
םטרייק ריזינען ש#טט און
 i$n it יױ אבער שםעהט ױניאן וי |.PB«rMt און בעז א<צע שון נאארדס עקזעקוםײו די פון סיםינג 4

 WP קאנטראהסארם און דזעאבערם וי ניט דע־לאזם און פ*ר- איז וואם צאקאצם, טאכפר *קצאוק
 אשצוטװאכפן בתים בעצי רי םון פארזוו יערער סאן. צו ipiufDmo אין נמדץ, dm חנם ,smut וגטאג
 חעשטיגען e םים געגוארען באגמגןנט איז *גריםעגם, דעם יןעאןאייגעםי־ *mss קצאוק יארימד גױ רי
 ױניאן. דער נממ־ װידערשטאנד צום im im *צע סאביציזיחגז *ו וםעז
 זיך iron— געז*נם נאנצער האס — רזטאבערם .די אצזמױאינדוססריפ, ריר «ון באצפבאסים די
 w זיך א»סט טעיזצערם נאםעז *un אבןר טוירנזמעגסם. »»- ניט אנםמצוס דיןרי אײןי inroam ײמ
jg « װיחנר״ קאגסראקםארם, די בײ םוירטמענטם. וױ גיבער זיי ווען ױניאן דער םים «נרי?אנם גייעם 
שייװא־ trow שריהער זייגען װ*ם jntvu » פאדאן איז אויסנעהן. oro אנרי«פ«ט נןר

 proa די נעסר*נען חאב«ן זײ דזמאגע̂ר די בײ ריםס אצק שון נאזובט י נ§זמן;אח יעמג״צמצמר
Mrow, ז» *If חס־ *ו דייומאמן en. ,סיי־ זיך זיי טוזעז איצם און ארדע̂ר נעסטע די ארבײם 

mama tyti’ ttiri םים צען צאחצ גתיםע א פון און an* ̂נטױאשט̂רם. אנדערע םיט ארניים yum 
.oPH» tr באטצאםעז האם jpsar xt זײ שאר־ א os אונטערנראבען צו זוכפן און פארציידען נים am 

 שאנטראקטארש. אזו ציםיטייע̂ן פון שונקם pat באצעגאסים ךי שון vuJ* ג«ןן «ו
nruftrw ניס זאצען באצעבאטים די jpjpp אמר וועט — געזןןנם נאנצןר ד*ם — ױניאן״ ״די 

 tip* אוספאראנטװארסציכע פון נרואע די אט צוצאז?ן נים ױניאן די ניז ipt*o טאצ tan פאר ôvroro ןן
די אױינצואװארםען ױידער דזטאבןום און םראססארם *ואםיםונג. נעבק-איהר
pm tPi האט un* באדינ• םװעט־עאא אונםער און כאאס א אין אינדוםםריע און איינאטיגױג סיסיגנ 
 אגרי־ קייז אונטערטרײבןז גים ותם האנט. םייו גוננען. רעקאמגדא־ אאצנצגרצ irouruy *נםוזיאזם

 דעם אהן און קאנטראקם̂וחם #זו ציםיטיימאן אהן מגט דער פון irntnv< אױסמארביים פריהער זיעןן
פאר פאראנםווארםציך דק זאצען רזמאנערס די אז •ונשט, דימטםאוע
קאננד זייעחנ שה שע*ער די אין ארבײםם־באדעגזננעז די . זיימן:־ ואטצגראוױעס
fO |M OMt ״אױ vaMD trtr אוגטער אויםנערושען גאנצער האט — ״!ךאסםארם פאר •

״ .BS’̂ S T ^ i S n r *  r .  ITOT ■ t fn w ״־־> w ־ י*ם מ ״ מ
tut vHt tn^Miioo ̂וװו  ?לןמ PJl »ז םאראויסצוזאגען, ̂ייכם איז םיטינג, ביים שאודטזסחנך

u m  n מו. ווכםוגג ת »ז מ *9 t f n o n םםרײק דעם איינצאהילען *געל םאן אײן וױ יועיעז םאכער 
iscdm, ̂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
א א  m  A A M h  M A M  M  i M i K A M  m  A a a m i  M M M A Ajyrm מר 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  jA gm yA ׳ 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 itw 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 ײ חנ ! »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»K «ו נאאצאםען תאט ימיאן די »ז און «ים 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

ism 460 ןגסין a n און נעםריי, און איבערנעבען גמצ־ רי שאנד. שאר׳ז ראצאר
i m m w ip  I חיצכיגע ארויסגערושען האט n s איז שיהרערעאשט וײן אונםער אז אנבאטראכם אין

S03t.\ אונזער iron Mir ׳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 
 שאוגמעיד א און ריםכרוואסמ א — סתגות ווערטהשוצע איינ־ *tpi נעותן איו נאגצער איזידאר נראראר »ח

TPror. זועצכע רעחג נצןגמנדער » אין olp סיר 4« מד ^ נ  איז נעזונסערהײט ט״ס os זאצ ער או װי
jp אינצר u n r t האם ip inw  tp « ער «ז תאםען נריגצײ oro וױיטש־ lp w oiro ויין pdu ארניים 

 «ר מי אלנעםיין, אין ױני*ן *un פאר ,און Mir שאר׳ן pMpp דער אין צ»נ« דער שון אנאציו און מרגציא
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
an umpin jpam* פאר נארדאז, ל. סג ברודע״ אגענם, ביזנ?ס *ום באוסײס ױאט אנריסצננ^ איזטינער 

פראנפן אוגזערע *ו אםענדען אין ■עתםליכתייט ויין אןן האנסראשסארט אמ ליסיטי״אאן פח *וגשסעז י
M A A M A  I  A  A A  ^ ^ ^ A A A M l A M  A A M jucr אין אזיבײםס־ די ®אר דומאמרס די ®ון ואןורסליכקײס

tpu די אין unpr* שאגסראשטארס זיתרצ שון _ « tp?r*pao ום נןבע; סיר »יצ?ן דאנש* armpiro*
 באאױ חאס ■jp»pn צױויי״ צואיס *unra A- לאתאל שון מד דל»ננ9י«חי תאם ױניאן די srtm אאר #ן
r די *mb וױידד»?ם אין ipunpspn fro חאצד נאא^ Dtrvnn אינדוסםריצ *un אין האט י u ^ארנייס 

rantpiyp f t, אין םותנױמא■ אוז מטשר־צױשםאנד א bdt און mb* א«ערייםארס די דיגמ צו נרייםקיים זיין 
gtu. 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
m m רי *מי n ^ p ro m, תאנםראיז־ די ױיד ro. 1 סשע־מון, צ*ס<ןא<וי̂ט•

Z Z = l,.—^ '   ״  - - J *  —  -  — - —  a .a .  a  a------------------------------ - ---------------------------O  \ m * a a  m .m  a  a a  b m ^  a < b a  C Pro n ו אח WP .rmnwpMp .? opnD pro n ח  irupa׳* * •* '*? i*׳ ' S r v

 אונזז פאר איז וױגאל נײער
ײןז גיישי דער אוכז פאר * 

 ומןנט pup אין אונז «ו
 ארײןז תף פרײער ד?ר
— ז אונז סאר אױך פרילינג ד?ר

0 1 a a a  M  m b a a a  M l i A l iזיץ אםת םמקן דןןם T 
*דג?חן קוםט פריליע כדידער,

I M A A M . M A  m a m  A M M A A A M  ^ M A A  M A A A Mעסױץ ®ון װענם ענגע אין אױך

װעג&, ענגע אץ איר, ^כער
M■ ־*•^ - ■*  M M  • A A A A  A M A k A A i M  f t A A A  M  | A A | A  MA AAM  נים urn הןרם םידקײם דזןר אץ

קרןןפם b®$t חײסען אימןר
A  M  A A  A A A  .(!« j k . A . iA A iA mA .A  «»L A k l kגןךזלןןגענקם אץ fXPDyd

MHMBMAAblMh M  (M blM k flAMiAM (A a a * t o  Il m Am  ,b a  MAA |A ||m  a a aײם װיגסער שט^סזןן די ידי  ן
געשםיד®• שגײ און אײז אונמער

«לח כרעכמ ער — אײז דער נאר
%  A i A M A  4 M A 4M A  I M M A M  A a a L a b b I a  m A A A A ;גרגןןהן קדסמ ®רידינג דער װןןן

 גלײד שםר^סען װי זײם איר און
שנײ; אוגבןער און איח אונטער

A k * 4 A  A A a L a m m  A M  A A & M  AA A M 0 I  M A A A Aװוןס *pr טןג םריליגג די אץ 
ײז װי אזוי כיט איר בדױזט  - ז

׳פרײ אײער «ו פרי׳י, ד?ר «ו
? A A A A A A i A A ^ r o A A M l l  A ^ A ^ A M  I^A A ykM M M  ■MA|AMגעשרײ ®רייד ®רײזןן סימ ®ול

A M M M A  A A M  M  A A A A A  A B a  A A A A  0 M M M M  iY*ww ®רן bjjTTi די ויין ברידןןר,0
w י י y קדס ®רידיע .רb •מלײן
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DgTI די »j פאנםערענץ ערשםער דער
נזנוז*־ אפגעהא׳צטען איז עס וו*ם יאךמןןך■

- » ך ע סאנופע«*פר pijtfp די סיט רען ר
*1>^ Dun דז׳**מרס די םים און > ד

»7 T׳U דער »ז רערװאוםם, זיך םיר בען
 זײערער אגרימענט איצטיגער גיז

 קיין איז דאם אבער געטױגם. ביט תאט יוניאז רער סים
םאנו־ ס^וק די »ז ב#ק«נם, נים איז אונז גי<£

 האבען זאלזנן דזטאבערס די באזונדערם און
wr urn סים אנריםענט אן זייערעז אױי נעזאגם איז 
u גוטער. א איז «ר «ז 4¥י»י n r ,נריםענם* Dipt 

שלעכ־ א נעזועז זײ פאר איז אונםערממריגעז״ חאבען
נעווען, אגריגמנט דער איז מלעכט באזונחנרם און

 »ו *וױעען *ו נענוג מטארק מווען איו יוגיאן די
ווערען. #•נעזזיט זאל אבריםענם

 די סיז ליבע נדויםע די גײ גיט אוין־ איי ojr »ח
 אין ארגאגיזירם זײנען װאס םאגוסעקםטוחנרס,

 טיר װיםעגעאפם. דער םאר קאוגםיל, אינדאסםריעל
 פאר און װאן־־ארבײט געמן עאםף זייעד »ו מן,

ת ;ייט «ו ז יױםענטאםם. דער סון נאטען אין ן אי
 איז ײאר־ארביים םון םיסטעם די או נעהייםזח, האם

 חאבען םאד׳שטעהען םיר זױ און וױםענטאםםליר.
 ׳פטיידארביים פון םיסטעם די אז אויםגעפונען, אי*ט
 װיסענ־ ווענען רייתן זײ און וױםענטאםםליך נים

םםןזםיס־ װיםענטאםםליכע און אויסםארטונגען
 rmr אווטערמםע די »ז אויד, וױיםזנן םיד איז

 סאונםיל אינדאסםריעל tun פון .װיםענטאםט״ דער
 און געלד װענינער װאם מ^אוקםאכער וי צאהלעז זז איז

in װאם וײ פון ארױסזװפריגעז n .ארביים op קײן האט 
 פון הצאוידםאנוםעקם׳פורערם וי אז געםראמען, כים טאל

 וױםענטאפם, א םיט פוםען זאלעז פאוגסיל *יט־אסםריעל
m קלאותםאכער די **חלז» וזייםןן זאל m נעלם 

 יא ׳פוין זיך־ רעדט עם אוינ אין ארנײם• װעניגער אאו
imm צײעק איהר זײן ואוא וויםענטאפטrt באזארנןן 

 זימנרעחנז איז נריגגערע! בעסערען, » םים ארבייםער ן״ ־
$tnx. נים םראכסען װיםעגטאפט דער אט ווענען נאר 

קאונסיר. אינד^םםריזנל ■וץ מעקםמורערס
 דארןי וואס וױסזנגמאםם, א ארוים ימםעגדיג

מאר־ און ארבייםער די &ון סאדדיגסםען רי . olAÂadOyבאלזגבאםים. די מון ױגאגן
a m  arn^i די ‘

 ̂ 1 j

Em

V אי! JW. ױי IMWVD נים 
 קית און 19אױס&*ר*וגנ וױםענעאפסיציכע קיח נים זוכען

 זײיחנ •ארגרעםערען צו סםאטיסםיק וױמגמאםם^ימ
 פאדרינססען די םארסלעגערען צו און ײ^םיכמן איעזמע

n •ון r n .ארבײםער dvo w v רײדעז צו pH מם 
 נאסען אין בעסער זײ רײחגן וױסעגעאםם דער גוון םען
 4ױגי* רער פח ייפד זײן זוי<ען זײ פרײחייגג דער פון
̂ען זײ  »t און 4חנײ זאגען זײ זא< ױניאן די אז גים, וױ

̂ען ̂ױלען. זײ װ*ס טאן צו םריי זיין ווי
 pn געווא^ם גיס דמאבערס די ת#בען ווען אבער

 tr< זיי האבצן <וען און ? זוי^ן זײ װ^ס ivd צו פרײ
 די דעות? זאגען זײ ז** ױגיאן די אז גצוואצס, י*

 דצר י1א\י זײגען זײ זעם א^צ האבצ! דזמאבערס
 פאדאגס־ םוז באםרײען צו געזוכם זיך געקוםעז, װע^ט

 אפיא אמאיצ האבעז זײ ױניאן. דער פאר װארםליכקײס
̂ור חאבען זײ אז צואם, דעם אײנריידען ממו**ם  קיח ניס ג
 אז הילאוהם; םאכט טען װאו עעפער, די טיט ^ײכות

 פון פארקויפער און קויפער־ <ױ םעהר ניט זיעצן זײ
 קײן בים אבער םוחרים קאאוק זײנען זײ «ז קצאוקס,
ס  ןצם האבען זײ םצהר, ־נ^ט םאטפעהכמוורערם• תצא̂ו

 צנד$יך זײנעז זײ און ױגי^ן דער אײנדײדצן געקענט גיט
 אח אגריםענם אן אונטערצומרײבען געזוען גצצװאועען

jDpif̂ די םאר םאראנםוו^רטליכקײט די זיך אויןי נעםען p 
 קאנטראסטיננ זייערע איז געםאכט ךײ פאד ̂חנרען וואם

 צפ וועצצן זײ אז זיכער, דעריבער זײנען טיר מעפער.
ען זײ װען טאן, םווען וױיטער  ס^וופס די איז בלייגען װ̂י
ביזנעגג

̂ווא־םאג\פע?טשורערס די סאי אז מאםצן, מיר  פון ?צ
̂םטדיעא  זײגען ות^מ דז׳מאבערם, די םאי ?אונסיא, אינד

̂ען םאטפע?טשורע״ס pi^p װי אנדערמ גים אויך  ווזנ
 דובע• פרעזידענט םון האבען זײ זואס ענםםער, דעם םון
po' ̂גען  חנר םים ?אנםערענץ ערמםער זײער אויוי גע?ר

 צוױיטעד א אויך םאראן איז עם אז נ*כטראכמען, ״ױגיאן
 — צד מטאר?ער גאגץ א און ביזגעם pii^p די אין צד

 אין איז זײ *הן אז און ״?צאו?םאכצר די זײנצן דאם
 און םאנוםע?טשורערס די ^pi^p ?ײן ניםא גאנצען

̂ויז םאכען דזשאבערם ̂פיטען ב dpiv םון פר p̂, אבער 
 ?יצאו?םאכער. האבען מען טוז גופא סל^סס די םאמגן צו

hdpiv די איז p̂^ ארגאני• גום ̂טארקע, א האבעז 
 עטעהם ױניאן ?צאו?םאכער דער הינלתר און ױניאן זירטע

 זײ פון אײנע הײנם איז װע*מנ אינטערנצשאנא^ די
 .אין ארנצניזאציעס ארבײמער מטאר?םםע און גחנםםע

 וועצען נאכטראכטען עם װעלען זײ ווען און אםערי?א.
 װעפ אגריםענם דעם באניתן בײם אז םאח»טעהן, זיי
̂אופ־ די פון לאגצ די פארבעסערצן צו זוכען ױניאן די ? 

 פאר- סארערגערען. לאזעז ניט זיכער וועט איז םאכער
 אבער געזאגט, גארנמוט נאך די ױגיאן די האם אױפיג

 גמו דאך זײנען דזשאבערס די און םאנופע?םמורערס די
 קיק גארנים האט ױניאן די אז גצויבען, צו נאאיװ אזױ

 1» בא?אנ̂נ זײן זײ דאך םוז עס זײ. צו פאדערועצן
 פארהאנחנלט ױניאן ?יצאו?םאכער דער םון צא?אלס די אין
 געהעוט, אויר מוין זײ האבען געװיס און פראגע די זיך
א־י זייערע מוין זזאבצז 35 5*א?א םוז פרזןםערס די או  פ

 דרייםינ א םארלאנגען זײ אױםגצארבײט. דערונגעז
 Wfi און ארבײםםיצוין העכערען א ארבײטס־זיאך, דיגע

 n םאר ארבײט טעג עעפער די אין אײנצומיי*ען רעכט
̂אזע פדעסער. ארבײטם

 דזמאבערפ די אוז םאנופע?טמוחגרם די זאאצן נאר
̂נז• זיי װאס םראכטזןן  r$ װיכטיגצד איו אונז פאר וױ

 מיר און טראכטעז ?אאו?םאכער די װאם װיסען
 פאדטיי צו גרייט דיז דארפען זײ אז םראכטצז, ן%% זא

 בעםמען אם די חאבצן דאס רצכםען. דתרע דיגען
 פארטיידי! א זאםצען צו באעאוס זייער םים װיזזנן
 «ז האפמה טיר און דאצאר םיאיאן האצבצז א פון פאנד

פריהעד כיסעיצ רעכם א גאך ווערען געזאםעלט װעם ער
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bחנר urn י«י, «ן1 «ום ביז װי L A  M b M A i k L lאגדיטצגס אלמע̂ו
li^S K S ־;

 דונמםקי פרעזידעגט צו
 זתר מװארען צוגצטיילט איז

 דער דין צו כבוד גרויםצר
 אין ארבײטער אםערי?אנער די םון פארטדצכמד צחאנתר

 פעל־ דער פיז בױרא ארבײטער אעצתרנאציאנאצער דצר
זמענעװא. אין *צר־־׳ליג
w כבוד דצם חאם צר w m דצר פון ^ רי ע ם  א

 װײס אינגםמצר דער זייעגדינ און צײבאר א\ו פעדעוײחצאן
 צײבאר אװ םעדעריחמאז אסעריקעז דער אין •רצזידענט

 בא־ גאנץ געתראגעז, האם ער װאטז אגערתענרנג! די איז
גדוים. זוגמןרס

 אין םארטראכתז געװעז ניט איצט ביז איז אסערי?א
 םעצ־ דער םון בױרא ארבײטער אעטערנאציאנאצער דער

 רעגײ דורר דארם איז םארסרעמערמאםט די ?ער־ציג.
 אםערילאנער די האט יאהרען א םאר ביז און רונגען

 אינםערנא־ דער אין אנטײצ סײ\ נענוסעז נים רעגירוננ
 אםע־ די האט אבער עגדליד בױרא. ארבײטער ציאגאצער

 דער איז נעםען צו אנטייצ באשצאסעז רעגירונג רי?אנער
 איהר איז האבעז זאצ אמערי?א אויך אז איז במרא

םארטרעטער.
 אינ־ דער אין אםערי?א פון םארטרעטקרמאםט די

 ציג פעא?צר דער םין בױרא ארבײטער טערנאציאנאצער
 אר־ דער פון אײנער — דעצעגאםעז דרײ םון באמטעהט

 באצעבאטים די םון אײנער ארבײטער^ןאשט, גאניזירנמר
 םון הײםט עס צײבאר, אװ דעפארטםענם םון אײנער און

 דער םיז דעצעגאט דער זײן זאצ עם <וער רעגירוננ. דער
 אװ םעדעריחמאן אםעריקען די בא^טיםם ארבײםעחצאםם

צײבאר.
 ענונגpאנער סערזענציכע א בצויז ניט איז עם און

 םארדינםטעז גרויסע זײנע םאר דובינס?י פרעזידענם פאר
 םעהיג?ײטען, זײנע םאר און באוועגונג ארבײטער דער אין

 ארביײ דער םון דינסם אין ארױסנעוױזעז האם צר •װאם
 םאר אנערלענוגג אן אויך איז נאר כמר־באווענונג,

 איז פרעזידענט ר ה י א מאם אינטערנעשאנאצ, חנר
 פאדםרעטזןן צו כבוד גרויסער דער נעװאיעז צוגעטײצם

 אינטערגאציא־ דער אין ארבײטער^זאםם אםערילאנער זײ
 םאר אנער?ענונג אז איז עם בױרא• ארבײטער נאאער

 ערװאדבען זיך האט זי װאס אויסצייכנונג, גרױםער דער
 אינטער־ די באװעגונג. ארבײטער אמעריקאנער חגר איז

 גרעסטע די םון אײנע בצויז ניט חימם איז נעעאנאצ
 נאר צײבאר, אװ םעדעריימאן אכמרי?עז רעד אין ױניאנס

 גאנץ א מיט איז ארגאניזירטע בעסט די םון אײנע אױך
רצפוטאציע. הויכער גאזונדערס

•%
ען די ל ה א ץ װ זיײ 22 צאלאצ איז װאהאצז די א

רעזוצ־ דער און פאריבער ענדציך :ען »9
'V S'םאר־ געהאנם האט טעז װי איז, מאט *׳

געבצי־ איז אדםיניסטראציע אצטע די אז אויסזאגעז,
 נעוועז, איז איבערראשונג אײנציגע די םאכט. אין בען

 גרויסע אזא באםײציגט זיך האט װאחצען די אין װאס
 דרעס־ טויזענד האצב א און 16 ארום םיטנצידער. צאצ

 עט־ איז דאס װאהצען! די צו געלומען זײנען םאער
 שםיםבארעכטיגטע די סון פראצענם זעכציג און ציכע

 איז עס אויב צוױיםעא איר און צאהאצ, םיז םיטגצידער
 אזא םיט באריםעז זיך קעז װאס יוניאז, א נאך פאראז

שםיםעז־צאצ. פראצענטועצער גרױסער
װאח־ די איז םישעז צו ניט זיך כצצ א האבען םיר

 ניט איז דאס און צאקאצס. די אין םאר ?ומעז װאס ̂עז
 אדער ניט, םיינונג i''p זײ וחנגעז האבעז םיר וױיצ דערםאר

 װער ניט אונטערשיד קײן איז עם אז נצויבעז, מיר וױיל
 םאצ. דער גים גראד איז דאס װערעז. געװעהצם וועם עס

 אבער װיצעז, םיר װעםעז איז װיצעז סי־ר װאם וױיםעז םיר
 אםיציעלער דער אצס ״גערעכטיגקײט״ די אז גצויבעז, טיר

 םמוען ניט זיך. מ־אחי אינטערנעמאנעצ דער םון דיורנאצ
 זיך עםעצן און צא?אצם די פוז װאהצ־לאסםעז די איז

 גמ־ <וערט אםןיp דער יאנג וױ ״צד איז עם וחנצמז אויוי
m נדונט דעם אויןי אח מניאן חנר פון ראנמ(ז וײ *יז •ירט 

איממדעסן. אייזיו און מנײיז דער «וז פרמציימז די «יז

 דים אק געהאצכתז אויך כצצ דצם פאר זיך תאבצז םיר
ם די פון 22 צאפאצ פון פאמי וואהצ צעצטעז ת  םא־ ו

 קאפר די אז געוואוסם, גום גאנץ האבען םיר אםת ער.
 דעם אין חצפ גרויסעז גאנץ א האט פארטײ ניסםימע

 װאה<־ דצר ווערם פאםוניםםען די פון אז און װאד.צ־?אם^
 אוי^ אוז ױגיאז דער םון ראםען די איז געפיהרם נים ?אםו*

 איהדצ און ױניאן דער םון פריגציפען די םון גרונד דעם
 באוױימש ?ײן געהאט נים האבען םיר אבער אינטערעסען.

 גיס דא םירען לאםוניסטען די אז וױיס, אויוי שזוארץ
p|" און פארםיי זייער פאר ?אטף א נאר ?אטף ױגיאן 

^ םוז אינסםרו?ציעם די צויט י  באוױיזעז וײ פארטיי. ז
 אםיציעלען אן םון עפעםער בא?וםען ע^טע םיר האבען

 ?אםוניסנהנן די צו פארטײ ?אםוניסםישער דער םון בריף
 גע־ ווערם עס וועצכען אין ױגיאז, םאכער דרעס דער אין

 א זעהר םון זײגען 22 צא?אצ אין װאהצען די אז ׳זאגם
 ?אםוניםםימעד דער םאר באדײטונג פאציטישער װיכטיגער

 אגמםרעגמן דעריבער םוזען קאםוניסטען די און פארטײ
 םעגע־ איצםיגעז דעם םארםרײבעז צו כוחות זײערע אצע

 עם אםים. םון אדםיניםטראציע זײן אוז זיםערםאן דזשער
 דצד םון געװארעז באשטעטיגט אםיציעצ איז עס אז הײסט,

 צא• םון זואצ־?אםף דעם אין אז פארטײ, קאםוניםטײפער
 םרא־ ?ײן געװען ניט קאםוניםטען די םאר איז 22 לאצ

 װצגען נאר ױגיאן דער םוץ אינטערעסעז די װענען גע
פארםיי. קאםוניםטי^זער דער םון אינםערעסעז די

 אםיציעצער דער אט אז זאנען, צו איברע איז עס
 גאנץ וועם פארטײ קאםוניסםישער דער םין דאהומענט

 ױניאנס צא?אצ אצע פון באטראכם איז װערעז גענוםעז גוט
 ברידער, קאסוניסטיעע די און אינטערנעשאנעצ דער םון

 אגגזד זיך צוריק טעג געצעהצטע םיט נאך האבען ײעצכע
 אויםוױיניג, םון ױניאנס אונזערע צוברעכען צו שטרזגגגט

 חח»ד זײ ותם םען ווען אוםגוט, פאר נעםען ניט װעצעז
 ױניאגס, אונזערע אין ארײנגע?וםעז איצט זײנעז זײ אז זײן,
 םארשםעהם עס און אינוױיניג םוז אויםצורײסען זײ כדי
 #האמח פאריבעצ דארפעז נים אויך ותצען זײ אז זיך,
 דצם פארנעםען צײכם אזוי צאזען ניט זײ וועם מעז װען

 אוועקצושטעצען איהר כדי ױניאן, דער אין אויבען־אן
פארםײ. לאםוניסטישער דער םח קאנםראצ דער אונטער

 שותםים די צו זא;ען עפעס אויך װיצען מיר אבער
 םון ?אםוי װאהצ צעצטעז דעם אין קאטוניםטעז די םיז

 געוחגחנ• זיך באצײכענעז שותםים, די זײ, .22 צאלאצ
 םריחנ די עס זײנען זײ ״צאיאצע״. נאםען דעם םיט ציך,

 *מ־ איהדע םון היטער די און ױניאן דער סון םיםגצידער
 געפצנם זיך #צאיאצע אצס ׳זײ האבען אבער װי טערעסעז,
 זיד יזא האםוניסטעז די טיט םאראײניגעז צו ערצויבעז
 ?אםוניסםישעד דער םון םירערשאפט דער אונמער שטעצעז
 אונזצרע םון שונא געשװאחגנער א איז װאס פארטיי,

 ?אםוניםטישצ די אז געװאוסט, זײ דאך האבעז ױניאנס?
 פון אינטערעסעז די םאר ניט סאםױ א אן דא םירט פאדטײ

 אינםערעסען, פאציטישע איהרע סאר נאר יוניאץ, דער
 ױניאן. דער םון אינטערעסעז די פאר שעדצאך זיינעז װעצכע

 ־VP דער העצפען צו ערצויבען נעהענט זיך זײ האבעז װי
 און םאנעוורעס פאציטישע איהרע אין פארטיי םוניסטישער

שותםים? איהחן װעחגן
A

שווערער איצטיגער דער קזגז מטןץך
דויד ׳ווערעז אפגעשאםם קריזים ¥ ״י¥י׳1^

דדו- וועט רעגירונג די װאס דעם, אר/<ר
ר ה ע ? מ ט ײ ב ר םםיצא און דאצארס םעהר קעץ א

? דאצארס ביצעערע
אםעריסא, איז מענשעז אזעצכע פאראן זײנען עס

 םאראן אויך זײנען זײ םון םײצ א אזוי. זאגעז װאס
 פאנ־ און סענאטארעז םאראז זײנען עס סאנגרעס. אין

 אזז צנערױצ גאנצע זײער אן װעגדען װאס גרעסצײט,
 ביצימר <וערעז געםאכט זאצ דאצאר דער אז אײנפצוס,

םעהד^דאצאר^ דרילעז זאצ רעגירונג די אז און
 וואפ איעעם, פון םיינונג א המרעז צו ווערט עם איז

 ויעננן בעטצר װיסעז, דארוי װענינסכמנם אדער וױים,
 איײ ח^• גא̂ג אין סעגש דורכשגיטציכעד דער זוי גצציד
W «ר. איז נער ^ר דמר &9 ־ •מדמיאל פון ^ומת יו

״



D*n jp im s m  tv — tnnp קאנםראצירם
tan w נאנצצן t»  rvnamn»pi .לאגד . 

. ם י ל p פאר חאם מנ rfiwp vd'pvp ojrujvp v 
ס וסט  דאצארם נמחד דרוקען »ח בילימד tvwn די
Dpt קריזיס חןר װייל פארםרייבען, נים קדיזיס

v•| דינען סיר d כױם 3 im י^א^טאנאן, פול^טממן^וי |f 
סעחר גאר תריזיס, Djn אפמאפען \wp נעלד גמחר גיס אז

 ריכ־ tpt איז ארביים באצ*חלםצ מממר »ון ארביים
 אייר םיר זיינען מוויס איז קריזיס. נ«ען םיט?צ םינער

in פאר׳פםאנצז,  tv פאבריקאגטינז די פח אײנפונםם 
 די פון אײנסונפמ דער און ותדעז פארפצןנזנרם דארוי

 ווײ־ םיר *בער ווערן^ פארנרעםערט דארוי ארבייטןר
 דערגיימן, נים dp םצן וועט ווערםער פרוםע םיט אז םען,
^ חנרםאר. קעםםען דארוי טען אז־ נאר

it איי dp װאם opt *וליג נים ײד וא&ם  tnvo וועניג 
 w פאראן איז dp ײאם דפרפאר״ נאר צאנד, אין ד5«*

ram ■און ארבייס op tv אדכײם װעניג פאיאז איז 
̂ען, די פאר קויםער װצניג tinvv יייגפן  Dipt #רםיק
tram װ«ם םיליאנעז, די װייצ לאנד, איו «ו*דו*ירם 
tw jp&jארבייט, פייז .גיט tpavn םים ניט Dipt ו* .tPD’tp 

 פאראן אםעריסא אין גראד איז עסעלם, םר. זאנם נצצד, .
 dp םארםײלס. *ונגלייכםצםיג tnpt אט dp גאר סך א

 םאמיליע אײן tv ,*ip ואגט ,imptpt אױסנערעכעגם אח
»t די ptpDpn האט טיבטעז tv 420 איינהונפט pv Dipt 

 םון פאמיצי? v פח נפם1איינק דער וױ גרוים, אזױ םאצ
 ארײ 420 רי tv סצאר, 1אי dp מיכםען. ptptnp-pj די
 פא־■ ריימ די אבער קויפעז, want twpp or>*ov■ םינ

 tPD’tp tpp Dipt איינפונפט, גרױםפז איחר םיס םיליפ•
v ,פאםיציעם 420 תיסיצ פיל אזױ נים דאך פױפם סך 

 vd* רייכ? אײז ראך tpp פארנתימז. tPtpp ויאצםעז
פאםיצי?ם. ponv 420 וױפיל ipdp גיס טיליפ

 jsottpr'K פין פארטיילמנ אוננצייכ? די אט אח
 פאר׳פםארקם װאם זרה, v נאר ברעגנם ,d>ppp םר. ואגמ

Jrtnp art פאבריסאנםעז, רייכ? די tptpp Dipt ניט 
 PD'fu איייז iptD ,octtpr’v גרוים?ז ־ann פארלןגפן

j<נ אין אימר, כצייבם זיי Dipt נעצד, דעם |ta tpete־ r 
tPt’W טפאר?נדפ ארביים ttv •ראוײיירענדע מםער D. 

 םאר־ םעחר נאך ארבײטםלןהינקײם די <ו?רט דפם יזדך
Dtpora, זייער? פאר ארבײטם־הענם דאופינז ױי װייל

iv>p ttaran,־ tv חנר npvopa אפ*ױ םיםעל
apn tpvvr איז פריזיס iptupio די ptv*»”n v םיט

 Dt> |prnp tp?v> ^נײט?ר די tv ,tnpt »ח וא־גייט
n ^ביינג זייער פאר באזאחלט  tptt ארבייטער tpjptt 

טר. טיינט ארבייט, זייער פאר באזאוזצם ב?סער פדמאן
otPD«np — tPDVt ”ttt tpynrtpi ipd apn jc fo v tl 

ײיז  DPtt «וױיט?נם ,ipd’ip nnpa \v&p ארבײםער די ײ
ר n אייג?מפם מ  ttv םאברי?אנםעז ttv i t j t fp  in m 

 ארבײנד ניש איז נעלי פיל אריינטאז jpjpp ניס \thrn זיי
VWWD.\

■tr jtp V iv אײנ^נפס דפם tD| פאברי?אנט׳נז, די
מ יײ «י  נייע אין נ?צד »פיל אריינטאן tptpp נים ײי׳

tp rw » p w tv w n rm v םר. בײ 1אי v dp p̂p מחר 
 אויםזזן ניט דא זײנ?ן םיד אבער פתתט, װיבסינער

 ױיל1 טעארי?, t״t |1פ איינמלהײם?ן די איז וײ״מומימ
pv 1 זי װערם אײג*?לחײםעז די Diptערנ?ר. אלץ ױיטער

פ»רזי- ארבײםםלאזען דעך םיט זיך חערמ וואס
? כערזננ

dp ם ה םאציא■ פון פצאן נרויםער דער אז אױס, מ
 .סעזװריטי אזוי־נערוםענער דער cu ^jispixpipi לער

 דעם םארנעטצאנען האם רחותצם פרעזידענם ױאס ביצ״,
 צװיי־ א אויף יארםען1 דארםען ועם1 ?אנגרעם, איצטינ?ן

pd ענ צ  װעט איצטיגער דער אין װייצ ?אנגרעס, נוון וי
|p pn נים  רעפ־ איז—קאננרעס פון טייצ אײן אין ציים. ״

 דעם םיט םארנוםעז זייז םען Dint יז,1ד. רעןענםאנםעז
 װעטעראנעז םצחסוז די םאר באנום דעם tptptt ?אםזי

 םענאם, אין — ?אננרעם פון םײצ צוױיטען אין און
pn ipd DPtt פוז כוננ1נטערו1א דער םיט םארנוממז 

 און וארען1נע אונמערגענוטען איז Dipt א., ר• נ. דער
Dipt ציהם tt T t, אוים, רעריבער ױיזט1 עם «עך. 1פי 

 אריין זיך אין נעםט אם11 ביצ״, ,םע?ױריטי דעם פאר אז
 היצף און פענסיע אצטערם פארזיכערוננ, ארבײםםצאזען

 בצײבען. נים צײם p»p װעם םים,1ית ן1א אצםנות פאר
 .סעסיױ דער אז באטראכם, אין געםם םען װעז בפרט
 ננם-1םיינ עארפע זעהר ארויסגערופעז ה»ט ביצ״ ריטי

 אין קאננרעם ארום און קאננרעם אין םאחפידענהײטען
op יע־ םאר האם,״ העםטינער א ווערען אננעםירט װעם 
 דארף םען אז םיינם, דאם איז איחם אין פונ?ט דעז

צײם. םר א האב?ז איחם פאר
 סאננרעם פון זיצוננ איצםינער דער אין יב1א- גאר

 ײעט װערען אננענוםען נים ביצ״ ״סע?ױריםי דער װעם
dp ,םיינען tv מננ די  פאר־ ארבייטםצאזען םון אײנפי

 אויוי אפנעצײנט \וערם פענפיע אצטערס איז !יכפתנג
םינ ניט איז dp און יאזזר. א נאך  אז זאנען, 1צ טי

 צאננ <?נונ ׳פייז האב?ז אםצריסע ן1פ ארבײםער די
נעװארט.

t’K dp ,םיציאז 12 ארצר 11 איצטינ? די אז אטת 
 נ?האצפ?ן ניט באלד סאי ווי סאי װעצעז ארבייטסצאזע

 אר־ tpiptt לאנrארDTpזpנ דער אפילו tptt װערען,
tn אננ?מםעז גלײד זאל פארזיכמרוננ בײטסצאז?ז p tt. 

dp נאכ׳ן צייט יאהר צוױי אריבערנעהן םוזצן װעצען 
 צו צאלעז אנםאננעז װעט םען ביז נעזעץ ttD אננ?טצז

 אב?ר םאר, שרייבם געז?ץ דאס װאס ארבײםםלאז?, די
 DPtt tvtpt דאפ ביז דוי?רעז וועט dp לענג?ר װאס

 דארםעז ארבײםער די װעצען םצהר אצ׳ז זpרptt אננצנוטצז
tPDivtt ביז tPD ט ת  נעפצאנ־ די צאצעז אנפאננ?ן זײ ו

pd אח סארזיר?רװנ. ארב״םםלאז?ז dp רנ?ר נאד איז? 
 םאר אפנמלענט. װערט ײאט פענסיצ, אצםערם דער םיט

ציים. צאננע א יא«זר א איז אצםצ די
םצז, זאנם פ?נסיצ, אצטערם 1צ זיייד איז אס11 נאר

 DPtt סאננרזס דצר אז האפנוננ, ׳פםיסגצ א פאיאן איז
 רער אין נאך rptpt א אנצת?םצז אנטםרצמעז ויד

 דעם ציב1צ ר?זpit ג?טאן DPtt דאס ויצוננ. איצםינצר
 TPtPt םאונס?נד׳ס םעגאםאר ttD באפרייעז 1צ זיד כדי

 חור׳פ א דאצער המדערם צוױי פאדערס ואם1 )פראי?פט
 צלמער דעם דצרנרייכט האם װאס יצדען, פאר י?נסיצ

 םענאטארען די אז איב?רנ?נ?בעז, ײצרט op יאר. 60 פון
 םים פארםצייצט אײנפאך tpnptt סאננדצסלײט די אין

 װאס לאנד פיז tPPP אצ? םיז מצצענראסעס ן1א בריוי
 אננזד זאצ רפראי?סם<נעזע טאונםענד׳ט אז םאדערצז,

ttv .fjnjnt tpoti די םאלס אין װערט ױיטצר1 װאס 
 םצז tPtt ד?ריב?ר ׳אטא״סדר. אצץ dpi פאר עטיםתג

dpi fpopitv DPtt נp9זעTראיpסם ttD, אדמיניםםרא־ דצר 
optt pnr פאר באװצגונג די opn נס?נד1טא TnDfptpt 

opr ו-זיעז. אפמףפטצלט dpii dp ,סוא־ די אז חייםצז 
pi איז צרליידמט אח opt פאננרעט איצטימז ttv די 

tr נתיס nt ^poW«p5t« די אח ברייי n ניט זאל צאל 
חעלנייז• נ^תימם rw מנמז
מי » m  s$i t*n i^n יזיי tm s י m מ m m

אונטערוױי^!! זיר דארםען אויך דערזעאביגער םיט
 אדםיגיסםרא־י דער פיז «ראיעקט געזעץ דעם *נצוגעםעז

 געזעץ דער וױי< ארבייםס^וזעךםארזימגרונג, װעגען ציע
 סןי א םאדערט װאם צונדין, יןאנגרעסמאן םון פראיעהט

 גרוממנ א געװאוגען האט ארבײטסלאזע, די םאר מער
 כמך און בריף םין םבוא א און יצאנד אין פאפוצאריטעט

 קאנגרעס^ײט און סענאטארעז די םארםי^ײצט <עגראםעס
 אנננעוםען זאא ביל לונדין דער אז םאדערוגג, דער םיט

 אז זעהן, םען קען װירקט דאס וױיט װי איז װערעז,
 ארבײםס־קאםיםע קאנגרעם דער פרן םאיאריטעם א

 רעתאםענדירם גינסטיג זאיצ ביא אונדין דער אז געשטיםט,
קאגגרעס. צום װערען

 און פארשידענע ארויסזאגעז םעז קעז סברות גאר
 ווען אבער ש:ל, אוים׳ן ^ײגען גוט גאנץ זיך םעגען זײ

ד געזעצגעבענדער דער םון רעדער די װי זעהם מעז  מ
 דארןי לאנגזאם אזוי זיך דרעהען װאשינגטאז אין שיז
 דארמעז נאך ײעאען ארבײטער די אז גיצויבעז, גיכער כילז

 וואם קריגען, וועלעז זײ ביז װארטען ביסעא רעכט א
צוגעזאגט. זײ האט מעז

 םון יאהר ערשטען דעם אין ביצויז געװעז איז עס
 דער םון רעדער די װען אדםינסיטראציע, רוזװע^ט׳ס

 א^מער זייער פון אפגעזאגט זיך האבעז םאשין האנגרעס
T האבעז איז םארשאעפעניש אאנגער םיז נעװאויניהײט t 
 געומז איו דעמאצט אבער שנעאער. דרעהעז אנגעםאנגען

 דער און פאניס איז צורודערונג פון שרעס, םיז צײט א
 װ»ס אצץ נאר נים רוזװע^ט׳ן נעגעבען האט קאנגרעס

 געבעםען. האם ער װי שנעא אזוי נאר געבעטען, האט ער
 עד ׳סך א גאר קריגען געקענט דעםאיצט האט רוזװעאט

 בריײ און וױיםערע גרעסערע, האבען געדארםם נאר האט
n חנר םאריבער. איז צײט יענע אבער ה^מנות. טערע t- 

 קאנגרעבד די םאז^זװאונדעז, איז רוזװעאט׳ז םיז כח בער
 «ון םיי^ גרויסער א װײניגםםענם סענאטארעז, די איז לײט

 פרעזיחמנ^ דעם םאילגעז צו נרייט אזױ נים זײנעץ זײ
מד קאנגרעם פון רעדער די אין םריהעה וױ װיאיג אזוי  ז
אםאא. וױ אאנגזאם דרעהען אנגעםאנגעז װידער זיד בעז

 פאד- זײנען ױאם ױניאנס, די £ךן פײערונג 1ד
אינטערנעשאנ̂א דער םיט בונדען מדישממו

 דאס אויר אז באשלאסען, האבען
 עוי- דעם פאראר גאסען א םיט םייזןרעז זײ זאאעז יאהר

 אנ־דערע די מיט צוזאכמז יארק נױ אין םאי מםען-
 אינכמנר• די װעלכע מיט באוחנגונג, ארבײםער דער םיז

 די באציהונגען. םריינדאיכע איז זיר געםינט נעשאנאא
̂זןײםען  גאסען חגר אזוי וױ און םייערונג דער םון אײנצע

 נאקאגס סירצציך יועאעז וועחזז ארגאניזירם וועט פאראד
 פיחנרוננ רי אז זיכער, זײגען םיר און װערעז געםאכט

סעגליך. נאר וױ אײגדדוקםםוצ אזוי זיק וועט
 ױניאגס די בײ טראדיציע א געווארען מוין איז עם

 דעם םיתרען צי יארס נױ איז אינטערנעשאגאצ דער םון
 נױט ױניאנם, אנדערע די טיט צוזאםען און םאי ערמםען

̂יסטישער דער םיט רינג, ארבײמער דעם  פאדטיי סאצוא
 n רעםאנםטרירעז ארגאניזאציעס ארבײטער אנרערע און

 און באווענוע ארבײטער דער פון כחות פאראײניגמע
 מד און בעםערער א םאר םאדערונג זײער אוים דריתען

 דריקזנץ םיר און ארדנונג. געזעאעאםטציכער רעכםערער
 פאתד ווערמ םראדיציע די אט \ואם ׳מױד אונזער אויס

נעזעצם.
 1ײױא סלאוסםאכער די «ז האםעז, חגרבײ װיצעז םיר

 געפלאגכמר דער אין אנזעזזן באזונדערס גאנץ זיך װעט
̂מנ קלאוקסאכער, די דעםאנםטראציע. םאי עחפםער  וחנ
 באיצעמד זייערע םיט סאםוי כמגאיכען א ערב מטעהען

 םאי, ערעכמז פון םיתרונג די אויסנוצען דאדפען טים,
 דעסאנםטריחנן צו ״<זאםן« ארבײםער םון םוב ױם דער

 צום גרײטקײם זיתר איז אײניגסײט זייער כחות, זייערע
האםוי.

