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 סענט 75 דןןלאר ג *ז *עקס וועגן ו
 נע־ ■אתייאײמ איז עם וױ נאמ־עם
an tn*ii* םון רעזולםאם an* מטיטמנ■* 

dpvd $3.76 o n  tram באריכםען און lie 
ra m ra n לאפטלם on tram* מםי־■■ 

 אנ־ איז tropin אויםמנחזנרם זימען םוגג
an tropin  qteun* באמלום פאלנענדער: 

in 3 «טיתר tip םענם, 75 דאלאר
tropin אח יואס  traum a ס סון as־

עםײ ינ»ט1םאיא » םים לאפאלם יאריםעם
ns tra באזואחצם ײך5ג tram סלע פיז 

 1אי אינםינרנמסנאל חס־ «יז םיםנלידער
wr די פון באאסטע די ®ח יציכט די אח 

dpvd b לאהאלם p 40איינסרסאג
 אז ,tropin בא״לאםען אויד איז «ם

 נים זאלןן םיםנלידם־שארםעז יאנוסר די
 םיםנליחס־, תיינע *ו tram ארויסתמנבעז

tram wpi דא־ 3 רעס אייננעזאהלם נים 
*םעםמענט. םענט 75 לאר

r * H .

פרןןגןן ן חשװריסדיקשחן דקר
it *ון 1 לאקאלס וװױשזקן

געזוא־ באשטיםט איז װאס קאםיםע די
 אויזי עסזעקוטיװע דער׳ןץשענעראל וון רען

 איז סיםי אטצאנטיק p* םיכױגג איחר
דו  עלעזינ״ וחנזידענם װעצמנ פון םאי חו

 ארייגמד חאם פאדזימנדעד, דצד איז נער
 אונםער־ דער וחנגעז באריכם איחר םראמז

oipi u n it נעםאכט האט זי dpi tram 
 17 לספאל און 1 לאקאל tramat טטדיים

ײ ימים ן •וי  חאם זי tv ורקלערם, תרב
באשױד געגענדיםיגע זײ אז אױסמפונ״ז,

1  M ^ ll 4 A ̂ 4 t4 ^4 i^ i4 &  MB * 1 * 1  ***l 4 4  4M ltram m  tio d?»p«p  n  tin מן ת ױנ  
ביים איינינר ס־גליחסיט *traro זימעז

£ “, • • ̂  4 4 4 ^  4 1 4 ^ 4 4  1 4 4  1 ^ 4 4  u*4M l*l ■ 4 1 4 4 4 4 1 4 4  דאפע^ ®יז פראנע די וױ ערנסט, וואגימד4
t די איז פאגטראצ מנר m v איז װאם 

םיםגצי־ םארכאפען דאס שעדצאו• זעחר
1 1 4  ^̂ 44̂ M44 4m 41 *4 MB1ביידע פון פראקטיצירם וחגרט וואס דאר 

 א*מר אונבאדימם םוז Dipt *סן לאסאלס
־װיכםינ־ ת נים דאך איז ,tram טטמסל

^4*1* 4444 144MM4M te**■■ I 4 IA **!**AM^ עם וױיל טמײיס, דזגם אין סואגזנ ססע
 ̂̂  4 i4 ^ ^ 1 * l 4 4 4 4 ®ארחעלם־ א וחנגאז אנדמך זיד חאנויאלם1*^4 14*444^ 

 ̂ B k lte l& lllln  ^•41444 *4M44 4m*1 44*44^4*441װאס םיםגלידער זלאחל קלימער גיסממסיג
^A iB llC  m i l  444* *4MM*4 * ^ ^ * * 4 1 4 ^  4 1 i4 4 לאקאל איק^|  fiB וחגרעץ ®ארנוכמן קעמן
------- - 4* ̂ 4  M l4*^M 4BM 4 *te 41*444444*4 *4te *****mםראגע וױכסינסטע די *וױיסאן♦ וון אדער 

 קאג דאאעלםע זײ איז טסרײם דעם איז
Ttpo סוf וײ אין לאקאלס «דױי די lyiyer, 
מן אח ®&ט םײנם יחום  סיין נים גאנ

r » w> אוז own חנםא־ אדיק בחנמם
y®llMA4׳* ̂k B**mi&l*41*4 IMA 4̂*yy4tMMk דער מוץ םימנלידער די *ווישעז ראליוא*יע

ײגיימ«
- —-— -  — f c * |4 * ■4 *1 * 4  ^ 4 4 * 4  4444 4M*באטלאםעז נרזנד חנם אױוי איו זנס

גזד ומחנן עס װאו מעימד אלע *t4;4JM4 i *̂** 4444^^4̂ 14**® יאײjf ־״*f׳* ־״יייי# ^^M 4̂fl4 ^ 411*4 teMtolftk |U4«44JUM4מ ריםערס, קאוס̂ס קינדזןר ס»כס  מעב ון
איעתרםידײ to* omm *apiam 4יי* *MM׳(AHMhM**l ***׳*■*F9 *̂*̂̂ *MH fl( •4 אMM1144AAI1 4 1 4 M ^ »- ̂ -  וחד באזױיכזגגם זאלען מנ סאיז ניז אייסם

9» tnט anwr־ *r זאלעז ן1א 17 לאקיל 
 אלע J.7 לאתאל n* tram ־קאבטראלירם

urn ,im v  rarun ט» tram מםאכם 
וחד באצײכענם זאלען מלאוקס, רזטלערזג

tn . זאלעז אח 1 לאתאל *ח ״יאיד »לם 
a טאנטרזלידם  7MPIP n* tram

J אק a w r,* ם«ס־«ז ביחת וואו

 אננעהערינ־ די זאל מסאכט״ ווערט ארבײט
 לויט trum באטלססעז ■or פון סייט

Dipt o n ווערם עם ארבײם טארט א סאו 
 רענולערע אוינ מעחר. נעםאכם דארטעז
 דער זאל םעהר נעםאכט tram סלאוקם

 און 1 לאסאל tie tram סאנםראלירט ש»■
 דער םון םעהר נעםאכט Dint dp אויב

 לא• *לם באייימנם װערם Dipt ארבײנ^
ar i ז*ל ארבײנ^ 17 סאל n■ פאנטרן)־ 

J.7 לאסאל יזtram 1 לירם
£ tram i w r קאםיטע די וחגלמ 

 ותםען it אײנינזז מנע? <ים זיר וועט
tra זיי in אי־ פאםיטע די ז*ל נאלאננעז 

 אונ• 1איה סון חסולםאםען זײ בערגעבען
i םעמוכוננ n  it עסזזנסוםיװע ײטזגנעראל 

JllT ’TDlO |K 18D
 Dipi pd'dkp אונמס־זוכוננם וײ .4

 פלאםיםי־ י1 אנפאננמז נלייך ם1אינםטו*ואי
u vrt און 1 לאפאל םון שעםער י1 פון 
 בא־ אויבעז״דערםסנםע י1 לויט 17 לאפאל

עםיםוננעז.
 ט1ואי1אינםט ותרט פאםיםע י1 .5

םראגםםערירוננ נויטינע זײ וםיהרעז1ורכ1
1 tieר י^  יit ipbpt n 1 אין םיטנל

 באלאננען את»עז1 זײ ווזגלבע it לאפאלס
irap נים ir חײי םין ם׳פך א איז ייי 

D'enn.
 ■רעזידענם |1פ פארלאננ Dn 1'1א

n 1טלעזיננע n  dpi לאץ■ o n  tiD 
^ז מ תי א i פ n  tip פארנעטעז פאםיםע 

Kwu D■ ױים1 ערשטער in n n.
i אץ םםרײק גענעראל » װענען p 

p י*רק נװ אץ איט־דםטריע סםאכער1
 it םאכם לע1פ י1 גענעבען dtpi עם

i באאםםע נענעראלע די n  tic איננמר־ 
 רnםיטנלי יארימר נװ יit 1 |1א נעטאנאל

1 i n  ticז׳»ענער»ל it piibippipp בא־ 
 it טײו זיינעז dku אנען1ם אלע טטיםען

tran « אין םםו־ייס נענעראל i n נמ 
ס יארפער  אינײםכמ־יע. חז
ip » װעגען * M p i רנאניזאסיאגט*

4.̂ .̂ 4^LkJM*4MAJlK*U44*1 4*fc 44* |4iflhJ4 iHWkiUMAפידןןדעלפיא אץ קאסאײן
 אינטער־ חגר םון באאמטע גענעראל רי

 אנצוםאנגעז אינםטרואידם ותרען נעמאנאיצ
 דרעס־ די בײ קאםאײז ארגאניזאציאנם אז

םיצאדעצםיא. אין מאמר
 םיימ 41 ל»ק«ל פוו פמראימיגונג די

66 לןןמל
 גענע־ די צו איבערגעגעבען ווערם עס *

 צו אינםערנעלזאגאצ דער םון באאססע ראצ
 אציםרס, םון 41 צאקאצ דעם פאראייגיגעז

 צאסאצ םיט העטסטיטשערס און מאקערם
ארבײכמר. עסבראידערי באנאז די פון 66

 קלןןךק• באפטאנער פון פאילוןע װעגען
דחןסםןןכער און ס^כקר

 קצאוס־ באםטאנער רי פון פארצאנג חנר
 אינםער־ דײ אז דרעםםאכער, און מאכער

 אן דורכפיהחח חעצפעז זײ זאצ נאעאנאצ
 איבערנע־ ותדט קאםפײז אדגאניזאציאנם

 אםים* גענעראצ צום געבעןי
 די אױף ענסזפער עפעגטליכקן ןןן װעגען

 22 און 1 לאקזאלם די פון צושריפטען
חאם דובינםקי םחנזמורער םעקרעםער

 האם ער װעצכע בריוי, צוױי פארגעצעזען
 אײנס צאקאצ םון אײנצם — ערהאצםען

 בריוי דער £2 צאלאל פון צוױיטען א און
 דער «ז וױםעז צאזם אײגם צאהאצ םון

 $3.76 דעם נידערגעשםיםט האם צאסאצ
 אינםערנע־ די באטוצדיגם און אםעםםענם

 עסאגאםיט. גענוג נים איז זי אז שאגאצ
 זא־ אנדערע צויישעז פאדערם, ברי«י דער
 אפטאפעז זאצ אינטערנעשאגאצ די אז כען,

 באזונ־ די אפ^זאםעז און צאקאצס געוױסע
באארד. דזמאינט דרעסםאכער דערע

 װיסען צאזם 22 לאקאצ םון בריוי דער
 דעם צוריסגעװיזען האם צאקאצ דער אז

 דער אז פארצאננט און אסעסםענט $3.75
 קאנםצרענץ א דופען זאצ אפיס דזטענעראצ

 דרעם און תצאוק די פון צאקאצען אצע םון
 צװעק דעם םאר באארדס, דזטאינט םאכער

 און קערפערטאםטען וי צוזאםענצוטםעצצען
צאקאצען. אצע דיזע םון דעפארמםעגטם

גע־ םאדגעצעזען זײגען בריף די וחגז
 ער־ אנטאניני וױיס־פרעזידענט האט ײארען
 דרעסםאכער איטאציענישער דער «ז קצערט,
 אז צושםיםען ניט לײנםאצ וועט 89 צאסאצ

 זיך זאצ באארד דזשאינט דרעםםאכער דער
 קצאוקםאכער דעם םיט םארשםעצצען װידער

באארד. דזשאינם
בא־ האם האכםאז פרעזידענט וױים

 אבסאצוט אויך איז 22 צאסאצ אז םערלט
Jםארשםעצצונ »זא נעגעז

 וועגען חנדעגדיג שצעזיגגער פרעזידענט
 «צע די דורך אז ערקצערט האט בריף די

 אנ־ םיט פארבונדען איז ער װאס יאהרען
 ער געדענסט אינסטיםוציעם ארבײטער דערע

 אםיס דזשענעראצ דער ווען צײם א ניט
 וױ עלאנאםיש אזוי געװארעז געםיהרט איז

 גע־ געקענם האט עס װאם אצעם איצט.
 אויסגאבעז די םארקצענערעז צו ותרעז טאז
 גצװארען, געטאן איו אםים דזשענעראצ םון
 צו זײז םעגציר נאר וועט עם אויב און

 זיכער עם וועט עקאנאםיע כמהר נאך םאכען
 האט שצעזעגער פרעזיחננט ותרען. געטאן
 אויםנאהםע דער םיט אז חגרםאנט אויו

 קצוירקס אנדערע און טאיייםטלעם די םון
 םרץ אננעשטעצטע און באאםטע אצע האבען

 ארונטער־ םוײיװיציג אינכמנרנעשאנאצ דער
 םום־ צעהן, וױידזשעם זייעחג םון נעצאזעז

פראצענט. צװאנצינ און צעהן
 חאט דובינסשי טרעזשורער סעסרעטער

 עם גרויס װי ציםער םיט אנגעוויזען דערבײ
 נע־ געםאכם איז װאס עקאנאטיע, די איז

 אינ־ דער םון םארװאצטונג דער איז װארעז
 דעם אויסגעדריקט האט און טערנעשאנאצ

 צא־ די םון םארװאצטונגען די אז וואונש,
ביישפיצ. חגם גאכטאז זא^ען קאצם

 גע־ באשצאםען גרונד דעם י1אוי איז עס
 צא־ צוױי דערםאגטע די געבען צו ווארען
 זײערע אויױ ענםפער עםענטציכעז אן סאצס

צושריםטען.
יעחרליכער םערטעל נעקםטער חןר

L i *m *A4*A***44i *1 *4 *■ 4 4 * 4  4 ^ 4 4 4 * דזשעלזןראל דער פון בדפינג4
4*4*4^ עקזעקוטיװע44444444^

i נעװארען, באטלאםען איז עם n  to 
ל נעפםנמר מ ע־ מ 1יעהרציכע פ טי  lie םי

i n ח׳פענעו־אל p i *dippipp נע־ זאל■■ 
i האלמען n p i םאנאט אין iK iiara איי־ 

i n עם i n p i נםאננען זיך* n «ה»נו~1פ 
ip לוננן ip i תז o באני n 1אי אט־יםענט 
i n 4 1ני אין איגדוםטריע פלאופ<i r

GERECHTIGKEIT (Justice)
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־ ם ױ ר א ר ע ײ רנ ע  םאנו־ קצאוס די ד
o ױ נוון ®אר m ie w p a  p v o p הא־ 

ר ע ר שו ט ק ע פ אנו  אזיי זיך בעז ט
ען ענ ען װ ^ר ײינ  פארבענקט שםארק א

ט. ײ רב א ״ ק אר־ שטיל נאר שפזי
הא־ זײ אז בײם,

 דערװאר־ צו געדוצד קײן געהאט ניט במן
 װע־ פארהאגדצוגגעז די װען צײם, די טען
 יױ דער םיט אגריםעגט דעם באנייעם גען

 הא־ זײ און אגפאנגען זיך דארםען ניאן
 םים לאנםערענץ א אז םארצאגגט, בען
װערען. נערוםען באצד זאצ ױניאן דער

 דעי זועגעז האט שצעזיגגער פרעזידעגם
 פרעםע דער איז געםאכט אנגעצמגענהײט

ערסצערונג: פאצגענזת די
 צױ אם קאונסיצ אינדאםטריעצ *דער

 אינטערנעשאנאצ דער צו בריף א געשיקט
 באארד דזשאינם םאכער לצאוק דער צו און

 ענדערוננען םון ציםטע גאנצער א םיט
 אגרײ ניתם א פאר פאר שצאגט זי װאס

 אײנע אינדוסטריע. סצאוס זתר איז םענט
 שאפ יעדער אז איז, ענדע^ונגעז די םון
 שע־ — װיצ ער װי ארבײטזגז לענעז זאצ
 זא־ װאך, פון ארבײטען װיצען װאס פער
 װאס־ שעפער איז װאך, פיז ארבײטעז צען

 אר־ זאצזגן שםיס, שיז ארבײטעז װיצעז
שטיס. םון בײטען

 דער זיר באסצאגמ בריף דעם ״איז
 אויט־ די אין אז לאונםיצ, אינדאםטריעצ

 שםיס םון געארבײם ווערם שעפער םײד
 ער8שע יענע פון קאנסוערנץ די אז און
 דער בעםאר. איז עם װען װי שמארסער איז

 שעפער דיזע אז ניט, גאטירציד זאנם בריןי
 נע־ זוערען און געװארעז באשאםען זײנעז

 און מאנופעקטשורערם פון נאנטשעט
 ארויסדרעהען זיך װיצזנן װאס דזשאבערם

 דער־ בריױ דער לאנםראצ. ױניאן םון
 פאר־א־ אז םאסם, דעם ניט אויר םאנט

 סאםישאן נאוחגרנאר׳ס דעם וועז יאהרעז,
 נאך האט, אינדוסטריע קצאוס דער איז

 אז אויםגעםונעז, אוגטערזוכונג נענויער א
 שעםער קאנטראקםיגג ברוקצינער די אין

 הא־ אפגעהיט, ניט אגריםענם דזנר ווערם
 דזשאבערס םאנוםעלטשוחגרסאאון די בען

 אר־ לײז שילעז צו אויפגעהערט ם י נ
שצ«צר. יענע אין בײט

דער אין אגרימענט איצםיגער ״רער

 ערש־ דעם אוים געהט אינדוםםריע סלאוק
 אגריםעגם דעם איז .1932 רזשון, טען
 וואס ענדערונגען אצע אז פונקט א דא איז
 צױןיגם־ דעם םאר םאכען װיצעז צדדים די

 װיסען צאזעז זײ םוזעז אגריםענם, טיגען
 עגדערונגעז די װעגעז אנדערע די אײנע

 אינ־ דער פריהער. םאגאטעז דרײ םיט
 אונטערגזד זיך האם קאוגסיצ דוסםריעצ

 עגדערונגען איזזרע ארײנגעשיקם און אײצט
 םריהער. םאנאטעז האצב א און זעסס םיט

 הא־ װיצ זי װאס דעם, צוציב װארשײגציך
 םראפאגאנדע םאכעז צו צײם םעהר בעז
 אינ־ די װאצם װאס ארבײט, שםיק םאר

 ער־ אן נאך אין ארײנגעװארםעז דוסטריע
כאאס. גערען

 פארצאנגט קאונםיצ איגדאסטריעצ ״דער
 בא־ צו קאנםערעגץ א אז בריף, דעם אין

 א«ע- זאצ ענדערוגגעז, איהרע שפרעכען
 דאס ארום. טעג צעהן אין מערען האצטען

 װעצען קאנםערענצען די םעגציך. גיט איז
 אויך וועט ױניאן די װען אנםאנגעז זיך
 םאר ענדערונגעז איהרע םיט םארטיג זײן
 נע־ וחגט דאס און אגריםענם נייעם דעם

םעג.״ צעהן װי םעהר דויערעז
 םא־ די אז צװײםצען, ניט דארף םען

 פארהאנד־ די ירעז זױיסעז נוםעסטשורערס
 דאר־ אגריםענט דעם באנײען װענען צועען

 זײ װײסעז זײ אוץ אגפאנגעז. זיך פען
 נעשעםטסםעסיג ניט איז עס אז אױך, כער

 אויב װאדום אוםגעדוצד. ארויסצואװײזען
 אזא ארויס װײזען םאנו&עקטשורערם די

 םיז אײנפיהרונג דער װעגען אוםגעדוצד
 ארביײ די בײ עם םוז דאן ארבײט, שטיס
 צו געגנערשאפט זייער פארשטארהען טער

 אז םארשטײעז, םיר נאר ארבײט. שטיס
 אזוי ניט עס איז םאנוםעלםשורערם די בײ

 פון פראגע א נאר אוםגעדוצד, םון פראגע א
 רי צוצוגרײטעז זוכען זײ פראפאגאנדע.

 אויםקױ זאצ עס און םײנוגג עםענטציכע
 אײנצוםיה־ זייערע פאדערונג די אז םען,
 אצטע. גאנץ א שױן איז שטיס־ארבײם רען
 םאכען אנגעםאנגען דעריבער האבען זײ

 םון אײנםיהרונג דער װעגען ערקצערונגען
 אגדערהאצבען םיט שוין שםיס־ארבײט

 בײ געטאז עם האבעז זײ צוריס. יאהר
 זיך האט זײ װאם געצעגענהײט, יעדער

זײ האבען מאצ םאגכעם און נעםאכט.

 פאסצנדע א את; גאר געםאן אפיצו עס
נעצעגעגהײם.

