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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
d* ה*ס r*ixpno םיגע skiio xib ביזנעם די W  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« in n 1**11* נים ix |w txbxo !ע9א ארנאניזירע 
םדײד. אין ארבײנתר
in ׳גײם̂נ ימיאן ixi9xn נעהערעט ה*ס ixrmx 

ow די prn i*3KP*e iw  w w *  i*i ,1א םאכער| o*n 
xo9Knxu*| ױ lie rixoonpx רי ow prn םאכער w9 

o9*p די *ונםער xooixiir אינדוםםריעצע ,txuxovow 
in 1אי אריין' exnt דדיננם  .oxpwo 1x1*00*3 on 

w ח*ם in** txoxx9 lie p*ee*p 01*ו־[*ניואציא e־*** 
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* ru x o r. די o*n 9xi*wrnporK 
pxu* txtn ix באמטיסם xt*i |ic ix s 'n r on יי־* 

p *bokp tie ixenxixo on w e |x9, 1א| oin*txie 
 wioxi**3 סך א x*xkixb**p זיין רײד ה*ס דוכינם?י

in m  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 . ________________________

a
m ,״נײייגייר wxt jw 3 !ױעיגW״oxw ix^n ixo 

 *ג־ ייר דארוי סיז*ן נייזס־ in •1םױי אין גא״סססינט
1X30X01X0 ixolB o n  oiw  ixuee, 1« סיו אוןX3 

ixtiw  ixueeixi* ixaio«w3i*e .פאסיײן
n !*9 קצײנע » נ*ך חס־װייצ תאס ײניn*x סמר 
jjo^ 1 גצידש־. n x>די ox איז ix ix u r mxr מאניזי־* 

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 

xixuo tie txoaor Tno on״3w םייצ  tw txo אע־ 
we ix ixnne tie p ir |xao9«3 tw ixrnix n o o n* 

x ir r r צאפאצס tw זיך מיצסן x’xneio 3*9ix גים 
ixo9» ir םים איײען n ,צאסאצ vetp tw 177 צאסאצ 

xoojx9p n איינזס־ חסמױיצ אח  tie צאשאצס o*n 1סי 
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 צייננ^1ע3אי ps איך
n  oxu tnn’C גאנtxtn tw p'loonj'K ow prn xx

oppwo םך א p cin  tnis'ooie. ו*צ *Ix i’dkc 1X3 
 הארפד ען3םארבצ״ מעצען DiniropxouKS סאנמג אז

jxuk9ik נע?ינ b  x ixu w  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׳irpx׳x״  ox iw  o 
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 x i'o iw עטעטצאך. |1א שטעט 
ox איין אן1סא איז ptfav ינס11שא װאס mo |ic א 

o''Pokipixoo 'W  x9x'xxbd, א ה*ט זי מײצ DinutKS 
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.1X11X1

in  p w i k היצוי in  ,9xn9wp *ixi*m  pc סא־
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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 
ix i אין ix 39x ii ,piwx9xB i i ko i* pc i*nxB in 

in איז tw P*ooiwn -אין װאוינט  o'D in iu iKC 
dixoixbiop ix ro w 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
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ט דער oixowi ixokp *n געםטדייפמער ני
lX3*n oini״DPxcii«o דסר מא סםטי־ײ •-K ויך ו **tw 01**91X3 -*ה

 ׳יםonxi ox *ii .txo *1 אינדךםמריע. נארםענ□
3*w ,ixo*9r 36 וײ *i  |xm*ei"K iw  txi9*e ix9*t* 
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 אע• וײ איז עס אבער ״ױניאן וואירקערס גארכמגם גמד
̂נע^  ואס איגמערעם. ijrooru cun תאס זואס םערנמע

̂יב אזוי גים איז  און םיי< גדעםםער חנר וואס ,on צו
̂אגגם םרייד גארגמגם קאטען דעם  ארותן דאר צו בא

̂יב אויך ג#ר איגדוסםריזג קגײדעו  וײ װאם דע̂ג צו
 ־־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
̂טען ̂מנ און 1יננסא9ווא אין געארען אאגעהא  האבעז וחנ

ם •רעזיחנגם אז דערצו, גאמיהרם אויך  ארזמד תזזח̂נ
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

סנןן רנ ק Dteixi ים1 1?ל? ru* .t*t סמאו. שלעכטעו
|X1*9PK3 
US9 pie

1X3KO 
p ir 4X3*n

________*XD IX03X9V K tR
טען אן. עכ we *n tie x- ז*ן. סיז ix u k 

e*i 9*or*p i* i t'K t*txo ixo3x9e *t* t* ,txiX3*t 
o .txuxi׳in  t* ,m ao om  *i i*w  i*t |xi*9pk3 

ox t* ,ixi*! x in i*  .iXD3x9r * mxt t** t*txo 
*3 m 03X9r *it* opue p1 די ײX3* .1X3*0 pw 9p 

an* oi*t ixi*** dku x w ib  » o*i t*K og־ nit in־* 
oxoxrt **3 in *  IXIIX t'K 0P1*9p **3 3*W |IK ,1X0 

ixiix tw. אין oe trur ixorixoiw  in־* 
m  1*1 ,|XT*3 **3 03X9r t'K OX t* ,|*W X9K txo 

n **3 dku ,t*K 1 'njnsiw־x x iip  k t'K oxDX צייס xi־ 
09tR ^3UD*n K *1 t'K OX tw 0"3W 9X0*3 K |X11 

ri**n txi'cxi txo ixp dpw9p ” 3 nxs .pn 1*1 exit 
1*n x9ie k o*nxi t*txo on  txs*n dku ,*are**3w¥ •
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o *לוייי איבע־מבליבעז זיעען גאנמן pv pv ארבייט fth  t*P המאכער  סלאו
̂אכע ־־ — פאריגער. זײן זמם סעזאן un tjm <ואמן, עם

 םאכט־ ױניאן די איז סעזאן עצעכםען «נעז
tip. ױניאן דיv p גיס ן n  tvunrv ,מאנוסעקט׳פורערם 
tv םעהר םאכען לאמן זאלזן זײ Dpttfp םעהר אדער

n  tm m יוניאן tvv דערפאו־, זארנןו בלות tvn tv 
tvnp Dumropvouv םאמן dpivtp דחנסעס און 

 «אר באצןולס *ivovd Dim ארימן ארבייםעד די ן
 ווײ־ יזכיאן דער פון סיםנליחס־ די אח 4ארבייכ

or tvs זעוזר j»u וױ״םען״ זיי T t d3vd or tint m 
 מיײ ײגיאז פארדינט איהם p« tvs svn ארבייט טאנ א

x«nm אז ווייסען, «ײ jjm אר־ םאג א חײנם ד<*ט םען 
 די svn דאס סריחער. מי מהד tvs פארדינט ביים

 םעחר עאםעז נים קען יוניאן די אבער אויפגעטאן, יתיאז
 euntropVDUVD די זױ סיסנלימר איהת פאר ארבייט

מן jov גי
 םאטפעקבדפורצרם די אז ,up זיך tv^vor סיר און

תן tmtfvn א<יח  וואל־ זיי tvn *ופרײין״ םעתר םך• א מו
sjvpv «נן j ױיל ארבײם, םעתר ארבײגמר זייערע געבען> 
 tint גלומ tvsuvts האבען «מן untrspveuvs חנר

 אר־ זייגמ tvn pv איוזם פאר ארבײםען ארביינתר זײנ«
בעםערען. א up ער ה*ם סעזאן גוגמן א האנען בייםער

up םאכער קאאוק די אױנiw v p חןם פון tvtvo 
iw סאכצן נים tm< קײן vp איהם פזן אפטר זײ Dm 

tvrart.
v *יהען tvtvo un זיך ovn אויס, זעהט or זזי ־

 אור־ עם דאסי םען מוחדזגליך. זױ לצגנצר ביסעל רעכס
 געםאכט איצט ביז up svn tvs ovn דעם, פון סײיעז
 פראדוזי־ םאנוםעסםמורערם די סלאוס̂ג \ױינינ גאנץ
 אנמד ?ײז םייצ. אין חאגט פון זאנען, tvs קען תן,

vo^vsvt רער־ ניםא. כםעם זײ בײ איז קלאוזס פארטינע 
 ותט tvs אז דרינגעז, לייבם נאגץ רעריבער tvs מז פזן

 *vd דער און זואכען טעהרערע נאך ביסלעבװייז ארביממז
t»t עומהנ* זוי ילעננער באדייסעגד פאחױמן זיך ותס> 
ptv̂ די ווען אז זיין, tvp פם ייך. p צום זועליז סאכער 
 art פין םארדינסםען jnjnn *ונויפרעכענען tvsvt סוזי

tvssv^v אויסנעפײ זײ װעצען םעזאן, אױםנעצוינענעם 
 אויסנעםאכט ערנער פי< נים איהס אין חאנען זײ m נען,
m א אין tvrnp סיר זײנעז דאס ניט אגער םעזאן. נוםען 

 פון אז ארױסבריענען, מװאאם וא האנען טיר אױםזןן.
art אויםג׳סנויגענעם איצםינען tvs tvp tKTVD tvspv^r 

 בײ ארבײטס־סעזאנעז ילעננערע זי־ין קענעז m צעתעז,
̂אוקם  tvs m טיטי^ ניט דורכאוים איז dv אז און פ

tvtv* |V3yi> vv<5ov >vt ארבײ־ אח נ׳פפיי די זיר 1פי 
tvs חדטים אדוטנעזן נאחגס אח אותרםאים נאד דערזו 
<ײױג נאנמז איז

 צאננע א האט dv 5\ויי ,nrt tvtvpstv dv tviyt סיר
tv jm א ^זיסטירט *ייט vvs בײ tvtis DptK̂ p אר־ די 

זײז ויו svn tvtvo •arar jnnip pn tvtvtvb בייסס
vso«rv3 בא־ א אין אנפאננען זיר םוז ער לענג 
מן ויד tis אןן «יים עטיסנמנר  .באטטיםטער א אין מדי

 tvp tvs אז ,tvaiTtvt אויך tvs ה*ט תרפון און *יייג
 אר־ Djn פון פארהירצוננ *un נױם נעהן זדיט *ו נים

א) *an אויב am טסאגייסם־ סעז ^  pn its אוני
 tvrnp גאנץ א טאמנן נאך tvs יתם iron אזן tvrnp א

 רי IV3VO םארםינ tvs evt< אזוי וױ ס* ארבייסם־טא^
DPtK̂ P ?

ev tvn ױך י¥י tv^vsrD'Tw *inv, וײ 1א *live 
t»  r*i תן  פאל־ א אח DPW0P כײ ארבײםס־סעזןונעז «ו

un pv tv *up jnv אםת׳ז un ivp ארבייםם . tvtvo 
o ווערעז, אויסגזנזוױגען ?ip n םאדערונג די זוערעז סזז PD 

jntvtj'TT נאנץ א ארכײס^טאנ קירמרען א
 דרייסיג א און tip ארנייטפ urtniietrepvt א

torאין װא<ם מאך ארנייסם נרינצ on פלאופ rtn e 
מן  צאנגע די אפנעטאפט װא<ם dv נרכר^ v'nsw אן מ

wnvnvv PV9e אין e^vn dv פאו ארגײט נענונ נעוחון 
puop pth ארבײםס די אין גסומנר •̂ ̂נע  סעז
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־ ?ענען גױר

K r r « !״״ r s  ^ ^ ײ ״ י ם י י
פא־׳ן סןונד ום * tvuiur 1ען ענ  C lfitp צ01 
און פאטיזס בענען  inovp ^  אשיזב£ TIM נאציז

נאציזם י pnv tvstp .אזוי  
ו ידיגימד חאנען בעםער וואצטצז סיר אבער צאננטמ^  

און אנגמוולדיגועמ wive* .בי״פםיתרוננצן  
dihvvd מנעז קאמי  on באסראכטעז טיר  

̂'ivdovp voet \ואם *n די פון אײנמם פאר נאציזם  
דצריכ׳ס זואלם׳נן סיר און • tvsuvtuwnv חאט ױניאן

____סי די ז«לצן פאנר דעם פאר אם אז ,tnvt ומצצן
impvv Tt זאמן

»vHt t .פון באמםייצרוננ די אנטםרעגטגנצז gran
un םאכעז tvuujvtortv v>v און

u טויזצנד Djn 50 צו סיםנציד ^ ri ,די װאס םאנד v»p* 
tvcrtvn פציינצ א 1אי באמלאםעז, «אט טיסאנא אין 

IV>nt u און גרויסצר א ־wvt איז pn« un און n n ri 
 own tvum אײגגעצאלט זאל טם״ער un tv ,tnvt םיר

גינצר.
 V^v צו eruvnvi זיו svn דובינםפי פרעזידענם

̂, un «ז ױניאנם לאקאל  ציס ביו tv אינםערנעעאנ
tv>vt unvspv tvsot'VJvnv פאג ביחצסיתװנגצן די 

60 can אײנגצטאנט פאנד דאלער טויזעגם >nit tvun ׳ 
tnunvss'tv pn tv tVDvn v s פינפטליך װעם dVdiv 

•ttnvn
r* תרבײ װילזון םיר »  urs’ru v tv ,tvtveun 

 un פון יארפ נױ אין אראנזעירט sum טיטיננ טעסט
 אויא נאציזט און םאטיזם jvtvt טצםפעל vpvs אין ײניאן

 uvp יוניאן *Ptno דעם פין ציםרין, בג זואלנחס־ װצלכען
u־no bv צנגלאנד un  pn svn .הויפט־רעדנער

u»>vn ציםרין, כג unJvn* אי־ די םון אײנער איו 
 איי־ אױך איז עננלאנד אין פיתרזס־ ארכײטער דעאלסםע

t׳u די פון uno vsotvnvtuts'v צו tvo?vn פרבגות די 
נאציום. אח פא׳פיזם פון

••
פון סאטתנטאן די

ir*nvtvD  ליײ nv tvr«unvD tvp’ursv 721' nBסאנװענשאז די
חא» פראגציסה̂ן םאן pv up _ ׳ןי * ״•

C• זיך םאי ל. אוו v מ םון פראנראט ריי
pu s .ארבײבג trt'tn v אװעסנעעטעלם האם אלײן iron 
tvepnv' פון v ,נעטעז װאט פראנראם Vtrn v onv 
sD3vn און *־אנצז. וױכטינצ or ־ אננענדײט זיינען» 
 רעזאלוציצט בע*נ גאנצע tvrtvtuvP un פאר װארעז

 unv אםעריסע, גאנץ איבצר ױניאנם vtvrcnvs פון
 un פאו חיינט spttv וױנמיגסט®• un tv גלוינצן, סיר

ivrjvt«vP פון tvp’tvsv un ^*פעדערײ׳ nv לייבאר 
ױניאגט. אינדוסםרתלונ פון פראגא די איו

tvnn dv נעבראכט tnvnvt צו רעזאלוציצט un 
tvvtvntVP, באטדאבט סקנען זיי פון אנדערצ \ואם *Vn 

o n  pv jn ^איצםינ u vcn v סון pwnvov un 
nv tv*"unve ,בלויז סאר לײבןא־ ;tvrnvn vsno 

or זיעעז tmvs ,רצזאלוציצם tvn ovn אגנצ־ זאלזנז זיי 
tvtvn tvsu זועם tveun tvs םיהרען » «n tVtvn 

w■ ;באלעבצםים די טיט nsvp tvptvse׳  ursv tvnn dv 
r tv  ttn רעואלוציע<^ אמלמ ovn די vs tvpnvsv* 

un״nv iVA לייבאר nun גים tvDDW םיס זיי פאר tv 
ttnvo'tv ',סיינד up פריינד, איעענע איתחג םיט *tvn 
tvts to םעתר אפט איהר trtv r סים urn אייגנצ־ 

, פיינד. גדעסםע איהרצ וױ ׳*פארסשײט,
pv svn pu otm ttns פון איינצם tranr vrn 

tv ptvtvt tvspns ארבייטער די vn*opv ttnvn ivhd 
un en> e*smr רצנירוננ jrnseru 'v un pv nv 

d ip איז tnvt stvt ovn eptts v* •פיל •n Svsv 
v ? dv tvs איז רצנירוננ v יאלימײמ nvrtVP 

v ארבייט¥י די כדי און n r  v tnvn tvnrp tv̂ Vt 
un מנירומ tvtto די pn אאליטיא m n’tvnv, 

ov *n tvnn vppvdv pv •כדי •ין ניפ it  tram  tv 
n  tveun tmoorunt un  pv •tntr

ן ו ט פ י י י ו צ ט צ ײ צ
מ. פון צבי

ן ttytto \fp כמחר ו טתיד. דדעס זועגען מו
*UP vpm

 אין געםינען ווער זיר וועט עס אױב ״צוױימע< איך
 בא־ װעט װאם באוועטנג ארבעטער אםעריסאנעד מר

 אםמיר דזמאנסאן. גענערא^ פון חנזיגגאציע די ,דויערן
 װאאט דזעאנסאן גענ. ותז געםונעז, אזעלכער זיך ט5ו

 נא־ זײן װען צוריס, יאהר םערט̂ע דרײ מיט נזמגידט
̂ײן א. ד. נ, די װי םרימ און נײ געוחגן נאך איו יםעז  אי
 אזע^ג^ געװעז »סשר זײנעז דעםא<ט גזגווען. נאך עס איז

̂ויבט, האבען װאם  הענגט דזעאנםאז גענעראצ םון אז געג
 אפער זײנעז עם און א. ר. ג. דער םון דערםאיצג דער א&

 גענעדאיצ אז געגאויבט, האבען װאם אזעצכע, געווען אויר
 אר־ און קאפיטא^ צװימען קאםף דעם אין איז ואגסאן

 און ארבײמער די אז און אונפארםייאימ־ גאנצען אין ,בײט
 גע־ גאײכע די גע&ינען איהם בײ קעגעז עב*םים5בא די

 נאאיװע סך א םאראן זײנען אטעריקע איז תכםיגקײגג
 די צװיעען טך א םאראן אױך זיינען זײ און םענ״עז

 ארבײםער די ותז אבער, איצט אםעריקע. םון ארבײםער
 דזשאנסאן גענעראא םימ געװארעז באסאנט נעהנמער דינען

 דעם װעגען האיצ קארנעגיע איז רערע זײן נאך בםרט »יז
 האר־ גאנץ באוועגונג ארבײטער די װעט סטרייק, טעתםט̂י

 אויסדריקען ב^ויז וועם אוז דעזיגנאציע זײן באגריםען *יג
רעזיגנירט. גים םריהער האט עדי װאס באדויערען,

 ער אז געגצויבט, געװים האט דזמאנסאז גענערא^
 <ןע- בא^עבאםים און ארבײטער אז און אונ*ארםײאיש איז
ײכע נעפיגען איהם בײ גען  איך און גערעכטיגסײט. ̂נ
 אויםריכםיג גאגץ געורען איז ער אז פארמטעילען, םיר <ןען
 דזמאנ־ װאם םראגע א ניט איז עם אבער גלויבען, זײן איז
̂ויבם האט סאן  געהאנ־ האט עד װי נאר זיך, װעגען געג

 איז עס ווען םאא, יעדעם אז איז, פאיןס דער און דעילט.
 אד־ די צווחפען מםרײכדםראגע װיכםיגער א צו געשומען
 אויף נעװעז דזעאנםאן איז באלעבאםים, די און בײםער

 דעם םיז צייט דער איז באלעבאםים. די םון זיים דער
 םיאט. ער װי אויסגעדריקם אםען ער האם םםרייפ טעהסם̂י

 םון זײט דער אויף געמטעלם גאנצען אין זיך האט ־*ר
ארבײמער. די נענען און באצעבאטים די

 זײנע װאס ׳פואדיג, ניט איז דז^אנסאן געגעראצ
 באאעבא־ די םון זײט דעד אויוי נעװען זײנען סיםפאטיעם

 באלע־ א א*ײז איז ער קאאס. זייער צו באאאנגט ער מים.
 די פאר געטועם ניט עס האם דערפאר םאקע אבער באם,

 ר. j דער אין דעה גרויםע אזא האט ער װאם אחנײנמר,
 כםעט גרויםזג א זעהר געווען איז דעוז זײן און א.
םאלען. געװיםע אין דיתםאםאריעע א
— י .......................

 אפט אנדערע, די פון אײנע אפנעטיי<ט *זײנען און !םאכען
̂ו טאצ םאנכעס איז םרעםו־  די צו אײנע םײנדאיך אפי

 איג״ דער אין מותפים ווערען זיי סענען זױ סא אנדערע,
 און גאגצע א און אײנע איז אינדוסםריע די דוסםריע?

 ם^אכות. ברעפ^ער און עםיפצאך אין אײגמנסיי<ם גים איז
 סאכט װאס אינדוםטריע אויטאםאבי^ א( פאראן איז עס

 אויםאםא־ מםיפ^גך "\p נים אבעד אױטאםאבילען, גאנצע
 אינ־ םאדערנע אגחנרע די םים צס איז אזױ און בי^נן

 דעם אוי^ געגוים זײנען וואם די באזוגדעדם דוסםרייז,
םאסעךיראדוקציע. םון יסוד

 צו ם5װא <ײבאר אוו פידעריחפאן אםעריקזנז די
 געסר פראנציססא סאן אין קאנווענעאן איצםיגער איהר
 זי וועז םיםגציחנרמאפט, נרעםעחנר א סך א םים פעו

y אזא גצהאם רייהעז איזזרצ אק גים וואצם p w אײנ־ 
 פארם איגדוסםריע^ר דזגר צו נעגנער׳פאפם מווארצעצםע

ארגאגיזאןרחג ון
 םון גאר פרינצייען פון םראגע ^ין נים איז עס

 אםעריקען דער אין פאראן דעען $ס •ראקםימקיינג יימנר
איגדוס־ פון אגהענגעד מםארפע צייבאד אוו יחיאן

רא־ ?יעען די <ױיצ
פון אנהענמני וי

̂זאגסאז, גענעדאצ געװען פא^טימ איז עם  װאס דז
 קאצעק־ װעגעז -אײ7 פאראגראןז באהאנטען דעם םון האט

 זייערע און באצעבאםים די צװיעעז םאדהאגדצונגען טױוע
 ארבײםער. די פאר װארט פוסםען א געםאכם ארבײטער,

 דער• געהענם נים איהם םון אנדערש אויך עם האט םען
 אצס ארבײמס־געבער, אן אצם אצײז דזמאנםאז װארטען.

 זײן םיט האט סצאס אינדוסטריעצען דעם םון םיטגציזי א
 די םון באםרײען געקענט גיט זיך ציבעראציזם גאנצען

 םיײ באצעבאטיעע אםעריקאנישע לאנג־אײנגעװארצעצטע
 צו ווערען געצװאונגען גיט קען סאבריקאנט א אז גונגען,

ױגיאנס. אגערקענעז
 די ארויםגערופען אבער האט דזשאגםאן נענעראצ
 רעדע זײז םיט איהם געגען ארבײטער די פון געגנעחטאםט

 האט ער װאו סםרײק, טעהסטיצ װעגען האצ קארנעגיע אין
 באצע־ די פון זײם דער אויף געשםעצם גאנצעז אין זיך

 געווען אויך ^יז דאם אז אננעםען, דארף םען און באטים.
 נעדארפם זיך האם עד װעצכער צוציב הויפם־אורזאך די

 גאך א. ר. נ. דער איז אםט הויכען זײן םיט געזעגענעז
 די גאד איז םםרײקער, מעקםםיצ די נעגען רעדע דער אט

 גאנצער דער םון רעדע זײן געגען פראטעסטען שארםע
 פרע־ האט ארבײט םון פרײגד אצע און באוועגונג ארבײםער

 ניצ־ דזעאגסאן׳ס אז געםיהצט, זיכעד דוזװעצט זידענט
 םאר^װאוג־ גאנצען אין איז א. ר. נ. דער פאר ציכקײם

 װי מטערונג א םעוזר זײן גיכער װעט ער אז און דען
 קוםען שמענדיג ותט <ןרייזעז ארבײטער םון װײצ היצף, א
 א איז א. ר. נ. דער גון הויפט דער אז ב^וצדיגוגג, די

באצעבאםים. די םון םרײנד
***

 דדטאגםאנ׳ם גענעראצ נאך איצם, איז א. ד. נ. די
 געווארען. רעארגאגיזירט גאנצען אין איהר, םון אװעקגעהן

 אויןי געװארען. דעםאקראםיזירט איז זי אז זאגען, קען םען
 דזמאגםאז, גענעראצ םיז ״דיסםאםור״ דער םון פצאץ דעם
 װאם דעםאקראטיזג ברײמע א געװארען אײנגעשיהרט איז

 םוסםער דעם צויט קערפעחשאפםען, דרײ םון באעטעהם
 v רעגױרנ^ אםעדיקאנער אילעגםיינער דער פון
 דיפםא״ א װי בעסער געװים דעםאקראםיע א איז ,
 אין עגדערונג אײנצינע די זײן זאצ דאם אויב אבער טור,
 גרויסעד, קײן זײז ניט געװיגס דער װעם א. ר. נ. דער
 אן אין בצוין נים גענויטיגם זיך האם א. ר. J די וױיצ

 איהר אין נאר םארם, אויסערציכער איהר ^אין ענדערונג
אינהאצט. גאגצען

 ארבײםער קאנסעדװאםױוע נאנץ ױניאניזם איגדוםםריעצען
 אנכד איצםיגער דער בײ אז אײז, זעהעץ זײ נאר םיהרער,
 וי וואם פארכמז, די און אינדוסטריע דער םיז וױקצונג

 ווערען ארגאניזירם ארבײםער די םוזען אנגענוםעז, האט
̂רעםםס. אדער םאכען צוים נים און אינדוםםריעס די צוים

 געװארעז ארײנגעבראכם זײנען קאנוועגשאן דער אויף
 עס און ױניאנס אייניגע םון םרא:ע דער ווענעז רעזאאוציעס

 והגם עס אז שורות, די אט שרײמגז מיר װעז אױם, זעהט
 איגדוס־ וועגעז קאםף שטארקער זעהר א זײז םאצ דאם

 יועם עם אז #םאר אפיצו זאגם םען און ױגיאגם םריעצע
 ־ וועצ• צױם רעזאצוציע, סאספראפים א זוערעז אנגעגוםעז

 וועצאן זײ אבער בצײבן, וחנצעז ױניאנס הרעפט די כער
 נעםם װאס קערפערישאםט, א איז פאראייניגם זײן םוזעז
 א pn אויך װאצס דאם אינדוםטריזג נאנצע די ארום

םארװערםס. שרים נוםער
 סאנ• די וראם פאראױםזאגען נים דא װיצען םיר נאר
 יתם צײבאר אװ םעדעריישאן אםעריקען דער םון וחננמאז

 אױ*י אנזױיזען געוואצס בצויז דא האבען םיר באשציסען.
 װיכ־ באזוגדערס םאר באםראכםען םיר וועצכע םראגזג א

 אר- אםעריסאנעד חנר פאר *יים איצםיגעד דער אין םיג
באװעגונג. נײסער
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גע־ גים חשאגסאז גןנערא< איז וױרקצינפיים חנר אק
תן J פון ויקטאסאו סוצמםעדדיגער tot ו  tot •א• י 

o5pddt tu rm ra דאם געהאם דאך האט popp5 .ווארט
 נזד אײנגעפיחרם איז װאם תםאהראטיע איצםימ די אוז

א. tot אין מאחנן . ו  םולעטעגדינע קײן ניט אויך איז ג
 צעצ־ דאט d5pd»t •חמידןנם חאם איחר אין אױך 5וזײ
po ^ווארנ tot װע־ ארבײםער די וױםיל אויוי איז עיקר
מן לזנן  פי! םארװאצסוע tot אין ןנחןרוגג tot פון מװי

dot מזעץ. ריתאותרי
 האבען טארוואצםוננ דזטאכםאנ׳ס נענערא^ אונטער

 ארנאניזירט. ptbdo באזונדערס נאנץ זיך עב»טים5ב« די
 אונ־ די זיינען אםעריסע םח גמיכגמ tot אין 5סא קיק

tpopjtpo טםארק אזוי און אצנעםיי! אזױ מווען נים 
 חא־ אמר ארבײםער די חיינם• זײנען זיי <ױ אתאניזױט

̂עגענה״ם נוםע אזא נעקראנען גיס \ױים בען  ײ8 צו זיך נע
 פאצעז, םערסטע די אין מנענםיי?, אין גאניזימן. ,

 אר־ די פאר איז איגדוםםריעם נדויםן די אין באזונחןרם
 די ארגאגיזיײנז. צו זיך געוואחגז טווערער נאר בייםער

 פארמםארקטער גאנצער דיער םים האנןן אונםערדעםער
 פוך פראנעס אצע נענען נעמםעלם זיך םאכם ארנאגיזירטער .

prp” t יו־ ?אספאני די ארגאניזירען. צו זיך ארנייםער 
in אן אנפאננ םון זיינען ps5pn ניאנס״ w n געײאחנן 

 אר• צו זיך ארבייםער די מםערען צו צוחמ dpt פאו־
 נעװאקםען ריזינ א• ר. J חנד אוגםער זייגצן נאניזימן,

 שאכדיקען, רייומ גאנמר א אין םאר׳אריים חאבעזזיך און
■ovoonpp נים טריהער ז^בען זיי װאו

 םון פארווא^טוננ גייעד tot אונםעו זא,5א וועצןן,
ו ן  םענציכק־ ptpdps tprip ארבײנמר די ». ו. ג ו
tPo זיד w ארגאניזירעז ? ip5pd פון ארבײטער די tot 

TP” J זײ װאם גערעכטינסיים די קרינעז טארװא^םוע 
קוסט?

■י / . ■* םעחן־ אםעריסעז tot פון פרעזידענם גרין, זוי<יאם
 פו<• איז ער אז ערשצערט, האט יייבאר״ אײ ריי״אז

 ?עצםע רוזזוז^ם׳ט פרעזידעגט מים צופריחגן ׳*םעגדינ
jn ראױא n םא־ אננפפאננען האם ער װען אבער 

 אז אײנדדוק, dot באקוטצן איך האב עריןצערוננען מז
 אײנ• פוצמםענדע אזוי נים וריט otot זײן םיס איז אר

נעזאנט. ;ס האט ער װי פאחצטאנצן,
 איינפארמםאנען םולטםענריג איז גרין פרעזידענם

 איצמינער דער איז דארוי עם אז רווװעל^ פרעזידענם םיט
צמאנד א יופרען ערשלערט ציים עײערער  וואםען־טט̂י
̂, און ארבייט צזוימצז טהעט, ער אבעד קאפיטא פא̂ר

 לסשל,,o»t פאברישאנםען, רי פון ארנאנמאציעם די אז
 טר םאנופזמםעורערס, אוו אםאסיאייטאן גצטאנצל די וױ
 זייער אויפמבצז מטי^עםאנד וואםען dot יב5צו תז

 די צזויעעז פארהאנרצונגעז שאצעמטױמ צו נןמערטאפם
 בא־ dot פאצגצ! אין באצעבאםיס זייערע און ארבײםער

 אייב נעזעץ. ריקאװערי dot פון ־אײ7 פאואסראו• תאגטצז
 סםרייקען. צו געצזואוגגעז וייז ארבייגמר די זועצןן ניט
זיין. ניט ותט עסיצ׳*ט»נר מאפצן קײן »< חייםם, עט

 פחד אז ירינגען, נמז פען גאסערקוגג דער אט סון
 ■רעזידענט אז זיכער, גאנצען אין נים איז «דין זידענם

 גע• אווי םאקע otot וזאדיא זיין אין האם רוווועצם
 םו־ ארבייטס־געבער די פון אוגאניואציצס די אז םייג̂ב

 אױפ* מםיצעטאנד װאפען dot פאו נאדיגנוננ א אצם תן
 פארחאנדצונגען. סאצעסטעת צו געננערמאפמ ־urn נצבעו

 אר- די פון ארגאניזאציעס די אויב אםת׳ן, דער אין אוז
םארהאגדצונ־ סאצעסטױוע צו צוטטיסען זאצען בייםםנעבצר

jn סים m ן rn ,אנ• םכױצא טיינם דאס װאס ארבײנמר 
 ױניאנג^ אין ארגאניזירען צו זיך רענט ןרrn צרסזמען

 א פאר אויפאחנרוננעז סײן האבצן ניט דאו טען דארי
 אזוי ניט <אר t»rn ארכייטאר די װאפעךטטיצ׳צטאנד.

 אויםצוםיידעז זונען ױניאנם די םםרייתם. אין פארציבט
 ארבײםס־ די ױצן אוו םעגציר נאר איז dp זואו סטרייקס

 אר־ די סין רעכט דאם אנערקענם נאד \ואצטעז מבער
 קא־ «יי םים פיתרעז צו און ארנאניזירען צו זיד ג״גמר

*>pw*op פארחאנדצונגעז tn»Hnt פון סטרייקם םייסטע ױ 
wtw> can\ געװאדען. אויםגעםידען ̂וחר

am ײ זיד m« •חמידמנט ^נ r ו ווונגמר*

 אז ארבייםס־ממר, די פון ארנאניזאציעס די בײ פועצ׳ן
WWBW צו נעננערטאפט וײער אויפנעבען זאצעז זיי ?»P 

ר דאס אנערקענען זאצצן זײ אז און םארהאנדצוננען
ארגאגיזידען? צו זיך ארנײטעד די

 ̂ואפצךצ א אז צוסרידען, זיינען באצעבאטיס וי
 קאפיטאצ צװי׳טען ווערען איינענםיהרם ואצ *טאנד
 נצײמן אצץ זאצ עם אז זיי, ביי םיינט דאס ארבײם.

dp פאדנאטצן זאצ ארבייםער די אז און איצט איז 
tin פארטםאנצז זײ האב?ן אזױ םםרייקעז. צו a 

 אויר איז גרין פרעזידצגם .otot רווומצם׳ט דעגט
 פאחצכ. «ר אב?ר זואפ^־טטי^צטאנר, » םים iot*־'
dp פון פריהזמ־ וױל צר באצמבאטיס. די \וי אנדערט 

pivd פון אג?ר??נוגנ די באצצבאטים ppJ up פארה 
1 רוזותצס פרעזירענם' אבצר םייגט װי צונגצז.

איי___ םוצמטענדינ אויך איז גרין פרעזידצנט
ר צו באצוג אין רוזוועצם •רעזימנם טים בען ,  מ

 « האם רוזוו?צט פר?זידצנם ארבײטםצאזזג פון םיי
 א אטצויקע אין יייז ניט טאו dp אז <צזאנט, ציך

 j האם צו אי) ארבײטםצ^ז? פון ארםײ שט?נדינפ
tPi’n, ארגי םיציאן 4 האנעז א. .ר. נ מר דורך אז 
 א גיין, «ר?זירענם אנע• ארבײט. נ?סראנ?ז צאת

 פרצזיד טים צופרימנהײט גרויס? זייז דרי??גרינ
 ארגײםםצא פוז פראנ? *iot צו באציהוגג רוזװ?צם׳פ

 און באם?רסוננ א נ?טאכט דא אױך זזאט סײם,
 ג tPPHWD איז op זואם נ?נוג ניט איז dp אז זאנט,

 נ םצײאן 10 ווען םיציאן, 4 פאר ארבײמ װארצן
 t מרבײ טא<ז? אוז ארבײג^ אהן ארוס אצײ נאך

doot’tph ארבי ארנאניזירם? די אז מרסאגט, נרין 
 נ?ז?צציכ?ר א פון וננrDאײנ די פאדצרט טער׳פאפט

 ־un אצס ארבײטס־וואו טםונדינ?ר סיג
 ארבײטסצאזןג פוז ארטיי רי פארקצ?נ?ר?ז צו םים?צ

 אנצוחע־?ניט, אן נ?ב?ן צו נ?םיינט אײג?נםציך האט
 א«ט»פ?ן װזמען רpרטpזו pjnpr ריידצ! טתם

 רוזוו?צט פר?זימנט נאר גארניטט, םיינט צאזיגקײט
צאזיגקיי̂נ די 1אפצו«אפ? האט ע־ םיםצ?ן װ?צכ? זאנ?ן

̂»ט נוין וױציאס אויב און  אויוי נ?םאכם dp ר
«tp^pr, ט׳צארצס ה*ט אופן, פאר׳»ם?צם?ן 

 מיפאנראפיק?צ אינט?תד»אנ?צ חנר םון פרצזימנט
 האט ער טארף. אוז tPDtp גאנץ נ?םאכם dp יאן,

זאנט:
tpn ם מנ  זארנ?ן ̂ואצט רוזוו?צט *־?זי

 רינםינ יאצצז ארבײט צו 1פאח»פר?כוננ? זײנ? או
 tOTPn דורכגעשיהרט יאל?ז אוז tOTPii <עסײסשס

 צו אורזאכען נ?האם טיד ײאצט?ן ד?םאצם צ?ב?ן,
pצכpאז אז ז?הט tpo jpn אב?ר ה««פנוננ?ז. גוטצ

GERECHTIGKEIT
▲ LABOR JOURNAL 

Published •▼•it  month by th• 
International Ladiaf Garment Worker* Untom

Offlc• of Pnblieadon:
71 Montfom«i7 BU JtrMy City, N. J. 

General OBot:
i  wwt u a  st, n . t . a  iw . oh»i—> m iu

DAVID DUBIN8KT. PtmMwU
^25 ס2ומספ̂* ? ■SteT*

Bnbeeriptlon price, paid In adrance, $LH per year.
Vol. XVI. No. t.

7, IMS 
the Actat Poet Offlce at Jereey City, N. at A iiu t if taia, Accepted terprovided for in
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ip v װיציאםס ציי וויש )tot ־»djot*ip פון tot מי־ 
TPonn'JMiTy |io t״d א סאםפאני̂ז ט#וב?סא נאצו־ j 

 tot פון פאו־ײאצטונג tot איז בא׳פטיטט ווצרם איגײט)
j .א. ר tpp • בײ צוםרוי?ן קײן אמיסתפ?ן נים דאט 
 אז און פארשפר?כוננ?ן d׳o:ot’»p»־ צוס אדבײט׳ס־ די
•tpdtpd ז״ג? אפצאדידען tOTip זיי

rw און i«n האט tpd’t i 0PTP08T:
 מייר איד װאס DTiKp י1 םון אויספאצג^ גים דאס

'tpd־w די צו 't איז אנםהאצט?!, זײ װאס פונסטז״ pi- 
iotrd #1' איז ארנײט?ר די בײ אז אצנעםיין, אזוי 
ptpd't צו צוטרױ?ן זייער ג?װארעז dtpdotp גאנצען i 

 זיך ב»נוג?נ?ן גיט ם?הר tp:pp T’d פאן־טפו־?בוננ?ן.
 אז װיצ?ז, vo םאחפפו־?כוננ?ן, אפנערראמענ? זײ םים
op זאצ dppp נעטאן um־ip• איב אז באהויפטוננ, דיTp 

 א. .t .3 tot תרך האב?ן »רבײםסלאז? םיציאן פיר .
tp^ppj ריכטיג זײן םענ או־ניים TPTR ,ניט dp TP38 

 איצם נ#וך אתס tpnpj סיציא! צ?הן אז פאקט, א -איז
 Dvoonpp צוטםאנד אוא צאננ װי און או־בײט. אהן

D 't'v  tot ipp אפנ?מאפט גיט tOTPn•
dp ,די אז הייסם snsn איז רוזזועצט «ר?זיד?נט פון 

pou » tpnpj, אבער ttrt jpd איהר tPoPJ א םיט 
Vs at. ביםצצ מכם

••
ipd וײ jpt j*»dpt8P גור האב?ז צײםונג?ן אצ? פון 
 אפ־ נרעסטע די אז װיםצן, צאז?ן צו נויטי< פאר האצט?ן

זײן 1אי |p:rtppi גו־ין ojpr’tpTt האם צאריםם?נט?ן
. otot dhudptp פון t>)r:pDJ8P tot פון tot אם?־

ipp 't װ?ן ®־אנציפפא סאן אין צייבאר אוו ואן8פ?רערײ׳ 
tp די אויב אז נצואגט, האט m״3־oo־Tpnpj װpצpניט ז 
*dot ip jppt p j פארהאנדצוננ?!, פאצ?פםיזו? פון רעכט 

 אין נעזוארען tPDp:pi ארבײטער די צו אזי dp װאפ
 אר־ די זו?צ?ן ,rvm רי?אװ?רי םון ־אײ7 פאראנרא^

ipcoppd ' ir  tpno dp א ײרך p” tod. פר?זײ 
djot ײאתונג די אט האם גו־ין :tPTPip, װ?ן tp האט 

רא־ D'DJputn פחמימנט פון אויםצוג?) פאמ?צײ?נט
dot IPipd ױא  otot װאpDנrדי צװיש?ז נ^8טיצטמ 

jpt די או־בײט®/ ptp'T און נאצ?נ»טיס :8pdpt8p- 
ipd פון T, נ?װאצם םטם?ות האב?ז צייםוננעז dtptot 

 lpגאטpצp̂ די פון שםיםוננ <t איז dp <ואס אנוױימז,
I8p אויו• :p i^8p tot...

