
potpm .אב i«n«p, םאר־ פון חןדאקטןור דער,
 אידימער דער פוז גרינחגר רי פח איעער אח

 אסע־ אין באװןגונג םאןניאליסםיע?ד און ימיאן םרייד
tm 76< *לם ח*וליי ד־טען חנם איז ריקא, pw .יאהר 

w קאתאן׳ס גענאסע 7  וויכ- up א איז ױבילעאום 5
to rn ארבײםער־ אידי׳מר חנר פון לעבען דעם אין
 זיכער װאלט וי אזן גאוחמוננ, יאליםםיז*ער1םא אזן

טאניםעםמא־ פאצקם גרויםע א פאר נעײארעז
אכ־ אוז נעפיהצעז דאנפבארפייםם רי אויםזװדרײזען

a 0 סוכנ tארבײםער אידימעד דער פוז פיהחןר און חרער 
 *ב?ר ויך האט פאהאן נענאנמ לאנד. אין באװעגוגנ
 זײן ױבילעאום־כבודים. אצע פון *פנעזאנט אנםמיחנן

̂טעז גים אבער אובו ipp באטײחננפיים פנרמנצימ  אפהא
i t נרויםע די און פארדינםכמן גרויםע זיינע ופרטאנען 

 אח םוער איהרע אינםןרנמןמעצ, רי װאם דאנפבארקיים״
i פיהצעז סיםגלידעד t איגג

 האט נעבורטםםאנ טען76 דין פון נעלענעגהיים חנר י1
אינטעתעעאנעצ, חןר פון ttroap איז חנינםפי, *חנזידעגם
up'W f נמלזגראםע פא^ענדע:

\,t ft f9  n w u rw n u
175 m *בדארגג״ jv y  v i .פיפי
 געבורססםאג ־סען75 אייער םון נעאצגעגזזייט דער ״צו

T *  r t i םון גאםען אין און נאםעה טיין אין אויס אייך 
 גאגצער דער םון נאםען אין אויד וױ טיסארכײסער, סײנצ

 גארםענט ציידיט איגםערגןףצאנעל דער מון סיםגצידעדעאפמ
ע מ ר גרא־ זזארציגםכמ און זואדיטסמנ אונ*ר יוניאז, איי

 םים רב!אנעז1ח םיר װאונמען. בעסמע און טולאציע
 רעקארד יצאנגען אײער דאנקבארקײם טיפעוי פון 5גצפי א

 אײ די אױםבױען העיצםעז צו אויםטואונגען גרויסע און
 אר״ דעם עטאבילירעז צו באוועגונג, ױניאן טרײד דיעעע

 װאס ״םארװעדטם״, דעם ארבײטער, אידימזג די םון גאן
 אײ דער םאר איגסטרוםענט װיכםיגער אזא געװארען איז

 האט איר װאם הילף, די אויך װי ארבײמערעאפט, דישער
 אין ארבײטער אידישע די ערםוטיגען צו געגעבען אוגז

 אויפריכ־ םיט םאל אלמ וועיצען םיר ען.5פא אוםצײ^ינע
 נאהענטעד א פאר װאס חנגקען,1מ דאנקמןרקיים םיגער
 -lyoeny דעד אין געװען זייט איהר ראטגעבצר און םרײגד

 ^רגאניזאציע, אונזער פון עסזיסמענץ חגר פון צייט פיאנערן
 א אהן ארבײטעגדיג און טרים אונזערע איבער זואכענדיג

 םאר־ נים אויך קענעז םיר ערםאי̂צ אונזרע פאד גרענעץ
 אונזער צו איבערנעבענקייט אוגערםיד^יכע אייער נצםצז
 צױ און ,צע^פ^יכמרונג םון טעג עװארצע די אין ױגיאן

̂ף גרויסע די און שבמרוגג  אוגז םאר זיים איהר זואס הי
 פאזיציע אונזער צוריקגעוױנעז םון פראצעס דעם אין געווען

 פרא־ אויסגעצײכענםער דעד קראפט. און אײנםאוס פון
עצטעגס-געםאבט, האם באװעגונג אוגןער װאס גרעס  טוז ̂י

כער אייה פאר זיכער  וױכ־ אזא נעשפיאט דעריז האט וח̂נ
 פאר־ טיר באםרידיט^ גרויםע א זיין ראצע, םיגע

 אוג״ אײעחנ םוז םאסע גאנצער דער סיט זיך אײגיגען
̂יגצ  צו יאהרען יצאגגע נאך אײך װינשענדיג פרײגד, צעה

 א̂ו געזונד בעסטען אין באוחנגוגג ארבייטער דער דינען
«והאץ. םר^ און אײך פאר גיציק םיט

.־xmnMins תבעםקי, ״דח־י

r

״פ -נ$סס$ן אץ ארנײפער נ$רעל m פװ ממעודעםאנספהמיע

קלינעד x םון
K tl3  a n| איז בייטאג *זיעער 3 ױני tPDippriftft
 נאדעל־ *לע פח םאסען־דעםאנםםראציע איטפאזאנםע

 םופרים פון באמלום cun נעסגז פדאטפסם אלס יב״םזגר
 פון בניז cun צושטערם טאסם אהן sun ותלמר *ורם,

 מותרינקייםען פיל אזוי ניס איז וחנלמר ר•
יאתר. *וױי פוז םמך אין מײארען ױט
 אפנעטטעלם איז <אס אין אדכייםער םאסען די *וליב

im r ח פאחזיי תדמד» jrntp 
 םוםטערהאםםעז א איז ireipvuft זייכעז אזיימר 3

 פראנם אין םוזיפ ארקעםטער 1» םיט םארע ־
מ  םרייד פ*צג*נחג די *ו נאלאננען זייל

. jftwaw .נאר־ ױנייםעד יוגיאן, װאידתעדס פצאד 
 ױניאן, םילינערי יוניאן, םײקערס ■pp ײאיומר^

 — ױניאז, םיילאףם דיפױרגיםןן יוניאז, װאירימדם
n׳u ױניאנס טרייד נאדןל פוז פאונםיל דזנם דורן 
*נגלאנד. נױ
rm די ew up די דורך געװאדען אױפמגוםען !יינזנן 