 גאנץ וױיסען םאגופעקםשורערס די
 םים זייגצן, םאכער קצאוק די אז גום,

 אויםגעשפראכעז אויסנאכמן, הציעע גאנץ
 שםיס־ארבײם פון אײנםירונג דער נענען

 מים העםםען צו גריים זיעען זײ אז איז
תמג אצע  וױצען דעם. געגען כוחות זי

 שוין זיך םאנופעקטשורערס די דעריבער
 עם םאצ אין אז באזארגען, םאראוים אין

 קאםו*, אםענעם אז צי סוםעז דארםען וועם
 נים אז פארעגםםערעז, קענען זיך זײ זאצעז

 וױיצ ארויםגערוםע!, קאםף דעם האבעז זײ
 גײע א ארויםנעשםעצט פצוצים האבעז זײ

 זײ שטיק־ארבײם. איעצוםיהרען םאדערונג
 איינ־ םאדערוגג זיתר אז אגװײזען, װיאען

 אצ־ גאנץ א שױן איז שטית־ארבײם צופירען
 יאהר צוױי םים שוין האבעז זײ אז טע,

 די םאדערעז זײ אז וױסעז, געצאזם צוריה
 זײ אז און שםיק־ארבײם פון אײנםיהרונג

 דערםא- אין געזזאצםען עס כםדר האבען
 אויױ זאנעז ניט דעריבער העז כמז און נען
 א עםעם םים געקוכמן זײנען זײ אז זײ,

 װאס פאדערונג, אונדערזוארםזגמע נייע,
 דער אין קאםף אםענעם אן צו צװינגט

אינדוסםריע. קצאול
 דער אין איז םייגונג עםענםציכע די

 די, צו םריינדציר בים גאר ציים איצםיגער
 אין שםערוגגעז נײע פאראורזאכען װאם
 שויז איז סריזיס דער אינדוסטריע. דער

 זײ־ אינדוסםריען די און גענוג שווער
 םיה־ די און צושטערכ^ גענוג שוין נעז

 גאר זיך לעגעז אינדוםםריעז די םון רער
 װי געםיהרם האבעז זיי אז באריהםען, נים
 געפיהרם האבען זײ אז זײן, צו דאר^ עס

 דע־ איז קריזים דער אז איז טאצל א מים
 געגענכױיצ. אין שוצד. זייזגר נים ריבער

 שוצד די געװארםעז װערם זײטען אצע םון
 םיה־ די אויןז יןריזים איצםינען דעם פון
 פצאנ־ זייער אויוי אינדוםמריעז, די פון רער

 פראדוסציע, אויסגערעכענטע ניט צאזע,
 אויף און סאנתורענציע װיצדער זייער אויף

 םפעקוצאציעס. םשוגענמ נארישע, זייערע
 םון בצויז נים אננעװיזען זוערט דאס און

 םיהרער, ארבײמער םון איז םאציאציסטען
 עסאגא־ לאפיםאציםטישע פיז אםיצו נאר

מױ א םיט םאנופעקטשורערס םיסטעז.
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 iromar w איז יעי3ב** jnra או) זיך

m כדס׳ן ap opavn,.

22 5*iHp • אױםגעארביים אפילו ה*ס
M jranaatKS״trutin*® rara, זיי or

 ג*ארד oa'wrn pT ijrtaaa pa װ*יצס
n יס3  m pa pnara מ אנ w נ m סאנ׳ס״ 

pear 22 װאאט $MP*> pc rraatanc. 
ם. ,pnrri נים pt'ar * זיך trP אזוי ר  מ
w * *י זיר גרייס pro וחנן ar tnnar. 

pm Juaw pa tnra o«a irp pro איי־ די 
raw רייזזעז . jM’pan ar  o*a ira**t 

 apa> 22< אז דעריבער, proan םיד
 o''pooa*ur די כאסראכם אין prora ותס

earoao no די אז פארשםעהן״ וועט און 
אויןי איצם סאר ױגיאן חנד סון איינינ?יים

ouroera o*a roona*o o n .זועתן

ײניגונג די א אר  און טאסעי חני •■׳■ ®
ל ®ץ א ק א  יס־ oirvo'ooorn 41 ל

ט ל מי א ק א 4i .66 ל  ^ap זיר תאס
־0צ ס*ס 03פאראיעי

66 $kp אר- עםברןוידערערס באנא* די סןן 
בייםער.
 ג3ויםסםעצ*ו3*ו חס־ ווענען פראגע די

 o^naamao איז לא?אלס בײדע די םון
pnanpa עצםען דעם אויןי> pc aa'D*o

urapa i n־u n  pc rroaprtpr 5a ־3אי 
oan or .^raarrairo זיד *.irr*«rao*n 

i צװײ *i אז n  pa ira**r Di*no אעצמער 
 עס אז געװארעז, inaaaiac aar אזוי צייט
 בא־ צוױי האכעז צו 3י1איב iaca**a איז

Daa*ai* nnaar םאא א זײ. םאר r״tra 
i* צוױי c pnara oi*jno>* כמהר -paca 

s v  nnairaa irara ira**r or ,oinair 
pc ire איז טאסערם Dinre'Doovn 1אי 

ipcjrr ranairaa אר־ עםבראיחס־י פון 
i נײס. n  pa ציים אעצטער m an ipsa 

 ,ipepr *i םארםערם iaro**i»o raaa זיך
ra tn בײס1א proiao n**o װאו ra־ 

 pa tnaara ia>P raaa איז oan םאנט.
o n לעצםען iod**־oaa ,p איז ra trcaira־ 

i n  t»  tnaa בaaaז aor־.t**aa* *in*a 
laro o n  v ia סיז oan tropac *i oa 

-pa 5raarrauroa*a i n  pc o*ca i n 
i  tjroai* צוױי ?o?apa סאראיײ,ײ צו זיך 

ira*os*i in a  ,tra, 41̂ אז <apa 1זי זאל 
 o>*pa< צוױי *i .66 לאהאל ta ע?יסעז3*

i  camera m an* און עצה ra tpsan־ 
 צו זיך o*na tra**r זײ אז ,pro*a לסזם

jpra**aiao די איז ra*oapptpy ^a-rara 
oan אויןי rc5na>*o pa aa*o*o m*a 

3 oia aau*a**ai*c *i.ע־ייםען
tra*n i*o ,די אז ויכזס־ aaaa*a**aiac 

 i* םים Dipeo’ooorn pa npp*o די סון
t**aa p*a p* ipo**sia *in*aisor 
pa tpooap tnaccnac iaa e*a era 

 naoriac- אויך ora or iaa אויםגאבצן,
i  pa |a*av i n  t»  ?aioaaP n  trp* 

in r o איז pn ora or אר־ צו לייכט?ר 
tn*paaa די iaa trn^or rr^ra ,irerr 

m נים  pc ftnoaap i n  ireaw .יתיאן
 **ooorn ,irpao די באס־יסזןן םיר

urro און in*aioor* צו ארבייםער ir*t 
pa aaaa*a**aiac אײן t**aa זיי־ 1םי איז 

iron tra, 66* *ז *<Pa, יז* pn5ra זיי

פאדבײגעהענדיג
. ®ון ן ײ ב צ

 אצע וועט און געװען םאצ אל?ן איז מם
 עו^ם בײם אויסצונעםען לײכס זײן ס*ל
 צאאעז זאא ער אז איהם, זאגם םעז װען
 געדענק איך װיעיגער. װאס ױניאן דער אין

 ארויסנע־ ניט מיר ד^ובען דעמאגאגען ווען
 םאכער ק*אוק דער אין רעזואלוציע א רוטען
 א ארויםגע^עגט האט כמן ווען ױני^ן

 דער םאר װ^ך א סעגט אײן םון שטיתר
 װעכעננר דאמאלסדיגע די •אםט״, .גײער
עט און ייניאן. דער טון צייםוגג ^אכע  םי
 גע־ צייט יענער אין איז םעגט א אז ניט,
מג גרויסע א יחנז ט לאיצײ א <וי סעחר ס

 ניט סענט א םאר דאן אויך םען האט
 זא־ נים קען איך הגם און קויםן. געקענט

 סאו־ איז עקםאערט אן ביז איך אז נעז,
 דאך אבער איר בין •עאקעצ, אין און סער

 א וױ םעהר םען האט דאן אויך אז זיכער,
 א קורצעז, אין קאן. אין געמטע^ם סענט
 וועניג אזוי כםעם נעהאט ד»ן האט סענם
 דעםא־ עס זיך האט דאר חיימס װי װערט
 גרויםען א אױםצוהעצעז אײנגעגעבען נאגעז

 צו ביז כםעט םאכער ?יצאוק די טון 5םײ
 רווי רער :אײנפאך איז דאס און רעוואלט.

 צא^עז ניט זױי^ אפעילירם, צאצען צו גיט
עד איז ק א ם ^  דערצו איז צאלצ!• װי ג

 דאם דצםאגאגען די איין םאא אאע װיק^נן
 הא־ זיי סענסעלע, רויס א אין צא*ען נים
 פרינ״ ראדיקא^עז א עפעס םאיצ אצע בען
 כא־ ניכדצאצזנר די צאלען. נים םאר צי«
 םציאה: דאפעלםע א אוםן אזא אויוי פעז
 קע־ אין סענט פאר די ויי בי^יבם עס אי

jrm r פוז םצוח די נאר פארדינען וײ אי 
■רינצי•. א ױי\ םקיים און ראדיקאל זײז

 רא־ און •רינציפען קאסםען געוועהנליך
 אונ־ איז װעלט אזא אט געלד. דיקאליזם

 צאהלען, םעז דארף אצץ םאר אז זערע,
 זאגט מען \וען און םצװרג םאר אפילו

 און מצוה א םארדינעז \vp ער אז אײנעם,
™v=====—־■■■*. -ee«

 ענער־ אן אנםירעז װעס םאראײניגמ, זייבען
 סאםןי ערפאלגרייכעז אן און סאםח גימען
T דעם ארנאניזיושז צו בעסער װאם n o 

 ױניאן די אפצווזיםען שםרעגנער װאס און
שע«ער. די איז באדיגנונגען

 םון םאראײגמונג די אויך זאל ארן
 א םאר דינען 66 לאסאל און 41 לאקאל

 סע־ זואס לאקאלס, אנדערע םאר בײש§יל
 עשזזד נענעראל די םאראייניגמן. זיד 1נצ

 ניט סעז אינםעתעמאנעל דער םון סוטיװע
 פאדאיינינעז צו זיד לאסאלס קיין צװינגעז

 בלױז םאז \vp דאם וױי^ן. זיתר נעגען
 אינטעתעמאנעל. דער םרן קאנווענמאן א
 עטענ־ איז אבער, עקזעקוטײוע, גענעראי די

 פאראיעיגמג די מיטזמהעלםען נריים דיג
 איז פאראײניגונג אזא װאו לאפאלס, פיז

םעגייך. נאר

 צױ ער איז געלד, אײגעפארען נאך דערבײ
 לעם דעם אין אבער פאלגען. צו םרידען
דעםאגאגיע. גאגצצ די םאקע

 אויף פרינציפמן האבעז דארח םעז
 אויף פרינציפען ^ום קײן אבער געבען, צו

 דארח געבען ניט אױו* נעבען. צו גיט
 עס אויםרײד. גוטען א געםינען בלויז םען

 מעז װען אז אידעז, קלוגע פאראן זײגען
 עגט־ כלה הכגסת אױח בעטען זײ צו סוסט
 רער ניט זײ געםעלט עס אז זײ, פערן

p w.אויב פרינציפ, א אויך איז דאס ־־ 
 בעטען זײ בײ קוםט םען װילט. איהר

 סײחגל ארים אן םאכען צו חתונה נאדאן
 טא חוזז, דער נים גאר געםעלט זײ און
 נים דאך וועלען זײ ? געבען זײ סעגען װי

 אידיעע אריםע אן םאכען חתונה העלםען
 נימ. טויג װאם חתן א מיט םאכטער

 נאר פריגציפיעל? נים אםמר דאס איז
 נים אז זײן, חױ»ד םאנכען םען קען דאך

 צו אפנעזאנט זיך ער האט פרינצי• צוליב
 צו נים נעשםאס איז עס וױייצ נאר געבעז,
געבען.

*
 דעמא- — דעםאהראטיע? איז װאם
 עס ניסן. אין שטארבען װי איז קראםיע

 זאגען ניסן, אין שטארבען צו גום איז
 זאלעז אנדערע אז אבער... איחגן, םרומע

שטארבען.
דעםאהרא• םאר באדינגונגען ערשמע די

 באשלוסען די םאלגען םוז םען אז איז, טיע
 אז ביט, םיינם דאם םאיאריטעט. דזןר םון
 באשלױ די סיט אײנשטיםיג זײז םוז מעז
 איז םען וחגן םאיאריטעם. דער םון םען

 סאי וױ םאי דאר םעז םאלגט אײנשטיכױג
 דעםאקרא־ די נויטיג ניט דאן איז עס און

םאאגען. הײםעז זאל זי אז טיע,
 זיך פלוצלונג װאם אנטקעגען נאר

 דעםאסרא- ווענעז חסירה א אין ארײנלאזען
 ,1 לאקאל וראס דעם, אנםקעגעז אט ? טיע

ן 22 צאסאל און 9 לאקאל ת י  םיל אזוי ױ
 נאר ױניאן, דער איז דעמאסראטיע װעגען

 מצוה די זײן םקײם זײ צו קוםט עס װען
ניכג זײ וױלען דעםאקראםיע םון

 זיך האבען לאקאלס דערםאנטע דרײ די
 םון שםייער דעם צאהלעז צו אפגעזאגט

 שםײער דער הגם סעגט, 75 דאלאר דרײ
 גרויסער א םון געװארעז אננענוםעז איז

ד גרויסער א און לאסאלס מאיאריםעם  מ
 אז אלזא, הײסם, עס שטיםען. יאריטעם

 שםיםם זי ווען בלויז, גום איז דעמאקראםיע
 שסיםט זי וחגז ׳ניט םויג זי אבער םיר, םים

םיר. נעגעז
 באציהונג אזא םים םען סעז ײי נאר

? א םײזרען דזגםאקראםיע צו אן ײני
אזוי וױ פרעגען: לטשל, וועל, איר

vp\ ד צו באציחונג םין אזא םיט כמנז ח

 איז צס ? סטוײיתם ערסלערעז םאקראטיע
 װאס סינאריטעט א םאראן םאל אלע כםעט

 אוםן. דעם אוי^ םםריימ. א געגען שטיםט
ם םםדייק א וועז ת תם וחגרעז, דערסלערם ו  ו

 נים םאלגם זי אז זאנעז, םינאריםעט זײ
 w די איז ארבײטעז בלייבעז וחגם איז

פער?
מ צו א דאס איז אםשר נאר ר א  ה
תל םראגע?  לײכטערע: א פרעגעז איך ו

 ספצ- םאל מאנכעס באשליסען לא<ןאלם די
 לאקאל אז געדעגס, איך שמייערען. ציעלע

 אזא צוריק יאהר \v**w א םיט האמ 1
 וחנרען געותהנליך באשלאסען. שטייער
 אײנשטײ אנגעטםען ניט שטייעדעז אזעלכע

 א םאראן מאל אצע כםעם איז עם םי^
 אויב און געגעז. שמיטם װאס םיגאריטעט,

 געווען אויך איז ניט טעות סײ\ םאך איך
 גע־ געשטיםם דאן האט וואס טינארימעם א

 ,1 לאתאל םון שטײער ספעציעלען דעם גען
 נעקענם זיך םינאריטעט די אלזא, האם,

צאהאען? םון אפזאגען
פרע־ עטוואם גאך נעוואלט תאב איך

 וועלען םריהער װאלם איך אבער גען.
 און דעםאקראטיע סיינט - עס וואס װיסען
 עם דעסאקדאסיע םין א פאר װאס וחגגען
•1 לאקאל םון םיהרער די שםענדיג רײדעז
***J22 יצאקאל און 9 לאקאל

 לאקאל פון םיטינג נאםינאציאנס דער
 זײ־ עם גרויסער. א זעהר געווען איז 1

 אנדער־ צו נאענם םען, שאצט געװען, נען
t טויזענט האלבען ^ p o. זוירק- איז דאם 

 צאל די איז אםת דער אין הגם סך. א ליך
 געקוםען נים זיעען זואס אפזנרייםאארס,

 וואס n פון גרעסער פיל פיצ, םיםיגנ, צום
געקוםען. יא זיעען

 אלצ האבצז פארשםעהז, \vp איך װי
 אג־ אלע געםאכם 1 לאקאל אין פארםייען

 וואם םיםינג צום ברײנגען צו שםרענגונגעז
 אײנציגע די אנהזנגנער. זיתרע םון מעהר

 נים אנשםרעגגועע! קײן האם װאם פארםיי,
 ניכד די םון פארטיי די געוחנן איז געםאכט,

 גרעס־ חנם געהאט זי האט דאך און קוםער
 װאם אמריימאר, יעדען צו ערפאלג: םען
םעג צום געקוםען איז  ודי־ געותז זיינען םי

 גים זײנעז וואם םיר, אדער דריי ניגםםענס
געקוםעז.
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ט»יז ײ ק ע ט כ ע ר ע ג

ן וואצםען dp זואם נים וױיס איר ת  תי
 dp um גױםיננ, dpi פון ר?זוצם»םען רי

 «*ר * םיס tPDWP< איהס *ז װןוצנמס
 ויין ipp dp םעהר. א«ערייםארם םויזנ?ד

זעצ־ די נזװתן זואצטען ר?זוצם»ם?ז די אז
. p ra און pn |pp dp, גזד װאצםען זיי אז 

ip* אנדערזג װאן a איז דאס m צ אי  1אי ׳
ג »ו םירם וואס םרעפעגיא, מנ תי א  און ג

a t אאוטײ די תגם אז כצצ, אצמער אן איז 
ן  איז jraojru די איז נים־קוםער ךי »

 איך טצ. װי נרעםער נים דאר װארם איחר
 אנכאםראכם איז ipdp: רמ־ימס־ וועצ

ז‘ י צז תן, די ג PDipp] jp װאס •ארסי rn.)
מ

»w איך וזאצס אצץ, וױ tpmt, זזאט 
 נעןזײ dp נרויס וױ נעװיזען םיסיננ רעד

*an צאסאצ איז כוחות תאםוניםםיעע די 
1. ipp ipd ױ נים »  םי• dpi ne ipom נ

 tv כוחות די זיינאז dp סױיס װי םינג
 גים יײגיז יײ ײײי •אדסימז, אנדערע די

 די וױ דיסןױיצינירם »ז *רסמיזידס אזוי•
 אז ,ipbp»« ipp tPo איז קאמוניססען

jprn *ipmptu* nדpרnpם r n  tv  p ר* 
 םי- *ום *וױיםע א אדער אותאך »ײן ציב

 נים אבער ipp oin נעקוםען. ניס םינג
 זיתרע קאםוניסטעז. די בײ שאצ דער ידין

 צום ביז םיםיננ צוס נעקוםען זיכער זייג?ז
>m tf\ .הרעדיט דצס םײן tv -דיסשניי 

 פרא־ חונדצרם פוצצ tpapi זיי ipd םח צין
jm pi םיםיננ דעי Dip ,די אז נעװיזען 

 ניט איז 1 צאסאצ אין סאםוניסטען «אצ
«tc נדויסיג פײן  ipaip ונ נרוים»  ציט ג

 א ײ3 אויך גאר טראכעצ, םאכען u צויז3
njpapJpj^  צו םאכצן, זיי *pi ipp מאם *

 יױ *un םיז עהזיםטענץ די אונםצרט־אבעז
 איז חיר די tprn ppm דצם פאר ניאן.

an* זיי- סאםתיסםען די געהוםען. ימיאן 
tPDipp>pnii ipj 1אי npi נים 1יתיא 

 םאכען, 11 שםארסער איהר ppm dpi נדם
 !וזמברעכען. איחר ppm דצס סיט נאר
 צא־ אין ?אםף אינערצימר דצר אױנ אח

 גדםנצידער, צאיאצע די tpr*m 1 תאצ
— dp ווייםס iptmti וױצ?ן װאס די״ 

 וױיטער זאצ — ױניאן, די אויפהאצםעז
 םאראז זײנעז דאן ווערען, פארסנעזזמט

 it האםוניםטעז די פאר שאנסען אצע
 צײכס איז דצרםיז ןױצ. זייער דצדנרייכצז

n מן  אצע די אז עצוס, צאניעעז דעם ויו
םאראיגםערע־ זיינעז ײאס 4. צאסאצ אין

מ «ד iptia װניאן יי איימחןיצםפז סי
l i r e א am איינינעז. צו זיד װי

צא־ 1אי 01אי איז njvevn דצד װי
 םיגאריםעט א tpaip בצויז *or ipp ,1 קאצ

 סצארםנמז אױפ׳ן תאט ד*ם .ראנירונג
tom ױמז  םיםיננ נאסינאציאנם דער גצו
 דער tv •ארגויי די חאצ. ”מאכסם* איף

*hothp ארםיניסםראציע s ip נע־ טאהע 
inpb tpjnp מי *נממז״ iid r v r די 

m  ra n j,^« אדסייעז• upoima.אבער ־ 
n 3«מיינימס־ סך א  nת iin יי p a r j־lp«o 

םצן. א מז  אדנױנים־ דצר tv אארםיי די ,
p*n n a ro ביסעצ א בצױז נעקראנצז 

hudוױ ׳ k א*נענעבענע די סון דדיסמל

 די tr זאגען, צו םיינם דאם און עטיםען
 םאיארי• די ה^ום אדםיניסםראציע איצסיגע

זיך. געגען םעם
 ױגיאן אונזער איז װאם גוט, איז עס

 װאדד יראיארצי^נעצע סײן נים עקזיםםירם
 װאס •ארטיי, א קען דעריבער און אען

 אא־ אצע םון םינאהיטעט א בצויז סריגט
 רעגירונגס״ די געוױנעז עטיםען גאגעבענע

 םיט םאצ דער איצט איז דאם זוי סאכם,
 אדםיניסטראציע דער םון •ארטיי דער
 געווען אבער זואצמ װי .1 צאקאצ אין
 דעםאקראםימע םעהר אײז םירט םען וחנן

ט וואהצען,  זאצ •ארטיי יעדע יחנצכע אי
 חןר צויט םארטחגמער טיצ אזוי סריגען

 אפ־ איהר םאר ווערען וואם מםיםען, צאצ
 אײנגע־ זאצ עם ודען הייסט עס נעגעמגז,

 װאהצען, •ראפארציאנעצע וועחןן מירם
 אדמיניס־ דער םון ■ארטיי די וואצט ראן

 פארטרע־ םעהר געסראגעז םאסע טראציע
 פאר־ צוױי אנדערע די פון יעדע וױ גתר,
 געווען דאד װאאט זי אבער באזונדער, טייען

 רע־ סענען צו כדי און םינאריטעם א אין
 סאאצײ א עאםען געםוזט זי וואאט גירען
 א כױט עותםות םאכען דױיסט עס ציע,

 נים םאך איך אויב און •ארטיי. צוױיטער
 םון פארטיי די זיך דאכט איז טעות קייז
 צאסאצ אין אדטיגיסםראציע איצםמער דער

םארםרעםערמאםט. יראיארציאנעצער נואר 1
 אפ״ זיך איך־ קען דא אז גצויב, איך
מטעצען.

