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 די פח נייסטער דריי די. און אםת זייז

 זאצען איגםערגעעאנאצ דער שון טיהרער
 נײםטער־ דער אץ צוזאסענטרעטען זיך

ר איך ביז יתצנ^ מ  onuu וועצען זױ «ז זי
 תא־ וײ דאם נראםולירע!. נמגעגזײטיג יך1

ען  אז צעבען, ׳צעהנעם א מצעבט אצע נ
ט און אױםגעםאן עטװאם תאבען זײ  טי

ת זייערע סון צושרידעגהיים גרזים  גטטו
מן סןגעו זיי וועצען צי מנ רי י ןוו י ר או ת  זי

 אוז אונזערער, <רד דער אוי^ צעבענס־ותנ
 אויוי חדסמ טינחזםםע די ׳*יידען נים
 זעזזענ־ אויםנעכויט, ה^בעז זײ וואס אצץ
to די אונטער *ז דינ, tm n ir מנ־ א ם׳  או
 זוארוועדטם, אצץ ארבייט זייער oirtjn דען
מן זײ דאם און א  ריכ־ די אימװ־תצאזעז ת
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י ד ד ג א ך וןךי ש ם.זי א נדױסער דעד ח
מ ו מ י מ ט נ א n מ m p n m i יער־ עוגם

V“ ,מםעריקא אין אז װאזםם 
 םווענרעאא די נאך הערמם

ס און נ^אנץ םזיעז vi'K אין סיםמעם  «װײ ני
 נאר ״םאראײנערס״, די *יסיגראבםעז, דו מען

שיז  ווא״ יענקיס. אסעריסאגער עכםע רי צווי
ױ עכטעד זײן עויץ tjrp וואס רום  קאנע־ א ו

יענקי? סימממר
 םיםארביײ א אז יאםירמ, זןאק*גראד עס

 *ואס זמורגא*, א וױקלי״, ״קאליעחם םון סער
ן גרויםע^גואר״אארײמוננ א האם ר׳ מ  גאגד, אי
 שרזןק^ײ א פאד װאס דזנרװאוסס, זיך האם
 מס סיסםעם םוועםינג אועאויבצינער כער,

 עםעדט די »יז דרעכדמעמער n הערמם
 חאם ער און סאנעםיקום *יז ?וכמדםצאד און
o r .באמריבען

j אין כױםארבײטינר דער האם .אונז אאר 
o*vrt*pw ^ט נײעס סײן וױסצי  אגםדעסנס גי

אל די שויז קאססס טעמעטאנ  גיומז אינ
 וון2 מרײבער דער װאם טעיער, םוחנס די אס

 די אויסגעםונען. האט װיק<ד ׳ .״האצימרס
ריזיגע אויסגענעבעז זזאט איגםערגעטאגאיל

 נעסטעז וײ אם ״ בססעםםעז
 די דאך זימען דאם

אינ־ דרעס די רואינירעז ס
ברויםילאז. ארבײםער די

 און לואםאטאר1עסס
 קען װאם סרעיד, דרעס

 נידערםרעכםיגער זיין םיט
 ױנ־ דער צו<יב יארס נױ אח עקסילואמאצחנ

 מםעד־ א אין עא& ?ײן אריבער םיחרס יאן,
 ער הען דארםען און האנעטיקזט אין כ*ל

 יעגקי^זע די םון םעככתר די שמס«אואטירמן
ע די םון און פארםערס ^ ס עג  אזוי ארבײםער י

אזוי ארבייסעז זיי גלומ^ הארץ ץיין וױ נוריי
m ער וױםי* צאוז^ט ער און ד״ײםט צד 

:װיל.
ט צישםעדסילאד די הו עען פו^תאנעםי  מד זי
ח ק־עדן חנר װאחח  געזויסענ^אזען, יערעז פ

 דרעם איז עקם«<ואםאםאר גידערמדעכםיגעז
 חאם רעגירונגס־־םאכם די יא^יאײ, די סחניד•

 דער םיז סארטרעםער די און נעשיצם זײ
 די אויםגעםוגען תאבמז וואם איגגתרנצשאנא^

 םאככד נעװעז אשם זייגען סיסמעם, סותםינג־
באקעטםעז. צו זײ לאז

 איז םיינונג עפענט׳ציכע ךי וחנן: ^איצמ,
שצנד־ דער אט געגעז רען

בא־ זיך דובינסקי דענט
 צו אאע*ירען צו ייט

 זאיל ער אז קאנעםיקום, ון
 זײז פון שאגד די שמז

 ערס^ערט דוביגסקי זירעגט
גאותר־ דער זײן. דאר*

ת רי זיך אזלןי נעמצן דאח• נאר אטע צי  איני
 װאם סאנצםיסום^ איז געזעץ א דורכצואיחרען

די זאל עןי כ א  איצטיגע די פ\ן עהזיםטעגץ ם
אונםעגליד. םא• שעאצר־ סוועט

סין  צו נזנלד סו
 םי סורעטיע פון

O סוועם W,* 
 *ון דוסטריצ

 יעדער
 ־pn בצוםזוממר

no אננעחן נים

נ אויפגעוממם  
תאם ליכקלים,  

; כױם.דעד וצם  
גאװערנאר דעם  

 oror טאז
tie •oooer 

W דאס װאם

 זיך האט ער װי שא&, םוועט דעם נעגען
תנ־ םוזצן סאנעטיקוט, אין אנטוױסעלט  אננעו

 אג־ אלע <ױיל םיטלען, געזעצליכע װעיעז דעט
בא־ צו איהם שוואך צו זײנען םימלען דמרע

•froorp
 קער• נעזזנצגעבענדע די םון באלעבאמים די

 איצם, וחנלען קאגעםיקום איז ■ערשאפמעז
 אזוי איז שםאאט זײער םון שאגד די ווען

 דאר־ געווארען, אויםגעחנסם ברייט און װייס
 אםעריהאנער עכנתר דצר אז באזױי׳זעז, םעז

 באתהםעץ זײ װעלכען םיט גײםט, יענסי^זער
ה  אונ־ טענדליבע אזא דולחגן נים סעז זי

 עם װאס ארבײט, טון סיסםעם םענשליכע
 אינ־ דרעם דער אין דארםען איצם דמרשם

 ״םאד־ .מיין נים דאך עם זײנען דוםטריע.
ײגערס/ p< א 't ,?ארבײםען וואס איםיגראגטע 

 גאר שעמר, סוחנט קאנעמיקוםער די אין
אםעריתאגעד. עכטע

 דארםען קאנעםימום םון נעתצנעמנר די
 אז שאגד/ גרעסםע די םאר באטראכםען עס

 םוחן־ םיז נעסמ א וחנחגז זאל שםאאט זייער
 וואס דעריבעד דארםען די איז סיסםעם טעג

אסווישען. שאנד די גיכער
אבער? עם זײ װעלען

ם א ען ײ ל ײ י ר דזשאבערס, די םאד ך
JS S n ח - מו  שותר 1אי אויס, עס זעהט ד ד

ם ר ן ז ^ ש ז צו צוצונע<ואײנעז זיד ״ ד
ד דער םים אגתםענם אן אז געדאנה, דעם  י
װערעז• אסגעהיט דארף :יאן

 אזוי זיך דאכם איז אגריםענם לזגצטער דער
 נאר ווי געשריבען דײםליך אזוי און קילאר

 געתננעז זיך האבעז דזשאבערס די סעגליך.
 אג־ דעם האבען זײ אײדער זוארט, יעדען פאר

 אויסגע־ האבמן זײ ־ אונםערנעשריבעז. דיםענם
 דער נעםיינט האט עם \ואם געװאוסט צייכצנט

 ?אנטראיד צאהל די באגרעניצען װענצן פונקט
 נזד אוינאעצייכענט אױך חאבען זײ איז טארס

ט עם אס1\ װאוסט נ  םעמ־ וועגעז סונסט דער ^י
 אז ׳ניט זײ שארשטעהען און סאבעי. פעל

 אז אגריםענמ, איז געםאכט װערען פונסהעז
? אפהיטעז זײ זאל םעז

 װי נום, גאנץ זוײסעז דזשאבמרס די איז
 סלאוס- די געטראםעז האט סריזיס דער ש<ױןר

 אוץ איז, לאגע זייער שצעכם וױ איז םאכער
אלע וױעיגער אז אױד, ױיםעז1 זײ ױי  זײנעז ז
 םוץ געװארעז נעמראםעז דזשאבערס, די זיי,

 זײ אינדוסםריע. קלאוק דער אין קריזים דעם
 לאגע גינסטיגערע א איז אלעמאיל זיך נעפינען

 צו לעצטע די זײז דעריבער דארפעז .זײ איז
 םון לאנע די םארעועערעז צו םעהר נאך זוכעז

מלאומטאכער. די
 איז מאם אלץ טוט ױניאז הצאזסםאכער די

 דורכ־ אוםשטצגחגז שווערע די אונםער כמגאיך
 וואס אנרימעגם חגם זײם איהר פון צופירען

 אידום םיהרט ױ און אונטערנעשריכען חאט ױ
ר זי דורך. צ ב רי מ ט, חנ אויןי באשםממן ו

 צד צדױיכמר דער אויך אז רעכםען, איהרע
אנריםענט. דעם אפהיטען זאל

ע מ נ י נ ײ א ר  תארצי^ באנריסעז םיד ^
 סאנסםתמםיוחנ אלע װאס ׳

ט ײ ק נ י מ ע מן 1 צאקאצ אין כזזות . ט א ח
די גענען סאראיינעם זיך ו לאקאל איז

 צושםערער קאםוניסםיסע
צוברעמנר. און

ױלמן םענשען  אויס• און ערנסט װאס-ו
 אלצ קעגען צװעק איק פאר ארבײכתן ריכםיג

 אר־ צו אזוי וױ כדםעל־זועג א געפיגען םאל
 האב• עם ווען נאך, בםים ציזאםען, בײםען
ען זיך דעלם תג  מאו ארביים, ױגיאן םרעיד ו

o איז n םעהר כמז האס קאכטי םאג״םזמלימנן 
 םיס איידער פראנען םאקםישע םיט סאן צו

סרעציסיעלצ•
 מקזים־ האבעז םײנוגגפ־פארשיידענד.ײפמנן

 ארביי־ דער אין צקזיסםיחנן זחנילעז און םירם
 םעלח כמהר זויז דאס און באותגוגג• םער

מן חםרון. וױ שייחנטדי  שאםעז םייגובגס־מאד
 באזחנגונ^ דער אין איגםערעס און לעכען
ר מ ס א טנג  גים שלממן דצגהייסעןײדשסא מיי
ר עם און םעםיגקיי^ פאראייניגםע אוים א  ם
 סאראײגיר די װאז דארםען אויסשליסען ניס
 ווי אצץ, ווי וויכטעער איז םעטעקײס י סע

אן, ארבײכתר אז איז ראס  טאך כפרם יוני
 אלע וחע ציים, קריםישזנר איצםיגער דער אק

 אנגזד און פאראײגיגם זיין דארםעז כחות
מ שלעכטע וײ אז שטחגנגם, א  אד־ די פון ל

ותרען. ערנער נאך נים זאל בייטער
or דערפון ארויסקוםעז גארגישם סען# 

 דער אויוי מוצד די װארםם נדופע איח װאם
 לא־ שלעכמא• איצםיגער דער pn צווײטער

מר קיין סלאוסםאכעד. די פון גע צי ײנ  א
 וועט נאס אין אדער שאפ אין קיצאוהםאכעד

un־po ווערען. געהאלפען ניט po ע־ קג  ג
 ח/ר pא קאמ* איסועניגםםער דער םייל.

 שוזאכם זי וױיל ערגער, לאגע די םאכט ױגיאן
 יזייעד pא ארבײםער די םון כחות די אפ

 זײ וואס ביסעלע, דאס אגצותאלטען תאםף
נאך. האבען
עיג װי און שטארס װי ױגיאן די  H אי

 איצ־ דעם אפשאפען נים קעז זײן ניט זאל
ט jrp און סריזיס טיגען  נרײ־ די אסשאפען ני

 pא גים איז דאם ארבײםסלאזיגקײט• סע
 איז ארבײטסלאזיגתײט די כחות. איהרע
 אינדוגד אלע pא טרעידס, אלע אין גרויס
 עס אבער לאנד. גאגצען איבער׳ן און טריען
 וועז ױגיאן, דער םון כחות די pא דאך ליגט

 םאנ־ דעם pא פאראייניגם זײן גאר זאלען זײ
 אין בעסם דאס סאכעז צו תאמף, טעגליכען

 פאר־ םים לאנזג שזוערער איצטעער דער
 אויסםיהרען, דאך מצן קען כחות אײנעכמ

 םאדאז, איז װאס ארבײט, ביסעל דאס בײ אז
אן זאלצן תי  ווערען, אפגעהימ באדינגוגגען י

נאך זינקען גי« זאצעז פארדינםמען ױ אז



גערעבטיגקײמ2•ט י י ז

,ז

 m דער םון אײגסיילונג די אז און םמוער
 אן כזײ ױמר׳דיגער, ביםע^ * זײן זא< ביים

 איז dp ווען ה^בען אױך זאל ארבײםםלאזעד
אהבייט. *םאך א קרינען צו עאנס *

 *צע פון סעםיגקיים פאראײניגטע » און
 איז מגיאן דער איז כחות ?אגסטרזקםיװע

 צוליב טיכױג באזונחנרס גאנץ נאך איצט
opn, מאכט אאדטיי סאםוניסםי^ת די װאס 

י אויסצוטצען אנמםחוגגונגען אצע איצם  ו
p:i£ pddp^t דעם פאר ארכײםצר די פון 

 אין איז עם ױגיאן. די אוורטכםען צו צוחמ
 צייכם זעחד צייט ביסערער איצטי&ער דער

מן  אר־ דיער ipip: ארבײכמר די אױפצודיי
ip* זיי און גאגיזאציע v n r, זײער אין אז 

 אלמנםיעער דער טם מולדיג איז אזםגליק
 ארבײטםלאזע די ױטאן. זייעד גאר קרחיס,

 פארצוױי- און אויסנצהונגערםע די גאס, אין
 אױפ־ םאםעריאל בעםסער דער זײנצן ®עלםע,

אױםצוהעצעז. און צודייצען
jp םיר rn זעהן, צו צוםרימז דעריבער

 לא־ איז עלעםענטעז קאגסםרוסםיװע די אז
 הא- תנכמס פון סאי לינסס פון סאי 1 סאצ
ז  א םון גויכצחגנדיגקיימ די אייבמנזצחן מ

 איצסיגער זזעו־ אין כמםימיים אאדאײנעםצר
 זיי אז זיכער, זיינעץ םיד צ״ם. קריםימער

 א םאר וועג תארמאני׳צען א נעפינעז וועילצז
 ױגיאן, דער איז ארבייט מםײג**פסליכעד

 םיי־ •אליםימע זיתרע װאס קוקענדיג נים
 םיי־ ױניאן טרעיר םצארעםי^ע און גועען
פארמיידען. |p*n טעצן

*  / X

ברודער
נאגלעדס

אודלדב

dp וואס םארדרוס, « איז 
 דזמענעראל גאגלער, ברוחנר

nprruHPD קלאוק- דער פון 
ר מ א יאר^ נױ p# ױגיאן ם

 «ד זיך קראנקהײם צוליב חאם
 אויפצעעבען צייםװײציג געצװאונגען פיחלמ

pn r רער אח פתמיגפיים • ^ז ױ
אונ־ זיך נעפינמ וחנלכער נאגלצר, בתחנר

ד p באתאנדלוגג כמדיציני^תד מ i r לעג־ א 
 פון ראם חגם אויוי pw האם ציים, מרע
 בא־ זיך ידובירם םריחער דאאםוירים זימע

 pא ארבײם ןןנמדפםחנעםער זיק פון ®רייען
ם דער אבער ױגיאן, דזנר ע א מ  האס באארד ת

 ױגיאן די זאל ער אז גצזױמם, איחם אױוי
 מווערער איצטיגער חןר אין פארלאזזגן גיט

 װיכטיג דאאעלט איז ארביימ pn װעז צייט,
ער חאם אבער ענדליך דאמלט *ח

 דער אוז דאקםוירים זיעצ פא<געז געםוזט
 אג־ רעזיגבאצימ pn האם באארד דדצאינם
 טנ־ ז#ל וי אז באדיננונג, חנר םיט געגוכמז
 אור־ צייטוױילמער א ווי בלויז ווצחנז םראכט

 איהם צם וועט נעזונם p'T נאר רױ אח לויב
 זײז צו צוריקקצרעז זיך ער יועם צרלויבען

ױניאז. דער pא ארבייט זיין צו איז אםט
p אורלויב דער אז האפעז, םיד t ברודזנר 
 םיר און לאגגער קיח נים זײן וחגט נאגלער
 אין צוריק זעהן קורצען אין איזזם װעלען

 געקרעם־ * און נעזונםזס » ב^ארד ד**אינם
 אזוי איז װעלכע ארבײם, pn בײ טיגטען
 און ױניאן סלאוקמאמר דער פאר װיכםיג
 געווארען *•נעשאצם הויך אויר איז ותלכמ

ױניאץ. דער םון הרייזען אלע איז

 באריכט דער
rm דער 

 #מעריקען
®עדערײשאן

לעיבאר אװ

 םיליאן זזנכציג איבער
 א אוםגעפעהר גפמות,
 גאגצער דער פון העלפם

 באסעלקזד אגתריקאנצד
 םון דירעקט לייחנן רמג,

 ן ו א ארבייםסלאזעקיים
טיטלמן p'p ניט האבמן

— עקזיםםענץ דיצר פאר
 בא- דעם םון חכל םך סורצער א איז ד*ם

 אכמ־ דער פון עקזעתוםעחנ דעד ^יז ריגם
 קאג־ דער צו לייבאר אזז פעדעריימאן ריקצז

אז ״ תנ  א איז חעבון ^דער סיגסעענױ. pא ו
םאראן איצט זײנען עס אײנפאמר. נאגץ

 םאל־ םיליאן י1צוועל ארום אכמדיקא pא
 םיליאן עטליכע און ארבײםסלאזצ עכמגדיג
 רעמגנט מען ווען און ארבײמסלאזע טיילוױיז

ת ת י  פון צאהל די זיך באקוטט פאםיליצם ז
ײ א איז דאם גפמות* םי^יאן 60 איבער  מו

ציםער. דזגרלימ
 דער אז האםנוגג, א פאראן איז נאר

 ענ־ קירצליך זיך זאל ?ריזיס שרצסלאכער
 זאל ארבײטסלאזיגקײט גרויסע די און דיגען

 םען ?עז באריכם דעם pא אױפהערען?
 געגעגטייל. pא געםיגען. נים טרײסט אזא
 אורזא־ די ערקלערט באריכם דער װי לױם
 — סריזיס מװערען איצטיגען דעם םון כען
 — ריכטינ דורכאויס זײ ערקלערט ער און
w\ זיך םון זאל ער אז האפען נים סעז 

םאחפװיגדצן. אלײז
 איצ־ דצר אז אן, װײזט באריכם דער

 איצ־ דער פון רעזולטאט א איז קריוים םעער
 איז װאם םיסםעם^ קאפיטאליסטישער טיגער

 פראפיטען. נאך געיעג דעם אויןי ^גרינדעט
 וואם ארויםצוקריגעז זוכט אוגםערנעםער יעדער
 ער אונמערגעםונ^ זײז םון ■ראפיטען םעהר

 אויף װירהעז װעט דאם וױ ניט זיך תיםערם
 אוגםער־ זײן ותלכער םיז אינדוםטריע חגר

< א איז נעםונג  אל־ דער גיט אדט איהם טי
 בלויז האם ער לאגד, םון pn>'ww געטייגער

 די אם און פראסיטען. זײנע זעען pא
 צו^טאגר הפקר אזא געבראכט האט םיםטעם

 קרײ איצטינער דער אז איגדוםטריע, דער pא
&ארסי^יר. געווארען איו זיס אונ

dp ,אט לאנג אזוי אז קיצאר, אלזא, איז 
 נים קריזיס דער קען בלײבט םיםטעם די

 דער אויר טאקע זאנט דעריבער פארמווינדען.
 •רא״ ברייגגט װאם סיםטעם די אז באריכם,

 די פאר אוםנלימ און אײגצעלנצ צו פיםען
 םוז dp אח ipnpii ddktp^ טוז טאסע}

 dp ־ipd*pii פון ,dpdd'd א jpnpii איימעפירט
 ,dpdd'D א ,ipdkd די פראפיטירען זא<צען

 ל־pאז סע*ל'\- ,vtpd pn נים זאל dp ו»ט
iPDn'np pd ארבײטסלאזיגמײם. אזא און dp 

 pn סיסטעם א jp־um איימצפיהרט םח
pnrprum  npa'DPD^i א און vipd נp־ 

 רײכ• PDn'pnunB די פון פארםיילוגג pכםpר
npD'D לאגד. איז

 Dזאגpנ ניט כאריכם איז Dipn לײרער
 איענצ זאל dpdd’D p'n די אט אזוי װי

 אוג״ די אז שלאר, אח dp .\irw\\ םיהרט
npopjnpo, װאס ipr'T א צו אײנג^ואוינם 

dpdd'd פון ipd'Dhib םיט ען5װע< זיך פאר 
ip’nאײג ־־pנDp ניט װילזןן ipipnjp ip p̂ii די 

dpdd'd, װ איןpלכpר dp אזוי זײ זיך לעבט 
 פיצאנ־ א זpיהרDאײנ ipd jpp װי און גוג^

i  propoראדוpציp? אויף dpi װײ םרייעז
 pא זיר ipd ipp npopnpD:w די םח לע\

dpi אוג־ די פארלאז^. ניט ױכער •רט 
npopjnpD האלpDפאר זיך ן dpdd’D opn פון 
p TP'nDאגpורpנr, חאב^ זײ װי op די 

:pv: k צייט tPt'iusD• סרא־ פלאגטצםינמ א 
ipnpn m tv m n  ipp p'ppn דורך כלויז 

 דארןי v&n'i ,uiTapn רער םון טאכם רער
ip*np די ^  איגדוס- חןד רpאיב ?אנםראל פו
dpii :jn די טריזג ':pn 1 דעםאלטp:pp 

 פראךו־ זאל dp וױפיל ילאן א זpארבײטDאוי
pd רpאונם און רעזpװ צירט p̂ii נאדינ־ 

 חײנ־ די אויר דאר ותלעז דאס רpאב גיגגען.
pvd אונמpרנpםpאוז ותצען. ניט ד tP ^n 
 אײ npn הויאט די רpםpרנpאונט די דאך
jjiT בער :pn ipn דאס pd ipp{ דאך 

P ihptדי װאס חטו̂ז nvrapn אפילו האט 
 DPםoיD pאיצטיג די |pnpn:p •ראבירט ניט
 די פאר •ראםים םעהר װאס און אראפיט פון

nrw די און רpםpרנpאונם pn אויך חאט 
 רpאונט pםריDאינדו די ipopj ■ראבירם ניט

^ און פאנםראל איהר ' ^pnn| לאנ• א» 
prDPD ^די אראדוקזױ Dראנp ד איזpו•יבpר 

 סיס־ pיגDאיצ די ipnpup ipd ipp אזוי יױ
dpo, אויןי סונדינדעם איז װאס ip'pa גאך

 װאס נץ^pורpאנp פריתר אוי^ און אדאםים
אינרוס־ רער אין צושטאנד תפ?ר א *»אפם

P 'n o?
 D3P p'P dpi- אױ«י האט pnrDipptpp די

npo ניט v is m,\ די צוױ׳פען *ב^ר p^pn• 
ipdio זיך האגען ?אטו^שאן חןר אוי\י 

 Dpn jpywp: האב^ װאס אזצלכ^ געםוגען
 npn פון באריכט opn פון של\ס יצאוני^עז

pn'Dipptpp א אריינ׳ג^ייאכם האכ^ און 
P'Pi^xrpn ודעגען ^ י ר  יאר־ npD"D־w אן ג

”npD־w די סיי D ן^ א  א אנםיזזר?ן ?ענען ז
^ זpגדעpטsכדןDלבpיז םי לי א  וױיל ?אםןי. •

dp די אז ?לאד, דאך איז ipjinp^p װאס 
 איצ־ Dpד אין םאר מלאגם pwdipptpp רי

ipjpp dpdd'O ipd^ ddwĝ ptp: ip3'd דורכ־ 
 •אלי- פון הילף רpד מיט jpnpn גזשיזזרט

ipip'd וױ אזוי און ?אםף p rn  dp| די 
npD''inR וואס ^ ײנ  ןp«npnap די אין ז

Dאראינםpרopירdp tpt̂  D̂ װאס זײ, זײן 
 רpטopב npn און תאם^ dpi אנפיר^ זא«לען

 פא־ א ןpאגצופיר :pn רpטDזאםpװיר און
'>p ipt 'Dארבײם די פאר אםחpא אי.ז ר 

pnxpDTDD^pt ארבײמpפארטיי. ר
 npn פון באריכט רpד איז אלגצםײן אין

pivdipptpp ד פוןpר «npTPD |pp'npD״* 
 דא־ א |pnp: םאל דאס לייבאר אזו מאן

d:p» ip פון :npo'n און װיכםיג?ײט ip 
Dipynwa ת א  טא?- ר?ר אין זוענדוגג ני

w פון npn אpDריpאגpאר• אדגאגיזירגמ^י ר 
A באריכס, א איז dp בײטער^אפט. n אגט־ 

p̂יDאנאpp PD'nn א האלט p יאליטײ און 
w .פראגראס dp אין אז אםת, איז dpi 

 זאל ipo י ו ו גמזאגט נים ותרט באריכם
 -p: םך א איהס אין Dnpn dp np^ ׳טאן

טאן• זאל ipd D א ו ו זאגט

טויט דעס םיט
ם ד ב ג ע נ ײ טײנענבױט ב. םון I ם

 אר־ ptrn'K די האט
npD'n באװpאין  גונג

:dpפארלאר ppריpאם '^  IP ̂ר םון  גרינ־ pא̂י
npn און n p 'n

ס ^ י ^ו ע  די פון ,איעצר ipup: איז פי
DKn ,paupn האם pddpd pj'n יאהרp̂ז 

 np:p pp:«j זײן און |PD"p^npD pyn אל?
':P ד אאנאנעגעןpארבײט רpבאװ רp.גונג 

np איז >pnp| באגײ אoטpרטpר רpדנpר 
 האט רp און שרײבער רpרKפרוכטכ א און

;D*np א :po 'n זײנצ אויח סאי װירקוגג 
np?p אויף סאי און רpרpה  ̂ pnn ײ\1 םים 

ארטי?לזגז. און opipn pגדpרpלpאויפ
 האט ײטnpראנp רpלאנגיאהריג זײן צוליב

'nnpD d ב. idjpp»»d נים :d:ppp טזד זײן 
 -p: זPDטויirpארויסג פא?טימ איז np טי^

ipnnn די םון ipmn ראנ?הײט זײן דורך? 
D:pn^: p ir די *ין נאר יאזזר. צװאגציג צו 

ipnnR1 vovnv ר>^?הײט זײן םון? dip>d 
 םאל א אויך םלמגט און שרײבע[ נאר ער־

p rnפארזאטלונג אויןא ןp,םיט אב?ר ז *inp־ 
»n>pn איז צורי? יאהר pר dpdd איגגאגצpז 
 לזגצטע די אין און אינװאליד אן זpװארpג

 רp ז.PDאזנבאהאל נדיגpמrפול יאהר עמליכע
p אין רpאב האט rn אזוײ יאהרען טעסיגע 

d' ' ^ kp: ^p'd און '^dp:d^ םאר npn 
תגוגג  צװי- רpולi■א אזױ ipnpj איז און טנו

 נאך איז נאםצן pn אז ארבייטזױ/ די שען
 גיט אלעכמן, בײ .זכרון אין פר«פ :&ליב&

uppip>'אויןי ־ opn, װאס ipd איהס האט 
 אין D־rpnp* און inptp: ניט לאנג »זוי מוין
ipn־־ d’'pd'5»o2pdp.

ט ס׳ ^וי ג  גיט אויר רpזיכ Dpn זpגאם םיי
ipnpn jpdp: ^ d אד- די טויט. זײן נאך 

updt Dpn u רpבײם u p n ia'2־ ^npn 
P2| װאס np אויפגעםאן, איחר פאד האמ 
 איחר האט ip זpבpרגpאיג און מריי וױ

^ pn ippjpip: dph און גמדיגם א  און נ
.pnnp איהס |

>eetiiii*,•
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 אםערי?א פאר פרעזידענט ניי?ס א םיט
שוין זיך רpאנpאמערי די תאבען

 נאך זײ האבען ארבײמ ?ײז נאר באזארגם,
 זאאען זײ אז אױס, ניט זעהט עס און נים איצץ
 אלע גענענזאץ, אין האבען. װינסער דעס עס

D3P^v ארבײטסלאזע םון ארםיי די ,אז וױיזען 
IPipn. רpDpנר נאך װיגטער דעס װעט

 ליזpנpרD ,Djpn'TPiB רpהלטpװpניײג ד?ר
 ארבײמס־ םיליאנעז די װעמען םאר רוזװ^ט.

