
פזן ארױסנעגעבימ װערען װ*ם איטאליאנא), (ל׳וופערי* אינטערנעמאגאל ױ האם *ורימ צײם קוחוער » םים
̂־תאלםען - *'®יליעגײית וי פון אדן ■ארטיי םאציאליםטישער דער די פון נרױו באט־יסוגם נאגייסםיגרטען » דז

ארייננעשםונעלם װערען און לײבאר םעדעריישאןאיי בריױ רער אױטהאנד. pit סאציאליםסען איםאליןנישע
*מוד געהײגמ פאר נעלד דארםען םיר ;איםאליען p'p זיך ליתנם אוז חבינסקי פחדידעגט צו אח־עסירם אח
די םון םאםיליעם די שםיצמז צו און ארביים כיזאציאנס פאלנט: זוי

סאשיזם. םון קרבנות :דוגינםקי קאנמנראד און ברותר *סיתחוו־
 אימאליען אי] ויעען o«n גענאםען. רי פאר אויך . נא* on דװמולעתן טווויח וואם נאר תאבן ,םיד

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־
rn די און אליד אונו 1אי תאם לאםזי, nwoo'vmnoM on ייצל 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 ל •״ייו . ? »5ו ^ H■ 1 אזױ °י«*־ *ײ״י״ ‘י”י 5ח n T A K «jrUTMl* D1TUWO |W W איםאליןנעי Jm  U»Oimeד? דטלםטז א^ױ יטט»״»,*» ״®״״ t w און o אױסצידדימן on ״ דאניד פוו נראד חעכםםע ם ״ 2״ חא י
£ ^ יא־ וזאס לתרםער, פיח פיראן נים ױיםנן עס נארסי״̂כ ״״ ,?*£ L 1 ״J״,, L J

>IWHWOMO pn IOO IJT ׳, זיײטז יליט/ יײ״מ ®י״ײי ײ9 »י^ ^ ײי מ m ״ממ 1 “א̂י n  |n9]m n  siPno א ײי נסםיג'ג *ײ נ׳יײי! גיט ?ייגמאל זײנעו ליען ״א י יםיג״״■ ^ יזמימ •°*
A נענען •usgp זיחנר אין חילוי Ptm ױניאנם םרײד די און פאדסיי םאציאליסטיטע וי f

r.< 1אי צוזאנמן. געװען אלעםאל זײנע] איםאליען אין סאצי*<ים- איםאלתנחפמ ױ ח^מנן •אריז אין «T|
rn און טפן o נעטיינזאם״ אייך טיר בעטען טיט, פון טאסענט אין איצנ^ 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

םים muni צו אײך צו זיך פאסינ פאר געהאלםען םיר םארמפריײ צייםונגען און ליפלצםם טוי״נגםער אוםויםגג
on ױניאניזם טרייד און ס««י»ליזם «ן איחנאלען יי «ינן  mm ,און העלפמן, אונז זאלט איהר »ז פארלאננ n r

pmm ארביינמר די idop on• סיס m וחר באנענענם װעם טיסעז אונז װעם איהר װאס םוםע אונטער־
ק^ ד»נ?ב»ר?ײנג טיםער םיט רען - . « ־ דרי
L איד דאנל « דובנים?/ ?אםעראד אייר, ראנל .א אונ־ און מסס־לימ און rump » איז ארניים .די

 םיליאז עלף ®מ «רםעע ריזיגע די ״װןןז
 זןרױםגעלאזען עס זיף װאלטען *רכײטםלאזע

 ם«* אץ נמםען די אץ םארשירען דעי לײגן^ר
^ן ע  * פ*ר װזןם ארגיייט, אױןו רעכט זײער ד

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

 וײ דורכנעפיחרט דארם ײערעז עם באזוכער. איהרע זוםער־חײם prnunw באריחםם מ חיי^ ױגיס די
iroiw בעםטע צו *רט אידעאילםטער in איו אינםןתןעאנאל, m פון iifp, טאנ יעדען oinpoptf איריפ אין 

d װערט פארםיטןונ זונםןןג יעחןן עננלימ. אין און ומרליך א אח עס .mrp’H אוז וואפיחצאנם פאמרעננען u p 
a iv  mranr םחילפ־ בעסטע רי פיט שטונדע אידישע א אפנעהאלטען וואס סםיי̂כ פענםילזױיניא פון בערנ ױ איז 

jjup אײן םיט פדאנראנתן. דראםאטישע אןן לישע שעחנעם מלטען א און וועלדע־ פעלחנר. לאנמם, חאם 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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 םאדשירט ךןאבען ארבײםער ארגאנחירטע די
 טויזענ־ חונדערםער יאחר. לעצםען חרכ׳ז *ראױם* •

 באװעטננ ארבײםער די חאם רעקרוםען נויע דער
 ארבײםער םויזענדע חונדערםע נאך *וממדאגען.

ipsyn דער אין באדיננוגנען בעםערע געקראנען HJB־־ 
 און שטונדען קלענערע וױידזשעם, נרעםערע pa םע

מגיסץ. זייער פון אגערקענוגג
 םארט פארװערמם גרױםען דאזיגעז דעם אץ

 דײוזען. פאדערשטע די אין אינםעתךצאגאל די שםײם
 נינדארגאניזירםע במ־איצם די *חגאניזירט האסח םיר

 םיטגלידער־ די ארגרעםערם8 חאבעז םיד םריידס;
 םוי- צענדלינע די אין לאקאלם אונזערע jib שאפם
 צוױי הײגט צעהלם אעםערנעשאנאל אמוער זעגחן.

 די ®ון אייגע איז אץ םיםגלידער סויזעגד חזגדערם
 «םע• דער אץ יוניאנם אננעזעחענםטע און נחןםםע

v לייכאר. אוו ^ןדערײשאן ריקען
 אינ־ די עציעל8ם און באוועגוננ״ ארבײםעד־ די

 ױניאן, װאירקערם נארםעגם לייד׳ים םעתןןשאנאל
 די פון װיכםינםםע ױ און פאראוי^ םארשירם חאם

עען הןרגוײיכזנגען :םאמעגדע זי
ײ װאם דאם «ז איצ®, וױיםען ארבײםעד די  ז
ײ חאבען נעוואונעז, חאכעז  זייער דורך געקראגען עם ז

 די װאו םריידם אץ םאכם. פאראײנעמער איעעגער
ײ קעםפען ארגאגיזירם, גיט זײנען ארבימוער  ביםער ז

ץ צו רעכם בלױזע דאם פאר  צו און ארגאגיזידם זי
 כא־ םענשליכע םעחר טאדערען געםיינזאם קעגען

 זיינען ארכײםער די װאו מרייז־ם איז דינגוגנען.
ײ ןוי מםארק אזױ נים אכער ארגאנחירם, מװיען ז

<■*׳

 אנ־ געםוזט זײ האבען זײן, באדארטם עם חאבען
 זיד אנטםויםענדינ קאם̂ן טארביםערםען א טיחרען

 רמד די באםע^ די פון אפאזיציע םעכטינע א או̂י
 גרױםעז א טון אױך און םילח די טאלהניי, די םער,
טרעםע. דער טון םייל

 א אחן אמ עז8קאם כיםערע נרויםע אחן זע א
 םרײדס, די גאר נעחאט חאכען אפאזיציע חעטםיגער

ארנאנחירם. שםארק טריחעד טון געווען זײגען װאם
 די װאם לעקציע, װיכםיגע « ליגם דעם אץ

 באטרייאוננ די איז: זי לעתען. דארטען ארבײםער
jib אר* די ®דן ווערען געוואוגען םוז ארכײםער די 

 ױיעד חרך אלײן. ארבײםער די בלויז אליץ. בײםער
ארכײםער־ דעם נעווינען קענען םאכם, פאראייניגםער

קאםןיז
 אין ארכײםער די pa אדערוגג6 װיכטיגםטע די

 *־־B די את, םאםענם איצטיגעז דעם אץ אםעריקא
 pa 8 פאחןרונג די ארכײטם-צײם. חןר pa קירןנוע
 קלינגעז8א דארף «רכײםם־וו«ו שםמדינער דרײםינ

pb נעזעצליבע א ןװױיטען. ביז׳ן לאנד ברעג איק 
 אעחס־ אלע אק מרכײםם־װאך שטתדיגע דרײסינע

 םיטעל װירקזאםער איינציבער דער איז דאם טריען.
 ארכײםםלאזע pa ארםעע נרױםע די פארקלענעחןן «ו
לאגד. pfi קריזים דעם פארםרײבען w pא

 &אר קעםפעז םוזען אטעריקא pa ארבײםער די
 זײ pא םאכם גאנצער זייער כױם axnjn^a דער אט

נעווינען. קאםןז דעם װעלען
^ת רח־ גז ג • ' ___________ בי

 לײדיס אמטעתעש^נאל !רןןזידןןגט
יוניאן* װאירקקרס גארםץנס

! H

:fm
* 3)pB גזינגזןןי) ג פאעט תםישען
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 jam נומ מ^פקלאװפאד גײ פרײנם, סיזדעד,
̂איז אײיג  ארר̂ם און ארדם פיכסםזןד ס
̂ךפקן op ארן  {שםקרןןן נןןף ynjnsw זיך ל

 פארגיי®; למח די מודארץ אין אױכ
̂ם ןרד ױ און  — פארשפרײט, גקכעל א ת

•iiny •I מלד װזןם ודייל — מיגסםקר איז ד^ס
■r : £ j ; ־ \

Su״i' •־;< , > . •

אױסן גיט גןןר מרקק אץ גוי ®רייג̂ם כדודק̂ר
* ? \ ■ . ;׳<t̂;:■■■■' ■ ו. ■..̂ן 'י .[־ ;;,י■  ארױס שרזױם די מריגטן m אויע

םעחרען; ׳זיד םעחרעז pa גןןרע̂ם די «ן

 נרין און זוםיען םם׳יגע pa אויכ
ץן די pa שלאנג די עקדיש, דןר קריכט  «י

װערען♦ כאדד װזןס טאג װײד — אגטרינקן זײ

 נאכט אץ װאס זארג גיט ת פרײנט, כרודער,
 םאךזפסאכט; אדן שלאף אין סקנזיחןן ליגען

 ♦ iinpn אר3 אויער דײן קאן כאכט דורן אדן
ר װןן חןןן נאריעןןך דקם כלמז  קרײ̂ם ן

ja*p דער אויןו חוגמ פון כילןןן דןןם און
i7y3 uyn טאנ װײל — 1ןן7פאדטטדם וודן
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עי ארביי־ פםערימאגער גדויסער דער ך
 צו איז דעי״ .צייב^ר םוב ױם םער

 ניט גאר גאך און צײם, א געוחנן גזנווארמ. ג
 םלעגען אכמנריקא פון ארבייםער די «ען צודי^

 פלעגם םען פאראד. גרוים םים חני״ ,לייבאר יחנחנן
 םלע־ עס שפיצען, םאזגגם םוזיס גאםען, די אין וירעז

u חנדעם באגײםמערענדע װערעז מנהאלמען m\ איז עם 
_unu ̂ם סוב. ױם  ״גיםא םעתר א^ו דאס איז אבער היי

 םאר- װאלט דעי״ ״לײבאר םוז אעהאלם גאנצער דער וױ
געזוארען. ^חגן

 אמד איז געזוארען געמאפען איז דעי לייבאר זוען
 אויםגמפראכענעם דורכאוים א געהאט ער האט ״ריקא

 5םי זצהר עס איו אבער עפעםער ^אםעךנאראקטער.
 דעי צײבאר םון כאראתטער קצאםעז דעם געווארעז געםאן

 גזד א פאר געםאכם דעי לײבאר האם םעז אפצורײבען.
 אלם דעי לײבאר פון האם םעז און םוב ױם זעצליכען

ארבײכג פון טוב ױם א ,געםאכט טוב ױם ארבײםער אן
גרויסער. א זעהר איז אונטעדעייד דער

 םאר םוב ױם א םעהר איז ארבײם פון ױם־־מוב א
 די וױיצ ארבײםס־נעםער, די םאר װי ארבײטס־נעבעד, די

 אר־ דער םדן םעהר איצט פרא&יםירען ארבײטסמעבעד
ארבײטס־נעמער. די וױ בײט,

 זאל םען אז םאדערם, און זאך הייליגע א איז ארבײם
 בלויז אבער טובים, יםים עעהנםמע די םאכען איהר פאר
 ארבײם אבער אײנער זחןן ארבײטען• אלע ייען דאז,

 ווערט װאם םחורה, א װערט ארבײם ווען צוױיםעז, פאר׳ן
הײליג וײז צו אוי\* עם העדט #ס»רס אוים׳ז גצקויפם

הא־ זים״ צעבען דאם םאכם ״ארבײט ווערטעל דאם
 באצעבאטים. די נאר באמאםען, ארבייטער די נימ בען
 די פון נים אבער לעבעז, דאס זיס סאכס ארבײט יא,

 ארבײטצר די \m\ באלעבאטים. די שון נאר ארבײנמר,
 באצע־ די םח לעבעז דאם װאאט געאדבײם, נים וואלכתן
 ױם־־םוב א איז דעריבער ביטער. גאנץ געווען באטים

 ארבײםער די םון םוב ױם ?ײז ניט הײנם ארבײם פון
באלעבאטים. די םון גאר

 םון ױבדטוב דער זײז דעריבער דאדף דעי לײבאר
 דער איז דעי לײבאר ארבײט. פון ניט און ארבײטער

 דעטאנ־ דארםען אםעריקא םון ארבײםער די ווען ׳טוב ױם
 דעםאנםטרי־ און קלאם א איצס אײניגקײם זייער םטרירעז

וחגניגער. איז לײכםער ארבײםעז צו פארלאננ זייער רעז
 און !צװארען געמאםען דעי לײבאר איו צװעק דעם פאר .

ווערצן. אאגצהיט דצי צייבאר דאדןי צוועס דעם פאר
 אײנדדוס גוואצדיגעז א םאר וואם םאר אײך מםעלם

 ארבײםסלאזע םיליאן עלף די ווען געםאכמ, וואלם עם
 אין םארעידען ארויסגעלאזען דעי לייבאר זיך עם ויאלםען

 װען ;ארביים אױ\י דעכט זייער נעפאדערט איז גאםע! די
 םיציא־ םיז געװאחזז געםאכט וואלםען דעםאנםמראציעס

 דרײסע־ א פאר אכמריקא גאגץ איבער ארבײםער נעז
rםארזיכע־ ארבײםסלאזען פאר ארבײטכדװאך, םונדיגער 

 ארבײמער אםעדיקאנער די זײנען ױארום װ. אז. א. רונג
 בא־ זײ םאכט ריזיגע א םאר װאס באװאוסט װעניג אזױ

 אר־ פאראײנינט, ארויסטרעטען נאר זאלעז זײ זחנז זיצען,
רעכט? זײמר םאדערעז הויר און גאניזירם
וואדום? ״יא

ס ד ט״גו נימ־ די םון םטרײס חגר םטוײיימ ױ
אזוי איז וואס ארבײטער גודס ^ ײג ערף

u ו y געװאמנץ ענדיגט םאר זיגרייך 
 איז אינםערנזףפאנעא, דער םון םיהתוחמאפט דער אונםער

 םון זיג און קאמוי פון געמיכטע דער אין בלאם נײ א
אעםערנעעאנעל. דער

 נײע די םון אײנע איז ױניאן ארבײמעד גיט־גודס די
 גרױםעז דעם אז אנגעמלאסעז ויד חאפעז װאס ױניאנם

 יאהר. צעצםעז םו( אעטערנעעאנעל דער םון זיג״םארמ
 וױײ און םארנאכלעםיגם גצווען איז םרייד גים־גודם חנר
ז או אתאגידרם גיג  םארמטע־ לײכט חנריבער זיך קען «
איחם איז ארבײםס-באדיעונגע! םרױצריגע אאמחנ \&\

ד זיד חאס אמסאתןףאאנעל ̂די ייסטידקסpit ־" ן

 «ו און ארגאנחירעז צו םרייד דעם ארנײם דער צו גוםעז
 ויק ואל זואס ױגיאן, ארבײטער ניכדנודס א סדפאפעז

 ויך האם דאס ווען און נאםען. דעם םראגען צו ווערם
 וײ צוגוײיםפז געגוםצן ויך זי האט אײנגעגעבען איהר

 גיכד אין איינצוםידירען סםרייק א צו ארבײםער נינדגודס
 םיניםום א און טאנ ארבײםס קירצערען א םרייד גודם

 מװאומנן דעצן פאדערוגמן בײדע און ארבײםס־אוין.
 דעד װאס דערםים, גדעםער נאך איו זיג דער גצווארען.

 ניט האמנן םםוײיקער n און פורצער א געווען איז םטרייס
 אזע^םנ טײינגען אזן וועחנן אויםגעהוננערס געדארםם

 געװזנהנ- קוםט דאם וױ קאס*, זייער אין פרבנות מוחנרע
םםריי^ פארצויגענעם א אין םאר ליך

 פידירפר־ דער פון פרזנדים גרויסען דעם צו איז עם
 געווא־י געפוגען ניך אזױ איז עס װאם םםרײס, פון שאפט

 ראס פארעגדינען. צו זיגרייך אזױ קאס^ דעם װעג א רען
 עקזזמו־ די און גרין פרעזידענם אנערקענם אויך האם

 צר לײבאר. אװ םעדעריישאן אםעריקען דער םון טױת
 פרזחײ צו געשיהם םסריימ דעם םארעגדיגעז בײם האט
םעאעגראםע: םאצגעגדע די דובינםקי דענט

̂יחנר *א^ע  האונסיל זמזעקוםױוע דעם פון םיםג
 האבען לײבאן אוו םעחגריישאז אםעריקען דער םון

o וועגען ידיעה, די אויםגענוםען פארגעניגען םים n 
גאר־ גיכמנד יארקער נױ דער אין סםרימדסעטעלםענם

̂יל דער איגדוםטרי^ םעגם  בא־י כדך האם קאונ
אציעס אונערע שיקען צו אײך אויםםראגם  גראם̂ו

 קאנ־ דעם םאד אנערהפגוע די אויםדריקען אײך און
 די געגעבען האם איהר װאם דינםט, סטרוקםױוען

 ארבײםעד ארגאניזירםער גאנצער דער און םםרייקער
̂יך איך באװעגונ^  דער־ דצם באםראכם פערזעג
̂ס סטרייק םולם ענד פא^גרײכען  רעזולםאם א א

 ארבײטער־םיהרערשאפם שטאםסםאנישצר אײצר םון
 ארוים־ האם איהר וואס דינסט, אויסגעצייכעגטעז און

 םארוימנר איך םםרייק״םיהרונג דער אין געװיזען
 דער פון האאפעראציע שטעגדיגער דער אין אײך

איי־ אלע איז לײבאר אװ םעחגוײישאן אםעריקעז
 געד די ארגאניזיחנץ צ\ קאמפײנם אינםעגםױוע ערע
 םאר כדי שטעם אנדערע אלע אין ארבײטער גודס

אגריםענםס. קאלעסםױוע אויסצוקעםפען זײ
גרין, װיציאם

x* י i h  . m. . ד צ ו % \ . א ד א ב ײ ל

 אנ־ אונזער אויםצודריקען דערבײ םיהלען םיר און
 איעערסא^ <ו. רעיםאנד םרעזידענט בארא צו ערסענונג

̂יגזןר דער ברוסצין, םון  םשערםאן אונפארטייאישער אםא
 נע־ זיך האם ער וואם םיה דער םאר טרעיד, סיצאוס איז

 און ױניאז דער צװישען אדביםרײטאר דער זײן צו נוםען
 פונתםען וײ וחןגעז אםאסיאיישאז םאנוםעסםשורערם די

 בײם אײניגען געקעגט ניט זיך האבען זײ וועלכע איז
סטרײק. דעם סעט^גז

 מאנוקעפטשװ שאטען־נארמענט די
קאמ̂ו וױלען

•רזזי־ סון באפעל דער
” ?W טאנושעפטשודערס SSXSZSi?

 וחד אײנגעםירם זאל טריע
אר־ ־שםונדיגע36 א דען

 נים t»־<j םיט געזוארען אויפגענוכמז איז בײטס־װאך,
 גע־ באגריםט ווארים איז <אר ארבײטעד, די םון בלויז

 עם םייגו^ עםענטיציכער איצגעםיעער דער םון װאדען
 םא^ אויסער, םייטנג די אםעריקע אין איצם עקזיסםירם

 פון םארסירצונג די אז אוגטערגעםער, די בײ זיך, שטעהט
 צו ,םיטעיל וױרסזאםסםער דער איז ארבײמס-צייט דער

 אפ־ אין אנד.5 םון ארבײטסלאזיגשײט די םאר<}לענערען
 אר־ אפשאםען דורך באויז םען סעז סריזים דעם שאםען

בײםסלאזיגסײמ.
בא־ זײן ארויםגעגעבעז האט דוזוועלט פרעזידענט

 שםונדען 4 אויןז ארבײמם־װאך די קירצעז װעגען פ̂ע
 גרינדלאכער א נאך אינדוטטריע קאטען־גארםענט דער אין

 זחגצכעז איז םארהער לאנגען א גאר און אויםםארשוננ
 םענ• םואםםע די צדדים אלע געװארען נעגעבעז איז עם

זיתיע פארםיידינמז צו און ארגוכזקגטיחןץ צו ליכקײט
*skf*.4« C T » i .a i
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 ויך קענען פאבריקאנםןן קאנמןנארםענט די בייטם־צייט■
 נעקראנען גים האבען זי• m כאקצאנצ), ניס איפן ג׳פום

 עטאנדפונפם זייער ערסצערען צו נעלענעגוזיים םואן די
r בריינגען *ו און a w קירצומ דער נענץן באוױיזען tic 
m .די אױםנעגוצם האבען ויי אדדבה, ארבייםם־ציים 

 אםיצו ה*בען וײ צופיצ וױ םעהר «ױן נעצעגענהייט
 פאציטיעענם, סארמידענע םארהער צום «ד*«געבראכם

 אײנםצום זײער ווארפען און ויי פאך ריידןן זאצעז וואם
 רוד פרעזידעגט ווען אז הייםם, עם װאנעאצ. אוים׳ז
i איז או סועצאסען, האם װעצט n אינ־ פאטעןנארםענט 

 אר־ טטוגדיגע 36 א וחנרען איענעפירט דארוי דזסםריע
 פון נרונד רעם אוי(י נעקוטען דערצו ער אח בייםם־וואך

 ויינען וואם ארנזנמנטעז, איבערציינענדע און באוױיזען די
 אזי(• און אױםםארעוננ ־an אין נעװארעז ארויםגעבראכט

o n .חנר צו נעקוםען איז ער אז הייסט, עם פארהער 
 גײ שאבריקאנטען קאםעדנארםענם די אז איבערצייגוננ,

 א מטונדען 40 נעארבײם איצם ביז האט םען וועםען
 םאי• פאנקורענטע! נעםערציכע גאנץ געװארצן זײנעז <ואך,

 און װ*צ סון קציידער פראדוצירען וואם פאבדיקאגםען די
 א טםונדען 36 אדער 36 ארבײם םעז tram ניי זייד,
K W*

 טטריים חגם אין אז ,tram באנמרהט דארןי «ס
 םאי אינטערנעטאנעצ, רי סאי םארװימצט נעוחגז זיינען

 ײאיחמרם גארםענט ױנייטעד די און אםאצגאםייםעד ךי
 סאר־ די נעםאחנרם ה*בען ױניאנם די בצויז ניט אז און

 סאםעז־גארםענם דער 1אי ארבײםם־ציים ־an פון קירצוננ
 םא־ די נעפאחנרט אויך האבען דאם נאר אמדוססריע,

 און זואצ פון פציידער פראדוציחנז »אם טפזנסטמוחנרם
Tn. אנ^ײדוננ רוזוועצם׳ם פרעזיחגנם אז הייסט, עם 
o םיט איינפצאנג פוצעז אין נעותן איו n פון פרינציפ 

n im ipn נרופע אייז םענציכקײט א נזןבען נים׳צו נצזעץ 
 דער פאר ס^נקירענץ עארםע א מאםעז צו פאבריפאננמן

 פון פאבריקאנטעז וי ײאס פרינציפ, א גרופזג צװיימער
 ה*בען זיי טעצכען פון און מםאדערם אליין ד.*ב«ן צאנד

פראםיםירכג םר א
 םים פאבריפאננמז <אטעךגארםענם די אבער זיינען
 ה*־ זײ צוםרידעז. נים באעפצ רוזװעצט׳ם ■רעזידענם

 *40 א םח •רױױצעגיע די האבען נעוואצט נראד בען
o זואם פאר ארבײםס־וואך. מטונדיגער n הןױ זײ פוםם 

tn אבער דערשצערעז, נעפענט נים פארחער אויפ׳ן די 
 ברייגגם ארבייט ׳*טונדען 40 אז ייך, פאר׳פטעהם «ם

 די און ^6 װי פראפים םזנהר םאנופעסם׳פורערס די אוײן
 אין אזױ נעוואחזן זיינען פאבדיקאננמן פײנמדזארםענם

o n פריװײ די «ײ פזן חאט רוזוועצט פחזזיחןנם ײאם 
 זײ יזריג ערסצערם איחם האבצן ויי א« צונענוטען, <«נת
urtjm פאצנען. גיס ויי״ <אנען באפעצ, זייז

מ osותר זעהן וועצעז סיר םיצא,  ארויס־ דא זיד וון
o אין מםארסער ׳•םעצעז n אכמריסאנער די — םםרייס 
 םאנו־ פאםעז־נארםענס אםעריסאנזנר די אחנר חעירונג

a n w w n.־ *moזיײ אין ה*ם דובינםפי פרעזירענם ־ 
 נע־ ״טייםס״ יארמר נױ m אין עופלזנרוננ אן ניר

 ארוים־ זיר וועס מנירונג אפעריפאנער די אויג אז זאנג^
o איז טװאך וױיתז n סאטעז־נארםענט די םיס קאםוי 

 <ר3 עםארפ זיין ױניאן די אבזס־ \וצט סאנוםעקםמוחנרם
םונדינע די אײנצופיהרעז צוױמעז *ו וײ גונ אר־ ^פ

DO
 םאנופעה־ פאםעז־גארםענט די אויב אז היים̂נ עם

ס  וועםעז סיס הןובצן עם זיי וועצצז קאםף, וױצצז סיווןר
אליק. גאר וױצען די

• •

ל די א אנ ש ע ערנ ט מז סיי אינ נו• on איז דרו
אי אפ אינ־ אן .נעחןכםינסײט״ םער רורזא א

* 1 יי ^ י *  וױים־ פון בריןי טערעםאנטעז ׳
•pturtnn פון ■?ס*טא ראײ H e in .איז צס ריסא 
 אינטערנעמאנאא אונזער װאם םעריטאריע ׳יםיק נית «

tn ארױםמצומעז תןוט און איינזןטםען חאם u n איוזר 
jn איז פסײז• n  too די נעװארען גענרינחןט איז u 

wr« ״^nr יז® in 300 — ימ«וומי«יסיל

 םױמנגד. «ווײ «ו ג^חנם%1« כדםגייחנדמאםם » םיס
̂יך וועלעז לאקאלם jru#נדז םעחרזנחנ  געטײנחנם קיחו

 ו ארנןך־ די ריא. **רס* םון עטעדמ אגדערע אין ותרען
̂ג נ*ױס םים \4 דןורטען געהם »רבײט ניואציאנס  עו־̂ם

 קוד• אין גאר *ז אויסזיכטען, פאראן זײנען עם און
 א האבען ריק^ •ארטא איז איגםערנעמאנאא די וועם צען

 ■ קײכסער װעם זוע^כע ארגאניזאציע, פארצוױיגםע גרויםע
 שרעסלץך ד^רטיגע די םון לעבע\ ר*ס םאכען בעסער און

̂ואםירםע  נא״ דער אין ארבײטערינם און ארכײםעד עקםפ
m* ^איגדוסטרי

^« י ־ Vזי ״ '־ ־ ־ ^ י ־

צײט צו צײט פון
ױן. פון צב

ער  מד איז אינדוםםריע םעקסם̂י די טעססטיל ד
̂כעד אין ערמםע די וחנז םמרײח ^.א. די װע

 איז ארבייט. איהר אננעפאננעז האם
̂יך איז אינדוסמריע טעתסםיל דער  גע־ אײנגעםיהרט נעם

 אינדוםםריזנ כמחסםי* די קאוד. ט־שטער חגר װ*רעז
 אםעגדירס איז קאוד װעםעם ערשטע די געותז אויך איז

 רעדױ איז ארבייםס־װאך ^םרנדיגע 40 די — געװארעז
 אינדוםםרת םעססםייצ די און .36 אויף געװארעז צירט

 איז סטרייק גענעראצ א װאו עממטע, די געוועז אויך איז
קאוד. איהר אויף סוהענדיג ניט געווארעז, גערוםעז
 גענערא< םאר צײם גיגסטיגע קײן ניט איצט איז עס
 ױניאן ארבײטער טעסםטיא די םאר איז עם אבער םםרײקם,

 די ארויםצורוםעז וױ געבציבעז ניט אויםוועג אנדער סײז
 עקםפלוא־ זײערע געגען קאםוי אםענעם אן אין ארבײטער

 ביסען גדעםערעז א פאר קאםןי א אײנפאך איז עם מירער.
ברויכג
̂גבאםים די הא־ אינדוסטריע םעקסטיא דער פון בא

̂וין םיניםום דעם בעז  ערייבמ קאוד דער װאס ארבײטם־
̂אר 13 און םוטה דער איז װאר » אד5דא 12 ־— םאר  דא
 און צוין. םאקסיםום א געםאכט — נארטה דער אין

̂ס פארעײדענע איז אילץ. ניט גאך איז דאס  האבען םי
̂עבאםים די  בארוײ צו װי וועגען נייע גאנץ געםונעז בא

̂ו ארבײטער די בען ארבײםס^ױן. םיניםום דעם םון אםי
§ אור־ די אנצוגעבען אויסעז ניט דא זײגעז םיר נאר

 װיצצן טיר באסאנם. גום זײנעז זײ םמרײס. םון זאכעז
 זעתר איז סטרײס טעקסטייצ דער »ז זאגעז, ויז5ב דא

 בא־ גאנץ א איהם אין האבעז םיר און אונז צו גאהגט
 טעק- דער םיט האבען םיר אינטערעם. גרויםעז זוגדערס

 פאד• ארגאניזאציאנע^ע באויז ניט ױגיאן ארבײמער סטיל
 חנר אין באדינגונגעז און צושטענדצן די נאר בינדוגנען,
 דער צו מײכות גאהנטען א האבעז אינדוםםריע םעססטיצ

 גאנץ א חאבען אינדוםטריעז צוױי די אינדוסטריזג נאדעל
 דאפעאטען א דעדיבער האבען םיר פארביגדונ^ ענגע

 ויד און ערםאלג אן זײז זאצ םםרייק דער אז איטערעם,
זיגרייך. עגדינען
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 די ארן גריז פרצזידענט װאם םארדרום א איז עם
̂ידער  םע־ אםעריקעז דער םון עקזע?וטמוע דער םון םיטג
 אײנשרע־ אזוי גע^אזם זיך האבען לײאר אװ רעריישאן

 ױניאנם. די אין געםאר סאםוגיסטישער דער םים סען
 םאר־ א אין זאכען זעהט און אויגעז גרויסע האם שרעק

םאס. גרעסערטצר
̂ום דער  פעדע־ דער פון עסזעסוטיװע דער םין באש

 א װענעז םיטי אטיצאגםיס איז םיטיננ איחר אויף ריישאן
 גרין פרעזידענם װי ̂ויט קאםוניסםען, די געגען קאםף
 םאכט עםענטיליכהײם, דער םאר איבערגעגעבעז עם האם
 ױגיאנם די איז געםאר האםוניםםישע די אז אײנדרוק, דעם
 א זעהר איז ^ײבאר אװ םעדערי^אז אםעריהעז דער םון

 אנצואװענ־ געװעז נויטיג ניט דאך ם5װא ניט אז נרויסע,
 טיטלען דראסטישע אזעלכע ?אםוניסטעז די געגעז דעז
 םען אז װירקען, און ױניאנס די םון זײ אויסשציסעז װי

לאנד. םון ארויסשיגעז זײ זאל
 גרוײ תייז ארויסרוםעז ניט חעגעז באשלוסען אזעצכע

 אםעריסאנער דער פון טײא יענעם בײ ־סיםפאטיע סע
 ארביײ דער צו םרײנדליך איז װאם םיינונג, עםענםליכער

 ױנ־ טרײד די םון <ןאםו* דעם העלםט און באװעגונג מער
 ארבײטער. די םון לעבען דאם םארבעסערעז צו יאנם

 צו באשלוס דער אפעיצירעץ נים זײ צוי וחגט באזװדערס
 סאםו־ די אז װאשינגטאן, איז רעגירונג דער םון םאדערעז

לאנד. םון װערען ארויסגעשיקט זאלעז ניסטעז
 פון ארויםשיקען אז װערען, באםערקם דארף אגב

 אםערי־ סײז ניט אבער אויםלענדער, בלויז םעז קען לאנד
 מעז דארף אזוי װי םראנע א עס איז בירגער. קאנער

 םאר־ עקזעקוםיװע םעדעריישאז דער םון באשלוס דעם
 םיז םיטגלידער די און גרין &^עזידענם דענסט שטעהן.

 אמעריקא־ די אין קאםוניסטעז אלע אז עהזעסוםױת. דער
 זײ װעם םעז װעץ און אויסלענדער זײנען ױניאנם נער

 םיז װערעז םרײ ױניאנם די װעלען לאנד םון ארויסשיקעז
 די םאר אז זײ, דענהען אדער געםאר, סאםוניסםישער דער

 אםע־ הײז ניט זײנען װאם ױגיאנס, די איז קאםוניסםעז
 שטארקערע » אנוחגנדעז סען דארף בירגער, ריסאנער
בירגער? יא זיינען וואס די םאר װי שטראוי,

 איז םיר װיםיל אויוי אבער טעות, א איך םאך אששר
 אמעריסא אין ױניאנם די םון צושטאנד דער באשאנם

 גע־ געשאר. קאםוניםטישער א םון וױיט גאגץ זײ זייגען
 האט געשאר קאםוגיסטישע א װעז צייט, סורצע א וועז

 איצט אבער ױניאנם. אידישע גערוםענע אזוי די געדראהט
 דער םון זיכער גאנץ ױניאנם די אט אויך אפילו זײנעז

 אוים־ ov װאלם גרין פחןזידענט נעשאר. סאםוניםםישער
 םיט דעם װעגען דודכגערעדט זיך װאלט ער וועז נעםוגצז,

 אםאצ״ דער םון און אינטערנעשאנאל רעי םון םיהרער די
גאםײטעד.
פאר־ דער םון בריח דער אז םאר, מיר שטעצ איר

 די איז םערדערײעז האםוניסטישע די װענ׳ען ױניאן, יערס
 ארײגגעבראכט האבעז מעטאדעז גענגסטער קאםוניםטישע

 דער םון םיםגצידער די און גריז פרעזידעגט כעס אין
 צײבאד אװ ם^דעריישאן אמעריקעז דער םון עקזעקוטױוע

 הא־ די אז צוגעבען, םען םעג און סאטוניסמען. די נענען
 דעם אין באשריבען זײנען װעצכע םערדקרײעז, סוניםםישצ

̂יאץ, םאריערם דער םון בריס  דעם אויםרענעז סענעז ױ
 אננזד נים טאר םען אבער םענשען. סאצכדבצוםיגסטען

 ערשטענס כעם. אין איז םעז וועז כאשלוסעז קײן טען
 זײ יועז גוטע, קײן ניט באשצוסען די נעוועהנציר זײנעז
 און כעס, פון אײנםצום דעם אונטער אנגענוכמן ווערען

שװאכסײם. םון אײנדרוס דעם זײ םאכעז צוױיטענם
 םיז עקזעסוםיװע דער םין באשצוסען דערסאנטע די

קאםד די געגען צייבאר אװ םעדעריישאז אסעיימעז חגר
 איז אפקצאננ סיםפאםישעז סיח געםינן

אםעריסא. פון קרייזען •ראגחנםיויוע
קעגען ניססצן
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 גויטינ זעהר זײנען קרײזעז די םיז םימפאטיע די אט און
 צע־ בעסערמן א פאר קאםח זײער אין ארבײטער די םאר
 איז אז אײנדרוס. דעם באשלוסעז די םאכעז דערצו בען.

 צײבאי אװ םעדעריײןזאז אםעריהעז דער םון ױניאנס די
 װעצ־ נעגעז געםאר קאםוניםטישע גרויםע א עהזיםםירט

 אנצונעםען געצװאונגען זיך םילם םעדעריישאז די כער
 םאלשער א אבער איז דאם םיטלען. שטרעננע אזעלכע

 םך א איז פאראז איצט אםת, זײנעז, עם אײנדרוס.
 א צײבאר אװ פעדעריישאז אםעריהעז דער םון ױניאנס

 אבער שטרעםונגעז, רעװאלוציאנעחנ אויך אוץ פאזיציאנעלע
 נים אויך שטעהעז און האםוניסםישע קײז ניט זיינעז זײ

קאטוגיסטעז. די םון פירערשאםט דער אונטער
*  *

 םון יוניאנם די איז שטרעםוננעז נײע די װענעז
 אגגע־ האם צייבאר אװ פעדעריישאז אסעריקעז דער

 אר־ אינמערעסאנטען נאנץ א צוריין לאננ ניט שריבעז
 נױ דער םון עדיטאר לײבאר דער שםארק, לואיס טיסמל

״טאיםז״. יארסער
 חדשימ עטציכע אעצמצ די איז האם שטארס לואים

 די םיט בארירונג אין קומעץ צו נעלענענהײט די נעהאט
̂זאץ אםעריסען דער םיץ ױניאנס  צײבאר אװ פעדערי

 אינדום־ םארשידענע אין איז שטעדט פארשידענע אק
 דורכשניםציכע די אז באםערהט, האט ער א̂ו טריעס

 םים נעווזןהנציר באצײכענט סעז װאס די םיטגלידער,
 םריהער םאענמז װעלכע םאיל״. איז ״רעגס נאמען דעם
 םלענמז און ױניאז דער אין אהטיװ װענינ זעהר זײז
 געפירט דארף זי וױ דעות סײז זאנעז צו זוכעץ ניט

 וױיזען אקםױוער• סך א נעװארען לעצםענס זײנעז װערעז,
 םון אנפירוננ דער אין אינמערעס מעהר סך א ארויס

 םיצײ אדער אנרעסױוער סך א זיינען איז ױניאז דער
 אבער, זאגט ער אםאל. געורען זײנען זײ װי טאנםישער,

 זײ אז נצויבעז. און טעות סײן מאכעז ניט זאל מעז אז
 וױ אײנפצום, האםוניסםימעז דעם אונטער זיד נעפינעז

 דעד איז אפם. גאנץ זיך באריםעז קאםוניסםעז די
 ״רענק די אט זײנעז שטארס, צואיס זאנט װירקליכסײם,

 בארירוננ איז געסוםעז איז ער וועלכע סיט פייל״ אוץ
 וױ אײנםצום סאםוניסםישען דעם םון וױיט אזוי פונסט

 נע־ זיי אז זאנצז. נימ איבערהויפם סעז טצז םריהער.
 איז עס וועצכער םון אײנםצוס דעם אונטער זיך םינעז

 וחנצ־ אהן זײנען זיי ריכטוננ. פאליםישצר באשטיםטמר
 אדצר ריכםונג סאציטישער באשטיםטצר איז עס כער

 נעשםיםט, םיציםאנםיש טעאריע פאציםיש־ע?אנאםישער
 אין זיך רייסעז אין אויםגערעגט םארבימערם. זײנעץ זײ

.̂ קאםן
שטארס, צואים ערסאערט פריזים. פון ציים די דורך

 אכמד פאנסערװאטױועז םריהערדינעז דעם בײ זיד האט
 באציהוננ זייז נעביםעז נאנצען איז ארבײטער ריסאנער

 אפ־ איהם האבען זײ אז םיצט, ער באלעבאטים. די צו
 פרא- םיז יאהרעז די אין איהם האבעז זײ נענארם.

