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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

מר דחנם סצו א  יאר?, נױ אין סטו״ר, ס
 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
ט  האט אינטצרנזנשאנאצ, רער פון תנ

 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

טרעגע^זאנאצ.

 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 גענערא^ 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 *
 זא^ 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

 װיײ ױניאז די נאך םירט ערק^ערט, ן8מ
 ארגאניזאציע-קאמפײן איהר א} טער

 קאטרא^ איהר אוטער ארײנצוברענגען
 ^מעפער. היטערשטע^יגעץ איבעריגע די

גע״ האט נטאגיני8 ירעזידעט וױים

יארסער נױ פון טעטינסייט מגנרןל .נאנײםע נאארר דזשאינט
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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.
^ »ן דורכנעפיחרט  קאגםראא־ ענערני

 אדינ-6 ײניאן די או P»nw םיט׳ן אק*יע
סינעהיט זאלען שע»ער די אין נוננען

ן א י נ ו י ־ ט י , נ ם ר ע ב א ש ס ח א  װ
ן ע נ ען די נ נ או װ צ ע ען ג ר א װ ע  ג

ן צו ע ל ט ע ט ס י ר מ ע אן ד ני יו

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»טון טראנסם, 3 םערי , 1372 
ױי; דו א ר ערי נ א[, <. וז ם א  פון עו

ױי; 1375 דו א ר  ררעי^ רדאאםארפ ב
װיי; 1375 טון ד א ר  און בארנעט ב

n—530 טון בעגחנט, fl ױ עג  ;עוו
 םע37 װ. 225 און םאח^ ססטטסר
ט; םרי  —601 םיז סואסט, אאײאי ס

wit מיו ח א, אואטסן ;*ו ע ם מ  םון ח׳
ױי. 1873 אדז ר ב

» איגםאיר רי אאם ךאױ ח  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

צװי• i”enop סרגאניזאציע (0 םסר
 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
מ ס דיגט הסטעדם די  צושםרײען צו ח
 חענםם םסר אויר סיםנצידער, ױניסז די

ס• ווי צײעמז. pr'opon■ וױכטינע  נ
ojop, י1»וי אח p ow n׳»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
פ עצטערע די םסר םסנד ׳*סז או )«  ק

 ױבצ ס איו נ»צ חסי־יסחרינער דער
 יעחר־ *װסנסיגסטמר דער ro ער בסל.

 יוניסן. mpoop דער jib בסצ צימר
ו1 וועט ער אןן  ס סיט אויםצײכענען י

 נסל דער פרסנרסם. רײמן נסוונחנרם
עכת חײנםינען שםסטםינרען וומט

n סוחננט״ v e  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

ט דרעםםאכער שאינ כאארד• ח
 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 

ם «ציאנם1רנ»ני8 װײםערע קאםפ״נ
 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 

ס יסצ שצעזיננער ירעוידענט  די ע|311נ
 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.
)ivbm נעסםםען »ין (םסרטזעצונג

ע. צי לו א עז ר
 tofeop ם. פון סרבײטער די טיר,

 פסר* םטריט״ טע37 װעסט 265 שספ,
 בסשציםען םיטינג, שספ 0 ביי זסםעצט

מו בסדסנפען סז איינששיםינ מ ד א י  נ
 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
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.)1 כ״ז׳ (ווױב,
 גערעכמיג• ם״ן (9

 ויד וויך ח«ל® קײ»
 װעל און «מןרק.
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cm n זמינמו נוותו  dtmh כאארד חעאינפ טאכער
 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
 יױ נײע אין איבערגעקציבען זיך גי^נס

 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
 אעצ־ אין און צוריק, י^הר 8 מיט טערס

 ■חד םיני^ערם, רי ד^בען יאהר טען
 רעם נעפאצנט אפערײטארס און סערם

 טערס8ק דער םון בײשפיצ עז8•רן<הט^
 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
 אין באארד. דזמאינט פונ׳ם םענעדז^וער

 האבען אויך װעצען ביצדינג זעצבען דעם
,3 ,23 ,17 צאקאצ העדסװאטערס זײערע

.82 אין

 ראזענ־ פערלםוטער, נינפא, ה^כםמן, ברעםלאװ, נ«גלער, פון געהמלטן רעדעס
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

פארסער דזש»וזש נענען לאנר פון ױניאנס לןן8 און לימר r«פעועױישןןן םעדיסאו8 וי
 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 Tt 

no r ס געםסכט o o e io n נסיטח *op 
 1צ םײנד<יכ?יים זײן םיט ראצײגא
 שיאעד ןרעם io סיים דער חרך מניסנס.
 רי^1צ יסחר סװיי םיס םטריי^ גרעבער

o דיעתר הסט n o r n סן סרױסתנסנסן 
0'iorp iortv םײנןרם דער נסנען 

 סםיסערם סיחרע םסרבסטענדיג ייגיסז,
n» סנסר םיטנצידער* w סר־ סי רײחנז 

 jop* דסג״ .יעצסו חסנען ײסס בײטער
1 to ,iveponoײ p>ijt 3#־לײ10יי« 1זיי 

lopnveo די to imm סי איבערינ

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 r h# 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
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 m אעמאלוט שלעזעגער ברודער
נאאוו דחמונם דרעטמאכער

)1 וייפ סון (*לוס
 און אאגע די אױסגעצייכענט םארשטעהט

 טאר־ די םארא״געען צו אזוי װי װײס
 שאע־ צוקונםט. דער טים גאגגענחײט

 אנגעםאנגען דערמיט טאקע חאם ?ינגער
רעדע. זײן

— נעאענענהײםעז, םײעראיכע ״בײ
 איגטער״ דער םון ■רעזידענם דער האט

 מיר שטאאצ^ן — געזאגט, נעשאנאא
 םארגאנ״ רײכער אונזער סיט אםט ?עהר

 רוהם דער און שםאאץ דער געגחײם.
 אבער האט םארגאמענהײט אונזער םון

 טיר ווען כאדײטוגג א אזן ווערט א נאר
 פאר־ אונזער אויס נוצען און םארביגדען

 אונ־ םון צומנמם דער טיט נאנגענוזײט
 ע?זיסטענץ אוגזער *מאניזאציע. זער

 נאר פארגאנגענחײט דער אין ניט איגט
 גע־ װאאט איך און צוקונםט, דער אין

 גוט דאס זאאט אאע איהר אז װאאט,
 ווערט איהר ווען חיינט, גראד געדענקען

 גרויסע אײערע אין זעאבםטשטעגדע
אויםגאבען. איז םליכטעז
 שאע־ האט — אינטערנעשאנאא, ״די
 אר־ די אט — געזאגט װײטער זינגער

 שטענ־ איז איטיגראגטען, םון גאניזאציע
 און ענערגישסטע די םון געווען דיג

 םון ױניאנס ארבײטער •ראגרעסיװסטע
 אויםגע־ ערשטע די האבען םיר אאנד•

o הויבען n סװעט־ דעם געגען קאםוי 
 אײנגע־ ערשטע די האבען םיר פ;8ש

 ארבייטס־װ^ך. שטוגדינע 40 די םיהרט
 די אונז וועאען צוקונפט דער אין אבער

 סײ צוםרידענשטעאען. ניט שטונדצן 40
 מא־ נײע די םון ענטוױקאונג דער צואיב
 םארגרעסע־ דער צואיב סײ און. שינען

 דער װעט ארבײטסאאזעקײט, םון רונג
 און ווערען. קירצער םוזען ארבייטס־טאג

 װעט ארבײטס-טאג קירצערער דער אױב
 וועט גד,8א אי דא וחגרען *ײננעשטעאט

 די זײן וױדער אינטערגעשאנאא אונזער
פראנרעס/ דיזען מאכען צו צרשטע

 זיין אין זיך האט שאעזינגער ברודער
 ארבײטס״ דער אױף אפגעשטעאט רעדע

 םאר־ אזוי איצט איז װאס אאזיגקײט,
 האט ער אינדוסטרימן. אלע אין מירײט

 -ט^וגינע5 ד־׳פטונדעע, די אז ערקאערט,
 װערעז אײגגעפיהרט םוז ארבײטס־װאך

 אר־ אנדערע םאר םעגאיך מאכען צו כדי
 צו און ארבײטעז קענען צו אויך בײטער
אעבען. א מאכען

 גזד אויר האט ׳פאעזינגער ברודער
 ארבײטסאאזעך אײנםיהרען ווענען רעדט

 םא־ אױטאמאטישע ״םיט אינשורענס.
 םון יאאץ דעם םארנעמען װאם שינען,

 מעחר, און םעהר אאץ מענ^ען אעבעדיגע
 אר־ םארקירצטער א אונטער אםיאו וועט

 אדבײטסאאױג־ זײז אויך בײטם־װאך
ערקאערמ. שאעזינגער ירעז. האט קײט״

 אײנ־ װעגמז גערעדט אויר האט ער
 אר־ םאר פענסיע״ אײדזש ״אאד פיהרען

 צאהאט אאנד אונזער ״אױב בײטער.
 האבען וועאכע סאאדאטעז, צו ■ענסיע

 װא־ מאחםה, םון צײט אין ;עדינט איהר
 קײן צאהאען ניט צאנד אזנזער זאא רום

 האבען וועאכע ארבײטער, *ו •ענסיע
 אעבענס זײערע םון יאחרען בעסטע די

 האם - ד אינדוסטריען איהחנ געדינט
געםרענט. עאעזינגער
 צוגעקד דאן איז עאעזינגער יחוז.

 באזונדע- דער םון פראגע חגר צו מעז
 דרעס־ די םאר באארד .דזמאינט רער

 גרעםטער דער אונטער האט, און םאמגר
 םארזאמעאםע, אאע םון באגײסטערונג

:אויסגערוםען
. y באארד, דמזאינט די צוטײאען *מיר 

 דאזיגע די םון ארבײטער די גיט אבער
 למנען ארבײטער די טרײדם. בײדע

 די האבען זײ װייא צוטײאען, םיריניט
 איחנא־ זעאבע די אינמעחנסעז, זעאבע

 פיחחנן. צו קאםוי זאאבען דעם און צען
 םענעדזאד די צוטײלם באויז וחנרט צס

. . ; םצנם״.
 דחנס״איגדום- די אז אנוױימגדיג,

 אויםג^װאהסעז, גרױס וויצט איו סריע
 קאאוק־איגתס• די וױ נרעסצר מיא איז

 n אז צרקאערם, מאעזינגער חאט
 ודפאינט באזונחנרע צװיי p» ןװםײאוגג
 םון בענעםיט פאר׳ז ?ײן וועט באארדס

 דחנס־איגדוס־ חנר אין וורבײםעוי די
םרח^

 חאט מאעזינגצר בחחנר m נאכדצט
 וײ און •ראבאענמן די אױןי אננצװיתן
 דו/כדםאכצר רי וואס #ווױיג»מן

 דארפען גאײד װצט באארד דדיאינס
 פארמידצגארםיגע די או^ ;אײפגצםצן

 תרכטמד דארפצז וויט וי װאס ארנײ^
ד, דים ארנאגידראן וױ אדנד סרי

 קעםפען און שעיער סװעט די װארצאעז
 באדיג־ כעסעחנ און בעסערע *לץ םאר

 דרעס דער אין ארבײטער די םאר גונגען
 זײן םארענדיגט ער האט אינדוסטריע,

 און אײניגקײם םאר אייא *ן סיט רעדע
 און ארבײטער די צוױעען סאאידאריטעט

 אינ־ דער םון באארדם דזשאינט בײדע
טערנעשאגעא.

 אױםגענוסען איז רעדע מאעזינגער׳ס
 איבערנע־ םאא םיעא איז און געװארען

 אפאא• רוישענדע םיט געװארען ריסעז
 םארענדיגט האט ער װען דיסםענטען.

 איהם האט רעדעד אינטערעסאנטע זײז
 באגיײ א געסאכט םיטינג • גאנצער דער

אװאציע. סטערטע
 די גערעדט האבען זין זעלכען איז

רעדנער. איבעריגע
 דזשאינט גײע די באגריסט האבען עס

נא־ אין נאגאער, םענעדז׳פער באארד:
 באארד, דזשאינט קאאוקמאכער םון םען

 דדפאינט דרעסמאכער דער האט װעאכער
 אזן ^טיצע די פארשפראכען באארד

 יױ קאאוקםאכער דער םון קאאפעראציע
 איטא- פון מענעדזשער נינםא, ;ניאן

 ; 48 אאהאא קלאוקטאכער איעגישען
 אדעצ־5םיי םון רײזבער^ װײס־פרעזידענט

 םון סשערםאן בלום, װיציאם ;םיא
 װאנ־ באארד; דזשאינט קצאוקסאכער

 קאאוק־ םון סעקרעטער־טרעז^ורער דער,
 טע־ העאער, באארד; דזשאינט מאכער

 פעריצםוטעד, ;17 אאסאיצ םון נעדזשער
 ; 10 אאקאא ?אטערם םון מענעדזשער

 ;9 אאקאיצ םון מענעדזשער סוירצמאז,
 פרעסערס םון םענעדזשער ברעסאאװ,

 פון מענעדזשער שפיאמאן, ;35 אאקאא
 מע־ אנטאניני, ;22 אאסאיצ דרעסטאכער

 דרעסמאכער איטאאיענישען םון נעדדטער
 איז װעאכער האכמאן, און ,89 אאהאא

 םון םויערװײזער דער געװען איצט ביז
דעםארטםענט. דרעס

 אויסנע־ האבען באגריסער אאע די
 דרעסמאכער די אז געדאנה, דעם דריקט
 קאאוקךא־ די םיז אפגעטײאט זיך האבען

 אין נימ אבער אםיציעא, באױז כער
 די םארשפראכען האבעז זײ אוז גײםט,

 אא־ זײערע םון קאאםעראציע היאף.און
 נײער דער ארנאגיזאציעס און קאאס

באארד. דזשאינט דרעסםאכער
 זיך האט באארד דדפאינט נײע די
 אײננעשטעאט. און ארגאניזירט גאײך

 םארגעקוטען שטעא אויפ׳ן זײנען עס
 םאאגענ־ די און באאמטע םאר װאהאען

:געװארען ערװעהאט זײנעז דע
 אלס געװארען ערװײאט איז האכמאן

 דךעס־ םון מענעדזשער חשענעראא דער
 װאסיאעוױ באארד; דזשאעט מאכער

 גע• ערװײאט איז; ,35 אאקאא םון םקי,
 דזשאינט פון טשערמאן אאס װארען

 ,10 אאקאא םוז עװרי, בעז באארד;
 קרױוע־ אנטאגיא און טשערםאן, װײס
 נײעם םון סעקרעטער־טרעזשורער אאר,

באארד. דזשאינט דרעסמאכער
 באארד דזשאיגט דרעםמאכער נײע די

 דעאע־ 8 דעאעגאטען, 24 םון באשטעהט
 םרן דעאעגאטען 8 ,22 אאקאא םון גאטעז

 םון 4 און 10 אא־קאא םון 4 ,89 אאקאא
.35 אאקאא

 באגריסונגס• באראןש׳ס ברודער
טעלעגראםע.

.1930 ,5 אפריא קאנ., טארינגטאן,
 דובינסקי, ד. מר.

י., װ. ג. א. א. םעקר.״טחגזש.
 1אײ אז אן זיד שאים איך

 געאעגענ״ װיכטיגער איצטיגער דער בײ
 צוזאםענגע־ זיך זײגט איהר ווען חייט,
 דזשאינט ניחנ די אינסטאאירעז קוטען

 מא־ וױיםם און דרעס דער םון באארד
 םײז אײך שיק איך איז ױניאה כער

 זעהר ביז איד באגריםונג הארצינסטע
 חאם־ גרויסע חאב איך צוםרידעז,.װײא

 צקז. גענ. םיז באשאוס דיזער אז נונגען,
 באארד דזשאיגט די אױםצואעבען באארד

 צוריק• וועט דרעס״איגדוסטריע דער אין
 הונדערט־ איחר צו ױניאז די בחננגען

י שטארסץט. פראצענטיגער
 םיט־ אקטױחנ און באאםטע אייך, צו

 «ו »ײך בעם און איד רווי גצידער,
 זיתר אז באארד, עקז. געג. דעם וױיזזנן

 אײ אח םעחיגקײמ׳ אײער אין גאוימנז
 א איז יתיאן דער צו בערגעבנעהײט
באחנכטיגטער.

 גים קײנצם אויוי זיך מארט איחר
 וחנםצן אויוי גים חאם איחר סאראאזען.

 איצט זײגם איחד עואד. די ווארפען
איך אזן חנד םון בחים בצאי ױ

3 י

ן וחנט איחר »ז איבערציעט כין  ד
 דער צו דערװאק׳סען אאס ארויסוױיזען

איפגאבע.
שװעסטעד, און בוייחןר םארוחנרטס,

 חנר סיט און איבצרנצבעגחײט דצר םיט
 אר״ חנר פאר חאבען םיר װאס איבע

ארנ״טען יאםיר !בײטער״באוחנגוגג

®ױי

 טעכיי און *טארקער » פאר חארמאניש
 סיטג^ידעף די אז »זױ ױניאן, טיגער
 » װאס חנם.בענעפיט חאכצן וא*ען

 גצנען. קאן מניאן שטארקע
 אײעחנר, רזדער<זר3

בטראף, אכרחם
22 יאקאי טח טיטג^יד

 אין נאזך שלעדנגערם פרעזידענט
m אוז מיהמנו w

)1 זײמ וון (אלוס
 ער ארבײטס^אזיגקײט. גרויסע די תנען

 די אז חאפנונג די אויסגעדרי^ט תאטי
y5t>vw ארביי־ די װאס צײט שלעכטע 

 םאכען אינדוסטריע אונזער םון טער
 ארונטערשיצא״ ניט זײ װעט דורך, איצט

 פארטזעצען װעלען זײ און םוט םון געז
 םון ארבײט װיכטיגע און גרויסע די

ארגאניזאציעס. זײערע אויםהאאטעז
 שלעזינגער װאס טעג, פאר די אין

 האט קיציװ^אנד, איז פארבראכט האט
 די מיט באשפראכען גרינדאיך אויך ער

 דזשאינט קאױולענדער דער םון באאמטע
 סטרײס דעם םון צושטאנד דעם באארד

 םיער אנדערע די און בלומםייצד געגען
 שוין האבע; מיר װעיצכען דרעס־באסעם,

 װאד״ גאמ איז עס דערמאנט. אויבען
 איצט װעט סטרײס דער אז שײנליך

 דער מיט אבער װערעז, אויפגענעבען
 זאל סיזאן נעקסטען אז םארשטענדנים

 װערען. באנײט זײ גענעז םטרײק דער
 װעט ױניאן די אז װערטער, אנדערע איז
 אםדיכנק שעפער םינף די אאזען ניט
 אויפצױ געצװאונגען זײן װעלען זײ ביז

 און משוגעת אםעךשאפ זײער געבעז
 די סװעט־שעפער. אױטסײד זייערע

 זעחר איז פרעסע ענגיצישע קלױולאנדער
 צו און ױניאן אונזער צו םיםפאטיש

 סוועט־שע־ די געגען טעטיגקײט אונזמר
 אז זיכער װי מעהר איז עס און פער,

 באנײען װעלען םיר װען צײט יעדער צו
 באסעס, םינןי דיזע געגעז ?אטןמ דעם
 םיט זײן פרעסע ^יװלאנדער די װעט
אונז.

 שאעזיננער ברודער האט שיקאגא אין
 אדרע״ ר.אט ער טעג םינז* םארבראכט

 דארטיגען דעם םון מיטינג א םירט
 זיינען עס װעאכעז צו באארד, דזשאינט

 נרויםע א אײנגעאאדען געװען אויך
 אקטיװע און שאפ־טשעראײטע צאהא

 ער אאקאאס. דארטיגע די םון םיטגאידער
 סאנםערענצען עטאיכע געהאט אויך האט
 און םישעא שענקער, םירםע דער םיט

 צו באשאאםען האט װעאכע װײנשטאק,
 שיקאנאער איהר םרן ברענטש א עםענען

 שײ אויסער שטאדט א איז םעקםארי
 שײ דער םון ארבײםער 200 די קאגא.

 אאע נאטיראיך זײנען םעקטארי קאגאער
 אזא םירםע די עראויבען צו דאגעגען

 אנגעלע־ די עםענען. צו ברענטש־שאם
 געסע־ ניט פאראויםיג נאך איז גענהײט

 זיכער װי םעהר איז עס אבער טעאט,
 אויסגעגלײ װערען װעט סכםוך־ דער אז

 םאא־ זײן װעט װאם אוםן, אן אויף כען
 אר־ די םאר צוםרידענשטעאענד שטענדיג
בײםער.

 סאנ־ א געהאט אויך האט שאעזיגנער
 שײ דער םון אםיסערס די מיט םערענץ
 מאנוםעקטשױ םוט און קאאױן סאנאער

 מאנוםמ־קטשױ די אסאסיאײשאן. רערם
 אז באקאאנט שטארק זיך האבען רערם
 װערט שיפאגא איז טרייי פאאופ דער

 די קאענער. ׳ אאץ יאהר צו יאהר פון
 םאר אנגענעבען האבעז זײ װאס אורזאכע

ארבײטען ארבײטער די װאם איז דעם

 װאא״ שטיק-ארבײט אונטער ײיו• «ח
 אונ״ םאנופעקטשורערם, צוגעקוםען טעז
 חא״ — M וײ םאצען װארארבײט טער
 של/ף ■רעזידענם גע׳טענח׳ם. זײ בעז

 סיס• חנר או ערקאערט זײ חאט זינגצר
 ניט עקזיםםירט װאךארבײט םון טעם

 יצחנן איו כםעם נאר שיקאנא, אין באויז
 ov אז און םוףאאגד צעגטצר קאאוק

 טרײד דער אז איבערצײטנג. זײן איז
 סאצנצר געװארעז ניט איז שיסאגא אין

 םיע* די צואיג גאר װאױארבײט, צואיב
 םרײד דרעס דער װאס אורזאכע, טיםערע

 ריזינ יאחר אײניגע אעצטע די דורך איז
 טרײדס, צװײ דיזע *ױסגעװאחסען.

 אן םיחרען ־ערקאערט, שאעזינגער זײ האט
 פאר• צו קאמף שארםען א זיך צוױשען

 אינ• דער אין פאאץ ערשטען דעם נעמען
 געוױגט עס װיםיא טיט און דוסטריע

 פאראירם םיעא אזוי םיט טרײד, אײן
טרייד. צװײטער דער

 אינטער- דער םון באאםטע הויפט די
 גרינדאיכע א איצט מאכעז נעשאנעא

 דיזע אין צושטענדע די םון אוגטערזוכוגג
טרײדס. צװײ

 גע- אויך האט שאעזינגער ירעזידענט
 אלא םון קאטיטעס מיט םיטינג א האט

 שיקאגא אין יצאקאיצס איגטערנעשאגעא
 ארגאניזאציאנסײ אן אנםאנגען װעגען

 איג• דרעס דארטיגער דער אין קאםפיין
 נא״ דא זיינען שיקאגא אין דוסטריע.

 און מעגער דרעסםאכער, 7,000 צו הענט
 אר־ צאחא קאײנע א באויז אבער םרויען,
 די םצנשען. װי םארדמען און בײטען

 פון װערען םאיאריטעט גרױםע גרוים^
o אױף עקספאואטירט באםעס זײערע n 

 די װאס איבלען אצע אוםז. ערגסטען
 אנ- םון און יא^ נױ םון דרעסםאכער

 איגע• צאגנ שוין האבען שטעדט דערע
 שי- אין »אץ גאך עקזיסטירען שאםט,
 שטונ• אאננע װײדזשעס, נידעריגע ה»:א.

o םאר רעספעשט תײן און דען n
 סרױ א ארבײטער אן םאכט ארבײטער.

 םון ארויטגעװארפעז ער װערם םינע, םע
שאפ.
 צא• שיקאנאער די פון קאםיטעס די
ר צו צוגעשטעאט האבען האאס מ ר  ב

 װײדזשעס םון טאבעצען שאעזיננער׳ן
 שיקא־ אין םארדעעז דרעסםאכער װאם

 םײד• םארדינען שעפער םיעאע איז ״ נא•
 צעחן װי םעהר ניט אפערײטארינס צאך

 שטוג• 52 ארבײטענדינ װאך, א דאאאר
 בא• םיעצע אז מיינט דאס װאך. א דען

 אזױ אפערײטארינס זײערע צאהאען סעס
שטונדע. א סענט צװאנציג װי װײניג

 פרעסצ דער םאר םטײטםענט א אין
 איג• די אז ערקצערט, שאעזינגער האט

 דרײװ א אנפאגנען װעט טערנעשאנעצ
^ן צו אגיז מ  דרעסםא• שיקאנאער די א

y\'ו קורצעז איז װעט ער אז און כער n 
 םאר• אנםאנגען און שײןאגא אין ־קוםעז

o די סים האנדצונגען m םאנרםעקםשד 
 סעטצפמננגג םרידציכצן א םאר רערם
 די וועט גצצינגען, ניט װעט דאס אויב

 צר אנםאנגען באצד זיך אינטערנעשאנעצ
 שיפאגאעד די ארויסצורוםען צוגרײטעז

םסרײפ. דזשענעראצ א אין דרעסםאכער

< ם«נען רער
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9 לאיןאל פון נײעם
״״ש

.9 םענעדז׳עער קױחנםמן, נ. פון

 » דערײארטען װמן־סיר *(עמאצ,
עתערער. »ן קוםט סיז*ן, נעםערען
 זיך רוסען טרייד אונזער אויןי

 ווע■ מלענםער » נ<ור װאו «וות. «אע
 סטריט װ<וא אין קרײר » נאר װאו ;םער

ם נאייר פיר מיחאען  װ«וא דעם טעם. ת
 נאר אאע, געשיהאם האנץן סראר םטריט

ם  גע• ניט אזוי קיינער חאט וו׳נטער ת
סיר. וױ פיחאט

 גאך נעװען, איז םורינג״םיז•! דער
 *VBO ערגסטער, דער םײטג^ אונזער

iv 't חאנען טיר סינישערם. די סאר 
o דאנס א נעארבייט. גיט •ראקטיש n 

 אויף סאוטם םון םטייא םון איבערנייט
 םאקטי׳ש םןזר־קטאער דער איז סוטם,
 סיט צ״אטעז און סארתעט, םון ארויס

 םאר *רגײט וועניגער נעװןורען איז דעם
 פי• די האכען נאר ניט פיני׳פעדם. די

 איגערנייט דעם םון נעאיטעז נישערם
n« אאע אייר :אר n j םון איםײאוננען 

טרייד.
tvs טעז רוען אז נערעכנעט, הןוט 

 דאר־ םוטם די וועצען םוםם, מאכען װעט
 איז סוט דער נעםאכט. כעסער זיין םען

 dp אוז ■אײן, נעװארען נעשאכט אבער
 הןובען םיר װאס דאם, נעװען ניעט איו

ערװארטעט.
 א םאר■ די.אויםזיכטען זיינען װאם

 מיטנצי־ אונזערע םאר ציים נעסערער
דער?

 מעםבער־ דזשענעראצ אוגזער ביי
 ^•נענעבעז האכען טיר װאו מיטיננ,
 ארייננענר מיר ח*בען רעואדט, אונזער

 איז עם ברוקאין. םוז פראנצעם די מען
 נײע סיין גיט איז נרוח^ין חום אםת.