 פארלוײ אז זאגמן, ipp נע^טיםט, האבען pלאז
פאר?לעגצ־ צו טאן גארנימט נאך ער הען פיג

 אין באלזןבאס npn ארבײטסצאזיגקײט. די
 צבערpרזpד הואותר, נאך איז װאעיגגםאן

 ארבײמסלאזינ?ײט די עם האט װאס הואותר,
 ־P2 ניט האט װאט און אםערי?א אין :עבראכט

 גיײ רער פארטרײבען. איהר לאזען װאלט
 זיך Dpn רוזותלט נטpזידp•ר רpהלטp̂וpג
2»ipypt איז ערעט הויז װײסעז אין nnPD 

 דצםאלט Dmp און ארוט חדמיס דרײ אין װי
 די זpארםרײבD jpdp: זיך קעמן ip װעם

 אז הײסט, dp לאנד. פון ארבײמסלאזיגקײט
ip^pn ipDrn dpi ארבײםסצאזע די נאר 

 צו־ זײן דארםעז fp^pn און װארטען זpדארם
d»d פרידען ipiניתס א האב?ן זײ װאס ׳ 

D2pn'rpie איז *ppnpo צו זײ זאגט זואם 
ר.p^ום אויזי װאריס

 ipd |pp וואדים pn Dpn ipoif אז םיצא,
iP'D^pnin .אויך דאך זאנט גלויבען ip i 

 IPdip Dpn npDit ipn ביז אבער אזוי, לוח
ipo ipp פארםרארען iPipn װינט?ר- די פון 

1'• IPD̂ PP P2
 IP2'n pלאזDארבײם די אז ,npor'^c איך

:pirdt |pnp אין dpd און הואותר׳ן. אויוי 
 איהס אויף |pnn ארבײםסלאזצ די בלויז ניט

:pnp| סך א אויך נאר כעס, אין ipoird און 
^ סך א ר ^  קרײ פון נעליסע[ זpרואב װאס אנ

 IPD אז םארדינט, כשר האט ip און זיס.
 אר^Dרpד ניט נאד איהס. אויןי כעס אין זײן זאל

 אין וױיל ?ריזיס. dpi ג^־אכט האט ער װאס
ip i הואװ איז װיר?ציכקײטpר T^2pnpB 

?ריזיס, dpi אין עולדיג וױיניג אזוי פוג?ט
 P2«i א וםטppנ האט ipsttS’ip וױיניג װי

ip &״אפ.??עריטי. רער פאר ־ i אז איז, אסת 
 רא־p 8ארטיגD א אוױי ipdippj איז ?(לירזש

ip: איז רpהואװ און צריטי8ס d w א אויךי 
iprDiBt .די קײזיס n^np הואותר׳ן פון 

 אזוי D'tnp צוס זיך האט ער וואס jpnp: איז
 ip האט אנפאנג םון ז.pבאצוע לײכטזיניג

 פארלײ?^ 1PV2R2 אין D'tnp dpi יובירט8
 ארבײמס־ ?ײן ניטא און ?ריזיס i"p ניטא נען.

 בײ inpD שוין דאט ער |pn און לאזימייכג
 זpנppארלײD צו ip'^pib d:pppj ניט אלײן זיך

dpi חאט ?ריזיס ip אנגDpאנגpז '^ip rn2 
opn גוט אזוי עוין איז ?ריזיס רער אז 

^ װי אונ װ מ ר א ם
dp אז םצגליך, :יט דאך איז ipnRin 

p גצװאוסט ניט האט :n«n  dpi| צושטאנד 
 ג^ואופט, גוט גאר שוין חאם ip לאנד. אין
hdirb ipw די <ױ אזוי נאר ^niBpn' ױי:ע 
 זpבלאם צו טpציאלימPBO א ddkop: זיך האט

d^ip dpi, וױיס זי אז dpi פון סוד BראPBO־ 
 צו םליכם זײן םאר |PD*#np: ip האט ריטי,

1B |p:pn |p rnאpBOריDי# ip |pn האט 
 Dtnpn לאנד אין אז ̂טDאוnpג גום נאנץ אפילו

^ האם ip .D'Ihp א ב 'ipd ניט א i ^ d, אז 
1B |p:pn ip t 'iאPBDאין ^יטי ipn ׳צײט 

ipd |pn װי ונ?ט8 איז יזיס1? א פון לײדט 
'ipd׳ d אײנ אויף זאלץpם׳n Dאונדp.ז

^ ב  iprn ארבײכ^• די װאפ ,dpi םון א
pnp:| אין Dpi בלויז האט חואוחד׳ן אױוי 

p:wnp2 D^pnni.| פון האב^ אלײן זײ ip"i

dpi זײ ג?וראונ^. ניעט1גא jp^pn ד פון  ת
D^pn׳i ניט idpd ip:’ip האב זײ װיpז :p־ 

 אין כלויז |p5»pii זײ .I'umwn פון אגצן1?
o» 1יא 1םי n ^דאס האב ^ipr:p2 אויס־ 

dpd ip צוגיס^ ''i אויןי B pD^pnmוגpװי ם 
 אויף ^DP2 1יאה אטdp 1 האב^ זײ

 HDD אזוי טאן dp ip^pu זײ און הואװער׳ן.
 זpהאב צו |pipn ipr^p ניט jp^pn יזײ ביז

ip’’i אײגpנp און טיי1&א ipid 'D א ddd p̂i* 
p2'i:pDsr זײ און פאליטי?. בײם?ר1א IP^pn 

ip טיט אך1 i צײט iPipn ip2'^p |pno. די 
p:«id דוי־ נאך ף1א1 לאנג װי :בצויז איז

? IP1P
* ♦

dp יײ1ם1פא צו סיטעל אײ* םאראז איז 
opn ipi איז אס1 און צאגד פון קריזיס 

 dp בײטסלאן;ס1א י1 םאד כײט1א ipdrd׳
ך1םא און 1?צא איז א צ ^ ם  IPiP' פאוי ^

 םי־ דרייצזטזן ip־n̂ צװצלף |pn «ז ̂םpאײנ
 בײטסלאז,1א ארוס געהצן ךpא^בײם ציאן

ip p̂d לאנד אין ^ ו  מײ דרײצזװזן ^רער צ
 פאר־ ניט בײט1א ipo אז .ip&np ליאן
 גיט יגט11םא ipd אז און ניט ipd דיגט
'jpd צו װאס טיט ניט ipd האט ip. און 

ipd ' ip ip p̂d dp |pn ^נזד די פאדסוים 
ip :o ''n  ipddp^ און ה1סחו IP2H1RD 

 iPDnpiRD iPDDprp< די ipn און וױיניטט•
 iP2'2''n יקצן1פאב די |pt*,d פחורה וױינעער

1Bא^וציP11פא זײ אויך און ז^  װײגיגער דינ
 אזוי איז דאם יזיפ.1? « איז dp ׳1דו?יצו ~

dp ipd הײן נים רף»ipd 1 או ,1צא1< ' p צו 
P2' dpd^« i.| ^ ב  איצט איז צײט ווי אזוי א

 צו אנטDpרpאיגט זײן dp ipp אן1םא
p :: ''i i| « װי באװײזען װעלמ ציםעז־, 1פא 

^ ipn אזוי צ אנ d הדיזיס ג ip ii זיר o m 
 צי־ די בײמסלאזיג?ײם.1א פון pראנD דמר

iipd ,אז וױיזען pn| 1א די^ ײ  IPinp ב
'ipd זpדינ1אD און בײט1א ip ,iip d זײ inpD 

 גזממפםסלײט די און םאבדיקאנטען די און
pn .ipddp^ p: PDn ipdrd| אר־ די 1אבצ

d״ipd האבpגיט ז :nip אד #בײט1אpד Ipd 
 זײ און כײט1א ip״r 1םא װײניג זײ צאהלט

DאוTינpז ,^  און nP2'i''n זײ |PDnp װיינינ
 HP!: א! |P2^D 1צאנ אין IPDDPIPP2 י1

D D Pto.
ציפ^: די אן טpוp אט
 ןpצטpל dpi אין ,1929 1י#ה dpi אין

 פון הכנטה די האט ^יטי,60א16 פון 1יאה
«p5 מו מײ ̂אפ pp'ipdr אין א  אן זpבאט

 יאהר dpip' .1דאצא ביציאן 53 פון ז»-ך
 םון פארקויוי יט?יצ)1( לאחדיס ipn זזאט

ip^P'DnRn'n2P: ,1̂ ip ^r אן אפ?ן1באט inp 
.1אצא1 ביציאן 50 א

 ארבײ־ די פון הכנסה n האט 1930 אין
ipd אפ1באטp45 ז Dm װאס !אצאו־, כיציאן 

dp 8 םון צופט1פא א סײנט pbrip כיציאן 
n1יאה פריוזערדעען סיט פארגצײך אין 1אצא. 
'dp:p האם יאהר ipn בא־ קויף1פא צאח^ם 

 צוסמ1פא א npn̂ ׳אלאד1 ביציאן 44 זpטראפ
 א טימ גצײך1פא אין ^צאד ביציאן 6 פון

.ipn'iD 1יאה
בא־ וזכנםה ארבײםער 'n האט 1931 אין

38 pb8:p ipd^ io ביציאן n1אצא, ^  סיט א
 ד?כד אין .1929 אין װי npn״:n ביציאן 15

ipd p̂t האט 1יאה ipn צאחnיD בא־ ?ויף1פא 
^ אצאר,1 ביציאן האצב א און 37 זPDא1ט  א

 װײנײ 1אצאn ביציאן האצב א און צזוײ םיט
:np 1929 אין װי.

 ׳ם1בײטע1א Dpn טDP1באם 1932 אין
 רpnא אצאר,n ביציאן 28 םוז ערך אן הכנסוז

.1929 אין װי 1װײניגצ ר*ל*ר ביציאן 25 מיט

jp^piopn יאהר npn ddpidrd פאר־ יס1צאח 
^ ביציאן, 30 װי סעהר ניט קויוי  סימ א

 חײי- םים זוי ,1וױיניגע nאצאn ביליאן 20
י?.1צו יאהו־
 אחנײםער זײ בצויז נים אז אםת, איז dp נו,

 גתיסצן א iim^nRD האב^ עpדיpDא אין
 םאר־ pip?״ ך1דו אפט1?ויװ־? זײעד פון טײצ

pצpגnpטf|PDDnnnRD p נאn סען n«n* אויך 
צן אנ ט  ןpערDצי 'n אבער פאממו־ס, די ^

^ ײנ  רי אצע |p:PDpnnfD'u> אויסצן ניט ז
 זיײ הכנסות רpnא iPDDi'nnRD pnp''t ױאס

p ipdצpנonnp Dpn nm  ijrufnp: ^p. די 
 י1 װען «ז באװײזען, בצויז ןpצpװ זP1PDצי

 ־p: רי זײנען וױיניגש־ |P2’n־wD אדבײטער
ipddp^ און צתת. אויף 1צאנ אין dp פאר־ 

 piPDpn: גאך אויף וײנ?ן זײ אז ויך, שט?הם
ניט. iPi'n^D ipdird י1 אויך װען צרות,

nDnpn צו צײכט גאנץ איז f|p:nnn רי «ז 
 ̂םnיDpדpאינט1אD זײן iPDnRn 1PDPנ1Pאונט

ipd פון פאר^נסםען די אז ' ,dir 'n זאצצן 
מוין גיבען נטצירpאײג Dאn .nPDPn: זײן

ipdp:ipd צו אויך : ^  in. איז צחז די ,^  אב
 ,pmPD npn אין בצויז צו dp ipd:' זײ װאס

*ipd אין ניט P’dp«ib  npn. י ^  ה1םא ה
 ציבצ אין ^?צצדט איעפאך זיך האט װאט
Dר.ויכ פון pיnאpט npn םיט prrrn: p פאר 

rnpD''inR n זײן זאצ^ זײ כזײ P1PDPD 
 pאצ ווי ipdpd ניט |pnp2 אוn איז ?ויפש־,

:»pd:rp' idrc pnpn| אין Dpn איצטינצן np* 
np .o״n |pn'':sr צו זיפ p rn נאך האט

:ipd' ispp סך א ipd 'd םאנכ װיpnpn:» p. 
 פרוםצן א םים ג?טאן dp האט np i.npo נימט
 די dpd אויגצן, גצאצטצ1פא טיט און פניס
pnpn«: האבצן dp אוינעןמצאצזד אהן ג?םאן 

*̂ w » *הן או| ני o  nponD
״IPD’n npD'npn זpפnאn ארבײנמטי־ די

 סאראצ דורך נימ און זpרpלpאויפ םיה ניט אז
 קאפיטא־ ,n ipd«d ipdpd זײ זpצpװ חױפות

p:pp |po*mרנpאו:מ pאצ ז.pטDצי  1PDp| 
^ און זpnp<וצDאוי זpצאז זיך םי ש ע  אז אי
dp נאר ניט איז :ipddpip אמײטז^־, די צו 

 פון צסצן1אינמ? די nאD ipdpd אויר נאר
 קאפיטאציכד npn 1פא און זpטoיטאציBאp די

dpdd'D ip^ d צאהצצן צו piPDpn װיי־ 
npop:npDnR npnp' npn* ,opicnn זיך 1םא 

 אונםצר־ npnp' װײנינער. װאס צאזזצצן װיצ
:ipdp איז זיר 1פא DTDPnpDnRiRD צו 

ipdrd װאפ nnpo אמיםצױןאנ־ און אפיט1א 
vip dpi ipn'iip״pd| און np זוכט iPD'ipn 

^ צו ה א ipd. װײניגצר װאס צ ' ' dir p :"t
 1זײ? פארבעסצרצן ipjpp בײםצר1א י1
m און אײניגסײט תרך בצויז צאג? ow  *pn 

^1א די זpװאצמ און ט ײ  Dכאויnוn ipiipd ב
 סאי ישDקאנאp סאי ט,1אתאניזי און אײנינ

 opn אין אפיצו צא:? np?'' װאצט פאציטי^
 אזוי ניט |pnp: יזיסipnpnr ?1 איצטינ^

הײנט. איז זי װי שצ?כט
M

D2:i:pdpip זײן אין האט כדין  Dipn'tpns
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 אםעריקען דער nk< קאנוועגשאן דער פין דעדע
 אוים־ סעסינעטי, איז צײבאר אוו טאדע־ייחפאז

o נעדדיהם n ^זיך יועם עס אויב »ז געדאג 
 אז געפעען צו קאגזוענשאן חנר אייעעבן

?w« mj* ^אוי vn- ארבייטסצאזמ־ איצםיגער 
v 8 וועם קיים pn Dtp ײ װזנרםטוצעד זעחר  גי

 קא־ געװארעגע קאציע די אױפצודיכמען סדאג
םםרוסםור. *יטאציסםישע

 גע־ האט גריז אחמיחוגס ווז גצױב, איך
 וחנגעז באזאמט שםארק אזוי זיין גיט דארפט

 קאטיםאציסטישער *יױאראגאר ליע8* דאר
 די אז נים, אויך גצױנ אץי און טטרמטזד

 קאפיטאצים- איצטינער דער םון באצעבאםים
 י1אוי פארצאזאן ויך וועצען מנזעצמאטם טישער

 םעדעייײ אגמדיקאן דמד פון האטוענשאן דער
ר, אוו *אז מ  צוחנכמ־־ וײ פאר זאצ וי אז ציי

שע געװאחננע קאציע די םאכען  מאיםאציםטי
מז באצעבאטים די ססרוגטור. א  גוטעז 8 ח

 םיר*ר די וױ&יצ אז באגרייטען, זיי א\ן חד»
&p נימ זיך זאצזנן ארבײכמד אםקדיקאגער 

מ איז דעמצארען  מאאיטאציםטײ חנר *ו צי
w ,דעם דאו זיי קזננען געתצ׳יאפם 
 געזעצשאפט קאפיםאציססישער דצר פון גורצ
ארבײםער. די פון חעגם די איז *גטתיצז ניט
 באצעבא־ גאאיטאציסםישע טטעריתאגער די

אסעדי־ די פאר ?ציגער זייגען וחנצבע טים,

>

*

v w ,םארמנמוזען, *רבײםקד tv יז עם* 
 *רבײםש־ רי «| איגםערעסע] ךי *ין גיט

protonyD'tM םיםסעם יםםימע5מ««יטא< די 
 יוליגער, »ביםעל tram ־mm זועלעז וײ וױ »ון

ס  » ם»כען *ו »n> » isimojv זײ יייל׳
איחר. «ח סיי

J איד ro r פאר. םיו m נריז •חגזיחנגם 
 ווו ויגען אין נעהאם *רתצערוננ זיין םיט זואמ

ען ױנ י מו  ®טחס־וגנען די םאר בא^ענאםים ו
w די זואם ranuvP ט ת um א װי ארויםעםעלען, ו nrw ,ארגײםם־םאנ n ro u m m אר־ 

 זואם עו־ זו. «. א. אארזיכערזנג גײססצאז^ן
ם, רי ואנ«ן נעװאלט אטי  זיי אוינ tv מ^עג

מן ע ן א י  1« םאחורונג«ז די נמגען ׳*טעאען ו
pyiw o האבקן ױאם lvvtnuvp דער n ו* 

 םאר־ <ן איז ארבײםםצאוינקיים 1פארא<««חנ
^ רי «ח לאנ׳נ די לײכםאימ א םי ס ײ ב  וחד אי

מז אין יאמלעז דמרמיט ו•• ל׳ס אנ  גע־ איז נ
עצמ טיםםעם, הא«יט»ל'סםי׳»ע ד» פאר  t'v וו
p w אםארק אי*ס JP7MP ■

n «ע»ים איו דאם u  v ^אנער ױארגונ 
n איו tu» pw ט *נ ױו ת  מ־ «טאבט וריז ט

ט «*רע r ראם גי a n t אוז םאל t* האט MM־ 
טווױם װאי׳טען טןודנונגאן <ײ גאוױמנ^ גימ

S Z t i A W ״.nr - j  ll!W d A  i l  In^ »—*.1..״״־ - _ _m _  l— * ■ ™ H■י
a יואלנתז tv ,irm n ארבײטער די 

jru r't i n n  w tv» w n w  in
 חר זײ וחנן ןובער נעוויכס, גמהר ווןורגומען

ptn ס* ^ פאר «יר ?ײ urtvt יוארום ט» גי
" • i !ו; ז־ ״א^׳״עי ׳ t״ • י • ׳, ׳י ־ ־ ״׳ ׳

מן אט א ך ארכיינתר טםאויאאנאו די ח  ג
ipqsv Din ovn מ־ בעםטע די נאוועמבער ע  נ

 זיי tv בטלעבטםים, n ײייז׳מ *י גאגהייט
ווארנונגעז. זייערע מים ערגסט נאגץ סיינען

מןןוױט^יס* דעד פאר
w <■ w tijwa»w f mwymנע־• מטארס נאנץ

t םאר־ » wJip כ»לעב*םים די  tv w m  
םיט אחכײטער  n  i#3f • אן טי ט יו

ם ט«נר דאזימר «T ניט ײ ת » «לנג  *an 
*ivp מן זײ אוז באט»ם א םט ח םי ר מט וײ םי  

זײ װי ■תסט באמבאםיג^ די טון רידאנתן  
ײז אריארדיגי די אין גיטאז ס אח י ,» tn v n.... ערעקען זיך באמבאםים די זאקען וו^דוס סא.JlMWlMMUMM (UMMM ׳a ill it■ ■ >Mi VMM   ־- 

ײפזן טאר װארטנג ?
*>- j i imf'ffvt־• ' • ■ \ 1•
p» tw אייי w ivp *in אםעריקאנער די 

utQBV'runvtMt. איז װאט av rm  ntmvB*
וואלדארף ריאםזנל דעם אין ןן

* “ ■ “■״"rfi ■י™!--*■ ■״■ ■1 11 1"1"1״ * * ■“י"“ “ ■<““•״* ״ י■ ־ י' ־ ־׳ ■■״־““ 1'*,“ ־ י ״־ 'י י י *• “׳

ר וחןנון ר מ מ סי  מאויםאגמד •יי
oipvi jsjo/p׳ m נד־ קאליע אזוי

«>FW•| סחאטאט m  vOiipDip. ט אג •ייו

 רfאי די אז צוגעגעבען, האם מותף, כתורגאן׳ם
 jr^np איז סיספמם תא*יטאאיםטח»ע םינע
 איגגאנצע^ אימאםען נים n רארוי כמז ג^ד
 און אױסמסערען זי קען מעז *ז גאויבם, ער

 עס״ װײטער קענען ל$1 זי אז צורעכטםאכען,
 םון סא^םער דזמײםס םער #בער זיסטיחנז.
 דירעסט^ד דער געוועז איז װעאכער עגגיצאנד,

 ־M פינאגציע^ער און זמ^וכױשער דער םון
 געזאגט, ה^ם *יג, םעאקער דער םוז םײאתג

 קצן סיסטעם קאפיסאאיסטחצע איצםיגע די אז
 דאחי זי ^ור װערען, געמאכמ צורעכט ניט

 געענדערט און זועחגז איבערגעםאכם אינגאגצען
 סים־ פאפיטאאיםאםימע איצטיגע די ווערען.

w ער חאט טעם, m די אז ניט, דערצןוזט 
 װאס םרוכט די נעגיםעז קענען זאצ םעגמהײט

 געשאפען. ה^ט םעכגיק די און װיםענ^אפט די
 םיל אזוי אויוי באזיגס ח^ט װיסענעאםט די
 יז^בען איצט <ןעגען טענ״עז אאע אז נאטוד, די

םיג ה^מנן זײ וואם אאץ  קאפײ די אבער נוי
גיט. עם אזם5 םיםטעם םאליסטישע

 ענגאענ־ דעם םים אײנםארעטאנעז בין איך
 םיט נים אוז ס^םער׳ רזמײטס םער דער,
 לא־ םהאםאם ^אנדסםאז אםעריהאנער «ײז

םאנט.
V

זקנה״ צעת תשליכגו ״אצ תפיצה אידיעע די
 דער אויוי אוועתװארפעז גיט מיר זאיצםט —־

 אר־ די םאר צוגעפאםט אםמגםטעז איז עאטער,
 און ערגעץ איז װיי^ אכמריקא, 1אי בײםער

 םאד װי חסרון אזא עאםער איז קײנעב פאד
אנמריקע. אין ארבײטער אז

 חםי^ה אידישע די *עשריבען ד.אם װאם דער
ה/ אעת תמ^יכגו 5א״ םון קנ  געװיס ר,אט ז

 וי אם ׳א<םקײם אסת׳ע זינען אין נעהאט
 דינען צו אױ«י הערען כוחות די ווען איצםקײמ,

 װײטער טאקע זיך זאגט חטי^זז רער אין אזן
מז — תעזבגו״ 5א כוחוגו .ככ^וח  וועלעז עם ז

 אונז זאאםט\ כוחות אונזערע אויסאאזען זיך
 װעךמ אבער אסעריקא אין פאריצאזען. גיט

v ארנײמער 1* w װעז א<ט, סאר באטראכט 
י גאר אח ער כוחורג םו^ע זײגע גי

 געװארען םארעםעגטיציכם איצט זײנען עס
 זיײ װאט אוגםערזוכוגגעז םוז רעזו^םאפמז די

 באציוזומען די וועגען מװארעז געםאכם נען
ארבײטעד. ע^טערע צז ארבײםם־געבער די םון

\4 הויבם יאחר 85 פיז ע^מער איז ״ויז
 י#וזרען זײנע אז םיח^נז, צו ארבײסער אז

מז  קרעצן בײם װעג »יז מםעהז איחם אן הוי
 פריחזנר, פוין עס דמרפי׳ה^ען פחיעז דז׳יאב. א
 םעג^ א עלםעד װאם און יאחו־. דדײסיג צו

 קרימז צו איהם ווערט ^אוערער אצץ ווערם
 עצטער אין איז צײם עתםםצ די ארבײמ.

יאחר. זעכצע מון
 ארויסגעבראכט זיעעז םאקטצז ראזעע זײ

 נעםאכט איז װאם מטודיום, א »ק געוי^י־עז
 דער אױוי סכמיט. יארק גױ איז נעװארעז

 נזנוואדעז בארײכםעם איז פאנםערענץ מצבער
 נעםאכט איז װאם מםודיום, צוױיטעז א ®יז

געװיזען האבען רעזוצטאטעז די אוז געווארען,
MOkJhiM M m .  L m v  M M b■ n זאך• חנלבע

 בא־ בצויז זיך קעגען ארבײמער עצטערזג די
 דזמאב, א האבען זײ וזען דערםים, רימנז

 איג־ די וױ בעטער איהם אוי* זיד וײ האצכמן
 די איז N גיכער זאגט pro או־בײכתר. גערע
 עצטע־ אײחנר ארבײטער, אינגערע סען ®אבר

 אבער ארבײם. גענוג ניםא איז עם ווען רע,
 אצ• זײז פארצירם ארבײטער עצמערעד m וחנן
 דאס איז נײעם, א זוכען רארף און רדצאב םען

אונסעגציך. אינגאנצען ^טט *ווער, זעוזר איהם
 איז וטך איממחנסאנטע אן נאך »יז ;

 אונ־ זאצכאד דער אין prurnsn אחױםנאגראגם
 נעטאכט האט םעז װאם פראבע^ כמדזוכוגס

 ןןאכעז ארבײטער, אינגערע און עצטערע טיט
 •ראדחוירעז קענעז עצסירע די אז כאוױמן,

 די װי גום אזוי פוגתט און פיצ אזױ פתאם
נח«מס אויםגעפרואװט האט טען אימקדע.

 און ,45 ביז 18 םון עצטער איז ארבײטער
 װי הויך אזוי ביז 60 פון עצטער אח גדופגס

 « אז ארױםנעװיזען, זיד ד.אם עס איז «89
 גרופע עלטעמגר דער פון מראצענט גרויםער

 אינ־ רער םים םארגצײכעז דורכאוים זיך העז
געחגר.

 װארום אורזאך די אויד טאהע איז דאם
 עצמערע קײז א• ניט זאגען םאבריקאנטזנז

 צײנגערע 8 זײ בײ ארבײמען װאס ארבייםער,
 םים םארבײםען צו ניט זײ זוכען און צײט

 װי־ דעם אויןי <ןוקענדיג נים אבער איננערע.
ט םאבריתאגםען דאך צען  עצ־ סײן אנגעמעז ני

תן ארכײטער, טערע  8 זוםנז קוטען זײ ו
 איז דאס אז זיך, םארעטעהם עס דזמאב.

 ארבײטסגעבער. די בײ קאפריז א בצויז גים
 װאם םאר ערסצערונגעז גוטע גאגץ דיאבעז ?ײ
ײ  אויב גצײר גאנץ איו עם אבער עס. טיעז ז
 קאפ־ 8 בצויז עם איז ארבײםס־געבעך די בײ
 קא־ דער אין יםיסטעם גע^צאגטע 8 אדער ריז

 באצע־ די זײ זייגען סיםטעם !ימאציםטישער
 געםעצט. זײ װאם טאן קענען זײ און באטים

 8 |8ר8ם איצם זײנען ארבײטער װי זױ8 אוז
 אוים־ זיך זײ <ןענעז דזעאבם, װי םעהר טך

 עם װער זוכער דדצאב די צװימעז הצײבען
אםבעםםען. זײ געפעצם
 זעזוען זאצ םעז אז אצזא, איז, םיטעצ דעד

 דער םיט דזמאבס צאהצ די אױסצוגצײכען
 וועם רעםאצמ און דזפאבס םון זוכער צאהצ
 אויסזױ ?ענעז נימ ארבײםס־געבער דער ^ויז
 אםבעםטע?, געםעצען איחם װ^ס די בצױז בען
אםצײכטםטעז. תריגעז ?ען עד װאס די, נאר

 באדייטענד מזגז דארןי צוועס דעם פאר
 סינ• אנעא&עז ארבײטס־םא^ דעם םארסירצעז

 דעם איז פענסיע םיט גאזארגעז דער־ארכײכ^
 םעהר װאם אײנםיחגן און יאהר 60 פ\ן עצטער

 כתז זואו ארבײטם־אונטערנמםונגען, תהצ׳שע
 עצ־ צװח»ען אונטעח»יד קײן םאכען נים װעם

ארבײטער. אינגערע און טערע
 און בעםטער דער אז זיך, מאס»מעד.ט עם

 אפ׳צאפונג די וײן װאצם םיםעצ װירסזאםסטער
סיסטעם. סאייטאציסטימער איצטיגער דער םיז

ש^פ־טשערמאן פרעזענטירען

.1932 ,3 גאןועםבער
 גאצד^וםייז צואים םון ארבײטער די םיר,

 םארזא־ עװעניו, זיבעטע 525 קאםפאני, און
 גאוועכד טעז3 רעם םיטינג עאפ 8 בײ מעצט
 כאארד, דזעאיגט םון אפיס אין ,1932 בער,
 טאר־ דעם אונםער סםרים, טע33 וועםט 131
מד םון זיץ ר םאזער, ברו ^ ד ע ענ  אינ־ םון ם

 םיר דריקען דעפארטמעננ^ סאוגםיצ דאסטריצצ
n< אוגזער צו דאנק הארציגען אונזער אוים m 
j ברודער םאז m ,אויסצר־ זײז פאר פצעטער 

 פאר טוט ער װאס ארבײט גוטעד געוױינציך
ojn דעם איז ארגײמער אצצ פון <ואויצ^ין 
 בא־ םיר און ױגיאן. דער פאר אויך און ׳שאפ

 צו פאדגעניגעז גרוים 8 םאר עם טראכםעז
 זתרטטוצער 8 זײער םיט איהם ירעתנםירען
 עס זאצ ער אים *ױנעען םיר און ריםפדװאםפ,

 פרעזענםירעז גויר גצזונכמרהײם, םראנען
v א מיט אױך איחם w זוהנ׳ס זײז צו ירעזענם 

ײ\ וועט װאס םצוד« בר  נא־ מצז12 דעם ז
 פיצ איחם װינשען םיר אוז ,1932 וחוםבצר,

 האפען םיר פאםיציע. גאנצער זײז םים גציפ
 אר־ גוכמנ ױי\ פארמזעצען \ױימער ותם ער אז

 אין ארבײטער די פאר און ױגיאן די םאר בייט
׳פאפ.

