ס קעדפעז צו אימםאא װי םער 
 געדאנ? דעם פארטרײבען צו אאיין זיך
 צװײ״ קײן םארצוױיפאוננ. און יאוס םוז

 חבטים *:עץ1גע זיך ס׳האבען אז ניט פעא
 טא־ קאאוק םאסען די צדויסצן אזעאכע

 זץ■ חאבעז ורעאכע םאראנטאן אין כער
 זײ און חשביז זייער י1אוי געװיצצאמ
ר דאנקיכ^טעז... אאס באטראכט א  ^דפ

d קעז אבעד t p וחד :עזא:ט רצכם סיט
v װצצכע n אז דעז | די סרייבצן גיסט שרייבער די זpצpװ w\ בײ גדטפאכעז

קריגצן זאצ  ipd אזױ װי זאך  w m *  
ממכד די ת ® |pn־« w d גדיםיגאן  p  

ר קצאוק םיר מ א זיײ ס  ip^pr, יבאדס  
^ תג א אדבײם די אוועתצונעמען תצוז  

מר די פון ײ ארכײטס זײ טאכען און שד -
צאז״

pעי די ארויט ?ײנען ױגיאז, ר  א,ץ דנ
מז די װעאכע פרוכט די ׳פנײדעז זײ א  ה

פארזײט...
ipvnip n איז p ר־ די וואס ציים*

עז בםpאpאויפג איז ניאן אי  טא״ אין ג^ו
א iP:ע*וא גאמאכש דארם 1אי ראנםא,

ם ־• ך ע ג מ ע ן מ ל * א ה א 2 י ןװנ װ. .a ל■ א 2 א י
■0

י ו !8א ם א ז ק ר ע ם ^ י *

די באזוכען צו אויפנעפאדערט ווערען םעםבערם »לע

מיטינגען םעקשאן רעגעלע
יאגואר סען22 ועם דןנןרשמג חײנפינעו

ם ו 7 א sa ji ר נ ע װ < א
:פלעצער פ^לנענדע די אין

 פאדקודי. קצערם^נט ק#ר. עותגױ גת3 — 8875 וזאצ, *םמםפדאר :ברןןנקם
ר, רינג ארכייטער :בענםןזנחױסם פ ט  זײעגױ. טינ20 — 7212 מנ

ם ס ױ אי C03 ,\w םקאאניק׳ם :יארק נ nvo ױ. פענםיצוױיניא מנ עו
 חשאינם דער פון באריכפוען וױכםיגע

ר און.וועלען עקזעקופױװ לאקמלער ע י  באארד איגם
מעדעז• םארגעלעזןז

קארד םעטבער אייער מיט ברעננם מאםעמ אץ קומט
עגןו rעסז m ד ר א א M ב  &  p f i .װ. ג ל

w x f r w  s * m .סאאראסאר
׳ סשארםאז. קײער. דמױי.

 ױג*אן די׳ און פ^רטשריט גװאצדיגעל <
; גא;ץ א פאדנעסט ^dp:p p t p לאץ*

- קצאוס די צװישען נאר ;יט מ א  ט
 ארביײ אצנעסיינער ךער אין אויך ;אר

טערבאװעגונג.
פא^ דער אבער א*ז אנד״ערש גא;ץ

:םאנטרעאר א*ן
 די פא- טאנטרע*? פון געש־כטע די

 איז יאהר עטצאכע צעצטע פארגאנגענע
 רעטא׳ און יאוש םים פוצ געשיכטע א

 םאראנ־ אין וױ פונקט און ראציזאציע.
װיכטי־ א ;עשפיצט יארען ד• האבען טא
 טיטגע־ חאבען און גיטען צים ראאע גע

 עטאבלי־ ױך זאצ ױניאן די אז חאצפען
 באדען, געזונטען סאצידען א אויף דען
 פא: דער געװען םאגטדעאצ אין איז

 יא־זרען, די פאר פארקערטער. א פוגקט
 אין געװען :יט איז *וגיאן קײן װאס

 דעטא- פון גײסט דער האט םאנט^אא,
 פארגוטען םיסטרויען זיא ךאיציזאציע

 קילאוקםאכער. די צװישען אוינען״אן דעם
 טא;י צו הײנט ביז נאר איז דערפאר און
 אױבער־ צום ארויסצורופען גע;ו;;ען :יט

 װעלבע טעגשען גרופע ;ויטיגע די פצאך
 אקטױוי־ די איבערנעפען סעבען זאאעז
ױגיאן, דער אין פירערשאפט ארן טעט

 דעם האבען זאצ עוצם דעי װעמען צו
צוצרױ. און גילו־בען :ויטינען

 דורכ־ א'צט דעריבער םוז ױגיאן די
 זיך םון פראצעס :*יטיגען דעם טאכעז

 ארגאגיזא״ װירקענדע א אלס עטאברידען
 קײן גארנים איז •דאצעס רער און ציע,

 א זעדזר םעאע סך א אין איז צײכםער
עקספעריטעגט. קאסטכארעי

אינדוסטר/ שצאוק שייך~די איז וואס
 כפצס טאראגםא ^וון טאנטרעאצ איו

 פון טשך א פאר זעילבצ. דאש יון איינס
 לעוועז*די שטערט צװײ די זיעעז יארען

 געםאכש זײנען קצאוקס ודאו אײנציגע
 פרויצן האנצן.■ראדדצירט און װארעזpג

y :*:* פאד סלײרער if:W. צעצ־ צרשט 
 האבע; צוריק, יאחו^ עשציכע מיש #טצ:ס

 א״-דע״ אויך עגטוױקצען זpאנ;עםא:ג זיך
p ,ווא;־ יש*יא,4ב צום װי מארקעטס 

 ענט־ ספעציעא װיניפעג. איז קואװער
 n רו״ ראשיגער יױגיפענ זיך װיקעאט

 רי האט רפאדp טאקע זיא ^רעpאנ
 לעצטען בי־ים באארד עקז. דזמצנעראצ

 אד״ א| אנצופאננצן באשצאםען םיטינג
ר אין ?אנמאןױאגס-קאשיײן ז  שםאדפ. י

 טאראנטא ווצצצן דעם אצעם טיט אבער
מי גא^ז א פאר סאנםרצאצ און אנ ^ 

- רp פארבצײבאן אא״ז נאר צי^ם ; טי א  ד
p^  •דאדוצירו;: חןר אין פא?םאר ^
^נעדע. אץ קצאוקס פון

 זײנען װעצכע ארבײטער, צאא די
 .איז שטערט, בײרע די אין באשעפטיגט

ס אמ 3,500 אוםנעפער  צאצ די איז חו
 ױ- דעך א*ן םיטגצידערשאפט דער פון

 ארבײסש״ די זײנצן געזאנט, וױ גיאן.
 שטעט. בײדע אין ד^זעצבע באדיגגומען

 אגו־יטצנטס, די דאס איו, פאמט דער
 בתים כצצי די טיט זזאבען מיד ותצכע

 זײנען טאנטרצאצ, און טאראנטא פון
*dp: i צום איעער עהגציך «ו;«ט פאי 

 #באומ אונטערשיד דצם םיט 4*ױײ«נ
 אגריטצנט איו״דצר טאראנשא אין װאס

 דאדא און יאחר אײן פאר כצױז גאסיינט
 ומני״ד• יאגוא׳־־, היעטיגצן ווצדען גאגײט

ד נ  צורײ- א םיר וזאבצן מאכטרעאצ איז מ
אגריטענט. יאחריגצן

 נציוא״ען אפנעהאצטען איז ליזוטענם’
 *יױ• ?*נפערענץ »םיינ׳*אפםליהער *

י שעז « י מי  ט*!־*:* פמ שארטרעטמר י
r חס־ טאנטדעאל. אוז ט» :n re s fP 

c טאראגטא. אין שטאטגעפונען ,זאם ip 
נ דעס אויז• וױכטינסטע נ תי ר רז ײ מי  נ

 פהקס דער נעיועז איז קןמפערענץ דעם
 םשדןת־ אין *נריםעכט ד*ם באנייען פח

ד איז םא. םמס«רו ווענען ײי  ~T. 1אוי
 ײנריםזהם. נײעם דעם אין פונקנמן װיסע
ר מ ץ חןר איו דעם תוץ א חןנ מ אנ  נע־ ?