M
D:pT’!PTi רוזװעצט׳ס otpt ג?וו?ן, איז צג?םייז8 איז

v אויח זאנט jpd צױ o n. אי — באמים״ אי װאמים ,אי 
 dpt נעהאט האם <ואס otpt 8 אונז, T8D אי אײך םאר

ppuv 8 צוםרימנצומטעצען?Ttp ,o’ttp p איז זי T8T 
8 tPDPJ ײא׳צים״ בים?צ? ?ציין 8 בצויז און .נאטיט״ סך. 

 פציין 8 און טים8צ?ב8ב י1 םאר אײנמנ^ «t פאר סך 8 —
אונײם?ו, 'T פאו■ אײע־ינ?, n פאר בים?צ?

opr האם אזוי נאד באחויפטונג, סייז גיט איז >p*
 :־8P־dp־ioopp 'T .העראצר־טריכױן״, tppt8’ גױ רי זאנט ■

 dp צייטונג. רע«ובצי?א<ישע קאפיםאציסטיט? סער\ואםױוע
onpocnao ,האט זי אז ייך dp םים נ?זאנט rpn ptpt js- 

8 .tpo אין רטיפ?צ8צײט־ tot םריבױז״ ה^צד  האט .
 T8T povp'8* תזװ?צם׳ס אז אוי«עדרי?ט, ג?םציך זיך

otpt זײ ״איז pddtjppoidtp זואס tot האט «ר?זימנם 
 y\m\ איז זי אז םיינט, dut נעהאצטען״• איצט ביז

T T8t tippo io tp’ ,8 םאבריפאנטען? n  ■mo,יםאציםטעז» 
T80 װעםען אונםערג?מער, די tri'TD^8Tpn, ,tפאר־ ״ 

JPOTO
 כױט תםנ?ריננ?צם8 זיך האם תזװעצם oipT'tp*־

mo־tpp ipo  D8n ,tp3P»ht p:OT’r איינ־ 1צנ?םיי8 איז 
p״k — נרו«?ן צוױי אין סייצען j 8 איז U8T5־pn’DP און 

 מט?נתנ זיך ג?פינט tp און נם?רװאםױו?8פ 8 צוױים? די
t 8 אי| j8dotp װי ,ויתו־וצצו״, פון dp רצצהצט <ו?רם?! 
IP איז זי iptt רב?ה, tpdid דער <ו?נ?ן nrpo די iw 

j 'tpjotd טים IPDJ8P83 dot צװיצעג 'dpp עמו. און 
m בית א טאו־כײגעגאנגצן n אח o, גע־ ויד י??כ האם

tPU8JPV'3TMA TOT’D 8 '1 1אי
חאט wot .)npM8DMT8 Dkiovp( זיד irp חאט

tPD’>p» t p i’tot 8 פון tpvTjpor ויתתצצו״. opt* no 
 פרא־ רי מותצט׳ז. סיט אױך dp איז אזוי .tP'irp און

vDp■uוp ?̂וטויםען צו איהס זוכם גו־ופ ttpd ,ציגקם 
pivdkdtpoj8P n  npa ?עטופן צי איהס זוכם נרופ 

dddpt ttpd. גאר dp ז?הם T’o אז אױס״ o$vnm האט 
t^t:p !?פמו־ה, 8 טאנ?( צו סדפצאס TP3«t tpjp’ ’D 

TOTJ’p-n’o און tp־u*p זײנ? ג?הײס?ן האם װאס ,1אי r 
מצ גאצמג?ס 8 צוםייצ?ז זיך  dot — 3חנוכה*ג?צ מג

i’o זאצ^ צp̂נp̂ פון צאגנ? r n  tpopj־*U'p־TP |אי dot 
.totj’P אײנ?נ? רי ?^?צ3

או־גײם®־, די tp3’Tot זיר באפצאנען אוםזיסט גיט
t j םים אנטויטט זײנעז זײ אז  tot. .זײ אוז א IOTOT8D, 
;וערען. otpdp3p:dmk זאצ זי אז

 tP38«־cn8D תזװ?צט djpt’tptb האם אײג?<מציר
?ז טאכ?ז צו otot זײז אין גנ ^ו n ו ג tot איז ?נ  a 

ub»  וחר tpararup די יכםונג3 3װ?צכצ אין אב?ר איז p־
TnOTip ip צ?באטיס8כ n אויך .iptpd ג?םאכט צען J d i 
”Tpo ביםעצ, d^t אז זױצ?ן, זײ נ?ן. 3T8 ,T D8D האב?ן 

זײ. פון iptpd פנ?נום?ן8 אויך זאצ נ??ראנ?ז,

T’ .נ n .טוז א tprpD dtotippj. אנפאנ^ פון IPD 
pt8«p אײננ?פיהרם איז זי j,| זיך האט optp * ך >  ת

dp ,tpj’t? ר?ן8נ?װ איז dp םאן, p ip זיר האב?ן owrmp 
 פאר־ P’TDr װי צץdpbp 8 איז איצט אבע־ האפנומ?!,

 tPDiPPi 5808 TOT’D 8 איז dp •IPT8DP1 נציװ?רם
 רי ;אינתסםו־יצ tot איז איז האנמצ אין שםיצשםאנד

 ־”D אינחסםתצז, prpur tot8 אינתםםרי?!. ?אפיםאצ?
tPt זױינינ או־ויס itpop3trd;  איז בוי־אינתסמ־י? די »

 ל8 *זזג5ארבײםם די פון ppotk n איז טויט צץ8 באר
 DP •TPDP-U נאך T8> DTPD ,tOTPii צו TP3P5P שטאט

 tot סיט jptpd ג?מאז סוזז dpbp אז ,T85p tpd’tpt איז
d’d פר?זימנט און א. ר. נ. pj dpd o5pDm האצםצז 

dtvd איז ipu itptw  jpd80 dpd, אין אכער tpd5pd 
oo8’5’D ’p5p d נינ^ T’o d5pdpj dpbp מכטונג? îd 

j איז tpdsd װיכטינער אזא געװארעז איז  tot .א. ר 
nsn  dut ניס םיר זאנם t«p .גוםעס

>TPD’TV D8D T8 איך ,t’W DOT 08 1>PD 038TD 
dip צץ8 איר vipo םייז צו tpo58 די 18 ?חױיטנג3אי 
3T8״ipdtbt tpo זייע־ אויןי טז?כציך8הוי פאדצאז?ז זיך 
pr ?און גאניזירם38 גוט זײן םוז?ן זײ און מחות אײנ?נ 

p פארםיח־ינצז צו און ipdopp צו גוײיט שט?נוײנ rrn 
tPDprpoi’R, ניט אז וױיצ p5pd? 3 זײ tPi’TPצױז dot 

*•*5PTJPT. פון צאננ?
5pd אזא ראטשםייז, .tpdts 3 3םי שרייבט ’T3: 

”D, פון ר?דא?םאר ״ווערטעד pro3OTPJ״ : —
 T88 א tPipTB איד צאננ שוין זיר 5p”3 ,אין־

 5pd ס3יי5פי אז ג?האפם אצץ 3הא איד TP38 ?שױת,
ppso אז נ?פינ?ן איך  tpddjp איז tot נ?מפטיר. 

d” P,אוםזיטם האב איך 3נא ״ :DT8DP.
.ip :ptd איז װאס פאר :חאס אט מיר זיך זויצט 

tot אזױ זשורנאצ ippm ? 8«־ פאר א חוץ’DPt8־ 
 tot T8D tPU«iPi צויב נאד יא 1דינ? ,3שרײב? נ?צצ

 pj*’P אצײן. PDOKP3 ’T םון םא?? נ?צ,8אינםערנ?ש
 שוין איז ניטא. ז״נ?ז פראבצ?םעז, פרא;?ן, 3טרײ
 ־PTDI שויז 3םי האב?! נום? אזוי אצ?ס אונז בײ

”t יר5 P 3םריי אין גים צײױנ־נ?ה?ר ? P185P 5’D’D-
tpdrd א סאכ?ז IP3P5 פון id־”t? װאו nriTP ddip 

p אהין ^ p  n נױ םון ’? PT8
 זײ tpon D8D T80 ,tPiOTD זיד װיצס וױיט?ר ״און

 איין כאטש ,dtptopd םון טיםיננ?ן פײן גים ?אצ?ז8ל
 צאה־ צו 5pootp א T8J ןוניאן n איז םאנאט? א םאצ
 .tponi dp זײ ipdtkt שצ?נם, totr נוט ?ddt צ?ן
D’ צאננ tOT tvo ipp !?אוס־ סים ױניאז * אנהאצט 

ptjpd ’D ז8 ניט, פארנ?סט און ? םיסנצירער dp זיײ 
IPJ 8י P058D P35PD ,tPOD’JW8P) אײן איז tPT'P808 
בעאםטע. Tpn’8 סים 5נ?8אינט?מ<ד» די

פיחרם װאס too ,ipiptd זיך װיצם tpo«d ,און

r «
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 איז עס װאס איז «דח די .pm קוםם עם וואו וואוםט זיר זאאען זעותאצ? pm בריוי־האםמען א איין <יט איהר
nm m לא די סיט ניםא. מראנקעז• םיט אויםםוי^מן גמםכערם? dpi אp פונפם איו יאדין נױ a n

 *יך םים in* •יטםביוע, אין עטאצ םיט וואם זעלבעע וואם, םאר טיסעז, וועצעז איך װאלם כוצם ועצ «»ן
תן in חנדאקםאר *an געווזנז חננט איתר ו  pc אהיז, נים ערנעץ אין פוםט עם ביאסםאז. איז יער1״ tVD up 

L י *ױיניג• םאכט געוועז *ייטוננ יענע איז יאר, 24 טיט *וריש פאסס׳/
 IVD אז טיינם, ראטמםײן ברוחנר אז פאמוטעה, איך *יי • דאורנאצ איזנםיגער דער וױ אינטערעםאנטער סף א

m ein ayץ טירט נזיינעי א געװעז דעםאצם זןנט איתר וואס ־ ן נ ו  םןן און יארק נוו pc קלאוקם די ארויס ע
p םיר זיינען אי*ט און אױד? כױר און ir געווען אזוי \ואלם דאם אויכ אבער דארםען. זײ םאכם אויםנזד 

 נעהאט ,ערנעץ״ pא סאפעז־ קלאוק די דאך וואצטען בײ» איר אז אסת< on זאגען אײך זתל איו ורינט.
on lip איז אםת דער ארבייט. , איחנאל. אממז up ,אי« אוטעםום אז »בער

גיטא. ארכײט קײן איצם ײיל איו װי אזוי נאר פרענען״ גאו זיר .ס׳וױצס
 ארקי גױ pc קלאוקט די ארויםםירען םים nrtrs די יײגי־11 םיט איך פארבצײב בצייבעז, ניט <»ר גאנמר סייז

ײ זיכ?י םלםד יענעם pc חקירה די םאל יעדעם םיר דערםאנם י , _ ׳0י
! טי mp טעהו־ סאראז זיינען יועצט in אויו• װאם םאר _ ״ , ׳P״0'

נעדארשט םעח־ האנען טכצ נאכץ זיך, דאכט םערד. י• ײ• •נ י• •א ׳3״ אקאל נמםבער
 און סר א אוים דאך pro קויצעט קיה — םעהר זײז כיס̂ץ א דאם איז םיר, זיר דאכט גריוועצ. pאי איז

p *ופיל m, ענטשעי״ז .דאבירעז זועל א׳יך נאד > * ײ« £ £ £ Z ^ mי^עטדI^ט̂נ̂״י^ר^ ^ייfאדטףי ״ ^ ,
me• י יײ• גאנוועט םען וױיצ טרר אזױ .נערעכטינשײם״ די איר םאך װאם [

iprp — איך אז נד*םעוח, :איינםאך איז ענםטעד דמר meםיםיננען ליין צאקאצען די כים רוםעז װאס ־
n ער ײעז «רעםער, א דען םוט זואם און כעסער. <ים קען r ’t pc םיטנצידער ?
רופןז זיי אויכ רוסעז, יא רארשעז זײ אז גצויב, איך םעהר, ניעם קען. עד װי •רעסט ער בעםער? ניט מז
גיט. דרעם א איז אחנר mtr pm>p א אין תחן ווע< איד ײיח

חנר pא נריןז־קאסטעז לײן ניט איך חאב וואם סאר נים םצאכת די ארויט קוםם *רעםער * ג» א אאא,
,,נערמבםינליים״? סאר אויטטרייעז כיט עם איד וועל טוינעצדי^ אימריגם

ו מ ? ״ י י ״ י p. נ w ס » ר ״, נים . « ״ , ״נ נ י ״ ״' s<״ י * * ״ ײ ״ ״ י " ״“»
■ <«"״ •*«■' .נ;יע די « װאס ס»ו “ «"5•ײ » ״ ״י » '»

? ,נערעכטינקייט די ווי מעד נעזאננןגן-ױב< איהר אין זינגען ױניאן דער tie געאסטע
ערשםענם ענםסערם: עטציכע איר האב דעם vm אז אוים, עם הייםט קוםם, עם אמםארנמ׳יאנע^ דאר וו ןא לעמריבען ײאצטען ״א• tie באצטץצאכעס תן י יתכענטציכע גרויסע א נעווען אאסט .גייע די איז דמר י י י

 םאנאםאאכער ק^ײנער א איז ״גערעטיגקײם״ זײ א<ן טונג אןץ ערייבער •ראםעסיאגעלע אנמםאם ,נאחנכמיגקייט״
pin* m דעםאאם ױגיאז םאכער ק^וק די איז צוױיטעגס ;זמורנאא אינםעך־ די געזידעצם װאאטעז -פאיאער״ אוז 

̂דאאנ̂ע ̂זטאט -נערעכםיגסיים״ דער איז ,  וחד טאכער קאאוק די זיינען דריטענס ;יוגגע א גע־ווען בעאכר די אג
ט זי װאצט לױמן, איחר יאימז מ ^  אח לעבערינער נעווען אצץ איז םםיצא ױננ^ נעווען טאצט -אינ מװוען דן

i אויך איז םערםענם ;אעטערעםאנםער יוt«m 0 איו ײיצא װאס? סאר אבער מרעםאנםער. n רעדאקטאר 
״ trrt אז «ר״םעצעז *ד ז ו אינט׳^םאנטער. נעװען eMpun םםתםא ז,א זידצעז ■טאי^ר״ אוז .

na באצםעצאמם tie ,*תו מא ס אײייבעז«רא- װאם«ט *יי ע לדו ט בי קײ טיג ער אץ טע מאפער ד ם דרע
מר? פעםיאנעצע אן •רא־ א זיין מס מוז מאס סאר מדיי יןיי

*,ײ נא̂ג pc נעבענעט אזזי צםמצ, ,itmne טעםיאנעאער
no ur m אי מנעז twtne du םאנט איז ײ אינטע̂ו e חאארטמענט ביצדונגם in «יי n i in  tic סאמר 

 םארצעזוננען םעריע א נ׳*טאלטעט#1פא 22 צאלאצ ױניאן 1נא ניט םוז 1ייבע1ט 1«־אסעסיאנעצע א געת מן,
 אר זײ איז סאטיזם ווענען שטאלט 1גאנצע in איבעו־ אינםעחד ^ױיבען נים יד1א up ,prone twyp נים

tie םייצ א זיינען םאי־לעזוננמ זײ נאותגנננען. בײמעו• r 1סאנם
me• ן עתיבט וואם  ס*נד 1א5דא טויזענם סוסאינ on 1פא קאםיײן on .נ^כםיג־ in איז ניט «

in אנען?1פ םוזיד twtm קייט״  tic איגטעו־נעטאנאל I'ic c סאטיזם םיט׳ן ?אםף
t איד njn«rmc דאם 'ir נא*יזם און יחןנען גיט. גאנ״נן איז jm 18 ײעלעז o n  ttroipiycאתםאבע־. טןן

תןו באמםםעםטע זײ pc טאנכץ ײמז־ניט .נעחנכסינתיים״ in 1אי נמז מתיבם tn װאס  װאם יאחז, נמ אין ת
n טחגיו• אימו•  ttjm ne טיט באפאנט ליך1יג1נ זיינען נע־ זואצם .נעחגכםינסיים״ in ארבײםעו־נאװענונג 
urom סד א זיין ק«ט onnim, יעצעז אימ־אאא, אין מטע אלט11 נתן װען' m  .u :m  n  pn 1* איינטו־יט 

i« םיט אויםמסיצם נים 1איח tie שזמזעצ דײ1 ' r נאנצען איז איז צעסזיעם י1 סרא־ ic”. 
inm מן.  iip חאם im ic די םיט יאטמםײז m in i ¥1 זיד פאנגט לעלציעם אזינע1 י1 םיט tביצתגנם־ י 

ri8 22, צאקאצ שון םעםינליים <ױיס איו װאס אזוינס עיעס זינעז אין ®יײ״מ״ 1.םחני c״r :n איבעו־ ללאםען 
סוכקציאניחמ. tnjni טעםעם ןויכםיגע פארעיי^ע ־ ייא̂י ניט

p 1סי ,.-|«(ובעז ir א — ? צײז־ינ־געהעו־ קײז ניט --------
ײ! תאבמ סיי אויב ייאצח in חאט up ז n c  inm איטאליענימע זײ Dm 89 צאקאצ ױניאז 1םאכע 

mnr tM t” a»a ri פאנגט אין י זיי םיט טאז זאצ םעז װאם ty םעו־יע נית א tn»’ .oocypiyic ,10 ׳*בת 
חר םטייעאז ראדיא on אױןי ותט פאמױטאנ 1אזיעע בײ נאחאצטעז ןם 1« חאצט otpi «אי האט ער אױג . 

?p u t בחים Pivnrp אין אױםז נים זאנם »יז un אינטזנרע* אן װערען קעםטעט1א1מנב די״ זױ אי 1בעצי 
tw כסח־ <תדם .^כםינהייט״ r» tn n rw מ1אצעט»1« איז געזאגנ־םוזיה שון •־אנואם םאנםע לצאויד יײ  ״

 חנד-ן איגמצימימ tm עגנצי׳מ •־אםינעגגמ .ojrewrpo גצויז חאמן םיר אבעז־ צייזײ^ m*m מוזעז וואס סאכער
אי» ראםינאלדי םעראםינא במחא• .tn*n תלען1 נער עםונזײנע דדייסינ א tnn'erm י11דא םען עזה: אײן

גםעו.1אנ» in בעסע־ א חאט ראםעטייז בתד׳ס־ אויב *.pm אויבײםצו
mar n, פאד ap i יי אוים! נים «ר זאנט tie o n m rw n לואידז׳יי מיממחמ״חמט «h

m ,unrn ומלזנן םאגיני יאחןף נױ tie אצאוןזם די אחיז nmjr קוםם \ואו  anmneme ניז *tour jo t
ttmn i ח<ו«ד - ip  w, ײ*יז tw ײי! מד •*•י ״יי I*״גיי. מייי ״יי י״ב « ״י ״יי

לידער
רײזען. אברדט םמ

B

צײנומן. פג\ גזיבו «י\
 «יב, איד חאכ *ײמען «װײ
;יז«עגעכען זײ — ייד םיץ
 םרינ/ םאפען כײחן זײ
לןכןןן. םײן ליכטיג ארן ן # ־״

 פארגעהט װאם אײנע, די
;םאראיװינדעז ניט דןזך װיל און
 פרײד םיט װאם גײע, די

̂ן ןױנדען. חקר*ןןר די ׳קוספױ

 — jn$w כײדע זײגען זיי
$ שטרײםזןן אץ ׳ןרײ7קרינ אין
 »יײז t* איו איה איז
*ײטזןן. פון םיט ysyo אץ

טגרגװ־גנב אי\
איכערכײ^ ײפ1 “א װןןלם

 — •מסירתגס־־גאנג חמסםמען ס אץ
נעזןןנ^ ליכטינער • דא אמ

סרײען גײזן̂ם אץ פת ענדעתננ אץ

 — ם#רם#כמ מײעיז גױרען, פון
 :ס*כמ פול #זיך װײזען געשגמלאען

 7$sw איז שרעגענלדיג זאםױנען, פון
.fcHjx אחן etfi« זיך יןןזען זײ
 ס׳פמסירט װ^פ צײנער, נאף װײםט עס
 פיחר®, עט װאו גיט, װײםט קיינעד און
 ׳פרײד םיט *ינדט זיך כליק יעחןר נאר
̂ם <ןלץ גײ נעחם. װאט אלץ כײ ?וםם, װן

n טר. א דיכגו

רגרטרן. א
 חאמערז א תדערן, »

זעג# טים און אײזענס טיט
 קלאםעת אץ װי זיך, פיחלסם ת

װע̂ו דיץ אױף גיטערםם און
 זאו, קיץ pm ןןם — פרײנט *יטער ניט
 :שעלם גיט און טאדעל ניט

̂ם  דאך נייעם » םען טוט ד
ותןלם... אלטער אדגזער אױף

. גטרױש וזיגו . .
̂דקןיר (גײ בילדלל) ין

 שיילען קמדןןר די גערוימ םים
חיםען, םוטערם גוטע די און
 חלילח, ניט, זאלען זײ אז

. טיטען. אץ נ»פ אץ זיף י^גען
 קלײבןן, די עופח׳לעך, די אץ
 ;ליגןןן זײ װעגןןלעד די אץ

 טעחנע, וי װעלם נ»טפ אן קוקקן
םארנענמען. םים עםײכלעגדיג

tjnp פונאנדןןר, זיך םוטןןרס 
 דירח, װעגען קלײדער, װעגעז
ip* חןר פ«ר זין ?לןןגם אײנע jn i, 

איחרע. זארגען די דעראעחלם אץ
 םיטען, אץ ם&ן א דן> זיך װייזט

 ;p« דער ם׳אה — אלע װײםןןן
 — חיסען זןזל נ^ט ׳אך ״ארכײטסלןןז,

װאכןןך״ זינם שוץ לײדיג אום געחט
 קלעכער װןןרם רױש חןר פןןרנאכט, קוםט

 כאװענען, זיך םאטעס אײליג
םענער געחען ארבײם ip פדן
װעגעו.- ppװr װײטןן, פץ װי

 כאשערם גיט געװעזען *ליץ דיר פ׳אח »ױכ און
p« «ו pאץ זײ, װי ׳ ip p ir ,ןןרדן די םיח 
tt פעלד, נאך פעלד זײען n גארג, נאד נארפ גינדן 

ip — עפטןןר אץ ליג עם אױ $פטמ$ל װאט tr ן חארפ #\ך
pe נעװאוםט ניט חאםם אליץ מ ?ײנםאל אויכ ip, 
 ; זון גליעגדינער אץ פעלז־, אץ טטעחן «ו חײםם װאם
 גדםם, — ■np דער םץ אץ ׳מעמ* פון םיח די דיר סאר
I נוץ איך ט^ג װעםען «ו ; גטpפp װען חאםטו אץ
e אײכ און p ,פארמאנטט אלײן, גאזיזסט דו װ$ם אלץ — 
 ®^גם*, דו װאפ ׳רpקלײ די װאױנס®, ת װאו װאײנונ^ דיי

 די, כלויז דיר גיגען op גרײ®, אח דיר װאם «לץ, און
— םיח שװערער ip אץ אץ פלײס, םי® כײסען1» װ$ם
̂ל זײ ippnjp אן1 זאל «i 1לי ײן1 אט B ip, 
ip פון זײ, װעגען זינגען און t און ײד1פ ip, 
 טו קדסזןן װןןס אדיף חןןטןגדנג זייזןר און

v און פרײד סיםו b v זײער אונטער און #סר״ און
. * ^

r׳.J
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א. ר. נ. דעם מיט מייר האלטען װאו
י#נאװסקי. ש. פוץ

o צעצטעז potto רוז\ועצם׳ם צױס io tn, ער <ועאכען 
eyn אונז tpsptpjto דורך in ױידיא on דרייםיגסטען 

uoDPotpo, גאתיט סיר האנען Don ן»ענז5באס< צו pt.־ 
 האבען םיר 1נא ממצאגען, נים ויך סיר tptpp נאו נים
 Dtp ט־אטויירמן, tx זיד זמצס un אין אורזאמז אצצ
 סײערען אזא 1ע5אױם*ו«עח הלוג אזוי געװען זייגען םיר
D מאוגען *זא אזן Jnnpit, האט וחנלכער op גוט אזוי 

tx tptoomot פח אונז ראטעותן on וזאםעג״ נרויםען* 
ברון־.

 \תצכע םיט ,ipoum porur pdod די זייגען אט
oannpit זײז אן הײבם רהעווצט outtpi:
 נאך דאם באריגמז. *ו אייד ג<ימ<יד 1ני .איד

 חט־נדייכם האבען ותצכע אונזיכערקייט, tit tpio* יי
r די׳ס־ t r אין o n טיד חײבען ,1963 טון *־יהצינג m 

ipurotxD'no ארדנונג o n  no םיט כאאם״ אצםען 
ipt א pd pu אנטטענדיגעד אן טיט ארבײם, סאר זיכעריןײט 

 נאגץ א םיס ביזמט םעהר םים און װיידד■ (ריואנאייבצ)
tpd ) opmpr( •פון עגםווייןצונגעז די פו־אפיס n  i n* 

 פאר סארטארעכונג א ענטהאצטען איט־אססו־י 1אי גירוננ
״.owtptx ־an 1אי דעתדייכונגעז ניחנ

o וױיםער צייענם איר אז פוט־עסםוחעען, io tn  on,
 םײן, nto סצץ ניט דאך איז at Dip סיתצען איר פאגס

 on אט טון דריעןן ממסגס dp זואצט טען ipd וױ
ow inpit *in .nomrtot ipdttp אין אוגז געטט 

 באצד ojpon <ר דאס אונו״ «־צײצס1 איז *וטרױ זיין
w אר־ טון סיי *ארטטייער די באראםוננען.טיט זואמנן 

 א זײ בײ פוןצ׳ז jnpt no פספיסאצ. פון סיי און מט
תן, טארם א ײאגוענמטילמטאנר, םארם  *צע גדי נוריפרי

p חאס ער ותלכע סיטלען, די tr ותצכע איז אייננעםיתרם 
מן זאצעז «אר*וטצאנען, נסן־ oann «־  א האבען «

 טטריימם סארטידענע די או םטםעײ^ סראיצ. ריכםיגען
un 4 חאבען  oiporpi pusor .1יא א• ר in .ארבײם

 אז *ו, נים אצײן תוומצט אז אציס, אוים סוםם
 װי נמראםען, אזױ מאו־גײם נאתיט האס א. .i 4 די

,IPO זואצס a t תאנט jn זיין lit טציסען ̂נ m o t איו 
 זיר. *ן געםתי Dtnnpit אונזעו* אמר איז אונקם איק
 איכער׳חזר׳ז, אײן אין האלט ur Dip ,m איז Dip און
i די uroim אצייז״ ארבײמער רי נעווען נים וייגען עם אז  J. 

ojn j j ניט אייר *יי « און מטאז. גוטאס אזויסיצ 
j האט וועצמ אליק, ביזנעם * .1 j  in אזויסיצ w 

up .m an די j* .i j תז איז  אונ־ נאנץ איז אח מו
 אריבײם און קאפיםאצ טותםי̂ג בייחנ חאט •וו־טייאימ,

 פראםים. מעומעם זייו מאכען *ו פאאיטאצ מדיננג נלייך
n 1 טאחײמן «ו ארבייטער וײ אזן r iיזאנא״בל 

w m. ,אר־ םיי און סאייסאצ סיי דארפען טאצנציר 
ארעזיחמנג אוגוער םיט *ופו־ידעז «ײן כיים

מ« in איז באיןאנ̂כ װי אמס־,  1נאטי in פון «
״ *ז ״יי ״ ײ ײ j 1 1פא באני״סמערם דינעז או־בייםנעבער די נים און ארכייםעו־ די ניט און ״ייי׳ וי  m. .א

m זיך באנו«ט *דדים די פון קיינעו־ דאם פאק̂ג 
 אויס־ די סאר םאטיגערי איעגעטנמצטע־ in םיט נים

 אײן אין האצטען אח סכסוכיס, אצערציי «ן גצײכתנ
ײײײז טײנמז  .iron באװײז מםםוס־ in איז ייך, י
in אײד  Dip jotm  *on סון חויאם־אויסםוער in 

1 J. ^נד־ נעבאך נעסווט וזאס תטאגסאן, חטענע־אצ א 
 איז עם to באוױיז, סצס ױנעז נמג וואקייטאז, ס נתו

i ־an םיט טט סזױ גענאמעז נאו־נים  j. ,.סחנזי• <ױ א 
o tn אונז וויצ ײאתצט moo אין גצויבעז tjnscnp o n 

xnown זײז טון ססוסנו־ס^
m o* סחר אונזעו־ אױן■ זכות א נסינען קענעז םיר 

 קינד, איעאן 1<ײ פאי באנייסנמו־ונג זייז אין ,ur זידסגם.
 np ur חסחטו^ זיינן מתן נים קסו א^ ד. 4 1־־

m און םיציז^ up זן op ס יא «ד באםסדסט hrpor

 אחיסוואממנן ojm קיט־ זײז אז זיכזס־ ur איז חםו־ון,
 גס־ up אים nun םען קיגדעו־יס־אנסהײטעז. זיעע 1םי

 אתינד טוין זמט ur און צעבען *ו װיינמס־ ״סנם א בען
w אים. אין יס איי dp סאס בעםט^ דאם זױיזען o n 
B ביים זוכען גיט טען דארף in 'im 1 גאנץ די גופא»  ײ

 rjpo א אצענמן״ גסר ני̂ג ur איז אונאארסייאיטקיינ^
 נתנטציד נסי יסך איז עט און אצע? אוגז טים ניצייך

o אײגעגעו־ אונזער 1אוי חסרוגות י1 זעהן צו גיט r* 
 איי־ זײן 1אוי ?ריםיקער זײן ניט קסז טעגט מײן פונכ

n װאם הערען, דארום צאםיר ̂.purn גען ru o »האנ
k זאגען. «ו

t 1םי ײסצטען «צא,ץ נענוג נעהסט 1סי ײסצטעז i 
 פון טענות די אויף טײיסצאך נאנץ אפמטעצען זיך טאנס

 נעםײנם האט תאועצם ותםען אםעייס^ 1אי ביזנעם די
צו םייגו״ אונזוס־ צויס און נעטריי, גאנץ ינען1 ״

 ur פרעזירעננג זייער נ*נ?ן אוסגערעכט putor זיינעז
 ותצמו אי| זוט^ פון או־ויסנעטצעסם װירפציך זיי האם

 םםמצח. י1 איבערגמנמן זײן 1פא נעצעגען איז ביזנעס די
 אום־ *אגצצן אין גיט איז ניזנעםםאן 1?צײנע un אםת,

sorort^ חנן\ ur םאכט urao Jii^iP איז זיין *ו אוס 
תן ביזנעסםאן קצײניס־ in יסר *יי ^nirt נאנמן  נןו

 זיין טיט ijroipji איו תסועלם urpu נסך צרות 1אוי
1 J. .האבען ותצע נמויין־סטארם, י1 נעומן איז ס א 

p פוס־ביטוס־ט ir יריפ יארעו סיס* dot פח צעבען on 
 ח«ד 1םי אז אם̂ו איז עס כאטט און ביזנעסםא!, ?צײנעם

jm אנטי־םו־ססט פון P’?t Dip נענסםען יס נמו nyi 
 in און געזעץ, אויפ׳ן נעפײפט האט לספיטאצ סכעו־
 on אויסממצט <ע\מן אינתו־ איז ביזנעםםאן 1?ציינע
 יס־?אפיטאצ11נ נתיס־פאפיטאצ. פון אונג׳ננאד און גענסי
rum נמתאצסעז איטער האט r pn »אױח צאפ on גאר־ 
 jMi'o *ו ljmjra איז ותת איז 1םא פלײנעם on 1םי נעצ
פאחיט־יגם זיר םינרעססע דאס 1אוי UP «0״ ײ ײעז

loom  •ion pn \sm זיח טיס דסרס לצארענם איז 
 un ממו איננערעכם uurt באו־א ipotpyo po רעפארם

i  j. 1פא 1איה בסטוצדינעגדינ א״ in פוז גויט on 
י ביזנןסםאז. פציעעם

in פריהער יסט איז, אםת par unoטוז םער 
 0P3 po .pmo#pc •out* ביזנעסםאן פציינעו־ un סט
in ־ur iop פאצ םען  pn up פון אנענם po’iu  n 

 כסטפ רוזווזןצם׳!, uto אויך גטוען op איז ur <ױ ביזגעס,
 pn mart ײסצט ur יױ אזױ אויסנעזען, dp חאט לפנים י

נסצעבסם. איינענער
 איז ביזנעם, po'tu װירפציר רי אגבאםו־עםם <ואס

m w* וױצ תוותצם *י נעםעצם, זײ זואס אצץ טזען 
op װי און נינ^ «י in תאתצט חאט דעתױיצ איו, אםת 

toopt op5o, די אם po'tu האט ביונעס po פאר אים
jpopp? on po to ,outfpur אציין ט5wm צאנגנג

jpopn up געטאכט אינדסםםריאציםםעז ױ D up:״p 
 pdod un 1אי פו־ספיט, optnpr o םים opn און ביזגעם

unnsnoo נו־ױס־פספיטאצ, פון pio urtptpvpt in* 
ipoo«j  pn po ,unuttn .us ja irt*t :דהי בוך. •pro 

to rrup* ,ציבצרטי״ p ipצער̂ג D*pt\m un to׳D נאד 
un נ?טאכט, גיט האם די?ל נױ to פספיטאצ דסם po 

 טפנ־ inpo Don tprnw tpun< *חספו־ייט יס< אסיס־יק?
*up At .פסנצענםרירט יסל פאריזערם Don po jpum 

upn urrpn<,־ to nto 1נס די un\ ipJot P3” i־tP נסד 
uryn סון nt po .uryn 1םי o זיו״ אכט1 n  po no 
 תאפיםאצ, ט־וים po j»pipi inpt urnotn opn פוגתם

ur jpn נים טסצט oto ip iip j .מד וױרקצק־ ױסצס ״זיי t 
up voip oup צפגים n  tx boitop tP3PUip אדניי־ 

uro סין on כדי בסרנענינ^ ססצפסטיװ פח פרט tt 
«סצמ רוטוסצט׳ן״ אביםצצ חצצפצן

i s

nm o'M♦״vבערמגבען.
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9 וייט
װאס אײגעגע זײן ה#ם ^md'bkp <רויס סבעד

m) אינטערעסעז ?ײנע סארסי«דעען pn m כאוםר^»ט 
 בע־ זועיצ tm א• ר• J דער געגען פוײיחייט באמרענתסע

 זײם ןװױיטער חגר םון ^י^דערונג דער צו איבעךגעהן סער
 אוז דערציי^ט, וחגרט ער װי דיע<, גױ רוזזוע^ם׳ם סון
 םון רע*ארם דעם אין איבערסרײבונג, םינדעםטע די אחן
 םעדעריחמאז אכמריקען דעד םון ^אונסיא עקזע<ןוםי\ו דעם
rm ̂וטתגמאן איר צו לײב*ר םראגציםקא. םאן אין ק

 אװ םעדעריח^אן די אז וױסען, צו גיסינו אין עס
 און ׳א. ר. j דער םאר ממארק זעהר דו^א איז צייבאר

n די אז געװא^ט װא?ם j .עטעג־ א זוערעז א. ר 
מו  אגנע־ גיט םען דאר^ דערםאר <אנה םון מזעץ ד

 דער־ די וועגעז דערציי^ט רעיאיט דער וואם דאס m םען
 א םון קוםט דיעצ, נױ דעם םון אויפטואוננען \די^עע

 אװ םעדערימואז אםעדיקען די נײן, רוזווע^ט׳ז. םון מונא
 און א., ר. j דער צו םריינדציך זעהר דוסא איז צייבאר

 ערנסטען זעהר א םון זײנען אויםזעצונגען איסרע דאך
זוע־ אענארירט נים צד p'p פון טארען כע5װע נאראקטער, פ <ן*ן

nצכpn םיט הויפט־פונלםען, ךי jppn סט י  p ססע־ 
no lonnnpo jpp’i נצגעז ויס1א סוםט 1צײנס un 

. .0 .1 j
ארבייטם־ םיציסן pptt איבער דס זײנען איצט גסך

 נײםס־1א יto 1 םיינט, דסס און אםעריקזג אין ptoצ
in ito r םאריןירצט ניט <ױיט זײנ?ן tnonpr אז ג?ניג 

ojpoopjpn פון טייצ נרויםער א n זאצ ארבײטםצסזע 
ip jpp דז׳*אב, ס דזאכען po י1אוי oto ר העלםען אופן ע  ו

o גר״כ?ן n םון ציצ הויפט i n .נ i. ,.צו א -pDnnoo 
jn םוז סויף־קראפט די unגאםעצ־ אםערילאגער נאנצער ־ 

juturp
 ענםוישוננען ביטערסטע po pddpu די pt איע?

