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wpp»־w נעםעז k אונײי
 ארגאגײ ארגײטער א; טטארלער און גרעםעך זואס

 כײ ארויט זי רוםט האפגוגגען גרעסעוע קאץ איז, ואציע
 אײנםלוסריײ און גרעםצר װאס םיסגקירער׳עאםם. איהר
 ערזואר־ און פאדערועען גרעםערע אלץ איז, ױגיאן א נער

 ױניאן די טיטגלידער. איהרע ארוים איהר שסןן?ע\ םונגען
 םון םארס*גגט ער און טרייסט, טיםגליד׳ס דעס *מרם

אגמגוױיטאגטע זייגע «?ע אויף לזנזונג א ױניאן

 צװײ ארבײטסלאזיג?ייט די איז צוריס יאהרען םים
p rr געווען זיכער פרעסערם קל*וק יארלער גױ די « 
 הונרערטער די אין זייגען פרעסערס איצט. זוי גרעםער פך

 דעםאקט איז סוגדעוסםװע-ען פארצװײפעלם, מגאעען
 די אין גורל דעם נעםען צו אײעעפאלען גיט ינעס

 ארבײטסלאזען דעם לייזען פארזוכען און העגמ אייגעגזג
 און הילף דער םיט לאפאל, איעצג*ם can דודך •ואבלעס

 קײגעם .טיטגלידער׳עאפט. איעענער רער םון א*«עראציע0
 דעם האבען װעט ױגיאן די אז אײגגצפאלען גים איז

 ארגאניזא־ דיסציפליגירטען און כח םאראליעען נזיםיגען
 דעם אויף אדבײטער די באאײגפלוסען צו באפעל ציאנס

 דעם םיט געוױסערטאםען טײלען זיך זאמן זיי אז דזפאכ,
 אלײן ארבײטסלאזע די ברידצר. ארבײססלאזע םיט גיסען
 באלםאלאבע דער זוארים עתוארט. נינ^ אםילו עס חאבען

 װא־ פאדדיגט האט דדמאב, * געתאט יע pier האם וזאס
w אוי* סיר a p, און urnאובד אזעלכע אוגטער רען חאט ־ 

 עס זאל ער אז דערװאדטען איהם פון נעקענט אמנגדען
םאן. יא

en גאנץ לאגע די איז איצם jrua. ארבייםסלא- רי 
jrt ארבײטעגדיגען דעם זיין צו םקגא פארװאם האבען 
*p לאגע. פארצװייפעלמער זייער םיט פארגלייך pm טען 

 קורצע םיט וױידזפעם טאנ * «ען םארדיגם :ײמ
̂וראל די שטארק, איז מגי^ן די * אר־ די פון ט

jro א איז בײםער u ס^לידאריטעם און דיםצי^לח רי 
̂מען  אײ דער געהויבענזס א װידער’ איז ארבייטער די צזוי

ר דער םון טרײסם ̂וון ה^פגוע ערזווארט בײםסלאזער  י
 ה^ם זי אז כח, א איז ױגיאן n אז וױיסט ער און ניאן

 העל־ איזזם קען זי אז םיטג^ידער, די אױ* אײגפלוס א}
לאגזב פארצוױיפעלםער pn p« טען

 םעגעדזשער, דעם םים ^קאל פון פיחרערעאםם די
r דער אן ברעםלאוו, דזע. װייםזטחנזירענט e t r, זיך ד.#ט 

 ברײ יצײדענדע די םון גזימען די צו צוגעהערט מםעגדיג
̂קאל. pn דער ̂ל זײנען זײ ל  עטװ^ם גךײט געװען אלעמ

p צו p אום־ די אז ארויס, קומט וו^ט ^בער זײ, פאר 
 גע־ ^דניט האט םען אז אזעלכע געװען וײגען ענתגדען

 ווען ^בער, איצט פארבעסערען. צו לאנצ זייער tv« קעגס
ט עט  ט#*ן צו עטוו#ם געלעגעגהײט א געמאםעץ זיך ̂ת

 ױגיאן פרעסערם קל*וק דער םון »דסיגיםםראציע וײ ה*ט
 אויסגע* האט און געלעגעגהײט דעד פאר אעצבאפט זיך

 ספעציעלען א פאד דעקאםעגדאציעם םים פלאן א ארבײם
 יא־ מאנאט סוף םארגעסומען איז וואס םימינג, לאמאל
 אױפנאבע רי געהאט תאט און האצ, בעםהאװען אק גואר,

 טײצ־ כאם^ לײזען צו רצקאכמגדאציעס די גאםראכמען צו
n  nm הוגדערט עטליכע די פון ארבײמםלאזעקײט 
 האבען װאס ׳טזיזע<ט עטליכע רי צוױעצן פרעסערם

p באדיגגונגען. ױגיאן אונטער ארבײטצר און אדבײם
 ער־ און םארגעיצײגט זײנען רעקאםענדאציעס רי

ײ זײ ברעסיצאװ. זױיס׳־פחגזידעגט פון געזואחמ נרט0*  זי
 און געװארען דיסקוםירם גרינלאך םיםגצירעד די פון צן1

i* rn ווערען צו דורכגעפירם כדי געװארצן אעעגוגמז 
*p .פארגעליעט זײנען זײ רעקאםעגדאציעס די מבען 

:אזױ זיך לעזען גצוואחזז אעעטגמן און
 הוג־ אײגעע <אהאיל איז׳ם זיך געםיגצן עם \וי ןןזוי

 צװײטער « אדער אײז צוליב ׳<ועלכע •רמםערם,
i קיץ גמפינצן נים גענעז j w r,- זײן עס דארף 

 טיט־ גאנצעד דער פון און מגיאו דער ®ון אויג^אבע די
ח 3 צאקאל י טאז און ^אפעדירען צו 6

 ארבימ די אט פאר ארבײם שאםען צו םעגליכעס, אקעם
מעגעיך. גאר איז עם וױיט זוי אויף קאזע

 פאר ארבײש עאפען צו זוכען זאל םען װי #אוסן רער
ױ זיה ראדף ארבײםסקאזע, די פאמט; ו

U ארױן•* געכמן ®רעסעדם אז #זיך פיהרט איצט 
 נעםט סען אז זיך, סאכט אפט אוץ שאפ, אין פרעטערם

 ױגיאךליינס p'P גארגים זיעען װעלכע טענשען, »רויף5
 סז̂ן איעעע אפ סענמען די אט ארבײטען זואס־װען, ביז
 םיט־ 36 לא?אג םון ארבײט אװעל ארום אזוי געםען און

 #באארד עקזע?זטעו רי רע?אםעגדיךט דערפאר גקידער.
 אין װערען ארויפגעגוגמן ניט ?ײנער טאר אבםאלוט אז
3?® פון עארד װאירקינג א האט ער סײדען שאפ, א 6 .P

 ארבײט דא איז עס כאט* שעפער, צאהל א אין )2
 ביט םעגליכעס א?עס אגצד םען טוט פרעםער, גאך פאר

 «חר א אדוין» געסט פדעסער. 3 גאך ארויפצוגעמען
 איחם DP®' םען נמג, צוױײררײ א א& אדבײיט עד םער,

 נעסט נאכהער אח #גיט) טוינ ער אז (כקוםרשט אװעק
 איחס טען טpיl7 םעג אײנעע גאך און צװײטען, א םען

װערען. אפגע^טעלט גקײך םוז דאס אט אװעק. װיימצר
 #פרעסערס צאתל א אז פאתט, א אױך איז עם )3
̂ועפער זײער אין אויס גיט *םאכען״ װעלכע  פולצ א ע

 זואך. די םארפולען צו װאו ׳פעפער, אגדערע זוכען װאך,
̂זוערםער, אין  אויןי אהבײמען פרעסערס אזעלכע אנדמרע

 P'P װערען. אפגעשטעלם גלײך םוז דאס דז-שאבם, 2
 גים טאד ?**, « P® טעג דרײ אדבײם זועלכער פרעסער,

̂זא< אגדער ליץ אץ ארבײםען
 יעדזגן אח לויטעט: דעלאסעגדאציע םערטע די )4

ת אויס ארבײט םען װאו ש*&,  סען סוז זואכען, צװײ פו
 איחם און פרעסער א ארײגנעםען \ואך דריטער דער אויף

 וועלזט עם אז געשאצם, ווערם עס ארבײם. טאנ 1 געבען
 אזא אץ pn זועלען זועלכמ שעפעד, טויזעגט ארום זײן

r םויזצגט ארום אק אז הײסט, ראס סיטואציע,  *WiiPr 
 ̂ אריע• WMP #אוםגעפער װאך, דריטע יעדע םעז זועט

 עס ארבײכ^ טאנ א געבען איהם און פרעסער » נעטען
 ארום מאםען ארום אזוי ipjyp װעם םען אז זיין, קאן

 ארגײט אחגר ארבײםס־םעג, טויזענט זע?ם *רער םי־נח
פרעםער^ הוגדערט צוױײדרײ פאד

̂גדאציעס, די םון אנגאסע דצר גאך  האט רעלאכמ
 אז סיטגלי׳חגר, די צו געװעגדט זיך בדעםלאװ ברודער

 זיך און דאציעpEאאp פולע די ױגיאן דער געבען זאילעז זײ
 זוארים #בריחוד ארבײטםלאזמ די םיט סאליראריזירען

 אפפעזעויליגמר טיםיגעד רער און ?אאפעראציע דער אן
 רצ־ די װצלען ברידער ארבײטענדע די פון סאלידאריטעט
 לעבצ|• p® ̂וערען דורכגעפידט ?ענען ניט האםעגדאציעם

טטען תאבען פרעםערס די װעלכען םיט גײסם, דער  אויפ̂נ
 את אפ̂י בדעםלאוו׳ם ברודער אח רעתאטענךאציעם די
^p ארבײטעגרצ די אז גאדאנטיע זיכערע » p רעסצרט® 

זײ דעם אט םון װיכטיג?ײט די פאסמטעהען
 םיילוױמעד דצד פון אפשאפוננ דער דורך אז װײסען

 P® ארבײםעגדע די פון לאגע די זוערט ארבײסלאזינלײט
זיכערצר. און בעסער שעפער די

 pn #גער?עגונג ארויםגערופען האט באשלום דער
in דעמן אלזש םון םעתר אבער ^יזען, ױניאן אלע n 

^pi ארבײםסאאזע די פאראינםערעסירט p די ®רעםע̂ר 
 ®צטן. דעם אויסצופיחרען צוגעםראטען גלײך איז ױניאן

 אפא* ®אסיגער א געווארצן אײגגעארדענט גלײך איז עס
 אן איצם פון וועט אפיס ױניאן דער צזוע?. דיזעז צו ראט
 די כרי אזיעער, 730 פוז פריהםארגעז יעדען אםעז זײן

r באצייםעגס iwyp זאלען ®חגסערס ארבײטםלאזע w i® 
 טינמ® די דמרצו בא?וםעז און דזמאב א אויןי װערען

ארבײטס־?ארר.
 פאחײו <ת<מנר םארזוך, אידעאצער א ,nypnyr א

 דיגמ צו און עדפאלג, טיט וועחנן צו דוינטpגע
ױגיאג^ אנדמרע פאר ביחאיל

i״־?,5 p
.

GERECHTIGKEIT (Justice)

Jersey City, N. J ., M arch, 1935

 אוםבצקום̂צ די p® '•אהר-צײם צום
ןיסםרײך. *ױ פרײהײם םאד מיםםןיר

רײזען. שרה פון

 טדנקעל אח גימער אין
 כדענם. עס ®ײער קיץ
 מאמעג אן קוםען עס

̂ב ײין• חןרקעגט. זײ ה
 נחומעס אץ פענסטער די

pc געצאםם• אײזען 
 ליבע די הארצען אץ
פלאםט. זי פרײחײט צו

 ברידער אץ *װעסמער וױ
 טייער. םיר יןןדער אח
 שרעקעז נישט זץ• וױןל איך
 ׳ליכע איחר שץטעגט ןן,םײער. קײן נישם *ינד און

 נןןנױער. םער דערטעחלט
 לעכען װןןט אײכיק גלױבט,

םרױעד אוגזןןר אײך נאד לעבעז

̂םען,  אנטלאפען אנטל
 שלאכט, די װאו טורי̂ר
 םױער דעם שטענדיק נאר
כןןװאכט. שונא דער

 ליכע, איחר ש^טעגט $
 דערװיםען, זיך וױל ייץ•
 געקומען, איזזר זײט ווי
 כעםען אײןןרע אוןןנוריםזןן. קײטזןן די

 פארשדײכען, װעלןןן םיר
 םײער און חײליג און

פארכלײכען, אונז װעט איחר

 געװןףען איז נאכט די
 שםערען, אחן שװארטע, א

 זעחן, גיט װעט פײגט דער
הערען נישט װןןט פײנט דןןר

 געקומען, איחר זײם װי
 ז גןןשיקם אײד ימז» װער

 שמיםע, א *יךי חןרײער
 בעטען עם איך הןןר דאןענטטיקט אןן גלעט װאם

 געשטאלטען, אפפער יי
*ואח, אונזער

חאלטען. חױך פרײחײט, די

 דערחערט, האט פײנם דןןר
 חןרהערט חאט פײגט דער

 פעדים די *עשניטען
דר׳ערד. לעכען פץ

 פעםטונג אין געזעסען —
 געשםידט. קײטען אץ
 קאמער, די איז קליץ אץ

 ירדטה, אמזערטריט. , אױף טרים א
 םןזן. די פרײחײט פץ
פארשװינדען, שאםעגס די
או• איד *יני ליכם די

 געקוםען איז טױם חןר
 באפרײער. אלפ אונז גד

 לעכען, דאס פאך מעחר נןןד
טײעד. איז פדײחײט די

 םארשװינדען, ש^מעגפ די
 שוחןכען. זײ חיםעל אץ
 נןןםען, זײזן^ נ$ר
לקכעןנ זיץ לעכען, זײ
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ק די װאס  קלאו
ס ער ב א ש  און ח

 ?אנםראסטארס
ען פ סר ד

ען. ק ענ עד נ

,1זאנע דזעאבערם קצאוס די
בא־ ניט װיצען זײ t« ,op הייםם
ר דעד םיט אנריםענט דעם נייעז  י
נעז#גט, ניט ה,בען זײ נאר ניאז.
 די אין םארגצײבעז וויצע) זיי אויב

p ik p̂ .ניזנעם
n r ײ אז ויין, ימן  בעםערע א אויםנעפונען חאבען ו
 ניט סײגער זײ סען פאצ רעם אין און פצאוסס «ױ גיזנעם

 די אין בצייבעז צו דענהעז זיי אויב אנער *■האצנמן.
ק  יזניאן די אז רצנקעז, אויך זײ דארםען גיזנצס «או

tun p u n  a m  oyn ואגעז. צו װאס
קצאוהם. . סיין ניט אציין םאמז חמאגערם•

עס קצאוסס. םון פראםיםען בצויז םאכען זיי
 רי און קצאוסס, רי םאכעז <ואס םאכער, פצאופ די זיינןן

m םאנער אזפ5פ * n * ,ױניאן *דגאנידוטע עםארקע גוטע
ן  פצאוקם קײן מאכען הייםען ניט זיי וועם ױניאן די ווען *

 נים זײ וועצען פאנטראקטארם, די אזן דזמאבערם די •אר
 וועצעז קאנטראשםארם די אןן דדפאבערם די און םאבען

m נים m ־*פינמן. קייז*
 .ציםי־ i״p ניט װיצען זײ אז ואגען, דךפאמרם די
װ םי״פאן  וױצעז זײ אז זאנען, זײ און פאנטראסםארס״ ,
 א ראם איז אבער ארבייטס־פרײזען. קצןנערצ צאצצן

3'jm  l o r| ציםי־ נעװאצט י* דדפאבערם די דצז תאבען 
 נעװאצט ניט דדפאבערט די וזאבען ווען און םיימאן?

? ארבײט דעד םאו פרײתן פצןנעחנ צ*לען
 זײ אז זאנען, נערארםם בעםער ח«בען דזעאבערם די

 זויצען זיי *up סצאוהם םוין פראםימען םאכען בצויז וויצען
d״P טראנצן גיט ip  t אינ־ דער פאר פאראנםװארםציבקייט 

 סצאוסם. די זײ פאר םאמן װאם די פאר און דוםטריע
 ה*־ אםת. םוצער חנר אוז אױפריכטינ מווען »*צס דאם
 ארויסצו־ זיך געזוכט םאצ אצע דזמאבערם די דאך בען

iim m ױניאן. דער פאר פאראנטװ«ורטצימײם דער פון 
 זײ דענקעז נעצאזעז. ניט ויי ת*ט ױניאן די כמר גי׳»ם

, ו ו נ ױ ? צןיזעז ױניאן די ויי \ועם איצט אז ן  דאס שען ו
up* ײ  איצט איז ױניאן די חננקען? צו איעפאאןן ז

w im p אײ קאגםראצ ארנאניזירםען כעםער א האט און 
תם וי און םחןיד דעם מנר ר י מ  א־pדז די &װע\ גים וי

 דעגקעז סאגםדאצ. איהר פון ארויםצודדעהזח זיד מרס
 דאם אז גיט, וױים װניאן די אז דדפאנערם, די

^ון פו? םי םי  די םיינט פ#גסראקנ»רס פון צי
 «זיי %דמאבערס די אינער פאגטרצל פוןאימר

I'W װאצט

 גיט וויצצן די | ײיין■ י קאנםראפםאדס די אוז
o נײען n ײ נאר אנריםעגע  מטחונג אזױ ניט זײנעז ז

 םיט פארהאנדצע] צו נרײם ויינעז זיי דזשאבער̂ו די
 אגרי< אלטען דעם איחר. םיט דיגגען זיר און ױגיאן
בי םיינם ד,ם אבער םער. ניט זײ וױרען

ס«ונטראצ קײן נים ױילעז ייי אויו אי
 חגר איז ראם זיך. איבער ױניאן רער
 האבען *צײן*  אז וױיםןן!, זיי נאר עיקרים. אצע םון

 דערי□ זײ גצויבען װעצען. צו דאם ניט נח ?ײן אםיצו
 טאכצן װעצען זײ װען מטארפער, זיין װעצען זיי א«

 די אבער דזעאבערם. די םיט פראנט םאראײניגטען
 ני או ןכוון, גוטען נאנץ א בעז1#ה םוזען םראקטארם

 חו דזמאבערס די קעםם^זואם די נעדענהט זײ װאצםען
נעײען. ניט איז ציםיטײ׳פאן קיין װען נעגענען, זיי בען

̂>נ< אזעצבע םאראן זיינען עס אז ווײםעז, טיד
 צייט. יענער נאך בײנקע[ װאט טארס
 נעװיםענצאזערע די און םצינקערע די זײנען
 ײ^ס יאריד ציגיעעריעער דער געװען איז זײ םאר

 »( ביציגםטע די קריגען צו םאכען םצעגען דזמאבערם
 פ< די אננעםאםטע!. װי ארגײטס־פרייזעז. פוז םען

 און סאנטדאהטען צאצ נרעםטע די ארייגצעײנערען
 זיי צאצען צו אזוי װי םיטצען אויטשװינדצען ויןp פצענען

 ק*נ< אצע נים אבער הונגעד־לוין. א ארכײטער ערע
 נעצןט די נעהאט און נעסענט ו^ך עם ה*נ?ן טאדס
 אםאציגען דעם םון אז ניכער, נצויבעז טיר הייט.

 ציםיטי״*¥| נעװארען איינגעםיהרט איז עם אײדער יאריד,
י פון צאצ געװיםע א בצניז האנן  ג׳ קאנםראסטארם ו

j־a אוי<» נעװען זײגען איברינע די בעת פר^פיטען, n 
 זאנען צו אױסנאבע אונזץר ניט איז עם אבער

 ערגז אדער געםער איז זײ םאר װאם כאגטראלםארם
 זאי זײ אז זאנען, צו זײ בצויז איז 'אויפנאבע אונזער

ײ ה^םערדינ אזוי זײן ניט  גען זאצעז זיי אז און זיך נ
 ױני] א האבען םאכער קצאוק די אז זינעז, אין האבע]

 איו די ׳פטעהט ױגיאן םאכער ןצאוק דער הינטער «ז און
נעזןוגם. נענונ זיך דאכט איז ד$ם און טערגע^^נעצ

* •
 w איצט «רעזידענט, דער

 םון יעזידעגם,3עקס־
p * םאנוםעתבדמו ק ו 

 (איגדאסםר אםאסיאײמאז
מ*וגטע, דע< קאונסיא),

 אגגע זיך זז*ט װאס ערקיצערונג, «ן געםאכט
 נאך איו דאם גוע געענדיגט זיך האט אבער שילעכט,

 געענטם 5א&יציע האט ארגאגיזאציע זײן אײדער זוען
 וו און אנריםענט דעם באנײען \ועגען ױניאן דער

 נ׳ איז ערקלערוע די אז הײםט, עס ה#וט. זי טענות
 דעדי איהר אין האט ער התדםה. אםיציעיצע ניט םין א

 תאוו^ װעב*ז אויך נאר אגרימעגט, ץועגען באויז ניט גערעדט
 טאר קאוד דער אז דערםים, אננעםאנגען האט ער
 וױי* ווערען, געענדערט דארן« אינדוםטריע סאאוק
̂אוס  חגפיצי א אונטער ארבײטען טאנוםעקטשורערם ס

 געענדערט »1דאר קאוד דער אז עס, זזײםט םיינט, עס
 ארבײםער די םאר ערגער זײן זאיצ ער אז אזוי, רען

בא^עבאטים. די םאר בעסער
 יענער.ק אדער דער אז טעגיציו, גאנץ עס איז

 םיס יאהר דאס פארענדיגט האט םאנוםעסטשורער
 די אין טרעםעז אויך געסעגט האט דאס דעםיציט.

 ,ו צוױים^נן םיד אבער יאהרעז, ®ראם^עריםי סערע
 זןאס אינדוסטריע סיצאוק גאנצמ די אויב שטארק,

 זיכער, גיכער זײנעז טיר דמםיצים. א אונטער בײט
 W האבען טאגוםעקטשורערם קאאוק טייסםע די

 זײנען זײ אז וױיםעז, םיר *ראםיםען. פײנע גאגץ
 כדי און םצװת סאר ניט קאאוקס םון •ראדוקציע דער

הבא.' עואם חאק גרעסעחגן » קריגען
 א האבען םאנוםעקכױעורער אז טרענוט, עם
ױ ^ראפיטען, וױיגיגער  אבער ׳גערעכ«ט האבמן זײ ו

 <תחר חא^ען זיי ווען אםטער, סך א םחגפט
ױ ײ ו ױ גדר געחננעגג^ האבעז ז ו

 אנגעפאנ־ שלעכט
 װט אבער גען

געענדיגט.

.?־:ל => • ז '־.־ ״'י״-״ד״,’׳■
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 האבען סיי אבער אראפיטען, דויסע9 גאנץ געתאט רערס
 האבען דערמא^ט ז̂א זײ םון איםיצער אז גצחונר̂ג גים

 צו קאוד דעם אויסבעםערען ז̂א טען אז מארג^לאגען,
 טאנוםעסכדמורערס די וױייל ארבײטער, די פון גונםגמז
̂זא, הײסם, עס *ראםיםען. גרױסע צו םאכעז  זוען אז א

 מעג ®ראפיטען גרויסע ג»נץ םאכען מאנופעקנד^ורער ךי
 פרא־ זײערע אבער װען איז, ער \\י בלײבען קאוד ד*ר

 עגדערען סאוד דעם מעז דאדח מצענמר וחנרעז פיטעז
 אר־ די פאר ערגער װערען ז̂א ער אז אופן, אזא אויןי

 םארשטע־ טיר באצעבאםים. די פאר בעםער און בײטער
nm, ױער, באיצעבאטימעז םיט׳ן ׳טטיטען קעז דאס אז 

ױ אבער  די אז שכל, אוים׳ן *יעען זײ זיך קען אזױ ו
 צו ^װער זעהר אונז איז דער^אזען עם זאאען ארבייםער

פארמטעהז. ^
מיצעכט, אנגעםאגגען .האט םאנטע ר*ל םר. אויב גאר

 אז ערסלערם, האט ער מט. געענדיגט אבער ער האט
oysy סען קאודס. די םיט טראבעא א^נצםיין אין איז 

 טא־ א אז געזאגם, ער האט דערװארמען, גיט דאד העז
 30 הריגט װאם םאכער, סיגארעטען א ארבײטער, באק

 קויםען קענען 5זא ארבײט, זײן פאר עטונדע א סענם
 אן םאר פיל אזוי מאא דרײ צאהאט גמןן ̂ואו הצאוקס,

ארגײטס^צטוגדע.
 זואס ארבײטער די ריכטיג. פאלעטענדיג איז דאם

 אינדוםכד סאבאק דער אין נאצאהלט ^עט אזוי וחנרען
 רײה גאנצע א אין און אינדוסטריע שנז*ל דער אין ריע,

 קײן קויםען ניט װירק^יך קענעז אינדוסטריעס, אנתרע
 אבער קויםען. גיט שיך קײז אםיצו סענעז זײ ?לאוהם.
 ורעאען סלאוקםאער די װען אז קצאר, דאך איז דעדםון
 זײ װעיצעז ארבײט זייער םאר באצאה^ט זוײגיג סריגעז

סויסען. <ןעגעז גיט אויך
 געהן געדארםט בעםער דעריבער האט םאנטע ד?< םר.

 אר־ טאבאק די אז םאריצאנגען, און אויטאדיטיס קאוד די צו
 בא־ בעםער קריגעז זאאעז ארבײמער ̂זטאא רי״ בײטער,
̂ט  ריכ־ אײגצעער דער איז דאס ארבײם. זיתר פאר צאה
 ער־ םאנטע׳ס לvר םיז זעהען םיר וױ און <ועג. טיגער

עס. ער םאחןזטעהט סאערונג
••

״ ז ; ־ פ נ א ^ - נ א ג ך ו ע Sו Z S״S i
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ט ענ מ ר א ען־ג ט א ארביײ די בײ געסראגעז האט ק
ן י ך ט ם ו ד נ י רי7א ע םון ארבײטערינס און ט

 אינדוסכד גארםענם קאטן דער
 אז גוט, זעהר םאדשמעהען ארבײטער די אז באװײזט, ריע

 ווערען. געהאלםעז ניט זײ קענען איײז :גירא״ דער םון :
 רוזוועלם פרעזידעגט פון באםעיצ דעם אןי^ טאקע איז צם

 אינדוסכד קאםען-גארםענם דער אין געװא~ען אײננעםירם
 סאוד דעם ̂ויט און אדבײמס־ײאך, מםונוײנע 36 « ריע
 ארבײמסיצויז, םיניםום א געװארעז באמטיםס אויך אי?

 און ארגאניזירם זײן נים זועילען אדבײםער די װעז אבער
̂עז  א־8אוים זאיל וואם ארגאניזאציע אן זזאבען גיט יחג

 םאקסיםום זײער װעם אינטערעסעז, זײערע אויף סען
 ״נירא״ די װאס ארבײטס־יצוין, סיניםום און ארבײםם־צײם

 װעילעץ זײ װערםה. סיצײנעם א האבעז גענעבען, זײ האט
 זוײניגער סריגעז זועצען און ^טונדעץ צענגערע ארבײטען
 קײץ און קיצעגער קײז זײן ניט וועם עס און באצאהצם

ריכטער.
 אפ ^וין היטען בא^עבאטים די ווען אםיצו איז

 ארגאגיזירט, ניט זײנעז אדבײטער די נאר קאוד, דעם י1
 עס םאקסימום. א ארבײטס־יצייז טיניםום דעם פון ווערט

 באצאהאטע, שצעכם גאנץ פריהערדיגע די עפעס מנוױגען
 בא־ בעסער םריהערדיגע די סך א םארצירע^ עס אבער

 ארגאניז״רם זײנען אבער ארבײמער די װען צאוזצטזג
ניט. עם זײ חגו־אאזצן
 םאקע איז ארגאניזירט זיינען ארבײטער די וחנן און

םס־אױן כױגיסום דער זײ העכערער. א אויך גוםא ארב̂י
 קײז ניטא קאודם. די פאדערען

איג• דער פון ארגאניזירט איז

:vVkJH

פמנחר קדיגען

״7 ־״'״״־' ״ י ־'F ז די״ ̂׳■י׳ ̂׳י r׳ ־״T’• י■ ׳■ ■ ■־.■'■׳•־ י .׳■■■'״ •
גים זא< ארבײםס^וין טעיטום דער <ואו טערנעעאנא^

קאודס. די אין װי זזעכער זײן
 וואט עיקאגא, אין סטרײק קאטעךבארםענט דעם אין

 1פי קאםפײן ארגאניזאציאנם גרוסען דעם םון טייצ א איז
 טיד^־וחנם̂ג דער אין אינדוםמריע גארטענט קאטען דער
 דאיי 16 םון םאדערוננ די געזוארען ארויסגעשטעיצט איז
 1ה א און ארבײמס^ויז םיגיםום דער אלס װאך א ̂אר

 פאחד ענציכע קאטערס. די םאר פראצענט 15 פון כערונג
 סםוײיקס די אין !עװארען אדויסגעמטעאט זײנעז רונגען

ערטער. אנדעות די אין ארבײטער גארטענם גןאטען די םון
••

ר א ט ט טי נו כ ײ פמד חגר םון בא^וס דער צ
̂ידער 1-'  1 5ילאקאי םון פאדזאכדלוגג ג

צו צא^וגגען9א די העכערעז צו 1 פ»ר
ד סענם 50 אריח וואד א םענם 35 פון ױניאן דער  ס

̂יר האט דעםאנאגיע אז װײזט,  זײן צו אויםגעהערם ענד
אפערײטארם. די .צװימעז םחורה גאנגבארע אזא

 געותן פאל אלע איז דױם העכערען פון פראגע די
 אױפצו־ דעםאגאגען םארמידענע בײ םיםע^ בעסםער דער

jn געגען ױניאן דער פון םיםנ^ידער די רײצען r n מד 
 «אכם עם א^געםײז. איז ױניאן דער געגען איז אםטע

 דעם םאר זײז. נים זאא העכערונג די ^ײן װי אויס גים
 ױז5ב וױיס ער אונמעחציד. <זײ\ ניט עס איז דעםאגא:

 דמס העכעדע צא^צן פון פראגע דער םים אז זאך, אײן
̂ידער די אױםרײצען מען ?ען  און יוניאן דער םון סיטג

̂יג פאר א טים גענוג. איהם םאר איז דאס  יאדיר צענד
 אין םוםע< גרויסעז א נעמאכט דזנםאגאגעז האבען צוריס

ױיז םון העכעדונג דער צויציב ױניאן םאכער סאאוס דער  ו
 קאםםעז די דעקען צו געווען איז (דאם װאך א סענט

 פון באאדד דזמאינט דער װאס אסט״,9 ״נײער חנר םון
ארויסגעגעבען). ם5דעםא האט ױניאז םאכער הלאוס חנר

 חר געדארפם לאנג שייז האט 1 לאקאיל אין דױס די
 זיי־ תנסעז געסעגט נים האם לאהאיצ דער װעחגן. העכערט

תז פריהער, אםיצו הוצאות. נע  געארבײם האט כמז ו
 אױםהא^םנן געדארםט נים האט ױניאן די און װאך םין

 םעפד םיט םארבונדען איז װאס אפאראם סאםטבארען אזא
 שסרס סיםטעם דעד םים איצט ס׳איז וױ פרייזעז, ̂ען

 דעד םון הוצאות די וועז איצם, אפגערעדט שייז ארבײט
 סים• דער p& אײנםיהרוננ דער דורך זיד האבען ױניאן

 אז םארגחנםערם, עםארס אזוי ארבײם שםיס םון טעם
 דײס, סענם 35 די םיט אויםסוםעז ניט סעז אאהאא דער
 - 5*אקא םיז אדסיניסםראציע די נאר יןריגט. ער װאם
 א םיט אננעםעז נעדאדםם ם̂א יעדעם אײנםאך זיך האט

 אז געבעז פראבידט אפילו גאר האט זי ווען םום, סך
 n וײוס. וײ העמרען צו נויטיג איז עס אז אנצוהערעניש,

 םארמיחננע די 5טוםע םין א פאר װאס געװאוסט, האט
אויםהויבען. וועצעז חגםאנאנעז

מז א איז עם אז םיר, זאנעז דעריבער און  פון ציי
 םעסםקיים אדגאניזאציאנעלער איז םראנדעס נעזונטיןײכ^

 פיז איז דײם העכעחגז םיץ םראנע די ווען ,1 אאסאא אין
 וײכםינאן דעם איז נעװארעז אויםנענוםען םיטנ^ידער די

 אויםריימר די צו צונעהערם נימ זיד האבען זײ איז גײסט
 םים אײנפלאנג איז געשםיםט האבעז נאר אויפהעצער, און
ױניאן. זײער םון אינטערעסען די

• •
 בידערמאן םרינץ

ש#פ. װניאן א
אינםערנמא־ די האט ענדיציך

 n אויך אײנגענוםען נאל
^ םעסםובג מםארקע רי •

T חאם כע5ווע בידערםאן, t
אוםבאזיגבאר. פאר יאזזרעז םיא אזוי נערעכענט

 אפענעם אז פון זיג א געײעז גיט אבער איז עס
 די דיקטירס זינעד דער זואו מילאכטפעצד, אױם׳ז האםף

 געצוואוד איז באזיגטער דער און פרידענם־באדעגונגען
 יױמם םעז וואן פאאץ, דעם אויף אונטערצומרײבען גען

 אויםגעםיחמא אן דורך זיג א נעײען איז עם אן. איהם
»כט.5ש אפענע

 אנגד אויך נאר גריים, גאר ניט געוחנן איז ױניאן די
 פרעדגיד^יםאן דמר ג*ג*ן קאםף א אויםצונעטען ^ידעז

• זײ| װאס תאסא חנד אז געוואוסט, האט זי םירכמג
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ר דער זיך op wpi אוםזיםם גיס זייירזד. ח דני  ■ינ

 יןוחרעז םיל אזױ tpo^vmsjv אייננענעבען pdtd סאז
v נינדױניאן im p נים ppip־»r אזיזי dpi, די <ו*ם 

watt* ptipp n p rv* זיע״ז קלױוצאגד אין >ipiip ר־* 
npay •ortute גים j'-uppip אוי\י prnpnr p*v״,tPo 

mi יוגיאז די tpnpj אויםצוגוד קאםןי דעם אנםטלאםען 
tpo• די pdtd האס op אויך ר*ט זי און געוואוסט 

tv ,ooivnpt רער יועם דאס ipjpj *dkp איהר 
 האט זי איז. op װען <ןי ביטערער און רקערwar יײן

dpii dp tv ,ddivium זיין idvp v• ױניאן דער שיט גיט 
 דער םים ,5אינט?דנ?**בא ד?ר טיס up קאמולאנד, אין
 IP^por Dpn oapn אינםערנ?טאנאל עםארקער ים?ר,1גר

inpt איז םיעלי tvp קאםזי דעם is וױםיל געװינען dp 
 דויערן. נים ז*ל nr לאנג <ױ און ipddvp ניט איהר ז*ל
 סוף דער זיין נים זןול dp ovn tv םיינט, דאם אזן

op opn idvp PD דער pdtd טייער זעהר IPdovp, 
 בא־ jpipp גים *רייז opn dpii זי «ז ,np״o אמי אסער

tp*nvs. טרינא־ביחדיסא! די דןוך איז און pdtd אין 
 is טרינציט dpi סאר ניט «דליך ביזנ?ם ptipp די

ipdoppic יוניאז די tin אויםצוהאלטען v נים־ױניאן 
avr. די pdtd די אין איז ptipp סאר סריה?ר ביזנ?ם 
 דער tpipi ddopppi האט זי און נעלם םאכען is «<ץ

 ױניאז א האלטענדינ אז נענלױבט, זזאם זי וױיל מגיאן,
opn avr 1# אין װי געלט <ױינינ?ד םאכען זי bvbhpdv. 

tpn די pdtd דערםיהצם, אבער האט tv נײ דזעpמאםוי, ר 
ovn איהר onpor ,םאר dpii איהר tpoovp םייער, צו 

m« זי is ipdippi ױניאז רןר tprn אוים־ און ױניאז 
ovn jpijn זי .ipipp opii

 זינ, גרויםער v ipiipj os איז מגיאז ד?ר שאר
ovn ארינ׳רבימרםאז די האס ?גדליך pdtd סאר זיך 
 םיהלען, oipppi ניט דאד ה*ט זי אבער נעבױגען, איהר

tv איז ױ pv א tpropn is •uvons באריננוננען די 
 דןום בדי אונםערשרייב?!. pdtd די הימ»מ |1א וי« «ן

tvo ipjpp is טיס ריזי?ירען נעדארםם זי ה*ט pdv tv* 
tnvDoovP ,opj לאננעז tiv .«mvp תנינ* ®רעזידענם 

 זיך ipp אינטערנעמאנאל די tv ,tpov^no האט ססי
 Dvii ינ1 ד?ס סיס נאננמען jpnjporoiv די אוגםער

n האט iphviipi איי־ «?ן,1סארהאנדל פרידליכ? תרך 
ל«כםםעלד.8׳ dpipdv אויס׳ז זינ נדעסערען v זוכעז דער

op אינםערנע־ דער סון «ר«הטי? דער אין יט1נע< 1אי 
tv נייעם, v סאנאל  tv 1אםיל װען שא&, אײנצעלנער v 

b רpDי1גר Dרpגד1tvג k p, זאל v tpi'np אלם נד׳וארטער 
vp ip  V> ,די טב?ר ײניטז p'opvnv םיז tpnp5 ברייננט 

dov גייעט dvii אויסארובידם ניט סריהער איז .tn v iip j 
 אינט?רנזד»ןונאל ד*ר סיז pטיpvרD דpטינsאי ד?ר איז

1 tpiipt m iױ ױכסימר> tpJporispp iiv  r^v ־' ד?ס»T J 
v בידערםאן r■ ר איהס אוז ?אנטרןול איזזר אונטער  י

 האם pdtd די .tp«i5p< איהר איו דאס איז ניאנטירעז.
 אינםערנעמאנאל דער םיט אססטך tv י1אוי נעאייניגם זיך
tiv לאננ־יעהרינ? איהר םארענדינס ד?רםיס ה*ם DDPpt־

oovsnpn אין tvonprsTtno m ot איצם איו v יר 
h גיאן ip ארבייםער די |1א tprn t^ p rn T in v  (id 

 jid סאםילי? ארבײםער נרץיסער ר?ר iid מייל v איצט
 •pii ױי tv זיכ?ר, tprn סיר tiv אעםערנעמאגאל. ד?ר

>jp ויך v״tPDjPi יך1 ײעלעז אוז םאםיליע דער מיט 
• •איזזר. סיט וװנוי»ניםעז

 ל#רן#לס נײע נזדי
דער פון

אינםערנעשאנעל.

