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 זיי־ וואם פאר־תאכםערענמן און tpvapipBaap *אריױדענע
»1 tPoippalvD פארוזערעז די םים צמאםעוהאגנ אין PM 

ttfcaaanutn. די tn p ftw n S K D מן  *tppa גיט אך3 זיי
tDKp p רעזוצםאם דער און nap קיין tv טען c• נאר איז

Dy*DW3D»K•
o נאד . נצייך -־תאט דובינםקי n אר־ ערשםען׳« 

am* א ארויםמד»יקם p*pncpBD| צירמוצאר p*m 
o p n םאכער *tp*MPo אט־. איבער׳ן* n o w  o n  p m 

ד *art ומדם צאר מ מ p*m נעםאײם ia*p «נין ט  im e 
 אזםעהן tv אױ««אד<רס nrura די םיםנצידזס־«ון יתואן

p אויןי m  *an* אוז p n גרייטart עווענםועצעז • פי »
tmJi p y v  *an םים זיך ענדינם wapa*MB אױססא־ 

:a a rm
.ina פאדזרען p o ײו  ט5זא איתר אז חס־יבמו/ א

, tPBti tv אייערז p*m םאביציזיתן ipo eptp מיטיעען 
im (po די פון m p| ארב״םער װאאדדרעם t'M אילער japam 

m׳ppttv t « םיט ארבייםזד די באסעגעז jo m * m 
w זײ p n  tp*at צ  lie מםעצוגנ *trt םים באסאנט «

ן *נסאגנ  תאם ױגיאן די װאם tpaatinMO די םים ן
ipbm vm d . tv *put ;* ב־ גינשםיגע ס .י

om אייגיאן״ ציס t lo o p  tnv ן םירט יוניא! די« tv 
iptbopdim b צאנע די jrtn  jib ;*אדבײטוס tv באק׳נם־ 

i r u r  p n טארזוך p c די tv tnretp היצוי די קרינען 
its די אז קאגגדעסציים p p d v 'm זא־ באדינגונגען טצענםע 
its אינםעוגמאנעצ דו טארבציימן. *®ן  turn זײם, איתר 
pit באאיצום פיט׳ן איינקצאע »a n  |t* עצםעו־* anaap־ 

n r  tPDpa ,ta r היצןי m u  n r  tv .װאם ארבייםער 
p n  ta n גריים im b  tPttayp tv »בra re איז באדינמגנען

D Pn JFDKP •םריי ♦ #

רעזאלוציעס *נערקענועס

 בײם ענםעײדוננ געווינם באארד חמאינפ יארקער ניר
םשערםאן אום*»רטייאיטען

ת tra מ m  pt*n Dtv jpnva *tna י נעזואויר, מיר« 
a n* אוםסארטייאײסער u rre־pttpp *an |te |ac אינדום־ 

r t עסמײחנם האט a n  its in o a u  tv* יארהער ניו 
i יתיאן תצאוקםאכער n  t r n* םארם »j רייזעז• םעטצען• a׳‘׳

o נארםינמעצ its *רבנמר די םיד, rn  ,* im p pm 
m p ביי ססוואטעצט a 5 םיטיננ o nמעז pm  p m 

 ברוחנר »נ$נט גיזנעם אוגזער טיט ,48 סקוצ אאנצ^
tvpm גאמצאםען האב<ן נאצדטםיין, דמייתאב tvo’ tM 

 כרוחנר שאם־ט^ערמאן אונזער tv ראנהבארתיים אונזער
m וױציאם u  pn use ppr»o ם»ר *רביים o n ,אי*. 

ריםט־װאטט. ovanptp M םיט איחם •רעזעגםירען טיו און
ן נצײכןױיטיג מ י י  tv aujpp'Wav אונזער יס1א םיר י

o און װינטען טיר tut »נענט ביזנעם אונוער n  ,|PD*n 
<V נאצדטטייז ברודער םײ און םציפתין ברודזס־ םיי n| 

m סיט אעעחן וױינמר u  *trn ארבײט ike״ b m p  o n 
i n  im b  p m .ױניאן . c l
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its ארבייטער די םיר,  ,'Jmbdmp dimp )M01MB0 pa 
620—po8 ,נעיאם האבעגדינ עותנױ m םיטיגנ o*bm t'M 
po 17 צא?אצ m a n  , j t m  tvo6 o n ירעזעגטירט 

 ריסם־ טנאצ^ע ראםה אצעקס אאא־טטערםאן אוגזער
m װאמט u  p n  *imb ארבײםער די םאר ארביים ttB 
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1 0  Cen ts

v

p די a n  vavifi( נעסוםען .איז סרייזע! די סמסצזן 
p sn iv ro  pnrM^oiMBBtM o n  *m b י וואם חס־סאר  ו

u םיט iVDtpja זײנען באצעגאטיס תצאו® v n s B  m ז« 
i n  ttB m n o u t t (ױגיא po p m אדבייטער די n  p m 

i m p ניט ואצען p m  p n םעםעצםענם־^וםיםעם. די ”t 
י *ז סארצאבנ̂ב זזאגען i ו v r n i נןםעטעצט זאצעז r n n 

ד i ײי n צייבאר j n v a מיים iM TPM  o a n ’trtB נאנ־ 
iv צזס־, a v m  i n־iv p im ' tu  *on ttB iv m v a V D  >M 

oPM Prt pta>P ,װ א א in נעטםעצם תאם ג n t  tw iM P  M- 
o n  *u m p p סארצאגנ, דאזיגען a n a w tn M a י «ז  ־־iMB י

ttB vo ן« ףי p א אח םעםצעג « m  o n to אטייטענם P m 
n רוארים וײסכוםירבאר, נים אפיצו חס־יגעד איז r םאר־ 

ja n n a p װאם tntppaiM B W att אחן aatonaptv m 
i n  ttB ,נאמ־אכצז םנז ױגיאן tra m אגריםענם־ אן װי 

j j t w J m חסײכעד ױך צעגם עם.d p  t'B'tM,* אז u n 
tMDiVPD w חאם p t t u m געקענם ניט 

tut נעםוזם דך האט t v a n n זײ םים m aw
i י|8 n .װניאן

ניים אז דאנענעז, נעהאט נאו־גים אנב הא יוטאן די
t« די n n זאצ p n א אנוחמאגד p e  ivctnoTM B 

i n זאצ װאם ביורא, צייבאו־ tv m ow  n * 5 n א fcrar־* 
D tm ttv  aatanaponas m״avutp pM n n  n־ 

m u  tn וחנצען prtnutMD t  pm  *wa צ01א»  upa, י
tjratapD i n n  n a n •  vvava n מו די •ריי

i  ttB m > '3 iM  *i ,ina״tt 600 בעצםקי ̂mp PU^p 
ttB D םיטיננ א בײ סאז־ואםעצם עװעניו, טע7 m  pM 

taut' i n, 1 באאצאםען אימ׳»םיםינ האבען tPDntvaaי
pntt*Mtn: «גחנ3סאצ

t'M* ,אז אנבאםו־אכם dp איז tatM ,ך געצוננעז  תו
a n* ,יוניאן tv tPa'iP tv א םים אט־יסענט a a n v rm B 

tp m t 40 pfi או־נויט tiM ,*trap t 'n t i 
i או אנבאטויאכנ^ אין ■ n באואתט ־אנו־יםענט tatM 

o 1סא םאכען tv צעבע א און סאנוײ׳סאנם ױניאן טיט n 
fpvava ,*1א יאחו|

t'M אבאגס־אכט tv א n  pavi אויסריכםינע tut 
papDpauD'M או־בייט n  |tB םענוד צױדי, איס1צ ידער1ב 

po tp p ti 4- צאהאצ Dt*va a  tut, אטיסםענם *papo 
pB i p m אויך װי 4 צאהאצ its אנענם, ביזנעס אונזעו־ 

m m ,האכאן גאח־אז tvaaippa ina בא־ חס־טאנטע די 
o tu rt o i n  —  ,tvaauan

ippm נאטצאסען - tvonM אוגזער עטעגטציך *paMi 
 בעצײ די סאוי אדנײט ipanasna *trn *imb בארקיים
tut jm םצאכות r  m « v  |ib זיי אויך בא׳סציסזמ p iB  tv- 

 וױנ־ m? װעצמ ירעזענטזנן, ותרםטאצע םים זעגםח־ען
jp r ואצ׳מ וײ אז prvta d p ^נעזונמערח״ג 
d ־ p -א אויסצוח־יסעז טמצאס?ן אױך װארט *PBD 

tv p a n  tp * rv ־ מ ח  אונ׳ס-םידציד חאם ומצבער 4<**י נ
nrngxrm  p v  tPaavopaavדט o n אט־יטענם .tatM *imb
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?תצטע1עו3̂ די אן םור^ י1
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m איתר צינ ip o r u iM B טיט״ אאצ
t א ציחס*3 p u p נאװענציכע ip p* 

i n  im b  o b m p ip b ^מאס ארנ״נ 
*im e  D»a p m  , t n ’B D in  utm i n 

d m i טוגץ חאם viVD'M״iava בא־
a m םיטינג  iib־«-ptpp m*npttpa 
dp |PD סאו־חאנרעצט זייגען tvivnpa 

pvava v ח i וזיכםינע ויי n  |u> |pot*PM3 pm  tpaviB
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 דער *ז מיטיע

 נענעראל נײער
עקזעקוטיװע

tnatw a DD’pp i'tt. 
מו ip ײי d p iv  i n 

pit v im  jntnatp* 
ant it”־

i n  .iMPaptuvp ivavP 'P האט םיטינג o ir t ip a גצויז 
pavap דיי im באטראכט |pp און apo ו e  |p*um א rava 

iv o 'tia  v  |tM .tpvitp םייצ m  tto םימינג סון אייט 
m attva ip o u im b  p m וי גאריכטען, םיט> -pa*v i n 

ippna 1• <*ין כאריכט onD va p v  ,poa'Dti o a n 't nי 
*p *mpm באריכםען o a 'v r n  n  its באאח־ o ip m p a v o 

D” tt n  its  p m־n dp .iv o a v i'tv is״p o 'ײ י1 או  ני
po*npttpa גענעראצ ptt'otprpp האט ipocnp *kpm  v i m 

aanana א אתיטנעוויזען rava ארבייםס־ נרזיסע כאזונרעדט 
j3” pa'npB

tvraptuMP ivaM רי P'r סאד איבעדנעצאזען האט 
pttnatpvtpp *vipapa i n א rava רייכען ttB D viaviB 

DPS3 t'M DP |1M lav* D'PU M t'M MP'IVOM .D''3*IM 
tpo tMtt ,mp'ipd א ניםא m  ip o 'tia  i n  p n  *ppa'tt 

vrpaiPDa'M n וא*  tvtt jim t p v '*p t r r t o  ipdmd D»a* 
Ma* נים ואצ tPopatpoaiM tvapp אן dm p DaM'VMPavaiv- 

p m  dp .|” B א| אבער r m :t M״tvtt ,ip o iP  n  pfi i 
tB |tM ,tPP |PD| ױ .ttO IPO tMtt ,*1PD1P

jto אט באריכטען די« t״tnvttpa tpapapaBM tpa 
m  po aanana o n  vtM נענעראל ib ptt'DtnttPPפאר־ ן 

tpioapv papvnr ארױסנ?טםעצם, ויר חאם tv גיט n p 
napp^ ױ מאס M avvpam a'M* האט *im e  a 't 'i 'ttv

ipo* אין ציחװיאאהצ vp 1יאה, tp rn 
1 tpivttpaי Mtt ttB |P*M1tP* 

ttM ,pram  osprpa tvapp ניט pt*a 
jrta אין r 'tD  pa'*iactpv n 

Datt n  ipatm ip*mv ru p a  p v . 
tra m  d t p• •ײחס* »-t'M n  o a

D איחו־ ipon a
tM יט1 װייט נאך

aona r u  tpa 
napptD די אין  

tp גי rn  d p  
ia a  iPBiM i

ia a  *M avvpam נים ovnpa וױיט ױ ttM םענציכקײם ךי
מנ i־oaatnaED'tM ׳י n  tPaPU D''atM 

 ttM MpnpDV t'M pmaDtia'M ייז־ונגס
aiM״tpa'n dp Da'ipta אין in 'M בא־ 

oatt aa” Biv*Daat«n8DD'tM poma v 
tM| א dp *at tpo t r t  ,i*pa id 

n  tv  ,tpi't*a ina איגם׳ניווד 
tPBMSBM tpapp iaa  otnt n  t r t א 

ivoaanorvaaa ײסם או־ביימ
1 DIM* a'B'1*1MBי

M tPVBtVTM l 
tpvava 

 m או־ביישס* װיסי*
*op jDinaop 

 סך v פאדערם
ען ר טי  וױ חז

D9 וועמ

 \ו«רםען, װ*ם םטרײק^ טוץ ה»יצב 8 אדום רה»נד<צען8£
 ־PW?P די דערס^נמ! צו געגוג רוםען• וײ כמן »ז

גױ אין ארבײםער ניגדג\דם די אין םאכמר
 איו 09 און אנדושעלעם, ל*ם אין דרעסםאכעד די #י#ורק

i סאךא} זײנען עם און <גטימ$ר8ב א 1818ם m p אין 
 םאן צו סך 8 דא איז עם און װארסען װאס קלי\ו<»נד

 אין *רדגוע ברענגמ! םוז םען און װעסט מיד< דעד אין
עט8<8ב ריק$ או( איגדוסטריע רדעס קאטען דער

אכמריקא. צו אויך
 סםרײקצן ניט דארף םען װאו דארסען אסי<ו און

רגען באלעבאטים די ט*ן. צו װ^ם געגונ דא אויך איז  ̂ז
*\ צו װ*ס ה^בען ױני^ן רי אז #ר8דערס שוין  ארום ס
 באריכםען די דערצעהקם םך 8 ה^בען דעם װזגגען זײ•

 זועסען דרעםםאכער, און קע^וקםאכער יןורקער גױ די װעגען
̂ונער, ר,8ג8עיק די פיילדצקסיער קהיװהאגדער, ב^םט

 m האם *רבײט קײן 18 ״איז מורר• אונטעחסכמ די
 אר־ איתר אויוי געסע<ט גיט מקזעקוטױוע גענעראק גײזןך
 ?ײגען־וימנר, םיר און םיטיננ יערורקיכען סערטעיצ שטען

IW גים ווייטער אויך איהר װעם עם ?8 D• אווי 19ל8ז 
 ארבײט םים זיכער זײן ױגי^ן דער טיטג^ידער די

י שע*ער. די אין

 די פון דג דער
 קלאוקםאכער

מאגטרעאל אין

 כער8וקם8ק< די גאגריסען טיר
 גרויסען וײער םיט ם^נטרע^ל סון
VB4 8 איז עס זי^ ע לטער1 — ז
־80 זײמרע געןואונען ה^בען זײ

 רעס אויםגעםיד^ן און דערוגגען
געווען. גרײט זיעען זײ ויעלכען צו סטרײס

 אין קל^וסמאכער די סון זיג איצםיגער דער *ט
 איבמרצײגעגד־ און ר9עגצעגדסט5ג< דער איז םאנםרעאיצ

 זײ װעו געוױנע!, קענעז ארכײטער די װאס באוױיז סטער
 זייער סאר קעםסען צו גרײם 1וײנע און ארגאגיזירם זײנזןן
<עבען. בעסעדען 8 סאר און רעכט

געדענ־ םוזען ,״גערעכםיגסײט״ דער סון מזער רי
 האבעז וועלכע #<8םאגסרע סון בריןי םרויעריגע די קען

̂וריבמן  .19כ8ק<אוקם דארםיגע די סון כיטערע די בא
 גמעיקם האם אינכמדנעעאנא< די ותםעז עעהן, ברודזגר

 8 איז כער,8ק<אוקם די אר^ניוירען צו םאנםרעא< אין
 װאש זעהענדיג םארצזױיםעלט גאנץ געווען צייט ^ענגערע

 אין דארםען הערשם עס צומטאגד םרויעריגער 8 םאר
 ר9רכײס8 די הי<ס<אז און חנכט^אז ווי איז וס־טרײד8קל

<i9iy*rpi8 די אין דארטען וײגען p באלע־ זייערע געגען 
i גאר באטים. n צס !8 האםגונג, םון שסר*ל ערשמער 

 זיך D8n עס 19וי באוױזעז, זיך ה*ט בעסערען צוס נעהט
 טעדם.8ס די 1ניוירע8רג8 צו ן9ב9ג9אײנג עעהן ברותר

י אגםאנג. גוםער 8 נעווען איז עס  דורך ה^בען D19D8P ו
רבײססי8 איז רוע9כ9ה 8 געקראנצז ג^יד ז8ױני 19זײ

r ׳>•  .



אוגוםםגזגרעכםינג)ײם

pv רי tin iwwrptvJP ,םאגםרעאל Ttv tv אינטערנאציאנאלע יאיעו ייי
־י - ארגאניזירןן. גפסנג*ן9 ויר ^י

o n jo n v n  o r זיך tv ניסםען9* די» pv םאנט־ 
v n> זוי oto*otv נעם»כס האבעןv*> ,אבעו־ עגמרוגנען 
o tn במיז, םייגם tv זיי prsvn ארגאניזאציאנם־ארבײט די 
i »ן n j u r  >90*3 v  p v jv w u u o p v  i n און נ*םאכם 

o n  pravn נאר קאסוניסט נאםען oovm vn w i v o r נעהא<םעI איו >ltru v 
<.9*10390 אין i*3*optV>P די *װיש*ן מםסכם
upאין ־ ovn P ”* i* 3’3>*nn רי נאנריםען םיר 

U 3vopiv?p ut>v*tuvo םיס u rn דיער םיט אןן זיג 
ויי tv ,i«vt די םיר t*>m ײניאן, ־woTrovnv גײ

t*>vt אויןי v גים םיטס tv ,|*e*3ivn גינםטיגער דער 
”*jn םים i*ov>rw אי*ס חאבע זיי מ*ס ,1*009 t 

 ױניאן די ווען בטיז oum v 1*3911 זועפ *ל*ב*סים,3
*i די .rnvor ויין װ*ם 3*optv>P 3ה* <9*10390 אין;* 
 דאר־ ױי און *ועארוגנען ביסער* דורכגעמבט סױן
p פ*ן t r !*װיס tv איז *רגאניזירטסיים אןן אייניגק*<ט 
 איצם *ס *ן3יוא וײ .vovp אין t*n*tt vodpivo* ד*ר

o 3אויי נ*ג*ר*נם nאופז *ר*ײנ*נדסטען3אי *סס*ן 
”voj *ס די u?*t און P> ניט tvojtivn•

נ*־ ovn איננמרגעעאנאל די
 אוים־ אױסגעצייכענטען אן 1*נעב

p m 1נא<ע9אינסעו־נאצי שון 
 דעתגאםען נעטיקם ovn זי ovn דערםיט יסעט1*1ם*לי

onu דעם צו vP םארבאנד אינטעדנאציאנאנען דעם פון 
*־V זוםער דעם וזערט װ*ס באקלײדוננם־ארנייטער, פון

I•
 צייס איצסינעו־ דער אין איו אויםדרופ אוא אח

וויכטיג נאזונרערם נאנץ
 אין ovn נאווענומ ארגייטעו איגםעו־גאציאגאלע ױ

 ovn n םארלוםם*!. נרויםע נעליטען צײס לעצסזא־ דער
י רורך ̂ע םינסטערע ו  צודי פארלארען םנשה שאשיםטי׳

 נ*וו*ן jw«t װאס *םםו־ײן■,־ און ד״םשלאנך־ — צענדער
 םוסטער־ זייער* םיט װ*<ט גאנצער דער איבער באריםם

onvn* רגאניזאציעם. ארב״טער* ovn ot’ rvn  u rt 
 קלענערע פ*ר v פאלכאפט אויך צייט לעצםעו■ דער אין

 *רגאכיזאציעם, ארבײםער רי אונםערדריקט און לעגדער
ovn י1אוי עסזיםטירט. דארטען האבץן o n שאנט־עם 
 דעלענאםעז״ םך v אויםפעלען דעריבער מעלען לצנדאן אי|

o*tt נגו*סעז םריהערדע* די באסײנען פ<ןנ*ן*> ttn 
tun באקלײדוננס־■ די שון פארנאנד אינטערנאציאנאלען 

i ארבייסער. n אינםס״נעשא־ דער םון אנמייל *סמיזוער 
 נאנץ דעריבער װעס שאננרעם איצטיגען דעם אין נ*ל

tn אסגעשאצס באזוגדערם * it פאו רינען װעט און v 
 ם*לי- אינטעמאציאנאלעו־ דער פאך ערםוטינוננ נרויס*

ארבייםעו. די פון דאריטעם
 סריטיסען דעם אין ovn ovn אינטערנעסאגאל, די
 אויםלע־ 1ג?גר.*לפע ותלם־םלחםח דער גאך פון סאמענט

י פון סארבאנר אינטערגאציצנאלען דעם *ן3  באסליי־ ו
 פריטיסעז צװייטען » אין איצם קוםט ארביימער, דוננם

 צו אייראפא, אין נאװענוננ ארנײטער ר*ר פח םאטענם
o םארסטארקען העלםען n פון סאםשם־מום o n אינטער־ 

 דעםאנםםרירען העלשען איהם און םאדנאנד נאציאנאלזגן
ײםער.3אר די lie םאלידאריטעם אינס*רנ»ציאנא<* די

 די צו כבוד דער נעוואחזן צונעםיילט איו עם און
 דעיל** די- זײז צו האכםאן און נאגלער יד*נט*ן1וױיס־*ר*

 יעדעד tv יכער.1 זיינען םיר און otnuvP דעם צו גאםען
 v זעהר נעזועז 1אי אויםװאתל דער tv צונעבען, וו*ם

 צוױי איהרע דורר װעט אינטערגעעאנאל די tv און נוטער
 <-VP חגס אויןי שארטראםען אויםנעצייכענט זײן מילוחים

e r u

iv פוױםיריננען פארײערעז באנוצם t און זאםלוגנען די
 די, פון ניכיואך ױני*ן די 1אי ווערעז ארייננע^עפט וו*ל*ו

בײעסייערען. וועלמ זואם
 איג־ דער שון םיטנלידער די tv זיכער, זיינעז םיר

 צו בייםראנען צ־שרידענהײם כױם װעלען טערנעמאגאל
 ניד גאנץ װעלען דאלאר םויזעגד 60 די איז פאני דעם

o>jmvt*t .ווערין

 נא־ ײעניג איז ?איע* די צוױסעזעלטערם אן
i*d־op* ^סישא־ די װאם רצזאלוציע
 נאנץ אננענוםען ovn tvvttnuvp נער

m v ,נראד איז ײאס אײנ^ שאראן איז דעבאטעז k נאנץ 
 אויפםער?־ םעהר םך א פארדינס ovn וואם און וױכםינע

povt״o איהר װי *v 3 חני אויזי מייארען נענעבעזVP- 
 דער אין נרינדען ווענען רקזאלוצת v איז דאס יו*נ*יאן.

 פארמםעהט *ם און עלםערס־םאנד. tv אינטערנעסאנאל
 װייל נעלד, סיט םארבונדעז איז רקיאלוציע vtv אז ייך,
 איז נרינחגן. ניס עלסערס־פאנד שיין םען t*p נעלד אהן
 סיםנציד יעדער tv רעזאלוציע, דער איז שאראז *PVO *ם
פאנד. פאר׳ן דאלאר א *אלען יאל ױכיאן דער פיז

 דעבאטירס ניט 1אי רעיאלוציע די אם אויג אבער
tv דעי אויןי מוואחנן rtjn u vP איו n נאנץ p ivo o חד 

o t o v* נעגעראל דער שון םיםיננ דעם אויןי נעװאריז 
*jm»otp*iP

 אוים- דעצענאטען די עם האט קאניוענסאז דער אויוי
tnptpt וױנ• און םארסטענדליכן איינפאכע גאנץ א פאר 

 ווערעז נןףצאםעז <vt םאנד vtv tv ־.ptt סענםווערטע
 vtv םאר סוםע נרויםע פײן ניס 1אי דאלאר א tv איז

v דער שאר דעריבער האבען די און צוועפ וױכםינען tjn־ 
ttra מססיסם לוצין v in  tnv• לו 1אי עם  סײנעם »י

 רעזאלוציע vtv נענעז ױין t*p םעז tv •אײננעשאלעז, נים
 איעססיםינ. נ*יואר*ז אננענוסען דעריכער 1אי ױ איז

jn־utt*t דער שון םיטיננ דעם אויי t’otpjnpp ?v ,אבער 
 'ttv װי םראנעז רייח נאנצע v אוישנעהױבעז יך1 חאבעז

 ווען און . וחנרען. נענרינדעס t*p עלטערם־שאנד דער אט
 ענין דעם וחננען דורכריידעז זיך אננעשאגנען האם ם*ז

 1אי ער tv ארויסנעוױתן, ױך האם נרינדליכער ביםעצ א
 ערשמעז אויפ׳ז אויס וױמס ער װי אײנפאר ’ttv ניס נאר

 ספע־ א נעײאחןן באססיםס דעריבער אח עם איז בלי?•
 און דורכעטורירען פראנע די יאל מאם ?אםיטע, ציעלע

 יאל עלםערם־פאנד דער ’ttv װי פלאז v אױסארבײסעז
tru גענרינדעט n i חזזאלוציע דער םיט איינ?לאננ איז evtt 

אננענוםען. האט סאגװענסאן די

 «ו םראנציספא, tvo |to .װידדצילאנםעם׳ די גישעם,
 ®־VP די tv אםת, איו *ם יי.1 אױוי ■אנראסען םאכעז
 מװארצ* די תם*ן1 אײנצינע די ttntw ניס דינ*ז ניסטען

 פאגרא־ אױך האבעז ײ1 פאנראםירנ^ האבצו םאה׳גיקעם
^ttt אח םאציאליםטען םירם vpnvi אבער אלנעםיין, אין 
’tpoo נעוועז איו אױסרייד דער ttovp•

”t ניס יאח» ט*ז P t*3tt ד*ר אױוי *רהלערװנען 
u־ip o ’ t נענימנ* א ניס סטרייס יעדער כמאליע. םטדייק 

 צזליפ ניס סםרײקען ארבייםער *נסשער. ?לארמן דען
מן אדער סארנענינעז סי  ססריי׳ן יעדער להכעים. יף1א אי

 שאםיליעם. jntnn |1א ארבייטער די פאר לײדען ברעננם
t*tt ,?*trw װערס ססרייק א t ארבײטער די t*3*n קיח 

ro ױנעז1נ* 1צ גים םינמל אנדער t” t פאחר נערעכטע 
רוננען.

t נאר n  t’ v לעצכמז דעם אין ’tnv,יאהר ד*ם איז ־ 
 *רנ*ר אםעריקא אין ארבייםער די פח לאנע די נ.ר.א. שון

סםרייקם? םיל אזוי פאראן דינען עם tv נעװאחגן,
אינדום־ םך v אין אז םײנונג, א פאראן אין עם

”jpt ארבייטער די װעלכע אין טריעם t ארנאנײ ׳שװאך 
 באלעבאטים די נזױחירעז. *רנער לאנע ייער1 1אי וירס,

V* i פארסםארפען tv נ.ר.א. די אױסנעטצם האבען r n* 
ײ ארבייטער״ די נענמן זיציע b ירס1ארנאני האבעז ו v p• 

 ארבײםנסלױן ם1םינים דעם האבען ttv מניאנם פאניע
 בלױו .Dto’DPvo א איז םארװאנרעלס ?אודם די פון
 ארגאנחירם, נום דינען װעלכע אינדוסםריעם, איינינע איז
e ניס האם ױניאנם ר־ pe פירערסאפס די און o vn vo 

ttnttttvo’ tv די אנשאננ םיז נלײר u־j t ארביײ די פאר 
t דאס ’it סער, 'v, ,נעותן לם׳של t* tttv אינטעתעסא־ 
tin ארבײםער די האבען נאל,  tpttvttpt אין נ.ר.א. ד*ר 

 באלעבאםים די האבען אבער, אינײססריעז. םייסםע די
r שאר ג.ר.א. די צען1נ1אױםצ נטערנעאיילס1א זיך u f ’ t 

ארבייכמר. n »ן אינםערעםען די נענעז ttv אינסערעםען
 w באוױיזצן םך א האכען םענ נג1נדינ דאױנע די

 אר־ אםערישאנער די אבער ריכטינס״ם, איהר באגרינדען
 סםאנד־ אױם׳ן דאך ססעהם ארכייטערסאשם נאנױירסע

 נעבראכס ארבייטער די םאר האס נ.ר.א. די tv שונשם,
tv סלעכםם װי oott םעהר  ttv אלנעםיין אין ovn די זיד 
ר םארבעםערם, ביםעל v ארבײסער די jtn לאנע עני  וו

 םארפירצט איו ארבײסם־ציים די ײאם דעס, םיס ססענס
p ארטעע די איז נעװאחזן c ארבײםםלאת די ovn דך v 

שארקלענערם. ביסעל
ttv װירסליכשײם דער אין t* rn אל* ניט ססרייקם

tn א םאל tv a ארביי־ די םיז לאנ* םאחנרנערםער א שון 
tn טער. t לאנע די r v אר־ די דעען סלעכטע א נאר 

ttv ,o בײטער ro too tv  ’ ttv’ ,אפהענסינ tp rn  ” t tv 
’t די אייחןר יאוזר, דער .t*to*p 1צ םעהינ ניס v  •V .U 

v ttn נעײארען אײננעפירט iw  t’ v סלעכםער גאמנדערס 
 ovn ארבײסםלא!* די tin ארםעע די ארנײסער. די פאר
 אנדעחנ ן.9םילי 14 ן1פ צאל די דערנרייכס כםעט סױן

iw נאך צאל די נעסאצט האבמן * n. ארבײםם־ דער 
’t*pt איז בםדר געמאלסען האט לױן t, אינ* סד .א אין 

 מיםיל נעצאלם איינפאך באלצבאםים די t*3*n תםסריען
t»3vn ” t נעװאל*^ ׳אליין ttv עס סלעכם ױי דאך t’ v 

tn ניס יאהר יענעם אין tp t םטרײשם דינען tro tpppvn 
J גאנ׳ו ’ tm

מר ױך נעםם כװאליע ססרייפ נתיס* איצטינ* די  גי
t t n r t, די װאס opjntpto’ tv ovn .v .u *נרױס vn־» 
 אוױ איצם יך1 פילען די ttv ארבייםןר די בײ מננען

אפנענארנג ױי
םארדינס^ ט־ױסעז v «רס anאיז ovn נ.ר.א. די

s ר*ך ia c p י*ג*|1 אפססיסוגנ רי v ססרייפ
TIB לי D W S P J ו*<כ*ר אין סרייד נים־טדס אין» 

n tn n n -M- פאםייליגט ױך תאנצן *ס vtv
י“ • <א י גע־ ovn ארב״טער, <v* ט־וים* • ׳

” l*3vn »0*093 רי *וציע*ן3אי טס גאנץ דארפט t tv 
**novp v  o rv v n v, זיי זו*ם ײאס i*oovp סייער. גאגץ
 זיך אײגסםיםיג כגתס תאב;ן *רבייסער ניגרגװס די

 |n*t i*o t*p דעם םון )tv סםרייפ V פאר נס91ארױסנ*
t o m tn p * i v o  n tויך פיפל*ן ״ ttv מי ttv p tvoo 

ױ ”at t ו o*i>v נינױטדם די ”3 אנסריססונג די אין tv־* 
u־<uvn ר*ר נ*ג*ן פייסעד t דיןרע פון J3SOV3 י
’<*i גיט־טרם די װ*נ*ן גיס ב*ר9 ti o*dv3 9י סױ 
 *v3־t*ov>p וײנ*ן ויי און נאםעם ויינ*ן זיי ריידען.
j>oum װילמ ויי *  *op* םעהר ovn *־נײםער וײ*ו

 <-9<י ו*ס> אין אייגיג זיינ*ן באםעס <*v און סיר*ן91פ<
u ס*| p 1ױי ארב״טער רי t*ov>p ’ ttv־iv  ootvttv3| 
ttv’ מילען םיר און אייניט pvo* !*די דערםאג tovP- 

י פון novP דעם אין אויך גיסמ*ן. ײ3«־ ניכדנווס ו  י
i סיס באװיז*ן ויך די tvsvn ס*ר r n צױ»םער*נד*ר 
 פרייד סיס ק*נ*ן םיר *ר39 ארביינג בחגכעגדער און
391*1, tv זײערע nuu  jru jn jo n v ניט־טדם ךי צוױסען 
דעריבער פ*נ*ן םיר אזן *svtw <אגץ דע*ן יים*ר3*ר

tv ,in v n ויי t” p t*>*n ״ םךtn v דעם novp די פח
 וייער אין באריגטט*! בעם*רע פאר ײס*ר3או נינדטדם

r n o נים tvo tv• ססריי* די t*t’ tt*3 ovn utonDOVv 
oo!* די |to >v* די איו עם *<יין ני׳פסיג װי ’jto vP 

’t*3vn 123 t<3 סרביימער. נים־טדס די צתיסען t ג*־ 
lovP באפ*תל *אגטטסנױס*( ר*ם פאלנט  v  t*v*>pi*jv* 

טיוי צייכזן גיםס״מן  דארןז ד*ובײ 3ג9א<3סםריי*־ ד*ס ז
pvo* 4װער* דערםאנם אױך v  tv באדייםענדער גאגץ 
 נ*מ*ן ו»יג*ן t*o*or פאטוניסםיסע 123 די אם «| םיי<

*t פיררפים *יח סםרייפען. נ*נ*ן j” t ד*ר טיסי^ גיס 
*opv ד פאר ר*דם דאם דערםאנען סיר אבצר *ליין. יי

C אין la o p ׳ איו סאנװענ׳אאז דיVJVP'b
192V2 ם שיז א v 1צ בא׳צלאס*! אײנסטיםינ ovn פ o*

־9י סזחענד 60 שון םאנד א םעז
גענ*! novp דעס שםיצען tv לאר “י U׳>'׳a ״ 1י*י

p ם1ד.יםלערי ttv םאסיום v רי העלפען n u s ip דער «ן 
.otvtenyn בלוטיגער היסלעויסטיעער pv פאסיםםיסער

’t דאס v נ*װ*ן v װאט באשלום, װיכםיגער t’ v בא־
 ניכ*ר מאס דאחי ער ttv אלעםען, tin געײארצן נריסס

זתרען. רבנעםירט1ד
n|* די ovn tvo im uvP באשלאסען ovt tv|*> דעם 

 tv נענדינט, עם ױ האם דאלאר יזענד1ט 60 די tto םאט־
 tin סיסנלידער די צװישען װ*רע| o>*ovt*> >v« עם

 <9צ די באסראכם איז נעםענדינ ttv אעסעתצשאגאל דער
jto םיטנלידערשאשט איצםיגער דער to| אינט*ר־ דער

d ױ דארןי נעשאגאל id* 1*1*11 נעשאשעז <ײכס נאנץ.
t עם 'v טיסינ גים tv םאכען p״I פאר *ראפאנאגרא 

09 o n .טייסען. םיר פאנר t” p tv ז»ר ovn ניס נאר 
jn אױםנעתחס־ם סיו• אמי jtttv ארבייסעד ttv •ארױם
p ”3 פ*ז1גןו־ iv o r  v tv  »n* ױ1 אנמ־יסםוגנ m פינ־
00*1*1, l ip  o i* i;ttv 3  ttv ot’ rv n  i*> voti3 דין אין

r* 3 לעצסע _______ . _ ___ . ’ iv 3 iv * js>vor*3 <וטינע3 r ’ oo’ i*>o’ n
מז 1סי ױ ”t זית ניס ojm 0* 1א חאפ*), <וח3 ו P •נענעו־אל די <אנ *ovn *tt’otpytp ,באשלאםעז tint tv 

im גים־טדם די פון ב*ל*ב*סים די ססדיי^ מד r דך ותס עם pv o«3 iv tvuvn iv זאל*ן ש*פעד די 
tn n  |*>*n• ,איינתחן tv ויי t*tto םיס איינינ*ז ױך tv r ’tts t*ut>ovt tn tn t o svon 1ײם*31א די ttv ס* 

n r n רמ«ס*ר« v ttv לאנגעו־ p>noo 3 םיעם>tntnt opm *t pjntv o n  ivn  >vt m*o t’ t סס*ססס ספעציעלע 
י *ז9׳ GO ja «ײ. סיר י m  26 tin ס*גם Pm « tin ttv,־• t*>n *3>jm

vpnyov האט t’ t r נע- ניט לאננ 
”ttv pv DP שיל «ttv האט io o’ פיל 

”pv op נהױסע io o םיילעז ייו*נע01פא
r *ס v פ*ס* v ’ it

 םטרײק־ די
כװאליע

tin 1לאנ n ’ itאיצס *ס האס 
 בו*נ אייז tin נעםאן נאם א ־pt ײאלס םםו־ייפ־כטאליע

 אינ־ פלע כםעס פאמאפם ovn |tv ױיםען1צ ׳ן1בי לפנד
ttn o o n לאנד. םון

i n  tin avoinv’ ivom *  i n .א•1נ. t’ v *ס1נ*פײ 
»i«p tnv tn ניס t” P pv פלעהליבע i n  Jtto ’o r 

’P א<1נ*נ* noo פו־אנציספא, םאן אין t*P ovtt אײגענס־ 
*t*on אכט1אס3 <יך  o n  ivn  i*i*n נענעו־אל P” tod 

i*:vp ’ i*o« i n  pv *נעשיכט ot*3n  t*o i*tt ניס 
tin p” io o  o n ,1919 םיאסעל pv ,tvott’ rv tt װעל־ 

3*tt t*tt*t p v  t״o ניט ttv’ אלנעםײן :»-iv  ’ ttv ttv 
tvo i ירס1ני n  ’ it אנציס*עו־,1פ n  ovn נע־ סטיםװנ 

o’ tt געםאכנג 1«*הליכ1פ .גים i n ססו־ײפ p v גע- נים 
tin tnvtt*} t*nn איבעו־חיצטע VP in v  t*>VP’i v i־ 

in ימיאנם |tn 193 ®ניסס*ן, * n  t*P’ i*ov i n  ttn”־ 
iv 3” > nv tv*, מעלנע t* rn נאנץ t*nn pv 3’03’ Pivd 

O־»”•DP"100 *’ovno’D D in tttv s  ttv 0P
op” io o  *>v n י *ו־׳ז3אי» > p v אלנעםיין ,t*pn 

ttv tn אױסנאםען, *j<״p נאנץ סיס v tu o  |* n tin נע־ 
«01 pram  m v  .tn v tu n פױצ/ נאר*> ttn מניאנם ױ 

ק^סד די ארו םעדעריימ^ן ®םעדיסע דעד •ון



גערעכםינקײ■

 אנפאנג םון אײנענם<יך האבען גערוםען, פויאנציסקא םאן האם פו־אנציספא סאן אין װי םטרי״ן נענעראל אזא
jre נעהאם אנמריסע rv  Dtpאיהר אן םאל jro rrp j דערנרײכען. מילען זײ װאס געםאכם 1קלא אן 

nmw אין 1919 יאחר אין םטרייק נענערא< א ,̂  <אגנמארםןן דער םון •רעזיחננט דער ראיען, םר. סיאטע
ru א זײנער אין האם ױגיאן. אזוי p* א<נעביי| אזױ נים ווייט אב?ר װאמינגםאז, n ערקילער̂נ יאחן גױ 1אי i

פטיר כדי געוואמז, גערוםען איו םטרייל 5נענערא דער אז נענעראיל דער פראנציסתא• סאן אין װי או־נאניזירם נוט
םיז ברידזמעם הערי פיהרער ראדיהאצען dpi פון ווערען צו pא בץםטע די מזועז איז םי־אנציסקא םאן אין סםרייק

) יו־ דאזינער דער םראנציםתא. סאן אין אגנעארםען5 די פון וועממר די 1פא אילוםמ־אציצ איממיעענדסנמ
עד אז ווױט, גראבע גאנץ א האבען םוז •רעזידענט ניאן דיין ווען :ארבײםער די צו זאנט וואס פאצם, ארבייםער
iptnuor בלייבצז וױל, אחנם >*p באליידיגוננ טיםע א פאר װאם מםי<ט גים האט מםיל. רעדער ip חאט

tprn dp אין ױניאנם די םאר אויםגעדריסט ווערטער זיינע םיט עם̂י נמםאנען פו־אנציסקא סאן .איז
ip די בלױז נים ip i סטרייפ נאנצער רער איז איחם לױט פויאנציספא. םאן פאבריקען די אין מאעינען די םון
ברי־ ומנרי ipjpj פאנםפיראציע א װי םעהר ניט נעוועז נאמן. די אין אוםאםאבילעז די פח חנדפר די *ייד נאר

o םאן פון םםרײק 5גענערא דער אבער חאם װאט p m. אר־ ארגאניזירםמ װענעז םיינוננ גידעדינע אזא
חאט מטאדט, נאנמר א םון ױניאנם ווענען בײנמר, חנרנרייכם? *־אנציססא

אויםנעדריפגג ניט איצט ביו פיעער נאך ויד דאכט דא ענמ־ צו לייכט ניט איז וואם פראמ א אח דאם
*PW• נלויב?!, װיל א״נער אויב אבער םים מען האט זײטוננעז פאפיםאליםמימע די אח

ip אז ,tpom נעלאזט וחנרםער נרויסז i כא- איו םטרײק pjnv* ip i פון dpi םטרייק גענעראל 
עו־ טוז םראנזיםקא,םאן פון ברידממם הערי םרייבעז «א- ךז ««ני5 אםענער אז איז דאם אבפר ממאחין. זיגט

ן מ א ו ז ד א ע ס ד י י ר ם ט ס א ר ה י ל ק ר י ט װ ז א י נ ר א ^ ג נ כ י י ד נ ר ע  ן ר
> י י ו י ו ר ע ם ה ע מ ז ד י ר ז ב י ר א א ץ נ > ר א ע ־ ד פ ײ ח י ח ם י פ  ד

ז ע ם ר א מ נ נ א ן ? י ן א א . ט א ס ט י צ נ א ר ר ם א ך נ י < א ע ם י ױ ו * ! 
ב י ו ם א ז ע י ן א א ר א ך פ א . ג ר ע נ ײ ם א א ו ט ו ע ו װ י ן ז מ ױ י ־  I ע

ז מ א ז ו צ ר ע ב י י א ר ד ע ט ר ן ח ז ז ו . פ ר . ט ז ע י א ר
 נעװען זייכען «ם וואט זעהן *וערעט <אםיד גאר

 ניט וחנט עם םםרייס. נענערא< דעם פוז אורזאמז די
 i מי איבערנעמן סורצעז אין דא וועל איך jyn עאדעז

 םראנאיט־ סאן םוז ייניאגט זאז נעסוםען, איז dp אזזי
̂כע פא,  אוו פעדעריימאן אםעריסעז דע״ *ו באלאמעז יוע

 א רוםעז זוי עריט ראדיסאלען אזא אננעמען זאלן לייבאד,
םטרייס. נענערא?