 ,t דאם איז, 1צײבס אװ פעדערייטסן ipp'ipoo די 1פא
on im: אפנענארט ביטער אזוי 1אי  inovur באהאנטזז 
7 uruouta,הס־ עס !אצען ױניאנס די וועצכען דורך ־אײ 

un m־uדאס 03״ D3n אוי  פסרהאנד־ פאצעקםעוע י1'
 עם באצעבאטיס. pip״t םיט ארנייםער רי 1פא צוע?ן

 סאפיםאציםםען די זוי nn30t to אתים, un טםעצט
 ג׳»וסצט, האבעז וײ װאם אלץ, נעסראנען pp«o זזאנען

 אנטי־טרססם די po באזײטיגוננ נ?נצציכ? n איבערחויפם
t jpoon jntptpt« םון ויך ענםזאנט un םוז אנערסענוננ 

 י־10בצ אײנענע אויפנעבויט jpaon ױניאגם, p'noo די
 פאװריסט \ואם ,po ױניאנם, לאטפסניע n ױגיאנם,

j אײנװיצינונג in םיט ,iopd נסך  in  po .ס. ,ר 
• .1בסטעפז pin'o און

op ,ױח־ אז הייםם i  j  in. .א iprn וױי־ די 
opm םון n נסױיטענד 1בײנמ1א >,tpionpj oiP3pnp 
uno די וײכטיס נים װײט סיז דאם ipp wrrtum 

ip p  ipio n Jto r ויסו t״ppoo ipt נעהעכערם >,inonp 
 םיצ ־\ױירזעעם11בײםז1א די דינען תבצ סך אין אבעו־

u ^ p, 1 \וי? ,ip w it,וציב מטנם* on, ױיצ> in פו־ית 
 און, נעשטינען, piooer הסבען צעב?נסםיטצען די אויןי

 ניײ1א די הסבען pצpם poouipo די po וריצ זװױיםענם,
urn או־בײע וױיניג גאנץ

 או־ י1 טיט mx האצבע ס <סר איו dp אױב דאן,
r\ םיניםזם on סרימז װ?צכ? ,1בײטצ t i 'i, 1סבע איז 

j 1 ביו האבצז זועצכע אוגײמס־, • די 1פא  in. .ע- א> 
ipio ip ־* ס»p װי ארבײט, זייער 1םא ip>n האט כײם1א 

op ,פסודיגט un םיניםום unn inonpt םאסםיםום 
rrpm. נע־ נעםאכט ניט זײנעז האודם זאנענאגטע די 
inon *פאו in נאעיצוננ pl jron n ticצעn1א נטע- 
m װעצכע ,1בייםצ on בח tptoippj joi ווי םעײ on 

 אפנע־1א tpm פינםםצעו-או־בײםצר, די אט ״,t םיניטום.
tpunara opm צו on םיאום׳ע אצערציי דיח־ םיניםוס 

opno פון in האט א. .1 נ. די און בסםצס, די םון דיט 
tt Don oonpt D'jup הסנו־ נעםיינע ױ אט נענען זאנעז 

צומיז•
po די  , jn t to rw u io 1בצוי 

oitop ptpoupuo Durum oppt
oon

pt Durum סין
nrurt o װסך. או־נײסם טטוגז־ינע

•.srop %1די אצץ  u p  oram

p אזױםיצ טיט po װאך, בײסם1א pt'utoit׳ m 'r io t 
 אסת׳ן un po ,ro טאך בײטם1א די to אויםנאםעז,

, .1צ?ננע פיצ
ip אין i האבען צייט זעלבער ppoo אינ־ םיצע 
 הױך, אווי און 48 ,44 אפעז <סנץ אננענוםען תסטריען

בייטם־ווסך.1א unn אצס עטונרעז 54 <וי
 אויפגד po װעצכע ,pnpj’rttD די אגבאטרעשט זואס

lo בויט t tnottpt די םיז אויסגצייבוננ די ptn’n o t 
 UP JPD iop בײ̂נ1א און ?אפיטאצ צװי׳פעז סכסוים

 טוען *n װעלכ? po אינדוםטריען אײנינע אויןז אנװייזען
t״ip 1טעה בייט1א in o צוםרי 1<ױינינעnנpDrצup. 

n םיצע אין n to י1םאטינ? י1 האגרעלט םעצע opjtt 
בײטער.1א n צהכ?ים צו אויןי

איב* po'tu 1גא די pd אײנע קומט צולעצמ צו און
on צעז,  i in 1אונטעחפי op«rtT'triPD” 3io po און 
po די צוױשען ב״טם־עםונ^1א ipuptpt ptn’noD• 

ttn  unצטttדאס ,1אי ט op ארבעט o n  tx intop DPttB 
io t — .o .i j  i n  tic wtott 1.םעי pppDPtDop.״

po, אצײן דאם יך,1 דאבט 1םי ױי tttpj t'ter t'o 
tx צחגנען נעבען j  i n .נסנץ ס א. ר unto 1ביצ, nt 

o^invtn מיצ dp סיט האנצז po .D iotn  pn עם po 
tannnPD גאםת  n  onott ,inttott uro’tu o הסצט 

jpnpt ,.o .1 j אייזען און טטאצ אזוי אצץ נאך  i n  lo t* 
 וױעינ *tto א. .1 נ. די דאך האט אצעםען נאך to ינ1

n םענ םען *tt ,po אױםנעטאן,  3’to to ,tPDionur 
ך אצ1 צאנע עסאנאמישע צי פ  ימאען ,tPunt בעסער ^

 אםיצו to ,nto װערעז, ipoion אצץ קאפיטאציסםען י1
u איצט בח no oon ביםעלע, אם1 in״tno tw  D3, 

געהן. ען1םארלא יך1א װעם
o װענעז אבער n אן enpuo .סיצט ניט םאצ 

n צײט די אח o tin 1 אױך to ,pn iopי Utrtptttop 
in  pt אםעריקען ip t. ־אנציםפא טאן אין 1צײבא אװ* 

ppoo optt, יוענעז ®ארהאנדצצנױנ un א., .1 ג *ppo 
pro נאנץ א in to מםזנלוננ tx ,1בי <ױ אים .DX'o 

i פאטתנטאן די אױב ’t DPtt אפטתיטצצז ניט נאנצען איז 
ip i (it .נ i. ,.1יכע1 אבער זי װעם א jPDtpD’tio סיט 

 איע־ n םאחגמז *t optt 1ויכע .tptttunot נתיסע 1נא
 1םא ארבייםם־װאר נדינער1דרײסיג^וט א פיז םיהרוננ

ipxtot i איבער ן1א אינתםםמען אצע n צצננ איז בױיט 
itt אהן ,1צאנ I'riPD tto  iPoont'D o n, יג1א op 
lo אײנמאצ זאל t געםאכט םאצ אצע tx *no o trum 
in בײ-1א םיציאנעז ותצכצר איז צאנצ אונערט־ענליכער 
ipd דמואב, הײן האבען ניט !אצען po םי־ 10 1יתצכצ 
 IPtto און תטאב קײן האבצן ניט אצען1 1בייטע1א ציאן

בות.1נ pt צעבעז
ppd עם  optt( אננענוםען tnjnt די PDDttpior 
 אועיי־ pjpo’trpt די tit אראפװיפענ די נענעז טיטצען

on tx ipd ,!1 1תצכע1 םיניגאס־פײ po1אגא i« t די 
io 1נטnצעpננ1א t ,p1בײםע1א פו־אםםע י, tx ^זױיני 

tx oto צעבצן. סענען
tptto dp opn tortptuop >i ,יב1ס טאן opn n 

 nottpt האט n oott 7בים?ל דאס ען1צי1םא tp>pn ניט
opn יב1א po ,.o .1 נ. in ־pn אנפאננ, po נעז 't 

o oon tpiptt |p?pn ppoo אצץ 1יא tto ippiKDD 
u in  tx oto ,ippioor״tP3 די tPutDnor PD03pn 

ipd. שיז " 3io  n
on יך1א מיצ איך  tppntp'itx opn n to ,tpton 

 top ײצtt^n •iot טצאנט תװעצסoon 1 ידעז,1בורג־ם
tPD ניט i n  DPin'ntrDD Dottop t'o op to jpt'ntto 

io: נמיכט t tnottp או־בייםער די tic :pit on  *pto 
11 tni •tn 'itנ?םיעם ?ציך1י1< תסופצט אצט Dorur 

 לואצט ארבײם®־, די tic tpoojn tx דיצצ נייצם pn םיט
ip פארצאננצז באדארסט ניט 1נא n • tn it-m i oto• 

to ,tPD'tt ip tto un יב1א pni'tD'to oonop to* ip 
3” pm ,בימעם-צייט dp no 310 דאז, נאו־ i  jpn”־ 

o i't'jw io  ,uro אין p irn ,3 מניאנס ttoאױיס uro'o־ 
1< *,dop otx txאיהס עצען •tptfpn

Dipt dp אױפ, 1אבע DJptttn to האט mPD diod 
«tic tponporo 3 די tpt't סין נ tm jm פיז <ױ יז io 

opjtt o n סיו ion o nno ur ניס no onpuo ג«ס

PL,



 ג*ם, *ו זיד חןרחױכ און עװײג און כ׳מײיעי
̂וןפם דערחױכענער סיין םיס און v דיין אריבקר איך לאך קלוגז *wy 

?«׳ נים אסילד חילכען און אוריק סאלזןן זײ מםײגקר די זזןח,  fBm נים אסידד חילכזןן און *דריק
»וין*םײןק$פ. מ*נד פימליכעז פון מרדראם, חארץפון םײן איז קר$כק ג$ר

חל דיך pggnwr נים װעט דןןך םו ײן גןןט*דן אויף, ניט ער topri ז
ob^ib v ק יו נץט, װעריסעל א דזןן“ 

ם דען חאט ^ װעו דעם װקרמ V בײג
דז קריכענחןן  רוי

ײן און *ןןר ו סרײד ז

̂יך האט ער <ױ fin גאך באטמם  ו אינסערזוכם נרינד
jn<* איז און ipoippt צו in אז איבןא־ציינוכנ״ art 
 n אין ארבייםער די אווי n< *ױ«צ. י«ר1ד«־,»יינ איז

 אויו *ארדינען פענען ײי־ןס־איז אי זאלען אינדוםטריע
 צאי היבמע א נאר או אויך און בו־ויס, טטיקלצ ייער1

 im קרימן זאמז ידידינ ארום tp.ipt זועלמ ארבייגמר,
 האבע באסעם די m זיך, onponvo - םאן. it טטװאס

 רוױועלנ אויר האם דאם mm טנװאצד״ א אויפמחױב?)
 נןוזאלו חנם נאן־ באצד םאקע און *־מאו־םינן. גפסאגס
jpd פון סססריי ip om p n אינםערנע• אמזער ארוים 
Spjtpr אםאצנא• די און ױניאן מאידיןערס גארסענם צ׳יידים 

יחד באםזנס די אויב דאס ערשאזנרונג ־an םיט םייםעד,
a M I■  ■ M M M A M 4 M I A A 4 4 4  ■ •■ ft• —»- ̂— בור אחמידענם׳ם on אױסצוםיהרעז ijoipoi ,זיך מן

a b ^ B A M  B B B B  b ^ b b a B A  A i t e A A A m l M B  ^ A b  ■ M & ^ M A n s^ סמרייק. איז ארויס ארבייגמר די <ועמן »own«nr 
מריי on סאר e&nm ויןי ז *  גאך א\ן באסמס, די *

י ^ ׳ י י ^ - י ט » ט ארביי־ די no ,םםרייק no*tow< ח

%'7
. זיי

לידע

■■%

m

סואוועד. העדבערס **רמגגער, pn n< באםער
 -kp תר איז האנדאוננ זײן פון זזנחן עם פאנם איהר

ן  קוסט טאנ אעהנעם איין אינדוםטריע. גארסץנס «
ib ארוים u w* קאטזנז די »ז באםעחא, דעם םיט •רעזידענט 

 ארבייםם־ די פארמא׳ננןחנן םו« איגדוססריע בארס*גס
iru io r בסיאא 1עוי דערםים און *ראמגנ^ מחן אויא 
ען מר  וױאם ■ראמנם. [0 אויף ארבײטם־ארייז דעם מ

אויד בוח. יי׳אר נרויםןר « איהם «ו אויסארייען זק־
זיין םים ארויטנןקוםעז איז רוזוחנאם --------- —

 די אונסערווכם גרמדאיך האם ער »י
 דאס אז אינפרזױיגונ^ רער *ו

 חנר אין ארבײםער די אזױ <וי םיםעא,
 אויוי •ארדינעז טעגען ײי־עם־איז אי

*jo צ היבאמ א נאר או אויך און**
חוד •רימו זאאעז איידיג

 האבען באסעס די אז זיך,
mm האט דאם t in רוזוועאם 

 נןײאאד tan נאר באאד םאקע
m m  tvcip אינםעתע־ אונזער

 אטאלנא- די און ױניאז
 <חר באסעם די אויב

tan ב»- אחמידעגם׳ט 
 BMnanri סםרייג. איז

נאו און

Mm■■■■. I

־  <ר דאם און חרםה, חאס ער אז ער ערקלערט באמאום)
 ערמט און סאםיטע, אונטערזוכונגם אן אױםעריתהאט האט
 ארויםנעבעז ער װעם חנ#ארט איהר פון םםך on אויו»
רוסםריע. איכ־ גארםעגם ?אטען in ״ענען באעצוס גייעם וײן

 ניס עם זאא רוזזועאט גוט ווי אז טיר, זיר דאכט
 אויןי פאראאזען ויך זאאז« ארבייטער די אז אבןר םיינען,

a אט n וױיס אסט גאנץ װעלכער נמנאעז, מזואכעז גאנץ 
מר נן\חנז יואאט מי<« ער װאם ניט, אאיין  נרויטער א זי

ארניײ ארנאניזירםער in םון זייס in םוז 1םעהצע
נע־ נים חאב איך חא.1אי אנב *up איז ראם אנעד

 ל. אװ .B א. in םון סאנוחנגטאן די זייז *ו םזנה םיינם
 וועאען זיי אז וזאו• איד עצות. נים־תבעטענע םײנע םיס
 די איבע־ באטליםע יבטינע1 די אנזוגעםעז ipcr« טױן

run ir t jn ’riNB ,די 1סא טטעווען וועאכע •י־אכלעםעז 
 אתיסצובריינגעז נעירען איז «יל הוי*ט םיין ארבײמר.

on ,האט תזוועלט וואס בילד לאם אז גןדאנס }S top 
t>* n» Bum אין n pn אביו איז אויסטואוננען זיינע 
 נעי־א• 1סי איז דאט אז זיר. אכם1 םי^ איעזייסינ^און »

 B^mni נעת אז סלאו״, אי«מ זיך ראנט איז עס סען.
 «־ טום דאס און ניתעם״ פאר געטאן פיל זעוזו־ חאט
 מײגינ םאת־אםט בײםער1א םאו־.די אבער איז אצץ, נאד

 זעחו• טאן וועלען או־בײטער די אוז נעוואיתן, אויסנעסאן
אםת׳« דאס זינען אין האבען וועלןן זיי jpn נוט intt אוז A AbBA AB4IA a ̂mftAABAA BÂA (m ̂̂B « * ~ ־“ ~ ־־־“־־־— ~ ■ ״ *■“ i אגיח <חנל איר אױב :*וארם *קמ

t o  *m b  w  a n אם ~4טא נים

v
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ר טעקםטיל ער4װאם! ױי מ אונז לעדענם )ם
איװענםקי. מ. םון

m סםוײימ״ טימםטיל in ,אזוי חאט וואם םטריימ 
 ־iso אסיציעל זיך האט אטערי?א, אויסנערודערט פי<

 וױבטינע צייכענעז1ם« צו האבען ארבייטע! די ענדיגט.
 י1 וואם איז״ נעװעם װיכטינער א נאר געווינםען.

 י1 ,1גײטע1« 5םעמםםי< י1 םון שאםטם־אמאניזאציע
 איג־ אן אויוי איז ױניאן״, קערם1װאי טעקםט̂י .ױנייםעד
Popnn( אגערקענם אוסן tnvPJ. אבצד וועם ױניאן די 

man זעקר ייך *ײי run ir צו נזטוינםען י1 אױסגטנען 
באסעםטינןן.

 בײטער1» י1 סון םיי< v נ^ויז jpyn דערוױי<ע
 קוםען פונקטען םיצע סון רז׳*»בם. זייערע «וויף צס־י?

̂עבאםים יtv 1 יעות,1י אן  יק1צו יין1א ניס נעםען בא
 <ואם נענענרען, סןן jd«oiv in צו סםרײמערם זײ

in פון איינער וױים למען n iv  o n, העום tv ipd נא־ 
 ריםקרײ mint וגרערם1בא לאסאוטם. tnvo <עבפטים

םטרייקער̂ג פפםיזומ די םיניוזם
,tan פון מזזן םען ימן ערנם̂נ 1אי אנע י n <ריט \ױ

 ־VP P'noo in פין ivsivro נארםאן, פרענםים ייאס
om טעקםטיר־ארב״םער, די פון טיםזנ  ovn נעואנט 
 נע־ נצווצן איו o>jmtn םט־ײ^ וזם באגיתן ווןנען

 ױ האםיםע̂כ םפעציעלען v נאעטיםען צו .צװאונגען
,1באאר יליימאגם1 *יינאד .טעקסטיל  ױ ןpenאויםצופא '

>n v צו קוםען זעהן און p>vo v םכסוכים »לע אין 
 םכםוכים און פרבײםער. י1 און באלענאטיס די צוױטען

jroorur נ»נץ און םילע רא נ*ך וײנען
p סבםוגים די <ױ v̂t| ̂יכען ניט ,tram אויסנענ

 ע־ויםע ברעעען םםרײק םון אויטנפננ in אבער וועם
in אציי), *־בייםעו־ טע?םטיל יup 1 גים גוצען  up 

 .vp'ipov פון באווענוננ ארבײםער ipovt'jtuiv גאנצער
 סון נאננ on פין אםער םע־ר פיצ צערגון, םיצ קען םזן

p'noo, פון רעזולטאטען רי פןן אויםגאנ^ ש ד? פון װי 
םםו־י̂י

 טעשםטיצ m איו ינגוננען1בא שװערע inpt אונםעו־
tdo״p האם נענענדמז נזנוויסע אין נעװארען. נעםיהו־ם 
in נעםראנען סםו־ייס tpopviio  on פון tv אםת׳ן 

 jrumr צייכענען1פא צו האט P”«־d in אויםטםפט־.
jiu o ip טצאכם. אין געםאצעז יעען1 קןםםער פיצע 
o in«־»t'v p געװעז v נים אבעג־ ,1הע־אאיטע p״l 

̂־.  צאםיר און, םיםצען נמפעהצם ראבען op צתצס־ײט
 און גאגיזאציאנעצ18 טיי םימ־®־. גומ? זיין, mto אויך
 צו צונמטײיט ג׳טוען גים ױגיאן «i איו פינאנציעצ טיי

iv פון סםו־ייפ נראנדי?זען on פיוצ־ען -5'ooppd n 
.1נייםע

ioo in״p אויםגעתחס־ט .האט ip jv p 'tpov n 
ps'̂ otpop .םיינוננ op יױיום isov נאך v אןי(| םאצ 

 אנמ־ םאצ פיצ מוין חאגען סאציאציס^ זואס דאם,
>p tv ,jpn|אונפארטייאיט? ״ po’Sotpop 1אי םייגוגנ 

 1רבײטע8 סין םיינוננ עפ?נםליכ? iv יא איו op ניסא.
̂'pp און otpop |v באל?באטים. םיינונג.םון n נאצזד 

pnevu האם !י וױ םיינונט עפענםליכע opnipto'tv Tt 
jo נאלענאטיעעו־ ־an 1אי p ib 18 איו n  tptpt |ptw־ 

 *pj ipovn צייםונג?! בא<?באטימ? םייםםק די ביינהט־.
ipd ip די אויןי מװ?ב?ל און פ?ך iod״ip p. םטריײ רי 

ipp, װאס tpovn י1 1םא נעפ?טפט pooiKotpop^p 
 dcopppj (povn ovn ,ipp'noo די ;can מעגמציכ?

d אנצותאלטעז פאו pi אווי ip jv p ' ipo v .  opjpDtipt 
 *־ױסמד ניט up נים האכ?ן צױױע״, אוו סמאנדארד

ptn| זײנ?ן די נאר םיםפאטי?ם, קיח mvttpt פאודאטס 
 ipoo'tiovp. יט?1אויםל?נ אצס

p t̂n in  iiam . - אין מאטוניסט?ן פון p*v ,םטרייקם 
otpopp̂ וואס  potppnvv ipyn אין vp’ipov, איו Vi 
 ?אםוגיס־ ד> tin דאייי רי .ir״n «ו פלאץ ־an גיט
מן1י 1«י ■מד ־ ױ *ז o י n 1« םסריייז טפאנטאנ«ס

3 %.@
‘ .t■ ־ ■ Aj ■* :ד';.

 סצ̂י יעגאר םון רא*יע די איז טעקסמיל־ארבײטער די
o סון הערגער די אויח זיצט װאס n א*געס1ה*רע *$jb 
 nm םעצדזנר די אהערען אין הא<ם אקם דער ווען און

ד .םי — געאמרם םיר ה^בען דאם םיציג: די םעם » 
o <ואס גיס, מזגהד איז עם כאלי״... n וײ םון זעוכמנן 

אוםערםרזגג^ך. זעהר סאנבס^ זרעם ם<יגען ?^םוניסטימע
 און סטרײא ^םזניסםימער תייו גע\תז גים איז עם

prw איז עם אױסילעגדעד. פון םםרײק קײן נים געװים i 
»t סםרייק םעקסםיל דער ססריי^ אםעריקאמװי עבם 
o בעםםען אם יגעלם8ש n אסאריתאנאר איצםיגען 

n אסימ<ם סםרייק םעקססי< דער לעבען. raw i o n  M 
 סםרײק דער אסעריקאגאר. םארצוױיםעילםען און טען
 םראגזסײזנ״, *אכתריקאנזנר דער סון ^מסיגיצוע וי איז
pnS4 o איז םאםען אםעריקאנער די פון םראגעדיע די n 

 קריסנד *in םון י^הרהוגדערם צזואנציגםסזנז po יאתר
 רוזווע^ם׳ס מוז יןידיר צוױיכחגן on אין און עדא <יכער
^ר.א.

̂באן ארבײםער גימ o אוי^ זיך ה n סמײיק 
 סארכאסס זיכמר ^בזגר האט סםרײק דזגר ^פגערוםען.

 סםריי־ ךי ארבײסנר. טעקסם̂י די pc העלםט א װי נמתר
̂ריסא̂ב ק<יעא די געותן נים זיעען קער  pan םינ

̂גבאסים די געדונערט האבע) עם װעלכע  בא־ וײ און בא
תן נים זיינען סםוײיקער די סרעםזג ^עבאםימע  גאנד מו

 סםדײ־ וײ צוױאמנן וייגאז געוױם אויםצעגדער. און לער
̂נ pc פארםרעכתר געותן קעד ̂יטאסע!. א ̂נא  וײ גאצי
 איבערגעמםא^מ אבער irun< ג»ציןונא<יםעטען »<ע
 דיכםיגע זחנותן און שכתילץ־סא• אםעריטאנער דעם אין

o איז אטעריסאנער. n בא־ אבאר זיך האבאן סםרײמ 
 אסינדיקאגאר עוין זיעצן וו#ם תגקים, ריכםיגע םײיצינם
o אין דורווס עםיליכע פאד בירגער n ויך האבען םםרייק 

̂יגם אויך  דדום־ מםאלצע וײ סון םעכמער און זיהן באםיי
אריסםןוקראםען.

o סון קינד א איו סםרייק טעקסטיל רער n אםערײ 
̂וכױאחנר נייעד -in םיז ״נעי/ האנער ̂יםיק עק  אח סא

o א איז ססרייק ־in אםעריקא. w ^ in נ דזמי סוןTא 
 חמול־ •אזיםיזחנ װיכםיגסםצ די פון nip ־.^u ־in אח

o איז נ.ד.א. דער pc םאטען n, ביס<אכ־ וחנרם עם וו^ס 
 אכמד די pc ק^אסען־באוואוםםזיח -in אויסגעעסם וױיו

אדבײםער• ריסאנער
nn מד איז איגדוסםרחנ םזמסםיצ רער סון קאוד 

rap o ג^/א. nn פיז אויסםז ערמםער רער װען n־ 
 בא^ר אי ארבײםער אי באגדיסם עגםוזיאסםח* חאבען

m געמאםם8א איז עם באטים. p wן pc וײ זײם א'ין 
n n w *p  n :n 'O Brt> n םון און באצעבאסים צװי^מן 

nn אסמד איז עם אז געדוכם, זיך האם זײט, צזױיםער 
מ די irvrnw עאפם ^י ח ̂ואםאזױא מוי  וײ פון עקםי

n װעבעד. n ד  W קיגדיר־ארביים. אםגעמאםם האט ^ו
 איז עס און ארבײםס־צימו די נעװ^תן פארקלענערם איז

T פון םיניטום א trupiy: םעםטגעעטעלט i  jiv po v 
 נעוואוא! אײגנעמטעלם איז עס אז געמיצײםט האט סאוד

באצאנאםים, און ארבײםער צװחצען הארסאגיע אםת׳ע אן
inפון קאוד ־ m- בא־ תאס איגדוםםרחנ םעתסם̂י 

 די hi םעתטאריס די פון אייגענמיכמר די -אי גײסטערם
̂וס וועבער, עקס*<ואםירםע  נאוןןד פארמווארצם זיעען װ

m מר *נממכמנן איז .נידא״ די סעק^ריג^ די איז 
^ םיז װ^דען ̂יגא ןײ וױ צדדים, בי  דוז־ און תורת, היי
n ערקצערם איז וועילם ipw Jםאר ן o n ̂ימן  .סחומק״, היי
o פאד n גביא in  pcאבאד האט <אנג נים תודה. ־ 

̂טען. באגײסטערונג די אנגעהא
o װ*כעז• םיציםער n ןןךב n  i n זיימח םון״ ,ד^וגי 
^ן צדדים בייחנ עוו  אד ארבײםער ־in זנגםוחיכס ג

^ן אנעד איז עוו םייסכחנן• אס ענםוחצט ג
1א איו גתקסםי^איגדוםטרת די
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איו ג ריז ס ם ח נ turn jtnaoram אי  ta ננע־ אח* 
o n  v ia  pmt אטצריצאנעד איגעזצניגסטפן Hu pnao 

auap'isDa m  D sntnnn m־ ■Om purv
s*a n זױיםען s*ao־up די אין  in 'o em u גועב־ 

w« וחגבץן boh אינדזםטריע), n איט־וסטריען,  ,*siu,־ 
̂ן  איצט ארבײםען. םיציאן a וױ נמתר וו״ .ta m חד

 ארבײםםצאזיג־ נרויםע די צוצינ ts*aas> *ngx די איז
 ארבייטסצאזינקײם די *אגו־. אין Dxnyn זואם פיים״
amp סאם גרויםאר נאגץ א אין אבצו gp*ao cun pa־ 

an» orate אין זיינען וואם טסטינצז, די םון o*־s ודײ* 
m נעווארען. אינסםסצים טעפסםיצ־אינדוסטריע דער ®ון

m םארעדכע םייזס־ע \ 'eao זיינען pa םעפםטיצ רע־ 
m אינםםאצירם איגתטםרת aiari צייםען ו־י אין po דער 

 א pa םלחםה דער סןן יאהרען די אין ותצם־םצחםה.
 טעסםםיל־סחורות םען האט טצזזסה ־an נאך יסהר אאר
מן סם׳■  געותן איז נסכפראנצ די חצננג די ■ח מרי
m די און נרױם an onaenra םאר־ דיזנרע םיט גיט 

 םיצ אוױ ts*sonx otsssi םיםצזגן םעבנײמ צייטימ
m וויםי* סתורות, an at געפסיצרט. ױן־ ix באגע־ 

wjgn נאססראנע, נרויםזנ די m an אינ־ םצפססרים די 
m או| nmeao גייע טאמרטס an סיט נאנוצט ויך in 

 םים־ .טייצאר חגר סיט וג״,0פסר\וס* ״וױסצבטאפטציכער
cam" סטאנדסרד חוימן איתר םים און jrxpngiB pa 

מ אוננמר ױ isp נןו  trusoeoia מיםענטאפט־ די אפער 
מ  הא־ באצעבאםים נחוציך. ־van pn םייצאר־םיםםעם צי

uay m* פון נפקסכט anטע־ נייע » טייצאר־סיםםםע ־ 
po ra o מחמצימר *xoooi*bop,*' ן« *msBoaiJaop 

in n םצרים אין מיןצאפעךטרײבער אטאציגע וועצכער 
aזיד רארס*ז y e* .ן
 וואו ,oiao ־an אין זיך נ*פינס אינדוםםריע די

xrtXBa*pe־os'XHS די אין און פריא, נענוג גאך זײנצן 
 איג־ םעקסטיצ ־an אין פריוים ־an םםייגג *גגצאנד גיו

noon* אנ־ איז וױ טריחער פיצ אגנצפסנג*( זיך חאם 
ran .אינדוסםרתן p ie 1921 יאתר אין, pa tint 

rarua נאך האט אינדוסםרתן Deisnst געבענטטע ז־י 
 *ו אננץפאננצן איגרוםםריע די pie האט אראספשײטי,

m פארצוםטען ױ |1א פארצוםמען -•ח1<"ײ an די 
m געוואצם נאצצבאטיס asaa ארכײםער־עקםפציא־ מרך 

jntae
אינדום־ טעפםטיצ ־an אין .ארבייםם־באדינטננען

ת tm ס n m*n פיצ m m v אצצ אין run ja איג־
im o nוױנענב^ *ים ״ an־ pa la ran w נירחןםפ־ 

i*ae, איז pn ,נאריכם or Don־ Ban נןף»נתצם1צ Bix 
txo 12 אח 10 םןנציך ארבייגתן פצצנט 

jru ioe 6 נעתרינעז פצזנמד סאגבע אין חאט םען און 
יתנינ«־. אח ײסד a יסיאר

m גיט זיינ«ן nr גימתג «זי m םיניםום־ די
Don ^irvse ס־.א• די eon ^נע־ יסם איז אויםמט־גײנ 

a a tm־w i גרוײ פון נסר ארבײםעד. פאו נעוױנט 
anזױכםיגפם ־ man pa תצענע־ע די tru iee, װאם 

גאװאתצן. חאבען ארנייגמר
pinנע־ צופרידען ערנםם זיינןן באצאגססיס די ־ 

am טים ra w .קאגקורעץ חאצדעגיקתט־ע געוױנםעז 
pnann an *יי 'Jenaa. פון איינער lia ivpmx n 
an־ u־x איז iiw v  is אין סארסעט איגערציכען אן 

 ארבייטער, pt פױפט־פראפט די tramm דזו־ד יאנד
an. paאיג«רציכעז אן ־ m an evran באצעבאםים די 

an p■־ acwn>< איט־וסםריז odd אױשמד אוימן די tOr W
v( נאר קען םארקעס אעערגיכער אן tw v\ וחנחנן 

 געחע־• ווערעז ואק סאסעז די סון קויס^קראסס די װ|ן
« גע• .גרייליך אמעריקאגער נוסע די וו^לסון ד^ם מר

MAM M MAM M A. M Mm a A. MkAM a mםזעמציכע צאחמז  is  iruasn ma m* איײן  i  
tum ארויספריגעז n גים זיי האבצן ניגג יסס  jncnm

Mm a m m^m aM«M mam MAmMM MaMMMAm ®ארקמגעדען און מכירות די חעכערען אחן קאוד ויימד
MMMM MA AAAAAAAM̂ . k^AAMM M. M.M. M M Al|||מזוואונגעז נעזועז דיגען וײ םימ, נו ^סוגחןן• די
^ ^  £  MMMMA. am a-MM MM A ^^M AA^ MMAAAAA^Aa A M A |a£  MMMAAy? ?ypH v̂ « î oifo *FD 3 •w lyiifr
Mm. a aaMMAa  AM mM ' iM I M lA i ■^a ^ maJA m aA MdM M OK ■' ■ 1■1—̂ןבען ־^ונוזןנס זיי ח  ,aun&cnt «גיס Din רדי
W ^^A A A  MMMM ^mMM^M M M A ^ A M M A  ■ MM AAA •MM־arm s, און  o u s  n v r  nTisesua יח

 צחננימס־ *רבייט |1א m« פארדיגם ארבייט®־ אן יב1א
 אין •־סדמיחס דארי ער פראדוצירעז. םעתר ער דארןי

 tmaasua זיד האט עם .12 אין ױ1 םזנהר טםונדען 8
 די יסס רופעז <הגבש־ די boh עתםפצואםאציע, די

«״.8 ״םפיד n |1א ם״1» .םםרעםט
 םעפםעםר טען5 דעם םון רעפאבציפ״ 1.ני ־an אין

 «| םאיזטען, םידײ»יטם8 דיח־ דע־צעהצם irarn בער
 אוגםענאד אזא צאפויר. האר די זיך טטןצען עם װעצכע

a אין I עפספצואגאצימ ציכע n יאהר צוױיטען an pa־ 
m נ.ר.א. at ין»1א ארנייםער אםעריתאנעד KT8 םן1א 

!tram עפםפצואםירם
os טטאנדאת־ געװיםער א נעװארען געטטעצט איז

 Btissi ארבײטער אן האט פיצ »זוי אט •אדופצייג -פון
 אר־ טאנכע וועגינער. ניט pa םיצ אזוי אויםארבייםעז,

 ציינר דעם פצענען זײ צעננער. אובײטצן םצענען בײטער
tru •אנםמען. ריכםינ ניט זײנער iB r 8 b s b v js פצזל־ 

 םיםסנ פײן פצענען זיי טםונדעז. 10 בצייבען זיי נען
 ײ1 זאצ םען םורא פאר ארבײטען בצײבען און עםען נים
tw* ניט rom.

m אצײן ®ממםסרים די 1א' an אםא״ די נעהערטם
 is רעכם דאם פאר פאנטטטינןג pc באדיננוננען ציגע

 דעם װסכעךגעצד צאחצען ואופען נמן פצענט #רבײםזןן
 זין פצענם נאצעבאם, ־an אויםזעהער, ־an אויםזעהער.

*ma .!םים םצענען גידנ׳ט־ דרום פתסצ די האויצגעה 
van־ a טיידצאך. אנטנמנדינע פארפימתן הארץ צייכטעז 

 אין פעפםארים. די םון באו־יגט^ן חיגיעניטע די חײנט
 — חיץ םון נע׳פנד׳ט םציגען זײגען םעפטסרים םאנמ
י.1אוי זוארינמײם אין צעבען װסם םצינען,

anסםױיפ, ־ oan נעײסרען״ עדשצערם איז Dan 
 ניט אבעד ארבייטער, פון טייצ נרעםטען on פארנאפט

 אגגעפאנגצן אבעו האט םטרייה ־an ארבײטער. »צע
די \ױ ארבײטע־. pa באװאוםטזײן ־an אויפצואזחגפען

 זיין״ גיט זאצעז .ארביטרייטאן״ ־an pe מזוצטאטען
 םיצ צערנען, דערפון מעצעז אדבײםער אמס־יקאנ®־ ־8אב׳

 םזד די איז צע־נען pa םמטסדע בעםנמ די צזס־גען.
בייטפיצען. קאנקדץכחג pa טאדע

anיטנסננ1א ־ pa איז םטרייפ a פסו וינ נרויםער 
 פאחפסרײםען פון זינ דער אבער איז עס םםרײהער. די

 טעק־ די אינטצרעםען. ארבײטער pa םטזײן1א11בא דעם
 אםע־ «ן ארבײטיס־ s־aru» אצע װי ארבײנמס־, םטיצ
 פאו• האםף. מוחס־ען a זיך פאו אבער tvsan ריפא.
 ארית. גיט םויצ אין םציהען טייבעצאך געביאטענע טינע
____________________■igps* װיכטיטס־ א אי< ראס

רעזאלוציע ד»נק
 290 וױטמיאי^ און םאנירא^ pn ארנייםער די םיר,

 בא־■ מאפ־מיטינט א ביי םארזאםעצם סםרים, סע38 װעסט
 |1א אגערפעטנג טיפםםע אונזזס־ אויסצודריקעז מציםען

 םענע־ צױויי, צ. בד. ־^urvaria’JV ruruia its דאנ
ism־ pt 1 צאפאצ pa נענעראצ עהםיגג venstsD 

pa אויך \ױ באארד, דדפאינט ix .גר jo םיינבערג isן 
 דיזס־ דאנס a .9 צאשאצ pa none jo pa l צאפאצ

 וײ איז ארבייט, אוםדעדםידציכע pa אינ׳ס׳ג«ב«»ײם
isia*eixpnis js«i*si די spods גאצזד אןנזזס־ פון 

un*sii,םיס ־ an־ n*־pa «i ד, צייבןס־ דער ^  ב
v ia  Bfcpan can ,ארבייטער רי אתז .m as ,aoe pa 

a דאנפ aw־ sbdsb ארבײםיס־, די צםובת טםצצונג
װעצכצ גארטצנטם די יןי1א osnn פרינען is isai*sa איז

isw םעטעצם5איבערג an is tstaimצופרידצטזייט ־ 
ps ארבייגחס־ רי jNte pa

m םיר oan ,on טים טטאצץ זיינצו סיר an
arva jntri-ans n>m־nsasj .סיר, ױני^־פירע־ pa 

un«aזיינ^ ־ s*a isJsii נעדענפען םאצ ruruia doii 
arm־ tssan פאר גפטסן pa ma טיר anoia |s*n*־ 

m ארבייםצז םידציד u is ׳ *aniia ispnaomaa pa 
 ױגיסן. unjia — פצסטוננ

spo* 9* — מאנחיים ס״ס־םאז — קןסזען סעם

5 js &5 י5־» ii_ י

 פצײז־צר ן5פרוי ־an אין ווען צורײן, יאהר a םיס
 םםרייקם פון סואציצ א 1הויבע5אוי« זיך האט איגדוםטריצ

 האבעו םאכ׳ס־ ררעם און סצאוס טויזעגױער צצהנדציגע pa׳
 רי הסט איגמערביימאגאצ, אונזער אי) אריינגעמםראםט
 אז םאתעםעז, ניט םאטענט יענעם אין• אינטערנײשאגאצ

ds ואם טו־ײדט, 5קצײנ סאדאן |5זײג> isno אײ גצייר 
 זיך האבען צכע5װ טריידם, קציינע די |.s־an« גסניזירט

a pa ismbsi צושטאגד pa !ארנײמס־ און הובנעד־צוי 
 צום נעװארען נעפיהרם ױביאן ־an |1פ זײבען צאזינקײט,

 isanst ז״נעז גצײך ן.5נ»דינגוע t נעםע־ פאר קאם(י
 גודם יוהאיט די ביי םםרײקט נאך םטרייפט נע\וארען

 *sרvןsיצדרrט םעיסערם, ברעזיר און פאדסעט ארבייטע־,
dd>sh ,bsd ,םייפערס umpstאר־ עםבראידערי םייפע־ם, ־ 

 די ארבײםער. jttn^isi און disp’Sd נאטאן .נייטזס־,
pa is זײנען טריידם stn אין ארנײטם־טםוגרען iis j 

 pa opst פון װיידוט a טים װאך, « זעכציג ביו םוםצינ
t־m .ערםאצגרייכע די דורך דאצאר ioo־״dp, די װאם 

 דערטאנטע די איצט ארנײטען אננעפיהרם, האט ױניאן
 ׳פטונדיגע־ ה»צב און j־D־nvpa־ison a אוגטער םריידפ

 פוצ׳ס־ סיט pa םהעיצ פ1סיגים a םיט ארנײסם־זוסו
an po uuxpnsjgױניאן. ־

 18 טאנ צו הײנט צעהצען טעצכע טריידם, פצײנצ די
 און םיטגצידער נם5םויז םוםצינ און םערציג צמיעען צרך

isw םייצ זויכםיגער הויער5אוםג אן an poאינםער־ ־ 
siaw J״* am־js צא־ םאחפיידענע אנט אין אײנגעםייצם 

 םיט׳ן אייגצר טייבות גאהצגטען 8 האב׳ס װעצכע פאצט,
 צום ארנאניזאציאנעצ. טײ און אינדוסטו־יעצ טײ צזױיםצן
 םאנוםעפטעורם זוערם םs tan פעסטארי, a pa :נייטסיצ

am ,vsivunja־is יך1א a pa צייט גזסויםער jib םיזאן 
 ותרען os װאו װידער, par 8 pa ;נצאוזצם נעארב״ט
 pa צייט געװיסער 8 איז אויך װערט בצאוזע^ געארבײם

 רער־ די pa טעפער די pa נעשועיר, פראדוצירם סיזאן
 5זעצב די pa םעהרםטענם ויך נעםינ?ן ovna מאנטע

 נא־ װי inst צו צײנם צזס,8 איז, דעם pa ניצדימם.
 םון דעריבער איז ds פארבוגדען. זייגען dv־־io די חפנט
 זײן אויך זײ ts*gt ארנאגיזאטסריט י8 מיכטעפײט גרוים

 ארגאגי־ די ז8 »י,aansa^ 8®־P אייו pa פאראײגיגט
 םאר־ די |•s־am ?אאדדינירם istsp זאל ארבײט וסציאנס
 אזוי Dpiia pa o*apg* טרײד ?ציינ& די פון איעיטמ

pa d די פון םאראייניטט די <ױ װיכםיג s ii צא־ פצאוס 
באארר. רזמאינט אײן אין פאצם

an־waםרײדם פציעע די פון צאפאצס אכט די »סם ־ 
SJ” t| אין פזד־סיינינט ט י ג a)באארד, חטאעם ״ ispgn 

”ius>s*s> I גאטירצין־ זי' P״d זיך גיט ISDipixisaanx 
 us זײנמז װעצבצ פראבצעבען, זייערע פארחאנדצצן |1א

 סצ־sa*sii 11 און |s־arua טיט׳ן אײכער צוזאטצ«צפגיפט
pa iSBBSSDa tso אםצאגימםטען DBiaisa באהאגדעצם 

am־S| יוי1א a אופן. געםיינטאםםציכען anאפנעזונדער־ ־ 
pa o*apg* n  pa naoeix is b יי s j«*p האט טױידס 

”siana SBiaB יי ta ,ix־un נעבראכט אםיצו ין1א iisua 
pa ־יםדי?ציע1י» at* אויפנענראכט am־pa is זױי־ אצע 

ta tso ײ פראכצ, 8 איו דאסs»s םיר mst iSB*an 
ts*sn .דעם צוציב פארטידצן aria־ t'a os ogn גאך 

uma vsנעטאפען ניט ־ p'p maiwt דדזאינס Diigp*־ 
iobדי ־ Dia,ts*SB'o ^האט טרייד an paהינזיבט ־ up־־ 
זוערען. iobs> bjspsi גיס

”SJ םרײדם ק*יינ« די t| גיז isns> BX'a ײי r  a־n 
a ?na .אנפאגג יעדען רמ־צר o־isoip iat פצייגע די אין 
 BD1P בױטזײ pa מאנופעסטעורצרם גייע אריין םדײדם

 יױ ־an ix איםפרייגדציר איו ײןימס־ «*<םננס ta *יץ־
*>0| pa די oja’xapiana ב״ס דעריבער םוז ארבײט

na*a a •tram איצוםםראצמ

a oainoo האדםאנימע sonmnaaP פיהרער׳פאפם a־t 
s די אין גויטיכ אבםסצוט p »*p ^איז םריית an־ <*oa 

arws<פא*: ־ an pa־ x91״ *apg* tsit b די פון
 a BW'DSua tat'O isbxs* האט דדעםעם ט׳פיצדרען

p” ibd62 צאפאצ אויך האט ״ pa מסיר־ טדם טהאיט די 
p׳u־an pa ,o־ ara*stאנגעפיהרס ביצדינ^ פעפםארי ־ 

 מארנער pa אוםנאםירצאכעו ta t'a דאם סטרײה. איהר
b ארבײט די צוטטאנד. js p s i b*o ii רותד זס־פסצגרייכצר 
 צענטיאצע אײן עקויםםירם o*an עם װען װערען נעםיהרם

 po ארבײט ארגאניזאציאנם די *at ogn, קעדפערעאפם,
*«s 0'1א די זואצםעז נאך דערצו קאגסראצירען. צאקאצען- 

 ביי׳פפיצ: a נסר ־.arts*p צרך |ma 8 געמען אויך נאכען
62 *apg* רי םון D'ann װאירפערם גודם pa 32 צאקאצ 
pa bisbo די םון p בראזיער o*asa* ,nix — B-ispvan 

 BpJiaruaBe טרײר םון פארגונדצן נאהענם זיעען װעצכע
 דזצבע די אין מעהרםטענם זיך נעםינען טעפער וועםעם אוז

 סאראײניגםען a נצוםיהרען8 איצם ts:a*a — ניצדיעם,
 pa ta ts*a״nx איטיצזס־ isp פאםסיין. ארנאניזאציאנם

 די pa נרעםפרע pn רעזוצטסטע! די is*sn צ8פ דעם
pa 'a אויםנאבעז,  pa B*Si pa *a ,ענערניע a םך 