 אר־ אין םאננעצ א געװעז אפט איז עם ירעז ספעריםי,
 זייצרצ איז שותזי א איז ער אז אײנגערעדט, בײמער,

 איצט, איהם םאר נאר ניט זארגצן זײ אז אונטמרנעםומעז,
 אםיצו איהם האם םעז צוקונםט. זיין פאר אויך נאר

 זיך זאצ ער אז אונטערנעםוגג, דער אין םטאפ פארפויםם
 תריײס דמר אבער ײעז שותו*. אםת׳ער אז וױ םיילעז

 אצע םארנעסעז באצעבאטים די האבעז אננעפומען איז
 זײ םארשפחןכוננע?. נוםע איז װערםער שעהנע זייערע
 זיי אוץ גאם איז ארויםנעװארפעז ארבייזמצר די האבעז

 הא־ זיי ײעז םינוט, דער אין הוננער אױף איבערנעלאזעז
 םאכען אין עסםפלואטיחגז נעפענמ ניט מעהר זײ בעז

 אזא אױו* געםאז עם האבעז זיי און זײ םיז פראםיט
 ארוים- נעםוזם האם עס אז אוםן, אכזרױת׳דײעז ברוטאצעז

צואיס ארבײטעד. די בײ םארביטערמנ נרעסםע די רוםעז

as.::למ ״



Ptvsr ^דןחועחלג pv n איק soph ran pv P't3VB 
svn חנר upd j'v ip » io rarrsran־djp פון ran פאטײפ 

v im rvn נױ סון םעצענראם $'ip tv jrv נצייה זאל 
s צייט, םיטם jrunt אין jp p is  ipp'rppttv רי פון *p«V 

JrD7nff
v חוץ d pi איז •mpt v up  trtv װיבםיגע *ttv 

ד  ראדיקא^ערע װארום — ססארק םר. דעריןלערט — ®
tpijtopisr י אין אריימעכאאם זיך האבען  ױגיאן־ ו

iv זייגען dp ריתמנן. iv d אין pp ' ipd v נרויסע איצס 
tPSJPiioo*spsnranvjiv tpfttfs און jrtpuv נמביצדע־ 

tprsps to, אריין זיינען וועלכע pv ראצעםאריעע די■ 
raruptno •tyrm נראדואידנמ oprtratfvp its און 

 אינ־ pipnr די איז אי*ט ארבייטען אוניוחנחימםע)
 שטאצ־פאס־י־ די איז סויחצעדםיינ^ די pv דוסםריעם,

,  האם ארום אזוי ־ וױימער. אזוי און חאפענם וײ בײ «ן
tv נמאפען ^־בײםער־דייהען rauvp'tpsv די אין זיד

ק ן ל ו ם נ י ו ן ו ט * ו  אין #רבײםןר־זןילעםענט. ל
 גים ארבײםער־עצעםענם אינםעצעתםועלער tv איז אייראפא

 אינדוםםריעז, pipnr די אי) jrpnyov איז נאודנזג אײן
 עלעם׳ןנטען נעביצדעטע די sv י*ד• ניחנ v דאם אח

strut tpm פײל אןן רענס רי *וויאמן םרייב־קמפט די 
ױגיאד אלטפר ran נענעז חנבזלירען ומלכע םיםנלידאר,

?י*־*
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p לואים tvsr אױך/ דערזעהלם tv י  tv פאחנרוננ ו
 נעיוארעז 1אי םאבריסען די איבעמעםמז זאל חנגירומ די

 dp ארבײכמר. אםעריסאנער די tpmt* 1*א»ולצ נאנץ
tJra* p איז tr נעקוםען v ׳*טאל־ארביי־ «| דעלזגאןױע 

tps זיך װאשימסאן 1אי tnjrt סיס tv ,Djptnpi• o n 
 tt• עםאלטאבריקען די tpswppttv זאל חװחײננ די

מ איהרע סי אײמננםיםמר. איז
**

 *psv איז פאראן איצט tpj"t ארבייססלאת וױפיל
 tv תונט, לייבאר איו פעחנרייעאן tPPnysv די ריקא?
n nr״io  tn w  tpj 300 םים םיליאן upms, אבער 

nv rarssprs ran סאםוירם trtv•- tpm dp tv joufi 
mjpv• ipd 7 די פון אויד און םיליאן 7 גלויו  t in 

 ntv סתם דינעז םיציאז *ודי װיי< J5 כצויו חנממן
ovn ,tvrtns און ניט ארבײט פײן טאל קיין חאמן 

tnvn• נים וחנלעז
a אין איך מאלם n ו צוםרידען בעםעד ױין פאל* 

a נלױמן n אםזגרי־ די איידער תאםוירם, אװ ט׳מםבער 
»nv w r m »  t .אױנ ווארום לייבאר ov אםת, 1אי 

nr tv נןן  םינף װי םעהר אםעריסא איז ניטא איצט די
 D'tnp רער tv •tPtvt םעז jyp ארבייםסלאו^ םיליאן

m םים פאראיבער. וױ נטעט טוין אח tp אנדערהאל־ 
 האט אםעריקע tv נערעמננ^ jpe האם pnt* יאחר נ׳מ
14 n  strap אוים־ אנחזרע און ארבײםסלאזזנ םיליאן 

מז מ מנ ױ מנאנמז t»rn מ  17 צו בױ ווי חויך »
 םי־ םינזי 1וי5ב פאראן t»rn חײנט אויב חייגם םיייאז,

 טױן דינען םיר tv באוויח, בעםםער תו or איז ליאז
 פראםפזד די tv n* פריזים םון םוןי דעם *ו גאחנם נאנץ

i r  SMTPםיר. *םעדיסאנער דער אין ״ויז
rap אױב D’tnp y n טויז 1אי strap ענד ייין *ו 

ױן פלאפט ״סי?רפאטאר די אח  *םעריקאנער ran אין «
 דרעס־ איז ranvspiipp ױ חאמגן װאם םאר טא םיד,

t” P ranvs 7נים ארניים
 pponv ran ווענ«ז *arara די איז אױב װיים איך

pv ארבײםסצאת tyrant פצאויד ױ ארייגנערעבזנם אויך 
 1אי ס־.א. די וינט וױיל ,ranvsom די םים טאכאר

 די און ranvsptipP די tvs חאט tjnvttyt טרפפיאײט
 -ysv ran פו) רייםםער חנם איז פארמרימן דדזסםאכער

jnranpvsonv rartvpn בער* nr אונמרטייד תייז איו 
 ארום נעהעז דרעםםאכער די און ranvsptipp די «י ניט

 ארבייםם־ yrantv y?v וױ ranv nrstnpvsonv וױ קיידינ
ynp און ps dp 6ני אױך Tranpstts rra, אויב tys 
 חויאטדזבליר tra ras rare pra ranv s>np»pt ויי תאט

נים, ארבײם pra tpsvn די וואם פאר ptrts די וזיכםינ
simp ntv p tr tnt onnp ran nm ו» pn .םווי 

tpvran פלי פרויזז די ראך*ran און סאגםלזן אח tjm

svnpt rap tpspytt «t םימ apt ו* tvc'tp װאצמנן .
ass’tpyj דכעד דאך

ל םען בויט ran״n p״t םילא, ױי  די װייל נינ^ ^
p'P tp5>'tt ip v p jv p לייהען ניט נעלד snptva tps pv 

rarrran T t וױ tra dp די םים n ps^v״rarav .TPt 
t ױ אוי(י ^ p v ipb ' ip און s ואחי םאנטעל s 't tps 
”t זוכעז P אײנער אויב באנקירען. בײ הלװאות svn 

T ײ tPP פארדמט און ארבײט t װי טױן dp איינ• 1אי 
t טאכםזזו pn ranv פרוי pn tpt’tp *ו טיילזס *5p v 

 םטעם־ ran װי ריבםינ nv dp אויב און םאנםעל. v און
rata פאםוירם אװ tv ,stvt נאנצען אין t״tPt אי*ם 

 vp'ratsv, איז ארבייםסלאזע םיליאן פינ\י בלויו פאראז
 װאס ppp’t>ytvo’>r םיליאן פאר די DtpDprattrnv ניט

 $»־בייט די אויז• svn נינ^ ארבײט P'P םאל p'P האב?ן
 pn SDivnPt איצם דרעםםאכער און טצאופםאכער םו

v ratpt נאכפדאנע. גדויםע .
 tv ,tP^nt טיין jptpa אננעםען רעריבער tto איך

ran י אםמר איו ואס לינעז. ואנס פאםוירס אװ םטעםבער 
 pt vtv tPtpt• אויםנעדריפם ייך אײד?ל אינעריגם ניט

 ,ranv^P v dp אח חט־םאר אנאר נעזעלטאפטי הויב?נער
ran .ptno'tv טטעלם װאס מאםוירס, אוז ט׳פעםבער 

T םיט t םאר iPDDnptvrapvPn d p i אויסדרופ *psv tw 
T ייזירט8’םפע* טאפיםאליזם, ריקאנער t אויף IPtvt 

 וױיס גאנץ ספצציאליטעט דאויגער ran םיט 1אי 1אי לינ?ז
באריםנג

ran pv פון טאצוננ די איו װיר?ליכקײם pdv ran* 
ranyp tpp’n״tvr לײבאר, אװ tv י  *־בײםםאאמ *אל י

 נאנץ v ntpt’ts 300 ttv םיליאן 10 ארוס איצם איו
tpttttPDpno’tv prantv jronsvmpotvp ,וױימן tv די 

ratDpra. פיל איצט איז *אל
••

 *vp אװ raDDprs opn 'ttv bp snpt ovtt נאר .
ttv DTtD' אין >t* tpip נלױב?!, םאכען tv די »V> 

^t nt ,w p p̂ t'v ptv^os'ra* אין 1אי •pnnt ran 
? ליכפײט

נ1א אײגפאך. נאנץ איז דאס n צאהצ די י v  |tt 
pv ptvtos"P פיני 1י1בל tv^ 'B •םע) דאח tpratnp'tv 

 ttv ארבײםס־וואר פירצערע v אײנפיר?ז tptptt רייד?ז
tptptt די yrantv p^v ,םיםלען ps ovtt| םארערם ps 

opratvP ארבײטער. די העלפען צו unttvt t'v ipp  ipd 
its tpnvtw T־.u די הייםען t .v אי־בייט איחר ttv 

tPtvJrarrv םירעז 0נאלעב»ט' די nt tPDBprpt p irn 
nt'D tptptt .tpnpsmvs »n םיליאן pv ptv^Ds''Dnv 

vtv tn vs  it  ovtt vs't םוםעל. נרויםע־ .pv tf'DV 
 onv tpttpt tpt''t trtnv 4' ייראספ?רים די םים?ן
tv'Jnt ארבײטסלא״ג svn אר־ דעםאסראטיט? די דאך• 

 pv rantvtn tptt ,1928 pv *iDvp<־nvit opn pv טיי
tpsrrar d ip טאל ran jpityi פרעזידענם tV ,Dnntvp* 

pv tv tvt'ttpt לאנד tppn םיליאן 4 איבער פאראן 
jrtV*DS"31V

nt 1 איחר Dtp p v  snptיט ranvp tip 'ttv ono 
ran Dipt tPtPtt svvv טמעםבער ttv תאםוירם sttn 

v* ran tptptt Prarsr 'ttv T t> םיט ארכיימסלאזע ran 
ranpD tpp'ramv״nv tvs .•ליינ«װ ttv rarnsprs ran 

 IP3VD ts םאראיגטערעםירט pratsr ratpt t'v תאםוירס
tv ,D>tp ranvpnpDV opn tP i'tJt י  ארנײטס־ פון יאל י

ovtt p v  ptv* קלזמער Dvn "t tptptt ran tps tv ttv 
•tptets ratt'tPtt

rarpv רעם םון ran ovtt טטעטבער DTtsvp ttv 
stvt ?1לינ tPP װירסליכ? די »Jv אר1ארבײטםל«ו חנר פון 

ppnnv ניט ran .tyrant rartpJp םטעםבער ttv סאםוירם 
n  svn סעליכפײט *tptvt i ,םיר ױיל1 לינ?ן pravn ניט 

P'P סמאכױםםיפ אפיצתלע pv אםעריסא tptptt די ■nv 
3”ptv>os. נים, ט1םיי דאס אבער ra»nrt''v npnp' tv 

tpvvs tpp צ«ל די rar nt .עם װיל tptptt tvrate tppn 
tv| װי *טלןנן nt tPtPDPntPonv גרוים t'v  dp די >$V 
IPitttP3pno'tv די סענען D'ttpi ארבײםסלא״ג רי פח
 strap tppn *n tv ranv ,'upt tntpstt^tt pn ניט

mrvpsttv ran Dtp) ,tw in  tnpt n »  tpp nov out־

Dרvלירעt די ■ran Tt svn dp ? r ra r  rptv tppn 
 פאב* די בײ 1אויסצופירע אײננענעבען לײכט רעגירוגג

tv ,iPDtvpn די העכערע) 1זא^ע וײ •nt ,tPP'iיל t'tv• 
 rarnv נעםען. s't שט»רס ויך tps nran ratps געטען 1צ

 -pstv s't רעניתננ ran dp pv פאל דעס pv אשילו
did .נעלוננען pv dp p^pn |ptt !פאבריקאנטע tP3vn 

 דװץ פראפיט ratps םאכען tptpp "» tv אױםנעפונען,
tv ,stvtpt "t svn ip s  ovtt ,d pi וײ ja't tpnvs 

sptt 'it ר?ריב?ר tptpp די tVP lttraipnטרvלירtp די 
po'tra ptpn'mvc פארקױשער tv| די pvttu פליי־ ארטיי 

 P'P tpra/Dpn s't אלעןt tv» 1 שפייז, פון םארסויםער :ע
tptt ,tpt'na 1?װעל זײ v tP3vn nvt לאכ?ײט1טע op

t” P S 't PV tPltttP3PnO'tV PtPT

t s ואחי 't״l אזא npo'tra חשבון ב?ל 
t'v dp onit 'it אר־ די פון צאל די 

tpj'n d םאואן '*Tt iPBivtt ovtt npD 
t ttv jpt'tv» חraצnpלpן did dp ovtt 

.pp'rawv pv tttv
 פא־ םיליאן פינף tv ציפ?ר, v »tv זלט

T ן t די אויף nילDD־ליoטpםע־ דער פון ן 
sv j jv טיליאן פינוי די tpt'n דאך t־' 

|t׳raov J 11 ראס ivn pvײט s 't .אלץ

 j צתישצז
D»'*tP3'V ,

i ip s  rap
|PtP3Pra«D'tV 
3"’ jrtv*os 

pv tpnr די
Tt 3 איצט” 

j םילי?ס
vran׳>ra 
rats ר:.־:־

tpt'n dp פאוזאן v אר^ײט טךDלvזp ,םאטילי?ס ovtt 
t'tv vs't tpt"t* די pDדpראלp ,^לםם־ליס^ "t nvt 

tpt'spt ויך t'tv• אב?ר .1הילפם־ליסם? לאקאל? די Ttv 
 אז?לכ?, ttv psvT'nivDJtv אלץ. s't נאך pv דאס
ovtt דארם?ן s't קײן 'סהאלט?ז1א dp'>'dvd, פרי־ 
tpt צוס ipsopra אין טייל tpptvt ניט p'p ל'^lי ttv 

tppn 'n ד?ריבער vs't ליםם?ן. די אין ttv אל די* 
tv p3>ptv |ta3׳"po'tra v nnp t'v p ^ o s. אר־ די 

3"S"3nv DVtt ,DPP'V |1D 3PD3PB |1V (n't PtV^DS
ovtt ranv האמ tptpp ,tttt'scpvvs v t'v dp p^pit

tpt'np. נארנשיט נעװיס חילןז ננם1רעגיר ran |1פ
 צים?ר?ז די sv Its pte׳ םען קען ,Dnpt m'V װי

 tie ארטיי די D'tra nt ,tt^psrtvD v tp:vs ויך אלײן
PV PtV^DS"3*tV n.

ratsv ביז איך tppntvtptv tPD'tv s 't tp פאר־ די 
•P3pnD'tv ipp  ip s  'ttv 'tt tpJs's ttv tPtPtt ptprar 

pv dp D'tra nt tpt צ דיvאיר ?.1ײטסלא3אר די פח ל 
3 t 'tr  svnאםpרpט tv ,npn'it צאל, די ovtt די *pdv 

»פ?רערײ ריקאן »1 ttv ^ניט לייב v p v  ,iv נאנץ 
3 T t spin dp ttv .pti'svinpotvPאלד npst'tt npn tv, 

tptt די *vל srant ptv^Ds” 3nv tie נnpt1pנל.npopra T 
3'tv |tv וױ?לט1ר «ר?זירענט tP»in'DV3 pt” t tv ,>'tt 

tPW^rt*D'tnv פח לאנד דאס D't'np d pi ניט זאל?ן :*p 
 np spit רכפאל,1ד tpprapse^te v טיט tyrant ?תינם

tpstt tptts נאנץ nnps ttv ?פאר• 1צ 1?םיטל גדינטליכ 
tprawto ײטסלאזינ?ײט3אר די pv .מאריס לאנד tt' לא:נ 

ntv פיל onv tpnpt tprtps tptv'^'s ארפײם אהן ttv 
psvn| םיט ניט D'tnp npn ipp ipd ' ip  ip  ovtt גים *ev 

t'v tyrant eovrpt .לאנד

jps טרייםט tv ,tttv די pv rnpp'ns po'tra די 
 p'p tP3vntv־ivD ניט תם1 לאגד םח םיילען תסםליכ?1

pv rarutn ,אםעריסע nnp' v *i'iv rarsv דארוי tPD 
op •tps3n Tt ,טיינט tv די vn ovttנtp טיט ovtt 
ipeivT jpenp w ניט זיך npo'tv tpp 'n tv ,tpppnr 

-pn i 'iv  ranv ,nputn tie dps opn tystttve t* tps 
tppn» pran 1דארפ? שפײו פאר T t "t .ריכט?ן

dp ויך, פארשסייט tv די םאר tpsvn ovtt טיט ניט 
DVtt 1צ sv •|P3Pt S 'l DP'BlVrat} p'P IPD tpp [PD'tP 

 1אפיל ttnputn דאך tpipp שליםאזעלני??ס חבדח די
tptt 3 אל׳ו t'vחצי D}'n.

ntv sstt ip און s 1צ אױך tv ,tprnnvs טיר 
 די .nnp« פאר׳ן 1אםיל tpppnr םיל1צ ניט זיך ואלזגן

i'iv ראניתננ  jpt'n• tv ,nvsran tpitvt t 'tr  sptt* 
prar פיל1צ ניט זאל?ן tpnptt sranpnpi.

T אל?ן1 םיר tv זאנם, רפניועננ די tv סילא, t ניט 
tJ^Ptt ,ipppnr 3® םייV ,tP^v׳dp ra יס?ל3א ראר איז 

rantr סארצועטעלע; זיך ttv 'tt' רענירתג די cp spit 
 פיל1צ ניט זאל?ן prar Ttv פרייז?! די tv יספיר?ן,1א

tptptt sranpnpt.
 dvp spit dp tptt* ? פיל״dp *.1 סיינט ovtt ,3אג

tptvinvs ip s אד?ר v rartet nv• v tpra^peppvn 
 ra>3't dp dpii םאכױלי? ran פאר praa׳ nprapra ײאך

'}pn s .צוםיל ranp"s tPSDVP sptt dp tptt *ipsv אן 
tps” 3*tv,־ ovtt ניט פארדינט tps16 ־ ranv 16 nt דא־ 

v rat< ,װאך t'n ontpr dp dpii .צוםיל
spn nt pv די nv• tPiPP s»'tnrars'v u rt'an

? tVS 1צ
stpn dp pv ניט, ויך tv די tie tpt'>iB ארבײט 

 pinpsttv* יי ג?נ?נטייל. t'v .tpnptt Dranpnpi זאל?ן
«tpstt ra 1צ r״ }tpn ־ די*”dp ttv .ipt םר?נט »T 

 פאר־ pran't ovtt ארבײטער, די װ?ל?ן מי :דעריבער
 ,tpsvc 1צ 1?לעב v Ttv איצט trap: o'tp tP}"t דינסטע]

ra tptt tpstpsnn ip jpp"־prar T tv tpt 1?װ?ל }pnp*
?tpnptt Dtps

dp סלאר, איז tv לאנ? די to( די spit tPD''3tv נאך 
tptptt tpjtp זי װי ’ .pv

D'ttp: ipp ipd ,u ניט tP3vs די לדינ1ש {{lT ipt 
 prat tie ipjjvnpjev* װאלם dp tptt .rrapp'ts דער אין

D:pt'i װאלט ?לט,11רמ ran't ip ד ניטtpלאop tv ,tpt 
 nttp' v pn spit dp tptt tpsv .r'jppns v pn זאל

opt pv ipd dpii 3 יא't 1צ tpo'tra v 3 מייל ip jpp-א 
tpttp} tv די 1ינ?1שול t dp p v  jjtt 'jp t די a tv jp t 
tpotD p אייסנעצאלט האט ײאס j't't פאר־ די 1צ ג?לד 

tv ,dipd זייהען װײניגעו■ זאלען זיי tpj'j'nt pv *}פלא 
0 V tPD3'JtVD tptv ippײל tP3V«t ''t DVtt ,DPt ttD 

ovnpj t'tr םאתייהם ttv פלאנצט.1פא ■jV*t svn ttv
1' V t''t |PP OP tV ,IVS S3V1D V DDtVtPJ }Jtt'JP t

tpstvttvD ipp ovtt rranjv dpbp tptv ,rrapp'to די 
tpt .ip T pd 't  *i'iv r'jpoptpj ?1לט1אט־י 1 *stvwn 

t D” tt tvDjj'rvn t'v djpd־t''P ipp ip s  tv ,iv 3 טן»ל's 
t״tps't t יש,1?טז1נ? » םים} *pts ipp Dpjpt'rtve tv

DVtt ,IPD זאל P'jvttptvn D'tPStVD DPt |PD3'JtVD 
pv די *n pv tpsvn DDtvtpj tps'ran svn jjtt'jp t 

tn'v tv ,ip j ?פאליסי ttv tpn” t tpj'j'nt iid פלא{־ 
iptn'o ipp tpp 1צ v ttv .nttp' v יתתת prar n'tv 

v pv 3 צײטtv tptt״tPJV'^ns ttv }'}'nt tpj'ttve tps 
tPJ'ttvo ניט1גא tv pv סנליפ.1א

sjpt'tpt• tv ,tpivt sn  ipp tps מײתלט pn ttv 
s r 'jtv j sis p'pvtso'j'stv ײםינ?ן1א3 1צ np a n־ 

pv .on ,נענענטייל v s is  rar tv ,tpspjtv ttv t |ps 
id.־ *pj s r 'j  iv j svn ovtt ,rantvtn ipu p i t'v op 
1 ..tvsחװ?לט v' tvra did, די *p v  nt ,נאר tt• ovtt 
1 bd ip  tvs pnאתיס. ױי{ינ

1 sjprtpt•הװ?לט tpttpjv^ rarspjsvt PJ"t ttv 
to d v u v ib  P” J v| ט.”31הילםם־א t״ ,tvs op tptts 

oapn P'PvtoD'j'Dtv o'dPp ל1ני ran דיל1 iu ii jid 
tyrant tpsvtspj dpii D't'tp tpt 3'tv ,opt ttD •v 

ranv .ניט
rarn'to tpsv פל?נ»* אל? פון ns איעמסימ־ס 

DS"3tv prantvp v tptptt־tptjtsr oppt .tvn אר־ 
”v jptstsr J'D » בײט t t  tptv ,jv s ,װאך pn «nvt 

itvt ovtt ^jtranve v pv  ovt .d is 'dpvs tpt« ,כםח־ 
ran tprte'tv ivםאנט n  .tprant װייסינ tv  jn'ratsr־ 

^ mv ovtt בײטס־װאן־ }tjj'tvs tjtra v t'v איהר tpp 
IPS 1יל0א D't'tp DPt IPDVrBV tPJPtl IPSSVtD S 'J. 

tptt srtp די os"3 iv p j'tttsr j'D” t t־rra  d pii ivn־ 
tp5pn tptptt stn'opj ?אל ptprav !?סילפם־םיסל tpjpp 

1 tppntD'ttv?תלכ jjtptnt p rt'n trss  t'v dp 
poops ovt א״נ?נםליר ײאלט tvs tvtt tpttpj אל> 

dpdo'd s'ovn• opt tpoverav. װאלם יאס ran tpttpj 
1 8 1 טיט*ל, 1י?אלסטע1 1 1 pD tps ipp  ovt rapתלם׳ן 

tpstvttran s '} pntvtoo'tnDtv pn tt• pv.
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מאמענט איצטיגעןדענקפיהל
יאנאװססי ש. פון
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 זעוזד םיהצ איך װאס דערםיט, *חנרשט אנהויבען צאםיר
 ארבײטער־ די און בםרמ, אינםערנעשאנעצ‘רי װאס גוס,

האר־ אזא נעםט בכצצ, פארםעז *ציאיהרע אין ב»װעגוגג
 טד זיבעציגסטען מיין פון םייערונג דער אין *נםייצ «ימן

בוטרםאג. *
 שםחה דער אין אנטייצ־נעםונג די אט אז װײם, איך , , :נ;
I םון גים מוסם tun ,אין אויםגעדריקס װערם וואס געםיצ 

געזאגם, אםת דעם װארים *דאנקבארסײם׳/ זוארט דעם
ערש־ דאנק. א םיר עם קוםט ײארום גארגיט, איך \ױיס

 ארבײט אן געוועז צעבענם-ארבײס גאנצע כדין איז מעגם,
םארגעני־ ס־עםםען םייז ציבזג פון
 אר- םייז 4אי געפונעו איך האב גען

 דאם איך, <ױיס פרט דעם p* ביים.
 גצייד די םון אײגער גזנװען בין איך

 עם זיינען םענשען וױפיצ *ױיצ ציכע,
צעבען, איצםיגען אונזער איז דא

הא־ צו באריםען זיך סענעז וועצכע
צעבען״אצץ, זײעד־ אח געטאז בען

 קענען צו געציבט; האמנן זײ װאס
 אײ האבעז זײ דאס באריםען, ויך
 אויםדרוק םרייען געבעז געקאנט םער

? געפיהצעז און געדאנקעז זייערע *ז
 זײנען םענשעז אזעצכע װעגיג תתר

 םיהצ אציץ דערפאר מויז און דא
בא־ ארבײטער די אז גארנים, *יך

 אירגעגד זײן שוצדיג מיר זאצ וועגוגג
 וחד קוםט עס אױב דאנק. וזעצכען

pro טיר םיז גאר עם איז דאנס, א 
 אין באװעגונג, ארביינמר דער «ז

 אזא געםונען חאב איך וועצמנר
 םיינע םאר צופרידענשםעצונג נרויסע

אםביציעם. און פארצאנגען חעכםםע
אינמער־ די אנבאםרעםט <ואס
 ער- דא איך וױצ בפרט, מנשאנאצ

irutfp, 7 די םיז במזד דעם םאר אז 
רעדאק־ געװען ביז איך װאס ״יאר
טוער, אירע םיז אײגער און סאר
בא• גוט זעהר געהראגען איךי חאב

מעהר, נאר םיצייכמ אח צאהצם,
דערםאר טאסע אבער געקוםט. םיר האט עס \דפיצ

̂ימליך, אזוי איד בי\ איגםערנעמאנאל, די םײ <ואס ג
 אידמע גאנצע די םײ ארן באותגונג, ארבײכמר די םיי

̂יך, ׳מיט אאײיבער־וועלם  בא־ אויסנאםען, אײניגע גאטיר
 איניציאטױוע װעםעס ױביצעאום, םייז אין זיך םײציגם

*טיטע״. ארבײמער פיי^רי> חןר צו מהערם |
 באשצוס דער אז דעם, אין זיכער בין איך זױיס, איך

'־ir אח סאנוחגנ״אז איהר אויף אינמערנעעאנעצ דער פון
גע־ איז ױביצעאום, מייז איז אנטיי* אן נעםעז צו סאגא,

פייל » פון נאר דאנקבארקײם םון געפיהא א פח גיט ^םען ^
אםת׳ער פון ליבע, םון געפי̂ה דעם םיז געפיה^ חעמגרען י
̂יכקײם ן  פריינדשאפט. אוגםארגעםציכער און קאסעראדמאפם

w די פון *ימער o iyr איז ילעבען סיץ םון םאםענטעז 
 פאצגענדע מאי טעז31 דעם ערהאצםען האב איך ותן «װעז

סנצ^נראםע:
* J tm ,עווענױ. מעאער 320 יאגאזוסקי

 גאנצזגר דער פון אויםגעדריקם סארדדו^ םיםער א9
 םעצעגראם אייער ווען י. וו. j ל. m ־•an פון קאנוחננמאן

םארגעציחנגם איז קוםזנן צו אונפזנחמקייט *יימר

\״1
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 ווערפ עם ױבילעיום -יאריגער70 װעםעס
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 אייער םח װערען געזונט שנע^ען א אויף געוואחגז.
דעיצעגאטען׳׳. איצע האםען קראנתהײט איצטינעד

דובינםק/ *דיױױד
איר״זױי^ ■רעזידענמ. אונזער גוט זעהר קאן איך

 פון טיפעני^ דער פון געקוסען איז טעצעגראםע די אט אז
 טעיצעגראםע רער pא אז אױך, װײס איך האדצען. זײז

 דער פון געםיהיצען די װירסציך אויםגעדריקם ער האט
̂, דער פון דעיצעגאציע גאנצער  געווים און איטטערנעשאנע

דאך איך װאיצט םא םיייל, ענד רעגק גאגצען דעם אויך^פון
 א אנשטאם שטײן א האבען געםוזט
 שטארמ ניט זוא^ט איך װען הארץ,

 טיםער אזא םון געװארען נערירט
 אזויםיצ פון פרײנדמאםט און ציבע

 קאן איך אז וױיסען, װעיצכע םענשען,
גארנים, םים פדײנכדפאםם די אם

 א םיט נים ו5אםי באלוינען, גארנים
 דאס געםינען קאן װער <וײ< װארט,

 אױםדרוק דעם םאר װארט ריכטיגע
 דעם אק פיהצ איך וואס דעם, םון

םאנא־ עטיציכע ילעצטע די םון
 װאם דעם, אויף אכטענדיג ניט טען,
ען םייז בײ ניט ווײם בץ איך  ם̂ו

? געזונט

טםע, \,vviwo זויםי?8 »ז און
צוםרירען, אזוי זיינע! פרייגד םייערע

מעה־ דעם דערלעבם האב איר װ#>ם
 כין יאר, ויבעצינ םון עלטער נעם
 צוםרײ אוראי און אודאי א<ײז איך
שטאר־ געה«נם דאך האב איך .1יע

פריהער, יאר%ען פיילע ;^י םים בעז
 נדינע םיט פאםירט האט דאס װי
איי־ יצחז ווי םריינד, נרויםע ע5םי

 םייער זאלאםאראװ, .n הורװיםע, זיס
באראנןוװ״ ם. סראנץ, םילי■ לאנדאן,

 עס «יר•נ 1אי נ*ר אוז קאםלאן דר.
 םרענ איך וחגן םןזםענםען, רא זײנען

 5פי נים איז זײ אוינ אצייז, םיך
 ע5א די םון ■טור עױן דאר זײ זיינעז םיר? זוי בעםער

 איד און 1אום׳פםענדע בעםטע די אונטער לעבען םון צרות
 נאנץ זייז לאםיר און םוטשענען!.״ זיך אלץ נאר דאר(י

 אנבאלאננט םיר װאם אז םריינד, םיינע םים אםענהערצינ
 םציאו^ גרויסע » איז עלטער רער או נארניט איך האלט
m« אזוי װילעו םענעען װאט םיך, איר װאונדער אםם n 
 אונבא־ נעװיםע א ד$ך םיינט אלםקיים ווערעז. אלם

 הילף, איםיצענם איז נויםינען־זיר נעװיםער g האלפענפײט״
 וואס איינעם, םאר מטערצליך אזוי זייז נאר קאז ogn און
 פלוצ־ אונאפתצננינ, אווי נעװעז לעבעז נאנצען זײן איז

 איםיצענ׳ם איז זיר נויםינם ער אז רערםיהלען, צו לתנ
 דאכם עם נאר ניט, »יער אםת איז עם צי און״ רדוםנות.

 םרענען םילע דאם דאכטען, אים זיך םוז עם אים, זיך
ך: פטוד? אים םון מוין מען ווערט װעז זי

 אן םריינד, םיינע טים אםענהערצינ זײן לאםיר יא,
 דאויגע די עטיםונב אזא אן םיר י1אוי פוםם אפט נאר

 tv נעדאנפ, דעם םון םארעםארקם נאך װערט עטיםוננ
 מד םארמפארם איז םריינד םארשםארבענע אלע די אט

m םיר וואם אנםוי׳פוננען, ביםעחג אלע די אט ווארען vn 
 זזיסל«רי«ם\ tun םוםאליניזם, דעם :דורכנעםכט אלע

jrypwn םיפסטצר *an פון כזואליעם מרעלליכן
msmMmfa

R׳-'L2״

 און װעצט גאנצער דער אויןי אויסגעגאםען זיך חאמן
 עטארקםטע אוגזערע צובראכעז װי כםעם חאם וחו«כע

 עם און פארטמריט. פון פארטײען און ארגאגיואציעם
 די אס ״זײ אז פיד^ם, אײנער וחגן טאסענטען, דא דעען

 דערםים, עוץ נליקליבע געווען זײגען אזועקגעגאגגעגע,
 זײ כאטש אז האפען, געסאגט הפחות לכל האבען זײ וואם

 גרויסע זײערע פוז םארװיר^יכונג די געזעהן נים האבען
 צױ געהאגם זײ האבען דאך אידעאילעז, אזן מםרעבונגעז

 װע־ דאך אז געדאנק, דעם םים זײערע אוינען די םאמנן
 ווער <ןאן װירסיציכקײט. א װערען אידעאצען זייערע לען

 עם נעזאגט, אםת דעם און ? דעם אוין* האםען איצט
 די געײעז םקנא האב איך װעז סאםעגטעז, געװען זײגען

 איז םאםענטעז. ויז5ב געװען זײנעז דאם אבער סויטזג
 איו װאם צוםרידען, זעהר און זעהר איך בץ אםת׳ן דער
 יצע־ דאס וױ̂י דערםאר, ניט און איבערגעיצעבט, זײ האב
 נאר זאך, געעםאקע אזא איז זיך פאר און אן א^יץ בען

 פינםטערסטעד דער אין אפיצו אט װײ< דערםאר, טאסע
 צעב, איך וױיטער װאם אז געזעהן, איך האב רעאקציע

 פון אויפטאגעז דעם עםארסעד און םעהר א^ץ איך זעה
 םוסא־ סײנע און היטלערס הײנע װעצכע ״צײט אונזער

 ניט קענען דיקטאטארס אזעיצכע אנדערע קײנע און <יניס
צודיתגעהאצםען. צאנג אוױי

m*•
 איך װען ערזוארט, האב איך װאס דאם, איז געוױס

 פופציג יאר א מיט ט»ז, ױנגער נאר א נאך געווען בין
 האבען טיר טים פייצע און איך ערםיאט. ניס נאך צוריק,

 ציים, נײע גרויםע די און באיצד גאר גאר, אז גערעכעגם,
 םענש אײן װעז ברידער, וױ יצעבען װעילען םענמען ותז
 נים װעט עם \ואו װאיצח, הײן זײן נים װעם צוױיטען דעם
 אםערײ,5<ױידזש־מסי םון עקספיצואטאציע, םון סימן סײן זיח
̂נאה םון דיין״, און ״סײ\ םון ײ און קגאה־  גע־ א^ע̂ד

 דאזיגע די יא, קוםען. םוז אינטריגעם, און בױינהײםען
 װי̂י דערפאר פשוט און ערפיצט, ניט נאך איז האםנונג

 טיט אז נסים, אץ געגצױבם און ױנג צו געווען זײנען םיר
 םארװאנדעילם זוםפ עקזיםםירעגדער דער אט ותט אםאצ
גארטען. יהענדעז5נ א איז וחנרעז

 אז אײז, איר זעה רײםסײם מיין אין איצם, אבער
 אופן בשום האט יארען ױנגע םיינע םון שסרעבעז דאס
̂יכט געסאנם ניט  א טו איר אז אבער װערען. םארװירק

 םון 'געװארעז ערםיאם יא איז װאם דעם, װעגען טראכט
 איך װאם, אין און געדאנקעז, און שםרעבוננען םייגע

 םארדריסם \זלס, סצײנעם א זזאב איך וויך4 טיר, שםייכעא
 א טים םארבען8גע? ניט ביז איך \ואם גים, צגםרי .טיר
פריהער. יאר צענדאיג פאר

 דא ארבײםער דעם אז גוט זעהר טיך דערםאז איך
 עם־ םימ און צוריק, םוםציג יאר א מיט אםעריקא אט

 אין און ענגצאנד איז ארבײטער דעם עטער6?» יאר ציכע
 םיט אים פארג^ײך איך אח אײראפא, איבעריגער דער
 סען איר איז צײט, איצטיגער דער פון ארבײםער דעם

 א איז חיצוק דער אז דער^ערען, װי אנדערמ, גארנים
געװא^םמער.

̂יגער דער  סשוט דאר איז עס — ארבײמער אםא
w r עם האם ער אזוי װי םארצועטע^עז, זיך איצט 
 צע־ װײעם״איז דאך און אוײבערטראגעץ, געסאנם אצעס
 פון געװאוסט ארבײטעד אםאליגער דער האט װאם בעז!

 קײן גאר געײעז ניט װירסציד דאך איז עס ארבײם, טאנ א
 געסרא־ ער האמ װאט !ארבײמ^מםונדעז זײנע צו םוןי
 ברוים גענוג צוםאצ ניט ? ארבײט pn םאר באצאלם נען
 ערהאצ־ צו זיך דאך איז עם וױ כדי אנצועסעז. זאם ויך
 עם וועצכע איז צעכער, אין צעבענדיג צעבען, p>a םען

 געהענדיג האצכמז, צו הונם א רחםנות א געווען וואצם
 זעהעגדיג ניט קײנמאצ און מראנםעס, אין אנגעטאן איםער

 נאר קצייד, נײ קײן פרוי זײן אויף נים אוז אים אױזי
 געגןאנם ניט סעהר pוr האבעז רייכע זײ װאם ̂אםאטעס,

עצטער, פריהסםען דעם םון תינדער זיינע האבען סדאגען,
 העצפעז אים געםוזם יאר, םיר אח ײ
םאג א סענם פאר א ים

פון באציהונג אצגעםײנע די נעותן

 mi פר מרעמצימג א ? ארבייטער דעם צו וועצט דער
 אויןי געזעצעאפ^ מעגעציכער דער pא װארעם דער געדוען

 םרזד אונבאמסראםם נעסאגם האט גארניט יעדער וועצכעז
 גע־י גאר ציים יעגער צו האם װער םיס. די םיט טעז

 איבײםער־רעכם? םון ״םר\יםער אײנינע אויסער רעדם,
 ארביי־ דער נאר געםיהצם, א«וי אלע האבעז נאר נים און
 נידעדינע גאנץ א םאר געהאצטען זיך האט אצײז טער

 אוכד ארבײטער, אן בצויז איך, ביז ״װאס באמעפעגיש.
 דעם אין ורארם א נעווען נאר נים איז געזאגם״ עטיינס

 גזד אזוי םאקע האט ער נאר ארבײטער, דעם פון טויצ
 ארבײםער די ציים צו צײט po ווען האבען און פיהצט.