«t גיז ײעלכע אינטערנעמאנאל, חנר m ייי w 
פלאננען די אמםעד תאבעז f»$ «יז ;
 אױפ׳פריםםזנן םארמייחננע און פלןנם םיט םוזיפ

 א םארגעפוםעז איז dp װאו תאל, *תנקלח «ז
סינ___ «4
 טאנגעל *וליב און אימרפילט מוחנן איז תאל דפר

 אויםער מבליבען אמײכהנר םוימגםער וײמנן פלאץ
מז חנם«ונםםרא*י« ד*ר איז ז»ל. ¥  באםיי■ t« ״

ארבייםער. םױזענם זזמם ארום
t פראםנד, פיליפ סר.  •w rruopD\\ דדפאינם דער 

f דאר פון im tw rv o a m האם :a n  d :pbpp 
 איז זאל דעד וואם באדוחמן מריפג<דיטאו חאם .

a יסאמט־ינ יק9ק t  o p םאל *ודיטען cum נזמוםעו
uripc א — r u,

ײ מן ap» *war* וזז־ מ מ מר rmp> a אי n פוז 
it .םאמאםייטעד, דער פון םןנערמחנ־ כלו̂נ בר*

«ar*

 צװײ םרײנםשאםט עםענטיציכע אן בעםאר דורכפירענדיג
 די םון םענעדזשער םיד,-דעם בר. איז בלום בר• שען

 הא־ ׳ םיהרער בײדע װאו װאירקערס, גארםענט ױגייטעד
 אפלאדיסמענטעז די אונטער העגד די געדדיסט זיך בעז
אטועזענדע. אילע פון

 םע־ סיד, בר. געגעבען ער האט װארט עחצטעז דעם
װאירקערס. גארמעגם ױנײטעד די םון נעדזמער
 ארבײמער־ מע3פראםינע גאך גערעדט האבעז עם

םטיימ פרעזידענט עסם מאריאטי, ט. י. װי: םירער,
 סטייט אגעגם עגיס<ײטיװ5 ׳װאט ר. ל.\ אװ jd א. ברענגדצ
̂ערגא, י. ל.\ אװ גס א. ברענםע  ארגאנימער גענעראל סא

 פון םענעדזעער קראכמר, ם. ;אמאיצנאמייטעד דער םון
 ;אינטערנעשאנאל דעד םון באארד דדצאינם באסמאנער

 עדיױ צייבאר איטאיליען דער םון דירעקטאר ג^אוואגיטי, א.
̂גנתא, דאראםי בױרא; קיימאן  חנר פון ^רנאנײזער בא

 פון םעקרעטערי עקזעקוטױו <ואים, פג אםא^גאםייטעד;
וואירקער^ םילינעדי די

 ארויסגעבראכם אנדערעס צװיעעז האבען חגתער א<ע
 םופרים םון ריכטער די כענען פראטעסט סטעןpטארr דעם

 ארבײםזס• די אז ד«אםנונג, די אויםגעדריקם אח קאורט
 אלע געגען ױגיאנם טרײד זייערע דורך קעםפען וועאען

 םאר־ און םארכעסערעז צו איבערגעבענהײט םיט עונאים
 אינ־ דער אין ארבײטער די םון ̂עבען דעם שענערעז
• | דוסםריזג
 ום,5בא* א נעװאחנן אנגענומעז איעעטיםיג איז עס
 אז ■ובאיקום, םון געװאחון אריינגעםראגען איז וחנלכער

 דעם צוציב •רובירצן, וועם באס איז עם וחגאכער אויב
 חנדוצירצן געװארען, געםאכט 5בט איז א. ד• J חנר וואס

 וועצ־ אחגר ארבײטם־־׳מסונדעז די פארצענגערעז וױיתמעם,
 םוז צאנע די פארעתןירען צו םיםאעז אגדערע איז עס מ

\p אין עט זאל אךבײטעד, טייל איז עם וועצמן  פאל "
 דאדפען ותם בתן ררען אפייצו וועחנןד דערצאזעז ניט

חנם. נעג̂ע םטריימן
ML

■ m

—
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10 Cents

 פו נױן וױליאם פרעדדענם &זן רמ»
דיטשלאנד באיהאטירען צו ו

H ״ r״ .m..

r ןאםאלעז כולעמנישע חיטלעוײםםישע לעגםע די ווענען האם נרין וױליאם 
:ערקלעדונג פאלגענדע די אתיסגענעבען כעילץ אין אידען די אױןש

ג נ ו ט כ י ת * ן ® ו י ם ע ד ש ט ײ נ ד  װ
ן ע ע ^ ל א ש ו ז ױ ז א ע ד י א םארפאלו די

ד א ס ב # ר װ ע ל ז פ י ט ח א ט ה ר ה י פ ע ג כ י ר ח ח ױ  א
ע נ ע ג ײ ן א ע ש נ ע ן מ ע ב א ט ה ר ע ט י ש ר  ע

ע מ צ נ א . ג ט ל ע ט װ צ י מ א ר ע ר װ ע ר ד ע נ י ז א  ד
ר א ר ע ר ט ע נ י י א ע ד מ פ ײ ו ד ע ס א ־ מ ר א פ

ע ײ ז נ ע ג נ ו ג ל א פ ר א ן פ ו ־ א נ ו א
ן ע נ ע ן ג ע ד י ן א ו , א ן ע ש י י ל ױ ם א ן ר

ץ » . ד נ א ל ש מ ײ ד
, ט נ ײ ז צ י א ן ד ע ן ר ױ ע מ ־ א ע ם

־ ו א מ ב ן א ע װ ע , נ ם כ ע ר ע ן נ ע  װ
ט א ה י א ב

ם ק ר א ם  ש
ג נ ו ק י ר ד ר ע  ט

ס א נ װ ױ א  װ
 דאם

ן א ש ע  9ד
ט ד א ה

ה ר ז ד ן ם ו פ א ן ױ , א ץ ל ס א א ם װ מ ו ן ס ו ־ פ ש ט ײ  ד
. ד נ א ר ל ע ד ע ן י א ן מ ו ר א ע ד ע , י ױ ר ס פ א  װ