תן אבער פראנע.  געװעז ניט איז עם ו
 און יארס נױ אין ױניאױהאנטראצ זיין

 1אי נעװארען נעמאכט איז ארבייט די
 ערנםטע די אונטער מע»ער יארקער נױ

 אוים נעװארעז ברושצין איז נאדיננוננען,
 רnװי ברוקצין איו איצם וראבצעם.
 מאעכם וױ װײצ יראכצעם, א נעװאדעז

״ן ניט זאצ צאנ/ן די  ׳אע־ םאנכע אין ז
 «אץ דאר זיי זיינען מאנחעםען אין «ער

ברוהצין. אין ווי בעםער
 אנהאצטען װיצען םיר אוינ אצזא,

 נרוק־ םוז טרײד, אין ױנ־אךבאדיננונגען
 איז ברוסצין אױב אדנאניזירט. זיין צין
”l ארנאניזירט, נים P up •ייניאז־קאנ 

 גױ אין ווערען א״מעשםעצם ניט טראצ
יארה.

 *וט אויך נ«ור כרי^ין, נאר נים און
 גיטא איננאנצען איז עם װאו טאון, אװ
 װי םעז ארבייט דארם סאנטרא<• קיין
זיר. <אזט עס וױ און וויצ מען

dp אװ אום די אז אםת, טאקע איז 
 גאג־ די טאכ?ן ניט ipjpp np»pt? םאון

 די רpאב '•רש, נױ םאר ארבייט צע
ײ־ די \v5vov np*pr טאון אװ אוט  נו
 איז דאס און נארספנטס. די פאר זען

 נויטינ, איו op און וױכטינ נאר ׳ןווין
 *רנאניזירם זאצ טאון אוו אוט ד?ר• אז

ױערען.

— oi"p און אנסאםבא־סוםם די
 שםעהט װאס פראנ?, א נאך איז ראס
 די צײזוננ. א םאד?רט און אונז סאר

 אין נ?םאכט וועתן נארט?נםס דאזינ?
 און npipironn אין 5צאח נרויסצר א

 נפטאנט נ»רם?נטם די ומר?ז םאצנציך
i אונטצר n ,נאטיר• און יפטיק־סיםט?ם 

 צו ?אנ?ור?נץ א דאם איז ציכ?רװײז?
םרייד.• אונז?ר

ר |p:pii ה*נצן טיר  npi'tn מ
 גאר יאחר?ז, » פאר נאך נצוערט ם־אנע

 1» •טוואם טאנטצאז נצותן זיינען שיר
n װייצ טאז, n דDnאח ־טיײד m m 

 ?אנטראצ. Dir אתן דיסארנאניוירט
i אאגע די א*« איצם n *  *mpo -װ?ני 

m .ידי אױוי יוניאז די נעםט ב?ס*ר 
i טרייצז bit וועט זי און םראג?, t 
 pip pn גיט ז*ל op או *זוי צ״זצן

 דר?ס־ די tprmx אונו בײ י,#ונקור?נץ
npoiopiifJp די אה סאכצר

 סן v ipnnifo פואגען pMi די
 און אעערגפבצנחייט אויםם?רפזאג^>ים,

?pnpin ארניינס *po tv IPs| זאצ
 די ipp ארבייג^ דער אין p»>pn נאר

j>*onp כדט ומרען נצקרוינט ארנײט

r *זוי װי m m  tp9yt םיםינמן 
; נ?םיחרם ן ת ת nrnp w ו rpvo ר *  ת

t גערא<  jpirtro *ipodpo — אימנד 
i n איז פראמ pxnu ■ p u n n i

 טיר װעצכע סעה״אן־טיטיגגען, די
 אצגע־ אין נעװען זײנען געהאט, חאבען

 םצעגען עס דזשאוק. א גענומען םײן
 םי־ די צו טענשען וועניג אזוי ?וטען

 וחד םיט געװזןן ניט איז עם אז טינגעז,
 סעקשאךםיטינ־ די און םיטען, םען
 םון םראנען אצצ באשציסען םצעגען גען

 םײצ א געסוטען זײנען ױניאן. דער
 םארגעשצאנען, און באארד עקז. דער םון
 זאיצען סעסשאךמיטיגנען אנשטאם אז

 מעםבער- דזשענעראצ װערען געהאאטעז
 ױנ־ רn םוז םראגען די װאו םיטינגען,

 איז װערען. כאהאנדעצט זארען יאן
 איז םראגע די און םאראראם א געװארען

 דזשע־ דער צו געװארעז געבראכט שוין
 שרעהך א אצם באארד, עקזעקוטיװ געראא
 אדםיגי־ די װא־ס םארברעכען,. ציכער

באגעהן. דא װיצ סטראציע
 םעלך װעגען םראגע די האבען םיר

 אעצ־ דעם בײ געשציכטעט שאן־מיטינגן
 עס םיטיגג. םעטבער דזשעגעראצ טען
 אײן רוםען צו געװארען באשאאסען איז

 םיטיגנ םעקשאן 8 טאנאט אין מאא
 דזשענעראא א מאנאט אין טאא אײן און

 צו־ געװען זײנען »אע מעםבער־מיטינג.
 איז דאס באשאום. דיזען מיט פרידען

 טאת־ א נאר פרינציפיעאע, קײן ניט
 אוג־ םיטינגען די אזױ װי םראגע, טישע
 םיר און װערען, געפירט זאאען זערע

 װײא באשאאסען אזוי פראגע די האבען
 דער איז דאס »ז גערעכענט האבען מיר

 םון אינטערעסען די םאר װעג בעסטער
 אאקאא. אוגזער םון מיטגאיחגר אאע
 געהאט האבען מעטבערם אונזערע נאר
 םיר אזוי װי באשטימען צו רעכט דאס

 עס ה^בען זײ און פיהרען, זיך זאיאעז
באשאאסען.

 די אונטער געווען, איז םיטינג דער
 םיר און שעהגער גאנץ א אומשטענדעז,

in גאנץ געװען איוזם מיט זיינען n ow.
 אםים םון רע**רכ\ םאאגע^ר דמר

 געווא־ םארגעאעזען םיטינג םאר׳ן איז
 איז דישקוםיע אאנגער א גאך און רען,

געװארען. גוטגעהײסען ער

̂׳־־־. ־: ■:

 איצט ביז םעברואר טען20 דעם ״פון
 דער אין וואכען. םיגוי אינגאגצען אין

 םיא קײן םארגעקומען. סך א איז צײט
 נעװען, ניט סיזאן הײנטיגען אי* ארבײט

 םאר ניט און םיגישערם די םאר נים
o n טרײד. גאנצען

 אאע -פון צושטאנד אאגעסײנער דער#
 זעהר געוזאט אױך האט טרײדם אנדערע

o אויוי וױרקונג גרויסע א n םון גאנג 
טרײד. אונזער

 ארבײטס־ מעהר געהאט האבען .״פיר
ר סיזאז, דעם אאזע א ם i װײא ^ n 

 גים אאגעםײן אין איז סיזאז סירינג
 וועוד און פינישערם, םאר םיזאז קײן

\o n  i : r םאקםיש םפעציעא איז סיזאז 
םאר. קײן גענאנגען גיט

 nnnn םון אנשטעאונג דער ^סיט
 װעניגער *דער מעתר איז םאאצבערג,

 אין קאנטראא חנר געוואתן אײכטער
 ארבײט םען וועאכע אין שעפער, די

 אוג״ באדינגונגען. םארשײדענע אונטער
 קאםיםעס שך 8 זיעצן צײט דער מער

 שע- פען8סט צו געװארען ארויסגעשיקט
 םארבחד באגאגגען װעאכע^האבען #פער

ױגיאן• געגעז כענס
 קאנםערענצען גערוםען האבן * סיר״

o ר8ם שעפער םון n ,נזען ז8 צװעק 
 די אין םינישערס נאך ארויםנעמען זאא

שעפער.
שע־ 240 ארויסגערוםען האבען םיר#
 גרױסער 8 אםיס. אין אונו צו יער
 געאר־ ניט חאבען שעפער די םון טײא
 האט מען װאו שעפער די אין און בײם

 אז םאראאננט, מיר האבען נעארנײט
 ארבייטער. נאך ארויםנעמען זאא םען

* ן  ער־ געװען םיר זײנען םעאע סך אי
n̂ מעהר האט דאס און םאאגרײך, n 

געזזאאםען. ווענמער
 8 זיך האט ארבײטסאאזיגקײם די״

רהאעגערט.8ם ביםעא
o ״אחח n פראבאעם no ארבײטס־ 
n נאר םיר האבען אאזיגקײט n 3  וױכ־ 8

i איו ברוקצין פראבאעמען. טיגע n
 וחנרט עס װאו -צענטער, וױבטיגםםער

 םאר־ אונזער אויןי און קאאוקס, נצסאכם
 אוג־ 18 נצוואחנן גצטאכט איז אאגנ

 ברופצק. סון **•*ד די אין טפמוכוגג
ר ר פון ogo^itn מ  *מטמרזונוע מ
i אויסנןנםונען, חאבצז םיר דאס אמ, t 

 8 ^טי^ טון ארבײט ברוקאין גאנץ
ר ^ צי מ ד נעםאכם איז פאכטר^צ ש נ

 נעסטאסט װערען שעפער און װארען
 אנגע־ די אונטער ניט ארבײטען םאר

 א איז ברוסלין באדינגוגגען. גומעגע
זײ טרײד. אונזצר םון טײא װיכטיגער

 אונ״ םון טײא בארײטענדען א םארנעטען
 װע• געםאכט סוזען עס און ארבײט זער
 סענטער דעם אנשטרענגוגנעז אאע רען
אדגאניזירען. צו

דרעםמאכעד
מענעדזשער שפילםאן, דדט״י. םוז

פיטינג. היסט^רישער «
 געװען אנװעזענד ניט איז עס װער

 מעסבער־םײ דזשענעראא אוגזער אויף
 פאנאט, אעצטען םון טען27 דעם טינג
 גע־ זעאטענע 8 םארםעאט זיכער האט

 באגײס־ און גרויסען אזא אעגענהײט.
 אאלאאע קײן נאר האט עואם טער&ען

 בײװאױנען. צו געװען זוכה ניט ױניאן
 געװא־ אגגעםיצט איז האא גרויםער דער
 האט מען ;ארבײט רער נאך באאד רען
 ער״ אונזער אין מאא ^רשטען דעם —

 8 נאך אויפעפענען געםוזט — הרוגג8ם
 באזעצט איז באאראני די ;דערבײ האא

 טרעפ אונטערשטער דער םון געװארען
 זײנען מענשען װינקעא; אעצטען ביז׳ן

 מעגאיך נאר איז עס װאו נעשטאגען
 אנדערע הונױערטע און שטעהן צו געװעז
 טאנגעא אויס צוריקנעהן נעמוזט האבען

פאאץ. איז
ערשטער אונזער געװען איז דא־ס

 ערשטע אונזעד סטרײק, גאכ׳ן מיטינג
 אונ־ זיך^מיט באגעגענען צו םעגאיכקײט

 באכעגע־ די און מעמבערס. גײע זערע
 אן שעהנע, זעאטען 8 געװען איז ניש

 פרײנד־. העכסט 8 און ענטוזיאםטישע
איכע.

 סך 8 געםראפעז דארט האבען מיר
n> םון y n u סאא״ נעטרײע און עאטערע 

 מענ־ האט אאיאאיטעט װעמעס טען,8ד
 פון רנעבורטnװי דעם געמאכט איך

 םיר ארנאניזאציע. שעחנער אונזער
 נײע געטראפען אויך דארט האבען

 אםת׳ע אידישע, םך. 8 סך, 8 פנים׳ער,
 היב־ 8 און שםאנישע גריכישע, יענקיס,

 געשױ זײנען אע8 שװארצע. צאהא שמ
 אעצטען םון באריכט דעם הערען טען

 גע״ אויםנעטא! איז עס װאם םטרײס,
ן ^ o זײט װ n די װאם און סטרײק 

 צױ נאהענטער חןר םאר זײנען פאענער
 אױיסנעהערט איז באריכט רn קונםט.

 אױםמעריד גרעסטער רn םיט געװארען
 געװא־ אויםגענוטען איז און זאםקײט

באגײםטערונג. םיט רען
 געווען איז וועאכער האכמאן, בר.

n n ,8 גענעבעז האט חוייט^דנער 
 איצ־ רn איבער איבערבאיק ברײטען

 גע־ האט ער טרײד. אין אאגע םיגזנר
ם ר ^  םרעטענ״ אהן און אםענהערציג שי

 ענט־ עס וועאכע שווערינקײטען די זיעס
 מאג הײגטינעז בײ אונז םאר שטעחען

 אײג־ די טרײד, אין סאעק גרויסע וײ
 װעאכע בתים בעאי די םון נעשפארטקײט

נײע די צו צופאסען גיט זיך װיאען

 ױג• און ױניאךשעפעד םון אוםשטענדען
 אוםארגאגיזירטע די ;דינגוגגעז8יאן־ב

 אוג• ארגאניזירען מ׳םוז חעאכע שעפער,
 אצגע״ די און אוםשטענדען, אע8 טער

 װעאכע אאנד, אין אאגע שאעכטע מײנע
 אויף װירקונג שטארקע 8 זעהר האט

 צו אפעאירט האט ער טרײד. אונזער
 גע- האבען זאאען זײ אז מעטבערס, די

 יודאדםידר דער ארויסהעאםען און דואד
 א:־• װײטערדיגע איהרע אין רערשאפט

 זײנען װערטער זײ:ע שטרענגונגען.
געװארען. אפאאדירט שטארק
 ר•8פ צװײפעא אהן װעט מיטיגג דער
 געװען איז עס אונפארגעסאץ־. באײבען

 אײגיג־ אטת׳ער םון דעטאנסםראציע א
ריטעט.8סאאיד און קײט

 טען21 דעם םוםט אפיש אוגזער
אפריל.

o 21 כיאנטאג, אנפאננענדיג nטען 
 געפינען זיך אפיס אונזער װעט אפריא,

 טע6 (אעבען סט. טע35 װע׳סט GO אין
 דער םאאר. טען11 אויפ׳ן עװענױ),

 און, באקװעם גרויס, איז אםים נײעי
 1אי זיך געפינט ער וױכטינסטע, דאס

 און נאהעגט צעגטער. גארםענט סאמע
 גרעסטער דער װאו געגענד דעם דערבײ

 זײנען מעםבערס אונזערע םון פראצענט
 די טאקע איז דאס און באשעםטיגט.

 בא״ די — מוםעז מיר װארום אורזאבע
מעמבערם. אונזערע פון קװעטאיכקײט
 אד־ נײעם דעם גיט זשע פארגעסט

טען11 םט., טע35 װעסט 60 רעס:
םאאר.

מיטעג. 8 «םריל טען24 דעם
 אפריא, טען24 דעם דאנערשטאנ,

 אפגעהאא־ װעט ארבײט, דער נאך באאד
 דזשעגעראא סםעשעא 8 װערען טען

o פאר םעמבער־םיטינג n ער״ םון צװעק 
 אא־ םון נאמיניישאנס אעצטע און שטע

 באארד עקזעקוטױו מענעדזשער, אען8?
 אײדזשענטם. ביזנעס און דעאעגאטען

 עאעק״ 18 וועיצן ערװעהאט ײעט אויך
 װעאכע האםיטע, אבדזשעקשאן און שאן
o זאא n  in n 'o n n .צו• אע8 װאהא 

 דעם אונטער טעמבערס ריקגעקומענע
 זײ• דעצעםבער טען30 םון ניםעסט8מ

 אין זיר באטײאיגען צו בארעכטיגט נען
 יןאנדידא״ און וועהאער אאס האען8וו די

טען.
n n װע־ אטען8אםגעה װעם םיטיגג

 (אין םטריט טע36 וועסם 344 אין ען
 ברעג• םוזען םעמבערס הויז). טשוירטש

ױניאךביכאאך. זײערע גען

ועססמער
ןױניא װ. נ. ל. א. Kptff ric? 22 מעםבערס

« אטעגדען צו אויםגעפאדערט ווערען םעמבערם »לע

םיטינג מעמבער דזשעג םפעשעל
׳טען24 דעם אפריל אווענט, דאנערשטאג

הויז) (טשוירטם םטריט, טע36 װעםט 344 אץ
לעצטע אח ערשטע װערען אויפגענוםען וועלען עס וואו אגענטען ביזנמס און נעאםםע פאר נאםינשאנם

ipodpiup אוז op : in ' ia םון פריכט די איז 'ipoopo in p דער םיז 
o ױניאז n  ix ipoip ix װעלכצ םצנשען בעםםע די נצסינירען און םיטיננ 

 פצהינ? » צוזאמענצויפטעלע[ אימ׳פטאנד זן זאיאען םיר כדי םארמאנ?ן, םיר
?p>»pp ^אדיםניסטראצי

קארד. םעםבער אייער ברעננם !םאםען אץ קוםט

םטריט, טע35 וועםט 60 נאך םופען וועט אפים אונזער
אפריל. טען2ו דעם מאנמאג,

םארקוםען עלען כעאםםע לאקאלע פאר װאהלען
ג, א ט ש ר ע נ א ם ד ע ן5 ד ע ט . ו אי ’ מ

װ י ט ^ ע ז ק ד ע ר א א ס. ב א י. װ. ג. ל. א. ,22 ל
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f"׳־
bltAifeiA■ *ל»*



■

*St

i'Si&l *Mr'

מײדלאך
(ערצעחצונג)

ב.
םײדעל״ דערװמקסען *
 אצס סאי זיך *ט* ח איסערס ישראצ

 אין געםירט םא; אצס סאי און םאטער
 געיעעפ״ די זײנען שטרעגג. זעחר חויו
 איז ׳עאעכט און געגאמען,׳ שלעכט טען

 צױ ^טענדינער זייער געװען אײגענטציך
 ^טרענג אודאי געװען ער איז שטאגד,

 *םאצ האט ט^םער םארצאו^נט. אוז
 זיך האט געשעםטעצ א אז פאסירט,

 םארדינט האט ער און גוט אויסנ^אזט
 אודאי ער איז רובעצ, צענדיציג פאר א

 ער אז עס, הײםט תקיף. זיך בײ געװען
 m האט טא װעו/ אבי ניט דאך איז

 גדצות מיט און !דרך־ארץ קינחגר,
 צו שױן זיך ער װענדעט שטחןנג און

וױיב: דער
 ^טארקע א מיר דעוצאנג קײצע, —
טײ. גצאז

 זיך געםינען װאש תיגדש/ די צו און
 זיך האיטען זײ םעגען און שטוב אין

 און שפיצערײען זײער םירען און שטיצ
 פאר איז בסוד, װי כםעט ׳צזםועסען

 װעני־ זײ צו העזח׳דיג. צוםיצ אצץ איהו
שמחגנגער: נאו זיך ער דעט

 צע- חברה, זץי, איהר האט זואס —
רוהיגי... זיצען צאזט הוציעט?.-

 מדי םורא איהם טאר סאקע מען האט
 םון קינדער, די םאי וױיב, *ו סאי האט,
 ־5y דער ביז צײבע^ען, קצענסטען דעם

גאלדען. טערער,
 אי־ ישראצ װאס גאיס א ואך איז עס
 זיצען צו צאנג ציןי׳צו נישט האט סערם

 טאן צו װאס דא איז עס צי שטוב. אי|
 נישט, צי גאס, אין אדער םארש אױפ׳ן
 צו סוחרים, צו מענ^ען, צו ציהט איהם

 םיט שםועסען צו גצאט אדער ׳חענדצער,
םםחר. װעגען מעגמען

 ער איז גאם, אין צי מארק, אױם׳ן
 אײדעצע־ אן אגדערער, אז גאי שויז
 נאר ער זאצ און גוטםוטיגער, א רער,

 יע־ בארגען אפיצו ער װעט םארםאגען,
גםיצת־חסד. א נעם

 איײ זײן אין קוםט ער אבער װי
 אײגענע, זײגע צװישען שטוב, גענער
̂טט איבערגעסערטער. »ן ער װערט  ני

 זאך קײן איסערם. ישראיצ זעאבער דער
גישט. איהם נעסעצט

 א אויןי אז זיך, ער כאפט אט און
 ב^וםען־טעפ, צוױי *׳מטעהען םענסטער

 דארןי ויואס צו םארמטעהן גי^ט ער קען
 םאר״ םײנוגנ, זײן נאר האבען. דאם מעז

שײן. די בלויז איהם זײ שטעאען
 אין זײנען געשםטעז די אויב און
 ^וין םוז געװען, ^לעכט צו טאג יענעם
 םענס־ םון װאזאנעס די צונעםען גאצדע

אנדערש. ערגעץ זײ ?זטעצען און טער

 ליגט טי^ אוים׳ן אז זיך, ער כאנט
 װאס טי^טוך, אויסגע^טריקטער דער

̂ײן האט גאיצדע  ^יײ אויסגע?&טריקט, אי
 םארװאס, ניט װײסט הויז אין גער

 דאזײ דעם פון דם־׳טונא א איז ער אבער
:םראטעסטירט ער און טישטוך, גען

 אזא װאך דער אינםיטען װאס צו —
 דאך, װײםט איהר און ױם־טוב?... מין
שםאכטע!... די אט פײנט האב איך אז

̂ט אטאא און  װען ני^ט, איהם געםעי
 קערט טען און שטוב, אין איז ער

פאדלאנע. די אוים
 צו װיםען געװאלט װאלט איך —
 די קערען דערינען אינטיטען װאס

 מען גוט. אויך איזאאזוי עס ^טוב?
 צו רוהיג, וױיצע א זיצען גישט לאזט

י !...א^דײשװארץ־יאהר
 םאעגט גאאדע ױנגע די אז רעדט, װער

 אנהוײ םיצעגט און םאדגעסעז אמאא זיך
 אײ א זינגען ארבײט אן עפעס בײ בען

:אויםגעקאכט געװארען ער איז דעא,
 אינםיטען זייגען טין א פאר װאס —

 םרײ־ ^טארס דיר איז עם — ? דערינען
 װאם הנאה, דיר טוט עס הא? לעך,
 װײץ פעקעא צום צוגעאײגט האב איך

 םײנע? טאכטער הא, רובעא, צעהן א
םרעהציך! דיר,איז

 פאעגט איד גאאדעם ױנגער דער און
 א טיט און װערען, אפגעריסען גצײך

 זיך זי םאעגט םיגע שטוםער אײדענדער,
אגט^ואדיגען.

 גאיה אײגעגע דאם װידער אבער איז
נישט. ער קעז הויז אין זיצען אאננ —

 צו םסחר, צו ׳מארס צום איהם ציהט
 פארצארענ־ א געזזט, ער און מענשעז,

שטוב. םון ארויס טער
 װי־ װאזאנעס די גאאדע שוין שטעאט

 זינגענדיג. םענסטער, אוים׳ן אזועק דער
 די און שטוב די סערעז נעםט מאמע די

 שפיאען אן זיר הויבען קינדער *ןאיינע
 ?וא... אוים׳ז הױך און םרײ טוטעאדיג,

qy נאם אין צײט: גענוג דא איז
— אאנג. זיך ער זאםט

 האט איםערס ישראא װען אײנמאא,
 צױ געװען, איז שטײגער זײן װי דך,

 שטענדיג־ די איז גאאדען, אויף שריגען
 אי אן װי קייאע, מאטע, שװײגענדיגע

 ארט, םון אויפגעשפרונגעז בערגעביטענע
 זיך זי האט צארן םוא אויגען םיט און

איזזם: צו געװארםען
 שרײ־ װאס םשוגענער, םיר, זאג —

 םײגסט, דו םײדעצ?.- חגר אויף םטו
 םארגעסט, הינד?... א ׳נאך איז זי אז
 םײדעא דערװאקסענע א שוין איז זי אז
 װעגען טראכטען שוין דארױ מען און

 קענסט דו און איחר?... םאר שידוך א
שרײען. באויז

ט  ארן גו
ק א מ ש ױ ג

ע פ סחדיג
 ם«ח טאנישעװיטץ םוז — םאכצים

 װייל נעראםעז, זעהר ארוים קוםעז
 אוז טצה ריזע סון םעצית אצע

 איבער זיד ניבעז םןוח־«ראדוהםעז
 קאבט איהר װאס «צ«דיננ אין
יםח. לכבור וײ סון באקט אוז

ה* צ מ
 םעחל קןףק ®*רפעל, םנוו םעחל, ז

m װחי■ ח«ול םנו^ אײער ss

w-■

רײזען אברהם פון
. Ml•.....]״"»"""• (

 געעג״ איסערס ישרא^ איז דא און
 ענטםערען צו אנשטאט געװארען. דערט

 ארוים־ כעס םיט אדער צוריס, ווײב דער
 זי־ געבאיבען ער איז הויז, םון אויםען

 יקײצען, אנגעקוקט צוגעשמידט, װי צען
̂דען נאכדעם ̂וצילונג #גאי  באטערקט ם

 פארשעמט האט און רײפקײט, איר*ר
?אפ. דעם אראפנע^אזט

 האדץ זײן איז צארן אנשטאט און
 גאיצדען. צו יציבשאםט מיט געארען ם̂ו
 געװאוסט... :ארניט האט ער שידוך... א

 האט זי װי מײדעל, דע^װאקםען א שוין
קױ צו פארגעניגען א צוב^יהט!... זיך
—סעז

 ישראיצ איז א} טאג דעם םון און
 טרויעריגער װײכער, געװארען איסערם

םארטראכטער. און
 םארגעקױ איז װאם ענדערוננ, יעויע

 נישט נעװען איז װאס הויז, אין םען
 אנגענוסע; ער האט געשמאק, זײן נאך
 שידוך. א צו סגוצה א םאד ליב, םאר

 וועל־ װאזאגעם, צװײ פריהערדיגע די צו
 זײנען פארפ^צגט, אזוי האט ער כע

ע דרײ. נ#ך צוגעקוטען  זיך האט א\נ
 צײטענ־ האט זי אז צעװאקסעז, אזוי
 זון דער םון שײן די םארשטעצט װײז
 איסערס ישראיצ אבער םענסטער. איז

 ״װײם באהבה. געװען מקביצ דאס האט
 ״הײגטיגע געטראכט, ער האט איך׳/

ה א דאס איז צײטען  שידוך... א צו סג̂ו
 װאק־ זײ ען£ז$ װאזאנעס, םיט הויז א

סעך
 בשתיקה איצײן אטאצ ם^עגט ער און

 אביסעיצ בלוםעךטעפ די איז ארײנגיסען
 װאק״ בעסער זאאען זײ אז װאסער,

סען.
 זיך האט גאאדע אז רעדט, װער און

 איהר האט ער נאר נישט איז צעזונגען,
 םארקערט, :אר :עשטערט, נישט שוין

 גע־ צוגעהערט, בגנבה זיך האט ער
 װאס געשװאלען און שטים איהר שאצט

 לײ דאס און נישקשה׳דיג, גאר זינגט זי
 :טשי־קאװע גאר אויך איז א^ײן ד̂ע

׳ד»םע ״מײן
קײן״אמע...״־ נישט ברויך

נישקשה׳דיג... גאר
 א אנגעהויבען ׳זיך האט נאכדעם און
 :ע־ האט סעז שניט־קראמען. אין געד׳ז

 םאר קאײד א אויף ״סחורד," קויםט
 געװען איז םחורה די באוזקע. א גאצדעז,
 זײן געבאומטע... געקוױיטעאטע, אזע^כע

נאר אנדערער, א; אודאי איז טסט"#

אך.... םען סוז מסתםא  איו װאס ד
1םײחנל דעתואקסען א שײך...
 נאזוג• א םיט אליין, פצעגט ער .און

 און סחורח, די באטאפען געפיחא, דער
חאכען חנאח ער םלענט מעסטען בײם

 זעחט גא^דע שעחן װי קוקען, צו
אוים...
 צו געװאגט אפי^ו שוין האט םעז

:טביגות איהם םרעגען
געםעיצט ישראל, זאגסטו, װאס —

?... דיר
 איך געסעאט, טיר שײך, איז װאס —

 נכנע׳י א ער םיצעגט —־ ? מבין א דען בין
 װײסט םסתםא — ענטםערען, דיגער
 זײנען סװײטצעך די בעסער... דאך איהר
שעהן. גאנץ

 איגען זעהן אטאיצ םאענט ער אז און
 טישטוך, געװעהנ^כען א טיש אוים׳ן
 באםער־ גוטסקײט :רויס מיט ער םלעגט

:̂ען
 אויס נישט איהר שפרײט ראםאי —

טישטוך? געשטריקטען דעם
 װי באםערקט אםאיצ האט ער אז און

 הויןי בײם םארנאכט שטעהט גאינדע זײן
 ניט איז בחור, ױנגען א םיט הויז ^עבען

 נאר געװארעה בײז גישט איז ער נאר
 עפעס מיט געװארען םויצ איז הארץ זײן

 םאר״ זי זאא ״םנא... :געםיה^ען גײע
חיליאיז״... סכנה, ?ײן ניט ברענגע^

 ארום װײיצע א אין איז זי װע; און
 םיט גערויטעצטע, א שטוב, אין ארײן

 װי גרעםערע און אויגען, צויכטענדיגע
 םארשטעיצ״ אביסעל ער האט געװײנ^יך,

 די אין איהר קוקענדיג גישט טערהײט
 אזוי און נעםרעגט, װײך ארײן, אויגען

כלאחד־יד: װי
 ױנגער• דער נעװען דאס איז װער —

לײטישער?... א עםעס כאטש #מאן
 װאס ^חור דעם מײנסט דו א, —

 הויז, בײ געשטאנען איהם םיט בין איך
ד דעם דוד ײזער5י דאך איז דאס —  מ

 םאר• — גאם, אונזער םון זוהן קעדס
םארשעמט. גאאדע, זיך ענטםערט

 גאס, אונזער םון גישט אז און —
 םײנסטו, װאס דען?... טיך ארט חלילח,

 ער ענטפ^רט — ?... טורא האב איך
מענש. גײער א װי ?ילר,
 גאאדען, אויף בגנבה הוקט ער און
 ער און חן איהר שעהנקײט, איהר שאצט

 אע• גאנץ זײן און הױז זײן װי םיהצט,
 נײע עפעס פױט געװארען םוצ איז כען

םרײדען... קוםענדיגע און האםענונגען

 פסח םאר אוץ• רעױםטױרט
!הויז ױניטי דער אין
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1930 אפר< -מען11 דעם םרײמאנ,

 הערשם װאס ארבײסםיצאזיגמייט, די
 באזונדערס אצץ נאך איז אאנד אין

 ספעקױ סטריט װאל די םאר גרויס.
 בעסערע געקומען שוין זײנען יצאנטען

 עקזיסםירען ארבײטער די םאר טעס
 זאר• און צרות איצטע די אלץ נאך אבער

 אר־ די זיך םיט בחגנגט עס װאס גען,
בײטסאאזיגקײט.