 ־pjnr םאר באםראכם זײ םעז האט פראטעסטירט, דאך
 מד איז מוידערציך און סשוגעים, און פאדברעכער ציכע
עםראו*. זייער װעז

 און םאראכםעט באשעפעניש, דער אין אט איר האן
 פאראזיכהגן ותצט גאנצער דער םון פים די טיט געטראטען

 דעם ארבײםער, איצםיגען Din דערסאנען רויבער, 1אי
 םענשענ־ pn םאד םרײהײט, זײן פאד סעםםער איצטיגען

 א פאר ארבײמס־וואך, שטונדיגע דרײסיג א פאר װירדע,
 װי־עס־איז קענעז גאר ניט זאצ עד װעצכער םיז װײדזש,

 ער וועצכען םאר וױידדא, א םאר טאגעז; דעם םאר^טאפץ
 איבער־ \ואו האבען און צאך א רענמען קענעז נאר ניט זאצ

 צזױנ״ נים אים זאצ װעצכער וױידזמ, א םאר ;צױפצאםען
 זיינע אן ױגענד םריהםםער דעד pc אװעסנעםען שויז געז

 וואם צעבעז, א פאר קעםפם ער נײז, סקוצ. םון קיגדער
 זײנע אח םרױ זײן אים, פאר צעבען צו זײז ווערם זאצ

 רועז ציים, םינסטעדע די שוין איז אװעק און קינדער.
 און װארעם א װי געווארען געטראטען איז ארבײטער דער
 אים זעהם איר װארעם; א װי געפיהצט אילײן זיך האם
 קאפ, אויםגעהויבענעם אז סים צײטען ערגסטע די אין

 נאר נים םענש א איז ער דאם באװאוםטזיט, זײז דורך
 האם וואם אײנציגער דער איז ער אז נאר אצע, םיט גצײך

 דאם גאר װאס אצעס, געגיסען צו רעכם וױרסציכען א
אנבאטען. אים קאז צעבעז

**
 שרייבען געזעצם זיך האב איך ווען טאג, דעםזעצבעז

 צר־ איך *האב *גערעכטיגקײט״, דער פאר ארטיהעצ דעם
 יארק נױ ״די טאג-צייםונג, םייז איבערנעצײענט עחןזט

 איך נעװאחגן. עחפםוינם באםת בין איך אוץ םייםז״,
 שטיסעצ א באדארםם האם םען װען ציים, א געדענק

 קאפיטאציס־ א אין ציכם םיט םםע זוכען ארבײטער־נײס
 ינייעס שםיקעצ אזא נעותן שוין איז pא צײטונג. טישער

 א םום וױנקעצזג א עפעם אין פארעםוםט געוועז דאם איז
 דדמ און צוױיםע pא ערשםע גאנצע די איצט: קוק

 בומפםעבי׳ זײנעז זײםען אנדערע די אויך אוץ זײםעז
 זאצם איר כדי איז נייזןס. ארבײטער טים םארנוםעז

 גום אזױ זײם נעםם װארט, אוים׳ן גצויבען דארםען ניט
̂נעםוחנמנז םח און אויגוםם, םען28 פון ״טייםס׳י די  םי

 גאר ניםא איז עם אז געםינען, וועם איר און טא^ יעדעז
 אם ארבײכתר־נײעס. די װי נייעס, װיכםיגע אנדערע קײן
 נייעם די אויסרעכענעז םשיסאוועם א אויף אײך איך װעצ
«ױ זיעצז נרא־סאודם ״אצע )1 :םאג הײנםיגעז qn םיז

p צוױי אין נעװארען זאםענגעגוםען k גרוונען צוואנציג; 
 נמ םון אגםצויםען צו באם דעם פארוחגרם קאורם דער )2

די דארםעז ניט כדי שטאם, אנדער אן איז יארס
 די ארבייםען דארםעז ניט און װײדזשעם באשטיםטע

 םםרייק, זייער עגוײגעז יײנםערס די )3 שטונדען; סורצע
 טא^י א דאצאר 9 םון םאדערונגען זייערע געװינענדיג

 פר־זד דעם קריג ערקצערען באצעבאםים גארםענם די )4
 ארבײםס־שםרנדען די אז באשסיםעז, זײן פאר זידעגט
 םוז pארבײםם־צו דער און ותרען פארסצענערם םוזען

 הוייכד די )5 פדאצענם; צעהן אוין» ווערען געהעכערט
 םםרײ־ אז באשציםע?, רעציף םעדעראצ דעם פון באאםמע

 אצע וױ פוגהם רעציןז סריגען צו בארעכםיגט זײנען סער
 פון באגרמדזע די און ארבײטער, ארבײטסצאזע אנדערצ

 דאד סאן חנציזי פעדעדאצ דער דאם איז, באשצום דעם
 ארטד םםרײידבדעכעד םארם א ווערען ניט טאר אוז ניט

ױן אריינצוםחינן זיך באשציסס רעגירומ די )6 ;ניזאציע
& ־־

Ui1»־.
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̂נץ נ. פיז פאמער
p ir איז opn אין 1914 יאתר teranuyp npn •ma 

ח  פאר־ *ו מווארעז באמצאםען אינגתתעמאנא< ־un י
 ווערען <ואם זעורנאצען, און *ייםוגנעז אצזנ אײנינען

«רױ־ אײן אין באזוגדעחנ.צאקאלס, די pd אתיםנענעמז
 וועחנז ארויםנענעבען זאא Dan צייסונג״ צצנטי־אלעו־ «־0

 מיםנציחנר־ גאגמר איוזר םאר אינםערנזמאנאצ npn *ון
j»Dar מײםערדימ די DiartptuaP דאזינע די חאבעז 

tptrnip»u r t t f ip n. איז פתדעםםותנעז dp נע־ כים 
i פון oeampnti'D *an צונמנז n אינםעתזףפאנאל tan 

 גמז17 דעם ווי פריחעד דורב«וםיהרען באמלום דאזימן
.נערזכםיגסײם״ גונמר npomp npn ווק 4319 יאנואר,

װעצנג ציכםימ די jnprun וזאט
dp עןן  פאר אורזאכען, םד * tpnpt נאםירציך זי

 tan דורכצופיהרעז צאננ אזױ נענוםעז האט dp וואס
 אצע פאר ארנאן מגסראצען א או־ויםצוגעבען י נא׳פצום
*wpt ייד ם׳מז זוי איממרנעמאנאצ. npn פח צאקאצם

 םצד נעמוםעז מםערוע הויפט די איז אנמטױםען, נרמנ
n r ,ייםמנען, אײנענע נצהאט האבען וועצמ צאשאלס* 

 npn פון באארד דזטאיגט יארסער נױ *un איבערחויפם
 םף א פון םטך tan פאר האם oan ױניאז, פצאוסםאמר

צײגװננ, יועכענםציכע אײנענע אן ארויםנענעבען יאחרען
 די »ז ערװארנמז, *ו מוחנו איז dp פאסט׳. נייע «די

 דער־ ניט זאצען באארד חטאינם nppna' נױ po פיהחס־
וחןם עם <ױ צאמ אזוי באטלוס opn דורכפיתרעז צאזצן

up *pt* .צוציב טאקע צאמן tan, — צוליב אויר װי 
 אינטערנןמואגאל־פיחרער־ די וזאט — םענדם, אמצםימע י

Dear ניט צייטוננ נייער דער פאר חנדאקטאר אלס מזונם 
a up א נאר טרייבער, םעחינעז npn גאטען, א םיט

 צונעבען זאצ וועצכער םאדגאננענהײם, נרויםער » םים
 ברייםע די איםפאנירעז יאצ pa צייםומ חנר פחןםםיזט

 בא- די םון םיהחנר די אױך נמפע און םיםגציחגר׳פאםם
an J זונדערע ftw p* יאנאור אױו• נעפאצעז איז נווצ 

v .תמן זאנט «ציק טצעזיננער פרצזידענם װאס אט ספיץ ו

tan חנם איז ,גערעכסיגסײט״ דער *ו באכריםונג וײן אין 
נוםער: עדטטעז

ציי־ די (אדױסצוגעבעז אפחאצט וויכטינער » ,נאך
 גע^נט כיט אצץ חאבען םיר ו^וט דאם, נעווען איז םוננ)

 זאצ וואם טםאנד, חויכען אזא פון רעדאסטאר א סרינעז
 פרע־ אונמר םון ערפאצנ און פרעםטיזט דעם םארזיכערצן

po. אור געײארעז רעאציזירם ענדציך איז אבער איצם 
 טיט פרעםע אונז?ר פאראײנינ?ן «ו װאונט נרויםצר ז?ר

 נציסציכע- דאם ם?לדעז, *ו אונז םר?הם dp ?רשאצג.
 פון ר?דאסםאר פאר tprip צו ג?צונמז אונז איז וױיז?

 ברודצר ,נ?ר?כטינ?ײם״ צייטוננ װ?כ?נטליכ?ר אונזצר
r. ,פובציציםט פעהינצז זצהר דצם יאנאװטקי. . . •

 טא ציטאטצ, אייז נעבראכט טוין האנ איך מי אזוי
 jnaapD דאזיגצר דצר םים באנוצצן וױיםצר זיך צאםיר

 ווצר־ אײמנצ םים לעזצר tan דערצצהלצז צו אנטטאט
 נמיילט דצםאלם האט יאנאווססי <ואס דאצצ וי טצו
 בצםצר איד זוצצ ײצלט, אידימצר ראדיפאצצר דצר אין

 אײנצם םון ווצרםצר די nnp צצבצדינצ אצם ברצנגצן
 װצאדצפ. ב. באותנוננ, דצר םיז «*pjpp בצסטצ די םון
 tan איז כאנריםוגנ װלאדעס׳ס פון אויםצונ אז איו אם

tpnenp וזצלפצן פיצ <וצם \ואם .נצרצכםיגסײס״, נוםצר 
 א םאכצן זיך איננצרצן, דצם אינצרהױפט צצזצר, דצם

 ארבײטצר־בא־ דצר אין ארם יאנאײםסי׳ם tp>p» באגריוי
• צייט: יצנצר איז ווצנוננ
,r. םםיטר צו נצהאלפצן םיצ האם . . . יאנאװסקי 
 צםצנט־ אונזצר איז נצדאנס פון זצצבםםטםצנדינקײט צירעז
 נמצצט צר האם יאהרען פיצצ פיל̂ז םאר צצבצן. ציכצז

 איינצנצר אן צו רצכט דאם תאבצן צו פריװיצצנת די
 פון םצצצ פופציג איז ארויםצוזאנצן. n און טיינוננ

 ניט גצתצנט אדצר נצטצנט איהם םיט tPe האט הונדצרם
 נצווצז ניט קיינםאצ איז םייכוננ זיין אבצר אײנטםיםצן,

t” P רד אלם אכטונג ארויטנצײפצן האט און קאפריז 
װאחפײגציך צר ווצט צייטוננ ניתר דצר םון דאסםאר
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 הונוצוט פינף די אפווצנדצן אופן איז dp מצלמז אויזי
 םטרייפ׳/ אין ארויםצונ?הן פון ארבײםצר םצהטטייל טויזצנד

 פײדזט, pdchp נאנצצ די פארנוםצז איז נייעט די אם םים
tut i די pd w ips איבצרנצםראנ?ן נאך ווצרצן זיי פון 

pw* אנדצרצ די אױפ rp צוױיטצ רי איב?ר טיטט 
pd’t און i ותט איר און פײחט :jprup, ״זסטרײק אט אז 

iron ציב?לזד די סטתיפ?ז אט און םראלםצן, םותנד 
 אויוי אזױ און ;אהײא אין טםצםצל א אין ארבײם?ר

.DPD3 סאלום י?דצז אויןי פיידזע, יצדצז
ארביי־ *an אז אפטו f אלצם דאס באודיזם װאט

 tap ipo 1װ?לכ? »1אוי װאר?ם, א אלץ גאן־ איז םצר
tPop*e גײן, אח פיס? די םים dp הא־ פונפט באוױיזט 

 אזא זיך האט צייט אונז?ר אין ארבײםצר דצר אז פויד״
nor■ ,)פארנאטט צר אז נצםא poae dpi p ir אויב?ך 
 צײט אונזצר פון פראנ? וױכטינסט? אין pdopu די אן.
”«jr«nenp» נרױס? די איז 3n נאר־ טראכט קיינמ־ און 
dptP ?םװאם )Pan< נים up.

 באוואוסםזיין ר?ס אין סיי דאט איז, חויפםזאך די
an t** איז סיי און נ?ז?צטאפם נאנצצר tan באװאופט־ 

p i אה ארביינמר ױ «ון pjatps *an tpavnpa’na
an* ,אז מפיחצ dp ניטא איז p>p זאר pa ,צצב?ן

 ;בארצכםיגם נים tprn אצאט ®יז ׳פאםצר די וואס צו
pa חס־פאר pit ציים, די נאהצנם נאנץ טוין װירקליך 

npt ,np p 9> פאר פצאר איצט אזוי איז>pa pn 
*irvn  7|v t « *אוחנק וױוקליגקיי

ptr װעז צייט, די dpp’p נ?ארס, ניט האט op ,n צ?ב?ן 
 םאר־ otpopj זײ האב?ן און ארנײם?ר די 1צײרצ און

 און צ?נדליג? זיי?וצ pa שסאדב?ן און 1ווער? הוננצרם
 כי• נײן, נ?ארט« dp האט tpopn jntppto הונדצרס?

 די tPP'uv צו אוס אױסנ?נעב?ז װער?ן דאצארס ליאנ?ן
 גאו opp'p בײ ptr איז dp אובײטסצאהג םיליאנ?ז

t” P ?נ?ם»ו םוז דאס אז ניט, פראנ um־onpn tpo .tp 
 איצם ז אנכי אחי .הטוטר :פראנ? פינ׳ס ם?חר נים טויז

 פאראגטװאמר איז נעזעלמאשט נאנצ? רי אז אלצ, יױיפ?ן
iw פח װאויצזיין אוז צ?ב?ן דאס פאר ליר r -איינצ?ל 

jart

 געווארצן אפנ?נאננ?ן איז ווצנ p'or גרויס?ר א יא,
rn די אין rfi האנ איך זינט יאר, פוםצינ tpaaepap 
 טג^ *wpt וױרפציך פיהצ איך און )צ?ב?נס*ארבײט םייז

 tp־upw: דצרגרייכם אלצט כיט ודים נאר איז op כאטט
 גאן טוויס און נעטרויסם חאנ איך װאס tp>pn דאס,

 האכ איך װאס ,dpi פון ביס?צ חיבט? א נאר איצם.
 יא איז נ?ארביינ^ האב איך װאס פאר און נ?טרויםט

 *wpd אצץ \ױיסצר װאס <תרם און pntpw צרםילט
 טאצץ9 װירפציך םיך פיזוצ איך pa צרםיצס. ־vipd און
pa ,ראס נציפציר dpi pa, גצזוא־ דעתרייכם איו װאס 
tpn, ך» אויך איז 4םאםצרי? טיי און נייסםיג סיי « 

O'* םרויםיס ארביי̂נ סימ פון ?פצטראפ are r P

I ’ י 1  איהם \*ל •**יסי• זעאבע די ןונד.«אסען •רובימן *ויד
״ חעיסען גאט . . .

אוים־ נייער זײן צו צתעטראטען איז *<ײן יאנאווסקי
א םיט גאנצען אין ניט אבער •צענעד, גרױסע מיט גאבע

__________* — -— ־ - ־ — jnpt dp ipp זוי הארצצן, גריממ 'd צרקל^ננ זײן םון 
 איך ותצכצר po .נ?ר?כםינסײט״ נוםער tpoitnp אין

:nnp טורות סאלנ?נרצ ארויס:
. פון אםביצי? .די . . tan ר?דאפטאר pa םאכצן צו 

 רער pa ארגאז צײט?גד?ן ר?ם פאר .ג?רצבטינ«ײם״ די
ארבײםצר־יתלנג

. . .  נ?ר- אביסצל בין איך א< טודזז, זיך נין איך .
 אנהויב?! otnp זיך דארף איך אז זיך, דוכט םיר וו?ז.

 ארבי'ט?ר־ גרויס?ר א פון דאסטארpר א זיין צו צצרנ?ז
Jt1D” P . . .
 1?האב צו אוםנליקציך אזוי איז ותלכ?ר דער . . . .

 tpp ניט, טאר •אױלאריטעם, טםיקעל? א ?רווארבעז זיך
 ני׳צ־ א אויפנצטאז האב?ן םיט צושרי^געםעלען זיך ניט

tppYnrp .דזשאכ״
 d p פ p 'אנאװסקי׳ן האמ הארץ דאם אז םטםצות,

 אנ- טוזצן opa צר װאס שםערונעז, רי װענצן נ?זאנם
 ד?ס ,פאר םאך־צייטוננ א םאכען צו װענ אויפ׳ו םרעם?ן

 np אבצר ארבײםער־װ?לט״, npn םון ארנאן לײט?נד?ז
 tptpp װעט np אז נענצויבם אויט, װײזם dp <ױ הא̂נ

 .npj’t npn אתיסקוםען pa עטערוננ?ן אל? בייקומצן
 npםאנאםליכ npa'DP’a npn פון ni#op«npn npn צבױן, נ.

pP03pnp,<״o,םים האט ״ npopD tnn tp«Popan® pn 
 npou דדיטצן pa pa ,tptttnpoa די אש אפנ?עאצם

 פאל־ «n :sDP’>pc א pa np מרייבם ט"”?כטינק1,נע
jntpt כם?ט nponpfl po’DPturiB:

 אײנ?נםליר ,n*DPanpn ״npntnn. אייך, האב ,איך
oonanpj םזצ־טוכ, א אפגענען Dipt זיינם איהר po א 

 ר n ב א צו ipnipipt ipa’irfnpn nטאpרעדא p d א נ p ג
naopsnpn npn, האב איך נאו־ anio, םזל־טוב מיין אז 

 או ניט נלויב איך וױיצ ,tpotppt opar צו אביסעצ איז
nn<a ויך פיהצט pnaoa םזצ׳תנ Dpn3at, האט איד^ וױ 
ptr פאמוכט dpo opn א וײן םון .naopanpn npnn3 

 םאו- ,onpntn3naD onptt naopanpn npntn3 .א
 םאמדיס־ ,opttpon'tponaD ,Dpapopmao ?צאופ?װלם,
pa opitpo .פארליםאנ?יתם np אנסאננ?ן טח IPPtP 

 ntaor• ?יםאנא npna פצאופ א po װ?לם *un אויף
פונפט״.

 פון opo opn םאתוכם גצהאם יא ptr האט צבױן
pn א po npopanpn םאך־צייטונ^ א — DOtattai 'it, 
 נייצ 'n. pc npopanpn npn tpttpt לאננ צייט א np איז

 opptpntan מי ootattpt נזט האט np |ta — פאסט*,
n tpj'n dp» ט?נצ'כפייט?ן nac לען1םאצאנטם א nr״־ 

npa זיך ptvD'ta״tPtp3 אצס tic naopanpn ציי־ אזא 
 it np3'״nr ata tptptt oan איז אםת n-po נאך טמג

ptt ,'pottata'לכnp יסנ?צײכצנט1א טז?כציך8י1ה זיך האט 
 Dan נײן־זאגצו/ tta איפאנאפלאסם npn.נלצ״ן npn אצס
 אלש נים. onattnp npt"P װאס oan npu npo'a זאנט

npn tic npopanpn פוײיעו־. PD'or npo” 3na״ nro pa 
npa'a tie צװאנצינ 'nna האט 'pDttaja' זיך npo'a 

w *no pa oatt *û נ?פיחצם na ta nt פציה?ז t'ntatt 
n םצי»ל ip jpp איהס >na ,םו-אגצן — ata ddip 'it 

 npnp' tail װאנצן, a pa tpnpn w אײנגצשפאנם איינמ־
oan oan nat tPtat Ita tao tPP npj"a ה?לפט tpaior 

npn t'a tP:an tun *אננ?צײכצנטע « ?iD3»n
tia יב1א dp צײכ?נ?ז1יסצ1א זיך נם?נציך1א איז 

 opn po צצטnpn 11 ,אויוי:n»pip np5pDroc'nr אצס
tie Dpti>n;aor הלאוקם pa ,היםאנאם dp t'a כםעט 

 םתח־־ציײ a |to nappanpn אצס נםענציך1א אענאנצ?)
u id אנצױזאלטען D''pt'ntPDroo^pt poopnt'D »n אלם 

an n  .*unn'Dלa pD naopanpn opn po p -סאך 
 4anpjpt a po pלan ױ נים אוסן נשום איז צייטוננ

a[ tiD np3'j n»J ,צײבמאאיז־יתדו n»on man np^pn
s p a r e r
ipopnpopa

־■;

 די איז ככור דעם אאהיטעז און וואך
 םון באארד, עקזעקוםיװ דמתנערא^

̂ען וזאט צו — *ון טעםעז זיך םיר וא

 •חנוי־ דעם פון •ערזאז דער םון — צוצװעבען? דאם
וואם די אז jov !אסידם אםט .גאגץ און דענם•
 דעם *up םרעםען שיעזתדנם, דעם אין ם5געצי ותרען

טי«ז. איהם םארזואוגדען און ^ײב־נזוארדײעץ
י^ווסקי׳ן. םים פא$ דער געווען םאקע איו אזוי

̂ט װאם ברודער־קאם^ דעם אין  *un אין געבומעותם ה
̂וזוםקי איז יאהרען, יענע אין יזגיאן  אלס געמאאמז יא
̂ם ער וועםען *רעזידעגם, חגד װי גאך םדיהער קרבן,  ר״
סוף. םאםע צום ביז פארםײדעם יצאיאיצ אזוי

̂ם יא^ווסקי ווען עחצם געצוואוג־ געםיהלם זיך ה
 .גערעכםינ־ דער םון דעדאקמור ס5אי רעזימירען צו גען

p א אויוי אונז םאר ער עםעגם קײם״, in a ir דורך 
 םײאמגמ תאײנםמעקען א זעוזן אונז ^אזט ער ותילכעד

̂כע םים מוחגריגקײםען, די םון  חנר אין זיב האם ער װע
̂ס געװארגען שטייל  איך יאתר. זיבען גאנצע רעדאקטאר א
 *װארום ערקצערונג: זײז םון טורות עטיליכע דא ברענג

 .גע־ דער םון רעדאקטאר א<ם אסםען8 םײן םארילאז איך
 גוםער דעם איז געדרוקט געווען איז װאם רעכטיגקײט״

:1925 דעצעםבער, טען11 פון
 םאכען געקעגם גים אורזאכען םיצע צויציב האב ״איך

 זיך האב איך װאם צייםוגג, דער םאר .גערעכםיגקײט״ די
. םארגעמם̂ע .  ארויםזאגען זיך געקענם נים האב איך .

 געוואויגם בין איך וױ קיצאר, אזוי םוא, אזוי איהר אין
̂יב האב איך *עבען. גאנצען םיין טאן צו עם געװען  צו

 אונםערדריקען געםוזט גאר נים אורזאמנן םאר׳מײדעגע
 זיך םון אויך נאר אנדערע, פון םײנונגם־פרײהײם די

 קייג־ גײסם, טײן םיך, האט ,,גערעכטיגקײט״ די זעצבםט.
צופרידעגגעשםע^ם״ גאנצעז אין נים םאיצ

 דמר דיגען צו איז םאך־צייםוגג א םון צװעס דער
 זי ותן ארויסגעגעבען. ותרט זי װעצכער םון ארגניזאצי^

ען געטרײ 5װי<  א•• זי םוו אויםגאבע, דאזיגע די ערם̂י
 ארגאניואצת דער םון טעטיגקײט םיילזײטיגע די שפיג^ען

 pn גים קען יצעזע־טםאף אזא און םאך, דעם םון און
 אפיצו פאכעז. אגדערע םון אעזער םאר אינטערעםאגט געגוג

 צו אוננמגציך איז ארגאן אזא םאר פאדאינםערעסירטזס
 תען ותצכער צעזער, אצגעםיינעם םאר׳ן צײםונג א װערען

 םאך־איגםאר- מאםע דער אין םאראיגטערעםירט ךײ\ ניט
 געפינען. איהם אין ויך סוזען װאם באריכטען, און םאציע

 דערגריײ צו האםען קען צײטוגג אזא װאס העכםטע, דאם
 גוםא, ארגאניזאציזנ דער פון םיטגצידער די »ז איז, ״כען

 טאקע זי זאצען צוגעטיקג^ צײםוע די קריגען וועילכע
 גריע איז עס »ז סייגען, נים סײנער זאצ און צײענען.

 אוגםעגציך איז זײט איח פון דערגרײכען. צו זאך אזא
 אין םאראינםערעםירען צו םימגצידער אײגענע די אםיצו

 בא־ םון קאצעקציע א הויפטזעכציך איז װאס צײמומ, »
 ארויס כםדר מטופם וײט אנדערער חגר םון און ;ריכטען

 צייםונ^ אק אריין ז ו ם װאם םאך־םאטעריאצ, דער
̂שםאף, יענעם  טים־ דעם םאראינטערעסירעז סען װאם צעזע־

צעזער• איצם אויך גציד
 גים האט יאנאווסקי אםיצו אז זיך, םאחפטעהם עס
 דער פון םאכען צו אוגמעגליכע, דאס באוױיזען געהענט

 ארבײםער־ דער פון ארגאן צײםעגדען א *גערעכםיגסײט׳׳
 םאז צו םעגציך געווען איז עס װאם אצץ, אבער װעצט.

 כױכד אײגענע די םאר צײטונג״צעזנאר די טאכען צו
 גרויסעד א םים און #געםאן יא ער האט דאם — גצידער,

ערפאצ^ םאס
 דער אז ועזזן, םען קען גוםער ערטטען דעם אין טוין

 אםבײ זעהר א אגגעצײכענם זיך םאר האם רעדאקםאר
 איבער איבערבציק 1א דארט געפינם איהר פראגראם. ציעזע

 עםצימ ערמהצוע, t* אםעריקא, אץ ארבײטער־וועצם דער
 ייעםע עעציטער »ן איבער טעאטער-קריטיק » צידער,

 דער אק אויםגצםראטען איז האציט בערטא וועצכער אין
 איז װאס ראסאן א קעצערםאנ׳ס אםיצו און הויפט־ראצ^
געװארען. םארטגעזעצם

 אר׳יינ- םארזוך א געםאכם אםיצו האט רעדאסטאר דער
 םרוקעגע די אק אינמערעם פון רוח״חײם דעם צובצאזעז

 אל• cun אונםער די פון סייצ א גרופיחנגדיג באריכםען,
דאד אין •אסירוגגעז .אעםעדעםאגמע קאפ געםייגעם
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«*HTשוו באריכטען די אםיצי זיע׳נן *נפאנג אין ״ 
ה״ ממריבען ב*ארד דדעאינם נײןןירקער צוןי אר  מוז

 וײ טאכען צו כדי י־דעד*?טאר,1נעחיצ דעם םע^עסיין,
הר  «ר»- נעשריבעז ווערען ויי ײעו וױ אינטערעסאגם, «

 באריכטעו די און םעקרעםאר. דעם דורך «מ»*ל־םעםינ
ח iw י n rt n זײנעו באארד עקזעקוטיוו חמענעראל םון 

̂ווםקי׳ן םון נעוו*חנן גמריבען ציים דינאטמ  ‘אאײן יאנ
ע חוץ  צוציהוננם־קראסם אין מוואונען האבען ויי װאם ד

אונ• ערייבעז זײ םצענט ער וזןוס אצייו דעם דורך
p איע״עם ייז סיר ap. ינ״ת? נים םאמ זיי ױינען 
rp פו נאמרייבוננען, אםת׳ן ג*ר באריבמען, םרוממ 

״ * W אםט און צצבען סים גע*סעטט ״

» אין  נעפעצט אםת, ,eyn נ*טיצען ינדימזריעצן זיי
 פעדער םרייער דער םים פרייגייסם דעם םון גקאנץ דעד

 אינטזנרעם ם*ר וזאם םים נאװאוט־ערען צו איז «ם אנער
 גייער זיין אין *ריינגעווןורםען ויך האט ער איםאעם און

 ?צענםטע די ותנען וױחנר 1אי אבער *ריימנדינ ראצע,
 nurpp דעו־ .וחננען גיימפיצ, צום זױ, קלײגינשייםען,

 פלעגט עם אז בארעדעוודינקײם אזא םים באםעס״, די פון
פריקרע. ווערען r«« *פם

 נןוטיצען זײנע זכרון אין געבצינען םיר איז םפצציעצ
IMjm ,פון םעך אין ער׳פינען זיינען װעצכע ײאו־ארבײט 

 ארוםנערעדם האט יאנ*ווס?י יועצמ אי| וואכען, םך »
n דוכט איז עם »ז זייטען, םיצ אזוי 1» פראנע דןוזיגע 

 ווארם אײדאײנצינער קיין כמהר נעבליבען נים עוין זיד
 צעזער יעדן פאר ה*ט עם און פראנע, דער איבער זאגעז צו

 שענער און בעםער אוםםארגצײכציר וױ הצאר pn נעםוזם
׳פםיס־ארבייט. צנבי איז ײצך־ארביים מויגםער און

 םאכען אײנדרופ פאטעטי׳צען בםעם באזונדערען, *
 װ^כען צעצנמ די איז נ*טיצען עדיטאריעצן יאנאװםשי׳ם

 ד$ס ,נעמנכטינקיים״. דער פון רעדצהטאר׳צאפם pn פון
 אינטערנעמןר■ דער םון מונותנע*( חןר «רב מווען איו

 אין ,1925 )נ*װעםבער n« ^רנעשוםען איז וואם נאצ,
 אין שאנותנ״אן םראניעםנמ די אפער — *יצארעצםיא,

 נזד איז עס \ואו — אינגמרנ׳מיצנאצ, חנר פון לעבען
trcipr די םים מצום פארלאמעטער חנר געײאחגן tfp• 

 נענען געווען יאנאװם?י איו באװאוםם״ וױ םוניםגמ!.
 נע• ?וציםען די הינטער הןוט און עלום״צפםאך tun $ם

 םוף. צום ביז ?*םוניסטעז די נזנגפן *1פאם א פאר ארביים
ו «ז  pip גיט^ םעהר זיינעז עם Dip נעזעהן, חאם י

האם ?אם«י, ד^זינען חגם אנצופיהרען וױינמר אױםזיכנמז

נערעכמימ
 חנוינ־ pn אריינןוונעבען געצוואוגגען געםונען זיך ער

 םערמנל• לעצםען דעם אויוי רעזיעירט האט ער גאציזג
 ב^ארד. עקזעקוםיװ דזמענזןרא* דעם נירן םיםינג יעהריציכעז

̂ום ב#ארד דער און  םים #נגענוםען רעזיגנאציע די ה
̂ג־ דער ביז •דעד«קט^ר בצײבען זאא ער אז תנאי, דעם  ק

 םיםיע דעם צװימעז װ^כען צעצכמ יענע אם ותנעאן.
 קאנווע^אן דער און באארד עסזעסוטיװ דמענעראא םון

 חאם דאד יאנאווסקי׳ן, םאר עוחנרםטע די געווען זײנען
̂דאם געטריתר א וױ געםאן ארבײט זײז ער  צום ביז םא

 ^עצםצ די באוואוגדערען צו םםמ איז עם סווי. םאםע
 אגאאיזירט האט ער וועצכע איו זײנע, ארטי^ען פינף
 זײנען וואס •ראבצעםעז זײ קלײניגקײם לעצטער דער ביז

 איינער וױ גארנים — קאגווענעאן דער פאר געמטאנען
 קרבן א געםאצען איז װאם אװעסגעהן, בײם האיצם װאם

®p ברוטאל אזוי דזגםאלם ראם װאס ברודער־האם דעם 
ױגיאן. דער אק געבושעוועם

̂יגער דער םון רעדאסטאר םוז  ארבײםעו ״פרית אםא
 — .גערעכםיגקײם״, דער pc רעדאקםאר ביז עטיםע״

 גלעג־ א םיט ? װערען פארגציכען דאם קען װאס םיט
 םייערדיגען זײז pn. ארונטער איז װאם #ריטער צענדען

 א אץ סאצראט עכאט;ער8 אצם נעםען צו אגטיי< םערד
 דעם םאר איז עצאכט אזא אין עצאכט. האגכדצרהאנט

 איז זעצבצ דאס אויםצוןױיכען. זיך אוגםעגציך ריטער
 איבערגעגוםען האט ער יאנאװססי׳ן. סיט פארנעקוסע(

 זיבען םיט איהם האט און האנונונגען, םיט פוצ אםט דעם
עגטוימטער. אן פארצאזען שפעםער יאתר

 זיך האם יאהר זיבעז די םון םעך דעם איז אבער
 קײנער װאם יאנאװסקי, גייער א אגםפצעקם אונז פאר
 דאס גאר. עסזיםםירם אזא אז םארדעכטיגם נים האט
 אין צאיאצ עטעהן צו םעהיג איו װאס יאנאװסקי, » איז

 אײ־ pn אונטערדריקענדיג ארגאניזאציז^ אן pH דיגםט
 וױרדזנ םים אח חױך האלטענדיג און פערזענציכהײט, גענע

 זנר וחנן דעםאצם אפיצו ארגאניזאציע דער םון םאהן די
 היג• דער איז אט םארװאונדע^ מםערצ^יך עוין איז

 אזױ האם יאנאװססי װאם יאהר, זיבען די קעגען זיכט
 דעד אצס דיגען אינםערנעמאנאצ, דער געדינט געםריי

איהם. צו סאנוסענט שעהנםטער
P\" ,יאנאוד פון מםחה דער אויוי װאם וואוגדער 
 איגטזנר־ די םאדגעםט ױביילעאום זיבעציגײאהדיגען םסי׳ם

םחותן. חוייט דעם פון ארט דעם נעמאנא*
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באגריםונג 8
 ראדי?»צער און ארבעמעד אידימער דער םיז װ^ורטזאנער אח םצר?עםפער אצטען צום

H אםצצינען אונזער — בפותניזנצ p p n n* נערעכםינ?ײם״ חנר םון,

י ש. . ס ם װ א נ # י
אנערקענונ^ און אכםוננ םיםער םיט ױבצעאו^ ־יעהרינעןpn 70 פיז םוב ױם דעם צוציב

ײ■ it;*דלז ז

אגױמענם ר)אלעקטיװער ערשםער דער
אינטערנעשאנעל דער

̂גט גוגס ךײןן. גזאכ«ך twv\ א\\ גױיגזט רזגז \\3 'אר־טאג ̂יןץי־אגךצגגאוציג ג̂ז
ױיטש א. דזשאהן פון

 דרעם און וױיםם די םון םםרײס דזשעגערא^ דעד
 םון אײנער געווען איז 1909 איז יארק גױ אין םאכער

 האב איר זואס האםםען ארבײטער םערקוױרדיגםםע די
 אי־ און אפםערװיציגסײט ענמוזיאזם, םעד.ר בײגעװאוינם.