ײדע די וואס רעם *ילינ מיכםי: װען  נ
 נאחענםער אין נעקוםען זיינען מני#נם

מן tan ײרד 1אי בארירוננ ײ  *pptt« ז
װארןן נמםאכם  רײנוננאן,־־ געתיסע מ

מן זיר חאנען וועצכע צי ק מ  פון נאך אנ
^ וואו יאי־ען, פריערינע  פאעגט «ד אי
ען און *זשריימז שטעגדינ׳ שולדינ  מ

njrr פון ס^גדי׳ממס די «ז *וױמתז 
מ די אונמער גראנען שטאדם איץ א  צ

 אאגגתישנץ חנר שםאדט. *װיינתז r״
JOW גדם אװע««טאגס זאנמן. «ױ אזוי 
o n ד ■•םד־אטיזס, יאקאצ מ חני חאט י
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טאיאנטא איז הערטדד זואם
0 ■ * ■ !11■ ■II HI

®r •שעהן, כ
י. װ. צ. א. אמאנײזזןר דזשעגעראצ

 ניט אפיצו געשרינען, גיט צא;; שױן
 אײס 1יזגי« םאראגם^ די צו נערעכט

 א^גסצראסײ װאס אנדצדע אצצ צו אױך
 עקז״ס• און ארכײט ד*ר סיט ז*ך רען

 נע־ ;יט ד*ך, יתיאז. אינזצר פון עע;ץ
 קצײגע א אטת, חעאפען. זיך קע;ט

 שאראן אבער ס׳איז טאראנטא, שטאדט
 ?יך יש*ט ם׳קען אח ארבײט, סך א

 אאננען א שרײבעז צו אורײסען :•ט
 איצט ״;עדעכטיגקײט׳׳. אין א־סיקעצ

»-:קט. צ*ם
 האנעז ם*ר זיגמ םאגאט 10 אוועס
 אונזצ־ םיט קאנטראקט דעם נע׳ש^וסען

 שוין דארםעז םיר און באצעבאטים רע
 ס׳איז קאנטראקט. גײעס א םאכען באצד

 איבערבציק אן כאיצן צו ראםזאם דארום
 האכען װאס זעחן און צײם דער איבער

 דעם ט ט געװאײען קלאוקפאכער די
סעטאםענט. און סטרײק
 בא* פאצ אײניגע שוין האבען מיר
 קאאוק־ די ותצכער אין צאג^ די שריבען
d פאר געפוגען זיך ד;אבען פאכעד p 
 איבערע נעװען ס׳װאאט אזן סטרײק

 ות־ םיר באשרייבען. צו אפאא גאך דאס
 טיט כאויז נאנוגענען דארום ױך צען
 נאך פון צײם דער פון איבערזיכט אז

םטרײק. דעש
 קאעג־ די אפבאטראכט א*ן נעםעגדיג

 עק־ האבען װצצכע ?אנדיציאנען, צאכע
 דעם פאר ישעועד די אין זיסטירט
 פארריג־ קאײ;ע די צצי&1ם טטרײ^

 אונזער איז סצאוקםאכער, די פון םטען
 ;עװען, סטרײק דעש :אך גצײך אױםגאבע

 א םעגציך וזײט װי קריגען צו פדיהער
 שארצײכטע־ צו װײךץשצס, די איז רעיז
 דיס־ שטרצנגע אויסעדנעוױיגציך די רעז

 אײגשטעצצז און שעפער די אין
d אין אדנאניזאציע p .טרײד

 שװצר, איבצדאז איז אנםאנ: דער
 בא־ די טאראנטא. אין אױך דאסזעצבע
 אז ארגוםצגטירט האבען רעבאטיס

 די וױיצ גצבען, צו שװער איז געצט
 פארקויםם, געיוען שוין זײנעז קצאוקס

 נים או װײצ האכצן, םצן םוז דיסציפצין
 די און כאאעבאטים אוים זײ װערען

 אר־ און פארקצצנצרט, ווערט עפישענסי
 ביו צײט לײ::?רץ א נעסט גאניזאציע

^p די װצרצן, אײננעשטצצט ס׳קען p־ 
 צנטשאאסצן נעװצן אבצר דינען פאכער

^ פי רכצו  ס׳האט און יראגראס זייצר דו
 סון אײנגעשפארטקייט די געהאצםען ניט

באצעבאטים. מאנכע
 דעעז אדבײט רp םון ירײזעז די

d צויט געװאךען געהעכערם p סטאנ־ 
 דצם םאר נעװען איו ער װי דארד

p:pפא אין סטרײק 'cn ,10 םון שעפער 
 אר־ ?צאוקםאכער, די פראצענט, 40 ביז

מ די /פיחצזח3שס אין בייטמנדיג אנ  ג
 פאר־ אצע ױגיאן. א האכען זײ »ז צײט

 דיס־ פאס געװיסצ א אז אפיצ* שטײען
 ס׳איו 'פצקטארי. אין זײן םוז ציואין
 איז וואס םורא אצטצ די pvm אבער

 Dp שאר איעצם יעחמ איבער ;עחאנגען
 ג^וא־ אײגגצשסצצט ס׳איז און סטרײק,

 זצצבסט־דיםציפצײ pרבאךpװאונ א רען
2,000 קגאפע פון ארגאניזאציצ נירטע

 פיצע פון םשך אי פאד אנגעזאםעצט זיך
 שטצדם. :ייוע די אין יאהרצן פיצצ און

 ײם3 גצווארעז פצסטנצשטצאט ס׳איז
 אמא^גע די פון שזצד די אז קאנפעדענץ,

 איז םיםפארשטצנדניםצן און רײבוננען
o געדוען p ס״איז וואס o*j גצװצז p'P 

 אינ״ די פדאםצשםצז צו ױגיאנס שטארתע
 אישס ס׳את אבעד .prmi ®ח םעד^ח

t דורך דאס אאזגםעז, פאו־ קצאר p 
 נים ipp מניאן np ®ח אויסבויאוננ

 אדצר פארדאפפ פיד m•< קיק זיין
̂ספ  ביײ פארמצרס, גראד שצנמיס,ארשמ

tnpor p פאראינטצחד איצם זיינצן 
 -װעל ודרגזמד דעדאאזצן n נים סירם

 pnpr, אנממירם זאצ קאנקזדצגץ מ
d אדוי p ח חשבח® pm$*v  n טאכצד
 במר אין סיי און טאנםדצא׳צ אק סײ

^נטא.
 fjpnptw np איו אאגצםיין♦ איז
ח צופדיךענשסצאצנד זצחר געװצן  «ון י
 באשאאסען ס׳וױו װיכסמקייס• נרױס.

 גצםײנ־ אוציכצ חאכצן tt נעװאחמ
ײי אײס •זױ קאבמחמצזמ שאפטצימ

ר ״ם סנן סינליך. וײן װו

 דדעאינט זיך רופט װאס טעסבצרם,
ױניאן. ?צאוסטאכערס כאארד

 זײ אויןמ געהאלמעז תלאדקםאנער
דמזיוכס

d באך גצײך p זיך האבעז סטדײמ 
 וואס סזןםבצרס צאזדצ גרויסע א ;עשת*ן
 אין דזשאבס. די כײםעז געוואאט האבעז

 קײן נים דאס איז צײטעז געװײנצאמ
 גײט איגדוסטדי אן װעז צײט אץ געפאר,

 יא דאס קען רעארגאניזאצי^ א דורך
ר װײצ געפערציך, זײן ת ײ  גע־ נמז א

 אםיצו דזשאב, נײעם צים צו זיך װײגט
 ־־un אוועק געהט אים, קרינט םען װען

 נאנצעז אין בצײבט מען און סעזאן
 יױ די האבעז צװײטענס, ארבײטסצאז.