ם א ב ה י , ל ט ײ ה ײ ר ו ע נ י ט א ר ס א ם ע ן ד ו ־ א ע  נ
, ט ײ ק נ י מ כ ע ז ר ו ן ם ע ר י מ ם ע מ א ר ן ® ע ג ע ר ג ע  ד

ײ ר א ב ר א מ ב ץ פ ר ע ל ט י ן ח ו ו א י .ו ד . . . . . . . .
פרײע, די פוץ :עז

jnm np^ejn ,אױײשע די יוניאנם 
t _ , די און

אמע־ דער פון נאמען אץ ל,ארהדעוױ איד
אםי־ אװזר לײבאר, אװ

 לעצטע נאר די געגען
 עס חיםלער־רעגירו̂נ דער פון האגדלונגעז

 שטעלען װאס םעלקער, די אז דכער, אױ
מעהר קענען וױגלט, ציוױליזידםע די צונױה

 מאטען די צו דג
 פאחוד דיז •און היטלער, וד

ברוטא־ שײםאון
)W lf lW W W B  H  W tftF ז י iP “ י D W D F i

 םיםעל־ פון צײםען אלטע סינסטערע די אין
 װען jer*t די סומען װעם עם אלטער.

 Era וחנחנן אםאקירם םוזען רחןם דײםשלאנד
 נאר פרײנד, זײערע און ארבײםער ®ץ בלױז

 ®אר־ רי *ז באפעלקערוע גאנצער דער פון
 דער אין מעהר, נאך שםאאםען. אײניגטע

 רי פון פאסידונגען. היםטארישע דיי פון ליכם
 מך איו גיי־ם די אז הלאר, אמ טענ לעצטע

 אנ־ םח רעגיחע אונזער אױך װען הומען
 לאגע די װאם נדםלען, נעהעריגע די נעמען

 דעד *ו cro א נעמען מוז עם פאדערם.
 ארבײ־ די יון באהאנדלומ אוגםענשליכער

 ראםעװען צו זוכען װעלכע מאםען, טענדע
 tnc עםםוזנעמעןא װניאנ̂נ פרײע דיערע

 דעם ®ץ באהאנדלונג אונמענשליכעד דער צו
 אץ קאםױליימן די און נואדק איתשען

רײטשלאנד.
 ®רא־ די פארװיקעלט אױך איז דעם אץ ,
 טון פףײחיי־ם די און ®רעסע־פױיחײם פון גע

 םעל־ םינאריםעם די פון שח פארזאםלוננען,
חר און געװיסעו פון רעכט דאס און סער

 פאר־ די פון ארבײםער ארגאנידרטע די
 געהן נו גױים דינען שטאאטען אײניגטע

 דיממ װאם אלע, די םים האנם אין האנט
 אמ שױם געהעריגע די אנצונעמען וױליג

 אױפרעװע דיער אוימיודריקעו
 דעספאםישער הער גענעז טעסט

חיסלערפ ״ יפאליטיק מענשליכער
לי^חינג דדםלער

:
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ns דעם &יט

rvTn̂״r . « ר 
J3T*> utg ן 

oogr .ד זײ 
n&ם g םד

 ו»ין ipsgopitpp די פון זינ דמר
•* pm גױ «  m r אל"). נעבליבעז גיס

tpjpp op HTj< 1ייי > T איצס זיך put• באריםען 
no ,gponugio tvo po ipsgapigJp n לאס prrug- 

po poo^ gogpro no jbp< ,םאנסתאל tg זיי אייד 
* •ertpt tpsgn

 איי־ tP3gn opfcrrrug לאס א>ן ip3gopig>p רי
ip נאד tPo*gnp3Bg זיג זײזנד נזממ$יך tm o נױ די זױ 
im p. נדזסעלעם ל«ם םאר און* dp t'M נעװעז « 

opoa אוגגלוינליכער g jn קל*וזד B g r ־ לאס אין » 
pm pvtowיוגיאדסחממריזןתר in איז dm דדזעלעם,
 igB נים סוכמן װאונדער ipng װאזנחנד, » מימליך־

um לײבס. r m g i tvo* (רבייםע* ipd  p s נס־
»' די 'pm  tg נדדמלעס לאט* m o  ogn-

___ram r  ו א־בײם* tpvt'jgng קלאויד די
 ourwoppougorpigSp די ivMovpvum tut סאכ*ו

 װעלכעז igo ,opgB איבעחוײנעגחג( סאדסינץן, g סאר
 גע־ אםת זיך tpagn dp בוימן. onopj ױך tpsgn זײ

op ip ביי באלעבאטים, די no אייגינע פונצן o n איז 
pm  uucgn g jpignpj bppiyV i ,זמרמן to דער נאד 

m  u iograg ן ג תר» ס ?  סון באסריתז ןיך זיי י.
 t« אימחדיננ^ גלייד זין־ tpsgn זיי *בעד ,tgun דסר

pm tg קלאומנאמר m סון ׳סםסרפײס די u r לאם 
tut otrtpr r ug נזלענען ניס j  in  tut .איז נ*ר א. ר 

P•' ניו I’M וױ «זױ גאגץ og כח, oPJgrut איוור ig 
ir גױ tut •vogemg* די n  tpogn w p למםיז 

n סיס <לוח tnuman *נ  Dgrt ,o n בסלעבססים gn* 
tn ^מװאוסנ »pm  dp t שאראן m קלאוה־ ׳*טןייימ 

tguv m m חינמד אח ppigoe s mut אינמר־
?v  nt tut to w nאגמסאגנסז ניט חס־יבער זיך לױגם ם 

out- סלחסוז. » איחר tut ru t נױ 'ogn png גײ זיך־ 
̂נססיס i םים tg ,uupogn • opnun בסל n 

 *•־ אײנגזנבען די זיך urn jt ר. j חנר ■ון
p e w  o n  \n m w n* חני •ח tra p, זײ «מר ttragn 

to j««nw ו ut ײגי*ז די tngor pm מנמ 
i nססדסײדימן׳ i n  tny tut wptng• jnwut

•M i  j  *19*1 m
tut חס־ &ון ׳•םאריזיים די ’«tjmtrt Tut pm  t r 

ju o *ורז*ך ״י^ n  no קל*וסם«מר די «ן too pm 
ton זיי inyn סל«וזד » תװאונעז M m 

n® *wenoTgo DPtrogn סייגמדנ י-
___iw h tomp o סל״סמז imobm o n.־

onto ............. ׳“ • “*־* —  tut

r«!