 אנדעחנ די אז #זאגען צו ניט אבער פדינם דאס
 די אאזען דארםען אינטערנעשאנאצ דער םון ױגיאנס

̂מען דעם אין פארםונקצען זײ סאאוקמאכער  «ך םאי ער
 אנ• זיד פרם דעם אין ױניאן אײז דאיוי גיכער ראד.

 אזא אויף און צזױיטע די אריבערצומםײגען עטרענגעז
 אײנדדוסםפ̂ו אוז גרויסע אזא האבען םיד װעלען אוםן

 גױ איז באװעגונג ארבײמער רי וױ םיתרונג םאי עו־׳מטע
האבען. עם דארוי יארן*

טע די «לץ גאך ליגען ^רבײפזען עופענמליכע געפלאנ
ץ הינער־פלעם. א

 דדעזמנן האנגרעכדםאשיז דער פון רעדער די אז
 לאננ״פארי די אםבעסמעז באוױיזעז לאנגזאם, איצט זיך

 קנאאע די ותנען םארהאנדלונגעז איז תזבאטעז צויגענע
 װאס םיליאז), 880 איז ביאיאז 4( דאצער ביאיאן םינו»

ר' הריגעז וױל רוזוועלט א ח ארבײםעז עםעגםליכע פ * 
ארבײמסלאזע. םאר מטיצע

סא־ פון םעלהײט די אז ארויסנעוױזעז, זיך האט עס
 מד נים האם און רוזוחגלם׳ן םיז פראגרעסי־װער איז גאט
 ארבייכמנד, די אז םאדערונג, זײז אויף אײנגעהן ט5װא

 עפענכד נעפלאנטע די בײ באשעםמינם ווערען וועצעז װאם
 בײ װי געצאלט וױיניגער קרינען זאצעז ארבײכמז איכע

 rm קאםזי לאנגען א נאך איז אונטעתעםער. פײװטע
 ן1*א* נים זאל רעגירונג די אז נעווארעז, בא^אסעז עס

 םאיוד די ארבײמםלױן. אנגענוםענעם דעם װי װייניגער
 שםיפמ 1 םים בלויז — סליעע א נעווען אבער איז רימעט

 םא־ לאנג אזױ האבעז אונכתרעטיצער רוזוועלם׳ס און —
 אױמממו- אמאצ װידער איז פראגע די ביז נצוורירם

 אםענדכחממ, אן םיז היאו* דער םים און געװאחגז מען
 וױו האםיראםיס פארעוחזן א םארנעמאאגעז האם װאס

 געמםיסם האט װאס םאיארימעט א געװארעז נעשאםעז
ר אדםיניםרטאציזג דער םיז נעזזדדפראיעקם דזגם םאר מ  א

 » מאדיז זײנזח or טתנדימג נים זיך חאט דערםיט
 גאד איז רמוחנלם ותכמז מאר סענאםאדען ביסעא דעבם

r« דמניז אננעיאמזח זיך וזאמז זײ »יז ײאגויאסײו

 — י. נחום פמ .......—ז<
ך א ט כױסמ אץ גריבל/ןנדיג זי  פלײכ^ פי
9 jpjwya ד דןן ױפער פרן דוןרמ אן מ ח די • I

איימוכײסןןן, כיט ס׳את אז זזןדזןןגדיג אדן
גיר אויןז ער

 זיך פון ןןאגעאזןןרם מרמ&װנג א םיס
 װייסען. דעם כרזןקעדןן דןןם יואװע̂ל אײדעלטן דעם

»• ג^ד אעדעל — !דעריאמ געסימט חאכ איך •
געחי®״, י



 tx| 880 ביציאן tx (VMM 4 «ײ נזןלד. row חנד .
 דיגנען סיטעז אק אבער tw *ופיל. tw דאראר םיקיאן

 tx ערקלערט, Dipt און יאפאצעם ixdxjto נעיאמן זיך
 שצײז ix *up roto די tw אױסרעכענוננען «ייג« צױם
 ארבייםם־ גרויםע די נחנמז װירקצץ־ װיצ tro אויב און

i *רבײמען !■ןנסציכע דורך (אזינקיים n i די row נע־ 
n וי tx דארוי סען יוערען. דאפפצט x jp ביציאן 1פינ 
 •U'B נאו דערצענען &»ר, טצ*גם ר״\תצם Dipt דאצאר,
ניליאן.

 ער אבער נערעכט, זיכער איז צאפאצעם סעגאםאר
 סײז םענאם אין וועם ער tx אוםט,1מ* אױן־ זיבער חאט

 סען tro קרינעז• ניט פארטצאנ זיי) םאר םאיאריטעט
tx .tnroxnm הן װענעז פארטצאנ זיין םיט איז ער  מ

 troxo tx, זימחנר נעוועז אויםען בלויו דאצאר ביציאז
tx 1*םיצי 880 איז ניציאו 4 סאר םאדערוננ רזזווערט׳ם 

 עם האט דערװייצ אבער .prunt trottxax זאצ דאצאר
x trotn tt 880 ביציאז 4 די ביז צייט ביםעצ ך«כם 

 אין truptro נוםנעחייםען דינען דאצאר םי*יאן
 איז DPX'xwmv: חןר וױ צ»ננ <ttx אבער םעגאם.

tip* ניט trotanix סאנ־ םח הײזער ביידע אין נעײאחנן 
dtp זײגע אצזנ אין troptta, עפענט־ נעפצאנטע די קענען 
 ארבײטס־ וי און ווערעז אננזגםאננעז נים ארנײטען אימ
מ א מן דארמן י ווארטעז. אוז זי

 וועצעז ארבײטען עפענטציכע נעפצאנטע די צאננ וױ
 זאגען. כיט סיינער tro היהנער־פצעם אין צינען ntx נאד
ניט. זיך אײצם קאנגרעם חנר

■<ו ׳ • ׳•־ן ;•,ן.ף%:

4 •
ארבײםס־וואר שםונדינע דרײסינ די

an* נעזע׳רפר*יעקס te| וועגען בצעס םענאםאר x 
 םענאגד *an tw איו ארבייםס־ײפר מםונדיגער דדייסינ
םענאט. otx נעײאחגז רעהאכמנדירט נינםםינ יאםינמ

 סע־ םון נעזע׳רפארמצאנ זעצבינער דער אוםנעפער
 אגנע- ציריפ יאהר »ttx הנאפע םים איו בצעק גאםאר

trupwt trou און םענאם אין urn פרעזידענט נים 
 זעצ־ דער וױיצ נעזזדז, e געיוארען עם זיאצם רחװזצם

 אין נעװארען אריענעבראכם איו נעזעץ־פראיעסם בימר
trotxotxnriMn עם און מארנערי קאננרעםםאן פון הויז 

תן זיינפז  די פון סאיפריםעם x tx ,trotxr j^x מו
 פרעזיחננט איהם. םאר מםיםען זמצען פאנטמםצײט

 נעזעץ ריקאווערי וײן tx נענצויבנ^ אבער ת*ט רוײתצט
tx nxtm x pn ww האט איינםצום זײז דורך און אצץ 

*o n  tro נעזעץ־פראיעסט בצעידקארנערי D'W .נעםאכט 
 רמוחןצם פרעזיחנגט ont ױ1 חנריבער איו טרטגע די

dxw *pt .פארהאצםען
o שױן מײם רחװעצם rx, נעזעץ חנרי14ריק זײז אז 

m אח1רם פיין נןמען גיט tx .עם איז באזעדערם אצץ 
roxttr x tvttw פטר אה1רפ an* .̂זינסײם  ארכעטםצ

an* נעזע׳ריראיעסט x tram שטתדימס* ררייטינ ix־ 
 פארפצענערען — ואד t”» יז1בצ אײםען איז בייטס-ײאד

 באטטרייטעז, ניט tro סיינער אח **בײםסצפזינסײם. די
tx די an jw tttrt'tnxB* װירק• חס־ איז ^ייטם־זױיט 

 די tw rooix די פארקצענערען tx םיםעצ יטםםגתר
 חד1בא ארבײטע אםעריהאנער נאנמ ױ ארכייםסצאזע.

tw a x דערימנר ttx* סענא־ פטר איענענומז שםארק 
 ronxpv x י ta פירם pm נעזע׳דפראיעיזם בצעק׳ם םאר

P'xxo'tx דרײםינ דער פסר artntw r* .ארבייםם־חשר
tx רחװעצט tw טתינד פיין נים אמט אױך tta 

tx טצנעםיעעם x taijnt n t n מגװנדינער דרייםינ -ix 
 זיינע tta אײנעם tta מחן נעיזענם tro חאט בייסנדײאך

otx u ro r im u ,ורןצכעז איז הןענרעם V* בא־ האם 
 pn tw ארבייםס־זייגג פארסיחוען pa פיפמ די רירס

 װאס ארבײםכדװאד tv װעגעז גערעדט ער האם נמםעדזמ
 ן9ם אבער «סונחנז. פעחױג איז דדייסינ \ytnrtt וױז

m  m נים it  T ^ r n t אמר נעזזרריראיעסס א y p 
fftotpun. איחם און ®ײנ״ד אייסײיאליד ניט

 סאי וױ סאי וועם םרעמען ן9•רוביר <ח אבער
וחד עלםער בממל ן ומלןן סיו אחיסקוםען.

J| • I QojyD I mD m
 09 צאנג וױ םאראויסצוזאנען סווער איז 09

י ת ר. J ר9ד יואגאן סענאט סון אױססארמונג די ן9ת
 i אויםפארמונג די םאכם װאס סאםימע, סענאט וײ

 < |9ם י9אב ניט. זיך ט5אײ םארוזערען, א■ חאאם
 כאניים וואם א. ר. ע. די אז םאראויסזאגעז, זיכער דאר

f 09 האט רוזווא^ם װי טארםיז, ם9נײ א אויוי |9י9װ i f i 
M דעם, אויןי טוסענדינ ניס קאנגדעס. סון צאגנס il 

 M אונםערזוכוגג, סענאט דער פון ארויס זיך מטעיצם 09
געגנער. ם̂י אזוי האט א. ר. j די

גאנן) איצט א. ר. ג ױ האם װירקאיכסײס דער אין
 8&י* גרויםאו• גאנץ א אנהענגער. באגייססערםע וועגיג

 pHf אנהענגאד באגייםממרטע 90חיי 9אסאציג איהחנ םון
 האס] א. ר. j די ווארען.9נ אסגעסילט עםארס איצט |9נ

אױןי |9<זאב זײ װאס האםנומען, זייערע רפיאט9 ניס
 | אנטײ*ס נאנץ איצט זיך שיהילעז זײ און געלעגם, איהר
איהר. םיט

 סאנםערװאסיוד די םון אײנער ,5װא םעטױ אםי^ו
 י<ײבןאי אװ םעדעריי׳פאז אמעריהעז דער םון פירער 9סם

 ראדיא י9ד אויזי רעדע א אין אויסגעדריקט טעג די האט
ד האם ער א. ר♦ j חנר סיט אנטוישוגג גרויםע זיין  מ

:זאגט
ס געװאחנז געשאםען איז װעלכע א. ר. j ״די  ני
 און צוריק יאהר צוױי םאחפפרעכונגען גדויםע אזעלכע

 פון םיטוױרקונג םוא־הארצינע די געקראגעז האט 9וועצכ
 א it ז9געװאר געבראכט איצט איז ארבײטעחפאפט, דער

 אמד די דורך צוזאםענברוך םאסטישען א םיז צושטאנד
 פון טייצאז םארשײדענע די אין ריכםער םון שײדונגעז

 זײגען וואם םענשעז, די דורך םעהר גאר אבער ״צאגד
א.״ ר. ג דער םון םארװאצמער די איצט

 צוזאםאנבתך דעם אין הויפבדשויצדיגעז דעם פאר
םיו שטעצט א. ר. j דער םון שבאת^ ארוים װאצ םי  ריט
 אויסטייטשוד זיינע םיט האט װאס ער, זאגט ער, איז עם
 האס ער איהר. םוז תצ א געםאכט א. ה .J חןר םון נען

 אימר פוז איז עם אז אויסנעטייטשם, אײהר צאנג אזוי
שאצאכץ. צעבעדיגער א געבציבעץ

אי*• דער םון קריםיהער די אדער געגנער די אבער
 #|9וױצ 9אײנ םארשײדצנע. גאנץ זײנען א. ר. J טיגצר

 אני־ו די בעת אסשאפען, גאנצעז אין איהר זאצ סען אז
בעסערצן. צום ווערעז געענדערם זאצ זי אז װיצען, דערע

 אר־ ארגאניזירטער אםעריקאנער דער םון פירער די
 שאחי גאנץ צײט צעצטער מגר אין האבעז בײםערשאםט

 פרי• ר9זיי סיט זײנעז זײ אבער א. ר. נ. די קריטיקירם
 אפגעשאפס זאצ א. ר. נ. די אז געװעז, אויםעץ נים טיק

 n או װערעז, אויסגעבעסערט זאצ זי אז גאר ווערען,
 יכוגמנן9םארשפר איהרע »ז און באהצײנער קריגען זאצ

 רפיצם9 ז^עז ארבײטער, די צו געםאכט חאט זי װאם
וועחנן.

 םאראינמד שטארס זעהר איז רוזוחןאט פרעזידענט
 האס ער װערען. באנײט זאצ א. ר. נ. די אז םירט,9ר

 און פרעסטיזש נאנצעז זײן םארבונדעז א. ר. j דער םיט
 יי19ד ורעם ער אדםיניסטראציע. זײן םון ערפאצנ ם9ד

i קאנגרעס, איז אײנםצוס גאנצעז זײז אנווענדעז בער t 
̂ 9רוזוי וױיצ אבער װערען. באנײט זאצ א. ר. j די

 ארי די קען פאראינטערעסירם שטארס אזױ דעם איז איז
 »ז אײנפצוס» איהר אנוועגדעז ארבײםערשאםם גאניזירטע

 רס909ב9אויםנ באדייטענד זאצ א. ר. j באנײםע די
י אז וועחןן, געשאםעז זאצען גאראנטיען אז איז ווערעז  י

וועראן. אפגענארט ניט אםאצ װידער זאצעז ארבײטער
• •

 סרגאניזירםע זײ אץ חזוועלט ארעזידענם
ארבײםערשאםם

ד זיד סוז ער אז ׳םיצט רוזוועצם ירעזידענט אז  ח
 n• ארגאניזירטער דער םון אײנםצום דעם םים ן9ג9כ

נד<מי9 האט ער אז םאסט, דער באוױיזט דשאםט9בייט

ך '*י־יי־י^ו^ '..

j עי ג<ייך צם9מם9ארױסג דערובג  n .בא־ איז א. ד 
 ן9בציכ9ג ציים גאגצע די איז ?י אבער י\וארען9ג שאםען

 צנד־ איז אבער איצם פראטעסםירען. און פאדערען בײם
ן•9װאר9ג ערפיצס פאדערונג איהר <יך

 גצײכהײם רי איצם אויך איז װירקציכקײט דער אין
 נעשאגאצ דעם אין אז הייסם, עם גצײנזג ײן9 נים ודיס

 םאר־ צוױי זײן ורעלמן באארד ריקאװערי אינדאםםריעצ
 צוױי ארבײטער, די םון צוױי בא?עבאטים, די פון סרעםער

 משער־ דער ריטשבעדג אגאצד און פובציקום פון
 קעגען אונפארםײאישקײם ריטשבערג׳ם אויף אז * םאן.
 זאגען. צו איבעריג איז פארצאזען ניט ארבײטער די ויך

 איו רוז־וועלט־אדםיניסטראציע איצסיגער דער אין קײבע־י
 ־9ג פארדאםט שטארק אזוי ניט גאך ארבײטער די פון

 דא־ װי ארבײםערשאפם, עםעריקאגער דער םון ווארצן
 הא־ ארבײטעד די עם, הײםט דארפען, ריטשבעד^ נאגד

 פארםרעםער צװײ די םון אוגפארטייאישקייט די אויף םען
 ;9פרא- אקםע די א} זיך םאגגט דא אבער פובגיקום, פון

w ארביײ די א& טײלט סען אויב פןבליתזם, דאם איז 
1באזונרער באקעב»טים די און טער

 םון םארםרעטער די »קם םען בא^סיםם געוועתביכיך
 םאנמגס פאליטישעגם, פראםינעגטע כקק־טוער, פובגיקום

 אדער קהע׳ן, צו זיך קיב האט װאם פראפעםאר, » םא?
 1טא צו איז פראשעסיע זײער װאס םע-שען, אזוי סתם

 גערופענע אזוי םינים »לע די אס זועקט. דער םובות
 טעג־ װאויקע גאנץ זײן קענען פובהיקום םון פארטרעטער

 אינ־ די צװישען קאםף א צו קוםט עס װען אבער שען,
 אויך איז ארבײטער די און באקעבאטים די פון טערעםען

אונפארטײאיש. זײן צו שװער גאנץ זײ פאר
 אםעריקמן דער פאר געװיגם *א יאך איז עם גאר

 פרינציפיעינער » װעגיגסםעגם צײבאר. אװ םעדערײשאן
 אין ארבײטער די זײנען םארםעה געװיגנ^ םאראעער ,און

 נלײך געװארען אװעקגעשטעצם דאך באארד ריקאװערי דער
 אין האבען בײרע »ז הײסט, עם באקעבאטים, די מיס

םארטרעטערשאשט. נלײכע א 'איחם
 גאכצוגעבען געצװאוגגען געפילט זיך האם רוזװעצם

 כײבאר, אװ םערערײשאן אםעריקען דער םון פאדערונ! די
 ארגאגיזיר־ דער פון פרײגדשאפם די האבען םוז ער וױיצ
 איצט האט ער אז װײס, רוזװעגט ארבײטערשאשט. טער
 <»נד, אין שטיצע שטארקע »ז» פאהיטיק זײן םאר גיט
 צוריק. יאהר צװײ קגאפע םיט געהאט עם האט ער װי

 דעם שאםען צו אײנגעגעבען איהם זיך האם דעםאצט
 צויבער־ דעם געשונען האט ער אז צאנד, אין גצויבען
 איצט צאגד. םון הריזים דעם אפצושאפען װי ■םיםעצ
 צויבער־םיטעצ אזא האט ער אויך אז םען, װײם אבער

 א אױסצושטעהן איצט האט רוזװעצט געפונען. ניט
 דע- םוז ער און זײטען םארשײדענע םון קריטיק שארםע
שרזינד. גייע זוכען דיבער

 װען האנגרעם־װאוזצען, גאװעםבער צעצטע די נאך
 גרוי־ אזא אפגעהאלטען האט פארטיי דעםאקראטישע די

 האםער־ באזונרערס :א:ץ געװארען רוזװעצט איז זיג, סען
 שטארק געטאן קער א זיך האט ער ארן זיך בײ דיג

 פאצת, טיט׳ן אז איהם, בײ געהײסען האט עס רעכטם.
 םיט זײנען זײ אז זיכער, שוין ער איז םאםען די םים

 די םיט גוט לעבען צו זעהן רעריבער םען דארף איהם,
 די םיט גוט צעבען װיצ םען װען אבער באלעבאםים.
 ארביײ די םיט םרײגדציך זײן גיט םען הען באצעבאטים

 אז ארוםגעזעהן, זיך רוזװעצם האם אבער איצט טער.
 די זיך געגען האבען צו ניט איהם םאר זיך צוינט עם

 געג־ שוין האט ער װײצ ארבײםערשאםט, ארגאניזירטע
 זוכען צוריס אנגעםאנגען דעריבער האט ער און גענוג נער

 אט און ארבײטער. די םון םרײנדשאםט םאחצארעגע די
 װע־ אויםגענוצט ארבײםער די םון דארח צושטאגד דער
 און קריגען, פעס9 םעז דארף םדײנדשאפט םאר רען.

װערטער. העםציכע װי םעהר טאשע

 ן מױם דער
גמשםארכען

ם יי ״יו *< ״י
aya

• ז ק ו - 'י ־ ׳.f'js ״*■t •*®™יןד^..■̂׳5־׳*־י-י ײ׳ ^
 קרובים, toamp גאנץ בצויז |9קוס9צובויסנ זיך זיעצן 09

 אפנעשאצעסזיזעס ריספד, קאצסען פאראווען א געםסכם
 בדעםעצ קיק אפיצו םארםי^ — און קדיש גיך אויף

אווקעגעשסעצם• ניס סבר אויס׳ן
 פארםזזד א גאוואן איז ציג ױגי^ ױגיאן םרייד די

 פדיוקיחיס־ ױגיאן םדייד קאםוניסםישער דער םון צוגג
 גאר •1920 םוף געזוארען געשאםזגן איז וועלכע ציג, נאצ
T די װאס צײם, דער אין n o עדױקײשאנאצ ױגיאן 

 no ױניאגם די אויםצורייסען אויפגאכע די געהאם האט
 no איז וואס ױגיסי יוניאן םרייד די האט איטועגע

 H אויפנאבע די גזגהאם ארױםגעקזםען, שפעטער איהר
T די אויסווענ̂י םון׳ ױגיאנם די ברעגען n o !צע ירגיא 

 תאל־ סון ארגאגיזאצת קאםוגיססישזג די געווען איז
 דארס און דא איהר זיך האם צײטעגוױיז און ױגיאנם

 וײ דעסאדאציזירען צו און צוברעכען צו אײגגעגעבען
 צאמג זייעד פארערגערען צו און ארבײםער די םון רײהען

 די |9הצ9רצ9ד צו בדעה נים דא האב איך אבער
 ברפכפריי ױגיאן קאםוניסטישעד טון געשיכטע שעגדציכע

 םים האס צע ױניסי ױניאן סוײיד די װאם אםעריקא אין
 א שוײיבען םען דארף דעם וועגען פארקעו־פערט. זיך

 םר׳ייד די אז זאגעז, בצויז איך װיצ דא בוך. גרוים
 און שעגדציכםסער דער געזוען איז ציג ױגיםי ױניאן

 דער פון געשיכטע דער אין פארראם ניחגרטרעכםיגםסעד
אםעריקא. אין באותגוגג ארבײטער

 בא־ און םוים ציג ױגימי ױניאן טרײד די איו איצם
 אוים־ פון שוויגדזוכט, םון געשםארבען איז זי גדאבען.
 n װאם צוםם, קאםוניסטישעד קראנקער דער אין צערוגג

נעאטעםט. האט
 שױן אײגענםציך איז ציג ױגיטי ױניאן םרײד די

צורי^ ציים צענגערער א םיט כחות די םון אויסגעגאנגעז
 צעצסע די םאר שוין טויטע א געצעגעז פאקםיש איז זי

 באםעצ א געסוסען איז עס ווען ערשם נאר יאהר, צוױי
 םאר ערסצערם אםיציעצ איהד םען האם םאסקװע םון

געבראככג קבורה צו׳ איהר האם םען א<ץ טוים
 די דארםען איצם — איצט? זײן װעם װאם און
 קאםוניס־ די היםען און װאך דער אויף שטעהן ױניאנס

 די אויםרייסען אםאצ װידער סוטעו װאס געסם, טישע
 זײ דארף םען אינוועני^ םיז ארגאניזאציעם ארבײטער

אצעס. דאם אויגען. בײדע םיט היטען

לע ױגיםי װגיאן מרײד דער
 װניםי מניאן םרייד 9קאםזניססימ

jom גים צומו סאראדגע איין יצי m

:רײזען. שרה פון
 1 נעםרײער םײן — װאונדער את אלץ
 — אוםעטום װאתדער איז אלץ
 — לעכען דײן פץ װעגען אלע אץ

ארום״ נאר גײען םיר װאו

 קריכןןן. דארט מענש דעם געזעהן האסט
 פיפ~ קיץ חאט ער :גאס דער אױף
 *עשםײכןןלט, חעל אױגען זײנןן
זיט לןןכען י^ט אױן tw איחם

 ילײטע. אױפ׳ן זעקןןל א טר#גט ער
— שיד פויען אױף געטײג זײן
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װאונדער איבער װאונדער
יאנאווסקי ש. פון

I^ mS ■:־'
i n וײנע צוים איז, ארטיקעצ דעם פון מרייבער '-mt 

in, ̂רניט שױן  גע־ שױן ה»ט ער און םאן, ױנגער קײן נ
awe זואס פיצ?ם, נ»ר איבער װאוגרערען זיך אויפהערען 

 -5װע< אונזער 1אי ipipn צו און זעהן צו אוים קזםט אים
 זיך, װאוגרערען אײן אין איצץ נאך ער האצם ר*ך און מצ,

ip  pa קײ;־ שױן װעטטו געװא<ד, :אצײן זיך צו זאגם
ipipn? אצם נים טןוצ

?כים;־1״נ? נוםער צעצםען cm 1אי איך צייען אט
 l'ir הארטען oinivoppBUDD קצאוק אונזערע אז פיים״,
i םלחםה א jptpSpip בײ וזידער n ,איך אח ױניאן 
ipd i איז װאם נאםת, זיך ער1וואוג n אונזערע םיט 

a m p 1יא 35 איבער םון םעטה א שוין ראך איז עם, 
 גענען םצחםה inn'O אײן אין האצםען נאםצם, די די, «זי

m ,זײ און ױגיאז ipjpp אײנ־ 1סײ אויז■ *נוױיזען ניט 
u r n ארויםנהוםען האבען זאצען זײ וועצנעו־ אין שצאנט״ 

 נעציטען, זײ האבעז טפצות נאך םפצות זינעו־. אצם
 אײנ־ און נעדענסען נעםעגט אם1 ה»נען זיי אז זיך, ראבם

 אנבאצאננט װאם אז באטציםען, םאצ *צע פאו־ סאצ
m i *  n r n 1פא 1בײטע1א וועצכע ,1בײםע1א די און 

 ־8ניצ י1 1זײ ניט קיינםאל װעצען און ניט זײ ipjto «יי,
 װעצען זיי D8i און הערשער, אוגבאט־ענצםע די צאיעס,

jjmo אצט ױניאן י1 נעםען םובה איינענעו־ זײעו־ פאו־ 
או און חמדטיטזאגערי!, i’» זיי iphpj י n םאכען זיך 

r אזזי u n םוז צעכע־ציך. און Dip יוט-1א נים פציך1װי 
iron װאונחס־? איעעסס

o זיך, חװיםאן איר n איך האב יק1צו יארען םיט 
o םים באםעם אונזעו־ע #מע־וםען n נא־ פײנעם נאועיט 

v האט «אידי*םען״. מן o  ipd איבעמענעבען, נאנהער 
dtp:ippj p זיי האט דאס *ו iunr, נע־ 1יפוי זײנען זײ 

 ״עקםפצואטא־ iroum י1 1טי םון ipipn *ו זנאוינם
B iro,  נאםען m אבעו־ אזעצכעם, נאך און .תיבעו־' '

 כעם: אין pisdip נעםאכט וױרקליך זײ האט *יז־יאט
 םיט־ און ביזנעם־צײם אזעצכע זײנען זײ ס׳סייםש, וױ

 איױא־ :העפ זײעחג 1אי נעטצי^ם זיי פוײנעז »סאצ
»j, הערען צו ם׳עי?אװע נעווען איז זײ פון אײגע און 
 זידעצ־װאו־מ עתפציכען םיין 1פא עז־הצערוננ אן םיר יח
̂םעם. רי » o אויף נענעבען איהם האנ איך ב n םאצ־

r a n םאכען 1נא ?ענעז װעצכע םענמען, :צו־פצעתגג e
 אױ די פון פענעס 1פא א אראפזשיבענען פןן סאצצו־

 בין־ i"p גאתיט אוינעז םיעע איז זיינען די בײסאר,
ח זײ זאצעז בח,11א נצםצייגג ח תני  אט אויפנעבןן פ

 טאשע mini און עגםפצואטאציע פון ביזנעם טיאיט׳? די
fiw m ,ער־ אן 1פא װאס זעהן, צאםיר און נעעעםמםצײט 

 osװאו וועצם, ביזנעם in 1אי םאנען ותצעז זיי פאצנ
 א םון ,ujp .ננב׳עגען צו פונץ in םעהר נים ניצט

 n םוז אײניגע האבען שעח 1גייזע א אין און כײבי״.
 םיין אננענוםען ,1םי םיט זין־ תיצען צו וױ אזוי באסצס,

 וועצם גאנצע י1 איז ווייםט 1אי אך״ און פאסצצאג
 אײנפאכםטער in פטוט םעהצט באםעס אונזןחן Dip איז«יכ®־, עם אצזא, נעװזא־ען״ איז זיי םון װאם זד״סס

 צייט. צו צייט םון טםיפ םאדנע זייען־ע חנו־פאז־ '•כצ.
i n  nil •11דא זיך. איך װאונח»־ װאתם 1נא וואונחמ 

i טפתטא איז !באםעס אונזצו־ע ipwp גום דאך •יז־ n 
o איז אם1 תימץ, אײטױנעו־ n צעתעז, נאתים פון «־ם 

i יון n פיצ גיט איך נין פאתאנגצנהײט «m n י1 וױ 
a m p וי' פועצ׳ז נים זיך ב״ אצץ פאן און op I939P 
nrmm אזוי דין !n u

 זיך זואונא 1איצטמע ײערע1 איז אםת׳ן, in אי|
*»m טיט כוחות אין פאריטצסטען צו םאצ א in 

u איז. עם ווןן וױ נאריעעו־, יןניאן rn  dp ציי־ געווען

 אק 1ייננעפאצע1א איז ױניאן יurn 1 ציים״ א געװען
inpt נערופענע אזױ י1 םון הענט אונםעהינע 1זעה און 

̂םעם י1 און קאםוניסטן,  גצוײ נעםעגט האנעז אונזערע ב
 םיט פאמי א אויפצונעטען צײט י1 איז איצט אז בען,
ip i ,ט־ויםצן א 1נא צו גיז אן1 האבען זײ און ױניאן 
 נאצז־ ױניאן י1 איז ip;pnDonoiD געה»ט.״ כטn 1ט־א

i אח כוחות״ אירע צו נעקומען n גאנצ*־ ipno8D ומ 
 1א. 81 איז איצט נו, נאבט. איבעו־ ונען1אויםנע װי איז

| ;׳פטארק אוױ נעװעז גיט פיינםאצ נאך איז װעצכע ױניאן,
 י צו נים1גא האם 1װעצכע שון ערשאפט1פיה י1 ױניאן, א

 n ײעצכצ םיהחט־טאםם, בעםטע י1 גענען זיך עעםען
̂צ האם ױ;יאן P, i אי| אײנינפיים י1 נעהאם. אט n 
 TU װעןתם־איז איו י1 ווי 1הע1שטא זיכעו־ איז ױגיאן

 האכץן ויםען11 און אינוױינינ po םפעבאטשעם י1 זוען.
 גים זאצצן זיי םאםקעם װעלכע שאו, םינדעםטע! דעם ניט

ip זיך. אויף ױםשצעפען1א i פצאוק וײ צװישען גיגאנם 
ם,  האט פצױוצאנה אין םאן1בידע פו־ינץ םאנופעקטשוו̂״

 צו גצײכעו־ םיצ אים 1פא איז עם אז אייגגעזעהן, ציך1ענ
i םים שצום טאכען n ,1אי 1איה םים שםעהן זױ ױניאן 

 קר 1בײטע1א 1טויזענטע אח 1םויזענטע ?רינ. אײבינען
 .; n אין םחנות טע1ניזי8נ18 אצם טענציך, טאנ או־ײן םען

i פון ייהען1 n .אוג־ װען אז זיר, אכם1 אינטעו־נעשאנעצ 
̂וק זערע  װאצםן שכצ, אגיםעצ נעהאט װאצםען באסעם קצ

 I אני קאםינפעם, װי פארהאלטען זיך פם1באדא איצט זײ
p ניט און ניט, זײ טשעפעט מגיאן די n n i( םוח, א I 

 I ווען קאגטראקםארם. אװ ציטיטײשאן '1 אפשאפען װעגען
 1 פאר זיי וואצטען ,1פצינע אביםעצ נעװעז צטען8וי זיי

 ■ ט־י־ 1זייע פאו* צײט די איז dp אוננינםטיג װי שםאגען,
i נענעז זיך קעגען n .)אוי^ זױיוט עם װי אבעו־ ױניא

I נײ הויפם1אינ? זאך, pצnאײ 1א שכצ איז  piptJiK 
קצאוק־באםעם.

o צו פוםט עם אז 1אבע n םוז שכצ, ענין ipd צר I 
 1פי צוםיצ ניט אויך האבץ] 1גײטע1א «1אונזע אז נעבען,
o טאקע געטט אם איהם. n אונ־ פי) םאקט םאדנעם 
pipr איין אין האצםען װעצכע ,1בײםע1א אויםאםאביצ 

i נענען װאוטען n ׳18צײב אוו פעח»־יישאן 1יעס1אטע 
 pd>pii אח ipipnpa זאצען זיי װעצכער צו ױגיאן, א אצם
 שטיםען םאצ?ן םערסם? י1 אין און םארטרעטען, זײ זאצ
ױגיאן. קאםפאגי חט־ 1פא זײ

פוו bpp י1 אין איז נעװאצה זיך: איך װאונחא־
 םאוךז אנשטאט פציאטשע אביםעצ 1נא א1 1גײםע1א י1

 נעװיםצן א צו כיז דאם אםת, איז עם אז זיין, סאן עם
 פאזי א1םו האב?ז ם,1יזי181םע 1בײםע1א יipipm 1 1ט־א
T פיז או1 אבער דזשאב, סצאנעדינען 1זייע P in» i n 

 «ד װאצם בײנמר1א י1 םון יםעם1ם»יא י1 װען זייט,
ip גענען שטיםט i אײ־ זײעו־ 1פא און יוגיא! פאםפאני 
 ב?<ײ י1 וואלטען װאס ױניאן, אוגאפהעננינער נענעז־
 ,1זיכע נאנץ טאקע דארום dp איז םאן? נעקאנם בתיס

P אזוי נא־ זײנען 1בייטע1א י1 פון פיצ? 1נא אז H I 
ipdd אזא אפיצו אז îb וױכםינ װי שכצ dp זיק צו איז 
 זואונחװ• איך און באנ?םעז, ניט זײ ipjpp אײנינם,1פא

פר 1?כײט1א י1 שוין וועצ?ז ,tpn נ?װאצד וועז, זיך:
ipd שכצ? צום

 nwpp* אזא (8 18 זיו שםויסט ipd אז וױיסם, 1אי
in פאצם ,1ארבייםע די פון יש?ײט1נא ינ?1  ppiw 

pc prn באשוצױג?( צו n p t:i8 ^און געוועצםיג ipn״ 
»dp :ip צו םטש דאך זיר ב?ט ipdpid י,1 1אוי

־ .״tPDPiD «יר צאזצן װ?צכ?
 <י* א a«iP8Dn א aJn'tpiB א 1טי האב?( אט

781P3 |8 אי IV3PD DPPPDPXWD o n  |1D |8'BDPVD.
o אין אז n 

ביים

wĵ ׳,-עי f-S..................................... , ׳־•«׳.״ ־״■ ••מ?ײן

ט פון m געםיעם, ע  כאס חנד םוז ווייטעד און אז חי
 אויס ק^ייגעז ארבײטער די וועםען n םים פארתאכדצעז

 קאז װאס םײז, זיר דאכט איז םארעםעהער. זייערע אצם
 העלער םון גאר אז ארויס אבער זיד עטע^ט פײנער? זיין

 געװארען םרעזידענט דעםאהראטישער אונזער איז חויט
 »ז דאר, װײסט איהר צ*ן.5 רחםגא אגארכיםט, אן גאד
כ םאדזעאריטי אין ױבם5ג חגםאסראט דער  פאקט דער רו
 םראנס־ איז רוי מאדז^אריםי דער אט דאנס א דאם איז,
 װארים פרעזידענט, אוגזער איצט רוזזוע^ט דע^אנא ^ין

 אבי־ און געקראגעז אויר הואווער האט טטיםעז אביסע^
 קאםוניטטעץ. די אםי^ו און ^ציאיליסטען די אױך סעל
 םא־ םון רו«ל דער געגאילטעז ניט װא^ט עס אויב איז

^ ^ו ט רי א  איז טײילעז זיך געםוזט רוזװעצט װאצס דדפ
 און טאםאם גארםאץ הואוחגרן, םיט ארעזידענטשאםט זײז

 םון דעםאקראט א איז רוזוועילט בקיצור, וױיטער. אזוי
 איז װאוט דעם אױט אז האאט ער איז װאםער, ריינםטען

 הוםט עם װי אבער איז ^־*עזידענם. אײגצעער דער ער
 רוד גאנצעז אין םארעװינדט פאראגרא^ ־אײ7 דעם צו

 אר־ די אויב ער: פססנט נײן, דעםאקראטיזם. וועאט׳ס
 א פאר מאיאריטעט זײער איז ^טיכמז ^זאפ איז בײםער

 זײ זיך, םאי נאר רײדעז זײ סענען ױניאץ, געוױםער
 םאכען צו םינאריטעט דער עטערען ניט אבער טארעז

ה םאר שבת י  פאר־ און ױניאן אײגענע זייער ביצדען ז
 אײנ־ םיט םארשםעהען. זײ װי ׳באס םיט׳ז ען5זזאנד
 םאר־ אזא געװארעז דעמאסראט, דער רוזװע^ט, איז םאא

 םי־ בידנע די םאר אז זיך נעםט און אנארכיסט, ביסענער
 הא־ אנארכיסטן אונזערע ו5אםי װאם זאך, א נאריטעט,

 איצע םיט אנגענומען איז אױפגעגעבעז צאננ טייז בעז
רולם... םאדזשאריטי םון פרינציפ גרויםעז דעם •ינטעאעד
ו איך וואונדער איז י  רוד אויף שטארס נאר ניט ז

 װאס באײיזן, אונצע^יגע שוין ‘דא־ ער האם וועצט׳ז
 םארשידענע די אויף זײן צו איז ער סינםמ^ער א םאר

 םיך װאס צײטעץ. םארשידענע צו םראגע א םיז זיימעז
 אלנעמייז אין וועילט גרויסע אונזער װאס איז, װאונדערט

 ניט גאר פרעגט ט,5װע ארבײטער די באזונדערם גאר און
 גיט זיף םאכט םעז און רוזווע׳לם׳ן, אויף סשױת סײז

 זיײ רוזװעילם׳ס לײםענאנםעז אצע די אט אז וױסענדיג,
איגאנעז... זײנע בלױז נען

 עס און װיכטמער זעהר א איז עניז דאזיגמר דער
 לאםיר םעהר. אביעםא באםראכםעז צו אים זיך וינט5

 ױניאנם, צוױי שא& איז האבעז םיר אז םארשטעלעז, זיך
םינאריטעט, חןר םון אײגע און םאיאריםעט דער םון אײנע

 ביײ םיט הײסט דאס בארעכטיגם, גאיך זײנעז בײדע און .
 לא־ נו, םארהאנדלונגען. פיהרעז באס דער דארױ דע

 מאיאריטעט דער םון םארשטייער די אז אננעםעז םיר
 וױײ םיז העכערונג א םאר םאר^אננ א םיט סומעז ױניאן

 םים איצט איז עס5א װי אזוי אז טענדז׳ז, זײ דזשעס:
 אזוי אוז םרידזער, ןןי טייערער, אצענט פו םערצינ דרייסיג,

 הע^םט א װי װערם מעהר ניט אויך איז דאצער דער װי
 הע־ א םארלאננעז זײ םוזען פרײז, םריזזערדינעז זײן םיז

 נערעכט. זעהר גערעכט, שכירות. זייערע םון כערונג
סינאריטעם דער םון םארשטעהער די אט אבער סוםעז
םאר־ װײדזשעם, פיז העכערונג א אנשמאט אין, ױניאן

 מאל צװײ סריגען באם דעם םון זאלעז זײ אז זײ, צאנגען
 װאם װאך, א טעג דרײ די אנשטאט — ארבײט, 5אזױםי

גאנצע ארבײטען צו באריים זײ זײנעז ארבײטען, זײ
אי װאס לעבען. א מאכען צו אבי טעג, זעיןס  אזא איז ז
? טאן באס דער סאל

פארש^א: דעם אננענוםען גיכער נעװיס װאאט ער
 נאך דא םארט דאך איז עם אבער םינאריטעם, דער םיז

 רוזוועלט׳ס ^וים ׳האט װע^כע ׳שאם זײן אין ױניאז א
 אננעםען ניט ער װעט אודאי איז דעח, א אויד פםס,
 ױניאן. םאיאריטעט דער םון םארשלאג גערעכטען זעהר דעם
באס דער אז זײן, מוזעז וועט רעזוצםאס דער אוז

 ױניאן <זײז גאר װא^ם עס װי ונמם9 מאן, גארניט וועט
 אנאר־ רוזוחג^ט׳ס םיינט דאס אט געוושן. ניט שא• איז

םינאריטעט די חאיאח נים טאר טען אז ממעצוע, כיסטישע
ר ^נבם 1 איר m כארויבעו ד ווערם זיך. םען זנבט5מ רו

פאר־ װעדזנז אנאדביסמעז ויי

.י^זי־ :~ ־‘י "I5 * *־•י*' ־

ם! ויד װאונחנר געח חיעם חגמאסראטען. ברענטע ני
 וױן זואונדער. 5שטיקע א גאד אײד נאט אט און

 חנם אונםער םארםש, טען15 דעם םון ״טייםס״ דער
די די םאר^ירט ארבײם זאנט ״גריז נאםעז: און ,,געד̂ו

 פעחד אםעריקעז «די עם: הײםם העפעיל סאב א איז
ן ניט װעט אײבאר אװ ריישאן ן ײ ו  אפ«ד םעהר ט

 ניס וועט ביל װאגנער דער אויב ארבײטער, די הא^טען
עז/ דורכגעפיהרט עד  שםארק, ^ואים אונז דערצעה^ט וו

 םעדע• אםעריקעז די אז ״טײםס״, די םון שרײבער דער
 אר־ די אפהאלטען םעהר ניט וועט אײבאר אװ ריישאן
 וױ־ םון נאםעז אין דעצעהאט ער קעםםען. םון בײטער

 סעגאט־סאםיטפ דער םאר רעדע זײן אין אז גרין, ^יאם
 אװ םעחגריישאן אםעריסעז די געשייצדערט האבעז ער זאא

 עםענונג זיכערהײםס א סײםטײװאיצװ, א איצם יצײבאר
 ־ אין ארבײמער די נעהאאטען יאר צוױי םאר האט װעיצכע

 גויםיג גים זײנען עם אז גרונט, דעם אויח גרענעצען די
 דאס ארבײםער די םארזיכערעז צו אװ סטרײהם סײנע
ארגאניזירט. זײז צו רמכט

 וױ^יאם אז גצויבען, נים שטארק זיך װייצט עס
 סעגאכדקאכױכמג דער פאר געזאגט האבען דאס זאל גרין

 עס זאא גרין אז געזעהן, ניט ערגעץ אין האב איך אבער
 אים האט שטארק םר. אז אדער אפגעילײקענם, האבעץ
 אז דענהעז, םיך םאכט דאס און אויסגעטייטשט. שאעכט

 אין זיך האלט איך און געזאגט, טאקע דאס האט גרין
 האם ער אז גרין, וױ^יאם װײסט צי װאונדערן, אײז
 ביטערםםע די װאס דאם, באשטעטיגט װערטער די םיט

 (און ײבאר5 אװ םעדערײשאז אם. דער םון באקעםפער
 םאר־ די דוקא נאר באסעם, די ניט איך םײן די םיט

 וואר• באוועגוגג) ארבײטער דער איז ראדיסאצעז שידענע
ם די םון הע^פערס־הע^פעריז א א^ס םאר, איהר פען מ א  ב
 אר־ די נים דערילאזם װעלכער כוח, םינסטערער א אאס און

שונאיב! ביטערע זייעחג נעגעז זיך שטעיצעז צו בײטער
 וואס צו ניט, וױיס איך זיך, װאונדער איר און

 אײנענע זײן םאראויםדען באדארםט גריז וױאיאם עם האט
 אפיצו םעדעריישאז, די דאס איז, םאהם דער םעדערײשאן?

