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שנײדערײ שטיקלעך
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).1 זײש ®יז (שלוס
 צײט שאעכטע א װעמעז םאר און שיצעכט איז צײט שאעכטע א װעמען פאר

 װינ־ שילעכטער הײגטיגער דער איז שארלאטאנעם קאםוניסטישע די פאר גוט. איז
 פוגקט שנארערײקעס זייערע םון צאהיצ די איז ווינמער הײנטיגען פיקניה. א טער

 הײנ־ םאכען װאם חבר׳טעס און חברים צאהא די װינטער. אעצטען װי דאפעל
 ניט דאפעיל. אויך נאטירליך איז שנארערײקעם רי פון לעבען א װינטער טיגען

 לע* שעהנעם א איצט מאכען חבר׳טעס און חברים הונדערט צװעאף וױ וױיגיגער
פושקעס. קאםוניסטישע מיט ארוםגעהן פון יאר<ן נױ איז בען

 מען װאו םיטינגען סטרײקס, קאמוניסטישע דעםאנסטראציעס, ארבײטסאאזע
 שילעכ־ א װעמען םאר זײ. ארבײטען םראנטען »לע אויף — צײן, רי אויױ שרײט

!גוט איז צײט שאעכטע א װעםען םאר און שלעכט איז צײט טע
 אמעריקא אין איז צוריק יאהר 37 םיט — דעמאנסטראציעס ארבײטםצאזע

 ארומגעגאנ־ לאנג מאנאטען זײנען ארבײטער צאהאען גרויםע און קריזיס א געװען
 עט־ צוזאמענגעגומען דאן האט אהײא, םטײט םון קאיןםי, געװיסער א לײדיג. גען

 אװעק־ זײ מיט און ״ארמײ״ אן אין ארגאניזירט זײ ארבײטסלאזע, הונרערט ליכע
 אוים־ די צוציהען געװאאט האט חאקסי ״גענעראיצ״ װאשינגטאן. נאך געמארשירט

 ער האט דארום און ארבײטסאאזע די הע^םען צו יצאנד גאנצען םון מערקזאםקײט
 םאר־ די םון קעפיטאיצ די װאשינגםאז, גאך געםיהרט ארבײטער הוגדערט עטליכע די

שטאטען. אײניגטע׳
 סיטי דעם צו ביז װי װײטער ניט ארבײטסאאזע זייערע םיהרען קאמוניסטען די

 עטיציכע די םון אויםמערקזאמקײט די צו ציהען זײ אז גענוג איז זײ םאר האא.
האא. סיטי יצעבען דרעםילען און שטעהען װאס •אאיםאײט

 בא״ פארטײ קאםוניסטישע די האט באםטאן אין — :סטרײקם קאםוניםטישע
 קא־ די אײדער םאכער. קלאוה פון סטרײס דזשענעראא א ארויסצורוםען שאאסען

 נאכאגאנד װאכען םיר זײ האבען אויםגעפיהרט באשיצוס דעם האבען מיסאראעך
 מאכען חרוב געהען זײ אז שםױדבאעטאעך זײערע אין קאאפמז איין אין געהאאטען

 מאכער קאאוק װיםיא װיםען מסתמא איהר װיאט באםטאן. אין אינטערנעשאנעא די
רוף? םטרימן דעם אויױ געענטםערט האבען עס

 שוין זײנען צװאנצינ און זיבען די צװישען און !םערזאן צװאנציג און זיבעז
 באװאוסטער דער זײ פון אײנער סקעבס, ־באסטאנער אאטע זעקם ארײגגערעכענט

שארסעװיטש. שיכור
 אין זײ שפײט מאכער! קאאוק צװאנציג און זיבען םון סטרײה דזשענעראא א

רעגענט. עס אז זאגען זײ און פנים

 מיט׳ן רעפארטער א געהאט ״םארװערטס״ דער האט צוריס יאהר עטאיכע מיט
 אין רעװאאוציע דער נאך איז גאאדםארב מאקס דיזער גאארםארב. מאקם נאמען

 דער געװען דאן איז װעאכער טראציןי, און מאםקװע אין אװעקגעםאהרען רוםאאנד
 אאע איבער קאמיםאר הויםט דעם םאר געמאכט איהם האט מיניםטער, קרינם

 פעט־ גענעראא געגעבען נאמען א זיך האט ער רוםאאגד. איז שואען מיאיטערישע
 איז פעטראװססי גענעראא אז געוואוםט מעז האט אםערימא אין באויז און ראװסקג

״םארװערטס״ םון נאאדפארב םאסס דער דאס
 געװארען איז טראצסי םאראאפען. װאסער אײז ניט שוין איז דאמאאם זײט

 איז טראצקי נענעראא. אויס געװארען איז פעטראװםהי און מיניםטער חריגם אויס
םארשיקט ניט ערגעץ אין . . . איז םעטראװסקי און טערסײ אין געװארעז םארשײןט
 נײעם זײז צו צוגעםאסט באאד זין האט בחור״מאס א איז םעטראװםקי געװארען.

• אארײט. איז ער און ׳באס
 האבען װאס די יארק. נױ איז איצט? איז פעטראװםקי װאו וױיםט איהר

 חזיר, א װי געזונט איז ער אז גוט; זעהר אױם זעהט ער אז זאגעז געזעוזן איהם
העאםען געהוםען כאומר׳שט דא איז ער רוסאאנד. אין זאגעז אםאא םאעגט מעז ווי

 *חיאםסארניים* אנדערע שוין ער טוט דא שוין איז ער אז אבער ״אםטורג״. דעם
 יעדען געדרוקט ווערען װאס ארטיהאען שנארערײ די אז יאסבי 1זאגל םען אויך.
 דעם םון נאר אאגין, פריםאדאנא די םון גיט געשריבען װערען ״םרײהײט״ אין טאג

 דא װעט ער װאס חדשים עטאיכע די אז אױך, זאגט מען •עטראװסקי. גענעראא
 שטוץ זײן אנםיהרען םאסטער ביא כאװער דעם העאםען ער װעט םארברענגען

ױגיאנם. די געגען פראפאגאנדא

 באראת סענאטאר םון קײבעאגראמע א געקראגען אמשא, װאאט, אאגין װען
 אזעאכע האבען ?אמוניםטען אמת׳ע איבערגעאעזען. ניט אםיאו איהר ער װאאט

דר׳ערד. אין טיף באראח סענאטאר װי סוקין־םינעם
 געאעבט און יארח גױ אין געװען װאאט איטװיגאף מאקםים װען אז זײן ס׳הען

 םענא• סוהין־םין דעם געהאט אויך אםשר ער װאאט שנרערײקעס ?אםוגיסטישע םון
 רוס״ אין נאר יארח נױ אין ניט איטװינאף אבער איז ;דר׳ערד אין באראה טאר

 רע״ אמעריקאנער די װעחנן צו געםעאען םיר אאע אױ* קריכט רוםאאנד און #אאנד
! אמעריסא ?אײניגקײט, אײן גירונג.

 אידישע עטאיכע םון םאראאנג דעם אוין* האט באראה סענאטאר װען אאזא,
 איטװינאןז׳ן צו קײבעאגראמע א נאמען אײגענעם זײן אין >/וועקגעשיקט כאא־טוער

 דערשיסען םינםק אין געהט מען אז מעשה די אםת איז עס צי געםרענט איהם און
 דער אין האט ער און צושראקענער א געװארען איטװינאף איז רגנים, םערצעהן

געענטםערט: מינוט זעאבער
 אויס״ אונז אויף האט מען אםת. ניט איז עם באראה. באטױשקא ^נײן,
 מינסק אין ארעסטירט געװען זײנען װאס רבנים םערצעהן די םון איגען. א געטראכט

באםרײט״. עאף שוין .זײגען
 מאקםים כאװער דער םוקין־סין, קײן ניט אאגין? כאװער זאגסטו, װאם

איטװינאף?
רעגי• קאםוגיםטישע מינסקער די ײאס גיט זאגט איטװינאף מאקסים םיניםטער

 צו װאם ניטא זיך איז עם אבער רבגים, דרײ אנדערע די מיט טאז צו דענקט רונג
 ס׳װעט^ אז און װערען באםרײט אויך װעאעז דרײ רי אז זיכער איז עס שו־עסען.

װערען. געריהרט ניט האר קײן זײ םון

רוסאאגר, אין קירך פראװאסאאװנער דער םון הויפט דער סערגײ ״מעטראפאאיט
 אין םארםאאגט מען אז מעשה די איגען א איז עס אז פאפסט דעם געענטםערט האט

״מארגען־םרײהײט׳׳. ־— רעאיניעז״. זײן םאר םארבאנד סאזויעטען
 מאכט או[ אפיקורם אן אונטער נימ קוםט עס װען אאא־רײט געװע^אאעס װאאט

באמערקוננען: םאאגענדע רי ניט
 א אין דיש־װאשער א נאר ניט מעטראפאאיט קײן איז סערגײ אז ערשטעגם,

רעםטאראנט.
םײװיש. שראנע נאר סערגײ, ניט הײסט ער אז צוױיטעגס,
 מאסקװער א םוז נאמען דער גאר איז הירך פראוואסאאוונע אז דריטענם,

קאםעטעריא.
 דער םון הויפט דער (שראגע), סערגײ (דיש־װאשער) מעטראפאאיט דיעזער און

 דעם געענטפערט דאס האט מאטהװע), איז קאםעטעריא (א קירך פיאװאסאאװנער
 םארבאנד סאוױעטער אין םארםאאנט מען אז מעשה די אינעז א איז עס אז פאפסט

רעאיגיעז. זײז פאי
 םײװיש שראנע העז פעטראװסהי גענעראא זײן גאאדפארב.קען מאקס אז װעא,

סערגײ. םעטראפאאיט זײן

 סקעבו- די וואם מאסען־דעמאנסטראציע די געזעהן ניט אױך האט איהר ײאס,
 נאדעצ יארקער נױ די םון דורכגעםיהרט האט פארטײ (קאמוניסטישע) ניסטישע

? סענטער גארםענט אין דינסטאג, אעצטען ארבײטער,
גע״ גיט דעםאנסטראציע ריזיגע יענע האבעז װאס אײנציגע די ניט זײט איהר

 זעהן איהר זאא‘ מען אז ניט נעװארען אראנזשירט איז דעמאנסטראציע יענע זעהן.
מאסקװע. אין אעזען איהר זאא מען אז נאר יארק, נױ אין

 דעמאנסטראציע יענע האט ערקונדיגען גמסענט זיך האבעז םיר װי וױיט אזוי
 באנהראטיר־ דער איז טישעא א בײ נאר םענטער, גארםענט אין ניט שטאטגעםונדען

^ םסוחגר. ױניאז יאױח קאםעטעריא טער

 פױימנ׳ אינטערעסאנטער מגמרס ברודער
̂ױכט טעטיגקײט רער װעגען ב

ם§)רטש, זסען דעם 38 ל*ס«ל איז
באארד חשאינט פח ,

 פון ארגאניזירונג — יודאן. קלאוקטאכער דער אין טעםינקײט באנײטע
 דע־ םאשהאװיץ בתדער און םטאלער ם. — דעפארםםענטס. דרעס די

 די האבעז וועט האכמאז *רעזידענט וױים — םעגעחשטרם. פארטםענם
דעפארטטענטם. «לע איגער איבערזיכט

רעפארםער םםעןז ««ו

 װיים־יו^נזידעכט װאס כאריבט, דער
 םע־ חשענעראל דער נטגלער, איזידאר
n נױ דער םת געחעער r דזשפינט 

 מיט־ צעצטען אפגענעבען חאט נ#)איד,
 נעװארעי אויםנעהערט איז אװענט, ױ*ו

 בא־ דער אינגמחנם. נרעםטען מיט׳ן
 אצנעמײנע, די ארומנענומען האט רינט
 חנר װאס טעטינסייט, רייכע זעחר

 נעהאט זיר פאר האט באארד דזעאינט
אמע׳שםרעננטע לעצטע וי סון טשך אין

•tV3«n
 ניד אױספיחרליר חאט נאנצער נר.

 צו׳פטאנד אינחםטריעצען חנם שיצדערם
 אננעװיימ, חאט אח סצפײדםרײד איז

a n חנר איינפצום שצעכטען « םאר 
 אויפ׳ן נעוועחנציך האט סיזפן עצעכטער

 יייוי אח ארנײםער די טון צושםאנד ;
האט עו־ שא•. אין באדינגמנען וי

Vm;־
? if

ט צ ת » »  אר־ פח *ושגע יי |
ח בײטםאאזמפײם אױוי פאסםען םים י

#׳־םרעננמס^'
a s™ ״ ײי־ י*פ .............

Pira

 ער *רחןרס, די ווענען באריכטעט
 איידזשענםם ביזנעס •די צו נענעבען האט

 ווע־ איז שעפצר די קאנטראצירען ווענעז
 ווענען און ארבײטםצאזע, יצעיםען גען

 זײנעז ווןום םיםלעז. אנרערע רייה א
 אויםצוחאלםען אזם נעװאחנ! אננענוםען

ש««ער. די אין ױניצן־באדיננוננען
 וועגען בארינט נאנצער׳ם ברודער

 איז דרעם־םםרײה «ז רעזוצטאם חנם
 גרעש־ חנר כױט נעװארען אויםנענוםען

 דער־ האט ער *וםרידענחיים. םער
 קורצעד א אין וז«ם םעז אזױ װי מהצט

 מחגד־ םת םאםע » צוריסנעשיסט *ײט
 *ר־ דער צו ארב״םער םויזענםער ציגער
 עם םיח את ארבײם יױםיצ און ביינ^
 איינצושטעלע! ארנײטער די פאר ס#םם

 ארנאניזאזױאנם־םאשינערי, נעחערינע די
 די םח מווערינסייטען אצע טראז און

o’ ארביינמז פילע r קציי• א י1אוי צינעו 
 פון אםיס חנר האט מענ׳פען, גרויע נקי

 פר• w באוױזען שויז נאארד דזשפינמ
o נאניזירען n אדטיניםםראציאנם־אפא־ 

 זיי־ עם אז באריבנתנג ח^ט ער ' ר«ט.
 דחנס־ דרײ נעװצרעז י אתאניזירם גען

̂- איז םוםטער צױםץ דעפארטםענטס  חסי
 חנפארטםענם יעחנר סלאו׳דאינדוםטרש.

ך וחנרען נעפיחרם ומט  דיססריסם » חו
מן וחנט וחנצמר םענעתעער, «ד חפ

ויז,

םערץ, טען7 דעם םרײטאג, סומענדען
 יױ א פאר עאעקשאן די םארקומען װעט
 38 אאקאא איז אדםיניסמראציע ניאז

 נא־ זײנען עס יאהד. קומענדען פאר׳ז
 םיט־ ױניאן פארשידענע געװארען םינירט
 אמטען. ױניאן פארשידענע םאר גאידער

 םיט״ ױניאן אאע םין םאיכט די איז עם
 און װאהאען די צו ?וםעז צו גאידער
 אא־ און טוער 1ױניא פאסענדע וועהאען

מיטנאידער. אינמערנעשאנעא יאלע
 קורץ פאר זיך געםינט אאסאא דער

 און אגריםעגש םון באנײאונג דער םאר
 םאר־ געװיסע םאדערען וועמ ױגיאן די

 דערצו ארבײטער. די םאר בעסערוננען
ױניאן איבערגעבענע םרײע א גויםיג איז

1 ■■ ■■nj s r s s s s s a ׳■ k

 — נעטעצחגט, נאנצער בר. חאם —
 דושס־פפטײ־ דער איו איצט ארבײכתן

 אויוי באארד. דזשאינם רעם םון צוננ
 בא• זײנען רעהאמענדאציע נאנצער׳ס

i«'3 נוטנעחײםעז און שטיסם n r •פאצ 
 םאצנענהן די פאר יײיפדנרידער נענימ

:דעפארטנמנטם
 קאםערש םון םטאלער םאהם בחחנר

 דע־ אםיליאײטינד פאר׳ז ,10 לפקטל
 םון םא׳ןמצװיץ, ברודןר ;פארםםענט

ד סאנטראתטיננ פאר׳ן ^2 <פק«א  ח
 חפכ• דזשולױם בתדער און פארטםענם,

 דעפארטםענט. דזשאביגנ םאר׳ן םאן״
 די הפבעז אויד וועם חפכםאז נרודער

ר אויפויכט מ  דע- אנחנחנ «ווײ ויי אי
יאראמענטס.

מ א ר װע־ רעחנ ענטוזיאםטי׳מ ש
 ושן ומוט צושטאנד דרעם־םאכער גען

 זמוכםאן, וױים־פרעזיחגנט—״ײיײלי״ז
מ די מדפילחנרט חאט ײמלמר ײ  טזד ר
 עס װאס םציכסען, גרזיסע און טינפײט

"----------------אייצט ציניז ' ׳ ״ ™,1י *

•>, m

 םאר• קענען זאצ ײאם אדמיניםטראציע,
ױניאן. דער פון אינטערעםע; די טיירינען

 קאסטאם אין האבען קאםוניםטען די
 די נעעפיצט איעמאצ ניט טרייד דרעם

 םיט און איייז הענט רי איז באצעבאטים
 םון רוקען־בײן אין געעטאכעז מעסער א

 אינטערנעשא־ ד\ אינטעתע׳פןונעא. דער
 צוזא־ געװען גוכד אבער זײ האט נעל
 ׳שטעהט זי אוז באצעבאםים, די טיט טען

 די ביי סםרײק זיגרײכען נאכ׳ן איצט
 אײנ־ ׳טםאאץ, דרעסמאכער און הצאוק

 *ו אםאצ, װי םעכטינ, און םצוסריין־
 אר־ די םון אינטערעםען די פארטײדינען

בײנמר.
 װעהצם און װאהלעז די צו ׳קומט

 ־8םי אינטערנעשצנעצ צאיאצע םעהינע
נצידער.

ה א ש אל םמ בק אק  די צו ו♦ ל
ט ש#פ ײ שערל  דער פון מ

ע .דרעם טרי ס עדו א
 דער האצפערין, י. װײםיפרעזידענט

 טצקןרם פציטערם, דער םון םענעדזשער
 ,41 צאסאצ ױניצו חעצזסטיט׳פןרם און

 םצצנענ־ פארעפענטצימן צו אונז בעט
י צו בהעח דע  דער פח טשערצײט ו

דרעם־אינדוםטריע
ם אגרימענט, צעצטען אינ׳ם מ  אין י

 נעגעראצ םון ועזוצםאם אצם נעפוםעז
 נעפינם פאכער, דרעם די בײ םטרייק

ש זאנט פונהנ^ • דך ת פי  tv נ
 ררעם־איגי .דער אין ױניפדשעפער אצע

 אזעצ־ גאשצםטימן בצױז קענעז דוםםריע
 ■צינױננ העםםםיט׳פיג^ פון שציצר מ
 אנרי אן האבעז וו«ס .טצקינ^ און

 דער פון 41 צןמאצ םים
בעם דערימנד נאצ•
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GERECHTIGKEIT—(JUSTICE)

טצע םת ארבײטער % ׳ י
 םאראיײ צענרער,

ה גינט  די און *יי
 זײן וועט װעצט

ע! ר ע ײ , א r׳*,t- ו

(T
 חחזקתי כצדקתי

ארפח. וצא
».) ׳כ״ז («ױב,

 •,גצרעכפיג ם«ין ז9
 זיד איד חפלפ קײפ

 װעל »ון ׳ײמרק,
#«ל#זען. גי# איחר

ױניאן װאדסערם נארטענט לידיס אינםערנעשאנאל דער פון ארנאן אםיציעלער
PRICE 3 CENTSJersey city, n . j., Friday, March 14,1930 1930 , .Vol. XII. No. 9ם«רטש פזען14 דעם טרײטאג,

שענעראל ר דז ע ש ח ע ענ  מ
ם ד ע ל אג  װעגען ווארנונג נ
ת ב ײטען. ש ארב

 םען םעג קצ^וק־טרײד גאגצען אין
 ארבײטען אגריםענט, צויט׳ן איצט,

 אגרימענט דער שבת. שטונדען םיר
 םעג םעזאן יעדעז אין אז צויטעט,

 שבת ארבײטען מאנאטען צװײ םען
 אםםאך אן צויט טאג. האצבען א

 אסאסי• די און ױגיאן דער צװישען
 צװײ די 1א זיך הויבען אײשאנס,
פעברואר. טען15 םון מאנאטען

 האט — ױניאן, קיצאוהפאכער די
 נאנ־ ברודער מענעדזשער, דזשענעראצ

 אבער װארענט — דער^ערט׳ צער,
 ניט זאילעז זײ אז קילאוקמאכער, די

 געזעצ־ די װי מעהר שבת ארבײטען
 װעט ױניאן די שטונדען. םיר ציכע

 די. צו שטעצונג שטרענגע » נעמען
 דעם נענען םארברעכעז װעאען װא־ם

 םאר״ א מאכען אוןיזועצען אגרימענט
 גאנצען » שבת ארבײטען• צו זוך

טאנ.
 ערקצע־ נאגלער׳ס ברודער יצויט

 יעדעז קאםיטעס ױניאן װעצען רונג,
 און שעפער די קאנטראצירען שבת

 בײ װערעז געכאפט װעצען װאס די,
 #טאנ האצבען נאך שבת ארבײט דער

 םאראנט״ צו װערען גערוםען װעאען
 שטרעננ װעאען און װארטיציכקײט

- . װערעז. באשטראםט
 טאר שבת־ארבײט היצאוהמאכער,

שטונדען. .״ וױ דויערען ^ענגער ניט

 קלאוקמאכעה מאנטרעאלעד
םטדײק אין ארױם

 רוןז סטרײק אױמ׳ן געענטפערט חאכען אמדוסטריע חןר ווץ ארכײטער אלע
 דעם סיחרט פײנכעדנ װײ»רעזידענט — אינטערנןןשאנאל• דטר םן

װערעז• געװאונען שנעל װןןט. קאמף אז חאפט אץ סטרײק

 האאוק• די האבען טאראנטא נאך
 מיט געענטםערט םאנטרעאצ םון מאכער

 דים־ און באגײסטערונג זעאבער דער
 איג־ דער םון םטרײס־רוזי אוים׳ן ציפאין

 טויזענט צוױי ארום טערנעשאנאצ•
 םרן רוף דעם אויף האבען קצאוקםאכער

 הא־ און שעפער די םארצאזט ױניאן דער
 די אין םארשירט דיםציםצינירט בען

 סטרײס דער האיצס. פטרייק צוגעגרײטע
צו אום געפיהרט װערט מאנטרעאצ אין

 שאפען צו ;אינדרסטריע די ױניאניזירען
 און שעםער די אין באדינגוננען ױניאן

 סװעט״ די אויםצוראטען הויפטזעכאיך
באדיננונגעז. שאפ סװעט און שעפער

 םײנבעמ ישיאא פרעזידעגט װײם
או םאצטרעאא, אין איז  אאעס האט ער ̂ו

 צו־ סטרײ^ גענעראא צום צוגעגרײט
 סענד־ און איטאן ברודער םיט זאםען

 די םון קאםוי דעם ער םיהרט ראװיטש
חאאוקמאמנר. םאנטרעאאער

 פטרײס פון אויסברוך םאר״ן קורץ
פרעזידענט געווען מאנטרעאא אין איז

טמױן םאנאט נאנצען ועם םענען דרעפ
שכתים ארנײטען

_____________________ •

 ארכײטען, גיכז ױילען װאם די *װיננען ניט אכער טארען באלטכאטים די
כ*«#חלט. עקסטרא קריגןןן דארםען ארגײטען װאם די אץ ~

 באםיהט זיך האט װעצכער שצעזיגגער,
 ארבײטס־באדינגונ״ בעסערע געװינען צו

 אינ- דער אין ארבײטער די םאר גען
 םארהאגדצונ־ םרידציכע דורך דוסטריע

 װײזט עס װי באאעבאטים, די גען.
 צו םארגעצויגען ציבערשט האבען אוים,

 אר־ די נאכצוגעבען געצװאונגען װערען
 צי עס איידער פאדערונגען בײטערס׳

 ע׳ס אוםן. םרידציכען א אויף טאן
 גיר גאר האבען ױי אז אבער, שײנט
פרעזי״ װײ־ם װי װײצ געקראגען. חרטה
 האבען אונז, םעאדעט םײנבערג דענט
 סעטעצ־ געםאכט בא^באטים פיצע שוין

 העבסט איז עס און אפציר,ײשאנס םענט
 װעט סטרײס דער דאס װאחרשײנציך

וחנחען. געסעטעאט זונרײך באצד
 בעסטען אויפ׳ן אצזא, איז, סענעדמ

 אײ םאצשטענדיג זײן צו װידער װעג
גאניזירט.

 ארבײטען מעגען דרעס־מאכער איצע
 גאנ־ דעם אין שבת יערען שטונדען םיר
םארטש. חודש צען

 גע־ איז װאס אגרימענט, דעם צויט
 ױניאן דער צוױשען נעװארען שאאסען

 די מענען בעצײבתים, דרעס די און
 צװײ שבת אום ארבײטען דרעסמאכער

 אץ םאנאט א יאהר. דויכ׳ן פאגאטען
 האט אגרימענט דער טעזאן. יעדען
 •ונקטען װיכטיגע םאצגענדע די אבער
:ארבײט שבת די װעגען
נוי• ניט בתים בעצי די טארען )1

 אר־ גרופע די אדער ארבײטער דעם טען
 אום ארבײטען ניט װיצען װאס בײטער
 װאדארבײטער די דארפען )2 שבת;
 שבת־אר• שטונדען 4 די םאר קריגען

 און באצאחצט, םאצ אנדערהאיצבען בײט
 עק־ סריגען שטיק־ארבײטער דארפען )3

 יעם םון העצשט א באצאחצט סטרא
 שטונדע. דער אויף רײט מיגיםום־פרײז

 רײט •רײז מיניםום דער אויב צמשא,
 םיט דאצאר א איז אפערײטאר אן םון
 א«ערײ• דארפען שטוגדע א סענט 10

 עסםטרא ^ריגען שטיס־ארבײטער טארם
 די םאר סענט 20 םיט דא^אר צװײ
ט, שטונדען םיר ײ ב ר ^ ב  אזוי און ש
 / שטי^רביימער. איבעריגע די מיט

 אסאסיאײשאנס זײ םיט ױניאן די
 סע״ דעם םאר אז אײנגעשםיםכ^ האבען

o אין מען זאצ זאן n סארטש מאנאט 
ן פיר די ארבײטען ^ ו ט  שבת• ש

 א ארויםגעשיסט האט ױניאן די
 אונמער־ טשערצײמ, דרעס די צו בריעוי

ר פון געשריבען ^ ר  חאכ״ דזשוצױם ב
 די אז ערקאער(^ וחנרם עט װאו סאן,

 פמנגען שעיער דחןס די אין ארבײטער
o אין שגתים ארבײטען n •חוח 

im םשערצייט די סארםש m ר מ א

 די אויף געםאכט אויםםערקזאם אויך
 שבת װעגען פונקטען אויבעגדערםאנטע

 אויםגעפאדערט װערען זײ און ארבייט
פונקטען• די פינהטציך אסצוהיטען

על אלע צו אנ ש ע ערנ ט  אינ
 און יארה נױ אץ לאקאלען

דן • ע ב ד. אי לאנ

 צײ האבען װעצכע צאקאצס, איצע
 סארעספאנדענ־ באריכטען, שריםטען,

 גע־״ דער םאר ארטיקצען אדער צען
 דער םאר אדער רעכטיגסײמ״
 עם נעפ^טען װערען ״דזשאסטיס״,

 שפעט־ רעיאכציע דער אין צוצושיקען
 נאכ־ אזײגער 3 דיגסטאג ביז סאענם
 דרוס צום נעהען מיר װײצ םיטאג,

םריה. טיטװאך
רעדאקציע. די

 מיטען װעט כאארד עקזעקוטױו חשעג
w;קומענדען o באלטימאר פז

 אינ• דעי םון טעטיגקײט דער װענען באריכםען װעט שלטזינגסר טגםT«רעז
 װיכ• די גװישען — קןזגװענשןןן. קליװלענדער דער זײט טערנעשאנעל

 רמקאטענ■ די זײנען װערען, כאטראכם װןןלסן װאס סראגען טיגםטמ
 דרעם נאכץ םיטואציע יארקןןר ניו די ?אנװענשאן, דקר פון דאציעם
םארקעט^ יוניאן ניט די װעגען פראנע די און םםרײק

 מערץ, 1טע19 דעם מימײצר קוםענדען
 ערע־ נצצטיטאר צארד חאטעצ אין וועט

 םערטעצ־יאה־ ערשטער דער ווערען םענט
 עסזעפוטיװ גענ, דער םון םיטינג ריגער

 זייט אינשערנעשצנעצ דער פון בצארר
 סאנווענשאן. קצױוצעגדער צעצםער דער
 וויכ־ םיצע זיך םאר חאט םיטיננ דער

 צו און דיםפוטירען צו םראנען טינע
 אינטער• םון בארינט חנר באםראכטען.

 צו־װארט .ווערם פרעזידענט נעשאנעצ׳
 םאראינטערעםירונג גרעםטער דער םיט

ײמר דער םחםת־  םון פאםםם־פעריאד ר
 צעצטעד דער זײט אינטערגעשאנעצ רער

 די וזאט צײט דיזער אין פאטתנשאן.
 נרויםע דורננעםיחרט אינטערנעשאנעצ

 טא־ איז און הציװצאנד אין םםרײהם
o נעפיהרט האט זי ראנםא, n ריעזעז 

 פון אינדוםםריע דרעם חנר אין פאגצ•
n ניי r, ײז פארחאגדצוננימ נצפיחרט

^i r i t f V M M M K  M M  M l k O t u i k U  t a k k k i k k

 און םיצאדעצפיא, אין את באסטאן אין
 צו צו זיר נרײט באארד די װען איצט,

 אינםערנע־ די םיהרט באראטוננען, די
 םאנט־ אין םםרי^ נענעראצ « מ*נעצ
i רעאצ. n אינטערנעשא• םון באריכט 

n אט װעגען נטnזיJ■ח נעצ n רייכען 
 םיט צוזאםענהאננ אין סאםםם־פעריאד

 אננד איז װאם םיטואציע, נײער רער
 ארנאניזאציאנם־ ריזיכען פון שטאנצן

 װעט איגטעמצשאגצצ, רעו פון װאופם
י פון םיטעצפונקט אין שטעהן  בא־ ו

 הא־ אויך וועט םישיננ דער ראטונגען.
T אצע ערציידינען צו בצן ruw *pn 

 איז סאנווענ׳פאן צעצטער רער פון ציעם
 בא־ נענוי םוזצן וועט ער פצױוצאגד.
 1ניט־ױניא די אין צאנע ךי םראבגמן
Dovnve ארום נעביט ד«ם אין .און 

 וחד זיצומען די ומםג^ ווײםער דער
 אין םריוז םיטײאר אנפאננצן זיך צצן

n װעצזןן r n( ■ יואך גאנמ

אל אנ ש טערנע אלס אינ אק  ל
ען אנ־ דעם אײן שױן מאהנ  ק

טעקס. װענשאן

ײא־ עטאיכע םיט נאך ר^בען םיר
 אז דעם, וועגען געםעאדעט צוריק כען
 ה^ובען לאקא^ען אינטערנעש$נאיצ די

 מאיאריטעט. גרויסער גאר א םיט
 אנ־ באשאאסען אײנשטיםיג, כמעט

 סעקפ. קאגװענשאן דעם צונעמען
 אנ• זיך האט ארבײט די װען איצט,

 זײנען ארבײטער די און געםאנגען
 פאסיג״ די אויך איז שעפער, די אין

o צײט סטע n אויסצוםיה* באשיצוס 
m.\ געפינט אינטערנעשאנאא די 
 אין איז חאמםעז שטענדיגע אין זיך

 םארבעסעיעז צו סטרײס־ס גרויסע
 איהרע און צאגע ארבײטעד׳ם דעם

 דארום זײנען ם^יכטען און אויסגאבען
 n דובינםקי, ברודער גרויס. זעהר

 אינ דער םרן מענעדזשער גענעראל
 צװעק דיזען צו ה$ט טערגעש^נאל,
 אלע צו בריוי » ארויסגעשיקט

רונג דער םיט קאילס םפ^  זא־ אוי
 תאנװענשאן דעם אײנצוםאנען פארט
 בא־ ער װאס ענטםערט די און טעקס
 םאי ערפרעהענד זעהר זײנען ר\םט
o n הערשט עס װאס גײסט, גוטען 

i םון מיטגאידער די צוױשען n אינ־ 
טערנעשאנאצ.

 אעזט בריף דובינסקי׳־ם ברודער
:ם^גט װי זיך

 גרויסעיי אומגעוועהנליך אץ ״םיט
 טיטגצידער אוגזער האט טאיאריטעס

 קאנװענשאן דעם ראטיםיצירם שאפט
 אין יאהר א דאיצאר םינף אויף טע?ס
צײט. יאהר צוױי םון םשך

ערםאלגרײ־ יאך זיך געפינענדיג
 קלױױ יארק, נױ אין סטרײקס כע

 אונ־ איצט איז טאראנטא, און אאנד
 קאנ״ אויםםערקזאםקײט גאנצע זער

 װאו מארקעטס, יענע ארום צענטרירנג
 םטרײקס און ארבײט ארגאניזאציאגם

 באםי־ אונזער נויטיג. אזוי זײנען
 געשטערם צײדער װערעז הונגען
 םיר װאס חובות, גרויסע די דורך
 גרויסע די דורך און צאה^ען םוזען

 קאםפען אונזערע װ*ס אויםגאבען,
םאםענט. איצטיגען אין ם#תגרען
 איגטער״ דער םון צאקאיצ׳ם אאס

 הײליגע אײער עס איז נעשאנאצ,
 םארװירש העאםען צו אונז םאיכם
 אויםגא- די און באשיצוסען די איכען

 דער״ און קאנװענשאן, דער םח בען
 צי אויף אײר םיר םאדערען םאר

 אײנצײ אנשטרענגו:ג(נן ע5אי מאכען
 אזוי טעקם, דעם אטאצ אויף םאנען

 געהינ־ רארפען ניט זאאען םיר אז
ארבײט. אונזעי• אין ורערען דערט

 געפינע; איר»ר וועט בײאיגענד
 ווערט איהר און סטעםפס, טעקם

 בא־ צו גיצײך זײ פאר אויפגעםאדערט
 םרישע דארםט איהר אויב צאהאען.

 אונ־ דעם װעגען סעצדעט םטעםפם,
 אייך עם װעט מען און אפיס זמר

ארויסשיקען. גאײך
 אונבא- איז עראציע1ר,אא אײער

נויטװענדינ. דינגט
אייער, ברידערליך
דובינםקי, ד.

י. וג ג. ל. א. סעקר. גענ.