םארבצײבען,* םיר
:קאםיטע די

צמס  9 צ. עהרציך, ד^ו
 9 צאה.אצ דאבין, חײםאן

 9 צאקאצ נאדעצ, עצםי
.9 צאקאצ סאפצאן, אײב

ד► 1932 דעצעמבער, ל ? ?ד ך - ד ל ד ד ד ל ל ד ל ד ד
׳ < -

פײגענבוים בנימין
יאנאװםקי. ש. פון

— טויםע״ די באגראבען טויטע די ״זאילען
 יעזוס צו צוגעשריבען װערט זועצכעס ווארנ^ א

 גע־ האבען גיט זאצ דאס ווער גאר, קריםםוס.
 דאס ריכםיג גאג״ן אצגעםײז אין עם איז זאגם,
 איז םראגעז ערנםטע גרויסע, זײנע םיט צעבען

 זאצען םיר אז ברעגעגדיג, צו אזן װיכטיג צו
טויטע. די םיט זיך־ אפגעבען צוםיצ הענען

ן האב אט  ארטיהעצ דעם אין גערעכענט אי
 װערםער עטציכע םים באטש םא;$ט דעם םון

 אויך כאטיט װעצכער, האםפײן אונזער בארירען
 איבערגע־ אבער האט טױטער, א שוין איז ער

 גע־ טוחצ, פיר זײט שטארהען, גאק א צאזען
 װינ־ דעם װענען װערטער פאר א שטאנק...

 העצטעץ, זײנע םיט אונז אויף ?ומט װאם טער,
 טיציא- און םיציאגען םאר צײדעז איז הונגער

 םסתםא אויך װאצם מענשען. צעבעדיגע נען
 ורע״ װערטער פאר א זאגען צו פארפעהצס :ים
 םע- אםעריהאז דער םון קאנװענשאז דער :ען

 האםנוג־ אונזערע ותנען צײבאר, אף דעוײישאז
 גע־ עס איך װאצט װי און װאונשען. און נעז

 די אביסעצ פארשטערען צו אויםםיידעז קאנט
 ־PH ־יאהדינער15 דיער םון שסחה אםיציזןצע

חײם? אצטער אונזער אין םאטור
 םלאך דער קומט דעדינען םיםען אין
 איבער שםריך גראבען א סאכט און הםות,

חשבוז. גאנצזןן אונזער
 וואצם עס און נעשםארבעז, איז םײנעניױמ

 ״גערעכםיג־ דער אין אז זיגד, א באםת געװען
 עמ־ כאםש װערען דערצעהצט נײס זאצ ?ייט״
צעבעץ. נרױסעז פײגענבוים׳ס װעגעז װאס

 אוץ קאז םײנענבוים דאס איז, אפת דער
 די צו װערעז צונעתנכענט ניט הײנמאצ וועם

 אום־ צאצ ?צײנער דער צו נעהערט ער טויטע.
 מענשען, צאהצ קצײגער דער צו שםערבציכע,

 זייער וױיצ םארגזגסעז, נים סאז םעז וח^כע אז
 הונ־ יאהר זיך םיהצם צעבענס־ארבײט נרויםע
 זײער וױ נאכדעם, יאהר־טויזענדמ יא, דערכמ,
 שױן זיך האם אונזערע ערד דער אױף ארבײט

געענדיגט. צאנג
 איז ותצכע םענשעז, די צו איז װעה און

 זזויםען א אז נעםעז םאנאטיזם בצינדען זײער
 גרויםעז אונזער אויף װארםעז און בצאםע, םים
 דעם באשםוצעז צו דערםיט םיינעגזײג ׳םת

 פאר־ גיט םיינענבוים, ב. מון אנדעגהעז גרויםען
 זײ חאבען בצאטע דער םיט אז שטעהענדיג,

 םענ־ איז עס אויב באשםוצם, אציק זיר גאר
 םעהר גאד נפשות שםוציגע די אט םאר ציף
עם. זײנעז זיי וױ באשסתען, זיר

 אײנטאגם־םציגעז, די אט וועגען ניס אבער
 וױיצע, 8 פאר ז^וםען און זשוםען וחנצכען

 צע־ שטיקעצ זײער צו סוף דצר סוםט עס ביז
תר םיז דא רײד איך רײדעז. איד װיצ בען,  אונ

 גאנ־ ווצםעס םײגענבוים, ב. אוםשטערבצי^עז
 ברבה םיט םוצ הװאצ א נעותז איז צעבען צער
סיטםענשעז. זײגע פאר

 וױינײ זעהר דאם זיכער, וױ כםעם ביז איד
 זיך נויםימגז ^גערעכםיגקײם״ »ז צעזער נע

 דערצעחצען, דארםען זײ זאצ איך־ דעם, אין
 דאך, איד וױיס געוועז. איז םײנענבוים ווער
 רעתער- גרויסער זײן םוז םייצ גרויסןן א דאס

 אונזער צו גצװידטעם אײד ער האם סראםמ
אד איר וױיס איגמערנעשאנאצ.  דעם פון י

 אוגםזןרגע־ האם ער וראם איגכמרעס, גרויסען
 נצחיז יזןדעז אין און סאטזי יעדקן איץ נוסעז

 pm צוריי^ יאהר •אר א טים גאד אונזעחנז.
 האם םאצ, צזנצמז צום נעזעהן חאבעז םיר
 אינ־ זיד אנדערזמ^ פיצעם םים װי פתחר, עד

 אינםצר־ דזנר פון יעבעז דעם םים מרעםירם
 אײ n םים םיי סאםםען, אירע סימ נעשאנאצ,

 שונאים אויסעדציכע די םים םיי און מנרצימנ
איהרזנ.

? זײן אנדעדש געקאנט עם האט װי און,
 גרױסע זײנע אצע םים צעבען גאנצען זײז

 אוים־ דער צו נעװידמעט דאך ער האט כוחות
 צו און ארבײטער־באװעגונג דער םון בויאוננ

ט־ גרעסערער און גרעסערעד אצץ איהר א מז  װי
 נעזעצשאפטצי- אצגעםיינעם דעם אין סײ סײט
 די םיז צעבען דעם אין סײ איז צעבעז כעץ

 גצויבען, צו שווער איז דערום גופא. ארבײמער
 םעטבעדס םױ-זענטזגר איז טויזעגםער די אז

 דארםען טעז זאצ אינטערגעשאנעצ דער םין
 און געװעץ, איז םײנענבוים ווער דערצעהצעז,

 צעבען. זײז אין אויםנעטאז האט ער װאס
 פון ציידעז םענמעז םיצע גאר וױ אזוי אבער

 הא־י םאנכע גאר אז זײז, יזאז זכריז, קורצען א
 םײנענבוים, אז אביסעל םארגעסען אויך בעז

 דורך יאהר צעהן צעצםע די םאר איז וועצכער
 נע־ בארױבם שיסזאצ םינסטעדעז בײזען חגם

 םים אנצונעהן מעגציכקיים דער םון װארעז
 וױ אזוי אוץ ;צעבענס־ארבײט גרויסער זײן
 צעהן די םוץ םשך דעם אין דאס זײן עס

 אדבײםער-? אונזער צו צונעקומעז זײנען יאהר
 את ידע צא *אשר םענשען נײע באזועגוגג

 געצייענמ ניט קײנםאצ האבעז ותצכע ױסןז״,
 ווער־ באגײםטערענדע און באנײסמערמע זײגע
 וחנצכע ביכעצ, אין אחגר צײטונג דער אין טעד

 םון װארם צעבעדינ זײז געהערט ניט האבעז
 םיין ורעם די פאר אם איז פצאטםארפע, דער

 גצויב זײן, םײגענבוים װעגען ארטיקעצ קורצזגר
נויטיג. זעהר איך,

 ניך אזוי ׳אן יאהרען איננסםע זײנע םון
 באװאוםט־ םו^עז זײז צו געסופעז איז ער וױ

 שויץ תעמםער. א געוועז םײגענבוים ב. איז זײז,
 גרויםע זײז אנגעפאנגעז ער האט פײלעז איז

 געגען אבערגצױבעז סארט יעדען געגעז םצחפה
 צו םענשען דעם נעשטערם האט וואס אלץ,

 םעהר א גציסציכערען, א שעהנערען, 8 צעבען
 אצעדצײ פאר םורא אהן צעבעז, םענשציכעז

 ער נעשפענסטער. און שאמענם אײגגערעדטע
 צונע־ איז װעצכער אײנער, געותז דאן איז

 אין סעגשעז הײנתצע סלײז דער צו שםאנען
 גרויסען דעם געהאט האבעץ וועצכע רוסצאגד,

 צוױשען געצעדברעכער ערשטע די •זײז צו םוט
אידען. די

 איז ער װאם דעם, אויף אכםענדיג גיט
 םון סביבה א איז נעװארעז אויםנעצױנעז

 ער האם םאראורםייצען, םינסטערע צערצײ8
 אס־ אצײן נאר ניט םוט גרויסעז דעם געהאט

 האט ער װאם אין אצץ, פון זיך צוטרײסצען
 עםענטציך ארויםקוםעז אויך נאר גענצויבם,

 אג־ האט און איבערצײגונגען, נייע זײנע םיט
 די עפענען צו כוחות זײנע אצע געווענדם

םארבצענדעטע. אנדערע םיצע םוז אוינעז
 םום גרויסער געםאדערם זיך האט עם ׳יא

 ארויםצוסוםעז פיעענבוים ױנגעז דעם נואר
ת זיעע כדם עםענטציך  ער איבערצייגונגען. גי

 די פאר אפנעשראקען וואם וױינינ זיך האם
 נעזחנז איז ער פערזענציך. איהם םאר םאלגעז
 םארםירער־ די זיך אויזי נעהםען צו באריים
 גזןצעךברעמןר גרויסע אנדערע פיצע םון שאםם

 םעצהער, אנדש־־ע ביי םיי אוז אידעז בײ סיי
 וױסעב־ םארנעננער, זיינע נעוחנז זײנען וועצכע

 אר־ דיז רהגם שפעםער אדער םריהער דאס די^
 האם ער צרפאצ^ םים װערעז נעקרוינם בײם

 שפינאזא^ צאהצ קצ׳יעער דער צו נעהעדם
אאדאררזשי אפאסםאס, אוריאצ  ברונאס, ג

תר וואס  פאסכמז די ורעם פאסא גדויסער זי
 <מוי- שוידעדציסםנמנ די איז איז צײדעז אין

»ד װאם נאר פאצמננעז, ן ג מ ז  גציק אוץ נ
סיםםעגשען. זייעדע ברענגען װעם ראס

if* ט לואט ^ ו  צא״ל ^ל3ייפצ דער צו ^
גךעויץ ןיך שסיקען נים קענעז ודעצכע סעגשען,

5 ט י י ז
 זײן צו אויסגעםונען האבעז זײ וומצכעז אםת,
 i3n אין אויםשריתן גיט דאם און אםת, ר<\ר

 שרעקצײ גרויסער, דער אוים נים מאכט הויך,
 באצאהצען דארםען זאצען זײ װאם פו־ײז, כער
דעם. פאר

 pn אנגעפאגגען םײגענבוים האם אזוי און
 אין מנגערפאן אצס גאר גאך ארבײם גרויםע
 םיר געםינעז שפעםער צײם קודצע א פויצען.

 אין באתס דער םשנמות, בעצגיען. איז אים
 הײס, צו איהם םאר געװארעז איז הײם זײן
 װאנדער־ יזײז אגהויבען געםוזם תאט ער און

 צע־ צו איז עס וױ אום בעצגיעז, איז צעבעז.
 זאגאר ארבײט, שותרע אצערציי ער םום בען,
 אויםצאחגן בײם ארבײטער אײנםאכער אצס
 דערתצבער אין שיםען. םון אנצאדעז איז

 סאציאצים־ דער פון זיך ער דערוױיםם צייט
 דער אין און בעצגיעז איז באוועגוגג םישער

 םיי־ רי צייענט ער וועצם, איבערינער :אנצער
ד םון ארםיסלעז םאציאציסטישע ערדינע,  ח

xאנדז און נױועגהויז דאגמצא ׳פאפ u ער 
 ציחד צו געורעז דאז גאר איז וואס צץ,8 גייענט

 םײגענבוים און םאציאציזם, דעם איבער נעז
 צו צוגאב איז ציסם8םאצי םייערדינער 8 ווערט

געדאנק. םרייען דעם פאר קאםף זײן
 דער םיט וראצט ער אויב נים, וױים איך

 גוםעז 8 צעבענס־ארבײם זײז םאר נעםונעז צײם
תן בעצגיער, די צוױשען בעצניען אין באדעז  ו

 אבער ציים. צעננערע א דארם םארבצײבט ער
 באזונדעדער נאנץ א נעשפיצם איהם האט דא

 צאנ- אין סאציאציםםעז צאהצ קצײנע 8 םזצ.
 פרײנד כיייערער (אונזער ראםברא יעהב :דאז

 עםציכע םים נעשמארבען איז וועצכער קראנץ,
 איז ורעצכער וױנםשעווסקי, jd צוריק), יאחר

 עמ־ גאך סים געשםארבען, צווײק צאנג נים
 אר- סאציאציםטמױאננזןהויככמ אריםע, ציכע

סצוגעמז םארטראכם האבען בײטער,  א ארוי
 ,ארביי־ דעם וואכעדבצאט, ס^ציאציסםישע

 די געהאם האב איך יײעצכעז פיז םרײנדי׳, םער
 םים רעדאסםאר, זײז ותרעז צו עהרע גרויסע

יאד»ר. םיר גאנצע םאר שפעגמר, יאדיר אר8 א
 אט םיז דערוואוםם זיך האם םימענבױם

 האם איז צאגדאז איז פאסירונג גרויסער חןר
 דעם הראנצ׳ז צו ארויסגעשיקט גצייך

 ארםיהצען. וואוגדערבארע זײגע םון ערשמעז
 נעםוזמ דאן האם והגצכער הראנצעז, םאר

 איז צייטונג גאנצע די אויסםיצען אצײן כםעט
 היםעצ, םון טתנה א וױ וױרסציך געוועז דאס
 געריכם נים נאר זיך האם ער וועצכע אױףי

 םון אנםאנג דער נעוועז איז דאס אמ איז
 באצד ארבײם. צעבענס גרויסער םײנענבוים׳ס

שזױ דער און צאנדן, איז גזמוםעז ער איז  אידי
 ווענען נאר נים דערוואוסם זיך האט צאגדאז

 םיינצנ־ ורענען נאר שרייבער, דעם םײנענבוים,
 אםת-באנײםםערענדעז גרויסען דעם כוים,

רעדנער.
 זײז אגנעפאנגעז באצד זיד האם דא איז

 קאםף דעם נים דא םייז איר האפף. גרויסער
 םײ־ פאר איז דאס טרנסה. םאר חױנה, םאר

 דער נים צזןצ׳םע. סאסע דאס געויעז גענבוים
 באצא־ געקאנם אים האם טרייגד״ ^ארבײםער

 האם ער נים »ח ארסיהצעז, זײגע םאר צען
 באצאהצמ הרינעז צו טראככמז גאר געהאנם

 גענו^ געײען שויז איז עם רעדעז. זיינע םאר
 מד האס ארבײסער אידישעד־ אוײםער דער אז

ר האצ, דעם פאר באזתוהצען קענם מ  האם ער א
םאז  סא־ צד איז עם װי *ום םאד^דידזננעס מ

תז ער איז אם צעבעץ. pn מןן  סטײ־ דער נעו
סמ דאס ארד,  אק רסאיעגרזש דער פשוס, היי

 נעניםעז זיך עד האס אס הצו^ סטדים בערגעד
ם צד ע  מכאיז האם ?נד יא םצאכזז, אנאנדער מ
ס אבי ׳«רך עבדדת כצ  דעד ננוץ צעבעז צד ני

װענונג ____ ► בא
ס ציייס יענעד צד פאדשגמנהם, איהר כי  איז

װעז  כממןן צד תצזןד <זיץ באר מייימם בײ מ
 אד׳ײכ־י חױ נאר באװענדננ, דעד טח צזנבזןן *

 בא־י די אין מנזצ^ pc אסעם tan צדבצאזען
מן יןדאמהגס די פיינפנבױס^ ךי װענגנ^  ד״

יייס- יזנבער פאר נזגווארשן נעשאסרגן רױ אזױ
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ם זיך זז«כ איד וחנז מנ א  פייתנבוים םיס נ
*pm ,taua> P ד*רם געוחנן ׳יוין «ר a 

^ י י ס tut, a י rtn מד  חיםסלם־ די »ן קיי
מ ױמז נים סיר תאס tvotpn די  *רױסמו
ת׳ז ■י< *זוי ס *ס מיי ט־לי סו־יי מד מ  ער. ײי ם

 *־יינרזיאפם אונחס־ ח*ט *ן ך»ן «ז 1*י
niM 43 אונזעו■ מדייעדט i ,tvav> trtJtu 

נ נים י*מר, די מנ  םייגוננם־ »תזער »ױזי *נ
סי pm *ירמייחננהיים ױ «תן. מז «ונ

 ״DBur-ima in סיס יץworn pa »יד
m I'M n ודים׳ «זײ tvuaw pm ימלמ r-« 

מ ע גי inpu ־or pm «י t t b  i t  tvcw n* 
tm רײחנז  ru u  w 'pui m m  m m  pn- עניניס• זצגלימ

it nTa *on m נים * pm tr חמיילמ 
a n  tmm יל* in n s םנן ײ מסז ל סיינ רויי  ח

r *  tm »םײנ tMm n»n ,tvatuo'irur 
w »  m י ח » n  tram n  nmvwr .יק»

ו י ז ײ ײ ו t« י 'm ivano r m 
i n n ■ ׳אזיתעל l«  m m ,נים *ײנ«בוים 

Dim m>m ,imvo on סים *m3 ean 
 נדי־ 1»נ נ»ל״, • in* front. o>m *יימננם
 tun D'laim'B .tvana tvw an מנבוים.

jut ae^mm סיימממים tvbovp an.
oum aona n v u ta  v>a iv rn tt w 

tut ,תו אוי Tt atm ,up tm tmm יי
ס גים מינ מן ס ײ ײי I ®יינענבױם נדם *י ' im
 וױמוע pn jromtma*־ I* «יי יץם
in »לש n  m a in ױבען תל מ  וױחוציך pm א

tm r־ »tun u ta  urtvan n aa T, װעילכער 
ov amt בימעװוױינם. נים «*ײז

pn an nua Dim asteam איינענן *M3 
ײגנ. otm m נ״סטי r ^>מטיח o n  tv 

unftm ,m e a om״ pm ליין* an pM 
aoam am .גצויבינ ooam ,r .וװויימנם, חמינחמ mm oan« *v om, ווי ijnt'D'M 

jmrov מײל a im» pm •tv ט־וימר 
mvo n 4*me>n נײםימ jm vao וױ w

.tri’M manrutn n tt urm
תר «ױן iwaorjnB'tM tv אינ rn  m 
n חכםים,  iDW m  ta .tmanima *a$m* 

vt jn ta 'M  tmuDPM pm tvanfcivaa m> 
*M'ttfD *mb u r n  tm m  t r a m  n  tm 

n ולורלײ ױ tut ליספמן r r t n -ג»רײ*<זיי 
tn r  v fim  tm זױל *װעקפאלען. בםילא 

dtm tm נים voaan  p«p tmwB'ta סיט 
מ די ל תי ivaa ,n ו ta  ivw rt יינזנגבוים• Dim 

i t  oan m m m v  jspjvtm tn v u a  ra n 
-ovwta w a im  p ar pm cur ta  w a r m 

tv an a tt t t  pm tv an ttv aa  a n  tm •אלזר 
tm ליי m יוליכ im tr a סעסימנ*־יינרליכ־ 
1 1 in tram  d" tbb3 tvtto tvw m  n  js"Pי 

r* לײחנז, נרויםזג n  its pt>a tm »  vaJm 
va>m pa pm ,tvBPivm rm  tm a i  n 

tn m  tm eru  a n  tvaan av די *n'riM B 
n  tut evvaaMiaoTai n לערליי« p in ta 

ttt .m m n tr״ta jJ3't>an tv atm m m 
מד noM ta tn נים imp ?יי m׳•ip tao  Tv 

noa ta  p o rt׳®־ a im  iv  tvt'm ,m o m 
*m av •tva'tJi tv t r r ^ n  pn pa D"iBaa 
,prctuoPM »'P'M  pn tm r  pm an in 

iv  oan .» a  a  o>a ,m a נענלויבכג a m 
ram  m נים a  ivnna tr im ,םאןױאליםם 

im trum  om  iv  pa אםת׳ער ib״.tvmvi
ײיי  נעדענקט *nr חאט אופן tva^vton י

a n  tram ,נ«וױ*נא׳ליזם e tn t pm iva*m 
u p  tmb pnauw םילע tv m tt אתז m* a 

b*d tm  a  p 'm  jppv >bdw לע» *itvrtPB 
tv m n t a n  obdvpb3 i a i  •or aan P& 

t n r  pa םיס ס»י«ונאליזם jttna v rn  v>m 
oan iv מנצױכם «tta  t' לססנ om  dv n t 

*ו om .*man iv>«u*ntai m נ  tvtnvn 
imnm ײך* t n 1״» oan i n  jp tm a *vbt ina tvtpiB t» om x™$& tt p$an 

om3>1 ײי״נממ ״ »Jiv>a i tמ  םלחטװ^ סי
tut tm am aa «>iv5a i t ^חריטו om  pa 

tm m  om ד ל׳ מנ tta *•תוירקליבוננ די אונ
m C l  1 ail m a , Ml I J î ii M b M ItfM II ״ | ,* mm tt̂{ חום p׳/J3r

 ותום *לץ, סים געבוגדען און געקניים
 םא• םים צוזאכמנז «בער זנד תאס אידימ, איז

ן םאס י  םייז איו װעלם די״ דאס ערק^ארכ^ מ
 רעאײ םיח איז טטעם סאן און פ^נתרלאנד

 דעא איז נים דער^^תז גים חאס עד גיאן״
 *ו געאיח^נן זיינע איז נים אויך און מדאנקעז

מז א  צװימען אונםערמייד םיגדספתז דעם ם
ד אי אד  זיך ח*ט ער םעגאדגוי. און מג
עי און סיםג^חנד אצם באםראכם ר ד מ אנ  ג

 דעם םים געדינם ער האט איד און כתגאהײפ^
נאםה. זײז און ענטוזיאזם גאנצעז

םעגעחיים, גאנצער חנד אבער וײגמגדיג
v צוױמזנז חיצוק א געםאכם עו־ האט m  dti, 
ש און אונםערדריקעד חגם can jn ח r o אונ־ 

o םערדריסםעז. n נאקעטטט ער וזאט עדעםען 
 ער הןןט *וױימעז דעם כוווות, זײנע א^ע םים

 פאר־ דער *ו באארייאונג pn *ו געחא^מז
 כחוו^ זײנע אצע םים צאגע זײז פון בעסערונג

 אז זאגען, r« איד דאי^י «ייט חגרזעלבעד אין
 רוײ חגם אונטערדריתער, חנם אםי*ו האט ער

 האם ער ומרזענליך. מהאם פיעט גים בער,
 דעד סײ אז סאציא^יסט, גוםער ם5אי געזואוסם,

 אויי קאװאד<ע, די םיי אח חאטעי
 ירא־ דער זײגען בײחנ אז חאקכ^ חאמער דער

 פאר־ א^נר<ײ םוז איים אאמעי א םון דוקט
 םאכען ניט קאן םעז װעלכע פאר העילםניסע,

 דער־ איז אײגמצגעם• דעם מאראנמווארם^יך
 סיםםעם, איצטעע די באקעספט ער האס פאר
 בארידעג• נים טאז, עם קאז כתז וויפי* אוי^
 זײנעז װע^כע כתנעעז, פאו^ױידענע די דיג

 אויפחאלםוע איר אין -irm פאדאיגנתרעםירם
אוסװארפוגג איר אין ^דער

otp איר װי ®יעענבוים, אוגזעד איז 
 נרוײ רעם *ט גראדע און געסזגננ^ איהם האב
 בײזער חנר באםא^ען מם איז םענטען סען

 צעחן איבעד פאר געםאכם שטום און טיקז*<
^ בארעטזאפת וײ אט יאהר ^י־ םוי ע סנ רוי  א
 איז װע^כע •עז, זייז חאנם pn םון דערם
אויןי װירקוגג איר איז געבענמכת אזא געותז

4 Z Z Z Z Z Z Z גערעכמיגקײט
 און קאערערען א פאר םוחות מעגט^יכע די

מז. עחר^יכערעז ענ  די זיך טנתצם עס איז ד
jn jm r פאתואס? :םראגע בותנעגדיגע די
? געקוםם אים עס האם פארװאם
 עגט־ װידערסול איעענער אייער באויז און

פארו^וס? אײך: םערט
 םיט א&ילו אז םיר, זיד דאבם דאף איז

pn ,ער ח^ט װיצענדיג, נים כאטע מראנסהײט 
 װי יעבענס-ארבײם. גרויסער זײז נעדינם

 ותרען, באװיזעז געקענם נ«ך האם טטארמר
 גערעכ־ און גוטעז א םון םזגמה גאנצע וי אז

 בא־ אוז נערעכטע די באלויגם װאם נאט, טען
 ילײ ■מוטער א איז פארברעמר, די טםראםם

 באװײ געקענם נאך חאט טטארקער װי ? גען
ם עם אז ײערעז זעז ^ ע  בליגדער א בלױז ה
 דער אויכ Dip איז <עבעו« אונזער איז כח
 םאגםטער, א פעוט עס איז באינה נים איז כח

 װאם אלץ, רוקא טאן צו געפעלם עם וועכתז
אוםמחנכם? אזוי איז

ה דאכט דאן אוז  וחנרט הארץ n כאפףפ זי
 די פאר נאר זץי עטעלט מען ווען צובראמז,

 באגרא־ ב^ייבעז צו םײגענבוים גענ. םון ^יידעז
 :יאחר צעוזן וױ םער םאר ^נבעדיגערהײם בעז
 סאכעדיגע דאס םיהלען צו זזעיען, צו יזעחן צו

 װאס שםום, ב^ייבעז םיזעז אצייז אוז צצמז
 םשוגעת, צו נעםיהרם אנאגדעחנז װאלם דאס

 איז דאד פארצוױיפ^וגג ביםערסטער דער צו
 םינוט צעצטער דער ביז געבאיבעז פײנצנבוים

 געװארעז ניט איז םארמטאנד, םואען זײז בײ
 םיט •#םירם חאם דאם וױ פרום, אםא< םיט

 אוג- געװארעז זײגעז וחנ^כע םענ״עז, אנחןרע
 פאר׳ן םינוט א אעבען גאנצען זייער טרײ

 געװעז איז גײםם םײגעגבױם׳ס נײן, םויכס
 ער זױ ג^םארבעז איז ער גרוים^ גאר זײ מוז

דער םוײיגײסט, גרויסצר דער געלעבט: האט
 םון פרײנד גרויסער דער םאציאאיםם, גרויסזנר

 דער אונםערדריסםע, און געשגעכטעםע א^ע
םענטהײכג גאנצער דער םון פרייגד

 טרײםעלט קאנעםיקזם איו שעפער סװעט
מײנונג עפענטליכע ױ אדן»

ווער־ א דא tn> צייםוגגס־מרײבער צוױשצן
 עס איז םענמעז א בייסט הוגט א ״וחנז םעל:
 םענמ א וחגן אייז מיעם גייעם. p'p גים

 זא־ אז זאגצז צו םיינם דאס הונם״. א בייסם
 צו וײגעז םיר אוז אפט ■אסירען װאם מנז

n» ,נײעם. א*ס ותרט קייז ניט חאט געװאױגט 
 אויסערגזד אחנר אומעזועחנ^יכע דאם ב<וײו

נײעם. אלס וחנרטח א האם וױינלימג
 אויפדע־ די טםאנדפונקט דעם פון
מז אד א װאס סונ  זמורנאאען אםעריסאנער י
 טוידערלי־ די װענצז געםאכם לעצםעגם חאבען

 ארבייםעז עם װעלכע אונםער באדינגונמן מ
 *w םװעם די איז ארבייטער םרייד נאדעל די

 ניט יארס, נױ ארום םעםלאדr ק*ימע איז ■ער
>pn ״גערעכ־ דער ®ון לעזער זײ ®אר נייעם 

 דער םון טוער און םעמבערס די טינתייט״.
^ ממרנזדצאנ  אמםיװע די איבערהויאם אי

 דער םים באקאנם לאנג טויז זיינעז םוער,
j m אײמנר ניעט t\\ געזונם דאס חאם זיי 

 סוועם־מעיער, די םים קאסוי אין מאר^אחנז
 די איז ױניאז דער םיז אנטלויםעז ווע*כע
 דזמוירזי נױ יארמ, נױ םון ^נמםצאד סאעע

 און אוים דארט זוינעז איז אאנעאטיסים׳ און
 ארבײםער. ארגאניזירםע נים «ײ פאח»ק<אפען

 ביםעחגז דעם נאד געחננסעז אונז נױז נויצע
 די מגעז אנגעפירם חאמנז םיר װאס קאםזי
 אנ- חאבעז זײ m 4919 »יז באםעם װייםם

ױמז אוט־אוױ עעפער די ארױםםיתרעז נעח

 געגען םלחמה די האם אז דעםאלם םון םאון.
 די אויםגעהערם. ניט שעפער אונדאװ־םאוז די

 נעװאקםען. כםדר דארם זיעעז מציער צאהל
Djr>yw ,איצ־ און דרעסער נאכדעם וױיסטעז 

 די אין נעםאכם װערען קלאוקם אויד טער
 אין ארבײטער די םון באדיגגונגעז די שעיער.