00
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 דאך זאגט םען אבער זיך, שעםמ כתן
^ ביסצעבוױיז  אםעריסא- אונזערע אז אוי

 םאג־ אינדוםםריעצע באנקירעה גרויסע נער
 הא־ ספעסוצאגטעז, סטרים װאי* און גאכמן

 צוױשען שיסערײ דער פון אז געהאםט, בען
ר איז כינעזער און יאפאגעזער די ע ח אנ  ם

 םצחםה אםת׳ע אן ארויםװאקםען וועט ריע,
 אין יראםפעריםי ברענגעז וועט דאם און

 וזאםנונג םלחםוז די אט און אכתדיקע.
 וואצ אויוי װאם אורז*ך, די געווען עם איז

 געווען צײם טעג עםצאכע םאד איז םםרים
םונ פרעהציכע גא:ץ א  גע־ האט עס Jמטי

 זזאט עס און װייץ םון פרייז דער מםיגען
מן זיך הוי  אז געװאחגן איז עם ;סאטעז טנ

 זיך האט עס איז זיצבער אויןי אזיםכאפענימ
 בערזזג דער אויף םםאקם געטאן הויב א

 תירוצים, פארעיחננע אנגעגעבען האט כתן
 קארץ קאםעז, וױח, אויױ •רייזען די ווארום

 האט כתז װען און מטייגען. זיצבער און
 הצאר אויך שויז איז ״געפונען תירוצים דו

 די איז עם מטייגען. םםאתם װארום געותן
 אגנעםאנגעז זיך האט װאם פראםפעריטי,

 איז עם אבער אמעריקע. איז צוריקמרען
 אז םיד, דער אדויםנעקוטעז דאך ענדציך

 האם־ דער אויןי םיעקוצירט םעז האם דאס
 םון אוץ האכעז רחםנות װעם גאס אז גונג,
 און יאפאן צװישען נעשלענ סציעעם דעם
 דער פון איז גרויסער א ווערעז וועט כעע

 ווע־ וועט םאגדזמוריא אין מיסערײ קצײנער
pn םזרח וױיםען אוי&׳ן םצחםוז גרויסע א 
םצחםה די װעם גוט pn װעט גאט אז אוז

 יא- און כינא צװיטעז בצויז בצײבעז גיט
 אםע־ םארכאפען אױך װעט עס נאר פאן,

 םראגסרײך און רוםצאנד ענגאאנד, ריקא,
פראםפעריםי. זײז װעם עם און

 םעז װען אז איצט, עוין ווײם םען
 פרײזען, העכערע םאר זוײץ געסויםם האט
 אין שיםערײ די זינען אין געהאם םען האט

 געװארען איז עם װען און םאנדדמוריא.
 האם זיצבער, םיט םפעקוצאציע װיצדע א

 עיסערײ די זינען אין געהאט זוידער םען
ט םעז םאנדדשוריא. אין ת  האבען דארםען ו

 געצד. סאכען צו כינא אין זיצבער םעהר
 שטײגען אנגעפאנגען האט קאטעז װעז און
 איז עס װאם דערפאר געװען נים עם איז

 באװעל־ אויו^ גאכםראנע גרעםערע א געװאדן
 נויטײ א איז װאםע וױיצ נאר םחורח, גע

 עי^אונטערגעםונג. ר?ר אין ארםיסעצ גער
 ענד־ או געהאפט, האם כתז גוט, און קורץ

 זײן אויף געקראגעז רחםנות גאם האם ציך
 קדײ מװערען אזא םון צײדט װאם װעצט,

 טצחםה, א צוגזךציקם איחר האם ער און זים
 •יצוצים װערען. אויפגעריכט זאצ זי אז

 צועטערט האםענוגגען גוטע די זײנעז אבער,
 געטראםען, גאר האמ דאס איז געװארען.

 גרויסע אםת׳ע אן אויוי האפנונגען די װען
 שטײגען. איז געהאצטמז האבען םצחםה

 די און יאפאגעזער די צװימעז מיםערײ די
 םאר־ אין נעזזאצטעז זיך זזאבען כינעזער

ז האם עם איז גרעםערעז י  אג־ טאסע ״י
 מצחםזז אםת׳ע אן אויסװײזען געםאננען

 פאר־ םעהר נאר םיט און טויטע סך א םיט
 פאוצים קוםם דאן םאקע און ױאונדעטע.

 אײנ* האבען ביגא איז יאפאז אז באריכט, א
 װאםען-שטיצ־ א ערסצערען צו ג^מטיטט

 צו סכםוך זייער איבערגעבען און שטאגד
 זעהר געװעז איז דאם ציג. םעצקער דער

 סטרים. װאצ םאר בשורה מרויעריגע א
 סיט געפאצעז זײנעז וױיץ ®ון •רײזעז די
 נע• ציטער א האט בערזע די און סראך א

 סטאסס געטאז פאצ א האבען עם טא(.
 סופער און מטאצ םון — םינים אצע םון
 שםעס־םאבאק. און צאהךמגרמםצעך ביז

 נא־ טען20 דעם פרײםאג, געװעז איז דאם
 םאצ אצע םון מויז איז םרייםאג ותםבער.

 װאך א םים םאג. םזצ׳דיגער סײז נים
 נאוחנםבער, טעז13 דעם פרײםאג, םריהער,

 װאונדער קײז צרה♦ א געװען אויר איז
 טער,13 דער גאר דצרצו איז םרײםאג״ ניט.
 יע־ טאסע אויך זיח־״מציסאזצצדי^ םוז
 ׳א.»כאריכם אנגעקוםען איז םרייטאג, נעם

 טצחםה דער פון אז דערבײ, האצט עם אז
 םאסע האם עס און װערן. גארניעט זאצ

 םטריט. װאצ אױ\י געטאן שראך א גאײך
 ב*ורה, נוטע א געסוםען איז סאגטאנ גאר

 אוץ יאפאנעזער די צוױמען שיסערײ די אז
 פאר־ און זיד פארגחנסערט כינעזער די

 וױיץ אוי«י •ריייזען די און זיך שטארקט
 חויב א זױחנר זיך חאבען סטאקס אויף און

 אין געהאצפען. ניט האט עם נאר נעטאן.
י איז ארום טעג עטציכע  וױדער םאחםח ו

 אז אונז, באעערט נים געזוארען. קאציע
 נאר קוכמנן. וױדער זאצ פראספעריםי די

יא- די און העצםען נאט גאך װעם אםער

ר, ע ב מ ע צ ע 0► 1931 ד ^ m 4$ ̂ ם 5ד=0
 װי־ זיך װעצעז כינעזער די םיט פאנעזער

 דא זײנען עס און שצאגען, אגםאנגען רער
העצםעץ. זועם ער אז האםנונגען,

* **
 זעהר פראסםעריטי די דארםען טיר און
 די םאר ניט הגם אסעריקא, איז גויםיג
 סטריט װאצ די פאר און באנקירען גרויסע

 פראספעריטי די איז זײ פוז מאגנאטען.
 די איהר האבען זײ אנםצאפען. ניט נאר

 זײ אז וױיזעץ, חמבונות און צײם. :אנצע
 הריזיס פון יאהרען די אין גראד האבען

 םא־ םאנכע אין און ערנער ניט אויסנעםאכם
 םראסםערײ די אין װי בעסער, נאך צען
 פראס־ די האבען דארןז סען יאהרען. טי

 די אפצוראטעװעז כדי צוריס, םעריטי
 ניט זאצעז זײ אז ארבײטער, אםעריסאנער
בעםצער. איז וועחנן פארזואגדעצט

 די פון כבוד דעם םאר גים פאסט עס
 אונז םען האם ארבײמער, אכמריתאנער

 םארזיכע־ ארבײטםצאזען אן אז ערקאערם,
 אײנ־ זאצ רעגירונג דער פון םאגד רוגגס

 אוים הוסט דאם וױיצ זועי־צן, געםיחרם
 נדבה, א ״דאוצ״, א איז עס צד<ןר,. וױ

 צו איז ארבײטער אםעריקאנער דער אןן
 עס אבער ערצױבען. צו דאס זיך מםאצץ

 עטאצץ דעם םאר פאסט עם אז אוים, זעחט
 אנצוקו־ ארבײמער אםזןריקאגער דעם םון
 אםת, בעטצערײ. אםענע אײנםאכע, צו ם*ן
 געהט אויסנאפען, וױינינ םיט אצײן, ער

 אונםער־ דער אבער בעטצען, גאס איז :יט
 אנדערע װען גרויסער, סײן ניט איז ׳פיד

 אבייה דעם צװישען איהם. םאר בעםצען
 דעם, און הײזער די אין אצײן געהם װאם
 צונױפקאײבען געהעז אנדערע װעםעז םאר
 בצויז אונטערשיד דער איז הײזער, די אין
 סריגעז זײ פון בײרע װי פארס דער אין
 ביײ זײ צעבען אבער םאקטי^ נדבות, די
בעטצערײ. פון דע

 א אויף זאצעז ארבײםסצאזע די אנ׳פטאט
 װאס היאף די באקוםען אוםן בכבוד׳יגען

 בא־ זײגעז זײ װעצכע צו און זײ הוטט עם
 ארבײםם־ םון םארם דער אין רעכםיגם

 טרא־ די םעץ האט פארזיכערונג, אאזען
 םארװאנדעצם ארבײטסצאזע די םון געדיע

 י־Tבאצי און שרײענריגע גרויסצ, א אין
 בע־ םען ענארזנדיי־אונםערנעםונג. גענדע
 איז סלאפם כתן גאםען, אצע אין טעצט

 אםערי־ ״עטאלצען״ דעם פאר טירען אצע
 כבוד זײז םאר װאם ארבײטער, סאנער

 אי־ אז םיז היצף אנצונעםען ניט ^מםעהם
 רע־ דער םון גענרינדעט פאגד בײטםצאזעז

גירוננ.
קו־ גיכער װאס םוז פראספעריטי די

 ארביײ םיציאז צעהן װעצען ניט אז םעז,
בעטאער. איז װערעז םארײאנדעלם טער

שפענער װי פלענער
יאנאװםקי ש. פון

 די געסענם װאלםען פלענער װען אך,
 װי םאכעז, זאם דזשאבלאזע םיליאנען

 אונזער געװען עס זואלם אײזעךםעסם
 פשוט רעזשים. קאפיטאליסםישער גאנצער

אײנצובייסען. נים איהם נעװען װאלם עם
 שיל־ געװיסע א אן םיך דערםאז איך
 אונשטערבליך טאלםםאי׳ס אין דערונג
םרידען״. און ״קריג װערק

אוין» שלאכט גרויסער דער ערב איז עס
 םראנ־ דער צוױשען באראדינא־פעלד דעם

 זיצם ארםײ. רוםישער דער און צויזישער
 הויםט־קאמאג־ דער קוטוזאװ, אלטער דער
 א אויף ארםיי, רוסישער דער פון דיר

 שםעהט ער װאו קרעטשםע, דער בײ סלאץ
 בעםארשטע־ djh װענען טראכט און אײז,

 םינוט אנדערע יעדע איז ?אםף. הענדעז
 אנ־ אן אט דער, אט צו איהם צו קוםט

 א גאר טיט לײטעגאנםען זײנע םון דערער
 קאםף. קוםענדען דעם םאר פלאן ״םייערען״

 גאנץ אוים זײ יעדעז הערם קוטוזאװ
 פלעגער. שלעכםע הײז נים געדולדיג.

 הונדערםע דא זיינען םוח זײז איז אבער
 זײן דורך װײס ער נאר פלענער, אזעלכע
 אלע די פוז אם אז ערםאהרוגג, אלטער
 םים גארניט אויםלאזען זיך קאן פלענער
 אדער דער ניט אז װײס, ער נארנים.

 דעם פאר באשםיםענד איז פלאן יענער
 עס דאס נאר קאםף, דעם פון רעזולמאם

 קאן װאס אנדערעם, גאנץ עטװאס דא איז
 און דורכםאל, דעם אדער זיג דעם ברעגנען

צע די שםארק ורי איז, דאס אנ  #רםיי ג
םערט איז ײס  קאםף. דעם םאר באג
 סוםו־ אלםער דער װאס אײנציגע, דאס און

 גאם. צו תםילה טוט ער דאס איז םום, זאװ
 אזוי אדער גום, אזוי איז ׳ער םיינס דאס,

 בעסט־אױסגעקליגעלמער דער װי שלעכם,
פלאן.

 האם תפילה די אם אז זיכער, בין איך
 ארויסצוהוםען געהאלםען װעניג־װאס איהם
 שלאכט. קוםענדער דער אין זיגער דער אלס

 דער אין זיכער איך בין אזוי פונקט אבער
 םארשײדענע די פון װירקונגסלאזיכקײם

 הא־ לײםענאנםעז זײנע װעלכע פלענער,
צוגעםראנען. איהם בען

 אז דעגקען, צו םיר ערלויב איך אזן
 סוף א םאכעז םון םאל אוגזער אין אויך

 פלענער אלע זײנען נויט, גרויסער דער צו
װירקונגסלאז. אזוי פונקם

 אלע די םים םראבעל גרויסער דער און
 און געםײנמע, גוט זעהר (אײניגע פלענער
 איײ זינען איז גאר האבען װעלכע אנדערע

 באנוצעג־ אינטערעסען, םערזענליכע גענע
 שרעקליכער איצםיגער דער סים זיך דיג

 זײ פון <זײנער װאס דאס, איז ^אנע),
 םון װארצעל סאםע דעם אן ניט ריהרם

איבעל. שרעקליכעז דעם

 גע־ שלעכם אדער גום פלאז, יעדער
 אויױ אזוי װי זינען, איז נאר האט םײנם,

 ביסעל א לאגע די םאכען צו םאמענם א
 װאס גאר, םראככתגדיג נים ערםרעגליכער,

 לאםע שםיקעל א װי םעהר ניט איז דאס
 צופרוכ״ אזוי איז זואס בגד, דעם אויו^

 גארנים שוין איהם סאן םען »ז ניעט,
 א האבען םוז טען דאם און פארלאםען,

בגד. נייעם גאנץ
 פלענער אלע דאס זאגעז, צו םיין איך
 איצ־ דער פון ראםעז די איז זיך דרעהעז

 עם און ארדנונג, קאםיםאליסםישער טינער
 אט איז עם אז זוענעע, גאר אײן פאלם

 כפרות, אויח םויג וועלכע ארדנונג, די
 אפנעדיגם צײם איהר שויז האם וועלכע

^ דער םון ארונםערגעהן םוז און  וױ םצענ
 לענ- װאס און אפגעלעבם, איז װאס אלץ
תרם שעדליכער אלץ זשיפעם זי גער זי. י

 איז פלעגער די אױןי נערעםעניש דער
 קעפ גרזיסע אונזערע נעוואלםיגער. א גאר

 מװען םתקנא שםארק אפגים זיר האבען
 רום- אין פלאז פינ^־יאהריגעז דעם אן

 װי און כמנשעז, הונגערען דארם לאנד.
 וױיל באהבה, אז עס די נעכמנן הײםם, עס
 זאלען ווארום םו — פלאז, א דא איז עם

 ? פלאן כדין אזא שאפען נים דא אויך םיר
 צו מםאז געם א זיך האם עולם דער און

 גים קענם איהר דאס אזוי •לעגער, שאפען
 מד גים אין האנם אין ןױיםוגג א נעםען
*לאן. גייעם א עפזןס סאג יעדען פינעז

 וױיסם •לעגער הואװערשע אלע וועגען
 נעקו־ איז צחנרשם םסתםא. דאך איהר

 בורד־ סארם א שאפען פון פלאן דער םעז
 קאפיםאצ און ארביים צװישען פרידעז

 pn צו זיך םארפליכםען ארבײכתר די
 קײנע םאכעז נים סםאםעםשנע, רוהיג,

 און דעםאנםםראציעס סםרייקם, סקאנדאלעז,
 פארםליכ־ זיך דארםעז קאפיםאליםםעז די

 גים וױידזשעס, קיק שנײרזן צז נים םען
ארבײםער. סײז סעסעז
 ניט אבער ער האם פלאן, :ומער א
געארבײם. לאגג

 א םאר פלאז זײז גזגקוםען איז דאן
 ? העלפען דאס וועם אפשר םאראםארױם.

 אויס־ גארנים דעם פון אויך זיך האם עס
געלאזען.

 אלץ ווערם עם און שלעכם, איז עם
 דער ורעניגער, װאס ותרם ארבײם ערגער.
 אין האלםעז בענק זיך, שמאריןט הונגער

 א געווארעז געשאפעז איז הראכען. אײז
 קארפא- דאלאר ביליאז א — פלאן נייער

 רועלכע בענס, גרויסע אלערליי פון ריישאן
 םאלען, אןוי קליינע די לאזעז נים זאלעז
 אבער גםיסה. זייער פארלעגגערעז אלזא,
 גים פארלײכםערוגג קײן האם דאם אויך

:עבראכם.
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o וױמליד iip n מן א o *ו טון• א ם n 
 אלע *ו םילייכט און תו־יזיס אמםינעז
i אין קריזממן n ^װען יואו־ים צוסונסנ 

 נעװיםער א סון מאנוםעקםמורערם אלע
 און איינינט1פא pn וועלען אתתסםריע

 אנחגרע זײ נענען איעע םעחו־ סםןהן ניט
 *ו םענליך pn ojm קאנקווזנטען, וױ
■o n  inm nin גיט םיקעל1א נעוויסעז 

 אזוי בלויז נןןר איצם, יי1 ■לאגלאז אזוי
e> װעט עס מיסיל pn נואזתרוננ די 

 אויטהערען דאתם װעם עם איהם. אייף
 וײזלכע אימי־יראתהציאן, איצםינע די

ך סריזיסען. אלע סון אורזאמ די איז  י
in ie w re u m  i n 18 קענעו זועטJ 

irn■ םיל אזוי sn ip, װיםיל i n טדאסס 
 אר• וײ לוים אמםיםען,3 איחס פאו־ יועם

nma-oma אננזד םאגם.1םא עז־ זועלמ 
 םים םעסםארי א dip איינער אם1 נוסען,
הן בלויז  *וױי• לויז3 און 1ארבייםע מ
 *81• 18ט יממעז ע.י זועט סאמינען, דדיי

 ניט און ביזנעם אזויםיל לויז3 ■ארזױאנעל
m ro. וועלען 1םאסע און pn ,אזעלמ 

 צוצועסעהן pn mnio נים וועלען וועלמ
i וועם םראםם, *ום n  p ir נע־ םראסם 

מ רי םינעז סי i זײ סינילעו נוי t  in 8 
 ארויםצו- זיי נאנצץן אין iyi8 צוױננען
i סון םריימן n אינתסמ־יזג
i n די אין 3אזי 081 איז, •צאן 
 הונ־ לםשל, ,8י ism סטייםס ױנייםעז־

D in ,אט לען8ז איגתסטו־יען n אינ־ אלצ 
jn’3 זיר תםםו־יען J און םראםםען אין 

u אין m םאכט pn osii 8 גאנצע דיPS* 
.1לאנ סון װירטמאטט םישע8נ

 זוע־ נעםאכט קאן פלאן dsi לויט יא,
un לײ1אלע צו םוף א isao ,ISD’pip 

 י1 אייננעםידורט ט1װע דעם טיט צוזאםען
 עװער איז עם און שקלאפעתי, ערנםטע

 אטעריקא דאן װעט ם8ײ פיט אײנצוזעהן
 איצ־ דער נענען איכעתעםען סענען זיך

 ליםישער8■ 1אי סי׳מר8נ8עס 1םינע
.1תםלאנ אין einsn װאם שסלאםעריי,

un ניט איז ■לאן m so װע־ נים און
 נמיזאםםםע און נםטע1ע י1 װי ניגער

iiduop’i איך און יטאל.8סא םון t8P 
ױיל  אס1 אז נלױפען, גיט אופן בשום תת

 װען איינוױלינען זאל פאלס 1יפאנע1אטע
 אם1 — בכורה זײן סויפען1פא צו איז עס

 — נאך האט is װאס פרייחיים, ביםעלע
ז.sלינז סןיעל א 1שא

i n  up א פון סוםם <לאן 1לעצטע 
po istjsd נים .ײיהען, 5אײגענ רע5אונז 

o וױ אנדעחןן, פײז פון n  tic רעזידענם■ 
i פיז n ,אטאלנאמייםעד unna* סיתי 

הילמאן.
unna א איז חילםאן isD'iu נלוי־ 

 לוים «לאן. א lit isjjp.iju און ביגע־
pn איז כױינוננ i n ריזיס איצםינ®־? 

