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גענגסטער קאמוניםטישע דאמט

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,
ם< צו ניט

 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,

 אםא• עםיאאיערם די םים נעםירט חאנק
 גאנײען צו אפדזיד א איז סיאי^יאז

 ®אר• חרנייוזרעז און קאגסראקםען די
ױ:  ארבײטס jnjnrvp א ו

מ״ םיתנדמאאער, רי

 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

סעגט־ באסטאן םון גרעיגער, הערי
 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

חד םיט צוזאםען חאט ױניאן, םאכער  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
̂׳ר דער &ון םתזמוחנר  יוניאן, שיסטנ

 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

 דעם פון hjnvtvP רעם אונטער אימר
באארר. דמאינט

 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

in איו  pnwt םענע־ פטםתיםטי״ער 
%tr אין צ׳ויייו רז׳מר  pm» p rn  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

ײ «t tv חננכעי וועצכע פצאופמבער  ןי
דער םון טייצ א *ו בארעכטיגט נען

jnto
 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* 

to 81* טערם y, ניאצים, מארים און 
 pvnyt dpmo אין ראנינאזויץ מריס

I־* in* ם באארד. װיןוינ

 רנײטער8 אינדעיענרעגם םון כצידער
 ויד האט טיטיננ דעם װעהרענד ריננ.

 טאן v און סױ וי נעעםענם פצוצצוננ
 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..

רעו̂הציע אױ נױעו* 8
 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

̂ט ױניאנס, אנדערע  ניט קײנמאצ ה
 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• אטענעםpם̂א 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
 קצשד םריחארדינא אצצ ב" געטאז דאס
 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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 אמטןןרנע• — שטעם. פאראזידענע אץ קאמפײנם ארגאניואגיאנם נײע גאשליםט םיטיגג כןןארד — עױ.Tטיטגל טױזענד 65 טעחלט אינטקרנעשאנאל
 מאכןר דרעס דער פאר פאארד דזשןזינט פאזונדערע — םארקעטם. יוני^ן ניט אץ ארגאגיזאגיעם ױיכטיגע כאוופען װעט פרעזידענט שאנעל
װןןרען. רעאליזירט באלד ולעט יארק גמ אץ יוניאן

 חחזפתי נצדפתי
ארפח. וצא

.)6 ב״ג ״(אמב
 גערעכפיג• םײן אן

 ויו איך ח*ל« קײ•
וועל און

̂זצזי ני# איתר אול

םטרײק זיגרײכען װעגען און אינטערנעשאנעל דער פון צושטאנד פינאנציעלען װעגען באריבט דובינסקי׳ם םעקרעטער גענעראל
צופױדענהײט. גרעסטער מיט אױםגענומען באםטאן אץ

 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

לים יוניאן אויןז שיספ נ» שאפ סלװמנדער»פ?ן
ט ױדענ ^רע ?ליוױ דמר םץ טשערמאן ם^גד, לואים און קרײנרלער װײ

פארװאונדעט. באארד, דזשאינט לענדער

 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

 שא< IPBV 1בא?אנטע un םו; םיצה
 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 tra* די גאםור. פרימר 
 pvt יוניסי ױנזער env בעמ בצויע
v* טייר <*n און נאנוינט שוין זימען
אײז. װינכמו־דימן 1«י •יײ יייייי*

 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
2148.

 ניט־ די װאס ,“1ז׳שאנקשא1א'נ״ דעם
 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 o pi אננעטאן׳ n  p vר ipttJVPn 
.tPDvrpto'tv ovn pv ^vopto'tiv

 tv ,iP3V I'ntpo ipin'o ױניאן די
 ovn 1בצוספיצ ווי tnptpt ;povn זײ

" poyrpt אויוי t.; בצוםפיצר pv
o"*tov3 pm  pv tpivttpt e i'oonv 

*pt eptt ttinvuo'tM iv t'3 mvttpt 
.JPTPtt 03VO

o 01והי1אo’t 3 װײט 'oipi, 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 
ip םיז ,tP't3 פון i'odpdikd, 1םא םון* 

jpo'nt d pi 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

 ט?טטיג און piKOip ipi'tt 1אי יתיאן
 צו otpnvt א־י 1?1צי1םיט צאהצ י1
1 pv ,OtPt'tD t'PP3'tי V^PtiPDl'V* 
tנעאכטעט, וויךער איו אצ *ppbo pi 

 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־P ll^ צ?צ־ 1אי 
ipo םיטװאך iPinvpptBv םון t ' vtויp 

IV* באזוכען צו ppnu םיט׳ן  piptr.v
itv ? i 'ip s ' 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 pt t'v  iptt'tp^e 

p ipmvDptBV|סציווצ™ ״ tic pv
p'p ipinvo ip opit o iv i שיקאנא 

 tp pt’Ditp- י1 םיט ןp̂צt8^מvפ צו
ip װעגען יאן־פיהר?ר i םי־ שיקאנא/־ 

i־Dpn און ?צאוס אין טואצי? ''io און 
צװישען סכםוך v שצ־כטען צו אױך
ip i יעיאן iptpnptpttv iv pv סצאוק־ 

*ipot'v i n  DPtt VtVP'tr po .POI'D 
pt׳טvtvצ *tpp i"•  ipmvD otpi’tpiB 

opt םיטי n n tv  pv ם'ד?צ־װ?סט 
צעצםענם *pt ovn dp imp ,oipde׳

 מע־ דיםטױקט פון װארנונג
 אר־ די צו מאזער נעחשער
 ־אטעריקען אלע םון בײטער

שעםער אינדעםענדענט און
3 ipiti3. 1םאוע, ptpo ip i*

n׳ipis פון otPDOivBpi ipp ' ipo v 
otnvtt ,nvv3 o! בײ t'von  ip1

p?v ,װאם ארבײטער O't |POtPV3
ipt'Tpnw *un pv • n*PB p'p 

 po^ נצייך ד*ום ואצען ןיי tv צייט,
on  pv tn פון אפים i n .יוניאז 

ip די ip p  ipo',3iv אויף *vopto'tv 
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 מד אגדיחנר וחנצמר איתאגך
א תם »י ביד• י

 איז כתסס סאגװצנשאן דער צאנג אזוי
געװארען. כאצאהאט ניט

גענע־ חנר דובינםקי״ דוד ברוחנר
 אינםערנעשא• חנר םעקחןסער ראצ
 -ppo צאקאצ אצזנ דערימר וואחיננט נ*ל,

d ווויסצונײנמנן ניט חנםעחנ ti װניאז 
 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
Nי«רס נױ

• *DPP *un ,)VOl't D'lpo 1P1Y13
•iptv^pnpot'v ip i tic o tn 'tn,

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 i p 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 

r ,35 צאקאצ po םיםנציד v  *unJpit 
nMn *nvv3 e די פײ t 'vm  n tv 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
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םענעדזשער. חײגס, גײםען פון

 אין איז װאכען i*■ vצטvל די
 םעחר ביםעל א געװאחון טרײד אונזער

 אויף :עםיחאט עס האבען טיר ביזי.
 ח*ט *םיס in אופנים. םאר^ײדענע

 םאר־ ארבײטסלאזע. ק״ן געהאט גיט
 אפרױ גענומען האבען באסעס שײדענע

 •■־ םארצאנגענדיג *פיס אוגזער םען
 ניט טוען ״1 װ*ס ׳זאך א — רײטארס

 קעגען און ביזי זעהר וועחגן זײ סײדען
 גאס. אין i*o״n* קײן קריגען ניט
 איז ביזי, כיסעא » איז עס הגם אבר
 ה*ט op װאס דאס ניט *אץ אבער עס

 *! יאהרען 93אם**י זײן. געדארםט
op אנקומען םיצעגט ip i איז םיזאן 
 ,10 װעניגסטענם םאר גוט נעותן ער
 ipp**o א ע׳ס ניט הײנט װאכען. 12

w א אױף n p איז שױן — און צ״ט 
!.pop** נאך

 אי־ װערען אורזאכעז םאחפײחגנע
 ערעײנוננ. in אט פאר געגעבען
 איצטיגען דעם באשואדיגען םאנכע
 פון רעזואטאט »*ס םרײד אין קריזים

 װײ אגדערע, סטריט־קראך. װאא דעם
i n, װאס דערםאר איז דאס אז זאגען 

 איע אוז אײכטערע זײנען סטײצס די
צװײ. םאר ארבײם מאכט אפרײטאר

 דער און באאדד עקזעקוטיװ די
2 »*p** !u rw rw p o םיט זײנען 

 אורזא- די םון 9א״נ אז נ:,13ט״ דער
 איז סיזאן ספרינג הײנטיגער װאס כען
 ,on צואיב איו געראטעז, געװען גיט

 װערט י,אאוק־םרײד םון ט״א א װאס
o אין געםאכט rn־im r.םײ־ םיר ־ 

 ״אנסאםבעא די חויפטזעכאיך דא נען
 זיײ כאראקטער ip!״ איז װאס ,-סוטס׳

 דחן• קײן נים און סוטם טאקע זײ נעז
 םין אויםגעםאכם זײ ווערעז דאך סעם,

 קאנדי־ אנדערע אונטער דרעבדםאכער
 אין ווערט-געארבײט עס װי ש*:ס

.i״io־pi**p אונזער
i אויף אנגעצײגט האבעז םיר n 

 אײזומ זאםארטיגער » םון װיכטיגקײט
i אט םון n װאױצ־ דעם םאר םראגע 
 ותן .oi*o״n־*pi**p די םון ו״ן
 צו עראויבען אזוי װײטער זאצ מען

 סוטס האנט־געאײנטע ,opi**p נייחען
 ,9שטי םון דרעס־מעפער איז האוטס און
i אין n פיעס ״טהרי די װאס צײט 

 און םעהר אצץ װערעז אנםאםבעאס׳״
 םאראאגגטער םערסטען אם דער םעהר

 איז ארטיקעא נאננאכרער הויפט און
 אפרוםען זיך זיכער דאס וועט מאר?עט,

 כמ$גאיכ?ײט אפרײטאר׳ם ?צאו? אוים׳ן
 א םאכען צו און ארבײט ידיגען צו

ײאך־באדיגגונגעז. אונטער אעבען
 אין סברות♦ םתם ניט זײגען דאס

 דער װאס דרעס^עפער, עטאיכע די
 בר. םיט צוזאמען אונטערצײכענטער,

 -n םון םעגעדזמער דעם סםאאער,
 דעפארטםענט״. דחןם ״אפיאיאײטעד

 אז געזעהן, םיר האבען באזוכט, האבען
 1אי געםאבט וחגרעז ?אאו?ם רעגעאע

 באדיג- 22 יאתאצ אוגטער ׳פעפער די
גונגען.
 דער- האט באארד עקזע?וטיװ די

 קאםיטע א ̂יקען צו באעאאסען סאר
 און ט^ערטאן אאהאא םוז באשטעהענד
 גע־ דער פיז םיטיגג צום םענעדזשער

 באצ״ ?ײז באארד ע?זע?וטיװ נעראצ
 אונזערע םאראעגעז דארט און טימאר
 דער םון םארצאננ דעם אויוי םעגו̂ו

באארד עסג גענ. די האט קאםיםע,

שאפ־ m פאר אנערסענוננ
טשערמאן. ־

 •אסטיניא םון ארבײםער n םיר,
 וועסט 266 פו? שא•, סייםאז׳ם און
m שםרימ, טע37 r? גוטע די א« זעחר 

 שאפ־טשערמאן אונזער פון *רבײט
 לזד ,35 אאהאל ?ארניצקי, חײםאן

IB  njnm, באשאאסצן חאבעז םיר און 
 «חד און PJrt » אױסאודריאאז איחם

 גרױםארםינצן א םים איחם זענטירען
זיאבע- סעט א םיט און ריחײא״סעט

 ואט זאל עד איזז̂ג וד״נשעץ םיר
 הא־ מיר און געוונם, םארנוצען אצמם

 שםעדן וױיטער אויוי וחנם אר אז םעז
אונז םיט

/ אײס ^ בו א ש
 1735 אעדזשער ,10 יאמאצ

1 ייאםפז, סעס
3068 צעדזשער ,10 גאפא< קפץ, ראוז

J9 5915 אעדזשער
ח*כ *

 נאשטע• קאמיטע, א דאס באשאאסען,
 דוניד סעסדעטער גענעדאא םון העגד
 דנםא װײס״פרעדדעגטען די און סקי
 אוג״ אוגטערזוכען זאאען םײנבערנ, און
 וחנ(מ באשטיסען און פאראאגג זער

 אונטער נאאאנגמן דארפען עס שעפער
i n . פון ^או?םאכמר״אפטײאונג on 

באארד. דזשאינט
םארטדויען, פואען דעם האכען םיר

 פאר• ?אםיטע אויכעךרערמאנטע די אז
 פון םאראנםװארטאיכלדיט .די שטעהען

 אז זעחן, װעאען און אויפגאבע זײער
 אינטערנע־ אונזער םון םיטגאיד יעדער
 זײגע אין װערען באשיצט זאא שאגאא

 ?אאוח־ארבײטער, אאם אינטערעסען
 באדיגגונכען די אונטער ארבײטענדיג

?אאוק־אגריסענט. דעם םון
A

 מיטיגג מעמבער גענעראא אוגזער
 וױ באזוכט גוט אזוי געװען ניט איז
 זיך קענעז מיר געהאםט. האבען םיר
איבעמעמען. װעניג איהם םיט

 איך טײן ״םיר״ .דא זאג איך װען
 װען מעםבערם. אונזערע אאע טאקע

 קומען מעמבער־םיטינג א אונזערלן צו
 מעם־ הונדערט צוױי קארגע א באויז

 צוםרידענ״ פון װ^ט דא־ס איז בערס,
 נע- אםאא האט מען װעז ׳עטעאענד.

 װארום סעקרעטער, א אונזערען פרעגט
 באזוכט, גוט ניט זײנען מיטינגען די

מעמבערס %י געעגטםערט: עד האט
 ריכ״ די אין איז ױגיאן די אז װײסעז,

 זײ םאראאזען דערפאר און הענט טיגע
 זײ קומען דעריבער און אונז, אויף זיך
 איז װיץ אאס םיטיננען׳׳. די צו ניט

 םאקטיש אכער אארײט, אםשר דאם
 שפע־ אדער םריהער צושטאנד מוזיאזא

 עס װאו אאגע, א צו םיהרען טער
 םעט• די צוױשען םחיצה א זיך שאפט
באאםטע. די און בערס

 גע־ מיך האבעז פעםבערס מאנכע
 אוד״ די אז דערטיט, טרײסטען װאאט
 •סח ערב איז אצינד װאס איז, זאכע

 ביזי ביסעא א נעװארען איז עס און
 ארכײטען בריח^־ די און קאאו?ס בײ

 טענט פאר די םארדינען צו אווערטײם
 האבען נויטיג אזוי דארםעז זײ װאס
 צו ?וםעז ניט חנרינער חענעז און
 בע־ i״p האבענדיג ניט מיטיגנעז. די

 ויערװײל םיר םזזען ער?אערוגג, סערע
 װאר״ און תירוץ דאזעעז דעם אננעםען

 •אסירען װעט עס װאס געדואדיג םעז
ױײטער.

3 לאקאל יזניאן, מאכער םעמפר חןר אץ
w רוגין, ה vn vm

 אוד חאט טערץ, טען16 דעס שנת,
 דזשענעראיל א אפגעחאלטען אאקאא זער

 דאס איז םיטינג דער סיטינג. םעסנער
 םא״ ־in אױוי באזוכט. גוט מוחון מ

 אײנציגמ די געװען איו געסארמונג
 אא?אא אוגזעד מען מאכט וױ פראגעג

 םראגע געזיכערט?.די םינאגציעא מדאן
 טײ א םיט געװארען אױפגענומעז איז
 זיך האנען אגװעזענדע אאע ערנסט. םען

 װיכטיגער חעכסט דער אין באטײאיגט
 נאאד חאבען אגװעזע^ די ״דיס?וסימ

 שטאגרחאפ־ עטװאס ראס םארשטאנען,
 ׳אונזער אום װערען, געטאן no טעס

 די םארזיכערען. צו םינאנציעא אאקאא
 אר• חןר םיט צוזאטען ?אםיטע פינאנס

 םארגעאעזען האבען קאםיטע גאניזײשאן
n r n אא?אא׳ס דעם בנוגע באריכטען 

 מעמבער• איהר פון גרויס די םינאנסען,
 ■אע־ איהרע םארגעאײגט דאז און שי*
 םיגאנציעאע די קאן מעז אזוי װי נער

פאדבעסערען. םון אאגע
קאטי־ די האבען ׳זאך ערשטע די

 אאקאא דער םוז םארגעשאאגען, טעס
 אויוי דאאאר 5 םון טעקס א ארױםאייגען

 סאװערען זאא דאס אום סעמבער, יעדען
 האם. אאקאא דער װאס שואדען, אאע
 קאטיטעס די אויך האבען צװײטע דאס

 דאס ענדערען בײם דאס םאמעשאאגען,
 הוםט טעטבער דער װען ױניאךביכעא,

 יעדען םאר זאא דױם, זײנע באצאהאען
 םעם״ יעדער ביכעא ױניאן געענדערטען

 דאס דאאאר. אײן באצאר«אען כער
 דאר״ װעט םעםבער יעדער דאס םײנט,

 יאהר יעדען דאלאר צװײ באצאהאען םען
 ױניאך זײן ענדערען םאא צװײ םאר

 אוז דזשואאי איז זײן װעט דאס ביכעא.
 באריכטען זקאםיטעס די יאנואך. אין

 רעקא־ צװײ אויביגע די אויב אז אויך,
 װערען גוטגעהײסען װעאען טענדאציעס

 באשאוס דער ,זאא טעםכערס, די פון
 דאס יאהר. דעם תראםם אין ארײן

 ערשטען דעם און טעקס דעם אז םײנט,
im םאר דאאאר nw ױניאךביכעא דאס 

i װעט n באצאהאע; דארםען םעםבער 
.1930 יאחר דעם םון העאםט אנדערע די

םײ מר םוז רעקאמענדאציעס די  בער םון ןיעס
 ?אםײ ארגאניזײשאז און קאמיטע נאנס

 ערנסטע »ז ארויסגערוםעז האבען טע
 הא־ אנװעזענדע אאע כםעט דיסחוסיע.

םראגעץ. די אין באטײאיגט זיר בען
 םען האט רײד אײנעםס יעחןן םון
ניט איז ער דאס םארשטעהן געסאנט

38 ל»קאל פון אדםיניםםראציה ױניאן נײפ
 םון אדםיניסטראציע ױגיאז גײע די
 געװא־ ערװעהצט איז װעאכע ,38 אאקאא

 דײ װאהאעז ױניאז אעצטע די בײ רען
 מערץ, טעןon 15 שבת, איז םאגאט, זען

 שוין געהט און נעװארען אינםטאציר^
ארבײט. נויטיגער איהר מיט אן איצט

 פרעזידענט דער שאעזיגגער, ברודער
 איז װעאכער אינטערנעשאנעא, דער םון
םאתוטע; געװען צייט זעאבער nn איז
 םאיכטען, ױניאן װיכטיגע אנדערע םיט
 באגרי• א דורך ענטשואדיגט זיך האט

 םיטיננ אינסטאאיישאן צום םונגס־בריעוי
 םע־ -in נאגאער׳ איזידאר ברותר און

i פון נעדזשער n דזשאינט יאר?ער גױ 
^נט1י װײם און באארד i םון עז n 

 an אטען1ם1םא האט אינטעו־געשאנעא,
ם ^ י ז  ט1כגעםיח1ח האט א\ן ^

 און 1שעהנע א םיט אינסטאאײשאגס די
 םאיכ״ די װענעז תחן אינטז^סאננ™

 מיט• ױניאז םון םאחדיונגען און םען
פיחח»־. ױגיאן און גאיחסי

^ן עתחנחאט זײנעז nפאאגענ װ ע  ג
i אין n צא״ םון אדםיגיםמ־אציע נײער 
יאחו*: inipoip ׳ן1פא 38 ל*ל

 דדיײ נאיים ס^ורעטער־אתאגײתו•
 חוםאאא ,1אתאנײזע איטאאיאן זין;

 אבחזם אא?אצ, םון םאן1טשע ;םאזאגי
m םאז,1װײס־טשע ;טשינס?י1טא i* 

iwnppo :j ;ט1ייטשע ראם 'l^ p n, 
בערגאװאי. דזש1תשא

 ):spojno באאח־(אינם. ע?זעסוטיװ
איזײ ',poi'tm סעם באאזא?, אנטאני

n n o iy jp פםח פאר *ײר

 הענ־ י,pbאהינ1ב שון1ג דזשײקאבם, 1א1
 טשער־ העמ שוכמא;, ג. ,1תע1נא י1

װישנעף. אעא םאן,1הע .סעם סאס,
ענטש):1ב (איטאאיען ד1באא עקזעק.

 פעכד ג. תשענאװעסי, נ. םוגעטא, פ.
 אא־ װינסענט גאאוסציא, טולא1א לל'<1רו
א.1אי י

 ס):1עסםײקע11( ל1באא עסזעקוטיװ
 װײ עאי,1םאסע עא1א אונםטײז,1ב אוז1

 איזי עי,1דו? י1מא מחאםפסאן, װיאן
חגיזבעמ.

ip̂סעז םוססא, סאםיאא ?אםיטע: אנ
 אגנא סאבאא, לזש. דאנאטי,1אינטע ם.

^ני?אוי. ם. העסס,
א״1 ,1באנא אם1טשא טו־אסטיס:

באנאך. דזשײסאב געתסיטאנא, םיגי?

 וױ( עד ל^ואםמנדאציעס, ׳די געגען
 ‘אױף *ל1 ל***ל אוגומר דאס אנעו/

 סארנעסעמן צו אום טאן, עטװאס זמחן
^ םון יאגע די נז  םאכער סעסועא או

j און r״i n.
 #סיןאן שאעכטען לעם אץ 1ט און

m סעסועי 919אונ? װאס *o און 
 דאך ?יי ן9ד/אנ דורך, ז9ח9ג שגײלעל

 ס9נד*צי9אם991 9םאנס191ך9אויב די
 סאיארי״ 19גחיס * םיט ן9חײס9גוטג
 19וײ אס1 זעחן,9א״נג |9חאב ז״ סעט.

i איז זיך נױסינם *אקא* n 9םיג*נצי- 
״ און :mpoynao *על  לאס |9ח*ב ז

 •9ױני*דם אטת׳ז *ז אױוי ן9גוטגעחײס
.19שטיע סיגען

 חםען ״י*1אי טען5 דעם שכת, אױןי
i 1מי n n א iyi9*i!n פיטינג אאקאא 
 9026 איסט 130 אםים, 19אונז אין
גאכםיטאג. 19זיי; א 1 פונתט יט,1סט

 אז ,19T13 ז,9זאג אײך ן9װיא 1םי
 1איח װאס גענוג ניט נאך איז עס

 איחה *.9פינאנצי *אקאא 1אײע שטיצט
 םא״ ן9שטיצ *אקאא אײעל אויך םט1דא

 אינ•1ם* 1אוי זיך מוזט 1איה ראאיש.
 װי םוט. אאקא* 19אײ װאס ען1סי91טע

 געחנדאן און װיא *איקאא 19איי אזױ
 1901P דאלםט 1איה בײט.1א זיין םיט

 •P9 191 פון ז9יכט1בא די רען9אויסה
 א 1אײ גיט דאס ,-און11באא זעקוטיװ
 19איי םון ארבייםעז די ן9װעג באגריוי
 און קוםען אויך לארפט איהר אאסאא.

 9*א אי| םיינונג אײעל ז9יק11אויס
 1«1אי אײך. ן91סי919איגט װאס ;,9םראג

 טוט ס9 װאס ז9יכט1ב» |9קום לאלפט
 אין אױך און שאפ, אין אײך בײ זיך

i n 09 װאס ן919אויסה צייט 1זעאבע 
J 919*נל לי אין 1םא סוםט r״i n 

 טיטיננ לאקאא א טאכט לאם •1פע9ש
ב*ל^רע:ר. און תס*גט9אינט

 י•1ב ,1איח און — װייסט 1איה וױ
i n, איז — 1,190• נאך דאס םױזצט 

9* i nא 1ה9! װעז9ג סיזאז . 19צט 
 לאס װייס, איך אײך. 1םא 19כט9שא
 1א״ בײ אננעסאיבעז זיך ׳האט ס9םי*

 םיםינג אאסאצ א און ן,9צ1הא אוים׳ן
i אי! n 1איה װאו פאאץ, 19אײנציג, 
13'i n, אייזד צו אויסדתק גיבעז קאנט 

I9p:»i9: n ז.9םיהא9ג און
 טאן ז9קאנ 1םי װאס הן9ז 1אאםי

 צום קוםט סיזאן. <ןםטען9נ on 1פא
in זיך 1*אםי און םיטינג n n n און 

 םי־ ן.9באשאוס 9באשטימט צו ן9סומ
 און ן9ם9אויםצונ װאס א1 אי! ל?ס

i דאס ניט, סט9ג1ם* ן.9ב»ש*יס n םײ 
 אי; י*,1אם טעז5 דעם שבת, איז טיננ
 יט,1סט 9ם25 איסט 130 אםים, ל9אונז

נאכםיטאג. 19זייג א 1 פונסט
 איף װי* גע:הײט9א9ג 19יז1 בײ

 19אונ! םון ipinn די ן9םאנ191 אויך
 *99שטי דאס ן9האכ ורעאכע אאקאא,
 צו גיט סיזאן, on ן9«רבייט צו ״גאיק״

 בא• צו אפיס אין ipoip צו ן9ח*9פ1םא
 דױם• 9נליג9יקשט1 919!״ |9צאה*
 •r*9 טאן. צו אס1 צ״ט י1 איז איצט

 1איח און צוםיא אז 1איה *ט9זאם 19ט
 ז.9באצ*ה* גיט אםאא םי־ט ראס קאנט
 גיט ;,9^ום ניט *צ״ן סאנט 1איח אויב
i* ם*ז,19שאפ־טש 19איי צו דאס n 

 ט9וי 19 און שא« 19א״ םון |9איםיצ
 איז אס1 א״ך. 1םא טאן 19!יכ לאס

 וױ גוס אזוי א״ך 1םא װיכםינ 1ת9ז
**•p** on 1םא

. ? עקם־לאקם איז װאס
 »ן עממדזמעז וױכפיגםםהן די «ץ איינע איז ןןקם־יאקם

סמיאק«י«ד־סעגדי. « איז om װיםענשאפם. םעדי*יני׳»ער ו־ער
אץ דעם פארגעחםם און סאנעז דעם יירמ------־•“ 1« וי

 לאקרעץ גיסער־ײאםער. חבארבער. ביטער־זאלץ.
 «•פילע גאך און •יייען, געפארבטע *דער ג»*וקערנזע «אודער,

םאן. יעדער וועינע פאר אפפיחר־םיטלעז איט־םאדיעע דערע
שתמעז• in* ױך פלענען קינד אדער פרױ

נן־ איו עס דזרך. און חיד **אקאיאו־ » זדז עקס־יאקם
 VH נץגעז נאטירייר און נעלאםא וױרקט און סעם אק

קח^יפיױ אדעי שםערמװ *חן םאגען־פאחיטאית^ «ין «אר«ח
אײן, איכערזױע® און חיינט באקם א ®רייעט
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i9»o ^ nm סארט a, o jn yaפרײטאג, 
metoememcaMemaeea

דרעםמאבע די בײ
ר9דזש9נ9ס שיילטאן, חש״. סון

iiyo*oojni געגױסם, !״ט
t o אוד ׳19י!1 םיט !יך ן9נ*גוצ 

 ן9יס1נ*ג צו נח״ט,9ג9*9ג 19רשט9 וער
0193090 JTWJW 09הג9* 091 סיס 

 091 נט93כ*צ״ חאט 19*כ9װ זיג,
 ר9אונז פון םא^ליגונג און יס1*חיסט

n״ioo רא*9נ9ג 9 !J^  .p 9גוט 9סט9כ 
o״p !יך ן9חאכ 1״ג1ם j** 1םא גיט• 
 צ״ט, 1919שװ *זא נאר *ז שטע*ט,9ג

t o  y3*9n די אין טאכט9כג1ו1 ן9חאכ 
 ן9*ינג9ג אונז זא* ,1יאח 1פא 9צט9*

 לי ן9צוױנג און 1״1ט 091 ן9י9אפצושט
 -19אינט י1 19נ9919אנ צו *ײחבתים9ב
 טחד1ם* 9צ9אםיצי י1 א*ס שאנא*9נ

 ם״נט לאס .i93*ooni די םון ין1טע
 ר91 םון גונג9ק19אג 9יג1םוצשטעג די

 ױגיאן־ םון א״נםיהלוהנ. י1 און ױגיאן
 ס1סטאגד'אר ױגיאן און באדיגגוגגען

טר״ל. אין
;9געװאר 1מעג*י איז ס9איל דאס

»:oc*onni'o iyr,iyo 191 p א i ;םו
 ־9קאל 9ז״נ און ?לעױננער םרעזירענט

 ר9זיי אױסגעאיבמ ן9חאב 9*כ9װ געז,
 צום רפאהרונג9 און א״נםלוס 19גא;צ

 191 .1סכיאכע911 י1 םון גוגסטעז
 *D9H לי קומט ׳19אב יט,191ר,ויפס̂־

 צ־9װ ,19ייס1סט י1 — אילײן 19מאכ
 א־1סא*י און ז9י1אנ1ג אזוי ן9האב כע

 191 פון תף oyi ז9:ום9אויםג ריש
ױגיאז•

9 i nבאגײסטעמנ^ און נטוזיאזם 
 אתיסגעװי־ ן9האב iyp״ieo לי אכע9װ

 ט9פי? 191 אויף און האאס י1 אי; זען
 בען9* ם9נײ א 19ב9ג9ײגג1א האט לײ\,
 19צ1הע לי אין |9נונג9האם ישע1ם און
in די פון :9nio אונ־ םון ם19םב9מ 

 dp״iod נעשאנאא.19אינט 19גאנצ 19ז
 9191»: י1 איז 19סט»כ911 י1 םון
 9אײניג .־1םא איצט ן9ומ9 ס19נט9צ