 ערגער. און ערגער אלץ ורערעז שעפער יעגע
 און קאנקירענץ זיתר סאענער. םארדינםטען די

 ארבײמס די אױוי וױרסוננ דעםאראליזירענדע
 שטאר־ אלץ ורערט יארס נױ אין באדינגונגען

קער.
 חגר — הונט כמזוגענצר דער אם »ז איז

 איז ארבײטער, די בײסעז זאל — טא• סוועט
 תאייטאליסטישע אז אבער נייעם. קײז ניט

 בײ־ נעםעז זאלען זעורנאלעז און צייטונגעז
 םװעם די — הונם כמווגענעם דעם אט םען

 און נײעם יא איז דאם — אינדוםםריע מאפ
 פון לעזער די באקענען צו זוערם איז דערםים

*גערעכםיגקייט׳/ דער
 ארויכד איז װאם זשורגאל ערממער דעד
 םוחגכספזד די אויוי אטאקע דער םיט נעקוםעז

 קאגעקטיקוט, איז טריידס גאדעל די םיז פער
 פאקטעז די װיקלי״. *קאליערס די געווען איז

 ערגצר זיינען א^םגעדעסם, דארם וחגחגז וואס
 יאר־ נױ איז באדינגונגעז די עױדערליד. װי

 lW»n צוריק יאד< 30 םים מעפער סװעם סער
 װאס דעם מיט םארנ^ײד איז גן-עח א יעז1גצ
בײ ארבײכמז װאס םיידלאך די האבעז עם

*
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 אנדערע און פאד^אםאס קלאוסם, דרעםעם,
 סאנעק־ אין טםצםלאך די אי הלײדעד, םרויצן
טיקום.
 וױײ װאך א דאלאר 2 ביז סענם 65 םון
 ארבײם. מםונדען םצהר און 50 פאר דדפעס

 שע־ דארםיגע אין באדינגוגגעז די זײנעז דאס
ר אזומע פער. מ ע  סאנעה• אין זיך געםיגען מ

 בא׳צעפםיגם װערען דארט .600 ארום סי<ןוט
 װע־ עס פרויעץ. ארבײםער םױזעכם 10 ארום

 א קיגדער. םיגדעריעהריגע באשעשםיגם רעז
 וױײ אזוי סרינעז לערנערם די םון צאהל נרויסע

 מעיער נאך פאראז װאך. א סענם 10 װי ניג
 סדפםיםםען ײ\9 נים איבערהויפם האבעז וואס
ײ װײדזמע^ צאתלעז צו טאג  איעפאל צאלעז \
 זיך. פאתלוסם באס דעם װי מעג, 12־10 אין
 אר־ אן װאם וױידזשעס באעטיםכת הײן און

 דער ניטא. אויד איז קרינעז דארןי בײסער
 װיםיל און ײעז םענט מםליכע צו װארםט באס

זיך. וױלם איהם
 איינצעל־ מוידערליכע אלע די איבערגעבען

 םארעםענמליכט, האם ״קאליערם״ װאם הײםען
 זײן וחנט גענוג ילאץ. צוםיל פארנעםען װאלם

 װײדזעעם די איבער באגריף א זיך םאכעז צו
 איבער־ עעיער, םוועט די אין באדינגונגען אוז

 א איז וױידז׳פעם םון טאבעלע זײ צודרוסעז
 ליבע־ דער װאס קאגעקםיקוט אין עאפ דרעם

 םארעפעננד האם גיחפאן״ ״די זמומאל ראלצר
 סען16 דעם pa אױסגאבע דער אק ליכם

ןבער.5נאוחנ
נעאר־ האבען שאפ באטרעםענדעז דעם איז

 אר־ זײ װאס מטונדען די םיידלאך. 36 בײם
 ארביי־ זײ וױיל םאחפריבען, ניט איז בײםען

 הא־ מיידלאך דרײסע די םון שטיס. םון טעז
 גארנים. םאבכע און $1 ביז נע?רא:עז 6 בען

 א $2 ביז $1 פון געתראגעז דאבעז םיידלאך 8
 1 ;װאך א $3 ביז $2 םון םיידלאך 5 ;װאר

או; א דאלאר 4 ביז 3 םון מיידלאד  5 װ
 װאר; א דאלאר 5 און 4 צײישעז ־— םיידלאך

 6 אוז 5 צוױשען םארדינט האבען מיידלאך 4
 אלע םון אײנע בלויז און װאך א דאלאר
 דאלאר 7 אוז 6 צוױשצז םארדינט האט דרייםינ

 םון םארדינםט דורכמניטליכער דער אװאך.
ז םיידעל א  $2.13 געווען איז עאפ דעם יי
װאך. א

 געװאל־ א געםאכט האבען אױםדעקוגנעז די
 באסעס צאהל א םםײם. אין אײנדרוס דיגעז
 געװארעז באשטראםט און ארעסםירט זײנען

 איז הינדער מינדעריעהריגע באשעפטיגען םאר
 צעיהן זױ םעהד ארבײטען טרויעז לאזעז םאר
 געזעץ. דעם גענעז איז װעלכעס טאנ, איז שעה

 דא־ עםליכע םים אפנעקומען אכער זײנעז זײ
 ארבײט אוםזיסםע די לויט איז מםרא^ לאר
 האבעז שסלאםען, זייערע םון סריגעז זײ װאס

דערלײגט. ניט עסק צום זײ
 אביסעל אײנצוצאםעז םיםל אײנציגער דער

 דורך איז פאראזיטען די םון אפעםיכזנז די
 די װען איצם, ארבײטער. די ארגאניזירען
 ענטריס־ שטארק אזוי איז סײנונג עפענםליכע

 םילײכט עם װעט אויםדעקוננען, די םון טעט
 ארגאני- די אנצוםיהרעז גרינגער אביסעל זײז

 םאר־ די װעם װײניגסטענם ארבײט. זאציאנם
 נע• סאורםם די און פאליצײ דער םוז םאלגונג

 אביםעלע ױניאז דער םון ארגאנײזערס גען
װערעז. שװאכער

 ojn אויסצוגוצען זוכט אינםע^נעשאנעל די
 אין אנגעדןויבעז האם און םאםענם גינסםיגען

 סאםיײן. ארגאניזאציאנם אז סטעיט יענעם
 םים געוועגדעם זיך־ האט דובינסקי פרעזידענם

 םיז קראס גאװערנאר צו בריעזי שארםעז א
 לײגט ער װעלכעז איז םטעים, סאנעקםיקום

 איהם לאזם און פאהםעז די איהם םאר םאר
 אונטער נעםט אינםערנעשאגעל די אז װיסעז

 קלײדער םרייעז די ארגאניזירעז צו קאםפײז א
 לעזט בריעןי דער שטעדם. די אין ארבײםער

פאלגט: וױ זיך

ם םקי׳  קראס: ג^ורערנאר צו בריעף חביג
 תראםס, ל. וױלבור האג.

 סםעים, קאנעתםיקום םון גאוחגרנאר
 קאנס הארםםארד,

גאװערנאר: םייערער
 דער »יז אויפדעקועעז םענזאציאנעלע די

 ,,קאליערס״ איז םפעציעל פרעסע, עםעגםליכער
 .ניחאאן״ דער אין און נאותםבער במז12 םון
 דעם אױפגעהױבען האבען ײאך, הײגםיגער םון

 װאס לאמ שעגדלימור דער איבער םארהאמ
 קאנעקםיקום, איז שטעם צאהל א אין הערשם

 אראמוחנן ארבײםער־םרויען םויזעגםער װאו
 אוםגלױבליך פאר אפען־שצאער צעהגדליגע אין

 שםונ־ לאגבע אוםםענשליך שכירות, נידעריגע
 תאגם־ 'n פוז אצע ככתם עעפער, די דען.

 אין מנװארזנז געעפענם זײנעז שעאער, ראהטיגג
 פריהעדדיגע פון קאנעקםיקום םון שםעםלאך די
 צו יראפםיק װעםעם באלצבאםים, יארסצר נױ

 געשםערם שםארק איז ארבײכהגר די בארויבען
 אתאניזאציעם םמידיױניאז די דורך געווארען

 גצחד שוץ ארבײםער און םאבריק די םון און
 הא״ באלעבאםים די סםעים. יארק נױ םיז צעז
 קאנע<ןםיהוט שכני^זער דער אין געםוגען מגז

 םון איבערםלום אז םים פלאץ באקװעםעז א
 סוועם־שאפ זייערע פאר םרויעז-ארבײט ביליגער

אונטעמעםונגען.
 םעהר די אז באװאוסט גוט מיר איז עם

 עםעגםליכער דער םיז מיילעז אויפגעקלערטע
 עגכד שםארק זײנעז קאנעקםיקוט אין םייגוגנ

 עסםפלואמאציע שענדליכער חגר םון ריסםעם
 שעאער םװעט די איז ארבײטער םרויעז די םון
 םםיים. זייער אין איגדוםטריע קליידער דער םון

 אינ־ איצסיגע, די אונםער אז ״אויך װײם איך
 איז נעזעצעז ארבײטער געניגענדע ניט גאנצען

 םאק־ אדםיניםמראציע אייער איז קאנעקטיהום,
תם די באקעםםען צו םאכטלאז טיש  שעפער, פו
 אייער נוצען וחגט איזזר אז האף, איך און

 עס אז זעוזן צו מאם םולער דער אין אײגםלום
 געזעצען נויטיגע די װערעז אנגענומעז זאלען

 דזשענעראל דער םון זיצוננ סוםענדער דער אין
 באשיצען וױיגיג םיל זאלעז וועלכע אםעםבלי,

 שע־ סװעט די אין ארבײטער אוםנליסליכע די
 אבע.י האם לאגע אוםגליהליכע די אט פער.
 םיל און צוױיםע א אויך םיינונג, םײז נאך

 דאס זיך נעם איך וועילכע זײט, װיכטיגערע
םארצולײגען. אײך רעכם

 אםילו אז שטאנדפונקם, אונזער איז עס
 זיתר װעלעז געזעצעז ארבײטם אויסגעבעסערםע

 באדינגוננען לעבענם די םארבעםערעז וױיניג
 סלײדער די איז ארבײםער םומנדשאם די םיז

 אר־ די אט םרץ באדינגונגען די פאבריהען.
 הויפטזעכאיך שלעכט אזוי איז פרויען בײטער

 זײע־ ארגאניזירם. ניט זײנען זײ װאם דערםאר
 יארס נױ םון אנםלאםען זײגען באלעבאםים רע

 ארבײטער די זײנען דארטען װאס דעם צוליב
 איז ארגאניזירם םרײד םרויעךקלײדער אין

 געצװאונטען זײנען שעפער די און ױניאז א
 א איז עם באדינגוננען. ױניאז נאכצוסוםעז

 גע־ ערמוטיגט זײנען באלעבאטים די אז פאהט
 ארוים- קאםערם אװ טשײםבערם די םון װארען

 דורך סאנעהטיהוט אין שעפער זײערע צוםיהדען
 נעשטערט נים ותלעז זײ אז םארשפרזןכעז דעם

 םאבריק־אינ־ געזעצען, ארבײטער דורך װערען
 גאד pm און ױניאנס. טרײד און ספעקמארס

 צו םארזוך » םאכעז װילעז טרײד־ױגיאנס די
 באשײ און ארבײםער םרויעז די ארגאניזיחנז

 םװעט די םון געלטגײציגהײט דער געגעז זיי צעז
 דער אויןי אן זיך זײ שםויםעז באסעס, שאפ

ד פאליצײ די םון װידערשםאנד שארםסמעז  מ
 טשעםבער די איז געריכטעז ארםינע די ׳אםטע

 יוניאן טרײד די וױ פונסט קאםערסעם, אװ
 איבערגעהארעװעטע די באשיצעז צו טעטיגהײם

 גע־ װאלם פרויעז־ארכײםער באצאהלטע שלעכם
םארברעכען. א װען

 די אט אז םאסט דעם באםאנען װיל איך
 אין רעסעט םװעט-שאפ דעם םון אויםדעסוננעז

 נעקענם ניט האט האנעקםיסוט םיז שטעט די
צײט. פאסיגער םעהר א אין װערען געםאכט

מל ארנזער הױבם איצס יממם שא מ מד ע  אי
 צדדי־ קאםייק ארגאכיזאזױאנם ברײסען א אן

 האכעק־ זיק דאשטטאכ־ח ייח קלאמ די שען
g טיייזדך א «ייץ םיקוכ^ w r a g םוזעם וײ 

1X7 דודך דארכמן, העדשען וואס באדינכוננצן 
 ירן םמםאדע דידזמםמד איז אייגטאמר דזנר

 אז האנמז םײר יוניאנם. »ק זײ ארנאנידזתן
מ אויגובעמײיסעלכת גרינדליך די םגי צנ  עו

P *ייז העיצסעז אונז װעם נוגג ^ dwp o n ח* 
 מד \w צמוילע וײ םרעמען גים וועילזה כדר אז

 די םים ®•ראײגיגם אויסאריםעםצן ריכםליכע
 גיס איז dp אונז. גזנמנן כאסעם שא« סוועס
 די ארמםצוםדײמן איז צוממ אוגזער m אםת

 פערשצ סעסוו די האנעהםיתזכ^ םזן אינדוםםרת
 מד נים זזאבעז באםדיבעץ, הײנם וחנרען 'n רױ

 כבוד אדער נעשעםנמן בעסערע p>p בראכם
 צדועק אוגזער אח עם ססעיכס איתר אין
 די אום סררתךארבײסמר, זײ ארגאגיזירצז צו

 אדער םזנהר א אויף פארדינעז קעגען ואלען
 אנשםצב־ אזנםער לעמנן ערםרעגלימן וױיניגער

 אין ארביימדמסײגגןגגען. אםעריקאנישצ דיגע
 םיר |p^n גלויבעז, צר איך װאג פאחיך, דעם

 רעבבד יעדצן no שםיצע דער צו בארעכםיגם
 איז שםאם יעדע אין םענשעז דעגהענדעז

קאנעתטיקום.
. אייערער, ארץ דרך :רויס כדם

םקי. דוד חביג
j און פרעזידעגם p m .סעקרעםער

 ארבײ־ יארק נױ איםט
פאררם אפען רינג טער
 *גערעכ־ פון רעדאסטאר חשוב׳ער זעהר
:טיגקײם״

 *נע- דער אין אגאנסירען אוגז דערלויבם
 אר־ יארהער נױ איםם דער אז רעכטיגסײט״,

 געעםעגם זיך האם םארום אפען רינג בײטער
נאװעםבער. אץ

פאב־ אין אגגעםיהרט ווערט םארום דער
 אלאבאםא איז דױס*נם אויןי 174 סקול לי^

 אינדער־ זונטאג יעדעז ׳יארמ נױ איסם עװ.,
 בעם־ די Jבײםא 2^0 ביז 11^0 םון םריה

 דער אין זיך געםינען װאס לעקמארס, טע
 באוחד סולםורעלער אוז ארבײסער אידישער

 עקא־ אויןי פארםראגען דארםען האלכמז גונג,
 סולםוחד און פאליםישע סאציאלע, נאםישע,

 קענעז צוהצרער אנוועזענדע די םצכמנס. לע
 די דיסקוםירען און פראנען פרעגען אויר

 באוזאנ• ווערען װאם םראגעה םארשײדענע
לעסםאר. דעם פון דעלט

שעה־ א געגעבעז אויר ותרט דעם אדווץ
 נאך אתמיארעז אידישע םון פאנצערט נער

לעקציע. יעדער
 א םים נעעםענם זיך זזאם פארום דער

 דעם אווענד, םרײםאג קאנצערט גראנריעזעז
 לעקציע ערשמע די און נאװעםבער, טען11
 מעז20 דעם זונטאג געווארעז געהאלטען איז

נאוועםבער.
 ׳י די םיט פארהאנדלעז אין האלכמז טיר
 צו אינטערנעשאנאל דער םון ױניאנס לאקאל

 איע־ םרית טים םיםנלידער זייערע באזארגען
 םארוםס. אפען דאזיגע n צו םרימס־בילעטען

ל, בתקילין, םון םיםגלידער אלע ױ ז ז אנ ר  איסם ב
 װילען װאס םלעטבוש, איםם און יארס נױ

 זיך זאלען אײנםריםס־בילעםעז, פרייע קריגען
אםיסעם. זײערע איז װענדעז

גרוס, םרײגדליכעז סים
 שוי ר. ». קאםיםע םארום אפען
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ר m pit איך תאב צודיה יאחחנן םיט מ  י
חמ א מטראםען ליםא אין םעל  וחנלכער אי
 פיכד • נעװןורען י#תרזנן עמחנרזג די אויזי איז

 םס*י*ליסםידרעװ*לו־ ססרםײ m »ן נ<יד
אנעתז.  א גצוחנן ער אח מנוחסזנמך <ױ צי

ס-------------— ר סו פי מז אםונח m א א ז r  ■f• • ■* •י I ״• «י|י • •|#«^«
* ייח «דם*ג *•נענעםעז חןובעז מיר
#ז נאכתרקם איך וו*ב --------- ־—

jrp איד חנר frסיט םאכם און זיך לט 
מן. tram איתם חאב איך |jm לי  o w n 

ר תאם חנם o'vngr זיך ן u r a rr תו  מד םו
urn ם «יז* מ ו ײ מ חם איז «םען נ*כ׳ן מ  יי
מר, די 1אי ארית אזוי ײ ־ איז cor w ג » 

מ זיין די  עך כאםע און נאםור «ז
ם יבם ר ני פ חים איז נאם אין מוז  K גי

 עסס אד וזי גיך אזױ *יז איזײשאױס, קױן
w דך געםט n בעמחנז pvn ארויסמינממז 

מ *ח ײ ־ ׳ <ימז.^ ז ־ ^ . . . , /
 חגרםאנט זיך איך ה*נ אידען דעם אן

 מריכםען די *ייםובמן די pm <יתמטײג
o וועגעז n סאנ־ דער בײ •אר קזםס עס וואס 

n פון ותסאאן n מ די מ ג אװ פזנחנרייאאן \• JE 4! ז ר
^זניבאר #וו פעדעריח»אן *אםעדימן ד

. . . V ---------------  --------------------------------  _______  יאחרען עראםע די און נעבודס איחר בײ האס______________________________________________________________
באאסיססע געהאט מזיסכתגץ איחר פון

געװאױנהײטען אלםע מים שײדען

.^ •^ ײנ אז די יי א ײי מ מן איו מ נ ■אי וי  
םיד אין געגאױבם <*ס חןוס  n ^ — ?יאאי  

pm ע> די|1סי י « גג #1י רו ^י ר ^ ד ר מ מ א  
t » אדער n r a ר מרלאמנז  ן דאנדזוג מ י י  

די וואס  r>« ^ ױניאנכ די אין זאגען  run 
רע־ די אז איז »נגפ9סאד תאפ פעדערייאאן  

זיי און ױניאנם די לאזע , nnnt זאצ גירננג  
ז יוניאנם^ די תי ץ י סאראותן זיד אלייז פי

«u*uuP7iu ^* ־ םים
r«!•#**,׳  •» ,! ׳״ ״ ״״״ •״ : ״ kj■ v  0 *# * > i 1 ׳#׳ ״.«  * p P r n ׳»». ^ F  ^ ! t  a f f i f !

ן האם י גאוחג־ די אננעזזו־בען ז  Djr um 
^ a ׳יסונחנױםא 8 n מ  | גו ר׳ עז « ף־ טי ^י  

מ יאםאלסם וזאם־ז״י נ ־ יו ױי מ » .. |» ײי ם א  
נאך ייד חאט זי  n i p ) לזדבאר אמ אאן   

איז נאםען דעס םים ;ער»ען ניט
tm ti n r סנ די אי ת) ז אז אניז ת  נזנ־ נים א

 לעדז׳ייס־ רי «ז ןא־׳נר קאמדעם זװם ודמדס
״ אד יי״נמידם מ א דורך זאלען ז ח  אױכ־ מ

 ארבייסען לאײז «ז נים נאלזבאםיב די ■ן
trm 8 וױ סעתר פאברישען זיתרע אין o v• 
אגיטאאת «ן אויאנזנמוימן tratfn די !נײן

1 o n  |«  Wתן 1886 טאי טןן א ײ די ז א
in n s אימסאו •m » » tn נאכ־ ארגייס די 

« ט ומוביז ײ׳נייז ייי ווי ח רניי מ •נ • 8 
W v^ ײ ב א תבאו m אזי א  נ
סםרייאיז. םען זאל לא״גז,

e וס ra ניס

of מ  יאחי TyDTZD i סעחר אוועק א
JD'*3 w iJIUHIWI Jw BTJ/DW י. * jn W 

 וא^דסגמי *אמ< אין ivopwiun איז רי״יאן
r<» די אייגאלו^ אין אין u זי ואוס «יים 
 u <ינחג חנר בײ אםרעננ נןחאלםען וין־

i ניס אאא r a ts n ב״ j n  *vi״o ra  j i n 
 באמבאאים די pm סריסנן גאווא<ס oon ד

ot$n דיחנקס באסעס די סון נעסאחנדס זי 
 עתאנא* םיס חנרפאר נעקעםםט חאס ^חנר
ם סםױיי^ מאמנן, ־ ^ אי מ און ב מי ת  ע

» • - 
e אוינאיאון די ra ־ אםעריהען די »

או ב סאתוארסען. <אננ «וין «י
g A g . M  g g g g ^ g g A  ^ k ML g i k  g g  g g  ^ g g | y y k k ^ ^ k |  g•ח^ם יארסיי פ^קיסיאער א או דיחנקס אםת

i b f t k  g _ g g  AHA׳ mm.j » —  tk A to  t t  a g j n  g g a  k |  M  g g ^ g_ x קיין דך ד p גיס tPDipraUf. די *M 
w n n n איית e ra תייז אסייצז X p גים 

 ;םים ■פרםיי ■אליםיאע קיק איטארסידס
i n אויסנאגת no ,יאסאיעס tra ר» 

m ₪ pfi rm ר •חגזיחננס) אאר מ  םיאעז א
pm פ י ס # r א חאס י  T t געכױאנג

 ר̂. ̂וװ .b .m דעד ws \\עו»$ן\1̂ דמר ו\\«ןג«ו\

פארבער. ש. פון

 פריינד דיעע .באיצוין ם*מ$: דער אונטזנר
 םעחד די האם עונאים״ די באאםר^י און

 אין תאכמױינם זננערניאע אגנעסיהרס רײאאז
ם, ערזחנהלעז צו פ^מאאנם ^י ס חנ  םזד ^נג
 נעהאילכמז האם זי װע׳צמ ריכםזנר גאג^רזגן,

 ארבייסער ארגאניזימת די םון פריעד פאר
 אוגאים אדער נעעזגר רורכצואוואממנז און
 םעהר, נאך ארבײנמד• *תאנמידם* די פון

 ה^טחננ־ די און קאונסיי עמוזמוסימ חנד
 וחנ<כע באאילאסען י^חר חנדעם ח^בען עאנס

 n באעיצעז «ו טיסיג זיעען *ס געזעמן
 װעלמ און ארבײפמר די םון אינסנחנמנן

מן ק ת חו מ־י עזז  םען און אעד^יך זיעעז of ג
jp יאלעז זײ »ז זזנחז דארף v אנגעגוסזנז 

 אגמנםען ^עגיס^אמיווע איהחנ דורך װערעז.
 לאבי. m אגגעהא^םעז סעדערייא^ רי ה*ט
 ספמימ pm קןונגחגס^ייט פריעד^כע תרך

^סזנן םג מ  ארייגבחנמען נע^^זם זי חאט א
nmo»״p ro p rr באםראכם האט זי ווע*םנ 

 םון אינמערצםצן די באאיצזגן צו גױםמ פאד
אדבײטער. די
 פמדערײאאז די וואם חנם טר*ץ ?כעד .

ט ^  *ום באצוג pm ניױכצן ^ויחר מביסען ו
 *רמיםעי די פ»ר פ^דכעסערתמז קריגעז

ר pm חגנירונג חנד תרך  איז געזעצגעבוגג ת
 8 געווארען #נײסאםין ,*■**יטיאצר״ חנר

 ס^זנגם איד יענער װי *זוי pm געזואויגהײם
o n r >נהױבען עסען נאכ׳ן סא* IP380 

pm p די םיט rr t חפס ער באטא עעפםעען 
 »זױ נעגילויבם גים םעהר בז^שען אין ׳שוין

prvoaFr פעדערימזאן דער סון םיהרער די 
 עס ורען ק^נותגאאגם די בײ יאחר חנדעם
י ארויוי קוםט  םון פארלאנגען פון פראנע ו
*רבײמר. די פאר י1מי< דעגירוע דער

 אחנס^יכעז דעם פון בייםא אונסער׳ז
 םױ ארבײםער אסעריקאנעד די זואס קריזים
 עס האט יאתו, טען4 דעם א\ין זיך סאפן

 פעדע־ דעד פון פיחחגר די rm אויסגעזצחן
 פון ארוגגמרגעזו^רםען צנד^יר האבצן רייאאן

 ססר־ זײ אזן מװאויגחײט po פעגמעס רי ויך
 פרעזידענט Jsn\ נייעם m אויוי זיך געםען

p-u דורך ת*ט o n תן י^חר לעצטען טג  מ
m גייצם גאנץ mo•) ה^ט םעדערייא^ז רי 

 אםוגדיגע m 30 •ר^גראם. -m *ױסגצארבײט
 אאםען צו געפאדערם זי וזאם װאך ארבײמס
 אגי 5זאי רעגירונג רי :ס^נםען פאר דזאאבס

 זאא זי ארבײבתן; בוי jnrrnnmm חויבעז
 אר־ וי טצן5אויפצוהא< סטציסם די תצלפען

 ילצצטען דעס בײ זנסד^יך pm בײססלאוע;
 באאלא- אי.ז קאונסיל עקזעסוסױו פון םיםיגג

pro אינאױ רמגירוגגס אאדצחנן צו גצזוארצן 
ארג״ססגאז*• פאר רצגם

 נצווארעז באגיצײם איז פראגזאם די אס
 ועק^אראציעס. רצװא^וציאנערע אסוו סיס

 קלעגעחנ רייהע גאגצע א »ין גריז •רצדדענט
 און סאוגסיל צקמקוסיװ ועס פון סײ פיהרער

 האבעז ױגיאנם אינטערנעסאגא< די פיז סיי
 קאסיסא* גאגצע די אז נעווארענט איעםאך
 זזא- זײ צזזאכמנן. ברצכם ארחנטנג *יסםיאצ

פן  אר־ די אז וםופתים, באותות באזױזען נ
נײ דער פון חמו*ס»ם m איז בייססלאזממײם

teaggg OfeifeftMikAak •A ggk koOkUA kMA&AMUkkAAkAAװאס םאאינעץ די םון םעכניק אנטװיקע<םער 
 וועט םעז אויב pm ארכ״טעד ארויס װארםען

מז מם ר אי או  וזעכע״ pm *רבייטם־־ציים די •
ת די חנן ת פסוי גים טאי סײן סעז וחנם אכי • AAÂ̂Â̂AÎkk w: MA AHAAABAkk̂̂ A•פריזים• פון ווערעז

מ לי מ אמצנוםען זיעען רצזאאציעם נו

 אינ־ די פון קאמוענעאנם די בײ געװארען
 םעדערײסאנס סטייס ױגיאנס, כמרגעאאנא<

pm קערפעראאפםען. צעגטרא<ע אטאדסיאצ 
 קאנ* די pm אז ערװארטען נעקצנט סעז האט

 אוו פעחןרײאאן אםעריהען דער פון וחננאאן
 נ^ייך םען וחנט *פ*געז זיר ומגם לעיבאר

 pm רצזא^וציעס די אט אגנעםען אײנאטיםע
 צייט איהר וזידםעגצן וחגט קאגזועגאאן די

 רעוא־ די אזוי וױ •<ענער אױםצוארבייטען
 אזיסגצ־ <עמנן. אין דורכצופיחרעז ^וציעס

אגרעדא. גאנץ עטוואס אבער זיך תאט <אזט
 איז געאריבען זחנרט ארםיקע< דער ווען

 און פארבײ. קאטוענאאן בע5האי » סוין
ת די אט גאך זײגען דאך  אין וציעס5רעזא< *

 טען רייםט הערט םען װי און סאםיםעס די
̂• איבער ארום געאםאק גאגץ זיך זי

 חננירזעס־ םאר רעזאלוציע דער וחןנען
חד נאר האט ארבײטסלאזע, פאר איגאוחננם  פ

 קאנ־ דעד פאר נעכאפט זיך גרין זידצנט
 האמ קאונסי^ עקזעגןוטױו זײז אז װענאאן
 זיך אריט איבעראײצטעז צו » געמאכם

 אעסורעגם. םעדעראילע פאר ארויסזאגעגדיג
 אויסנעפונען, נעם<יו האט גרין פרעזידעגט

 דצר געגעז איז אינסורענס םעדעראילע »ז
 אטאאטען. פאראײנינסע די םון קאגסטיטוציע

 ער איז — נעזאנט ער האט — דעדיבער
 איגעודענס״גע- באזוגדערע דורכפיחרען םאך

 גצצגדער־ רער אט סטייט. יעדצן אין זעצעז
 pm אײגגעע^אסעז אויר איו פראיצקט טער
 עקזעקוםטר דעם פון חגסאםעגדאציע דער

 אפילו אגער קאטועגאא(. דער צו האונסי^
 איגסורעגס סטעים פאר וציע5רמזאי די אט
 וחוט קאםיםע די אז זיכער גים אויך נאך אי?