איז פראנציםקא סאןאין סטרייס דעם פון אודזאך די
יעצםער דער אין םטרייקם םייםםע די םון װי בע,5דיזע םראכנדײאנעז הײיו חאט קאםימפ םטרייה דער פון יויבמיז*

באלזד די אז ארבײטער, די םון פאדערונג די — צייט איו באוױיזען געםארם ניט זיך אויטאםאגיל פראכט פײן
 ױניאן. זייער אגפרפענען זאלען באטים -וואונ K טםי אויםנעזייכצנם זין־ האט םםיייפ דער גאם.

םטרייי) נענערא? דער ווע<כע צו<יכ לאננ׳אארםען, די ,*.סו ביז׳ז אנפאמ פח דיםזױפלין דידליכעד
אין מוין סםרייק איז ארוים זײנען נעזוארען, נערופען איז •

«5פו ,mw זיינען םאדערוננען זייערע טאי. אנפאגנ דערגרייכם? םטרייין דער חאט וואס «אר
אר־ עםונרינע דרייםינ א ױגיאן, דער פון אנערסענוננ 1אי םםױיס נ״נער̂א tan זזאבען מאם יתיאנם, די

̂יכער א םאר דאילער א בײטם־מאד. י ^ אר־ ׳*םונדע געװעהנ
̂בען און בײט איבער־׳צסונרעז. םאר דא<ער אנחנרהא

א״ננענצבזד םול׳טםענדינ א נעווען איז םטרייס דער אזוי נעווארען זיינ«ן וו*לכ« ארבײםעד, די חאם n ײאם
פראנ־ םאן אין ארבייט די טאנ. ערעטען דעם םון נער נעםאכם דעס*לאנען, אזױ און םוםלאז אזוי אפתענםמ,

 נעווארען. אפנעטםעלם גאנצען אין איז האפען ציםסער אר־ ד» םוכג זייער נעהויבעז חאס און חאפנונגםםוצער
j־u דער פון חאמן בייםער l פרא• ניט אפי<ו חאנעז עיםמן די פון גאלענאטים די האם מז דערווארם, םך א 

 נעםיילם, האבען זיי םטרייידברעכער. j«p זוכען בירט אננעפאגנע) חאבען די און דיל״ .נױ א פארמפראכעז די
מז,  בא־ בעםער האבען די ריזי?א<ימ. צו איז dp אז אי*ט אז זיי, 1<*י °ייי <רױםער א וחגינטטפנט י׳יי

ר זיי וח^נז  זײ חייס^ dp ,npp«־»o די אויסצוהוננער?ן «לאס?ז inpo אוז נפראבםיגקייט טאחר «ײגאז «ייי
p ניי רצכם ir n .̂נבאםיס  *ױ זײ dpu סונמר חא־ ביז ?אננ אזוי םטריי??ז לאזזמ פון סייסנמ די אק אח כא

i *ו רי?טרייבצן np dpi ddpi פון פאדארוננ די פארנצסם טטרייקס די p i .ארבײט
ח. וזיכטינסנמז איז «םפן id פזן אגארקעדכנ n פיו d  i p i  i p i״p פאר־ <אננ אזוי ניט אפמו־ זיר ם5<וא 
ip םצחד אדצד ייסצדארב די פון יתיאן i *Mflr eap i ױן תנ?ז נצהאנרע׳לט ב<ויז זיך ווא?ם dp tPn .1צוינ? ׳•  אר־ ו

»ip d jp p ip תיאז ת אין נםנם •יגודירט י » « םריי םטריי־ רי ארבײטס־פרייתז. ipjp» און בייםס־מםונחזז ם
תן זז«ם dp און נעפר םסתםא <וא?םצן ־באיעבאםים1עי די םים ipp פר?זידענם פח אויפגאגא די pn םו
e^pnm פון אח o ru w d p i צםער?זובצסאוי jpd d pi א צו m n ו <ואיט?ן אוז י ױ ו נצאײנינם. איז dp ו

m ריפאװצרי באפאנם?ז טם n איפז. אזא אויא ip i «1 tv די נעװען איז אבער, פונ?ט, עותרםטעד ppid אד
Dppm וואס ארבייםיא־ י1 פוז חאפמגמן pi tp rn נזד jp jppt p פוז i p i ,ױניאן tp:pn ױעלכעז n םםוײמו־ 

ipurn חװ־ פון J t u 9 א כאםז) זאליזpoO האב?ן פאמוירק־ m n  p<p סטריי־ וײ אח סאכען. נצוואלט ניט 
d איז חאנ?| ipp 4P*־n ייכם id  d pi ב<ױז «יט א״ננעמטעילם

jp 1•י־בײט? די dp םוז זו?ניגסםננפ ipn  oiPDnpa סיײד י1 װאלמעז פרינציפ 1אי יױי< פריגצי^ א פאר 
do אונבא׳יסרײטבארצ דאס pi •אזוי <ים גאר זיך באטיס און את»נידחח צו יין p ip cv די םים גאײנמז 

no n r איינמפיז־ט prptptp* t  tr* n סםוײיפארס. . ׳אםוד חײיםיג m ומקס m u p p v jk  tp>» in  tram 
n* .ד א ס־ײ ײי rran■ בײ יזאט ימיאן m פון ײי en M  m  w n »  n

r.J• •י
״ , ____

, ם ס ו ג 1134 ו

 פיז ?אגםראיצ 1פוצעט?נדיג? א pnpn פאדערונג m ןין
n פון אס1בייטס־בױ1א י1 איב?ר| ױגיאן n nאPDד 

 כאילעבאטים י1 האנען םארערוגג י1 אם און •נײםצר,
נאכצונעבען. א«עזאגט |ןיך

 »אס jjnpppip >gp'ov א זין פאדעדם dp גאי־
 באדינגונ־ י1 היסצן ארף1 מען ניינ̂ג פאדערונג י1

n זוע׳צכצ אונםער dp האם?ן־ארנייטער, י1 ארבײטצן 
 1אי אנלאדצ! בײס בא׳פצפםינם וזויפםז?כ<ציך jpj»n אם

 ניט טא< ?ײז איז וייער? ארביים י1 טיפ?ן. אויסצאײנז1
ipb ויי בײ ?נ?<םצסינוג1 *ין p̂i dp ddip ,אז םאר 
 צו tPDip צוױיםען, dpi װי טאנ אײן או־נײטצן jpPmi זיי

m א אין או־נייט npr iponwa און tprijp אר־ רי 
 בא׳צטים־ א האנ?ן אדער צייט, נא׳פםימםער א אין בײט

pd אדער םעג פיטי פון װאך jpd oppi ארבײכג t״ip 
ip םון אפהעננינ איו אויביים i ,װאס ציים IPdip |PD'r 

 -1P1 ברייננ?ן. עים?ן י1 װאס םחורות, י1 פון און אן,
oont איהר? פון אײנ? או האםפאגי, א ןיך ddip tpp'r 

פי< אזוי צונױף זי רוםט האפען, אין 1בא< אן
 י1 אויטצויאד?] נױסינ פאו■ נעשעם זי װי ארבײם?ר

 לײ- ארוםנ?חן «א<?ן djpitppi אז ,ocpid אזױ פראכט.
 זאלצן ארבײם, tpj’ip זיי tra 1אי ^pd pipinpo דינ
 כט?ט ,1נאכאנאנ ipijwjp צ?הנד<ינ®־ ארבײם?ז סצזען ןײ

o צוליב איבצחײיס. אן אהן w  ip i־d” pj’dpd>pjp פון 
i r n ^או־בײ tpjpPe ?םראכם־אנלא־ וײ צײם?ן אםאלינ 
o m א̂י ppp ̂ונס די אין װאלנ?רצן «יך פארםען  בײס סא

1PD1P• אז?לכ? נאך אין און רוםס פו< אין חאפ?ן,
ipopav זיר ?ן3חא d»ppmidjm צאצ א pjpDnpj-'itp 

p נ?האם האג?ן װאס ארבײםס-אנ?נםור?ז, ir n בױראם 
ip איז הא«ן. נייס i 1נא >tpdpp קאם־ י1 האנ?ן ציים 

 האלט אזינ?1 י1 ס.5הא 1בײם?1א djpeppj א<ײן פאניס
iprn. 1?אונם ip i .או־ אםיציעל? י1 ?ן1נזטוא א״ ר 

ױניאנס. האספאני פון אס1נײםס־נױ
n האבצן  ip i'ip i םאז פון נ״ט?ר1א האפ?ן JK1D- 

̂־ו̂נ זײ ארויטנ?מטעלמ צים?א ir אז פאד n אpdjpptpj 
ip זא< ױניאן i'u ro rlic  dpi tpapn איב?ר ?אנםלאיו 

 אכםונג \vivp זאי?ן ,n כזײ א^1בײםם־בױ1א אזינ?1 די
ipipj, זאלצן ט1פא פון בי'םעי־1א אלצ אז tpj’ip םעהר־ 

ipj’j’nt ?נילייכ tPD” njpjp?pj םאײינ?!. צו
dp איצט זײ:?ז jn jpor פאי־אן inpo 1בײטע1א 

 באלזד י1 װי אי־בײט, זוכ?ן אס1בױ n אין ipdjp װאס
 פא־ זײנ?ן dp נויםיג האבצן מיפצז זײ פון נאםים

 או־בייט 1אב? ,1בײםצ1א האפ?ז טויתנט 1פי אי־וס ראז
 1פא אםאל םויז?נט. צװײ 1פא djpddppi אן1פא איז
ודיגינע*. נאר

אז פירצז, נ»ו?הנליר זיך ipjp>d באלוןבאםים זײ
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6 ףיו
2? *2522̂"? א אויס̂ײבעז ם̂עגען זײ ̂ובען סלעגען זיי און געםע<מן ם^גם זײ אד ג מטעגד ה

̂גגען איבריגע די בעת בײם ענד צוגעװארםען קריגען ם
זועז גע<עגענהײם, א בײ ב<ױז ארבײם עטונדען ̂יכע
פאדעדונג די נעגױםימ^ עםארס זײ אין זיך האם םען
םזג;־8פו<? די האבעז ך$ל ױניאן די אז םםרייקער, די פון

םען <ױ איז, ביוראס ארבייםער די אױןי דיגע
w\ ,םאר ©אדערונג א איז עם װיכטיג^ העכסט א זעהן

̂ייכעד וחד קןוגםר«<ירט װאם ארבײט, םון צוטײיצומ ג
ױניאן. רער םון רען

צוגע־ זײגען ונקם1עםרייט־ זויכטיגעז דעם ^ט־ צו
 די םון םאד^ויף אין עוועריגקײטען. צא^ א נאך הומען

̂וכען צוױי עחמטע  הןך סםרײק, דאת־ארבײטער דעם םון זו
* די אויח םאכען אנדערע םון ארבײםער צאיל א בען  ״י
 םיםפא־ אין ארויס זיינען און ארבײם די געװארםען םען
 אז זינען, אין האבען תםיד םוז םען םטרײסם. םיע

 קריװדעם. געװעהניציך האם ארבײטער םאך יעדער
 געהצן עו^וז^ די ארונםער זײ ^ילינגעז עםי^, איז עס זםן
 אין זיח דאס םעג סטרייק, אי אין ארוים איינםא^ אבער זײ

 גים די םארגעסען ארבײםער, אנדערע םיט סיםפאטיע
 האבצז םאדערונגען. אײגענע ארויםצומםע^גז װעג אײז םאר
̂יבעז זיך  םאםסױ םון םאדצרונגען צ̂א א אזוי אנגעס

̂ו און הײצערס אינזמענירעז, זען,  קר און סםױארדס אםי
 םען האס באםעם די םים םארהאנד^ונגען די בײ כערס.

 די אויך באםראכם איז נעםעז געםוזם שוין דעריבער
 פון •ראבלעםען די םון ?ײזונג א סםרײקערם. םיםפאםיע

 צו גענת געװעז ניט עוין איז א^יין דאס־ארבײםער
שילום. ברײנגען
געװאה־ אזוי איז םימסאטײסטרײקערם &ון צאיל די

̂וין® אין טאג־צױטאג, פון סען מ די פוז פאר  װאמנן םי
 האם פראגציסקא סאן םוץ ױניאן ^ײבאר סענטרא^ די ביז

 נענעראא א רופעז צו םאדערוננען הערען אננעהויבעז
 ארבײםערמאםט. ארגאניזירםער גאנצער דער םון סםרײס

 אין איגנארירען נעקענם םען האט םאדערוגגען דאזיגע די
 די םון םיהרער ראדיסאלערע די װעז זואכען, ערשטע די

 װאם אײנציג^ די כםעט געװען זײנען ארבײמער דאק
 סוף ארום אבער סםרײק, גענער̂א א װעגען גערעדט האבעז

 סעהר קאמ* דעם אין םארםישט נעװען שויז זײנעז ױני
 פריהער* חודמ א םים װי ארבײטער םיל אזוי םאיצ םיר זױ

 דעם האבעז װאם ^אננשארםען טויזענד פיר די אנשםאט
 םון האםעז דעם אין אויך זיך האבען אנגעםאנגען, םסרײס

 םון םםרייסער טויזענם 15 איבער געםונעז םראנציססא סאן
 און בײ באשעפטיגט זײנעז װאס ארבײטער םאחפידענע די

 געווא־ איז סםרײק גענער̂א דער און עיםעז״ די אויף
 מיםסטערס אױך״רי ווען אונםארכדיד^אך, װי גוט אזוי רען

̂אסען האבעז סםרײסען. צו באשי
 עס ױאס װירסוננ די דמרםאנט ניט דא האב איך

 אויםצודייצען קאליםארניע פון נאװערנאר דער געהאט האם
 .מאם ער װאם דערםים םראנציםקא, סאן םוז ארבײטער די

 די אין געמאסען האבען •װעילכע סאלדאטען, ארויסנערוםען
 הא״ זײ ײען צײס דער אין האפעז-ארבײםען, םטרײקענדע

 אדדנונג םוילסטער דער איז אננעפירם סטרײק זײער בען
 נעוחנז פראנציסשא סאן םיז ארבײטער די זײנעז געװיס

 האנד- ב^וטיגמר דער אם געגען םארביטערם עםארס זעהד
 דאם אז ניס, דאך ױב5ג איך אבער גאװערנאד. םון ̂ונג
 נעגע־ דעם רופען צו *ױריןונג אנטשיימןנע אן נעהאט האמ

 םםרייק גענעראל דעם םון אורזאך הויפם די סםרייס. ר̂א
 פראנ־ סאן איז ארבײטער זײ םון סיםםאטיע וײ געװעז איז

 און וױכםינער דער םיט םראנציסקא סאן אױם אוץ ציססא
 אן אין האםעךארבײטער. די םון פאדערונג גערעכםער

 א צו נעםירם ניט םיכמאםיע די אט װאיצם צײם אנדער
 ארבייםעד די זיד געםינען איצם אבער סטרייס. גענעראל

 צרמםאנד. אױםנערעגנמן אן »יז אםעריסע נאנץ איבער
 אפגענארם זיי האם א. ר. j די וױ עיעם םילעז זײ

j אנערקענען םון פרנפם דעם אין באזונדערס איז n r n 
 נעװארעז דעען באלעבאםים וײ װעלמנ גענען ױניאנס

 ערקיזאױגג די אויך איז דאס איז םארביסעז. םעהר נאד
 גאגצעז איבער׳ן כזוא^יע םכאײי׳ס אלנעםײנער דער םון

וײ ססױײ^ «ום אימםאך זיד רייםינז ארכײגאנר די יאנר.

Rf

י

r י

J*

B C H ■ (



»ד־׳.

■
p i

.  ,1 0 ■

:^ 9

p זיינןן n  pm ,אז פיצען, זיי אױםנעחמט ivd זיי חאט 
האפטננען. זייערע pm *■נ^גאוס

• •
p פיהרזנד די חאבען וואס נאר c סםרייק געמנראל דעם 

fp צו האפען מנ$עגם r r n w גזד זײ האבען װאם אדער 
f מוױנעז װאצם

 פאר ערק^נרם מווצהנציך ווערמ סטרייק מגעראצ א
p וחנרט עם אחןד צוחנמן״ פאציםישע c או־גאניזירםע די 
 רענײ דער צו םאדערונגען געזויםע גמטעצט ארבײטער

 פרא־ א אויסגעדריקט איהם דורך וחנרט עס אדער רוע,
 סאן אין רעגירונס דער צו מארגומ א אדער טעסט

i האט פראנציספא n* א םראגעז געקענט סטרייק גענעראצ 
 געווארען גערוםען װאצט ער ווען כצרצקטעױ, פאציםישצז

p חגגירונג דער געגען •ראםעםטירען צו «ותס דזנם סאר c 
 דווץ־ איבײםער צװיי די pc םארד דעם םאר פא^יפארגיע

 געמיסט. האט גאותרנאר דער װאם גארד, געמאנעל .די
 מעהר גיט אגהאצטעז געדארםט װאצט אבער, םםרייס, אזא

 אזא איז דעםאנםםראציע פראטעסם א פאר טאג אײז װי
 דער איז צוועס דעם פאר אבער געגו^ פולשכתגדיג םםרײק
 גע׳וועז גימ איז צווזמ זײן געווארעז. נעדופען נים םטרי*ס

 גצרוסען איז ער .עסאנאםישער. אן נאר פאציםישער, קיין
 זזאסעךאר־ סטרייקענדע די םים סיטפאטיע אין גאװארען
p די וועכמנז בייםער, r* באשצאםען האבעז באצעבאטים 

תז זיך ווע^עז זיי ביז אױםצוהונגערצז  אוגמעתעבען. םו
 יױרקעז, געקענם סכאײיס גענעראצ דער האט אזוי וזי אבאר

m די אז r סטרייסעג־ זייערע כאכגעבעז זאלען באצעבאטים 
 גע־ ױניאנם די םון פיהרזװי די האבעז ארבײטצר? דצ

 נענעראצ חגם דורך וועם םייגונג עפענטציכע די אז חננקם,
 נערעכטע די פאר יועדען ארויסגצרופעז עטארהעד םםרייס

p םאדערוגגעז c די צווינגען און ארבײםער האפעז די 
 אזוינס נאכצוגצבען? עיןי־בא^עבאמים *יינגמיארםע

 טיײ צםעגטלימ די טראכםעז. געסענם ניט זיי חאבעז
ע  גאנ־ די געותן אאגעםייז אץ איז פראנציסתא סאן אק גו
 האפען־ארביײ םםרייסענדע די פון זיים דער אויוי צייט צע

̂יכע די אז pא טער  עםארסער גאך זא< טיעונג עפענט
p זײט דער אויוי וזעחנז c דעם דורך האסען־ארבײםער די 
 א דערװארטען. געסענט ניט קײנעד האט טםרייפ גענער̂א

 קײן נים עולם א^געםיינעם דעם בײ איז םםרייס מגנצראל
 אונבאקוועמ^יכ־ םך א פארעאםט ער נאסט, וױ^אםענצר

 םיכד םריהער האט <ואס עואם, דעם םיז טייל א און פײםעז
 בדונז* ווערעז אז פאנגט ארבײכמר, די םימ פאםיזירט

 געזארגט האבען סםרײס גענעראל םוז פיהחנר די אםת,
 װאם im^ זא^ עו*ם ברייםער יגרײסזנר דער אז דצרפאד/
 סריגען נעסענט האט םעז אונבאפוועם^יכקײטען. וױעיגער

r w, אילע און גאז עמסטריציטעט, זזילוי• םעדיצינימע 
 אין װי •רט דעם אח נױכדבאחנתומיגפײמעז. אנדערע

 אוים־• געווען םטרימן נענעראל דעד איז פרטים אנדערע אילע
 דעם, אויזי קוקענדיג ניט אבער אתאניזירנג נצצייכענם

 אונבאסוועם^יכסײם גרויסע א דאד םםרייק גענערא^ א וויז
עו<ם. גרױםען דעם פאר

̂יכע דל האט *ואס און  וואלם זי ויעז טיעונג, עפענט
̂ו  דורך האםעז־אדבײטער די סאר נעװארעז מםארקער אפי

ר די צװיננעז צו מאז געסענט סםרייס, נעגזנראל רזנם  עי
 האט סםרייס גענער̂א דער נאכצמעבעז? באלעבאמים

 םעז האט װאס אבער ארגאניזירט, גוט װי זיק געכמגט
P געסענט איחם םיט P ױ און  איוזם םען #אט <אנג ו

אנהאלמעז? מקענמ
p סםרייפ נענערא^ דער c האט װאס פראנציםקא, םאן 

ײז נעװאלמ נים  געםוזם יך5ענד אבער עם •אלימימ,חאט ז
 חד דעד צו םאדערונג א vfiywt געםוזם האט צר װערצן.
 אוםנ^ייכעז דעם p# ווו־יעםחמז זיד זאל זי אז גירוגג,

vrvnt w w\ ארן האמעךיארבײםער די r m באאעבא־י 
 סאדערוגג, די געװארעז געמםע^ם געםלין• איז עס טינ^

די  איבער־ באאנבאטים מיוי יײ צוױנגצן זאצ א. ר• J אז
r צוממנז  nםnיםrראגnr ײ צווימען  אד- זייעדע אוז ז
ארביםריחיאן. «ו בייסצר

 דעמ מעגעז םיינומם־םאחציײיצנהיינמז ייח פזמצז עם
תן איז דאס אײג מס פאדערומ ריכסיגע די מי m די י e-

J־•
*#י:■ י  ils , k® tiM jj3 ro« i

:r

u געדארפם האבען םטרייה נענערא^ םון רער to o r ד 
ײ ,אבער דענירונ^  n זיי <ואם שאדערונ^ די ה*בען ז

o כען J jo rw .די רורן■ רענירונ^ רי מקראנען b« ן 
. ג תו סון טרעטער  IjfB די (ואחאראכען ה^בעז ו
ערםי<ען. *ו דערוננ

̂ובץן םםרײסערם די »ו הייםם, עם  pM נעוואונינן. ה
 W נים, םוד קיין קײנעם םאר איז עם tv זאנם, םען
T/m *וריסצורוםען מטיםען נעגאננען איז םען דער  o n 
 v מקראנען םיהרער סםרײס די זזאבעז םםרייק רא<

טונץן קרינןן ווע^ען האםען־ארכײםער די tv דכערונ^ - 
חנחוו^ באדייםעגחג

in *ו נעותן זמרט אבער עם איז / n פאר M can, 
 נים םאדערוננ קל״נע רי אם סאן האם ? סםרייק גענעראצ
םםריי?|| גענעדאצ א אחן א. ר. j דער בײ קרינען נעקענם

 קריו געקענם or תאט במן אויב נים וױיס איך
 . האס םען tv באודתען, נים קיינער קען וױיניגסטענם

 <im jrtMiD די עםעצען מאם די, נאר קרינען. געקענט
r עם v םםר״ גענעראצ דעם רוםען *ו נעווען ותרט 

 tm דןר אײחנר או קציינינתיי̂נ אײז םארגעםזז
 אח גיײארען, נערוםעז צ ע י * י t v t’M םטרייק

 די ײי prt נ*ו גאנג םוצען אין נעותן מוין פאקםי׳*
 ױ םיט םטרייק סים»אטי אין ארוים איו ױניאן םיםםנמרם

 ארנאניו גאנמ די כמט פאקטײ* pm )ה»<וען־ארבײםער
 םםרײ pM נעווען טראנציםסא םאז איז ארבײםע^אםם םע
 געותן גצוח pm םםרייק נענעראל םון- עריןצערוננ די און

 ,VP^MWto ivd איז ארבײםער די חתיםח. אשיציעלע
p ir אײנשאך דך־ חאבען בייםעי^ פריהער T 
 אוי« נעװאצם איהם דורך האבען די םםרייק. אין

״, אראטעסט וייאר איז זאח ״unn אנםויטונ^ ױיער . 
 ויי אין נעװארען א«נענארם אזיי דינען זיי ײאם חנם,
האפנוננען. ערע

דעםאנםטרא*י« װאונחןרציכע v געווען איז עם און
«t פראנציסקא סאן פון ארבײטער די כוחות. ארבייטער 

 באזימןו די םאכם נװאצדינע v פאר װאם נעײידען האבען
 •ttrrn די דיםצייצינירם און ארגאניזירם נום מי 1אי

«יים יעדער צו ?עז דעםאנםמ־אציע אײנדרוסםםוצע
1ס»כםוזאבער די צו װארנוננ נוםער v םאר וחגרזגז נוצט

r ־ * •*
 פראנ) טאן איז םטרײק גענעראצ דער אויב און

pm ניתם א נעווען pv אםעריסאנער חנר jt o 'c w 
o r אםעריקאגער דער אין נייזזם א אויך נעװים tT v n 
tv צוציב פרינם־צוטטאנד v ערסצערם זאצ םטרייפ .. 
 די פון וזיצעז דעם נעגען ׳*טאדם אנמריפאנער אז איז

 טינעאפאצים, אין פאצ דער איו דאם זוי צעבאםים,
סאםא.

םראס״דריױוערס, די סםרייסען םינעאיא^ים אח
 . טים פריינד גאהענםע זיעען באלעבאמים די וױ אזוי

̂יס־סאםימאנער,  וא און טובח א נעסאן די ער האם •א
 א< אין איז דאס סםרייסער. די אויוי ̂»יםע! געהײסעז

 im כױנעאיאלים אבעד אםמריקע, איז נים ניחנם p'P 1םײ
pK וואו םינעסאםא סטיים דעם n פארםער-לייבאר 

 םד. סינעסאס^ pc גאווערנאר דזנר דזגח. גרויםע א האם
 און ■ארםיי, םארמער־לײבאר דער פון איז אלסאז,
 די אין סמעאסאליס pא פאליצײ דער פון ^םען

 גאותרנאר מםיצ. ארא• נים דעדיבער אח מד
 נעצװאוגגען םילעז זיד וועם ער m ערתצערם, האם

 1אי כדי םינעאפאציס, אין קריגס־צומםאנד ערקצערזנז
 ו דער צז םינעאפאצים pc פאציצײ־םאכט די צונעבען

pc איהבג צו םאראנםווארםציר איז וואס 4םםייכ 
 פעדעראצער דער ®יז סארםיטצער די אז נעוױךקם האט

T זאלצ! נירונג t סםזײימ איז אריעצוםישעז איילעז 
 pc צומםיםונג דער סיט פאתעעצאגען, האבעץ ױי

 _ Jאם•ראp א װא׳מינגטאן, איז צייבצי אוו •אדטםענם
 זאצעו סטרימחנר די און באלעבאםים די װעלכען צוים
 דעם באלעבאטים n אמנר חאכען אויםגיײכעז. ײד

ת צוריקמװיזען, פראםיס  חאבעז סםרייקער n מ
חאמן באצעבאסיס די אננעגוסעז.

B irar^p® 3ng
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 ,IVD^v גאותרנאר געגען רעזאצוציע
pn ינם־צו׳זםאנר ערפאערצן צו ווארנונג^ pm

נעוױרקגג גיט האם *ר^םץסט דער נאר וצים.______
 כא־ can געקראנען האט אצסאן גאיתרכאו ײי גלייך

m מאגאראםים־פצאן רעם האבען באלעבאםים ךי 
 ער־ ער האט צוריפגעוױוע!, רענירוננ םעדעראצצר דצר פון

 איבער־ האט אוז םיסייאצים pv קרעםצוטםאנר קצצרם
u סון ו^ציציי־םאנם די גצגצבצן p r־p v  D פון הענד די 

םםייט חנר
 ײאצם פריגם־צוטםאנד װען נום, געווען אצץ ײאצם

תן  מצעכנה v קריגס־צוטםאנד אנער pm <»ך. גונמ v מו
 ארויס־ נים גוםם i״p tvp זאך עצעכטער v םון און אך1

 נע־ האבען ivo>v נאװערנאר םון אבויכםץן די פוםצן.
J'o נאגץ pn טצגט .i נעוועז זײנען רעזוצםאטען די אבער 
 נעמםערט ניט האט פרינם־צומםאנד רץד טצעכםזג נאנץ

 cun ברעכעז צו באםיהוננען זײערע pm באצעבאטים די
̂וט ער גאר םטרייק,  דיער pm סםרייקערם די געטםערם ה

id v p סםרייפ. רעם נעוויגען צו
אדםיגיםםראצי^ םיליםעריטע אצםאנ׳ם גאװערנאר

p אײננע׳פטעצט האם ער ײאס v ,נע־ האט םינעאפאצים 
ױ האנדצצם  אדםיניםטראציעס םיציםערימצ »:חס־ע אצצ ו

 םארבאטען האט n פרינם־צוטטאנד. םון ציים דער אין
 מ. .tv א• דעםאנםםראציעם פארואםלוננעז, עםענםציכע

n איבערפאצ אן געםאכט אפיצו האם t'tM• הויפט־ דער 
 אײנינע ארעםםירט האט pv סטרייסערם די פון פײארםיר

 נע־' דארטעז ויך האבען ותצכע םטרייקער די פח •יחרעו־
»jw. נעװען, אין אויסרײד דער tv האבעז םטרייקער די 

דעםאנםטראצי^ v ם»:ען צו מקציבעז זיך
 אצםאנ׳ם אונטער tv איז, מורה אונטער׳פמע די

 נע־ םטרייפערם די זיינען אדםיניסםראציע םיליםערימער
 פרינם־צוטםאנד וױיצ פים, און הע:ד נעװארען בונדען

jp ויך האט n נעזעצען איינענע pn  p v צאנית. אײנענע 
 בא־ די םון נעװארען אויםנעםראכם 1אי קרינם־צחפטאנד

 אין דעריבער 1םו עם און ארב״טער, די נ;נען לעבאטים
v ,וויר־ דעה, די האבען נאצצבאטים די װאו געמצטאםם 

IPP אשילו יך1 טרעםט עם װען ארבײםער, די נענעז v 
 אר־ די צו נעםיהצעז פו־ייט־ליכע האם װאם נאװערגאר,

w וביימנר.
•u p טראכט אצײן אצםאן נאװערנאר וױי^װאם ווער ?

 נאװער־ די װענען םעתר םיל טראכם ער tv זיין, tVP עם1
 איידער הארבםם אין פארקוםען דארםען װאם נאר־װאהצעז,

 דאם אויב איז םראפ־דריױוערם. םטריי?ענרע די װעגעז
ttv p m/ םיהרען אצםאן םיו v ,זאל װאם ■אליםיק t” t 

p אונפארטייאישע םי] vtv אבער אונפארטייאיש, w v̂b 
 עם טוינ םםרײסער. די װי באצעבאטים די םעהר הצצפט

נינג דעריבער
m

 איז אמעריסע גאנץ אםעריסזג pא רווזיג ניט איז עם
 װאם בװאציע סםרייס גרויםער דזגר pc אויסגצרודערם

pnt p נעסאן נאס א זיך האט c צוױי־ ביז׳ן צאנד ברעג 
 איײ אין אז טרײסטעז, זיך \yp אםעריקע אבער טצן.

 אונרוהיגסײם די אויב און אונתהעער. גאך איז ראאע
 םצחםות, עלאנאםי^ע אץ אויס זיך דדיתט אםעריקע אח

 ארײנגעווארםען ניט זאצ זי אז pמרע פון אײדאפא ציטערם
טצחםח. םיציטערי^ער א אח וחנרעז

 דאס צי םארםען, פארמידענע זײנע איז פאמיזם חנר
p אדער היטצער׳ם צי סאמיזם, םוםאציני׳ם איז c דעם 

 עטעהם עםארהעםבערג, ױרמ זײן פון pא דאצסוס מויטצן
 אײראיא, סאר באזונדערס אבער װעצט, גאנצער דער פאר

 זיך האט ער זינט pא גייסם ^רעסונגס סינסםערער א װי
 ברױ די און בצום גיםען צו זיך אױ* ניט זמגרט באוױמן

p טאציטצט c ̂יען  פאג- סינםטערםמע n איבערעםייגם םענ
טאזחג

 פאעיס־ די אז מםארסער, ותרם האפנוע די גאר
 זיך דערנעהנמערען אז סאנגם װאפ:»נאליע בצוטיגע

פא־ די אט זיך חאט עם סו^ אוגפארםײד^יכעז
 אויסראסוננ <עגעגזײםימ א

ד p אין דעדסריגקען אן יי n •איי

 אנגע&אעען עם ןיך האם צאגד היםצצר אח כצוט• גענעם
pדי nעםםרייך אין און גאציס גצגען גאצים — ם prj»n 
p היםצעריסמען עס k ,אין זײג^ זחגצמנ דאינפוםיםםען 

םינםםער• און בלוםיג ג<ײך ביידע װידקלאכקײם דער
דאצגוזם׳ םאסען־םערדער בצוםיגער בדוטאתר דער

 במ̂ם םאציאליםםימ טים עםםרייך פארגאסען האם זואם
 ברוםאמ דורך ^םראןי פארדיננמ \"\ געקראגען האם
 נדוטאל אזוי pגעוח איז טוים דאצפוםעם העגד. נאצי

 קיק איהם האט קיינער pא גצזתן. עם איו אלײן ער װי
prnp^«cin3 ודי< נאצי^ די זױ געב^ געקעגם נים םוים 

 און אריבערמםײג^. נים ברומאליכמם pא זײ קען קײנער
 Uגעזואח אויםגזנראם וײג^ טויט דאצפוס׳עם םים צוזאםען

ת pc םאעיססען צאצ באדײטעגדע גאנץ א  ,Pלאגעדז ניי
 דאם םעהר• אויםראםען װײםער גאך זיך װעל^ זײ און
 $ועמד נרויסען דעם םון *no דער אז האםצטנג, א גים

זיך• דערגעגםערט פאמיזם, הייסם זואם אוםגליס
 ווערזנן גים זאלצן אםעריקע אק דא טיר כדי אבער

o װענען אפסיםיסט̂י צו n גאהעגבמן no* • ם ז י * ן ו  ס
®p אוגזער אץ דארםען pא דא פאראן זײגמן 'n i גאגד 

 סאמיזם פון פראבזש אוגז וױיזען וואם כחות, פינסםערע
 בדײםצן גאגץ א אוין* פראבע אזא גופא. אסעריקע אץ

 1סא tie באלעבאסים די געזױזען אונז האבען םאסשטאב
 וײ| prapp זײ אז געװיזען, האבען זײ pא פראציםקא.

 אח ברידעד זייערע ווי בדוטאל »זוי pא בהוטיג אזוי
אײדאסצ•

*»*
 דעד פון זשורגאצ אםיציעלער ״םעדעריישאניסט״, דער
 םים ארויסגע?וכמן איז צײבאר, אװ פעדערײשאן אםעריקען

 פרײ עקאנאםישער איצטיגער דער אויב אז ערהלערוגג, »ן
 סוזען רעגירוע די װעם אגהאלטען װײטער װעט זיס

 לאגד, אץ איגדוסםריען די םון באםריב דעם איבערגעםעז
 גזך םיד שוין זײנען םארםערס און ארבײטער די װייל

 דאם װען צײם א אין הונגער און נויט צײדען םון װארען
 ״םעמגריישא״ דער גוטם. און האב םים םול איז צאגד

 נאך זיך געםינען לאגד אין אז ״אן דערבײ װײזם ניסם״
 ארבײטםצא̂ז םיציאן האלב א און צעהן ארום איצט

 היצםס־פאנדען די »ז הונגער; און גויט יצײדען װעלכע
 באלע־ די אז pא אוים זיך שעפען ארבײטסלאזע די סאר

 זייער pם האבען לאנד אין אינדוםטריעם די םון באטים
 די םאר ארבײם שאשעז צו געטאן ניט זאך קײן זײט

 טאן. צו עטװאם נים זיך גרײםען זײ און ארבײמסלאזע
 ארבײטסצאזע טיציאגען די םון צאצ קצײנע » אויב און

 דורך געקוםען ניט דאם איז אדבײט געקראגען יא האבען
 גאר באלעבאטים, אינדוםםריעלע די פון װילען גוטען דעם
pc דער דורך האט װאם רעגירונג, דער j .פאר?ירצט א. ר 
 אײגענעם איהר אויף האט און ארבײטס־שטונדען די

 אר־ צאהל געװיסער א םאר ארבײט געשאפען אצײן חשבון
 אבער ארבײטען. עםעגטליכע פארשידענע דורך בײטסלאזע

 רעגירונגם־ צײטװײליגע אגדערע די ניט און א. ר. j די גיט
 שאםען קאנען ״םעדערײשאניםם/ דער באםערקט םיטלען,
 ארבײםס־ םון ארםעע גרויסער איצטיגער דער פאר ארבײט

 אינדום־ די בצויז םאן מוזען אח טאן הענען דאם צאזע.
 נעזעלשאםט די װעט גיט עס טועז זײ אויב און טריען.
 איבערנעםעז טוזען רעגירונג סעדעראצער דער דורך אצײן,

 װיי ארבײטסצאזיגלײט אזא לאנד. אק אינדוסטריען די
 װערען, נעדוצדעט ניט װײטער טאד איצט האבען םיר
 געזעצ־ גאגצער דער םאר געפאר א װערען םוז זי' װייצ

שאםט.
 זאגענדע סך א און װערטער שארסע זײנען דאס
 האט *פעחגרײשאניסט״ דער אז הײסם, עם װערטער.