 אין זיינעז םאנאט לעצטען אין
ipo יארק 1ני ipphs ױי  נײע »

 א'גט?רנע- דער איז לא?אלס
 די tiv 81 לא?אל — מאנאל
o p n טאכ?ר ■עטערן tiv לא־ 

pd  40 >vp ב?לנמןאכער. די
IS fPIIPt t'V  DP ו»רט?ז,1ד?ר tv די tnpopv op rt 

^ipp ייד זאצ׳וז «וכ?ר vd די יזי1א H pdpd piipp 
t סאכער iv זיי וױ v tpnpii טייל po אינם?רנמאנאל. ר?ר

ppdpd n  tpn ,d”S v tpinn מאכער Tt tPDvn 
 חןר זײ כדאחה. ארבייםער דער זװוימעז זױיקזןץ !עחאלס גיס

t מוואלם גיט i  ip v j p p w ועי,9«ימ« »אױו זוי ip ay 
ס תו חנר ®ארימר. אט ויי אן סריויס ביטערער י

je* און ^ימנן סן * גזנבראכם חאס ri ער ̂בער 
¥ אײד  געגראכם איז עם וועכמן דארכתז איז י
m אזן שככ tr\rt\ םאכער. םעםערן די אױך זיי 

 ו ווערען זײ אז םארמטעהן, אנגעמאגגקן זזאבען
̂ואטירם אזוי  שון ארבײגתר אנדערע אלע ווי עקםא
 זײ עתער, נאך םייסמעגם און באםעס חנ

 זײער זײן דארןי דעריבער און ארגאניזירם גיט
ײ וועם עס און ארבײטער ארגאגיזירטע די צוױמען  ו

̂וס םאז גוכתם סך  געקוםען. שכל צום זײנען זיי װ
 ji3t$ זיך זזאבען זײ װאס געוױנען, סך א ווע^נז

̂̂י ארבײטער גרויםער דער צו ארגאגי איז זואם םאםי
אעטערגעמאנאצ. דעד םון םאן דער אונטער זירט **

 5*אקא געוו^יעז זײנעז װע^כע בעאטםאכער, די
 קײנםא* זיך אריף האבעז אינםערנעעאנאל, דער םון

 האנ זײ און ארבײטער אויוי װי געקוקם ניט רערש
 זײ םון עססיאואטירט װעדען זײ »ז געװאוסט, איצעם̂א

ט זײ אויר גאר באםעם, רע  גע&עי ציים אאנגע א ̂ה
 vd ovbv בצויז איז עם ארגאניזירען. צו זיך שבל דער
ױ יאהר א װי  זיי ארגאגיזירט האבען םאכער בעלם די ו

 אנ חלײז, אנגעםאנ־געז זיך זזאט זי ױניאן. איצטיגע
p הײנם האט זי נעװאהסען. שנעל איז זי i r אכז ארום 

ארגאניזירט. םרײד רעס םון סראצענט
\\ בעיצטםאכער די &יז קאוג געווען איז עם און

 זי אז אינםערנע^אנא^ דער צו געקוםעז זײנעז זײ
 איצם זײנען זײ &אן. איזזר אונטער אריענעטעז זײ

 און איגאניזאציע םעכםיגער גרויסער, א םון םיייל
 א פאר <ואםו* זייער אין העלםען פ̂י זעזזר זײ װעט

*עבען. אײנטערען א און סערען
דע< צוגעקוטענע נײע רי הארציג באגריסעז םיר

ארםײ. ארבײטער ארגאניזירטער גרויסער אונזער איז טעז
*•

 ט יאהר צוױי איז מארכמז טעץ4 דעם ייאןןר צװיי
י איינגעעור**־ איז רוזוועצט ̂וי <וארעז %י

7 ו y  m ער אוז פיעזידענם׳ םאר געווארעז 
פאאס, אמעריהאנער דעם אגגעזאגט

דיא״. ״נױ א באקוסען וחגט עס
 או« האט עס און בשודה םרעהאיכע א געװען איז עם
 בש\ א באויז ניט .איז עס אז אױסגעוויזעז, אנפאגנם

 קא צײטעז בעםערע די אז נאר צייטעז, בעסעדע אוי̂ז
 םיינונגס־פאר^ןידעגהײ געװען זײגעז עם טאקזג שויז

 ״נױ? חגר װאם םארבעסערונג די געוחןן איז עם נרוים װי
 א זיך באכמר<ןם עס אז אבער געבראכט, האם דיל״

צוגעגעבען. אלע כמעט האבעז סערונג
|p װי װײטער אזוי נעגאנגעז ניט עס איז צײדעד,

אנגעםאננען. זיך האם
הא□ ”ריל *נױ פון האנע־חדשים עחפטע די נאד

 אומ ביסצאכוױיז אנגעםאנגעז געוױנסעז ארבײטער די
 ארבײג די צו רוזווע^ט׳ן םון םרײנדשאםט די נען.
 זי צו אויםנעזויזעז ”דיל גױ״ םון אנםאנג איז האט \ואס
 אאגעקי( זיר םעהר אצץ ^פעטער װאס האם װארים, אזוי
 אי עם ס< גאנץ געווארען עס איז חז־׳פים ̂עצםע די איז

 ארבײטעו ארגאניזירםע די אז וױיט, אזוי דערגאנגעז
פראטעםםירען. ^טארק אנגעםאנגען האט

 רוזוו יאהר צוױי םון הכצ סך אונטע^כתר דער
 ערםארז אן נאך געהאט האבעז ארבײםער די אז איז,

 זײ אויוי םאראאזעז זיר זײ טוזען »אץ םאר םריהער אז
 ארגאניזירט גוט אדבײטער די זײנעז כוחות. אײגענע

 א< אוים׳ז באויז נים געװינעז זײ וועאעז סאםפספעהינ,
 זײ פאר אויסנוצעז וועאען זײ נאר שאאכטםעאה נעם

 1א זײ זייגען םימואציע. גיגםטיגע יעדע אינטערעםעז
 כח, אײגענעם p'P ניט האבען און ארגאניױרט גים
זיך. םאר אויסנוצען ניט סיםואציע בעםמע די אםילו זײ
 געװאוגען עיעם ”ריל ״נױ דעם p& האבעז עס ״

 חאבען ארגאניזידט, גום געווען זײנע; וואס איבײטער,
 גאתים אבער האבעז עס ױניאנם. מטאדקע האט
ארגאגיזימס געײען נימ זײנען זואם ארבײםער די נען

 איז בלל: א<גמר דער בצייבם עט און
די און טאכט הױאט די למט

■EMUg *t *■

צײט צו צײט פון
• צביון. ®ון

Diprtpiv זיר האט ו<ועלט1ר ivP dis Dpnipnpj- 
u־tpipn op םערטין דעם םאײעננערען po נירא״ דער. 

t אין יך1 ?נדינס װאס d חס»ים D m, ױי1צ גאך יוי1א 
ייי•

jpd סריהער האט D ijn 'tjn#  tv ,do irupj רוזװעלם 
dp dpii .םארלאננמז tPo גיס 1בלוי האס p v  DD iviipj 

v  iv d  dvii פארם dp d pii np און םארלאנגען dvii 
dp די ויין ױ?ל?ן tpnvyn ip, ר װעלכע? d pii רע?»׳ 

 זױיל גיט, איצט אויו ipd וױיס ראט ןובער םענדירען.
o גיט קלאד rinpopo ויין אין dp ovn ער iv tP i. ר? 

 אדויםזאנען טיט באננונענם זיך םעסעדזע pn אין האט
d p i>v״tpp«np» p i, ער אבער ovn איבpרנpלvזtp סאר׳ן 

d p t iv p אײגצעלהײטען. די אויםצוארבײסען op jiv זיי־ 
jpt יועלכ? איינצעלהײםען, די נדאד tP>” t אין o n רם§ 

 סאראינטערעסירט גאזװדערט tpj«t ארבייסער רי וױכטע.
 ««ר«־ ב»?»נטער רpד tv ערעםענט, :jpavt דדיי אין

u7־ «ivי1»ז זאל אײ tv tPnpn ddvdpj tv5p זאל ער 
jid tn יםנעםײנמום1א jptpp ניט tm באלעבאםים די t i v 

tDiv vtv, מערטלאז אי«אנצען אים םאכט ײאם iv d 
 דרייסינ v םיז איינםירונג די »ױיט?נס, ארכייטער. די

 ציויננענדע װירסזאטע דריטעםם, ארבײםס־װאך. גדיג?ר1טס
טי״ p דורכםירוננ די סאר םי d די d t v p. ארעזיחןנט 

dppiw ii אין האט m ipopo  pn אחגר מעהר נ?רעדט 
d אט ipjpii מ1בל סמוםיםס רpױ•גי<1 p i רריטען .DPHD 

 באנוצט ײנעזdvii 1 טיטעל רי tv צונעגעב?ז, ovn ?ר
 די רכצוםירעז1ד באלעבאטים די צװיננעז is טאוארעז

d iiv p יס זיינ?ז> >tpiip ג?נמ np .d v ip t ii צונע־ האט 
tv  ,tpap< נעםעמניס די u r » r,* באעטיםט אח ײאם 
d די טאר מװתוחנן iv d  dvii־ppp( י גענעז d, י t v p 

ip, 1 <יט האט p n 'ii t” P ovnpiױיל dp די מװער איז 
ir t o r• .דורכצוםירעז dp סאננט »tv T אראצזזתרע די 

itv טאדציהם ovn נ?ריכנתז, די םון  T t, ,לאננ tv םאר 
«t פאורם די ײאם צייט נאנצער דער  נע־ איינגעםירם t״

 נע־ םאלעז וױיניג נאנץ אין סארלוישינ dp t'V ייארעז,
 «ד סארברזןכענס הנם וענחןן,1א1אנצ vv»־r די לומעז

>tp ײ  טרעזידענט דער םיל. גאנץ געװעז זײנעז onivP י
DT-upovPJn ,דעריבער tv םאר נעפעננגיע־׳»טראוי די 

 אסנע־ אינגאנצען זאל DודvP די גענעז סארברעכ?ר די
o v o n v  p v  \vm \ o c v r דער זאל דעט Dn iJVP נ?בען 

v  M iTtpn *an רעכט tvtPPivteru’ v  tv tPDPMSD'inv 
מן  רי א«הינמז <יט pv באזוולדינט ײעחזז ovn די, מ

dtvp. ממל?ר באמולדיגםע די דחולען דעם דורך ts»p 
יתרען. בידןוםראסט

V איך n ו י tptvt is ניט ז  tpopiiv טרעזי־ אויג 
 dpi< םיטעל ר?תאם?נדירםער גײ?ר תמתלט׳ט דענט

p בעםער rp rii. איעדרו?, רעם האב איך tpn tv דס 
is  doip כערעז נדויסע רי tn pn ־ אלע«  tP^'D*־iv״

m די איז tpsptpj אלע די גיט. מירסעז איז טװאר o v 
tPD ןאחיטמג ניט יתר1 םאד dpvd tpavn«״ v יתרט 

dp tp 1בלוי ii זיד האנרעלט tpitrn 5 דיp״pj םעדמ־ 
p, די tpjpn לעך, v 'r ,זאגט גמז י11 זיבעטלאר״ dp 

jpd ivp t 'iv ׳>dp tpn .pe וםם? is די W’ ipp 
is  tiv טיט רי tnpn יוי1א tpsptpj p>v 5 איזv׳t 

is  jpo inor .וױריזעז nvt ניט יא ביז איר T t tPO'iv 
fpJpDtensiv רער אױןי wtnD דארי םען טיטלעז װצלכע
tv ,tsop»v די btvp זאלעז tpnpii D’npivv. חאב איד 

tP «ולט1<« 1י1בל ip ii tv ,tppnpova האט סראנ? דער אם 
 באעטיטטסײט טעהר מיט נעדעדט רוזװעצט אחנזידענ

 איז אבזןר םראנעז אנדעחן די וחגגעז םעסעדדצ. זייז איז
 זיד האט ער אויסנעמיראכעז. ̂חננינער םך א טנזתז עד

 און סדצטיםט וױינעער וואט pn צו באטיהט גימנד
w חמיםאגמ וואט עד ^אד. n  tram אר־ די איז רעכם 

איז ויאכט דאט אט אבער ארנאױדרעז, צו

 דורכ׳ן געווארען געגעבען םריזזער שויז דאך זײ
 צו געםאכם עס האבעז באילעבאםים די און ^אײ,7 גרא^

 ראך איז אײ7 פאראנדאף דעם \ועגען אט און גארניט.
 גע־ גערעדם 5םי אזוי ״נירא״ דער םיז צײט גאגצע די

 ארבײטאר די םון געװאיעז געםאכם זיינען עם אוז װארעז
אנען, םייצ אזוי  זיתר םון בארויבט *וערען זײ אז ̂ק

 תאט <״גז זײ. גי פאראגראו* דערמאנטער דער װאס רעכם
 אין ארעזידעגט דער אז עמוארטען, געדארםט דעריבער

 ״נירא* דער םון באנײאונג דער זועגען םעםעדזמ זײן
 באמםיםגתד ארויסזאגען פונקט דעם אויף גראד זיך־ וועם
 אזױ און אויםנעםידעז. עס האט ער אבער סלארער. און
 ארבײמס־וואד, ^טונדיגער דדײסיג דער סיט אויך עם איז

 פון םאדערונג װיכםיגסםזג די געווארעז הײנט איז װעאכע
 <חר גערעדט מעסעדדפ זײן אין האם ער ארבײםער. די

 דערבײ האם ער אבער ארבײטם־?זטתדעז, סירצערע גען
 דאס פערצינ. און דרײסיג — ציםערען צװײ דערמאנם

 ארצזײ דער אז װערעז, פארשטאנען דאדף אײגענטאיך
 אר־ דרײסיג־מטוגדיגער דער נעגעז גיכער איז דענט

 דדײסע^םונדיגער דער םאר זײענדיג 5ןוײ בײטס־װאך,
 אויד אטעם דעםזע^בעז איז ניט סעז קעז ארבײטס־װאך

 עס אבער ארבײםס־זיאך, שטונדינע םערציג א דערםאנעז
ד פרעזידענט׳ם דעם דאח* <מז צוי םראגע א ניט איז » 

̂ז  •רעזידצנם דער אז דעם, <ועגעז גאר םאחמםעהז, סעדז
 באמטיטם־ אויסצוםיידעז געזוכם םעסעדזש זײז איז האט
 ער אז איעדרוס, דעם מאכם עם סאארסײט. און סײט
̂ע םאר זײן ױצא מעםעדד&ז זײן סיט געװאאט האט  א

 *m טען װען אז כלל, טער5א אן איז עס נאר צדדים.
̂ע םאר זײן ױצא יוצא. נים צד קײן םאר מען איז צדדים א

***
 דער אזוי זוי זעהן און אפװארטעז דאדח םעז נאר
 מעםעדזמ. *רעזידענט׳ט דעם אויסטײטמזען <ועט האנגרעס

 מאם סאנגרעס נײער דער װאס שריט, ערשטע די פון
 אדאנרעםי\ועד איז ער אז אורטייצמן, כמז סעז געםאכט,

 זאגען עס טעז תמן ^ױיניגםטזמס פרעזידענט, דעם םון
 *אנ־ םון זזויז אויבעחשזטער דער װעגען זיכערזזײם טיט

 ארומד אםבעסטען זיד האט דאם םענאט. דעם — גרעם
 וואם ארבײםםאוין דעם זועגען םראגמ דער איז געװיזעז

 באשעפםיגם װע^גן <ואס ארבײטער, די ען5צא זאצ םעז
 וואם ארבײםעז, עפענטאיכע געפאאנמע די אין ײערען

 ערשםען זײן איז רעקאםענדירט האם רוזווע^ט פרעזידענט
 רעקא• רוזווע^ט׳ס קאנגרצם. גײעם דעם צו םעסעדזש

 גידערינע־ א צאהאעז זאצ מען אז געװעז, איז מענדאציע
עז עס װי ארבײטםאויז, רען  אונטערנע־ פרױואטע צאז̂ז

 רער םיז פארטמןםער די ארבײט. דערזעאבינער פאד םער
 נאנץ זײנען אדבײטערשאםט ארגאניזירטער אסעריקאנער

 רעתא־ פרעזידענט׳ס דעם נעגען ארויםגעטראטען שארף
 דאט אז אננעױיזעה רעכט םיט האבען זײ םענדאציע.

 גאנצעז איבער׳ז ארבײטס־אױן דעם ארא^דריהעז װעט
 עפענטלימ גדויםע די זועגען פצאן גאנצער דעד און אאנד

 שא־ םעהר ארבײטעד די בחגמען דעריבער זוע אדבײטעז
 אוי^ פעסם נעשטאנעז אבער איז רוזוועאט נוצעז. זוי דעז
 אײנ- גאנצען זײן אננעווענדעט האט ער און מיינונג זײז

 אנגזד 5זא רעסאטענדאציע זײז אז קאננרעס, איז םצוס
 א האם איבערדאשומ גרוים זײז צו נאר זוערען. נומעז

 אז פארש^אג, א פאד געשטיםם םענאט &ון םאיאריטעט
̂יכע געפאאנטע די בײ ארבײטער די  אונטערגע• עםענט

 אר־ טיניםום דעם אויט ווערען געצאהאט זאאעץ םונגעז
 ארױואטןנ םאר געװארעז באשטיםט איז זואס בײטסאױן,

אונטערנעםונגען.
 וחנם <תד זאגעז נים םאראויסינ אטת, ״נאד סעז םעז

 נעיוע? איז םענאם איז טאיאריטעט די זיגען. עגדאיך דא
ײנו םיט רוזוועלם און שטיטע אײן כדט בלויז  | אוגטער־ ז

י m סאנאװח^ א א־גנעטאננצז נ*ייך חאבען שםיצער י
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j'1 ̂׳vK  ̂ י '1",״  *
̂י יי

jra אױםנענומען דארפען וועם פראנזן m נאך 
 «ז אטױיזצן, מװואלט ג<וי« דא האב *איך אב?ר ול.

anרוזװעלם׳ז םיז ■ר^נרעםיומר איז מאננרעם ־ .
 אין ארויםוױיזעז זיך האפעגטליך אויר וועם דאט

 ארבייטס־װאן־, דרײסינ־עטונדינער חגר פון אראנע ר91
י װערען אױםנענוםען וועם עם ווען או?  םון פראנע ו
o n װאננער׳ם םצנאםאר .1ארנאניזי.־ע צו זין־ חוכם v i• 

 גיט באפרידינם ער הנם «רט, דעם אין מ׳דפאר׳צלאנ
 ארבייט, אדנאניזירטער םון םארלאננ דעם .איגגאגמן
 רי ווי ריכטונג פראנרעטױוערע פיל א דאן־ ר9 סארסרעס
אדםיגיםסראציפ. רוזװצלט

~״ײ.. ̂ייי ׳״ ״*ײ

״4

1 :i V*

 עוין עם, ׳וזייםט םיו/ סעגען גאצד־פראגע דער *ממן
 ב»- האט לאנד םון נעריכם העכםמע דאם רוחיג «יין

 אויך באנדם נאלד םאר צאלעז קען םען tv טלאםעז,
 59 בלוח ווערט איז ױאם דאלאר, איצםינען חגם םיט
 םםילא און דאלאד, נאלדענעם אםאליגען דעם םון סענ
 פאםפאניעם פרױמםע די ניט און רזנגירוגנ די <יט איז

 די םיט גא^י־באנדט זייערע פאר **לען *ז טחויב
 װערט הײנט זײנען װאם דאלארם, נאלדענע •ריחערדיגע

 נעריכם העבםטע דאם ווען םענט. 69 םיט דאלאר א
 װען הייםט, עם ענטשיידוננ, געגענגעזעצטע א ארויס ניט
 דער װאלט דאלארם, אםאלינ? די םים *אלען חייסם «ר

 פריװאטע די פאר און רענירוגנ דער טאר אתמער׳׳דיד
 איהר אוז דאלאר ביליאן 75 ערד אן געוועז פאםפאניצם
 גרויםע jppp< װאלם עם »ז אליין, טוין טאחאמהם

 אזא אז נעםעלט, םיל ניט גאר זזאט עם אוז *רות.
wajrJr ארױםנעגעבעז זאל *נט׳פײדומ tram. האט עם 

שטים. אייז םין בלויז אפגצהאננעז
 צו טײכות א אויך צפעם ענטטײדוגנ די האם נאר

? ארבייטער די
 וזאבען ארבײטער די אויב אויםנעפינען, רארו• םען

 א אדער םאכעד קלאוס א אויב נאנדט. גאלד טך •
םויזענם־דאלאר־ הונחןרט א האט לםטל, ונער,

 םון ענטמײדוננ דער דורך • ער האם באנדם, נאלר
 וואלט עם מאדעז. נרויםעז א נעליםעז געריכט ומכםטען

 נע־ העכםםע דאם װען בעםער טך א נעווזנן איהם טאר
 םים צאלעז רארוי םעז אז עננדפיידונג, אן ארויס יט1 ריכ

 םויזעגם־ הונדערט זײנע טאר דעםאלם װאלם ער נ*לד.
 םויזענט 69 םים הונדערט באסוםען באנדם דאלארדינמ

ת דאלאר,  םוי־ הונחנרט בלויז קרינען ער זועט אי*ט מ
 טויזענט 69 גאנצע איז אונגמרעייד tv ראלאר, מגט

 נאלד־ סײן ניט האבעז ארבייטער די אויב נאר דאלער.
 אזוי און גיט. אוגטערטייד הייז זײ םאר עם איז נאגדם

W« אר־ די אז גלויבעז, *ו אורזאמז נענינענדע האב איך 
 האבען העכםטענם נאלד־באנדם, ?״ז נים חאבעז גימר

p האבעז װאם הײ״נר, קאאאעראטױוע די פיז «ם «יי ir 
 ענם־ גאנאע די זיי צו רעריבער האט באנתראםירט, לאננ

 ארבײםער די םאר מייכות. רירצסםען סייז ניט ׳איידוצנ
 םון אויב םראנע װיכםינםטע די םאםענט דעם איז איז
 ווזןלען עם און ארבײם םעהר װערען וחןם אנםטיידוננ דער
 זעהט דאם און פארדינםמען, זייעחן םארנרעםערען ייד
<יט• «יך

 אויוי באשסיםם זאנען נים סײנער העז אלנעםייז אין
 דא־ כױט׳ן רענירונג דער םון םאכינאציעם אלע די וױפיל

ר6  םון ענםטייײננ דער אק געענרערם. עסעם יזאבען «
 אננענע־ ווערם נאלד־םראנע דער װענען נעריכט הזמסטען

m םארלאחזן נאדנישם האם קיינער «ז ארנוםענם, חנר 
 טול־ טריהערדינען דעם םוז האט נתן וואם דעם
ora זיר אין האט װאם דאלאר א געםאם דאלאר 
טאדערעז, ניט סיינעז tvp םםילא און גאלד. םענ 59

 םריהערדינעז טון חמבון לויט׳ז צאלען אים זאל טצן »ז
 בױש דאלאר א אויט איצם סאכט ױאט נאלז־־דאלאר,

 אוםזיםטער »ז זייז אײנםאך וועט םענם 69 די סענם. 68
 אויג נאר באחגכםינונג הײז נים האם וואם פראפיט
 פריהערדינע די םון װאם םארלארעז, נארניטט האט טײנער

ם, 69 בלויו נעבליבעז דאלאר איז איז ם«ם מנ
ווא־ נעוואונען. <ארגיטם דערםון קיינער ייײד דאד

 מײינמז. נים שייגער טען ניט פארלירט מיינאר
cun נעדארםם ענדערונג גאנצע די םעז ? » *¥ mm mm I^P • m  *  m m  9 I#  *mm m  mmwrnm w | m mm ^ m ^ p

רעגירומ די »ז אננעגןבצז, אמר וחא־ם עם
. ארוס גילואו״מ ענמרונג דמר םון חאט נינםטענם, . 

 <ואם *<ייה דערםיו טוין גאלד דאלאר ביליאז זזאלבען
 < א דאלאד «»«ירעגעם איחר םאר געבען ניט דארוי

 n גאר םענם, הונדערם װערם איז וואם גאלד, קעל
 איז װאם נאלד, שטיסעל א םיט אויםסויפען איהם
 פאו נים קיינער קען םטילא און נאלד, םענם 59 כלויז
םימר האם  jjp אייגער םארלירןן. נעםוזט דאד אי
 צואלם אגנ גים. טארלירש פיינער װען נעװינעז נים

 רןנידו די יוען ריםי^ נעווען נעװינם חןם טון חטבון
 װ סענט 69 פון נאלד עטיסעל א גענעבען םאסע װאלט

 איחר זואלם םעז <ואם דאלאר יאפירענעם יעדעו םאר
n א געבען םריהער םלעגם n װי פונהם בראכט, sr 

i םאר ווערם םענט הונרזרם םון נאלד n r ,פאייחננ 
 ג• רעגירוגנ די אז אבער, דאך איז אםת דער דאלאר.

 דאל* *אאירעגע פאר נאלד p'p נים איננאנצען איצט
”t< אםילו דאר טאר היינער t חאל! ניט גאלד־נעלד 

 אויסגייטמ און רעגירוגנ דער צו ברענגען עם םוז ער
 באםת ראך עם איז אזוי, אויב און פאפיר־נעלד. אויױ
נעווינם. טעארעםיטער א בלויז

״___  nave *ו פלענער אויםען ניט דא בין איו נאר
W םיל האט םיר נאלד־םראמג דער םוז פלאנטער חןם D 

 טא• זואם ריממר, פיר ד< םון םיינונג די אינטערעסירט
 באפריחנן גיט זיך שען רענירוננ די אז געהאלםעז, בעז
 םים באנדם איהרע צאתלעז צו פאר׳ארעכען איהר םון

 n האם עם כאםעז צוענמנס איז איז נאלד־דאלארם
 ענגד דער םיט אז אױםנעטריען, האט ער םעסרײנאלדם.

 תאט נעריכם העכםםען פון םאיאריטעט די זואם מיידוננ,
 אפמד זי תאס נאלד־םראנע, דער 1װענע ארױםנענעבען

*םעריקע. םון סאנםטיטוציע די ׳פאםם
 8 יײז םיהע םענ טעהרייגאלדם ריכטער דער אט

ץ ׳•ייך יזא װאס אבער םענט, פאנםערװאםיװער זעהר » 
 די «רם דעם pא איו אםעריקע פון קאנםטיםוציע דער

 אימר־ אביםעל בלויז האט ער זייט. זײן י1אוי לאניס
 איננאנצען האט םעז tv געזאנם, זזאם ער װען טריבען,

 0« - אז זאנען, נערארשט האט ער אפנעטאםט. איהר
 jjm■ אז אאעראציע, נרויסע נאנץ א נעםאכט איהר האט
 אדױםנעטנימנז אדער פום, א אראאנענוםען איהר האט

זײט. א
 אײנער איז איינעגטום •רױואט pa הײליגלייט די

 קאגםםײ אםע־יקאנער דער םון יםודות וױכםינםטע די םון
 איינענטום •רױואם פיז ה״לינה״ם דער םיט און טוציע

 <» סאנטרא^ שון היילינקייט די םארבונדען אייננ איז
 ט אײנעם םיט םאכט םעז ווען אז קלאר, דעריבער איז

 דא־ נאלד טים צאחלעז איהם ײעם םען אז סאנטדאהם,
 גאלד ם«ט חונחנרט פאר זיך אין האבען וואם לארס,

 גאלד, סעגט 69 בלויז טיזממר איהם צאהלם םען איז
 און סענט. 41 דערצאהלם נים איינםאך איהם םעז האט
 םײ< א *וגענוםען האט םעז »ז אײנםאך, םיינם דאם
אײנענטום. ז״ן םח

גנ די אי זאנ, איר װאם םיר, םאר רעכט עם איז עייו  ר
 ניש איז איינענםום טרױואם אז נלויב, איך װײל עם, םענ
 ײיד אננערירט ניט טאר װאם אינםםיטוציע הײלינע ק״ן
 אי<• די דארזי םען אז גלויב, איך נענענטייל, אין רען.

 אפעאפען. אינגאנצע) אייגענםום פריװאט פון םםיטוציע
 רוזוועלט אםילו אזוי. ניט גלויבם מעסריינאלרם אבער
 p« רערינער איז טעתרײנאלדם אזוי. נים נלויב אלײן
 א«<ר איהם האט םזן »« ׳*־יים, ער וועז נעחןכט, נרונד
קאנםםיטוציע. זײז שאםש

 נאכםראכטעז זועט םעסריינאלדם דיכםער װען נאר
 «־ <ועם אלנעםייו, אין האנםםיםוציע ענין דעם צוענעז
 טאן גלעטער א וועט עד ײעז טרײםט. א נעםינען אם׳פר

 סאנםטיםזציעם אזוי <וי נאכזעהן װעט אוז נע׳טיכםע די
 HOW עו וועט אפנעשאפם, װערעז איז נעםאכם ווערעז

 זוי זאך אזא ניטא נאו איז עם אז איבערציינוננ, דער צו
 זיך ענחנרען av »ז קאנםטיםוצי^ א פון זזײלינסײט רי
t די r u v o n x 188 איחר אויך זץ־ «גדיגם לאנד א אח*

______ אוי^^ <יט םאם op גסטיסחוח
. לא״מ |P8 1« איזזר; איז װערםער י S8*p8n י
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 םאנגט עס ̂וען באױז, ווצרטצר די
םעסריי־ און אויםצומייםמען. ײ
 זײגען קאנסםיסוציע דער אין ווצס #נן

 *רי־ םון הײ<יגקײם דער ותגען
o*n אױסגעםײטשס צנדערמ צביסעיצ בלויז אײגענםום 

 <ועט גמז זוען צײט, א קוםצן כאך זועס עם .1מ\ו*ר*
 ער זועט רעם^לם ערשנז און אויסםעקען, אינגאנצען זיי

 אמע־ זײן אז ערייען, צו כארעכטיגם םוצמטעגדיג זיין
געװ#ורען. ץש**ס$2* איז קאנסטיטוציע ויקאכצד

V ,
 םען װען »ז פ^דאויסצוזעהען, לײכס געווען איז צס

 קאםױ רער םון דרעםםאכער ביםצ^ ד^ם 1געד«ייסצ האט
 אינ־ דער צו געהן און אויםצײזען ויך ױגיאן גיסםימער

 דרעס־ כאעציעיצער א געװען נים דאם איז טערגע**גע*,
 ^יקװײ צו אנז^ג אן איז עם אז גאר מאגיםעסט, סאכער
 און אילגעםײן. אין ױגיצגם דוא^ ק^םוגיסטימע רי דירען

 דרעסםאכער ק^םוניםטימער דצר גצ¥צר«ן. איז עס
 ױני^ן. ם^ריערס סאםוניסטימע די איצמ קוםט מניאן

 שטעלם כמן דיזעיצגיגע: אוםגעםער אח •ראצצדורע רי
 צדדים בײדע פארהאנדיצומען, פאדערט םען נאדיגגוגגען,

̂אען  ק^א־ א עאפעז רורכרײדען, זיך צענויפקוםע! זיך ז
 צזױ״טער חגד װעם זײן װעט װאס *זן װ. אז. א. *יציע

 זועילען ניט זועט און פארהאנד^ען װע^ען גיט <וצם צד
 פראגזג איבערעע »ז איצט איז דאס קאאציציע? קײן
p האבען דרעםםאכצר די i r מען זואם װעג דעם געװיזען 

 פאר־ נים װייצ ער אז זאגט, צד צוױיטעד דער װען #םוט
ט געד.ט םצן זזאגד^גן.  םאר־ םען און אײנציטוײז דעם̂א

ױגיאן. דער אט זיך *רייבט
 אן געווען איז דרעםםאכער די בײ ל»גע די אסת,

 באשםאגעז איז ױניאן דואל האכצניםםימע די אנדעמג
 דער שון ױגיאן דרעסםאער די בעת חײםעלע, קליץ א פון

 די צי ארגאניזאציןג ריזיגע א איז אינמערגעמאנעל
 געהאט איבערהויפם קאםוניסטען די האבען דרצסםאכער

 םך א געהאט עוין זײ האבען םאריער די בײ םזל. <ױיגע
m בעסערצן א m האבען זײ װען צײט, א אםילו 

 דעם םון טײל גרעםטען דעם איבער קאנטראל דצם געהאם
 װי םאר דעריבער טיר מםעל איך און םרעיד. פאר

 דער םון פיהרער די בײ ר.»רצען אוים׳ן איז עם געמםאק
 גע־ דאס ליקװידירען צו ױניאן פאריערם קאםוגיםםימצר

אפערעטקע אן אץ דארםען עס זיך ?אגט <ױ אבעד *עפם.
 באםעל » געקומען איז עס ארדצרס״. איז .ארדערס —
 םוזען ױניאגם דואל קאםוניסטימע די אז םאםקווע, םון

פאלגצן. באפעל דעם סוז םען און װערען אויפגעגעבען
מםרעג־ די ^ט געםעלכו טיר אז זײן, םודה םוז איך

 אזוי זואלמען תאםוניםכמן די pm און דיסציפלק, <ע
 זײ װעלכע אין ױגיאנס רי פון דיםציפלץ די אפהיםצז

 דואל זייצרע פון אויםלײזונג דער נאך ארייגסוםען וועלען
 װיל־ העכסט זײנעז זײ אז געזאגט, איך װאצם ױגיאנם,
 אין געהעז זײ אז גממר., די *בער איז געסט. קאםעגצ

 םון דיםציפלין די דארטען אפצוהיטען גים ױגיאנם די
 קאםוניסטישצר דער םון ריםציפלץ די גאר יוגיאן, רער

הײסען זײ װעם זי װאס ױניאנם די אין טאן און •ארטיי
 םען װעט אינוױיגיג. םח זײ אויפרייםצז הייסט עם —

היםען. זײ און זײ אױ* אוע אן האצטן דארםען רצריבער
 קױ אםאל — װאונדער א פאםירט דאם אםשר נאר
 פירערשאםט קאםוניםםיעע די און — װאונדער סעןיםאר

 ברעכען גענוג איז עס «ז כאמלאםעז, האט םאססווע אין
באװעגונג? ארכײטער די רואינירצן און

גלויבעץ, וועלען זיך װאלט עם ? פאםירעז עס קען
 דער צו געקוםען םאסקזוע אח םעז איז וױיניגםטענם אז

 דארםען ארבייטער די םון ױגיאנם רי »ז איבצרצײגונג,
סוױיניג״און פון ניט — ץיערען געבראכען ניט  גיט אוי
אינוױיגיג סיז

 פארשידענע װעלט דער אױו■ פאטירען mvt< עס יגו
, זיכערער דאך עם <ועט פארלױםיג ^בער ?אמן, ן ײ  ז

 אויםפאםעז. און אויגען די אםען האלטען וחנם םצן אז
 תאםוניםטעז די זוען אז ערפארוגג, איךןדי חאב עפעט
נײע געוױיגליך עם םיינט נייעס םיט עפעס קוסען

 אםצרײ דער םון םירצר די אז געהייםעז, האט עס
 אײ געלאזט זיר האמנז לייבאר אװ פעדעריימאן האנער

 דואי־ זײ װי נאכדעם רוזװעלט פרעזידענמ םיז בערבעטען
 באנייאונג דער ותגען. צוקריגט איהם םיט זיך כען
 איך איגדוםטריע. אויטאםאביל דער אין קאוד דעם פח

געװאחנן. גוס צוריק טאקע איז מעז אויב אבער צװײפעל
 גע־ האם רוזוועלם פרעזידענמ ׳ אז אםת, איז עס

 ארבײםער־ ארגאניזירמע די קאםפליםענטען םך א סאכט
 אין אויםגעגוםעז האם ער װען אםעריקע, םון ןאפט7

 םעחד אםעריקען דזגר םון עקזעקוטיװע די הויז װײסען
 געזוען איז גרץ פרעזידעגם און לײבאר אװ רײשאן
 קאםסליםעגטעז רעדע זײן איז םאכעז צו געגװג העשליך

 גצגענזײםיגע םים אבער אדטיניסמראציע, רוזזועלט׳ס
 געגענגעזעצםצ קײן אוים ניט םעז גלײכם קאםפלימענטען

איגטערעסען. און םײנונגען
 די געגען קאוד אויטאםאביל דעם םון באנײאונג די
 ¥יו פעדערייעאן אםעריקען דער םח פראטעסטען ̂עארםע
 ארגאגײ םון אײגפלוס דער »ז באװיזען, האם לײבאר,
 גרױסעד גאגץ א אין איז רוזװעלם׳ן אויױ ארבײט זירטער

געװארען. אפנעשװאכמ טאס
מר ארגאגיזירכמ די פון פיהרער די םון אײנער  איי

 וחנן *ז םרײסםצן, פרובירם זיך האט ארבײטער מאביל
 דעד םון קאםיםע אונטערזוכונגס דער פון באריכט דער

 אבי־ זואלם איגדוסםריע אויםאםאביל דער אץ ״נירא״
 רוזותלם זואלם געװארען, םארעםעגטליכם םריהער םעל

 .קאזד. אויטאטאבי* דעם באגײען געהײסען גיט זיכער
 ?ײ- באריכם pא איבערגעגעבען װערען װאס םאקמען די

 געםוזם װאלםען זײ אז היםעלשרײעגדע, אזעלכע גען
 גצױב, איך ^בער פרעזידעגב^ אוים׳ז װירהונג א האבען

םאלש̂ז גאנץ א איז טרײסט די »ז
 היםעל־ םאקע זײגען באריכם דעם םון םאקטען די

 מד די זואם שפיאנאזש, אוםדערהערמע די שרײעגדע.
 איינ־ האבען אינדוםטריע אויטאםאבל דער םון לעבאטים
 פאר־ ריקזיכלאזיגםםצ די םאבריקען, זייערע אין געםיהרט

ײ וואס פראבע, יעדער םאר ארבײטער די םון םאלגוננען  ו
 זעצסםגד פוצשטענדיגע און ארנאניזירען צו זיך םאכען

 אײד םאכצן באלעבאםים די פון װילקיר און הערשאפט
 *יר־ זצלבםםשםעטײגע איז עס װעלכע אוםםעגליך פאך

 איגדוסםריזג אויםאםאביל דער אין ארגאניזאציע בײטער
 ארבײײ יעדען םון טדרא די צו נאך לײגם םען װזגן און

ר40 פון עלםער דעם צו גאהעגם איז װאם םער,  ״ה
 צוליג איגדוסםדת דער םון װערען צו ארױסגעװארפען

 פארזןמײמק ארבייכהנר יעדען םון םורא די און אלטקײם
 באלעב»םיס די בײ ליםםען שװארצע די אין וחגרען צו

 אויסגצ־ אינדוםםריע םאבריקען אויםאמאביל דער םון
 n םענליכקיים דער פון אלעםאל אויף ווערען שלאסען

 prp אינדוםםרת, אויםאםאבי^ דער אין ארבײם הריגען
ן ותרם א םאר װאס פארשםעלען לײכם זיך םען  HP מ

 ארביימד די פון אפשםיםונגעז ״פרית״ די אויף לײגען
 פאקםעז די ווען אבער פאבריקען. אויםאמאביל די אין

 פחד אז םעגאיך, עם איז מא זזיםעלשרייענד, אזוי זײנען
 מד נים גאר אינגאנצעז זײ פון האם רוזװעלם זידעגט
 אויםאםאבי< דעם באנייען נעהײםען האם ער װען .וואוסט,
 אונםערזוכונגס-יזאסיכמ דער םון באריכם דער קאוד?

 רוזזוע^ם װען םארםיג, אינגאנצען געװעז שויז דאר איז
 איו עד קאוד. אויטאםאביל דעם באנייען צעהײסען האם
 צײםועעז, די אין פארעפענטליכם געװען ניט נאך בלויז
ן רוז\ועלם האם אבער  װיי־ דערםאנען ערשם נעדארםם זי

 אפ־ געווען איז ער װען באריכט, םון אינהאלט דעם גען
 גצ־ רוזוועלם דאך האם ? צײטונגעז די אין געדרוקט

 דער םון אויםצוגעםיגען פאראינטערעסירט זײן דארפט
 איהר אץ דארמעז האט זי װאס קאםיטע אוננמרזוכונגס

 קאוד• דעם באנײען געהײסעז האט ער אײדער באריכט,
 מד נים אםילו דאך ער זזאט װירקליכקײט דער אין און

 צו געפוםען דאך איז םען אויסגעפינעז. געהן דארפט
 גצמן דאך איו דערצעהלט. איהם האט מען איז איהם

 וױײ1 רוזוועאם׳ס פרעזידענם אץ געגנערשאםט שטארקע א
»ח ק*וי אויםאםאביל דעם באנייען צו *נירא״ נענער
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ארבײו דרייםיג־שםונדיגע־
ד פון רצדע א קי, ח ם בינ אינטערנעטאנאל דער םון פרעזידעגט דו

o יועגעז אן5װא*יגג אין םארהער עםעגטיציכען בײם 1935 םעברואר םעז1 דעם געהאלטען n 
באארד״. ריקאװארי אינדאםטריע* *גזףפאנא* דעד פאר ארבײםם^אזעךפראבמם

EBU win.' י’

i נסםען 1אי רןד איו n  h e ציידים אינטודנומסגאצ 
מ ױניסן, וואירקערם צ  פסו־אױםגעזעהן הסם װו

 po «סכע די סנצוםסנגען ג<יק ראם נןהסט חסם אח
o n גיו i אויף #דין< , n ־׳»טונ-36 ס פון נרונרצסנן 

 פזן םיםנ^יחןר םויזןנם 175 פסו־ סרנייסם־מסך דימד
מ סתאניןאציע, •תתו־ צ  75 פאר זיך םיט pr?jror ײו

*c a nty פון i n זיינען ײסם ארבייטער׳פאםם גאגצןו־ 
i אין סײספםינס n נאקיציידוננס־אינדוסםריזג פרויען 

u איר n אינדוססריזג ארגאניזידםער אן פון גס&ון אין 
w p i וױכםיגע סצן איו װיידדפןס ק^אסיםיצירטע האם 

T פון צווייגען n o. גו אין  זיך איך «תל באםערקועע( םיי
 ערפאר״־ועען, די ארויםצונרעגגען אייך פסו־ באםיומן

a p t רי אין גאםייצינוגג רער בײ גמוואוגען הסנען סיר 
 אין םונקציאנירען ויסס ^ד־אויםסו־יםים, וױכםיגםםע

m אינחםםרתג
 סז זסגען, צו אײך סנפאנג אי( <<ייך םיר «ר<ויבם

 איז נים ותצע סו םצ^ונסנדינ אונסער זיך סרײג איך
o אונטער רןזערװאציעם n פון פרינציפ i n אםעריקען 

 ארבייסם־ פירמרע די גלויז דאס צייבאר. סװ ■*חנדיימאן
o ציימן צו םםזגצ איז n פו־ס־ סמעומוזםסגטען

 םיט באזסרגען צו און *רגײםם^אזינקייס פון
o a te n סדבײטעו־, םיציסנען די oon סהן ארום נעהען 
 םיר חסמן אינדוסםרין אײגענער אונזןר אי( ארבייס

o n סזינןן  די נןםאר צסע נאך אנצרקץגט •ריגציפ י
 האבען סיו סנגעםאננעז. זיך ר״אם דעפרעסיע איצםינע

 ארבײםס־ קירצצרע די סז סןסםגמםעצט, דעםאלט ׳■ױן
ע איינצינע די אח ײסד  ארבייסטצאזינ־ חנר םאר לייזו
m p אונתר איז 1923 אין T n o די םיז אײנע געותן 

j r iB o n r j t איינ־ הסט וואס סטוריפא, 1אי

m t צוציב n זיינען <ועצכע פאפםעז, היםעצ׳צו־ייענדע
תן jpjopoi אצמםען מו

 אםער־קען די »ז נינ^ איך נלויב חנריבער אט און
 אינערגענע־ װירקליך זיך האם לייבאר אוו סײיזצאן

t ie רוזותלם׳ן. םים

u p זיך פרינען ארבײםזןר די ווען צייג^ דער אין 
ם סיט׳ז דונ n *רוזי am דיל״ .כױ זיין אויםבעסערען 
n e w אעגאנצען איהם סאםיז און ריכםער פעדעראלע די 

m אײ7 פאמט־א!• דער או פארלאגנען, ארבײםןר די 
 צו זיך רעכם זייזגר או ײערעז, אויםנעבעםערט אזוי .זאל

t n ’ r a c y נים זאל ױניאנם אין narp וחנ־ בא׳צםריטען 
 קוסט זוערען, געםאכם צוניעט סענען נים זאצ און רון

ר  זאגט, און חגלאױער אין ריכםער פעחנראלער א *נו
w אונקאנםטיטוציא־ איו. אײ7 פאראנראח גאנצער חנר 

f in םםילא און געזעצליך זיינעז ױניאגם סאםפאניע »ז 
new װירמאן רי וױ אט האםפאניע^ די נארניט עם 

.. H ,פאלעיד םון אפנוזאגט זיך האט יואס פאספאניו 
ת  וועלכע און ארגײטעד איזוחנ סים פארחאנדלוננון סיי

 » און זיך. *רנאניזירעו פאר ארנייםמר איתרו •ארפאלנט
 ארויס־ חאט קענטאן אין ריבטזגר םעדעראלער *ווייםער
י אז אינדזעאנקמאז, אן ממבען  ניט תאט .נירא״ ו

 דארוי סןן ארבײםםלוין אן פאו װאם זאנעז צו רזןכט פיין
 דער <ױיל איגדוסטריע, פויצען וױימנר דןר אין צאהלען

 װ«וס נעזעצען *נצונעםע( נים רןכם קית האט ו
jj סי־ דער אז .חיים̂ב עס ארבייםם־^ױן. דום

 דורך איינגעפירם תאט רואועלם וואס ארבײמדלוין ום
ױ ג אןנקאנסטיטוצי^גול. אויך איז מל״ ,

o פין אלזא, בלייבנ^ וואם n ױ ל׳ .נ l די ip די 
ן------ רו םעךעראיע דאדנן די פו םן o ריג r 'Is?;*:■.jC'l

 לײהך *ו כדי ארגײםם־װצך ־׳פטונדיגע40 די נעפיהרם
 n זיך o))n זואם ארבייםםלאזיגקיים דער פון «־»גע די

סןן סאלס  סםיילס ?ייכטורע פון איינםיהרוע דןו פון נונז
y דורך און אעדוסםריע באפליידומם פרויען דער אין n 

 איד דוד אין 1םארנעסןרונ;« טעכנײפו סון אײגםיהרוע
 פון ooftrn דער אין ביז סיו האבען דאך און דוםםריןג

 אין ארכ״טסלאזצ טזיזענטעד צעהנדליגער נעהאט 1933
 אצן אין און באססא( פילאדעלפיא, ׳ציפאנא, יאר̂י גױ

ru ru v פון םארקעםס ahבאקצײרוננם־איגתס־ פרויען ־ 
װןן איז os טריזג  נןחאס תאבען סיד זוען ציינ^ א גו

סון באמ־^ען האם <ואס ארגײםס־זואו »ן  40 צןוי
 00 און 56 אין צענטערם ארנאגיזירםע רי אין שםונרען
 פאר* די נענענרען." ױניאניזירטע גיט די אי( ׳•םוגדןן
 ־סםונ־35 * צו ארבייסם־טםונדען די אט פון קירצונג

Js גצייך האם וואך דינער u tv s i סובײט פאר פעצד א 
 prion וועצכע ארבייטער טויזענטער צו דדפאנס נעבענדינ

o קיין נאהן&ען געסענמ גים דאסאצט ביז ir אין ארבייט 
i די w r.