ױנטער םאר ען6א הױז ױױטי  ו
װאקײשאן•

 די אין חויז .ױניםי שעהנע אונזער
 װא• װינטער שאר אפען איו בעת בצויע

אײד טרירםDגיn וױס־ענדם. און תײשאן
סם• 16 װ♦ 3 #חויז ױנינױ פון אפיכ אין

.
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מענעדזשער. העלער, דזש. םון

#וועקגעשטעלט. זיך האט םעזאן דער
 אױסדריקע, אם$ציגע געדענקען םיר
 עש «ז #:געװיזען, האבען עס װעצכע

 אין שטעדםעצ אין ביזי נעװ#רען איז
 #נגעםאנגען האט מאכער ריםער דער אז

 באגדלאך גרויסע םון םעם דעם םיהצען
 האט מען װען *פײדעס״. גרויסע מיט

 סעזאז ״דער אז װערטער די דערהערט
 אצע האבען אװעקגעששעצט״, זיך האט
 די מײנם. דאס װאם געװאוסט גצײך

 איז dv אז באדײטעט האבען װערטער
 געװארען ס׳איז אז ארבײט; געװ#רען

 וועט װײםער אוץ *; דאן םון «ז ;ביזי
 אונםערברע־ #הן כסדר ארבײטען םען

 װא• און װ#כען פאר סם&פען׳ אהן כונג,
 געשיכטע די איז צײטען הײנטיגע כען.

 ה*ם סעזאן ״דער װען אנדערש. גאנץ
 אז בצויז, עס םײנט אװעקגעשטעצט״ זיך

 און טיר הינטער׳ן שטעהט םעז#ן דער
 ז*צט איהר װ#ס ארײנקוםען. ניט װיצ
 װינקען ניט ז$צט איהר װיפיצ ט#ז, ניט
 ציעבעס״ א פאר װאם בחור, אצטען צום

 זיג־ ניט איהם צו זאצט א«הר צידעצאך
 שעםט ער זײניגע. בײ ער בצײבט גען,
 אוינצן די אין גצייך ?ויקען אונז זיך

 װעט ער אז אבער גצויבען םיר אריין.
 אנהויבען צײט דער טיט םוזען םארט

 אביםעצ און ראצע אםאציגע זיין שפיצעז
 װארםען װעצכע הערצער, די דערפרעהעז

 װאס נײגעריגקײט. אזא םיט איהם אויוי
 גע• אביסעצ איז בצויז זיך םאדערט עס

 אונזער זאלעז םיר אויב װארום דוצד.
 סײן םיר זײנען דאן םארצירען, האפנונג
 זײנען םיר װערט. ניט מעהר זעקסער

 װעצען םסוזםא און םאכען, ריםער דאך
געבען. עצה אן שױן זיך םיר

***
 בלעק־דדטעק• א םים באס א

 זיינען באסעס אצע אז ניט םײנט
 םיינט קאםיטאציסטען. געביצדעטע הױך
 דיפצאםאם האבען זײ פון אצע אז נים

 אדצר קאצעדזשעס םון װענט, די אויוי
 ניט םײנט צעהר־אנמטאצטען. אנדערע

 אצע זײנען ברויכדגעבער אונזערע
 עהחנן• ירמר, םאראצ, װעםען צו אזעצכע,

 אדער עסטעטיעע אנדערע אדער װארט
 ניט א*װעצכעז םאכעז צאםען געזעצציכע

 אםת׳ע זײנען זײ םון טאנמג אייא. איז
 בחד קײן נים באזיצעז װעצכע בויאגעס,

 אנ^»טענדיג- בילדונג, םעהיגקײם, קעצ
 װעצכע אדער געמעפטס־מאראצ ^ןײט,

 רוםצן צו בארעכטיגונג אנדערע איז ניט
 זיי־ דאר און םענ^ען. ציװיציזירטע זיך
 בא־ נעשעםטען, םיהרען באםעס, זײ גען

 לא־ דיזע אין און ארבײמער מעםטינען
 אנמטענדיגע׳ םון שיקזאצ דער ציגט ■עם

 זײערע און ארבײטער רוהיגע עטיצע,
 דער־ זיך םיר ה*בען אט םאםיציעז.

 בא־ געװיסער א װי װאך לעצטע װאוםט
 זײן באװײזען צו געזוכט האט לעבאם

 ארבײםער געװיסען א אויף אויטאריטצט
 א ארבײטער, דער בצעידדדפעס. א םיט

 געווארען ארײנגעמצעיט איו ■חנסער,
 באס חנר און םלאר באזוגחנחון א י1אוי

 tn>5*»r צו געםטראמעט איחם האט
m דעם p א םים wirrrwrfa, ער אויב 
 פרא־ פחננען צו װאגעז אםאל נאך וועט
 תאט םירםע אזא אז צויבען״ג םיר גען.
ד חנכט קײן ניט  מגיאך א חפען צו ז

 pעrזTpבלע םון געועץ דער אז און *א•
ענדינען. םוזמן זיך ותם

•**
נעדאנק. « םים נאם א

 זיײ ovoip אלע t» נים, סײגט נאר
o םון נען n עניט. זעצבען its ק»ן 
 ,Dima םאנמג חאנץן םיר זאגען. נים

 און נעדאנסען אײזעתע האבען װעצמ
 אצעם זואו און איינפעצע נוםן גראו
 נרעםםער דער םיט אויםנערעמנם װזןרט

 ח«ר אס ■יגהםציכפיים. •םיגאצאנימער
ײע»< *ום םיר, גען  באצעבאם, אזא ב

 דער םיט קרינעז גיט Tt װיצ ותצכער
 םיט אויםסוםען אצעםאצ װיצ אןן ױניאן

 אוםן. במםטען דעם אויא ױניאן רער
 ■ראדאק־ אביסעצ װיצ ער וואס? נאר

 באחוכ־ ער איז נאטירציו, דאם. «אן.
 אט אין ,09 קריגט און סרינען «ו םינט

ױ: אז ױ  וועצ־ סיםנמם, באטם א םיט ז
p אן באמםעחט tut :אן וחנן אזױ

 בא• וײן צוים נאך, נים קוםט ארכײטער
 ער םוו דאן ■ראריפטױױטעט, ®ח נריי

מן  אצטער,^*ובראמנעד אן אר«י ארגיי
.אום־ ױין םאר שטראף אצס

' ־' י ־ 'ג • י £

 1א איז ארבײטער אן ווען םעהיג^יט/
 זיך ער דערדיגט דאן םיטעצסעסיג, ערך

 םא־ םיטעלסעסיגער א אויץי ארבײטען צו
 ארביײ דער אכער װען .3115 א ^ין,
 געהארכ־ און גוט און ?זגעצ איז טער
 דאן — מעצות אלע םיט יאט א — זאם

 גו־ נײער, א אויף איהם ער גראדואירט
 איז, ארבײטער אזא מאמין. 9610 טער

 דער אויף אװעקגעעטעלט נאםימיך,
 און אנערקענוננ, פון שטוםע העכסטער

 םקנא דאן איהם םענעז צייט און גאט
 באס אזא אץך געםעצט װי נו, זײן.
' Vגעדאנק? א םיט

 גוט^טעהענד. װערט דױס, באצאהצט
 םיט *כאפעך אײך זאצ םען :יט װארט

 17 לאחאצ גוטע זײט קאנטראצער/ «
םעמבערס.

ט די ײ עק ט ע  לאנדםמאנ״ *ון ט
ט שאםט ענ ט ט אר עפ  צװישען ד

שאפטען די  און לאנדםטאנ
אטעריקא אין םאסײעטיס

 איז סאסײעטי יעציסאוועטנראדער די
 דעם םיט אפםאך אן איז ארײנגעטראטען

 םון ארטעצ אן בוימן װעגען ״ארט״
 אי־ דעקצאםירטע די םאר װאנט־זייגערם

 אר־ דעם אין יעציסאװעטגראד. אין דען
 אי- םוםצינ בא^עםטיגען זיך װעלען טעל
כדמםחות. םוםציג ה., ד. דען,

 יעצי־ די אן םאנגען צוועק דעם צוציב
 טוײ 25 םאר דרײװ א סאוועטגראדער

 דא־ םויזענט ערשטע די ’ דאצאר. זענט
 אין ארײנגעטראגען שוין זײ האבען ,צאר
 ״ארט״. אםעריזקאנער םונ׳ם אפיס דעם

 ארײנטרא־ זײ װעצען סענ נאענטסטע די
 דעם ^בת דאצאר. טויזענט נאך נען

 א.צאנט^ םארקוםען 6װע םענדואר טען1
 םאר־ צו אוס יעציסאװעטגראדער די םון

 זיך ײעצעז עס דרײװ. דעם ^ונעצערעז
 אצ־ םון׳ם פרעזידענמ דער באטײציגען
 בראםסאן, ל. דר, ״ארט״ װעצטציבען
 אמע־ פולם נדשערמאן יענקיז, דז^ײסאב
 באװאוסטער דער און *ארט״ ריקאנער

װהײט. םארים םאנופעקט^פוחנר
 שוין האבעז םאסײעטי סםעצער די

 אםערי• םון׳ם אםים אין ארײנגעטראגען
 דעם אויוי דאצאר טויזעגט *ארט״ קאנעם

 א מזטאדט הײםאט ער1 אין אויםבוי
 באעעם־ װעט װאס םאבריק, םארניטמזור

 אײ דע?צאסירטע םון םמיחות 75 טיגען
 סםע־ די װעצען םארט^ז טען2 דעם דען.
^ צער ע ב א  בײ םאחפטעלונג בעגיםיט ה
 דער םיט כדי טרופע׳/ ״ײיצנער דער

 אין ארטעצ דעם םארגרעסערען הכנסה
 זיך װעט םעברואר טען23 דעם סםעצא.

 די צײי׳פעז דרײװ א אנחויבען אויר
פילאדעצםיא. אין םםעצער

 האבען מיסאגא אין ברוםיצאוחנר די
 טראק־ א םאר םוטע נויטיגע די געמאםען

 צײט, מוין איז עס זיײם^יין. און מאר
 יאר? נױ אין בחסילאווער רי אייד אז

 וועגדונגען די אויוי אירוטען זיד זא^ען
 עפעם סאן צו כרי ארט/# פולם

 אײ דעסצאסירטע די םאר םכדפות׳דיג^ס
ברוסילאװ. אין חנן

 חא- וחנם סאםײעטי דד»יגאװ?עד די
 באצ א םעברואר טען1 דעם עבת בען
 סע.סט.2 איסט 218 ״חאל צײםעאום איז
n אינגאנ- גײן וועט באא ®ון׳ם הכנסח 

 דעקלאסירטע דזמיגאװ?מר די פאר צען
אידען.
 צד איצם איז סאסײעםי צאבונער די

v צו נעטראסען w tt\ ארפהד לאנון אין 
 און איחנן דעפלאסידםזנ די םאר לצז

 דדײװ ענזנרנימען t» אגגעפאגנמ חאם
דאלאר. םויזענם 5 םאר

 *וגעטראנתן זײנעז טאראמםמצר די
דאלאר. םויזענם פאר דרײװ א צו

 באנ- א געהאט חאבען זװיהילער די
 גזףאזר איו עס יאטאר, םעז25 דעם קעם
 n סוםע. באדײטענדע א געווארען םען

 ארײננזד זײנאן יאר? נװ אין זװמזיצער
 זװײ די םיט קאנםאסט א אין םראטען

 םילאחנלפיא, ױן באסםאז אין חילער
 אויןי חייםמםאם זײער אויפצומתן כת

ים. זײס יענער
 דרייװ א אז םירען פמוודנאוחנד די

 פארגרצסעחנן *ו כדי דאלאר, 500 םאר
 פאר זאװאד סראכםאי דארמיגצן דעם
מ גייע מ סי א ^ אידאן. חן

מענער־קינדער פה סטרײק גענעראל
וזארשע ׳ אץ שנײדער

װןראצ) וון בדיף (»
מנײדער»ארכ הערשעל םון

םענרואר, טען20 דעם דאנערשטאג,
 א אויסגעבראכען דא איז דמרםריח אין

 םאך. שנײדער קינדער מענער אין סטרײק
 אר• 300 ביז ארום נעטט סטרײק דער

 סיבות די װארקשטאטען. 60 פון בײטער
סאצגענדע: זײנען סטרײק פון

 יאחד פון שױן ע?זיסטירט םאך אין
 שעח׳• 8 דער ארבייט, װאך אן 1929
 טינימובדצױן א און ארבײט־טאגפ דיגער

 םײס• אײניגע האכען צעצטענס טאריף.
 דעד טײצ א םון םיטהיצף דער בײ טער,

 ^■4 דעםאראציזירטע און ארגאניזירטע
 אנגע״ די פון אויסגעכראכען זיך בײטער,
 כא־ אדכעטס אײנגעשםעצטע און נוםענע

 זיך בײ אײנגעםיהרט האבען דינגוגגען,
 -,שעח 8 דעם אםגעשאפט שטית־ארכײט,

 אר״ די רעדוצירט און ארבעט־םאג דיגען
 דערצו, דערםירט האט דאס ;בעט־צױגען

 אנ־ האבעז מײסטער באטרעפענדע די אז
 איבמרי־ די געגען קאנקורענץ א געהויבען

 גע־ זיך ס׳האט םאך; םון םײסטער גע
 ארויסנעמער״ אצע די אז #צאגע א שאםען

 פער• באשעםטינעז װעצכע כאצופניהעס,
 זיײ ארבײטער, ארגניזירטע םון סאנאצען

 םירען צו געװען איםשטאנד נישט נען
 זיך ס׳האט און אונטערנעםונגעז זײערע

 ארביײ די געגען אנגריף אן אנגעהױבען
 םיוך־קא־ די םראנט. גאנצען אוים׳ן טער

 םק אנהויב צום באשצאסען האט םיםיע
 אקציע. אז אנצוםיהרעז סעזאן איצטיגען

 גע־ ארכײט די איז אנהויב בײם גאײך
 דעד־ נעװיסעז א םיט געװארען קרוינט
 וועאכע ווערקשטאטעה עטציכע םאצג;
 אויסער גע׳צטאנעז צײט צענגערע א ײגען
 ארײנ־ זײנען םאראײן םון װירקונג דער

 ס׳זײנען םאראייז, אין געװארען געצויגען
 ארב^טס־באדינ- די געײאדען געענדערט

 געווא• אײנגעמטעצט צוריק סיאיז גוגגעז,
ארכעט־טאנ. שעה׳דיגער 8 דער רען

מײס־ עטציכע םאראן ס׳זײנען אבער
 זיײ וועצכע ארבײטעו/ םאר א אויך טער
 דעםאראצי• דער םון צוםרידעז אזוי גען

 גאנצער דער ניעט שמעקט זײ אז זאציע,
 ר,ענען זײ װאס אצץ, טוען זײ און ענין,
 נוצציכע אנגעהויבענע די שטערען צו כדי

 אצע םון אינםערעסען די םאר ארבײט
םאך. םױ ארבײטער

 סעקציע דער םון םאױ?אםיםיע די
 בײש ארבײטער שניידער קינדער מענער

האם ,34 גאצעװקי םאראײז באקצײד

 כאןײ• צו גאדלטרעגער §' פון גצםאדעום
 IX זיעיו װעלכמ אדנײטאר, צװײ טיגצן

חסכם און וױספן אחן געװאחון געגומען
 פאך צוס ניט געהערען און פאראײן םון

 דער און מוסטער געוועזעגןר א (אײגער
 און ׳אנ״יזנר) םאגאזין מענצר א אנדצרער

 פאריײנס אתאדדרסע צװײ ארײנזעצען
 ח׳ דמר ארט. זײער אויף מיטגצידער

 צו איגעזאגט זיך האט נאדמצטרעגער
 חאט און פאדערונג געחנכטע די תרפיצען

 פריעצן א ארײנגעזפצט פארקעדט, נאך,
 אויף סאך, םון גיסט װיחור ארכײטער,

 דאן פאראײן. םון םיטגליד קײן נישט
 אד״ די אזיםגעפאדערט קאמיסיע די חאט

 סםדײקען. צו ווערקיאסאט פון כײטער
 זיך פיהלענדינ ארבײטער, איבערעע די

 אויםםא- די חאכען שולדיג, אויר אצײן
 pjnK זײגעז און געחערט גישט דערונג
 קאנ״ דער װי נאכדעם װאכען 2 (שױן

 די צו ̂עpטארr די צו דויערט) םציקם
 םרא״ זײעגדיג אז רעכענענדיג, פראקעס,

 גלײכצײםינ זײן *וין םען מעג קעס
םטרײק״בחנכער. אםעגע
 די פון פארזאמצונג אצגעםײנע אן

 אי• ארבייטער, מענער־קיגדער-מנײדצר
 סעג עטציכע םים חאט פערזאן, 250 בער

 צו סווי א סאמענםאצ בא׳צלאסען, בעפאר
 באשצא• האט און חפסרות דער צו מאכען

שםרײק. אלגעפױעעם א רוםען צו סען
 מענער• אתאניזירטע די ס״מן ווער
 וױיס, דער ארכײטער, שנײדער קינדער

 אוםקעחנן וימט מױן זיך וועלען זײ אז
 װעלען זײ וואנעז ביז ארבייט, דער צו

דעמרײכען. פאדערונגען זײעדע
 זיק װעט סטרײס םון אױסגאנג דער

 םאד סײ םײסטער, די םאר סײ צערע א
 טעראר- מום קײן אז כמורתים, זײערע
 באמי• צו ײייתעז נ״מם קעגען סיםצען

םארראט. און סטריײדבדעמרײ צען

רעזאלוציע.
 הארײשו• םון ארבייסער די סיר,
 סטדיט, סע39 װ. 205 שא«, סײםאנם

 שאפ־טשערםאן, דעם ■רעזענטירט חאבעז
 רינג דײמאנט א םיט באראודםקי, אײ•
 ארכײט. גוםער זײן םאר

קאםיטע: די
םינקעלשמײן, איזי

סאיזםאן, םאקס
לעפינדאװ. סעם

גוישנזאק ארן גוט

פסחדיגע
 mro םאניאאוױםץ סון — םאכצים

חאמז, זעתר ארויס קוגמו  וױיצ גי
מ םזן םעצות אצע  אח too די

מז םזח־יראדותםעז t ני i אינאר 
 אאכט איחר װאם אצמ־יננ איז
.no■ לכבוד ויי «ו נאקס אוז
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נײעם װניאן שי־קאגאער
י״ װ. ג. ל. ». ■רעױדענט װײם גימלי■/ jb «ן

m דו הערט m 2 לאקאל ?
םענעדזשער. חײגם, נײמען םון

 אפיציעצ םיר חאבעז װאך צעצטע
 פאר־ װאס ואויר, א אוגשערגעשריבען

 קלאוק דעם יאחר א גאו אײוי לעגגעוט
 דזשאיגט היגע אונזער װאס אגריםעגט,

 קצאוק שיקאגאער די סיט האט באארד
 אסאסיאיײ םאנוםעסטשורערס םוט און

 פאר״ װאס פוגקט דעם אויסער שאן.
 דער אגטחאצט אגריםעננ^ דעם צעגגערט

 אגרימענט סופציםענט גערופעגער אזוי
םאצגט: װי זיך צעזט װאס פונקט, א גאך

שי• די אז באטראכט אין נעםעגדיג
 םון צײדעט איגדוםטריע ?צאוק ^ןאגאער
 זיך רוםען װעצכע איבצען, געװיםע
 מאנוםעסטןפורערס די אויף אפ שטארק

 די שטארק צײדען עס װעצכע םון און
געטײנשאפט־ װערט דארום ארבײטער,

 זאצ ?אםיסיע א אז םארשטאגען, ציך
 אסאםײ דער םון װערען אויסגעקציבען

 זײן זאצ עס ױניאן. דער און אײשאן
םא־ צו קאםיםיע דער םון אויםגאבע די

 דער אין אוגטערזוכוגג גריגדציכע א כען
 אויס״ אבזיכט םיט׳ן אינדוסטריע, היגער

 רעיי מאכען און איבצען די צוגעםינען
 אויסבעסערוגגען.- םאר האםענדאציעס

קא״ די אז םארשטאנען, אויך איז עס
 ניט באריכט זייער םאכען זאצ םיסיע

א־קטאבער, טעז30 דעם װי שפעטער
 אפגעחאצטען זאצ דאן אז און ׳1930

פאר־ בײךע םון האנםערענץ א װערען
 און באריכט דעם באטראכטען צו טײען
 זײנען רעהאםענדאציעס די אויב זעהן

אננעכיבאר.
 אוגטערגעשריבען איז אפמאך דיזער
 פרעזידענט קירשבאם, ב. םון נעװארען

 ביאלים, מ. און אסאסיאײשאן, ער םון
# באארר. דזשאינט םון םענעדזשער

אפ־ דיזער שוין האט אײגעיטציך
 װערען אונטערגעשריבען גע?ע:ט מאך
 אבעד איז עס צוריס. װאכען 6 א םיט

 צװיסטיג־ צוציב געװארען םארהאאטען
בא״ געהאט דא האבעז םיר װאס קײטען

 א;עם■״ צום געהערט װאס געצדער צוג
 דיזע םאנד. איגשורענס צאימענט

 גע־ אויסנעגציכען זײגען צװיסטיגקײטען
 צונע־ האט אסאסיאײשאן די װארען.
 הארנער, העגרי דושאדזש אז שטימט
 איז געצט די אויםזיכט װעםעם אונטער
 נעצט די איבערשרײבען זאצ געװען,

 אויסגעהצײ אײגער טראסטיס, צװײ אויוי
 צוױיטער דער און ױניאן דער םון בען
אסאסיאיי־ די אסאסיאײשאן. דער םון

 דער צו צוגעשטימט אויך האט שאן
 םוםע געװיםע א אז םארצאנג, וניאנ׳ם

 אויםנעצאהלט באלד זאצ געאט דיזע םון
םא־ קצאיק ארבײטסלאזע די צו .װערען

כער.
 אין איצט זיך געפינט געצט דאם

 דעם אונטער באגס אםאצגאםײטעד דער
 סעק־ גאצד׳צטײן, מאריס םון אויםזיכט

 דער םון טראסטי און רעטער־טרעזשורער
 מראסטי בצײער, סאל מר. און ױניאן,

 דזשאיגט די אםאםיאײשאן• דער םון
 םארװאצטוגגס• א ערװײצט האט כאארד

גראפ־ מעקס םון כאשטײענדיג ^אמיטע,
 \xt דזשעראם, דײװ ;5 צאקאצ םון מאן

;69 ל. םון טרובאקאן*, ם. ;18 צאקאצ
 ס. און 81 לאתאצ םון צערערסאן םעם

 איײ ביזנעס ראביגאװיץ, א. און נאװ*ק
 באצד זיך האט קאםיטע די דזשענטס.

קירצ״ גאר און ארבײט דער צו גענומען
 בא־ װערען אױםגעצאהלט װעט ליר

 ארבײטסצאזע די צו סוםען טרעםענדע
 פאר- זיך. גויטיגמן װאם די צו און

 פון נאסען אין איך װיצ בײגעהענדיג
דאנמבאר״ אויםדריקען באארד דזשאיגט

 זײנע פאר הארנער ‘דזשאדזש צו קייט
ױניאן. אונזער צו דינסט װערטםוצע

םיר חאבען זעהם, איהר װי אצזא׳ \
 באזארגם שױן זײנען םיר אצעס. שוין
קאםיסיע, א םיט אגריטענט, אן םיט
ארבײמס• די םאר אלאר1 יאר א םיט

 א נאך פאר צים נײעם א אפיצו צאזע,
 אריע- למנדלארד דער אונז האט יאהר

צונע״ אױך אתו האס און געשיסט
 ארטאדזתוחצר די אויםצוייינםאן זאגט
 איז ויך דאכם •0ןױינ שוח איז (עס
 איז עס נים. ערשט טויג גום, דאך
*Tip פעלט זאך אײן םארםא^ןאםט. ניט

 ?צאוסס קצאוסס. איז דאם און אונז
 נ^ס װײגיגיר. את^יאאאםאל בײ ווערט
j jn r ט סיממ אוחנתנאווינמן מי  in ו

•צץ אלץ אינדוםטוײצ קצאו? די
 םאנד םך א אײגגעשרזםיען. םעחר

יײצי־ לעצמע די וימאן סעקםשורערס
jבמ n און אחיס יאחר מ c m -אײני 
an די אין אתיסנעםוםם תאמן זײ פת

 די פון סך א שטעטצאך. רערבײאיגע
 צוגעםאכט האבען װעצכע באצעבאטים,

 ביד די פון גאר זײנען שעפער, זײערע
 •jyya נאר האבען ז״ ארױס. גיט געס

 געשעפטען, זײערע םון גאגג דעם דערט
 זײ זײנען טאנופעקטשורערס אנשטאט
 איו עהנציכעס דזשאכערס. געװארען

 דער יארס. גױ אין םארגעמומען אויך
 א װען װאכ רער גאר איז אוגטערשײד

 געװא־ איז מאגופעקטשורער יארהער גױ
 מאגט• וײגע ער האט דזשאבער, א רען
 אדער שיקאגא, אין געקויםט גיט צען
 נן־ זײ חאט ער סעקשאן, אנאגדער אין

 ?אנטראק• א בײ יארס נױ אין םאכט
 אר־ די אז געםײגט חאט^ דאס טאר.

 זײערע םארצארען האבען װאס בײטער,
 נע• געקענט.םיצ־װײנינ האבען דזשאבס,

 קאנטראסטארם. די ביי ארבײט םיגען
 מאנוםעקטשר א אז אבער אונז בײ דא

 ער־ נאך איו דזשאבער, א װערט רער
 װײ< געשטארבען, װאצט ער װי גער

 םוף, א נו, — געשטאיבען ער װאצט
 און אבער ער צעבט מארק! פון אראפ
א כאכט  קויפט ער ניט, ארבײט זײן י

 ער װאו שװארציאחר, אצדע איז דאס
 םאר־ גאכדעם און ביציגער, סריגען קען

 און שיקאגא אין דא דאם ער קויפט
 םיט קאנסורעגץ גװאצדיגע א א פיהרט

מאגופעקטשורערם. היגע די
 דיזע אוגטער אז זיך, םארשטעהט

 א געםינען יא זין מוז אומשטעגדען
 װײצ ארבײטסצאזע, צאחצ גרויםע

 הענדצער, <זײ\ ניט זײנעז קצאושמאכער
 דאס צו הײנט כאםען זיך־ קעגען װאס

 ?אאוק־ אגדערש. עםעס צו מארגען און
 צעבען, גאגצען זײער האבען מאכער

 דעם א,ץעהגענעבען ענערגיע גאנצע זײער
 םא־ צו גצײר, שטעפען צו טרײד, קאאוק

 שעה• א ארײגצאזען טייפ, גוטען א כען
 אנדער p'P קענעז זײ ■אהעטצ. געם

 1א און ?צאוקס, אויסער ניט׳ ארבײט
 אר־ זײ ווערען ניטא, איז קצאוקס קײן

 צעצ־ נויט. און הונגער צײדען בײטסצאז,
 ארבײטסצאזיגקײט די דא װערט טענס

 דאך איז עס פארםינדערט. אביםעצע
 ארבײט אביםעצ װערט פסח, פאר שוין
 שאפ־ װאנט״ אין ״צאך קצײנע די איז

 אנדעחנ אונטער װאס שאפהעס, סעס,
 ניט׳;מזיםטי״ גאר טארען אוםשטענדען

 טרײד םאר׳ן אומנציק אז זײגעז זײ רען.
 ^איז אבער איצט ארבײטער. די םאר און

 העא־ גיט זיך סען מעז גוט, אױך דאס
 םא־ ארוםגעגאנגען זײנען ם^נ^ען םען.

 צװיײדרײ א גוט איז ארבײט, אן גאטען
 פאר א כאפען אמװײניגסטענס װאכעז
 די פון צאגע די ױם״םוב. אויףי דאצאר

 טרײד אין צושטאנד דער און ארבײטער
 שטארס נמהאצטען צעצטענס אונז האט

 םיר אבװאהל םיטינגען, םיט םארנוםען
 און אגרימענט דעם םארצענגערט האבען

 אונםערזױ אן םאכען דארף ?אםיםיע א׳
 נעשאםען זיך האט םונחנסטװעגעז כונג,

 טינד אונזעחן םון סך א בײ םיינוננ א
 איך וועצכע םון באאמםע, און גצידער

 ניט םאר מען אז אײגער, אויך בין
 ער־ וחורעז נאך װעט מס ביז װארטען

 גע־ גלײר םוו עםעס איז. עס װי גער
 דייסקוטירם האבען טיר ײערען. שאז

 איצטער װעל איך װעצכעי1םו פצעגער,
 חאט באארד דזשאינט די ריידען. ניט

 םרא־ גאנצע די אפצוצײגען באשצאסעז
 ״ppo דער אדער פרעזיחמט דער ביז גע

 אינטערנע• דער םון טרעזשורער רעטער
 װיל איצט שיקאגא. באזוכן וועט שאנעצ

 וחגגצן װערםמר •אר א זאגען בצױז איך
 דא איז צעצטענס באצעבאטים. אונזערע

 עיי• סארט מין א גפװארצן זײ בײ
סזאיר דעםיע״ ױי  לא״ קײן ניט גאך ו

 1אי נאר דערםאר״ נאםען טיעישען
 עפײ אן אם הײסט סאכמדלשון פראסט
 בא־ װעצכען םיט מוםעניש. םון דעםיע
 אײד ער סטראשעט #רעדט איחר לזןבאס

 אדער יארק נמ אין אדער טןפצן מיט
ש^! אין שע  *ו כצויו וחנצ איך אײ
 1חברח ניט, סםראשעט ;זאנצן זײ

ט דעם סיט וועט איחר  אויספיוד נאתי
vn. איבער• און ױגיאן, צאקאצא די 

 שטארק איז אינםארנאשאנעצ, די חױאם
 איײ זצגם! איחר װאו נצפינע) *ו אײך
p סוט איחר ־דצר m ט  פליומנר רעמג

 גאך |fd ifp נצאיילםצרחײט וױיל אויס,
t « •MP wn םיק m  T t 

י וידצאן. צו גיט קיעאט םים םוםאניש ו

 צאקאצ םון באארד עסזעהוטױו די
 מײ צװײ אײגצוםיחרען באשצאסען חאט

טאנאט. דורכ׳ן טיגגען
 מאנאט אין םאנטאנ ערשטען דעם
 םאג־ דדיטען דעם און טיטיגגען, סעקשאן

 מעם־ דזשעגעראצ — םאנאט אין טאג
 מעמבערס אונזערע כדי טיטינגען, בער

 איז עס װי אטאצ, װידער זאצען
 אג־ צײטען, אצטע גוטע די אין געװען

 םײ ױניאן רעגעאע צו סוםען צו פאגגען
 טרײד־ױגאן דימסוטירען צו טינגען,

םראנען.
 הא- צאקאצ אונזער םון מעםבערס ד

 ױגיאן באזוכען םון אפגעװעהנט זיך בען
 אײנגעםיהרט װידער םוז עם םיטיגגען.

 צװײ םארביגדונג אײגגערע אן װערען
 מעמבערפ. די און אן ױני דער שער
 כיאכען, צו םעגציך ' דאם כדי

 באשצא־ באאיד עהזעקוטיװ אונזער ח^ט
 נעקסטען צום רעהאםעגדירען צו םען

 אין אז םיטינג, מעםבער דזשענעראצ
 מעמבערס אונזערע םון מאנכע םאצ

 אטענ־ צו צופויאען אביסעצ זיך װעצען
 םאר־ זיך װעצען און םיטיגנען די דען

 שוין װעט יענער אז אצעמאצ צאזען
 סע:ט 50 מיט שטראםירען צו אטענדען׳

 אטענ־ ניט װעט װאס םעםבער, יעדען
 דרײ אין םיטינג אײן וױיגיגסטענס דען

 בײם װעט רעסאםעגדאציע די מאנאטען.
 װערען. דיםקוטירט מיטינג נעססטען

 װענען װארט אײער • זא;ט און ?ומט
דעם.

אנצואװײזען, איבעריג׳דא איז עס
 צאקאצ אין איבצען מעהרםטע די אז

 ײערען ױגיאז גאנצער דער אין אדער
 גרעסטע רי װײצ דערםאר, באשאפען

 מי־ די :ישט אטענדען מעםבערס צאהצ
 איגפארמאציע זײער שעפען און טינגען

 גאס פון םראגען ױניאן צו באצוג אין
םיטינג. םון גישט און

 שטאט־ געזאצט ה^ט םיטיננ אונזער
 האצ, װעבסטער אין םאנטא^ םינדען
 װאם סײער דעם צוציב צײדער, אבער,

 פאר־ איז האצ, ותבסטער אין געװען איז
 מעגציך געװען גיט ם׳איז אז שטענדציך,

 מעמבער דזשענ. אוגזער און םיטען, צו
 אויף געװארעז אפגעצײגמ איז םיטיגנ

 מארטש, טען18 דעם דינסטאג, נעקסטען
 אז האף, איך און האצ, ברײענט אין
 און דעם מאכען װעצען םעםבערם די

 ױניאן דער םון טיטינג אנדערען יעדען
ערםאצג. אן םאר

םי־ דער אז נויטיג, זעהר איז עס
 װײצ גוט־באזוכטער, א זײן זאצ טיגנ

 אונ?ער װעגעז װערען רעפארטעט ם׳װעט
 בא־ אין געװארען געםאז איז װאס ארבײט

 איהר כדי און ארבײםםצאזע׳ די צו צוג
 אזױ װי איבערצײגען באםת זיך זאצט

 רעא- האט אדםיניסםראציע יעצטיגע די
 פרא־ ארבײטסצאזען דעם איבער גירט

און םיטנפצידער, אונזערע םון בצעם

 צײט קורצער דער אין האבען מיר װאס
 װע־ רעפארטעט װעט עס אויםנעטאן.

 עלעקשאן, צעצטען אונזער װעגען רען
 שטעצוגנ ױגיאךמעסיגע באמת די און

 דער צו :עגופיען האט צאקאצ דער װאס
אנגעצעגעגהײט. גאגצער

 דארף טעמבערשיפ צאקאצ אונזער
 טיר אזוי װי ,םארטראכטען אויך זיך

 אויןי צאקאצ דעם אװעקשטעצען קעגען
 דער באזים. םיגאנציעצען סאצירען א

 װע״ באארד עקזעקוטױו און םעגעדזשער
 רע־ באשטיםטע קײן דעם װעגען צען

 םיר אבװאהצ מאכען, גיט קאסעגדאציעם
 םײ־ באשטיםטע א דעם װעגען האבען

 אינזערע אז אנער דעגקען םיר נוגג.
 געגוג אינטעציגענט זײנעז טיטגצידער

 צום גאהענט צאקאצ דעם האבען און
 מאגכע אז אויך װײסען און הארצען

 טעקש צאקאצ א געהאט האבען צאקאצען
 דא־ 3 פון םאנכע און דאצאר 10 םון

 אוגטערנעםונגען מאכעז אנדערע צאר.
 אן אויף מיטגצידער זײערע טעקסען און

אופן. אנדערען
 ארוםרעדען זאך די װעצען מיר װען

 אז איך, גצויב םיטיגגען, אונזערע בײ
 אונזערע פון פארשטאנד :עזונטער דער

 א־ק־ מעהר די איבערהויםט םיטגצידער,
 נויטיגע די אונטערזאגען װעצען טיװערע,

 עקזעקוטיװ דער צו רעקאםענדאציעס
 אז גצויבען אויך װיצ איך און באארד,

 :יט מענעדזשער, אצס װעצ, •איך
 םראגע דער אין װערצ;. ענטוישט

 אונ־ אז געװאצט ;?יך װאצט געצט םון
 ײעיען אװעקגעשטעצט זאצ צאקאצ זער

 און םינאנציעצ הויך נעהעריגער א אויח
 זא־ מעםבערס די אויב מאראציש.