 די אז געדא̂נ סאציאליסטישעז דעם צו דערםראבם זיך
 פרײ צו באצאגנען גים דארםעז צאנד םיז אינדוםטריעס

ס\זל. צו געהערעז דארםען נאר אײגענםיםער, װאטע־
 נע־ יא שוין איז *סערעריישאניסט״ דער װען אין

 דארןי םאציאליזם, פון גרונד־געדאנ?. דעם •אם צו ?וםען
 אויפהערזנן דארף ער װײטער. שרים א םאכען שוין ער

 אויב או איגדוסםריעז, די pc באצעבאטים די װארגען
איבער־ נעזעצשאסט די װעט וועחגן בעםער ניט וועצען זיי
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T U i\ די pm  tptpupt B in  •tjmoonPM אוםזיסםצ *ן 
 נים jjupp איגדוםםריען די פון באמבווםים די *רביים•
m גים אינדוםטריען די באםרייכען זיי ותרען. כעםזןר o 

in ניס און ארבײטער די פון םובח m o אינטערעםען די 
m ׳פאסם,5נעזע דער סון o u p און םובח אײנענער זייער 

m o אינטערזנסען. אײגעגע זייעחן uto די זיינען זיי 
 גע־ •ראפיסען. סון פראנע » ווי םעתר גיס אינדוםםריע]

pm « ,יים* jm( גמהר טאבען מק«ם האבפן ויי T ib 
1 tPO'Oײד in איגדוםםריען, די פון אױםברייםונג — 

in y n זיי apt op.!* יייעחנ פארגרעםערם ה«בען זיי 
dmb'־Djp o rpu*  ,ipp ױ נעלאזע) און ארבײטער םעחר

גזןרעי
\

m זײ tPtpp JtpJ too |'M rurv 34 <ויפען םאמינען y 
atippporm דורך pro'Byi■ inpo סאכען איצם o V 

w א װ*ס tpomn און אינדוםטריע in סון orn  ptpdpu 
ptipeo"3m רעזעו־װ, אין — pio| ויי op.

 ױ פון נ*מב*םים די װעילען װארנוננען פון ניין,
 m דערינער pm op .ipiptt ipopo גיס אינדוסםרי?!

i *ו ויי וא־בײם ארויסג׳טוארם?נ? p t ־ טױן .1םום  מ
inp: ipo סיס u o n«־in איו ותג in'uw M BinB 

*pnm  ' i  ipo"3m  '1  ipornt״ n  tit אינתםטרי?ן i p 
in 3 ניט*pdm ivtb i t  |p«n ג?נטיםער,”א u p זיי 
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 חעכ• די דערגרײכט גח^רטרעמדגקײס די װען און
םטע׳חיםלןןן,

^טינקײם ארױס עתעץ־װאו ®ון זמגם דןןך און גע

אדן ניטפױקײט מים ןןנגעזאפט איז לוסט די װען און
f j'* נאוח —

אויםחןרװײלטע די אמאל טטיל דער אין חערסטו ד*ד

פאלטי *ײיעט״יקןן די ןןרד די ם׳פארטױבט װען און
קײ*«

^ן a חןם אנםקעגען חארץ » «ל#גם י s m דער פון 
װןןלט.

אױםכעלאםען, און פאמױיט טרײט חומח די װען און

 דײן סון טװזןל *ום םןןר עפױלקײט די דאך •תןסם
געטעלם.

. . . a

̂ף שװזןרןןן ןיי* גייזןן ויייס די —•* לקכקן פץ ין
ט םוםי^ און טטיל ^ טראט, ג»ך ט

״

װעגן, די ווױף pjr»ssr װי אױף גײען

 דײכטעז, און זיך *ינדען אױן*, גײען
 ערד. אוגזקר אױף װערט ליככױנ און
 לײדען, זײער םיט טטיל גײען זײ

מ וײיל ײי גי״זערט. זײ את «טיל ל

 טרױןןר, דןם #מכןןר טרײ
 «ער, דעם «ריכער זמנ

 טכור, *ארװיסער » װי
ח«ר. דזןר לײדען פץ װער

 ׳םזל םיט׳ן טטאלץ זײ
̂ןט לױכ און l נ i m p — 

i װןןם p טכור כארװעסער 
pm לײדען פון i p .ח«ר

jj£fe

ipwm ניט את ליד *»i חײנט —
iHB ו״ ■*p U* p p 'iiy B y i
םײן ונוסקסױ̂ק איז ®יר

pH ■ iD■ 1HB י¥ייוױ ®®י

PQSys ajn\ זײ fTal2yw]}d
ױ ן ניכמער «ז XV$* m* ווו s 

̂יגןןן ןס  — tdiyn םידןן םײג?} װ
ר און פןןרמוכודם כ^םש פמרלןרזןן♦ װן

y ־ ־£'’ . * *  i . V . &\ r _ !

fijn אזן 
געגקגען אתז קר ח#« װןס  *

 פריממ^ נאענפער םייץ #®ײעחןר םיץ
ען? זייי פען קען ןד מעג פוו

ס די זיי ח^כען !זןריסןןן  ןײ
 לןןבען. פון #נור דזןם און

ץ ץ ®ײןןרקר^ םי  ®רײט̂ו נן>ןגםןר םי
ײ םען קען ** ®ארגעכעןז ז

מ איז ליד אונזער חײנ®, פאר ני
f די ®אר ln r♦
®רײנמו םײן מרדיקריקן איז םיר
, * ■ ־ * ־ ־ * ־ ״ ■
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1934 אונוסם,

װעלט קראנר,ע זעהר זעהה א
יאנאווםקי. ש. פון

m'M ג?װים זיך װצט iPtMoin םאר׳*יד?נ? י1 אן 
PB'tu ,5 םון און נצהא̂נ חאב?ן 1םי װאם יצסםויריםpp־ 

P3, נ?ם?נט זזאב?ן 1םי ר?פום»צי?, נרויס?ר דיצר לוים 
D עחואועתן, p ,רי און *ם־צם ip i'n  opn o>pn גע־ 

)in p n  iPtP.
*on pt איז ipttpi op אינמד צות?ר1נװאצ 1אונזע 

tnm ניר pn ,1 םון הואותר ipdppג*ר- חצט <ו?צם י 
 m 1אי םווט «ופװאוגר?ר?ן. נענונ ױך ojppw גים

 *pn אל? דינז םיז tpiwtpt איז op װאם ,tpptpip:אודווי
 בצויז, טאנ זסליכז נאר אז נביאות, זיין פון pm דיזױנזמ,

pm נ?זונם. װיר?ר דעצן םיר ,i n זיף האט דאסטאר 
 איז פצאץ זײן אוי\» אין מאנח^ טימ אפסיאנעז נצםוזט

tpetppi האט רוזײעלם פרעזײ־ענם ■ראפעםאר. אנדער »ן 
 נ?טאז, האם םארנ?ננ?ר זיין װאם אצץ, tM ĵipJptp באצד
op א נאר האט ip אז און סצאנ. 1אוי נצטויגט האט 'j 

 אט און •ipppobi םםמ אונז װ?ט ײאס םצדיצין סארם
i » א־נעי pptim עוין איו r וױ חאצב, » איז i n דאיד 

BtP'YMB i אב?ר פא«י?נם, *ום נ?:יםעז זיד האט םאר n 
 אפער, נאך, און נ?ותן <וי מװאך, *ttM «צץ נאך איז

1P3M11V.
dp ,tom זימעז n ,אז םםנים i n סוםם חוצה 

igoptn i וואס איו. םיסן עיזוטצי m זיך. *ו n 
 װאסייעאן סאנאט <אנצ?ז א tPop: «ו ?רלויכם זיד האם
 אט.1-בא נאט׳ס 1אוי פא*י?נט pn נ?לאזצז1איב? און
n <יס n tM, אי m מזרןן, 1נ?זונ ביים חאצט פאזדצנם 
 פאצי?נם, ױיז פארלאז?ז op ווצם isopin ײ?צכ?ר ים1װא
 םיםן א נאר ?pjmip 1'^inptpi 1םא אים וזאצס ip װען

op .n  pm אכ?ן1אויםנ?ב חאם ioo ipo 'tit i n״p אין 
i איז וועים ךי פראנזױססא. םאן n  PiMor tpiMt'Pi 

tppinr, זיד ח*ב?ז איב?ראצ םון און i  oppiorptO'tM 
i:pn ו» o n 1אססא1 נרויס?ן: op .pttpon PM otp 

i ביםם ײ איז נע״עהיייר, 1נא איז n ?װ?ל- ,1א״נצינ 
tPt̂ סאז כעי pn. אכ?ר iptttM אננ?־ איז ראקגמר 

>ptJM| סיט pn כאפ?ן פיע ipotpt'to פון וױים םייצזגז 
otpir*■ o n, האט און oip5pip אזוי נציאםצן, אזוי 

 אוים־ optt ipd ניס. איחם ף1דא םען tM סיחוב׳די^
tpotp בנאםנות, אין. איײ̂ג איזז ip האם tPOMiopt. 

otM.רי pVrm tאון ״ pintM פו־אנ• סאן איז כוצינא»ס 
mpoit, איז אצץ און אמייט, נויטינ? י1 נצםאז ח«ב?ו 
m it איז עסיצ o n םאז םײ?ז1עטי op .MPO'PtMio 

t'M, אצזא i  tM ,i »5p ?סון יאנ otP'VKB o n 1אי 
ppmo סימ נאתיט ipptMip i n  ,tom .p i'V iirtpt 

mpo'io נ«י נים האנײאיאםיקם איז ייך זואיפם  t'M, 1גא 
 ■ארםצאנו/ איז סיאם?צ. איז שוצות םאכט ip אצ.1איב?

 tpo 11א1 איײז. וױיס 1אי 1נא װאו אין ^?אפאייס. איו
tnpo נצװיס דאד 't *איכזװ o n פון 1צח*םאנ otP'»«B, 

in אז נאר חאט 1אססא1 נרײרמי 1אונזצ אמוי■ tp
m  pd  pm ip  ,rnpm םײנונג o n דאס אמ 1ני־א 

tPtitttt פיז ייד o n חוצח ipoopn i n  pm ,סיםז DMi 
ip ו סוםם» prn אנמיױע mm3. 1 יואצם'Jpi'P ip 

 ג?סאנט נים t'tr זיד ער װאצם נסיסח, m נײ ועחאלמז
WPP־ tPBIMtt 'ttM—

n אםת אביסצצ  pm איז .m prn i n
n חײנם  iprn נאך n n tM סםנים op tM נ?הט 

nnptt איץ.ip o n און i n  ,t»oinjpn .5 .ipopa
i וואס אונםצדזוכמנ, *ננלזזייבדיער m פיז «מױזי n 

ipnto ■זזאט אײ«?טאז. חמ־װייצ «ויז חאם אז־לצר »p- 
iyo?Wo •*י ס« ?imp וועלס י iyt/ tw *ijFŵ fi

id• ̂ו JWiP d י p » oin iIWSm* הערבסס Djin זיך 
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 ^נ־ באצעבאסםעם די האבען איצט מוין זואס דעם, םון
 זואם־אין זייערע.רומס; םאר ראגם סויםען צו געהויבעז

 \ואס בחורים, טויזענד 29 די אנמטאט עטאם געװיםעד א
 22 באויז געבליבעז‘ וײנען נעייען, פריהער דארט זײנען

 בחורים מויזעגד 7 גאנצע אז םיינט, דאם װאם טויזענד,
 זזתוגה, האט בחוד א אז און געהא«, חתונה זזאבען

ג א ברויט געבען סאן ער אז ער וױיםם םסתטא ױי  ו
 םענ־ אז אונםערזוכער, זײנע םון געהערם ער האט אויך
 און יחובות, פערזענ^יכע זייערע צאהלען אז הײבעז ש?\
p דאך איז דאם i r ווערם עם אז באווייז, זיכערער א גאר 
 םיר און גום, און םײז דאך איז בעסער. אח בעסער אילץ

 איז דאהםאר, ריכםיגען דעם געקראגעז אלזא דאך האבען
 אזעלכע «ונקמ און סמנים, דא זײנען עם צרה, די אבער

 גע־ דער םון םעעה די אז איבערצײגענדע, און שטארקע
אויסנעםראכםע. אן גאנצען אק איז חואז דעם םח נעזונג

 גזד איםער איז ותלכער סםרים, *ואל לסשל, איז, אם
 י די םים האילט עס װײם װי םיטן, שטארקסטער דער וועז

 פאר־ די םון פוײיזען די לויט אט איז לאנד. איז ביזנעס
 איז אםעריקע אז אוים סוםט װערט־פאפירען שידענע
 אילץ ווערם טאג א װאס און באנסראט, פון שװעל אויפ׳ז
 םאר־ די אץ ארבײם אז ארוים, זיך וױיזט דאן ערגער.

 pK איז װייםער, אזױ און אםיסעם םעסמארים, שידענע
 וױעינער אלץ נעװארעז דזשולײ אח דזשון םאנאטעז די

 דער האט ארביים, קײן ניטא איז עם אז און וױיניגער, און
 ראםע די אז אנגענוםען, וױידזשעם. סײז נים ארבײםער

 בױס געווען איז עס וױ העכער, איז וױידזשעס זײנע םון
 קאן וױידזשח־יאםע דער םיט אבער צוריס, יאהר פאר א

 װאס דאס םים נאר ער סאז סויםעז סויםען. נים גאר ער
pn ^אצד װי אבער פיי־ענװעלאפ, זײז איז סרינט ער  pK 

 װי און װײנינער, pK וױיניגער אלץ ער האט פעײענװעלאפ
 נע־ צוריס יאהר פאר א םיט האם ער װאס דאס באלד
 גים איצם ער סאז דאלער, האלבען א םאר סויםעז קענט

 אזוי נארניט פאציעגט דער םיהלט גאנצען, א םאר קריגעז
איהם. םארזיכערם דאסםאר נרויסער ױי\ װי נום

 ער און באלד /באלד אז נעזאנט, איהם האט םען
 ער אז הײםם, דאס קויף־סראםט, פולע דין קרעעז זועט
 וועט אזוי און <ןויםעז, םעהד איז סעהר אלץ סענעז װעט

 ׳אלץ טיט םען טום װאס פראגע, שווערע די ווערען געלײזט
 ארויס, גאר זיך שטעלם פראדוצירט. ארכײטער דער װאם

 קױ־ ארבײטער דער קאן גע&ילדער גאנצעז דעם נאך אז
סריוזער. וױ וױינינ, אזוי פען

 דערםיהלט סויםען, ניט סאן ארבײםער דער אז און
 % םארשידענע די װאו םעסםארי, דער אין ^גלײך עס זיך

 # פעפ־ די פון רעדער די און געמאכט, װערעז זאכען
 דערםיהאען דאס דחןהעז. צו אױזי זיך הערען טאריס

 אנדערע אלערלײ סטארס, דעיארטמענט אלמ באלד אויך
 איז נים איז חולה דער אח ביזנעסעס, און סםארס

ױ צושםאנד בעסערעז קײז  און צװײ מים געזוען איז ער ו
צודיס. יאהר דרײ

 אויםטייםשעז *איהר האנט וױלט, איחר אז דערםאר
 לאנד גאנצעז דעם איבער סטרימןס םארשידענע די אט
 סימ?, א אלס נאד וחװיעז, גענעזען םון סיסן « אלס ניט

 און גלויבען pn פארלארעז מייז חאם חולח דער דאס
 אין דאסםאו/ גרויסען ̂עצםען זײן אין אויד האםענוננ

 םא־ אז חייגט און באםדייער, ptt ערלייזער נרויסער ײיז
 העלמעז, אאק זיך קענען ער וועם אפשר ׳פדאבעס כען
 צום ערלייזער און דאססוירים זיינע אלע שיסען און

םייםעל.
 «ױ אלס *ו מוםם וױיניג, נאד דאם אח טאםער און

w שרעמליכאר איחד םים גאםוד נר־ויזאםע רי גאכ nD- 
ח יוימעז םענשעו םיםעלײועסם. און וחנםט אין גיש  י

אויסגעברננמ, תאס וון די זועלכע פארסס, זייערע
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®jn»>pjnr m it .פאלצן םיח די ®יתר u p גמנליד 
p »ין u m 1מנרלמע u ru p rto, װעם באלד באלד, אןן 

p tv פון זוילןי די 1®®יל םנאתז ניס i n ^ותא־ רענירונ
p נעחם מ tv י אין  זועלכצ אןן םיליאנען, םויזענרער ו

dp jp סימן tt ton װערען. אויםגעעעים איז
 םותפם אוננ<יפ דער t® איר, טיינם סאםצר און

 «ײ ײייל נאטירליך, איז דאם מאס *רבײםער, די ב<זיז
מו ײ *ד ו  ױיינינער האנ?ן זיי p® PooDuttv pdrd די י

̂יקען, פארמידענע די אין וױדער׳אסאגדם־סראפס  Dim אוגנ
tpotp אצם סיי p® owtfttpn בײזסיינ^ םענמ<יכער דער 

 רעװלםאם אלם סיי און נאריטקיים, און נידערםרעכםיגקײט
u ®ח n ,א אויך איר םאכס נאםור ntpo. ,די נעוױס 

ip אם ליייאן ארבײטער o o p u p v, אויר אבער jru n m 
u רי אפילו און םיםעלקלאס־םצנ׳צעז די p רייכע tpjpp 

p® די םון ראםעווען גיס *ױך זיד in tr .אוז פורענױת׳ן 
ױ ,tpute*nr די אין לייעגם איר jpp ®®נ־םצנליך ז 'v אריין 

u rn רו«וע<ס׳ן «ו נם ®®ptpnnn קצענערע און נרעםערן 
ײ ביזנעסעס.  רוווועלם׳ן האבען זיי, סעהנען נים, וזיצען ז

n א פאו m r. וײ־ נעפיהרט אליין איצם ניז חאבען זיי 
ippjpn ,ipo bpvpj rtp זיי dp דואם םיהחןן. צו ווייםער 

pvt ,ו אט ער םאכם דאקםאד? אונזער נצבאך, טוט> 
 אט jttrun אלערליי באלעבאםים רערעניאט?סט®ר די

ײ האלנתז ניט זיד דארפען זיי דאם זיי, np זאנס d נ pi 
 אג־ dpbp tv זײ ער װארםם אם פרייז, בורפטיםטעז
dp .opun חאלם p tv פון אז וױים, אזוי d pi נאנצען 

uo jp tt , j i . n o האט op זיך םים ברייננצן נצזאלם 
 און נצבליבע), נים גאר איז ,ppnpo® פאר גליסצן ®ל®
u n חולח אזא איז פאציענם דער דאם איז רעזולםאט 

ױ ססוכן  דער ipotppt איז dp איידצר נצווען, איז np ו
ױ א פוז pvnpo pn םיס דאפםאר דיעל.״ .נ

j ®לעכט, אלזא, ^ v  mpt װאם־זשצ optt און 
d פון ארויםהוםעז סאן pi? ווער זינעז, אין אבער האט 
 לאנד, גאנץ א דאן־ איז דאם — חולח npttt® איז דאס
Avm םיליאן 125 פוז לאנד א — n איז וואס לאנד, א 
 האט װעלם אםאלינ? די װאם פון ןףפירות, סיס םול

 ווצל* pא לאנר, א ג?סאנגג ניט חלוםען אפילו סיינםאל
r מװ־  dpוױבpנייםםצר, נדעםטע די םיט נריבצלם און לם 

urtronp/־ tp־»nppp. טאן אלזא װי dp נעטאלט pn, 
fjp זאל חולח אזא אז a u w v דאס typ 4זיי ניט דאך 

 נים optt dp און pn ניט w*a סאן dp ריכםי^ נאנץ
pn. וואס dp יא םוז pn, אן נייער, א נאר דאס איו 

tpotp. םוז דיעל נױ ג?בלאםםער א ניט ניתר, אםת

ױ ליד,PPרr -און  םייל אונזער איז לאנע די איז op ז
ת  איבזד p«< איז טרע?לימר פיל נאך אכער n איז ט,5ו

p rn .טיט ברייננט טאנ י?דצר טייל?ן n 't ?נד־ אזעלכ 
ip r'tp n p v, ותלכע jp rn אפילו איב?רדאמוננ נרעסםע די 

pootn די פאר ׳ tpnprD 'n t הא̂ג װ?ר אונו. צװײפעז 
pt D לם׳פ^ jyppt■ ,םארטםםעצען m אין opn חיםלצר 

 אויס?וילענ?ן אנהײב?ז אלייז נאציס די ואלצן דייםטלאנד
תר אנדערע? די אימצ  םאחפםעלעז, זיך נצפאנט האט ז

 ניד ײ1א אל1 דיתטאטאר דייםטצר אי*םינ?ר ד?ר אז
ד פח אראפמארפפן ײ יי ppo ו ro, ארויםוױיוצן יך1 און 

 «יים חדז?לב?ד איז איז גחםאלינמ^ נאנצער pn אין
p u m  tP3^ppnr ip»»u  p n  po ?

u p  tPP un t איצם ipptpn פוז opn דיי־ איצטינצן 
out ,onptpn ipvd אזע?כצר u p  n 't lyp ufpppit חאל־ 

tpo ציים? לצננפרצ א u n  u p  dp ניט pn, װארים 
 בא־ זײז צו קוםען ניט םאקס דייסשע רןוס וועם ם$םער
ע ך דנו ם וױלד? די תו  חים־ ברומאלצן opn פיז םמי

 דורך דעחװ װערען געםריבעז וחצום אבער ער םוז ״מר
 ארום םעהד און םעהר אלץ כאםס וחןלכער חונגער, חנם
u פו) אפגעמניםען זיד חאם m>m דיים׳פלאנד, גאנץ n 

t דרי !ונקט און וויבערינער סינצער m  v* df
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ptגארגיט ־

opn t אט סוןי i אזן ?בצן5 מרעסליכען איצטינ?ן prtpop 
u א p א נלאס נייפסpn  p ל?ב^. נעטינטליכען u n 

rptpt um »ru יפאר־ איו וואס זעילבםםערהאלטו̂נ פון 
u איבצר טפריים n װצלנ^ ארנאני׳פעד גאנמר opn 

 לד־ נייצם גאגץ א צו *װיגנען פאלפ דיים׳פצ דאס אויך
u פאלק א ב?ן» p נאנעהן נים p 'p .ז?לבסםםארד

tPV( לצצטע די אח 'tpnpvp חאב» עסםרייך אין
u דאך r r געבראכם ניט to  ,n run די&u p  oUm  r* i 

ipun t D jpp 'np trm ^ ip rtt אp ן פון סלאםען די« opPs 
סלחםח. פארניכםענדער

p די חאט *וריפ יאהר צװאנציג טיט tonpun ן». 
opn' ־ םאראיעװא, אי) סרוינפר־נץ ?סםרייכי*?ן ײז  א י
p« t'| ו נעפירם רצוואלוציאנער, סערביטען» D>pn u n 

ŵ נים איצט גיו נאך זיך האט ותלכע םלחםזז, njppt 
 npurtitp עםםרײכיטען opn פון דערטיפוננ ױ אט און

u באטט דאלפו̂ג r םטונח םיתח די האט p m ר אזוי  מי
 UO'>ppnr נייע־ א «ו פיהרצ) נץהאנט האם פארדיננ^

p האט םוםאליני םלחםח. tv םאביליזירט p m פאסיס־ 
pvn j !פון ס־עניצען די בײ םאלדאםע u n o o p, כלוטר׳׳פס 

tn» dp v אוגאפהעננינסײם, איהר בידפיצען *ו אום o ip 
 dp ויאס אלץ אונאפהעננינסײס אזא tv nptt און אך

u האט p איז, נעפעלם u n  D ip הים־ װאריאם בלוםינער [ 
U לער p םאכען opn םינדעםטעז o n v צו OOP |P3«d־ | 
ז י ל א nm י PD און םלוכח, ניתר pn tw »י ^ pnv n £ 

 I גאנצער איחו־ אין אויםנעבראכען װידער װאלם םלחםה
o״v  np*tfpDח I Jײכpליכuױ

ן • ■ * •
p ניס איו op לאנ^ סרעקליכצ א איו dp נײז, jin p ;

 -ppnv t'P מ?לס באנמ n נאר לאנה ptp' אדער וײ
ױנ * גיםא פראנ^ ליד  גאנץ 1אי מאס איר, אין pלppו
p און tttp i אבצד npu אס n פו) סראנסודים עחןסליכע 
u n די אח וועלם נאנמר poopnvsv ?א פאר נאראנםי 

 dp װ?לכ?ז פיז לעבען, א פאר לעב?ז, נייעם ספאנ?ל נאנץ
 האס Dim אלץ, װאחול כדט׳ן tpnptt ארויםנצריםעז יאל

m וועלם אלםע נאנצע ױ נעסאכט o װנן. אזא וו
Dipt פאל־ איחר צו ײעלם נאנצזן ױ נעבראכם האט , 

tp in tp o v ,נים אויב נאנפראט n םאחפאל־ סאל םויזענד 
 P»ל סיט ■ריװאט-איינענטוס פון אינסטיטוצי? טענצ

pnnm ?פון פאדנען סתקליכ u n צקספלו־ נרויזאםער 
fopoo פראפיט ם׳פונה׳וײנםטען opn און אםאצי?, 'D 

pp דאט  tto פארניכםעם נאנצען tPum, אז op זאל I pppo 
p 'p כלײב?ן. נים איהס פון סיםן I

Dipt האט n  o u t'W t ,ט םענטהײט י ויי  1 נא־ ו
t טםעהם, t "ניט אויב חלוםוח, אלערל n םטונה׳דינא 

vtpo אז אײנריידעניט,  pm אוז קלינ?ר בעםער, איו 
 גראר, אזא צו ביו צוױיםצן, opn it® ?הרליכע־

m ד* tpo ײן jm אין האלםצן טוים און לעבען ז p u  pi*n [ 
3Ptt u ענטוױסעלם זיך האט הערטאפטס־אידצצ די n  tv* ן 

u בלוםמםטש־ םםער n  it® pp ttvo ווילדםםער p n• 
dp ?pnpt nn» n םאכװר, t חײנם tv טאג

L אתיםנןד ל?ב?ן ?ppntpotp opn tt® tto דערפאר
A ̂  AAAAto &PA4AAAAAA A^AAAAA AAHa IAAA BBBMAJAIBIמז י מר דער סון סיםן יעדער ווארמל ן סיס וחנחנן י׳ 1 ו

MAAM^. AAAAMAA AA^  AA^AAMAteAAl■ A^MAi AAte ^MAAAAAaMAIAAAMAvtpo  p® d d pv u r i u n  |t® ju n 'iro o n v איבער JP3PD 
tto  op מםאבם אײד tpnptt א n p itvo  u n  tv hid 

punpn tt® ?או p u t in p r i ,דאם מאס ראםען tto פיװ־ 
n  tv  |pn אתיכםוננ® petto opn tto ®רינצי® ®t| א i  *pi 

 f ארויסג װארצעל םיםץ םוזען עס מבעז. זעלשאמםליך
tPum  ir o n אלצרלײ tt® p vn rn פאר־ פארברעכצרימ 

 I איז לצבאז npo»nt tPtPP זאל םזונטהיים n כדי אורםיילע,
n אײי  n t נים קא) טענטהיים rmtto  |t® iv n o e v ,ן I

d סאז רארום p ניט nnpo לאבפ אלטצן ביים בלייבמזi •t
תר, א p לאבאן ®ארמננםצר א ני n  tPoprm® tto *־-־“ 

jn םוממ יעחװ איז *  jy>Wfn פיחמן וזאלםנ
וחנס

 א שםעהען,
מ קל<ת ?י jJyA■ *״■ y ' ^ j T , r |t ־

•Pt®
מן מ

א. ר. נ. יאהר א
איװענסקי. מ. פון

op או tv|' איז א. ר. נ. די דנם יאהר, א אריבער 
סראפם. אין אריין

 צױ רוזוועלם •רעזידענם האם 4933 ױג< םעז13 דעם
 אננענוםען איז װאם געזעץ, דעם צו זזתיםח זײן נזנלייגם

 אונ־ םאיאריםזנם גרויסער א סיט קאנגדעם \\t מ\ואחנן
̂םען םיח עלם״ רעסאווערי אינדוםםרי̂ע נ
 אנ־ מוין האם אוגוסם אנפאגג ״ניךא״. םארקירצט ̂דער

 ר. ג. די םאעינערי, גאנצע די םוגקציאנירעז צו געמאגגען
 רעסאוחגרי ,נעאמגעל ווערנמר די םון תיבות דאמי די ̂א

 די דורכםירן ד*ס דארף א. ר. J די אדכױױםםראציע״.
לעבן. אין .גירא״

א. ג ג תו וועגעז םעהר רעדם עויצם בריימער חנר
 זיך קלײבן פילע ג*ר אז איז, זיכער גירא• דער וחנגעז װי

 די םון אוגםערמיד דעם אין םאנאנדער גים איבערהױים
 םאר. זיך טים עםעלען תיבות ראמי די זואם באנריסען

rDttדאך ציגם זין גוטער א אבער אונבאװאוםטעדדױיד, ר 
 אדכױגםסרא־ דער זחנגען םעהר רעדם םען זואם דצם, אין

jn אין געזעץ םון •ונקטען די דוחנםיהדען דארזי וואם 
 א \ױ יאוםן דער גופא. גצזעץ דעם װעגען װי לעבען,
̂עםען גאך איז דורכגעפװזרט ווערם געזעץ  װיכםיגער, א

געזעץ. א פיז ■ונסטעז כעםמע די װי
גע־ דעם םון םארפאסעד די זיך האנעז איבערהויפט

̂פמעלם ועץ  דער אין אויםגאבען. וױיטגעהענדע זעהר ג
̂רדעדע  ער־ ווערט דעקיצאראציע, דער אין געזעץ, צום פ

 אויםערגעוועהנליך »ז עקזיסטירם עש הױת #אז קלערם
 עםױרדזעענ־ ״נעשאנעצ צועטאנד, גאציאנאלער ערגםםער

 אויסערגעוועהנלײ װערען אנגענומען דעריבער םוזען סי/
 די באזײטיגען; צו צועטאנד ערנסטען דעם םיטלען כע

 אן םאכעז ץו אויםגאבע די אט געשםעלם זיך האם ״נירא״
̂ראליזירענדעז, דעם צו צנדע ̂ו־ םארצויגעגעם דעפ  עסאג

קריוים. טימצן
̂ס םיטלעז, די  פארעײ זײנען עגםהאלט, געזעץ דער וו

 אנבעטראכט איז געגוםען װערען זײס אײן פון דעגזג
 דורך קוםען װאם פארלוסטען, געעעםםליכע גרויסע די

̂דמגײדעגדער  באזײטינעם זוערען עם און שאנקורעגץ חא
 דעם, םים געזעצען אגטײםראםט די צייט א אוי־ף דעריבצר

 גע־ םארעידעגע צו םעגלאכסײט א געגעבען װערם עם .\ואם
 ,קאודס״ דורך אפםאכען אױסצוארבײטען מעםטס־גרופען

̂יכע פון  דער םון לאםפעםיעאן״); (״םעיר קאנסורענץ עהר
 די םארסוקעז נים האודם די ̂בער םוזען זײם צוױיטעז•

 דעם םארזיכערען םוזען סאודס די איגטערעםען, ארבײםער
 אר־ ̂ורצעז א און מכירות פון םיגיםום א ארבײטער

j בײםס ip
 בא־ דער געזעץ אין דא איז רעכטע ארבייטער זועגען

 נעגאנגען זײגען אנדערע •״־אײ7״ פאראגראןי ריהםםער
דער פאראגראוי דעם גערוםען דאבען זײ אז אזוי

 דארטען ווערט עס רעכט. ארבײטער פון לארטע״ ״םאגנא
̂אך  געעעםטס־ פון סאוד יעדער אז ערסיצעהרס, אויסדריל

 םרײ זיך רעכט דאס ארבײםער פאדזיבערעז םוז <»ט
 אפ־ ק#ולעלטױחג םאכען און ױגיאנם איז ארגאניזיחנן צו

 ארבײטער די װ*ם םארשטעהער, אזעלכע דורך םאכעז
 פארבאטעז עטרענג אויך ווערט עס אוי^ זיך מצייבן •ליח

 אן אמזליסען זיך םוזעז זײ אז ארבײםער פון פאדערען *ו
 מוז לאוד יזגדעד ױניאנם. לאספאגי וורױפגעצוואונגענע

*in ארבײםער דעם פארזיכערען צו יונלט א ענםהאלטען 
 ארבײמם און מכירות ארביי̂כ פון באדינגוגגען טםזנ

 װאם םטאנדאדדס, *ױט ותרען באזארנמ םהען #םונדעז
פון אדער פרעזידעגם פון װערען גומגעחייםעז דארפען

I A A M A A M A t t e A f t A A l h M t t  A A f l^ ^ A ' ppn .בעשאלםעכםינםע
u n װאלט ®ונסט nnpt tPttpi וזיכטינצר, א jptt 

jut'®  n»t® v n u  jp>n»n ; : V

 עם אז אבער איז געזעץ דעם פון גדונד־געדאנק דער
 באלע־ צװיעען איגטערעסעז פון הארםאניע א עסזיםטירט

 באלעבא־ םײ און ארבײטער סײ אדבײטער. און באטים
 באלעבאםים די קריזים. מרעקאיכען Djn םון לײדען טים

 די־ פאר קונים געגוג גים ר«אבען זײ זואם דערפון, לײדזןן
 בא־ די םוזען געשעפטען עלעבטע צוליב ;פראדוקטען ערע

 ארבײםםלאזיגקיים און ארבײטער, די אװעקלאזען לעבאםים
 קרינען לעגעגדיג נים װידער, ארבײמער זיך. םארגרעםערם

 .פראדוהםען גײםיגע קויםען צו אויף הערען ארבײם, קײן
 צירקעל. פאר׳כישום׳םעד א רעריבער זיך באקוםם עס

j צוליב ארבײמער אפזאגעז םוזען באלעבאםים r a j t t r גזד 
 גזד די אבער װערזגן ארבײםסלאזיגקײם צוליב שעפטען;

 אכהך םאכען צו געזוגד געזעץ ־un ערגער. אלץ שעםםען
 וײ נעשםעלם דעריבער זיך האט איגדוםםריעם ריקאגער

 זיק זאתן װאם באדיגמגגען, אזעלכע שאםען צו אויפנאבע
באילעבאםי̂נ פאר אי ארבײטער פאר אי גוס

 מד דעם פון פארפאסער די םון געדאגקעגגאגג דער
ױ אײנםאכקײם, דער סים װירקליך איבערראשט זעץ  זיי ו

— לאמג עקאגאםישע אכתריקאגער די באםראכטען
 דער אז בםירוש, זאגען געזעץ דעם םון פארםאםער די
 פארקלזננערם איז df װאס דערםון קוםם קריזים גאנצער

 םאסען. אםעריקאנער די םון קױםכדקראםם די געװאדען
 אום פראדוהםעז. אםעריקאגער םאר לוגים אוים םעהלם עם
 פוגינ^ ותרען געשאםען םוזען קריזים דעם באזײטיגען צו
םארקעכס אינערליכער אן װערען געשאפען פוז עם

 געשאםען קעגען סחורות אםעריקאנעד םאר קונים
 די װערען םארקלענערט װעם עם זואס דעם, דורך זוערען

 וחנן דזשאבם, קריגען װעלען ארבײטער ארבײטםלאזיגלײט.
̂עז באשעפטיגט, יא זײנען װעלכע די, ױיגײ ארבײטער ײעי  ו
 קויף-קראםם די אגדערזג פאר פלאץ םאכען און :ער
 זײ װעז ווערען, פארגרעםערם אויך זועם ארבײטער פון

 באלע־ פאר פשוט זיך לוינם עם פארדיגען. בעסער װעילען
טעהר. ארבײטער זײערע צאלען צו באטים

 איג־ םון הארםאניע א עקזסטירט עם אז געדאנק דער
 אויך װערם באיצעבאטים און ארבײטער צװישען םערעסען

 דורכםיה־ דארף װאם ארגאגיזאציע דער אין אויםגעדריקט
 גאציאגאלע די א., ר. נ. די לעבען, איז געזעץ דעם רעז

אדםיניסטראצין^ רעקאװערי
 םים םאשינערי, קאםפליצירטע א איז א. ר. j די

 קאוד פארשידעגע און אױסםיהרוגג־באארדם דאכדגעבערם,
 אין קאוד̂כ די אױםארבײטען דארפען װאם אוםאריטים,

 איגדוס־ םארםראםען אבער זײנען אדםיניםטראציע דער
 דא איז df קאגסוםעגטען. און ארבײטער טריאליסטען,

 ארביײ 1א קערפערשאםט, באראטונגס אינדוסטריעלע אן
 בארא־ קאנסוטענטען און קערפערשאםם באראטונגס טער

 א. ר. ^ דער פון אגעגםורעז אלע קערפערשאםם. טוגגם
 די םארםרעטעז צו צװעק םיט׳ן געװארען געשאםען זײנען

קלאסען. און גרופען פארשיחגגע פון אינטערעסען
 און נידא דער םיז סײ פרינציפען די און פונקטען די

 ״םעיר אזוי איבערגעגעבען דא זײגען א. ר. j דער םון םײ
 יאהר א אריבער אבער שויז איז עם מעגיליך. אין עס װי
 געזעץ דער םונלציאנירם. א. ר. נ. די װאס צײט דער םון
 ערשםען דעם םון יאהר. צװײ אויף ביצויז גאנצען אין איז

 האם א. ר. j די װאם אורטײלען, אבער םען לען יאהד
 צו צײם די געלוםען איז עם ניט. װאס און דערגרײכט יא

 עפעס האבען ארבײטער צי זעהן און 5הכ< י םך א םאכעז
 נים, אויב און גים. צי נעזעץ, נייעם דעם םון געװאונעז

? װאם םאר
 מד באסאנם זייגען א. ר. j דער םון פוגסםעז די זועז

 עם דיסקוםיעם. הײםע ארויםגערוםען זײ האבען װארעז,
 ס$ױ צװישעז אפילו ענטוזיאםםען אזע*מנ געזוען דינעז

דער איו *• ר• J %ד או געחגנקט 1חאמ \ת^מ ציא<יםפתן,
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no u w iy ארבײסער אגמריתאנער חנו jrsoo 'sm op 
g w■ גים p»or m םאציאציזם. ®*ײוירקציכםזגר i n  po 

jnipx* paw זיים צזדיםמר o  in  pa*n האבען ומיצכע 
. J ױ באםראכם j ו t פארראם «תק<ינער אצס iro n 
אינםערעסען. ארכייםער

o n  p a n rp a *  o«n oppnm o u n n n o  urn גע־ 
ipo13 o n  ,m חאס ,1833 יוני״ ip זיך opm pao'm״ 

o n  w w נייזנ א אן ױך ווייבס געזע׳ו .paoop-oPn 
. י*מר א ג*ך ו IP̂ *יך, גצױב 4ג ph עיג מטינען «יו  ווי

im m, תן אי*ם ותצען זועצכע ״  זועצגד נייער א פון ו
jrattap אםא־ די סון אפיצו זדים איצט איו אנמדיקזנ 

iim צימ  ,ynnx ' p ip n r זייגען ארבייםער oi'ootfoopp 
p u tiy n דע־סאר איצנג מי וױינינעד ניט *ip a דא־ איז 

pnp םאצס i שצענט יאחו־ען אםאציגע צתב. ארבײט 
popao'm  pp 'Tpdm ארביימער םיציאנען po צענ־ אנדערע 

i n און papa 1אי איצט, ארכייע די i n נייער op־* 
jra גאו ipom tm  n o ארבייםער פאר ימועות און 

*up P* 1 יאהו־ ס j. •א p m ארום דא נאך in n טי־ 
p זײנןן דאם ארבייסס^הג ציאן p jp o און הוגנערעע 

op •poPpo'nis'mo איז i  is  m r״m א פון איצט 
pנייעוי aoop ארב״טש־. סאו

m די אז  .i  j ערפיצט נים האט o n טייצ פצענסםען 
 זיך תאט נעזעץ m וואס אױסגאנצן, ט־אגדיעזע די פון

 חםידים הייםעםטע רי אםיצו papais זתצען נעטטעצ^
ד *ן . ג ו m ו  j נענעראצ פארזואצםיר, הױסט 

p חדוצםאטען די אז אסען, זאנם אציין. רדאאנסאן m 
j 1* אז בצויז״ זאגם ip ניסםעע. דע־זױיצ  i n  in. .א 