 — פרויעז און םיידלאך ױנגע די זײטענס בעדגעמננהײט
 זיך מעז \vp — םטרײקערס די פןו םערצאל גרויםע די

 די צוצוזעהן געווען איז \ואונדערב«ר םארמכתילען. נים
ל"\. oyp'B דעד אוי^ סטרײקערינס די םון האנדצונג
 גע־ האט עם וױנםער. שרעהליכער א געווען איז עס
 ארעםםעז די גים שנײען. אוז רעגענען אי׳ין אין האצםעז

 שצע־ געדונגענע די pd קצעפ די נים אאציציי, די םצד
 די האט גערוםען) דאן זײ םעז האם (״גארדס״ גער

 םײד־ די באצאגערען צו םון א&געהאצמען םטרײקעריגס
 ביז םריה דער אין פון שעפער סטדײקעגחנ די םון װאקם
a m אווענט. אין

 םםרײקי דזשענעראצ ערשטער דער געװען איז דאס
 ניכד (די יארס נױ אין פרויען און טיידלאך אידישע םון

 און אםעריסאנישע די #םרײד אין ארבייטערינס אידישע
ארם). םון גערירט נים זיך האבען םרויען, דײםשע

איז עם וועצכע צװישען .סאסײעםי פיצע
 אװ ״סעקרעםערי יעצטיגע די פערסיגם, םים געווען אויך

 בייצואװאויגעז װאונדער אוים׳ן געצאםעז זײנען צײבאר׳/
 פיסע־ געהאצפען האבען זײ םון םעהרערע םטרײק. דעם
מעפער. די מען

 שווערער סיצ געוחנן דאן איז סםרײס א אנצוםירען
 גוכדבא־ קיץ געהאם נים דאז האבען סיד יעצ̂נ וױ

 קײן קאודטם, •אציס די אק אםענדען צו לאיערם צאלםצ
 כתדזשיםםרייטס •אציס די וואס שםראף באצאצען צו געצם

 ציים יענער צו כתגליך. וױ גרוים אזוי געםאכם האבען
 די באצאיעז צו ווארים גרינע םים אנגזמוםעז אוגו איז

 אםיס. דזשענעראל פאר׳ן רענם םאנאם א דאלאר םוםצען
 ארײנ־ האבען םיר וועצמ שטיצע, םינאנציעלע ביםע< וײ

 געזא- איז םטרייקערס, טויזזנגד צעהן די םאד נעתראגען
 ציג״ ױניאן םרייד ״וואוםענס דער po געװארען םעצם

 וועלכע געזוערקמאפםעז״ אידישע .םאראײניגםע די אח
 ארעםםעז די אבער צרוו^ אוױי געווען אויך דאן זיעעז

 גזד נים האבען שיצעגערס געדוגגענע די פיז סצע■ וײ און
 אונזערצ םון עגטוזיאזם דעס אוי«י וױויקוגג p>p האם

 גע- פון ארויםנעצאזען זיי האם כמנן װי ג*ײד •יסעם^
לײ\. •יקעם אױפ׳ן צוריקנעגאגגצן באצד זיי דינען םאנגניש
 מד םיר צו זיך האמנן םםרייק . pc םארלױף אין
 אײנער םאגופעקמשורערס, פראםינענטע פאר א ווענדעם

 םיצםאז״ און .בצום םירכת חא־י פון םילמח אײב א
 קא\י דרעס ״זשאראקא םוז ראזעגבערג דזשאזעו* םר. און
 זייער םאר אגריםענם ts םאכען צו סארשלאג דעם םים

 — פארזיכערם, םיר האבען זיי וױ — נע, װמ נדופע באגצע
 םאנױ גרעםערע וײ פון צאצ באדײםעגדע א םון באשםיים

 קא־ אדער •ראטאתאצם p'p (םון טױיד אין םע?םשורערם
 געוואוםם גיט גאך דאן םען האט אנריסענםס אעקטױוע

םרײדם). גארםעגם די אין
 דער צו אווע?געצאםען איך ביז באנײםסערםער א

 פריילאכע די אנצוזאגען קאםיםע םסייי? דמתנעראצ
 שציםען צו כתגציכ?ייט די םיר האבען ענדציד אז בשורה,

פאראנםורארכד פוץ אםאםיאייעאן 1א סים אגדיםענם
 װעצמנ אנריסענסס אצע די וױיל ;

 באצזד איעצאלנע םים נעטאכט אהער
וחנרםלאז. p^ צו oארויסנצציע

ארניי <ימ
״אמז

 פארמר זיך איך האב ענםוזיאזםז גרויסען טיק אין
 םאכער וױיסם די כױט םאן צו דא האב איך אז סען,

 םארכד די pn צו היום עד גאך שםאצצירם וחנצכע יוניאז,
 דאר יוגיאנם, ארבײםער אידימע די פון געשרימענסםע

 .שװארצער באוועגונס ארבײםער דער pc הזדש״ .עםוד
 פארשצא^ םיק *1אוי אנטווארט דער געווען איז פארראט״

 דעד קריםיק pn םים ארויםגעצײגם ויך האט באזוגדערס
 זיך האם ער הײםאן. זיגםונד םארשטארבענער צאגג גיט
 אז םזן פארשכתהער א אז #םארשםעלען גע?עגם נים גאר

 קוכתן צו דערותגען זיך זא< ארגאניזאציאן ארבײטער
 1*ם »ז געגוג םרויזנריג איז .עם םארשצ̂א אזא םים
 איינצעצנע םיט *נריסענםס םאכען צו געצװאוגגען איז

 אל־ םיז ארגאגיזאציאז אן זיך או̂י האבען צו באםעס.
 םארראם״. א וױ כתר שוין איז דאס םיינם, געםיינעם

<אג םײ\  געווארען איבערגעגעבען נים זאגאר איז פא̂ר
 היײ וחנצמ םים באגייסםערוגג די םון אפשםיםו̂נ צום

 נעזעהן איך האב געווארען אנגעגוםען איז rijn םאלס
פראגזג די דיסקוכױרען צו זײ םיט נוצלאז איז עס »ז

 שםוםנארט, אין שרינוםזעצער די ווען ,1986 (אין
 קאצעיד א געםאכם םא< זגרשםעז צום האבען דײטשצאגד,

 ךײ מן האם באצעבאםי̂נ זייערע םים אגריםעגם םױוען
 ארבײםער־ שםאסישער דער פון ארויםגעווארםען דערםאר

 *יצס נעװארזמ םאררעמגם איז דאס וױ^ ?ערפערשאפם,
*?צאסען פון אידעע די געגען םארדאס

 צו אגגעפאעען באצעבאסים די האבען ביםצאכװײס
 *י פון קצעגעדזנ די בצומ אבער ױניאן, דער םים סעםצען

)pc םען האם שעמר ?אנםראהםיגג אויםסיז ?ײן pn 
 םאנומקםשז־ גרעםערזנ די םױ?). אח געוואוסט גים

 זײ אסאסיאייש*, אן אין ארגאגיזירם זיך האבען רערס
 מד ייססארג בעםערע ארביימר mnn נענעבען האבען

 איז מפאדאדס האם אנריבתנם ױניאן דעד וױ דינגוגגען
מן ןײ פריטױ• הויפם nrn אצס זנרקצערם האבעז א . 
 סײד- זעצמ וײ פיז םזןהרערע כמנרמווירדינ, אבזנר מאפ״•

 דאד פאר געקעםםם העצדיש אזוי פריהעד האבען וואס צאך
n» ארימנדנעפצימנן זיך האבען ײניאן  p ר מ  םד מ

אסאסיאיישאז• דער פון שעפער״ ״אפען צאילםע
 הונדעחצ «אר רי םון איז 1912 פיז אנ&אננ בײם

 םח V* צזנגדציג פאד א בצויז פארבציכעז שעפער ױניאן
.גדעוירס pm וױ װעצימד — כמםכעדס כציזעגד צותצזי

 איד דעד פח קאגװעגשאז םאדאנםא׳ר רער אויוי
 רזד » נעױארזנן אגבעגוםען איז 1912 אי} םזגרנעשאנאצ

 אזז (רױיסם 25 צאקצ פיז פאדצאגג דעם אויף זאלוציאן
 פראבע » אםאצ װידער םאמנן צו ױגיאן) דרעםםאכער

m • דודך םדייד דדעם ארן וױיסם די ארגאניזירזנז צו rn 
םםתיק• נעדאצ

 א פונ?זױאנידם איגדוםםדיע דער איז אז װיסעגדיג
 םאנר• ריימדע די פון אסאסיאיישאז אחנאגיזירכהנ םעסם

 בא־ וחניצמנ שעפעד, באצאצםע כעסס 1אי םעתםשירערס
 םײדצאך אכמריקאנישע צאצ באדײםצנדע א שעפכױגצן

 ויך שעכמז און אריםםאקראםקעס פאר זיך האצטען וואס
 ארגאניזאציאן, ארבײגמנר אן צז מגהעדען צו זאנאו
 הארסיס » וא תאבען םיר אז םארשטאנען םיר האבען

צוקנאקעז. צו גום
 VTV* צו אננעפאגמח באצד האם איגטערנעשאנאצ די

 n ציפצעםם דודך איז פרעםע דער איז אגיםאציע אן
o אק םםרייא דזשענזגראצ א םון גונםטען n און וױיסם 

םרייד. דרעם
דשר פילייכם — פצאן א אוגז אח אס

m&du:, ר־• ii*
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Damn pm  avn lyjntrn* גיײאחנן m  pv יזניאן 
 pv באצ¥באטיט רי אויםצותצעחןן םרייען — טיותגונ^

 -iv די ותן בעםער פיצ נעותן מןוצם ויי tvd tv סרייד
 טטא• ײאצטען איגרוםםריע דער 1אי נײםס־באדינגונגעז

 אױנזגעגציכען ארבײםם־^סםעז די און נעװארען ביצחיו־ם
tiv tmpuri 1* זײ באווענען tnnyaw P דמר םים 

v ױגיאניוירען «ו ײניסו u rr  r a wאױןי ־ v פריחציכעז 
tiv am אזים»םייחנז v ?פטרייפ דזאמגערא pv זייער 

איגדוסטריןג
 נעווארען או־ױטנעשיפם איז םעפטעםבער ענחג ביים

tv דייט׳אע םײטטענט אם באצעבאטים, ױ 1צ זדינצאתנג 
 וינטאנ tjru'octsor װעט ײעלכע צעתםמור v 1צ יחודינ^

 דאן איו זועלכער האכמצ. גיקערבאקזנר אין גאכםיםאנ
 עווענױ נמ7 אין סטריט טש־42 קארנער אויפ׳ן טנותן
a * r( ראטזאםקײט די ווענען ני׳צדינג) אפיט א| רארט איז 

v tm זייט זייער <ח s iva ’iv >סםרײק דזעענערא pv 
___ייניאן. דעי םים אפטאך פריד^יכען v אויוי אײטנתײן
 v באװיזען זיר האבען האטעצ פון באצ־תם אין

•Vחנר פון םמערםאז חגר םאנוםעתםעורער^ צינ1מג ר 
 םעםבעו־ v בצאת, אצעקםאנדער נעזתן איז פארזאם׳צוננ

pa א אין האט ותצכעו־ תאםער̂ג 40 צאפאצ m ip רערע
a יסרממאמצם n איז צייצע!. ריזע פיו ערייבער v 

ra n איבער סון v טעאוײע די ערפילערם איך האב טםונדע 
o n  pa װי ױגיאניזם, .סאנםערװאטױועז״ זאגענאנטען 

i 1אוי or ר»ם ם׳נן n אידײמר aiu, ,אין ותצכע־ i n 
 ,tynBPVia סון פארגמ איינציגע די איז ווירקציכקיים ׳

ױניאייןח תאנסםרויזטיוועז
*ru y  ai ערקלער̂ג רעדנער חגר האם tv אינ־ די 

 אחנאניואציאן הןצבע ױ םער גים יעזם איז טפתעשאגאצ
 יאהר דריי טיט באזיגם אין באקעםםם חאבען זיי וחנצמ

*pm. םים טאן 1צ די האגען יצצט v| ארגאניזאציאן 
 םיט םיטנלידער טויזענדע צענדציגע פון נאשםיים וחנצכז
 זיך וועם זײ ואנאר אױנ און טיםצןן םינאנציעלע גרויםע

 קוםעכ־ דעם איז *רנייםש־ זייערע באזינען *ו איינמבען
in נאניתן םיר װעלען סטױיק a n •פאםו o n פאצ־

. tru n ,09 םיר װעילען נים אזיב און םיזאז tronnvfi 
s די כײ <v&v ײידער o w זיי 1ײאנ« ביז נעילעגענהײם 
profit נע»ואוננעז tram י אונו םיט קוםעז *ו« v םאר־ 

 קרײ זועצען ויי װאם ■אבליםיםי די «ח און אאמט־ינוג^
 דער־ כבוד גדויסען פײן ויי ײעצען םטרייק iron גיי נימ
4vsvn ניט *ון

ra ביים y טא־ אטועזענדע א<ע זוען ^גקםמוד טין 
מז טפעקםעורערם  *אע־ םיר *ו איז *ונאעע ויר זיי

 »<צם פארנמטעלט זיך האט ות(כער •עדיאן״ v נאננען
 עסזעתוטיװ די םיז םיטנליד v *לארמייםער, מנדחנל
 אםא־ םאטםעקםטורערם דחןם און ווייסם די פון באארד

 פאצפאם איז ער tv ערפלערם האט װע<מר - םיאי״אאן
 גע־ האט ער וועיצכע ארטטענםען די םיט אײנפארמםאנען

artyn און ay ttm זיר װא<ם tv vrianan װאצט אים 
n זאפארם עד  tnavayuv םים סארהאגר^ן i n .ױגיאן 

 שון םיטגציחט־ ytnya’v די tyr״t באדױארן ant אכאר
w סון באנייםםערם ממסוםױת ייח r  trav. *urn' 

מ umnituyt i ®ח בצויז גערעדם ווערם דארט 1»י איו n 
 פארציחןן נים אבאר כרויכט איר ימיאניונג I* וײם

 י1אוי איז p»jv< די — נעזאנט, ער האט — חאםנינ^ די
 םיין םון ארבײגג נומע אייע־ טארט זעזום דינ^ איתר

 v פארםיידען *ו אופ םפנציכעט >צעם טא( איך װעצ דיט
אינדוםםריע״. אונמר pv סטרייפ

a גאר װאכפז איעינפ n, דורר a n און אײנםלום 
i איז װאט םילװערםא!, נג פון םיה n  |ynyt tn טעער־ 
i ■ון טאן n םפוירם און פצאזפ am irapyaiata פרא־ 

lym לאזינםהי, און אםאטיאייעאז, םפפנזיװ yam  ir n, 
בא־ *ו מנלועפן די 1אי פצאמױיטפו־, םפטתצ אויד מי

tvam די i n  t *  yaevva און װייסם a m אסאםיאיײ
tv r אויא איעזונײן v אונו. םיט סאנפעמנץ

 «רייב«ר m צזנװין, דד. ײאנפז פיו ניט ווי«ם איך
m  1»  ytsanm n  pv ,תאט אינםעתעמאנאל tPDuyt

annotp tv rn די * v, יז x  m  •an tw y rn v צ״ אװ
1 ’a4■י ** ' • j

____n י1אוי apinuu tyavn באסמאן &ון פייצין אין
י םים פארהאנדצוננען אוי^ אײנמניק םיאייעאז  4יתיא י

ווא־ appt נש־ויערם האכען אונםערהאגדצונגען ױ
 ױניאן in פון םארמטעהער עםציכע י1 אויםער כען.
 t« םיםנציחט־ י1 פון פײנער האט tvnnravav *an און
i n אין ױגיאן in די פון נעװאופט נים אםאםיאיײפאן 

 <ײ8 נעהאצטען האבען נאצזגבאטיס ױ םארהאנדצומען.
n *ו ט׳פפם r n צאך.1םיי tv ניט זיך |9ואצ די *tiym 

פפ די *ו i 1םי אניטאטאו־ם טאציאציפט̂י n ן1א ױניאן 
a n  tn ’n p rv  tnvt 1פא אויםו־ווי v טטתיה תשענע־אצ

 און םיטיננען רופען אין געהאצטען האם ױניאז די או]
 1בײםע16 י1 פאסװם־ייטען אום ציםצעטט פאר׳פפריימע!

tnttreip t'nta .םםרייפ
אט־י* tic פונתטען י1 װאו 1םארהאנדצוננע י1 אויף

 אנ־ נעװען !ײנען נעװארען, ניים1אויםנעא זײנען םענם
t’i>a lantrn םון םאכצייטע a״am * n, אוים־ סיינע 

in ט1צאיע פײגע םײחס־ם, v חס־םיט האבעז םארםיטצעד 
טאן. *ו נעהאם ניט

 ארייג־ אפtv 1 אינערציינם, 1םי האם ע־פארונג םיין
 *װימען האנדצוננעז1פא י1 אין צאיערם םון בתימפן

 1םעוו אמ ארבייטםנעבער און 1בייסע1א םון םאר׳פםעהער
 caitreenva א *ו כרייננען *ו הילף א װי ̂)םערונג א
y די װעםען id צאיעו־ם, םח אטועזענהײט י1 r J iy r v 

 נאנצען אין איז 1םרײ םדץ טעכניפ און אננעצעגפנהײטען
m ציםינימזענט, מאםוי, םייגט פרעטד, v  tn ’Jiv a נע־ 

tym ותצכע פארהאנדצוננען ווערענד ?ייםעס tn 'B  jytyp 
 ttm אןiu 1 ערפאצט־ייר t״t t*p נדסםאחאטפנתימ א *ו .

a״n* n־’B נצויבען i*  p'p tv 1פא ניט רערביי וועט- 
>’D tv pv tn״n דערפון וועצען •tn 'B 'Bv iv

a v ftrti העגרי tynvp, פון צאיער רער in אסא־ 
sm רער אויף נעפוםען 1אי טיאיחאאן, o נײן no sms 

»t וויכםיגםםע י1 װען tntnyajvp דיזע  tvaptis אטײ־ 
 נצוח ay האט tins און פארטינ נעווען שויז ז״נען טענם

.pqivd צענאצע א אין נײםעז1אויט*וא נעברויכם
*n ty  ai האם in •סין צאיעו i n אטאפיאיישאן

m םארצאנגם  tv צעצטער iv u k iw זאצ אנריםעגט םון 
i 1*צוים n  tv זאצ אט־יםענט pv pnv קראפט tv i iu 
pm י1 פון ■יאמנט 90 »ז ארויםציינען ויך װןם עט 

pv iyo«aiv י1 םארצאזעז װעצעז 1«־ײ is w v און 
a»nv טטתיפ. אין a n  •p iv פארשגחר י1 חאבפן פונפם 

in הער  pa אײנצונײן ענטזאנט יך1 פאזיםיזו ױגיאן tiv 
i פארצאננם האבען n  tv ארייז זאל אנריםענם pv 

ttm, o bv ip צ א ב דהי p 1 אװ pv eiypi'tpi ,mחי 
 א םטרײפ״. הי1 אװ ?vp ,m iya:v וױל איט־אטטו־י

iv מעגעז יךpro 1 האט טאנ גאנצען itv iv a  a n אחם־ 
i נעריםצן. n נערומצן ױך האם צאיעו־ jiv או־וג־ חאם 

 נעחאצפען. ניט האט עם אבער פו־אצענ̂נ טערנעצאועז.םון
o ענוציך, n  •piv אח 4<באצןבאםי די םון צאנג1םא i n 

נעװאחנן. אננצנוםען םארשנמהער ױניאן n פון פאחצצאנ
 װי 'itv tv םארלאנגם, דאן האבצן 8גאצצבאםי י1

d אננעגוםעז עוין האבען י1 pi ואצ אט־יסענ̂נ i n 
ib b״p 1 בצוח װערעז נערופען t'vי lyvyv נים־ י1 פון 

n ארבײמער ױ tiv םעםבערם אםאםיאיישאן r n  pv 
 בא־ נימ n אױןי ארבייטען םארבצייבען ואצצן שעפער

praw n. 1םי װאנצז 1בי ט1נעדויע האט טאנ צזױי 
n tyavn» ,איבצרציינם v tv ,?םםריי pv װצצנצן -urD 

i פון פראמנם צינ n  —  u w m v  n פראצענט iv־ 
תצמ בײםער  םארבצײבצז tntm — גאאמפםינצן י1 ו

typ i n t r  n  pv די חאבצן צנו־ציך נעצענען. נים 
*y- פארמאכט האצמען װעצען ,n tv באוױצינט  n r n 

»iy ײט טאנ װיי* n r n  typ»r tiv די אין ארבייםער 
i אן אטסשציסען זיר aiv אםיםעם מניאן n אתאנײ 

tvntvt.
v pv האבען מא» חעצען םיטען n פון םעמבעדם 

i n ,אםאםיאיישאן y ^ r i נעתאצטזון חאבצן pv אגיםי־ 
n r n  tn ארבײםער tv איננארירען 1*אצ1 די a n אױפ־ 

v iv b  m i םםרייק תשענע־אצ v pnvippt באפצצ pa 
arn* 1אםאסיאיישא vt פי״־םאכאן t pv *wanr n r n 

n r n  typur ויר ארכייגמו־ m  iv n e tiim iv

M.קאמישאן פײנדינג פעקם די װאם ־ןטען
אױםגעפונעז האט

גרין. טשארלס םון
in  pv צ״ט pm רערנר״כען װעצעז שורות י1 אס 

n ■אםענדםענטם די וחגצען ,נערעכטינ^ם׳׳, דער םון צעמו 
c 1צ n םוט און ?אום iiv p, באטראכם שוין װערען װאם 

 האבען אםשר שוין מאנאםען, 4 צעצטע די םון םשך אין
u א im םון צעבען m אינדוםםריע. פצאופ i n בא־ 

”t !יכער װעט אציע1אדםיניסם א. ג j תו tie שצום t 
p iv b t ין באאײגפלוםט® a n פון יכט1בא i n םפעציע־ 

aan יכם1בא in האםישאן. טום און סאום א. ר, נ. צעד a 
 in אנבאםו־עםם װאם ציםעחגן און םאסםען ציכט, יט11א

 1םא װיכםינפײט גו־ױם םון ינען1 יועלכע ת,1וםט1אינ
 םאיד n םיט יךtyaivi 1 1בייטע1א n און ,1בײםע1א י1

כאסענען. ציפערען tiv טען
n קאטישאן pv 1 םון ;עווארען באשםיםט j  in. .א

n צו  tn m ar אוםשנמנרשז in  pv אינײסטו־יע פצאופ 
 אצ1 װעצכער יכם,1בא איט־ופס־יע tv צוצױצטעיןן כת
a מאכעז 1סצא םאצ אצע 1םא םאצ אײן n צײ אםת׳ז 

1צ n טעצכע ומנעז פאתםען אםת׳ע יpv 1 1שםאנ  ים1
V .1 j ניבעז און ארום שטענתנ זיך ינען1ס  in  B 'n in. 
 אצ1 זי װעצכען אוי(» באוים געזונטעז א אציע1ט8םיני1א

 צאננען1םא n ותגעז אורטייצ imv אין שטיץען ?אנען ןיך
מארפעט^ pv am* םארשידענע פון

pv  ivspdvp n 11 י1 פון כאשםאגעז ntytfvaיי 
rm יעמאן: vem  ,tivaa .v .3 .n באםעצ אן1נאי

tn ם. *אוצ ivayavia איז ’ana אצט nm naiva םון n
™בייםעו־.
in םון שױיבער n 8אצ טיטנעםא־־ען 1אי שותת 

.lyaytnjvi
n (̂ אד־ U1 צו צונעטו־אםען נצייך pv סאםיש

a נא»נם האט't בייט. n סצאופ נאנצען tiv 1םא טום- 
 itnnip v םיט האט און ^divp צו odivp פון קעם
 evil יכט,1בא 1ציכע1אויטפי אן םארעםענםציבם צוריק ציים
pv אינטערע־ אויטערנעוױינציכען אן םיט אננעפיקעװעם 

 םא־ און צייכנוננען םאטעתאצ, פטאםיטםישען טאנטען
i 1ביצ סצאר א גיבען avn בעצען, n  tic פצאו? 1נאנצע 

a װענעז און אינתטםו■' n מט1םא איין םון שייכות> *ai 
צוױיגמן.
i n באריכט nצ^yהצם amp tiiv ,כצ tic 82% tv 

i n פ1סצא 1נאנצצ y’*pnvia b ib  tiv פון *ypnro 
B in נײט1אױםנעא pv 87’ נמ tv ;piv אצענם1פ I ib 

ipptvi i אצע n  pv ayrrrm אינתםםריע t n n יפ־1א 
 tv םיינט, avi .8באצעבאטי ippiv' נ<ו pa נעצאהצט

B פצאופ פײוצענט 18 יtta 1 אםימ in  avn ppypnvia 
n יסנעארבייט1א  pv אונזער םון ט1שםע אנדערע lya’in 

ip' נמ 1צ יר1א אצענט1« םינוי באצאננען ז,1כ1םצ p iv

 tiv ׳ם'ם׳טע1םא m אתםנעצאםעז יינען1 באצעבאטיט די
 בא־ v 1אנצ ייד- גװט דא װאם טט1נעװא ניט חאגעז

 נײז זט1נעם נעבאך |5האב ”t איז באפעצ, א איד פעצ
n אנזאנעז r n 1בייסע1א n tv» אנשציסעז זיר םתעז 
i n  tv ,טניאז tv גים t tytypבאשעפ־ ניט םעי־ \ײ ״ 
טימו•

1tn  d>vצטאם prt'i tie י1 חאם פםו־ייפ״ ,פייפ 
 אנ-11* 1אינע tytv־ipy«*nv צײט מאך pnt pv ימיאן

cm מ oys rn  itypia
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 צו םווי 8 םאכט םעםכמוטעאונג דיזע םאגוםעתנמזוחגרם.
 באצע־• יארקער נױ די םון סטראעונקעם און טענות די

 וויידדצעם הויכע דורך פארטרײבט ױניאן די אז באםים,
 יארס נױ מטעדט. אגדערע אין יארק גױ םון ארבײט די

 קא־ פאינדינג ״פעקט דער םון באריכם דעם וים5 #איז
 צענטער דיזיגער חגר םאדבציבעז הױם עד נאך סימאן׳/

איגדוסטריזג סוט און ס^או? דער םון
גט װאס  װעגען קאםישאן״ פמינדינג ״פעקם די ̂ז

ארבײמער? די פון וױידזשעם דײ
טאבעלען, סטאטיםטישע און מאטעריאאען רײכע די

̂יכם האט ק#םיש$ז די װאס  צױ דעם זחגגעז םארעםענט
 פארדינע? ארבײטער די װאס װײדזעעם, די פון *צמאנד

 אונז, דערצעהצען םארקעטס, <ןאאוק םארמידענע די איז
 םאר־ <אנד גאנצען איבער׳ן ארבײטער צא̂ה גרעםע די אז

 םינײ דער ווי םעהר איגדוסםרי אוס5? דער איז דינען
 א אז און םאר מרײבט האוד דער <ואם װײדזשעם םום

 ״עותערדדפ די םארדינען ארבײטער 5צאה באדייטענדע
םעהר. נאך און װײדזשעס״

םע־ פראצענם םיר ברויז םארדיגען ארײן יארס נױ איז
 43 *ױן, םיניםום דעם ווי ווײניגער א&ערײטארם נער

 עווערעדזע און סיניםום דעם צװימען פארדינען פדאצענם
 דאאער א און ד^צער 1 צװיעעז םייגט, דאם — וױידזשעס

 םאר־ האבען פראצענט 53 שטונדע. א סענט םופציג מיט
םעהר. נ$ך און יױידזש עװערעדזש דעם דינט

 םאראן שוין זײנעז םטײםס איסעטרן אנדערע איז
 װי וױיניגער םארדינען װאס אפערײםארס, פראצענט זעסס
 פארדינט האבען פראצעגם 58 וױידזש. םיגיםום דעם

 פרא־ 36 און זױידזש עוחגרעדש און טיניםום צװישעז
העכער. און װײדזש עוועחגדזש דעם םאדדינם האבען צעגם

 ארײנגערעכעגט ניט טעריטאריע, וועםםערז דער אין
 םארדינם ארבײטער פראצענט זיבעז דזאבען באצםיםאר,

 געםאכם ה$בעז פראצענט 52 םיניסום, דעם זױ וױיניגער
̂ובען פראצענט 41 איז עווערעדזש איז טיניטום  נעםאכם ה

םעהד. נאך און וױידזש עװערעדזש דעם
 פער םאדדינסט ^עװערעדזש״ דעם זועגען טאבעצען די
 םאר־ פרעסערס יארקער נױ די דאס אונז, װײזעז שםונדע

 איגדוסטרי. קאאוק דער אין וױידזשעם העכסטע די דינען
 אוים׳ן און אפערײטארס די און קאטערס די סומען דאן

 סרא־ 75 כםעם םינישערס. די זיך געםינען ארם אעצטען
 פאר־ יארק נױ םון פרעסערס״ ״אפער די םון צענט
העכער. און עוועערדזש סאוד דעם דינען

 טערי־ איסטערן דער םון םארקעטס אנדערע די אין
 ״עוױ דעם פרעסערם פראצענט 50 באויז פארדינעז טאריע

 םון םײא וועסטעיז דעם אין און העכער, און רעדזש״
̂ע האבען <אנד,  םיניטום סאוד דעם םארדינם •רעסערס א

 פרא״ 9 האבעז סיטי יארה נױ אין עװעחןדזש. קאוד און
 טײ תאוד םון װײניגער םארדינט םינישערס םענער צענט

 םיני־ דעם צװישען באפוםעז וזאבען פראצענט 53 ניםום,
 און עװרעדזש דעם פראצענט 38 און עװרעדזש איז םום

 םאר־ איםטערן אגדעדע איז באדינגונגעז די אריבער.
 הא־ יארפ גױ אין הינטערשטעציג אביםע^ זײנען סעטם

 ^ױיגיגער םארדינם םינישערס פרויען פראצענט זיבען בען
 עור אוז םיניטום צװישעז פראצענם 70 םיניםום. םוץ

 עוד דעם פארדינט האבעז פראצענט 23 בלויז און רעדזש
fחעכער. און וױיתש רצדזש i
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in ױיזןן  KtK נים םארתעטם איםםזנרן די ו
 pa«n סארמטם איםםערן די 4יארי ניו וד

 די וױ זױיחש םיניםום אונטער׳ן ארבייםער
 דער וואם תרפון זיך נעםם wp םארשעטם.

 פראמנ־ 15 ̂דורכ׳ן איז וועסם חזר פון ווייחע
 דער אין וױ שצענער םך א רענם ,פושפש־ענשצצ״

 דורך נאלעבאטים די ת»מס פאצמ םך א אין און
 םארנחד ׳,״פרעםצרענמעצ דעם ״םרישם״ אח םאכם

פראצןנטען. םעחר נ»ר און 20 צו
פארדינםם שםונדען דורכשניטליכען ווענען פאכעיע

םארקעטם. םארשידענע
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 דער אין נעשפילם חאם יוניאן די <ואם ראלע
וױיחש־קאוד. פון חרכפיחרונג

 ה»ם אצנעםיין אין אז אויסנעפונען, ח»ם סאםישאן די
 אנערשענוננ וייז נעפוגעז נראד חיימז א ניז קאוד ותר

 אין ה»ס אויםאריטי שאוד די אז םארסעםס. אצע
 באשוםען ניס ה»בןן ארגײטער די וואו קייסעס,

װו, פאוד םיניםום תם  ק»נױש»ן די שםעצט באריכט פון »רט אנדער אן אויןי שטעצונג שטארשע א גענוםעז װיי
p o n איבער׳ן ארבײטער סצאוש אצע פוז סראמנם 90 אז 
 ציידים אינםערנעשאנעצ חד־ איז »רנ»ניזירם זיינען צאנד

 באקאנםםאכונג דאזינע רי ױניאן. וואירקערם גארםענם
 נר»ד איז שאוד דער פארװאם םארשםעחן צו ׳אונז גים

י  דורכנע־ וױרשוננ, א ה»ם אינכמרנמאנעצ די מאו רס,9'
 ד»רם אז באוױיזם, ד»ם צענען. איז מווארען פיתדט

 שטעחט וועצכע ױניאן, ענטשצ»םעגע אן פאראן איז ןם זואו
 אדםיניסטראצין, פאוד די צוױגגם און זואך חנר אױי

ד אזױ —  ז»צ זי אז — אינגמתעש»נעצ די םום עם ו
trew » ה»ם ארבײטער, די פון קצאנעם די צו שםעצוננ 

 איז עם וױרסונג און אדײםוננ3 נרױסע א א. ר. J •די
 אפטױױםעם שםענדינער דער »חן אז אימחױינונ^ סײן
ר חנר «ן »פ»ר»ט »תאניזיר«נן ומכםגתױרפזאם *ח  י

מר ס»םישאן די װ»צם ניאן,  צאגן דער אין נעווען נים זי
מז מ «וו  *ושטאנד דעם ײשגשן באריכם «ינםםיגען אוא »

י 1«  די *װישען פארדינסםען עותרעחש איז סיניםום י
pwJr צאנד. נאנמן אימנר׳ז םאמר

פרעפערענשעל די אץ םיטי קעגזעס כאלםיםאר,
, •ראנע.

איז ס»םיש»ן רער פון אויסגאבע מינטימ
twnnBMB on  QDirgRUUI VT |W ITrUCO Yt

 אין קאסטען •ראדושציאנם די ותנען *ושםאנד
 זיך פצאץ חװ־ ד» נים איז עם מארקעםם. חןנע

 אונםןרזזבוננ דער םון חנםאצען אצז אין *וצ»ז»ן
 «ו נענוג »בער איז עס נעםאכם. ה»ט ש»טיש»ן די

 די »» ענמשידען צייקענם סיש»ן9<ז די ד»ם
 ךי אז םאנופעשםשורערם, וועםגתרן די פון םאנכמ םון נען

 אר־ די זוי העכער ז״נען זועםט חגר אין ארביימם־שאסטען
 «י םאנוםעשםשורעוע יארסער נױ די פון בײמם־שאסכתז

 םאנופעשמ׳פורערס וועםטערן די אז פ»ר דןריבער שצאנט
 חעכערער איז עם װעצכער א צו באחנכםינט ניט זיינען

 ?אםישאו די איצם. ס»ם זי װי רעכט .פרעםערענשעצ״
 ארבײםם־ די פון אונטער׳פיד רער אז אויםנעםונעז, ה»ט

 א איז צוױיםעז דעם און םארסעט איח צווישען שאםטען
 נם־ש»ם־9•ר»דושצי פון אונטערשיד דער װי קמגער סאך
 פר»דוצירןו זואם םאנופעשם׳פירער̂נ צװיי צװישען טען

 *־o«P יי ׳*ם^דט. זעצכער דער 1אי םחורות דיזעצבמ
 צוזײ די או אויםגעםונען, חןםםותנען םון »בער ה»ם 1ש»

 סיטי שענועם אין און באצטיםאר אין םארשעםס שצאוש
 09 וועצמ םון סאםמען ארבײטם נידרינםמע די האבעז

םענם. גאר־ ציין ביציגען א פראדוצירם װאם םארשעט אנדער איז
 ימד שאםישצו די ה»ם באצטיסאר אנבאצאננט װאם

 ניד- וי ה»נצן שאפט סצששאן באצםיםצר׳ם .ו»ס סוגען
 באצטים»ר ד»ם צאנד. אין שאסנתז ארבײםם רינםםע

 וחד באהויפטתנןן איהרע אז באײייזען״ נעשענט נים ה»ם
 אירנענד איז זײנעו שאםטעז פראדושציאנם חעכערע גמז

 וו»צס שםאנדפונקם דיןעז פון נערןכם. וױיזע ומצמר
 זןאבצן עם וױ פרױױצעני^ העכעדע א אויזי רעכם איחר

 שאנשורענץ דיחנשטע א נעותז איםם, דער איז םארשעמם די
 חנם אויסנועצן איהרינעח»צםען ײ»צט וואס נעצעגענחיינ!

 פ»נד (»נםעיר ש»נשירענץ אונאנשטענדינער פאר צושטאנד
פעטישאן״.

 ס»:־ איהר פון פרצםיטירם האט ר9ב«צטים װײם וױ
 ה»ט זי וואם פרױױצעגיעם, די דורך פעהינשיים סורענץ

 צזם נעװארעז צונעטייצם איז■ וי װאם דערפאר באשוםען
 דער םון אינפארםאציעם די נאוױיזען מארשעם, מעםםערן
 םפרינג צעצםען אין םעיצם גארםענט די וועגען קאכרשאז

 יארק נױ אין פארשויף חנר וואם צייט דעו־ אין סיזאן.
 נעשטינעז ספרינג צעצנמז איו שטעדם אנדעחנ אין און

 םיזאן םפריננ דעם טים םארנצײך אין פראצצנט 20 אוין•
 באצטיםאר אין קצאושם פון פארשױןי איז-רער ,1983 פון

פראצענם. אכצינ גאנצע אױןי נעשםינען
 בא־ וױחנר באציוווננ דיזער אין ה»ם שאטישצו די

 שטע־ דער איז נערעכם נעווען איז ױניאן וי אז שנמטינם
 םארצאגנענדינ כאצםיםצר, צו נענוםעז ה»ם זי װאט ציננ

 זא־ אינדוסםרי שצאוש דארםינער דער אין ארבייטער די אז
 די ױאם וויידזשעס, סאוד זעצבע די צו בארעבםינט זײז צען

םארקעםם. איםעםרן די איז ארבײטער
אװערםײם. נענען איז קאםישאן

 איתד אין ויר ד»ט םימאן״9ש םאינדיננ פעשם די״
 .רי ארבײם. װערםאים9 גמנען נם9ארויםנעז אויך באריכס
 אותר־ ארבײםעז צו ערצויבען ניט פון פאציםי איצםינע

 םארסעטם, נאנצע אין אדער פירםעם איינצעצנע בײ םאים
 אינדוםםרי. םוט און שצאוש נאנצער דער נוצעז ברעננט

 זיעען אווערםאים םיז פארנאט דעם פאר אורזאכעז ױ
\וערט»־ם״.1 פאר אורזאמז די »י שםארקער

באנריםען, צאנג שויז ח»ס ױניאן םאכער די-קצאופ
 די און אינדוםטרי דער פאר שעדציך איז »ווערם»ים אז

 »ווער- פון »פשאםמן ר»ם פארצאגנס ח»ט אזן ארבײנתר
 צר עסזיסטירט. ה»ט א. ר. J די בעם»ר צאננ םאים

 סי־ םוז ברען אין ארבייםער טאנכן ה»בען אווערמאים 3צי
 שטונ־ עםציכע ארבייגמז צו געצענענהײם « געהאם ז»ז
 פאר־ זייםינעז א אריינכאפעז און ײ»ד א צעננעי דעז

 ׳ םויזענחנר זיינען »בער חנרפאר דינםטעצ.
 נע ניט חאבען אוו ציחײנ ארוטנןנאננען ארבײםער

 טאנוםעשטשורערם די טרייד. פיים צעבען א םאכען
זייע־ »ח יים3אר 'ם9»ווצוס פאר נין

VI «

 די 5װײ אינדוםםרי, דער מאדען וי בתנגם אוחנדסאים
 גזד וױיטע אין סטארם זייערע חאבעז וואס ריםעי^ו־ם,

 אזוי דע^װועריס זייערע באקוםעז נים <ןענען געגדעז,
אנגעז זײ אוםגענענד. און יארס נױ אין וױ  חד םא̂ר

 זײ כדי אווערטאים אײנטיהרעז וױדער זאא כמן אז ריבער
 באשטעילונגעז זײערע טאכען צו נע^עגענהייט א געבען צו

 אויױ אבער עגטםערט ױניאן די כזינוט. ילעצםער דער אין
 איז ניט װע^כען םון אײדען ריטעיאערם די אױב אז דעם,

̂ום̂כ  אוי^ םארבאם דעם םון מוצד די ניט דאם איז םאר
 װארים ש\לר. אײגענע זײער איז דאם נאווד אווערטאים

ײ אויב  צײט, אןי באעטעצונגען זײעחג ערהא^טעז װיילעז ז
 נים זיר און צייט אין םאכען באשטעצונגעז די זײ זאאען

 האט סאםישאן די םינום. אעצטער דער אױן* םארצאזעז
 םא־ קאאױן דער םון *טאנדאונקט דעם באמםעסיגט איצם
 אווער- דער וועגען טיינונג אשענער איזזר דורך ױניאן כער

טויאגע. טאים
 האבען אווערטאים םון םראגע דער םיט ג^יכצײטיג

̂אנגם, אויך וועםט דער םון עבאטיס5בא די  םעז אז םאר
 אראצענט העכעחגז א באעעםטיגען צו ערלויבען זײ ז̂א

 רעכט א זײ האבען קאוד איצטיגן דעם ^ויט אנםאנגער.
 פון ^ערנער אדער אנפאנגער, •ראצענט םיגף באנוצען צו

אנג ^יער אין טרײד.  בא־ באיצעבאטים די האבען םא̂ר
 םאר־ די אין אדבײטער גענוג ניםא איז *ס אז חוייטעם,

 זאיצ מעז זײ םאדערען דעריבער און צײט סיזיץ אין קעטם
 די אנםאגנער. צ̂א גרעסערע א געברויכען צו ער^ויבען

 דער םון אונטערזוכונגען די בײ האבען םא״מטע״ער ױגיאן
 געגוג דא איז oy אז םאסטעז, םיט באװיזעז קאםמואן

 בא־ די אז און ארבײטער *ײבאר) (סקיצד קװא^יםיצירטע
 װיאען זײ וױי* אגםאנגער באעעםטיגען װילען אעבאםים

 די ארײז. זייער באצאה^ען ניט ארבײםער ערםאהדענע די
 קאוד־ די םון ארױסדרעהען דא דך וױאען באאעבאטים

 סאםימאן די אגםאנגער. םיט דריידע* א דורר וױידזמעס
 אונטערזױ גענויע א געםאכט כאציאוננ דחמ־* איז חאם
 יעדער איז אז באע^וס, צום געסוםעז איז זי איז כונג

̂אוס  ארביײ צאיצ נרויםע א דא איז אאנד םוז צענטער ק
 טעז װעיצכע אינדוםםרי, נידעצ אצגעםיינער דער איז טער
 זיך זאיצ עם אויב םרײד קלאוס צום צויאםעז גיך גאר סעז

 אין ארבײמער גענוג נימא איז עם אז ארויסװייזען, םאסע
 דעריבער האט ?אםימאן די אינדוםטרי. קצאוס דער

 םאר־ אײן ניט זעהט זי אז םיינומ, איהר ארױסגעזאגט
 דעם העכערען צו באצעבאטים די .ערצױבעז זאצ םען ױאס

טרײד. אין אנפאנגער םח •ו־אצענט
ארינ־ דער אז באשטעטיגט, אויך האם סאםימאן די

 די זועצכען פאר צוין, אדבײטם ״עװרעדזע״ םון ציא
 װען געסעםםם ענםשצאםעז און צאנג אזוי האט ױניאן

 גע־ םארםאסט איז <ןאוד סוט און קצאוס איצםיגער דער
 ״געזונט איז װאמינגםאן, אין צןףיס יאהר א םיט װארעז

 די אראקטיק״. דער אין װי גוט אזױ טעא־״יע דער אין
 עווערעדדמ דער אז םעםטנעשטעצט, אויד האם סאםימאן

 םאר־ די אין דורכגעםיהרט גלײך ניט זוערט ארבײטס־צוין
 ער ווערט םינסטציר דורכגעםיהרט םארקעטם. מידענע

 צײדים אינטערנעמאגעצ די װאו ערטער יענע איז אבער
 ארגאניזא־ שטארסע א האט ױניאן װאירסערס גארםענט

ציע.
 אדטינים״ <ןאוד דער אויף װירקוגג א דאבען צו כדי
 די איז מאנוםעסטשוחגרס ^ועסטעיז די האבעז טראציע,

 אווער־ זייערע אז באקצאגט אפט זיך D'srm ■אר צעצטע
 װאס עסס&ענסעס די זוי גדעסער זײנעז עססאענסעס חעד
oy ̂זורערם די חאבעז  הא- זײ אים̂נ דער אין מאנוםעתם

fya אויב די םארצאנגט חנרפארyזyTרמאנטy אריװיצזד 
j r i שטד םארזיכטיג און גרינדציך האט מאטימאן די

 npy( איז און דyרחyאװ די ןווענע םראגע רי דירם
w די m של& *ום םען n yo םאנוpyDםעורyהאב^ רס 
d מײן iv וחגצכצ אארצאננען «ו דעכם oy אריזויצזד איז 

oyoiyiopy אותרזתד די אין אונםעחציד דער ודיצ גחנס

 אין און טypארo איסגמגרן םyד איז טאריםpyם די םיז
 אוג• רער ײי nyjy^p ^וך איז טypםאר רזyסטyװ חגם

מיד oyDiyBDpy lym^ פון ^ר yi םאנום^ צוױי םון 
̂»וח שטאדם. ועלעבר חגר אין רס1ט

?אמישאן״ פאינדעג טpyפw רyד םון באריכט תר
^ אלן פראקטיש^ ןyרyד.ײyאוםג אן האט צ ^ ־ ^  ט

pw תנר אין צדדים yאצ םאר וחנרט 5p וױ אינדוםטרי 
 oyiira^: םyמײנyאצג אן זyהאב זחגצמ אצ^ םאר אויך
 פאר און אינט^עעאנ^ םאר אינדוםטרי. חגר איז
nyi ?םאכ ?צאוyד האט ױניאן רyא חוץ א באריכט ר 

 באדײטונ^ מאראציעע הנציךyװyאונג אן אויך פראסטישע
 אין טyכם באשטעםיגט ?אםי^אז תנר פון באריכט רyד

^y ט אינםארםאצי^ די פונקטעזyסײנונג^ און נות 
 םאר־ האוד די בײ ארױסנ^־אכט האט ױניאן די װאס

r̂אנדצוננyאצ בײ און װאשינגטאן אין זy אינדוס״ אנד^חג 
 nyi פון באריכט חגר ז.yאנדצונגrרזyאונט yצyטריאצי

 םאראנטווארט־ nyi אויף טיגוגנyבאמט א איז סאםישאן
ד תנר םון ײטpנטyבהאװ ארן ײטpאויםריכטיג איכסײט,  י

אינדוסטרי. חנר םון צושמאגד nvi םיט םיהר^פאפט ניאן
א. ר. נ. דער פון פארלאעט ױניאן די װאס

אינבמנרמךפאנ^ די אוץ ױניאן רyםאכ ?צאו? די
 צוםריותז זײן צו אורזאך y^y^yBD א האט yגאנצ אצם
 זיך עטימנדיג ?אםימאן. חנר םון מגפארמ םyד סיט
 ?אםיעאן, חגר פון באריכט זyארטײאישBאום חגם אוי
 אדםיניסטריײ חגפױטי Djn פאר tyreny ױניאן די איז

 װאם םארה^/ זyנטציכyםy אן בײ גרינב^לג םאריס טאר
o 3 זואמינגמאן איז וםעזpyםארג איז nאון אוגוסט נמגן 

 ytfim סאיד, צום נטסyנדםyאם פארמדפצאג^ דארט האט
 װאס זyײטpכטיגyרyאוםג די צו צ^נג א iyi:yin דארםעז

באדיכט. איהר איז ארויםג^אכט האט ?אםימאן די
 זיײ םארצאגגם, ױניאן די זואס רוננע̂זyסyאויסב די

:v\ : אז oy װ אפמדפאםם זאצyרyדי פון חגכט דאם ז 
iy» באטיםyבאצ ^ w r n וואציםיצירמ אין ארבײ^ר די? 
 ארביי־ yאצ אז און באצטז^צאכ^ 1אום?װאציפיצירטז און
ŷ רyט KT| די באשכמן און גצײד ותחגן באטראכט y^yt 
 אוד.p םון־ ס?ײצ זױידזמ חגם צויט באצויגונג און כטyר

 צאנד גאנצעז איז זאצ רyאנםאנג םאר דן*צײטyצ די אז
 רער אז ציים* םאנאם אײן װי רyנגyא רזyדוי טאחןן נים

)ynny(  דורכנ^הרט זאצ ארבײטסצייז ^
inyii אצ איןi y ^  y די אז אינדוסטרי^ חנר םון 

 דורכ־ זאצ ?אנטרא?םינג אװ ציםיטיחפאן און חמיגנײ^אז
iny נ^הרם ii אצ איזv in m  y\ אינ־ פצאופ חנר םוז 
y ^ o n זאצ םאחנרונג דימ אז ארן tjnyii פון פונ?ט א 

 וחד־ צוג^יצם אבסאצום זאצ !אצטיםאר אז און ?אוד.
n̂גרן צום גן  אר־ ty^yr תם זyצאהצ און םypםאר איםכ

D די ןyצאהצ oy װאם בײטםצױן, n^ y^ n אין nn 
איסם.