̂רפם תלסוסםאמר די tngn ■®ול r סטיייקינן מד t מד 
 נץמאוגען. די האבען וײ *מר ,twmngo nnn יױנמז

אי, » אויםנעיזעםסם חאגען זײ  םאהסיסום « ױניאן־̂׳
 כח דער ארגײסם־לױן. םיניסום m איז ארבײםס־מןוך

 אינמר־ חװ־ שיז חילוי די און ®רגאניזזמין זייער סוז
ju נעס־אכם זיי ח»ט נעסאנאל  on

jn w »  ^ g n o tip  t» דער סעוזן, גערגארד לןוזט 
o װענזו װיםען אינטעתעטאנאל, חמ* t« ארנאגײזער n 

 ttnmn ױניאן סלארוםאכעש די ogu «*ם»ר זינדיימן
 ארבײםם־װאך די באלעבאםים. די םיט נעמלאסען האם
in נזמירזום איז g p w די עםונדען, 4 םים ttfpni ס*ד 

tn נעהעמרט זײנעז ארביים g tw און op פעסם־ איז 
 סםיק־ ס*ר ארבייטם־לויז םיניםום » געװאתז נעסםעלט
 tut ססגסוו חנר ײארארבייםער. ס«י און ארבײטער

o לויט און י«חר *װיי ססד n ארנייםער־געתץ נײעם 
tn חעיםטרירם זחןם ער ttnt ««ם»ר, ח»־ וחנט n t, 

הראפם. נעמצליכע » באקונמן
o 1אי עס tr  tng רניי־ די סאר לײכםער *וױיפעל*

 » אין בעםעחנו א םאר קאםוי ״urn סיחחה *ו טער
 אויוי רעױרונגם״נעממן tpagn ״t וחנן לעבעז, לייכםעדען

tn ױך וחנלמ w r t t tg, לץ סאר װיכטינער *בער* tut 
 נום־אתאניוירסן שםארסע האנעז צו ארב״םער די םאר

tn ראם איז ױגיאנם. g n 1אוי o n איבעסױינענדםטען 
קלאוקםאכער. די ארױםמוױ^ן איצם אופן

 ײאס עדפאחרוננ״ גומע די אט ttr זיכזגר, tprn םיר .
 ל*ר- ײ1 וחןט דורכנ?מ»כט, oipm tpogn סלאוסם»ב?ר די

|.P3«D צו אײגינעד און ׳*מארסער נאך ױניאן זייער ג?ן

i אויא n נרינדוננםיםארזאםלוע
,פאראייניגטע די פון npapt נעיועדמ־  
M tngupt אננענוםצן איז עאםטען״

 פארדינטע
אנערקענוע

p<t^gtn באדאנמן *ו nptito פאר אינסערנע׳»אנאל 
 אתא־ *un איז נעםם ױ װאם ^pnporM tpo'vu איחר

 קליי־ סרויצ! *un pm ט?ר”נ?נ?ר־אדב די סיז ניוירוננ
i n ?פ*ר און אינדוםםרי i n חװ־ פיז ם»רב?סערונג 

p ru g w p ?פון לאנ n םויזענדע ip tp t־in ^ » H 5 
i פון ױניאנם י1 *ו ב»לאננ?ן װאם n .אינטעמעטאנאל

pm  og i וײ 4»»נערמענ פאדו־ינם? א ip o t'K- 
ijroitn האט לMגgעpנ  m  pm ןױיט mpo װעלמ וױ 

ip u tt pm  dp אר »ן ט1אננעםיה אםעתקא אין ױניאן 
tp 1 גאניזאציאנם־מעםינקייט ru ivי Dipjpi ווי םיט און• 

 אנ־ »לינ tpn ttt ,jptgt װיל?ן 1סי ttM ?רפאלג פיל
ip w n p o u  n n ואםזעלביגע נעטאן װאלטען ױניאנס 

 װאלס oiptpt י1 «ו באצונ אין אינם?ת«מאנאל י1 װאס
tp*tw pm  ttom ו נעווען נויםינ ניט» un t־m tP סר 

ip jp t pt»*P*Migo# n n t t t .געװערס׳פאםמעז״
M n1ינםpנgrpנMבלויז נים חאם ל n  oTtutw ig 

dipjpj אין tpmn n n w  p« iPoitptrnM, האט 1נא 
is tptuw• אויר זײ o’tiM בריחט־לינ? פולסטענדיגע 

 ם?גליר נאד איז op װיסיל באםיחט זיך און באציחוננ
1 tPOttnxogסװארץ־חויםינ? די אפ טיילם װאם װאנם י 

װייםזג די פון *רבייימװ־
in י1 ^ JD ’o iptpt פון i n אינטערנעעאנאל PU*

 ?אנווענ־ די »זױ וױ פארנעםען ניט פיינםאל 1P3U לען
go) אננענוםען זיד חאם אױפאגא איז »ITU  n 1כנו

ogn |im tpean P ir n  ig o  iim זיי *tut to ,tptuipt 
i n  ip d פאחן »i n  t 1 אינטעדנעסאנאל tPPnםול־ י 
p tn tpe r 1ניתע נלייכבארעכםיגמע.

 tP3gn נענעו־ ױ »ז ,jptgt אויר tpoigi 1סי און
i איז אתיסנזװױוען זיד n פאד אינטערנעמאנאל pou 

n ותלנא ױניאז־לייס,  •g tpo>n ױניאךדיסציפליז tut 
די. 1פא סום ױגיאז יogi> tpvgnxog 1 װי וױיס?ן

 אויסםפרק״ n *יהען מיר שד^־לײבעל ף«ף
u k« פון זאםקײם רוױסררנד־ו P7g שא«*םשןר־

M P P  » b׳pאין ליים ״ i* און סלאוס־סעפ*־
tungigo in̂ »לנ?םייז סלאופ־םאמװ־.אין וי  t'iM 

otprtpi* ogii דוניגםקי ogn אתיסגעגעבען on tptpn 
^ן •האגסוסערס םעק מ vw * ליימנג ו n ̂נגענימזס 

pp D3pojr3 ?וערט וו^סן ייסן3»ו מסית יעדער *ז וועדען
r-JL■ ■

C •*־,-itf v .̂ kVcLh  S-* ttr #4-H.̂ .