או געוחנו וואצם .tpjip נ
o 1אי n וועו־ט זואם רעווױ״ .ציינאר נוםער םסי 

o ארויסגענעבען n  po זייגען רעאארטםענם, צייבאר n 
p אינםערעםאנםע t 'do'oood ענדע־ ױ װעגעז ציםערען 

 אונ־ םארדינםטעז און טטונחגז נאססםםיטננ, אין תנמן
m  w א. ר. ע

געווארען *וזאםענגעטטעצט ויעען זואם די
i סון n זיך באציןן סםאטיםםיקם, ארבײטער סון כױרא 

 גי• ציסערען n םןוץ. טאנאט שון ענדע י1 אויוי בצױז
in *  p a יםוד געוױםען א is אוים־ וײ ווענען • אורטייצען 

ווערען op וואס איו, צדח די א• .m 1 פי| םואוגגען
 אינ- אזא דודס»נים־*¥צען. און ■ראמנמעו אגמגןביו
 איהו־ סון ציען is גצטנ גיט תועאױס איז סארםאזױע

iw »צוסען jm 1 1« אויסםואמגעז די j  i n. .א 
p עם * m ו-א־ אין אינדוםםריענ^ 17 אויסנערעכענם■ 

p o p s שון ביצז• גראגדיעזער א זיך נאיןוםם n -אויפ 
i סון מואוגגען  J  i n. .א os אר־ י1 אז אי־וים זיך ציינם 

p *םונחנן בייטם m ס4אין •ראצענט 15 1אוי ממיאצ׳נן 
i אין אינדוםטריעם, וײ n װאם ציים n 1« םארדינםםעז 

 26 אויו• פארנדעםערם זיף האט טםונדע m ארכייםער
•jm sskt םארסצע- זיך חאט איגדוםםריעם דיזעצבן אין 

פראצעגנג 18 אױא ארבײםםצאזיגטייס נערם
ױ  פארפיהסט־יע. זעזזר פראמגםען זיינען געזאג̂נ ו

*is m אםא< וזאם jB> nm n אר־ נ^ױםעז א אין אז 
 װאוט םאציאציםםיעער m זיר חאם דיסםריהמ בייונמז*

o 1םינ 1אוי פארנרענמרם in iin *פראצןנ i n םםייכד 
n *בעו־ ריכטינ«ר. א נ«תן איז נמנט o in  tsoip אין 

in און תתפעצות s n איבעו עםוזיאםיסימ m o n אר־ 
<inons בייסער  P i” t ,װאס. ניםא איז קצאסענבאוואוסס 

os אז אם̂ו איז i n זיך האט זואוט םאציאציםםימעד 
 1יאח * םיט פראצענ̂נ תוגדערם פינא אױןי םזא־נרעםענם

»w נמטיםם ארבייטער 1 תאט o n םאציאציסטיאמן 
p b p 'o טממ איצם און J5 |אי o n וואויגען דיסםריפם 

«י  נזד ח*ב«| פיטי בצויז און ,1ײסע3אי סייײנמ?־ «
סאזױאליםםיע״. «סיסם

ן מן רעמגוגמז פראמנטען ■ת  איבזנרחויפם «
מיו pom גים >pi ײי D ro o n פון םםאט־אדד p a n 

^ם  פאר־ או״ביינמר אן ח*ט ארבי״םעז־. אגמוײפאנפר פו?
מ פמגפריא p ארבייטם זיי u w r 85 «ון p in a v וואך א 

י י » «v w n r w  «*n t מ ײ פון וןטנסדיארפ ז

I I
נ

- ׳

15.12am אוי«י

 26 1אוי סארנרעםערם זיך pa*n פאװעםטען זייגמ או
o p sy io פארקצצנץרס — מטונרען או־בייטם זייגע און 

 אזא אבפו• דארד צופרידען עטארק פראצעננג 16 י1אוי
is נים ארבײםער u io r  61 .pn צוסיצ איז is ארבײםען 

P נאך איז וואך א דאצער 16 טיט אגן m b  is  ■W11V 
w צי פראנע א נ*ך איז עם צעב̂ע i n איצםיגש־ I T 

pp  i n מי קויפען,* םיצ אזוי i n די אײדזט־ דאצער j 
 טיכםינסמ י1 םון אײנע דאך אי« .pnw איז א. ר.

ppjrns פון i  j  i n. .א is צזןכענם־ די טייערער טאכען
םיםעצ.
 םון »ןן1יפטוא1א אצע אמת םאו־ געםען זאצ םען אז

i  j  i n. .ױ א p זיי ו » p a o  p u n i אין i n חר ליינאו־
ױ1 u די נאך -זײנען׳ו in־״p u ia ארכיי־ 1פא ?ציינע נאכץ 

n םענציכקײם א נעעבען האס א. .1 די טער. ’o סד 
פרייזען הויכע שםעצען און אתת יד םאכען is ׳*עפםםצייט

j 1 אױ«י  i n  m i Jim no  ru m. .א p j« t פאפםיט
irw אפנצטאפס n y i ארכייםעד נעזעצען. אנטײםראסט די 

pa*n אבער « ײ האבען םפעציעצ וױיגי^ נען1א1נ  געװאו־ ו
p j צאגד. פון אינדוסטריעם םוט־אםענםאצע די אין וױיגינ 
uni געזואו־ יא ארב״טער תאבען אינחסמ־יעם פאר א אין 
 J י1 פן.1א אינדירעסטען אן יף1א נצױו ו*ם איז נען,

i סאס»ט»רקט חאט א. ר. r n ,ארגאניזאציע urnמגיאן• ־ 
 י1 פארדאנקעז is זײ pa*n אנע־ געװינםען יפט1ה זײ

n s ,1 נים ױניאנס j  m. .א
p o  o*n קיין נים s p ik o t ,בצייבט אדנאניזאציע 

i n 7 נאנצער. n ru v ioמי בוכמטאב. םויםער א ־אײ״ 
os in n p ניט זאצ pn א pp  pp:io מען *pa* אריינ־ 

n א םאר מאס איהם אין םייםמעז i'O טען n> וױצסאן 
pop 20 פארנ?וצאנ*ן האט iio י אין און P 20 ו opjib 
o אדייננעםייםמם tpa האס n טערםאצער in ’ iB. די 

i אין באצ׳»עוױשעס די ג*כנעגעבען pa*n דייגממן r n 
pc u iin s o ^אח ?אנטריבוציעם קײגע זעצבסםכאטםיםונ 

o אויי אנע?םיעם. ?ײנע n י האכען ססך  דייםמען ו
o אויםנעארכיים n סם־ציםאװסשער^ t n ’ io. 1*נ ניט 

p o  pp די צערנען nun םים p n םים רםז, םיט m 
n םיט און o, נאר m r י̂נ1א א»י טען טייטטם נעזעץ 
. זיך. צױנס עם װי

op פערדיגאנד פון אױסטייטסוננ די בא?אנט איז 
 איו, ?אנסםיםוציע ציפ״.1פאנםטיט איו אם11. צאםאצ

 1נ* poppo אויםנעארבײטער סײן ניס צאםאצ׳ן, יט1צ
שאנםטיטוציזג די םייםשען is סאכס די

 צא־ צםnיpנ «םאויס pa*n ציבעראצעז אםאצינע די
in סאכס מנמצם ip גואם םאצ׳ן, p n סאר js a n •אױן 

o n צאסאצ האם p ip b o ip p i או ip וועצט ױ האס 
i באעאפצז. נים p זואם 1ג* חס־צ?הצם iMB ddip dp 

י1א <«j י ri i n
p ■ירח*ים פאר ײאס o ייי1א נענעבעז האם o n 
n 4«בװאאו איז ־איי״7. פאראנראא i ’O p i'o a n  o n 

p סאכס. די אבעו־ גים m ארבײםעו־ p is o r קוײנס 
i n 1 פאי־אט־אי o nיכטינ?ן '»rn i.

an* יאמי i  j. .אפמד ניט וױיס ױיס,1 האט א 
n סאפס i p  o n איז איז זאכ?11א די i n םאצ׳מו־ 

m .m® אױפפאםוננ stxw D prnM»i*PS P ס זױפסינ* 
i ניס זאצ n  pn ?ציכעז־1אינ op rw o איו צאט־, א ,1םא

o ?אפיםאציסמימע חיעסימ די 1פא *ממי tK ro im 3א* 
 קאפיסא- הי^םיסע די jovn*o o5pn m נײסיג ט1סאצ

o ס*אסט1י1« ציםםי׳זע i r i גיס in n  w o w סחוחת די 
o v s rn p o  p o  o * ii היינ־ די פארבײיף. באצזײג?ן פאי־׳ז 

pins ?קאפיםאציםםימ o ip n  o o o o o im נאמםיםם i n i 
i n ־ •r s p n o שאפיםאציםםימע םון p m n o שעפיטאצ. 
o iu.״ n חױפם n n איז m וײדנד 1?א<יטאציםםימע 

p די מפיצט «אםם ip n r אינײסמ־יזג i* ר־1א די צינס 
paw םייסםע די אין פוײזים חימסינפן פיז n  . m in 

J . ו 1«י «מ מ * ו נינ באדיאמנ ח p. ײיי n p n 
m פאו■ מװױנם פאזיםיומז־ w isp ’tpoo• ־בײנסר* 

p איז n •  m די װאס n r a n  w r s w* אױ«- ח*ם
o*n o w i jrn rm n p  po>o n  n w n

a m n די 
W fDVb'vpJ

;slit. ־ .

צײטען יענע אין
ציגקין ם. פון

 איך נ^כםיטאכ ם^נטןונ א אין איז נעװען
iP איז צײס די םיין, iw i •^גײ װייל נאכסיטא Dיצp םון 

 סיטא^ 1סא ipiipj גו־אר איו 01א&ער״םא poi*o 1אומצ
i ז*:אד איך ה*ב עםציכע n n כאך יזאבען זײ אז נע<וען 

ײ ז*צ םען אױנ *גבייס?!, פײן o«np< ניט  אױינ־ ניט ו
p p a n האגען זיי <ואם טאצציי^ א פון ח׳צבון אין 

d טעםםצאך 1פא א אוישנ«נעםען ppvd pd pd שטייענדינ 
PPPTKD אין

n םאנטאנ יענעם אויפנעמטאנען איז ט־ופע נאנצע 
p* אויטאםאם, אין צייט אין pn is אוס באנינען io  is 

ipo וועצען ט*םער בײםען,1א זועצכע באשאנםע, םים זיך 
i אתישנעטען |p:pp זײ n  is 1 בײם,1אPDBO 11דא 

jpo ײ האננג א נאך B^r אין זיי נ
 יענעם געםראשעז האבצן 1םי מצצכ? גצישציכ^ די

o גארניעט אונז אבער האבעז שו־יהסאתען jpppj .העצםען 
p i* o r ניט זײ בײ איז ביזי p iip i, האט הענט נאך 

p o אין iv e r r  p ir n נעדארםט. ניט
 נע־ 1אבע זײ זײנ?ן «ױיפ?צס1םא |1א פ?םיםיםסיע

inpo i n י1 אין בײט1א י1 נז.1א פאו־ ipbpip איז 
ms .p א ip n r, י |1א  םע1שאםפציצי םוטצאך, פים װי

ippsp סיט שאטכיניי׳»אנס, םיט אז?צכ^ סטייצס  PD>ni 
n״a א1א1ם שאשם, |1א  |po בײ םאצ ײ11ױײ1צ קאטאן 

i n r ט׳צייצט |1א םעגם1ג'א n  in ,עם אח עטעך 
no אױוי פיטען i n 1י1א ,1םינו i n '>1פי, ’o n p פי־ 

pn no p in ם׳צאצט |1א נעםינישט שצין n זעצבינע 
ojpo j ’stpb ױ o נעװ?הנצ'כצ א 1פא י n i. או־ ן«1א1ט׳ 

ױי י1 פאח־ינצן is זײטען י1 םים בייטען ײ אדער »  װ
םאנ. א 1אצע1

1 j r iip oה אכם i אין כיסט n יי n .י1 |1א ציין 
o 1י1 1פא איו זאך i״p ,nns Pin !ױיסם r n  p'P ניט 

 א |1א צוױיטעו■ א ,1איינע י11 דערםט n אז יאך, אח
1 ip o mהאםנונג־ בציש, זיין אין יאױצ םים עם «*ןױיצט 

p װא־םט םוטצאז, ,1צא  op א,11ם א 1י1 אױף op גייט 
in א 1יבע1א p o ?אז ייך, תכט עם צייב. ׳ן1איב n 

n |1א אם, אם,' אח נט1אפט־ אן |1פ 1אנ1 בײם מטייםם
o o in 1א אחין^ מצי  אמיף םען1א1 םאצםס |1א ם1יינג?

poeniD |1א י«עצםע1?1צ pann 1גאנצע א אױא is 
:p in ip s a n tm o ’ o נאך pinapo’n .נשסות

m» p יט«ט»ט1א פח m א ip m כא־ אמים נײן 
ipo ניינס, אם1 חאם ,1מ«אצי א p a n ,סיינס ipm p 

p א n  3K«mסיין, א ־ ip a s משן מעםם יצ1ם םים׳ן 
o 1פא 1?אײנ יםצוזאג?ן11א דאס זיד n .שטאצ־ אנחס־ען 

onsap ps, םין צייט טניאן p s m־|ps!,|
P'P ip 1פא א געדױערט 1ע«אצי אזא as , in iiD r 

ia  iP oso Jnn״o n  o i .סיעס די ניט ip o  |p m• 
p 1פא סםענם y f iv n  p sn p a 'm  o n *יםעיצם, פאי^

o סאסים m i'ip  n r n  ipboppisd ' w 1א| M iin p i n 
n m םיעען. ניס זיך o 'dpko 1אםיצ האט *p i םאצ n 

חננ עי  איז פרינציפיעצ ipap אצעבטים.3 די osnavpa ו
id p ise rp a  n| .מײטען n ?מ יפאנ«*1אס װ  האס תגי
is  o ipnp io 'io 1 ש»יצען n?אצ no א .ip 'in s  pjna'n 

י 1אי םימעז is אגנעפאטען ייר חאם זי  א־prnswSPP 3 י
p in 'enno  |io p « w 'S 1א ?צאסען| in > » i is  ,n. 

i װאצם אסאצ n נעיױנם ipiipi םאציא־ .1אבםאצוטע אן 
p ציסםצן m 1פא נעײעז סאצ אצע i n אריינםיעוננ po 
jia ite יך1א האבען איצם pnpa'o ipa* ipeo 'm o- 

p m  pp o n  - B 's r i i  o n  p o u ציך.1געשע אסאצ
prun no o r א נאו w dpi* אז ipo''a*wt זאצען 

1 j  i n  iio  onuno o n n  can pop« o a e rv. .א
ip aran u a i n  m סון m3־”iPD 1א| n a

n o  -mam n ניסא. איצס
iי,/ ׳ ' . ■ mm- . י^׳די '

 ניט דיסקריםיגירט סײן די אז עוין טרעפם עס װען און
גיעםיגעד, אזא דזעאב דער איז #םאגסבי< דעם קעגען

 א אז דרעס, זיבעג־סעגםיגע א אדער #פופצען־סענטיגער א
 הונגעריג אפיקו איז ער ׳ורען ^גנעםען, ניט עס קען םאן
׳ םעםעטמעקס״ מעםטע< א סיט דינער א פטר׳ס און

 מײך נישט גאד מען דערזואדט סײן־זוכעגי^ו דער פון
 וױיב דער צו אהײם קוםען ם׳<וי< ^בער #ןן, ^גםאנג םון
 ערגעץ איז טאםער געוויםען, רייכעם א םים קינדער און
פארנאככעםיגם. עם ם׳האט און דזשאב א געװען װאו

 און צו צװע<ף צו זיעען דער זיך רוקט דער<וײ<
ארייז. םארקעט אין אי«ען זיך ט׳םוז

 אר־ די ביי םונקציע װיכטיגע א איז םארקעט דער
̂ז̂/  דזמאב^ קײן ניט אויך םען קרעט דארטען בײטסק

 דרעסםאבערישע־ געדאװענם דארטען ווערם ^בער דערפאר
 <ינקע רי טײקען דארטען בצבור, <יטיק1#יוגיאן־הויך־פ

 מגײדערן דארסען ליפקעטם, שרײענדיגע קאלירסע זײערע
 פײגען גיםטיגע און מארפע ?ײערע אגיטאטארס זײערע

 היגסער־ אגע מען הערם דארטען םירער, רעכםע די אויף
 דער פון אויך און ױגיאגס, בײדע םון פאליםיס קויציםען
 ױניםי הונדערםער דעד פון ױגיאן, רעגעיצער גימ דריטעו/
 די דאם םען ע<ינגט םארקעם, אין דארטען, קאםיטע.

̂ודרעס, זואריםע כמעט נאך געטריקענטע,  םיט צוזאמען י
 פון םאגאםיקער און קגאים די װ$ם מעעיות, ב^בע די

אגדער̂ז די אויף אײנע דערצײ?ען <אגערעז כײדע
אר־ ארבײםםעאזע 1ט#* האכבען נארטאינען אזא נאך

 און ארײן, ױניאן דער אין אריינגעםאקען םיר זײגען בײט
כדעם ̂וטיגט ם׳ה^ט <ױ ̂נ  גע־ א םיט הונגער דעם גע

 װא־ קאקטע א םים םארםרונגען #בײגעע זאקצענעם
 בײ זיך ה$ט סיגארעטעג, א םאררויכערט ם׳האם און םער
̂וט און צינגער די צובוגדען עוינם דעם  דער־ געגוםען ם׳ה

אנעקטדןוטען. און םעשות צײעען
 רעדט עעפער, סװעט אם^יגע די םון רעדם איהר —

 אייך איך זועל ̂ט — בעני, זיך רוםט ־— איהר,
 אין װאך לעצטע פאםירט ר.#וט טיר מיט <ואם דערצײ^ען

 מאפ סװעט הײגםיגער דער אז זעהן איהר זועט עאפ, א
 איו אם$ליגער דער זױ עקע<ד.אפטער און טראגימער איז

 א אין ארבײמען ארויף איך ביז װאך <עצטע געװען.
דער װעלכער צו פיגור, דער אויף סײן א נ*ך ^אי
̂ס  שײנער, גאנץ א געהאנגען איז צוגעםיהר^ סיך ה$ם ב

T טײ^אר םוטע^ געםינישסער גילאם 'b. ציײ גוטע די אין 
אפערײסזנן. ד#*<ער צ׳וױי א געקאסט עס זואלט םען

 מאכעז עס ט׳דארח און קװ^דער, א <ן$סט .דאס
 את זעצעז זיך איהר קענט װילט, איהר אויב און גילאם,

 כװאט־ געזוגטער, אזא באס, דער םיר צו ז$גט בײטען״,
 נע־ ה^ט דרויסעז ױנגערםאנטמיק. א גאר נאך סקער,

 גיט*, גראמעז א איז קעעענע אין רעגען, א םטראשעט
 עער א ארבײםען, און זיצען םענער, און פרויעז םענכדמען,

 גענױ און אויםגעטאן זיך איך n*2 דא, איז פאקעט אין
̂ס דעם איז ארבײם מייז ארבײ̂כ דער צו זיך מען  ב

 מד ה^ב איך ארבײטען. געביליבען איך בין געםעאען.
 םארנען. אויח אויך געקוםעז בין און טאג דעם ענדיגט

 וױרדים. עוילים איז עס אז זעה, ארן ארבײט און זיץ איך
 ארויס, און ארײז קרעטמכמג םין א עפעס איז מא• דער

 דעם ם׳םאכט ^ן. ניט אםימ זיך זואריםט קײנער
 עס <ױי< ם׳נײט, ארן אײנעם נאך אדער גארםענט ערמטען

 ניט אםימ זיד קענםט דו פארדינען. צ\ אוםםעג^יך איז
 זחגנען טענמעז. די םיז םיזיאנאםיע דער םיט באסענעז

 איז אונסעז סײן רער איגמרעדם. איז זיך באפריעדען
 םור*ין, *ײדמע א דא נאר איז עם אויב און דא, איםער

 דו w און ארבײט, דער צו אוועק דיד באם דער זעצט
 צו דיר נײ ער גצםט אוועק, גײםם דו אז איחם זאגםם

י באצאלם איז ט^עטם די י  בא<ד און ארט אױ&׳ן גלייך י
סון *in םאכט אזוי אוז אוננתז. עויז ביםםו ח׳ אױןי חבו
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pn .איז ד#ך, איהר וױיםם ותםער״ דער ארבייגג iPivpi 
 גאם אין זיך ארוםדריחס <ןאך, לצצטע פאסקודבע־ א

 געאר־ און ippptpi איך pa אוסםצגליך. נעומן איז
m נייגג m* ך איך האב  dpji אויןי ארויפנעארבײם וי

n mאיז ס#ג א האלנ א אןן ראמר א — ס#נ, א ס 
m e צינ, פאח־אטם ױנ  זוי ipopa ד#ך איו עס אבער ו

m  u m # j נייען, ל#זם זתלכער יונגאס׳*, א איז נ#ס 
ip מריענט j j u ארבײג^ די פארםיג טאכםט דו in־־ 

ס ער נאפט איתם, לאגגםם  גים באגרעל, סון אײנם אווי
op אויב און פיגזר דער אױוי אן םו א op נאר איז 

 ויך dpip ער באנדעכ צןױיסצן א ער גים ;ipn ביים
p# איין גיס צוסאל n  tin .ר באדעגמ ער פנים  גאר וי

ם׳ו סיס jp םי rip o. נאר גייט איהם #p ארויספרינען 
 םעתרםטע די ססתסא *ur מ#לם גאם אין ארביינג די

tia נים גאר ארניינמר זײגע u ip p in דינער נ#ך pa 
 און םינארעם א פאו־תיכערען םאילעט p# ארוים איך
 אריינ־ לייגגןו. ביםעל א פאו־זאםם i־#u זיך a#n איך

M אין צוריק קוסצנדע ir, צו איך, ה#ב p 's ערעםוי־ 
u u, א גצםראפען sdp'v און ויצענדיג ■לאץ״ םיץ אויוי 

עדיג u #גנעפאנגענע נאר־ײאס א גיי r n איז סיידעל די 
#v n ג#ך o n #3 און נ#ך, סיין mלײ־ « זעהענדינ ס״ 

מ paw די s, ארנײמ דער צו אזועתנעזעצט איהר האט 
o#a o איך או n  annas 1 a#n, חיתכן y זיך ער ה#ט 

p נאך r in t[ א האלט ער או םיר, אױןי M r אר־ אױןי 
ip# בייםען, a אויוי גים #ip p '« r ito n .זיך

— #i#n u x r  o n  p גע־ זואך לעצטע 3#ה איך 
 אינצי־ םארנער א אאסירס אויך ה#ס דדפאב, א סאנס
jo in — זיך םארים ה#ם #ipd itpjb, קורצען א נ#ך 

ip i'n ir p 'o r• — א אין ארייגגעפאלען נין איך V i#  M ir 
פ ויבעצען־םענםינע א ביי נאס, םער26 חס־ ז  דארטען װ

 אח ארויןי ם׳ג״ט און גאכם װי טאג סיין דער אױך חימגם
m־m נעםיעםער א איז דארטען ארביים וואס עולם דער 

p איטאליעגעו־, אידצן, — n # ir און jrrm w יענעם 
v איז אינדצרפריח rm כאס חגר און איטאליענער אן 

̂וט  אריטער דןר ארנײנפ דער צו איתקגצזצצט איתם זו
t אױסנצלוקט האם יתג o צוםוםעלם. און פארםאטערט אזן 

ז D'O ױ אגנעללאפם נענונ זיך ער חאט ססתםא  ני
ו חאם ער 4םיי דעם דערםאאם האס ער ײאגצן י  נענױ ז

 נענאננען. נים איהם איז עם אבער ארנײגפ דער צי סנן
 ריםען אונםעחצםער דער »נעריםעז איהט זיך תאם דא
p חנר .און rv o, איהם איז דא אויבער׳צםער, דער דא 

 צוברא־ איהם ויך האס דא און <n׳r די ■ארזיסגזטאלעז
 נערײעזער אלץ געווארען ער איז דערודיל נאדעל. די מן
 נע־ נעםוזט האט ער און םעלערעז געםאכם האס ער און

מ מיםינ  םאר־ ער חאט צרות םים קוים אויסטרענען. ײיייי
 באס. דעם חנרלאננם און דדעם זנר׳צםע די גאםאכם םינ
 פיגור״ דער אויוי ארױפנענוםען דחנם די חאם באם תו

tm מנוםעז אמור o ra a  ,jyM io ra ציינם ענדליך און 
 ריכםינ נים ויעען ארבעל די או איסאיתנער חנם «ח «ר

ײ - איממנייגפ i ז r w די רוקעז• «ום צוםיל  נא םלייו .
t נזמונתז צוקאנגמר א איםאליצנער דצר תאם ״I «וד r n r 
 — פייער מיםען גענוםעז האט אױנעז זײנע פון אי)

ד! גא סליוו םצנמפ םנוחננסיז  צוםלאםםער, א און — גו
 און ארבעל p»r נצסאן רים א ער האם צואײילרצםעי, א
o נזףפםופם זיי און *ווייםעז א n אריין. פנים אין באס 

M אין tr איז םוםעל. א מװאחנן איז  און צונעלאםען ם׳
ײז מתאלמז גדחאם םי ע״  זעוזן און איטאלימצר tan אי

M פון איחס ארויס׳פםר׳ז נימס־ װאם r און p ir זייןנ־ 
ײ דינ : אלץ ער האט סיד, חנר נ מן מיי  .םעותנםיז נ

juso ײו «ז באסםארד!״ דד»ו גוד. גא סי
 א איז עתספיריענם וואכינע צודי » סײמ *ח —

M סווצט ברופלינעם tr אױך איז otpiw וחנוס איז וואס 
r «ז a n* ,איז אננעי־ופעז בארםאז זיך חאם — ייז o m 
 דין איבער םןןחווינעז זיך חאם כסןןרע םיגםםערע 9 <ױ

ס  קרוב א סיינעם ps רעסאסענראציע די דורך —י וני
!sî f אץי )v \m rtP9 ̂ווסס* בײ דממןב וױיסס *ױר ק

ק *יד ר, dpii^p מװחנזענער ן נ מו ױי מ  גאד ו
n נים r  ir o r n w חני ווױך, תוויח nwy ו <ח 

V ני<דימ פארע«מרסע v איו •נןגוגס

 וזיל־ םים םםים t» עלעוױיםער אן אן זוודגה האלמ
p רואל. פינםטערען 1׳»טוציגע א און עםיגע] צערנע t r 

tan pc אויםוען pc מד םיר איו א־יין בי?דינג דער 
ד האב איך און הארצען אויפ׳ן קאלעםוםנע װארצן  נ
 האוץ נעםאכם בער» זין האב איך םיגפ קא?טצ פראגצן

 זאגען, אײך איך זא? װאם און ארוין*. pa איך און
p םיין r i r חגר אוםזיםט. נעווען ניט איו M r נע־ איז 
p» אםאלינע), דעם פז) פילד לעבערינע א ווען n םיט 

 פאר־ שים עאפ, סותט םין ערנםנמ! יארינען דרײםינ
p װאלםענז^ i r םים שוינען, געװ»שע:ע ניט יארען פון 

 פאראױלסען אויםנע?ערטען נים וואכען םון עטוציגע! א
 פצר־ אלטען גרויםען א טיט דיל״ הילצערנעס עווצרצען

o םיםען pא אוימען דפאווערטען r• טצר ה»ס װעלכעו־ 
 צלע — עגגמאםט די היינט געברעננפ ווי גערויכןרט

 אינאיעעם״ אויםנעשישט ווי געווען זײנען אפטײלזגגען
 נויגען שםוצינען אלטען »| אױוי םינט־פלעפ אײן װי

 1אי רויך א נעהאנגען איז דעם אלעם איבער און פאפיר,
 סלריפענדינע »לטע די po בראזנערײ א אןן מטוינ א

in נעבליבע] pa איך ם^ינערײ. p c r פארווירםער, א 
 אנהוי־ וזאס געװאוםט גיט האנ איך אןן פארלאחגגער, א

 visa א צוגעלוטען באלד אבער איז םיר צו טאן. צו נען
g ,הינ?עגדעער pm צלםץל rטארp צוױי־ פאר׳ן העכער 

iso אויםנעפריםטען אן םיט ufp צוקריםטען א וץסר םיט 
 דאם פארלאגפ אין װאס געפרענט טיר האט און םויל
 •ראצזד געלועהגליכעך דעו גאך באגפ דער (jnura איז

o םיר האס עם um אױספרעגע!, פזן דורע p 'r j i צי און 
pa ער האט ארבײנ/ לײן חנר אין עסספיריענםר איך 
 סיר ם׳חאם וועלכער צו ,pr#D אזא ^עעטנמן. םיי

 גיתן״ ועצען זיך און איילארתען נעהײםע] און צוגעפירס
p איך האב i r םיר יארען. און 1יארע פאר נעזען נים 
 עלזים־ פא׳פינען אזעלנע אז אייננעפאלען, גיט נאו איו

 פאר א נענוםען םיר האט עם אםעריק̂ז pK גאך טירען
 אויםגןד און איר צו צונעוואויגס זיך 3הא איך pa םענ

o פונען n איר. םיס צגצונ״ן זוי וועג i n ^װאס יא 
do 40 האס נענײם, האב איך p̂pj םים צוריל און סענם 

 איז װאם אליין, פעלעריגפע די איך זואלם יאר פאר א
» סיט׳ן נעגאגנען 'p, לאר ל״ן םאר  נים ה»לב » און ̂ד
 פריער יאר צוױי סים םיר זאנט איםיצער יוזןן נעםאכס.

 #ז» איז בגד bib םענט םערציג פ#ר נייען זועל איך #<
M$r םיר ארום און םאשיגדרע #ז# אויף #t# ערב־ סין 

פ pm און רב « i# נ n  o מייליכען םים׳ן פארמוין■# 
o װ#ם םויל, אויםנעקריםםען ipp ג#ל און נרין אוים 

o n j' 3ני איך װ#ם ט#ל # pip *איך װאלס אים, אוין 
O ניינע חםר־דעה. און םקווגע פ#ו נעה#לםען יענעם 'js r 
 פאמער, א איםאליענער, םיר נעווען זיינען םיר ארום

 האבען נוים, הארעפאלונע נעזונםע — טאכטער און םוםער
 ביז׳ן איז עםען, םיט p#t גאנצען א נעבראכם סאנ #לע

p אהײם y, יי■3 #זיינער ניין ארום נעווען איו ד#ס װ#ם 
t פארצזגרם ר#ס זײ האבען כאכס, 'r a ל לעצםען מ תי  נ

 און נערוועזענע snsigo ױננע # געווען איז םערםע די
 צוואג־ און עםליכע י#ר # פון איםאליענערלע צו׳פראפצנע

i יי3 נע׳חספ׳ט ט#נ אלע כמעס האס װעלפע ציג n אר־ 
 םלענען טאכטער״ און םוטער up#D דרײ, די און ביימ

ױ יענ̂ז אזן #פסינסערן איר  םלענש םען, םיינם איר ניט ו
3i# i צו זעצען װידע־ זיר n״x םמגס חלס׳ן 
ױ ?לײנינלייט #t# 3צולי אפילו אלץ, פון זי i #ז ז n 

p,r'#־p ij> #3 # ארויםנעשאטען #סאל םים האס:n>
p# on וײ צו הײננערס ron a #8 לערבעל in #  ,p n 

 און #ײפעו־יי 8 סיס ײנעםלױנען31#ם איז פייע־־וו#נען
o#a i צי נעפילדזט־, n י1אוי צױפי־יעז פלוצלוננ זיך ה#ס 
 8 ה#ם עם אןן אויםנעברענט ה#ם םוױט׳פ # צי איםיצזנן,

#j «ו־׳|3אי נ«ס#) בליץ r ײם31#נע דארטען 3#ה איף 
ip# ־ וואפען. צוױי a די אעװפנײז• נעםוזם 3#ח איך 

#rveo# oo 1םי ה#ס i r r נים u p 'o n n איר a#n 
 אין וועל #ט און זינע(. פון או־ונסעו־ ניי איך t» געפילס

o # ױך n פון ס#ן i n סללי־ םארזמאותרטער םעםפער 
p פענדינער r# o ן ותל און י ד1 אתיםווארםען ז D ײ n 
m און םעז3פאר׳»םוי n w a tra #  m u n m o 
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טרײד אץ און יוניאז דער אץ
לאעער ע. לואים פון . ״

i דז»$ימו יאחז ײ\ וזצןוזאאר ik i j i א\. ?לאוןוזאכפד יײ'

i אז n די איפער אדםיניםטראטאר הויפט n 'J> 
 ?אםיםיע םיינריננ״ ״םעקם א באעטיםט ה#ס אינדוסטריעם

 םאר־ ?לאופ י1 איז אדיננו:גען3 די אונטערזוכען צז
fita oojrp ללאולםאכער י1 אינטוסםירט לאנר, נאגצען 

פ נאנץ דיני  לע8 איז אויר נ#ר יארל, נױ איז נאר ניט ו
ײ ז#ל זאך אזא ום1#ײ צענטערם. אנחסת  אינםע־ נים ז
tn * o n 3צולי איז ד#ס אז םענלאך אוםנאװאוםט. איז 

i n יז נעװאוינהײט אלםער« pi#5p b n ,אין אז םאכער 
t אלאננט3אנ װאם זאפען 'io  o n אים אינטערעםירם 
 אנבאל#ננם װאם און איך, איינענער pn ,■#r pn בלויז

 נעהם אלנעםיין, אין אעדוםטרי די #ן רירען וואם םראנעז
 ערד־ציםערניס אז אםילו לוםעז םענ ;א] ניט איהם עם
#o i ױ איהם עם i ו n 1ינזו1#י81םא j r.« םראכט ער 

 ער ה#ם עניגים, אזעלכע אנפאלאננם װאם אז, זיך בײ
urn p ir־ dp דארוי אלײן ער אוז םארטרעטעז איהם ז#ל 

 די אןײינטראכטעז. ניט .לליינינס״רמן׳ אזעלכע איז זיד
ן צי םראכע ן ןו  מד סארקעםם רעnאנ איז קאלולם די װ
i# פאםיליעם, םופארםעז דארפען װאם םענער םון םאכם n 

in. א סון פראנע די װעםעז ײ3 םיידלאר, פןן iK B ״1#פ  י
onpo r םאו העכער i n םראנע ברוים i אזעלכע (כ#ט׳פ 

D װעגען צאל.) קלײנע א זעהר ד# זיינען n םראכם i n 
ג 1זעה 1םאבע פלאופ אינוײןױײעלעו־ ני ױי ו

in אעםיםם3 אין ?אנדסיע פײנוײננ״ .פעפם זײ # iiP i 
j# און גרינדלאד אונמערזוכען צו n 'i io r o 'i צױ תם 

ii# o r וואס פאדיננוננעז די און IJn p n איז i n אינ־ 
r io o n פעםםצחפטע־ - אוז לעםם1םא םארמירענע די אין

r ®וז אותאפען די לעז in ip i# p  iP D ia r  i n װאם
p רי צווי׳פען תעחפט in 'n K D ,ױ טארפעטם  אוײיג־ אויר ו

p iin a iY[ אזןי ןױ רעהאםענראציעם נעוױםע #tPD KrnB, 
#i n דיזע אײנצאםען, וױינינםסענם r:n ip :# p, אןם m 

i# םעו־ איבתסמ־י, די םםאביליזירען צו םיט n ײ ג ױי  ו
נעו־•

o נאנצע א אלם יע1אינתםט די i# n >םיט i n נרעם־ 
ijro אוםנצדולד o n  V i פון אויםנאננ 1# p p i אונמעו־ 

i און זוכוננ, n 1 1ןןעלכע יכט,1בא סאםיםי?׳ם opnפעז1א 
o 1פא אזיס3 א אלם דינעז n אין 1#אם1כױניסם1א הויפם 

ײז ען3יםגע11א  ענ־ י1 פאצונ איז ענם׳זײתנג ענדנילםינע ז
t איז חס־וננעז #p a n, זיך ה#פען עם וועלבע װענעז 

o: איהם צו n jp u p צױ ציים א םיט םאו־לעםם צ#ל א
j p i

o האם rpn»#p די in in # t  i ' i r אמםעמר איחו־ 
p ה#ס זי און כונ^ -y צום יכם1א3 1איח אוײיננענעמז 

 אן #פהאלטען וועט וועלכזנו• ,1אמא1אדםיניםם הויפט
ip עפענםלימן u k d אםענז־ שארנ?שלא;ל;? י1 װענען 

o 3 צוס םענםם n  ,t #pװאמיננםאן. אין אונוםנפ טעז
i n העכםט א איז פאו״יכם #’:ip o w o n ro עו־ אןז 
ט ר םים ^נעל o זי n  m ינמננעז1א3 זײ און 1צױ»טאכ 

tp וואם n p n אין 'o ppik o  im p, או  נע־ tram עם וו
dפלא סאכס p .d pi איז p n n p  o# i איו ס#ל i n נזד 

i p i p #iib  poa»r איז וננ3אןנמסחו אזא אז אינדוסנדי 
tm( נעסאכם m P םאסמםאפ, נאציאנאלען א אױןי #t i 

ז3 נ#ד ה#ם יי׳צ#ז1אדםיניסם חמ#וחסײ די 3אוי o י * r 
o יף1א סם׳זות׳זײננפ pm אױ«#ס#ן ניס n פון נ?בים 

 אויפנ?ם#ז םיל זי ה#ם י,1אינתםם די ססאפילמי^
t םים p p i ה#ם זי װאס חס־םים אונטלרזוכןננ oopd* 

 ײאס באז־יננוננ?ז די באצונ p# פאסםיז די נמם#לם
םארסעטס. םארשידענע די איז חעדשעז

ארױםנע־ זיד ה*ס ערמארםען, «ו
 דער םיז סיאם״ ״םאחנר דער איז

איז םארקעם דיזעד אז ,now איז עס אײוײא• ,איסםעס
4 4 * I 4 4 M I M M §4א m m m  i f t ^ 4 4 A M u מארען ל d iJf ן n

̂נאר אתמד ויז וחנם איגסזסיג̂ע
י

n 1?זיכ # o r אריינםו־אכטצז #p תז  opn אח יכם1א3 די
#in ip i i i ■די אױוי םעםינלײט איהו d o ppi#o וי- וואם> 

f אויוי 1?לצב אויס31ת לעז ia rn  o n אנחטחג פון 
d די אז jpt#n 1ל#םי d ip d t p d k, ?האםי־ די וו?לכ

n ה#ם טאן n a צו in 'iJ P D B P n, ותל?ז pn סאנםמ־ױד 
o איז אוז טיװ^ n פןן גייסט 'i n ג אלצ 1פא די ו ו

 גים היצצן pm אוין jpa#n <״popor. איז אןנז ײ3
D זײ נ?ם?הלם.״ ip a# m ר האב?ז in זי m  jn r אסאל 

p# u p n p o iia ip אל אין און אלץpםpז e>ir |p rn־r 
״1?לאוקםאכ? י1

i#r:piw#p o נאר גאלל n 018801# ה#ט m•"
#t# o ip ro  ip n יז צדדים אל? פ?ז1צןזאם?ננע־# T 'io 