 דער־ פון טאצרסאן רער גוטחײסען. איחר
 א און ,5װאי סעםהױ קאםיטע, חןזא^וציאגס
 קא־ דצר פון םיטג<ידער די םון םאיאריטעם

 חןגי־ אי? עם כע5וועי גמגעז זיעצן טיטע
 איז עס ארבײםס^אזע. םאר רוגגס־אינאוחנגס

 ירצ־ יצואיס, דזשאזזן אז װײט אזוי נעסומען
 װאירקערס םײן ױגייטעד דער פון זידעגט
 ראדיקא^ גדויסער קײן גיט אלײן — ױגיאן
 וחנט ער »ז געםסראאעט, האט — ח^י^ה

 אוים׳ן איגסורענס פאר nomp א אגפיהרען
קאגווענסאן. דער פון פ<אאר

 ארבײמס־װאך שטוגדיגער 30 רער װעגצן
 אז גע<עז, געותן גיט קײגער איז
 אבער װען רעזא^וציע. די אגנעםען זא< םעז
ov ל4\ םען אז פאי?גלאג א געקוםען איז 

 געזעץ א אגנעםען זא< רעגירוגג די פאחגרען
 ארבײםם־־װאר טאגיגע 5 די אײנפיהרען פאר
 טען האט ארבײטס-מאג שטוגדינען 6 א און
נידערגעאטיםט. גיצײר עס

 וחנן פאראטעהן געקעגט עס טען װא<ט
ט קאנװענאאן די  אנצואיוענ־ באסלאסען ווא̂י

 די אט דורכצוםיהרצן םיט<ען אנדערע דען
מן. pm עגדערונגען נויטמע  קײן אבצר לצ
 ניט פעדערייאאז די א<אגט םיט<צן אנחגרע

 אין צואסאגד דעם באטראכטענדינ און פאר.
 זיך, נעםינעז מניאנס אםעריקאנער די ווע^כען

 אנחנרע קיין גים האבען און נים זײ סעגעז
 און חםי<ות םים pm פארצוא^אגמן. םיטי^עז

 עדע־ אזוינע דאך םען סען װאונעען גוטע
לעבע\. איז דורכפיהרצן גיט זימגר רועען

תן  דאך ב<ייבס געזעצגצבוע דורך נים ו
 עתאגא־ דצר ב<ויז ױניאנם די פאר איבעד
 עחנ־ pm באיקאט םםרײקס,! סאםוי. םיאצר

 םעכ־ א נויםינ איז דעס םאר טיטילען. ליכע
 בוו־ דעם <וים באװעגונג ױניאן םרייד םינע
 א*יק סאונסי^ עקזעקוםיװ po אבער ריכם
 <צצ- די pm פאחלארצן פעחגוײיאאז די חאם

איחרע פון ועקסםעל א איבער יאהר צוױי טע

ןמ5י;

ט►: ו932 דעצעמבער, י 9 ד

ת גים געװעזזנ^יך ידער.5םיטגי ע  אינםער־ י
 פעחד דער צו םיטג^ידער םעתר אז געסאגאל

 םמן אםי<ו גאר נאםת• חאט זי װי רײסאן
 טיכד צאזזל אננענעבענע די אז אגגעםען זאל

 םעחד די איצט חאט ריכטיג, איז ג^יחגר
ב א צוױי וױ םעוזר עטוואם רייעאן  םי־ הא̂י

 6 און 5 צוױשען איז דאס םיטנילידער. ליאן
 אין ארבײטער איגדוסטריע^ע די פון נראצענט

 אין איגדוםטריען װיכםיגסטע די אםעריקא.
 סען ארנאניזירם. אװאך גאר זײנען לאגד
 אדגאגיזאציע אװאכע אזא םיט האםען םען

 אלגעםייגעם אן דורכצופיהרען ערנואלגדייך
 וױכםינע אזוינע זיך דער׳עלאנען און קאםןי

? קאגצעסיצס
 אין האבען אױך דאך םען דארף דערצו

 אין אוכמוטענדען אינדוםםריעלע די זיגעז
 12 װען סטרייקס פיהרען םען קען לאנד.

 הונ־ און ארבײטסלאז (ײנען ארבײטער םיליאן
 םאר־ א דאך זיך שאםט דא געריג?

 דער פון פיהרער די לוים קרייז. כסופ׳טער
 צו האםען ניט םעז \vp אלײז, םעדערייאאז

 ביז ארבײםסלאזע די םאר דזשאבס קריגען
 ^זטונדינע80 א אײנםיהרעז ניט װעם םעז

 א אײנצוםיהרען אכער אום װאך. ארכייםם
 קע־ םען דארןי ארבײטס־־װאך אםוגדינמ 30
 חונגעריגע םיל אזוי טיט און סםרייהעז נען

 געװינען צו מװער זעהר איז ארבײטסלא־ע
 עס םען וועט םאדט אזױ װי טא סטדייק. א

9 םאכען
 פיהרער די אז נים, אויך זיך גלויגט עם

 װאר־ צו דענקעז זאלען סערערייעאז דער םון
 אר־ קירצערע די אײגםיהרען חןם םים םען

 »לע אין םריהער וועט עם ביז בייסס״וואך
 ארבײטסלאזע וחנרען אײגגעםיהרם סםייםס

 םצדערייסאן דער םון םיהרער די אעעוחגגם.
 תרכצר געדויערם האט עם לאננ װי װײסען
 פרויעךאוז עאעטענטארסטע די אםיצו פיהרען

 נאך סםעיטס. די אין געזעצעז סיגחנר-אוץ
 הא־ װעלמג סטעיטס מאנכע דא זײנען חײגם

 געזע־ ארנדיטער־אוץ ?ײן גים פאקםיא בען
 זינט יאהרעז סך » ׳פוין rm עס כאמס צעז
 די איז כלאפאטסצ( אגנעהױבען האס םען

 ארכײםסלאזע דעם. םאר ילעדזאיסלייכדזזורם
 ניט נעםען זיכער װעט אײנםיהרעז איגעורענם

 IVP לאננ אזוי װארטען און צײט. װעגעער
 *רבײטסלאזע םיליאן 12 די גים. יאך םען
v הונגערעע און w\ יצאננ אזוי זיכער דאך 
װארטען. ניט

 צ?אגא• און םטרײ?ס דורך אויב הײנם
 פארבעםע- נויםיגע די םען קען סיטלען םיאע
 אויס־ ניט ארכײטס־באדינגוגגען די און רועען

 און כתםיגקײם פאליטיסער צו ;איצמ ?עםפען
מן  פיהחנר די האבען געזעץ דורכ׳ן אוץ זו

 פריגציפיעלע ?ײן גים םעדערייאאן דער פון
 בײ ?אםף דער פארװאם טא געגנער׳עאפט,

 רעזא־ צזוײ די געגען mpn קאגװענשאן דער
 לםשל װי ערגער עם איז װאס םיט לוציעם.

 די װמלכע עלמער־פעגםיע, פאר געזעץ דער
 געגען געזעץ דעם אדער עטיצט, םעדעךײאאז

 די באגרעניצען םאר אחנר ?ינחגר־ארבײם,
 :תירוץ דער איז 9 פרויען פאר ארבײטס־צייט
 פון זיך באפרייען צו עװער געזואוינהײכס

געװאויגהײמען. אלטע

 צו געװאוינהײם אויך איז אזוי ■ונתט
 פאך־ אין אפגעזונדערם ארבייםער די חאלםצן

 ארוכד יאהרען אילע זיר און אינטערנעסאגעלס
ױריסדיסציע. רײםעז^איבזןר

י ד בילזײנג pם ?אנװעגאאן דער »  טרי
 נעװאדען אפגצחאלטעז איז וואס דע*ארםםענס

 םעדעריי־ דער פאר װאך n סינסינאטי אין
ן אאז א א מ ^ו * rm א געוואחנן אננענוםעז 

 עסזצקוםיװ דעם געגען רעזאלוציצ אארפע
 גוםנעחײסען חאט זנר װאם דעדםאר ?אונסיל

 םא־ און ?ארפעגמערם די צװיאעז אפסאך אץ
בױם אײנגעםײים זיד האבען וחניכצ איניסטעז

 װאס אר׳כײטער די איבער ױריםדיקציע דער
 און ארײנאםעלען בײם נאאעפטיגם װערעז

 אײזען״ארביײ די מרפינען. םאגאגדערגעסע(
 אנדערע און װאירתערם םעטאל עיעט טער,

 גע־ םים צוםיילט זיך האם םען »ז םעגה׳ז,
 גאר געהערט וחגלכע ארבײט םארטען װיסע

 נאך װעם פראגע די םעםבערם. זײערע צו
 ?אג־ חגר בײ ותרען ארויפגעבראכם זיכער

 איז דאס םעדעריימאן. דער םיז װענ׳טאן
' בילדיע ?לענערע די אלעס. ניט אבער ^T 

 םון נעטראםען זיך םיהלצז װעלכע ױגיאנס
 םיט קארפענמערס די צזוישען אפםאך דעם

 םםרײקס רוםען צו סטראשען םאמיניםטען, די
 די פון מעםבערס די װאי פילעצער די אין

 אר־ די טאן פרובירען װעלען ױניאנם צװײ
 די םון ארבײטער די צו נעהערט װעיצכע בײט

טרײדם. אנדערע
 די צװישען םלחטות ױריסדיהציע די גו,

 זי נייע. ?ײן גיט איז ױניאנס טרײד כילדינג
 אין אגמװיקלוננ טעכנישער דער םון שטאטם

 ?ױ טאנ יעדען כםעט טרײדס. ביאדיננ די
 אר־ נײע און םאטעריאלען גײע ארײן םען

 גוצעז אויפהערעז דעם םיט בײםם־מעםאדען.
 אװע?גענוםעז זוערט םאטעריאילען אלטע די

 פאך דעם פון םעםבערם די םון ברױט ד$ם
 דאס ►לעבען. א געםאכם דערבײ האבעז װאס

 *יז מאן צו זײ פאר בלײבט װאס אײנציגע
 גײע די בײ ארגייט די אויף ארויפװארפען זיך

 פאר םארכאפען עס פרובירען אוז םאטעריא^ען
 ארבייט נײע די כאפען אבער װי אזױ זיך.

 pm םרײדס אלע םון ארבײטער די װילען
 םיטגלײ איחרע באשיצען דארף ױגיאן יעדע
ארום. זיך מען רײסט דער

 ױרים־ די װאם »*ײז םאסט דער שוין
 און אםטער אלץ װערען רײסערײען די?ציע
 גרענע־ די »ז דאך באוױיזט צאהל pm םעהר

 פאך אײן אפגעטיילמ פריהער האבען װאס צען
 םעהר און םעהר אילץ װערעז צװייטען א םון

 טירען אײזעתע נייע די אויב אפגעװישט.
 סײ ארײנשטעלעז קעז ראםעז םענסטער און

 אײזעךארבײטצר. אן סײ און ?אריענםער א
אײן אין ם»?טיש בײדע דאך זײ ארבײטען

 פלאסםע״ דער סײ אויב זעלבע דאס םאך.
 חנר אויך pm יצעםלעי דצר סײ און רער

ן ?ארפזגנכמנר  קאם־ נייע די ארױפמלאפעז מ
 פאד־ וואם װעגם די אויןי פאזישאךבױמנם-

 .^עםם״ פריהערדיגע םון פלאץ דעם געםם
 אוגםער־ סײ\ גימא דאך איז •לאסםער, און

 בא^אעצן וואס פאר סא זײ. צזױשען שײד
 און ױניאנם אינטערנעשאנאל באזונדערע צו

 בזד םעהר א ״זיך צוױשעז ארוםרײסעז זיך
 אין ױגיאנם אלע די צוזאםעגשםעלצע( םער
 אלע און איגםערנעשאגאל םרײד בילדינג אײן

 באלעבאטים וײ כױט שלאנען זיך צוזאםען
 ארבײט נעבען זאל וואס באדיגכונגען פאר
 עס אז אויסרײד דער אפילו אילעטען. פאר
 (FP ?עחמרשאםם נרויסע צו א זײץ וועט
 פריזים הרr 4 די גילםעז. גיט איצט שויז

 רייהצן די אין חורבן אזא געםאכם האבען
T ביצדיננ די םון no האבען זײ אז ױניאגס 

 םיכד םעהר פיל גים צוזאםען אלע איצם שוין
 קאר־ די חאבען נעקענט האם עס װי גלידצר

תן אליח אינמערנעשאנאל פענטערס  װאיצם זי ו
אתאניזירם^ •ראצענט הוגדערט געווען

 rm םען געוואועהײפס איז תירוץ דער
 באזונמרצ האבעז צו נעװארע( נעװאוינט

 פאדאן איז עם צי אן, זײ םען האלט םלוכות,
 אינדוסםריעלזן און ע?אגאסישע אן דערפאר

ײ צו זיך שװער ניט. אדער בארעכםיגונג  מ
pn א^טע״תװ^יגהײטען. םים

w) גאגצער דער אױח עס געהט אזוי 
 םען טצט סכל דעם :וצען אגשטאס יליניע.

 די איז גצזואוינהײט און אינסטינ?ם, דעם
נאטור. צװײטע

ע^ו אנהאלטען אזוי זא< דאס אויב  די וו
ס פון םוזען ארבײםער  ווזד פםור אויך ^יזי

^. דורך רען נ םי ם נ  אינםםיגקס דער pא אי
 דער איז לצבען בײם זיך דערהאיצםען צו

 לעבצדיגע א<ע בײ איגסטינ?ם שםארקסטער
 סצסאדע גוטע איבעריגם קײן כאשצפענישע(.

 בלוט און צרות סך א :יט. אנצר עס איז
 םעגשען די װען מטואחגן פארכױדען װאלם
 אג־ שכל םיט׳ן באטצען םעהר זיך זאלצ(

נאםור. דער צו אלעס לאזען שטאט

װאהלען י1װענען י»לם8ל די צו נריןן דוכינםסי׳פ פרעז.
 צוגע־ האט דוביגסקי דײוױד פרעזידענט

 און לא?אלס די םון סעקרעטארען די צו שיסט
 בנונע בריעף םאלגענדען באארדס דזשאינט

 באצאהלםע םאר װאהלעז בעפארשםײענדע די
:בעאםםע באצאחלטע ניט און

 באארדס דזשאינם און לא?אלס אלע צו
 גארםענם לײדיס אינםערנעשאנעל דער פון

:ױניאן װאידמרס
ברודער: און הערר װערטהער

 אננעשלא- אונזערע בײ םנהג א איז עס
 זייעחג אסצוהאלםעז אתאניזאציעס סענע

 ?וכתנדען דעם דורך בעאםטע םאר װאהלען
 דער םיט דערימנד זיך באגוץ איך םאנאם.

 די וועגעז דערםאנעז צו אײך נעילעגענדױיט
 דער םון פאגםטיםוציע דער צו אםענדםעגטס

 גע־ אנגענוםעז זײנען װאס אינטערנעשאגעל,
 איז װאם ?אטוענשאן מער21 דער בײ װארעז

 אין פייאדעלפיא אין געװארעז אפגעהאלטען
 שײכות דירע?טע א האבען און םאי, חודש

װאהלצן. אזוינע םים
 באריכם ?אנװצנשאז פון 285 זײמ אויןי

 דער אין ענדערוט פאלגענדע אפגעדרוקם איז
pאנםטיטוציע :

 זאל י. װ. ג י. ». דער םון םיםגליד ״סײז
 וחוה־ p* שםיכמן צו רעכם דאט האבען ניט
 באארד, דזשאינם בעאםםע, לא?אלע םאר לען

 םיידען ?אנותנשאן, א צו דעילעגאמען אדער
 םיטגלידער גצותז חאבען זאלעז זי אדער ער
 3 וױיניגסםענם םאר י. װ. ג. ל. א. דער םיז

 און עלעקשאנם םון םאג דעם םאר םאנאםעז
םאג״. דעם ביז דױם זייער אסגעצאהלט האבצן

 טד איז וראס םיטנליר איז עס *וחנלמנר
 די איכערםרעםצז אין שולדיג געװארען פונען
 ••w אי( ארבייט חנר בײ באדינטננצן ױגיאז
 איז אדער אויםםיהרוג^ שלעכטזגר איז אדער

 תאג־ ותר םון פארשריפםען די איבערםרזגמען
 אכום p^p האלםען םארעז ניט זאל סםיםוציצ,

 איחרע אין אדער אינכמרנצשאנעל דער אק
 צייים א פאר ?מרפערשאםםעז אגגעשלאסענע

 דער וױ גאכדצם יאהר צוױי וױיגיגסםצנס םון
געענדיגט״. זיך האם סשפם

 פאר־ קאטתנשאן פון 285 זייט (אױף
האנדלוטען^

 ערותתלכת *לע פאר סװאליםיקאזתם די
 ױניאן, לאתאל אמ עס װעלמנר איז בעאםםע
 קאוגסיל דיססריתם אדער באארד דזשאיגט

 פאר־ דא װערם עם װי דיזעלבע זײן זאצען
 Imr3m3mp » צו דעצעגאסעז פאר :עשריבען

 םעכד א pn םוז (ער י. װ. ג. ל. דער פון
 וױיניג־ םאר איגםערנעשאגעל דער פון בער

 זאל םיםניליד תיץ ציים). יאהר 2 סםענס
תחןן ערזועהלם תעגעז ניט  אםם »ז םאר ו

ן ^  לא?אל דעם אין םעםבער א איז ער סי
יאהר״. pm וױיניגסםזגנס

דער־ ותרען לאתאלס םון םעמרעםארעז
 אט אכמ אין נעפדעז צו אויםגעםאדערט םיט

 זיך און פארשריםםען קאנסםיטוציאנעלע די
דעם. לוים פיהרען

איתתנר, ברידצרליך
םקי, דײװיד תבינ

סעק* דזשעט און *־־עזידענם
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n פר^נלעם r m w m
^  . j, *:M., 5 ' *י .״ ־'  JflfijW**

t i i n v a i t  \n jc n a זר1««^1י«ו81י *t»־ * n sansisn  , וואגדער חערי  pc

 דw p*o־n־*oi* די פון sosM*nc יי
*ra ns ט «זוי אוו זי ניי׳ג היח גי׳ים>* 

»5* *לט. tsm ני*נם1י די ווי * ’it די זױ
isi*n pa pnaor trupun is ני*נס1י m 

is i’insu* ו* tsn’M now ם מ מ׳ ױי  pa ו
t r o w, די ה*ב*ז issnnsu* o’o a isH a 

ןו *־יממ *ו וױ םיסל*ן now *ז י ”o* זי in 
*xu*p a n  nstria osaosacn*־J פון nsn 
p •1ני*1י a  i*n tia ו«  בעםערער » it נ
 •i*p ײכיאנ׳ם חני pa *נסלױסיח is »׳!5•

no>* ײי * opsi*p pa nrrur *termor’־ 
an* etc■ נױ ? רזי אי i ײ׳ »  ivp Dim 

n a n  n  aim  isinp ביאיגע — גצוסם -na 
rx חננג^ ביליג* בײם,  o*n pa װיכ־ נ*ך 

ײ נ ע גייז * n*c s’xpsoana — םי  «ז או
ײ *ן. י תי י

 קײן ניסם pa sos>3*t* רי נעזאנס, װי
jru זי p«p nsi* fa >*ני׳»ס ם tjmn 
 *ר־ tsmoiaoer an nac נ«**מ־ליד *ײי

 אין אי*ם. וזי סיסגליד יײיאן ױן בייסיר
 אזױ 9*«ל די ייד ח*« urvur למסי יי

 סעהר גי׳*ם ptr ח*ב*ן סיד t* אנסוױימלט
 זועלכע nscsr א־ינממע קײן סים ס*ן *ז

 נאר ,1ס*י *װ oia י*רק ניו p* 1***נםיױ
 װעל- ospnao א נעװארעז איז םאון *וז אוט
 jnmfimtoa nruawo בא׳י*יסיגס מר

nan •  nms* ism  as אום־ םים רייומ 
nrusor, מ*ם onmcw txnsn tn*n. ד*ר 

pi*>p איז a m יאײתז סים סרײד *,pm 
pm ג*ו איז ארבײם די v isrun -מ*נ*לי 

iso pa ja m האבען כאךארסט נ*ך תאם 
issue is ata*>so>*a son איז *רביים די 

 psauao a na-* <ײכס יײי isim ני׳יט
 אםילו nsn* pao n* oia iswb is םייוחןר

pass is ארביים m v  pao n* eia ta pa 
*man c בײיז ייד -ao stfjnu”* tsisun 

onsaarn ■ana aranwossau. ותילכע n־*
osaosa tS3 3 גאר וי'spJ ארבײם, ילייז 

ojspsi tsaan o*n ׳ISP’s ארבײם זייער 
 אוי־ ז*נ T« isn pa jnaos׳ אויםיס־׳ז

isn* תאנ ,maor םנר׳ן  pa t *  T די 
ana w H i וױ יאר^ נײ a־p>pi, כזמ־ 

 און װ. אז. m בר*נטס jafrian סאגחײרם̂כ
i sTWopsauao a pm סארנלוםט זיר האס 

is אגםיײםז an pa■ יתיאז pao it* ota 
e*n איחס ד*ס is odspsi .די ניייער 

so*ns ז*ה ariosi o*n is  o*n ,איז ס*ן 
pc *see tsxisi a isosxro װ*ט י*רפ, נײ 

 ns Jiasin גתיםמ a isns« אח p^a ד*ם
ua oansi T'« B*n־sis נבא«תטליכקיײ1א 

a o«s pa ansii’ftn m ,iso. .אז w •it 
n  isn isoa>a a n ני*ז1י pa נ*ר isoipsj o*n iia דערמלונרם osn •׳pa sa סםרייק

»)t.s י pa >*os>a o*n i’ י r J i אמלכע 
c a r  pa isu n o si isPac ארבייםער pa 1ני 

*n a^ בײ pa |S3SPo nP sii נ*ך a ishsj 
 באםרעגמגדןר ד*ר זיד oan ארנרעמן),■

 לױנס נעמעםם ד*ם ta tnstsiona ב*לעב*ס
pt־ issoarp ta  pr> i מי דער. םים ao*p 1*י *זיסייאד.

5sii ^Msoonacn tiao n* oia *an- 
 30S-* יאן o*n Paiarsnsopa ־anna כען

 סיתר־ 1סי a isiat is >ita isiisi pa ליד^
tssnsas is earoenaasi םעםכערם די sn* 

ase באלעבאטים it* ota isc**m* ispn 
pao. אױגמאכע די tan pc ח»ארםםענט 

isasnaispnw isiwi pa די isw r םים 
jn*’ pi p’tro’ona m i ד*ס I rim pa

 ’X .pmsoroia sis' nsona •*ליסי די
pa ד*ם isPni ,isuUsi םיר ist*>nsa’a 
 אסילו ta ,isiat ix nisi ם׳איז .nsaswt׳ פאר
 -t’los s^sta lusi isito ism דאן

oisooiaMn asi isoJsn is D’Dism םים 
■ta  pnaor oisp'iaii* nsoo jso’ru a 

onsocnac jm’pcst ,ויך ta ה*ט ד*ם 
oo*psi i ’ia דער a !*’IV סך Usi אױב) 

uspio■ דױי ana ^uso p»p ניסט ם*ך איך
*l * ד*ל»ר ii.(

o*n »רי אי *>si ?סיס איצט Dsn 
pc maBi”anae די ooisoiai די אין >-xs 

pc ’*o pa dpi*>p pc ’*o ,tsnn*’ so 
-3*'ise n isn*iisi isoavsi t’a ŝosnn 

 ix pao it* oia pc nsass׳ *n nac קייט
jj”ana on*o rvr issao isisp בצצ־ די 

pa S’noompa pi*Jp nsn pa onsS די 
,s'leoni'a opnn nsn tie onso”nr*Jc 

on*o tsou a issao isart>c S3>n ו־בײט* 
,nso’una sou tS3*n otiosi iS3*n pa 

nr’t pa isnuaiimao ism לאץ■ lS3*n 
tsounac די ô si'D n pa oi*o*si "ב

pa ^ pi*>p די o* .DSDsnn "3 ci*pii 
 ־S3’a isnsn osaosi isp *רביים on*o די

Jan. די iso"P3<̂ osiipa3oia snsnia זיײ 
-on*Miano nsn .isniiaiimac i*ia |S1 

pa dsoo’D איצם iso ta ,oJsp’iiojs ’ita 
pc opi*Jp nsa'Jow'■ os’a ix o»sov 

a rsns ׳pa ’ii oip'osi*p pa *seises 
pc pna’ pi סםו־ים איין .nso”iix nsn pa

 i* ta p'oramn ’ita- ־pt o*n si*J די
o*n o*or ױ ’ix oansi J*oa o*n in i 

iscosp סיס pao ii* oi« nsasr siJsxp»a 
ospnao a ox'a i ’t nac to issan סיט 
isn’nipi*p ssJsii ,nso”3na nsnist’io םים 

ac tsi”t os .p-־i*’ pi pc לייס י*ן11י וײ

גערעכטינקײט ^
pa nso"3na pi*Jp 3,000 Dina |*n אתם 

10,000 rm * i” J« nsD”3na osnn * ט־ױ־ 
ta ssJsn Jn*x so3”3־ iso” ,װחיינדסרם 

n  .t j t  o*i*o'p pa nsaan. די sianc 
mi :p a *ט3ס t* ,iso די *ט t nsasr־* 

nac |soismpj*p n sn s ii o*n tsnsii isJ 
son’t’ia* די n ׳on*or pa nscsa? אי־ 

nac o i’innsi ױ: na 98 isian po ,pnr** 
o” 3na nsn pc disx .וםם? isp די S3Jst 

tsnsii o ■*ליםי tisusu*  J*oa pc ?היינם 
pa יאליסי וײ pmx isusns iid די nscsr 

i ’ia on*or pa איצס os nsn ? I ’Jiso 
a n*i pa ביפעל oiapas די םיט tsopao 

os nsn pa װיל i” Ja i ’t n*i ־ ניסם■* 
isnscois no ,isnai םים ;so o 'o ras a 

isp iso .i”i די p i pa pmx nscsr 
pn*’ ניט *inc D*n ts3*n n’o .isusnn 

3’nac on די IS3*n n’o .nn*’ 15 sdxsJ 
nac a nscsr siJsxi”a «i’ia isssisiona- 

isiso םים pa oaoJitsn nsn pa ,nJsi 
c a r isi’Xi” a p’P iS3*.n n’o ta ,isim 

s ים1 r t  d*ii .pn*’ v i pa pmx osanssi 
 ii* *ום nscsr ױ םיט t*o ix on*o בלײבט

pao ? מ»כם װי nscsr s tn  ta on*e iso 
ix rismpi*p a nsi’isn  0*11 isnsn isJat 

to n * o r pa  nscsr son’Piain* n
nnan iso ta ,ra םייז  nscois nsi’Xi”a 

pa is m  ” t ian ison*n isrp ia in*  ” t 
oo” 3na snsDS3 ” t pa tsnn’Di”a־i ’na3־ 

J*t Pnc pa Tnensona nsn ,no ,ism i 
, t*or istmix o’ini ניסם ita pn־pa D 

pa p a r  n* oia םםיילא p ir  osn 1י1א 
n»c isinJ ix isnsnc’ia די -iropscuao 

.pao n* oia on*or iio iscnJ ix onsn 
isn’O’canc pcnsn isJn i os די סײ *na 

3”pa nso ױ nscsr pao n* oia ס*י 
pa nso”3na h 1ני ’*pn.

 nn*’ 2 soxsJ די nac itmnacns םיין
o rt אין־ ui3nac p i־ii* oia Dsn o’o is 

nsn pa o*n ta ,t’a o:soon*asn pao 
tsnona nsooss פ*ר isosJa. ימי*ן די 

a is r im  osn סך n pa n srJto ’o m 
ns3’* J*no:*p isnsosi J’c a is3*n osn 

.vsno osn

עקאנאםיע װעגעו דובינםקי פרעזידענט
לאקאלם די אין

 עסאגןוםיע םון «א^יסי די דורכםיהחגן איז
 וא?םוננכדאויס־1םאר די סיז פארת^ענערונג און