 סײשקז צו באנער קײן ניט ניאן־צײם
p פאר p d p  זײ זוען ?אנדיציאגעז, 2

o פארצאזעז פון טראכטען p םיר .8שא 
 גצבען צו א:טזא;ט דערפאר זיך האבען

pמ אין קארדס װארקיננ rרע ip .p f p t־ 
 כױנדציכע א אנ;עפירם פיד האנען צו

 אויף באײבען זשצ יעדערער פראפאגאנדע
 פארבזד צר טרײען איש און דזשאב זײן

 :ע• א נענצבען אונז חאט דאס סערען.
 די באזעצעז צו ערשטענס, צענענהײט,

 אויױ ארבײטסצאזע הוגדערם פאר
ט מיר האבען צװײטענס, דזשאבס;  ;י

 אזוי אײדיגגײער, גײע קײן צוגעקראנען
 געםונען זיך האבען סמזאן פאצ צום אז

 ארבײטסצאזע צעהנדאיג פאי א בצױז
 “םא אצע ארײננצרעמגט קאאוקםאכער,

 װי״ שעפער, די אין ארבײטער די כע̂ן
 הא־ דז״פא^ וייער איו דאס אז סזמדיג

 ■רײזען \nvbv2 רטpאEpג םאקע בעז
 הא־ פעז, ?רינט רטpאc םען אז און
;עחראנעז. טאקע די בען

ם װײגיג ײ רנ  —סעזאן• פאל אין א
ײלט ודערם ארבײט אלעםען צו געט

גל״יד
 ענ״ אן :עז.חח איז סעזאן פאצ דער
אצטצ גאגיי אלעםצן. פאר טוישוג:

 איבער, כדר גיבצן פאך םון ?צאוקםאכער
pp:p זײ אז p  סע* שלעכטעז אזא ניט ?3

n יאהרען. פאר זאן p וואס אבצר פאסט 
^ן באצהאלאכעט די א  א^ן נצפמען זיך ה
ר און שעיצר די ת ת ע  אננעהאצ־ האם י

מ אר8 (די דדשאב, זײן טצן ל ד  ציײ מנ
^ באזעצס אויך זײנען נײער דיג א ו צו  נ

 נזד « גענעמז או:ז האמ ילעצער), אויןי
 םון *ונתש דעט דזיכצוםיתס אצגצגהיים
מ פ*ן קאנטראקם ײ ל  םדן ־צוטיילוננ נ

 קלאוק* ניןהכע פון טי״נזננ די ארבײט.
 ס׳איז וחגן אז V* טאראנדא א*ן םאכער

o ידניאן קײן :יםא p וואלםצז יסעזאן 
 אהן נעותן קאאוקפאכער טויועגטצר

ךדי דמאבס  נצ־ *ואלםען איבערינע או
 אווער־ מיש גאך צײט ;אנצע די ארבײט
תר איז אבער פאא דעם טאים. עחנ  י

 גצ־ האט און דזשאב זײן אױ<י נצועסעז
i' איבײם. טײא :אײכען‘א ?ראנצן p p 

ײ גצהאט האט קאאוקסאכער p י :p 
 דנות^א•, א^ן םך קייז ;ים אטת וואך,
מ אהײם. «ײ גצבראכט דאך אכצר אנ  ם

 םיט אז ״צו אפיאו ג^בצ: קצאותכאכער
 ;עארבײט די האכען צו,־־ימ יאתר א

 פארדינט :ים וזאבצן און אווצרסאיס
אן דעס וױ םצהר פיצ  אדבײטצנדיג ״מז

 זיר נעםט דאס װאך, א טעג 4און״ 3
p p p חיבט א וייגען מרייזעז די װאס 
געווארען. טאתרצסצרש ביסצא
 באםצרקונגען pרפאגשp:pאוינ די
 םון שםאמײט די pc י1באגרי א גיבען

 דאס האבצן םיר jpr ׳ױניאן אוטצד
 doip D'ipp דורכפירען. געקענט אאץ

 זײנצז וואר אײם, ױױא די ;אטיראיך
 ־np'fc די צו לאיאל צײט גאנצע זײ

 באאדד. דזשאיגט זײער און שאםט
t r m o  d w 'd ר\ש. די צ* ̂־־צדיט 

ipowp באארד p̂ עקזעקוטיװ אח 
 pנpפארשי די פין םצםבערס באארד

 אי־ און צרנסמקײמ ip''t פאר fזpאלpצא
 *ביסעל ארבײט. דעד צו בצרגעבצגחײט

:ddpp אוג״ צו ױין אויך םיר מוזצן 
?pnp ^יזט װ ^.אבצז, זײ י בוואצבאשי 

 ױגיאז די אז זיך בײ באשאאסצן אוי̂נ
 צו בעסער ם׳אױ אזן tnpor צו דא איז

 פאר״ ארבײט^ר. די םיט מפ^ום ל^בען
 האבעז באמם אאע גיט אז דך ששעהט

 חאבןט םײצ גדךיסע א ח*גדעלנג9: אזזי
 P3p'«nH® •ריגימן ; צו פארזוכם

papj op p̂d| ױי אח אךבײסער, די 
^np איז יוציאן די װױצ גפסצזגגס!• גיט 

n w i רזאד״ חצד אויא

אזוערטאים. פאר האלכ ט און מאים
d p אתז האכיז פארזוך אצצטעןp p 

 נע- האבען זײ ווען געסאבם באא^וטים
 » און טאי□ צאהאען אנפאנגען דארםט

 געווען איז דאס אװערסאים, םאר חאאב
 זיך האט ,1930 דזשואײ טען1 דעם םון

 געװאאם גיט ה^בען זײ געטאן. טאקע
 נאר- חאנעז זײ חייסם, דאס ̂זPצאהצ

 וײ נאר אװערטאים, ן 'p oanpa ניט
 ניט װעאען די אז געסטראשעט האבעז

 רpד זײן. יע װעט op װען אפי^ו צאהאע;
̂וך איו דימעניש  אין |poipp־;hje ד

 וױ ניט נאך װײסט טעז װען דזשואײ
 אדניײ די אױסקוקען. וועט סעזאן דער
 ענטשאאסען נעװעז אכער זיינען טער
d נאכצונעבען :יט p קןהט־ פיז יונקט 

 זיך האבצן באאעבאטים די pא ראקט
 א אבװאהא אז אזוי העאפען, נעחענש ניס

 ponp האכעז ארבײטער צאהא קאיינע
 סעזאן, יטאעכטעז דעם צדאיב גענאסען

 געצװאו;־ כעייען באסעס די זײנעז דאך
 פאד האאב א איז טאים צאהאעז צו געז

אװערטאים.
 קאטרא^ט נײער דער

 םיר װען צײט ד־ אז קוכט איצט
 קאנטראקנ/ נײעש א שאיסען ד«.״זעז
 אויסגעאד־ שוין נאטיראיך םיר האבען

 זײער אפת שאדערוננעז, ׳רײע א בײט
 מיט :אטיראיך זיך רעכענען טיר 3/םיאד
 אין שטארק אזוי איז װאס קריזיס דעם

 ער־ דאך סטײטס. די אין װי קאגאדא
 זיך ז^אען בארעבאטיס די םיר װארטעז
 זײ־ ארבײשער די איעשפאדען אבי.עא

 אאע די קרינען צו ענטשאאסעז :ען
 פי־ ;רויסע פאדערונגצז, מיאדע זעהר

 פון געזוא,תז אפנעהאאטעז זײגען טינגעז
pc מעםבערס פיאע גאד לאייאאען. די 

 רעכענען נעװאאט גיט אפיאו זיך האבען
 פאראאמט האבען און צײט דער מיט
באארד ־זשאינט די װי מעהרער םיא

 מירהײט די מארגזמלאמן. ׳ױי וןאס
 .m די גוטצדחײסען באשאאם^ האט

c באארד p ^ ^ r a p p, שים d p בא״ 
 אאע די אט הרינען םיזעז מין אז דיגג

 הא־ םיר תאנטראקט. איז פארבעסערונגעז
o וועאען באאעבאםיט די אז סעז p נזד 
 צװימען ניט אין אמבאטראבש איז מעז
r צו ױניאן די  propטpמיטאעז ננע 