 ה־9װ ז,nײא9ג אט9ט9ם9ג שוין ן9ז״נ
 ױ19»תיםג אי; ן9ה»*ט 9191»: 1:91

 ן9ג9ײ אםת אויך איז לאס ען.19װ |9ם
 אנ- און ״i93«ooni ז91״טשייצד י1

i םון ז9צװ״ג 9191 n שא-9ג19אינט 
 ־9ב*װ 9ג»נצ 19אוגז ן,9צ1קו אין נ»*.
 טס19װ1םא שטוים » ן9ב»?ום האט גוגג
 איז ס9 װאס ׳ם91 םון זו*ט»ט91 »אס
 ב־9ם םאנאט אין I9ow:i«o אונז בײ
.1רו*

.1העםפע «לטע און נייע
 ן9װ9ג איז ט19נסװ9*ויב און הן9ש

 919אונז םון *ונג1ה»נ און האאטוגג י1
 םון ן9»נ19ט9וי י1 ס,19מב9ם 9אצט
 1,190 1נא .9009P 9יג19יה1ם 919אונז

 די ז9װ9ג 19אב איז א״נח־ץ?םםא*
 װי*יג?ײט19אפם און ?»מפסאוסטיג?ײט

 םצל ן91װא9ג ן9װיז9»חיםג איז װאס
 9ױנג ס.19םב9מ 9נ״ 19גל9טויז די

 שפא־ ,׳9ניש9איט»*י ,9אידיש ך,9ל1מיי
n»: םין א\ן 9יכיש1ג ,9ניש n נאציא״ 

 9»ל ,9װ״ס אין שװאחוא ן,9ט9נאליט
i םיט ן9האב ן9צוז»מ n בא״ 19סט91נ 
 און ?»םוי D9i נוםעז9אויםג תגג9גײסט

 n9*ט9 919ז״ טיט םיינש»םט*יך9ג
 װי• ם91 ם»כט9ג 1גצי9ם 19ביים1מיטא

 א״ג״ און 19?1שט» » םון ט1בו9רג9י
ױניאן. 19סמ»כ911 19״כ1םאוס

געוױנם! 1אונ!ע אם חיט
tn 9״כ1!יג דאס iW P 'iiv אין !יך 

 םון ״בען1חפ9אונט לאס #19*9ש די
 ״נ-1» *ײהבתים,9ב י1 םון נט9ים1»ג
 די און ם,19זש*ב1 לי ינ1נ9נ9כ9ר
i םיז ונג1ט*באי9 n *19טייאיש1אוטפ 

צו1מ»שעע  צוױסטיגק״- n ן9ש*יכט י׳
 9םיא י1 און *ײהבתים9ב די םיט ן9ט

:«9i9i נט9ימ1»נ םון ן9ונג19ס9אויסב 
193* in*o 19אונט P(  ניט ם»א "

m «Voi«o !919אוג i9 i .i9P װצט זינ 
 די אויב !יג i93n*i•* » באוי! !״ן

 ניט |9א9ײ 1919ש לי אין 19ב״ט1»
 םוז ס9 חא־^װאר. אויוי ז9ב*ייב1ם»
 אינ״ in9' םון פ*יכם 9ח״*יג די !״ו

 |9*יצוחיט 193*00911 |9*9יײידו1
 . -9r ד• 1»י ת*ס ױניאן די בוכשטאבליך

 ז,919װ *ן09ג ניט זא* דאם |9װ .191
 op9! 9oop9: h פון אויף1*ח.ם* ט9ײ

•*• ן93ב*״ 19װ'״ט ס9א* ן90םאנא
.ion*oo

 לעבען. « םאכען גיט ק»ן םען .אויב
גים*. םען גײחט

 בוכ־ .אפהיסען טיר, םיינען װאס
םייגען םיר I “רוצם ױגי^ןן ךי עטענציך

סין כ<םוו

 םון יצ9ס? ױגיאן םיניםום וײ ן9ינ11םא
 -90*0 אוץי ט״נט 'םיגיםום ס.9זס1י9וו

 .9יגסס191גי •לאס ,9גסט9?י אס1 *שון
 *ײ9נ די םיט נט9ים1»ג 19א״ *ויט

 םון יגסט11ם* םיגיטום 191 איז חבתים
i9* װאו, » 1*ל*1 44 1״טא19אי *ן i 

i שטונלצ. » $1.10 n נא- םיניםום 
 919שװ*כ צו 1כ*י9טז1הוי זיך ציחט

 און 919יצ9שנ *־מילאכה׳ס.9ב 9סאאו און
 ם** 9** ז9האב *-מ*אכה׳ס9ב 919093

*.,9P0 םיניםום םון 1ה9מ יגט11פ»
 9*כ9װ ׳ס19םיגיש און 019?ז*טיג9

 1אל*1 26 ן9*םװ״ניגסס גיט ן9ינ11ם»
 יypo> 1 ׳ז19אוגט ן9ב״ט1א װאך, »

i9״n » םון ן9יגסט11ם* i ד*• 31 איז 
.1אא*oi9:'*p 20 1 פון און 1א»

to י1 ן9ז״ג לאס »ז ן,9רחא*91װי 
 919093 און 919א9שנ יאם.9ס? םיניםום

 םו־ און םאלדינט ן93הא *־ם*אכה׳ס93
?J9 «1,190 ן9ינ11פ.

 40 םון הט9*שטo 3״3i* װאך »
 אין ן91שטוג .40 1נא ,42 ניט ן.9שטו:ל

 װײ ,091 |9:9װ 19191 1םי ן9ײ ג.9ט 5
i גאײכצײטיג to ן9א **p *091 ן93מ 

 -1* שפת ן9ג9װ נט9יט1«נ םון •ונ?ט
 »! ן׳91װא9ג ן9שט»נ1סא איז 09 כ״ט.

 אי! )1יאה אין םאא (צװ״ םיזאן ן919י
 8 םון שפתים 4 ן9״ט31» צו ט3אוי19
i איו 19זײג » n נאפטי- 1 יז3 םריח 

i״:p טאנ.  ־9װ ן9צװאוגג9ג ניט ?אן 9
191 «i;9״oipw| ״ט.31* 191 צו pf-״ 

 ים״1 191 א ט1יםיני1יס?1 ניט קאן 19:
|9*9װ גיט 1*ם ן919ײ טשארתש

 9אכ9װ די, ײט.31» 191 צו ן9״נ?וס1*
 און כטיגט91»3 ן9זייג ,9י ן9ייט31*

 פאזים אוים׳ן »צאהאט3 ן9יג1? מוזען
 »ציהט3 *ס1 י״.19ה יi 9:9 ״טאים םון
 י1 װי גוט אזוי 19ייט31» שטיס צו זיך
o ו^3ש 19ה״גטיג .19״ט31* ן93װא n 
 די םון 19צט9א 191 איז טש,1ט» ז9ט29
 צויבט19 איז 09 9אכ9װ איז שפתים, 4
 ניט ם»א קיין אין 193א |.9ײט31* צו

 -1ש* די .19ז״ג » 1 יז3 װי 19ט9שפ
 ד״טאי־ » |9oip»3 |93הא 9ר*ײט9טש
T פען n םון D9i 19נ9װ 13  09H־ 
גט.9טס1■*

?1שא ױניאן א הײסט װאם
 װאו ,191 *אזא, איז, ש»פ ױניאן »

ט31» י1 ״31* ן,939א » ז93»0 19״ " 
 *וי!3 װאו און ן91שטוג 93צאי9ז9ג |9ט

i םטיגט.9»ש3 ז9ז״נ 9אייט ױניאן n 
 אין ני׳ט זיך נויטיגט opm 19צט9א
P:איז 193090 ױניאן » פירושים. 9״ 

 פאצאהאמצן גוט » האט 193א9וו ,191
 ?ענ1״װ*י » םיט א9יכ3 ־ 193090

n*p.״ i9 i 19אסט9שנ און 19אײפטסט 
 ן9סט93 091 ן91ואיני1 צו *זױ װי נ9װ

 ן9נש9ס ן93אוי19 צו איז ש»פ, ױניאן
 ־o'np סתם םיט און ך9יכא3 ױניאן *הן

 י1 זיין םוז 09 ן.9״ט31» צו ך9א
 צו רם*ן9טש 1*ש 1919י םון םאיפט

in «31’ »ז ס,9ל אויוי הן9»שט3 y״־ 
 ־1װאי״ » םיט א93י3 » ן93הא ז*א 19ט
 ״!P גיטא תיתצים. אהן ״n*p יגג9

i9 איז םױחסים. i א9«״נ ױני*ן «  9ז'
 א־9וו י,1 אוז לױם ן9צאהא 9»א גא״ך.

 פ»־ 9נ91ש״1ם* אויןי ן9״ט31» 93
1*»t b 1»א3 טוזצז סיטסי91 איז 
 צאהאצן און א»ך3י9i9 3״t ן909ויס:1»

 םון 19ייט31* 9יג193אי לי װי וײום
>in9 .ש»פ

 19או:ז אין אל9ג יטס1אײ:ט די
 »ז הויך, *זוי ניט אויםיג.1פא איז ױגיאז

 צװ״ ן.9גאפ?ום |p*93’ ניט זי זאא |9ם
 װאם צייט, יםום09ם* וײ איז ן9װאכ

 ־1» צו אמן»:ט1* *ן ט3אוי19 איז עם
 װ*״ צװ״ 1נא תסיט. * 1אוי |9״ט3

 א.9יכ3 ױ:יאן » |9מ913 ;90 םו! ן93
iv in *זיגען, אין ן93הא ן9מ םוז 1נ 

 ז״געץ צייט 19ס*נ»ט צװ״ 1פ» »ז
 און |9אם ״ט13 געװען ז91טי 919אונז

'i93*ooni m  *נט99ג !יך האט 9
i 1»פ 193090 *אס ן9*נשאיס n 9סוס 

 9אכ9וי י,1 םון סך * ד**. 6.85 פון
 ,0193090 *אס *! איצם זיך ז9שאלס

 19*נד *ן ח*ם9ג ש״ג*יר1װאח ן93ח*
t o  .pipo'w !*םײ ^9אוג! גיט שאיס 

 -1ם* צו 0391 193* |93ח* 1םי
 93א9װ י,1 *ז חן,9*שס3 און אאנגצז

t* איצם ן9וס9 i i ־9ש 919!אונ *ין 
 םים 0193090 מני*ן !״ן ן9!*א ,191

 ״.o־n*p ימ91וו*י# און סיפאאך װני*ן
 ן9א*נג1ם* םוזאן 9*״ס19סש ש»פ י1

pn |9וז״! צו i90״3i* ן9יעד פון

*i n ױדאן 1*יח n*p. אויך |9סו! ו״ 
 091 םון ז״ן ן9!** פיכאאו די *ז חן,9!

.1̂אאי ן9*וי3 — 1030 1י*ח
 1א״ע צומתגעקראגען 1איח ח*ט

ביכעל? ױד*ן
o:9oo *א1קאגט 191 i*in ה*ט 

*op r̂yapm שעוער מ צו n ױגי*ן־ 
i״ioo 9»א םון יפא*ו3 9P. ־090 רי 

 *-ip9;pnw ניט |93חא װעלכע ,0193
n!״ |9ג  ,n הויפט193אי פיכאאך, 9

 אין ״טסאאז31* |9װ9ג ן9!״ג װעלכע
 צו טען939ג ן9!״ג .p״ioo םון צ״ס

 130 אםיס, 19אונז אין זיך ן91נ9װ
 ן9שט19 אוים׳ן יט,1סט 9ט26 איסט
 ז״ װאו יטם,091 919״ז םיט םא*ו/

.1א»3יI901P13 "!19* 3 |9א9װ
״: 9א״ט19טש ש»ו  ן9ט939ג |9ז

innyp'nfow יכא*ך3 די אםיס צום 
 םיט־ ן9האב 9אכ9װ ,19״ט31» יענע פון

 oyi ן9אאז1ם» |93חא 193א ט9״1סט9ג
ר»ן. זייט 1ש»
ביזי. איז תאסימע םעםפעחטיפ ידי

 איז 9קאסיט שי•19309ם 19אונ?
 ז909אוים: םיט ן9נום1ם* ?1שט* איצט

 סאא 2 ט9םיט 9?אםיט י1 ן.9אי?»נט1*
 »פליק»ג־ ת.3ש און דינסטאג װאך, אין
 ן9ש״נ19 צו ט19ם*ד9אויםג ן919װ |9ט
i 1*פ n 91שטו: און טא: אין 9?אםיט, 

 919זיי אין |939נ9א:ג ן919װ װעלכע
 ־9שפ און ט»ים19*װ ן9״ט31* יןי.13
 9?אםיט לי ז93זו אםיס אין ipoip 19ט

ניט. פא»ן ̂ןיין איז
םופעך. סיים האלטען 1״מי
 ז״ן צו 9י1םו i.iyt הט91ם אוגז

 3צואי 9ט»ק »ז ,0193090 919אונז
 ־P9 19אונז איז ״ם9םאיכ9פ*?װ 19!״

 !931! צו ן9צװ*ונג9ג רוען9ג 9?וטױו9!
 1םי אאהאא. 19אונז 1ם» ה״ם נײע »

 1םאא ן9ג*:צ » נערענס רער(ם ן93ה*
i9 (אץ יט1סט טע35 םט9װ 60 אין i 

 די אויך !ין |9םינ9ג ינג1יא3 193*9!
 אס1 ).35 2*י p«* )ic*« 2 ס9*פיס

ip 6 1939: אי! i1:י9י19 19ט. n9 i:w 
0193090 911*19 091 |931»!3 iy:*p 

 *־3 ניט J9*9ii ן1א טאים״ 19דינ״ אםים
p in ן9ם1ד* '*i«o|טיח. ן1א צ״מ ״ 

i n בענוג :ט9נאה !״ן יר1א ט9װ *םיס 
 !911 1»םיא »! י*ןט,1יםט1 נט901ג* 01צ

 ט911 ט»ים19א!! |9״ט31» ט911. !90
 אםיס אין !9oip |y:*p 1י1א נאך |9ס

צ״ט. אין
 י1 ן1א אפיס םה ן909יםםי1א *ם1

ii9oym*D:: םט91»ט3 רענט אין « 
 193* אי! ס9 .1*9: 9סום 9גתים ג»נץ

 ־i909i:i«o 19נ!1א םיט »ז ן,9ה*ם 1צ
!9oi9093ny: א:ן שי•19309ם 19ט

 !9P91 1צ גאיך9ם !יין ט9װ א״נשנפט
i:n 09 ת.1צא1ה י1 i9 ii י-1א1פ» איז 

 ־91 ם91 ן9פ»שטיס 1צ :איך9נם1א םיג
t 911 ם1»ט1 ן9םיניטיװ o  !9ii־10 ן9א 

to *193 םצן,  !9p:n, ״11 » איז »ז 
to  !9*911 on* !93*n אין זײן שוין 

*i9 i:i הײם. ר9נ״
 איינגע־ װעחגז דיסטוײהטען די

*ח־ענם.
911 ,o:9ooi*in  0911 i nי9*כ 

 9oi:i«o! ?1שט» *יך991ש !9119: אי!
n  im 1צ ט3י1ה ז,9*כ1ו 1םי לעצטע 

 י1 1ם* !יך״. צי !9oip״ *ן 1יס*»3
 !וינען ^*םפאיעטס oyoyn ׳0193090

in» :יט *ii9 : on:9o צ״ט, אין *i9 i 
 ט31»!3 :יט 1נ* !9!״: 19פ9ש 090911

:n *ii9! 1ם! "  ־09י!:3 !9*9:91 19!
 פ**־ ן9יס11 1צ *י13 אי! :ט,9א״תש

:9:i9 i im  : o n ן1ם צ״ט 19:»:צ 
ioo״p ט9*ס9ט9ס :*פ׳ן 1»פי* אס: 
in' אי!  :־9»: ס9יזנ3 י1 םון 19א״: 9

ioo i9 םיט !90i:i«o !9119: !9ט i״p 
 oyi נ*ך *ר11 » לשט9 ש*םט.191םיח
ioo״p 91 ה*ט oyn i n«ט9טם1פ: 
in !9פ»::9*:: 'i i ן.9צי*ניר9:1ם 1צ

 טענ 1■* 9שט19 י1 אין 1פ*א ין1ש
 ט־9oiP9! 9״::i* ן9!״: p״ioo :*כ׳ן

 ־1ה9ס י1 *״:טס.1*ס9 ט191נ1ה 9*יכ
!9:911 !9119: !9!״: !ײ םי( 9סט

i אין ים31םפם i!9: !•9״H9! סך » יך1א 
 »! !יך, המ9שט1ם* ם.9!ש11יססש»1

in 19:ט1א ״ט31*9: ה*ט. *םים
 :ע־ ה*ט .oy ן.9״ט9י:19שװ 9:תיס

* ה*ט9ם ם9 א:ן — ח*ט9ם :9 iד 
 oy !יך. ט*ן 1צ iyp « r■*» — זןמם
 ־y: ה*ט ן9ם םענשען, נעסץחלס ן93ה*
 ־o*p 9וױפטי:סם רי !n:yo* 0!םו

i 193090' .19יח1ם פ*״גטס n  פיחאט 9
״ *! *מ*־, !1 *i n ״:מ1ק*ס 1איה* 

i װיפסיגסםצל. in »י! 93' in 1אי 
*11'3» |901P9:0יש.319:19 *90י

םיט *אעס, שױן אי! 193* איצס
u* *ין .־ל n i.:: ם93י!3. ר919י 

:«o:y 3 !״ן ה*ם!«in i i ט.9ו'.טרי

 פי:קט• on:9o* J9i9ii *״נטס1ק*ס
n*: און *יך, :9 ::«o :1װ* 9ח״:טי 

 *״3 1צ !90393» 09יז:3 י1 *{ !93י11
 הט9שט1ם» ן.9ט9י1יסט1 919«״ !931!

i9 »ז זיך, i 1ם* םיא איז 19סט *פיס• 
 א*ה*א 19או:ז םח ן.91װ*9ג ט1909:ר

״ 5 ן9?ומ931צ ן9!״:  :•y»: 09יז:3 9:
 0P9»* ״טש,1 3א" 191י13 י1 ־— !90

 ־1:** חש״. יץ,11*3*ײ .3 ,1נט*9?
»op9i ii. 1 אח שט״ן ii99צט9* י 
 !9oi:i*c *כ*א ין1ש ן93ה* צמ״

 א*ק*א 19:ז1א אין :ס9■*סט 93חנ*י9
 םי:וי 9«* י?.11צ |91י*ה 9א״ני: סיט
 אין ן9?״ט3:*י9o:«p 191!9»3 ן9ז״:
091 *939! ic! !:־13 1םי :י*ן.1י 19או» 

 •19 ז״ ז9וי:ש1 ן1א ן9ם9*8 !״ פו^ירען
0**3.

םמענטס.1 דעפ» :ייע
 ט9139»ט ז*א ״ט31* י1 י13 ם1א
inyn 191 אי! רי:,9ה93 און פיגקטאיך 

1 09ii91*1193 ט״*ט9א״:: יװיזש*ן! 
 191113 :טס.9טס1פ»9i9i:ir 91»3 אין

op*o **1939: 191 ,19סטT9H9 -טשעל 
 *:־ איז *אלד,3 תש*י:ט 191 םה ם»ן

 19זש19נ90 *אס |9i*ii9: *ט9שט9:
 נט/9*רטם191 19״»פי*יא״ט 091 םון
 93*911 ׳oi9mwVoi:*o 1אי:ס״ י1
״ 191 צו ז9»*::3  «ס*סיא״ש*ן, 19:

 1אי:ס״ :ט91:9ם9אי:ד י1 אןיך און
 ט1**י1?*:ט !9i9ii 019ר1?טש9ם1ט»:
 סא?ס 19H13 :ט.9טס1פא91 ס9ד םון

 םון 19זש19:9ם 191 אי! *װיץ9ם*ס
:ט״,9טבי1פ»91 »קטי::1״?*:ט 091
 תים3*ײ93 9»* א״ן שאיסט 193*911

191 lie 19ט1909131פ» אןן 19א*ט 
 :־9פ91אי: י1 יך1א אח »ס*סיא״ש*ן

 op«o 191113 .oi*op»io:*p נט91
 »־31* !10 19!ש19390 191 אי! »!0113

 ־93 *םים !״ן :ם.9טפ1פ»91 :י!״ש*ן
 1ם** ן9יט90 ים'ן1א איצט !יך םיגט

 וױיס- יג:.1י*3 *אח•3 !ש*י:ט1 םוץ
 -1פ» מ«ן3ה* ם1תש:*י :ט91!י91פ

 191 ן1ם 191*:םיה יפט1ה 191 פא״פט
09ii .!*לימיזש
געװארעז• גתים אי! םשפחה 1אוג!ע
*191:1 **i9*«P איצט אי! *םיס 

191 םיט !9oi:i«o 91שט» 119!
 -39י!1ט (io 193פי י1 אין נ:11,1יינםי1*
1 !10 !9093 i n״ י  *״911 ,0193090 9:

״: כע !9! *i:  ז״ט »*p** איז !9oip9״:
 !.9ם*נ»ט 3ה«* » אח צװ״ לעצטע רי

 ic) 15 *םט1»ט9: ן93ה* טעמבערם
3!*9i9i:i 9391ש״1ם» ן10 א!ן ה**ס 
 |9c״3i« 9*ט9שט9א:: י1 ן.9י?ט1יםט1
 ם,3גמא1! ן1א שסתים נעכט, און 39ט

 1טי !.91911 1צ טי:1פ* 193גי o*i: אום
 ה*־ צו 0193090 919!31א 01191 !9093
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 נאסטא־ דער פון סטױיק דגױיכער דער
.ױניאן מ«כער קלאןק נער

jjrw-40 די געװאמען ח#מ ױגיאן די vtr ,ון אגשאפומ אדנײטי״װאד» 
וױנ• אנדעויע ®ילע אץ טשערמאן ווומימרטייאישןןן ;סװע^ע«ער די

 לאימליטעט די — ארבײמפ-נ&דיגגוגגען. די פץ םארגעפערומען פיגק
פיחדעד♦ פיחרע פו אץ איגטערנעש$געל דער פו אדכייטעד די סץ
 באס- די װאס סטרײק גענעראל־ דער
̂ובען םאכער דרעס און קי#וה טאנער  ה
 נאד גיט ה*ט דורכגעמאכט, ערשט

 דער אין צעבען נייעם ארײגגעבראכט
 נאר ירגיאן, מאכער דרעם און ?צאוק
 באגײסטערוגג ארײנגעבראכט אױך־ האט
 ארביישער אידישע אצע אין האםנונג און

 זיע:־ דער באסטאן. םון ארגאניזאציעס
 קצאות די םון ?,סטרײ גענעראצ רײכער

 דער געװארען אי? מאכער דרעס און
 דער אין אױםאעבונג דער פון םיםבאצ
באװעגונג. ארבײטער גאנצער
 די םון האאטונג מוסטערהאפטע די

 ענטםער ספאנטאנער דער סטרײקערם,
 םיהרער די װאס סטרײק־רוף דעם אויף
 געהאט האמגן אינטערנעשאנעצ דער םון

פרײ־ ארױסגערופען האט פרױסגעצאזט,
 נא״ די ביי אפיצו איבערראשוננ דיגע \

 באסטאנער דער םון פרײנט הענטסטע
ױניאן. מאכער דרעס אוז מאאנוה
 געםעיצדעט געװען pw איז עס װי

 די האבען• ״גערעכטיגקײט/ דער אין
 אנגע־ אינטערנעשאנעצ דער םון םיהחגר
 די םיט קומען צו מיטצען אצע װענדעט

 םארשטעג- םרידציכער א צו באצעבאטים
 געהאיצטען זיינען קאנםערענצען דיגונג.

 װעצ־ בײ באצעבאטים, די םיט געװארען
 די געװארען םארגעצייגט זײנען עס כע

 « און ארבײטער די פון םאדערונגעז
 קומען צו געװארעז געםאכט איז םארזוך

 ברידעײ־ א אױף םארשטענדיגונג א צו
 א אױסצוםײדען אום ־ אוםן ציכעז

סטרײק.
 ניט אבער האבען עבאטים5גאי די

 בײ שטיםונג די-געענדערטע אייננעזעהז .
געוױיגיציך, וױ האבען, און ארבייטער די

 נאכ- געװאצט ניט און םאר׳עקשנ׳ט ויך .
 די םון םאדערוגג גערעכטע די געבען

 אויס־ זיך קענטיג האט עס י ארבײטער.
 סאנען גאו װעלען זײ אז זײ, געוױזען

 װאס טומעיצ דעם םון פר#םיטירען ^אנג
 ארײגנעכראכט באכע{ קאםוניסטען די
 ניט האבען זײ ארבײטער־רײעז. די אין

 זיך צאכען ארבײטער די װי באםערסט
 װאס האםעדיע גארימער דער םון אוים

 אײג- דעם םיט מפיאען קאםוניםטען די
 פארהאנד־ די שעדיגעז צו צװעה ציגעז
̂ונעא. דער םון לונגען אינטערגע^

 בא״ די זײנען איבעהאשט װי אבער
 דער־ האבען זײ וחנן געװארעז אעבאטים

 אינ־ דער םון רוןי דעם י1אוי וױ זעחן
 און קיצאוק טויזענטע חאבען טערנעשאנעל

 ארבײט די געװארםען םאכער דרעס
 אין דאנער׳מטאג אזײגער צעהן פונ־קט

 װי און םארט׳פ, טען13 דעם םריח, דער
 ̂ירטnגעםא ארםײ דיסציפ^ינירטע א
 איז װאס העדסװאדערס סטרײס די צו

 םע״ «עין דעם אין געװארעז צוגעגרײט
דינג. םאריא^ ב̂י
 דער־ באאד םען האט מטפדט אין
 גארסענט לײדיס גאנצע די פז םיהלט

 פפ״ סטרײק דעם דויד איז אינדוסטרת
 די ארבײטער, די געוופרען. ראליזירט

 װי חנרפלח^ט, בפאד חפבצן םטרײקערם,
 האיצס אילע אנגעםייצט האבען ויי נאר
 די פז חעדמװפחנרס, םטרײק די ®ון

 ראס און םאכט, םאראײניגטע פ זײגעז
 און םום גײעבע ארײמעגעבען ד• האם

סאםפס״לוםטיגקײט.
םארגע־ איז װאס םאסםיטינג, דער

 דער װי גאכרעם מטונדען «אר א קוםען
 איו געוואחנה חנרפלצרם איז םטריי^
 ארבײ־ אײגדרוקסםוצםמער חנר גצוחנן

 פארגע־ װען איז עם װאם סיטיננ טער
 פעין גדױםער דער באסםאן. אין קוםען

 פגנצפאפט געווען איז חאל טעספריאל
 חןומנז חוגדערםער און קפפ אױוי .קצ•
 איו עס װײל ארײגקוםען, געקענט דט

 ארײגצרפטופען. זיד 1גצוחנ אוםםענליך
 עגטוזיאזם חנר און בפגײםםערונג די
 n אויפנצסעז בײם ארבײטצר די םיז

נינ״ רזבינסק/ אםדור״ פיהחנר סםדײק
 ויך לפזס ^רײםער, און חפלפערק

 םון בפגײסםערוגנ די בודפרייבצן. גים
n די בפוױרפס װי חאט סטרייקעדט 

 חנד- n פון אײנפי יצחנר יון פיחרור
 איבערמראפען. פלײן זיך ת*ט נער

̂יםעג חנד  אדרצסירט איז םאס
לואים, בײקער פלפחנד

סאציאלים״ חנר

 אײזעד א. דײוױד פארטײ; טײפער
 סאציא^סטיפען אידי^ען םון בערג,

 דופאן ריגגן ארבײטער און םארבאגד
 ארב״טצר באװאוסטער #װארע;װיק װאן

 כא• האבען װעלכע אנדערע און פיהרער,
 םוטיגען זײער םיט סטרײקעךס די גריסט
ערםאאג♦ געװאוג^ען זײ און קאמוי
 ארויס• חאט איבעראשונג פרײדיגע א

 בריעף דער מאסםיטיגג דעם כײ גערוםען
 כאס• דער פון אטדור מענעדדעער װאס

 םפמע- חאט באארד, דז׳עאיגט טאנעד
 צוגע^יקט האט כריעף דעם ^ײענט.