 דזמענעראל חגר \(*ס ײניאז, דער איז גאבען
 דו־ •רעזידעגם ד*ם אנגעגוכמז, חאט אםים

 צו בריע«י אויסגעמיקט וואך ^עצגת ביגםקי
ט און <אקא*ס א^ע אינ  זיײ װאם באארדס תע
 אינםערנעע^נע^ דער איז אנגזףאלאםעז נקז
 *זוי צומםעלצן איחם זיי בצם ער \(*לבז איז
 אינםארםאציע איז פאקטעז אצע םענאיר וױ פי<

 װאס אויסגאבען םון פארהלעגעדוגנ דער וועגען
 זײ זוע^כע און דורכנעפיחרם מייז חאבען זיי

דורכצוםיהרען. באצד •^אנעויעז
 געווארעז ארויסגעמיסט איז בריע* דער
 א נעזוארען אפגעהאלטען איז עם וױ גאכדעם

 לאסאלם קלאוק י^רקער גױ די פון ^אנפעיענץ
 םון םארםחגטער וואו נ^ועםבער, טיכמז אין

מן ^אקא^ס עטלימנ א  זײ אז באריכטעם ה
 גע• אחוײות אײגענער זייער אוי^ עויז תאבעז
 פארקלענע־ צו מארןי ^זרים נױםיגע די נוםען

 װי זיך עזם5 בריו״ דער אויסגאכען. די רעז
פא^גט:

:ברודער און הערר ותרםהער
 כײ האם באארד עקזעקוםי\ו 5גענערא< די
 צײם סך א אפגעגעבען םיטינג אעצכמן איחר

 ארגאניזא־ די דיססוםירען און באטיאמועז צו
 טיט פראב^מען, איגדוסטריעיצע און ציאנע^נ

דזמאינט און ײני^נס צאסא^ אונזערע וועלכע

 אײנמטיםיג האם אוז זיך/ ראנג^עז ב^וארדס
 פארקלענע״ צו נויטע איז עס אז באמאאסעה

 ארגאניזאציאנעאע די טעג^יד נאר וואו רעז,
 קענען צו כזײ אויםגאבעז םארװא^טונגם איז

 םוז twwDr וואם ײמאיעז גויט באגעגענען
באדינגוננעז. אעדוםטריעילע איצםיגע די

דזשענע• דער האם 1931 םעפםעםמנר איז
 חאם איז איניציאםױחנ די גענוכתז אפים ראא

 באווא־ מטרײגגער םון פא^יםי א דורכמפיתרם
 םון נעהא^ם דעם פארקאענערען דודך חננ״פ
 דורך איז אננעשטעילםע און בעאםטע איהרע

 םארמידענע די איז םטעםס די פארק^גנעחגז
 יערליך דעם דורך אײנשפארנדיג ^פםײאונגעז,

 דא^אר. םויזענט 20 און 15 צוױ׳פעז םוםע א
 גענע־ חגר פון איבערצײגונג די געוועז איז עס
 אײנמפא־ ענ^יכע »ז באארד צקזזמוטיװ 5רא

 די אין ותרעז נעםאכט אױך דארטעז רוגנעז
 און באארדס, דדפאינם איז ױגיאנם לאקאי

 קאםי־ םיגאנס זײ אז באמאאסען, דערםאר האט
אםים 5גענערא חןר און באארד דער פון םע

 םײ די איז אריינצוסוסעז םו^םאכם האבעז
 םאב־ און לאסא^ אײנציגעז יעדען םיז נאנםעז

 ווזנן אוז אזוי וױ זי׳י אנוױיזעז אוז אפםיי^ונג
 פאר־ און עקאנאםיעס גויםמע די םאמנז צו

אויםגאבען. די ק^ענעחגז
 אײניגצ »ז פאסם, דעם םיז וױיםעז םיר

באארדם דזמאיגם און *אקא<ם אונזערצ םון

ם >W< 1932 דעצעםבער, ײ 11 ז

ב»ראןש אב. װעגען עױנערונגען
זװ«סער.7פוײ כען פון

 זײ וועז םיילע, אז באטערהט, האנ איך
 מיײ וױיסם דער װעגעז ^רײבען אדער רײדען
 בא• זייער איז טעות א טאכען ױניאן, הערם

 ארגאגיזירם זיך האט ױגיאן די אז הויפטונג,
 האט ױניאז די אז איז, אםת דער .1909 אין

 יאה־ סך א םים פונקציאגירט און עקזיםטירט
 גע־ ױגיאז די האט 1905 איז פריהער. רען

 הונדערם. דריי ארום םון םעםבערעיפ א האט
 כםעט זײנען ציים יעגער פוז םעסבערס די

 בא־ האם יעדער אידעא?יםמען. געװעז *לע
 םעכד מעהרצ^ןה̂י די פארטיי. א צו יצאגגם
 אויםגעשפדאכענע םון באמטאגען זײנען בערם

 געפעהיצט גיעם האבען עם םאציאיליםטען.
 רעװאלוציאגערען סאציא^יסטען אגארכיסטען,

 האבען עם ״איסטען״. אגחנרע אויך און
 ױניאז דער םיז רײהעז די אין עסזיסםירט

 װעגען םייגונגעז פאר^מײדענע צאה< א אהן
 זאך אײן איז אבער פראגען. געזעציפאפטליכע

 ױגיאן טרײד א אז םסכים, געוחגן אצע זיי׳נען
 חילק זײז געטאן האם יעדערער נויטי^ איז

 םעםבערס די פאר איז זאך הײז איז ארבײט
שווער. צו ;עזתז נישט

 יענע םיז אײנער געווען איז «1בארא געג.
 געװאויבהײט א האבען פילעגם ער םעםבערס.

 ב^יסער םון סאתער אויפ׳ז נעםינעז צו זיר
 דער זײן פלעגט (דארם סםריטס װאוסמער און

 סט. טער37 חגר ארום הײנט װי מארקעם,
 די דעבאםירעז און ערוענױ) םע8 און

 בא$אנ• װעיצען נימם ם^עגעז וראס ארבײט$ר,
 זיײ ארגוםעגםעז זײנע ױניאן. דער צו נען
 איבערצייגענד. און יצאגיע געווען מטעגדיג נען
 בא^אנגען אז האבען, זיגעז אין דאדזי םען

 גע־ אפט האם צײט יענער צו ױניאן דער צו
 ארבײם. אהן ארוםגעהן םאנאפען־^אגג םיינם

 אויסגעמילא־ געווען ישס2 אויך איז באראןי
 ױנ־ א pn םון חטא פאר׳ן <ײדעז םון םעז

 פ^גגעז ױניאן־םעםבערם די יאז־םעםבער.
 ותניגער נים ארבײםער די פון יליידען אפט

 גע־ האם באם יעדער באסעס. די םיז װי
 עםציכע אוײין תריגם ער אויב אז װאוסם,

 ער וועם שאפ אין זיך בײ ױגיאן־ארבײסער
 םען םראבעיל. האבעז מפעטער ^דער םריהער

 ער און ארגאגיזיחנן עאפ ןײן מוין װעט
 די קאנדיעאנם. בעםעחג געבעז םוזען װעם

 פילעגעז זײט, אנדערער דער פון ארבײםער,
 און ױגיאדבתםבערם די אויןי הרום סוקעז
 ארביי־ צו זיי םים געווען גערן נישט זײנען
 םען אז געהאט, םורא האבעז די װײל םען,
םםוײיקעז. הייסען גים זײ זא<
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 עסא־ אונטערנוםעדאײנצוםיהרעז עױן האבען
 כדי אויםגאבען די פארקלענערען און גאםיע

 דעם פון םאדערוגגעז די גאכסוטען קענען צו
 בייצד םואעז א קרינען צו גוימםאא. איצםיגעז

 צו איז נעהעריג װי כדי און אנצ5 דער םון
 עיןאנאמי די דורכםיהרען און סאארדינירעז

 דערםים איהר זתרט זיר, םאחגרט עם זואו
 םאאגענדע די צוצױפםעלען אונז אויפגעפאדערם
:איגפאדםאציע

 דעפארטםענט אדער אפםייאנג ווע^כער )1
געװארען? םארקלעגערט אדער אפגעשאפט איז

 זײנען זועיצכע, אויב מענשען, װיםיצ )2
פעי־ראל? אײער םון געװארעז ארונטעתענומעז

 האם אנגעשטעלטע און בעאםטע זויםיצ )3
 יפי̂<n און געהא^ט דעם פארקלזננערט םען

 דורך איז װאס סוםע נאנצע די אז םרעםט
? געווארעז איענעמפארט חנם

 גע־ געםאכם ענדערוננען די זיינען וועז )4
? װארעז
וועל־ אויב םארסלענערוננ, א םאר זואס )5

 ארבײטען דעטאילם םלעגען מעפער די אין
 ק*עג- חנר םענ^זעז. הונדערט עםליכע צו

 אר־ הונדערט ארום האבעז פלעגט שאפ סטער
 זיך םלעגען מעםבערם ױניאן די בײטער.

מ די אין ״ארײנכאפען״ גע\ועהנליך רוי  mW ג
 אגײ מטילערהיים װאכעךלאננ דארם און פער

 זיך סיםפאטיזירער גענוג קריגען צו םירען
 ענעל אזוי און ױניאן, דער אן אנצושליסעז

 קרעען צו געלונגען ױניאן דער איז עם װי
 םילעגם םיםגלידער צאהל געװיסע א שאפ אין

 יענע םון באסעס די םטרײ?. א רופען זי
 ״פאר־ אזוי געיײעז ניעט גאך זײנען יאהרעז

 א געוחגז זײגעז עם הײגט. װי אידישט״
 בײ און באםעם ,״יאהודיםשע* צאהל גרויסע

 קײן םיצחסה. געםייגם האם םםרײקען זײ
 רודם׳ז צו םריף געװען נימם ז«י פאר איז זאך

םםרייקערם. די
 «1907 און 1906 יאהרען די אין עפעםער,

 עגדערונג אז װײזען אנגעהויבען זיך האם
 גרוײ דער װען צײם, דער אין געויעז איז עס

 םון ארנאניזאציאנס־מםראם אידימעד סער
 גרויםער א אעעפאנגען. זיך האם רוםלאנד

 די באזוגמרם איםיגראנטען, יענע םון םײל
 נע־ רעזואלוציאנער געותז זײנעז אינגערע,
 גע־ זײנען םייד^אך ױנגע יענע םיז שטיםט.
 ױניאן די און םײהערס וױיסם לײדים װארען

 גע־ 1906 אין געװאונען. פיל דערפון האט
 יאהודים די םון װעניגער עױן םיר פינען
 די אינדוםםריזג װײסם דער איז באסעם אלם

 גאליציא־ אדער רוםימע זײנען צאהל גרעםםע
 האבען באםעם וױיםטען נייע די אידען. :ער

 אויסצוםיײ וױ םיטלעז נייע געזוכט ׳פטענדיג
 מאי־םא־ גרינדעז םילעגען ױי סםרײסם. דען

 לאדז^גן־פאראײנעז אדער קלאבס סיתטים,
 זײנען פאר^ימע די אדער באםעס די װאו

 ענען5ם זיי באאםטע. די נעוועז שםענדיג
 בא־ צו גישט אבי בענעפיםס אלערלײ :עבען

ױגיאן. דער צו לאגגען
 אזא אין געארבײם אםאל האט באראןי

 געװא־ אויםגעםאחנרם איז ער װען און שאפ,
 איז םאסײעטי דער אן אגצושליסעז זיך רען
 איהם באס דער האט אפגעזאגט, זיך האם ער

 לאנגע א איז ער און שאפ םון אזועסגעשיסט
ארבײט. אהן ארוטגעגאננעז צײט

 עם־ געווען םוײיד איז אייד זײנעו עס
 ױניאד די וועםען בײ םאנוםעסטשורערס, ליכע

 שווע־ קײן נעהאם נישט האבען םיטגלידער
 אויך ארבײםער די םילענען דארם ריגהײמעז.

םון אײנעם אין קאגדישאגס. בעסערע קריגען

 אר־ אײערע אין געװארען געםאכם איז כע,
 םיז סאסמעז רענטם, אויסגאבען, גאגיזאציאנם
ענליכע? און אפיס דעם םארװאלטען

 עתאנאםיע באשטיםטע אנדערע װעלכע )6
 נאהענ־ דער אין םאכעז צו איהר פלאנעוועם

? צוקונםט טער
 דזשאינם אדער לאקאל אײער אויב )7

 םאר<}ילענערם ניט איצט ביז נאך האט באארד
 םאכעז צו איהר פלאנעוחגם אויםגאבען« די

 נא־ דער אין םאר?לענערונגען איז עס וועלכע
סלאן? אייער איז זואס און ? צוקונםם הענטער
צוצושטע־ אונז םוײינדליך אײך בעםען מיר

 םעגליך, װי שנעל אזוי ענטםערס אלע די לען
 אינפאר־ די איבערגעבען קענען זאל איך אום

 בא־ איהר םאר םינא^סאםיטע דער צו םאציע
םראכטונג.

אייערער, ברידערליד
דובינסקי, דיױױד

םעס. דזשענ. איז פרעזידענט

 געקר^נען באראו* אויך האם שעפעד אזעלכע
 פאדבע־ ויך האם צאגע זײן אזן דזשאב א

 אפ־ א^ס דזשאב לעצםע באראןי׳ס םערבס
 אר־ אלס אגנזגנוםען האס ער בעפאר רייםאר

 האס־ בײ מטוען איז ױגיאן דער אין גאנײזער
דײװי^ און פער

 בא־ ױניאן די האם 1909 םון אגפאגג אין
 םםרייקם. שאפ םינגעל אױסצומיידען שלאפען

 ארביײ די םוט םעז אז אײגגעזעהן, האם זי
 נישם זיינען א^נ ווען םובה קלײנע א טער

 די סםרײקען. זײ רופם םען און ארבאניזירם
ר סםרייקם אזעלכע םיז פיצעגען ארבײמער מ  גי
 םען האט <אגג אבער געוױנען. <וי םארלירען

 גאגצע האיצםען. געקענם נישם באשלוס דעם
 אויוי באקלאגען זיך און קוםען םלעגען שעפער
 זיך םצענען ע5א און סאגדישאגס זיתרע

 וואם די מגיאז. דער אין ״פארשרײבען״
 אייגגעצאהצט ה#כען אנגעשלאסעז זיך האבען

 צאדד נעדארםם און אײגטרימס־גע^ד סענם 50
10 utf װאך א סענם jo vi

 םען אז איינגעזעהן, דאז האם ױניאז די
 צו כדי באאםםע באצאהיצםע האבען םוז

 אנ־ איו װיטאשהיז בעגי ױביאן. די בויען
 ארגא־ ערשםער דער אלס געווארעז :עשםעלם

 איינ״ סען האם ציים קורצע א נאר און גײזער
 אועא־ א( גאך האבען םוו םען אז געתהן
נײזער.

 איז ױניאז, דער פון םשערםאז דער אלס
 דעם זוכען צו בורל ד*ר געםאילען םיר אויןז

מ. פאסעגדען  נע־ ניט יצאנג ד.אב איר נמנ
ג צו געזחנגדעם ייך איז זוכם  אזן באראוי א
 דעם אננעםעז זאל ער פארגעשיצאגען איהם
 געהאס ציים יענער אין אבער האם ער אםפג

 םאר־ תאמ ער װאו שאפ אין דזשאב גוםען א
 אין האם צר איז ייאד » דאלאר 24 דינט

 א ווערען צו געהאם נים חשק קיין אלגעםייז
 האם ױניאן. חגר פון באאםםער באצאהלכתר

 ער אז איהם« םים איינ׳םענה׳ם געדארפם םען
 נעצאד^ם דין אננענוגתן. תאט ער און םוז«
װאך. א דאצאר 18 געייעז איז

T האס אריינסוםעז באראזי׳ס םים t -אנ 
ען נײ א נעפאננען אן. דער איז מב תי  םנ־ י

 צו אילעםען קראפם רי פארטאגם האס ראף
 זתר פאר ארביים םאן צו און באנייסםערעז

 איהם האם םעםבעד אהםיוחנר יעדער ױניאן.
ר ארבייכג דזנר אין נעהא^םעז און נענואלנס  מ

 שאפ־סײ סאג תדעז אפהאלטעז פלעגם ראף
 עו־ןפאמריי^ אזױ נעוחנז זיינען די און טיננעז

 אנשליסען זיך םלזננען ארבייםצר םאסען אז
 תטכחנז יאנג נים האם עס ױניאן. דעד אז

 נרוײ דעם צו גרײם גפװעז איז ױניאן די און
 םאמנר, װײםם די םון םםרייס נעגעראל סען

 םעז22 דעם געװארעז נערוםען איז וועלכער
 האס עס װעצמגז םון איז 1909 נאוחגםבער

 אינ־ דער אין עפאכע נייע א אנגעפאגגען זיך
 אידישער גאבצער דער אין און םערנעשאנאל

באררעגונ^ ױניאן םרעיד

רעזאלתױע. טרױער
 אפגעהאצמען איז וואס םיטינג, שאפ א בײ

 ל$ר- ױניאן, דער םוז אפיס דעם איז געװארעז
 וועםם 14 םאגיצעםקי« און ראזען םון «20 האל
 גזד אגגענוםען אײנשםיםיג איז םםרימ« טע17

 טים־ דעם אויסצודריקען רעזאלוציע א װארעז
 כדםארבײםער זײנע א^ע םון באדויערען סטעז

 בעםעל, בר. צו שאפ דיזען איז פרײגד איז
 אויח םימגלידער, טעםיגע אונזעחג פון אײגעם

 געםרייער ,זײן פון םוים פריהצײםעען דעם
 חגם אויס דריהעז םיר תבר. לעבענס און םרוי

 םימגלידער אלע צו געםיהל װארימעז זעלבעז
, קינדער. די צו און םאםיליע זײן פון

קאכדםע. שאפ
לז«ז(ןךצזא\. אײבראםם, גײםען
לױױ, םאסס
זאלאטאװ. דזשאו
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מז צדר א ד אין סוין ח מ  פיז באו־ימם אונ
*T O W ןתמזױינם, ״נערעכםינקײם״ נומער 

jjm איז 1פ*<־סיזא חיינםימר *orr *ז n דער 
 יןורק נױ איז **ואםאכאר װאם ערנםטער

מן. ג חנ  אײ האם םעז *י נים ווייםעז םיר מ
 םעזאן. :0« אנזוורוםעז רזכם » בץרהייפם

i אםתץ אין• אי« עם n n, ־ נרוינמר, א״ן»> 
קל*וסם*מר חאכ,ן וואו זאלימז «ר

מ5עם נעםאבט  צוטטאנד אזא װאב^ן. םו<ע א
v םוי w  tfttia li- 'T t אויף און אנע5 דער 
i n ט ^ י י׳יניאז• י*ר «יז א

מן *ייםמז נאדסאלפ איז י n« די זיי n w 
ײיאז » *מ מם » י ד וויל באיזנ מ ס  אנ
 לאנגע אדבײסען זאלעז חאס אדבייסצד מן

מ פארז־י״וז און *סינדיז ײ ת; קי » טכידו ד  ו
מן i« ׳יר־איין• זוםס אי  איז ארביממר זײנ« ת

 ער װארפט וואס אבי אז סורא, ׳פספנדימנר
אייז זײ כדי ארויס, אימאטחנן ייי  וזא- גים י
מז. פאפ א מז הוי «ו  ױניאז, די ־קיםם אוי

e o n איז סםרייק איז אחנםעד ארביימר די 
ס זאנם .באלעבאם »  זיך פאר װילם איתר :
מו אליין א a ח n ײז אנ  דער pa פדאפים נ

ר אמדוסםרת, מ n םיר א r ptfm דער- נים 
 און סוױים זתםעם pa ארבײגאר, רי ,I <*»ז
ט &x »יתר סאכס איד מי n מ ײנ  כאחמ־ ז

mr one ,װימינםמעג^ נעניסען e פון םייל 
, פאר -«מים»עדיםי. ד3ח ז  באאע־ םיסםור אי

n r e r n  M ג ־3  די ■ראסיס. ע^זננערער » מנו
ת ךי וזעבארט יזגיטז  ארגייםער, די •אר •כירו

e m n m e די ra va rva "vm\ גים און 
«אסטיכג a 5יא 1. n דיםקרי־ נים ארביממר 
חמ  בא- איס אנםזאגעז.און אים- אד•־ סמי

ײגי jm אז l״e 4ר rn m רי גרויגג וייז «ו 
a זיר ריגגמר •יחלעבדינ ארבײםמר n ױניאו 

jro אייי גאסםייע! און םוגדנ ייינ,ן u rn 
n»> מו די סון םי א  א«נדזםםריןג חנר pa •־

a n •: אנ־ *ייםזן. גארםאא* א«ן איץ איז 
r m איז a n ר מ a אין * n ד א  a פון מוי

 אום־ סים חמענען זיר םוז 1« תריזים.
tr u ro r. ז םאתעסעז, נים םוז ױגיאן די» 

 tie ענםםוםינט אוז אויסמהוננןרם ארגייםינר,
a n קריזימ jjrjfa »םעלאםען «זױ זײז ני» 
 פאר יעדעיפױנוט פעםםעו » באנייםסערמ און

jm an  n r n םענ־ דער אין זיך פי^ט דאם 
w ag, י? u <זאנשי|ייחט פוז 1ת n r. םען 

ד י ז ו tw םעוזר נאד דע־םיט ש n n נײם 
trur^njr « מז ױ e מו a r ן י  די םטרייי). י

 טרייס און 1פ«רזיכטי זיתר אימ״װ־ איז
חמ ה וױים ווי םםרײקם יייי סײ• םעגיי
מ א פייז ניס בלייבם ojr ,אז אזא, איז י

j m a
4f>

מי ל מו « _ ^ r «  i r m r טו חנד סי »נ מי  ג«נ י
»w m®» תז ך חוייסזעכליד גע^מנמם מו  נ

• די מן י י י נ י  םאב־■ וייי ממנן איז מוצעבאםים י
w n w e m u s D\ קאנםראקםאר׳ם די ®וןי־ 

ד »מ ת Jaan אי y W םעהר גים זיעען וײ 
m די בײ ®אד^ים ^ ד מ ײ ד  מוץ קריגעז ד
««ו זײ ז זײ 4נ«י« מ גאר דאויום מ

 דזמא־ םוז דאם ארימנן זיי םיידען נעבעז, נים
ר. מ

דע־ דאר^ אויפםערקזאםקייס גרעםםע די
מז רימגר מ ע  זײ דזעאבזנר^ די צו וועחנז ג
 דעם ניבען זיי איז אנפירער די אצינד זימעז

 אונ אין תיעט יאםירט וואם אצצדינג «ו טאן
 קאםף קאנסוראגץ דעם איז אינדוסםריזג זער

 איז ד?«אבער, און בא^גבאס אינםייד ציייאמז
 יאזיציע: ®םארקעחנ םי< א איז *עצטער חנר
 אים וואס טוט ער • פוימ^ r« א איז ער

 די םים דידעקם האנדמגדמ נים זיר, געאסם
 סאג־םאגומעסםאורער, םיט׳ן גאר לײבג ײניאז

 צו חײגם ארבײט ®טיק דזמאבער דזנר חאם
 וועט נארםענם א וױטיצ טמוי וױים עד טא^
 ירא־ חאבעז וועם ער װיפיצ און קאסטען אמזם

 זיך צויגם אים גארכתנם וחוצכעז און פיס
 קייגמאצ דעריבעד םאפט ער •ראדײירעז. צו

םינםםצר. m איז ניט
הריזים, ®ון דארום, זײנעז חמאכערס די

 אבער נעוארען. געטראםעז \ױעיגער סך א
 כמהר־ די ױגיאן דער נעבעז צו ווכען ויי גראד
אזי- גינסמיגעד זייער צוציב םראמוצ. םמע  י
 אויםצוגוצען פארזוך א כםדד זײ םאכען ציזג

 עטארססםן דעס אויזי כדי פריזינדשטיםו^ זײ
 םםאגדארדס. ױניאן די ארונטערצודרימז אופן

 םעהרסמענ־ און אפען אפטסאצ עם םיעז וײ
 אבער איז ױניאז די כאהאצםענערהײכג םייצס
 בײזװיציגע די באסעמפם און װאך חנר אוי^

 די גוון איעער דזמאבערס. די םון אצעגער
 די וועצכע דודך אינםמרוםעגכמגן, וױבמיגםפמ

 בא־ אצערצײ וואס עוצוו^ די באמםפם ױניאז
 אפצוהיםעז זײ צוױנגמ און באבייען, צעבאםים

 די איז אגריםעגם, אוגזער ®יז פונמכתז די
 אײנגע־ איז װאס םאעינערי אוכ*ארטייאי*זע

איגדוסםרחג אונזער אין געיוארעז סםעלם

 זאל אצצדינג וואס אגרימגם, אזא ניטא
 נים זאצ כמז דאם קצאד, אזוי זיח אים אין

 דעזײבער עס קוםט אױםטייפמהגן. עם ד»רםעז
 דעם םייםמם װניאן די אז אויס, איצםאצ

 די ױן אינגתרצסען די פאר אוים קאנםראסם
 די פון םאראזמייער די וחןחרענד אדבײםער,

 םײכממנן אנדיימנם דעם וױצעז באלעבאםים
אי ניט זײ. פאר ?יך צוינם צם וד  םרא־ איז ג
 פרא־ די ביימפיצ צום זױ נײ, וײנעז װאס געז
 די פאר •ראצענם געװיסעז א צאהצעז םון גע

אי א א\יב — •רעסצרס, ארגייטסצאזע  בא־ מ
 אזא איז אפיצו גאי •רעס־םאאױן, א מעמםינמ

 אין *וין איז םקיי׳צ,װאס די ווי פראגצ אצסמר
 באצע• די אױך חאכאן &19 ?ינט עקזיסמצנץ

 אויסםיי־ א םאכעז צו נעזוכט אציגד באםים
^ אייו טים זאצ, װאס טמוג^ א ד סאמנז א  צ

o נימם n םיניםום מון ■וגסט גאנצעז >  סקי
 געוחנן רעזוצמאט חןר וואצם יאחרען אםאציגע

 פרא־• די איז םאצ דיזצן f סםרייקם דאזאן א
אוספאדטיי׳ בײם נעװאחגז אויסגעקעםםם גע

l y •  K
ר וחגגעז דא זיך חאט מחאנדעצם מ ע  מ

מז וואם א  מניאן די שס'# פוז מנארבײם ח
מנז עס חאט מו סנ דארם איינגעמםעצם איז אוי

 ניט דאז באצעבאטים די האבעז ויאױארבײנס
 מיני־ דעם ארבײטער די צו צאהצעז געוואלט

< מום  םען אז געװאצט, ױך האם זײ ספי
 בא־ די םון ססייצ די באעםיםען בײם זאצ

 דיער אונטערזוכעז אויך ארבײםער טרזנםעגדע
 האם ױניאן די ■ראדוסטױױטעם. איגדױױדועצע

 דאר־ אגריכתנט, דעם צױם אז געזאגט, אבער
 אין ריקמםייענד זײנעז װאס אזוינע בצויז פעז

צ^ריב ^ןדצר צגליב פראדו^ציע, זיחגר
 קצענערעץ א באקוכתז יצ\זרצד9 ^יגי«זצ\ ^

 דעו־ פון באעטיםם זײ םאר ווערם וואם סקייצ,
 אנרערע אצע אסאסיאיימאז. די און ױגיאז

 צזױיצזץצז צ\צז בגןרצבװיגצז \dv״t ארבײמער
ײי. ^ גז
 צום נעווארען נעבראכם דאן איז פראנע די

 האם וועצכער ,טשערמאן, אוסיארטייאישען
ױניאז. דער גונסטעז צו ענכדפידעז

 די םארםציכטעם אגריםענט לעצמער דער
 םון ציםימײמאן געוױסע א צו דז׳פאבערס

 באמםיםטעז א צאהלעז צו און סאגםראסםארס
 קאנכד די צו פרארוקציע םאר פרײז םיגיםום

 ■רא־ םיניםום דער איז אײגצנמציך ראסםארס.
 אין געײעז םריהער אויד פרייז דוסציאנס

 דזמאבערם די צװי^עז נא- אבער סראםט.
 האט ײניאז זײ םאנופעקכךןזורערם. סאב איז
 נים אנםײצ קײז פרם דיזען איז איצם בי-ז

 אבער אגריםענט ניתם דעם אין נעגומעז.
 אויפ־ פארפציכםעם זיך ױניאן די האם.אויך
 פון זאצ פראדוקציאנ^־פוײיז דער אז צופאסעז,

 דזשא־ די וחנרען. נעצאהלם תשאבערס די
 אונ- פיז אז געטראכט, טסתםא חאבען בערס

 וױיטצר א איז דררכםיהרען ביז טערשרייבצן
ך.  םאדע־ גענוםעז האם ױגיאז די אבער םד̂ז

 םי• איז ציטיםייאיאן םון פונקםעז די אז #רען
 שטרענג זאאעז פ־־אדוקציאגם־פרײז גיםום

 איז ציםיכױישאז בנוגע ווערצז. דורכגעםיהרם
 דעם שווער זעהר נעוועז םאצ־סיזאן הײנטיגעז

 אויב צעבען. איז דורכצוםיהרעז ריכםיג פונקם
 פאר א רעחשיסטרירם לפושל האם דזשאבער א

 אזא איז טעז חאט ״םעהר קאנטראסטארס
 בא־ נעקענם צײכם אזוי נים םיזאז, שצצכםעז

 5זא ער תשאבער דעם צװינגען צו שציסען
 אויפהערען איגגאנצעז תאנטראהםארס יענע

 וואלט ?אנמראקטארם אזעצכע ארבײט. שיקען
 7:ײ לV2ס קריגעז צו געװען אונםענצאך כםעט

 אויס־ װאצט ארבײטער זײערע און דזשאבערס
הוגגער. םון שםארבעז צו געסוםען

 זעחר א גענוםעז אבער האט ױניאן די
 װאו פעצע, אזעצכע איז שםעצונג שארםע

 די אין צאגע די אויםגעגוצט האבען דזשאבצרס
 קאנט־ זײערע צאהלעז צו כדי צײמ שצעכםע

 פראדוס־ טיגיםום חנם פון ווייגיגער ראסמארס
 םצד טאקםיק אזא ®יז כונה די ציאגם־פרײ?.