 קעםםען, פון ארבײטער די אפהאאטען ורעצעז זא< זי וועז
ע־ דער איז דאם איז, םאקם דער נארגים. עס זי קעז ד  מ

 פאל־ איגמערנעשאנעצ יעדע איז ױניאן יעדמ איז רײ^אז
 אױט- סאז אינםערנעשאנעא יעחן און אויטאנאם, שטעגדיג

 אנ״ זיך בדעה אםי^ו האבענדיג נים האםו*, א נעםען
ד אם האט נאםםערם ל. אװ ם. א. דער בײ צופרעגען מ  מ

 םון שםריק א אילם ל. אװ א. די כאראהםעריזירט טען
 lip ^יבאר אװ םעדעריישאז אםעריקען די און זאםד,

 יוגיאן געוױםער א אין ^םש^ וועז, אםיאו טאז, גארנישט
 װען ו5אםי ״יא שװינדעצ־ביזגעם. אאעריצײ םאר קוםעז

ױעמ, אזוי םונקם איז רעהעם; םארמ א װערט ױניאן א  ו
 ארו םעדעריישאן אםעריהעז די האן װײניגער, נאך און

 א אויסגעכמנז םון ארבײםער ױניאן אפהא^טען אײבאר
זײ איז דאס םאר עס האאטעז זײ װען קאמף

 אגמר דינעז װאס ױניאגס ארבײמער וועגען ריכםיג כער
 לייבאר. ארו פעדעריישאז אמעריהען דער אן שלאסעץ

 יעגעם אדער דעם םון רעדע די זײן דא קא העכסטענס
 *ייב*ר, אװ סעדעריישאז אםעייהעז דער איז בעאםטעז

 אחנד וײ אויף אײנםילוס םארא^ישעז זײן האבעז <ןעז װאס
 רעדע קיח דא האן עס אבער ארבײמער־קערפערשאםט, יענע
סאדם א זײן צו :א:צע ס5א ל. אװ ם. א. דער םוץ זײן נים

װאיצװ. סײםטי
ך: װאונדער איך און  נויםינ בעווען דאס איז װאס צו זי

 בארײ פוםםער אזא םיט ארויסצוהוםען גרין װי^יאם פאר
ק חז נושא געװאלם עס האם וועםען בײ ? מעריי  בײ :ד

באסעס? גומע נעװיסע בײ אדער םענאט־האםיטע דער
 .א םאר גרין וױציאם איר האאט באהאנט, װי נו,
 איז ער דאס אױך, װײס איך םאן. ארענםיצאכעז העכסם

 פח אינםערעסעז די איבערגענעבען אעבען און ̂ײב םיט
 םאר־ םאדנעם זײן םאר ערקצערוננ די און ארבײםער, די

 «וױ- קאיגםםע זײ ו5אפי דאם םרעםם, עם דאם איז, מראג
 םאכעז, נארישסײט, א םיט ארויס זיך רײדעז אונז שען
 א לס(\, מעאםעד אידישעז דעם אוי«י עט זאגט מען װי

̂בזג  אונוז במום חאט טײז וױליאם m וימוי. בין איך כו
מ ruruui om געםיינם ני \ jo in ̂ען איחם נן9ות ראדיסא
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שכנים
(דערצעחלוננ)

טײטלבוים. בנימין פון

תאזשכמרזש. שנמדנתל, pm פון ויי פוםען נײחנ
 עוױיץ״. ,,פוילישע די אלם באריחםט איז שםעדםעל ד*ם

 כערנלאך, ניסעל דאם װייל שוױיץ? די «ר*ד אארויאם
 און אין זיר נעפינען פארםאנם, פוליעז םײל חןר װאם
 «נײ, אייבינער סייז או אייד, םאלט שםעדנמל. דעם ארום

 םין גישט נליםערם בעת־שייצעז, שװייצארישע די פין יײ
ר זײניז ם*רד*ם אראפ. בעתלאך די מ  בעתלאד די *

 סוםם עם אז םעדער. נעדיכםע גרויםע, םיט באוואסםען
מר,  ם׳ומרם .pm שםארימר <וי דארםעז לופט די איז זי
 און דעם צו ם׳גלוסם ארום. כא»ט נלוםטעניש « שיכור.

װעלט... דער אין אלץ צו »ח יענעם צו
 געפינם חאנט, דןר אונםער כםעט שטעדטעל, דעם אק

 ם׳זאגט. קעגימן. *ױליש* אצנת די טון שלאס רער זץ•
m ג דער  און מװאוינט דארטען האם פאזשםיערזש מני
יאדזויגא. סעניניז די

גוײכעל. די זיך שלעננעלם שטעדטעל דעם םוםענם צז
 פלעקעז יאםדינע געלע, םיט לענטע ברױליד־בלויע א וױ

 חראימ, פוז *נימות׳דיג און שםיל זיך זי םלישם אינדערםיט,
*וחנק! דשנצינ ביז אזש סאזשמיערזש, אײרד

 אריבער־ דיד נרײם שיםל*ד ייר הוידלעז כראנ נײם
*unmet די צײישעז ליפעם, די צוױשעז זײט, יענער אח 

 פיחל, און םונימל איז עם װאו מדיאמם, און *פאציןם
ר און ה n מ  m נישם. שײנעם םיז זעהם ױ _4אי

 נתז םליהם זיה שמעלם וױיםעל די ווען וױנםער, אום
 אויערען די רױם, פלאםעז באמן רי נליםשזןרס. אױזי ד*

!טיויח א — װארעם איז סערפער נאנצעז איז איז בױייז
 נורל חנר ח*ט שנמדנמל, דעם איז פלײנעחזײם, נאד

 מלעחננם, זײ חאמז חדר pm אין צזנויפנעפיתרם. «ײ
 תאט ם׳צעבעז וועז שמםער, נעוואוינם. דאן־ pm אתםער

 זיי אין פערפלאד פינדעדש* שםאלמ די גײ זײ.ממזנמז
 םייםםערם, די אםיצו האמז מאשינעז, גײ אווןמנעיעזט

 נמװאױנם אױך חיםעצסאכער, » און שכייתר דאםםיזער א
דאך. pm אינםזןר

צעמן דאס זײ האם צײט שםיקעצ א םאר זכצױ

דאם־ דער םאטעצ, אױםנעהױמן זיד חאם ערשט *ום
 איז ית^ פרעהצימר ריהרעוודינער, דער שניידער, טא*ו
 םױנעצ * m ■ונסט שטעדםלי, םיז ארוים םציה א ג*םאז
 דער איירער נעםם *ײננעזזםזזנער רער פון ארױם פציזןם

שי־ םיט געפאהרעז איז ער *?. סוםם וזינםער ניזיזאםער

ir t גדציד, ביז, יענדעױ און שםעדט איבעו באהגע], און*
 באזע*ט! זיך און י*רה נױ קײז ארײננעפצויגען איז ער
r בראנזװיצ. אין

היטעלםאמר.. דער יצחס, ארויםנעםלוינען איז דערנאך
 «ר אויך שיפען, און באנען םים נעפאתרעז איז ער אייך
 . יונסט ער איז דערםלױנעז נאר יאר^ נױ i״p מקוםעז איז
 די אין ארויוי יזייט װײט, *זש זײט, צ׳וױיטער דער אין

! בראנקם.
 און םרײנט הײםישע צוױי די האבען צײט שםיס »
 םאטעל 1םי איז ציים חגר דורך נעזעהן. נישם זיר שבנים

 אפרייםאר. סלאוקם דער סאסם — נעװארעו שנײדער דעם
אפרייטאר. םילינערי חןר א־זי — היםעלםאכער יצחפ פון

n אונטער געותז גישם זײ זיינען דא כאםש r  pm 
 חאם אנדערעז, םיז אײנער געײאוסט נישם אםילו האבעז
 נאותנם נעפינען זיך זאלען זײ נעװאלט נורי דער אבער

 | * געסונמז ביידע זײ זײנעז ט#ע יעדעז אנדערעז. פיז איינער
pc תרע צװײ מו דעד צו יארס נױ םיילעז באזונ ל ע  ' ז
 םארשלונמז און םאבײײ, ע\וענױ םע7 םטרים, טער40

אי־ הױכע פון טיחוז בראנזענע שווערע די אין נעײארעז  .נ
 ם*ר38 דער אוין• כילדיננ א איז מאקם, בילדימם״ םענט

 םילינערי א איז — איזי איז בראדײיי, םון וועסם סטרים
בראתויי. פוז איםט סטרים םער38 דער אויןי בילד״.נ

 יאחרען, לאננע נאר אידמאל, זיר האבעז זיי ווזןן
 בראדווײ, ראנ םוז ימלער־אטאטאט אין באנענענט, פלוצים

מן איז אלעםעז• נאר נעווען בײדעז בײ שויז איז אכ  נ*ד נ
 םיי און איזי קיי נעותן. נישט חלילה נאר איז אלעםען

 דרײםעער. פריהע די איז םענשעז, ױננע נאף זײנעז מאקם
 אױןי זיך נליםשען אדאלינען פוז באפעז פלאםינע די אםת,
 צוםא־ ביידע זײ האבעז הײנט אוועס. זיינען <וײםעל דער

 צוזאםןן איז עס װי ראלם הויט בלאסע די פניסער. רענע
 דער אונםער און באהעז די או־וי םעםם װײכע ביסעל דאם

 הענם די !םענשען ױנמןי נאר זיינעז זײ אבער נאמבע...
שיפ• הײנם זײ האנען שטעפעז און !געזונט נאך זייגען  מ

 איז עם סאזשםיערזש. אין םײםטערם די בײ אםאל װי םער
 נ*ד אוז העםדער זײדענע די נאך בלויז איצם בײדע זײ ביי
טאלעי... פאר .אפנעםײזוטע די

 בראנזוױל זיר חאט באנענענעז זיר םאל ערשטעז :אכ׳ז
 איז דארטען בראנסס. די םאר שטארפער ארויםנעװיזען

ם! בילינער זיין *ו אריבןרגעקליבען איזי זיר האם רזנ

 עם נרונט. נוימז א םים םאל דאם איז פאמוארםעז גאװים
 צו געטיינט חאט נדיז װאם אז נלוימז. םיר ייד וױלט
m et, אפנע־ חאט פיהרער, ארבײטער אלם ער, דאם איז 

אריינ־ זיד ציים יאר צוױי די איז ארבייטער די חאלטעז
-------tm u נעדולד די ײ*ז קאםיי׳ אוםזיםטמן אז

 דארו« איז איז דאם אז איז, אםת דער אבצד
pn אפצוהאלטעז ארבייםער־פיהרער יעדעז פח פליכם די 
 חאנד■ באנעהז צו םון םאםענטעז גזזוויםע איז ארבייםער די

t*ut<, שעדיניז ם*וור ייד י*י*ז זיי וחולז תרך m 
m t( .ראם פונהט אבער איז דאם ברייננען *ene n ee 

m זייז צו טיינם לעצםן דאס וואלמ. םייםעםי א זיין צו 
 דאם איז באלעבאםים. די פאר ױמרוזייטס־םיםעל א

 פיוזחנר, ארבייםער אן פיז זאת לןצגמ די pn דארזי
 זארנ. pn pn אימריןױפם «אל דאא אוינ

אור דיר אפשר. איז, 9■  אינ־ דאם איז, ײאונרזר איא
מר םננאט, ז*ר תל  אויטמציי־ נים זיד *יילראיי חאם ו

ד זיך חןוס •דיילדליכקייס, ארבייע^ד חק  ג
w n ^ן, מו^ מן מ  זיי וויו איז וחנ^ציר י

v ירנייס i ײ ארביימי םיליאז װ

̂זטאנעז צאזע,  ארבײםער די אז דעם, אוי̂ן דוסא בא
 צום צוםיא זײן ניט זאל רואס לויז,׳ א סרינעז זאצעז

 דער אז אזוי אט שםארבעז, צום װײניג צו ניט איז בעז
 נים זאל ער און האלב־הונגעריג איםער זײז זאא ארבײטער
 ארױואם- א פאר ארבײטעז צו חשס דעם חציאה םאראידעז

 ד?ר װײדזשעס. ייניאץ נרויסע די איהם גיט ורעצכעי באס
 םעם אנסעי אז באשטאנע?, דוקא איז אונזערער סענאט

 חזיר, יזאענערער סײז זײז ניט טאר ארבײטס־נעבער אאם
 דיזעא־ ארבײםער די געעבץ אוץ ארבײםס־געכער אנתנחנ וױ
, וױיתשעם. בע

 ױך זאל סענאט דער אז ױאונדער, א ניט דאס איז
 םונ- ? ױניאךוױידזשעם הערשענדע די טאר נעמעז נאר

̂םען. גיט װאונדצר חגר האם לאנג דעסטווענעז  אננצהא
 און האטיראםים, שטיפצי א געװארעז נעםאכם איז *ס

 n םיזעז רעגירוננם-נעבײדעם נציײסע בײ m נעםייה
 אר• יתיאז מרמעז דאס וױ באצאאט ירײען ארבײםער

 איע גײ •ריװאם־ארגיי̂מ בײ בייגאנר
m װי םאז, o/wtwft נמז m j M 
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 m חײזעיצ״ ק<ײגעם זעיצבען pat jdpud פרײנט אגטען
גידערעער• שסאק א םיט ב<ויז גאר ״אים^־־^ווםעגטס״׳,

 צווײ רי ורקאוען& קאז׳עטיערוש, *י\ אסא/ װי היעט,
 \4 צוזאםען wq\? ixt א^זויק a אין הײןק^ זײער ודייגט

ט גאר עווענױ. /־טע סטריט, ס^טער דער אויף ע  מערען הי
 םירען בדאגזעגע עװערע, רי פון &אר?קת*ען גישט שוין ןײ

דן אריק ביט־יעם ר«ןיכע די אין ערגעץ  הײנם *צוע-ט. גי
. dpko ר«אקבעד & אויף בי/ןיז זיך וײ צושײךז[ן i w םאכט 

 װאם טעגשען, שטראם ךעם אין ארײו טרעק * גקײך
 םראטוארען די אינער געןיכט אזן •אװאקיע אזוי מגײצען

 זעקסםער צו אװעק גיך אײקם *יזי און עוועגױ. /םעד פון
 שטראםם עס \ואו נאםען, זעלבע די אין ונקט8 עחעגיו,

pn בעדיכםע, א אזיך אבער כוואליע, קג״ענערע א צוריק און
אפרײטארם. טיקינערי רװיקע נאר

 זוי םענשען־כווא^יעס, די אין אדום זײ שװיסען בײדע
 םים זײ שסאפען בײדע וואסעךען. די pat פיש הוגג־ערעע

y און אועען רי םיט זוכען ,־י w o v\ יעדען אפ
:*יעעם

1 קײנעם גישט םען דארף דיר בײ #װילי םעי, —
i םרענטשי םיר, פאר ר\ש&בעל א האסם —
שווױםז;! b.oס יאריד. דער גערזיערט שעה ד«אקבע א

 צו *וועק ״ארײן בי^דיעט די pat שטראםען גרויסע די
ען, די נ שי  ק<ײגע אין אפ םקיסען טײקען אגרערע די און ^

ך, א ^ ה ^  רצםטאראנט, א לאך, א שפארונע, א נאר זואו רי
אי| ארײן אדער טישעג, קײךיג א םיט קאפעטעריע א צו
 שעה »אר א דער׳הרג׳ענען צו טואווי, סעגםעער פוםצעהן א

.1 ניז 12 פון טאגיגען, םיטען דעם יאריך, צוױיטען ניז׳ן
טוא־ די װי ג?ײך שכגים, צװײ די #איזי און מאקס

 אוי^ צוריק זיך זײ טרעפען זיך, צוםקסיען ארבײטער <יעס
 ראג םיז קעקער, אטאםאט אין פק*ץ, ראנדעװאו זײער

 דא טעריטאריע. נײטראגע איז אטאגאט דער בראדװיי.
 םייצינערי םײ א.ן דרעסםאכער סײ קינאוקטאכער, סײ קוםען

א בײ אגווארעםען זיך דא זײ קוסען ארבײטער. *
שעה. ?ײדיגע עטלאכע פטר׳ען און קאםע טעפעג .

 געהען אטאםאם, pא זיצען צו םיד זוערען זײ אז
 אןיס נישט ס׳םאכט ױניאן. דער אין ארויף איזי און םאקס

 זײגען שכגים, זיך זײנען זײ װי פונקט ױגיאן• וחגקכע
 א& םײיצען ביצאק צװײ ב^ויז שכגים. יזגיאגס זײערע אויך

 ױניאן. ^אוקםאכער טאהס׳ םון ױניאן טי<ינערי איזי׳ט
 זױ פוגקט ױניאן, םאהם׳ אין הײםיש זיך פיהעט איזי און

אן. איזי׳ס אין טאקם עוי
אר• קרענצילאך דא שטענדיג זײגען ױגיאנם בײדע אן
 האגט א געבען צו ברײם זײנען זואס דזשאבם, אהן בײטער

ס א אדער אזקערק8 א פאר ק א נ פי
 דער אין ארױםצוקוםען גיבער אפילו האט טאקס

 אדבײםס־ דא אפט גאגץ זיעען דארטעז ױגיאן. טי^ינערי
 שםארבען םען תאן ^אקאיל אין איהם בײ טריםערעם. ?אזע

pn די אויסער אויגען. די ם»ר םרוי קײן זעהן גישט 
 ^ואסעד גאר פענסטערעױ. זײט יעגער םון םײד^אך אסיס

 אםי^ו זועיצען זײ ? םײדיצאך אפיס די םיט ער האט שײכות
ע5 שםונדען זיצען און רעדען.- גישט איהם צו  םיש א

!...^אגטוײיצ םון שטארבען מען קאן א*רײטארס
!יחסן א טתם לאקאיל םיילינערי אין עד איז דעם חוץ

 בעצ־םיצאכדז, א אבער גישט, טאקע ער םאכט לעבען סײ\
 נאך ער איז גארםענט, גאנצען דעם אויף אלײן םאכם װאס

8>r ! זײ נאך זײנען םי^ינערי די זוי װײט «זױ װארים 
 םען דארף קילאוקס בײ געזונסען. נישם דערזוײיצ, קילאױןס,

 דא גארטעגם. א אויםצוםאכען בעל־מיצאכה א איצץ נאך
שםעפערס.*. םיט ב<ויז כאגעהז נישט זיך סען קאז

pn אפרײםארס, םיילינערי די צװישען געשעפרעכעז די
 האם אײנער יעדער װעז צײטען, יעגע נאך בענקען \ואס

 םארטינ אילײז אוז ארבײט ״באגדעיצ״ זײן געהראגען זיר
 םרי־ צום אוועק ביז 5שטעפע< ערשטען פון ״העםם געםאכם

 ם׳פלעגם !ארבײט דער םון געהאט הנאת ס*קע און מעז׳
 בײנאכם, נײן ביז ״אווערםײם^/ אז םיט »ריע*רבײס*ן,

m וױ גיכער געאאפעז זײנען שםונדען רי גאדנישם! א 
״ » געםאכם םארםיג 9האס כמשיגען! זײ ט א  חעםם, ^

^pat i געתעגם זיך תאססו M T t חאם באס דער 1זײ 
ד 1דיר מ»ר ניכ»צ » 1,צגוכמ m גשואוסם תאם י

ײ י ן ־ !
*

 »ין דיד ם׳האם I חיעם ןןמד ,ממעגימ״! א ביזם ת
יונקם שטעפען pat זיצען up שימסע <יארע * 1 דר׳עדד

o־ur !דו \וי גום אזוי r דזשאב דעם נישם האםםו! noat, 
 נישס טאקע ארבײםסםו דזשא̂ב דעם pw קריגסם ח אז

 P'P נישס יאהרען זײגען דאס אבער שעה, זיבען װי םעהר
 pit •<ײצעם רי אוגםער דיר שםעהם באס דער שעה׳ן!

 אויפתוימן גישם זיך טארסם ארוים. קישקעס די *אגמ
 — םארקערם גאר איז הײגם סעקונדע. א אויף בענקע< םון
 גזד זוערםם קריכען̂. שעה׳ן די אוץ ם<יהעז טאשינען די

 • װאונדער? ם׳א זואדים ^אעווײ^עקײם! pn הרלעט
!זאך אײן טאן טאב גאגצען

 גאר געםיהיצם םאהם זיך האט געשפרעך אזא pn אט
 כשונר הילאוס די וועיצען זיי, קרענק א זוארים !געהויבען

!שיקסעס םים נארםענט א םאכען קאנען פעסםשורערם
̂ם אוגז, בײ —  גצ־ םיליגערי דעם אין ארײז ער םא
̂אכה! רעם דערזוײיל נאך םעז דארף שפרעך,  8 בעא־ם

̂אוקםאכער  !גארםעגם דעם אויפשםעילען ײן5א< גאך דארף ק
̂ען םון וזנאה םעהר האב איך  ״מעוס״ פאר א דא ארײנשםע
 אין גערוםען דאם סען האם זױ רױים. דער אין אםא< װי

 איך <ױ נעדענקסם איזי? הא, *רבעל, קאזשםיערזש?
̂ימס/ די און ? דזשאבען און סםרעעוועז דארטען םילעג  ״ס

 קרום! ארויםגעקומען שטעגדיג זײנען איך, P'o 5רבעי8
n-P ״סציװם״ פאר א שטעהען ״צ*וײ און איינס דא, K 

 די סאג גאגצעז א טאן געסאנם נישט װאיצט איך !לעכער
̂בע ̂'p א אין ארויס אײגםאיצ בח איך !זאך זע p שםעד־ 

̂אוק אונזערע װאו סטײם, קאנעקםיקוט אין טעיצ  םאגו־ י
 שזד די םים אגםילויםען זײ, אויף קרעגס א שעהםשורערס,

 סעקשאן צו אוועתנעזעצט דארםען סיך םען האט פער,
 אנכד םאג, האלבען ערשטען נאכ׳ן גלייך, איו ביז ארבײט,
1םיר םאר נישט איז ארבײט סעתשאן סער, נא יצ*םען.

איזי. איבער איהם שלאגם חכם, א זײן סאנשם ־־־־
 יארמר נױ pn ארבײם סעסשאן אײנפיהרען וחגט םען אז

 גאט דאנקען װעסט !ארבײםעז pw וועםםו מודקעם,
 קאנסםו םעקסל, םיר, ארבײטען. צו זואס בײ האבען װעסט

 אוגזערזנ <וי רוםקעס ביליגערע דערצעהיצען̂. נישם דאך
תריגע̂ן נישם שוין םען סאז סטרים, &אוועל או̂י

 ם׳וועדם זײגזגר. דער צוועלוי אץ זיך רוקם דערװײל
 לור דעם כמן םארלאזט גיך יאריד! צוױימען פאר׳ן צײט
 ב»<ד מערם אוז עװענױ זיבעםע צו לויפט םאהם קאל.

 דדענד און קלאוס םון כוואליעס געדיכטע די איז פארלוירען
 אפ pn אויוי פלאנמערען זיך נעםט איזי אויר םאמנר.
 אםאלינען אן פארםאן, באקאנםען א זוכען עורענױ, זעקסטע

 איהם םאר זרער האם אםשר אפרײםאר, אן באלעבא׳ס,
 טזי. אויםגעהוגגרעעםז דעם אװעסצזלײגעז בענקעל, א ערגעץ

 םאר־ אבי אםילו, זעס p>r זאל שםעפען געםען זיך וועם ער
 םעקסצ דאך קאן איהם װארים דאלער. עםלאכע דינען
 קיק בײ געארבײם נישם װאלם ער אז אײנרײדען, נישס

 ער. וױ •ונסט !בעס;ןד דאר זוײםט ער ארבײט. סעקמאז
 8 כען8ם בי8 תכריכים, אםילו גענעחט אויד װאלט

װײדזשעס^ טאג
̂י צוױשעז ״ריד8י שעה׳דינער דער אײנם, אוז צוחנל

 ױבע• אױוי םײ טראטואחגז, די גיך. גאנץ אויד זיד דעט
 אפנעליידינכס גיך ווערעז עוועניוס, זעקסטער אויוי טײ טער,
 םיצ ״פלזונםי״ איצם האם קעלער, אין אםאםאם, דער אויך
 וױדער. זיך טרעפעז איןי, ארן םאקם שכנים, צװײ די לאך.

i די אבער יאדידמז, באזונעדערע צזוײ pn סוםען בײדע n 
 םאהרזנז אהײם כמנז ורעם װידער זעל̂ב די זײנ-ען זולטאםען

 ססרים, פאוועל אויױ רוםסעס, תאלםע די אין בראנזזויל סײז
 n אק לעכער סיגחנר די טיט ױײבער די בחנננען איז

קעשענעס.
 0981 דען ם׳וועם איי^עניש? דאס איז װאם נאר

ז זיצם םארשפעםיגען?  װײס- רונדמעז, בײם דממוייל מ
 איז דעד צו. הוםם אפרײםאר אן נאך טיש. םירםעלנצם

 !םעריסאריע נײםראלע דאך איז דא נאר דרעסםאכער. א
 אח ארום םול םיש דער איז אום זיך קוסם םען אייחגר

 3י8רײם8א מורץ שווארץ 8 כער,8דרעסם דזגר רום.8
W ארזיםצוגעוק םאר לעגם פעסעל, א ײי רונדיג 0  pn 
ק 8 סאמס א ט מו וי ױי מ ר  מהן מזק סזאל — ח

ױ nm םמסקי נילי to •ouni( חאט אר נודצוס^
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 תוםען ך8םיידל די •ראגראם*! .װאגדערשו* * װאך
 די און באקע̂ט גאגצען אין .םםײדזש״ *ױפ׳ן ארזיס

*קאטידיענס״
 מילינעוײ 8 צוגעקוםען איז ,קאכױדיעגס״ די םיםען אין

ױנ:. פרעהליכער 8 זצהר ער איז געווײגקיך *טרייטאר.
 ער זאגט װיצען נישם, ארבײם עד צי יא, ארבײם *ר צי

יע־ אויף זוערטלאך װצרפען און אפלאכען און !*םעגדינ
 אבעד פויל. נישם אויך ער איז Djn אויף זיך, ארום מן
sc\ פארניט us .גוטםוטיג שטעגדיג עס טוט ער. איהם 
 זעהען ילאכט, ער זוען צײן, װײםע זײנע חײז. סימ *ח

האבען. נישט םאראיבעל קײן איהם אויו* זאל מען טױן
 םאר שאפ 1אײ אין אאגעארבײט ױנג דעם םיט האם איזי

פריעט, איזי׳ס נאר נישט ער איז איצט יאהרען.
םאקס׳צס. אויך ג$ר

Din 8 זעהר צוגעהוסען יזגג דער אבער איז םאל 
 שזוײגעגדעעד א צוטראגען. מטארק גאר און םחיעריגזגר

̂ט  געװען איז פגים זײז טיש. צום צוגעזעצם זיך .ער ה
 האט צוקוםען זײן רלאםען.8ם רויט אועען די און *לײד

ע דאס געשפרעכען. די איבערגעהאסט אייגםאל םים ײנ  קל
 נאר־ איז װאם אפרייטאדל, דרעם פעסעקדעע שמארצע,

 גאקעטע םיגסהי׳ים בילי םון באגײסטמרם אזוי נמזוען מאס
 שטום פלוצים איז ער אםילו סאםידיענס, די און מיח־לאך

גאבליבען.
 געטאן שםורך b ככמט צוגעקוטעגעם חגם האט *יזי

a זייס: .ק
¥ געשען איז װאם דזעע; —

J• — אירײםאר םילינערי 8 !איזי גארנישם, פרעג
 כ׳תאב פלאד. אכטען פון ראפג*ווארםען8 װאס באר ויך ח*ט

 צושםעםערט געװען איהם איז ס׳פנים כאםש דעקעגם, *יחם .
 איזי, ג$רגישט, פרעג באט. און םלײש רױט םאסע » אין

vW o ̂יך ̂ם ער !אמתק  צווײ איבער ארוםגעדרעהט זיך ה
*w דזמאב א *הן I
̂̂ן םיט ^ פ פון איז אײגכ  די פארמװאונדען טימ־א̂ר

 טינ־ •יגאקיצ, א צו pun דער אויפגעצעגםסײט, טחזןעדדעע
 אויםגעהערם אםיילו ה$בען סײל סיידלאך... גאקעםע .סקי׳ט

̂אך זײצרע מײנקען  םען ה*ט ^ויעעגדיגע קןןפע. םעפ
 אויסער קײגער, itdip אגדערען. אוים׳ן ווײנצר מקוקם

̂ינערי מם ̂ר, םי ̂מר און אפרײם  דעם ה#בעז ״איזי אפ
su ̂וםנעקוכמנעם rn\ ̂בען געקעגם, ניטט ̂ך איהם ה  ד

 אויפ׳ן פארטעעפעטעו־, א דארטען, <עם זגר וױ געזעהן וולזן
̂ןט..* איעענעם איז עסקײא# פײער אונםערמםע!  טײ< ב

IJW דעד איז ד#וס אז געטאן, םראכם א אםי<ז ^ סו
אטער »ון

 איז טויט־מזוײגע! ד*ס איבערצורײסען ארממעד דער
 rjyo ̂עבענס־פרײדיגער געזונםער, חגר אט סאק̂ג מוחס

̂ם  הײסט װאם ! nryo אזא *ט באגעםען געתאגם גיעט ח
טום אוץ נעםט דערצו, גאך קינדער שון םאטע » מג*, »

I  n r )S  I n  M
בא־ ־un נמווגע׳נער, e נעווען ער איז םיר בײ ___

 צר דעם און איזי׳ן » גערערם ער ר״אם איימחנר. קאגמר
 א אהן צייט »ז# ארום מוין איך נעה אט ממוסענעם.

 אזוי f דר׳ערר אין גיעם זײ איך האב ? u !ײ»בא
 »נג5< װי מאנוםעסטעורערם, הצאיס םיינע קחןנקעז <אע
̂וןרג׳ענען און נעםען ניעם Sjm איר  קיגדערם םיינע *ײע

! s 1 זײ קתנק
דאם זיך האט אוצורעדען, גרינג זיך איז אײך •

איחר ארײנגעםימס. אאר״םארל םעםעצדיגע ____
one אז אבער !ביכעל ב*נק םעם א חאבען נאד iso 

לענר־ דער און בײ״ דער םאר םילך 5כיםע קיח נ״אמ
 םען רעדם .רוםיןעם״, די םוז *רויםמנמצעז ממם

Jpwr אזוי ני׳אם
«»»vroM̂ויצער איין סײן נימם האב איך אז ״  ט

 ער «י אויןי, כא• » געטאז ויר םאקם תאם מני^ רי ^״«י|
 יאהרען םייצ אזױ דורם׳זנן. אארייטאר^ דאם מווא<צם —

“ mr*D םים מונק״ עם ױ חנר «ח םינמגר און 
םיו האבען «ײ זןמחנתמדם מיפיל ״

WWiwe -5ז?;׳ י'
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o איך #איהר זעחט רעליף. קײן געבען נאדארםט w r 
ב איך אח יעלי^ נעם איך גארגיעט! זיך  אק זײ ^ו

״ זיר האט אײערען,^<ו^ס כאקאגטען רעם דר׳ערד!  מ
 שוצ א אגגעשפעען איך װאילם ״װינדע״, פון װארםען

 בעםצי־ װא<ט איך I ארבײםער \קײ גימם ער, איז פארך א
 געדארטט כ׳מאיצט אויב םטיי^פאן, רעיציף אין ץ5אי צובראכען

 נח»ם הא<ם איך סער, קינדעד. םײנע םאר םייצך אויף
עט ,״פײטען״, דארםען ארבײטער !דעם פון  ווארפע ני
!*וינדעם די פון זיך

גרעםצר. זוערען געגוםען האט טיע בײם 5טוםע< דער
 ארײעזד קעפ, די ארײטנע׳פםעקט האבען ארבײטער גאך

 םאשם״צן, םיט בעהאצםעז האבען נזײל װארט. א װארםען
 אגד^י-ע <עבען. א םאר ,״םײטען״ דאדםען אדבײטער אז

 דער־ גע^װיגען. גאגצעז איז און דעחמלאגען געווען זײגען
 קײנ^־ צוגעהן. גענוםען זיך כיסיצאכװײז םען זזאם :אך
 קײן גע׳פפי^ט ני^מט טאג דעם מױן האם טיש דעם םון

ק איז בוריצעםס מיגסהי׳ם בי^י אין אויך פאוקער♦  עו
 זיך םען איז שטי^ערהײט געגאנגען. גיעט זײ פון קײנער

יארס. נױ םח טײיצען םאדשידענע די אח צופאהרען
p אויך האבען איזי, אןן םאקס ^כגים, צזוײ די ir 

 זײ זײנען עטייצערהײט אװעגט. אויפ׳ן געװארט גי^עט
 םאבווײ עװענױ זיבעםע די געטםען און טרעפ די אראפ
 א*ז טרײן די 0ז\א צײט גאגצע די בראגזװיצ. p'P אהײם

 װא^ט ער װי מאקס, ע.5^טי< געזעסען זײ זײנען געיצאשען,
 pn אין ארײעעסױןט האט א<עם, אן פארגעםען געהאט

 א.יגע; עםארע םיט געזעםען איז דאגעגען, איזי, צײטונ^
p זיך• פאר 't איכר דעם טיט \געווע א<ץ גאר איז געדאנק 

 געארבײם אסא< האט ער זועטען םיט מעג׳פען, געקוםענעם
 ער או גוט, אזוי געדענקט ער װעםען און שאפ אײן אין

 איבער־ 18 ער זיצט אט אויגען. די ר8& כסדר איהם זעהט
 איהם ער זעהט אט און שין,8ם דער אינער געבועעגער

.3 טײך א אין שוין ^
 איבער שטייצ גגען8געג םאבװײ, םון ארויס זײגען זײ

 טד איזי צוםראגענער דער האט קאדידאד אין סען.8ג די
ג אין ארײנצונעהן 5ם'טיר־ד.עגטעי גוםען םו  װ*ס סאהס, ש

 עך־ דעם נעםאכט האם איהם, איבער שטאה אײן װאויגט
 צײם, גאגצע די זיך. צו רויף8 טרעם די אויף טריט שטען

 איזי, צוטר^נענעם דעם םון כם8געטר ער האם געהענדיג,
 גע־ ער איז פילוצים איהם. אויח געװירקט האט דאם װי

 אויסנזד זיך טרעפ, צװײ ערשטע די אויף שטעהן ביליבען
:אמםעצ בײם אעענוםען איהם און איז׳ין צו צוריק דרעהט

דר׳ארר, אין זײ האםט דיר, זאג איו איזי, הערםט, —
 אפריײ םייצינערי דײן ^יגען, דארטען ער זאל 1 באםעס *לע

 האבצן םיד <וױ געדעגקסט קוזםער¥ געדענקסט טאד!
 האלץ. שטיקלאך אויף װייסעיל דער איבער געגיציטשט זיך

 טײן און חברה דײנע ,ןאיצבעטשױ״, ? דראט םיט געקא<ועט
 ךײ אוז !ט8יל אוים׳ז דארטען איצט זיך ג^יטשעז ױנג

 גישט ססײטס״! *רעגעילע אויח זיר ג<$יטשען ברודערסע,
 pא זײ ם׳האם גוט! זײן גאך װעט עם איזי, געזאדגט,
באסעם.- וײ דר׳ערד,

ii#D/JWiO iHI
גיא

שאפ־טשער- ספעשעל » אויןש אנגענוםען רעזאלוציע
קא. םאנושעקטשורינג גארדאן פון םיטיגג ט»ן

 סא״ םאגו&עסםשוריגג גארדאן םון ארבײטער די םיר,
 אוג־ ירעזענטירען ױגיאז, דער םוץ אםים אין םארזאםעצם

 א םים אײבראםסאן, א. ברודער טשערםאן, שאפ זער
 גוטע די פאר אגערקענונג יצס8 סעט, סילװער ראדזשערס

קלאוסםאכעד. די פון אינםערעסען די אין ארבײם
מן *ר אײבראםסאן ברוחגר זוינשען טיר . נו

 ודי׳םפר אויוי אױד זאל ער און געזונטערהײט זילבע די
 אלם ארבייט גופתד חנר םים אנגײן
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אמעריקע ראמעװען װיל קאגלץ גלח װי
אװוענסקײ. מ. פון

באװאןסט־ דער זיך האם געאעגעגהײט געװיסער א בײ
 י8 אויםגעדריקט, גלאדםטאן ן8טסמ8שט צעלישער סער

 צי־ ווערטעל חגם םשוגע. סענשעז םאנען ליגע און געלם
 משוגע׳נע װעגען רײדענדיג םאל, שאר 8 םארקם 5קארי םירם
טעאריעס. געלט

#<ציבע פון כדשוגע םעגשען פי< אפשר קע8ט ווערען
 טשונעים רי אין קאנדידאםען םעהר צו אבעך שםעעט געלמ

 די אין םעגשען םשוגע םאכם גיבע ליב;ג װי הײזער
 טויזעגטער. צעתנדליגער די אין — גע;ט און םויזעגטער

 געלם בושעווען הײנםעע, די װי צײסען, לע8בנארם8 אין
 ניט, םעתר איז עס םגפור^ ווי עפידעסיעם, װי פשוגעת׳ן

 געהען זײ װאס גאר גיט איז משוגעים, אםת׳ע די װאם
 רע־ לס8 ריהםט8ב נאך זוערען זײ פרײ, און גק8פר אדום
םענשהייט. געפלאגטער דער םון טער

 דער אין יצט8 זעהר לט,8 טשוגעת׳ן גע<ט זײגען
 אין ערשײגונג *םטע גאנץ 8 און היסטאריע סעגשליכער