אן י1 —  לײ3?סא צו פאצונ איז — ?ן08אײנגמל יוני
o n  j n מיםינצן #i t  o#i #b עז סצםלעז רייז ד םאר׳ז י  ווי

ip n .י1 םיזאן o iP 3 # m ײז בײ חאב?ן n די rtp u # p 
n די אז נ?׳מענה׳ט, in 'O D 'ip p איז אוםגלייבהײם m 

dpoo ' d d:#'p p i i#ib א די םאי־ איז u־s p ip o r  p o 'i 
i אז נ?וו#לם האב?ז ױי אןן n אוםפארםייאi p ro  ip n 

jp יםז#מז11א זיד ז#ל םאז ip i אזא p# ij# o n t או־
ip t:i#  p# tp im n ip  pd ' h pi t n n אט־י- פ#לצ?םיװ?ז

i# פון ,1םי ם?נט. p i i i ,ם tP: ה#ב?ן ייי o iip סם?למנ די 
ip אז im tp ' i n אנריםזמט jpp ניס tp ip ii o in ip p i 

opn ip  ip rm .אויסנ?הן ip ro  lPn# ” Di#Bci# o n- 
jt םאנ׳ם p p iid 1םי ה#פ?ז o ^ p ip, איז #,jp ro " o itD 'i 

u# o ניט n  t n n ip'־tn opo ro i#  p in  ip o ii#  js:po 
#i האם o ip ro  ipn# "o i# B o i#  i n, .נזד נים נאםירליו 

o ipp נאכנ?ב?ז o n םון לאנ1פא D ip3# rn  n.
tp rn  o ip a s m  ' i יר1א tn " « ito iK סיט i n 

Pt"18 tP^OPD tID n#OPO IPI'O tP'? 1# 113 איז D in 
tn נ?װ#לט ןןאלםלז די זיך. זיי טעויעז o 'D rm  p u t 

o אםאלינ? די n  ipIopo  i t  ,n# opo ײז ר o םים י n 
o# די םיט אנמםאם אלםאר1?»נם p n n  ip o " 3 i. אנןןר 
tpnp פלצנם זnיאה לינ? irn#  iP 3 # m  i n זײ• *לז 

p i אין ם1אשטא1?אנמ .r rv p p" איז p rn  tp rm  »n 
d גארם?רםש. p ip n נמפ#ם?ז ה#ם# i t םאמז D n 

p 'o r 1בילינ? ביוט1א, i n ײם.31א וײ נל?ראנ?ז האט 
3i# i וױםיל n״ip o ה#ם tP iK ipp i 1#* סאר i n 

D 1 ניט איז פייט n  ip iip i?׳ם1ז׳»אב ii't #  .D cprp i 
o איננאנמז לאנ? י1 איז m ip p i. נסםאם# i t םא־ 
fp םיט *לײז א כ?ז m n i# a  t n r /םוז שאנםו־אהטאר 

1 i nםעטלצז 1?זשאב o n םאכצז םאר פײיז t P ir 
p m r די םיט אי־פײט ip n p o n # t םיז m ז#  p# ײני

w nnt'D tD #  i n. איז i n םיס איז אנוחױזױחײם i n 
ז 17נ?כיינמאפםלאר א »יז פאטײלימננ ײי  װאס פאסינחג י

o n o i# o די #po ip o " a i נאד גים פאנמי־אסםארם. 7אל 
i 1#נ ראס, n •איז תמאממ B oppmטל1#א^אנםװT 

i n  i t אז opn i אז ײני #o p k io i#p  m r צאהלצז 
o 1?ביים1א זײנ? n םוז נים װצז ײז.1■ כאסמיםטעז ,ip 

ip a # n  i n, נאצאלצז m ?ױניא PD T rw o n #  o n 
d p i יז. ניט־חױזו#רס?ז" »

D י1 ip3# m ײילעז זיי #« ליד.1טי8ג ז#נ?ז in נים 
o it  tn p p o i# נום את« לינם יוצלםמ־ סיס?ס, אםאלימח 

ip# ײנ«־.3 די איז a לוים i r t ל#ר8 איז וןאנדלתנ i t 
ip p ipo, אז dp תחו־ די זיף בצנקט p i# o r נ#ך o n 

dpod. אםאלינעז 'D
ip tn o  i n די פיז סאםפלימט D iP3# m נצמןן

tp im tr  o n סיסםעם o o pj ד o ®יז יי n ײ#ס d p מ י jfc. 4MMM&4444MM4M MM4 4 א4 4 am iBMuMk HM4kllA נעדאנק *ום זיך דמעװאומעז מירער, זעהר שרוער, די Ml MMMmMAMMM 4l.alk I4MM884 844 M 4484 i4 4&84 4 4 k י - ■ו — ״  םא^ דיממ סאנםראסםארס, זייערזז גים אח אליח, ז
 אוז םארדינםםאן םאכודס קלאוק דעם סאר אנםווארסליד

ױ אזױ אבזנר ארבייסנדבאדיננומזמ• אנדערע אויסזװמידזך ו
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4teA 4M4&a a m &  a a A %AA^4flLAAAA •teA0AAMMIte {AAteA fe iM iA 4A  a. 4.4 a MAteflLĵ Bte feM  teAfteteteD79DF מן װאס^די געם ■רייזעז די דזאבען םיזאן לעצטען די וואלםעץ אונםעגקיך, אזױגד איז וזי
w/murj v u f» (•« י דן יג»*ד7י> ו m ײן7י ניו ^n 7 fr ח 1» Bte44AA AAAA&ft*k̂ atete A•MA AAA. *MAA<M teteAJA BteBMMA ran די תן9טו*סי אין *̂n R y w  r  ipshd  “kb tp rn 

tut אן די ops Dp .n, יוני n  pm tPspn d o  r a n  ip t 
tan spo די tpspn וױיניגעד, נים און il*  d u k t h v אוים־ 
ppopo s דייד p  sow  m םים •רייזען םעטלען םון k&AM ^ 4 4  DM̂LfeikAMte A * â^̂4 4  aA4 AâA t̂ete A 4 Ak tMMAAIAIAll^ ר סעםעקםעגטס די וחנרען ארבײםער די פון סאסיםעס » MaAAAaAAaaaM̂  Aira MkkA ftALkAl■ fek44te 4 4 4 4  aaaâ aAAd ip  n il tp io* חאלמ p* די *.pw pisks

d זעחר קענענדינ יוגיאן, די o די opn ,d spspo t 
urn ipm o tsk bזױצ. אםת׳ן ־ tpsftro זיי t ra p גןזובס 

w און רייד, זיסע די אונגמר באחאלגמן opn זיי -spAAiikfcAAAAAA 4AÂ4AbmAAA 4 4  4. a AAAhAAte <teb.Â4ÂCb AMA 4 4 4  aAAaMmIAjofvpp געװארעז געשא&עץ איז בױרא מיבאר די אז |t>A lAAA ^̂ 4AAk AM̂AAtebfL ÂAM kMMlAl■ AAA •teB̂AAAA fttelMMi IMAMMkחנם םים d ip  tpspn w  pptw אין װארם לזמגזע ?mi 
מז opompp «רייז די jp גים in מ io 'm םים s p 

v e r t רייז, נןװיםען א איבער» d*p  o p  spsp רייז» 
 puop רי ttoporppiw דארפיז נארםענם א tram אאר

Dim .spskd די אין ארכײםען U W P, און d o ס״ז

-..* jaM

m

. u rn  d iiiOk s ik  D im* ,ױ אז כמנח do ipd?popo 
JPWska ,און סך a n  so w װערם tPD?pnpi»p רא־ די■ 

D ip  jrw pts אן די tp ױני a p w ra a בױרא סיבאר די אז 
םאר־ » איחרער אז איז •עחאנעל איר tpspopsisps מל

4 4 444 t^AMAAAAAftAAAAAAMMA Aaa^ M  aAA kM ^ A A L fcA A H  ^44A  םיט אדז׳ןואסםםענטם, •רייז רי באנלייסען זאל םרעטער
p m  tan ײז ארויםןיונעבעז אויםן׳ נסיר ענםעײדוננ ז

|4MM| ^̂4 4̂ 4̂ t̂e«te. M44 ̂ 4. 4 A 4444 4̂ 4 A 444 AÂ ^̂ A JEL 44l Ba .A4M|MAMUA 4 AAA M44|L|A,ץ סו k™ אין ו b  ttn,? װאו n םים אדזשאסמערס s p 
ממז *ידמנ ד י *ױיז. מוויסען א איבער אייסנמ ניס יי

4^ aA AA^b AAA■ AMAa AAA a M a AA&AMMAte4AlA Ia MAAA■ a a aAIA a a A a Mi'll Ifc MAMAn y  1 *b מיסעגדינ, f§y3î rvys^itD opt • o^n jm j i י י
AAkA t e A i A Ai> jAfc A A Am >i m m a ate■ ■ d«i m AAAm a m  Â t̂eA AAA Aאויוי זיך םארציעז םעטעלםענםס זײ וחנז אז •אחרונג

n A 44» 4 C  » 4 m  4A a M4IA A AA |4||A| a m a A M  44IAAMA ^ 4 ^ a  AA^MAMAAזװריקגעחאקמען דעם דורך ווערם *ייג^ ממערער
4,4. AAMMMAa AMAaa&MAAAA AhMMAAM ikAA ^̂ABA A A M  M M AIkABM M Ateװי נתהר דערביי םארלירעז ארבײסער די אח ■ראדואזיא 

 און דאם וױיסעז סיסגיידער אונזערע באלעבאםים. די
ױ די tpnreenw דארוס ר דער tntKrnxBK מהעריג ו  י
sm 6־m& ניאנ׳ס  j k ^p»אס»םענדיטנ D ip דערוױײל 

tan  e V o vp u* pp איז דזשאמרם די םון בונס • b o k d*
AAAAa C aAI■ AAA IA M a A *■ *■ A Am A A i■  A Aa AaIAAAA a  AAA& aAA A^AMAAAAAAAA.ױ . נמורערם  אנהאלטען, Djra רוחינ?ייס זייער לאננ י

d נאטיריאד םיר אמןן o .פאראױםזאנעז

* unאאואוננ. ולען6 אין איו ארייזעז םזמלעז «ז יאריד ־ 
d םעז חערם באארד רזמאינם שיז א&יס איז o וזי םעחר 

מז dp ! tp !ארייזען !•רײ rnA אז נאםירלאה איז 
אין אנםייל טיכםינען א נעםען זאלעז םאכער

u a a  m a a a a  i a a a a a  4̂4 4444 £ a a a a  a im a a m a Ai^^ ױ איז, dp <ױיל ורייזען, D ו ip  D ip  tPD ר ן  זו
a n  tpo ,יא»ס אזױ זיך» tPD — םאר ײאם 

 וחד לעזגבץ אזא סרי׳נען, וזןלען סאכער קלאוק די in״ ■
tra די נן0 m. סום ױניאן די w  opsO ipo dp>k קרײ 

p ךי פאר מן ik ?p די םאכזגר p in jm p i ,עז  dp אח •רייז
p די פון אויפנאב? די איז k >p ו סאכזס־* tnpi סרינען 
d די p i  tp rn A י ^ן י די. םאר d?popd ױנ

n AAM  m a AAA^  M te te  MAAAA ^ ft^ ^ A te te teA  A^ M M AA  AAAAAtebiA M Aטוז באזיס דעם אױזי נעסעמערס וזערעץ •ר׳ײמנז זײ
_ 4  4 >4&4 teAte 4 ̂ 4̂̂41̂ 44 a âaa  |4Aab IA aaAAIa  4̂4444 AM4î 4 ̂ ŷ4jAteAAjA|tMIקגאוק־ די דארטעז כרײדם דיזזנ אויא גדייומ^ באמםיםם 

 ארבייםער, פאן• חד־עי אוימאאסע?. גום זעחר םאמר
ױ וזאט ארעםער, םינימער, אטערייטאר, ביימטיל, ןװם ו

teAttelA4444 ׳ #̂̂ ^4̂44444 4 4 4— AkAlte ABA^teA Ab m MAAAAA^AteA A4teA ח זיך איז גרייד ®ינימע^ס דעם נרייד. באזונדעחנ זי
^JLa a IM AMteAAte M B il iA i  AAA AID AA^A te^te^M t̂e tê te teAAIAAAteA *-* 444ױ איינםאך איײ  באר־ ®אכעז אנדערזנ די טון גדײדם די ו

םא־ אדער אאנסראסטאר ח^״ מן וױחם אבער כמלאכעם,
MAAteAA lAAAAAA^AM lAte M U M  44 4 4^^^ 4̂44^444 teAl̂ MkAJAlte 4 | | 4 k | | | | 4 | ^ | 4 4 ̂ז <יכעד נוממסעורער4  AAteAAMMAteAA telAA &&AA 4 .4 444.-.אדער אטערײטאר דעם װי אטנאר 4 ^ 4  AAte tetete <A4têA 4 4̂ 4 4 4 ^ ̂זער דער אום •רעסעד.4 <חד אטנעגארט גיס זאל פמי
44 44 44^4 44 4̂ 4̂ â A^teAAte^A 4 ^ A  te lA A lte  Atete,ו װעגחח רך ער דארא רען דח פיז םארםרעםער זיינע ו
u^ M AAM lAAAte 44.44 44444 iteA teHlMAAte M M A A A te  t e t e  4Ate MAte^AA ̂יע גאך אמננס, ביזנעס דיז «ו אדער לאקא̂ל אינםארםא
A A A A te  44 »^4• Ate AA 4 *AiteHA ^a a AA 4̂ 4̂ fttetetê Â 4444 Î ^̂ ^̂ Â Mtete ^4a ױ אזיך איז נריידס« די וואמנז  דארױ גארםענס דער אזױ ו

מז וחנדין. תטאנס א ̂ניאמרס זײ ז ױ ו׳יק ניט ®  כאכ- אז
n םאכעץ ביים כאלעבאס jn •מז נארסענס א ײ ז ז
44 A 444 444 4A4 4  44 t̂eft̂ t̂etel̂ AteteteteA 44 44 | 4̂44̂ 4 M̂4װאס ארבײס קוואליםעם אח םאס די 

זײ וזאלאן דאן סעטעלכמגם, דעם לוים
ftM ^ AAAAACL^ te ttM  4̂ 4̂ A M M W hר קעגעז* un irioppיj iן# w fi #3י#ל 

אחממנרס. אח אפערייסאדס די אױא

tp די |w זמןוסנאנרם, sp i ipo ipiw  o p it'S דע־םיס m u 
t ניט ip  vt ovnp i. םיזאז הײנטינ?ז tp i'n די d pm 'S 

ip d ip ik ון סייל א» d p i איאראנס םעטעלםעגט p m
1̂4 a 444 AAAAAteABtete teAtMAAte Ak&ABA  AAtehAAAWM 44 4- - 4 , — 44.4 .4.444 te AbJAAteM̂ te Ateוואס ערטארוע דער *וליב נעװארען <אסאכס איז ענדערוננ

_̂ 4_. 4 4̂ 4.4 4 M b A ^̂ AteteteA Atê te 4 a 44 4 MB 44 44 44̂ 44 444̂ 4 44 Abb teÂ M̂Aארויס־• זיך וזאס עם וועז סייאז, לעזוםען נעזזאס חאבעז כדר
MteAAtete 44 4444444 ABBte BteAte AtteAAteABte AhAABAAA t̂e4 A IA  teflteteteJAteMAteנרומאנ <עחאס האבעז אנענטעז ביזגעם די או גאוױזאן

n ftM BA teA  444 M M teteM A t̂ete |M ABB& iAAAAAkAA  4444 AMteBBlBABteteB4AAAp r im r״tPD איז tPT?ipD iAP די tpm p xt ip b p d
m באזואלם ארבייםער p n p i לויס n .םזםעלכהזנםםם p i 
m ip s ip ד O דאםאלםדינע רי אין באטיילינס זי pdpd 

tv s ip  ,doipd וײ opn D»npi 00 ip d ip ik  d p ip s בא־ 
כ? גארםענסם די אזוי «י נריןי עי d9p וו p >dp) D ip  ipd 

מן ײ tp ז u m p  d sk d p i, מד *ײ םאר איז טאיונליר און 
מן um ו r■ י באעטיםעז *ו» um־tP נארםענםם די p ib ’ ik* 

ם םאכט d יוי p i סעםעלםלנם m־ipאאיוד יט.1 ־ ttm ,די 
d די p ip s .מ אנאנםען ײ ^יי א ר ב t איז אלײן יי r a r סזד

4 4BBte 4444 MBBMAAAA AAte^MAA AA^BBB^ABAte 4 AA AMABAAAA 44 4 4444 44fcd ipd ?pd, די וױיםעז d d p v k s ארביים וחןלכז t ib  dp 
ד ד?רם tp אויף יי n r דאס אי) נארםעננ^ נעסעםעלמעז

4 4 44 ».4 44 4 4^̂M4̂ ^̂ 44 4 Ate 444444444^44444^4 44 |Afe AABAA b Ck B AAiA Ate A te A M A n m זיי ip s p i מנליכסייס ךי IPtPiI 1* ,tpppwswBK 
d וארםעגםם די sk d p i לוים d p .םעםעיםענם

p םיםמעם די «י k איז ועוױנמטע, די ip n rפאר• ־ 
ר אין אויס*וזאג?ז. spsA ,tn סליננט pn«pD ת p r dp 

ױ d ו p p  d ip ארבייטעז n  p kו פלייבם •ראסטיס »־» 
p k  dp .tnpt אז נמגייד unזיך װעם םיםםעס נייער ־ 

i5k אן אים ארויסוױימוז b ip ס; א« םענליד און p וי o 
d ipd pb חאס n אן ײי tPD אויוי י iip iD »m  00 Dpn. 

 ,סיםםעם. poo א pn «ו אױס dp onpt אױטמסימייד
d ימס p ארבײםער, די נונםםעז *ו ארביים?ז pOpn סיר 

p אבעי פאל אין אנהאלםדז. םיסםלס די m  b p ך  זי
tP גינ^ טוינ םיםםעס די אז ארויםװיײלז tm איר סיר

A M te B  Ate A A M A b AA A  Ate ^AB^A ABB4&BK B4BBB A 4 44 Btetetete Ate Ate4ABBpK  t p p ip  tPPO די םים איינסלאנג ,tP iriPD S p K s 
P זאל op אז אזױ ir n s( ארבײטעי די tpoospn dps 

pm  .d ’ Bp ip s זאך p s p u ik  ipbsks םיםנלידער n p 
jps איז tpm : אז dp>k אז די יואם סוט סיס ױני

in סונח זיידר פאר dp זי ip sp n  ,tp ipn איז tpm זיי־ 
tPDPPDPK PDDPS PSP.

dp ואלם\ d s k d p i d o או tP>Kt spsO iom  n 
dpdd :אכםאלנעז 'D  ip p s םוז לאזען איז  ppo dps■ װי

skdps ױ באןוח־ תמאינם פון ”d אזוי ו ssk  dks.

pnB םיר \מן  d p  tp ip« t o r  tp rn־DiPD5popo 
iP ווילעז א«אראם, ’d s k b i' k  sss םיטנלי^ר, אוווערע 

d אז k sk b k  spm אווטער פונסוױאנירם tp o p p n  d p 
s «ן אויסזיכם p r is 5< פיז םענעדמזער לױױי, לואיםk p k 

d אז .1 kskbk  spm ז«ל d Jpo d pi זועי־עז pn  spo iik 
D אויפזיפם D 'o rp iw  P k  tp sp r, 3 ױייל dspo  spױ» 

OSKSD 0אל SPD0S1 SPt'S SKB tKISPB SPDDPDKB S P
o p  spo o k  .psk id o k װאם on> d ik p k s  d o  p k  sp 

rn o  d pאיז ־ sp onporsKB ,pmpi>K אסך n ■וסי 
dspsdpd ®יז כאלאגי  p p i i i k, אזוי o i d o פיז -o k o  n 

PK  PSKIB'IK pn  .DSPSKPS tlK  P P ID O P P ויס 
p 'p .?לייכט sp p n  s k i d o אםעז6אוי* n  »k -וײי» 

tPPO  o5pdpdpi tP K t tPt אז אזס spsko  p ik I p n 
tP W  tP K t םאמז isks sp s k i . t n P  k• אויד • ■t o K 

n r »k (Vokb־dP p  sp ארביים »popi >kםלרם tpspn 
s p r rm  s p s k  snpo אזס אוסן, איינהײםרירעז א) איייי 

op m ז*ול o o  pm tp r s p  tpipp d o־s r p׳o p ik p  p rs 
tp ro w  r ip די t r v m K s i Dim dpds ’b מ ל מ to ת o

.D” SSK
p k o p d  s p  tpipn ו אזס וס* p k  tp rn B  tpmpo 

SW1K1 K tPKO P l D jporPlIPDKPP מולחז DP .Sisp 
s ’ V im io  p k, אז tm וס םרייז־ אזא spsSpo .sp p rrK 
t» b k  o u p ,םטייל tm  p k  spd po  d p ס אייד o וי n p 

ps«s pt> n m n  p m n  p k ,(ניס חאיטפו מאם *חײס
^Mtê Â te bM&AAAte fltê Mte AAAiA M AAAMAteteM te A te teA te teBA A 4 ̂ B feiAiAAtelMמרלחז דלד לעז דעםלכזזזעץ, אטחיסעז טיז שסארק

^ AAA teAAA te  *A a  4444444 AAte. telte A te te te iM  Ate Alb AAteflL,44A IftteAftAMU ■teA AAteאיינחימד מװינמםע די מאטעז נים <וילעז. בעסמעז בימו
^̂ »̂ 4̂ 4^ t̂e ^444^4 A iM te lteA lA  t e A  ̂ Âî te-te te Ate te A A  ^44 4 4̂*4 4̂ ס. חונדערס ®ויו ליכוךים4 מנ חי מז ראד ו  זא־ םיר װי

םיינ אז מז, מ מו “ _ . דו
wTyPWHtei

ntê ־ AAtete»ar

*iU'iblifiu JV‘*

 פינקסליכ־ נאעהגטםמער און גרעםנתר דער םי« נאװאחנן
'*jo ̂בען אדזפאםםערס די ̂ואו םאלען אין  םארתהן ה

 און אפגעםפעקם ליסםען פרייז די ♦ײנען תםאלען, געוזימ
̂וארען, **ריגירט  אלע םון צוםרידעגהײט דער צו גע

צדזײם.
 איז געווארעז, אנגעוױזען טריהער *ױן איז עם ווי

 דא־ לײככהג סײז ניט פרײזען סעטלען םון אויםנאבע די
 אטגזד גיך אזוי נים זחגרם םירםע געװיסע א וועז רום

 אד- די זוען פולד. ױניאנם׳ דער ניט עם איז םעםעלם,
 ניט זיי דארםען סעםילען, קוסען ױגיאן דער םון זפאסםערם

 גארםענט. חנם םאכען &ון •רײז דעם באמטיםען בלויז
 ארבײם גראד דעם םעסםמטעילעז צרערמט דארנמז זײ נאר
 םעםםעםעיענ־ •ראדוצירם. םירםע באטרעםעגדע די װאם
 •רא־ נײנציג םאסםח* יתרם גארםענ̂נ םיז <רייד דעם דינ

 דערסים נארםענם דעם םאכען פאר פרייז דעם םון צענט
 יעדעז ®יז גרייד דעם םעםכדצםעלען דעי אם באמםיםם.

 ציים טיל זעהר אדזמאסטערם די בײ עס אי נעםט גארםענם
 וחנרעז םארםיג נים אדזמאסםערס די ̂ענען דערםאר איז

 םמםבערם אונזערע װי ענעל אזוי םעסעלמענמם די םים
 םיר ־וואס דארויןי אככמנדינ גיט װעלען. עם וואלטען

 מך םיר אטארם. םעמעלמענם גױיסעז גאנץ א האבצן
 נים איז לעדײד, האבעז צו םאכער סלאוס די דארום טעז

 סיחשז ארבײם, אוםנעסעטעילטע אויױ ארבײטעז זיד זעצעז
̂ויבם זײ ווערם דאס  האאטזד דיזער םיט א&ים. טון ער

 און איײז זיד העלםצז םיטגלידער אונזצרע וחןלעז ראציע
ױניאן. דער

_________._____________ C j

 עויז װײסעז טרעםע םעגיליכער דער אין נײעם די םון
 גענעראל אונזער נאגלער, ברודער אז םימגלידער אונזערע

 דעלע־ אלם ענגלאנד, נאך ;עםאהרען9א איז םענעדזעער,
 סלאדינג איטערנאציאנאלער דער םון קאנגרעם צום כאט

 אין ווערען אפגעהאלסען װעט װאס םעדעראציע, ארבײטער
לאנדאז•
 אינ־ אוגזער װאט םאל ערשנמז דעם ניט איז עם

 איל־ םון קאנגרעס דעם אין זיך באםייליגט םערנעמאנעל
 עכד לעצטע די דורך אבער םארבאנד, ענײדער וועלםליכען

 דע־ קײן םיר האבען סריזיס הער^ענדען םון יאהד ליכע
 אונזער וױיל דערסאר, פמום גזדציתט נים אהיך לעגאמען

 די נאכצוסוםעז איסעםאד נעוועז נים איז אינםעמזדצאנעל
 םארבונדען. איז רײזע אזא װעלכע סיט אױסגאבען גרױסע

 אינםעתזךצא־ אונזער װאם זעהר דארום אונז םרעהם עם
 עיסען קענעז םון לאנע דער אין צוריק זיך געטינט נעל

 אויםדרײ טינדליך זאילעז זועלכע םארטרעטער, איהרע אחיז
 םון ארבײטער ענײדער די םים סאילידאריטעט אונזער סעז

נאםעז. אונזער איז באנריסעז זיי איז אײראפע
 ארביײ שנײדער אײראפײאישע די םון פאר^טעהער די

 װע^- אינטערנעמאנעל, אונזער םון פיל זעהר װײםען טעד
 טעםיג־ זייער םיט אינטערעםירט איםער זיך האט כע

 װא־ אפגערוםען איםער זיך <ואט און לאםםען און קײם
 זיכער, םיהלען םיר היילפס־רוף. ימדען וײער אויןי דעם

 טלאץ בכבוד׳ן א םארנעםען וועילען דעילענאטען אונזערע אז
 אײרא־ אונזערע אז און קאנגרעס אלוועלטיליכען דעם אויוי

 דעלע־ די םיהלעז טאכעז װעיען קאםגוס־־גענאסעז •ײאיפע
 װי ארבײטעד סלײדעד םיויעז אםעריקאגער די םון גאמען

 זוערם ער כאםמ נאנילער, ברוחגר הײם. דער אין זיך בײ
 פון םיהרער אלםע די םון אײנער אלם םאררעכענט ניט

 ארם דעם אבער ער פאחצטעהם אינטערנעמאגעל, אונזזנד
 ער אוז םעםבערם, אונזערע םון גץםט דעם און חזנקצן

 וועל־ םים םיםיע די דורכצוםיחרעז פײאיגקייט וײ באזיצט
 חנם םים קאנגרעם. אזא צו םאחדם דעלעגאט א כער

 איס האכםאז ברודער און גאגלער ברודער םיז אויסוואהל
 אונ״ כבוד צונעטיילם אינםערנעעאנעל די האם דעלעגאמעז,

 זעלבםם. נאגלער ברודער אויר מי באארד דזמאינם זער
מ  רארום גראםולירען םיר פארדיננג כמר עם חאבען ביי

אויסוואח*. דיזעז פאר איגםערנזףיאנעל די

riPD >k< די p k 
sputK ,ױסאן

sp־rM om n אסטױוע   איז 
*m i s rn s s  ip p p p p a h ױ ינ  ו

ך אפפאהרען pn פאר אים ויי זזאבצן ארבײט״ לער׳ם ג  נן
 אינ־ אוגזעד פון פרייגר פילע באנקע̂כ עעהנעם א בען

 ארבײ־ אלגעםיעער דער פון פארטרעםער אח סערנעמאנעל
 pוײמ צו געווארצן אײגגעלאדען וײנצן באוועגוגג, טער

ru אה האבעז אלצ און ״באנהעם n n מלויבם רעדעם 
ױ פערזאן אלס נאגילער ברודער  פון אייגעד א<ם אויך ו

טועדג^ ױגיאן סעםינםםע די
 א נאגלער ברודער װינפם באארד דדצאיגם אונזער

 פון דורבפירוע ערפאלגוײיכצ אן און רײזע גליקליכע
 סאנ־ דעם באזוכען pn דודך אז האםען םיר טיםיזג ױ'\

T סים וחנם ער \ואס אײנדריקע זיינע דורך און גרעם t 
 צװײ בונד דעם סאכעז מטארקער ער <ועט אהײםברענגען,

 קליײ פרותז אײראפײאישע די און אםעריהאנער די שען
ארבײםער. דער

 םאדסרעםעז צו םענעדזשצר, גענעראל עהטיננ אלם
|n אין פלאץ, נאנלער׳ם בדודער  סנ־ איז אבװעזעגהײם, '
 פון םענעדממנד לױױי, לואיס ברודצר געװארעז שםיםם
ת קײז נים איז לױױי ברודער J. לאסאל  פערחננליכ־ גי

 אפאינם־ צייםרױילינער pn און ױניאן אונזער אין קײם
 מװארצז. מםנעהייםען לאקאל יעדען איז איז כתנט

 אײ־־ איו ,35 לאקאל <*יז םענעדזמעד ברעםלאװ, ברודער
 םעגעז כמםבערם די טראםם״ .בחזיז לױױי׳ם פון נער
pn ,םאר־ נעהעריג וועלען אינםערעסן זײערע אז זיכער 

 פאר־ צײםוױילינער דצר םיז וחזרעז יצטrב» איז םיידיגם
 דדצאינם דער דריסם געלעגענהײם דיזער בײ װאלטונג.

 אדםיניסםתד דער צו דאנס זײז עםענטליד אוים באארד
 םון ענםיאסעז זױיםוױילינעז זייער םאר 1 לאהאל פון ציע

 פון דינםם איז שםעלען איהם און םענעדזשער, זײער
ױניאץ. אלגעםיינער דער

י הינד 8 װ
י נחום פמ

 אוינען די *ועפענם װאם קמד א װי
ץ אץ אץ  ניסןן, קימער rm *יםןןר זי
 אױנןןן וװעסענםע םים אום איך גײ
אױפלײזונג־מעד- טיץ אױןז װארפ ײיך אץ

ט — װעלם די דען איז װאם אץ f םדכר » ני
4 4 4 44 4̂4 444 -4 44 44 —4 m teMAte ÂAA teAtetetetetete AAAB ̂ם  לרפטץ אין שדןסןןר “א מורעםס די ם

 םדבר אץ װי נים םייר הערען דען אץ
I רדטהז און ײן• חןרוחןקם נזןכפדקלאנג חןר

ם װיים^ איך און ױן ניס פדײד אין ני םרימןר ו
teBte tetete* tetete telAte Atete L. 4 4  A4 , 4 4 4  4 4  b 4סיו««י 100 חסד  ipn ̂ו ̂ן א פאחאלט

b A A A l b  k 4 « b  b b A  4 4 4 4  4 4 ,  4 4 4  4 4 4 4  — - - - - םרדיער סיין און פרײד סיץ םיך מרט װןןם אץ

? teAAte teA teA tetete ̂ teteteltetete te te te  k t e  t e  a  te a b a a פױר זילכןןרנער דער צד גײ איך אז4 4 

4 4 4 4 4 4—4 teteAteB̂Atete tebte te4AB ̂ן j7Bjycy־2 םים אום איך גײ אדיג
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4 4 teteAtetetête teAte Ate tetete tetete ly דדאס קיגד א װי y p y y ix אדיגען די 
.0נימ קײמןר איז ציםקר אין און
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אײנינלךט פון און פרײד פון קאנװענשאן א
ױייזו ד«ו «\ \i?w\v*״ א\\ ןבירדיד tt\'* ®ןיוײיו«{י\ מ

דעםביצעד. .8 פון

וגוםמ

»'«

tv צוױיםע ױ n p u v p ו*  איה־ *ננעםאננען ה*ם װ
in 4 םארמיםאנ, םאנםאנ באראםוננען tunני, סען  אונ־ יו

i טער n םארזימרעאפם p c אין דובינםקי, •רעזידענם 
 םיטי־ אױוי קלוב םאדיינא איז אנ׳פם*ם הצםעל, &אריםאן

עוחןנױ. נען
tvm די n u vP לױיל הא<, םאריינא םארלאזם האט 

 פאו־- װידערהא^םע אידירן םראץ הא̂נ ®או־וואלםוננ די
ען, מרוננ p דעלזננאנמז טייל א קעמן דיסקריםינירם •י c 

m ױ אוז ראסע, םארבינער tv n n w v P אוםנא־ עם ה*ט 
jn. נעױאלם נים דיבנם t tn

o דיזער n r נעװארעז באנריםט איז p c םיייזז אלע 
p c אז באוױזעז האט און אטעריקע, פאו־נדפו־יםליכעז i n 

i פיז ווערם פו־ימזײם ראימן 1סא סאםוי n אינטעתזד 
i איז אויםמפיהוט «*נע< n אםילו אױך און ■ראלמיק 

 סינאנציעלע םים םאדבונחזן איז דאם pm «מולם,1
מנווו. ק

i n חד טעוזן «ײך איז ח** סאוײםאז 
tn A ia »  o in v P אוז i n אויםתחן םובוײנעו• ױם m  po 

o דורך נעליםעז גאלני׳פם האט קאנװענמאז n לוצינד■ 
 m ײי ױניאנם, לאסאל םילע האל. פון אוםבייםוננ זײגער

o יאריז, נױ pc 1 לאסאל ייםארם1א«ע m  i n חך* 
o ijro 6 לאסאל 0, i n פלאוק •i n  ,S6 >k pv > o u ro n 

ijnvDjruir* 1 22 לאסאל pcםא■ חזם יארסער נױ י
ת םילע איז מז־ ת tn לאהאלען « v n ס t ת v n jm w 
5vn ביוםען. פר״פע סים באדירם

p אויםצונ אן נעבראכם c װאם רעזאלוציעם, װיכמינסםע די 
o זיינעז iiw o n איייי נעװארעז אננענוםען און i n 

 נ«ד לעזעו־ י1 וועלען נוםער הײנםיגען אין פאנווןנמאז.
o סימן n וײ סון אינהאלם .םולעז o r* t f« tn װעמן 

 אונז, וױיזען רזזאלוציעם די סאטיזם. ווענען איז םלחםח
ppranw די אז vP ך חאם  רימע םיט נ*ר ניט סארנוםעז וי
 זי m 1נא פראבלעםעז, אינדוםםריעלע און נאניזא*יאנס1א

i אויפםערסזאםיז״ם ברייםע א נזמחננקם אױך דאם n -אל 
 סולעז• א םים האם זי אז און באווענוננ 1בײםע1א מםיינעו■

 נעזעלזפאםםליכע pא סולםורעלע םארמידענע נע׳פםיזם טאס
 מ־ צו באטלאםעז האט סאנותנעאז זײ אינםםיטוציעם.

לינער טיילעז ע1סא שאר דאלערם טויזזננטעי־ מנו ^  טי
 און אמאניזאציעס 1ארבײםע אינםםיםוציעם, װאהלנמםמע

i אנטטאלםעז. בילדוננם n מינ טאסען *ו בא׳פלום  פו
i טוידמד n n בא־ באוױיזם םא׳שיזם םיטן פאםו• פאי׳ז 

o n  o in p איננמר־ נרויםעז און 1כאראסנת לאדיסאלזז
i «ז נעפיהל יטעםם1א1ם*לי נאציאנאלען n אינטערנע־ 

טןונעי.
• *

 ער איז !ומםאגד, דעם פארבעםערען צו אנמם^ם וז
גע׳ווארען• פאחגרגערם וך

עז צו איז מווערםטען צום ביי־ ijrn םכםוך א #ז
 דאס און אוםגערעככג אדעד גערעכט זײנען צדדים ,
.1 <*קאל און 17 לאקאל םים 5פא דער גצווען ויז

 אן םון גערעכם זײן געםעגס אפער האט 1 <אקא<
 זוען געעאםען זיך האם װאס צושםאגד ויגדוםםריע^ען

 זײן געהאט האט אס עקזיסטירס מױן האם 17 ̂תא<
 פאםריאסיזנ^ לאקאלען און םראדיציע ,%גאניזאציאנעמ

 גזד געוחגן איז 17 <אתא< אז צ<ױיפע*, אהן איז עם און
 ססו כל םוף עטאנדפוגקם. פסיכאלאגחצצן א פון רעכם

מ האבען  אגגזד האבען און אײגגעזעהן דאם צדדים ביי
 םײ־ פאר״ן «1תאם א איז עם אז באגרײםען, צו פאגנען

 גום צו פארעםעהט וועגכער דונינםסי, פרעזידענם פעכ
 אוים־ א{ איז און םראגע דער םון זײם אינדזסםריעלע די

 <אקא< <איא<ע און בראווע די פון פוײעד געשפראכענער
 בייחנ וױרסוע גרויםע א געהאם האס מגיאן־<ײכ^ 17

 םון גייסם אײניגקײטם דער דערגענטערען. צו צדדים
 עם און זײניגזג דאס געמאן אויך האס קאנווענעאן דער
 דיזען םון גזךפיכםע דער אין םאל ערמםען צום איז

 זא^ עם אז געמעהן, קאםף ױריסדיקציע פארביטערטען
̂וציע פאראײניגונגס א זוערען אנגעגוםען  יועגעז רעזא

 דער צדדים. בײדע םון צרפטיםונג דער םים עניז דיזעז
 אויף םארקוםעז זאל םאראײניגוגג די אז ױיםעם, בא^ום

̂יכען א ב. ע. j ניי־דערװעהממ די אז און אופן פריד

id ט  ^ ז

ת־ דורכגעםיהרם זא< פאראײניגונג די אז פארציהען זא<  ו
<אקא<^ בייחג פון צחפטיםוגג דער סים רצן

̂יגער א געווארען באמיצאסען איז עם  אסעסםעגם ק
 — אינסםיםוציעס אינםערנזך»אנא< װיכםיגע צוױי די פאר

̂םה ױגיאן דער און הויז ױגיםי די  ווע^מ סענגתר. הע
̂יכען דעם דיגען ̂ידער. אונזערזג פון באדאר^ פערזעג  םיםנ
 1 נאנצען אין באםרעפם צוועק דיזען פאר אסעסבתנם דער

̂יד פער דאילזגר p געילדזנר די און םיםג tfm פארדהנגדעם 
מ אינםםיםוציעם בײדע פאר ווערצן ל ת  פאר״ װעלען ו

ותרען• פארבעםערס ארן פאדמענערם גרעסערם,
 פיז שםיתר א געזוארען באמלאסען אזיך איז עם

̂זנד, אייחש אילד אז פאר םיםגאיד פעוי ידאילעד א  מאס ג
 *an פרן באש<וס can <וים ורערעז אײגגצםיהרם דארןי

תאטתנשא!.