דג דער

אויגוםם.
pig^p t n r־i n  tpimim onpor ogu r« r פאנסואל 

ttgup t םון n
n םארארונוננ tg ,pm די poobmo פון i n ױניאן 

'd זאלען סאפ־נמערלײם די אײננ?סלאס?ז im ttp io r־ 
1 pg tg ,tpog■י p ^ p־giojgp tPtpn ogn ,ip ijrr- 
i פון ט1לי n זאל ױגיאן״ p״t ניט 1?קלאוקםאכ tpstto 

p'p וואס בײם,1א ogn ניט ppogii oipoiotgp. o n■ 
g r| .לײב?ל״

ip o tg o in  i n ,לייבעל ogn אתיםנענעבען װערט 
o פוז n נעשאנאל. cigp ריתאװערי טוט ענד iiB g3,״ 

ogn ogn י1 װעלכען צו און ארגאניזירט *־יױויליג ויך 
i איז אינטזגרגעעאנאל n  .tptgoppm איו לײבעל ogi 

n r  g —  otgt tpogj pn ogn י1 1»פ ip m o ig o, 
tg ,dpW p tic oipoiojgp n זאלען זיי t tptpp״t 

t»t” t tpo'ip "t ogn i n ’ '̂ p n  tg ,iP3»t געםאכט 
ip ovr t'M tpignpt, 3 י1 זואוig״-rjp o  tnpu ipo 

o באהס^לם ליר ig i inptt dp iim ױגיאן־ נעצאהלט 
D»np»g iim o»״ p rn 3 ױניאןig״DD־i n  .t n p o r 

tg^pregis Dipoiojgp, םארנעםם לייבעל״ o n פלאץ 
tPJ’iip םיז rr ie  o n .לײב?ל א. .1 ג pg pm dp iim 
i ױ n  no tponpot'M אויפצוהאלטע]. איהם ױניאן

i n  t'M pm dp ליכ?״ט1װי? g סױדלײב?ל ig o 
i n ,לאו?־איגדוםםריע? n r  g נענען iPBPtnspiiD, גע־ 
n־3ppo נען v » r און p m| תאי־ *ו זוכען װאס די אלע 

tn u ך1רו ?לאו?ס־אינדוסטרי? די nn tp tgp  ip i פון 
 איז ארבײטם־סםונד?! לאננע ען,1בײםס־פרײ1א ניליג?

א־־כ״טם־באדינגונג?!. אוםנ?וונטע

 ?לאו?ם»כער י1 גראטו<ידען 1םי
 און ינ1 1זייע םיט PgpiojgD אין
i םעהו־ נאך ױי ןnםוליM̂נ 1םי n*

 tpogrpt ענרליך האבען ײogn 1 םיט
igo םעסט » זיך poi't'tgtig און 

g ױניאן. נום־דיסציסלינירטע
pipinpo ognpt p טיר ir  ti-mn געלזד י1 םאל 
 ?לאו?םאכער םאנםרעאל?ר יtn 1אטולי1נ *ו ג?גתײט

 סלאכט־ אוים׳ז אסנץהאלטען האבען ״t ogn nitmvt םיט
tipe/ די pj” t| אלע ipng ,ipoopp pou jpitpt >go 

— t איין נעה*ט jpngn זײ  piDn,, האבען *pt n r ' t 
pjpjimh ניט םלחםות djpppi 4 וױ אויסגוצען’ipnpt 

TP’iiD נעדולד, י1 אויסנ?פעלט ,n ogn dp וױיל ’tM i n 
 ױסציפ־ גוטע און ארגאניזירטע םעסט g אויפצוהאלט?)

ױניאן gtg די האבען ?:דליך איצם ױניאן. PD1ליגי
ip o ip n p t t  r t  i r u  iim, די װײל n  jpngn ארגא־

פאו־טײדינען. צו איהס מאכט נידרםע
p האבען 1?לאופםאכע ippgnojgo רי און ir אויך 
g נוט g האט םען װעז tg ערסארוננמן, י1 נעםאכט jig- 
 אתיסצױ נויםינ םאל אלע ניט dp pm װגיאן :חירםע

tnpt טלאכט־פעלד אין IPttnpDP3igo tpooppwo'iM, 
tpp ipd ig j 111 אויך אסאל דיי tp rip̂פ ךTליכp 

pטיgםgלB,^י rסאחזאנצלונג?!. ״ pm dp מיטינ ניט 
o n p’ סםרייהען. 1צ םאל pm dp נענו̂נ h  tg •ב*לז 

n וױיס?ן, באםים r n  tg ארבײםער D i'PJgng tprn 
o n  tpogn pm 1צ 1בלױ ניט כח iim ipcopp נע־ צו 

ig j  ,tp j'ii או*ו t״n p יגען1םיי1פא 1צ געװינםעז Jim 
אנצוחאלםעז•

n לאוקשאכער? j'M םאנםו־?אל og i tpogn םאל 
 נעװאונעז באלעגאטים די טיס אפטאן נינסטיגען זייער

g tng .סםו־ייק t״ im m v n  g tpjgvpt jpogn איז 
o p m 'i i א אוז oe” 3iM n p p i'p־tn t>  in n  .ign 

 ן1א לײכםער <po'3 g און ipopa ביסעל g tpipn װעם
t tg ,ip in  tprn t d1ײ?לע ״ Ig'jp i r n  tpo'iog 

i אוז r n 9אל םיט אײנינס״ט tpocpip n r n, צו כדי 
tpt't ipo»ni ipjpp און •tn 'D P u g i.