 ם. דדפײטס מעיאר באסטאנער דער
 ד♦ אײן לאדעט ער װעיצכען אין קויריצי,

 אין קאנםערעגץ א צו סטרײק־פיהרער
 סאן םען אויב זעהן צו אום האא, סיטי

 סעטלען און פארשטענדיגונג א צו קומען
 גע־ חאבען סטרײקער די סטרײק. דעם

̂ט  פאר־ זײער דא:ק א איז עס אז םיה
 געקענט האט װאס םאכט אײניגטעד
 םען װ*ס אינדוסטריע, אן .אפשטעילעז

זײ. םיט זיך רעכענט
 םרײטאג הײםט, דאס מאדגען, אויף

 גע- דורכגעפיהרט איז םריה, דער אין
 1א דיסטריקט גארמענט דעם אין װארען

ע  דעםאנסטראציע ייקעט אײגדרוקספ̂ו
 צוריקגע־ זיעעז סטריייקער די װען און

 זײ האבען העדקװאדערס׳ די צו קומען
 װעאכע סטרײהערס, נײע מיטגעבראכט

^זעיער. םון ארונטערגעגומען האבען זײ
 קלאוס די םון סטרײק גענעראי? דער

 דער געװען מוין אױ דרעסמאכער און
̂ע אץ געשפרעך  קרײזען ארבײטער אי

 ^טונרע יעדער םיט און ?זטאדט פון
̂• סטרײקערם, נײע צוגעקומען זײנעז  װע

 דער אין אנגעיפאאסען זיך האנען כע
ױניאז•

 .דריםען צום פריח, דער אין ̂פבת
 םוצ־געפאקטען א בײ סטרײיק, םון טאג

 פיחרער סטרײק די האבען מאסמיטינג,
 גע־ איז אגריםענט אן »ז רעפארטעט

 מאנוםעקטמר די םיט געװארען ש^אסעז
 אגרײ דער אז און אסאםיאײשאן רערס
 סטרײקערס די םון איצט דארף מענט

ווערען. ראטיפיצירט
 צײענט דובינסקי סעקרעטער גענערא^

 אז אגרימענט, דעם םון פוגסםען די םאר
 ־טעג5די־ געװאונען האבען ארבײטער די
 ױניפן דעם ארבײטס־װאך, ־שטוגדיגע40

 ^ע• סװעט די םון אפשאםעז דאס ̂טאם,
 טשערםאן, אוםפארטײאישען דענ ׳סער
 ארבײטם״ דעם צוריק אײנםיוזרען דאס

 םא• אנדערע די און אינשורענס, צאזעז
 יעדער און ארבײטעה די פון דערונגען

 סטריי- די םון װערט פוגחט געװאונענער
 באגיי• גרוים םיט אויםגענומען תערם

 דאן װערט אגריםעגט דער סטערונג.
 גוט־גע- באגײםטערונג זעאבער דער םיט

 וחגרט עס און סטרי^ערס די פוז חײסען
 וחד דערםריח אין טאנטאג אז אנאנסירט

 םםרײ- די םון מײל גרעסטע די שוין ען5
 דער צו זיגרײך צוריקקערעז זיך קערם

, ארבײט.
 אנגעגאננען אבער נאך זײנעז עס

 ד^אבערם ק*אוס די םיט קאנםערענצען
ד די רועלמנ םיט קפנטראסטארם, און  י

 פז בפװפחננעה זיך געװאלם חאט ניאז
 יױ אין װערען געםאכט װעט ארבײט די

באדינגונגע;. ױגיפן אונטער שעפער ניאן
 סטרײקערס טײצ גרעסטע די וחגן
 ארבײם דער צו צורייקגעסערט זיך האבעז

 און באדינגונטח ױני^ן גײע די אונטער
 דער געװארען דורכגעפיחרט איי עס

 שאפ אין ארבײטער יעחנר אז •ונקט
 סך א חאבען ״מפז ױניאן א ױי\ םוז
 זיך חאבען װעצכע ארבײטער, די םון

̂ופילט  tv דערפיחאט ״ציגקיזם/ איז גע
 פו און םארבײ פוין זײנצן צײטען יענע

 אצ- חנר פז ביזנמם״/ .םײנט ױניפז די
 בא- דארםען ארבײםער tv ■רינצי• טער

 װ*ס דער tv און ױגיפז, חנר צו אפובגזנז
 ווערם ױגיפן דער צו באלאנגצז ניט װיצ

 V איז ער צי סקע^ v װי טראכט8ב
 חנר tv ״רױטער״, v צי ^װוורצער/

 חנר אויםגעצעבכס צוריק חאט •רינצי•
vintfitjn נעותז איז v tv פון םך Jjrtv•

 pn םודח vttoyj ח*מנן ארבײטער כע
 דער !,v געפוכמנן דינצו 1אי טעות זיחור
נױטגציחנר. נצויפחנן ?tv יתיפן
ptV̂ די םיט פארחאנויצונג^ די p

 v«n קאנטראקטארס און דדיאגצרס
w v w i r t  îtv ד v m i און װאו 

 v גײ vn פױמ דצר א»ן פנו/
tj^^oovv יו״ אץ מאבצר סון 

iv-w פגאנסױפ חאצ דאן m או v 
 אױוי געװארען געסאכט איז פעטלסענט

 n און ױדאן רער פון נידיננונגען ױ
̂וק  נאדיסטערוגג מיט חאנען סאבער קצ

אגױסעגט. דעס ראטיםיצירט
 ׳צױן מאגטא; דעם חאנען Mtv און

 סטױי״ boo לעצטע די צװיפגעקעוט זיר
 דיע די אוגטער ארנ״ט דעד צו קצרס
נאדמװגען, ױני*ן

 נאסטאגער די םון סטרײמ דער
 דער געװען איו טאכער ררעס און קצפופ

̂ויכטע דער אץ סטױ^ קורצסטער  גע
 פאר• איצט חאט און מדאן חןר םון

 אין טרײד פון ארנײטער אלע אײדגט
v ױדאן. לאיא?ער מעכטיגער

 אומשורטײאי- סטאן י. נ. דר.
 דער ®ון טשערמאן שער

אינדוסטױע דרעס
 ׳באװאוסטער דער סטאה / j דה

 ער• איז #עקאנאםיסט און געצעחרטער
 אונפאדטײ• דער געװארען װעחצט
 איגדױ דרעס דעד איז ט^ערמאן אימער
סטריע.
 אלס סטאן דר. םון אױסװאהצ דער

 איז ט^ערמאן אונפארטײאי^ען דעם
 װאס קאםיטע, א פון געװארען געטאכט

 פארשטעהער ױניאן םון בטשטאגעז איז
 דרעס אצע םון םאריעטעחער םון און

 דער טסאסיאיי׳עאנס. סטנופעקט׳שורערס
 געװען איז יוגיאן דער פון פאחפטעחער

 סופערוױיזער #חאכמאן דזשוצױס ברודער
דעפארטטענט. דרעס פון

 עקא־ באװאוסטער א איז סטאן דר.
 באדײטענדסטע די םון -אײנער#נפטיםט

 אײ־ האט און #לאנד אין עקאנאםיסטען
 רעגירונגס• חויכע ;עהאצטען מאצ גיגע

 חויפנדםטט־ דער געװעז איז ער טםטען.
 סטײטס ױנײטעד דער םון טיסטיקער

 איהם האט 1906 אין בױרא. טאריף
 צו אפאינטעט רוזװעאט ירעזידעגט

 ̂קא־ א דײנדפצאנד מיט פארחאנדצען
טריטי. םױחפעצ

 באװאוסט אויך זיך האט דו/.סטאן
 דער םון אונטערזוכונג זײן טיט געמאכט

 נױ אין איגדוסטריע װעיסט און דרעס
 רעזוצטט״ די מיט .1913—14 אין יאחן,

 בט־ זיך האט אוגטערזוכונג זײן פון טען
 ײעצ״ םון באארד, ארביטרײ^אן די נוצט
 ד. צואים ריכטער קאורט םופרים כער

 בט־ צו ט^ערםאן, געװען איז ברטנדײם
 100׳000 די םון וױידדפעס די טטיםען

 דרעס און װעיסט דער אין טרב״טער
 ;עװען אויר איז סטאן דר. איגדוםטריע.

 זעקס־ דעם סעטאען צו טרביטרײטאר
 ניױ אין ססרײק ?זניידער חדטים׳דיגעז

יארפ.

)9 וײ• פין (אלוס
 ולעצצר זי^רע אוטרעטען םאמעגינען

 טעחר און איג;%ע די פון נוגסטען צוס
טוער. עגערד״צע

 נאטיגײ״ צו צו כפלד טרעטען סיר
דופחלען״ און שאגס

 מא דער געװען טאק^ איו דאס אט
 אין ױ װטרום עחועקוטיװ, דער םון טיװ

 װאחלען, די צו צוגעטר^טען ניט גלײך
 v מעמנערס דיע די געכען װי<צן מיר

 דער אויף זיר װײזען צו מעגיןיכק״ט
 צאזען צו #זיך באקענעז צו #■י?אטפארמע

jn זאצ ̂טטים. זײער הערען r טאקע 
 טלטע אצע אז #װערען דערמאגט דא

 צוריחגעקוטצן זײנען װעיצכע סעמנערס,
 םטרחנ• זײגען מאניםעסט, םון צײט אין

̂טע םאר כענט  װעלצן און מעמבעיס א
 לןוםענדע די אין באטײציגען סאנען זיך

קאנדידאטען♦ און װעחצער אצס װאה?ען
 אפריצ, טען24 דעם דאנעחפטא^

 םיטיגג ספעצעיצער א םארשומעז װעט
 נא* םאר סטריט, טע34 װעסט 344 אין

 כאאטטע. ̂אהאילע םאר מינײשאנס
 ״דאנער^טא^ םארקומען װעצען װאהצען

מא/ טען16 דעם
 דזשאינט במזונדער v קריגען םײר

כאארד״
 באארד, עקזעקוטױו דזשענעראצ די
̂ו־ האט װעאכע  איח• םארענדיגט װאס נ

m שוין האט #טימאר5באי אין זיצונגען 
 דורכצוםיהרען קאםיטע א אפאינטעד

 בט־ א םאר בא׳עצוס קאנװענשאן דעם
 איז עס באארד. דזשאינט דדעס זוגדער

 קײן װעט קאםיטע די אז האםען, צו
 צד גאײר װעט און םארצירען ניט צייט

 טיר זמן כצ ארבײט. דער צו טרעטען
 ״אויםגעהויבען ניט םראגע די חאכען

 די זײט געארט. ניט קײנעם עס האט
 גוטגעהײסען אכער האט קאגװענשאן

 אײגענער אן םאר רעזאאוציע אונזער
 •pv די זיך םיהצען באארד, דזשאיגט

 דער אין אוגבאקװעם מעסעכרם -טױוע
 בי- חיכש v כאארד. רזשאינט אאטער

 on צוצינ טאקע װערט ארבייט םעל
 עטאג־ די דכער װאס םארנאכצעסיגט.

 באארד, דזשאינט דרעס דער םון צירונג
 ̂ןער- בײדע םאד אי?זא, געזוגטער, »אץ

פערשאפטען.
♦ * *

 גע״ איז שורות די םון שרײבער דער
 אפע- אן דורכצומאכען געװען צװאוגגעז

 זײן אפװעזענט דערום װעט און ראציע
 װאכען. 2 קוםענדע די םאר אםיס םון

 םעמבערש אינדיװידועצע און סאםיטעם
 ווע־ אויפגענוםען צײט דער דורך װעלעז

מענעדזשער. אםיס פון רעז

ח םעחל,  םעחל קזךק י«רפעל, «
man iw ח$מ סצ̂ה אייער a
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נײעפ ארבײפער
חעלין״ פ. פון

 פארקױ פויצען אין װצט צ״ט פסח
 אצגעםײנעם םון צוזאמעגםאר דער מען

 פויצען. pv ״נונד״ ארבײטער אידישען
 חאכען װעט צוזאםמגפאר דאויגמר דער

v און נאדײטונג חיסטארישצ גרױםע 
 דער אין ראצע גחיסע v שפיצען װעט

 אידישער דער םון אנטװי?צונג װײטמרער
 דער פויצען. אין בטװעגוננ ארבײטער

 סאםע די צו ■ױצעךגעחערם אין ״נונד״
 סא״ צינק-ארא!נטירטע און צנטטצאסענע
 אײראפא. אץ פארטײען ציאליסטישע

 גיט צוריק צאנג ניט ביז איז בונד דער
 אינ־ טום קיץ אן אגגעשאאסען נעװען

 פרגאגײ סאציאציסטישע טערנאציאגאלע
 צום באלאנגט גיט האט ער ?אציע.

 אינטערנאצאנאיצ, קאםוניסטיטען יטען1ד
 ס^ציאליסטישען צום גים אויך *בער

אינטערגאציאגאא. ארבײטער
יאח־ עטציכע םיט זיך האט עס װען

 ״פאריזער דאס געגריגדעט צורי־ס רען
 בא־ איז װ*ס ארג^יזאציע׳ אן כױרא״,
 טײ־ אפאזיציאנעילע קצײנע םון שטאנען

 באװע־ סאציאציסטישער דער םון צען
̂כע גוגג,  די געשטעלט זיך חאט װע

 אינ־ בײדע םאראייגיגען צו אויםגאכע
 ״בונד״ דער זיך ד«אט טערנאציאנאצען,

 ״ביױ פאריזער רעם אט אן אנגעשיצאסען
 אנגד «ן געשפילס דארט האט און רא״

ראאע. זעהענע
 םרידריך דר. םון ארטיחעיצ »ן םון
 םאציאיצים״ םון סעקרעטער דעם טרצער,
 ער״ איז װאם אינטערגאציאנאצ, טישען
 םאציאציםטישען םון בוצעטץ אין שינען

 אײ מערץ, טעז6 םון אינטערנטציאנאצ
 ביײ םאראײניגען צו םעגציכסײט די בער
 גע־ םיר װערען איגטערנאציאנאצעז, דע

 םון ראט פארטײ צעצטער דער אז װאר,
pr<TV| פויצען םון ״בוגד״ ארבײטער 

 שטײ 17 געגען 19 םיט באשיצאסצן האט
 םאציא־ דעם אין פנצושציםמן זיר םען

אינטצרגאציאנאצ. ארבײטער ציםטמוען
 װאס *בונד׳/ םון צוזאמענם^ר דער
 פסח סוםעגדע די pv םארקוםען דארף
 דעם באשטעטיגען דארםען װעט טעג,

 קװעצען זיכערע םיז באשצום. דאזיגען
 קריײ בונדישע די אין אז םיר, וױיסען

 v געםיהרט איצט װערט פוייצען איז זען
 אנהענגער די צװישעץ קאםף העםטיגער

pv צװײטען אין ארײנגעהן םון געגנער 
 אצע םיז שטארקער אינטערנאציאנטל.

 אבעד t'V םײנוגגס־םארשײדענהײטען
 פא־ רעאאע דאם און אצײן. אעבען דאס

 טרבײטער אידישע די םון אעבען ציטישע
pv די אין 1״בונד׳ דעם םיהרט פויאען 

 ארבײטער- סאציאציםםישען םון רײחען
איגטערגאציאנאצ.

•*m
 די ה«וט צוריק צייט סורצער 8 םיט
 װאס יזם,1םא׳צ נענען תאםף צום ?אט־םיע

 איג־ םאציאציםטישען בײם עקזיםםירט
 זי־ איהרע «געה»אטען8 טערנאציאנאצ.

«ראנ. אין צוננען
 די םארטראטען נעווען זײנען עם

 עםטריױ, פון מו׳רבוגדען ■ראצעטאריעע
 צעט־ און ט׳צעכאם^װאסיע דײט׳צאאנד,

 ם*ר־ געווען אויף זיינען עם צאנד.
 אינםער־ םאציא^יםטישען פון שםײער

 אינטערנא־ טרייד־ימיאן םון נאציאנאצ,
 און םפארם־אינטעמאציאגאצ ציאנאצ,

 םארשטײער און אינטערנאציאנאצ ױנננ^
צעגדער. רײע א םון

 א אויםגעהערט ה*ט קאםיסיע רי
 אין טעטינפײש חנר װענעז באריכט

 א באטראכם און י*וחר םארגאננענעם
םראנען. *רנאניזאציפנעצע רײע

o n אפנענעבצן האט נאריכט in 
 שױרבונד עםטרײכישען םון ם*רזיצער

 אז נצזאגט, האם ער דײטש. יוצױם
 nnjjr< פארשיחגנע פון שוץ־נוגחמ די

 האנ־ עננ« טן אין נעשטאנען זײנען
 די חאבען פאצצן פיצ אין אח ט^תט.

 געיוען זײנעז ותצמ ארנאניזאציעם,
 בא־• אננריוי, פאשיםטישעז פון באדראט

חיצוי. םםשות׳דינע קוםען
n די ריון פארשטצהצ די n jiiw אר־ 

־־un אויטםירציו האבען נאניזאציעם
i *ײצט n  - print יין <אני n r n

 1פי םצטינהיים חנר וחעצז און צענחד־
 ארנאני־ מצבםטשוץ ■ראצעטארײיע די

זאציעם.
 חר אננ«וסצ|/א חאט קאםיםיא וי

מ זאצוציע, p ידקם ײיי jt i r o w 
o n ו פראצעםאריאט עםםר״ני׳מז «
ו ןיק

 אנטי־ אינטערנאציאנאצען א נרײסען
 םאר־ זאצ װאס פאננרעס, סאשיםטישען

 זר אין װי «זוי דײטשצאנד. אין קוםען
 א םארצוםעז װין אין װעט 1931 טער

 װעם ספארנראציט■'^, רישע8פראצעט
 אינ־ |8 אויך םאלקוטע; דארט דעםאצש

 די םו) דעםאנםטראציע טערנאציאנאצע
אענדער. רײע 8 םון שוץ־בונדען

 רע־ 8 געװארען אנגענומען איז צםוף
 דעם אויף םאדערט װעצכע זאצוציע,

 צו וױיטער אוםעטום פראצעטאריאט
פאשיזם. נענעז פאםף דעם םיהרען

#•*
 נײעם םון זיצונג לעצטער דער אויוי

 רײהע « האבען ראט שטאט בערצינער
 א אפגעגעבען ראטםענער קאםוניסטישע

 דער םון טאהטיק דער געגען דערקאערונג
פארםײ. קאמוגיסטישער

 םארעםענט־ איז דערקיצערוגג זײער
 בערצינער די צו אויםרוןי »ן אין ציכ־ט

 אונטער־ איז אויםרוו* רער ארבײטער.
 טוער; פארטײ קאם. 60 םון געשריבען

ײ: צװישען יצאנד־ םו; דעפוטאט א ז
 שטאט בעריצינער םון ראטמענער 3 טאג,
 דע־ רײהע א און האמישאגער א ראט,

 םאברי• בערצינעו גרויםע םון צעגאטען
 האבעז פארטײ־קעםערצאך עטציכע קען.
 ;,דא דער טיט סאלידאריזירט pשו זיך

דערקילערונג: זיגער
 די אז םאר, װארםען טוער 60 די

 האט פאר׳טיי קאםוניםטישע דײטשע
 װאם װענדוגג, אזא געמאכט ׳ צעצטעגס

 און בארעכטיגט גארגישט םיט איז
 ארבײטער רײטשער דער שאדען ברענגט

 געװארען געטאן איז דאם באװעגונג.
 אינטע־ אגיטאטארישע די צוציב ביצויז

 סטאצין־ הערשענדער דער םון רעסען
 רוס־ םאר׳ן ראטעךםארבאנד. pא גחפע

 םען שטעצט קצאס ארבײטער צעגדישעז
 פארטײ קאםוניסטישע דײטשע די םאר

פארטײ v איז דאס ציכט: אזא pא
 געפינט און אוםיצעגאיצ כםעט איז װאס
 רעװאצױ פראאעטארישער דער ערב זיך

 רוםישען דעם pאי רעדט מעז ציע.
 שװעריגקײטען די טראץ אז ארבײטער׳

 קאםוניסטישע דײטשע די דאך האט
 פראצעטאריאט פון מערהײ־ט די פארטײ

 דעריבער ס׳איז און זײט איהר אויף
 זי װען טאג, דער נאהענט גאר שוין
 צו כדי מאכט. די דעראבערעז װעט

 זיך מעז שעםט אײנדרוס, א1א שאםעז
 בא־ םאיצשע דרוסען צו נישט אםיצו

ריכטען.
 v םון אױנדרו/ן אן שאםען צו כדי

 װע״ םאסעדבאװענונד ״רעװאאוציאנערע
 טרײד־ אײנצעצנע ארויםגערוםען רעז

 זיך םען רעכענט דערבײ און יןאםםען
 ורעאען ארבײטער די צי דערםיט, נישט

 םארצוםט. » אדער נוצען דערםון האבען
 האמוניסטישע זיך געפינען עס אויב

 דעצע־ םאבריס און טוער יראםעסיאנעיצע
 אחגר די געכעז. זײגעז װעאכע גאטעז,

 גע־ פשוט זײ םען צװינגט אחציע, יענע
 דעד םיט *נצופיחרען װיאען זײער געז

 זי־ םאראוים פון איז מפצה די אקציע.
כער.

p w  v װערען אסציעם דאזיגע די 
 די פון אפגעריםען ארבײםער םאסען
 בציײ טײצען גרױםע םאראײנען, פראפ.

אי־ ױיען אדער ארגאגיזירט נישט בען

 דײטשע די צאגער. געגנערשען אין בער
 אזעצכע םיט מען װעט קאפיטאציסטען

 גיכער ביייקוםען. ניט ,?אםױ־טעטאדען״
 אויסזיכטיצאזע אזעצכע אין םען שאםט

 שיכטען. ארכײטער צעשטויבטע קאטםען
 קאפי־ םון םראגט אײנהײטציםןר דער
 ניט זאך בעסערע קײן גאר זיך העז טאצ

 ביז־ די צעשפיליטערען דאס װי װיגשען,
ױניאנס. טרײד אײנחײטציכע איצט

 אונ־ די אפ ז.יך שטעצען װײטער
 דער אין יצאגע דער אויוי טערגעשריבענע

 אן האט װעיצכער יעדער װי פארטײ,
 אםיציעיצע ד־ איז עס װי םײגונג אנדער

̂ס אנערקענט װערט שטעיצונג, פארטײ  אי
 דער־ אין געטאן װערט דאס רענעגאט.

 צענטראצ־קאםײ אין װעז #צײט זעיצבער
 יקיצי־ םון רןאםף א םאר קוסט גוםא טעט
העס.

 ארויס רוקע; אונטערגעשריבענע די
̂געגדע :םאדערועען םא
 ױגיאנס טרײד די שפא^טען געגען

 די ;םאסען־ארגאניזאציעס אנדערע און
 אאײן זיך זא̂י פארטײ סאם. דײטשע

 אוט״ םיגאנציעצ װערען און אויסהאצטען
 פיהרען דארף פארטײ די אפהעגגע;

 קאמף־םעגיציכקיײ רי צויט פאציטיק איר
 דײטש־ אין פאראן זײנען װעצכע טעז,

צאנד.
 אצע אויף םאדערט אויםרוף דער

 בונם אםענעם צום פארטוי־םיטגציךער
 דא־ די פאציטי־ה. איצטיגער דער געגען
 PD אפאזיציע פלוצלונגדיגע נײע זיגע

 » געםאכש האט טוער ארבײטער 60 די
װירקונג. שטארקע

*♦
*

 ארגאן דעד העראצד״, ״דײצי דער
 פארטי/ צײבאר בריטישער דער פון

 אנגעפאנגען מערץ טען17 דעם זײם האט
 םאר־ םארגרעסערטען א pא ערשײגען צו

 בע• iv א*צט פון זיכער װעט און מאט
 אײנ־ דעם םארשפרײטען תעגען םער
 ארבײטער בריטישער דער פון םצוס

פארטײ.
*♦

*

 זיײ צענדער אײראםעאישע סילע אין
 ביזנעסיצײם צאהצען גרויסע םאראן נען
 זיײ װאס םאגוםעקטשורערם, סצײנע און
 עקזיס־ עסטרײך אין םאציאליסטען. נען

 םון ארגאניזאציע tv *אנג םון ptr טירט
 האנדעצס־ און םוחרים ״סאציאציסטישע

 אין און פוייצען דײטשיצאנד׳ אין צײט/
 געםאכט אויך צעצטענס איז רומעניען
 צו פרואװ ערםאצגרײכער אן געווארען

 ארגאנײ םאציאציםטישע אזעלכע שאםען
 םאציאציס- און ביזנעסצײט םון זאציעס

̂וטשוחנרם. טישע  דער דאנת א םאנוםצ
 םארבאנד חגר האט אנטװיקצונג דאזיגער

 אין קױםצייט״ ״סאציאציסטישע די פון
 אינ״ א גרינדען צו באשצאסען עסטרײך

סאציאציסטישע םון טערנאציאנאצ
םאברייהאנטען. סוחרים״און

**
 פארטײ קאםוגיסטישע בעלנישע די

 אפאזיציעס םארשידענע די צוציב איז,
 אם־ אזוי פארטיײקעמפע אינערציכע און

 געמוזט האט זי »ז געװארען, געשװאכט
 טאג-בלאט, אײנצעע איהר אויפנעבען

 בעצגיען. גאגץ אין נעהאט האט זי װאס
דאס םאן), רויטע (די רוזש״ דראפאו ״לע

 אין טאג־באאט קאםוגיסטישע אײנציגע
 אין געװארען פארװאגדעצט איז בעצגיען,

̂דעט עס וױ װאכעךצײטוגג. א  אבעד מעי
̂יסטישע די  בריסעיל, םון צײ־טונג סאציאי

 קאםוגיסטישע די האט םאאק/ ,דאס
 אויםגעהערט אויך שוין װאכעךצײטוגג
 װיצ פריגטער דער וױיצ ארויסצוגעהן,

בארגען. ניט םעהר
* * *

 דער םיט עס שטעהט ערגער סך א
 א עסטרײך. אין פארטײ קאםוגיסטישער

 קאםוניסטישע אגגעזעהעגע רײהע גאנצע
 זײער םון פרעזידענט דעם טיט םיהרער

 געיטצאסען זײגען באארד עקזעקוטיװ
 סאציאיציסטען, די צו אריבערגעגאגגען

 עסט״ אין פארטײ קאםוגיסטישע די און
 געװארען אפגעװישט װי כמעט איז רײך
יצאנד־קארטע. פאאיטישער דער פון

V
 אין געשטארבען איז ב^רדא אין
 סאציאיציסט רער יאהר 79 פון עיצטער
צאװין. רײמאן

 איז ױנגערמאן סציאהריגער אצם
 סאציא־ דער אין ארײנגעטראטען ^אװין

 צײט יאהר 60 און באװעגונג ציסטישער
 דעי אונטער געטרײ געדיגט ער האט

̂יסטישער  געװען איז ער םאהן. סאציאי
 פאר־ פראנצויזישען םון גרינדער דער

 זײן און ױניאנס טרײד די םון באנד
סעקרעטאר. ערשטער

 ארט בכבוד׳יג א אויף איז צאוױן
 דער פון געשיכטע דער אין םארשריבען

 באװע״ ארבײטער איגטערנאציאגאלער
 םיט׳ן םארבונדעז איז נאםען זײן גונג.

 םיט׳ן —־ ױם־טוב ארבײטער גרויסעז
 די םון נאמען אין םאי. ערשטען

 םראגקרײך אין ױניאנס טרײד
 אר״ ארבײטער די אײנגעצאדען ער האט

 צו װעאם גאנצער דער םון גאניזאציעם
 אינםערנא״ אן אויף פאוײז הײז קומען

 אר• טאקע האט ער קאנגרעס. ציאנאצען
 םון קאנגרעס ערשטען דעם גאגיזירט
 איז װאס אינטערגאציאנאצ, צװײטען

.1889 יאחר אין םארגעקוםען
רײ• האט ־קאנגרעס דאזיגען אוים׳ן

 םראנצויזי- םיז גאםען אין צאוױן, טאן
 ױניאנש טרײד די םרן םארבאנד שען

 באשטי- צ\ קאגגרעם דעם םארגעשצאגען
 איגטערנאציא• אצם םאי טען1 דעם טען

ױם־טוב. ארבײטער גאיצען
 אין געזעגענט איהם האט ?בר בײם

 סאציא־ םראנצױזישער דער םון נאמען
 גע- האט ער בראקע. םארטײ ציסטישער

 #מאי טען1 דעם יאהר, ״יעדעס זאגט:
 דעמאנ• װעט פראיצעטאריאט דער װען

 װעט מאכט, װאקסענדע זײן סטרירען
 דעם הכבוד יראת מיט דערמאנען ער

 אזוי האט װעאכער צאװין׳ רײםאן נאםעז
 פראאעטארישען צום געהאצםען םיל

םאראויסםארש/
**•

on כליםעל
> י. נחום פץ .. ■ A

̂פטר —  װעלט!״ װאונדערליכע שיינע » .ןןאס
פעלד אץ כליםעלע « האט נעשםייכעלט

שםראלען. םריםארגען די צו
%

«רום, איז ליכטיג װי .װי.גרין,
אוםעטום״ זיננען אזױפיל פוינעלאך און
?״ באפאלען פרײד «ז« קוױיטעל, נאריש דיך, חאט .װאם —

 פרײ װיגםעל, א שטיל חאט באטץרקט
 — פארבײ, שװעגענדע אוםעט שטילען אץ ;
ץ .קאן  װערען פארװיאנעם נאך וועםט ח איידער אז זי
םוט״.~ גוטען אין איינשליגגעז בחםח א דיך וועט

— טרערען. דורך בליםעלע דאם חאט נעענטפערט — דין״ .קאן —
),!!?*Li,

 סאציא״ דײטשער באװאוסטער דער
 נע״ אלט איז לעדעבור, נעארג ׳ציסט

יאהר. 80 װארען
 צײט יאהר 20 בערך איז צעדעבור

 דעפױ סאציאל־דעםאקראטישער געװען
 האט און פארצםענט דײטשעז םון טאט
 םלאםיגע זײנע מיט אויסגעצײכענט זיך

 גרויסע א געשפיילט האט ער רעדעס.
 און רעװאלוציע דײםשער דער אין ראיצע

 םון םיהרער די םון אײנער געװען איז
 סאציאיצ־דעמאקרא״ אוטאפהענגיגער דער

 פאר׳ן צײט קורצע א פארטײ. טישער
 רעװאצוציע דײטשער דער םון אויםברוך

 טריבונע פארצאםענט דער םון ער האט
 אע־ אױםשטאגד. צום מאםען די גערוםעז

 נעגנער שארםער א געווען איז דעבור
 איצטער דער םיט זיך םאראײניגען םון
 םאראײניגונג דער נאך פארטיי. ד. ס.
 ד. ם. די םיט אומאפהענגיגע די םון
 גרופע קצײנער א םיט ער:געבציבען איז

 ד. ם. דער אין איז װאס אוםאפהעגגיגע,
 האט ניך גאר ארײנגעטראטען. נישט

 נרופע דער מים אויך איבערגעריסען ער
 אקטיװע אן שפייצען צו אויםגעהערט און

יצעבען. פאליטישען אין ראצע
* *

 טרײד־ ארגאגיזירטע צאהצ די
 %דער־ חאט םעססיקא אין ױניאניםשעז

 חונדערט 18 ,1929 יאהר אין נרײבט,
 םיט םארגצײר pn מיטגצידער, טויזענט

.1924 יאחר אין טויזענט 750
 בא־ צענמער ױניאן טרייד דער
 םעדערא״ נאציאנאצע םינוי פון שטעהט

 םארשײ• pv ארנאניזאציעס 19 ציעס,
 מעחד דיםטריתט pv 42 סםייטם חננע

tPDVttv dp v̂ •orvv*t דאר• ױ חאבעז
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 אינטערנעשאנאל ךי דער שװ םיטיגג דםר
,גאגצער איהר אין האט רומײומ״..״

 םאל קײן נאך נעשיכטע
גרוי־ אזא געםאבט ניט באלטיםאר. אין
 אין וױ צײט, קורצער אזא אין פראגרעם טען
 פרעזידענט האט אזוי חדשים. •9 לעצטע די

 בא־ איגטערעםאנםען זײן פארעגדיגט שלעזינגער
 עקזע־ גענעראל דער םון םיטיגג דעם אוית ריכם

 איז װאם איגטערנעשאנאל. דער פון סוטיװע
 »יז ״ באלטימאר• אין געװארען אםגעחאלטען

 איז עם באװיזען. עם האט זײנער באריכט דער
 װעגעז זיג, און קאםף װענען באריכם א געװען

ערפאלג. גרויםען און װאוקם גרויםען
 אױפשװאונג נײעם דעם פון אנפאננ דער

 גרוי־ דער געװען איז אינטערנעשאנאל דער פון
 קלאוקםאכער די פון םטרײק ערפאלגרײכער םער
 א איצט ?װץ איז דאם אבער יארק. נױ איז

 דער פון לטבען דאם געשינטע. אלטע שטיק
 צייט לעצטער דער אין איז איגטערנעשאנאל

 טעםפא. שגעלער געװאלדיגער א םיט געגאנגען
 איצט קונןען צוריק סדשיט 9 םון פאםירונגען

 םארנעהוםען װאלטען זײ װי אלט, נאנץ אוים
 נע־ קאפיטעל גײער דער צוריק. יאחרען םיט

 »1אוי זיך האם אינםערנעשאנאל דער םון שיכטע
 . עקזעקוטױוע גענעראל דער םון םיםיננ דעם

 קלינד אין קאנװעגשאן דער םיט אננעפאגנען
 אױםגעקוקט *וין האט דאם אויך און לאנך.
 זינט צײט, חדשים דרײ די אין װארום אלט.