 גצוײ מײן אין ענטוישען אבער םיר צען
 אדער םיטיננ דעם בײ זאצען און בען

 גויטיגע די געבען ניט מיטינג צװייטען
 צום קומען םוזען איך װעצ ערםוטיגוגג,

 פרא״ אין/אצע דארף מען אז שצוס,
 זאגען: און מיטנצידער די צו קומעז גען

 און באשציסע, ־קאנהרעטע די זײנען דאס
גוטהײסוננ. זײער םארצאנגעץ

 װעצכע אונזערע, מעםבערם רי צו
 סעזאן יעצטיגען דעם דורך ארבײטען

 זאגען איך װיצ צײט, צײגגערע א םאר
 פאצגעגדע: דאס װערטער פאר א אין
 א געפאסש האט האנװענשאז צעצטע די

 אינ־ דער םאר טעהס א װעגען באשצום
 םיםנצידער •אצע װעצכען טערנעשאנעצ׳

 יעדער און באצאהצען, דארםען װעצען
 מיט־ אויבענדערמאנטע די םון אײנער
 םציכט זײן פאר מאכען עס דארףי גצירער

 באצאהצען און צאקאצ אין ?וםען צו
 אינטערנעשאנעצ די װײצ טעקס, דעם

 און צאנד איבער׳ן סטרײקס אן פיהרט
טעקס. פון געצד די אין זיך נויטיגט

 אײערע װענען צאהאצ אין קוםט
באראטוגג. םאר פראבצעםען שאפ

חאצז. םון אבצר *וין
1»וי»מחנן $ס

ט י י *

אפערייםארס הלאוק
ם ער מב ע אקאל םון מ ,2 ל
י. װ. ג. ל. א.

! ם א ז ק ר ע מ ם י ו א

־פען18 דעס מארסש אווענם, דינםםאנ
אין וועט ארבייט, חנר נאך נצייך ׳

ײענט אל בר ע6 — 1087 ׳ה ט עװענױ ־
םטרים) מע41 (נעבען

א ווערען אפנעהאצטען

םיטיננ מעםנער חשמגעראל ספעשעל
 בײ װיכסינקיים. אויסערנעװיינציכער םון איז סיסיננ דיזער ברירער!

 באארר עקו. רער םון באמציסע די וחנרען םארנעציינט וועצען םיסיננ דיוען
מ » אצם סרייד דעם באווונ אין אנ אצנעםיין. אין ■■ערייםארם די ווענען און נ

ר  ערנסטע זעחר א דורכנעםאכם ױניאן אתזער חאס *ייס <ע«סע די «
 ריזע אװי װי נעווארען אויםגעארבײט זיינען •צענער צאנ׳ג סריסישע און

 בארימוננען ױניאן רי «ז »חן און ׳ווקונםט דער אין לייזען «ו ■ראבצץסען
u ואלען m עע»«ר. אצע אין ווערען אאמנהים

 םיסיננ דיזעז סון וױכטינקייס די באגרייםט איהר »ז דאריבער ipnpn םיר
«יים. אין קוםןן ומם איחר און

X לאתאל באארד, עקזעתוטיװנרום, ברירערציכען םיס
םענעחעער־םעסרעטער. חיינם, נ.
•Ikowb םםודעגט, א.
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irns «ra םחנכפ א חו א ען עם פ םפ  אי־ די קע
ײטער דישע פוילען אין ארב

םאט. יע?כ סון

 ס פויאען אין םרעגען װעס איהר «ז
:אידען סוחר׳שען א באצעבאטי׳עען,

 םאר פצא: גרעםטע די איז װאס —
פויצען? אין אידען די

:ענטפערען אײך ער װעט
זוגטאג־רוה־צװאנג... —

 װאס געזעץ, דאס הײסט דאס
 םארםאכט זונטאג אום האצטען צװיגגט

 די הײסט רוהען שבת געװעצבער. די
 דע־ קע:ען רעגירונג, די — זונטאג תוו־יה,
פרנסה. קײן האבען :יט אידען די ריבער
 א פױצעןי אין פרעגען װעט ער אז

:ארבײטער אידישעז
 פאר פצא; גרעסשע די איז װאס —

? פויצען אין אידען די
:ענטפערען אײך ער װעט

ארבײט... אויף רעכטצאזיגקײט —
 רעגירוננ־באיקאט, דער הייסט, דאס

 אידישע גע:ען אגגעװענדעט װערט װאס
 צו דערצאזען ניט װערען זײ ארבײטער,

 שום קײן צו רעגירונג־ארבײט, שום קײן
שטאט־ארבײט.

 עם װאס קאפן*, װיכטיגסטער דער
 אר־ אידישע די טאג צו הײנט םיהרען
 םון דער.?אפף איז םויצען, םון בײטער

 זײע־ םאדערעז זײ ארבײט. אויף רעכט
 זײערע פארקויפען צו רעכט גצײכע רע

 ארנײטער. זײן צו רעכט זײער הענט,
 שװערסטע די םון אײנער איז דאס און

קאפיםען.
***

 םון אינרוסטריעס פראדו?ציעס, םיעצ
 צו אדער םצוכה, דער צו געהערען צאנד

 טאבאק, שטעדט־םארװאצטונגען. די
 פאסט, טעצעגראױ, באהן׳ שװעבעלאך,

 שייצ זאצץ, געדןיצץ־פראדוקציע, םון טײצ
 דעד םון םראדו?ציע, כעםישער דער םון

 רע־ דער צו געהערט קױצען־םראדוקציע
 שטאדט־םארזואצטונגען די צו גירונג.

 גאז, עצעקטריע, טרסטוױיעז, געהערען
 גאםעךרייניגונג *צאםבארדען, שפיטאצעז,

 וחד ארבײטען אצע די צו —־ גצ. ד. א.
 ארבײטער. אידישע. דערצאזען ניט רען

 צאגגע שון »ז דעם, םון שוין אםגערעדט
 אידי׳טע אויםגענומען ניט װערען יאהרען

 אינדוסנד שװערער דער איז ארבײטער
 אינדוסטריע, נרויסער דער איז ריע,

 נים נעםען פאכרי־קאנטען אידישע אפיצו
ארבײטער. אידישע רוב, פי עצ אויןי,

 דער דאס צושטאנד א שאפט דאס
 איבערגעצןו״ װערט ארטייטער אידישער

 ^וסטער־װאר־ און מגייחגר אין נאר זען
ארבײט. פון בארויבם װערט ער ^טאט,

 גוםא ארבײטער אידישען בײם אפיצו
 םין אזא אויסגעארבײט pur זיך האט

 אזא, ^וין איז פסיכאצאגיע זײן צוגאגג,
 אנדעחפ ניט םו-ט סײן גאר האט ער אז
 אויס שוין זעהט גוםא איהם װעצען. צו

 צוגע־ ניט דארף ער אז נאטירציך םאר
 הויפט־אינדוסטריעס די צו װערען צאזען

צאנד. םון
 עוין קוקט אזוי אז זיך, םאר^טעהט

 ארביי־ פויצישער דער איהם אויוי אויך
פצאץ קײן דא איז אידעז םאר׳ן טער:
 געהאנדעצט״ זיך האט עס װען ניט...

 זאצען עס אז צוריס, םיער יאהר » םיט
 אידימע עטצאכע װערען אויםגענוםען

 טראם־ װארשעװער די־ אויזי ארבײטער
 אויםגע^טורטט דעם געגען האבען װײען,

 אנטיסעםיטישע ־ קריסטציך הוגדערטער
 ״די פויצעז אין חײסען זײ װי ארבײטער,

כאדעקעם״.
 צו פויצען נעװאוינט דאך איז בכצצ

 נײ א אויף װי אידעז, דעם אויף ̂זיתעז
 ניר־ א אויר ײי בא׳שעםעניש, דערינערע

 םדרגה. דריטער אדער צוױיטער, שון נער
 םיט דעם ווע:ען אויםגןוקוםעז איז םיר

 ױיצײ א םיט מםועסען צוריק צײט •
w\ ,אזוי כיר ער האם מרישנדפטעאער 

'געזאגם :
 האם זײדע רײ\ פארשטעהסט, —

ײ גאך  בעחנן״ א געטאנצם זײחנן םיין נ
 זיײ םיץ *ון יםיח, םח געטאגצט םאגץ,

 טאטע דײן געשםיסען. איהם האט דע
 פאנד א געװען טאטען םײן בײ נאך איז

 װען טאטע, סײן און מענקער, א טער,
 אן געאײגט האט געװען, שסד איז ער

4 m זיך ,און קאי טאטענס דיק אויןי 
m מיסען נעצעתט  pn? ...תי אריק 

m ,אויוי קוקעז 5זא איד אז וױאסטו i 
 צעם דאס גצײמנן?^ א אויו• ni *דיר.
p יאר i r באום אוגוער אין דורות םון 

ד*ידעס״^# צי פיראכסוגנ די אם —
m m m i ביז to

8 m .

 אונזער םון אויסװארצצען עס װעאען
יסיכיק. אונזער פון בצוט׳

 מאטעריעצע רײהע א קוםען דא און
איז העםד אײגעגע ״דאס איגטערעכען:

 איז צאנד אין צײב/ צום נעהנטער
 זײ־ עם ארבײטסצאזיג־קײט. אן כסדר

 טוי• צענדציגער טויזענטער, דא תםיד נען
 עם ארבײט. זוכען װאס הענט, זענטער

 אר־ צאהצ גרויםע באדכדער א דא איז
 בײ קאפ-ארבײטער, ־ד בײ בײטסצאזע

 עקא״ דאזיגע די «ט איגטעציגענץ. דער
 די ^ייז ^ןטויסען אינטערעסען :אמישע
 אנ• קאםונאצע פון םערהײטען פויצײטע

 דעגירונג־איגסטיטױ די פון ^טאצטען,
 אײגענע, אויםצונעםען כצ קודם ציעס

 אידען. קײן דערצאזען ניט םאציאקען,
קאנסורענץ. פון םראגע א איז עס

 באוױײ בוצט װעצע^ ציםער ע^יכע
 דער אװעק ׳אוין איז עס װײט װי זען,

 ארבײטס־הלנט. אידישע אויןי באי־סאט
 איץ דא איז װארשע שטאט דער אה

 םיציאן האצב קנאפער א אידען. דריטעצ
 װאחמע. אץ זיך געםינט נפיטות אידי׳טע

 בײ םאגיסטראט, װארשעװער דעם בײ
 פראדוס״ און אינסטיטוציעס זיינע אצע

 ארבײטער. טויזעגט 23 ארבײטען ציעס
 א קוים אנצעהצען מען װעט זײ צװימען

p רײניגונג דער בײ אידען. הונדערט t 
 פערזאן, 1272 ארבײטען ^טטאט דער
 אויםגענױ םעז האט יאהר צעצטע דאס
טע אצע ארבײטער, 500 נײע םעז  איד̂י

 אפ־ םעז האט‘ ארבײט נאך װענדוננען
 טראכד מארמעװער די בײ געװארפען.

 דאם ארבײטער, 4946 ארבײטען װײען
 אויפגענומען מען האט יאהר צעצטע

 האט אידען םון ארבײטער, 1500 נײע
 אצגע• דער .4 בצויז אויפגענומען םען

 ארבײטער אידי׳טע םון פראצעגט םײנער
 2 באטרעפט װארמע ^טטאדט דער בײ

 די ײעז צײט, דער אץ הונדערט, אויף
 אײן אויס םאכט באפעצקערוננ אידי׳טע
 באפעצסערוננ. גאנצער דער פון דריטעצ

 ^טאדט־םארװאצסונגען די בײ אויב און
 איינ• אן געצינגען איז עס װען נאך קען

 1א באקוםען ארבײטער איו־ישען צעצנעם
 איננאנ־ אבער עס איז ארבײטס־פצאץ,

 װי — רעגירוננ דער בײ אוםמעגציך צעז
 י«1טעצעגרא בײם באהן, בײם געזאגט,

 ניטא צחצוטין זײנען םאםט ךער בײ
ארבײטער. אידישע קײז

 מאטעריעצע א נאר ניט ־ איז עס
 סא־ עקאנאטישע אן אוםגצי^, אז צרה,

 ארבײ־ אידישער דער םאר טאסטראפע
 אויך איז עס באםעצקערונג, טעגדיגער

 איז עס צרה. גײםטיגע א מאראצישע, א
 דערנידערונ^ א באצײדיגונג, ־שיםע א

 ארבײטס• אידישע אויח באיקאט דער
 דער װײטאג. ברענענדיגער א איז הענט

 דיזעצ־ האט פויצעז אץ בירגער אידישער
 אנדע״ יעדער װי ■וי^ען, אויז• רעכט בע

 יאהרען הונדערטער םון םשך אין רער.
 זיץ טרערען, און בצוט זײן שוין האט

 די אײנגעזאפט הארעװאניע און ■ראצע
 דיזעצבע האט איד דער ערד. פויצישע

 האם איד דער שטײער, צאהצט םציכטעז,
 דפד דער װי רעכט, דיזעצבע ניט אבער
 םראגע » אויך דעריבער איז עס איד.

 םון מאסע אידישער דער פון װירדע םוז
פויצען.
 פוײ אין טאג צו הײנט דא איז עס

 צויט ארבײטס־םאסע. גרויסע א צען
 הײגם זײנעז רעגירונג־סטאטיסטיק דער
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 מצאכח, םים זיך םארגעםען װאס אידען,

 זײערע םיט צוזאמעץ ארבײט. םיט
 פרא- גרויסען א זײ גיצדען םשיחות

 באםעצהערוג^ אידישער דער םון צענט
 האט אויױ, װאקסט װאס דיר, נייער חגר
 קײן צוקונפט, אנדער קײן גיט זיך םאר

 די םאבריק, די — וױ אויסזיכט״ אגדער
 א דורך איצם םאכט ױיצען ארבײט.
 הוייט די קריזיס. עסאנאסישען שװערעז

 געםינם קריזיס עקאנאםישען םון סבח
 אוםצױ אט •אציטיס, פויצעג׳ס אין זיד

 ארויסגערופען האם ■ויאען װאס טרוי,
ד און וחוצם, נאנצער דער אין זיך צו  ח

 קרעדיטען, תיעע ניט זי באקוםט ריבער
 שציםם אױצען םינאנסען. קיח ניש האט
 איח״ םים האנחנצס״איםאכען קײנע ניט
 פת זײכמז, בײדע פון שכגים נרױסע רע

 רוס- םיט נים — מערב םון און מזרח
 אבער דײטשצאנד. טיט ניט און צאנד
 צידמנן. ניט אזױ אײביג זיך וועם דאס

 פון ארויסקרימנן םוזעז וועט ױיצען
קױצאן סײ חאם •ויצען — קריזיס איתר

 סײ און װעצדער סײ נאפט, סײ און
 דער עפענען זיך װעט עס םעצדער.

 אר־ םון מאשין, פון פאברײן, םון טויער
 דער הענגט איהם איבער און בײ-ש.
שיצד:

יעװרעיעװ״... ^קראםע
:עשאא־ טויער דער איז אידען םאר

 בא־ גיט ארבײט קײן קע:ען אירען סען.
 ביטערסטע, דאס איז דאם און קוםען.

 אידי־ דעם םאר װעהטאגדיגסטע דאס
פויצען. פון הלאס ארבײטער שען

 פון קאמף דער זיך ציהט צ»:ג שוין
 אויף רעכט זײן פאר ארבײטער אידישען
 דער נאךיפון זיך ציהט ער ארבײט.

 צאדז ם-ן װעבער אידישע די װען צײט,
 געשהא־ זיך האבען ביאציסטאק פון און
 אויף ארבײטען צו רעכט זײער פאר גען

 הא:ט־. אויף אנשטאט דאםף־שטוהצען
 פארנעם גרויסען דעם אבער שטוהצען.

 ערשט באקוכען קאםף דאזיגער דער האט
 ״בונד״ דער װען צוריק, יאהר םיער מיט
 פראקצאםי־ גרויסען דעם גערוםען האט

 ארבײט. אויף רעכט םון רונג־קאגגרעס
 םון ױניאגם, אצע פון צאנד, גאנצען םון

 נעקוםען מען איז ארגאניזאציעס אצע
 װארשע. אין קאנגרעס גרויסען דער צו

 װעהטאגדיגע, דאזיגע די איז דעפאצסט
 דערהוי־ פרא:ע היסטארישע דאזינע די

םצוכה־פראבצעם. א צו געװארען בען
 פון םאדעדונ: די םראגע, דיזעצבע

 אר־ אידישע םאר ארבײט אויף רעכט
 אין ;עװארען געשטעצט איז בײטעד,

 שטאט־ראטען, קאײנע אין גרויםע אצע
 פון אצדערשאנס״ די זיצען עס װאו

 ■y: געשטעצט איז פראגע די ״בונד״.
 און ױניאךסאנפערענצעז אויף װארעז

 געװא־ ארויסגעלאזט איז עס לןאנגרעסעז׳
 דער אין אגיטאציע־ציטעראטור אן רען

 ארבײ־ פויצישע די צו שפראך פויצישער
 אויך זיך האט דעם םיט צוזאפעז טער,

 פראקטישע טאג־טעגציכע א אנגעהויבען
 ארײנצוריײ ארײנצושצעפען, — ארבײט

 ארבײטס־הענש אידישע פעהר װאס סען
 האט־ דאש — זיך אאזט עס נאר װאו

 די ברעכען תאפ םיט׳ן פשוט געהײסען
װאנט.
 אײן כאראקטעריסטיש זעהר איז עס
^עאונגען, ״בונד״ דעם איז עס פרט:

 זאצ טראםװאי ^װארשעװער דער אז
 ארבײטער. אידישע א:ינינע אויםנעטעז

 װי אױך, דעם אויף געסוקט האט מען
 באי־ פון דורכברעך עישטען דעם אויף

 אװעה־ דעם אויף איז עס סאט־םלאנט.
 םען או^ײט. פיעצ געװארען געצײגט

 די געװינען געדארםט דעם פאר האט
 טראםװאי־אר־ םאציאציסטיש־געשטיםטע

 דעם םאר געדארםט האט םען בײטער,
 טראםװאי־ די פון ױניאן די געװינען

 די געשעהן. איז אצץ דאס ארבײטער.
 די האבען ארבײטער אידישע אײניגע
 םראםװאײ דער אבער באקוםען. ארבײט

 ווערען געצאזט ניט זײ האט דירעסטאר
 די אוים טײיצמן װאס קאנדוהטארעןי סײז

 האט ער פאסאזשירען, די צו ביצעטען
 םאשין־םיהרער, נאר זײן דערצויבט זײ
:דעם םיט דערסצערט עס האט ער

 קױ ניט בעסער אידען די זאצען —
 מיט באריהרונג פערזענציכער איז םען

 גע־ װאצט דאש װײצ יאםאזשירעז, די
 שצעכטען א םאציאקען די אויף מאכם

 םיט׳ן שטעהן בעסער זײ זאצען אײנדרוק,
• םאשין... צום •נים

 דער־ האבען ארבײטער אידישע די
אויף רעכט פאר קאםף דער אז םיצט,

 צום חנכט אייוי קאםוי א איז ארנײם
 סא״ זיד חאם קאמי דער און צעבעז.

 חגרגרײכש זיינען עס נאנדערגעברענט•
 אין רעווצטאטען פראקטישע געװארען

 ראטטענער בונדישע די שטעדם. פיצע
 יצאדז קוטנע, פעטר^אװ, צובצין, םון

 קצע״ םיצ םון און װארשע ביאציסטאק,
 געצונ• איז שטעדט גרעסערע און נערע

 אויפ- זאצעז ארבײטער אידישע אז ׳גען
 שטאך- עםענטציכע אויף װערען גענוםען

 צו געצמגען איז עס ארבײטען״ טישע
 ארביײ אידישע םאר ארבײט באקוםען

 די םון אםייסעס םארשידענע אין שער
 ארײנ• געצונגען איז עס שטאדט־ראטען,

 אר• דער בײ ארבײטער אידישע צוזעצען
 װאר- אין קראנקעךקאסעס. די אק בײט

 ארבײטער אידישע אײגיגע האבען שע
 גאסעךרײ• םאר אםיצו ארבײט באקומען

אויװען־הײצער. און נירער
 טראפען א װי אצץ איז דאם אבער

 צע״ זיך האט שארף באזונךער ים. אץ
 י1אוי רעכט םאר דער׳קאמף פצא־קערט

 איז דאס װאכען. צעצטע די ארבײט
 בו• דער םיט צוזאםענהאננ אין געשעהן
 װארשעװער אין אםשטימונג דזשעט

 װארשע אין ״בונד״ דער שטאדט־ראט.
 אץ טאסעךםיטינגען ארגאגיזירט האט
 טע־ םיער אין שטאדט. םון טײצען אצע

 פרעכטיגע געװען זיינען זאצען «טער
 און דזעצנע די םאסען־פארזאםצונגען.

 א םון געװארען פוצ זײ־בען גאס דזשיקע
 גע־ גיט האט װעצכער עוצם, רעזיגען

 צװײ דארטיגע די איז ארייגסומען קענט
 םארנע- זײגען עס װאו טעאטער־זאצען,

 אדי אויוי רעכט םון םיטינגען די קוםעז
 םאר• אין האבען ױגיאנס אצע בײט.
 אפנעהארטען צײט װאך א םון צויף

 פון *םיטינגען. אצגעםײגע צענדציגער
 אויש׳ן שטאדט־ראט, םון טריבונע דער

 גע־ האבען פצאץ טעאטער װארשעװער
 עם אצדערפאנס. בונדישע די שטורעםט

 די געװארען אויםגעטרײסעצט פשוט איז
םויצען. םון טאסע ארבײטער איד^שע
 װיכ• גרויסער םון זאך א איז עס

 װארשע• דער םון באשצום• דער טיגקײט
 ירי םויצישע די םון צענטראצע װער

געװא- אנגענוםען איז דארט :ניאנס
 אונטעך שטיצט װעצכער באשצוס, א רען

 ארבייטער אידישע די י1קאפ דעם
 די ארבײט. אויף רעכט זײער םאד

 פרא״י ױניאנס פויצישע די םון צענטראצע
 פאגיסט• װארשעװער געגעז טעסמירט

 פאצישיס באיקאט א םיהרט װאס ראט,
ארבײטער. אידישע די צו נאצוג אין

דער־ װיכטיג באזונדערס איז דאס
 אויןי רעכט פון האפף דער װײצ פאר,

 אין ניט װערען געװאונען קאז ארבײט
 קצאס, ארבײטער םויצישען געגען םצחםה

 זײן, אײנשטיםיג אץ — םארהערט נאר
 געוױנען איהם. םיט סאצידאריטעט אין

 ארבײטער־' םויצישען דעם זאך דער םאר
 העצםט דער אויף געװינען הײסט קצאס
 אר- אידישע די םאר ארבײט אויף רעכש

 באשצוס דער איז דעריבער און בײטער.
 אזא פון ױניאנס־צענטראצעס די םון

װיכטיגסײט.
 דויע״ א שװערער, א איז קאםף דער

 װע• געװאונען אבער װעט ער רענדיגער,
 דעם^ האט פויצען אין בונד דער רען.

 םון צאזונג פאר׳ן געםאכט קאםױ דאזיגען
 אױס, טאקע זעהט טאפענט. יעצטיגען

 םוניהט װײטאגדיגסטער דער איז דאס אז
 םון םאסע ארבײטער אידישער דער בײ

 טיעוי סאםע ביז׳ן האט דאס פויצען.
 ארבײטער• אידישען דעם אויםגערודערט

 ארבייט אויױ רעכט צאנד. םון קצאס
 זײנען דאס — שצטור אויף רעיט און
 זיך טראגען װעצכע געשרײען צװײ די

פויצען. םון געשאם אידישע די םרן

1090 כתורםד*, טען14 דעס םדײטאג,
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קיגדער־אר־ םון געגנער א pn איך
 בע־ אױך דעריבער װאצט איך און בײט
 אז סאמוגיסטעז, די פרײנד םײנע טען
 םיט באנוצען אויםהערען זיך זאצען זײ

 *־p די עס p'D איך ?ינדער־־ארבײט.
 װעצ־ אין דעפ^סטראציעס, םוגיםשישע

באנוצט. םיצ װערעז קינדער כע
 שװערע א איז רעװאצוציע פאכען

 אס ארבײט, םאראגטװארטציכע א און
 דער־ בצויז טאז דעריבער דארםען ראם

 אײנ־ נים דארף םעז אבער װאקסעגע,
 שווע־ אזא אין קיגדער ױנגע שפאנען

ארבײט. רער
אונ־ קינדער־ארבײט געגען בין איך

 באדינגונגען, און אוםשטעגדען אצע מער
 קיגרער־אר־ ?אםוניסשישער נעגען אויך

בייט.
• •*

ו»סירט.8 ניט ז«ך קיץ װןואם עם
 טןוםוניםטישע דאנערשםאגדינע די מען

 םקותר ױניןון םון וואאש רעםאנםטראציע
 נענענםײא. אין האא. סיטי *ו נענאנגען

 קאםוניסםען די אז באוױזעז, װאצט עם
$ו קעגען  ס^םוניםטי־ קייז םאכעז ניט נ

̂ורס, נױ אין רעװןולוציע עע  םען װען י
 קען פאאיציי די ןובער אםיאו. זיי אאזט
 דעםןונםטרא־ די אז נמנה׳ א האבען ד«זך
 אין םארקעהר דעם נעשטערט װ*אט ציע

 צוצונעבןז, גרייט איך בין נאםען. די
 # ם«ום נעװיםער א ביז איז ר$ס «ז

 םא־ װײאע אאע זןוצ םען װען טענה.
 ברארװיי אויף דעםןונםטראציעם כען
 טאקע עם װעש האא, םיטי גײם און

 איז וועאכער םאחזעהר׳ דעם עטערען
 ?ווחןר רעםאנםטראציעם אתן אויך עוין

 רעכט א םאר װאס םיט אבער גענונ.
m םאאיצײ די *אט8ש p ? ציםםאן א^■ 

 אבער ארעסטירען, צו רעבם א בייױז האט
 ■אאיצײ״ די אויג און עאצ־ען. ניט

 *רדנונ^ אזן נעזעץ היטען דארף װאם
 »זוי און אםץן אװי נעזעצען די ברעכט

 וזןר זי |ppf טענות יוןאכע טא ברום»א,
 װיצען זײ אז ?^םוניםטע!, די צו בען
נעזעצען? די םאאגעז נימ

V־

 זיך באריהםט װהײצען גראװער און
 ג/ד די *געבראכעז האט ער אז גאך,

 און שייאנען זײנע י¥ר האבעו זעצען.
 דעם םאכען נעהאצפען פראװאקאטארס

 סקװער. ױניאן אויױ דאגערשטאג ראיאט
 •ראװאקא־ זײנע אז זיך, באריהםט ער

 געטראגען האבען שפיאגען און טארם
 קאטוניםטישע דעמאנסטראציע דער אין

 נע״ פארפיתרט האבען און פצאקאטען
 זאצ םען כדי •אציצײ, דער םיט שצעגען

 סאםוניסטען. עכםע פאר אנגעסען זײ
 ■אצי־ צארםקע די אםיצו פצעגען אזוינם

 שעטען זיך רוסצאנד אין ציײםײםטערם
 טאן, עם םצעגעז זײ װמן און יטאן צו

ע^אויסצוזאגעז. שעםען זיך זײ םצעגען

 איז אוניװערסיםעם קאצאםביא אין
 נײע א געווארען דעםאנסטרירט םעג די

 םארשידענע םאן קען װאם טאשיה
 דורכפיהרעז און אלבײט סטאטיסטישע
 קאםיצי־ רײח גאנצע א אױטאםאםיש

 װאם חשבונות׳ םאטעםאטישע צירטע
 בצויז טאן קענען עס גגען4ם איצט ניז

 צײט צענגער^ א האבען װאס סענשען,
 גע־ האבעז און םאטעםאטימ געצערנש

 יענ• א און אױסביצדונג גוטע א האט
 אר־ םמאטיסמישער אין עדםאתגג געחג
 ם^שין די סען באויז ניט און נײט.

 ד»א־ פריהער װאם ארביים, די אט טאן
 םענשען בצויז מאן נעקענס עט בען
 א םיט און ביצדונג העכערער א טיט

 םאשיז וײ גאר ערםארזנ^ צענגעדער
 באזונדערער א םים דערבײ ארבײם

w שנעאמײש.  n ארמים די איםאן 
םםאטיםטיקער. הונדערט פון

 האט װאם fprno די to הײםנג עס
 םיט פאגקורירט חוייםויגציר איצט ניז
 »ין «ײ תאט און םאבריק־ארבײנמר וײ
 אתיםגעוואר־ טויזענטער הוגדערכמנר די

 נעטאכם״ בדױטצאז tin גאס pM םען
 די צו אויך נעםען אנגעםאגגען זיך האט

 פראצןגטאריער ןײ jy פאודאו־בײצמנר,
p» צונעמען און קראנענם, װײסע רי 

p ארויםווארפען *t און ארבײט ויתר i 
נאס.

מ אנ p ארכײטיר ם i די frra m\

 אר־ קאפ די אנעלקענען גיט נאך אפשר
 םאזאציעס אן זיך דרי־קען װאס בײטער,

 ארבײטער־ברײ םאר םארך, זײער אויף
בעסער. װײם םאשין די אבער דער,

 צװישען אונטערשײד p»p ניט םאכט זי
 ?אפ־ארבײטער, און העגם-ארבײטער

 די אויף מאזאציעס אנגעדרי?טע צװישען
 אויף םאזאציעם אנגעדרי?טע און הענם
 בײדעז זײ װארםט זי םארך. דעם

 בײדען זײ םאכט און גאס po ארוים
 בײ־ גאס« אין דארטעז, און ברויטצאז,

 ברוימצאזע, און ארויסנעװארםענע דע
 זײ אז ׳דער?ענען שוין זיך זײ װעצען
 צו באצאנגען זײ אז און ברידער דינען

?צאס. אײז
װי־ זאגען ניט הײנט גאך קען םען

 סטאטיסטישע נײע די אט םענשען םיצ
 ס׳העגגט םאכען. ברויטצאז װעט טאשין

 די p't װעט עס װאס דעם םון א•
 םאשין. דער םון אנטװי?צונג ^װײםערדןגע

 םאשין אײן אז גענוג, אבער איז עם
 pם ארבײט די טאן הײנט pup /ןען

םענשען. הונדערם
 זײנען ארבײט סטאטיםטישער בײ

po באשעםטיגט שטאטן םאראײגיגטע די 
 צויט און םענשען טויזענדער צעהנדציגע

 םאטעםאטישע און םטאטיטטישע די
 םאשין נײע די װאס *םער.יג?ײטעך

 טײצ נרעםטער דער װעט ארויס, וױיזט
 באשעםטיגט הײנט זײנען װאם די, םון
 'אײנםאך ארבײט, םטאטיםטישער בײ

 טאן װעט pםאש די גוצצאז, װערען
פינ?טציכער. און בעסער ארבײט די

 װען גוצ^יך, גאנץ זײן װעט עס און
 הענם־־ארבײ״ די און ?אפ־ארבייטער די

 בא־ גמנטער אס טרעםעז זיך װעצען טער
 צוטיםריײ זיך װעצען און װערען ?אנט

p םון צײדען ביידע אז ״דען 'o דער־ און 
 װאו םיסטעם די — סיםטעם זעצביגער

 םא• דער צו באצאנגען ארבײטער .די
 באצאנ־ זאצ םאשין די אגשטאם ש'\,
תן אוף ארבײטער. די צו גען  בײדע ו

 ביײ זײ וועצען צוגויםרײדען, זיך וועצען
 ענ־ צו ?אמי דעם םיהרען צוזאםען דע

 ויdop זײער און סיסםעם די אט דערען
 ער װי ערםאצנרייגער, סך א p't וועם
איצט. ביז געווען איז

*

 םםתםא וועט עם to טראכט, איך און
 םאשי^ א װערען ערםונדען אויך באצד
 ארטי?צען שרײבען אצײן װעט װאס
 װע־ ײעצעז שרײבער צײטונגען. םאר
 בא־ די םאר איבעריג. גאנץ דאן רען

 דאם װעם צײטונגען די םון צעבאשים
p't שריײ אונז םאר אבער גוט״ זעהר 
 WP, װאם טויגען. ניט דאס װעט בער

? 1טא שרײבער ארבײטםצאזער to צםשצ,
 עצע?טרישער דער ראבאט, דער

 ריײ אםיצו הײנט pw \vp װאם םענש,
 סים זיך וועט טעצע^אן, אויפ׳ן דען
 שריײ אויסצערנען אויך זיכער צײט דער
 שרײבער די וחנצען דאן ארטיסצעז, בען

 to עפעט אויסצוצערנען זיך זוכען םהען
 איז וועצכע? אבער םצאכח. סנחנר
 .םצאכו^ ס םסרסן חײנם שוין מפעם
 דער פאר האבען םורא ניט רארף װאם

םאשין? דער םון ?אנ?ורענץ
 אנ־ שוין םאשין די האט אײגעגטציך

 ארױס?אנ?ורירעז. אצײז זיך געםאנגען
 קע״ םאשיגען אויסגעבעסערטע נײע די

 װי ארבייט, םעהר סך ס אויםטאן נען
י דעריבער האט מען און אצט^ די ו  נ

 איה ^ײעז אט מאשיזגען. װײניגער טיג
po to >די איז יאתר צעהן צעצטע די 

 םאר־ סמעריקא אין צאקאמאטױחח צאהצ
 •דאצעגכג 7 אויוי געװאחמ ?צזננערט

pH די דאך האם װי^ציכמײט דער 
 סםעריקא אין צאקאטאטױחנן םון צאר.צ

 צעצ־ די םאר ווערען גרעסער גזנדארםמ
 צוגעקוסען דאך זײנען יאהר. צעוא מע

 פאר־ דאך איז און אײזעגכאחנען גײע
 אײזענבאחך דער נעװארען גחנםערט

 צא?אםאטײ נײע די אבער פארמעהר.
 רי וױ כח, םעהר םך ס האבע( וחגן

 סםאצ חאט םען װאו דארטען און אצמע,
 צסתאטאטױתן, צװײ חאבען געדסרפם

 אײנעם. םיט אויטקוסאן הײנמ םען קאן
 *עםישענט״ םעחר איז םסשין נײע די
 מאס מנחט, איחי וזי סצמע. די וד

p *י ̂ןורירס m גאחמ \?ך גאגנן 
און ארכײטאר די to אויס סמאצ וױחור

 שנעצע איהר אננעםאנגען האט םסשין
 װאס ארבײטער, די האכען #אנטװי?צוננ

 ארויסגעװארםען םאשין דער םון זײנען
 אר־ געפוגען כאצד גאס, אין געװארען

 די םאשיגען. גײע די םאכען בײם בײם
 האנט אײן םיט אצזא, האט, פסשין

םען  די בײ ארבײט אצטע די סװע^נו
 האנט אגדערער דער םיט און ארבײטער

 דער ארבײט. גײע געגעבען זײ זי האט
 אװעקנענוםען האט צםשצ, אויטאםאביצ,

 םצעגען װאס שםירען, די בײ ארבייט די
 שי״ און פערד םאר •אד?אװעס םאכען

 װעגענער, די םון רעדער רי םאר געס
 שםי־ געװארענע ארבײטסצאז די אבער

 אר־ אצטער זײער אנשטאט האבען דען
 באקוםען פארקאװעס, שטירען בײם בײט

 אויטאמא־ טאכען בײם ארבייט נײע א
 געגאנגען עס איז אזוי און ביצען.
אװעק־ האט םאשין נײע יעדע כםדר:

 אר־ די בײ ארבײט אצטע די גענוםען
 ארבײט גײע געגעמנן האם און בײטער

 די װעז אבער׳ איצט ארבײטער. די
 אגגעפאנגען אצײן זיך האם םאשין

 אר־ די בײ זי נעסט ארוים־קאנקורירען,
 זי װי ארבײיש, םעהר אװע? בײטער

זײ. גיט
m

 פרעזידענם םון םײן גאנץ איז עס
 אר־ די פארשפרעכט ער װאס הואותר,
 אבער זוםער, אויף װארעםקײט בײמער

די  אביסעצע האבען װיצען ארבייטער ,
 זײ װעצען זוםער װיגטער. װסרים?ײט

 פרעזידענם אהן װאריםקײט האבען שוין
םארשפרעכען. הואװער׳ס

 םרע־ װאס דעם* וױגגען עם זאנ איך
 ז»ך סנדער ?ײן האט וזואװער זידענט

 דער װענען זאנען צו װאס געםונען ניט
 ראס נאר ״ארבײטםצאזיג?ײט איצטינער
 וחנש שפעםער ביסעצ ס אז אײגציגע,

 רער װען אז און װערען, בעסער עם
 ?וםען אויך װעט ?וםעז, װעט םריהציגג

ארבײם. םעהר
געזאגם. עטװאס נאך האט ער ׳יא

 יאנואר זינט סז םארזיכערט, האט ער
 צאנד אין ארבײטסצאזי^?ײט די האט
 אבער םאר?צענערען. אגגעםאנגען זיך

 הואװער װײצ ױיכםי^ נים איז דאם
 םעות. » געםאכש גראד דעם אין זזאט

 סטאטים־ דער םון אויםגעםינען jyp ער
 דע־ צײבאר אײנענעם זײן םון טי?