 ארבײטער די צוױנגען צו איז דזשאבצרם די
 נע־ אויזי קאנםראקסארם די םיט אײנצוגעהן

 באדינגוגגען ױניאז ניט אוי^ אפםאכען, חײטע
 ספצציעלען אײן איז •1*ײ חוגגער אויזי ארן

 דער- דזשאבער א געגען ױניאך די האט םאצ
 גאנצע זײז אפגעשםעצמ און סםרײק א קצערט

 געצוואונ־ גצוחנז איז רזשאבער רעוי •ראדוסציע
 — דאצאר 2,000 ארום באצאחלען צו גען

o םון חיצוק דעם n האט פירםע די וואס •רײז 
 םײ דצם ביז קאנטראסטארס די צו געצאחלם

 גע־ חאם דזשאבער דער וואם פרײז ניםום
 םירםצ די פראדוקציזג םאר צאהלצז דארפט

 אויד טשערםאן אוםפארטייאישען בײם חאט
דעם אפצוחיטען פארפציכטונ< א אונטערשריבען

צוקונפט. חגר איז אגריםענט
* *

משערמאז או«ארטייאישעז דעם םאר
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ץ פון װלאנד אין קאמפם־פלא יןלי
pc .םןנעדזשער. ק»טאווםקי, א

v׳T , ̂ ► ו932 דעצעםבער,
 פון פאדצאנג דער ארגומענםירם איצם ווצרם

 •ונק־ די םאכען בםצ זאצ כתז דזשאבער^ די
 םיגײ ציכױםיישאן, וועגען אנריםעגם םון טען
 פאראנםװארט־ די און ■ראדוקציאנס־סאסם םום

m גאנצען א פאר ציכקיים v באדיע אצס 
 םעםפעצ־ האצטעז העמנן צו דזשאנערם פאר

אינםייד. םאכער
 די םון כונות די פארשםייז יע:ען םיד

 צום נים זײ איז אגריםענם דער תשאכערס.
 אצס ניתם. סײז גים איז אבער דאס הארצען.

 pip נימ סיינםאצ ארבײטס-גצבער זײנעז כצצ,
 יױ םים אגריסענםס םון ציבחאבער שטארקע

 זײ זאגעז נים םיר ?ענען נאטירציך ניאגם.
 ניט אדער יא זאלעז זײ קצאנעז וועצכע דעה, א

 טשערםאז, אוספארםייאישעז צום ארייגברײנגען
 אז םארנעםצז, ניט תשאבצרם די זאלען אבער

 נים אצעםען גאך יאך איז אגריכמגמ דער
אײנזײםי^

# *

 רעזיג־ דער וועגען װערטער פאר » אצינד
 בר. םענעדזשער, גענעראצ אונזער םון נאציע

נאנצצר. י.
 ארייג־ רעזיגגאציע זײז חאם נאגיצער י. בר.

 הגם אתטאבער. םעז12 דעם כױטװאך געגעבעז
 איבעח־־אשונ^ אן נעזוען איז רעזיגגאציע זײ

 געזועז כמנשען נעענטערע די פאר אבער איז
אורזאכזג n באקאגם
באמערקם, כתז האם וואכעז אײניגמ זײט

 בד. נעםמ עםען נאכ׳ז םינום 20—15 אדום אז
 גע־ חאם םען סראשקע^ געװיסע איק נאגצער
 וועצ־ דאקטאר, בײם געוחגז איז ער אז װאוסט

 אצסער א חאם ער אז נעזאגם איהם האם מנר
 אז אויסצוםיידעז םרייעז צו כוײ םאגען. אין

 געראםעז אים דא<זםאר דער האם אפעראציע,
 וואס סוריר־פראצעס, געװיסען א דורכצופיהרען

 י. בר. װאכעז. איינינע דויערעז דארוי עס
 אוכד די אונטער אז געםיהצם, האט נאגלער

 בלײבעז צו רעכם קײן נים ער האם שטזננדעז
 פציכ־ די דורכםיהרעז קענענדיג נים אםנ^ אין
פאדערם. אםם װיכמיגער אזא װאס םען

 אגדערש אבער האם באארד דז׳פאינט די
 אז געווען, איז שםאנדױנקם זײער געדענקט.

 צו שווצר זעהר איז םענעדזשער נענעראצ א
 ריכםײ דעם סריגם מען ביז ;סאבםטיטוסען

 דער םים זץ־ באסענט ער ביז און פערזאן געז
 אר־ דער אין אריק זיך פאםם אוז סיםואציע

 צוױיםעגס, איז, עס צײם. סך א נעםס בײט,
 רע־ א *נצונעםעז אויר, ױשר׳דיג גיט מאקע

 םײ־ אומשםענדעז, אזעלכע ױנטער זיגגאציע
 כאראהטער, אזא םיז איז קראנקהײם די דען

 צו אוםםעהינ פערםאנענט אײנעם םאכש וואם
 גציסציכערוױיזע איז דאם אםם. איז בצײבעז

נאגצער. י. בר. םים םאל דער ניט
 א דערווײלט חאט באארד דזשאינם דצר

 זאל םען רצקאםצנדירם, האט קאםיטע״װעיכע
 םון אוחגס זיץ צו דערלויבעז נאגלער׳ז י. בר.

 צייט װעלכע װאכען, פיער-פינזי א ארום אםם
 זיין םיז סורירעז צו זיך אויםנוצעז זאל ער

 אים םים pn וועט קאםיטע די תראנקחײט.
 האפעז, אלע םיר װי אזוי און פארבינדונג אין
 זעלבםמפאר־ ער וועם בעסער, םיהלען וחנט ער

 איז צוריסציהעז רעזיגנאציע pn שמענדליך
םענעתשער. גענעראל אונזער בלײבעז
רעהאםענדא־ די האם באארד דזשאינם דער

ת  צייט דער םאר אנגענוםען אײנשטיםיג צ
 אבװעזענד, זײז וועם נאגלער י. בר. װאס
 גענעראל עסםינג אלס געװארעז באשםיםם איז

 האלט װאס לעפסאװיםש, ם. בר. םענעדזשער
 דזשא־ םין םענעדזשער םון אםט דעם איצם
 איײ איז לעםקאוױםש בר. דעפארםםענם. בערם

 גע־ איז אוץ פירער עלםסםע אונזערע םון נער
 אינטערנעשאנעל דער םוז וױיס־ארעזידענט וחגז
נאכאנאנד. 14

 צױ װעם נאנלער בר. אז זיכער זימעץ םיר
 -un צו וױדצוי פעהיג איז <עזונט ריקהוםעז

 ארביים םאראנםװארטליכע מװערע די םילען
םעגעתשער. גענעראל פון

 דזשאיבט אונזער װאם נאטים דעם איז
 םא־ וזיגע די צו אדויםנעשיקם האם באארד

 נאװעםבער םער15 דער איז נוםעהטשורערס,
 זײ ווען טאג דער א?ס געװאדעז באשםיםם

 ענט־ באשטיםםען א געבעז דארםעז וועלען
 קוםענ־ םאר׳ן אגריםעגט דעם װעגען םער

 טאג דער איידער נאך אבער יאהר. דינעז
״ די דואט נעסוםען איז הן א ק ^ ע ק  םירמע, .
 קליוולאנד, אין םירטע קלאוס גרעםטע די

 באל־ 300 פיז נאהעגט באשעפםיגט וועלכע
 אין און שאפ איגסײד זייער אין םעלאכעם

 װיסען נעלאזם אונז שעפער, תאנםראסטיגג די
געשעםט. דאם אויח ניבען זײ אז

 דזאבען םעלדונג דער טיט גלײכצײטיג
 װעל־ םים פאנוםעקטשורערס אנדערע אלע די

 געלאזם אונז אנדימעגטס זזאבעז סיר כע
 אגרײ די באנײעז ניט וועלעז זײ אז װיסעז

יאהר. קוםעגדען פאר׳ן מענטם
 אױ א&נים האט םירמע ^עלער־קאהז״ די

 נעהען זײ אז זויםען געלאזט אונז םיסטען
 צו םורא די אז האםענדינ ביזנעס, פון ארויס

 זיײ אז םאכען ותם דזשאב דעם םארלירען
 ארבײ־ צו צושטיםען זאלעז אדבײטער ערע
באדינגוננען. איז נישם וועלכע אונטער מעז

װעל־ םירםע, גרויסע אזא אויב םראגע די
 דא־ םיליאן 4־3 אויף געשעםטען פיהרם כע

 אזא פארעפענםליכעז וועם יאהר, א לאר
 שעדײ אלײז איהר םוז וועלכער סמייםםענט,

 פארענטםערם <ןען עם, םײנעגדיג ניט נען
 םאלנעגדע די באטראכם מען ותן וחא־עז

:אוםשםענדעז
 יאהרעךלאנג האם םירםע פעלערמןאהז די

 pא םטארקיפערם צו םחורזז איהר פאדקויםם
 איהר געװען איז דאס שםעטלאך, קלײנע

 צאהל היבשע א פלאץ. אפזאץ װיכםינםטער
 גזד ארויםגעםריבעז זײנען רימעילערם די םוז

 סםארם. םשעיז די דורך ביזנעם םיז װאחגז
 איבערנעבליבענע די סיט האגדעל דעם

 װײל האלמעז נים םירםע די \v? סםארס
 די פויגעלדיג. אזוי נים איז פרעדים זײער

 נעװא־ געצװאוגגען דעם צוליב איז פירםע
 פארפויםס איהרע ענדעדעז צו ראדיסאל רעז,

 פרא־ די צופאסען גלײכצײםינ איז סעםאדעז
 זײ וחגז אוםשםענדעז. נײע די צ. דופציע
 ריםזזילערס םיל אזוי באזוכעז גים דארפען

 סעילס־ םיל אזוי ניט זײ דארםען םריהער, ווי
 סחורדז צרשטעלעז םוזעז זײ װידעד אויב לײם.
 אר־ זײער זײ םוזען סמארם, נרויסע צו בלויז
 פען ענדערוגג אזא םאכען. אנדערש בײט
 מאנא־ דרײ בלױז דורכפיהרעז נים אבער םען
 םיל אן. זיך םאננט סעזאן דער אײדער מעז

 םיט געקענם ניט אלזא זיך זי האם שעדינעז
 זײ האבעז אבער דערפאר םםײמםענם, דעם

 ארביײ זײערצ איבערצושרעפעז ערװארםעט
מן זײ און טעי א  באדינגונ־ די אננעמעז ם
 םים צוריקנצוױזען חאם ױניאן די װאס גען

צוריס. יאר,ר א
טעות. א נעםאכם אבער דאט םירמע די

 די פן נײסט • דעם ברעכען נים קענעז זײ
 דרוה סםיכאלאנישער דער כאםש םעסבערם

 אונםער־ נים םאר זײערער מזןלדונ: דער םיז
 אינ־ זײנען םיםגלידער אונזערע וחנרעז. שעצט

 נצ־י אזא אז פארשםײז, צו גענוג םעלינענט
 שײנקם ביזנעס פעלער־קאהן די וױ שעםט

 נים עס װארפם מעז און אוחנס ניט םעז
. מ ח ו א
 בדעוז ניט האם פירםע די אז קלאר איז עם

 פלאנעוועמ זי נאר ביזנעם, פח ארױםצונײז
 אז איז, פאקט דער ױניאן. די באקעספעז צו

דארם געוויזעז pw זיך האם װאך לעצטע

 נא־ אונזער כאשםעםיגם וועלכע עגדערונג אן
 םא־ אנגעהויב^ האט םירםע די הויפםוט^

 אונמער׳ז סעזאן ספריגג פאר׳ן סעםסעלס כען
 ארויכד כדי בלויז עם טום זי אז אויסרײד
 פאר־ זי וואם װארע זוםצרדיגע די צו׳פםר׳ן

 לוים באםו^ וױל פירםע די װאס םאגט.
ד די אויפגעבען נים איז םײנוננ, אונזפד  בי

 און שאפ איגםײד דזגם אויפגעבעז גאר נעס
 וועמ זי וואו ארבײם איהר םאכעז צאזען

 אויםצױ גרײם איז ױניאן די אבער פענען.
 אויפנעםען עס און ארויםםאדערונג די נעמען

איז. נצהעריג װי
ם קאנםערירט קאטיטע  פרעזידענם םי

דוביגםקי
 די אײנזעהענזײג באארד, דזשאינט אונזער

 םאר האבצז סיר װאם פראבלעסע שװערע
 ווזד דורכצורײדעז זיך באשלאסעז וזאט זיך,
 דזשענעראל םיט׳ן אגגעלענעברזײט דער גען

ם. פי א
משער־ סאלאםאז, און סרוינד ברידער די

 בארד, דדשאינם דער םון סעפרעםאר און מאן
 זיך יארק נױ נאך געװארען געשיקם זײנען

 וחד תבינםקי פרעזידעגם םים דורכצוריידען
 האס דזבינספי פרעזידענם לאג^ דער נעז
 וועט אינכתרנעשאנעל זײ אז םארזימרם זײ

ר קלאוק קלױולאנדער די העלעפן מ א  םים ם
כױם קאסף זייער pא נאר װאם אלץ
םירכמ. דער

ק ארגאנמאןױאנם אונזער קאבסי
 אר־ דעם אננעהויבעז האבזנן מיר זינם

מן קאםפיי^ גאניזאציאגס א  קא־ אונזערע ה
 רייזזע נאגצזג א פאנאנדערגעםיילם םיםעם

מז םיד שעפער. די לעבען םלוב־בלעמער א  ה
 אוג־ שאפ־צייםוע א ארויםגעבען אנגעפאעען

 ארבייסער״ םרויען־קליידזט־ ,חנר נאכתן םער׳ז
 ארום רעדם און שאפ־ניתם אגםהאלם וועלכע

 םים־ אונתרצ םראגען. ױגיאן םרײד אנדערע
 שעפער. די ארום עגערגיש ארבײמען גלידער

 ױנ־ גים די אוועגד תדעז אויך באזוכען זײ
 גיכד זײ הײםען, זייערע אין ארבײמער יאן

 בא־ צו אן שוין הויבען ארבײכמר ױניאן
 אגםוױפ־ דער גאכצווזאלםעז אום אז גרייםעז,

 וײ טוזען אינדוםםרי קליימר רער םון <וגג
pn ארגאניזירם pk ױניאן. א

פאדערונגען אוגזעדע
;שעפער סוחנם די אפשאפעז דאס )1

מ 5 די )3 וױידזשעס; העכערע )2  םאגי
 פרייז־קאםי־ )4 ארבייםס־ײ^ך; ־שםוגדיגע8

 נא־ )5 ארבײםער; די םון ערווצהלם םעס
 ארבײ־ זײ פאר שכירות םינימאלע ראנםירסע

 די פאר פרייז אײן )6 ;םאכען אלע פון מער
 דצר םאר ארבייםער אוםסייד און אינסייד
 אגדערםהאלמז )7 ארבײם; סארם זעלבצר

 נעצאהלט )8 אווזנרםיים; פאר נעצאהלט םאל
 נצ־ שוץ )9 און טוביב^ ױם געזעצליכע פאר
ארבײםסלאזיגקייכ^ גען

 געלאזם אונז האם תבינסקי פחנזידצנם
 צוריק װעג pn אוי\» אז בריף א אין וױסען

 ל. אװ x א. דער םון קאגותנשאן ־un פון
 פאר קלױולאגד אין אפשםעלען זיך ער וועם
t צו טיםיג pn וועם עם זױ לאנג אזוי q 

 םעבד אוגזערע לאגזג דער םים זיך סענען
 י1אוי אוםגצדולדינ ארוים שוין קוקען בערס

 ער־ צרם pn וחנם דאס וױיל אנתוםצן, זײז
 פתנזידענם דער אז 1918 זיגם םאל שטען

T זאל אינםערגעשאנאל דער םון t דירעקם 
 די םים אגריםענם אן שליסן איז באטייליגן

הליזולאנד. אין באלזנבאםים
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o n ם«כער קלאזס ױ פון m מלטיםאר
«ן. םעם פון ל * » ir a n n w i.

At

ITחנג־ מ .  m מן די  כ רי *ין מ  tn ty rn  
םימײס״ ovov tts אוז «1
M t i f e l i M f e A  k f t i l י  a a a a a A a  f c ■ a J C i ■ i m  t  ■ M  a ■ m ■ .  ■ - —  -  - איגטצרמד אוגזער םון לאסאלעז פארשיחנמ—   

ומד די װאס עווערעקיינמז די וחנגען שאנעל,  
איןוםײרד״ גאך ןסאכע וןא אכטסמ״כגעד מק  

pit הערשם װאס פריויס  jsnpiup ton צוימב 
*vsMDpiipp די tv tnv> ז איר מ  ,uv> 
 יתיאז pm נאיםיםאר pm נים p*p אויםכאם
pm w, נ*ד p*o ,ניינוננ p און .pt a n  pM 

אן וױי^ *ו־סײנונג, נאגזירלאכע נ*גץ נ  v 
מן v קייין וױ ם«חד נים םיר זיי  rroy^v 
tv ח אמעםיזעם חנם י םי ױ נ  ns ת מ י מי ז  
tv n v o v ױ  ןו  pm ס רזי וױנם חנד its ו  
n v  iw rn o rtv  *run בוים w tv t  i n  
im, דאר־ p  o n  intfMmtttv dim h o o t  
tv tn םיר n s tv  pn ivd*o>v3 pm t o  tra 
tvt ײמן » םיס סרוים ז *נ איך :ניעער נ
m. auifc.j—. a  m.,a—■ -•■ -■■■»■■ mELm. m,M. a . I k f e A l f e M I P ■ ■  a ^ A A  * * * * ■*, ■», חאבען םיר וױיל דפרפאר, בײנאר נאגצע טים

46. S 4 A A ״-■—•»■ - > - * —*■ k s S f e U  A  A A fc JA A  A V A A  A T M JM U A A JP M h  S M b ti  I M I^  A  A  A M A•  אנצױ שותרמפייטעז ספצציעמ באלסיכמור אין
 װאם חנם ליב1צ ארגאגיזאזױצ, יוונזער תאלםעז

מן םיר א  ם»נופעהנד*ו• אינסײד קיין נים ה
רפרסי

a a A A A A  A A A  A A A A  4 S 4 ) h  ■ u y ^  a v a a a a aגדזיסע איממע #אח חאבזנז םיד וו#ס
I h i M i A k  f e k A f l l  IMb A  a  A M k -IA I M k i lU b■ v iv און דזסאבערס t סך t r v p קאנםרזי“

im>ivo. ן i םים « n אױסנאסו its זויי» 
(v h איז שעפער סאנטראקטינג גרויסע דדײ 

ױ םרייד דעד ס וז ל מ וי ו d ו i m )yuptD איז 
ן א חאבעז «ו אוסכמנ^ך כסעס ו י

מן דזאאומרס די ויטס חנראאר  קיין םיט ויי
tut* ארמ<ימ»ם גים® i t זיד חאס ױטאז, דער 

n m n n\ דזנד אז אאמ א ^ נ  קאנםראא ױ
ר מ  ®ארקו־ Dfn iviyv קאנסדאקסיננ זײ אי

 םיר וױ מנעל ווזוי װיי/ װערםח, חנם דען
מז ע ט i ®^דעדונג א ^ t • ס^נםראיד מגיאז 

מן •רייזען, ווענעז םאר  אדבײ־ אונזערע כליי
 וחןרס ארכיים די און פןזדערונג דזגר כיי כמנר

 מניןוץ נים די איז דדפאבער דעם נװן גע^ױהס
ער. ר מנדאנק חנם ארויס בריעג r» *יי  ת

קו ץ1לlyDyiip *1 םיר Djni דאס 7רױי פאר
.ai I k M A M l L t e  HMh 4b fe4M M 4ta IkiMV I H V I U k J Ik  םיר װאס •לזנמר דױיסערדיגע די סאר םען

pm tn v o מן ײ l*M in נרייט ז n ’B tm ti
«mtsb |Vbop.| בא^כױםןר  o n  tv

 ps צאנע אאמםיינע ױ אסבאאאננם מאם
m< אונמי■  >mpv איר v tv rov t ד«נה i n 

p חי<וי s מד  םים־ זײ און אינםערמ׳»ןמ< אונ
 ח<ר םעםבערס, אקםיוחנ ארנזזגרע iib וױרקוגג

ײ אונזער ^נןװחאאםזנן באװיזזנז םיד מנן אז  י
ot  j r t עז אױך גזאו איז מ א W* מ iifatrm 

מ ײני  אין בתים בזנ^י אתזזנרע מיז אסאקזגס א
i געחעז סיר רעראק^אגס. זמ באזװג t םימ 

 איז דאס װימיל אויױ ארכײס אדנאניזומיאגס
מ די אונםער כמגליך םי * .intvovotM יי

tn ארבײם v n םיר ttvnyt באלטיסאר אין 
^ סיז^ז דעס ענו מדנ  דאריבער וואלם Dt אי

i געוואן t זאלזנן ארבײכמר די אז ערווארםעז 
 v פאמאננען און נעלומנהייס זײ אױסגחמן

u rn  tmb p *is ^ארבימ dw tidv ” t tn v n 
o n  tru n ra o נים ovortv pm ,tvon נעלם 

tn v n ױך ייי »o > » o r» am si נרויםע םים 
v u םים און באגדןלס p םך in tio v, און 

t n  Dipt ntv 1ב»צםימא אין ■o v tin n
D & a & a l p  • k b A A t t  ^ i A M M l A A  l A l b D l k ^ k k A  C * L A A lP k  l l b A b k  A J b :C L t e iopUPP ם, אוםזיסכג חאלב  םיזאה can lip איי

די אז אתםגעזעהעז ארבײכמר די ויך חאבעז
c ftn u p ן מ י p ו s ttv pmtv מאנען i n n  v 

w מז א m ם v n די j p j איד i n v  ivn
k a .  l a M u b a  , | A  A V k l l  M k M lk f lA  A l h ^  ,A |y |k k l h A  I k A A ק וחנם דןמז אז  איז מחרע טטע א זײ פאר ד

 זײער אייגזזןזזעז וחנלען זיי און »oBjipit דער
. נעםאכס חאבעז די װאס סעות

חאלב נאר איז באלםיםאד אק םרייד דעד
k l A b k  A , A A A  A |  m ■ t L  M A P ^ A M k A A A  a | a  A  a  A A  A A h k h A k A M A S A זייער איז לאטן אלנעםיינע די און ןורגאניזידם *

 די וױ אויםוועג אײנציגער חןר געדדיקםע, א
i לאגע t דזממנמראל א איז פארבעםעדעז 

i םםרייל t חגז חנם מנ  און :סיזאז םירינג קו
די צוטײיםעז1צ ארבײם אונזער איצט איז דאם

גערעכטיגסײט
 Dtii טדיט ענטעידענעם דעם מאר םאמינמרי

 אילע נטער1א װערען דורכגעםיהרם דארםעז װעט
 וױ<צז םיר אויב נאםיר^יה םטפמנדען.1א

 מניאן נזער1א פון עלזיסמעגץ די םארזיכערעז
 מאס ארבײמער יעדען יר1א איז גאנצע א ס2א

^pi דעם אין ארבײט p ה ײי  זײן זא^ ער אז ס
 פרוי זײן פאר ^עבעז א םאכעז 1צ פארזיכערם

 תרכצוםיהרען, א£גם דאם ם1א ?ינדער. אח
 דד*א- בא^טיםארער די צװינגעז םיר מתען
 ױניא דער 1צ פאראגםװארט^ױ זײז 1צ בערם
 ארבײם גאנצע די אז אנריםעגם אײן תרך

,w ױניאן אין װערעז געםאכם

:יאז

טאראנםא אין ערנםם און שפאס
גזפןצתטצד. קרייסםמן, ם» פץ

מא־ םיטג^ידער אוגזצרע אז האןי איך
 סיר װאס צייט אינטערעסאגטע די «t צען

 זיי *ז |1א ט^חונמא איז מרך איצט ^בזנן
r ילאגג עס ווע^גן n r m\ עלציע « א<לס^ 

נפט.1?1צ דער אין זיך םיהרען 1צ *זױ וױ
 ארבײט, פאר פרײזען גידעריגע די םראץ וױי<

 ארבייםס־ אח טדבײמס־גאדיעוגגצן ?לעגליב^
 פיע^ע דא ג*ו אונז בײ זײנען ?^ויג?ײט

 אםױ היפט זײנעז װאס זאכען כמרקװירדיגצ
זאנט»

שען רעאקציאגערער םי ט פאמ עיג מראי  פ
ט זייך ליגקע״ די םי .

 אפאזײ היגער פריחצרדיגער אונוצר אין
 דער פון פיהחגר די וײנען ציזרםוװעטנג

 וחנניג־ רײסערייען אח ארבײט נגם1מטער1צ
ר 5מטי?ע< א םיט םעגמען גצזוען סטצנס  ח

 זיך האבען זײ לײט. ײגיצז אילם •וטאציע
 אויןי אײגדרוק »ן סאכען צו אגגצעטרצגגם

p אין עלעכמגכמן בעסערצ די i^p .טרייד 
 בא\חד די אםימ אז אױס װײזט עם אבער

 וז#בען םיר ן1א דעגענעדירם אויך איז טנג
 ספעקםאלעיל זעלטעגעם דעם זיך פאר איצט

m ט n און תי » iirלאשגיזם איז פאמיזם ״ 
 ניט זיתר אין האנד אין תאנד םאחפידען

 tטרי םאדגיכםעז 1צ פארזמ־ גע^ועעגעם
^ אנ מגי
 די װעז ,pnw סאנאטע( עטיליכע בױם
 אין טע<1ם זײער אגגצדװיבעז האבען ברעכצו־

 ?8 &*ראױסנעז*נט איך האב ל^ױדםארלעם,
 םעם־ די ביז גצתיערען ניט <אנג \ועם צס

 1צ דא האבען זײ »ז דערזעחן חנלמז1 בצרס
laps ליציהע יכע5ארםי11אוםפאראנם אן טיט 

 אין רצפוםאציע םיאוס׳ע א האט װעיצכע
 אז זאגען, 1צ םיך םרעהם צם פ־םרײד.1?לא
 די אױך גאר םעםבערס אתטיווע די נאר גים

 -pia^p טאראנטא רי םון סאסע אלגעםיינע
 אין דער?ענפג חברה דער חאבען םאמנר

ר ת  עיעס, טועז זיי אז וױיזען 1צ געיעג ד
מן א  פארבונ־ זיך *רעטא^וןױאנערען״ די ח

 •א־ חגאקציאנצרען טאנטרעאמר א מיט דען
 מג־ ברעכעז 1צ ■לאגזטחגן זײ ן1א ילימי^ןן

 חאט ארבײפמר די היל^. זײז םים יאנם
 פאר־ 'העסילימר דער |1פ אאגעע?צלט אזױ

Jdotfe א |1פ װי זיי ?id וױיכען זיי אז אײניטמ
אן די תי ם י ארגאנחאציאנס־ צום זיך גריי

קאםאײץ
 ננען1פארברייט אילע דא םאכם מניאן דײ

 ארגאניזאציאנם־ עטארהעז א פיהרמן1אגצ
אך דעם מםצלען1איעצ װידעד אאםיײן  מני

i וײ איז לאנ&רא? t i t r. ערטארכתן םיר 
 םאראנטא אין פרעינד^צר װייס־ירעזימנם

ים־1א געכתז 1צ נאזחגסכער כתז28 דעם אךוט

p האבען םיר קאםייץ. דעם יןי1א זיכט ir 
 פון לאטיטע ארנאנמאציאנס א( יסגעליציבען1א

 גדיים זײנען װעילכע םיםנילידעד אקסיווע 100
 1חע<פצ צו םעג<יך נאר װאס *לז טאן 1צ

 םא־ םעג זאך איין סים ?רײגר^צר. בתדער
 יםגע־1א אז פארסאנט .זי עטאילצירען, ראנטא

 גרייט איז װעילכע םיסגלידקד גרופע ציימגםע
 ארגא- א) אין נאכט און טאג ארכײםען צו

 פאר איז זאך קײן און סאםפײן ניזאציאנט
um 1צ גיט םיטג<ידער די r.̂ור ניט ־  פאר• נ

 וחממד ארדיע״1ט *אלםע גזצר1א םיר םאגען
 םיר אס1\ לאםםצן םריחצרדיגע די םח ראנען
 יך1א האבען סיר גאר אנגעפיהרכ^ האבען

 תרכ־ איז ווע<כער עלעםענט אינגערען דעם
ען ע מ ד  ?אנםטת^ פח ירינצייעז די םים מ

 IPP מעז וחגילכע אויןי ן1א מניאניזם םױתז
 אלנצםייגצ די פאר^אזען. טא^פםמנדיג זיר

 זעחר איז םענעען אונזערצ צטימען טםיםונג
p םאל ?ײן ערםוםיגעגד. t ע1ערםאהר םײן 

 pip געזעחן נים איך חאכ מניאן דצר pא
 געפיהרטע בעסער אדער באזוכטזג בעסער

 תרך געהאם דא האבען םיר מי ננען1פארז»ם<
םאגאטען. פאר לעצטע די

אן שױן געחמ תאםאיץ דער
 א געהאם ריה1צ לאנג ניט דא האבען םיד

 פון יעחנר |1א םיטינג םעםבער דדפעגצראל
 םון איבערראמט אננענצם געוחנז איז ארגז
 די lit באטך טטען אױסערגעוחנהנליך דעם

 איבעמזד געװעז איז זאל חגר םיםנ^ידער.
 געײארען םירט1דיםל וײגען ״פראגען יאסם.