 אפנעהאלטען איז קליװלאנד אין סאנװענשאן די
 רייהע. נאנצע א םארגעקוםען זייגען נעװארען,
 אינטערנעשאנאל. דער אין פאםירונגען וױכטיגע

 דרעםטאכער דער קלױולאנד״ אין םטרײק דער
 םטרײקם קלאוקםאכער די יארק, גױ אין סםרײם

 דרעםםאכער דער םאנםרעאל. און טאראנטא, אין
 « װעגען פארחאנדלונגען באםטאן, אין םםרײם
 אין םאנוםעקםשורערם די םיט אפםאך נײעם

 טשײן די םיט • םארחאנדלונגען םילאדעלפיא,
װ. אז. א. םטארם  נעטאן איז אלץ דאם אז םעגליך; דאם איז

 שװער איז עם ? צײט קורצער אזא אין נעװארען
 עם אז פאקט, א דאך איז עם אבער גלויכען, *ו

 געװןי־ אפנעטאן איז עם נעװארען. געטאן איז
 א געפאדערם חאט װאם א-ריזיגע־ארבײט, רען
 םך א און אנשםרענגונג גרויםע א כחווז, םך

 די אנגעםאננען חאט ױניאן די װען און געלד.
 דאך זי איז צוריק־אויפבױאונגם־ארבײט גרויםע
 םאראריםט, אזוי און אפנעשװאכט אזוי געװען

 װעט• עם «ז געגלויבט, האבען װעניגע גאנץ אז
 שטע־ צו זיך םאל א װידער אײננעכען איחר זיך
פים. איחרע אויף לען

 אזוי נעחערט דעריבער זיך חאט עם און
 זײגען עם װאס באריכםען די אין פרײד פיל

 דער פון טיטינג דעם אויןז געװארען אפנעגעבען
 װאו צענטער, יעחןן פון עקזעקוטיװע. גענעראל

 אינםערנעשא־ דער פון חאנד ארגאגיזירענדע די
 פרײ• א נעקוםען איז דערגרײכם, נאר האט נאל

 װידער ?ײנען ארבײטער די אז כאריכם, דיגער
 אויפנעגוים װידער איז ױניאן א אז ארגאניזירם,

 תרכנע• איז קאםף זינרייכער א אז געװארען.
 איז םרײד פון לאגע די »ז געװארען, פיחדט

 איז ארבײטם־צײט די געװארען, פארבעסערט
 זײנען םארדינםטען די און געווארען פארקירצט

געװארען. פארגרעםערט
 קאנ־ זײן םראבירט שלעזיננער פרעזידענט

איצ־ דער איכער איבערבליק זײן אץ םערװאםױו
 ער אינםעתעשאנאל. דער אץ לאנע םיגער ■

 שםי־ פריידיגער דער אין זאל ער w זיו, חיט
 ציפער, יעדע םאם. די איבערכאםען ניט סונג
 די פארקלענערם. שםארק אמ אן, ניט ער װאם

 עקזעקוטװוע נענעראי דער פון .םיטגיײדער
 אי איחם, זאגען און איחם םים זיך שםריימען

 קלײן, צו זעחד קליין, «ו זײנען *יפעחןן זײגע
 ציםערען פארקלעגערםע די פון אפילו אבער
 איצם האט איגטערנעשאנאל די »ז ארוים. קומם
 םיט־ גוט־שםעחענדע טויזעגד eo אריבער וױים

גליחגר.
 נעחאם איגםעתעשאנאל די חאט װיפיל און \

 אייחזר *וריק״ יאחר קנ««ען א םימ םיםנלידער
 צו צוגרייםוננען די אנגעפאננען זיך חאכען “

 צו ניט גל־־יכער — 1 םםרייק ןכער
 םען אז זאנען, vt גענונ איז .עם

פון יוניאן די כױעז אג«אנגען געדארפם
איכער- צאחל קלייגע א בלויו--- ־־־

נע־ זיינעז װא& ,t—......־
נים און פאסטענם

פאזי־ אײצגענומעגע ואונענע,1גע, די םון און
 װאם פאזיציעם, די אויף בליק א םען גיט ציעם

 איז ארבײם די װערען. געװאונען נאך דארםען
 פיחרען נאר דארף םען םארענדיגט. גיט נאך

 אנשטרענגען נאך דארף םען און קאםםען םך א
 קלאוק־צענ־ גרויםער א איז אט כחות. םך א

 4 ארום «ז זאנט, םען באלטיםאר. — טער
 דארטען. זיר נעפינען קלאוקםאכער טױזענד

 װאל• זײ װי פיל, אזוי זײ םאכען קלאוקם אבער
 ניט זײנען ארבײטער די טויזענד. 8 געװען טען

םען שטונדען, לאננע ארבײט םען ארגאניזירט,
 א קריגט םען און ארוים נשטה די זיך פון יאנט

הונגער־לױן.
באל־ װערען. ארגאניזירט םוז באלטיםאר

םגעסלינ  גע־ אויםנעקליבען טאקע דעם צוליב איז טיםאר
 גע־ דער םון םיטיננ איצטינען דעם םאר װארען
 געםאכט דערפיט איז עם עקזעקוטיװע. נעראל

 ארגאניזאציאנם־ אן םון אנפאנג דער געװארען
קאםפײן.
 קלאוקםאכער די װאו טאראנטא, אין און

 ארנאניזירט, פראצענט הונדערט י איצט זײנען
 די דרעפםאכער. די װערען ארגאניזירט דארםען
 װןןט זי און אנכעםאנגען שוין זיך האט ארבײט
 ערםאלנ. אן םיט װערען דורכגעםיהרט זיכער

 אויך דארםען שיקאנא אין דרעםטאכער די און
 אזא האט שיקאגא װען װערען. ארגאניזירט

 קלאוקטאכער ארנאניזירטע אויםנעצײכענטע
 דרעם• די אויך דארםען זאלען װארום טא ױניאן,
ארנאניזירט? גוט זײן ניט םאכער
 זיך װעלען עם וױ װיםען .ניט קען םען און
 םא־ דרעם די מיט פארהאגדלונגען די ענדיגען

 םען אױב פילאדעלםיא. אין נופעקטשורערם
 םריד־ א אויןז זײ םיט חרכקומען קענען ניט װעט

קאטף. א אױפנעםען םוזען מען װעם אוםן ליכען
םארלאננט, און רופט װעםם װײטע די און

 אנפאנ- און קוטען אינטערנעשאנאל-זאל די אז
 ענדליך און קאםפײ}. ארנאניזאציאנם אן גען

 נעטען םוזען זיך אץנטעתעשאנאל די אויך װעט
 קלאוק־צענ־ באדייםענדער א װאו קענזאם, צו

אגטװיקלען. אננעפאגנען זיך האט טער
 נױ םיט םארטיג ניט נאך אויך איז םען און

 נודש װחאים די יארק. נױ ארום און יארק
 נרוי־ א געחאט אםאל האבען װעלכע װאירקערם,

 אין טײל גרעםםען צום איצם זײנען יוניאן״ םע
 קינ־ די פון יוניאן די ארגאניזירט. ניט גאנצען

 און װעחןן. פארשםארקם דארןז דרעםעם דער
 װעל־ שעפער, םאוך אװ ,אוט גערופענע אזוי די
 פראבלעם שװערע א געװען םאל אלע זײנען כע

 װענינער ניט חיינט פאדערען יוניאז, דער םאר
אםאל. װי אויםםערקזאםקײם

 אינםער- די אז איז, שורח אונטערשםע די
 נרויםע גאנץ א זיך םאר נאך חאם נעשאנאל

 נע- די חאט דאם טאקע אמ און ארכײט. מאס
 איחר אויף פארחאגדעלם עקזעקוםיװע נעראל
 אונםערנע• האט מען כאלטיםאר. אין םיטיגנ
 אפגעםאן איז עם װאם חכל, םך דעם צױגען

 אויםגעארכײט זיינען עם און איצט ביז געװארען
םאן. צו וױיםער װאם פלענער געװארען
 אז באםראכם, אץ נאך נעםט םען װען און

 נעװארען פארחאנדעלם זײנען םיטינג דעם אויף
 אין קאנװענשאן די װאם פראנען, רייוו גאנצע א

 גענעראל דער צו איבערגעלאזען חאם קליװלאנד
 חאבען םען קען דאן אנםשײדען, צו עקזעקוםױוע

 ארבײמ םאם נרױסע א פאר װאם באנריף, א
 אמ באלטימאר אץ געװארען אפנעטאן איז עם
 נענעראל דער םון םיםינג דער װאם טענ, פיר די

נעדױערט. האם עקזעקוטױוע

אנ־ דא האבען םיר דאלאר פינןי דער
דעם רוענען געװיזען גאאאחלם םוז םעקס
 אננעצײכענם איז װאם ׳* י 1׳* ׳* ארבײט, פון פראגראם גיכןןך. װאס װסרען

 נענעראל דער פון םיםענ דעם אױן) נעװארען
 ■רא• רײכע א און גרויםע א זעחר עקזעקוםיװע.

 דארף פראגראם אזא חרכצופיחרען אבער גראם.
 א אויך גאר בח̂װ םך א כלומ נים חאבען םען
 האט אינםעתעשאנאל די אױב און נעלד. סך

 אבער זי חאם מיםנלידער, םך א איצט שוץ
 םך א יא חאם זי װאם נעלד. װענינ אלץ גאך
 כירושח נעבליכען איחר את דאם חובווצ איז
 אין באלעבאםישקײם קאםתיםםישער דער פון

 אוז חובות די צאחלען םוז זי און יוניאן. דער
אױך. זײ צאחלם

 חאכעז דעריבער דארןז אינטעתעשאנאל די •
 צאה־ צו נעיד חאבען דארןז n נעלד. םאל «וױי
 חאכעז יאח» ױ און חובות נרױםע איתרע לעז

 ארגאנמאציאנם־ארכײם, נרױםע די טאן צו נעלד
 דער פון םי«ליחןר די זיך. •אר חאט זי װאם

 אז אליץ, דאר פארשטעחען אעםערנעשאנאל
 גץ אמ םאכער דרעם די פון װי םטדײין אזא

 די אז און נעלד. םך א נעקאםט חאם יארק
 און סאנםרעאל אץ םאראנםא, אץ םטרייקם

 א געקאםט אםאל װיחןר חאבען באםמאן אץ
 האס קליװממד אין םםרייק דער און נעלד. םך
 אויר גאו קאם« 1ע נאר געקאסם, נאר נים

 •אר א איבערנעבליבען זימען עם וױיל איאם,
 חאט עם װעםען םאגופעקםשורע̂ר פארביםענע

 דער םימ קאטף א פיחרען «ו םארגלוםם זיך
 אױ אפנעזאנם ניט ױגיאן די זײ חאט יוניאן.

 אויב און נאר. װילען זיי וױפיל קאםןז זײ גים
^ m i g װאוקם גרױםעז

1930 סארמש, מען28 דעם פרײטאנ,
 זײז ניט זאלען •זײ גרוים װי אכער װאקסען,

 גרויסע די דעקען צו אי גענונ ניט דאך זײ זײגען
 גרויםען איחר אין חאט יוניאן די װאם קאםטען

 איהרע צאהלען צו אי קאםפײן ארגאגיזאציאנם
■ : חונות.

 םיט• די כדי דעם, צוליב עם דערםאנען מיר
 באצאחלעו צו גיכער װאס זעהן זאלען גלידער

 קאנװענשאו די װאם טעקם, דאלאר פינןז דעם
 די װעלכען און כאשלאםען האם קליװלאנד אין

גוטגעהײסעןר נאכדעם חאבען לאקאלס
 םרן םעקרעטארען די און םענעדזשערס די

 אינ־ דער םון אםיס דעם םון ױינען לאקאלם די
 אויםצו■ נעװארען אויםנעפאדערט טערגעשאנאל

 זיי• םיר און דאלאר פינןז די גיכער װאס םאנען
 גאנ־ זײער אנװענדען װעלען זײ אז זיכער, נען
 כיכער װאס זאל געלד• דאם אז אײנםלום. צען

 צר װערען אםגעשיקט און װערען אױפגעםאנט
 *jn אבער װילען טיר אינטערנעשאנאל. דער
 געלד דאס דארפען װעלכע מיטגלידער, די םען

 גא־ זײערע םאכען ניט זאלען זײ אז צאהלען,
 אפ- זוכען ניט און שװעריגקײםען קײן אםטע

 n • מעקם. דעם םון כאצאהלען דאם צולעגען
 חײל•- א פאר האלטען עם דארםען םיטגלידער

 דער בײ װערען באצאהלט דארןן װאם חוב, גען
 דארפעז םיטגלידער די םעגליכקײט. ערשטער

 די ' םוזען. דאך זײ װעלען באצאהלען אז װיםען,
 ווא- םון קװאל אנדער קײן ניט דאך האט ױניאן

 די חובות. איהרע באצאהלען צו נעםען צו נען
 איז עס און יוניאן די דאך זײנען םיטגלידער

ײער י זיינען עם און חוב, ז י  םוזען װאס ז
 צאח• װעגען ניט אלזא, איז, פראגע די צנהלען.

 םיר און גיכער. װאם צאחלען װעגען נא לען,
 פאר ם׳איז װען צײט, די איז איצט אז גלויבען,

 באצאהלען צו לײכטער ביםעל א םיטגלידער די
 אפלע• ניט עם דעריבער זײ זאלען חוב. זײער

 שװע• זײן זײ ןועט עם װען צײט, א אױןש נען
צאהלען. צו רער

 פון םיטגלידער די אז האםען, וױלען םיר
 און םליכט זײער ערםילען װעלען יוניאן אונזער
 כדי טעקס, דעם אפצאחלען גיכער װאם װעלען

 םעגליכקײט די אינטערנעשאנאל דער נעבען צו
אונגעשטערט. ארבײט איהר םיט אנצוגעהן

̂זיך םאנטרעאל זיד לאזט מאנטרעאל  האט
פארשעטען געלאזט ניט פמ םארשעטען ניט

םאנט־ די טאראנטא. פון טאראנםא  קלאוקטאכער רעאלער
 האכען קען טאראנטא אויב אז נעזאגם, האבען

 קלאוס־ ארגאניזירטען הונדערט־פראצענט א
 םאנטרעאל. האכען אויך עם no דאן טרײד,

פאםירם. עם חאט אזוי און
 קלאוק־ םאנטרעאלער די אז אםת, איז עם
 חאט עם נעטאן. ניט אלײן עם חאבען טאכער

 פרעזידענם דער קוםען נעדארפם פריהער זײ צו
 שלעזיגכער, כרודער אינטערנעשאנאל, דער סו;
 צו געדארפט האט עם און אױפצוםונםערען זײ
 אויםצואװעקען זײ דוכינםקי כרודער קומען זײ
 װעג דעם װײזען צו זײ םײנבערג כרודער און
 סטרײק״ נענעראל א אין ארוים נעחם םען װי

 טא־ אין געװען אזוי אויך דאך איז דאם אבער
 ;ר . םר געקוםען זײנען דארטען אױן־ ראנטא.

 האבען און אינטערנעשאנאל דער פון פיהרער די
 געםטרײקם, צוגרײטוננם־ארבײט. די געטאן
 אין םאי מאראנטא, אין םאי האבען אבער.

 שעחן זעהר און קלאוקםאכער די םאנטרעאל
פאראײנינם. אלע און אײניג אלע געםםרײקט.

גע• צוריק לאנג ניט ביז האט םאנםרעאל
 םאנטרעאל ױניאן. א פץ שאטען א בלויז האט
 דאם און םעםטונג קאםוניםטישע א נעװען איז
 קאםױ די נאר װאו װארום געזאנט. גענונ איז

 זײ מאכען שליטח די וױילע א באקוםען ניםםען
 און די.ױניאנם אין חורבן א אלץ װי פריחער

 םאנוםעקםשורע̂ר די פאר עדן נן א װערט עם
 םען חאט קלאוק־שעפער מאנםרעאלער די אין

 א שטתדען 80 ביז 70 פון נעארגײט לעצטענם
 די חאכען חוננער־לוין א וױ םעהר און װאך

 ארבײטם־בא• די םארדינם. ניט קלאוקסאכער
 ארכעטער די פון םארדינםטען די און דינגוננען

 יושר דעם פון אפנעחאננען גאנצען אץ האבען
 איבערינ איז עם און םאנופעקםשורערס די פון
טייגט. דאם װאם זאגען צו

 אר- פולשטעגדיג א םאנםחןאל חאם הײנם
 קלאוק־שאפ יעדער קלאוק-טרײד. גאניזירםען

 א געװען איז םטרײק דער שאפ. יתיאן א איז
 קלאוק• די ער«אלג. *ראצענםינער חונדערם

 ױניאד אלע איצם זיינען םאנםרעאל אץ םאכער
 עם װעלען זײ אז ויבער, זײנען םיר את לײם

 אונ• דעם טט גאנץ אלע וױיםען וײ כלײבען.
 ױגיאד א און םװעם־טאי א צװישען מערשײד

 און«ײ כײדע אויםפרוכירט חאבען זיי — שאפ
 יוגיאף נעןןאונענעם זייער םעחר זיכער װעלען

םװעם־שא■. א אויף אױםכײםען ניט שאפ
אי« טאראגםא און סאנטועאל אץ ײען אץ

 םיינט דאן ארגאנמירט, קלאוק־אמדוםםריע די
m P9 איי קענעדע אץ אינחםםריע קלאוק די 

 זייגען טאראנטא און םאנטרעאל ארגאניזירט.
 «ײ אמ קענעדע אין שטעדם נרעםםע צוױי זײ

 דער' פיז צענטערם וױכםמסםע צודיי די זימען
■ קענעדע• אץ קלאוק־אמחםםרלע

 אמ און טאראנטא אין נאך דארף איצם
 די װעמוז ארגאניזירם םאנםרעאל

איז װעלכע חםםריע,
: J t .  iSte*
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צײט צו צײט פון
1*בױן. פון

̂ווי איך  אנט־ די װעט איצט אז .ה
 צו םארזאםען ניט יראםפעריםי א^פענע

ivdip װעיצ ניט, אז צוריק. גאייך *V 
̂ובען הואװער. ירעזידענט צו טענח א ה

 פאר״ אונז ה#ט הואװער פרעזידענט
 אויף איז •ראספעריטי די אז זיכערט,

 אין סענאט דער װייא כעס, אין אונז
 צו םיט םארנומען זיד האט װאשינגטאן

 גע־ נײעם דעם װענען דעבאטען ^אנגע
ען םיר אויב טאריוי. הזןכערטען  װ̂י
 צו פראספעריטי די אז דעריבער,

 דארח צוריס גיכער װאס הוםען אונז
 םענאט אין דעבאטע די אז זעהן, םען

 דעי «ז ענדיגעז באצד זיך
 םאריף העכערער פארגע^אגענער נײער

 ני, װערען. אנגענוםעז ניכער װאס ך*ל
 ש(י\ סענאט אין דעבאטע די זיך ה#ט

 סענאט םון מאי^ריטעט א און געענדיגט
 עס טארי^ דער •אז גע^טימט, ה^ט

 אויסאענדישע אויףי אפצאהאוגנ די הײסט
 איז װערעז• געהעכערט םחורות,

 וועיעז. געהעכערט שטארה גאנץ טאקע
 אמע־ װאם טאריןי העכסטער דער איז עס

 דער געהאט. איז עס ווען האט ריקא
 נע־ איצט ביז ה#ט םען װאס טאריף,

 םײ 512 ארום באטראפען האט האט,
 דער װאם טאריח דער בעת דאאאר, ל'*\

 בא־ װעט אנגענומען איצט האט סענאט
 דאאא-. םייציאן 580 איבער מרעםען

̂וס  דעי זײן װעט םיא אזוי אז םײנט, ד
 סחורות, אויס^ענדישע די אויף איצאהא

 אין ווערען ארײננעםיהרט ורעאען װאס
יאהר. נעקסםע דאס אמעריקא
ריכ־ ;אגצען איז ניט איז דאם ניין,

 סענא־ די מעהר. זײן װעט עס טינ.
 םיט דורכהומען איצט דארםען טאחגן

 זײן איצם ד»חי עם קאנגרעסאײט. די
 ביייי די םון זיצונג געםײנשאםטאיכע א

 אויסצו־ כדי קאנגרעס, םון הײזער דע
 נײעם דעם איז אונטער^ײדען די גיצייכען

 אנגענד איז ער װי טאריוי געהעכערטעז
 װי איז סענאטארעז די שון געײארען םען
 די .םון געװארעז אנגענוםעז איז ער

 סאנגרעסיצײט אונזערע קאנגרעסאײט.
 נעיזע־ נײעם דעם צו באצוג אין זײנן

 פדײגע־ םך » ־געװען טאריף כערטען
 אויסגעאי•־ האבען זײ װי לויט ביגער.

 טארי̂ן געחעכערטעז נײעם דעם בייט
 םיאיאן 638 ארום באטרעפען ער װעט

 םעדציג קנאפע םיט הײסט עם דאאאד,
 סענאט. םון װי מעהר אר5דא םיליאן
 םיט סעגאטארעז די איצט זיך װעלען

 א אויןי צונויםחומען האנגרעס^ײט די
 װעט םעז און אםיםה געםײנשאםטליכע־

 סע־ די פשרות. מאכען און דינגען זיר
 נאכגעבע; ביסע^ע א װעלען נאטארעז

 קאנגרעסאײט די און קאנגרעסלײט די
 סענא״ די נאכגעבעז ביסעאע א װעלען
 אויס• זיר װעט מען ווען און טארען

געהע־ נײער דער מסתמ*ו װעט גלײכען

 600 ארום באטרעםען טאריף כערטער
ו דאלאר. מיליאן
 געאד דאס אז זיך, םארשטעהט עס

 דאס יא, םאאק. דאס באצאהלען װעט
 םעהי םך א • באצאהלען װעט םאלח

 דעי געהעכערט װערט ע׳ס ווען װארום
 אויםלעי־ ארײנגעםיהרטע אויױ אפצאהא

 אמעריקאנעי־ vr הענען םחורות, דימע
 העכערען פראדוצירער און םאבריהאנטעז

 דאס םחורות. זײערע אויף פרײזען די
 געהעכערטען דעם םון צוועמ דער איז

 אויסצורעכעיען שװער איז עס טאריױ.
 טארי;י געהעכערטער נײער דער װיםיצ
 איז סומע די םאלין. דעם קאםטען װעט

 װערט איז םראספעריטי אבער ריזיגע. א
ר דאס װאס הגעלטען, בל  אםעריקא̂ג

 הואװער וױ אזוי און י םארםאגט״ םאלח
 פראספעריטי די אז םארזיכערט, האט

 נײעי דעי אז װארט, און באויז ^טעהט
 װערען, אנגענומען זאצ געזעץ, טאר̂י
 אגםאגגען באלד שוין םיר דארםען דאן

 ער5א הומט. זי װי טריט, איהרע הערען
 דאס ^רעסט מיך אז זאגעז, דארח איך

 װעלען םיר אז מורא, האב איך הארץ.
 הוא־ װאט םרײז, הויכען דעם צאהלען

 די אבער םארלאגגט, אונז פון האט װער
 אופ־ ניט גיד אזוי װעט פראספערטי

 װאקאציע, דער םון אונז צו זיך קערען
 אויב און גענוםען. זיך האט זי װאס
 א האבען איך װעצ טרעםען װעל איך

 הואווער, פרעזידענט צו טענה שטארכע
אפגענארט. אונז האט ער אז

טרעםעץ. ניט איך זאצ בעסער אבער

 זײנען געדעכטיגקײט םון װעגען די
 א םארעטענדציך. גאנצען אין ניט םיר

 םאריגען האט װאשינגטאן אין דז^ורי
 אויל־ באװארסטען דעם באפרײט שבת

 עי אז הלאגע, דער םון דאהעני מאגנאט
 םון םיטנציד א אונטערגעהויםט האט

 אז און מאבינעט הארדינג׳ם פרעזידענט
 טויזעיד 100 גענעבען איהם האט ער

 סרי־ איהם העלםען םאר כאבאר דאלאר•
 אויא־קװא״ נעװיסע הענד זײנע אין גען

 דעי צו באלאנגט האבען װעלכע לען,
 אויח האט מען אז הײםט, עס רעגירונג.

 א נעמאכט דאהעני אומ^ולדיגען דעם
 טרײער א אלס גרײט איך בין באבוא♦

 די »ז גלויבעז, צו בירגער אםעריקאנער
 םרויען, און מענער אמעריהאגער צוועאךי

 דזשויי, די צונויםגעשטעלט האבען װאס
̂עםט גערעכטען א אתיסגענעבעץ האבעז  מ

 שטים די איז םאלס םון שטים די אז און
 מענ• ^לעכטע *ז װײם איר גאט. פון
 עהד• אויף בלבול א םאכען קענען שען

 עלעכ• »ז װײס, איך איז מענשעז. ליכע
 אין םך א םאראז זײנען מענשען טע

 װעניג. םאראן זײגעז מענ^ען עהרליכע
טעה איך װאס אט אבער  :ניט םא̂ר

םון דזשורי א האט צוריק לאנג ניט

 אין מעגער אמעריהאנער צװעלף אנדערע
 אז אורטײל, אז ארויסגעגעבען םרויעז

 סעקרעטער געװעזענער דער םאל, םר.■
 אין אנגעלעגעגחײטען אינערליכע

 איז קאבינעט, הארדינג׳ס פרעזידענט
 גע• איז װאס קלאגע, דער אין שולדיג
 האש ער אז ׳איהם געגען גװארען מאכט

 כאבאי־ דאאאר טויזענד 100 גענומען
pc אויל־ אמעדיקאנער באװאוסטען א 

 באקומען איהם העלםען םאר מאגנאט
 אויל־קװאלע;, געװי־סע הענד זײנע אין

 רעגירו::. דער צו באלאנגט האבען װאס
 אדעריקאנעי באװאוסטער דער אט און

 װ• אנדערער ר,ײז ניט איז אויל־פאגנאט
 עס? זיך שיקט װי טא דאהעני. םר.

 אלנ־ געלאזט זיך האט םאל םר. אויב
 געגוםען און דאהעני יםר םון טערסויםען

 כאבאי־. דאאאר טויזע;ד 100 איהם בײ
 אונ־ איהם דאהעני םר. דאך האט דאן

 100 :עגעבען איהם - p׳אlרגעקויםט׳yט
 אזײ וױ טא כאבאר, דאלאר טויזענד

 אז ערקלערען, געקענט דז״עורי די האט
 עס אויב און אוםיעואדיג? איז דאהעני

 או;־ ניט האט דאהעני אז ריכטיג, איז
 איהם האט און םאא םר, טערגעקויםט

 ניט כאבאר דאאאר טויזענד 100 קײן
 םין פאל םר. דאו האט דאן געגעבען,

 כאבא־ דאלאר טויזענד 100 קײן איהם
 א*ז אזוי וױ טא נעמען, געקענט ניט
̂ערט דז^ורי זײן םון םאל םר.  גע־ ערק

 די אז קאאר, איז עס ^ואדיג? װארען
 ניט עפעס דא זיך האט גערעכטיגקײט
 זי און אאײן זיך פיט צונױםגערעדט

 ענט^ואדי- דארםעז דעריבער טיר װעט
 אוי* מאא דאס זיך װעא איך אז גען,

 און םאראאזען גאנצען אין גיט איהר
 אז ח׳צד, םײן ביי באײבעץ וועא איר
 דאן *כאבאר גענוםען האט םאא אויב
 כאבאר. געבען געםוזט זזאהעני האט

 האט דאהגעי אז װײס, איך אז בםרט,
 די צוריק אפשטעסען געםוזט נעבעך

 דאס װײצ רעגירונג דער צו אױא־קװאאען
 אז ארויסנעגעבען האט געריכט העכסםע

 אויא־ די האט דאהעני אז ענטשיײ־ונג,
 מװינדעא דורך ערװארבען זיך קװאאען

קארופציע. און
 בין #זײן ניט זאא זאך די וױ נאר

 א- דער צו םאצ א נאר געקוטען איך
 א p'T צו גוט איז עס אז .בערצײגונג,

 העםד די בדאי אפערירא. אין םיאיאגער
 םיאיא־ א אבי םארקויםען צו אײב םון
 גערעכטיג^ײט די אםיאו זײז. צו נער

איהם. םאר אםשײ האט
**•

 דער אין אז האםעז, זיך װיאט עם
 װעט ױניאז װאירקערס מאין ױגײטעד

 ^פאאטוג: םארםעאע קײן צו קוםען ניט
 םאר״ באײבעז װעאען םײגערס די און

 װײ־ או̂י אויר ױניאן אײן אין אײניגט
 װאט דעם, אויף קוסענדיג ניט טער,

 קאמי״ דער איז פיהרער זײעתג צװישען
שארםער. און ביטערער נאך געװארען

 גאנצקײט און אײניגקײט די אזוי וױ
 ױנ״ װאירסערם פאיז ױנײטעד דער אין
 איז װערען צוריסגעבראכט קען יאן

 ,די האט םאראױםיג זאגען. צו ^װער
צוױי ױניאן װאירחערס םאין ױגײטעד

 עקזע• גענעראא צוױי און פרעזידענטען
 גע• געװעהיט איז האוואט קוטױועס.