 אזוי זײנען זארגען און צרות די
 גע־ אםיילו שוין האמגן זײ אז נדויס,
 רעגירונגס־הרײזען אונזערע אויף װירסט

 געזעצגעבענ־ די *וון װאשיגגטאן, אין
 הויפט־ דער אין 'קערפערשאםטען דע

 אםעריקע גרויסער אונזער םון שטאדט
 םאראיגטע־ צו אגגעפאגגען זיך האבען
םראבאעם. דעם אט םיט סירען

 האט יארק נױ םון װאגגער סענאטאד
 אין געזעץ-פראיעקט א .ארײנגעםראגען

 םצוכה־הייצף םארצאנגט װעאכער םענאט,
 טאסעז ארבײטער ארבײטסיצאזע די םאר
 צו האט קאםיטע םענאט די צאגד. אין

 װע־ ״הירינג״ א אראנזשירט צװעס דיזען
 בײ און נעזעץ־פראיע^ט דעם אט גען

 םרעזידענט האם הירינג דאזיגער דער
 טען5געהא ל. אװ ם. א. דער םון נרין

 *טובת רעדע איגטערעסאנטע זעהר א
 דער אט אין ביל. װאגנער׳ם םענאטאר

 םון םארטרעטער דער םאריצאנגט רעדע
 מעהר םך א ארבײטער אטעריקאנער די
צו. זאגט םראיעהט געזעץ דער \וי

 דער םון װיכטיגקײם דער צואיב
 אינ• עטאיכע דא סיר ברעגגען םראגע,

:אױםצוגען טערעסאנטע
 ניט גלײך װעט רעגירוננ די ״אויב

 ארבײטםצאזיג״ געגען שריט קײן נעםען
 זײן אנגעםאנגען נרין האט — סײט,
 אײג• טוזען אדעד מען װעט — רעדע

 געהען װאס די, םאר פענםיע א פיהרען
 װעט עם אדער דזשאבס, אהן ארום

יצאנד/ אין רעװאצוציע א אויסברעכעז
 און םאקטעז געבראכט האט גרין

 1א איז איצט לאגע די אז ציםערען,
 700 םיציאן 3 איבער אוסערטרעגיציכע.

 פון פראצעגט 25 — םעגשען טויזענט
 אדום געהען — װײדזש-ארבײטער אצע
 טוט רעגירונג די און דזשאבם, אוזן

 נים און העאםען. צו זײ גארניט כםעט
 םיאיאז 4 פנאפע די נויט ציידעז נאר

 עם נאר פאטיליעם, זייערע םיט מעגשען
 עסאנאםישע די איגעשװאכט אויך װעדט

 די אין אינדוסטריען. אאע םון םעםםסײט
 הא• בײשפיל, צום םאנאט, דרײ אעצטע

 צוליב אםעריקא אין אײנװאױנער די בען
 טוײ םיט געחאט ארבײטסאאזינקײט דער

 ״ספענ- װײניגער דאצאר םיאיאן זענט
 הייסט דאס םריהער, װי דיגג־םאני*

 קויםען געםוזט האבען זײ אז דעריבער,
 דאיצאר סיליאן טויזענם וױינינער םיט

 נא־ זיר רוםט זאך אזא און פראדמטען,
 איצע אין אפ שטארס זעהר טיריציך
אינדוסטריעס. און טרײדם

 רעגירונג די און טאתטיק זײער דערען
 אר־ דער נעגען שריט געטען אויך םוז

 א קוטען װעט אניט בײםסלאזיגקײט,
 ברירח אגדער קײן װעט עס *וען צייט,

 םאר פענםיעם אויסטײיצען װי זײן ניט
 בעסער, איז אודאי ארבײטםצאזע. די
 םאר געאד קריגען זאיצען מענעשן אז

 ארום געהען זײ אויב אבער ארבײטען,
 די װעט צײט, יצענגערע א הונגעריגע

 צו עפעם זײ געצװאונגען זײז רעגירונג
 רעװאיצוציע א איז אגדעדש טגבעז.

נעזאגט. גרין האט אומפארםײדיציך׳/
 אםערי־הען דער םון פרעזידעגט דער

 אגגעגע־ האט לײבאר אװ םעדערײשאן
 װע־ געטאז קעגען װאס זאכען, םיעך בען
יצא̂ג די *ינדערען צו אום רען

 םרײע עפענע; דארױ רעגירונג די .1
 געםינען זאאען װאס אײדזשענסים,

ארבײטער. םאר דזשאבם
 םארצירען װאס ארבײטער, די .2

 אײנםיהרונג דער דורך דןיפאבס זײעדע
 װערען געזזאצםען זאצען םאשינען, םון

 טרײד־ און עסספערטעךראטגעבער דודך
 זא^ען זײי אז אוםן, אזא אויןי םסולס
 קײן ניט טיט ארבײט נײע קריגען שענען

םריהער. װי אײנסונםט קצענערען
 םאר ארבײט געםינען םוז םען .3

 סענשע;. עיצטערע און םיטעיל־יעהרעע
 בא״ נענוי טען דארף צװעק דיזען םאר

 װאו זעהען און דזשאבס איצע טראכטען
ארײןי זיך פאםען ארבי^טער עצטערע די

 אנגע־ אאעטאצ זײן דארף עס .4
 קאנ־ פאבציק םון םראגראם א גרײט

 שאםען צו אום ארבײט םטראק^אז
 װעגען חריזים. א םון םאצ אין דזשאבס

 יאדר און יאהרען שוין מען רעדט דעם
 איצ״ דער װען םונדעסטװעגען, און רען

 רע״ די האט געקוםען, איז קריזים טיגער
או דעם װעגעז גירוננ  געהאט ניט אצץ נ

 ארײנ• דאס םיטעצ חײן און געזעץ פײן
הראםט. אין צוברענגען

 האט תריזיםען, די צו באצוג אין
 צו צײט שוין איז עס אז געזאגט, גרין

 ארבײטס־װאך, *טאגיגע5 א װעגען רעדען
 קצענערע םון אײנפיהרונג די ויארום

 אר־ צו רםואה מגסטע די איז שטונדען
בײטסצאזיגקײט.

 געםאכט זזאט עדות־זאגען גריג׳ם
 סע־ דער אויף אײנדרוק גוטעז א זעהר
 האט איהם םיט צוזאםען פאםיטע. נאט
 טאםאס, נארמאן ערשײנען געזאצט אויך
 ער אבער םיהרעד, םאציאציסטישער דער
 האם ער און קוםען געהעגט גיט האט

בריעף. א צוגעשיפט
טהא־ גענאסע זאגט בריעוי דעם אין

 דער םון םציכט די איז עס אז טאם,
 אר־ די פאר זארגען צו זיך געזעצשאםט

 ארויסגעװארםען װערען װעצכע כײטער,
דזשאבס. זײערע םון

 רעגײ די זיך זארגט אצעםען םאר
 פעדעראצ די טהאטאס, ערקצערט רוגג,

 די אז דערצו, זעהט סיסטעם רעזוירװ
 דער צײדען. נים זאצען באנק־טענשען

 טאנוםעקטשורערס, די באשיצט טאריף
 װע־ איצט דיסקוטירט קאגגרעס רער און
םארםער. דעם העצםען צו מיטצען גען

 איז ארבײטסצאזע די םאר ״אבער
 געװארען• געטאן גארנישט נאך דערװײצ

 אז םארברעכעז, גרעסטער דער איז עם
 צאהצען מוזען זאצען מאסען אריםע די

 םרא־ אינדוסטריע די װאס דעם, פאר
 יע• םאשינען. אײן םיהרט און גרעסירט

 טאשינערי אין איםפרואװםענט דע
 די אז דערצו, םיהרען געדארםט װאצט

 פארצירען, גארנישט זאאען ארבײטער
 זיך. פאר צײט םרײע םעהר קריגען נאר

 געדארםט װאיט רעגירונג םעדעראצע די
 די אײנפיהרען און בײשפייצ א וױיזען

װאך/ ־טאגיגע5
*•*

 זײנע אפ די:ט הואװער פרעזידענט
 האבען װעצכע באצעבאטים, סטריט װאצ

 בירגער ערשטען םאר׳ן געםאכט איהם
 העכסט א אויף םדינה, גרויסער דער םון

 האט צוריק צאנג ניט אוםן. ראנקבארעז
 ריכטער• העכסטען םאר׳ן באשטיםט ער

 ױהז, אױוענס טשארצס יצאנד םון אםט
 םארטרעטער מיפישער א איז װעצכער

 אבער ער האט גרויס־האפיטאצ. םון
 און געװען ױצא גענוג ניט נאך דערטיט

 אויס־ א באשטיםט דערגאך גצײך האט
 אויפ׳ן םרעסער ױניאז געשפראכענעם

 סופרים םארשטארבענעם םון׳ם ארט
סטאנםארד. ריכטער קאורט

 דעם םון באשטיםונג דער נעגען
 איז פארקער דזשאדזש דאג״ ״יעצאו

 טרײד״ גאנצע די ארויסגעטראטען שארף
צאנד. אין באװעגונג ױניאן

 אטעריסען דער םון גרין, פרעזידענט
 צונעשיהט האט צײבאר, אװ םעדערײשאן

 פראטעסט אםיציעצען אן סענאט צום
 ארבײטערשאפט ארנאניזירטער דער םון

באשטיםונג. םארסער׳ס געגעז
 אדרעסירמ גרין האט םראטעסט דעם

 און נאריס באראח, סענאטארען די צו
 קאםיטע, דזשודישערי דער םון אװערםאן

 אויסםיר־ אן אן גרין גיט איהם איז און
 םארװאס ארגומענטען, םון יציסט ציכען

 גוטגע״ ניט טאר נאמינאציע םארקער׳ם
װערען. הײסעז

3

 אײנינע איבערראשט אויך חאט נרין
 או נעװיזען, האט ער ווען סענאםארען

 *ײטען די אין י*וחר, דרײ צעצטע די אין
 איז ■ראס<עריטי, זאנענאנטער רער םון
 קצע־ ניט קײנמאצ ארנײםםצאזינסייט די

̂זוענט. 9 ײי נער ■ר
 םון •רעזידענם חןר האט דעדבײ

 א ג»ר או נעוױזען, ל. אװ ם. ». דער
 םאראנטווןורט־ חנר, סון טײצ נרויסער
 םארביסענע די אויוי פאצם ציכהייט

 אינדוםט־ סארשידענע די סון םאננאטען
ױניןונם. די םײנם האבען ײאם ריען,

 םיצ נעקענט װאצטעז ױגי»גט ״די
o *ייומן » ארויםחעצמן n ,יר^בלעם״ 

 זעחען טיר .*בער ערקצןר̂נ נרין האט
 אינדזםטריעצע אזעצכע אין אז נאר,

 חא• ט*צ'ר*, אןן חןטראיט ווי *ענטרען
 נרעםערע א ב«צענ«טים נרויםע רי בען

 «עדערײשטן אםעריתאן חנר *ו שנאח
 אזן ׳סןומוניםטעז. די «ו וױ לײבןןר *װ
 זײ וו«רמן ,tv קוםם תריויש דער װען
 נאם,און אוים׳ן אתים ארגײגמר די

 *vvs רי tv אויוי זיר םארצאוען
נעבען/ mwsv זײ אויף וועצען ריטים
,pm טריידיוניאנס די w } v n נים 

 ־V3 pj'fcajo אלע די ייך נעגעו נץחאם
 ארוים־ געסענם וײ iPDivii צעבאטיגג

rw חעצםמן "i איב«ר*וקונתן טונםנמרם 
 m מז^־ארבײטםצ#זיגשיי«^ די כאטש

ניגע

 אננענוםען, איז ױניאךצײט צװימען
tv און םאראצימ םאי בעםער, איו עם 
vd* ,אין ארבײשען *ו םינאנציעצ v 

viriv'tv■ '1» 1אי ײ ■*ivp*ip, און
I צײכ םים »וױ וײ !ײגען דערםאר טאקע 

 די ומן איו .1¥ױני דער טאר צעבעו אןן
 שעיער ניגדױגי^ די אין וװיבייטער

 םאר־ און געפיהצט אזוי אןיך װאצטען
ivjvvtr װאצ־ ױגיצן־צײט, די ווי זאך די 

 יר דער אין נעקוםען אויך רvד ויי טען
 םאר ישע<ער וײערע נעםאכט און גיאן

 זיי סוםען סארװ*ט איז ױגיצו־׳שע«ער,
 נצר ויינען זײ װײצ ,iv’jr וער אין גיט
 םאר־ דאויגען dpi iv tPDtppj גיט

 ױניאז די ויך דארוי םאצנציך שטאנד,
vovi\ רב*יט, דצר *ו» ipr’tnpa'v די 

 ב?םער את dp tii ארבײט?ר, יענינצ
אר־ צו אןן וײן צו ױי «ור

 דטס Tpav ױניטדצציצר. 1אי בײטצן
ns ■ און ש סיסטצטאט װערצן נצטאן 

 IPtriD PDOta i״p םיט ניט גרינטצצך,
 און אויבצרפצצכציכ? קײן םיט ניט און

in ציםצצםם. שרייצנדיגצ n  |pd יצנצ 
 ציםצרצז, did איבצרצײנצז ארבייטמר

tv אין טארדינסט דצר v •ױגיאדשט 
 נטױיתיטו dpi אין וױ רpרpגpn v איו

tv ;a n t קירצ׳נר וײנ« שטונרצן די
jnpDpa v איו pipypisitli tv או|

I'Ppdvp vtv tv נרוי• געבראכט װאצם 
pd .רצווצטאטצן

v ש ^vבpט, ר * ר ה םי א ען, צ אנ ײ ז ו  צו
אן י ם ױנ ר א ט פ אי ר ם אנ ן פ י או װי ד צ נ י  נ

, אן ז ז ױנ ט אי צ א ע; ײ װ ? ר נ - ע צ » ז ט  נו
ך, » ען י ip וו d ם נ ײנ ר עז ב ט א ז  v צו צו

נ נ י ט י י ם ר ד ? ם ײ ב ר ? םון א צ צר א  :*pp םי
ס ר א ט פ א ר ?ז און ט צ א ך ו י ד די ו ע ט י בי ר  א

ן אן רי פו י ױנ ־ ט י ם נ ר א ט ? א ר ט אנ ־ ?  אי
ip m p n p a ט צ םי ? פי n ױי װי p n p  ip ;” t 

ר א■ א ר די פ ? ט ״ ב ר ן א אן רי אי י  ױנ
n p a p r ן ? די או צנ ? ך ז א ip ו p אן ט ע  נ

ipnpn ט ר די םי ? ט ביי ר י םיז א װי ־ צ נ  אי
ד ײ ם ם ר ע ר עו ט ה ע ם אנו י רpדv מ װי  צ

ם. ר ? ב א ע ן דז י או א- װ־י־קציכ? ד ט צ ?וו  ר
pd; ן ?ן pצכpז8 סו ג נ טי tp םי fift ט ײ ו  ו
ן ט או ײ ר ט נ כ צי ט פנ ? ע ר א ר?ן ם ן װ?  אי

ר אן ■רפםע. ד? ױ ד ן ראר ? ר ת ר ו ?  ד
ױו ט א ן ט אן רער אי י א ױנ פ ו צן נ ציזז צו  צו

ם א ר װ ה ע בpם די ט tt צו Dרpם 'D p v*' 
d pd, ען צו ם א ם ש א ר װ ה ? p ם i i ' d p v 

ש. ײ צ ־ אן vn ױני  d p^ ך ױ ip א e v r p t 
ipnpn א ? ט ײ ר ט ב נ ע ט נ ?י ט ר ? ט נ ? •V* 

סי, ? צי כ צ ? צ װ א jp ז s J v n ם צ ס־ .ד ײנ  ר
ר ? צ ײ פ ד ם או א pנ װ n vט ײן צו רpנ ר ו  י

. אן אן רי גי י ר ױנ א m ט p r ם י ײן נ  ו
ץ, צר1 א צ או • ו ט ו ם ו פ ן ם׳ ט או צ א צ א ב  ם׳

ס י צ pa»>op די א ; ם ר, אי ח א ר י צ ד או א  װ
d o ip ' d ט י ip ט ia o v p  V( ײן צ א א ן מ  אי

v .ח ס סי י ש ן ד א י n ױנ o ך י נ ו םי ם ײ  נ
v ש ב צ חי צ ס npD בי tpnpi צז «yyu

___________________±
 אמערי^ען רער פון פרעזידעגט דער

 אז ׳אן צײגט צײבאר אװ םעדערײשאן
 דזשאדזש אצס איצט ביז האט פארהער

 אר- םון שונא א םאר ארױסגעצימט זיך
 פון פארטײדיגער בצינדער און בײטער

 ער עקסנצואטאטארס. פריװיצעגירטע רי
 עגט״ באריהמטער דער אויף זיך כארוםט
 דאג״ ״יעצאו װעגען פארקעד םון שײדוגג

 טאנופעת״ אײנצעצגע װאס קאנטראקטס,
 ארויםצוצוױנגען געזוכט האבען טשורערם

 קויצעךמאינערט אונארגאניזירטע אויף
 זאגט אזא װירדזשיגיא. װעסט םון

 װיכטיגען «ז» םארנעטען ניט טאר גרין,
 #צא:ד םון ריכטער הויפט דער װי ׳»טט
 ענטשײדען צו אויס קומט איהם װאו
מענשען. מיציאנען םון שיסזאצ דעם

 גארמענט צײדיס אינטערנעשאנעצ די
 צװישען געװען איז ױגיאן װאירקערס

 צאנד, אין ױניאנס טרײד ערשטע די
 םיט סאצידאריזירט גצײך זיך האט װאס

 בענ־ םראטעסט. גרינ׳ס םרעזידענט
 םון םדעזידענט דער שצעזינגער, דזשאםין

 אױויסנע־ האט איגטערגעשאנעצ, דער
 םיט״ דרײ אצע צו טעצעגראםע א שיקט

 קאמיטע דזשודישערי דער םון גצידער
 פאר־ געגען םראטעסט שארםען א םיט

 האט שצעזינגער באשטימוגג. קער׳ס
 טעצע־ עהגציכע »ן ארויסגעשיהט אויך

 און װאגנער סענאטארען די צו נראםע
 צו און סטײט, יארת נױ םון *ןאפצאנד,

סענאטארען. אנדערע רײהע גאנצע א
*

 ־pyo ראצyנyג םון באריכט םyד צויט
 פאר־ רyסאציאציסטיש דער םון רyטyר

 אפ״ האט רy װעלכען ״אpריyאם אין טײ
;iyny:y ם אויפ׳ןyרטyצ־יyדורציכyםי- ן 

 נאר איז װאס םארטײ, רyד םון טיגג
 צאס־ אין ןyװארyנ זyהאצטyאםנ װאס

»yrru^ םאציאציסטישע די האט 
 דרײ. yצטyל די םון יצויף אין םארטײ
 םיט״ נטyטויז דרײ ty:wviyi חדשים
^ ד צי ג
 רא״yדyם םרעםד-שפז^כ^נ די םון

 סאציאציסטײ רyאידיש דער ה#ט ̂סyצי
iyp אםשטאר ג^ואונען םארבאנדpסטyז 
ררײװ. כמןםבערשים זyצטyצ דעם אין

זײ־ באריכט םיניאר׳ס רyטyרpyס אין
 חגרםחןהעגדע yרyאגד אויר jyiiy: גען

 םון זyארבײט yנyםארשיד װענען ןyטײצ
םארטײ־טעטיגל.ײט, רyסאציאאיסטיש רyד

 אויםג^- אויך האט וטיװpyזpy די
 ארבײטםצאזיגקײט םון yםרא: די םען
 סyציpאיגסטרו אויסנעארבײט האט און
 םyד װעגען סyארגאגיזאצי yארטי: די צו

 האם זי פרא:ע. רyד ארום ?אמפײן
ט םyד אננענומן אויך  »ן םון ^?ס

 און מאניםעסט םאי רשטעזy ןyצyאםיצי
 צו סyארגאניזאצי די רטyםאדyאויםג

 ארום באױעגוגג ברײטע א אנטװיקצעז
 פארבינדוננ אין טוב ױם ארבײטער רעם
טאג. םון שטרײט־אישוס די םיט

 םyד און ״ױני^ רyד זyצװיש םחיצת
 »ז ״זעהן iyo דארןי רצוyד מעםבער.

 זאצ ױניאן רyד םון נטוםyאםטyב רyד
 »ן ״רyרyרנyםאד א רע̂רyאינג א זײן

yנגציש-שפרyכyנדy,ם זײן זאצ ער רyהר 
 אםע־ גײעם הײנטיגען, דעם הארצען צום

vtyi#pn^ עלע• אםערי?אנעם און 
 ארײן צטyי ?ריגען טיר וועאכעז מזונט,

ױניאן. רער אין
צו שאדטyג גיט װאצט איך p:yi דאן
םיני־ די םאר צא?אצ רyבאזונד א האבען
 װי ^yrD*?py און דרײפערס שע׳רם,

oy שװאכ־ דער זײ זײמח יעצט, איז 
אין נטyמyצy רyנyשטאנyא£ג און רyםט

 װאצט אא?אצ באזונדער « ױניאן. *ונזער
א זyשאפyג װאצט ^y^y^'w זײ

 יר־ רyד אין עלעםענט ivwop* נײץם
 זײ םאר םיטyגyב און גוצ^ צום ניאן
 ־y»^ אין ױניאן רyגאנצ דער םאר און

^ םײן. ה רי  װעזyג זיינען מיר אז פ
 אזא איז ?צאו?םאכ^/ די םיט צוזאם^

 יענער אין םרא?טיש. ניט נעװעז זאך
 אױך אזוי שוין איז באארד דזשאינט

 טו״ צyצוםי און אא?אצען צוםי^ געוחנז
 נעװען דאם װאצט איצט אבער םעל,
 זיך ןyנויטיג םיר ז»ך. yגוט א זעהר
 -oyo באװאוםטזיגיגע א^טױוע, אין דאך

 געשאפ^ װאצם צא?אצ אזא און בערס,
 דער אין עצעםמנט טעטינעז נייעם א גאר

 טא; צו דאם אבער האט װאס ױניאן.
 װעט ? פאםפײן ארגאניזײשאן .*ן םיט
 אבער, חננק איך םרצגען. םסתםא םען
 ״דעם סיט טאן צו סך » האט ראם אז

 צוגעקוםמן אוגז װאצס דעם דורך וױיצ
 שטארקמחנ און בעםערמ jnvDP* נאר

םעחר פארמפרײשע! וומצכע

I
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 נײ־געשאפענער דער
 פון באארד דזשאינט

 דרעסמאבער דער
ױניאן•

 פון שאפונג די
ן א ע ר ע ד נ ו ז &  ב

 באארד דזשאינט
דרעם דער פאר

£
פאר־ ױניאן םאכער
װיכטי־ א ענדיגט

אינםערנעשא־ דער םון געשיכטע קאפיטעל

 םאכער דרעם דער פון צוגויפעטעלוגג ךי
 אײן אין ױגיאן םאכער קלאוק דער םים ױגיאז

 דעם אונטער פארגעקוםען איז באארד דזשאינט
 אונ־ צושםענדען. אוםגעװעהנליכע פון דרוק
 צונויפ• «ז« װאלט גאדינגונגען נארםאלע טער

 דער װײל געװארען, געםאכט ניט' שםעלצוננ
 שטארק איז יוניאנם ניידע די פול נאראסטער
 יי 1אי ארבײםס-באדינגונגען די און פארשידען

 ױ־ צװײ די פארשידען. זײנען טרעידם צװײ
 זיך האט עם אײדער דעריבער, האבען ניאנם

 ברעכערײ ױניאן קאםוניםטישע די אגנעפאנגען
 באזונדערע געהאט אינטעתעשאנעל, דער אין

באארדם. דזשאיגט
 באארד דזשאינט דעם פון צונויפשטעלונג די

 חשאינט דעם םיט ױניאן םאכער דרעס דער פון
 גע־ חאט יוניאן קלאוקםאכער דער םון .גאארד

 צו םיטעל א אלם װערען דורכגעפיחרט םוזט
 איג־ זאל ױניאן םאכער דרעם די אז פארחיטען,

ען צושטערט ניט גאגצען  קאםוגים־ די םון װע̂ו
 האט עס אז חײםט, עס ברעכער. ױגיאן טישע

 פארױאל־ בעסער װענען געחאנדעלט גיט זיך
 די אבהיטען װעגען נאר טרײד, דרעם דעם םען

 די םון וױןרען רואיגירט ניט זאל זי אז ױניאן,
קאםוניםטען.