 א אויסםײדעץ אויך ?דיגען. צו דאס
>*:dp טדײד. אין כאאס

קאםפײן דרעםםאבער דער
צופרײ זײענדיג אינםערנצשאנעא, די

o םיט דען p ט א ט צ  ?לאוקםא־ פון ^ו
 יא סםר םון ojpc^opd און חאםפײן כער
 גוטנעחײסען אנדציך האט ם^ראגםא, איז

d p אנצױ דרעסםאכער די םון פאדצאמ 
m Fpwhe ס ^נ א אניז רג  1אי קאפפײן א

o p n ,טזײיד n p איז קאםנײן p ir 
 ער• מיר און נאנג פוצעז pn טאקע

גואשאמעז.p טטע װארטען
 א געױען איז עס װען איז עס אױב

 א זpארגאניזי צו נױטװעטײגק״ס
n זיכער דאס איז טרײד, p טרײד דרעס 

 אר־ pd שטונדען די םאראגטא. אין
 די *(\ גים שיער קײן גאר האבען בײם

אזוי אויף זײנען וױידזשעס
 םײדאאך, גרינינקע רי אפילו אז װײט
 pc אריבערגעקומעז אחפט זײנעז װאס

o קמנען פויאעז, p \אויסחאא־ ניט ש\י 
 םענער, די םון אפגערעךט שוין טען,

 אויסנעגרינטע, די און םאםיאיעז*לײם
p זײנען װאש ir בע־ א צו צוגעװאױנט 

 םון שטארבען זײ אעבען, ארש סערען
 םע־ פון ברען רעכטען אין אפיאו הומער

 פאר א סאדדיגען צו דאך אום זאן.
 אווער־ זײ ארבײמען םעהרזד/ דאאאד
 בײנאבט, אדיגער 12 און 11 ביז טאיס
d מים p װע־ ■רײזעז די אז רעזואטאם 
 איבײםער די .ipo’jrp; װײטער רען

 הוננער רער און ארבײמ דער בײ אױםען
נאך. זײ אױפט

 פדעסערם ארן קאמערם קלאוס די
דרעסםאכער די ארגאניזיידען העלפען
 םאר קאפפײז דעט מאכעז צו אוש

 היא־ נעפאדערם םיר האכען עדפאא^ אז
 אאס אאסאאען, קאאוסמאכער די פון פע

 אאקאא קאטערם דער האם רעזואטאט
 pc קאפיטע ספעציעאע א אפ^דנטעט 83

 פון קאסיטע א 92 אאקאא און קאטערס,
 זיך האבען סאםיטעס צװײ די פרעסערס.

 דרעם די ארנאגיזירען צו אונטערנומען
 איגטער־ די װען ירעםערם. W קאטערם
 קא־ די זעה; װאאטמז אפיסערס נעשאגעא

n בײ פיטעס p ,זײ װאאםעז ארבײט 
 פים ז*כעד זײנעז מיר אז פארשטאנמז

סוקסמס. א
 אױך שוױיגען אאיק דרעסמאכער די

 גדויסע א אפאינטעט האבען זײ ;יט.
 און אײם ױנגע אקטױוע פון קאסיטע

^p םײדאאך, pp סיה קײן :ים שפארעז 
 ijn אויף אאעםאל זײנען זײ צייט. pא

 זעחר איז אנפאנ: רזר אז אזוי װאך,
 א צו פיהחזן ווענעז אאזנ pא גוטער א

קאםפעח. דעט pc c/^r סוסמספז^ען

ZZיי״<י««י••י■>»b A  A <י A A

םיסנלידעו: זײנק פאר םום רענ ארנײפעו דער װאם
כענעפ^סס: אץ אמסררעגס
.$3000 ביז 1C0 זיז »א^יסיס

:כענעםים קראנקען
עי 15 ,10 ^  *ױ$ר » ראדאר 20 ןו

ון• ברענמעס בןרי גיוישזן (א
 ?רי:״ לייליויעז עקסשר׳• :*ו לען

נענעזיש).
 ר^כ^ומישאן ווון ס^ג^וןריוס

כענעפימ:
ס3 םא:#*זןז 0 »ןוי; באהאגד* ן;ן

 “■cpoipp דאדאי 600 ןהןר לו:ג
.rty .r קזד װעלכצ די

ארײר :יש שועאשאיױב יוין :ןן
דוערעז ireגזך.ו

 געזעל• אץ קולםורעלע
:מעפמיןײם שאםםליצז

י «ילען ד. ».  »■e » ?ינדעי. »
 .,יייכד״ דזױ־ ז«זיכ»ל. :**ליכער

«וױ לזנלשף<ודם ביכער
̂ ««ו:שערחוודםו:געז

:קעםפס רץגדער
j ד• יוין w y u ש עד מ p י n •שענ

די מס»ס ך״. ויעע; םערש
־.,םיפגלידץ פון קינחני

 דראמאסישע און םחיקאליפוע
:םאראײנעז

איןארנײטמררנג מעמבער א ןוערט
:מעסכערס אלםע פאד דזזךס א

*ו יויןי דו־ירש זאנד א
בדגםבזןרם א־צץ ו״וי c-if.’־ r בויען

# .f
:חן*ארטמעגט םעדימאל

pp איבעדן מגשערן גרויסע *לע 
 קריגען שישגלידער די װ*ו לאנד.

 די זזן »ח*:ל־דד?ג סעדיצי:*** .
דן)ז:*ירים נרעססזן

מ ע ט ע ס ע מ ס מענ ם אר עי :ד
 בע־ פױנעראל *ון םעמםערי

 ׳אוז enpeye די *־c :ע*י«
1ז%«ידיצ יײזדז

קלוכעז
 ׳״. 41 *ון קינדער רור, ױנגער דע•

ןר:«:־־ יצגמ ir^pn טישגלידצר.
 *־. ». זעלבםפממנדיגז אי« וירש

.Dr^®:pe ױג?ט*
:קלרבען פרױען

*.efi בוײאי pc tP ן »דויעז*« 
m .1 שישנלי^■ ר? ippn6*ג' 

 זעלנסנד*שע:די;;• *ין :יויד■
*xwz^nz *רויען

* לײסעאדםס לייכוןןר
u חאלפען ברע:* וורגזעדע וון י!̂ג
 ורד:=לי*ז די !ײנען ?יי *ון ;ש ש/
גז־עלשאיה* און £זל«זי׳צ*ע 1אי

J6*«pi«fep ליבע

ארבײטער
יארלן ניו בראדתיי, איםט m אמים: חשענעדאל

jSOOO ארטשארד םעלעפאן
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שער אלס ערװעהלט רױדער האטאב לעאן ג און מענעדז  אלס ®ריעדםאן ו
עקזעקוטױוע. אין באאםטע אינסטאלירט דובינסתי סעק. — •רעױדעגמ.

 טען5 דעם דאנערשטאנ, אעצטעז
 געװארען אינםטאאירט דיגען יאנואר,

 עסזעקױ און באמטע ניײערװעחאטע די
 באנאז רער פון סיטגאיחנר באארד טיװ

 ,66 אאק. ױגיאן װאירקערס עםכראידערי
 םיטיננ, מעטבער גופדבאזוכטען א כײ
סקוא. רענד pc אױדיטאריום אין
 װידער איז האטאב ילעאן כרורער י

 מענעדזשער אאס נעװארען ערװעחאט
 —װ..פריערםאן ברורער און לאקאצ םון

 ריע• נייטחען נרודער ■רעזידענט. אלם
 ביזנעס אאס נעװארען ערװעהאט איז זעצ

 אילס — אאטמאן וױאיאם אײדזשענט,
 אצ־ קעיט שװעסטער ; סעק.־טרעזשורער

רעק. קארעסיאנדינג אאס — אאנציאוס
 סעקיעטער־טרעזשורער, דזשענעראא

 ניײער־ די אינסטאצירט ה*ט דובינסקי,
 האט און ארםיניסטראציע ײעהאטע
 אר־ אוגערםידאיכע רי געאױבט שטארק

 מיט־ אסטיװע און באאשטע די טון בײט
 גע־ איז עס װעמען אאתאא, םון גאידער
 באדינגונגען שװעיע די טראץ אוגגען,

 םאר־ און אויפצוהאאטען טרײד, אין
די םארגרעסערען ױניאז, די שטארקען

 גײע צאא א אמאגידרען מעםבערס, צאא
 רי ארבײטער די םאי קריגען און שעןער

 װאך. ארנייטס *שטונדיגע40
 ״ליגעל אירע אן האלט ױניאן

חאלידעים״.
 66 אאקאא צװישצן סיסכוך רער

 אסא״ •ציטערס און ״טאהערס רער מיט
 םעמבערס מאגכע װעמעס סיאײשאן״

 ױיע־ ־אין עמביאירערערס באשעפטיגען
 רער פון שראגע דער איבער שעפער, רע

 נע־ פואען םיט האאירעיס איגעא צאא
 זײנען ארבײטער די װעאכע צו האאט

 צושטימוג: דער אויט איז בארעכטיגט,
גע־ איבערגעגעבען צרדים

 הענרי דר. צו אנטשיירען
 אוםיארטײאישען אאס

 אין האט סאססאוױץ רר.
 עמבראירערי די אז אנערקענט פרינציפ

 זײנען שעפער דאזיגע די אין ארבײטער
 האאידעים. איגעא אכט צו בארעכטיגט

 קאנםערענץ א פארקומען װעט גיכען אין
 ױניאן דער פון פארטרעטער צװישען

ט  די דורכצוםירען אסאסיאיישאן דער מי
אנטשײדונג. דאזיגע

 בײדע פון
 צום װארען

 כיאסקאװיץ,
טשערםאן.