 קאנװעג• דער אויף פרעזידעגט װארען
 גע• איז אואיס און ספריגגפיאד פון *טאן

 קאנװעגיטאן דער אויף געװאדעז װעהאט
 כיײ די פון װער איגדיאגאפאאיס. אין
 םאאס גרעסערען א האט פרעזידענטען דע

 דאס ׳עטרײט־פראגע. א איז זיך חינטער
 װאש איז, פאינערס די מיט אומגאיל,

 מעכטײ גרויסער, אםאאינער זײער םון
 געבאיבען באויז הײנט איז ױניאן :ער

 דיס• דעם אין מאיגערס די עאטען. א
 עס האבען װעאכע איאינאי, םון טרימט

 ספריגג• אין קאגװענ^אן די אפגעהאאטען
 קעג• םון האװאמ׳ען געװעהאט און םיאד
 גראד עס זײנען פרעזידענט, סאר זאס
 אויפ• ױניאז זײער נאך האבען װאס די,

 װי צושטאנד בעסערען א אין געהאאטעז
 דיסטריקט איאינאי דער אגדערע. די

 דער פון פעסטוגג א געבאיבען נאך איז
 pw ױניאן. װאירקערס מאין ױנײטעד

 דיסטרישם Djn םון מאינערס אאע אויב
 רע- האט װאס םי׳פװיקען, מיט שטעהען
 זײ אויב און אואים׳עז, גענען כעאירט
 װאס האװאט׳עז, הינטער שטעהן װעאען

 פון קאנװענ׳טאן דער דורך איצט איז
 אםיציעאעד דער געײארען ספרינגםיאד

 װעט דאז רעװאאט, דעם םון םיהרער
 א און אאננער גאנץ א זײן קאפןי דער

 געצעהאט האט װער אבער שארםער.
 םארזיכערט, אואיס םאאק? םון קעם די
 אנהענ־ ^טארקע א אויד האט ער אז

איאינאי. אין גערשאפט
 אעדיאנאפאאיס םון קאנװענ^^ז די
 רעכטען ברײטע אואיס׳ען גענעבען ד«אט

 םין רעװאאטירענדע רי אױסצושאיסעז
̂טארטערס צוריקציחען און ױגיאן דער  כ
 די עטיצען װאס ױניאנס, אאק״ןא םון

 רעכ• אאע די אבער װיחגרשפענסטיגע.
 האט מעז װען װערט, א האבען טען

פאאק. פון כח דעם זיך הינטער
 זיך פרובירעז געוױס װעט אואיס

 ךײ\ װאס רעכטען, די םיט באנוצען
 אבער גענעבען, איהם האט קאנװענשאן

 אין באשטעחט ^װאככײט אואיס׳עס
 םיהרעחפאפט זײז אונטער װאס דעם,
 ױנײ• מטארקער גרױסער, דער םון איז

 נעײארען ױניאן װ־אירקערס מאין טעד
 ארגאני־ צובראכענע שװאכע קאײגע, א

 איז דאס אז זאגען, קען אואים זאציע.
 רעפוטאציע זײז אבער שואד, זיץ גיט
געםאצען. יאר איז םיהרער א אאס

 םאינערס ד• ווערט דערװײא pא
 דער אפגעשװאכט. םעהר נאך ױניאז

 איהר גיט קאמןי אינערציכער איצטיגער
צו. ניט כח קײן געװים

האװאיט׳ן, אויםגעםאחגרט האט אואים
 אינדיאנאפאאי׳ס אין סומען זאא ער אז
 דעד םאר םשםט צוס ^טעאען זיך און

 ױנײטעד דער םין עקזעקוטױוע גענעראא
 קאא״ דער אויף ױניאן װאירקערם מאיז

 דארזי ארן ױניאז די שםאאט ער אז ׳גע
 םין װעיעז אויסגעעאאסעז דעריבער

םיטגאידערשאפט. איהר
 אויפ־ ענטםער אן אאס האט האװאט

)10 זײט אויף (שאום

 םאנםרעאל, אין סאי ארן טאראנטא אץ םאי
 שװעריג- גרויםע מיט םארבונדען איז זי אבער

 אז האמעז, ניט דעריכער קען םען און קײמען
 שנעלער, אזא זײן דארםעז װעט ערפאלג דער
 עם קלאוק־טרײה דעם אץ געװען איז ער ורי

 גריגדונג די אז װערען, באםערקט• אבער דארןש
 אין דרעםמאכער םראנצױזישע טון ױניאן א מון

 חונ־ דרײ אייבער שוין האט װאם םאנםרעאל,
 א גיים װאם צײכען, א איז םיטגלידעה דער̂פ
 ארגאניזירען ארבײט-םון די אז חאטנונג, גוטע
 אזוי זײן גיט ודעט קענעדע אץ םרײד דרעם דעם

 םארגע־ פרױזער עם זיך חאט םען וױ שװער,
 אז געװיזעז, קענעדע דאך חאט און שטעלט.

v לאםיר איבערראשונגען. םאכען אונז קען 
 דארטען דרעסםאבער די אז חאטען, דעריבער

 אי־ אנגענעמע אזא «ונקמ םאכען אונז װעלען
קלאוקםאכער. די וױ בערראשונג,

 (צענ• פאלק״צעהלונג די צעחלונג ערשמע די
דורכגע• װעם װאם זום) ארכײטסלאז^ מץ

ער־ דעם װערען פיחרט
 וױכםיגע א זעחר מאל דאם איריל״חאם שםען

אץ די ®אר כאדײםוגג  איצ־ דעם ארבײטער.
 דודכגע־ ערשטעךמאל צום וועט צענוום טיגען

 אלע ®ון וױרקליכע.צעחלונג א װערען ®יחרט
אטעריקא. אץ ארכײםסלאז איצם דינען װאם די

 ®אראײגיגםע די אץ מיר חאכען איצט כיז
 םטאםים• אפמיעלע קיץ נעחאט גימ שםאאטען

 צימערעז, ארכײטםלאזע. דל וועגען טיק
 אין ארבײםסלאזיגקײם דועגען חאכעז כױר װאס

 קײן ײמ .און גענױע קײן ניט זימען אטעריסא-
הל לײבאר דער װאס צימערען, די אפיציעדע.

®ון :םליכם

 כלויז גענומען םײםטענס װערען זײ פעקטליכע.
 ניט קעו קײנער און אינדוסטריען אײנעע פון

 אין זײ אויף זיך קען םען װיפיל גאראנטירען
 ׳דעם צוליב טאקע אט און פארלאזען. אלגעמײן

 סטאטיםטיק קײן גיטא איז אםעריקא איין װאם
 קײנער איצט וױים ארבײטםלאזיגקײט, װעגען

 ארבײםס״ די םון ארםעע די איז עס גרורם װי ניט
 טרעםען, בלויז םרובירט מען לאנד• אין לאזע

 די אז ׳זאגט אײגער אז עם, קוסט אזלי און
 וױ מעהױ נימ איצט איז ארבײטםלאזע םוו צאהל

 די אז זאגט, צװײטער דער און םיליאן דרײ4
םיליאן. זעקם איבער איז צאהל

 ױניאנם טרײד די מאר ארבײטער, די מאר
 אלגע• אין ארגאניזאציעם ארכײמער די םאר און
 די איז עס גרױם וױ וױםען צו װיכטיג איז םײן

 גע־ זאל עם אז און ארבײטסלאזע די םון צאהל
 װעגען םטאטיתטיק גענויע א ווערען ®יהרט

 דע־ דארפען ארבײטער די ארבײטםלאזעקײט.
 ערשטע די אז פאראינטערעםירט, דץ ריבער
 לאנד אין ארבײטסלאזע די צעחלען צו פראבע

ערפאלג. אן םיט װערען דורכגעפיחרט זאל
 די װאם פראגען, פארשײדענע די צװישען

 םאר אײנעם יעדען כײ פרעגען װעלען צעהלער
 פאלגענדע די זײן װעלען פאלקסצעחלונג דער
 באזוגדערס זיעען ארבײמער די װעלכע אץ דרײ

:פאראינטערעסירט
םלאכח? אייער איז וראם
? איהר ארבײם איגדןםטריע װעלכער אין

 דער אײךער טאג חןם געארכײט איחר האם
f געקומען אײך צו איז צעהלער

®p וועט פראגען דדײ די אויף ענטפערס די 
 ®עקמליכען אץ קלארען א חאבען םעךקעגען

ארכײםםלאזעק^מ דער וזעגען בילד
 לאנה

די איז
גרױס וײ וױםען בלומ גים וועמ

מען גאר

 זײ־ עס ארבײמסלאזע װיפיל װיסען אויך װעט
אעדוםטריע. יעדער אץ פאראן נען

 םאר־ זייץ דעריבער דארפען ארבײטער די
 דערםאנטע די אױןש <רען עננ צו אינטערעםירט

 דערםיט און פינקטליך און גענוי םראגען דרײ
ערםאלג. םיט צעהלונג די דורכםיהרען העלפען

 באס- פארנעםט ענדליך זיג גרױסער דער
װיכי־ א מאל א וױדער מאן כאסטאן, אץ

 ®ון רײחען די אץ םלאץ םיג
 גרױסער לעצטער דער אינטערנעשאנעל. דער
 וױכ- באזונדערם גאנץ א האט באםטאן אין זיג

באדײםונג. מיגע
 שרײבען, סך א םען דארןש באסטאן װעגען

 פרײד, םים זאגען צר גענוג איז הײנט פאר אבער
 זײ־־ םאכער דרעס אץ קלאוק באםטאנער די אז
 אכגעהאלטען חאבען און ארגאניזירט װידער געז
 בעםערעז א פאר קאםף זײער אץ זיג גרויםען א

לעבען. לײכטערען און
 צד קרעדיט װערען געגעבען עם זאל און
 אונזער דובינםקי, כרודער קוםם, עם װעמען

 דורכגעפיחרט עס חאט סעקרעטאר, חשעגעראל
 כאסםאן* אין ארפייט ערפאלגרײכע גרויסע די

 אר- גרויםע א בלויז געװען ניט איז עם און
 שװערע. א זעחר שװערע, א אויך נאר בײט,

 ארױמגע• באםטאן אין האבען •קאםוניםםען די
 שװע- חאנד רואיגירענדע שװארצע זײער לעגט
אוםעםום. וױ רער

 פארגאג• דער צו איצם באלאנגם דאם נאר
 םאכער דרעם מוו םאכער קלאוק מ גענחײם.

 ״זיכער נױר זיעען איצם, װעלען גאםםאן אין
װע- זײ pH מגיאן זימןר אבצוחיטען װי וױםען

aaas aaamaaaaAasa aasaiaL •aaaassa maaaia assLרואעירען לאזען נימ םעחר איתר לען pn םעחר 
 צושטערער די p® ®ארפיחרען לאזען ני® זײך
pH .צוכרעכער
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נידערטרעכטיגקײט קאמוניסטישעו פוז דאקוחענטען
דעמכיצער• «, םון

צענ־ פארשירענע אין ^*םוגיסנמה די
 אר״ נאנצע די אםם זעחר ן9שטעצ דער

 אונאננענעםער אן אין נאווענוננ נײטעו
 נעװיםענאאזע זייערע דורך 9םיטואצי

 העצערייען. ציעצצאזע און ס9פרפװפסאצי
 ארבייטםאאזינסייט, סון עיידעםיע די

 אויף אויסגעבראכעז איצט ה*ט װאס
 אוםנאיס דער אט װעצט, ;א:צער דער
 ארנײטער סיציאנען און טויזענטער םאר

 נעװיםעגצאזע רי םאר איז םאטיאיעם,
 נאענצענדע א דעםאנאגען האםוניסטישע
 נע־ ■אצישישע מאכען צו נעאענענהײט

 הא־ ■אציםישען שצאנען צו און ׳צעפטען
פיטאצ.
 איז ניט האבען קאםוניםםע; די אז
 היצוי די אז און ארבייטסצאזע די זיגען
 נאויז זיי םאר איז ארנײטםצאזע פאר

 סען װאם יעדען, םאר איז זאך, 19נעב א
 טאג. דער װי קצאר נפשות, דאזיגע רי

 קע; מעז »ז ארױם אבער קוםט װאס
 און העאפען ניט דאו םונדעםטװענען זין־
 מאנכעס נעזינדעצ דאזינע דאם םוז םען
 ם׳זאל װאם וױיצ םארטיידינען. נאר םאצ

 אבער טען טאר דענקען, ניט זײ װעגען
 שטעהע; זײ הינטער אז ■אתעםעז״ גיט

 ארבייטער, םארםירטע עחרציכע מאגכע
 און שוצדינ, נ׳פמח דז נאט זיינען װאם

 םאנ־ םאציאציסטען םוזעןי דעם אחוץ אז
 סאסוניםטישע די דערשטיסען םאצ כע

 פארשטענדציכע צואיב ■ראװאקאציעם
 קאםוניםטישע וי טעםים. פאאיטײפע
 אוז נוט, זעהר דאס װ״םען דעםאנאגען

 #אציטישער דער אויוי םיעפואירען זײ
 סאציאאיםטען די םון אנשטענרינקיים

 װאם אז וױיםעז, זיי אענחנר. אצע אין
 סאציא־ די אױף זאנען ניט זאצען זײ

 אי־ און נרוים װי און םיהרער ציםטישע
 ניט זאצ •ראװאזאציע «ײער נערצייגענד

 דאו זײ םאציאציםטען די װעצען זײן,
 און אנגריםען די נענען םארטײדיגען
■אציצײ־װ^מיר. דעם םון םארפאאנען

 דע• דער מיט געוועז דאם איז אזוי
 דאנערשטאנ, יארק, נין אין םאנםטראציע

 קאםונים־ די טערץ. זעקםטעז דעם
 ערצױבניש סיין נעהאט גיט האבע; טען
 די אינער דעםאגסטראציע א מאכעז צו

 קא־ פאאים דער יאחן. נױ פוז גאםען
 נע־ םאא עטאיכע זײ האט םישאנער
 װעם ער אז און ט*ן, צו ניט דאם װארענט

 אונטער־ םיטאען *אע םיט פארײר זײער
 פאםטער׳ן םיט פאםוני&טען רי דייסען.

 קאענםטע די נעחאם ניט האבעז בראש
 איז ניט וועאכען שטעאען צו אויםזיכט

 בא־וא־ םחנח דער נענען װידערטטאנד
 םונ־ ראכען או; פאאיציםםען, פענטע

 די טראצען צו געװאנט דאך דעםםווענען
םארװאאטונג. פאאים דער פון נאפעאען

 נעטאן? דאס זײ האבען םארװאם
 רעײאאױ םיט נערענקם דען זײ האבען

 ארבײםם־ די אייזען צו םיםאען ציאנערע
 זיי האנען ראס נײז, םראנע? אאזע
 װאאמען זיי וועז ווייא 'ערװארם. ניט
 ניט ראו זײ װאאטען נעםאן, יע עם

 טע־ צום רעװאאוציע זייער טיט נענאננעז
 צו איהם םוז אום םיטי״חאא אין יאר

 פאמוניםטישע די װי חיאף, םאראאננען
 פאסטצר און םיינער ראבערם קנאסערם,

 נאך טענ עטאיכע נעטאן דאס האבען
 דעםאנםטראציע. פאםוניםםײמר דער
 םון חיאף פאאר. דאך איז זאך איין

 רעװא־ םיט ניט דאך םען בעט םעיאר
 טיט טאן דאך םען קען דאם אוציעם.
 װען ערשם פשיטע א טיטאען׳ אנדערע

נאופג ארבײטער אוםשואדינ םארניםען צו רדאהם עם
 אבער זיך זארגען פאםוניםטע! וי

 oy■ ײען באום, ארבײםער װענען ניט
 סאטונינד אויםצופיחרעז ייד חאגדעאט

 נעםםעז אױפ׳ן ניט ןיי ארט עט װי אזוי •ונקס םאםקװע, םזן נאפעאען טי׳פע
 «ײ בײ באשטעאט םאספװ# ווען אאזע, ארבײטם־ רי םאר חיאו• נעםינען צו אופן

.חדואאוציע׳. % חנליומחנן צו
 דעמאנםטרא־ #ןאםוניםטימע נאנצצ די
n פרא־ צו צוועק: אײן נאויז האט 

 שפעטעי■ נדי באוט־פארגיםונ^ יואצירןן
 דער פון ■רעםע קאםוניסטי׳זער חנר אין

 קאסוניםטי־ צוױיסעז צו וועאט גאנצער
מ חנוואאוציע^ ׳

 א פאר װאם צו באגרײםען צו כדי
̂םוניםמ!נימר־ און לוםיעדײ כ»ר#שטערלןוחנד ױײ ק
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 ט^געגדער דיגען ס^ונסטראציעס,
 ־VP אמעריקאנער די װאס דאסוםענט,

 ילענ״ אצע אין צושילט האפען מוגיסטען
 דעכיאג־ יארקער גױ דער װעגען דער

מערץ. זעקסטען םון סטראציע,

 ניט קײנמאל נאך האט יארק ״נױ
של«כט״ געזעהן

 אין איז טיטעל אט.דעם אוגטער
 טע;8 פון םאהנע״ ״רויטע בעריצינער דער

 פאיצגענדע די אפגעדרוקט געװען מערץ
 איז װאס ;םערץ טען7 פון טעאעגראטע

̂טען  און יארש נױ פון געװארען ערהא
:פאאגט װי זיך אעזט װעאכע

 דער—מערץ טען7 דעם ׳יארק ״נױ
 די אין מערץ זעקסטען םון פאראויף

 אי־ אםיאו האט שטאטען פאראײניגטע
 רי םון ערװארטונגען די בערטראפען

 פרע־ דאאאר די אפטיםיסטען. גרעסטע
אםעריהע :דער^ראקען טיןז איז סע

 דער־ גיט אזעאכעס קײנמאא נאך האט
אעבט.

באטײ־ זיך האבען יאיק גױ ״אין
 דעטאג־ ארבײטםאאזען דער אין איגט

 אר־ מיאיאן האאבער א ארום סטראציע
 דעםאנסטראציע דער אין אוך בײטער,
 םאר־ ארבײטער טויזענט 120 האנען
 הונדער־ רײהען. געשאאסענע אין שירט
 אנגע־ האבען מענשען טויזענדער טער

r » סקװער. ױניאן םיאט w בע־ צײט 
 אג״ זיך האח דעמאנםטראציע די פאר

 דער אוי־ט םקװער, דער איז געםאנגען
 פרעסע, בירגעראיכער דער םון אפשאצוגנ

 טויזע:־ הוגדערטער מיט באזעצט געװען
 און הײזער אאע דעםאנסטראנטעז. טער

 םיט איבערפיאט געװען זײנען דעכער
צושויער.
 האםוגיסטי׳שע די םון װערטער ״די
ער  א אין אויםגעגאנגען זײגען רע̂ד
 א אין און באגײםטערוגג םון שטורם

 ״אינ־ דעם םון געזאגג הונדערטפאכען
טערגאציאנאל׳.

 םאסען די האבען מיטינג דעם נאך
 דעם םיט זיך אינטערעסירענדיג ניט —

 דעםאנ־ ־־ פאאיצײ דער םון םארבאט
ערשטער דער חאא. סיטי צום םטרירט
1

 דער״ םאוץ אין איז קײט פאאיצײ
געװארען״ דרימט

 םאר״ געאאזט דך האט םאסע ״די
 צוריקצוחאא• ;עװען גיט איז און װערטס

 די חאבען רײחען ערשטע די אין טען.
 מאר• ענטשאאסען און מוטיג םרויען
 אויםשריםטען גרויסע מעכטיג שירט.•
 שטראם דעם איבער כאװע;ט זיך האבען

 באזוגדערס דעמאנסטראנטע;. די פון
 אױפשריפט, אן ארויסגעזעחן זיך האט

מעיאר דער :פרויען םון געטראגעז
 חונגערען ארכײטסאאזע די און טאנצט

םריהרען. און
 ט״ : ע ה א נ ר v ד ן י ״א ,

ט י י ן ס ו י ם ט י א ס א  ה
ז י י א ע ד י צ א ר ט ס ג א מ ע  ד

 ן v ר א ו ו ע ג ט נ ע ג ע ג א ב
• 2 5 א ן ו ם ע ק ׳ ־ ט ג ע ד י ו  ט

ר ע ג ג , פ י י מ ר א ־ י י צ י א א  פ
ע כ א ע ו ז ו י ן א ע ו ו ע  ג

ג י ס ע ם ס ג י ר . ק ט נ ע פ א ו ו א  ב
י - ד י י ז ז ע ט נ א ר ט ס נ א פ ע  ד

ן ן נע ע ג ע ו ו ט ס ע ד נ ו יט ם  נ
ן ע ט א ר ט ע ג פ . ן ו פ א ארט

־ י ד ז ע ו ״ו ; נ ־ ן י ש א  מ
ע ר ה ע ו ן ו ו ר ם ע  פא• ד

ס י ן א ע ב א - ה נ א ם ע ג נ  א
ז ע ו ג ן צ ע ס י ף ש י ו  א

י ן ד ע ס א ן ג ו ן א ו י ם  ד
, ר ע כ ע ט ד א ך ה י ״ ז ט ג  ע

ט א ע ק י ו י א ו ו מ א ק ־ ן ע ס א  ג
ר ע כ א ע ו ט ו א • ה ע ג נ  א

ן ע ט א א ז ה י עט ב ׳ ן שפ י  א
. ט ג ע ו ו ר א ע ס ד י א א • 

ט נ ע ד י ז ע ר  ־ א יש ם א p( פ
) ע נ  ס, ר א י ו י נ ן ו פ ר

ר ע כ א ע ו ט ו א ; ה י י א  א
ט ר ה י ם ע ג נ ט א י ם מ ע  ד

, ד א ב ־ ט ו א ז ב י ־ א י א ט  ע
ט טאא כע א ע ־ ג נ י ר ע ג ם ו ר  א

ן ע ר א ו ו ע ן ג ו - פ ע ד י  ד
ז ע ט נ א ר ט ס נ א ן ם ו ז א י  א

ג י ט ו א ן ב ע ג א א ש ו  גע־ צ
. ן ע ר א ו ם ו י ו ס ק א ו  ער ו

ז י ן א ו ח א ם נ ח י ם ־ י  פאא
ז ע ט נ א י ט צ ע װ ע ט א ר ע  ג

, ן ע ר א װ ע י ג ־ ד ר ע ג ר י  ב
ע כ י ע א ם ע ר יט ם  אז ״צו ג

א ז ט א כ א א ט ש א ־ ה ו י נ

כאוועגונג ארכײסער אםקדיסאנשר דעד אץ
• mmmmmmmmmmmmmtmmtmmmmmmrn

............................................................................................... J )קראקאװםהי פ. פון
אײ־ אװ 1$פעדערײש אמעריפען די ̂ר אםעריהע. פוז ארג:־באװענונג נאנצער דער םיז ױם־טוב נרויםען א איז װערען םארױאנדעאם װעט ב̂סטאן, אין םיגךען ׳ג־םאט־ הײ־יאהר װעט װאם יװענש<ון פאנ• םוםצינ־יזהרינע די און םײערוננען, די םאר םארברײטוננען . פארשיירענע נעםאכט איצט שוין װערען עם גורנ. פיטם־ אין צוריס יןיהר 60 םיט געװארעז נעגרינדעט איז אייב$ר אװ דערײשאן םע• אםעריסען די ױביאעאום. דענעם נןוא־ איהר םייערע! היי־יאהר ײעט ב

A ̂נט פאראויםנע־ ה$בעז םיר ײאם דןזס ̂רען. םקוים איידער איז ױניאז, װאיריוערם םאין ױנייטעד דער אי; נעשאםעז אעצטענט זיך האט װאם אאגע, דער װע;עו “פײט ,נעחןבטינ־ נוםער םארינען אין ז װארען. נע־ אריינגעצויגען שאםוי דעם איז איי א. אװ ם. .8 די און ריכטוננען כײדע צװישען צוםאאקערט זיך האט קאםף ױריסדי׳ז׳פאן־ דער געװ
 םפריננםיעאד, איז האנװענשאן די

 נעװא־ איינבארוםען איז װאס איאינאי,
 וועאכע *■אזיציע דער פי| רען

 קאנסםײ רענעארעכםע די אאם זיך האאט
 ױניי• דער םוז קאנווענשאן טוציאנעאע

 נע־ איז ױניאז, וואירקערם םאין טעד
 זיך האנען עם און באזוכט נוט װען
 רייחע נאנצצ 8 באטײאינט איהר אין

 םון םיהרער יראנרעםױוע •אוו װיכטינע
 םארפײדענן םון ארנײמער םאין, רי

 ןיי* . dp אטעריפ^ג אין מנמנדען םאין
 «;סיאיױײ פוז ני*»י װי פייוחןר, n אזעצ־ נעקומעו ׳פאנווענמאן דער צו ג«ז
y די .ojruw םזן האועט און ניצ r tr i
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 דעם געגען ױניאנם, אפאויציאגט נען
 זיך האאט און דואאיזם, קאםוניסטישען

 םעדע־ אטעריסאז דער םון טייא א אם8
 אםיציעאע רי אס8 אעיכאר׳ אװ ריי׳פא;

ױניאן. װאירקערס םאין ױגײטעד
 איצם איז װעאכער דאנענען, אואים,

 אםיציעאער דער םון ■רעזידענט דער
 װעא־ ױניאז, װאירקערם מא־ן ױנײטער

 אםיציעאע די אפנעהאאטען האט כער
 אינדיא־ אין ױניאן דער «ון האנווענשאן

 געגרינרעםע ניי רי האאט נאפאאים,
 צו ױניאן אפאזישאן |8 אאם ױניאן

 װאיר־ םא'! ױנײטעד אסיציעאער רער
 אין פאנװענשאן די און ױניאן, פערם

 אויס־ באשאאםען האט אינדיאנאפאאים
 וואם יעדען, רײהען איהחן םוז צושאיםען
 אס8 ױניאן, אנדערער דער צו באאאנגט

 ■רעזידענט •18ױני •אפאזיציאנם אן צו
 חאט ייר, םארשטעהט נרי[, װיאיאם

 צו פוםען װי נעקאנט אנרערש ניט
 אינדיאנאואאים, אי; סאנװענשאן רער
 וועאכע ױניאן, אםיציעאער דער צו אאם
 א. אוו ם. א. דער םון טשארטער א חאט

 דער אט י1אוי האט גרין פרעוידענט
 שטאנד־ דעם נעםאכט סאאר האנװענשאן

 דעם *ו םערערײשאן דער םון פונקט
 םאל- םיט קאםוי ברודער עסזיםטירענרען

:באטערסוננען נעכדע
 אװ םעחגרײשאן אםעריפאן .די
 *nnaro אין נים זיד םישם אעיבאר

 אויםנאהםן *un םים •אנגעאענעגחײטען
 איו 09 ס»ן. צו 09 אונו ט9ב |90 ורען
 חאאטען צו זיך איצט אויך אנזיבט םײן

M ־־ ■אציסי. י9אנ9ז דער
ײ  אמ רײאאן9ד9ם תתעז9אם די |9.

n תאש יגאר9א s a i.\ ד9י»ײט . חנר 
 ׳ר9ט*ארס דןם ייג«וי| ײ*יאמרם םאין
w «י האס u n  m מ־ wie;...............
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י יוימות ״יי י  ניט W י
 9ניז*»י*טי< די אויט נאפאנס. גענוי

r ררײ וייגען ן9סעאח» i  m r« n* 
 ,19װ«ד9נ מ9פארװאונר ס^גפסראגסץן

t חאס י ו^איס די in • צ»הא 9נחיס 
חדמ ,909פארװאונד in ו n י9*נ 

|.9אױסנ*ח»<ט פאחינטינחײט טיט
o ״אין ^ ^ nאין ׳ n n n n  in
 חונ• ח*מן ׳««יד חעגיי פון שט»וט
m דערטער i9 rio ארנײטער o n•:* 
 פארנא* סיט איז ■אאיס רי סטרירט,

 רישיינטסאאז ס9סטריט*ג<וס ריקארירטע
 אױף כדי ,9-טאס דער אין ארײננעפארען

 דעטאנסטרא• די שטערען צו אוםן אזא
 נטװי•9 דארורך זיו האנען 09 ציצ■

o)w די קאמפען. שטורםישע o n•:* 
 די אומנעװארפען האנען סטראנטען

 ז.9ד8נאריק נעבױם און קארס סטויט
 נענאיבען זײנע; רעמאנסטראנטען 12

 «*איס די פארװאונדעטע■ נאס אויפ׳ן
 םאר• נרויםע נעהאט אױך אנער האט

אוסטעז.
 אכציג• 18 ׳האט װאשיגגטא; ״אי)

 םאנסטרירט9ד מאסע טויזענט־^עפינע
 *:• ח«וט יאאיס די הויז■ װייסען פאר׳ן

 סים דעםאגסטראנטעז די ;עכריפען
 *בער ויו האט מאסע די טרערעךנאזען.
 דער 1נעג« נעװעחרט אונדערשראקען

• ■אאיס״.
 נעראיגעד די אז ייר, םארשטעזזט

 9אנ9װ פאהנע״, ״ראטע קאמוניסטישע
 ידיעות רטרעבםיגע9ניד ענאיכע צושיקט
 פ«ר |9ײ«נ װעאם גאנצער דער אינער

 דײטש* אין “״רעװאאוציעם 9םוניסטיש
 ן9נעזאננ אויב םיט זיך צוזיננט אאנד,
 פיז איגענס נידערטרעכטיגע די אינער

 אינ• האםוניםטישע באװאוסטזיניגע די
.9אםעריק אין נעדם

 אינפארםירען אופן אזא אויף אט
 םון ארנייטער רי קאמוניסמען 9הינ די

 די חױיטזעכאין־ װעאט'און נאנצער דער
 9«ײער איבער רוטאאנד, אין ארנייטער

 אזא אויף אטעריקע. אין “,רעװאאוציעם
 אומפארשעהטטע אזעאכע טיט און אוםן

 אנעג• נעװיםענאאזע די ײעקען םיםאען
 רי פו; האפענוננען די םאטקװע םון טען

 ־9וי וועאט נאנצער דער אויף ארנייטער
 סא• רעװאאוציאנעדער ר9שטארק א נען
ipd 9װעאכ אעעריקע, אין נוננ9באײ 
 םיט סוא באציתומ יעדער אין איז

 אי־ נאמאוםטזיניגע און םאאשהײטען
נענם.