D8o>itn i n זינ?ײט.8•לאנל 1אונזע םון 
 אין ■לאן 8 נעװעז ײאלט ds isn ד,8

n^8• יע8 די איו אזוי אוז 1920 :s 
'in n s צו ל8סיינם 1םי וואלטען o n 

 װאל־ 1סי |.Sdips< ניס o'tnp איצסינ^
p ir  isd סים 'Biwvi isn'iB in n s

•o n  iststD'iuis אנגענוםען און פו־יזים 
איהם. נענען סיטלצן 5יכםינ1 י1

 און ■לאן, א 1פא איז is אויר ,8לי8
n אין־ אויפ ■לאז, זײז so n st איהס 

Dsor o יינצו׳ננכ׳ענען1א איז ריכםי^ n* 
u, 1 ציאליזם8ם n s15יכםינ, :o n טטאט־ 

i ײדך סאפיםאליזם n 1־םי15הינטז.
su אי ײיל׳ יע :sp un^ 1וועלכע 

ipnsonsD i םיינוננ, זײן לוים איז, n 
o םון n זאל פאלק, נאנדען i n  tnjm 

isosop'i 1איבע i n 1נאנצצ sp'tsds* 
:is ליין,8 אינדוסטו־יע י1 יע.1אי:דוםם 

 1<א ותט און ניט isp םיינוגנ, זײן לויט
n' ניט אויפטאן. נים s בא־ 5י1א'נמםם 

 אינתסטו־יען אלע ניט אםילו אוז זונדער
i 1נא צוזאטען. n אנגדעס? — is איז 

 ־n אומ קען ײאם סראםט, איינצינע '1
IS1WO■ ז י־י*
os נים 8י יייי i n אריינצו־ «לאץ 

 היל־ unna סיט ויכוח 8 אין זיד צען8ל
 *S1D ניט אפילו איהם װילעז 1םי םאן.
 נלויבען pn eusr is יזאנען פון נען,
is םיז nason איז  Dsn .omosp עויןיי 
*St dsii ,dsu:sp sts DtstsAa װאי
D יײז i'D sisorsist n s o r  'its אין 

o n נאנצעז פון װאוילזײן 'pJsd, און 
o איז איבעחזויפם n אר־ פון װאוילזיין 

 ניס אייר איחם װילצן 1סי ? בײםצדקלאס
isroipsi n s o r םיט jn sio  i n צי 

in וױיס  is נוםע םילע נאר פון כיט 
8 osn dsuisp i n  osn ,stststננזד

 זיי־ "t און צייםען, ׳פייז־ענע1פא צו נוסען
:is בוכסםאבען, םויטע ן5געבליב ראך

7 ט י י ז

m אדער m פון פראגע דער װעגען
p אין ארבײט w p טרײו
שלעזיינגער. בענדזשאםין פון

ער גרמזירעוםר ^ו עפז װערו א\. װ$ןיךן<(ןךגז רעיךיגז ^ו ײוי

ר, ע ב ם ע צ ע ► 1931 ד

 גע״ זײנען זײ װײל דעם, צוליב נאר א\ן
 זזערשענדע פארשײדעגע די אסיאוף נאנגעז

 םאר־ זזע^זענדע זאגאר אדער אינםערמסען
 גע- אײנגעגעסענע זאגאד אדער אורםיילען

םראדיציעס? װאויגהייםען,
װאל־ און װיסעז יא וױלען םיר װאס

 »ן האבען געװאלט מטארק זעהר טען
 ברױ צי :איז פראגע, דער אויןי עגמםער

 טרײד־ױנ־ א אלץ גאך איז דױלטאן דער
? יאניסט

ט טיין איך  ער צי איהם, םרעגען צו ני
 ביז איך קעשעגע. אין מניאךביכעצ א האם

 דאס אוז אזעצכעז, האם עי דאס זיכער,
 •ינקטציך. גאנץ דױס וײנע צאהצם ער

 וױםען, «ו *יתאװע6כף זעחר אבער בין איך
 טרייד־ױניאניזם דער אז #ער גצויבם צי

אויםםאן. עטוואס אויך גאך קאן
 האט ער וועצכעז סםייםטענט, זײן םון

 צאמאצעכדקאםיםע דער םאר פארגעצייענם
 דרינ־ געסאנט מען האט װאשיגגטאן, אין

ען, ט האצט ער אז ג  םון שטארפ זעתר ני
 םרייד־ױניאניזם, טון װירסזאםקייט דער

 םים האנט איז חאנם מנהם ער ווען אםיצו
 היצ־ זײנען אט םאנוםעקסשורערס. די

ווערםער: אייגענע םאנ׳ס
 האב איך װאס שצוס, דער איז .דאס

 םאר־ יאחרמער זװואנציג א נאך דעויגוײיכם
ר דער םיט בעדונג מ לי  * איגדוסםריע, ק
 וועצכע אינדוםטרת סאנמורירענדע חעכסם

 קא־ םאר װאונש א ארויסגעוױזעז חאט
 אר־ און ארבײםער צווימזעז אאעדאציע

 דאס אויסגעםינעז װעם םעז בייטס-געבער.
ם םון צייט אזא אין  איצםיגע די <ױ מי
 םאר׳ז סײ היצפצאז אינדוסטריע וײ איז

ארבײטסגעבער״. םאר׳ן סײ און אדבייםער
ת די נים אצזא, םר תס  די גים און אינ

 נוצעז. א אירגענד פון זײנען םרייד־ױניאן
 רעגײ דער אט ותרעז נעש^םעז םוז עס

 אוים־ זאצ וחגצכער רונגס״אינסםרנםענם,
 איגדוסםריע. דער פאר נויטיגע דאס םאן
 אר־ םינוי״טאגיגער א םון אײנפיהרען דאם

 אר־ זעסס־שטונדיגעז א און בײםס־יװאך
 היצ־ ברודער װאס ערשטע דאם בײטס־טאג,

 דאס אזיך גויםינ, העכסט פאר האצמ כמון
 דעם פון ווערעז אויםגעפיהרט נאר חאן

רעגידונגס־איבםםרוסעגם. פארגעשצאגמנעם
 אויב איז אזוי, טאקע איז דאס אויב
o איז םאסע גצויבם הילכמז ברודער n, 

 שכתצען צו איהם ערצויבען זיך איך םעג
םען רארזי אצזא װאס צו םראגע: די

 אויפ״ וואס צו טרייד־ױניאז? א האבעז
 אזוי איז וואם אינסטיםוציע, אן האצםען
 אנ־ װאס צו ? םאכםלאז און היצפצאז
 סאסטען וחגלכע סטרייסס, אלערציי םיהרען

 פא• וועצכע און געצד סים אוצר אזא אפ
 אצעס דאס אויב קרבגות, אזויפיל דערען

נוצצאז? איז
 סטייכד זײן נאך אז זיך, דאכס סיר

 אין צאפאצעט־סאםיםע רזר פאר םענם
 צו ענםםער אן שוצדיג ער איז װאשינגםאן

 אםאל־ דמר סװן םעםבערשיפ גאנצער דער
 םרײד גאנצער דער צו און בםרט גאםייטעד

בכאצ. באװענונג ױניאן

 לעצםע די ווערעז .םאתוערםס״ אין
 פרא־ דז[ר װעגען בריןי געדרוסם םאגאטעז

 קלאוס אין ארבײט שטמן און װאך פון גע
 ענטהאל־ בריף די םון םאנכע טרעיד.

 א געוועז זואלם עם אז ארגוכמגטעז, טען
 צו־ זאל כתז קלאוקםאכער, די םאר טובה

ארבײט. שםיס אײנפיהחןן ריס
 גוט ניט װי אז איבערצייגט, בין איך

 אונטער איצם םאכער הלאוס די איז עס
 ערגער םיל נאך זײ וואלט ײאך-ארביימ,

 אונטער שטיידארבײם. אונטער געווען
 םיצ נעארבײם זײ װאלטעז ארבייט שטיק

 <ױײ םיצ מארדעם איז איצט, װי שװערער,
 ציײ אנכאלאגנט װאס איצט. װי ניגער,

 אזעלכע פון צאהל די װאלם דיג־געהער,
 גע־ שטית-ארבײם אונמער םאכער קלאוק

איצט. װי כמגהר, טויזענדער םיט װעז
יאגמני^דסיסםעג^ א איז ארבײם שטיס

 באנ־ םעהר װאס אז דעגת̂ם ארבײטער דער
 סעהר אצץ אויפםאכען, װעם ער דעלס
 דערײ איז עס פארדיגען. ער וועם געלט
 גרויס װי םארצושטעאען, זיך צײכם בער

 גע־ וואצם ארבײםסצאזע םון ארםיי די
 געהאם װאצםען װאם ״די זוען ״ווען

 מאמזז אנשםאט װאצמען, דזשאבס,
 זײ װי באנדעצס״ ״געשאסען קצאוקס,

 ציײ אצטע נוטע די אין טאז עס פצעגען
שםי^ פון נעארבײם האבען זײ וועז טעז,

 צוריק״ פאר ארגוםעגטעז די פון אײנער
 װאך־ אז איז, ארבײט, שטיס אײנםיהרעז

 איז טרעיד דעם צופיצעצט האם ארבייט
 אויף אז װײזט םעז שאיסעצעך. קציעע

 סאב־םאנוםעתטשור־ צאחצ נרויסער דער
 איצט זיינען װאס שאנסראסטארם, און ערם
 גרויסער דער אויוי און םחניד, איז דא

 גע־ זײנען וועצכע םאנוםעתטשורער^ צאהצ
דזשאבערם. װארעז

 איז עס איז: דעם אויח ענטםער םײן
 צופי• איז םרעיד ד*ר אז ריכטיג, נים

 ייאד װאם ציים, דער םון געװארען צעצט
 די געװארעז. אײנגעםיהרם איז ארבײם

 אויםגעשםא־ זיעען סאב־םאגוםזױןםשורערס
 גאך האט ױניאן די אײדער צאנג צאנג, נען

 יואױ איינםיהרעז וחגגען געקצערט אםיצו
 באנדעצ־ די אנבאצאנגם װאם ארבײם.

 די װי אצם אזוי זײ זיעעז ?אנםראקמארם,
 איצם גאך זיעען עם ײן.5א אינדוסםרי

 סצאוס־ צאהצ היבמע א יארס נױ אין דא
 אין אז זאגען, עדות סענעז װאם םאמגר,

 צאהצ די איז 1894—1889 יאהרעז די
אזוי םאצ צעהן גערועז קאגטראקםארס םון

 סאגוםעקםשורעדס. םון צאהצ די װי גרוים,
 יענער פון טאנוםעתטשורערס ריזיגע די

 פרידםאן דזשאנעסאן, םאיר זוי ציים,
 בצויז האבען ברא^ בצוםעגםאצ בראס.,

 ארבײט זײער םון טייצ קצייגעם גאנץ א
 הא־ םײצ גדעסםען דעם ;אינסייד געםאבט

 די שזניער. TיDאום אין געםאכם זײ בען
 אומסייד פון צאהצ די װאס ציי̂כ אײנציגע

 םורא׳דיג אזוי געוועז נים איז שעפעד
 פון יאהחגז די איז געזתז איז גרויס,
 זיײ יאהרען יענע אין וױיצ ,1910—1895

 ארגא־ געװען גים סאבער קצאוק די בען
 האבען םאגוםעקםעורערס די און ניזירם,

i זייערע אין m v  txjj'k דריקען געקעגם 
 םמהר, גאך ארבײםער זיתחנ שםיקען און
t אין קאגםראקםארס די װי 'dow ד  ע

 יעגע איז םאז. געפענט עס האבען «עד
 אזעצ־ אויםגעזואקםעז עס זייגען יאהרעז

 ר,םא־ וױ ®אקםארי^ Tיoאיג ריזיגע כע
 רו־ און דורסם וועסעצ׳ס, םאיר דאווםקי׳ם,

 וועםעס jrurut צעהגדציגע און בינ׳ס,
p זײנען עס נעםען ir געווארען. פארנעסען
 וואס די, םון ארגוכתגם צוױיםער א
 אונםער m איז, ^ױק־ארביי׳ם, םאר ויינעז

 זיי- וואס ארבייסער, האמנן װ^ך־ארביים
 קיק יאחו־זנן, עצםעחנ זײ אין j'ir גען

 דער װייצ דדפאב, א קריגען it גים כמחננס
 אזעצכע \,nrsm ױנגע איםער װכס באס
 ארביים, כמהר םאכען קענעז 1זאצע װאם
 צצכמרע איצא אז איז, צםאט1דעז דער אח

jלי ם1אר נעהעז םעגשען ’T
טרא־ קיק איז עס איז: ענםפעד םיין

 איז ארבייםער עצכתרע םאר אז ניט, נע
 פאר װי סרפעםנױגת^ הרינען it שװערער
מן, אינגערע ענ  אױך איז דאס אמנר ם

p ביי ריכםיג w בײ ארבײעג p w אד־ 
 ארביײ יתגע אז כאס, דער האםט ביים
 נעכתן •רײזעז סעםצען ביים וחנצען םער

 יס־1א כח דאך האבען זיי מייצ ביציגער,
באגדעצג^ גתהר צוארבייטען

באםע^ חנמק1 גערעדם איז דאפ אח
 פציי־ די אק שעפער. יסע1גר האבען װאס

 פאראינםערזד באס יעדער איז שעיער נע
 ייאך־ אדער שסיק־ארביים בײ צי םירם,

 קזר װאס ארבייםער, זגםציכע זײ אז ארבייט,
 זיק זאצען אדיינגעהז, •Kr pn אין נען
םעג^יו• מי גזדפיקם י1אז

 כמנממז, עצכתרע די אנבאצאעם וואם
 w בײ איז ארבייםםצאז, דעען װעצכע
 ־5װע םים נעםאהר, אנדזװ־ אן דא ארבײם

דאכם דארנתז, סםאכער1תצא אונזערע כער
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jo סיר, itm a  du pn גע־ די איז ד*ם 
 םיםגאידער ירייז-יאוםיםזן די *ז «ד,ר,
 ארויםמשםוים זאנאר און לייײז ותלען
im m פון n r n .מ־ םיר דדפאבם 
n גוט נאנץ גאך דעגימן r ,תז י*מלעז  ו

 מוויז איז מרבנות די dip פון םראגע די
 אונ־ אין ברענענרינע nip די פון אייגע

ײני*|. זער
 װ*ד־ אז איז, *רנוםענם דדיגמר »

 נע־ צענגער נים סיזאגם די ח*ם ארביים
 און ערװארנמט. ה*ט םען וױ םאכם,
 קלאויד די פון זויונח די *נן״ ז*נם אױב,

n און מאכער r n י־ איז שאםיליעם* 
מ די פון ומגגינ  װ*ם םיזיז, װ*מן פםלי

t תאב*ן זיי n r חאצמן rn r, דזיריי 
in זײ סען n « אריי״ױכאאען גממנם 

 עט־ דיזע דורד נ*ר זין• <*זם as וױאיל
מ װאמו* מ

 אוינ לעמרלױ. איז *דטםענם דחער
ן מ  די דײז־ ארײנ«וט»מ םעענם » מ

tm פםלימ pi וױשיל שיל, *זױ סיזאן os 
 ״ייז שארוואם ס* צ*ז*ז, נאר «יך ותס
 אתים־ םיט ארבײםען «ז ?רלדימז נים

 און טאנ ארבײטען *ו ־on* ומלטע־ם,
 עם וױ *זיי זונם*נ״ אח שנת און לאי־ײ.

jm איז n אם*לינע ךי אין tfjnnip
i n די »ן *רנוגמנט וזיכםינסםער 

 *ז איז, מנױידארבײם שאר שו־ײמן װ*ס
 זײ אאגעחים. ניט וחס־ט ט”גר**ן־«

מ־ «*חל ט־ומ״נר א אין »ז *ן, וױימן  ׳
i n ן בעבח םען ארבייט« i n 1¥ױני 
 ײיר םירא ארביממר, די אןן ׳*סיק, *ון

p זיד «*ל ױגי*ן די «ז מנגדיג, a in 
 חנם׳ בזחױ ד*דם ארבײםעז דערזױםען, ניט

 ייי• ז*מ« אלזא, אױב, אוםזיסנג האלב
«יי*  ז*ל ט» *אנעהים, נים ותרם טבײרר

*pm שםיק־או״בײט, ותרען אײנמפױתרט 
 אין w ,\S3S3 אכםוננ יתי*ן די ז*ל און

i r o r  n י «ריט-מ*םיםמם ןײן ז*צ*ן*
IV
o םים imr די n וואם איז, אתומענט 

 *רפאחרונג• דער םים גים מםיםם ער
 זנרפינ־ גײע קײז גיס אח מגדק־ארביים

תג  נים אויך ויממ יתידא^כדסאם ד
גיוחוחו?. trupw ז נזנבנמז

«1919 ביז 1910 &ון ^חר, 9 «ײ דויד
N איז ייז r  ir r r מוחנז « 

 אגריכתגם ;דמם איז נמחר, נאך םישג
 א געזוען אויך איז אס^סיאי^} מר סיס

 געםעםעיצם םוזעז firm• די m •וגס̂כ
 א אדער אירייםאר אן m ״אזױ וחנחנן

 װי ותניגער פארדינען נים פינימר
n םומ געוױכמ א r וואס און מםוגחג 

ר 9 געיתז אי«
w אין חןובען ארימ־מאמיםעם  t n r• 

 גארכתגםם, די •ו־־ימעז. וײ אאנעסעםע^ס
o םים האם םען ותיצמ אויא n נים באם 

ם מנ ם מ נ ת ר  אום- אן האט #מומס ו
 געםעטעאם. אדדפאםסער t י^תדיאסייאר
ן  און אידדוסעז ■תמ־־ליסםעז די פאמגם מ
 אאמ אום װאנם, אויפץ אנקאײעז זיי

 ד װןמ מזזן סעמז r*>m ארבײטער
גע־ נעםאז איז א<«זײנג דעען. אתיזזנז

^ א o נאך אױם יו n .טאג מיז גאר דין 
 ארבײט ותניגער iruni ®אעגם םאנ *ו

im אמםאיד די אין r.אס די ־־^  בא
 אוםסײד די איז אותקהײסצען זיד םיצעגעז

 געםאכמ םיצעגם ארבײט די וואו טעמר,
ביאיגער. פאר ומדען

 1913 יאהר םוז סיזאן וױנםער אין
 דזמעמד א ארויםגערופען ױניאז די האם
 םאב־םאגוםעקטמױ די גענען םטתיק ראצ
un־D באםעם די חאגטרא<ןטארס. און 

 און געסעםע^ם און געקוםעז בא*ד זײנעז
 ריכ־ ותצעז זײ אז סמקױריטי, אײעעלעגם

o גאכקוםעז םיג n ער• די אגרימענכג 
 גזד איז םטרײק גאכ׳ן וואכעז פאר מסע
 שעפער אינסאיד די אין א*ראיט. ווען
 איי־ אבער אדבײט, םעהר געוואחנז איז
 זיך האבעז ארוםגעקוקט זיך ם׳האם רץר

ארויסקײה־ געגוםען לםnבאנ די
אוטסײד־מעפער. די צו צען

 מיצעפען אנגעםאגגען האט ױגיאן רי
 צו אומםאיד־מעפער וײ פון ארבײםער די

m די איז אבער קאםיטע, גרױוענס 
 געזזאצ־ װעניג דאם האט פעצע םעהרסםע

 די אי באסעם, די אי בײחג וױ̂י יםעז
 אײניג געהא^םעז זיך האבעז ארבײםער,

 זײ אז גע׳טעגה׳ט, האבען באסעם די
 פרײזען, באמטיםטע די ן v ל ח א צ

 ז״ אז געזאגט, האבען ארבײטער די און
p נזד זײגעז װאס פרײזען, די ן ע ג י ר 

ירײז-איסם. אוים׳ן דרוקם
 טרױעריג, זעהר נאםידאיך, איז, עס

 גרויסער א איז ווערט ויאר־ארבײט וואס
 דאס אבער אפגעהיט. ניט עעפער צאח^
כע צו שעפער, זעלבע די זײנען  די וח̂ג

אין אװעקקייק^עז זיר ם^נגעז באנד^ס

 פרייד און שטיס־ארבייט םון יאהרען די
 די םון עעפער די זײנעז דאם ?אםיטעם.

 קאנטראקםאדס, און םאב־םאנופעקטעורערס
 םעם־ עמיידארבײט אונטער פאעגט מען וואו

 פראצצנם פופציג מים פרײזעז די ען5
 אינ־ אםם זעהר און אינםאיד, װי ביאיגער
םעטאען. ניט פרײזען די גאנצעז
 די און וואר־ארבײט, ניט איז צרה די
 עווערזנ די מטיידארבײכג נים איז רפואה
 מד אדער אוטס«יד־^»עיער, די איז פראגע

n די געזאגם, םער * w ,װי םר«גע.איז 
 םא־ איז דזמאבערס די אז םאכען, צו אזוי

 םאראנםווארםליד זײז זא^עז גזםעקכדפורעמן
 זײערע איז ארבײטס־באדינגונגעז די םאר

 אז םאכעז, צו אזוי וױ שעפער; אומסאיד
 זא• אוטםאיד^ןזעיער די פון ארבײטער די

 זיתרע םיט פראטעסטעד אזוי זײז אעז
ir מיט און דזמאבם n ברויט, מםיסעא 

 עעפער איגסאיד די םון ארבײטצר די װי
ן זײנעז•

 זיך װעלעז ארום םאנאטעז עטליכע אין
 אונזער צװימעז קאנםערענצען די אנםאנגען

 וחנאכע אםאםיאיימאנס, דרײ די און ױניאז
p איז ע?זיסטירען ^ p •דיזע איז טרייד 

 -pr אוטםייד די פון םראגע (די םראגע
 וױכ- סאםע די םון אײנע זײז ותם •ער)

?אנפערעגצען. די ביי טיגסמע
 ו־pאנp ניט טארעז אוטסײד־מעפער די
in n ארביײ די ̂ועפער, אינםײד די םיט 
 אפ־ םוזען אוטםײד־׳פעפער די פון טער

n אלע און װאך־ארבײט היטעז n w ױניאן 
 פון ארבײםער די וױ פונ?ם סטאנדארדם,

 און דזמאבערס די און עעפער, איגסײד די
 פאראנמ^וארט- זײן םוזען םאנוםע?טעו^ס

ר. איד א ם ^

ז ױ י ו ן ם י 8 א מ6 ה פ ס

ם םון ו ח . נ י

ארײנגעכאפט. זיך פאםטקע א אין האם טויז «
 םארקלאפם, איחר נאך זיך האם טירעלע דאם נאר װי

 םויז אונזער פארשםאנען באלד האט
ארוים... נים דארטען םון שוין װעם זי »ז
םוטער, איהר פון נאך נעחערם האם זי
 פוטער... םיט ברױט םאר׳ן םייער באצאלען םייז אז

 װעלם דער פאר םארבלײבען װעלענדיג נ«ר
העלד, «

:רעכט « געםאכט אזוי זיך בײ םויז אוגזער האם
צי — — שלעמ» צי גוט, .