כ̂ארר חמינם ®נגרעאקער פון סענעדזשקר ס mti נ ערוענט 13־וױיס
 װעאבער אמדור, װײס־ירעזידענט

 אי;־ דער פון פארטרעטער אאס האט
 איבער אױפזיכט גענוטען טערנעשאנעא

 א•״ באארד דזשאינם טאנטרעאאער דער
 ־טען27 דעם האם צײט, יאהר א בער

 פי; םיטיג: א כײ רעזיגנירט דגצעםכער
 באארי־ דזשא-גט גײ-ערװעהאטער דער
 םײ:״ װײס־פרעזידענט טאנטרעאא. אין

 פארװאא־ איצט ביז האט װעאכעד כערג,
 באארד דזשאינט באסטאנער די טעם
פאאץ. אסרור׳ם איבערנעםען װעט

 אא• ברודער םון צושריפט א אין
 ערקאערט טאנטרעאא, פון איטאן, בערט

 אט־ ברורער פון אויזאכען די אז עך,
 גע־ איז רעויגנירען, צו באשאוס דור׳ס

 צו כדי און געז^גד שװאכער זײן װען
 דער אין רײבוננען געוױטע פארםײדען

 באארד דזשאינט n ױניאן. פאנםרעאאער
 וועא- אין רעזאאוציע א אנגענוכיען האט
 ס*ין תאבענדיג ניט אז ערהאערען, ;ײ כעד

 א:ד ברודער אן ױ' נעפןןן ברירח, אנדער
 באדויערען. גדוים םים רעזענאציע דור׳ס

שרײבט: איטאז ברודער
 באקאנט -«ט איז אטדור ״ברודער

 אינטער־ דער םון טיפנאידער די צװישען
 באזונ• אבער זיר האט ער נעשאנעא,

 מאנ־ די בײ :עשאכט נאאיבט חנרס
 פייאק- זײן םאכער. קאאוק םרעאאער

 אױפריכםינעי־ און פארשטאגד טישער
 װערפ װאױאזיין זײער א*ן אינטערעס

טא־ אײדעאקײט, זײן געשעצט. הױך

 האבען סיטפאטיען טיפע און אעראנץ
 !ערזעגאובע םך א 1געוואוגע איהם

 מאכער קאאוק םאנטרעאאער די פרײנד.
 אין ערםאא: בעסטען דעם איהם רוינשען

ארבייט. וױיםערער זײז
אנס  םאר־ װערט קאמפײן ארגאנ^אצי

 טאראנםאר דיי צװישען געזעצט
דרעםאכער.

צוױ• קאטפײן ארגאניזאציאנס דער
 װאס שאכער דרעס טאראנטאעי די שען
 אומגעפער םיט געװארען אנגעפאנגען .איז

 םארטגעזעצט װערט צוריה, טאנאםען 3
 קאשיטע, קאמפײן די אפשטעא. אהן

 אק״ פון געװארען באשטיטט איז װאס
 אאהאאעז, אאע אין מיטנאידער טױוע
 שטאט אין שעפער דרעס אאע דורך זיפט

 פעכר אאס ארבײטער די ארײן :עטם און
 אעצ״ .72 אאקאא דרעסטאכער אין בעדס
 צאא א נעװארען געהאאזעז זײנען טעגס
 איז דיגסםאג אעצטען און םיםינגען שא■

 פין מיטיגג פאס א געװארען געהאאטען
אײסעאום. אײבאד אין מאכער דרעס

 םא- האט, פײגבערנ װײס־פרעזירענט
 אפגעשטעאם זיך מאנםרעאא, :אך רענדיג

 כיאס־ דעם אדרעסירט און טאדאנטא אין
 ;ע־ זײגען יעועער אנדערע די טיטינ^

 םון שענעדזשער שעהן, בערנארד װען
 און באארר דזשאינט״ טאראנטא׳ער דער

 ארנאנײזער ספעציעאער אאנגער, ד. ח.
שאכער. דרעס די פאר

מ ל w ױניאז, עקזאםינערם תר אין
םעק.*מעגעדזשער. ראזענבלאם, ל• םון

 אאקאאע טאד עאעקשאנס אונזערע
 מאנםא:, םארגעקוםעז זײנען באאםםע

 דזשאינט אין דעצעםבער, טעז15 דעם
 איז רעזואםאט דעי איז באארד,ביאדינג,

:מאאגט וױ
 ער־ איז סעקרעטער־מעגעדזשער אלם
 ;ראאננבצאט ל. נעװאחנן װעהאם

 —רעק.־סעה. ;:רײפער x — טשערסאן
J ; ר מ א  בא״ באארד: עקזעסוטיװ י

 x, חייט ה. נדאוי םשארלס, חגנםנךין
 םאא־ ,x ראש דזשא״ ראזין םילאר

 סיננער ם., סאאא םאמסאן א., ראװ
מאםאשעפ־ ד״ םונק ד., מאנאק

ח. סקי
 נײ-ערוחנהאםע די טון אינםםאאיישאן

 איז םיטגליחנר עקועסוטיװ און באאםטע
 דעצ., מעז30 דעם דינםםאג, פארנעסוםען

^דיגג. באאדד תשאיגם אין 1930  בר. ג
rטון י כמנגאתשאר גצנמראל יווג<עד

* אשאמ, בר. און באארד דזשאינט  סמ.
ijm געלאדען ^ינען םחנזשויתר w w ו» 

 חאט אש«יז בר. אינםםאאיישאן. אונזער
 אדכדניססדאציע ניחנ רי איגסםאלירם

 נענעראי »ון נאסען אין עיסאערם און
געקאנ̂םבא־ *ר hi גאגלאך, בר. םענצדזשעד

 אינסטאאיײ אוגזער בײ זײן אנװעזענד
 צואיבדעםװאס יאתר, אעצטען װי שאן,

 פארנעקוםען אױך זײנען אװענט זעאבען
 אא• אנדערע צאא א ר\י אינסטאאײשאנס

 איז ער און באאיד דזשאינט פון קאלען
פארנוםען. דעײבער

 זע^־ א געחאאטען האט אשפיז בר.
 אי־ אן געבענדיג רעדע, אײנדױקספולע

 אי;־ קאאוק גאנצעי דע־ איבער בערבאיק
 ײגי^ן אוגזער וועגע^ אויר און דוסםריע

 װענען ספעציעא און גאנצע, א אאס
^2 אאקאא
 אױך איז טיטינג זעאבען דעם בײ

 סטעג־ אאע פאר עאעקשאנס םארגעקומען
 און אאקאא אונזזד־ פיז קאסיטעס זײנג

:געױאי־ען עױועהאם זײנען פאאנענדע
— אאקאא שון װײס־טשע־טאן איס

 דעאעכא״ באאי־ד״ דזש^וינם ־ ;הײט ביי.
יאסעי־; איז ראש ברירינד די םען:

 און בארענסטײן — קאםיטע מינאנס
# סינגער.
 םיר באגריסען גע^נגענהײם דער בײ

o n די בױם באאיד . סשןוינם ניתם 
 װיגשעז םיר כאאםםע. נײ־ערוועחאכמנ

 דעם טאד ארבײס ױתר אין עי־פאלנ די
n סוםקגדעז r.־

אג. ^ ױ 1931 י«ט«ר, מ?<י16 דער ס

m הלאוה־ פילארעמיער חנר *ין זיו חערפ
ר ע נ א ו ם ס . ? י

באארד. דזש. סעק. דײוױדזאן^ ס. סץ

 געסעטעלט סטרײק ריטש י.
 אין ;עװארען באריכטעט איז עס וױ

 חאט ״גערעבטיגקײט״ נופער םאריגען
ריטש, י. בײ םראבעא געהאט ױגיאן די

 א אױף געװען שוין זײנמן םיר װען און
 זיך םירםע די האט אויסגאײכען פון װעג

 מיט האגדאעז צו ענטזאגט אינגאגצען
האט דערזעאכער צו ױגיאן, דער ײטי  צ
 אין ארבײם ארוי׳סגעכעבען באס דער