 רןר פון אײגםיהרוע חגר טראץ איצם, אפיצי אבער
 »ן פאראו אצץ נאך איז ארב״טס־גואך, ־׳»םוגדיגער35

 נאקצײדונגם־איגרום־ פרויען *an אין ארגײםסצאזיגקיים
 אר־ טויזענטןר פאראן איצם נאך זײנען עם יס״ םריזג

 אין דזסאב ימטעס־עען פײן ביס תאבען װאס בייטער,
 אינער־ אנסאצוט זײנען טיר און איגדוסםרין^ אונזער

o או צייגט ir  p 'P אר־ קירצןרו די נאר «ױ זאך אגדער 
 טעגציכקײם א איגדוססריצ אוגזער נעכען פון בײסם־צוסך

י פארצערען צו  און םענער פון ארטעע ארבייטסצאזן ו
 פון צצבעז א םאכען צו אפהונגע זיינען מאם פרויען,
אר־ אנדעו קײן גיס narp װוצנע אינדוסטריע; אונזער

ײ אס11 טאן טע»ן באצעבאטים רי או כצײבט,  װיצןן ז
ן ארבײםער די און ארבײטער זייערע םיט  כצויז זיך מנו

jn אײגענע זייערע י1אױ םארצאזע] n u
תר ינעווען, »»י אויך איינ^טציך איז דאס  די איי

 אננמױי־ זייער ארויםנעגענען יזאגען רינםעו פערעראצע
j a i האם HP,)•®" ארביי־ םעקסטיצ ױנײטןר דער פון 
o דור פון פארהער ran אויןי ױניאן, טער n u o p אר־ 

o װענען נעזאגם קאםיםע בייטער n די פון פאםוי p ic* 
:ארב״טער סטיצ

n האמז .םיר a o v i i ,י «אס בצייז  סד יײנען «י
 ,pro'נןזד האט עם טעהר. ניס און נעםען צו בכח ותן
 סנןו ארנאגיזירען, צו זיך רעכם דאם אונז גיט טען »ז

̂נען רעכם ראױגע דאס האבץן םיר p בצויז נעקר ro iy i, 
ויננען״.1צ נעפענם עס האבעז םיר װאו

י to כסויי<ון, דערבײ הסט ער  אפנן־ eon ױגיסו ו
a שסעלס n אויוי סםרײפ טעקסםיצ o n נן־ פון גרונט 

םן i םון םארמפחנכונמן ױי n ^צכו רעגירוג  pran זון
 סנזײיק חט־ jjm סבער ארבייםער, די פאר גינסםינ נעװען

 אויסנע־ גיס נאצעגאםים די הסכען פסריבער, נעװען איז
J םון פאח»*תכועע( די פירם i i T i n  i n ארביעמר די 
o זײנען i r i ספנןנסוס סתסנדסציעז in o u n.

 זיר דסרפון ארגײםןר די to נינ^ סייגם דסס נסר
 די |1פ סגסמייתנגען די צו גצייכניצטיג נסגץ בסציהען

א׳ נאנצו די ססבןן ייסס ריכםער םערעראצע ר  צו .ני
^ רני ס  סנפאנ־ דארפען ארבײטער די ג«ענםי< אין נ

p זייערע פאר פאטוי ענערני׳צען נאנץ ס נען ro m.
oon חד די םון ענם׳צײדוננען די צו מייך איז  פו

י װעם ריכםקר״ ראצע  neoajm צום אפעצירען רענירוננ ו
i ניט איז יסס סנער נעריכם, n .עיקר oecp i n 

o ס פאר דארןיזיין ארכייםער די r o ויסס דיל* »נױ 
מן רו מי ו י י p ו ro m אויס

1
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״
f «ח בייט t  pm e און n r n פאםיציצס p n r v r e פיז

dpio p̂  prate, םיד פאר גנדים. עחנציכע און דדעםעם 
 םאר נוט איז װסם דאס to טאוימ, ?צסרער א as איז

tyn םרײדס אנדערע פאר גום אויך איז טרייד גאדםענט 
איגדוסםריען* און

 דער צו טסאנדפונקם אוגזער איז אזוי וונקט
 <ויט דאר\י, אווערטיים אװעדסיינדאד^ײם• ותגען פראגע
 »גג5 אזוי ווערען םארבאטען ^נסא^וט םיעוג^ אונזעוי

ױ  אינדוסטריע. אן אין ארבײםס^אזיגקײם חערמט עס ו
dp ̂ו אווערטיים פוז עראויבניט די אז פ*סט, א איז  אםי
 די םארניכטעז צו םסוגא אויך איז סעזאז םון במן אץ

 דער־ צו זוכען קאודס די װאס באמעפטיגונג, רזנגולערע
 זועט אוועדטיים םון םארבאט אבםאאוטער באויז טײיכען.

 די און ארבײמס״םעזאז דעם אויסצױפפרײמען זײן בכח
 «אע פאר ארבײם מעהר ברצנגעז וחנט וױרייוגג דאזינע

 אויך \ועט עם עטליכע. פאר א־בייט סך א אנמםאט •*
 פאר אווערהעד־עתספענם דעם םארסלענערען סך א אויף

̂ורעחס. די םאנוםעקכד
 צוגויפגע<ןאיבעז אינדוסמריע אוגזער איז האבען םיד »

 דארםעז קאודס די אז הא^טען, םיר צרםאהרונג. סך א
 א־לע םאר ק^אסימיקאציעם וױידזע סיניםום *נטהא^םנן

 איז װאס ■ סאוד, ’ גארטענט םרויען דעם אין קרעפטסד
 דירעק־ דער םיט נעװאחגז אויםנעאיבײט און (וארםוצירם

 םאסע זײנען אדגאניזאציע, אונזער שיז באטי^יגונג טער
כע פאראן  אר־ סאטעגאריעם איע פאר פארמריפטען אז̂ע
 פונדאםענםאלע די איגדוסםריע. אונזער איז בײטער

 סאודם, די אט אין האבען םיד <ואם וױידזשעס, טיניטום
 אוםגעאערענםע די באװארענען צו געװארען נצםאכט זיינען

 אד־ םון םאיאריטעם גרויםצר גאר דער פאר ארבײטעד.
 קאא־ אבער טיר האבען צוױיג םרײד יעדען איז נײםער

 די לויט באזירם זיינען װאם וױידזמיסהיי^ס, סיפיצירטע
 חד דער אינדוםםריע. אונזער אין ̂רעםםס פאחציידענע

 האבען טריידס דאזיגע די איז אז איז, דערםון זולמאט
 טצד ארבײמס״לויז דעם פדאםעסםעז צו באוױזען םיר

 םארטייזײנעז וואם יצגצ בא^םעצאכעם. פװאאיפיצירטע די
 סאא־ דעם געגעז זײנען און סקייק״ וױידזמ *סינגעא דעם

 םאיאריםעט די איבער <אזען \ױידזש״ססײ< םיפיצידטעז
 די אוז גוא*, א אזזן םרײד יעדעז אין ארבײטער םון

 באפוועם^יכקײם דער צו אזט5איבערנע זתרען ארבײטער
באצעבאטים. די פון אינטערעםעז אײנזײטיגע די םון

 אפיאו אז נעװארען, באהויפםפט נעכםעז דא איז עס
 פװא^ײ קײז ניט עסזיםטירען dp װאו אינדוסטריעז איז

ארבײטס־ מיניםום אײז ג*ױז נאר פיצירטע
 םאססיםום אאם אנגעווענדם ניט םיניםום דער ווערט ־לויז,
 די פאר פאראז ויז5ב איז םיניםום דאזינער דער אז און

 וױיזם װירפאיכסײט די ארבײטער. נינדסװאאיפיצירמע
t םון רעפארט דער ־ פארפעדטע. דאס גראד אבער אונז 

 גארםענט ?אכמז דעם פון דעפארטםענם סטאטיםטי^ן
 אינדוס״ דאזיגער דער אין אז לאוױיזט, אויטאריטי *אוד ;

 ארויסגעשטופט ארבײטער לאננזאםעיע די זיעעז טריע
 פונדאםענטאלער דער אז און מעסטארים די פון געװארען

 םעהר די צו געווארעז געצאהאט ויז5ס איז טיניםונד^וין
 אויף איז םיגיםום דער און ארבײכמר יפיצירטע5פווא
םאקםיטום. דער געױארען אוםז אזא

 וועז פאראויםנעזעהז נעםאהר דאזינע די האבעז פיר
 א באויז אין געװאדעז, פארסאסמ זייינעז פאודם אונזערע

 ארגאני־ אן נעהאס האבעז טיר וואם פאסט, דעם דאנס
 קװא- דעם אײנגעפיהרט םיר האבען אינדוסםריע, זירטע

 אונ־ פון טייא א אאס נאר גיט וױידזמ־ססײצ *יםיצירטען
קאודס. די אין פונקט א ס5א אויך נאר אגריםענםס זערע

 צו פארפעהאט האם מען װאס פאסט, דעם דורך
 גע־ מעז האט קװאציפיסאציעם ארבײטס־אוין פארזיכערען

D א מאםען "p i'5 m קאנסורענץ. אוםאנמטענדיגער פאר 
 איאוסטראציע. נעהעריגע א געבעז צו אײד םיר עראויבט

 פראדוסציאנס־מארסעט א געהאט טיר האבצז יאחרעז־אאנג
 געגעגד דעם איז ״אנדערוחנר״ איז דרעסעס ק^אוקם, פיז

 הארם־ פוז אוםנעםעד לויםט וואט יארס, נױ «ו גארממם
דדצוירזי. נױ קעםדעז, צו אואפ ביז קאנפטיפוט, ״אארד

lהא- פרויען, ױמע םיעםטצנם ״ 
ס ביז מרנ״ ס א*ן נ | n כיז זייגען וואס

־'.!•
jd דער אצס געווארעז באטראכט 1933 p m  w w m r 

 אינדוםםדחג גארמנם חנר םיז שאפ-נעםם םיתם דער
 א מםוגחנז 70 און 60 צװימען ארבײמעז פצעגעז זײ

ם קליעע גדויזאם םארדינם האבעז זײ ;וואך מ ת ױי  אוז ו
 מד םםש דעצן א^געטיין איז ארבײטס־באדינגוננעז די

 אתאניזירם כױר האמנז 1933 אין אוםערםחגגייך. ייעז
 איענעפיהרם מעפעד זיתרע איז האבען און פרויעז דיזע

 יפאוד א האבען זיי אדבײםס־באדינגונגעז. אנטםענדינע
תי ווע<מנ ארבײםס־^ויז-קוואאיפיקאציעם, אנטהאאם װאס  ו
 פיק גצהאם נים םיד װאיצםפן צעבען. אין אפגעהיט חגז

 יואצם עם וואס איהר וױיםט קװאליפיקאציעס, ארבײטם־צויז
 םויזצנם דריי׳סינ די פון םארדינםםעז די טיט געמעהן
 7מםעדס דאזיגע די אין באמעםטיגט זײנען זואם פרויען
 ארבייםפר די םים סאסירם <ואלם עם װאם איהר וױיםם

 יארפ, גױ םיז םארסעםס גרעסערע די איז ארבײטען וואס
 איחר וױיסם ? טםעדם אנדצרע און םילאדעאפיא באםטאן.

 װאיסנן םיר וחנן געעעהן אלעכמן זיי םיט װאצט עס װאם
 בלויו נים םקי^״? בייסיס ״סינגעיל אײז בצויז געהאט
 nrn איז םאקסיםום א געװארען םיגיםופ דער װאאמ
 אר־ גאנמ די ז*עםאראציזירם אויך װאאט ער נאר םאצ,

 םיװואל צום געעיהמ ווא^כמז אוז סיםואציע בײטס-לוינען
 אויסגעקז^פם האבעז םיר װאס םצב, ארבײמם־^ויז דעם
 איבער צענםערען װיכטיגסםע די איז ארבײטער די פאר
לאנד. גאנצען דעם

 זיך איך דערטאז פונקט דעם אם װענעץ רײדענדיג
 נעחנדס נעכםעז דא האם װאם דזשענםעצםעז, דעם אן

 אסאםיאײעאז, םאנוםעקטשורערס קאנעקםיקום דער פאר
 באסאאגם זיך בימערסײם אזא םים האם וועאכער און

 פאזד. םיז םייל א אאם וױידזש־^אסיםיהאציעם די אויױ
 סווא^יםיצירטא אז ערסצערט, דא האט הער דאזיגער דער

 עננלאנד, אין געוואדעז אויסנעפרואװט זײנעז וױידזשעס
 אימד זיך האבען איז כינע איז אזע איז פראנסרייד איז
 אידים םיר דערלױבם דורכפאל. א פאר ארויםנעװיזען ראא

כע דערםאנעז צו באויז ױ מםעדם אז̂ע  האדכד היױמן, נױ ו
ס. איז ברידזמפארם םארד,  זיך געפימן אצע זײ נארפ̂א

 דא- די איז איז קאנעפםיסוכ^ םםיים אײנענעם זײן איז
ם־ אח קאאוס־ טויזענםעד פארדינןנז מטעדט זיגע  װו

 פאודם די וױי^ ארבײטס־^ויז, אנטטענדיגען אז םאכער
קװאאיפיצירםע םאר ערייבען

פוגסם. אגדער אז באריהרעז צו איצם םיר עראויבט
 םיתן ארבייםער די דאם דערוי^ נעםאיך באשטעהעז סיר

 אױםארביײ דער איז באטיי׳ציגעז צו זיך דעכם א האבעז
 עם קאוד^ די םון אויסבעםערונגעז די איז אוץ םונג
 הןד ארבײםער די דאם םאטזאה פעסטגמשטעצטע א איז
כע איז פארטרויען סײז ניט בעז ־ וואס קאודס, אז̂ע י  י
 דעך אהז געווארעז אויסגעארבײם אוץ םארפאסט נען

̂זאפט  דורכמד זיינען און ארבײטער די םין פארםרעטער
 דאנעמז, א^ײז. באלעבאטים די םון נעװארעז םיהרם
l װאס סאודם, אין פארטרויען ארבײםער האבעז i r n 

 באםײ- דער טים געווארען אויםנעארבייט אוז םארפאסם
 פארםרוחח האמנז זײ ארבײטער־םאחמםעהער. פוז איגונג

 ארביי- דעם פארזיכצחגז װאס סאודס, אזעצכע איז נאר
 פװא^פײ שםונדען, קורצע בארגײניננ״ ״קאאעקטױו םער

̂יכסײם א און װײדזשעם צירטע  זאלעז פאודם די אז סעג
 סיר אז איצם, איז לעבעז. אין וחןחגז דורכנעםיהרט

ױי סאודם, די םארסירעז וחןגעז מוין רײדען  איד ו
 זצחר און ברייםע א האבעז .םיר םאאגענדע: דאם זאגעז

 פון פאר־וױרקציכונג דער בגונע עדםאהרוננ אינטערעסאנטע
 אאגעכדק אין איז װאם צעבעץ, איז קאוד־רענואאציעם די

סאםפאייעגם״. ,סאוד אאס בא״סאנט
̂וט םאר אויסגעסונעז האבען םיר  דאס אםת, אבםא

 פאר־ געהאם האבעז םיר וועאכע איז קאודס אזעאכע איז
 סאוד־פאר־ די זײנען אויטאריטי סאוד דער בײ טתןטער
 געיואחנז דורכגעפיהרט םיי* נרויםעז זעהר א צו שריפטעז

 פארהע^םניס- אנטהאלםעז האבעז זײ װאס דעם טראץ
 ־שםונ־35 די םון װײדזש־סװאאיפיסאציעס המכערע מעסע

 פיז םארמריםםען די זײנעז דאגעגעז ארבײטס־װאך. דינע
 װאו אינדוםםרת באקליידוננס םרויען דער אין סאודס

 ױד־p חנר בײ םארםחנטעד פײן געהאם ניט האבעז םיר
w געװארעז פארצעצט אח פארגוואצדיגם אויטארימי m p
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r# *ון ײאר י יאר6* a n i .בין איד ארבײםס־מםונדען 
ר א מ  םאר באדימ ערשנמר דער *ז איבערציינט, פעםם מ

ארביי־ די איז םארעריםטעז פאוד םון דדרכםיהרוגנ
 די אז און פאוד־אויטאריםי דער אין ילינוננ

 רעבט נלייכע די גאזיצען דארםען דםחממר
ח  טיין לױט איז ראם, פארטרעטערעאםם. אינדוםםריעלןןר י

 פון פראבלעם נאנצזןן חןם צו שליםעל חנר ײנוננ,0.
לעבען. אין דורכםיהרוננ און ?אוד־אויםפאסוננ חנר

תן ױ דעו־ ו נ פרא־ סאל ער׳פםעז צום איז דיעל״ ,
 נע־ ותט עם אז נעהײםען, עם האם מווארען פצאנדרט

im w צױי׳פען פארםנערשיפ א זאנען צו אזוי ווערען 
 דער אונםער *רבײטעחפאםט דער איז אינדוםמריע חנז־

 דאזינע די קוקם אזוי װי חנגידונכ רער פון אויטזיכט
 םזןהר נאך איז ווער טאנ? צו יהיינם אוים אאדטנערשיא

 ארביי■ די דורבצוםיהרעז אוז םארװירקלימן צו סטוגצ
וי קאזדם די םון םאדטארמריפטעז  ? גוםא ארבײסעד די י

dm* ארבײםער־ די יז’א אינטערעם אזא חנז האם נאד 
 די \וי אינדוםטריע אן פארױאלטען וואם *אחאריסגמן,

 האבען לעז נלויבען נוטען א פאר ו^ום 1 אצייז ארנייטער
 םאר׳פײדענע דורך נאזײטינם זי װעז *דםיניססראציע די

 די אין *רבײמער 'די םון באםיילעוננ די זויממר־זוענען
 אבםא־ דארפען אויטאריםים קאוד ? «וד־אויםאריםיס

p מט n פאחאריםטעז; סאוד די םאר פאראנסווארםליר
ײ  ווערעז נע׳פאםען זאלעז עם אז םארלאננען דארפען ז

 םםעןז א אויפצוהאלםען םיטלען םינאנציעלע נצגינענדע
אויםפאםוננם■ נעהערינער א און אונמערזוכער טון

 ווזד נעהאלנמז חנניתננ דער פוז דארפען זײ אאאואם. י
 דורכםיה־ וױרפליכער חןר בנונע אאראנטווארטליר חנן

m חןםאלם אםילו אבער סאוד׳פארשריםטען. די «יז מנג 
 םאר־ ײעחןן נעחאלםעז װעלצז האוד־אויטאריטים די יחנז

 דעד־ גלויז װירקונכ סאוד אםת׳ע אז \vp •נטווארםליד
 די פון ערלעדינוננ מנעלערער א דורך יוערעז נדייכט

 פארפאלנט דאיסען פאוד־פארלעצוננעז אאוד־ימײסזן̂ם
ריז  די רענירוננ. דער פון זזאנם תנאלער א דודך ײי

 האודם די צו צוםרויעז דעם פארלארען חאמז אדבייםער
 *דכױניםםרא־ די װאם טקאטיק, פארצוינענצד חװ־ וװליב

 אזױ םארלעצונמז. די פןםםצױאמלעז אז וחנגדם צת
ױ  באלעבאםים די ימנעז •ראקטיצירם, איצם ^*ט ov ו

o n  \ r tt in m םזרא. אהז סאוד
 װיל םען אויב אז ואנען, אײך איך »יל םוזי צום

 נ.ר.א. דער 1אי םארםרויען ארבײטערם׳ די *זייפמװױנעז
נענעז פארלעצוננען אאע םארפאלנעז דענירוננ די םוז

 םאר- חןר אז ארבײנמד. די םיהלען איצט אײ.7 ^ןאיאאז
נעווארען. אויםנעםיהרט נימ איז ס־.א. חןר j» «ארעבען

 םארמרים־ די פיז פונקם דעם פארלעצען באלעבאםים די
 עס אז באװאוםטזיין דעם םיט ףאײ אאראנראוי פיו גמן

ם ײ ײי  א אז האלםעז, םיר נזמהןהז. נארנים דערםאר ו
 אײ,7 פונסט דעם נ«עז זינדמט װאם םאיטפצפטעורזנד,

 ײעז חגטאלס װי נעזעץ םון פארלעמר אזא אינתט איז
 םונ• סאוד. םון םארשריפטען אגדעחג *ארנוואלםיגם צד

 אײ7 טעקשאן דאט באסאנם, אלנעםייז איז חנםםווענעז
 צום א איז און נעװארען אויםנעפאםט ווענינסםעז אם איז

 נאציאנאלעז דעם סון טייל פאתאכלעםיגכתר ז
נעחדז. ריאאווערי
 פארעיידענע די צו צונעהעצם דא םיד האב איך ײעז

t נעווארעז נעמאכט זײנצן וואם אאולאננצז, ic פאוטחר 
 זײז זאלעז קאודם די אז אינדוםטריע, דער פיז גאר

 יער אויא םארלאזזן זיך זאצען םיר אז און •דײװילינע
נעװאונ־ זיר איך האב באלעבאםים, רי םיז אאאאצראציע

קור־ אזא צו אונז מרייב/ז הערען דאזינע די װאט ו
״ tnm: איז עם וואט טאן pip א נאר לאטיר זבתן. . r 
 םערץ אין באצעבאםים. די פון ?אאמראציעם די אט םיט

 חןם פון דעח».*א?ען — פרעזידענט דער האם 1964
||||i*‘i■ גע־ «יר — ארנײםםלאזינפײם םון וזאופם ןןן 

םארװאלמער, דיערע און *מיייוםגןזײע דאר ווו

T O

 אי״ n חאט ,u ארבײטס־הענגס נייע םאר ילאץ
 _ א איז תוי •רעזידענם׳ס דעם אוי^ געענמפעדם

u בעם איצם!״ עם ״םוט <ז^אעראציע? םיז n  T t 
 סייי אינדוםםריע דער םון פארזואיצטער די בײ סרעזידענט

ח« די םאר ארבײטם״םעגליכסײטעז סטיםואירען צו  מנזמנן ו
 וױ<מ נעוועז אינדוסםריע די איז ני, — ^עדיג ארום

 עגמיי אז אאס ארבײטס־טםונדעז צסמנײדען םוײיװיצינ׳
 אײן״איעצימ קײן ? אייל ארעזידענט׳ס דהם אויוי םער

\ י ר ט ס ו ד נ י  ארעזיחננט׳ס דעם אויוי געעגטםערם ניט האט א
 א איחנס טויז איז עס װאס דעם םראץ װענדונג\און

 ניס אמילו איגדוסטריע אײנציגע סײן האט צױט יאהר
י געטאכט ̂גנסטע /  ארבײםכד די קירצען צו באםיהוגג ק

 גע־ זײנעז עם װאו דארט איבערא* דאגעגעז, שטונדען.
 באטיחוננען די זײנען םארזוכען אזעצכע געװאחנז םאכם

 ער־ אינדוסםריאאיסטען. די םון געװארען םאבאטאזשירט
 כײ• קאנלרעטעז א אויןי אנצואיוױיזען אײר םיר ̂ויבט
שפיא:

 ארויס- רוזווע^ט א^זידענט האט אויגוסט אעצטען
 ארכײםם־טטוגדען די םארקירצעז צו ארדער אן געגעבעז

 96 אױןי 40 םיז אינדוםטריע גארמענט סאטעז דער אין
 n אין ארם אז טאםען צו דאדורך כדי װאר א טטונדען

̂אזע6ארבײ םאר פעקטאריס  n האכעז גי, טענשען. ס
דעם אויוי געענטםעדט טאנוםעסכמזודערם גארמענט סאטען

 נותי־ פון גײסם א איז ארעזידענם םיז ארדער עקזעקוםיװ
 ןײ !אז גיט זיר זזויבט עם לאאםעראציע? וױאינער

 אחך דעם געגעז קאמףי א אנגעםיהרס חדטיבדלאנג האבעז
 צו מנאנגען ױי זיעען סון« צום און ארדער זיחגנט׳ס

 סאר סאאאםביא אװ דיםטריקט פיז קאורט םוארים דעם
 ירעזײ םיז ארדער דעם אאצוטנמגלעז אינד^אנסטאז אז

 עס חאבען זײ עםאאטעז. םאראײניגםע די םון דענם
 זײ האם סאורם דער וױיל ערםאצג, אהז אבער ״געםאז
 דעם לויט נאר יטג איז עם »ז ערקלערט דייטאיך און סלאר
 סירצען צו רעכט *רעזידענט׳ס דעם גד.א. דער פוו גײםט

 אזױ פליכם זײן נאי איז עס נאר ארבײםגסןזםונדען, די
 זכרון םײז אין אױ\* טײנט םאא דאזיגער דער טאן. צו

 םוײײ וחננען רײד מעחנע און גוטע די ךא הער איך וועז
 וחמ איעציגער דער קאא&עראציע. און קאודס װילינע

 אבסא־ םיין *ױט איז, סיטוןזציע די הצאפען קען װאם
 גאראנ־ איז זואס ווענ אײנפאכער דער מיינוננ, אוטער
געזעץ. חנם דורך טירט

 ווע*מנ ארגאניזאציע, אן jid נאמעז איז דא דײד איך צ
 ארבייםם־ קירצזודע מ אײנצוםיהרען עחצטע די געוחנז איז

 צו םיטעא א אלם אינדוסטריא אםעריהאגעד דער איז װאד
 םים־ ארבײםסצאזע איהרע םאר באטעםטיגונגען טאםעז
חנם םים און אנממיידען דצריבער זײנען םיר גאידער.
 אדבײםס־ אםונדיגער דרײסיג דער םאר הארצעז גאנצצז

או  אאן װאם טיטעל םארלעסליכען אײנצינען דעם אלם װ
 די אויב ארכײטס־טענ^עז• םיליאנען צו *דבייט געבען

 וואס פליכם אריםיטױוע די ערםילען נים וועם איגדוסםריע
 אלא מיט צוזאםען ארבײמער די \ועלען איהר אוי^ ליגט

 אז קאנגרעס, םון פאדערעז עלעסענטען קאנםטרוקסױוע
 א םאר מאכען ארבײםס־־װאך ־שטונדיגזד30 די זאל ער

לעבען. עסאנאםיעעז איגזער איז געזעץ

אנערקענונגס־רעזאלוציע
 חאבעז *א■ דרעם רזמיין טול םון ארבײטער די םיר,

 םי־ ■BP א בײ יאנואר, טצן24 דעם אװצנט, דאנערשםאנ
 אטועזענחײם דער ,אין ױניאן דער םון אםים אין טיננ

 אונ־ ױ־עזענםירט םירם?י, ראזי אנענט ביזנעם אונזער םוז
 טילווער סעט א םיט םיגנעד דזעא םעערםאן שאפ זער

 ארניים טטע זײן םאר אנערמטנג די איז עם (עס־צײג).
i צום איבערנעבענחײט איז f r אp איגטעדעםעז די 
ארבײטער. די

 •לאםגיק, מני םירא, חײםאן סאסיםע:
םאיד פצאסגי^

" s y M io iiy j

i־  sארבעטעױזאך די נימ דען איז ?
יאגאװםקי ש. ®ון •

 זאיצ װאס זאך, א״נציגע די אז אםטד, מיינט איהר
 װײדזשעם, איז: ארבעםער, די אינטערעםירען דארןי און

̂ס און אטונדען,  ^םא־ גאנץ א אבער איז דאט אלעם. ד
אינטערעסעז. זײערע און ארבײטער די אויף pip לער
 ארבײטער די םון אינטערעםען די זייגען אםת׳ן דער אין
 פארגעסען, ניט נאר װעט איהר אויב ברייטעדע, םיל #םיל

 ארבײ־ זײנען אײנע אדער אײגער װאס דעם, אחוץ דאם
 זײגען אינטערעםען װעמעם םעג^ען, אויך זײ זײנען םעד,
װעלט. די װי ברײט אזוי יײז, דארםען ריכטיגעד אדער

איבער־ געלעגעגהײס די גער״אט טעג די האב איך
o צולייענען n אינטערגעשאגאל־?א:־ דער םון רעפארט 

<ײדער האב איך װעלכער אויף אין װעגטאן
איבערגעלייענט האב איך זײן. גע?עגם ניט •עדזעגליך

 אינ־ באזאגדערען גאגץ א םיט דעפארם דעם אין אלעם
 קאנװע;־ די װײ< דערפאר, אלץ פון םעחר און כמדעס,

ט שאן  כאראקטער, עסאלען ענגעז אן פון געװען איז.ני
 םון אינטערעסעז די בל\יו אויג איז נעהאט האט װעלכע

אנ־ איהרע אלע און דדעסםאכער און ?לאו?םאכער די
r a n אויסגע־ גיט האם נאד טעפער, די אין םעםבערס 
 וועלכע♦ װעגען אינטערעםען, אזעלכע אומ פון לאזען
דירע?טע א האבען זײ אז #זאגען גים פען םען כאטש

 מעםבער־ גרויםער דער פון אינטעדעסען די םיט אייכות
 גאר פון מוין זײ זײגען זין ברײםערזנן א אין דאך שיא,

איגטערעם. גדויסען א
םא־ דעם בא?עםםען צו באטלוס דעם לםשל, נעטט,

יא, — םארםען און געטםאלטען וײנע אלע אין טיזם
איז עס װאם פאר און אלגעםיין, אין דיפסאםור געגען

 פאנד. גרויםען א גאר זאשלען צו געװארען באשלאםען
 אין גאד האם װאס <זיםפעל, עגד •ױר ױגיאן סרייד א

װאס .פאר רעכם: םים פרעגען jyp וױידזטעם, זינען
 סענטען טוחנר־םארהארעוועטע םיינע אווע?געבען איך זאל
 גארנים? םיך אינטערעםירט װאם #ק»םף םין אזא פאר

 260 געבען אינטערנעעאגאל םיין זאל װאס םאד״ אמר:
r רויטען אגארכיםטיטען אן עפעס פאר דאלאר n p, װאס 
 םארפאלגטע די םאר הילח װי זאך, אגחןר פײן גיט טיינט

 ? סאװעט־רוסלאנד אין םאציאליםטען און אגארכיסנמז
?״ אן םיך עס געהט װאס

גאנ־ דעם אין געפוגען גים איך האב גליפ צום אבער
 פרא־ אײנציגען פײן פאגווענטאן דער פון מפאדט צעז

 און דעלעגאט. וועלכען אידגענד פון פײגעם, םון טעםט
 נאר איז װאם אייגעם, יעדעז פאר װי סיד, פאר איז דאס
 ?לײניג?ײםעז צו טטעפען ניט זיך װיל און בלינד ניט
 בא־ שטאר?םטער דער ׳װענט גלײבע אוי«י פריכען און

 האם אינטערגעשאנאל אונזער אבער ווער ווער, אז ווייז,
 עלעםענט, אזא איבערהויפט האט זי אויב וועניג^ גאנץ

 אינטע־ װעםעם טרײד־ױניאגיסטן, סורצזינטעע יעגא פון
 נאהענט־ זײערע װי טעהר אז ״כא^רענ?ט אזוי זײגען רעסן
נים. זיי זצהעז איגםערעםען סטע

 פערזענליכע רײן א געװען אויך עם איז םיר פאר
 םאר־ ניט האט ?אנװענשאן די דאם #<ייענען צו פרײד
 אנאר־ געהאנגענע די כבוד גחיסען אפצוגעבען געסצן

 ,1887 יאהר מװאדצען דעם איז מיקאגא אין כיסטען
 *םה פחדנישען: דעם פאר געהאט םורא גארגיט און

 דעלענאציע דער אט דורך האב#ז און הגױים/ יאםרו
 אונזערע רוהעז עם װאו װאצדהײם־בית^לם, די נאך

 םון םארבינדוגג גרויםע די דעפלארירם פעםפער, גרויסע
 םאר־ טיפאגא׳ר די אט םים ארבײםער־באװעגונג דער

םירער.
לעזעד, ניתר דער איבערהױפם לעתר, דעי גאר זאצ

 אונטער־ איך אז םיינע, ווערטער די אט םון דדיגנען גיט
put w• אינ- דירע?טע םאםענמאנע, די סינדעםטע דאס 
מוין האלם איך ״נײן את ארבײטעד. די פון טערעםען

דעם, אוי^ באטמעח איך אבער
n: ״ , •י .

 \V2VP און נים טארעז אינטערעסען דירעקטע די אט אז
 זאל װאס אלץ, םון סוף דער און אנהויב דער זײז ניט

 דאס איז, אםת דער םוח. ארבײטער׳ם דעם פארנעמען
 טרײד־ױניא־ אםת־גומער דער םוז פעלע םילע גאר אין

 לםשל, אינמערעסען. דירעהטע די אט פארזעהן ניםט
 ארויסגעהעגדמ ארבײטער, דער געװינט םאל איצע ניט
 םארלירם אפם עקספלואטאםארם. זײנע געגען האםף איז
 זײנע אויג אין האבען איטער איצזא זאל ער װען גאר. ער

?ײגםאצ ער װאלט איגטערעםען, ריך^םוע,
 נים םרײד־ױניאגיםם קײן קײגםאל יא, געםטרײסט, גיט

 םים םאל טרויעריגער דער טאקע איז דאס װי געװען,
 גיט, זעהען װעלכע ארבײמער, צאהל גרעסטע גאר ךי

 זײ, םאר טאן טען ױניאן די װאס זעהן, ניט הענען
 טרײד־ױגיא־ אםת׳ער דעד דױס. זײ םון נעםען אויסער

 װעלמנ אינטעחנסען, אנבאטראכט אין געמען םוז גיםט
 םאפע כדי םאםענטאנע, און דירעקםע ?ײן גארנים זײנען

אינםערעסען. סאםענםאנע זײנע בעסער װאם באשיצען צו
 נאר ארבײטער ציל־באװאוםטער יעדער 1װעכ דערפאר

 םראגען, אזעלכע םים נאר נים אינטערעסידען זיך שטאר?
 אינטערעםען, זײגע םיט טײכות נאהענע א האבען וועלכע

 וױכםינע זעהר איצט די ביחפפיל, צום איז, דאס װי
 פאר־ װעלכע און פארזיכערונג, םאציאצער װעגען .פראגע

 גןגא טאר?87 טאקע איז דאס װײל אננעםעז, זאל זי םען
 ציל־באװאוס־ דער װעם נאר ניט און אינטערעסען, זײנע
 טטארפ גאנץ םאראינטערעםירעז זיך םדײד־ױניאניםם טער
 אונזער צװיטען אן געהט װאם סכסוך, דעם אט םיט

 אםעריאפגער גאנצער אונזער און רוזװעלם פרעזידענט
 גצמנם לאגג ^ווין האם םען װאס ארבײטער־באװעגוננ,

 טםארפ גאנץ אויסנעבדאכען עחפט איז און םאראויסזעהן,
 פרעזידענם אוגזער װעלכעז אויטאםאביל־קאוד, דעם צוליב
 געגען דזטון גע?םםען דעם ביז םארלענגערם װײטער האט
 ארבײכמר־ אלע די םון און ארבײטער, די םון װילען דעם

 אײנגעםיהרם האט אציין רוזװעלט וועלכע אינםטיטוציעס,
rw זיך וועם ער נאר ארבייטער, די פון ש\ץ דעם פאר «or 

 ״ױגיא! אײגעגער זײן םון לאוד דעם װעגעז פארטראכטען
זיכער?ײמ^ צוםיל אין םאתויגען גיט זיך װעם ער און

 פרעזיחנגם אונזער האט זיך, דאכט טיר זועדליג
 pn אץ זיך ארויסגעװיזען םאל אײנציגעז דעם דורך

 פון םלאך באשיצענדער דער אלס געשטאלם, ריכםיגען
 ארבײםעד, די םון פרײנד ?גאפער א גאד און לאפיטאצ,

פראזען. פאלירטע עעהנע זיעע אויף אכטענדיג נים
 סרייד־ דענ?ענדער דער ותט םאל דאזיגען דעם םון

 רוזוועלם׳ן אחוץ עטװאם. נאך לערנען פענעז ױניאניםט
 נאך צוגעפראגען זיך געגען ארבײטער־באותגוע די האט
 ערטם האבען וועלכע אזעיצכע דו?א און וגאים,87 צזוײ
 ארבייםער־ גרויסע פון רעפוטאציע די געהאם לאנג נים

 וועצ־ ריטשבער^ לאיער דעם םון דא רײד איך םרײגד.
 דער און רוזװעלם׳ז, םון האנם רעכטע די איצם איז כער

 לאגנע א םאר איז ערשטער חגר װאצםאן. דר. געװיםער
 אײזעגבאהך די םון אאיער דער געװען יאהרען םון רײהע

 נאםזגז גרויסען » געםאכט זיך האם ער און ארבײםער,
̂גר־העםםער. אלם  םים םאל דער איז דאסזעלבע ארבײט
תן געװאוסם, איהם םרן װאלטען וועניגע װאלםאן. דר.  ו
 איצם און אםאלגאםייטער. דער םים פארביגדונג זײן נים

 עס זאגם גרין וויליאם װי ארויסגעװיזען, זיך זײ האבען
 הא• וועלכע די, צו פאררעטער פעום׳ע אצס ?לאר, גאגץ

 r*• םאםע אױם׳ן ארויםצוהלעטערען געתאלםען זײ בען
 צו פיל גאר האבען ארבײםער די זיכער, לײםער. פון

 םיםםעל ענד פױר דער כאטש פאל, דעם אט םון יצערגען
 •סוא: ן9ב»?אנם דעם אפזאנעז זיך טען ױניאניםם טרײד

n ״אי rװאררי״. ־
עטװאס, נאך ?ורצען אין װערעז דערםאנט דא זאל

®אד איגםעדעם באזאגדערען גאנץ א פון זיין דארף װאס

mt.
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i r a r a n .די פרבײםער tssx ia sao 'ix  oxn i n 
w ix o a " M סיסססעוס די פון םםרײק ixן PX io 

*a'saxn אין טויזענט X d?x  ,?nxs םסרא־ 
tsass p ip x r ן« jn r n  dxh  , ix r ta x r t is 'x באלע־ 

o srx io o sa  tssxn d t x s זייער נענען ארויםצומרעען 
ix u v און i x t די .”P sspo  p t  a a is 'rx s

U, די o p se so רער פון xax rsapoa 'x? ,װייטען 
tx איך tic  ausn in s t o?xn םטרייקם ts? 'ii tun tsasa 
p' די סון v t u r ix u i. םןהר ix a, אםט ה*ב איך ix t־ 

p ix o r  tut o o x i ארויםגעםראטעז tsasa םטרייהס. אזעלכע 
t tut־ox םיין צו<יב ניט גצטאן איך תאב o tx n a ” P 

u די *ו p  ,p in 'O >פרייגדעאפט םיין צו?יב םןחר פי 
j®ui» i n  rs צו און t 'r p s o p o  psaxa i n, ?װיי 

x tic מײם, '»יך  aaxtax m  tx רואינע tx'an i n  i x t 
i n  p m םיסםרויען un .T t i n  is־o t x r םצר i n 
r p s o s o,.* איך x i  ?nt זאנען, אבער «i n  t ריכ־