? ?צענערע
ngx a tna* ימצכע בײססיצעז״ ts*at באפעםנמעז 

pa די ׳צטעטיגען8ב jsx a pa srva־»ar*a־ isp»־u־־ 
 מד־ *ייכט jpb*oh טרייד, טיםעצעניאום דעם אין טאםט
d:sp געבראכס am־is• אויבעז די אבזס־ sbjo dtsi ניי־ 

pn. געמנ סאצ דאס ts*sn ןשפיצע
”is*apg* st די םון אסנעזוגרעךטין״ט די *p פיהתן 

 pa אפנעריםענפיינג 1אי פרעםדהײם פון *ua&eix a צו
 ■uaBeix ata «ײצ דערפאר סאז־דריםציר םפעציע* איז דאם

 isss*a גסו װערען. אויסנעםיטען געקענם צייכט װאצט
m פארגונדען »s טרײדם די ian זײנעז an pa גצטיינ־ 

 םאכפר דרעם jia pig*p די אין איגטערעםען. מאפסציכע
isb םר״דט ip פיהרער די זיך pa tSBatix ארבייםער 

 פסר־ .Drxat'tatna s־aw ססר ־arts*a אויפ צוזאטעז
 די pa אויך tsvDO'tPS ניט צוטטאנד ata *at װאט

םריידםז םיטעצעני^ס
a isn פאראיינינטער OJigp*' םריידם סציינע די פון 

d sii נעגרינדעט tsisn אוז shan't tsn וחד םארםרעכדס־ 
ts* זיך tSDiptsaanx אײנםסצ tgn a,־ pt d sii• טיט 

 PJ'bsb a ts*p'HB'1̂« און אויםארבײםען צייט דער
d װעצכע sii א&בץסטען iv jsp אינםערעםען די דיגען lia 

ארביים®־. די
pa Dgn p'lix via ’ n*snx ,tnsx nnsostDia b 'd 

 OJop ata DVBD'tps.*' טוין טרייד טיטעצײגױם רעם
ISP is 5וועצכ 1אי אורזאכעז, אצערצײ צוציב b יס יס ייר> 

t'a ,tsta*i” ia דצר D«fP*' .אנ«־ איז היעט צופאצען 
 nx ־an איו טאג ix הײנט .s־arua גאנץ a צאנע די

s*״p די פון מטסנד j סרײדם nnst פאד גינסטיג an־ 
 ovnD די ist'n djsdxhs פאנסי*. a פון ארגז^יזירוננ

f צוױיטענס, ;ארגאניזירט שםאד?ער pa נעםזס־ t  ®an 
 *JSSJ טריידם די pa ארבייםער די פון ■םינאצסגיע די

an־nix D ,נ\מען t" מייספן ta ,tsnsD«naD pa די 
ra  ta'ti' ניט tnso־ ioB a3־''usnsi־B .גסר י*ר ta 

t'איו a םסנ־סענציכצז ייימי 1שי טיי* װיכטינער *;m s 
 ־tnsB ײסס ta איבעחױינס, bosd s*a ײנען1 רריטעגם,

usd צענטראציזירט װעט ארבײט די  r*a ,tramםענ־ ־ 
 ־SJO'ia אוגזערע |so*anix:a האבעז טיר ts*sii *יכפײט

DS'X'tOB SBBDSP.
 ־an pa געטיבםע ־an pa נאד ogn איצט כיז

sigen'insBya* פאסירט, גיט ata ta יױ טרייד an־ 
ms*n pa ,srt'*ist פראצענס גײגציג po ארבײמס־ די 

t״pj| ,םיריצר ata tspmo'ina *at אימהגעבעתײס is
w
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אינטערנעשאו דער אץ דך הערט
דעםביצער פ. פון

 סאצ ערעטען צום זײנען rnm <עצטען &ח <ויוי »יז
 סםוײמד גרויםע קײן פארגעהומען גים ציים צוונגער **  ויגם

pH tv u rrM דארט איו דא איגמערגצשאגעצ. אונזזנד 
מן  פאר*יחמע איז םםרײקס אײנצעצנע םארגעקוטמן ?י

uwwr א םון <ןאםפען אבער געגעגדען, םאר*יחןנע פון 
 אינדוס־ גאגצע א ארוםנעםען זאצען װאס פאתעם, נרויסען

 פארבעוײיםונגען סםוײיק םארגעסופמנז. גים זיעעז םרחנ
 גרויסען גאר א אין געוואחןן געםאכם יא אפיצו וייגעז

 צו ארײננעצױגען געריכם זיך האב*ז םיד און •*רגעם,
irum ]די םיט קאםף אנפדצצאסענעם און חארסעז א אי 

 די םאנוםעסכמזורערם. גארסענם קאםעז איינגצ׳ע^ג׳סע
 סאפענם צעצטען איז באצעבאםים די פון נאכגצביגתיים

 ארבײט די אײנגע׳אארם וױיצע א י1אײ אבער אונז חאם
pH .סיה*••

םיםואציע. גארםענט קאםען
מןן םכםיד אאננער דער  איגםערנעעאנעצ דער *ווי

 עגחנרוננ דער שאר בא<עב»םים נארםענם סאמזז רי אזן
 דערוױילע איז אינדוםםרי^ דאזינער תר אין קאײ־ פון

 הא- באלעבאםים די וואם דאדורך געװארעז ווײנמ׳אטמים
 אײגצו־ באם«ח< רוזװזניצם׳ם •רעזידענם אויסנצשאצנם בצז

ארנייםם־ עםונרינע 36 די ששקםאריס זייעחנ אין *יווחנן
 םאנופזןק־ נארםענט תאטען די וױ נאכדעם באצד
 ניט ווע^עז זײ אז ערקלעהרם געחאט האבעז םטורערס

a אויסשאלגצן n ©דר •רעזידענט האט באםעא •חנזידענט׳ 
 1טא צו גצויז גיט זזאנעז זיי אז געװארענט, «יי ביגסטי

 שאר־ דעם טים אויך נאד גאם?צ, o׳oiP־Wp«־ חנם םים
 װעלען זיי אויב אז און אעטערנעעאנעל חןר פון צאננ
אינםערנעמצ־ די די \ועם אויסםיהרען, ניט גאפאצ חנם

 חנר אין םמרייק גענעראל א דורך צוויננען דערצו גאצ
אינדוסםריע. נאנצער

איבערציי__ זײ םעטים זיינע םים האט דוביגםקי
 צמע־ גלייר איז יער ערנםטזג אן איז זוארגוננ זייז אז

 םםריי א אײנגעטםעלם האם און ארנײט חנר צו םראטען
 נאך־ קאטען דער שון גענענד גאנצען דעם איבער םאטיז
 טטאנ נאנמז א *עעטםעלט האט ער אינדוםטריזג םענם

 אלע טןוביליזירם חאט צװמ״ דיזעז צו ארגאנײזערם
 אלײן זיך חצט און קאםף דעם אם םאר כחות ױניאן

 אקטיװיםעמ. סטרײת דער פון ט«יץ דער איז נעטטעלט
 חןר אין אתיםנןםפחרעז נלייר צוועק דיזעז צו איז ער

 א געהאם טיקאנ* אין האט און יתסט טיטזגל
 און מגעגד, דארטעען םוז טוער ױניאן אלע םים רענץ
o צוצוגרייטען ארדער רעם נעגעבען זיי האם n .ער קא«י 
 םאציאלים־ און ארבייםער באתאנםען דעם באטטיםט האט
 ארנאניימר גענעראל אצס ?רפםותים םרענק םיהרער טען
 וחנצ׳• איגדוטםריע, דער 1אי ארבײםער טװארצע די ©»ר
 צויט אין, ארגיים דער צו צונעטראםען נלייך איז מר

 באסוםצן, האט אפיט הוישם חןר <ואס באריכטען רי
אוםן. ערםטלגרייכען אז אויו• ארבײם זײן םיט jy ער

 ארבײםער־ «ארםעכם קאטען חןר םון קאםוי דער
 םענער די םאם גרויםער א אין צו אויר רירט ׳עאפט

 די אז צוחןקםעם̂י «װען דערטאר איז op און שניידער
 , תר םים םארמנמנדעניט אין װערען נעםיהרט זאל אקציצ

 איינתייט־; אן ייניאז. װאירקערם סצאדיגג אםאצגאכױיםעד
 חאט אתאניזאציצם בײדע טון פארטטצנדיגוננ און ציכסײם

 ,און װאטיננטאן, אין טארחערקן די בעת עקזיםטירם טוין
 !פארטטענדינוע דאזתע די אז געווארען נויטיג איז איצט

קאםסט־געבינג דעם אוין• לוערען ארינערנעטראנען זאצ
כאםעל, רוזוועצם׳ם פרעזידענט פון צייט דער אין

 איהר וועגען פארטטענדנים נרינדציכע אזא און ױניאן חנר
 נעאר־ איצט ביז האט טרייד נענציזטע דער וױכםינידינג

ד די אבער באדינװבנען, טרעתליכסםע די אונםער בייט  י
 זעל־ דאס נעביטען. איגנאנצען צוטטאנד דיזען האט גיאז
 יחד ארגײם®־, ברעזיד די זוענען זועדצן <צזאגט ipp מ

ops טונאים םארביםענסטע די געווען זיעעז באצצבאטים 
 דרעס טטיצדרצן די ווענען ארביים; אדגאניזירםצר *יז

 יאהר םוםצעהן צעצםע די פאר האבעז װעצכע םייקןרס,
 חניאדאגדער־ די ותנען ג»ואוםט; כיט ױניאן סית 1«

op ip» בײ ארב״םער, .וחויר w עסזים־ אהער ביז האט 
 װע־ ;ארבײטם־וואר טםונדעע זעכצינ און םופצינ * םירם

צעצםע די םאר האבען וועצכצ מעיקצרם, וועיםם די נען
m *מנצי rהצע- אנדערע נאך אזן נעהאם נים יוניאז פייו ־ 

m ©האט אינטצונצטאגאצ רי זועםען פאר סרייד rp j-« 
m זאצצן זײ םעגציכקיים א ip:pp זייערע אויפהויבען 
pp■ ני־ זואם אגריםענםם, םיט ױניאנם טםארקע ־אונםער 
פארדינםטען. םעגטציכצ זײ בען

 טארען טיו און טאטענט גינםטיגער דער איז איצט
o n עצע־ אצע דארפ׳מ איצם דורכצאזען. נים סאטענט 

 באםעם• דאר«י ייוניאן די אוז ווערעז פאראייגיגם טצנטין
are .גאר איז ארבײםער צונעפוםענצ די פאר וחנמז 

 זוייט אכיםעצ ױגיאן־פרעציפען און ױניאנם פון איד«צ די
 ניי־ אצע די םון קאנסיצ םאראײנינםער א םרצםר. און

 אג־ םצנציכסייט * באטאםצן װאצט טריימ אגנץטצאםעגע
 די וואצט לועצבער יזאסיייז, עדױקייטאנעצ אז צופיחרצז

 אויפנע־ און באקענט סיםנצידער צוגעסומני טוימנטמר
מז, n סים פל*ום  װיכםעסײם די און •ו־יגציפעז די איי

ארבייםצרטאפם. ארגאניזירטער »ן פון
 האם אינםערנייטאגעצ דער פון 1אאטתג«א צצצטי די .

איז קאנפיצט אזעצכצ נרעדצן צו חמאצוצת * אנמטםצן

 דאס צאפאצ^ עםציכע זיד נעפינען op וואו par אצצ
 ?תזיסםירען יואם נאארדס, דזטאינט די חוץ »ז םיינם,

 » זוצר?ן גצגריגדצם אויך ךא סוז יאר^ נױ אין טוין
 איז דאם םריד© ptpjp>p די םון קאנסיצ פאראײ<יגם?ר

 ?אנםראצירצ! צו טםארה און םיכםינ כדי טיטע אבםאצוט
p״j יואס אגריםענ^ די j| גזד נעטאפ?ן טר״רם די פאר 

.pnw יאוזר א םים 1יואר?
 אני איצט זיך tpa*n <ואס םיטנצידצר טױז?נד?ר די

 האבצן \ואט ארכייטער זיינען ױניאן, דצר אן נצשצאםצז
 באריג־ טרצ?ציכםטצ די אונםןר געארנייט צאגנ יאחר?ן

:ip u i. אױסנצצצרצגט, טוין אבער זײ חאט ?רפארומ די 
 איעצעער זײצר *,1וויל אייגציג? ?ייצר איז ױניאן די או

 צצזד אויפג?קצ?רט?ר און נ»זואוסםזעינ?ר אזא װאם?).
 א?טױויטעט, צו טרייגצן ױגיאן דער ד?ריבצר זוצם םצנם

 ןײ פאר זאצ מאס ארבייט, ארנאניזאציאנם װיכטינ?ר צו
tp»pnn• ?א?טױויםפם אזא אנער רצזוצםאטען. זויכםיג 

ipp ערםאצגרייך ווצרצן אננ?םיתרט ניט «tp צאפאצס די 
 jpnpw םון אייכער א«?זוגדצרם בצייב?! זמצ?ן

 א'צסינ?ן אין םריד םיסצצפנױם וצס פון צוםטאנד
o:pe פצאר, גאנץ וףיזם tv אוגםעגציך. איז ואס » 

upor»־pj פון צאתאצס די צוױטען ארבײט האארדינירטצ 
 דצרגרימן צו טיםצצ איינציגצר ד?ר איז טריידס פציינ? די

רעזוצםאםעז. נום?
 «דיר און 1אינדוסטרי?צע או׳נאניזאציאנ?צ?ן, פון

 tram אבנצפיהדם ארגײט די םוז טםאנדפונהט קי״צאנ?צ
 0«א דארןי מונםיצ vt» און פאנסיצ פאראײנינמען א װדך

 אנגאפיפדס םוז ארגייט די ; tprptt ג«ריגד?ט גיכצר
ipnpn לואם שארנצם^נדי טיט און איטיצם םים 

 די צייזצן צו גריגדציבער װאס און
jrnnD םיםיצצגױם

II
. ■*■'-**

—י^ — ^
flr&l מ?̂ ײ2־.י-יד־&* % - •*? . jS•■ ־ .*י. י  'j  * י 

i # ם י ־ ױ

/

 אפ־ זיך האבען באצעבאםים נארםענט ipdmp די tpn און
d נצזאנט pi איז האם אויםצוםיהרען, באפעצ דאזינען 

 בארד tvotpptpp דזטענעראצ די כעםיטעם נראד יארק נױ
 *np«־ אײנג?יצאדען האם זי אםאלנאםייםער. •art םון

 םרא־ ppt ווען םיםינג צום קום?ן צו '],דובינם? רענם
>p נ?נאננען איז דובינס?' געװאר?ן. פארהאנדעצט איז 

 נױ דער םון םיכאלידער אלע טיט םיטיגג ראזיג?ן רעס צו
v p *w« איז םראנע די אינםערנעטאנעצ. ר?ר שין גאארד 
 IPttpi איז דאם געװארצן. םארהאגדעצט ס־ינדציך רארם

 dpi נאך .1934 ס?פםצםב?ר, םעז13 ועם דאגערטטאנ,
 חיצ־ ר?זידענם8 און ,רובינס? נטpזידpפר האבען םיםינג

סאצ־ ארויסנ?נעב?ן ױגיאנס בײד? פוז נאםצן אין םאן
uvatfpnp n m:

m* םון jpovj .איז sm םיר האבעז ארנאניזאציצס 
 די אז ניט, גצויבען םיר דאם ערשצערען, צו וואונט ד?ם

 ר?«- גאצ?ב»טים טייצ ר?ם אט םצד עםעצוע חוצ«ה'דינ?
 םאיאריטצם דער םון ׳®םעלונג קאצ??םיװ? די רעזענםירם

 אינדוסםרי?. ?אםען־גארםענט ד?ר אין םאנוש?קטטורערם
 פוז צאהצ גרעםט? די דאם םיינוגנ/ דער טיט זיע?ן םיר
 פרעזירענט׳ם דעם נ?הארכ?ן צו נים װאג?ן גיט opn זײ

 ארױנטרעםזןן א?םאב?ר tpotnp דעם <ועם np ײ?ן באם?צ,
 שאם?ז־נאר־ די םון נאטען אין ריירענדיג שראפם. אין

djpd ױ באטצאס?ן םונר?סטוו?נ?ן םיר חאבעז ארבײם?ר  י
 םיר אויב נ?הארכזאםקײם. זייער אויח פארצאזען צו גים

 ?אםען־גארםענם tpptpi רpטאבpא ער׳שטען םpד ײ?צ?ז
 ניט איז פר?זיד?נם םיז כאם?צ דער וואו פ??טאריס

 פוז םארמירצוננ רpד צו באצוג אין נעװארען דורמ?פיהרם
 <ו?צען וױידזשעם, םון ה?כ?רוננ און טטוגדען ארבײטם
 נויטיג, אויב ,onvoppo אז?צכ? אין ױניאנס אונז?רצ

 םון פארשירצוננ א צװי«?ן צו כדי סטרייסס ארויסרופמ
.oprtTnt פון ה?בעדומ און ארבײםם־צײט דער

d דורכצופיהרען .כדי pi האב?ן כאטצוס ראזיג?ז 
 וואס שאטיטע, !?סיינזאםע א נרינדען צו באטצאטאן טיר
 אי<ט?רנ׳מואנ?צ די ױניאנס, כיידע רעפרעזענםירען וועם
 צוגריי־ דער טיט אנצופיהר?ן בדי אמאצנאםייטער, די און

 רצר אין p־'«ioo tjrtptotppp אן פון ארבײם טוננס
ipokp גארםצנט p’nooni’V די א?םאב?ר. ערטטען דצם 
 ?שזצ?וםױר ברײטע חאבען אויד dpu pomvp דאזיג?
 די פון אויםםארטוננ פוצטם?נדעצ א ר?כם. און שדאפט
d אינצר שעשטארים גארם?נם שאטצן pi איז צאנד, נאנצען 

 םענמר פרויצן־אוז ארוםנצמענדינ נעװארען, דודכנאפיחרט
wr^p,באנוצט איצם װעט זי און ־ jpnptt רצר אט םון 
pd'dvp. אמאניזאציאנס גרויסןר א ipoo• פון p t ’D יױ 

 כדי היצח ?אטיםצ׳ט ד?ר צו <ו?רצן געטטצצט <וצט ניאכס
 איז םארבאױיטוננ?? אצע םאכצן צו זײן איםטםאנד זאצ זי
 jpoopd דעס אוין• סטרײ? דעס •ראסלאםירצן tpjvp צו

אושן. טנעצסטען און
 די «ז בא׳שםעםינם האכען פאםירוננ?! וױיםערע די

 אפגע־ ריכםע חאם ױניאנם בײדע פון םיחרערטאםם
 טאנוש?שםטור־ גארםעגט פאטען די סיםואציע. די טאצט

 נאכנא־ זייער םים האבען און גצבויגען זיך חאנ?ן צרס
mow ד?ם אויםנצםיטצז ד?רוױיצצ ב?

• •
ל. אװ ם. א. דער פון קאנווענעאן

' >m\ סאן אין םאד סוטם געעריבען וועךען מורות דיזע 
 אםערי־ דער םון ^נװעגמאן יעהרליכע די פראנציםסא

 די שיז אײנע איז ד*ם לייעאר. אװ םעחנריי׳**! קען
̂נװענמאנט וױכמיגטםצ  טרייד אםעריסאנער דעד םון <ן

̂זאז די באזוענוגג. ױגיאן  שםארס צעצטענס איז פעדערי
 געװא^סעז אויך איז צאהל איהר םים און אויסנעװאקםען

 פראבלזד גרויסע איהרע און םאראנטװ#רסלאכסײט איהר
 ניי טיטגעבראכט האם םיםגליחנרשאמט נייע די םע?.
צום קוםען זיכער <ועט יחנצכעס טוט, פרימען און בלוט
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סאנווענמאן.
 צו בייגעטראגען סך א חאם ינעעאגעל

 בא־ ױגיאן םרײד אכמרי^ונער דער וז
 א םיט קאגותנ^אז דער צו \ל

גרעס־ דדיםע די איז .און
L/Sir־־י׳•

 וי אז צזױיםעל, א אהן איז עם אנד.pH 5 ױניאן סע
 און כח צוליב ראלע אנגעזעהענע אן מפיצען דארם װעט

 תאמי אין מטיצע גרויסע א זײז וועט און ערםאהרוגג
 םעדעריײ אםעריקען דער פון פראגרעסיװירוע דער פאר
 םאר־ דארם איז ארגאניזאציע אונזער לײבאר. אװ עאן

 זוארכדםיהרער *חגםעס דעאענאםעז, זעקס דורך טראטעז
 געוועהלם אויך איז װעאכער דובינסקי, פרעזירענט איז עס

̂יד א<ס געארען  די סאםיםזג רעזאצוציאנס דער םון טיםג
סעם לאנגעד, לואים : זײנען דעיצעגאםען פינף אנדערע

 יױיס־פרעזידעגם יארק, גױ םון גאגיצער און םרידםאן
 PD םײנבערג פרעזידענם זױיס און ̂מיתאגא פון ביאציס

םיםגע־ אויך איז דעיצעגאציע דער םים אנדזעעצעס. ̂אס
״דזמאסםיס״. פון דעדאקטאר דזגר דעניש, טאסס םאהרען *

דובינסקי פדעזידענם פון עחקיעתנג
 ,םייםס״ יאר<ן נױ דער אין איז קאנווענשאן דער ערב
 ווא־ איהר םון אונמערגעשריבען נײעס, ̂טםיסעא א עחפינען

 צײ האם <ואס שטארק, ̂ואים קארעםפאנדענם, עינגםאנער
 צײ משארלס יױיס־פרעזידענט םון ער^ערוננ אן םירט

 אא־ ױניאן םאכער דרעם דער םון סענעדזשער מערםאז,
 פונסםען פראגראם עםליכע עגטהאצטען האט װאם ,22 5סא
 םון קאנוועמצאן דער צו דעלעגאמעז גרופע יצינקער א פון

 קאנותנעאן דער בײ זיד הלײבען «עצכמ צ״ אװ ם, א. דער
 םאדערוע די אײנעציסענדיג פראגראם זײער פארצוברעגגעז

 צימר־ מי אזוי םםרײס׳/ געגעראצ ״נאציאנאלען א װעגען
 גזד װאצם אינמערנזךפאנאצ דעד םיט םארבעדונג טאג׳ם
 דעם רעפרעזענםירם ער אז אײגדרוס דעם באשאםען קענם

 פרעזידעגם האם אינמערנעמאנאצ, דער םיז עםאגדפונקם
 ערקצערוע אן פארעםענטציכם טאג געססטעז דעם דובינסקי

אזוי: זיך צעזם װאס
 שםאנד־ דעם אויס נים דריתם עדסצערו־נג ״צימערםאנ׳ם

 םח םיהרערשאםם און םיטנצידעחצאםם דער פון פונקט
 ױניאז. ווארתערם גארםעגם D'T^ אינםערנעעאנאצ דער

 איז קאנוועכשאז דער צו דעצעגאם קײז ניט איז ציםערםאן
 יר דער פון נאםען אין דײדען צו אויטאריזירט ניט איז

 געווא־ אפגעהאצםען איז װאס קאנווענשאז, אונזער ״ניאז
 דעצעגאכמנז ערוחנהצם האט מיסאגא, אין ױני צעצםען רען
 m דאזיגע די ארגאניזאציע. אונזער רעפרעזענטירען צו

רעזאצר־ קאגווענמאן דער אויף וועט צעגאציע  םארצײגע̂ן
 די בנונע עםאנדפונקט אונתר אוים דריהעז װאס ציעם,

 םרײד־ אכחגריקאנער דער פון םאקםיקם און פרינציפען
 ערקצזנרוגג אוסגעבעםענע ציכמרםאנ׳ס באװעגונג. ױ־ניאז
 pn אצס ױניאן אונזער םון באםראכט דערםאר װערט

 בא־ צו געצעגענהײם א אצס און אנשויאוגג םערזענציכע
 םים גרופ̂ז פארםיי פאציםישער דער פאר פובציסיטי סומען

פארבונדעז״. איז ער װעצכער

פאגד. דאלער םדיזענם פופציג
עא• צו קאגװענמאז שיסאגאר דער פון באעצום דער

 םא־י tun פיט האםף פאר׳ן דאצעד טויזענט םוםציג םען
 א איז זעצםען םארװירסציכם. איצם ווערמ גאציזם און עיזם

 ענםױ םיצ אזוי םים • געװאחגז אויסגעפיהרט באשצוס
 די העצמעז צו באשצום דער װי באװאוסםזײן איז זיאזם

 אונםערערדימע די ^םיצען צו און גאציזם םון קרבנות
 םאמיסםחצע די פון ארבײטערשאםט דער םון באוועגונג

 נרויסעץ דעם םון באוױח א װיחגר איז ראם צענדער.
 גאנצזנר איהר און אעםערנעשאנעצ דער פון אידעאציזם

 צונעםדאכמנז זײנען זואם ערעטע, די טימגצידערשאםם.
 פאר ביישפיצ גוםען א נעװיזען האבעז און אדבײם דער צו

 זײ טאכער. דרעם יארקער <ױ די געװען זײנען אנדערע
 םוי־• 25 שאפען צו אויפגאכע די גענוםעז זיר אוװי האבעז
 האבעץ ױניאן דער אם םון בעאםמע די און דאצער זענט

 דער־י םיטגצידעחמאםם גאנצער דער ביחפפיצ דעם נעגעבעז
 ערמטע די באשכדיערם אצײן זיך חאבעז זײ ױאס טים

צווצ^ דעם אם פאר געצד סוםע גרעסערע א צוצוטראגעז
 איזידאר איז יארס ניו פוז םאכער סצאוס די בײ
 איי־ םיז צורימגעקוםען <ואם גאר איז זועצכער נאגצער,

אגםײסד חנם םאר תיאפם םרייב די געוואחמ ראפזג
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in w .אח «ד פאגו־ tsotpsi באגייס־ פיל אזוי פים 
 אר־ איידאפייאישער *un שאר באוזאוגרמרוע tut גאחע
טים קאכאי מרבטת׳סוצ«ז איתחנ און פאװאטנג בייםער

a n אצצ האט ער אז פאשחם, אח גאזױזם opporsav
אינטעתאזױא־ און באװאונדערוגנ פון גןפיחצ pn «יס

• urHo* 1נא «ליץ• סאצידארים^בג tsotppnts pn תאם 
w נױ רי a n םאכער קצואק די &ון באארד דזמאיבם 

tsovSwa 15 *ו im r 1פאנ פאר׳ז דאצער םויזענם 
tm זיך געםינען ואםצוגנען pus גאנג םוצען אין tsu 

iw nip  m מײאחנז אעענוםען איז באשצום tssvrt 
ism ברעסצאױ, .m •רןזידעגםעז ווייס ךי siso פון 

a און ,35 צאימוצ n ,זנרצטוטער• isrtisiso צא־ םון
 יעדען םאר זיך פארםציכםעז זיי אז ערקצערט 40 קוצ

jm 50 *ו «ו«אחצעז םיםנציד so מ ײ  tssvn צאסאצס ג
in ארזם n םיםנצידע־. סויזענם

 זיך tssvn באארד חשאינס סצאוס »ן באאםםע וי
דאצאר. 600 באשסייצרט

nw  M איז רובינגאי •חנזיחננם נעפאר isivuovv 
 pv םעדעריימאן אםעריקעז in פון tvmstuvp m *ו

 w בריױ םייערציכען a ארויסנעמיהם is האט ציינאו־
 זאצ*ז זײ tv איננמס־נ?שאנאצ, in פון צאשאצס s»צ
vtמסצוגנען די רורכטיחרען *או־ם a n  k b אגםײפא־ 

tSDtrr פאנו pa אריינמיהזז Dtp הױאם־אפים. אין נעצד
 •״v װאריםעו a צעפונען האם ברייו דוכינםהי׳ם

votna in  jw $b זיך ttmntnv נעוועז איז un* 
 evn װעצכער ,91 צא?אצ דדןסזנם ווויז און טיאיצדח־ען

K» psro isoms on׳s״  opne הונחגו־ם פופמהן פזן 
 אתים• איהם 1אוי איז מאם קוואםא, םוצע די דאצאר,
 דאצאו־ 4,000 פון vdvpp פוצע רי געזואחנן. מצעגם

i יואגדער חערי \ױיט־«חזזידענם אריינגעמיקם ד»ן תאט 
a n  iaa פופצע רעפארסםעגם. סאין אװ אוט איםנמח 
 ױניאן י1 *וגמיקם האט סמאםא m איבעוי •־*זזננט

אין  נעצדער נעזאכמצטע די פון טייצ א און נאצםימאר, '
 םאכער. גודם ניט יארסעו־ נױ ױ סון אר״נגעפוםעז איז

p« גױ םיצע און ס^נגסאצ פיצ*חנצםי̂ז ivpitp צןױ 
B’v K V N r  pw  m yn o w םיםיעען IRDpiiQ 

מםצומזנן. רי רורכצופימתן םעג דית 1א*
cyn טוצן tvootp, ,*םיםעצ־ וײ פצױוצאנז־, «ױק»נ

k קסוסט <תסט די *ח «מםם b דיזעז *? pjm
mmm

w י*

 too וױכסיגען זרו כמשגױםם ^ױיפער לואיס
זסנסל7»ינםערנע1 דזןד מיץ י%.

in צאעע זײט ?ױיםער, צואים n r באפאנטע• א 
uno איז m באתאנט איז ײעצכער באװעגונ^ »ונ״םעו 

 נױ פיז סױיזען ^ײסעו• און םאציאציסםיזמ די »יז
*no צם נעײארען ג^טיסם איז מיהאגא, און* in 

חאארם־ ריםוירם׳* און ביצדוגגם אונזעד &ון אנפיתרער
JU9D

in r o פינדװייז &ון איז מייפער צואים tv פאר־
 איחרע און באוועטמ *רבייטעו■ in• םים געווען בונחנן

 אריין עוצ־באנס *un ttB apnn איז k איגםםיםוזױע̂נ
«p ניי d*bv w h t פוז איז און .פארװערסם״ פון v 

uir ru W P, גמטיגעז באי an טע־ פון אםט װיכםינען 
v m n* פון I'tp vp 'r .צעצטע די אין .פארזתרטם״ 
trw r פיז tram r 1 איז קו־יזיס* inבאוחד בײםער 

in איז נוטג  tmjti *or 1יםא1נאר־זנ”צ oountKB. i ib״
«w v  n r  p i p געװעו אויך איז in ערפאצג־ 

iib רי״מר  isv ra n n האט־ םאציאציםםי׳מן זיט־ייכען 
in  p» pn גױ w u r סייד. איסט Dvn bvp ר  ן

tvsonuvp. אצט צאניא} two מפהצס
r  m ru״um־ turn מױסםתכייד זיד w ' tjwvn 

tn n 'K rivn אײנ־ און ה»»רסמענט ביצדועם אונזער 
tu n 'tn a  Ju vaeK an  vainen תבינ־

k באזפםיםוננ אייפיד׳ס b איי־ ײידסליכם
Vipitp'r in פיז באמלוםען

•xm ןושםץױזיתן *ו «<ועק רזנם

 טעםינקײם סנםײפסזזיםםען
̂וגאצ די  IV tunvo עדעםעז פון איז אינטערנזנ
 an נדט r»vp pa עםיצפינסם װיכטיגסטער in געײיז

Dt'Pvntuv ר דער פון נאציזם און  dvp jro'ovP ציי̂נ
 na on kb* צאט־ אונזעו־ אין oti'«wk ייר האם

 אױוו• תרו האט אינטערנעעאנאצ יpjm. 1« ציעצעז
 אנטי־פאשיסםיעע־ in העצפען צו באםיהט זיך איינםצוס

w jo’dvp i «P”< אםעריתאנער די געװיגען wp^k- 
on kb  ddvp 1»נםי־םאמיםטיעע idvp* און *bvp'VB 

 באםיהונגען מבינםפי׳ט פרזגזידענם pjvi V נ»װ*ונג
unrtKB in ם. נ. איז אייכםצום, און  >̂n«5n פון m 

jw'bvp םיםו־ין, יואצםעו־ איז urw'B Tj»”nv in 
 tVTWMVP m *י נעװאחס אײננעצאסס ,1עננצאנ םיז
tn *ו פראנציס?א tvo א׳ין צ. אוו פ. א. in פון ’omv 
v םיעציעצע PDO'rvBr>ojv| סזן זיצונג tvrunuvP in.

in ניי w u p און סעגטראצ Tna אראנ־ פפונסיצ
on k 24 זשירם bא?םאבער טען v םאם־םיםינג iv b 

K 5o*n on־i»VP,VB 1י1סיט ײאצטעו־ זועצכעז אויוי epn 
in  pn .דןו הויפגדחט־נער  יועצכ*־ טייםעו־, צואים נוו

on iv רעם םיט tv פיהרם b  tvm חר טױזענט פופצינ 
 אסארטרוים איז אינםערגעשאנאצ, in פו< צאר־שאנד
tntpwJ טיט un* פון ארצאניזיתגנ otv on־'c,rvo* 

•־טיטינט סען
 חות ױניםי דער *פון וױדעראויסבױ דער

m 1פצענע זײ  k b פון וױדעראױפבױאונג un* 
 *ipott יםטע1נא די הויז, ױגיטי *un פון חויפט־נעבי^

 IP3VD ,pivB eonvo אין אינטעו־נעמאצאצ in פון הײם
on® נרויסעז roK צוימ יתצען, איז tv פון ע־פצעתע 

 רער םון tvoipro ,1נ»:צע אייידאר וױים־פחנז^גט
 •trum פציכם1ם»רװי ניכען אין up jtd’bvp ײויי ױניטי

 jr װיציאם דאס נעםאכט, גאקאנט האט נאגצזנר בר.
IV פון אויטאריטעם באויםםעי־ v צאטפאז̂ז  ip jin vo* 

211 |ib  ,iteppe'S גױ אין סםרים טע48 איםט 'n v 
 צאג־ און םילארעצפיא אין ovo'BV אויו חאט וחנצמז־

t n, ,האט עגגצאט־ on )PoiPV3 אויםםראג in  tifi 
pensvP אויסצובויעז n v אין י<נס.1ביצ טיטיגע tvK 
ר: נעםינען pwmpvs גרויםע מימ הויפט־ביצדוננ v זי

 תיניננ־ ריזינע v ;oon־oon אח טייצ־ און יס3צא
on םיט w rinvo v־ tpro'p, א*3 חאנען זאצ \ואט 

iv b  d iv  tvopnp און געםם, טויזענם ptinvo האטעצ־ 
tip נעביידעט  k b דדיי D innn .נעםם
un* ®פון וואוב in חויז ױגיטי נאנצער jto'dvp 

 ט׳צער־ אצס נאנצער איזיראר באצאכנען op ױעצכער ו*
in t  ,tvo םהעי® w y v n  ,ivojnppo סצא»,.«ציאס^ 

 3vn* חערי צ^ױי, צואיס פנטאניגי, צואיחטי רייזבער^
vrvo ,in 1אי פעדצםוטעז־, סעם און זיםעדםאן n  tv 

k פייםען3א<אועםצי3 אצע tpsvn זאצ חויו ױניטי נית b 
otvnnuvP חגזײ טורנאסענטען. ם<ארט ארבײטער און» 

3 f t  ovn *popati otnטיטימען״ די איז אםייצמט 
 un* סין װירע־אױפסױאוע ױ געפצאנט האבען ײעצנע
, tv פאעםאנע! 1אי ur און ,1הוי ױניטי I't in דיזער 

Bצv| 1 און ײערען, תרכנעפיהרם אנסאצוט !®צ tvניין י 
ױ *צ1 ״ויו ױגיטי  וזער• זאצ עט tv װערעז איםנעבוים »

jmjvoppo’SK׳  tv tn חארםאניע n v  ttrrnw פיצ־
םעצד®־. נעפצעגטע און י«ס1

ovn dpvd'Siv  in ואונעעז דאזינן רי צענוטען> 
tn ײעם Ptn ױניטי גייע n און אטו־אפם3אג אין n 
tnnvBipevttt ipo''3K iv ?ײםען3ועטצי13בא אצע b.

un ,purtvn m m* ימיםי פון טענערזמער ntn,
uto"3KO'tv in אין אנםייצ tjnvopv tv מטנמן האט
,; ■צעגש־. וײ פון

 • קאנגדעסען ױגיאן «רײד אינגיערגאצימגאלע
K i’t’v in ro ,נאגצער in גענעראצ 

»m  t ײ> ’ip p k באארד, דדצאינם פצאוס 
eispstpnt* וואו אפא,1א" סון is אח 

»av סון » Huvvsrunp'v m

S mc■

 *bv p'lts צאגנ נים 1אי ױאס בא?צײרוננט־?אנ:רעם, <«ן
אויןי האם 1נאנצע צאנדאן. אין נעװארען צצחאצםעז

o n ̂דאפיצט ?אננרעס t'R *is ראצע. stsnstsuv tv ג
in  |S«S< י1 פון איינע סון םארויצענדער tstitovK3 

tn חצם5רװ8 סאגנרעם פון איו אןן v tw ו» *JStsiBn 
»o n  tnn איצטערנאציאנאצעז d su k p  oa:tT^pv3 

 אינםערנא־ ױניאן 1טריי on 1« ?אנװענטאן in אויוי
.1»נצאנ װייםוט, אין ציאנאצ

 DKPV3 נאנצער זיך האס tsosi«VP יידע3 אויוי
םא• און ױגיאן• 1טרײ stsnstsav ײה1 גאנצערי v םים

 איהם tssvn 5ותצכ א״ראפא, םזן םיייער עrציםםיvצי
on ט1איגפארםי  js is p פין 1צועםאג TSPDKi in 

f האט גאגצ®* ארבײםער־באװענוננ. t באנונענט כים 
 בא׳ אצייז האם is און איגםארםאציעס ■ערזענציכצ םיט

 זיו פעדוענציד י13 צע^ר עאימע8א1אײ 53םצי5 דיחט
”iso םיז םיטואציצ in טיט באתאצען צו 3K is i־v3- 

 -V0 די אין סאותנוגנ in טיס און אפא1א״ אין ײצגוגנ
sm אן געהט os <ואו צעגרע*, עיסטיטע isiSD Jtv tv 

 איםא־ איז tsttst איז is באווצגיננ. ^ואצוציאנע״א
p'-ioos ,tK ן,5צי t:iv- װאו םטעכאםצאװא?יע, און os 

*Vttn in פון isotss חצער1ג5אויםצ דער ויך נאפינם
T אין 1אי ד״ם׳טצאנד אין באװענוננ צוציאנערעו־ 'tdos. 