 צפון פון שטאטען םאראײניגשע די אין םדינד., אונזער
 טשוגע׳נע םארםען רשידעגע8פ דא זײגצן עס אםעריק^

 זײ שטריך. אײן א<ע האבען זײ אבער טעאריעס, ;ע?ט
 געלט פאפיר אײדער עפעס. םאכען גארגיט םון װילען

 װעלכע כער,8מ כישוף געװען זײנען ׳וואוסט8ב געװען איז
 האבען אלכעסיקער די לכעםיקער.8 גערוםען האם שען

 שטײ־ פזן גאר אדער אײז־ען םון גאלד כען8ם צו געזוכט
 געלט םאכען צו זוכען כער8ם כישוף הײנטיגע ;נער

•VB8B £1י
 איעער געווען איז שטעדטעל קלײן ליטווישער 8 אין

 איז איד 8 ן8ארימ אן ם<םד. 8 כונם, ר׳ איד םרומער 8
 אםם :אנץ און טעכטער .רזעסעטע8ם םיט בונם ר׳ געװען

 איז ער זוי םרום שבת. אוי^ אויםגעפעהיצט איהם האט
 רעוואלט פון רזח 8 רײז8 איהם אין םלעגט בונם, ר׳ געװעז

 אג־ ר^וואלוציאנערע פון םאםעגטען די אין ליצלן. רחםגא
ם ר׳ םלעגט לען8ם לײן.8 קיםר אויפ׳ן רײדען מנ

 םאטעגטען יעגע אין םלעגט — רשע 8 איז קיםר ״דער
 ‘8ם 8 דאך האט עד #אדיר טיצך זא8 — טענה׳ן. בונם ר׳

 ׳ײנטײ<צען8 אלעםען און <רוב געלט כען8ם קאן זואס שיגקע
/ איהם דערלאזט רשעות זײן אבער ט׳ ני

בוגם׳ע; ר׳ געהאלטען נקע8לעזש חכמי די אפייצו האבען
 שםיײ 8 עח גן אין איצט אבער \ועם צודרעהטען. 8 ר8ם

 װערט פלאן זײן בוגם. ר׳ םון ליפען די איבער ריבער8 כעל
ערגסט. גאגץ איהם װ/גגען רעדט םען סאפולער.
 זעהר איצט פארגעםען צײםועען נער8םעריק8 די אין

 דער לאנג, הױ רעמער. מענשען נײע די פלאץ וױכטיגען 8
 און יציםארניע,8ק םון טאגםענד ,8נ8ל<איזי םון סענאםאר

 שרײבען צײטונגען קאגלין. גלח זזײליגער דער עיקר דער
 שרײבען זשורגאיצען עדגםטע האיצוםס; גאנצע זײ וועגען
 זײ. םיט פ,< איז דיא8ר די ;נדלונגען8אפה זײ װ;»ען

 ;גדערען8 דעם פון אײגער פלעגער די זיר אונטערשײדען
 בונם. ר׳ םון חכםה די אבער שטעקט §לענער יצע8 די אין

 םים איבעמעםען גיט םריאםען8פ אידישע אויך זיך זאלען
 פלענער די אידען. פון גע׳גנב׳עט ווערט איצץ ז8 דעם,

 ארויס־ אוז יאהר הונדערט פאר 8 לט8 גראדע שוין זײנעז׳
גוײם. דוקא זיעען זײ םיט נעסוטעז
 יצאננ׳ס הױ אז אויס, זיך דאכט קוםס םיצוג איז

 אונטער־ בײדע און ן8פיצ טאנסעגד׳ס \ױ נדערש8 איז פלאן
 האגלין. םאטער הײלעעז דעם פון פיצאן דעם םון זיך שײדען

 פקענער פאומאדענע v*ל אין סעות. א אבער איז עס
 בילעע םון פלאן דער איגפלאציע^ פוז םלאן דער ליגט
 ■רעס״ *ירינטיננ דער טאשינקע, די אז «צ»ן חנד ׳גע?ט

נע־ pn גיט זאל װאס געלט, םעהר וואס ארויסגצמן זאל
האם זואס «<*!, א

-   -־-    - - -    - - — >«u l l I M  ■.•M■ h » l j פארשאשט שויז w i זועקס. דער אויוי צרות

 <תצם די וואם ערםאהרועען ביםערע איצע סראץ
^8איגםל םיט ם8געה האט  פאצגען שראתליכע רי םראץ צי

 לאגדער אײראפעאישע רשײדעגע8פ זואס ציע8אינםל םון
 פאגםאזיארזנן, א^ץ נאך זיך געםיגען איבערגעיצעבט, האבען
 פראבען םאמנן צו ־unn< זזכען און םײקער, גאר אדער

דעם. שיט
 געװינעזפןז ;רוסען אײניגע אז זיך, םאדשטעהט עס

 אגזעצצר בלױז אבער געװינען ציע8איגםל םון ציע.8אינםל
 TP דצר פון שיכנמן םײסםע די ר8פ נםען.8׳םפעקול און

̂יק. 18 ציע8אינפל איז פעלהערונג  לײדען םפעציעל אוםג
 אויסגעצעהלםען פון לעבען זואס רבײםער,8 ציע8אינםל פון

 pfi שרײזען די שטײנען איגםצאציע אונםער גראעען.
 אבער שטיעען שכירות רבייטעד8 םיטעל, לעבענס נויטיגע

 אםילו םיטעל. לעבעגס פןן פרײזען די װי לS2ש אזוי :יט
 אצע קלאגעז איגפצאציע טיײצװײזער רוזװעלט׳ם אוגטער

 #םארשטעלען זיך קאן םען יקרות. שטײגענדען דעם אויף
 הויבט און פרעזידעגט <וערט לאנג היו ווען זײן זועט װאס

̂וירקליכען צו אן פלעגער. זײגע םאר
*לע# הײנםיגע פאר שלםה רפואה 8 האט <צאע הױ

 *םלוכח א פאכען צו װי זוײגינער ניט און םעהר גיט ;ויל ער
ג גאר און קעניג 8 זײן יעדערער זיך זאל םלכים׳/ םון נ  ני

 םויזעגם םיגף װי זױיגיגער רםעגען8ם ניט טאר קײנער
 לאנג ד«ױ םי<יאן• םינף וױ םעהר גיט קײגער אזן דאלער

 די \ױל ער נײן, א, ?אטוניסט. הײן ניט ושלום חס איז
 וױק ער טשעשען. ניט געבײדע ליסטישע8פיט8? הײנטיגע

 העסגעז און םענט8פונד 8 אהן זיין זאל געבײךע די בלויז
לוםטען. דער אין

 וואס דײכקײט״, םיט זיך ,טײלען פון באװעגוגג די
ד אוםשעדליך. געװעז אפשר זואלם פרעדיגט, לאנג הוי  ו

 דעם אין זואלט זײן, ניט זאיצ פלאן נצער8נ דער קינדערש
 רער ,קיגגפיש״, דער זוען גע<וען, ניט געםאהר קײן פלאן
 1שיי ארבעל אין ט8געה גיט זואלט ״8נ8לואיזי םון טאר8םעג

 לאמ איז ב^וואוםט, איז us זוי ציע.8אינםל םון פלענער
 פאר באטם nsn ז8 דעם, פון רטײדיגער8פ רקער8שט 8
 אויסגעצאהלט גלײך זאל םיע״8דעםאקר פאר ״קעםםער די

 ״פרינ״ םון זוערען באגום דער זאיצ אויפגעצאהלט און װערען
 נים זאל עס װאם םא^יג?;^ בוגם׳ס ר׳ פון פרעס״ טינג

 אבער ער װיל זוע<ונג,8ב נצער8נ זײן םון ארויססוםען
 אײנפיחחמ און סער8זו םוטגע די אין פיש פען8כ גלײך
^8איגםל צי

 חײלעער דער איז לאנג הױ ר8ם געפערליכער פיל
 האט is זוירקו̂נ 8 האם קאגיצין גלח דער קאגלין. םאטער

 דר נאכםיטאג, אזײגער םיר זוגטאג, יעדען ײנםלוס.8
̂ס שםיםע, זיק דיא.8ר דער איבער שםיםע זײן :ערט  װ

 איבער פאנאגדער זיך טראגט םישיגען, אוק, רויעיצ פון קום
 ראדיאס די אן שטעלם םען אםעריקע. םון װינהעלעך אלע
 רעםגאאג הײליגער דער װאם זוארם, 8 רםעד.לען8פ צו ניט

 און ארבײטער Tאי צו זיך הערען שטיסע זײן צו זאגט.
פארפיהרם. רײד זײגע פזן נאך װערען אנדערע

 פון .פאראײן 8 געגרינדעם האם האגלין גלח דער
 נאו זײנען רבײטער8 זוי <וער גערעכטיגקײט״. לער8פאצי
 ־‘ גערעכםעתײם סאציאלע ז8 ראינםערעםירם8ם םיל אזוי

 םאצי א ר8ם װאם אבער, איז גע8פר די הערשעןי
? ײגפיהרען8 תאגלין גלח דער װיל גערעכטיגקײט

 בוך א רעםענטליכם8ם איצט האט האגצין גלח דער
 אין זיך םיר ^רזױסעז בוך פון עלתםשורס. זײנע םיט
 גערצכ־' סאציאלער פון ם8פראגר זײן בןךפםעהם os װאס

 bn צר <ואס פוגקםעז, 16 דא דוןרםעז זײנען עם טיגקײם.
 ווימש אתקסצן רא רארמזס זײגצן עס פארזוימלימן♦

ײ יײמיז ית^גם״ «ון חנכם \ועמנ וזיידממ^ הוימ •“f־: ^
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אר סײנען װאס פראועז ו'יגצן •ונקםען םייסטע די «עד.  נ
איגפלאצי?. וויז פתקט הויפם דזנר גים•

 is דעם, םאר איז 1ק*גלי םאטער חײלעער דצר *ויך
 גלײך באגוס דעם אויסגעצאהלט קריגען ואלען םאלדאמען די

 געזיכערם גיט זווך קײן םיט איו זואס גצלם, vbsb ̂ין
 אױםהערען ואל םען is #װי< ער זױיטער. אבער מהם צד
 די חובות. רעגירונגס די *ויף פראצעגטען צאהלען צו

 דער פון באגדס די is װיל, ער אײנפןןך. גאנץ איו מוגה
געלט, אנדערע װי צירקוגירען צו אגפאנגען ואיגעז דאנירונג

 ביליאנען טיט װערען םארםעהרם ואל געקט אז װיל צד
 איבער־ ואל באגס צעגטראלע s is אױך, וויל ער ד*<ער.
 שטורעטם ער געלט. ארויסגעבען פון בע8אויםנ די געםען
v m\ לע8פצדער די mnun גדערע8 און באגקעז yp:sa.;

 אריםע די רsם און ליטםען8פיט8ת «גמן כלוםרשם איו «ר
ס*סען.

 דער איו ראדיקאיליום כלוסרשטדעען גאגצען וײן םים
tlStp( קאגלין is ער צי פאטריאט. דשזינגא עגגהערציגער 
 האם םען װי אנםיםעםיט, פראצענטעער חוגדערם s איז

 בלוין אדער אױסדריקע, וײנע אײגעע םון דענקען מקעגם
 s איו ער is איו, ויכער אבער נטיסעטיטיש,8 טיילוױיו

 וײנע באװעגונג• לע8ליבעו־ יעדע סט8ה װאס דצאקציאנער,
v 1ו*8פר ראז־יפאלע m\ רפיז«רען.8ם אבער

 גיט אםילו קאגלין גלח דער איו גענוםען גרונם איז
 זײן אין טענדענצען שיסטישע8ם וײנע אזיםער ארעעצל.

 רי װאס פיצאטםארםע, s םון ת^פיע s פר^גראם גאנצע
 דעם אנגענוטזגז האט אםעריקע םון פארטיי״ #גרעבעק .

 עס שיקאגא. אין ?*נזועגשאן s אויף 1880• םאי מען9
 14 דא וײגען פלאטםאדסע יעגער אין \ואם גים, כתהר איו

 רוקעגס, (גדינע פונקטען. 16 ה^גליז גלח בײם און •וגקטען
 האם רענירוגג די <ואס געלט די נעהאט ה^בען נד׳יגמקם,

דעסונג). גאלד m קריג״ בירגער אין ^סגעגעבען

r

ס יארםײ״, *גריגמק די ד״ איז עקויסםירט ה^ט <̂י

 «rv«n n חאט מטבעות די אויוי זילבער. אדער
םי״נקײם. און asi< די םאר זיין צו ערב שטעב»זגל s מגלעגט
t ארויסגעגעבען האבען o*n ערשטע רי ssb געלט

 ה^בען םורא םינעגט טען ג^לדשמידען. געיײען וײנען
 •n םען האט טעטאלען, טײערע םיט ויך ארזטצוטר^גען

 ארױט־ האבעז גאלדשמידען די באלדשטידען. בײ -אהאלטען
 צירקו^ירט האבען קװיטאנציעס די יווויטאנציעם. געגעבען

 גאלדמטיותן םון ביישפיל רעם און,וילבער. גאלד ^נשטאם
 | געזו*מנן איו אווי באנקען. ג^כצוט^ן אעעהויבען ה^בען
 אװאנטױריסם םקאטישער דער געזוען איו עס געלט. פאפיר
# דזשאן  אזיב is הםצאה, דער אויח געםאלעז איו װאס ל

 גוט זיין וײ דארשעז &לר, טיט גוט זײנען סװיטאגציעס
ins רואי״ םעגשען םילע ה^בען פלענער וײנע אױך. ג^לד 

 װאס ,1720 י*ר,ר אין באגקר^ט דעם צו געםיהרט און :ירם
 פון וײםעגבל*! דער באביצ׳/ ״םיםיסיפי אלס באקאגט איו

םיסיסיפי.
 םארבוגדען איו םיסיסיפי פון זײםענבלאן דעם מיט

 ״SP םראגצױוישע s געזוען דעם^צם 1אי Dsn לואיויאנא,
 היז קינגםיש דער קוםט עס װאנען םון לואיויאגא ־$גיע.

 םיט ערםאהרונגען ביטערע געהאם גדאדע שוין האט ״לא:ג
 ויי- םראנצויועז טויזענטער צעהנדליגע פלענער. אינםלאציע

 געשאםען זוערען איצם געװארען• רואינירט דעם םון ;ען
צואיויאגא. איז פלענער וײםענבלאזען אזעלכע אנדערע

 לײכקײט״ םיט ויך ״טײלען זוי באװעגונגעז אזעלכע
 ועהר וײגען געלט ביליגע דורך גערעכטעקײט״ ״םאציאלע

 הײנטיגע די is סימפטאםען ןײנען זײ סיכפטאמאטיש.
 נײצ ווכעז םא׳םען די is צײגען, וײ קראכט. געזעלשאםט

 דע־ םון געםיהרט םאסען די איצט זוערען לײדער װעגען.
לאגע. די אױםצונוצען װי װײסעז דעםאגאגען די םאג^גען.

 האט װאס רםײ,s ■8 געװען איו יאהרען, ער80 אזן *ר79
 די םון שריםטען די איץ צי^8אינםל רעדיגם1ע1 אפעז

 וען8םר לע8 געםיגען מעז קען ^גרינבעקס״ די פון *ריפטען
 ביסעל s איצם איו גע8ל די דונערט. קאגלין מעלכע סים

ttnanM, ועלבע. די וײנען גקען8געד גרונט די אבער
 s שלישען נעװאלט האבעז *גרינבעקערס״ <י אויך

 אין אםת דער רםער.8ם און רבײטער8 צװישעז *ידזך
is וײ אבער שעדליך, ציע8איגםל איו רטער8ם םאר אויך 

 באצאה־ קעגען זײ װאס דעם, םים צײט ערשטע די נזנוױנען
 זוען צײט דער איז געלט, ביליגע םים חובות וייערע צעז
 םוז שריט ערשטע די אין אםילו פאדלירען ארבײטער די

אינפלאציזג
 דעג־ צו םורא רבײטער8 האבען פראנען געלם זמגעז ^

 לײקענען, ניט |yp םען םאדדעזזט. צו וײגעז זײ װייל קען,
is אפילו נאר געװארען, ?אםיליצירט איו פראגע די s is 

 געלט רדרעהמע8פ די is ואגט, םארקם װי שרײבער טינמר
 םונ־ די געדעגקם םען זוען ך,8אײנם זוערעז ?אנען פראגמן

 ואגמ געדענקען, רף8י םען געלם. םון וײט לע8דוממנם
^ א  אוז סחורות פון נסמי?עלט8 ויך ד.אט געלם is מי

8 noלםוחר׳י, ״מובר זייז 1לײ s יעדער װאס סחורת 
אז• געםט

 יעדער האט צורי? יאהר הונדערט פאר א םים ערשט
 םעטאלען בלישטשענדיגע םון שטעהט8ב געלם is נעװאוסם,

 געצם לם8 ראליע וײער אויסער וילכער. אח גאל־ד מח
 מענ־ באצויבערען זײ װאס רייץ, דעם םעטאצען די וואבען

W9, דינען װאם נםען,8ברילי כמגשען צויבערען8ב עם װי 
 ״םעלות די נאך האבען וילכער אח גאלד געלכג o^s נימ

 טײלען. ?לײנע םארשידענע איז טײלעו זײ לאן כמז וואס
 אוים׳ן rs^B אײן םון איבערםראגען לײכם זײ \vp סין

 װאס איו, םעטאלעז די םון םעלה מיסר דער ןמו׳ײטען.
prp נים ווערען וײ און יאהרעז ר8ם נג8ל לטען8ה ויי 

r װאס כישווי דער או זאגען, םען קעז ם8איבערהוי
1באר»אלטע וײ \vp m \ואס איו, נמגאתו אזיוי חאט

———
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רעואלוציע.
 1359 גאלדםאן, דושאזעןי פון ארבײטער די םיר,
 םיט־ םיטינג שאפ דעגולערען א בײ םארואםעלט בראדװײ,

 רע־ םאל;ע:דע די אן נעטען ״טען13 דעם םארטש װאך,
זאלוציע:

 אפא- םאראײנעטע די או אגבאטראכט, אין נעםענדיג
 רעאלציאנערען און ״לינקע״ גערוםענע אזוי די םון זיציע

 פרא• אונוער העגען פראפאנאגדע בײוװיליגע פארשפרײטען
 סםײכד פאלשע םאכען און אדםיניםטראציע גרעםױוער

 לא- םונ׳ם םירערשאםט אונוער באשולדיגענדיג םענטם,
 איג• די צו םארראט אין און ניכד?עםםעריש וײן אין קאל

און דרעסםאכער, די םון טערמסעז
אונ• אין םאלטען די או אגבאטראכט אין נעמענדיג

 סטײטםענטס, אועלכע םון געגענואץ דעם צײגען םאל זער
 געװאחנז אײעעםאגט איו סעי בע? דאלער 5,000 װײל

 איו סוטע די אוז ױניאן, דער דורך םירםע אונוער םון
 ויײ װעלכע שעסער, די צװישעז געווארען םאנאנדערגעטײלט

 געײארען געטאן איו דאם פירםע, דער םיט םארבונרעז נען
 אײדושענם ביונעס אוגוער םוז באםיהונגעז די p:tn א

 און ראוענפעלד ברידער די מענעדושער, ,דעפארטםענט און
?ענםאר.

דושא־ םון ארבײטער די אז םיר, באשליסען דעריבער
 פון םאראײנעונ: דאויגע די באטראכטעז גאלדםאן ועף

 םאכער דרעס דעם צו םאררעטעריש לס8 רעא?ציאנערען
 ױניאן, אונזער אין כח צושטערענדען א אלס און ױניאן

 צו ויך םארםליכטען םיר או <ױיטער, באשליסען םיר און
 ?אאפערא־ און אונטערשטיצונג םול־הארציגע אונזער געבען

אדםיניסטראציע. איצטיגער דער צו ציזג
אײערע, ברידערליך

גאלדםאן., דזשאזעןן פון אדבײםער די
$ :אונטערגעשריבען

 פרעאפ\^ דושעגי חוירשםאן, עטט< בירמגבאום, עלא
 בענאסי, נג גממאן, וזמיפרצד פרינאפולי, א. דזשאמנםין

U *לקע£ סציםי אריא, לינא מנקאלוסא, במרי r n
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אינטערנעשאנאל איןדער ft הער־ם bp װאם
העלץ פ. םון

 געזאלט האט איריל, טעז9 דעם חודש, חײנםיגען
 דושע־ דער םון םיםינג םערטעל־יאהריגער דער פאר?וםען

 טיםינג דער ?ליװלאנד. אין באארד ע?זע?וטיװ נעראל
 פרע־ װאס דעם צוליב װערעז אפגעלײגם געםווט האט

 אפםאה* געםוזט אוםדערװארמעט האמ דובינססי וידענט
שליחות. ארבײטער װיכטיגער א איז אײרא&ע ?ײן רען

 אונז װעט דובינסקי ברודער אז צװײםעל אהז איו עס
 לוםענדע די םון משך איז באציהונג יעדער אין םעהלען
 דער איז האםױ פון װאכען זײנען דאס װאכען. צטליכע

 אין פארהאנדלונגעז אגריםענט װיכטיגע און מיטעצ־ץועסט
 דובינס?י׳ס איו אוסשטענדען אזעלכע אונטער איסט. דער

 םיר און מיכטיגלײט אוםבאשרײבליכער פון אנװעוענהײט
אבװעזענהײט. זײז םיהילעז ויכער װעלעז אלע

*
* *

 נעהערעץ םארהאנדלונגעז אגדיםענט יארקער נױ די
 אינטערגא־ דעם אויןש פאסירונגעז וױכטיגסטע די צו ויכער

צײט. חודש לעצטען דעם םראנט ציאנאלען
 נע־ ויך אסאסיאי^ואן דזשאבערס די האט צוערשט

 ללאוס־ דער געדראהט האט זי אז שטאלץ, אזוי האלטען
 קאנ־ לײנע איהר מיט םעהר װעט וי או ױניאז, םאכער

 אבער איז דאם האבעז. נים םארבינדוגגען טראלטליכע
 ויך האט עס װי װײל, אנשטעא, בצויזער א געותז נאר

 אײנגעלאדען גיך גאר ױניאן דער וי האט ארויםגעװיזעז,
 פארגע־ אויך זײנען םארהאנדלוננעז םארהאנדלוננען. צו

ipdip אונסיל. אינדאסטריעל דעם םיט?
הא־ האנםיל אינדאםטריעל דעם םיט באראטונגען די

 צװיי־ די איו געװאוינהײט i«r כלל דעם באשטעטינט בען
 דארט האבען וײ װאם טענות אלע װארימ נאטור, טע

 גאר־ דזאבעז און אלטע גאנץ געװען וײנען םארגעבראכט,
 אינ־ דער אין צושטאנד איצטיגען דעם םיט טאן צו ניט

דוסטריע.
 אויף ?אנסורענץ, אויױ באקלאנט זיך האבען וײ

 װאס זאבעז, אזעלכע נאך און שעפער אומארגאניזירטמ
 קאנ־ םריהעריגע אלע םון אויסװײנינ םון שויז הענעז זיי

םעחגנצען.
פאר־ צו געגעבען זײ הא^ען נאגלער און דובינס?י

 דאס אז שטעהן,
 .1933 יאהר דעם

סאונםיל. טריעא

 בעםאר װי צייטען, אנדערע גאנץ (ױעען
 אינדאס־ דער גום זעהר װײס דאם און

האונ־ אינדאסטריעל דער האט אמאל
 ער צעהלט הײנט װעהרענד מיטגלידער, 150 געצעהלט סיל

 װי באװײו בעסערער א נויטוחננדינ נאד איז .460 העכער
 די אויסצוראטעז אנגעשטרעננט זיך חאט ױניאן די וױיט

 נאגלער מאנופעקמשורערם. ניכרלעגיטימע און ניט־ױניאז
 מא־ אינסײד די װאס גע׳חידוש׳ט זיך האמגץ דובינסקי און

 לאנ־ אנפעיר אוין* איצט זיך באקלאגעץ נוםעקטשורערס
 צו דזשאבערס די געצװאוננען האט ױניאן די װען לורענץ,
 םא־ אינסײד די װי פאראנטװארטצילײט דיזעלבע טראגעז

נוםעלטשורערס.
 םר. האבעז דושאבערם די םיט סאנםערענץ דער בײ
 אםאסיאיײ מוירטשענםס םון םמנעדזשער דער דובאװ,

 דזשאבערס די םון לאיער דער בלומבערג, םר. און #שאז
 דעם פאדלײנענדינ פארהאנדלוננעז, די אננעפאנגעז

 םוז פארטרעטער בײדע דזשאבערס. די םיז שטאנדפונפט
 אונ־ ניט ורעאען זיי או ערפלערט, האבעז דזשאבערס די

 מישם װאס ױניאז, דעד םיט אגרימענם אן טערשרייבעז
 זײ וואס ביונעס. וײערע םון םארוזאלטונג דער אין ויר

 באגרײפעץ, צו שוחןר געווען איו געםײנם דערםיט האבעז
 האבען זײ אום?לאר. געווען וײנען רײד וייערע װארים

 האבען און דבורים האלבע םיט גערעדט צײם גאנצע די
 װאס צונג, דער אויןי ארויסצוברענגען געקװענתעלם ויך
 אבער איז עס לונג. דעד אױןי געלעגעז ךײ ביי איז צס

 אויסדרי?ען זײ װיאען דערםיט is פארשסעהן צו געותו
װאם אגדינמנמ איצטיגען טיט׳דעם אוסצופרידענשיס די

 סװצן ויי װאס סאנטרא?טינג, אװ ליםיטײשאן ענטהאלט
 ארבײםער די פון באדינגונגעז די פאר םאראנטװארטליך זײן
 אױך־ םווען וײ װאס און שעפער לאנטראלטיע וײערע אין
 פון םארטרעםער די פרייוען. די סעטלען בײם שותםים זײן
 דער אויף באסלאגמ אויך זיך האבען דזשאבערס די

אינדוסטריע. דער אין הערט װאם אומארדנונג
 piS^p דער פון םענעדושער דער גאגלער, ברודער

 םאן אגטשײדענעם אן איז דערויױ האם ױניאן, םאכער
 לעצ־ די זײן דארפען דזשאבערס די זיי, אז געענטפערט,

 דער איז צושםאנד דעם אויף זיך באסלאגען װאס ׳טע
 אין אוםארדנונג אן עקזיסםירמ עס אויב אינדוסטריע.

 װארים שולדיג. דערין אלײן וײ זײנען אינדוסטריע, דער
 פאראנט־ שום ?ײן טראגען נים װילען דזשאבערס די

 םון יעדער או און אינדוסטריע דער םאר װארםליכקײט
 ?אנ־ אינטעחגסען, אײנענע זײ:ע זינען אין בלויז האט זײ

 צו םיהרט װאס אושן, טשיועלערישעז א אויף ?ורירענדיג
אינדוםטריע. גאנצער דער םון דעםאראליזאציע דער

 אנכד איז רוהיגעז א אין האט דובינססי פרעזידענט
 אײנפאכע םיט דזשאבערס די ערסלערט טאן שלאסענעם

 אפשרע?צן לאזעז ניט זיד זועט ױניאן די אז װערטער,
 נים ויך װעלעז ארבײטער די אז און דראהוגג זײער פוז

 ויך שרעלט נעזאנט, ער האמ ױגיאז, די בלאפען. לאזען
 ניט װעלען דזשאבערס די אז דראהונג דער פאר ניט

 וייערצ אין זיך םישט װאס אגרימענט, סײן אוגטערשרײבעז
 ביזנעם, ?ײנעםס אין ניט זיך םישט יוניאן די ביזנעם.

 וחנלײ םין אינדוסטריע, דער פון אינטעדעסען רי איץ נאר
 װערםםולער און װיכטיגער א וײנעז ארבײטער די כער
די ער צד.  אונטצר־ אז װיםעז, געלאזט דזשאבערם האט,

 דאם װיכטינסטע. דאס ניט איו דעם־אגרימענט שרייבען
 צו און אויסצוםיהרעז אגרימענט דעם איז װיכטיגסטע

 אפגע־ זאלען אנרימענט םין פארשריםטעז אלע אז זעדזן
 וױ םעהר ניט אנריםעגט דער איז ניט אז װערעץ, דיט

 אגריםענם דעם אויױ אױפ&אסעז און פאפיר. שטיקעל א
 ?אנם־ אװ יישאזטיט<צי יד דורכםיהרען עהרליך מיינט

 ארבײטכדבאדינ־ די םאר פאראגטװארטליך זײז ראסטינג,
 אליח םאסע ארן שעפער האנטראסטיננ זײערע אין גוננען

פרייזעז״ די םיז םעטלען בײם זײן
 בײ האט ױניאץ די אז ערקלערט האט דובינסקי

 די צוריהצואוױיוען בלויו באגוגנם זיך האנפערענץ דיזעי
 np די בײ או איז דזשאבערם די םון טענות ניכדריכטיגע

 יױ דער םון םארטרעםער די װעילען קאנפערענצעז מענדע
 םארשיידענע םיז פראגראם זײער םיט ארויםלומען ניאז

 בא־• דער צו םארצולײגען האם זי װאס פארבעסערונגעז,
אגריםענט. איצטינעז םון :ײאונג

 די איו דובינםקי׳ן פרעזידענט ארן נאנלער׳ז אחוץ
 די׳ דורך סאגפערענצען די בײ םארטראטעץ געווען ױניאן
ד אלע איז באארד דזשאינט דעם םון באאםטע הויפט » 

 אנ־ די צוױשעז צאלאלם. ?לאוקםאכער די םין נעדזשערס
םון משערםאן צוקערמאץ, ר. געווען: זײנען װעזענדע
 םאריט ;םעקרעטער לאננער, לואיס ;באראד דזשאינט

 םון םענעדזשער ברעסלאװ, דזשאזעף ;טרעזשורער אשביז,
 םארמין, איוידאר ;17 לאסאל םרן בעאסאז, א. ;35 לאהאל

 םא״ און םאליסאני ?וירצמאן, ; 9 לאסאל םון מענעדזשער
 ;1 לא?אל פין האפלאז, ב. ;48 לאהאל םון טשיגראסי,

 3 לאס. רוביז, און לעםסאװיטש ;35 לאסאל םון סאוצהי,
^2 ילאקאל םון ראזענבלאט ל. און

* •
 דובעםפי פרעוידענם האט ,1935 םארטש, טעז7 דעם

 אנגעשלאסענצ אוגזערע אלע צו ברױו א ארױס:עשי?ט
 גאגצצן איבער׳ן באארדס דזשאינט און ױניאנס צא?אל
 נור דעם העלפען צו און שםיצען צו זײ רוםענדיג לאנד,

 פא־ אוז גאציוס םון סדבגות די םאר קאםפיין ציאנאצען
P דער ױז פאטחנגשאו די װ*ט שיזנ^ • •> n$ * m

; m

mm.-ו .
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מ w» ניזית r אין *jv n te בריװ, חנם אין זאנט־זין־ 
םאעיםםי־ * שון םענציכסײם די ווענען גאאוםרוהינם זײמנן
 װי DPJ1■ װ$לט װעלכע צאנד, אונזער אין נאאאהו ׳יור
 און םרייהיים סון םעסטוננ רי צױשםעטערם דייםעצאגד איז

rinnpenn. דער םון אינסםיםוציעם די רוםם נריזו דער 
 *ו סאאאעראציע שוצע די נעבעז צו אמגאנרנןדצאנאל

 זייערע אין סעראערעאפםען םרייז־יוניאן מנםראצע 1*ל
ia rצו און יןאםיםעם טעעסט *רגאניזירען צו כדי :ם״ 

 די דורכםיהרעז םאר איניציאםױוע די זיך אויזי גוםוז
•cjntP ענעצקייט. און קראשט םים דריױום אוז

 חןר איז נעהאנחןצם האם דובינםהי ארעזידענט
jmrak בריװ *שיציעצען »ז נאסוםען האם ער וױ נ*כדעם 

p • I װעצכער צ., אװ פ. א. חנר םון •רעז. גריז, זױציאם 
 םאן־פראנ־ שון באשצום דעם ווענען ױניאנם די דאוסאנט

ipo*t יוניאנם אינטערנעעאנעצ אצע אויוי םאדערט און 
 קאםיטעם טעעםם םון גרינדוננ דער אין באסייצינען זיך־

אייראאע. אין ארבייטער די םוז באםרייאוננ ד«ר אאר
 רי נעוחנז באקאנם, וױ איז, איגםןרנמאנעצ אונזער

y e r v און םא;ר אנםי־םאמיםטעז נרויםען % זאםלען זו 
 אםעריהאנער גאנצזןר דער איניציאםיװ די נןנעבון חאס

 בא־ אנםי־םא׳ציסםעז אן ׳שאםעז צו באווןגונג ארבײםער
 זיך האט צוריס םעג עםציכע םיט אםעריסע. אין ותגוננ

 םויזענט שיגוי םים אאנערושען ױניאן םיינערם נרויםע די
 אנםי־שא׳שיס־ דעם סאר דאניי׳שאן אגסאגנס »ן אצס דאצאר

tie .סאםזי dp באםיהוננען די אז צוױיפעצ אהן איז 
 אנטײםא־ נרויםע א אויפצובויען ל. אװ j< א. יזנר

 נעשרױנט וועם אנמריקע אין וןיצפס־באותנוננ
tram ערשאצנ. םים

**
of פערזענ־ םיהרענדע די אז צװײםעל, אהן אויך איז

 אלס האבען װעלכע לענדער, פאשיםטישע די פון יייג)
 םך א האבען אםעריקע, באזוכט לעצםענס

 אנטײםאשיסטישער אז םון *אטונג דער צו מן
n זעגער םלעטל, שטאטען. פאראייגיגםע די איז 

m\ װינםעד, און דויטמ דייטעאאנד; םון םענדער, מאני
 צוצעצט און ענגאאנד, פיז טיםריז, וואלכמגר ;fjrnt סון

̂ובעז איםאליע, פון יאגי גע־ דאס אויםגעוחגקם ה
עםא־ םאראײניגטע די אין ארבײםעח*אפט חגר פון

•3אי ^זעגםטע ד*ם אדויסנערוםעז זײ בײ \vה*ב ®יז
םאיצידאריםעםס־געםיהצ. ע5מירנ*חױאנא

k םיז אםם1 ̂וםיציעילער דעד געוחגז איז סאדי^יאני
םיער־םןמאטדיגעז זייז וועהרעגד איגמנרנעעאנעל, דיד

 צייט דער אט איז ^זטאטעז. סאראײניגטמ די אין גימין•
 אדרעםירט האט איז ^אנד גאנצע דאם בארייזם עד חאט

דליג ן  איטאליע־ די דצרצײאענדיג מאסעךםיטינגעז, fמונ
 בעסטיא• און ברוטאאיטעט דער ורעגעז ארבײטער ניאמנ

 אלע םיט זײ זוארגענדיג רעזמים, םוסאליגי׳ט סון ^ימנט
m io װיאען וחגאכע יעניגע די געגען זיך וועהרען צו 

םאדי^יאני אםעריקע. איז דעטאקראםיע די יכםעז
 םיט און אינטערנע^אנע^ דער םיט געזעגענט ויך

םאיצהס־ מעהנעם א אויוי באוועגונג ארבײטער נאנמר
אינטערנע־ חןר םיז אײננעארדענט באנסעט, יכעז

 א געײען איז דאם .89 אאסאא מניאז זזחנםםאמר <
 דער םון םיהרעחשזאםט די צוזאםענסונםט. קודרדינעד

 םארטרא־ געװען דאדט איז באוועגונג ארבייםער
ש** אאע םון םרייהײמס-קעםםער איםאאתנימע

ארבײטער־ איםאיאענחמע צאהא נרויסע א און
 רעוואאוציאנע־- רוס״צע םים אויסגעםח»ט זיך חאבען

טרייד־ױניאניסטעז. איז ס^נציאאיםטעז אידיעצ און
 םון חנדעס אינטערעסאנטע געװארעז נצהאאטעז זי**ז

םיהחןר, ארבײטער באריהםכת פון און עחרעךנאסט
 כױט צוהערער די מון הערצעד די אננצצונדען חאמן ע

ojfifohri J צו גױיטקײט א און סאאידאריםעכדגעפיהא 
םיטאען אצע םים באוחזגוע אנסײס^ציסטעז

אנםײםאמיס־ דעם סאר זאסלוגנ
Kfi אוײענעגדאכט

ױן ארגאניז^ציעם םאלגעגדע
געמטיתרפג

I&iOOOjOO---------80 לאקאל
 2500X<0 — ®ור אינםער^

י. דרעםםײ^ 1,000.00 ג דז
500.00 -------- 22 לאקאל
־ ג דזא. קלאוק  600UW ־

װ.י. 48 ל. ^ ל ^ 500jOO
50000 — ג דזא. J»םאל

100.00 --------- 00 לא̂נ
50JOO----------24 לאקאל

 אוו רײאאן8«עח
 50X0 רעיאן עגד סילק

בר. װזליאםסבורג
25.00 ------- 89 לאקאל

בר. ■ארק בארא
25X0 ------- 89 אקאל ל

ברענםא בראגקס
25X0 ------- 89 לאקאל

בר. בראנזװיל
25.00 ------- 89 לאקאל
בויעגםא חארלעם

25.00 ------- 89 לאקאל
 26.00 — אלעזיגגער ע.
 25X0 — דוביגםקי ד.

• י ס 25.00 — ײל*דעק ג
25X--------*גפאניגי ל. 0

י 25 לאק. ג ו ^ 26.00
25X---------102 לאקאל 0
25X---------170 לאקאל 0

 25.00 — חאכםאן דז«.
 25.00 — ״וארװערםס״
25.00 — םארקאוויםץ

®ji 25.00 ---------ק*ה*ז
B. •1----------קאר 0 .0 0
 10.00 — — לאגגער ל.
10.00 —־ ײאלדםאן ל.

10.00-------------א^ביז
10.00--------------אוסהעי

10.00----------גאגלער י.
10X0 — חילקװים םרם.

10.00-----------ש»ם* דר.
10X0 — םיראגוזא רר.
עגי״ שר. 10.00----------ד
10.00-----------ס«ל» םר.
10X0 — ײאגדער םר.
tn. ̂עלא 10.00--------דז
10X0 — בעלאגקא א.

**
 געהאט אינטערנעמאנאל די האט םאנאט םאריגען

 500 סאםםאני, קאוט עלים דער איבער זיג גרויםען א
 אינ־ די םירכמם, םארבינדעטע איהרע און עװענױ טע7

 בריםאן, נױ איז אינס*, האםםאני, סצאוס דע«ענדענם
 פון צײט דער דורך האבען װעלכע סםײט, האננעסטיסוט

 אר־ זייערע בע׳עולה׳ט צוריס יאהר א טיט װאכעז םינף
 זײ װאם דערםיט דאלאר, טויזענט םיגף אויױ בײטער
 איז עס װי וױידזמעס סלענערע באצאהלט זײ האבען

 דױ דוד ברודער םון ערסלערונג »ן לוים געסומען. זײ
 דער האם אינםענעמאנאל, דער םון ארעזידענט בינססי,

 אן ארויםגעטראנען סאנםיל אי^נםiאםp רידדמענאל
 טוײ פינח די באצאהצען מוז םירםע די אז אורםייל,

 ױניאן די װאם ארבײםער, די צו בעק־סעי דאלאר זענט
 אויםגעםאדערם איז םירםע די םארלאנגם. זײ םאר האם

 צוצחפטעלאן מערץ, כמז19 דעם דינסטאג, ביז נעײאחנז
ר פוז אדרעםעז און נעםעז די  צו ארבײםעד םירםעם ת

 אאר־ קאמן אויטאריםי מאוד די כדי סאנםי^ דצם
 קאונםיל דעד ארבייטער. די צווימען געלדער די םיילען

ari גאכצוממנן דעדטון אאגעזאנט זיך חאט

גיי- חאמ)
i•־•• ־ • J *4 ־ * f•*• - 1 , f *

M--------umw ליקאל
IkOO----------82 לזקאל

אי »ז ח ס א מ  fi-oo — י
n.» 0 ■*סאיאעליX0 

 6X0 — — גאםא
m 6 — — ססאוסX0 
 5X0 — חאראװיםץ י.

5.00 — סאלערגא דזי.
5X-------םאגםאנס ײ. 0
5---------רעיםזסגא ל. .00
א ס. מ א ל X--------םי 00
6X---------דזאילא װ. 0

5X0 —לךאיזא דע דזא.
xj 6---------שלאקער .00
5X0 — גסםארעללי ו.
5X---------לאײארע די 0

5.00 — —*יישעוי םר.

6X---------בעלליס םר. 0
 6X0 — םאסקאװיםץ

 5.00 — — קאחען *.
6.00 — גאלס די דזא.

5X----------גוגםאן י. 0
ק םר. 5.00---------גאחי

 5X0 ־־־ םירענדא דז*.
 5X0 — —ראםאלדי ^

5.00 — —־ *וו*רםץ
wn. ס ױ 6X--------לו 0

J 5----------באגאננאX 0
5---------קאשי לי ו. .00
 5X0 — —ליבערםי ו.
 5.00 — םאגליאריגי ד.

 5X0 —עדזאיםםא דזי.
j 5 — דעמביגערX0 

5.00 — — ס«עקשאר
 5.00 — — — םעפזץ

עי אגגינ  5.00 — — מ
5.00 — יז^אנםואגא ר.
5-------ראוועגנ* ס. .00

 5.00 — גאםען » ^חן
 נןא- מנשאניני, ל.