.89 לאקאל פון שטימע די קלינגט עס
,89 צ»שאצ ױניאן, מאכער דרעם איטאציענישע די

 םיט־ טויזענד 40 םון גרױם א צו אויםגעװאשסען איז
 אוםםענ־ איז םיםנצידערשאםט נרויםע אזא נצידער.

 םא־ דחגם די םיטיננען. דורך חןמרײכען צו ציך
 אײנ* דעריבער ה»ט 89 צ»סאצ םון םארװאצםוננ כער

 אויוי שטונדע בראדקעםטיננ ספעציעצעע א נעארדענם
יארק. נױ בי, עי עוי דאבעצױ םםיי׳פאן חגם

 פרעזידענם יױיס ערשםער אנםאניני, צואידזעי
 חןר םון נמנעדזשער און אינבמרנעשאנעצ דער םון

 יעדען רעדט ױניאן, םאכער דרעם איםאציענישער
 »יכ* םארשיחננע ווענען פארםיט»^ 9:30 שבת,
 םוזיקא־ שעחנער א און ענינים, ארבײטער טינע

דורבנעםיהרם. ווערם פראנראם צישער
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 toroop .פעקם־פײגדיגג״ n וועלכען בסריבם, דער
oyn פרויען וי איבער ארםיגיסםראםסר צוס צונעמםעלם 

iprnp ^אוגםערז\נונג איר מים עייכות איז אינדוסםריןי 
ip נאננ po צױ»םסנד tun סון i po ̂אינדוםםריע ^אוק 
*p יע־ען dppiod אינםע־ הזננםם ס איז צסנד, איבמר׳ן 

 שולע םאיעעטט ip jsopoipoi וױכסינער איז חנםאנםער
15 *•oprtr ײאוםןנ׳ם םרײד׳צייםוגג ז־ער אין, vpn,״ 
 צייכ־ סטסםיסטיסם, pood א םים «»«יקעותט איז און

p»u| 0 צוזאםען זיך טיט מםצצען לתצכע םסב?צ?), און 
ip םון ביצד סצארען i םאר־ יעדעז אין אינךוםםריע קצאוק 

ם םוטם. און dpi תצס געםאבם tpum עס מאו «
 סתם און ,ipdtpnopp אינתםםדיעצע piptaio פאר

 געזואונזד פון uno to בסו־יכם דיזמר איז ימסססםיס«נן,
 װיג־ זעחר tpnpa אויר אבער וואצם עם םאםש־יאצ. םען

noipnoapr בא־ ריזען זסצ אינטערנעעאנאצ אונזער סז 
 צייםונגס־ארטיסלעז, «אר א סין פאפוצאריזירען, ריכם
 צװי׳טען סאר׳אז־ייםען דאם און פאםםצעם, א אין אדעד

 אונזערע געבען it כדי םיםסצידצו־טאפם, ס־ייטער אונמר
an באט־יזי סצארען א םיםנלידעו־  t»pu אםת׳ן uoorit־ 

 סרטעפטינט. tpipn זײ וועצכער אין אינמםםריע דער «ון
תן זואצט דאס  איגםער־ דער טצד אויפםו גרויסער א מו

 די אויםצותלערען איז dp אויפגאבע <ועםעס גי״»סגאצ,
 צר און גאננ dpt איבער קצאוקםאכעל ipdiso גדויסע
בס־ tpum זיי ױצצכצו־ אין אינדוסםרי? דער פון טםאגד

 סדױסנ׳ד זיך האט בסדיכט, איד po ,toirooP די
 סצית הינזינם tptn אין ארבײם. אווצרםיים jpapa זסגם
 םאיאריםעט נרוים? די זאן־. גרוים? א אױפנמטאן n תסט
o םיםנצירצרמאםם iptaio פון ri רי אפצאדירען tonnaop 

 רעסאטענ־ ptn װ?ם געלױם jrtoiapooppi דיזצר פאר
m n נים ipppdt דעפארםםענם ותמצם ים?יצע־ם,1 די 

 דפצי־ זואו םארקעטם, וױיספ n איז זיו נעפינעז סטאדם .
 נױ איז »י ׳»?צ *זוי iptp« dpudpj <ים IV3PP ײנרים 'י

d םראץ אוםג?נ?גם, און יארק pi דא האב?ן םיר װאס 
 זינם סיםטעם. םראנםפארםיישאן בעםםע ױ צאנד אין

 םיר, האבעז ג?װאר?ז, *פנצטאפט איז ארביים *װערםייס
באקצאנען ריםייצזנרס דיזפ ג׳סתערט אײן גים מוין
 tp־un« ערצויבם זאצ *װפרסייס אז פאדערצן »יז ייר

veip * ייס פור*ע* »unp ,זאצ?ן זײ כדי םיזאן ipjpp 
 אונ־ ציים. אין moipo par אין ד?ציװ«ײס n פריגזז

 צײד?ן ריםייצ׳װט ptn אויב *ז איז דארויזי veoap זער
 נים tPapp זיי מאס opn צוציב פארצוםם איז גים װצצכעז

onpn’Jr i p irn  jpnp דאס איז צייט, אין urn* איי־ 
pupa ,און פוצד n סצאותמאכער pm) פאר• גיט דאפיר 

D’ir װיצזנז זיי אויב •גסװארםציך. v Jp i p irn  isspn 
p באאיםעצען *n tPמיצ 4«י*י »יז irn גאציינמנם, ארדעדם 
ip גח װארםעז גים און i םינום, צעצםצר >t r דארפען זיי 

jp צוס נארםזמםס n תאב?ז אװין t'tp w. 1יטייצמ1 דער 
partp» dw tP*n*«nrm in  no אז n ,ותן צייט IPD 

n* to tpipaparno Don־ip בייטאנ אזײנער *זמצזי 
« אים »d t pw w  tPMT ,איז פארנאכט •un iot o 

p איז עס ;ים m עצעכטע אצע וואו דארם
m  ipanon.

pp*ro n סצאוסםאכער םאיאריםעט jpapn עוין 
 ר. j די oonpa וזאמנז םיד iprnt נסר ,tponaoa לסנג

to פאד מצדציך איז אי־ביים סװעדםײם p irn אעטזד 
n וױיצ ,  oonp» iP3*n »n eon d pi i*m םןר 

to או־נייםיז ion o nrutotr prtop
ilia׳׳

 איגגאנצען tpjaunwpa tru« ארבייםער pipiao ייינ?!
 dpi צו פירען נצטוזט .חאט Dtp און ציידע, סתםצוגצהן

ip i to סון םמצמ־אװ p irn זאצ םארדינםטען npoam־ 
prtia n  .tpum •W’Tip j םאםעז tpppn ipDODptô P 

 אציסנס־1נאני1ס םון יארען פיצע י1 דײך געצערנם אויך
 צו באצסננם וואם iot ס איז סותו־םייס to טעםי:?״ט

ip i ,פארגאנג?נהײם ip i jrt נים גסד איז סצא.'המאכער 
 ג?װאוםט נים חסם און גייסם̂י dHtp’mdop נ?נוג געייעז
irn םיט too צו ווסם o  pn .ציים ip i פון תצאו?מאכעד 
 םס־ םרייען י?דען אויםצונוצען <ױ ודיםס םאנ צו הײנט
 e>pn ip און געביטצז, גוצציכע פארטידצנצ די אויף טענם

 הסט ip <וי סווי פונ?ט סותו־טייס נצנ«ז ipbdpp דסרזס
p j»5p ,trutor pao> tpap» ddopppj םיצ? אוז טביוצת 

pipiio .איבצצן
35 n ir tם1אײ«?פי איז ארבײםםײוסך ־ז»טוגרען 

ip אוז נ?נצויבם, פיצע tpaip נעײסרען, m r un פוז 
p ri אריינגצרזנכצנם, צייצעז pirato to ומצ?ן םיזסנם 
d תרך pi צעננ?ר trum. איז unהצןוױד כעניטציכער1ו1 ־ 

ipdoo הסב?ז ותט mpo אמײם d pi im 1יסה. n 
 סבער הסט םמסנם צוױי papaoruw n פון ערפארוגנ
 חמבון, אין אםנעגסרט Tt האבען אצצ 1טי to באלויזצן

 נראד, ג׳»ויס?ן ס 1בי ה»ט, ארבײםס־׳װסר tPiaiDtr35 די
 רײדזעז, jnraiR איז סםצאזע?ײם”או־ב n פארמצענערט

d זיו הסם סחאנם די tiD גאנ< itn סבער p  in i כים 
 בעפאד. וױ פאי־נציב?) tprn oaot'D n ; oitmppa םי?צ

IPWtfr ,n in o ײי 1יי ■IP, אדער tpoip »n ננ1צצ1פצ to 
n םיט  .'n p , o רעססנמנייימאז -dppd. ip i no 

ip״»DOP פײנױמ״ ip : to פרסקםיע, 1אי סװערטייס aoP- 
ivdpudo 1פא 1צצי1נ ח?כםם |1א d pi בכצצ ?םסכצד10סצ 

po םאר i p i ?כפרט. אעתםטו־י

d טיט עם האצם מי pi סצגעםיינעם o?pוק dppiod ?
 םענ־ סצאוס הױפם ip סצץ 1נא יסי־ק ניי טםאט n 1אי

noonaR pio רי ײיי םעיי p̂ ײניס* 1צאנ איבצר׳ן 
 n !יס W ?סטי׳»»ז ״ana״DUPPD. די ? ניזירמ

ioitdop, יט110 ברעננט בסו־יכם, 1איה איז n to פ10?צ 
riaont'o אײן ט1י1ניסני1י איו צאנד, גאנצ?ן איב?ר׳ז 

tio העכםט איז פאהס דיזער פראצענט. )91( גיינצינ 
tapnpioip 1א| iptaio םים םעג אינםפתעמסנאצ dpi 
ip מםסצצירען. i 1י1א באװייזם יכט1בס to 1גי ’no pio 

 tio צוױי to tin ,1םענטע pio>P יפט1ה ntn סצץ 1נס
dpio י1 1«י ■יסצצנם )82( סכצינ p̂, יסס װצצכ? טים 
panpr גrpצpבם a ir i ,בס^ײדם truni יפנ?«אכם1א 

יסד^ נײ איז
 aaipinpoaio די איירצר ioa ^joionpa ״סבסז םיר

no גצטסבט to ,tpupw נװ ip i no pup הױפט pio p̂ 
T t tP3on t d  ,dppiod םארנע׳טםעצם נים אבער to 

 Dtrrtoa ,doppo•־ טץיםעז oro נסר סו־סתצידם pio’ גױ
o o5ppn»ao v י» t tpnon op צסדצ >)odppioo r 

pdpp> n  t i n פאר tptn .m r בא׳טםעםינם נסריכט 
n  to נײ pio^p tpput 10נ תסצט אינתםטריע uno to 

ioopd. וױ יסזיציע
dio אנצװואצטצז Ptn פאזיציע no נױטינ n to 

 באצת d"P2'dpd איהר ippioonoa hft נ?ססנאצ1אינםפ
pio גיט־סתאניויו־םינ פארבציבצנ? n tpinaono צו p̂* 

 .o בסצםיםסר סיםי, optapp אין Di’itnpro מסכעי־,
no Damp• dipioui o ipdot it on»ipi dio ^n..o 

kuoovanpDj’w n נססמירםי  to JUtovo moepio^p
iron  it itaaio'nptioeסד tftn

* 4',i• זדי■(!

 צו<יב סיר, האבען איבערב^יק <עצטען אונזער אין
 די בארירם אויבעדםאעכ^יך כ<ויז &*אץ, אין םאגגע<
t זואס עעאעד d ̂ובען  םיד־ **\זל * בײ **געמטעלם ד

 סעטלע^ באדאדםם ה^ט סען זואו #טיזא} ^נםאננ םעס,
 1םי ענםעי^ע דעד לויט •רייזען, איבערסעטלען ^דער

 םיר־ דיזע פון טעהדםטע די טש^רטאן. אוםאארטײא^ען
 װי אזוי און הײזער, ̂רדער־ מעיל פאד אדבײטען כמס
 דעם פאד פריהער א} געװיעליך זיך פאנגם סיזאן זיחגד

 צײםוױײ געזו^רען געםאכט ד#רם זײנמן סיז^ן, רעגעלען
 ײד האבען םעםלםענמם דיזע זוי אזוי סעטלםענםם. ליגע

 סטאגדארד דעם םון נײ־עריגער אלם ארויםגעציעט דערגאך
̂צערטאן אוםפארטייא^ער דעד זמלכען  נאמטיסט ה*ט ט

̂ובען םיזאן, פאך׳ן איבער־ געםוזט דארום זײ ד
 םיר באםרעפענחו די םון צ^הל א זועדען. געםעטעלט

̂־מ .tip צו Dip ענטזאגט זיך האבען םעם  װידער אנדז
 גיכדגעםעטעלמע אויוי ארבײטען אנגעפאנגען םתם ה*בען

 אלמ מ^ל^סען ױניאן די ד,*ט דעריבעד גארטענטם.
טאלק א איעצוםיהרען אום ^פצושטעלען, אזויגע
 דײ איעםעלענדיג פוײיזען. געהעו־יגע די אפסעטלעז זועגען

im זע r,* אס־ אויך וועג, אײן םאר ױניאז, די האט 
 װעלכע ,םעיזלערס/ צאהל א םון ער8עע די געמםזןלם

 אונעד־ זייער ^נפירען אין גדעניץ קײן םון גיט וױיסען
קאנקורענץ. ליכע

וואויל־ דעם האבען זיגען איז נאר גיט םוז ױגיאן *
 אױספאםעז אויך םוז זי גאד טיטגלידער, pvi'R פון זײן
 אין מםעען זיך זאל גאנצע, א אלס איגדוססריע, די אז
 זיך געפינם אינדוםםריע די <ןען צױצםאנד, געזונמען א

 ארבײנמד, די דערםון ליימן צחצםאגד, סראנהעז א אין
 דעד אין j\m אלע אויס זיך אאוען קעפ זײערע צו *ח

 געבומעוועט האם פריזים איגדוסםריעלער דער <דען צייט
 אזוי ניט קלאותטאכער אונזערע האבען אממםארהסטען,

 האבעז זײ <וי ארבײם, אין םאנגעל מם פון <עליםען פיעל
 אום־ אוםערליכער, הערמעגדער דאםאלסט דער םון געליטען

 מד די צוויאמז קאנקודעגץ האלז־^גי^נדעד עדםרעגליכער
jowwtrn און גופעקםעורערס

 באלעבאםים די \vtnyx* קאגתורענץ מדעהייכע דיזע
 און א<ײז זײ צו ב*ר גים trr^r גרויס געבראכם תאט

 פאקםימ תאם זי באר גאנצזג א אלס אינדוםםריע דער צו
 כאדיגגוגגעז אלע פארניכםעם כסעט און אונםערנראבען

 י^רען פילזג דודך עדווארבזנן האבען קלאותסאכער די וואם
 צח»םאנד דיפסר דיזער פאםםען. עװערזג און םיח פון

 וועלמ פעססם דעד םון עגמוױפלונג די םיםנעבראכם האם
 וועכמז .נדציזלערס/ גאםען דעם אונטעד כאװאוסט איז
 נאמנרס זיתרע פון ארויםפנעמלעפס בלויז האם א. ר. j די

t און d םמיד די םאכען צו אויםםענמלען. זײ דארפעז 
 מוועדע א זעהר איז ייך,5* לײנתן םים מנשען, פאר לעדם

 האלםען מםעטײג דארום םוז יוניאז די און אױפגאבזג,
 םאמז צו םיםעל יעדצן אגזחננדען און אוי^ אן זי^ *ויןי

 קראפם, nrn םארלירען זאלען זײ אז «זוי אוםעעדליך זיי
tw גים און p מםאראליזאציע די בדענגען צוריק םעהר 

 אין אינדוםםריע דער אין געמאפען האבעז זײ וועצמנ
 םוז ױגיאז די יאהרען. תריויס מוחגרע רי פון פארלויוי

 פעסם דיזע קראםט און ענערגת גאנצע איחר אסוחגנדע{
אינדוסםריזג אונזער פון אויםצוראםען

 אתזעד אין ״םמיזלערס״ צאהל די אז אסת איז עם
 בלויז פראדוצירען זײ און קלײגע א זעהר איז אעדוםםרת

 אויפמד \m\ װאס קצאוסס די פון פראצענט פציינעם א
 רא• אכםענדיג נים דאך, םארקע̂נ יארקער גױ אין «כט
p קליק m תיוי i רי תור^ זייז, גים זאלעז זײ צאהל 

to iru ײגיאו tim* אוגד ויי סאמגן צו כוווות איחחנ

מ י י 19 ו
 און געםאכם, מוין ױניאן די האט אכפאמ אזא שעדציך.

 חד כאטצענדיג #זאך קײן פאר אפמםעלען ני• זיך <ועט זי
 נאכגעחן זועם זי געזעץ. פון ראםען די אין םיטעל דמן
w דעם ir, דעד װאנען ביז רוה קײן געבען גיט איד.ם און 

 זײגע םירירען נים \v? ער אז אײגזעהען װעם נדציזלער
̂ועפטעע  און קלאוקםאכעו/ דעם פון \זשב(\ דעם אויף גע

 דאר־ טעםבעךס די םאטפעקטמורעד. אגמטעגדיגען רעם
 דעם חיד., די פארפאלגען אין העלפען ױני#ן דער פען

̂יזלעד״.  פאר־ צו םעד»ליכער, און בעסער, איז עס ,״ט
 איהם לאזען צו אײדעד געשעםםםםאן, סארט דיזען :יכטען

 פריהעריגען דעם אין םרײד דעם ארייגװאדפען אמאל נאך
צױצטאנד. דעםאראליזירעגחגן און הפקר

̂ך ארבײט, מםיק פון אײגפיהרען צודיק רעם םיט  ה
 רייהע א עטאבלירט צדדים אלע פון פאסצםעהער די בען
 זא^ען-נצ־ פרייזען אזוי <ױ געזעצען קאנסטרותטי\וע פון

 אלגעםױק, אין #טרײד דער אזוי <וי און ״<וערען סעטעלט
 גע־ די אז זויסען ״טשיזלעדס״ די זאצען ארבײםען. זאל

 םאנופעקםמד אלע םאד געװאדען געעאפען זײגען זעצען
 צוליב װעלכזג םאנוםעסטעורערם, די םרײד. אין רערס
 זיך װילעז אורזאכען, *נדעדע אדעד קודצזיכטיגקײם זיתר
tm ריזע אונטער\וארפען ניט w דורכאוים זוכען און 
 ווזד פאליסים, t־'k< קאנסמרוקטױת די אונטעדגראבען צו

 מפעכמר, אדער פריהער םאזעען, אדער הײנט סוזען, לען
 כוחות אדגאגיזירםע די דורך ?וטויב זוי װערען צוריבען

+••אעדוסטריזג דעד איז
̂זערלײט, די  יױ רעד םאקטחצ זײנען זועלכע שאפ־מ

 אכםונג געגוג נים גיבען שעפער, די אין פארטרעטער כיאנס
y זייערע םון ארויםנעמיקם ווערען זואם קאוםם אלע צי r- 

j זיך אויף האבען פער  on .םמערלײם די לײבעל. א. ר 
 דערכדם םארגאכלעםיגען אויף, גים דארויף פאסען װאט

פליכמען. זײעתג פון םייל א
 הויפםזעבליך זיך שטיצם ױניאן די אז אםת, איז עס

 קל*וק- די צװישען איעמהײם דער פון כוח דעם אויוי
 אויסגעאיבס האס און עקזיסםירם האם ױניאן די םאכער.

t אייס^ גאך װירקונג איהר d א פזן געזואוסם האבען 
j .הלאויד דער וחנן לײבעל. א. ר. ^ א פון אדעד א., ר 

 ױניאךכמן, * אלס אגערקעגונג די געקראגען האט םאכער
 און ארבייםס־ בעםערע אויםנעקעםפם זיך פאר האט און

 םארדאנקעז צו געהאס עס ער האט לעבענס״באדימונגען,
 ײגיןון. דעד צו איבערגעבעגהיים און אײניגקײס זײז בלויז
t װילען דאך d זעהר איז לייבעל א. ד. ג תר אז ןאג*ן 

 ראצע אונגעהויערע א שפילס עו און פאקםאד, װיכםעער א
 דעם אין *פ*ר»ס> קאנםראל אינדוסםרתלען אוגזער אין

 איץ איז ער tut װיכסיג, איז דארום סאםעגם. יעצםיגען
 שאפ־ דער אז איגדוסםר^ דער פון אינסעחנסען רי

 אגגעעהס זאל לײבעל דעד *ז אויפפאסען זאל משעדסאן
 ער אז װיכסיג איז עס <ױ גארמגס, יעדען אויף ותדען

 דעם »ין רולם װניאן אנדערע אלע אויף אויפפאםען זאל
 וחד *נגענעהס זאל צײבעל רעד אז אפהיםענדיג שא^

 n אז דערסיס *יהר באווארענס גארסצגס, יעדען אוי^ רען
 שעפער, ױגיאן אין וערען אויםגעםאכם זאלען קלאותם

 אין ניס און ״ב*דינגוגנען ױניאן אונםער םיינם דאס <ואס
 גיס האבזנן זועלבע סייזעךלעבער, פארפעססעטע תיצײנע,

j קײן j u 'd d ptw t :pdd'?pp
 יעדען אוין* אנמנעהם זוערען זאל לייבעל דער אז

 באםיג זיק האנםראהםארם וײ אויך דארםען גארםעגם,
 זײמנז w אז אבער, זיך, סיר דערװיסען פאראינכתרעםיר̂כ

 דיזצז צו tt באציהען זועלכע קאנםראקסא̂ר געזויסע דא
 ?אנםראקסאדם באסרעםענרע די וואלסען גלײכגילס̂י עגין
 פארשגמר אביסעל כאםש זײ װאלסען דום, אזוי געווען גיס
 אויםנעפאסס אליק זײ װאלכתז אינםעדעסען, זיתרע נען
 ״an סוס װאס •tram אנגעגעהס יא זאלען לײבעלס די אז

 t אז גים נעהנס ער זחנלמנ לייבעלס די םים קאגםראהסאר
ד דעם — דזשאבער גיכדױניאן צום אוועק זיי <יס עד » 

 פאוד דער פון צייבעל פיק קריגען ניס קען זועלכער ראזיט,
 ־-au אוי^ *ייבעלם די אן געהס יאגער און אױסאריםי,

4באססי םמב אין אויפגעסאכס זוערען וואס סעגסם

׳ וווו  terijmiiiiilfiifcili ilf'i
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ppeo jpp earn באיער דער tpont נארםענםם די מאו 

tru »וי««ם»כם זיינזנן n w ? םיר tpopj אזנ־ גים זיך
 אױסצר אויפנאבצ, אונזער ניפ אויך איז dp און סער,

 װעצכער קאנםראסטאר סארם דעם אויפקאערען און גיאדינן |
 אײנענט־ װאם, אייזעיל. »ן פארבציבצן, איז און געןוען, איז

p<,־ ,iiw r ציי־ זייערע געבען זײ װאס דערפון זיך זײ 
t i nװאם געזאנ̂נ םימםייגם ? אגאגדערען צז T 'j ere 
̂יכער און םיגער  ארייג־ איננאנצען זײ tpp אויסטו אונתר

 זיי נצויז נעבראכם האנדצונג ere װאצט נרייגמן?!
 זואצםען סיר און ג<גארט, נים אונז op װאצט ,tpier *ציין

team םרער. סיין פארצױך$ן גים רעם op אונז !יאצט 
 דעד ;אציין זיך בצױז טוטשעט ip tpn געארם גים אוין־

dptdid ip אבער איז אוםנציק  te אנדערע. אויך ere 
 אין באדינגוננען ױ אונטער נראבט פראקםיס אידיאטימער ,

 אפתםען זיך םוז דאם און אצנעםיין, אין אינדוםטריע חנד
 און טיטנציתר, אוגזןרע פון אינםעחןםען די אויןי אמדציך ■

M אונזערע רארשען דערםאר r ם׳מרצייט d pi v ie 
 םצד האנדצוננ ere רערצאזען נים און אויםפאםען נוט

קאנםראקםארם. זייערע _פון ן־
v שוין האבען טיר ie  ,tpmrpae פצא׳י אנאנדער 

תן אין  זארנען בצויז ניט דאחי ױניאן e te ,oi>eP די
n זי ־up סיםנצידצר, pure פאר ie i אויספאםעז אויך 

n  re באנעהן גיס זאצען םאנופע?םעורערס nr p»p,,־ 
אזיפנאבע, ױניאנ׳ס יעדער פון םייצ e איז דאם מרייען.

אױסנעשצאסען. נים דערפון איז ױניאן אונזעו און
u אונזערע פון איינער »n־־Dp האט םענערז׳שעום 

 באנעהענדינ קאגםראגןםארם צאהצ » נעכאפם צזגצטענם
im גזווויסע p rn ir דער באצונ אין j .דיזע צייבעצ. א. ר 
 טשערםאן, אוםפארםייאיעען רעם פאר אצינד צעען פייסצם

p וועט װצצכער rr זײ. סים זיד באנעוזן צו <וי װיסען
M רי r םוזעז םעםבערם אונזערע און םעערצײט 

 נעםאכם זײ בײ <וערם וואם גארםענם יעדער אן אויפפאסץן
 אידיר אויב ציימצ. א. ר. J דעם זיך אוי<י תאנצן זאצ

 פאנטראקםאר אייער «ז םארדאכמ איז עם <ועצכען האט
 דעם «תגעז זויםעו גצייך צאזט צייבעצ״ דעם סיםנרױכט

נתנעדזטמר. דיסםריפם אייזר

w נױ אין i i r א פאר אציט־ קוטס םארקעם קצאוק 
pp«rr^ די םיט באיעדס׳ .ט־ו■ די צזו״פען ,םצזזמה 

umrDpppuw3־D. יענימ די דינצן באיזגרס״ ״גוו■ די 
^dpi אײן פויפעז וואס p דעפארטמענט צאהצ » פאר 

 די אוינ זױםענדיג נים אציח צאגד, אימר׳ז םמןורם
 סטאוס דעפארםםענם יענע םאר שויםען די וועצכע פצאזקם
tn ומצגן '^ m םםאטץרט. דארםינע די צו  בצוט פײן ̂ס

 דיזער אין געװאדען םארנאםען גים םארצויםיג <אך איו
 זיך ותט op או האפען צו אויך איז op און ״םצחםוז

p’p וױיצ גים?ן, גים בצוט pvo ?בא־ צאנ?רצן םײנרציכ 
jpnpor צױויציזירם? םון iw p o• םים אםוגיצת, זייזג־ 
pjjttm פון באמםעהם ,tpo'r זיי וועצכער b רעזאצוציעם 

םענ־ פאן op צייםומען. די איז םטעיםםענטםס סתם אוז
IP־up גיט זיך opn צאג? די אויב re pn ציך p̂m ,tpnp 
ר?ז«צוצי?^ parrM• סיס באננמ?נ?ז ניט צדדיס די זין■
n אריבע־םראנ?ז jp>pw אןן vv  P irn־op צו unרע־ ־

 אםוױיגינםטען ; temj'reir אין אדםיניסטראציצ פאוחס־י
tp̂ pn גים באימ־ם די דעם אין op .|pnn אויך איז 

 ypo■ פאר אדםיגיסםרי״^ן .דיפאןוש־י די re ®)נציך
אייג־ און אריעםײ*?ן p’Je זיו «*ל פראסטים״ םרייך

< Iprmp ip p̂ot די e חאגד?צס־טריםי. פרידציכצ
זא־ װארום סצחסזז? pin |penp»*ne האט וואם

_ sm to ppee |P5,\ דארם?ן װאס PJ” e אגדער^ די Tt
. *uptp*•טצחםח די ־ p^rJippn גא־ באיזט־ם, די פון

 פריג חייליג?ז זיתר סיט re prru״e ־un *זיד או©ם
 םובח, איעצנ? זיחט־ גיט זיי ipprr ,te פידירעז ןײ וואם
up די באמיצען צו זונצן זיי p j>̂ p פאנופעתם׳*ורערס 

e p m זײ םרייד. איז סאנא*אצ un re I'ruvo־ p״-5׳ 
ײיזיחאאנד tmmtpp גיט )pp ־umrenmuee מו

opip דינע אין אדײז צוםיצ איהם pooprpi. וײ t'nipo 
 re אזױ אפען, אוז פריי זײן דארן• oppieo ־un re אויך
 סחוחח ״|r אפווארם?ן iprpp צer ם^נוםע?נד*ורער דער
”ipj און ̂ויצ, ?ר פרייז ײפצכען םאר p איתם דאחי pnpi 
 ipo IPP א»י אבער נים, דאס jpaer זײ •impor נים

.DP־e^erPT ױיערע םון טותת די ipr’iw ןprpצ
 מענה׳ן זוידער, סאגופעתטמורצרם, צ?דד*יםיטייט די

re גרופ־גאיערס די r״e jpr צ?דד»יםיסייט רעס פאר ?צצה 
teooooprpj, 9 אויר זײ זײנ?ז בםיצא און eפאר ל&ז 

 ppoueo* די re אויך טענה׳ן די מדײד. גאנצען רעם
םאר* באיערפ סארם רחען ויר 1יאג? 'יאם ט׳צורערס

ipbmp אן פרימ, קאסט םאר ?צאו?ט די זײ p״orr t 
 סים ,r®־״ אונטער׳ן םאצ םאנכ?ם ^נאר איז פראםים,

 האבפן זײ װעצען ter־o ברען רעם אין re האפ?נוננ ד®־
 צו דירעסט סחורה זייער פארשוים?ן צו סענציכפײם די
 בא• דער צו באצאננ?ן ײעצכ? סמ*רם, רעפארסםזנט די
io־updp־ip ,אײו תויםען באיע־ס גרופ די וועםען פאר נרופ 
 Bire זײ פאר איז דאס םיזאז. אנםאננ אין םחורה די

par® e פארצירצן, נים *רעז־ אנהאצםמז, פון OHp e- 
 זיימךן אפםאכעז דאר ,,t וועצען prr 'ire 'יי טאםער.

 די ppbo זאנען dpi אױח ? 1»ר*םיטע פארצארצנ?
 האב?נדע ,pomp רי re םאנופעסט׳צורצרם צצדזטיםיטיים

 ''*r פראםים te באיער ט־ופ צום םחורח זייער פארסויפט
”jnp םיט אײנצונעהן נעצװאונג?ן דצתאך זײ ג?ן t’ -אר 

v כײטער ie אונטער די?צס, נעהייםע dpi ,אױםרייד re 
 tPDDprpi דיערע אויםנצבען iPtiD זיי וועצ?ן ניט <חנז

ite tie' ארוט tPDen אפצוטאכעז זײ r״ipםארצוסט. ־
 די re םתחייב שכצ דער אח םענה, דה®־ אויםער

JeoוppDסrורpרo ?װעצכ tpepr אױס tprpj אprצכp ביד 
dpj ,אנד?ר? אויר האבצן םאנום?פםשורצרם DPit'D •אינ 

t^opoo אין r״urזועצכצ איז באי?רס, די נענען פאםױ ־ 
 רpבe v* ױני¥ז די פאראינטערעםירם. נים אח ייגיאז יי
d אק ס»ראינםע־?םירם יא p i די־ נענצן פאםף PBPireo* 

 פארפויפען פון pדeעםo די •ראקטיצירען 'יאם טשורערפ
®t י1אוי ביציג, opie?P די  tu rn  aw ארכײם®־. די 

 זיך tpte? אם1< קםאכערס1קצא p^pte דא יײנ?ז op אויב
 יא־ זועצכ? קטשורערם,1,1̂םאנ םיט דיצצס אין אריינציה?ז

 ־•r אין האב?ן די ^צען גאיערם״, ״גרופ די נאו זיר נעז
te tPi נים שאדען, ברייננ?] צו אצײן זיי ה?צפ?ז דערנדט 

upנאר אצײז, ייר פאר ־ unדי אינדוסטרי?. גאנצער ־ 
 טאנר העצפ?ן צז י1אוי אינםטרוםצנט סייז נים «ת ױניאז

 .tpoopiip3ep Dprt'D עהרציכ? p־ur־r tPipi פעהםשורערם
 אום־ tPDOppro רעצפעז טח אוז rnen אבע־ ױניאז די

.prpnipreP עהרציכ?
 באי?רס״ .נרו■ די re באםערסט, אויבמן האבעז סיר

tPD'iP פאר־ פון סםארס דעפארטטענט פאר סחורוה 1”א 
6 ,tporprpr prpvrפצאופס די אויב !!יסענדינ נים 1ציי 

 די צו צופאס?נן ידr װעצען אײן tPD'ip ייי ױעצכע
 איב?צ ־un ■pt נעםט tiD־un .?אסטאטערם. דארםינ?

jid קצאות־ אונזערע זיינ?ז <ו?צב? .ריםוירגס״, פי?צע די 
3eoבא <ום ע־ep•םים צ״אטענהאגנ איז נט pm רײ 

וױץ: ere דצרצייצם oipn טויר<ס
 e דערצייצט אםאצ האט םאנופצפםשורער איין
 בײחן »r זועםעז טאנופ?פטשורער, אנאנרער te צוױיטצ!

tPJPP, זיר האט eרונםpתpװeרtPD דעס פון pprםםtp פצאר 
M r pn ten ער און ייך, נעפיגם re מאצ צוס •uuer 

 ipn- בײס אנחנרער דער פרצנם נעװאדען. omprep ניט
 -p־ ?גטפ?רם םצנציר? דאס re װי םםײםש, צײצער:

pan פיז באת opn י1אוי ארויפנפפאצ?ן איז ^רנױ2רי
re  op גצצוננ?נצי א m. ־ אג«־® Brעpםיט צט 

 צוטםאנד nprn re צושםאנד. םרוי?רינ?ז e m זיר
I in־e אינדוסטרי? ־un צו פארצוסם נרויסז e בריינגם r  r 

v םארערם op און גאװאוסם, גום סצאיסמאכער t גיט 
t” P im jn .ײ״ L י «י

••
מ די  •ארני״מיר ראדיפאצא tie pmopnar® איוי

tpolfi d נאיתנונג pi opn פייזנרע! סאפמסגצר
isi?: ' *til- *;״•׳%

״ןןיי־י

י ־ ;צ־ . י ־.
^ ם * ע ס

י '’SfVTי”

ם ײ ו

אינטערנעשאנאל דער אין זיך הערט עם װאם
העלין. .e פון

 ברודער ,5איגטעדגעע$נע אונזער םון •רעזידענם דער
 ארױםגעעיקם צוריק ציים קורצער א םיט דובינםקי,

̂ע צו בריןי א  ױניאנם, <אקאצ איז באארדם דומאינט א
 דער־ איגטערנ^אנעצ, דער םיט םארבונדען זײנען װאם

̂יכםען, די זײ םאנעגדיג  גע־ זיך אוי^ האבען זײ װאס ם
 ױביצעאום עיסאגאר דער םון באמ^ום דעם דורך נוםען

 נא־ און פאעיזם םיט׳ן קאם^ דעם בנוגע האטחןנעאז,
ציזנ^

 םען13 דעם ראטירט איז ברי^ תבינםסי׳ם כרודער
:אזוי זיך יצעזט און אוגוםט

םארגע־ נים זיכער האט מיטגלידעו^זאםט *אונזער
̂ור די עגםוזיאזם ריזיגען א סאר װאם םיט סען  קאג־ מיקאג

 50 םאני א עאפען צו באעלאסען האט װעגמאן
 נאציזם. און םאעיזם םים קאםןי םאר׳ן ד*לער םויזענד

̂זע־ ערװעהיצמע נײ די האט םימינג ערמטען איהר אויף  דז
 און םאנדאט איהר אויםגעםיהרט גאארד עסזעתומױו גערא^

 םיטנלײ tifi 25 קאםיםע פערםאנענטע א באעטיםט האט
 אינדוםםריע-ברענכדצ װיכמיגען יעדען םארטרעם װאם דער,
 ױריםדיקציזג אונזער גרײכם עם װאו םארסעםס, אלע אין
 קאםפײז גרויםען א אגםיהרען זועט סאםיםע דאזיגע די

 דעם אץ זיד םאננם זואס םיםגליחנר, אונזעחג צוױמען
 םע־ םאל גאנצען דעם דויערען וועט און אוטםם םען15

 םפע־ א געװארעז גזךפאפען איז צװעק דייקן פאר זאן.
 סענט 50 םענט, 25 םיז סטעטפ פאשיסטען אגטי ציעלער

דאלער. 1 און
 דאזיגער דער דאם באעטיםט, האם קאנװענשאן די

:צװעקעז םאלגענדע סאר װערען םארװעגדט זאל םאנד
גאציזם. אוז םאעיזם םון קרבנות אלע העלשען צו )1
 פאליטימע אוז ארבײטער אקםיװע אלע שםיצעז צו )2

 צו געצװאונגען איז אונםערדריקם וחנרען װאס םליכםליננע,
 װערען און ױניאנם טרייד די אין &*זיציעס די םארלירעז

הײםאכג זייער םון פארטריבען
 העלדענהאםםע די ערםוטיגען צו און העלטעז צו )3

 זײנען זואס לענחגר, אלע איז מעטיגקײם אונטערערדימע
פ^יםםעךגאציסטעז. די פון באהערעט

יע־ ^וראלימ און םאטעריעל אונםערעםיצען צו )4
 פאמיםםימע די באקעםםם װאם נאװעגוגג, אנערסענםע דע

לאנד. אײגען אונזער אין געםאהר
וחגנ־ באעלוסעז די ̂וט כדם אײנעסיםיגקײם איז

זײ אז *רגאניזאציעם, אונזערע אלע צו זיך םיר דען

 צו צוםרעכתן ^פלײג איז נים װעלכען אהן באלד זאלען
 אנםי־ פאר׳ן םייל זייער *אםען םון ^רגאגיזירונג דער

 ̂מםאם זיחנר אין ארבײםעד די צוױמען םאנד םאעיסםען
 געמאמן קענען געלדער די ארגאניזאציזג לאקאל אדער

 “עאפקא דורך ביחפטײערונגען, דירעסםע דורך ווערעז
 ארבײסם־־צײם געװיםע א דורך אםילו אדער לעקשאגס

 תאלעפמאנ̂ג רורך געלד םוכמ יעדע צוועס. דיזעז פאר
 צוחגק דיזען פאר ארבייט דורך אדער ביחפטײערונגען

 םפע־ א דורך בוך ױניאן אין זתרען רעקארדעם םוז
 אפיס דדפעגעראל אין נאקוטע} צו איז וואס סםעםפ, ציעלן

 װעוזנן ארויסגעגעבען <ועם קאלעקשאנס עאפ םון םאל אין
 אינדי־ אן און םוםע גאנצער דער םאר באעטעטיגוגג א

 בוןי ױגיאן צום טערען צוגעסלעפם װעם םםעםפ װידולער
םיםגציד• אײנצעלנעם יעדען םון

 םםעםפס ראזיגע די צו גלײכצייםיג אײך מיקען םיר
 געצ־ געזאםעלםע אלע פרייזען. םאחפידעגע דרײ אין
 אוײיגגזד אוםבאדיגגם םוזען םאגד דעם אם םאר דער

 אינםערגעעא־ מר םון אפים הויפם אין ווערען מיהט
נעל.