*»xt os tx ,ooss pn txo osn p in '®  p? ק״נםאל 
n in e  xtx  is  isdip tsasp ©u, און xt P ' t x? גארגיט 

n״p t p i - tso גיז p i  I'x  .dtoxo  p ir  oxn o n 
'opooo 'o  n  t it  isa x  ix u t איז os געװען, םעגליך 

la s t'io  a'saxnat tx נייםער1א o n ix  tŝ tst סםרײק, אין 
 i' און סנא־ייק, אײנט^גינצן »ן tsox?rxs tssxn י®,

p o m  tssxn p y p o ix u v וײ מי נעװאוסט, נארניט 
t ?ojsbs p*?x os |S3®R .איז ערפיצצרט  םיר װעדליג י

unt ss?stx tssxn in  asm־p ער־ זיך עםענט<יך 
ou pn is  p ? s יכטיגען1 וײע־ 1אוי ?■rx, פיה־ א?ס 

w ױגיאן. ו «ן ss?sn ,m n 't ;?האב in x ? ix t 
tsaaiiTsxs s is " t  tsssMi px םיט o n 1א פיהלען|

| r r p s o s o  w m  i n  tio  tspan, גיט וײנען pip 
i n  txo  P'?aoix tx u p  ,p in 'O .זיינען זײ מניאן 

ss?sn ,m די דאם s som a טאכט r# ?t אין p i ױניאן 
i  n וםפינע? tsaxaxon, האט ט־ין װי?יאס |1א I ii1 

is  p io ' iu a  pH צױאנצינ די io o  *ust'io״tsp יס-11א 
i s  tx  ,tstnxn 1 האט o nיכטיגען o n  t it  n n ריכ־ 

ix  ,* u rK r tn p u ix  t m| חג־םים is '^ itxp  x tsa s js i 
י *סװחצרצנײ* n< י x s x פיתרעו tx ix ’ Jv i n  t it ״  ז

uu so זיד is ix m tx באצייםעניו 
' u, דאי1א DS>X o x i m x i ,ts ix t is t n  i n  osn 

i x t  o s is iu 'K  ise o sn  tun t i t  pn נײםער,1א ױ 
o ײײ< x i איז t i x  s 'n c x  r lx  i x i״,isD s iso j'x* isD 

i x t r  i* x  p x ויך i ' x  ts ii , i 'o  TSJStx tx p x  D irt 
n זיך ים  i x t i n  .o n  is s ’ x5״ ts p s is  t x 

jrpxo o xjxd  tsoss> o n  t i t  t s u iv o x t  s r n x 
tSJSP זיר x״X TXt t it  pH IS ISDSIItX osj 

i x t  dsisdj'k. ױ s ix,,יטער s s ls ii |ix זיינען 
xtx t i t  is s n ^ײי באדיינאג tssxn o x i נים i l ' t x 

•is o s is o j'x  ssxD isexB  sonxn
x *יחו־ n x  oxn» ג^ייעגם r o x t  o n  tsasii 

p x ^סניג is ix ip s i oxn D$snm  oxn םיט o x ii ,o n 
xt xp’ is o x  tx  ^stunt> ו י o ז n  tx tso '^ rjx

___oxsso i n  oxn o s n s ru >רעתױי .o sp ro x tis
o ix  nx 1םי ix t  j»jsii sjxj 1 תזװעלם׳ם'ix  .iisa 

t x  onn נים זיך xp 'isox pxn ,tssixn ots n x o r 
in n  p x> נים p tn xn s i״o5>sn o n  no issoso i־ 

t in  t x  •osnaa גי̂ג tx ד ײ oxiios o*xn o י n 
in x  is o n בלוח ux־,p x  o tx t in  •tsixust n s 

11. in  mי־<ד* d iix p״ ds ix t  tsext x n tis  p x־ 
t'K  px pn o»xt»> exit oxn ,oxn .נים o 'ixn װאלט 

x tsnst ro a n ,װעילם־געריבם otSPSt tn  is  o^xn 
s i r  x im p די איבער tse» t3 'n n * ir, ײ װעילכע  זי

up px tsow srsp tst־ ososn ,u ru s l s^ t בירנער 
t os’isrop'sn o n  ex Itt iso sn  n״? is i

P'̂ ioix w in  pn p x נים xp'isox oxn ^ xi 
u pk  px tss^sss f>* ix t px גצענצענדער, -sttx 

tit sp 'k oxi ,otssnxs iso tx issx  . 's n a x in 
tut soma n טיפע ispos'x on  lit  tssxmx עצענד־ 

in  px d>sii in  tx> vsn t נא ®ארםלוכטערIPX 's 
ntx ispiisjomtx in  oxn txp *» jam לם1כ T in 

ס סוי תני װיחנר ווערען *ו רמנדערnnt די t» ו

H H i^־ י■־■ ' '•־■....ז- ז-יי'/.<־^יי t■ • י < ■
̂זח מודם דייסוען, t ^ נ

X ^ X A  a x m m ^ x M X P  ^ ^ X A  A X X ^ X X m X A A A X  X A m A%o n  p x  ISSOSO DTK tso s io tsp n x  x p n
o iixp״ iso 'n a  | it  tsnsa ^בארייםונ n  is s x 

tut ,ts tx n n  on o x i tssxn oxaso o n  p t ox< 
i n  o 'ru p  fu n  ss frn  ĵiv o x x  x o x i p x  :a s it 

s ix  n  isvo s iso1 ייטןר
is m ik  p t o iJ rx s  i n  oosa i n x מד  מגיי

o סוסרים סטיימם u  ts t  is  rtn p  .issJsn  ,o iix p 
tx ,opxt o n  tso^ xnxaixt רינםער די m m  n  px 

t it די o« ii tsa'n x 'a ix t ’ Jxp t i t  o ix a is iu p ביס 
p״t  t״u p  is a 'i> ire ix  o n  anaso?x<i tsraso sa 
■ is  Da i  i x i  ,m x ' tnsssx ssaxa i x t  ix t ' i t  px 
,u «  |it  >xt o n  iso sa is is s 'K  p'»x oaxtsatx i ' t 

px  otx> saiss'x m 'n  os |ix הענס די •ix t  SP 't |tt 
px o x i tx ^ 'u s o 'ii ,isa>xt וױדער tw  n rs o  x 

'px o x i •tsinx \ים1נמ x יע?ליכע*> *o 'lt x t 'n  p p t 
tsisssn  is ta ix  ts t oxn .p io o נעריכם p״t  t5״ nas־ 

i p  tx u p t  p x  r>x i p  m ss is s x  , t s t x n x t  ou 
n  i p  o n x t o 'P io  o n  l i t  *wax tsesn ,tsosn 

n סמראיינינטע  v o a ix  ,iso '* s ix  n  tsasp tso x xo r 
sooss נינסםיגסםע און IS  osoia ausn ,is ia so ro p* 

pn i װאדםעז. s t 'x  o m  is אויי i n דיט P| די 
oxn ,^xt x i ' i x  o x i p x  is s 't  px .is s x tro sxo 

x t it  pn tio  p x  n x i יםסן11נ n  i x t  d sisd j ' k 
s ix1״ tsii .tsd,ױים ix״d>x « o iix p  o ’p i d  i n  s 

o n  px גים םוני־סאל n rta x* ,נעהאנרעלט i s  ttm 
tssxn Kt'ISDK t'K  1S0"S1X '1 tx ,ooixiisa 0 X̂11 
tssxn " t  ' i i  ,o*'p *an px  d stso vk  ts iso s ia  >'t x 

ts t 'ip a o 'iix  os ״?a»s'x t 's  i n
,tssJs ii , is is ii o in 'ix a  ?xo p 'x  ixa  x i ?X> tix 

jû 1 ?וים *p  p pחי* *a'x isd 'Vu k  ixa IP  pn 
n  ix t  osiso ,ארבייםעד tnsto 'ix os osn s ? 't  ro x s 

?.x t o n  tsaxo in  ?sn t x  ts ii .r*oxP rap
י 1אי י י ixoo י t'in  o n  t«  x i־iss5 s ii ,o ssxp 

ix t  .txoaaps?t t'K o a 'u s ix t bxn* ip  i ' t  oxn 
os >*ni , ix t in  ou a'osni o s sx it i n  t'x  t o 

ss?stx tsasn x i T t o?s*uxn סי־אםיגעגםע ̂Jr?n>xt 
i  tsa” t o x i n i> יגדכערנ־? ix ixD  n  tix־c r ? 'o x t 

ix t 1םי. t o  m  ,tix ^סייננ ix t די p x  .is o ” 3 ix 
o*na p t o s s x p  i n ״?11 יכטינ?יים,1ו iX lg an X  p i 

.P t ” l lX  \x r x  P t
p a 't x i i n  tx  ,tsa*t t 'x  *pa oxn *ut'K ts ii 
o?x j n ns? pn tw  tsunwa tsousa is p x  txooo 'in 

;m x ' 17 p i ?s  tJnisa o?x t 'x  p  ts ii ,iso a s tix p 
v p x  ts ii־ x  osn םראנם txo 1, י1 ורעכעןST*? s?x 

p  ts ii ts in x ' v?x *i t 'x  isaxo rsao 'ix  p x  p  oxn 
tix  ,o svu irxo  n  px tsas?sa p x, נים װי anasast 

pnsw sat'iis  t 'x  p  *ii o s isxa  txo is  o s n  ts a 'P 
in  p  oxn ,non?o p i  p t געםחם ”?P ? x  is  tsosa 

p 'x  ts ii .tsas? is  t 'x  os *n o ix  ,o a s sn a is t 
ISO ts ii 1?'0X t'K  ^ sK ioxsax p x  os?x 0X1 oosa 

s tx o  p x  p  tx  ,tsosaax ?xt סולדיג -ix t  o n  t 'x 
tss?sn t 'x  , t s s s is ix t  t s s '? p i ' i r  o n  t 'x  ,ts s s is 

-n r  p i  o x  tx  ,v o  T t  o s x i aaax?psaax o p t i p 
p s n s ix t  p s * ? p i מר טרעט pas?tax o?x i גי ' i x 

1X1 p m  os .|s p ? tsooxn?sps tssaxa p ta ix  tsasa 
s ix i t  p«p ני̂ב p i  ox tx סױסםסאן raxa x  t 'x 

on*x tw  oxn tsss? o n  s 'ix  tix  ,raso  pa*nst 
p t  o 'ru p  p a n  p  ink ,p x  p  oxn o x i osxosa 

n  n t ,ta p  p p a s?p י3בערג־1?ינ Xt P> י,3'  ss?s ii 
J .  j s s 'n n 'in  f ix  o tsa i'psa tssxn

| x p i ?s  o ssxp  o n  t 'x  inst s in a x  tsaso 
n  p i ?s  ,tsaxt s in a x  ,n ,m x  jt'sxoaso so o it 
TB tsraso  x inst is  001? sa 'D a s io is ra  ss*?raso 

ts?aaxi in ■ייניגם  t ix םויט. םיס׳ן I 'x 
Lint t o  1X0 •opa iru xo r m a x  raxa x  n> ds 

raso * in  tx  ,pnnta p ix ? p  x  o s s x p  p i 
?d u *u p  ix a  p x  taix " a  tsss
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די' וה$לןי»ון די־
פוןנחוםקיילסװ) (נ«ד

י  :גען3א3ע33אײ ניס שדין לעכען D|p pm שסעםען ו
 ,tpaaxaip װײם «זױ pm װעלף י1 פון norm די

tM םוןז־כל־סו^ חיװת, די סון רעגיײנג די
i חאט געפחס 't  |p ig B ra"M די סאר .tltjsr 

pm םןןן חאם דקם *דליכ fM  p « n  fM םיסען 
jio *ונױפגעתסןןן ' om ]M 

i p  inM אסיפ̂ד usm^ װעלף הןןכען exnya 
o p גרעסםען a,״

ז o זעהר זיינען ״ ip  tp p o iM e  p ix o r ~נעװעזען 
u p ר$ך וחזלף אלע »ײף נים x enpa ע^ןכםער o r ! 

געזעהן, םןןל סיל 1םי הןןבען אס
סארגעםען ou הןןבןןן און

̂יסילען די o כײ p i ה^כען p פאסירס. 1װזןל םים 
o p i פארבײ תחיג !ײנען tjWMspasirt optjoo 

tm ,כ»רירם! נים «ע«םעל קײן תזםערחײם, חןןבען 
tpsapiMt p״t עולח »ץ IIP װאלם  iga r 

e זאלען זײ ip 
i הןןבען נים p קײן o ip i~ 

i םען געװיס, i p די ip r סםיקןןן, נים ײרכוסים —
ip ®  i p  i®o t p ג אונסערדרימו נים 1װעל די אײד 

nsnut i הכלל, p  t)PM e®n t p נעםראכם ל»ננ 
esgopa fptpa ®t® o i® i t p  o®n iM iia y  px,

:נענרםען װןןרפדאיךרר^רם איכזןר אײך דא איהם גיכ איך
a >.a  a a . t A i m w b  im  fib lL A m m  ama o k  i l a a  a a a ױ# קרםען, םםאדןן דער אין װעם װאלף א נאר ו

■u k a  a  |^ «A.,M ytaA| JLJA XWlAXAlUA a a o j u k j a  a k a  a k m  i A I A M l  A a k aעןןהן נים שזן§ס א םים דןןרםען זיך יחןמ י»ן 
חן, — מגע

 פארלעגען, רקכם אמזר און וױרדן איחר װןןם קר ׳חײםם דןןס
d פארכרעכער׳ס דקם אױןש קדקןןנדיג ניס נ^ר איז v,אגו

האטי אמ ־עתזפס זײ ראו האנו ■ Wml^Qr• V #1|י * 1  Wrv •WmWm m p mm w

געזעגען די פון סאכפ פולזן די
a J a O A A A  A  t M i f t  • A l B A A A  O A A O  M K 4 A A  a I a | A A  A O O a  ̂ A O k  A M  a L o M A  U Aגידאלד םים איהם און קןןר̂ק םארץ כאפען *ו װןןלןז דןןם 

m אדס אװקקשלןןפקן v d ״װאלד אין גלײך•̂
e» דגעגעכען נים זאך קײן געזעץ, דעם איחר* 

ta?poiMe ou  pMנהױכ פון ׳® Jpo p ro 
t® oa®t t p  ve®9 i®a מקוםען װעלף .c|®itBar ® p

1̂ ■| ®Atfulhflm U A A A  O A A A t e M i A O A  m o a a  a a | A  rn M A ■ ■ A  A ,  îך םיר זעהען ד$ך /07לעג אין ןןד״היזם נן
גײן, נים עולדעער דער זאל עס װער «ז

ארײן. װ*לד אין מרשלעים ךםעיעעפש װערען אלץ

 פיצע אין און דייםמאאנד אין רוסאאגד, איז פ̂א דער איז
̂ו, לענרער. אגדערע  םעגען םיר און —* אםעריקא, איז ד

 אײנעם, פון לעבעז דער אי? — שם$צץ, םים זאגען עס
 םון אויסוואורף גרעסםען דעם פאר ם5ה»י םען וועםען

 איהם םים ז*ל םען אז חשוב, דאך םענעהײם, דער
 דעם ^•האסעז איהם און פר^צעם קורצען א םאכען

ױ םעהר אםמר, וועלכע, ארבײםער, די און קא•,  אצע ו
 גערעכםיג־ םאר געפיהל דעם אין זיך נױסיגען אגדערע

 םאכם, נויםיגע די נאך זיי מעהלט דערוױיל וױיל קײם,
̂ו םאכט װעיצכע  םעגען רעכט, םאר אוםחגכם דאס אמי
מר  דעם אם אין אינםערעס עםארקען גאר א חאבען זי

תו וױיל הויפטכמדפראצעס, קעז זיי םוז אײנער ת
אום־ אוםנציקליכע אלזגרליי פון פאראײגיגוננ »

הױפםםאן. בדוגא א םון ראליע דער אין זײן שםעגדעז
n *ובלאזם פרעסע אונזער »ז זײן, קען עם r די 
 פס איז דאך אבזגר מטארק, «ו גאר סענסאציע דאזיגע

̂ץ  בלוםימ אזעלמנ םון םוי^אוױינען דאס װי בעסעד, א
T ױיםשלאנד, רוםלאנד, איז װי רציחות 'todf אוז 

 זיך האם דיקםאםור פארמאלםעגצ די װאו איבעראצ,
ארײנגעכאפ̂ג

 אינםעדעםעז די אז קלאר, םיר םאר אלזא איז עס
 װי מםאליגמ, אזעלמ גארנים זייגען ארבײםער די םון
 אינגמד די האבען• צם װילען םענשען סורצזיכטיגע גאר

 נרוים אוױ בד׳יע^ אזױ דינען ארבײםער די פוז רעםעז
ױ טיז* אזוי און ^T איז זואם אלץ, און װעלגס די ו roro, 
o םןו אויך איז n די פאר אמגמאי־אם גרעםכמז

wnl
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קיםמ#ן יוסןש דד. «ז
 םרײד־ױנימ דער פון קאגנרעס וױכגמער »

חםעניע אין כאוחןגוע
חגן צוטםעםערט איז צ»םס»ל־אייר*פע אין  נעז̂ו

י און פ*ליטיפע די פאפיזם פוג׳ם  אר־ פו־פםעםיצנעלע ו
 דרום- pc חיבמל פ*ליטײ»צן איבעו׳ן בפװןגובג. בייםער

jrum הןגגען *סרזדאײראאא r ,ארבײטער די וואלקענם 
 עקטנות־ פארטיידיגם אןן דארטען זיך ר»גנעלם ב»וחגגונג

נ  טיט באגריסע! נתן םוז תריבער פ*זיציעם. איהחנ יי
טייגוננ יעדע פרייד נאזונרערעד •  עדות זאנם וו*ס ןו

 יענעם אין סאםף־בוח און םום געבדאכענעם ניעם פזן
<ועלם. דש־ פון סייל

̂גאלער פון געטעהעגיט אוא  באדייטוגנ אינטערנאצי
 רוםעגיטער דער םוז ק*גגרעם לעצנמר ur< מנווען איז

 ליי־ אװ (.םעדערייעאן ארבײם״ םון .פאנט׳ס־עראייע
Xr פארנאנ* פונ׳ם םוףי בײם ם*רגעקזכמ! *יז װאט 
a tm בופאועטע אין יאהר

 180 אריבער באטייליגט זיך האבען ק*נגתם אין
 (ױניאנס). םינדיקאטען ארבײטער אלע םון תלענאםען

 פראםי־ פיער געסט אלס נעקוםען זיינען אויםלאנד פון
גא־ רוםעניטע די באנריסען צו ארבייגתר־םידירער

 — בעלניע םון זטות*; לע*ז — פרא»רייך פון :זמגונג 1
 טעעכא־ םון טהונבערג; םר״אף,—עװערען פון באנדפט;

בראדעצהי. — סצאײאסת
tan אר- דוםעניטע רי אין גייםט הע־עענדעעז 

 ,סאג־ דער סון פרעזידענט דער ה*ם םינדיתאםען נייםע־
j פצדעראציע׳׳, jo טיט תיכף באראסטעריזירט פלוערעבע 

v די o r v זיין פון וחנרטער jn rn u ju ra ru n זאגענד̂י 
m ארבייםער־םינדיסאםע!, רוסעגיפזנ די o*n פאר־ זײנען 

 טטעהען ארבײט״, פזן .ק«נגועחנראציע חד־ אין אײגיגם
to« פ^גיאר־ךפפןזצואפיפפו m י1»וי v$9W.* סינ־ 

 צװײ זײנעז פארטיי םאציאל־דעמאקראםימע און דיפאסען
באוועגוננ^ ארבײטער דןרמלמר און 1איי פון םײלצן

 ױניאז־םענטען אםעריפאנער פון אויזרען די איז
 אבעך םאדנע, ביםעל הינט א יתרםש־ *זןלבע פלינגצן

ױ  רוםע־ אין בלויז ניעם עם איז אנדערט ניעם און ■
n כםעם נאר ארבייטער־באוועגו̂נ סליינער איהר סים 
 םיהרט ארבײםער־באװענוננ די «או אייר*פע״ גאנץ איז
 *an איז נעווען אויך עם איז אזוי און קאטף איתר אן

anaעםט־ און דייטטלאנד פון נאותגונג ארבײנמד םיגער 
 זי האם פאפיזם גלוםינער דער ביז יאתחנן, אלצ דייך

צובראכןן
a n םון׳ם פארטרעטער א באנריםט האט מאנגרעם 

 אונגמר־ זזאם זועלכער ארבייםס־םיגיםגמר״ תםינימען
n» , m f W םארזאטעלםע די באטראבט רעגירוגנ די 

 רעפרעזענםאנםעז״ .אויםאריזירטע די אלם דצלעגאםעז
 איז םעז <ױ באלד רוטעניזג איז ארבייםער־קלאם פוג׳ם

 ארויםנעװי• זיר האט באראטוננעז, די אין אויעגצכאננצ]
nt ,an ארכייטער־סאמי טאנ־םצגליבצן פראהםימען אין 

 םעדיסא־ די צו רענירוננ רער פון נאציהועעז די יײמן
.p a ױ םרייינדקיבע אזױגע ניטט> or אויםנעדריסם ווערט 

באנריסוגנם־ײערםער. חזנפלימ אין
 איז װאם ארבײטס־אםט, אינםעױנאציאנאלער דצר

 ,1נצנ אין פעלמר־לינ דער פון נעײארצ] איינגצארדעגם
tapr באגריסם *ױך tart אונימערםי־ אן דורך פאננחגט 

ru זײן אין נעזאכם האם ײעלכעו־ ר,סאפצאפפט־פר n, ז* 
a נאטראכם «ר n וועלם־ יענער פין חלק א אלם קאנט־צס 

pm צו מספט מאס באןחננוגנ, ar « זועלט־ נערעכםע 
 ג»נ• דער פאר רייכטיםער סאציאליזירםע םימ אודנ«<

y n םזמעחייבג
זייזד אין האבצן ארבייםער־פיהרער ציפצגדיסלאז ךי
י 1אי* אפנעטםעלם זיד ספצציעל יסובגצןאנרב  ו

h »9mfw צענםראל־איי־ אין םסציזם פוג׳ם װירקועען 
 פארצגדינם תאט פראגקרייך פון זטוהא נצנאסצ

מ T תר :?מרםער ר םיס ח » ip  w o d t o

 ^םארבעגדיגעז םוג׳ם דערעײגוגג * איז נא׳ציזם
T אעסערגאציאגא^ די איז גאציאגא^יזם אםת׳ער » r 

םון םאדברידערונג דער צו «ר^עט»דיאם םונ׳ם בוננ
םעגעען.

 מוור, געווען זײנען קאנגרעם םונ׳ם באראםונגען די
̂ס גרינדלאכע. און ערנםטע  פונ׳ם ילעבען עק^גאםימע ד

 n בײ געווארען באטראכט איז גאגצסײט זײז און ^אנד
̂ובלעםען אננעװעהט^נטע די זועגען באראטונגען  םוג׳ם פר
ארבײטער־קילאע רוםעניעען

r ^צכמז םיד װען געפיהרט, וױיט צו װ#צט עם i 
 םיצ באראמיננען״ די םון דעטאלען די אין ארײנגעגאנגעז

 יועאען טיר װען ארױסרוםען, עם װעט אעטערעס םעהר
̂ו איבערגעבען ד א ^םריכען קורצע אין ד  דעד םון כ̂י
רומעניז^ אין »גע5 אילגעםיינער

̂וס ם<וכות, די צװישען  געזו^חנן כעבוירען זיעען װ
i אײר^פע איז ip די פון חורבות די אויף טילחםה דער 

 זעהר נרויט־רוםעגיע נייע די פארגעםט איםפעריעס, איצטע
 npv די צו pdd « אהן בא^אנג זי פאאץ, װיבטיגען א

זײ. צװיעען נ^םימ־נעזונטםטע
 פרוכנד םיט גצגענמט איז איצט־דוםעניע קיצײנע רי
 דייכטופ גדויסען א און נאפט־קװאיצען רײכע #ערד בארער

 רןד ארוים רוטעניע איז טאזםה דער םון וחגצדער. אין
 אײד דער אין טעריטאריע, אין פאדגרעסעדט פעצט

̂וט זי אוצרות. גאטיד^יכע אין און װאוינער  געזואוגצן ד
̂ס װע<כע בעםאראביע, פר^וויגץ רוסימע פריהער די  ת

 םעטצ »לט דוםיצאגד תבואה־דײכען אין אםיצו נע׳^ם׳ט
 בוק*־ פראװעץ עםטרײכישע םריזזער די שפײדסאםער;

 פ אצם פאעזיע דער אין באזועען װערט <תצכע װינע,
 פר^ױגץ, פריהער־אונגארישע די ־גארטען״; ^יב^אכעד

 <*גוי ^טיק אגםװיקע^ט איגדוסטריעיצ א טראנסי^ואגיע,
 ערד־גפז אײזען, <ןוילעז, 1אי דײכטום גרויםען א םים
̂ד. אויך מינעדאיצזנן, פאחמידענע און גא

̂חםה דער נאך ד5בא  געוואחמ דורכגעפיהרם איז ם
סנעכט פויערישע אמאיציגע די דעםארם: אגרארישע א

 <עזואחנן .קויױ־קרעםטע״ זײנען באקוםען, ערד האבען
זען פאר׳ן  האט אמדוסטריע ^ווערע די םארס. ^מאט̂י

 טעקסטיצ־איד די ארבײט, דער צו געטאן נעם א זיך
n» און הא^אינדוסטריע די דוסםריע, r u אינדוסנד 

םאגאנדערגעבציהכ^ ויך האבען ריען
 צאנד* םײ — אצ־דאם־גוטס פון האט רוםעניע װי אזוי

 ־־־» אינדוםטריע אויפב^יהעגדיגע ױנגע, א סײ וױרטשאםם,
 גרימצר באדארפם האט זי אז םיינען, געהענט מען זואצט

 באזונדעוזנ אהן וועיצט־תריזים םונ׳ם צרות די טראגען
 םאדסער̂ג אזוי. נישט אבעד דאט איז דעחציטערונגמן.

 דער איז חורבן אםת׳עז אז געםאכט <זאט קריזיס דער
װירטשאפם. רוםזננמזער

< אין פאציםיס עקאנאםישע אוםגיציקיציכע אן
 פון יאהרען םעטע די אז דערצו, געפיהרט ד.אט

 חי דער געװארען. אויםנענוצם נישם זײנען פעריםי״
w *תאפיטאיצ־ארי דעם אין האט םעאנץ־תאפיטא 
 פאפי אויסיצענדימעז קײן אדיינגעיצאזט נימם ^ונד

 עתםפל דער בײ קאנסוחןנץ םון אויםצוהיםעז זיך כדי
 דער לאנד. םון אוצרות גאטיריצאכע די םון םאציע

 קרעדים־פאר* איג^ענדימעז אין אז געװעז, איז םאם5זו
 פראצענם 36 ביז 20 געװארען געצאהצם זײנעז פעהר
̂ט,  אינײ n סײ געגויטיגם זיך ס׳האם זועיצכען איז גע

 דער נאך ^אנדוױרכמןאפט גייע די סײ דוםםריע
רעםאדם.
 רוםנגי ארײנגעכאפט האמ װע^ט־קריזים דער װען

 חײו דער עוין האם קוײיז, פאר׳כעום׳טעז זײן איז
 רוגמגי די מאאב-דערווארגען געהאם וואוכער־סאפיטאא

 פאחגגדממ חאט קריזיס דער און פאאסס־וױרמעאפט
אדבײנג דאזיגע

מ וױיט, איגם <ח^מ דוגמנגיא, אין אק וזיי

אגדאר•

M—

r i

 דערםידןצם פצחױם כתז זייאט *אײראפזנ, פון םזרזסװעמ*
 וועצם־־וױר־ גאנצעי דער םון צוממגגצבונחנגקײט וײ

 אויוי פרײזען די גזנםאלען זיעעז עס זויבאצד מאםנג
 פוי*־ רוםעגישזנ זײגען מיתאגא, םון תבואודבירזשע תר
 װירם־ א אין געװארען איאפנע^ײדערם •<וצים דים

̂יכער  באצאוד געקענם ניעט האבען קאםאסםראפע, מאפם
 םון פראדוקטען די סויםען געקענם <ישס חובות, קײן לז\
אינדוסטרי;ג רוםענ^ער ױנגער דער

 גאנצע דאם ארוים ברענגען װאס ציםצרן, צטציכצ אם
 רוםעגישער דער םיט פאסיר האט װאם אוםגציס, נרויסע

 רוםעגיע האם 1929 יאהר אין :נאצי^נא^־װירמעאםם
 וואגאן 150,000 אריבער אויסצאנד אין *קספארטירט

יאהר איז ;יצײ םייליארד 8 קנאפע אפגעצייזט און תבואה
p זײנען 1932 i r אויסיצאנד איז געװארעז םאדקויםט 

 זײנען אפגעלײזם אבער תבואה, זואבאן 250,000 סגאפע
 סורס אםיציעיצען (לויט׳ז יצײ םיציארד 6 בצויז געזוארעז

 וזפגןך פארהויםט ה., ד. צײ), 100 נלײר אר5דא 1 איז
 געלד גגײויגסד אײנגענומען פראצעגט, 66 טיט תפואה

 םעהר נאך םיםואציע די איז ^פעטער פראצענם, 25 םים
עכטערט  האב ציםערן יצעצטע סאםע (די גזןװארעז פאח̂צ

 לויט אז איז, שורה אונערשטע די זיך). םאר גימט איך
 ״קוי!*־ די געםאאעז איז אויסרעכענונגען אםיציעאע די

 גאנצע םיט באםעיצקערוגג פויערישער דער םוז סראםם״
פראצענט. 59

 די םיהאען נעאאזט זיך האבעז צײט דערזעיצבער אין
 1929 םון איגדוםטריע. דער אויף ?ריזיס פונ׳ם װירמונגען

 אינ־ חגד םיז װערטה דער צוריסגענאנגעז איז 1933 ביז
 אר־ דער פראצענם. 38.5 מיט פראדוסציע דוםמריעצער

עז איז בײטנדאוין  35.1 םיט צײט דערזעלבער אין גצפ̂א
̂ם איגדוסםריע רוםענישע ױננע די זוי אזוי פראצענט.  הא

 טאשינען, ״מענשענפרײנדליכע טארערנע, יענע פון אויד
 כוח מאםאדישעץ טיט שנעלער װאס ארבײטעז <ועלכע

 ארבײטם־ םענשציכע םעהרער װאם ארױס שםופען און
 גרויסע א רומעניע אין אויסגעװאססען באאד איז הענט,

 זיעע טיט אא־נד קאייגעם דעם איז ארבײםםאאזיגסײט.
 ארבײטער־באפעלקערונג אן טיט אי^ואוינער, םיאיאז 18
יאן 1 הכא םך םון עז מענשען, ם̂י  םער־ א בײ זיך צעו̂ז

 די גיט ם<וכה די װי אזוי ארבויםםלאזע. םיליאז טעל
 — דאם הײסט שטיצע, שום פײן נישט ארבײטסלאזע
 צײ אפיציעאע די ^ויט םארצוױיב^ונג. איז סאסעךעאענד

 באסוםט אבער, אםט ארבײטס־סטאטיטטישעז םוג׳ם פעח
 אויסגע־ זײנען 1929 יאהר אין :בילד םאאגענדע דאס זיד

 ̂םערד־ 2 ^ויךארבײטער יעדען םיז פער פאצעז
יאהר איז כוח; םאשינען םאטארישעז קראםט״-אײנהייטעז

 יע־ אוי̂ן קראםטען״ ״פערד 3.3 אוים שוין םאאעז 1933
 מענש־ וחג^ם: אײז אומעטום ס׳איז ארבײטס־מענש. דעז

 מאטא־ — ארויסנעשטופט וחןרען ארבײטס״הענט ̂יכע
ארט. זײער פארנעםען ״םערד״ רישע

 אז געװיזעז, האבען קאנגרעס םונ׳ם באראטוננעז די
 געװארעז נעםיהרט זײנעז װאס סאמפעז, ע5א פון
 פאר געהאט פראצענט 70 האבען יאהר, a אעצטע די איז

 נאר ארבײטס־באדינגוננעז, די םארבעסערעז נישט :ציצ א
 אננריױ דעם נעגעז אוינעז ניתןרינע טע5א די ך(זרגזארװ(ז\

 אײן איז געהאלטעז האבעז וועלכע אונטעתעמער, די סון
לוינעז. ניחןריגע אויד אזוי די &יז ױיסעז

 םײ האט סאנגרעם אוים׳ז באגריטונגעז די צװישעז
 םיט םראנט אײנהײטציכען וועגעז ®ראנע די אויך גורירט

 נענ. פארטיי, ד. ס. תןר םוז סעסרעטער דער סאםוניםטעז. די
 <ע־ פונסט דעם אט צו דעדע זײן איז האט ראדעטשאגי,

 סײן •נישט שטעהט ױניאז־באװענונג דער פאר אז װיזעז,
 באװעגונגען פון ,פראנכמז״ םאראיעינעז װעגעז •ראבאצם

 שאםעץ װענעז — נאר פראנראםעז, םארשידענע םיט
 זיי• עס װאו רומעניע, איז ארגאױואגייגופ. *ױױח״יװרימו

 די האט ױניאנס; סאםוניסטישע סײז םאראז נישט נעז
o צואיב םראנע גאנצע n באדײטוננ. פראסטישע סײז נישט 

 גע״ דורכנעפיהרט איז װאס דיםסוסיע, ברייטער דער איז
 דעם אט צו זזאבעז פונסט, דאזינעז דעם ארום ווארען

רעדנער. ע5א כםעט *וגעץצםיםט שאגדפוגקס
שםעיעז סאגגרעס םת׳ם כא^וסעז אמצגוטאנע די

 ראגיזמנ, ואד צז םאדערוגנען װיכםיגע רייה א ארויס
 ןאד באזונדער גישס דא זיך פעגען םיר יועילכע אויוי

 ייססיבו̂א נזמען קאמ» (ארבײםער־פארזיככרונ^ שםעצען
אנד.). און צאזיגקײם

n װי גאכדעם n מ םארעגוײנם האם קאגגרעם ײ  ז
 פיז פידיראר אעעתהעגצר אצםער דער האט באראםונגען,

 םיציע פארםיי, סאציאל־דעםאקראסישער דער
 ואנענדע שצוס־־דעד̂ז באגײסםערםע א נעהאלמען

 בארבאריאמנן םון ים tun אין אז אנדער^ שען
 הייגם וחנרם וועצם די וועצכען איז גיזם,
 «ח .מאנגתדעראציזנ רוםענישער דער םון קאנגרעס דער

 איגםערגאציאגאצע געװאצדיגע א ארבײם״
כוח• פראילעשארישען גיי־אויםגעצעבםען םון ציע

 די כאראהםעריזירעז וחנרטער סורצע די אם
 סד «ין ארבײםער־יקאנגחס אפגעהאצטענעם םולם םו:ג

 וואצסען צײםוגגם־ארםיקיען גרויסע װי םעהרער םעניע
טאן. געהענם עס

מו ורעס דער פון וואוסם דער א  נ
ס&ױיס נענער^ל דעם זינם יוני^ן

קאפ פיליפ פון
ױא\. גואנצר רךצפ ב^ארד רגפ\. ץך(\לז(ןך־לזך(זגפ\גרט\־2ס(\ 'ו

 רעתאדד- דעם םון צוזאפעננעשמעצט צענזום, דער
 צוױייי א זזאט אינטערנעשאנאצ, דער פון דעפארטםענט

אינטערעס. זײטיגען
 געבױדען אצעמאצ איז ױניאן אונזער םון קראםט די

 אבעד ציח. פיסצם דעד אויױ און סטרײס א איז געװארעז
 םארקצענעדט איםער זין־י האט תאטו* םיז ענטוזיאזם דער
טימנצידעד־ די ארבײט. דער צו צוריהיןעהר דעם םיט

 םארציחנן םאנגען טיד און אײנשרוםפען פצעגט שאפט
 איבעדגעבציבען איז אצעםאצ אבער נעוױנסען. אונזערע

 פון םונק א םארבציבען איז עם זועםעז בײ גרופע, א
דער געװאריטם זיך האט עם װעטען ארום ענטוזיאזם,

מצעמענט. װאנדערענדער
 אין ציגט צענזוס דעם םון װיכטיגקײט צוױיטע די ־
 יעחנז אינדוסםריזג אונזער פון אזטסטאביציטעם דער
 איז ביעעס פוז ארוים םירםעם הונדערטעד נעהען יאר

 זיך באוחגנם דעריבער פצאץ. זייער םארנעםעז אנדערע
 נצויבם ׳םען אוםן. זעצבעז דעם אויןמ םאסע ארבײטער די

 בייםצן ארבײמער די םיז פראצענם 20 ארום אז דעריבער
םארדינםםעז די אעדוסטריע. דער איז יאהר יעדעז זיר
w דרעס די אין b v v אנחנחנ די אין ̂וי נרעסער זײנעז

 בא^צי^נגס־ קינדער די אין ארבײטער די אוץ טרײדס,
 אדיק םציסעז שעפער אנדערע איז אונטערװעש שעפער,

 טאכם זיך בײמעז שטעגדעע דאס םידטעס. דרעס די צו
 די טאכש איז סםאביציםעט ױניאז דער צו שאדעז פיעצ

שװערעד. םיעצ ארבײט ארגאייזאציאנס
 בןך ציםעח די וועז רויכטינ אזוי עס איז דעריבער

 אכצעחן מיטנצידערשאםם דער איץ פארנרעסערונג א װייזען
סטרייס. גענעראצ א נאד מאנאטעז
 איד געשיכמזג אינטערעסאנטע אז האם צענזום דער

 .m דחןם דעם םון סעתרעטער־מרעזשוחןר נעװארעז בין
 אז נעםאדערט האט מצן .1933 אסטאלער, איז באארד

 פון צאסאצ יעדעז פון צענזום א אויםארבײטעז זאל איד
 פראפארציאנעאצן א םאר באארד דזשאינט דדעס דעם

 סעםצגמנם דעם נאד צאקאצס די אויסנאבעז. פרץ פצאז
 פאר־ שמארס געוועז זײנמז םטרײס נענעראצ דעם םיז

 טים זיד םארנעםעז צו אפאראט דעם עטאבצירעז נומען.
 שוחד א געװען איז מיטנאידער צאהצ פארנרעסערטער דער
 אויסיי אז <עוואחנז נעםונעז איז עם אבער פראבאעם, רע

 נא- מעז1 םיז םימגצידער צאהצ די באשטיטען צו װענ
 » ווערען נענוכמז נעזאצט האט מס .1933 װעמבער,

 מילע אבער יאחר, אעצטען ז%ם אײײםג• צעיזות נײער
n מיט שפעמ נ«ײ«ז זיעען צאסאצם m מז  פאמױיכני

unm אפגעצײגפ איז עס איז vn םאנ. צו הײנם כיז

י

m
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r>o איך ײסס son נעלעזעז איצט ביז o n  twjm
no ipsoo' נױ די פון קםר׳ייק m o>p ip n o
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®p ס*נ»סי<ןער יחידים, ױניאניםםי׳מ םו־ייז־ po איחסד 

 ארבײמער־ נרעסםע די p® אײנע נ«װארעז איז <יםמז1
 םאמנדיסא ס<ם בלויז וײנען tpp אנד,tptn 5 איז ױניסגס

o «סר n סו־סי־ דיזע םים חיסםארימר. צוקונמםימן 
t בסצװעק מרזננעז v בצױז it סאטערי̂א גייעם נרןגנעז 

או  יסם־ וועלכער וחנמן באװענונג, מרפװידדימר דיזער •
ס  םםרייק, סיין נים איז ,דאם :אויםמדדיקם יין• חא& ווו
Din רעוואלוזױע אינדוסםריעמ *ן איז •

in םאםעריאמן, אריגינעלזג o עו ,דאקוםענםארי“
 ווינ־ מחר יס איז «ע<יס, »יז op רופם םעז װי תנם״,

*y װאם רי tpson מן עיז םטרייא וחעעז מסרי  סר זי
tpatorapj ttm יאחרעז םאםעריא? זיתר זסםייז צו 

popnr,זײ הסם םען וואס ®יז .־ o5npnn חןר םון און 
 ה»נ איך ותלכע פאםירוננעו פיילע ■רעםע. םמגציכער

ךי מנ(י in בימזװואוינם «ר n ,איז זײנעז םיםנעםאכם 
 «ז אזוי צופלאנטערט און צידרעהם סםס גמיכםען דיזן

tpp tpo א און דערשענען, קױם זײ p rs 'n זיי סיז םייל 
 איבערגןבער. די pe פאנםאזיע *an אין ovdo® יזאס
i*־ םעגאיכע די סנבאצאננס ײסס n  ipp ,pop םאצגענ־ 

dpob *an פאריאזעז זיך קען כמז װיפי< אויא צימען 
חנפארםס״. ״פרעס *ויןי

. p v פארלױיי pe העד־ אונזערע אין איז סטרייפ 
optpsioomo® i ערמינען אמארטערם n פראפעםאר 

p, וחנלמד po דיתק־ דער נעוזען יסײרעדלסמ 
p t בראדװײ, איםם אויזי אלײןנם״ ״עדימײ׳צסנסי 

pw ערשאזרט ס»ו חסם ip  to אונז צי איז TVB1PT3 
o סױז• n םארצאננ pe סויסצוסד עיוי ח. דזסייקאב 
o איינמאחייטעז «יג«ן n  twjm ,אידיסע די ןךייל םםרימן 

 סםרייס *an אז פאראינםעחןםירם מסארס איז מסיינדע
tram  o>pa»o«  Htt ױ ניר *זױ  אוםנעםער םענליך. ו

n > « r « no ט t זיי v  son איהס t f iu r p ווענען 
א  איז םטרייס דער װאם םאר און זיך חאנדעלט ו

n»ran .מײסחמ son t v  tm ריידן נמנדיגם 
 טסנ ערמנמז pn !אםייזד ov .סי םיר: » «ו זסכט

an o ס n* נעײסחמ ארויםנערוםעז איז םםרייס son איך 
oi>oeroap ותנעז ערעינען איז װסס סיץ o n םםרייה 

n n  pv גמנלימר »n די װי גום סזוי אידיסע די 
n r n«. איד 3»יי סוים סוױיסעל »יד son דורכנע־ 
pmp סטיקעל איק d t p װענעז o n .סטרייק o n 

ו םיח פון נעסראנען son איד ײסס באגרייי ז ז ו  אח י
ײד תי o נדם •• n ײסס oon^nm ט םיר מ  איב^רנע- י

tvsn נסכס״. «ו טאנ װי סארסײדען אזוי איז
 ״o:on .ערסמע 1®י אונםערשייד *an איז ולסס

p s אמססרססייע. חסנט ״זװױיםן
o n  rm o ווענעז ערסינעז איז ײסם סיץ אח n־. 