ײ בײ לעקבזעד װ ג
4--------שמאזיסםען .5 0
 קא• שאיאידעגע
44.00 $1 גו לעקאאגס

$11X03X0 — חכל סך

-y y i;.׳’ ־׳־-< ־i  t . r

 צווחצעז מגדער די צוטיימן *ו זאמק פירסע חנר וון
איחרנ

 קאםילײענם רידץאואגעצ חנם םון אודםייל דעם םים
 רי װאס קאםף לאגגער א נעקוסצן עגד צו איז יאוגסיצ

 םיר־ דאזיגער וער געגען אנגעפיהרם תאט אינטענעעאנאל
 ארוים־ געוואלם טיםלען אלע םים זיך האם וועלכע בהג

 די צו דאלאר םויזענט פינף די צוריקצאהלע פון דרעהען
איג־ די קלענערע 'זײ צאהלעז פאר ארבײםער

 דער אויף געמםאנעז צײם גאגצע די איו גתרנעעאגאל
 זי אז םירםע די צװינגען צו קאםוי דעם אט אין זואך
 אויםא־ סאוד ״un םון םארעריםםען די אויסםיהרצן זאל

 אוי־ קאוד דער דורך געםיהדם סאםף דעם האם זי ריםי.
 װאשינג־ אין דיװיזמאז קאםפאייענם דמם דורך םאריםי,

 גױ איז סאנםיל סאםפלײענם דעם דורך צולעצם און טאן
געװאונען. קאםף דעם האט זי ביז יאס

 קא- םיגןא םון אײגע איז קאםפאני קאוט עליס די
 צוריק יאהר א םיט האבען וועלכע םירמעס, נעסםיסום

 וועל־ ױניאז, דער געגען אינדזעאגסשאן אן ארויםגעגוםעז
 האבען זײ צייגג װאכען פינוי אנגעהאצטען האם כער

 אר־ די װעדלעןrבא צו אינדזמאנקמאז דעם אויםגעגוצט
 קאוד דער װי צאהלונגען וױידזמ קלעגערע דורך בײמער
פאר. מרייבט
 דעם בלויז דעקט אעי בעס דאלאד טױזענם םינף ״די

 םון נדפך איז געהאם האבען ארבײטער די זואס היזס
ס ארעזידעגם לוים װאכען״, םינף בלויז סקי׳  ער־ תבינ

 האם קאונסיל סאםפצייעגם דער ווען ^איצכ^ סאערונג.
 ױניאז דער םון עםאנדאונתם דעם אויןי געשטעצם זיך
 םאר־ האם פירםע די דאס אױםאריםי, קאוד דער און

 םינף דאזיגע די םון כדפך אין סאוד דעם געגעז בראכעז
 צוריקצוצאהלעז םירםע די צװינגעז מיר וועלען װאכען,

 װײדזשעם םארקלעגערםע פאר ארבײםער די םון היזק דזגם
 האבען ארבײםער די װאס צײט יאהר גאנצען א םאר

 ארבײםער די אז אויםגעםונען האבעז סיר זינם געארבײם
דאלאר״. טויזענט םינױ דצרצאהלם נים געקראגען האבען M• ^איי־ יעדען פאר זאך גרויזאכת א איז קראגקהײט

 פאר קראנקהײט די אבער איז םראגחפ באזונדערס נעם,
 וועץ םענמ, פריװאטער דער םוער. געזעאמאםםליכעז »

 כא־ ער סביבה• די זיך םים ער האם־ תראנק, װערם ער
 םאםיציע די וױ לאנג אזוי און םאםיליע, דער צו לאנגט

 מםעדצען, םיזישע זײנע אחוץ ״ער 'םיהלם איהם, םים איז
ם קײז  געזעלמאםט־ א ווען לײדען. פסיכישע אנדערע ^ו

 זײן םון אפגעריםעז ער ווערם סראנס, װערם טוער איכער
 םיהלם ער נעבים. טעטיגסײטס ספעציםישען א םון סביבה

 לײדען פםיכימע די און לײב, נעפענםעםער א זוי זיך
 זײן םון זםערצעז7 די װי גרעסער סך א זײנען זײנע

קאנקהײם. פיזי^ער
ענערגי^ז־ אונזערצ פוץ אײנער וױ יאהר א באלד שוין

 געפאננענ־ איז איז טוער ױניאן םעהמסטע און סטע
קאב ברודער קראנקהײט. הארץ א םון שאםט ^י  דז

 אוז ^נםערנעמאנאל אונזער םיז םרעזידענט וױים העאער,
 איצט פיהלט םאכער, ריםער יאדקער נױ די םון םיהרער

 וועלכער באויעגונגס״םענש, א םון ^יסזאל טראגישען דעם
 אותס־ איז שור׳® זײן םיז נעװארעז ארויסגעריסען איז

 הארץ• ערנםםע אז כצל• דעם םון געװארעז גענוםען
 פלארידא, איז םארװײלעז צו איהם צװיננם הראנסהײט

 בריװ א אין םארלאזצן. איז אײנזאם זיר םיהלם ער װאו
 די אויס העאער ברודע דריסם דובינסקי פרעזידענט צו

 םון איז וועלכע נעמה, געזעלמאםטליכער ,א םוץ געםיהלעז
 אײנזאמקײט. צו גע-ווארעז פאראורטיילט שיקזאל הארטעז

 אזוי: זיך לײענמ ברי^ חןד
:דובינםקי םריינד טײערער

 אכציג אוץ אכם ערהאלםעז. ריכםיג ברױועלע דיין
 בא׳פריינסם וױ וױיס איך מרײבעז• דייז םאר דאנסעז

 דו םאנעװחןס מווערע » םאר װאס איז איז ןױיט דייז
םינױ אאר א גצפינען צו אום דורכנצהן געםוזט חאםם

ברײ א ערייבען װי *וקםום, |

ומד םיד צצמננם. אפיציעלצ — נעלצבט ד^בצז טיר
 א דורכגעםאכם יאהדען אוגזערצ אלע אין כעז

&סר אויפ׳ן מקעגם בלויז זיך האבען םיר עקזיםםענץ. * 
 םיס• אדאר — םארשסאנען בלויז זיך האבען און םארםע

T האמן םיר םיטינגען. די בײ — פאספםאגעז t אױ׳נד 
 דאר <ויס םיטארבײכמגר אונזזנרע עאצעז צו געלערענם

 סד און רעדעם, זייערע םון פליםיגקײם און זיםקײם
 צאהל־ און פראקםישתיים ןײ לוים ווערםה זייער םראכמען
פארמצעגזס זיתע פון רײכקײם

 זדימז־ רעדנער; קלוגער א — ״א״ וױים־פרעזידענם
 ארעזײ וױיס ;דעגקעד גראדער א — ״ב״ פרעזידענם

.ד• וױיכדארזנזידענם מרייבער. גוטער א — ״ג״ דענם
 סאגד א — ארעזידעגם דער ארגאנימער. םעהיגער א —

א— םעיצות אלע םון בינאציע  א דיינמר, א רעתער, .
 זיימץ אזוי אם ענערגיזג םים ים א ״םוער און שרײבער

 אויזי בלות זיך. םיר קעגען אזוי אם קאםאליגירם- םיר
̂ן איינער זיך םיר םאראינםערעםירען וױים אזוי  פדכ

 אימשר־ דעם קרייז, דעם אויטער אםיציעל. — צוױיםען
 פרזנםדזג םיר זיינען — לעבען עםענטלימז םון רוו» נעם

וועלםען. באזונדערע םענשען, םרעםדע
 אק עהנליכקייס םאס דער לוים זיך צעבען םיר
 נראד דעם צוים זיך האסען םיר און פאדשצעגע אונזערע

 זימימ םיר םייגוגגען. אונזערע איז םארשידענהײם םון
 אכהנגדסעגם, זעלבען דעם םאר שםיםען םיר ותז םרייגד

 פאר־ צר געוואגם האם יעםאנד ווען שוגאים ביםערע און
 אונזער פיז — שורה גאנצע א — שורה א ניכמעז

 צוױיםינן דצם אײנער זיך םארםרויען םיר םלאמפארםע.
 פאד לעבען. פאאיםישעץ און עפעגטליכען גאגצען אונזער

 באחאלסנץ זיך וועלען און קאםפליםענם, םאםענםאנעם א
געוואנם האם וועלכער יעגיגען דעם םון בחדרײזזדרים

 אונזערע באקעםםען צו — געוואגם האם וועלכער —
וועלס־אנשויאוגען.״•

תד פארנעבראכם זיעען צעבעגס-פראגען זויםיעל  מז
 סים לײזזנן! צו דיינקער אםיצתלע אונזערע םאר דען

 ו״ך ה^מנז םיר םוים״ און לעבען ״פון םראנען װיםיעל
לימרגמן! געזוכם האבען און נעכם גאנצע געראנגעלם

זאמז. אלגעםיימ די :לעבען אונזצר איז דאס אם
 !םאםעץ די !םאלס דאס םראגע. אלגעםיינע די

 זיימנן םיר אלע! םאר אײנער קלאס! ארבײמער
 דיפלאםזדהאילםענדע אױםגעשטודירמע, , גרעםםע
 די הענען םיר פסיכאלאגיע״. ^םאםעז איז פערםעז

 וײ וואס וױיסעז םיר םאסע. די געצערנם האבען םיר
 און װ*ס וױיםען םיר האםם. זי װאם און ליעבם סע

 דערממימ וואגען נים וואם און םאסע דער זאנעז צו װעז
 א איז לעבען עםענםליכצר גאגצער דער םאסע• דער צו

 דצוי- צו נים אויםצורעגעז, נים אויספאסרנג, םארזיכםיגע
 די אפצושוואכעז נים און ערגערעז צו ניט צארענען,
םאסע....

 ®יח$ם איתצעלנער דער וועז אבער זיו הערם זואס
 ר1ל םיז םהצך לאננעז א םון אפגןד»וואכם אביסעלע זיך
 • םאלם וועלכער יוזיד, םים׳ן זיך הערם װאס ? בעז

 אויםרעגמג, פיז וועהטאגען, םארזשאווערטע די םון הרבן
 פון רזנדעם, םון ל״יײ־עז, םיז זארגעז, םון ערנערניש, םון

 פארשידעג־ זיתרע םון און פראבלעםען פון דעבאטעז,
 wo W הײז וױממז םיר גארנים. ? אײזוננען ארםיגע
 מור• וױיםצז כדר םיר, קלײניגקײםען.... אזעלכע װעגעז

םראגעלאך^. אוםבאדייםענדע וועגעז ניט
 דעם םים זיך םארנוםען ניט סײנםאל האבעז םיר

 דצם םים אײנצעלנעם, דעם מיט מזיד, דעם םוץ אעבעז
 םיט לעבצז, פריװאםעז םים׳ן — איך אוםאםיציעלען

 ני© ציים קיק קײנםאל האבעז םיר נשםה, אײנציגער אז
 צו זיך — צוױימעז דעם אײנער לערנען זיך געהאט
, וואכעדיגעז אײנםאכעז, אונזער איז סענעז מן  אלס ^נ

םעגשעלאך. נאםירליכע פרױואטע,
און םיד זײט בײם אונז םיז אײנער םאלט
 — צמז5 סה^שען פון יןןהרעז לאנגצ םון פאטוםעאם

אזױ מחארשם םיר םעחר. נים שוין זיד םיי סענען

K  1I r
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 לא־ די םון ב*אדם עסזעקוטױו די םיז םיטיננ דער
|nr*mk ותצ־ בן)ארד, דזע$ינט אונזער צו בפלפנגען װ*ם 

 בעטהאװעז איז נעװארען אפנעהאלטען לעצטענם איז
טיטינ־ יענע םון אײנעם ש*ר«ד*טעלט זיך םים האם ,

 היסטארי׳טע די איז *•נעהאלטען האם ױניאז די װאס
םארםאם־ נעהאט זיר האבעז באאגבאטים די װען מז,
 אלם אוטשעדליך איהר םאכעז איז איהר פארניכטעז *ו

אינדוםטריע. דער איז «)»ט*ר
 באלאננט עםאנדפונהט, נעעיכטע־םאכענדעז א פון

 אזיי און םיטיננעז, היסטארישע יענע *ו םיםיננ
םאר־ די פארהאלטען און אויםנעדריהט זיד וואמן !

 םיםיננ דעם בײ האט עם באארדם. עסזעקוםטיװ םע5
o r דעם םיט אמאל, װי ערנםםסײם זזןלבע די 
 ניט ייר <ועלעז סלאוקםאכער די אז נלויבען ־קען

nmpy עם ײעז צייטעז טרויערינע יענע *ו *וריפםריימן 
 עונא חנר עטארס װי הפסר־צוטםאנד, א מהערעט ומוט
באםעסםינט. זייז נים ז*ל

םארםחן־ די װאם קוראדט און ענטמלאםענקייט די
 חנם בײ ארויםנעוױזען ה$בעז ל*קאלען די פוז 5

 זײן האט סלאוהמאכער דער אז באשטעטינם האם םיטיננ,
 םוטינער זעלבער דער אצינד איז ער נעביטען. ניט 5«1

 םאר איז ער אםאל. וױ קעםםער אנט׳צלאםענער און
 אבער סױם אינדוםםריע. דער אין םרידען ןסואלממז

am וועט םלחםה, א ווערעז ארויםנעצװאוננען איהם אויוי 
 קלאויד דער בלוט. טראפעז לזנצנײז ביז׳ן .פעםפעז «ר

מר א  אין װי סוראזע וחמינער נים הײנט נאך באזיצט ס
 םים ׳צייז איז ער װאם דעם םראץ יאהחןן, אםאצינע '־זיי

 הײלינסײט, זעאבע די עלםער. נעוואחנז יאהחנז פיל *זױ
 וואם באזיגעז, זיד לאזזז צו גיט נעפיחל זעלמז דעם סים
 צוריס, יאהרען םיט סלאוחםאכער דעם באהערמם חאס

 דערױו« אכטענדינ נים אייך, יעצט נאר Dim סמוער׳פט
Dim נעזוארען אפנעהאצטעז זיינעז מיםיננעז אםאלינע די 

 אונזער נע׳טטורםט ׳פוין האם שונא דער ותן «יים א ײיז
 אפנוד איז םיטיננ יעצםינער דער וועהרענד פעסטונג,

 זיף הצייבם עונא דער ווען צייט א איז געײאתז חאלםצז
אטאפירען. צו אונו !•חפט

 די און נעװארעז ערעםענט איז םיםיננ דןר איידער גאך
 אױםצוהערעז נעלענענהייט די נעהאם האבעז •*חאסעלםע

אלנע־ דער בנונע םאחצטעהער זייעדע פון גאריכםעז *I״
די םיט באציהוננעז אונזערע בנונע און לאנע !%ימר

-

̂בען וחגלכע דד»אבערס, די איבערהויםם באאעבאטים,  ה
 נים בדעה ה#בען זײ «ז װיסעז געי#זט באצײטענס אונז

 זיך האט ױניאז, דער םיט אגריםענט זייער באנייעז צו
 םעכד באארד עסזעקוטיװ םארזאםעאכמ די צװימעז שוין

̂יגע די געהערט אאסאאען םאחצײדענע די םון בערם  אםא
 די אט צוריהטריט!״ שום אן ״וױדעחעטאנד :אאזונג

 דעם בײ איז ריקצונ, ?ײז אהז פאראוים, געהז צו אאזונג׳
 געװארען םיטינגעז, אםאאינע די בײ װי פונסט םיטינג,

 דעם איז אנוועזענדע אלע עםונדע. מנר םוז נעבאט דער
 םארזא־ זיך האבעז זײ אז געםיהאט האבעז האא גרויסען

p דעם םים מעיצט m געשיכטע די םאכעז צו רייכער 
ױנמיז. אנזוער םון

m
̂יכע אן  דער םארנעמטעיט זיד םיט האט ביאד עהנ

 פאר » םיט האא, וחזבםםער אין םיטיננ, םשערמאז מאס
 צו גרײט זײנעז סלאוסםאכער די אז מםעטער. טעג

 םארזיכע־ םעהר מיט באדינגוננעז, בעםערע םאר סעםמעז
 דעםאראיליזאציע דער םיז זיד צוריסקעחגז דעם געמןן רונג
 אנגע• איז מס אײדעד מרײד איז געהעחפט האם װאס

 גע־ םען האט אגרימענט, יעצטיגער דער געײארעז נומעז
 אײדער נאד םארטחןטער עאפ די צווימעז הערעז קענם
 נע־ האבעז זײ איז נעוואמזז ערעםענט איז םיטיננ דער

 די װאם בריװעצאך ידידי* ״אהובי די םאראעזעז הערט
 דער צו צונזךציסט האבעז אסאםיאיח»אנס פארעײדענע

ױגיאן.
 צו כדי טאצאנט סינסטאעריעען באזיצעז םוז מעז

 האם װאס נײסם דעם שיאדערעז טייאוױיז אםיצו סענען
 און מזאפ־םארטרעטער, םארזאםעצטע די צװימען נעהערעט

̂ונג קריגערישע די װאס ?זטיםונג די  באאמ־ די םיז שטע
ארויסגערוםעץ. זײ בײ האט באטים

̂טע הונחנרם םערצעהז די  םארטחד מאפ םארזאמע
 פרעסע, דער דורך םאראוים, אין געװאוסט האבען טער
̂יב צװעס דעם  געװארעז, גערוםעז זײנעז זײ וועלכעז צו
 צו עראויבט ניט זיר זײ םיז קײנער האט נאר נים און

 עסזעקוטיװ די װאס דאצאר־םעסס 10 דעם גענען רעדעז
̂זאאסעז האבעז באארד ̂ענעז ב  םעכד די אויןי ארויםצו
 צו ו5אםי נאר םארטיידעונגס־גנאנד, א שאםעז צו בערס,

האנדלונג. זייער הריטיסירען
 נים איז דאאאר 10 םיז טעתס א »ז אםת, איז עס

געאעגענ־ פיאע בײ *ויז האבעז קלאוסםאכער די םיא;

r«r^ רעדנער־ אויס •צאםםארמע. די םאצאזעז ניר וד 
ow n r, םיז םארשװינדען םיר עויץ... איז אעבעז׳ אויס 

w עס װי מנעצ אזוי m r אויס אונז בײ זיד 
n .ארמאעגע•

 מטאר־ אדער עװאכסײט̂ע אאע די אס מיסעגדיג
 םעהאערן, אײגענע אונזערע סרײזעז, אונזערע ®יז יײמעז4

tm אוים, וױיזט עס וױ וועאכע, ®ארנעבעז אאעםעז איד 
 *ז וױיס איד םיר. אז םארנעסעז כםעט מוין צז3̂|א

 ניט טארען םיר מואד• םייז ס׳איז מואד. זייער נים
PMtm .מן ח ו
«r t  T מםיעדעא. א אויןי וועג, דיט בײם איצט

T f אביסצאע ׳®אר«יאיעט ביסעאע א איצורוהען. זיד זיד 
 צייטענוױיז איז צודרא*עט, ערטערוױיז אןח»םויבט.1:

 געהעז צם יחיד. א ׳איצט אײנצעלנער אז ואותאפט.
י מ י iw נענונ « m, ניט. םיד דערתענעז זײ אבער 

0 mמג p m חעאאער׳ז, אזא יאאםםארמע• דער פון 
 סײנמאא זײ האבעז העאאער׳ז איטענ^יכעז אײטאכעז &

m .םאחצאעגע *ייז <צסצגם W מאכען. נים דאר איד 
mקעמע?. «ו איםמםאנד נים דאד ניז •ראגךןומז ד 

מז מי  איז נאכמאאגער פארפא^געז און גאכםאצגער גוו
V l' רײ אז זאגם ראקטאד דזןר .סאכט. םיק אין■

1*;< ?״**•

 איך אײנענער םיין הײסט דאם הראנק. איך בין װאט
^װאר..• בין אצײז איד —

 אזא םאר רעצע&ט בעםטען דעם אבער וױיס איך
 נאף גלויב איד ציבע. או? פריעדשאםם — תראנתהײט

 סען איד נאר זיטעז. מענשליכע הײציגע דיזע, איז אלץ
 פאאט־ אוים׳ז קוא, חוימגז אויפ׳ן יעצט פחןדינעז ניט זײ

̂זמה מייז בײנסט אבער אינעראיד פארמע.  רוםם און נ
 װעג, זײט בײם דאדט סואות, באנומענע םים שרײ$ איץ

p אוים׳ז זיץ איד װאו w ! איבע !םרײגדמאםט! 
גים. םיד םאתעסט ני̂נ םיד פאדאאזט

חעליער• • •
 דער- םרייד טיט םיר װיצעז נעאענענהײם דיזער בײ

 םעמוע* וױיס־פרעזידענט באגריםעז הארציג ארז מאנעז
 זיק צו ױניאז, חאםערס דער פוז מענעדזמער עי*מוטער.1

םאנעדקראנסהײם. מװעחןר א סוז ווערעז געזונט
 ױניאן סאטערס נרויםער דער םון םיטנאידער די
 .װעייז געזונס דעם איבער םרייד די אױםנצדיחט חאבעז

 איז ^ױינעם זעחר א אױוי םיחרער זיתר םוז
 דיפד יולס יחם1 ערוועהקענדינ װיד^ר — אוםץ וױרדמען

•Ur צח׳ײ fiSfDip ״ פאר שיחרעד
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gag־=̂H׳s=■ v anpo־ ?P!«
 עטעהם ױניאן זייער t» געוואוסם חאבען די וחנן חיינמן,

 ווען דאד, טעקסעם. גרעסערע מי< געצאה^ם #געפאחר אין
די װאם צייטען די באםראכט אין נעםם םען

 אויך װי סיזאן, געצטען דורכגעםאכם זזאנען ^אוקםאכער
 אנ־ אז טעקם קיצײגער אזא זאגאר איז סיזאן, יעצטיגצן

 דא־ קלאוקפאכער. דורכ^גיט<יכעז דעם םאר עםרענגוע
 די גרייטקײט װעלכער םיט באטראכטען םיר װען רום,

 םון באמיצוס דעם אנגעגומען האבען *אפ־םארטרעטער
 םיר םוזעז טעקס, דעם װעגען נאארדס עקזעקוטיװ די

 די װאס אוגז ארט ״װאם :זאגען און 0של( צום קומען
 אונטער־ זײ םעגען ? פיצאגעווען און דענמען באלעבאטים

 זאלען גילוםט. ד.אדץ זײער װיפייצ כחות אונזערע מעצען
 זײ־ קילאוקםאכער די װאט דעם צויציב אז דענהען זיך זײ
 צו צײכט זעהר אגקומען זײ זועט אויסגעהונגערט, נען

 קיצאוקםאכער די דיקטירען און ױניאן, די באקעםפען
 אויבעךךערםאנטע צװײ די נאדינגונגען. אײגעגע זײערע

 שאפ די םון און באארדס עסזעסוטױו די םון — מיטינגען
 קיצאוקםאכער די »ז באװיזען ק<אר האבען — כמזערטים

 כאאס אוז דעםארא^יזאציע די פארגעםען ניט נאך האבען
 דער אײדער אינדוסטריע, דער אין געחערשט האנעז װאס

 און געװארען, אונטערגע^ריבען איז אנריםעגט יעצםיגער
 קעםםען םון אפהאילםען גיט זײ זועט הונגער קײן אז

 דא־ דעם פון צוריקקערען דעם דעחצאזען צו ניט אום
צועטאנד. כאאמיעען םאיצסדיגען

 האבען עאפ־טמעראײט די זואם באװאוםםזײן, דער
 אויםםערקזאם־ די און םיטינג, זײער גײ ארויםגעװיזען

 םון רעדעם די אויסגעהערט האבען זײ װעיצכער מיט קײט
 נאגצער, סזגגעדז^ער דזעעגעראל און דוביגסקי פרעזידענם

 די םאר^טעהען ?לאוסםאכער די אז באװיזען קיצאר האט
 ליגען אינטערעםען זײערע »ז װײסען זײ אז און לאגע,

 דיםציפ־ די און האלטונג רוהיגע די העגד. זיכערע אין
 אויסנעצײכענט, זיר האט טיטינג דער װעיצכער םיט ^ין,

 דער םון פאחפטעהער די גאר ניט םיטגעריכען וזאם
 צײטונגס־ די — צױפויער זײטינע די זאגאר כאר ױגיאן,

 זײ־ װאס פרעס^ ענגיציעער און ער6אידי׳ן דער פון <ײט
געווען. דארטעז נען

»*
ערװאד־ האט ?אאוקמאכער טאיאריטעט גרויסע די

 באארד דער װעילכען דער װי טעקם גרעסערען פיא א טעט
 איז ערװארטונג די רעקאםעגדירט. האט דירעקטארם אװ

 בײם םארזאםעילטע די צװי^ען :עװארען אויסגעדריקט
 די װאו טארקעם אין אויך װי םיטינג, כמןערםאז שאפ

 נאטיריציך אוין איז עם זיך. םארזאםיצען ק^אוהםאכער
 ^וין איז עם װעםעז די איבערהוייט קיצאוסםאכער, די אז

 צו קאםח אין שטעהז צו אויסעגקוםען םאל אײן גים
 םיה־ די םיהלען. אזוי זאיצען ױגיאן, זײער םארטײדיגען

 די צײט. דער םיט גערעכענט אבער זיך האט רעחצאםט
 ק^אוקםאכעד די װאס דעם טראץ »ז װייס, ייהרעחמאםם

 גיט דאך םרייד אין אאנע די איז כיםיצאך צו ארכײטען
 האט דארום ערװארטעט. האט םען װי גיצעגצעגד אזוי
 םעסיגען אזא רעהאםעגרירם דירעקםארס אזז באארד דער

טעקט.
 װע- גע׳פאםעז אבער םוז םארסײדיגונגם־םאגד דער

 אונזערע םון טערםיז דער וױ״צ ^נעלםטען, אם װי רען
 גוי־ די און קורצען, אין עגדיגען זיך װעט אגריםעגםם

 װי װערען גןגםאכם םוזען קאםפס־פארברײטונגעז םיגע
 באארד דער האם םאקע האט דערפאר ענעילםטעז. אם
 אפגע־ מוז טעסם דער אז באשצאסעז דירעקטארס אװ

 אפרייצ, טען15 דעם ביז װי שפעטער ניט ווערעז צאהצם
 בא־ םעםבערס אונזערע אז זיכער, זיינען םיר .1935

 װעצען זײ און סיטואציע דער םיז ערנסםקײט די גרײםען
 אם װי טעהם דעם באצאהצען 1צ אונטעראײצען זיר

*געצםטען.
A

n םאר ארויסגעזאגם זיר האם װעצכע רעזאצוציע 
tan ,וױיי רער פאר ארויםגעזאגט אויך זיך האם מקם 

 קאנםראקםארם״ אזו ,<יסיסײ*אן פון אנתפולסוגג מרעד
tan. tin אי־ די פאר פאדאגםוואדםצינמיים ד^אבער׳ט

»<-n צו פיחרערעאטט אוגזער אויוי םאדערם רעזאצוציע
 א זעהן און פונקטען, צװײ דאזיגע די בײ םעסם זיך טען
 פאר־ וױיםער או̂י אוכדפטעגדען אצע אוגטער זאצעז זײ

 »גדי- קאלעקטיזוע אוגזערע םין טײצ א אצס בצײבען
 דורך נאר אז אויםדריקציך זאגט רעזאצוציע די םענטם.

 אג־י וױיםער אויף םיר קענען פונקטען הויפט צװײ דיזע
 גים און איגדוסטריע דער איבער קאנטראצ דעם האצטען

 דעםא- םארגאנגעגער דער פון צוריקהערוע די דערצאזען
 | אין געהערמם האט װאם הםתד־צושמאנד און ראציזאציע

“ אננצ* זײנען פונקטען צוױי די אײדער אינדסוטריע דער
געװארען. דורכגעפיהרט און ;וםען

 פון געזוארעז אונטערגעמריבען איז רעזאצוציע די
 Trr קאונסיצ אינדאסםריעצ פון שאפ־טעערצײט צאהצ א

n אנגעזעהענםטע די םיז הויפט־ט׳עערצײט און פער t m 
i דמר קאהען, א. ברודער עעפער. בינג־האנטראקטינג « r־ 

ד די םארגעלעזען האט בראדערס, קראצ םון ט^ערםאן  ח
 וועאכער, ארבײטער אן פון טאצץ67 דעם טיט זאצוציע

 געצזואוג־ נעװען אײגםאצ ניט שוין איז םאן, ױניאז אלס
 — באדיגגונגען ױגיאז ערזוארבענע די פארטײדיגען צו גען

 םון אנגריוי דעם געגען — קאצעקטיזו און אינדיװידועצ
 חד די געצעזען האט ער װעהרענד ארבײטס־געבער. די

 םען אז שטיצקײט אזא געהערשט האצ אין האט זאצוציע
פון פוצס יעדען פון ?צאפען דאס הערען גע?עגט האט

פארזאמעצטע. הונדערטע די
 אויסמד געװען מאצ אײז ניט ש^\ איז ױניאז די

 אוגי• האבען דאך אציגד, װי געפאהרען גרעםערע צו זעצט
 אײג״ אזא געםאכט ניט קײנסאצ ט^ערצײט ׳טאפ זערע

 שאם־ממער־ צעצטען בײם װי דעםאנסטראציע דרוהספוצע
 אז פאסירט, עס האט םאצ עחעטען צום םיטינג. םאן

 דארןי עס װאו םיטינג א צו קוםענדיג שאם־טשערצײמ, די
 זיך םיט זאצען טעהם, א ארויםצעגען װעגען האנדצען זיך

 העצמם » אדער סוםע, גאנצע די םאראויס אין ברענגעז
 אײחןד נאך באטרעםט, טעקם דער װאם סומע דער פון
 גרױם וױ אוז טעקס, דעם ארויפצעגען װעגען םראגע די
ה טעהס פון םומע די ײ ^ז א  גזטואר*]. באשצאסען איז ז
 םים אױסגעצײמגנם זיך ה^בען װאס שאם־טשערצײט די

 םיר אז פארדינען האנדצוגג אויסערגעװעהנציכער אזא
 םיר גיבען דארום און :עםען, זײערע פארצײכענען זאצען

 װאם שעפער די נעםען, זײערע םארגעניגען, םיט איבער,
 אריינמד האבעז זײ װאס םוםעז די און פארטרעטען זײ

םינג: דעם בײ בראכט טי
ג^אוױנםפי, און קענזער םון טשערםאן טאפעצ סעם

דאצאר. 450.00
(אינ• הפעם װ. בג םון טשערמאן סוירדזשי, ארטור

דאצאר. 800.00 — שאפ) סײד
— םאנגאן םיציפ פון טשערםאן קאסא, צא טאגי

דאצאר. 870.00
םםײנ־י און קאשםאן צע םון טשערםאן םאטעא, םײק

דאצאר. 625.00 — בערג
^י און בראדערם היצער פון טשערטאן ראנעם, ה. חי
דאצאר. 150.00
 (סימ< פעשאן םי םון טשערםאן שטײנגצאם, ב.

.115.00 — קאנטראקםאר) בראדערס
 די דערװאריםע! נאד נים װעט האגדצונג זײער

 דאד פון און םעםבערס טויזענדע אונזערע םון הערצער
 צופרידעגחיימ ברעננען אויך װעט נאר אינטערנעשאנאצ,

 .£ אונואד װעצכע פרײנד טויזענדע די צו באנײסטערונג און
 איחר םון יאהרען םיצע די דורך ערװארבעז האט ױניאז

 • םארבראכם םאצ אײן ניט שוין האבעז װעצכע עסזיסטעגץ,
 אגגערופט זיך האבען עם װען נעכט שצםאצאזע םיצע

 זימנר זיעמן טיר ױגיאז. אונזער אויף םצחםה־װאצהענם
 קוםענ• אונזער װעםעז היםטאריקער צוסינפטיגער דער אז

 מיז געשיפסע די שרײבען צו אנםארטרויען װעם דור דער
 “אױמגךו־ןנד די אםנעבען װעט ױגיאן, קיצאוהמאכער דער

 חאבזנז זײ װעצכעז יצאץ געהערינען דעם םענשען םאנטע
פארדינט. בשר

 A___kKlfe r'’' 
an• ר אוז באארדס אסזאמוםיװ די ױן טיטיננ  מ

 n װאס באוױזען ?צאד האבען םיטיגג טשערםאן שאפ
דיםא• n ױניאן. זיחא־ װעמנו דענקען ק<אוקםאכאר
% ־ - •

>  - V  V ,
% ..ץ

m*

ו ׳ m
I

[ijii
pTT

r i־
iini

«TC
IB ״

*••
• .



• ■י̂-ל7יי:5»3»3
־ c -״י יי ’ י י * : . *

י

i■**5?*9י*יז־-?̂י ׳!̂ . •]. • ״־־ ”9̂״6י4̂י¥
i איידער םרייד אין געוזערמם חאט װ*ם n 

 און נעװארען, אוגםערגעעריבען איז אגריםענט ,ער
 געװארעז איינגעמםעכם איו וואס ארדנונג ניםעל

קהאוק־ דעם אויסנעגיכטערט 1ה*בע ך*ן, זיים טרייד
« »ז פארמטער•! צו אננעפאגנען האט ער

 אינטערעםען רי רינען צו נעװארען 1נעמ»םע איז יאן
 אויפ־ דאזינע די tpp זי או אח םיסגלידער, איהרע <ח

v וו*ס םיםנצירער די זײ, װען דאן נאר צרםילען 
איהר. צו טריי בלייבען ױניאן, די *חאםען ן
הײנט. םון ניט ארנ#גיזירם זיינעו ^אוקםאכער די

 נאך ױניאן דער צו ב»לאננען זײ םון טייל נתםטע ז־י
 אוים־ זזאט װאם רזנווצלוציע גרויםע די װען 4810

 יאהר 26 םיט הלאוס־איט־וםםריע דעו אין מנראבען
 נרוי־ אײן אין קלאופםאכער אלע פאראײנינט האם צזריק

i n .פארדאנפע! צו נעװען אין נעעעהענימ די םיפפחה 
H נעהער׳פט. רא| האנץן װאם אונמוטענדען ספעציעלע 

Dipt ארוים־ האבען װ*ם אום׳פםענרען די נעװען זײנען 
t w in די אױםנעםרייםעלט האם װ*ס רעוואלט יענעם 

 צױ ריםקר #לנצםיינער דער םיינוגנ? צפעגםליכע
אונ־ טרײד, אין נעהער׳פט דאסאלסט ה*ט וואט

 װעז םיםםעם, םווענדעאפ עמזיםטירענדער דאן דער
 ארוםצרפלעפע! נעצמאוננען געװען איז *פרייטאר
 די ;צװײטען צום ׳פאפ אײן פון םאעין נעדוגנענע

 אונמער פרעםערם, די צװימען םיסטעם סטיננ
 נעווארעז ,געקויםט״ איז פחןטער בעםםעו־ דער
 קןונטראק־ די ;לױן ביליגען ?פ?ט » פאר םארקעט

״הער״ דער ווען םיניעערס, די צװײצען סיםמעם
 םון ח׳פבון אויפ׳ן װאױלנעהן נעלאזם זיך האט ײמר

 םרויעז צורי?נעעט»נע:ע, טזהרםטענטיילם תילםלצזע,
 1ד» האט איםיגראנםעךמטראם דער װעםען ײפערם

וועצ־ אונמוטעגדעז, אלע די אט אריבערגעגראכם.
געעאםע!, האט םיםטעם םװעם־׳טאפ ראםאלסטרינע די
הלאומ־איג־ דער אין רעוואלט דעם ארויטגערופען ן

 האם רעווצלט יעער .1910 יאהר דעם אין «ן
tv עסזיםטירענדע »לע נאו גיט פארניכםעם אןן 

 װעלכע םיםטעם די אויך נאר נעםער, און יציעם
גע׳פאפען. נעםער אוז טראריציעם די

נע־ איז עם זוי נאכדעם **. לוידערהאלם געעיכםע
 פון קלאוקםאכער די אפצואװעגדען ,1910 אין ן,

 םעב־ ריזינע, די אויםבויען אח נענמר אםאלינע
 דער געװארען איז וועלנע ױניאן, תלאוקםאכער

 זיינען זײ וועלכען פאר פלאופםאכ*־, די פון ן
 םים אויפצואפםערעז זיך צייט יעדער *ו גרייט ן

 םענ׳פען גאװיזען זין־ האבען נפש, םםירת נרעםםע
ס#רניכ־ און ם*רםיהרעריעער זייער דורך האבען,

 נייםט דעם צומםערען צו נעזוכט פדאנאנאנרא םענחנר
 גע־ האם 1910 פון םםרייק היםםאריעער חנר '~«לכעז
 ענדליך זײ איז עם ביז ?לאוסםאכער. די *װיאמן ן
.v| און צועטערענדע די ציל. זײער עררייכען• *ו 

 אגמפיזזרט האבעז זײ וועלכע פראפאגאגדע יכטעגרע
 אויוי געװירהם ענדליך האט יארעז םילע פון ם׳פך »

 דער פון אפנעותנדעם זײ האם אוז פלאוקםאכער, די
 און נלוט םים אויםנעבוים האבען זיי וועלכע מגיאז

 צו פאםױו נעװארען זײנעז ?לאוהםאכער די «װייס.
 ,נייע רי נאכפאלנען אננעפאננעז האבען און ױניאן מר

t.דעםארא־ נעװאלדינע א נע׳פאםעז האט דאם ״
 איז ײעלכע קלאותםאכער, די פון ױיהען די אין יע

 קריזים־יאהרען די אין געװארעז פאר׳פםארקם יםענד
 דצם אננענוסען תאנען םיר tvn ,1933 ביז 1929

אגריטענם. יעצםינען
אײננע־ איז אנריםענט חןם םוז אננעםעז דער םיט

 סלאוס־ דער אין ענדערוננ נרויטע « נעווארען ויחרם
 םטרוקטור םונדאםעגםאלער איהר אין — איגדוםטריע

 — קאנטראל םון םעטאדע *לנעםיינער דער איז אוין־ מי
מ ל ת  םענליכפײט די ױניאן דער םאר נעמאםזז האט ו

םעםבערס. איהרע פון אינםערעםעז די נאאויצען *ו
 עבעח אלע דורננעטאכט וזאנענדיג קלאוהםאכער, די

 דעםאראליזאציע הערשענדער דער אונטער נהיגום ■דורי
r g ד׳י rwttv ,צוריקג׳מראגצז תאבצן ^זים־יאחחס

:ןיי׳־f*?•8 *mr לי־י̂■ ״י

 האמן און ױגיאן״ זייער אין ג^ויבען און *וםרוי דעם
 ג»- און רהע!8ם»דשס צו כחות פרח»ע םיט געגוםען זיך

 דער איז גלויבמז צוריסגעװאוגעגער דעד איהר. םעסםיגען
 1« נואר^ויןי אין עטײגען אין געתאיצםען האט ױגיאון

 םו־ךטז די דערגרײכם האט ער ביז יאהד, ^ור <עצטע די
 טוטימר דער געװ^ורען צוריק איז ^אוקםאכער דער »ז

 גרייט איז װאט #אטא< םון קאםםער אנכדמ<^סענער און
r םסירת איצעו^ײ דורך u פארםיידימן אח קעםםען צו 

ערזוארבען. ^עצטענם האט ער ווע^כזג באדינגוגגען די
 טימיע דעד באװיזען קיצאר אזוי״״האט איז דאם אז

 מאא־נמוערםאן דער אויך װי ב^וארדס, עתזעסוטיװ די םון
והר דעם םון גייסט אלטער דעד טיטינג.  ווןן ,1916 ̂י

 די נעויקעט דעםאגסטראםיװ ה^ט קי^^וקםאכער רער
iVByrהועןו זײן געמטי^ם ד.^ט און נעכם די דורך ־ 

 ױניאן!״ די זאיצ ״ילעבען ליר אוםפארגעס<יכען דער םיט
םיטינגצן. דערםאנטע בײדע בײ א^געעסיגע^ט זיך האט

 ק<אוק- די םח װידער־ז^וראכונג די איז ״געז*גם <וי
 אוםערטרעגליכן דריקעגד^ די דאנק א געקוםעז םאכער

 דןר דורך געװארען געעאםען זײגען װאם אובמןטעגדען
̂וײ דעם אנגעװארען האבעז אוקםאכער5קי די װען צײם  ג
 *אגך איהר םון זיך ד«אבען אח ױניאן זײער אןי בען

 ^אוקסאכןו רי \ואס דאס אז האםען יצא־םיר הערט.
 זײ ווען יאהרען עווערע יענע אין דורכגע^יטען האבען
 איז ױניאן די אז צוסוגפט, חגר םאר לעםאן א איצם דיגען
 ou אזוי ערגםטע די אין עוץ, און עטיצע אײנציגע זײער

*צײטען. בעסטע די אין װי
 1» זייעחנ העכערען צו 1 אאס̂א םון באמלוס דער
 » איז סענט, 50 י1אוי סענם 35 םיז דױס כענטיציכע

 אנ־ דעם םיט צייטיגער. א און קאגםםרוסטױוער העכםם
̂ום, דעם םון געםען  ערלצדמם לאתאל דער האט באע

 סאני זײן אויף •וגקטען װיכטעםטע די pe אײנעם
 חר די האט עתוארטען, צו געווען איז עס װי ארדנוגג.

 םא• גוטעז געעאםעז דױס די העכערען צו סאםענדאציע
 נעבצנאס זײנען װאם עיצעםענטעז, געװיסע &אר טעריאיצ

 אניסאצת א} אנצוםאגגען צינגעיצאך, געעיציםענע םיט
 ױיחזנן די אץ דעםאראליזאציע ארײנברענגען ז̂א װאס

 ̂אוידאארייםאוש די אבער רײטאדט.3קצאוק־א די םון
 חנס םח כוגה די באגריםען אוים, װײזט עם זוי האבען,

 *ו אום אז עאסצםאגען האבען זײ עאעםענטען... םארט
 יתיאן דער געבען אח אינטעחנסעז זײערע פארטײדעעז

̂יכסײם די  אימצ־ סאנםר̂א םעסטען א אנצוהאיצטען טע
 ױ זיך םאדערט עעאער, די איז ארבײםס־באדינגונגען די

 «ח קעגעז, אילײז זײ ב<ויז װצאכע געאד־םיטצעז נויטיגע
 ניס איז זואך א סענט 35 אויב און ;מאםען םוזען,
 וי םוזען טעמיגקײםעז דאזיגע די אנםיהרען אויף גענוג

ווערען. געהעכערט דױם װעכענטאיכע
 םארממד דאס האבעז 35 אאתאא פון מעםבערם די

 געהעממ האט עס ײעז צוריס, צײט א םיט נאך :ען
 גאטמז איבער׳ז סריזיס אינדוסטריעאער שרעסאיכער דער

 העממן צו באשלאםען דאן נאד האבען זײ און לאנד,
 די אבער איז אארייטארס קלאוק די בײ דױם. זייערע

 T! האבען דארם וױיל מווערער, אביםעל צוגעגאנגען זאך
 האבמ, וועלכע עלעםענםען, עםערעגדע געװיםע נעםונעז

 ױי^ אײנםלוס «ז אױסגעאיבט גראד, געװיסעז א ביז
 &W דארוי«י אכטענדיג ניט אבער מעםבערס. זײערע
 העכעתן צו עחצטע די צײישעז געװען ניט איז 1 לאקאיצ
 תוםיס װיכטע באשלוס יעצטיגער זײער איז דױם, זײערע

 באפרייס מוין זיר האם לאסאל דער אז באוױיזם ער װאס
 צולינ אויך װי דעםאגאנען, די פון אײנםלוס דעם םון

 אז̂י װירקונג א האבען וועט בא^זלום דער װאם דעם
 זאמו זײ אז באארד דזעאינט פון לאסאלעז אנדערע אלע

< סאנסטרוקטױוען דאזיגען דעם נאכםאלגען עי ײ  ב
 איסמםאנו געווען ניט זײגעז לאקאצעז אונזערע אז

 ני־ זייערע ערםילען אח םעםיגסײם, זײער אגצוםיהרעז
 דוס םענם 86 םיז אײננאםע דער םיט אויפגאבען םיגע
 געוועז איז וועלכער פאקם א איז ײאך, ■ער
או תרײזען אדםיניםםראםױוע אצע אין  עם איידער נ

 * חאם דאן ;שםי^־ארבײט נצ\וארצן אײעעםיהרט
| צו םארמצאג דעם כױם ארויסצוקוטען גע<ואגם גים »1.