אײער, ברידערליך
#דוכינסקי דח־

̂ןאר. !ךוװירפמדגצופראל ̂ךן ̂צ

25 שאםעז צו דך פמרפליכםעם יוניאן דרעםםעכער
דאלער• םױזעגד

 האט ױניאן דרעםםאכער יארקער נױ קאםםלוםטיגצ די
 םמערלײם מאפ איהרע םון םיםיע םאסעז ריויגען א אוי^
 דעם אוי^ געעגםםערם ערזפםע די טעםפעל םעקא אין
דובינםסי. פרעזידעגם םיז רוח

קאכמ* nrumr און פארוױקעלםען א םון םיטען אין
 ױגיאן םאכער דרעם זײ װאס םיםטעם, ױנים דעם םאר

 חאם ארבײם. מטיק פאר פרימען די סעטלען צו םאר שלאגם
 ארויםצױ אויםםערקזאםקײם און ציים געגוג געםונעז זי

 קרבטת די פאר געםיהל סאלידאריטעםס איתר װײזען
 קעבד העלדחפע די בטגע םליכםען איהרע און םאעיזם םון

גאציזם. פינסטערען קעגען פער
 םעקא אין םיםיע ױניאן טרײד ריזיגען דעם אויף
 באזונדערער א אלם ג^םאנען םראגע דיזע איז טעם&על,

 אנםא־ פרעזידענם וױים אדדטנ^ םאג דער אויף פונקם
באשלוס דעם פארזאםעלטע די איבערגעגעבען ה^ט גיגי

ן

Sr.

X

 יאנאװםקי, .r םרײנד אונזער פון ױבילעאום ־יעהרעען70
 די צו עטיסע״. ארבײטער ״םרײער דער םון רעדאסטאר

 איז בםרם קלאוקםאכער די און בכלל ארבײםער א^מע
 פרײנד <וי גאכדעם באסאנם« גוט זעהר יאנאװסקי פרייגד

 עטיםע״ ארבײטער .פרײע די םארלאזען האם יאנאזוטקי
 ״גערעכטע־ אונזער םון רעדאקםאד דער געװארעז ער איז

 גאהעגם געעטאנען דאן זײנען װעלכע פערזאנען די קיים״
 װיכםיגע די אויר וױ עטימע״ ארבײטער ״פרייער דער צו

 װײסען באװעטנג, ארבײםער אצגעםיינער דעד פון טוערס
 זיך מײדען צו אנגעסוטעז דאז איהם איז עם *װער וױ

 זײן דורך צײט, יענער צו איז וועלכע צייםונג דער םיט
 אײ אײנםלוסרייכםםע די םון אײנע גוװען כוח, נייםמיגען

 ארביי• אידחצער דער אויח צייטונגעז װעכענטליכע דח»ע
 דורך ער האם פעז איז אאגי<* מארפער זײז טים גא̂נ טער

 געלערנם מםיטע ארבײטעד ״םריתר דער םון סאצוםם די
 װיכטיג־ די םארעטעהן צו <וי ארבײטער איםיגדאנמען די

 צו וױ אעעוױזען זײ חאם און זיתחנ^וגיאנם
מעהבערען און בעסערצן א פאר JT VI

r'lJLIM.

 T« שותר ®זױ נזטוען יאגאװססי םרײגד פאד סאיז
 איז עם וױ מםיכת״ ארבײםער :םרייער דער םיט שײדען צו

 קיגדער. גוםק מים ןrvvtr צו זיך עלםערען םאר עװער
 װזנרען צו גערופען איהם האט אעטעדניישאנאל אוגזער

 םציכם די זיך אוי*י םיהצענדע עד, און װארט־זאגער איהר
̂נר אלס  בויען געהאלםען האבען וואס פיאנערען די םון איע

 נײסםמען pn געװען םתריב האט איגטערניחפאנאל, אונזער
 םרײע .די ליבלינג, pn םיט געשײדט םיזימ זיך און איך

 םזן דעדאקגמוד דער געזואחגז איז און מטיטע/ ארבײטעד
.גערעכטיגסײט״. אונזער

 באטייליגזש לאסאצס זײנע םים באארד דדצאינם דער
דזנם אראנזעירם װעלמנ קאטיטע דעד pn אסםמו זיר

ױבילעאום.
זתל־ םוז ^ערעכטיגקײט/ דער פון ^ולוםם די דורך

 רעדאקטאר, ערשםעד דער געותז איו יאנאװםקי םרײנד כע
 םים באארד, זץעאינם פון נאםען איו איחם, טיר עיקען
 און באגדיםוגג הארןױגע א לאסאלס, אנגעשלאסענע זײגע
לז גאך לעבזנן צו ױבילאר דעם װינמעז םיר  trwnp םי
בײכג1א פרוכםבארע גײםםעע, םון

a  iJLiiiXiaferfjL.

K".
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txoixinxp ix ik p 'o  m  tie יייז o n  o ix>p ix  oxn 
o n  tie m ix txi*o3*n און אנטי־פאעיםםען txoo*xxi 

pm קאםזי.  ix אתנמרנעמטיצם tie txiMiixi דזמו<ױם 
 לא־ tie טשערםאן tun |im זינמרםאן לס1ססא ח^בסא(,

in ,22 קאצ n s .רעדעם נלענצענדע וייערע ג»ך נעלם*ן 
ix i oxn 26'* צי באמלאםע! אײגעטיםינ םיםיננ tVDM 

i*xeie o פאר םאכער ררעם וי tjrmix דאצער םױתגד n 
u x p io פאנד דאלער in  tie .אינםערנעמאנעל

qtTWpxiUnjiBPM כמקדיידזנגם .Djrmtjp 
פאר־ לאנדאן אין איו מאך אונוסם לעצםער דןר אין

txoipxi אינטערנאציאנאלער דער tie oxtiixp נאקליײ ױ
חר נעהאט האס אינםערנעע^נעל ױ ארבײטער. דוננם

txenxiuxp i דעלעגאםען צזױי לעגירם n  ix, גתחװ־
תו |1א חאבםאן ח חאכ־ ■רעזידענם ױים1 נאנלער. נ

txiixi p איז םאן ir גרייט tmxBixBK. דרעם־ די 
 העכםט־אינ־ א o־**uxiix איהם םאר oxn ימיאן םאכע־

 םאר־ t'M זחגלכער nxnx נעזעננוננם טערעםאנטען
 |1א ארבײטער נדערםער1ה האל. וועבםטער אין נעקוםען

 בא־ ם^ציאליםטישער |1א ארנייטער *un tie פארטרנמר
iiuxn 1א זיי־געזוגד■ א זאנען א־־ם נעקוםזגן זיינען| 

oxn ixo אנערקעטננם און ?וינ נעהאצטען o n n. אבעד 
 זיין אין תביגםקי •רעזידענם האט אוםערװארטעם נאנץ

 oxn האכטאן או ער?צערנ^ רעדע אנערסעמננם ארעםער11
 יכ-11 אזא אין txooxe זיין פארלאזען צו אפנעזאגט זיך

 סיטט יערע tXP אינתםטריע דער אין tpn טאםענם טינען
תו .iomp א אױםברענען ו lltu דעריבעו־ איז גאנלער נו i 

i פארטחגםער אייגצינער חנד n  tie 1א אינםערנמןזנעל| 
 .oxtiixp יס׳ן1א ראלע מיכםינע ־א נעט»ילט oxn ער

j װעגען רעדע חיכטינע א נעהאלםען האט נאנלער  i n 
i |1א א. ר. n  oxn ארבײטערמאסט tie פאסיסטיעע די 

 םפליראריטעטס־נרײט־ |1א גרוםען די געבראכם לענדעד
i קייט n  pe 11א םיסנליחגרעאשט אינטעו־נע׳פאנעל tie 
i n ינער1איב ixd **31m ix ik p *ixo k באותטגג

poi*3ii o innx ie* םעצע־ באגו־ימננם א חיץ• האט
i נראםע n  ix אינטערנאציאנאלער t'M txoixnixP -לאג 

 םזד ױ .mnacnMD גאנלער׳ם בתדער באפעםטינם י¥)
*:hm זיך לעזם לענראםע

נעםט און בעאםםע אלע 1צ oi־u אונזער איבער .גים
txraiuxp i n  tie. 1םי txw*n ,אײך xtx**k o n •בא

i םיהרען זאל אטו•9 1אייע iik ננען1אט1 n  w באפוײי־ 
i »1א n  tie אינער ארנייטרע׳צאסם i n ותל«^ 1נאנצצ 
 tXBMr 60 1צ נטעו־נעטםעז1א זיך ה«ט אינטערנעמאנעל רי

ix טױזענט ?n סאר ibm p  dvi גא־ ן1א םא׳ציזם םיט 
n  d p i 1םי אייך. נײ און txpnp יז«גד1ם צוױי אײך 

n 1י1א אלער1  tie tu rn  e n נעלדער dmii גזד טעלען 
״.truni זאנמלם
 נעםו־אנען האב«ן on»xp tie פארהאנדלוננען וײ

 TIN האנען 1גא כאראקטער, עקאנאטי׳צער »ן בלויז ניט
 איצם נראד זיך האם עס אינהאצם. #צליטיטען x נעהאם

i איז n ציים tie אן אתיםנעװיזען, םא׳ציזם tpp \ro נים 
o י1?אם עהאנאםיעעז דעם אימײלען n  |ie .אליטיעען• 

i n סארניכ־ םארם רעגיתנגט ■*ליםימע אלם ה«ם סאעיזם 
 אנדערע י1 וױ נוט י1אז •ונקט מניאנם 1טו־ײ י1 נחנם

 ויך ה#ט t<fvmu«p י1 אוז ארנאניזאציעם בײמער1א
o טיט פארנעםען זנעםחט n ראבלצס■ dpvmb tie נא־ |1א 

sort
i 1צ יואהלען י1 בײ n איז וע1םי1וועלם־עקזע? 1נית 

 אלס נעװארע! ערװעחלט אײנטטיםינ בי:ם?י11 ירעזידעגם
 אינםערנאציא־ tie א1ביי אינטעו־נאצי*נאלען «ן 1םיםנלי

סארנאט־. באקלײתננם גאלן
. ■f- י

e« חבינסקי ■חןזיחןנט re רעליןש פאר ק«םף
j a g• jo* ׳ז - w

ijran אלץ oitm ארביימםלפזע tie ארינױי די i. י-1ם 
 t״p האבען |1א בתיט אהן אתם נעהען טענאען תנטער

i 11 איבערצתןכםיגען. נאכם » 1װא ניט אלאץ nינטער 
.B im m rn n .ייך n »חאט עו־גסטןר. װערם לאנ

גערע
i n םעיאר eipsT i n  tie 1’ נױM wjM JrjjiMB ptm
tro ביזנעם י1אוי םעקם א אײיסליינען יאל •eru'M tie 

 צעמנםזמחנט 1באל רייכע רי זיר האבןן », ,u םרייג
i»| זײנעז twiPXio'iiM זייערע םיט vbimpm3 ■םמ־א 

 ixepr זייערע טיט 1יסע1אנםל מלען1 זיי אז שתסעם,
עםעם. אנרערע 1אי ביונעם ן1א

n ך111 חאט איגטערנעמאגעל ejn'W ie !תבינםקי׳ 
 םיםי אליע1םא חעלםען ix vim נג1מטעל א נעטטען

 איצט פיהו־ט ער omiv wmp on t'M לאנױארדיא 1םעיא
imo tx ביזנעם אױ« טעסם ססעציעלען א tie 1ני pup 

i:x® i כייטסלאען1א on פאי־ '5n. רעזירענם• n
3'pw, םעלענראפיט האט Dix op'rpi 1םעיא on םעםעדזמ 1נעט־ע סאל־:

טיטגלײ 1טויזענ װייםיג ן1א פיטי iik רװנרערם י1.
in  t»  in איר־11 םענט1נא יס1ליי אינטעתעמאנעל 

 הארצען גאנצען on םיט זיינען pik' 1ני אין מגיאן קערם
 י1חיל סארזיכעחט ix באםיהמנען אייש־ע איז ײיד םיט

1 tkb1בי טיסכארערסםיגע און אמײסםלאזע טױתנדער י 
 tiM ביזנעם 1י1א סעסם א ײיד עםאדם אמזעו־ lie נער

 נענײ א ipdmp זאל »אס ,1גנע1נטש־נעם1א אינתםםריעלע
jo id  n ix i 1פא נעלד on »»װארװנג י1 סאנד. רעלי 

jib םאנכמ oiniwsPXBUMo זיי אם1 ביזעםלײט, |1א 
tie txeioo’iiK t»uiop:u»iiK n w  txPpii יארש 1גי 

 אלם גאמםיםם בלויז pm tiM ,r>Ke tie osnneiK איי
 אינגא־ 01אבסאל נאדאחי dmii םיםעל, ouipnveM אן
 סלענען באלעבאטים עא■ otnio rurtiiM •inm יוט1

IIP |אי umjjrnip up in באטצען סארגאננענהײט 
 טי«ר ouipnvax |1א nwirMioo זעלבע ױ uin נענען
 ־■wxP .'ti'im <יי ם1א«־נאיזי |V3xn 1םי ixox לעו,

iik ױיניער1יענםיל און טישם  dpdt חד1בא נייםעו•1א רי 
u« |'א n ox עטעס oxn נים pipbx ôim tn>n -םא 

in ים1א ויך באהאלםען טעצכע טםעסט׳צורערם  |ie 
pdkJo ixiio ikikb״o' ivo xp in  ix o,, ויי־ מעלכע |1א 

 I id בענ<סיטם די אויםצונוצען ערעםע די <xo אלע נען
u 'jvoxp in. אײך חינטער נעעלאםען מטעחען 1טי 

ננען11לײכטע1סא שאשען ix נאמטרעמנגען rur'M 1אי
n tiM xpixain tkb1״X1X0  ,ix 'iie xix>o 1א| in i'P.״

 מבינםשי oin'ixie oxn xok־ux>xo' עתנלינע א|
in יר1א  ix op'rxio’iiM באארי tie txoin^x «X 
.nK' 1,ני dxdb׳

.pin ױניםי שעחנעדע א
b ix jx ii j j i i Jxo h״pm ix טניטי oxn dmii ,Pin 

oxo3’jikd י»ם1ה די axi״tiM ixox’Jm i ixtiix tie n 
ltM' יםם1בא ixixixnxi יסי11י ■iMe ix3'i oxn ,Pin 

w סך m odmb׳ in  nxpiM tie xP'B txx םיסנלײ 
ixoiniin iim oeMnn !1 יטי1יX3UM3.

ix” e ix i3 ־ OB'in n  nxD3'iiKC oxn11ילדי tiM 
”ix3oiM xi ױי1צ SP״n iXo .י1 קאטעדזשעס •jn o r  in 
3'in  |1B 1XD1XX in  IMIXI 1X3X PM XT י0י11י

oxn otmi .pm ויד n ,oon *xx xomii m txnexi 
1 ,txro'pיעיננ1 י t'M en די ixoii ixiiiK tie dxd’dx 
n^״ oxi אלץ pxiim pm סיס׳ן ix i .ix',e ״pm tnx

111 11X0” 1M33 0יXl '1 DMII 0X1XX1O״txiixi PM n 
o iiri'M.

r ' i ’M m תרטעל1נל"כ oTXii n e 'ir m ix i im ,oimi 
3'1M .1X3” 1 IXO י,11א X tX3Xn XPMO I'O  IX>X11 

iim  nxmxo א xixoxnpxa יטי11י n  .pin מניסי pin 
3 xpxo oxn xo’oxp1אל iM'D o xi ix i

x txo^xnxiex סיס סיטיגנ -rnxiXD o n 
tie oixo 1 יװיטי oxn ox txsPxii t'M Pinא!יך יך 

ppo:»3n o אםיילינט3 ixi’in i אח ox באסלאטצן איו 
M 1X'131XE'1M IX1K11X1 11י1דיי K tXPD'P tlx on|! 

iKD o״3xi Pxoxn xnnxo צװיי n 3 יו3 ח־ייin i'B- 
txnxo oixi. <

pm. יתיפי און צענטעד חעיטח פאר׳ן םעקם
 די {,HX03K10M3 pxn ixoixuixp upMP'ix יי

>xim ן pm חצלסס טניא) «  im m xx 2»חויז, יטי11י &

II
-
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M
ovM3 nr״txm  txix 1סיםנלי xnxoi'M m  tie־

i 1 0י5X1X 0״ n  JX'XIO'OOI'M JfT'3 1MB 1»X1 
13 pm  iinx ” orx3 i n  pe pxiixי n  txmiMixix 

pe msm בייו־ז dx^ id 'doi'm, זיי txixoxiiiMe it
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טויס פממןױס זיץ *ויןז דונעססי פרעזידענם צו אױסדחין םימפאסיע
 םרויעןײגע די סמוסעז האם דובעסקי ^רעזימנט

 זיך האם ער וועםען צו בצ^אצ, םאטער, זײן אז בעודח,
געמםארבעז. איז צוגעבונדען, שכז*רס אזוי געםיהאט

עט־ געוחנן אלט איז ̂חנאכער םאטער, דונינסקי׳ס
 מיט צאדז אין נעשטאדבען איז יאהר, אכצמ איז *יכ

 נאכריכם םרויערימ די אבער צוריס, חדעים םיר סנא«ע
 א םיט עסמם נעווארען איבערנעגעבען זוהז זײן צו איז

 נעװען ציים נאנצע די איז דובינםסי צורי<ן. וואכעז אאר
 חאט און געזונט־צומטאנד פאטער׳ס זײז יוענעז באזארנט

 איחם, םים זעחן זיך אהײםצוםאהרעז געריסען אאץ זיך
 געםאכט צונימם האבען ױניאזזדםליככמז זויכטיג אבער
 האט דובינםפי טרס. האפנונגעז. און אצענער זיינע אצע

 קאד מיסאגא׳ר דער ערב ידיעח טרויערמע די באסוםז
 אזױ געצעגעז זיעעז דובינםסי׳ז אויוי מעץ ווענשאז,

 עם םאםענם אזא אין געוואצם ניט האט זי אז םציכםן
איבעתעבעז. איהם

 דעם ארויסנעתםעז האם טרויער םאםיליעז דובינססי׳ם
 ארבײ־ דער אין םריינד צאהארײכע זײנע םון מיטנעפיהא

 םוז איז טוער ױניאן אסםױחנ אצע םון באוחןנומ, םער
זאםט. ױניאן ברייטער דער  םוץ רעדאסציע די בױטנצידע̂ו
 טיםגעמיחצ טיםעז איהר אויס דדיקט ״גערעכטיגהײט״ רער

̂יע ־זיק איז תבינסקי בדודער צו  גרױםאן דעם אויוי םאטי
 פין סויס דעם חרך מציגתז חאמן די וואס םאראוםם

פאטער. זייער
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 װאם אינדוםםריע, נודם נ*ט דער אין םטרייס חנר
 «עהן איז און אוינוםט םעו8 חנם אננעםאננעז זיך חאם
 ענם־ און פארביםענקיים םיט נעוואחןן מפיהרט צאננ םענ

 דעם פארענדינט זיך חאם *דדים, ביידע םצד שלאנמנסיים
trol8 נםעט תאבען ארניממר די וױ נאבתם אױנוסט״ 

 אנםהאלם װאם םעמעלםענם, tan ראםיפיצירט איינשטיםינ
 און יאהר ערעםען tan ארבייטם־װאך ־שטונדימ96 א

36 » i r האלןסטױוער דער ארבײםם־וואד. שםונדינע 
 םעםרא־ דער טיט נזנװארען נעםאכט איז װאם אנריםענט, »

 ■ונסםעז אויו אנטהאלם אםס׳ן טעסםםייל ניםעד פאליטאן
 בא־ נאזונדערע א םסי< וױיחש קלאםיםיצירנמן זתמנן
 ווענען םובים, יטים לענאלע און אװערמיים פאר לוינונג
 אײנינען נאנצען אין נעסענט נים זיך האט םען וועלכע

 ארביםריישאן *ו נעוואחגן אימרנענעבען זיינען זײ און
 ציים־ דער איננערםאל. וו. רןיםאנד םר. םון חענד די א*ן

 איז נעווארען נעםאכט איז װאם םעםעלםענט וױילימר
לאנװארדיא. םעיאר פון אפיס איז נעווארען חס־נרייכט

22 tanפארעםענםליכם איננערסאל םר• האם אױגוטט םעז 
pn ,פאלנט וױ זיך לעזם װאט אױםנלייד:

 אויפ׳ן איו האב אױנוםם, םעז17 דעם םרייםאנ,
 העריק עלענאר םרס. און לאנווארדיא טעיאר פזן םארלאגג

 .צר דער םים און באארד לייבאר ריחשיאנאל דעד פון
 אונםערנענוםען זיך *דדים פעםפמנדע ביידע םין שטיםוננ

 אינטערנזזשאנאל דער *װיטען םכסוכים די אױסצונליימז
 םזןסם־ ױנײםעד די איז יוניא! וואירמרם נארנמנט לײדים

 גײ םעטראפאלינמז די איז אטעריפא אװ װאיו־פערם טייל
 נאגג איז נעװען איז סםרייק ־on אםם׳ן. כמקסטײל םעד
 פון *0» ארוםנענוםען האט און צייט וואכען *וויי ארום

 גאר־ נע׳פטריפטע פראדוצירען וואם פעסםארים, חונחןרם
 גלייך םארנעפונתז איז האנפערענץ ערשגמ די נתנטם.

הא־ קאנפערענץ ערשנמר *on נאך אוינוםם. םען17 דעם
 א דערנרייכם וזאבען זיי אז ערפלערפ; *ח־ים ביימ נ«ז

 צוױי אויי אגריםענם סאלעהטױוען א פאו פארטםענדינוננ
 ־35 א ווענעז פאדערוננעז פרינציפיעלע די «יים. יאחר

 וױי־ םיניםוט סלאםיםיצירםע און ארבייטם־װאו אסונדינער
 אנריםענם. נייעם דעם פזן באזים דער זיינען דדפעם,

 ערמטען דעם ארבײטער די ותלען *גריםדגט tan <ױם
 מוין יאחר צוױממן דעם און טםונדען 88 *י־בײגמז יאחר

r טםונחגן. 85 נלױז
»ran נעווארען איבערנענעבעז זיינעז פונקגמן 

 ראט דעם אויוי זיינעז *רבייטער די און ארביםריחפאז *ו
 *וריפנע־ אויגוםט, נ»ז20 דעם םאנט̂א ױניאז תר ®יז

ארבײנג דער *ו נאננען
פװביע ימים יענאיע אוועךםיים, מפװנדען

 מײאמדיאוז דעתרייכט איז װאם *נריםענמ, חנר
 ארבייטם־וואד ־עםוגדינע36 די ארבייגמר ךי טוזיכעדטא
 זוױיטעז דעם בעת טטונדעז 85 און יאוור ערמםעז אין

 אנםעיידוננ חנר דווך מײארען פארםאלתאםט איז יאהר,
 ארנײםער די םומז אװערטיים פאד אז ארביםרייםאר, «ח

 דריטעל א איז איינס באיוינתג עיזםםרא tv באקוםען
ײ  ■ראדוסצת. אותרטיים ווערמד ארביים יאלאר *יח «

 צוױי ‘וױ םער וחס־עז דערלויבם גים אבזס־ טאר אותרםיים
ײאך. v טטונדעז 8 אוז מאנ v טםונדען

אר־ די דארפען יאנואר ערעםען פוז אנפאנמננדינ
 טאנ האלבעז v און דריי פאר גאצאתלט באפונמן נייסינר
 איד בױרםהדעי, װא׳פמנטאנ׳ס םאר טוכים: יםים לןנאלע

 םאר טאנ האלמן א און דןי לייבאר דעי, דעפענדענם
 דורך דאם אנבאםראכ̂נ איז נעםענדינ חןי. ילזמ׳יאז

 טטילטטאנד, v אין תוחןן יראדוקצת די איז סםדייק חנם
מ ומט פיז אנפאננ איז לעמז אין אריק אנםטייחנג יי

ו ^_ יאחי• ד ______־ פארמײרענע די פאר ארכייםנדלוח טיגיטוט תד

.־י

 םאצגענדען אויוי נעװארעז םעםםנעעטעלם איז הרעםסם
אופן:

 טאטין )2 יאלאר; 49 — םעכאניקם ניטימ )1
 ;דאלארם 40 — ניםערם האנר )3 ;יאלאר 29 — ניםערס

 וואר־ )5 ;יאצאר 80 — טריםיננם נײ ניםערם האנט )4
 — טפינדעלם 20 ביז ווײנדערם )6 יאלאר; 33 — םערם

 ;דאלאר 1 — עפינרעל אנדעחנן יעדען פ«ר דאלאר 20
 כאפםזנרם םעפערייטארם, )8 ;יאלאר 1S — םטיםערם )7

 טענם, אין עסזאנױנערם )9 דאלער; 15 — סאולדערם איז
 עסזא־ )10 יאלאר; 18 — םירםעם טװעטעד און באים

 — םינימערם )11 ;דאאאר 22 — םפארםװער בײ םינערם
 יאצאר; 19 — ערם6העל פינישערם )12 דאלאר; 22
 82 שאו ני ;37.50 שאפ אײ :■רעםערם גארנהנם )13

 פא־ )14 ;יאלאר 28 — באיס און םענם סי ;דאלאר
 יאל.; 37^0 — סאטערם םאשין ;דאלאר 45 — טערם

 v נאתוסען טריםערם קאםער ;יאלאר 27 םפרירערס
 ®ון װעניגער ניט אבער פראמנט 10 םון לוין־העכערוננ

 אפעריי־ םיננער esr v אפערייםארם: )15 ;דאלאר 2
 דא־ 21 — אפערייטארם גענעראל ;דאלאר 36 — טארם
v ׳בי ;לאר r« ד ;דאלאר 29 — *פערייםארם םיננער מ  ו

 םענם דאלאר; 20 — םותטערם בײ אפערייםארם נעראל
 דדמנד־ יאלאר; 25 — אמרייטארם םיננער באים איז
 אפעריי־ םאראװ )16 ;דאלאר 19 — אפערייטארם ראל

 דאל.; 19 — םיםערם םאראװ )17 דאלאר; 25 — טארם
 20 — םענדערם )19 ;ראלאר 20 — םיםעליעיאום )18
װאך. v יאלאר 30 און

 ױנקםען אלע םיט צוזאםזז ענטשײדוננ דאזינע די
 ארייג־ וועלען אנריטענם םון אדםיניםטראציע דער זוענעז

 װערם ײאם אגריםענם. ?אלעסטיװעז אין װערען נעשריבען
 אויפ• דער אונםער *דדים ב״דע םגן *ונענו׳ייט איצט
 םאר סראפט איז ארייז טרעם און ארביםרייטאר, פון זיכט
 אוינוםט םעז20 דעם פון ארבייטער די םון בענעםים דעם

̂ון 1934
 װענעז םראנע די פארנעצענט אויך חאט ױכיאן די

 זעחר א אבער איז דאם םאשינען. געװיםע באנרענעצען
 איצ־ די םון אנבאטראכם אין און םראנע סאםיליצירםע

 אוםםענליר איז אינדוםטריע דער אין באדיננמנען טינע
ton אופן. אינגמלינענםעז אויא ערלעדינעז צו זננין 
דז פאר בלייבם עם  ריכטינען דעם כעפינען *ו צדדים ביי

 קאלעקטיומן איצםינעז םון פעריאד דעם ײערענד פלאז
אגדיכמננג

ארביםרייטאר. איננעדםאל, װ. רייםאנד
 וױבםימז א נעװאונעז האבען םאכער נודם ניט זײ _
 זיי ױניאן. שםארקע א אויםצובויעז נאזים ניגמז און

ד בלױז אז םארשטעהז, איצם טומן  קענען אײנעתיים ײי
דערפילעז• אויםנאבע זייער זײ

אז ערקלערט דובינםקי — ארדער. פרעזידענט׳ס אויסםאלנען ניט וױלען באלעבאטים
מאכען. וױיכער ױי װעט סטרייק גענעראל

י

רעמלוציע דאנה
צער,5הי און •Dipa חיאאער םון ארבײםער די םיר,

 םײ מא• א בײ נוארזאמעלם סט., םע37 וועםט 148 &וז
 חנם אוגוםם A לאישא* אאעתיםארס םון אםים איז כדנ̂ג
̂יכעז אונזער אוים דריקען טעז,15  אונזער «ו דאנק הערזו

ם ביזנעם תנ ^  ,9 ̂אקאצ םון בחנמשנײדער, ברודער אי
 געםאז האם ער װאם ארבײם אויםגעצייכענםער זײז מאד
 פייאיגעז וייער א אויזי געמציכטעם האט ער אונז. םאר
 מנ־ it עב*ס5בא אונזער טיט !וױםטמסייטעז אצע אוםן
 געזונס זיק צו איהם וױנמען טיר ארבײטער. די סםעז

ם אויסנעצײכענםער זײן מים *נגאחן װייםער און  ארב̂י
 חגר םון ארבײטער אלע מון װאױ^זיין חנם גואר

- ױניאן. םאכער
קאםיטע: די

 אויף האבעז םאנוםעקטשורערם גארטענט קאםען די
 -jnB אויםצופאלגען א*געז$גם זיך אוםן הארטנעהיגען א

 *הױד זייערע אין אײנצופיד«רען ארדער רוזװע^ט׳ס זידענט
 ־שטונדעע36 די פעסטארים גארטעגט קאטען און דרעס״

 כמן װאם *עת, 40 איצטיגע די אגמטאם ארבײםס־װאך
אינדוסםרי^ דער םון צווייג דיזען אין ארבײט

 אנגע־ זיך האם ענםשײדונג דיזער פאר קאםף דער
 טען23 ביז׳ן טעז18 דעם םון צוריק. םאנאטען םיט םאנגען

 און הארטזגן א אגגעםירם איגםערנעשאנע^ די האט ױגי
 קא־ םון עגדערונג דער פאר װאעיגגטאן אין קאסזי עװערען

ם טען קאוד♦ גארם̂ז
געװא־ אונמערגעצייכנמ וט־־אװיזאר^ איז קאור דיער

 D'icnn זעסם אויוי יאנואר םאנאט אין ״נרא״ דער בײ חנן
̂י, ערעטען דעם אזיםנעגאנגען איז און צײט  .1934 ױ
 עטוג־ 40 די ענטהאילםע) ד.אט קאוד גאדמעגט קאטעז דער
 13 םון ^וין ארבײטס םיניםום א און װאך ארבײטס דיגע

 די אבער נארען זוירק<יכקײם גרn אין זואך. א דאילער
 גאר־ קאטען דער אין םעסטארים גרויסע די םון באםעם

̂ו צאהילען און ארבײםער די א& אינדוםטריןן טענם  אסיי
ארבײטא^וין. שיצײנעם דעם אם ניט

 אײ ױריסדיקציע די האם קאוד נארםענם קאםען דער
o בער n םרויען םאר טרײד באקיצײדונגם קאםען גאנצען 
 אינטערנעעא־ די ױניאנם, גרויסע נײדע און םענער, און
 םאראינטערע־ עםארק זײנען אםא^גאםיימעד, די און 5נע

 אר־ די צםובת קאוד דיזען םון ענדערוגג דעד אין סירט
איגדוסטריזג גאדםענם קאטעז דער אין בײטער

 דער אז םאריצאננט דעםאלם האבען ױניאנט בײדע
 אוים־ זא^ אינדוםטרי גארםעגט קאטען דער םאר קאוד

 גאר־ קאטען די זאיצען תגם אנעטאט און ווערעז געאײזם
 רענו־ חגם אונטער <וערען סראנסםערירם םעקטארים םענם
 דער סון און איגדוםטריע קיצאדינג דער םון קאוד צערעז
אינדוםםריזג דרעם

 צױ גום זיך האבען באצעבאםים גארםענט סאטען די
 קורץ אינטערעסען. *ראםיט זײערע םארםײדיגען צו געגריימ
 קאגגרעם־ א זײ םאר האם סארהערען קאוד די בעפאר

 גע־ דיסטריקט קאנגרעעאנעא אינדיאנא זעהםטען םון ײדי5
 דים־ א פון <ןוםם *ײדי דאזינע די ״דזשאבע^״. א םאכט
 גארטענט קאטען גרויסע א זיך־ געפינם עס װאו טריקט

 דער אוי^ דערבאריםט נעבאך זיך וי האט םעקמארי.
 א מיט ארויסגעםרעטען איז און אינדוסטריע דארםיגער
 באהיצאנעגדינ קאנגרעם, אין רעדע אנםײױױאן גיםםיגער

 גאנ־ די םארכאפען זוייצ סיצמןע״ יארקער ,נױ א אז זיך
 קאוד דער אז זײ, װייצען דעריבער און אינדוםטרי, צע
 אנ־ געוחנז איז רעדע גאנצע די װערען. געענדערם זא^

 נטײ אן געהאם האט און נעםען אידי^ע םיט געפיקעװעט
ביײנעשםאס. סעטיטימען

 אויף געענםםערט ג^ײר דאן האם דובינםקי אחוזידענם
 צואצע בריף א םיט ארויסםרים םרעסערישען ױניאן דיזען

̂יט  <ןצאר האם ער װעיצכען אין זואעינגםאן, אין קאנגרעס
 צו האם ױניאן די װאם אורזאכען אםת׳מ די געםאכמ

קאוד. גארםעגם קאטען איז ענחגרונג אן פאראאננען
 היםא־ זעיצבע די םארגעבראכם זײ חאבעז םארהער בײם
 אינדיאנא, סון םרוי האנגרעס די װאס טענות, קוייטימע

 איהר אין באנוצט האם דזעענסם, עילים וױדדציניא םיס
 די אז גע׳מענה׳ם, האבען זײ רעחג םרעסערישער ױגיאן
 אםעריקאנישע רײז א איז אינדוםטריע גארםענם קאטעז

p n ̂יקע״ יארסער ,,נױ די או און  םאר־ װיצ ק
n זײ םאריצאנגעז דעריבער ̂ועדוסםריע. דאזיגע 

 צואיב אז און סאוד. גארםזננם ואטען
̂יגע א איז איגדוסםריע גארסענם  בי

םענמעז, אריםע פון גענוצם

̂ען פראדוקציאגס ביליגע ען5הא םען םוז  םען און םיט
̂עז גיט דעריבער קען ̂כע צאהי  םען װײדזעע^ הויכע אזע
 דמד אין וױ שטוגדען קורצע אזעילכע געבען ניט אויך קען

אינדוסםרי^ באסיצײדונגם איבעריגער
̂אגען זײנען טענות דיזע  םאר• די פון געװארען צעש

 אםאצגא• דער פון און אינטערגעשאנעיצ דער פון םרעטער
םייטעד.
אויםגע־ האבעז ױניאן דער םון םיהרערע <וארט די
 האם קאוד גארכתט קאטען באזונדערער דער אז װיזען,
 קאםען דער אין רעקאװערי דער צו בײגעטראגען גארגיט

 אינ- דאזיגער דער אין פעײרא^ דער אז אינדוסםריע;
 אינכמרנזד דער םון םטאטיםטיס דער יצויט איז דוסטריע

 גע־ םאגוםעקמעורערם גארםעגם אװ אסאסיאײעאן לvש^:
 דעד טיט פארגלײך אין פראצענט 13 ביז 9 פון פאילען

יאהרען. א פאר פון פעי־ראל
 גרעםער באך דעם דודך ווערט ארבײטםיצאזיגקײט די

 קצענער, באדײטענד ארבײטער די םוץ קראםט קויף די און
 באיצע־ די זואס דעם, אויף אכטענדיג ניט איז דאס אוך

 םים פארג^יו אין זזאבען אינדוסטריע דיזער אין באםים
̂יאן 40 אויף הכנסה זײער םארגרעסערט םאראיאהרען  םי

דאיצער.
איע־ עטארהען א געםאכט האט דובינססי פרעזידענט

 םאר־ האם ער װען םארהער, דעטאילדיגען דעם בײ דדוק
 פון איגטערעםען די אין קאוד םון רעװידירונג די יצאנגט

 ױניאן דער םון שטעאוגג די Jםארניכטונ עאפ סוועט דער
 װירסוג^ געהעריגע די געםאכמ אויס, קוקט עם װי האט,
 ױניאן די אז אײנגעזען, קרײזען ״נרא״ די אין האט םען

̂ם און םאדערוגנען גערעכםע ארוים שמעלמ  חגזוצטאט א
ארדער. רוזוועי$ם׳ם פרעזידענט געקוטען איז

̂• אפגעזאגם זיך האבען באיצעבאטים די אויםצופא
 אוים׳ן האם דוביגםקי ברודער אנטעײדוגג זײז גען

̂ײך vלVQV און ארט  עםע^וע ענםשײדענדע אן גענוםען ג
̂יגער און פראװאקאםאריעער דער צו  עטע^וננ קריגסװי

 דעם ערקיצערענדינ הא^^גײדער. גארםענם ?אטען די פון
 האגד־ דער אוי̂ו ער האט ױניאן, דער םון עטאנדפונקם

 און שאדםען א טיט געענמםערם באאןבאטים די פון ̂ונג
̂יכען אזוי: זיר ̂עזט װאט סטייטםעגט, זאכי
 בא־ האבעז טאנופעקםמורערם גארםענט קאטען *די
 מםעלען צו אנםקעגען זיך און ארויסצוםאעדערעז מטיםם
 אר־ די םארקירצען צו ארדער פרעזידענם׳ם דעם קענען

 עטונדען 36 אויף p 40& שעפער זײערע אין בײטסצײט
 די אז סדרגה, אזא צו ביז זוײדזשעס די העכערען צו און

 פארסירצםען םון ?ײדען ניט םאטעריעצ זאילען ארבײטער
טאג ארבײטס

 די םון גײםם קריגעריעער דער אז האלטען ״םיר
 א װי םער ניט איז םאנופעקכדפירערם גארםענט סאטען

אפערישער  זועם רעגירונג די דאס האפען, םיר אנשטעל. ̂ב
 דיזע צװינגען וועם און בקאף דיזען צו שטעיצונג א נעםען

 זיך זאא באשאום. חנם אויםצוםיהדען םאנוםעסטשורערט
 ארױםוױיזען וועט רעגירונג די דאס ארױסשטעיצען, אבער

 איג״ זײ וועם םאנופעקטשורערם די צו װײכהערציגסײם
 אויסצוםיהרען באלעבאםים די צװינגען דאן טערנעשאנעצ

 פעק־ גארםענם <ןאטען די אין באשיצום פרעזידענם׳ם דעם
מארים.