 גע־ האכען םיר שאפקעס. ױניאן נישט
 האט זי אז םירםע דער װיסען אאזט

 פאאגאיך און אגרימענט דעם נעכראכען
 דערזעאבער צו סעקױריטי. די פעראארען

 שאפ דעם דעךקאערט פיר האבען צײט
סטרייק. אין

 םירמע די האט סטרײקען װאך א נאך
 םעראאננט און םיסטייק איהר »ײ:;עזעהן

 נעפאכט איז עס װעאכעס סעטעאםענט א
 דער פון צופרידעגהײט דער צו געװארען

ײגיאן•
 אעצטען דעם םון האנדאוג: דער נאך

 עק־ אאע זיך האב^ן מיטינג רזשענעראא
 דזשאינט דער םיט צוזאפען זעקוטיװס

 טען3 דעם שבת, םערזאמעאם באארד
 אויפ־ בעראטוגגען אאננע נאך און יאנואר

:רעקאמענדאציעט פאאגענדע געארבײט
 אאע אין עקאנאסיע אײנפיהרען )1

עקספענפעס.
 אונזער פאר אפיס דעם כײטען )2
רעגט. קאענערע םיט ױניאן
 א פיט טיטנאידער אאע טעקסען )3
 זיך װעט עס אױב װעידזשעם טאג

:ויטינען.
 מיט צוזאפען עקזעקוטיװס אאע )4

D דעד r y m יעדע םיטען *אאען יבאארד 
פאנאטען. צוױי

 רע- פריהערינע די גוטצוהײפען אום ״
 אוג־ באתענען צו אויך און קאשענדאציעס

 אין פאסירוגגען ר* מיט פעפבערס זערע
 װא־ םאר אעצטע די םאר ױגיאן אונזער

 םי- םעסערשיפ דזשעגעראא א װעט כען
 דאנעדשטאנ, װערען אםגעהאאטעז טי:ג
 אבענד אוהר 6 יאנואר, טען22 דעם
אינעטיטוט. אײכאר אין

 ,האבען םיר װאס אהאונטענט, דער
 פיאגו־ די עקזאפענירען צו אנגעשטעאט

 קאסט דעם איבער ביכער םעקטשורערם
 :אך געהט גארפענט, א םון פרײז און

 אונ־ רער פון רעזואטאט דעד אן. אא״(
 זײנען פירפעס אײגיגע בײ טערזוכונג

 ארױס זיך צײגט עס און פערטיג שוין
 זײ- באאעבאטים די פון געשרײ דער ׳מז

 אאס איבערטריבען. ביםעא היבש א :ען
 דאס דורכפיהרען םיר װעאען ױניאן א

 דארטען צונעזאנם. האבען םיר װאס
 ענדע־ אז אדויםצײגען זיך וועט עס װאו

 אין נויטי: איז װײדזשעם םון רוננען
פאכען. מיר״עס װעאען םאאען, אײנציגע

 באטײאינען זיך־ װעט ױניא^ אונזער
 צום פעפמןרס 10 פרן דעאעגאציע א סיט

 אינ־ אײבאל פיז קאנװענשאן :עקסטען
 ױערען אאגעהאאםען װעם װאס סטיטוט

 יאנואר. טעז17נ־8 דעם זוגטאג, שבת׳אוץ ־
 באריכט א יועיען אפגעגעבען װעט עס
pc פאר אקטיוױטעט איגסםיטוטס דעם 

 פינאנצײ די אויר װי אעצטע:*;אהר דעם
 בע־ :ייע איגסםיטוט. םון יאגע עאע

 אב־ און יחנדעו ערוועוזאט *עאען אםטע
 פעכר אונזערע פון צוױי האמנן םיר װאא

 אינשכ^טוט, פין דירעקטארס אאס בערס
 װע־ צונעזעצט װעאען נאר אז םיר האפען

 ױניאן אונזער װאס ארבײט דעד פאד ױען
רארט. טום

פאנד קראאנמען פון רולס
 פאדשידעגע 3 די פון קאםיטע די

 אוים־ די :עהאש האבען װעאכע אאקאאען
 דעם פאר זואס יסצואדבייטען א גאבע

 םארפערםעט דאס האבן פא;ד ?ןראגקען
 די גוםפאכן זאאען שעםבערס די מגטן איז

 פעברואר טען15 י־עם ביז בוקס יוניאן
 בע־ צום בארעכםיגט זײן קענעז צו אום

:זײנען רואס די :עםיט.
 דײ צו בארעבםיגט זײן צו אום )1

 װעניג• פעםבער א זײן םעז פוז שאנד זען
ױגיאן. דער אין פאנאט 6 סםענט
רײ איז וחגאכער ס^יבער א )2

 װארטען אויך פוו געװאחנז איגסםײטעט
 דיזען צו באדעבמינט זײן צו םאנאם 6

״ פאנד.
 םאר שואדיג איז פעמבעד א ויעז )3
 אין ער איז דױס, ייאכען 4' וױ םעחר

 צו בארעכטיגם יס1 איז איז אריערס,
כענעפעו. הראנקען קיין

 בא״ זײן זאל פעםבעד א אום )4
ם סיק צום רעכטיגט סי מז די/ ער סוז מ

 האט ע־ :עפאר װאכען 2 גוטשטעוזעגד
קראנק. געשאאדען זיך

 פון אײדעט װעאבער םעםבער א )5
 בארעכטיגט איו קראגקהײט כראגישע א

 סעוזר, ניט און בענעםיט יאחר 2 צו כאויז
 פואען צום יאהר ערשטען דעם :עםאיך:
 באויז יאוזד צװײטען רעם און כענעםיט

בענעםיס. חאאבען צו
 קראנק װערט םעפבער א װען )6

 סעקרעםעד צום שריםטאיך פעאדען ער םוז
 אעדזשעד ױין אננעכען און װאך יעדע

ניפער.
 דזשאיגט נײע די רוען אפריא אעצטען .

 די איז געװארען ערװעהאם איז באארד
 ס: טשערםאן פאר׳ן נעװען ארבײט הויםט
 און צאנקערײען, די אויסצוגאײכען אעוױן

 די צװישען הארפאני און שאום ברעננען
 האט דאם פעםבערם, באארר דזשאיגט

 געהם יעצט נעטאן.' אױפריכטיג זעהר ער
 ארבײט דער שיט אן באארד דזשאינט די

פראקציעס. אהן צאנלערײען, אהן אײנינ
 דער םון טאנאטען )9( גײן די אין

 םיר האבעז באארד דזש. עקזיסטירענדער
 קא•• א ארגאגיזירען אין גענושען אנטײא

 פענסיאױײניע אין אײנצוםיהרען פערענ״ז
פאנד. פענשאן אײדזש אאד רעם

 אונזערע םיט אגרישענט דעם בעגײט
 יארזר אײן נאר פאר פאנופעקטשורערש

אויסבעסערונגען. געװיסע מיט
 באאעבא- אונזערע סיט קאנפערירט

 מא־ םון קאסטען גדויסע צו װעגען טים
 זײערע אונטערזוכט און גארשענט א בען

אגנעאענעגהײט. דיזער װעגען כיכער
סםאפעדזשעס. 4 נעחאט האבפן פיר

 סטאנדארד ריטש, י. סאז, און געשזען בײ
 נע• געעגדינט זײנען »אע סיגעא. און

ײגיאז.' דער גוגססען צום װארען
 געװארען ערקאערט איז שאפ ריטש י.