׳  *JZ ,

un גערע־ זיך האט פיהחגרעאפט אוגזער וױיל דױס, די 
עט אבער צײט. דער םיט כענט  אײנגעםיהרם איז עם ז

 געצװאוגגען געװען ױגיאן די איז *טיק־ארבײם, געווארען
 א האבען קעגען צו כדי אפאראט איד,ר אויסצוברײטערען

 סרײזען, םח סעטעלםענט cyn איבער קאגטראל פעםטען
 געהע־ זײער קריגען קענען זאלען ארבײט^ר די אז אזוי

 א אגצועםעלען געםאדערט זיך האט דזנרצו ל(י\. רעען
 אײג־ וועםעס גריידאדועאםטערם, (\t י1םםע םפעציעלען

 צאהל דער אחוץ פרײזען, םעטלען צו איז אויפגאבע צעע
 די אטעגדען צו זיך פאדערט װאס אײדזמענטם ביזגעס
אטעגדען בײעפיל: צום װי ארגײט, רוטינע תגעלע

 אפ־ צו באצוג אין עעפער די קאנטראלידען תאםפלײנםם,
ג א. א. ארגײטס־באדיגגונגןע די היטען  דאזיגע די אט ו

 גע־ גיט קען אויסגאבע זועכעגטליכע גרויםע צװעקוםעגע
 די פון העכערוע א דורך נאר װי אגדערש װערען דעקט

 אזא גע^אפען דארום זיך האט עם דױם. וועכענטליכע
 -py צו אוםםעגליך געװארען פאקםײש איז עס אז צאגע

 העכערונג א אהז לאקאל וועלכען אירגענד פח זיםטעגץ
 לאקאל סיר באגדיםען דארום דױם. וחגכצגטליכע די פון

 האגדלוגג, קאגסטרוקטיװער און צײםיגער זײן אוי«י 1
 אונזער םון לאקאלען אנדערע די אז האםען םיר און

 םוסטערהאםטען דעם נאכםאלגעז װעלען באארד דדפאינט
 לא?א< ױגיאן עסזאטינערם די a לאקאל םון ביחפפיל

 אגדערע »לע דארםען אצינד געטאן, עוין דאט האט 82
 עס װעלען זײ פריהער װאם זעלבע. דאט טאן ^אמאלען

 ארגאגיזאציע זייער פאר ױי\ עם װעם געזיגטער אלץ םאן
 סעם־ זײערע םוז אינטערעםען די פאר בעםער אלץ און

נערס.
**

 0א םאגופעקכדשורערס א. ר. ג. פאטריאטימע די
 סלעג־ די הערעען עם עעפער װעםעם אין דזעאבערס,

 באהאלטעגדיג »ז געגאויבם האבען באדיגגונגען, ליכםטע
 גע־ זײ <ועם אדלער בלויען םח פליגלעז די אוגטער זיך

 ארגא־ דער געגען סקעבערײ וייער םארדעסען צו ^יגגען
איגדוםטריזג סלאוק דער םון טײל גיזירםער
 זאל ױגיאז די »ז גאםיריציך, גצװען דארום איז עס

 און עעפער, א. ר. נ. דאזיגע די אויף םארלעגען זיך
 איז װאס קאגטראל, איהר אוגטער ברעגגען זײ ענםוועדער

 ארויס־ אינגאגצעז זײ אדער באדינגוגגען, ארבײםס אײך
ביזנעם. םון םרייבען

 דאזיגע די צוױשען זיך געםינען געזאגט, אםת דעם
וס טייל א נאלעבאטים  טײן גיט זײ האבען נאר ניט ו̂ו

 זאגאר האבען זײ נאר םאנוםעקכדעורערס, זײן צו רעכט
 ניט װעלכע האבען צו בארעכטיגונג םינחנסםע די נים
 ,,נע־ דאזיגע די קלאוה־טרײד. דצם םיט פארבינדוע איז

 חיה׳לאך יענע צו םארגלײכען סען קעז מעםטסלײם״
 אדער אוטרײנקײם םון ענטװעדער זיך •לאדיען ומלכע

ה׳לאו די םאר איהר טעגט עװײס. טוכלען מון  םאר־ חי
 געםינען זײ איהר װע׳ט הויז, אײער פון טיר די אליסען

 ארוםגע־ ניט וועגיגסטענם זײ װאלטען בײסםענט. איז
 ;דערלײדען צו איז עס ווי געװען נאך װאלט מראכעז,

 ארוםהריכעז אײז איז האלטעז זײ וואס צרה די אבער איז
לופט. די פארפעסמעז און

 צאהל א מיט געבעגשט איז אינדוסטריע אוגזער
 אויםגאבע ױניאנ׳ס דער איז עם אוז איגזעסטען, צזעלכע

 ױניאן די ד,אט אויסוײיגיגען. אײן איז זיי האלטעז צו
 אויסצױ םאל, אלע םאר םאל אײז באעצאסעז, דארום
 אוים־ די שװער און גרוים װי פעסט, דאזעע די ראטען
 ארגאני־ צוועק דעם צוליב איז עט זײן. ניט זאל נאבע
 עעפער א. ר. נ. אלע בדעגגען צו דרײװ א געווארעז זירט

 רא- לעאן ברודער און תאנמראל, ױניאנ׳ט דער אונטער
 גע־ באשטיטט איז 32 לאקאל םיז םעגעדזעעד זעגבלאט,

דרייװ. םיט׳ז אנצומיהרען װארעז
5 לעצטע די םון רעזולםאטעז די -  װאס װאכען 4

 דער אז באװיזען האבען אננעפיהרט <וערם דריױו חגר
 בא־ טיט טעות קײן נעםאכט ױט האם באארד דדפאיגם
װיכםיגעז דאזיגעז דעם פאר ראזנצבלאט ברודער אסיםמן

לויבענם־ אויפגעםאן איצם ביז
או תאטען םיד און גזנבי^

ב/ .קאםילים א םאכען וחגט עד א מ דצד זוילןנן טיר דז
 אנערקןד אוגזער אויםדריקען געלעגענהײם דער בײ רום
ע  אח ארבײט, גוטער זיין םאר ראזעגבלאט ברורער צו גו

 זײער פאר 82 לאקאל גאדאנקען טיר זוילען ספעציעל
 גרויסן די ערפילען צו ראזעגבלאט ברודער אנטלאסען

 תאם כאארד דז׳צאינט דער װעלכע םיםיע װיכטיגע און
fiyp ___________________ארויםגעלעגט. איהם אויף

 בוך־ פךאלעטארישע ערפאלגרײבע אן
 jut פון ערשײנונג דער לכבוד שטחה׳לע

 שריפטען ״געזאטעלטע קארלינ׳ם
| מאכער״ קלאוק א פון

* ;» ;t׳
 ארביײ ,םיײעז אין איז םערץ, טען16 דעם שבת,

 געפייערם יארק, נױ עװעגױ, צװײטע 219 סעגטער׳/ טער
 אופן בדידער^יך־פראלעמארי^ן עכט אן אויף :עװארען

 מרימ־ *געזאםעלטע בוך, קארלין׳ס אב. םון דעחפײמנג די
םאכער״. קלאוק א פון טען

 האס װאס קאטיטע״, איניציאםיזו םײל און רענק דימ
 אײגעגאר־ אן אויף האט געטאכט, םעגליך אויסגאבע די

 א דורכגעםירט םישען געדעקטע שײ\ בײ שטײגער, טיגען
אוגטערנעםוגו^ הארםאנישע זעלטעז
ך םחבד דער און רעדגער סאתוירער, געסט, די  וי

 מעפער, םון כמזערלײט ארבײטער, שאפ געװען אלע :ען
 םערעדע פח און עלאסבערג און לימסקי םרעדריקס, װי

םאכען. אגדערע אח ?לאוקט םיץ ^טעפער אגדערע
 בןך אקטיװ און איגיציאטארט די פון ראטםאן ס.

 כדצער• דעם פאר ^טעלם אויםגאב;^ דער םון טייליגמע
 כמוער־ צוהערםאז, ר. ברודעד — ?זםחה׳לע דער םון טאן
 יאדקעד נױ םון פרעזידענם איז אײנם לאקאל פון םאן

ױגיאן. םאכער קלאוק באארד דזשאינט
 םאנטעל דעגען םון םיטגליד קורינססי, םיליפ ברודזגר

 אלם םארגעמטעלם װערט 30 יצאהאל ױניאן, םאכער
 אה ליטעראטור אפמאצען זאגט: ער רעדנער. עחפטער

 דעען tan אוי^ קענכדפאםנ^ םײן און פאך םײן :יט
מן קארלינ׳ם אבער פראםעסיאגאלען, ?ריטיהער, דא ריי  ע
 ליטעראםוד. װי םער לײם ױגיאן ארבײםער, אונז םאר איז

 פראלעםאריאחנ ותגען פיל איצט ם׳דיםקוטירם און ם׳חגדם
^ צום פנים םיט׳ן ^טעהן װעגען ליםעראטור, א  קאר־ מ

םוסםער. פײנעם א געגעבען אוגז האט לין
 לאקאל םון רעםבאס, ט. גערעדם אויך האבען עס

 אםאל־ םח םעלדםאז, א. ;1 לאקאל םון ראטםאן, ס. ;9
 אר־ פון גאםעז אין גיטלין ^זועסטער און גאםײטעד

 האם קארלין װאם בראגהם, 3 נוםער ש\ל רינג בײטער
 פאר קארלינ׳ען געלויבט האבעז איצע גריגדען. נעהאלםעז

 לעבען ארבײטער םון סקיצען און ערצעהלונגען זײנע
 םארטזעמן װײטער זאל ער אז געװאונשען, האבעז ארן
ארבײנ^ ליטערארישע זײן

 יקאר<ין ברודער טחכר, דער גערעדט האט לעצט צום
 קאםיםצ די באדאגקט װערטער װאריםע אין האם און

 1זײ פון ארויסגעבעז דאס געםאכט םענליך האט װאס
 אלזן אז װאונמ, דעם אויםגעדריקט האט ער און בוך

 זאלען צוזאםענקונפט דער איז באטײליגם זיך האבען װאס
 םון טייל א זײז װעט ארבײט װען צײט די דערלעבען

לעבען. איז גיציס און פרײד

I fe

kv •

 װאס עעפער סאנטראקטינג די פון ארבײטער די מיר,
 ?אר^ גארמעגט קרעםט ױםה פירםע די םאר ארבײטען

 עטקין, א. ברודצר װינעען יאדק, נױ עװענױ, טע7—612
 וועחנן. צו געזוגט ^זנעל ,9 לאקאל &יז אײדז^ענט ביז

אדבײט. זײז אין זיך נויטינען ^עפער אוגזערע
 פון טמערםאן עאפ 3 צאחאצ סופער, םרעד

ל. מיטיעלםאז, דזמאו ;ראטםאן און מוסטער
 ראזז»- עאפ; לאוועט פון כדפערםאז ̂זאפ ,1

p עגד עם פון טמערםאן מאפ ,9,1 א• םעלד, i 
םיכאעלס, א. ;9 ל. םלייטםאן, ;9 ל וױינער,

סאםיםזג — 9 ^ לע\וינםאז, ,כ ;9 *.
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באקלײחנגס־אינחסטױע פרױען דער פוןקרכנזת
דעמביצער. פאול פון

m a m  >  n 9 3 ם5 י י 23 ז

 איג־ םאדעו־גע די דאם באסאגם, אצגעםיין איז *ס
i גע־ איהר אױח ־האם טאסעךפראדוקציע די און

 זי אז און סרבנות םענשציכע צאהצ גרויםע *
 טוײ צאהצ די צעבענס. םענשען טױזענטער נצט

̂ס פארװאוגדעטע, ון  פראדויד םאדערנער דער וו
 ענםװײ הויך זײז םחםת פאראורזאכט •ראצעם
םארגיםטונגם־ און םיסטעם״ אפ ״ספיד טעבניק,

 אין טויזענטער הונדערטער איך דערגרײבם וצעז,
pijpj די אױסגעציעט װאצט 1םע װען אציק. טםייט 

זיי־ זואס ארבײטער די פון םים און הצנם גנע
 פרא־ דעם אט אין יאר יעדען געװארען ̂ייגם

 ציניע » שאםען נעקעגט םען װאצט ^״־•ויאצעם,
וױים• םייצעז פאר געצויגען זיך וואצט

םאקםען, טראגישע די אט םון רעזוצםאט א *צם
 אינ־ דאזיגע די אז באװעגוגג, ארבייםער די ומט *

אר־ די אױף אוםגציק פיצ אזוי ברעגגען זואם
םאראנטװארט־ די טראגען *ױינעםטענם זאצען ,

אינ־ דורך םאראוםגציקט ווערען זואס די, פאר
צאנ־ » נאך עקםידענםס. און קראנקהײםען נצע
 נױ די האם באװעגונג, ארבײטער דער פון מאםוי

 װאם געזעץ, א געשאםען צעדזשיסצייםשור סטייס
 אוםנציקען זײערע פאר אנטשײדיגען ארבײטער די

 םעדיצינישע םים פארזארגען זײ זאצ און ארבײם m ־
םאר־ צו אויםגאבע די האט <עזעץ דאזיגער דש־

קרבגות. אינדוסםריעצע די פון צײדען די נן
י  םאראיגטזד טיען* זײן דארםען ארבײטער גידעצ די ■

 אוים׳ן בצײבען גיט זאצ געזעץ דער אז דערין
 צעבען אין <תרען אגגעווענדט זאצ ער אז פאפיר,

 אינ״ איז עם װארים פאראיגסערעסירטע. די פון & _
 באסצײדונגס־איג־ די אז םארצייכענען צו ^רעסאנט

n m קען םעז װי חורבז, גרעםערעז א סך א אן םאכם 
̂יך כא־ םרויען די און םארשטעיצען. געזחנהנ

םון ארט ערשמען אוים׳ן ̂כתהט איגדוסטריע___
 מויזעג־ איהרע מימ פראדוהציע טרײד גידעצ גאנצער

קרבמרג
 םרויען דער אין עקסידענטס ערנסמע םון צאהצ די

 םון אנגעגעבען װערם װאס אינדוםטר̂י .ועס
 יאהר פון צעיבאר םאר דעפארטכתנט סטייט

 זיך <ואצט <וער ערשםוינו^ <רויס ארויס רופם
 אינדוסטריע אונזער אין אז םארמטעאען, מקענם

 21 געװארען פארװאונדעט צײט יאהד איין אין
 ארבײם? דער בײ עתםידענטם םון ארבײטער __

 געםינט ערעטענם, :אונז דערצעהצט םאהט דאזיגער
 דער םיט ארט צװײטען אוים׳ן איגדוםטריע גידעצ די
 ציי־ די אז צװײטענם, תרבנות; אינדוםטריעצע פון .

 די ציפערעז צו געערט זײנעז <וארקעם גארםענט
 איגדוםכד נידעצ גאנצער דער אין קרבגות צאחצ

 ציםעדט אינדוםטריע נידעיצ די »ז דרימעטס, ׳»ין
 אצע פון פראצענט 10 אדער יאהר א קרבגות ̂מויזעגם

סםײ̂נ יארק גױ אין
 גארםענט צײדיס דער אין באמעפטיגם וורבײםער

אינ־ אונזער םון ױריסדיקעאן דער אונטער ײע
̂.אצ,  םארװאונדעטע 14,000 צו יערצאך *טעצען _

םאריערס, די װי אינדוםטריעס נידעצ אנדערע
 הא־ אינדוםטר־יעס םיציגערי און KfP און פצאדימ *ד

 ארבײטער. םארװאונדעםע טױזעגט 7 צחא&ען *לע
 באסצײדונגס״ פרויען — דאס םיינט וועםער וונדערע

 אגדערע אצע װי פיצ אזוי םאצ צוױי צײחןן
צוזאםען. ארבײטער

 אונזער איז םארװאונדונגען די םון כאראקםער דעד
:פאצנט װי געווען pm 1982 איז

459 — — — םאצעצוגגען אויגעז/
3-------------------םאמעצוגגען קאפ 2 1
 10,015 — םארצעצוגגען האנט און ארם
 1,405 ־־־ םארצעצונגען פום און כײן

- םארצעצונגען רוקען  1,100 —- —־ ־
701 — — — <ואוגדען םאדשידעגע

 געציםען האבען פראצענט, 50 אדער טויזעגט, 7
 פון געיציטען האבען פראצענט, 35 אדער ,4,900 טעג; 7

 אדער ארבײטער, 1,960 ;צײם יאהר א ביז װאך אײן
 צײטוױיציג זײגע פאריצעצטען אצע םון פראצעגט, 14

 ארבײטען, צו אוםםעהיג נעבליבען פערםאגענט אדער
 טייצען אגדערע אדער פום ״ה»נט » פון םארצוסט דוךך

 געבצײ ^טעגדיג פאר זײנען ארבײטער 25 קער&ער. םון
 גזד זײנען ארבײטער 31 ארבײט; צוידער אוםםעהיג בען

 קאנ״ אצס אדער םארװאוגדונגען באיצדיגע םון ׳טטארבען
דערפון. סעקװעגץ

 *ואס אינדוםטריע, אוגזער אין ארבײטער 14,000 די '
 אינטער־ דער םון ױריםדיקציע דער אונטער זיך ״נעפינען

 אוםםעהיג־ דורך ^ױידזשעם פארצוירען האבען געשאנאיצ,
 פון םוםע ריזיגער דער אויף ארבײט, דער צו הײט

 םארגעקוםען איז װײדזש־םארצוסט דער .$1,180,337.50
:אוםן םאגגענדען אוים׳ן

 600 םארצוירען האבען ארבײטער טויזענט זיבען
 ארכײטס־אומםע־ דורכ^ניטליכע א דורך ארבײט װאכען

 םאר־ האבען ארבײטער 3500 מעג; 7 צו ביז היגסײט
 םון ארבײטס״אוםםער»יגקײט דורך זואכען 14,000 צארען

 28,734 פאמארען האבען ארבײטער 3500 און װאכען,4
 װאכען. אכט םון ארבײטס־אוםפעהיגקײט םאר װאכען

װאכען. 48,734 דאס באטרעםט צוזאםען
 אײגגע־ איז עס אז דערםאנט, אויבען האבען םיר

 ארביײ די שיצט װאם געזעץ סטײט » געװארעז םיהרט
 קאם־ און היצף םעדיציני^ע דורך עקםידעגטם םון טער

 בא־ אצזא, האבעז, ארבײטער די איג^ורעגס. פענסײשאן
 געזעהען, האבען םיר װי באקוםען, צו צוריק דארםט

 .$464,094.00 אבער זײ האבעז באקוםען .$1,180,337^0
 האבען געזעץ עקזיםטירענדען דעם טראץ »ז םײנט, דאם

 מאצ צזוײ כםעט אדער ,$716,275.50 םאצארען נאך זײ
באהוםען. האבען זײ װי םיצ אזוי

 <ױ דעם זוענעז װערען דערצעהצט אויך קעז סך א
 *וערעז געציטענע די געגעבען. װערט היצף מעדיציני^ע די

 דאסטאר, דעם םון אוםגים. פאר^ידעגע אויף ב׳עוצה׳ט
 בױרא^ןרא״ די פון םארװאוגדעטע, די הצאסיפיצירט װאט

 געזעץ. םון םאתױקצונגעז טכני^ע אצע און םנהגים טישע
 זײגצ םרן ניט באצםאיצאכע דער אויך װײםט אםט זײער
 װעםען צו ניט ער וױיםט יע, ^וין זוײםט ער אז און רעכט

דעם. װעגען מעגדעז זיך באדארף ער
 םון דעריבער באדארף פראבצעם ?אםפענסײ^^ז דער

 אויםםערק־ םעהר מיט װערען באטראכט ױניאן אונזער
ט אינטערנעשאנאצ די זאםקײט. ת  סר איהר אויח זיך ו
 י1אוי באעעםטיגען דערמיט טוזען קאנווענשאן םעגדער

 סאםפענםײשאז א פון אײנםיהרונג די אוםן. גרינדציכען »
 דער אוגטער אינדוסטריע נידעצ די םאד דעפארטטענט

 דרינגענדער א איז אינטערנעשאנאצ דער םיז צײטונג
 וזאיר־ םא^מעצ א זזאבען םוז דעפארטםענט אזא געבאט.

 גוט־ארגאניזירטע א און םםעח צאיער א אפטײצונ:, קערם
 צײכט מענען סאסטען די היצםם־סעקציע. םעדיצינימע

 װעצ־ קרבנות, םאראיגמערעסירטזנ די םון װערעז געדעקם
 און רעכט, זײער פון טײצ גרויסען א זײער פארצירען כע

 גים <וײנעם האבען זײ וױיצ רעכט, גאגצע ד^ם אםםםאצ
 זײ און פאראינטערעסירען זײ םים זיך זאצ עס װער

גענרויוי א רעכמ זייעד פון סאכען צו אדויםהעצפען

;m

ױניאנם אונזערע אץ קאמפס־פעלר פזן
ד. ם. פון
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אינדזשאנקשאגס. און םטרײיקם.
 דער םיז טעריטאריע דעד אויף סוואציע סטרײס די

אויםגעברײטערט. חודש אעצטעז זיך האט איגטערנעמזאגעצ
 ארגא־ אונזערע קעםםעז פאסיםיק צום ביז אטצאנטיק פון

 צעבענם בעסערזג און אנערקענונג ױניאז םאר גיזאציעס
 ארויסגעװײ ארבײטער די האבען איבעראצ באדינגונגעז.

 םאר־ גרויםען אין האמםסצוסט אוםגעוחגהנציכע אן זעז
 אינטערנע־ דער פון אײנפצום און סראםט דער צו םרויען
 אפ־ אנגעװענדט אצעם האבען באצעבאטים די שאנעצ•

רעקעז  ?ענען זײ אז אײנזעהענדיג און ארבײטער די צ̂ו
 פאצײ און סטראשונהעם םיט דערגדײכעז ניט ציצ זײער

 היצןז נאד געװעגדט זיך זײ האבעז םארםאצגוגנעז צײאישע
 אינדזשנה־ אז גלויבענדמ קאורטס, קאפיטאציסטישע די צו

 זײער אױםצוגעבעז צװינגעז ארבײטער די וועצעז שאנס
קאמפ^נטשצאםענהײט. און אויםדויער
דיקםא־ קאםען רי םון םארזוך פארצוױיםעצטער דער

 סטרײס־־ די םארניכטען צו אינדזשאנסשאנס דורך טארס
 װע־ באצעבאטים די און אײנגעבעז נימ זיך וועם באװענוננ

 פאר־ אילע אז איבערצײגען שפמטער אדער םריהער זיך צעז
 אר־ די הינטער העצםען. גארנישט זײ וומצען פאצנונגעז

 גאנצע די און אינטערנעשאנעצ נאנצע די שטעהט בײטר
 דאם איז באװעגונג ארבײטער אםעריסאנער אמאניזירטע

 כצ סוח וועצען אר׳בײטער די אז גאראנםיע בסטע די איז
קאםו*. זײער געװינעז םוף

םטרײק. אץ שעפער באליטמאר
אפ• נים װעצעז און ניט קענען אינדזשאנהמאנם די
 דער איז האם^ װײמערען םון ארבײטער די האצטעז
 קאטען דער איז סטרײק דער געהט װעסם םיטעא גאנצער

 זײנעז סטרײקס נײע אץ. װײטער אינדוסטריע נארמענט
 די בײ װאשיננםאז, סיאטעצ, איז געװאחוז ארויםנערוםען

 םיצע אין אוז יארש נױ איז ארבײטער באומען קינסטציכע
שעפער• דרעם סאטען באציטםארער

הריינד־ װײס־פרעזידענט אונז שרײבט באצטיםאר םון
 איז סטרײקס עטציכע אויסנעבראכעז זײנעז דארט אז ׳צער

 מערץ םעז19 דעם שעפער. נארםענט -יןאטען פארשידענע
 םםרײס אין ארויס םעסטארים גארסענט האטעז דרײ זיינעז

 פראצענט הונדערט זיינעז עעפער די באציטםאר. אין
 די דעפארטמענטס. האטינג די מיט צוזאמען סטרײס איז

 םירמע, ביער שטרויס דער פון זיײען שע&ער סטרײסענדע
 שעפער אנדעחנ בעקער. און סיצער מאם., און גאצדמאן

נאכסוממן. באצד יחגאעז
 װערט באצטימאר איז קאמפײז ארגאניזאציאנם דער

 אנדערע די זזדשים. עטציכע זינט נעפיזזרט ערםאצג מיט
 דרעס די ניבעץ באצטימאר איץ צאסאצם אינטערנעשאגעצ

שטיצזן. מעגציכע אצע סטרײקערס
 פעחןר־ און בלרמען ^נסטליכע פון םטרײק גענעראל

יארק. נױ םץ אדבײטער
 פון ארבײטער פעדער אוץ בצומעז קינסטצימן די

 איז װאם סטרײס, נענעראצ א איז ארוים זײנעז יארס נױ
 ױניאן מאכערם נעסװער צײדיס דער פיז געװאחח <ערוםעז
אינטערנעשאנעצ• דער פון 142 צאסאצ

 צאסאא םיז מענעדזשער טוגים, דזש. ברוחגר װי
 גרויסער א םטרײה דער איז ערסצערט, אונז זזאט ,142

 ארונ- זײנען טרײד םוץ ארבײטער 1.000 איבעד ערסאצנ.
 נעװא־ נעקריפעצט זײנעז שעפער אצע םםרייס. איז מער
 םיצע אז גרוים, אזוי איז סטרײס פוץ ערםאצג דער און רעז

 נאך ױניאן דער צו נעװענדעט שויז זיך האבעז נאסעם
סעטעצםענם. «

 ארויםנעשטעצט האם ױניאז די װאס ^דערוננעז די
דא־ 18 ;שכירות די אויןי רעיז ־םראצענט25 א :^יינעז

 םאניםארי און הויז־ארבײם, אפשאםען ;ױגיאן דער םיז
קאנםראצ.

 םםרייא פאר׳ן האבעז ארבײמער בצומען און םעדער די
 העדקוואר• סטרײק די .142 צאקאצ אן אנגעשצאסעז זיך

 געבײח^ זזויז אפערע םאנהעכמז דער אין זײנעז דערס
 7 םסוצ, רעגד אין איז עווענײ, ־טע8 און סטריט טע34

סטריט. ט15 איסט
 םאמנן ארבײטער םעדער און בצומען היגסטציכע די
 *ו הויפםזעכציך באנוצט מען װאס םעדערעז, און בצוםען

 אד• םרעיד איז העטס• איז םרויעךדרעםעס באפוצעז
 װעחנן וחגצכע םײדצאך, ױנגע םרויען, מעהרםטענט בײטען

עהספצואםירט. שויתגרציך
ד האם 22 צאהאצ דרעסטאכער דר  מעמד איהר דוי
מן צו םארםציכטעם זיך זיםערםאן, ברודער דזשער, ע  נ

ארבייגמנד םעדער אוז בצומעז די שטיצע פוצםטע זײז
סםרײקערס.

 זזומער־זױיי די און באדינגונגען שוידערציכע די
 קרימנז^ ארבײםער םעדער און בצומעז די \ואם דזשעס,

 גאד אינדוםםריע, דר,עם דעי אויף םצעק א נאר גיט איז
צאנד. ציװיציזירם א אין אינדוסטריע אנתנר יעדער אויןז

שינגטאן. סיאטעל, אין קאםןש ווא
 ספעצחןל איז זועצמג פעסאטא, ראוז װײס־פרעזידענט

 p*p אינטערנעשאגעצ דער פון געװאיעז ארױסגעשיהט
 ארגאגיזאציאגס אעטענםיװע אן אז דארם םיהרם סיאטעצ,
 דארס זיד געםינט זי װאס צײט קורצער דער אין ארבײט.

 ארבײנמר נידעצ די אױםצואװעהעז׳ געצונגעז איהר איז
 םאראמ- צו און קאםף א םאר באדעז דעם צוצוגרײמען
 אױ®* אונזערע איז ארבײמערשאםם גאנצזן די טערעסירעץ

 ציםצעם^ פארשפריים םיםיננעז, ארגאניזירם זי ^אבעז.
מז דעם ארגאניזירט איז צײטוננ צאסאצ א ארויס גיט אנ  נ

מרײד.
 «ווײ איז סטרײקס ארויסנערופען זי האט צעצטענס

 דער שאפ. נעסווער אײז איז איז פעהטארים גארםענט
 אין פראדוהציע די אוץ זואכעז דרײ ^ויץ געדויערט םטי־ייס

 שטיצשםאנד. םילמז איז זיד געפינט שעפער דאזיגע די
 די צװישען הערשם ענטוזיאזם אומבאשרײבציכעד אן

 אק אוז קאמפאני גארםענם אצימםיק דער םוץ סטרײהערס
 סעמממ ארבײםער די שעפער. סטרײקענחן אנדערע די

 אין האםימעם שאם ױניאז םאר און אנערקענוננ ױניאץ פאר
וױידזשעם. העכערע םאר אױך װי פסטארים די

 צײכ$ר רידזשאנאצ די זיד האט מערץ מעז25 דעם
 םםרײה דזזם םים פאאינטעררעסיח צו אננעםאנגעז באארד

 עס סעטמצםענם. א םארמיםצעז צו אנגעםאנגעז האט אוץ
 נעשציכ• הענעז וועט קאםף דער אז האםעגונג א דא איז

װערעז. טעט
 םא- דורך םארטנעזעצט סטרײס דער װערט דערוױיצ

 וחנ װעצכע מיטיננעז סטרײק דורך אוץ פיקעטיננ סען
סטרײקער. אצע םיז באזוכט רעז

אן _קליװלאנד ע. קעגעז קעםפט ױני אצי מינ סקדי די
 קא• פרעזידענם <ױיס אונז שרײבם קציװצאנד סוז
חציור זוונזער פו? מענעדזשער נענעראצ דער טאװססי,

:ױניאז ענדער4•
 נ דער מיט אגדיכמנמ אן םיז אונטערשרייבונג די

 4זארנ* אונזערע אצע אפנעשאםט ניט האט סאם. נראס צ.
 דים• זײנען הענט אין און סציװצאנד אין ארבײטער פיצע

 נעװא- צורייןנערוםעז ניט זײנעז איז נעװארעז קריםינירט
םמ־ װידער זײנעז אנדערע ארבײט. דער צו רעז  טראנ

ד אנדעחג אין רעגוצעחג די םון געװארעז רירט ת א עי  1 ד
i'6*1 מענטס.  W Z

דורכצומיהחח נעםריי םירםע די איצט פחנסעז םיר
אתאנימר בױם אז םיר מיהרען דערוױיצ אנדיםענפס דעם אנעדקענוגג ;וואך א שםוגחמ b 85 מיניםום וואך א
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 דתס קאםען צעוצענדערp אגדערזג אין ארבײט
 די פארטשרים. ^שעהנעם דארט םאכען כױר ״

 קצױר די װאם שטיצע בדידערציכע און ןארצימ
 א געהאט האם געגעבען אונז האבען ױניאנס

גראס דער םיט קאםף אוגזער י1אוי וױדקומ גוםע
__3 ?ײז פיסעט דער אין געװען זײנען ױגיאנס 6

 דעם איגנארירעז צו און קעםםעז צו געהא<טעז האבען
דפאנקשאן.

 דזג־ באזונדערען א גרינחנן צו איצם *צאגען םיד
̂עז םיר און צײן דרעם קאםען די פאר :ם  װע
דעם םיט אנצופירען םענשען םפעציצצען א נן

u? .דעפארטםעגט 
 גצשאםעז איז םטרײס דעם אט םון רזוצטאט *צס
 די קאנטראצירעז צו בדי אינםטיטוציע. גייע א ודען

 אײנגע־ םיד האבען תצױוצאגד אין באווצגונג ייםער
 ױניאנס םרייד הינע אצע פון פױטינגען וחגמגנטצימנ

 צונויו״ זיך סוםען ױניאנס די פון פארםרעםער די
 דרימעגדע ותגען זיד באראםעז און װאך א \

•ראבצעםעז. ײםער
 אין דעפארטםענם טאון אוו אום פון זיג ער

.kb סקרעגםאז,
איגטער־ דער םון דעפארטםענט טאון אוו אוט דער

 א איבער זיג נייעם א פארצייכעגעז צו האם *יאגעצ5
ציג־ — פירכמ הצאוק אגטײױניאן פארביסענער יויסערו3

if"' '..V״

 דאזײ די •ענסיצװײניע. סתרעגטאן, םון בראדערס
 דער סיט אגריםענם אן אונמערגעשרימנז האם טירםע

באדינגונגען. ױניאן אצע גאכגצגעבען און ,יאן
 150 איבער יבאשעפםמט פידםע בראחגרס צינדער די

טער  א געװעז צײם יאהר םוםצעז פאר איז און __י
 װאם פארזוכעז, אצע אויןי <עסוסט ניט שאפ. נ^דיוניאן

 דעם ארגאניזירען צו געםאכט האט *ענםערנעשאגעצ
 םיר־ די און געצוננעז נים איצט ביז איחר עס איז ,י

צעצטענס, ױניאן• חנר פון װיסען געװאצם גים חאט
םאי־ םיט גענוםעז אינםערנעשאנעצ די זיך האט ;

̂י־י םארביסענע די אט שטורמען צו ענערגיע טער  אנ
r .שיז דעפארםמענם טאון אװ אוט דמר םעםטונג 

ארגא־ ספעציעצען א געשיסט האם אינטערגעשאנעצ
 םאר ארגאזײגער רזשעגעראצ דעם ססרענטאן, תיין ,ר

 צײט א נאך אטטא, סעםױעצ םטייט, !יצזױיגיע
 סךײ צו געצוננעז איהם איז ארבײט אמצשטרענגטער

םיר־ די און ױניאן דער אין ?א« פון ארבײםער א*ע
 םים םענ^עז צו װי געהאם גיט ברירה אנדער סײז חאט

- ױניאן. דער
 םאר אגריםענם אן אונטעתןףמריגען האט פירםע די

בא־ ױניאן אצע און אנערסענונג ױניאן ש**, קאאוזד
»עז•
 חןר םון זײנען אגריםעגט דעד אונטערמרײבעז בײר
 דובינםסי דוד פחגזידענם געוועז אנוועזענד צד ^׳ס

אטםא. םעסיועא ארגאנײזער דער און
 אױם* םוײיד גרוים םיט האבעז מאפ םון ארבײטער n ״

 םיט געםעטעלט האט פירמע די אז נײעס, די יםעז
אן. ד מ

 םעקסעס דאלאס, אײן פארט^לגתגעז ואגקשאן
 מאנײ םעלןאדטי דזשוסטיז םון פאראאנג דעם אױןי

 33 זײנעז םעססעס, דא^אס, אין קאםפאני _ורינג
 :ערו־ אינדוסםריע גארםענט דער םון ארמיטער :ן

 סאורם דיםטריקט דעם םאר עחפײנעז צו געווארעז
ען זיי װאם םאר באוױיזעז  װערעז געהא^אען ניט ז̂א

r וועדעז םטרײקערס די סאורט״ אװ ״קאנםעמפם 
 ג*%א צײםוױיאינעז א םאראעצם האבען זײ אז יצזײגם

 באיצעס- צו ססרײקער די פארבאם ווע^כער ונסשאז,
i דער אט בײ כאמעםטיגם זײנען װאס אדבײמער 

J׳o ן ט
 צײטוױי־ באקוםעז האבעז וואס םירםעס אנדערע די

 צו םםרײסער די םארבאםען וואם אינדזשאנסשאנם
 די זײנען ברעמגר סםתיק גאצעםםיגצז צו און

^ און אגי סארםאז קאמג, run אראגסאז קאסי

m

 די און קאספ., טאנופעקטמודיגנ לי פארסי , קאםפ אװיס
קאםפאני. םאנוםעקםשורענג ילארד

 צאיצוי דעם פריםט, אנדרױ םון ערהלערונג אן ^ויט
 פאר־ וועט דאלאס, אין אאקאצם אינטערנע^אנעיצ די םון

ען דזעורים אז ווערען צאנגט  װערען אײנג^זעצט ז̂א
צייט- דעם איבער םארהער דער םאדסומען \ועט עם ותן

̂יגען  אז ערזוארטעט, םריסס םר. איגרזשאנ^אן. װײ
\חר אויפגעהויבען וועאען אעדזעאנקעאנס צײםוױיסגע די

 איצס איז מאם דזמודי, נרענד קאונטי דאאאם די רזנן.
 גאר• דעם אונטערזוכעז צו אנגעפאנגען האט סע^אז, אין

 עס ותר םעםטצױפטעיצען כדי םטרײס, ארכײטער םענם
^ איז קאםםעז גאסען *עצטע די פאראורזאכט האט א ד

רעזאיוציע. דאגק
 זיבעםן• 500 פעדאםאן, און הויחמ פון ארבײטער די
 דזשאינם אין םיטיג̂ג מאפ א בײ םארזאםעלט עווענױ,
 פאצגענדן די םאםען ,1935 פעברואר, טען21 דעם באארד,

:רעזאאוציע
 םירםן עDעדםאנrאויבען די אז אנבאטראכט, אין

 םאנעזוחנס און װעגען םארמידענע דורך געזוכט זזאט
 בא־ א װעאכער דורך ריארגאגיזיחפאן, א דורכצופיהרען

ברויםצא^ געבאיבען װיצטען באיצםאיצאכעם ט̂ײ דײטענדער
 זײמן םאמוכען אילע די אז אגבאטראכט, אין און

זער דער דאגק א דורכגעפאצען  ענכמז^אסד און טאסט̂י
 אונזצד ספעציעצ אוץ ױניאז אונזער םצד האיצטונג נער

 חי^ דער םיט גא^דשטיין, םאק ברודער אגעגט, כיזנעם
 בור ארן סוירצמאן, ברוחנר מעמענדזשער, אוגזער םון

;1 אאסאצ םון משערםאן צוקערםאן, דער
 ארבײםצר די פיר, אז באשאאםעז, דעריבע עם זײ

 אונזצו אוים דריסעז םירםע, אױבעגדערםאנטזןר דער פון
 אויבענדערםאגםן די צו אנערקעגוגג און דאנס הארציגען
 אגעגם ביזנעם אוגזער צו באזוגדערם און פערזאנען,

 ברודעד כמזערםאז, אונזער און גאאחפטיין, םאהם ברודער
 איבעױ גוטע און װאכזאםקײם זײער םאר װיעניס, םאקם

מאפ; חזם אטובת ארבײמ געבעגע
ברי• די פרעזענםירעז צו באשאאסען וױיטער עס זײ

 יחגרסהםולצס עפעם םים װיערניס און גאאחמםײן דער
אנערקעגוגג אוגזער םון אנדענס אאם

•פזא* לנ®־ םיאיפ ;1 א. אעוױז, דזמ*. .
פיגעצ, י. ;9 א. בערקאוױםי, ם. ;1 א. קאװיטץ,

.9 א. קאהעז, א. ;9 ל. ברוהס, ם. 9 א.