 דרעם דער אז געװיזען, האם ערפאחרונג די
 װען געװארען, פאתואלםעט בעםער איז םרײד

 כאזוג־ א געהאט האט ױניאן םאבער דרעם די
 ױניאן קלאוקםאכער די באארד. חשאינם דערען

 און פראגען פיל אזוי האם און גרעםער פיל איז
 דעם פארנעםען םוז זי אז טראבעלם, פיל אזוי

 כאארד. דזשאיגם דעם אין פלא׳ן װיכטיגםטען
 דעם אין חןריבער חאכען םאכער דרעם די

 קלאוק• די םיט כאארד חשאינט שותיפות׳דיגען
 געװיםען א כיז געםוזט װילענדיג ניט םאכער

 זיך האט דאס און װערען. פארנאכלעםיגט גראד
 די װי נאכדעם שארםער פיל ארויםגעוױזען

 נענעראל דעם נ«ר איז ױניאן םאכער קלאוק
 םאל א װידער זוםער, םאריגען דעם פון םטרײק

 דער גרוים. אטאליגער איחר צו נעקומען
 חױפטזעכ־ זײן מגםחט חאט באארד חשאיגט

 בא־ א םאכער. קלאוק די םיט פארנוםען ליך
 םא־ דרעם די פאר כאארד חשאינט זונדערער

 םאר און נויםװענדינקײט. א נעווארען איז כער
 טעחר איז כרעכערײ ױניאן קאםתיםםישער דער
 ןןר־ חןם םים חאבען. צו םורא ױאם געווען נים

 םא־ קלאוק די פון םםרײק געגעראל פאלגרײכען
 קא־ דער צו סון* א געזוארען נעםאכם איז כער

 אינםער־ דער אץ כרעבערײ יוגיאן םוניסםישער
n אץ נעשאנעל. v כא• א פון בױםוועגדיגקײט 
 םא־ דרעם דער פאר כאארד חשאינט זונדערען

 נאך דריננענדער נאך געװאחןן איז יוניאן כער
 איגדום־ דרעס דער אין סטרײק גענעראל דעם

םריע.
 םטרייק דורכ׳ן איז ױניאן םאכער דרעם די
 די יוניאן נרזיםע א נעװאחןן םאל א וױחןר

 נװאלדיג זיך זײנען יוניאן דער פון אױפגאבען
 אתטער חאט מניאן די םונאנדערגעװאקסען.

 שעפער, צאל גרױםע ועחר א קאנטראל איחר
 איחר אנצופיחרען מאשינערי גרויםע א חאם זי

 דרינ- געווארען איחר פאר איז עס און ארבײט
 חשאיבם אײנענעם אן וזאמןן צו נויםמ נענד

באארד.
םא־ דרעם די איז װירקליכקײט דער אמ

 אױםגעבויפ גאנצען אץ גיט נאך מניאן כער
 פעלד נרױסען זעחר א נאן־ חאט זי נעװארען.

 איז סטרייק נענעראל דעם חרך וואקסען. צו
 ױיכםעםםער חןר נעװארען ארגאגיזירם כלןיז
^ pa פױיל רי  םרייד. גאגצער דער גים אבער מ

 שעפער pa צאל גרויםע א פאראן נאך איז עם
 װערען. ארגאנחירם םוזען און דארמען וואם
 און אויסנעוואקסען רחיג את םרײד דרעס דעד
 פאראן נאן איז װגיאן םאכער דחןם חןר פאר

 חרכצופיחרע^ ארכײם םאס נרױםע זעחר א
מיר, חאפען צווע^ חןם פאר אויך םאקע ן

 דער pa כאארד
פיל< . Jr

 ארגאניזירען דאם דאך איז און ארגאניזירטע.
 שעפער ניט־ארגאניזירטע איבערגעבליבענע די

 אר־ װיכטיגםטע די הײנט טרײד דרעם דעם פון
 נים איז עס ױניאן. םאכער דרעס דער םון בײט
 םא־ שטארקער און גרעםער םון פראגע א כלויז

 װײטערען א קריגען םון נאר ױניאן, די כען
טרײד. איבער׳ן קאנטראל
 באארד דזשאינט דער אז זיכער, זײנען םיר

 איצט איז װאם ױניאן, םאכער דרעם דער פון
 און גרויםע די ערפילען װעט געװארען געשאםען
 איהם אויף זײנען װאם *ױפגאבען װיכטיגע

 אז זיכער, זײנען םיר געװארען. ארויפגעלעגט
 אײ־ איהר אונטער װעט ױניאן םאכער דרעם די

 גרעםער, נאך װערען באארד דזשאינט גענעם
 װעט און אײנפלוםרײכער און שטארקער נאך
 אינטערעסען די םארטײדיגען װירקזאםער נאך
מאבער. דרעם די פון

 שאפונג די איז אינטערנעשאנעל דער םאר
 דער פאר באארד דזשאינט באזונדערען א פון

 קוםען פון צײכער א נאך ױניאן םאכער דרעם
 צושטאנד. געזונטען נארםאלען איהר צו צוריק

 װאם נױט־מיטלען, די אפגעשאםט װערען עם
 צײט דער אין געװארען אײנגעפיהרט זײנען

װאקםט, אינטערנעשאנעל די געפאהר. פון
 געהט און אײנפלוםרײכער און שטארקער װערט

 איהר פון װעג דעם אויף טריט זיכערע םיט
פראגרעק. װײטערדיכען

םאכען־, ק פון אויםגאבען די װאם קלאו
ײךלעו װ ש א צו זײנען ױניאן א זייער ב

ט ענ די .םון טערעםען •i« Ji » איג־ די !ארטײדיגען *י ױניאל איינ
אויפ־ און כאלעבאטים זײערע געגען ארכײטער
אבהיטען זאלען נאלעבאטים די אז צופאםען,

הא־ ארכײטער די װאם באדינגונגען יוניאן די
זעהר אבער איז עם אויםגעקעםםט. זײ כײ כען

בלויז ניט דארןז זי װען ױניאן, א םאר שלעכט
זאלען זײ אז כאלעבאטים, די אויף אויםפאםען

זײערע אין באדינגונגען ױגיאן די אבהיטען
האבען שטענדיג אויך דארף זי אז נאר שעפער,

אב־ זאלען זײ אז ארבײטער, די אויף אויג אן
שעפער, די אין כאדינגונגען ױניאן די היטען

ארבײטען. זײ װאו
 םיטגלי- די אז ניט, םאל א זין־ גלויבם עם

 אזא האבען נויטיג זאלען ױניאן דער פון דער
 געקעםםט אלײן דאך זײ האכען אױפפאםונג.

 דאך עם זײנען באדינגונגען. ױניאן די פאר
 פארבײ־ צו געקעטפט האבען װאם געװען, זײ

 האבען װאך־ארבײט, אויף שטיק־ארבײט טען
 א אײנםיהרען זאל םען 1א געפאדערט, זײ דאך

 אװערטאים אז און ארבײטם־װאך פינף-טעגיגע
 האבען זײ װען און װערען. כאשרענקט זאל
 עם איז דערפאר, געהעםפט און געפאדערט עם

 םענ־ האכען דארפען זאלען זײ אז קאםיש, דאך
 זאלען אז זײ, אריףז אויםפאםען זאלען װאם שען

 אוים־ האבען זײ װאם געוױנםען, די אכהיטען
 םען אזוי. אבער דאם איז לײדער געקעםםט.

 היטען, ױניאן דער םון מיטגלידער םך א דארף
 םען שטיק. פון ארבײטען ניט זאלען זײ אז

 אר־ ניט זאלען זײ אז היטען, אויך זײ דארף
 ארײנכאםען גיט זאלען זײ אז און שבת בײטען
 און ערלויכט. ױניאן די װי אװערטאים, םעהר

 םען קען טאל אלע ניט װאם איז, ערגער נאך
 איז גנב שטוב אײגענעם אן װײל אײנהיטען, זײ

היטען. צו שװער
 טאכער קלאוק דער אין זיך קלאגט טען

 שע- קלאוק םאראן זײנען ברוקלין אין אז ױניאן,
 די אז און שטיק םון ארבײט םען װאו פער,

 באלעבא־ די םיט צונויןש זיך רײדען ארכײטער
 םיר, וױיםען ױניאן. די כאשװינדלען צו טים

 חזקה. אלטע אן דעם אויןז האם ברוקלין אז
 זײ אז גלויבען, ברוקלין אין םאכער קלאוק די

 װאם דאם און םדינה אנדער אן אין זין״ נעפינען
 צו ניט שײכות קײן האם ברוקלין אין טוען זײ
 נױ םון טײלען אנדערע די אין םאכער קלאוק די

כלויז ניט אז זאגען, אבער דארפען םיר יארק.
 םאכער, קלאוק געפינען םען קען כרוקלין אין

 אויך זײנען זײ נאר ױניאן, די באשװינדעלן װאם
 און יארק. נױ פון טײלען אנדערע די אין פאראן

 שעםען זײ אז נעזונקען, נידעריג אזוי זײנען זײ
 ארויםשיקען דארף ױניאן די אז ניט, אפילו זיך

 ניט שבת זאלען זײ אז חיטען, צו זײ פאטתלען
ארכײטען. שאפ אין געהן

חעל־ װעניג װעט עם אז גלויבען, םיר און
 באשעפענישען אזעלכע דא וועלען םיר װאם םען,

 אפילו דאך האבען זײ אויםםוםערען. פדאכירען
 זײ װען אז םארשטאנד, אײנפאכען דעם ניט

זיך זײ באשװינדלען ױניאן, די באשװעדלען
 װעלכען םון טרײד דעם רואיגירען זײ אלײן.

 םוםןןרען קײז לעבען. א טאכען דארפען זײ
באשע- אזעלכע חעלפעז• ניט דא דעריבער וועם

 חאבען שםענדיג בעםער םען דארןז םענישען
 דעם פאר אבער חיטען. זײ און אוינ אױפ׳ן
 עהרליכע די פון הילף די חאבען םען r® צוועק

 גע־ די פאר לײם. יוניאן פארשטענדיגע און
 פיזישע א איעפאר איז ױניאן דער פון אםטע

 און שווינדלער אלע די חיםען *ו אונםענליכקײט
 צו און כאשװינדלען צו זוכען װאם באםריגער,
 פון חילף קרינען םוזען זיי יוניאן. די באםרינען

 אר־ די שעיער. די אין ארבײםער עחרליכע די
 װאו אױסגעפינען לייכםער קענען גי*א גייטער

ארכייט םען װאו און געשמינדעלט וזערט עס

1930 אסריל, ען-ט11 דעם ג,אפרײט
 די כאשװינדלען װיל װאם הברה די אז פער,

 אר־ זײ אין ארײנכאפען ניט זיך זאל ױניאן
 אי־ די ארכײטער, עהרליכע די שבת. בײטען

 םאל אלע דארםען לײט ױניאן בערגעגעבענע
 װען ױניאן, דער םון בעאםטע די הילף צו קוםען

זײ. רופען זײ
כאשװינד־ װאס ארבײטער, די געגען מוז עם

 ענערגישער אן װערען אנגעפיהרט ױניאן די לען
 געהײם אין אונטער גראבען זײ װײל קאםף,

 אויםגע• האט ױניאן די װאם שאם, ױניאן דעם
 ײ געגען קאטף דעם אין אט און קעםפט.

 יע־ באטײליגען אקטיװ גאגץ זיך םוז שװינדלער
 טײער איז ױניאן די װעםען מאכער קלאוק דער
 באדינ־ ױניאן אויםהאלטען װיל װעלכע און

טרײד. טאכער קלאוק דעם אין גונגען

~ ץגעזע נייע דאם ־  ײעטעם די^יע? ^
 א°ייארק ׳נמ סםיים אלטערם־פענסיע גען
גע־ק איינגעםיהרט םםײט• יארק נױ אין

 אכער אלטערם־פענםיע, װעגען געזעץ א װארען
 םאר געזעץ דאם איז װירקליכקײט דער אין

 גע־ האט אלכאני אין לעניםלאטור די װײלכען
 םיהרט װאם אזוינם, זײן צו וױיט גאנץ שטיטט

אלטערם־פענםיע. אײן װירקליך
 װאם אלטערם־םענםיע, װעגען געזעץ דאם

 םון םאי געװארען אנגענוםען אײנשטיםיג איז
 אלבאגי אין םענאט פון םאי אםעםבלי, דער

 פערזאן, נויט־באדערפטעע יעדע בארעכטיגט
 פון בירגער א איז און יאהר 70 אלט איז װאם

 יארק נױ אין יאהר צעהן װאוינט און אםעריקא
 כא־ דארף װאם אלטערם־פענםיע,• אן צו םטײט

בעאםטע. לאקאלע די פול װערען שטיםט
 אלטערם־גרענעץ דער איז אלץ װי פריהער

 םאר־ אלײן דערםיט און הויך, צו יאהר 70 פון
 אר־ די פאר באדײטונג זײן געזעץ דאם לירט

 צו ביז דערלעבען ארבײטער װעניג בײטער.
 יא שוין עס דערלעבען װאס די -און יאהר. 70

 אױםגעבען געםוזט ארגײט זײער שוין האבען
 אר־ ארבײטער די םריהער. יאהר עטליכע םיט

 אז נעפאדערט, דעריבער האבען גאניזאציעם
 װי העכער ניט זײן זאל נרענעץ עלטערס דער

• יאהר. 65
קלײנע. גאנץ א פענסיע די איז צװײטענם

 כע־ דאם אויםגעארבײט האט װאם קאטיםיע, די
 םאנד דער אז חשבון, א געםאכט האט זעץ,
 אן באטרעםען דארף אלטערס־פענםיע דער םדן

 האט זי יאהר. א דאלאר טויזענד 240 ערך
 פערזא־ טויזענד 50 ארום אז גערעכענט, אויך
 פענםיע. קריגען דארםען װעלען יאהר א נען

 דא• 5 קנאפע דורבשניט א אין אוים טאכט דאם
װאך. א לאר

בע• דאך איז עם אז זאגען, אפשר קען םען
 טען אבער ריכטיג, איז דאם גאתיט. װי םער

גארנישט. װי טעהר זײן צו פיל ניט דארןן
 אן זעהר געװארען אנגעפיהרט איז עם

 םון אײנפיהרונכ דער םאר כאװעגונג ענערגישע
 געװאו־ האט כאװעגונג די און אלטערם־פענםיע

 ניט אבער םײנונג, עםענטליכע די זיך פאר נען
 אנגענוטען איצט איז עם װי געזעץ אזא פאר

 געפיהרט באװעגוננ די איז אלכאני אין געװארען
 געםאכ־ קאליע א אױםבעסערען און געװארען.

 שאםען צו װי שװערער אפם איז געזעץ ט;ין
 הא־ װעלכע ארגאניזאציעס, די געזעץ. נײעט א

 םאר באװעגונג די אנגעפיהרט איצט ביז בען
 דע־ װעלען םטײט, יארק נױ אין אלטער־פענםיע

 באװעגונג, די אנםיהרען טוזען װײטער ריבער
 אויםצױ געזעץ אנגענוםענע איצטיגע דאם כדי

כעםערען•

גרץ פרעדדענט
װעגען

 גרין פרעזידענט
אםעריקען דער פון

״״״־,י״מי. ארנײםסלאדגק״ט•
 געזעץ־ װאגנער׳ם םענאטאר פון פארהער דעם

 זעחר ארבײטםלאזיגקײט, װעגען םראיעקט
םראנע. די אװעקגעשטעלט קלאר און ברײט

אננעוױזען, אלץ פאר םריהער האט גרין
 באטראכם ניט דארף ארבײטםלאזיגקײט די אז

 שטענדיגער א םאר נאר צופאל. א םאר װערען
 אינדוםטריע• אםעריקאנער דעם אין פראבלעם

 •יאחר, פאר לעצטע די אין אפילו לײבען. לען
 די פאר געװארען באצײכענט זײנען װעלכע
 אםעריקא, אק יאחרען פראםפעריטי בעםטןן

 אר־ פון ארםיי גרויסע א נעװען אויך איז
 ריכ• איז עס געזאגט. גרין האט בײטסלאזע,

 גע• איצט'־איז ארכײטםלאזיגקײט די אז טיג,
 א אנגענוטען חאט זי אזי גרוים, אזוי װארען

 די אין אפילו אכער כאראקטער, דראהענדען
 פרא• 9 זײנען יאהרען פראסםעריטי פאר לעצטע

 אםעריקען דער פון טיטגלידער די פץ צענט
 ארוםגעגאעען.אהן לײבאר אװ פעדערײשאן

 דערגרײכט צאחל זײער האט איצט ארבײט.
' פראצענט.' 22

גע• איצט װאלט ארבײטםלאזיגקײט די װען
 אב• געסענם םען װאלט דאן צופאי, א כלויז װען

 *ו װי םייםעל, זטיטוױיליגע זרכעז טיט קוםען
ראט סען ווען אבער ארבײםםלאזע. די העלפען

II

!4*1

 ג< איז ארבײםםלאזיגקײט אז זינען אין
 ־־ דארן) דאן זאך, שטןזנדיגע א

 םיםי צייטוױיליגע בלויז נים
שםענדיגע.

i•
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צײטצײט
צכױן• פרן

^ט פםח  שעהנער ג*נץ « געװען װ
 ניט זיר װ^ט איהם מיט װעז טוב, ױם

 םון םריהצינג־םעזאז דער געענדיגט
קלאוקסי
 די צװיעען אויב ניט, װײס איך

 מצרײם, םון ארוים זײנען װ#ס אידען,
 אין קאאנקמאכער. גזןווען אויר זײנען

 איגגאנצעז זיך דאכט טען קען םצריים
 דרעס־ אבער סאאוסם. אהן אױסהומען

 געװען, זיכער דארטען זײנען מאכער
 אין טעז קען דרעסעס אהן װ^רים

 דעם אין און אױםסוםען. גיט מצרײם
 האלטען דרעסםאכער די זיך קענען פרט

קאאוקמאכער. די װי װיכטיגער,
 קאאוסםאכער געװעז װא^טען עם װען
 ארוים זײנען װאס #אידען די צװי׳טעז

 דאם געװים זײ װ^טען מצרײם, םון
 אוין* אסגעאעגט מצרײם םון ארויםגעהן

 פסח כדי סעזאז, אין ^םעטער ביסעא א
 איז ^פעטער ביסעיצ א אויסקומען זאא
 ^אותם םאר סעז^ז םריה^ינגס דער
אענגער. ביסעא א זײן

 גע־ װאיצטעז אידעז די װען נאר
 װערען דארםען װע^עז זײ אז װאוםט,

 זײ װ^טעז אםעריסא אין קצאוסמאכער
 •D'rm געװאאט גיט גאנצען אין אם׳טר

 םון גאות דער װארום מצרײם, םון נעהן
 ערגערער, אן אםשר איז קאאוקם מאכען

מצרײם. פון גאות דער װי
 מאכעז אז צײקענעז, גיט קען מען

 גע^מאקע אזא ניט אויך איז ציגעיצ
 מצרײם איז מאכען ציגעיצ אבער םצאכה,

 הענגט און טרײד םעזאן קײן ניט איז
 די מיעוגעח. מאדע דער פון אפ ניט

 אז אזעצכע, זײנעז מצרײם אין װעטרען
 נ*כ־ י^הר גאנצע דאם כטעט הען מעז

 אנדער׳ש גאנץ ציגעל. מאכען אנאנד
 אין קיצאוקם מאכען מיט אבער עס איז

 גע־ א שטענדיג איז עס אמעריקא.
מאדעס. םיט אזן סעזאנען מיט ׳עיכטע

̂ום  אבער םצרײם איז מאכעז ציגע^ ד
 םען — חסרון גרויסען א געהאט האט
 זעהט דא׳ם שטיר^ םון געארבײט דאט
״ואת זאגט װאם פסוק, דעם םון מען

אוןע׳עו׳ אנו איםרים ה^בנים סכום
 מען הײסט ציגעצ צאהא באשטימטע די

אז םיר, זאגט מעז אבער מאכען. אונז

 גאר אויך זײנען סצאוקמאכער םון סך א
 װ$ך אפהיטען םיט ^טחגנג אזוי ניט

ארבײט.
A

 ק^אוקםאכער די איז עס װען נאר
 האר־ אוים׳ז ^װער דרעסםאכער די און
 שיצעכטע, אזא איז צײט די װ#ם צען

 םיטען איז אםיאו איז ארבײט װאם
 דער־ זיך זײ ז#יצען ^װ»ך, געװעז סעזאז

 איז מצרײם אין אידען די אז מאנען,
 איז עס אויב און ערגער. נאך געווען

 מצריים, אין שצעכט אזוי געװען ניט זײ
 װאס געהאט ד^רטען האבען זײ װײל

 נאכ־ ^ילעכט געװען זײ איז עסען, צו
 מצרײם םון ארוים זײנען זײ װען דעם,

 דעם אין ארומגעבאאנדזשעט האבען און
םדבר.

 װא־ס טרײסט, אײנציגע די איז דאס
 ^^וקםאכער די םאר געםינען קען איך
 איצטיגער דער אין דרעסמאכער די און

 א נ#ך אם^ר און צײט. ^עכטער
 די בײ אז טיר, זאגט מען טרײסט.

 ער־ נ#ך איז ׳טנײדער ק^ײדער מענער
 טרײדם, םאראז זײנען עס און גער.
 די בײ װי ערגער נאך איז עס װאו

 1» איז עס שנײדער. מענער־קצײדער
 ארבײטסאאזיג־ םון אומגיציה א^געמײנער

?ײט.
A

 גע־ װידער איז סטריט װאצ אויח
 דארטען ״בומט״ עס צעבעדיג. װארעז

 צייטען. גוטע אםאיציגע די אין װי נ#ר
 א מיט האט װאס סראך, גרויסער דער

 אויפ־ שטארס אזוי צוריק יאהר האלב
 גע^ם־גאס באריהמטע די געטרײסעצט

 אין ?&ײנט, עס װי איז, אמעריקא, םון
 ספע־ מען געװארען. םארגעסען גאנצען
 גרויסען »וים'ן מאצ א װידער קואירט

 געהעז און ^טײגעז אקציעס שטײגער,
 װעט עס ביז — הײװען אויןי וױ אויף

ר,ראך. גרויסער נײער א קומען
v סטריט װאא אויף אויב נאר k אזא 
 די איז װאו טא פראספעריטי, גרויסע

 שטײ־ עס װעז אאנד? אין פראספעריטי
 םאב־ עאעקטרישע די םון אקציעס די נען

םאבריקען, אויטאםאבייצ די םון רײועז,

 ׳טטאיצ־ דעם פון טינעס, קופער די פון
 װ. אז. א. אוייצ־טראכט דעם פון טראסט,

 געיטעפ־ זײערע אז ״ד^ך ע־ס מײגט דא
 גרויסע טאבען זײ אז גוט, געהען טען

 אר־ די אז עס קומט װי טא פראםיטען,
 גאאד־ װיאדער א ? הונגערען בײטער

 ריזיגע א און סטריט װ̂א אויף טאנץ
 װי באוערי. דער אויף אין״5 ״ברעד
עס? זיך פארט

 איצט זײנעז ארבײטעי מיאיאנען אז
 בא^טרײט אםעריקא אין ארבײטסי^אז

 בצויז זיך דיגגט מען ניט. קײגער מעהר
יאנען די גרוים װי  קאנ• די זײנען. מי̂י

 םייציאן, 4 איז צאהיצ סערװאטיװסטע
 צאהל די אז באהויפטעז מאנכע אבער

 4 אבער מייציאן. 6 װי הויך אזוי איז
 דער צאהל, ריזיגע « אויך איז מיציאן

 םע־ אםעריהען דער פון םטאטיסטיהער
 אויסגערע־ האט יצייבאר אװ דערײ׳עאן

 איצײן םעברואר חוו־׳ט דעם אין אז כענט,
 םאר־ אמעריהא אין אויבײטער די האבען
 םיציאן 400 װי װעניגער ניט צארען

 ער און *רבײטי^אזיגקייט דורך דאצאר
 אר־ דער םון ציםער די ט5גע?&טע האט

 ניד/ד ביסעיל א נאך ארמעע בײטסאאזער
 3 איז ציםער זײז מייציאז. 4 װי ריגער

 הייסט, עס טויזענד. 700 םיט מיאי^ז
 הא־ נערעכענט קאנסערװאטיװ גאנץ אז

 דורך אמעריסא אין ארגײטער די בען
 דרײ אעצטע די אין ארבײטס^אזיגקײט

 בי־ א איבער םאר^ארען אצײן חד^ים
 די אז מײנט, דאס און דאאאר, איאן

 אי־ מיט אויסגעגעבען האבען ארבײטער
 װא־ װעניגער. דאצאך בי^יאן א בער
 זײ האבען ניט פארדינען זײ װען רום

 װי טא אויסצוגעבען. װאס ניט דאך
 פרא־ גרוים אזא איז עם אז עס, קומט

 אלר די און סטריט 5װא אויף םפעריטי
 קאמפאניעס םארשײדענע די םון ציעם

אזוי? שטײגען טראסטען און
 םטריט װאא מיט װא־ס ניט װײס איך

 םטריט װא<צ אויױ שפייצ ראם זײז» װעט
 און פ^וקער, אין שפייצ א געװארען איז
 א^טער אן עקזיסטירמ אםעריהא אין

 געבארען װערט *סאקער״ » אז
 זײנען עס אאנג װי און םינוט. יעדע

 שפיצ דאס װעט ״סאקערס״ גענונ םאראן
 ווע־ אםנע^טעאט ניט סטריט 5װא א\יף
 צײט םון גיט עס װאס קו־אך, דער חנן.

 באויז שרעהט סטריט, װאיצ אזיף צײט צו
 ״סא״ נײע װאחם װײ^ע, א אויף אפ

 םון גענארען. באיצד דאך װערען קערס״
 ניט איצט דעריבער םען קען סטריט װאיצ

עקאנא־ ריכטיגען דעם װעגען אורטײאען

 מפיאט מען אאנד. םון צו׳צטאנד מי׳טען
 האפנונגען גוטע מיט מעהר דארטען

 װירקאיכ• םיט וױ צוקונפט, דער אויף
 אקציע׳ס די װען און הײגט. םון קײטעז

ענעראיצ דער פון  למשל, עיצעקטריק, ד̂ז
 מײנט גע׳טטיגען אזוי אמאיל מיט זײ:ען

 דער םון פראשיטען די אז ניט, עס
ענעראיצ  גע־ איצט זײנען ^עקטריר, ד̂ז

 םראפארציע. זעצביגער דער אין שטיגען
 :ע- כצויז זײגען עס גיט. געװיס דאס

 פרא- גרויסע אויח האםנוננען די ̂טטיגען
 די מיט אויך עס איז אזוי און םיטען.