.איז עם װי באנעםען זאך די דארןש םען
געװים... גענארט, זי־ן ניט זיך אין טאר םען

עהרליך... בלײבען םענשען צו אויך *בער םען םוז דאך
 אחער, פארשפארט ניט נאר םיך אפשר װאלטען זײ

שװער, און דיק אײזעךגראטעם אהמטער
נעפעהרליך״.״ אזוי זיי םאר געײען ניט װאלט איך װען •

? װײםם איהר
טרײםט. זעלבע די «פט האבען אלע םיר

ר, ע נ פ ע צ ע t t9 ד 3 t י י d •

באװעגונג ארבײטער דער אין מאנאט צו מאנאט פון
 באאעבאטים די עזrצװי באװעגונג די

 וױידדטעם די ענײדען צו אםעריסא אין
 דער־ אויך ש(י\ האט ארבײטער זײערע םון

 ארגאגיזירטע בעםטען צרם די גרײכט
 אײזענ־ די אויױ ארבײטער די — טרײדם
בוי־אינדוםטריע. דער אין אוז באהנען
 זײנען אינדוסםריען בײדע די אין
 האנ־ םארגעפומען מאנאט צעצטען דורכ׳ן

 די םון םארםרעםער צװישען םערעגצען
 באיצעבא- די םון םארטרעטער און ױניאנס

 יצעצטע די םון פאראאנג דעם ותגען טים
 םון באיצעבאםים די וױיחשעם. \1ש:ײר צו
 זײ םעסיג. מעהר זײנען אײזעגבאהנען די

 די םון װײדזמעם די םאר^ענערען װייצען
 די פראצעגט. צעד,ן םיט ביצויז ארבײטער

 בוי־אינדוםטריע דער אין ארבײטם־געבער
 ‘ש:ײ צו זוכען זײ םעהר. סך א פאחס־ען

 פרא־ 30 ביז 25 םים װיידזשעס די דען
צענט.

 זיך װעם קאנםערענצען די םון װאס
 בא־ נים דערװײיצע :אך איז אוים^אזען

 *םרײװיליג״ ױגיאנס די וועלען װאוםט.
 ׳צכירות. די םון םארהלענערונג א אננמםעז

 בא־ צו אנטזאגען זיך װעלען זײ אד^י
o װיליגען n באלעבאםים די םרץ םארלאנג 

 ;קאםױ אםענעם אן צו וטעזp װעם עם און
 אנ־ װעט האםף דער פארסען א םאר װאס

 צו ;דערצו סוםען זאל עס אויב ״נעםען
 אײ גענעראל־סםרײק א צו ?וםען עם װעט

 לא־ אײנצעלנע צו לאגד, גאנצעז בער׳ן
 געגענ- באזוגדערע די אין םטתי?ם סאלע

^ דעז  אויסגעפאכטען גאר װעם עס א
 םארםיט־ דורן טיש״ ״גרינעם בײם װערען

 קען ארביטריישאנס, אװ באארד אין לער
 ניט באשםיםטסײט םיט דערוױיל נאך םען

 האא־ דער פון קאאר איז זאך אײן זאנמן.
 צרדים בײדע םון םארםדעטער די םון טונג

 באיעבאטים די ;םארהאנדלונגען די בײ
 זײ האםערדיג. און שסארק זיך פיהלען
 די צייט. דיער איז איצםע• אז פיהלען
 שװאך זיך םיהרען ױגיאגס די םון פיהרער

 דינגען און ארגומענטירען םוטלאז. און
םויל. האלגעז א םיט זיך

 שםאר־ דאזיגע די זיך נעטט װאנען םון
 באלעבא־ די םון םארטרעטער די צו קײם

ם?  גע־ די װײל דערפאר גישט זיכער טי
 אײ ניט ;זײט זײער אויף איז רעכטיג?ײט

o בער n שטאר אבען1ד וײ וואםpלאגישע ע 
 ארבײטער, די איבערצײגעז צו ארגוםענטען

 םא־ די םון ארונטערלאזעז דארםען זײ אז
 אויד אזוי שויז זײנען װאס שכירות ;ערע

 װאס דעם צוליב געװארעז אײנגעשרוםפען
 דרײסט־ זײער ;ארבײט װעניג האבען זײ

 אז וױיסען, זײ װאס דערםון זיך נעםם קײם
 זײ װאס אפגעשװאכם, זײנען ױניאנס די

 און םארהונגערט ארבײטער, די אז םיהאען,
 זיײ פריזיס. יאהר 3 םון אױםגעםוטשעט

 װײ שטארסעז א געבען צו בכח ניט נען
םוץ םראגע סײז נישט איז עס דערשטאנד.

פאדבער. ש. םון

 באלעבאטים די און םאכט, םון גאר רעכט
מאבט. די איצט האבען זײ אז םיהלען,

 זיײ דעם פון אילוםטראציע בעסטע די
 ארויסגע- זײנען װאס ארגומענטען די נען

 םון םארטרעםער די םוץ געװארעז בראכם
 צוױשען קאנםערענצעז די בײ צדדים בײדע

 מיט ױניאגס אײזמנבאהן די םון םיהרער די
 האכד רײלראוד די םון פרעזידענטעז די

פאנים.
 אײזענבאהנען די םון באלעבאטים די
 א םאר םארלאנג זײער באגרינדעט האבען

 הויפטזעכליך שכירות די םון םאר?לענערונג
 וואם דאס ערשטענס, םעגות. צוױי אויױ

 האם אײזענבאהנען די םון אײנ?וגםט די
 שםאר? יאהר צוויי לעצטע די דורך זיך

 אוים־ איצםיגע די בײ אז אזוי םארקלעגערט
n די צאוזלעז ניט םען ?ען נאבען 'n n־: 

 גע- אווע?לענען און אקציעס די אויף דעז
מי וחנקםלען די באצאהלען צו געלד נוג  או

 אויסגעהן, װעם טערםין זייער װען באגדס
 אויף פרײז דער װאס דאס צוױיםענם, און

 אר־ די און געםאלען איז לעבענס־םיטלען
 מאם זעלבע די ?ויםען איצם ?ענען בײטער
געלד. װענינער םים סחורה

 דער םון פרעזידענם דער ראבערטסאן,
 אינדזשיגירס, לאהאמאםיװ אװ כראדערהוד

 אג־ װאס אז געענםםערט, דעם אויף האט
 הוםם אײננאמען םארסלענערטע די באלאנגט

 קריזיס איבער׳ן װאס דערםון עס דאך
 רעזול־ אלס םחורה. וועניגער מען םיהרט

 אײזענבאהך אלע םון דריטעל א זײנען טאט
 צאהל, אין םיליאן האלבער א ארבײטער,

 דזשאבם די םיז געװארען ארױםגעווארםען
 דריטעל א אויך לעדיג. אום געהען און
 ארײעעלעגט איז װאם קאםיטאל, דעם םון

 שםעהם אײזענבאהגען, די אין נעװארען
 לא?אםא־ די אעדיג שטעהען עס לעריג.
 ווער־ און שעפער די װאנאנעם, און טױוען

 שינעס די נעברויכם גימ ווערען עס הײזער,
 םיליאז האלבען דעם םון איז בריקען. און

 און ארבײםסלאז זײנען ותלכע ארבײמער
 די גים טדאכטען הוגנער, םון שםארבען

 וױי־ צאהלען זײ דארף מען אז באלעבאםים
 אבער קאפיטאל דריטעל דעם םאר ;דזשעס

 די האבען זײ װילען לעדיג שטעהט װאס
 םראפיםעז. געותהנליכע די דױױדענדעז,

 גע־ איז קאםיטאל דער וועז דאן װי פוגהט
 גים באלעבאםים די זאלען געװארען. נוצט

 לע־ דעם אויף דױױדענדעז p'p צאה׳לען
 םים באזארגען בעסער און האםיטאל דיגען
 האבען וועלכע ארבײטסלאזע די געלם דעם
 זאל אײנ?ונםט. םון קװאל אגדער קײן :יט
 אר־ שטונדיגען זעקם א אײנםיהרען םען

 ארויםגע־ זײנען װאס די אום בײםס־טאג
 זיכער דזשאבס. צוריססריגען זאלען םאלען

םענה. נערעכטע און לאגישע א

 םראדו?םען וואס דאס אנבאלאנגמ וואס
 ױניאן- די וױיזען געווארען ביליגער זײנען

 נים עם איז ערשםענס אז אן שארשםעהער
i אז ױשר ?ײן n םון לעבענם־םםאנדארד 

 אויוי שמהן שבמנדינ זאל ארבײנמר די
in איז עם װי שםוםע ניחס־ייגער זעלבער 

 הײנ- בײ מײל וועלכדקמג, פאר׳ן געווען
y פראדוצירם םאשינען םיגע n r* ארבײםער 

 ווי םאל םיל אזוי םאל 4—3 וועגיגםםענם
 איז ער און 1913 אין פראדוצירם האם *ר

 צוױיםענם, בעםער. לעבען צו בארעכמיגם
 פרא־ םזן rn• אין פאלען on םים איז

ipdph געםאלען אויך דאך inםון ותרם ־ 
 אימעג־ n אין לינען וואס םאםעריאלען די

 פרימן די וױלזנן זשזן וואם םאר #באהנען
a אויי» פראםים תלבען דעם n אײגמד 

? קאםיםאל שרוםפמען
 D9 איז וואו :םרעגם ראבערמםאן און
 פון פארלאעען זאל םען גזנורארען נעהערם

 פראצענם 10 געמן זאלען זײ ארבײכמר די
 פ»ר גים גדבה אלם וױידזשעם די םון

 צאדי־ צו נאר בריחאי ארבײםסלאזצ זיתרזנ
 האפײ ארבײםםלאזע אוי^ פראפיםען לען

םאלען?
 די פון ארגוםמנםצן די זיכער זײנען

jw אי jnnvor אי ױגיאן־םיהמ^• w nr 
 איז מאכם וײ וחנן עם העלםם וואם אבער
 ומנם די אין באלעבאטים די בײ םאדם

^ן גיבען זײ און ה צו  רחנלען ױי אז אנ
סיי. וױ םיי וױידדפעם די שנייחגן

 אין irrn ארבײכמנר אײזענבאדין די
צן ױר םארםײדימנן םון היגזיכט דעם  מג
 אן אין באלעבאםים די םון אנגריןז אזא

 אנדצרע םון ארבײםפר וײ וױ לאנע אנדער
n לוים אינדוסםריען. n אר־ אימעגבאהן 

םען איז וואם בײמער-געזעץ, ר אגמגו ת  מו
n נאך באלד ?אנגרעם אין רען n ,םלחםה 
n די וחגן ':n« ד׳י צוריקנאמבען האט 

n צו אײזעגבאהנען r n .ד איינצגםיםער  םן
 אין ארונבמנרגעהן גים ארבײםער די רען

 די םים םכםוך א האבען זײ וחנן םםײײן
i3־ur דארםען זײ באלעבאכױם. » rנעהן ם 

 כמנן אויב מאםיםזג אדביםריישאן אן צו
 ארביםדי^- וײ אויןי אײגיגען נים זיך קען

ם nn םענ דאן םארס נ ע ד י ז  זײ םון ^
 *ויביםדיײ באשבױכתן שםאםען פאראײניגםמ

n און םארס rn ע דו במיי n איז אג i n r n 
 איימנבבאהד וײ װען צדדים. ביידע םאר

 וױי־ שנייזתן איצםעזי וועלען סאםפאנים
 קלא־ דאחמץ 'n ױניאנם די װעלצץ דזשעס

נ סינן אוץ קאם׳ים^ הואווע^ס צו נען  מ
מן זיכעחזיים םים ר א מ סי  הואחעד״ס »ז ח

סד »ז אנעויפענען זאל קאםיטע לי מ׳ עז  *נ
n פאפיםאל אוי^ םראםיםען n n םדיזזעד 

 וױײ די וױ אנבאםראכם איז ומרען גענוםען
ארבײםצר. די םון דזשעם

*•*
 אד־ די םון לאגע די איז עויגער נאך
דער בוי־אינדרסםריזג דער איז בײטער
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 -Vi נעהאצטען םאנאס הײנםינעז זײנען
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i n r u o  ivo^vnvi tim  pm n n v o iv p

ivnvonvv ivm tv פון i n בריקצייערס 
 ביצדיננ צוס נימס ivum^ms vs^vn ױניאן
r n o םים קפונםיצ lie ivn'M'ovov i n 

tim  iim D'ovsvfeu n r n וײ ivo ovn
ju זעצכיגע די געעםעלם m v e
oov3 די v^v^'ev !םארהאנרצוננע 

o אוי«י בצויו ויך בזמױדמנז n נײ 'iv n v 
1V3V pm ^jvptvo נױ 'v^v n v םאצ i n 

pm o אצע ijqJvp ביימפיצ iv o r n m v 
 סיס חןריבער ivo tvo נאך. iviJvo צאנד

'iv ivivid *הײס9זיכ imivo ײאס ovn ov 
ovpivo iv' נײ pm נעעמחז n v נצייר וחןם 

i3 i n  pm in w  oi>vm«3vi־ 'oiii'M- 
tv3 'm vno׳in iv i i .צאנד noM n׳v 

v«ne די ביי pm iv«i*iivmvo נױ 'PiV 
m איו m, י* iv^vt םון וױיחמעס די 
 1בײגת1א בוי iv'Jns 2 myevioiM ת

Mpnvov pm מז סנינ i מ n v  invn .נים
i די r iP  vi'«''M, וועצכע *ivo ovn 
ive o צױםינ n  ivoiviiviP'ii* Jv 't'ov*

 ארונטערצולאזען באצעבאםים ױ פון ל»ננ
מן שכיחת די םון  ביים ברית־לייערט. דײ זיי

 pm ?אונסיל op'-ioon וײ®־ םון םיםיננ
m3׳intpivi ivoi0 b גים i"p IV3VHV3VI 
 iovp v צו גו־יינתן ייך »י| קלצנצרוננ1םא

JX ווען 'ii די oiv' ip וחנלכצ ivi” i -אנ 
tv ivoi0w i ־״ בילױננ»i אונםיצ? vn*

 vi* וים עטעלוננ p»p צויםיו1<מו ואך בען
 i'M סיםן ivoii oinv3'M p'p נומען.

oip .וים
im רי פון. וואס nvoivP ויט זאל 

opvo *an ,ivoipo' iim אלײן tv די M3,- 
תווונ  צו סאפידאל ivivp'ivov פון ו

jvt'ip און וױידומצס ivo'iorpm v די 
3iv״ivo צי o n לעבעום n v iiv o o וואס 

 ovn ותצם־מײ^ i׳ive ovnvi ivsvn וײ
in  p ip03־"u די צו M״iim ivinv3ivt 

"vi*vi די בוײאינתםסרי^, m צוויי *viiio 
'u מעוםאלע m־vp'ivov pm iv'Tooi וואן 

xvo pm o די i'P iv n v  ivi” i ivo ''3 iv 
o iv 'ii' vo וועלכע IVPii i n  ivi” i3־'P 

»1 *M3 iv 'ii' T n o  ivo i'P ivnv  i n 
ovii oi'iiM3 ,Mpnvov pm liiivu די 

i n  pm ivotmihv n  ivivp tvo” iim 
jsoiipiv ivoivnvi וײ םון םו־ייסם די 

iV םיתו־צו־ P'nnve ivp'ivov i n  po 
ttv ציינאה o v r ti 'ii  v i o t 'ip  ivo tv 

 iv* די imii iV'iooni'M vi'itv pm בצױו
3''1 ivi'n ivoים o iv 'ii' pm o i'P iv n v

 יט1 טען oivu טרײדס votpivuv ,i און
' vn וצפצאצנו ovn אנצוט־יישען, miim- 

oi'pvov o באלעבאטים n בען n v iv וײ 
OJPV'IV• V003VIIP n V 't TIM 1VO"31V, 

io  ' i  pm״iv i''i " t imii o i וים *vnv 
1 ivivp iim o v piים p ivsvi״ivi'ivnvi i 

m v  pm ovi •iiM opin'ii בלויו *vi 
p 'iiv .3'imv 1« ivnגvוױ ל *iv i n 

o איז הןיב v p ti'n  n  urn ,ivmJvi םון 
vi ivi'n ivo"3iv vo i't'iv n v  o 'i n* 

ivnvi ,m vuvi ivo' ip וײ iim ivo'm 
vo i't'iv n v  ,i  IV iw m .סיײיו־ס ov 

p ir  no איצס tv ,ivovJv ive pn i i0 p 
n באלצבאםים ivovJpoim ivi'n י<ד1צו

1W1VI i n  •P1M *IVO"31V '1 IV1I0PIV
9י1לי

1 po ivooiv i n  i” t ovn ovnי
OIV’II' ז ^ מל  IV1VI11M3 IVO'ni Ti וײ !

m םיט 'o ivom v און m 'Jvov ציס *vi 
pi'03vi״n'evi*oo> םון iV3'io v תלט! ? 

tvJvn in v 31'11| ויר וײV0Vt1V ivnv
IVii0PP’ii* כחות םאסדיויננמ םים און

I 'l i iv  o n בא^באטים י1 םון ? ovn 
”nv IVP זײ invB  ivp'ivov 1»צייב vim

IVO'll זיר TOIO IVIVI o x  IV1V111M3
n בvבתים לי «"-ip  tv ivpiuv  ” i |i 
,nv> i' ivb p'^ioim iv pm o v e n 'ii i n 

in v ״ וועט */nina v5v ivovuvovt
voi'P ״n די םון ivnv IV’^ x ארבײ־ 

1M ivo| ויך OVP V I'M IVt1VIII”1M>) 
0'10 |1M |V3V? 1'IM צו o n  IVl’T'XIMB 

oiV3V^־׳n« iivoo 1 י1 םון )ivo” 3ivי1 ױ 
pimp ov ivsvn in n 'e־**r n  t'M iv3v 

*ivnivp ivovv? i n  ,,s ovnu^vm  n
1 I'M ?1VI1M1PIM11 I'M | VPי V00PV1

vn ivsvn vs'Jovדי ל׳זו ’tvno oiv’ii 
.vivie i n  »i' im ivooiv iv ivsvi 

* * *
Jvo'ovp ivovpi’iv i אױף n  ovn 

 tvivn ויר עלט1האג ov ivn I'nve איו
ov i one ivt’iiMS ,ovpti’ni t n ”ip־ . 