 םאטעריא־ טיט ים » ט3א1םיםנעב ויך טימ האט נאנצער
אײנדרוססםוצע הנציך5װ5אוםנ און איגפארמאציעם צען,

tSPt03V3VV3.
ik תעאינט ?צאו?םאכער די vs איהם חאם vm- 
v tss נאך גצייך פסצת־פנים tsotpp’its pn, ואו> os 

tsttsi tsrn אצע 1נ5אגװעז stvopv םיז טוער in 
ispvh piv5p םון און ױניאן n n tv או־ אינטערנע׳צאנאצ 
 םון שארטרעטעד אױך <וי 05איגסטיגאצי אוז צאגחאציעם

in ארבײםער־באװענונט D in 'tna איו דובינס?י Si* 
in  tsn פון םארז־צער oBitpiSDvttv is i נרורןו און 

tv tS3SiS> d האט גאנצע־ iv i ט3י1בא |5וסספוצ11אײנ 
וײי״ג אאעאײצער1אײ וײן פוז

is>MP ג וזאטrsיצnדי ̂ס snvvisn טעטינ?ײט 
 osi אונטער בײםער1א 5עסםרײכיש און ױיטשע n סון

Dinitvpvs is םאשיםטישעז  .0'irtsi און טוט וייער 
vאי זייעו אויסתיער, nאויםאששעתעם־װיצינ־ און ציזם 

p״d 1 באװאונדערם באזובדעדם אןן isי ioos3״,s b 
snnsiso itv ,ר5זועצכ םיט באװעגוננ is האם t't 

 tSB’o v <וין. אין נאווך זיין nss בא?אנט גריצדציך
is ײענען ערוגנ1שיצ pn נעסאפט האט אײנודופ i היצסס־ 
 םא־ און ארבייםער טשעכאסצאװא?ישע י1 םון באװענוננ

 בריײ v אויוי שטיצעז 5<ועצכ באװענונג?!, 5ציאציסםיש
iso און עםסרײכישע די אופן i״o׳tnvisovp se םיט 

 אפשטעצענדינ נים םיםצען םאדאציעע און סאטעדיעצע
k b  *pi ו סים סרבגות גרעטםע וײ>sצכs היצפם־ אזא 

םארבונדען• איו ײם31א
,n ” i ,הצט,5ד^צ ר5נ»נצ האט — שאנגרעטעז — 

t״tsivorsi tsi צייכמז אין idvp iib* סיט on .פאשמס 
”uiVP*i 15ג5םצ יאחדען 5םריהערדע אין *» t ’t־tsDs 

tsostivo איצם *ראבצעםען. םרײד טיט חויפטזעכציר 
f ?אננרעס m האט t טיט פארנוםען כציו5הוי«םו on 

orruc tstsi •iovp אצע און נאציזם און tstviB n n iv 
tsrn 1 פאװוסט v tv tnvnsi.ײם

tststt אינטערגאציאנאצען OMrp̂ pv3־osiMVP האט 
At ,DivtSJ is ער oosi צ־ארבײטער, 5אצ אתם  ̂נ

”sintuvs t ניט זיעען אײראפא אין װאדיס P ivivb 
און ױניאן טער”ב1ונננם־א1בא?צײ ־ טע:ז און םרויען־

tsrn s>v tv נעםם 53צ5ײ ױניאז אײז איז ט1אםאצנאםי
 אנ• װאם םאריער. י1 »ין 1ח־ט?צ־מאכע n אריין אויך

on  oonovs אר י1 סון 1צוישמאנ צען5גאגיואציאנ1א 
 אין אוט יי3 זוי oispivb פונפם צאנא די 1אי כייםעד

om  .vp'ISDV י1 1אי stspt אווײ רי ,6י1אינדוםט 
sisotm וםםריע,1באזיסיאינ inst ײעח״ ארגאנטירט גוט 

unאיו חײם־אינדוסםו־יע די ״ '*iviK  iS3V«r to'v 
am 3 ו*י Dinuv»iv isi«t am  iso’UK-Jn'iצוױ

תן אח אין צושטאנד in «ו

ך ISP't ױגיאנם רי װאו דײטשצאט־, 1אי און צסטמיך  ײו
ױגיאנס די און נעװארען פארניכםעם נאנצעז אין נאציזם

t <ואס 't  tsi'BSi tsi'oo’tps אוגטער n s  is i ויײ און 
 נזד נים tssvn זײ זױיצ tsoipsi גיט ?אננו־עס צום נען

jn אין •tsotp ?ענט n iv *האצבrvBיסטיs r 1»־א5צ 
1 r vי snoviVPS שצצכם אזוי. ארבײםער י1 פון ע1צא 

”tsi זײ tv יםבס1פארא אזוי זיעען ױניאנם י1 און t 
 tsotp צו 1איטשטאנ געװעז נים גוים םינאנציעצער צוציב

”v iso<' זײ tssvn 18פויצ 1אי .osiavP צום 3 K ^ n
 אױס אמי tsP’t ױניאנם י1S3V 1 אמאניזאציזס שעהנע

tssvn ” t tv גים צעצד־םאגנפצ 3צוצי oiSPSi שיפאן 
p״n  iצענאטtp האנען און «^s o r in ’K ts  ottosi t

באט־יסונג און באריכם נע׳עריבענעט א שי?ען םיט
 is האט ט3י1א3 עםאנםען1אינםע pn םח סוף צום

isd י1 צו ט1אפעצי sto ivb פון i n ט«5באוי is is* 
osi iv ארבײנמן צו נײטער b םאנד, אנםײ׳םאשיסםען 

 אײראפעאישצ י1 פון סרבנות י1 טים סאתצי^ אין װײצ
 ISBvio א <ױ חיצו* אונזער אח ארגאניזאציעס אדב״׳טער

tso 1אי װאסער 'tii .ים
mmm

א5אײח« קיץ פאהרם האכםאן װײם־זפדעזידענם
̂ם באסאנם, \וי נע־ ה^כםאך דזמולױס ברודער ה

 איגםעתןףמד דער םון דעלעגאט צױײמעד דער זייז זא^ט
 Tno אי<םערנאציאנ»לע די םון סאטווענעאן רער צו גאל

 זיד האט אגםאהרען זײן םאר *בער ױניאז־ק^נגרעסעז.
 עד אז אינדוםטרי^ דער אין צאגע ערגסםע אזא גןךטאםעז

 בלײבען געםוזט האט אזן א«&אהרעז געהענט ניט האט
̂יכען זײן םון זואך דער אויח  אלס *אסםעז טאראנםווארט

 דדצאיגט טאכער דרעס דער םון םעגעדזשער גענעדאל
 םאדאינטערעסירם עםארס אבער איז האכםאן באארד.

 אין באוועגונג ארבײטער דער םים באסע<ען צו גענוי זיר
 עננצאנד אין באוועגונג דער םיט באזונדערם און אײרא®?

 םאר־ כשר זײז באשלאסען האם ער און רוסלאנד איז און
 םון *םודױם רעם פאר אויסצונוצען ײאסימזאז דיגטעז

 דעם םרײמאג, אפ םאחיט ער אדבײטער־באװעגוגג. דער
 פאר־ דאדם ותם און אײראפא קײן אלטאבער, טען12

וואכען. עםאיכע ברעגגעז
m

 יארק נמ אין צוריק פעסאם« ראוז
 גױ קײן צוריקגעקוסען איז צוריק טעג עטאיכע םיט

 אינםערנעמאנאצ חגר םון װײס־פרעזידעגטיז די יאדק
̂חנלכזנ פעסאטא, ראוז  .װאמן עטליכע פארבראכט האט '
̂סא פארטא אין  אינםעד־ דער םון אעםערעסען די איז ד

 מוין האמנז ״גערעכםיגקײט״ םון לעזער די נעל»אנאא.
 םיסיע איהר טיט באקענען צו זיך געאעגענהײט א געהאם

 װעיצכע סארעםפאנדענציעס, אעטערעטאנםע איהרע דורך
 נוטע־ םריהערדיגע די אין געזואדען יכט5&ארעםענט זײנען

̂. דער םון רען ״גערעכטיגקײם
 איהר פאויענדעם דעדוױ^ע האט פעסאטא ̂זועסםער

 א פאמױילען איצם זועם און ריסא פארטא איז ארבײם
 םיםגע״ זיך םים האט זי יארס. גױ אין ציים צענגערע
 וועלכע ױניאז, דארטעער דער םון םיםגילידער צוױי בראכט
 קא־ בדוקוואוד אין ציים יאהר א םאדברעגגען ותלען
̂ס אויסצובי^דען זיך כדי אעדזש,  דאר־ רער םאר טוער א
 זי האם — ריסא, פארטא אין ױניאז־םעםיגקײם. סיגער

 זײנען — מודות, דאזיגע די םון ערייבעד דעם דערצעחאט
 וועצכע נידעל״ארבײםער, טויזענם הונדעדם איבער פאראן
 איז עם אעזעל. באנצען דעם איבער צױאפריים זײנען

 םים םיהרען צו זיי און ארגאניזירעז צו זײ אוגםעגליך
 אויס־ גוימיג דעריבער איז עס ארבאנייזערס. םרעםדע

רײהען. איעענע זייערע םון ױגיאךםוער צובילחגן
 באמוטצן צו ומעז5גע איז באםיהונג, איתר דורך

 דעם סון ױױאן־מוועםםער גײדע םאר םראנספארט םרײען
 אינפהנרנצמאנא< די און דעפארטטענט, צײבאר דארטעעז

 ברוק• אין םסאצעחצייס צזױי אויםגעװידסט זײ םאר האם
 דארםי־ חנר םון םיםחי^י דער רורך סאאעדד*. װאוד

 דודמעדדונממ איז יועלכע צייבאר, איו פעדעריימאן גער
̂יסםימען א םיט ױינן » אייך חאם וואם גייסם סאציא נד
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 ערוואר* האנען טיר װי «יט איז םיזאן װינםער רער
o n; איז ענםױשומ אונזער ענטויעם. אצע זיינען סיר 

a צוציב באערכטעטע, « n ניטא איז םארקעם אין <ואם 
 די װאם סטאק, גאנצער דער טטאק. אננעזאםעצטער קיין

 פארצױוי אין אגגעזאםעצט האבען םםארם מנארטםענט
 אויס־ זײ האבען יאהרען ?ריזיס צםציכע צעצםצ די פון

 דארום חאבען סיר םיזאן. ווינטער צעצםען ג«וארסויפם
 יאר. דיזען םיזאן װינטער גוטען א רצבט, םיט «דזוארנ»ם,

 פאר־ <יט פארצױםינ ערװארםונג אונזער איז אבער ציידער
נעוואתז. מידתציכם
 אםאםיאיישאנם טארעיחננע די פון בוצעטינם די פון

m גיט נאו איז טיזאן מיגטער דער אז דריננען, גמז 
מרן ארי  צו אנקוסען. אין ערשם האצם ער םארקערט, פ

s מערען טארזױרקאינם <ועט גביאח די iv p\ נים םיר 
 צוױ־ שטיםונג די איז אנער דערוױיצ באמטינמן: פאראויס

 םיר איז געהויבעגע, קייז נים כדםגמדער אונזערע ׳אען
 סיזאז, אריטער אן םארדענסען. נים דןרפאר זיי קענען

 שאפען, נים שטיםוננ נוטע סײז סעו סצצס, צאנגען א נטך
נאםירציו־. גאנץ איז Dip און

•*«
 און «ער, ווי זין־ שצעפט אצגעםיין אין םיזאן דןר
ן ana מדפאר  שלעיען אזוי זיך וועט ער «ז עתוארםען, «

 ?וםעז נאו זאצ עס אויב אריין. םיזאן םפריגג *ין נח
• .r ip,״ ivp אסטאבער, םאנאט אין ערװארםען עם םען 

 םוז בוצעםינם די אין גצםאצדען זוערם וױ צזים מ״צ
 נאד ריטעיצערס די האבען אסאסיאײשאנם, פארשידענע די

און סםאס, רענעצעז זייער אײנגעפױפט נים פארצויפינ

&

 אויס• זי האם דעפארםםענם, צייבאר דעם אױא *יינפצום
i מוױרקג^ n  tit פינאנ־ נעבעז \%ל חאארםםענם <ײב*ר 

a r t איגטער־ די פח גיאדונגם־זווועקעז טאר םיטצןן 
 5,500 )9ום9בא האט זי אוז ארגאניזאציץס גוףפאנאא

 עחןםנוננ רער פאר וחןרען באנוזם ווזילען ווזמכ® דן»<אר,
 ניחגצ־ די !ווי׳״נן ריקןו פארטא אין •רניינמר־קורםען סו(

m•רניינמר.
םימוןןקי אין ^ףגאניזמגיןןנם־םעטיגקײט

 אר־ איגטערנעמןונאצ דער *לאטסיז, אבחזם ברוחנר
 אונז, מרייבט טעריםאריז^ כדדעלעועםם תר סון נאנייזער

rv חנר צו םיםנציחןר־םאסען נייע *ו עםראםען דארם 
o 17 יתיאן. nמהאצםעז דארט איז סעפםעםבער םען•* 

 זיי־ עם זועצכעז צו האצ, םיצער איו <דסי« א געווארעז
tn םיװ^אך. 260 מסוםען ay געס־יג־ ארם אויפ׳ן איז 

tm pva a n » אינטער־ חגר טון 186 גומער צאקאצ 
 פאראיינענהז חנם םוז פרידםאן, דמױיקאב נזמאנאצ.

 פרעזענ־ צאהאצ דעם האט םיצזו««זי, אין פאוגסיל םרייר
אינטערנעעאנאצ. דער פון סמארםער a סירט

 בא־ םרויען חנר אין םםרייק * ערזוארםעז .םיר
 װײ .םיר פצאםשיז, אונז טרייבם פצײײנמדאינדוסםריע״,

 קזסען צו פאר ציהען סיר םםרייקם. סײן ניט אבער
 ®רידליכע דווך באצעבאםים די םיט פסחאמנדיטמ • «ו

 םארטםעחז, אונז וועצען זיי אױב אזעמרהאגדצוננען.
ant והר נאצעבאםים די אויב ארדנונג אין זיין אצץס 

>pt ttr■ נאראנ־ יואם נעזע״ו. ראם אפזוהינהז אפזאנצז 
 װעצעז ,1ם»רה»נדצוננע מאצזמסיית די.*רבײםער סידט
 ארויםפ*דמדונג זייער tvofatiit נרייט זייז ד»ן בץז־

uni p r >«ת ם  גארסעם-פעקםא- אצע באזעמן מיר עז5ז
אנער־ וועצען םפדערוננען אונמװ־ע ביז ■ײזעםם נדם רןם

ח^ טיי WRt אע^רטןווףעם, און יי,יע

 טראמן א זוי איז געקויםט איצט ביז האבעז זײ װאס דאס
 ערװאםעט עחמט װערט אײגקויף הוי§ט זײער ים. איז

 אעואנג ארום אדער סעפטעםבער, סאנאט םון ענדע ארום
 יחד צײאען דיזע װען «ז זײן םעגיציך קאן עם אסטאבער.

^ אין ביזי גום זײן שוין װעם זוערען, געדדוקם אען ױ  ם
 דערוױיא אנדערע. גאגץ א זײן דאן װעט ^אגע די און

 אינםאד־ דער אויוי האפנונגעז אוגזערע םיר בויען אבער
 אז האפען ^אםיר און בויצעטינען, *רײד5 די םון טאציע

•*רעדען. זײ זואם וױיסען זײ
 םון ווי סיזאן דער זין־ ׳שצעפם ־uaytr אצע אין גיט

 אײננעעטעצם זיך םיזאן דער האט שע*ער טאנכע אין «עך;
 פאר דארם ׳טויז ארנײטען קצאוקםאכער די און צײם אין
 1אי אז פאד זיך עטעצען םיר יואכען. עטציכע צעצטע די

im יענע r אפצו׳צזד מי װיסןן קצפוקםאמר די וועצען 
 באצוג אין אויפגעטאן זיי םאר האט ױניאן די װאם צען
 pip געשפארט ניט חאט ױגיאן די פרײזען. צעטצען צום

 געםע־ ײאצען פרייזען די אז זעהז צו םיח קײן און געצם
̂וצעז קצאוקםאכער די או אזוי זוערען טעצט  םא* קענען ז

 אויפ* דעם געהאט האם װאם צ־וױי, ברודער צעבען. א כען
 אריע־ דעם אין האם סעםצםענטם, פרײז די איבער זיבט

 נרעםםער דער נעװען זואצט עם נמםה. גאנצע זײז נעטאן
 בא־ זיך זאצען זיי ײען סצאוסםאכער די םוז פארברעכען

 די אגהאצםען םוז םראגע דער צו גריננ׳צעצוגג םיט ציעז
 אוים־ זיי פאר האם ױניאן די װעצכע פרייזען, געםעםעצםע

 אםאצינע די אגעטרענגוננ. און םיה נרויס םיט נעמעםםם
געםעטעצ־ חןם פון עטװאם ארונטערצאזען םון עװאנקײט

 אין ארבייםער די פון םיטיגנ דיזען י1אוי באפוםען בען
 איז טיצװאקי אין לאנע די אז םיר זעהען שעפער, די

 JsutD דער אין ivenjn װאם באדעגועען די צו עהנציך
 האבען םיידצאך םאנכע םיםטעם. שאפ םוועט א איז עם

 פאר און ijromr ארנייטזן םוזען זײ «ז חגרמחצנ^
 גזד אײנגעםיחרט איז קאוד דער זינט געצאהצם ווצגיגער
 t 70« נעהערט, טיטיננ דיזען גײ האנען סיר זוארען.

 א איז םאנ נאנצעז א מטעחענדיג ארנײטעז םיידצאן־
 םענ־ די װאו און דרעםעם סים אננעפיצט איו װאס רום,

 נסר־ פרעםען זײ םוזעז דארם םארטאכט. זייגען סםער
 םיםטעם. םפיד־אי א אױף אײזענם נציהענרע םים םענטס

 צוים געפאצען מטענרינ איז עםיס־ארביים םון פרייז דזר
 נע־ זיך האט ארבײםס־נןדטװינרסייט די <ואם םאם דער

w די איבער זײ טטעהען םארציידים הויבעז. p יא* און 
בײטמ. תר טים פערד <וי זיי נןן

 אויב אן דערצעהצ̂נ איהם האבען טיידצאך אנדעחנ
 כדי דרעםעם, נענונ םאכען צו נאוױזמז כיט האבען זײ

 a דאצאר 13 פון צוין םיניםום דעם אויםצוארבײםען
 *רנײנג דער םון נעװארען אפנעואגט זײ זײנע; מאך

 •pjm דער אין אפנעתאצםעז זוערען םיםיננען װעכענםציכע
 פון צעהציעט אױס־ערען םוזען כיידצאך די און טארי

פראדו^ױ®. די םארנרעסערען םוזעז זיי אז באצעבאמים די
 עטצימ איז זוצצעז םוער ױניאן םיצװאהי *ונזערע

 כאצעבאטיס 14 צו םארעױננען ארויםמטעצען ארום טענ
 npa 25 זײנען: םארצאנגע: די אינדוםםריע. דער אין

 *36 א 40 אנעטאם און וױידזשעם פון הזכערוננ צענם
 קאםיטן נאתייגיננ יױידזש א .*רבײטם־זואך, שםונדינע

ױניאן־אגערפזננונט און
צא• דער האט טעפרעטאר, םון באריכט דעם צוים

 םיטנציחןף. 227 דערגרייכם צייט סורצןר דער אין פאצ
 im חרעםסאמר, טױזענט םאראז ויינען םיצוואהי אין
 «יך נאר װעצען אצן זײ t* — צר שרייבם — האםעז םיר
אין אונזער ®ון טיטנליחנר זיין
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 םאר אײנםאא מוז ריקעז, ױגיאג׳ט דער אונטער #•רײז טצן
̂נםאא  דאם טארען הצאוקםאכער די ותרען. אפגע^אםט א

̂יכם « אלם נאר ניט טאן, ניט ^צוט  אין ױגיאן דער צו ם
 אין האבען דארפען זײ זעילבסט. זיו צו <וי א^געמיין,

 םיט־ ̂עבענס םון קאםטען הויכע איצטיגע די בײ אז זינען
 צו אויח גענונ קוים ■רײזען געסעטע^טע די ויעען צען

̂יכעז א טאכען  טאר דאס װי זוײגיגער און ילעבען, געוױיג
 בא־ אצס אנצונעםען ער^ױבען גיט זיר ק^אותםאכער קײן

 אין האבען אויך דארםעז זײ פראצע. זײן םאד ^וינוגג
 ארדער זיינען אצינד, םאכען זײ װאס ארבײם די אז זינען

 וחגרען ארדערם די און םטאק, קײן גיט — גארםעגטס
 ניםא איז דארום *רײזען. געסעטעיצםע די ^ױם פארקױםם

װײניגער צאהיצען 5זאי באילעבאם דער װארום אורזאכע קײן
̂טער דער װי •*«רײז. געסעסע

קיצאוקס, געסאכט װערעז עס װאו םארסעט, יעדען אין
 ארעם. זעהר אװעתגעשטע^ט סיזאן הײנטיגער ויך האט
םארטרע־ אײגענע אונזערע םון טיר קריגען באריכםען דיזע

 קײן איז טארהעטס אנדערע די אין אויך זואס דאם טער♦ ״
̂אוקם  נאך זײגען טיר או אםאא, גאך באװײזט ניטא, ס

 דורכשניט^יכע די ארויםגעשװאוםעז. ניט קריזיס דעם םון
̂ואערע די זועמען פאר םרוי,  װערען גארםענמס •רײז פא

 באר־ דיזע קויםען צו װאס טים גיט נאך האם !ראדוצירם,
 זזאבען ניט וועאען םרויען דיזע װי לאנג א?ױ און םעגטס;

 קע־ סילברצים, נויםיגע די קויםען צו װאס םיט געאד קיק
 איגדוםטריע אונזער אין &ראס*עריטי גרויטע מײז םיר גצן
^ ערװארמען• ניט

פאר־ א זיך סערקט סיזאז אריםעז איצטיגען דעם אין
 דורכ׳צגיטיציכע די גארםענט. ^ין נעסערען א םאר <אגג
 קען םרוי, ארבײטער׳ס דעם אימגרהוי*ט און אבער םרוי
 צו עראױמנן זיך םימיצעז, באערעגתטע איהרע כדט גים,

 םרויען, רײכע די ױידער, גארםענט. בזןסערען דעם קויםען
 צאהא אין קאײן אזוי זײנען באהויפמען, יא עס קענען װאס

 אינ־ ריזיגע אזא קויף־קראםט, זײער טים קענען, זײ אז
 װאוילזײן דזגר אויםהאלםעז; גיט אוגזערע וױ דוסמריע

 פון סויןי־קראפם דער אן א& הענגט אינדוסטריע דער םון
̂. אםים און ארבײטער דורמוניטליכער דער  םאד־ דעם םרו
 אוים זײ םעאען עם אבער זײ, זזאבעז קויםען צו אאנג

פימלעז. נויםעע די
I

אונםערגע־ ^עצטענס זיך האם באארד דזשאינם דזןר
 זואס מעיער, א. ד. נ. די געגען האמזי א אנצופירעז <ונמן

 •אר לעצםע רי אק טוײיו־ אין אננעזאםעילם זיך חאמנן
 אע־ דער איז זײנעז שע^ער אזוינע סך קײן םאגאםען.
 ^געשאםם עוין ױגיאן די האט דערצו ;גימא רוסםריזו

 שאאקעס דיזע םון צאיל ברעסכתר דער םיט זײ. פון צ̂א א
i גים זיך ו5אפי ױגיאן די הען y ^ r, ניםא איז עם 5וױי 
 דערםאר מום1 כוחות, אין זיך םארםעסםען צו װעםען םיט
 םכה... צעהנמע ירעוה׳ס וױ גרויס אזוי זײנען זײ וױי<

 געװען נים זואאם טרײד, אין ארבײט גמנוג געווען װאאט
 באמע־ קיליעע דיזע אױסצוראטעז אױםגאבע עותרע

 האבען גיט זײ צו דאו־וי סעז איגדוסםריע. דער םון פענחצצן
 האבען ביצויז דארח טען תאייטאל; גרויסעז גאנץ קײן

 דעד און ״ארבײםס־געבער/ זאגעגאגםע די פאר דדצאבס
געסעטעילם^ איז •ראב^עם גאנצער

 אפ זיך גיט וואס פאםיטע דער פון באריכםען די םון
 דעם זיך םיר דערװיםעז ,nyijrr דיזע אפמטע^נז םים

 איז גאר נים דארם. הערמט זואס צושטאנד םרויעדעען
 װי אויס זעהען *אפסעס די און ׳צםוציג און חױצך דארט

 געגוג ניט זאגאר האבען זײ נאר פאסםסעס, פייעד אםת׳ע
 דא־ איז עס טרויען?). זײ דען וױא װער (ווייל ארגייס

̂יך, דום  ב>מזעם• דארם װערם עס »ז זע^בםמפארשטענד
 זע^בסגדמטענדעער קײן וױיא טרײד, םון א*&א$ דער טמט
 ניט זיד *ועט קצאוסמאכער זעלבםםחןםיעקםירענדער אוז

 אזע^כע אונטעד און סביבה אזא אין אדבײטען צו ארגױבען
אין זיך געפינט באדויערען צום אוםמ^עגדען. פצעגציכע

 צער- יועצכע ארבײםער, טיפ דיזען םון
רי װעםען צו און צדפארונ^ פון ױט

» Tn© מדון

 םירם כאותגוגג ארבײםער די וואם אויםקצערוגגס־ארבײם
 אונזעד אויך װאננג צום ארבעם אן װי צו זיר ^עסם א(

 םיר באצםעצאמגם. טיפ דיזען םון פרײ נים איז מרײד
 דיז*ד פון װערען צו פםור צײם דער טיט אבער זזאפען

 דזור פאר אי זיך פאר אי יצ#ג א איז וחגצכע פורעגױת,
גאנצע. « אצם איגדוסטריע אצגעםיינער

I I

 צאקאצ פ\ן פיגישזןרס די האבען אועוסט, םען30 דעם
 האצ• װעבסםער אין םיכױגג באזוכםעז גוט » בײ ,9

 קראמ̂כ *ז* סים זײ האבען גערעדם זוארם. דאס האט
 אצע אין אפגעקצוגמן האם שטיםע םעכטיגע זײער אז

 האט געד״אגדזנצם איגםערגממאגצצ. אונזער םון זוינקעצאך
 ,9 ̂ופאצ םון צױצטאגד פינאנציעצען דעם װעגען עס זיך

 ב»- א אפגעגעבען האם אדםיגיסםראציצ די װעצכען װעגען
 תורבן נרויסען דעם אעעוױזען האט באריכם דער ריכם.

 א̂י געםראםען האם אדטיגיםםראציע איצטיגע די װעצכעז
 ציגמד פריהערעער דער פון צאתאצ דעם בערנעסעגדיג

 צוברא־ און ותנם אפגעריסענע די חוץ אדטיניםםראציע.
 איבעדמ־ אויך *דטיגיסםראציע די האם בענסצאך כעגע
 *מ עס וועצכע פון חובות, םים בארג גאגצען א נוםען
̂י די אויםצוצאהצען. זיו ־unw זעהר  ד0 פח םיםגציד
 און צאג̂ז דער םון ערגסםקייס די באנרייםענדיג ,9 קאצ
 1סעםי דק אין צאקאצ דעם ©םערם דאס \ױיט װי אויף
 דאצאר םיגןי כױם זיך םעקסען צו סדצצאסען האבען קײט,

 זיק פון צאקאצ דעם *רויםצוםיהרען דערםים ̂ום שטיס א
 סעג־ די מנבען איהם און צרצםאנד, געדריקטזנז איצטיגען

 דיזעד סים טעםיגקייגג וױיםערע טים אנצוגעהן ציכקײם
 באוױתן 9 צאקאצ סון םיםגצימר די האמגן האנדצוגג

 פון אויפםואועען די אגערקעגען און מעצען ויי הויך װי
 ארויס־ זיי האם וועצכזן אדטיניסםדאצי^ איצמיגער דער

 נעורעהננע די וחנצמן אין זום■ טיםען דעם םון געמצצפם
 ךײ אוםנתהעקײם״ איהר דודך האט, אדםיניסםראציע ציגקע

 נאר זזאט עס ממעקען. דארם געצאזם זײ און פארםיהרם
 אנגעגורס האם בצעםעצ רינמםאק די וואס געהאצםען גיעם

 אויםרוןי אן מים ארויסגעקוםען איז און צענדער איהרע
 -או דער גידערצחצםיסזנן כוחות סינםםערזנ איזזרע אצע צו

 םצם־ די רעקאנמנדאצתגס און באריכם סיניסטראציעס
 ארן• אויםםואועזש די םארגצײכענדיג # צאקאצ םון בערם
 אוםםזגהימנר דער כדם אדםיגיסםראציזג איצםעעד דער

 הא- אדסיגיסםראציע, םריהזגרדיגעד דער םון םיהרעסצאםם
 דען- כדי pwo דעם םאד געשטיםם םאתמגיגען םים בען
 די אגצומםעצעז םעגצימיים זײ צאקאצ דעם געבען צו מיט

 אגדערע ד׳י דעקען און פרײדאדדצאםםערם צאהצ נויםיגע
̂ים עם יועצכע אויסגאבען נויםיגע y פאד i בא־ «ז אום 
 האנדצונג וײת םיגי©עת^ די פון אינםערעסעז די מיצען

 פיגימאחם די װאס צוםדויעז דעם אפ זיך טים שפיגעצם
אדםיניסםראציע, איצםעער זייער צו האבעז

I I-I
 באזיצוס וױכםימן on םון ©וין דעדען מיר וחנן

 ■אר א איז איבאתעבעז אויך םיר װיצען ,9 צאקאצ םון
 אנמנוםאן איז וואס באמצוס עהנצימז א ותגען ווערםער
 «רך קצאוק די J35 צאקאצ םרן םעםבערס די בײ געווארען

 און ציבע זיתר דעםאגסםדירם אםאצ גאך האבען םערס
 באווכםאן נרוי א בײ ױגיאן. זיתר צו איבערגעבענהײמ

 םמ־- צז באמצאמן אײנמםיםע כטעט זײ האבען סימינג
 n אום םיזאן, א דאצאר האצב א און צוױי םיט זיך סעז

 פרייתן. סעםצען צו קאסם עס וואם אויסגאבען די רעסעז
o זײ איבערצוגעבען פצאץ צוםיצ פארנוטען וואצט עס r-' 

 דעד בײ געוזערפם ד.אם \ואם באגייסםערונג און סוע
 וחד באריכםעם האם ברצסצאװ ברומר ורען םארזאםצוגג

 םיםגצײ אגוועזענדע די צאסאצ. אין םעםעקיים דער גען
 דער וואו מעפער פון געקוטען זײנען םיטיננ דעם בײ דער

 די געוחנן דעען זײ און פרייתז, געסעםעצם האם צאתאצ
 בור םענעדדצער׳ם זייעד באשמעטיגען צו עדות צעבעדעע

 זיך האם סיזאן דער װאם דארויף אככתגדיג ניט ריכם.
 can םזן ציימן •רעסער די און אײנגע^םעצמ, גיט גאך

 חא- באצסאצאכזמ, אנדערזנ די <ױ גום אזוי סיזאז מװאכעז
דאצאר האצב א אוז צוױי חנר אז באגדייען דאך זײ בען

I י



* ו י 20 ז
dppd םעםבערס די אםסלאץ. און בארןכםינגתר » איז 

o אויםןר *ז וױיסען 35 צןןסאל «( n רענעצען *ano 
i האם איידדמנםם ניזגןם n נשםזג^עז געםוזט לאסאל* 

 פון דיום זתמגטלימג די אוז פריידאדזעאםםעדס״ צאהל *
 in אױסנאב׳ג עססםרא דיזע jppn גים (pp סץנם 60

tpdptopm0p «ער םילאזאןי; קײן זײן ניט םז onponao 
ר מ o *ן «ז * n ייון טעםצען jpnno פחנסען סאר׳ן 
oupn אס i n דארום פאםיליע. גאנצער ויין סון זואוילדין 

o מוהצזנן צו צופרידען *־ איז n אום מםייער קצייגעם 
 סאכ־ ערפארענע נמהר און םזנהיגע אגצועםצל?] חנרנדם

מהערי^ זױ iprno רי סןםצעז זןןצןן ויי »< <יים
 נים אוין בצעםעצ pnoouiotp די האט ג«ותהנציך,

פאר־ איהר ערםיצם און otpopto קצאוק די חוכגאלאז*(
■ pootn איהר שםײבער. נעחעריגען איהר י1אזי פליכט 

 וואס אײנעם סון וױ געהצונגען פבער האט סס»װאוטמצן
n די צײחן. אה( פאנװאולסי?ס, אין זיך ווארפם o r־ 
־ טלום אייט, זױיזם עס <ױ טוזען, טוין <תם בלצםעל  מ

o םים מן n די *װימען אז נעדאנק PP tpopto) ניט זי 
n פויצע קיין כאפען o.

גרעס־ בתדער םיט ,35 לאסאל פזן *דםיניםםראזות די
ro אן לאו r  in, ̂קאצ פון טעםבערטיפ די אויך װי  ,36 צ

 פארנינםםעען זייער אױוי ותרען *ו גראםוצירם פאווינץן
 בסגט זײן טיט םיםינג גמםבער נדױםער in באמלום.

 נרויםען on רעםאנםםרירם האט נאשלום אײגמםיגױנעז
 זייער און פיהחנר זײןו־ אין מיםגליחנר די פון *וטרויען
ױגיאן. דער אין «צױ«ז

 -pjpm* זיך האם כממדז׳מר דזמעגעראצ אמזער
o 20 קעדם nםזנז tpodpdopd פח o n אייראפעאימען 

 גאקציידועס־םאר־ איבטערנאציאגאצען tun פון פאגנרפט
iוואו באגז־, p אינםערגע׳צאגעל. אונזער פארםראםען האם 

 אכט גענויע אײדאפץ אין םארנראכט האט נאנצער גרזדןר
opiutfp o בײ זײעגדינ און מאכצן, n האט ip גזד זיך 
tpotno םון פיהחמ־ *עעזעומנסטע די סים i n איװץד 

anrmn• ענגלאנד, לאנדאז, אויםער באומטנס ארבייםער 
oruup i «או n אפנעהאלםעז איז ijntfW i, ברר האט 
t n םמעכא־םלאװאקיןג איםאלי^ מזוכט אויך נאגלער 

nocarר האט עגנלאנד, אין זײענריג פראנתרייך. און יך  בו
o געחאט נאנלער תו n כבוד m 'o n i*  vt אינםער־ די 

tphjiptv פןחס־א*י<ג ױגיאן םױיד
 גע־ tup נאנלער ברודע־ צומםאגד א פאר זואם אין
n די איז באותנוננ ארבייםעד די טואפץן n 'cn ao לענ־ 

m, װאו Dtp ■unvau p*pt*n n םיר מעלען Itnip 
w תו • um*o »<יק באנלער בוי jn»nrt» w■ נאנלער 

oyn זיכער זיינען סיר און חס־מהלען״ *ו פילעס to ער 
מ טיט סײל*ן זין■ ומט i טים איינדריקע זיי n סײיםער 

 ־an ײ2 אינםע־נעטאנעל, אונזער פון םיטנליחט־מיפט
u n r v אין נעלענענהײנג בעםםער און iirotP פון m. 
 טיר tppjnov לאפאלס אננ??לאס?נע זייגע און באארו

 I»UM םיר און נאנלער *unm «ו תאנט אונזער אױס
װיל^טען!״ וואחױנ אוגז ביזם n ־,um־u. ,איהם:

תו פארלאזט tPDippmx גאנלער׳ם נדוח»• םיט ח  נ
ער מעלכען p<mנמנעדזטזס־׳ט דד»ענעראל on ליזױי

otpi אין םארװאלםע̂כ *ייםודילינ o־f n פי נאנלער׳ם* 
o ותתגחיינג n  nn ד פון פאװואלטוגג אלנעםיינער מ  ד

חר חאט *םי^ מנעחשער׳ם מדאל  נזד אויך ליודי נוו
 אויפ־ on האבען פון אויפנאבע ?אםפליצירםע די תאט
 ת*ט ליוױי ־unm םעםלםענם^ פתיז אלע איבןד זינם

 און ערפיל̂נ םיכטיג אזן ooanunnp אויפנאבען בײזת
 בא־ עםענטליך איהם נעלענענהיים דיתר בײ ti>n« םיר

tppjtn, אונ־ זײז פאר באארד, דדאאינם פון נאמעז אײן 
 סיס־ סײיםער אונזער גונםטען *ו םענדגתיים ןרםידלימר

מפגג מן טיר !דדןף  םיםנלידש־ m באדאנמז אויך ײי
onar ענםלאסען פאר 1 לא?אל פין urnנרר פיתרער, ־ 

 אוגזער פוו ױנטט אין איחם אאזעלען און ליוויי, דפר
o פאר ־־,ntttp דד»איגם n פון כענעפים anאלנעםייגער ־ 

4ײיי*

 דער פון ^דנתיספראציע 5נײ די
ר ניס־נורם ע ױניןןן ®נ

m g’

»jb  r .שטיגליץ
an־ o ^ t t n אין עלע?עאנס די פון anגיט־נודם ־ 
ת פו ױניאן םאכער ״ ^} זײנען װאם לאקאל^ נ נו או  פ

o םיט n פוז קאונסיל דז׳**ינם ארכייםער ס1נינד<ו i n 
ittn אםעריסען n n JD■ םון 166 לא?אל ,1לײבא אזו i n 

i פון 156 לאלאל איז אינטערנע׳שאנ^ל n טע 1»ױנ*נp* 
o דאנערסטאנ, םאדנעשםען איז װאם \ואיר?ערס, סטיל n 

 םפלה פולטטענוינע א נעבראכם האם םעפטזגםבער, טעז13
in פון האנדידאטען אלע און אפאזיציע, קאסוניםטיעער 
i n ועהלס1ע ז״נען גו־ופע פו־אגו־עטױועו־\ inaiw t• ביי־ 
n 7 געםען לןזהאלם one אױ װאס אי־בײט®־, טויזענט 

d אין בײטען iu d o  i n יןג1אינתםט וננ1נא?ליי ®־ויען 
13 D o inunיoנליn̂ אין באםייליגם זיך האבען on 

IfTPJ^P.
i {ץלסא(, לואיס n 1איצטינע ניז i n  )id IKD1 VPD 

ip»tD oni ,פאו־ אם1י1סאנ אלס האט ,22 לאתאל ױגיאן 
824 tvoipoa im in v o ,נעגען־קאנ־ זיין בעת שטיםען 

 אפאזיציאנם־ט־ופע 1לינשע 1גענ»נםע אזוי m םון ידאם1
i סיט האנט איז האנט נעהם מאם — n אין תאצ־ױניאן 

D 'J i n־o iu עםיםזןן. 271 נאקוםען האט — יע1אי»־וסס
o 1אי לאפאלם, n״i אי( n םון לאתאל i n אינמער־
i פון לאקאל ojn אין און נעשאנעל n טעקםטיל ױנייםעו־ 

i איז זואו־פעוים, n םלייט •ויא^עםױתו• .<אנצ®־ i n־ 
 נע־ ע־וױילט איז חדליא (room עסיל •tntfiiw װעהלם
o פון װאחנן n שפינדעל ח. און לאפאל אינםעתעעאנעל 

 *ppo ױבייטעו־ פון טאן1ט׳»ע אלם עז1נעווא ש־וױילט1 איז
 אויך האבען אמייםעו• «מנם1גא ביטעד רי לאקאל. םטיל

Ira nילם popjo ppm) )או >j איי־ ניזנעט אלס טאץ 
uni’oruttio i פון ע•1טיםנלי 20 אלע תעענט^ n 

i אין ע(1נעװא ע־װעחלט אויך זיינען ט־ופמ n ײעו־; pp■ 
r w n  ivoippt מםיםען צאהל ?לענסםע די לאמאל. פון 

otfn ip א װאם ivonupo ,11 אי« געצױגען ip ip i” מאל 
ipopu ײאס ׳פטיכחגן די פון op געצוינען מאט jk p  i n■ 

i פין אט1זײ n די בײ ן אפאזיציע. 1לינ?ע oipo'j איז 
unmע־מעהלם איצסאוױטע ־ >tntpiip אלס ko ipcd) 

איידזשענם. ניזנ?ם אלס ipopr j און
 (powpj גלײך זיך האט באאח־ ii'oipptpp נײ? די־

o n  tnn 'uo itt )נויםינצ ontsott פאו־ ipirojpoj’K e 
i 1םא או( םעםעסיים ױניאן n פון ־סית»1איגסא n גע־ 

111 (POPiio p ip jik hך o n א<1נ?נ? לעצםען noo־p.

p* איו און intp א אלט איז ױניאן ניט־נודס זײ j 
ipiipipi in ’ia אין o n ^פאר איו װאט םםתיק, גו־וים 

ipo ipp j זױיט יאזזר » םיט *unnp ii d” 3ir  n  .pm 
o n •̂הו n< איז *״ט י p iir  a inpi ip iip וליב* i n 

i פון גייפיים n וליב און ױניאן* m ' n'־»*p «r r*p 
 *וױ־ *ייס m אט אין ipoippnyo זײנפן װאס (,po«pרי«

un |prאון נעמאנ?ל1אינםע ־ n ?םעססם״ל 1ױנײם 
Dippi’tpi. ב?ת ip ijn ir ip rn p  i n איו *יים n ױניאן 

tntpipj oiiTopj ױניפז אלםער אן נ,1ב«1נאל ל. י. סון 
 n באמטיםט וגינססיoan’tpio no 1 איו 1?זתלכ טוע־,

inn'Ouoa )Pitni םיט i n ניט־גורם ipoRo .ױניאז 
nponipj o 1אוי םילט1? םיטי? זײן האם גאלדבפת n 

1.ipoodm חאט אזן אופן r inאינ׳ט־ און םליים זיין ־ 
un o נ?ב?נחײם v c in»־i זאל ױני»ז י1 אז ip jp p אתיס־ 

npt| 36 םאר סכא־ײפ אין mר,װאאדגײטס־ 1־מםונדינע 
IPitnut. אויסנעסעםשט פו־יגציפ אין אויך איז װ?לכ?

o <*ך n םםױיפ r» i> tp  in m  o*n װ־יפמסװי־ ייד*
pft pn םענעדד»^»י«. דזנר

— >4■̂-

־ .