 צדז׳יי־ א נאך מרואדען גזךצלאסעז איז סאטתנמאן די
עז איז װאס דותר, זואכיגען  פראק״ אין עדמאיטײיך מוו

 בדײס־ מסייםונ^ אין פארבען אויפםואוגבען, טימע
ר תר צו מםיה< םאילידאריםעם אין הארציג  י
 אידעאלצן, םאציא<יסםיז»ע איהרע און באוועטנג בײטער

ho צום עגםשילאסען און באגייסםערם sp הויפםזענד און 
 און םארנרעםערען צו אויסצובויען, װײכהנר איעיג יך5<

ת היסםארישען שםא^צען דעם םארמעמסיעז צו  םון בני
אינםעתמאנצ<. דער

• St

'1

 די אננעפאננמן זיר האבען אםםאםפערע דיזער אין
p באראםונגען •ראפםײפע c אדלא- באפליידוגנם פרויען» 

 ■ראדוסםיװ אוםגעוועהנליר נעװעז זיינען וועלכע םענ̂נ
 םאכםעניט־ און זאך״פענםניט םים נעלײזט האבען אין

 *ראבלעםען, ארנאניזאציאנס און פלאנען םרייד אלע קייט
 מהנדליגע רעלעגאםע!. ױ םאר נע׳פםאנען זיינעז <ואם

 טעםינפײם וױיםש־ע ױ אננעצײכענם האבצ] חױאלוציעם
*י ע די חמ־ט־יימז ,\ ט  םיםנליחד■ טוימנם הונחט־ט װי
א  אין םארפצסס און צוױינען יענע אתאגיזיחס «ו pי

i n וחד עראבערט נעמנט נים האמן וואס אינדוםםריע 
t n ביז js v r

ארגאניזא־ אוז וסםו־תלע1איג װענען דיספוםיעם די
 םדרנה. הויכער א אוי\י נעמטאנען זײנען אנצן10 וױאגס

 לאקאל ױ ווענען און עםיק־ארבײם ווענען סראנ? די
i וחננעז חמאטע די פראנ̂ז 17 n א •ארטיי לעיבארp 

j  i n  tram .באװאמחװיונ: ארויםנעו־ופעז האבצז א״ ר 
ttn אבטוננ.צו ױ און צוהע־עו־ רי סון e ra n p ip n  o n 

o וחנלכעז םים אוסן jn 't n c ת און דובינספי חד א ם־י  װיי
m וואס וידזמטעז, * n ױיז מנו  פאחיצעו- n נעפיהו־ם *יינ

i n  tic  e m r פאנותנטאן tn y n .אלע .אמיסנעװיזען 
מז  און oppcon םיט נעווי״תן אויסנעהעו־מ זיינען םיינונ
n און מדולה  i n rנעלעננהיים » כצהאט האט לענאם 

. םיינונג pn אתיסצוזאנען אתמטטעו־ט
A

tra ס«־אנען ^נאניזאציאנס אוז אינרוסטױצ אלע m 
*o ru rt באזונחס־ע סון אםתנען1בא ױ אויזי נאםו־אכם 

tn קאטיםצט. v n  o i« i און ורכנעזי»ם1 *ראבלץטען זײ 
tn מםיטעס די אױםנעיסײםםאליזירכג v n א ra m v און 

o *ונוײיטענױנ ארביים סליכע1אנסווא1סא n טאטעריאל 
i זװ לוצי?גטאחמ די און n 1אוי ליםיןוםיע אלמםיעזס־ 

tv ra n u ip  m. קאםינמם די tn v n מנ־ או־ייסנעבו־אכם 
 ארנאניזאציא־• איגדוםםריעלען^ אן פזן רצזאלוציעס דקיגצד
ן מנ^נו ו ̂ימגז אלנעםיק י  כא־ פא^יםי״עז און נעזצ^פאפם

i .מחנכטמיזייט״ נוםזס־ סארינען איז ךאטטער. «  tn v n
* 1 ״:*׳. .",ו״,■:׳

 צווײטער דער איז רעתער באנריסונגס די צװ^זצן
 פוז םיהרער דער יאװסכמיז, .m האם יואד מאנווענמאז

̂זער דער  גרעס־ די געצױגעז זיך אויוי אפאזיציצ סאםוניםט
 העכצר גערעדט האט יאווסטאן אויםמערקזאםקײם. מצ

̂זילדערט האם ער צייט. שעה אהאלבע  שטאנד־ דעם נע
 ארבייםער דער איז ריכטוננ פאליטישער דער םון פװסט

 דעד צו באצוג איז דעפרעזענםירם צר װאס באוחננוננ,
> ױ  עס אז באהויסטעט, זזאם ער באוועגומ. ױניאז ם

 טײנםט־ די זייז צו מאסוניםםעז די םו? םייכם די איז
 באוחד ױניאץ טוײיד דער איז עיעםענטעז מאנסםרוסנדווע

 באוחד פונדאמענטאיע דער םאר האלט ער ווצאכצ גונג,
 איהרע איז ארייז נעםט <ואם ארבײמער, אאע פיז נרנג

 נאציע רעייגיע, נייז אונםערשיד אהז ארבײםער אלע וײיעז
 אוז א. ר. נ. די סוײטיסירם ארויr האט ער ראטע. איז

 דאם אז םורא האט ער אז םיינוננ, די אויםנעדדיפט האם
w ײניאנס סאםפאטא םוז פארנרעםערוננ דער צו פיהרעז 
 פארזיכערוננ, א טיט נעענדיגט האם ער םאפױזם. צו איז
 םאי איע וחויעז ױניאנס םרייד וײ איז אנהענגער זײנע אז

ײז פיסצם דער אויוי באסעם די הענצז סעםפעז לאיאל  און י
סאמםס־יאםטעז. אנדערע יצדעז י1אוי

̂לעיאטעז איע איז דובינםסי פרעזידענם בא־ חאבעז ד
 פאמיניםמצז, אזעיכע םאראז זימעז עם אויב אז וױזאז.
 סאוםטרופ־• דצם צו םייכט־כאײאוסט זייז םצנעז ווציכע
אז דער םרז פאםו• םײועז  הא־ ארבײטער, די פון אוז יװי

 דער איז ארט נל״יייעז א םארטרצמצר זייעחנ איז זיי בצז
אינםמיטוציעס. איהרע און אינםערנעמאנעל

r  •••
 «ס ױי ײייזע בלידעיליכע םםט און פרידייכע וײ

 סאסױעײ n נעװאו־עז נעלייזם איז באהאנ^ט איז
 לאסא- אפערייםאחם 1»ע1יא נױ די p« אמ10 נתנם

 וויכםיר זײ פיז איינע pco טום בלי איז ,17 און 1 יצז
ly נ»ניזאציאנעמ1א סםע ^ in^  פטסיוענ־ m סוז :

•tv״
k אזינע1 וײ k ic נאטןס־ אײנמאל נים טייז האט

 אונ־ איז חאט און שאנײעוטאז אײטזותעעאוצי אז םמם
1 ra nבליט. רייז פאראורזאכם אײנםאל ניט ײדמז

. יאחחמ םיט ן ױ  אילגממעיפאנעל אז טויז חאם זו
 דאזמע די לזזזעז צו פארזוד א געמארס סאניוענמאז

i“ ראסארען. ביידע פח פאײייממתנ • דודד םראוע f T 
 געװאמ א אויא געאחח דעםאלט עס איז
דער און 17 ̂אפ̂א פון ^ױלון דעם גצז

m דער פח רעזאלוציעס וױכטיגסטע ױ mקאנװענשאן ״

‘

 נזד םיד האבען ״גערעכטיגהײט״ נוםער םאריגען אין
 <ואם רעזאיצוציעס, צאל גרויסע א פון אויםצוג אן בראכם
 קאגווענ־ שיקאגאר ״un אויף געווארעז אנגעגוםעז וײנען
 רעזאילוציעם צװײ די דערםאגם דאן האבעז םיר ש*\.

 און צענטער העילטה ױניאן דעם און הויז ױניטי דער וועגען
םאגד. אײדזע ד5א< דעם וועגען

 םאר־ אויך איז בא^וסען, צוױי די אט םיט
 אסעסםענט דאלארדיגען א װעגען באע^ום א בונדען

 קאטוענעאז די באע^וסען. צוױי די ®ון יעדעז םאר
̂יך האט  דער סון םיטגיציד יעדער אז בא׳&לאםען, נעם

 פאר־ דער םאר דאאער 1 צאלען י1דאר אינםערנעשאנעצ
 און הױז ױגיטי דעד םון םארגרעסערונג און בעםערוגג

 אײדזמ אלד דעם םאר דאלער 1 און צענטער העלטה ױניאן
 ױניאן אלםע םון נוצען צום געגדינדעט װערם װאם פאגד,

ארבײםען. גים םער סענען װאס םרײד, אין ארבייםער
 רעזאיצױ• צוױי געווארען אנגעגוםען אויך זיינען .עס

 כאראפטער. געזעלעאםטליכעז א^געםיינעם אן םון ציעס
 קעגען רעזאאוציע די און יזםrםא זועגען דעזאצוציע די

r ם^חםח. דער r o היםםארימע א האבען רעזאלוציעס 
םוילען זײער דא םיר ברענגען דקגיבער און באדייםונג
:אינהא^ט

פ«שיזבג װעגען
̂טען םיר  װערען באסעםםם נים קען פאשיזם אז הא

 געמאז עטװאם גצײך םוז עם רעזא^וציצס. ב*וימנ םיט
 און וועצכדגעםאר, דאזיג^ די באנעגענען צו כדי ווצדען

אראגראם: אסציאנם םאלגענדעז םאר ש^אגען םיר
 גאםייאײ צו אוי^ נים הערט אינםערגעמאנעל די׳ )1

 קצגען באוועגוגג באיקאם אגםי־הים^ער דער אין זיך גען
םחורות; דייגממנ אלזנ

 קעגען סםייח א אנפאננצן גצייך ואצען םיר דאם )2
 אחר אין םאםעריאמן און כלים םאמינען, דייםשע נאנוצען

•V* ארבייטצז םיסגלידצר אוגזערא װאו;
n אגיךוער n דאם 0  j t p אטצזשם ינסצפאראיע 

m פײן געבצן v מלוי סאסעריעצע אחא• םאראלע

 האגדעלס״איג־ פאשיםםישע און רעגירונגען םאטיםטישע צו
;טערעסען

 זאל אינטערגעשאנעל דער םיז פרעזידענט דער דאס )4
^ א באעטיםען פאנותנמאן דער נאך גלײך םי א  װאס פ

 אוז יארק נױ אין ארגאניזאציעם אוגזערע רעפרעזעגטירם
 צזועק can האבען זאל וועלכע טארקעטס, אגדערע אלע אין
 אכד אזוי <וי זען זאל װעלמס* קאנםערעגץ, א רופען צו

 קאנווענמאן דער םון כאמלוסען די אויסצוםיהרען בעסס̂ז
פאמיזם. דעם םיט פאםף װעגען

 דעם טראגעז זאל װאס פאנד, א גרינדעז םיר דאס )5
 םאלגענדעז האבען זאל און פאגר פא^יסטע} אגטי נאםען
:צזועס

;םאטיזם םון קרבגות אלע עטיצען צו א)
פאליםישע און ארבײםזס־ אקםיװע הילף געבען ב)

;םליכםליגגע
 איצם אונז דערגרייכען וואם ניתם, גליפלאכסםע די ג)

 אקםױוע די איז עםמרייך, און איםא^יען זײיטמלאנד, פון
 אונזערע םון םזנםיגקײם אונםזסיערדיעע ױירקזאכת און

 אפשרצ־ גים ויך $אזעז וועלכע קאפמס־אדעז, דארטיגע
vp\ קאגווענשאז אוגזער פארםאלגונגען. שום קײן פון 

 ארויס זיך זאגם און גרוםעז הארציגסטע די זײ שיתט
o םון האגד בוײיכמר א םים שטיצען צו באוועגוגג דיזע n 

;פאגד דערםאגסען אויבען
 ווערן נעזאכתלם דאח* פאנד דזען פאר געצד דאס ד)

 גאנצער איהר און ארגאניזאציעם אינטערנעמאנעצ אצע םון
;םיטגצידערשאםם

 אויסגעארבײם זאצ זאםצועען םון םארם די דאם ח)
o פון ווערן n באארד; עקזעקוםייו תשענעראצ סוםעגדען

םויזעגד 60 זאםצען צו זיך פארםציכםען םיר דאס ו)
דאאער.

רןזןןלחױן. אגםױ־םלחםח
h םיציאנעז וואס דערויוי נעפוקט גיט w d אוכד זיעצן 
צז סוזי א כדי ׳ם<חםה וחנצם צעצםער דער אין גצפוםצן
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ױניאךנאטיצען מאנאטליכע
»r .העלץ פ

פאםירונ• אין רייך געווען pm טאגאט לעצטזןר
 חנר צו און ױניאן אונזעו צו טײכות א חאגען ויאס מן,

jn iD onpM עם pm דריי ערטטעד דער פארגעקוסען
m טארגרעםערםער בייער חט־ pp םיםינג נמזנאנםליכעו• ־ i־ 

H nw מר<ײדינם תאט ™עלכעו־ נאארר, צתזצכוםױו m ים 
 איחר אויוי ה*ט קאנצג׳צאן די זואם טראנצן, וױכםינע םים

לע־ דאם װאם •ראביצענמז, נייע םך א און ארױםנעליינם
s בצ] p rr אוגטער g n r םאנמנם pm אינ־ רײכער אזא 

אן נרויםער און דוסםריע  איז עם ארגאניזאציע. יוני
 יארש, נױ pm סטרייק ניט־גוד׳ס m נצװארצן ארנאניזירם

pM י  זינ עעהנעם א *■נןחאלםזןן האם פינמתסאנעל ו
pM ■טאנסרצאצ at ארגאניײ נעײארען באטםיסם זײנען 

im ארנאניזירען צו געגענדען פארעידעגע pm תרם p־ 
ijt צו קאנאיינם, עידענע p jm u p ארבײטעו די iim צו 

 איז אינטערעם באזונדערען שון לפנזג זייער אארכצםצרצ)
תן o שארעםענםליכונג די מו n  pp םאםע־ אויםפאר׳צוננ 

m> צננעזא־ האט קאנױםצ שיינדינג״ ,פעתט וײ <ואס
ir בײ טארהער תר און גמל r אוטצריםי קאוד pm 

ענין. tun אט זוענען פארנעסוםעז pm מאס וואטינגםאן
םאר־ P1MPP אמ סין ןלעםענטען ארנאניזירמע

>pm  dcpp ביי פארםראםען געווען זיינען <אנד o n םאר־ 
 דעם אין אנםײ< אן נעגונמן האם דובינםשי ברודער חער.

אדמימער. לייבאר o9m *ארחער
dm ספעציע׳לע די וועלכער םים jtitrm חויפם רי p- ' 

ר האס ט*ן י איז פארהער ביים בא׳צעסטיגט זי  םראנע ו
ױ אויב  לאנר פון מארסעטם ק<אוה אגדערע pm יארש נ

אופן. יחצר׳דינעז א אוי«י ־timp אונמער׳ן מפיהדט װצרם
 פרבײטער די פון םקיילם םיניםום די זיינען באתאוסם, «י

 ביז 10 פין קלענעו־ ptm< נױ אויםער timp אוננמר׳ז
 שארםער א דעם וחננען אן גייט dp pm פראצצנט 16

 םארסעםס םאנוםע?םעורינג pim>p וועםםעח די מטריינג
 דיפערענ• נרעםערע ערלויבען זיי «א< םעז אז •ידאחנן״

איז זײ <ױיל חנרםאר, סשיײוט םיגיםום די pM אמיס
um r,די אױםצומנמהן זיי, םענה־ען ־ n jn ip :pp נױ פון

• *ארק. ?
 די אז יאר?, נױ פאחנרט אבער ציים מ<בער דאר איז <

B M m n זאלען pM אי- ווערמז. אפנעעאםם נאנצעז 
 און םאנופעפםאײ־ערס יאר?ער נױ די אן צײמן בצרחויפם

 באילטיםאר איז .דיפערענעעים״ די צו<ינ אז דוייאנומ^
 m צו נעםט און ̂ונאידגנס יכער5נעםער א מנווארעז

?אוד אונםעי׳ז יױי< חנרםאר, יארק ניו פון ארבײט םך

ך סיר גצפיגען םלזוםות, צז סאכצן  וױדער טאנ צו חיינט וי
m pm כאװאםנונגס־נע־ ראם נעפאר. םיחםח באאדמזנר 

ao ייאם מנ ip אוים־ דיפלאמאסיטע ײ9*ר9א אונסער פאר 
p פאר רײדצן a r^ âp פאדםיידינתנס tpnvt.\ איז 
ױ נרזסער תײנט  איםפעריא־ ד<ר באפאר. pm נים וואן ו

 זייגע אוים וױדמר מפריים פאטיזג^ פון טלירסיססי
D בלוםיגע m o נײעם א אין םעגעהײם די ארי^גימיעז 

ל א*»3^{
ס ניס  און געזעסאאםטען םרידענם אלערליי אױוי נעק̂ו

 קריג דער אױב אז םיר, וױממנן יזוידים, •אסימיסכױמע
 דער זיק ארבײפמנד די וחנלעץ וחנרעז, מארםייד דאדמעז וזאם

 דאס כדי םאן. סוזען dע וחנם מאס קלאס ווײטױנער
 י1אוי ווארםען נים םיר סארצן דפרעימן, צן פרפאמר׳ייך

pm< דאר  p u »o  y a tt צו נים בדי צונדייטעז זיך םוחנן 
ביז j נייי i m m i

ר  איגבמר־ אונתר דאם דצרימר, זיר 1פארפ?ינס< •י
 און מאכם הראי אין איז װאס יאלעם סאן רחנם ^ווןנן/

M9% איניציאמיװע ךי אגמריג sty אאם^ אנגד־םלחסח 
p rw w < p ילץמױינױו • אנםי fוױדאזאם wm •י

,- ג׳

\ '

̂סט ®ראדוקציאנם די איו  פון ̂זעסער <ן<אוק די אין ק
 אין װי ®ראצעגט 25 ארום םיט זועגיגער באלטיםאר

יארס. נױ
םימאן א. ר. נ. םפעציעלע די  די באעטעטיגם ̂ק

 אונ׳יו^ר׳דעער דער מון באצוג אין יאדס גױ םון טענות
 אויפ׳ן געגענדען אגדערע און באלטיםאר פון קאגקורעגץ

ארבײםם־באדינגונגען. ביליגערע פון חמבון
̂אנעל ־un פון פארטרעטער די  עוין האבעז איגמערנע
 דער פון דאקוםעגט דעם דורכעטודירט געהאט פריזןעו־

םיעאן ̂בען זײ און ̂ק  א םארחער םאר׳ן פאדגעלײגם ה
 .פון םארלאעען װיכטיגםטע די ענטהאלם ײאם םטייטםענט,

 קאוד, פון ענדערונג דער פאר ױניאן םאכער קלאוק דער
 אויסגעפארמ״ די אויןי געעםיצט גאנצען אין זײנען װעלכע

̂ן. דער םון פאקטען טע קאםיע
̂וט קאםימאן די וױ אזוי ̂ג צװימען ה פאק־ אנדעד

 צױ א זזערמם <ועסט דער אין דאם םעםטגעעטעלם, טען
 גאנץ י1אוי אדבײטער די טיילען באםעם די זואו עטאנד

 םייסטענס פאררעכענעגדיג האלב״קװאליםיצירטע, און
 און האלב־קװאליםיצירסע. פון סאטעגאריע דער איז פרויען

איז דאס אז םעססגעמטעלם האט די װי אזוי
 קװאליפיציר־ האלב די וױיל אײנטײלו̂ג אוםגערעכטע אן
 קװאלײ גאנצען אין די <ואם ארבײט דיזעלבע טוען םע

 באצאלט װײנעער באקוםען איז באלםעלאכעס םיצירסע
 יוליאן די פארלאנגט אײנטיילונג, אוםנערעכטע דיזע דורך

 אפמד באלד זאל אײנטײלונג אוםגערעכטע דאזיגע די אז
גליײ םאר זאלען באיצםעלאכעס און וועדען שאםט

 קוםט עס װאס פרײז פולען דעם באקוסען ארבײם כער
זײ.

 דאס פעםכאעעםעלט, אויך ר.#ט ק^טיעןוז די װי אזוי
 יעתער פאראז זײנען וועםט םיד̂ע און וועםם דער אין
 און לערגער אלם צײט לאגגע א ארבײטעז <ואס טרײד, איז

 ביליגע אלס אויםגענוצט אויסרײד דיזעז אונטער װערען
 סאנ־ אוםאנמטענדיגער צו םיהרט װאם תראםט, ארבײםס

 די װאו איםם דער אין םארקעםס אנדערע םים סירענץ
 האט דערלאזען, צו ניט אזעלכעם קראםם א האם ױניאן

 לערנ- די אז םארלאנגט סמײמםענט איהר אין ױניאן די
 לענגער דויערען טארען ניט זאל לאנד גאנצעז אין צײט

צייס. םאנאט אײן װי
 אזוי אז וױיטער פארלאגגט םטײטםענט ױניאן חגר

 איז לוין דורכמניטליכעז וועגען קאוד אין פונסם דער װי
אינ־ דער םון טיילעז אלע איז איצט ביז דודכגעםיהרם ניט

I t

 ארויש פייערייך דעריבעו־ זיך ואנמ tU^snuMP די
 בא־ pm נאװאפצנינג און סילחמה איםפעריאאיזם, סעגעז

 וחנרט באארד עשזעסוםימ רזטענעראל נייזנ די אז, טליסם
 פראפאנאנחן אנםי־םלחםח אן אנצופאננעז אינםםרואידט

 PM אויפצופלעו־ען זיי כדי טיםנלידער אונזערע צװיטען
 םיליםאריםםיאמ פארברעמריטע די ?ענעז אניטירען צו

 pp אנענטען די פזן אמאפירט יוערם װאם •ראפאנאנדע,
 גונ• צו זיד ערסלערען םיר אז ;dk5>p ?אפיםאציםטיטען

 ארבײטזנר אלע פון סראנט פאראיינינםען א פאר םטעז
 אנטי־םלחטח און ליבעראלע םים צוזאסען צרגאניזאציעם

v ?ו?ענדינ ניטט געזעלאפםען, n n, םים םענען טיד וואס 
חלו?ײ שארמידענע וזאנען פראנע) אנדערע אלע אין זיי

j)« n
n נייע די אעסםרואירם פאטחגנטצן די  Jr J 

 אינטערנעטאנעל דער pp דעלעגאציע די דאם זצחן, זאל
 פאחפלאגןן זאל ל. אײ פ. א. דער pp פאטמגטאן דער צו
p דצם pm תזאלוציע א t.

 tnMJDMM נרויפע די <«ג«ן אויו פראםצםטירצן םיר
ײי חט אונטער יפיפצז aanp פון בױ פאר׳ן «׳ ײ « M• 

m <וצדט דאם e n צו t n o t t n n יםסלאזיגפיי^ ארבי די
■■1 ־ןמג . m - ״■י if:. י
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I'1I,אונוסט
̂אםט די פארלאנגש דוםםרי,  ױניאן דער פון פארטרעטער

 אוירנעגם) (שוערעדזע פארדיגסט דורכמגיטלאכער דער אז
 איג־ גאגצעד דער אין חערען דורעעפיהרט גלײך זאל

דוםמריע,
 אין אז םעםטגעמטעלט, װײטער האט קאםישאן די

ן  גערופעגע אזוי די פאראן ניט איז לאנד םון טײלען פ̂י
 און קאנםו־אקםארס״ אװ דעזיגניײפאז און .ליטימי^ז

 האבען פארהער בײם ארבײמער די פון פארטרעטער די
̂אגגם סטייטטענט וײער אי|  זאל אומאריטי לאוד די או םאר

קאגםראסטינג״ אװ דעזיגנײעאן און *ליםיטי״צאן אז זעחן
 געגענדען און טיילען אלע אין װערען דורכגעפיהרפז זאל
 אינדוסטריע פלאוש דער פ\ן

קאור. פון פונתט א יחגרען
זאל פארארדנונג די אז אוןיןאיגד) פלאוס דער פון

 באיױ די האבען סאוד םין. אײנפיהדונג דמד נאך גלײך
 צוגע־ זא< יםםאר5כאי אז געפועל׳ם באלענאטעם טיסארער

 ארבײטס־ דער װאו געגענד װעםטערן דעם צו װערעז םיילם
יגער עםװאס איז ל(י\  די פארקעטס. איסם די אין װי ב̂י

קאםײ די דאגעגען. ארויםגעטרעטען דעםאיט איז ױניאן
 באלאנגם באלטיםאר אז פעסטנעשטעלט איצט האט

 דעם צו םאםעריאילעז אויספאחמונגם א<ק לויט טאסע
 אר־ די פון פארטרעםער די האבעז םארסעם. איםםערן

 צױ װידער דעריבער זאל באלטיםאר אז םארלאנגט בײםער
 דעם צאהלעז און טארקעט איסטערז צום ײערעז געםיילט
 אין באילעבאטים די צא^ען עס װאס ארבײטס־<וין זעלבען

איסט. דער
 םארטראטעז געװען פארהער בײם איז ױניאן די

 דער םון םעסרעםאר עסזעסוטױו אםהעי, םרעדעריס דודך
 פוץ אויםפאסער מאוד גרין, מעארלעס ;אינטערנעמאנעל

 םענעדדפער בדעילא̂װ דזעאזעזי אינטערנעשאנעל, דער
 ,1 לאקאל םיז מענעדזעער לױױי, $ואים ,35 לאקאל םיז

 םייאדעלםיע, םון רוביז, סיליװלאנד, פון סאטאװססי, אײב
 ױניאן םאכער סלאול דער םון סרײנדלער, םשארלעס און
 באטיײ זיך האט דובינסקי •רעזידענס באלטיםאר. אין

אדוױיזער. לעיבאר אילס באראםוננעז די אין ליגם

י םאנטרעאל. אין ערפאלג אונזעד
שנע־ םך א געקוטען איז םאגטרעאל אין ערםאלג דער

̂עםען אונז האט עם װי לער  איז געלוםען און געראכם. אי
 קאםף. א אהן גיט אבער סטרײק. א אדון ערםאמ רער

 חדמים׳־ זעקס א געםיהרט דארם האט ױגיאן די זוארים
 קאםםס־ דער דאגק א נאר און קאםף ארגאניזאציאנם דיגען
 דאס םאסט, דער און ארבײטער. דארםיגע די פון <וסט

גע־ האט אינטערנעמאגעל שםארקע א איצט האבען םיר
 די פון פאדערוגגען די גאכצוגעבען באסעם די צװאונגען ־

 אז כמ אלטער אן איז עס סטרייס. א אהן ארבייטער
 נאר סטרײקס, םאר געװארעז געשאםען נים איז ױניאן די

 װאריט^אזױ סטרײקם. אםט פארשפאיען צו םעהר, פיל
 די האבעז ארגאניזירט, גום זײנען ארבײטער די <ױ שנעל

 ױגיאן דער* םים פארטעעפען צו זיך םורא באלעבאםים
 באלםעלא־ די טיט םא^זטענדיגען צו זיך זוכם זי און

 ארגאניזירט, ניט זײגעז ארבײמער די װאו דארם כעם.
 מװאך, איז זי אדער םאראן ניט איז ױניאן א װאו דארט
 םוז סען און נעזער כרויםע נא^עבאטים די האבעז דארט
סטרײסען. דאנעו^זטאג און מאנטאכ יעדען

 אז אײנגעזעז באלעבאםים די האבען םאנטרעאל אין
 זיך האבעז זײ אז ױניאן, א םאל דעם האבע או־בײטער די

פרעזײ סוז םסתםא האבען זײ צו מעםען אויוי
 אין באזוך לעצטען זײז װערענד רײד דובינםפי׳ס דענט

 גרײט איז אינטערנעעאנעל די אז דערסענט םאנםחנאל
 קלאוק םאנטרעאלער די זזינטער ׳מטעוזן צו גאנצען אין

 ױניאץ די םיט םארמטענדיגם זיך האבעז זײ איז טאכער
 אץ נעװארען אונטערגזדפריבעז איז עם און םארסרעטער

 ליײ טאנטרעאלער די און ױניאן דער צ<וישען אגריםענם,
אסאסיאיימאן. גארםענם דיס

זײנען: אגריםענט םון פונסםעז וױכםיגםםע די
מאפ. קלאוזד א אוז בארגעגעג קאילעמטיװ )1

n  (I באמעפטמען צו זיך פארםליכםען נאלעקאםים
 אינםערנעמאנעל דער פון כױסגלידער

ײגטון•

י 21 ט%ז

 פערםאנעספמנר א ווערט ארבײסער נײער יעדער )3
פראבזג װאכען צװײ גאך ?אפ אין אנגעעטעלטער

 די סעסלען צו האםיםע א און טמערםאן עאפ א )4
 מאפ־ אוי* ארבײנמר די םון ורערען ערװעהלט זא< פרײזעז

 םמערםאן שא■ דער ױגיאן. דער פון גערופען טיםינגעז.
 אלס םארהאגדלועען אלע באם םים׳ן םיהרען זועט

ארבײטער. רי םון פארםיעםער
 וועדען דיססריםינירם ניט טאר ארבײםער קײן )5

 אדער םארגאגגעגרוײם דער אין אקמימימעם ױגיאן םאר
אמעםיין. אין אסםױויםעם ױניאן םאר

סיזאז, םאל בעת׳ןקוכתגדיגעז אװערטאים סײן )6
 אױב און באזעצ̂כ זײן גים װעלען םאמינען אלע אויב

 עם םאמינען. צוצחצטעלעז מאפ איז פלאץ זײן וועט עס
 אוג־ אווערםיים ארבײטען צו װערען ניט׳ערלױבמ זאל
 ערמכתז םון ציים דער איז חוץ א אוכמזטעגדען אלע םער

 צווימעז און סעפטעםבער דרײסיגסטען צום ביז אויגוסם
םערץ. טען15 און יאנואר טען15

 נעםעמעלם זאלען ארבײם עטיק םאר פרײזען די )7
 אן פראדוצירם עם װאם דעם םון באזים אוים׳ז װערעז

 ״עפחפענ־ און םעהעסײטען דורכעניטליכע םים ארבײטער
 אפע־ פאר װאך א דאלער 40 אויף: םוםע דער םון סי״

 דאלער 35 פרעםערס; םאר װאך א דאלער 40 ;רײטארם
 פרעסערס; פיעם םאר דאלער 22 אונטער־פרעםערם; פאר
̂ער 20 פינײ םאר דאלער 20 םײקערם; לײגינג םאר דאי

שערם.
םיםטעם. םאב־סאגםראקטינג םון אפשאפוננ די )8

*

שעס םיניםום מרבײםעד. װאכען פאר װײזז
דא־ 27.50 — מריםערס דאילער; 37^0 — האטערס

 און עקזאםינערט דאלער; 25 — טאכער סעםפעל ;לער
 16 — נעהער באטאז דאלער; 15 — הע:ד אלגעםײנע

דאלער״
 א שטוגדעז 44 זײן װעט צײם ארבײטס די

 ערשטען דעם נאך ,1935 יאנואר, ערשטען צום ביז װאך
ד דער צװישען קאנפערענץ א פארקוםען װעט יאגואר  י

 באראטונ־ פיהרען צו אסאסיאײשאן באםעס דער םיט ניאן
ארבײטס־װאך. שטוגדיגע 40 די אײנצוםיהרען װעגען נען

 אין שטעדם גרויסע די םון באלםעלאכעס די פאר
 35 בלויז ארבײם סען װאו שטאטען, פאראײניגטע די

 <ואס םאר װאוגדער א זײז אםשר װעם װאך, א שטוגדען
 ־44 דערװײליגער א םיט איבער אזוי זיך נעםעז םיר

 אר־ ־שטונדינער40 א צו שפעטער ערשט און שטונדיגער
 װאונדערען, זיך וועלען װאם יעגיג^ די םאר זואך. בײםס
 א געװען איז םאנטרצאל אז דערםאנען, םיר װילעז
ײ און זעכציג געארבעם איצט ביז ד.אט מען װאו שטאט  ז

 דעם אט םיט םארגלײך אין אז װאך. א בעציג,שטונדען
 אן װאך א ארבײט שםונדען 40 און 44 מיינעז צושטאנד

 די לינם צװײםענס, אז, און פארטשרים. אוםנעהויערער
 םאראײניגםע די אין ניט קענעדע איז מאנטרעאל שטאט

א. ר. J סײן פאראן ניט איז דארט אז און שטאטעז,
 דער ויעגעז רעדע גרויסער זײז אין האם דובינסקי

 אז נעזאג^ קאנווענשאז שיקאגאר דער אויף א. ר. נ.
 בא־ די געהאם נים א. ר. נ. די װאלט ױניאן דער אהז

 אנםשלאסענער אוז שטארסער א םיט האט זי װאם דײטונג
י אז און ױניאן.  איז א. ר. נ. דער אהן אילײז ייגיאז י

 א. ר. נ. דער טים װאס אויםצוםאז דאם איםשטאנד ניט
 זיך M ר. ג דער פון געגנער פרמציםיעלע »לע זאלען
 ױירת״ דער סוקען און םאקם דעם אט םון בײשפיל א נעמען

 אײנזעהן זײ ײעיעז דאז איז איייז אויגעז די אין ליכקײט
 אין םאראינטערעםירם זײז דארםען ארבײטער די װײם װי

 איז דובינםסי װײם װי איז א*, י• נ♦ םיז עהזיםטענץ דער
T די באהױפםונג. זײן םים גערעכם געײען n F 

 ראכדםיןױרוגנם- ריזיגען דעם אויף נעהערשם האט עם װאם
 אז ענמוזיאםםיש, אזוי געווען איז אגריםענט, םון םיםינג

 העגם זײ אױוי אײגםאך־ םיהרער ױניאז די האם מעז
d געבייבעז זײנעז װאס אײנצימנ די געטראנען. p«d v 
 איאש חאבאן וועלכע האםוניסםעז, עטליכע זײנען אנםוישם

דאם צוריתוױמען זאלאן ארבײםער די אז אנגעוחמדעט
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33i3'i3Ponao n r  D ixon x  m an ire און םענ?יכ?יים 
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טאוגוםט, 83. זיי

אקציאנם־פראנראם באלדיגער אונזער
D”ii po־D3n'tpio ם ױ ל ו ע ז , ד ן א ם כ א  ח

w  ipb ik m im b  bs 'w\ דעד .i ia ip  n v^ sn  b p ii

P'iDOliJ'a ta pa p'x«t':a:i« inipoopp a po 
P3?pn איז DR«na3 ip iw כ»»ם, םים •o n  '1 t 'a 

1PD3PX ipoDpu on ix |popanp3B'iia ta'31' iP3ao 
iroa pa >a:«rpjipo3'a *un pa 1»ג *BP13 in  ix 

31' t 'id ' ip3?pxj”a tpdי»ן .i3a? tpijiTT pa
opd  i n פין irn  o«n t|PD3iiB*op3't p? 'b n 

P3?pt '1 1 'n a  tsia i ' i a  o:p? ,|pd«3P3 dpdxp? m a n 
io  oao| ט?יכ?ייס.1נםוו»81פא i n  ix  i'D  ipid  oan־ 

0? 'ip t3 ia  |p »ס?יכם
oan ,prao ntn'ja'xpiiB-s'ipnps « m ao ix 

3 p't ?at76 כח po |PDPiPD3'a '1  *i'ia iPD«BixB'ia 
1» o» pidבייםער ta pa ,?איכתםטת onporas oan 
*3P3PPD3P |1B pa 1PBPO P3”?P |1B ?”D |P0'113 01X

l't iao p ir pa ,mpipoj'a poxptpi 3 »?ייןim  a 
o«np3 i'D tpsan ina' 33«0Ja pa .psaiB'ia PD'ii: 

3 a mna piptna tao?'■ייס .uaonx ippi po
3'OB'1P P3'in1־P3'a OB«1P|3 ׳«*iaB Dan 13«? |PX3 

Q'0«3P?«3 '1 .latPD 33'1BO |PD3P?r 8 OSPtlia 
pa D"n3P3p?p3 יoxi3P30'ia 1 נעװעתנ?יך ו:י ת»ב?ן

ipuaoptsa man ח־יק?ן io״ll |pt' יך1א tPxuixD'ia 
a i'ia  m aim  laopi t'a oai atn .jp?d'd n n ia

iP3a oan ,ip3” o r  m?PDenaB אוים־ לד8ב ן8'31י די
ir  D?PDPP3«a Dan't .iao ddip dp oan ,miept־?

1'|ia 1PD” 3ia D3Pt'1D 30 3'13PDP3D118 OPDI'O P3 
1 .JP33133na3 la'3P Din'BP33”a P'11X Dial Dan' 
•IPIPII D3811K3 3'13PDB |PPD 1PBPO P3'tai

>a33a oai1'«־ t« I'D |pnpt ,opni'ni DBP 
pdd”o נעגען םי:וננען78םאמװ pivopp?«p אנריםענםס 

1 ,iaB ipdip?3 עם ױי t'aיט up3'3P3 p'p t«i«B־p םא־ 
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dp«?p1' יי3 ״ Da pb oriapn ' i  .oa3p?a3 ipipי 
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11 oaeױס 3ארסענדי? a iib 33i3P3n a 3 in ם1יס3םי 
iP3Pn nipi?no ipini'mao ix 'is  .t”io*oD''3ia 
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נערעלטינגןײם »

 דרעם די איז אונמערווענם, tvnre ניתם tan םים
 ױניאניזיחנז *ו נאםיהם נאאוד דזעאינם םאמר

jr ־on אין מעפער נים־יוניאניזירםע אימס־מבציבענע t v o r 
 ארנאניזאזויאגס־ םון םענעחעער חנר ם׳מרקעם, ברזחנר

 נאכם, און םאנ ארבייםעז סםעזי זײן און דאאארםםענם,
 בא־ יוניאז נים םים נאראםונמן און סםריייזם *יחחמדינ
 tvrwre א איז דערפאילכעז דעדנרייכען םיר *«נאםים.

t» נע־ םאל א<ע איצם ניו אח וואם אינדוםםריע חס־ 
nm וואם חייזער. סאדעל אוםארנאניזירנג tw re e m a 

 אר־ מנעל נאר ווערען דעזיינערס, און םיימרס םצםפעל
 נאר v איז *ז חאים, ם׳מרקעם ברודער »ח *•גיזירם,

 tv האבען *ו נע<יננעז ױניאן ־on עם וחנם *ייט פורמר
 דער םון םיי< can *ם פון םירםעם די םים אגריםענט

אעדוםםריע.
 די םים סטרייפ v tv ץ5א נאד םיחרט ײניאן די

 האט ותצכע בראדװיי, 1386 פח םאארםווער״, .פארםאוםם
tv םים אנריגמנם onדא־ דער יוניאן. אינראםםריעל ־ 

מר  ברו־ וון»ם אינפסרםאציעם, די <ויט ארבייט »«r זי
ס מ עו מו ד v םוועם אונטער האם, מ r■ ,באדיננוננעז 
 צו כדי ױניאז אינדאםסריזזל דער בײ אונםערמםיצם

ra re rז onאיז אינכמתעעאנאל ־ onםון אײנםיוזרוננ ־ 
bks.׳ דעם אט אין ײגיאן־באדיננונען

v חאט ערפאלנ ׳•עהנעם onארגאניזאציסנם־חד ־ 
 םאלמםזנדינער דער רח־ך נעהאס אעזוטעגם פארטםענם

o פון ארנאניזירונג n אפ* tie באום, באום־סראװאם־און
r r r t — - —  -------------------- *—* - ----------------

 נרײס זיין *ו 1אי ניצדיננ, זייער אין באמנענעז זײ װאם
 םםריי־ יעדען פימםעז *ו ױניאן ־on פון רוף אוים׳ן

. \ נענעגד. זייער אין עאפ קענדעז
 «ס איז *ייט חדמים דריי *עצםע רי םון ם׳פך אין

o nםירםעם 87 טים םעםלען צו נעלונענן ימיסז ־: t t f 
 פסנגייאפסןןרט, 86 און תעאבערם 21 םאנוםעסם׳צורערם,

ארבײטער. 1200 ארום נאעעםםינען װאס

רעזאלוציע אנערהענוננם
 עוחננױ, טע7—512 ראתז, א. םיז ארבייטער די טיר,

 דדפאינם םיז אםיס איז מאפ־םיםינג * בײ םארזאםעלם
 בר. דאנסען אוז באגריסזןן ױגיאן, קלאוסםאכער באארד

 זײן פאר ש** אונזער םון אײדזמענט ביזנעס גארדאז,
 א אויזי מציכטעם ער אונזערםוחןגען. םאר ארבײט גומע
 באיע- םים׳ז צװיםםינסײטעז אילע אוםן םעהיגעז זעהר
 געהע־ א אמך סריגעגדיג ארבײטער, די גונםמען *ו באם

mvw ניון ארבײטער *לע םאר רייז ריגעז
 ביזנעם אײנציגען יעדעז םיז ארבײט גוטע אזעיכע

 אונ־ םארעטארסען צו העילםען פיל זעהר וועט אײדמזענט
 צייען און צוועתען אונזערע דערגרײכען צו און ױניאן זער

 םיר ווע^גק םאר און נזךפטעילם יזך האבעז םיר װאס
עעפער. די איז טאנ־םעניױ סעםםען

גרום, ברידעריליכען םים
 משערםאן ,1 לאמ. — ציםערםאן ם.
1 <אקאל — זינגער א.