IV̂ ’1P ’1 ivo־'.PVOIVP I’M |VIV1MS
o n  ovnvi oivi’x  n  ivsvn tveivi 
t'M invio'^w | im tv^vopivivi in  oio 

o םסױיק i'S iii ivsvn ovovs '1 ivn 
ivinn n v ’u jvt'ip  tvb'o iv i* 

mvo iv i .m i'sp, וײ h  ovnvi ivsvn 
חוצפה׳  םארטיי־ iim זyלvopצןlvנvג ויך .

ivooiivi n  ivjvi oivsvJ n v " i iv n 
ivsvn O'Ivbovp n  ivoyn im v o  pv 

o^opviiv צו ,ivp” too ' i  i n ’t’ivivo 
in די און n  oi'^ 'nvi ” t ovn i n i 'i n 

ovpnvs, ,,t ivsviלם ״« vp 'o i '» n*
.OO'I

3 ivi” t םון oviv’is vivunvi ’i 
invnvi o v 'n n 'in אין iovp י1 סים

100”OIVl’X 11 DV'M |VO OOPO •01P 
nvo |ID VI«>P i n  TIM.־ DIM |IM 1צ 

tv ,ivs 't pn 1 ויי iv5vnאין ים pnrivi 
ס ovn n פ»ל אין "io אווי ip n  v זיר 

ivivtoiv 1צ ivp’p אױח וײ i n ,תציס 
v ovbvpoviiv tvo ovn צוױיטע viv^p

)12 זיי• אויןי («לום
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נאטיצען צײט און ױניאן
לין ,B פון ע ה

נעװען, געװאוינט םיר זײנען איצם ביז
 די אז סצאס, ארבייםער ®ון םיהרער די אז

 און אונםערדריקםע די םרן םאחטטעהער
 םיס דראהעז זאלעז םאסעז עקםילואסירסע

 אין געווען דאס איז אױי רעוואיצוןױזג
 פראנסרייך איז רוסלאנה אין דייטעלאנד,

 אםעריקע איז אונז בײ אנרערמװאו. און
 דא םארסערס. ױנקט לײדער, דאם, איז

 םיוד די אנעמאם רעװאלוציעס םיס דראהען
 גע־ בורזעואזגע קלאם, ארבײסער םון רער

 ■אציסיקער, סאפיסאליםסימע און לערטע
 נים וױיסעז םיהרער ארנײסער םאנכע בעת
 די םיז צייס איז רייד אנדערע קײז םון

ירעדיגען צו וױ ארבײםע^ גרעםטע
 וױ קאסיסאא, און ארבײס צװימזנז םרידען

 ױער שאייסאליםטישעז צום אפעצירצן צו
 דראהען םטרײקס, םון איצוזאגען זיך און

ס •אציסיקער קאייסאציססיעע  רעוואצױ סי
אינזגרסעתגנימען. און ציעס

 סטרים וואצ און םאנגאטען סריאעז די
 און םירסםען אינדוסטוײעצע די טיציאנערען,

 םאר אז ׳אבער וױיסען באראנען םינאנץ די
 סםים׳ם און בארא׳ס םון ססראמונקעס די

 מרעקען, ניס זיך זיי דארםען רעוואצוןױעט
 םאראצ־ װאא׳ם םעטױ דערוױיצע העחןן און

קאטער. דעם וױ דרשות
 די און ארבײםםצאזיגקײם סורא׳דינע די

 הא־ קען זי װאס םאצנעז, קאטאסטראפאצע
 איז שטאם קאפיטאציםטישעז דעם םאר בען

 םאר^זטע־ םאגכע געצװאועען האבען קצאם,
 נעצעהרטער סאפיםאציםטישער דער םיז הער

 זיך פאציטי^ קאפימאציםטישער און וועצט
 נוים רי צינדערעז ווענען נואדסראכטען צו

pc םאסען ארבײטםצאזענדמע אײדענדע די 
 דורך־ ותרען געצװאונגצז װעלען זיי בעפאר

חעאםען. צו אצײז זיך גװאצד־םיטצען
 נים ארבײטסצאזע די װעם איהר אויב

 וחד וױנםער, םאר׳ץ גרויט םיט באזארגען
 נע• האט — באזארנען, אלײז דאם זײ צען

 איצםיגער דער בארא. סענאסאר ססראשעט
 םיז שטייז •רוביר לעצטער דער איז קריזים

 גע״ האט םיסטעם, סאפיסאציםסישעז דעם
 פרא־ פרײנד, פארטיי געצעהרטער זײז זאגס

 אונײ קאצאםביא דער םון באםצצר, םעסאר
 גאציאנא- א םארצאנגם תאט און װערסיטעט,

 אינדוםכד חויפט די איבער סאנסראצ ילען
 ארבײטס־ טאגיגע םיטי א צאנד, איז ריעם
 אויב אינשורענ^ ארבײטסלאזען און ײאד
 ארבײססצאזמ די נאזארנעז ניט װצט איהר
 סוסענדעז םאר׳ן װאחנונגעז און ברויס םיט

 רעוואאוציע, א חאבען איחר וועס װינטער,
 פון גאווערגאר געװעזענער דער סטראשעט

 נעדמנתם, סםיסח. אצםחגד סםייס״ יארס נױ
 קעיקם סים םארזארגט ניט איז קײנער »ז

 מארזארגם ניט זײנעז אילע אז צאנג אזוי
יאר־ נױ אנחנרצר אן וואיענט ברויט, םים

 רע״ די דױאי, פראםעסאר געצעהדטער, קער
װאשינגטאז. אין גיחגר

ווערסער. שעהנע גאנץ אלץ דאס זײנען
 סוײיסכג שעהנע א םענשען נאאױוע פאר און
 ציײ כדציאנען וײ ניס און ארבײםער די נים

 םיציאנצן די םון קינדער און םרויען דענדע
 דעם םון אבער וחנצען םענשען ארבײםסצאזע

 םםיסה אח בארא וױיצ ווערען. געהאצםען
 האבען דיואי, פראםעםאר און באםצער און

 זייער אויוי אײנםצוס אן צאנג אזוי בצויז
 פארסייען קאפיטאציססישע די און סצאם
 סא• דעם פארעהרצימנן זײ, וױ צאנג אזוי

 ירא־ םרייע די און סיסםעם פיטאציםםישען
 אויף בארוס װאם קאנקורענץ, דוהציאנם

 עקםיצוא־ און אויסבײסונג ריסזיכטצאזסםע
 אר־ וחנגען ניס זיך קיכתרם װאס טאציע,

 און פאצגען, איהרע און בײססצאזיגסײם
 םינד און רחסגות םון וױסען נים װיצ װאס
 און םרויען הונגעריגע םיציאנען סיט לײר

 פארצאזען זיך קען םען וױיניג וױ קינדער.
 די םון אפילס םאראצישע שעהנע די י1אוי

 וױםענשאםטם• און פאציסיהער בורזשואזנע
 רייד זײערע אײנםצוס וױיגיג וױ און ׳אײט

 רע־ זײ וועצכען סצאם, דעם אויוי האבעז
 םאצגענדער דער דינעז זאצ פרעזענטיחגז,

 עדיסאריעצ םענשען־םרעםצרישער כרוםאצער
 רייכע די םון ארגאן דער *םארבס״, די פון

:אינדוםםריאציסמעז אםעריסענער
םארבם. שרייבם ביזנעס״, איז .ביזנעס

 צו איז איגדוםםריע דער םון אױפנאנע די
 עגטשצאםעז זײנעז םיד און געצט, םאכען

 אינ־ זיך קאנצענםרירען כױר סאן. צו דאם
 געםעז סיר ײעז געצד. םאכעז אויזי גאנצען

חד ברענגמן װעט דאצאר ביציאז א «ז אז,  ג
 און דערצו זיך םיד נעמעז פראםים, סערען

 צײכםסע די םון אײגער דורך. עם םיהרען
 שניי־ צו איז עסםפענשעס שגײחגן צו וועגען

 דעם פארסצענערען צו און וױידזשעס דען
 ארבײסער אפ םיר צײגען אודאי םעײראצ.

 אר־ עצםערע אויב רעכטס. און צינסס אויוי
 צײסםוגגגד וױיניגער געװארעז זײנען בײטער
 איז עצכחגד, געווארען זײנען זײ וױיצ םעהיג

 ארויס־ זאצען זײ רעזוצטאם צאגישער דער
 נא־ םעסםארי. דער פון וחגרען געװארםען

 נײעםטע די אן אויך םיר ורענדען טירציך,
 צו געצעגענהײט די אונז גיט װאס םאשמען,

 פאר־ און ארבײטער צאדזצ די םארקצענערעז
 אונזע• אין פעי־ראצ. דעם װידער סצענערט

 בעם־ דער סענעדזשער יענער איז אויגעז רע
 סצענםטער דער םימ אזוי װי וױיס װאם #טער

 גרעםסע רי פראדוצירען צו ארבײםער צאהצ
 פעײ קצענסטען דעם םאר םראדוקטען םאס
 םעטאדס״ סינום דחי םו ״אפ אונזערע ראצ.

 ארבײסער םיצע אםצוזאגען אונז ערצויבעז
 צו אונז םאר אוםנעוחגהנציך ניט איז עם —

חאצ• א וחנצכע םיט םאשינעם אינסטאצירען

 אויס םעזזר ארבײםען מענשען דאזען בער
בעפאר. םענשען הונדערט װי

 נרינדוע די תרך אז וױיסען, םיר *יא,
p און סדאםסס גיגאנםישע םון nדעם ־ 

מן שטעגדיגען  און עדפיטמנמן נייע פון זו
 גרױס פאראירזאכמ םיר תאבעז םאשינען

 אנ־ אבער *רבייםסצאזע; n צוױשען טיס
 דעם, פאר פריםיהירס ווערען צו שםאסם
 פאר *מרקעטבג באקוסצן נאר כדר דאחמן
 אויוי ערםאצג איז םייסםערשאפם אונזעו

o n אינ־ האנדעצ, וױסזננשאםב^ פון נעבים 
 ניר עם װאס jamamrmwo און דוססדיע

 ויײ װאס ר,שייסארנ סאסעץ די םיס שעהס
Vj\ אוטעך גים איו ארבײםםקאז נעווארען 

 פאגנם םאראנםװארםציכקײס אונזער עס<ס
 אונזער פיהרזנן םים זיך ענדיגם און אז זיד

ח סאצק א םיס שפארזאם, ביזנעם  א סיט י
ארבײכג כמגשצימד םון םיגיםום

 װשרס װאס ארבײםםצאזמקייס, די *ניח,
 אין אד׳יק ניס מנהס גצשאפעז, דעם דורך

 איז פצייכם אוגזער אויםרעכעגונט אונזער
 אומז־ 1אי ןעורירושסצסאוי םיםצען אצע םיס

 פון ותרזנן צו פסור אזוי וױ צוגעםיגען
 צו די אזױ וױ ניס און J02**m םעגשציכע

 איז נענענשסאנד אונחנר םארגרעםזנרען.
 אבער !מנצס סנתד װאס און געצם געצכג

ארבײםנו־. וױמימר וואס און וױיניגער
 םאכען אק םארםאן צוםיצ זיעען םיר

 וחננען םדאכםצן קצנען צו כזײ פראםיס,
p געשעהס עם װאם דעם, nאוחאך, דער ־ 
 סזנהר אצעם שאפס םיםסעם אוגזער וואס
 אזיפצו־ אזױ װי ארבייססצאזזג םעהר און

 אונ־ גיס אמ ארבייסםצאת n אױ* פאסזנן
 צו זיר צייט קיק ניס האבען םיר זאך. זער

 אוגתר גיס איז עם דערםינג באדערעז
זארג״.

 Jיoכnאוים אבער ברוסאצ, איז דאם
* * *

 כהנסמ וחנן געשאדס אסור וואצם עס
 אויפםעדפזאבר כמהר געשענסס וואצס וואצ
 שפראך אפצגער ברוסאצצו״ דער אט סײס

n  pc םאגנא• אי^ססדחנ אםעו־יקאגער 
 יחנזידצנם אוייי בויעו צו אנשםאט כמן,

ײמ איז פארשפרצמנז הואווער׳ס  קאנפע־ ז
 זיך װאצס װאצ םעסיו האםטנגאן. רענץ
 עגסרישונ^ גרויםצ n אײנגעש^אדס דאן

 וױי־ דאס פאראותאכס איהם האס עס װאם
 צס וואכען• צעצסע n אין שנייחנן דזשעם
 עס אז גצצצרגס, אויך אפשר איד«ם װאצס

 ארגאנײ ארבייםצר םאר וױחײגער םך א איז
 םאוזיכערוגנםמעזע־ אויםצוקצםםעז זאציצם

p ארבײטער n פארי צען nםצוכה, דער ־ 
 נעפיחצ און ױשר צום אפעצירצז צו אײדער

 וױ םאםאנס, ריקזיכםצאזצ דצרארסיגמ פון
*פארבם״. הערען n זײנעז דאם

 דצר װאס זאנתרבאר, גיט עס איז נו,
 םעדערײשאז אםעוײקען דער פוץ פרעזידענט

 אזעצכע איז אז אצץ גאך דענקט צייבאר אװ
 עהרענהאזםער אצץ נאך איז אוםשםעגדעז

 ברוימ שטיס א און זו• טעצער א בעםצעז צו
 דער םון ווערען צו םארזימרט אײדער
 אצנעםײנע םיז םיםצען n דורך םצוכה

גצייכ־ דצר צינט עם וועצכע אין טעתסעם,



p* ט ײ ק ג טי כ ע ר ע נ it יײו
 נענענזייםײ םון נעפיהצ pa חייםס־«רינ*י■

? זעצבסנדזזי נער
* * *

o גיז האבען m אזעלכע *ס אױב ra 
 די *ון םיהחנרמאסם דעו־ באוױתז גים נאך

i עםװאם ױגיאנם *םןריקאנער t יצערנען 
 םאר־ די וועם בא*יאוננ, דער אט אק

ponaoe ארבײםער די פון נוים ipoas 
pa מר זײ אםעריקא  אדער םריחער זי

i t  tp irn t dp npopar .װארים טאן 
 צאנ? וי דאס םארנעסעז, ניט םאחח םיד

tram בעםער. אנטסאס ערנער אמאצ װאס 
pa ױיי םרײסנתניזתז אצן« n m n •ײ* 

tP*pn ipo האבען « pim p 1י1א ײירקוננ 
 אר־ דער pc optip« «רם»נ?נטזמ דעם

אםעדיהזג אין בײססצאזמקייס
 ארבײםםצ*־ םאםענםאנער דער אחח
 dpi po רעזוצםאט א איז װאם זינשיים,

 *PSK איז סריזים |p״»dim*pp באזוגדעחמ
ppn אp ג*ר?ר ד?ר זאיןי ojpn, הערמט 

 אר־ םעכגאצאניעע א צאנר אונזדר אין
 םאצג?ז יענע p5a סיט בײםםצאזיגסיים

dp oyii צעהנרצינע אנט םים גאך האם 
pm יאחר t םארקס. קארצ םאראויסנעזאגט 
 ddip drii ארבײםםלאזיג?ײם, די איז ד$ס
 pc tpatfporoopo םארקס׳ תארצ צוים
p ®גםװיסצמג דער t טעכני?, דער p t pa 

 םזד דעד pt optin■ אױסאםאסיזיתמס
pdJpii ,pr אתים וואדםם pc רער ppd* 

 pa ארבײטער po*prt'5anpoia די םארי
 ?װןןציפיוויר־ די םימ ב*ױז זיך כאטמעס

pd נאדינ?ר pc אר־ ריזע םאעין. ד?ר 
 נאר צםאם,1רעז א גיט pa בײםסצאױנהייט

dpi pt joam a pt ױירכד איצטעעז 
napםצימזז pa dp xi»rnp ד?ר D*np׳ij־ 

p אנזאנ נמיכטציכער נוציטפר t צוזאמענ־ 
ך ת D*־ קא«יםאציסטײ*עז pc נ ia'tpna- 

11 ,aptxrDעצכעד Dear םא־ זיינע חרך 
m »rrao pran די *ראחקציאנם־םיטצען 

p rora ארםיי• חגזאןזו
 נים טאנ it הימם ביו נאך האבעז סיז־ 1

iu n ערנםם pa א«זד»אצם אויםםירציך 
a n *  3PD* דער po fpri*D די pa opt•־

n נ*צ*גיט*ר a״prn0oo״o. םעכ־ די 
 נאן איז )וזינ?ײם0ארנײטס * נ*י*נח*?

mpt pdpdo’jbJpttimb* יתנ pa זיך <ז*ט 
ײם ר?ר pa »נט*צעסט אמו פאר  pe ז

ארביימעד יצד?ר pa tpn - ,*onptor״
iprun Pa r t o v t עםװאם it tr p jtt- 
pm pa o f r i e p o םטאיד קםטײם, ריעצ 

pa rtaJippiD םאר האט בוםצצניננ k 
 טייצ נעװיםעז » נעעבעז צייט סײ־מר
pnwpo, ־ זייגען װאס lpmtiipiD 'na גע־ 

pt prupi צוםטינמ ■ראצעס, ■ראדומיאנם 
 ■רגסות. מעקור^טיוחן fin בומחגמםינינבעז

•irmn״אינ־ די םאר יזאם עבער׳צימ ס«ד 
 םאר *איגםםיםוס cjn n® װ^ססיגײסןורס

t w $x$pv מז מרקמרם, אנוען *און ®ריי 
pm תז מםלענמג נים ^נ  צו 1922 ךײם ו

 m םענמעז םי^יאן ׳ ?װויי גאד געקוסזנז
אײנסונםםען. אח באאאוטינוננ

םיר האבעז אוםממענחח דיזע אמםעי

 אז- םעכנאל^גימער חגר פון ערעײנונג די
ײם ײםס^זיגק  איהד אין באגריםען נים ב

 נעםעראאכע איהרע אח גרוים םראגימער
 דאן ערשם ארויסװײזען זיך וועצעז ®^גען

 אור־ די װי ווערעז געװאר ררע^ען םיר ווען
 ארבײטס־ טעכנאאאגי^זער דעד םרן זאכעז

 אנדערע איצע איבערמטײגעז לאזיגקײט
 אדאםעס אודװי^ סיבות. וױרנדמאםטיציכע

ם/ זײז אין אונז דערצעה^ם םאי  »ז ״דאיגע
 ®ראדוהםיװײ די איז 1914 ביז 1899 פון

 אינ־ אםעריקע איז ארבײטעד אז פון מעם
 ®ראצענט, אײנם אוױי געשםיגען גאנצען

 יצײסטונגס־ םיזימע די איז 1919 איז אז און
 אויף געווען ארבײטער די פון םעהיגקײט

 עי־״שט .1914 אין װי קאעגער פראצענט דד*י
 אגגעםאננעז זיך האט עס וחזז ,1^21 איז

 דער אין פראצעס ראציאנאאיזירונגם דער
 זויסעג^אםט־ דער ד»ײסם דאס װיחמאםם,

 םעקםארי. דער אין טענעדזשמענם לימנר
 אסע• איז ארבײטער םון פראדוקציע די איז

 פרא־ םוםציג גאנצע אויף נע׳פטיגען ריקע
 םון רעפארםס די לוים אז אזוי, צענם.

 אײבאר אװ בױרא םטײםס *ױגײטעד דעם
 םון יאהרעז די איז איז ,“םםאםיסםי?ס

 יאהחנן די אין םײנט דאס ,1928—1925
 געווען שױן פראספעריטי, הולידדפעם םון
 ארבײטסלאזע. 1,900,000 אםעריקע אין

 *ױגײםעד דער םאר האבען עקםפערםען
 און עדױקײ״פ^ז אן תאםיטע סעגאם סטײם

 א אז פעסטגעשטעלט, 1929 אין לייבאר״
 אויס ארבײט מיקאגא אין םא^זין ציגעל

 םרײ בעת שעה, א ציגעל טויזענם פערצע
 אכם פולע איז ארבײטער אן האט הער
 זײ ציגעל. 450 אויסגעארבײם בלויז שעה
 אר־ דיזעלבע איצט סאכעז ארבײםער בעז

 הילף דער םים אײזען םארםירעז בײ בײט
 בעםאר האט םען וואס צו טאמיז, א פון

 צוױי ארבײטער: זיבעציג האבעז באדארםט
 םאס דיזעלמג אז איצט אאחגז ארבײטער

 בא״ עריהער האט םעז װאם צו אײזעז
 ארבײטער אײז ארבײטער. 128 דאדםם

 אנ־ אוױועז ממעאץ בײם איצט איעדירם
 כא־ םײםטע די םערציג. און דרײ שטאט

 אזוי דורמצניט אין םאכען םאמינעז טעל
 געםאכם האבעז עס וױםיא פלע^ער םיל
ט ארבײטער 42  מאעין א זזאנם. דער טי
 דער םים מאכם םדײםס שטאל ירעסעז צו

 אין םרײסס זעקס םעדצען אײן פון הילוי
 שטונדעץ. צעהן איז 3600 אדער םינום א

 האנם דער םים אויסצוארבײםעז דאס
 ארביײ 175 האבען באדארםם םען װאלם
__ טער.

 הונ־ אנגעבעז געקענט נאך װאלם איך
 געבראכ־ דעם פיז אבער פאסטען, דזןרםער

 אידעע, «ז מאםעז מוין זיד םעז <ןעז טען
 עס ארבײטםלאזיגהײט אן פאר װאם צו

 םא׳פינערי, דער פון עגמװיקלונג די םיחרט
 םים גערעדם האט םאדמס זועלמגר וועגעז

 האם םארקם נבואה. םערסוױרזײגער אזא
 מטאם דער אז פאראויסנעזאנט, אויך אבער
 די םאד זאתען צו זײז נצצװאונגעז וועם

 רעזעדװ דער םאר םאםעז, ארבײמסלאזצ
דודך ווערען דעפלאסירט וועם װאם ארםײ,

 פראדוקציאנס- תאפיטאליסםישער דער
סיססעם.

 סםיטה, אלםרעד און בארא סענאםאר
 געלעהרטער דער אוז באםלער פראםעםאר

 םארלױפער די זײגען דױאי דזמאן יציבעראל
 טיט װילען און קלאס חאפיטאליםטישען םון

 דעם רעטעז םאםרעגלען םארזיכטס זײעחג
 און כאאס םון סיסטעם קאפיטאליםטישען

 קא־ די זיך האבען אײדאפא איז רעװאלט.
 םאר־ צו געװײנט דערצו שוין פיטאליםטען

 אר־ פון צײט אין ארבײטער די זארגעז
 אר־ פון צײט אין אדער בײםסלאזיגסײט

 ארגאגיזירטע די בײםם־אוםםעהעקײט.
 פאלײ דערצו דארם זײ האבען ארבײםער

 טרײד־ױגיאניםטען די און געשטויסעז טיש
אנדערע. אלמ װי םעהר

 נידער־ אלנעםײנער פון צײט אין איצט,
 ארבײמסלאזיגקײט די װען נעשלאגענקײט,

 נאך טען רעדט געװײנליך, זוי גרעםער איז
 גאך זיך <ןוזל'ן היל^. ארבײטסלאזען םון

 םארשידעגע אין שטעטלאך און שטעדט
 נע־ אביסעלע נאר אבער זאל האםיטעם.