Pi
I *

ם«כער דרעס ױ נײ ודיחשעס מינימום פה חרכפירונג ך
̂כטאן, דזשוליוס &ון תי v* wn .ip* .i5®u ד .n*43 יופ4ײ« 1פ*כי ו

p י1 ik io װײ־ טיניטום י1 כצופיהר*ן1ו1 אזוי «וי 
opm ׳ י1 איזpooipiie םון אויםנאבע D n i i n 1םאכע 
on האבען 1םי זינט ױניא(  )pinrpiTPDJW אט־יטענט 

 -pj ?דםאלט־ייכ?( םון חזוולטאט אלם iron 1933 אין
 םליך1אנטווא1םא זיינען אוסאכעז פיל? .p״ioo נ«־אל

שװערינסייםען. י1 »ט פאז־
n איז, אותאכעז אלע פון זויכטינסטע ooponao 

 <?םאכט ־®am oppiko גאנצעז איז בייט1א י1 וואם ייך,
p>or pc מאך. *ו װאך פון זיך בייטען װיידזשעס די און 
p איז *וױיטעגם in יג1טול סך א n ענ?צ-1ן־אונ1שטונח 
o” propo, זואם op א ארבייםצו pdmipj תל** ipd” 31r. 

in זיב?ז pםול זײ בייטען1א טאנ אײ( Jio r און o n אג־ 
p in) עםליכ? בלויז טאנ inJiDtP•

n ׳PD” Pi’ijme) אט םחםת אנטטטזגה?( װאם o n 
IP בייםם1א ג?לט?טינ?51אונ און סיםםעם וױיחט iu o r 

ipn) דעםער נ*ך; im « i װאם dp ניט זיינען BitjD) 
ipopr n. אי( ״optspp ,טיים ג?מנ

o *ט םון Dtsoזולn א אלט n 1*ועט»נ n  DD1PK3 
 *pi <ואס םיטגליחס־, פון ?אטפליינטס זזונדערטע־ ױניאן
 םי־ י1 פאװינם גים האב?( זיי אז װאך סחי אויס םינ?(
 אויפגענוטען. jpipu פאםפלײנטם י1 \ױיתשעם. ניטום

ip : a Dip’l l  dp ?זיי כיז *ייט װאכ?ן עטליכ P3 )Pd ip- 
o םאר n )?א(1 און טשערםא( אוםפאו־טײאיש |pp:npa 
in װיפיל ,up: גיט או־בייטזנר n מוין JiD r חאבצן זיי 

ip אי( נ?או־בייט io pd p id b i t p i האבץן זיי אוז ױאך p״l 
o ir ?ז באוױיז* t״np יט און> on ־?ל?דונ- ג*ל?ב*ס® 

pi| דעצז n .?ריכטינ
 האבען זאל זואם ,itppo iptmnpt א עאפעז *ו בזײ

it נ?נױעם א b p p i י1 םון in iio r 1םא זעמס1וױי אוז 
in p« .̂זם ױניא( וײ האם \ו*ך  5ספ?*י?ל (ppm נעל
־ T I■ ײ

װ״דזא. טיניםום דעם ה*נסי#לירז *ו ק»רי יי ייו דאם
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d 1 *זינצ1 רי פאח־ם. וױיתמ טיניםוס iib pאויס־ יכםיג 
p* סוזען וועלען נעםילס, ip i> ipd u pu| 1פא באזוייז אלס 

on או־בייסע־׳ם n n *o« טיניפום בנונע D p n i'ii. 1טי 
upt'io** געלאזט האכעז  26 )ppm ?אז?לכ orwp 

ipp און  ipo זיי ipoiptu עפאדםםענט1 ?אטפליינט אין 
ip םון i )1א ױניא n פון ’i * r  )pip .זיי־ «ײ טעזװ׳םאן 
i 1אי נע( n נרוים po פאטטעל א t w p אויוי און i n 
1אנ n n איז זײט ■*i n  optnpj חס  ־ יוניא(. in פון ווו

m אויסנ?סילם איז ?אח־ רי ותן  ipp בייסער1א op אי־ 
o n  ip : p ; ip op tpp ip iא םא(1טשע טאפ 3 n אלײן 

*in  i i i i  ipp’ro .1 בײם פאסט tppipnnי nap 
”ip איז op אז אויםנ?םינען בייםער1א in <ו?ט t איינפאך 

 צו זיך 1איה םיט לײכט ip״t און אויםצוםיל?! עם
באנוצצ(.

o ניט פאװינצז ווצלנע ,1נייטע1א n פרייז םיניםום 
ip d ik i פון גאדטען אזצלכצ םארלאננען taoipro *a r 

in a האטפלעינט םון ojpooiatn אין i n .)ױניא op 
in’ אז אםזאסip 1״t איז p זאל 1בייטצ1א ’inp טאנ 

i ־.n*P זײן אויסםילעז n  ipn טאנ־ *ן סאגנט ארבייםצר 
 סאגטאנ אי( ip דאחי nap י1 באנוצצ( צו יח10 טאג

i צו (poipp:oa איז ip ווען פאו־צייכ?:*( ק*לום n אר־ 
̂, צו נ?הם ip )pit נייט.  צײ־1פא זויחס־ ip אחי1 לאנט׳

jn’ נםח־ אזוי און כענצן, p בײם טאנ Dip)* און *ppu- 
>inp. .

o 1 א n  nnיעײד־ נאר אחי in P ’ ipo” n a טאנ 
o n  tpurmao י1 םון נוטזס־ ססייל opopn זיײ זואם 

tpdh o ט’גי1אויסג?א נען n  tm ina iiP J 1פי ’tn v 
o m  oiao זואט ip נעםאכם. האט

nap in« אויא p א םאנ?ז צו פלאץ פאי־א( איז -n 
n*p 1םא ’inp באזוגח»־. סאג

”a jpa*n ipo נאכטיטאנ פייײםאנ 3ia ip ip ' opn 
napn מטונתס צ*ל י1 פון ip oan נצאי־בײט האם 

ip i n n .זואך o n  |P3*n opu ip סםײל ipd u און 
n צאל ip oan oponi נץ&אכט. האט

in  |pn ?באלםעלאכ pu )pd iprs Dpn אויבײטם־
i פאו־ לוי( n און אדינייט װאך inpt dp«  ip אז v 
o <?טאכם ניט האם n דאח» לוי(, םיניםום ip בא־ זין

.~nap opi םים נוצעז
 ױניא( n אי( nap די pna טיקט 1איה 1כעפא

oipoianpipn י1 1איה פט1דא nap אייס־ זיכטינ1פא 
 1איה אז טייגם, אס1 פאו־ם. ipopinp: •an לויט םילצן

ooiai 1 'יבעז18אריינ׳ o nפון אםום o n װען ײט*נ1פ 
o 1 גצ?ני'נמ זיך האט זואך בייטם1א י1 nאטום (pn 

*ipd פולצ( ip״a '״,P», DDtpaa 1איה j און na־pp 
opi נאסזגן no ,לא?אל o n לoonp .ip d u  ^pmp . 
o אי( n אוז גאטעז jnsi'o opn i n  no o n ia צו־

 סאר• האט אױזר װיסיל סארצייכ?נעז איהז־ ooiai ל?צם
אי n:pcpioa: י1 דינט  ip®״ (p3”־MtnpDiia pa יי

tpp גלײך op 1איה ooiai חס־נאר נאםען. 'ria חס־ צו 
 אײד iac איז סינסטליכ?ייט און מנצליגפייס n ױניאן.

p זאל ױניא( n כדי װיכטינפיים, ט־וים םון jpp) 1 םיסP־ 
נעל־ n איינסאנ?( אוז פאססליעס אייעו־ ע־לייתצן םאלנ
i n.

i סון זתט האײ אזינ?1 י1 n כאנוצט ױניאן Ijnpn 
on באזיס אלם  iao באײײו א אלס און קאםסלײנם iao 
i n ביים אונטערזוכוננ o n  iao TPtnao •אוססארםייאי 

.taoipro tpv
 a ארויםנ?ג?ב?ן ױניאן די חאט יס1צו צײס א סים

i־am op זואו ביכעל, סאלסולאציאנם n  imnpua o 
 יצדצד 1סא oprrpm םיניטוס סון באמ־עף יכטינער1

tn צאל iio r ײאס in ?באלםעלאכ av  pa• ־ האם » 
DP3ia ז ײ o י n םאנ ana* .אס פים אײך ה?לסט \ואך 

o n בוך קאלהולאציאנס inponiPD'ia ־תאט אױצ־ צי;_ >
ורif, י־׳ ;ו ן ׳״■ ...

® -f־
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f  f ײני־אנם ג»רמענמ שיקאגאר די אין
.tmi«Br»*v« in \\a vwvmvvtt בי#ליס, מארים ון2

iy* *au"n ״>an n p אוגז בײ איז pxp'r pit■ גע־ 
pm דרייפאכינער א dp םוג oayomy, דאך איז מאקע 

 *רבייטער אםעריקאנער in זיך פאו און אן an צי<אר
.oaya'ovt .am o p, ״ איז?up אוגקט חגי tnvaya « 

an pm imp* איז סטרײק גענערא^ דרעסםאכער נרויסער 
tnvaya tvautnya, רעי צייבאר דיזער איז דריטןגם, און 

 ovnya tyavn םיר וױיל םוב dp ט־ויסער א pmya out ביי
xo» yayan.ua inyt a םים urn געותן איז in n s דוד 

n־anu'K אונזער פון oanajna דזביוםקי, y rn? די און 
r פון פיתו־זס־ a m ברודער ווי ױני$נם, נױחן׳צװעםםערן 

 *ayp פון •ערצ׳*םיין, ברודער לואיס; jao פון גילמס־ם,
on ,ברוחנר אזן סיםי pptMpa, ײים̂י םיצןואסי, פון 

 tyaya נאר גים איז לועלמס* דוביגסאי, •רזמידאנט
»HP jaau  iyuw־ in  ■put פון *אסס in עיקאגא 

 לאטוארדיא סץיאו םיס צחאםוגן יצייבאר, rap «חנדײ׳יאן
ױ ג  ?אגםערירם דא אנװעזענהײם pn דורד תאס יאר̂י «ן

 פלענער פארםולירט אןן ױניאן דער פון טיהחנר די םים
—* o n רעד אין סטרייק גענעראל גמלאגםעז tvovp 

jmaoru** aayinfe אױסנערעכענסע אוינען די אויםער 
m n'B פאראיחנגע די פון ױניאנם רי סון tyavn ,oyor 

 ־an גלאסםא!, ברודער באםייליגט אויך rarumavP אין זיך
 ברר ױניאן; נארםןנס ikdkp דױנןר in פון *תאגייתר

 דזטאינט היגען סון םעלרעםער־םרעזשורער גאלדםטיח, ראר
 ט ytfvn סון טמערםאן ,pmaaiya ברודער און באארד

a—חנר און רד u r n r םון yin .זױילען
arum tv p ro  n־ yavvvaiyaam? זיך גרײט at 

pnm א Sruraya לאגד איבזס־׳ן םטרייס n  tyaa*nx at 
—pm 86 טידנמנס n  t r - r a t  o'avay?va ממונ־ 

ני די א'| רוטם נװאלדינלן א אגנץטאכט תאט ײאך, וי
yor• y«r?aay n  .pnauror האט y;*V u k u p  oat- 

מן n טאנ אלזנ איז חזס־ליעם yxava מ y״*yn oro oa 
pn .ארבייםעד, גודם וױיט די ,76 לאתאל סון אפים אין דעם 

 tyo גיט וואך א טענ ya'?oy .pvavra v אין זוי רױעם
 בא• זיך ארבייםער די *ו אויטרוזי tv סיראולאת?, «תיס
 נערםען װעם םםרייק חנר pm טאג *זם םאכען זװ דיים

pram. םיטיננעז םאםען tram גanyווע־ תתס ,לטען 
pavny) pn ים» p r «  pm גענעראל — וױל אײן סים 

 «אר •רעזידעגט דעם דאנפבאר מחר typo נדר 1 סטרייק
prpor אונזער «ו ארגאגימער אלם nyeo, םחננק ברוחנר

on dp t— עם ױאם וױידזע םיניםום amp םאר אייר 
n מנארלייטזנ typo oy .pnpop ווװײ פאראן ■pyo 

—tm m  on  to* oi ,זואם כוך tyr'P אייך n 8.76 ביי ארבײמן <ואם ארבײטער, «אר רייסם oyem און 
 באצםעצא־ *זעלמז סאר םאעציעל typpyo א אח ב^ימר

jcm יעדער דרעסעם. מק םייערער א ביי ארבייסעץ װאס 
ppppyo םינײ אמרייםארם, פאר ליה באזתחסת א תאט 

ווערט רייט וױיחט םיניםום *an pvtano H* דם—
ttn ־— r אט «ח aoano n נזזנױ prtrayav, אנסאנ־ 

 ■ytvvp ־an דורך בלויז .ttniior 36 ביז pe 1 מגתג
t«  m n םיםנליחױ ימיאן די tyjyp קארטען די אט 

tnvn באדיימת^ יחגרםםולע א oy איז aro* וױכםינ 
am  n  m םאםס־ pr5«i סס באנומן סך> n פאח־ם

p— סי *עיב ipt נים on און ריים זױידזס םיניםום oy 
 מד pc םעטאד ־on אױב יתיאן. *an w typo— נ*ייד

pranoo די —or סד איהר קענם מנונ יזלאר בים איז 
an n  ,twanyra bmp oat pram* ױניאן anv* ביז־ *ום 

tuyrnm  an דארם און ŷ a tyoipoa *kpm atm ניי־ 
at ptotpia tyo typ pny—  Jatorpnaopw y»oa יד־ 

— — *map o pubti pc a—  to,232 ־ oeyn
,Mm׳

^poaBai:
iSil

iv״n* p*p *op פיר בײ איו oy סראםוױסוז.  poo >yc 
 סול סכל נראדען אןן טםימ טענןןר בריליסנםענ¥ po סיס
 באהילםינ םיל נאר ניט atm אתוגמממן ynav? טים
 בור די וועםען ארבייםער, *anya די ttn'tovnv 1אי סי|

^m'oaiJBopy o'D«ay ,אכדפםצרקסטען up ודי־ י7 אויך 
yD .*ארבייסזס

on סיסינג, ערטטען Dipv סיר avnyi tyayn סיט 
anna* איו קראסמאירםה jyaJvnyi דסניס־ססאנ נעויןורעו 

20 on  payra*איו דאס םעפםעםבער. טען *un |ynya 
arooiyrאון ־ atfioruדי װאם םיםיע באווכסזס־ ־ jyavp 
Iko האבען ארבײםער גארםענט ippd  *an jwtnya tyn 

דזו pmya איז םיטיננ פון  םיםיננ נײם <לאס&אן. P נוו
jyavn נעחגדם r vלכy בערעם װי רעדנער סראםינעגטע 

 tic סןותרנאר לױטענאנט tyiata איו וועלכער אהערא,
 און אטארגיס אונזערע פון אײנער איו און סטייס אונזער

 באווענומ. ארבײסזס־ דער 1אי djvpvs ברייט <אגץ אויך
oy םים נערעם אויך האט oanojno ^yaoyi *arajy סון 

oayotviv ipmp'p  *un לי^ םרײד־ױניסו an pv* אלם־ 
 געווע- װססזס־, דס*אן לתכמראן, ארבייםער באוואוסנחס־

oan'ttno Tyayt פון an* סטייס אילינאיו tvnnnyo 
ov .םון סרײמס־ תו און לײבאר yin .ציילען -xn *un 

nyrin  *am איז >tyy סראפײאירטה. נרודעו iyתאט ״
n נעגוםען a rrw v  n 1אי באגײםםערונג די טטורם. םיט

tv po*u *wv trwa אםת םיס םענ םען oy : tyavt איו
umya » אפילו האמן םיר םאס־םיםינג. ערפאלגדייכער 

tv o*umyj און פיס פסלםע טוין לרינען גא^ב*וטים די 
p ir tvovn אײנצוםיהרען גיט נאעלוס וייער אויוי חרסח 

o סנע• ליאה ססוגויג׳ג 86 די n גיס אונז ד.»לט bv פון 
tnyuxav סיס an* פאר פןורצובער״טען זיר ארבײס on 

 pv tV אויד tynya פןורבערײםוננ?ן זמנלימ םםרײ̂י
tn< םיםיעעך טאס אילינאיו. ריהייטור, r נyהאלyo:ז 

in< סירפולאחמ n ,צוםיילם ya| פונלס דןורםעז ויך גרײם 
ipm אין ווי p'p צום P'nao װען oy נויטינ ותס po.

 נע- איו ,nyMyacyo טעןon 21 אווצנם פרײטאג
 פראםינענטע גאנץ םים מאס־םיםיע v tnvaya האלטען
utrin.* די MרבײyDבארײם זײנע( ר tvtvnvo at רי 

n  up |jn> *utByr ייגיסז art זיי tycn. נ*יט בחמר 
upy*,־ an* ̂רגאנײזער po ,אונ־ איגפסרםירס די?'יטאר 

oy o'dv v *P 'r Tinליכy םןול v לו«<ר u p  •an tvym 
.yav> *utarn אלץ און tvaya o*am אופן. צענםראליזירטען א אויןי

pv װײז, פארם am ,vavnrv םיר oavP v tvayn- 
i־opm לזןצטעגם איו נאלעבאטינ^ די םיס ttmyj גאנץ 

unvp yomr>'־oy •tyo''P ויר תאט tyam aJnavnya די 
pmoamvo די פון um''oivאיעםיחמ מענעז אויר און ״ 

36 n־yinPDP .ײאר ױזי װאך unnn ovn־ y'VD־. 
תו jpo אײנינע םארנראכס דארם נארפאן װ  בארסאן נ

 iv סיסואציזג יארטינער *an םים באלאנט גוס גאמ איז
 אטײ־ *an װען יאלע װיכםמע v a^'Brya יראםען האט

po .pnoiara B3vay> tot eayo איצסינער po פארט אין 
p*n די געגראכט הןם ypa'U .רעזולםאטען yitno n 

n  ptam |¥געמליכםזגם איו םאח־ינסט oix trupwa 
n  pmopa אנםאגנעגדינ אח ארבײטער *ODPV tyal o n 

n  |y>y« *un ארגײטער tyuvoav 36 1ארבײטע irutop 
40 avarav ביז וױ t dx'm

o ״סזר ru  you באריכנײז צו איו pa .כסלײססי 
 eayoxtf avn אינטערכעמאנעל י אוגמר urn װיםסאנםיז,

v tyuvoyaav קאםסײן at די ארגאניזירזןן *'?on •גאר 
ppov אייבראהאם *anvo ארבײםיס־. םעגס b̂, ױ׳נלמד

 מד Dayaany סד avn ,tmr'<דריי ottny pmup איו
tno'avnv pmu די —ojyoruu pm *ארני—.* 

yaoiru pi סון איימ to arom נסלימסס
ismi

si

.;;JIjr * * 5̂׳" ־ *rr r ״ pS§p3׳ ־ :
ם ײ » 23

o סרייי. תאמען n איז n רחיס t v p  u'tiropyouvD 
 ארבײטעי onv 660 איצםער aracyxota װעלכע פאגי,

nv װ י ס י orotym די]כי o tnyv twvtyo 750 ארום 
 amropycuvo; רחיןן n אויסזס־ ארנײטער. 800 1גי

mbdvp:,, נאך דארםען זיו נעפינען ttmvp pt3*t נארכמנט 
 וױיגינער ארום און onv tya'aoyrvs װעלכע פירםע^

 אונ־ tyav'X'oavP די נא׳מפסיגם. רהיא די װי ארבײטער
am־ yspyn ארבײםזןר די t״tya אפילו פסינס—בא o rv 
jn זעחר tya״t ו. נ תו םיט 'jp n r יױ סגעל *זוי 

 די מי םעתר oyjya ya'Jay םאכען ארבײםער אײניגע
trum ,D>'ypo *wvp די iB«־tyt .געסניטען vbd *an־bm 

oyoo'o, איז סרא?טיצירנ^ \חס־מ ןועלכער or •T^Pna 
nרy רyריבn אי« Bהuyבאריכסען צו ־ an pv iv״ ap־־ 
yxײאם צײט ר ppov^B *anna אי־ש איו רארטע], איו 

 אינדוםסריזג *an סון נטyxvרB 60 ארגאניזמן צו נעלונגען
p ויך 1האב? אליין פירםע רהיא תו «ון בלויו ir אננזד 

tvoipr אין an* האט פלאט?ין בר. ארבייטער. 426 ױניאן 
 r'nyay װי דערצעהלם םיר מםײכ¥ל לי?ליכען1 א םיט
 אין ארייננעװןורםען ויך האט ?אםיםע *רנאניזיײעןון וײן
an* און ארבײס 'tny אותנט tram איז ארײע«וםען 
n n האב ױאר לעצנמ ארנײטזס״. מעהר און םעהר ױניסז 
 םים צופרידעז Doayn געוחס נין און םילװ*?י נאזובם איך
an* מז איז לאנ^ דאדסיגער  םארלײנעז פיר צמלזנן גי

tiaannoa r u ויך װעלען זײ אויב באלעבאטינ^ די פאר 
ty'arpy'iMB, וימס־ דאם וועם tnn'o ססרײק. א צו p*D 

am*־ynva ל רא זיך האםyצטyנD .פארנרעסערט oy איו 
tyoipyaat לאקאל איו דאם לאלאל, » :אר t n  A87 

 ויר גפפינם דארםען װיססאנםין. ראםין, אין םאכער, סאום
 אונ־ וועלכער םיט ,y'avBovp גארםענם ראנער מיפאנא די

 נעהאט צוריש 17 יאהר 8 טיט האט אעםעתעמאנעל זער
oyavo'aiMD 8 inyi .פח םיהרער די דאנס 8 האםוי i n 

װאלטער *anna ?אונםיל, ל״באר און טרײדם ראםין

tyojyrn פתל האבען וועלכע םאמארם, ביל און }pm$tpat 
 אױססד דארםען איו ארנאניז^ן, at סך ארבײםער די

viyi tyopMa־ v *׳y»y .ײגיאן j» *anna .נאלדמטיי^ א 
in איז כאארד, רײזאינם אונחנר םון םעסרעםער troup 

 V prurorot סעקרעםאר לאקאל on נץהאלפ^ און נעווען
 to* סך 01פיה סלץ און ביכזס*, די אין םיםםעם ריכםינע
 <סס pnapaa tyuvcyuv זײנען tyxinyoavp ארדנוננ.

in א םאכעז צו פירםע japnoavp זואך• לעצםע pv pa,־ 
aniia* .זז atan* בדוחס־ און ruys^ פיינבזנרג u p־ 

 אױד אח באלעבאטים די םים קאנםערירם און געווען טען
 iryt pmn איז וחנלכער םיםיננ, ?אלען8ל s אדרעםירט

?pn !באזוכט
 אר־ או־גאניזירמנ רי tyavn אילינאיו, ¥לדו׳*ין, אין

a״iyo 8 געתאט oyinyr יו־ אונוזס־ פאו־או. חי לײבאל 
 אנוחד *aro םיס אויםג¥ציימננס t't האס 90 לאסאל ניאן

ir םים און זענהײם o א oyinyr ביז בלומעז. םון םלאום 
 ■yo די pnm איבזס־בליל tyayiyj 8 איף avn איצטער

yם די אין םיגהײםזןן in 'n v סמטלאך Apvpor o m 
T אומזס* זואו t avn Jw vrytiytu 'v yo 'n i פאחסױמבג 
in נעװאלם, לואלם איד n a  yt” D iv אין am orir■ פון 
in און ?לאוס הינער o n i אױס זאלצן ױניאז םאפזס־ 
tya םאל tyoopyi ix זאנ איר .p't tana נים 1םי 'n r w 

tyatm די yj*n װעלכע ױגיאנס tyrn סיס פול tut txan 
n פון a'cyaya oyi 1פא לוננ1װי r 't נױ«ליחa.־ oat 

 םײמ at pan oyanyr v typmo'm איך װיל שלוס
vpלyנty פוץ i n ח׳צענעראל rampytpy ־ פאו־ באארד » 
p*r ix naa o 1םי בען n סגםפחמל־ אונזזס־ םוז איינזס־* 

i פון tvewuvp in צו םארטרעםער ׳צאנעל n אנתריקצן 
v tv® "'inyc« סאד איד מי אזױ אוז לייבאר pt* סי  י

יחנלאן 1טי נצזונם, סיט — ז»:ען איך <ויל ײזע,11דע צו
tnyt in זיך 'n !

R ‘

m קלמולענדער דער פון טעטיגקײט פארצװײגטע ד
האטאװםסי, װ. א. װײם־פרעדדעגט פון

.nvija avtjvn ?ריװלאוד ך«ד ס\\ װוסצרופזגור

ױ txavn divdpmtojvp Ptv>P דערJyױול5p די  י
ovt'aviiv איז tvn'V'Dvav tv איז tyavn ויסנזד1א 

ix tyunyivo ran v »P#  םיס oinirapyouva רי '
v ^דרסחוג tv וחנל^ סי אויג oy ניס tn rt tyayaava 

 tta unnva וזויפס די ״.rtiy»vao. v tyavo וײ
o iv o pk id w  *i איז ova ,iymyav nyoru  v איו 

po vtv •tjmo'inva h די סיט אײנמלאננ אין vp 
m yivoo װאלס onyonvo ויך n ra tv  D i'iva םיס־ 
oy .m’«< איז ovrnvi ptaya ivcun אויםםזס־קזאם 

at tv ,'o 'lvo 'tv itvp o n  tyavo tx* תול v tyati 
nyiVBJVP און tp? פאו־םייחנז ova tta ,myovoo v 

 un* אויוי •tyo'Jya םײנסכמכם אס זyaלva iya״aiv די
a ojnvaya ppaa n  ovn rarutwvP״tv ,d't ix  n 

yvav םיםגלירער tw in  [y?ya גים tvfra און לידעז 
tv סאל אין anyvvoo v pa װעלען po iyo ''a iv y?v 
twtpva jytto isayr t די w v איז ןס־בייס n 

 ovn tvua *an פין טסעלונג די ישעפער. 1איגסײ
un oin'Bya־tv tx ביח־ע yar t't |y?vt a'*nx? אויס־ 

.tyr*?*
tv tntya o?va ov עולח 'i  tyayn anayrn 

atavapiv^P* ים> tyavoin at לאיאלע די yavia tut 
I't'am איז iyo«aiv די tta זמלסומ iipu  on y on־ 

ta> op'ioon tyo די ttvo av atv vayain pv vn^y 
ir o  .*aminr דיםציאליז yo'ru v trata tatv iva p r 

v . janyeooaw כלויזע־ anravu^vo* איז - כאפעהל 
tv ^uyi pnata זײ ty?yer— ty?vt 3 דיiv״*ro  js

maitva au ?va y?v tyro זײ 
*a— yaatot *pt to די tta ty?WTR

zmi\

ס מםאלץ, זיי<ען םיר און ױגיאניזם, טרײד  prrn זײ \̂ו
יוניא!. אונזער םון םיל א

ארגאנמיר© ווערם בידערםאן און םרינץ
 אונזעד אין םארסשרים מםאכם האבעז םיר

w דיןען אין דריױו אועאניזאציאנם rי די אז ׳ י דו מ  מ
 אז שויז םאנגם <וירםע םאדביםזןנער דער אט םון םענט

 בײװ א .יוגיאז• אונזער געגזנז הענד רי אויטצױ»םמנקעז
^ חןר צו נעזואחנז געמיהט איז ר ד םי מ ח מ י י ז ר י ם  

 אמ^רעקונגס־םיגד און אײנמרעסונגם־ זיתרע םים סא־נם
 הא״ ״גדד אז אנדערעס, צוױמעז זאגם בריזו דער אעז.
 םיםליז* םוײז־־לימנ מארםצוזעמז אבזיכם יעדע געהאם בעז

 1®י אגעגכמנז באצאהצםע סאגכע אבעד האבען לײדעד
 אדביימר גמראוײזיחנז צו .אנגעםאנגען םירנמ איתר
. דער אז אנגעשצאסעז זײנעז \ואם ? ^  מנינמח איז י

 אר־ די וחנחנז סי.א. דזנר םון געזעץ איז גייסט דעם צו
 מװארינם אח כדםלעז םארמייחגנע םים געדדאהם בײםער

 סי־ סמי ײגיאז• אונזער צו באלאנגעז ניט זאאעז זיי אז
 ארבימאני די •יז דעכם אבםאלומעז דעם אױןו מטזנהעז

־ יתיאז אזא צו באצאנמן גמנגעז זאאנז זיי אז ו ג י ד ױ  ז
 *BUinrwrMr יעדזנ מנעז *ראםעםםירען כױר און םעלט,

 דיראים םיחפמנ אייעד םח נעםאכם ותרעז ױאט כתטאדען,
 באםאמנז w גצגוג גים מנעז םיר איגדירעקט. אדער
 מד צו םיםלען אלצ ענםמלאםעז ייעען םיר דאם

 %ואס אנענםעז, באצאהלמע אייערע <יח ארכײם די העםםען
 ארי אוי^ דעכם דחנר סון ארבײםער די בארויבעז וױיעז

jc «יז אײ7 סעקמאן םון געזעץ דעם <וים נאניזאציע u 
א/חצימגסי יוגיאז n םיז םיםינג עסזעסוטמו אז

 oroemo זיך חאט םירגחג רער אט בײ ארבײםעז וואם
jn א אנבעטסעז דאן תאס און בריװ בייחנ םים t'Gw n

L£L־tS׳.:
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nett can eon o?por ogn פון npn .ײניאז a׳*J אר־ 
m בייםער an אונםערנעמריבען זיך nptuia חװ־ *gtpn 
פירסע• npn *ו *•נמיתם op man tut <ו*מ

jn סיר >׳ , r  tprn חנר אט פון טריטם די *ו געוואוינם 
_ *p?a tut por םאג tpn םריסס נית אויס נעםינעז םיר
*■ tpjppio סים ארבײםער רי םירnpn e g בא־ און םסתטיס 

in n n אוםן. נעהעריגען א אויוי איתר
n האם שירםע בידעוםאז פרינץ oar a אריי!. אין?
 ארנאנײזער ספעציעלזנר א .n30?w?p פון סײל װייסע

 חאט «ו איז »וס דיזעז אין tpngnpj ארויםנמיהט אח
p ir אויםגעםאן איצם ביז nnpt אונײ» ווערםפוצע op 

p?a tpnpn opnjpnpag Uftm ארנאגיזירען *ו םיםצעז 
 נאר זואצט או־ם. tan איז פירנמ npn סון שעפער כייחן

.tgtpo *an בעםער, *ביסעלע מװתן m ?an סיר ptr 
אראנרעם. ט־וים פאסױיכענען צו oanpj אי*ט

אינחםםריע דרעם די
m דרעם־איגדוססריע *un אין ארבײםער רי an ד» 

oan אריםעז סן jgtpo. אונזעד otnn־P3a»nn איז 
 תרכנעםיחרט ?gt op אז אויפזוואאסען, tpnp« דןריבער

tram « פון *וםייצוננ נלייכע an* ארגײם ogii איז 
_ tanao. סיר m an ,אויםזיכםען an to* םע־ קוםענחגר 

pn opn tat סך־ א npops. פרייזען די tpnpn נעסעםעלט 
m כױר און ײגיסדס&יט 1« an נאוױזען tPo?anntD'ia 

pou .ארכייםם־באדיגטננעז
 די אויןו אויפפססוננ nprn'nurpp אונזער דאנק א

אוים־ די pa באדיננוננעז די tpw ארכייםס־כאריגגוגגען,
ip סײד iip> npipr אזוי אונפם eu וױ pa אינםייד־ די 

npapr. דאס pou b m t פאר באדיגנונגען un* אױם־ 
v אויםםייד די פון לײזוגנ u v•* יי uinaraa |קאנ־ סו 

 םאר ברכח a pn opn anjpanotgpmao איז םראקטינג
npn אינדוסםריזג

 קדיװלאנד אתם ©עםדגקײם
 אינטענםייוע ta ta םיר םיהרען n:a?tr?p ארום

 םסלייס און קאנעאום אסטסנו^א, אי| מםיגיז״גג יוניסז
לסיןאלם דסרםינע די און ױניסן אונזער זיך אגסװימלם

מן «יי געהעריג וױ «נש«י«נעמן  פול־ אונזעד «n גי
 Unrra םעםיג אױך זײנען םיר jt*»a־w»aap הארציגע

 צוױ־ און םסכער tnu נים די ארבײםער, עםברסידעדי די
i» r כאארד דזסאינם רי ארכײטעוי. גסרמגם אאםען די 
 tan צונענרײט אןן אנסםרעננוגנען r*< געםסכט האט

 נאר־ jjtdkp דער pa םטריײן גענערסל tan פסר נארען
 זיך חאנען וועלמ כאלעבאטים די אינדוםםרי̂ז םענם

 רוד •רעיירעגם אויםצוםיהרען אפנ?זאנט אנפסננ אי|
p זתלט׳ם tr m an *uma ונמםיםט* pa ta ,trun 
at t זײערע w v? 40 סעז raorta 88 ארבייםען נסר an •truter* ססרײק גענעראל pa אינדוםםריע דיתר 
 «־ אפנעצענט דערזױילע איז ?»נד נאנצעז ton איבער

at .m att? אונז צו ■ישוטעז אנער an* ײוי &an tt* 
 די ותם סטרי״ן, נענעראל a פאר אינטערנעעאנא?

ut*artn באארד too סענליכעם א?עם an ta* םםתיפ
j?ae'w ta pn ?at

ר pia?p און דרעס די oan ja?«nao סייז אויזי » 
 פין ?ao אין ta ,tPBa?raa נעהסט באסרד חסאיגס נער

P?a ttt?at P’nco a ארב״מער un pa* פיויעז paa״־? 
 די צייגעז *ו כדי ױא??־»וט a םסכען דוגגם־אינדוםטריע

 אונתר אינדוםטריע נסרםענם קאטעז *un םוז ארבײטער
 חנם םאכען און ערםוםינעז ״t םאלידסריטעטם־נעםיזז?,

 \ױ װידהוננםרייר איז T־*o?atip nta סםריײדסנםסנג
םענ?יך.

••
 םורפרייז־ a םארסגשטאלם סיר הצנען ווסך ?עצסע

 pn און זעםאן ?ואיס פריינט ta'tt’ אונזער פסר «סרםי
 ״urn פון ױבילעאום צזואנציג־יאהרינעז דעם ?כבוד פרוי

 איינער 1אי זעמסן ברורער צחאםעגלעבע!. נ?י??יכען
 שאפ־םשער• a און ױני^־טוער pomt'opa אונדס־ פון
too פון ap map *ut?PP *un• דינער דער wnjrr a pa 

 םון צייכען D?a נעײסרען נענעבען איהם t»a םתגוז
 צו איבערנעבענ?ײם און םױיפײם pn פ»ר אנמרפענונכ

 וױיטעחןן a איהם װינשעז םיטגליחנר p?a .ta’tt’ חנר
םרוי. pn םיט צוזאסענלעבען נ?יפ?יכען

םי־טי ענזעם)ל אץ און לואים םט. אץ
®P ,ײן ט ש ערל *. \ז. ג. י. *. דצו v\n ^זוגסוײזזו גזו. ®

 ינם1 װסמן ע?זי ־ana intnt אוםנעפןתר איו זם
pa* סיין אויי ביז pa pa tPoeoa* םאנכ ta Vt צו 

 Auatvt אםת on J3*ta ריכםינען םייז אויןי פיה?ז«
 *on צו געכאפט גים Tt חאב איו <יסם ?ייד. םיר סום

 oan דוביגםסי, oanntna פרייגד, טםער pn» pm ארביים
pw* נדם a צוריק יסתר tnrari צז an* פון ארםיי un* 

pn# •pa .?aiarpranum — פון חדשים תאנינ די אין 
tan- ניתם tvs pm תסט unrap a pa tuppn״ 
תרײמז צײם  tveae?ttr.< נרויסי דן

 םי־ די tun psm צו גים פיינםס? אמד Pa «ם - ^
pa jrntato זחןלער dp צי איצם אוים אוגז אוסט DPP- 

trur v ביסעו־ און *umr ra פיז, ia םרים pa שריט
•a* ם  איצט נסד אח ױניאנחם אם̂ו יתיסכה^ םדײד דן

pa n אויד o o  *an pa יס תסנ^ םיר pa נפנענס דיזצז 
m »יז דאם יוניסנם. פארשירצנע a* גים an* ייניסנמם 

an on pa op j םים n r i  a* ױניאנטם, אנםפלסםענער 
an* צו ױניסגיזנ^ תםסנםםראסױתר tw?tm סיר pa 

ר pnnnarta צו צתזסואוינס «tta tfpn איסט דסד ,  י
 אר־ ארגאנחירען צי סאםסםאב, נרויםען a אויי ניסנם

 גרעםפרע pa pt?mpt נרויסע pa ארבײםצן ײאם גייטער
 .tnan« פארזוכם ניס פיינםס? נסד יס יייי מפםסרים׳

o*um אפסױוי- און פארזוך סיליםאנםער אונזער 
n?a. םאגמ פון אפי?ו פארדעכטיגט אפט זצחר

Tp WItI*
סמר תסטיליצייג^ *mpt חנרפאר tn» an פאםס מו

J ייייך W • C O  p• , f l J9»QiUQrn iw

ra פאראז a זוע?כע אײדזמענסי, דעטע?םױו Tt oan 
 nap■ סופערוױחען צו pa ארנאניוירען צו ספזמױאליזירט

 oan אייחפענםי דעטעתטױו יסטגע די ױניאנם. פאגין
 יעדען אויןי איינפלום און o«pvoto איהר אויס״דספרייט

 ?ואים סט. pa באזונדערם און םטיים opnpp pa װינקע?
 ra אײדזשענםי דער pc ארבײם די סיסי. epnpp ,און
 rtaaoaP די םזפערוױיוען צו און ירען1צו_ארגאני נאר כיס

 סאנר יענע פון םארשטעזזער די אויך ויעעז *n ױניאנם.
onraroppo, איז באשעפטיגען װע?כע onaoppo r i n 

ארבײסעו. ױניאן גרופעם ??יינע
 אגגד־ יסחר ?עצמעז האט אײדדפענסי דסזיגע די <וען

 חנר pc םארפםעהער דער oan םעטינ?ײם, איהר פאננצן
a earw> ?ptarpripot'a אפצושטעלען נעלענענהייט urn* 

 un pa* נעווצן t»rn ױניאניזם און סטרייקם טעטיג?ײט.
י ײסס ?וםס,  אנם־ ta נײ און נעסםעםט. האבען tvoao ו
oa?r׳pa נעימנם סען ײס?ס דיט אונזער פון שטעלונג 

 בערa oan םארשכױיער אונזער וױדער׳סטאגד. *urn ברעכען
 םיט אריענעלאזם ײך oan ער ײסם םעלער, tan נעםאכם
pa »n .יסם םארהאנדלוננעז oan ד■ די גענעבעז זסי?» 

ס T מנ^י t בא־ סיד זיעעז %צט איז גאםעםםינעז *ו 
 אײרזשענםי די גענעז tppopp צו פראבלעם a סיס נעגענם

 ארנסניזאציפס די אויך <ױ צופםאנה באםעםםיגטען אין
f j באװיײז tvnan *n ײסם a r  tru r pa tprt’tana tt, 
םופעדוױיזען. pa סענעדדצען «n ײסם

n גים prp אנחסימ״ otr פיים  tan ■or pa pn 
ארנייסעד די פון ססיסױסצס

■ s.
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pa ?veto, a ra' ?אםפאניע יי ױניאנ^ פאגיע  taut די 
otjrn צו פטװ םסנוםעהטשורערם פון tram טי־ די פון 

 ta iPoa?n>ua Tt tvian מעצכע ארבײטער, נסריסעם
Dan •ta’JP  *un ענוי איו> oan op oan פססױס pa 

opttpp .די סיםי Dan ,tputpaaaa אונזער ipnpocnao 
oan פסדע?| רערט־יינט 'ma די םיט a״pt> ,o»ojprn־?
 רי צזוישען פארהעלטניש oan נעםענערזשט jpaan בע

 tpoan oan ארבייטער םינסריטעט די און נאלעבאטים
ta tvoa?rpua Tt צוזאכמנ־ איגנסגצען איז 'יניאן, דער 

p«־«Poa.| ארבײטער ױגיסן רי rtnnaroo’n tprn גזד 
una m anרי פון נעװארען געצװאונגען זײנען ״ *p?ao 

#רויםצונעהן ארב״םם־צעטיילונג אוםנלײכע וירך נאסים
יר ?אםפאניע דעד ta tpo>?rta זיו אוז 1»ױני ד?ר פןן

ta'J• אויח געקוקט בים man |Pt?ao p?a איצט םיר 
 איײ דאזיגע די םיט דאגדלןן צו נים פאליםי a אנגפגוטען
o'otprn םיר און tP??n פרײז יעדען פאר זיך IPo?an 

ta פסליסי. רעו אט
 jpp• 1אי op״ioo ?ליינע צאה? a איצם man םיר

opt .סיםי m *®פיהר oa no רער troppopi •איי 
oan 'Dtprn םיך tptptptas o?anp? ?ao P3'?op סיס 

ppna d pi רעם אוין« םטרייסם די סעםצען צו P3?pt| גרונד 
oan םים a 3 איך צוריס. יאהרan טיך tpsa* ג<»ם *aa 

otatPi צו איר,ם tnpt, דער און p>'*ido װייטער דויערם 
 א?ײן o*oo3P?a3 וי יז3 דויערען ?סגג »זױ opn און

tp?pn גריים dppt*i pn צו tp?opD םיט tann *an.
”tpo*3 *unp סטרייקם prtan די o a |Pi*n. פונ־ 

 ia npD«a P?a'3 אױף גרייט וײן םיר ippd דעסםװעגען
pa tppan td זיבעז HP opn־tpi םיר און ippd די 

 גיט |pp 'DjprtT'a moppopn a ta זױחען אטים3»??3
«?tpt ־ ארבײםער די»tpop?3a. רי 3אוי O'otprtT’a 

jp rn א?עבאטים3 די אײן ta זײ ip jpp פסרהינרערען 
to םםתיקם,  tPtta 03 די איבעוצײנ?ן?can ta D'D03P 

 סטרײתס די םיט ta דעריבער tpnpj םיר אזוי. ניס איו
jp?pn to  pa (רוםע j״ioo p״op סיטואציע די 3אוי 

op opn ,באלעבאםים רי וױיןען צו ברי מרלויבען IPO ta 
ipp םים גיט tpta'ar a סיסטעם anaאנדערע םיט ״ 

 ann* פו) ארסײםע־ די tPo?anpma םיםלען אונס«*װ?לם
 זײערע פארהאנרלען פון פארס ata u:<#n צו רעכם

.op םארלאנגען זיי װי איגטערעםען
nna פיהרמז םיר װאס סםוײהם די rina pa ta 

td?״p צוגרייםוננען, p«ioo גית  tP3 אנצױ אויך ויך 
 ?atgrpt, opn פארלעצען tpjpn שירםעס עםליכע קלאנען

opa '*amopnדורך ״ tprrnaroo'n א<• םאר ארבייטער 
>jpnpnp צו un* .אינ־ «ן צו אויך גרייםען םיר ױגיאן 

tarptam אנpלאנp די ג«ען -moppopn ,אײדזשענםים 
 opoo'o rtata'or opn צו •no g םאכען צו ppmt סיס׳ן
 Dpn ואס .nptpr די pa איעגעםיר.רם tpsgn זײ װאס
 סםרײקס tpoin צו אפתאלםעז גיס דעיזױיל אבער אוגו
pa באטרעםענרע די nptpr.