אנדערע. מײסטע
 גא^ד־טאנץ נײער דער אויב אבער

ריכ- קײן ניט גיט סטריט װאיצ יף1א
 צױ וױרקיציכען ךעם םון בייצד טיגען

 אינדוס־ אמעריקאנער דער םון ׳פטאנד
 אז םאקט, א דאך אבער עס *יז טריע,

 אינדוסטריע^ע גרויםע םאר׳טײדענע די
 גרע• װײזען אנד5 םון אונטערנעטונגען

 הען דאס װען און פראפיטען. םערע
צאהא די װען צײט דער אין טרעםען

 דא; גרויס, אזוי איז ארבײטסאאזע םון
 צײכעז גוטער קײן ניט זעהר עס איז

 דאס ארבײטער, אמעריקאנער די פאר
 אונ־ און םאבריקאנטעז די אז־ באװײזט,

 פראסםעריטי האבען קענען טערנעמער
אונטערנע־ און םאבריהען זײערע אין

גרוי• דער אויף קוקעגדיג ניט סוגגען,
 דער- איז דאם אזיגקײט.5»רבײטסי סער
 ענ״ טעכני^ע נײ די צו^יב װײצ םאר

 ארבײט דער םון מעטאד*ז און דערוגגען
 אר• װעניגער םיט אױסקומעז זײ קענען

 אויט אז אײגםאה הײסט עס בײטער.
 אסע־ דער אין עםי׳עעגסי איצטיגער דער

 ^ענג חנר ^ויט און אינעסטריע ריהאנער
 סא־ איצט זײנען ארבײטס־טאג דעם םון
 אמע״ איז ארבײטער םייליאן עטציכע ראן

 עםישעגסי די אויב און צום< ריקא
 װארר םוז זי און װאקסען, װײטער װעט

vo,\ ערםינדונגען טעכנישע נײע װײצ 
 אר״ דער אויב און געםאכט, כסדר רען

 אר״ דער אויב און געמאכט, כםדר װערען
אר״ פון די װעט װערען, קירצנ^

גרעסער. נאך װערען בײטסאאזע
 פרע־ םיט אײן דעריבער שטים איר
 םעדע• אםעריקען דער םון גרין זידענם
 םאב• די אויב אז *ײבאר, אװ רײ׳פאן

 זײער ענדערעז ניט װעצען ריקאגטען
 די אויב און ארבײטער די צו טאקטיה
 צו זיך אויף נעמעז ניט וועט רעגירונג

דארף דאן ארבײטסאאזען די באזארגעז
ס ^ו )10 זײט אויף (

 ארבײטסלאזע. די העלםען צו אזוי װי פראגראם
 געגריג־ זאלען עס אז ערשטענס, פארלאנגט, ער

 רעגירונג פעדעראלער דער פון רוערען דעט
 אוים״ די חאבען זאלען װאם כױראס, ארבײטס

 ארבײטסלאזע. די פאר ארכײט זוכען צו גאבע
 פאר־ האבען װאס ארבײטער, אז צװײטענם,

 ענ־ מעכנישע צוליב באשעפטיגונג לארען״זײער
 טרײד, אין פארגעקומען זייגען װעלכע דערונגען
 אן אױםצולערנען זיך חילןש באקוםען דארםען
 װאם זיך זאלען זײ װעלכען צו טרײד, אנדער
 איז צװעק דעם םאר צופאסעןן קענען גיכער

 ארבײטם־ ספעציעלען .א גרינדען נױטיג~צו
 װע־ געזאתט באזונדערם דארןן דריטענם ראט.
 ארויס־ גיט זאלען ארבײםער עלטערע אז רען,

 צום און דזשאבם. זײערע פון װערען געװארפען
 אױןש אבגעשםעלט זין גרין פרעזידעגט האט סוןן
 ארבײטסלאזען אײנפיהרען װעגען פראגע דער

רעגירונג. דער פון םארדכערוגג
 דארפען געזאגט, גרין האט ארכײטעה די

 אחן עס קריגען נימ אבער .געלה םארדינען
 װע־ אדכײטם־געבער די אױב אבער #ארבײט

 אר־ ^י געגען טאקםיק זײער ענדערען ניט לען
 רע־ די װעט דאן ױניאנם, זײערע און כײטער

 פאר־ ארכײמסלאזען אן אײגפיחרען םוזען גירונג
 אויםםײ־ װעלען װעם זי אויב זיכערונגם־פאנד,

לאגד. אין רעװאלוציע א דען
 גע־ װײל געזאגט, שטארק ״גאנץ איז דאס
 ארן רײדען אץ פארזיכמיג גרין איז װעחגליך

 רע־ װארט דעם םיט אםט נים זיך באנוצט ער
 דעם דעריבער חאכען צײטונגען די װאלוציע.

 גרויסע םיט 'געדרוקט רעדע גרין׳ם םון טײל
אותױת.
 פרעזידענט װאס #גוט געװען איז עם און

 אר־ פון םראגע די אװעקגעשםעלט חאט גרין
 שארפער אזא אין פארזיכערתג כײטםלאזען

 װיכםיגסמע רי אײגעגטליך איז דאם פארם.
 אר־ די געבען קען דעמרתג מ װאם חילף,

 עגג• םאר געכען. עס דארף זי און בײטסלאזע
 שווערער געװים עם איז דײטשלאנד און לאגד

 פארזיכערוגגם ארבײםםלאזען אן אויםצוחאלםען
 פאנד אזא דארטען עקויםםירם דאך און פאנד

 די חאמ ענגלאנד אץ צײמ. לענגערער א פון
 אן־יבײםםלא־ דעם יאחר דאם רעגירתג ארכײצזער

 8דאם m און פארגרעםערם. גאך פאגד זען

ווארום טא דײמשיאגה און ןןמלאנד טאן
ריי־ ®יל איץ װאס

 די דארםען ׳זאך שמענדיגע א נאר צרםאל, קײן
 שטענ־ זײן ארבײטםלאזע די העלםען צו מיטלען

 רעגי־ די װען זײן, כלויז קען דאס און דיגע
 געבען צו פליכט די זיך אריף נעםען װעט רונג
ארבײטסלאזע. די הילף

 ניט פארזיכערונג ארבײטסלאזען איז געװים
 ארבײטס־ די העלםען צר םיטעל אײנציגע דאם

 געזאגט, שוין װי האט, גרין פרעזידענט לאזע.
 אבער פראגראם, ברײמע גאנץ א םארגטשלאגען

 פארזיכערונגם ארבײטםלאזען אן אז גלויבען םיר
 װיכ־ כאזונדערס איז רעגירונג דער םון פאנד

 געשאםען םאדערונג דער םאר דארף עס און טיג
 גאנ־ איבער׳ן כאװעגונג. ענערגישע װערען

לאנה צען  צען
דעם. פאר

צײט ריכטיגע די איז איצט און

 םון אפעטיט דער
 גע־ אינדזשאנקשאנם

 אר־ ארגאניזירטע גען
זיך אנטוױקעלט בײט

יאר־ נױ דעם אץ
״טעלעגראם״ קער
 געװעו װאך די איז

פאל־ דער געדרוקט
לײט־ארטײ גענדער

* :קעל
 אויפ- גװאלדיג געװארען װאלט לאנד דאם
 אי• פראבירען זאל ריכטער א װען געבראכט

 אוים־ אינדזשאנקשאן אן דורך פארבאטען םעצען
 א געגען קריטיק װעלכע אירגענד צודריקען

 איז עס דועלכען אין גטזעלשאפטם-אונטערנעםונג
פלאץ.

ערש־ דער איז וױרקליכקײט דער אין אבער
 גענוםען שוץ ריכטונג דער אט אין שרימ טער

געװארען.
 קאונטי, העםפטאן נארט אין ריכטער א

 אינדזשאנקשאן אן דורך האט פענםילװײניא,
 באפעלקערונג דער דערצעחלען צו פארבאטען

 פאבריק, דער פון ארבײםער די כלױז נימ —
 דעי װעגען — באפעלקערונג גאנצער דער נאר

קאנםראקט. דאג יעלאו א פון שלעכטםקײט
פאב־ זאקען קרעמער דער פון ארכײמער די

 קאונםי, חעםפטאן נארם גאזארעטח, אין ריק
 דאג יעלאו דעם געגען םטרײק אין ארױם זײנען

 געװארען אײנגעפיחרט איז װאם קאנטראקט,
 פארבע־ אץ האפ ױגיאן די פירמע. דער פון

 פלוג• א ארויםגעגעבען םםרײק דעם םימ דתג
 קאנטראקט דאג יעלאו דער װעלכען אץ בלאמ
 געריכט דאם געקומען אמ קריטיקירם. װערמ

y חאמ און m די פארבאטען אעחשאנקשאן אן 
װייי *ארשפמיטען ־׳ ־

םאבריק. דער םון שעפטען
ארײנםי־ אן מײנען זיכער אבער װעט עס

 קאם״ עדיסאן דער םון געשעםטען די אין שונג
 צײ״ א װען לםשל, קאליפארניע, זיד אין פאני
 אדער בעאםטער, עםענטליכער אן אדער טונג

 ערקלערונג אן םאכען װעט בירגער םריװאטער א
 ער־ זאל קאםםאגיע די אז דעם, געגען איז װאס

 באנױ צו זיך רעגירונג דער פון װערען לויבט
 באלדער דער םון װאסער־קראםט דער םיט צען

דאםבע.
 דואלט עם אז דענקט, קאםםאניע עדיסאן די

 גע- איהרע פאר טובה גרױםע א ארויסקומען
 ערלויכ־ אן קריגען קענען װאלט זי װען שעפטען,

 דואסער־ דאזיגער דער םיט כאנוצען צו זיך ניש
 *נארט־ םון ריכטער דער אױב הײנט קראפט.

 קאמפאניע קרעםער די באשיצען קען העםפטאן
 לאזען צו אינדזשאנקשאן אן דורך פארבאטענדיג

 נאזערעמה נארט פון באםעלקערונג די װיםען
 איז װאס קאנטראקט דאג יעלאו דעם װעגען

 פון םאבריק דער אויף געװארען אײנגעפיהרט
 ריכ־ אנדער אן זאל װארום טא קאםםאניע, דער
 אץ קאםםאניע, עדיסאן די באשיצען ניט טער
 אינ־ אן דורך פארבאטענדיג קאליםארניע, זיד

 םון דעם*םארלאנג קריטיקירען צד דזשאנקשאן
 ורא־ דער םיט באנוצען צו זיך קאםפאגיע דער
דאםבע? כאלדער דער פון קראםט םער

 זאל אמעריקא אז דענקבאר, ניט איז עס
 רעדע• פרײער פון אונטערדריקונג די דולדען
 דאך רעדע פרײע איז פענסילװײניע אין אבער

 העכ־ דאס אויכ און געװאו־ען. אונטערדריקט
 אונטערשטיצען װעם לאנד פון געריכט סטע
 נארט־ םון ריכטער דעם פון אינדזשאנקשאן דעם

 םיר אז םײנען, עס װעט דאן קאוגטי, חעםםטאן
 זאגען גיט קאן םען דואם װעג, א אױןש זײנען

פיהרען. װעט ער װאוהין
םיט־ א זײן װעט פארקער ריכטער װען גאר

 אנטשײדונג די װען געריכם, חעכסמען פון גליד
 העםפ- נארטה פון אינדזשאגקשאן דעם װעגען

 װאם ווערען, ארויסגעגעבען דארפען װעט טאן
שמעלונג? זײן זײן װעט

 לײם־ארםיקעל דעם אין אז גלױבען, םיר
 געװארען איז^עזאגם ״טעלעגראם״ דעם פוז

 און װערען געזאגם געדארפט חאט װאם אלץ,
 קענען נױר צוצוגעכען. װאם ניט חאבען םיר

 איג- די ®ון אפעטיפ דער אז זאגען, בלומ
 ארבײט ארגאגיזירמער געגען דזשאנקשאנם

גייעם. קײן נימ איז דאס אבער וץי. אנטוױקעלם
■ w E9 m ״י
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רוםלאנד אץ ערױר^לעקטיװיזאציע די
*קערם»ן װיייאס סדן )pbvt'v סיו נריעוי (*

y:**v װינםינסטע די סון im; נרעססע 
pc |y::n*o»iTtfyti ו*  מצחםח דער :

 VP~np* די *װ״ם׳ני *חן ג»ר t*v *ן
 ״pybvuvo די ys'ptt צעקםױױז»*י«,

 חס־ אין ivyoiv:**v יעצט זונט גיחננ
i אין צס:ד. n װעט נעטינטע p it 

:r*:vtiyrv זעי דעם םטרנעסען זינער‘ 
 ר׳וװאיויי׳נ yr*on די וױ אדט גןן
.ptiv יאחר «ווע<ןי סיט

nv *n* אי־ גרויסמ דאזינע די ריחרט 
 אי* די אן ערד־טרנייט אין נעוסערענימ

p m װעט ? רוסצ»:ד אין ?אצאניזאציע 
dp וועט אחזר חעצםען op רואינירען 

y־*t*v דעם r| 1« זיר פארזוך lyvytvs 
t דער אויו• p, וײנען עס װעיכעו אױוי 

 האפענונ־ סיצצ אזוי געװארען :שצימט
? גען

 ׳»*רוי **nv ivtvo ו״נען דעם װענען
כע  םיי־ א״ן .iy::t:**D ענטנענןנזעז̂ו

 אויסער אירען מעהרסםענס סון נוננ,
 גיט זיינען װע<:ע די, סון און רוםצאנר
 צס״ רוםי׳פער חנר םיט o:*pv3 איבערינ

:y, ,די אז איו *p:*dvp אצעקטױויזא־? 
p*v װעם pv:v::*v| דעם םארגיבטען 

 אױא ipvptiw tv זיך םארזוך אידיטען
t תר p. א po**ttv ,אידען םון םייממ 
pv רוסצאנד :vet נים) vrtt *קאטוניס 
ipd( נאך ■אצנען ײעצמ םיצ?, םון אןן 
tv ,t*v ,o׳y: די ivt |pr*:vnpr גראדע 

 וועט p*VBt*it*D«tfVP די םארקערם,
VP pm די אויםנייען ovp* ער׳פט *v־ 

 זי ovn און רוםצאנד אין צאניזאץיע
 םאם־ נרויםען vtv אױוי אוועה׳שטעצעז

 ov*v ניז האט u ווזצכען tv שטאב,
װערען. דערנרייכם נעקענט :יט נאר

 נ*נרינדעט זיינען םיינועען נייחג
 שטארקע נארvז pv צאנישע נאנץ אויןי

o םנרות n  [pipit צע־ און כאראהםער 
o םון נעז n אויסער אידען. רוםישען 

t*־pt ביײ פו; באנריגתננען טעארעטי׳מ 
n איי־ אויר פאדאן אבסר זײנעז *דדים 

 נאר דער פןן ipopvd מיכטינע נינע
 וועצכע וױרקציכקײם, רוםיןער <עט«ער

לאני״ אצע פון םעהר אפ׳פר באשטיטמן
 אזוי װי םעאריעס, און ארנוםענטען י

 מפצעקטױויזאאיע רוםישע יעצטינע די
 *VP אידישעד חנר אויף bv ייר רופט

לאניזאציע.
 חןם פון נעגנער די םון םײנוננ די
 עקםפעריםענם באצשעװיםטישען נײעם

 «ײ נאגרינדען. tv שװער ניט איז
 איז «’Vvrfl’Bpy>VP־Tiy tv םןנת׳ן,

 חרכ• tto עס ם׳פינעת. v אצ־עםײן אין
 םפןאיעל. אידען בײ און בכלל פאצען

rv v t’tt’opyJvP בשותפות׳• יעדע אלם 
 יע־ pjmv וות׳עם בעצ־חכתישיןייט דינע
 םענשען. גײ איגיציאטיװע םארט דער
y<׳np v פאר r ארביים אננעצעגענחײט 
 איבערנעבענ־ מלנער דער םיט ניט סען

 יעדער זיר• ®אי ײי פצײם און חײם
vpo אנחנרער דער tv װיל,  ivo >vt 
 ווערט עם tv ,t'V ovoJttjn *in און

tv i ניט n v* װייגינ ועחר tvcyt•
 אונטער״ כצל ררענען אםת איז ראט

 ערד- נײ ^נעטײן. איז נעהםוננ׳ש
 ערד• אםת. םעחר נאו דאם 1אי אלכײכ
 אינדיווימא־ אן נוזטור אין איו טרנײם

 נים איו cp אונטערנעחםומ. ציםםישע
 גײ 'ארבײט, pnavv טעכנישע ?ײן

pruw נעוויםע או־גײם םזנן וועצכער r 
 נעאײאומע; אפט זײנעו טרנײטער און

tv jre” ^ v  w עס וױלען זײ j  tv׳'x 
 יעדער במצ־חנית׳״פפײ̂ג *יז םארםעריי

n פוי׳נר vכצ תװ־ם איו סאצפניםט ר v 
 איהם נײ נעםם םע, יב1א אין בעצ־חבית

tv ד דער אין אינטעחנם דעבtvיגpר 
̂ים  dp םאכם |ps און בעצ־חבית׳יש

v tvs געהםט איינענטו^ כצצ pa| 
ppttv דער טח פװמטענט דפם ipyjvt 

utsprwttM זי און tte .איינפאצאן
 חםישע tvtptt אםת איו ראם אויב

 סיתו נאך dp pm. פויערים, אנדעחנ און
 ־VP |tv D'tp'ti pr>rv iwptt אםת

 pooru די וײנ« איחמ לאגיםט׳מ.
 ןײ מפצ«ג דפר אין אמדיזױוזאציסממ

iptpp ופט פארםדאגעז נייט «iv אפיצו 
o w  v  Its*־p. ךי PtTTM POOP*tVOV 

*jpwvD^pt im m  tv i*m utsinov
 אויספר ויך. פאר באצ־תבימ זײן דיג
 אײ־ evtr*tv its נעםיהצ ־un t»* דאם

tt into|PTM **3 B>PP*tVMP DVMPl*
jputuv ■3ײ

J m מצנסט־

 רורכ״ גרעסמרער v נאך ״|t ןpטDניvי
רע.pנדv נײ װי פאצ

 געיועחנציכע pצv די tv svtiv טצט
nnv וזן p■רדvpצppװיו,טvvיiPP't p 

 ivt ivj irvD רוסצפגד אין ivrv נײ
 מעצ* מת,3 !ייטיגע צעpיvס■ע פנדערע,

vs און רוםעו די vר ת  חאנען רppצPD pנ
ע די פון נרעסטע די ניט. ^נ  !ייטינן ד

ר• p ט נ י א ptppnpmtv די איז *רות
.p י v v t י צ v נ v י v v נ

 דאם טיינט “pיvvt^יvנv,vvט«מJאי>)
 ארשי״ פון ?אצאגיעם פי| אויםפישען

 גרויסער איין אין נאוויאנאציטעטען דענע
vpצppטיp11הויפט דער קאצאניע. ר ppttv 
 םיר װי )איו pיvיזא11טיppצvpרד־p פדן

 ערד פראדוצירען tv נעזעןזן, I’tr האנען
 .svvrovo נרויסען » אויף וראדוימטע;

1Vײכויפניסעז טען דארף דעם ציענ( 
pצײנp אײנצעצנע doivb גרעםערע אין 
 חאצא־ נאנווע |P« דארף אױך אפט |1א

dp*j אגד םיט אױפדסעןpרpדי ”•« ״ 
 t**p ניט dvi את רpינvרpאו איו 1חםע

 |1א יאוי:ען1 זײ ם.pנצvיר ע«יעצע10
vדנײםpז jpovitv ערד נרויסע יף1א 

 װאס ן1דערם נים צייד?( **t |1א שטחיפ
pd| ניסט v i'to s  iPavttv אין דערפער 

רף.vד נרויס?ן איין
 די איחנן. ניי עס איז אנדער׳פ נאנץ

t v׳*VP pbצvיע;D םעהרסטענם וײנען 
vt1PVרפpן jpr*ttv .אין ניט־אידישע 
 tiv« 1י1בצ lvרvפ זײגען נדvסצ1ר נ»נץ

 צײ opניvצvP אידישע װאו ן,pגvיvר
ivt די נע:ען איינע vנדp.^איב?* די ו 

 אי־ ?ציינע tpr't כים1יש אידישע רינ?
 ים v tie צטpױגגpםג1רv צעו1אינ דישע

 יע*ט וײ גיסט םען |ptt ניט״אידישע.
 מאצ^ Pt’onv די סיט iPDVttv יף1א

 רp11טיppצvP גרויסער איין אין גיעס
 אי• די ערשטענם װערט, איז האצאגיץ

p m לאצאניע ipvv:;'v נדען1פ»רשװא 
”ojpv, נ,1יש אידיש?ר v אצס ttv ,|tv

 )זpטDניvלVP אידיטע יי lרםוpד צייד?!
p^ptt נאר ?חכאיר11נע םיחראן v iv־: 

iy i צעבען סאדט tv| ר דיtסי׳ןן•p'ti p 
 יף1א **t םי׳פט ipd p^pit סיט רים,

iPDVttv• ?ניט־אידישע און אי־יש VP* 
 בשצום צ?ב?ן װם גאנץ ipjpp צאנ־סטען

די *וױננם סען |pv אבער שכנים, אצם
ptr*v| נ אייןvצpנvטישp”ט povttv; 
ntfptt ניט איד?ן דאט ipjpp ים•1א 

vnצטpנאר איו צ?ב^ ארט ;ייער װײצ )ן 
v IVנדpרp.ר

”:p דאס t| שטארקטט? די nitpv 
ltv די iv :m ד?ר,?אצ?קטױױז^? פון 
tv| אױ<י d pi מי?ן P” t **tםאר״ ר 

o םון אױסואנוננ n אויטערגאננ po 
 אין pיvvtניvצVP אידישאר רpvנvג ד?ר

 ד?ר פדן צ^ט11ר? oצv dvp* תסצאנד
 נפהט p^ptt ,mpnprhprv יס?ר1נר

dvp* דארם IV.
 p'p ניט יך1א חאט דv »ױים?ר ד?ר

p pv iPDJPotrtv PDVttrבאװײזם ר 
 p,ניvצ ר?ר3?צפנ **|p םיט גיט אפשר

 די tv נ?םלױ, j^ppnvD דאס רינםינ
vpצppי11טיvvtיvt1>vn optt p\ אידײ די 

P'VVt*^VP PB.׳
 ־Vt .נכצ<,pיvvtױtטיppצvpרד־p סבח

jpt דױע tv ,]PrtPD רד־וורבייט? rv 
jp חײנטינ? in r ניט vנדpרtD r| •אנ 

ipc**nv t i n. טצעט p: dvp* Dtptt- 
ivd אױוי iPD't-u v .צ?ם םטסשטטנ« 

 ירט,tי1tמיppצvP אי| םעכאניזירט ?רם11
 אויט־ p*p |**t נים ipp ?רד־ארביים און

pdvj. ?1ס׳װמר *dvp פארםס די אױוי 
 pj*rv|□ םעהר און ם?הר אצץ באנוצט

vnptt dp |tv רפר11ש טצץ? pttr |tv■
 ?אצאניסם אד?ר סטרם?ר 1איי פטר ר?ר

ptn ipvuvd tv ?אצ ipt'rva פאר 
ן נױםיג, וײבעןי |pj*rvr די אציין. ד

-1VP3 גיט dvp* ipo ipp **t inv ײייל
3**pd| די r,pאײנ?ר ?רם^רייך. ־ 

 t*v ,ipvuv3 גים »t י?ר1י v ipp טצייו
v Dvtrt op ?נאםירציכ tv ^ p n to tp 

o n r« פסראײנינ?! זין־ זטלען *vttv 
ipo, נפס?ר כדי tv ב«רבײמפן np**t 
Ttp די צױט -po pddp*'] pv pdopb 

•IPiVO
tpi ■פרינצי Itv p'vrtpvvvp ns 

iprYntorttr ^דדי»ט צ?ב *dvp אצץ 
wpb |tv tw o• ארייו w|* וזפצפ דפר 

 jutVJD'tM |**p ניט t*v פסרםפריי אין
<vp תר dvp* ייו מיח־אי־־אפא אין

״ViP ytt*Dv*WBv*t< ר.pצעגד רpoי1א
ptvoviyivVP .ivs ,נאנמעו vnpvvvp* 

yp'^vo ytt*o,; 1א חייזער| ytyrrnvD 
iviidip |vt:ionv:ivDjtv אצץ inyo 

 אוד yj?yv;**v yרדינyריחD די ארויס
 *Dtp nyt dvp* איז ראס ר.pתםyתyט

i פו| oyvvi• װיפצתגס n נvנyyר 
y1t.צט ny״yp D**^v| ניט tn m *  l"t 
pj*cpii n פון v i:u*׳v nyn*^ .iPDדyר 

iv o v tv װעט vp jytto dpצpvטיttיtירט 
inytt אינyר iv i נvנyvר ^pti

ד1ר נ א צ ט ס ו o* ט v y ו י ו צ  נ
d ה י ו v ו , ס א י o v t t ד  ד
ט צ y ו t ע ג י ר ע נ י א y v ; v ג
t ט י ס ן א ט ט ע 1ו i t v

ו ן ו ו t ן  d v t  r  * * t t y ,ו 
 ניט נאר אי־ א*ד^, שײך איז מאס

 שטארה¥ fryvao וייגען זיי tv אטת,
 H איו, טpvD nyt ן.yציסטvידו11א'גרי

lyonpj **t און אויף ipdvb ויך ty ty 
 רyoyכ y*yviyivvp פון *■yjn■ דעם
םזרח״אייאריע. נא:ץ אין םון
op נאװאוסט, נוט איו tv ^איר jp:vn 

D'tsyto'tv םייזרעו און iv רי PDoys
 אין ןpttטיvרpוvVP ytצנר״כסכvרםp און

vגדpרp צyנדy.ד רpר t**ttv3 iv a o n 
 די ,ייו, onyo^nvD איו, |1ד¥רפ

̂ ptt ,ytvT*v אין 33i3PiiV3 y׳ישy1̂צ
ys ים1דורכא איו yti'DViyBWP v בא־ 

J«pit^ די אויך אין ?nyt3׳yr *פאצא 
dp:* איו v iצDVםינv. נע״ װאצט מעז 

d:pp ן3אנשרײ? -p*D3V p::vP P:*:**v 
v |p:ph \n צ?ן r . tn n  tyצn : v  y־p

yBVVPרvטיy11 אונט^נעהפונ־ אידישע 
nyo'tv |y: ,נג1נ*ר1רי די מאי רופצסגד 

o::*tty אינ ניטpרy:וpהl צו *PBVVP 
 IPt*K װאו און װירטשאםט רסטיחער

 np**t מרך פױײהיצי;, אצײן, ויד :עהםעז
 נייער 3PtH ty yivcv*y*:*v אייגענעד

voרמp *װירטשאשט. 1ם
dp איז ppvo ,אסת tv :אידע ipsvn 

 הא־ אידען כפטשטעגרי;ק״ט;,>1,ז ציפ
IP3 אויו אנ¥ר D**p:*nPD tivo tv t v 
 iv t*M באדינגוננען. ty iPDVBty ויר

**t |y:**t *רדנונג ציםטישעV1ידtlאינדי
 v אי| .IPציסטv1ויד1אינדי yoon: די

 די ”t ip:**t ארדנוננ קאצ?קם*װ?ר
:poopn אוז pddps .;סאצ¥קטיױיסטןן

 אי״ ipstt ,\wzyo pצv *tt *itv איחגו, 1
m rt v |p:va tv Pvips\ אין ן1א *p• 

 o**3tv ויי?ר איין **t ipjtiv צ«ד רyד
:iroDprva און Itv םנחניס די צױט :

t o* פח צעכ?| r־iprtv .ואצ צאנד 
 מירטשאשט איהר |p*t3tr3*v חסצסנד

vPצppטיt1יo^אח םי l**t ;p?ytt iptv 
 3p**: ny3 ty ipovny זיד poenp די

 -iy גרעםט?ן דעפ |P3vo און ארדנװנ
:oy ip איהר, אין פאצנ vp .” t *tt *ttv 

 IPTv .iy־־v* פריהערדינע די 1אי נעטאז
p:**t| ניט :tv |w:t3p א״ן dpdd'd 
 p:**t **t| צעב?ן. סרט אייו tv אד?ר

ױ בײטעו |1א םענשעז yדיגy3Pצ  יט1צ י
 די פון |tv d**v דער jid ip::npiv« די

t ,Dinypnvo .|P««:nv31**3 ״ ipoיר 
pnpi:v iid i t l t i v•

v DtpitםפvצKצונעבונדענקייט רי ננם
iid אצאניסט אידיטמ ד?ם? ovtt*33 tv 

oto:p:**v ד?ר האט npDonvs •אידי 
i t v ר1כצצ־ט? rrtynpo אין ,pijn v 

p: ovn i װעצכיי tהvצטpאין ן pttpDVD 
)DPC3*3V3 אין ,IPD25 |1D *DPOP 

 ניט 1אי דאס tv ,tpt*nv3 פעפחאר)
ר ה i מ t  ■n:titS v *it האט pt*ttv3; 

 dvp* האט א*ינ?נטציך tv ,ipdpvd םיט
 אין ?אצאניםט אידישער דער ניט נאר

i מסצ^ד  p*p*־.DVtt .אצ?ס אײנענםום 
i ױאס t איהס איז האס :VttPt lP3y:y* 
 |tD ארער רעניחננ חןר tto רpדv חנז