 און אפקילען אלעס זיך װעט װערען, סער
 געסינסטעלטע די םון אםילו וועט עס

 בליײ נים זזאר א םופם נדבה איז דזשאבם
 אדבײמסלאזיגסײט טעכגאלאגישע די בען.
 װעלעז םאלגעז טרויעריגע איהרע אלע םיט

 אר־ די םאד װעם װער בלײבען. אבער
 מלוכה די אויב זארגעז, דעםאלם בײטםלאזע

םארזארגען? ניט זײ זועם
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 םארשפא־ זײ קענעז צו קאנםפיראציע םון
טורםע. אין יאהרען לאנגע אויף רעז

 נע־ גע׳םשפט איז וואם ערשטער דער
 םון געווארען םרײגעשפראכען איז װארען

 איבערגע- ניט די אםילו דזשורי. דער
 אנקלאגע די האם םארםער־דזשורי שפיצטע

 פאכד אלע די םים אפנארעז געסענט נים
 צום םענשען א שיקען צו שטיה ריאטישע

 באוױיזע. לעכערליכע אזוינע אויוי טויט
 די םון צוױיטעז ®יז טרייעל בײם איצט,

 דער־ שויז זיר אנהלאגע די האט סרבנות,
 רייהע גאנצע א צוגעגרײט. בעםער םאר

 עדות אלס אויז* טרעטען פראװאקאטארען
 שײנט עם און אנגע<ןלאגםעז, דעם געגען

 געלונגעז אױך זיײ איז טעראר דורך אז
 אנגע- די םון מאנכע אריבערצוגעוױנען

 און םאררעטער ווערעז צו אלײן סלאגטע
 דער ברידער. זייערע גענען אויםטרעטען

 שײנט םיינער אנגעסלאנטע די ®יז לעבעז
 די סײדען נעפאהר אין זײז צו ײירקליד

 בא־ זיר וועט באװעגונג ארבײטער גאנצ
 טייםעל־ די צוריקשלאגען נעטעז צײמענם

 קוילעךבאראנען די םון םארשװערונג שע
רעגירונג. דארטיגער דער םיט
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 דזשאינט קלאוקמאכער דער אין
יארק נױ פון באארד

באארר אשביז, י. ם. פון

 דער ווערט םדינה, א איז אםעריקא זיגט
 װיכטי־ אלם געםייערט םאנ םהענהס־גױױע

 דער בײ םאך,, אונזער אין ױם-טוב. גער
 טוב ױם דיזער איז קלאוקס, םיז ארבײם

 וױנטער־ םון ענדע רי געוחןן םאל אלע
 ארום אגפאגנען זיך םלעגט װעלכער סיזאן,

 ארום ענדיגען זיך און אויגוםט טען15 דעם
טהענסס־גױױנג.

 הײנט זיך דערמאנט סלאוקםאכער א וחגז
 הײנ־ זיכער ער האט םיזאנס אמאליגע אן

 םײערען צו אורזאכעז הײנע יאהר טיגעז
 היס־ דער אין סײנםאל טוב. ױם דיזען

 גע־ ניט נאך איז <ןלאוס־טרײד, םון טאריע
 וױגטער־ םרויעריגער אזא אוגז כײ װען

היי-יאהר. וױ סעזאן
 װען שלעכט, איז סלאוקםאכער דעם אז

 א אוזן בארײט, ער איז ניט, פארדינט ער
 און באשולדיגען צו םשפט, א אהז און דיז
 די אין איינעם. יעדען םאראורטײלען צו

 די, גראדע ער באשולדיגט םעלע םעהרםטע
 זײגק — שואדיג װעניגסםען אם זײגען װאם

ױניאךבאאםטע.
 צו הונגעריגען א םאר שװער איז עס

ך; פארעגטםערעז  בא־ םען אויב אבער זי
 קריזיס, א דורך לעבעז אלע װען אז רעכעגם,

 ?יין גיט גוםא ױניאז דער בײ אויך איז
 אנ־ אז קלאר, דאן ותרט פראספעריטי,..,

 ױניאן די האט פארדרום און קריטיס שטאט
 די כאטש לויב־געזאנג. א םארדינמ גאר

 אב־ צרה׳דיגע, אזעלכע זײנען אוםשטענדען
ה םומשעט זי װאהל  יעצטיגען דעם איז זי

 די װי װעניגער נ־ט קריזיס, שרע?ליכען
 אן כםדר זי געהט דאך אלײן, קלאוקםאכער

 אונ־ טוט זי ארבײט; רוטינער איהר םים
 מען װי םעהר םיל אוסשטענרען די טער
דערװארטעץ. צײמ אזא בײ גע<ןאנם האט

 האט ,1926 םאר יאוזרען, גוטע די איז
 םוץ געװאוםם נים ביישפיל, צום ױניאז, די

 ריארגאניזײשאגם״. ״דזשון װי זאך אזא
 די אט סאםוניםטעז, די געסומעז זײנען
 ״קאםױ״, :שרײען צו אויןי ניט הערעז װאס

 א ״געםיהרט האבען און קאסף״, ״אםת׳ער
 קלאוקטאכער די האכעז זײ ביז קאםף׳׳,

 ריארגאניזײשאנס׳/ ^דזשון די צו דערםיוזרט
 װאלטען בעלי־בתים די אז יאקבי (ם׳זאגט

 אזעל- זעהן געװאלט הארצען גאנצען םיט׳ז
 קומענדען בײז םיהרער ״געראםענע״ כע

 גע־ דאן זיך װאלטען זײ ;סםרײק געגעראל
װילען). זײ װאס סריגען צו זיכערער םיהלט
 זיינען ריארגאניזײשאנם״ ״דזשון די

 אװעקגעשטעלט אגריםענט 1926 דעם אין
 אפגע־ האט םונסט אײן אז אזוי, געװארען
 דערםאר האם מעז צװײטעז. דעס שלאגעז
געײארען אווע^געשיסט איז װאם סײנעם,

 (דאס ריאינסטייטען געהענט ניט דזשון, אין
 םעהיגער זעהר םיץ באוױיז א נאך איז

םטרײק־םיהרערשאםט...).
 אויםגעםעקט האט אגריםענט 1929 דער

 האט און ,1926 םון פונקם שעדליכען דעם
 די םאר באס סײן אז םעםטנעשטעלט,

 אלם אויסנוצען ניט ריארגאניזאציעס דזשון
 ױניאן די דיסקריםינײשאן. םאר םיםעל

 צום אפעלירזגז צו רעכט דאס געקראנען האם
 אזעלכע אין םשערםאן אוםפארטײאישען

םעלע.
 םאראנכד די םארגרעסערט האט דאס

 גענע־ דעד ױניאן. דער םון װארםציכהײט
 באסוםען דעם דורך האט םענעדזשער ראל

 קײן װאם אױםגאבע, אז אוז םליכט נײע א
 ניט איהם ביז האט מענערזשער גענעראל

 בא- צו און געבען צו אכטונג — געהאט
 איר־ םון םארזוך אײנציגען יעדען סעםםען

 צו זיך זוכט װאס באלעבאס װעלכען גענד
דיסקריםיגאציע. מיט באנוצען
 דעם םאר זײנען רעארגאניזײשאנם צוױי

 בײדע געװאדען. געםאכט אגריםענט נײעם
 צײט דער אין םארגעקוםען זײ זײנעז םאל
 ארבײם די םען באטראכם ^ריזיס. םון
 יאה- א םאר סײ מעגעדזשער, גענעראל םון
 ענערגיע, זײן יאהר, דיזען םײ און רען
 םע־ דער און מעטאדע אױסגערעכענטע זײן

 צו באצוג אין אויםפאםונג םון אוםץ היגער
 <ז"\ ניט גאר איז קייס, באזונדערער יעדער

 געװען זײנען רעזולטאטען די װאם װאונדער
 םעג־ נים איז נאטירליך צופרידענשטעלענד.

 אלע־ נאר קייס. ע ד y י געװינען צו יציך
 ריארגאנײ א פאראן דארם דאך איז םעז

 אג־ אז — אגריםענט אין פונקט זײשאן
 װיכ־ .1926 םון חורבן דעם םון דענסונג

 אקטױוע װאם פאקט, דער אבער איז טיג
 באשיצם אוםעדום כםעט זײנען לײם ױגיאן

 םיל צװײםעל אהן קוםט דערםאר נעװארען.
 םאר האט עד :אגלער. י. ברודער הרעדים

ער װעלכע אױםגאבע, נײע א געהאט זיך
געאײזט. אוםן וױרדיגען א אויף האט איצײץ * **
 לעצ־ איז םראגע װיכטיגע צוױיטע א
 דעם דורך געװארעץ אויסגעקעסםם טענס

 די איז דאם ;טשערמאן אוםםארטייאישען
 דער איז ארבײט ארויסשיקען םון םראגע

 סטאפען. אינסײד ארבײטער די װאס צײט
 בעלי־ אז דערםאר, מאל אלע איז ױניאן די

 םלאכה די אױםפאכען בעםער זאלען בתים
 ערםאה־ די שעםער. אינסײד זייערע איז

 יעדען איז אז געלערענט, אונז האט רונג
 אר׳ ארויס שיקם באלעבאם א װאו םאל
 סטא־ שאפ אינסײד דעם לאזט און בײם
;דיםסריםינאציע א דא דערבײ איז פען,

 זיתרע אויסצוהונגערעז ליב האבען באסעם
 צװיעען צו םיםעל אלס שעפער, איגסײד

 ױניאך די םון ביסעל א גאכצוגעבעז זײ
 גע־ דעריבער איז םראגע די האנדישאגם.

 אוא »יז ומרעז געםאן זאל װאם :וחנז
 פוז גצארדערם וומרם באס חגר װאו םאל,
 אםאםיאיישאן, דער םון און ױניאן דער

 ארבײם קיק ארויסשיקען גיט םאר ער אז
 די םראץ זײנס, זיך טום באס דער און

 אגרײ דער ? אנזאגוגגען און ארדערם אלמ
 אויםגע־ קלאר נים דעם װעגען איז םענם

שםראכען.
 געגעראל- דער גאגלער, י. ברודער האט

 םעסכדקײס אזא אויםגעגוכתן םענעדזשער,
 וחנלכער, םשערםאן, אוםפארטייאישען םאר׳ן

 ױניאן די װאס םאהטען אלע אויםהערענדיג
 אז אנםשיידען, האם ארויסגעבראכם, האט

 צו דאלאר 750 באצאהלען םוז םירמע די
 םארלוסט דעם םאכען צו נוט ױניאן דער
 געליםען האבען זײ װאס ארבײםער, די םון

 םון האגדלונג אויבעז־דערמאנטער דער דורך
םירמע. דער

װיכ* העכסמ איז ענטשײדונג דיזע אט
 נעםאכט אצינד איז עם װאס דערםיט, םיג

 בעלי־ די צוױנגעז צו אנםאננ דער געװארען
 זייערע םאר םאראנםװארטלין זײז צו בתים

 באצאהלען צו םאכען זײ און האנדלוגגען
 באגעהען. זײ װאם דיסתריםינײשאגם םאר

 אוים־ איז אלעס דאס אז םען, בארעכענט
 גראדע איצם, גראדע געװארען געקעםםם

 דאס איז שלעככ^ איז צײם די װען דאן,
 דעםאנםטראציע שטארקסטע און בעסטע די

 דעם םון װיר<ןזאםהײם, ױניאן׳ס דער םון
 װאך דער אויח שטעגדיג איז זי װי אוםן

 אר־ די םון אינטערעסען די באשיצען צו
 דאס איז צײט זעלבער דער צו בײטער.

 בײזוױליגע די צו ענטםער בעםםער דער
 םון געםאכמ ווערען װאם פארלויםדוגגען

 ױניאן אוגזער װאס שוגאים אלערלײ די
♦ *האט.

 זיך ס^ציט געזאגטע, אציגד ביז דאס
 װיכםינ־ קארדינאלער םון םראגען אויף
 קאפ דער זאגען צו אזוי איז, דאס סײם.

 םון זאל עס כדי אבער רױז. דער פון
 דער איז םוז רויז, א זעהן זיך אויבען

 — ערד דער אויױ איז װארצעל א זײן ערד
 װאקםמ רויז די וועלכזנן אוין* שםאם, א

 בײ םוען םוגקציע דיזע אם בליהם. און
ס ביזנעס די אונז ם שענ ^  דיס־ די און אי

 פון כאראקמער דער םענעדזשערם. טריקם
 א אויםשליםליך כםעם איז ארבײם זייער

 דעם אהן װאס אזא, אבער איז זי רוםינע.
 פיהרען און לעבען גים ױניאן סײן העץ
עקזיסטענץ. אן

 זיינען עס וױ קריזים, םון יאהרעז איז
 פון ארבײם די איז יאהר, צוױי לעצםע די
 עם סאםפליצירט. זייער בעאםטע ױניאן די

 זאל איידזשעגם ביזנעס א אז רעכט איז
 סאםפלעינםס, צװײ אםענדען טאג אײז אין

 שאפ־םיםיגגעז, צוױי צו אטעגדעז אדער
 ארבײםער די זאלען םעלזן בײדע אין און

וױיל — םאל אײז איז טענות״ האבען
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מן, די אמעמבצן א  אין זאאעז װאס אודז
ווא״ םאכען, קלאר םאל, באזונדזגד דון1י
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 געװממר א װארום אחנר, איגסמייםעם;

מן איז קאפאלעינם סגענצי  *מווארעז אוי
.* * קאםפראסיס. א דורך

 אין ז13איבערצ»ע םעגלאך ניס איז עס
 איינצעצהײםזנז ילאץ באשרענסטען דיזען

 דיסםריקט אלע וואם באריכםען די פון
 צוגעשםעלפ לעצםענם האבעז םענמדזשערס

תר םון  װינ• םארגאנגענעם פאר׳ן ארביים זי
 פרובירען בלוח װילען םיר םמזאן. םער

o טאמגל* א געמנן n  no םוז נאראקםער 
 באזוג־ אםיס תדען סון פאםילמינסס, די

 דערפון םען קען וױיניגער םעהר חנר.
 רוםיגער דער םון בילד א םארשנתאעז זיך

אפיםעם. דיסםריקס די פון ארבײם
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״ לאמנדינ וורבײם^ ידויסאיקען (דיו־ד ז
-----------------------------------------למר)

 «ײ (•רײמז סקייל •וגיאן or« גזמיאגצן גי«
mamopnpd זורבײםמןר) ד• אור — — —

מ ג•• -, ליי ----------------וורביי• «יז סיילתג ג
— — — — — ייכירות ®רונמערגעגוםקגע .

iyil"«np *I / 331 7 iillilM fWmJpTw
-----------— סזנעס וס9 •רער
 — ל»י■ ױגיאך «ון »רבײ* ®וען װ»ס יירםזנס
cnpmp ־ — — — ק^ם§לעינםס—« — — —

---------------------------------:יק^רי^רײ״^נס
----------------------------------------לאק־אוסמ

'*» ־ י • ‘״ * \ r* ־ 4* .י * *י ;..-I י׳«|י‘ :<* :ײ■ ̂־"

-------קאנמרווקם^רס וון וורבײימר •*ר ׳•כירווו
--------------------—r ייאנחנן וווםנעחניליכזנ

------------ווינסײד ק^גארי^או » מיחניאיכ®
 — םייכזױ־ סעסיעל ̂דער קאאערס בײאזניאיגען
ען ג אי ע א — וורבײיחד־ ■יייאיחנמ ײנפייד מ

-------------•רגיי• «חי# ׳ייקען
•JUTIHTB לס9ק»נײ* »יז מםילעיעמ------

--------קײסעס) («אחל ארגײ* •ון עואואגונג
 ריאיניאײסעם ןײגען fmtmmss אאל דיוע ױז

-------— —-------.—-------— געװארען , -

1806 226 844 667 891 481
too 21 68 127 48 7
141 7 48 76 9 1
106 — 22 78 6 8
168 _ 4 56 48 75

71 — 1 18 44 8

61 2 11 81 14 8
172 — 26 64 82 —

66 — 18 62 21 —

14 1 _ 18 —

26 4 8 7 l l —

67 1 47 — 19 —

5 1 4 — — —

80 — 4 26 —
—

83 — — — 4 29
9
Q

1 — — 8
Q

9

29 _ _ ____ _ _

0

29
18 — — — — 13
4 — — — — 4

186 182 — — 2 2
293 6 76 129 76 7

222 4 60 92 60 6
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 כםעט אװעקנענעבע), צייט םך א אויך
 פארסיחננע אוננמרזוכען םיט טא^ יש־ען

ר, ק מי י ׳  םםריײ פאר נים ארב״םען זיי ז
 נעהאם חאס אםיס דער פירםע^ קעגדע

ז קצאגיו 46 » pmst דים־ 19 און ארבייט. 
ס״ מ פון פצאנמז םסארדז א ת עןן 15 ו זי

A Aĵ ma .» A,A A <|AOA fcAAiAAAAAA A AAA AIWAגעווארען. ריאינסםייםעס
o n אויס אלייז קוםם ^פיס ברוסאינעד

 אדבייס, ^רגאניזאציאגם אביסעל tip צו
 סאראן יארק נױ אין איז עס ית<כעם סאר

 איז דערפאר דעיארטםענם. םיעציעיצער א
 קיצאםיפיצירעז צו ס*ל דיזען ״כמג*יך נים
 זעצ־ דעם אוי^י נעסס0ק*סי ברוקלינער די

 נױ די פון קאססאעיגמם די װי אוםן בעז
דיםטריקםעז. יארקזנר
 א האט, דעיארםםענם דזעאבערס דער

 געפא״ אויך קאסיצעינסס, רעגעצע די חוץ
 ביכער די פון אוגכתרזוכוגגע! 94 דערם

 זײ צי אויםצוגמםיגען ׳רםFאבrדז די פון
 קאנםראקםארנ^ ױניאן ניס םים האנדלען

 גזד אויך וײנען אזנםערזוכונגמן אזוינע
w די אין געווארען ארדערם v יזד פון 

 אויםצוגמםינען כדי אםים, דיםםריקט דמן
 אג־ דעם גמנען פארברעכענם פאחצידעגע

 םענע־ אנדערע די ה^בען אייחנר ריכתנם•
 אנגע־ נים גאריכסמן זייערע אין דזמערס,

 ביכער. סון אונסערוומנגען לצא די מנבען
 ווערעה געזאגם קען pad nw א אהן אבער

 אין געווארען אונםערזוכם זיעען ביכער אז
| םעלע. הונדצרטער

 גים אויר םאבעצע דער אין חאבען כדד
 םעםיג־ די ציסמרען, אין אננמבעז, געקעגם

 דעפארםסעננג ארגאנידימ^ן דעם פון סײם
 קור־ א געבעז •רובירען וועלען םיר אבער

 דיזעז po ארבײם די םון הכל םך צען
דעיארםםענט.

 זיי םוזען ,w ^■מםעאעז צי כזײ
 אר־ די אום ן,rum אונםערזוכם פריהער

 בלינדערהײם, ווערען געםאן נים ז*יצ בײם
מד םוזען אונםערזוכט  אלע ווערען דערי

 קוםען קאםפלעיגםס וועלכע געמנז אצסצר
 נינדיוניאן דעפארסםענם: דיזען אין ארײן

 וועחנן װאם מעאער וױ גום אזוי מעיער
 אלם דעסאדטסעגסס וי םון איבערגעעיהט

 אויסגע־ ווערט אםט אוםקאנםראלירבאר.
 נים גאר זיינען עעיער אזעלכע אז םונען,

i ק^אוק קײן w r. אונטערזוכונ־ צאל די 
 סרא־ 40 ארום טים אפט דעריבער איז גען

 אוד ווערען זואם צאהל די װי םעהר, צענם
געשטעצט.

 א\נ• זײנעז סחאן װינטער דיזען םאר
 זועל־ פון עצפער, 326 געוואדען םערזוכט

 געװא־ אפגצעטעיצם זײנען שעפער 174 כע
 םען האם אפיסעס דיםטריקט די po רען.

 ^ךער עעיער. 66 אסצועטעלען געארדערם
 ״גייע 118 אפגעמםעיצם האט דעיארטמעגם

 האבען 63 װעלכמ פון עעיער ױניאן נים
 געצװאונגען נעװען זײנען 36 ;נעסעטע^ט

 עע־ 19 געגען אין ביזנעס םון ארויםצוגײן
סטרײקס. אגגעפירט גאך ווערט פער

 אויף געסעטעלט האבעז עעפער 63 די
 אנגע־ זיך חאבען 42 אופן: םאלגענדעז

 אסאסיאיײ *אםעריקע! דצר אן מלאסען
 אנגעמלאסען זיר האבען עעפער 16 מאן״;

 דך חאבען 3 קאוגםעל״; ״אינדאסטריעל אן
 אםאםיא־ דזמאבערס דער אז אננזדפלאסעז

 אינדע־ געסעםעלם האבעז 2 און אימיאז
פענדעגט.