 ארבײטסצאזיג?ײם די סז פסרטםענט,
 ניט בצויז ניט יאנואר זיגט זיך האט

 טאױ• גאר זיך האם נאר ״םאר?צעגערט
' גרעסערש.

אונטערשיד? דער אין װאס גאר
 װי גענוי ניט ססי װי םסי װײם םען

 ארבײטם־ די םון צאהצ די איז עס גרויס
 האט רעגירונג סםערי?אנער די צאזע.

 רעפארטפענט, צײבאר ספעציעצען ס
 װע־ ?,םטסטיסטי ?ײן ניט האט ער אבער

 ניט דארטען װײם םען ארבײטער. גען
 גע־ עס װיםיצ און ארבײטען עס װיםיצ

 1VP דעריבער און צײדיג. ארום הען
 אר־ םון צאהצ די סז זאגען, הואווער

 װי םעהר ניט איצט איז בײטסצאזע
 זאגט, קוזענט סענסטאר און םיציאן דרײ

 פיציאן,׳און םינף םסרסן זײנען עם אז
 אז זאגט, ״איזוחנסםיא״ םאסהעזוער די
 די און םיציאן׳ Dppt םסרסן זײגען עם

 זיינען עם אז זאגען, זיןאסוניסטען היגע
םעוזר. נאך און םיציאן 7 םסרסן

 אז זאגט, הואװער װי זיין זאצ נאר
 דרײ איז ארגײטםצאזע די םון צאהצ די

 אונ־ בעסער, זיך םיהצט ער םיציאן.
 די סז :צויבט, ער װען פרעזידענט, זעד

 ?צע״ ס איז ארבײטסצאזע די םון צאהצ
 ער און דעריבער זיך ער .רינגט נערע.

 קען. ער װיםיצ סראפנעםען •רובירט
 עס. טוט ער װארום פארששעח, איך און
 שטיםט ארבײטסצסזינ?ײט גרױסע ס

 הוא־ און •ראספעריטי, םיט גיט עפעס
 וועט עם סז םארזיכערמ, דאר חאט וחנר
p 't .םײ דרײ איז אבער •ראססעריטי 

 געניגעגדע ?ײן ניט ארבײטסצאזע ציאן
 דאך איז םיציאן דוײי צאהצ? גרויסע

 רע?אמענ־ װאם און סרםעע. ריזיגע ס
 דער אם םאר טאן צו חואװער דירט

 רע־ ער ארםעע? הוגגעריטנר גרויסער
 •ױבירט ער גארנישם. הסםענדירט

 און הרע עין to אפשפרעכעז בצױז
 זײנען-פוד עם אבער נישט. וױיטער

to ,m װאם ספיקורסים, ראן w אי־ 
ניט. חצאםט חחנ עין to שירעםנן

*••
 בא־ צו אויסען ניט רא ביז איך
 פאברי־ אםעריסאגער אונזערע צײרינקן
jrowp איך *בער אונמערנעםצר, אוז 

װארט־םענשען סײן אן זאנען, דאך דארוי
w t<nM פ י ׳tL'** .. . •...1., נ ■ & !

 הואװערץ האבען פאבריקאנטען די
 קאנםעיענץ, דער אויף פארשפראכען,

 דעם נאך זײ טיט געהסט האט ער װאס
אין װעצען זײ אז סטריט װאצ
 םארקצענערען ניט צײט איצטיגער דער

 ארבײטער, זײערע םון װײדזשעס די
 קײן געהאצטען ניט האבען זײ אבער

 װײדזשעס רעדוצירט האבען ןײ װארט.
 הא־ װאס ארבײטער, סזעצכע פון אפיצו

 ניט געקראגען םריהער אויך שוין בען
הונגער־צוין. א װי םעהר

 אין שוין האט סעקגרײדי עדװסדד
 קאנװעג־ םאריערם רער אויף רערע זײן

 אינדוסט־ 49 אין אז אגגעװיזעז, שאן
 םאנופעקטשו־ די האבען צאגד םון ריעס
 צו םארשםרעכען זײער נעבראכען רערס

 רעדוצירען צו ניט הואװער םרעזירענט
 ארבײטער. זײערע םון װײדזשעס די

 צױ חרשים צוױי םיט געװען איז דאס
pn, איז קאנפערענץ הואװער׳ם װען 
 זכרון. אין אצעטען בײ געװען פריש נאך

 םעהר סך א פאראן שוין זײנען איצט
 די םון װײדזשעס די װאו איגדוסטריען,

געװארען. געשניטען זײנען ארבײטער
 *צײבאר גוטער פארטש דעם אין

 גאנצע » אגגעװיזען װערען אײדזש״
 די םון װײדזשעס רי װאו םאצען רײה

 :ע־ טיף גאנץ צעצטענס זיינען ארבײטער
 אזעצכע םון גראד און געװארען, שניטען

 פארדינםטען זײערע װאס ארבײטער,
 דאצאר 18 װי ?צעגציכע, אזעצכע זײנען

װאך. ס
 מענען םאנוםעסטשורערם די ׳יא
 צװײ םעג^ען אײדעצע גאנץ זײן אםשר

 די צו ?וםט עס װען אבער ׳זיך ^ען
 אײדעצ ניט גאר זײ זײנען ארבײםער

 אפיצו אפט גאגץ איז װארט זײער און
װערט. ניט פוצװער שאס »

 םסנוםעהמשר די #זײ מײן איך נײן,
 באצײדי־ צו ניט באםעם, די און רערם

האט װער :םרעגען װיצ איך אבער גען,
 שכצ םײן נאך אויסגעטראכמ? זײ

 זיך ארבײטער די זיך, דסכט האבען,
 בעסער, סך ס זײ אהן בסגעהן גע?ענט

זײ. טיט װי
00

0

 ,“םעדערײשאניםט אםערי?עןמ אין
 אםעריהען דער םון זשורנאצ אםיציעצער

 אגגע״ װערט צײבאר, אװ פעדערײשאן
 סאוטה דער אין ארבײטער רי סז װיזען,

 יאהר דורכ׳ן דורכשגיטציך םארדינען
 ארביײ די װי וױיגיגער דאצאר 522 םיט
 צאנד, םון טײצען אנדערע די אין טער
 אין ארבײטס־טאג דער איז רערבײ און

 ששונ־ םיער אדער דרײ םיט סאוטה ידער
 אין ארבײטער די װען צעננער. רען
 אזעצכע בא?ומען װאצטען םאוטה רער

 אנ־ די אין ארבײטעד די װי װײדזשעס,
 װאצטען אםעריהא, םון געגענדען דערע

 ס דאצאר טיציאן 787 םיט םארריגט זײ
םעהר. יאהר

 אין ארטי?עצ פון שרײבער דער
 םיהרט םעדערײשאניסם״ ״סםערי?ען

 אין אינדוסטריע און הסנדעצ סז אויס,
 ס אויף געשטאנען װאצטעז םאוטה דער
 ״אנטוױ?צונג פון שםוםע העכערער א סך

 װאצםעז דארםען ארבײשער די װען
 787 םים אױםגעבען נע?ענם יעהרציך

םעהר. דאצאר
 ריכט*גער, גא:ץ א איז געדאנח דער

 םאנו־ רי אז טאן, םען הען װאס אבער
 בעםעד צאהצען דאך װיצען פע?טשורערס

 אט גרעסערע. װי װײדזשעס, ?צענערע
 םסנוםע?טשױ רי עווין, זײ זײנען אזוי

 הע־ ?ײן זײ װיצען פרײװיציג י רערם.
צאהצען. ניט װײדזשעס כערע

 הענרי בסקסנטער אונזער אםיצו און
 װענען םיעצ זעהר רעדט װאס םארד,

 םיר װעט װײדזשעס, .העכערע צאהצען
 זאגען, װעצ איך ווען זײז, םוחצ דסרפען

 מיט ביסעצ רעכם ס בצאפט ער אויך סז
 װײדזשעס. הויכע כצוםרשטדיגע זײנע

 רעם אויך וױיס םארד הענרי אומער
 גרעס* דער און שאפ אױטסײד םון סוד
 הײםט עס ארבײם, זײן םון טײצ טער

 אויטאפא• זײנע םון טײצען םייםטע די
 שע״ אויםסײד אין געםאכט ווערמ ביצם,
 אויטסײד די איז דארטען׳ און פער.

 װיײ קצײנע גאנץ םען צאהצט שעפער
דזשעס.

 vrip םיט און רײד םײנע פיט נײן,
 ?ײן ארבײטער די װעצען ערקצערונגען

 םסנוםעקטשױ די בײ װיידזשעם העכערע
 אין ארבייםער די ?ריגען. ניט רערס
 אױס?עםםען םוזען װעצען סאוטה רער

jn m צוחלפ חנם פאר אין וױידזשעם 
oTtoimo p םוזזט 't נרויפחג אין
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 צרח־ «ז זאגט, םען לײכטען־ עם איז
 נחםה חצי איז ו*יידטן?רנ'ם אייןז ווןזי
ד«ס אײגענטליך איז 'דאםדעז ־ **׳' ײע•

 קלאוק־ די זאגען איצט קען םען װאם אײנציגע
 ארבײט. אהן ארום איצט געהען װאם מאכער,
 אונ־ «ן אין טרײםטען ביםעל א זיך קען אײנער

 װאס אײנציגער, דער ניט איז ער װען גליק,
לײדען• אנדערע אלע אויך «ז נאר לײדט,

 די ,קען עם װיפיל אױ^ ניט װייםןזן םיר
 אר־ זײער אין מערען לײכטער קלאוקםאכער

 עם «ז שוין, װײםען זײ װען כײטםלאזיגקײט,
 ארכײ־ אױטאםאכיל די ארבײטםלאז אויך זײנען
 םטא־ די פלאםטערערם, די טויערער, די טער,

 זײ קען עם אז גלויבען, םיר װ. אז. א. ליארם
 די אבער װערען. לײכטער גארניט דערפון

 זײנען זײ אז װיסען, דאך דארפען סלאוקםאכער
 אזא דורך איצט לעבען װאם אײנציגע די ניט

 לאנד אין ארבײטםלאזיגקײט די צײט. שװערע
 אײנציגע קײן ניטא אלגעטײנע. אן איצט איז

 םון אנגעריהרט זײן ױט זאל װאם אעדוםטריע,
 בױ• די לײדען אלעםען םון שםארקער איחר.

 כםעט ארבײטםלאזיגקײט. דער פון ארבײטער
 געהען לאנד אץ בוי־ארבײטער אלע פון העלפט א

 אין איז שלעכט אזוי ארבײט. אהן ארום איצט
 א דאש איז אפשר ניט. קלאוק־אינחםטריע דער

 די איז אינדוםטריען אנדערע אין װאם טרײםט,
 אונ־ ניט דא איז עם אבער ערנער. נאך לאכע

 אין קלאוקםאכער די טרײםטען צו צװעק זער
 לעבען זײ װאם צײט, שװערער איצטיגער דער

 אר• די אויב זעהן, בעקער װילען םיר איבער.
 איז עש װי ניט קענען קלאוקםאכער כײטםלאזע

 אר־ װאם די. פון װערען געהאלפען ביםעל א
בײטען.
 װאם קלאוקטאכער, די אז םײנען, םיר און

 נאר ביםעל א נאר ניט העלפען קענען ארבײטטז,
פיל. נאנץ

 ארבײטםלאזע די העלםען צו וױ םראגע די
 דער פון געװארען דיםקוטירט גרינדליך גאנץ איז

 נעקוםען איז זי און 2 לאקאל פוץ עקזעקוטױוע
 װאם אםערײמארם, די וזען אז כאשלום, צום

 םעה־ װאלטען געװאלט, נאר װאלטען ארבײטען,
 געקענט אפערײטארם ארבײטםלאזע די פון רערע

 םך א אבער, זײנען, לײדער ארגײט. קרינען
 ארבײט, יא חאבען װאם אםערײטארם, די םץ

 אלײן זײ אז ענטזארציג, אזוי און עגאאיםטיש
 אפערײטארס ארבײטסלאזע אז ניט, דערלאזען

 װאו שעםער, די אין װערען ארױםגענוםען זאלען
זײ. אין פלאץ םאראן איז עם חנם ארבײטען, זײ

 װענען האט 2 לאקאל םון עקזעקוטױוע די
 וױכטינעל א אננענוםען אנגעלעגעגהײט דער

 דעם אין געװען געדרוקט איז ער באשלום.
 טיר אבער ״נערעכטיגקײט״, נוםער פאריגען

 װיכטיגקײט גרויםער זײן צוליב איהם װעלען
טאל. א נאך דא איבערדרוקען

 בא־ האט 2 לאקאל פון עקזעקוםיװע די
פאלנענדע: דאס שלאםען

עי jib פ*רל»נג דעם אוי\• ,,ער׳יטענס, גז «ל.9ל» או
 אינסםרו• יוניאן אזנזער וון אגענם ניזנעם יעדער דארןי
 אין אוגנזערזונונג גרינדליבע » םאבען *ו װערען אירא
 געפינעו עש םא^ינען וױאיל זעחן דו און *אא יעדען

 םא• לעד׳גע גאחל א חאא זו*ם <»ו יעדער ד*י®. ז<ך
 עס װאו <ןו n «אר אאררעכענא אונז pc װערס אינען,

 נדי אין *אער״םארס. נאך *ואוזעאען םזגליך איז
 ק«נ- אוניער אוגאער חאבזןן *ו ׳אעאער די וון יןדןן
 איז אװערפײם. קיין ארבייטע! גים זאלען וײ או אואל,

jאשטיװע 60 •ון קאםיםע » געװארעז יזאםענגעאםעלפ 
 .199 דעי »ױ םיםגליתר ד> םיפ *וזאםען לייפ, יוניאן
 •* *ל״ז. ארב״פםלאזע די •ון *אחל » אויך און נאארד

 זונ־ אןן ׳יבתים *זײגער, 6 נאד אװענפ, אלע זאלען זיו
 לעדיש וזאבען יועלנע ׳יעיעי, די »» ךורבגעחן אאנ̂ג

 אום־ אנדערע און *װערא״ם j״p אז זעחן « םןףיינען,
 װערעז. געארב״■ גי■ דארא זאלען ׳יאונדען געזעיליהן

 א״נדוזעחן באלעבאפים די *װיננען םיר ײעלען דערםיא
 בא׳יז״יגעז ו<> זאלען ארבייט, יע חאבען זײ ווןן »»
 ביידזױי א״נעגע אונזערע און **ערײטארס, יאחל 9«יל די

 |1א לט «ז אויסגעוינען «נעל ווןלען *זןוער די אין
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ס ר טן יאעוער׳. ךו אין ר״
 זאל באשלום דער אט װען אז גלויבען, טיר
 א װאלט דאן װערען, דורכגעפיהרט שטזיענג

 ארכײטםלאזע די פון טײל באדײטענדער נאנץ
ארנײט. געקראגען

אמ״ד״ג לאזינמליט' ײ15 די
ײ[ י א ע ט ײ ב ר ם א אי? טרדיד רלאוה צו

 פון פראגע קײן ניט צייט אין צװײטען
אלײז. אפערייטארס ארבײטלאזיגקײט םון
 פרע- די ארנײםםלאזינקײט פון אויך לײדען עם

 די טרעיד. םון ארבײטער אנדערע די און םער
 אי־בײטםלאזיג• די פיהלען אםת, אםערײטארם,

 אײ,ש האבען זײ אגדערע, די װי שטארקער קײט
 װי ארבײטםלאזע צאהל נרעםערע א חלק זײער

 אבעד כאארד, דזשאינט פון לאקאלם אנדערע די
 איז טרעיד קלאוק אין ארכײטםלאזיגקײט די

 :ע־ועז דעריבער איז עם און אלגעםײנע אן דאך
 באארד דזשאינט דער אז נאטירליך, װי מעהר

 באארד דזשאינט דער אויפנעטען. םראנע די זאל
 אר־ םארװערען צו כלויז ניט באשלאםען האט

 לאזען צו ניט אוין־ נאר אװערטאים, בײטען
 עס װאו שעפער, אזעלכע אין שבת ארבײטען

 ארכײמש־ א,ץ םאשינען לעדיגע פאראן זײנען
 איינינע די װעגען זיך האנדעלט עם פלעצער.
 פיר ארבײטען צו ערלויבט זײנען װאם שבתים,

 גע־ איז װאם אפםאך, נײעם דעם לויט שטונדען
םטרײק. לעצטען דעם נאך געװארען שלאםען

 עק־ די םיט צוזאםען באארד דזשאינט דער
 װעלען םיר, האפען לאקאלם, די פון זעקוטױועם

 קלאיק־ ארבײטםלאזע צאהל די פארקלענערען
 אלגעםײנע די םארבעסערען דערםיט און םאכער

--------------- טרעיד. פון לאגע
 עקזעקו־ די און באארד דזשאינט דער נאר

 אויפטאן קענען װעלןזן לאקאלם די פון טױועם
 םיט־ די װען ארבײטםלאזע, די םאר םעהר םך א

 די אין ארבײטען װאם ױניאן, דער פון גלידער
העלפען. דעם אין זײ װעלען שעפער,
 שעפער די אין זיצען װאם ארבײטער, די

 איז איז עם אז װיםען, דארפען ארכײטעז, און
 דער םיטצוהעלפען אינטערעםען אײגענע זײערע
 אר• םעהר װאם םאר ארכײט קרינען צו ױניאן

 װעגעז פראגע א בלויז גיט איז דא בײטםלאזע.
 פון צוױיטען, צום ארנײטער אײן פון פליכטען

 איז דאם אנדערען. דעם צו ױניאן־ברודער אײן
 ױנ־ א זעלבםט־פארשטענדליר. איז װאם זאר א .

 ארבײטער אײן װען עקזיםטירען, ניט קען יאן
 איין װען און צווײטען םאר׳ן זארגען ניט זאל

 דעם טיט דורכנעדרוננען זײן נים זאל ארבײטר
 צװײטען. פאריץ הילןז ברידערליכטר םון געפיהל

 פליכ• ױניאן עלעםענטארע די אט חוץ א אבער
 עם איז ציױיען, צום ארבײםער אײן פון טען

 *;יךען פון אינטערעםען די אין דירעקם אײנםאך
 זאלען עס אז קלאוק־טרעיד, חןם אין ארבײטער

 עה נאם. אין ארבײטקלאזע װעניגער װאם זײן
 דער פון נעװינסען די אנצוהאלטען שװער איז

 אר- ד• פון צאהל די װען שעפער, די אין ױניאן
נרוים. זעהר װערט נאם אין בײטםלאזע

 א איז צײט די װען גראד, איז עם און
 אלע טאכען דארםען ארבײטער די אז שלעכטע,

 צו א״ ױניאן זײער אפצוהיטען אנשטרעננונגען
 ד• ױניאן. דער םון םאדערונגען די ערפילען

 ציי- שלעכטע אין אז װיםען, דארםען ארבײטער
 זוען שוץ. אײנצינע זײער יוניאן די איז םען
 שלעבםעי־ אזא אין זײ װאלטען ױניאן, די ניט

 שעםער די אין הפקר נאנצען אץ געװען צײט
 טאן נעקאנט זײ םים װאלטען באםעם די און

 יונ• « נויטיג איז עם אויב און װילען. זײ װאם
 אר־ די כדי בעסער, זײנען צײטען די װען יאן

 האבען פאראײניגונג זייער דורך זאלען גײטעד
 די זיר פאר אױםצונוצען בעםער םענליכסײט א

 נאך זײ חאבען דאן טרעיה אין לאנע גינםטיגע
 טרעיד אין לאנע די װען ױניאן, א טיםינ טעחר

 אר־ די פון ארםעע די װען געדריקםע, א איז
 די םוזען דאן װאקסען. אן םאננט בײםםלאזע
 םאראײ• פעםםער װאם האלםען זיך ארבײםער

 די אײנע חעלפען צו םליכםען זייערע און ניגם
 אםגעהיט שטרעננער װאם דארםען אנדערע
װערען.

 דע• דארח ױניאן דער םון םיםגליד יעחןר
 עס אז פיהלען, צײם איצטיגער חןר אין ריגער

 יוניאן דער חעלפען צו פליכם חיילינםםע זיין את
 אר־ די פאי שעפער די אץ ארבײם נעפינען צו

 ח*יליג• די זיץ אויך דארןז עם אח בײםסלאזע
 ױייאן דער פון םיםנליד יעדען פון פליכם םםע

 איז זאלען באדינטננען יוניאן אז אויפצופאםען,
 אפנעהיט אופן שםרעננםםען אויפץ שעפער די

װערען.

 פע־ אםעריקען די
לײ• אװ דעריישאן

געפערליכער א
י ־■ ־ אבע, צושמאנד,

עלז מ מי די ען דינ ם א װ
 עתםטען דעם אױןז אנבעוויזען pyn עדשםען

 לאנד אץ געווארען געשאפען אמ װאס צושטאנד
 ארבײטס- פון װאקסען שטעגדינען דעם דזרך

 וועדט פעברואר. חח־ש חןם אין לאזיגקײט.
------די איז געזאגם, מלעטין ־דעם

f *י ■ >.

 אװ פעדערײשאן אםעריקען די װאם ידיעות,
 פרא• 22 ארום געחען כאקנטען, האט לײבאר

 אר- ױניאנם איחרע פון טיטגלידער די פון צענט
 אץ עם איז אוםעטום װי ערגער און כײטםלאז.

 די פון פראצענט 43 װאו נױ־אינדוםטריע, דער
 ארכייטםלאז. זײנען ױניאנס די פון םיטגלידער

 פאר• אז באטערקט, נולעטין אין װערט דערכײ
 אײנ• די צדקח־אינסטיטוציעם די זײנען לויפיג
 ארכײםםלא• די װעלכע צו חילםם־קװאלען ציגע

װןןנדען. זיך קענען זע
נעפעחר• דעם אט טאן םען זאל װאם גאר

 פעדערײשאן די אפצושאפען? צושטאנד ליכען
 װאס ארכײטען, עפענטליכע די אז פארלאננט,

 רענירוגג פעדעראלער דער פון געפלאנט װערען
 ניכער װאם זאלען רעגירונגען םטײט די פון און

 זאל רעליף״ ״פאכליק אז און װערען אמעפאננען
נױטיג. נאר איז דאם װאו װערען, געשאפען
 טעחר דער איז עם װאם ניט װײםען םיר

 װערען זײ װארום ארבײטען, עפענטליכע די טיט
 חו• פרעזידענט דאו חאט אונטערנעאײלט. ניט

 אפ• האט ער װאס קאנפערענצען, די אױף װער
 פאר• צוריק, חדשים אײניגע םיט געחאלטען
 װאש ארבײטען עפענטליכע די אז שפראכען,

 אנגע• גיכער װאם װעלןןן פלאנט, רעגירונג די
 גאװער־ די אױך דאך האבען און װערען, פאנגען

 די און שטאאטען פארשײדענע די פון נארם
 פארשםרא- שטעדט םארשײדענע די פון םעיארם

 די אז אונטעראײלען, װעלען זײ אויך אז כען,
 זאלען זײ נײ ארבײטען עםענטליכע געפלאנטע

 עם, קוםט װי טא אנפאנגען. גיכער װאם זיך
 אנגע• ניט א'צט ביז נאך זיך האבען זײ אז

? םאננען
 יי קענען זײן, ניט זאל זאך די װי נאר

 פארענט־ טײלװײז בלױז ארבײםען עםענטליכע
 זײ ארבײטסלאזיגקײט. םון פראגע די פערען
 א פאר כלױז באשעפטיגוננ פארשאפען קענען

 טוט װאם ארבײטםלאזע. די פון םײל קלײנעם
 דאר איז עם איבערינע? די םיט אבער מען

 אץ ארבײטער םיליאנען װעגען פראגע א הײנט
 די ארבײט. אהן ארום געהען װאם לאנד,
 םיליאן. 4 װי העכער נעשאצט װערט צאהל

טיליאן. 5 װי היץ־ אזוי צאהל די שאצען טאנכע
קע• עם ? רעלי,ז״ ״פאבליק םײנט װאם און

 רע• ״פאבליק פון טינים פארשײדענע זײן נען
 אינםטי* צדקח פון הילף די זײן קען עם ליןז״

 רענירונגם• פון חילןז דר זײן קען עם און טוציעס
 פזןדערײ• אםעריקען די טײנט געװים פאנדען.

 אבער רעגירונג. דער פון הילף לײבאר אװ שאן
? אופן אן םאר װאם אױף

אײארוא ברוקהארט.פון םענאטאר האט אט
 געזעץ־פארשלא:, א םטגאט אין ארײנגעםראגען

 םיליאן 50 כאװילינןזן זאל קאננרעס דער אז
 זײן און ארבײטםלאזע די שטיצען צו דאלאר

 זאל ארבײטםלאזע די צו הילןז די אז איז, םלאן
קרייץ. רויטען דעם דורך װטרען געגעכען
 אויםקוקען אםשר קען דאלאר םיל<אן 50

 נאנץ א ארבײטםלאזען אן םון אוינען די אין
 אז בארעכענט, טען װען אבער םוטע, גרױםע

 אר־ םיליאן 5 אדער 4 װעגען זיך האנדעלט עם
 און קלײנײ. גאנץ א םוםע די איז בײטםלאזע

 א נעזעץ־פארשלאג ברוקהארט׳ם האט חזרצו
 נע־ װעט הילף די װאס בײגעשםאק, שלעכטען

קרײץ. רױטען דורכץ װערען נעבען
 אפשטעלען םיל ניט זיך װעלען טיר נאר

 זיי• םיר װײל ביל, ברוקהארט׳ם םענאטאר אויף
 קאננרעם דןזר אז זיכער, םון װײט נאנץ נען

 א געװען װאלט עם װען אננעםען. איהם װעט
 עיעם אדער קריגם-שיף, נײער א װעגען םראגע

 נעקענט םיר װאלםען קריגם־ערםינדונג, נײער א
 װעם קאנגרעם דער אז זיכער, פאלשטענדיג זײן

 הא:־ עס װען םוטע. םארלאנגטע די באװילינען
 םענ ארבײטער, חעלםען װעגען אבער ױך חןלט

 גרײטװילינקײט דער אין צװײםלען שטארק טען
קאננרעם. םון

 זיך זאל עם אז אפילו, אנגענוםען אכער
 באװילינען זאל קאנגרןןם דער און נס א טרעםען

 ברוק־ םענאטאר װאם דאלאר, םיליאן 50 די
 זיץ אלץ דאס דאך עם קען פאר, שלאגט הארט
 חילח. אײנםאלינע אן און צײטװײליגע א כלױז

 8 געווארען איצט אכער איז ארגײםםלאזינקײט
 שטענדינע א פאראן איז עם זאן־. שטענדיגןו

 נעװא• זי איז איצט נאר ארםעע, ארבײטםלאזע
 םעהר זיר װארפם זי און נרעםער םך א רען
 פעחד אםעריקען די אױב 'און אויגעז. די אץ

 ארבײטםלא- װעגען רעדם לײכאר אװ ריישאן
 דאר.פ דאן איחר, נעגען םיטלען די און זינקײם

 װענען ייר חאנדעלם עם אז זינען, אץ חאכען ױ
 זוכען דארף wo און הראנקחײט שטענזײגער א

 םען װאט חילפם־םיטלען, אזעלכע איחר גענען
 אםערי• די כאנתען. קענען שםענדינ זײ זאל
 אין דעריגער חאם לײבאר אװ פעדעריישאן קעז
 אױפ- גןןדארפט *ײם קריםישער איצפױגער דער

 ארבײטם• רעגיתננם פראנע.װעגען די חױבען
 איעגע• שױן איז דאם וױ לאזעךפאחיכעחננ.

 איי• אין צייט לעעערעו־ א ®ת נעײאחח פיוזדט
̂ וױיל און לענדער. אײראפעאישע נינע

 1ו נעפעוורליפער a איז צושפאנד איצפױגער
 צד בעםער פיל ידצט װאשמנטאן אין ייר ליעז

 עריקעזסדעד.א פון פאדערונג דער «ו געזזערם
לײבאר. אײ ידי^יאן
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 אינ• *דקח חרך חילןי וױ ענפפץו װירדינערער
 תיטען חןם דורך װי אפילו אדער ספיטוציעס

 די וואם איז, איץ װי וױבטיגער pa קרײץ,
' שטענדיגע. a איז חילןי

שטער דער  מיטיגג ער
נײ־געװמיןל

װע גענ. עקזעקוםיווע ר»ל' עקזעקוטי
טער®מ

 סי• ערשטער חןר
 ניי• דער פץ טיגג

גענע• געװעחלטער

 אפנעחאלםען װעט אינטערנעשאנאל דעו פון
 די נאלטימאר. »ץ װאך קוםענדיגע די װעחןן

 דעם סיטװאר, אנפאגגען וועלען.זיך זיצונגען
 טעג, עטליכע דויערען װעלען און םארםש, טען19

 מעח• װערען פארחאנדעלם דארפען עם װײל
 װע־ אויםגעחערם און פראגען װיכטינע רערע

 טעםיג־ חןר װעגען כאריכםען פארשײדענע רען
ױניאן. דער פון צושטאנד דעם וועגען און קײט

 אין איז קאנװענשאן קלױולעגדער דער ױנט
 a געװארעז אפנעםאן אינטערנעשאנאל דער

 דורכגעןיחרט איז עס ארגײט. ניסעל רעכט
 דרעס־ און קלאוק דער ערפאלג םיט געװארען

 גרויסער דער קלױולאנד, אין סטרייק םאכער
 קלאוק• דער יארק, נױ אין סטרײק םאכער דרעם

 דער איצם און טאראנטא אין םטרײק פאכער
 אין און מאנטרעאל אין סטרײק קלאוקםאכער

 געװאונען האט אינטערנעשאנאל די ראסטאן.
 א*ז ■רעםטיזש איחר או; םיטגלידער נײע םף א

 פון ארכײט די אכער געװאקסען. נאדײטענד
 װײט גאר איז ױניאן דער פון צוריקאויפכוי דעם
 כאלטיםאר, נאר װארט עס םארענדינט. נים

 א נעװארעז צײט לעצטער דער אין איז װאס
 דארןז װאם און דרעסעס און קלאוקס פון צענטער

 ארנא• זיכער אויך װעט און װערען ארגאניױרט
 אר־ סר a פאראן נאך איז עס װערען. ניזירט

 דרעסםאכער די נויטינ װי ארגאניױחןן צו כײט
 ארגא• אױך דארף םען אץ פילאדעלפיא. אין

 די טאראנטא. אין דרעם־םאכער די ניזירען
 א איז טאראנמא אין דרעם־םאכער די פון צאחל
 כליחט שאפ סוועט דער און כאדײטענדע נאנץ

 ציי• אלטע נאנץ אםאליגע די אין וױ דארטען,
 צענטערם דרעם און קלאוק די אױך און טען.
 אז רײח, זײער אויף װארטען װעםם דער אין
 אויד און ארנאניױרען. בעסער זײ זאל םען
 רעכט a פאראן נאך איז גופא יארק נױ אין

,, ארבײם. כיסעל
דערי־ װעט עקזעקוםױוע נײ־געװעחלטע די

 נענונ חאכען םיםינג ערשםען איחר אויף כער
 פאר־ פאראן דערצו נאך זײנען עם און ארבײט.
 קלױולענ־ די װאס רעקאםענדאציעם, שײחןנע

 נע־ חןר איבערנעגעכען חאם קאנווענשאן דער
 בא־ און פארהאנדלען צו עקזעקוטױוע נעראל

זײ. װעגען שליםעז
 עקזעקוםױוע נענעראל דער װינשען םיר
 און װאויל דעם צו ארכײם איהר אין ערפאלג
 מיטגלידער די פון און ױניאן דער פון כעםטען

ױניאן. דער פון

אכער דער מ אוק  באריבםעז, די פון ?ל
מ ױי ט לעצטע די זײנען װאם אין ס

געװען געדרוקט צײם מאנטרלזא^
״גערעכנױגקײם״ ן י א

 םאנפד אין קלאוקםאכער די פון יאגע דער װענןון
 א אז זעהן, געקענט קלאר םען חאם רעאל,

 געװארען דארטען איז םטרײק קלאוקםאכער1!ל
 זיי־ קאנפערענצען םעחרערע אונפארםײדליך.