arn y o* נזףאריבעז באיחגגומ סרבייטער tnovm חעכסם 
t jp t jn a o, אוז ריכםוננעז, נעוױםע םים אימסלסננ איז

a A A A A A  A A a  A  a  A  A A  a  A & A  O  O M h O  A A  A  ^ A A  A  O  ( a  A k ^  A ^ A  A A A ̂ס  וױרק־ די אויך זעלבםכדםארמםענדליך, מףןקיתרס, ד
ױ ram סזס איז זסנאר לימייט.  .מסייזיספידיא די ו

no ̂ונמח נענעבעז וחמ־ט סיתנס׳ םאסיאל מע־ ססחסנד
>an tv* באווענוננ pv װערם. • זװױיסעיזזאסםיז

 איז םסתעהוכמז איז עם ײסם סארטםעהז at אום
 באסאנט־ נענויע ס זיר onnoe באײענוננ. נסײיםער ס

o םים סססס n י םאטעריאל, םענשציכעז  •םיכאלסניע ו
pv םססיז. די *p די ,p :n א-3 די םים סיי*״, ענד 

o נדיסו n  po כסרסיזטער po ידערס, די «יז םועדס, די* 
ov pn וױכםינ איז at זיי װי וויםקז toson ססרסםאנען 

̂כע •רסבלזנםען די  tttpp at• נעםריחנם tvson ,a ווע
pmw VB»so*ai n  po  1810 r s  , < j ומד ייסז וד*

po ?}pjoHnrrum נרויסע די  poob סון

 סאאוק• מאראציזירכמn סםרייקם פארלסדענע םי׳צ אזוי
o יסט װען אז נענאוינם האבען םיר און םאכער, n 
 tjm ססער אפאםעםעז• סדיי tp»p םיר tjtfjro נזממײז
 סלע סראץ נעװארען, ססרװירסאיכט איז םרוים אונזער
 ס^סוסםסמר .די אז סענסטער״ .סויכע די םון נביאות

 סמס• זיר ח*ט ז״,nר»«ניזיo נים ^יעםאל איד.ר ײעט
 סלסע די פוז לײזוגנ ,־n טיט vs ארויסנעןױינט, באצד

 *on ײסס •רסנ^גםזגן באעאפען זיך האבען פרסנאעםעז
ױ יױעז5 סו שװעחןר 5םיע סרויםנןוױזעז זיך בעז  די ו

t םיז אויפנאבע n ’ tpotso צוזסטננעלסםענע ריזינע, סזס 
9000.

o םים נע^ײזט םיילוױיז והןרען פיסב^עמן n ײסס 
tru די p o ro io ראביעםעז רי באעאפען האבען ויסט• 

ם ײערען ^ מנ עז סבער, אום׳עטענדעז, נייע רי נז ^נ  ב
ת זיר םים a *»0 איז ראם לייזען. צו פרסבאעםען ני n* 
אעבעז. פוז צעס

n באגייםטערוננ, ^װסאדינע די  n nענםױ ליגיעזער 
n װסם זיסזם n נעװען איז ארױםנערוםעז, האם םםרייפ 
ױ װידפזאם נמסר  די םון נעניםסײם די אוז םעכניפ די ו
 לױז3 נעװען איז עס ױניסנט. אייע«ונחסתםע סאםע,

 סנתא<םען. װעם ענםוזיסזם דיזער לאננ וױ םראנע ס
n ויסם אוםמטענרעז, נייע די n חאם םטדייס tPtovos, 

onnocp האם j פון םעטאדמז נייע םוז אנווענדוננ די 
 באמטאנען איז ירסבצעטע די po *noop ״עססנסםי׳מן

מ באװןנעז צו װי חס־ין ״ נ  אפצוזסנעז ייד כהנעעז או
n םיז r n איז ײסס ױגיאניזם, םון באנריםעז סצםע 

o זיתר םון טייא ס געווען n ’ o.*
tru ru p  tn : j» r o io איבער־ םסי םאנמם זיך 

tn צו .*pso נסכט, n J P ,איבערציינוננען נעװאוינהײטעז 
tn’ נעםט n o• דסרום עבעז tp n ’ o n t^ iio •  tPPa 

 tpooo די סון דייט״ סװ ״אום ספט נאנץ סיינוננען און
nאונז — p ארייננעחר פראנחזםיםטעז אוז ראדיסאלעז 

?אנםערוואםױו. טעהענד,8רית׳ ױןלאםױו בצייבעז — כענם
n n םםרייה oon איי נעע«ע:םם א ארויםןערופעז 

i n ם ס םוז פארסoנוtעpטrוn10 סםאםיאיימסז, רם 
dp r וועםעס * r רייכסםע גחנםםע, די נעמםאנעז זיעען 

o in iro p p o p o o, ײ םוז םאנכע ^ז, ז סנ לי  וועטעז ײ3 םי
 םםרייק. קיין נעײאונעז נים הײנססל oon מניסז די

o in ’ 5 n p t j io ספ זיינעז זיי אז פאדעסאנעז, חסבעז, 
ױ אים״, אנעינםם ענגאי׳*. איז זאנם tpo ו
in די m t נעװעז זיינעז םםרײס דיזעז םיז ra o h v, 

m po ערםסוזחמע lo o m  p v ססנםזזרײאםיװע״ םעהר. 
 פון ױניסז װײםט־כואכער די פון םסרייש־קאםיטע די װי

 to םיט םאײסנדיעז םיז אידזע די tpopa םסר ,1909
ip, ס נעווען איז באםעם שון אסססיאייעסז n o a r םסר־ 

רסס״.
ip s o איז םורא די oon *an סםסםיאי״»סז סן נענעז 

n» איז באםעם פון p w io  io נים נעײעז םםרייס־לירע־ס 
ip a tfp. ס נסד p r i'n נסד ציים o n ױ i ו n פחר. 

opoo> סװ *■op* נעװארען, סננענונמן איז tpson 1מי 
3 tPPapjo*noײ i n r םיסטי־ותז. נתיס נעלענענהייט 

t n r ס אײיננענוסעז האט סםאםיאיײאאז די װען סאי 
tpson ip נייעם sopo א אויםנעהױבעז םיר ■oopooi 

tpson po אפברעכעז װענען נעטחאכם o n .ראסאקאל■ 
onsoa  p i >s ױ  n נעבראכט oon אםאסאײײאאן וײ ו

l צו סייס in o s ,  i n ייס1אנ13 אוז ארביסי־י״שאז״ סװ 
 די איז באלעבאסים, זײ פוז נונםםען צו tPTWMO יזסם

jp נעצװאוננעז ױגיסן io pp j ויבעז1ע צו> m אםססי־ 
.D1PSOPD נייע ימצונ?םעז1א איי״סז

 רי האבען םסרייה tin אנפאננ פון נלייר
*on  to ,tn p tp ir i* םסדײק tpp נעװאונען am־tP 

o  *pn נדס טענם5םעטע to ,tonanooeo  *an ף 
מ חו זי סיס נלויז סעם׳נלכמכםס רו
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jp זיינען t r m פאר איז מריק ניתר דימנר אבער 
אנדד* ״אײ געווען אייס אונמנחנ  דארס״. חזי אין ̂י

יב םיר זײנען בײנער גאנמ ים6 אדױס ̂קא־ די צ̂ו  םא
 ען5נ»ו דעם און ^ידעחמי• דער םון סאלידאדיםעט םענע

 געװעז ד«ז װא^מען ov וועז םאםען. די פון צוםרוי
 ױניאן, חגר איז סעסםען אדער ,״ריכטוגגעז״ מארעײחגנע

נעװארען. מגסעטעאט נים קײנםא^ סטרייק דער װאאט
 ױניאך » «ז פאו^וטאנעז, האבען צײםע אונזערע

 דעם םים עאי ניט־ױניאן א םון זיך אוגטער^ײדעם מאס
 גאנצע די באם דער האט שא& נינדױניאן דעם אין װאס
 צו װאס גארניט דארט האט ארבײטער דער און חגה

 »נקם םעעה די איז ^א& ױניאן א אין אבער זאגען,
 חגה גאנצע די דארט האבעז ארבײטער די םארלערט:

ניט. דעה קײן גאר באס דער און
 סםרײק דעם בעםאר יאהר ®אר א האב איך וועז

 םוץ צװעתםעסיגקײט דער וועגען מיינונג די ארויסגעזאגט
 אונז איז װאס ױניאךאגרימענטס, די אין ארײנמטעלען

 אינדיזוידועיצע םיט םאכען צו געאונגעז צײט צו צײם םון
 זיך האט ארביטריילזאז, װענעז ®ונסם א באיצעבאטים,

 צײט היבשע א און צויצאכט שטארס ראזענבערג אברהם
 ״עננ־ םיינע םיט סיבעצען אםט טיר ער םצענט נאכדעם

 ״ױניאז־מא§ א עס איז 5םא אײז איחנעז״. םענסי לישע
 באגרעניצט ניט ױניאן דער םון םאכט די דארט טאר

יחגרען.
 און איך װעז םטרײס, גענעד̂א גאכ׳ז יאהר פאר א

 אסא־ דער םיז םענעדזמער לײבאר דער אײבעאסאז, דר.
 םון םירמע דער בײ קײס א אויף ארוין* זײנמז סיאײמאן,

 שאס־כמזער־ דער א& זיך רוםט ?ובאווםגןי/ ענד ״םרײהעז
 םיז אײנעם צו ױניאךםאן, אהטיװער אצטער אז םאז,

 בין איך ױניאךל»א&. א איז מאמ *דער באסעס: די
 אםיס. איז איז &צאץ אייער עאט־־טשערםאז. דער דא
זאגעז״ צו גארניט איהר האט דא

 צוױיטען א צו עהםטרעם אײז םיז אריבערצונעהן
זעצבסט. םענעחײט די וױ אצט אזוי איז

 (!ארמםםנעז צײט יענער צו איז אגריטענט ױניאן א
 נאכסוםען וועט ער אז באס פון צוזאג א אצם געװארעז

 שאא־כדטערםאן דער דעצעגאם״, ״װאסינג דער װאס אצץ
 געשריבענעם (אזא םארצאנגעז שאפ םון ארבײטער די אוז

 צײדים די בײ באםטאן אין געזעהן איך האב אגריטענט
 אק קצאא א שאא־םשערסאן דער גיס ניט, אז םײצארס).

 עוצם דער איז חבדה!״ ״ארונטער, אויס: רוםט און םיש
שטיגען. די םוץ געהן זיך צאזט

 דאץ גאך מעז האם בארגײנינג* ^אצצקטיװ םון
 האם גוראזע (דיזע געװאוסט ניט סײד איםט חןר אויןי
 װערס זײז איז וועב סידני באנוצט סאל ערשטען צום

 ^באמײניננ״ ).1905 איז דעםאקראסי״ ״אינדאסטדיעצ
 די ואכג<זבצ\ הײםט דינגען זיך און דינגעץ, זיך הײסם

געהײסעז. עס האם ניט, ױניאז א םאר דאס און באסעם,
 סטרײק דזשענעראצ םאר׳ז יאהר א םיט אוטגעםעהר

 דער בײ ארבײטער םון קאטיטע א געהוםצז םיר צו איז
 מנױוע,- איז הערםאז״ ענד ״םאצײ םון םירמע ססוירט

ארגא־ זיך װיצען ארבײםער שאס זימןר אצײס: סיטי
 סטרײסעז. ארונטערצוגעהן םארטיג זיינעז און ניזירצז

 ארויס נעהעז ארבײטער װעז הײם אצטער דער אין זײ בײ
 אי זיך געםינט עם װאס אצץ מען צוברעכט סטימןעז

 םא־ דרייםיג איבער דא זײנען שא& אין זײ בײ שאפ.
 דעם *ארצאזעז זײ אײדער בארײט, זײנעז זיי שיגען.

 און םאשיז. גאגצע איין הײז אינערלאזעז ניט ׳שא&
 נע־ םאצסאם געװעז זײ זײנעז טענות זייעדע צויט
 נע־ די נאכצולוכמז זיד ענטזאנט װאם באס א :רעכט

 דער־ ער באגעהם ארבייכתר, זײנע םוץ םאחןרוננען רעבטע
 וחנדען. באשטראםט דארום םוז און םארביעכען א םיט

 זײ אויןי אמומענטעז םיינע האבעז ׳אוים וױיזט עס װי
ײ נעוױחןט.  די האבען און סטרייסעז ארונטער זיעען ז
 געװען צייט יענער צו אי* (עם צובראכען ניט מאשינעז

 אר־ די אבער םאשינעז, עצע^םריל םיט ער8שע צאהצ א
 עצעקםרישע פאד צאחצען נעםוזט דארט חאבעז ביעתד
 דעאאזיטען געסוזט חאבעז און סטחנאס, נאדצעה קראמם,

ציזד נײצר ריתד ,״•ארסס״. «אי גאצצבאט מים נעצם

 חגװאצוציאנצמן און ענער^ פדישעד םיט מוצ םענט,
 חנם עגדיגען צו םיםגעהאצםעז סיל האט ענטוזיאזם,

 טריד• םאר אבער ערםאצג, גצענצענדעז אזא םיט סטרײק
 ניט כמן זזאט אסאםיאיישאז, אן םיט םארהאנדצונגעז יציכע

באגייסטערו^ ברויםע קײז ערװארםעז זײ פון געקענט
 צנד ״םאיײ פון םטרייק דעם םיט פארבינדונג אין
 אינצידצגנמנן, פאר א דערמאנעז צו װעדם איז הערמאן״

כאראקטעריסטיש. זעהר זײנען װאס
W קצאותםאכצר דער פון באארד דזשאינט די 2V 

 אויבעךאראא םון נעקוקם האבעז באאםטע איהרע איז
 און סקוירנדםאכער, די ה. ד. ״העםדעצ־םאכער״, די אויןי

 צו םראבעצם זייערע םיט װעגדען זיד זײ םצעגעז דארום
 אכממ״ םצעג איך און םאכעו־״, ,,העםחנצ ברודער א םיר,
םעגליך. נאר ײעץ שעפער זײערע דעז

 ארמסצר זײנעז ארבײםער די װי נאכדעם טעג פאר א
 און טעיעםאז אוים׳ן םירטע די אויוי איר רוו* םםריימעז

 אריבער- קען איך אויב אז פיענ אוז בין איך וועד זײ זאג
 םמרייק ותגען דורכרײדעז זיך אפים איז זײ צו ?וטעז

 סםזײיק דעם וועג א דא איז עם אויב אויסגעפינעז און
״ דזזי ״האצד סעטצען. צו ר! ױי  עגס־ חנד געודען איז ו

 דאדט דעם וועגען זיך םעז האט װאהרשײנציך םער.
 וױסצן, געצאזט ענדציך םיר האם מעז און איבערגערעדט,

 מעדכממ א אםיס איז םארבצייבעז וועצ איך אויב דאס
 ענםשײדעמנם אז געבען םיר זײ ײעאעז צענגער שטונדע
 ,1* ענדציך םיר םעז זאנם צײט שעה א נאך ענטםער.

 אק זײ צו סוםען איך קען שפעטער שטונדע א אין אז
אםיס.

 גרוומנ א באםעדפט איד האב שאפ צום צוגעהענדיג
 און אריינגאנג, בײם שטעהענדיג אידעה סײן ניט מענער,

 וױיםצן. דער םיז זײ פון זיד האצטען םיקעטם אונזערע
 סטרייא־ א םוז *גארד־ס״ געדונגענע די נעװען זײגען דאס

 - אונםערוחנצגדצייםע םײסטענם אגענטור, ברעכענדער
 צײבאד־דיספױםס אין אונטערװעצט־צײטע באנוצץ םאר

 — *סרעדים״ דער באצעבאםים אידישע אונזערע הוםט
 גארםענם־ דער איז צײם יענער צו ערשײנונג אםטע אז

 םיך האם אפיס אין ארייז בין איך װען אינדוסםריע.
 ערסצער̂ם םיר האט װעצכער ױנגער־םאן, א באגענענט

 ציעם ער און םירםע, דער םון צאיער דער איז ער אז
 זיצם װאס הערםאן, םר. איעענטיםער, אוים׳ז אז םיר

^םיס. םון ענרע בײם זײט, אנדערער דער אויף
 באאויםםראנמ איז ער אז םיר, ערסצערם צאיער דער
 צו האב איך װאט הערען צו םירטע דער סיז נעײארעז

 װי נאכדעם פאצושצאגען. האב איר װאס און זאנעז
 שםעצם םוםצעהךצװאנציג, םינום א געשםועסט האבען מיר
 זאגט איז הערמאז טר. צו צו מיר םיהרט און אויזי זיך ער
נים םעהד דא טיר דארםט *איהר :הערטאז םר. צו

 זײזאן פאר האבען םורא ניט דארםם איהר האבען.
 #זימנד ביז איר סיר). אויף (אנצײגענדיג דזשענםעיצםאז

 זאגענדמ אויםגצײכען״. איהם םיט זיך װעט איהר אז
 און ביידעז אונז צו בײ״ ״גוד נעזאגט ער האט דאס
אםיס. דעם פארלאזם האט

מיי םיר איז טעג פאר א גענוםען האט עם עעך  זי
 בײ איז צייט היבשע א פארשטעגדניש. א צו סוםעז

ױניאךשאפ. גוטער א געוועז םירםע דער
 םיד צו געהם שאי םין ארויסנעקומעז ביז איד װעז

 עד ביזנעס־קארד. דין םיר דערצאנגט און םאז א צוצו
 דעםעקםױדאײ• ירױואט א פין הויפט דער נעויעז איז

 װאך צעצםע טענות. געהאט מיר צו האט ער דזשענסי.
 און םירםע געװיםער א ביי םטרײק א זײז געזאצט האט

 דחאם אן װאירל םו גא *טו םאדםיג געװען שויז איז ער
 םים טראבעצ דעם שציכטען םײן צוציב אבער דזשאב״,

 ער ״דזשאב״. גוטעז א םארצארען ער האט פירמע דער
 ער וועצכע איז ביזנעס, די אין אז ערקצערט, םיר האט

ױ םעחר םיצ געצם, םאכעז מען קען איצם, זיך געשינט  ו
 טון ,1*5• א סיר םאר גאר ער האט סטרײתס... םעטאגז פון

 וואס איעס טער.5:ע גרויטע מאכצן װעצ איך װעצכען
 אתן5 איחם און סטרייהס ארויםרופעז איז טאן דארןי איך

 דאס און פריהער, טעג יאר א םיט דעם וחגגצן װיםעז
״פיפםי־זפיפםי״^ pn וועם איבערינע

M id
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(זוארטא) קאהן ל. י. פון
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 שמאט, ־in פון ראגד בײם םאתוארפעז איו חיים
;הױצ אח ציידינ געםעצאך זיך ס׳׳יצעננצעז

, jr»jm| םיד, און פארטצאםעז נמנ די
jjn :ט t םיי ױיןן און « נרויל. סים ו

 י1שצא אינ׳ם אצץ זיגנט גאבם פון ׳פטיצשײט איז
 זאם, א צעבען א םון םרייד, םון חצוםט
 עיין גרינצאכען נדם צאםםערנעם ׳•ינםצעז

םאט. און פיגסטער מויבעז די ם׳נלאצען .זן
 איבערנעריסעז גאכם־טםיצקיים די <חנרט

ם וײנעם » מ מ צוי  וואי, חינטימעז מ
 נעזאננ מיכור און קמות ניםערע

ױי טארעםיסםען מ םרוי. א םוז ג
»,1סײ צעצױנענער א נאכט די דורך *ניידט
p אין ײד y ir קינר, א װאו
 חןצטען אויוי רעדער ריםםיט זיך ז
וזינט. זיך מגיצען «רמץ

 םאר׳צטיקט, כארכעצם און ױך מחופם «םיץ *ח
n אויוי צאפלם גרויצ איר איז נאכט — 

 עוױינז •ייגציכען אין זיד נאכט די חיצם באצד ן*ר
u *ח rm אצאוי. אינ׳ם אצץ זינתט

פאבריהעז, םון םייןי דער אצאןי פון וועקם פריזז
בייםטעז. פון סנאצען <ױ *פ וזילכם

 דיארעזואניע שװערער םון זיך מפאן איז םען צאזט
m f צייצען... די האצםען פעט־צייביגע

 צעבען טםראסינען אינ׳ם ארייז םען ניםט
קוואצע!), די צעבען (םון ארביים

םידע, צעבראכענע, זיד אום מן פערם ם
ױ נעסצאן־, אין אפ rw ו r קאנאלען. איז

 םארבענסם ערגעץ און נעםצאך. די ן
— דין און םרויןרינ גיכון א ןיך

 וױיטאנ ביז בענסעאםם אױ םיידעל א אױס ױמט
םאטין. א צו קצאאם ריסמיט אזן
 ניגוז דער עםיצער זוערט אײענם פוז אױםגיין י׳ט0$

 םארטםאכט, אגטאכט איז וױ פאצם
ניכער, האםטינער, אצץ מא׳ןױן די ט׳קצאפם

נאבם. דער איז טםיה » ביז —
 נעםצאך. לײדימ דודך ציידינ «יך צים טאנ

a p f שטאט, דער אפנעבען זיר איוזמ איז פאצס 
r> arag אז נענענט, די  גוו* אויסנעהויצטער זו׳

בצום. אהן אוז פצי״א אחן צזגמן, '*חז
... ■ •m

 לײב אפגעצערט «ן אוי(• סנאכעז וױ ן
טויערז, און טירצאך נױט עס

מבױגען *צםקיים פון חיזצאך * ____
מ ■»*. טויערן. םארטונסעלמע חױ

 םויערן, די אויןי טינק דער זיך ס׳אױיצם אח **י׳פצט
 ;חוים צעפארעטע מפקאצםע,

■ ■w n ויאונח *פפנע פון רוי־פצייט 
d H תינג ײד צינ׳מ די
םצבות, אצ« זױ םויעדען, די נטער0_
— סױס סים ?וייעז ס

nrm w ותנם, «יר עננע

 נוי« רי בכעון װאאמ ממאט װי אוים ס׳זעט און
 ראנד, איר צו — דא ארויסגעשטוסט

 טיר, דער הינטער ארוים עטואט *ביר א װי
^אנד... זײן — קרוב ארעטעז זײז
 מםאט, םון רחבות אויח יליגט אריםקײט די 5וױי
̂עז אויף עק5ם *נרודיגע » װי  געװאנם, הע

̂וטיגט, און אײםערט, איז  ^ואונד, * ׳ווי זױיטאגם און ב
בראנד. ̂וי םײערט און ברענם װאס

 שםאמ, דער םון דאנד בײם םארװאר&עז איז הײם םייז
 טרויער, איימנמנם איז םארזוגקעז

t סענסטער, א בױמ װעילט דער אויף ארא« קוקט d ,עויבען 
טותר. ברודיגען א גרױעז, א םיז
 דערצויגען, איך ביז דא געבוירעז, איך בין דא

 באדאמ, קײגעםס אויף הםקד, אויף
 םארלאזען, פאתויאדעט, געװאססען איך ביז דא

שטאט. דער םון ראנד בײם קיגד א
 םיינע קינדערי׳צע, יארעז זיד זזאבעז דא

 היגד^אך, װי שטיינער אויף געװאאגערט
 גראבענט, מטינסענדע אין הענטלאך םיט גע&לוססעט

װינםאאך. אאסכדמענדע םיט געעטיפם
 טיםטען, אארענדיגע װאריםע, אויוי — זוםער

ו ג^מיילט און געכאאט י ̂יגען םיט ז  ;ם
 םענסטער, אהן טירען, אהן הײזער אין — װינטער
מטיגען. די אויוי <ןעץ טימ זיך געיאגט

 אאדקענס אוי«י נעצערנט ^»רײבעז זיך איך האב דא
^זיצדעז, קרזןטעחפע אויױ ־־־־ ^יתנעז איז
 הונגער םיז געװארעז נעטריבעז קינדוױיז און

חנן. א םארדינען צו ברויט אויף ג̂י
 געםאנגען נעצעז איז ̂עבעז דאם םיך האט אזוי
 אג:5& ^זכמנדמער איז טיך האאט און
 װארמטאטען ענגע אין הײם ארימער םייז פון

Jטא יעדעז מעג םייז םירט
 פארטראבם, און ערנסט זיך אום איך סער פארנאכם

^אגעז און ^וחנר א םיט  נעםיט; חנ
 םויצ און צאגנזאם געסצאך די שװינדען
טריכג םארםאטערטע מיינע אוגטער

 טאש, אין — האנם אײז נעזונהען, טיף — קאפ דער
 אאצע; א פארװארםעז זײט איז
 !ראבעז, פון אווער אן אנטקענעז םיר ס׳שצאגט און

סםאצע. םיט און קאצך םימ נעםישט
 #אא טאג סוז טען רוהט הייזער די םאר כ׳זעה: און

 צײבער, די דדויםען אויןי ם׳צוםטערט
 גאס דער אינםיטען קצײנװארנ ציגט פארםאטערט

וױיבער. די געםיטצאך שםועסען און
 — זוינטעצ זוארימען א םים אויס טאג דער געהט שטיצ און

 . חויד; וואריםען צעצםען א םים
 זועם ױ׳א אױטא אן םארבײ צױפט אםאצ םיט
רויך. א און שםױב זיך נאר צאזט און

 יעבצז, פון אםעם דער וױיה א טום וױיצ א
 בריים; און האסטיג אזוי פציסם וואם

 <ױ ם׳נצײבם p* אויןי סצז ציםערם
י If M שפרינגס ם׳פצייגװאת און

̂ד זי̂ל׳$«.ז -יי־׳
 געארעםםצר, שטימוער, שםיצמײט רי װערם דערנאך

 שאטעגדיג־גרא, געסצאך די ם׳םונקצען
 אצעם םים באהאםםען שטיצקײם אין זיך כ׳וויחצ און

אט־א־דא.... צעבם און אטעםט װאס
 שזואכע, די םון ס׳געוױין פארנוםען איך האב דא

 צארען, אוסבאריאצפענעם כעס,
 צעבצנס, צעטראטענע םון געשרײ ס׳פארשטיקטע

יארען פארילארענע םון צער דער
 צעבען, טים און צײב םי פאתוארצעצם איך בין רא
 צעהעלם; טרויםען אין כעגקשאפם םיין זיך האט דא

אין םיך ס׳לאקמ און גראבקײם די דא ס׳שטיקט נאר
וױיטען

װעצט... רער אין בציק םיין םירט דאנען םון

 שטאם דער פון כײםראגד םאדזוגקען צעמ הײם סיין
 װענמ, געבוינענע קרומע, םים

 םצופעס, זזיצצערנע צוױי םיט אונטערגעשווארם
העגם פארשטײםט־שװערע צוױי םיט װי

 צענג דער אין אכם און ברײט דזגר איז שאאן פיגף
 :הײם םײן םון <וענט די שאטען אין ס׳האצטען אח

 שטולען, םיט טישעצ א בעטען, אײזערגצ צוױי
צײם. און ציגעצ פון קעכעצ א

 ברודער, און שותםםער םימ צוזאכזען איך צעב דא
 אפט גאנץ און שטיצ, אריסקײט, אין

 זיך, נוים סים ט׳ראגגעצט אונטער, מען חוגגערט
מ׳האםט. און אפט נאגץ ס׳צװײפעלט

 #ד.ארע\ואניע שווערער םון צעבען א םען: פירם דא
 פצײם, םון און םיה פון ארבײט, פון
 דורכגעגוטען דודכגעזאפם, ווענט די ס׳זײנען און

שוױיס. םים און <ועש םון •ארע םים
 שטאט םון עקען אצע אין טאנ דער אוגז צעװארפם

 שפזײ; טעגצאכע זיך פארשאפען צו
ש שחנק אין זיך ם׳צעצויפט אר׳ן\וי  מאג פונ׳ם פ

םייז. זיך ס׳צעצויפען שארך א פאר װי
שטאם, עק אגדער אן אין הארעװעט.סאו יעדער איז

 פעצדער; און גאסעז םים אפגעםייצם
 פארשםייפט, גצידער די צעגױ*, אומ פירם נא
?צעצער^ רי װי — םים רי און הענט די

 פארםרעמדם, םארטאטערם, טי׳פ בײם םען זיצט
;ם»ם און קרענציך עײנם צעטפעצ דאס

̂״ײץכויסי׳ן,־ ייןן‘-■-■ ־ * ד • • r ־ ’־ “מפ
םחשבות, זיינע אין איז פארטיפט איעער און

נצאנ^ א אין פארםיפם — צוױימער דער
 — נערזחןן די פארגלױתרכ^ װי — בצוט דאס
 הענט, די אויף אגגעשפארם קאפ דער
 אױןי צאנקט אח פאצם לעםפעל אין פגעםעצ ראם
ד׳ותגכג אויף שאטעגס די ס׳םאנצען און
 געאעצ א <ױ העעם און צופט ז׳די דוםפיג און
 נצײ, פון שווערקײם טיט דריקם און

 ברויט םולם ריח זויערען םיט דורכגענוטען
םיי• דער םון שצאגם װאם פארע םיט

 בליקען, םאדגעפעצמע פארע אין םען טוקט
 ס׳בצום, אדערען די אין פויצ רינט

 ברוים דאס ם׳זשגאיעם יצאגגזאם, םען פלוידערט
שסא̂כ פון נײעס םים זיך ם׳םייצט און

 — דדעםעצ זיסצאכער א אוים זיך ־שפרײם דערנאך
 ;אויןי םען צאפעצם דרעםלענדיג איז

 געצעגעהם הארםע אויף פארםאםערם םען פאלט
שיצאף. ־un'T ס׳געצעגער, װי זזארט און

 חצוגאת, דערשפיגמע נישם איבער םעז רײםם פארםאג
 גצידער, די אפ שלאז* פון ם׳טרײםעלט

 שכנים ס׳וועקען זוי ווענם די דורך ם׳הערט
גערודער. םים הויז דאס װערט פוצ און

 צו זיך קצאפען און טירען זיך עםעגעז
 קיצע•; האםםיגע און הויצע םים
 ״ םריט די אוגמער און ארבייס חגר צו אײלט םען

םרע^ די ס׳טרעםטשען און סקריפען

 געשסאצמען םידע אויס הײזער די שפײען
תר; יעדער גרא אין זיך ם׳היצם ארן  «ו

 פריםארגען םון שײן אין דעכער רי קאפען
םרויער. םיט קאפען זײ —־ זיך ס׳דאכט און

 הײזער, די פאר צעגגאויס געשטאצטעז ציען
 זארגן, פון םיגםםער — בציהעז די
 שוױעען זיתר כ׳פארשסיי פארביסען, .שװײגען זײ
,״גום־םארגעז״. דםױן אין זײ כ׳זאג און

 געבויגען, צאםםען םזן אדביײם, דער צו טען שפאנם
 םארגעצע סרענקצאך פנים׳ער די

אז ם׳*ױיסם זױיצ זיכעד, סזגן איז זיך בײ נאד
ארביים אויוי

זתצכג.. די זיך בויט און זיך האלט

לוין װרכשניסליכער וער און אויםאריפי סוט און מוס די
גרין, ה. טשאריס פון

י. ג\. ג. ר. .H ביגר^ גגויך\\(ןונ\1א ריר^װ^ר

 אסטיזוען אז אז םירם אויטאריטי סוט און קאום רי
 עװערעדזשעם פון צאהלונג די פאיפעםמיגען צו דריעו

םאגוםעסטשורערם. סוט און סאוט די בײ
 האבען קראםט, אין אוײין איז קאוד דעד זעט

 זײנען זועלכע די םאגופעקםשורערם, די פון פדאצענט 90
״ װ. j ל. א. דער טימ פארבוגדען  עווערעי־ די געצאלם י

 פראצענט 10 אבער קאוד. דעם אין נאצייכענט דזשעס
ײ זײ אז באוויזעז האבען םירםעס כיט־ױניאן די פון  זי
 אין ?אוד. דעם גאכםאצגען אין םאראינטעדעסירט גיט נען

 איז עם און סיניםוםס קאוד די זײ צאהצען פאצ בעםטעז
 ותלכע םאנופעקטשודערס די אז #<ויסען צו אינטערעסאנם

גען ײ אז ̂ז  אםט זײנען םיניםוטם די אט צאוזאען ז
 גלויבען זײ אויב אבער פאצ. דעם אין אםילו םשיזצערס

ײ Djm Dir אז טינײ די בלויז צאהלען צו זײז גרינג ו
 זזאכען סוסס,

n אאוד
 םזגות. ינדויםעז א זײ

הונ־א איבער געםאכט האט אויםאדימי
m m כא־ זײ חאבען וחנצמ אמממרווכועען, םויזעגם

p׳,[. ׳. ן jpiji’ ,j-j ״ u ti■

t אריתעז שםיס די אײנצוםיהדען אזוי זרי װיזען & l m 
 מאו !•ערw די אין באצ^הלם זאיצעדזײן עװערעידזשעס

 באדיגנונמן ױניאן די אונםער גראבעז טשיזלערם די
םיגיםונ^ דעם בלויז צאהלענדיג

 סיועם אז דערלאזען צו גים אנםשלאסען איז נירא די
 באדינ־ די אונטערנראבען זאלען םשיזלערם און שעפער
 פון גײסם אין פראדוצירען װאם שעפער אין גונגען
 םים אגריםעבם קאצעקטױתן דעם אונטער איז יי^ נייעם
ױניאן. דעד

 מד אײנגעפיהרס שוין זײנען באםיהונגעז דאזיגע די
 םאנוםעקםשווײע םום און קלאוק גרעסערע די אין װארען

 און ערפאצנייד זייער pn צו אוים זעהט עם פירםעה.
 אנױ די אין אריעברעעען עם וועם אויטאריםי קאוד די

in n ױ שנצל אזוי פירםעם צאהלעגדע טיניםום  םעגציך, ו
 וחד בײ ארבײטאר n פאר גאר ביט זינ א איז דאס

 *ױך *up װײדז^עס, וײ אונמערגעגראבען האמ םעז סע]
באצעבאטי̂נ לעגיטימע די פאר זיג א



>* *

m דעו םים סעטעלטענם m  m s
»x  r .ראזענבערג

m sזײנעו װאס םיםנצידעד יעניגע וײ ־ u rupw ױגיאן 
in <ע«מ די *ין m m n w ניט זיינען און יאהר 

uםים ב*ש*גט nדי םים און •גסװיטצונג ־ Ifccisp 
 ױ אין רורכגצםאכם האם <sJsrpnpoj'M אונזער

'ps p ro s פרעץ־ דימר װעס אנםוױשצוננ, איחר
ip באטראכם אינציחגנט ן ipn אצס s געזוײנציכע

moזײנען וואס אבער, עלםערע די ־ IPjsdm w

 גירערלאנ*! און 1זעע איהרע שאסםען, איהרע מ*
n ענרליך האס in p o r oisssi פים, אײגענע אויןי —

וויכםינע זעהר א נעשעהצניש די איז פיר, ippp די״
 דוײםיג אןן פיטי די פאר אז איהר, דארשט <ױםען
י איז עסזיםםירט, איגסע־גןטאנאצ אוגזזנר וואם  ו

ipruo p ס*ן o t s ױניאן א s  s s r שור־ באגץ
n די JSOS יאהר אק pm« איז דאט און ציים, n e r 

ipd>sdp« s ר מ דזי  חד אבער צייס. יאהר » »י י
as p m נים אױך pnuu יזניאן קײן m v םיר װי 

dp ijt .ױ שאנסראצירם האם ױניאן רי איצט 
m \יאס ו * n םייצ א אויך איבסײז־, געארבײם 

m אויםםײד די v זיעען ײאס ip js o c w פןן T P 
o שאנסראשםארם. n םענ אםת jjtd אויך ז״א 

ts רי נעווען זײנען פאנטראשטארם באומםיאמ די 
 ה««ן מאם םיידצאו באהעםישע די צײם. יוניאן

עןן נץארבײט m פח »ײם גאנץ in\s« נאך זי s־־ 
oyn « ײ. שאר סיינם ױניאן ז

s pmpj w רעו pm 1903 זיגם r מי־ עאפ. םשצב 
nuns די ipostut *sjsm w ipd pm י נים  קיציװלאנ־ ו

דיזזנז ארגאניזירען צו o&s»inm בים תאבצן ױניאגם
dp pm ואס םסריישם ע5*< געלוננןן. גיס אצץ> 

h ריזען אין p גערופען prupuri שארצארען זײגען
מ.

pm  1909 pm ױניאן הצעוצ*נדעו דער p tr געלונמI 
 און ארבײנחנד די פון טײצ נרױםזס א *ת»גיזירען

 םוזי רער אנערשןנוע. ױביאן שאר םסרייש •
תן הא־ שעםםען װאבען צװאנצע PM dppt <אך — «ו
a םױ rt ש*ר־ א *לם אניםנעבען «םחם םםרייק

\
pm 4911 p s האבען פלאושםאכער סצױולאנדער די 

m « ׳מפער *לעכםעט און סטרייס דזמענעראל
ijru p m  s s s s sn a s, פרינץ־ביחנרםאן דער פון איז 

pm ארונטער גים איינציגער pm ^ביי־ חנם סםויײ
 י־י נעגוםען האמן םירנמ פרינדביתרםאן חנר «ון

 אע׳ד האבעז און טאנ#נמקטטורערם תלעוצאנדע־
in זײערע אגשילזגז t v םקעבס אימפארםירםע םיט 

 אזנז חאגען און טיסאגא איז שילאדעצשת יארק, נױ
P3 .יכינ׳רבי־ די אײז םים ארוגנתר

pm איז םירכמ טא) n די j r v ir אום־ אונז האט וואם
 PM םארקעם תילאױן חנם ימונםחו<יחנן *ו מגסאכט ך ׳

!UM.* י
מ די פון צזיםעט־יג » n m אויט־ זײנמז םיר «אס 
p s ד ך פידכמ ת  יאחר דרייםיג pm םיס• די מו

p m  jrjpoertpp •m m  f נאכריכם, רי ts תאט סירםע די 
vSU ײעע׳פטיםם■ n עליםען ts רער טיט אנריםעגם 

imMf f s r m am איינן p s פאםירונגען, לויכטינםטע די 
ד טי מן וו  לא־ קלױולאנחןר די גר*טולירעז וױרק<יד מ

pm sns vm גרזײ זייער שאר דוגינםשי פחנזדענם םיט 
■ .S9B*W

y f r ,ם*ר* m רינץזביחס־מן דער• 
m o  ojmo ױ  tm 09 װייסען נױד ו

vm# ז און דעמ •רבײמר רי ו

̂אםען ש** סותם געװען  טעווס is אויך איתר םאבם ¥ עס
 םײגםטע די םון אײנעד שאפ דער איז אםת׳ן דער אין

ס  םים «*<צאץ רעגעלעד א אסעריק^ אין תאבען סיד ז̂י
 באזונדזגר א סעג?יך. נאר זואס באקוחגםגיכקײטען אקע

 םיםןס ארבײטער די כדי רום, דױניגג א פאד םלאר
i דארםען ניט שטוגרע w d v רעס־ נעפאסטע די אין זיך 

̂ורטען איז אויך ם*ראגען.  אז געװען, אײעעפיתרט ד
 דער צו קומען ארגײטער די ̂וען פריה, רעך אין יעדען

 א( איז אהײם, געהען זײ ̂וען ̂ורענם, אין און ארבײט,
ײ געעטאנען םירםע דער פון אנגעמטעיצםעד  און טיר דער ג

 מאר־ גוט א געוואוגעען ארבײטער יעדען שטײכע< א םיט
u* גען n נאבם. גוםע א

 םײ<צ א פאר איז פארדעםטען, די אגבאינאעמ װאס
 איז עם <ױ גיט װייזם איך געזוען. עמכט גים ארבײםער

 אין געקוסען בין איך מאן צייטען, םיינע אין אגעך ״איצם
 דער געווען סיסטעם רעד איז קיציזויצאגד, םים קאנםאקט

̂עגם פירםע די םא<געגח»־: ניז פון אריכערברענגען ם
 אפע־ גוםע אױך ם#ר<ײםע, און דעזיעערס כעסטע די י*רק

ײ און פיגימער, און רײםארס  גרע־ געצןןהילם סען ד.*ט ז
 האבען פיגיעער און אאעךײט^רט די *ױ מײדדמס םערע

»r» אין באתוםען ru יעחנן בײ עו<צאנד.5קי אין מעפער 
 ־m* פיטי אזועקגעזעצם סען ה^ט םיני^ער און אפערײםאר

ײ םײד^אך, זעקס  געוױםע םאכען <ערנען זיך 1\*לע ז
 אטת5בע<י־ם< געיצערענפמ די גארםעגם. רעם פון טײ^ען
 אז אויםצופאםען, םאר<ײםע סעקמאן א<ם םינורירט האבען

ריכםי^ אדבײט סײל זײער םאכען זא^נן םײד<אך די
̂ען םייד^אך די וױעיג װי  זייגען גואדדינען, ניט זא

 נע־ זיך זײ האבען ע^טענס, ״וױי< געייען, צופרידען זײ
 אנדערע בײ װײ< צוױיטענס, סיצאותם. גײמען ̂זוחננם
 אזא האבענדע פארדיגט* זוײניגער גאך \ײ האבען םרײדם

»i ׳עעהנעם r אנרערע בײ זוי םעהר םא^דינעגדיג און 
m באםראכם ניט זיך זײ 1האכע מרײדס, & po  m\ און 

 עס איז דערםאר װיסען. געווא<ט ניט ױגיאן א פון האבען
 צו ?אפ דעם געווען פווער אזוי ױניאנס ק<ױו<אגחגר די

ארגאגיזיחגן.
 אנגע־ אטוט דיאבען ױניאנס די םעטאדען וואסערע

m ריזעז ארגאגיזידעז צו ווענדט o יעמג״ ניכג איך <וײם 
 פאר ארבײט, ^טיק אזיםנעצײכעגטע א( עם איז פא<ס

ײ ווע^כער iru באגדיסם דארםעז ז m.
 דעם םון אײנצע<הייטען די גיט אײגענםאיך װײם איך

 גטואוגען, רערבײ האבען ארבײםער די \ואס סעםעילעכתנם,
ױ זײן ז̂א גאר ^ אז לײ\,9 פאקט דער איז• עס ז רי • 

 פעקםארי זײן ױניאגיזירען צו צוגעמםיםט ד.אם בידערםאן
p איז ir די םאכען כמגכאיר וועם עס זי^ גרויסעד א 

 טרייד זייעד ארגאניזירעז צו ק^אותםאכעד סלי<ו<»נדער
 ארכײםס־ אגבמגאגגט װאס זוײל ®ראצענ̂נ הוגדערט א

̂ט ̂ט ארבײטם חאם פרינ^דבידערטאז אז איך, ג<ויב גע  גע
 אגדערע וױ םי< אזױ \ױיגמסטענס #סעהר ניט אייר געקאסם

̂בען אין'דעם םאנופעקטמורערם לײ\. זע
̂זגן ̂זנז ארכײמער רי גאר זא  םון טעם דעם דערפיה

ײ יועלען ױניאן, אטת׳ע אז  צו אוטקעחמ וועלען גיט זיך ז
ײ, םאר באמאםען כאםעס די װאס ױניאנס אזעאמנ  װאו ז

 זײ באעםםע. די זײנען טענעדז^ערס די און פארלײמע די
 םייגט יוגיאן ריכטיגע א אז אויסגעפינען, עחמט ורעלען

ארכײםער• די פון אינםעדעסען גערעכםע די פארטרעםען צו
 םאראיי- םיה םיט צוזאםעז אאד־םײםערם א^ג די

 באארד, דזשאינם סאיזואאנתנר די באגריסען צו זיך ניגעז
 םיס צוזאםען סאםאװסקי, ברזדער םענעדזאמר איחר אויך

o פאר דוגינט^י פרעזיחננט אוגזער n ײ <ואם דזמאב  ז
̂י ; געםאכם. האמנז

װיי אייאת א^נ אין ג*יק אײך טיר
!אוגטאדגפםתמט

r

אינטערנעשאנאל
דעמביצער ̂ פון

u י1אוי n םעויםאריע גאגמר p s איגטעד־ רער 
 s צעפלאקערם זין־ ד*ט װעסם םיטעל וער אין ;עטאנאל

v m p. ארום־ האט טואליע סטרייק שארצזויינטע נרייט א 
 עיקא־ אין צענטער. גארםענם pnwp גאנצען can• גענוםען

ip אין סלױולאנד; אין און »j דעקא־ אין און לואיט 
p און םור; s אוגוערע זיינע! םאונ^ דער אין דאלאס 

j”־k« גרויסע אין פארװיקעלט ארנאניזאציעם p אשען־ די 
 געשינע) אינדוםטריע בארםעגט שאטען *un אין טאפס

 תאט אינגתרגמטאגאל די «אם *־יײףפייע־, א אוגטער זיך
 טאש םװעט לעצטע די שארניכםען צו אונמערגעצוגדען

 און אינדוםטריע באקלײדונגם פרויען דער אין שעםטוטנעז
 גאר־ iitokp פרעכע די שון עק^טת׳דיגק״ט די גרעכע] צו

םאגושעלםמורערנג םענט

שיאכטפעלד אויפ׳ן חבינםקי
 תאט חוד׳צ שעברואר שון װאך לעצםעד ־un נעת

 געשוגען אינטערגעטאנאל דןר פון פרןזידענם חנר זיך
 דער 1פו םםרייקער די צוויטען עלאכטשעלד דעם אוי^

png' נױ פארצאזט האם דובינםקי נרוחנר טיטעל
 צוערעט זיך ה*ט און פעברואר םען24 דןם נאכם וונטאנ

s ער pm דארט פון קציצולאנד. אין אפנעטםעלם s■גע־ 
 שאר קוטעז os ײאו םילװאקי, און שיסאגא pm שאהרען

Ipsm ־un א'| סםרייקם און קאםפײנס ארנ»ג'<אצ'אנס p 
̂ולאנד אין אינדוסםרי׳ג גארםענם  אויסנעברא־ האם קל

 שון םעתסארים צװײ אין ארבײםער פין סםרײש » כען
j< נואס j 4 רער k שױן דויערם <ואס oppt .אין מאמגן 

 op ײעלכען אין סםר״ת, גןנעואצ א שאר שוםט שיקאגא
ipsm םויזענם עטציבע שארװיסעצם זייגען p ארביי־ דרעט 
 איצינאי דצשאטור אין פעסםאריס; שארשידענע פון טער

w זואונדערנאר^ן א *ן ארגייטער רי פיהרצן m p אין 
ups־ ip s p r צואים סם. אין *נערשענוג^ ױגיאן שאר 

 א 1א' שארװישע̂צ ארבײםער טויזעגם גאהענט זײנען
 שאר ,,שאספאג םיםי םארעםם באתאנםע רי גענען םםרײש

 אין און ארבײםער; דיםםשאררזשען או( גצעסציםםען
ipsm װיכםינער * <עגען םםרייס s שאו שיטט ד»צ»ם p 

 שאר ארבײטער דיםםשאררזש תאט וואם םעשטארי, דרעם
ױניאן. דער צו נאצאמצן

קליװיאנד
 איז שצעוצאנד אין םטרײשער די שון גײסם דער

 וױיס־פו־עזירצגם אוגז שריינט ז־ארם 1םי אוסיגעצייכענג^
 שצמוצענדער tan פון םענעדזטעד ־un שאםאװסקי, אכ.