 וױינינער נים אז רירט באפע̂ה פרעזידענם׳ם ״דעם
 באשעםטיגם זײנעז װאס םאכער, דרעם טויזענם פוםציג <וי
 גאר־ קאםען און דרעםעם ״הויז״ אזויגערוםענער דער אין

 קאנקױ שארםער אין זיך געםינען װאס םעהטארים, סענם
 אינ־ דדעם דער םון פעסםארים רענולערע די םים רענץ

 ביצמעדמ און שטונדען ארבײטם ̂אננע דורך דוסםריע
.חויז״ נענאגמע אזוי די דאם םאקט, א איו עם וױידזשע^
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oipn p*ppnaia a m ו פארקױפם* »am־prrno pip, מי 
i פון opopn די p p p »  pip5un, אובםער פרארוצירם 

prutfun on קאוד. רחנם
 אויי oin ,dpkd אוםבאעטרייטבארעד אן איז ,עם

 1ײע ,pmp םאגאם 10 םיט פארהעחנן וואמיננם^נער די
ov קא־ חנם פאר כמים די נעווארען אויםגעארבײם זיינען 
m קאוו, ררעס נארםענמ גמן an םירםעם 160 נצױז *IP 

 אונםיס־ ועדזמיםםרירען *ו זיך Snanona זיתר *יעהרם
a rt גאר־ סאםען איצנעםייגעם םון דיזויזעאן װעס קאםמן 

 ארוים־ זיו האט op m *בער 9pw אזױ קאוד. םענט
 ד» מפיקסם אי קאוד גארםענם קאםען *an אז מזויזןן
pram 5 18 און מםונדען 40 אױזיai׳u* םי־ <תור פעו־ 
 טאנופעקטטור־ דתם קאםען אויסנעװאקםעז זיינען ניםום,

d ip 682 איינםסצ און עמעםלאך די װי m an פירטזנם 
iponp o אין אריינמרותם זיך n דרעם lartm n פוז 

 פראדױ *ו pnann אויפנפטםפן זיעען זיי wm פאיו,
 איז op באדעגונגען. par םוועט די אט אונטער *יז־ען

תר ניט גאר m די װאם פאו םארפנמחן *ו פו an דאס 
iaon• םירםעם דאזינע די p»5an אוגםער o n רעגר 
pnp5 ס ח  ־מםונדינער36 א *ו *ראםיםען נןםוזס קאוד ו

oprrm םיניםום פװא<יפי*ירסע *ו זואך, אונײסס v, זואם 
 זיי וזאם אנעםאם יסלעז־, 46 ביו 16 פון ויר באוחנגפן

pupp אונטער כאקוגמן ארבײט זעצבע די o n ואנע־ 
 דריי־ פאר •nap jpoap נארגמנט דרעםעם .חוין״ נאנגתז

«1 ip5ai װא־ק־ דער אין איז מאפ צוין, טיגיםום װאך א 
i צאכסיים n ארבײסם סאפטיסוט pi5, אום״ איז ראם וױ 

trm צמענעבען און גפארען באװיזזנן נאטטו־יםען w 
םאחמערן. וואטיגנטאגער די אױןי באצעבאםים די פון

n נאדינגומען ארגײטם ניחט־יגע in  pa פאטען 
ס in מעדצאך *am opmv אינד־וסםוײע װו  v ia גאנ־ 
ipp װעלכעו־ אין איגדוםטו־י̂ן מ־עם dp נא׳מפ- זייגפן 
m וואס םעגמעז, סויזאט־ 126 טינט ’Pnaio אבס פאו־ 

 פאר* נים ־up טען .ma’ א openi סיציאו וזוגדזןרט
)pop,( נארםענסם רי סון פראצענס 68 דאט pram גע־ 

 פיז opopn זיינען פעתטאוײס, ודעם pip»un איו םאכם
83.75 tut נאך פון ipipr5*i ,און סארם jpipn םאנו־ 

bhvbppo אויפ on אר־ מטוגױנער 85 א פון באזיט 
< ײייחפ םען1קצ»םיפי*י און ײאך בייסם  אונםע;■ «י

onpoarwo ,ipupo vo w  pm או זעצבסם, פון ראן־ ייה

pjpd אוױ די itpj םאנוםעסם׳פורת^ הזיז־װעם Ban 
in'prm iB און זואך ארבײטם מטוגדינער *ינ1פ? א סיט 

 ,1בילינ? ודיםפצ *ודי סים ויע׳מ װאט מיח־זטעם םיס
 in צי 1נעפאח לאנלורעגץ סארניכטעגדע א pn םוזען

אינדוסםרי׳ג op*n *unp^un גאנ״ס־
in * *  D'oin'tpia on ירמן1פא *ו? n ־1א

 ponvi א איז װאך א tp-uwv 86 אױןו צייט כײטם
i *ו 1חי<צ n *גאג»ס o n i איט־וסמ־י׳ג ipaa אפילו 
ip םים ;'»ai m 1פאז־קי« i פון *ו n ארנײםם "*jo 
 *וג1פא )PO'vu א אינרוסטריע נארטעגס פאטען n תאט

ס pirftun ױ פעגענאינעוי ת  אין םאנוםעקנמוורעדם ו
p n jp און «ייט *־בייסם פון נא*וג r trmאtPO 

ia אריבײםיס* גארםענט J jpJro גל>*נ»ן אצץ n וםייס־* 
op3a$pe$aa povoaî טענם oopp אין i n איג* 1גאנמ 

jm oon
 an P3>pi*< םאגזגעקםמורע̂ר סא־טענט לאטען רי

^ *ו ipoa^ms נפן '*o'oin'tpiB on inna באםעתצ 
ipopiikc, או op א אן1פא נאך איז ip  ip o 'ii אין 

jmoonj'o in גיט זיינ?ן װאם או־בײםעך־ מ inpo פיח 
 אננ׳ד ניט וועם עגיתנגn 1 אוינ |.pbi0pv כאפטע
n |po באיצםץלאכעס די *ט פון או־ויספאחס־וע mpn 

n אןן 1בײםע1א am* אנגעםעו יזניאן n ארויםפאחד 
 pomp on( פאוי זועלען און נאצפבאסים n.פון תגנ

 IPbpp אצפ אין סםרייס נענעןיא; a |p&n* 1אתטאנע
 מםוגריגן 86 ױ עםאבלירען w פױ onaoppo טעגם1גא

איט־וםטר̂י ippjaj *an 1אי מאך ארבייםם
 60 פון •UR30 א צוצונרײטען איצס פוין פלאנפן 1סי

pupo ױ אין par ית^ן »אס ^־גאנ״זער^ ip םענ פסר 
maao'rm 1צאנ אינ<ס*'ן. op אננעאמעצט ויך האם PJ־ 

 onaoppo גארנהגנט ipdkp n po אוםנזס־עכםינתיים טנ
 טײגדליכ? א ipspo צו «יים poospn n par איז op און

pr̂ םאנוםעמטעורערם נארכתנט iporp n מינינונ^ pn 
 זייגמ זיי אז נעראנל, on סיס «וג?וואוינען טזזען ויך
 P0 איט־וסמ־יזג סעגם1גא in פון יזוירים נן n גים

 pon< אט־עו־ װעצכער נזס־1אי פון inpo זיי man איצט
in  pr םין פרספיםירט אינז־וסםו־מ J  in זײ א. ג 

tPt« אויר mam 1פא םאראנםװסרםליכפיים די n 1א- 
 on אויוי 1בײםע1א ױ פון tPuumanupop* pn ביים

 םון '1»ױיג? אנדעחג pא onpvpi oai וױ אזפן זעצבעז
in .אינדוםםוײצ״

m אץ נאקלײדונגס־ארנײטער ר  m s
 »ופ1«זי1גױי«ד« פעסאט^ ראח פון

tv a «י1«ג»  .1 .« n m m a. .י

iprraro א איז יטמana ,am* 1 י«א0<
 מ־ •awrip *an חאם האיסםבום |pa5p« אױ אמזאצ,
o*pov 1יאה אין פוס א J.49S

 p*< לסלסנמידם אינזעצ m איז 1608 1יאח אין
no ipion דסאן •op .japJn tua א איז urr^p* איד 

pr^ אין o*an«n ippuo םייל n די סייל 86 און צעננ 
 dppt און סיציפז א פוז unppftroos a oan און סײי^

op jnafei bjpptd  btpu w וחס־ם Jin m tpeupua* 
m n נאיזזנם an pn oanaoprao iprn ip k p d* נידצצ 

jmoonî n
ך ip איז innrura oppienv אח אינזצצ *an זינם  נ

o n  *anurn pm פון יאך ppkt אין פצינחט־ונגעז אחי 
n i םעגדיג# dtpvdv באריםכת פון געוח«רזנן afiDirvi 

ױג חג D̂ קמז^ נ^םוד דער פון גכייכעחױיס *ו די n DKTi 
̂ףציתס איחם אוי^ a ®וחוידענע ̂ננ d io v לזנצםע די 

דזרך סראנקחייםען ותלכו אױיגדדממו,
prm paraoei>oopp pynipw וײ oinwBppouae פון 

jmeorum 5pm m
! pmp פיתו^

מן  ניז oan אינתצ *an ps5pn פון tpoptino pmp< די
pn ovnm יאחו־ צװאנזױס םיט  pmp .צװאנ־ םים יניפח 
o יאהו־ ציג ia i prnn pmp אתיננעדרונגעז np'ipon* 

anwoppouno ipj* פין in 1אי איט־וסםת נידאצ an* 
japotr pipopn n  pa onaonro ojptppvc'va m א

 פאוי זיך באםראכםעז oan באצאבאטיס, pmai וײ פח סך
m .פיאנצח״ an באדארםם נים ?יינםאצ ip  n  ipovpao* 

זײ־ ױי 5מיי יסא,aoia 1• איז proipippna צויבני׳■
pn טצאו1אנםװס1פא iao סיזזנראבלע ךי pruium o, 

pn iptnpn oan או מגו  סאו- סרױצז van חייםאן, טי
b s p j pn rpb p t w i pruns םיט זוזאםען *mn *am 

ra m  ppnn pr5np pa *unpj »און <»ג n r n אוינק 
5p m *a״oan ,*an זיי ip jp p נים אסילן DT5n׳?aoa pr 

i n  oa mo pa .pnaio n אךביים provpno ױ prmo
opb<ם _____j»5nappp  ווזיני

o5pev אײך oan mn a ta ,iao אויס בייט1א a 
p5a m m ao ,paam  inoap חאנדאונייפ *mraop 

np, ^16 םיניפיג BDipaa , v n
I
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 fro דער אין עקזיםטירען גאדיגגוגנעז בע5ז* די
אינד ̂יינען אח

 יי-5 אםעריקאנער אונזעחנ םיז םאנמ זאצען
̂- די טראגעז *ו םארגעניגען דעם געניסען װאם דים,  ד
 ארבײםען םון סעם דעם אםאיצ סארזוכען קצײחנר, זיגע
 אײנזעחן זיכער זײ ען5ווע דאן און ק^ײדער, אזע^כע בײ

 •ארםא אין ארבײםער נידע^ א זײז צו םיינם עם זואס
ריתא.

עצ־ אין הינדער w אנבאטראכט, אין געםט םען זועז
 םייגט ארבײטעז, צו אן מויז ®אנגען יאהר 8 םוץ מער
 געװארען עססיצואטירט זײגען נענעראציעם צוױי »ז דאם
כע5װע םאנוםעקטורערס, נידע^ דאזיגע די םון

 ריס^ •ארטא סײן געקוםעז זײנען זײ אז צו אםעז גיבעז
 םון םינגער ססוגא׳דיגע אוןי ארבײט בי?יגע די אויסנוצען

 ארבײמס־פרױ ̂*ום מײז ווע^כע םיט םרויען דארטיגע די
פארגאײכעז. גיט זיך קען עםאמען םאראײניגטע די אין

̂ה א איז איגדוםטריע דאזיגע די אינזע^ פאר׳ז קצ
irn די צוױנגם זי וױי$ D גאנצע זײער םארברענגען צו 
 און םווי א אהן קאײדער ניתנדיג ארבײט דער בײ צײט
̂ו האבען זײ און אויםהער, אן אהן  ניט צײט חײז אםי

 זייערע הײםעז. און קיגדצר זייערע אויוי אויםצויאסעז
 םאנגעצהאםטע דורך צאהצעז גרויםע איז עטארמנז סיגדער

 בלוט־ צוציב זײגען אויוי װאקםעז װאם די איז עדנערונג
 זייער <ןראנסהײמען. אצעראײ םאר האגדידאםען טאנגע^

 זיסע און באגאנעס םון אויסמציםליד באשםעחם צרנערוגנ
̂יג זייער איז דאם וױיא •אטייטאם,  געגענד. יענעם איז בי

 יצותסום• א ם5א באטראכט דארם ווערם ברוים און םי*ך
מאײז.

 ױנגע געהען ײבצר5 זייערע אויזי ק^ײדער אחז כםעט
 זונען־ םון נייען און ארבײט דער צו םרויעז עצםערע און

 הײםען זייערע אריין. נאכם דער אין שםעס ביז אויאגאנג
 1א אהז און סעבע^ אחן רופס און װענס באויז האבען
 קײן דארם גחנן האט באדינגונגען םאגיםארע פון אנצען.
 קינחא• םעז זעהט מ^יאך אפענעם אוי»ץ ניט. אידצע
 זיתרע וועאכען אין מזוער םון װאסער קאנצז פיחנז

 גאר די םאםיאיעס. די פאר וועמ די װאמצז םוםערס
ארבײכ^ חײם די באזארגעז קינחנר מנגע

 צאל דער וועגעז םאראן גיס זיעען ציםעח גענויע
 אז אגנענוםצז אבער ווערט עם ארכײכמנר. נידע^ םיז

 אין באמעםטמם זיינצז סענמען םויזענם חונדערם קרוב
 זוע^מנ קינדער, דעכענענדיג גים אינדוסםריע. נידעצ דער

 אר־ ארםעע גרויםע א איז עם צאח*. די םארצוױיפאכען
 אוכד ארויסצואוױיזען אן איצם םאננעז וועלכע בײטער,

אוכיפםענדען. הערמענדע די איבער צופרידענהײם
 א םון באמםעהט אינזעל דעם אויןי באםעצסערוגג די

 זעהד איז וחנאכע באפעאקערונג, פארבינער און מפאנחפער
 געהארכזאם, נים דוסא אבער גוטהארציג. איז פרוכםבאר

 דעם אין באוונדערס אונאויסגעמפראכען, אבער דערםאר
 שסיל- און רוחיג ארבײםען זיי געגענד,.|ואו בארגמעז

 אז פארצייכענען, צו איגםערעםאנם איז עם *וױיגענד.
 אינדוםםריזד די זייגען םםעדען העכערע די םון פרױעז

 םייםםע די םרויען. ביזנעם כיםרע זעהר און קעפנמגנם,
 און םאנוםעתטמורערס סאנםראקמאדס, יאסא^ע די פון

 די מוא־צעהרער. גצוחנמנע ?יעען םענעדזעערס אםילו
 ביז ארן ױניםס״ ,סיים אויזי בארעכענם וחנדם ארבײמ

םאר וחנרען נצצאהלם דארפען וואם איינמלמנ צו
an* וױי- די באזירם איגדוסםריע נאנצצ די ארבייכג 

 און פײנםםמ n אעג^ אויוי ארמיםער זײ מוז דמחנם
 פארגתר פון אויםמנארבײט וחנחנז ̂ינדזמעדיס םיידסםצ

n אין פאאפ rn .גזד בעםעד םך א וואצםזנז ?יי הײםעז 
 ^ירוגגם־ דער פון מנםאדעדם וואילסעז די וחנז םאז

 nrn tnnrcMp צו ומנלפיז ױי ואל זי אז אױסאוײמם,
 <n ײאלםעז בארצז on פלאנצצז בײם הי̂מ און *אנד

 פאר פראדוקםעז גארהאפסע באסוטען געקענם וחנגינםםענס
n rn בײ ארביײםצגדיג ווארים תוידמחינד. איז קעחװ־ 

 און סצנגמנז בלױז *ײ באקוםען האנםארנײט פײנםפת וײ
trm מחר פאר

v* גאנד^ם וײ rf אח*ד • צומר ייז אייי ניייי

 הענד־ דער אין גודם״. ״פיעס אין אדער פארם מניטענער
 סאטינג־אר־ די אך5םייד די מועז אינדוסטרת קערםמיח

 םאר־ דורך סעקעאנס איז געםאכם ווערט ארבײט די בײט.
 צו־ איז ארבײם די ײען שעפער. קאנטראקםינג עײדענע

 איבער- און נעצעהיצט גענוי טיייצען די ׳ווערען געמניטען
 טי< זײז םאכט װעאכער קאנטראסטאר, א צו געגעבען

 קאנ־ אנדער אן און צוריק באנדילאך די ער ברענגט דאן
 גע־ ותרט עס װאו מאפ זײן אין זײ געמט טראקטאר

 וחנרען סחורות םארטײדיגע די מי< אגדער אז םאכט
 ספע־ זיך געםינעז עס װאו שאפ, דעם איז געבראכט דאז

̂ע  ווערעז זײ םחורות. די קילינען װאס פרויעה rװא ציע
 די איז געשיקט און באקסעם *ױןםוסדיגע און געפאהט

 זחנרט באדארח לאהאלעז דעם פאר מטאטען. םאראײניגטע
 באפעצסערונג דארטיגער דער פאר צוריסנעילאזען. גארניט
םאשיךארבײט. ביציגע סםארס דעפארטםענט די האבען

 אין שאר ?וםם פראדוהציאנכדפראצעם זעלבער דעד
טייבעא׳ נײכדגאונם, בײ :טײצעז אינדוסםריע אנדערע

 אוז דדעםעם, ^ידים און קיגדער סײםעס, פיאאו ^ינעז,
 האבען פרױען דארטינע די םיז טאנכע סאאדינג. מענם

 זיך בײ ניתז זײ און םא׳פיךארבײט אויסגעאערנט זיך
 נעםעז און צו עטעאען קאנטראסםארס די הײם. דער איז
ארבײט. די א«

 דארםינער *an םון די זײנען קאנטראקטארם די
 פארםיטלער, פון ראצע די ^פי^ענדיג אינדוסטריע. 5גידע

 ארבייט פאר צאהאען און אדבײט די זײ סאנטראסטירעז
̂ם עס װיפ̂י און זײ פאסט עם ײיםיא  ווארים זײ. זיך דוי
 קײמנר וױיסמ איצם ביז און ניט זײ ירם5סאנטרא סײנער

 חאמ איצם ביז פראפימ. nrn איז עם נדויס \ױ ניט
 בא- ױי זאא םען אזוי וױ םעטאד קײן געפוגען ניט םען

 <חד 'n וױיא םונקציזג פאראזיטימער זייער םון זײטיגעז
in איז דערםאנם ניט אםיאו n□ באזרגחװיע א אאם קאוד 

̂אג א גרופע. אינדוסטריע  ארביים די ערזעצען צו םארמ
 גיט איז ארבײטס^פעיע• קאםונאצע דורך הײםען די אין

געװאדען. אנגענוםען
 וױ צזנגמס־ס, אינדוםםריעצע זײ איז ארבײםער די

םיבא םאיאגעז זעואן, םאן אין סשל5  גויאםא, און ^
 צו יאהר צוױי אעצםע וײ םון םמך אין באװיזען האבען
 די א«*גאניזאצחג פיעע און אנטמאאסענע אן זnיtארגאגי
 אעמצאסען איצם איז ווע$מנ ױניאן, וואירסערם נידעא

 ױגיאן יואידקערס גאדםעט אייזײם אינםערנעמאנאצ חןר אן
קענעתג איז אכמס־יסא אין

 וחד יםרותז דורך אננעפירם ווזנרם ארגאניזאציע די
̂ימג די איז עם ציחמי םעם  און נnrאאיםםnאי ױגענד

 די אגגצצרא. םהערעםא םיס וחגרענדע םיד גים קײנםאא
 אונטצר- ווערם ױניאז םוײיד פרא^סיװע ױנגע דאזיגע
 אינ־ אוים׳ן באוועגונג ארבייטער גאנצער דער םון שםיצם

םע n»w אויסצוגעםםען אנכףפצאסען איז און 5זע ^ 
 םיידצאך די חדמי̂נ עטאיכע קוסענדע די םון םמך אין

 זועט פאוד אחטי געזעץ שום סיין אז םארממעהען דארט
 דזרך האבז וועצמ םאגוםעסםשוחט•, די םאכען נים וױיכער

 עקס־ אזענדציך אוםן אײגענעם זײער אויח דורות צוױי
 ךײ טײימען חװייבער ארבײםער. דארםיגע די פלואטירם

n גצוױנעז צו האםף דירעתםען א דורך זיך  n rnכם 
 לאנמנר *ann דודך ארבײםער גארם*נם די םוען דאם וױ

ערכמנר. אגדערזג אין קאםפס־־םראדיציע
אןו סיםסאםימע *aw די םון םאנכע באזוכענדינ  צ

̂יך איך האב  םאנופזמםאװ- די ווארום געזעהז באמייגפער
tran פון אוםבאפוחנם אזױ זיך םיהצען tarn an 

 במ תאוז־. איז פארמףאריבצז יוערט וואס ססייל וױידדפ
 סציךדארפאראגסו געיחה גים סיינעם צו <n n^n איצם
 n̂ יוע^עז אז איצם םיז וױידזמע^ איז נים װעצמנ םאר

 ארבײסם מםוטײמנ 40 א פאר דאצאר 5 \7*ר*:בױר1 םוזעז
im די אין וואך r הימד פאר מאך פעד דאצאר 2 און 

 פאר־י ארבייםעד מנעאנ זעהר די םון םאנכע הנם ארבײכג
 די אבזנר פאדדינם ״אײך איצם וואד א דאאאר 5 דינעז

̂אנבע פאר ארבײםער צאא גרעםםע t גלות־ r o w מאיי גיס 
װאך. א םענם פופציג וױ

צזז טתרפפיגרכױ וחנם דאס אזוי <ױ ח ײ ל&מן י
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trw m ro צועטאנו 
 iir<« פון םארצאננ
 דעב םים *וםרידען
םיטנצידער, אונזערע װעםטנײעם יוני־אן

םײנבערג ישראל םון
י< ײ• ג. י• ». אוטזױיזפר גפוגוראר א\\ ץױיודפרותיווזופ

#נריםעגם. ם«בער דחןם נײער דער
מנ־ אינדוםטריע נרעםמער דער איז אנדזעעצעם צאם

 דער אין אינדוםםריע באקציידמנם פרויעז דער םון נמר
 *א■ םיז םיטנצידער םאנער, ס1פצא דארםיגע די װעםם.

 אנ־ צױצםאנד. נונתן א אין אי«ט זיך געםינען ,65 קאצ
 םחםת *רות אביסעצע נעחאט in םיר האבען זוםער פאננ

ר נעהער׳צם דא האבעז וואט םיםםארמגתנדעני׳אען, די * 
 אבער זיינעז םדוצוקות דאזינע די האםןי. גרופען דעם ציב

 ®יי־ װידער הערמט איצט און נעוואחןן אױסנענצימז
מ  האל־ םיר גרופען. אצע *וױעען קאאמראזוחנ *נמנדי

jpo זיי או םאנומסטעורער^ די אויןי אוינ אן עםענדינ 
 אננד עם ווען און אנריכדזנם, חןם סארצעמן נים זאצ«ן

 ניט זאצ ער אז טיר, זעחען ׳פאפ ניט־ימיאן א «נ»חט
יםים. ארינות קײז חאבען

v ;1וי?

!TV

 אינתםטריע דחנס דער אין םיר האבען דערםאר
 בעשאר װאמן עםצימ גיידם. םך א נעהאט צימממנם

 אויםנע־ זײנעז אנריםענט צעצםען םון באזצםיםונגעז די
 באאעבאםים די םיט נעטראפען זיך םיר האבעז גאנגען

 אזוי אנריםענם. נייעם א נעפאדערם זיי פון חאבען «יח
 אינדוםםריזנ דרעם דער אין אי*ם אבער הערזצם עם יײ
 ארוים־ נים םאנופעסםמורערם די חאממ עםיצמםאנד, א

 פאר׳פצאנ. אמזער «ו אינטערם מהארינפן דעם נעוױזען
 קאם־ צעבעדיגעז א םיט נמנםפערם חנרױוי זזאמן םיר
ױ״זז «ייז  םםריייד ערנסםע טים אוז םאמר דחנם די *ו

 האט באארד צייבאר ריחממאצ צאסאצ די זװנרײטונמן.
 אונז האם זי און ׳פםעהט דאס וואם םיט םאחפטאמן
 בײ באצעבאםים. די סים פאנםעו־זננץ א it אימנעצאדעז

 אנ־ ױניאן א םארנע׳צצאנעז םיר האכען סאנםעחונץ דיזער
 אחז םארעצאנ אונזער חאבען באצעבאםים די ריםזמט.

 אר־ די אז פארצאננם חאבען און אפנעווארסען םעגות
i די איז בייטער w r די אויוי ארבײנמז נצייבען זאאען 
 םעםט נעהאצטען זיך חאבעז םיר בא׳אטיםוננעז. אצגמ

 די איז באארד דער האבזן און אונזערמםאנדאונקע נײ
 עםוואם, הרינעז םוזעז םיר אז נזמאנט םאנופעמםמורערם

 זיי אויב אפםאה אצנמר דמר וױ כעסער סך א איז וואס
אינדוםטריע. דרעס דער איז םםױיק א פארתינדעתז מיצען

 » םים ארוים דאםאצם זימען םאנופעהגמװחןרם די
ז נאנמר חןר אז פארעצאנ,  וחד איבעתעממז זאצ «י

 קיינ־ ארינזױי אין זיינען םיר הנם ארביםריימאז. » דען
 תד באמטאנעז םיר זיינען ארביטדיימאז, מננען נים םאצ
טאר־ דירעסםע םארסוםעז ציבערמט זאאען עם אז רױוי

 זיכער אבער איז זאד איין זאה בא»נחנרן א נאר איז
tv אן םאנגעז ארבײםער די it חןם נענעז דןוואצטירעז 

 בעםעוז פרעמז it tv פאנמז זיי פארדינם̂ג סארט
 זיי םח םיצע ארבײט. ■tjnjnir unn פאר וױיח׳מס

מז  אר־ די םיז איינער אינזעצ. חנם םארצאמז it ײ*
 אינתםםריע די יב1א אז נעזאנם, םיר האם טיחרעד בייטער

 tjnnit צאזים1בערס1ט פאר׳*«רייטען it tvewn דא איז
 צװנעז םאר קאנדיחוטען םאמז it די איז ארבייכמר די

 אינתםםריוג אזא ניט דא םיר דארסעז אנמםאיכמז. חייצ
 אמאער עט11ם די אױג אז ,twwit יז1בצ װיצ איד

trtm נמז1א1נ«װ it  tram ריסא, ■ארםא פארצאזעז 
 DjrrnMi, םענשליכע קײן *אהלזוז ניט ײימז זיי מײל
 אם11 אינרוםםריע אז םריהער. ײאם tntm דאם זאצ

 איז ארבײםער די בצום bmv erne on םיז צעבם .
ן.1עקזיססיד «ו <חגרס גיס

 פאחד אנחנרע ttijm באצעבאטים די םיט האנדצוננמן
יםנעפיהרט.1א *iio כצ םה* האבעז םיר אין תננעז

 צאננ װאכעז נעצוינען זיך האבען קאנםערענצען די
 אגרײ t» סרינ?ז1ארויםצ נעצוגנען אמז איז •no Dit ן1א

 זיינען: אנריםענט נייעם פח פונמטען הױפט די םענם.
 אצע ;באצעבאטים די םצד אנערסעמננ ױניאן באצדינע

 אננע׳צצאםען םריהער נעותז זײנען װאם ארנײטער, אצטע
 די ;םיםנצידןר מניאן בצייכען םוזען ײניאז״ דער אין

 קאםפציינטם; אויםצונצײמןן אפאיאט «ן פון אײנםיהתננ
 ארגייטערם חנם it נ1באצ אין פוניאמז חןמציתננם

 דיםנדפארדזמ פאר אפאראט אן ;דזעאב ים׳ז1א רעכט
 פאר־ די אײנשליסענרינ פונסםען אנדערע |1א ענינים,
רײנג מײח׳פ האוד דרעם דעם םיז ננ1זיכער

 האבען טיר ױי נריםענט אזא ניט איז דאם הנם
 — איבעתױיטננ םיין יט1צ — אבער ער נים םארצאננם,

 נעצענענהײם נוטע א ח־עסטאכער אנדזמעצעסער צאם די
 בכח זײן זאצ וואם מניאז, מםארקע א איינצועםעצעז

it אויך זיי נים ן1א אינמערעםען זייעחז םארםיידינעז 
 םארבעםד ױיטערע1דעחויצען. it נעצענענהײט מטע א

 נרינד• האב איר »י דעם נאר צושנםנ^ דער אין מננען
 אינ־ דער אין צועםאנד איצטינען דעם כט1אונםערז ציך

 האציפארניע איז ׳»טיםוננ אצנעםיינע די אח דוםםריע
 פארהינ* דער תרך האבען םיר אז איבערצייגם איך בין

 בח1ט נרױםע א נעםאן סםרייק נענעראצ א no דערוננ
 דחנם נאנצער דער און דרעםםאכעי אנדזעעצעםער צאם די

 אנדדמצעסער צאם די ותצען האםענטליד איגתםםרין.
 אתיטנעװיזעז איצט ביז האבען אם11 רערס,1םאמםעקםמ

 |1א ײניאז דער it הארםנעסינסײט ן1א notin םיל אזוי
 םף א איז עם אז אײנזעהן איצט באצנמצאבעם, די 1צ

 האנד־ 1צ אינתסםריע חןר אין צדדים אצע םאר בעםער
 |1א פ}1א פאר׳צטענדינעז און אנענמנדינען אז *1אוי צעז

 ייד1א קענען צוסונםם דער איז יר1א דאדווך װעצען
סטרייקם. ן1א סאמפען םארביטחןםע םיידען

 אבער דארםעז םאכער דרעם אנדדפעצעםער צאם די
 נצענ- די אױםנוצען ניט וועצען זיי זםז כצ אז װיםעז,
 מםארסע א זיו פאר עטאבצירען it נעצזגנענהײם מנדע
 אינ• זייערע םארטי^נען it בכח זיין זאצ מ5ת1 ימיאז״

 אסםױוזז tv נעכמז גיט וחןצעז זײ צאננ א»י טערעםען,
 באםעס־ י1אז זי ן1א מניאז חןר tio צעבעז אין אנםייצ
 ניט ננען1א11נעצ זײן זאצען באצעבאטים די אז םינען

 זיתד םאר תאבצן רא1ם יך1א נאר רעםפעקטירעז it נאר
 זיין באםיהמנען זיתחנ אצע תצען1 — ארנאניזאזױע
 א זײז טענ נ.ר.א. די תרכפאצ. א it ־ םאראױ־םייצט

 מניאן, דער tio קאםןי דעם איז עם^פעקט נרױםער
 »1באדייט p'P יי האם ױניאז שםארימ א אהן אמר

 דרעםםאמר די םחז יעם אחוץ ארבעמער. די פאר גיט
 ארגא• עקאנאסימן אן איו ױניאן םרייד א אז פארעטײן,

 יחןנן םראנע חנר םים מאן it האט זי אז ניזאזױע,
 ן1א אפr אין באדיננוננען ארבײכמרם דעם םארטייתנען

 אנדײחד צאם די צײישעז ברױם. עםיסעצ טענצין־ זײן
w פײנע א םאראז איז דדעטםאמר צעםער u איננמ־ 

מ צימנטע  די םארמטתען וועצכע גמןנער, ז1א פרױעז ײנ
 דארטימ די ײאצטעז איז וארסציכס"ט,1םאראנם דאזינע

 פיחחנר״ א םיט באזארנען נעפענט װניאן דרםםאכער
ארגאניזאציונ עטארתער און אנטמצאםענער אן םאר יפאםט

••
 צאתאצ אמזערע tm ריס,1צ מאכעז עטציכע םיט

 ממד חנם איז פארװיקעצם ttnwi דארם זיעען ימיאנם
 די 031באו איד האב םראנציםסא סאן tio סטוייק ראצ

ן אין מפמאן דעםאצם זיך חאט װ«צמ מטאט,
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 דעם אוי^ געמאתרעז *הין בין איך
 זעהר געורען בין און דובינםקי,

 צוױמען געהערמם ה$ט ױאם גײםם,
אונזערע אגבאטראכם אין *עםעגדע .

----. . ̂.ציהונגען . םראגציםקא׳ר סאן די םיט .
̂עבאטים רגם געװען איך בין בא  עטע־ דער וועגען בא̂ז
̂עבאטים די װ*ם  באצוג אין אננעםעז װעלען באי

 די דאם צוגעבעז, טוז איך ױגיאנס. 5לאהא< אונזערע צו
̂עבאטים  ̂אקאלס אונזערע דאס אײנגעזעהן, האבעז בא

̂ען, געקעגט גים אנדעחצ האבעז  האבען זײ און האנד
 נאטיריליכע » װי באטראכט סימפאםיע־סטרייס אוגזער

<אגע. געעאםענער דער םון קאנסעסותנץ
םעםטצושטע״ םארגעגיגעז גרויסער « טיר םאר איז עם

 גאנ־ זײנעז <ןילאוהםאכער םראנציםקא׳ר סאן די דאם ילען,
 אצײן םיהרען זײ אז ארגאניזירט, ®ראצענט הונדערט צע

 אר־ געהאלםען האבען און ארגניזאציע זײער גום זעהר
דרעסםאכער. דארטיגע די גאניזירען

*
צוריסהאצ־ נים גע^עגענהײם דיזער בײ זיך סען איך

 נענעראיצ דעם וועגען םיינונג םיין אדויסצוזאגען טעז
 העחןזם קרײזען םאנכע אין םראנציםקא. סאן אין םטרײס

 גע־ האבען ארבײטער םראנציסקא ס»ז די »ז טיינונג, די
 נענעראיל־סםרײה. דארטיגען דעם דורך נידעראאגע א איטען
 באהאנט און אינםארםירם ביז איר װי זױים אזוי אויף
 ריכ־ ניט אבסאיצוט דאם איז אגע,5 דארטיגער דער סים
 צאהל אין זײנען ארבײטער פדאנציםסא׳ר סאן די Jיט

 זײנען אוץ םטרײק דעם נאך זיגם געװאיען נעמטארקט
 סטרײק־אאגע. דער םון ארוים געזינמער סך « םארא^יע

 צוםײנסט די געצװאונגעז האבען זײ װאס פאסט, דער
 הארטנעסי־ זייער אויםצוגעבען באילעבאםים חוצסה׳דיגע

 פראנציסקא ס»ז אין ארבײטער די האם װידעחפטאנד, געז
 האט סםרײק דער װי א»גנ אזוי כיןמגן. גרויםען געבראכט

ג זײז דורך ער האט אנגעהאאטען  יצאנג־ די געגעבעז װירה̂ו
 דערםון געצעגעגהײט א ארבײטער םא-ין די און מארטען

 ^ענגער געטארם נים האם סטרײק דער ®ראפיטירען. צו
 װעגען פראנע די צײמ. סורצע א בלױז וױ אנהא^טעז

 אינ־ אוםגעװעהניציך איז סטרײס גענעדאיל םראנציםקא סאן
 דער־ ארם אן געבען םיר וועט איהר אויג און טערעסאנט

שראגע. דער צו אוםקערען :אך זיך איך 5װעי פאר

 ארגא• ק^אוסםאכער פיעע זעהר א אויך האבעז םיר
 קאנ־ דארם ה^בען םיר ארעגאן. שארטיצאנד, אין ניזאציע

קיצאוקםאכער און בא^עבאטים, איצע טים טראקטען
 זײנעז פארמלאנד אין .70 לאקאיצ פון םיטגיצידער זײגעז

 עק־ עס זינם פרויען. קצאוקםאכער 5צאהי גרעסטע די
̂ע זייער איז ױניאן א דארט זיסטירט  א אגע5 סאםעריעי

 ױניאן־ » אויד האבעז טיר געװארעז. םאדבעסערט סך
 ^עצטענס האב איך װאשינגטאן. סיאטעא, אין לאס̂א

 איך שטאדם. די באזוכען צו געילעגענהײמ די געהאט ניט
 םים אנריםענט «ן דארט האבען םיר זינט אז אבער, <וײס

 און ארגאניזאציע אונזער זיך אנטװיקעיצט באילעבאטים רי
 םא־ הינזיכטען ע5םיי אין האבען ארבײטער דארטיגע די

יצאגע. זײער םארבעסערט טעריעיל
 קיצאות־ דער «ז געװארען, געטאר איך בין לעצטענס

 דדעס ארײנצונעםען אנגעפאנגען אויך האט 5אקא5 םאכער
 אין בדעה האב איך ארגאניזאציע. זײער איז םאכער
 אגרי־ אן ארויסצובאקוםען כדי םאהרען צו אהיז קורצען
 אל־ אין םאגופעקמ׳פורערס. דרעס אע8ילאק די םיט מעגט
 װעםם בײם האבען םיר ז8 באהויפטען, איך קעז געכױין
 םארנדשזריט, אנגעזעהענעם ן8 געםאכט ^עצטעגס קאוסט

ענצעגדע א האבען םיר ז8 אוז  דער איז געילענענהײט ̂ג
 פויצשטענדיג םארקעט װעסט דעם צוקונםט נאהענטער גאר
גיזירען.8ארג צו

 ציגט פראב^עם הויפט אונזער ז8 זיו, ר^טעהט8ם
 קאםף־צענטער, דער איז עם װאו אנדזשעילעס, אס5י אין

 םאר־ דער און אינדוסטריע דער פון גרוים דער םחםת
 װעצ־ עילעםענמען, נטי־ױניאן8 דארטיגע די םון ביסענקײם

אזע 8 אן םיהרען כע  םרײד־ דעם געגעז העצע געװיםע̂נ
 אדגאניזאציעס. םפעצימצע איז ^פיאנעז דורך ױגיאניזם

 שטאר־ 8 םון אונטע^טיצט װערען שקלאםען־טרײבער דיזע
סס׳ן.8 אינדאסטריעל-טוירטשענםם קער

 םייצ גרויםער א װאם צוםרידען, אבער זײנען םיר
 באגריײ שםאדט םון בירגער אינטעיליגעגטע םעהר זײ פון

 אינזעצ |8 אילס ביצײבען ניט קעז אגדזשעצעס יצאם אז םען,
 שעהנע די אט ז8 ױניאגיזם, נםי8 און קציע8רע םון

 און שטאטען. םאראײניגםע די םון טײצ 8 איז שטאדם
 אין ו5םי8 ז8 צײט, דער םיז צײכען 8 זיכער איז עס

 שוין ז8ר8פ איז אטםאסםערע ױניאן־םרעסערישער דיזער
 די אונז גיבען זואס ^םענשען, ליבעראלע צאהל נרויסע א

̂יכע אויסצוקעםםעז אונטערשטיצונג םויצםטע  אר־ םענש
 אינ־ אוגזער אין ארבײטער די פאר באדינגונגעז בײטס

דוסטריע.