 דארפען ?אטוניסטען די װאס צו אט
דעםאנםםראציעם. ארבייטסאאזען האבען

 ארנײ• אאע איכער ױריםדיקשאן נענען
 דער 1אי באשעפטיגט זײנעז װאם טער,

 םאראיי־ די אין איגרוסטריע םאינערם
מענעדע״• .אין און שטאטען ניגטע

 גרין האט ,“ארנאניזאציעס 9,פיא
 םאא םאגכע ,האבען נזעאנט, וױיטער

 םיר אגצושאיםע!■ אונז אן זיך אפעאירט
 9אא צו צײטען אאע צו אבער האנען

 געזאנט: ארנאניזאציעם רעװאאשירענדע
 ארײנצר אײך פאר אונטענאיך איז עם

 9ר9אײ סעטאען םוזט איהר הוםען.
 םאםער־ארגאני־ דער מיט זזאוקי־דעות

 םיט אדיינקוםען םוזט איהר ■9זאצי
.“הענט ריינע

* * *

 ניױ אין איז זונטאנ סאראכטאנען
 V םארנעקוםע! םעםפעא אעיבאר יארסער

 ■אאיםײ םאד אינ דער פון סאנםערענץ
 **:• ר9י צו .1סטא9 םיװ9נר8■ר סעא

 אנזעחאיכז אן געקומען זיינען םערלנץ
 *8P נרוקוואוד ר9ד םון ר9ננ9אנח צאהא

 פואנרעטױוע םיאע און ריכםונג אעדזש
 <jn9«i»p די ױניאגיםטעז. טרײד
 אינגמחד 9<ײח א אויםנעחערט האט

 |9ג9וו ראםם׳ז םון |9נאריכט םאנטע
 J* פון און םאוטח׳ דער אין 9אאנ דער

 סאנ־ רט9סאינ דער װענען םאסטי נ.
 .,איאינ* אד,9םפריגשי אי; װענשאן
 |9װ9נ נאריכט זײן אין איז מאסטי

 ז9אויםםואונג די י9אינ 19*ופריד חר9ז
i פון n אר־ •אאיטישער ר9סיײ9«רןזגר 

מוייו די |9*וויט נאניזאציע  יוניןןגם *
 1פי םיחא9ג |9ר9כאזונד * םיט או^זזאט
 19אזיםזיכט די |9ג9יי נערעדט ערםאאנ

 באוחד םטינערם i9ivo9ntr« אי פאר
װך טנג i י n 91 גריגדוגג tic19ניי י 

*t » יוניפן. ס19ם»ינ r• די וזאם נאויז 
 יחנר mb rinnivp m פיו טמו

vnvotrm <99א'סי8« תםיװ  tvvPP 
 ניפם inn ארנייט זיתו־ מאן צו ניט

wrp’iw *  i n  I9i
 דאם וױ ינאר,9א
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פױיזדיםס־נאווענוננ mnrs תרגניאשזתר
 פאר• װערט װאס ,wo חור #גאגױ

 ■ארי » איז ח״לעעו/ » וױ געטערט
 א םון נידעריגער, א און דארער » שױן
 דארער, א ?לײדנענד, » זעמויג. יאחר

 דא• די מיט — חאאץ שײטעא א וד
 דעך איחם כאצײכענט װערטצר זעע

 חאט װאס ^לאיד, באאסטער ענגאישעו
אהנסטירען. w איחם גאפויאען
 א שעחנס, קײז נישט — ינים דאס

 חאט שארבען דער אױסזעחן, הרענשאיר
 די םארם. אויסטערלישע w עפעט

 חאד די או, שארוי שטעחעז אויערען
 אײכט — שאײפען די #אפ;עשויחנן קורץ

 שטערן דער וױקײט,1םיט־ כאזילנערט
 די ?נײ^עען, טיפע מיט םארזײט איו

 דעד י1אוי #נרויגע גרויסע, דיגען אויגען
 װאנ־ קאײגע א אי• אױכערשטער דיגער

 דער צו ביז זי נאװאקסט װאס צע,
 אײדעא. דאר, — ?ערפער דער חעאפט.
 ענמת• און חראנקחײט יאחרען אאנגע

 אויסגעםאטערט, אזוי איחם חאכען נפש
 םאאה, צום רעדען וױצ גאגדי װען אז
 חע־ א אויף ארויםזעצען איהם מען מוז

 םעג־ מאסען די צוױשען #טישעצ כערען
 און איהם. צו זיר שטויסען װאס ^ען,
 קרענה־ א װי ער, רעדט זיצענדיג אזױ

 אנ־ זײנע מיט שםועסט און זחן, איכער
העגגער.
 רעגט ער באזאכט, רוהינ, רעדט ער

 מענש, דאזיגער דער אױף. נישט זיך
 אינ־ גא:ץ רעװאאוציאניזירט האט װאס
 ״רעדנער־םאאאנט סײן נייעט האט דיע,
 נרויסע קײן גישט'באנוצען קאן און

 צװיײ דער אעגיז, װי אזוי — דעעסטען
 רעדט ער םאאקס־פיהרער. גרויסער טער
 און פשוט ״קוא אײגטאניגען »ן מיט

 םרא־ שעהנע קײן גישט כאגוצט קאאר,
 ״ע־י׳ גוזםאות. םון זיך היט און זעס

 םין יעכא צום אאץ םון םריהער רעדט
 איחם װעגען זאגט — הערער, זײגע
 זײנע עט1ו ער און — דאק, דזש. איסו

 ביז װײטער, מאכען גישט אױספיהרונגען
 הא־ אאע אז זיכער, זיין נישט װעט ער
פארשטאנען״. גענוי איהם נען

 ער אז דערקצערט, אצײן חאט גאגדי
 אימיצען אריבערציהען גארגישט װיצ

 איהם ותט ער זםן כצ זײט, זײן אױןי
 זײן אין איבערצײגען םאצשטעגדיג נמגט
 םראזע םיט שםעקט װא׳ס אצץ, אםת.
 םרעטד. איהם איז חלאר, נישט איז אדער

 אםיצי אױב אבער רעציגיעז, י1טי איז ער
 ספריש הײציגע אינדישע עצטסטע די

 אין איבערצייגען נישט איהם וועצען
 נישט רגע קײן ער װעט #אםת זײער

 גאויבען ״םײן יסצ׳ען. צו זײ װאקצן
 אז — ער, שרײבט — נישט, כצצ זאגט
 םון ■סוקים אצע »ז האצטען זאצ איך
 שא״ גאט׳ס זיינען כתבים הײציגע די

 אײן אננעםעז נישט סאן איך םונג.
 וױסענשאםטציכע, די אםיצו זאך, שום
 וועצעז געװיסען און גצויבען םײן אויב
 װײזט ריכםיג זעהר דעם/ געגען זײן
 אויסגעצײ• זײן אין ראצאן ראםען אן

 דער אז גאנדי׳ן, וועגען שריםט כענט
 אײנציגער דער אפשר איז מאהאטםא

 וועצט, דעד םון נביאים אצע צװישען
 אז נעזאגט, נישט קײנםאצ האט װאס

 אדער זעהונגען עיעס געהאט האט ער
 צער• םון פרײ איז חארץ ״זײן חזױנות.

 ער גרױסקייט. םון — סא■ זײן יןייט,
אײנצינער״. יעחגר וױ מענש א איז

ענער־ םאצ סך א איז אצײן ג#נדי
 װאס דעם, נעגען ארויםגעטראטען גיש
 חײציגען: « פאר איחם חאצט םען

 סיזך קײז געהאט נישס קײגםאצ ״כיחאב
 איך גאם. פון אנטיצעקונגען ציעאע
 זיד אנטיצעקט נאט אז שםארק, גצויב
 אבער באשעםעגיש. מענשציכען יעדען

 צום צו נישס זיך םיר חעחגן כצצ אין
 איך קוצ. אינערציכען שטיצען, דאזיגען

 ■שוט׳ער א װי םעחר זײן נישט וױצ
 םון דינער באטײחננער א ארבײטער,

 5וױ איד וועצט. דער םון איז איגדיע
 איך סעהטע. א עפעס שאםען נישט

 און ״אםת דעם חנרקענען צ( נאר •רואװ
 איחם חאב איך וױ איהם נאך געחן אזוי

 קײנםאל אויר זיך חאט ;ןר דערקענט׳/
 איו זײן צו םודח זיד געוואקעאט נישט

 וױל ״איר פעחצערען. כאגאנגענע די
 פאײ איד אז זאגען, גישט אופן בשוס
 פעחמקיײ אינצרמנמציכע עיעט םאנ
 זײן םחנח זיד טט Mm קאן אץ• טעז״

 דאם .vivo שוואבסטער יעדער וױ
 נוד » אױך האט טאן, לאן איך ײאס

 םראץ נאט, כאטש — גחננעץ שטיםטע
 םיק נעבצנ^ם *חאמ נישם־׳צציםות, םײן

ד4»רבײכ .
«ו טיחם תאט נמן אײחנר

 רופען לאנד איבערען ארוים איצט איז גאנדי מאהאטטא
 ״פאםי־ א מאכט עננלישער דער שטעלען צו פאלק דאם
 די אויםצוקעמפען נאד אזױ כדי װידערשטאנד׳/ װען

 פון סאפיטעל, א דא דרוקען מיר אינדיע. פון פרײהײט
 כארארך אינטערעםאנטע א ניט װאם בוך, רענעמילערם

פירער. אינדישען נרױםען פון טעריםטיק
 וועט ער װען אז געשריבעז, ער האט
 אםת״• IB זײז עס װעט תפיסה, אין זיין

 םאצק: אינדישען פאר׳ן ברכה דיגע
 ארונטער־ ארום אזוי מען װעט כצ ״סודם
 בין איך אז אײנרעדעניש, די רײסעז

 איבערנאטיר־ אן עפעם מיט באזעעצט
 כצוםרשט זאצ איך אז און כח ציכען
 טרב אײנםצום פערזענציכען םײן םיט
 זיך זאצ באיהאט־באװעגונג די אז זײן,

 םיך ט׳װעם אז ערשט אײגגעבען.
 ארויסװײזעז, קצאר זיך װעט ארעסטירען,

 קאנען אויך םיר אהן װעט אינדיע אז
 אנגע־ די סוןי ביז׳ן דערפיהרען זיגרײך

*רציע׳/ הויבענע
 אםת׳דיגע זײן גאנדי האט אזוי

 א םארדאנקען צו הצצחח און גרויסהײט
 םרײ צגםרי איז ער װאס דעם,- אויך סך
 שםאצצקײט, םון געםיהצ יעטװעדען םון
גרויסהאצטעז. און זיך אויסטײצען םון

 םאהאטםא דער װאם דעם, דאגק ״א
 שרײבט — אפ, כםעט זיך םארצײקענט

 ער קאן — ענדרו, ם. טש. איהם װענען
 יע־ װי אצץ, זעהן בעסער און גענויער

 טעם, זעצבען דעם צוציב מעניט. דער
 אוםםארגצײכציכער מיט אויך ער קאן

 קצא״ זײן אײנפיהרען אנטשאאסענקײט
צעבען״. אין שטאנדפונקט רען

 און אויסזעהן אויסערציכער ס’גא:די
 םאצ״ טאקע אנטשפרעכט האב׳טה זײן

 באשײדענקײט דאזיגער דער שטענדיג
̂יר זײנער.  זײן ער םאוןדעקט געװעהנ

 גראבער נ«רטעצ\םח א מיט גאר צייב
 אויםגע־ אצײן האט ער װאס צײװענט,

 פארדעקט םצבוש דאזיגער דער װעבט.
 צו ביו בויך םונ׳ם צײב ברויז דאר זײן
 רע־ א כשעת טײצמאצ, נאר סני. די

 םארצענט סאצט, ס׳איז װען אדער גען
 אזא ,קאםבאצ״/ א אססצען די אויוי ער

 געהם ס׳רוב שאצ. גשװעבטען דיקעז
 שטענ- ככמט און קא• באויזעז אין ער
 דאזיגער דער אין בארװעם. — דיג

 געשםא- םצהע ער איז יאריא־קצײדונג
 אפיצו און ריכםער ענגצישען םאר׳ן גען

װיצע־קענינ. פאר׳ז
אז אײנשטיםיג, דערקצערען אצע

 בעטאערײטע און םינורעצ דאר גאנדי׳ם
 סונעט- םעכטיגען, א םאכם אנטואכץ

 װאם ״ם;ים אוים׳ן״ אײנדרוק. טיײעז
 גאאנצען זארנ, םון אןיסגזןדארט איז

 בא־ יעדער אין אוינמן. קצאחג צװײ
 םיהאט טריט יעדעז איז זײנער, װעגונג

 נשמה־אײ- און דערהויבענקײט א זיר
 גאײ־ איהר ני״טט האט װאס דעאקײט,

כעז•
 דאך און #רעדנער שצעכטער א איז ער

 זיינע בצינדערהײט םאצק דאס הארכט
 איז װאס הםון, דער אםיצו ווערטער.
 אוםרוהינ אזױ אוםעטום אןן אאעםאצ

 אײן נאך זיך בארוהיגט שטורםיט, און
 טיט׳ז ?;אקעצ אײן נאך זײנס, װארט
 געטראם•;:, אפט שוין האט עם קאפ.

 א פאר ארויםנעטראטען איז גאנדי אז
 םאאשטע;־ געוךען שוין איז װאס הםון,

 עטציכע מיט און רעװאצוציאניזירט דיג
 בארוהינט םאצשטענדינ איד״ם ותרטער

באהערשט. און
 » װי דאר אינגעא, דאזיגע דאס — •

 צאאיד איהם וועגען האם — שפענדעצ,
 פירט—psrn איבעריגען אהן געשריבעז

 צװאנצ/• און הונדערם דרײ זיך. גאך
 זײגס, װארט יעדעס מענ^עז. םיציאן
 באפעהא. א זײ םאר איז װאונק יעדער

גאט. זײער איז ער
טיי:, יענעם םון געקנאטען איז ״ער

 צערע־ זײן גאנדי׳ן וועגען שרײבט —
 װעאכעז םוז — גא׳תזזעצ, םארגעהער און

 קדושים. ארן העצדעז באשאםען ס׳װערען
 געבענשט איז ער דאס. בצוי? נישס איז

 נײסטיגען וואונדערציכעז יענעם םיט
 ווערען אײנפצוס זײז אונטער אז כח,

 העצ״ אין םארװאנדעצט םענשען פשוטיע
 ענדינט ;אנדי אז םארטירער. און דשן

 הםרן, דער איהם צו זיך שטופם -רעיעז,
 זײן םון זוים דעם טאז צו י\ש א כדי

 םוס־ זײגע אנצוריהרען אדער קאײד
 קא:* היסטארישער יענער אויח טריט.

 םאר־ םאכמעדאנישען דעם םון םערענץ
 נע- ם׳האט וועז קאצקוטא, אין באנד

 ברײ די ארעסטירט ם׳האט אז םאצדעז,
מאםענט, דעם אין האנצן אצי, דער
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̂םער ווידיצער דעד ווױ^ אוזען טרכי

וויטינט וןן

חנר םגלי  •3,000 — מי
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 איךײ איעצינער רער איז רינג ארבײםער רער
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 כדי אויפנעהויבעז זיך האט גאנדי װען
 אנװעזענדע אאע װארט, א נעײען צו

 גע• יאטערציכען א אין אויסגעבראכען
וױיז.

 קײן :ישטא איז רעדעס זײנע אין
 ער התפעאות. שום קײן גוזמא, שום

 דעש גיט ניכטער, םאאשטענדיג רעדט
 פשוט״ די אין אגװײזען זאכציכע פאאק
 אזוי אענין, וױ אזוי װערטער.. סטע

 אויםײערקזאטקײט זײן אזיך ער װידטעט
 אזױ, פרטים. פראקטײטע קאענכטע די

 שפינראי־. װענען רעדט ער װען אט-טא,
 אנ־ פראהטישע רײהע נאנצע א ער :יט

 וױ שפינעז, דארף טען אזוי װי מײזען,
 אויסצוגוצען כעסטעז צום איז עס אזוי
 זיך אאזט עס אזוי וױ און פאדים דעם
 פארטינע די ם^קויפען בעסטען צום

סחורות.
 פואשטענדיג־ניכ־ יענער דוקא און
 צו געבראכט האט :אנדי׳ס רוף טערער

 דערהויבענע סך א װאס רעזואטאטען,
 נישט• דערגרײכען רעדעס פאטעטישע
 און מאנסאײט טויזענטער הונדערטער

 שיכטען און קאסטעם איע םון פרויען
 דא״ םון רוף. גאנדי׳ס :עפאאנט האבען
 הײ• דער געװארען זײ בײ איז אן מאאט

 טאג יעדעז פארברעננען צו חוב איגסטער
 אדער שפיךראד בײם שעה עטאיכע

 םענ״ הטוגים ריזיגע װעב־שטוצ. בײם
 אנגעחויבען דעטאאט זינט האבען שעז
 װע־ און שפיגעז דאס אז האאטען, צו

 די גאט. צו עבודה םין א עפעס איז בען
 װאס םרויען, געפוצטע אנגעזעהענסטע

 קײן געטראגען נישט אהער ביז האבען
 דינ״ םון ״שאךיס״ װי ?צײדער, אנדערע

 מאס־ םון אדער זײד יאפאנישען סטען
 סאײ• אאע אװעקגעװארםען האבען אין,
 אױסארבײטונג אויםאענדישער םון דער
 נרא־ אין אנצוטאן אנגעהויבען זיך און
 ״קהא״ געהאפטענע אײגענהמנטיג בע,

 פוג׳ם צײטען די אין װי אזוי דאר״.
 ארײנ־ םעז האט ־קאביר, קיסר נרויסען

 די איז שפיגרעדער אאטע געצוינעז
 איגדישע די םון פאאאצען פראכטפוצע

 װאוינונגע; די אין םירשטעז, און שרים
 אריםסטע די אין װי בראםינער, די םון

 די פוץ פאריער, די םון שטיבצעך
 קעניגציכען םון םירשטען מצורעים.

 ניידע־ די װי נצײך זיך, האבעז שטאם
 די צו געזעצט םאצקס-מענשען, ריגסםע

 װערק־ האנטװעבער און שפיךרעדער
 םיט אינדיע באזארגען צו כדי שט־לען,
 אוםאפ־ זי סאכעז און סחורות נויטיגע
עקספארט. אויםצענדישען פון הענגיג

 דער־ אפיצו איז רוף גאנדי׳ס אבער
 גרעםטער פון געגענטען די צו גאננען

םײדצעך הונדערטער יאוש: און נויט
 צוק״ אין :עגענטעז אויםגעצאסענע די םון

 אװעקגעװאר־ האבען באריסאצ און נאװ
 זיך און פרנסה בידאהעריגע זײער םעז

 אפיצו טעהר, נאך װעבערײ. צו גענוםען
 אפגעזעסע; זײנען װאס ארעסטאנטען,

 צו נענומען זיך האבען שטראף, זײער
 קײנםאצ נאר װצבען. צו און שפינען

 סאצי• אזוי נישט איגדיע נאך זיך האט
 אירײע: אן םיט באגײסטערט דאריש

 געװארען פצוצצינג איז שפיגרעדעצ דאס
 סאציא־ און נאציאנאצער װיכטיגער א

 אצע פאראײנינט װאס סיםבאצ, צער
חאסטעם. און ראםעס אםונות,
געזאגם, דערנאך האט גאגדי אז און

 אויס- םרעםדער םון סחורות םראגען אז
 זיך האט ער אז זינד, א איז ארבײטונג
 םאדע־ דער םיט םאאן צום געווענדעט

 אױסצענדישע אצע זאצ םען אז רוגג,
 נאר נישט טעקסטיצ־אויסארבײםוננעז

 — םארברענען אפיצו נאר אויסםאן״
 אנגעהויבען םאאק נאנצע דאס האט דאן
 פצעצער עםענטציכע די אויף בויען צו.
 שײמער- ריזינע שטעמ גרויסע די אין

 םײערציך ם/האט וועצכע אױזי הויםעגפ,
 ענגצישע באצעז סאצאסאצע םארברענט

 סוחרים םארמענציכע און רײכע טוך;
 די צאנערס די םון ארױסנענומעז האבען

 פאצק פון םרויעז סחורות; טײערםטצ
̂בעז  שרענק די פון ארױסגענוםעז ה

 מעכםער זײמרע םון אױםשטײער דעם
 אין בצױז םײער. אין עם געװארםעז איז

 טאג אײז םיז במשך two האט באםבעי
 הונדצרם ארום פארברענט עפענםציר

 םייצרע פארשידענע טויזענט פופציג און
, * גזנוחנבצן.
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רײזען אברהם םיו

יים
װעצ־ טעאטער, םון פריפאדאגא די

 נא- גציקציכען דעם געטראגען ה*ט כער
 סע־ דעם געענדיגט ה$ט ״עדך, פען
א^אדיסםענטעז, ערפאצג: םיט ז$ן

 זיך ה#ט זי !רוהם און בצוטעךקרענץ
 איהר אין אז געפיהרט, גציקציך אזױ

 ר$ד ױגענטציכע די געסומען איז געזיכט
 געהן צו זיך #;טוענדיג און פארב זעװע

 םון אײנעם מיט אװענט אין ערגעץ
 ד$ס זי האט טעאטער־םרײנט׳ איהרע
 םעהר צונעפארבט ציפען די און געזיכט

 נויטװענ־ אויס װי געװאױגהײט אויס
ןײט. די̂ג

 םרײגט איהר טיט ארוים איז זי אז
 אױינער זיבען געווען איז דרויסען אין
 אנהויב געװען איז עס *װעגט. אין

 צינ־ א געבאאזען האט עס םריהצינג.
 פרימאדאנא, אונזרע און װינטעצע, דער
 האט אצבינא, בינע־נאםען, איהר מיט
 באצד או; םױגעצ... א װי דערפיהצט זיך

̂וט :פרײנט איהר צו אגגערוםען זיך זי ה
 שפײ ניט איך װיצ אװענט הײנט —
 פאר- איהר עכט... צעבען װיצ איך צען...

עכט... ? דזשעק שטעהט,
 די געקענט גוט אפיצו האט דזשעה

 זי װ$ס אבער אצבינא, פרימאדאנא
 עכט״, ״צעבען װערטער די טיט םײנט
באגריפען. קצאר ניט ער האט

 האט — ? אםערע דלד אין אפשר —
םארגעשצאנען. ער

 אפ־ אצבינא זיך האט — !נא —
 ‘געװא נמאס זײנען טיר — נעװארםען.

 קונסטען... געצוימטע אצע די אט רען
 ביציגעם, צײכטעס, עפעס װיא איך

באפרײען... זיך װיא ׳איך װאואגארעס...
 װאוצגא־ ביצינעם, אײכטעס, —
 האט װעאכער דזשעק, האט — רעס?

 —געהאט געח שטענריג אײגעגטאיך עם
 שמײ צװײדײטינען א םיט געםורמעאט

 אײך איך װעא אזױ, .אויב— כעאע...
ײאדעװיא... איז םיהרעז
 האט — איךי םײן דאס אט —
 זאא עס אבער — אויסנערוםען. אצבינא

װאדעװיא... אײנמאא זײן
 האט — ? בוראעסק םיינט איהר —
 םײערעצ א םיט אנטוסוסם זי דזשעק

אויגען. די איז
ערנער. נאך מײז איר —
א, עם... הײסם םײנם, איהר —

 ״ארםע־ אין קוםט... שוין... וױיס איך
אום״...
 1 מיר געםעאט עס !״ארםעאום״ —

 אויסגע־ גציקציכע א אאבינא האט —
רוםען.

“״ארפעאום אין ארײן זײנען זײ »ז
 דערשראקע;, אנפאננם זיר בינא5* ה<וט

 ארײננעםא־ איז זי װאו זיך אומנעקוקט
 בא־ איז װעאכער פובאיקום, דאם אען.

 זיך האט םענער, פון רוב דאם ׳שטאנען
 ײעאכער םפעקטאקעא, צום םארנארייט

 און אנהויבע], נעדארםט באצד זיד ה*ט
 אום־ זײער געה»?טען דעדפאר זיך האט

j ’nn ם װיי אזוי און  איז רויכערעז ̂ד
 ארן ערצויבט, נעװען “,ארפעאום אין

 צוי־ םון באעטאנען איז פובצייקום דאם
 נעװען רויד דער איז רויכערער, םערע

 םע־ א םיט ׳שנײדען צו כןוט׳פ נעריכם,
 נעהאט ציב האט ,װאם אילבינא, םער.

 םינארעםצאד, ##רפױםירטע תיעכרעז צו
 םו; רוב דאם רױן־, דאזינענ דעם האט

 םארטרא־ נעסאנט ניט טאבאס, ביצינען
 םאר נעפצ$נט זיך האם זי נען.

, :דז׳פעס׳ן
!שטיסט רא ווי »ה —
? צוריה נעהן אפ׳פר —
 אטםא־ די נעםעצם םיר נא... —

 באטראכט פובציסום... א זעט םפערע...
נאר._ זײ

 דער אויםנעהויבעז זיך האט באצר
 זיר חאבען םצענע רער אויוי םארחאננ.

 םון זייטען, אצע םון שיםען נענוםען
 טענצע־ טענצער. מוציםען, די חיגטער

 האם־ <צזצםי׳*ע איז כאריסטפעם, רינם,
 מום סײ; אן נציץ•, חאבען און םיונמן,

 טאנצען. נעצאזט ויך םארירײטוננען,
i פון זיך חאט נאצר n מעננע נאנצער 

 נעשטעצט זיך אײנ^ ארויםגעםײצט
^צ א זיננען נעניםען אין םאדאוים  צ

 םארשיידענע סיט עם קאםקנםירצנדינ
סעריער... םונ׳ם באומנוננען

 — •ריטאדאנא, ח»ג« די איז דאס —
own אצבינא׳ז. אריינגעמױצסעט דו׳מק 

 און נצטאן שםײכצצ א חאט אצבינא
:געענםפערם תאט

אובצי־ דאס נים... אריטיתירם —
װי תחס איחר^ אין פארציגם ודז ■׳ ו וו ■

̂זעסט יעדען איהר שאינגס םען םיט ז
אויגען... די

 םובאיהום דאס האט װידקאיך און
פארקעט, םון פאעצער: אאעראײ פון
 באא־ צװײטער און עריטטער דער םון

 אײנ־ זיך נאאערײע, דער פון און קאגי
 זיגגע־ דער אין באיסען די ריט געגעסען

 עק־ אין ארײנגעהענדיג האט װאס רין,
 אויםנעזוגגען און אויםנעטאנצט סטאז,
אאע... צו און זיך צו פאראכטונג איהר

 ״עדן״ םון אאבינא פרימאדאנא די
 םון באםדײע; געװאאט שוין זיך האט

 דוקא איז ד^עק׳ן אבער ״ארםעאום/
 אויף פרימאדאנא די נעװארען געפעאעז

 בא־ פארזיכטיג האט ער סצענע... דער
:םערקט
 אטאא האט זי אז דאכט, פיר —
^טים. א געהאט

 גע־ גארני^ט דערויח האט אאביגא
 א םאראאנגט באויז האט זי ענטפערט.
פראגראם... געדרוקטע

 — פראגראם, א אהן עם געהט דא —
געיטםײכעאט. דדטעה האט

 אםױ אאבינא אז געפיהאט׳ האט ער
 װאס חרטה ̂פוין האט און ניט זיך זירט

 אבער אהער. געגאנגען איהם מיט איז זי
 איז עס אז דערםאנט, זיך ער האט דא

 םון אווענט רער יאװע:ט דאגער^טאג
 גאיהאײ » האט ער אםאטארען... די

געװענדעט: איהר צו זיך כער
זײ־ םיר ? אאבינא װײסט, איר«ר —

 אינטערע־ דעם אין געקוםען אהער נען
 נאך דאנערשטאג... אװענט... סאנטסטען

 עפעס פארקוםען װעט פראגראם דער
אםוזירען? אײך װעט װאס אזוינס
בײשפיא? צום —
 נאך אװענט, ראנער׳פטאנ אאע —

 ענדיגט אראגראם ריכטיגע רי װי דעם
 די םון סראגראם א אז זיו םאנגט זיך,

 אריםע יענע זײגען דאס אםאטארען.
 גרויס חאבען װאס פאאק, פון קינדער

 זײ םעאדען ביהנע, דער צו אסביציע
 ער• צו 4״ארפעאום׳ םון םיהרער צום זיך

 פוב־ םאר׳ן פראבע מאכען זײ אויבען
 װער סובאמןום... דעם םאר אט איקום,

 בא־ אוים, נעטט עס אמ*טארען די םון
 ׳פטעאע א אםאא און פרײז א קוםט
טעאטער• אין דא טא־סע

 אצ־ האט — ? איבעריגע די און —
געפרעגט. בינא

 אםאצ נאך קוםען איבעריגע די —
 צװײ דא זײנען עס אםאצ. נאו און
 ניט אבער טאצאנטםוצע! אויך זײ ^עז
 סובציקום דאס זײ קצײבט מאצ אצע

 אצץ גיט אײך װיצ איך אבער אוים.
t רערצעהצעז. d װאר־ בעסער װעצען 

 ערשײ־ װעצען אמאםארען די ביז טען
 אײך װעט עס *ײך, זאג איך נען...

אםוזירען...
 םאראינטערע־ עס האט אצבינא׳ן

 גע־ זי האט אומגעדוצד מיט און סירט,
 משפט זאנדערבארען דעם אויף ־ װארט

 ארויסטריט דעם איבער פובציהום םון
אמאטארען. די פון

Bp J

̂וס  געענדיגט זיך האט פראגראם ד
 פובצײ דאם געװעהנציך. װי פריהער

 צו־ װי זיצען געבציבען *נער איז ליום
 דעם צײט ערטעי** די צו געיעםידט
 געזיכטער, די םון אויםדרוה ערנסטען

̂ט  ד^ס »ז נמרשטאנען, אצבינא ׳ה
 װיכטיג־ דאס איז אטאטארעךפר^גראם

 צו זיך גרײט ער פובציקום... בײם סטע
מ^פם׳ן.