 םאנופעק־ די םיט געווארען אפנעהאלםען נען
 און גוטען םים דורבצוקוםען כדי םשורערס,
 קלאוק־םאני• די אכער םטרײק, א פארםײחןן

 גארנישט האבען םאנטרעאל אין פעקטשורערם
גאכגעבען. נעװאלט
 זײנען קלאוקםאבער די פון פאדערונגען די

 איז חױפט־פאדערונג זײער נרויםע. קײן נים
a סװעט־שאפ. פץ אפשאפונג די און שאפ ױניאן

 סאנופעקטשורערם, קלאוק םאנטרעאלער די
 צו צוגעװאוינט אזױ שוין ויך האבען אנער,

 זײ אז זייערער, פרײחײט שאפ סװעט דער
אוזאגען. דט איחר פון דך װילען

 איינ־ נעװאלט ניט חאנען «ײ אוינ גאר
 איז ארכײטס־כאדינגונגען אנשטענדיגע פיחרען
 דאן אופן, פרידליכען a אויף שןןפער זײערע
 דעם אונטער טאן םווען איצט עס וײ װעלען

סטרײק. דעם פון דרוק
 װעט םטרײק דער אז זיכער, ױינען םיר און

 װערען. געװאונען װעט ער און דויערען דם לאנג
 אײנינ ײינען םאנטרעאל אין קלאוקסאכער די

 שטארק• דער איז אײניגקײט און *pap זייער אין
 הענד די אין װאפען װירקזאטסטער און סםער

ארכײטער. די ®ת
 װעלכע םאנטרעאל, אין קלאוקםאכער די
 אינטער־ דער פון חילף דער םיט איצט חאבען

 ױנ• זייער אויפגעכויט אטאל וױדער נעשאנאל
 איחר חאבען קאטוניסטען די וױ נאכדעם יאן,

 דעם נוט גאנץ איצט װײםען גןןםאכט, חרוכ
 אונטער שאפ אין ארכײטען פון אונטערשײד

 שאפ, א אין ארכײטען און ױניאן a פון שוץ דער
 זעלכםט־ אונכאגרענעצטער אן איז כאס דער װאו

 זא־ כײדע אויסנעפרוכירט חאנען יזײ חערשער.
 א האבעז צו נאשלאםען חאכען זײ און כען

האבען. איהם װעלען זײ און שאפ ױגיאן

ר ע  געװא־ באקאנט איז עם װען סאמןן י
ס €אר עי ט ל  רע־ די און כאריכט דער רען ע
JSS. לע־ דער פון קאםענדאציע

ײי“ אין קאטיםיע דזשיסלײטשור 1י־׳* י
 רעגי־ א םון אײנפיהרונג דער װענען אלכאני

 די האבעז םאנד, פארזיכערונג עלםערם רונגם
 נעהאלטען עם פארזיכערונג עלטערם םון פרײנד

 געװען, איז כאריכט דער זיענ. גרױשען a פאר
 זיר נויםיגען װאש לײט, אלטע פון צאל די אז

 קא• די כאדײטענדע. נאנץ a איז שםיצע, אין
 דעם אין אז אױשנעפונען, נעםליך חאט םישיע
 טויזעני 51 ארום זיר געםינען יארק נױ םטײם

 און יאהר 70 פון עלטער דעם אין פערזאנען
 קא־ די שטיצע. אין זיך נױטיגען װאם העכןןר,

 מײנוננ, איחר ארױםגעזאגט אױך האט םיםיע
 םאר צדקח־אינםטיטוציעש עקזישטירענדע די אז

 זײנען װ. א. א. זקנים׳ם םושב וױ לײטי, איטע
 פאםיגע און ריכטיגע די ניט טײל גחןםטען צום

 נוײ װאם לײט, אלטע די שםיצע. פון פארם
 דער םון יענסיע a קריגען דארפען זיך, טיגען

רענירוננ.
 אײנשטיםיגעד אן געװען איז כאריכם דער

 װע־ כאטראכט געקענט רעכט םים האט ער אץ
 לאננע אזא חאבען װאש די, פון זיג a פאר רען

 אײנפיהרוננ דער םאר קאםף י א אננעפיחרט צײט
 רע- דער םון פאנד פארזיכערונג עלםערם אן פון

 אננע־ אבער חאט זינ גרױטער חןר גירונג.
 ער־ די װען קלענער, סך a אוישקוקען פאנגעז

 םאר• איז זיג פאר׳ן כאגײםםערונג נרויםע שטע
 האט םעשםיק םענאםאר םטײט ווען אץ איבער

 אויםנע• קאםיםיע דער םון רעקאםענדאציע די
 געזעץ-פארשלאנ, a םון םארס דער אין ארבײט

 לע־ דער אין געװארען ארײננעבראכט איז װאיש
דזשישלײםשור.
 גע• טעסטיק׳ם שענאטאר האט ערשםענש,
 םון בײגעשםאק שטארקען a זעץ־פארשלאג

 םארזיכערוננם עלטערש דער װארום טשאריטי,
 געזעץ- םעשטיק׳ם סענאטאר לױט דארף, פאנד

 דע- דעם םון אפטײלוננ אן װערען פארשלאג
 הײםט, עש װעלפעיר״ ,םאשעל םיז פארטםענט

 צװיי• דעפארטםענט. צדקח רענירוננט דעם םון
 בא־ נים נעזעץ־פארשלאג דעם אין ווערט טענם,

 עלטערש ד' קלײן װי אדער נרוים, לוי שםיםם
 איבערנעלאזען װערט דאש זיץ. דארף פענשיע

 כאשםיםעז, צו פארװאלטוננען לאקאלע די םאר
 װעט פענסיע עלטערם די אז םיינם, דאט און

גרעפט קארופציע, פון קוואל נייער a װערען

 טעז םאליטישענם. די פאר פיױואריגױזם און
 אײגע• די צו פענסיע גרעסערע א ;עכען װעט

 אונטער• בעםער װעלען װאם די, צו אדער נע
 עלטערם־נרעניץ דער איז דריטענם, שםירען.

 קלײנע א כלויז הויכער. צו א יאהר סז פון
 און יאהר, 70 איכער לעבען ארכײםער צאהל

 םארגעשלאגענער גאנצער דער חאט טםילא
 פאר װערט קלײנעם א פענסיע עלטערם פון פלאן

ארבײטער. די
 אר׳ ארגאניזירטע די און סאציאליםטען די
 געזעץ־פאר־ דער אז דעריבער, פאדערען כײטער

 דעם אויך־ װערען אויםגעבעםערט זאל שלאג
אוםן: םאלגענדען

 םאר• עלטערם־גרעניץ דער זאל ערשטענם
 יאהר. 65 אויף יאהר 70 םון װערען קלענערט

 זײן םען זאל יאחר 65 צו שױן אז חײסט, עם
 צװײטענם, עלטערם־פענםיע. צו בארעכטיגט

 װע• כאשטיםט אן אנםאנג פון גלײך זאל עם אז
 זײן דארןש עם גרוים װי געזעץ דעם דורך רען
 נויט־באדערפטי• דער װאס עלטערם־פענםיע, די

 גע• זאל עם אז דריטענם, קריגען. דארןז גער
 פאר םארװאלטונג באזונדערע א װערען ׳®אפען

 ניפ זאל װאס םאנד, פארזיכערונג עלטערם דעם
 דעפארטםענט דעם טיט פארבינדונג קײן האכען

װעלפעיר״. ״םאשעל פון
 אונטער־ מיר אז זאנען, צו איבעריג איז עם
 פארגעשלא• די הארצען גאנצען םיט׳ן שטיצען

 אין אז נלױבען, םיר אויםבעםערונגען. גענע
 םעם־ םענ. װעגען זאגען ניט טען קען פאל דעם

 בעםער דאך איז ער אז געזעץ־םארשלאנ, טיק׳ס
 אויםלא• זיך קען עם פארקערט, ניט. גאר װי

 ערגער זײן פרט געװיםען א אין זאל ער אז זעין,
 דאר• ארבײטער ארגאניזירטע די גארניט. װי

 אײנ־ גאנצען זײער אנװענדען דעריכער פען
 געזעץ־פאר־ םעםטיק׳ם םענאטאר אין אז פלום,
 אויכענדער־ די װערען געטאכם זאלען שלאנ

 גע■ דאם װעט דאן און אויםבעםערונגען, טאנטע
 א האבען םארזיכערונג עלטערם װעגען זעץ

װערט.

צענ־ העלטח ױניאן דער ױניאן אונזער
ה ט טל עף ה ט ענ  ארגאניזירט איז װאש טער, צ

אינטער• דער םון געװארען ׳ ׳ *
 דעם םיט װערען גראטולירם דארף נעשאנאל,

 באקוטען. עגדליך האט ער װאם טשארטער,
 אנט־ דער איז שריט װײטערדיגער a איז דאם

 הילפם־אינםטי* מעדיצינישער דער פון װיקלונג
 געגרינ־ האט אינטערנעשאנאל די װאם טוציע

 הײנט װערט װאס און אויפגעבויט אץ דעט
 אנדערע אײניגע םיט צוזאטען םארװאלטעט

ױניאנם.
 דעש באנריםען טיר װאם צײט, דער אין און

 װאש טשארטער. זײן םיט צענטער העלטח ױניאן
 אונ• דערטאנען םיר װילען באקוםען, האט ער

 באנוצען ליד זאלען זײ אז מיטגלידער, זערע
 א׳נשטיטוציע, םעדיצינישער שעהנער דער םיט
 אין געשאפען. זײ םאר האט ױניאן די װאם
 טיט• אונזערע קענען צענםער העלטה ױניאן דעם

 דאקטױרים םון הילןז םעדיצינישע קריגען גלידער
 די םרײז. קלײנעם גאנץ א פאר םפעציאליםטען

 דעם טיט פארכינדען זײנען װאם דאקטױרים,
 כאקאנ־ די םון זײנען צענטער, העלטה ױניאן

 דער םראפעםיע. םעדיצינישער דער אין טעםטע
 העלטה ױניאן דעם פון •דעםארטטענט דענטאל
 םאדערנםטע די םיט אויפגעפיקםט איז צענטער

 געסטע די באשעםטיגט אןן אינםטרוםענטען
 ביליג. זעהר זײנען פרײזען די און דענטיםטען,

 אזעלכע טען קען דענטיםט פריװאטען ק״ין בײ
 איז כאהאנדלונג די קרינען. ניט פרײזען ביליגע

 םיר און פאראנטװארטליכע א און העםליכע א
 םאר זאלען אונזערע טיטגלידער די אז וױנשען,

 דער םיט באנוצען זיך בענעפיט אײגענעם זײער
 די װאם אינםטיטוציע םעדיצינישער שעהנער

אויםנעבױט. זײ פאר האט ױניאן

פאנד רעלי^ שאפט ױניאן פילאדעלפיא
י ארבײטסלאזע פאר

לא־ אונזער אין האם לאננ ניט ביז
 • ב*ל»נגם ױניאן״ פינישערם ,68 אל9

 ויר האם מלטען און עלעםעננ^ ױננער
 איהם נעווענרעם םעםכער s אונו *ו

 נויט. • אין העלסען *ו איחר *דער
 הראני^ ווערט םיטגליד s ווען נאטירלױ,

ד־ קראנקקן וײן םיםנליד דער קרינט  מנ
 בארעכטיגט. איז ער וועלמן צו םים,

 זײם *ײג^ יאחר 6 לןצטע די פאר אנער
 נעטריםם םײםטענס ווערען קאוטס די

 אין איו אפס,9 און קאלערס ם*ר טים
 עלצ־ עלטעחנר »ן פריין לאקאל אונזער
 ספעזיאלי^ם זץ• האט וועלמר טענס׳

in און ,פארמר׳׳. אלם n טרעפם אפט 
מ דאט פג  םענשען rweftr די פון ם

s עש און דזשאב זײער פירליחמ  bow 
 •ז פרינם ײ אדער «ר ניז צײס שםיפ

ד מ ר דדפא^ *נ מ  «זױ irum זײ א
r אס ארנײטפן. צז *וםפעזזיג m טים־ 

nP גליחנד tp tt  T tiir u ftt?

ufe פאנד. קיין ארבייט רעליעף פאר
לאנע, די אםבאטראכט אין נעמענדיג

 צו באשלאסען עקזעקוטיװ אונזער האט
ד s םיםנליחנר אונזערע חרך שאםען  ח

 נים םאל קײ| פאר אנער םאנד, 1ליע
 ארויםלײגען אדער דױם די חעכקרען
svdpko, אםען זאלען םיר» DTK פאני 

 אונ־ םון נײשטייערוגג פרײװילינע חרך
 נעווען זיינען םיר און םעםכערס, זערע
i טיט n אוג־ ד*ס איבערצייטננ, פולער 

 די פארשםעחן װעלען נמםנערם זערע
מ ט דדיגנלי  א שאם׳מ און ײט9וענדינ1מי
ru w 'jw פאר נעלט םוכמ o n ר  ח

>s r •פאגד
o פאר n םאר־ םיר האבען צוועת 

 װעםשזד ,פראלעטארישע א •נשס»לסעט
o 14 אווענג^ שנת רינסע׳ nפעב־ ט׳נן 
מ פון םעוזתיםפ די «ון רואר, ״ נ ו  א

i n ’^ am, שאינט די ר באירד ח *׳  ח
אוג־ ׳ילזנ פון םארםרןנמר אןן י

 םארלעזוננען ליטערארישע איז האנצערט
 שעהן בײ און :עװארען, נענעכעזי זיינען

 םאכ׳לים נעשםאקע םיש טישען, נעדעקטע
 1אי — הערינכ םיט בולנעם חייםע —

 צונענרייט שפײזעז, נוטע אנדערע נאך
מעםבערינס. אסםױוע אונזערע דורך

ם גאך  דעם ערעםענט סאנצערם ת
 טשערליידי ׳ צאסא אונזער *וזאםענסוגםט

 זעהר א אין ערקצערט זי סטײן. בעסי
ת הורצער  דעם םון צװעק דעם ת
 אר־ די צו דאנה א אוים דריקם *וועגם,
 אונז האבעז װעצכע ממיסאנשען, טיםםען,
 םארנע־ םיעל אזוי נענעבען און באעהרט

 זי שטעלם דאן אונענטנעלטליך. נינעז
 אװענם, פון ם־יםטער טאאסט on פאר
n נים איז ד*ם און ih js  p*p ווי — 

 צונעבעז, םוז איך און נרינבערנ. סערע
 דזשאב נוטען א נעשאבט האם וי דאפ
 פאר םאכט זי םײססער. bosso אצם
תו  נראד דאס מרהצערט און םורפריח » י

 יאהי 20 װערם װאך א םיט שפעסער
 נעװארעז. נעגרינרעם איז 69 אל9לא זיגט

 בא־ אצעטענס אונזער פ*ר שטעאט זי
o פריינד, ארביינמו־ <ינ«מ n אצם־ 
 אונז םאר וואלם ער 4וױמבש־ ױגגע

n r  v m r tn ווײנ־ וי או
ר9 חוםפר. םיט פו$

, >

 אונזער איז עס ד^ס אונז צו אפעאירט
 הייצפ^אזע די ארויסצוהעיצםען םיליכט

 ארביײ אײערע גיט ״יצאזט טיטג^ידער.
ט?ן«• פון די באטרעטען טער

!ריםים״
 j און דאםסקי באאדטע, אונזערע

 אינטערעסאנטע זעהר האיצטעז רובין,
 זײ ד^ם אונז פארזיכערען און רעדעס,
םען צו מעגאיכעס זײער טאן װעצען  הע̂י
 סוקסעס. א אונטערנעםונג אונזער םאכען

 דזש. דער םון טשערמאז דער רודין, בר.
 נויט״ די אונז םאר ערקיצערט באארד,

 די לזטיצען הענען צו םון װענדיגקײט
 »ן אין זיר געםעען װעצכע םיטגאידער,

 בר. װ*רט ד^ם ?ריגט עס צחז. עת
 םײנ- םון ערםאן1טל דער םי*ווערעםײז,

 טאוסטםײם• ״לזװעםטער מאפ. גאאד׳ם
 אין םוקםעם גרוים אײך װינלז איך טער,

 דערװי^ און ארבײט, םענ^יכער אײער
א• 50 םאנד צום איך גיב ^  ryp אין ד
 און ארבײטער, אונזעחן םון נאםען איז
 םון געאט םעתרער קוכתז נ*ו וועם עס

/ אונזער י א  לזא■- צוױיטער דער *
 דאס אוז װ*רט ראס הריגט כךאערםאן

 סעם בר. װי אגחנרער, סײ\ גים אח
 ער און לזאי׳ עדעיצסאן׳ס re סאםילער
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לעגיס־ די און רוזװעאט גאװעתאר
 בא־ האבען סטייט יארק נױ פון צאטור

 א אױפצוארבײטען קאםיסיע » שטיםט
 אייגפיהרען זאא װאם געז^נראיעלט,

 כיענשעז, עאטערע יענע םאר פענסיע
 אדער א־־בײטען :יט שוין סאנען װעלכע
 נע־ געבען ניט זײ האן ארבײט זײער

אעבען. צום נוג
 אײנ־ ניט אוגז םון קײנעם איז עס

 סאמיסיע א אז האםען, צו געפאאען
 נעװארען צוזאמענגע^טעאט. איז װאס

 רעפובאיהאנער, און דעטאקראסען םון
 געזעץ־ אידעאאען אן ארײנברענגעז זאא

 יע;ע, םון כונח די אבער *ראיעקט.
 איז נעיעאפען, האםיםיע די האמגן װאס
 עפעס אוי׳סצוארבײטען געװעז דאך

i איז ניט װיםיל *T װאס אזױנס, n* 
 אאד־אײדזש ט׳רופט װאס דאס מאנען

 אײננע־ ניט איז קײנעם און יענעאז.
 װעט ?אםיםיע די װאס דאס אז םאלען,
 אאד- ר א ם נים זײן װעט שאפעז,
 אאד־ ז v נ v נ נאר פענשאן, אײתש
 דאס רוקא אבער פענשאן. אײתש
 איז געטאן. קאםישאן די האט אעצטע

 די װאס װאונדער, קײן ניט דעריבער
 ביר- •ראנרעסמוע און ארכײטערשאםט

 אנ״ שרעקאיך זײנעז סטײט אין גער
 א•1נעזעץ־פ דאזיגעז דעם םון טוישם
 פרע־ תאנסערװאטױוע די אםיאו יעסט.

 אויך זיך האם טםײט יארק נױ םון םע
 הריטיקי• םון אײנוזאלטען געסאנט ניט
 לאטי־ די װאס םארזעהעניש, דאס ױען
ארױסגעאאזען. האט סיע

 וױ צײטונג, סאנסערװאטױוע אזא
 קאטי״ ״די זאגט: ״סאן״, PUT נױ די

 קײן ארײנגעבראכט ניט בכלל האט םיע
 םארזימד אאםערם םאר ראיעסם1געזעץ־

 ■רא- אױםגעארבײטעז חנם פון ריגג•
 כאםראכט קאז וואס געזעץ, א ביז יעקט

 *לײ צופרידענשטעאענדע א םאר וחנרעז
 ירא־ םארזיםנרונג אאטערם פונ׳ם זוננ

םחלך׳/ נרויםער א איז בלעם
 נעצװאונ• איז טײמס״ יארפ *נױ דײ
 בא״ נאכ׳ן ״באצד אז צוצוגעבען, גען

 אינע• האט קאםיסיע די װאס וײכט,
 דער געסוםעז רעכט םיט איו געבען,

 נעגעי סאציאליסטען די םון •ראטעסט
 םאר געןוגץ־פראיעפט םראגישען חנם

 אםת׳ען דער אין םארזיכערונג אצמערס
 םאר־ װי ניט מעהד פראיעהם דער גים

 נעדןץ דעם םאדערניזירען «ו שלאגען
 שױן מקזיםטירט וואס לײט, אריםע םאר
.‘םריהער״ פח

 באתאנען צו זיך כדאי אבער א*ז עם
 זיך אום געזעץ־יראיעסט, גאנצען םיט׳ז

 אונזעחן װאם אויף איבערצײגען, צו
 געזאגט, םישטוינס םאלסס״םארוארגער,

 נע־ עס רואו סטײט א אין םעהיג זײנען
 איג• מא^עז נרױסע אזעאכע זיד םינען

 העל• װעאכע *ראלעטאריער, דוםטריעאע
ט לײחגר, ךײ םען ל ה ^  װעהןן צו נ
םענאט. און אסעמבצי איז

 םאר״ דעם אט םיז 123 אפטײלוננ
 ״ורעמען באטיםעלט נעזעץ, געשאאגענעם

 וצטהאלט וועחנן^ נענעבעז זאל חילױ
 אײנ־ קײז יוא׳ם באדינטנמז, םולע א

 נע״ אין ניט זיר געםיגט זײ םון ציגע
 !א־ חויפט דער ל"בג אריכמנ םאר זעץ

 אזױ: זיך צײענט פראימקט םון ראגראף
 יעדעז״ צי װערעז געגעבען זאל ״תילןי

:װעלנער
 70 ין1 אלםער דעם דערגרױכ* חאם )1

און י#חר;
 זו אלײן זיו »ים«פ»נד גגפ איז )2

 און ®יילװײז. אדעי גאנצען אין ערנערען
 יער־ אנחניזנ אדער קינדער תײן ני» חא«

אוצמערעםייען. איתם קענען ײאס זאנען,
 יאי- די אין בירגער » איו װאס )8

 און אםעריהא; «ון שפאטען אײניג«צ
 כמיר אין ײעניגםגזענם חאם ײאס )4,
װ  אין געװאויג* יאתר *עחן לעציצ ײ י

»ון יאדק; נ»ו םםױי»
 געװאויג■ וועניגםםחנגס חאא װאס ' )5

ײז תאוג*י.אדער ימי 1»י ייי יאחי י
אויטגעםאכ* w$n ןר יחנלכער ײז

און ••ליקיזשאן; די
 *ײפ דעי וחנתרעגד ויד חא■ װאם )6

 ־Vrya שום קיין |m 1ױיפגעחאל»ע ניפ
 ?תגים םושב ■ריײאימן אחןר שאיילינען

 נעזעל־ אטיער איו ני« ותלמי־ אין אחנר
 «ון אויפנאתם דער םיי חײם, שאופליבעו

 יײוד ז*ד פעו צי ײ«י מייל־אגײאל■״ •
ױן גציינןן; װײלינ

 אימדגדײיבען ניסנ Bfn ווןלנער )7
ו 1וײ י נ מ r *ו ײי r m ײ גיי x$m

צוימען, און באגרענצונגען פיא אזוי
 םארצושטעאען, שװער זיך איז עס אז
 דעם םון געניסען קאנען זאא עטיצער אז

 װעגען געזעץ אלטע דאס חסד. גײעם
 ערגידערי• װי שאמכט, װי לײמ, ארימע

 ניט לפחות ער וױיס ׳ניט איז ער גענד
 דער איז עס און באגרענצוגגען. םון
 פון און ארבײטער־כיאםעז די םון חוב
 בא״ דער םון טײאען םראגרעסױוע אאע

 פרא־ צו סטײט יארק נױ אין םעאקערונכ
 חוזק־געזעץ. מין אזא ;ע;ען טעסטירען

 כע־ םך א שוין איז געזעץ אזא אײדער
 געזעץ. שום קײן האבען צו ניט גאר סער
 האטיטיע דעי־ פון פראיעהט דער װען
 מא• די עי װעט געזעץ, א װערען זאא
 ברענ־ ניט פארבעסעריננ שום קײז סען
 לא:נ יאהרען םאר נאר װעט ער גען.

 אן^אטת״ען צו װעג דעם פארשטעצען
םעגשאן. אײדזש אאד װעגען ;עזעץ

 דעי־ אין זײנען אאעםען פון טעהר
 ארבײטעד״ די םאראיגטערעטירט פראגע

 ארבײטער־אמאניזאציעס די און פאסען,
 צו ערשטע די זײן־ באדארםט װאאטעז

 •רא״ אײנדרוססםולען »ז ארגאניזירען
 שענרליכען דעם געגען טעםט־האפפײן

 ט/״ויל וועאכען םיט שוױנדעא-פראיעקט,
םאמלענדען. אויגען די פשוט מאסען די

 םעדע־ אםעריתען די װי לאנג אזוי
 נעהאלטען ניט האט לײבאר אװ רײשאן

 םארױכערוננ םאציאלע םאדערעז םון
 ניט איהר צו מען האט שטאט דורכ׳ן

 װענען טענות שום קײן האבעז געקאנט
 ווזןן איצט, אבער פונסטען. אײנצעלנע

 אםיציעא שוין שטעהט א. אװ ם. א. די
 ארבײטעי־ רי אז שטאנדפתסמ, אוים׳ן

 עאמער- םון װערען םארזיכערט דארםען
 איהר עס איז םאוכה, דער דורר טיט
 םאר באוועגונג א ארנאניזירען צו חוב
 אײדזש אאד דעם םון אײזונג ׳אםת׳ער אן

פראבאעם. פענשאן
 פענשאן אײדזש אאד פון םראגע די

 צאנד. *ין •איואער זײער איצט איז
 ראציאגא- די םיםטעם, םפיר־א• דער

 אינדוס־ אטצרימאנער דער םון איזצציע
 םולם כחות די אױם שעפט װאס טריע,

 םאר צאט איחם םאכט איז ארבײטער
 ארבײטםאאזינ״ גרויםע די צײט: חנר
 נצצװאוננען האבעז — אאגד אין קײט

 צר עתסט זיר רעגירונג אוגזער אפיצו
 םא- םארשײדענע װענעז םאדטראכטען

 םאד פריחער און ערשײנונגעה ציאאע
 אלד• פון ■ראבאעם דעם וועגען אאץ

 סנױיטס טך » אין ■עגשאן. אײדזש
 ■ענשאן אאד־אײדזש שוין עהזיםםירמ

 *ז שינחנ, א איז עם און פארזיכערונג,
 רײכען און אינדוםםריעלען אזא איז

 אנשטאט כמגן זאא יארק, נױ װי םטײמ,
 די חוזע םין אזא םארשאאגען געזעץ א

 אגדערע און פארטײ סאציאאיםטישע
 ארגאניזאציעס ־ ארבײטער •ראגרעםױוע

 פראטעסט־אפציע א אנגעוזױבען האבען
 גע־ װאצט עם *ון חוז^ דעם אט געגען

 אץ זאל עס אז וױנשעגסװערט, וועז
 אײנ• אז ווערעז געשאאסען א?ציע דער

 גאנצעי דמר םיט םראנט חײםאיכער
 דער םים און באוועגונג טרײד־ױניאן

 װעלכע J אװ ם. א. דער םון אנםיהרונג
 געועלשאםט־ גרויסען א סטײט אין האט

 יאאיםישען איז עסאנאםישען איכען,
ראר איז יוונ איהר װאס אין אײנפאוס,

 דער אויוי ארבייטערשאפט די שיצען צו
עאטער.

 אאבאני אין איז דיגסטאג אעצטען
 דעם אט װעגען חיריגג א םארגעקומען

 דער אין ביא. פענשאן אײדזש אאד
 גרויסע א באטײאיגט זיך חאבען חירינג
 ױנ־ םארשײדענע םון דעאעגצטען צאחא
 דעד םון און ריגג ארבײטער םון #יאנס

פארטײ. סאציאאיסטישער
 חיריננ דער םאר טעג עטאיכע םיט

 םון קאנפערעגץ א םארגעקומען איז
 צוזאמען ױגיאנס טרײד םארשײדענע

 און פארטײ סאציאאיסטישער דער מיט
 געװערק• אידישע םאראײנינטע די מים

 זיײ קאנםערעגץ דיזער אױןי שאפטען.
 װיכ־ םינןי געװארען אויסגעארבײט נען

 אײדזש• אאד צום אםענדמענטס טיגע
 םארגעאעגט זײנען װעאכע ביא, פענשאן

 אאבאני. אין הירינג דער כײ געװארען
 םארנעאעגט זײגען םארבעסערוגגען די

 דורך און װאאדפאן אואיס דורך נעװארען
אעידאער. העררי דר.

 ארבײ״ דער פון םארטרעטער בײדע
 אז פאראאנגט, האבען טער־באװעגוגנ

 גא- א װעדען אויסגעארבײט זאא עס
 פענ־ אײרזש אאד אן םאר פאאן נײער

 צו זײז װערט זאא װאס שאךגעזעץ,
 די צװישען נאפען. דעם אט טראגעז

 דע־ די װאס אמעגדםענטס, װיכטיגסטע
 ארבײטער־באװעגוגנ דער םון אענאטען

 אנ־ אז זײנען, םארגעשאאגען, האבען
 60 צו שוין טען זאא יאהר 70 שטאט
 םון געניסען צו בארעכטיגט זײן יאהר

 בא־ זאאען שטיצע אז געזעץ; דעם אט
 יאהר 60 םון עאטער אין אאע קומען

 ביר• זײנען זײ צי אונטערשײד אן אהן
ט; צי אאנד איז גער  שטיצע די אז ני

 אונטער• אן אהן אאע באסוםען זאאען
 הרובים אדעי קינדער האבען זײ צי שײד
 אג- נאך און שטיצען, זײ זאאען װאס
םארבעסעתנגען. דערע

 איך װאס אינפארםאציעס, די פון
 קװע״ םאראעסאיכע פון באקומען האב
 אין קאאוקס בײ םיזאן דער איז ׳אען

 םואען אין טענ עטאיכע זײט דרעסעם
 ארבײטס־ צאהא אנזעהאיכע די און גאנג,
 סעזאן םון אנפאננ דעם װעהרענד אאזע

םארשײאוגדען. גאנצען אין איז
 אר־ גרויסער פון צײט איצטיגער אין

 אינ־ םארשײדענע אין בײםסאאזיגקײט
 פאסט דאזיגער דער איז דוםטו־יען,

 אויך סעזאףאיני־וסטריע » םאר אםילו
 ארבײטס־ אאגעםײנע די טרײםט. א

 איחר נעהאט האט אאנד אין אאזיגקײט
 גארמענט אײדיס דער אויף ווירטנב

 עעזאן, םיטען אין ביז איגדוסטריע.
 שוין געװעהנאיך םאעגען ארבײמער װען

 און ארבייטען און זיצען װאכעךאאננ
 היײ זײנען אווערטיים, גראשען » טאכען
 מאאכות בעאי הונדערטער נאר יאחר

 הא־ און דזשאב א אהן ארוםגעגאנגען
ארבײט. קײז געםינען :עקענם ניט בען

״איז דערבײ םארדריםאיכע דאם
 אדביײ פיאע זײנען אאעםאל גיט װאם
 װײא ארבײמ אהן ארוםגעגאנגען טער

 באשעם״ אויסגעםעהאט זײ םאר האם עם
 וחנח• נײן,. איגדוסטריע. דער אין םיגוגג
 האבען ארבײטער דאזינע די אט רעגד
 זײער* האזכען ארבײט, סײנ געהאט גים

 אװערטיים נעארבײט שאפ אין ברידער
 שעפער, אזעאכע אין גאר דערצו און

 מא־י אעדיגע געשטאנען זיעען עס װאו
 געסענט האט םען וועאכע בײ שינען

ױניאז־אײט. ארבײטסאאזע אוועקזעצעז
אוםדער^אזבאי• איז צושמאנד אזא

מימ אוז כחות אאע מיט מװ ער און

ווארים א וועגעו פאבעל א
ru ם חו י. נ

 זײט דער ביי האננ פעלז חויכען א אוי!* אדלער אן
װײט ניט זיך פון

:קלײנעם B װעריםעל » דערזעהן
 ? אעאײנעם םיר םע* זײן ד*ןװ ח קוםםט .װי —
 דיד זאלען װאס קיץ.םלעעל ני® דאר חאםם דו

■יך װי אזױ
דערתױכען!״ אחער

װאם״ ,איז —
 פאח־ראם, םיט װארים דער האם געענםפערם

ה זעםט ח .אבי,  אױנען... פץ דיר םים דא בץ T* חי
 ניט. טאקע איך חאכ פלינעל קיץ
םיד״.» ניט ווער איר איו איר. WP קריכעז נאר

 אױבען-אן גדולים םיט םיר באםערקען אפם גאנץ
 טאז, מ 6יוןז ני■ דןןר® חאכען װ*ם םענ״עלאר קלימע

ײת: גרױם טיי• אום נאר זיד קוימן זײ »
p .חנרקראמעך

r גאגצער דער - r m v וױ g-wr dm* 
וחן״ באקעםפט ארט אויפ״ן גאײר סטען

in. ד *ײן וואס חנם חוץ וױיא מ ח  נ
 כיס» חנם ארויס צוױיסצן כײם רײסט
 דאזיגזנר דער אט איז םויצ, no כרויט

 דעטאראאי״ םון אגפאגג דער צושטאגד
 ארבײטעז דורך קוןי. א אהן זאציע

i אין אװערטײם n ארגײטס״ פון צײם 
 ארבײםסאאזיגקײט די װערט אאזיגקײט,

ר נאו ע ס  צוױ״ פאנסורענץ די און ^
 דאן איו ארבײטער און ארבײטער שצן

 ברױ ארבײטםאאוער אן אונםארטיידאיך.
i n, וױ צו זעהט וועאכער «n v i j -אר 

 pip האט iy כעת טײם1אװע בײטען
n אויױ אפיאו ניט דיגםט1פא n •שטי 

 11י1א יג1װיאענ מוו בתיט, טתהען קעא
 און עז,1װע צװײםעאט1פא יג1װיאענ ניט
iy צו ט1פיה צװײםאוגג1םא די אט i 

 אבט1ג װאס אאיז»ציע,1עמא1 1עסטע1ג
iv םון יםותת די 1אונטע i .ױגיאן

iy אז װײם, איך i !קאםף דאזיגע 
 אז אויך, װײס איו שװערער, » איז

 נחת 1םא גיט דאס טוען ארבײטע! י1
 אאנג טען1װא זײ אז װײס, איך װעגען.
 אאזט סעזאן m אז און סעזאן אוים׳ן

 וױיס איך װארטען. אאנג זיך אויח
 האבען װאס • או־עייטע!, די אז אויך,
 1א םאגגען תשאב, שטענדיגעז א שוין

 און חובות גרויסע מיט ארבײטען צו
 •1אװע שעה א ארײנכאפען װיאען זײ אז

 די םון אפצוצאהאען זיך אום טײם
 1בײטע1א אן װאס ̂ןnשוא שטענדינע

 1אבע בין איך טאג. צו הײנט האט
iy אז איבערצײגט, i !ניט קען ארבײטע 

 אא:ג אזוי טײם,1אװע םון ען1אפיטי1פ
i בײטסאאזע1א םאראן זײנען עס װי# 

 טיט םוזעז אתנײטסאאזע, די ״זײ װײא
 די םון ע:טען1קאגקו וועותן צײט דער

 א•1אונטעמ ר1את1 און יגע1ארבײטענ
 שאפ. אין יגגונגען1בא ױניאז י1 בען
i n םיט אז זײן, טוז םון1ע1 !עזואטאם 
 ניט 1בײטע1» י1 דיגען1םא טײם1אװע
 1םא געקעגט װאאטען זײ װי םיא. אזוי

 1אװע אהן יגגוגנעז1אדבאיױנ בײ תנען
 גאד איז ױניאן זײ אויב און טײם.
 ױגיאדבאדיג״ י1 אפצוהיטען בכח הײגט
 ניט דאס זי װעט שעפע!, די אין גוננען

i ווען טאן צו בכח זיין n י•1ױניאן־אג 
נ ניט וױיםעײצו וועט םענט ^ ט  אפ• ש

 וועלען אדבײטע! וײ און ווערען געוזים
in 'i i צו באאעבאטים די צוגעװאוינען 

ימענט.1אג דעם אעצען1םא

^ ת  םון מענעתשע! iyi ,lyנאגא ב
 א אתיסגעאאזט האט ,11באא !זשאינם
 מען אז ״lyםאכpקאאו י1 צו װארנונג

 שטו:- 4 װי iy»y5 ארבײטעז ניט 1טא
iyiyi in װי אאנג אזוי #שבת i n 
 אועײנ^נן צו בכאא ^אױבט אגוײכמנט

שבת.
ר1ב געראטען װאאט איך נאנ• ^

 װאתוננ דאזיגע די זאא iy אז א^,
װײל, זוגטאנ, 1אוי אויך
 אױף iyiy: ̂זylבא^ויע jyDDn: צום

iy צו זונטאנ lyםאכpאאוp id א i 1א- 
בײט.