 3«צי היצפם־^נ^יז»*אנען. אידיטפ
a ײ3 איו psvtntv דיו?ר n אידישען 

vPצvניDראט ?נטװיפ?צט מײ:ינ?ר ט 
it dio:p:**v Dvtvtv iid >n*op:* בײ

3p*tv |pr*on opn .דער אפיצו ip*iv
 איי• **|t איו ערד מםיסעצ **|t tv ווייס,
d נעײעז איז DP Itv גענם̂מ ip איי״ 

t |tD did:p:|** פסטיציע tpi:tn nvo־ 
yt o* םעד n  .IPtnv̂צ|p:pt t*v p

'3 {tp o v  m t?ביי ט.”סצ?פאט*ש
מ יי ״ י י  רינמינ t*v jpdo*:v>vP י

jppptvd די rip חאט ipetpv3 i t 
חננ דעד פון עי  V» v', םיט ovnp ר
vtv*־ r*DV3P*V3 |tv t*tn i**t m tv- 

t*v d**p גענוגי איחםI

n  i nנירומ *etv i n ״יז׳יאיגט״ 
ptrrDvtt »ד«ר איחם אי i r v i v o :tv 

pit opp י יירסיו טפנט jpo אוינ v̂p 
Pyy:**v iv ip iv  dbvvdth״tn*n■ 

t*v op 7 dow אי»נ«טוס זיין ניט 
r םיי, |yiy* אין i  r t  D  Dvn ovtt 

tpjpii |pv*tvn dip (pony: tv *ttv 
ovtt f op3 די און ניחנג3ר די vp*>pt 

ip:*dp: iPODVtpPpty: פסו iv ipdp3 
Dtno ivd

 l*rtyipo Dvn Dtystpv איין נאך
D3tP3y:o*nv ד איןyר jnp3 npsPyt 
mpt rv  dvii* *3** טינ,3װ *vt ivd tv

 איז, Dip .dpi םיט נאקאנט **|t אונו
sp^tv tv י ד?ר v p י ט p i ר v p* P M P t P S P t t א * j 

11 i ; « > D t t^ ר m ע  
i v b ' | p o * * p 3 * > : p o ו ע  ד

ו ן י י ױ p א * v v t * : v > V P  
ן י ד1ר א נ א צ i ס t : t v t 

ט ו ז ף1א ס t י y : * J t t y y 
צ. v ט

tv &צע« ipoeny רער װ¥רט ncr 
1P3 |ib פאצא:יו»י? איריש¥ר' <y*D 

Diyoruivt. רך1ד iy:*ovy* m 
yט”1וyיסטיש¥ר1נאצש^ ר p*v^vttP3 

 po*t־u y:** נעװארען נאפרײט זיינען
t: שטחים p  yot אין pv P :^ p iv 

 ;id dvpd*d:vp האט ivo מעצכ? סרים,
P3*n( “צאה?ס1״ק y:pony*־<ttv די

 פריי־נעװא־ רptדי םו| pפיצ •ויעריס).
t p  iv in וי?רט tv tP3V3ty ״:y •אידי 

ivdd' ^ vp t v. סיט v יאהו פאר 
l*tr onp itv v :^ p tv  i*v t*v p*tv 

t p d  t p  p*p ניט :ytty| פאר «:p 
pm*v היינטינס ײט.3?רד־אר *t v 

tv t חאט p  |P3y:p:D*rtv |*tr ivo 
m:״ 6000 ntro yr*3*v y.

dpi ipd*iv, ױוא*1?אצ*?טי פיתרט 
tv ,w p i y*y ר דיyאצ1 נג1ג'ר :•v 

Tt ip::vd ם?חר |y3*DynyD:*v tv 
 it p*יvvtניvצVP רy»ידי׳!ו חני םיט

dvp* t*v d*’31v פריהער. t p ניט 
 ■ריװאט־ואר ידו?צ?,11אינדי iv מעחר

 ־tvt־D::n*:m v t*v dp רוסצסנד. אין
 דער- זארג?ן זיך דארוי ::n*;pn די און

 רע• pr*rv די הןובע; dvp* t*3 פאר.
 IPTVt ottDp: ויר ןpטBvצשptpנ צי?ף
S וײ סאצא:י?ם, prn*v פאר p o r ty 

 װ. .1א א. הײזעד םיה, ,tP:*rvo זריעה,
cyp* נואננם tv כוז1מצ די p:it p 3*k* 
ipo ם?הר »צץ זארנ?ן דאזינע די Itv 

 הא• lP־iPC־y o*:׳DtpnpD יט1צ םעהר.
P3| 1925 םח ג?ז?צשאםטען א*דישע די 

3*3 1929 tאזאדנם W p m * v n-& 
*:op די און מ:?צ םיציאן 20 םיט n* 

 דעם םיציאנ?ן. 9נ/' םיט רעגיתני. סישע
 םיט ננ1ר?גיר די pur ב^ארנט יאהר

 םיט lyDDvrtptp: די jtv טיציאנ?ן 12
3V4 .צײנט דאט םיציאנען t i v  *tt$ 
ם”ר?ג'רוננס־^־נ דער |to םעםיא דער
 דפר ציעב1צ יאהר ד?ם lyDpvttp: איו
vpצppטיt1יtיvyיp. דאס o:pcp ,אויר 

p: יך,1 םארשט?הם r o p קײסןן3ט?נצי 
t אידיש?ר דער םאר p־d**3iv. י- 

pooo'iv דpננ1ניר t*v די פון רייכער 
 IPP |tv op*3vt*:vJnv יlPציyר רײפסטע

 נאר t*v *t 3*tv ם?וזר פיעצ יפט«ח1א
vDראינטpרDyאין ירט npppDitv iv• 
::.to

טי*ppצvpרד״p פון רהy y:*v:**v די
p*yvt*tt פvר t*v iptv די .ipoi*v* 

 to |ye*»*uty Dip| .“נאייא:סציוצס*?
pm*v םיט *:D־r*DV3P>V3 ym *v* 

iv ppvo t*v |P3**p םנצי^1א אםת׳?ר 
p:pp| די ײעצמן ;pdo*:v v̂p pip*t v

IPTDDPD^B ראצ.3אי? |P3” t DP 
tv ,|P3*tf: tv JP3VtTV inVD 1P3V 

 W* גיפ t*v ,,אי:טעתא*י^אציוא^ד
 IPod*:iovp די יי3 1אפיצ צ?ר1■
 גים מילאן אידפן נאר ניט װײצ סם,3?צ1

ipnptt dd*dp:o*iv גאר :יט־איחמ, טיט 
ױ ײילעז ם”נ ייייד  םים qrr*D ניט י

 |PV*d d*J זיך <יצעזTrvnptv 1 אידעז,
טאםארען סים ד״שש?; רײטש?ן, םים

 e*tpn dpdo'd יאייגע יי |tv •tt •tv א•
*t**ti3P5e*3 tv Dove*v:>v dvp 1א| 

dph טיםטאםע tpv:v::*v פארשװי:־ 
 ovtt vou p*vvt*tt*opp>VP םיט דפן.

tv :יט *?דפנפאצס npitro vrtvt די
P35P11 ,ITV p:*v**t V t*V OP •IVD 

opt אמזאצכמן• ג*ט צא:: אששר
pרד־vpצpp1טיtיvvtיrv  p מצנטט ייך 

nnv p:*D**t'inv ױם דפתױיצ פיחרט 
m  its ::vnPDJtv otv אידײיסר i p 

 V3 v t'V OP ^TPPtVD Jt’VV1*צ|»*
poo*or חיצא pm *v n  tvo

*:DVP*' IPOD
*:r גוזיסנ

דעםכיצער. ■c פון

nvo&7 ד?ס  |y פןור־ פאריו אין איז 
VD |tD'::iy*t yDVt:**oy: v lyotpp:* 

yיאציםטישעז *V*vvtpd:*v nyD**TV 
 טרייד רyרדאטyטDDV רעם פון |tv :אצ

v:v*vvtpo:*v iv*:i*^ די t*v ::tv*t 
pup:( עװירםעט: l*:p opt |py:v::*v 

no איצט*:ער דער :*vp o::i:EvtiD:y 
 איצט קוםט ovtt צא:רא|, אין םערענץ

 ־VD םו:'ם אי:יצ*אםױוע m אוױי םאר
 אי; ר?םי?ר*םי:יסט?ר6 ציאציםטיש^

ע::צא:ד.
ט דער א ט צ  ־DD«r:*'Dy: די פון ^

 ארבײ־ pכײד םון ip::t?*i:vni»D ציכע
 מא:י• א איו אי:ט?ר:אציא:«צ?ן טער

ddpd, זיי מאס iP3vn ט1*םנ?צא1«ר 
 אין עצט,11 ד¥ר םון ארבייטער y«צ צו
 שטיצען tv'אױוי םןודע^ זײ זpצנpװ

 1באם*הו::ע די סון ppttv און ציצ דעם
 '::n*:pn »רבי*טעד בריטישער דער םון

 םצחםות p:*dd:ipiv פארםײדען צו אום
i די באםרײ?ן ty און t r t to ד פוןpר 

 שטע:רי:ער « ?אסט עם Diftt צאסט,
 ddpc*:«d דער :נ.1אפ:1באו םצחםח
 הא־ װןום מעכטע, די tv פעםט, שטעצט

 םרידע:ס רpצvערם11 םpד :דpועהר1 בען
באזינטע די ענטמאם^ט פארטרא:
t דאז האבען p^ptt |1א שטאטען, p 

>o in t, ד םיט וועצען אציין זײ אזpר 
 :יט האבען ע:טװאםע:^ יך1א זיך צײט

:yהאצטpווארט. ?יין ן pד רשטpוי: ר 
 — ארבייםער׳עאפט, בריט־שער דער םון

 נעי5?1ה<וט — מ»:יםעסט, אין זיך זאנט
v |p3 ,מענציכ?ייט tv מppדs:vצד'ם 
 צו V11טי8אי:יצי די ;pojt: זאצ :ג1ר?גיר

 3:1«טמאם: אי:טער:אציא:אצ¥ר אז
 שװע־ רי יף1א אן װייוט םא:*ם?םט ד?ר

3:*d**p םארהא:דצ די פוןlנ:pכא־ |1א ז 
 םאשיזם א*טאצ*?:יש^ dpi צדינט1ש
 ײtv 1 :»ציא:אצחם, iPK*׳t*iy:«tD |1א

 אר־ pצpבv: די |PT*Dty3in tpרpשט
 ארבײט?ר־רןן- רpבריט'ש רpד םון בייט

 איו מעצכ?ר כ»:*םעסט, דער :ירונ:.
ptpd:iv׳P3tb| םיצ פון? Tpn:vtt 

B cpn ,pTpttרtpידpםאציאצים־ |1פ :ט 
 »צ־11 םח |1א צ,v:vציvר:pא':ם םיש?ן

 tto D:pi*tp,־B ד?ר ציטרי!, ם. טער
ipobtpddcs אי:ט ױי:אז טריידpר־ 

w :אציא:אצ, i l t םאצ:»ד^ מיט זיך 
:אפיעצ

 די ר!p:דpצ pצv ן1ם ״ארבייטער
 יי3 צטp«רה»:דD )pipit װאפ םדאנען,

 *po:vp ::ם1^טמאם: רpיא:ד^ו: דער
 tv די 1י1־בצ :יט Ipסירpרpאי:ט רע:ץ,

3**iid npc זײ־ אם11 צ?:ד^/ םינױ די 
:ip דער בײ PDipoivD r:yipD:vP] ; 

po באשציםען אח באראטונגען די אט 
tv :*::pnov dp t*v ם»רשפר?כו:* די 

:i :i3tpp5pdd n  po ip ןופםאך *ptt 
ז.yרP1l ?רפיצט צען

־pd:vp רער po |PDtfe׳i׳3 די ,פין
y ,:*::phbv op t*v r:pn* די d:p׳b-** 

n:: פרא:?ן, איבער ovtt ן1צײ? 
 p-: ואצ רppצyD פון םארהשצט:יש דאט

^, דװיך ipth ט1צײ רי  מרך *V פ
 מרך *V «טװאפ:ו::, דורך םצחםח,

 Dtv ?צט11 די ברעעט ovtt באמאםנתנ,
?אטאםטראפ^ tv |1א םגצי?1א

pp m :ר13ם?צפ?ײ ,ר?ר  ,ivdbv• 
 :״tsvovv pnpi:v אצ? |1א צאדאסםאך

:ip צ די איןpטpv יאתר?ן p: |p:**t■ 
none tvnpr םרי״ אבםאצוטען ד?ם 

פאצ?ס־טאספן. די po יצ?ן1ד?:ס־ו
 ארכיי־ בריטיש? די :ט?רשטיצט1«א

itottpd:: איחר אין TPציפlovp |p* 
^ םאר *  פאראכטו:: דער םאר pv פו
po ת1טצחט I דער פאר ברא:רם»ר?ט 

 Tvtt ?צכפp:p, 11* אצ? ?פ«טציפפײט
ipd אין po ips**v איספפריאציום 

vtv םיציםא־ אצא פצײצאם אייפרפ 
 ::־p אין פצויו ניט צאסט?ן. ריסטישפ

 אנ״ די אין אח פרא:פריױ אין צא:ד,
 *V־«־vvo ip:**t ovtt צ?:ד?ר, דשרש

ipd אויוי ip t צ«אדא:פר p:pto :vp, 
op t*v ד?ר po sm ײט?תקצאס3אר 

ivd iv r*:ip:P״ip:*v *d דאם >t־Drt:v 
v tv: ,ip>v:v*»vnpo:*v pn**s po־' 

ivivo |p:**t dp tvtt f itn ti ארפיי־ 
opp tv |PDi|^ve:y |p:**t ovtt /tpo־ 

Ip:p:  tpeepp **t iptte ,:tp  tv:p: ipo 
 nton>o jpoJpn |p>*n ovtt ,p:*:p* די

irtporutvo pv pnpo*T3ivo.״
,

. o*tv׳pp *un po u'D'O |povp> i־ 
t t v  tPBr r v w w  po ptrotpyt יי־

*:iv ,אי:טער:אציאנסצ t*v *:סארהא
דצר |p:ptt p:vno די ipnvttp: דצצט
tvo אין ארבייםס־צײט דער po דױצר

t n v v .צצ:דצר t*3 t*v d:vpv3 *it
די po MTPnvo אפיציצצצ די איצט
חדי |yiip: pbvt'v pv d:v*:i* טר״ד

8 l y v i ' i t v .:ד אדב״טם־טאpטרײד ר
«־3 איצט ־!אם אי:טער:אצ*א:אצ :יאן1י

po ::itivd אםיציצצע די tv שצאסצן,
סיט שטװדצן p*t 44 זאצען d:v*:i* די
5 v pv ארפ״טס־חיצר טאנ האצבצן
היי־יאהר, ip^pn ױ:יאגם די ואך.1 א

אי:־ |1פ ם1ביצײא1י ־יאהרי:צן40 פיים
?צכצר11 ,31ם־ט1י מאי טצר:»ציאנאצ?;

דצם ים:צצאזט1«ר עריפטער דער האט
tv :די:צן1אכט־שט iv םון צאמ::

-p**D םאצ tpoenp דעם — נײטס־טא:
ארפײטם 1אי:ט?ר:אציא:אצצ an דען

*oi3־id 44 ו::1צא דצר או:טצר v po
***ארבײטס־װאך. שטו:די:צר

 טרײד־ױניאנם די םון צענטראאע די
 18 דורכגעםירט ד.$ט דײט^אנד אין

 די אין ארבײטם־צײט די װעגען אגקעםע
 האבען אנקעטע די אוגטערגעםונגעז.

קאםיטע^ען.־ ארטיגע 746 דורכגעםירט
 טויזענט 63 םען ה$ט אויסגעפאריעט

 ארבײטען עס װאו אונטערנעםונגען, 600
 די ארבײטער. טויזענט 700 םיצי$ן 2

 אינ־ ם^גענדע פון איז סטאטיםטיק
#צץ8ה דרוקער, בוי, :דוסטרי־צװײגען

̂עדער טעהסטייצ, #מעטאא  כעםי^ע. און י
 געװארען דורכגעפירט איז אנסעטע די

 טע;15 ביז׳ן טעז10 םון װאך דער איז
םעברואר*

:װאס אט מען ה$ט םעסטגע^טעאט
 ארבײטען פראציננט האילבען א םיט 5

 2 װ*ך♦ א שעח 61 ביז 48 םון כסדר
 אין ארבײטען פר^צענט הא^בען א םיט

 א שעח 48 װי צײטען.םערור םאחמידענע
 ר־8 װאד 8 שעח 64 ביז 51 םון װאך.

 פרא־ צבען8ה 8 םיט 5 כסדר בײטען
 כסדר ארבײטען פראצענט 2 קרוב צענט.
ייאך• « שעה 54 איבער

 בכ^ ארבײטען פראצענט 17 איבער
װ$ך. 8 שעח 48 װי םעהר

 אכט איבער םען ארבײט אטםערסטע;
 װי מעהר רהײךגעביט. אין טאנ » שעה

 אין *־ארבײטער8מעט די םון העאםט 8
 לענ- רבײטען8 יצעז,8װעםטם רהײנצאגד,

 נד8רד.ײנצ זעאבעז אין שעח. 8 װי גער
 ארבײטםילאזיג־ ^רויםע 8 ן8ר8ם איז

<ןײט.
 צו ז8 אז, װייזעז טרײד־ױניאנס די

 רבײטס^זיגהײט8 גרויסע די קעםםען8ב
 םון רס^ענערוננ8ם די העיצםען אויך קען
 ר•8 די הי8ד מעז רבײטם־צײט.8 דער

 ניט אוםעטום דערפיהרען בײטס־צײט
 מעהר נ*ך זי נאר שעח, א 8 צ• נ^ר

פארק^ענערע;.

 אין איז צוריס צײ־ט ?ורצער 8 םיט
 ר־8ם יעחר^יכע די ם^ורגעסוםען װיען

 די פון םארשטעזזער״נס די פון ם^ונג8?
מ זײנען ווע^כע פרויעז,  אין ניזירט8א

רטײ.8י טיעער8סר8צ־דעם8צי8ס דער
 ס*צ. די ?8 סרערצעחלט, ריכ8ב דער

 נטװײ8 עסטרײר אין װעגונג8פרויעךב
זײנען איצט אויפהער. אהן זיך ?ץלט

 ^ר־ טי^ער8קר8צ־חנפ8צי8ס דער אין
 איבער ניזירט8ארג װיען פון ציע8ג»ניז
 פארטײ־ 100 םון םחיען. טויזענט 160

 געװע; 1926 יאר״ר אין זיינעז םיטג^ידער
S1 ,־ 1929 יאחר אין און םהיען  שין ־
 יצ8צ די גרויס אויך איז עס םרױען. 36
טועריגם. קטיװע8 םון

םרויעך עסםטרא טויזענט צװײ איבער
אין ם^רגעקומען זײנען טיצונגען8רז8ם

2817 יאהר. נגעגעם8רג8פ םונ׳ם מ׳פך
זיך פארנעםען מעוער 697 און םרויעז

םרויעךצײטונג די רשםרײטעז8פ םיט
♦ **אומצוםרידענע״. ״די

 זײגען װאם װאהצעזד • צוגאב די
 םוז פאריצאטענט צום פ^רגעקומען איצט

 רעגירונגס־ די ז8 גאװײזעז, ארגענטיגע,
 פאפויצאריטעט איהר םאר^ירט םארטײ

?אנד. אין
 •זעיצםט א געדארםט מען האט וועהאען

 פאריצאםענט. גאנצעז םון דעפוטאטען
 בוענאס־אײרעס שטאדט הויפט דער אין

 באסומען רענירונגס־פארטײ די ה$ט
 םאציא^יסטישע די שטיםען, 26#113
 די און שטימען, 29,379 — פארטײ
 (אום־ פארטײ איםטי^ע8סאצי צװײטע

 םא־ בײדע ^טיטע;. 26,427 אםהענגיגע)
 ארום אזוי האבעז פארטײען איםטי^ע8צי

 םעהר באקומען יטטאדט הויפט דער אין
 רע־ דער מיט םארגצײך אין •טאפעצט, װי

גירונגס־פארטײ.
די האט פראוױנץ דער איז או״ר

^יטיטען. םאראארען רעגירוגגס־פארטײ
***

 1פ.* צן1”ארבײטשר־?.־ אצצ איו
 ־pd:*v :רוים םיט ipd האט דייטשצא:ד

o*tv onvnp: opt׳i די ן1ם ים:א::1א 
pip:t^ רpרצי:p3 אין װאר,צען p p t d 

 pv אויטאבום׳ח (טראשװיי^, שאפט
p^*t p ip d :iv .(;כאה:יג nps פאר־ די 

הצץן איארעצ  VP* די דארט האב?ן ו̂ו
pdip«3 |pdd*:id| ט?1אן.«בסאצ tpd 

הייט.
— ז1אהצ־?אם11 םין הויסט־צדדים די

 *d*:idvp pv םאצ*אצ־דעםא?ראט?ן די
ipo — רײט שטאר? זיך האבצן»: tv 

 בא־ האט ::v:d*iv רpײt װאהצצן. די
 האי־ די װאם טענרענץ, די d:*dpdb׳

 ־p־ר^צpפאברי די פון tp«הצ1l יאהרינ?
די : |Pt*itp:D*rj« שױן |p3vn :אטען

p:*iip: iPDvnpVDP^v*yvD,| די VP* 
o ipdd*:ioארצירp.ז

 רpרצי:p3 .־p־t jid מאהצ^ די 1אי
 באטיי־ זיך tP3vn צשאשטptp:Tppפ«ר
אננעשטעצ/ און ארפײט?ר 22,512 צי:ט
.PD

 בא־ האבען 1םאציאצ־דצםא?ראטע די
10,641 ipoip םאר שטיםצן) v יאהרצן 

 lPDD*:tDVP — 6,317 רי ),5,939 —
)10,747 — ip t v * v tvo,( ר׳^וט די 

 *־tiy tpרvttp: טײצטpv |p:**t שטיםצן
v3vo r t t i  p:pt*irme |pr:״jp.

 באשטצהן dpii ארפײטצײאט דער
rtv*yvD 16 po־PDKiPVDP| ^  (סרי

9,( 9 ipddoidvp פרישר) 6 )17 pv
p:^

 v3 optt Dv*־runtfPDB׳pi:v ד?ר
 pv סאציאצ־ד?םאסראטשן po 10 שטײן

נצצע. 3

<3>—-----
אינד די <>

(tt̂*3p iv:)
4 ------- po י. נחום - \ ----4>

g אינד ױנגע
 כינד. איר ערשט סארלארען חאם װאם

װ«לד pv װעלסעלאך ממע *וױי egn געפונען
r v לד•3 מסײזען געמםען םילר איר םי« זײ ח«ם» 
 נעװא װאלד pv אויו ד«רט חאט װאם םאן, אלםער «ן

no r v דערעםוינט נעװען באנעטוננען אינד׳ם דער:
 ״1 זינען jto אראס כחמ דו .אוםגליקליכע, —

געװענדפ, איגד דער *ו זיך ער חאט
 ? ם»רשװע:דט םילך דיץ דאם n חאםט װעםען .פאר

 I געסינען װעלןט כײ דאגקבארקײט רעכע:םט ח
 ;פארשמיק ניט ױטעות זייער דאר קא:םט ח
 אליין אםאל נאך אסשר װעלען וײ

ס«רגיםען״.~ ביו« דײן
 אעד. די חאט געע:טסערט — ןיק״ .סאן —

ױי .איר :װיםען דעם סון ןןבער נימ ו
 אצינד״ כלוח איך כץ םוטער »

pv •4לעבע » געוגען אװוער םיר ם׳ווןןי 
געבען״. ניט וײ שסע םיץ *ת זאל איך װען

9
פאטריפכדראט דער dpii באשם״ן  
*tDVP 7 ,זyטMרpvDpיאצ־דvvD 16 po

jtfp: 6 pv ]poo*:

 װאס װאהצען, ׳עטאדט־ראט די בײ
̂ינעז  םאמעקומען טערץ ט8נ8ם אין זי

 האבען ^טעט, רוםעני׳צע רײהע 8 אין
 •nyr 8 :עהאט סאציאא־דעםאקראטעז די

 ט׳עערנאװיץ. ^טאט דער אי; זיג נעם
 11 ;עװ$רעז ערװײיצט דארט זײגען עם

 געװעהיציטע די צװימען ם^ציאאיסטען,
בונדיסטען. 4 זיעען ס^ציא^יסטען

*
 פוי• די האבען מערץ טען29 דעם

^  געפײערם סאציאיצ־דעם^קראטעז ל
 דר. םון ױבייצעאןם יאהריגען 70 דעם

 גרינ- די םון אײנער נט,8מ8די הערםאן
 ס^ציאצ־דעפא־ פויצישער דער םון דער

 אין ^ילעזיען. און גאיציציען אין קראטיע
 םארטראטען ער האט עסטרײך אאטען

 ?עמבערג םון װאהיצ־קרײז אידי^ען דעם
 פויצענס זײט פארי^אםענט. װיענער איז

 8 דײמאנט איז זעאבסט^טענדיגקײט
 װערט און םײם םויצײטען צום דעפוטאט

 די םון אײגער אילס פאררעכענט דארט
 פארי^אםענטא״ אײראפעאי׳טע בעסטע

 עקאנאםי^ען גרויסען 4זײ םיט ריער.
 שבל פאיציטי^ען שארםען און װיסען

 םאר- פארטײ זײן או; זיך ער האט
 י•5<8ם דער אין ארץ דרך גרוים שאםט
 דיי- װאם דעם טר^ץ װעאט. טי׳טער
 ניט איהם עס האם איד, 8 איז מאנט

 םון פרעזידענט דער װערען צו גע^טערט
 פארטײ סאציאציסטי׳עער םוי^ימער דער
 רע• פוי^י׳פער אנטיסעםיטי^ער דער איז

 אינטערנאציאנאצ ןצװײטען אי פובציק.
 ̂ץק־ ר^זא טיט צוזאםען דיאמאנט, ה^ט

 פויאישען דעם םארטראטעז סעמבורג,
 הער־ איז ט$ג צו הײנט סאציא^יזם.

 םיטניציד א איצץ נאך דיאטאנט מאן
 סאציאיציסטי״ פון עקזעקוטיװע דער םון

צי*נאצ.8אינטערג ארבײטער ̂טען
 די פין ;־די,א איז דײםא-ט ־־•ערטאן

 א־דיש״ איבערנעניציבענע נ^ך װײגיגע
 א^ס און אסיםי^טארעז םאציאיציסטי^ע

 נע־ כחות אלע םיט ער ה$ט אזעאןער
 אידי• זע-בשט^טענדינע 8 ״עגעז קעשםט

vv דעט נע:ען און באװעכוגכ א״בײטער 
 םיט נאציאן 8 זײנע; אידען אז פאקט,

 איז דײכיאנט יך. צוגא ^נען נאצ איצע
 פויצי־ פון פידער אידיעער דער װי פונקט

 םוייצען קרױן און ס^ציאיציזם ?גען
 גרוײ 8 נעװען פערעא, פעיליקס

 ^ײב פיט איז און אידעאאיסט סער
 דער צז צונעבונל־עז נעװעז אעבען און

 אידישע די אבװאה? קויצטיר. פוייצישער
 אײנ־ :״ט איז גאיציציען אין ארבײטער

 צו ־עאי־ץי דײמאגט׳ען אויסגעקומע; מא^
 אצעמאל אבער זײ האבען באקעטםען,
 און אידעאיציזם גרויםען זײן אנערהענט

 סא־ פא-׳ז אױפטואוננעז גרויסע זײנע
פרייצען. אין ציאליזם
 האט געבורטסטאג ־טען70 זײן ערב

 איץ גײסםיגעז דעם דערצעבט דײמאנט
 אידי^ער דער פון באגקראט פאקיטישען

 םרע־ אצס און פויצען אין אסיםיצאציע
 םסקים ער האט פארטײ *זיין םון זידענט
 םאיוט דעם אנצוערקענעז דערצו געװעז

 אר- אידיעער זעצבסטעטענדיגער 8 םון
 נאציאנאצעז 8 םיט באװענונג בײטער

 האט ער װאס געגען פראנראם, איד״שעז
 זײן קאנסעקװענץ אײזערנער אזא סיט

**mגעקעםםט. צעבען גאנצען
 דער װאס איגפנרםאציעם, די צויט

 איגטערנא״ ױניאן טרײד אמסטערדאמער
 םיײד־ דעם םון באסומען האט ציאגאצ

 טשעכאסצאװא• דער אין צענטער ױניאן
 די יאהר צעצטען אין דארט איז קיע,

 אריעג־ אצע פון באװענונג טרײד־ױניאז
 אונ״ קאםוניסםי^ע, די אחוץ מאציעס,

 צאהצ םיטנצידער די געוואקסען. צעהציג
 אנ• איז 1,696,897 פון געװאקסען איז

יאר. סוף צום 1,733,979 ביז יאר פאנג
 עקזיס״ טמעכא־סצאװאקאי דער אין
ת 8 טירעז,  געווערקמאפטעז, םרײע די ח

 ס׳זײנען או; ױניאנם, סאםוניסטימע אויך
 וױ אדער סינדיקאציסטישע, פאראן אויך

 ױניאנס. נײמראציסםישע זיך, ײרוםען ז
 נעװאונען האבעז ױניאנס אצע וועהרענד

 יױ קאםוניסטישע די האבעז םיטגצידער,
 יאהר פון משך אין םארצאדען ניאנס

דער םון םיטגצידעד טויזענט 58 קנאפע
***מעמבערם. 196,509 צאהא

p:**t 1929 t משך אץ v * po| אין 
 pv dp’Tdd 2i7 Ipdipptvo האצא:ד

 IPttp: |p:**t dp ?צפס11 אין סס,1צאידא
 13,626 םים Tpopr 1,200 סאתױשסצט
 ארפײטס־טס: d:pi*id 612 ארבייטצר.
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 אםזד אין רעװאאוציע א ערװארטען מען
ריקא.