אײנ?:םי־ ipr'i'g in ** גשמות פארװאנדטע
* go t'TP'HD i n  tie ip d- 

ip נוון p 'io r  DMrvm ipojgp J f y j y״
ipo't in קלען מױסלוסס את  ipp poi'D נים

1 tg ,IPWPM3י DP^P 1P־
ipp ip נ?נ?נטייל, אין פנםיסצנױםיס. tprn סלעגיפצט

J •
■ >•v

---------------------------------------------------------------- • ־
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rtvo ויר v\ אלס g לצב?דינ?ז u p  i'M  g tg ,rniM3 
m r נ׳»ױנעז לייכט ur ,O C B n rno  i r n לוח3 11דא

m  tPP 1P3't JIM .iPDPTOrjg'31' iPJPO'31gO g p't
in  jid ip o 'd jpp 'm הױחסאם ip  tg ,tP3gt poi'D 

ip ויך פיחלט rn ix  ipopa id  g די opp^rp op^pnp 
g״n איז io D ir i, צװײסעז »י m 'M  n י1פלי1בו־ איז 
ip םיז  tPtgu סיט איו o g r pn ?בתק• אין .1אנטלאפ 
ogn ip ליז,  i n נ?װאלט p't tpspio םים אפסאך ip i 

 IPBigi איהס Dg.i ,»gr־3PPD g tP3gn pg ױניאן
p״ip j נענען tg 'tr i n ג גיםpהgלפtut ip  t n  ,tp 

ipog םים Bgr*3PPD pn אנטלאפ?ן n I'M״,g io o ir t 
o n  tptgippt tpoigi ip  ogn נאנמן [f p  op^pnp 

מניאן. in נענען nogp t״t איז ה?לםער אלס
po ODM י1 װיפיל יןי1א nr'iD ס1?ױסל? opii \ tfp 

 po trnDM3 זיך poi'D-OMn'in n העלםע! ?ליך1מי
p m 1צ פליסטען jugiD  in t g  |g pm  ,tg 'ti' i n 

po w יךipjpt poi'D 1 יogn 1 ערמ״ל1 itipd jm  ]g 
 סיס iMoog m'M tPB'nog m'M ודיסס og« :עריכס,

i n ױניאן o n  onipt iim די jgo tg 'tr פלץ n ogn 
ipp צו n1״ tptי utg tpp tpo tg ,poi'D j jg n 'in 

t'M og ניט m'M »ן לײפס i ip3g ■tPE'i>o:g תלבםם־ 
ogn povD ליר.1סס?נ1פא -ogri'in  n ניט tpuioip 

djpopd.  o n* נױ פון לוים?ן סןן 'tut pprur pig 
13 ip m g'*n g iirי i 't 1צ tMoog tg |ib trnDMo 

i סיס n ,איז ױניאו o n  't ניט יך1א pomp n  p't 
oipop■. i 1צ ייך n  tg ,tpmnP3'M3 ״ig״jb *3o

tP3gn g i נ?װאלס בלויו 1סי ngo ip i  tpani tn n u g* 
 imo ogii I'M נלייך נאנץ נסםוח PD'iipi פון װאנדסאפט

g נווי t1 ״ ipj'dpj,איז צי יך o n נוא g iid סרסלמם״ 
in g  P'irtP אין tprn'M  g t«  mu o n ײניאדסחד 

ipdtmi »n .Dg3 im p e 1בלוי pn נלײך pr npOMo 
i n n  "t iim י1 נלײך .ir 'iD  pooongt

*
•ר־ באםה־^װב די ךיי ®ןו סאמש דער

ר ע ט ײ ב ר א ב או ר ה־ ט א ״n ב ,m\ ״ 'i^ t n w
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 דעי־ nta זיך ap’ipoa פון באלןגאטים די חאב?ן
»m ווענען סםריײזם נרויסע די פאו־ dp po?n האט 

iptruri אין מנרעדם npoao אויןי d p i ייז קאננו־עם> 
tpp'oouieaP om אינטעתאציאנאצ ip i דעלענאט •P 

 נא־ די אחנד אארםיי, פאסוניסטי׳פער אםעריסאנער חנר
?ippairpua אזוי זיי חאבצן צייטוננצן צאגא

ra באצצבאםים די ppjnr[ װאוג־ קײן םיר אי« ןיך
 םך א אטת חנר אין ויינזןן די פון םייסםע די jju חור

 באצעבא־ די pa אבער אוים. סוסען די װי נאריאאנו
i r b און סענעען סצונע םאנכע אאראן זיינען *ײסונמן 

i »ז וױםען, דאתמז זײ n קאםוני^ אםעדיקאנער אן 
 גװאצ־ די וועגען npoao אין דערמוזלט מלמגאם םי׳פעו־

pm ,פאר־ קאםוגיסםיעע אםעדימאנער רי װאם סםרייסס 
irw ןp זיך פצייבס סײ tr t rm, נעםעז עם סען דארו 
 גאנמו » סיט נאר זאילץ, קזנרענחןי » סים בלױז גיס

tw in .ז»<ץ
 באװײ ביס נאך פאו־צויפינ האבען tpoouroaP די
it  a t אםערי־ די אױזי איינםצוט גרויםעז אזא מוױנען 
gam• ,ארבייםער ra די >*»ipjpp tv נרויםע ארויסרופען 
 dpi םיט זיך ipjpp אםיצו צײן8 ךי סםרייקם. צ81«נא
 א *ו קוםם חןילעגאם » <וען אגאר גאויחס*(. נים

ip און מאם־קאננדעס i i n נאר איז דעצענאם tin אזא 
 דאר ip םוז אםעריקא, וױ 1צאנ באריהםם און נחיס

jp>nprnpi ontr מאט ipp מן מוו  םיז חערמר ױ ת
 באגייסמערוננ. זיי בײ אדויםרוטעז אוז ptftpaanao די

dp tin  pa גיםא איז dpip ̂גן צו פמהציכעם  דערזעח
turn ביז אויפנעםאן האט םען וואם זאמז, נרױםע די 
 גרויםע ױ וועגען דעדמהילען דאך ipd סה סא איצגג
tPDar, 1םא *ו ןיר *וייבם םען יואס•

אוים־ חאם פאו־טיי תאםוניםטי׳מ די װאס ,dpi םטז
̂תן דעם אױןי נ<טאז ̂ד אקאגאסי  *ווײמז האםפם־פע