 םון םיהרעד דער ארוים איז עס
 מיטע<־יאהריגער דייקער א ״ארםעאום׳/

̂זעצ  ^טע־ און װאוקס נידעריגעז פון םענ
 אראפגעצאז־ בײם םאראוים, זיך צענדיג

 הוםא־ א אין ער האט םארהאנג, טען
 װעגען געמאצדען פארװארט ריםטימעז

אנםאנג.
 ארויס איז קוציסען די הינטער םון

 םײדעצ װנג. * טריט נינדזיכערע םיט
 האט זי אנצו^ אריטען זעהר א אין
 גע־ מייט, דער אין אװעקגעיפטעצט זיד
 אג־ האמ זי אײדער און. ױבציהום, געז

 סוגםט, איהר ארויסװײזען געהױבעז
 םיט פוצ בציהען געװארםעז זי .האט

געבעט... און רחםים
 חנחוויירט האט «ובאי*ו& דאס

rtn איחר r. 92 זיר חאט אבער איהם• 
 חאט סייחנצ דאס ױזסענם.6א גצוםם

 נאטעדקט האט אצביגא דערםיהצט. עס
קני. די ציטעחנן קאצענין איחר בײ װי

 האט — דורכיאצאז! וועש ױ —
pjnm .פאראױטגעזאגט

Ah.*״ ■מי
. i . a.-

 אצביגא האט — רחםגות! אזא —
צואװײנט. ניט זיך ̂פיער

זיג־ אנגעהויבען האט מײדעצ ראס
״סאנג״. פאפוצערען א נען

 גע־ ׳טטים איהר איז אנפאנג אין
 דריטען דעם בײ אבער גצאט, גאנגען
 צױ װי טאן א איהר זיך האט טא?ט

 דאס האט מעהר צװײ. אויף בראכעז
 געדארפט. גיט ״ארפעאום״ פון ״םאצק״
 אויף באנק צעצטער דער םון אײנער

 נאכגעטאכט איהר האט גאצערעע דער
 דאם אופן. קאמישען זעהר » אויף

 צוצאכט. זיך האט ״םאצה״ םון איבעריגע
 דער םון דוקא זיך האט םײדעצ דאם

 זי געשטארקט. דערםיהצט באצײדיגונג
 רײנע הויכע, אין אריבערגעזונגען האט

 גערודער. און געצעכטער דאס טעגער
 געװארען. שטיצער איז פובציקום דאם

 טאן א טיט װידער זי איז באצד אבער
 דעם עס האט אםשר און דורכגעפאצען.

 םיה־ דער געדאכט. נאר זיך פובציקום
 צו־ איחר צו איז ״ארםעאום״ םון רער

 באצד און אפנעשטעצט, זי און גענאנגען
 הינטער פון האנט א געװיזען זיך האט

 אים־ םיט ני האט װעצכע הוציםען, די
 םאר״ הינטער׳ן געטאן שצעפ » פעט
םארשװאונדען. איז זי און האנג

 גע־ שטארק פובציקום דעם איז דאם
 האט געצעכטער דאס געװארען. פעצען

 םון פצעצער אצע איבער געקײקעצט זיך
״ארפעאום״...

אצ־ האט — !שוירערציך ס׳איז —
 גרויזאם־ אזא — אויסגערוםען. בינא
!...קײט

 דזשעק האט — !זײ זײנען אזוי —
םיצאזאםירט.

באי. ױנגער א ארויס איז באצד
 ררײםטער. געפיהצט שוין זיר האט ער

 ארויםגע־ שוי^אםאצ האט ער קענט̂י
 געצאזט זיך האט ער ערגעץ. טראטען
 די בײ אבער ניגער־טאנץ. א טאנצען
 עפעס ער האט שפרונגען פאר ערשטע

 םון געשמאס דעם געגעז פארבראכעז
 גא־ דער אויןי מבינים די פון אײנעם
 גע־ א אויסנעבראכען האט עס צערעע.

צעכטער.
 צוריקנעשצעפט שוין םען האט ם ע ד
 געראנ־ זיך האט ער ״הוק״... א םיט

 װי־ זיך האט פובציסום דאס און געצט
אםוזירט. דער

 די :עביטען, זיך זײ האבעז אזוי
 װען זעצטען אגםאנגער. די אטאטארען,

 אײ־ ארער אײנעם האט פובציחום דאס
 עגדײ צו געצעגעגזזײט א געגעבען נער

:iv ר\נסט. איהר אדער זײן
#געדאכט גראד זיך האט אצביגא׳ן

 טאצאנט. באזיצען זײ םון אײניגע אז
 » דורכגעבציצט איהר איז באצד און

 ערשײ־ אצײן'זאצ זי װען אז געדאנק,
 פוב־ אזא םאר םאצ ערשטע דאס נעז

 דורכנעםאצצן זיכער זי װאצט ציקום,
אײביג. אויו*

 פאר דערשראקען אזוי זיך האט זי
 זוכען גענוטען האט זי »ז געדאנק, דעם
דזשעמ׳ן. בײ שױז

אײך? געפעצט װי דזשעק... —
אינטערעסאנט... איז עם —
 מײדעצ יענע גרויזאם... איז עס —

שטים... שעהגע א געהאט האט
 םסכים דזשעק האט — זיכער! —
געװען.
 םסכים האט דזשעק װאס דאם׳ און
 םאר־ םעהר אצבינא׳ן נאר האט געװען,

 דא װאצ־ט זי »ז גצויבען, דאם שטארסט
 חײםט דורמעםאצען. אויו יראבע א בײ
 ער־ איהר רוהם, גאנצער איחר אז עס,

צוםאצ. א נאר איז ״םאצג
 םיט מעאטער פון ארויסגעהענדיג און

 שטים די געפצונגען איחר האט דןשעק׳ן
 •ובצײ דאס װעצכע םײדעצ, דער םון
dip י באאײדיגמ. גרויזאם אזוי האט

 גע־ איהר םײדעצ, דאס דזשעס... ־—
שטים.- שעחנע א חאט זי דענסט...

 א נאך דזשעק האט — זיכער•.. —
באשטעטעט. םאצ

 גיש־ די װידער חנדפיחצט חאט זי
 * ־ױםאי... « רוהםי איחר םון טיגסײט
 גע־י װאאט םײרעצ יענע אט צופאצ...

 װי און אצבינא, זי, װי זײן קענט
jra r•. חנם אן נאר זיך וחנגדם אס 

̂ון גזנגאד  םון נרויזא**ײט תד אחנר
י• •ובאיחום.

 אין האט אצבינא פריםאדאנא די און
 חנם, וועגען געצמרנט מעחר ״ארפעאום״

 ערםאצנ, און זיוחם איו אס אוומס וואס
םאאײיי• ״זנדן״ אין וױ כתחר

■

צייט צו צייפ פון
).7 זײפ *ון (׳®לוס

 ג<ײך זאצ ער אז צואיס׳ען, געםאדערט
 צום שטעצעז זיר ספרינגםיצד אין קומען
 עסזעקוטיװע גענעראצ דער פאר משפט

 ױנ- װאירקערס םאין ױנײטעד דער םון
 ש«אצט ער אז קצאגע, דער אויף יאן
 אויסגע• דעריבער דארױ און ױניאן די

 מיטגצידער״ איהר םון װערען שצאםען
שאפט.

 ױגקט אז #»צײן םארשטעהט איהר
 אינ־ אין פאחרען ניט װעט חאװאט װי

 םון םשים צום שטעצען זיך דיאנאפאציס
r® עסעקומיײע געגעראצ צואים׳עס r i P 
 אזמ ױגיאז, װאירקערס מאין ױנײטעד

 אין םאהרען ניט צואיס אויך װעט
 טשפט צום שטעצען זיך ספריגגםיצר

 עקזעקוטױרע גענעראצ האװאט״ס פאר
 ױג- װאירקערם מאין ױנײטעד דער םון

 װייטעד װאס אויך װײס מען גאר יאן.
 אויסשציסען װעט צואיס זײן. װעט

 און ױגיאז, מאינערס דער םון האװאט׳ען
צואיס׳ען. אויסשציסען װעט האװאט

 ביז זײגען װאס זאכען, איע די פון
 ארבײטס• די םאר געװארען :עטאן איצט
 מטשות׳דיגע, אײנציגע די איז צאזע,
 סא״ דער ם םרויעךאפטײצונג די װאס

 באשצאסען האט פארטײ ציאציפטישער
 אםת, הונגעריגע. די פאר זופ־קיכען

 באשצוס, א בצויז םארצויםיג איז עס
 דורכ״ װעט ער אז זיכער, בין איך אבער

צעבען. אין װערען געפיהרט
 זעהר זײנען זום־קיכען א\יב נאר
 ארבײטם־י הונגעריגע די םאר װיכטיג

 ענט״ הײן דאר אבער זײ קענען צאזע,
 ניט ארבײטםצאזיגקײט רער אויף םער

 אר־ אויױ ענםפער בעסטער דער געבען.
 איך און ארגײט. איז •בײטסצאזינקײט

 פון שטאדט־פארװאצטונג די אז גצויב,
 רעגירונג דער מיט צוזאמען יארק נױ
 נע״ האבען יארק גױ סטײט דעם םון

 די פון סך א םאר ארבײט שאפען קע:ט
 די םון סך א װען און ארבײטסצאזע.
 ,ארבײ• אגפאננען װעצען ארבײטסצאזע

 אויך שוין װעצען םארדינען ארן טעז
 בי׳ס״ ארבײטסצאזע איבערגעבציםעגע די

 ארבײ• װעז ארבײט. ?ריגען צאכװײז
 קצײ- קויםען זײ סענעז םארדינען טער
 אנדערע סך א און מעבעצ ^יך, דער,

 װען און זאכען. גיצציכע און נויטיגע
 שנײדער, דאן האבען עס קויפען זײ

 מעחר װ. אז. א. סטאציארעס שוסטער,
ארבייט.

***
 ms םיר, ז*נט ׳פצעזיננער ברורער

 פען אםעריהא אין פארטיי ארבייטער אן
 ער־ פראגדאש. נוטע א זעהר האבען

 K אײנצוםיהרעז שאדעדוננ רי ׳פטענס,
 זעקם םון ארבייטם־טאג נעזעצציכען

 י1פינ םח ארבײטס־װאו אן או; מטונדען
 די םארצעננעחגן צװײטענס, טעג

 װײ• ניט ׳פוצ אין פיכדער םון צעהר־צײט
 עצ* ־יעהרינען16 זײער ביז װי נינער
 ארנייםם• אײנםיהרען דריטענט, טער;
 אצ• םאר פעגםיעם םארזיכערוננ, צאזען

 פאר פענטיעם פארזיכעתננ, קראנפען טע,
 און ארבײשער םיז יתוםים און אצםנות

נאך. װאם זעהן םען װעט ׳פפעטער
 אז אײנ׳פטיםינ, איהם םיט איר ביז

 פרןר נוטע נאנ׳ז א ײירהציך איז דאם
 אין פארטײ ארבייטער אן םאר נראם

 װאו איז, םראנע די אבער אטעריסא,
 ענט־ פארטײ? ארגײטער די טעז געטם
ט#מ איר םרענ דאם טיר: ער םערט
אױך.

 נע־ .ווײטערדינען אונוער אין נאר
 אין ■ארטײ ארבײטער אן װענען ׳פפרעו

 אז אויםנעפונמז, איך האב אםעריסא
 ■עםי־ אזױ ניט איז ׳פצעזינגער ברודער

ר צו םענציכהײט דער װענען םיסטיש  «ז
 »נמג• איז •ארטײ. ארגײטער »ן םען

 וועט ■ארטײ אזא its נצויבט, ער טײצ.
 מד םוזען צוקונפט נןוהענםער דער אלן

ײ* אטעריקען די ווערען. ׳פאפען חד » 
f r| בא׳פטעחט װאם צ״באר, אװ ]I f 
o םון הייגט ביז jf’jv ציי• םקיצד פ̂ו 

 קצא־ f װערען םוועז ענרציך וועט באר,
ך װצט װןום ארנאניזאצי^ םען  *WM וי
 אר־ אצצ פזן «רגאני«ירוננ in טיט מן

 אגטװיקצוננ י1 אםעריקא. אין נײטער
 סןוועמ^ר m פון און םאשין in פון

w איוור ותט טעכניפ in  warm. און 
in, ם^רי״פאן יקען1אטע די ײען ttf 

 סצאםען־ ס־ײטן f וועחמ וועם צײנאר
א־ |f חײםם ןס ^גאניזאצי^ אניז ^ 

 *fa f אנשטאט ארנייטצר. אצע םון ציע
rop׳* jr ^טרײד־ױני JpaMtuMif 

in געעאפעז אויך טםיצא עוין וועט 
חמן JLL V•אויטײ. ארבײטער אן ו
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 פאלשע װעגען אמת פח ליכט דאם אדױםברענגענדינ
געוױםע אין םטײטמענטם פארפיהרערישע 'און •

אדװערטײזמענטם םיגאדעט

:•O

Dfta םמנוםעקטזפױ אנדערער «ן װןןם
 םאר נעפיגט עטם1םיג« פון ער1 \

 «-ib זײן װעגען באחױפטען צו נויטיג
 װען אפילו עםק. אונזער ניט איז דוקצו,

 םיםרעפרע־ צו נויטיג םאר געפינט ער
 איבערצולא־ און פראדוקט זײן זענטירען

 דעם, װעגען אײנדרוק םאלשען א זען
 ניט יאון — געשעםט זײן אבער עס איז

אונזערם.
זײ־ אין דערצעהלט ער װען — אבער

 זײן װי מעהר פיל אחוערטײזםענםם נע
 דער אין זיך םיט שטעלט פראדוקט

 פאלשע דערבײ םאכט און פאר אםת׳ן
 « איכער לאזט ער אדער באחויפטוננען

 אנ־ װענען אײנדרוק ישען1ע1םיד.1םא
 צױט די איז דאן — םיגארעטם ע1דע

אםח. םיט׳ן ארויםצוקוםען
 םאנו־ א האט יק1צו צײט » םיט

 געםאכט םיגארעטס פון םעהטשורער
 אד־ זײנע אין םטײטמענםם םאלגענדען

:װערםײזםענםם
,in םארגארגענער ■Djntfi 1םי 

in» ךןיץ עקםטרא  Df םינאnנעהט ט
די )-------( םח נאןײטיגט רורך
 י1 עצעמעכטען, אויפרײצונגם ציכע1שע

 אין זיר נעםינעו װ*ם שטאםען, הארבע
 יצירט1ם»ב -ײערען וועצכע סינאחגטס

o אויוי n וופם און שטייגער, אצטען 
 חום־ און האצדרייםעניש םאראורזאכען

טען״•
 1איח װעניג וױ אוים נים מאכט עם *

 קענט 1איה םיגארעם, אייער 1פא צאהצט
 אצ־ צוױי בצויז םון אויםפציימן אך1

«.nw װי 1םעה ניט און קצאםען, נעטיעע
 נעןfביצי י1 1איח האט סצאם אײן אין

תן װ*ס םינארץסט ת  אויוי ט1םאנריצי ו
on צוױיםען אין און שםימער, «צ»נן

o ),-------( 1איוז האט קצאם n נע־
 ‘טא פון ■רארוסט א םינארעט, ברוינםען
 פון סינארעט א װיםענשאםט, חנרנער
עצעםעג־ אויםרײצונגם צימ1שצ וועצכען

 צויט inK«pj גאזייטינט זיינע) טען
on עסםטרא *o w n נע־ װערט װאם 

i םון יפיצחג־ט n איז ,עם םראזע 
נעברוינם״.

 צױ זײגען כאחױיטתגען דיזע טטען
)I ח»בען נעוואחמ. נעםאכט ערשם 

 פארבײגע־ א אלם כאטראכט עם םיר
 אדװערטײז־ די אץ צופאל חענדער
 און םאנופעקםשורער יענעם jib םענטם

 ■א־ בכונח׳דינע און שטענדיגע אלם ניט
 אפגעלאזם חאם ער װי נאכדעם ליםי.
 אנדערע אדווערטייוען. «ון פארם דיזע

 די געצויגען חאבען אבער באחוי«טתנען
 פעדעראל דער פון אויפםערקזאםקײם

 נע־ זיך חאט עם און קאםישאן םױיד
 אױפ־ זייער וועגען פראגע n שטעלט

.ריכטיגקײם.

 האנדלונג דער פון מעולטאט אלם
 האמ קאםישאן טרײד אל1פעדע דער פון
 אפצושטילען גאפעהל א געקראגען ער
 זיי־ אין זיך בענוצען פון פראקטיקע די
 טעם־ פאלשע םיט טײזמענטם1אדװע נע

 רויכערען װאם םענשען פון טיםאניעלס
 באהויפ־ געםאכם האבען זײ װאו ניט

 סינארעט זײן רויכעדען פון «ז טונגען
 האט 1ע און שלאנק, זיך זײ האלטען
 אויםצױ באפעהל » געקראגען װײמער
 טעם• םאלשע אנדערע ויכען1געב הערען

 »ז ארגומענט דעם אויך װי טיםאניעלם,
 זײ װען שלאגק האלטען זיך קענען אלע

 זם.5ע1םיג» םארט זײן רויכערען זאלען
 אנגעחױבען װידער שפעטער האט ער

 באחויפטוננען םון םארםע די באנוצען
 אין אננעגעבען אויבען ם1װע עם װי

דעם. םון װאריאציעם

 מאנופןןקםרױ־ װעלכזןר אירגענד ^|ױכ
 כא־ צו פארינויםיג געפינט 1רע
 נע־ ער װאם םאבאקען די אז הויפםען

 אויפ־ .שעדליכע ענטהאלטען ויכם1כ
 שטאפען, חארכע עלעםענטען, ד־יצונגם

 און האלז״ ׳ן1פא שעדליך זײנען װאם
 דיזע אז װײםער באחױפטען צו דאן

 באזײטיגט ען1װע ןןלעםענםען שעדליכע
 היץ-באהאנדלוננ, םון פראצעם א ך1דו

 ער װען אבער געשעפט. זײן עם איז
 עם אז אײנדרוק אן םאכען צו ט1פרובי

 געבתי־ צו יראקטיק אלגעםיינע די איז
 נידעתנע אזעלכע םיגארעטם אין .מןן

̂רםען  ם,1שילדע ער װי םאבאקען ם
 בלנול אןא געגען םיר פראםעםםיחןן

יע.1אינתםם ijn או̂י
געגתיכט• נים קײנטאל חאבען 1םי

 סײ אונזערע r« *וזאםעגשטעל דעם אין
 טא־ טען1םא ניחןריגע אזעלבע גארעטם
 װערען ם1נעשילדע קעגען װאם כאקען

 אויפרײ־ .שעדליכע ענםחאלםען זײ אז
 שםאפען״, בע1חא עלעםעגטען״ צונגם

 װע־ זײ אז גיט אויך נלױבען םיר און
 םאנופעק־ אנדערע םון געברױכט חןן

ם.1טשורע
 װיל 1םאנופעקטשודע 1יענע אויב

 ,rn םון כאחאנדלתג די אדװערםײוען
 (בתיגען), טאוםטמג עס אנרופענדיג

 דין עם איו נעסען, אנדערע םיט אחןר
 כא־ דעם םים װיל ער װען אגער זאך.

 דער איז ער אז איינדמק דעם שאפען
 םיגאחןטם פון פאבריצירער אײנציגער

 ,rn םיט טאבאקען באהאנדעלט וואם
אםת• דעם דערצעחלען 1װיחן םען םח

 טעסםי־ פאלשע םון אםדרוקען דאם
 אפ־ 1גרעסערע קײן ניט איז םאניעלם

 אז דערצעהלען דאם װי אםת םון נויג
 םיט דייטאבאקען פון כעהאנדלען דאם
 םראצעם אויםשליםליכער אן איז היץ
םאנופעקטשודער. געװיםען אײן פון

 פון געבתץ־ דער אז איז אםת ■■וער
I ען1יצי1פאכ כײם חיץ-באהאנדלונג 

 און םיטעל 1געװעהנליכע א איז טאכאק
 נאנצער דער אין פראקטיצירט װערט

 לאנג פון א שוין איז עם אינדוםםריע.
םעטהאדע. אנגענוםעגע

היץ-באהאנד־ םיט זיך בענוצען םיר
 װײ און םאדערנעם חעכםט » אויף לוגנ

 פארםער־ אין םײ אופן, םענשאםטליכען
 םיל• די םאבױצירען אין םיי און טיגען

 טאבאקען שטעקעדיגע צייםיגע, דע,
 נאטירליכע 1זײע ײן1א טראגען װאס

רןעםזןלם. אין נוטםקײט
 װאם עט1םינא קעמזןל 1שטע1ע דער

 גןך געמאכט איז געםאכט״ האכען 1םי
 n»o־pn םון אצעם1פ א לויט װארען

 די םון 1אײנציגע יעדער האנדלונג.
 דאן זמט זײנען װאם קןןםעלם ביליאנען
 םיט געװאחןן געםאכט איז געםאכם

 זיך באנוצען םיר .pn פון בעחאנדלונג
 קזאם1װי איז דאם װיפיל אויף היץ םים
 כע־ טאבאקען גוםע ע1אונזע םאכען צו

 עס העלפט טאבאקען שלעכטע םער.
נים.

 צו אום מאנופעקטשורער א װאט ■א»אט
 דעם זאנען צו װאם עפעם האכען \

 pn זײנע 1פא אוים טראכט פוכליקום,
 כאפט ױאס קוגץ א עפעס םאשינען

 די פארפאקט און ט1קאנדענצי ארײן,
 חא־ ניט קען פלעשעל, א אין װי ע1פא
 בע-1פא צו אױןז קוננ1װי שום קײן בען
 דאם װי פונקט טאבאק, דעם ען1םע

 טהעע אײער םון פארע די ארײנפאקען
 ען1ם«רבעםע ניט קען םלעשעל א אין

טשײניק. אץ טהעע אייער
 קעמעל, כרעגד 1אײגענע 1אונזע ־

 1םי אבעה װאקםען, אין 1כםד האלט
 דיעזע אז לאזען1דע ניט דאך װילען

 םםײטםענםם פאלשע װײט־נרײכענדע
 םיגארעט דער ווענען אײנדתקען 1אדע

 נים אנען1אתםם זיך זאלען יע1אינדוםט
הײם.1טע1עגי1קא

R. J. Reynolds Tobacco Company
םעארעטען קעמעל םון מאנופעקטשורערם
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 םיטגצי״ גרױסער איחר פון איגטצרע־סצ!
דצרשאפט,

 גױ וױ צייט יאחר קײן ניט נאן•
 סיט אנפאננ רעם געמטכט האט יאוק
 נראװזנ רי םון סטר״ק דנוײמנן דצם

 גצ־ איו יארק נמ. גאו מ*או?טאכצו,
 גרױ• חנר קציװצאגד\טאראגטא, אומן
 יאר?, נױ אין סטו״ר, סאמר דחנם סצו
 ערב און מאנטרעאא, אין םטר״ש דצו
 דער האט באצטימאר אין פיטעג דצם

 אינ• דער פון סעקרעטאר נצנעראצ נ״צו
 דוביגסהי, דוד נרוחנר טצמצשאגאל,

 זיג• די באארד דעם אוגטערגעטראגצן
 גענע• באסטאנער דעם םון מתגח רײמנ

סטרײק. ראצ
 םימ• א וױ איז זיג באסטאנער דצר

 אי• צאגישער גצייכצייטיג און באצישצר
 אין פעריאדע פארגאגגעגער א טון שצום

 נע• חאט אינטערנעשאנאצ די ווצצכער
 שונאים צוױי גענען קעטםען צו חאט
 בא״ די געגען — םראגטען צוױי אױןי

 צושטצרענחנר דער געגען און *עבאטים
 אזנזצר אין וױרקונג קאטוגיסטישער

ױניאז.
באריכטען.

 פרעזי• דער ̂מאעזיגגער, ב. ברודער
 האט אינטצרנזנשאנאצ, רער פון תנט

 דער םון טיטיננ ערשטען דעם געעפענט
 אנורד דער אין באארד גײ-ערװעהצטער

 באארד״מיטגצידער. אאע ׳ פון זענחײט
 אנװעזענד אויר ױינען םיטינג דעם אויןי

 געװעזע״ דער באראוי, א. גתדעו־ געוחנן
 אינ- דער םון סעקחנטער גענעראצ נצר

 דעי האפמאן, דר. און טצרגעשאגאצ,
 צײ- אינטערנעשאגאצ די פון רעדאקטאר

טונגען.
אננעפא:* זיך חאבען באריכטצן די

 טעטיגקײטכדבא־ נעגויעם א םיט גען
 וחנצכעי שצעזיגגער, ברודער םון ריכט
 חנר םון ■אסידונגען אצצ באריחרט האט

 םא״ דרײ צעצטע די אין אינטערנעשאנאצ
 ארומגערעדט געגוי חאט ער גאטען.

 קצױוצאנד/ אין שטרייק-פאסירוננען *לע
 אין יארס נױ און מאנטרעאצ טאךאנטא,

 די םון באדײטונג די ערקצערט חאט
 וױיטערער דער םאר זיגען דצרגריײכטע
 איג־ דער םון טעטיגקײט און עקזיסטענץ

̂זאנאצ. טרעגע

 חאט באראטוגגען די םון גאננ אין
 די ׳ וועגען גערעדט אויר שלעזעגער
 גא־• דער אין ױניאן דער םון אױםגאבען
 ענטװאר• חאט און צוקוגםט גאהעגטער

 ױניאךטעטיגק״ט ־ װעגען יצעגער םען
 דער װ,ען מאררמטס. ױגיאן גיט די אין

 איגטעונע׳טאנאא דער פון פרעזידענט
 דע״ מיט באריכט זײן םארענדינט חאט

 אינטערגעשאגאצ די אז טיטטיי<ונג
 םיטגצידער, טויזענט 65 איצט צעח*ט

 כא־ א געםאכט באארד די איהם חאט
אװאציע. גײסטערטע
פרעזי• װײס חאבען באסטאן װעגען

 םעקרעטער גענער̂א און אמדור דעגט
 עס גרײו5ערםאי װי באריכטעט, דוביגס?י

 די סטרײק. דער געװען דארטען איז
 באכ־ םון אינדוסטריע דרעס און קאאוק

 ױגיאני פא^טעגדיג איצט זייגען טאן
 באסעס די םיט חאנטראסט דער זירט.

 אוםפארטײאי^ע אן »ז םאר, שרײבס *
 ז̂א סכםוכים ̂יציכטען מאמיגערי^צו

 ^טונדיגע 40 די ;װערען עטאביצירט׳
 געװא- אײנגעםיהרט איז ארבײטס־װאר

 מױ באסעס די אז פוגקט, דער און רעז,
 נאר ארבײט גאנצע זײער שיקען זען
 װערט ̂זעפער, קאנטראקטינג ױגיאן אין

 דוביגסקי האט דערבײ אפגעהיט שטרענג
 קאםוניסטען, די אז געםאיצדעז, אויך
 « גערופען באסטאן אין האכען װאס

 זײנען צוריס, װאכען םיער מיט םטרײס
געװארען. באזײטיגט אינגאנצען

 דרעם.םא־ ארגאניזירטע טויזענט 26
 יארק גין איז כער

 בא־ האט האכםאן פרעזידענכ> װײם
 יארקער נױ די האט איצט אז ריכטעט,

 םיטגילידער, 26,000 ױניאן דרעסםאכערס
 םיטגיצי־ די 1אי םטרײק פאר׳ן װעהרענד

 םאר .12,000 ארום געװען דער^אםט
 קאנטרא־ ױניאן די האט סטרײק דעם
 איצט און שעפער 400 ארום ̂ירט

 צױ 8 ׳טעפער, 1,400 זי קאנטראאירט
 ׳פעיער דרעס ױניאן טויזענט פון װאיקס

 האכ״ האט פוגדעסטװעגען/ יארק. גױ אין
̂ערט, ן8מ  װיײ ױניאז די נאך םירט ערק

 ארגאניזאציע-קאמפײן איהר א} טער
 קאטר̂א איהר אוטער ארײנצוברענגען

 ̂מעפער. היטערשטע^יגעץ איבעריגע די
גע״ האט נטאגיני8 ירעזידעט וױים

יארסער נױ פון טעטינסייט מגנרןל .נאנײםע
נאארר דזשאינט

so װערען געסםא»ט װעלען שע«ער נייד — כתקלץ. אץ נעאטאוט שעיער
כענםןןחױרםט. און טרןןגזװיל אץ

 באארד, רזשאינט יארסער נױ די
 םאר־ נעוועז םאנאטען־צאננ איז וועלכע
 ויך האט דרעם־םאכער, די םיט נומען

 *ר• ענערגישער to *ו נענוטעז װידער
 חנר ױניאן. קלאוקםאמר רער אין בײט
 האם בסארד דזטאינם דער סון אפים

 ■אענעי רײהע נאנצע א אויםנעארנײט
 ױניסדטעטינ־ טארטיידענארטינער א פון

 ווערם מאםענט איצטינען אין קײט.
 קאגםראא־ ענערני^ »ן דורכנעפיחרט

 אדינ-6 ײניאן די או P»nw םיט׳ן אק*יע
סינעהיט זאלען שע»ער די אין נוננען

יוניאן דער מיט סעטלען צו געװארען געצװאוננען דינען װאס חשאבערם, ניט־יוניאן
p םיר u n s נ«טען «אהא א דא 

 וואס דזמאבערם, דרעס ײיכטינע טון
 םעט־ *ו נעצװאוננען נאוחנן זײנען

>tjr חןר סים «»t r. די, צווימען 
 נע־ טענ לעצטע די םאר חאבצן וואט

 ויו און ױניאז *an םיט סעסעלס
 אר־ דיער עיסען *ו פסופליכטעט

די־ עעפער, יתיאן אין גלויו בײט
• . U  * 1 »

 1372 ,טון טראנסם, 3 םערי
 פון עואםא[, <. וזערי נראדוױי;

 ררע̂י רדאאםארפ בראדוױי; 1375
 און בארנעט בראדװיי; 1375 טון

n—530 טון בעגחנט, fl עוועגױ; 
 םע37 װ. 225 און םאח^ ססטטסר
 —601 םיז סואסט, אאײאי סםריט;

w it םון ח׳מםעא, אואטסן ;*וחמיו 
בראדזױי. 1873

ח» איגםאיר רי אאם ךאױ  ד
דזמאזעםםאן, און נאאדבערנ פירםע

vamjr, נ׳נמנמאם

װערען. נעהאלטען און
 נאנאער, א׳זידאר ברורער ווי אויט

 חאט באאיד, דזעסינט םון טענעדזשער
 ױניאן די ה$ט ײיםעז, נעלאזט אזנז
 אין ל,אאוק^ע«ער 50 ספנעשטעלט 1יעו

 סאנטראל שםרענגע א און װיליאטםבורנ
 די אײננעפיהרט. ׳שעפער די אין װערט

 שעםער אפנעיגיטעלטע די אין ארבײטער
ײ רער צו ווערען צוריקגןישיקט װעצען * 
 הא• וועט ױניאן די װען דאן, נאר בײט
 איצע אז נאראנטיע, נרינדליכע א בען

 ווע־ אפנעהיט װעלען ױגיאדנאדיננוננען
רעז•

 װייטער האט גאנלעד ברורער װי
 ברוק״ נ»נץ אין זיך נעפינעז ערהלערט,

 װיליאטםבור^ ארײז נעמט װאם צין,
 איבער בענסאנהוירםט, או; - בראנזמיל

 ױניאן די װי נאכדעם ׳פעפער. 200
 ווײ איז קאנטראל דעם אײנפיהרען וועט

 די צו נעםען זיר זי וועט ליאםסבורנ,
 שע־ בענםאנהוירםטער און נראנזװילער

פער.