 רעם אױכפיהרען נישט פאר טטרײק אין
אגריפענמ. ױניאן

 האאעקטעט שיי תאבען יאהר דורכ׳ן
 און טעססעס אינטערנעשאנעא .4דאי 5 די

אפיס. דזשענעראא צום צוגעשיסט דאס
 זעהד געװען איז קאםיטע םיגאנס די

 געאונגען או:ז איז דורכדעם שפארזאם,
 דער- צו חובות. אײנינע באצאהאען צו

 פיאע געשטיצט שיר האבען צײט זעאבער
 אנרעיע. ארן סםרײה אין ארגאניזאציעס

 אינ- אײבאי דעי־ :זײנען זײ פון אײגיגע
 ?איפעג• אין פאריער יאהרבור, סטיטוס

 פא• קאאוק אנדזשעאעס אאס ױניאז, טעי
 ין- טעיזסמײא דענװיא און גארבעט כעד,
 בערקמאן אאעקסאנדעי אדיד ײי ניאז׳

פאנד. ױביאעאום

 אוים׳ןן טרױערט 9 |לאקאי
 נאסי שװעשמער פון טױט

האלפערן.
 איז רעזאאוציע טיץיער פאאנענדע

 עקזעקוטיװ דעי בײ געײאחנן אנגענופען
 ױניאן פיגישערס קאאוק דעי פון באאדר
 דעם דינסטאנ י. װ. ג. א. א. 9 .אאיןאא

 ים1ם דעם איכעי ,1931 יאנואי, טעז13
ז^אאסערן. .גאסי שװעסטער פון

 געדריקטע און קעפ געבױנענע םיט
 דעם אויױ מיי ט־־ויע^ען הערצער
 שריהציײ דעם איבער פעראוסט גױיסען

 האא״ גאסי שװעסטער םוז, טײט טיגען
 עקזעקוטױו ךעי םרן םיטגאיד א פערן,

 אײעקכערי״ ױנכ אזוי איז װעאכע באארד
 דעם שבת, װעאט דער פון געװאיען סען

flblO; .1931 יא:ואי.
 אוגי פון טהוע-ען אקםװוע אן ״אאס

 האליערן שװעסמער איז אאקאל זער
 :עשעצט און באאיבט אאעםען בײ געװען

 ערגםט״ 1אי באשײחננהײט איד,ר פאר
ױניאן♦ דער םון ארבײט דער־ שאר קײט

 איז טרייד pc ארבײטערין אן ^אלס
 פארערשםע n 1אי געשטאנען אימעי זי

 חאבאן וועאכע יעניגע די פון רייהען
T^ ■רינציאען די געפרעדיגט no pc 
 טויט איז קעראער .איהר ױניאגיזם.

 שוחנבאן איטער וחנט גייסט איהי אבער
 םיטארביײ pא פרייגד איחרע צװישען

 n םארםזעצזנן וחנלען װעצכע טער
ארביינ^ הייאיגע

אגדעגתען. אװור עחחנ
. ,9 לאק. כאארד עקזעקוכױװ

ג j ל. * ײנתון. ו
מממיז, קאופםאן. י• םי
J , מן דנ ױ ם׳ננ.־סע׳ןחמ»ר.״ ק
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pc ארבײטער
I *  l ־ f

 םאראיי• לעגרער,
ה ;יגט  n און איי

 ױין ײעט װעאט
! פ ר ע ײ א

 החזקתי כצרמתי
ארפה. ואא

.)6 כי׳?. (יוױג
 גערענ«יג• םײן אן

 זיך איך הזןלא קײגז
 »צל »ון «פו«ןרק,

*•לפיעז. ני■ איחר

ױניאו װארסערס נארסענט לידים אינםןרנעשאנאל רעו־ פװ ארנאן אפיצימלער
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ף פון איינעס ימיאניזידס מאװ חשאינפ דתפ
טױיד r* חעאנערם גחגסג

 מענערזשער דזשענעראל — אנגעפאנגען. ארבײט שבת און שעםער ניט־ױניאן געגען מאמפײו
שעפער. די אץ רולס ױניאן אויןש אויםצופאםען שאפ־טשערלײט װיםען לאזט האכמאן

dwp נמהט םען וואו דרעס־שעפער אונטערזוכוננ״װןנעין פ&דעוט ױניאן
 װײסמ אוז דרעם יארהער גױ דער

 גע־ װאך אעצםע איז באארד דזשאיגט
 די פון אײגעם םיט סעטאען צו אונגען

 טרײד. דרעם אין דזשאבערם גרעסטע
ראזענ־ סי. ל. םון םירםע די איז דאס

 װעא־ ־־־7 עװענױ טע7 — 462 פון באאט
 קאג״ צאהא גרױסע א באשעפטינט כע

 ארגאניזירט ױניאן די טר^ןטארם.
 קאנםראס־ די איז ארבײטער רי איצטער

דעם םאר ארבײטען װאס שעפער טיננ

אוזער־ פארלאנגט ױניאן קלאוקמאכער
געארנײט ©<t i ענו אןן טײם

םיזאן dpi ־זוערען
 קאנ• רופען צו טשערם»ן אוםאמרטײאלשען בעט דירעקםארס אװ באארד

אגןן\ דער װעגען םערעגץ שער דזשעגעראל — םר  גאגלער מענעדז
שערלײט שאפ אױף םאדערט םען ט אן אפצוחי ץ באדינגונגען װני  א

שעפער. די
דעו־ pc דירעקטארם אװ באארד די

 דזשאינט ללאוקםאכער יארקער נױ
 א כײ םאנטאנ .אעצטען האט באארר
 דעי־ י1אוי באשלאסען אײגשטיםיג םיטינג

 ױג• •חנסערם דער pc רעסאםענדאציע
 זץ מין פאיצאמען צו ,36 לאקאצ יאו
 ויי אז בא^גגאמים, קאאוק יארקער נױ

 -1א םארימ־סיואן הײגםינען זיך זאלען
 אר־ צאזען צו רעכם זייער םון זאגען

 האאבעז א שבת און אװערטיים בײטען
 וחנז םאנאםען ביזי צװײ די אץ טאג
 אטײסענם דעם לוים עראויבם איז דאס
 םאראז איו שא« אץ וױ לאנג אזוי

ארמיטער. םעחר ארויםצונעםןן •לאץ
 דאזיגער דער אז אן, וױיזט ױניאז די
 שווערע• דער איכאד גויםיג איז שריט
גרויםע די קאאומ אין לאגע
 או'״ ^יגען וחנאםנ קלאוסםאכעד צאהל

 אאגאשםעלם זא* עס וחנן ארבײמ. סער
 אווערםײם מון ארבײםען דאס װערען

 גמנחר פיא וועלעז שבת־אדבײם און
 n נעאאנענחימו א חאבען ליאוקםאבער

•1 ־ שעפער. ןײ איז דזשאבס קרינען
®רא• דאומ^ דו אוימצוגעטאן כדי

n ®ארשםעחעד די טיט נע  pc אםא־ ׳ 
 די חאם ,tטרי קלאוק pn סיאײשאנס

 באאױסםראנט דיראקםארם אװ באארד
ר נאגלןןר םענאדזשער דזשענעראל  צז וי

 אים־, דעם םיט פארבינדונג pK שטעאען
 אין אינגערסאצ ששערםאן •ארשיאל

 יױ שנאצ ואוי ואצ ער בעטען איהם
מן םענליך רו מנ אנ r א צוז u n m ip פוו 

חנר אין צדדיט ®ון םארטחנםקר

 דאזי־ דעם םארהאנדלען צו אינדוםםריע
מניאן. דער פון םארלאנג סען

 איצ־ דער עראויבם באװאוסם װי
 קלאות״ דער צװישען אנריםענם טיגער

 מאנוםעקטשורערם די pא ױניאן םאכער
 אווערטיים ארגײטעך צו אסאםיאיישאגס

 צוױי n דורך טאנ חאצבען א שבת און
 מארמש. און םױכרואר םאנאטען ביױ

 םוײיד אין לאגע שצע..ער דער איבער
 ארבײטסלאזע צאהא גרויםער חנר און

 באצעבאטים די או ױניאז די םארלאעם
pc ילאץ םאראז איז עס וואו שעיער 

 הײנ־ זיך זאלען ארבײטער םעהר םאר
 דאד- דמר pc אפזאנען סעזאן םינען

קצאושםא• םעהר אום ג2•רױױלעגי גער

 סעטעלםעגט דאזינער דער דזשאבער.
 אײנדרוק נוטען זעהר א געסאכט האט
 דרעסמאכער דער םון קרײועז אלע אץ