 אגריםענט דעם ב»:ײם םיר וזאבען לואים סט. אין
 די אסם׳ן. םאנוםעהםשורערם opnn <ואל און p?*o די טיס

 *iroppDuao 40 פון onporas אסאסיאײשאן ראזיגע
ps?pn ,o*an אר־ 1600 און 1200 צװײפען נאשעסםינען 

 םריינדלי־ a tpiaiopi tpsgn 1םארהא<ד?וננע די ײם«*.3
pa m סאנםםרוסםיװען an .*uwanas* אנרי־ נײער 

a oan otpo פארבעםערוננעז סך pa םיס פארגליױ otn 
t םאר פון אגריםענט o  .)pnng' a אײנגעשטיםם חאבען 

 Tt ז'בט'נ?ן3אאto 3 און באסרד, פוסיסױישאן |g צו
 ארבײ אלם סירנער ptpnptpijg דריי סים mpsnnao צו

tpsgn t סױיסארס. d אויך a האפען צו רעכט op ta 
ma opn עטליכע 1?נ?לימ pnpopnj םילש ױניאן ניט 

npapr ױגיאניזירען און אגרימענםם אונז םים האנען צו 
”npo די 3*m םון *.ipapr trann

td אוינוסם, tPo23. דעם רינםסא^  man נעהאט 
tpoae a סיטיגג ראםיפיקייסאן pa אוידמאר־ םוניםיפעל 

p?a jP3?tm v ta  jn ארבײםזס־ opn p?'o npn pa 
an man pa ip iip j *uptptua fo*n pnoon ra־ 

̂נס• דע דער <דס אויך פארתאגדלען םיר סונוױס

 אנדיי «ח באנייאונג חנר ותמגן ■ירכמ וואקער און זנצי
 -גרוי דער *ם םים וועצען םיר אז גצויבען פיר און םענט
 גרױםנ אהן אאחיכמגדיגזגג א דעדגרייכען פירכת םער

מװערעקיימן.
 ארגאגיזאןױאנם נרױסע א אתאניזירם האבען סיר
̂יעגיעע פון קאםיטע  אח <ואיס סכג אין ארכײםער איםא

 די ױגיאגיזימן יי1 ארבײנ^ גוםזנ זעהר םוען זײ
i ק<אוק דיאס w rוײזאד פון שעיער די <ואי^ םבג אין ־ 

 איד און ארגאגיזירם געותן גים תײנםא^ זיי׳נען םירמע
̂כער אין אגע5 א דערגרײכם האבען םיר אז גצויב,  םיר וחנ
 אמד וײזמ אין אריינבדעגגען ױניאגיזם tyn קענען ווע^ען

§ער•
 סיס ארבייםען סאםימעם ארגאניזאציאנס גרויםע

 קאםזנן דער אין ארבײםאר די *ו גרײםען און ענטוזיאזם
 ועם פאד סםרײק געגערא^ א צו איגדוםםדיע גארםענמ
 דער די בײ איז עס זחנז פעברואר, אדער יאנואר קוםענדען

 הא־ וועצמנ איידזמעגסיס, דעטעקםיװ די םיזאן. םו) ברען
̂אימ די אין אריעדריעען געקעגם גים בען  די אין און מ

 קא־ דער אין ארײנגעדדוגתן האמנן ^עיער דרעס סי<ק
w^ די אינדוסםרחג גארםענם טען m T» אבער האם 
 דאר איז דאם און װאגם אײזערנש• אן םיט מאן צו

 בא- און עטאם ךעד אין םעגעען אונזעדע םון ענטוזיאזם
םיח^נך. ײניאגן אונזערע פון באױיסםעדוגג די זונדערס
 גים איך האב ערםארוננ, ױגיאן גאנצער 1םיי איז

 גרד איבערגעגעבעגע און אינמעיציגענמע םער־ א באגעגעגם
 ארבײם ױגיאן טאן צו וױ^יג ױיגען װאם םייד^אך פון פע
 דא האב איך יצואים. סנס איז אנגעםראםעז האב איך װי

 נאך יאהרען א פאר האמנן כע5װע סייד^עך, געטראםעז
̂וירענעם א ̂יטען םםרײס םאר  אפפער, געםראגען און גע

 הא־ זיי \חנן און ארבײכג פײן געפינעז סענזמדיג ניס
 דדצאב, א באקוםען װארםען לאננען םאנאטען נאך בען

̂ייך זיך ערפאהרונגען סרויעריגע די טראץ זײ האבען  ג
 סים ױגיאן. חגר פון פארצאגג דעם אויןי אפגערוםען

 הא־ \ײ אז געזאגם םיר זײ האבען אויגען די אין םרערען
̂ויבם בעז  םאן קצגען נים םזןר שוין וועלען זײ דאס געג
 אזױ אוגז האם פאר^אנג אייער נאד ארבײם, ױניאן קײז

 פאר• וײ טאן צו אפזאנען ניט ,זיך סענען םיר אז געדירם
 וועלען םיר — איז םים זײנעז םיר און ארבײט לאנגטע

אוגז. פון פארילאנגם איהר װאס אלעם טאז
 צחצםאנד פינאנציע^עז אונזער פארעטארקען צו כדי

 חשאינם חגר צו םארגעמצאגען איך האב ̂ואיס סט• אין
̂יסען זאלען םיר אז באארד  א גאך אםעסםעננס אן באמ

̂יכער  אגגעגו- באארד דדצאינם די האם דיםקוסיע גריגד
אג טייז כתן  צו געזואחנן באמלאםען איז עא און םאח̂צ

 איך דא^ער. צוױי םים םיםגאידצרעאפם די באמטייערען
̂יים *אפ די םיט טיטיע א איגעזזאצכמז האב  און טשש־
 רעקאםעגדא־ די און ^אםיםע סעכמלםענם פרייז דער םיט
געווארען. אנגעגוםען באדיסםערוגב םיט איז ציע

vfi.

רעזאלוציע דאנה
 oopn 240 ,oar בראס. װעלין פון ponygp די מיר,

po37 ,.בײ פארזאםעלם םט a םיםיננ tpolO tan ,אונוםם 
 *pn פאלג׳ערע ױ םאדעשענטליכצן צו באשלאםען האבען

:אלוצי?1
pa. rntfbpj די אסראכס3אנ pou וײ פון ײם3אר 

 און ,apa? 1? גאלרשםייז, ?. njnns ootprn״a יזנעס3
9 ?apa? ,nprnrop*□ npmns, אייך וױ idן npttia 

ipnms ,nprtnpjpo* •? ,וײ ?ױדי tpoa?ras op אויס־ 
n א צודריס?ז  jia ptan tpt'anan םיםסטע uuppnpta 

roas ײאם גאלמטייז, npnms צו ?p»ppao pa זיי צו
np 3 אוגזער םעהר נים 1אי'dp: i ,האם אײדזש?נם np

nn» J5pm*m pnpwia v ia  rpn a tptanppio’ina 
 tpt?pn pa ימיאז *un נעםריי pn nt Tt פארפליבטען

 pou וײ פארטצוזעצען pnnptp נאנצער אוגזער םיט איר
tpwnpora n יים3אר  nao (פי npn םיטנ?ײ ס־ייטער 

^רפאםט.
po'ogp : הענצױנא, ג ?naojap .n ;1 .pg,

J  ;35 .Pa? ,Ofipnp .? ;9 .pg?
J. jg ? ,taonpro

t t
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הױעדלער טש»רלז וױים־פרעז. מון
s M in in g\\ ר«־ nvyyri n iyu u tya (.ב^יוד

זי־ םארנעםם באצסיםאר פון אינדוסםריע קצאופ די
 אינרוס* נרויםע די tprmx oiy גרוינתן ix פיין נים מר

tunwpx ue פזן trn c  on סונ־ םרייד. בא^ײדונגס 
ivavreon זי פארנעםם on אויכען y| עם ווען odip 

tpe” W’unxr n און pa*pn ,tPUtfP’iiiRO אוג־ <!אלםען 
un פארנונתן. מםעגרינ ױניאן

paUep םענליכ־ זייער אין אלעם םוען באלעבאםים
 ויי ארגאגיזאצי^ רער םון ארבייםער די *■*וחאצגמן סײט

o p  one יךליסאדלױסא m om, דא־ אז גצויבעז די מייל 
 upo די qftnyx «ו ארבייטער די ת<יננעז ויי nm חדן־

 באצזגבא־ די ארבײט. urn סאר •רײזען סליינםםע ציכסט
qrayn ere ^אז גענאיבג pס opn אײגגעגען זײ זיך ix 

p>nvx| ארבײטער די opaio נאך זױינינ אזוי un •איינסיװ 
a n פון ump זיי <ױ eJnyxp: qrayn ארביים פאר -pa 

npoenpp u ־ ־ n ח» n* ,u r p  on װעלען זיי pur 
urn proipya אצעם און צייבעצ op'll װי זיין 

tpayn ,a •evene גרויםען א נססאבס זיי ju re וי 
ixun ta יוניאן n  tn r eyn בצייבען ניס זאצ עם אז 
 םארםיידינס אזן װאך דער אויוי onper זי *צסען. בײם

 באסומעז זאצעז זײ אז ארבײסער די no *ימאנחנסען די
tan זי וױיסט גים, אויב און צויז מזמריגעז on ווענ ix 
un בײן א װי םמיזצעדם די ציגט אוז אױםאריםי קאוד 
pa .די חאלז pan g פירסע eyn oyn אננעפאננען ix 

o פאתעזואצםינעז n ,איז פאוד vrvn\ קצאוק אםעריקען די
jruRoeyp םירםע דארנע די eyn באקמםםס םאל אצע 

 ײאתן9ג אייגנעפירם איז קאוד un qm און ױניאגן, די
eyn ױ pt op* געזעדען די אױסנאכע איתר פאר נעסאכס 

ix םיר אופנים. אצע אױזי |9צסינא<ארמגזז tpayn נלײך 
j פון אםיס אין ?אםסלייגט א ג«םראנ«ז1ארײ  un .א. ר 

 מענות רי און נעװארעז רורננעםיחרס איז אמסעתוכוכג אן
 פירםע וי אז נעװאחןן באעסעטינס זיינען יוגיאן un ■ון

eyn ניס נעםצאך o^nyxva ארבײםזד די on ריכםינען 
 pmx געווארען נעצװאונגען איו פירםע די .pi< אחנייסם

ppa utfyn 2,600 ip>yx tr .עי»
w| איז םירםע אנדער jnyp a און uRiyp, ױעצכע 

eyn פון נעזעזען רי פארגוואצסינם nyp.זײ ־ tpxyn 
ya ptk$ ױינינ! eJytw פאר on  tirrxny*ib נארםענם 

«tpayn »n n 9 נןוך אז נענצויבס unאיינפיחרוע אוד 
eyn em אזוי tnpuy uro«n. זיי jpiyn סיס נעירואװם 

pHt 19םיטצ tPuuixay ארבייםעד. די gn| ארביי־ די 
tpxyn u« דך w tpayopuy 1>^¥רנאני eyn ױ

•Pou ז י oem 4 ני yreon .םיר ארבײטער tpayn 
 נעצזואונ־ איז pern די און erjtfpoyp y נפסאבס נצײך

jputopj qn דאזיג? די נעסעז » »ריפ w un»” aut 
un ארביינג n סירםע eyn כדטצעז אצע סיט bobpppj 

tpepamx qnpp די un w uw«ywt ארבייס op uny 
urn eyn נאמיס jpo^ynpj ױניאן וי און eyn אויס־ 

a u n t  oyn emnqn
 ױניאן די eyn וואצטינוננעז9פארנ אודw 9 בא«נ אין

eiyM tay א pxau און פירםעם רייחע eyn אויסנעװירהם 
ur̂ «יד « yn eippto פון ארבײםער איז.די פעי בעפ 
 די נעװארעז. o^nyxpi pmx םירםעם niptanena יי

 באדיײ גרויםע א םאר װאם אײן אמס qmpt ארגייםער
 אינ• purn פון פארסימײגוננ un אין eyn יוניאן n פתג

ײ םאכס פאספיץ אתאניזא^אנם uruw אח  נוו
jpt to  ■eneenya׳ix e” up«x tpnp> q רופ?ן y 

 »י אזױ up אינדוםטריע, piy>p Un אין ססױיק
 םיר qtnyn ארגייס װיינינ urn נפוופן qttpe qrtn אמ

 אין ארבײםער די a«x purupoye א אױא
 oix ט־יים ipnpev אינרוםטריע פצאופ
מר ipu *ײט urun «ו וי w m p אויפ׳ן ו»

* V » ־> יי

&?׳*£־

אינתםטררי דרעם די
 tprn מעצכע מעפער, דרעם עטציכע yn ipoyn םיר

ix ê פרייזען די יוערען דארט און ארנאניזירט popDpi 
run'urx un״e די פון m־u»b” P און euni op בכצצ 

 upevw אן סאכען זאצען ארבייטער די נוי |yop< אצעם
ע דינ?ז  lunyo די ?אפ, אײן אין ארכייט. ייתר פון צןנ
 *ep פון םעך אין ארבײםער די tpxyn קאספאניע ררעס
 ריב- on פארױנט ניט tpsyn און געארבײם <ואכען ציכע
 *oyp » <עסאט נצײר |ppyn סיר <’pd וױידזמ |9טינ

םןו די אז געװעז, איז סווי un און פצייגט  האבען אונ״
 JypyJ דרעםטאער un פיי. ppo np5ip 680 בא?וסעז

 זיי־ un'Jions םרויען די .njyeenx נוםען אין איז 106
 די םצייםינ ן9באזוכ זײ צאיאצ. איז אפטױו urn נען

 tpo'n W װאך un אויו• tpnpor און םינױע?! ױניאן
 פון piveipptpp די .uns«x־m די םון רזסעז9אינט די

eyn *ypy5 ג?בראט y ̂וםעגראציע  טיט־ nn ix רע
yt op ty eoyrurn^a> א״נגעפירט tPum אין y JypyJ 

 םיטנצידער. פראנפע טטימז Jyt וועצמר ־,uyo תראגסען
 ב<ירט9עט פאנר uti'tyn un וועט e״x unnip y אין

w tin qnpn־ ipo'iu y |piyn opn נ•1א םאר מן1נ 
•u n 'Jje ’o ppinv pun

tpjyo באצטיםאד 1אי םאכער דרעם אח piy^p די
 |1א אנטײנאןױ tan פאד aiur'eeyn די איין איצט

 םיציכם זעלבע די |p>*ou< סיר *.uyo אנםי־םאעיסםען
eyn די punjy ארנ»ניז»*יעם >yrp iuu i'y un tu* 
myo אגםי־םפ׳פיםטען u6yi מיזנט on 60 םאר נאצ

אינחםםריע נארםענם קאםען די
 איז באצטיםאר אין אינדיםסריע נארסענט tpoyp וי

pnpp un no umpu 1א| opn גד1א די אינחםטריזג 
sy qrrn jnipee׳y u םך np;u דאס |1א none םאצ־ 

:pocnp :ippynin n ip די 5<ױי׳ uro*om זײג?ן 
 נס9נארם tpoyp un ודיצ ,ojpo’mx ;evtuyny ניט

niyp גים p'xppeym iupii uipt די poTtuwiyoiy 
nptrany סריצינג אין no יפהר ן9חײנםיג ipayn זיך 

 די סיט tpoytix tPi'n |1א פתאניזירט outeyp די
 qrrn סיר סםרייפ. אין יס1אי onpeyp ם?ד”»םאלנאם

mpt* ן9*ופריד tv trfpomxoopo זינם jppyn o^yon 
 y> opjnpr y* האב?ן jiv אוגאניויוס זיר outoyp די
yp.̂ ניט opippi י«י1א on שלעננמן tVtPD י1י1א אח 

un ע1באםיח io| ב#לעב«טים די ix די |9םארםיצינ 
5ypy> un .T» oyn ,5ypy> |io utie*|yuv pinepy 

 pojytpioy 9אצ נעמיצט eyn ױניאן די צם.9אנטוױס
 די יננ?נדיג11צ קאםפצײנסס epyepj eyn |1א ארבײט®־

o ארביים. un ix tpepaxpmx »n באםםי9באל n 
u ip 'u i Peu y oynpi eyn י אױ punty p>y ארביײ 

ipe• אין un די און 9סטרי1אינד -puy tpnyn ip»iio 
qmiponx^nv jpayo אין un .איצט מניאן u־״qre 

qnya on ix •vo פאר oo y־״p, ר9ומצכ ipoiutt opn 
qreJvn qtfpn v e  iph  ipuni םאר זױיט די njpoyo 

.pprtx on  ix
nu רי r peruto:iy ,איז ty נאצ6תןף»9אינט די 

P'xytutany p ru  y aye ix erni eyn באצסימור אין 
tiM iru צאנג נים opn op |1א rn סיר *uto tp^pii 

wrxytuwny ppnvep n  ipmix jpum eipan פון 
.ftuyvpnperv *ipuiv

e גאנדע א y e r ױם־ם׳וב פראװעם
ipxyn utnepeopo iiyoiy םיר ty lPe5ynun 

iy-.|931אזix 3 תגינסהי ejprtp*־ no יפסראנ1א o 
n ססייס זוידדזעיניא 1אי נדגםמרג  . qnnuyny ix , 

oprt prx*n«־tunarj oyn ^ytP זיג qm au p 
f₪k tnyn tpeipn iniy qrrn 

oyop. pa איז iny

? געזונט אייער מיט זיד הערט וואם
̂זי3ירד\ןג־*\\1דיר<זן\*$ר נױמאן, ם. פאולין פון ̂ mm ר̂םי־., \ברמז dt\\h'\v.

̂־טאסט urn tie בא^זונג די  ניי־ un ix םיטנציח
p:y> uupcvppj םכח on שין באזיץ yrpium i’y un* 

ipbjpx איבער נ?צ  neJpn tyuv opn* זײער נאםת איז 
upUrapjPTioix.אויםםייםמוננ?ן, די ־ oyn איך utn 

pipt jik  *txe 1אי טיטיננ?! םארמיידענ? יןז1א םיטנצידער 
no tyui’ in אין unwpx neJpn iy*iv, זײנ?ן ty 

eyn oyi שוין eoiyiyp צ»נג -pii ein’opain iyopi 
iPP 'ii p>y .jpi םייטנג די ים1א ty אינםערנ?עאגעצ די 

iiy i איצט ipetpx nê pn iyuv on tPD̂ pn ים-1א 
 םיימנג un סיט ״ג?זp>p»o .e«prepe 1 זייז שפרייטען

oipp^ya in  pr  Jpiyrptipoj'R ,i  tpn ox*r ty 
y1l ,ipetpx no>pn jy»«» on  iP i'Rלט y tpiipi פצאן 

 ־opJynyp y און האםפיטאצ אײנענעם »ן אויסצובויען
oiyn ipetpx. די ל,9<ו pt'tyi 9ננ1יססייגד»1א| ippnwo 

 יך1 אינטערעסירט ר׳*אםט9םיטגציד די ty צאו1בא׳*ײנפ?
d םיט pi העצטה uretpx ן1א ty ד IPi'ioix UP't pr 
•PiyJ ipipoyrpnu in םיט

n'oixr'R dx'r i פלאנען ,ipjp*o pipuir בנװע ’D- 
y m םיםםעם tie ,באהאנדצונגען ty’xpiiD tp^yt oyn,־ 

on tpi גאנצען ty 'itv  ,:ye פאציענםען די tp^yt נים 
no l” t :*upnoy |ptie ?מטו באמםיםטpit,ן tP^yt iyj 

tp’ ix lyepyi dpi inpt ip:pp־x p״ip i .:ye tie e 
״ :ip סיםטעש epu ט1א״ע?םיה tponp  Dn inpii 

ipayepy. פאםיליעם רי purtpv jid צכע11 ד,9מיטנציד? 
p i  |ppyn גיט איצט :lyepyi o n  tppt djppp ז י  נ

epor נאכטיטאנ ,eipiiy pn ipeiRH etiop> jPDyn iir 
 tpe”ppipnp. קיין mpo ippyn ניט ty איצט םיז װ?ל?ז

y ספעציעלער tyo’o  12 (id tn u y ’xppb epu lyepyi 
t 6.30 צייט o אין e:puy. בײ i p p i װיל נ?נהיים9ג?ל 
ty’ip יך1א איך  tie ly o p n n  i n  oyi ,tp:ynipi
pnלטn ,ײיס, כג נ. דזי. םענטער% o«Diy אױם איצט y 

 ?רעס־פלא• ipdiprd tP>yt מ־טנליד?! i-i'ttiR ty פלאן
jpp’io  poi’x n n  ix ::^i:ynyD ppd. » o מעגען י1נ n 

dph םיר ^ye tpoopp: tpi”itr ix jpdipo’ir
enper u ir  iro די tpn’xip ix ’itv mi p ir id 

npt:iv 1םיםנלידע tp̂ at »n ty אביםעל qw’noy mpo 
1 .e:ttp: urnי pj’ty i ,?פראנ tpp ,i’t enpeeiRD 

im  tnpu dipdoipird  tpeopney םיםנליד?ר די 
tp>pn utDyepy tperip on  uyo:y ao^pt 1םי uy

noy5p ’nix qrrn’:: ,סילם eutoojppj tpayn ppJpn 
p” ieo on־un tie* in סססיל9ס ipe” Diy־.tyup 

oyn p’i3Rirqrpyt ponu y tyiyo e iy i t ir  pr  dp 
iir 1,700 נאמפפטינט  ipe” Diy אױך omir |prn 

on im״ioo אין r  p פארלאננ un no סטיצ־יתיןזז.99ם 
 םײ y tpoimvo סיד tPiyn oipty ipt:iR נאך נלייד
 אײנצינע די .,yp ejpeue tyrppeuro un |io סיגנ

oprt־pei’o איז tprn ipo’U iy eunnn .eyer מד 
oix tpeip םיסיננ iir נלײך un ix tpiyeepnx 

tyup.. די iPDyn זין tpeupriPDPR ן1א ud די י ’r 
y tponp: txxyn tiR tPinutuiy ix p:n םיטיננ uto 

nyrep: opn ?ypy? in  txn ipo21 on ipdopdopo 
poeRva tnpn eJnpinp tp̂ pn op tiK tra il eipe 

un iyo 1נייע jrxvtuvny נליינייסינ tpayn סיר 
 y פארלאנגט qriyn iir נאצ׳גבאסים וי .םיט tnptp: זיך

epjo’u y tpn*epp̂ yp םיט ^ 'fiM uuppurirty ס9אל 
ipo riix enp> oyn םיט ey די tyuv p*9’0'x rio־ 

•tpuiunyo
ty ^rupnpt די ipo’u iy תכלית, |9םיינ tPiyn 

n באסים9כאל tpayn ix oe’DTPU” R סיט y u ir 
tPoyn *re jpe ^jpurojyp אין ix ovr tan tPXiip 

jprp jyny

 םאד־ ווע^עז עס «ןאם«ײן. !וב^יסיטי גרויסען « םאנגען
ט  םיד *אםם^עם^ און <יםצעםם טויזענםער ווערען טי̂י

 אגענםנן ביזנעם און *אי־ממער^ײמ די דאס ערװארםען,
̂ע זייער געבען אוגז װעצען ̂ר ק*¥&ערא*יע• םו  םיםגציד

̂ונגען  טון חנדגער םון ווערען אדרעסירם װע*עז םארזאם
טענםער. העלםה ױגיאן

pm ם1זוי1 דער :סויתוים ס^זע^ װעגען איצט t 
מ מן5הע צו איז דעמארטמענט םוירװים םאשעצ םון  ת

 סעדײ דער םאר צ*ה*ען גים קענען װעאכע , םיטגאידער
 פארותום און זיך, גויטיגעז זײ ווע^מנר איז צינ^ער

 ד*זײ דער זזי^םס-קווע^ קײן איצם בי זז*ט ױני^ן די
 און ז*רגען צו ם<יכם די הןובען <ועם דע^ארטםעגט גער
̂יחנר אונזערע אינגוארםירעז צו  ווזע^כע וועגעז סיםג

̂זענסים,  האםהיטאלם, און זזײםען קאװאצעםצענכמן אדז
 וויך היצןי• טיםיגע די געניםעז סענעז ען5װע זײ ייזוו
 «ון נעםען םים *יסם גרויםען א אויגען םיינע םאר האב

 געוחנדינ־ א <ױ גמנהר סך א דארםעז װעאכע םיטגצידעי,
 ןm צקם־זײיט האמן דארםען זײ עהזאםינײעאן. איכע
ם קײן האבען זײ און זאכעז אזעלכע נאך  די דערםאר. ג̂ע

 היצמם קיח אויסנאםען ^ײנע םים האבעז ױניאנט ̂אס̂א
 זיי דערווארגמז דערימנר צותק. דיזעז צו ארגאניזאציע

םוז דער באזארגונג. םוילע די אונז םון  וחנם םענמר ה̂ע
 אױב יםאן צו זיי םאר אאעם דאם צוםרידען װי מעהר זײן
̂ס די  זײ ביז דעחמ. םיםם̂ע די געבען אוגז ייע^עז ̂אקא

 נים דע&ארםםענם סאעע^ דער וועט מאז, גים דאס וועצען
ארבייעג וױכםמע דאזעפ די טאז צו זײן איכדמטאנד

 םאכעז קצנט איהר <ואם אינוועסטמענם, בעםטעז דעם
 םםייט דער דעדע ראדיא א אין געזאגם האט אסיעז, דייזעז

 אונםערזוממ *אזען צו איז דיים, םר. סאמימאנער, העצםה
 םו^אתגדמ זײנען םיר דאקטאר. א בײ קינדער אייערע

 np די קאג^אגער. וזעצטה דעם מיט אײנםארשטאנדען
̂טעו־ז, זיגע ̂כע ע  -WH •ריוואם א צו <עהז נים קענעז ווע
 ומ^םת ױגיאז איז סעדער זײערע ברענגען זאצעז טאר,

 * וױ זחנרםה םעהר איז םארזיכטיגקײם לויט א סענטער.
 זימנר איז ער און *רייז דר. אונזער זאגם הײאוננ, םונט

 סד םערער אויר זיר טיטנאיחנר אונזערע זאאען גערעכט.
 האם עבען5 דאס ווארום יניק,5<ן דענםאל דעם םיט נוצעץ

 trun און הייען טם ניט קען םעז אויב נים ווערט קײז
 פון קליניק דעגםאל דעד צײהן. <עזוגסע גויטיג זײנען
םאג גאגמן א אפעז איז סעגםער העלטה ױניאז

z

t

:w3

1■ -
5

רעזאלהײעס ד»נק
to, די n ’w up opio pina tie tpo’u ir -ױ> 

ptrdp:r לען i tpp’TtOMR y i״unm  ix d חיםנל־ 
10 D1RD| 22 אל9לא, UIR IRO O’UIR 1PDU t” t IRO 

ve ipt■ יו1א און iro 90ל9ה| tie ’grppa tpinp uir 
.ipap:oo” DiR pipt:iR

ovr no peuyp: .א uptyi J  ,ip5t” n
אלאן,jo ,?peye 1 ל. לונםאן,19 ם. בל!ט,
w rn .פאליס

I ’d, די eoaipn O’lye tie ipe” aiR ,טאס tPP’Tt 
pjr i r dmr די um a ׳on  ,pp>r ii unna hr iyte 

o” aiR iPBii urn iro  ,e :p m ” R optpa סאר on 
orip, איז tPwm זײ tpimpo’ni אין סרסאצכ *tDRp 

•IRt 1PD” 31R TPI IRC
 5yo ;1 .py9 ,tReipro w* םילכםאן, סיליס

a< סיצכאנח, ’*upn. ;1 ay< גאלח»םייז, y 
1; jooppa app 4  .py> ,tRea'r ppm 
1 .py^; סאלאסקא, אב?ם1?לי $f i  My 
a ,36* ראסאלםסי .py

■

• !:י
 

 ״-
י



ם ײ 28 ז

1934־i935פאר פראנראם בילדונגם אונזעו*
w גירדגומז ס\\ urompvo קאהן, &. &אניא ®ץ *״_ n iw n i.*

 * צוגעגריים ח*ט דע*ארסםענט בילדונגם אתזער
 אוז *םיעז on סון ■ראנדאם איגטעדעסאגטען *ילס*מז

 זעהר נ*ך זיינעז יועצכן *נסאנגעו*, ס*ו־ — װינםער־סעזאז
 ב*־ וױיכינ נ*ך זיינןן אןן *מאױזאצת אוגזער אין ימג

 םאר .יוי גוס אזױ באותגוגנ, ארבײסער in םיס סאנמ
 איז ארבײטער סים ב*ה*װענט טוין זיינען וואס אזזנלמ
 םאו־םנעזעצם ױעצזןן אקטיװיםעטען די •**בצעםען. ײני*ז
trow ױני*נם. צ*?אצ אונזערע סון *סיסןם די אין

יוניאנם לאקאל פאר אקםיזױםעם בילדתגם
 םע־ אינטערעסאנםע *ן *ן איצט מוין intro סיר
,62 ױני*ז כאכזנר <ודם ווחיי׳ם w אין סמיױיט

irn איז J’ro in ס  אוז ,91 צ*סאצ ױני*ן םאמו־ װן
Hi* אין .142 <*קאא ױני*ז ממוחנד ציידים די «»n n 

*נםאנ םעםינקײט ביצתגנס די זיך ojm ױניאנם צאפאצ
<ימן. איז up «ן

 םאנ «ו חיינט כאווענונג ארבײםער די
 <א* םאנ־טעגציכע פון ציכם אין ווערען דיםסוםירם ותם

 װ*ס סראבצעםען די סיט צוזאםענה*« אין און םירונגען
tnntMO אםערײ גאנצע רי און איגםעתע׳סאנאצ אונזער 

in«p ארבײטער און םאציאצע די באותנונס ארבײםער 
tn נ«ם*כט וחנרם ממיבםע r פאר־ ותרט זי און ם*נ 

 ציי־ <ועכע:םציכע אין jrono םענציכער in אין ם1נ*םי
 וױכטינתיים די זטותאצןז. םאגאסציכע איז און םוננען

 *■גע׳סאצם נענונ ניט «ן סויאנעז דאזיגע זײ סאחאתהן צו
trum. ̂סטארס, םע1«ואציםי*י  זיינען װעצכע אינסםר

 אנ־ זועצען סו־אבצעםעז, *זימ1 וי םים ב*ס*נם טיינםציו
דיםסוםיעם. די סיט טיהז־ען

 ױגיאן אוגזער סון סונקציאנירדנג און סמרוקםור״־■ # ־4#
*pn וט ׳  םיט trum ׳•םודירם וועם װ*ם מנמנ׳*ם*ט/ זיין׳• ױעט

 אין ם*כם m ווענען אויך וױ גמתו־צײם, *«r אונזזנחנ
 עקזעקוטױו צאסאצ אוסצו־ע סון - ***תםװארםציכתייט

o.סון באארדם, r*m  in ,נ**װ on ורטאון *ום* 
ouwwwn, פון םיטנציחס״ אונזעויע סון *וצעצם אוז 

 װ*ס םיםנצידער .nous צסזעסוםױו דײתנעראצ דער
pn באקאנם רארפען ױניאן, in אין אסטיװ pn וױצןן

• ! H

 אנםאנג אין *רנאניזאציע. אונזער סון םונהציעם רי םיט
in געשיכםע די מעם  no ,ציסצעםם די אעטערנע׳פאגאצ 
̂ן, אייער .פענט סאםםצעטם: איז  און ,טםרוסטור ױני

̂נאצ״, in סון סונסציאן  סיתחןן צו אזױ .װי אענתו־נעט
 אצט nrum באנוצט ױני»ז״ א איז o*n און ױניצן״ א

ז»ען.1ם ד*זינע זײ ^ן1טטי *ו םאםעריאצ
גדופעז דיםקוםיאנם

 סאו- ? גאווענוננ ארבייטער אן 1םי םען1דא סאתואם
 *ו באםיחען *ו זיך נדיים ארבייטער םיצ אזוי ױינען מ^ם

מן אניז ת j« י1 * i n סאו־זואם ?1בײטע1א Ifuspp 
 יוגיאן י1 ת»ט <תזם ף ̂נעריקענונג ױניאז םאר בייטעו•1א

ik אויסמט*ן און ח^־ט־ייגם d ארב״םש־? די o*n *1ס 
 ןס*נ*םיאמן ם*ציאצען, אין ארביינמר די א»יצען ר*צע *

i סון צעבעז •*ציטיאמן און n סאו־איי־ י1 סון גמיכטע 
n נינםע  ? t7»*or דיםפױ <ועצען סר*בצעםען ד*זעע 

 ,ס*בציק סון סראקטיס דער םים ט1ק*םביני ײערען, ם1טי
 וחד זיי סיתרוננען. ױגיאן ימע1צ*טענט*1ס* און םסיסיננ״

i 1אונטע ווצרעז דיםקוטיםר לען n םיט און אויסזיכט m 
4ט*צי*ציטטצ ק*טסצטענטצ סיז םיםהיצוי

קורםען םסעציעלע
rm̂טא גמחר 1סא *גזאוירט1* ן  אסםייוע און נעnע
w םיםנצידער, ױני*ן v 3 עהזעקוטמו און ט׳פערצײם**n 

tm י1 םיטנציח**. ip וועגען סרא<ען ןײ אמםנעםען וועלען 
 tut pr>o*:*pp ט*^ צו זזײנט ארנײטעו־ מע1*רנאניזי
 סראבצעםען און ט»תםיס געעיכטע, סראבצעםען, םאציאצע

 סון סראנעז ע?*נ*םיטע גאוועגונכ םרײדיוניאן in סיז
in 5 םחיעןp״m סון נעמיכםע י1 און איט־וסםריע 
in םענט1בא ים1צײ נמ*גאצ1אינםע oippi*n ,ױני*ז 
״.M'p'iD .«*בצי? און

סראנען טאג
tn 1סא <ויבטינסיים גרוים סון זייגען r 1 זײ .1בײכמ1א•* 
 םסעציעצן ביי torn צטnאנmאo וועצען סו־אנען זינע

 1א in סון קענער אראםינענטזנר * צוזאםענפונםטען.
אײנצײטוננ un םיט *נסיהרען ותט באותנוננ 1בײנמ
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האװאנא אץ ארבײטער אידישע
•אליאקאח סאל פון

ה*יאס, סון ארבײט in איז wop* זיך באײצינענױנ
 »3i'P איז װאזייעאז שורצען םיין אויםנענוצט איד ח*ב
 אידיטע *יטינע1 די סיז צ*נע in םיט באסצנען צו זיך

עםיגראנטען.
*צנעםיי־ in םיט נאפענען נעוואצט זיר ה*ב איך

 אוז עםיגראנםזן־צעבען איריטען on םון ל»נע נער
 n סון נעוו*יעז איז װאם וױםען נענוי נעװאצט םסעציעצ

 נעמםראני־עט זיינען װ*ם איםינראנמען אידיעע 1800
 *כמרי- י1 װעז ,P’li* 1י*ת אײנינע םיט דארם געווארען

u ii^ n  iw*p װיזעם נענעז צו זיי אנטזאנט זיך ה*ט 
 »װע״.1נ און פרייע י1 םון 1.לאנ אין n»ip צו
 in םיט צנען9בא זיך נעװאצט אויך איך ה*ג on חי

 *דבײטער י1 סון צ»נע פאציםײטער און עס*נאםיעער
 נעװען ניינעריג זעהר איך בין איבערהויאם קױבא. אין
 םיין איך אינתסםריע, אײגענער אונזער קנען ו װיםען צו
 *1 1םי וועצכער םון אינתםטו־יע, ג»רםענט צײדיס י1

ו ג*רנים. ווי כמעם \וייםעז
 האװאנא םון האסעז on איז *ננע?וטעז ביז איד

 ׳טיף זעלבע די איז *ם1( סעסצ״ ,ם*ר* טיןי m םים
 סים צוזאםען נעװארען םארברענט ̂טענם t איז זו*ס
לעבעגם). סענטציכע םילע

in נעווען איז *ננעפוםען זײנען 1םי \ואו האםען 
 ט*ל■ וו»ך. טיליםעריעער tppi*oip * סון באלאנערם

 *נ־ און םאמידביהםמז ציין, י1 ביז באױאםענט *טען1
n n ב*לד זיר ה*ב איך װי צונ*ב. *צם כציחײז m 

”p נענעראצ on צוציב נעזוען *ס1 איו ײאוסט, ioo 
 «*ם- n אוז 01*יים1*סזג םעצעג־אוי און טעצעםאן י1 םון

 * מה*ט 1«ה*ב װ*ס otp’tjp צעםעו־ און ?צוידקם םאצ
n םים סכםוך  in*unpo iv iסון נירוננ in  .*3vp 
p«ioo נענעז *ננעםאננען צועדעט ןיך ה*ט in ײ1*םע 

pp( און גױױמןס 1איבע סאססאני טעצעםאן .tn Jio r 
nip נ*ר tun ווי in איו םט־ייק oij^p u נזװארעז 
m י1 ה*ם ס*«אני, in גענ«ז n« איבעויגענוםען 
on און באזיץ 1איה אין *ט1*ס* םעצזנסאן נאנמן 

 צו איםקערען זיר 1ג*צ םטרייסעו־ם די ט1אוישגעש«דע
1* unםיט בײם in *צע *ז זיכערוננ1ס* nvip jnrn 

on נאר ותצןן on 1םי װעחמ אויסנענוםעז * nנײ 
”ourp זײ אויםצונצײכעז. תננם־באאװ ioo ױזען ה*«ז 

*um איינמסיםיג tmunp'iw םים jiur>pin in ̂
u טצז־ וננען1עדסא םריהערדינע סון *ז m n  un אין 

 **גצ־ ם*צ *צן 1*רבײםע וײ tpru ארבײטער־םכםוכים,
 ד*ם םםרייקערם י1 זיינען on איבעוי ען.1נעױ* נאו־ם
 ניז *ו־ביים m צו pm* געהז *ו נים ענם׳טצאמז ס*צ
pn* נצםם וו*ם ®*חטתנען, און Dru>np זיתרע *צע

 אױף איינסצום unn און טאג־סו־אנען 1איבע ריסקוסיע און
n *  on» ױני*ן. 1אונזע אוז צעבעז u״

אתםערחאי־ םאציאלע און דראםאםיקס ייםעראםור,
םעםיגקיים םועס

in ססע־ ה*בען אויך ותם םםעגם1דע«א ביצתמם 
 אצעם זואו ציםעואםור, ווענען צעסציעם און tsoiip *יעצצ
 u צו י1כ trum output און אויסנעטיימשט װןם

̂ז  *וטויים און נ*?*כנד»אםם יun^»'D 1 די צייבמע
ר11 אונזער צינמראםור. ?צאםישער און עתםמער *ו » * 

 אויםנעםיהרט סצז*ן צעצטעז ה*ס ויעצכע טרו#ע, םיעע
 איין איצם טטוױרם אײנעם״, 1סא ״»צע עו־סאצג םים
*»in  p בעת און ם*כם״ 1אונזע צינט ױני*ן np on 

 סאי־גרעםע םעהציע דד»ם*סיטצ n וועם װיגםער םענרען
tn 1איה בעםעו־ען1םא און proro״n n »t*3  * jj םע־ 

 פאר־ צו אזן *תאניז^ן *ו ouronui oum סיגסיים
rw oj2\ ר yw\ רטוגיזידגת^ crvp און •jriyr'fnn סר

 ־Dip פריחער זא^ בע<ד«עי, און מטונדען און וױיד^עם
זוערען. געגעבעז

 םוז םאכם גאנמ די ביטערער. א איז סםרייק דער
 און םםוײיקערס די געגעז ^אנצעגםרירט איז רעגירונ; דער

 מד מוין זיינען קרבנות םיצע סיםאאטייזערם. זייערע
 דעם ווין ססרייק דעם םון מאאכטפעאד אוים׳ז םאאען

 חר inrurtw איו געגעטוארם סיין אין קאםןי. גרויםען
 םםרײ־ צוױי גע«אאצט. האם זי און באםבע א װארען
 אימנר און געווארעז גע׳הרג׳עט ארט אוים׳ז זײנעז קערם

̂יך זיעען םענמען צוואנצינ געווארזש. פארוואוגדעם מרעס
 באוחר ארבײסער די דארם אויך איז איבערא^ װי

ט גוגג  דארםמע די לאנק^ און רעכטם אויוי צעטי̂י
 ךײ — אונז בײ דא וױ בעסער ניט זײנעז סאםוניסטען

 העצצז סםרייק־פיףער, די געגען באמוצדיטננעז ווארםען
 האנד־ זייערע םים םירערמאםם. דער געגען םםרייהער די

 הענס די אין ארייז בצויז זיי מאילען םירוננען און *ונגעז
 אין םטרייקעדם אלע באמוצדיגמ וואם דעגירונג, דער םון

 די חנגירוגג• דער אוםווארםען וועלען איז איז קאםוניזם
 מרעקליכעד א און אגע5 דיזער םים זיך באנוצם רעגירונג

 אבער םםרייקעד^ די געגעז אנמשידם װערם טעראר
נדענד דער םים אגגעפירם דזער ווערם אצזנם, טראץ
 און עקמנות טער
 גצה דארם בין איך

 אז געווארעז ותרם
 אפגעשמעיצם אויך
צד בײדע טעם.