רעזאלוציע. אגערקענוע
 וועסמ 237 דרעם, ראבינם דער םון ארבײטער די מיר,

M א בײ םארזאכמאם זײעגדיג סטריט, טע37 r טיכדנג 
רעזאאוציע: םאאגענדע די אז נעםעז

 איז װאוגדערבארע די אנבאטראכם איז נעםענדיג
 אײדזשעט^ ביזנעס אונזער פון טעטיגסײט ענערגימע
 דיי איז אויסצייכענונג איהר און םירסקי, ראוז ^ועםםער

 ־מאיו אונזער םון ארבײטע די םון אינטערעםעז די נען
 עםעגטאימן א אױםדריתען אײגמטיםיג םיר באשאיסען

 םד איחר םארצוזעצעז אאנג איהר װינשען און דאנס
סאאם. ארבײטער םון אינטערעסען די םאר טיגהײט

 אונזיר אױםדריקעז אויך פיד װיאען גאײכצײטיג
 כמוערםאן אונזער פון ארבײם גוטער דער םאר אנערקענונג

ען םיר און שידער, איזי ברוחגר ס ^י א  •רעממי איהם ב
ראדיא. א םיט םיען

אויםדױ* געאעגענהײם דיזער בײ אויך װיאען טיר
 םי־ איז פראנחגםיװער אונזער צו צוטרױעז אונזער סען

 פאױ םיר און 22 אאסאא םון םיזזר^אםט איטאנטי^זער
iw jm r אונזער rאמ נע-גען <ןאםזי איד^ אין טיצע 

שוגאים♦ איחחנ
גרוס ױניאן םים

•ךי  אײזצנב איאײ סנאוער, בעני .
 חו תערי סעמעאמאן, ם. סושםאן, אהרן

>tu ^ «.«״י׳ ם & מי £ ?
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וועםם דער אין אינדוםטריע רער איו און ױניאן דער אין
י. ג\. ב ר. *. וױיגד^רצז״ךפופ פײנבערנ, ישראל פון

 וױיסער דער אין כאק<ײדונגס*איגדוסםריע פרויען די
 אי:־* צו כדי איז עס און װאהסען אײן אין הא^ם וועסט

 הערט עם װאם יצאגד איבער׳ן ^עזער אוגזעו־ע פארםירען
ען דעם ארום אינטערנןדפאנא< ־un אין זיך ים. ©אסים̂י

 דא אינדוסטריע אוגזעד אין ארם וױכמעםטען דעם ׳
t אנרדעעיצעס. יצאס פארגעםט
 די זיך האבען ארבײט, סײן ניטא איז עם הגם

 ניט לעצםענם אינדוסטריע קצאוק דער אין באצםעיצאכעס
 זיך האבען ארבײטער אונזערע באקצאגען. צו װאם

 אויסדריהען. אזוי זיך קען םען אויב ארויםגעארבײם,
 וױידדמעם די העכערען צו באדײמעגד באװיזען האבען זיי
 אײעס־ ה^בעז זײ ארבײטם־צײט. די פארקירצען צו און

 זןגער״ א אן פיהרען און אדגאניזאציע פײנע א געמטעצט
 אנ־ װײטער אזוי <ועט דאם אויב םעםיגקײט. גישצ

 בעסטע די םון אײגע האבען צו דא םיר האםען האצטען,
 קצאוק די םים אגריםעגט דער צאגד. אין ארגאניזאציעס

 סצאוק די און אוים גיכען אין גצתם םאגופעקנדפורערס
 זועצען זײ װאס עגדערונגען די איצם דיסקוטירעז םאכער
 םאגוםעק־ די באגעגעגען צו זיך נרייטען םיר און םאכעז,

 קײגםאצ אז םאתט, דער איז אינטערעסאגט סשורערם.
 גים נאך איז אגדז^גצעם צאס פון ג^יכםע דער אין

 ארבײטער, די פון ריתן די אין אײניגהײס אזא געווען
 סעכד אונזער סײ אז זיכער בין איך איצט• איז עס <וי

 געזוג־ באגוצען װעצען פיהרערשאםט די םײ און בערשי•
 יר די פארשטארקען צו מעגציכקײם דזןר םאד כצr םען
 געבען זאצ איגדוסטריע די אז םאכען סעגציך און גיאן

 אגשםעג־ אן םאכען צו סענציכקײט א םאכער קצאוק די
I, צעבען• דיגען

 עםאבצירט םיר האבען צוריס ציים קורצער א םים
 פון צענמערס 4 די פאר סאנםיצ צײבאר סענםראצ םין »

 אנ־ צאס פאסיםיק: בײ איגדוסטריע דרעס און קצאוק חגר
 אוים־ םיאמעצ. און פארםצאנד פראנציסקא, סאן דזשעצעם,

 איז זײ פיז װיכטעסטע די אבער סך, א דא זײגען גאבען
 ארבײםס- די זאצען צענטרען די אין אז אויםצופאסצן,

 םא־ מעגציך ניט זאצען ותצכע אזעלכע זײן באדינגוגגען
 די אײדער געווען איז עם װי צושטאגד, הםקר קײן מן

געװאדען. פארפעסםיגט זײנען ױניאנם
 קאגםערענץ, דרימע די םארקוםען װעט mח םוח •

 אגרײ די סיינען םון םראגע די באהאנילעז װעט װעצכע
 סצאוק די פון אגריםענטס די װעגען איז דאם מנםם.
םאכער.

 געזוען גיט סיזאן דער איז אנדזשצצעם צאם אין
 אויױ אפגערופעז עם זיך האם גאטידציך, גוטער. קײן
 איז איגדוטטריע דרעס די ארבײם. ארגאגיזאציאנם דער
 אינדוםטריןג קצאוס די װי ארגאניזירט, גוט אזוי ניט
 די פוצשטענדיג ארנאניזירען צו כדי אצעם םוען סיר

 צאנגזא־ פיצ אבער געהם ארבײם די אינדוסטריןג דרעס
 די םחםת איז דאם געװאוגשען. <ואצט*ן טיר װי םער

 פון טרײד דרעם אין עקזיםטירען <ועצכע נאדינגונגען
 גיבען דאס און זיכער, איז זאך אײן אנדדפעצעם. צאס
 ארבײטער די איז איגטערנעשאנאצ אונזער אז צו, אצע

 אצגעםיינע די געענדערם פיצ האם װעצכע ארגאניזאציע
 ױניאנס. צו באצוג אין באםעצקערונג דער פון שטיםונג

 בע־ באדינגונגען די זײנען ־wayr ארגאגיזירמע די *ין
 ארגאניזאציאנס־ גוטע א האבען דרעססאמד די סער.

ארבײכג גוםע םוען זיי און קאסיטע
 ארגאני־ אונזער חאם װאכעז צווײ צעצטע די פאר
 צים־ טויזענט 16 אויסגעםײצם דעפארםםזעמ זאציאנס

 םעםבערם. ארײנגעסראגען און םיםיגגען גערופעז לעטס,
קצײן צו נעװאחגן זײנעז העדקוואדערם יוניאן אצטע די

 זײער םיז ארויסגעםופט האבען
 פראכטפוצ א אין אדייננעטופט ען

טיד צענטער. ביזנעם ם\\ הארץ

 צאס אונזערע און
 j און פצאץ אצטען

j א ביצדיע שאהגעם

 קאסס עס און גצבײדצ צװיײםצאריגע א איצם חאבען
 אטאצ באך צייגם עם זוערט̂ד איז עס אבער געצם, סך א

 ויי ותן אויפטאן קאנען ארבײטער ארגאגיזירטע װאס
פאדאייניגט. זײנען

 קצאוקםאמר אוגזערע זײנען פראנציםקא םאן אין
 » און צאקאצ גוטען א האבען ארגאגיזירם, פאצשטעגדיג

 פארבריי• ניט ־זיך וויצ איך עצעםענכ^ אסםעוען זעהר
 אבער פצאץ, צופיצ פארגעםען װעם עס דערװײצ, טערען

 צעצכמןן דעם פאר דאם זאגען זיכערקײם םים קען איך
 גרײ• זײ װאוגדער. אויפגעטאן װירקציך זײ האבען יאתר

 טאטםעמםשר טים פארהאגדגען צו דא איצט זיך טען
 tf\ אויך איז אגדזשעצעם, צאס אין זױ פונקט רערס.

 קאטפציצידנחנר, פיצ איגדוסםרי* דרעם רער אין לאגע די
a גוםע גאנץ עטאבצירם טיר האבען םוגדעסטװעגען m 

 ארבײםנד די פארבעםערם כאדייטעגד האבען און צאקאלען
 אנצוהאצמס, באדיגגוגגען דיזע כדי אבער באדיגגונגען.

 באצאגגען װאם יעגע אצע ארגאניזירען םיר םזזען
איגטעךנעשאנאצ. אונזער צו ניט

 אונזער אין געזמן איז דובינססי פרעזידעגם זוען
 א םאטיאם, םםערyװr אעזדפטעצט ער האט געגעגד,

 n איגכמרנעשאנא^ אונזער אין טוערין לאגג־יעזוריגע
 • איצט איז ארבײט אוגזער ארבײנג גוטע זעהר טוט

צמר־ און אוגארגאניזירמע די ארגאניזירען צוױיםאכע:
 ארגוד די צערנען פון פראגע די ארגאגיזירט̂ז די נען

 proopy: ojn בײ אויפצונעכמן איך ערזוארט גיזירטע
עקזעקוסי<חג געגעראצ דער פון םיםינג

 ^רטד דעם אויוי געווארען גצםאנם איז פראגדעם
 איהד האם סיזאן םון שזואכקײט די געביכס גיזאציאגס

 גיס אונז האצמ דאם אבער ארבײ̂נ דער או̂י װירקוגג
 גיס Tז םיר האבען אצגעםיין אין ציעצ. אונזער םון אפ

גים איז דאם אז אבער וױיסען םיר נאקצאגען. צו װאס

 n ױגיאן• אקא*5 א םיר האבען פארטצאגד אין
 אכמרימימר םון באשםעדים ארבײםער צאהצ :רעסםע
 •גי־י םים פרויען דיזע געזעוזן װאצט איהר צוען פרויזגן.

מן זײ דערשראקען וױ צורית, יאהר א װי םעהר סעצ  די
 מגציך דאס איז זױ געפרעגם, זיך איהר װאצם געוחנן,

 און וױיתשעס םון שויז רעדם <תר צאגד פריתן א אין
 M ד. J דער גאך אפיצו ארבײטס־באדיעוגגען. אגדערע

 דק א אהן בא׳גזצ׳ט און בא׳גנב׳צמ באםעם די האבען
 פרוחמ די ווען צײט, יעגער זינם דײען. א אהן אוז

 וונן איבערםריכעז זײן נים ותם ארגאגיזירט, זיך האבען
 וױי־ זייערע ̂דעען ערמםענם אז זאנען, אײך זועצ איך

 עגחר די און ®ראצעגם, 50 וױ םער געשםיגען דזשעם
 רעכגמנ זייערע באצוג אין םארגעסוםען זײנען װאם רוגגען

 איצס האבען זײ אפצושאצען. נים גאד איז םענשען אצס
 םרעפען דארםען ותם איהר צאקאצ• שעהנעם זעהר א

 גאנ- די םעםבערם, 300 אדער 250 םיטינגען רעגעצע בײ
זזוגדערט״ זעקם גענויע פון באשםצהם םעםבערשיפ צע

אר־ די אפ שעצען םעםבערס די אז זיכער בין איך
 אין געמאן. זײ םאר זזאט אינםערנעשאגאצ די <ואם בײט
 ניטיע באוואוםטער א פאן א איז שטאדם זעצבער דער
 םירכמס דײכע זעהר א דזשעגסען, נאםען מים׳ן םיצ

 שענד־ דעם אויף םיידצאך די םירםע די עקםפצואטירט
 געוחנן איז דוביגסקי פרעזידעגם װען אוםן. ציכםטעז

 אדגא־ צו אינםטרואירט אוגז ער האם גענעג̂נ יענעם אין
 קאםפיין ארגאניזאציאנם אן פאבריק. דאזיגע די גיזירען

 אױןי וױיצ שותר, זעהר איז ארבײם די און אץ דארם גײט
 ארבײגג דער םון םען ענטזאגט פארדאכט קצעגסטען דעם

 אונםקד םורא האבעז ארנײכתר די אז זיך, פאדשטעהם
 אין אםת דער אדגאגיזירען. צו זיך אומשטענדען אזעצכע

 דאם אבער פארצירעז, צו וױיניג אזוי האבען זײ אז
דארטצן אויך אבער שוחנגיינפײטען. גדויסע אוגז םאכט
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העדקדוארטערם. די פארגרעסערט יוגיאן די
 געוו^רען אפיס אוגזער איז צײם לעצטער דער םאר

 פארגרע־ און מעטבערשיפ םאוערעסערטע די פאר עננ
 צו געװאדען געצװאוננען זײגען םיר אקםיזויםעם.

צוםע־ העדקװארםערם. ױניאן די פאר פלאץ סעהר
 פלאר עקסטרא »ן הריגען צו געלונגען אוגז איז יזע

םאר־ -מאם בילדיגג, זעלבעז דעם אין אםים אונזער
הײם. יוגיאון אונזער ם

םײ־ צו ערשטע די געװען זייגען םשעו־לייט שאם די
 גע־ שעהן בײ םלאר. נײעם דעם םון ערעםעגוגג די

קאםיטע, ספעציעלער א פון אראנזשירט םישען,
 דאנערשטאנ םארזאםעלט טשערלייט שאפ די זיך ,ן

ױיהאבען און םעברואד, םען28 דעם  זיך געהערע ז
 ערעפענונג די םײערענדיג #וועגם, איז שפעם ביז רם

 רעדעם ױניאן. דער פון וןעמווארטערס מארגרעסערטע
ן ן מ ל ו מ  דזשעגעראל שעהן, ברודעד פון געזוארען מ

 ;סעגעדזשער לאהאל איטאן, אלבערט ברודער ;ײזער
 צולעצט םשערלײט. פילע אוז קײזער באנםשיס,

 םאד־ נויטיג איז גאר ניט »ז גע<וארען, גאשלאםען יז
אװעקגע־ םוז יובי^ן די נאר זזעדסװארטערס, טע

 די באזיס. פיגאגציעלען געזוגטען א אוי* ווערען ונלט
 די אײנצוקאלעקטען אונטערנוםען זיך האבען ײט
טעקס. גײעם דעם \וי גום אזױ

ױניאן. אוגזער פון פראבלעםען
 אזנזער םון װידערנעבורט און סםרײק גענעראל רזגר

 איז לײדער סעזאן. פאל לעצטען פארגעקוםען איז ,יאן
 געהאט גיט האבעז םיר אז קורץ, אזוי געווען סעזאן

 מד א אויף ױניאן די אוועקצושטעיצען געלעגענהײט
‘לאנ א געוחגז איז סלעס דער באזיס. םעאנציעלען

 א געװארעז איז ױניאן די אז איז, רעזולטאט דער אח
 איז אריםסײט די אויף תוקענדיג ניט חוב. בעל וווממגר

 און שעפער די אין עםעסטיװ שטארק ױניאן אונזער
 םײט א פאר צײנער די זיך שאדםען באלעבאטים טייל

 קוםענדעז אנריםענם פון באגײאונג צום װגיאן דעד
 זאםלען צו נויטיג אוםבאדינגט דערפאר ס׳איז ן.

 <ױלעז זואם באלעבאםים די באגענענען צו םאנד סטרײס 9
ױגיאן. דער טיט כחות םיט פארמעםטען ויד

 מאגטרעאל אין דא םיר האבען צײט זעלבער דער צו
i דורכ־ געםאכם װערט קילאוקס װאו געגעגם היעציעלען 

 סוועט ערגםםע די אונטער ארגײםער פראגצויזיעע פון
 ניט קײגםאיצ נאך זײנען מעפער די גאדיגגונגען.
 איז ױניאן די ווײל דערפאר םאקע און אתאניזירט

םא• געםאהר גרויסע א נעגענט די זוערט מטארק
 ס׳איז און ^ועפער ױניאן די אין באדינגונגעז ײטס

אפמאםען און ארגאניזחןן צו געגענט די גויםע

v שעפער סוועט די םון האג<ןורעגץ די m\ פזד ױגיאן די 
 געגעגם דעם צוארגאגיזירען שטאדט. פון צעגטער אין פער
םע איז  ארגאניי־ םראגצויזיעע ספעציעל אגצומטעלען נוי

 אין אםיסעס עקםטרא צזוײ עםעגען םען םוז אויך װי זערס,
 דאחי גאטירליך, זיך. געפינען ^עפער די װאו געגעגטען די

 בא־ דערםאר ס׳איז קאםפײן. אזא פאר געיצט האבען םען
 םיםינג מעםבער גענעראל א רופען צו געװארען עטיםט

 לאגע די םארלײגען און פעברואד, טען27 דעם םיטוואך, פאר
 םיטגלידעחפאפט. גרויםער דער פאר

דאלער. 7 פון טעקם א באשטיםט םיטינג םעםבערס
א^־ ברודער םון געװארעז דערעםענט איז םיטינג דער

 ארגאנײזער גענעראיצ דער שעהן, ברודער איטאן. בערט
 םאי לאגע די םאמעיצ^ט דאן האט אינטערגעשאנאל, םון
 זתגען דערקלערט ער האט רעדע זײן אין םעםבערם. די

 אזױ פאגד םטרײק א זאםצען םון נויסװענדיגקײט דער
 שעפזנר. ניט־ױגיאן די ארגאניזירען צו םאנד א חי נוט
 םעםבערס, די צו אפעיצירט ער האם רעדע שטארקער א אין
 ױניאן די אװעקשטעצען םאל איצע פאר מאל אײן זאיצען זײ

 טאקזן נאר םאראיציש, נאר נים באזיס געזונטען א אזיף
 פזן הכל סך א גענוםען אויך האט ער פיגאנציעל. אויך

 כאדיד ארבײטס די אין פארבעסערונגען און געוויגסען די
 קורצע די פאר קצאוקםאכער די םון פארדיגסםעז און גונגען

 געוואחעז. אויםגעבויט צוריה איז ױניאן די זינט םאנאטען 6
 םים געװארען אויםגעגוטעז זײנען אפייל דער און רעדע די

אפיצאדיסםענטען. און אינטערעם נרוס
 טשערםאן דער האט עעהן ברודער םון רעדע דער נאך

 דזשויגש פון רעקאםענדירם רעזאלוציע, א םאתעלײעגט
 זאלען פרעסערס און קאםערס אפרײטארס, אז ^אונסייצ,
 לײגינר פינישער, די און דאצער 7 םון טעהס א צאהיצעז
 דאלער. 4 צאהלען זאלען הענדם דזשענעראיצ און מאכער

 צײנס װאכען צװײ אין ווערען באצאהיצט זאיצ טעהם דער
 און סטרײס א פאר \וערען געזאםעיצם זאל טעקם דער

 אםצאזד גלײר זאלעז םעםבערס די פאנד. ארגאניזאציאנם
 זאצ דאם און ױניאן דער צו דירס און שולדעז זײערע ל?\

 אגגעזאםעצם זיך האבעז װאס חובות די דעסען העצפען
סעזאן. סיצעס דעם דורך

 איז קאנאחג פאר געםייז5א איז אוז םאנטרעאיל םאר
 פארדינסכתן, די םיט םארגלײך אין נרוים גאנץ טעסס דער
 אױפ־ קאונםיל דזשוינט םון רעקאמענדאציע די איז דאך

r ברודער באגײסםערוגג. גרויס םיט געװארען נעגוםען n. 
 אבער קורצע א אין האם ,43 לאקל םיז פעםבער םרידמאז,
 םעתס דער םעםבעדם, די צו אפעיצירט רעדע זאכליכער

 באצעבאטיב די צייגען דערסיט און זוערען גוםגעהײסען זאל
 עראבערונגמ די פאר קםעםען צו בארײם זײנעז םיר אז

 זעלבצו דער צו אין איצט ביז געמאבט האבען םיר װאס
און שעהמסטע די איז ווואס ױניאז, די באפעסםיגעז צײט

 לעצםע האב איך םראגרעס. באדייטענדעז םיר ן
 ווען םיידלאר. 60 אדער 50 םיט מיםינג א געחאט

 איך האב באדינגונגען, די איבער זײ צו גערעדט וואב
װעל־ אין אונבאהאלםענקײט די אויגען זײערע אין ן

זיך. געפינעז זײ
אר־ הונדערט 4 איבער פאבריקארבײטען דעד אין
 סעכד אונזערע םיט םיטינג א נעהאט האב איך :

צוגע־ םיר זזאבען זײ און םאכער קלאוס די פון
ארבײם, זײן אין מייער בר. העלפען וועלען זיי אז
 בכח זײז אויך םיר וועלען אינגיכעז גאר אז חאןי »יך

לאגזג זייער פארבעםערען
a אינטערנײשאנאל לעצטע אונזער אח םיאטעצ אין 

 םיין אוין* ױינס איר jjnn פאסיפישען אױוי .ציע
 כריטיש װאנקװאווער, באזוכען צו *ױך םריפ \

 הויבט געהערט, צצצטענם האב איך וױ זואו,
צאהלעז. נדעסערע אין קלאוקס םאכעז אן רארש

 ארגאניזירטי םאכער קלאוק די זײנעז סיאטעל אין
 אױ זײ װאם טאל ערשםער דער דאס איז זײ בײ אויך

 הא־ די און אגרימעגט סאלעסטױוען א אונטער בײטעז
 טחר אײנציגער דער באהלאגען. צו זואס ניט זיך כעז
 אסטיװ,. ניט איז םעםבערשים די װאם איז דארטעז בעל
 אײד פון געםירט דארט לאתאל דער װערט נאטירליך אוז

 כמנר גוטע פאר א דארטצן האבעז םיר כתגשען. צעלנע
 ער\וארם איך אתטיװ. זײער ניט אבער זײ זײנען שע\,
 «ר םיד זיעאען אגריםענט םון באנײאונג דער נאך דאס
 • םיר האבען דארםעז אויר ענדערוגגען. געװיסע כען

 באסעם די גרויםע. זעהר פײז ניט אינדוסטריע, דרעס
 וחנג אײנצעער דער אײנגעשפארם. זײער זײנען דארטען

 גאמ א איז עם צװינגען. צו זײ זײז נאםירליף ותט
 מײם־פרעזיחומ אז זיכער ביז איך ארבײט. שוועחג

 *אלען כאםעם רי אז םאכען םעגליך װעט פאסאטא
טיינוע• זיתר םען

 צײט לאנגער א פאר געהאט האבעז סיר \ואם מעכטיגסטע
מאגםרעאל. אין

 צום געװארען געגוםעז דאז איז רעפאםענדאציע די
 עולם גאנצער דער איז אײנער יװ\ איע און אפשטיםונג

 אײג־ םעקס דעם גוטגעהײסען דערםים און אויםגעשטאנעז
 און םײער ױניאז זײער האלטעז קלאוקמאכער די שטיםיג.

נויטיג. זועז הילף צו ױניאן דער קוםעז צו בארײט זײנעז זײ
אנגעפגאגען שוין ןןרגאניזאצ^אנס־קאספײן

 קאונסיל דזשוינם דער האט צורי<ן זואכען םיר טיט
 דשזאן ברודער ארגאנײזער, איטאליענישען אן אעעשםעלט

 פון סאבארב די איז אםים אן געעםענט און ליבעדאלי
 גלײך זיך. געפינעז שעפער גיט־ױניאז די װאו מאנטרעאל,

 גע־ אונז איז נעװארען, גוטגעהיייסען איז טעקס דער װי
 ברודער ארגאנײזער, םראנצויזישען א תרינען צו לונגעז

 גע־ אננעשםעלם גלײך איז וועלכער ראטשםארם, קאנךידע
 איז ױגגערמאז, א אבוואהל ראםשםארט, ברודער װארען.

 בא־ ארבײמער דער איז אקםיװ צײם לאנגער א םאר שוין
 ערשטעי געווען ער איז צײט לאנגער א פאר װעגונג.

 האונ־ לײבאר און טדײד םאנטרעאלער פון זוײם־םרעזידענט
 צו נעלינגען אוגז װעט םיר, האםעז חילף, זײז םיט אוץ םיל׳

 םאנטרעאלעי פון שעפער סװעט קצאוס די אמאניזירען
 באדינ־ ארבײטס מענשליכע אײנשטעלען און אוםנענענט

 פראנ* די םון םארדינסטעץ די העכערעז וױ גוט אזוי נונגעז
 אפשאםען דערםימ און סלאוקםאכער אײננעבארענע צויזיש

שעפער. ױניאז די געגעז לאנקורענץ שנײדענדע האלז די
פרעזענט. טשערםאן שאפ ערשטער דער

 די ‘צװישעז באנײסטערונג יוניאן און אויםלעבוננ די
 איז ארוים אויך זיך צײנט קלאױזפאכער מאנטרעאלער

 ארבײטער די משערלײט. שאפ די םון באהאנדלוננ זײער ^
 עלטסטער דער האםפאני, מאנופעקטשורינג גארדאז די פון

 איץ שאפ ױניאז נרעסםער דער *ויר אוז שאפ ױניאז
 װאונ־ א מיט םשערמאז דעם פ^עזענטירט האבעז ^שטאדט,

 נע־ איז פרעזעגטײשאץ די סילװער. סעט דערשזעזנעם
 די אוז םיטיננ שאפ ספעציעצעץ א בײ געװארעז מאכט
 אײבראםסאז ברודער טשערםאז דעם דערלאננעז צו עהרע
 םײגעל־ ם. ברודער צו געײאיעז גענעבעז איז פרעזענט חןם
 םוץ טשערלײם שאפ די .43 לאקאל םיז טשערםאן טאז,

 בא־ די אויםצוהאלטען שווער זעהר ארבײטען םאנטרעאל
 די אז האפעז, װילעז םיר אוז שעםער די אין דיננוננען

 א אראפגעמען זיד •ײעלעז שעפער אנדערע םון ארבײםער
םאנופעהטשורינג גארדאז םון ארבײטער די םון בײשםיל

 פייערען צו אײנציגע די ניט זײנען םשערלײט שאפ די
 אין ױניאץ פלאוקפיאכער דער םיז ווידעראויפבויאונג די

 אפרײטארם די ,43 לאקאל םיז מעסבערט די מאנטרעאל.
 םאר אנדערע. אלע םיז טוב׳דיג יום מעהר זיר פיהלעץ

 דעד אלם באהאנט געװעז לאקאל דער איז יאהרעז םילע
 איז צייט לעצםע די ייניאן. מאנטרעאלער םיז םעססיסא

 לארןאל דעם איז ארדנוגנ אײנצושטעלעז נעלוננעז אבער
 הא־ װעלכע הלאוסמאכער, עלטערע די אז וױיט, אזױ אויןז
 אםענדען איז עס ױען יפיז האפנוננעז אלע אויםגעגעבז בעז

 די אויסהאלטען נעהענט ניט האבען זײ <וײל םיטיננען,
 האבעז רעװאלוציאנעיען, זאנענאנטע די םיז באלײדיגוננעז

אהטעוימעט. צו ציריסנעהערט אלע זיר
 34 לאהאל דער האט טארטש, טעז2 דעם אווענט, שבת
 א דורד ײניאז דער םוץ צוריסאויפבויאוננ די נעסײערם

 זײערע מיט םעםבערס 200 איבער באנקעט. נרױסארטינען
 שול סדישא חברה דער אין פארזאמעלט זיר האבעז סרויעז

 שפעט ביז פארבראכט םיר האבעז טי^עז געדעסטע ביי איז
נאכט. דער אין

 באנקעט דעם בײ האט קאסיטע אראנדזשטענם די
 סטעו» נאנצעז דעם צו פרעזענטעו שעהנע אויסנעטײלט
 םא־ ארבײט <וםע די פאר אנערסענוננ אלם אננעשטעלםע

 איננסטער דער גודםן, ברודער צייט. יאהר לעצטעז יעט
 אוץ פעז םאונטײז סעם א געקראנעז האם אנענם, :יזנעס

סיל, עסא־ דער סעסרעמאר־םרעזשורער, קײזעד, ברודעד ןונ

 סעם א געתראגעז האם ױניאז, דער פון נאםיסט
 צןך אים*ן, אלבערם ברומנר ״האפיםאל״, מאריזם׳ קארלס
 און וואםש שעהנע א געהראגעז האט םענעדזשער, קאלער
 פון אמאגײזער גענעראל שעהן, ברודער און טשײן,

 1 װאונדערשעהגעם א געקראגען האט איגטערגעשאנאל,
קעין). (װאקיננ שטעקען ציר

 ח*ס ,43 לאקאל םיז םשעדםאז פײגעלסאן, ס. ברודער
 איברגעמנגדע רעדע, שעהנער א םיט באנסעט דעם געעםענט

 די רעארגאניזירען צו קאםפײן דעם םון היסטאריע די
 ארדגוע אײנשםעלען וועעגז םפעציעל אזן ױניאז מאכער

 םעכםימוי דער םון רעזולםאטעז די דער און 43 לאקאל איז
 19י האם ער .43 לאקאל ספעציעל און ױניאז קלאוקםאכער

 עלפד זײ פון אײנער םרידםאז, דזש. בדודער פארגעשםעלט
 *וועגמ, םיז םאסטםאסטער אלס לאקאל פון טעםבערם סטע

 פארמר אוםז װיציגעז א אויף דאז האם פרידמאן ברודער
 ,43 לאתא? םון סעקרעטאר שװארץ, דזש. ברודער שטעלט
 םאת• דער םים גודמאז בדודער פרעזענטירט האט װעלכער

 ברד פרעזענםירם האם טשערניאס סעם ברודער פען. טייז
 JhtPvo דזמ• ברודער ביכער. סעט דעם םיט קײזער דער

 םוסטערה*פםמ א אויו* האט לאקאל, פון טשערםאז װײם
 בתחנר צו טשײז ארן זואטש די פרעזענטירט אוםן ערנסטעז

 איבעד־- האט םײגעלסאז, ברודער טשערםאז, דער און איטאז
 n עהחנ די םרידטאז ברודער מאסטטאסטער דעם נעגעבעץ

שעהן. ברודער פרעזענטירעז
 וױציממ איז שעהנעם א אויח האט םדידמאן ברודער

 19 דערקלערם, האנט, אין שטעקען דעם האלטענדיג אוםן,
 איבערמ- זײז און שעוזן ברודער םון האנט שטארהע די

 *יז אינטערנעשאנאל אונער םרן אידעאלעז די צו בענהײט
 אוגמדי םון ^ויפבויאוננ דער צו קראפט םרײב די כעװען
 כאדע• ארבײםס די אין פארבעסערונגען די און ױניאז
 ברוחנר ,אז האםעז װילען םיר קלאוהםאכער. די פון נונגען
 חנר פאר ארבײם שעװערע די פון םיד אבװאהל שעהן,
 וחנם קראנקהײם, לעצםער דער םון ספעציעל און ױניאז

 דער^רויספד איז העלםעז אונז אוז אונז םיט פארבלײבעז
 פונ־ געזונםעז א אויח ױגיאז די אװעקשטעלען םון ארבײט

 ברז- אן, אײד שפארם םיגאנציעל. און טאראליש דאסענט
 און םיד זײט איהר ורעז שטעיקען, דעם אויף שעהץ, דער
ארבײנג הײליגער דער םיט אנגעהן לאםיר צוזאמען אלע

 שעח^ ברודער םיז געװארעז געהאלטען זײנעז רעדעס
 זחנם אווענם דער און אנדערע, און ?ײזער גודמאז, אימאז,

׳ װערען. םארגעסען ניט לאנג

 דרעם פון סטרײק זיגרײכער און ערשםער דער
«ג5 לאקאל יזניאן, קאםערס

 גאנס םולעז איז איז קאםפײז האטערם דרעס דער
 םםרײפ ערשטען דעם דורכגעםיהרט מיד האבען װאך די

 דחנס פעז ״םיטער די זיג. ערשטעז דעם דערהאלטעז איז
א\  קאםער אלטעז אז »װעקשיהעז פארזואלט זיר האט ?

 פאר ארויסהעלםער אז פלאץ זייז אויח אנשטעלעז איז
 שאפ דעם דערקלערט האט ױניאן די זוײדזשער. העלפט

 געוחגן םירםע די איז סטרײס טעג 3 נאד איז סטרײס איז
ר און ארױםהעלםער דעם »ײעהצושיהען נעצ^ואונגעז  א

ד םיר װײדזשעם. ױניאז אויח לײט ױניאז שטעלען  מ
 פון אננאגנ דעם םאר זויכטיג זעהר אל׳ס זינ דעם טראכטעז
 דער איז רעזולמאםעז נוטע ערװארטעז םיר און קאםפײז

צוקונםט.
 געװאחנן געםעטעלט איז סטרייס דער ווי דעם גאך

 םאחך נעשטעלט נלײך םיר חאבעז פען״ ״םיטער די םיט
 צוריפנעבען םוזעז זײ אז םײד״ ״סםארט די צו רונגעז

 ױײדזשעם די אין גענומעז האבעז זײ װאס רעדאהשאן דעם
 פירםזנ די <תז צוריס• מאנאטעז דרײ םיט קאטערס די םיז

 גלײן• זי האם סטרײס, » םײנעז סיר אז אויסגעםונען, האט
 ת אזו 3 אויוי װײדזשעם די העכערען צו צוגעשטיםט

װאך. א דאלער
־9P די און גאנג םולען אין איז האמפײז דרעס דער

 יוניאן זײער רעארגאניזירען צו אנטשלאסעז רזײנעז מע
פראצענט. הוגדערט א
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o 8 םרייטאג, איז גלאנץ און פראכם מיט nטעז 
 די נעװארען געםייערם אווענט איז אזײגער 8 ;

בא־ און םאדעתע נרוישע שעהנע נייע די םון גג
 קלאוק דער םון העמוואטערס די איז אםיסעס :

 אנדזשעלעס. לאס םון ױניאן םאכער דדעס
ױם־ א םיט אעעםילם גערוען איז האל גרױסער זער

ױניאן. חגר םון םעםבערס עו*ם, געשטיטנמז ג
גע־ בלוםעז םארשי^נארםגיע םיז בוקעםעז עע
 און שעפער דרעס אוז האאוק &יז ארבײכמר םון

 צושפרײם געווען זײנען ארגאניזאציעם מתעדליכע
 אםיסעס. וײ אין און האל איז *לאםפארםע דער

 אווענט םון סשערמאץ אלט צײצעז דיזע םיז שרייבער
 ערקלעהרעגדיג םארזאםלוגג םיתרליכע די ערזנםענם ,
j םאר־ האט און אווענט םיז באדייטונג די אוחמז

 איי־ סענטראל םון םארטרעטער באגריטעד אאס ט
װאיר־ מילעעוײ אםאלגאכדיטעד, דער פון מאונסיצ,

 םאציאליסטישער איזײשער וײגג, ארבײטער ױניאז, ,״ים
 האבעז באגריסער אצע *םארותדםס״. םיז אוז ימונד

װאונ־ דעם םיט מאכער דרעס איז סצאיס די ירם
 דער םאר געםאכט האבען זיי װאס פראגרעס ז

צייכג
 גיט נאר פראגרעס. גרויסעד א וױרסליד איז עם איז

 ערגעץ אםיםעל סליינעם א נעהאט םיר האבעז צוריט
 ערשטעז יעדען איז שעאצר, אונזערע םיז אותס

ז  די ברעכעז געדארםט טעםבערס אסטױחג די זיך מ
 די באצאהילעז צו נעלד םעז נעםט וואו טראכםענדיג נפ

 טעלע- א םיר האבען הײנם און רענם. דאלאר
ל,  !רענם םאנאם א דאז װי םעהר באםרעםם .װאס י

 גרויםע צוױי רענטען צו עראויבען זיד ,םײ ̂זננען
 איז אינדוסםריע, אונזער םח הארץ סאםע איז

 דעפארכד גחגםטע די םיז נאהענט שםאדט, םון ד
 בראדוױי. אױו* דיםטריקט כמאטער איז סטארם
̂נס! ̂אס #גדאד\ױי  לאנג ניט נאר ביז אנדזשע
 אז נעםיינם, אויר ײז5א זיה דאכם םיר, האבען

 סענעז בראדוױי אוחי »ז אונז, םאר ניט איז וײ
 די איז םארעפארט זײז אין אראצעוועז קוםעז נאר ויד

 אוײינ־ און םאױשירעץ םיים םצעס זײ איז אחנר יייער,
 דעפארכד די םיז םצנםטער םארפוצםע רייך די אין \
a ,סלײדער איז םאנטילעז •ראכטםולע די זצהן סםארס 

 געלד גענוג נים םארםאנעז אוז יראדוצירעז םיר
̂בע  צו געאװגט אםילו עס האם זוער הויממז. *ו מ

 נעהוײ דיזער אויף ױניאךאפיס א האמנן םון ז
דרעם און סלאוס די בראדוױי? אױןי *גאס,

 אײדים אינטעתעשאנאל דער פון 5כמםבער די ;
 געװאנטעז נים דעם האבען ױניאז וואירקערס גם

 אפעז חןר איז םעז זעהט הײנט פארוױרקאיכט. ס
בראד־ סאוטה 828% אין אנדזשעצעם צאם מםאדט

אינטער־ םאכער דרעם איז ^אאוה סײז נרויםאז א
 עם איז ױגיאן״ זואירקעףם גארםענם אײתס ̂א
 סימבאל א ניט עס איז צײט? דער פיז ציימז א

 דער ארבײטער, דער װעז צוסונפט, נאהענםער דער
 דער זײז אויד זועט וחגאם, חןר איז אצעס םיז םער

וועלט? דער ®יז ד
 אדחןסירם אויך םארזאכמלטע די זײנען גאםיךליך

מע־ םײנבערג, י. ברודער וױיס־פרעזידענט םח ז
פארםרצ־ םיז איז צוצקי באארד דדפאינם םיז ד
גצ־ דורכגעםיהרט אויך איז עם ^אסאל. יעדעז סוז

 עס וועלכער אין פראנראם, םוזיסאאימע מעהנע א ז
 איםאליענימע אידיעע, עפאנחפע, באטײצמם זיד ז

 אינטער־ װירקליכע א — מאצאנטעז אסקריפאנער
 זעהר געםאכם חאם םייערװנ די •ראנראם. :נאאע

 םאיזאםעצטע. די אויוי איינדרוס ווטעז
 אםיםעס איז אפיס כיזגעס באמגועםעז א אױסער

ם ביזנאס סינעדזאתד, ס תנ מ באזונחגר א איז ייל

 כתדאו פארםרעטער, איגטערנעמאנאל חנם פאר אםיס
 i עאפ־םיטינגעז, םאר רוםם צאהל א און םײנבערג,

 האבצן טיםינגען, םעםבער גענעראל פאר האל נרויםען
 םיטענען די פאר רום ̂זעהנע א אויםגעםיססט א*ך םיר
 חגקריאיי־ אײדיס א האבען םיר באארד. דזשאינט םוז

 געווא- אויםגעפיקסט געשםאסםול איז װעיצכע רום, שאז
 נעהגטצר זאל דאם אז ערװארטען, איז האםעז טיר רען.

 ארגא• חגר צו מעםבערס םרויעז נייע אונזערע ברעננעז
 טיר״ האבען ױגענד דער צוצוציהעז אום אח ניזאציע.

 פאר־ איז ספארט םאר '״דדמים״ א אויסגעמטאטעט אויך
 וןא- צוועק דיזען פאר איבונגען. קערפערליכע שײדענע

 ױטאן- ױנגע די םיז ספארט־קאוב א ארגאניזירט םיר בעז
 םאד לײברערי, א אויך םיר האבען גאטירליך םעםבערם.

 םיר סורצעז, איז ביכער. יעצם הלײבען םיר װעיצכער
 צע־ איסטערן די פאר שעםעז ניט יעצט זיך דארםעז

אינטערנעשאנאל. אונזער םון טערס

 אעמנדיג גאנץ יעצט איז סלאוספאכער אונזערע בײ
p אדער 'יאד־ :םראגע איצט־נײע די דיסקוטירט מעז w- 

 m אײנדרוק, דעם מאכעז אםיאו טרײען םאנכע ארבײט?
 װאדאר־ םיז אפ העננט ױניאן דער םיז עקזיםטענץ די

 אבער זיך לאזעז סלאוסםאכער צאהל גרעסטע די בײט.
 09 אז וױיסעז, זײ םראזעז. פוסטע םון פארםיהרעז ניט
 /ויםגעק^ײ די אילע, םיר כאטע םארהעדט. פונקט איז

 m איץ אצע ^טיםעז ױניאז, דער פון םיהרער בענע
 ארבײםעי וועאכעז אונטער סיסםעם דער איז װאך־ארבײט

 הייליר סיק נים אונז בײ אבער דאס איז ארבײםעז זאצעז
 וחנלמ ױניאן שםארסער א םים אז וױיסען, םיר טום.
 םעגד די אויןז סאנטראל פראצענםיגעז הוגדערט א האט

 אױס־ מטיק־ארבײט אויך קען עעפער, די אויף און בערס
 את, םעםבערם, די םוז בענעםיט חגם םאר װערעז געגוצם

 צי װאך-ארבײט וועט ױניאז מװאכער א םיט םארסערט,
 פראמ וי■םa די ברעמען. יט נוצעןנ קײן ארבײטער

 חנו נאר שםיס־ארבײם, אדער ײאך־ נים דעריבער איז
 ft ארבײטער די םיז באװאוסטזײז דער ױניאן־קאנטראא,

 w גרייט זײן צו און אײניג זײז צו ארגאניזירט, זײן
 םאמן צו קילאר םיר זוכעז דאס אוץ זיך. םארטײדיגען

 מי און םימיעען לאסאל די בײ םעםבערם אונזערע צו
שאפ־םיטינגעץ.