 איײ יעדער ן1א פן1א איגטעליגענםען אז י«י1א
 זײן 1צ מדציינם ר.אם אטועזענדע די םח נער

p דעם טים תרכגעדתנגען it ,?םיר אז געדאג 
ittio רי?מטע-1צ כד»טעגדען1א אלע גטמד1א 

o <ען n היגער דער אין 5קאנםרא< ױניאן 
pi*>p ^ע דעם ביי איגתסטרי טי  חאבען םי

 ארגאגיזאציאנם־לא־ די יםגע^יבען1א עס םיר
 ביים רערםאנם. פריהער חאב איך אס11 מיטע

 איז אם1\ לאסיטע דצר פח םיםינג ערמטען
 םען האט זואך לעצטע געװארען אאגעהאילטען

 אח אײעעמנתיצם איז פלענער די טירט1דיםל
 ארגאני־ פאר׳ן םאמינערי די פארפא^לאםמ

 זחנן אז זיכער, בין איך לאםיײן. זאציאנם
ט ?רעיגדיער ^יס־ארעזיךענם ת  אין ?}Dip ו

תם טאראנטא  דער םח איבערראלזם זיק צר ו
 גזד אפגעטאן ין1מ איז אם1\ ארבײט ריזיגער
אתאגיזאציאנ^?אםיםזג דער םיז װארעז

 שםע^ט <אגע די אז איבערצייגט ביז איד
 •un כדם אז ן1* מנסםעז, אתזער 1צ איק זיך

 גצ^ינגען אמז וועם םיטגלידער די פון חיצןי
 גג1גםעתעם1א יםע1גר נזער1א פיהרען1רכצ1ד

פ1צ םאראנטא עםעלען1א\חוהצ  דער אױ* | מ
 אלס אינםמרנע^אנאל דער שדן לאנד־קארכמ

 ?-םאר־1{ןילא אתאניזירטער םא^טענזײג א
מעפער. די איז באןײנגוננעז מניאן םים קעם

AAAAA “►§( 1932 דעצעטבער,

ריתבערג עלײעס פון
װייס־«רעזידע:ט

 פיילאדעלםיא אין דרעם-סעזאן לעצטער דער
 םיר מאס ערנסמע די סיז אײנער נעװען איז

ם1 עם נעהאם. איז עס װעז דא האבען  ניט ת
 אױגוסט םון אז זאגען, 1צ איבעיםריבען זײז
 אך11 םולע אײן לײן געװען נים איז הײנט ביז

p איז איצט לזעאער. די אין ארביים ir נאכ׳ז 
 געמאא־ זײנמז שעפער םעהרםםע די םעזאן.

סעז.
הינ־ דער איז זײנעז םיר אז ווײסען, םיר

 איז לאגע זעלבע די יסנאם.1א הײז גיט זיכט
 ױיסען1 םיר ^וטעט. אנדעחג פיאצ אין יך1א

 אנ־ איצם םוזען איבעראל דרעסםאכער די אז
 די ,ךערהאלםעז צו חאסןו טװערען » םירעז

 ליי־ אנדערע אז וױסעז דאס אם אנער :עםה.
 לאגע. אוגזער גרינגער ניט םאכט יך1א דען
 באדינ״ די זײנעז איצםיגע די װי צײם אזא איז

 אונ־ אלע אה עתנ?ליכע עאערr די אץ גונגען
 םארצוױײ א אנםירעז זעז1ם םיםגליחנר זערע

 וױי־ םיל כאטש יםצוהאלטען1א קאםזי םעלכתז
דערגרײמנגען. ן1א םטאגדארדס ױניאן די גינ

 טראץ אז םארמםעדזעז, םיטגלידער אונזערע
 געקענט םיר װאלםען צײט, שילעכםער דען

 אר־ די אױף אײנםלום גרעסערעז א אויםאינען
 געווען וואלםען סיר תן1 בייםס-באדינטגגעז

 װי מארף #ױיל1 ארגאניזירט. £אלשטענדיג
 ארגאניזירםען אן אין חגנץ1?אנ? די איז עס

 םאר־ ניט םאל קייז איז זיר עס ftp םאר?עם,
 אינתםםרי אן איז רענץ1קאנ? דער םים גלײכעז

ל אײן 1װא ײ  א םיז סאגמראאירט חנרט1 באיז ס
 ארגאנײ נים זײגעז איבעריגע די |1א ױניאן

m ן1א זירם tii אנםראלירט. נים ?יעעם םון?
 םילא־ די האט זינען, אין דאם האבענריג

 באארד דזמאינם דרעם איז װײסט דעאםיער
 קאםיטע א אקםאבער אין געלזיקם דעריבער

 npptpp דז^ננעראל דער םון סיםינג דעם צו
 איז געװארעז געהאלםעז איז װאם באארד טיװ

 םאר האט קאםיטע אונזער הױז״ ״מניטי
 גאנצע די געמילדערם באארד דזשענעראל דער

 םאד־ און דרעס־םרײד םילאדעלםיער אין ילאנע
 תרכ־ זאל ע11טי1עסזעס געגעראל די או אאננם

 קאטתנעאן דער םיז בא׳מלום דעם פיהרעז
 לאםפײן ארנאניזאציאגס אץ אנפאננען און

 די איז באדינטנגעז ױניאז אײנצומםעלען
 םיילאדעלםיא. איז שעסער דרעס און װייסט

 נעםאכם האם סאםיםע דער ן1ם באזײכם דער
 עק־ גענעראל דער אױוי אײנדמס מטאימען א

iiw p t איבערזװגזד באמלאסען האט זי |1א 
 דובינסקי ירעזידענם 1צ אננעלעגענהײם n בעץ
p דער םוז םיםגלידער יאר?ער נמ די איז r n- 

באארד. 1טױ1עקזעל נעדאל
קלארקגטפכער םילאדעלםײער די

 אינדוסטריע קלאוק הינער דער אין יך1א
jn א תרכגעםאכט םיר האבען n ir אוז צייט 

 האלבע נעארבײם יז1בל האבעז סמאכער1סלא די
 קילאוק ״אין םאל־סעזאץ. לעצםעז דעם pH ציים

 דרעס אין וױ בעסער אביםעל געװען איז טרײד
 זאל םען אז גענוג גוט גים װייט »נער טרײד,
 םארדיגען תםאכער1סיצא די אז זאנען, סענען
 םלעגען זײ װי לעבעז, אנמטענדיגעז אז אויזי

יאהרען. םריהערדיגע איז םאכעז
 ניט בײטעז קלאוקמאכער פילאדעלםיער די

 םוץ סיםגלידער די םיהחנר. װניאן זייערע אפט
 כדפפחה יסע1גר אײן ױ1 זיך םיהלעז ױגיאז דער
 צו אורזאכע p'p נעהאם נים האבען זײ ארן

 בעאםטע צװיי די םארמטעהער. זייערע בײנתז
 ױניאז, ?םאכער1?לא םילאתלםיער דער םון

 רובין •רעזידענם ױיס1 ן1א דאםסקי בתדער
 טערעז ערוועהלט װידער יאהר יעדעס םלענעז

 דע־ איז עס געגנעחפאפט. איז צס װעלנע אהן
קלאױד דער פאר לזמער זייער נזןוועז ריבער

 םארהלעגערצז צו באשיציסען צו ם^פחה םאכער
 דעם םארלילעגערען אבער בעאטטזג צאהל די

 בת- און אונםארםיידליך, געװארעז איז םםעף
 םארבונתן געװען איז װעילמנר דאטםקי, דער
 זיך האט יאהרעז, סך א ױניאז דער טיט

 איז און אםם םון צוריסגעצױגעז פריױױליג
 איז עס םײלער. ארן psjn א געמארען איצט

 עקלזאז5עי ספעשעל א געװארען אפגעהאלםען
 וועל־ תביז בתדער און נאטעםבער םעז9 דעם
 ערוועהלם איז אלײז אײנער געלאזען איז מנר

 איצםער איז און טערםיז א נאך םאר געװאחןן
 וואס בעאםמער באצאהלטער אײנציגער דצר

 כמםבערם די האם. ױניאז לצאוהמאכער די
פען ױיטער1 זיכער איהם װעלען דער אין הע̂י
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געםאן. אלעםאל עס האבעז זײ װי ארבײט
 די םעהלען זיכער װעם קלאולםאכער די

 זײ אבער דאםסלי, בתדער םיז םיהרערל»אםט
 דיז 1צ פארםזעצעץ װעם ער אז זיכער זײנעז
 יך1א םיהלעז זיי ארגאגיאציזג דער אין םעםיג

 אנערמטנג םון צײכעז א םארדיגם ער א
 אטי עניאן דער אין ארבײם געםרייע זײן פאר

. םיע^ ן ת ו ה א  בײ האס באארד דזלזאינם די י
 ן1א ?אםיםע א ערוױילמ םיםיגג לעצםעז איהר
ט א אראנזמירעז 1צ דרײ מ אנ  עהרע זיק איז ב
iDMipn נאהענפתר דער אין

p םילאדעלםיצר עטלאכע ^ p םע?סמו-1םאג 
ir3' דער געמםעלם איצם האבען רערם i -םא 

 ביסעל היבמע א ערװארם םען אוז דערונגעז
ר םאכער ?1תלא היגע די אבער םראבעל.  י

תם גיאז  n םעז1בײ? אלעםאל ױ1 ױנ?ט ו
 כיז ערװארטעט ותרען וואס מוחנרינ?ײםעז

סעזאן. םפריגג דעם

 אױםצוגלײכען קאםיטע דער פון ןןנטשײדונג
17 און ו לאקאל צוױשען סכסוד

ברידער: ווערםהע
 םון אינסםרו?ציעס די םים אײגקלאגג אין

 איהר בײ באארד עסזעקומיװ גענעראל רער
̂ אםיםעp ספעציעלע די האם םיםינג, לעצםען

 םיהרעז1תדכצ געטארען באשםיםם איז װאם
 באזיס דעם לױם שעפער םח קלאםיםי?אציע די

 דד»ע- דער םיז געװארעז אנגעטכתן איז װאם
 1931 א?םאבער אין באארד ע?זע?וטיװ :עראל

 לעצםער דער סין געמארען מטנעהייסעז איז און
 אינמערנעמאנעל, נזער1א םון סאנטענמאן

 תלס ענדגילםיגע םאלגעגדע די אויסגעארבעט
pn :באמטיםונגען

 םון ליסם א לזמעלען1צ זאל קאםימע די )1
 לא- 1צ איז באארד דזשאינם דער 1צ שעפער

 םעםט־ באשטיםט זאל װעלבע ,17 איז 1 קאלס
 שעאצר 17 לא?אל זײנען עם וועלכע שםעלעז

 גע־ אנגעטםען זיעען עם װאס רולם די לוים
 באארד טיװ1ע?זעס דזשענעראל דער פון וואחנז

.1931 אסטאבער םעז30 דעם
 אפערײםארם אלע מורםעז ליסם דער לויט

 און אײנס לאקאל 1צ איצטער באלאנגען װאס
 םארחנ־ װעחגן זחגלמג שעפער איז ארבײמעז

 טרענססמרעז שע&ער, 17 לאהאל אלס כענם
 אסע- אלע : 17 לאקאל צו םעםבערשיפ זייער

 אר־ טעלכע ,17 לאקאל םון םעםבעדס רײטארם
 קלאסיםיצירם זײנען װאס שעפער איז בײםען

 טרענס־ נעםען זאלען שעפער, 1 לאהאל אלס
.1 לאהאל צו םערם
 םרענםםערס סריגען וועלכע םעםבערם )2

 צאוזלען דארםען זאילען רעגולאציעס די אוגטער
 םראנס־ זײ װעלכעז םון לאהאל דעם איז דױס

נאזתם- ערשטען דעם ביז בלויז זיך פערידען
.1932 בער,

 דאח* װאס םיטנליד איז עס מעלבער זאל )3
 1צ איםשטאנד זײז ניט םרענםפערירעז זיך

 שול־ איז ער װאם דױס זײנע נלײך באצאהלען
 סאנםםיטו־ דער פון םארשריםטעז די ים1ל דינ

 ארויםגעבען װי סײ אים לאקאל דער דארױ ציע,
 םרעגםםער ים׳ן1א אנשדייבעז איז טרענספער א

n*pדער לדיג.1ש איז ער װאס דױם סוםע די ־ 
 טראנסםערירטען חנם ארײן :עםם װאס לאקאל

 איז ער װאם םע1ס די אײנםאנעץ זאל מעםבער,
 י1אז ביסלאכוױיז איבערגעבעז עס און לדיג1ש
 לאקאל, צום יס1א עס צאהלט מעםבער דער ױ1

 כיז םראגסםערירט, זיך האם ער װעלכעז &יז
 לװלדיג איז םעםבער דער װאס םוםע לע1פ די

באצאהלט. ווערם
 צוױי די םוץ יעדער זאל צײם חודש א אין

רעכענמנ א צװײמעז צום צושטעלען לאקאלס

 ארויסגענזד האם ער װאס מרעגםפערם די םין
 ם1צ לאתאל תדען פוז שולדען זײ און בעז

 אונ־ דער װערען. באלאגסירט זאל צוױיםעז
 לאהאל׳ס איק וראס םוםע דער אין םערשייד

 כהנז2 דזנם שולדיג םעהר בלייבעץ םזגםבערס
 ב1ח אלס ווערעז פארדעכענם זאל לאקאל,

 םעבובערס די האס װאס לאהאל דעם םון
ארייעעגוםען.

 ביז שולזײג דיגען זואס כהנםבערס אלע )4
 וחד ארײגגעטכתז גים זאלען ם1די װאכען 52
םרענםפער. א אהן לא^ןאל םען2 םיז רען

 אויכמד זיינען וואס םיםנלידער אזױנע )5
 די (נאך ױניאן דער פון ארויםנעםאלען םאםיש
 זיך זאלעז וואכעז) 52 באשסיםםע אויבצן

 יו־ ותםעם אוגםער לאהאל דעם אז אנשליםעז
 זחנל־ איז שאפ דער זיך געםינם עם ריםדיקציע

ארבײםען. זײ <ען
 אריעגעטםעז גים זאל אפלי?אנט <*ײז )6

 ײניאן לאסאל p'p בײ מעםבער אלם װערען
 דער גםער1א שאפ א אין ארבײם ער סײדען

 סײדען אדער לאקאל, דעם םיז ױדיסדיסציע
 דעם אין םעםבער א געװען םריהער איז ער

דעאינםםייםעם. װערם און לאסאל זעלבען
 לאסאל 1צ איבערנעבען זאל 1 לאסאל )7

 לאקאל צו איבערנעבעז זאל 17 לאקאל ן1א 17
 װאס םיםגלידצר די םון ליםםע א \ואך יעדע 1

 זײנען מאס איז געװארעז םראגםםערירם זײנען
 תרך מרענםפערס תרך געװארעז ארײגנעגוכתן

 אפגעמשעקט זאלען ליסכתן די װאך; דער
 ריכםיג־ דער זחגגען לאקאל יעדעז איז װעיעז

ר ן1ם קײם  םיםגלידער צאהל אגנעגעבענער מ
 טרענםפערס אמיסגענעבעז האם כמן ותםען

ארײנגענוםעז. האם םען װעלכע און
 אננעםעז נים זאל טניאז לאהאל לײן )8

 שאפ א אין ארבײט ער סײדעץ מיםנליד הײן
 דעם פון ױריםדילציע דער אונמער איז װאם

< לאקאל.
 נעםם לאסאלס די פון אײנער פאל אין )9
 און רולם די צו געגענזאץ אין םעםבער א ארײן

 םעםטנעשמעלם, דא זיינעז װאם רעגולאציעם
 איבער־ דארםען לאהאל באםרעםענדער דער זאל

 איעםריכדנעלם די לאקאל ױיםען1צ צום געבען
 אריינגענוםענעם ojn םון טעםבערשיפ די איז

םיטגליד.
 איז עם טעלמן םון םעםבער יעדער )10

 איז ארבײם ?ריגם oapi לאקאלם, צ׳וױי די םוץ
 א אלם קלאסיםיצירם נים איז וועלכער שאפ א

 םיז יהײםדיקציע דער נכתר1א איז װאס שאפ
זאל םעםבער, א איז ער װאו לאהאל דעם
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אילע ^וכנעקוםען ד*רט זיינען און ז
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1 י0 נ7ער«*  J ja איזןם ;גײג׳»מז 

« « זו 1.׳ י מ6 ױ ס ג ^ ן ^ ר ע ג

נוצפוז׳
ו זיגפאוס אד^ ע

 סיט־ און •אראתחנד פר״נד. 600 $.איבאר ז
o סאריס ®ון ארבײםער n c e  o n  ,tm m- * 

pc o w u n i  d m q ר אינכמרנע^ןגעל, מ
k< * — - ־--. ... ■-. .—  M i A  i T M V  i M i M i  M  M A M A . 4A M M  M a I m iMiA ^ A i M A A IM A JA A M . .a m m J A מן דעם זוגטאנ, פארטוםעלט זיך חאבען א  ע

 pc סעכתםערי Tons,סאוגס אויױ .טןנװעסכער,
n  *uerow« בײ urt• *אויטתמונ pc דער 

mqbp אמג«דנזד**נע<צ די װווס D*n גצ^אזט
vfivov אײוי i . w  r n ־*/< ־.-;:-׳

 נעװעז זרז ®ערעטאניע אױטואקןגנס די
 איז עם װי אײנדדוססםו* און אײנפאך אזױ

פאר־ גרױטען דעם פון לעבען דאס נעווען
Dirun. m די אין n v 

 זינםאג׳ם, םיסארביינמר n«,סהיינד די וון
 פאו־ חונדנחסי די no מזיסםער רי אױזי יאון

i אויסנעכאםעז כעװען איז עהרער n אויפ־ 
tou»w« גים רימזינעד, m »p9 לײ םיז 7«םיח 

 םרױןנר. *»} 9ב
*on סריה איז־דש־ אזיימד10 ארום ג«ד

■ iT.ריi7.T*־..i7n’ «»״7^ T .T n עז ױו זיד מאחנהרער tut פריעד די ^נ גע־ א מ מ מ z פארעטײגם ז*ג רולס, יזנ Z j  *JuJ® im m ״ י י * JL J’ * ״ im סססי נאוועםבער טעז34 דעם u מן ם א ת אינ דער pc *םיס ארום פא
מעדנזמואנעל.

אין או<ם חנו• ל

l i r אזיזי 
^ עז' ד ע די וו

ס דע־ און תי
ק « דערי׳

םון״די :_____
jw מד ע  <יון כתנעמחגרס ״ח
ד גאמזנר, גרודעד איז מ מ מ  ד
ם דזגד םון מינ ד  באאדד. ד

P.W מזעם/םאדוגדמם: Din 
p ׳די * jotjw מן מ  אײך <

מג * $rv&

״י "!■

jm hD3**  דארט ן
װןן .זימ«ן  אינטעד־ m «| םיחועו די מ

 חמאינם די םיז םי«לירער n נזף»אנ«ל,
iw זאזעסוטיוו ב#ארד^  dtwup איד די 

FnH(נוון «יםג<ידזןר ־ - ר *ארמיחננע ר  ס
oMp יאו׳ן. נױ אין ■ or זיימז xmm t w 

pפארטרעמער״ c אדגאבי׳זא אינט^ג^שאגעל 
pc ,w אנדערע םח וױאם־ m ,ײ נאסמאן ו

 מ־ יייד איי 1אחי *.uii>iv>d rm אאד־א&̂ו
 נאחעג־ ױעע אח טאםיליע ?ינגגאו׳א סומעז

i «ז3תא באלזי *־יינר. ■ערזענליכע סע f 
מז ^וי מ ^ונקוםעז מז אג קי מ־ » או י םיז 1ג ו g“- . :    -:   ̂יי ־ *> ־ * » - — ׳* וץעאינםי-שוארךע איז לןמאלס
, «1״ אייינײ XL «ךום ז  Tftr• די י

 נרױסנ זיבזגז אוײיז. וחא איך לע^נזס םי^
Djroip yen|t אנגעםי^ט תארס 50 ארופ און 

תן םים  אמגמר־ 1םי מ^אוזרען זיעענ םעמ
מ סעםעכמרי. צום ^סיס נעש#עעל כמנ פי

— »-*■ — A A h A k a A J f e  A M  • H i k A k A  גע־ זיינעז ?רותליז^ אח \ו*מנ*ן וח^קמג שעז״
ם״זו פאהרען ק מ  םענמטערי. m די
ד ז ״ מ מ ז ר מ מ ו י in נ * n מז 1אי אנ ג

 rn m M M l t e  C f t A A M i t o  ■ k M t e l h h  M M M  A A k M M i l i t o---------------------4 זױסעז אלע פון עדפעלב יגזגםפארדעקס,דעם.גד 
ת כ^וגתן• יצעמגדימ גדס  קיך1 חנד וחמ *

 cun ttc מװארען ארזגטערגעטכמז איז ווענם
ד םאנומזננס י ז ם ^  דורג־ חעחוער סילע םוז ה

דין. ®ורשםיקםער m נעריסעז  מו
 און נמסאמםול איז א<יין דער״םאנוםענם .
ח «ניז דנםםצעדיע’ ײ י מ « ס  מאםײ א ג9איי

מו םוז 4עםיי י«גיס1ותר.,  «ודלער אז אוי
I .A uD ארזגםעתעלאזמע כדם tun ,{97x70 

ח די םיט כי*נז אי׳  אע• m ■ סון *יניזי
ס נתרטמיסנע? אנ ת סו ס. ?די ױ תארקעהם /ז  י

; ז י י i אי} נ n  tut wnsfp.’s rro 'w .JP trD 
י אונטען און דאטום י a םים שורות א n 

.אויסמריסם : ^ עב ל  נעווירקם אין נעליטעז .נז
i אש n מר  .י כאיחממג״. ארגײנמגר אידיז
a .: זיגמאנ׳*}, סיז סריינד צעבענסצענגיימר 

 o*n ד^גבםאז, ov5wm - •רעזידענם וזיים
n -pS oororup .אר־ סרןעי, ױה רעדנער 

tp« אנמרימאן m «ז גאניתער r n n{ אוו 
ר I91W איז עינאר,7 ר ת טן רו  רעדנער. ז

m ד״ןום ער m אין D jn'Nno ivp ih n p 
w 9 *ון גרק, a w n w  o n>אונסי i n  no 
®«w n n n p o  » p 'ii «1«יבא7 ס. r f i o* 

 :געזאנט סיימױי׳ז ח^ס
,rpw Vfrםןן ׳ מו מ ^ מן די  מבר cm אזמנך .

«>1 n« מו ײי אוינאװ־ זי*םאן *רעזידענם ז

םאר
דער ן

^ וועא• טנ

מד ארט דיילימנז דעם אזיןי דדימע? מ אוג  ^י
 איחראר גרענסע וײ פון איינזנם *ו אכםונג איז
 דורך זמום \חנ*מד אײנעם *ו ^ייט. ^יז פז?

 בי?געז»םיחנרס געלעבם ח^ם ער \ואס *ציים דער
ד ד די *ו האבד*וגג אח זםאם ״\וארט חי ח  «י
 בא־י ױיםער אד דעד םרן אםרעבונמז און א<עז

מנן און אידעאיצ םאר׳ן איז יועגונג א ^  םענ
װען נליה. אזן אראנרמם  גע־ אי«ם iWp\ עד ״

 לעבעדינעד, א ױגז גדס יועז
ע גרויסע ^  געשפילט מר װאצט ח

D>wb בו ארבײםער רעד איז 
גן ממאדיו״^יב אזוי ח^ט ער כע

אוחנ« איהט ה*ם סוים ד%
ט רוםעז ת מו זײ[ י חגג מ  אײבמ ^

w בעז. h p אוג| מים סעחר <יט איז ער 
מ םיס גייסט pn אכער  באגיי «ו ^ג
u *ום אאעכמנן אוגז a r wאו  ארבײ .

 «ו מ«< אלע ווי מותרער
T חנר םון פארםשריט no יוניא 

pH prtann די פוז און t װאאכג 
געגצויבט״.

ײם רעדע האמױגםסע די m הב* ג o w n 
• דובינםהי♦ ארעזידעגט תא^טען ע : Wpi ײ  א

מן דעם חויך בערגעיציתנם י a* מי c n rc n 
ט: אויפ׳ן ע ס ט א  —1881 ן• זעכמ ^&אריס ס
J831 ,נעלינמז נעקעם&ט pit געווידהם p n < 

^טג׳,. אדביימער אידי^מיי חגד חנ  או> באו
 סען אזוי װי דערצעזזלמ ח#ט

ען 2םי ב ^י A^ טאר׳ן ותרםאר די ג ocnrr 
a אויםדריקעז באטת זא^ען זוע^מ h אינתא^ם 

מן. ־ויגםאנ׳ס פון  ותרגמר עם^יכע ״די ^נ
 גאםוו %וײמז — נעזאגם דובמסקי ה«ם —

 אויסערגאװאחנ־ דעס tic *יגתאלם חגם אױס
מן אמטענסעוען ליד צ  ועםאן סארים םון ל

>  מא<- ^ױב־נעזאגגען צאנמנ m בעסאר פ
אן ־ זוײ .ppr צס-סאנעז טיז ױמג  ויו־ באו

מן םאנ׳ם ױ ר מר־ דער «ו *ײסראנ ג  אינ
 ארבײכמר א^געםיינער דער ןװ און נעמאנא^

 בלויז נים מנקעםםט, האט .זעםאז באװעגונ^
 גע־ א זױ האססעז *נעילאגעוועמ און נעפיחרם

איגעדא ^ג אז זא^ײ דאזי ^ אע  *וזאבתז מג
 סאל־ יר^סטנר א ■<וי קאס^ איז אלעטעז כדס

«זע?מד מי גמנחר .<עליטעץ .תאט ער דאם.
t e A A 0 ׳ 4^ * A A k A M  A g A A -  * a A A I A A A A4 י A^  tt< םיןי Dip טיהרעו/^ד׳עד אגדער איז עס

ם יאדען pc יציםעז  חד אאאוי. געלוגגענעםז ט
איז באוחננזננ ־ואנזער זזאס צזריקםרים דעוי

i m a m ■  a m m i a o m  ■ a a  o a m a m a a M o  a i M i f c  m a  i a a a h i i a י a a o m m  דער דורך סאכעץ מ נעווארען * געצגואוגנען
ט גאותז איז ער װאס צײם, איזזט חאט אוגז סי

M A , A A  M ja  M A A  a a a A a  a ., a  ■m׳ a M M A M A  m m  ( M A A M A A A  A■ . , M* ״ A A M  . ■ A A A  jj■ Dm און ? יסורי^ אתגאחײערצ פארמאפמ
A A A A M  AA4 M A  M A A A A  A . 4 4 4  M M A I M .  M A M  l A  A A A׳ A A A A  ^ 4  ■ M A  A  A A M 1 A n o v o s ii ,19 *ואס איז txpi ,אוו ניטזירקם 

pn, u p  ,Tpatm iTnw ,19 זדירהם םוים 
ײ»י ס7א ץ7א גאך jnjruK םאר 7בי

מן זיד נאר וזאט 19, ס  סון ארגזיי אז־ מי
 סא־ זי«םא}'ם tpoyn בײ מר7נאטוא נעםרית

S■ 1אי איםיס '^ n  t»x<r {iwntri*-" 
אזזי מו 09 ^ ?א« . * » 9oru זיי i או־ 

מ םרייד אונזער. איז 19בייט עי  שאםמעז װ
i 919093 >9 .נז6אננ1 און i^T t jם ע  בא־ ב

 1סא באהאט־^וע 9«מטעטזיג סאר },9יננוגג1
nut tu 7 אועזער סצאץ א  i nאננ B9n 

i n מאא 9אל זינסאן ,כשסײט נןוםעז m 
in סא:ט r n םים 'naan J in.״

מו בו7 נײם ס d( אויו ה o u r .נג ה*  ל
9 YPOMNO* «. ,11• .1990 סיינםטאיז n

u },9אמסט9יי9ײ9נ 9י׳»1אי סאו־אײנינמע w 
 װיים־ און אייסם א<9<ס t« פאן19סי* טאן,

ניי*.9י7איםא איז — אגססגיני •רעזידע:ט
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