̂יגקײבס  װאס םעג, 9 וײ םאר עױ
דעצי־ גים םע̂י קײן כםעם איז

 איז עס געזוארזנן. ארויםגעמיקם
 םמד סעלזנפאז גאנצער דער נז
^T זײנעז pn r ח םארביםעדם* 

u ותמח פאראויסזאמן ניט קען שײנצד םאר׳*קמנ׳ט. n 
 די זזאס האכמי גערזנכםעז און בראווען דעם םון אויםגאנג
 וײ רעגירונב דער געגען אז םירעז ארבײםער

 די םים םיכ»אםיע איז הארצען אין זיעען םאסעז
קערם.

 איך האב דארט pn כיח פון םעג ערעטמ וײ
 אילגזנםײנעד דעד םים זיך באמענען צו פרובירם

 איז װאס איבערהמטם און אידעז דארםיגע די
 דעם באקוםען האב איך אידעץ. 1800 די םון
 איעמ^נבכס זיד והאבען דארם אידען די אז

 פאיזארעג ךײ זײנע) זאנעז מז קעז
ף נעליכמז. די האבאז אנפאננ םון »ז  יזנד׳ײ5«

 א ®ח •רנםה ערמםע די איז
jn אק םלאכח פיק נח*ם האמנז וואס m ^היננ 
 ®ח אױסממא דעד םים נח»ס, םאהר ככמש טירם

ח1<זאם אידען •אר א דיז  די נאך• «
 און ארבײםצר געײארען דעען ױי

la® בײ ארבײםען rrn rw .ז פאכצן

n סאציאלע אוגזער ארקעםםע̂ת זיק rm ieS im ie jw 
 כאראפסאד. בי׳לדזנגם אויםגעשסראכזמזנם אן םראגם בײם
מן כהנאםער ארגאניזירען םיר ד אונםנרנעםתמס גרז » 

 סיטגלידאך אמואדזנ זנרכמנגציכעז צו כדי ױײמען בייליגערצ
ד באזימז םיר םארמסעלונג גוכמ » באזוכען צו א&ט ז ו  י

 ס» רעסגלידסי די um םוזעאוםס און פיצעצער נאםור נע
 חזך צרק^נדונממ אינםארםאצחמ* נויםיגע איצע הםען

םפעציאיציסםען.
̂גץ און שוױםען בזז

 J&90 אקםאבער, םמן16 ועם אנ&אגגצן זיד וועלען קילאםעז
 רעמל- װאך ran וחנלזנן און ביא־ינגם, ם<ןוא פאבציס אין

 » פיז אנפיהדונג דער אונםער ווערען םארגעזעצס םעסיג
 האנד־ איז סוםס בעידינג אינםםראקטאר. האםפעםעגםען

 mmaermmn אונזעוי םון צמעמםעצם ומנרעז םיכער
 ויד ptiip יסיז^ק זױכםימנ זײזע םון געניםען װיצען וואס

 ביצדונגם םון אםים אין רעגיםםרידען
rn <יי טםיײ^ כמ16 וחןסט 3 r,

-f

r
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in אלע — אייתן) נרעכם (נוים ׳פפראו די מלזס־ענם n 
 חאבעז «יי לאנד. דעם פון ■Hrwr די *פאנימ, פליטמ

>tm n סריידם• אלםע פארבעםעדט און םריידם גייע
אױםטליט־ כנתם איצט לינם מ, זג אינדוסםרמ, עיך ךי

 םויזענם ארום בא׳צןםםינט און הןנם אידימע אין <יך
 װאם נזנזעץ, סמציעצצר א נים ותן ארבײםער. איז*יעע

 אג־ צוריס ציים א םים האם פארלאםענם קובאמר דזנר
אינדוםםריעם, אצע אין »ז פאר, טרייבם װאם מגוםען,

 to צוצרטט םוזעז אינסטיםוטאנם, ניזנעם אין אױן■ וױ
 נאכ־ arts און קובאנער פר*מגם פוםציג זיין אתפסיגט

um jn ru w  n םך » װאלםע] געזעץ דער אם גים 
i r m  d vd איך ווי באעעםטיגט. נעזוען ארבײטער 

 נעזעץ cun אננעגומען ׳רענירוגג די האם ןרםאוזחנן, תאב י
none לאנד אין ארבײטםלאזע פון צאהל גרויםער דער 

נע־ דער m אזױ לאמ; די פארגרינגעחמ צו נדי »ח
 האט ארנייט, וי צו נעםען פחנםדע t» נעזוען איו *ויי

 פון נעםיכמר די בארוהעען נעװאלט תרםים חננירתנ די
נים־אידי!- די
 זייע־ לױט אויך זיך ןיי *ריעגםירען גצמלטאפטליך .
jn .הילוי חנר סיט ^אםעז־אינםערעםעז no האיאם דעם 
 אײנינע םיט איז דזמאיגם, tun םון און אנמריקא אין

 ווערט װאט סענטער א נעװארען ארנאניזירם צוריס יאהר
 אסטיזױטענתן *לע און אױפגעהאלםע[ טיילוױיז זיי פון
 איםי־ ניי־אננעקוםענע די הןלםןז און באטיצען « וױ

 אויך םיהרט מגטער חנר נעבים• יעדע אויוי נראנטען
*ולעז. אידמת אױ$ הא<ם און ארביים א אן

איט־וםםריע קליידער פרױען דער אין לאנע די
םרויען־ אאע םלענעז צורי<ן יאהר איינינע םים ניז
יארס, נױ פון םיסם־און־םארםינ tram נעראכט קליידצר

 םאגוםעפטעורימ פון םיםן סיין כםעט ם׳איז אז אזזי
בראנד־ נעוועז זיינעז פליידער םרותן מוחנן. ניט ד*רט
 אריםע די טון םרויער אויך װי םרויען, ארבײםער םייער.
popfip,\ אױפנייעז אלייז םערםםענם םלממנן n rn איײ 

 הייסם ראם חגגױונ^ פריזמרזײמ די ביז קלייחנד;
 איינ־ באטלאםעז פלוצלוננ חאט םאטיפאדא־רעגיחנ^ די

 <וזד וואט םווורוח, ע5א אויוי י1םארי חױמן א *ופיחנן
 י-1טארי די לעגדער. אנדערע פון ארייננעבראכם רןן

 נעװעז איז קױבא גאר פרויען־׳ןצײדער די אויף דיוםים
 ראט ווערם. on לוים פראצענט 200 כטץט נרוים, מתר
 םרויען־ tie אריינפיחןן דאס אפממאמ^ט אםא* םים חאט

 לע«טע די נאר איז אתם אווי אוז <אנד אין פהייחװ־
 בײ אינרוםםריע. נייע א אויםנעװאהםען יאהר עטציכע

 און פרויען םייםםענם נאמעפטיגט זוקחנז ארבײם דיזזנר
.5יטרא נני אחינו סײ׳צוױיז זיינעז ארגייטם־מבער די

סזל, אוא םםתםא טוין האט גיחנ^־אינדוסטריע די
 די צוערטם םוזעז אגסװיפצוננ איהר פון אגפאננ איז או

 *ו באוט און טזויים זייערע םיט ביימטיתחןן ארנײמער
ton קױבא אין אױך אינדוסםריזג דער פון אזיפבוי 
 Jim זעלבען חןם י1אוי גענאגנען אנםוױקלונג די איז
 גזאוזן זיינעז װיידמתם גיחסיינע און עפםפלואטאצת די

שרעק־ נעװען זײנעז ארבײםם־באדיננוננעז די באזים. דער
 מיט וױ נעװעז ויעעז ארגייםם־מטונדןע לאננן די <ימג

 קאג־ אונזערן אי| יארפ נױ אין זוריפ יאהר חײיםיג |
נידערינ אזוי די מעפער. סװעט טראקטיננ

נע־ ניט נאר איז ױניאז קײז נצויבליך. פוים ם׳איז או
 די פארםיידיגען אוז באטיצעז צו «וך חנם איז זתן

 חאבען װאם םרותז תובאגער די אינטערעסען. ארנייבמר
 אוםבא־אלפעז, געוחח זיינען מריד אין ארייננזדצםראםם
עןן זיי צוריקגמטאנען.  םען װיםיל צוםרידען נעוחס זי

 א נעותן ם׳איז ארבײנג רrn םאר מצאהלם זיי חאם
 מעהנע אנחנרע. פאר קלייתר ניתז — זײ, פאר זאך גית

 כאלע־ די דערםאר. נאצאחלם קרימז גאר און פלײדער, ' 3
 וױ מםיינער, זייער אויו• אויםנענוצט דאס תאמז בא&ים
קענעי• באסעם
 אינדוט• חנר איז ארבײטער די מנםםען צו לאמ די

jn o נעענחנרם זיך האם פאמן, אנחןחנ אין אױך <ױ 
 האם נתן וואו וױנימל, אזא פיז אונצרווארנמט «אר
געדיכס• נוודגיס דך

סיט ק»סוי איחר אין האט רעגירונגוrnwoHD -יי
Sr*■ ־

טארפr דאן זיו פארטיי אפאויציע דער פון נעננער איחרע
 די פון אוננתחצםיצונג םאראלי׳פער דער איז גענױםינט

 חנר פון אימנרחויפם אוז פאלת, פון םאםען נרויגמ
 חד חס־ םוז םראן דער ארבײטערטאםנג ארגאניזירטער

 אוםצוםריחננ• די שאסצען. אננעהויבעז זיך האט גירונג
 אא* די נענען נעװאלםעז איז םאםען גרויסע די פיז היים

 »ד באעולדינם איז װאם רענירוננ, דער פון ראנדקעם
 tyn צו זיך פארפויפען פאר אויך וױ גרעפט אין װארען

 די בײ םארהאסט אזוי איז זואם קאפיטאל, אויםלענדײצען
 זיינעז אטאפעם טםארפםטע די אבער טאםען. נרויםע

 צו אום ױניאנם. ארבײטער די פון נעװאחגן אנגעםירם
 םאטעא־ האבען דורכםאל א םוז רענירוננ די ראטעותן

 אר־ באלדיגע םון פצאן א אויםנעארבײם כתנשען דא׳ם
 ארגא־ די נונםםען צו זײן זאצען װאם בײטער־נעזעמן,

 נדי פלאםען, אריםע די איז ארבײטזנר־םאםע! ניזירטע
 אפצוטטעלזמ און ױניאנס די באפרידינען צו תס־םים

ייך• נענעז קא«י זייזןר
 םעדעראלעז דעם נעשאםען נאלד האם חננירוננ די

 ארבייכמר אלע םאר נעזעץ טאג ארבײםם אכט־טמונדינען
 פאב־ די איז ארבײםען װאפ די סײ לאנד, נאנצעז םון

 נעזעץ חס־ לאנד. אוים׳ז ארביינמר װאם די אדער ריסעו
 ארביי־ די סון אנערפענוננ די םארנעשריבען אױך האם
 אנגע־ דיזער נארנײניננ. סאלעפטיוו אוז ױניאנם טער

 א צו האט רעגירוננ חגר פון אפט םפעציעלער נוםענער
 אלנעםיעע די פארשטארפען נעהאלפעז נראד נעװיסעז

 ארנא־ םאד באדעז א נע׳פאסעז אויר אוז באװענוננ ױניאן
םאכעז. נעװיםע אין ױניאנם נייע ניזירען

 די נעװארעז נעבוירעז דאס איז צײט יענער אין
 דעם םיט אינדוםטריע פלײדער םרויען דער אין ױניאז
 די אװ לייבארערם אװ םינדיהאם .נע׳פאנאל 1נאםע

 דיזע איז אויטנעפונעז, האב איך װי נידעל־אינדוםםרי״.
 נע־ חגר פון י1היל דער טים נעװארען ארנאניזירט ױניאז

 איז זואם הױבא, אין לייבאר אװ לאנםעדעראציאן ׳פאנעל
 פון םארםע דער לוים צוזאםענשםעל איהר איז עהנליך
 נייע די לײבאר. אװ םעדעריי׳פאן אםעריהען אונזער
 ►ןאנםעדערא• נעעאנאל דער אן אננמלאםעז איז ױניאן
פױבא. פון ציאן

 פעפםאײם אינדוםםריע? די אויס דארט הוקט »י
 עפזיםםיחין דא, דאם םארטטעהען םיר <ױ זיז דעם איז

 קליינע אין נעםאכט וחנרען דרעםעט די ניעט. דארם
 אנדעחנ אין אחנר םםארם, רעפארםכמנט די' אין רונמעם,
 \וען םארקויפט. ותרען דרעסעס װאו םטארם, פלענערע

 קײן גיעט דערםאן און דרעםעם װענען בלויז רעד איך
 פלאותם קײז לואם דערםאר דאס איז סוםם, און קלאותם
 קלײ װאריםען דעם םזזםת נעםאכט. ניט דארט ווערען
 גאכצעז א סלײדער לײכםע בלויז םרויען די טראנעז םאט,
 םענער קיין כםעט ז״נען םאפע דעם איבער און יאהר,

טרייד. דעם איז בזממםטינט ניט
 בא־ זיינעז עם ארבײטער וויפיל דאטען בא׳צטיםטע

 אונ־ נעוועז טיר םאר איז דרעסעם םאכעז בײ מעפםינם
 זיינען עם אז באהויפטען; םאנכן באקוםען. צו םענליר

 וא־ יױדער אנרערע הונדערט. אײנינע בלויז באטעםטיגט
 כא־ ארבײםער צאהל נרעםטע די טויזענט. איבער נען,

 95. פרויצן. קובאנער זײנעז פאך דעם 1אי ׳פעםםינם
 נא־ דרעם א י1אוי ארביימ נאנצער דער פון פראצענט

 זיינען שרויען פובאנער די האנט־ארביים. איז עטעהט
 װע־ טא׳פין דעד בײ האנם־ארבייט. אין םפעצאיליםכמן

in און ׳צאלדערט םײד־סיםם, די צוזאטעננענייט בלויז 
 בײם נעםאכם אצעם זוערט זױיטער אײננייען. םליװם די

 פולען אין ארטיםטען זײנען פרויע! סובאנער די האנט.
 זעהט אונז בײ דא נידעל־ארבײט. »1אוי ווארם םון זיז

 םען װי האנט־ארנײט ׳פעהנע און ריינע אזא גיט םען
 אוין ױי עמברויחןרים, פענםי יח^נע1פאר? דארט. זעהט

 ײארצ תי אין ארייננעװעבם עםבראי^ים נעעםריפםע
 טד פינםםלערימ זײ םון װערט ^םעם די גייען בײם
 אזױ זױ rotuni צענרלינע באםראכט האב איך םאכ̂ג

 מד ם׳איז אז זאמס םוז אין־ און אויםנענײט יוערען זײ
י ־ אנצוסוסעז. די םארנענינעז א װען

 פון םןן ארבײט םעיןטארים Tאינםי די איז
י נצםאכט יוערט איגםייד און ארנײם mrom ו
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 עטייגער אגחנר אן אויוי גאר אמנר צוגעמגיםען, חאיט
 וואס קאםערם סאעציע^ע קיין דארם ניםא אונז. בײ וױ

 אאריײ םיידיצאך זיצען עם גײן, באגד^אך. די ^ניידעז
 ג»נצען א םון םיגור א אויף אויס ®יגען און טארקעס

p w ם די דרעם. די זייז־  :מ-םטען אם זיינען םטי̂י
 און אױםגעייגם אי! דרעם די זוען דעם נאר •אריזער.

 דער מיז גאכדעם וועדם םיגור, דער אויוי צוגאאוניכתן
w םיטי גאד געעניםען דרעס צומףיניטעגזנר o rn. דאם 

 אײן מון געמניטעז <חנרם זואס צאה? גרעםמע n אח
̂. אײן אין און סםײל  אדבײםען סיסםעס אזא אױוי טא

דארם. זײ
 איך וױ *ױט םארדינםמעז? זײערע זײנען וואם

 פאר־ אין ®ארדיגםנמן זײערע וײגען אויסגעםונעז חאב
דצם יצוים העכער. צרך »ן איז נים םיט
*r א זיך בײ האב איך װע^כען םון אגריכתגט, *P, איז 

 פארמײדעגע די פאר סקי̂י םיגיםום א געװארען געעאםען
 ױניאן־אגריטענם דער שאפ. איז ארבײטער ?יצאסען
אציעם םעסט ממזנ<ם  וױידדצעס. זועמנן ג^ר גים רעג̂ו

 קילאםען אלע םאר םק̂ײ םיגיםום א איצט חאבען !יי
 8 — ארבײטס־מטונדען וועגען אויך נ*ר ארבײטמר,

 פאד טינוט 15 דיגער, פאי ^םוגדען 2 טאג, א עםוגדעז
 באמעט־ אוחנרםיים, םון אאמאפונג בײמאנ, 4 אום מיי

 רע־ וױכםיגע אנדערע און יוגיאךםעםבערם ויז5ב םינען
אציעס ארבײטער־אינםערעסען. די באמיצעז צו ג̂ו
געשא־ איז ױגיאן דער םון ארגאגיזירונג דער םיט

 ניט באםעס, די טרײד. איז איבילעז נײע גק\וארעו םען
 באנד^אך, די אדוים מיהען ױניאז, די בא?עםםען ?צנעגדיג

 אויםםײד דעם שא&. אינסײד דעם םון TסיDאוי
̂יך דארט איז  דאים םחםת ר*ל'רע\,1<ז*גב צו-י אונםעג

 זעהען םיר װי ש»•, םיגגpאנטראp דער ניט ע?זיסטירט
 הײם־ — םיי:ט דארם עאא *אױטסײד״ דער דא. איהם

 קוםען טכניפ םרויען אײניגע ננטוועחני װאם *דבײט,
̂יע גאנצע א אדער ארבײטעז״ און צוזאםען זיך  םאםי

צוזאםען. ארבייט
זחנ־ טודיסטען די װאו *ילעצמר, די םון אײנעם אין

 גרעסםע די געװיזען אויך זוערט אנצוקי?ען, געםירט חנן
 די גמםאכם ותרען עס <ואו האזואנא, אין םיגאר־םאברי?

 איײ באשעםטיגט זוערען דארט סיגארט. קאראנא־קאראנא
 אײן אויןן וםענדיגpצו םרויען. און טענער הונדערט נעע

 איך האב סיגארען, די געםאכט ווערען מם װאו #םלאר
 געקוםען װא<ט עס <וי מטימע, םעגעיליכע א דערהערט

 שאר־ גיט איר האב ש&ראך די כאכמו ארן הימעיל, פון
 אויס־ נמװאיעז נײגעריג איך ביז דזגסטוועגעז םון טטאנען,

 איך האב ?ו?ענדיג אזוינס. איז דאס װאס -צוגעטינמן
n םיטעז אין הויך דער אין זוי דערזעהן, . w באיצ״ א אויף 

̂ייענם האט און אײנער געזעםעז איז קאן  א םון םאתע
s אין ביך. r• געקענט האם טען אז שנ\'ל, געװען איז 

̂ייענט. האט ער װאם \וארט, יעדעס המרען  איך םארגע
 און אזוינם, איז דאס <ואס גאיד דעם געפרעגם האב

 ארבײט די װי אזוי ערפאעדט: םאילגעגדעס םיר האט ער
 פאדערם םאנאט^ע א אבער םאדזיכטיגע א זעהד איז
 צו שוח זײן װאס םיט האבען 5זאי ארבײםער דער »ז זיך,

 צײם זעאבער דער צו און ארבייט, ער בעת באשעםטיגעז
 סלאם. עחפטע זוערען געםאכט זאיל ארכײט די אז זעהן

 •ערזאן, םיעציעאער « אנגע^טעאט דאיט איז דערצו
̂יםט א און םארצעזער, א איז װאם  םאך. זײן אין ספעציא

 אינ־ אויר װי טאג, םון נייעםעז ע5א םא״ זײ ̂ייענט ער
 םיט אנצוגעהן זײ העיצםט דאס ראםאנען. טערעסאנטע

אומעמטערט. ארבייט זײער
יצעבען. טיין אין נייעס » געזוען טיר םאד איז דאם

 געהערט. נים און געזעהז ניט אזעילכעס נאר האב איך
 באסעש די אז שכל, אויפ׳ן געצעגט ניט םיד זיך זזאט מם

 נאכצוםרע־ זיך ארובירט האב איר גוט. אזוי זײן זאאעז
*f אין ארבײטער געװיסע בײ גען w ̂ג. אהן אבער  ערםא

 איך האב ארבײטס־שטונדען, די נאר םארנאכמ, עח»ט
 אט און םאבריק, דמר נעבען אדבײמער די אימװארם

םא^עזען דאס אויסגעפונען: וײ םון האב איך ׳
ת «p געבען צו a n גײס״ א איבײטער

מא־ די טארגרינגמחנן צו איחם אדער

 די מםנן צז גיס גאר את צזןעק דער ארבײכס נאסאנע
 צומכתנדיקחמ ?עגזמ צו זיך געאעגעגהייס די ארבײםער

bk וועגען זיך צװימען t  runn ,ד^ם איז איגםערעסזון 
̂יכם  געםאכם זא< ארביים םעהר װאס אז אויך ערכתג

זועדען^
 מד נים אמשר ויך ווא^ם עם צי זואונדער איך

 דעם אם קאיידצן צז דא באצעבאםים אונוערמ פאר לוינם
 ״אסז־ צו סיםפ^ניזדארקעםםראס אנטםעילען און םיםםעם
 ארייס־ חייצ ארבייס םזנהר בדי *רבײםער, אונזערע זירען״

וחנרען. געגעבעז
,סיד ויך ד»כם ״אי? האװאנא אין זונםאג זײן צו

̂זנן. זיך IPP כמן וראס םארגעגיגען, גדעםםער דער  פאר׳צםע
 און ארעם — ווער איז <חנר דערקעגען צו מווער ס׳איז
̂ע און ױגג רײך, םצ| גאסזנן. די אזיף דיגען א

 דאס װאו ׳®ארקם *<זנ אין םאנצכג סען שפאצירם,
ם, איז פא<ק  איז אממצ ארקעםםערס מאיצען פארזאכמ̂נ

̂יכע  אנםיי< געסט דאס און םזזי^ נאציאגאת פחןה
 אםעגזג prm רעםםאדאנען םערםכת n סים. זיגגם און
ifw םים אעצםי<ם ״גאס אוים׳ן װי po פארמייחגנע םון 

 אין גיקע^ א גאר האט ער ותן קובאנער דער קלאםען.
 בײ םארברזגגגם און ספארט נאגצער א ער איז קעמעגע

 קוקעךצו מ^ד פײן גים האבען <ואס די ביר. גלעךעל א
טרינפעז• אנדערע װי

 ארוםמד איו זי *.מעהמג זעהר איז שטאדם די
 די פארבמוגם זי י̂נ סים׳ן זײםען אילע םון ם5רינגע<

 פון — געזעהן וחט האב איך זואס פארקם, שעגסםע
 אריםגאפוצם און בױםער פאאםען הויכע זײטען בײחנ
םטאטוען. אינטמרעםאנםע םיט

 נאר גתן םיד«צט טםיםונג ױנדםוב׳דיגע די אמגר
 ביל־ אנדערע גאנץ םען זזגהט װאך םיכתן איז זונטא^

 אוג־ אריםקײם די איז ?װארםאלען אריםע די אין דער.
 באוחננוע גווא^ײגע א אן אבער געהם עס באערײבמך.

 אריכד אפצחפאפען םאיצ? ם\ן םאסען גרויכמ די צװישעז
 גזד גקרעכםערע און בעםערע א אײנצוםיהרצן און קײט

זע^אפם.

tun פאר כים וי«
פארנצנימן

(X ,.רל 

רעזאלוציע.
 (געאסאנ׳ם שאפ ראז האד םון ארבײטער די םיר,

 #דד»וירזי גיז אוזאגדדש, פיצײם, פארק 31 םון קאגטראקטאר,
o 26* טיטיע ^אפ א בײ םארזאםעצט r1934 ױ<י, טען, 

רעזאילוציע: פא^געגדע אננענוםען האבען
 פױײ״ דער אין דאם אםבאםראכט אין בעםענדע )1
 אר־ אן אפגעדדוקט גע<חנן איז ױצ' םען16דענר םוז הײט״
 אינ־ ,אן אוגםערגעמריבען איז וואס אײנעם םון םיקעא

 ס«ד ארבײםער, די דאס געזאגם, זוערם עס װאו םײדמר״,
ערם די ציעצ w גםn םון םינ̂י rצום גע?וםען זײגען ׳ 

 האבעז און םעיםמ, ברודער ,21 צאתאיצ פון טענעדדמער
 די אױף אויך <ױ פרײזען, עלעכטע די אויח באסצאגט זיך

 םענעדדצער דער דאם און באדימוגגען, ^עכטע אנדערע
 זײ אויוי גאך האט אוז אויסנעיצאכט זײ ן1פ זיך האט

 אזױ ;טראבעיצ־םאמר גערוםען זײ האם און אגגעשריען
 איז \ואם אלץ אל םטייטםענם, אפעגעם דעם טיר םאכען

אם^ <ים איז אדםיקעיצ דעם איז געװארעז געשריבען
 צײם דער םאר דאם אטבאטראכט אין נעםעגדיג )2

 אםים, אין איז סיניט, ברזדער טעגע-דדןתר, אונזער זואס
 אײ און האנדיצונג עהראיכער זײן דורך באיוױזען ער האט

̂ע פון אינטערעסען די־ צו בעתעבעגהלים  םעםבערס, א
 צו אגערקענוגג ארן צוטרויען פו^ען אויס םיר ידריסען
גתס, ברידעריציכען טיט איהם.

: י ד ע ט י מ ן ן ק
k. אפערײטאר. טשערטאן

אפערײםאר. עתס־טשערטאן גזגרגגיז, אײגין
אפערײטאר. ,yrnni גזגוגז
םעחפער. ישגג^ז י<ז?ב
פיגיממר. דײגג

פרעסמר. ראגצוג־צרג, ר.

1C־’
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1934 יאהר אין י הויז ’ יוניםי די
.vw nnv v» n«*r\nn דאל#ערן, זץש. פון

 די אין היים tpdw נרוממ אומעו־ הויז, ױניםי די
pippuo ^תאם מד up* זעכ־ איהר פאחמריגם װ*ס 
in מחננמן  .tatpo אנ־ זיך האט םעזאן האי־י^רינעד 
tpumn פאר׳ארע־ כעסם די אוגםער דעי 1רעקאריימא 

rum ח אבזואוזצ און באדינגוגגען  po םווי on פאר «
im p  tatpo דארט m pnapirta « ,וואס סייש־ opn 

 פון איינער מיוען ojr איו געבײד^ חויסט די אארבדעגט
”ipiptpo pt»3 די n}peip, סיו וואס man גים מען 

■ ■ jaanps איז
m צעם ץרשאצנ אוגמנד שון בארייט מיכםינסםער 

r וואם ,can אין  B it־por| מד חױז ױניםי רי איז םאצ 
pm איג־ אונזעד סון םיםנציז־או די סאו־ תײם זונמר א 

aiarpnpo.} ת  וױי־ גים זיינען wpo חײגםימן חגם מ
ipu ױגיםי די סזן וaipxpio 90 וױ נימד p i oopi םיט־ 

 IPiatpo פריומרע די אין צאקאצם. אונזעחנ סון נצימ־
סן די איו  םון נים pmpi באוינאר סון סאיארינתט וווי

ia*it* piptita .םיםגצידער d״op jpi*n dipoo געווען 
in ױניאנם אנרערע פון םיסנצידער a אינגאנצען נאו 

•ia o p a jn o r דןר uupopip םע־ זוםער וויינטינען סון 
oan tat פאתואלטוננ די o}perpua יױ כאקאנטן די 

>HT םוסדין״ woopnv* אשוצאריזירען «ו ברי יייר, סיייי■ 
 סאר־ אין םיםגלדןר piptita |pr*u* מזיז. װניםי די

w m r זי צאקאצם. ױניאן opn ערםיצם אויפנאבע איהר 
m ציידע־ סוסאצס ט־זים סים an ענוג נעהאם ניט םיר> 

 נרויםער אוגזעד סון פארצאע tan באטרידיגעז w •צאץ
 םילע ipttpi ipiitattxpi זייכזנן סיר און «דםנצידסח»וסם

oaaopi m an paJptt ,tpiprntoa םאר־ *ו אפליקאציעם 
tar**pan tan 'puna אין anזוויז. ױניםי ־

ltip i opn op װעהרענד אז דעדסאנען « זיין o n 
n םיר האבען ױני r װאך onopi אפזאגען *iw  at 
 ױניטי רי סון <אהצ po*ru ־up א .omtaptoa רט
 ־pi און םאל, ipon* oat ipttpi דארם דיגןן גאזומד

im p נאג« אין נאר ביזז^ו^ ניט י1« זײמגן opani. 
 דזעויחי, נױ אין צאתאצס ptanr־upr;״ די סון טײססעגם

דיםםריקם. •ונראוו־םאון גאנמן on שיז אין קסנפקטיקוט
art1994 ־ jaipo איז *ara* נים man בצויז to 
 tut אויך סאוימס־. «אהל גרויסקג ־an *זליג ארססלג

trrap n o דאס איז אונםערזואלטונגם־טטאנדסוגקט pi- 
in  it באסטפו tatpo םיד וינט Payn( |'1019 א v ir 

op-unan אונז«ד men .טיר הײם tan trap צאץ» 
atptanww סים rwopa ^אײנארד־ און אײס־יבםומ 

iptau אין וױ tn n r rornno n כדי tmporipan’u w 
rutum .*ײט גאנולן די םיטגצידע« m an ד זיי גױר  ג

tpapt די poopa די אין בצויז און באסװעסציכקײטען 
ptwpfc דױי tpaan m an דודך םיר an ,צואט שייע־ 

oani סאוסוי«ױט o n ,גיט «צאץ oipppt !?אונ* באדינ 
nta oopi run םיר וױ .tprionao op m an

*ra t װאו m an איב?ררא- נייע דורכג?םיר^ט םיר 
URnmaio ru p r סולטידסלפ און tPDPDnnepK. דיי־ די 

tan n דים *יסנ r  aanגאטראג^ ־ irurua ia גאייא־ 
ipHu מ?ר.נאראק r n  Iran־tpaan *up ג?חאם סיר 

ת צוגווונ ) untiaP־tPO, צ?תט׳*ור^ סיינס a אױס־ גרויססן 
 pr$apna« און אויססיהרוגנ?ן pnousan פון ױאחצ

utnan בפפאר oan tarn  in ייו tPUMBPua, איז un* 
m tu t באנייט פלאץ tnaian. די tpnu DpmPDup  «ד אייננפאסדסנט אןז רוםם םך a איז ,1

 די און חם יגיגגױ ױ זואסער• קאקם און חימ
pnpj ■חמארירם פרײ maran 1אוןP17PO n 

מד eujrTftFj dktrwdimk כאזוגדזנרס ■^^■ידיגןן

1 .m anרײ oupo r u תסורטם prn| ונ?גויט* v /n ti 
tn ו* tpaan oan pppt ptmpnno n טוין •onpp

r צוג?נריים tpaan טיר טירם. u הpנד־בaצ a xonaP 
»t poniוaהצ r u ,די כדי טיםצאך tr̂ tpt oopj ניט 

iponti און װארטסן ip s  oan oo'rpi אינגאנצ?! זיך 
i *־יי. n פאר סאצארחס anprp iאיז ־ oipopinno ־»» 

Plan,! ־ און»ra איז פארבעסערוננ?ן אצע ip i פרייז 
a i tnpvoa no^ פאר p ip u ik נ?בציב?ן טיטגצירער 

i .ip tfp n n
 tpaan tatpo <אנ«ן אין נאוומס־ צפהצ pnoru די

i םיר n  npa oanpt אים»צי?גיע?ר pn ,ian| 89 צאפאצ 
i איסאציפגיט? n  ippiamu oan ,taut' ipsason l ר  י

a תויז ניםי iau  o ru  a צאנווארדיא םרם. און פעי^ר און 
 oun'iPio און ,pin ױניסי אין oopi די |pnpt זײנ?ן

 1?זיינ |poin'tpio*B>m צnav po<nj a םיס דוניגסקי
ip p p j י ^9 צ«סאצ no oopi 'ציפצס09 י

P rm( סון םיטטורס די ta»PO אויוי o n םוזיסא־
>}p r| און oupi m niD }ip זיינ?ן {an i n  ipiipt 

np tao iarn,* יפחיפי סםרפברידזט, רארמא, ים,1םאטי 
ouodpp ,apai’n ,יםריא? DיצאדpצDצװאר־ םטו־ינג יא 

aia ,opo ,האםסרי^ אריס1 ספעטת, זיגםוט־ םייטשיס 
 avao ,ipti't י?ן1סיבי ױ נראנא, פאן וױידםאן, םטארצם

ip דארא זייד?צ, n a n m, צאזאר גארסי, טאנםע צאצא
anao'taJ a>a ,ip 'io םאצי און lap'o•

o 21 פין aw צוס n  ,tatpoאיז אוינוסט, םען nppt 
i n  ta ,maop> a onanvi oan pa ir<o in  ipd 

i n  *wo ipipn ipoa>rp> tptio }pt ia>vo .צייט n 
inpt ip< איז זיך, onponao װירקונ^ iip גיט .opnpaa 
oaona צו ipo jpo  760 jpinao, איז m ^apt נצויז 

IPO |pn ,,pi ip ,360 פאר פצאץ rp ? ipov3 opi pa 
oan נע־יכם ויך a ana ן»צם. ױגיאן ריזיגעז

 pipuia 1פא סבחים סיין ipu't נים an וױצען 1םי
»pa oop אינפז־סױיביס ir n צזצעבונדענסײם po 'iu  pa 

n ipon i »ו שאראי;ם?ר?םיר«מ n״o סון ipuia איג־ 
L apoD i n  ta ipiaoipi ipoa iPtw  vo  .}aiarpnpo 

pa די ipopn oopi אצץ ipo'msoa laopt ױניטי די pin 
upor}w פון  a'־ip i .ױ שארניכםונצ pjnii3pns״o 
otx כײ איו פצאץ oopi p}a געײעז nta ,ס־ױס epos ta 

o}pnpi ou oan ip i"p ^שארצאז o n פצאץ ,i  raw 
t opn ipo^ps^pnpaoota״o n  ia> ipiaoroia |pi 

.ir w
jpn סיר ra  ^ n u r pinpi ,i  iP3 «ir ר די  י

i הויז ניטי n  po po’opp אינםערנעמן«נ?צ m  urbita 
o in 'tp io  po iit v p b תגינסתי oiwopras p tr סיס 

pa ontpipp o n  p ir  m an ipoppowia pa ipap}o 
*ps'}opnpM3 pa npinpip r n  a tru tse 'ta  o ian in 

n 3 חזיססpi״r u  pa n הייזער ipman ou. 1סי 
trupow ipopn םסריננ ipnpt nt 1אוי r a  po oip o n 

poipopinao r u  a הױז ױטםי m an }pt oan 
oopi oipt'io *wo. סצאץ

IPiaeras imp ipoxp} pa powao p ױניטי די w* 
pRoipro ,ip }ia i ip rp a  po עציאס T»PO  ^ip3t«i 

pa ,ipo יױיס n tpoinnpio. ,װאנדער m. בו־ססצאו, 
.poi'i pa ,piooiu ,taoipou .o ,ipewVipo opo 
3 opn *popart om npioאצ»ננם « poupp i n 

Ipm pipo in  Ip iip i t*a pipo}an .rn  .r ro p w p 
jm w  onpo tut אצס mpodwr^ איז >w in  in  |pttp־ 

ipo סון upaatpo pa *uontoTW i n־ jepoum w
JT*

mmm

GERECHTIGKEIT (Justice)
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 אינ״ רער םאר אנערקענונג גרויסע א געװיס איז עם
 םארטרא־ זײן צו דובינססי ברודער םאר און םערנעעאנע^

 םעדעריײ אםעריקעז דער םון עחזעקוטױוע דער אין טען
 איז עם אז זאגעז, דאך װי^עז םיר אבער ^ײבאד, אװ עאן

 םעחד דער םון עסזעקוטיװע דער םאר געװינס גרויסער א
 ענער־ פעהעען, »;א רײהעז איהרע איז האבעז צו וײח»אן
דובינסקי. ברודער װי םיםגאיד, טעטיגען און גימעז

̂יד איגגםטער דער איז דובינסקי דוד •רעזידענט  םיטג
 עקזעקױ איצטיגער דער םון

 םע־ אםעריקען חןר םון םױוע
 און יצײבאר אװ דעריחמאן

 טעות קײן םאכען םיר אויב
 אינםערנעשאגעיצ די איז גיט
 ױניאן גרויםע אינגסטע די

 אםײ םעדעריימאן. ד*ר איז
 אינטער־ די פארגעמט ציע<

 פילאץ דריטען דעם 5נ;ך»אנעי
 אבער פעחןריי*אז, דער אין
 און געגוי זאל םען װען

̂יך ־  די *יבערצעהילען פינסמ
̂ידער גו^*טייענדע  איז םיטג

 סען םאמענט איצטיגען דעם
 אינטער־ די אז זײן, כמגציך

 פארנוםעז װאלט נ^אנעל
 אבער אץ.5«י צוױיטעז ךעם
 אויך ׳ װיכטי^ גיט איז דאם
 הויך איז &<אץ דריטער דער

 ױניאן ױנגע אזא פאר גענוג
איגטערגעעאנעיל. די וױ

 איז אינטערגע׳פאנעל די
 ערםאמ־ און גרוים געװארען

 איר אין האט םען װיי^ רייך,
 ענערגײ םך א ארייגגע^ײגט

w בא־ זי וױי* און ארבײם 
 סעגד גוטען, א םון עטעהם
 םאטעריאא. םענ^עז פענדען

 דובינססי פרעזידענט און
 זײן םארדאגסעז צו . חאט

 ערםאלג זײן און גרויםסיים
 םעהיג• אײנגעבאיענע דעע

 ענערגחפער, m און פייםעז
 וואם ארבײט, אוגערםידליכער
אינ־ דער |אין נעמאן

רײיךיגג איופ. ™װידפופ

 םאר־ #אריםע םון אדגאניזאציע אז םיז װאס שטאיצץ, זײן
̂אזע מטויםענע, ̂ם  אויםגעזואקסען זי איז איםיגראנםעז הי

 ױניאנם םוםםערהאפסםע און גרעסטע די םון אײנע זײז צו
 ברודעד און ̂ייבאר אװ םעדערייעאז אםעריסעז דער אין

̂א״ אריסען, אן םון װאם זײן, ממאצץ םעג דוביגססי  חילם
 «חד חנר זײז צו אױסגעװואקסען ער איז איםיגראנט זעז

 חנר פון סיםנליד א אוז אינםערנעעאנע? דער פון זידענט
צייב*ר. אװ פעדעריחפאן אםעריקען דער םון עסזעקוטיװע

 דעד פון עקזעקוטױוע די
 אוו םעדערייעאן אםעדיקען

 גענויםיגמ זיך האם ילייבאר
פרח■ #נײ אין בלויז ניט

̂וט,  באזונדערם גאנץ נאר ב
 פראגחנםיװ ענערגימ, אין

̂וט  א אין זי האט דאם און ב
 אין געמראגען םאס גדויסער
דובינםקי. ברודער

דעריבער, זאגען מיד אין
̂ויז נים איז עם אז  נדוײ א ב

ית־ אוגזער פאר כבוד םער
 צו דוביגםקי פרעזידענם געז
̂יד א זײן מ םיז םיםנ •pf י

גרו״הךי* חנר פון זעקוםױוע
או. פעדעריחפאז אסעריקען

 א אויך איז עס נאר <ייבאר,
 חנר פאר געװיגם גרויםער

 פעדזד דער פון מקזעקומיװע
 איחמנ אין קרעען צו ריישאן
ענעד־ טעהיגען, אזא רייהצז
 און איבערנענעבעגעם גימעז,

םיטארבייטער. םעמיגעז
 ארעזײ גראטולירעז םיר

דזנר םים דובינםקי דענם
 אד װאס אנערקענוגג גדויםער

אר־ דער פון געסראגעז האם
אר־ אםעריסאנער גאניזירכתר

 םיר און באותגוננ בייםער
 אכמד דער אויך גראטוצירען

ליי־ אװ פעחנריימאז ריקזנז
 «וממתד האט זי װאם #באד
 פעחימנז װיכגדגען, אזא מז

-iwrtwr איהר אין םיטגציד תכעסקי
םיוחג טױא\. גארצזפופ
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