 םים הזyזyג ניט oy איך װאאט
 נים איר װאאט אויג^ yנyאײג yםײג

p גאויבטyנ in. בשום זיו װאאמ איך 
 -1א אז ן,yאyשטlםא אנטpyנ גיט אוםן
̂«iy5בײט r ly זײן ny''T איעyנy •צמ 

^ אאײז און שונאים yסם נ  אבען1ג1או
r:^D 'ipy iy ''t.

 זונטא;. ןyצטyא נעויען איז דאס
oy איז iyiw װאונ^ אly־שyהנly 
 ימטlװאyג האם זון די טאג. יהאיננס1ם

^ אן אין װי  איך זוםעײטאנ. אםת׳
 םי• ?ײן זnםאה םט1באדא 1א1נ האב

 ווע• םyחנyש oyi ציאיב און yאפיnאא
 ךnאציiש צו זyבאשאא׳ס איך האב רyט

 אנשטאס סטײשאז פענסילװײגיא צום
 דומנמגאנ־י pn איר וחנן םאהחנן. צו

o געז n ,™איף האב גא!כמננפױצזננט 
ע אםעןlטyג טען1דא כ י  באקאגמןו ^
■oiyoyi וײנצן וחגאכצ ,35 אא?אצ םון 
:jyjnory םיק אויוי ?עט.1םא אין 
 םענם•1גא pit \v\o זײ װאס אנצ1ם

ע מ  ״םיר זײ תאבען פו־י̂ו זוגטאג 1מנ
 מד ®אתואונדערונ^ lyoon: םײן צו

 ס$ר א אאם דא וײנע( זײ אז ט1ענספצ
 ימגימנ n אױןי אויפצופאם^ טימע
 אדבימ^ דער צו זונטאנ געחעז װאס
 לוועצ » םאר נעבלימן ם1דא pa איד

T חאב און װײלצ t ^איבערצימפ m 
 צו זתםאג גצזונן אוימיםצר iצעוזגדליגצ

i n חאב ארבײצג *y מד כױר בײ 
m •1 גצומנן זײ אױב םו־אכס:  w 

 צאמ וױ וױיםס וויר סא זוגםא^ בײט
 די r» ווון row pw ירבײטצן וײ

ױי אויב וואמדמעג? i י n j i t
« ײ חני״ ייי י

rm•■
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ר די ע ט ײ ב ר ט א ל ע ו ר
o ארכייסער מסערנמיאאמ n

חעלין. < פון
 אינטער• ׳*ניױער no נולעטין דער

 לעצטער דער או םעלדעט נפצ'«ונא<
 אינטערגאצי^ו־ פון טיטיננ עקזעקוטױו

 נעװארען *■נץחאלטען איז װ»ס נאל,
 כאשלאסען האט םענרואר, ער^טען דעם

 אינטער־ סון מאננרעם קוםענדער דער »ז
 זאל םארבאנר באסלײדונגפ גאציאנאלץן

 דעם צװימען ליייצינ אין ׳מטאטפינדען
 זעל־ דער צו דז׳צון. טען18 און טעז15

 דער םארחוםען אויך װעט צייט נער
 אלע םון ק^וננרעס אי;טערנאצי<ו;אאער

 קאננרעם דער ױניאנס. ארבײטער פאר
 בארייטונ^ םפעציעלע א הצבען װעט
 װען צײט דער אין ם#ר קוטט ער וױיל

 אינ־ די פצרה־םען ליייציג אין װעט עם
 ניי אוים׳צטעלוננ, םצר טערנ»צי«:אלע

 אלע זיין םארטראטע; װעלען עס װעלכער
װעאט. דער פון רעגירוננען *

"  I  » אן1םא איז בואעטין זעאבען אין
iy םון באריכט i אyצטly אגװענשאן? 

y פון ^ y n y D ^  iy i> 1גא אײדיס 
 זyאעצט םון און ױניאן, ם1?ע1װאי מענט
iy מאכ^ דױלס i .phidd ן^ א  י?ט1ד בו
ט, די אוים ײ ה ^ ת ם  Djyriyi■ װאס צו

 אאס זylװאyג האטyװly איז שאעזיגגע!
iy צו אעג»טyד i ^אנאא  אינט^נאצי
pא:װyםון נשאן ' ' ^iy i ^ ט ײ ע  און או

 צו iyoip טyװ iy »ז םאהט דעם 1איבע
האנװ^שאן. דער

* **
 אםסטערדאמע! םון ע?זע?וטיװ דער

 ־vy< זײן אויף האט אינטערנאציאנאא
yojp iy אז באשאאסען זיצונג טער i״: 
 1־ױניא1ײ1ט איגטעתאציאנאאע! דער

pאנגרyאפגעהאאטען זאא ס lyiyii אין 
l ביז׳ן טען7 םון סטא־?האאם lטyמשױ ן 

 אינ־ זyםינפט םון נוגנ11טא:־א די יאײ
 סyאגג^p־DטEשאplyװyג ןyרנ«ציאנאאyט
גטyזידyl• םון יכט1בא )1 :זײן טyװ

םוגג^1באג און  ?אםײ םון װאףא )2 י
3 .oyo( םון באריכט m םארװאא־ 

 םון יכט1װירטשאםטס-בא אס1 )4 טונג.
 שאפטס־בוגדplyװyג זyנאציאנאאlyאינט
iy )5 ט).1אײםא (םון i סאציאא־םאאײ 

 nyo געאױס1?א (פון יכט1בא 1טישע
y (6 .(o:yDאון גטװאפגונג yi) |yi'iE־ 

 אין ױניאנס ײי )7 זשוא) א. נטyרyם
*iyijy ד אהןyםאpראטיy ר)Eyערyנט 
.1טא װיד1א ^ ב

 תאנען ײד־ױגיאגס1ט yגגאישy די אז
 טיט־ ^1אוי1םא ^1יאה yצטyא י1 אין

^ ד אי no 1םא איז ג  p'p oyj''p .ניט 
 װי 1קאא 1אבע איז ןyמy»א 1םא גיט

i איז Dy גתים n םיט״ פון םאמעם 
iy םא!אוסט. ^yגאיד i ^גרו א?טאב 
iyo םון yגגאישyבײטס־םיניםט^1א ז 
 ט״yגאז 1אײבא אװ י1םיניםט די״ ױם
 סטאטיסטיק y'uya א נטאיכטyםylפא

y:v((\ די םון צושטאנ! איצטיג^ דעם 
yנגאישy אט פון און טרײד-ױניאגס i n 

 ױניאנס די אז זעחן צו איז סטאטיםטי?
ד. אין אנ א  אכט yצטyא די אין האב^ ^
 האאב א און y 7נאפp זylםאראא 1יאה

טיטגאיח^־. םיאיאן
oy ג!אד אז א?ט^יסטיש,1כא איז 

 פאאיטיש^ גחןסםען םון ען1יאה די אין
ײט^ םון אײנםאוס  m*:v אין ?אאס א!ב

^ אז לאנז/ י ו i אין ג n פון ציימ i n 
^ ט ש ^! און. ^ ױי  נײyר 1בײמע1א צו

/ אין תנג ו אנ א ^ :Dj'Dy י1 זיך muv 
 ;yn אויפ׳ן בפוודעכינג ײד־ױניאן1ט yאיש

אי.1בארג*א
iy i ^ אזיג  לV''*v*o איו םאקט !

o צואיב אויםפאא^• n, אין װאס 
 בא־ 1ײד־ױגיא1ט די טאכט דײטשאאנ!

ג ^נ m יאחר^ yצטyא די אין װ n i 
 םאאשטענדיג זיך ערחאאט און ■!אנחנס

 נעתאס חאט זי װאס אוסטעז1פא רי םון
יזיס•1ק ע?אגאםישזנן םון יאחדיען די אין

ty 1םי iina פון םאבעצע די דא i n 
ם אפ ^פ אי טג  טרײד• ענגאישמ וײ אין םי

:1928 ניז 1913 יאוחרען די םון ױניאנס
1יאח אין

סים:לירזר 4^70,000 — 1913
1914 — 4,730,000 #
״ 4,943,000 — 1915
״ .4,980,000 — 1916
ג ״ • 6.481,000 — 1917
1918 — 8,631,000 *
1919— 000^9

כאװעגוננ אדכײמר אטעדיסאנער דער אין.
״ 10,747,000 — 1920
1021 — 8,622,000 •
״ 0,236,000 — 1922
״ 3,687,000 — 1923
״ . 4,441,000 — 1924
״ 4,193,000 — 1926
״ 8,901,000 — 1926
• ״ 3,438,000 — 1927
״ 3,334,000 — 1928
 טרייד לעצטעז םון נארינט יעם לויט

 די חאבען בעלפאסט, אין ח*ננרעס ױניאן
 142 1םארל«ןךע אויך 1929 אין ױני^וגם
 םיט״ דער אי אזוי םיטנלידער, טוױענט

 יאחר 9 לעצטע די אין םארלוםט גליער
 14טילי האלנ א און 7 םון העכער איז

םיטגלידער.
 טרייד־יר די פון ראט נעכעראל דער

 םיש םאתוםע! סועציעצ זיך האט ניאנם
 ארנא־ די אגן םדאנע װיכטינער דער אט

 עגערגי־ אן אגגעפאננע! האבען ניזאציעם
 אנ־ דער אונטער דרייװ םיטנצידער ׳פען

 דרײױ דער ציטרין. װאצטער פון םיהרונג
 1או ערםצאנ גרויסער א זיין צו ׳פיינט

ווירער ׳פױן איז סיטנצידער צאהצ די
.םיציאן, פיער צו נ^הענט

***
^נג די װ א  ױניאן ביג װאן םאר ב

ג טאכט דײטשאאנד אין ^י ט  אאץ ש
y'ij ^ב אין םארטשריטyראp איז 
p̂ אאנג גיט iv םארגpyוטyאנ״ א ז? 

r :n y t אין טרײד־ױניאנס פון i n אy־ 
 ארביײ שיך אםשא, װי אינדוסטריע, דער

 םא־ אyזאט ,nyD»o בוך פא?עט טער,
^ און נארבער כער, ד נ  iy^n און א

 םאראײ־ די םארצובארײט^ ןyבאשאאס
רyדyא רyד אין ױניאגם yאא םון גיגונג

ױני^ן. גרויסער אײן אין אינדוסטריע **י»
yjy::«nnE א ה^ט װ*ך MV yma- 

 םתם און רyטו yאסוניסטישp yרײכיש
rjnycj^p א רyםיט:איד

 באשאאס^ אײנשטיםיג און
 רyראטישpם^yTסאציאא רyד אין טען

ט זײ צװיש^ פארטײ. נ ^  אויו זיר ג
 ?אםוניס־ פון רyפארזיצ רyגyזyגעװ חןר
^ טyאםיטpנטראא־y^צ זyטיש א ג i צי n 

iy:yryiiy: צ םון מיטגאידyנטראא־pא־ 
 yרyאנד רײ א אןן גראף טyםיט

p yjyyrאםוניםטישiyw y און װי^ םון 
iy םון i .פראװיגץ

ײנ^ זײ פון פראצענט 80  lyny: ז
 iy®noD'i^pf רער אין רyםיטגאיד
 ־y: איז זי זינט *ן, טאנ םון פארטײ

ט ^ רי י אויך איז oy געוו^ר^. ג  א
i םון רײען די אין ןyגאנגyרגyב n .ד. ס 

iy פון גרופע •ארטײ yטישDאטוניp די i 
:iyo 'n םyטאא־פאבריp ,װארכאאאװס?י 

 שטיצע שטארקסטע די געווען איז װאס
 •אר״ ?אםוניסטישער רyאײנp רער םון
T אין טײ ’iDDy.

p די :ny d w האט DD'>D:yEy^D 
a טאטיװירט (חןלכע רונג,yאpרn א n 

v רי רגאנג.yאיב v v m אטוניםםישע^ 
viyi inn'D״iy5, םיז בםשך אז i n 

^1־י«ה11 ג  ?אם. די האט rjyooitpy י
T םון טײ1פא '^ o y 100 ם1װ^בי 

^ נטyטויז א טג  זײנען טויזענט 99 .1םי
 צײלם טאנ חײנטיגען בײם אתים, יס1צו
 םיטגאי^־. DjyrnD ?וים טײ1■א י1

 אינ־ ט1שוױג1,םא טײ1•א י1 אויב און
iy םון ניט זyגאנצ i איז אױבעתואעך 

oy 1 א pj«iי y^y'yyio שם^גונ״  אנ
 lyD^yn גאצי^נאא,1אינטע סאם. פון נען

קינסטליר. אויך זי האאט
in זײ 'p ^ 'ip ־1אוםםא די ^פאחי 
 ,p'Dpfco ?אםוניםטישע yטאיכ1אנטװא

 און סאציאאיסטען די געגען yצyה זײעו•
 שפיי אװאנםומסםישע די טײל^1או1פא

 װיסען, ף1דא םען 4זnאויםשטאנ מיט
 ?אםוגיסםי״ אײגפלוס^זע yj'^p די אז

in' אט1י powd שע y ,טאנ o re *  w 
oyii זי iyDii ײס,1גענ*ו־אל־סם א צו 
 1» 1אי לען1װאנ1פא זיך טyװ װאם

 1ע1■ו־א?אאםי װעם זי און 1אויםשטאנ
יאט.1אלצםא1• םון 1י?םאטו1 וײ

 די םיט ויך יגם1עג ny^pin:3 די
lyoiyii :

*v o צומק גישם גײען i n  pH 
 וױ •ארםײ סאציאלץיאמאקמםישעז•

 נאר ,Ken, * ויד שלאגעז װאס זיגוײגצ,
 קצאסענבאװאוםםזיניגע יכםיגע1אויפ וױ

ײ פעסםע די תאמנן װצלמנ אמײמעד,  י
ק אוך *ז בצדצײנוג^ t די י r n ח» . 

m די וו*צן ס^צייל־דצם^קחוםמ I

אהאװסקי.1ק ם פון
״גערעכטיג^ט* iyDi: jyoyŷ אין

קט iyny: איז ^ו ■ג  אױספיהריצי־ אן ^
iyD 1איכ טיק* 1א ̂yאין פאסיהיגגען י 
iy i טײנy^ ,אונז האט װעיצכער מניאן 
 צױ דעם װעגען ט1איגפארםי 1?לא

 װ^ס ם^אגען, טו־ץי^יגע י1 און 1שטאג
iym a iyi־iD«p אין iyi מײגערס 

 אר־ ער1 פאר ה^בען םוזען oyii ױגיאן
 אין בײטער.1?וילעךא י1 םון

 סיטואציע י1 זיך האט טעג yovŷ י1
 דאס פארערגערט, םיל אזוי אויף גאך

 אװ פעדערײש*! אט^י?ען י1 אפיצו
 :יט קאםף דעם אט אין oyn 1#יצײב

iy:yp דא־ די װעז ווערעז• שױנט1םא 
 עםעגען געשריבען, ײערעז iy״*y זיגע
 — ?^נװענשאנס 01טײנע צוױי זיך

 י1 און איל., ספוײנגפיעלה אין yאײג
 יאנא.1אינ אינתאנאפאליס, אין yצװײט

 ערעפענט איז אילינאי, ,1ספרינגפי* אין
 יענעם פון ?אנװענשאן י1 ^1געװא
iy םון ׳טײל i װאר?ערט מײן 1ױגײטע 

 אילינאי פון iyDny: איז װאס ױגיאן,
 איז זיך געפינט lyD^yn י?ט,1יסט1

^1שא  oyi לואיס׳ן, צו אפאזיציע ם
1E^עזיyםון נט iy i .איג־ אין ױגיאן 
ס,1  ־y: עפענט1ע איז ,1ע1װי יאנאפ*י

^ס י1 װארען ײג iy םון גשאזyא:װp ם i 
^ * צי פי ^ס א ײנ  לױ םיט ױניאן, ם

iy אן איס׳ז i .שםיץ •
 ױניאן Diy:''D yיציעלDא י1 װאאט

iy צו i אגװע:־ י1 אײנבאחפען צײט? 
yo: » לאנ:ט1םא ה»ט אס1 וױ שאן, 'n 
 אפשד מען װאצט ,1ע1םיטגלי צאהא

םאר־ איצט דעם ט1שפא1םא איננאנצ^
iy זyש»רםט ina־iD»p װאקט מען אוז 

 אג־ צװײ האבען םט1א1בא ניט 1זיכע
' אײן שטאט ^Diyj .לו־ ?אנװענשאן 

ײבט איס iy 1 אויף איצט זיך * iא־ 
 עם1• אויסצושץיסעז גשאזyאנװp זיגער

iy םון י־?ט1יסט1 אילינאי^ i םײנערס 
 ארויסשטע־ זיך זאא אס1 אויב ױגיאן.

^iy אנפ^גנען זיך װעט וײכטיג, 1םא 
^1ביטע1םא »  ־1א י1 צװישען ?אםף ט

^פ yנ»ניזירט ײנ iy אט און ם i יױ 
 אױך באשטיםט װעט תאםף ריפדי?שאן

 אומ־ « אין ל. אװ ם. א. י1 ײנציהען1א
?אמף. iyoyjy:uiMD׳w און זיסט^
 <אנ־ 01מײנע י1 פון זyבא^יכט די

ג1 אונז iy:^n װאס נשאגס,yװ  ײכט1^
 באשטעטיגען ,pm צום iyny: 1םי ווען

^ iy װעגען yםאצי1אינם אונז i װאר־ 
 ?אםף י?שאן1יס1ױ א פון שײנליכ?ײט

1 ly^iwםײנ יy.אויף ^ס W  iy i־ 
 צואים האט יאגאפאליט1אינ אין װ^שאן

ט ^ ל ?  אייצינאי פון yגאגיזאצי1א י1 ^
 אלס• ?אנװענשא! 1איה םיט י?ט1יסט1
 און ױניאז תאל א שאפען צו םאמוך א

גלײך זיך האט ^ymgp איאינאי די

iy ינעןjy:yp 1 עז1yװאלוציאנŷ װי i 
אועײט^שאפט״. 1עסטוײ'כישצ

 בעצניען אי] געײערק׳טאפטס־בונד דער
 קאםױ ענעמי׳טען »ן t4 איצט םיהרט

 דער װאקײ׳שצז. ב*צ*הצטע פרײע םאר
 צו־ ארבײט וועצכער בונד, טרײד־ױניא!

 םא־ דער םיט םראנע דער אט אין זאםען
 דער itf םארצאננט פארטיי, ציאציםטישער

 « װערעז זאל װאקייעאן ארבייטער
 אלע צװיננעז זאצ װאם נעזעץ, ׳טםאטם

 ארבײטער די צאהאען צו באצעבאםים
 צײם קורצער א םים װאסיישאז. םאר

 רע- סאציאציםטישער דער האט צוריק
 ציטיך, שםאט חנר םון חנצווין, ויטאט

 1אי *ראיעסם געזעץ א ארײנגעםראנען
 פראיעסט דער ■ארצאםענט. נעצגימען

 אצע סאר װאהיישאז םרײע פאר צענט
 7 םיז אינדוסטריע דער אין ארנײטער

 ארבײטער יאהר. יצדען טענ 21 ביז
 אינ• 1אי יאהר םינוי ניז זיינען װאס

 פאהוטען זאצען האנדעצ און דוםטריע
 םון ארג״טער װאסײמא;. טענ זיבען

 םעהר אוז, טענ 14 — יאהר 10 ביז 6
 װאסייעאן. טעג 21 — יאהר צעהז פון

 חא־ מוזען יאהר 18 אונטער ארנ״םער
 םון גצײך װאפיימאן וואכצן צווײ בצן

 נעהםענדינ אז. ארבייםם־יאחר ער׳פטען
o אםבאטראכם איז n איינ־ נרױםעז 

 געװערס׳פאפטען מצנ״פע די פון םצום
ר 1פי אןן  •ארשײ, םאציאציםםימער ת
 ארבײטער די אז זיגצד ווי סעחר איז
 אוים־ ענעצ נאר זיך ומצצן מצגיצן אי|

מ פצטפצן רי װאקי״יאנם. •

 ?אגװע:* אםיציעאע די אלס באצײכענט
 װאירקערס םאין ױנײטעד דער פון שאן

 באטען1פא און אםעריקא, אװ ױניאן
 געהע״ צו גלײכצײטיג ער1םיטגלי איהרע

 י1 ױגיאנס. מײגערס אנדערע צו■ רען
 זיך האט 1ספרינגפיעל אין ?אנװענשאן

 דער געגען ארויסגעזאנט שארף אויך
 איינ־ איז ױניאז מײנערס קאמוניסטישער

 צוגעהעריגקײט 1איד. עדקלערט שטימיג
 יצײ• אװ פעדערײ^אן אטערי?ען דער צו

אל־ איז, קאטף ױריסדיקשאן דער באר.
* * *גא::. פראען אין
 אק״ ^רנאניזאציאנס ענערגישע די

 ױניאן טעקסטײל דער פון טיװיטעט
 פון באלעבאטים י1 געצװאוננען האט
 ־1א די פארקירצען צו איגדוסטריע דער

iy פון םאגגאטען די בײטס־שטונדעז. i 
 יע־ דאס האבען אינדוסטריע װעבערײ
 אויסרעכענוננ. אן מיט געטאן דענפאלס

 װעט אס1 אז נאטירליך, רעכעגען זײ
 פרא* :רעסערע :אך ארײנברעננען זײ

םיטען.
 דער אין פירמעס ?אטען :רויסע 24
 זיך האבען 1ענגלאנ נױ איז און פאוטה

 די פארקירצעז צו ט1ער?אע אײנשטיםיג
 לויט םילס. ע1זײע אין ארבײטס־צײט

 זײ־ 1אי אן איצט פון װעט פיצאן׳ זייער
 1מעדי װערען געארבײט גיט םילס ערע
 בײטאג־ארבײט, װאך א שעה 55 װי
 ײאך א שטוגדען 50 װי 1םעה גיט און

 ער־ באלעבאטים די ארבײט. בײנאנט
iy פון װארטען i צונג1עךפאר?י1שטונ 

 ארבײיטס־םראדוהטױױטעט. ע1העכע א
 עס אז $בער, גילויבען 1ארבײט.ע י1

 י1 אז און דערצו ?ומען ניט װעט
םון עזולטאט1 א זײגען הנחות אזיגע1

* * « מאכט. און אנטשלאסענ?ײט זײער
 ירע?ט1 איז ארבײטסלאזיג?ײט

 גמיסען oyi פאר פאראנטװארטליך
 יאר^ נױ אין אנ?ד.ײטען1? םון װאו?ס

 ל• מאד? .11 פון םײגונג דײ איז דאס
Dŷ E,::' אט־1 גענעראל 1יצינישע1מע 

:iy2y האסםיטאלם גתיסע עטליכע םון 
יאר?. גױ אין

 אין yp:aip צאהא כשניטליכע1ו1 י1
 ה$ט האספיטאלס יאר?ער נױ 26 די

 באטראפען ,1930 פעברואר, ש1חו אין
2^157, ^ ר ע ̂ Eyz 1יאה א םיט װ

 מא״ זעלבען איז yp:tnp צןדזל י1 האט
 J.3,549 װי םעהר באטראפען ניט נאט

* * *
 גײט ארבײטם־װאך פיגף־טאגיגע י1

ם^וראויס.
 י1 צװישען יגונג1פארשטענ א לויט

 און פענטערס1?א ױגיאן, ב^הלײערס
 ־y^«a י1 זyצװיש און רyאײזעךארבײט

iy אט םון באטיס i אינ^וDט^יy איז 
:ipy^ אײגםארשט אז צוyנדy,אז ניש 

 ט1אײנגעפיה װעט 1א טאי ^שטעןy םון
:E י1 ען1װע ' : ^ ־ ^ 'y ארבײםס־װאר 
iy אט אין i 1וסט1איג^ י

 איז ארבײטפ־װאר yםינף־טאגיג י1
 אין געורארען רטyב^ײטy:Dאוי אויך
oyi טעג עטא־יבע מיט .1ײ1ט יגג1ביל 

 נעװארעז רגעשריבעזyאונט איז '?1צו
iyi ימ1אג נאציאגאילער ערשטערyנט 
 סטים־םיטערס און פלאמבערס י1 םון

iy םיט i אויטאמאטי? נאציאגאלער 
iy^p:'iED ,גא־ װעלכ^ אטאסיאײשאן 

y אנטירט1 rn םינוי״ א ^1מיטגלי 
א װי ארבײטס־װאך. yטאגיג

ײט^ טיליאן 1ה«לבע  איצט זyהאב אתנ
בײטם־װאך.1א y־טאגיג1םינ זײ

* *V*

■̂yצװײטער ין׳ס1ג װיליאט זי^ענט 
iy אין 1גאניזאציאנס־םו1א i סאוטח 

w איז m א :lyD'ii פאלג.1ע iy i 
»D :nnyi םון yiyE iyp'iy!:» i n- 
 בא־ איב^יאל האט 1לײבא אװ ײ?זאן1

אוישנאהמע. ימע1װא א קוטען
iy גער האטyלע8 כמעט אין ^ט 

 האט און שטעט אינתסטז־יעלע װיכטיגע
 ש?אאפײ י1 ט1?ריטי?י שאחי ראלyאיב
i אין זy*בא^ינגונגDבײט1א שע n 

o ײנע1 אין האט iy סאוטה. n y i 
 •WKi^iDpy עם1 יפען1גyאננ שאחי

 און סאוטה יער אין םאציאנס־צושטאנד
̂ 1שטוג y^«:: די אז נעזאגט, האט
 yi3«r א זײג^ םyוױי^זש yjn^p און

lyjup'iinpK ikd יםעז.1באג pK דאנ־ 
v יז1ג ןויז װיא i* r גזד אמעז1•חיםגעט 
i נען n j ’P־aiK^ "
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מוני טאם
ם פאהרען טיר  דעי־ איבער פערי » םי
יס?א.9פרא: ס*ן פון אזיערע

םא דער פיתרט װײםער  בער־ איבער אוי
ײ מים באװאקכען למנדשאפט, געלדיגע  או

ײ און לארבען־ קאדיפטוס־,  רויטחאל״ךבו
 *י ?#ונטי ט^רען פון פיהרט װאס ם?ר,
שין. םאן פון םוו־םע דער  גזך םיר קװענ
 װאש װמך־םורם, עראזםען דעם דורך חען
 אזפע• קוילען־װארפער. םים *גגעפיקט איז
ך םעהרען טער  קוםען טיר םורעםס. די זי
ען םיר פויער, צום ען םוז שריינ  אונ־ אייג

ף # איבער :עםען. זערע  םיר געהען חוי
ד װערען םיר םויער. צוױיםען א צו ריי  א

 שעח פערטעל א בײר*. * אין געפיהרט
ן מאם םיר זעהען שפעםער י׳ ג ײ אין םו  צ

 טיש לא:;ען א ביי שםועסען. פאר םער
צען  די — זיי *:טקעגען געפאגגעגע, זי

 געבויש טיש, פון םים דער אין באזונער.
 םחיצח. * — װאנט קלײנע * שטאבעש, פון

ך םארען םחיצה דער איבער  ארעס• די זי
 װאו ד$רם, #ריבערבויגען. גישם מאנטען

ש דער ט טי ײ אן בײ זיך, ענדיג חו ע פג  אוי
 חאש אויפזעחער, דער זיצם פולט, בענעם

 בא־ די און #רעשטאנשען די ק$:םר#לירם
זונער.

 אין מוגי טאש לעבם יאדןר דרײצעחן
 ער איז םעגש ױגגער *לס םורמע. דער

ם ארײנגעג*:גען,  און ^גרא ער איז חיינ
ײן ם איז פנים ז ט. אלדען1 םי ב ר ^ ע ג  ״

ע לד שו ם  אין םעגש דאזיגער דער זיצם או
װייסש װ#ס װעגען אשערישע, תפיסת.  ס׳

 די אין אלץ גאד איחם ח*לם װעלם, די
וזפיסח־םװערען.