 דחנם• איטאליעניסער רער to טאלרען,
 טים• ס איצט האט ,89 <סקאל םאבער

 דרעס• פסר׳ן ,jib 8,000 גלידעיר׳שססט
 *0< דסזינער דער האט סטרײמ מסנער

 ד• םיטגלידער, 2,000 נלױז נעחאט קא<
 אר־ איטסליענער די פין צאי נרעסטע
שעוער. דרעם די אין נייטען

 נס״ האט קירזשנער פרעזירענט ווייס
 ■ראצענ־ חונדערט דעם װענען רינטעט

 סלע אינער קאנטראל ױניאן טיגען
 יעדער טארסנטא. אין שעפער

 און ױניסן דער צו נעהערט ארנייטער
 כאסעם רער צו נסלסגנט נאס יעדער

 אפטאך to האט װאם אסאםיאײשאן,
 אין םאל ער׳פטען צום ױניאן. דער םיט
 באווע־ ארבייטער דער פון נעשיכטע דער
 די דארטען הא:ען טאראנטא אין ;ונג

 ארנאניזא־ ׳פטארקע סזס קלאוקםאכער
 נענע־ דער צו ספעלירט האט ער ציע.
 ארנא״ סן אנצוהויבען עחזעשוטיװע לאל

 טא־ די צװישען אוין־ שאמפײז ניזאציע
 ױניסניזירען צו דרעססאכער ראנטסער

שעפער. זײערע אויך
 •pv די ה»ט בארינט • עהנליכער סן

 װיים־פרעזײ םון אויסנעהערט זעקוט־װע
pio דער װעגען םיינבערנ דענט ' p̂ אינ־ 

piÔ אלע םאנטרעסל. אין דוםטריע p* 
 דער צו ;עהערען מאנטרעאל פון מאכער
 זײנען ארבייטס־באדיננוננען די יוניסן,

 זײ־ שטונדען די געװארען. םארנעםערט
 בא־ איז 1לוי דער און נע?ירצט נען

 די נעװארען. געהעכערט דיישענד
 1םי און מ*נטרע*ל םון קלסוקםאכער

 אויםזיכ־ נעסטע די ,ה*בע; טאראנטס
 ?אנטראר פעשטען דעם אנצוהאלטען טען
 איגדוםט־ זייער איבער ױניסו דער םון

 נע־ »ייר םיינבערנ׳׳הסט ברורער ריע.
 אנצוהוי־ אינטערנעשסנעל דער בעטען

 דרעםםאכער די צװישען ״|eb«p ס בען
םסגטרעאל. פון

 ה»ט ?ריינדלער פרעזידענט וױים
 ?ליװצענ־ דעם װענען גערעדט נאױכות

 ענערגי׳שען דעם װעגען און םטריי? דער
 םו; שעפער אפען די טיט ?אםף ױניאז

אםאם־אײשאן. פלען אפערי?ען דער
 נענעז to געמאארען, אויך ריסט ער

 ׳פעפעױ פלען א״עדי'?ען פארביסעגע די
 װייטער איצט ?אםוי דער נסר װערט

 גיט װעט ױני»ן די to no נעםיהרט
 אייננעשפארטע די אויר 1בי גסבלסזעז

 םיט טסר8ס to שציםעז װעצען בסםעס
איגטערנעשאנעצ. דער

”i סרגאניזאציע (0 םסר enop •צװי
 אויפנע־ אויך א־ז דרעםמאבערס שען

 םון ביאצים װײם־פרעזירענט טרסטען
 ס װענעז :עםאצדען הסט ער שיהסגא.
 םירם יוניסז ש'?ס:סער ד.ו װסם םטריי?,

 או; םישעצ ׳טענ?ער, םירמע דער נענען
 םםרײ?ען. ארבײטער 200 װ״נשטא?.

 pio* <יצ םון ױניסן ?צאצסםאכער די
 םעטצען צו גיט נעװסרען :עבעטען איז
 װעם 't איידער םירםע דער אט םים

 ׳טי־ איוזר םין נסדיננוננע; די נסכפומן
 ױניסז, דער מיט ?סנטראקט ?סנסער

נעברסכען. הסט זי װאט
 אינטער־ די װאו םיצסרעצםיא, 1אי

 ענער־ סן איצט םיהרט ױניאן נעשסגעצ
 האצטען ?אםזיין, ארנאגיזאציע גישען
 ?אנםערענ־ םסרשטעהער ױניסו די שוין
 םעצדעט םסנופע?טשורערם, די םיט צען

 «-tpy די רעיזבעמ. װײם־פרעזידענט
jnnoip נוטצױ נעײסחגז נעבעטען 1אי 
 םי• םאר סטרייש דרעסםאכער ס הייםען

 וועצען בססעס די םאצ אי; צאדעצםיא,
 אוםן םרידציכען ס אויוי נסכנעבען ניט
ױניסז• דער םון םסדערוננען די

 1אי צאנע דער װעגען בסריכט ס
 ■־0 אויך 1הס*ע ױניסנס צסלאצ ײעוע1

העצער, װײם־פח«ירענםעז די געגעבען

דער פח באל ױנימאזמס צװאנציגםטער
m  d w

 *op דעי 1פי בעצער יעהרציכע די
 ס 'נעװ»רען t’ir דיגען יוניסן םערם

 םון בסל רער איגםםיםוציע. שטענרינע
 צושםרײען צו חמ ס דיגט הסטעדם די
 חענםם םסר אויר סיםנצידער, ױניסז די

 נס• ווי צײעמז. pr'opon■ וױכטינע
ojop, י1»וי אח pown׳»D איניציס־ 
 בסצ ימיסז יעתרצימז דעם ײרך טיוחנ

tn נ׳נייסיען נתנציר o r w חנר פסר 
duoop טײ און ווינםינע סזס ױגיסן

 פענ־ אײדדס »צד דער װי םסנד טינעז
 ק»(אופ עצטערע די םסר םסנד ׳*סז

 ױבצ ס איו נ»צ חסי־יסחרינער דער
 יעחר־ *װסנסיגסטמר דער ro ער בסל.

 יוניסן. mpoop דער jib בסצ צימר
 ס סיט אויםצײכענען יו1 וועט ער אןן

 נסל דער פרסנרסם. רײמן נסוונחנרם
עכת חײנםינען שםסטםינרען וומט

n סוחננט״ ve  tve29 art', אין o n 
 P&3, 263 צ׳נומי 1» ײסי ט׳דזגעם

םטריט. םע73 ומםט

 חסא• 1אי ,po>« 17< 1םי מענעוזשער
.J«PO> t 41» םענערזטער פערין,
 און נסנצער ווײס״פרעוידעכטען די

 אינטערע- ס ספנענענען הסבען װסנדער
 פין צסנע דער װענען בסריכט ססנט׳ען

יסר?. נױ אין ױניסו דער
 מלגע- װעגעז באריכט דוכינםקי׳ם

צושטאנד. ױנימן םײנעם
נענע• נ״ער דער ,,דובינם? ברורער

 חןר פח םע?רעטער־טרעזשורער ראצ
 ס סינענעבען ה»ט איגטעמעשסנעצ,

 אצנעםײגער דער װענען בסדיכט נענויען
 ספנע- 1זיי װעט װעצכע צאגע, ױניסז
 דער םון נוםער truvoip אין ררו?ם

 םיר נרעננען דערװייצ ט".”״גערעכטינ'?
 שטעצע; אינטערעםאנטע עטציכע בצוי!

נסריכט: אינטערעסאנםען וײן םון
אינטערנעשא־ דער הסט הסי־יסהר

 סנ• די 1»י סרײגנעלרסנען סםיס נעצ
 פעברואר־מסרטש, חדשים רערהאצבען

 טיטגצידער?וסםט דסצסר טויזענט 50
 no םסרסיסחרען װעהרענד שטײער,

 ארײנגע״מען צײט ועצבערי דער םסר
 צעצטע די אין דסצסר. 22,000 בצות
 סרײננזד ױניאן די האט חדשים פיער

 מיטנצידעױ אין לס?סצם יי 1םי סיסנע!
 דסצסר. 89,000 םון סוםע די שטײער

 בסריכטעט, אויך האט םע?רעטסר דער
 סריינ־ io 1שיי הויבען לס?סצם יי »י
'»ivp דעם iobovvoop ער און שטײער 

 נענעראצ־ דער צו רע?ספענדירם האט
 צו װי פצענער אנצונעםען ע׳חוע?וטױוע

 פסד שטייער־זסםצונג די פסחטנעלעדען
 אייננעצסהלט דסרױ ײסס טייצ, דעם

איצטינען רעט םון פסרצױוי אין װערעז
•lotvo

כאארד• חשאינט דרעםםאכער
 אינ• דער tic ?אנװענשסן צעצטע די

 בס־ הסט ?צױוצסנד 1אי טעמעשסנסצ
 בסזונדערע ס 1יר«1סרג»ני צו שצאםען

 נױ אין בסארד שסי:ט1ד מסכער6דרע
 נענערסצ !יגרײכען דעם צוציב יאר?.

 דער און דרעסםסכער די םון םטריי?
 די ײסם םיטנצידער, צאחצ גרויםער

 נעװאונען, הסבען צא?סצעז דרעסםסכער
 בסזונדערער ס םון שסםונג די 1אי

 1נעויסרע רייוי שוין בסארד דזשס־נט
 דעם נאשצסםען האט בסארד די און

 רורכצופיהרעז בסצד בסשצום דסזינען י
no .ײסש ?סםיטע םפעציעצע ס צעבען 

 ד. םע?רעטער נענעראצ פון בסשטעהט
 נינ• וױיס־פרעזירענטע! די און רובינס?'

 נעװס־■ ערװעהצט את רײזבערנ און פס
tin !בסשצום. דעם דורכצוםיהרע 

קאםפ״נם «ציאנם1רנ»ני8 װײםערע
 טיט־ בסארד די פון םסרצסננ אוים׳ן

 םיצס־ און שענעדע שי?אנס, פון נצידער
 צו נעװסרען באשצסםען איו רעצםיס,

 קאפפיינם סינסגיזסציסנט סרגסניזירען
 טסרסנטער 1אי םסנטרעסצער דער אין

 tio םיצסדעצםיס אין אינדוסטריע, ררעס
 חרכצו־ סרבייט דאזיגע די שי?סנס.
 געײסרען איבערנענעבען ro םיהרען

 אינטערנע• דער jib סםים נענערסצ דעם
 די tpoipo3 יך1א האט װעצכער שסנסצ,

 מי tio tvii באשטיפען, 1צ רעכט צע1ם
no, סט 1»י סרבײט ציסנס01סרנ»ני יי 
 ױען ;10 װערען נעפיהרט זאצ שטעט די
סנםסננע!. Tt זאיצ וי

 בסארר ivnipvtpV דזשענעראצ רי
 םסראינ• 1צ ויר נסשצסםען אויך האט

םסר• גיט־ױניסז די םיט טערעםירען
 »'( |VDPOiiptD'io זיינעז con קעטס,

 די• צו מעםט. װ״טער און םידעצ דער
pyno tvt בסשצסםעז איז to ,;nonvi 
 די ע|311נס יסצ שצעזיננער ירעוידענט

 דער אי; ?צסו?־צענםערם מיכםיגםטע
 סרום שטעט די אין »מ עםט11םירעצ־

 פרעוידענט לסוםט. פסציפישען רעם
 ווענ אױם׳ן שוין יך1 נעםינט שצעזיננער

 אינ• דער םסר םציכט זיין ערםיצען צו
םערנעשסנסצ.

iv נעסםםען »ין (םסרטזעצונג bm(

רעזאלוציע.
 tofeop ם. פון סרבײטער די טיר,

 פסר* םטריט״ טע37 װעסט 265 שספ,
 בסשציםען םיטינג, שספ 0 ביי זסםעצט

ד אממו בסדסנפען סז איינששיםינ  ני
 אויד וױ םיצער, י. נרוחנר סנענ^ נעס
 טנמם. רי פסר נסנצ^ ס סצס ױגיסו די

eon זיי ivson סז גססונ איו גסטסו 
14 ivbpv>op װיי* אין יסלסר ווונדסרם 

 *י «יד פסרפצינטסז םיר און דזשסס.
inver םיט סאצ סצע »«ivt •׳ ױגיסז.
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 החזקתי בצדקתי
ארפח. ו*א

.)1 כ״ז׳ (ווױב,
 גערעכמיג• ם״ן (9

 ויד וויך ח«ל® קײ»
 װעל און «מןרק.

̂■לאזען. נימ איחו־
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כאארד חעאינפ טאכער cm n dtmh זמינמו נוותו
 אר־ באארד דזשאינט יארק נױ

הײם. ױניאן נײע אײן דענט
הא־ צײט י*הר אעצטען םון ם^ך אין

 יױ יצאקאיצ װיכטיגע אצע כםעט בעז
נס  יױ נײע אין איבערגעקציבען זיך ג̂י

 דאס האבען זיי העדקװ^טערס. ניאן
 באקװעםציכ־ דער צוציב ט^ן געםוזט

 צוציב און םעםבערשיפ זײער םון קײט
 18ױגי געװיםע םון םארצײכטערונג דער

 גארםענט דער פציכטען. און אויםגאבען
 יא־הרען צעצטע די אין זיך האט צעגטער

 אפ־טאון צי דערנעהנטערט מעהר אצץ
 דאדורך זײנען ױגיאךאםיסעס די און

 דערװײ־ םעהר אםאצ װ^ם געבציבעז
 איז עס צענטער. גארמענט םון טערט

 ױגי$ן די אז זעצבסטםאר^םענדציך,
 צײט דער םיט זיך האבעז העדקװאדערם

 גארמענט צום דערנעהגטערען געמוזט
 אר־ די זיך געםינען עס װאו צענטער,
אינדוסטריע. דער םון בײטער
 ־8P די געםאכט האבען אנתאנג דעם
הר 8 מיט טערס  אעצ־ אין און צוריק, ̂י

ערם, רי ד^בען יאהר טען  ■חד םינ̂י
 רעם נעפאצנט אפערײטארס און סערם

 טערס8ק דער םון בײשפיצ עז8•רן<ה̂ט
 רײנג־צטוםט8 אויך .זאבעז און ױגיאז

צענטער. רמענט8ג אין
 י*רהער גױ די אויך האט איצט

 מופען צו סען8של8ב גאארד דזשאינט
 גע־ האט זי און *צענטער, רמעגט8ג אין

 װעםט 127 אין םצאר שעהנעם 8 דונגען
 םו; רץ8ה םע8ם אין — םטריט טע33

 העד־ די ר8ם — צענטער רםענט8ג
 און ם?וירט ?צאוח, דער םון קװאטערם

 דארט באארד. דזשאינט ריםערםאכער
 דזשאיגט צע8 געםינען זיך װעצען
 ר8פ אפיסעס די רטםענטס.8דעפ באארד

 אײגגעארדעגט װערען דעפארטטענטס די
 םון אפיס םון ן8•צ ספעציעצען 8 צויט

 רבײט8 נצע8ג די און באארד דזשאינט
 פון אויםזיכט אונטער׳ן געטאז װערט

 גענעראצ דער נאגאער, איזידאר ברודער
וער  אין באארד. דזמאינט פונ׳ם םענעד̂ז

 האבען אויך װעצען ביצדינג זעצבען דעם
,3 ,23 ,17 צאקאצ העדסװאטערס זײערע

.82 אין

̂כםמן, ברעםלאװ, נ«גלער, פון געהמלטן רעדעס  ראזענ־ פערלםוטער, נינפא, ה
העלער, בערג,
ערװעהלט האכמאן — בלוםען. שיקען דרעם־שעפער און לאקאלס םילע

— בלום. און אנטאניגי שפילםאן, קרירצםאן, װאנדער,
 טשערםאן, ,35 לאקאל םון װאסיליעװםקי, מענעדזשער; דזשענעראל

 דרעסםאכער פון םעקרעטער־טרעזשורער ,89 לאקאל םון קריװעלא, און
באארד. דזשאינט

 וױים־םרע־ און טיטינג אינםטאלײשאן פון טשערםאן דובײנםרןי
 דרעס־ פון מיטגלידער נײע אײן שװערט נינםא דדענט
באארד. דזשאינט מאבער

ף א םון ע ט ר ם ע ט ר א פ ע ר

 אטמאםםערע ױם־טובידיגער 8 אין
 דרעם״ צוםרידענע הונדערטער פיצע פון
 געזעסען זײנען װאס געםט, און כער8מ

 שעהךדעל,ארירטען בצומען מיט דעם אין
 דינסטאנ יצעצטען איז האצ, בעטהאװען

 אינסטאצײ־ היסטארישע די םארגעקוםען
 װידער־-עבוירענער נײער, דער םון שאז

 דאזיגער דער ױגיאן. מאבער דרעס
 גאנצען אין <איז ױם־טוב היסטארישער

 צעצטען דעם םון צײכען אין געשטאנען
 הצאוהמא־ גרויסער דער םון זיג נרויםען

 די און יארק, נױ אין ארמעע כער
 אכערqדרעם־ דער םון אינסטאצײשאן

 געװען גצײכצײטיג איז באארד דזשאינט
 םון װידערגעבורט דער םון ױם־טוב 8

יארס. נױ אין ױניאן כער8דרעסם דער
 נעקוםען זײנען ױם־טוב דעם אט צו
 8 און דרעס־טאכער הוגדערטער םיצע

 און ?לאוסמאכער קטיװע8 צאהל ד«יבשע
 זײנען דרעס־םעקטארים די םון געםט.

 בלױ םיצע און טעצעגראםעס אנגעהומען
 טעלע־ םילע די צװישען מען־הרענץ.

 הארצי־ די האט באגריםונגען גראםישע
 דעם באראו*, ברודער םון באגריםונג גע

 ױניאן כער8דרעם־ם דער םון ן8וחגטער
 ארויש- אינטערנעשאנאל, דער םון און

 באגײס־ גרויסע באזונדערס 8 גערוםען
טערונג.

 ן8טשערם דער צם8 דובינםקי, ברודר
 צוױי די צוטײצען צו ?אםיטע דער םון

 דער געװען איז באאדדס, דזשאיגט
 אינסטא־ שעהנעם דעם םון ן8טשערמ

 אין האט דובינססי בר. צײשאךםיטיגנ.
 אנגעגע־ באמערקונגען זאכליכע קורצע,

געםיהרט חאבען װאם אורזאכען, די בען

 באזונדער 8 םון אינסטאצירונג דער צו
 געוזויבע־ אין האט און באארד דזשאינט

 פרעזי־ דעם םארגעשטעצט װערטער נע
 אינ- צו אינטערנעשאנאצ דער םון דענט

 דרעס־ באזונדערע נײע די סטאצירען
באארד. דזשאינט מאכער

רעדע. שלעזינגעדם פרעז.
 דער נאר האט שצעזינגער פרעזידענט

 8 צטעז8געה אינסטאצײ^אן םארםעצער
 װעצ־ רעדע, נטע8אינטעחןס םערסװירדיג

 נע־ 8 װי מעהר םך 8 געװען איז כע
 דאס איגםטאצײשאךרעדע. װעוזנציכע

 מא־ 8 םון פראנראם־רעדע 8 געװען איז
 װאס ױניאךפיהרער, טרײד דערנעם

)2 ז״ט אװיף («לוס

 םארגע• ?אהען א. דזשאדזש
 טשערמאן אומפ. אלם שלאגען
 קלאוק באםטאנער םון

אינדוסטריע.
 םון ?אנםערענץ םער8געםײגז 8 אויח

 קצאוס באסטאנער דער םון צדדים אצע
 די געװארען באטראכט איז איגדוסטריע

 אומפאר״ אן באשטימען װעגעז פראגע
 קצאוק דער םאר טשערמאן טײאישען

 באסטאן. םון אינדוסטריע דדעם און
 צו געאײניגט זיך האבען צדדים אצע

 בא־ דעם אטט דיזען םאר באשטימעז
 און כצצ־טוער באסטאנער קאנטען

קאהען. ק. א. דזשאדזש
 זײן מסכים װעט ,קאהען מר. אויב

 די װעט באשטיםונג די אט אנצונעהמען
 אוםפארטײאישען ן8 װעגען םראגע

 קצאוס באסטאנער דער אין טשערםאן
ערצעדיגט. זײן אינדוםטריע

 קאנםערעגץ דיזער בײ איז ױניאן די
 דזשע־ דעם דורך םאדטראטעז געװען
 איגטערנײ־ דער םון סעקרעטאר נעראצ

 דורך און דובינסקי ד. ברודער שאנאל,
 ברױ װײם־פרעזידענטען באסטאנער די

 קרע״ ברודער און אםבור מאקס דער
םער.

 אין באזוך עימדנמרס פרעזידענט
שקאגא און קרװלאנר

 לןן8 און לימר r«פעועױישןןן םעדיסאו8 וי
פארסער דזש»וזש נענען לאנר פון ױניאנס

 אינטער* iptJio פח מיטנצירער די
 טענציכע די פון שױן, װײםען נעשאנסצ

 חאט וער1א1ח ■חסידענם to נגען,1צײט
 lit פסרקער שסתש1ד 1יםנעקציבע1א

 סםסשי• סצס םטייט ?סרסציינא נסרטח
 םטײטם מנײמעד די םון שסםטיס1ד אײט

 |io וצסץ דעם אייױ ?סורט, פריס10
 םיט איו וועצכער םענםסרר״ סשססטים

 *pj פצוצצוננ p'nio װאכץן אײניענ
שטסרנע!.

ivtvn הסט »סר?ער שסדוש1ד T t 
 op* נסיטח no rooeion ס געםסכט
 1צ םײנד<יכ?יים זײן םיט ראצײגא
 שיאעד ןרעם io סיים דער חרך מניסנס.
^1צ יסחר סװיי םיס םטריי^ גרעבער  רי

o דיעתר הסט n o rn סן סרױסתנסנסן 
0'io rp io rtv םײנןרם דער נסנען 

 סםיסערם סיחרע םסרבסטענדיג ייגיסז,
n» סנסר םיטנצידער* w סר־ סי רײחנז 

jo* דסג״ .יעצסו חסנען ײסס בײטער p 
1 to ,iveponoײ p>ijt 1זיי »  3#־לײ10יי

to im סי איבערינ m די lopnveo

דזשאדזש. דיעזען םון
 ער־ װאר צעצטע איז גרין ■רעזידענט

 קא־ דזשודישערי סענאם די םאר שינען
 לע8 פח נאםען אין האט און טיטע

 דער םון געםאדערט צאנד פון ױניאנס
 צום רעהאמענדירען זאצ זי *ז ?אםימע
 פרעוידענטס דעם צוריסצואוױיזען סענאט

 אינדזשאנסשאן דיעזעז םון אױינטםענט
 האט אינטערנעשאנאצ אונזער דזשאדזש.

 יעדען צו ארײנגעשיסם •ראטעפט איחר
 דזשודישעוײ סענאט דער םון םעםבער
 אינ־ אונזער טעצעגראוי. דורך קאםיטע

 טעיצע־ געשיסט אויך האט טערנעשאנאל
 נױ םון סענאםאחנן צװײ די צו גראכמן

 אז סאפצאנד, און װאננער םטײט, יארק
 ווען יארמער״ן גצגען שטיטען זאצעז וײ
 װערען פארגעבראכט וועט נאמצן זײן

םענאט. םארין
 םון צאקאצס און נאארו דזשאינט די
 אגסנחנ אין אינמערנצשאנאצ אונזער
 צו געבעמעז זײגעז סטײםם, און שטעדם

פמ םעגאםאחה די צו טעצעגראםירען
דאס. טאן זאצען וײ או סטײטס וײערע ס

 ״גערעכטיג־קײט״ נוםער לעצטען אין
 םרעזידענט אז געמאצדען, םיר האבען

 םון אינטערעסעז די אין איז, שצעזינגער
 אװעקגעםאהרען אינטערנעשאנעל, אוגזער

 םון אז און שיקאגא, און הציװצאנד נאך
 קעגזעם נאך םאהרען ער װעט דארטעז

 םידצ־װעסטערן אנדערע די אין און םיטי
 די דורך זיך האבען עס װאו שטעדט,
 שעפער געעםענט יאהר עטצימג לעצטע

 םרויען אנדערע און דרעסעס קצאוקס, םון
גארםענטם.

גע־ האט רײזע זײז םון צװעק רער
 די מיט װערען צו באקאנט זײן זאצט

 נײע דיזע אין ארבײטס־באדיגגונגען
 גע־ אויםארבײטען נאכהער און צענטרען
 ארגאניזאציאנס אן םאר פצענער העריגע

 נ־8 די און םיטי קענזעס םון קאמפײן.
 ער האט שטעדט םידצ־װעסטערן דערע

 םאסיםיס צום םאהרען צו גערעכענט
 אינטערנעשאגעל רי באזוכען או( האוסט

 סאך אנדזשעצעס, צאם אין צאקאצם
 יענע אויך און סיאטעצ, םראנציםסא,

 װאו האוסט םאסיפי־ק דעם אויוי שטערט
 איגדוסטריע אונזער םון ארבײטער די

ארגאניזירט. ניט נאך זייגען
 װיײ אבער איז שצעדנגער פרעזידעגט

 געםאהרע;. גיט שיסאגא ביז וױ טער
 האט געזונרס־צושטאנד גוטער ניט זײן

 אונטער״ איהם פאר אומםעגציך נעמאכט
 האט, ער רײזע. צאנגע א צונעהםען

 קצױױ אין םעי. צװײ םארבראכט #צזא8
 און שיקאגא אין טענ י1םינ און צאנד
 יארק, נױ אין צוריס אוםגעשערט זיך דאן
 מאגאט ביו םארבצייבען װעט ער װאו

p rh# אװ ציעװ״ א נעטען וועט ער וועז 
סאנאטען• אײגיגע םאר עבםענס״

 אנגע־ שצעזינגער איז קציװצאנד אין
 װײנד וױ שפעטער טעג «אר א מומען

 צואים ברודער און קױינדצער •חנזיחננט
 קצױוצאגדער פון טשזנרםאן חנזי םרצנד,

 םארװאונדעט וײנען באארד, דזשאינם
 רעװאצװער, א םון תויצ 8 םון געײאחןן
םאגוםצקמשורצר • דרצס *m ײאצמז

 זיך פיט רומגעטראגען8 האט בצומםיצד
פאקעט. אװערקאוט זײן אין

 סצױױ םינף םון אײנער איז בצומםיצד
 נוםעקטשױ8ם דרעס אםעךשאם צאנדער

 אר־ מעחרסטע די כען8מ װעצכע רערם,
 גע־ איז שעפער סװעט אין זײערע בײט
 8 אז פיהרט ױגיאן אונזער װעצכע גען

 רויפנעקרא״8 האט בצומםיצד סטרײק.
 גע־ אינדזשאנתשאז טעםפערערי 8 גען
 דעם םאנטאנ, און ױגיאן אונזער גען
 קאורט־רום אין װעז רטש,8ם טען24
 און צװײ זײנען װאוצוי דזשאדזש םון
 גע־ םיטגצידער אוגזערע םרן נציג8צװ

 איבערטועטען םאר געװארעז טרײעצט
 בצוט״ םון דאם האט אינדזשאנקשאן, רעם

 םצוצצוגג אװערסאוכדפאהעט םיצד׳ס
 קויצ די רעװאצװער. 8 אױסגעשאסען

 װײם-םרעזידענט םריהער געטראםען האט
 םרעגד, ברודער נאכהער און קרײנדצער

 איהם. צעבעז .גען8געשט איז װעצגער
 צײכטע םיט אםגעסוטען זײנען בײדע

 םון םעלקערונג8ב די אויף װאונדען.
 װעגען אבער האט װעצכע קצױוצאנד,

 די אין געצעזען שאס ״■צוצצוגגעך דעם
 גע• אינצידענט דיזער האט צײטונגען,

 8 איז װעצכער אײנדרוס 8T8 כט8מ
 אםען־שאםניקעס םאר קרעדיט קצײנער

 אידישע םאר ספעציעצ צגעםײן,8 אין
אפעךשאםגיסעס.

 ברודער האט קצױוצאנד אין זײענדיג
 דעם םון םיםינג א דרעסירט8 שצעזינגער
 איז װעצכער רד,8בא רזשאינט דארטיגען

 גע- אינםטאלירט אװענט יענעם גראדע
 איבער גערעדט האט שצעזינגער װארען.

 דזשע־ אוז ארגאניזאציאנס־סאםפײגס די
 אינטער־ אונזער װאס סטרײקס נעראל

 ־8מ דריי צעצטע די אין האט געשאנעצ
 נױ אין דורכגעפיחרט ערםאצגרײך טען8נ

 מאנט־ און טאראנטא באסטאן, יארס,
 װעגעז גערעדם אויך האט ער רעאל.

 חעחפט װאס קריזיס שרעקייםנן דעם
 און שטאטעז פאראיעיגטע די אין איצט

װיו (אלוס %) ןאא י