ב :גןוארד רזשאינם אוי אויםנע־ אציין װאצםען םיר .
 א האבען נעקענם ניט םיר װאצםען סטרײשער, די שציכען

pm־an בעםערע  n ױ שעטששר טוםינ?רע י זיינען dp ו  ו
 טיט שאםוי האוטנעשיג?ן דעם שיהרען וזאס סטריישער

unש.צױוצאנד אין גראס 4 4 םון שירט? דרןם שאטען ־ 
d און jpp  pm, .זיי אהייא ipddpp שוין iP3sn dppi שאו־ 

 גששושט נים אנ?רש?נונג ױניאן און זױיךזשעם העכע־צ
p רי װאס רערויױ o t s ארויםבאשוםען האט is אינ־ 

ts rp u s m ריכטער פון pd d o pi' די נאגרעניצם װאם 
 נראט די spn םטריישש־, דריי אויוי פישעטערס צאהצ

 דריי װי זױינינ?ר םון נשפישעט ניט שיינמאצ שעשטאוי
unnn־s װי פיצ אזוי אשטםאצ און p s ארביי־ םויז?נט 

ipd.־ T n o  p>m אוגםע־שםיצען שצױוצאוד אין ױניאנם 
ײ םירםזג נראט ־un <שגען םטו־ייש ד?ם  אונז jpsJpn ז

ipo pp 's, רי אונז דועצםעז אוז או־בײם רוםינע די סוצן 
שאר־שעיר. און צאנטש םיט נאזארנען צו םםריישערם

pm  op שצאו־ שציװצאנד אין יפדען שאר is גראס די 
 ־un םיט שאשי איהר pm אוגםערשםיצמ װע־ט שצשטארי

p ױגיאן s אינדוםנצ־יצ^ שארבינדעטע די sm s  tpss is 
 שצױוצאנד אין צאגנ פרואװ ױשצבער שון ארגאניןאוױ^-

u n  pmזיכצר אבע־ זיינען סטריישער סצמד^ידי חוישם ־ 
■ • *־שא̂צ PBMVRI9. • אי|

ד»ל»ם און דעקאםוד
d \ועגען pi «רעשאטור אין שאםז un opnצצמר ־ 

ts ip .גערצטיגשײם״ ־un שון p s p i ?שיל־ אויסשירצאכ
u אויוי *רםיש?צ ביאצים׳ ברורער שון רערונג ru s is־

m»־j
u אונו שרייבט דאצאם שון n mפעו־צשכזײן, םאיר ־

un p איננתרגעשאנעצ ־un ps שארטרעטעד רער sםי־ ־ 
p איז דאוט ts םעצ־װעםם s l l  d pi| אויםנצ־ םעברואך 

 דא־ און דיױויס סארטאן *un ipipt םםרײש s בראכען
jmsosp um גאװאן ropp su so/ ראדוצירעו־• p s 
 תאט P'jmsdsp די װייל דרעםע̂ג װאש אןן שאטען סרויען

ײ וזייצ ארביים ־un פזן ארבײםער שיער אפג^אנס  בא־ ו
 סארם־ דארט זוערט שא«» ־un ױגיאן. ־un צו צאעען
אגםשײדענשי̂י גדעםםער ־un סיט געזצצם
 סייסטשנס םטריישערס, די נאהאנחנצט פאציס יי
ru רי ברוםאציםעם. שםוינעגדער s םיט פרויען, rn r 

p s dod'S נים באשעדיגם ת*ב?ן פאצים דאצאסער רי 
p־is רי &ון שאפ א"| 'i| אויו* םםרײשער un־ DPP's צײן 

p דאזינע די צייכענע ipapopj חאבען װעצכע o t s האט 
 באצאנ־ שאר ארבײםער, שיער ארבײט ־un שון אפנצזאנט

d־is פון גאראנטירט ױניאן, ־un צו נען jp t ip רוזוחוצט 
 יו־ װאדשערם גארנמגם צייזײם איגטערנעשאנאצ די —

p'צD ניאן. s  p די dopp's װאונ־ ז״מרע נעטוזם האבען 
 םטריישצר רי ראשסאר. פון באנדאזשירצן צאוען רען

o סיט ipopp's צו osmsioruto זדיםשר אבער האנצן n 
ציפמ. די אויוי ציחגר ארב״םער פון נ?זאנג ד?ם

 אונ־ דאצאם סזן ארנײםצרשאפם ארגאניזירט? די
תארצען. נאנצען םיט׳ן םטריישער די טערשטיצם

לואים סנג און שיקאנא
 סיד 17דערתאצט שורות pppp די טריימח נײס

 צואיע סנג פון און שישאנא ps נייצם םעצענראשישצ
g jsp 'r ps טעצעגו־אפירם isrD''n־ojpTtp ביאצי̂י ts 

unסטרייש ־ >ptp| די ipomp dpti פעשםארי̂נ pm  Dipt 
 אין ־pt האצם םצבדואר, ipd16 רעם אויםנעבראכ?ן דארט

jn טיט םארששרײםען sy\ און טאנ dopj נית ארוס אצץ 
ip sp r. סטריישע־ס רי tppn און עגסוזיאםםיש ippopi 

̂נשדען oopp's גייםט. נעםטען אין זיך  סטדיי־ די באצ
־'^upppD שענדע

 פערצשםיק ברודע־ םעצעראשירם צואים jסג סון
:ווערטער פאצנשנד?
is ניט םיר וףיםפן איצט גיו  p s םטרײק־ אײנצינען 
ײ ברעכער unw סיסי שארעםם *un נ oppsuso שאם־ 

או איצצ., 4שאצינםװי אין און צואיס .do אין פאני  dp וו
s <?הט  is םארביםערםער hdsp. די po t s, רערײאר־ זוי 

dsopp ,opd גארדס• געדוננענצ םפעצ'?צ םיט rv t itM 
n־HPSS נים צייכם »tts אבער |po ipp םטרײשער  .prpp 

ײ װאם נויס, n ײרך iPD^pt יאתר?נצאע האבצן ־ו r t 
ײ װארנט םירסע״  hdmp צוס באנייסטערוע ויי ניס און ו

jt't צגרגיצםיג?| צום ביז
שאפ ױגיען « — פרינ׳ן־בידערטאן

pd די ערב 'vu אין שאםםען un־ ipdmp גאדטצנס 
un p אינרוסםרי? sאינםערנעשא־ די האס סיםצ־װשם̂נ ־ 

 יוניאני־ ־un דורך ויג היסםארישען s שארצייכ?גם נאצ
un p זירונג sיואס 4שירם פצאופ גרויסע־ צעצםער ־ pm 

ip: צאננ יאהרען tsorp זוי s מאט שעםםוננ ױניאן ניס 
tPDDppt o כױםײאר, איעצונ?םען. ניט נעװען איז n 

 צרװאוסאיסר נאנץ רובינםשי פרעזירענט האס םעברואר,
p די נ?בראכט i'T n s בשורח un  jptpttױני ־sנpיוrנג 

ps אויזי טאפ שרינ׳רבירצרסאן o n אינםנאר שעהנעם 
urp’ ניי ־un ps טיטיע ציישאן is־ trvpopri Dins 
.30 ̂אפאצ ײניאז

 *תדני־ ױגיאן נ״־זט־זױיצםי די אינםטאצירענדינ
p םםראצת s די n־trutcuns op האט un־ i m r s



u•■..1'■'ייל׳*׳"

■v* אינטערנעעסנאל iw w i  w  tun oxu rrun 
v  m פארעיעטיגם זיד האם o n װייל םיםיננ *»

i פון ארוים װ*ם «*ר n םים רום תאנםערענץ i n 
 עט׳ציכע נעדויערם האם א■11 •רימ־בידערםאן,

 םארענדעענדיג און זוא׳סיננטאן אין זיך ןזנסאגגעט־יג
p גױ אן ir דעם סיט D ir ,o rw itn דאזיגע די 

tn איז anw וגע־ האם און םירנמ ױניאן א* 
i םיט אנרינמגם 1א אונמנחנו״ריינע n אינ־

n וױיםערדעער זיין אין נא<״ n דר חאם
DTJfr PTJ •

ir איז דאם י■1 o n s  o it ױ דאס ,1908 זינם מאל 
ro יחס־םאן v e תר םרעט  מאנם־ אין איין װי

i םים באציחונגען n יידים אינטעונעעאגאצ> 
.a אט זחנתרענר ייניאן. װארקעךם is t ie i i n 

e איהר אין אננזנהאצטען פירםע די האט e r ו* 
̂עטאצ חאבען סיר ארבייגמר. איתרע םון יזאציע  א
a r t דאזיגע די דאם פארצאגנ ro v e 1זײ <א<צ 

is סײ< ivow tfip  a n  no ^עקזיםטירם װאם אנריםעננ 
i n םילזנ די אויוי געקוקט נים איגדוםםריזג קצאוק 

 דא־ די איז *נגעווענר האט ימיאן ױ װאם עען
jjnar» ro v e ײיחןרמטאנד איוור אין ערפאלט־ייך 
 אונז, םים אנריםענם *ן אוממרמרײבען

 פרינ׳ר די זחגרם *פםאמננען אימדנע די אונםער
v ױני*ן א פירנמ בימרםאן a ra ױניאן די אןן dpip 
 םעםאדען און םיהרונגען איצטינע ביז איהרע פון

I פון טמאממחנן דאס *>ep> םאכם און ױניאנם 
 ארבייגמר די ויבם5ע־ זי וואס חגרםים, אויםנאסע

it פרינץ־ביחנרנאן תר  ro v e איינענעם אן וזאבען 
i אוגטער n איג־ דןר פון אויפזיכם דירעקםער

 tie םעםאד נײעם דיזען באמ־אכםען סיד נאל.
p n n  tn n וי ארכייטם־מנער און ארבייםער> 

tn נמיצדערט רא אי« e n s i אט אין a n םפעציעלעז 
a n  o?a אױסגאנג בעסנתן it די jtfp'tpeo נויםען 

e דיזען pe ארבייםזר די פיז באדינגוגנעז e r און 
s זייערע n e 'ts w •אינטערעסען. מא

a באטראכט איך r t חד א אלם םעטלםענט דאזינען 
a פח n פון גייסם אצנעםיינעם on* און זױיט 

 ביירע סזרד פארלאננ עכםען אן פון אויםדרוה אן
i t עקאנאטימ« די בטגע םענליכםםע וייער סאן 

מז ן .״אתננ י ק״.5פא אנמריקאכע־ «
 אנבאטרעפם «אט אנריםענם, tie איממ^חײםעז די

אר־ יזניאן tie באאתססיטננ ארבייםם־באדינטגגען,
 אויםגלייכען סאו םאעינערי איםפארעעל אן |1א
ja נעײארען איבערנע<אזט איו i t ארגים־ דער 

tie  j .ארגװר רר o n  tut ,p an אר פיקאנאער 
t ie . ̂ j n w סארפליכםעט ןיך חאבען זװ־דים בייות 

a דאן אוממרמרייבען n י«ד1א איחם |1א אנריםענם 
j r .דד p an, יך1א איז ומנלמר u p sp m  i n 
 איז מיקאגא, אין יםאריםי1א did אח piפ<א דעד

in חצ־טאנם y im ר אוספארםייאימער א<ס מ »

i n פח אטײנמגם i n םים ױניאן i n
מ יזתרםאן p פיר a און םאסטיעער גרויםער א 

iru א ןך ra ru שאר זינ אלײ»נר1םא m אינטערנד 
an A*ד t* פון םיהרערמאםם די װאט פאק̂כ i n אינ־ 

i גודאאנאל t  DODTpiit o*n יטנאם1א »ן טאכען 
pam iaro ארבײםער די an tie* אלם סירםע » 

an  ip tu ie  Htp*> tra m* יטזיכט1א דירעסטער tie 
an* אממער נים אח איגסעתעמאנאא i n יםזיכם1א tie 

 אױא ניט םארסלענערט באארד, רדסאיגס פלױרצזנחד־
o אס tie באדײסתג נדויםע די חאר א n די ערםאלט 

unna ir u n w* טים D m ’ ira ro ” n .קאםאור אכ 
י in אן « J jn i ,p e r  i n פאח־יר גתיסע •זעלכע האס 
o אם אין —“ n עו־פא̂צ n o t! ttm tonee טיט־ די 

o אס pe יים n נז־ײד א סאטסראגדע t r ip
pn 5 שעהינע אח אםיטציך1<אוםפ D eennn 'Dיגם 
«an p* פעהינפיים i t ̂אסמימ זײן  מינזאם tie ע

 חאנז־ ate pm lie.נױטװענריג אבסאלוס pe דאס
mo oan e m■ כל i t  tnm e i t  ■no ענדניל־ אן

םאצ װאױם j«חיאצ a א̂י m  jm r  t r ip  a

 I *an |טיס
טעסאו םיינעם

p w יײן i 0 לייממנר nארב 
ra כת m rרדנען ר  tan לוים אײגצ̂ו

t\\ דער . אינכתרנעמאס̂ו
an־ w ’dpkd ליגם געוױגם an־an us p־ 

am־D ױגיאן א M r; ̂ען ארבײסמד די אז  געניסען װע
aw אין ארבײטער אצע אז באדינגונגען, ױגיאן r םוזען 

 האבען װעם אינםערגעעאנא^ די אז און ̂יים יוניאן זײז
 מןך דער מא^ אין באדיגגוגגען n י1אוי אויםזיכט די

̂ימער  עח»םענ̂ב גרעסער. םך א אבער איז ג5ער&* רא
b גרעסכתר ־an װאם x v אין an̂אוק ־  איו אעדוםמריע ק

רען  מאגוםעק־ ױגיא) גיט רי װאס #Bאr ױגיאן « ג^̂י
̂בעז כרמורערס ̂ארען ח  ממיצ^נסם װיבטיגע! א פאר

̂וד חגר אח  םיר־ רינץ־בידערסאן0 די װאו #אויט^ריםי ק
 און װארטםידירעד װיכטיגסטער זייע־ געזוען איז םע
 דער פון אױגען די אין *אדען זיי ז^ם װעט מזעכ*יך1הוי

̂יבע  מיכ־ דער ̂ט םון באזיגען can טים םייגוגב עםענמ
 אנ־ די מוין װייצען םעםטוגג, גערױניאז צעצטע\־ םיגער
r a n ניגדיוגאן ^aray^eoםאר־ אײכטער סך א קעגען ־ 

זוערען. טעיגם
פײעחעען יתיאן

a n . paגחד א םארגעסוםען זיעען צייט ̂עצטער ־ 
 כאראק״ canyrBnaa םון םיתרוגגען ױגיאן צאה< סערע

®a,אז צעװאקםען אזוי זיך איז #תאגיזאציע אונזזװ־ ־ 
ra כםעט n פײערונגען םןור קוטען װאך pa םארעידעגע 

̂רםען  אצטע די כאראקטער. פאח»ידענעם פון און פ
 יאח־ צזואנציג און םינף און צװאגצע פײעחגן ^קא^ס

 יארעם־םיחד פראװען ^קאצס נײע ױגי^עאוםס; רעע
 ̂עצ־ און םײערונגען, טעארםזס־ אפטע די איצט דונגען.

 געװארען םיטינגעז אינםםאיציחמן אונזערע זײנען טעגם
 אינטערעםאנ̂כ און ענטוזיאסםיש און ױם״טוב׳דע אזױ

r אז a r ̂חצאן ̂ו  אםת׳ע »ז ם*ר זיך םים D^yor אינסס
a*״ פיחס־וע• ױניאן n,םא־ א ״נערעכטיגסײט״ די אין ־ 

̂־ ̂רגאז נאטיציכ  ניט ה#ט pa ױניאן ־an פח קאטםם־
ŷ די אט iyjy^af־ww צו *רט a ,̂־ פיחנװנגען <חנ

vv א *נסאצוט זy־ינnaפ ב* isn v i אויDםyרpזaםp.ײט 
̂ר צן ם  טמאר־ די םארצײכ^ כראנאלאגימ באױז מ̂י
iyoפ ־yםטyנױ פון ז rרypדחגס־ די םון בעצט־םאכע־, ר 

a«Dya־i ^םאכ Din יארyםםyאצ־ יאר?ש־ נױ די םון םט 
a נמרי*»¥ז rp a r,־ ya'tn can? נױ איז ױבדטוב ױניאן 

 םוײ Dpy? רyכyח בראכםyנגyצוזאט האט <ואם הײותן,
o:yt סים ציים ױגיאן ny ''T .סיר םרײנד iyjyp אבמ־ 
 א'נ• Djn םח באצייכ^גנ בל\'&ר א םיט tyoipaa גיט

 ana oy^ יארקער נױ ־an פוץ םיסינג םט^צײמאן
a?o־D אצ ױניאן?̂ ס(י\ ותאבען סיר ותלכען ,60 צ

רזט־םאנם.
 די םון םיסיננ^ אינםםאצייעאן yna3־an־3iaa די

pצaוpסאכזa36 9 ,1 צא?אצם י pa איצם און anאיג־ ־ 
תן ,onyoyia ררעס n פון םיםינג םםאאיחצאן  a באוויי

r  caraאונתר אין יך«־ f y ^ y r a ױניאז ̂oy .fyny 
y די אין זיך איחצם r r in ^ד םיטינגyגײםט ר pa די 

aײpדױy םון באטטזוגגען rנyאיז װאס רעאארםםענט, צ 
ir סטאביציזירמ און א?םױױזירם אזוי צעצמנם n n w 

r או־ייגצוגרזנעעו a  a אז אונז^־ איז געמזז v ױני z tf.\ 
 pa *רײד און געזאגג pa ־nuyo n אדיעצובחנגגען

pa iy:atf ira ro o i'a ענרליךי ה*ם מז\ ארבײמר. די 
ײ ^tn צו ty^aay^a אונז נ enaa אז lyanyp a םוז 

a און גײםם a .האנען טוז טאג דער אז נמםה 
r a r  a טוב. ױם א און oy pa םא זיך םיהצטyp 

an גײסם ־an פרייד, די איצם  paטוב ױם ־ ynytjia  pa 
iy־rayi וחנרט איב^־אל ארגאגיזאצי^ r ארבײטמו־ 

 a — אצץ םון װיכטיג^־ און םוזי?, און געזאנג םפארם^
ארבײטער איז ײגיאו פארצוױעטע בריעמנ

a פון םיטינג אינםט^^חצאן Djn אויןי n־ tn yo n a 
 pnDipya טיםונגrס-yפרײד און גייםם דער אם Pa ױגיאן

 אופן. lyDoanyr און בעסםע\ urn אויוי אויםדרו? צום,
nna אינט אוז *יל?ן דיyרyםאנםtan \V2" i ,oyiyn y 
y«־Dy רזר אויוי םאצ r* n y  jn a| ם די ת  םים D־arona ו

apa> o אן y jy r 'a^ רקעם־ ױגיאן אײגענעם אן און כאר* 
ד p* געזרננען מעםפעראמעגם םים האבען pa טעד  ג

כע ל^ר, װניאן מפיצמ Vm םימיע רעם ח*ב*ן וח̂נ m

Hr'
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A‘׳י-ן

a ̂יכע מינדםוב׳דיגע a מטיסוגג פוײי n r  paנזד האט ־ 
onyoyna y פיחאמ : jr  n  ia ױניאן T n o  o m  f'a

lyaa בצויז נים ה»ט iry i a ,האט גאר גוןי oy>nyr a T ia 
aראצyטaש נמםה. pa גײסט זyיי

 - דיום העכערעז קלאוקםאכער יארקער ניו
 פצאו? יאר?ער נױ ־an םון אדםיניסםראציע די

aפyרײטארD 16 דיגםטא^ דזאט ױניאן a nפעברואר, סען 
 באאדד ivaipytpy די ױג ןyנדyנצyגל a ז*לםע\1*2**
 ריזימח a ?yany: ajyaa זyדיז םאר האט apitf* 1 פון

tyoan דארט צותפ טים׳ן םיטגצימר די םיז םיםינג 
an yam איהרע זyזyםארצוצ  oy^aiawaapynדמס־ ־ 

aaranyn ד םארyסיםגציחגדמאםם גאנ^ר ר pa .צא?אצ 
fy rn  ay ה גע?ו«ען פיטינג צוםyכyר 1800 ר  םיםגצי̂ז

pa ד די וחגןpyאםyנדaציan pa Dy־ aרDיניססראציy 
a \v:"iארגyצײגט tynaaya אפמםיםונג, דער צו tynan 

ya ray הונמרט צזױי װי סעהר מװאסy בצויז ty iu a־ 
 pa טיםגציסגר םאיארי^ט yריזיג די .iy3y:*n מטיםם
 njn Jרונyכyה דױס מר םאד ג^םיםט האט צא?אצ
ly האם באמלוס רyדאזיג n m . פאר װאם a ^נרויס 

oyayoa^rya pa פיהדערמאפם די םארםרותז n r  pa 
 דארוי |yo װארום, םיטגציזתר. די ty^ay באזיצט ױניאן

 זזאם צא?אצ פון אפאזיציצ גאנמ די אז פארנצםצן, גים
 םא־ האם pa אדטיניםםראציצ רyד נעגען פאראײניגם זיך

iy צו כחות אאנ ביציזירט rn .אונזצדצ טיםינג D^ioap־ 
צ ̂ר אז גצהאט םורא אבצן י פריינד ם̂י  זאא בדטענ ד

 ארויס־ האבצז זײ און דורכפאצ ?ײז זײן נים ױ»צום חם
 אגיטײ ,aypnao pia^p אין טyצDצי באזונדערעז א נצאאזם

y â anan אנה זײע־־עyנגyמן, זאלעז זײ אז ר  pa ?ו
 אוםצר די צתפרעבענט שוין זײ האבען פונמםטװעג^

yajnna אנחזתג אאג םוז lyana באוױיז ניטyאויפצױ ז 
y^nyy] שמיםען. 292 װי מעהר tnyyaia חוגמרס tynan 

rג yטיDרע^תגדאצחגם. אדםיניםטראציצט רער פאר ט
 גע־ אין איז ציפצצם רעד אז ׳איז כאראהטעריםםײמ

rarayi בידאיצטינ צוyדי פון כמטאדזס ר O'a^ap־ 
 כמד ױניאן אגעטעגדיגצז, אן איז ty:r^»־ גצותן טצז,

פארצנדצר־ דצר םיט אײנ?צאנג איז איז דאס םאן. סיגצז
 ליניזנ אצגצםייגצר דצר אױוי מםאדצ ?אםוניסםימער טצר ־

 D־anuyya |yoD'at»ap די האבצן צײט רyורצp a זינט
y םאר? זײצר r 'n m r| פארהצצםגיס־ א אוין* זידצצ־למון 

^-nya ^סמצר sraa מסראך yaia3 ױניאגס,. די oy 
 באהאצ^ז צינם oy וחגצמד הע^ר םעטאחג v"2 a איז
yלאניnםײ אצםע די r .די כ־װנח yoo'aioapז yaan? אײנ־ 

ta ?ynytya ̂ז די  זyבaוז גאו־ני̂צ צו פיהרעז זיחנצ־יבמזמא
aa זיד זyבaה זײ טא?טי?. רyזײ רטyנדyyג זײ 'anyya 
 זיי fy^a גיםט, םיט ly'oo^aa נים אינו ?yayp זײ אז

 <-nyaa יאר?^־ נױ ־an רפױם!ya טיט םאן איצם ראם
 נײע די אונמד אז tyi'aan ?צאר י־אט טיטינג מארס
yo'T צ אצ^ די אינט רײדyדברyכyדיy«f און aארכyaa־ 
אבזיכמ. רישע

anaynip זײ האב^ טיטינג צום nyaaynaa m m 
aארשaרaכyזײ אז ז a \V2*n אויםצואר־ אזוי \ױ פצאז 

lyaavanm. דױס אהן בודזמעם a בײטזח
y ױניאז די זתז 'y a w a ^ a זײ האט Dm tyt'nya 

Dבו ym פון imצי ג^־^גט זײ האט און ױניאן ־ tyn 
om ?yp בודז^עם rנײדyדורך ז ar״im וױידזעעס די 

im בעאםםע די םון a דורן־ ?y ian  ,|yaanaara>'a ynmaa 
 בצויז חאבצן זײ טאז. ניט oy \vt> ty® ta זyבyגyצונ זײ

 די ׳צנײחןן זאצ כזעז אז — ?צײנינ?ײט אײז פאדצאנגט
n פיז און באארד דזשאינט םיז •^?אפיטא y o ra  •an 

T גצײר זיך האט דא נזד»אנאצ. 'ram a ia  nm ryt'aaa - 
yea m  pny'a |y r'iiy וײיד yo^a m ra  pa ׳טא^?ס 

 םאדנזד זײ |ynan פצאז םyנyכaרaenאD cm אנעטאט איז
vלp:y am ry>a איבyרצוגyבyצו ז a םיס־ די ?אטיםזג 

aaaanm’ î זיך האט aבyנ^אזט ניט ר tm anaa סון 
nm ניתר apםוניסDחyeטים האט זי איז טא?טי? ר a 

iran פאר געמטיםט םאיאריטעט רחינער im פ\ן דױס די 
 געפיחצם fyaan רmיטנציD די ייאיך. a o)yo 60 אוי^ 36
םים אנצוגעחן םיטלזנז די געמנן ױניאז fan מוזען ויי אז

כא־ חאט קאוד ־an װאם אדבײט
י;4,ל

a ,iy& w? םוז זי anגעבעז ־ a געלזנמנמײם w 
imyomanaa אויפפאסונבם- איהר פארמגםעחגן צו און 

y די jy^yo אויף ארבײט rn a,? דודכפיהו־עז אויף n 
a די איז ארבײט ?אנטראצירונגם w r,מ־י ױניאז די אז ־ 

yaaiun? זאלזגן aaגyהים iram•
 חבעםקי פרעז. צו שניידער ג«ליצישע פון בדױו «

 אמ־״יא די זיך האבען p'^y װאמן צםציכצ םיט
 ®-na a כדם געזחננדעם פויצצז pa ױניאנם מני^נר

5 ױניאנם םרייד די צו זזיאםכחנצשריי און tra  •an pa 
a אםצרײדג איז אינדוםםריצ n n aדך האם דובינםפי ־ 

p איניציאםיזוע די גצנוםצז זיד אויוי םאצם r w p w wm 
pa ramyaaap a ב דיaםmפyנm םים װניאנס nan 

pyay צו imyaoay אויזי anװענחנג ־ pa בדי• אונזירצ 
an* פיילזנז. איז ramyaaap ata איז פארנצקוכחמ איז 
oy איז imaiara tyoa^raD םויזענם 16 זאםלען צו 

 מף»ד ארם אױפ׳ן זײנען דאצאר טויזענם צוױי דאצאר.
im aiva opaw aa |y:'n pa irupaya |ya אױ־ פיק 

y? 600 דאלאר םויזזגנם צ\ױי די םון [.vל rn 
tmaaya די פאר ym>a יסארנאװ אין ארבייטער 

'̂y 'y,? ואו> tyraya oy זיד a צאהל נרויםע 
ly r 'a r,זיתר םים האבען זועצמג ־ oyaya^a אוז באום 
 ווימו, ארבייגממ־ yayr'a אן rriD צו |y:aaay3aa שוױים

>y ^ r זײ a a*a ?yaypאmנזײגyגמסור האמן זיי זױיל ז 
jn םאר nyao3y אצס דערצו. טים^ן ?ײז rw  nm וזאס 
 ar בדימ a צונעעיפט זיי זyבaזז ׳בא?וםען ?yDan זײ

ױ זיך ציתנט ברױו רm דובינס?י. פרעזי^ם םאלנם: ו

ן דובינספי, דוד
 אינמעתעשאנאא, פוז פתגזידצנמ

 :יאר? נױ
חבר: םייעחט־

 • פיז באמלום אײנשטימיגמז אז פיז navva אוים׳ן
ramyaaap פון ma אינםםיםחױאם ארבײכמר אידימע 

 די pa גאםצן איז בעאויםםראס̂כ אץ־ ביז םארנאמ, םון
באקלייתונ די p& בפרם ארבי^ר, ארגאניזירטע אידי׳מ

A M ^ t e  e e e e i e i e t e  f t i t  A  f c A  f t f t f t f t f t f t  le  f t  t e l e ly אײך ארכייטער, p n ia y o 'ia חארןױגםםעז אונזער pan 
m דער פאר ayar האמנן םיר ורעלכע דאצאר 600 פון 
באהימז. נח rn pa םארםיטלונג ־an דייד אײד &יז

,Ifo^amm האבען םיר זועצמנ אונמרמםיצונ^ די *
 «ra געםאמ^ אײנדדוק גרויםעז זעהר a אונז אויוי האם
 אײאר גאר נעהאצפען, םאםעריעצ אונז האם איהר נאר

 אונו םוגםעז־ם םאצידאוײםעם ברחתרלימװ־ םון האגדצונג
 אק אויםדײאר צום םום םריאחנן איײיז oaamD איז אױו•

m די ya r .צייםמז
 איבערמנמביח מוױס אייך האט הערמסאיײץ ח דער

ya'a פוז אײנדרי?ע artaiaבײ האם עד וואס באװעסינ^ ־ 
מז. אונזעד יוממז באריכטזנם און pytya אונז ע  י

^V2 ,לאסע די זיד האט דאז זײט םרײנד pa די 
w טצהר נאד םאאסס־־םאםצז ranaa.©די ־ 

wp> n פארדינסםמז ^יינע זעהר דײ pa זיג?ײט  pa 
iyDan װאם דריסם ארבײםעז, צו נאיפ דאס מוין p a* 
C אי! נײם פיז אפניונט איז םענמלז mנyארבײט די םעחר C 

m  .nay5y^ זײ נאד פוםט p a iאויסראמתנם- אנםע 
p^'^aa פיז myta^a םאכם אלעם דאס איז םומאים 

אוםערטרזמלץ־; צעבען דאם
m די אױז• אבצר נעלופם ניממ y w ,באדיננומאן

mװאונaב צו ימוט איז mארבײעמנד אידימצ די ױי ז pa 
aי י  די pa pa ,,גונד״ םוז אנםװױננ רזר אונ^ר זyו

̂ױינעז פראפעםיאנעאע m ®אר rra? זיחזר ©pn^ayiraa 
 ranwmya a פאר ?a ^arp'r מוםעימז a םאד סאטוי
 נאױמן אומדעמױטצדלאמר איז טיםער דער נאר וחוצט.

 «מ ױצאכעז נמ^טינפייט, סאציאאזור פיז וועאט a איז
̂־נאזױאנאאמז מיט׳ז צײאפמזז םוז  Oanaoma־ia אינט

 מדוחד חײגטינע ז־י כח פיל 'ira ארנז ניט אויססעכיםצז,
דורכצוה^טעז. י'טpציכpװיר רינע

 מד םמחו־ נ*ד חילוי רrיa אונז זזאט זין Dm איז
 אויך אייך םיר וױלעז געלענענדדיס ד?ר בײ שטאר?ט.

 אי־ n אינפאײױרען. באותנוע אועימנר דער איבאר
בעח־ pa מדיםאהם םארגארו pa ארבייםערמאפס רימע

E f t : ־



# ,ן״״-

m ײ זאצ **יםיטײ׳יאד די  »t» איז פאתיממ! קעגען ו
 די אז ערווארנממ חאמנן וואם די אױך צײט. קוחמר

 םזזיצח די אפשאםען װעם ^יסיטײעאן״ tic אימפירונג
 האמןן j**tr אינםײד דעם םיט אױטםײר דעם צוױשען

 דעם צוױשען םחיצח די פאבםאזירם. װי םעהר גיט אױך
 יצאנג אזוי עסזיסםירם שאפ אעסייד דעם םיט אויםסײר

 ער־ נאטיריציכע א איז און א<ט, איז אינדוםטריע די וױ
 טחיצה די סיםמעם. עקזיסטירענדער דער אמטער עײנוגג

 עחזיסטירען זחניצען עם <ױ *אנג אזוי פארבלײמח יחנט
 ״לי- ׳וועגען געדאגק דער שעפער. אױטסײד און אינםײד

 טײ א א<ס עבםוױחעיוט אוגז בײ זיך האט םיטיימאן״
 אוםבאגרעגיצ־ דעם קאגטחאצירצן און אײגצוצאםען םעל
 אפצושאפען דעדטיט אום קאגטראקטארס, םון פעאד מען
 אין געהערשט האם װאם קאגסורענץ הא^דשגײדעגרע די

̂אויןםאכער הוגדערטע <תן צײט דער  זיך האבען ק
 אילם אױםגעשטאנען און ארבײטער ס5א עילאםען געאיעט

 -5װע םיט האגד, אין האום א טיט *םאנופעקטשורערם״
 צוױיטען צום דזעאבער אײן פון ־געיצאםען זיעען זײ כען
 די <זאם געביט, דאזיגען דעם אויו* ארבײט. הריגען צו

 םיר וואאטען אױפגעטאן. פיעיצ זעהר ^יםיםיימאן״
 ?*גמראקטארס, םון באגרעניצוגג די געתאם גים אציגד
 סיסטעם, ארביים שטיס דעם אוגטער םארמעם, דער ווא<ט

̂עע די און עאנםראתטארס סיט געװארען פארפצייצט  אםא
 קילאוי*םאכער, די םון חשבון אויפ׳ן םענשענפרעסצרײ,

וױדערהאצט. זיך ט5װא
*»

 סעםען ״יציםיטיישאך געגען זיינען דזשאבעדס די אז
 אינ־ פראפיט גרויםע די געגען איז עס פארשמעהן; טיר

 גימ אבער סעגען טיד םיסטעם. דזשאבעג פון טערעסען
 געג־ געזוארען זײנען סאנטראסםארם רי ווארוס פארשטעהן

 געננער־ זײער זיך ערקיצערט *ואם סיט דזנרפון. גער
̂יך עס איז שאפם?  פאד־ שנעל אזוי האבען זײ אז טעג

 אוים־ זײנען *רײ\ ו״י וואס נגישות און צרות די נעסען
 אוגבאגרעגיצםען פריוזערדיגעז דעם אונטןןי געשםאנען

 די ױעט טיר, זזאפען דעם, אויח ? סיסםעם קאנםראקטינג
 אײן עגטםער. נעהעריגען דעם געבען צותוגפס נאהעגטע

 קאגט־ םון באגרעגיצונג די אויב זיכער: אבער איז זאך
 פארבעסערוגגען *לע רי נענדאכט ניט נאא האט ראקטאדס

 dv האט ערזוארטעט, האבען צדדים פארמידענע די װאם
 און סאבםראקטארם, נײע םאר טיר די פארסאכט אבער

 דעם איז סאגקורענטען צא̂ה די פארקלעגערט חגרטים
 גרױסע א איז איצײז דאם װאס קאנטראסטארס, םון פעאד

אינדוםםריע. גאנצער דער פאר יעועה
 רעם אין נאך זי האט ױניאן, דער מייך איז װאס

 באגרעניצוגג םון םראנע די אווזגסגעעטעצט 1923 יאוזר
 זײט און טאג־ארדנוגג, איהר אױף קאנטראתםארס םון
 גע־ יעדער בײ םאדערונג די איויסגעעםעצמ זי האט דאן

 גאגײען װעגען געהאגדעיצט זיך האט עס װען לעגענהייט
 איכמןך דאט האט ױגיאן די אנדיטענט. טרײד אונזער

 אינדוסטריע, דער םון אינטערעםען די אין געםאדערט
 קאנט־ םון באנרעניצונג די אז באװאוסטזײן פולעז םיט׳ן

 אפצושםעילען אויף װאםע םעכטיגסטע די איז ראתטארם
 דדפאבינג־קאנטראקםימ די זואס תאנקורענץ אוטעראיכע די

iv: תאט סיםםעם tx try.