A
 גרינד־ א זיך םאדערט אאגעםײן אין

 איצטיגער אונזער אין ענדערונג איכע
 רע־ יא צי ארדנונג, געזעאשאםטאיכער

 םשוט דאך איז עס גיט. אדער װאאוציע
 װעיצעז זאאעז םענשען אז אונזין, אן

 ארוטגעהן םוזען דאר און ארבײטען
 עם װײא ניט און הונגעיען. און אעדיג

 עפען צו װאס גענוג ניטא אאגר אין איז
 איז עס געגענטײא, אין אאעמען. םאר
 כדי גאר צוםיא, װי מעהר םאראן נאך

 אר־ םען דארןי עסען צו וואס סריגע צו
 ארבײטען וױא םען װען אבער בײטען,

 דאך איז דאס ניטא. ארבײט קײן איז
אדדנונג. משוגענע ע’אמת אן

 ארבײט סײן וױרקאיו &n איז און
 גענוג, דאך איז ארבײט נײן, גיטא?

 אר־ טײא״ארבײטער גרעםטער דער נאר
 דעריבער באײבט עס און צופיא בײטען

 איבעדיגע. די םאר ארבײט ?ײן ניט
 שטוגרען 8 ארבײטען צו אנשטאט װען

 װאאט 6 געארבײט מען װאאט טאג א
 און אאעפיען. םאר ארבײט גענוג געווען
 צו־ איז_אױך ארבײט שטונדען 6 אדלגו
 זאך אײן .4 אדער 5 זאצזיין דאן םיא,

 אונבאשםרײטבאר, און קאאר זײן דארף
 פרא־ איז ארבײטעז וױא װאס דער אז

 אע־ א אויןי םארדינעז צו כדי דוצירען,
 אר״ צו געאעגענהײט א קריגען מוז בען,

 איצט*גער דער אין אויב און בײטען.
 דא־ם קען ארדנוננ געזעאשאפטאיכער

 איבערמאכען מען מוז דאן זײן, ניט אזוי
 א דורך צי גאייך גאנץ ארדנוננ, די

 רמװאאוציע. א אוזן אדער רעװאאוציע
 רע־ דאר איז נעגומען גרונד אין װארום

 עס אויב און א״װארט, באױז װאאוציע
 ןיך שרעהען װאס כזענשען, םאראן זײנען

 דאס םען קען דאן װארט, דעם םאר
 אויף איבערבײטעז אדער ענדערען װארט

 םײגעט־ םון שרעקענדיגען. וועניגער א
 אבער עװאאוציע, זײן עם זאא װענען

 טרא־ דער גיכער. װאס זײן נאר זאא
 עס װאס איז, עװאאוציע טיט בעא

 ארגײט עװאאוציע אאנג. צו דויערט
 בײ ארבײטען װאאט זי װען אאנגזאם.

 םאנופעקטשורערס די װאאטען קאאורט
 דזשאב״. דהי אן סאאדזשערם *שי זאגען
 עװאאוציע םויאע די דעריבער םען דארזי

 זאא זי אז אונטערשטופען, ביסעא א
שנעאער. ביסעא א ארבייםען

 האב איר אז זײן, מודה זיך מוז א*ר
 דער אז האםנוגגען, גרויסע קײן ניט

 םעדערייײ אטעריקמן דער םון פראטעםם
 באשטימונג דער געגען אײבאר אװ

 םיטגאיד א םאר פארקער ריכטער םון
 א האבען װעט געריכט העכסטען פון

 נאויב, איך שעגאם. דעם אויף װירקונג
 מאיא־ א םיט זיכער איז יארקער אז

 גרויסע גאגץ א און סענאט אין ריטעט
 באשוא־ װערט פארסער םאיאריטעט.

 ארגאני״ םון םײנד א איז ער אז דיגט,
 ױגיאן, םוז םיײד א ארבײט, זירטער

 איצ־ דעם םאר איינעם אנקאאנען אבער
 צו םײנדשאםט זײן םאר סענאט טיגען

 װי יונקם איז ארבײט ארנאגיזירטער
 בא־ זײן פאר טײוחנא דעם פארקאאגען

 עט־ םענאט אז םאראן זײגען עס בען.
 וועאכע סענאטארען, יראגרעסױוע איכע

 :ע־ א ביז אנצונעמען זיך גרײט זײגען
 םון איגטערעםע די םאר םאם װיסער

 מאיא־ די אבער ארבײם, ארגאניזירטער
 ®רא־ ניט זיכער איז סענאט םון ריםעט

 און הואווער ירעזידענט םון גרעסױחנר
 םאר אויםנעקאיבעז האט הואווער ווען
 דאן ®ארהער, ריכטער קאנדידאט זײן

 איהם סענאט םון םאיאריטעם די וחנם
באשםעטיגען. זיכער

 עס אז זאגען, צו דערםיט איך מיין
 •ראטעםםי־ צו זאד אימרינע א( איו
מן שענאט צום רען  בא״ •ארקער״ס נ

 נזד ניט. נעװים דאס גײן, ? שםיםוע
 װאס און •ראםעסטירען, כמז w װים

 גזנ״ חאט גריז אחנוידענם שטארסער.
 סיט רזשאב אויםגעצײמגכתז אן סאכט

 אארסער׳ן נעגצן ■ראםעסם־חח־ע זיין
 סעגאט םון ױסטיץ־סאםימע דער פאר
 אאנד ®ח צייםונגזנו װיכםיגסטזנ די און

tra p ̂נענם גאנץ  דעם נעדרוקם •ראם
מ דער ®ח יראמנםם  ®עדערײ־ אםער̂י

 יפאל» דער אבעד אײבאר. אװ שאן
 אױםנצ״ האם ווואװעד אחנויחננם וואט

 אר- אתאגיזירםער ®ון םײגד א קאימן
נןך חכססען טון נדסנייד א #אר ביים

 זײן און חואווער אז באװײזט, ריכט,
 װע״ גאנץ זיר רעכענען אדםיניסטראציע

 אװ םעדערײשאן אמעריקען דער םיט ניג
 װאס דערםאר, איז דאס און אײבאר.

 םיט שטעאען ארבײטער אםעריקאנער די
 יאאי״ ארגאניזירטע קײן םאר ניט זיך

מאכט. טישע
 אםעריקא אין ארבײטער די װען
 ארגאניזױ־ט, סאאיטיש געװען װאאטעז

 געחאט װאאםען זײ װען הײסט, עס
 װאא־ יארטײ, סאאיטישע אײגענע זײער

 װאס אינמשאנהשאנס, אזעאכע טען
 ארױסגעגעבען האט פארשער ריכטער

 איבער־ ארבײט ארגאניזירטער גענען
 דאך איז און אונמעגאיך. געװען הויפט

 אינרזשאגק־ אײנציגער דער גיט פארקער
 אפט װערען עס אטעריחא. אין שאניסט

 ארױסגעגעבען ריכטער אטעריהאגער םון
 ארגאניזירטער גענען אינדזשאנ?שאנס

 און וױאד אײנפאר זײנען װאס ארבײט
 ריכ״ א אטשא, האט, אט אונגאויבאיך.

 םענ־ קאוגטי, נארטהעםטאן אין טער
 אינ־ אן ארויסגעגעבען סיאװײניא,

 שטרי־ דער םארבאט װאס דזשאנקשאן,
 ארטיגער דער ערקאערען צו ױגיאן קערם

 קאנ־ דאג יעאאו א װארום באפעאקערונג
 םון ארבײטער די םאר ניט טויג טראל,ט

 םאר־ דער פאבריק. זאקען געװי׳סער א
 ױנ־ דער םאר נאר ניט אאזא, איז, *אט
 דער פון ארבײטער די אםצורײדען יאן

 קאנטראקט, דאג יעאאו דעם םון םאברית
 צו םארכאטעז אםיאו איהר איז עס גאר

 אא־ אין באםעאקעױנג דער דערצעהאען
 קאנטראהט דאג יעאאו דער אז געמײן,

ניט. טויג םאבריק דערמאנטער דער םון
 אוגג^וי?איך, זיך דאכט איז אזוינס

 װאא־ און םאסט. א דאך איז עס אבער
 אר״ פאאיטיש געררען ארבײטער די טען

 א םארגעשטעאט װאאטעז און גאניזירט
 אזעא״ זיכער װאאטעז םאכט םאאיטישע

 אונ״ געװען אינדזשאנקשאנס װיאדע כע
פעגאיך.
 יעדעס קוטען דעריבער םוז מען און

 אין ארבײטער די *ז געדאנה, צום מאא
עקאנאםישען זײער װעאען אםעריקע

i מעחר םיט םיחרען קענען מאםוי v 
 זײ| אויר װעאען זײ װען באױז, םאאג

ארגאגיזירט. פאאיטיש
 אםעוײקא אין ארבײטער די װען
 ארגאניזירט •אאיטיש געװען װאאטען

 שטאר״ אײגענע אן געחאט װאאטען און
 טיר װאאטען פארטײ יאאיטישע ר,ע

 רעגײ א אטעריקא אין געחאט חיינט
 םארזי• ארנײטסאאזען פאר רונגס״םאנד

 ענגאינד, אין עס חאט מען וױ כערונג,
 אײרא״ אנדערע איז און דײטשאאנד אין

 בייטש• און עגגאאנד אענדעת פעאישע
 אריםער סך א אריטער, זײנען אאנד

 אר־ םון צאהא די און אםעריקא, םון
 פראפארציאגעא דארטען איז בײטסאאזע

 װי גרעסער גאך אפשר און גרויס אזוי
 דארטען זעהט מען ,אבער אםעריקא אין

 דערגידע־ ארבײטער דאס אט גיט דאך
 אאינס, כרעד אאננע די םון כיאד ריגענדע

 עפעגט־ דער םון דא. זעהען םיר װאס
 דאר־ זײ זײנען בעטאער־שאגד איכער

 קריגט ארבײטסאאזער יעדער םרײ. טען
 רעגירוננ דער םון שטיצע געװיסע א

 צו געגוג ניט איז שטיצע די אויב און
 זײן טיט ארבײטסאאזען דעם האצטען

 איז זי אגער זאט, גאנצען אין פאםיאיע
 דאר־ ניט זיך זאא ער אז גענוג, דאך
 אין שטעאען זיך און דערנידעריגען פען

אאין. ברעד
יר•

 װאעכער װײסבארד, אאבערט כאװער
 געװארען צוריה יאהר דרײ א םיט איז

 טעקסטיא־ דעם דורך באריחטט זעהר
 אין עגדאיך איז םאסײק, אין סטרייק
 דער םון געװארען אויסגעשאאסען גאנצעז

 איז ער און פארטײ האמוניםטישער
 צו מענש םרײער םאאשטענדיג א איצט

 האבען צו און װיא ער װאס טראכטען
װיא. ער װאס װענען םײנונגען אײגענע
 דאכט צוריק, יאהר האאב א םיט

 ״סוספענדירט״ באויז װײסבארד איז ״זיר
 פאר־ קאמוניסטישער דער םון געװארען

 צײט געגעכעז איחם האט םען טײ.
 םעסט ארײנצונעמען איז טאן צו תשובה

 טאר קאמוניסט א אז ״קאפ זײן אין
 הא־ ניט טאר און טראכטען ניט אאײן

 קאמױ א םײנוגגעז. אײגענע קײן בען
 פאראן איז עס אז װיסען, דארןי ניסם

 טאסק־ איז אינטערנאציאנאא דריטער א
 טראכטען םון ארבײט די טוט װאס ײע
םאר םײנוגנעז םארטיגע צו שטעאט און
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 דער»נאנצער אויף םסח איז הײנט
 םען אײך! טוב, ױם נוט » וועלט.

 שלעכ־ סײן גיט ס׳איז זאנעז, ניט קען
 ניט 1שוי רעדט םעז טוב. ױם טער

 די \וענען םאכלים, נוטע אלע די װענען
 די און װיין דעם און קנײדלאך
 וועל־ זאכען״ נעירענעלםע און נעסאכטע

 ?נאקע־ די עםען. אלע סוזעז םיר כע
 די און נמנה־נרײ די און םצות דינע

 זאמז• נוטע אנדערע און קונעלאך
 םען װאצט אצעסען חזם אהן אםיצו

 אזא אויוי באקלאנען למנען ניט אייר זיו
 דאך איז •סח םײערטאג װאונדערכארעז

 װאם באפרײאוננ! שון .ױם־טוב דער
 דער ווי הערצימר און שעהנער זײן קען

 נעדאנ־ די פון םארנענינען נייםטינער
 זײ־ םענשעז םרייע םר״ה״ט. םון קען
 אלע 1אי סרײע !אידען היינט, םיר נען

I .םיר װ«ום צײם! םיר װאם הינזיכטען 
,צינעצ  םאר עצעסער בויען םיר װאמ !

 םאר אצעם !אציין זיר םאר !■רעה׳ן
 בױ־ םרײע נוםע אטת׳ע װי !אציין זיו

נער.
 נים איז װעצט דער איז טאכט קייז

 םריי־ םוז םאכט די װי ׳שטארס אזוי
 װעצם דער אין מאכם וועצכע הײט.
 אוי־ ׳ים א אלטעז8צו׳צ נעקענט ײאצט

 *נו, ? םרײוזײם -םון מאכם די םער
 אײער מאד א װײסגג איהר אויב זאנם

 נעפינען. נים עס וועט איהר םרחה,
 סרינןון געסענט םיר װאצםען ײאו הײנט

 ניט וזאצנמן םיר ווען םדבר, אין מן
? םרײוזײטס־העםפער i״p נעווען אלע

 עם וויי׳םם איתר טאנ! נעכטינער א
 אונםענליך וואצט זאך אזא אז ,1*צײ

פרייהײם. םון נאט דעם אהן נעװען
םויזענ• און טויזענדער ׳שטעהען אט

 אויםנעמטרעקט הענט די םיט אידען דער
 נװאצדען און סוצות זייערע נאט. צו

 ם׳*ה, חיטצען. די צו ביז דערנרײכעז
 שסלא־ די רזפס קאםאנדיר, הויים רער
זײ םצריג^ םון אנםצויםען צו פעז

ן רווי. דעם אויוי ענםםעחנן »

 קײן ניט נאך דייזשעס, די םון טײג די
 אאע אויפט. םען און אײגגעזײערמע,

 דעם םון שכחה םאר פו־ייד, םאר װיאד
 זײנען זײ און באאד אט אז געדאגת,

 קדוש שפריננם ים־סוןי דער באםרײט!
 די ;ערד די באקט זון די זיי; םאר

 טויטע גאיק. םאר שטראהאען היםאען
 אעכען! מיט באזעעאט װערען געגענדען

 האר־ געטאיכער א אין ארבײט אאעם
םרייהייט. םון מאניע
 װען !פסח טוב ױם שעהגער א

 ניט נאר װאאט אעבען וױרקאיכער דער
 װאאט מעז װען איאוזיעס. די צושטערט

 הסב־ אין ארײנטואיע: זיר געקענם נאר
 גענענ״ שױארצע די םארגעםען און בעם

 םארגאנגענ־ שעהנער דער אין װארט
הײט!

A
סדר. בײם בערעא ברודער זיצט אט

 אפ־ איהם האט םרעה״אע מאדערנער זײן
 װא־ צוױי מיט ארבײט דער םון געאעגט

 איז סעזאן גאנצער זײן צורי?. כען
 צױ קוים װאנען. זעקס םון באשטאנען

 קישען זײן פסח. אויןי זאםעגנעבארגט
שפיאקעס. מיט םוא איז

 עפעס איז וואס — נשתנה? מה
 אאע פון ערגער שעזאן הײנטיגער דער

?סעזאנען
 םאר־ םארגאנגענהײט העראיכע די

 אאעס אייגעז. זיינע םרן שנעא שװינדט
 גע־ אומעטינע זײן איז זעחט ער וואם

:ענווארט.
 בעקי רוטה, איהם געגען זיצען אט

 קיגדמר־ דרײ זײנע — סאניטשקע און
מ אאך. י  מאאכיטיאאך. אונשואדמע א

 קוקענדינ חארץ דאס איחם רײםם עס
 עס איהם, זיך דאכם עס זײ• י1אוי

 גאאנצט עס אז ״ם«ר איהם זיד שטעאט
 dp * אויגע^אה זײעחנ אין םחנד א

 עס חארץ.. דאס איחם םארקאעםם
 דער־ ער טדער. א אויד איחם שטיקט

bnjrt. װאס סאע^ אאנגען חנם זיך נואר 
onvov איחם Hp•• די װייטער njnr

n ר ®ת םיטגאיחנר  קאפודסטי**ר ת
m וױ װײםכארד, אנער *.1•ארט  tvo 
 או געטאן ניט תשוכח י\ין חאט זעחן,
 ip און געמסערט ניט ויר חאט

 פוז געויאמן אױםגעשאאסען חנריבער
ד/ *סאר •ארטײ קאמוניסטימער דער  גו

 אםעריקאנער אין עס זאגט מען וױ
. אידיש.

 איצט וחוט עס ווער גיט וױים איך
 ■אר• קאטוגיסטי*ער חיגער דער םאכען

 איף אבער טעקסטיא-סטרײקס, די טײ
 װײסכארד* אאבערט גיט אז #וױיס

 סאשא אז זימנר, 1ני איך װי ®ונקט
 קײן טאכעז ניט םעחר װעט זיטערמאן

 חיגער חנר פאר סטרײסס דרעסמאכער
פארטײ. קאמוניסטישער

 םון ארמעע די װאקסט אזוי אט און
וױיסבארד, זיםערמאה :ארהײטסאאזע

 געדענקען ivt< װער און כוש װערא גראס,
 אעצטע די זײגען זײ נעםען. אאע די

 זײ קען מען און צופיא געװארען צײמ
געדענקען. גיט םעהר

םון #רבײט קאלאניזאציע די
ײי ^ארמ

קאאאניזא• זײן םיהרט ״ארט״ דער
 ם̂ו געגענדען ;צװײ אין ארבײט ציע

וױיס־רוסאאנד אין רוסאאגד: סאװעט
ריסטריקט. ארעסער דעם אין און

 קאאא• אידישע די םון באדינען דאס
 אין באשטעהט ״ארט״ דעם דורך גיסטעז

:פאאנענדעס
 אידישע די באזארגט ״ארט״ דער )1

 דעד )2 סרעדיטען, םיט קאאאניסטען
 אגרא״ םון סטעןי א אוים האאט ״ארט״
 קאאאניסטען, אידישע די םאר נאםען

 )3 רבײט, דער ין זײ אערגען צו אום
 רי פראדוקטױוער מאכט ״ארט״ . דער

 קאאא• איךישען דעם פון װירטשאםט
 םיאך• דורך װײנגערטנערײ, דורך ניסס

 יענע םאר )4 און גערטנערײ פארמס,
 צײט גענוג חאבעז װאס קאאאניםטען,

 אנדערע םיט אויך זיך גאשעםטיגען צו
 ״ארט* דער אײן ארדענט ארבײטען,

 ארטע״ אויך װי *רטע^עז, טריסאטאזש
 קראכ• םאכעז סםאאע, קאכען םאר אען

אונטערנעםונגען. אזוינע נאך און טאא
װעגײײזער, דער איז ״ארט״ דער

 קאאאניסם, אידישען םון׳ם אערער דער
װענדען. און קערען ניט זיך זאא ער װאו

 דזשאב; א זוכען װײםער ;םאחעט אין
 אוטגעהן װײטער געםינען; ניט װײטער

 םאר־ און םארשמאכט טאג נאך טאג
 עבדים . . . װײטער װײטער, ;אױחגן
 און געײען, םיר זײנען שקאאםען !הײנו

נײן! באײבען? מיר װעאען שר,אאפען

חיים. שדר בײם זיצט אט
 שאםירא גון סטרײקער א איז ער

 םרעה׳ס• דור גײער א — סא:ס און
 זײער אין ער האט יאהרען און יאהרען
 הא״ דורות אאטע םזורבראכט. םאבריק

 ירושח אאס םראצע זײן נײע די פאר בען
 פא״ זײ םאר אויםעבויט איבערגעאאזט.

 זיף גריבאען און שװיבאען זײ אאצען.
 ער — חײם? ער, איז ציפערעז• אין

 סטרײס־בענע• םיט סדר זײן פראװעט
!םיט־געאט

 נים סײנעם האט ער ? םארװאס
 גיט שאעכטס קיין קײנעם באאײדיגט,

 צו געװאגם באויז האם ער געטאן.
 א געװאאט האט ער ארבײם. םאדערען

 זײן עינעהרען קענען צו נעאעגענהײט
קינדעראאך. און םרוי

 דור יעדען אין — ודור דור כא
 ־ צז שקאאפען־טרײבער נײע מיר האבען

 עקס״ נײע דור יעדען אין באקעםםען.
 יעדען אין באזיגען! צו פאואטאטארס

 גײזנ דור יעדען אין ?עםפע! גײע דור
 טרע• נײע דור יעדען אין שטרײטען!

 פא- םחנות נײע דור יעדעז אין !רען
!איבעראא קרבנות !ראזיטען

 א וױ װידער, ערוואכט נאט װען א,
 װידער שיסט און מצרים, אין מאא

 אאס םכות עשרה די 4ם* אײגיגע כאטש
 באראגען ברוטאאע די צו שטראף

!ריםער־אינדוסטריע דער
A

 באמויײ• פון ױם״טוב דער איז פסח
 בא״ פון םוב ױם דער איז םסח אוגג.

 םיט באאד מוםם םדיחאיגג נײאומ.
 שיײ װיחנר םהאן וועט זון די איהם.

 וױ• וחנאנן םרײחײםס־גאאקעז די נען.
 חנר מין מיתיזגג די קאינגען! דער

 .trap םומן ותט באםרײאונג ענדאיכער
קאיננמן. בעטאר הגדח די וועט דאז

:צוזאםען אאע חברח אנו,
 םכא חזח חאיאח נשתנח םח —
? חאיאזת

'׳יי̂י

r n׳f:

-
טרייםאג■

-
דעם

אן רק שטא ױד זעהט
%

םיגארעט כעםערער דער אלס
 אינספיראציע די געװען איז קװאליםעט כעםטער םון געדאנס אײנציגער דער
םיגארעםנ^ קעמעל םאר

 האלט געװארען געמאכט צוערשט זײנען םינארעטם קעםעל ווען צײט דער םון
לע.8 םון מזונדער געדאנק דיעזער «ײ

אופן, אונפארגלייבליכען «ן אױף צונויםנעםישט ב«קען,8מ בעםערע םון פאליםי 8
 גרעםטען דעם רזיכערען8פ צו אום — םארױכםיגקײט גרעםטער דער םיט בריצירט8ם
תיכערען. כײם רגעניגען8פ

 קעםעל םעקעדזש יעדען הינטער קטיק8פר די און ל8אידע דער איז דאם
רעטם.8םינ

 ווען איז ם8ײ רעט8סיג פאפולערסטען דעם ר8ם קעםעל כם8געמ האט ס8י
 ר-8ם ר8ם קעםעלם אויםגעקליבען בען8ח מענשען םיליאנען םעחרער געווען.

צײטען. לע8 צו רעט8םיג גדער8 ן8 אירגענד וױ תיכערען פון געניגען

C a m e l s
פארגעניגען פאר ׳

N.
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wemrn ns dm דתפ rare ױראן ומוהנ־פ
 פאר טור חבינסכךם ברודער
אינטערנעשאנאל דער
דזשעגע־ דער דובינססי, דוד ברודער

 אינטערגעש*־ דער םון סעקרעטער ראצ
 ארױסגעפאח• מיטװאך צעצט$ן איז גאצ,
 יאסיפיק דעכ־ ארום רייזע א אויוי חנן

 בר. אינטעמעשאגאצ. דער פאר קאוסט
 איני• דער אײוי געפאחרען איז דובינסקי
 שצעזינגער, ירעזידענט פון *יאטיװע
 אויםגעגעבען רײזע זײן האט וועצכער

 גע״ שװאכען זײן צוציב װענ םיטען אין
זונפדצושטאגד.

 שי- באזוכען וועט דוביגסקי ברודער
 אנדזשעצעם צ*ס סיטי, קענזעס

פראגציססא. סאן און

 אפים דזשענעראל פון גױעןן
אינטערנעשאנאל אלע צו

לאסאלען
 אינ־ דער םון *םיס דזשענעראצ דער

 טעג צעצטע די אין ה*ט *ערנעשאנאצ
 אצע צו בריעף םאצגעגדען ארויםגעשיקט

:אינטערנײש*נ*צ דער פון צ*קאצעז
ברידער! *טייערע

 םיטינג פערטעצ־יאהריגען דעם ״אויוי
 באארד, עקזעקוטיװ דזשעגעראצ דער םון

 געװא־ א&געיזאצטען צעצסענס איז װאס
 וױ פראגע, די איז באצטים^ר אין רען

 אינטערגײש*־ דעם אײגצוסאהנען אזוי
 די םאר דאצאר םיגף םון טעקם גאצ

 באשצא־ איז װאס ״י*הר צװײ נעקסטע
 חצױוצענדער אונזער םון געװארען סען

 גע־ ראטיםיצירט איז און קאגװענשא;
 גריגד• םעמבערשי■, אונזער םון װארען

געװארען. באטראכט ציך
 ב*ארד עקזעקוטיװ דושענעראצ .די
 קײן דאס באשצ*סען, אייזגשטיםיג האט

 אױסגעטוישט גיט זאצ םיטגצידער־בוו
 כאטרעםעג־ דער ביז צאנג אזוי וחגרען

 באצאצט האבען ניט װעט םיטגציד דער
 װאס םאר טעקס, אינטערגיישאנאצ דעם
 א םיט ײערען קרעדיטירט בעדארוי ער

 בוך. ױניאן אצםען זײן אויף םטעם•
 באטראכ־ עם װעט אינטערנײשאנאצ די

 גע־ די גענען םארצעצונג א םאר טען
 אויג ארגאגיזאציע, אוגזער םון זעצען

 דורך־י ניט װעט באשצוס אויביגער דער
 דערםאר װעט זי און װערעז נעםירט
 צאקאצ *צע םאראגטװארטציר האצמען

סעקרעטערע.
 איג־ דער םו; אױדיטאר דער װי ״אזוי

 אצ־ *צע *■טשעקען װעט מערנײשאגאצ
 דער צי םעסטצרפטעצען אום ״בוקס טע

^צוס  געװארען, אויסגעםאצגט איז ב
 צו גרײט אױםגעםאדערט איהר ווערט

 פאר׳ן ביבצעך םיטגצידער די האצטען
קאנטראצ.
 ערםאדערציך, היצף םיט אײער

 אײער ברידערציו
 פרעזידענט שלעזינגער, ב.
סעק־טרעזש.^ דובינםנןי, ד.