 דעי׳ד אםעריקאנער דער חאט ארבייםער אםעריתאנער די
 נרום. טדויערינען גאגץ • גצויז ברענגען נעקענט גאס

n ךי a n ארביים pa סאםוניםםי׳מר אסעריקאנער חנר 
tw אוין■ oaiaPV o n םו׳ל־ א נעוחגן איז נעבים

פאםוניס־ די װאס ױניאנם, די דורכאא^
 ח*בען ארנאניזירט, «אט אסעױקא אין

”t און חאסם קיין נעתאט P ןנד־ זיינעז אןן יױרקונג 
םדיים־ כאםמ זיך «מ זא< go,pn*w« אזיפנעלײזם

אתים־ 5וױ «ט וואם םםרײק, מנעראיל נרויםעז א םים

זעתר »<נעםייז אין איז ם5ות די נאר
 מגינענת א םאראז איז dp pn איימע״ראקעז,

jn *ון עב»גיס5נא די ״. rn »זדײ דינער מלונ
, an raם ־ m איז <אתאם*םױו <יסםיאמר8«יי y t

̂םעז די  םעכייע אזוי איז מאמינדע^ דאם pa רע
̂ן op װיים נתן ra ן, פארלאטע־ *ז <ױ ניט אסי
......... =======̂^ saaaaaa35ae===Bc»=s=a..a*

דער פיגודירען ניט זא< עם װאז אינםערנזך*אנע<, תר .
uppM סאל נאםען a•* ____

op מד נײמר דעם איז ■<אץ אגדער אן אין ווערם« 
 ברר פון ^בענסממיכטע די אימגרנןגנזנבען ־

pa אינםער־ דער אין טעטיגקײט זייז וחנמנן 
p* אין באותגוננ אדבײםער אידײמר דןר אין 

. m a רײמ די pa םעםינקיים *ױכםבאית po 
מעריז איבערנענעבעז נים ימן סאצ

pal .?ארבײטעי חװ־ אין םעםמקיים זײ ארסיקע 
 נאך איז «ר pm אנמפאנמח, סױן זיך האט <נ

פאר־ חאס ער מאם י*חר 40 די אין יסנײן.
_ i איז אםחניסן pn נאנץ >tPip וװים־ נעויען

 ויל־ pn םים pa נאוחנגמנ ארבײםער דער סיס
pa תר ariaopripora. 
tru סיזי מחר twnanwa pn םוים pa 
ipta פאריוםם. נתיםעז אתזעו־
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pn נען.  pa זיי סרעסעז אוינעז״ גרויסע חאם
 קאםו־ םרידאימן העכםם ata nao אפיצו דעריבער ויך

ױ קאננרצס ניפטײפען  אפנע־ ווערט opn איצםינער, דער ו
tm$an טאםפווע. אין

 גאנץ apnjrea pa סטדייסם נענער^ זײנען נעוױם
.5םענ ו w חנר נעװיזען אויך איצט האט ר*ט י w i־a-> 

 *pp סאםוניםטען די נים אבער זזאוג^ גתרע אין סםרייס
o ניט האנצן זײ ארויםרופעז. זײ נ*ן n און בח o n 

>jr? a y n
ערעסען, זיד יאיסעז באל^כאטים םעריסאגער8 די

a oan ,o פאר נים אנער n םעדי-8 דער םון רעלענאט 
ip ia p םאםקווע, אין רארטען זאנס ססוטײ קאםוניםטי׳מר 

 אר־ ױ זאנץן א;פ»;נען קעגען dp Dan דעם, פ»ר נאר
 גער8םערי?8 די ואר <תלעז pa אםעריסא. אין בייםער

 ראך זיי וועלען אייבינ .tp:at אנפאננען opap ארבייםעד
tp נים r n ir•

npn נ?נ?ראל idd־”p, איז וואס ir.anp r onjtfpnp 
 אויםנזד יינקםליף אזוי איז nptfpn איז האוט״ pnpo אין

 א איז ארבייםער, ארגאניזירטע אצצ םון ג?װארן פאצנט
 סםי־ םיליטאנטיס?ד איצםינ?ר דער tpiprr נאודיז גייער
’npiap די פוז םונג npoa .ארבייטער

np i צוליב נ?װארצן ערקצערם איז םםרייי} ג?נ?ראל 
oaP u• ענד ענ?םעליננ .פאלאטביא די וואם דעם, ' bqpdd 

 חדסיס פיר שויז פטדייפ א אננ?פירס ווערמ dp װאו פאני״,
 דעם אין סקעבם. אראפנעבראכט תאט מאפ, ױניאן a פאר

 1« ױגיאנס אלע נאטיילינם זיך חאב?ן סםרייפ נ?נ?ראל
”*ta רער rnnpD ippnpna איז לייבאר אוו pnpo ,האום 
 נאנצע די איז נאר ניט או ,narpvn אזוי jpnpi איז ?ר און

 פון חאנדצל און םארפער נאנצער npn אויך נאר אדביינ^
o a e r איז o^porpiaa .חאט צײטוננ ארטיגע אן נעװארען 

 אײ אז וו?רטער, די םיט סטרייק דעם כאראפם?ריזירט
 פון <ייסם נ?רער8ר?ײאצוצי רער עוו?גט וזאוט pnpD בער

p r m* .דעבם װי )pnpo די איז האוט Daor-DD-napi 
t'DDpn.( ^ םוז

ao o אינדיאנא פון ר8גאװערנ דצר אז p 'rp j aan־? 
o n fitn s  oan ,ipoan און ׳פםאט אין צושסאנד קריגס 

dp ra ארעטםען געװארען נצםאכט זײגען n  .ra .a,. איז 
 די צו באצאננם גאוועמאר דער דערצעהצען. צו נויםיג ניס

d און באצצנאסים id פון פארצאננצן באצעבאטים ױ מאם 
 אוז צידאדים?ט80 װאונדערציכע; די איו וויכטינ 4אױ»

 *an חאוט pnpo pa ארבײםער די oan ?אספם־נייםם
tpa ,צו ארויםנעוויזצן a tpnpJpnp נענ?ראצ pa p«nDD 

’rpp די םיט םיספאטיע noo־ npn pa אויב?ז npojaonpn 
jn iaaoap

dp באקאנס, נוט אין pa ra רער סון ױגיאנס די -poa 
Tn n p t tppn* ippn״na ia 5'׳  n a i סםרייקס סיםפאסיע 

p נים ipoupua t” P ,װאס ארבייםער, די וױיצ פראקםיק 
jp m ארגאניזידט npn po אטעריסען na tatrnpnpo■ 

^ ב tpnanpi tp ציי n r ip  jp rn פון נייםט ד?ם אין נים 
 pa an אז זעהט, ipd וועז pa םמײיפנ^ םיםפאסי?