י ױגיאז די אז אי  מד חנד פאר פארבארייטעז יץ• י
 א *ױז ארדיםצגםם אויפגעהעמ אונתדע פון גײאונג

 מגיאן אונזער פון פיהרערמאפם די ווע^כער יתגצ! זאך־
̂אד אונז פאר איז עם אײ-דעד גאך פארטראכם זיך האט  ק

 אסאסיאיײ צוױי דצרםאנםע די םון פאזיציע רי געווארען
 בײם אםאםיאיישאגס צוױי די םון ארויםםריט דער שאנ^

 ב<וין האם אױםאריטי קאוד דער םון םיםיבג יצעצטען
ך םוזען טיר אז און <יט ^צאפען זײ אז באזויזען  וי

 םזגהר טים ארבײם פארבצדײטועם דעד צו געםען דארום
̂ום איז עם עגערגיע.  רופען צו געזואחנז באעיצאםען דא

 עק• n( דירעקםארס אװ באארד םון סימיגג םפעמעצ א
 םרײמאנ, פאר באארד) דזעאיגט פון קאםיטע זעקוטיזו

̂וטען דעם  און םראגע די פארהאנד^ען צו #טערץ ע
 די פ^גנעד. םארבערײטונגם טיטעע די אויםצואדבײטען

 אצןן פאר װערען פארגעיצײגט ות*ען פילענעד דאזיגע
 <אקא־ אכגעמאאםענע אונזערע tie באאדדם עקזעקוטװו

 באמלזם זייער און טיטעג, געסייבעאםטיציכעז « בײ עז,5<
 עאפ־טשעדצײט, אוגזעדע צו *וערען איבערגעגעבען \ועט

 דערםאגםצ די םימיבג. שאפ־משערטאן אי$געםיעעם »ן ביי
 וחר צײילען די זוען ותרען םעז5אפגעהאי װע<ען םיטינגעז

 דער אןן םיי װעילען דארום דרו^ אין זײן שויז לץ\
 געבען ״גערעכםיגקײם״ דער םון אויםגאבע קוסעגדער

 די װעגען ונג5אפהאנרי » און באריכם אויםפיריציכען «ן
̂וסעז װערען. אגגענוםען דארם ען5װע װאס באש

לאעער ע. לואיס מון
n n « « v ifiv  rw ija  v r f a r i w t r t m \^יןירז ר\ ט־ײיזר «\ יגױ

t»an ts, םענ׳מר זײער דורך האבען, ריזעאגע איז 
יזעלז*״ די נ׳מיניגמז האנשורענץ, ״נ^חנר און ®רעסעריי

o אײגעו־ n אונםעג<אד נעמאכם דערםיט און אגדערען 
*PV&UKO לעגיטיםע די פון נאר ניט עקזיםםענץ חגם

קאגםראקטא̂ר אנטטענדינע די פיז אויד נאר ם׳פורערם,
 afitt Dtp זואט אטאסיאייטאן אכמריקען ךי אױנ

w אזוי r> ,ױניאז די אמר תאט טארנעםען u p נים 
 אין איז, קצאוסםאכער דער װען «ייט יעגן טארגעםעז

סאנטראק־ וױרדים״ .עוצים די טון טעצד *ט«עם חנם
m איו רעריבער הינרעא. כארזז דאס מוחנן טארט, o 

o אסווהאצטעז ענט׳אצאםען טעםם ױניאן די n טןן אונסט 
 אוכמוטענ־ אלע אונגמר קאנטראסםארט״ אא .ליטיםיימאז

tin. ד«ר און סאאוסמאכער די םון אינטערעםען די איז 
אינדוססריןג

 םיט ארויםניהײמז איז אםאסיאיימאן אםעריקען רי
ר׳ »<ױםענם רש־ אין םםייםםענם <»ננ«ן א  tj<« ווזני
 *םאםיאייעאז די to סאנטראסםארם״. אוי יסיטייטאן5.

 טרײ « no אווין טיר יױיםען .ציםיטיימאז״ נענען איז
 נע־ חאט ארעזיחמס זייער וואס םטייםכמנט ומח־י-געז

 מיחנר־ע־זתחאוכ^ pn טון נע^ענענחײם דער בײ םאכמ
מריג נעװעז איז עם אז גױר, גצויבען תרפאר  טאר אי

 אזא םים נאבאםאל א*ינד ארוימװשוגתז יאוועליער םר.
.ץואם :פראנע די דארום זיך מטעלט op טטייטםענט.

 געמקן אויםען א*ינד אםאםיאייעאן אטעריקעז די איז
 זײנען סיר און זיד״ דוכם אונז ?״ םםייםםענם איחר םים

ױ כטעט איךרעם  איז אםאםיאי״אאז די אז איבעחױינט, ו
*ו נאר ליסיטיימאן, די א«»ױאאטען אויסעז <יט דא

 רעם אק דעח) גאגצע די גיט (אויב ran סעהר טרי«ז
 זאנען, 1» גיט אםאםיאיימאז די <ואנט אבער דאס •1עגי
 אז סטייטםענט רעם סיט ארויםגעסוםעז דאו־ום זי איז

in עם םוז םען און נים, םוי< !ליגדטײמאז w m i, גדי 
מן דערםים ײ ר «ו  חאבעז וואס מסיםער בײמ רי אוי

 אזױ און םתיד, אונזזןר אין אננעזאםעלס לעזטענם זיד
»po ארום r| אונסס ציםיטייעאז דעם נעגען םענטימענם א 
אר איז פאראיגטערעסירט זיילנדמ ײניאז, די to אזוי,

 גרענגם אינדוםמריע אן pא אייגפירוננ נייע יזרע
 באנחד די אויך האט אזוי אראבלעםען; גית זיד םיט

ת ייר םיט נעבראבט תאנםראקםארט טון ני*וגנ  ■רא־ גי
ם נואראינטערעםירםע די טון סײנער ותלנע בצעמען, דױ  ז

*ויז זאנעז *ו םאראויסזעהן. נעסענט ניט חאם  ,ליםי־ א« ׳
 געבדאכט ניט האט dp װאס ד?רסאר ניט טוינ טייעאז״

p וואם אינדוםטרי?, דער פיז םםאביציזאזי? די onw 
r n o מיינונג, םיין צוים איז, ?רווארטעם, האב?ז פירער 
 ד?נמן וואט tpiwpo די אז בצויז באוױיזט דאם פאצמ.

ip באנריןי אר?טעז נאנץ א האב?ז אזוי jpn גאני?ן חןם
«יז.

 פוז איבצ?ז די אננאטראכם איז נ?םט ם?ן װ?ן
ױ און טרייד אונז?ר tp זיי אצט י m, מז םוז ipo י ip ום* 

tporawvw o: חאב?ן פאנטאזיאר?( בצויז to ׳פצום :ppp

 געזאצם האט pװעצכ קאםײ*א], .אינטער־קאוד״ די
 צוציכ האט צוריס, צײט א םיט פונקציאנימן אנפאגנצן

p געמיםע u n p o r[ איהר צו צוטרעטען געקענט ביט 
 באזיי• עטערוגגען די זייגען אציגד איצט. ביז ארבייט

 צונעםראםע! עוין איז קאטײפאן די און געװארצן טינט
ארבייט. דער צו

 רײצ א ענטעײדען צו האבען ױעט קאםיטאן די
 •IP3̂פטרייכדפרא קאםפציצירמצ ה?כםם און פאר<ויק?צטע

 דעם ענטשײדען צו זײן װעט pאויפגאב עװערסםע זר1אי
 און סוטס קאוםם, ציין נע\ויסער 8 איב?ר פונפם טםר״ט

 עעפער, ררעם צאהצ 8 אין נצ&אכט ײצרצן זועצכע רעפם,
 איז װעצכער האיד, דרעם דעם פון םטעט־ארד דעם אונםצר

 קסוס דעם םון םםענרארד רעס םון רpרעpניד ב»דייט?;ד
 און אננעוױיטאנט? 8 ־tfipt איז פראג? די קאוד. טוט און

 רארפןמ װעט האטישאן די צײזוננ. באצדיג? 8 פאדערט
 זײן װעם עננמוײדוננ איזזר און פראנצ, די ענטעײדען

צדדים. טטתיטצנד? pאצ פאי בינדענד
 דער צו באציען זיך פצאוקםאבער די דארפען זוי8 װי

 בצויז װעצכער אין זאך 8 האטיטאן די איז ? הסםי׳פסז
 אדער פאראיגט?רעסירט, זיעען םאכוםעקםטורצרם די

is אין אױך TPMtopttpp די האב?!  d p i |אינטצר?ס 
 פצאופםא־ די ז״נ?ן טטאנדפוגקט 1אינדוסטרי?צ? 8 פיז

 די װי םי?צ זוי8 פונקט ראיגט?ר?םירט8פ opn אין כ?ר
 די־ ג?האט ?אוד ררעם דצר װאצם נום?הםטור?רס.8ם

p tfp t ווי םם?נדארדם m• יוסלם הסיד, םוט און ימווט 
dp דזטוריסדיסטאן, פון פראנ? 8 נצויז נ?װ?ן אונז םאר 

is, דר?ם די דארפ?ן ױגי^ן װ?צכער םון ;?םליך, k s v 
 ר8םר8ב םיר ח?צכ? ארגײט צאיז די פראדוציר?! װאס
 נ*8ה דא זוערען. האנטראצירט שצסושם, pצpנpר צם8 טעו

 דזשורים־ פון פראנע ר?ר |p:pn נים אבצר זיך דעצם
 פון טײצ דער םטענדארד װ?צכ?ז אונטער נאר דיקטאז,

 םוז דאם פראדוצירם. װערם אינדוםטריצ קצאופ דער
 8 דאו איז op קצאוקטאכ?ר. י?ד?ז פאר װער?ן פצאר

 דר?ם ורערען ?רצויבט װצם dp jot כצ אז שכצ, פשוטער
 אונ־ קצאוקם רענעצ? פראדוצירען צו טאנופ?פט׳צור?רס

d פון סםעגדארדס די טער p i איו (װ?צכער סאוד דרעס 
 דאם, םוז םט?נדארד), אונז?ר פון גידעריג?ר ד״ט?נד8ב

saB ר?ר8 פריה?ר tv,-\ סם?נדארדם, די ב?ן8אונטז»״נר 
 םטך 8 איז ערצוסיב^ האבען כ?ר8קצאוקם די װצצכ?

 די אם אנמטרצנגונג און סאםױ םין יאהר?! פיצ? פון
 פון שאפוננ רי ארױסנערוםען תאט שראנע אננעוױיטאגםע

 .ארבייס איהר אין און ?אסישאן, .א'נט?ר־סאוד״ דער
 םאטפעפםמר־ ד?ר <וי גוט אזוי ?צסופטאכצר, דער דארןי
m רער, o o r *ytpt pn .פאראינט?ר?םירט

ipo5«d יסל ציםיטייעאן, די ipipj אסאםיאיימאז ר?ר 
penw i .חנחות

 אםאסיאײמסן אמצריס?] די to קוים ײד גצועם *ומ
 באנרסגײ די ipdkvoo איז םאראינםצדצסירט באטוז אח

n םענליו גיט יסד סח op חאנמראהססרס. פיז «ו«  to 
 ציים ךי פאונסססן מנ?צ סזוי האב?ז זאצ ססאסיאיי׳צאז

pm מן פצצנעז דדצאבערם די «  און ?אנםראסטסרצאן־ ׳
נאד אאופסלאך וױ נסכט, איבצר oppwtr ססיסארײעאז

 סיר ?pdpj Djpopn אצצ די און םיצצער אברהם און
twpp .נײצט

 תיינםאצ פריינד׳צאפס די װעצעז םיר Dtp ױי, זאנט
פארגעסען. נימט

 tpnptJDP ס אין איד םיט pn צו אח צואונ׳* אונז?ר
?נמםער. אז דערװארטע! און סאנםאסם

<רוס, חבי׳׳זצז םיט
באגױםם. דוד

טניי־ חונדצרם 15 אציין. ויד פאר רעדט בריװ דער
 דיסציס־ װאד pddppt די מויז jpnpor אררײטצר דער

 איז אוז הוגנערינע םטרייפ?ן די סטרייפ. אין צינירט
 to ניט ײ1 ריײחזז פונדעססומנעז און פאו*פרויר?נ? ??צט

p»p די פח טצנם pop’rpj נpצדpיינד?ר?ז צו ר trn■ 
 ווסלכסז פאנפצרצנצעז האצנמז נאר נויט, פ?רז?נציכ?

 BOO pop’rptnt די פאר אויסצו?נדינ?ז גנין פון םייצ
 opnrpo יסחר יצדעז סז מה׳מ צאנד איז 1אונ גײ יסצאר.

 חוד סחין עיתט מז פאצעסטינא. אין הסתדדות די פאר
 פאר־ נ?צד?ר די !אטצפז ביים יסצאר. םויתנט?ר ד?רם?ר

 tpro pono P אויי סנצואוױיזען טםענריג ניט ipd נ?םם
נוס nratt יסס אס <צות. איז צ?בדז ײאם פויצצז, איז

 אדויגד איז אסאסיאײטאן אגזעריה?ז די אײדער נאך
rpotppi עד?צ?רוננ אפיצי?צ?ר איר םיט to איז זי tpjpj 

IPdip dp is חועד ױניאן די האם .ציםיטייעסן״,  tpttpj 
 פון פיר?רס אייגיג? צװיעען ;ם?ר?נצעןpootvio ?8 פאו

 to אםססיאייעסנ^ תטאג?רם׳ די און tpp’npoo די
 זיך האט באר?כטיגםער, ס ג?ײען איז פארדאכם חןר

 טיטינג פ?רםצצ־יצרצאכ?ן צ?צט?ז opn בײ סרױפנסװיתן
 סססםיאיי־ אם?ריקעז די |pn אויםסריםי, מסיד ד?ר פון

to r אור אוגז?ר צו אםצ:רם?גט סן פארגע׳ןצאנ?! האט? 
pdoipy»o| ציםיםייטאן װענ?ן פונ?ט רצם. no סאנט־ 
 אםססי• רזמאב?רס' די אםצנדם?נט װעצב?ן ראקםסדם״,

 פצאד ipt'noD הסט יסס אונםערעטיצם. האט איי״סן
p םיט הסצטצן סיר <ױ r u אנבא־ ייסס סםססיאי״יסנם 

o צסנגט n יסזיןצן tnpt מיכםיגצז J9PMI



*WL' י ־ * ׳  TRp? ״I™ :׳ :i t  i r i
dj?*di$ti אץ זיך טוט î w

ס £![ רי ^ ם, מ לי א ״. \ג. ג. י. *. ו\ײפ־*ר<ןגיד<ז\פ בי

J ליגצר uppgrpn,* זיך *יך געםיז זעהם, איהר <ױ 
«p עכד איצם האב איך װי אזוי אינדיאגא. ײיין, םארט 

 שרײמן צו אויסגוצעז Dgn איך <ױל צײט, פרית %ואס
ס ױגיאגס. עיקאנצר אוגזעדע אין •אסידס %ואס עםו̂ו

 שיתאגעד די בײ ^אוקםאכער. די וחנגעז זנחיםמגס, _ <
ny3gopupp גים אלץ נאך ערלײזומ די געווײגאיך <ױ איז 

ag אײן ^צקומן. r האם g דער *ו־בײם, סעתר ביסעל 
a אײן איז װייגעצר. ביסעל א צווײםצר g r זיך םארדעם 

ערגער. צזוײמעז g אין מסער,
 און קלאוקםאכער היגער דער זיך לעבט דעם אויסער

a wpn טים יתיאן געזונםע מעחנצ pw ?ga« מעלכער םים 
 ג־1א יאמ. גױ געגען proymgD גים זיכער ױך prp מו

ru rt די קלאבם. צ<וײ *פילו ה*בען קלאוקםאמר חעע 
̂ובעז ק<*בס  װי *סעהען זחנלכע «וםריאטען, זייציע ה

ypngor מאלעז ניס לאזעז איז זײלעז jtfyprnar p'p 
 ביםעל g תלאבם זײ זיך מאבען אנ&אנגס קלאגג *ױפ׳ז

 שײגגד די איז לעצםעגס אבעד זיר, צװיעעז *דוםנעריסעז
owwr ביסזגל א pm gDrjuag. מוגנם עם T t צו אז 

 וועט אפטר Tg האפען, צו איז דעריבער זײנממ, ביידע ®ח םעםבערס קלאב די צוױשען אײנעקײט עטװאם סיראעז
 זועט אײנעם דעם pa אזן אײנער pnjm קלאבס בײחנ &ון

tram ,סיין ניטא זיכער איז שיקאגא איז וױיל גאתים 
 םיםגליחנר ןאוגזצרע yrnvr זאלעז עס <ואתם אוחאכעז

לאגערען. באזונחנרע צוױי זמזיםםירען
n> . J אלעם. סלאותםאכער העע די האבעז זעהט, *יהר 

 לע־ כחגהו־ א איז דאם און יע, דא םעהלם זאך איח אמר
 סלאוק םעהר ד* אונז םעהלם עס סארקעכג קלאוק מדיגער

vaa ir.זײן עימאגא גראדע דארוי נעאגרווםימ ױך מכם ־ 
ר  מארקעבס קלאוק א פאר ra^a ריכםיגער מ

 גים. איך רוײס טזוי, נים האס איז פארװאס אבער 3
ײ האב̂ע דעם, מעגעז באלעבאטים די םים םיר רײחנז  ז

 בײ פאר םארקויפט איסם די ענטםער. זעלבען דעם •לע
 קאנ־ גים םארסעם איסמעח חנם םים קענען םיר ?ינער•

ײ וחנן אוז #דירען. ײ םיינען טארקעט איסטערן זאגעז ז  ז
ײ עלעפען רײדענדיג אזױ אח יןור׳ס• גמ  קאפאטעס ארױם ז
ײ אז בילם, םיט סווױיזען אוז ̂אוקס יארה נױ איז קויפעז ז  ס

h o* סטײםט, דא<עי. זעסם פאר אפט גוונץ גאך איז מויז 
 םאכערP^אוP יארפער 1ני אםת. נים איז עם מיר, מצנח׳ן

 דארט עפעם ראך איז היינט אוטזיסט. ניט אויך •רבײםעז
o ראר איז ױני*ן דער אזיסער און ײגיאן # m רוזזתלם 

דצזי  אטאריטי? סאוד דער וועגעז איז אודיואס דצנס,י
 דערװייל אדגוםעגםצן. פאר גוט אזי אלעם דאם *ב*ר

 האבעז מיקאגא אין םיר נים אלםען. כײם עס גלײבמ
ױ און •רכײם, נעגוג  די האבען ווער.איגטארםירם, איך ו

רקער גױ ^r קײן גים אויך ברידער ̂י gor .וואלט עס גרוב 
t ביםע^ g זאל סעז tg ^Tgrpa ניט אמנר y p in g וואט 

קאפאטעס. דאלערדעע זעפס g ngD דאס איז
g דא םיר האמנן קיזאז דיזעז אנפוונג  ggnai אמגחן 

 חעלברוין קיחפבאם, פידכמנ חיגער דער םיט םראבעל ביסעל
ױ קא. ײח ײ בײ זיד האם אויס, זעחם עס ז tw* ז im ih

n »מטיט דנר  nga דאלער־ צאהן און זעקם דערמאגטע 
oimgagp, ײ חאבעז דעריכער ארוים״ געםרײט זיך ז

g פון מז __ p 'r^ חנד פח טעם דעם ם^־ץוכען און
 •gn דעם, זועגען דערװאוםט זיך האבעז םיד יחנז ויינאג

 יאר־ גױ דער םיט םו»עינדוגג איז גמםעלם זיך סיר מז
̂ילויב איד באארד. דזמאמט קלאוק  איצם דא ?יך ז
 די ®יז דאנס דעם אח דאגס דזערצלימגז םײן יתקעז

 איזײ ױײכרפרעױחננט קאלעגע כױין צו nwgnpig^p חיגע
 איבער־ זייז און ארבײם אונערטידליכע זיק נטנלער. דאד

 כטgDPנ םעגליך אונז פאר האט װגיאן דזור צו ססגעטזײ
 צזשרײ דצר צו פידכמ דער םים סיכסיד דעם ױסצוגלײכעז“

י| &ר.*ר ױ מון יס| ױי איד בײ  איחם טםאל גאד ו
g ראגמי חצרצלימז

P3₪| *,■f -

 nga רm איגדוסםריןג רדצס אונזעד מעגען יעצט
 אבער עלעכטעד, קײן נים גאר געווען איז סיזאן נאגגעגער

 עפעש איז סיז^ן, ספרינג דער הייםט דאס וויצטעער, דעך
 שווער איז עס עטװאם, פעהלט עס אקזנכמן. םים ניט
 די אין יע ארבײט םען זיך דאכט װײל וו^ם, זאגען צו

 איםפעם, דער םעהלט עס עפעס. אבער פעהלט עס מעפמר,
 םיחלען םיר ארבײטער. פאר סארלטנג געוױיגליכער דער
̂ס  נדויסע g גאר איצט ריאבען םיר tg ,gpga רער .ypgo ד

 און פרעםער פיביעערס, אפערײםאסם, רבײטם<אזעg צאהל
og מײנםטעגס D ^ gp, באזוײזם tg אין ביזי שטארק צו 
o איז rn םרײד .d u

ם  כטgדורכגעם טרײר דרעס אין מיר ה*בען לעצס̂ז
H#'i g־jr 'g g tu g j די האכען ריאר^יזירען צו רעכט דאס 

D'Dgip^ga רורך געקראגען g( .האם דאס ארביטרײטאר 
D ניט voga ,תאבען םיר זוען גאר איצט ;DDg^y דעם 
ug'־D:yD 1933 אין D ou 'ia. גענער^ םון צײט אין

 אבםאלוםע דאס D^g^nga D'Dgay>ga רי האבען סטרײ?
gדיסם צו חגכם rאהן ^־בײטעד »ן רדזשען Dgniga g 

 גיט. געזאגט טיר<יךgנ האם ױניאן די .ijnnga g אהן און
 געכט םיט טעג געצויגען קאנפערענצען די זיך האבען #נו

p דאס בײם געה»לטען זיך r>g האט ױגיאן די tg און u 
 ניט אויב ig טארג^לאבע(, D'Dgay>g2 די האבען זאגען,

פען, צום רעכמ פולע דאם ̂־ד̂ז ײ \וילען דיםגדפ  <ויײ Dg ז
 י1אוי •yrapr ןײערע unuugAngn צו רעכט דאם נעססען

 גע־ װי האט ױגיאן די יאדיר. |yi>gn יעדען פראצעגמ 20
 קאנםערירט װידער מעז האט גיי^ נעזאנט וױדער זוײגליך

 די םיט עוועסטער די זײנען דערזוײל נעכם. םים טעג
 ugp װאס אוטרזזזי^ זעהר געווארען סםרײ?ער נרידער
 האבען םיר אלזא, ? װאס A3g> ,^g דארט כמן פערידט

gn| זיר iy jgD «ngw "g די םיט D'Dgay^ga איבערצר 
w«־ די געבצן g צו g) .האבען םיר ארביטרײטאר ypgD 

yDg>rga |g i|״ Tg .דער זײן םײעריואל םע?ס סר n g 
D איז געgרD די בימדײם*ר. v iD '^ g אין נעװארען 

n ם^גאטעז צװײ g□ אורטײל דער און T'g ,געוחנן tg די 
D'Dgaj^ga צו בארעכםיגט דיגען un ’ T'jgangn דיערע 

*vyay,20 ניט *בער ־ aראצyנט gn y^g^ ,יאהר 
’ngD''nD יאהר. y^g פרא^נט 10 ing  ny i אויך האט 

DD'Drgn ריארג די \תן צײט דיgגיTײעאז DagDyi 5>gT 
pnyn : די yD«ny י אין ײאךgנוgדי און 1934 ר yD ^ y 

n 1936 יאנואד »ין <ו«ך jny ' Tg \\x ותרם װאס ארבײטזגר 
yi'np tid D p 'pyrw M ng| בgצאהלD פgר g ײ- זואך  וו

o y rn און Tg ױניאן די אויב iyT''Hga iyp״ g Tg{ אר־ 
u־־vyDiv־vg T'g בײ^ר n g iw  Dp'^yi דyרםgער וואם ר 

ii'Dpg mאי m  t ױגיאן, חגי אין yp| ױניאז די g^nga ̂
Tg פ ?ײס דיgרגyברgוחנח[ן כט vg nga־Igr"*H3'i״ 

iyלכyװ ,lyDPJia yטליכy גאך און m  y םון ny^y^p 
זויכטעקײנג

T̂ g^ איהר װי DnyT, די האט yDtny ריאדגאגיזיײ 
 הײםט דאם ,1934 יאגואר אין פאר?ומעז טDרgדyג מאן
 אק געאוננעז אבער t'h ױניאן רyד צודי?. יאהר g טיט

rjynyajgp ראס באלצבאטים די םים lyurtrcag פאד DpyT 
 pg הײסט דאס ^yatp םאנאטזגז Dpyr אין םאגא^ז.

̂ון  רעם זyגyצולaא • ג^עצז װימגר אומ א^ ,1934 דז
 זוידעך T'g מאל |yTH .1935 יאנואר ביך ריארגאגחײטאז

 דיכד האלסײל djtt lyay^ag צו םאמוך g געווארצז כםgDyג
rmgTPD \בי Dyi\ Djyo>^ nyn ,^הײסם דאם אויסג 

m רyאב T'g oy .1935 סזגפטצםכער m .די אוםסעגליך 
D באלעבאטים iga ryu ” g i'T  lyagn גןך האבצן טיר איז 

 חאםמ באלעבאםים y>g נים .ayD דעם פ^וכם םידליך
tt חאבען \ואס די אויך און פדײהײט, דצר טיט באגוצט 
 פח םאם נאנצע די |youy* גיט חאבצן באמצט ױד

 זײגען bng און אדום פראצצגנס
מ פון ארנײםזנו 75 חני זיעען 22 ו

l׳■? y
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21 לאקאל פמ קאמן* אמ לעבעז
ץ אן. א. ם אפל ק

las&i

 צחאםצעזר ױך |yr'T 1900 יאהר &ון אגפאע אין
מן  םײלאר לײדיע און ?לאוקס םון ארבײ^ר yana g קו
pyi' g ly צו צוחן? םיט׳ן נוארת אין מדײד ra y i, דורך 

fy:rtytt מן gT^ איםrטgנד g p'T ^ ס  רלײכ־gD צך בי
pnyD די rװyרy לgגy ארבײט די םוןyפרויען יחגר אין ר 

y בא?לײדונגס 'nD on j'g נואר?. פון
lyo 1אי צוזאםענ?ונפט דזנד ipyngo ארינס 9 אויף 

d פטרים. j ' t 26 דעםאלט fyog^anga |yj''T ,פוג־ יאהר 
dptp Ty:yiWDjn זואלט דאס זוי אויס םיר עם Deny 

.in y ry i ^ y j
 אוםב^רײבליו |jmy> T'g *דבײמער די pa ל*נע די
 tyag^pr ye^Dpga אין <&רב'ים האבעז די שלזןכט.

ty3Ji« 'iga. די igDyi fyngn D'Dgny5»gi י־ביײ וײ םיט^
D.װאיצyג נ$ר lyngn ''T \ואס

Tg DnyDtnga oy אונ^ד yTgלכy אוכמוטצנדען 
fyngn ג טורא ארבײ^ר דיyהgט t t צו in'T':gy>g און 

r  \v w v m  t' h oyװyם צו ביט^י און רgכyאנפאנג אן ז 
tyogteDJg t װאס *ר1*רב'יב רי t  lyngn צו lynip צו g 

m און דדפאב םיט׳ן ירטpיTn lyngn םיטינג m  ly r u 
y'nog .לײנצ א םארטירער? ng  ya ru״:nyD האבyז 

t t אבyנ ניט רyלאזט Typrureg תאב אוןyז t t טוסר 
8 ijr iiy i r a:פון גרינדוע חגר אר gpg? g^ אין ױניאן 

 Dim פרכנות אהן Tg ,|y:gD«nga tyngn ךײ יאר^ נױ
P iyo|  ױגיאן g אהן Tg און גריגמגן ^yp ניט ױניאן ''

yig^ y זײ מן <חנט r iy ’nD די פון uro«^g• ײנםאל? 
v ניט :" i .tynyD y^ a jyjyp\ ךײ t t חגםאלט uyDgTiy 

yo ipyi? רארט און סטרים פרינס 9 אויויyז tyngn מיר 
>Dyi D:y^y װינקעלשטיק gpg> nyTpg nga> .ױניאן

t האבזגן ארבײטצר yena די t צז ג^חוגדט 
^ T'g די הילף. נאך אינםעת^אנאל gjgrynyD J'g דע־ 

w *בער טאלם  •wiyT |jniy> p'̂ gאומ האט און סוך pײן 
rרנyאינם די ז.yבyג Djypy* ניט הילןי סך yאגgל T'g חר 

m מאלט m און מוידם רי פון סטרײפ חגם טיט פאמומעז 
 גרויםצן צום צוגדײםונג^ די *טיט און onyp'np וױיסט
yogD? ?די .1910 טוז סטרײ ^ אנ  גיט חאט yan< פי

OTg^y>agng די םארטגצהגצט האט *ון סל'*לע[ די n g 
מ yנyאײג איהחן םיט כײם  וײנצז םיטינגצז כוחות. ארי

t ארבײט אויפ^צרונגם <עווארעז, גערוםעז k̂ אנגצםירט 
>tJngny 1אי טווי כל םוןי *ון nyuw ארבײט Da'vrpya 

t r ig iw 1909 יאתר פון סוןי צום ערפאלג. סים T'g נצ־ 
 האבצז מיד און 21 לא?אל חגר גצװארעז נרינחנט
g סנר פון רyטfcיigטש g באסוכמז ig ryn yD J'g.̂

nyum נײrזןגרינדyטyז T'g 5gpg5 נלײד 
g ?y צו '̂ajp נױ איז אמ 1910 איז ראצזג סערםענדע 

 רyכgםPלאוp היסמארישער חגר ןyבראכyאויסנ יאר?
 םיםנלידצחפאפם רyנײ אונתר «1אזי האט iy סטרײ̂ג

g Dgny< גyװgלדיגy ^האבצן םיטגלידצר אלצ װיד?ונו
. i.;:.ji:■:״ ■ I ו■ . -----------a ..........״■■=:: ״יז״...:...a

 *רונגמרנלעיהגמ די םיז םך * >;רבײט. דער w נעוואחזז
 יוענען «יך ױניאן די אז נעװ^ט, ניט נן«ר ד^בען
ײ נ*דעי־עז, דזמאכ זײער rv גענוםעז ה*בען ז ru K 

רזשאבם.
 אויםגעטמן ז*ר גאנמ די האבען םעםבערם אונזערע

ײ בראװ. אויס־ די םון םיטינגען די בײ ה#בען ז
 בא<ענ«םים די םון *סם דיזער אז נעדאנק, דעם נערריסם

וחנל«ז סוםען, וועם ציים די ײען צום רחי א איז
ײ ו וועם ריארגאניזײעןון ביז העםפען *ו זײן באריים ז י  ו

*נריםענט. זייער אין געפינען ניט
 גוט זעתר דדעםםאכטער חינע די זײנען אלגעםייז איז

 <ן«ד ױניאן. אויםנעצײנענטע tv האבען און אתאניזירט
t טעז u r איז טאגץ א געתאט 100 יאהאל האט *ווענט 

ftn»vn e r iu v p ׳מחנםטזנ די טון אײנער ttr^jrevn (אי
8000 e n v  om n .באזומד »t איז

 יצנמר צו לאםף. איז |yangtry^''ng איטפעט טיט זיך
fy צײט ru נואר? אין pig^p yD'vu m m  i ' i r הר> 
nya ניט זיך האבעז םיטגליתר די nga D^yD^y;fig 
 nyayr ypg D^yDjryiBg זזאכעז און nngaya מום ?ײן
 קלײגצ ארוםיגע די איז אויך גאר ,pngu אין נאד ניט

?ig to iyD s, י^ר נױ די װאםypד trDgny^gD מד האבעז 
yp צז כדי םי?סט jra| די 4יאר< נױ אין סטרײפ •חגם 
v* האט D״pi'DyD סטרײ? o w  g Dgny אױןי זויר?ונג 

nng v w״jy ign  yrtfyn nyD ד צו באלאעט גיטyױניאן ר 
T''iuyogD t ״t אוז t  |yagn ארמר חגר אן אע^פלאסעז 

yDg>ryug t t  lyDgn nyg''ang 150 ang  .y'vgT'j| 
iv םאר לא?אל. אן m צײט t̂ ג דאםyװyז g גרויםמ 

צאהל.
nyTjig אויך זלך האט לאהאל iw p g באטײלעם p it 

 םיר JL911 םון nypgnpig^p ?לױולאגתנר די פון סטרײ*
DPgoy> iy װאס nyaytr די D^yDry:ag האבעז ign ספעב 

̂'DypngD nyTg^TT פאר׳ז ארבײט p. מיר g ty ign חוץ 
djh נ אויךyמליזואלנמר חןם עטיצט p ''-hdd פינאנציעל 
סומזג. באדײכמגנחנר g טיט

g m טיר |yj''T 1932 בי\ 1913 פון m פון טײל 
D \\א באאדד תמאינט nyp־ig' נױ i'^ 'Dgn t 't |yign 
lyaogp yr'T איז  y^g•

 אמא־י nyT:Tg T'g ברודעד־פרינ םח ריאדyB djh אין
y 'vg tu האבצן טיר איז גצװאיעז פאחפוינט ניט אויך 

y ׳ כטgםyדורכג iy i ir  nnyT g .דיסצי די צײט.aלp פון 
tu» \v םאדאל די |,y^gay> T'k טיטגלי^ר די w m  T'g 

nyn לאסאצ T'g כ^ט y3jg:ynyD3ig.| די yD^K יוניאן 
Bיאנyרyז ny ig  iy r u אוױי nyn חא• און װאך

 צושמרט PgT yציgTאמאני די Tg סגרלא^ ניט בעז
*ngy ױי וועדזגן.  |yngn״D האבען ױי נאכם, איז טאב 

:D?y> Dingny פרעואםצ בײ yBרTױוי האבצן צו כדי אנעז* 
y״5p די j און ווויםגאבען oy^g ?yngn אום אננ^חגנדט 

ayn צו לעב*[ בײם לא?אל iiK tfgm in• קרי- סאמ איז 
 cy אויפנ^ננצן. װיחגר pt די T'g םא^נט טישס^ז

v*\ האט w w x r] רזגר gny3yj? ?1933 םון סטרײ. ngD 
t האם yai*u fynyjg'B חגר t בא וױחגרg fym i שםראחל 
 איחנאליזם איז גלויב^ אאטעז oyn מיט האפנונג. פון

tyngn ױי fyangiiyu ’ n g  t t איז nyn ארכײם pg חנר 
Tg ,tjhw  T'g DgD^Tyn האט לא?אל דער DiT^Dy:a'ig װי 

g ארן פריהלינג איז בלום Dnyjnga איצט cw n y r g 
אינ^רנצשאגאל. רער פון צוױיג רyTשוירTד נױ אויפ׳ן ארט

t גרײטזגז םיד זחגן איצם, t צו in y^ a 25 אונתר 
'tyrnng ,מהלט ױבי^גאום nyTjig דזעמר יזניאז לא?אל 

 פאד־ אונמר אויוי v*nypip צודי? און טיטנליחנה 700
y3yp D ''njy«ga| שמאלץ םיט םיד Tאנy,ז Tg עס «p 

 חאמן םיר <ואס ארבײט שותחג ttk טיה רי ג^תז זחגרט
ױניאן. nynw םיז בויאוגג תגר אין אריינגצאײנם

yoipy3| אל1 טאנץ איז גצגאעען, און T'g געװען
D* גוואלדיג ^ y r סים y'^giia g פוז v i2 v w m פאר־ 

t' k  oy .ng5 באםת ny:nyr g m m .אותגם ̂gpg> 
ט ,100 ב r אײך םיר ^וי n ’^iDgni !

ynDDvu'g Djyongi iy»gp n rr pg טוכמנלם T t 
 pg m ףןישט onrrgppnyn מגיאן אין םטרײ?. טיט

g .אםיםע^ זױחזר און קאםיטזןס ליםצזגטס, כינשטאס? 
y^g 1זי גרײטעז, t t  fyD^n y^g אויפ׳ן TyD'vu טאנ pm 

g ?סטרײ iyany> by ii .וחנחגז
 חגר ,76 לא?אל האט Djyi\g פדײטאג זyצטyל

 באאםגמג nga אינסטאלײשאן Dgnyj ׳?gpĝ נאחזטט
8 nynm,איך און גיצאסםאן ברודחנ לאטסין m m  IP3«t 
n' ךי נאד T'g oynyn מן^ טאנץ• א םארג

nyynganm גצ\חגן T>g עס un\ g פיםענ g pg מחגא 
pa ynyaegobg •אםפסלוםטינקײט?

• . , < ■ ״.׳ ■ ,4י:
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קאוםם פאםיפישען פון בײװ
י. ײ. צ. א. ווייס־ירעזיתנט ראח פון

9B*

op פפםיפישמן צום רייזע צאננע סײן iip איך האב 
נאםיר־ יאהר. צעצמען םון דעמםבער אין נגעז

ארביים. *רגאניזאציאנם געוחנז ppiur םיין איז
o זעצבע די נעוועז איז אנדזשעצעם צאס tp r וואו־

ביגמי •חמידןנם ײיז  איין סים נעשיפט םיד האט רו
 חאנען סיר דרעסםאכער. די ארגאגיזיחנן «ו *וריק

 צאנג װעם װאם פאסירונג א םטרייק, גענעדאצ * מרוגתן
o פאציפאתיא. םאום אין יחנרען פארמסען ניס r נע־ איז 
מז  םייסםענם דרעםנזאכזנר, די »ױשען רעװאצס א טעוזר י

u h kp ’dppd ,תצמ סיידצאך  ipupuu נאנוצם זיינןן ו
רי ז׳  ארבייםע־, סכמנדארד םוב, אצם באצעגאסים פו

 נאסירציו, און באהאנדצצס. און באזאהצט שצצכם זימר
 נעזזאסט נעוועז ארגאנייזערס, די םון אייגע אצם איך, גיז
u אט איז םענ׳מן םיצע פון באציבם אויך איז n סצא־ 

t פיז שטאם םיעער m חאבען םיר װאו םיםטעם, שאפ 
םםרייה. א רוםעז *ו rum די מחאט

 םיםנצידער־ םארםעםםעםער » םים םאנ, *ו היינט
u w tr עםציכע םים אוז m u ,דער מאכט ארנאנייזערם 
 רזשאינם די איך האב מםונ«ז פארשרים. נרויסנן צ*ס*צ
n w p• פיער רי אהסיוויסעט. קאכענדער אין הזװ־סװאדערם 

o האמנדיג צאפאצט, ru r םארענדינס w וואהצען 
 םארנוםעז זיינען בעאסטע, פון און באאח־ עסזןשוםיװ *ח

כע־ ניי־זרוױיצםן די פון אייגםיחרומ דער םיט מװען
JTBOK

life. געװארעז *פנעחאצגמז זייגען םיטינגם  i r t r 
 פרא־ זײערע חסוײספומי tn«n דרעםםאכער און קצאןק די

trw מחאצנמז זײנען פצאסען ביצדוגגם גצענמן, p w יד־ 
 Dim כרויע ארנאניואציאנס םעיזםיקאנער די ;ײאד ת

 ארביי- די זיינען Dirt תצאסען. שפראכען וצטמז
 פאר־ ניט זייצען װעצכע םריידם םיםיצייניאום די פון .םיר

יאר. צעצטען פון סםרייס נענעראצ דעס םים נעיוזן בוגדעז
 טאר־ גארםענם אין העדפײאחנרם ױגי¥| *צסע די

o n ז וײנעז צאפאצס. נדױםע פיזנר די פאר פציק *ו ״וי
 בראדװיי אױוי חיים נייע א דינען געטוזם Dim ימיאז די

 זיך גיכמז אין ימצען זיי מנטער. גארםענס can »ין
t «ו •רימרציחען in פצאץ. ניחנם

 דפר פון *רנאנייזפרס tot®־ די פון אימןר אצם
 אינ־ vt jnrut די נעהאס איד חאב ױגיאז, ומססאמר

 א בײ בעאםנמ און כאארד עקזעסוםיװ די םנאיציחמ
|) »j » n באארי נ״־ערווייצטעו־ חנר Dim באצר 

 נזד ם׳ד״אט אז נארסאצ, אזוי ייטונז5אר «ו גגעז
מן פרותן די אז סײנצן p זיי ir םיס־ צאע יאחרעז

j «יז «ציחנר  > j * •an .י. וו '
פ מיציאס  אוז ענגצימער, חנר אצץ נאד איז גוזי

 איז בוזיק ארנאגײמר. ספאג״פער חנר סרדייציא לאפאעצ
ײין o אין ארנאנײזעדם די פיז איינער מ n נצגעראצ 

 םיט נעחאצפזז אױך אונז Dim סרוזויציא און ססדייס
פ i דןווו t d רצדנער. םיינע זײמן

ru פאוצ n איז unאויפצזד האט ותצמצ־ פיאנער, ־ 
onrw אינגמר־ דעד םיט זיך אנזווטליסען דרעסםאכער די 

 מד איז .נירא״ די איידזי־ יאחר א טיס נאך סףסאנאצ
אנדזטעלעס. □ip קיק ייממנז

i איו וחנלמר פיינמד^ י. וױמד*רצזיחמס #5 n  tvutu 
 dim אסםיװיםים ױניאן סאוםס פאסיפיס די םיז פיזזרער

oft םשיײק, גענעדאל pt̂ n געםיחרס jn□ ^םיסינ fit“ 
 סצאויד 66 צאסאצ פח בצאסטצ די אינסםאצירט חאט

מן פאצגצגיצ זײ :בעאטנת אינםםאצירסע ד» זיי
 דד»א וױיס־טשערםאז; דאן, ח. ן סשערםאץ •יין, לואיס

 םחד גאלדבערו, דד®. םעסחנםע^ רעתאחײע ,
 םארדזטעגכדעכדארםם. דזטאזעזי, cm י

סארקס, .m סינעל, ס. באארד: אקזעקוטיץו
jm צ  jatm ,בארגסייז, ד. «װאס J טמאתי,ja דאב־

D</v. ׳ין10פא .? f v?lfSO •O .» rlfnlpP
a ראןנך—פ

̂ןפאצ m אקסעצראד, .d :קאטערם ,84 צ  ;inonvrD 
r ;םרעזטורער האפעצ, n ,סעתרעטזנר; חאם ^  פי

 וױים־גממר־ פאזואן, ה. סארדזטענט־עט־ארםם; האנדטאן,
מאן.

קופןר, וזייסאן, װעפםצער, :באארד עקזעפוסימ
פעצענדער, םענוסאװ, כרןנער, םיסםנער, בורק,

ם׳מרטאן; םו־אסקי, כאריס פרעםערס: ,97 צאקאצ
j גאצביז, ב. װיים־םמערםאן; הײםאן, צ. >»d; .רינ^ ס 

מויז ;טחןזמורער םארדזמענט־עם-ארםס. סקצאר, אוי
iV dipptpv נױםאן, דזש. פאצספי, ג. :באארד m 

r נױסאן, n. ,פ. םאניאנ^ ם. וויטצי n»p, .מר, ד צ » 
 אר«נ*וױץ, י• זואראנצוי, דזש. ^וװאז, א. ,udip*i דזש.