געבורםסטאג ערשטען פײערט ארזם אוז אין יזניאן
1D] .& אױצזגזךוגזסזאוגזס ך(זר פג\ וגױיס־*\־$ױדעומ ביאליס

̂וסט, טעז18 דעם שבת, םעם־ אונזערע האבעז אוי
 דעם געםייערם ױניאן דרעםםאכער היגער דער םיז בערס

 ױניאן דער םון געבורט דעם םרץ יאר־טאג ערשטען
 שיף גרויסע טאדערנע 8 אויף פארװײאונגםירײזע 8 םים
 םארדריסט עס טישיגעז. ̂ייק פון װאסערען בלויע די אויח
 אין געװען נים צײמ דיזע גראדע ביז איך װאס זעהר םיר

 םיר האבעז געשעםםען ױגיאז װיפטיגע זעהר שיקאגא.
 איך וועאכע וחגגעז אייצינאיז, דיקײטור, איז םארהאאמעז

 איך װאס באריכם, דעם שפעטער. אביסעל שרייבעז װעל
 (עפסיוויר־ רײזע פארוױילונגם דער םיז דעחזאלכמן האב

 םים הארץ דאס אן םיאט עם פרייד. םיט םוא איז שאז)־
 ררעסםאכער, די אז װיםען, צו פארגענינעז אטת׳ען אז
 םרייע גאר ניט איצט זײנען שקלאםעז, םאראיאהריגע די

 לעבעז װאם םענשען, םרייע אויך זײנעז נאר ארבײטער
 אן נעםען נאר דרעסעם םאכען צו צװעג םיט׳ן גאר ניט

 נוטעס פיל אזוי געניםעז װילעז ארן לעבען אין איגמערעם
כמנגאיך. גאר איז עם וױםיל ^עבעז פון

הייסער, אױסערגעוועהנציך tv ועותז איו טאנ דער
א סען פיהלט איק צים זיך

 דערםיהלט װאנעז םון װיםענדיג ניט עפעס פרישהײם.
 צערטליכען 8 גיט װאם װינטעצ. 8 לוםט דער איז זיך

 םים דערםרישט און צװײמער א אן סוםט באלד איז גלעט׳
 ניטא בעסערס הײז גאר איז טאג זא8 אין פיהלסײם. זײז
 קלאוס און דרעם הונדערטער סער.8זו אוים׳ן זײז צו װי
 זוםער־ ציכטיג שײן, קינדער, און פרויעז מענעד, ׳כער8ם

 םיט שטיטען, קלינגעגדע םים זיך האבז געהלײדט, דיג
 גרויסער דער םון דעקען די איבער צושפרײט געלעכטער

 זוי8 געשטאנען איז װעלכע רוזװעלט״ ״טעאדאר שיף
 דעם םיט איבערנענוםעז זיך װאלם זי וױ םאיעסטעםיש,

 ארביײ םיא אזױ הײנט זיך געםינען רימעז אויף אויױ װאס
 גאך נא8שיק םון געװארעז געםאכט איז רײזע די םער.
 שטונ־ 4 העכער נמםט װעלכע םישיגען, דזשאסעף, סענט

 פאר־ שעהן זעהר האבען אנװעזענדע די װע^ אײן דעז
 םעץ ױניאךלידער, אונזערע געזונגעז .האט מען בראכט.

 םאד כאטש און געטרונקען און געגעסעז ׳נצט8געט האם
 און שאם 8 דא איז עס ז8 רגעסען,8ם םעז האם טאג אײז
 אויף צרות אנדערזן איז קאטפלײנמס דא זײנען איז עם אז
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 נלאסםאן tun ברוחנר און איך בין םאג זעלבען דעם
 מאו fivorvnav p^p א אילינאיז, דיסײטור, p* מנוחנן

 םיסנלידער 460 פון ױגיאן עעתנע נאנץ א האגעז םיר
 אינ־ נארםענם קאםען דער אין בזמתפםעם זיעען וואם

אר־ דער םון נעװארעז אפנעזאנם איז דארטעז דוסטריןג
מ טא■, נחנםםען דעם nc טעערלייזײ די גיים מל  איז ו
 ער־ נעוחנן זיינעז םיר לא?אל. פון ם׳פערליידי די אױך

 דער צו צוריס אגצוטםצל?ז ט׳פפרליידי דער פאמריױ
 דיקיײ די אויך תאט טאג זעלבען דעם גראדע ארבײט.

 געבורםםםאנ איין־יאהריגען איוזר נעםייערם ױגיאן םור
 דעם אין נפװארפן נעהאלםען איז װעלכער •יקניס, א םים

פראס. טטאדנױטעז נרויםען
^  זיך רארפען גרוים־׳פטאטימע, םיר, אז םיר, גלויבט 3■

איקניק. א םאכען צו װי ?לײךטםארטי׳פע די בײ לערגען
•*dp נעםיוזלם. דארטפן זיך האם נייסם אנחנו נאנץ א

 םעז זעהם ױניאז דער צו באציהוננ רעליגיעזע םארנע א י
 באםת זיך האבען סיר טוען. זײ װאס זאך, יעחנר אין

 זיך האט אינטפרנפטאנאל אונזער וױ זעהן צו אםזזירם >;
חוגדערבדיאה־ אונטער דיסײטור, אין rte אז צומפרײט,

 םיםכלידער אונזערצ זיצעז םיקאםאר־בויםער אלטע רינע
 אפט אזױ ם׳האם װאס לידער, די — לידער זיננעז און

 אינ־ אונזער םון ?אנװענטא! לעצטער דער בײ נצוונגצז
םע־נמאגאל.

dp אויםצױצרייגעז פארכוםען פלאץ צופיל װאלם 
 »ן געםאכט םיר אױןי האט פיהניפ רער װאס םיט אלץ,

אונ־ אז קורצזזז, אין זאגען אבער װיל איך אייגדרו^
 ניט (נאר גײםם אלפרלײ גפטפילם חאבען םיטנלידפר מרע
 ׳פפייז, נצסקצט א נעבראכט האט יעדערער פארטען). הייז

m ב״ נאר זיך, םאר יעדער נים םעז האט נענעםען אבער 
tp לאננפ טעהנע m, .נעםײנטאפטלאך dp גע־ ניט איז

 אלע צונפנוםען האט האםיםע 8 םיינזג איז דיינע <תז
 עם |.jrm די אויף סערוױרט נאכדעם און כעםקעםם

 דעם עננאר״ נײם םון חנרעם נ׳נװארען נעהאלנתז זייגעז
 חגם גלאםטאז, טעם ברוחנר יוניאז; דער פון ארנאנײזער

 םוז אוז *רבײטער, גארםענם קאםעז חינצ די םוז פיהרער
r\v איז אװענם אוים׳ן םיר. i\ פאנצערט א און םוזיס 
גע־ איז Dir ווארע אײן טיט טאלאנםצן. לאפאלע פון
אר־ !פארטי נעבורםסטאנ אינטעחןםאנטע העכםם א ותן

 א האט איחר גענריםט! זיים דיקייטור, פון ב״טער
םיהרער! איבערנעבענע פעהינע און ױיגאן טעחנע

tun אויגוםט, מען18 דעם הייםם דאס טאנ, זעלבעז
 נעװארןן נעפיתרם אעדיאנא, ײעיז, םארט אין אויד איז
 םאכער גארםענט קאםען לײרים םון נעבורםםםאנ דער

 אבןר פיקניק, צום נעײאחןן אייננעלטדען 1בי איך ױגיאן.
 געבארען קינדער םיל אזוי האט אינטערגצ׳פאנאל אונזער

«P זיי זאל אוינ בײז סײז אז ציי̂ג דערזעלבער איז אייו 
נעבורטסםאנ־פאר־ זייצרע מאכען אלע און גמצחן, גיט
 איז עס אז זיד, פארמטעהם ציים. חנרזעלמר אין טים

דאר־ םון אמר האב איך ייין. *י אוםעטום אוננמגליד
 טעחנער 8 נעװען איז עם <8 באריכט, 8 באפוםען כמן
םזל־םוב! 8 וױנ״עז איד וױל וײ אױך טוג יום

«t םייע־ די װענען צויינען צו אויםנעהליבען האב
 םאל אלע ניט ראר םוז םצן t8 םיין, איר וױיל רתגצז,

 אבװאהל חאבעז, סיר װאם צרות, די ווענעז נאריכטען
פרא־ ביםעל )njrr 8 נעהאט צייט לעצמע די האנען םיר

 איעצר ותנען באריכםעז נאר זויל איך לײזינן. צו בלזםען
 מאױארנײםער יי דארפעז צי פרא«נ די איז דאס און

 שײן ניטא איו dp ווצן טונ ױס פאר באצאהלט סריגעז
ױנדםוב. פון וואך די שאפ אין רנייט8

 1םצ4 רעס זיגט נעצוינעז זיד חאט פראנע דיזע
 8 בײ נעװארעז נמליכטעט ראס איז צנרליד דדפוליי.

 דצר אוז ױניאן דער פון פארםרעמער צוױמעז קאנפערענץ
ײצל־ רביימער,8 אופן: םאלנענדען אױפ׳ז אםאםיאייעאן

 צורי נעארבײם ױס־טוב פיז ײאך דער דורך וואבעז כצ
 ױם־טוב־ |7פול דעם פאר באצןוחלם פריגען וחנלעז םצ^
j ip געאר־ װאף דער אי̂ן תאבען וועלכע ארבײטער, די
 נעארבײם גאתים אםילו אדער םענ צודי וױ ומנינצר ביים
 פריגצן דארפצן וואכצן, צםליכע. אדער װאך דצד ײח־

ג 9ײ חאימו אאר ;אצןוחלם . $■ מןו סי
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w דער םיט *ופרידען זיינען םיםגלידער אונזעחג
̂יכע ממהנע םיינט דאס ווי̂י טונג,  טויזענר עם
***זיי. םאד

 אינטעחד העכםם 8 פארנעפוטען איז אװצנט פרײטאנ
 נית די פח אינפטאלי״צאן אײנדרוסספולע און סאגטע

 דרעסםאכער און פלאוק דער פוז באאםטע ערװעהלנמ
 םאנרא וו. 222 העדסװאטערס, די איז באארד, דזטאיגט
סםרינג
 די פון דעלזגאטען די פון אטוצזענהײם דער 1אי

 נא»טםע, םילע און 100 און 81 ,59 ,18 ,6 לאקאלען
 אינ־ דער פון םיטנלידער אקטיװע און אײדזטענםס ביזנעס

 און עעהנע א נעווארען דורכנעםיהרם איז טערנעטאנאל,
אינסטאליימאן. אינטערעסאנטע

 דזמאינט פון םענעדז׳טער און וױיס־פרעזידענט לס8
 טיט באאטטצ רי אינסמאלירם אפיציעל איך האב באארד,

 רעכםע און םליכטען די װעגען רעדע אײנדרוסםםולער )8
d װענען און באאטטע די םון pi װאס פראנרעס גרויםען 
 געםאכט האבען ױניאנם םאכער דרעס און קלאופ די

d אין pi יאהר. פארגאננענעם
s: האב .איך is is\ איבערבליס אינםערעסאנמען אן 

a פאר ױניאן דרעסםאכער דער פון לאנצ דצר איב?ר n 
 די 4אוי אנג?װיז?ז האנ און סםרייס היסטאריטען לעצםען
 האט ױניאן רי װאם ג׳טוינםצן און אויפטואוננצן נרויםצ

18'ddopppio רצר ראנק א יאהר פארנאננצנעס דעם דורך 
 םיט־ pn'DP8 די םון םpלאיאלימ און איבערג?ב?גחיים

 וײ פון און נאארר דזעאינט פון באאםטע און נלידער
 חאם ip אינםערנ?׳*אנאל. דער פון לאסאלעז פאר׳ציידענ?
 באאטטא ארויסג?הענרצ וי צו »נ?רסצנונג אויסנעדריקם

 נעוואונמעז ויי האט און זוידער־עתועהלטצ די צו און
 םח ותנ אוים׳ז נעהן יאהר נייעם דעם אין זאלצן זײ

 דעם דווך נצנאננצז איז dp יוי ערפאלג, און פראנרעם
יאהר. פארנ»נג?געם

d 1איב?רגענ?ב? נאכהער האנ איך pi צו פאתת 
 ער־ װידער אייגמםיםיג איז וועלכער בארענסםיין, םיתר

באארד. דזטאינם רער פון מטערםאז גצװארען וועהלם
 פאר דעלענאטצן די באדאנקם האט םמערםאן דער

 גענ?בצן, איהם האבען זײ װעלב?ן צוטרוי, און כבוד דעם
 אױף אוגערםידליך ארבייםעז צו פארטפראנ?ן האט און

 םא- Dim און פלאופ די פון ipdptpiu’8 די אין וױיטער
מיקאנא. פון ארבײםער כער

 םיםנלידצר די אז װאונמ. א אויסנ?דריסם האט ער
 פלונס רי אויפלײז?ן זאל?ן ױניאן סלאוסםאבער דער םיז
 אר־ זאלעז אוז ארנאניזירם זיך האבען זיי pותלנ איז

 אינמר־ רער פון אינטצרעסען די אין תארםאנײפ נײם?ן
 פאסט dp װי קאאפעראצי^ און אוזדות טיט און נעטאגאל

ױניאן. קלאוקטאצכר דצר פון םימלידער םאר
 דער זו?לכען פלו^ סינגצרס באארד דזטאינט דצר

 נצ־ האט ארנאנידרט, האם רצפארטםענט עדױפייעאנאל
 איד דער פון ליד די און .אינטזןרנאציאנאל״ דעס זוננ?ז

 אר־ די ױניאז. וואירסערפ גארםצנט לי^ס םצרנצטאגאל
 נצטיפט האבען לאקאלען און טעפער פילע פון בײמער
pjnpr אויס- אלס אינפטאלי״פאן דער צו בלוםעד?ראנצען 

pni באאםטצ די צו ברידערליכ?ײם און אנערקענונג פון 
באארד. דזמאינם פון

:נפװארען אינםטאלירם זיינצז באאטטפ פאלנענדע די
.tKmpen ,18 לאפאל פון בארפנםםיין, מאיער

וריס־טמצרםאן. d?8 ,6 לאהאל פון אתטעלראד, ל.
סע?רצםאר. רעפארדיננ ,18 לא?אל סון ראוז, א.
dp» ^100 לאפאל דרעסםאכער טעערלי^ בוית, 
טראסטי.

האספימעלער. ,68 לא?אל פון ׳■צר, אייראז
א. ;6 לאפאל לאטהער, דזמײ. :סאםיםע םיגאנץ

 רזמולױס ;69 לאקאל ראז?נםאל, א. ;18 לא?ל סודין,
J00 לאקאל ?לעבאנאװ, אגא ; 18 לא?אל ליםטיץ,

:6 לאפאל פלע̂י סאל :דיר?פםארצן אוו באארד
 סיחא■ :69 לאסאר פ?פער, סייםא{ ; 18 לאפאל טודין, א.

 JOb >8pp? באנראוי, סאפת ; 18 לאסאל גאלד״סייז,
ד: 49 לאפאל נאלסצםייז, יי*ד0 או
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זמודמרס אלםעױישאן גארמענט
פאליאסאח סאל פון

 די םון לאגע די איז צוריק צײם סורצער » מימ ביז
 « זײער געווען אדבײטעד איצטעריחצאן גארגמגם לײדיס

 8 שטונדען 80 און 70 געאדבייס תאט טעז םרױערימג
 םארדינםטען די און זואך. אין טעג לאנגו 7 און וואר

 דעם אין ארבײטער די קלעגליכזג זעחר <ע<תן זײגען
 גע־ ניט האבען און ארגאניזירט געװען גים זײנען טרײד
 זועגדען זיך וועפען צו ארגאניזאציע איעענע קײז האט

 כאלאגגם האבען ארבייטער איעצעצנע בלויז הילזי,
 צו^»רײם געוחגן זיעען און ױגיאן אוקמאכער5<ןי דער צו

̂צידעגע אין  אוםעטענ־ באזונדעדע די דורך לאסאלם, םאר
 ארגא־ צו *זוער געװעז טעכנימ זײ איז םרײד אין דען

 באטעפטיגם, זײנען זײ *ואו סטארט, די םחםת ניוירעז,
 זעלםען און ־שטאם <אנצער דער איבער צר»«רײט זײגען

 ארבײטער צוױי #דער אײגער װי םעהד ארבײמען עס װאו
 ממונדען לאנגע אםען זײגען םטארס די •צאץ. אייז איז

 עטונדען, ש«עטערע די נדאד און וואך דעד םון טאנ תדען
 די ביזי. זייער דארם איז מעג וזית־עגד די אין אויך װי

 זיצען צו נעצװאומען געזוען דעריבער זײנען ארבייטער
םענ 7 ארבײטען צו און 6שא איז מטונדעז לאנגע

̂ר• « ױ
 םון אויםשוואונג גרויםעז טון אײנדרוח דעם אונטער

 אײנםלום <ואקסעגדען איהר און איגטערגײ^אנאל דעד
 אין לאגע ארבײםער׳ס דעם םון פארבעסערוגג דער אוי«י

 האבען אינידוסטריע, גארםענט לײדיס חגר אין אלגעםייז,
 אלטערײשאן גאדםענט לײדים דער אין ארבײטער די זיך

 וױיםער נים תחלית קײן איז עם אז ארוסגעזעהען, םרײד
 •רעזײ צו גע^תגדעט זיך האבען און ארוםצוגעהן, אזוי

 זיך ארגאגיזירען העלםען זײ זאצ עד אז דובינסקי דענט
 דע־ אין געװען איז דאס ױגיאן. גןקאל איעענעם אן איז

אי־ האם דובעםסי ברודער י^הר: ^עצטעז םון צעטבער
 דזשאינט קלאותםאכעד דעד צו עגין דעם בערגעגעבען

 דױטאיגט קלאוקםאכער דער םון בעאסטע די און באארד
 אר־ דער צו גענוםען ענערגי^ באלד זיך האבען כאארד

 לײדיס די אין סטרײס 8 דורכגעפיהדם ה^בען און בײט
 איסט ונער8דאוךט די אין סטארם אלטערײשאן גאדגזענט

יארק. נױ םון סײד
 קאלעקםױוען 8 םיט נעעגדיגט זיך האט םםרײק דעד
 ארבײטס־ םערציג־ממונדעע 8 םארזיכערם װאט אגריםזגנם

 8 דאצאר 41 םון אדבײמם־לוין םעיטום 8 און װאר
m 86 םון סזנהר םיעל זײנען מםוגדען םערציג אמת, a w, 

 דרעםםאכער און קלאױןםאכער די איצטער ארבײםען עם װי
 אין כעטט םען װען אבער איגטערניחצאגאל״ אוגזער סװן

 אין געהעדמם האבעז <ואס קאנדיציאגען, די אמבאםראכט
 דיזען םון באדיגגובגען סיעציעלע די און םרייד אונזער

 ךי און אינטעדגייע^נאל די <ואס םעז באגרײםט דאן ״םאך
 אר־ די &אר אויטגעטאן האבען באארד דדצאיגט קלאוק

טרייד. אלטעדיחצאן דעם אין בײטער
 געווארען אויםםראגט8ב איך בין צ׳ייט דער אט אין

̂אםען זאל איך 18 דובינסקי, ם־ודער םון  די אױוי אוים
 א■־ זאלען קאנדחצאנס ױניאן די ז8 ״עיער, געסעטעלמע

 צװחצען •רא^אגאנדא ̂ונםיהרען אויך זױ זחנרעז, געהיט
 ױביאן <יט צאהל 8 איז ארבײטער ניכדארגאניזירטע די

 גדערומ דער טאר צוגעגרײט אויו האבען םיר סטארס;
̂אנג דרימענדיגען דעם צויט לאקאא איעענעם |8 םון  פאר
םיםגלידער. די מון

 תזערמ8געםע עוי! סיר זײגעז םעברואד חודמ אין
 אםיציעצעד אן געוואחנז און 177 יצאה̂א אלם געווארען

 סיר \ױ גאבדעם םמיחה. אינטערגיימאנאל דער טון םייל
 געהזר cwn אוועקג^םעלם און אײננעאדדעגם זיך חאבען
 וױײ פאר געגוםען זיך םיר האבען א^איאס, ױגיאן רעמ?

טעםיגסײ םארדיגער
p זואבען «יד w אלמע־ דער אז דערםאגם אױבעז

B̂םא איז טרײד ריי׳טאן 5nעטאט גאנצער דער איבער רײט 
 מיר האבען אבםאגג אין בראגזװיל. ביז בדאגקס די םון
 װאו ,T'D איםט וגער8וךט8ד דער אויןי לאגצענטרירט זיך
̂אותס צאה< גתיםע 8 זיר געםינעז עס  ריטייל דדעס און <

 אין סטרײק געוואונענעם דעם גאך צו, ^אעטעי סםארס.
vm ®יטהיז דעם צו גענוטען זיך םיר האבען יארס, גױ w 

 אגגע- זיך םיד האבען דארמ בר^נזװיא. אין סעה^אן
 אין וועהרעגד ^װעךיגקײטעז. באזונדערע אן עטויסען

 צאהל גרויסע 8 באשעםטעט זיעען סטאדם יאדקער נױ די
 קלעג־ זעהד געווען זײנען <ױידזשעם זײערע װאס םדויען,

 די װאם *ױידזמעס קלײנע די טים פארגלײך אין ̂יכע
 פאר קאםוי אין ז8 אזוי, קוםען.8ב דארט האבען םענער
 פרויען, פאר זוײדזשעם םיניטום און באדיגגועען ױגיאן
 װידער־ עארםעז 8 אויף אגגעשטויםען זיך טיד האבען
 סיר זײנען דעם דורך און בעלײבתים די םצד ^ט*נד

םטרײה. 8 רוםעז צו דארט אויך געזוען געצװאומען
 צו געלונגען אונז איז םטרײהעז טעג אײנעע נאך

 מר זעיצבי׳גע די אוי^ סאםיאײשאז8 זײער סיט םעטלען
 פראנע די און סטאדס, יארסער נױ די םיט זוי דימובנען

 אײ ען5זא ארכײטער פרויען די םאר וױידזעעם די װעגען
 םולעד דער םים ארביטריימאז אן צו ווערען בעתעגעבעז

 םון איז טאסקא<^ הענרי דר. און באשטיטען, צו םאכט
 אוגפארמייאײ אלם געזוארען אויסגעקליבען צדדים בײדע
w .דר. פאר הידינג דער םון פאדיצויף איז כדמערםאן 

 וױי־ די ז8 גע׳טענה׳ט בעלײבתים די האבען םאספא־וויץ
 ארביי־ םרויען םאר ;עצאהלט איצט װערען װאם דזשעס

 םוגד םעהרסטענס זײנעז םאך, לטעריימאן8 דעם אין טער
 סוםען8ב צאהל קלײנע 8 בלויז און װאך 8 דאיצאר צעהן

 האבען, םארמםעהער ױניאן די װאך. א דאאאר צװאנציג
 םועז םרויען די װי לאננ אזוי ז8 גע׳טענה׳ט, רעכם, םיט

̂ביגע די  רעכםיגם8ב זײ זײ-נען טענער, די <וי ארבײם זעי
ײאך. 8 דאצאד 41 םון וױידזשעם, זעילביגע די צו

 רויםגעגעבען8 םאסקאװיץ דר. האט טאי «ען4 דעם
 םרויען םאר סקײל* ״םיניםום דער אז באשאוט, דעם
 אין ארבײטער אלטערײשאן אאס באשעפמיגט זײנען װאם

 8 דאלאר 36 זוי וױינעער גיט באקוטען זאלען םטאדס
 צורימנעגעבען זאצ װײדזשעס די םון חלוס דער און <ואו,

 סםרייק דער ײען טאג דעם פון ארבײטער די צו װערעז
).1934 אפריל, טען12 דעם געװאדען( געסעטעלט איז

 םאר־ צו איז םטרײפ דעם פון זיג אוז אויסנאמ דער
 וועל־ דובינםיןי, ברודער און אינטערנעשאגעצ רער דאגהעז

 םעגליכסײםען םעאנציעלע די געגעבען אונז האם כער
םםרײס. דעם אנצוםיהדען
 ארגא־ םין פראבאעם די זיך םאר םיר האבען איצט

 אנדערע איז באשעפםיגט זײנען \ואם ארבײטער די גיזירען
 אויך און סטרים טע14 אפ־םאון, זױ שםאט, םון טייאען

 שרעסציכםםע די אונםער אדבײמ םען װאו ברוה^ין, אין
דימומען.8ב

 דער בײ איך האב לאגע, דיזער םיט צוזאםעגהאגג אין
 וועלכע איגטערנײשאנאל, דער םון סאנװענשאז לעצםעד

 םארמרעםענדיג שיסאגא, איז געיוארעז אפגעתאלטען איז
 309 נזבג דעזאלוציע םארגעשלאגען ױניאז, לאקאל אונזער
 אוגזער העלםעז צו קאנוועגשאן דער םון םאדערם וועלכע
 גאנ־ דעם ארגאניזירען צו נציעל8םיג און טאדאליש ױניאן

גוםנעהיימן איעשםיםיג איז רעזאאוציע די :םרייד צען
 גזך איבעדגזמעבעז און סאניוענשאן״ דער םון נעווארעז

 דודכצו־• איהר באארד עסזעקוטיזו גענעראל דער צו ײארעז
 וועם באארד גענעראל די ?8 זימנר ביז איך םיהרען.

 •yn ז8 אזוי דורבםיהחנז, תאםיײז דיזעז העצפען אוגז
אלע םון אינםערעסען די קענען זאל לאסאל

פאך. דזגם איז שעפמיגם8ב זײנען זואס ארבײטער
 די צייבס שווערע 8 זעהר איבער איצם לעבעז םיר

םרײמר סך א אנגעםאנגעז זיך האם זוםער דיזען סלע<דצײם
־
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tun 1 די o iik9k3 t *to o ik p wיס w ט־ויםע די 
 iw* אין איגדוסםרמ 9n*i חגר סון txi**ox אינדוסטריע

9 nn,1* זיינען אט־X3 זיינע iro” Pi*ixiir ,txox93*ie 
ix און iu 9p*iiw b ו אביםעצע שוין* •D*ru

*ixtxie* 1X3 פון txo**pi*ixiir x9*onp x9k ה*ם 
 * םים oeixaxi o9ix 9r רגונו דער יאהר on אונז

זיי־ םאכזגר חניגקאום רי סון פארדינםםען די םדוקענימ.
ixdkpx .ixoxit (van tic nixne* in פאר־ וי טים 

אביםעלע *ך1 זיי ixwi װעסס, 9xons דער סון םןרס
pen.
 די זיינען ooxii 9xo*o bn tie םםייטם פארגמר די ׳*_*״י

 דאר־ ױ jmtprwie רעינתאום די «אר ooxpwo תויאט
W ביזנעם די dskiioxib* ה*ס r*ixpno םיגע  tic־ 

9ni*n oukp 9* מי כנמם ה*ט ן1א*c on o9xoexie 
 IXskd באריגנוננען אינדוסםריע׳לע xo3x9e ױ יזאן.

m xur Aw אונזער jtskio ' ik זיינען סיו *in אנבד 
ix* ע9א potto ix *סען9* iiu ixto w כדי nr מגיאני־ 

x9« inn 1**11* נים ix |w txbxo !ע9א ארנאניזירע 
םדײד. אין ארבײנתר
in ׳גײם̂נ ימיאן ixi9xn נעהערעט ה*ס ixrmx 

 o*n |1א םאכער, owprn i*3KP*e iw ww* i*i די
xo9Knxu*| ױ lie rixoonpx רי owprn םאכער w9 

o9*p די *ונםער xooixiir אינדוםםריעצע ,txuxovow 
in 1אי אריין' exnt דדיננם  .oxpwo 1x1*00*3 on 

 ***־we ח*ם in** txoxx9 lie p*ee*p 01*ו־[*ניואציא
oixs םאנכע xxorr .ערפאצגען ix אונז ה*ם *in ניט 

w וױיצ ,o9xorxiin*Tei* אינגאנצען  xtxdxti x3*9ox־ 
txi*n ixaxr owp 1 נעבציבען* o*iט.1גאניזי oxw 

in po*n 3 די*ixi*oo 1םאכע רעינקאוט o9xoexi רי 
 סוצ־ 1X9X11 ixeex וי o* ביז ixnn ix גים *ויסגאבע

txixu om*i*n* ruxor. די o*n 9xi*wrnporK 
pxu* txtn ix באמטיסם xt*i |ic ixs'nr on יי־* 

p*bokp tie ixenxixo on we |x9, 1א| oin*txie 
 wioxi**3 סך א x*xkixb**p זיין רײד ה*ס דוכינם?י

inm  in  ix tn אח אויםצעבונג io U11XDXUWC| 
in מניאן. 1םאכע חױנתאום באסטאנעוי

tie i9eeix *an ױ xonx םיםינ־ *רנאגיאשױאנס 
tn זיינען ixnn אח צעבעו־יג זייזס־ w |X3*n» נענעבען 

aunumx 1א| jjue*n םיר jx3*n אוטד עט1געט־יג
. _______________________________________________________________________________________________________________________________________

am ,״נײייגייר wxt jw 3 !ױעיגW״oxw ix^n ixo 
 *ג־ ייר דארוי סיז*ן נייזס־ in •1םױי אין גא״סססינט

1X30X01X0 ixolB on oiw ixuee, 1« סיו אוןX3 
ixtiw ixueeixi* ixaio«w3i*e .פאסיײן

n !*9 קצײנע » נ*ך חס־װייצ תאס ײניn*x סמר 
 *מאניזי־ ix ixur mxr איז ox די<jjonx^ 1 גצידש־.

eon ourox>x to in או־ביים o*nenx |w onxnx אײ 
in  *an מו o o*n w »ױיםעבם, tw ,o*or מנ e in 

 אע־ xixuo tie txoaor Tno on tw txo״3w םייצ
we ix ixnne tie p ir |xao9«3 tw ixrnix noon* 

x irrr צאפאצס tw זיך מיצסן x’xneio 3*9ix גים 
 177 צאסאצ vetp tw צאסאצ, ixo9» irn םים איײען

 1סי o*n צאשאצס xoojx9p n tie איינזס־ חסמױיצ אח
in  tw tnon ,איז אינספדנ<ד*סנעצ *to txeon is *an 

op* אין -jnxxiee e'nxsoxo ixuw iw  ix9xu |X3u 
txrn oixd'bo n tw xouop n'oipxtpx n •ixsoe 

van־ xjxsxnxsw tw xoojtx םיםנציחסי״ eon עםחד 
nwsxo tw xinxr o ix'isene txa ניסן1י ix ri tw 

 ־xn אינטזסעייעסגאצ אזנתג• tie 1חיצ *n on> tw פאך
>ixaueon xixuw tx פארײיחזצילט ryrn.\

P קסםיםעם ניזאציאנס 'bokp in  iw אין איז x9ie; 
3נאנ

 װיכ־ י1 םיס אשען1נעט איצט ין3 זיך ה*ב איך
 ה*ב אח pc bniropeuoo 3*00*1 נים־ױניאן טינסס

in זײ םיס  txixu oSxrwnwc טענציכידיט ix חס־טײי־ 
X3| )א T ’TO OlOpl'n on IKE OJXD'HO DXri3Xl90. 

 nx3־ni txai9xi ז*צ o*i tm אז ציינ̂נ1ע3אי ps איך
n oxu tnn’C גאנtxtn tw p'loonj'K owprn xx

oppwo םך א pcin  tnis'ooie. ו*צ *Ix i’dkc 1X3 
 הארפד ען3םארבצ״ מעצען DiniropxouKS סאנמג אז

jxuk9ik נע?ינ b  xixuw  ix י1 װעצען *xovrion 
3W owpo'n״pc ixo אז איבעו־ציינען זיי נ*סט*ן ox 

»K pn ix ביס זיך ינס1צ  ixox3 iw ox iw o׳irpx׳x״
tnxi ix 1 אוייי tic ixii oxixo*ioxid ' ik onי *t u i 

xeor xoi't'i
 אין יז1צ3 יטivopk ixuxi 1 איצט יזixi 3«״ 1םי

3*i* i ,t*oo י1 אין אויך xi'oiw עטעטצאך. |1א שטעט 
ox איין אן1סא איז ptfav ינס11שא װאס mo |ic א 

o''Pokipixoo'W x9x'xxbd, א ה*ט זי מײצ DinutKS 
 איז o*i .oxpikd ixpw« יוDix 1 מייכות |11װיכםי

 םייצ 1ייסי11 ,13אייצא 11א1 אין P0OOHK11 שס*ט זײ
3 tic,סט*ן* ox wu י1 זיך נעפינט pxc owprn* 
0*1’ 10| m״IW 1X39X11 ,pw9xprc 3*P א TXO’lll 

tw in ’xiw ie איז iiko  xo’o*ix9 n wc itwoxi k* 
innxopxc חװ pi’K^TinipiOP pn,^  in םחםת '

o זײן אין *ן oiixu ix װאם צואטאציע8עקם 'i יאן1ױ
1 ■BKrי xooxn 1״טע31א 9צ*ה i״inxixp ix i פו־אנ־ 

ixt'ix 1םי און ix3*n ixuo א ויי 1פא txnnxwic 
.1X11X1

in  pw i k היצוי in  ,9xn9wp *ixi*m pc סא־
iw אין אט1י11א11X11*1 9*1 ציאציםסיעער i 1אייצאנ, 

ixs9xu איו w txoxixi| אסצאנטי ik p ib סים אסען11צ 
pi’oxo o in ’ic pn ik e  I'osn״*o9xii in  nx3 o 

in- א ixoipks ix ixiii9xi tw םצחםה,  txnPixiKic 
ixi אין ix 39x ii ,piwx9xB i iko i* pc i*nxB in 

in איז tw P*ooiwn -אין װאוינט  o'D iniuiKC 
dixoixbiop ix row i .ױניאן
rm xs’K ps t*^ אן pn 1* היצויX13 iiw  oxu 

ixoixn*i 1*1 in  t'K to n*n tw ixxu xo'in txi 
xikc ix  |X3*n ins tx9xu ocupix״*n  xou |xix3

|.X0009ll
*skd ons o*nxi o*n 24 9kp*9 dku ,doixd'iik 

oxpiko ow pi'n ixi*oo*3 tic oinieopxeiiKO X3 
tw ,oouw ixo9 on txiwixio'i* txrn וױ אוױ tw 

txuxi tw ooixom* n 3 3 א'W w ,opubיx t צח־ים 
1*01X0*11* in  1KCX3 1X0 30 D'0*1 P'P 0*1 |X3 

oixo'Ti* ix39xt in דארןי  03**93 ,|nxio*iK יצסינ! 
i* i w c א **o*w oixo’iiK  ixo9k in  oxu ,in־* 

.ogkip p* tX3**9s r*o*o
*PTXOC'W I'D  |X3*n 0*01X1 11KIUXOKI1X t'K

opue on o* n*w oiniropxeiiKD *i oskoxi oki 
oii*9wc *n pc tx3*n tw א twxu x*t*uxi א mxi־ 

pn iioovDW ix9*t ins *is oixo'hk tw opub txo 
*xen**w ow pe p* dixo'hk on tnnt*e*i*o ix 

X9| 10 א IXOUXll* iw DKI1 ,1WP .K .1 J  |1C 0P11B 
px *jw o*n oixo*iik  in  ixu o**x in  tw txwn* 

i  |i* |k*i i* in  txniix oinso*t* יאן11י *pxcukd 
*we i**ib  ons t*o ix o*n opue ixt*i jin w o 

txa**9nxo*w *is ^oixo iki xsiko we ixuiinix 
i  tw urao**or m  o*o t**i* ee**sw on* ־
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oixowi ixokp *n געםטדייפמער ניט דער
lX3*n oini״DPxcii«o דסר מא סםטי־ײ •-K ויך ו **tw 01**91X3 -*ה

 ׳יםonxi ox *ii .txo *1 אינדךםמריע. נארםענ□
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 אע• וײ איז עס אבער ״ױניאן וואירקערס גארכמגם גמד
 ואס איגמערעם. ijrooru cun תאס זואס םערנמע^נע^

o צו^יב אזוי גים איז n, און םיי< גדעםםער חנר וואס 
 ארותן דאר צו בא^אגגם םרייד גארגמגם קאטען דעם

 וײ װאם דע̂ג צו^יב אויך ג#ר איגדוסםריזג קגײדעו
 ־־40 דער םיס תאבען םאגוםעקםמורערס גארםעגם קאסען

̂ם םעז װאס איבײםם־וויך, מםוגדיגער  גאאר־ די בײ ה
 קאנקודעגץ זייער םים מאדען םי< זזנהר געבראכם

 מםמ־ S5 ױז5ב ארבײם םען זואו איגדוםסריע, דדעם דער
 מד ארויםגזװױזזנז ת*אר באזוגדערם איז דאס װאך. א דען

מן וואם א., ד. j דזנר םון פארהערען די אויו״ װארען  די
מנ און 1יננסא9ווא אין געארען אאגעהא^טען  האבעז וח̂נ

 ארזמד תזזחנ^ם •רעזיחנגם אז דערצו, גאמיהרם אויך
ארבײםם־זואך עםונדיגע 36 די אז פאר^רדנוג^ א געבען

 איג• גארםעגם ^אםען דער אין װערען אייגגעפיזזרט
דוםםריןג
איע־ פא^מר קײן tram געעאםעז נימ נאר

 ד*ד אין אינםערנעעאנעל דעד םון ארבײם די אז דדוס,
 דער םים פארענדעם איז אינדוסםריע נארםענט סאמען

 אין ארבײםם־זיאך. ^םונדיגער 36 דער פון אײנפיהרוגג
 עס \.4 ארבײס די ערשמ זיך סאנגט װירסיציכקײם דער

 וזאם די םון פארדינסמען די וחנרעז םארגרעםערם דארפען
 D9 און אינדוסטריע גארטענם קאפתן דער איז ארבײמען

 אר־• בריימע א און גרויסע א ווערען דורכגעםיזזרט דאד«י
 םײל באדייםעגדער גאנץ א וױי* ארבײם, גאניזאציאנם

 גים ג*וך זילען איגדוסםריע דצר אין ארבײטעד די פון
ארגאניזירט.

̂וםען, םיר  אין ארבײם *רגאגיזאציאנם די אז ה
 מוחד תיק גיט זײן וועמ אינדוםטריע גןאמעןעארםענם דעד
 גא־ איצם האמנן ארבײטער די ערפאילנרײכזס אן און רע

 די וואם באוױיז, איבערצייגעגדען אויםנעצייכעגמעז אן האט
 בײ דעריבער וועלען זײ און אויםטאן זײ םאר קען ױגיאן
4<ײמז* איהרע אין זיך רוף ערממען איהר
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