ער געװזןן איז םוני  טע־ די םון א״ג
 מערב• אין ארנייטער־אגיטאםארען טעשטע

 »ר• סך א ארג*גיזירט ח*ם ער אםעריקא.
 ער סםרײקם. אגגעפיתרט ח*ט בייטער,

 מעתרסטען אם די פגן אײנער געװען איז
ען. געחמשצזע ״ ך חאבען דעטעשםיװש מענ  זי

 געפעחלט תן^בען תםיד געי#גם, איחם נאד
ען, די באװײז וזרעשםירען. צו איחם נ

 » אין ה#בעו 1910 ױלי םען20 דעם
סען  גאציא־ די דעמאגסטרירט ימרןזד גרוי

 »ז דערפאר, ארג#ניז»ציעס נמליםםיאזע
 דער אין ארײגטרעטען זאל »םעריקא

ף םלחםח.  האט ג«שען די טון אײנער אוי
 םענ׳יען צעחן בןןםבע. * אויפגעריסען

ען ײנ ט. געפמלען ז םוי
ן אײגער ט׳  ח#ש םעקד^גאלד נאטען םי

ע ײניג ם, מטעגטאט גן^כ׳ן טעג א טע חויו א  נ
ן חאט ער ®ז י׳ ג  פון ,גאחענט געזעחן םו

איז װאו ארט,  אויש־ דער ®ןזיגעקוםען ס׳
ס. ר איז מוגי װען ^י אוי װ ע  געװארען נ

ך ער ח^ם באאזולדיגוגג, דער װעגען  תיכ;• זי
 איחש חןן« מען ■אליצײ. דער געעטעלט

ן און ®רעסםירם כען « אי  ור^צעש ^ענדלי
 -UP *ו געװ*רען פמראורסזײלט ער איז

ן םוןר;ע פ׳ ױ ■*עבעז. ג«נצען אוי  ער״ ןי
ר קלערען לדי. פ»ר זי כדיו  גאר- ח»>ט או

ם ע ח די אויןי געחאלפען. ני  דער פון עדו
גונג די ם״ ר א  ירןזקוראםיר דער פון איז פ

 םען און פ*רד#במ » געײןןרען געװארפען
ײ חאם ט חאבען עס ארעםטירט. ז *  גע־ ני

מען פאט^גראפיעס, חעלפען קאנט ענו פג  אוי
 חאבען װאס ■רעםע־*»«אגראןי, . » ■ון

ען, בטירו׳■ מזויז ני װי ג ט םו ד געפינ י  ו
ז * פון ב*לק*ן » אויןי י  איז װאם ׳חו

ם געװען ױי ם ו  -p ס׳ופיז װאו •לןףן, פונ׳
״י «טעגמ»«. דער װען

 םען חאט יראצעם ג^כ׳ז ציים קורצע א
 »גטדע?ט און פ»רגחןסער« בילדער יענע

ר װעםעס גוןסען־זײגער, א ע ײו  חאבעו װ
ען, װיז איז אז אנגע ט אײגס ס׳ ײ 58 םי  ם

ײל גוטען. ד ס׳אי? װ םםעגלי  געװעו או
ם , טונ׳ ז י ר wfiYo װעלכעו אין חו  גע־ זי
ען י, •ונ נ פון ול»ץ *ום קוםעו *ו םו

 דיכטער דער איז ®ןלער ערנם• •)
 דער ײן רעוו«לו«יע. דײמער דער «ון

 ®חוץ ויר ער m$n חנװןלוני^ דיי^ײער
 ״וחניד םיי׳ז בײייליג■ •ויד מן תי םי«
ripw די ווען חאגד. חןר ײן n אין 

• ח*« בײנין ג י  רעיחןלד• ד§רטיגע די מו
'*9*vm .vnv גמיחד •#ריוריײל• •ןלער 

 *Dr• יער 1»י סיינ>•• י#חר 7 «ו חנז
באריחסט זײן ןר ח*® וװגג
rn־l.•ורם גוך rfr י ן ני נ«מו דעם •ו

dtu חני• בוד UDNmtr.חגי *ױ ״ 
m"pvmaqn* ון לידקר ס»יגס»ע ךי ויינןן• 

מו י ■prnfj גזװחנז בור די מ ^ ו  •י• ײ
 ל»נכ ני« #וױיד. ס»יק 1•י יין»ומ9ב

^ י ■fn יויי לן ^ ביזוכ• ^ עיי ם  זייעג• •
ן דינ י DU■ באזוב• ןר ח»■ מלי*#יני» י

ײיז׳ 1ײ V ײו 1י» ח^ט ױן •י
איבזגד- און ודיפװנג

r גיייך. ויין

טען, 8 פון סיפך אין ®טענטאט  איז םיגו
 בןזםנע די ה*ט ער «ז בארויזען, געװן^רעז

גע־ו#י*עז• גישש
 עפעגטליכקײט •םערזק»גער דער אין

ט ןזנגעחויבען ?יך םען ה*ט  *ו איחם םי
ן עס איגטערעסירען. ע ג ״  גע״ געגריגדע® ז

 גע״ ח«ט םען װען קןןםיםעטען. װןזרען
איז װעלכע פון ד^קומעגםען, םוגען  גע־ ס׳

ת דער אז דרוגגעז,  םזןק־ באעולדיגוגגס־עדו
ן געקספט, געװען איז ד*נ*לד מ א  דער־ ח
, דז און ריכטער די קלערט ג ן ע ר י או װ ^  ג

ײ «ז בעז ז ם גלוי v□ יז״ג . r ן גי׳נזם  אי
ײן ני ןןבער שולד. ז  געבליבען איז םו
ם צוזמםען טורםע, אין  סןזצימליסט דעם םי

 &זו« ■וגקם געװען איז װ*ס ביליגגס,
שולדיג ער. װי אום

 נ$ך רון* דער געןומךעץ איז חזןכעו־ >>לץ
םיגקײט. ן גערענ יי  רזכםע־, אײגעגער ז

פין, א. פראנקלין רי א גערעדם חאט ג  אוי
סע רוי  אויפגע־ חאם און פארזאםלוגגען ג
 קמלופןןרגיא, ®ון גובערנמםאר דעם פ*דערט

 דריו עולח. גע׳פעחענע די פאררינםען צו
ך ח^בען גובערנאםןןרען  געביטען. פזװן וי

תםיסו^ אין געבלינען איז םוגי

טודה זיך איז מען
ט ק ין^חר זעקס מי םעג*, u ח^ט צורי

ײן איז סםיםח — ך — נ*םען, ז  םודח זי
ן געװען פ׳  עש ח^ט ער &ז טויטענבעט, אוי

ני «ז און ב^םבע, די געװ*רפען  און םו
 ט»זז צו געחאם ג^רגיפזט האבען ביליגגס

ם׳ן  געבלי־ איז םוגי טאם #טענטאט. םי
ט איז ער תפישח. אין בען ^  געפמלען גי
 י*חרזנז •לע געקעםפט ה^ט ער זיך. בײ

ט ײן פ»ר קראפם זעלבער דער םי  רעגם. ן
tu חןןב גע*#קעלם, חאגט די מיר חאט ער 

ש. » זיצם ד* גע׳פפירט: איך ג«:צער-מענ
ײ פארלאנגען ״װאס ״ פון ז ? ר  חאש םי

ען, איך ״זאל געזאגט. ער ײז  אן *ז באוו
 און *טעגממט דעם געמאנט האט •גדערער

ם ע ? גי ך ^ םיין עש איז אי ר חו װאוי  גע
 םמרברעכער? דער איז עם װער װערען, צו

דיג רענ די  דער- חן>ב איך אז ד*ס, איז דעצי
נןך איצם טאן. צו געתאט גארניעש םיט
ײ םען י דעם ־ז דו י ען » פון ו ט מעג*, טוי

ט ^יוין װײס מען װאם װעגען ״  יאחר, 6 ז
ב אוגםערזוכען װילען און ע אוי ג ״  ז

ת עו די ן ששיםען י ט׳ ^ טי ם  דערויף א
 פארלאנג איך פארגעחן. יאחרען קאנען
 אוגטער״ זאל םען זוז גאר םעחר, גו^סט

כען, ב זו  װעלכען י1אוי פראצעס, דער אןי
 לע- צו געװארען סאראורםײלם בין איך

 געװןך געפיתרט איז תפיםח, בעגסלאנגער
ן רען ט׳ ב געזעץ, און רעכט לוי  םען אוי

«ען, די קאגטראלירם האט םענ ?ו  װ»ס דן
ױיז «לם פארלעגען געלאזט חאב איך  באו
ײן פון  גאווערגאר דער װען אוםפזולד. ם

װען א צו קומען װעם  אורמזול נעגאטי
און ל) אז״* *ו קוםען םוז ער ( ט״ ר  או

ײן איז נ ז ו חו  צום באפרױען. מי
י V געװען םיר פאר װאלם ליבסמען ת י נ
ען דערצו ■ראצעס. ײג  װע• מלע פארמאנמ ז

ן געזעץ. *םעריקמנער פון גען י  זאג א
ך  אנגעחאלםען װאלט װאס חםד, פון אפ זי
לדיוג בין איך אז פארדאכם, דעם ט ^ו ײ  ז

ץ יאחר 18 ו זי ן אי זאל און «ורםע אי
י מאל א גאן־ אפילו איך ו ז ל •  י*חרען •י
ען דא w איך װעל בלײבען,. םוז ro אויפ״ 

ײן פאדער^ן *ו חערען רעכ®*. ם
ך . , דער*עחל אי ן י׳ ג ד ז» םו  אין אוי

ד »נ ל ^ «י ײן מעז קען ד  דעש און ענין ז
ס; םון עגין גג לי י בי ד • י ען אי מ ר ײ יי  װי
י »ז עפעגמליד םענ^עי זען י י י א  חר*ח ת

ם ײ פאראזיארען פונ׳ ן ז סי! אי תפי
ם םי  באאהנפםיגט?״ איהו־ װעי־מ װאס ״

איהם. איך פרעג
ק«ר*«»על. #ײלזגן טוז איך —

V  «*ra

ט טױט צום שפ ם אד פ
 ער »ז םיר, מײחד׳ל• םעקנ«ם*ר*

ו»ר עםען ברענגען ם<« ב»׳יע««'ג» ווער*
■.mb an aam'im זײנעז ײ«ס רי,

 bis ו»יסח ײז י* זיימז .וייייל
mb• ׳ *•ר׳מ׳יופ׳ע?

ר •יוו חנם .יענמ״ן. מ פ מ  jni• מ
״.Ijruyn *״ניגן װידער םען

 םןגימז די סעו ק«נ« י*רק נױ •ין
ז *•P ••ן ««ול. עלזמ«־'׳יזו■ ד«ר ײי

 סד w«« זײ• סןז תןנג• ליי*מ••
pip ו זי ■ורסן. די ■יר<• M<wna 
 זײ־ 4800 *כןר jnpupapi &400 »*י
 *םע• די JPMMK’I■ ד*חי «*ינו נעו

נ י ״ ג מ  זיך n*ar*a••« <«ןנ«לינקײ• ײ
a<»« יר« p n  ap apn■• ײ >tov •קרי 

• םמילי י ג מ ו׳ נ ו י ״ npaitup••■ י
 וחר iwna «יי»ו ײ ייי יי «’ייג

i r אירנחוניי | » M«inrwa n ויך

 זיײ דערין אז גיאזט זעתט זי דערםיט.
 פארחעלםני• עקאנאםיפזע די *ולדיג גען

 מרבײטסלא״ װאקסענדיגע כסדר n אזען,
זוגקײט.
 אײג• דעם טראגעו ארעסםאנטען אלע

 אר- זײ אגצוג. בלוײגרוגעם חײםלינען
̂סװדענע אין ב״טען  *װערקפזםאטען. סאר
 דערפילען טעגליר םוז געפאנגענער יעדער

 ער םאר פריחער אויפגאבע, בא׳צטימטע א
 עס איבעםש־פלאץ. ז״ן פארלאזען ניאזם
 ■ריװאטעל דער פאר געפזאפען גיפזם װערם

ם^ונח. דער פ&ר גאר איגדוסשריע,
 ארבײ- צוער*ט םוזען געפאנגענע אלע

 װעבעריז-װערק^טא• אזםוציגע די אין םען
 ״דא ליארם. םיט פול זײנען װאס טען,
 גע־ די זאגען םאכען״, װײך m םען זאל

 מעגען אזעה׳ן פרײע די אין םאנכענע.
 גאר אבער פוסבאל, שפילען רוינערען, זײ
 פרי- די פון גענישען פרױוילעגירטע די

 ניששא איז איבעריגע די פאר װילעגיעס,
 אינערגעפיל- דאזיגען דעם אין ארם קײן
 חוי״, אויפ׳ן עםעקען זײ צונטחויז. טען

 ברעקעל קײן ניעש ם׳זעחט װעלכען אויף
 חעי- די בליחש דרויסען אין בעת גרינש,

לאגדעאפט. לאכסטע
 איך צזזאמען. עסען נעפאנגענע די
 זיצען קאנען עש װאו ארם, ׳ אן באזוך
ארעשטאנםען. 2,000

רא־ איע פון מענ׳פען זעחן קאן מען
אנער, נעגער, װײםע, :סען ניגע- םעקס̂י
 איםא• גריכען, איגדיער, י#פ*נער, זער,

 לוי- זײ דײםשען. פראגצויזען, ליענער,
 אײ;גע- שםא-ע אין צװײ׳ צו ארום פען

 אשגעםײלט זיינען װאס שאסטענס, בויםע
 װאש תפיסה־לןארידאר, פונ׳ם גראטעס ̂םיט
בײנאנש. און בײםאג באלריכטען איז

קארצער. איז שםראן״ םורא׳דיגע די
 דער אונשער ליגען שםראןי־קאםערעז די

 תפיש-ד די אי; װערם לופם פרישע ערד.
 דרויסען פין אײגגעפאםפעם קארידארעז

װענטילאטאר. א דורך

תליה די
 תפיםש די פארלאזט חאבען םיר איידער

 קאםערען די צו װעכטער דער אוגז פיחרט
טוים. צום פאר׳משפט זײנען װאס די, םון

 ווערען ארעשטאנטעז די אײדער םאג *
 אינערגעפיחרט זײ ײערען אויפגעחאגגען,

 פא־• םוים צום די פאר קאםערען די אין
 חילצערנע פרוישע קאםערעז, די םשים׳ע.
 שאגםרא־ צום ציםער, אײן אין שםײגען

 ציםער איג׳ם זייטען. אלע פון לירען
 און ביינאנם וון בײםאנ װעכםער זיצען
 ארעשטאנטען די אז דערויף, אכטונג גיבען
 און שלענשש ק*ין טאן נישט ויך זאלען
 און ;עזעץ דאש %א׳גגב׳ענען ארום »זוי
 חאם יאחר םאדיגען אין רעכם״. זײן

 זעלבשט־ באכעחן גענרואװט ארעםטאגט אן
 אויפיזעננען. פאר׳ן טעג יװײ םאײ

 און שפישאל אין געבראכט איחם ם׳חאט.
 דער• און אויםגעחײלנ־, איחם זארג םים
אויפ;עחא:גען. איחם םען חאט גאך

*H א זיך :עפינם ציםער זעלבען דעם 
 שםריק חעגגעז עס װעלכען אויף חענגער,

 £0 ערך אז •עחל איו ואיאס. אויו
 כדי געװיבם, א הענגט יעדען בײ שטריק.

 אויב״ דאש *חענגעו בײם אויםצוםײדען
 געװיבםער די שםריק. פוג׳ם ויד איחען
 לוים װי װאג, ■ארשײדעגער' •ון זײגען

 יעדעי% קערפער. דער ס׳װעגט װיפיל דעם
 װערט וואס *םײ?, אײגענעם זײן באקומפז
 םיט איז שלינג די . פארברעגט. גאכדאם

געפלאכםען. ריגגען 7
 ציטער פונ׳ם וייט אנדערמר דער אין
 פרא- טײן אזיןי שייל־קאסטען. א שטעהט

״ש׳זײנען :װעכמער דער םיר זאגט גע
 אויו״ װיגשעז װאס געפאגגענע, יאראן

 גוט װי םיזיק. םיט װערען «ו געח^עען
t דאס!״ חאבען זיי ip יחנכ• דזןר פאר 

 זײ. באשוםען דאס װילען, זײ ״װאס •זני״
 איתם עפילם דזימנז־םוזיק, װיל אײנער

 ■ון םוזיק ײעס**ג»עדקייעליע אן אי̂י
 בעסער, זײ ביקוםען עסען ךוימנד־פאננץ.

 באקו- חיחגער אפילו ״וועכ«ער םיר וױ
זײ״ ם*ן

 איג״ם ײיײגען. די יין ירײן גאח ײד
 טיט ארײגגןףיריבען וײנןן •יאדאזוילאד

םע- — נעםןן ױױי בלײיןדעי
 e«n בײחנ לזגי־עי. •חנניריי ײן 1«ל
®If •יײגיגן ®י o«nn חוגך *וייק* 

 מר׳- ת•* <י מײל ®•ינעם״ ״חינגיו.
וױיל — ינחגמו BT מ״נ* jm מת״עי

» י יייוײירי ייי• ײ » ײ לי »יײ מ
מן די ױן נני  קא- אין װ«ר• וואס לן
ןוװןרד •יו ווליני®• וי V® מני

י • י » ײ •ײל■ ײקיו *י• • ח

 ױיסגן• trim•׳ ײ»ו •י•״ •מ׳ם «יסאר
w עקזעקוייעס״#די •יחר• ntr אוינ׳ איז 

 »ו •יחרען ״•ינען 8 תליח. די געבוי»
י אײתר ארויןי. איחר  ארעסואגן מ
 v «io איחם װערען תליח, רער נו געחט

 נוגעבוג- ײזנ■ די ױן ארעצוס די ריםען
 4אול ®»עח• עי IfM 1ייי לײב «ום דען
 •ונוזן״ פיס די װערען טויט־קל»»ע, דער

 דןש ריםען. אגדער 1• םי« געשגורעװעט
 ןזן זןל קעייער יעי כדי געטאן, װערט
חענגען. בײם אוישהרימען נישט

י ••י געואגגענעי » •ארלירט  •pp מ
 אויך װער■ #באװאום*זײן דעם זעקו*יע
ברע*, ברײ• ׳יװארץ, א געזארגט. דערפאר

 ו•9 איחם װער• צוגעפעםטיג•, ריםען די
 קעריער דעי כדי רוקען« צום געפעסטיגם

 און ליגקס י1אוי גלײך. בלײבען זאל
 m$w 8 19 אאנעחען תליח דער פון רעבטש

באאםטע. חעכעמ די פאר קעל־שםולען
ף m* חענגעז םען קאן אײגםאל אוי i 
 אזטעחען געפאנגענע n װי אזוי ם^נשען.

 ארל• ויי ױערט יטויט-?לא§ע דער אויןי
 דער קאוע. שװארצע א בערגעװארפען

 חאלז ארום ■עטליע די זיי לעגט תלגון
 פעסש אויער, פון גאהענט ׳זי ציט און
 דער אויזי ארם ?לײגעם א אוין״ אן.

 אוי,פ מען זעהם תלית דער פון פלאםפארם
 אװ• צוגעפעשטיגם. פעדיש a שיש־פלאש «

ײ פון גער  ױעל• 1(צ שםריק דעם האלם ז
איז כען אײזערגער אן צוגעבוגדען ס׳

ל),  ?לאי;# די אראו שגעל רײשט װאס קוי
^ן, די ס׳שםעחען װעלנער אוין״ ג אנ פ ע  ג
ײ אז אזוי  ■וסטען אין ארײן פאלען ז
 דרײ שטעחען פעדים דרײ די פאר חלל.

ײדען װאס אויפזעהער,  פעדים די דורך שנ
 ועכ•1 די פון קײגער קאםךגדע. א אויןי
סען, גישם זאי* םער  כזך ם׳חאט װזןר װי

ף שויטען־קלאפע. די עפעגם  ילא• דער אוי
ם טען זעהט טיש פון םע טני  םף א פון סי

עקזעקוציעש.

שטיגען ו3
 דער• מיה פיחרם װאס װענשער, דער
 עשזעקו• שך א האט ער אז מיר, צעהלט

געזעהן. ציעש
 in װען טענשעו, די זיך חאלםען *װי

תליח?״ דער צו געחען
 געזעחן איך חאב עטלינע נאר ״גום.

 איגגא:• געחט מעחרחײם די אתגםעבםיג.
שטי- דרײצעחן די אויף ארויף טעםפ *ען

געד.
םויט?״ באלד זײ ״זײנען

םע־ אויסגעצײבענשע אן איז ״חענגען
 עלעקםרי• דער װי םענשליבער פיל טאדע,

 זײ װערט pn אײן מיט שטול. שער
 צו־ גלידער זײערע געבראבען. נאקען דער
 16 ניז 14 פון דויערם דאש :אך. שען

 ארום זײ טי״ בינדען דערפאר םיגוט.
 זײ כדי פיש, און אריטש די ריםענס םיט

 שפי• דאש אבער אפען,‘?' גישם זיך זאלען
םעהר״ נישם זײ רען

 in שאםעיען די פארנײ נעהען םיר
 יעדען פאר םוים. אויןי קאנדידאטען די

.1בלומען-םא א חעגגט שאםער
 טויט צום איז װאס געפאגנענער, אױן

 אנדערעד סן *ו. אוגז װינקט פאר׳םשפט,
̂אנם, חויך חאט  געבליבען בין איי• אז גע

שטעוזן.
 און חוחן םים םיםאג בלוםען־טעפ,

ט תלזח p סי n ie■

 שאםט ױניאו פילאדעלםיא
 ארבײטםלאזע

ד רעליח אנ פאר פ

).7 ז״ט »ן («לוס
 פיני־ עדערסאנ׳ם םון נןומעז אין נים

 און דאלאר, 50 אויםנאבע אן אלס ׳יוערם
 איהר ס^אעסטען. נאו םען װעם מעהרער

 ברודער אויוי םארלאזען אייך םענט
קאםלער!
 Bar נעסזעם םון מ־הערםאז דער

 ןיין טאן cpii ער דאם אונז, פארזיכערט
 קאםי־ איז טעערמאן רער אויר פליכט.

 וײער נעוױם וועלען רינד* א. םוז טע
 ווזד »»י או| • ביימטײערען. בײמראנ

 םח םינישערס די שליכם זײער טאן לען
.ipapr tnjni* אלע

 אגוחד זיינען וועלכע םיםנליחגר, די
 ייר חאבעו .באנקעם׳, בײם נעווען זענד

 י<6ווי ראנײםעד אי| אינקת«נז ווארים
נעװען. סענאיו נאר ס׳איז

 זיר חאט נאנהעט חנר ויי נאכדעם
 ג«זוד םיר תאנען ,jpo»>rpa *םי*יעל

 ני«ץ נקחולתט און פאלקם־לידןר נען
 אי«ם פזן ראם pw*n םיר טאנ. װייםמן

W סיר |8וועל װײסקר »ח r « p איינ־ 
 אוא 1סאראנשמאצט< םעזאן אין טאצ

 דאם כמגציכסייש ךי נעבען און אװענט
 יאר־ מגדטוכ׳דינ gupp זיר ואצ׳נן נױר

 אי| טאסנארט ׳ rvuw םיט גחוננעז
*אםיצתם^ זיתרע

ה ל כ ־ ן ת בריװ ח
)r p c n o m ן ו ) נאחעג»ער דער ו • ״ ז עגו מ א רג ן י

רײזען »כרחם םין

חתן. 8 ;עווארעז איז חיים
 —םווי ״א *וסרידען. זעחר איז ער

 איז עס “!pop |8 נע׳וטר׳ט—ער, זאנט
 ען1רופצושיע8 געװארען גסאס איהם

 ער איו יאהר צװיי בצות. אנהוקעז זיך
 איז און מװען, חייס יער אין זעצטעז
ײ נויר אין נעצענען םעתר  יענקעצ נ

 פיח״ איהם םצענט װעצכער בעצ־ענצה,
 װאו עטעםצעך, ארוםינע םיצ אין רע;

 אנשםע־ נאר פצענם מדכן דער ציינעצ
כלה ^טיקעל » ?ען

 עױשט זיך איך װעא ״איצטער —
#•רוהען!״

 גישט אפילו איהם איז מידוך דער
 װזו־ איז עס ;געםעאען איגגאנצען ג^ר
 די אז #זיך טרײסט ער אבער געאד. ניג

» צו טויגען װעט א איז כלה
עיסר... דער איז דאס און געיטעפט,
 זי איז זיך, דאכט םיאוס׳ע, קײן—

 ער און חיים, זיך םיט רעדט—ני׳שט
 שאר גע^טאאט איהר פארמטעלעז װיל
 נאך ױעלען זי װאלט ער װי אלײן, זיך

 ארוים ניעט געהט עס נאר זעהן, אםאל
 וואס נ״פש, ע*עס גערענקט ער ;בויצט
 טאקע זי האט ער האט, זי ®גים א פאר
 םאיצ ער׳אטע דאס אננעקוקט. װעניג גאר

 גע־ םעהר איהם םיט איז *קניך בײם
 אלײן. תן1םח דער גערעדט און זעסען

 תן1םח דער אז צוםדידעז׳ נעווען איז ער
 בא״ נעהענטער געװאלט איד״ם האט

 אנםאפען איבערתוייט און טראכטען
 ניט. הארץ עם קײן ער איז צי איהם,

 געװארפען • אאץ האט םחותן דער
 םלעגש י •סוק יעדען נאך און ׳?ים1■ס
 ארײנקר איהם אוינען די אין טיעף ער

םאר־ געפרענט: ױאאט ער װי קען,
 בײ ? הםאות איררפ חתךאעב, מטעהסט,

 װענינער נאך איז װידער, תנאים, די
 כלה דער םיט רעדען צו געװען צײט

 זײן. צו געהער עס װי זי, אנצוקוקען און
 װעגען נדן, װעגען זיך דינגען דאס
 האט ״גארדעראבע״ װעגען און ת1םתנ

 איז עס נאכט. גאנצע די צוגענומען
 איײ םינוט אייניגע געבאיבען קױם איהם
 ^איהר״ םים זיך דורכצוגעהן צײם דיגע
 םינ־ זעהר געװען איז עס װאו גאם, אין

 שטארק אן מטרענגט ער אז דאך, סטער.
 פאר זיך זי מטעאט כח־הדםמן, זײן

 *:אנץ א ארוים הוםש זי און םאר איהם
 װא־ נישט, געדענקט^נאר ער מעהנע״.

האם. זי אויגען סערע
איך זעה װי :אאײן זיך זידעאט ער

 םאענט—“כתב! א זעהט ״איהר בען.
 סאײניג־ א אויגען! איהרע ני^ט דאם
!••• אוינען קײט

י  ער •רואװט ,“מװארצע זיך, כט8,
 18 אבער׳ זיך דערםאנט ער טרעםען.

 נרויע איו טען,8ט איהר םחותז, ניים
 נאך ער האט אוינען םחותנ׳ם דעם ,8(

)יעזעהן צופיצ  איהר בײ איז םםתםא !
 וועצע!, מאצט.מױן ער זעצכע.8 אויך

op ואצ l 'i r צייט וי תוםען ניכען װאם 
 ײ נטpצpנB8 האט jpd װעאכע אויןי

התונה.
 איו צpװ ער, כט8טי דעמאצנ^ ,א,

 אםיצו inpr וועצ איך אנקיקען, ריכטיג זי
“!האם זי ברעםען זו?צכע
 IP1PH טראכם ער םעהר װאס און
 םיז ווערט־ער *וםרידענער אצץ א־הר,

ײך. דעם אי
 צויבט — שידוך טטער נ»גץ 8 —

 וואצט בעםערם — אצײן זיך םאר «י
 זר וואצט איך <ipjibp, 8: ניט איך
ײ נאד נעז ר,ר...8י דו

 םאר־ dp־ ,tPPJPB iy t* ועיבם ער
J&3 דער םים רײד«ן איתם זיך װיצט

י איבער »חט ov או אח v ו o w 
 «יך ער בטטציםם תנאינ^ די נאך װאך

.ברױו• א איחר טרייבען צו
 IP3iriBcn80 PP8D זיך חאנען זיי

 |1א רורכצוטריינען, זיך חתונח דער ניז
 איהם נאתקרטם נריוו pram רמיח דער

p 8 איחם ר8פ איז dp איננטכצען. u r* 
 «־ IPP ,1אפיצ טרייבען, ;יײיפנאכע רע

u p ,נאר איו ריםם״8.חאגד׳ זיין נוט 
 7Pcr* זיך סצפנט טטטע pn פיינע. 8

 רײ*r ח״ם׳ם pn םים נאױתטפו דיג
ip א ווג׳ט אויס׳ן אנװײזען אפט Drײ 

TB8B DPJPV1TPM8 *W. — איתר. 
 —אסו^ ! Dpnipi — וטתױוו זעהט

ip פצענט i י pdvd םיט אויםצאזע 
«וג סיר האס ip—ת,1נדצ  :dopppj ג

ו ,זטנים״ חײי
־«*׳*

עד: עם העאםט װאס  אלײן כתנ ^נ
 װערטער חאכען דארף מון\ #מעניג איו
ק/ א — נ א ד ע ג ן כלח » 1צ , ^ ע נ ײ ר  מ
 א צו וױ ׳פר״בען גיט דאך מען קמן

די, צעטעאע: א קרעטער די \ rיpט
 דארף סען .»“לב\ קמח םונט צעחן מיר
iW’n צו װאס וױסען, דאך r• דער

 אגגע״ םיך חאבען טאטע דער און עדכו
—:גמאערענטען יא1װא א פאר געבען

*קע־ א פאר מאס #איהר װײסט
 שרב\ דער האט — איז!״ דאס גער״
ט1געא  קאײגיג־ *א — מחותן. םאר׳ן ינ

 נט*רטד1א טאטמ דער ה#ט — קײט!
 אױס־ מרײנט חײם םײן — האאפען,

קײן געהעז בריװ ז״נע געצײכענט,
 וױיס מרײבען 1צ װאס ן1א אםעריקע״...

;ימט. חי״ס
 ?יך זעצט ער ןר. •רואװט דאך

 א־של vל4 װען בײנאכם, עט1^ אוועק
מרײבען: 1צ אן הױבט ן1א ^וין, פעז

כאח״.•• טײערסטע מײן ״צו
יס:1א מ§ײם און א• זיך ^זטעאט ע•

 מריײ םין א םאר דאס r* װאס י,1ם
אוױ. ^רײבט םיידעא א !״צר — נען

נימט. יך1א איהם געפעאט *כאה״
 ־־W אםאל ה^ם ער חאס אדאנק

 מר ד^רםאנט ראםאנען, משר׳ס אעזען
 *מארבײטען םען קאן *כאה״ אז ׳זיך

 נײממםוגע־ . רעם סיט *ברויטע״. יף1א
םרידען.1צ העכסט ער איז װארט נעם

 ער אז לח,1■ע די אכער איז װאס
צו.טיטואיחנן. װי נים וױים

 איז זיכער, ער װײםט ״טײערסטע״ו
 קאערעני׳*, סך א נאך שעהן. נימם
 ציםער, איבער׳ן אוםגעחן םך א נאך

 צוםאכענדיג מטערען, דעם תגײטמענדיג
 — .ברויםע״״ ברוםענדיג און אױנען די

 גמאיגגט — ״ברויםע/ — *ברױטע״
 םרא־ גאנצע א זיך דערמאנען צו איהם

 און אװעס בארוחיגט זיך זעצט ער זע.
ט ב ײ ^:

האכגעמעצ־ און געבױרענע *אדעא
ברויטע/ טע

 געםעאם עס ן1א ידורך עס אעזט ער
וחנרכתר! דײטשע אמת׳ע — אידזם:

 נאר קלערען, «ו װײםער אז הויבט ער
 ניט איחם קוםט װארט נײ ׳שום קײן

 אין װאאם ער וױ געדאגס, אוים׳ן ארויף
מרײבען. געדארפם יאך1ש םרעםדער א

 נאך 1צ ער מרײבט םונדעסטװענעז
קום אנפאנג ״אין עורח: גאנצע א

 בין איך אז באנאכריכטען, צו אײך איך
 נעם־ דאס גאם גיעבע נעזונד, םאאקאם

בעהאםנמנז״. צו איהנעז םין איכע
 די איבערצולעזען. אן עס הויבט ער

 אלע כמעם איהם, געםעאען ווערטער
 םעז מרײבם כאח א צו נאר דײנךפע,

 צו װײבער ׳ארײבען אװי ;אזוי נימם
 נים אבער עאטערען, צו הינדער םאנעז,
ת.^1כא צו חתנים
 גראבע צװײ םיט עס םארמצקט ער

 בויגען צו^יטען א נעהםט מםריכען,
 םראכ• צו װײטצר אז חויבם |1א •אייר

 םח אין דװיך איהם םאיהען עס טען.
 חנמטח• אצערלײ װערטער, אלערלײ

 חאבען זאל װאם רעױןו דער דאר
איחם. פעאט #כאה א צו עײכות
געדולד, די צנדליך איחם •אאצט עס

מעדער• די װארוי א מוס םיט גיט ער
מלאםען, נים געהססו װאס —

 חוססענדמ מאםע חנר םרעגט — ? חיים
בעט. אין

— ^ ל דאגזז! דײן גימם מאאוי, ש
 *יז ער צורײצג^ חײם ענםפצרם —־

 איחם חאם טאכמ דער װאט כעס, אין
מנסצרצז א צו לצרנען געגעבמן נישם

ipinpp.
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ח^מר » בעלי• םיט tuv פחו
נ ^ ת ט ,4״לימנצס׳ p» מצנטצד ג י״צנ

באאט. אץ es^nr און ראטאגען סך א
איחם. צו חײם געחט סארגמן אױוי

— of דערצצחאען, צו סיאוס איו— 
 מםײכלענדיג, כלוםר׳׳צט #דך קלאגם

 אג׳צריי• דאר(י איך — איחם סאר חײס
 חאב איך און נריװ א כאח דער צו כמן

געדאנס. רעכטען• קײן ניט ע*עס
 איהם טרײסט — ני?דק׳»ח! —

 •א• זײן דאקטאר א וױ יצרעה דער
 pip נימט חאיאח איז דאס — ציעגט
 חתגים. בײ אפט טרעםט דאס #סכגח

 א םאר אויך מאר יעגע איך חאב אש
 נעהמט ער נרױױ א אנגע׳צריבען חתן
גדן... תכעא טױזמנט דרײ

 ^ורײ־ םארט איהר װעט װאס —
געםרעגם. נײגעריג חײם חאט — בען?

—הערען! ש('\ איחר װעט דאס —
 געענטפערם. ת1גדא םיט גרינפעאד חאט

 טי׳פ־קעסטעא, div צװעגאנגען איז ער
 םעדער נייע א און ■א*יר זגענימעז ארו

ײ• 1צ גרייט געװען pir איז rv |1א ר  ש
בעז•

 די הײסט װי נאר, מיר זאגט —
 א מים געםרעגש ער האט — כאח?

 זיך װענדעט װאס דאקטאה א סון טאן
נג.'1צ די באװײזען זאא ער אח,1ח צום

 ׳שעםעוױ חײם האט — רײזעאע, —
געמנטםערט. דיג

גרינ* םארריכם האט — !ראזע —
 גוט! זעהר ׳ט1ג זעהר אך, ־־־ םעאד
 א מרײבען. ם1צ משאף גיט נאמען אזא

 נים איז כאח א צז בריװ א אין נאםמן
p̂ p ,הויסט• דער איז דאס קאײניגק״יט 

םא^טעהט? איהר ראםאז, א pא העאד

׳פרײ״ צ,* ינעז1אגגעח ח^ט גריגפעאד
 איז אחם שעח חאאנע א pn pn נצן

בריװ. יאגגער א פארטיג געװען
o האט גריגםעאד n גע• הויך בריװ 

ט ענ ײ  יעדען בײ און חײט׳ען םאר ל
 געקװעט^ט ער חאט ױארט דײנמע:

 גע־ װעאען טfװא ער וױ אקצ/גנט, דעם
 דײטשע אזוינע אז אנצוהערעני^ נען

 חײם ;...,כיא ני׳שט קאסטען װערטער
 ;אג־ די האש ער און געפיהאט עס האם

ח צייש, צע ע ש  דעש האם גרינפעאד ב
 pא האגד די געהאאטען געאעזען, כריװ
:עאעגען. איז געאד דאם ױאו #טא^

 דער זיך׳ דאכט איז, ״מאנד״ —
 גע״ חײם האט — ? דײכדש אױוי היםעא

 נעענדיגט האט גרינםעאד װען פרעגט,
ברױג דעם אעעזן

— !אב:ה די איז מאנד !נײן —
 יעדען אין ערקאערט. גרי;פעאד האט

״םאנד/ זײן םה כאה א צו כריװ
— מנח:? א צי #דין א איז עס —

געאאכט. חײם האם
 דעם פאר באצאהאט איהם האט ער

ארויס. ג/ךעוױגד איז אח בריװ
 בײנאכט בריװ דעם האט ער אז

 אייגענער זײן םיט איבערגע^ריבען
 פאר םארגעאעזעז איהם ער האט האנד,

o n טא״ דער מאסען. יער און שאטען 
 די :עאויבט םבינות גחיס םיט האט טע

 געװאונ־ זיך האט און ותרטער דײטזזע
 אויס- זיך חײם p'T עס האט 1װא דערט,

 גע־ זיך האט טאםע די געאערענם.
געםורםעאט: ן1א קרימט

 האם ער בריװ! אזא ברױו, אזא—
 :ענומען גדן. םעהר נעהםען געדארפט

פארנארט... איהם ם׳האט אח בחור א4

טויפע רוםלאנד אין ואחמנחןמ שרס״ וער
לפבערעמ n םאשינעם

o םון געצײג די n האנטווער־ אידימען 
 pא ?אאיעטמעטע.1צ ארוים זײגען קער

 װאל־ ׳צםעטאאך און דטfטr אידימע די
jn f i םא׳יײ טויזענטער צענדאיגע ?יך 

 fp- די אין און מידיםם די אױןי נעס
 עס און צװ־תזגעטע צובר^כענצ, לערס

 גאננ pא זײ אאזען 1צ םסעגאיך1א איז
 װערען. רעם^נטירט ניט װעאען זײ ביז
 װאט םאישיגעס פיעא םאראן זײנען עט

 אסאא םארריכטען. אײכט זיך אאזצן
 העגםעאע, א ערײםעאע, א בלױז םעאמ

 הײאען צו אבער רוסאאנד pא םיסעל. א
 םאמיגעם אײכט־?ראנ?ע אמיגע אםיאו

 םעאען עם אײנםאך. אזוי גים אױך איז
 און אינסםרוםצנטען טיטיגע די דערצו

ארײנצחפטע־ אױף גופא גציחנר די אויך

 ארויםגע״ זײגען זײ װאו דארטען אעז
םאאעז.

 ג^טעאט זיך האם װאס ״ארס״, דער
 דאס אױםצױמטעלען יפגאבע1א ?ײן םאר

 מד זיך האט אעבען, ע?*נ*סישע איזײ׳ןוע
<if® אויך נוסען fo ^ p fii די י1אוי 

 האאב־טױטע און םויטצ דאזיגצ די םיס
 ?װאל א װערען זאאען זײ אז םאמינעם,

 האנטווער- אידישען חןם םאר חױנח םון
lfp.געבראכט האט ״ארט״ דער ־ p״l 

 םײאען פארטינע אויסאאנד פון רוסאאנד
םא׳שינעם. סאר

n זײנען עם  l 'i rגעמא• םאנטירט
 •ונק• עאןי אין ?אאי?עס־םאמינעס רען

 אםערי?אני• סון׳ם היאוי חנר םיט םען.
?אםיײן. פאא?סמצצײג שען

דער
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טיננ רידגער — טיידליך. אונםאר םטרײק - רעזולטאטעו. קײנע צו פיהרען קאנםערענצען ק פון מי ער דרעס און קלאו אכ פאר\ מ
שע דאמט טער קאמוניםטי ענגס ג

באגריםט ענטודאםטיש דובינםקי און שלעזינגער
 אין ספעסטאקצ האמוניסטישער דער
 דורכ־ םאצשטענריגער א איז באסטאן

 שאדעז צו באםיהונגען זײערע םאצ.
 פאר האמף אין איגטערנעשאנאצ דער

 גארניט צו האבען באדיגגוגגען בעסערע
נעםיהרט.