 אתאניזיחפאן די םאר אױסגאבעז זײ
דער םון געװארעז גזגדעסם זיינצן ארבייט

ם ײ 15 ז ר, ע ב ם ע צ ע ו ר מ ד ו ר ? ד >

 אײנ־ םון םוםע די .אינםערנעשאנעא״
 אריינ־ ה#ובען צאקאלם די וזאס םריטם־נעאם

 כא־ עעפער ארגאניזירםע דיזע םון נענוכתן
דאלאר. 6000 ארום טרעפם
ם אם  ר.כל םך א קורצען, איז איז, חו

 פארעי־ די םון ארבײם רוט־נע די שון
 1אײ םון ם׳*ד דעם דורך אפיםעם דענע

םעזאז•

 באװאוסם עוין איז צייםונגעז די פון
 םיט האט נאגלער י. ברודער אז גייעם, די

 ער אז אנאנםירם צוריק װאכען אײגיגע
 די זױיטער אזיוי אנצוגעכתן בדעח נים האט

 םון םענעדדצער גצגעראל םאר גאםיגאציע
ם םאכצר קצאוק אינ מ  הא־ םיר באארד. ת

ם, זיך בען  דיזען זאלעז מיר צי גע׳יאוב׳
 װי אזױ נאר ביס• אדער באריכטעז עגין

 גע־ דעם וועגעז עוין וײנעז ערקלערונגען
 צוױי םון פרעםע דער אין געװאמנן םאכם

 עם אז טיר גלויבען כמגעדזעערס, לאקאלע
 אזגזער אויר ארויםצוברענגעז גויםיג איז

 העכסם־װיכטײ דיזצר װענען מטאנדפונקם
 :עשא־ לעצםענס איז װאס סימואציע, :ער
געװארען. פעז

איז, צרקלעהרוגג אױבענדערמאנםע זײ
 דער־ ניט נעסוםען סיעונג, אונזער לוים
 געװאױ האם נאגלער י. ברודצר װאם פאר
 ארײ גײם און געוױגם* גרױסע *דאם נען

 אויך איז עם תלאס; אנדער אז איז בצר
 םירער אלס ארבײם, די װאס דערפאר, ניט
 םעהר ניט איהם איז גאארד, דזמאיגם פון

 םעהר גיט איז אםם דער אז אדער ליב;
ד׳יג נענוג  אוים־ אן כתהר איז צם בכבו
 האבען נים םון צר^עפםסײם, םון דרוק

 םאר־ די געגען קעםםען צו כוח קײן םעהר
 גע־ זוערען װאס מװעריגקײמעז מיחנגע

Jבאזואוסםזיני אדער ״פרינציסיצל״ סאכם
 ניט פערזענליך קיעעם דא וױלעז םיר

 צוצומפײ נים בכלל זוכען םיר וועה־טאז.
 דעם אוי«י םאראנםװארםלאכתיים די ליען

או םוז עס אבער יענעם. אדער  םארם ד
אםת. ביטערער דער ותרעז געזאגם אםאל
יו־ אונזער םינאנםירעז פון םיסטעם די

 אװעת־ אזוי יאוזרעז לעצםע די אין איז ניאן
 םײ סלענסםען דעם אז געײארזןן, געמםעלם

 דער גראדע באקוםם חלק נאנציעצעז
 חוט דער איז װאס באארד, דזמאינם

 םאכער סלאוס יארסער גױ די םון המדרה
 אויוי קערסערשאפם, די אם אאסאלם.

 םאר־ גאגצע די לינם צס פלײצעס װעםעס
 זעהר נרויםע, די און אנטװארםליכקײם

 לעבענס־ אלע דורכצוםיהרען כמזא, שוועחג
 בא־ ױניאן, דער םון םונקציעס װיכטיגע

 צו איעקונםט רעגעלע נעגוג ניט קוםט
 םיסיע. איהר דורכםיהרען נארסאל קענעז

 אויפגאבען גרויסע זײנע ערםילזנז צו כדי
 פאר פרעםטיזש זײן אויםצוהאלםען און
 רא- די שפילען צו און צםענםליכסײם דער
 קומם, באארד דזמאינט דעם װאס לע,

 ׳ער םוז פאתעם, א\ן בארוןי זײן לוים
t n r לאיןאלס די פון פארלאנגעז אםם, צו 

עס מוז ער בײאטייערומעז. ספמציעלע

 אגעג• וועסעם לאקאלם, די <ױיל דערםאר,
 בײם זזאבמז איז, באארד דזעאינם דצר םור

 באמםיםם גיט בױדזמעםען די אויסםאכען
 צו װאם םים <שיס*עז, םינאנציעלע גענוג
תרכפירצז. ארבײט םארצוױמםצ די קעגען

 און קוראזמ אםביציע, םער װאס
 באזיצם, טענעדזעער גענעראל א עגערגיע

 אלע אויסצונוצען טרייעם ער סעהר װאס
 צו ארגאניזאציע די צו כדי כוחות זײנע

 אייגםלום־ איהר םאכען צו םארמםארקערען,
 זנר םוז פארביםערם םעחר אלץ רײכער,
 םינאנ־ דער דורך װערם ער װען םיהלען,
 דורכ־ דער איז נזדפםערם םיסםעם ציעלער
 אוק אידעעז. און פלענער זייגע פון םיהרונג

 צומטאגד, א איז דאם אז זיכער, איז זאך
.tram געענדערם שנעלער וואם םוז וואס

 ער־ גאגלער׳ס י. ברודער םון םראגע די
 מנווארען םארהאנדעלט מויז איז קלעהרונג

 כמנגצדזאמנרס, לאקאלצ די םון מיטינגעז בײ
 און באארדס עקזעקוטיװ לאקאלע די בײ
 םי־י בײם געװארצן אויםגעגוםען אויך איז

 פון באארד עקזעקוםיװ גענעראל םין םינג
 אויס־ אהן אלזג אינטערגעמאגאל. דער

ר אויסגעדריפם האבעז גאהם, ת  מנםכמן ד
 םים צוםרידממזיים גרעםםע די און םיינונג

 פון ארביים גוםער איצםיגער ביז דעד
 אויס• אויך האבען זײ גאגלער. י. ברודער

תר נעדריתם  און װאזנמ אויםריכםיגעז זי
־ זאל גאנלער י• ברודער דאס פארלאנג,  ע

 װידער בא^פליםעז און מםעלוגג זײן דערען
 און םעגעדדפער געגעראל אלם אגצונעםען

 פאסמען װיכםיגען זײז אויף םארבלײבען
o פאר n ווען אצינד, יאהר. תוםעגדעז 
 פארװאיצקענם םעהר אלץ ווערם היםעל תנר
 דער צוםס תנר אין זיך םיהלם עם און

 שםורם, שרעקלימן גרויםעז, א םון אגזאג
 פארבליי- צו קאפיםאן א פון םליכם די איז
רודער. בײם בעז

געםז־ ותרם װילען, א דא איז עם *װאו
וחצ א אז האפען, לאםיר וועג״. א נען

עז תנם אין באריכםען די לוים די ע מנ . 
 ארבײםסלא״ די איז דזשוירנאל״ קאנגרעם

 דורך לעגזתר «לע איז געשםיגעז זיגקײם
םאנאמען. עםליכע צעצמע די

 דארםיגע די באריכמען אויסטראליע אין
 םון םיםגלידערשאפם א םיז אז ױניאנס,

 םויזענד 118 איבער זײנען טויזענד 430
 םארגרעסערונג א איז דאס ארבײטסיצאז.

 די םיד םארגלײך אין פראצענט 2 אויף
םאנאםען. 3 פריהערדיגע

 ארבײטס־ צאהל די איז עסםרייך אין
 םוײ 196 געווען סעפטעםבער אין לאזע
 וױ מעהר 500 םים איז דאם .325 זענד

אויגוסם. אין
 פראצענם 9 איבער זײנען בעלגיען אין

 16 איז ארבײםסלאז גאנצען אין ארבײםער
 בלויז ארבײטען פראצעגט דריםעל אײן םים

װאך. א טעג פאר א
אנםאנג איז איז טשעכא־םלאװאקיע אין

tram װעם  Vfraan ײ^י צז n מןגאו
 דואאיגס אאוי׳ן שנתזײגהייס פינאגציצלא

 ברודיר סאו םנגלאך סאמס אזן באארד
w( ניגאראל אלס גאגלער י• rariw, צו 

 זאת, מעלמ אה) צואתסס, דער אין קזננען
 fph סים או} ארבייט זיין םיט אגגעהן

 בױר אאס •אסירומען די צוליב פלענעד.
itufdv o ערװארםצן n דיזזנ איז אםאר 

 איז זי וױ וזיכגדג סאהר םיל אצינד פראגע
4מנווצ איז עס ווען

 בא־ par האמן בתים באלי אונזערזנ
מ נעלאזם אתו צײםענם  זױ־ וײ אז 4װי

 אנפאנגזנן אונז םים שגצלזנר וואס לצן
 אגריםעננ^ גייאם א pmm קאנםערירען

 װילעז ויי װאס יםוד קיק גים םאכען זיי
שםיק־ארבימס װי^נז זיי אתז. פון

 דזשאיגט פון גדםמג לזנצםיז צום
ן18 דעם באארד,  דזר איז באוחנםנעד, מ

 מקוםנז שלצזיבמנר ^ פרעזידצגם וײבער
מן אונז און מ מ מו  בעלי די מאס אי

t* און וזילען בתים v װאס עמאמנד, דעם
 tarn יתיאן דאד סוז םארשםצהער אלם
 פארשםעגדלאכע צזליב געבען. דארױ^

 באריכ־ גיס אזױבד םיד ווילען אותאכען,
ח אײנמצמײיםיו אנדצרע סיק כמז  סי־ י

 איז עזאבאסב יא װילצן סיר װאס םמס
v ױ או \*  \ n v ד׳י מאגי דיד 

w— רימזיג ווערם יצאגע r ד נ ד ו ח  י
 טס איניז מאם וײ אסגזמממ׳כ^ הזנריג

 — איז אד או ווײ״םיז, ®רעזידענם אונזער
ם — ואנם עעלאגדעד דאד וױ  היז .י

jr אזא בײ בצםם״ v n ro
o איז n צז אוז םאםאגם ריכםיממ 

 סל*ר ױ אע^מ צ׳ײם, באשמיםכמד דזנר
מ נעד, ױ אז י װ ס t «ח סאדארממן מ i 

א^ תי ד׳ז יסארביילמן1א נויס ו׳י גואס י  סי
pram oanftuM אטײסקג^ גיתם rm. 

ױז סיו 1<אגו פארלױפיג  :וױחודהאלנן נל
אן רי תי i אײא איז י n 1אאך

 אד־ םײזענד 209 איבעד געתען אויטסס
גדכציזע 20 םים איו דאס בייםםלאמס

ס אבער ינלי, אנ&אנג וױ וועגיגזנר  ארוס סי
 ציים ואצנאו דזנד »יז וױ בחנהר מויזעגד 50

יאהר. צעצכחנז
 ססבײאד צאהל די איז דעגםארק אין

 סיס מךפםימן סאנאס לעצכמנן דורכ׳ן לאזע
■ראצעננג אײנס

 םאנאס דעם דידך איז םראנהרייך אין
 םארנרצ־ ארבייםםלאזע צאהל די אױגוםם

םויזצגד. 3 םים געווארען סערם
 די איז געווארצן פארגרעםערם שםארק

 אין דייםשלאנד. אק ארבײםםצאזע צאהל
 רא- גאזחנן דארם זיינאן םעפםעםבער םיםען

 דאס םויזעגד. 324 םיליאן 4 דזשיםטרירם
 כחנהר טוחענר 200 אוסגעפעתר סיט איז
אױגזסט. אין װי

 אלע אין געשצהן איז כםעם זעלבע דאם
לענדצר. אנדמרע
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A

m wn קממ־ דער איז ®סױונמז
m  tod פה jotkd

'• ײ• ר. א *רזוידנװסי װײם״ ער,גקירזש א. »\\

 איצם לעבם ױניאן ipaoBpta•? די
תנדען א אויןי וױ  IPO ב»רנ. סייע־^ייי

ibp ריכבמן זיך m » תם םינוס יעדער  ו
ת דער m בא a a m a ע■ 1אי םזיצ וײן$ 

h יעדען איז פיימ־. םים שאיחנן ססכמנן v 
 ?־an ointrBPpeuao די זיך. ו«צםס

pa tpo איח ?■m uua ו •טור אזוי ווי* 
tr im ון» m .א יוגיאן *ppbuob ia־ 

a םשורערם n  n r  m a n נע־ אכ&אנג 
ju v e זיי m an גאר םארבענסט זיך 

תן *ייםען, טסע אסאציגע די  איז dp ו
t«p נישם ױניאן m an, זיי און m an 

m זיי מאם סאן נזמאכם a n ר גאר» 
urtm n jbbtn י שער י  זיך בײ •ליידמר

j אין w זוארנ^ אייז מים op זיי איו 
נום. אח וואױצ נ«ותן

an־ D3KQ93 »an uaua ’vacrat
 ראוענבערנ, םר. *.pta?P W’ti’Saow, יי

 אויס־ Ban ,•or פון אײמננטיםער דער
ס  פסר־ Ban אן,tpou a »9 נאר רגייסת

mot a n  bond, רביי־ אלע נעתיימן* 
tpd און .:זװזן a sanmn גייעם ,bmt 

an ארייגמגוכמז  a סוביעהט, כאהאגנתן 
B םפצוםחסט n ibb Dim o sw n גאכ־ 
m p  ips און a n  b3odpi ונ*ס«ל$ ta 

 און מלסיק־ביזנעם די no ארוים ann אר
v m  drb* תםיציז םים חאנדלען ana* 

ea Jrrrn 8סי i n  Ban o'po o n 
dp ta ,s w a n  bob t M P v n n w 

am איהם :tp:i*?p יונ־ די אסונארען 
tr איז tPB3«rwB ױגיסז־פאדימונ- רי 

ipaa Ban ip .m נרויםע! א נעםאבט 
jiwb רער י1אוי נעותן איז יוניסן די 
ta נייער רער װי ?pjr אזױ און וזסך, r 

 סםרייק a איז געװארעז bjpopp: אח
Bipppin. ארן נעגוארעז am  bp גישם 

p u n םירםע די איז צ»מ lP*um otm 
 pc ipd tan BB’PB כדס אז איבאחױיגב^

m א n( אגי r .אנטלויםעז
איז דאם אז באםערקען, דא וױצ איך

bob ,?an pbhhp oaf h p j םירםע די 
סהיםם. ps?pta b*b םזצ ארובירס

 •רובירם װסם jnsvs *וריס? די
e r a >סאיירס רי איז םזצ, איד pio?p 

op. פירםע רי אױך Ban אויםמסרבײס 
ta ממ m זײ .סצאן. «ע?י a n אויםגע־ 

pbcmptob to• . a eon ,אויפגע־ גשםות 
a eaan ת «סר  אוײ די םים bppmv ני

tPDpp'ato P B Jam rrm כצוםרעם־ אצם 
P3■? 150 די װיםעז Bta?w און נססאס

ta נאשסססיג^ pbta די dob םצסכוח
o באשעטטינעז נישט map וײ n גאנ־ 

jon  tn די נאר tpsap tP?m באשעז

 *זוי, אט סטעױ. האלבען א בצויז טינץן
m ייסרנ^ אײו םים an םא־ נעוו*?ם זײ 
m !בעצ־טיצאכװ^ 76 ברויםצא

m סיו an םאר־ אין נעשםעאם זיך 
 ttwpb חמענערא? אזנזער םיס בינדונג

 אונז oan np אח דוביגם?', ברוחס־ טער,
 פיינבערנ וױיס־שרעזידענס BP’rp*» ג?יױ

 npopar סאנ א םים און ?apnuas םח
 װײם־ארעזי־ טאראנטא t״p tpotppt איז

סו ».a?op־D חמס o נ n ױי װי an* 
m זיך po'3 a? םיט באסאנט i n ,צאנע 

bop: piptJin m an ג?ייד זיך o?porpt 
 ־דערםסג־1אויב? די טיס םארבינדומ איז
pb .״ נסר םירםעם?tpaan i n די p?a

P3* די געבראכם נישס סאנפ?רענזועז
tpaaa?un pornt.

 19נ?)װואוננ [pupa tprn opbi'B די
m t»«n» twa, ז« op נישט איז t”p 

ptaifi םון tPiP3P?nae פאר־ ביזנעס. די 
oipp, םאיירא די bp. נע־ נעווען איז 

 גסר דענ?ען זיי או צו*ונעבען, דװאוננען
 איו עם נאר ביזנעו^ די (!ארנרעסערען «ו

i n די םטיס״, ,ביג ^  ipd?pb 1םי ױני
n• װי? ד. o .ױעושן jpaan op נימס 

1 iPB?anp3י jPBjpoma י1 פון ip i'ia 
 אזא םים «ז ברעסלאװ, און סיינבעו־נ

 ata «ו בחזננעז pbi’d י1 ותס שריס
 bpb P’todhj'k נאגןוע י1 װאם *ושסאנה

n זײ נעהם ויסס •tn”? חס־םיז  ta 
 1נא tpnpt זײ װי ?אננ »זוי יע,1אינחםם

 א-1« ע?סטו־א םאכען *ו םענציכקיים די
1 p ir :pb ,ipb'Pאינתםםריע גאנצע י 
:tnp און סייסעל. *וס op א בלויז 1אי 

m סון סו־אנע :\o r םעם־ אונזעחו ווען 
 און ויעחזז אויסנעמצאסעז װ?צען בע־ס

i n  i«« 3 נישס וועם ױניאן"?p tP3״l 
:«i n זוי אויםװעג .p>noo a |pmi

i:pnpt’^ כמז »ז tPP נישס tpoip ו» 
 אײנ־ 10• די 6טי אויסנלייך סרידליכען »
:poivarp און iroppeuno p:po'3iofi* 

o in, גלײך איו :ina«w  tPBiip א 
in p ’ppio 1באאר תאיסינס סון םיטיננ, 

ip י1 און i'ia בחןםצאװ און םיינבעת 
 זאצ ױניאן ןײ ta ,tp»t?rp:iaD האבען
 a וױיל ,1?אטסס־סאנ a צונז־ײסען נ?יד
iaap« דזשאינם י1 כויסציך.1אונפא איז 

poor* ,i גצייו Ban באאח־  B?n'Bin 
?p:a און TPBop ipiP' ta ,tpoatao, 

lOB'naa און boppbp: ?at ipopib זחד 
tn און 1יס?א 10 םיס ’,ipb'tb in p 

•ipo?pn ,tpopibipbb און — ip r’j'B 
.1?א01 6 סיט

 tpniip: איז ipbpbv םאנ a םיס
)taoiprtraar a mattP וזא־ םיםיננ*

ם ײ ק טינ כ ע ר ע ג

jpo באאװם. עקזעסוםיװ אצע םים n 
13'i n האבען ברעסלאװ אח פײנבערנ 

o n םיסימ o ro m a די און atioB- 
Dppo o. גוםנעהייםען האכען םעצםע n

 ?*anp:aa איז ,17 1גסוועםבע מאנטאנ,
a tpiatw  trc נענזס־אצ ipsopo םי־ 

i סינג n פיז יום10יס1אוי גרויסער o n 
 -JU1P3•' נעװען איו ?יינאר־צייסזאום

dpob. םסיאנטא p in  oan נישס צאנג 
:ata tnptp באגייםטעו־טען dp j :'D'o 

oan אונז ta Bjooin םע1באנייסטע די 
dp ip’ 2 םים מיסי:נ?ן t ^  pnra ina 

1p:p: i: 1אי n  tnanPJ tPtiipאצ 
 *an bop: אװזע־ע וױ on3a: סםו־ײפ.

tP3 3 איז«”o n n  pbtpbo אוי«?װײ 
IPt װאס tPP op צאויד י1 1פא םיינען? 

ipoob, 3אוי op באצעבאטים די וועם 
 אונ־ ארז ױניאן, י1 באזי:ען *ו 1:?צי:נ?

tpb ?וועצכ •op tn :poro t די װעס 
3ia״ipo דסן tpoipo’ta ײסען,3אר צו

onsa: tw װי tpaan 01P3DPD ia» a 
pk ,pt tP^pt o n  pa bipip: איע־ 

 tPBP:t»:a tnattPt אסצאס?|3 ססיםי:
dppd o n.

נים ta ,tpipii אסס:ם3 יא ?at איז
n :pptp אויוי o n ײאס tat'O i n איז

i n  na  iPB3p?r a tPtip: איז סיזאז
r'BpaB צי n :p, איז op שום» :IPMP

tp:':p:ian a צו tnpt אויז» :צײר ווי
tP:ia° 3 נאר o nאמ?וס o'oa i n  ra

tpiatip: טים ביזי .oppo o n  tPBPP?aP
3” jpd Bipn b:pbob tpros'K o n

oiatt i »1 :יט n : a  t” P די aopta?P-
1P3 װי ia c  pa op .oppo 1םי P'p

-ip ארויס ip?pb 1םי ta :יט, צוױים?צ
o't'ip tprBi'K o אצ:ריױ6 n  tm.

**

םון לעזעד די םאר ב>ומאוסם עוין זוי
יצאגג * םיר האבען ״גערעכםיגקײט״, דער

חאבען װאך לעצםע םטרײק. םארצויגענעם
םון 4 איז סאורט־טרײעא « געהאט םיר

םאר׳פד»*ם זײנען סטרײסערם אונזערע
6 צו געהראגען האבעז 2 ־־־־־ געװארעז

אט מאגאטעז. 3 צו 2 און מאנאטעז,
געםרא־ אונז האט אורטײיצ מװערער דער
גלייך זײנען םיר אבער שזוער. זעהר םען

צו גענוםען גצײך זיר און זיך צו געסוכתז
אונזערע ארויסצוראטעװעז ארבײם דער

ט וועצען םיר און ברידער םאר׳כמזים׳ע ט
געליגגען ניעט װעמ עס װאגעז ביז רוהעז

- באםרייען. צו ברידער די
♦ ♦♦

o צויט n פון ראט a ip :p rti o n? 
pt m אפים׳ a nדי ־ o m־p::a iP3ao- 

ta tPoa?r איז באארד, תמאינם ti3- 
ipib ipit'opa ipot: a ,taornp .o i n 

i n  t'K ,ױניאן pa באשטיטט >tn a w 
h צו  tpaan ?אויף אויםזיכם םיי?וױיז 

ipsao-on i ,i ו און* v iP3?Pt i n״B 
t 'a  op .ipaaspta?P ' i  jpc?pn ו* 

ta ,tpoiattip םיס i n םיםהיצוי tin 
■npo pn i'B  tP?Pit taot'np i n n a 

3ia i איז *־םאצטיייך n״.B