האכבערנ. ם. גראס, ע.
r :אגענטען ביזנעם גאארד תשאינט n. רוביג״

 ם?אם זז. און 66 צ*?אצ צוםם?י, י. ;97 צאפאצ ססיין,
 אונטער איגםםאציישאנם, באארד דזשאינט ;96 צא?אצ

 טשתרסאן פײן, צואיז פײגנערנ. פון פיהרקדשאפס דער
®־.DjnppD נער^ פאוצ און

 ערפאצנריז זײן װעט ־roup דזשאינס דער אויב
 איך ביז ן,7אוםדוהינ?ײם חייטישע זייערע אויםנצייכען אין

puim די איז *י זיכער ip זיי זועצען זזדשים פאד V3ttP\ 
 ענטשצאםע־ »ז אוין• םאנוםעקטשורערס די טיט האגדצען

אופן. נעם
 t״p אוע?נעםארען5 איך נין אנדזשעצעם צאס פון

 שוין חאבען צאסאצם צוױי די װאו םראנציםקא, םאן
באארד. דזשאינם א עטאבצירם געהאם
 פוז איינער אויך ,101 צאפאצ ױניאז, דרעםםאכער די
 פירירער־ דער אוגסער גוט גאנץ זיך פיצס ?ינדער, טיינע
 אק־ צאנגע א האם װעצכע טאםיאם, רזשעני פין שאפט
 וױיסטסאןר אטאליגער דער איז םארגאננענהײט סױוע
 אינסםיסוציעג! אנדזרע פארשימנע און 26 צא?אצ ױגיאן

 ׳טיס באמטימט ײבינס?י פרעזיחננס האמ צורי? צאמ ניס
 איג־ חאבעז דרזםפאכער די ארגאנײמר. אצם םאסיאס

גאאהד. WDWjnpJ זייער םםאצירט
 זיאצצן זייערע אפנעהאצםען האבען ?צאו?טאכצר די

 סעמד דער איז וױיס סןםועצ שפעגמר. יואך * םים
באארד. חשאינם דעם פון דזשער

 פארםצאנר פון 70 צא?אצ סון סלאו?םאכער די
תרן אפנעהאצםעז אויך חאבעז  פאצנענדע די װאהצען. זי
;פחנזיחמס צאבי, םאנציי :געײארען ערזױיצס .זײנען
 חד ראבינסאז, ?ייטי ;וױים־פרעזיחננם יארסאן, סיני

ט• ױג^ צאטיסער ; ־munppo פארדיננ ת מ מ רוו  סי
ivd אנענגג כיזנעם םיי®־, ?ציפארד ארםס; ippipp :באאח־ 

 פיאווי, טת^ סא?טאן, טיצדרעד פריםםשענםאן, דזשאח־זש
^Dp צואיס האפי̂נ בערצ האפי̂נ ציז p"rti, סארים 

pom םאוצ םטיינבער^ oe,' טעד rtnojtp  ,ppijrom 
באועו.

 א איז זיר איבערציעז מעגען פצערט צאמאצ דער
tn ro ru װעצעז זיי וואו טעםפעצ, צייבאר דעם אין פצאץ 

 ײא־ פאר צעצטע די אין *יםערן. סיסיגנ נחנמחנ חאמן
 צװי#«ן פאספײן גרויסער * געװארזןן נעפיהרם איז כין
 אח op טיצס. דזשענצען רי פוז ארבײסער נים־נודם די

u ױיסינז *ו אינםש־עסאנט n  tv פון סאניפע?סשורער 
tra דעם u p m איז סוס בייױנג « uio iispip פיצאנגד 
u און פארטצאנד פיז ראפ n  |pn זזאט אגענט .נירא״ 

u אז אויסנעפונען n פאדצעצס האט פיצאנסראפ o n םי־ 
 פירםנ די אז באםעצט ur aim וױיחאחננ^ די פון ניסום

o ז*צ n  tputppnit איז ארגייטער. די צו מצס W 
ou^p איתר״ oim ?גצוינענרינ פאסירס o n םאנײ 

u n iro p ro פון u n ,נעזאגט אצע תאבען םיצ u n  ttt 
 אמנם רעם זזאס םעז און «וסא, א איז אגצגס

d pptpi ז איז» »u ru אח שסאט w u nינ־ איזום ־*

.^ “״ .

^ ־ ^ : ידמ6ן??:'י1̂י!־ ■■יו־1.■ ״ - ן ,־- ׳ ־.»•,׳1,

װניאן דרעםמאכער דער אין
אגריםענם דעם וחנגען ענטפערם אה פראגען

ס פון לױ שו האכמאן דז
באארר. חטאױפ רוגגז גטועראו־מיעמןוחסעו

K:
W’~

 אגריםענש דעם םון ״לראס-עסזאםיניי^זאז״ דיזער
̂כע םראגעז אונטערזוכם  יע• םאר זויכםיג זעהר זײנעז וחג

 םאראן איז עם װארום אײך ערהיצערט עס ארבײטער. דען
 םון םיםטעטען ״בארגענינג״ און ריים״ םאעס ״םיניםום א

 םים אן זיך קערעז זײ אזוי װי און םעטיצטענט פרײז
ארבײטער. דעם

 געזוארען דיסקזטירט זײגעז ראב^עםעזB אײניגע
 *גערעכטיגקײט״ דער םון נוטען ילעצטען דעם איז בסיצור

 און אינםארםאציע םעהר געװאצם אבעד האבעז ארבײםער
 ער־ צו גענויער םראגען די צופרידען דארו□ זײנען םיר

קיצערעז.
 איג־ אונזער םון געזעץ דער איז אגריטענט אונזער

 T איז פאאיצײ אײגעגע אונזער זיינען םיר דוסטריע.
 אויב געזעץ. דעם םים באקענעז זיך סוז ארבײטער דעד
 טעםע, דער ײעגען םראגעז םאראן אײך ־בײ זײנעז עם

 ענט־ צו אײך צוםדידען זײן װעל איך און ארײן ^רײבט
םראגען. די טיט אן געחען םיר םערען.

סעטלםענט פרית שטיק
 סיסטעם עקזיסטירענדע אונזער אט אם .•̂ראגגז

סעטאסענט? פרײז םון
 םון סיםטעםעז צװײ איצם נוצען סיר .•«זך9<זוגז

 םלעם ״םיגיםום די אן זי דוםם אײנע :פרײז״סעטלםענם
 ״באר־ אדער ״אגריםענם״ די איז אנדערע די און ריים״״
טיסםזןם. נענינג״

רײם םלעט םעיםום דיי
 םיניםום די איז גארטענט יצײן װעלכער צו .•פראגגו

אגװענדבאר? רײם םלעם
 םים טאן צו האט רײם עם5ם םעיםום די <זד.•9<זו*

 בײ אדער $3.75 האיצסײלד זײנען וועלבע דרעסעם א׳צע
איגער.

? דײיט םצעם םיניםום די איז װאם .•פ\־אג«ן
אײנ־ אז איז רײם םאעט טינישום די

מן ארדגוננ  אסא־ דזטאבערס '־in איז ױניאז דער צװי׳
 פריי־ פלעם ם־גיםום באטםיםםע אײניגע אז סיאייטאן

 םאר־ ווערעז וועלכע דרעםעם םאר געצאהאם זײז זאאעז זען
 ױניאן די ביאיגער. אדער a75$ םאר האלםייל קויפם
 איײםיה^ען זי וועם צוסונםם גאענםער דער איז אז האפם

 זױיסליכער דער אנטסאם סיסםעם ױגים אקוראכמ די
םיםםעם.

 אנ־ רײט פאע םיניםום די איז אזוי <ױ \יאג<ז.•9
 $3.75 זזאאסײל זײנעץ ורעאכע גארםענטס די צו װענדבאר

וױיניגער? אדער
 די זײנען םאלגענדע די .•(זופמזד

רייםם:
א«ערײםאר אר׳ן8 ■רײז דרעס

סענט 31 בילינער. אדער $2.25
״ 36 2^7%

״ 45 3.75
T די אנגערוםען דאס ווערם ויאדום פראגפ.- w rru

? ריים פלעם
און ארבײם םזגהר האם דרעם א ותן :

 צו רעכט א ארבײמער דער האט םאמגז צו לענגער געםט
 וועלכע פרייזען די אז מיינם דאם גןאם. גמהר מאהגען

p ומובען םיר tn t רייסם. םיניםום די זיינען אויפגעציילם 
m נים ודעינ^י ט»ר יטארמאד מיח n p ; די אויב אמר

םלעם םיניםום

•רעםער אר׳ן1
סענם 8
״ 9

״ 12%

 אר• די האבען ד»ז ^ווער, אויסעתעװײגיציר איז ארבײט
ם.5גע םעהר םאזזנען צו רעכט א בײטער

פלעם טיניםום & פיניעערם די האבעז .•
? רייט

 זײ- םינחפעדס די םאר פרייזען די נײן. .•(\ולזמזד
 םיר וועלכע סיםמעם *אגריםענט* דעם בײ געטעטעצט נען

דיסקוטירען. באצד װעצען
 דרעס א צי וױסען סיד לענען אזוי װי \יאג(\.־9
 אדער $2^7% ,$3.25 םאר האצסײצ פארקויפט װערם
$2.25?

d• .  חנד וועגען םארדאכם א האט איהר אויב ™
 םטערםאן אייער מיקט דרעםעס די םון פרײז האצסײצ

 פאצקאכמנד א זיך <עםינם דארם אפים. ױניאן דעם צו
̂ייז דז^אבער׳ם יעדען םון רעקאדד  די ציי̂כ יעדער צו י

 אמ- ריכםינע די געבען אײך צוםרידען זײז װעט מניאן
פארםאצי?ג

 דעם אפגענארם האם דדפאבער א אויב .•
 נארטמגט א בײשפיצ, צום איהם, נעבענדיג האנטראסטאר

t איז עס אז זאנעגדיג און $4.75 װערםה איז װאס ip 
 T* זאגעגוײג גארםענ^ $3.75 א אדער ,$3.75 װערטה

 טאז םיר לענעז װאס ^2.87% בצויז ווערטה. איז איז עס
דעם? ותגען

 לאחנן באצד איהר טוזט פאצ אזא אין .•(זוגזפגזר
 n אײנםאנען וועם ױגיאן די און ױגיאן דער װיסען
 איי־י אײנגעםאנם םיר האבען מאג צו הײנט ביז סומע.

 עפיצלאך. אזעצכע פאר דדפאבערס םון $85,000 בער
 ארגייסאר די צרױטען געווארען צוםייצם איז געצם דאט
שאפם. ?אנםראהםעגס פא^זידעגע די איז

סעםלםעגם פרית פון סיםטעם אגריםענם דיי
 די־י זועצכע דרעסעס די וועגעז וואם און .•\־אג«ז9

ױ םעהד האצםייל נען ? $3.75 י
n םיד גחחנז דרעסעם אזעצכע אויף :

ױ סעםצםענם, פוײיז פון סיםםעם אגריםענם  רואם <מן ו
םיסםעם. ^בארגעינינג״ די עס

? סיסםעם בארגעינינג די איז וראם ^ראגצ;
דאד וואלכער איז סיסכמם א איז עס ןן^מור:

 Bran איבער תוקען סאםיםע פרייז די און םשערםאן
» נעםס עם ציים וױםיעל באזפםיםעז און גארםענם  ו

 con ®ח םיניסום די מצעטײג םאכען. צו עס א&ערייםאר
 איז דאס אויב סםאנדארד שאפ דער אדער אגריםענם

r® א זײ באשכױטען העכער, n. דאד אויב ביחאיעל, צרם 
 L20$ סאכם מאא דעם אין אפעוײיםאר דורכטניםציכער

 אס *ז באשםיםם קאםיםע סרימ די אויב און שעה א
 די םוז דאן דדע̂נ א אויםארבייםעז צו כױנוםען 45 געםם
סענגס 90 װי וױינימד נים זײן דרעס דער םון פרײז

י*דאגפ דא|? און .
̂צזמזר.־ o וױסעז סקזערטאן דער לאזם דאן <\ n 

r דער איז דאס אז באצעבאס n o ארבײטאר די וואס 
גארםעגם. דעם פאר וױצען

 וױל באלעבאס דער אויב םעז םום וואס :^ראגצ
r דעם צו צוטכױםעז :ים n o ?

יפוסמר  אד- די וײעען. «ו אן זיד םעז הויבם דאן .
 מייי דעם נזנכמנז צו צוסוײדען אצעטאל זײנען בײםער

 n ציאנ האבעז באלעבאםים ךי אבעד סרימ, שגדםםען
9W סיס םאז צו האט איזזד אויב זיך. דימעז

.

׳, ',H״



% to ארנ פח פראבלעם דעם לײזם
•Dptjtfi p ,םענעדזעער קאהן pe י. <ו. נ. ל. א. 60 לאה$*<צ

1ײ

ם םי רי/ *יי־ אידימע די אין איז חדאױם «אר א *ו
n נױ «וך ן r עיד דער םון זוארנוגג א דערמינען 

D אלע *ו 60 לאסאל םון באארד im ,םרעםערם 
w וױיסמן *ום דדאאכ איח 1« *ריבערצוצױפעז*

 ווערט איצםער״, «ר«ובלעם״ זױכסיגסנמ .אונזעו־
איז װארנונג, יענער אין  וואם אוועסצױפםעלען .

•צעמר״. אױזי ארבייטער
p זעחן \m גמז <ד c די איז װארנוננ, דער אט 

ײ •ראבלןם ארבייטםלאזינ־ — לאפאל אין אונז ג
n אזוי ניט ^■םיים *ראבלזןם די אט אםת, # r* ײ  נ

 ארבײםםלאזע *אחצ די צאקאצען. אנדערע אין <וי
 אין וױ אונז, בײ נרויס אזױ נים •אוזזעצסניססעםינ

 זאצ זי אז גענוג, נרוים זי איז דאך לאסאלען.
מז  םיהרערשאםט. אונזער םון אויפמרקזאםקיים די זױז
m ױ  דער אט *ו צונעםראטעז סיר זיינען m »ז

I
 po צעזער די באיןענעז *ו פארזוך » טאכען װעצ *ױך־

 אפים אונזער «ואט םעסאדע, דער םים טינקייט״
 ארבײםםלא־ די «ז ציידען די צינרערן *ו כדי זיך

jrt רא- די אט צייזען איננאנמן וױיל לינחנח, זאנ איך» 
אום־ איצםינע די אונטער ניט ליידען םיר קענעז

» .4
ױי פאראן זיינען לאקאל 1אי אוגז ביי  «חד נרו«ען «

ײז זואם p ציי t .ער־ דער 1אי ארבײםסלאזינ?״ם

 «רײז דעם מטעלען זאצט איחר tv בעםער איז
 *םוזירעז זיר באלעבאם דער pp דאן העמרן

p אהז זיך דיגמן n ifr םארדינםטען. אייערע *ו 
רינ־ דעם נאך אויב םען םום װאם אבער .•מ־אגז

ן זיד מן ? באמלום א *ו סוגמן נים סען «
 םים *נריטענם דער אײך באזארגט ראז .•מפמר

■.*ראבע.
 נ&רםענט דעם «ץ סר#בע די

ו נ ן ו  ? «ראבע די איז װאט «ו
מו »  וועלכען דורך סיטעצ חװ־ איז *ראגע די .•«

w  pro\ מאכען צו נעםם עם <ואט צייט די באעםיםען 
 עע םאכעז זוירקליך דורך נארםענט

n«־i« •. .ױ וױ ן םיהרט «ז ? דורך עם מ
 באלעבאס דער און סאםיטע ■רייז די .י
M אאער״טאד נעזױםען א אויו• אײן r  dti t'K 

 זיינע םון אוגטערזוכונג אן דורך ■ראמרםא). חא־
 ער וויםיל אויט זיי נעפינען םארדינםםען ■ייהערדיגע

rw איין אין אח־ינט r. אר־ באנדעל א ער נעםט דאז 
 ווערם ארבײםס־צייט ־די pא אױ^ עם סאכט איז ייט

 » $1.20 םארדינם ער בײ׳*«יצ, «ום אויב, אחױימנם.
 דאן דרעם, א אויפצוםאכען םיגום 80 באדאריי און

 םענט. 60 אויוי «רייז דעם םען ם
י אויג טען did זואם .•מ־אמו  איז סאםיטע •רײז ו

נ  און םענט םוםצינ םאר דדעם די טאכצן *ו מנותן זייי
 y איינשםיםען do וויל באצצבאם

»t iw n דער און נעםאכם איז «ראבע » אויב 
 צאהלעז באלעבאם דער סוז דאז םעגס, 60 איז

 1<ענו«ע וואלם ?אסיטע *רייז די אויב אםילו סאנט 80
םאר־ א אין ריכםינ אויך איז זעלבע דאס וױינינעד.

7«® |VU IpP.
n | B * באלןבאם רער און קאטיםע «רייז די אויג 

ײז «י  אײנ- נים קענען אבער •ראמדםאן » אויי ז
p m r ױי ר א r מ n r w n r, םען טוט \יאס t •

ו י מ ו  אבער סאל. אזא באזארנט אנרימענם דדער «י
 ואך אזא אוינ און פראגע סימארזױמלםע » אח

M אימר אין r אוסס w און אםים ױניאז דזם 
 Dim אנצנס ביזנעם אייער אראבלצנס די

אויפמיזעז. יאר די cant איז ^יי■
••

 בוד וועםעס ארבײטער, אזוינע ארײן גײען גרויע שטער
n עאער.r זייערע אויםגעגעבען הןובען לעבאטים m x i\ רי 

 אזעלכע, היבמזג גאנץ גע\תז זײנען *עאעד אויםגעגעבענע
 און •רעםערם צזנהן און אכט ג^טאנעז זײנען עס װאו

 תאע־ אויך זײ צוױעען געוחנן ̂עבען. א געםאכם האבען
דתי ̂דער וױי1 געארבײמ האבען עם װאו נערע

ארעםערם.
 זיײ װאם ■רעסערם, םון באמטײט גרוסע צװײטע די

 אדער דעד דורך ױניאן דער איז אונז צו ארייננעסומעז נען
אין כתהעניקם סייז ניט םעתרסטענם — אורזאך יענער
טרײד.

 סיסםע־ א אויוי נענוםעז זיך האם אםיס אונזער און
̂ע די אט ארויסצוהע^םען אוםן םאטישעז ארבײנסאא̂ז א

̂זט  ^אזונג: חנם ארויסגע^זעז םיר האבען צוער
 און דדצאב א האבען םוז 60 אתאא5 םון טיטגאיד יעדער
 חנדין דארוי תמאב א אויןי מטייט זואס םיטגאיה יעדער

 זואמדלען מיםע ממזלאנען זזאם ^אזוננ תר אט העאםעז!״
̂זען  זױיט, אזוי אווע? איז עס טיטגאידער. אונזערע צװי

̂ידער אונזערע םון םילע אז  ארוים א<יין זיך רוםען םיטג
 כאצמ און ארבײט. מאג א ארבײטסצאזעז אן געבען צו

 םונ״ ארבײט, וױיגיג זעהר םאראן איצם איז שע&ער די איז
 סמר װאס •רזנםערס, םאראז אונז בײ זײנען דעםטוחגגען

 א ארבײםסיצאזעז אז געבעו צו כדי מאנ, א א& אלײן םעז
̂ואך. א ארבײס טאנ אײז כאטש מאכען צו טעגאיכקײם

 צו ארבײט, דער צו געםאן נעם א זיד האבעז םיר
 און אראבצעם ארגײםס^אזעז דעם כאכדמ טייצוױיז לײזען

 אונ• ^אזוגג דעם דורךםיהרען אינגיכעז טאסע האםעז םיר
אעבע?. ײירסאיכעז איז זערעז

 און םעערמאן אונזער אםיסצרס, סםעוי גאנצער אונזער
 האבען לאקאא, אוגזער םון באארד עסזעקוטױו גאגצע די

 ד*ר אם אין אריינגעזוארםען צעבען און ̂ײב םים זיד
p זזאבעץ םיר זוי צוערשט, ארבײם. ir דערםאנט, אויבען 
 וואוי- א ארױסנעלאזט חדשים צװײ םיט צוריק טיר האבעז

 איק םון אריבערצואויטען נימ *רעסערס דחנם די צו נונג
 וואר־ דער םים םיר האבען \ואם צוױיטען. אוים׳ן דזשאב

. ארבײטסאאזזג פאר דזמאבס באצװעסט? נונג
:אזױ זײז פאענט געוױינציך
 און דזעאב א אויןי געשטאנעז זײנען װאם פרעסערס

 פאעגען ̂ואא, אין זײ בײ ארבײט \ױעיג געווארעז ס׳איז
 אארםנערס זייעחנ םון צוױי אדער אײנעם ארויסמיקעז זײ
 אויס־ ס׳איז און מאפ. אנדער אן אין דדצאב א םאכען צו

 אין זזאם •לאץ א געזזאט האט װאס דער אז געקוםעז,
•צאץ. א נאך םארנוםעז צײט זעאביגער דער

באארז־ עקזעסוטיװ אונזער םון װארנונג דער םיט
 זאא םענמ אײז אז איבעא דעם אפמאםעז םיר װעלען
 tP&xr ארום אזוי איז דזשאבם, צוױי םארנעמען קענען

ארבײנס אביסעל סריגען צו ארבייטםיצאזע םאר םעגיציכהײט א
 א•- ניט זיד םיר האבען ווארנוגג חגם מיט אבער
 זיך חדשים פאר ̂גצםע די אין האבען םיר געשטעלם.

 שםיײ בוײיםען א גאר אויוי זאך די ארגאניזירען גענוםעז
 שטײן א אויזי שטייז א לאזען ניט' וועצען טיר און נער,
דורכםיהרעז. ניט ציעל אונזער ײעלעז םיר ביז

 / טאג יעחנז ̂את̂א אונזער פון אםיס אין רוסען םיר
 גאר שעפער, אײנציגע םון גאויז נים םיטינגען, צעהנדליגער

 איין פאר ארבײטעז וועלכע שעפער, גרופען גאנצע םון
 שאם. אײן םיט חאזען צוױי דערביי שיסעז םיר דזשאבער.

T די פון םארדינסמעז די דעם דודך סאנםראלירעז םיר u i 
 וחד מנגעבעז גיט זאל שאפ סײן אין אז \,vvi םיר םערם.

 ותרזנן צייט זעלביגער דער אין און רעדאסשאן קײן רען
 אריעצױ מעגיציכקײט א םאראן איז עם װאו געוואחר טיר

 «ימי באויז אדעד םטזנדי — •רעםער א ,<אך שםעצעז
אױו וױיניגסנמן ןום אחגי מעג, צוױי
וואו״ דער
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ערפא^ גרויס םים געקרוינם <תרם ארבײט אוגזאר
 אורעק־ אפיס אונזער האט «ליק וואכעז דריי לעצםע די אין

̂ס  ארבײם: דער צו פרעסערם דרעט 150 ארום געשםע
 םיילע דרײ. אויח ורעםען און זואר א טעג צוױי אויח וועמען

 פאד־ שוין שעיער די אין װעגען ארבײםסצאזע די םון
ב*יימן.
פרעםערם, די טיט םיר האבען שװעריגקײט גרעםםע די

 זײ םעסעניקט. פראצזגנםיגע הונדערם קײן נים זיינען װאם
 צײם די &ילאץ. א סיט באזארגען צו שװאר איצטער איז
 שםארק יאר הײנםיגם זיך זזאם םעזאן דער שלעכטע. א איז

 אלגעםיי־ דער םיט םאן צו עס האט זיכער פארשאעטיגט.
 סיר אבער לאגד. אין לאגע עהאנאטישער געדריקטער בער

 ארבײט באוױיזען זיך װעט עס װי אזוי אז האםען,
 די אם םון אויך אײנציגען יעדען •לײסען םיר זועמן

פרעסעדס.
 צו געטאן נעם א ילאנג ניט ערשם זיך האבען םיר

 װירק־ דער אין שטרעבען סיר ארבײט. װיםיגער דער אט
 דער אויף קאנטראל גאנצען אוגזער אויסצואיבען ^קײט

 סיס־ די אגגעגוטען םיר האבען דעם צויצי׳ב אינדוסטריזג
 יעדער סעזאן. יעדעז קארדם װאירקינג די •בייטען םון טעם

 װאיר־ א ארויםנעםען סעזאן יעדען םוזען ̂חגם ארבײטזגר
 װיסען אקוראם אםיס אוגזער װעם ארום אזוי קארד/ קיגג
 קענען ניט װעם ארבײםער הײז ארבײט. אײנער װאו

 אםיס דער קארד. זואירקיגג א אזזן שאפ א אין ארויפנעהן
 אר־ ?ענען עס פרעסער װיפיל װיסען צײם יעדער צו זועם

 אוים- דערםיט םען זועט עיקר דער און שא• א אין בײכתן
 םאר־ קענען נים זאל פרעסער דרעם אײן קײן אז מיידען,
צײט. דערזעילבעער און אײגער אין פלעצער צװײ קײן נעםעז

 ארבײט םעהר שאםען אין פאקטאר א^<ויכטיגער נאך
 זײער אבער ױנגער אונזער איז ארבייטםלאזע, די םאר

 דעפארט־ דעד — דעפארםםענם ארגאניזיישאן ענערגישער
 ארבײטס־ געזעצליע אונזערע איבער װאטשט װאס םעגם,

 אויף טוט דעפארטםענם ארגאגיזײשאן אונזער שטוגחגן.
ארבײס. גוטע זייער

 דורכגעםיהרט מיר זזאבען בוידטהדעי <ואשיגגטאלס
 םיר דואבען דאם סענטער. גארםעגט אין דעםאגםםראציע א

 שע־ צו שטילערהײם גענויגט זײנען וואס יענע, געװארענם
 דער אויח שטײן װעלען םיר אז געװיגםען, אונזערע דיגען
 אר־ שטונדיגע 36 די אפהיטען כוחות אלע םיט און וואך

 םיר װעלכע צו ױם־טובים געזעצליכע די און בײטם־װאך
אגריםעגט. אונזער לויט רעכט א האבען

 און אפיסערס אוגזערע דערםאנט אויבען האב איך
 דער אט םים פארבינדונג איז באארד עקזעקוטיזו אוגזער

 אר־ די םון לײדען די לינדערען צו אונזעדער טעםיגסײט
 אויף אפשטעלען גענויער אביםעל זיך איך װיל בייטםלאזע,

טעטיגקײט. דער אט
 רעקאםענ• ארײן אפים דער טראגט םיטיגג יעדען בײ
 דיסקוטידט און ארוטגערעדט ברײט זוערען װעלכע דאציעס,

אנגעגוםעז. זײ װערען נאכדעם און
 פון םיטינגען פאר לעצטע די אויף כדנן האט אזוי

 די אנגענומעז און דיםסוטירם באארד עסזעקוטיװ דער
:אפים םון ראקאםע;יאציעס םאלגענדע

 דזשאב קײן בײטען סענען ניט זאל •רעסער סײן )1
אורזאך. געניגעגדער א אהן

 און שאפ א אין טעג דרײ ארבײט פרעסער א װען )2
 ארויף םעז נעטט נאכדעם און ארונטער איהם שיקם טען

 זעהן, אפיס דער זאל ארט, זײן אויוי •רעסער צוױיםען א
 דזשאב, דעם ןאויף בלײבע זאל פדעסער ערשטער דער אז

 ניט איז פרעםער ערשםער דער אז קלאר, איז עס סיידען
ארבײט. לײז דער בײ ארבײטען צו פעהיג

 עםיצען ארויםנעםעז טארען ניט זאל פרעסער סײן )3
ײ װעט טאז דאס װעט עס װער פרעםען. אויסצולערגען  ז

ווערען. באשטראםט שטרענג כער
 סוז פרײזען, די טיט אוםצופדיחןן איז םען אויב )4

אםיס. דעם םיט פארבינדען גלײך זיר םען
 און באלעבאם א םון איבערגעזזן זיך לאזט עם זוער )5
 דעם זחגגען גלײך ניט טעלדעם און דעדאקשאן א םאכם

ױ ״<וערעז באםדאכט װעט אסיפ» איז גראבם זואס אײגער ו
נאך נאוואונע} חאבעז •יר וחנצנע די אוגגמד

m נאנאראצ אונזשר בעת קאכמי, שוחנחנז אונזער p p ח י
1933.

 גוםנעהי^מ איינשםיכדנ האס באארד עקזעקוםױו די
 א ארויסצושימז אםיס פון רעקאםעגדאצת די

 א כדם לאתאל אוגחנר פון םיםגלידער אלע צו בריזו
pw צו אזיך וױ רוצס, אונזערזס וחנגען ערקלערונג גויער n 

 מד «ז גזנגוי צרועק סים׳ן םיםיגג םעםבער אלגעםײנעס אן
צאג̂ן גאגצע די שפדעכען
 צום געסאז נעם א זיך 60 לאקאל האט אזוי אט

 אז ,iHMtn פיר און אדבײםםלאזיגקײס םון בלעם
א :לאזוגג ,  •80 לאתאל פון םיםגליד יזנדעז פאר דזשאב ,

 אדום אזוי און ururo םאמוירקציכם צײם דער םים זאל
 די *װי*חנז ארבײםסלאזיגקײם םון לײדען די לינדערען

לאקאל. אוגזער םון םיםגלידער

 אנדזשעלעם מס פון װאונוננ 8
פרעסערס דרעם און הלאדס

גאלכין, בען פון
י. \ץ. .1 ד. .K 9ר

 איבעראצ װי דיזעלבע איז איצם אונז בײ לאגע די
אלעםען״. םאד ארבײט קײן ״גיטא —

 נישקשה׳דעען גאנץ א אױז* געריכם זיך האבען םיר
 םאנ- א זײן ס׳זועם אז געדענקט האבען םיר און סעזאן

 האבעז םיר פרעסערם. איבערהויפם ארבײטער, אין .געל
 דעם םון ארויםסריכען סענען \ועיצען םיר אז געטראכט,
 בא־ קענען <ועלען םיר <ואם דערםיט קריזים איצטיגען

 און ארבײטם־פלעצעך, טיט םעםבערס אונזערע זארגעז
 די איבער ארוםדרייעז דארפען גיט זיך װעלען פרעםערס

 סלאפען און שאפ צו שאפ םון ארוםלויפען אדער נאסען
ױ דזשאבס, םאר טירען די איז  בײ זײן פצעגט םאדע די ו

 פרעסעד אונזער געגרינדעם האבען םיד אײדער אונז
לאהאל.

 אונזעחנ אנאנרער^ גאר לאגע רי איז םוף צום
 זײ און ױביאן א האבן זײ אז טא?ע איצט װײסען םעםבערם

 בױר װעלכעז אונזעחזן, באשלזם יעדעז צו צו זיך הערען
 פאר־ םיד האלטעז אדגאניזאציע אן אלס באשליסען.

 אונ־ איבערטרעט װעלכער םעםבער יעדעז אגטװארטליך/
 אס־ זואם קאנםראל, אונזער רעגולאציעם. און רולם זערע

 רעטצידעז פרײזען איז ארבײט, די צוטײלען םון באלאנגט
 דורכגעםיהרם גראד געװיםען א צו ביז אונז בײ װערט

ערםאלג םיט
 איעעם יעחגז פארזארגען נים טיר הענעז לײדער

 א געוחנן איז סעזאן דער ארבײטען. צו פלאץ א םיט
 זיך זײנען שטעדם אנדערע םון פרעסעדס און שלעכטער

 קריגען זײ װעלען דא אז דײנקענדיג צוזאםעגגעלאפען,
 ווערען סוף צום םגטה. ארבײטםלאזער דער פאר הילף

אהער. סוםען זײ \וען ענטוישט זײ
גע־ צו לאקאל אוגזער םיז םליכט די דארום איז עם

 צו זעהן און פאראנםוואדטליכקײם די זיך אויף סען
 זאך א הילםלאזע, און ענטוישטע די םאר ארבײט פען

 איק אהן טאן צו אוםםעגליך געזועז װאלט עס װעלכע
?ערפערשאפט. ארגאניזירטער

 פרעסער^ דרעס און סלאוק די םון נאטען דעם אין
 אצזנ וױסען כױר לאזען אנדזשעלעס, לאם םון ,97 לאקאל

 איהרע אפצוהאלפתז י., װ. ג. ל א. דער םון לאהאלעז
 ציים, איצטינצד דער בײ אהער קוטעז צו םרץ םעםבערס

פארבעסערעז. זיד װעט לאגע די ביז
 דאס וחגצען לאסאלעז די אז גלויבעז, און האפען טיר

 םעםבעדם די װיםען לאזען און אםבאטראכם אין נעםען
װענדוננ. אונזער וועגען

גױםזחמדי־ א איז לאסאלעז די צו אויםרוױ אונזער
 ארויסהע^• גראד געוױסען א ביז אונז װעט עם און גער,
 דצם פאר איז וועלכע ארבײם אוגזער טיט אנצוגעהן םען
 און בסרם לאפאל אונזעד סון זואוילזײז און גוט
בבלל. אינטערנעשאנאל דער
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םטרייק ריזינען ש#טט און
PB«rM און בעז א<צע שון נאארדס עקזעקוםײו די פון סיםינג 4 t.| י ױ אבער שםעהט ױניאן ו $i י n  it 

י ניט דע־לאזם און פ*ר- איז וואם צאקאצם, טאכפר *קצאוק W קאנטראהסארם און דזעאבערם ו P 
s וגטאג m u t, חנם d m ,אין נמדץ ipiufDm o אשצוטװאכפן בתים בעצי רי םון פארזוו יערער סאן. צו 

m קצאוק יארימד גױ רי s s* אייגעםי־  חעשטיגען e םים געגוארען באגמגןנט איז *גריםעגם, דעם יןעאן
i *צע סאביציזיחגז *ו וםעז m  i m ױניאן. דער נממ־ װידערשטאנד צום 
ר «ון באצפבאסים די די אצזמױאינדוססריפ, רי iro— געז*נם נאנצער האס — רזטאבערם . n זיך 

מ in ײ ro a m רי אײןי  w זיך א»סט טעיזצערם נאםעז *un אבןר טוירנזמעגסם. »»- ניט אנםמצוס דין
jg « ױ גיבער זיי ווען ױניאן דער םים «נרי?אנם גייעם  װיחנר״ קאגסראקםארם, די בײ םוירטמענטם. ו

o אנרי«פ«ט נןר ro .פאדאן איז אויסנעהן « jn tvu שריהער זייגען װ*ם trow שייװא־
מר מצ מג״צ ע מן;אח י §ז ײ דזמאגער^ די בײ ריםס אצק שון נאזובט י נ p די נעסר*נען חאב«ן ז ro a 

M r o w, ז» *I f מן א מ e חס־ *ו דייו n. ,סיי־ זיך זיי טוזעז איצם און ארדער^ נעסטע די ארבײם 
m am a  t y t i ’  t t i r i םים צען צאחצ גתיםע א פון און an* נטױאשט^רם. אנדערע םיט ארניים^ yum 

.oPH» t r באטצאםעז האם jp s a r x t ײ שאר־ א  am אונטערנראבען צו זוכפן און פארציידען נים os ז
ו «ןן « v* ג u J באצעגאסים ךי שון pat שאנטראקטארש. אזו ציםיטייע^ן פון שונקם 

n r u f t r w ניס זאצען באצעבאטים די jpjpp אן״ ״די  אמר וועט — געזןןנם נאנצןר ד*ם — ױני
ז ipt*o טאצ tan פאר o^vroro ןן t* אוספאראנטװארסציכע פון נרואע די אט צוצאז?ן נים ױניאן די ני ip 

די אױינצואװארםען ױידער דזטאבןום און םראססארם *ואםיםונג. נעבק-איהר
p m  tPi האט u n* באדינ• םװעט־עאא אונםער און כאאס א אין אינדוםםריע און איינאטיגױג סיסיגנ 

ir *נםוזיאזם o u ru y אגרי־ קייז אונטערטרײבןז גים ותם האנט. םייו גוננען. רעקאמגדא־ אאצנצגרצ 
עןן irn< אױסמארביים פריהער זי tn v ט דער פון ̂וחם #זו ציםיטיימאן אהן מג  דעם אהן און קאנטראקם

פאר פאראנםווארםציך דק זאצען רזמאנערס די אז •ונשט, דימטםאוע
מן:־ ואטצגראוױעס קאננד זייעחנ שה שע*ער די אין ארבײםם־באדעגזננעז די . זיי
fO  |M  OMt ״אױ v a M D  t r t r אוגטער אויםנערושען גאנצער האט — ״!ךאסםארם פאר •

״ .BS’^ S T ^ i S n r *  r .  ITOT ■ tfn w ״־־> w ־ י*ם מ ״ מ
tut vHt tn^Miioo ̂וװו P »ז םאראויסצוזאגען, ̂ייכם איז םיטינג, ביים שאודטזסחנך J l לןמ? 

u m  n מו. ווכםוגג ת »ז מ *9 t f n o n םםרײק דעם איינצאהילען *געל םאן אײן וױ יועיעז םאכער 
iscd m, ̂ן ̂ען סעז ̂י עטעןזן וועלען און מעקס yrunil געסאכס ניס ̂ז  זייעדע היטען צו <ואך דער אוי

י איגמחנסמ• סײז געבעז נים וחנמ יוניווז די בח m ות

װעד® דער ג$ר ®מר קוס& סרידינג
M i a m i  m m  a m• צוגלײו מלעםען פןןר אץ  

ju*a תןם שאר פײנל, מןם שיןר   
i ® םײך דעם פ§ר חי̂ד דקר מר

מלןםןןן םןןר און
m אא  AAMh M A M  M iM i K A M  m  A a a m i  MMMAAjy rm ר  מ  m פרילינג דען את 

כײךגעגי׳ץ פװיםען ®«ר נאר  
!וגעחן גי® ®רילינג קיץ קוםפז

MhMMm  I M M A A M M  h m  k M  a a ^aרן װןנס ןןגגזן די אץ® 
־ נױ®, און םי גערודער, אין

A A A | A |  | |  k k A A  M  M M  U l M M i k M  M A A M A Ay®jr® גלjj7®גייזןר ® ״
a m  jAgmyA ׳ I A M U A M M  kftifbM ItolkAMhi  װעחפ, ײיגסד גייזןר g און

 חף פרײןןר נײער ן און
®{)רשאריים. מלעםהן אױף גסח#

דאגס־חזזאדוציע םיםיגנ ביים איז רענמוגםםראציעי *םצ9כאנייסט
are it w w W p w i ,ױ־ 600 בימןער, און שישםאן שון ארביימר די םיר, קענזער שון טאשעצ

 דדשאינם אין םיםיננ » ביי םארזאםעצם עותגױ, בעםע װאו םע,סםרים,87 זועסם ato jmm ואױגסאי׳ס
*נצוגעםי] באעצאםען איעאםיסינ האבעז אשים, באארד אןן אוי«ן׳»םעצט ױן תאט ארגיינמר, 90 נײםען

מר די nt ם חנײ ! »1 mop, רעזאצוצין שאצנענחנ די די אין צייזמענרינ:
u ,אז וינשאג w urmp tro M « אבבאםראכם, אין די םיט םםרייש Dip ברורער m. ,וועצ־ וריגמםיין 

«i «ו נאאצאםען תאט ימיאן די »ז און «ים K r יאתר 4 צעצםע די שאר םמערפא! אונזןר נעותז איז מר
"P שאו׳ז דינסם זײז געצייםםעם האט ,1934 עגחנ ביז זיאגען דאיאר, םיציאז זןאצבעז » *ון שאגר a* r

און נעםריי, און איבערנעבען גמצ־ רי שאנד. שאר׳ז ראצאר isman 460 ןגסין
im m w ip  I חיצכיגע ארויסגערושען האט n s איז שיהרערעאשט וײן אונםער אז אנבאטראכם אין

S03t.\ אונזער iro n  M ir ׳שעשער; *וניאן אצע פאר םוםםער א
tu m p אציוױם נאסוזט חאם חבינסשי IPVMBMt זײ dp ופרידמגחײם אונזער אויםצודריקען כאטצאםען* 

utounri םיט איתם •רעזענםיחגן רורך איהם «ו דאנפבארקייס און אננעצענענ־ ױניאן וױכםמע זייער אין 
tp נעותן איו נאגצער איזידאר נראראר »ח i* שאוגמעיד א און ריםכרוואסמ א — סתגות ווערטהשוצע איינ־ 

TPror. זועצכע רעחג נצןגמנדער » אין o lp סיר 4« מד ^ נ  איז נעזונסערהײט ט״ס os זאצ ער או װי
jp אינצר u n r  t האם ip in w  tp « ער «ז תאםען נריגצײ o ro וױיטש־ lp w o iro ויין pd u ארניים 

M שאר׳ן pMpp דער אין צ»נ« דער שון אנאציו און מרגציא ir פאר ,און un* ר מי אלנעםיין, אין ױני*ן» 
pm איצע ביז נ*נ*ן עם האט חאט ער אי*ט_ און «וריק יןוזוי «זיי כױפ

jpi ̂י פאר אזױ <וי  ראניד אונמד אויסדרישען מיר תיצצז גצייכצײסי^ אונ־ ט׳איו אייחס־ יאחחמ, *ײ
a n  u m p in  jpam* פאר נארדאז, ל. סג ברודע״ אגענם, ביזנ?ס *ום באוסײס ױאט אנריסצנ̂נ איזטינער 

פראנפן אוגזערע *ו אםענדען אין ■עתםליכתייט ויין אןן האנסראשסארט אמ ליסיטי״אאן פח *וגשסעז י
M A A M A  I  A AA  ^ ^ ^ A A A M l A M  A A M ju אין אזיבײםס־ די ®אר דומאמרס די ®ון ואןורסליכקײס c r

tpu די אין unpr* שאגסראשטארס זיתרצ שון _ « tp?r*pao ום נןבע; סיר »יצ?ן דאנש* arm piro*
חי תאם ױניאן די srtm אאר #ן »  באאױ חאס ■jp»pn צױויי״ צואיס *unra A- לאתאל שון מד דל»ננ9י
D אינדוסםריצ *un אין האט י trvnn ^חאצד נאא ipunpspn fro וױידד»?ם אין mb* די r u ^ארנייס 

rantpiyp f t, אין םותנױמא■ אוז מטשר־צױשםאנד א bdt און m b* א«ערייםארס די דיגמ צו נרייםקיים זיין 
g tu. אי«ס jp»»n דאנק א איבצןן, די אט tan אצנעכדי!. אין תצאוקםאנש־ די און בפרט

n ,אאמפאאם אגריםפנס irutnn. ״יייי רי אויך חאט «־  . I____(fe* יו
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