 ארבײטסלאמ םון םראנע די אויך דיסקוםירם םעז
 איו יועלכע זוצגעז םראגען, אנתנחז פיאע און איגשורענט

מאא. צװײטעז א באריכטעז זועל
 םאד גאהענטע אין טיר שטעהעז זעהט, איהד װי

 אונזצו םיט קאוסט, פאסיפיס גאנצעז דעם מיט בינדוננען
 און םעםבערס אײנענע אונזערע םים אוז אםים הויפט

 ארונםוו ביז אויבען םיז הארםאניש אזוי ארבײטעגדיג
 גאןי זײז נים זאלעז םיר װארום אורזאך קײז ניטא איז

י̂ןערפאאגריץ־. מעהר
 תר נעראםענצד. סײז הר5*ז ניט איז סיזאן דער

 זײ• יאנואר איז גוט. זעהר .געװעז גראדע איז אגהויב
 איי יאנואר םאנאט עגדע אבער ביזי. געײעז םיר נעז

 טאג היעטיגאז ביז אזוי איז עס און סלאו געװאחגן
 ותחמ זאל עס האםענונג די םארלארען עויז האמגן םיר
 איטם דער איז אז אוים, וױיזט עס םיזאן. דעם ביזי
 גרויסי א װאס דעדםיז צס נעם איך בעסער. ניט איז

 »ח אונז, צו קוםען איםס דעד םון סצאוסםאכער צאהל
 מומו צו פון קײנעם אפריידען ניט זיד װילט עס כאכדפ

 ד צו זאגען איר 5וױ דאד פא^יפארניע זוניגער דער איז
 1אי גליפעז זוכעז הומט איהר אײדער אז ^אוהמאכער

 םים דורך זיך ערײבם סצאוס^פעפער אנדדפעלעםער לאס
 אינטערעמס• אײגענע אייערע םאר עס טוט ױניאן. דער
 רינ געבען איד ירעלעז סיר אז אײך, פאמיכער איד

איגפארטאציע.
^ ..

f<־

יוניאן דרעםמאבער דער אץ .
אגרימענט דעמ װעכען ענטפערס אח פראגען

האכמאן דזשולױס פון
עוגןךגמזגזר ̂ואךך. תטז^ױװ ררגןלז גמופראר̂־ ב

 םראגען אםים םיין אין ארײן עטראםען טאנ יעדען
 אײנצעל־ גענויערע םאריצאנגעז <ועצכע אגריטענט, ומנען
 דיזער אין געדרוקט געװעז זײנעז וועלכע די װי חײםען

 ױניאץ די װאס צוםרידעז זײער בין איך ןאטיילונג.
 צו אינטערעס גרויסען אזא ארויס וױיזעז סיטגלידער

 אײנצעלזזײטעז םיט גריים כין איך און עניז ױזען
םראגען. אריינגעעיתטע די אויוי ענםפערען זז

 פרייזען פון ריסעטלםעגט
 געסעטעאט איז גארםענט א אז אנגענומעז, .•\־אג(ו9

 םיגי״ דעם פארדינעז צו נים באוױיזעז ארבײטער די און
? פרײז געםעטעאטען פרן גרונד דער אויח םום

 קאמפיצעינט א אויס םילט םאל אזא איז .•(זר9<זוװ
 דורכ־ וחגט פארשטעהער ױניאן א און ױניאז דער אין

פרײז. דעם אויסגצײכען און אונטערזוכונג »ז ויהרעז
 גארםענטס אונגעסעטעיטע

גארםענטס, איבער ארבײטען םיר דארפען .•^ראגגז
געסעמעלם? ניט זײנען װאס

 אפע־ סייז דארוי עעפער סאנטראסטינג איז .*<זר8(ןופ
 אום־ איבער ארבײטעז פרעסער אדער םינישער ױימאר,

גאדמענטס. מסעטעלטע
אןאינ־ איז םאז סיר דארםעז װאס און .־

Tt ?שאפ
 ארבײטען איהר םעגט עאפ אינסײד א אין «וולז^ר:

 נעסעטעלט. ניט זײנעז גארמענטס די מען אפילו טענ זוױי
 צו פאו־ץױיגערעז צו רעכט א איהר האט טעג צװײ נןך

 געסע• ריכטיג ניט זײנען גארםענטס די אויב *ונייטעז
געוואדען. םעלט

ת רעדוקציע רעיז און פרי
 רעדוצי־ צו דערלויבט באלעבאם דעם איז .•*דאגס

r\ ארײזען? געסעטעאטע
דער־ איז אוכמזטענדעז סײנע אונםער .״

פרײזען. געסעטעלטע רעדוצירען צו לויבט
 וױי־י די רעדוציחזן באצעבאס דער םעג .•^ראגיז

ארבײםער? װאך א םוז דזמעס
נײז. (\ולז^ר

ש ען װײדז ע ו הי א צ
וױי־ אונזעחן‘ באסומעז םיר דארשען ווען .•\יאג«ו9
DJOT ?

 דצם TJrwm געצאהלם דארםמז װײדזעעט גז^ןזר.־
 אלע אײנשליסען םוזעז און ־ייאד, יעדער איז טאנ מלבען

 םענ צוױי אדגײט אויסגעענדינטעד םוז וארדינסטעז
דעי״. ״פעי »ר

 גים צאהלט באלעבאס דזגר אז אנגענומעז .•
 גא־ ער נאך װאד, 1םי טאג זעצנעז דעם איז ולעמאל
 אר־ םאר דאנערשםאנ אמאל איז םימוואו אםאצ זןוהלט

םרייםאג? ביז געםאכט האבעז טיר װאם נײט
̂װך  און אגריםענט פון פאדצעצונג א איז דאם .•(װםר

 זתר איז קאםילזנינ® א םאכעז זאםארט דארםם *יחר
יתיאז.

vi&va *. צאהלצז צו צרקזיגט רזגש איז
םשצק! א יזדר

 ניט אנטשידצן אײך ראםעז טיר און גײן, .*(ןך9(ןופ
 םשעטמ סײנע סודינגועעז סײנע אונטער אנצונעםעז

לױיגינפאדאנט־• און פאיעע אח 1חאבע ארכײכמד מונכע
ײניאן די ערפאדױנגעז. ביטצריע

 פאר זוײדזשעם אײנצוםאנעז טראבעיצ גרוים געהאט האט
טשעקס. אנגענוםען האבען װאם ארבײטער

 כא־י באצעבאטים דאם אמאיצ עס טרעפט .•
? װײדזשעס קײז :ים צאהיצעז

 באזונדערס אםט. גאר טרעפט עם אודאי. .•(זולז^ג־
 פארשװינדען זײ שעפער. קאנטראקטינג איז דאס טרעםט

 ארכײ- דעם װי קלײניגקײמעז אזעילכע אז םארגעסעז און
טער׳ס
םאל? אזא אין םאז םיד זאילעז װאס’ .•ראג(ז9

 בײ ױניאן. דער איז ג^ײד עס מעלדעט .•נװסופגזד
 בא״ צו אםאל גאך אײך םיר יווארנען געילעגענהײט דיזער

 די באצאהלט םארלאננען זאילט איהר אז דארויף, שםעהן
 גיט און װאר יעדער םוז טאג זעצבעז דעם װײדזשמס

 אויס- האט איהר <ױ דעם נאך טעג צװײ ־רוי שפעטער
 קענט — פאמואס ארבײם. באמרעםענדע די געענדיגט

פאשםעהן. איצײז איהר
 קאנטראסטאד דער װען ממן טוט װאס .־
 האם ער אז ארויס זיד שטעלט עס אדער םארשװינדעט

? וױידזשעס צאהאעז צו ניט נעלט קײן
 איז אגריםענם אונזער םים אײנקלאנג איז • צוװפצר

 אצא באצאהאען םוז ער םאראנטװאדטציר. דזשאבער דער
 אױב קאנםראקסאר, זײן פון גארמענטס םאר װײדזשעס

ניט. באצאהלם זעלבער חןר
רזשא־ דער איז גראד א פאר זואס צו ביז .•פראגגז

? זױידזשעס די םאר םאראנטװארםיליך בער
 םאר םאראנטװארטליר איז דזשאבעד דער (זו^גור.״

o טעג 7 פאר אדער טעג צוױי און װאד א p rtT 'n.
טעג? זיבען םארזואס .•

םאת־ דעי״ ״פעי די אויף זיד שםיצם דאם .*װוסל^ר
 איינ־ איז געװארעז* ערסלערט אויבען זײנען װאס ׳טען

 צאח־ טאנםראסםאר דער םוז אגריםענט דעם מים קלאננ
 דעם נאד טעג צוױי װי שפעטער נימ װײדזשעם לעז
 געוואחמ. אויסגעענדינט איז זואך דער םון ארבײם די װי

 באסוכמנן םיר איז <ואד א טענ 5 ארבײטעז םיר װי אזוי
 אויס־ איז ארבײם די װי דעם גאד טעג צװײ באצאהלט
 םאראנםווארם^יך דזשאבער דער איז געװאחנן, נעענדינט

טעג. 7 פאר
חד אויםנעםיאט שאמפלעינט א דארױ <ועז ^ךאגגז.״  ו

וױידזשעם? הײז ניט באצאהצט סאנטדיאתטאר א ײעז מגז׳
גזר.־ צימ^ םינום חײז ניט פארלירם באלד. (ווס̂י

 can באלד םאכמ און אפיס ױניאז איז איײז סומט
סאטפלעינט.

? פארװאם :
די םיט אגריםענם חנר וואס דערםאר :(וו^גזר

 סאמפלעינם א אז םאר שרײבט אסאסיאיי׳&זאץ דזשאבערס
 געםאכם שפעטער ניט דארו* צאהאונגעז װײדזשעס ווענען
 דער נעםם עם דעי״. ״פעי דעם נאך םעג דריי װי ײעיעז
 און קאםפאעינם רצם םאכעז צו ציים אביסצל ױניאז
 פאר אסאסיאי^זאן. דזשאבערס די צו צוצומיגאז איהם
 hs זױכטיג דצריבער איז פראמזןסציצ אײנעמנר אי^ר
האםפלעינט. דעם מאכעז באלד זאלם איהר

 םשעראײדי דער צו לאזעז עס םיר זאאעז .•^ראגנז
 סא- אונז םאר זאאעז זײ אז שאפ, סון משערמאז אדער

o כעז n ?ט ^פיג טפ ^
• . ו א ו ו ױידמ»» די נײן. ו t «יז ו n r ארב^טער



mwemmיוני« דחןםםאמר חןר אין װאחלען די
זימערממ טשארלז סון ערקלערונג «ן

 פארביסענער » אגנענאגגעז איז דרעםפאכער די בײג־ו׳-
 אונטער אדםיגיסטראציע בידאיצטיגער דער געגעז קאמי

 קאםױ די ציםערםאן. װײם־פרעזידענט םון אנםירונג רער
 בא־ געפרואװט גײ דאס אויף האבז יסטךסטאליניסטז1

אינעװענמ״. םון ״בויערן םון טאסטיה אלטע זייער נמוען
 װעל־ דרעס־םאכער, גרופע א װאם שאד, » בלויז איז dp י י

ע  םאר־ געלאזט זיך האבען סאציאליסטען, זיך רוםען נ
 אדער באהאלטענע די — סטאליניסטען די םון *יחרען
 די אבער אינטערנעשאנאל. דער פון שוגאים *םעגע

 עקםטרעם די םיט לינקע עהסטרעם די םון •אראײניגונג
 האט אדטיניסטראציע איצטיגע ביז די שטירצען צו חנכטע

 ברױ םפלה. אויסגעשפראכעגער אן םיט אויסגעלאזעז זיך
ר  וועהרענד שטיםען, 8637 געקראנעז האט זימערםאן מ
 דער םיט האט גראסםאן קאנדידאט האםוגיסטישער חנר

 אלע שטימען. 3845 באקוםען רעכטע עקסם די פון חײלוי
 ער־ זײנען ליסטע פראגרעסיװער דער םון קאנדידאטען

 פראפארציע זעלבער דער םיט אוםגעםעהר געװארען מעהלט
*טיםען.
 דער םון םיטגלידער די םאר אפשטיםוגג דעד אין

 צאהל די איז ביזנעם־אײדזשענטם די םון איז עקזעסוםיװע
 אמט דעם םאר װי גרעסערע םייצ א געווען גאטייליגטע

 שטײ םיז םיסטעם דער םון קוםט דאם םעגעדזשער. טון
ן .22 לאקאל אין אײנגעםיהרט איז װאס מ

בא־ איז װאוזלען די םיז רעזולטאם דער װי באלד
 ארויסגע״ זימערמאן װײס־פרעזידעגט האט געװארען קא;ם
 םון םיטנלידערשאםט גאנצער דער צו ערקלערונג אן נעבען

ױ: זיך יצײענט ערקלערונג די מניאן. דער אז
 דרעס דער םוז אדםיניסטראציע דער םון נאמעז ״אין

 אויס־ איך װיל י. װ. ג. ל. א. 22 לאקאל ױניאן םאכערם
 םאר• נאר־װאס די םיט צוםרידעגסײט טיפע אונזער הרישען

 טױזעגטער לאקאל. אין אונז בײ װאהלען מסוםענע
 שטים־פלעצער. די צו נעשטראםט האבעז םאכער דרעס

װאהלען. די איז באטייליגט זיך האבען 16,500 איבער
 םא־ גרויםע די םון אינטערעם אקטױוען דעם צײגם ךאם י

 פרא־ איהרע איז און ױניאן דער איז דחגסםאכער סעז
 ניץ צו גוט זעהר אונז װעט איגםערעם דער אט בלעסעז.

 שטעהז פעריאד סוםענדען דעם איז וועיצעז םיר ווען קוגמז,
 װעלעז װאס אויםנאבעז, שוועחג די םיט פנים אל «גים

ווערען. געלײזט דארפען
 פראגרעסיװע אלע װאם םאיאריטעטען, גרויסע די#

 םאראײניג־ דער טראץ ־־- געקראגעז האבעז קאגדידאטעז
 חנאה־ די און גרופע ^לינקער״ דער םון איאזיציע םער

 סלא־ א זײגעז ־־־ ױניאז דער איז עלעםענטעז וױאנערםטע
 רעקארד דעם גוט הײסען דרעסםאכער די אז באוױיז, רער
 איהר אויך װי אדםיגיםטראציע, פראגרעסמוער דער םיז

 ציײ װאחיצ־רעזולםאטעז די צוהוגפט. דער םאר •ראנראם
 םארםרויעז צו אנטשלאסעז זײנען דרעסםאכער די אז גען,

 קוםענדיגעז דזגם םון און ױניאז דער םון פיהרונג די
 איז זײ איז װאם םיהרערשאםם, דער צו מגעראא־׳סםרײק

ר גויטעץ. אלע איז בײנעשטאנען פארגאגגעגוזייט מ
 אײנדרוקםפולעז דאזיגזוז דעם באםראבטעז «םיר

װאום  צוםרוײ א און םאגדאם א אילס סאגפידענס״ אװ .
 איהם נעמען םיר און םיטגלידערשאפט, דער םון אום11

 סיטואציע שװערע די גוט באגרײםעז סיר ערנםט. תחר
םאר איצט שטעהען װאס פראבלעםעז, עתסםע די און

 אינדיװײ איז זוערעז אגנענעבעז ריכטיג ״םוזעז גאזונדער
 דעריבער סוז ארבײמער יעדער װערעז. אויסנעפילם דועל

 ביכער טיסעםס, זײגע אלע םים ארײז ױניאז איז מומעז
 צס װיםיל באוױיזעז צו כדי דאקוםענטעז, אנדעע «יז

 א האבזנז זאל אײדזשענט ביזגעס דער אום איהם, קוםס
ען  איהו* קענם נים, עס טום איהר אויב רעסארד. מנוי

 אום־ זײז װעם עס װארים רעכט, אייזגר םארלירעז ^ייכם
וױידזשעס. •ארלארענע די אײגצומאנעז ממנליך

 םאל צו הויפכדארבײם אוגזער זײן איצט װעט עס אונז.
 בעלי־ די גענען תאטח א םאר דרעסםאכער די ביליזירען

 אןן שעפער די אין םאטנדארדס די העכערען צו בתים
 נײעם א פאר קאםף זיגרײכען א םאר צוצוגרײטעז זיך

 םאגאסצן צעהן אין װעט איצטיגעד דער װען אנריםעגט,
אויסגעהן. >ןיום

 ױגיאן דער םון אויפגאבע ערשטע די זײן װעט ״עס
 »וי| באסעס די םון אטאהעס די צוריסצושלאגען גאר ניט

 םארװערסס זיך רוקען צו אויך נאר באדינגונגען, אוגזערע
 ־שטוגדיגזנד30 דער צו — דערגרײכוגגען גרעםערע צו

 ליםיסײ- צו סקײלס, םיגימזם העכערע צו ארבײטס־װאך,
 ארבײםסלאזיגקײט־פארזיכך צו קאגםר»קטארם, א־וו שאן

 דעטאנ• די געגעראל־םטרײק. 1936 זיגרייכען א צו רוגג,
 ותס םיטגלידערשאםט דער םצד צוטרוי םון סטראציע

 אנצינדןן װעט און אנטשלאםענקײט אוגזער פארשטארהען
 דחנם• טויזענט דרײסיג םיהרעגדיג עגטוזיאזם, אוגזער
 םיליםאר םרן װעג דעם אויף לאקאל אונזער םון מאכער

. !סאםח טען
פארםלינ־ לאקאל אוגזער םון אדםיגיסטראציע ״די

 אוד םאראײניגען צו םעגליך װאס אלץ טאן צו זיך טעם
 וואס יעגיגע די אז זיכער, זײנען םיר איז רייהעז, זערע

 חט און ױניאז אונזער פארשטארקען צו ערנסט םיינען
 אתד־ די שטיצען װעלען דרעסםאכער, די םון װאוילזײז

ארבײט. דאזיגער דער אין :יםטראציע
געווא• ערװעהלט טאל ערשטען צום בין איך ״וועז

 »ו ערקלערם, איך האב ,1933 אין םענעדזשער אלס רעז
 אדםײ נײער דער םון ציל דער און אםביציע די איז עס

 דעד און כאאם דעם צו סוױ א םאכען צו גיסטראציע
 דערגדיימן צו און ױניאן דרעסםאכער דער אין צוטײלוגג

 נזד דערגרײכם שוין איז דאם ױניאן. אײן טרײד אין
!װאחנז

r םון ציל דער איז עס אז איצט, ערקלער ״איך r* 
 אונזזנוו םאראײנעמז צו אדםיניםםראציע פראגרעסיװער

 קאםי שטארהען א םאר ױגיאז דער אין אינערליך כחות
 יז און געװינסען םריהערדיגע אוגזערע םארטײדיגען צו

 לעבמםי און ארבײט־ די םארבעסערעז אײז אין האלטען
 דרעםםאכ^ טויזענטער צעהנדליגער די םין באדינגונגען

טרײד־ אוגזער אין
גרום, םרײד־ױניאניסטישעז םים

זיםערםמן, ם. םשארלס
 3U לאסאל ױניאן םאכער דרעם םענעדזשער

י. װ. ג. ל. א.

k דאגק־רעזאלוציע
 וג 230 בראדער^ םארגאלין םון ארבײםער די םיר,

 םינמג שאפ א בײ פארזאמעלט זיך האבען סטרים, טע38
 ו▼ דעם אויםהערענדיג באארד. דזשאינט םון אפים אין

 לעודד דיױו ברודער טשערםאן, שאפ אוגזער םון פארט
 נממר אלם ער װאס ארבייס גוטע די װיסעגדיג און סאן,
 וײן אװעסגעבענדיג שאפ, איז ארבײםעד די םאר טום םאן

 hi אינםערעםעז, אונזערע א&צווזיכמן ענערגיע און צײם
ײ א םיט איהם פרעזענטירען צו געוואדעז באשלאסען ח  ו

ר גוכמר דער די םאר אגערסעגונג אלם פרעזעגם םרלעז  י
 יייי! און איהם פױר וױגשען געלעגענהײם דיזער בײ כײמ.

 ײ *יו געזונמערהײכ^ פרעזעגם דעם באגוצען צו פאםיליע
 ביי וױ אינםעחנםעז אונזערע םארטײדיגעז װײטער זאל

איצם.
גרום, בדודערליכעז םיט

W רי T ip.
•JS06 לעדזש. ,1 לאקאל לעװין, פיליפ
»3871 לעדזש. ,1 לאהאל װיזעלטיצר, סזגם
 י8883 לעדזש. ,9 לאסאל קעטץ, בען

.704 ילעדזש. ,9 לאקאל קאדפ, אברזזם
»dpp ,85 לאקאל םאר#וס.

שלעזינמר און םאניטארױם אנוזשעלמפער מס פאר׳ן הילפס־אקציע
לינרערי זינםאן

4
צוױ״ תאמפײן א אעעםאגגען האט אינטערנעשאנאל די

 אגדזשלעסער <אס דעם לטובת םיטגלידמדשאםט- איהר שען
 פוילען. איז ױגיאנם שגײדער אידישע די און סאגאטארױם

 װיכ־ אויסערגעװיעליכער םון איז קאםפײן םון צװעה רער
 םיט־ אונזעד אז זוינשענסװערט, איז עס און םיג^ײט.

 םע;־ װי בדײטהארציג אזוי ואפרוםען זי־ך זאל גליתרשאפט
 און ערםאלג גרויםער א זײן זאל קאםאײן חגר כדי <יך

צזועק. פון װיכטיגקײט דער ןנמשפרעכעז
 די פון אײנער םאנטארױם, אנדזשגעםער לאם דער

 <אנד. אין הײל־אנשםאלטען לונגען גרעסטע און װינםעסטע
 און אדבײטער אידישע פון געװארען נעבויט איז וואס

 נויטבאדערם־ קראנקע צו היקף גים װעלנער םאטעז, פאלקם
 אין זיך געםיגם פלאג, \וײסער דער אויף ארבײםער ׳סיגע

 אבסאלוטע אונזער םארדינט און גוים םינאנציעלער נרויסער
 םאנא־ דער װאם צײט זעלמװ־ דער אין אונםערשטיצוגג.

 פאר איגטער;עשאגאל דער צו געווענדעט זיך האט סארױם
 איג־ דער פון באארד עקזעקוטייװ דזשע;עראל די האט הילף

 אידישע די םון געשרײ נוים א דערהאלטען םערנעשאנאל
 די הילף. פינאנציעלע םאר םוילען אין ױגיאנם ענײדער

 ארגא־ זײערע און פױלען אין שנײדעד אידישע די םון ̂אגע
פארצזוײפעלמע. א איז דזאציעס
 פא־ א און סריזיס עתאנאםישער אן הערשט לאגד אין
 דאזיגע די אויס נוצעז באלעבאםים די רעאקציע. ליםישע

 די ארגאגיזאציעם. זײערע און אדבײטער די געגען לאגע
 לא:ג חדשים שוין האבעז ױגיאנס דארםיגע די םון באאפטע

 הײן װאס םיט גיטא איז עס געהאלט. קײן באהוטעז נים
 צו געםאהר די זײ דראהט עס און צאהלען צו געלט ױרה

 און דרינגענד איז ,הילף די העדקװאדטעדס. די םארלירען
 זײערע פארלירען זײ וועלעז גיט אז קוםעז, באלד םוז זי

 איזדײ דאן זיך זועלען באלעבאטים די *ח ארגאניזאציעס
אדבײטער. די איבער מװזגן

 אינ־ די האט לא<ע נוים דער פון הדזק דעם אונטער
 היצפס ספעציעלען א מאכעז צו באשלאסען מרנעשאגאל

קערפערשאםםען. זויבםיגע בײדע פאר מםפײן
 צו האט איגםערגעשאנאל דער םון אםיע הויפם דער

 אלע צו בריף ספעציעלעז א אדױסנעשיקם צוועק ױזען
d דזשאינם tiw p לאנד. גאנצען איבער׳ן לאקאלם און 

םאלגם: זוי זיך לעזט בריף תר
.1934 םערץ, םען16 דעם

 םון באארדם דזשאיגם און ױגיאגם לאקאל אלע צו
אינםערנעשאנאל. *וגזער

 אנגענוםען איז תאגווענשאז לעצטער אוגזער *אױף
 אויםצרבויען רעקאםענדירט ̂ועלכע רעזאלזציע, א געווארען

 אגדזשזך לאס םון םעלדער די אויז« לײכדערי םעבואריאל ו
 ארג־ םון אנדעגיןען דעם געוױדםעם סאנאמאיױם״ ::סער

 שלעזינגער ב. פרעזידענםען, פארשםארבענע צװײ חנרע
זיגםאן. םאריס יח

 לעצכת די האם םראגע דער אם ויעגען האגדלענדיג
 גופד באארד עקזעקוםיװ דזשענעראל אונזער םוז דצונג

 םעטא־ דער פון אויפבויאונג דער םאר פלענער די שנהײסען
נא:ג. איז שויז זיד געפינם ארבײם די און לײברערי י

 אױם- די בעת אז געםיהלט, אבער האם באארד די
 דעם הויבען צו רינעז <ועם לײברערי חןר םיז מיאונג

 פאציענםען סראנהע די םיז םצב בילדונגס אוי קולטודעלען
 דער פאר יוערען געםאז עםװאס אבעד םוז שאגאטארױם, «יז

 פיגאנציעלזן גרויםע אין זיר געפיגם יוועלכע יינסםיטוציע,
 םים אנצוגעהן ערםעגלימן צו איהר כדי יװערינקײטעז

 באזארנען און אויםהא<טען םיז מעטינקײמ הויפם ייהי
 נארהאםטע איז הילח םעדיצינישע םים םאציענטעז רי

 אוםגליהליכע די פון הײלונג די ערםאדערט עס װאם ײייז,
פלאג. װייסער דער םון מרכנות

 געסאז אינסטיםוצת גאבעאע דיזע האס 1913 זינט
*אציעג- טובערלןולאזע הײלעז צי איבײםען נחנרפולע

 דעדין זיך האם װאס יעדען פאר געטאן עס האם זי טען.
ט טיג  נאציזג און רעיניניע ךאסע, פון אונט^ר/עײר ^טוי

 קראגק״ פראקעמארישע א הויפטזאכקיך איז טוגערקו^אזים
 גזך א^געשטעקם זײנען ארבײטער די זועעכע םיט הייט,

 איג־ ט־וי׳םע די פון שעפער סװעט פיגסטערע די אין װארען
אגע איז אינסטיט.ציע ךאזיגע די צע-ט*ךן. רוטטדי־^קע

i}5 פדן >u” j i אוגט^ר־
 פאציעגםז^. איתרע פון עוהא/טןגג דער אץ /»טיצג^<ן

 געג־עבזנן אי^ט־׳ס־נ<שא-א? רי האט 1יאר.רע פריהעדע אין
ע רער צי טו ^טי  או-ט^רשםיצונס גע ברײםהארצ איהר אי

 גים קריזיס עקאגאםישען פון יאהו־לן די אין זי איז קײחגר
 און םיר <ואס וארורך טאן. צו עם איטשטאגד געװען

 &ח צײם רער אין האבען עס ארגאניזא^י אר-ײטער ע & אט
 םו| קאגע די איז היקף, קײן געבען געק*-ט ניט זײ קריזים

םוגדעססוועמן פ^רצװײפע/טע. א טאגאט^רױם
די פאר נעשטאגען פאק אקע טירען )ײערע זײנען

 ר^נבזנן וײ פון םך א ױ-י^:ם. אוגזערע פון טיטג^ױער
 גקעגצזגנדער דער דורך גע*ונט זײער צוריקגעװאו^ דא^יט

y געפיגט צאהל גרויטע א און הײקו-ג i הײנט, גאך דארט 
הילף. ם^דיצינישע יעדע בא^וטען זײ <ואו

בא־ באארד או^זער האם פאקטען דאזיגע די צוליב
 אויט־ ־un םאר קאםפײן א אנצופיהרען בלויז גיט שלאסען
 פאר שםיצע זאםקען צו אױך נאר לײברערי, א פון בויאוגג

פאציעגטען. די פון ערהא^טונ; ךער
 די אויםגעארבײם האבען טיר ;ואש צײט ד־<ר אין
 דזש-יגגעדאל או^זער האט קאםפײן, דעם אם פאר פקעגער

 די פון אפיל דריגגענד^ א באקןםען בא^רד עק«עקוטיװ
 איג- די אז פארקאג^נריג פױ?ען, אין ארבײטער ^ירעק

 פארצוױײ זײער אין ארויסהעעען זײ זאל **ר-עשאנאע
 ארגאנ•־ די אויפצוהאלםען העקפען זײ און קא;ע פעקמ^ר
 איגםע־ די פראטײדיגען צו נזיטיג אזוי איז װאם זאציע,
פוילען. אין ארבײטער די פון רעםען

 פון באריכם דעם צײם זעקבער דער אין אויסהערענדיג
 באזוכם האם װעלכער האכםאן, דזשוינױם זוײס־םרעזידעגם

 ךי פון יל»גע םרויעריגע די געשיכדערט האם און פויקען
 ורא<ט עם זואס געפאהר די און ארבײטער גידעל דארםיגע

 ארשר זייער פארלירען זאכען וײ <תן באדײם זײ פאר
 מדפיצאר באארד עקתקוםיזו דזשזעעראכ די האט גיזאציע,

 » כדי דאלער םויזענם צעהן פון םאגד א שאםען צו סען
 שוועס־ און ברידער אונזערע פון ארנאניזאציעס די רעטמן

מרען א םון פוילען אין טער אונכמרגאנ^ זי
 ספעשעל דער פון באשלום דעם םים אײגק<א:ג אין
 םיס אנצוםידירזנן געווארען באשםיםם איז װעלכע ?אטיטע,

 אגפאנגען אפיצתל זיך קאםפיין דער דארף דרײזו, רעם
םערץ. םען15 דעם

ppm איז האפסיץ דעם דורכצדפהירען צוועק םאר׳ן j3 
מן איז ראל״, האגאר שעהנער א ;עווארען ל ת  וזעס עם ו

 סוסע געגזןבעגמ די ארן גאכתן דער ורערען פארצײכעגם
 יעדעד דאס ערווארםעם, וחגרם עס דאנײםאר• יעמןן פון

 *הןמאר די סעגכג 25 םח םיגיםום א געבמ וועם מיםגליד
ira אױטגעפאםס םדז עס און נוםערירם זײנען ראלס״ m 

 די אין ארײגפאלען נים זאלעז זײ אז םארםײלען, בײם
 יעדער פערזאנעז. אוים^ריזירםע גים פון העגם
 *האנ^ר ארײנבעשיקבמנ די פאר םאראגםווארטליך זײן װעם

 שםאדם יעדער »ין אז רעקאמעגדירכ^ האםיםע די ראלם״.
 5ft ער *ז אח םשערםאן דרײװ א <וערזנן ער־וועהלם זאל

 די ערפאלפ ארסגרזי א זײז זאל דרײװ דער אז זעהן,
 צודעקכהסיזג זעוזר איז עס אז אױך, רעקאםענדירם קאשיםע

 *ין דירעקם והנרען דורעעםיהרם זאל דרײזו דער יאס
 ״האנאר באזונדערעז א םים זיך באגוצענדיג שאפ,

^ זאל קאלעקשאן רער אז און שאפ יעדען אין  אערזזגנ
y אײדזאתגם ביזנעס דעם דורך וחגרען דורכגעםיהרם p 4 

טשערםאן. שאפ דעם דורך
הײ•®• איז דרײרו דעד וואס דערו'^, געתוקם גים
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 דד װעלען לאגןאלם איהרע אלע און אינטערנעשאנעל — מיטיננ. פאלתס און ■אראו־
דעמאנסטראציע. נאםען דער אין באםײליגען

IP* ״jc.• ־ / י ► ^

GERECHTIGKEIT (Justice)

f̂HpLr. ,ijv׳׳

■t;1

 יאהר הײגטיגס וועיצען יאדס גױ םון ארבײטער די
 אר־ אעםערבאציאנאצזגן דעם םאי, כמן1 דזגם •ײערען
 גאםעךדעמאנםםרא־ גדאגדיעזעד א םיט מו׳ב, מם גײמער

*X אין םיםיגג ריזעען א םיט עגדיגען זיך וועט וועצכע 
יאדס. נױ אין פאדהם די פון oprnו

 גע־ אנגענוםעז איז װאס באמצוס, דעד איז דאס
 דער פון םארטרעטער פון <ןאנםערענץ א אויןי ווארזגן

אומער יארס. נױ גרזןיטער איז באזועגונג ארבײםער
 ער׳אטער דער אין באטײציגעז זיך וחנט איגםערנעמאנעצ

 אצע םיט םיטינג םאסען אין און דעםאגםטראציע סאי
 אר־ אן אצס אינםםיטוציעס און ארגאניזאציעס איחרע

 ביצדעז ײעילעז צוזאםען צאסאצם אצע און טייצ גאניזירטמר
 די םון פאראד דער פאראד. אין טייצ געמאאסענעם *

ntfip ס און ת  אונ־ םון ווערען ארגאגיזירט װעם םאכער ד
ra ft דיזעז פאר קאגםערענצען א& האצטעז װעצכע ױניאנס 

.p m
ד איצגעםיינער דער םון ארגאניזירוגג דעד פאר  ח

 סאםיכמ. ־ער35 א געווארעז ערוועהצט איז םאנסטראציע
 די געװארען עועועהצט זײנעז תאםיטע טען35 דער אין

:פאצגגדע
יצעזתג־ און פרוכםער ,Dםע:vלp גױרבער, דזפוצױם

 םיציפ אמפיז, פארםיי; סאציאציםםי*ער דער םון סאצ,
m  fmtp• ,בדעסיצאוו a ,אנםא- גאיצדאזוסקי, ם. צאבגער 

 סארקין איוידאר קאהן, םאקס זיםערמאן, כד»ארצז ניגי,
 איב. תאטאיצאגאטי, ;איגםערגעמאגעצ דער פון נמצםאן און

 ;אמאיצגאםייםעד דער פון הערקאוױםמ, אב. און סיצער
 סאציא־ םון טשײסין, טרס. און דיװקין ם. פצוקאמס?/

 די פון םיצער א. און פאאיאקאװ ס. ;םארבאגד ציססישזגן
 קאוג־ ארבײםסצאזע די םון צעפער, ד. ;מזחנרקעאפםען

יגערי חגר םון ראוז, אצעקם ;סילס  םאמיציז, כנ ;ױגיאן ם̂י
 סאהען, איזידאר ;ױגיאן װאירקערס פאקעטבוק דער מון
 .איי־ די םון סייזםאוי, תאונםי^; דדפאעם פאריעד פון

 און ^װארץ ר. -בצאק, ם• געבינער, ב. וז^מ^ידדאבעאיו^
pu^n ועיצײ די פון כאיצםור א. ריע; ארבײםער פון• 

 פאר־ ארבײםער גאציאנאלעז אידיעען םון פימער איז «ײז
נאנד.

 געדענמן, אבעג מען דארןי דדימו, םיסגיצידעד א ועכ<יך
m ^זײנען ■ערזאנען זײםיגע םון דאנײעאנם םרײוױ<י 

 אזיסגעמיצאסמ נים דערפון דארןי ?ײגעד און ווי<קאםעז
 נעםעגדינ אז #םיר רעתוארםען אםת׳ן דער אין ותרען.

 םאר אגגעםיהרט וחנרט דדײזו דער דאם אגבאטראכט, »ין
p זואוי<םעטיג?ײטם • m, פאר־ ניט דידע?ט איז װאם 

 א אפרופזןן זיך וועצען ארגאניזאציע, אוגזער םיט !וגדען
«ן, םך  אונםעחפםיצען צו זײן וױילינ <חנתן וועגמ םענ
זאך. וױכםיגע א

ײ וועם *א?איצ יעדער דאם אויך, ערװארםען םיר  ב
 זויכםיגען רעם אט םאר תאנט ברייםעד א םים מםייערען

m^ םיםגיצידעד די װאס דערםים, זיך רעמגעגדיג נים 
בײגעמםייערט. •ערזעג^יך חאנען

 דאיצס״ *האגאר די זת<עז קאםפײז פון מלוס can נאך
 אינםער־ דער םון אםיס חויפם אין ווקרען •רייעעפיקם

ײ מףפאנא^.  בוך * אין tram אײנגעבונדעז דאן *ךעלען ז
 וועט ער און האגאר״ אװ ראל *גאצדעז נאםען דעם יווננתר

 םעםאריאל דער איז .װעדעז אויפבאווארט עםעגדינ פאר
לייבדזאײ.

 סע?רעםאר דזמענראא פרעז״ דוביגס?י, דוד
 ?אםיכמ קאםפײז םמעדמאן בחגסצאו, רזע.

םעפרעםאר אםו?ײ. a •רידריך

 אדזױי אן געזוארען ערוועזזאט איז דעם אויסער
 םאיצגעגדע די אריין געהען עם װעאכער אין ?אםיטע,

 ד. :באוועגוגג ארבײטער דער םון פערזאנעז םיגענטע *
וו ב. ;אינטערגעשאנע* דער פון פרעזידעגם ביגס?י,  

̂תרסם״; םון םענעדזעעד דע?,  האלענדער, .ל ״פאר
̂גאםיימעד פון דזמער  איזיו באאדד; דדפאיגט אםא
 דזשאינט םאכער pw5p םון מעגעדזעער גאגצר,

 דזמאי דרעםםאכער םון םענעדדןזער האכםאן, דדפ.
 נאציאנאילען םון וױעבער^ י. און באס?ין י. ;באארד

 פון סע?רעטאר םײנסטאון, ם• ריע; ארבײטקד פון
 סע< דזשענעראיצ ^אסבער^ ױסןי ;גע\וער?מאפטעז

̂גאםייםעד; דעד פון םאר  מענעדז גוס?ין, ר. אםא
 געיוע^ די םון טמערמאן און ױגיאן א?טיארען דר פון

 xn םיז פרידטאן, אסתר און לי אאדזמערגאן ;עאםטען
 באזו דער טרעם?א, ?אריצא פארטײ; סאציאציסטישער

אגדעתג אײניגע און ראדי?אא טעד
 »n פײערט :אינטעדגזךפאנעיצ דער פון טיטגצידער

א} אייך שליסבז און דײען געמאאסענע אין םאי ערשמען
 בײ אינטערנעשאנעי דער פון טי̂י ארגאגיזירמען דעם אן

דעםאנםםראציע. םאי טער1 אצגעםיינער דער

אנערהענונגם־רע^לוציע
תאםפאגי, רדעם טמערי רער םיז ארבײטער די םיר,

 םפעציעלןן א בײ םארזאםעלט םםריט, םע35 זתםט 240
 יםזנן25 דעם םאנטאג, ױניאן, דער םון אפים אין סיםיע
 אױפריכטיגסכמן אונזעד עןpאיסצודרי באע^יסען ,1935
זער ?אנטאר, אצע?ס בריידער צו דאג?  תם פיז םענעד̂ז

 םייעו אײדדפעגמ ביזנעס צו און דעפארמםענם, דזמאבינג
 אוגזער םאר ארבײם אויסגעצייכענטער זײער פאר םערי,
 ר האבען טאנ, האיצבען א םון סטאפעדזמ א גאך ׳פאפ.

 « באזויזען ױינאז אוגזער םון םארטרעטער צװײ דאזיגע
 זייערן אפ שאצען םיד העכערונג. ̂וין א אונז םאר ?ריגען

 םארטזעמן װעילעז זײ אז האפען און םײאינ?ײטען גועע
 אוד ארבײטער אנדערע די אויך ;ױ עאפ אונזער דיגעז צו

^םראיצ. זייער םער
 tm אונטעחפטיצען צו דעריבער זיך פארםליכטען םיר

 «ון אדםיניםםראציע •ראגרעסױוער דעו־ טים ?אאפערידען
 קד םיר װאס אלץ םאן וועיצען םיר און ױניאן, אונזער

םמי^ פראגרעסױועז םואעז דעם דערוועהיצען ־צו װידער נען

 גיר גלראיא אטיאס, איזראע? סאראא, דזעאזעםין
 םיל־ סיםי?א, םערי םע<הא, נאםי זא\ואדס?י, אננא םיא,
וועילא. ראוז מאםיאטא, ראוז דאנאטא, דרעד
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 &»י, ערמםןען דעם אין fiptt«np חןם םאי דעם אץ
 פדיי. ארכייימ חןר פון *ועײמ פון לײמ זימען

 rppnn מיר לײגען חאמזןר און שעד און ראד
א םיר װארסען כאוװױנגער די אױף אץ

w ,םאג אונזער איז חײנם מלעבאמים!
n אױ^ חײגמ ליגפז פזל שװאמער אײער p ,װאג 

n םאי אץ װײל p אפט די םיר זאםלען ערעמען& 
 I שלאכמ לעגםחןר רp כיז גרױסער א שלאכמ א צי

 װעג אױפ׳ן אתז פ^רמ ערשמןר רp םאי רp װײל
!נועג אלע דורך פרײ ־־־ פרײער א װעלט א *ו

m

 '?אר די בײ ארבײטעז וועלכע ארבײטער די םיר,
ער, דזעא. דזמאבער דעם פאר םרא?םאדס  -600 ?רע̂י

 ביד עם?ין, א. ברודער װינשען יאר?, נױ עווענױ, טע7
 ד װערען. צו געזונם לvש: ,9 אא?איל םון אגעגס נעס
 ראנמן אויך ארבײם• זײז איז זיך נויםיגען מעאער א*ע
 יעמי ביז געםאן האט ער וואם ארבײם די םאר איהם םיר

?אנםראה״ פון כמחגרטאז ?א« •עגדראוױץ, ר.
̂דםיז״ כג *אבאצ?י; און גא^דםאן םארס  םע
i« r גראדסמי, בג ;ם^און כג י. פון גדפערםאן

 עאכפר ם. נאצדכערנ; ם. פון טמערםאן sar י
 הד .ל ;בערנשםיין פון כדפערמאן מאפ װמ,
 גאצדםםיחי י;1םינ?א פון םמערםאן שאפ קער,
ser מא• תאוםמאן, ?א.; בערנם פון טמערםאן

,9 צ. תאהען, א. ;םיט םםייצד םון סמעדםאז

י,1

 נמי, ערשפן דעם אץ ׳קרז»פון דעם מ*י דעם יין
 פרײ. גא&ען די ײיד םז*רש'יען םיר גייען

 ;כלו® אונזער װי רױם םאנעז די םיר וױקלען
 םום. אונזןןר װײזען גאסען תרך םיר גײען

 !חױך פאנען זײ חױכס גדידער, העכקר, העכער,
 כלײד, װײפוען פון «טײן הערשער און חאר יאלען
 םדף, זײער טילען באלןןכאסים זאאןן

 עסילזן די פדן לײגען װאקסזןן עס װי
 »סאל, ניט אח חײנפ כאלןפאטים, איחר ׳תױ

װןזל! גוטען אונזער שערען *ו גענוג «ױן

 «אי, ערשסען דעם אץ מישפוען, חןם םאי דעם אץ
 פרײ. און גראװ חןןלדיש, גאסען תרך סיר גײען

 :װײט פון שטײם איחר װאם דן«רטען, אלע, איחר ׳חױ
 לײ*, קןןלנער װײםע חענדלער, און קנןןכט כעטלער,

 װעל®, פון ןז«ם»ל—ארכײם, אחן אדכײמס־לײס
 — םעלט, חלוםות און שײנקײט און ברױם װעםען
 קײט גרױםער חןר אין יײעו׳ ײ איז זיד שליסט

 י טיט פון לײט די טיט ארגײם, פץ לײט די םיט
 אײף פאך אייד װעלעז ארכײם םץ לײם די װײל

י נלייך אױף גלײד םײלען שײנקײם, און גליק כרענגען

 םאי, ערשטען חןם אץ ערשטען, חןם םאי דעם אץ
 םרײ. זינגען םיר און םארשירען םיר גײען
 טד^ט, אץ פיס און פיפ גן$םל$כטען, הענם אץ הענם
 שטןןט. די אזש *ימערם פןןנען, ױדיטע די חױך

 ליד דןןם םיר זיגנען אלזן, און *װײ און אײגס
 נעשםידט; קאםף חןם אין געכארען, נױט דער אץ

 ם#ל, איץ נדם אלע ׳«לע און אײנם און אײנם
 ׳?ול איץ *ײח ײלע נאסעו אױןז םיר זינגען
 — ׳פרײ פון ליד אוגזער זמגען י>נדן םיי זיננעו

I םאי ןרשטען Bp פון ליחןר פון ליד אונזער
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