 ארויסבאסומצז 1922 איז האם וועילמ #עוועגױ טע7 650
אז דער נעגען איגדדפאנ^יאז אז תי  דע־ וינט האם איז י

 בעת ױניאן. מנר נענען אנםתעגעמעמםצ^ם זיך טאצט
 שא• אפעז אז נעהאם םירםע דיזע האט יאהרעז אלע די

 באםיהוננען יאננע נאך איז באדיננוגנעז, געדיוניאן ווױ^
אז דער תי  צוצעצם א^r ותם ארגאיזירעז צו געצונגעז י
 אםיציאײטעד דער םון םיטגציד א נעווארען םירסצ n איז

 סאצעסטיװ דעם אנערקענט חאט איז אסאטיאיימאז דדעם
 האט און ארבײםער 70 פםינס99בא םירםע דײ אגרממנכ^

מאנםראסםאר^ 12
 אויפ- * דעפארטםענט דער האט צרפאצג צוױיטען א

 װאס מעיער, 4 םון ארגאניזירוע דעד דורך יצואוױמעז
 :ױניאן אינדאםםריעצ דער צו באצאנגט •ריהעד תאנען

 דייװיד םםרים; מע27 וועםם 22 וױינמסייז, און קאהן
 323 דרעם, פיריםאן םטרים; םע28 וועסם 111 װאצםעוי,

םם. סע39 וועסט 106 מווארץ, ג און jbneD טע38 וועםם
 נע־ באנענענט זיעעז מעפער דיזע מי| ארבײמר די
 ארגאניזאציאנם־ת־עפארכד דעם םון םיםגצידער ®ון מאיעז
ם נאך ןm נמננם ױ ת  סיםינ־ עטצימו געהאט חאבעז זיי ו

ײ וזאבען £מן א־ דעם אז ײד אנצומליסעז באמלאסעז ז  י
אז קאי מי  חאבען פירםעם די אעםיתמאנאצ. דעד פיז י

 חנר דורך ױגיאן דער םים אגוײםענםם אונםעתמריבעז
אסאסיאייז*אן. יונײסעד

 נאכצו־ באמעפסיגט דעאארםםענם דעד איז איצם
מן וראס פירטעם, רויפעז ױ ך ו  חגר םון ארויסדרעחען זי

ם אנ׳ מי תז יח־ד פסנםיסל י מז די tv םיי ע  םיז ארוים נ
 אנדער אן אין זיך איבצרסלייבען חרך־ אתר ביזנעם,

m כדם׳ן ארם v אז דער אפיצו. זאנענדינ ניט  וועגעז ױני
ר אי׳יז אמלכי אלי איז פאסירונג מ ם םי איז ״ ײיז י״

 זײ באנקע̂נ אונזער צו סוםען ער זי פאר ױעילעפססי, שעפזןר דאזינע די אויסצוגעפינעז נעצונמנז דצפארםםענט
ײנ מ״ ע » *ױיג םי ״ ײ ״ מ י ל״י י • ״ י י ״ י ײ ״ י *י

 א אנצוהאלםען העלםען ^אוגז וועם וועקכעם אייניגהײט, אױפנעפאדערם נמלעגענהײם דימד בײ װעחוז ארבײס^ר
ױניאן. עםארסע גוםע, װאס באםעם, וחנגעז סקעדאאגד ברודצר וױםצן אאזען «ו

ן נ ד *יי 71062 לעד^ער ,22 צאמאצ גארדאן, אב. אאנסראצ• ײגיאן דעם «ח עזארױסדחנה זי
m אצא t 21236 צזנדמתר ^22 צאסאצ סארדפען, אוירוױגג ווערעץ יתיאדצי״ם אמםיוחנ איז םיחװ^ײם■

רעזאלוציע אנערהענונגם
r שארציט װיציאם םין ארבייטער די ״טיר m ,עאו

 רעסםא־ סיגאל׳ם אין םארזאטעלט זײענדיג עװ., םע7 501
 האט עולם דער װאו מיע, געדעסטען עײן א בײ רא:ם

 באמלאסעז-אויסצודריקען םיר האבען געװען, םעםח מזטארס
 לאזערו^ םעם ס^זערםאן, מאפ אונזער צו דאנס אונזער

 אינ• מטארסען א נעםען זײן םאר פרעזענם, עײנעם א םים
יוניאן► דער און מאפ אונזער איז םערעם

סאגױ• דער דאנס א אויםצודריסען אויך באעלאסעז
 ראזענתדאנץ, סעס איז קראסגיס אב. סעפלאװ, אכ. מע,

 100 ארבײם די םארטײלען אין ארבײט נומער זײער םאר
 ארבײםער אצע םון צופרידעגחײם דער צו ערציך, פראצענם

שאפ. פוז
 ברודער אײדזמענב^ ביזנעם אונזער דאנס ספעציעלז א

 האט ער װאם אינטערעס גרויסען זײן פאר יױפעצעםסקי,
אר- גוטע זײז אנצרקענעז .םיר עא«. אונזער אין גענוםעז

m

אונוסם

פעםאמא ר^וז װײס־פרעזידעגםין פון
9 w \n\\ ך«\ך

o 17 געכטען, nאנגעקוטען םיר זײנען ױלי, סען 
 לאפעץ ד* װייניאם ברודער ריקא. פארטא פון ןןאפען אין
 א פון געװארען ערװארם דא זײנען װעגיגקײט סײן און

 פאר־ גרופע א פון און ױגיאן־סיםגלידעד צאהצ גרויסעד
 באגרי־ דעפאדטםענט. קײבאד דארטיגען פון טרעטעך

 גע־ געדריקט געפעהגם. נים האבען בצוסען און סועען
 אין געװארען אפגעפיהרט םיר זײנען העגר, די גזגמײטיג
 טראפימען דעם אין איך עװיץ איצם און הײכתן. אונזעךע
קקיסאס•
 1א ריקא פארםא םיך דערםאנט אגבליק ערשטען סון

 כא־ די זיך ריכט דא װאס םעהר גישט קאקיעארגי^ זיד־
 פרויען »קע נםזגט רעגעגם. פלוציסריגע אויף פעקקערונג

א האב איך זואס עירעםס. טראגען געזעהן ו
 האב ריקא פארםא אין עטוגרען ערשםע סייגע בעת

 זיך האב איך פקעצעד. אפיצימקע עטקיכע באזונט איך
 איך א. ר. J דער פון לידערס קאקאקע די םיט געטראפען

 םיט־ אײגעגע אונוערע םיט סיטינג * אפגעהאלטען האב
 קוםען. םײן םון צװעק דעם ערסלערם זײ האב און •גידער

 עיקא־ דער םון באעגום דעם 1וועגע איגםארםאציע םיין
 דער אין ארבײטעד די ארגאניזירען צו קאטועגמאן גא׳ר

 זײ און אינדוסטריע באקכײדונגם פרויען ריקא׳ר פארםא
 האט איגטערגעעאנאל, דער פון מוץ רעם אונםער געכתן
ײ אויף  גע־ זײגען א?ע אײגדרוק. טיםען א געםאנס ו

 איגמערגע^אנאל די דאם גײעם, דער פון געװארען ריתרט
 ארנא׳ בנוגע צוזאנ איהר םיט אגצוגעהן גרײט באלד איז

 איז עס ריקא. פארםא אין אקטױױסעטע} ניזאציאגעלע
 םיהרענדע א דא עפילען פרויען די דאס כאראקטעדיסטיע,

 באלעבאטים ױגיאגיזירונגם־טעטיגסײם. דער אין ראגע
 םיר האבעץ עיף, זעלבער רער םיט געשאהדען זײנען װאס

 אינםעליגענם זעתר זײגען פרויען חיגע די או מרצעהל^
 אויג אוים׳ז קוק ^פטען בײם ביזנעס־פרויען• טטע און

̂פטעהען זײ אז מזעהן, גצײך איך האב  פרא־ זײערע פאר
ײ אז און בלעםען זײערע צו גרײט זײנען ו

 צו באלאנגען םיידלאך אקטױוע םייסטע די איגטערעסען.
 שפאנימ, און ענגלימ רעדען זײ ראס^ פארניגער דער
 םארהעלםניס־ א האבען װעל איך »ז אויס קושט עס און

 הײנם םיסיע. םיין עדםילען צו אױםגאבע פמםיג־לײכםע
 דארט האב איך םעסטארי. םטארקי׳ם באזוכם איך האב

 נעםאכם האבען װעלכע פרויען, ט־ופע גרויסע * געטראםען
 בא־ באלזגבאם דאזינער דער האגדיארבײכ^ םײגםטע די

 אין םאטפעקכדפורערם טיפ בעםערען רעם צו לאגגם
 שאפ אנרערעז א} באזוכען םיר געהען םארגען עטאדם.

 איז עם װאו — םאיאניאס —־ שמארט אגדער to אי!
 די װאו און צענטער עאפ אפען to געװארען אויםגעבוים
אסאסיאיײ* א ארגאניזירם האבען בצעבאםים

 וואס אלעס, און קאוד דעם ;ױגיאז די באסעםםען צו עאן
 סיר האט סטאריס ארבײטער. די עיצען צו םסוגצ איז

 די ביז נאכגעבען נים וועט אסאסיאיחפאן די אז געזאגם,
גאכגעבען. נים װעלקן איגדוםטריען סגדערע

 די אז פארעטעהן, צו געגעבען איהם האבען םיר
 די ביז נעװאראם נים ערגעץ אין האבען גידעצ־־ארבײםער

 ווערען ײעיעז• אדבײטער אוימאםאביל און סויצען סטיצ,
 דערויןי װארטען ניט אויך װעיצעז זײ אז און ארגאניזירט,

ריקא. פארטא אין
r» געסוםעז איז ער םארװאם פראגע םיין אױף t 

 םר. םיר האם גארםעגםם, פראדוצירען ריפא •ארםא קײן
 װאונדערבאר־םע־ *די געענטםערט: אפענהארציג םטאריס

 אינזעצ ריקא •ארטא דעם אויף פרויען די םון םינגער חינע
 דערצו ^ון ארבײם, גוטע אזא אוים נײדזען אין םסכצז

 עםאאטען פאראײניגכת די אין קיינער וסי ביציג, סזױ נאך
באוױמען״• |«ו בכח גים ראס איז

Yop^n סארסא די םיז סיננמר ינע uדי אויב ״

 עס קען אנדערער הײן \ואס עאםען, עטוואם סעגען םרויען
 דעךגואר זאלען זײ »ז וזגהן, עוין םיר ותלען גאכטאן, גיט

װערנג זײער לויט װערען באצאהלט
 פארברייםוגמס די םים פארטכמן םיר זײנען איצם

 1גיי דערוױיגע זוכען סיידלאך די קאםף. אםת׳ן to צו
 יעק־ און םיםיגגען פאר ױניאדהערקוואטעךס פאםיגע און

 שים מאפ־םיטינג א געוזאם אויך איך האב הײנם טעורכ^
 וואו קאםפאניע, קלאדהיט םיראגרא רי פון ארבײטער די

 אויפגערזגגם איז םען םחםת צדות ביםעלע א האבען םיר
 איבער־ זיך ווצם וי »ז פירםע רער םון דראהוגג דער צוליב

 ארנײםס־ ניליגעךער גאך םים מטאדם א קלײבען׳אין
 מסוגמס. דריי אגגעהאלטען האט םיםיגג דער פראפם.

̂וען זײנען באזוכער םײםטע די  םיידלאך, פארביגע גן
 םעק• א און כדפערלײדי א זייערע נעהאט האבען װעלכע

 םיםינט דעם םיט אגגעםיהרם אלײן האבען און רעםארין
 האכ איך אבװאהל און שפאנימ, נערעדט »לע האבען זײ

 געפיהלם געטי איך האב שפראך זייער פארמטאגען גיס
װאונמען. זײערע םון קלאנג דעם

 דעם באזוכען צו אגפאנגעז איך װעל to פרײטאנ פון
 די באזוכען וועל איך בערט און טאלען דורך אינזעל

 װערם עם װאו הײםען די און דערפעד די און מטעדם
 עםבראיזתרײ און האגד־ צאהלען ט־־ויסע אויסגעארבײט

 פון איגפארםאציע געהעךיגע די כאקוםעז צו כדי ארבײם,
האגד. ערעטעד דער

רעזאלוציע. טרױער
 א.ל.גװ.י. 3 לאתאל םון באארד עקזעסוםיװ די ״םיר

 פריהציי־ רעס אוי«» םרויער טיםסםען דעם אויס דריקען
 םיס־ברודער געםרייען *ין 1<יבמ אוגזער פון טויט טיגען

מװארץ. דוד
בדו־ וױיצ דערםאר גרויסעד א איז םארליםט אוגזער

 איבער• אן און געגאסע געטרייער א געװען איז מװארץ דער
 דער־ האם איבערגעבעגהײט זײן ױגיאךטוער• געבענער

 פון אלזגס געאפפעדם האס עד דאס עםוםע, אזא גרײכם
 ארביײ דער םון ארבײט דער פאר איך פערזעגליכען זײן

 גאגצקײט דער פאר סלעס ®יז םעהר iאו טער־באוועגו̂ג
ױניאן. אוגזער םון אױםבויאונג און

 ארײנ־ זיך ער האם to ױגעגד פריהער גאנץ זײן פון
 הארץ עתרציך און נעםה םלאםעגדער זײן םיט געװארפען

 עד איז צעבצן גאנץ זיין ארבײטער־באװעט̂ג דעך אין
 די פארבעסערו̂נ די זאך: אײן אין גאר םארםאן געװען

 גים תאט ער לעבען. ארבײטער׳ם דעם םון פארמעגערוגג
 װעדיםאנ םיפען א םים קרױודעם• קײן פארלײדען געקעגט

 r» יאהר עםלימ לעצכמ די אין וױ צוגעזעהן ער האט
 ארבײםעד אוגזער אין קאםוי איגעךליכער דער אנגעגאגגען

 JDP2JTM 0* מטארפ האט עס און ױניאן־באותטג^ און
 Djn אין געגאנגען פארלוירען איו לעבען וײן פון עטיס

סאםוי. דאזיגען
אונ־ פון פארלוםם דעם מםאדס פיהלם לאתאל אונזער

פריינד. איבערגעבענעס און ברודער באליבםען זער
 סח ציבענדעד א געווצן nעווס דוד איז פערזענליך

 האם וואם ,non א םים םענש א םענע, גוטהארציגער
תרעכץ. יעדעגם וחװ־יטא̂ו יעדזננם םיטגעםיד.לם

 איבערמנבעגסר און עהרלימר to ער איז געמסארכען
פרייגד. םעגמען

 אין ותהםאג טיפצז א סיט אין העי געבויגענע םיט
 דק עדירזנ ־.up טרחפען זײן פ*ר םיר מםעהעז הארצען

אגדענסען. ציבעגדעז
^1ז 3 לאק»ל כאארד עקזעקוםװו די ל.גװ.

tu — פיםלערםקי, ם. n y ro.
םזננצדדיאו־• — רוסין דדד
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o*n איחר Prom p tr נעזזגהן k י גליהענדיגען » 
pm ?שססצירענדיג rot o n איצט osusp םיםי PM 

. n o  pm  (so a r pm  107 jon*t> d o ביינאכנג I” P 
jtn u o  p*p M fim איחר u p  ditsdptmo, אונ־ אז 

pm  prusorotM  ssPstM too גיס him זיך ליינט psum־ 
pnrst .(׳■תיכע to םיין אוינ psp 'dim  tsdtts זועם 

Psn ,Pod a געראטען אזױ pn גים . n בא־ זיך איך 
dm ?ונמנדינען טארבעםערען צו os םיזמן joo

איי־ זוען םעם tun DPn'ost אםסל pw איחו־ תאט
*on א pm  mPn געווארען ססוים V האב איך un os־־ 

pro o$n* תאב איך d to stim דעם isom s םיםיגנ 
 ostjsp spm סון באאח־ n'otpstps חשאינם tun סון

d סיםי ^ PmpmP האב איך insist פאר־ אכט םיר פאר 
ststtMt ,האב איך זינם יאחרען diuptmo י  אינםער־ ו
Pstarst, וי> DiPn pM װאו נעוואונדערט זיך ה»נ איך 

p i oPsn TSi pM איך dm tsiw t די spm .יאהרען PR 
isu ivom o סון un* סאר געעםאגען זיינען פארגאגגיעהיים 

|«s s .אזיגען.
an* •איך «אם ארבייטער סי jsisim p דער ביי איצט 
 ־sps יענעם po גאנצען pM זיך אוגםער׳סיידעם ארניים

otso ,אין געארנײם האבען םיר וועצכען םים ארנייםער 
srsnno .איר יאתחנן nsi פרויען און םענער םיר פאר 

 רי איז is סונסעםםוועג און זױסען; און rtst'Pset'M סים
s s n t זײ. סאר זאך נייע א נאנצען אין ױניאניזם סון 

pm אז םײן, *יך  oar >יי« pm  os זײ צו tsDippt צו 
 *an זײ otp נאזואוסט זיך וײנען spm די •צוצימ־יג.
m *tro po סון סראםיםירס םף un* און ױניאן os פאר איז 

ow סיד  p t ײ אז ביס, צזױיפעצ  נייסם ראדי?אצען דעם נ
ojm  ocsn *un pM ocnsn dmw נרויסע א אויסװאססען 

jm ױניאן 'is t סיר װעצכע jsoPMn איצט pM ip 
isa םוז יזניאן n אױסכותן. a זיין סארזיכםינ זייער 

pM די געבען p u p* אנסאננ ריכםינע! א ארנאניזאציצס 
s א -און i 'omo אטױמונס

 ־tsp pM tscjnok צו זיך נאװימן עוין תאב איך
ost ױניסן די םים סיםי pm םאנוםעסטעױ נים־יתיאן 

os Jayn ן דערנרייכען « םצגציכ?ייםען סאואן זיעען« 
osp 'bsjPk פאר אגריםצגם pimpp *un אינדוםטרי PM 

dsusp .אויב סינױ Dip םאתױרקליכם זאצ irijm, װעט 
 tsp os •ראםיטירען. סך א po*un אינתסםרי PmpoP די

pn םאנופע?םמורערס ױניאן נים די אז )SPSi| זיך 
ispsov isispbpm זייערע ױניאניזידען לאזען י צו *sv 

 װי du אזױ dsusp דאס ,anon סן װייסם איהר «ס*.
jbo ,צואים «p װאו סצאץ א tsna>a os זיר u 'dpsdsi 

 jkbdrp' גריניצן םים זיך isospimb <ואס אײדדיצגם^
Dip pm ױגיאנג^  dP'opmp ts c ip .נצייכען os זיי־ 

ana tSJ* אן וױיזצן װאט סיםנים, פאראן tm איז דאם 
u פארבימצהצנדצ א בצזיו ip in s איו un* צנטוױס^ננ 

an po* איט־וסםריצ dm pm דעם pm  ,ipsisp אז un* 
 Pat omi< ארנאן, אן iscmt *ו ארנײם®־ די סון ךותסי

:ruSnauBW אויסנלייכסן און סדיײױגע pn באציזזונג 
ts די isp jpo o isPm i ניס tsnsn disdtsp אירנצנד סון 

ssPsn גים pm .אגצגםור
snuroip סים םרעםען ווידסר זיך איך דארןי ײסר 

 *וזאםצכ־■ osn Da po ^umvDPSBuao נים־ױניאן -ךי
pusnaa pm  eons י* os זתם pn מצום unM* קרינ 

putpp *an pa סון אינדוםםרי osttsp .איצם םיםי 
pim pp tun D»*pDMtp>seBnR su m  s is trm  t o  a r a r

אמינבריימען וועלעז םיר <ױ מכעק אזוי אכעד

■•dm
■m  »' 1

uutim sP א so 'i אין pimPp *un אינדוסםריצ ispsu גױר
t  JPIDOVU'M 0DJSD1MJ ISDMP *Un «  ISDSP T t 

so םיין 'nw און so m ױניאן oan r\m גזד איך 
isoPun אין »j ^אין צואינ mo is m  oaov *unn* 

s חברה א ראן p 'b און sdisdo ' u m i ,ארבייטער IS'Vto 
un la און  isoaPvsua is r 't  omu tspsd* ןניאן' PM 

s די po ם׳»ך p 'Pds sdssP .יאהר nnso omu איך pp 
 *un צו איך dip םער א<ץ םיטואציע, *un צו צו זיך

 באםת טצנ רנצש$נצ<5אינט אונוצר דאס איבערצייגונ^
י אױף וײן עםסצץ דורכנזד oan זי וזאס אויםםואוננצן, ו
isinM די pR פיד.רס ' sossP. /אםו isp iso צײבם ua 

is»״ t ססנכצ אויל nunon די *ט סון s u p ארנאני־ 
י אז סארנצסצן, נים *una ססי iso ם.5זאצי  SJ'tMi ו

unn nap isp n  os'SMtumSa* ױננ ISSmdo'd  tsno pM 
m so sPm|׳ .•p'tM  ispsp  «t p i  isnnR' *unj'P n  po 

isdpmii צו SJSoaProjMT»so ^װאס ארגסניזאצי Tm 
is rs ti dPsdvsp ispsp isp אויף 'isns .סרואװ
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dpsdod is tn נים p is ia n״sp צו ׳פװעריגמײטען ISDtp 
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unttn tjsbstdmi ,Tuiao *wi'SP־o ארבײסצר, ױניאן 
soPstt דארסען pnsn isotw tp'Tts צו utt* ארנייס 

JIOT'D *un po IS3ST0VTM0 M D'tP
d o  n לואים׳צר tspmo pikPp 78 סון PMpaP, װעל־ 

is m  so די IB'O'MtP DD *ISU1M po IStMTSDStt* ד  י
n באותטנ^ ניאן 'P jnsnst m  is t" t אויף t״Ts סאס־ 

n pm  isd» און אנצרקענונג אוגוע־ סארדעצן ost-
•d p s

is אין ווי סיסי osttsp אין ia n  ,d'mip d o סיר 
oPsp'nots א sou אוישקלערוננם און סובציסיטי D"3TM 

ר  םיסיננען ױניאן אס האצסען ,oosPo'P ארויס issu ני
 סאר סיינוננ s3'Pdjsbs די נצוױנצן צו *pt אםיסצן3 און

OtSOVSP Dan 114 PMPaP JtSMtD'IM SDSSTSt TStttM 
issan v d  pm  sddmss tmo isPnMit oanst דורכנע־ 

OTn'O א iav"Paoot'M  ostnsr םיסינג
sp םים 'Pds םיר האבצן צוריק מענ m o  oansi 

Psa כדס Pstar ost' .כדידלאר צטליכע שאס issan 
is rn  'n  tM ,isrPaost tttM נעװארען אסנצליינם po 

3tm tst״tmo d ױניאן TTMas o r a m  n  DSont*oPM 
oan צו ס־יװ א ארויםנצשיסס נציח־ sdt'd *un און oan 

t'T si'M  t'M os .rtsrsw aP m tmo ounost צו un־* 
tsitm צו too osPm osn ױניאן ױ tM םסנען,  u n t'r 

tmo tst 'Pid 'd אתסײויטי. ױניאן
I / <- ״• - .־׳A

ם י n ױ

מד שױם פעסטע סיט פארװערטם געהט קל
קאםאווםקי אברהם װײס-פרעזידעגם פון

̂ורמך דמד %<\ ז<וופדגפז<זר1 vu ̂ריגגר u p.
 עיקאגאר דער םון צוריקגעקוםען זײנען םיר זינם
 עפד לעזען צו גע<וננען אונז איו לאנװעגע^ן, ױבי^נאום

עסען ̂יכע  געמטאנען זײנעז װאם אויפגאבען, און •רא̂ב
ױ ארגאניזאציע. <אסא< אונזער םון וועג אין דארן א ו

 עאפ דעם ארגאניזירם האבען םיר נערעדמ: קורץ
 םיט אהײא, ׳ע<יריא אין קאטפאני קאהן קעלער די םון

 ילעגגערעד א ;זינט סכסוך א געהאט האבען םיר ות*כער
̂די ראװענא די ױניאניזירט ה*בעז םיר ציים.  םון םעשט

 די באזײטיגם דאדורך האבען און פאיצאס, און אלםםאן
 וזאבען טיר װאם סכסוך דעם איבערגעבעז וועגען שראגע
 װי קאםיטע, ארביםריחצאן אן צו םירםעם די םים געהאם

געלױטעם. האם םירםעם צ<וײ די אם םיט אגריםענט דער
 צוםרידענגעעטעלט זײער האם רעזולמאם דאזיגער דער
 אײגדרוס םײנעם א געםאכם האם און םיטגלידער אוגזערע

 דאס צײכען א אלם םארקעט סליװלאנדער גאנצען אויפ׳ן
אײנפלוסרײכער. און עטארקער אלץ װערם ױניאן די

 צו אנםאגג געלונגענעם א געםאכם םיר האבען דאן
 אין בידערםאן איז פרימ םון שאפ דעם ױניאניזירען

v גרעסטע די םון אײנער איז װעלמנר מליװלאנד, w*\ 
 קעגנער אײנגע׳עהשנ׳טער אז און װעסט םידעל דער אין
 איז אינדוסטריע. אונזער אין בארױינינג״ *סאלעסטיװ פון
 אונז איז ארבײטער, 175 באשעםטיגט יוואם שאפ, דעם אט

 א&טײלונג לאםערס גאנצע די א־יגאניזירען צו געלוגגען
 חד אנדערע די צו שליסמל דעם איצם האבעז םיר און

 אז פאנגט םירםע דאזיגע די אז שאפ. כייז •ארטםענטם
 םע־ די אן םען דערקענם ציים, דער פון צײכעז דעם זעהן צו

 ױניאן. די באקעםםען צו אן איצט ווענדט זי װאס טאדען,
 באסוםען םורא פלוצים האבען שאפ םון באלעבאםים די

 זײ האבען און ארבײטער פרויען זייערע םון גורל םאר׳ז
 ױניאץ די װי שנעל אזוי אז אינםארםירען, צו אנגעםאנגען

 םרויעז באזײםיגען זי ווזגט שאפ, דעם אדגאניזירעז <ועט
םענער. בלויז ארבײם דער צו צולאזען ׳וועם און ארבײט
 געםאכט ארבײטער די לעצםענם זײ האבען דעם חוץ א

 װאס אגריםענט, אינדױױדועלען םיז א אונטערשרײבען
 װעל־ האנםראסט, דאג״ \עלא א עהנ?אך.צו זייער איז
 א ארגאניזירען. צו זיך ארבײטער די םארהינדערם כער
 האם אינדוםטרי קלאוס דער אין באלעבאס קײן װאס זאך,
טאן. צו געװאגם ניט איצט ביז

 םארבא־ און אפענע אלע די אט אז זיך, םארשםיימ
 אפ־• נים סליװלענדער.ױניאן די וועלען טריסס, האלטענע

 טעטיד ױניאניזירונגס איהר םארטצוזעצען חןרםיז, האלםעז
 ערםומיגם זײער טעמיגקײם אונזער אין זײנעז סיר סײבז.

 עסזעקױ דזשענעראל די װאס האנדלונג, דעי םון געװאחנן
 פארשסרעכענדיג ארויסגעװיזעז, אונז האט באארד טױו
 צו זײז נויםיג װעם עס אויב םיטהילוי םולסטש די אונז

 אנצוערקענען ©ירםע די צװינגעז צו אום םטרײש א רופעז
בארנעניננ״ ״קאלעסטיװ
 טאכער סלאוס די זואו טאלידא, ווענעז והורט א איצם

 יעצםע די זינט פונקציאנירט האם 67 לאקאל ארגאניזאציע
יאהר. 20

 בא־ די ױניאניוירט. םולשטענדיג איצט אמ טאלידא
 געװארען פארבעסערם םיל זיעעז שעפער די איז דינגוננעז

 םיט געהערשט דארם האט עם <ואם דע־־מיט, פארגלײד אין
 םאס־ קלאוס סאנדע דער איז צוריס. ציים מורצער א

 די סעטיעז מים שוחגרינסײצתז געוױסע ®אדאץ זיעען םארי
 אדער באיד, יועט סכםיד דער אז אבעד ה»ו« איך פרייזעז.

 א אבער חאבען םיר געוואו־עז. אויסנענליכען מייז איז
 אן קאםפאני, סאהז-םרידיענדער־םארםין דער םים םלוחקח

אויםנע־ האם װעלכע םאלידא, איז פירםע  קלאוס אלטע
 שאי א עפענם

 אוז באדמנוגנעז
ײניאן

ir סיר r m\

 ױניאד נים אױ* אה.ײא, סיעסםנאן, |אין
 דער םון ארבײם אחימעשיסם דארם חאם

 חאפעז ןױים קוחוער א איז *עפםארי.
y אזוי t פארתצומען קאוד

 אאדי• האס n און געוואחגן םיארס פירםע דער איז עם אז
שא^ דעם חתם׳עם
#ססתטא װיימז ״גערעכםיגקיים״ דער םון לעזער זײ

 ראם דעם שםעגדיג באקוםם לאהאל םאלידא דער דאם
אפי^ ױניאן סלױולענדער םון םירערשאםם און

 *ײד םיר האבען קאטתנשאזנן שיקאגאר דער זינם
 סיגםמיםי. אין ארבײם גוםע אביםעלע טאז צו באװיזען

 האמן וואס שעפער, צ<ױי אתאניזירם דארם האבען סיר
 סמםי־ מניאן. דער םים אגריםענם אן אונםערנעשריבען

 וײי־ דעחואר םארקעט, קלאוק נרויסער קײן נים איז געםי
n דרעם גרויסע עםלימנ םאראז דארט אבער נעז m r. 

 ועם םאסשםאב* נאציאנאלען א אויז* ביזנעם םיעז װאס
 קעז םעםינקיים ױניאן אונזער אננעםאנגעז דא האבעז טיר
 באציהתנ דער איז םאנענחס־וננ גרויסע א באםערסען כמן
 אתז אז םאנגעז זײ ױניאז. חנר צו באלעבאטים די פון
חנטפעסםירעז. צו

 אױם• און פאםיייז א אגגעםיהרם אייד דואבעז סיר
&j •רעם לעװיז -ער םים אגריםענם אן נעסעםםט fp 

ir דעד איז דאם ארבײכמר. 150 באשעםמינט ותלכע t f 
 וזאם אינםעתעשאנעל די מאם אגריםענם, ױניאז םער
 זמם םיו־םע, באסליידוננם םרייען א םים טינסינעםי איז
 בישא•- אלםער דער םים באציהיננען געהאם האבען םיר

צווײ^ יאהרעז לאננע כדם פירםע שטייז און סטוירן
 פעיאן די ארגאניזירען צו זיד םיר באםיהעז איצם

 בא־ װעיכע פירכ̂ת דרעם ארדער םעיל נרויםע א פראס,
 מײז םיר האבעז סאכמרס די ארבײטער. 250 שעפטינם

 קוכמנז n •יענער םיר מאכעז איצט און רייעז אונזערע איז
 Mnr פון חזפארםכתנטם אנדעחנ די םים פאנםאסט איז
 -m דדעס רענויערע א אנב, איז. םעסמארי דאזינע די

 סאוז־, גארםענם קאטאז דעם אונכמר ארבײט <ואס טארי,
D «ום באשיינפערייד באלאננם זי מם m .םיר פאוד 

 די דורך אװטערזוכען נעלאזם םירםע דאזינע זײ האבעז
 חר איחר איז אױס, סוסט עס רױ אבער. אומאריטי סאוד

 גז»לייסמ יױדער איז זי אז םענעדזשעז צו אזוי לוננעז
סאוד. סאםאז דעם אונמער געווארעז

ה םאדשטייט  ארבײם דער םיט אן *ייען םיר אז זי
 דעם דירד דערנוײימז גים סענעז םיר װאם דאס און

 פאלשםעגדימ זײ דורך דערגוײימז באלד כױר וחולעז סאוד
שאפ. םיז ױניאניזירוגנ

 Mtv דעס »יז אױד הערשם סיטיאןױע זעלבע זײ
m וו. .d די אין ym פאלאפ אוז וױים *יז  D m  .d• 

סינסינעםי. איז םאריס
 ברױ באשמיםם יזוצטענס האם דובינםסי פחןזידענם

 םאר אינאנימער אז פיז אמם דעם צו סאםאור פ. דער
 אר־ זעדזר ארבײםער דארמינע זײ יזאם דאס סײסמעמי.

 צייש סירמר א איז אז האפעז. צו איז עם איז מומיגט
אתאניזאןױזג באדייטשנדע א האבשז דארט םיר וועיעז

אז יאסאי א מיר האבעז אהייא. סאנאיט. איז  n ױני
מציר דעס םיז אריייטער 175 די באלאננעז עם וחזליעז  אי

 סיר האממ איצם שמאט. איז שאפ ?ויזײסטיתוויעז
ײיי טראכעל. דאים  אוזעמ־ ציים סיעס איז האס פירםע די ו

 אז געםאכ© גיײד האיעז מיר באימעיאמוס. 50 נששיסט
ד אמז חאם םען אבער באיעבאס. <זענעז אוסלאטן מ  מי

 דושארריסטש סײז םאל פייז איז איז דאם אז פערט
 צורימװנעםאן איבײםער זײ צוטזזאנט אװז האמ m אוז
ױ שנעל אזױ ארבײם דער צי ד ײעט סעזאז דער ו  ארי זי

®אננזוז.
̂דזא© ולאמוז סיר ײאי א^טאיײא. איז flrm א י D 

ײי האיעז יאחאל. פימשס ארשר  גאחאמ זײמ נערײסע א י
 .יאגדױיסי פיז זיז אוז סאיא ס. פיז מאפ טימ ציװז

שי פיז אייויײבמור די חזײאיי דיםיזײכױנידם פײמע י
ױ אוז חזז  • חאימ ביײז מוארבײס 'n הארעז שײום זזה י

ת די אז פארדאכס * תזזאס חאנעז סיר צייס. מ האס פי

׳ . :a . j.



m איז יזניא־אובײט פרפארגרײכע m
קרעםער 6פילי װײס־«רעזירענס פון  

̂ססיאגער .בןזאדד דזט&זטס ב  i n unavuntti״ 3\\ 

m< אוגזער סון סאם דןר םים נעםאםםען apa ו־*
m מםאלר, an עם םפריננ־םמזאז. נוסען * נעהאם סיר 

 און מעיער די אין ארבײם יסעל3 היבמ א מװען איז
m באלםעצאכעם אונזערע an איז דאיאר. א םארדינם 

 נעווען םיר ויינען חדעיס עטלימ לעצסע ךי פון צמך
י אויםראנתז םים םארנוםעז «םארק  וואם םארלעצונגען, ו
o באנעהען םירםעס סאנמ n  m n און אנריםענט map. 

anדיחמםאר ־ i n  no •®באארד״, .פאםאלייענם ארטינ 
 אונ־ אין נעהאלשעז אונז האם אנאס, p נרעשסאן םר.

ran ,םיר און באסיחוננען m an אז אננעווענדעט »ל׳זם 
 װאו דארם *עי״ .בעס באסוםען לען8י באלנמלאכעם די
תװאחנז. מקריוודעם ttrrn די

m באזונדערם an נים־ די אױא םארלענפ זיך םיר
w ימיאז r, מן םיר און  ערשאלנרייר •wan נעו־דען זיי

m םיר *רביינג אונזער אק an אויםמדמם a נרויםע 
m סיר און פארלעצוננען, *אהל an אננע־ אנטעלאםעז 

mo a m סאננעז ap  nr ו* o n  ea .לם8 צומםאנד 
t אקםיוױםעם אונזער סןן חמולםאס v  nm P ao  m an 
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tit m םיר און רש־ם״, an 83 ננט8יל8ם זײ aלדינע 
 די צי םעםטצומםעלעז י13 מע«ער די איז אונםעחומננ
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m an  e v e אױסגעסונמז 1םי ta םארלעצוננען די tvoip 
p אין אייר .1דמעיע8ױני איז ia® »ייר לײחא״ tn 

m an  W תתנעפיהונ^ 1םי ta ײטער3אר די m a t 
pw באסוםעז » i r n .ויזן צוײעזנן «ני״ m an ip w r 
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n n tpsan j «ליסען *ו נאנמז אין 3 w  o n זיך סיר 
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n א יתס שליװלאנד n איצט אלעס m r i איד אן 
o איז *עלי־ טיײ n ו סאםי• נאזױאנאלען» tn n ’ ta ria 

 n םוז איעער אח 1שליײלאנ אמתםטײ■ נמדגודס י1
yoon j נים־נודס. r•aױnגע־ עם לאנת איז םאדזעטם״ ל 

מז i 7 סא׳מסםינעז יואם נױלס 12 יא ייד •י t m t און 
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 «לױר in איז אונ«חוכת« אז מםאכט 3חא איד
m •ין לאננ1■א אויי׳ן אינדוסםרמ ניידמדם ל«גחר n 3 
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̂וו &ירםע די  םים אנט<אםען איז םראנס און װארם
 אויםצױ כדי םאסאכמזוסעמס, סאזנםאן, קײן שאס איהר

 אױפ־ נים איהר האבען םיר ױניאךבאדיגגונגען. םיידעז
 י־װאכיגער1םינ א נאך םיס. די אויח םרעטען צו געהערט

 אויגגצ־ זי איז ביכער, םירטע׳ם רער פון אונםערזוכונג
 דא<אר םויזענם צוױי צוריקצוצאהילען געװארען פאדזנרס

עי״. ״בעק  חויפם דעם צו ירט5«פעי קײס איהד האס זי י
 איצם ביז יארס. נױ אין אויטארימי קאוד דער םון אםיט

געװאחזן. ארויסגעגעבעז ניט 5אורטיי< קײן גאך איז
 קאוד דעם סים זאיגען האמגן באםטאן אין טיר

̂ייענם  געניגענדען קײן נים האט ער 5וױי< אםים, קאםפ
 ױניאן די געגענד. באסםאגער דעם םאר םםעף אקאונםינג

 םענ׳צצז צאה< סילײנער דעד םיט אוםצוםריחגן זעהר איז
 וױיכתר אזוי זאיל מען אויב װאדים אםיס, ארטינעז אין

 דארםען אונטערזוכונג די װעט ארביים דער םים אנגעהן
 עורות די אם שון ערייבער דער יאהר♦ צוױי דויעדען

 יאר־ נױ דער םאר םארגעבראכט ענין דאזינען דעם האט
 םארגרעסע־ א םארלאנגם 6הא און אויטאריטי דרצם קער
 נויםעז די באפרידיגען צו כדי סטעוי באםטאנמר םוז רונג
v םאיסע̂כ באסטאגער םון

 דעם לויט סלאוס־פראדוקציע די וועדט באםםאז אין
 אויסנע־ באלעבאםים די םיט האבען םיר װאט אגריםענט

 טאי לעצטען ױאך־ארבײט. &יז באזים דעם אויוי ארכײט
 פלאן א בנוגע אויסנצייך אז צו צוגעעטיםם׳ םיר האבעז

 ספארםס־סלײדער, םלאנעל םאר ארבײטס־ציים דער םאר
 אוים־ קלאוס־םאגוםעסטמורערם םאר םאכעז צו םעגליך כדי

 םון גרונד דזגם אוי\י סחורות סארם דיזעז צוארבײטען
 טרייזי אין ארכײטער די ערםעגליכען צו און וואכעדארגײט

 איז עס װאכען. עםליכע נאך אויף ארביים האבען צו
 וועם םעז וױ שנעל אזוי אז געװאדעז, םארמטאנעז אבער

 וועט םאל־םעזאן דעם םאר םעםפעלם םאכען אנםאנגען
 זעלבצ דאם ססײל. וױידזמ רצנילערעד דער זײז \זל װידער

 איטזנ םאר באמטעלונגע באנײטע אויף חל אויך איז
 םאר אנםשעדמוננ די אז אויך און גארםענטס, ספרינג

 \חד אויסגעצאהלט םוזעז האליתי לינעל םאי םען1 דעם
אלמען דעם לויט רצן

 אינטערנעמאנאל די װי פירםעם, קלאוס עמליכע
 ע•־ סעראטא, און גרינבערג בראם., ווערנאז סא., סלאוס
 האבען פירםעס, קליינע אנדערע עטליכע און סלאוס עטייז

 םפרינג״סקײל. דעם לוים סעםפעלס אזיבײטעז אנגעםאנגען
 אוץ םארזוך דיזעז אפגעמטעלם גלײך אבער האבעז םיר

 דעם צוריסצוצאהיעז געצװאונגען באלעבאטים די האבעז
̂יעז אונטערמײד  דpזTוױ רעגולערעז און םפרימ דעם צװי

ספי<
̂יכע איז  אנ־ מויז ארבײט די זיד האט שעפער עט

 עתואד־ םעגען טיר אז צײמזן, א אין דאס און גצפאנגען,
םאל-סעזאז. גוטעז א םען

דיי־ בדוחנר פוז באמטיםוגג דובינםסי׳ס פרעזיחגנט
̂ד װיד  רײנ• באםםאנער דער םאר ארנאנײזעד אלס נינגא

 רעזול־ גוםצ נעבראכם עוין חאט ױניאן מאמנר קאוט
 פאר־ װידער זײנצז טרייד איז ארבײםעד די טאטעז.