 דזשענע״ דער האט םערץ טען29 דעם
 םאצגענדען ארויסנעשיקם אםים ראצ

^ייף:
 אינטער- דער םון צאהאצען אצע ״צו

 װארקערם נארמענט צײדים נײשאנאצ
ױניאז״

בריחנר! *מײערע
רעזאאוציעס, וױכטיג^ די *צװישעז

 אויוי -געװארען אנגענוםען זײנען װאס
 אינ• דער פ.־ן סאנוחננשאז צעצטער דער

 חודש אין קציװצאנד, איז טערניישאנאצ
 רעזא־ א םאראז איז ,1929 חנצעםבער

 די םאר היצף םארצאננט װאם צוציע,
 דאס אװעשגעגעבען האבעז װאם יעגינ^
 פאר סארמאנט האבען זײ װאם בעסטע

 גע־ וחנצכע און אינטערגײשאנאצ, חנר
 צע־ צום םיטצען אהן איצם זיך מיגען
באז•

 ויר האט קאנװענשאן יצעצטע ״רי
 דערםאר, םאר ארויםגעזאגם אײגמטיםיג

 זײ םארםציכםעם איז ױניאן אונזער אז
 וועג א געפינען דארף און העצםען צו

 אים־ די אט פון באפרייען וײ זאצ װאם
 רי באאויםטראגט האט און שטענדען,

 «ו באארד עקזעקוטיװ דזשעגעראצ
 װאס #פאנו סיעציעצען א עטאבצירען

 דײ צו וחנרעז כאגוצט אױסשציסציך זאצ
p זען m.

 אוגעצעגענ־ רי אט ״באטראכטענדינ
 עפזעקוטיװ^ תשענעראצ די ר»אט חײנ^

n םעסםעז צו באשצאסצז גאארד rן 
חן כדט יאחנןזעקס אצע tfifo מ

 אצע זאצ ער אז סעקרעטאר, צאחאצ
 אוים טױשט ער כעםאר חדשים, זעסס
 צעחן די אײגמאנען בוך, נײעם דעם

 װעט םיטגציד יערער פארװאס סעגט,
 אוייי סטעמ• באזוגדערען א באהומען

 װעט צאקאצ חנר בוך. אצטען זײן
 פון צוגעשיהט באקומען סטעטיס דיזע
 אײגגעםאנ• די איגטערגײשאגאצ. דער
 ארײנגעשיקט גצײך דארםען געצטער טע

 םון סעסחנטער״טרעזשורער צום װערען
 װעצעז זײ און איגטערנײשאגאצ, דער

 איז װאס צװעק, דעם צו װערען באגוצט
געװארען. געשיצדערט אויבעז

 באשצוס דיזער אז זיכער, ״זײעגדיג
 װערען גופדגעחײסען װאחצװאצענד װעט

 םיר, םארבצײבען םיטגציד, יעדען םון
אײער, ברירערציך

 ירעזידעגט שלעזיגגעה ב.
סעק־טרעזש.״ דוכיגם^, ד.

 דזשענעראצ דער האט בריוי דריטען א
 ארויס״ אינטערגײשאנאצ דער- םון אפיס

 די םון סעקרעטערע אצע צו געשיקט
 היצןי װעגען צאסאצען אינטערנײשאנאצ

 אין אחןסטאנטעז ■אציטישע די םאר
צויטעט: בריף דער סאװעט־רוסצאנד.

I ברידער ״טייערע
 םיטיגג יאהריגען פערטעצ דעם ״אויוי

 באארד, עקזעסוטיװ דזשענעראצ דער םון
 •א־ די העצפען װענען םראגע די איז

 די און אײ^מסצאגד פריזאנערס ציטישע
 גע״ זײ, םארטײדיגעז װאס ארגאגען

 אויםמערקזאכד דער צו נעװא-ען נראכט
 װ עקזעקוט דזשעגעראצ דער םון קײט

 גענאסע םון װענדונג א דורך באארד,
 זיך געפינט װעצכער אבראםאוױטש,

 צו םיסיע דער םיט צאנד אין איצט
 די צװעק. דעם אט םאר זאםצען.געצט

 אוגטער״ װערמ אסטױויטעט דאזיגע’
 בא־ רעװאצוציאנערער דער דורך שטיצט
װעצט. גאגצער -ער אויןי װעגונ;
 אי• איז אנגעצעגעגהײט דאזיגע ״די

 דזשענעראצ צום נעװארען בערגעגעבען
 רוםען זױ אינסטרוקציע דער םיט אםים

 ניױ םון צאקאצס אצע םון קאנםערענץ א
 2,000 זאםצען צו צװעס טיט׳ן יארק,

 דער אין צאחאצען די צװישען דאצאר
 װיכ* דעם אט םאר באארד דזשאינט

צװעק. סיגעז
 יארקער גױ אצע םון םיטינג א ״אויןי

 םארשטעהערםון און סעקרעטערע צאקאצ
 ניױיארס, אין באאיד דזשאינט דער
 אפריצ געװארען אפגעהאצטעז איז װאס
 דער םון ביצדינג דעם אין דריטען, דעם

 בא־ אײנעטיםיג איז אינטערגײשאגאצ,
 אמטערניײ די דאס געװארען מצאסען
 אויסצא־ גצײד געצט ראס זאצ שאנאצ

 בא־ צאקאצ אײער אויף סומע די צען.
-------- טרןףט

 םאר- די אויםגעפאדערט װערט ״איהר
 אין ארײנצושיחעז גצײך סוםע צאננטד .

אםיס. דזשעגעראצ
דובינם^, ד.
סעס.־טרעדטורער״. דזיןןענעראצ

 דעם .םון באריכטען וױיטערע
 דזשענעראל דער םון מיטינג

באארד. עקזעקוטיװ
זײ־ באראםוננעז די פון ט׳שך אין

 םאר• באארר דער םאר ערשינען נען
 tic קאםיטע א קאטיטעם. ׳שײדנע

 זיך האט קלאול.םאכער באצטיםארער
 דער םים באארד דער *ו געווענדט

 זאצ אינטערנעשאנאצ רי אז בק׳אה,
 ארנאניזאציאנם^ײװ t» אנםאננעז

 ארנא־ צו ןווועק םים׳ז באאםימאר אין
 'אינדום• דער םון ארבייםמר די ניוירען
 אוים־ ערעהציר וועחנן וועצכע טריע,

 פאראן ניט דארט איז עס וױיצ נענוצם
 אינטער־ דער םון יודיאן לאסאצ קײן

 באטראכט ־אט באארד וי נע׳שאנאצ.
o n חאט און ?אטיםע דער £ון םארצאננ 

 אפים דזשענעראצ רעם באםאצנמכםינט
w אט 1אי נוםאכםען צויט האנדצען 

םראנע. דער
םא־ ריינסאום דער םון האםיטע א

ר  יארק, נױ אין 20 צאסאצ יוניאן מ
 גרידער די פון באמםאנען איו וועצכע

 גראס־ און קאיצאן טרידםאן. ניננאצר,
 נאאוד דער םון פארצאננם האט טאן,

sp זאצ וי »ז iw\ אוים־ באזינדערע 
 םארקעם רײנקאום דעם םזנרקזאםקייט

 אויך האט באארד די באסטאן. אין
 חנר אז באשצאסען, פראגע דער אט אין

 ווען באשטימען זאצ אפיס דזשענעראצ
וחנרען אנגעפאננעץ דארם זאצ *ס

 ארגאניואציאגס• א{ םון פיחרוגג די
 רעכט דאס חאכען זאצ און סאםפיין

 די באשטיםע! צו צװעש דעם אט םאר
םענשען. גויטיגע

ערשי• איו װאס לאםיטע, דריטע א
 עסזעקוטױו דזשענעראצ דער פאר נען

 דעם םון קאםיטע די געװען איו באארד,
 יארס. גױ אין 2 צאקאצ אפרייטארס

 צאקאצ no באשטאנעז איז קאםיטע וי
 און חײגס נײטעז ברודער מעגעדזשער

 אצעקס כרודער טשערםאן צאסאצ םון
 כא״ זיר האט קאמיטע די סטודענט.

 אנ״ די באארד^װאס דער םאר הצאגט
 אויסגע• דארםען װאס םוטס, סאמבעצ
 ווע־ קצאוידשעיער, אין ררערזנן ארבײט

שעפער• דרעס אין אויסנעארבײט רען
?אםי• דער םון םארצאנג דעם אויף

 באשצא- באארד עקז. גענ. די האט טע,
 םון באשטעהענד סאםיטע, א דאס סען,

 די און דוביגסקי סעקרעטער גענעראצ
 םײנכעמ, און ניגפא פרעזידעגטען װײס
 און םארצאנג זײער אונטערזוכען זאצען

 דארםען עס שעפער װעצכע באשטיטעז
 תצאור,םאכער־א•־ דער אונטער באצאנגען

באארו/ דזשאינט דעם םון טײצונג
 ברעסלאװער׳ס םרעזידענט װײם

כאר׳כט. ,
 גױ צעצטען אין איז צוםאצ א דורך

 גע־ דערמאט ניט ״גערעכטיגקײט״ מער
 װײס־פרעזידענט םון באריכט דער װארען

 צעצטע די אין איז װעצכער ברעסצאװ,
 םאר״ איגטענסיװ אזוי געװען מאנאטעז

 ױניאן־טעטיג״ םארשײדענע םיט גומען
 מאכער דרעס מיט׳ן םפעציעצ און קײטען

 דזשע־ דער םון טשערםאן אצ׳ס סטרייק,
האצ־האםיטע. געראצ

 אפגעגעבען האט ברעסצאװ ברודער
 האט און באריכט אינטערעסאנטען אן

 פרא־ אזים׳ן אפגעיעטעצט סםעציעצ יך1
 צױ זיך האט װעצכער ,35 צאק. םיז נרעס
 אין סטרײה גענעראצ זיגרײכען דעם ציב
 פאר־ אנזעהציך דרעס־אינדוסטריע דער

גרעסערט.

 סלאוקמאכער באלטימארער
 שעהנעם א עפענען

אפיס װניאן
 — סטריט באלטיםאר װעסט 221 אין

 אוהר 7 םיטװאך, דיזען ערעפענונג
 שלעזעגער *פרעזידענמ— אװענד

 צו יארק נױ פדן םפעציעל קוםט
ערעפענונג. דער

 טען16 רעם אװענט, מיטװאך דיעזען
 אםיציעצע די שטאטםינדען װעט אםריצ,

 דער פון אםים דעם םון ערעםעגונג
 אין ױניאן, סצאוסמאכער באצטימארער

סטריט. באצטיכאר וועסט 221
 רעכטען פאמע אין איז אםיס דער

 צײדיס׳ באצטימאר׳ער דעם םון הארץ
 אײגנע־ איז ער און דיםטריקט גארמענט

 ער באקװעמציכקײטעץ. אצע מיט םיקסט
 דעםארטםענט א םיט אײגגעםיקסט איז

 דעפארט־ םינאנץ אײראט»צײנטס «םאר
 דעםארטםענט ארגאניזאציאנס אן מענט,

שאפ־מיטינגעז. םאר דעאארטםענט א און
 אונטער האצפערן, װייס״ארעזידענט

 צויארנא־ קאמפעיז דער אױםזיכט וועמעס
 קצאוהמאכער באצטימארער די ניזירען
 א צונעגרײט האט אנגעםיהרט, װערט

 ערעםענוננ די צכבוד פראגראם שעהנעם
 שצעזינגער פרעזידענט אםיס. דעם םון

 צו זיר באצטימאר קײן ספעציעצ קוםט
 צערע־ הבית חנוכת די אין באטײציגען

 נעםען אנטײצ אויך װעצען עס םאניעס.
 םעדע• *אצטימאר דער םון אםיסעם די

צײבאר. אװ רײשאן
 האט װאכען אײגיגע צעצטע די דורך

 ױניאן קצאוקפאכער באצטימארער די
 נײע צאהצ גרויםע א ארײנגעקראגען

 נײי־אנגע- די פון יעדער םיטגצידער.
 םאצשטענדי־ א איז םיטגצידעו־ שצאסענע

 דער־ םיר קצאוקםאכער. (סקיצד) גער
 דרײ די םון װײצ םאקט דיעזען םאנען

 אין װערעז װאס ארבײטער םויזענד
 באצטיםאר די אין באשעםטיגט סיזאן
 צװײ- ײי סעהר זײנען שעאער, קצאופ

״אנסקיצד/ דריטעצ
 פון מעםבערם טעטיגע די צװישען

 די הערשט ױניאן באצטיםארער דער
 ארבײ• ״סקיצד״ די ווען אז אימנרצייטגנ

 נאכ״ וועם ארגאניזירען, זיך וועצען טער
 *¥*.״ די אמאניזירען צו נריגג זײן העי

סמיצד״
 םערםיגט שצעזינגער •חנזידענם

גצייך וחנס וחנצמר ברישי, א צו וויצם

קט *סח נ.ר  »צץ *ו וועחנז ארויםנ׳̂נ
 אײנ• מאנופעשטטורןרס, נ*צםיני.רער

 סים י*נמרענץ י *י זיי צארענריג
 סענ׳*- םעחר איינוװעטעצען *װעס דעם
 אינ• יעי 1ייי •רנייטס־כעדיננונמו צינע

 נע- ניט װעט עס ם«צ אין רוםטריע.
 סן• פרידציכען קײן «ו הומעז «ו צינגען

 סט* אי;טערנע׳פ.נאצ די װעט טעצטענט,
 V טרויגזװרוםען ם.רנערייטוננען כען

 בטצטים.ךער אין םטר״ק דז׳פענערטצ
פון *ום״טנפאנג אינרוםטריע סצ.וס
סיזטן. נייעם ✓ ___________ ׳

 דער אין צדדים ארג#נידרטע
 אינ־ פארלאנגען אינדוסטרי

 מאנופעס- געגען רזשאנקשאן
 ברעכען פ#ר טשורערם

אגױמענט
 דז׳פא• די ױניאן, קצאוסמאכער1די'

 ה.בען לאנטראסטארם די און בערם
 אינדזשאנק׳פאן אן םארצאננם נעותםות

 שטײן, דז׳פאזעוי דזשאנער דעם נענעז
 דער יארס. נױ עװעניו, טע7 463 פון

 נעװארען םארצאננט איז אינדזיפןונקש.!
 םאנוםעהם׳ש״ נאטרעפענדער דער װײצ
ט רער  פון אנרימענט דעם נעכר.כען ה.
 קצאופ״אינ- דער אין צרדים דריי אצע

 אונםערנע׳טריכען איז מאם דוםטריע,
 ,1929 דז׳טוצײ, טען16 רעם נעװארען

 ,1932 ביז ניצםינ איז װעצכער און
 ניט־ױנ־ צו ארבייט ארויםנעבען דורך

ק.נטראתטארס. י.ן
 דז׳פא׳• דער tic קאם־טע נרױוענס די
ט אסאםיאיי׳פ. בערם  מא• דעם אט ה.

 אזםאבער טען26 דעם נופעפטיפורער
 שםר.וי ד.צאר 260 טיט בא׳עטר.פט

 װי אזוי אגריטענט. ברעכען״רעם פאר
ט ער  די כאצא־צען געװאצט ניט ה.

 םענרואר 1טע17 דעם ער איז י,1שטרא
 פון מעםנער אצם נעװארען םוספענדירם

«ס.םיאיי׳ע.ז. דער

*J.

ױ פון וױדערקלאנג א  קאמ
מנולות ניסטישע

 אינטער״ אנערקענט קאורט סופרים
 אײגעג״ אוים׳ן רעכט גײשאנאצס

 — ױגיאן. קצאוסמאכער םון טום
 דובינסהי סעסיעטאר דזשענעראצ

 און קאפ צאיערם — הויפט־עדות.
רעכט. ױניאנס םארטײדינען נאצ

 קאורט סנםרים דער האט װאך צעצטע
 די נעגען אורטייצ א; ארויסנעטראגען

 םון םארכאםער סאטוניסטישע אטאציגע
 א:ער• רעכטציך האט און ױגיאן אונזער

 אינטערגײ• דער םון רעכט דאס קענט
 דער םון םארםענענס אצע אויוי שאגאצ

 נעם- ז״ר קאט עס ױניאז. קצאוקפאכער
 אינ• די באםרײען צו נעהאנדעצט ציך

 דיװירענדען צאצען םון טערנײשאנאצ
 װאם באנדס, דאצאר טויזענט 35 םאר

 אײני־ געםוזט האט א־נטערנײשאנאצ די
 זי װען םארצאנג, שערים׳ס , אוים צײגען

 םון םױרניטשור די צוריקגענוםען האט
 צוגע״ האבען זײ װאס קאמוניסטען, די

 דזשאינט דער םון ביצדינג םון< נומען
 סא״ די אין םארשטעהט זײ און כאארד

הײזער. סאמוניסטישע אםעראטױוע
 אנערסענט האט קאורט סופרים דער

 אינטערנײשאגאצ דער םון רעכט דאס
 זי האט און םױרניטש״ר די אויױ ױניאז

 דאצאר טויזענט 35 די םון באםרײט
 זיײ ױניאן דער םון צאיערס די באנדס.

 םון נאצ, און קאם צאיער געװען נען
 םארסאװיטש *׳שאפ, םירמע צאיערס דער
 דער םון עדות הױפט דער נאצ/ און

 םעיד דזשענעראצ דער געװען אי; ױניאז
 ד. אינטערנײשאנאצ דער םון חנטאר

דובינסהי.

 מע־ דיסטריקט פון ווארנוננ
 אר־ די צו מאזער נעחשער

 ו אמערמןען אלע ®מ בײטער
שעפער אינדעפענדענט און

 םענע־ דער םאזער, ב. ברודער
 דע.ארטםענט אםעריהען פון דזשער

 װארענם באארד, רזשאינם דער כײ
 גיט נאקוםען וואס ארנייטער, אצע
 גןחערינ«ר חנר אין ■עידע סײז

 םעצ־ «<ייד יטל׳נו ייי *י צייט.
»tr טון .פיס דעם אין דען *  i n. 
 אויםנ׳מט״ אױך ומחגן ארבײנתר די

 קיימ נעחסעז *ו גיט דערם
I נעצד. ימש נ*ר

f|si3 י tpMggti■: i׳»p j:w;, ׳׳

 אצע םון ארכײטער
 םאראײ• צענדער,

ה גיגם ײ  די 1אי י
 זײן וועם וועצט

אײערע!
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 החזקתי בצדקתי
ארפה. וצא

ױג .)6 כ״ן (י
 גערענ#יג־ םײן »ן

 ?יד איד ח«ל® קײט
׳ ק ו מ ז י על אי  יי
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צו אזיף
» -------------------------- ־ ןןן

ט אכ  בארגענס קײן ניט ם
ם. די־ טיט באלעבאטי
 םיט בארגײנם קײנע ניט מאכט

 איז שעפער, די אין באצעבאטים די
 םעגעדזשער דזשענעראצ םון אפיצ דער

 אר־ אצע צו גאגצער, איזידאר ברודער
 און סקוירט סצאוס, דער אין בײטער
 םיזאן סצעה דער איגדוסטריע. ריםער

 בא־ די און אננעםאגגעג שוין זיך ה#ט
 אנ־ גצײך םסתםא װעצען• צענאטים

 םארשײדענע םאכען װעצען צו פאנגען
 אר״ די ארבײטער. די מיט בארגיינס

 דערםאר װערען שעפער די אין בײטער
 טא־ צו רט אייפגעפאדעיט דרינגענד

 בא־ די טיט בארגײנס שום ריייע כען
 אונטער גר*<«בט דאס וױיצ צענאטים,

 שעפער, די איז באדינגונגעז ױניאן די
 און ארבײטער די דעכןאראציזירט

 ארבײטער די ױגיאן. די פארניכטעט
 שאפ דעם םםעציעצ און <טאפ אי;

 אויפגעםארערט װערען טשערכיאן
 $פים ױניאן דעם טעצד־ען צ גצײך

 צו פױאווען װעט באס דער םאצ אין
 דורך באדינגונגען ױני^ן די םארצעצען
ארבײטער. די טיט בארגענען

 ארבײ־ ניט מעהר טאד מען
•טבוזים. טען

 האט אפריצ, טעז19 דעם שבת,
 םען װען טערםין דער געענדיגט *זיך

̂וט  צויט שבתים, ארכײטעז געםעגט ה
 םיט יוגי#ן דער םון אגריםענט דעם

 מאגאט צװײ די באצעבאטים. די
 ארבײ־ געםעגט האט מע; װען צײט,

 ספריגנ דער װעהרענד שבתים, טען
 און געענדיגט שוין זיך האבען סיזאן,

 ארבײטען ניט טאר באצםעצאכע קײז
 נאגצער, איזידאר ברודער שבת. איז

 דער פון םענעדזשער דזשענעראצ דער
 יױ מאבער ריםער און םקויו־ט חצאוס,

 אין ארבייטער אצע צו אפעצירט ניאן
 יױ װי אויםצוסיהרען זיך שעםער די

 ארבײטען צו גיט אוז צײט ניאז
 צויט איז דאם וױ צאנג אזוי שבתים

ערצויבט. ניט אגוײםענט ױניאן דעם

פײעחננן עושטעו-סאי
 א אן פאנט אינטערנעשאנאל

 דעם ױניאניזירען צו דרײװ
 אין טרײד גארמעגט

באלטימאר
 אד• טויזענט 70 םון כוחות אצע

 ועיען1 ארבײטער נארמעגט גאגיזירטע
 פון אינטערעס אין װערען נעשטעצט

 ארגאניזיײ צ' ר&טפײן אינטערנעשאנאצ
 ארביי^ גאדפענט באצטימארער די רען

ג, דער איז דאס טער.  פרעזי• װאס צו̂ז
 נע• האט שצעזיננער בענדזשאמין דענט

 און ק קצ$ באצסיפ^רער די צו כיאבט׳
 אפ״ טען10 דעם מיטװאך, דרעספאבער

ריצ♦
 עי אז באפערקט, ה^ט שצעזינגער

 װע־ באצעבאטים צאקאצ דאס ערװארט,
 ײ״ דער אנבאט־אכט אין נעהפען צען

 אויםצוראטוגן פאר םאדערונגעז ניאג^ס
 װײ־ די העכע־ען צו סװעט־שעפער, די

 מיגיפים א פעפטצושטעצען און דזשעס
 אויבנע־ האט שצעזינגער ארבײטס״צוין.

 פאנױ די אז איבערצײגונג, די דריקט
 א פארטראגען ניט קענען פעקטשורער

 װערען װעט װעצכער פטרײק, צאנגען
 באצענאט־ם י־י אויב אומפארמײדציך,

אײננע׳עקשנ׳ט. בצײבען װעצען
 עײ גרויסען יעם װעגען רעדענדי:

 פיט :עהאס ה^ט ױני^ן די װאס םאצג,
 ארבײטפ־באיינג־ננען די פארבעסערען

 פילא- באסט^ןן, אין ארבײטער די פון
 שטעט,־~ אנדערע פיצע אין און דעצפיא

 אינטער;ע• די אז פארזיכערט, ער האט
 אין ערפאצגרײך זײן אויך װעט שאנאצ

 װעצען ארבײטער די אויב באצטימאר,
פיהרעי. זײערע טיט שטעהן נאר

 נטערנע- א דער פון פרעזידענט דער
 באצטיפ?«י קײן געקופען איז שאנאצ

 ױניאן נײע ײ םון חנוכת־הבית צום
 נעהאלטען האט ער װאו העדקװאדערס,

 דעם איבער רעדע אינטערעסאנטע אן
טרײד־ױניאניזם. םון ציעצ און װערט

ג א נ םו י ר אג ב
שלעזינגער בענדזשאטין םון

ױניאן װאידקעדם נארםענט צײרים אינטערנעשןונאצ דער םו) פרעזידענט

ארכײ• ארגאכיזירטע די טרעפט מאי ערשטער הײ־יז^הריגער דער
 ענטשליז־• שטארקער און םארבונדען ענגער װןןלט דעד איכער טער
 םאר אץ גליי, מענשליכען מןןהר פאר קאמןז דעם אנטופיחרען סען

זיכערהײט. עקאנ^מישןן מעהר
 ארגאניזירטע די םון רײהען די אין װערט אםעריקא אץ זאגאר
 צו זײן מוז יוניאן א פץ פראכראם דער אז קלעהרער אלץ ארכײטער
 אץ ארבײטםןןהיג ױנג, איז ער װען גלױז ניט ארכײטער דעם כאשיצען

 מןר דורך אץ שװאך ׳אלט איז ער ווןןן אויך זאנדערן דזשזןכ, א האט
ארכײטםלאזיגקײט. םץ צײט

 כאװעגעג ארכײםער די איז מלחמה װעלט דער פץ סוף צום
 חורכן על^נאםישען דעם פון רעזולטאט אלס דעמאראליזירט. געװען

 חײםעל א םאר גןןװןןן מעגליף איז םאראורזאכט ה$ט םלחםה די װאם
 װי לאגד ריזיגע אזא םארװאכדלען צו אװאנטוריםטען לן^מוניםטישע

 אץ םארמאגט, זי װיםיל רײכטימער נאטירלינע פיל אזײ מיט רוםלאנד,
 ן יאהר אײניגע זאכאר ברעד־לאץ. גרויםע אײן אץ הקדש, גרויםען אײן
 ארגאניזירטע די צװישען דעםאראליזאציאן די איז םלחמח דער נאך

 אויםגעזעהן’האט עם אז גרױס אזױ געװען אײראפא אץ ארכײטער
 קאםונים■ פון װערען צו פארכאפט געםאהר אץ איז דײטשלאנד אז

 געװארען םארכאפט איז איטאליען וױ פונקט אװאנטוריםטען טישע
אװאנטוריסטען. םאםישטישע םץ

 פאר לעצטע די אץ װאונדען. די געהײלט אפער האט צײט די
 אז ^ײנגעזעהן װעלט גאנצער דער פון ארגײטער די האכען יאחר
 םאר• מיט אדער געגנער טויטען מיט דיקטאטור, אץ גןןװאלט םיט

 אײנ• ניט ארדנמג כעםערע קײן מען ל&ן קאטארגע, »1אוי זײ שיקען
 װאם מיליאנען דא הײבט שוין זײנען רוסלאנד אץ זיןגאר סיחרען.

' ןןם. םארשטײען
 מעחר מיט מ«י ערשטען חײנטיגען דעם םיר פײערןןן דארום און

 איז עס װען װי צוקעםט, גליקלינע^ א סאר גלויכען אץ זיכערהײט
בעםאר.
 צןןהכדליגע איהד געגריםט זײט אץ מאי, ןןרשטןןר געגריסם זײ

דיזעו םײערען װאס װעלט גאנצער דער איכןןר ארכײטןןר םיליאנען
I טופ יום זײער אלם טאג
♦
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בײטאב אדעער ו םונקט אגםאנגען זיך װעט םראגראם — אזײגער ו2 עפענען דך װעלען טירען

צרםיםםען יםפע גפו כאוואוסםע סמסישער ר *רסעסטע נרויסער
םעפראפאליסאו פון אינםערנאציאנאלע און כאלעם ־, J5 .מו סינוער ר ׳/
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ױניאי אינטערנעשאנאר דער םון אםיםעם אלע אץ באסומען צו פײערוננ מאי ערשטער דער פאר טיקעמם
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