זײ• געמאכט האבען האטוגיםטען די
 שעדיגען צו׳ םארזוך טײװלאנישען ער

 פרע־ װען דעםאצט, םונהט ױניאן דער
 סײ\ נעהופען איז שצעזינגער זידענט

 באגײ• דער װעגען םארהאגדצען באסטאן
 אויםי־ װעגען און אגרימענט םון אונג

 די פאר באדינגונגען בעסערע װירקען
ארבייטער.

 צו אבער איז אינטערגעשאגאיצ די
 אונםעכטי:, צו זיינען זײ און םעכטיג

 שעדײ ממשות׳דינ קענען זאצען זײ אז
 ױניאן די ױניאן. באסטאגער דער גען

 *יה־ און אםשרעסען, ניט אויך זיך צאזט
 םארהאנדצוננען די םיוזרען םיהרער רע

 און אנטשאאסעי באצעבאטים די םיט
אױסגעהאאטען.

 די ױעאען אוים, אבער זעהט עס װי
 שום קײן צו םיהרען ניט םארהאנדצוגגעז

 סטײיח גענע־אצ א און רעזוצטאטען
 אינײסט• גארםע;ט באסטאנער דער אין
אונםארםײדציך. זײן מםתםא װעט ריע

 גענעראא און שצעזיננער פרעזידענט
 עט־ אױוי האבעז דובינסחי סעהרעטאר

 באאע• די טיט סאנםערענצען ציכע
 פאדע״ די געמאכט קאאר באטים
 שצעזינ־ ױניאן. אונזער םון רונגען
 •40 די אײנצוםיהרען םארצאגג גער׳ס

 בא־ זײן און ארבײטס״װאך שטונדיגע
 באסעש מניאן קײן אז דערויף, שטעהן
 םיט ביזנעס שום קײן האבען ניט זאאעז

 בײ ארויםגערוםעז האבען םװעט־שעםער,
 וױדער• שטאררען א באצעבאטים די

 ניט אוםן בשום וױצען זײ שטאנד.
 ארבייטס• ־שטונדינע40 די נאכגעבען

 איז שטוניען 42 אז האצטענדיג װאך,
< צו ניט ם

 סױעכדשעפעד, די אנבאטרעםט װאס
 פװעט-שעפער צאא די אז זײ, טענה׳ן

 קאג• יײער צואיב אז און גרויס צו איז
 םארםציכטעז ניט זיד זיי סעגען סורענץ

אוישצוםײדעז. אינגאגצען שעפער די אט
 איז דובינססי םעקרעטאר גענעראצ

 אפגעםאהרעז וױדער מאסטאנ אעצטען
 לעצטע רי מאכען צו אום באםטאן, .קײן

 איײ צו םרידציו כדי אנשטרעננוגגען,
 עס םכסוכים. איגדוםטריעאע די זען
 איז דאם אז װארשײנאיו, אבער איז
 גענעראא » און םיח, אוםזיםטע אן

 נפארטײד־ א אײ באסטאז איז סטרײס
איר•

 ;טערנעשאנאא א דער םון סטרײס א
 יןאטעדיע. קאםוניסטישע קײן ניט איז
 דעם וועט אעטערנעעאנאא די וחנן

 באט*ס1באא די וועאען חםעז, סטרײק
 ארבײטע־ .אאע אז איבערצײגען, זיד

 ײ אז אי,׳ מעיע• די םאראאזען וועאען
ביזגעס. םײנט ױניאן
tv דעי איז עחמײנונג ערםרעחענחנ 
 ׳צטעחען ארבײטער רי װאס םאקט,

 גחוס• דעם חאבעי און ױניאן דער םיט
 אינטערגצשאנאא, חנר צו צוטרויען טצן

 אויםנעצײכענטצר חנר צו חױפטזעכאץ־
 מצעזיגנע^ ברודעד םון פיחחנרשאםט

 אײז געפיחרמ ויגרײך אוױ חאט ותאכער
 ארבײטער די אנחודען. גאכ׳ן םטרײמ

 פיחרער• ױניאן חנר םים םסכים זײגען
 נױ* ריזיגען א אױוי האמגן, און שאםם

 בא• זײ ?אאוקםאכער, אאע פון טיננ
 פאי סםרײס דעם רוםען צו םאצםעכטינט

סװעט־שעפער. די םון םארניכטוגג דער
 זעאמנר חנר צו חאם םיםיגג דער

 פארזוכען רי פארדאםם עטארק *יימ
 טױ א שאםעז צו קאםוניסטען די פון

 באגױ תרך איגדוםטריע, דעד אין סעצ
אין טעראר נענגססערם, מיט זיך צען

מארד־כיסאען.
 מאאוש די חאבען םיטינג דמען אױןי

 n גוטגעח^םען ^אויך דחנסםאכער און
 יתיוודפיחחנר די וו>ס םארחאגדאזננען,

ק אנ  אםא• עםיאאיערם די םים נעםירט ח
 גאנײען צו אפדזיד א איז סיאי^יאז

 ®אר• חרנייוזרעז און קאגסראקםען די
 ארבײטס jnjnrvp א וױ:

״ םיתנדמאאער, רי מ

 האבען װעאכע רעדנער, די צװישען
 באגײסטערטען גרויםעז, דעם אדרעסירט

 ברודער נעװען זײנען ארבײטער־עואם,
 אינטער״ ךער םון פרעזידענט שאעזינגער,
 דער םעסגרײריו עדװארד נעשאנעא;

 םעדע־ םון םארטרעטער פערזעגאיכער
 דובינסה•, ברודער רײשאךפרעזידענט;

 איגטער- דער םון סעקרעטאר־טרעזשורער
 װײם־םרע־ אנטאניני, ל און נעשאנאא,

 װעא־ אינטערנעשאנאא, דער םון זידענט
איטאאיעניש. אין גערעדט האט כער

 שטורמיש איז װעיצכער שאעזינגער,
 םיטינג, נאנצען פון געװארען באגריסט

 סטרײה דער אויב אז אנגעוױזען, האט
 זײן דאס וועט ווערען, גערופען װעט

 םװעט־שאפ, דעם נעבען חויפטזעכאיך
 פאי־׳ן אוטגאיק אן נאר ניט איז װאס

 אנשטענ- tv םאי־ אויך נאר ארבײטער,
 אינטערגעשאנאא דער באאעבאס. דיגען

 »ז אנגעצייגט, אויך האט פרעזידענט
 סטרײס •עער קאםוגיסט זאגענאנטער דער
 אז דורכפאא, אוגערו/ערטער «ן איז

 צױײ די םוז דאזען האצבער « בצויז
 י'י:ען באסטאז אין שעםער הונדערט
״כטײײה״. הגם דורך געװארען באריהרט

 קאםױ די אטאסירט האט מעהגרײדי
 קאםםס־ םיאוס׳ע זײערע פאר ניסטען
 דעם װעגען נערעדט האט און םיטצען

 אר־ געגען םעדערײשאן דער םון יצאן
 די געאויבט האט ער בײטסאאזיגקײט.
 פראגרעסיװע, א אאס אינטערנעשאנאא

 םע־ א מיט ױניאן ערםאאגרײכע העכסט
םיהרערשאםט. היגער

, הערי ר ע ג י ע ר סעגט־ באסטאן םון ג
 אז ערכאערט, האט ױניאן, אײבאר ראא

 שטי־ אאמ װעאען ױגיאנס באםטאנער די
 םון םאיצ אין ארבײטער גארםענט די צען

 ערקאערמ, האט דובינסקי און סטרײס, א
 םטרײק דער װעט סמנים איצע אויט אז

ערפאאגרײכער. אן און קורצער א זײן
 דרעס און קאאוס הונדערטער װערענד

 אר־ באװאוסטזינינע װי האבען, מאכער
 זײער אנצוםיהרען באשאאסען בײטער,

 האבען באאעבאטים, די גענען האםןי
 דעל םיט כואיגאנעס סאםוניסטישע די

 אומ־ אן צושניטען גענגסטערס םון היאף
 דערםאר, באויז קאאוקמאנער שואדיגען

םאן. ױניאן געטרײער א איז ער װאס
 מאדהס זעאבער דער מארקם, עאיאם

 טוײ םיא אזוי םארטאכצעװעט האט װאם
 סטרײק, יארקער נױ אין דאאאר זענטער

 דער םון מענעדזשער דער איצט איז און
 דזשאק און ״םרײהײט/ באסטאנער

 געװארען ארעסטירט זײגען גארװײן,
 י. אויןי אטאקע םערדעראיכער א םאר

 װעא־ קאאוהמאכער, באסטאגער א ?אהן,
 #סטריט װײאסינג 63 אין װאוינט כער
ראקסבורי. אין

געװא־ איבערגעפאאען איז קאהן י.
 װען שאעגער, האםוגיסטישע די פון רען
 םון מיטיננ א צו אטעגדעט האט ער

 װעא־ םון רינג, ארבײטער אינדעםענדענט
 צײט דער אין מעמבער. א איז ער כען
 גע־ ?אהג׳ען מיט זיינען איבערםאא םון
 עא־ מר. אײדים זײן מיטיננ אוים׳ן װען
מיט־ עסזעקזטױו אנדער עטאיכע און ?ין

 פילאדעל מיפ האנםעדירם שלעדננעד פדעזױענפ
דרעםמאנו&עסםשה־עדם פימר

לאקאל &לע פץ מיטײגג אדרעס^רט איינמערנןדאאגאל ח$ר סץ •רעזידעגט דער
כאארדם• עקזקעוםיװ

װא־ צװײ אעצטע די םון משך א'ן
 פרע• דער שאעזינגער, ברודער האט כען

 שוין איגטעמעשאנאצ, דער םון זידענט
 םיאאדעאםיא. באזוכט מאא צװײטען צום

 שאעזיגגער ברודער האט מאצ בײדע
 םאנוםעס• דרעם די םיט םארהאנרעאט

 pc באנײאוננ דער וועגען טשורערם
 אונטער־ גרינדאיך האט און אגרימענט

 דארטיגער דער םון צושטאנד דעם זוכט
ארגאניזאציע.

 מע־ דער רײזבערג, װײס־נרעזידענט
 דרעס־ םיאאדעאםיער דער םון נעדזשער

ד םיט צוזאםען חאט ױניאן, םאכער ח  י
א טיט קאגםערירט שאעזינגער זידענט

 מאדםעקטשורערס דרעס םון קאםיטע
 און אגרימענט פון באנײאונג דער װעגען
 די םון םארבע־סערוננען געװיסע װענען

אוםשטענדען. ארבײטס דארטיגע
 שאע- ברודער איז טיטװאו אעצטען

 צום םיאארעאםיא אין נעװען זינגער
 אװענט זעאבען דעם מאצ, צװײטען

 םי״ דזשאיגט א אפגעהאאטען ער האט
 עקזעטטיװ אאקאל אאע םיט טיגג

 ױניאז. םיאאדעאםיער דער םון באארדם
 קאנםערירט ער האט דאגערשטאג און

 רײזבעמ װײס־םרעזירענט מיט צוזאםען
 מאנוםעקטשױ דרעס דארטיגע די םיט

רערם.

 ועם אינער האנפראל נאהומם שיפאנאר'ױניאן
פאנו אנעטפלאיםענם פון נעלד דעםם

 םעסחנטער דער ,1נאלױ*טײ ברודער
 יוניאן, שיסטנ^׳ר דער &ון םתזמוחנר

 םרײם*נ tv וארט, פון אונז ערײבם
 דזשאינט דער פת םיטיננ ביים *ווענט,
piv יי 1םי ב«וארד p̂, רײנ־ און דחןס 

 נע־ בא?אנט איז צאלאצם םאכער ^ווט
 דאצאר םויזענט עםאיכע די tv ײארעה

Dipt דעם פון איבערנןבציבען איו tv* 
 נעהע; םאנד אינטורענם עסילאיםעגט

מר  דעם פון hjnvtvP רעם אונטער אי
ט מאינ באארר. ד

 םענעתמער חנר ביאצים, ברוחנר
v פון t 'v m ,באריכםע״ האט ב«ארד 
tv חאט ער ijnrtvwtvp ovnpt םיט 

 םום־ און סצאופ־ דער פון פארטרעטער
 ווענע; אםאסיאיימאז פורערם,ם»נופע?ט

 ויײ וועלכע יאצא־־, טוימנד עסצימ די
 די וזען *יים *tin פין געבציבען נען

 דעם 1אױםנעגעב« הןונען מוםוניםטעז
פאנד. אינ׳פוחמס א:«ני«צאיםענם

Dm מלד rv אםאצנא־ חנר אין 
 פאנר םח טראםטי *un באנפ. םייגתד

i איו n  pnwt םענע־ פטםתיםטי״ער 
t אין צ׳ויייו רז׳מר r %  pm» p r n  w

 נע־ האט םעז וואנעז ניו ׳פווערינפײטען
געצד. דאם קראגען
 נאארר רזיעאינם םון םאיטרעטער די
 םאר׳פטענדגי״) v *ו נעהוכמן וײנען

 נעצר ראס tv םאנוםעפטשורערם די טיט
 דושאינט דער צו איבערנזןחן זאצ

 טאריס,נאצחפטײן, ברודער jw באארר,
 טר*ם- דער איו םחמ׳פורער, םעפרעטער

 בצײער סאצ און ױגיאז, חנר רvם טי
אםסין. םאנוםעפטפורערם דער רvם

באשצא• האט באארד רו׳פאינם די
 די *ו נעצד ר«ם צוםײצען *ו םען

 ןיײ «t tv חננכעי וועצכע פצאופמבער
דער םון טייצ א *ו בארעכטיגט נען

jn to
 ערווזנהצט איו ?אםיטע םצצנענרז די

 אינער אויםוינט האבעז *ו נעװארען
o 1» צוטײצוננ דער n :נעלד cpiw 

;vpv> 5< אפרײטארם פון גואפטאן
<vpv> onpom פון ײמרןום, דײוו

 פיניעערס פון טרוכאסאף, םאסם ;18
>60 *vpv; םון צערערמו םעם mp* 

8* טערם 1 t o y, ניאצים, מארים און 
ס רי  pvnyt dpmo אין ראנינאזויץ מ

I־* i n* ם באארד. װיןוינ

 רנײטער8 אינדעיענרעגם םון כצידער
 ויד האט טיטיננ דעם װעהרענד ריננ.

י נעעםענם פצוצצוננ ױ ו  טאן v און ס
 דער אין ׳פטאננ אײוערנער אן םיט

 און iptnyp צו צונעצ«<םען איז ה»גט
 סר. *■•P אין זעץ V דערצאננט איהם

 k opvopt הצט אײדעם, ?צהן׳ם עצהין,
 דעד םעררער. דעם כאפען צו םאמוך

 א\ן אנטצאםען אבער איו איבערםאצער
 װאס אויטאטאכיצ אן אין םאױפװאונדען

 איו האהן נעװארט. הם א אויף האט
 באװאוםטצאוען א אין נעװארען נענומען

 נעםינט ער און האםפיטאצ אין צושטאנד
צושטאנד. נעפעהרציכען א אין דך

 אינפארפירט נצײר 1אי פאצים די
 אג- טערדערציכעז דיוען װענען נעװארען

 אוים• באצדינער א נאך האם וי אוז םאצ
 שכנים די פוז דערװאוסט ויך םאר׳פוננ

אױטאםאביצ. פון נוםער דעם
ואדיא־ א דורן־ דאן ראט פאצים די

 איכערנענעבען סטיי׳פאנפ אצע צו רווי
 װאס אויםאםאניצ רעם םון נומער דעם
 איבערםאצ. דעם אין םארװיקעצט איז
 נע• אויך איו אױטאםאביצ זעצגער דער
 איבער־ אנדער tv *יז םארװיקעצם װען

 קא• די נעטאכט האבען עס װאם םאצ,
 אין צוריה טענ עטציכע מיט םוניםטען
באסטאן.
 לאר די נעםונען האט פאצים די װען

 עציאם דורך כאזעצם נעײעז וי׳ איז
 ארעםטירם גצײך איז װעצכער מארהס,

____________________י ג«ײארען..

̂הציע אױ נױעו* 8 רעו
 רעדאקטאר װערטער

— :*נערעכטיגקייט״ םון
 אין םאאץ שטיקעא א םיר ערצויבט

 רי באגריסען צו ״געחנכטיגקײט״ די
 יעצטיגען זײער םיט דרעםםאכער

 וױיל צײלען, דיזע שרײב ^יך סטרײק.
 איר בעט. הראנקען רעם אוױי <יג איך
 דױען םון אבװעזענד פערזעניציך בין

 גאנ• םײן און גײסט םײן אבער סטרײק,
 סטרײק דעם םיט איז םארשטאגד צער

 פער־ סײנע נישט סריג איך םארגוםען.
 דיזען םון איגםארםאציעס זענאיכע
 װארט יעדעס איך שיציגנ דארום סטרײק,

 די פרעס. דער אין זיך געםיגט װאם
 אילע װי גוט אזוי ױגיאן, ררעסמאכער

 ניט קײנמאצ ה^ט ױניאנס, אנדערע
 װעגען אויםגעםיצאסטערטע הײן געהאט

 אאע״ זײנען עס העסםע. איהרע םאר
 די און װענ, אין דערנער געװען םאיצ

 ער• די געװען איז ױגי*ן דרעסםאכער
 אפצוראםען אביסע^ רערנער די שטע

 דעם נישט געדענ?ט װער װעג. םון
 ,1909 יאהר םון םטרײס היםטארישען

 אנגעםירם. האבען דדעסםאכער די װאס
 אנםאנג דער געװען איז סטרײס דיזער

 אי• םון רײע גאנצע א ארגאגיזירען צו
 םון אנוױיזוגג דער אויױ ױגיאנס. דישע

 גערוםען 1910 אין איז דרעכםאכער די
 1אי סטרײק, ?אואקמאכער דע- געװארען

 אין סשרײק. אםאצגאשײטעד דער 1912
 אנ־ רעדנער די םצענען סטרײהש דיזע

דרעםםאכערם. םון בײשגיא דעם צײגען
 דרעשמאכער די האבען אז דאז םון

 און 1913 יאהר אין סאםןי א אנגעםירט
 !יג• אטענעםpםא^ א ביז דורכגעםירט עס
 אגגעפיחרם/א זײ האבעז 1919 אין

 און קאנדישאגם בעסערע םאר םטרײס
 ררצסםא• די האט 1923 אין געװאונען.

 און קאמי א אגגעםיחרט ױניאן כצר
 אױםצוחעםםעז ױני^ז עחפטע די געװען

40 rארבײםס• ־טאגיגע5 א שיט טוגדען 
ײאך.

 חנם איז דרעסםאכער, יצ*ס, איז
 ארױם״ איחר דארמט סםרי^ יעצטיגען

 ייקעכד ד♦ אויןי טאכט אײער צייגען
 םיט ארב^ט סטרײק א<ע טאן און לײגס

 האט אױזר װי ענטוויאזם ®יעל אזױ
" געטאז דאס  קצשד םריחארדינא אצצ ב
 וחד גדר אז זיכזנר, איך בין דאן םע.
 דגיי• ױ אחיס סםרײא דיזצן םון לצז
 עם :אויס^ירײצן םיר וחנלען דאן און

 לעמנ צש !אינטערגזדמאצא די אצבע
n װגיאן דחנספאמר! V , •22 <• פמנםג׳ני ,con סילי■

GEBECHUGKEIT—(JUSTICE)

BOTtroa
___ ױניאו װארסערס נארםענם ליױס אינטערנמשאנאל רער פון ארנאן אפיציעמר __
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טיגג כןןארד — עױ.Tטיטגל טױזענד 65 טעחלט אינטקרנעשאנאל םט םי שלי ײע גא ם נ אנ אגי ץ קאמפײנם ארגאניו  אמטןןרנע• — שטעם. פאראזידענע א
ץ ארגאגיזאגיעם ױיכטיגע כאוופען װעט פרעזידענט שאנעל ט א ^ן ני ר דרעס דער פאר פאארד דזשןזינט פאזונדערע — םארקעטם. יוני אכן  מ
אן ץ יוני מ א װןןרען. רעאליזירט באלד ולעט יארק ג

 חחזפתי נצדפתי
ארפח. וצא

ב מ א ג ״( ״ .)6 ב

ײן אן  גערעכפיג• ם
ײ• ו איך ח*ל« ק י  ו

וועל און
אול^זצזי ני# איתר

אל ער ענ טער ג ם םעקרע ט דובינסקי׳ ב ארי ציעלען װעגען ב אנ שטאנד פינ על דער פון צו אנ ש ע ערנ ט םטרײק זיגרײכען װעגען און אינ
טאן אץ אם ױםגענומען ב ט א טער מי ט. גרעס ײ ה ױדענ צופ

 ביז םען,20 דעם דאנערשטאג, םון
 אין איז מערץ, טען23 דעם זונטאג,

 ערשטער דער םארגעקומען באיצטימאר
 דזשע״ רװעהילטערrנײ דער םון םיטינג
 איג״ דער םון באארד עקזעקוטיװ נעראיל

 וואיר• נארמענט צײוייס טערגעשאנאל
 געװען איז מיטיננ דער ױניאן. קערם

 זאכליכער. שטרעננ א און רוהיגער א
 נאך םארגעסומען זיינען באראטונגען די
 העםטיגער אויסערארדענטליכער אן

 אינטערגע• די װא׳ם פעריאדע, שלאכט
 פארשײחננע אויף געםיחרט האכו שאנאא

 שטעדם. םארשײדענע אין און םראנטען
 געגוטען האט טיטימ בא׳צטימארער דער

 םינאג• און גײסטיגען דעם םיץ םטאק
 אינטערנע״ דער םון םארמעגען ציעאעז

 דזשענעראל ניײערוועחאטע די שאנא^.
 די אויםנעהערמ חאט באארד עקזעקוטיװ
םא• דרײ *עצטער דער םון באריכטען

 נרויםע םון און טעטיגקײט נאטציכער
 אינטערנעשאנאיצ״ דער םון אױםטואוננען

םיהרערשאםט.
 באריכט שלעזיננער׳ם פרעזידענט

 קצױױ אין ר,אמםען זינרײכע די װענען
 מאנט• אי< טאראנטא, אין און צאגד
 גע״ איז שאעדט אינדערע אין און רעאל

 װידער• דער םון זיגעס־געזאנג א װען
 איבער איגטערנעשאנאצ אויםגעבויטער

 אוינד איז ער און ״לא<ד גאנצען דעם
 נאנצער דער םון נעװארען נענומען
 בא־ אונגעוועחנאיכער אן טיט באארד

צוםרידענהײט. גרויסער און גײסטערוגג
 ניט אבער איז םיוזרערשאםט אונזער

 ער־ דערגרײכטע די םיט םאר׳שיכור׳ם
 צאהל גרויסער דער םיט און םאאגען

 דזשענעראצ די מיטג^ידער. געוס*גענע
 אונ״ אאעם םאר און באארד עסזעסוטיװ

נאך איז שלעזינגער אונערמיד^יכער זער

» שאפ סלװמנדער»פ?ן לים יוניאן אויןז שיספ נ
ט ענ ד ױ ע ר ^ ײ ד, לואים און קרײנרלער װ ג ^ ?ליוױ דמר םץ טשערמאן ם

שאינט לענדער פארװאונדעט. באארד, דז

 דער פרײנדצער, טשארצם ברודער
 דער םון װיים־פחמידענם ?ציװצאנדער

 םרענד, צואים איז אינטערנעשאנעצ,
i n םיז םאן1טשע i n רארטיגער r n. 

 סאנטאנ צעצטען !ײנעז װעצכע נאארר,
 בצונד ױםוי ך1דו mvttPt םאחואונחגט

u םו; םיצה n 1בא?אנטע IPBV >שא 
 ב«ד מױן םיחצען בצוםפיצד, םאצ םע1םי

 .צױ נוטען אין ויך נעםיגען או; םער
שטאגד.

 ■1םא וײנען ער1י1ב ױניאן ניידע
 אין ׳ציםערײ v כעת «ן1נעװא װאוגחוט

 װאר םון װאצף, 1ריכטע םון געריכט־ואצ
 אננעהוי־ ויך חאט עם װאו אהייא, םאז,
i «1 נץן nע,־1םיטנצי 22 גפגפן אצעם 
i פון באאםטע או; n ,װעצכע ױניאן 

IPonoivi'K אין אננע?צאנט ײעוען

 פאר ײך8 חמיספוירם
חױז יוניפי דעו־ אין פסח
i n אונ• אי; רא. שוין איו יחציננ1פ 

iytnyr irt יוניםי t»w פאותסס אין 
>Piv ון פריחלינג די «וין ווווויסט» 

 םריוד שטואחלען. ײאריםפ nn<v םים
 םאר־ *ו *ײם שפחנםםפ די איו <ינג

un pv iw tr a* די גאםור. פרימר 
en בעמ בצויע v יוניסי ױנזער pvt 
v* טייר <*n און נאנוינט שוין זימען

ײ יייייי* אײז. װינכמו־דימן 1«י •י
 אתזי־ די נריים «ייט no• אויןי

w » «ו pvt ױגיטי pe ניםטואציע o* 
־ .vo'0 נוד ציעצןן

ootp ותניםסמרט און pt* אפים אין 
 8 יאר^ נמ pv pin יתיםי *un םון

 ,טי■^• tVBn»o .onoo סע16 װעםס
2 1 4 8.

נ״ דעם  ניט־ די װאס ,“1ז׳שאנקשא1א'
 נענען האבעז ointte׳opwttvo ױניאן

o 24 ארויםגענוטען וײ n1םעבתא טען.
 די םאתואונדעט האס װאס ^ןויצ, די
 *jn v פו; געפוםעז 1אי ער1פיה ױגיאז

 בײ נעםוגען האט םען װאם װאצװער,
 בצוםםיצד םאל *un פון בצומםיצד, ױםוי

ojni ,אכט די םון 1«אײנ פאמיאני vo* 
ointtrcppcu, 1פא ויך האבען װאם* 

jyp'iyov. i םיט אייניגס n צען■“ 
 םון אסאסיאיי׳טאן tv — אםאםיאײשאן

tvev 1שע»ע•
 דערםיט, ןיך דינט”01םא בצומםיצד

ijn ואנם, ער וואם  tv נעווען איו שאם 
 נע־ גיט האט ip tv און עקםידענט, אן

ip .in ױגיאן די אויוי שאסען tro 
i n  tv ,otvt נעווען איו רעװאצװ*־ pv 

ptpippp 1 םון " |tאק ip (pit |iv האט
pvt opi אננעטאן׳ n  pvר ipttJVPn 

.tPDvrpto'tv ovn pv ^v op to 'tiv
tv ,iP3V I'ntpo ipin ױניאן די 'o 

 ovn 1בצוספיצ ווי tnptpt ;povn זײ
" poyrpt אויוי t.; בצוםפיצר pv

o"*tov3 pm pv tpivttpt e i 'o o n v 
*pt eptt ttinvuo'tM iv t'3  mvttpt 
.JPTPtt 03VO

o 01והי1אo’t 3 װײט 'o ip i, װאם dp 
3 t'vאיצט יו in p i03״ IPivnst, אין 
 צו צונעטראטען צ״ך1 איז ד1באא י1

tPD"3iv P''t צו און p"t .אויפנאבען
 t'v בײט1א ם11־אויםבויאו1?1װי די

ot'itpivu. איז איצם ipotppi צייט די 
'ipi םיז ,tP't3 פון odpdikd, 1םא םון* 

jpo'nt dpi ipi'otpopv א־נטערנע־ 
t3•|' אצtאL־’

יt'v P'ltv 1 1יאה 1איי םיט צויו3

 אין ,opo3'tivo װי opD3 [nipt ייניאז
 *1םא איו יאה־ opi אט םון ם׳טך אין

jpoippt םאצ׳עטענרי:? א pippip3'v* 
 י1 הםתים. n'nn הציכעד1װי א

piKOip ip 1אי יתיאן i'tt ט?טטיג און 
 צו otpnvt א־י 1?1צי1םיט צאהצ י1
1 pv ,OtPt'tD t'PP3'tי V^PtiPDl'V* 
tנעאכטעט, וויךער איו אצ *ppbopi 

 די jpp'B׳ צו t'lPDOCDVP און ט1טי
)12 ז״פ »וי(ו (אלוס

 םױעל און װעספ די כאזוכט פרעזױענפשמזיננער
̂נעשאנאל דער פוז אינםערעםעז ps וומסט אינט

OlPTtPIB .׳ בBצtP־Pll^ צ?צ־ 1אי 
ipo םיטװאך iPinvpptBv םון t' vtויp 

IV piptr.v* באזוכען צו ppnu םיט׳ן
itv? i'ips ' k op'Pvt'tvt, ניט די אין 
ip i pv doppivo tv'tt' ם־רצ־װעסט 

.ootyp tptr'o'DVB opi onx pv
itnti3 ׳IPtvi p t t'v  iptt'tp^e 

p ipmvDptBV| tic pv סציווצ™ ״
p'p ipinvo ip opit o iv i שיקאנא 

 tp pt’Ditp- י1 םיט ןp^צt8^מvפ צו
ip װעגען יאן־פיהר?ר i םי־ שיקאנא/־ 

i־Dpn און ?צאוס אין טואצי? ' ' i o און 
צװישען סכםוך v שצ־כטען צו אױך
ip i יעיאן iptpnptpttv iv pv סצאוק־ 

*ipot'v in  DPtt VtVP'tr po .POI'D 
pt׳טvtvצ *tpp i" •  ipmvD otpi’tpiB 

opt םיטי n n t v  pv ם'ד?צ־װ?סט 
צעצםענם *pt ovn dp imp ,oipde׳

ט פון װארנונג ק ױ ט ם ע־ די  מ
ר ע ש ח ע  אר־ די צו מאזער נ

טער ײ  ־אטעריקען אלע םון ב
ט און ענ ד ענ ם ע ד שעםער אינ

3 ip it i3. 1םאוע, ptpo ip i*
n׳ipis פון otPDOivBpi ipp'ipov 

otnvtt ,nvv3 ot'von ip1! בײ
p?v ,װאם ארבײטער O't |POtPV3

ipt'Tpnw *un pv • n*PB p'p 
 po^ נצייך ד*ום ואצען ןיי tv צייט,

o n  pv tn פון אפים i n .יוניאז 
 vopto'tv* אויף ipipp ipo',3iv די

un־o ו נים* Dppro pp'p iponpt, 
.i?pt rpp •tyt

BSB9B

לע8 צו ומרנומ װנעססי׳ס סעסרעםער מנעראל
?un? םעסרעםעדע '

 צעצטעז דעם םון באשצוס א צויט
 צקזצקוסיװ דזשענעראצ חנך םון םיטינג
 װ*ם איגטערנעשאנעצ, דער םון נאארד

 גאצ־ אין יואר ״מאריני ®אתמוםצן אח
 ס*מחנמיד יאקא< .קײן מאי טיסאר,

nrup ד אגדיחנר וחנצמר איתאגך מ
ם א ת »י ביד• י

 איז כתסס סאגװצנשאן דער צאנג אזוי
געװארען. כאצאהאט ניט

גענע־ חנר דובינםקי״ דוד ברוחנר
ר ראצ ע ס ן ח ק ע  אינםערנעשא• חנר ם
ל, * p צאקאצ אצזנ דערימר וואחיננט נ p o- 

 װניאז dti ווויסצונײנמנן ניט חנםעחנ
 קאנװעגשאך דער וױ לאנג. טוױ בוך

באצאחצט. גיט איז ט^ש

 װאו און קצאוק־צעגטער א עגטװיכעלט
 צו באשצאסען האט אינטערנעשאנאצ די

 םעגציך, אויב טרײד. דעם ארגאניזירעז
 באזוכען אויך שצעזינגער ברודער װעט

 פאסיםישען דעם איבער שטעדט די
 בא- שצעזיגגער פרעזידענט ?אוסט.
 צו זיר גענױ רײזע זײן םיט צווע?ט

 ענט״ און צושטאנד דעם םיט באהענען
 איבער׳ן אינדוסטריע דער םון װיקצוגג

 סצאוק״צענטערס, גײע די אין און צאנד
 געהעריגע אויםצוארבײטען דאן אום

ארגאניזאציאנם״סאם״ אן םאר פצענער
פײז•

 געצװאונגען איז שלעזינגער ברודער
 צו דאקטוירים זײנע בען ראט אזים׳ן
 אדער צװײ א אויף װאהײשאז א נעםען

 םארבעסערען צו אום צײט םאנאט ררײ
 האט ער געזוגדהײטס־צושטאנד. זײן

 דזשענע- דער םיט אראנזשירט דעריבער
 אין װעט ער אז באארד, עסזעסוטיװ ראצ

 עב• אװ *ציעװ א נעמען דזשון אגפאנג
 ביז טאנאטען. עטליכע םאך סענס״

 טעטיג זײן שצעזיגגער בר. װעט דאן
 יארק נױ אין אינטערנעשאנאל דער םאר
צאגד. איבער״ן און

 אין זיגמאן «ױס
י«רס נױ

N

• *DPP *un ,)VOl't D'lpo 1P1Y13
•iptv^pnpot'v ip i tic o t n ' t n,

pevp? ovn 03 װאךvi3ivD טציכע? 
IVOl't 1P1113 .P1V' t'l t'M IPO

Pitp t't p'p tpotppt t'v י1אוי ip i 
ip i po po'dvp ip i po ttnpiyoo'iv 

ttupnvs ipo« 31m, 3װעצ? *m3 t'M 
otpi'tyis tic ipivttpt oo'or אצ׳ד 

iptt't צו tpsttipottv בסשוצדיגומפ רי 
,1P11V> O'Mt? 1P1113 iptpt tptv>p 

rv ,35 צאקאצ po םיםנציד  *unJpit 
nMn *nvv3 e די פײ t 'v m  n t v iצpז 

pippo in'M o>m ipivttpt oJnpttip* 
ot'opt tvot't .13 .ipitripionpo 

v t'M ■pt סר *OMtPl IPO1P0P31VD v
itvovtv װי povn ip pm ipnno 

ip tv װעט tP?vniP iPPtvi pm •pt
i n  PB ׳*P1M1P PM P'tMIPBM TPIPltB

n»״.osMopto'o oyn *ut oyn j