 וױחנר־ א זיד םערסט עם און געװארען אינטערעסירט
 אונזער איז ױניאז םאכער וײעסאוט דער נייז אױםלעבומ

 חעדקוואר־ די געםאכט האם גמגאלד ברודעד עטאדם.
̂אן דער פון םערס  ביז באארד. דדפאינם אונזער איז מנ
 םאנופעפטעױ צאחל געװיסצ א באזוכם ער חאט איצם
 קאכד אלגעםיעעם אן פאר באחנז חנם צו גרייט און דערס

 מד זנר חאם מלי טצן12 דעם םרייה רימסאום אין •ייז
 רייגסאוגדארמײ די םים כדטיננ ערםאלגרייבעז אן חאט
 פרײיי און,« יניאז% םאמןר ריעקאוס 24 לאפאי םח םעי

אויםגעוחנוזלמ אמ מניאדלייש 75 םיז מאםיםע וײלמע

ץי ' ■

m a w סאבאדק. םים׳ן אנצוםיזזחח
;־. ־ .י■

ורד אוחמר יעחנז .״״ל*׳.״׳.י• ■

קאזד־פארלעצמר גפגען קןןמפט ױניאן
 קרייגדלער טשארלם ווייס־פרעזידעגט פון

באאךך. רגטאױפ בארפיגזאך \\s !זפופךגטזפר
 אין אריטער, אן זייער איז םעזאן םון אנםאנג דצר

 זױ שעפער. ניט־ױניאן די אין װי ישעפער ױניאן די
 העםטיגער א םארגעסוםען םאל דעם אויך איז געװעהנליך

 שעפער. ױניאן די אין סעםלינג פדײז דער ארום פאםוי
 װעט עס אויב און ״באנדעלס״, די אויף טען װארט איצם

 פאר א םאכען צו באלמעלאכעס די ערװארטען ארבעט, וײן
םימס

 באשעםטיגט םיר זײנען שעפער ױניאן גיט די אין
 סאםיטע א אונזער אקטױויטעט. ארגאניזאציאגעלער םיט
 טאג יעדעז געםינען מעז סעז לייט ױניאז אסטױוע 30 פון

 און שעפעד די ארום םארסעט, אין נאכםיטאג שפעט
 מאכען <ואס ארבײטער, די םון הײםען. די אין שפעטערצו

 ױניאן פארשפרײטען איז ארבײטער םים פארבינדונגען
ליטעראמור.

׳נים סוד חײז קײנעם םאר באלטיםאר אין איז צס *
 אלנעםיינעם אן םאר באדען דעם צו גדײטען טיר או

 די איגדוםטריע. באקלײדונגס םרויען דער אין סטרײק
 סםרײס־פארבע־ אונזערע װענעז שויז וױיםזןן באלעבאטים

 :טיטלען נעװענהליכע זײערע אן נעםען זײ און וײיטונגען
 אק־ און אנטשלאסענע די ארבײם דפר םון אפ זאגעז זײ

סוער. ױניאן טױוע
 ביישפיל טיפישעז א געהאט םיר האבעז לעצםענס

 האט ׳זון און קאהן ס. פירםע די װעז האנדלונג, אזא םון
 ארבײט. דער פון ברידער ױניאן צ׳וױי אזעלכע אפגעזאגם

 פאר געבראכט זאםארט אנגעלצגענהײט די האבען טיר
 םארהערען עםליכע נאר און באארד לײבאר דיסטר־יקט דער

 װאם באשלוס, א באארד דער םון דערנרייכט םיר האבען
 די ארויפצוגעםעז צוריק באלעבאס דעם געצװאונגעז האט
ארבײמ. דער צו באלעםלאכעס צוױי

 אנגעסלאגט פירמע די שוין םיר האבען אײנװעגס
 נידערײ צאהלט זי אז אוטאריטי גאוד קאוט דער םאר
 דער םאר שרײבט עס װי לויז ארבײטס םאר פרײזעז גערע
ססײל. וױידזש קאוד

 גע־ זײנעז םיר אז באוױזעז האט אונטערזוכונג די
 איז םירםע די און באשולדיגונגען אונזערע אין רעכ̂ם

 דא־ 3,600 ארבײטער די אוםצוסערעז נעװארעז געצוואוגנעז
. פעי״. ̂בעס לער

עהנ־ אן ארײנגעבראכט םיד האבעז םריהער אביסעלע
 אין קאםםאני סלאוס אטעריקעז די קענען קאםפלײנם ליבע?
 באשםיםט האט װעלכער אםיס, קאמפלײנט םערילא*ד דעם

 בעק״ דאלער 2,500 צאהלען צוריס זאל םירםע די אז
 בא־ צו כדי אלץ טום ױניאן די װאיט, אײז םיט פצי״.
 באלאנגען זײ וחגן םארלירען זײ װאם ארבײטער די וױיזען

ױניאן. דער צו נים

 דא האבצן םיר װאס שעפע־י דרעם עםליכע די אין
 במנר, גים אנגעקוםען. לײכם פרייזען די סעמלען דאם איז
 םיידלאך די אנגעפאנגען. נימ נאך זיך האם סעזאן דער

 106 לאקאל פון םיםיגנען ױגיאן די רעגעלםעםיג באזוכען
̂םען און שעמר. גארכמנם קאםאן די ארגאניזירען ר.ע

 א פאר בלײבען וועם אינדוםםריע גארםענם קאטאן די
 די שםאבג אונזער איז קאםםבדםעלד דאס ציים לאנגער
 אנםשלאסעז שטעהען םאגוםעקםשודערם גארםעגט גאטאן

 ױניאז וײ wm שרי̂כ יעדען טים פארםעםםען צו זיך
 גאך נעדעגקם איהר ארבײםער. די ארגאניזירען צו םאכם

 מאםער̂ג גארםענם האםאן די םון סםרײק דעם םסתםא
 מד *יז וועלכער אפריל, לעצטען םארגעתוםען דא איז װאם

 אנערקצנוגג. ױניאן פון גויונד אוים׳ן געװארען םעטעלם
 פאר א םאגופזגהטשורערס די האבעז דערוי̂ו געהוקט גיט

 וײ אויףי פארלײגם זיך םעםעלםענם דעם נאך װאכען
 סאר אננעקלאגם זײ האבען םיר לײט. ױניאן אקטױוע

 זואס אלעם מוען און באארד לעיבאר רעדזשיגאל דער
 זדפיס־סארבײ זיתרע צוריקאויסצוסעםםען זײ םעגלאך

 םםוײיק געגעראל דעם צו טיר גרײטעז דערוױילע צער.
 וועלמנ; אינדוסםרי^ גארםענם קאםאן גאנצער דער פאר
פאסיג. דין וועס צײם די וועז רוםען װעלען טיר

אינמערעסאנ־ אן געהאם דא םיר האבען לעצםענס
 אינ^ ברא^ דזשײקאבם םירםע דער םיט םארפאל טען
 בא־ די םון צ<ױי קאמערם. 25 באשעםטיגם םירםע די

 אפ־ גײיך דערפאר זײנען זײ און ױניאן דער צו לאנגעז
 םירםע דאזיגע די ארבײ̂כ דער םון געװארען געזאגם

 כױר סםרייס. אפריל אין פארװיקלם געווען נים אגב, איז,
 כהנרײ דעם םאר םארנעבראכם אנגעלעגענהײם די האבען

 צוגע׳פסק׳גם אונז האט עד און אפיס האםפלייענם לענדער
 דער צו ווערען צוריקגענוםען םוזעז ארבײטער צװײ די אז

 םערילעגדעד דעם <ויסעז געלאזם <זאם םירםע די ארבײם.
 ״ םיר װאשינגםאן. קײן אפעלירען קייס די װיל זי אז אפיס,
 די צו ביו פראגע דער םים נעהן צו אנםשלאםען זײנעז

 וױמען םידמ דער ותלען םיר און אינםטאנצען העכסםע
 צו באלאנגען פאר ארבײםער אפאזאנעז <יט קען מען אז

ױניאז. דער
 האםפלייענם סטייט די האם צײט דערזעלבער צו
 קאםאן םארשידענע אונםערזוכען צו אננעםאנגעז באארד

 n אוםנעגעגכס און באליםםאר אין םעסטאדים םארקעט
 ׳ קוכמז שעפער אלע כםעם אין אז געםונען איצם ביז האם
 וױידזש םיניםום דעם צו באצוג איז םארלעצונגען םאר

 דזשאיגם די דאיער. טויזענםער באםרעםם <ואם םשײל,
 ארבייסעד די אז איהרע^ דאם םאן שוין װעט באאדד
פראצע. שררערער זייער םאר םײל זייער באקוםען זאלען

 איז צושטאנד דער און שאפ־םיםינגען אפגעהאלטען רען
ערםומיגענד• זעהד

 אנ־ גרויסע צװײ ארגאניזירט םיר האנעז לעצטעגס
 םיכד^ געװארען זײנען ארבײטער די און שעפער, דערוחגר
 .179 לאקאל ױניאן ארבײטער אנדערװער דער *ח גלידער

 גארדאן םערי םרם. םון אנגעםיהדמ װעט טעטיגקײט דיזזג
 םון אפטיילוננ באסםאנער דער םון פרעזידעגט םאמפסאז,

ליג. ױניאז םרײד װאוםענס דער
 לײםונכ דער אונטער רױוער םאל אין 178 לאקאל

 ארבײם. נוצליכע זעחר טום ראס װיליאם ברודער פון
 7 די םון ארבײטער 600 אדגאניזירם זײנעז לאסאל אין

 דאם שטאדט. אין דרעס־שעפער חויז און דרעס םשילדרענם
 פא־ גרויסעז דעם ארנאניזירעז צו איצט ויך באםיהט
 אוים־ גוטע האט ער און בעדפארד נױ אין שאפ דזשאםא

ערםאלג. אויןי ויכמצז
in טאםפ־ םרם. איצט טוט *יאנערעךארבײט עהנליכע

נרױטצ א דך נצפינט «ם וואו פא<ס, ן םשיקאפי אין סאז

םעסםארי. אנדערװער
 האם באסםאן אין 33 לאקאל םאכ׳ער סקוירט דער

 רינג ארבייםער אין אויםםלוג אן געהאם צוריס לאגג ניט
 ארנאניזירנ! שעפער 12 זײנען טרײיד דיזען אין קעםם.

 װאס שעפעד, ניכדיוניאן עםליכע םאדאז אבער זײנען עס
 םאן דאס וועם ױניאז די ווערען. ארגאניזירם דארםעז

. צוקונםם. גאהענכתר גאר דער אין
 רעקצ־ א אנםוױסעלם א\נז בײ זיך האט לעצמענס
 *rrm העסליכעז איהר ארויס וױיזם װאם טיריננ־געםאר,

 אז הא*, איך באםםאן. איז דרעם־שעפצר עםליכע אין
 ראצצן. די וױ אױטראםעז זײ וועם אינטערגעשאנאל די

 פאלשםענדיג זײ וועלען םיר ביז רוהעז נים וועילעז מיר
 דא־ די םארסעם. באםםאנער םון זײן השורש מן עוסר
 דרענדשזד עםליכצ די *פראכממטעט״ וועלכע גענג, זיגע
 גאר באלעבאםים n םון חסד םון בלױז נים לעבם פער,

 אז ארבײכמר די צוױננען צו חיצפח די נאך האבען זײ
 *•ראטצקשאן״ פאר owm א צאהלצז זיי זאלען זיי

מז ?!״ אי• גיו» ױ .



נערעכטיניד־ם
.

ן טאראנםא אוז סאנטועאל אץ באןןך חנינסקיס פרפז.
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 אינטער־ די םון םארצאנג דריננענדען תם ■ױא
 פרןזיחמם זןאט ימנעדע, איז ארגאגיזאציעם נעשאנאצ
 &¥* און םאנםחנאצ באזוכם םאנאם םאריגען דוביגספי

y»«p נ»ז21 חןם םעג, צװײ םארבראכט דארם האם ער
ױצי• 19022 און

קאםיייז. צעבעדינעו־ א אן ג«הם םאנםרעאצ אין
 צו סלאוסמאכער די דארט זיך נרייםען מדעים פיר זיגט

v בןרגארד ברודער סםרייפ. נענאראצ א פאר באדען 
זם קאם»ייז דעם םיט אגנעםיהרם האט װעצמר עעחן,  י

 חיר איז םאכער, אנדערווער • און דרעם שיסאנא׳ר די*
 אלנע״ יאיז עם תאםאײן. םאנםרעאצער פון ארגאניזאםאר

 איז פצאוק־טארקצט םאנםרעאצער חנר tv באװאוםט, סיח
דיםארגאניזירט. גאנצעז אין יאהר צןצטמ־עטציכע די זעם

 ארסר צו זיך אנטשצאםען םאצ דעם זײנען ארבײטער די
 »ז אײננעזעחן, האבען זײ װארים קעםםען, צו און ניזיחה

נעוחנן ניט זײנען זײ װאם חנרםון, זיך נעםען צרות אצע
S , • ארגאניױרט. i■

 פון םראנע v בצויז עס איז אוים, פוקט עם זוי צױט
 פרא־ םוזעז וועם טאנטרעאל איז םטרײס דער און טענ

 ,נערעכטינ־ די װען «ז זיין, הען עם ווערען. הצאםירם
נע־ חנר דארט װעם צעזער די דערנרייכען וועט מייט״
פאסם.*) א דיז טטרייק נעראצ

אפנעםאוד דובינםסי פרעזידענם איז םאנםרעאצ םון
טאראנםא. סײ] רען

 נעגזד א דורכנעםאכט יאנואר לעצטעז האט טאראנטא
נעצוגנעז ױניאן םאראנטא׳ר דער איז עם אוז םטרייס, ראצ

m m  kd פוו d o t
װײהט ה. םעםיועל םון

 םאס אזא איז חלאױןמאכער דארטעע די ארגאניזירען *ו •רם זינדיסאר״י *אנצעז אין יאד.ר אעצטע־עםלימנ די זעם
2נעםאכט *יי ארבײפמי ארנאנידרזנז_זרי *ו פארזומן L~ סא־ די האבעז םונדעםםװענעז בעםאד. *ײנםאל נאך וױ

 די פראבילעם. הארבעז « זיך םאר ברידער ראנטא׳ר
סילאותםאכער דארטיגע די װאם חגרםיז מטאםם םראנע

ו

 ארבײגמי די כאטט און 4933 און 1931 אין װאחגז
 נרויםען א י1אוי נעווארען עקםפצואטירם דארט זיינעז

o r:״wאפיצו אייננזננעבען. גים פאחוך דער זיד האם ־ 
 סצאױד טאראנםא׳ר די זיד תאט עם ווי גאכדעם עוין

 א ארנאניזירעז *ו ווינםער צעצמעז אייגגןנעבעז ם»כער
 נאך פצאוקםאכער םאנםרעאצער די זײנען ױניאן, טםארקע

חיצפצאז. נאנמן אין נעבצימז אצץ
 סצאוס דער םון עריט ריהרעװדיגען ןחאטען דעם

 נעםאכט תאט םאנטרעאצ אין נאארו דזטאינט םאכזגר
jn בתדער jrr ו נעצוננמז איהם איז עם וואם דערםים* 

 אינדוםטריע. קצאוק רער פון ?אטערס די ארנאגיזירזן
 ײאם םםרייק״ קורמן א דורך דערנרייכם עם תאט ער

 טאנאט םון אנפאננ איז טענ עטציכע געדויערם האם
 אויס־ קאםערס די האמן םםרייק חנם אט דורך םערץ.

 םון תאםערט אצע כםעם און יוניאן־אנערימנוננ נעממםמ
 די םון זיג דער געײאחנן. ארנאניזירם זיינעז פםאדם
 ארביײ די םאר באנייסנמרונג אצם נעדינם האט קאטערם

 האט און דעפארםםענםם אנדערע פון אויך םער
 אר־ די םון קאםםם־צוסט און זממחיאזם דעם נעהויבען

 םיר האבמז דעטאצט זינם םרייד. גאנצען אין בײטןר
 די און םיםיננען ערםאצגריימ אאהצ מעהנע א נעהאט

 האםען און םםרייק נענעראצ א «ו זיך ארבייםער_נרײםען
ארבײםם־באדיננונגע). בעםערע אויטצוסעםפען

 א ארויסגעטיקט ױניאן די האם דזטוציי םען7 דעם
 נע־ האט װעצמר קצאוידטאנוםעסם׳פורערם, אצע «ו בריװ

 צו־ ארבייגמר די פגן *ופטאנד טצעכםען דעם פיצדזנרם
 דער ארגאניזירנג נים איו איט־זםםריע די װאם דעם ציב

 דער טים אײנקצאגנ אין tv דערויוי, אננעוױזען האט ברימ
 באםים ױניאן די איז אינטעתמאנאצ דער פון םראדיציע

 v אויוי נאר װעם זי אויב םםרייס, v פארהינרערען «ו
 די םון נעvצ די פארבעםערעז קענען אופן פרידצימן

םאנטרעאצ. אין קצאוקםאכער 2600
is נ'זאציאנם8ארנ tun דערפיהרען *ו איט  p'vovp 

tv באפצאםען ױניאז די האם פונהט, אײנדרויןםפוצען 
v m v e  rt ,דינען געזאצם אגב האם װעצכער םםאפעדזע 

r tv ו םאביצמאציאגם־פרואװ* v דער םםרייק. נענעראצ 
 אײננענעבען. נצענמנד יך1 האם רו* םאביצימזױאנם

w דריי דזמוציי, םעז23 חנם םאנםאנ, n v ,נאכםיםאג 
ו האבען י  נערוםעז אח עם אפנעטטעצט. טעפער j^v ו

 אוידיטארױם אין סאםעךםיםיננ v pm» tun «ו געווארען
 די פוז אייגער אמ דאם םםרים. אנםאריא 375 האצ,

 איז דובינםפי פרעזידענם פםאדנג אין האצם נחנםםן
ו נעװארען אימגעצאדעז M םיםענ דיתן ז v רער* הויפם 

 נזד דער אין גרעםנמר דער נעותן אח נױםיננ דער נז»ד.
נאכ׳ן יוניאן. ?צאותםאמר םאנםרעאצער רער םון טיכטע

n,3 םיצע און סעזאן מצצכםען זעהר א םvנהfנ האבען iv ! 
י מאב.1ד א אהן נעבציבען איז געוועז !ײנען טער  ) י

 װאם דערםיז, זיד נעםעז טאראנםא אין םעזאנם שצעכטע
 םיט ?אנ^רירט םארקעט ניט־ױניאן םאנטרעאצער דער

 דדפןך די איז ארײן געהעז באצעבאטיט פיצע טאראנםא.
 די אינםײד-׳פעפער. jnjnn אויןי צײזען און בינעם ביננ

 tin האט ױניאן די *ח רבײםv אהן בצייבע! ^בײטער
 אנ־ דעם צײזעז צו !וכט ױניאן די !ארנען. און צרות די

 ארכײםס־׳פטונדעז. קירצערע דורך פראבצעם נעוועהטאנטעז
p טעז20 דעם m באארד חשאינט טאראנםא די האט 
 םיטינ^ םיטנצידער אצנעםיינעם נרויםעז א צנ»זvהwאפ

 זויים־ געװארען. צםJnנvארהD איז םראנע דאזינע די װאו
 יאר? נױ םון נע?וםען איז נינםא טאצוואמארע פרעדדענט

 םי־ דעם םירטJnדv חאט ער םיםיננ. דמען צו ספעציעצ
 אצ1 באארד דדפאינם די tv םארנעטצאנעז, האט איז טיננ

 אצ1 ארנײטם־ציים די tv דערױןי באטטעהן אבםאצוט
מז מנינ  און װאד א מטונדען 40 אויו• 44 םון וועחנן נ

tv עם tאותרטיים. ארבײגמז צו זיין ערצויכט גיט אצ
vםםצא”רבtינpאײנצימר דער נים אבער איז ײט 

מ און דדצאבערם צא?«צ די ױניאן. *un פון דארן נ  מ
 פראדופכמן ױיערע פון סייצ v םאכען םאנוםעפםטורערס

 תאמן חדטים לעצטע די אין און ׳מפער אויטםייד אין
 ־iראv דך םון אננעשאננען בוטה שום אהן און אםען זיי

 ארבײטם־בא־ פאר םאראנםװארטציכקייט יעדע צואומרפזגן
 יוכ־ טאראנטא׳ר די ׳צעפער. אויטםייד די אין דיננוננען

 עםוואם גצייך םוו עם tv באטצים, צום trotpw איז יאן
 נאאטי״עז דיזעז צו םאכעז צו םוף v כדי trum נעטאז

י't און צומםאנד  אנם׳פצאםענצ צו צוגעטראטען נצייך 1א
 גאד דער איז םטאפערז׳פ v נערםמן האט ױ האנדצוננען.

 די tv באצעבאטים, די װארנען צו כדי אינדוםםריע, ער
 םטא־ דער דוצדען. םעהר ניט צושםאנד vtv װעט יוניאן
rn p t דדצוציי טען18 דעם אויוי נעײארעז נערוםען 1אי 

 מד אפנעטטעצם איו אינדוםםריע ?צאו? נאנצצ די איז
 ־ איבערציינם חאם םםאפעדזש פון אײנדרוס דער װארען.

 אפצו־ בכח און גריים pv ױניאז די tv באצעגאטים, די
 באצעב*ר די אויב ?צאױדאינדוםםדיע נאנצע די ממעצזח

 דער איז באדיננוננעז די tv אײנזעהן ניט ײעיען נױם
 םארבעםערם באצד ם״ען שעפער די אין און אעדוםטריע

r די װערעז. v״iw צר יינען1 שעיער אינסייד די פון 
t»«vtptpn דער צו anv״v םארצאננ אוים׳ז pt דער 

 וועצעז שעפער אויםםייד n םון באצםעצאבעס די ױניאז.
tnwsr Min »ttv איז hdvp וועצעז דד^בןרם די בח 

ntw *ו trctp נים enve v*1 ♦ױניאן. דער םיט ״ M  < • I# I w  w  V  ^ V י  •  I K  w  s  I • I ▼ m  • I I IW 9  • r

צו מהוטען איו םםאפעדזש v םכםיד  o n מו האבעז םיטינג  מ בעפאר נאר - בא־ צו נמטיםם םיםנצחשנר 1400 ו
■י מנןראצ  v iw n וצ באארד דדיאיגם די פוצמעכםינען 

םי־ דער  . .p n M P  b b v w  ( ̂  . _חאבצ €6 1בצוי םםריי^ • _ ___. _ _ _ ___ ___ __ _ ____ _ ___  _ __ ____  ̂ • נ?םראמץ חאם םינג_ חר ׳ ̂יינז ̂ז דורך כאראקסער. עגםוזיאסטי
 געוויתן ױיסגעםײדמ »*» םאגפרעיל »ין ספדײק חןר •)

ײ •ון נאבגעביגקײ• דער

̂אוקםאכער אלמע םון סײנונג די איז עס  סאן אין ק
 קיאוק־אינ־ דער אין סעזאן לעצטער חגר אז מראנציסקא,

 לעצםע n אק קרגסטזנ די םון אײגער מוחוז אח ןדוסםריע
 ױניאן ^אוקםאכער די איז םוגדעםטװעגעז ;יאחחגן.
 האבען מיד אוםבארירט. םלעק״םעזאן םון ארויט 8 <אפא<
 םיר •אזיציעס; א<טע אונזעדע אנגעהאילכמן װי םעהר
 ױניאן דער אין ארײנגענוםען ציים דיזער אין וזאמגן

̂יב וײנצן וועלכע ארבײטער  ניט אורזאכען םארעײדענע צו
̂לאסען געוזצן  איז עם ארגאניזאציזג אונזצר אן אנגע

 סלאוק- םנין האלבער א זיך געםינט עם צי צוױיםצלהאםם
 אדגאניזירט. ניט זײנען װאם פראגציםסא םאז אין םאכער
 דער צו באלאנגען גיכען אין גאר װעלען זײ אויך ^בער

ױגיאו•
 ױניאן־םיטגלידעחטאפם די װעלכען סיט אוםן, דער

 ציים, םלעק אין ױגיאן דער םיט םאראינטערעםירט וחורם
 און טוער ױניאן אקםיװע אלע םארגעניגען גרויס עאפט

 יוניאך די אפגעהיט האבען וועלכע גװארדי^ אלםער דער
 געהאלטען עוין האם ױניאן די װען צײטען אין םאהן
 דער־ האבען באלעבאםים די אםילו אוגטערגעהן. בײם

 ווע־ » װי םעהר עטװאם ױניאן די איז איצט אז םיחלם,
ע סיט׳ז אפוױעען קען םען וועלכע טער־אנגעלעגענהײט  זוינ

קא־ םײנדינג .מעהם דער םון האגםערעגץ דער אויף
 האבען אטאריםי סאוד סוט און קאוט דער םון מיםע״

אוג־ וױידזשעם דער אז פארלאגגט םאנוםעסטשורערס די
J און איסט דער צװיעען פראדוקציע דער אויף *ערשײר 

 ױניאן די •ראצענט. 26 ביז װערען געהעכערט זאל װעםם
 אינטערעסען די רעפרעזעגטירען צו אזוי ^אװיזען האט
 באדינ־ יארקער נױ טיט םארגלײך אין ארבייטער n םון

 זײער געלאזט. פאלען האבען באלעבאטים די אז גוגגעז
 װי אזוי אנעטעל דעם געםאכט ד«ז האבן און םארלאע

געפרעגט. גאדניט װאלטען זײ
 םון װײם־פרעזידענט דער פײגבער^ יערא< ברודער

 םליהען צו געקוטען איז וועלכער אינטערגעעאנאל, דער
 דירעקט שיקאגא אין קאנװענשאן אינטערנ^אנאל דער םון
 איג־ די םארםרעטען העלםען צו אום סאנםערענצען די צו

 אין און אנדזמעלעם לאס אין ױניאן חגד םון מערעםען
 געהעריג זױ כדי געהאלםעז סך א האט פראנציםקא סאן
 עקס־ די פאד איגטערעןסען ױגיאז די םארטרעטען צז

̂ן. דער םון פערטען ̂ז סאם
 פאסײ בײם לאקאלס מאכער דרעס און קלאוק די
 םײנ־ ברודעד װאם צוםרידען, זעהר זיעען קאוםם םישען
 בליײ סאנװענשאן דער םון באשלום דעם לויט וועם בערג

 אנםירען דירעסט װעט און קאוםם פאסיםישען בײם בען
 געגענד. דיזער אין ױניאז דער םון אמםױױטעטען די טיט

ויינען ױגיאז פראנציססא׳ר םאן דער פון םיטגלידעד די
p = = = =

 די סא. קלאוק סופיריאר די און יוגיאן דער צוױעען
 ארויס געהם זי אז ױניאן, דער װיסען געלאזט האם םירמע

 גענויער א נאך שאפ. דעם אויף לײזט און ביזנצס פון
 סופיריאד די או אויםגעפונעז מניאז די האט אונטערזוכוגג

 װײט גיט עטעדטעא א אין עאפ » עםענען צו זיך סלײבט
 אויױ ארבײטעז צו חשס האט זי אז און מאראנטא םון

 יראסצא־ גצײד האט ױניאן די באדינגונגען. ניכדױניאז
 אינםאר־ מעז און פירמע, דער געגען םםרייק דעם טירט

 אויםגע־ באלד םםתםא װעט סכסוך דער אז םירט^אוגז
וועחנז. גליכע?

טא־ איז באזוך זײן בעת האם דוגינםמי •רעזידענט
 באארד דזמאינט דער םיט נאראטונג א געהאט ראנםא

 חאל, ספאדייגא אין םאסען־םיטינג א אדרעסירט האם און
 פיכר טאראגטא׳ר נאנצע די געקוםען איז עס צווו^לכעז

גלידערעאפם•

 געםינען זיך װעט אםים זײן װאס צופרידען, באזוגדערס
 דער אין דא איד»ם ערזוארטען םיר עטאדט. אונזער אין
צוקונפבס נאהנםער גאר

 אגדערע אלע םיט צוזאסען האט לאקאל אונזער
 קאוסם םאםיםחפען בײם ארגאניזאציעם אינגמנרגזףפאגאל

 ־1 »ן םון םיטגלידער אלע באעםיתרען צו באמלאטען
 צװימצן צװעקען ארנאניזאציאנם םאר אפצאל דאיצארדיגען

 איגדוםםרת, דער אין טיילען אזעלכע םון ארבײטעד די
 וחנם טעקם דער ארגאניזירם. גימם נאך זײנען וחנלכע

 JS34 דזשולײ ערשםען דעם װערען געצאלט אגפאנגען
 עס או דערצו, בײגעסראגען סך א האם ױניאן אובזער

 סוועם אנםי די ווערען ארגאניזירם עםאדם אונזער אין זאל
 עםענמליכע דורך אויםגאבע די האט װעלכע עאפ

 צו פובליקום םון אויםטערקזאםקײט די ןypjm צו םיטינגעז
 דער םון שעפער סוועם די אין הערמען װאם איבלען, די

 סעקשאן. טאון טעײנא דעם אין םסעציעל און עםאדט,
 דער םון קאםפײן דעם מטיצען צו גדײמ איז ליג די

 אין רvBvש סװעט די ארגאניזירען צו אינמערנעעאנאל
צוגעגדײט. אונז םון איצט װערט װאס טאון, כמויעא

 גאלחפםײן, םעדי ברודער פון םיהרומ דער אונטער
 איצם װערם דעפארמםענט, ארגאניזאציאנס פון טשערםאן
 ניט־ די צװישען סאםפײז ארגאגיזאציאנם אן צוגעגרײט

 יורים־ אונזער אונםער באלאננען װאס ארבײטער גודס
ױ שגעל אזוי דיקציע.  זיך וועלעז שעפער נים־גודס די ו
 אגפאננען. זיך ארגאניזאציע־קאםפײן דער זועט עשענעז

 שפי־ די און שטיסערס די ארגאניזירען צו ערװארטען םיר
 דזשאינם א אין ארגאניזירען דאן זײ װעלען און נערס

 דעד זוערענד םוסטעד. יארסער ניו דעם לוים קאונסיל
 לעבע־ א אנגעםירט םיר האבען טײם״ ״סלעק גאנצער

 שיהא- דער פון באריכטען די בילדוגגס־טעטיגסײט. דיגע
 באזונדערער םון סװאל א געװעז זײנעז סאגווענשאן גא׳ר

באגײםטערונג
 אונז פון איז ארבײטער םארין די םון סטרײק דער

 רוױ זײער אויח געװארעז. אונמעחפטיצם לאיאל זעהר
 ארבײטען װאם ארבײטער, אלע באשמייערם םיר האבעז
 איז עס וואס דערויף, געקוסט נים םטרייגערס. די לטובת
 בלויז האבען באלםעלאכעס םילע און טײם״ ״סלעק געווען

 זײ האבען װאך, דער אין צװײ אדער םאג א געארבײט
 צוגע־ האבען טיר םטרײק־טעקם. דעם געצאהלט אלע

 עס ײעז קאסע* סםרײק דער צו דאלאר 750 טר*נעז
 וואם ארבײטער, צוױי די פון לויה די פארגעסוםען איז

̂זאסען זײנען  אוג״ האבען פאליצי/ דער םון געװארען דער
 און ארבײט די אװעסגעלעגט םרײװיליג םיטגלידער זערע

 נע־ די צו כבוד לעצטען דעם צאהלען גענאננעז זײנעז
 האט באסאנט, םסתםא איז אײך װי םארטירער. םאלענע
נענעראל-סטרייק. אין באטיילינט אויך זיך ױניאן אונזער

רעזאלוציע #נערהענונגס
 בויר?״ ענד פרעם pvta. םון ארבײמער די םיר,

 ברווער צו דאנ?בארסײט אומער אויםרריקען דא װיצען
 זיין םאר ,22 צאפאצ םון אײדזשענט ביוגעם היםעצםארב,

 העצםען םאר אויך און שאפ אונזער ם«ר ארבײם נוטער
 . םון םעי״ ״בעק אצם םוםע » צוריקנעצאתצט קרינען אונז

ארבײטם־נעבער. אונזער
נרום: ױניאן םים

- הײםלער, א. . 
ראוןןנבלוט, נײטהעו

ערלולמאן, םעם
מאטעל, לע«

ואלאז, מארים
קאלאש, חשאו

שאי. םון ?אםיםע די
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פזן ארױסנעגעבימ װערען װ*ם איטאליאנא), (ל׳וופערי* אינטערנעמאגאל ױ האם *ורימ צײם קוחוער » םים
̂־תאלםען י פון אדן ■ארטיי םאציאליםטישער דער די פון נרױו באט־יסוגם נאגייסםיגרטען » דז - *'®יליעגײית ו

p סאציאליםסען איםאליןנישע it .ארייננעשםונעלם װערען און לײבאר םעדעריישאןאיי בריױ רער אױטהאנד
p זיך ליתנם אוז חבינסקי פחדידעגט צו אח־עסירם אח 'p ד געהײגמ פאר נעלד דארםען םיר ;איםאליען מו *
די םון םאםיליעם די שםיצמז צו און ארביים כיזאציאנס פאלנט: זוי

סאשיזם. םון קרבנות :דוגינםקי קאנמנראד און ברותר *סיתחוו־
ח וואם נאר תאבן ,םיד o דװמולעתן טוווי n *גענאםען. רי פאר אויך . נא o«n אימאליען אי] ויעען 

ן די ערםילען צו נעלד דארםען םיר פארדאבם: אוגטער אינ* in פון פאנותנ׳יא! עו־פאלט־ײכער in פון ריכס
I גלזי־ םיט גענוםען זיך אױף ה*בען םיר װ*ם אױפגאבע טײ איז ײגיאן מאידקערם נארספגס ליידים סערנמאנאל

ip*P, םאנאגג פאריגען געװאר?ן אפנןתאלבתן איז װ*ס in נענאסןן, איטאגיענישע םױזענדער ענםוזיאזם.' און
זגנגמונד אין און פראנקרײך אין גלות אין לעבען oyn פינאנ־ און םאראליש אונםעדשםיצזן *ו נא׳פלום איתו־
nw ייצל oo 'vm n oM  o n ,די און אליד אונו 1אי תאם לאםזי r n w אונזעד נע׳שטיצט צײם נאנמ די האבען
pro אונםערגעםונס דערהויבונג און פרייד פון מפיהל א ארויסנערוםען
 L אייראפעאי^ די פוו מטיצע באסונמו האבען טיר פארסצד ןרםוטיוס אוגז *ייס חפ־תלמד אי| ח*ם און

1 אינטערנאציזד טרײד פון און באותנזגג סאציאליסםישמ ײי*י* פײ פרימזייט ^*י **®י יײ® !״י״י
rוגא זאיז *טיײאס/® בט נאל w קרבטת איינציטנ די געזוען וייגען םיד וזי לאגנ אזוי נאל און בייייי

ן דיקטאםור. דער פון און פאעיזם םון געליםען האבען וואם אונטערדריפט inw> .iw*« ב«י ״ י *״יי״

<יי »ח5ו?ל •״ייו . H■ 1 אזױ °י«*־ *ײ״י״ ‘י”י 5^ n T A K
«jrUTMl* D1TUWO |W W איםאליןנעי Jm  U»Oim eד? דטלםטז א^ױ יטט»״»,*» ״®״״ t
w און o אױסצידדימן o n ״ דאניד פוו נראד חעכםםע ם ״ 2״ חא י

£ ^ יא־ וזאס לתרםער, פיח פיראן נים ױיםנן עס נארסי״̂כ ״ ״ ,? * £ L 1 ״J״,, L J
>IW HW OMO pn IOO IJT ײי ײ9 »י מ ®י״ ^׳, זיײטז יליט/ יײ״ ^ ײי 1 “אי^מ m ״ממ n  |n9]m n  s iP n o מ ײי! גיט ?ייגמאל זײנעו ליען ״א י יםיג״״■ ^ יזמי *°• א ײי נסםיג'ג *ײ נ׳י

A נענען •usgp זיחנר אין חילוי P tm י f ױניאנם םרײד די און פאדסיי םאציאליסטיטע ו
r.< 1אי צוזאנמן. געװען אלעםאל זײנע] איםאליען אין סאצי*<ים- איםאלתנחפמ ױ ח^מנן •אריז אין «T|

r און טפן n o נעטיינזאם״ אייך טיר בעטען טיט, פון טאסענט אין איצ̂נ אנםי־פאמיםםימע ןלםסםן די ױניאניםכמט h
«n jm tu « n פאםןי חנם פיתרט in p ׳ האבפן םיר זוי ענעל אזוי העלפען. אונז זאלט איהר »ז פ^ים- די

i r e האגען באמלו^ ?אטוענשען אייער ױעגען רערװאוםט זיך םני איז ארבייט אונוער איםאליען. אין רענירוננ
m צו אײך צו זיך פאסינ פאר געהאלםען םיר םארמפריײ צייםונגען און ליפלצםם טוי״נגםער אוםויםגג u n i םים

י «ינן o ױניאניזם טרייד און ס««י»ליזם «ן איחנאלען י n  mm ,און העלפמן, אונז זאלט איהר »ז פארלאננ n r
pm m ארביינמר די idop o n• סיס m וחר באנענענם װעם טיסעז אונז װעם איהר װאס םוםע אונטער־

ד»נ?ב»ר?ײנג טיםער םיט רען - . « ־ דריק^
rum » איז ארניים .די p איד דאנל « דובנים?/ ?אםעראד אייר, ראנל .א אונ־ און מסס־לימ און L

 םיליאז עלף ®מ «רםעע ריזיגע די ״װןןז
 זןרױםגעלאזען עס זיף װאלטען *רכײטםלאזע

̂ר  ם«* אץ נמםען די אץ םארשירען דעי לײגן
 * פ*ר װזןם ארגיייט, אױןו רעכט זײער דע^ן

געװעז!״ װ*לם דאם חןםאנסםראציע

in פאנד, דאלאר םויזעגט םוםצינ פאר׳ן ווערען נעזאםעלם ארבײםער״ איםאלתנײפער

הױז ױניטי דער m ומסיישןןן אײער *pi מחוס
מאונטיינם ױחש בלױ די אץ אינטערנעשאנאל דער «ון םײחער־טוי די

p באריחםם מ חיי^ ױגיס די rn u n w וײ דורכנעפיחרט דארם ײערעז עם באזוכער. איהרע זוםער־חײם 
ir בעםטע צו *רט אידעאילםטער in איו אינםןתןעאנאל, m פון o iw iifp, טאנ יעדען o inpop tf איריפ אין 

m אוז וואפיחצאנם פאמרעננען rp’H. װערט פארםיטןונ זונםןןג יעחןן עננלימ. אין און ומרליך א אח עס d u p 
aiv mranr םחילפ־ בעסטע רי פיט שטונדע אידישע א אפנעהאלטען וואס סםייכ^ פענםילזױיניא פון בערנ ױ איז 

j אײן םיט פדאנראנתן. דראםאטישע אןן לישע שעחנעם מלטען א און וועלדע־ פעלחנר. לאנמם, חאם ju p i עס 
 וױיט איו ותלכע אטםאםםערע, אידעאלע אן רארם חע־שם גע־ בא«תםליכ?ײטזנן, 1אל פים חײמו צזנחגדלינע סייך,
געװארען. בא?א:ט בריים און םאר גתגליכקייםען אלערליי איו מפייז נזםע און זוננמ

p באנוצט שפילעז• ניםגאםםימע it* םיט i n שאתרט און געלענענהיים
• up1 זוםער־ארם איינענעם אײער אין םאר־ די שענתט אויםםער?זאםמײם נאזוגחצ־זנ ״ 

o ױגיסי פון װאלםומ n  Pin !גלויז צאחלעז ױניאן־םיםגלידער פון נאדארף גײסטינע is דאלאר ppi u.־
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