ױגיאז•
פאנגט האםפײן ארגאניזאציאנם

אן זיר ־■
ל גדויםע » ^  גיס־ פון ארבײטער צ

 םון טײל יעחןן םון שעפער דרעס ױניאן
 ױניאן דער אין טעגליך פוםען שםארט

 אר״ העיצםען זײ זאל םען אז בעטעז און
 ארבײטען. זײ װאו שעפער די גאניזירעז

 ארבײטער רי םון םארצאנגען דאזיגע די
 איצט װערען עס באזארגם. שנעא װערט

ע3געם»כ צ א  אויסצו־ פארבערײםונגען ׳
 קאמפיץ ארכאגיזאציאנס דעם שפרײטעז

 ניכדױגיאז אלע ארײננעםען זאל עס
 ניי טון טײצעז אצע אין שעפער דרעס

)2 !יים יוי* (עלוס

דזשענעראל פון טיטינג
̂ועיוו ̂וע D$n נ^ו-ך ע ̂ו סוםען ואר ט

 םפע״ קוםם שלעזינגער פרעזידענט
 וױכפױגע — יארק. נױ נאר ציעל

 אינדוםטריע פון״דעד פראכלעםעו
װערען. פארהאנדעלט װעלען

 פערטעצ־יעהרציכער דריטער דער
 עקזעקוטיװ דזשענעראל דער םון םיטיגג
 װמט אינטערנעשאנאיל דער םון באארד

 טען10 פריה, דינסטאכ אנפאגגען זיך
 טע50 ״מענגער״ האטעא איז םעברואר

 יארק. נױ עײענױ זיבעסע און סטריט
 עטליכע דויערען מאצ אלע וױ וועט, און

 שלעזינ״ .בענדזשאםין פרעזידעגט םעג.,
ט גער מ  צו יארק נױ נאך םפעציעל ^ז

מיטיגג. דעם םיהרען
 פראבאעםעז דריננענדע אנצאהא אן

 איבער * װיכטיגער נאך װעדען וועצכע .
 « םאדערען קריזים, אינדוסטריעלען דעם

 שלעזינגער, פרעזידענט צעזוגג. באאדינע
 וױים״ םיצע און דובינם?י םעקרעםערי

 וועגען באריכטען װעיצען פרעזידעגטען
 גאנ־ איבער׳ן ױניאן דער אין לאגע דער
לאנד. צען

 צאהא ז«א8 ערװארטעט װערט עם
)11 זײם »*יין* (״*דוש

)cm 2 (שלוס

 כאףנגור צוריק זוײזען טעילארס מדס
סטױק דעם םעטלען צו כאםעם פון גען

— -  —  _ _    m

מם צו צװײ שטיםען םטרײקער  *ום רעכט דאס באםעם געבען גענען אי
 םארטצױ זיך םארפליכטען — אורזאכע. «ן אהן ארבײטער אנטזאגען

שענעראל — םטרײק. דעם זעצען  באםראכטען װעט עקזעקוםױו ח
םםרײתער. טעילאר לעידים די חעלפען צו וױ פלענער

 הא־ *•שטיםוננ געהיימער tt דורך .
 םיילארם לײרים יארסער נױ רי בען

 «הי• דער נענען מוין םטרייקען וועצכע
מו־ 4 איבער *םאםיאייעאן״ טױוײערם

 קאנ־ קפאוה בחקרנער ױ טים סכםוך
געױכט אויםעה געםעטעלט .»קט$דס

קאך. דער אן אננעשלאםען צוריק אםאםיאײשןמ ברוםלינער אםערי  ם»ר- — .
־ —״ יילע — באדינגוננען• ױניאן אלע אפצוחיטען ױך פליכטען ׳ ״  ״

- י _____ םעטעלםעגט. םים׳ן פרידען
צר צדדים

r וחד טריתל םאר׳ן פארברייטומען רי 
 pto- די וואם אינתשאגקשאן חנם* נען

 »מ»םיאיײ קאנםראקםארס תלאוק צינער
ײ נענעז אתיםנענוםעז האס ׳אאן  י

m גיו די .אלרזמער p־®

w נ&אװ חש»ינט םאראנטא m 
מאנזפעקםשורערם קלאןק מיט דעלט

באנײעז װעגען
 1קאם*ײ ^רנאנייאציןינם דער

w די עען m מוראנט• אין סאכער 
tvau u סאכם rn ,צױס פארס׳זדימ o n 
נ»י■*rjrrwsjm' ב. נרורער װאס

ר *ון *רנאכייתר מ ד ר ע חנר פוו מנ
טאראנטא

ײױו ײ

1 י»םיײ .דער חנרמתל^ זױזים מוךצען  
וױריד און שכ»ר׳מר.-מרעפצד«$  enjm, 

* *ר ן תי״ין אנןן « ( n r ר  » מ םים י
» W י1 «י םי«יים «> urtvrMi
*ײיייייניי יימ זזיײ• ״ •2 trיול די װאס

 װעלכןר ױניאן, חנר און אםאםיאײשאנם
 אי) םארסוםען נערארםט ניכען אין האט

 זיי־ האונמי, סיננם םון סאורם םוארים
 לעצטע םווי געײארען אינעשנמלט נען

ם אלע וױ <אכדעם •יואך, װי  זיינעז צ
די םארמםענרנים א צו נעסומען  אין-

 אוי־ נעײארען נעםצםעלט איו םראנע
נצריכנג םערץ

 צר סאנאטץן אכמ אוםנעפעהר םיט
 אסןיםיאיימאז״. די.אגמדימן וזאס ריק
 י םון אאטיילומ יארמר נױ די

 ברויד די סוסמנרירם שאנםראפםאד^
« לינער  אסאסיאיישא:. דער פון נרו
 תא־ .אלח׳ימר די װאם סלאגצן איכעג

מן תאס נדאאן*  פאר נאבראכס זיי ת
 j סיס האנרצומע) אזנמעתצליכע נעוױם׳נ
ir א ׳ חשאמוי^ נ«ממ» w ן וזאס 
 ד* *ג*ר׳»נ«) אויםגצחןףט on אינער

w און »סאםיאי״*אז, כרויזיינ׳נר r חאם 
 ו אמ• וייטוױילימן » ארויסממראמז

פאמאםעז זןאט ותלכ׳נר דדאאגאאאן
i * - י

$) וײ• ״«* (שלוא

 די צוריקגעװיזען װאך הײנטיגע נפטען,
 זײ האבען באםעס די װאס באדיגנונגען

 םארבײ dpi סעסלען צו פארנעשצאנען
 וואס באדינטנגען די סםרייק. םעיםען

 גע־־ זיינען מםארערם האבען כאסעם די
 האבען םטרײסער די אז אזויגע וחנן

 אץ אײדען צו אויםגעקציבען בעםער
 אנצו• אײדער םמרײק דעם םארטזפצעז

םעטעצמענט. 8?8 נעםען
 באא• א נעפאדערט הןובען באסעם די
 ײ8 צאהא דער םיז םארקצענעררנג דיגע

 20 אויוי שעפער זייערע אין בייטער
 וועקצוש״•8 רמכט דאס אח פראצענם.

 ארביי־ זייערע pc פראצענט 20 חען
 tP3pp וײ זאצען דאם יאחר. 8 םער
̂־ער צו טאן  וואם יאהר pc צײט יע
 םזד זאאעז זײ ;אױםקאײבען וועצען זײ
 ארביד צאהא םואע די ותסשי<ןען8 געז

ביםאאכוױיז. אדער םאא איח סיט טער
 צעהיי• 8 גקווען איז אפשטיםונג די

 סטרייסערס בצויו נאצאםס. מע.דורך
 רי םון דריםעצ צוױי משםיםט. חאגמן

 אנ• נענעז געשטיםם האבען סטרײקערס
. באדיגנונגען. דאזיגע די נעכמן
 אמ אפשטיםונג דער םאר םאג א

 די pc םיטינג 8 געורארען אומעחאאםען
 די אין ארבײטען ותאכע םייצארם איחײם

 חא• םעםבערס די ■ שעיער. געםעטעצטע
 בא• ענםוזיאזם גרעםטען דעם מיס בצן

 pc קאםוי דעם שטיצען צו שצאסען
 ברי• און שוועסםער הסרייקענתנ זיחנחנ

 . אםאםי• *קוטױריש־ס״ דער גענען רער
 מים םמאנציאצ, אח מאראציש איישאן

םארםאנצן. זיי וואם םיםאען אצא
 וועם םםרייקער די פון תאסיטע א

 ׳*ערסעל כײם jwmnjr װאך נעססטע
)8 ו״« אויף (של\ס
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