 פון סטרייפס נענעראצ סיספאטיע אדוים מפריננען דארס
jp סוז ארבײם?ר, ארנאניזירט? אם?ריקאנ?ר iar ipd, אז 

tpynr a pa  dp פון npn און צייט ra . אםעריפא־ די אין 
do ארבייטער נער ip פאד a ענדערוננ. ט־ויסצ

 נא* ױr jpaan *םיטעצ־וועםט npn פון onponao די
p ארבייםצר אױס 'n פצצס op קצאגס, ir n  •pra ,פ?צד?ר 

p a די oan pa nJ’ n w  «r tPorppr u m p i אראפד׳ד 
jpou װאם אועצכע, ציםםעז רעציא די פון inpr ip jp p 

v ארבייגתז ia פארמ^ די ̂ -
דיג גאנץ pn צו אוים פצונ אין קותט דאס  ױעד׳
jp e n p^ אתצמג דירספן tprpp oan ארבייספן pa ־ » 

ipj מן n*>pi p.( ניט ארבײט, פוי v  ip b p
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Ipp ארםייט די יאך v ia נצצײנט8'גיס פארםס די« ppn 
dp pa צייכט נאנץ איז iprjpe i n  ra .tnponao i t 

v>pi ipanp ניט i i a״upo'־j ומצצן t" קײן תאבצן ניס 
prn צו :np| ארבייטען pa ד?רזוײצ o n תבואה די v ia 

i די p i >pd פארםס די פון ip i pa •ipipn p^ap 
j נים *up pro op איז אנער, אםת׳ן, ’V i r p פאר־ די 

d ipd ]זיי אז באץצאנען, נצד^־פט נים יכער1 זיך װא?טע 
p i p p ip  o u  ipjpp״i i a  i״Do־upnםארםס, זײערע אויןי ־ 

ip װי inpD ארנייטער די נעצאצט װאצטען די זמן  ” t’־ 
ip פון גצן i זײ צאצען זײ י.1רעצי aבpװייגיגער. גאר ר 

ipd  pa גוט, גאנץ 18י װייס ra ניט זוײט האם דעציןי די 
pa pjpoa am צוױיטענם, האגד. פרייע pa ארכײם די 

 בצויז דויערט 'r און צייטוױיציג? a pr<3 פארםם די אויןי
 רעציף־ציםטען די אױף זייגען װאם די און װאכען פםציכ?
ipd םורא. תאבען  in  ra אראפנע־ נעםעז זײערע װעם 

ipd די ותצ?ן jpjpp d u  ip o p a r ?ארויפגעעטעצמ צורי 
d ארבייט רעציף די ווערען. t p םיט ניס װייט זיך ara 

ז dp m טאצ? י  נמװען דע.־יג?ר װאצט dp װיגע?ן. צו ז
in גאנץ  , r ip u a װײגינ־ נעצאצם וואצטען פארסערם די 

*djpdd וויפיצ ipd פון פרינט ip i און י1רעצי m רי 
pooapa װאצסען ta ,ip ip ’ D ipo’ i ia t נ*ר װי op װעט 

ip זיך ru p סם,1פא י1 אויף נײט1א די pn o n נא־ 
v 1 ארױפנעישטעצט יק1צו םצן ra  I P inי i '? p i .ציםםען

אי  8D8Pai םאוטה pa אצץ. ניט נאך איז Dai נ
ipd  oan ױ צןציב o ip o ia o גאנצ די אפנ?׳פטעצטp i p- 

n 1 ארניים. 1צי  po |p oup»a ia  oan ipd?ציםטען צי«י 
pop?a,| די סאי PJ*n oan| ?צו .ינ1פ pa ipd ’ u i k סאי 

p ניט איגגאנצצן jpj»n װאס רי a i J'npo א נעורען איז 
1 ra ,p o rn  ip ip o ’ tי ip o ia o װצצ?ן i p t iP אר נ?נונ 

PD d*״t װאס ױ סאן ותצצן װאס 1נא .1ב״טם־ה?נ u  ip j 
iP 1 סיצא, כײט?ן,?1א צו הינ ? nיי la o ip i ,ip*iP« w 

<p| 1 אנ?ר nי ip o ia o צו װאס האבען IPdp•
r 1 איסר װי a  ,onprױער־ אזוי גיס 1גא עױן זאך י

d װי ינ1 pip  ,r יאויפ׳ן אױם o p r ip| .אדבײטם־ י1 בציפ 
pr ip װאס צא^ i ’cpj• ציסטען 1צלי1 י1 אויזי p m| אײנ־ 
i'd פאך 'd  i p i ’ id p j בײטען1א צו הוננער פון ביינדפ la o 

ip tjia o  n אוסזיםט. האצב P'P d u  p r r  r a  o a i pa 
a ia J  , le v ל.8ס?»:ר
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 פון געזעץ קאםפענםאציע ארבײטער דעם אין

 םון אויסבעםערונ^ אן געװארען געמאכם איו יארק גױ
 גע־ פאדזואוגדעט איז װאס ארבײטער, אן וועס [4 איצט

 אײגענעם זײן אױםקיצייבען סענען ארבייט, דער ביי װ*רען
 נים װעט ער און באהאגדלען איתם ײאס דאסטאר,

̂ור, דעם נעםען דארםען ̂ס דער זו*ם דאקנ  פאר־ די #ודער ב
איהם. ניט ס^טפאנת זיכערוננם
 געזעץ קאםיעגסאציע דער זיך ה^ם אממםייז אין

 א און רעקעט, א אין םאדװאגדעיצט פאלען םך א אין
̂יצע װיכטיגע גאנץ ט אויך דעם אין האבען ר  אונ־ געמפ̂י
 ווע־ בארויבם םילעגען ארכײטער סך א ד*קטױרים. זערע

 ווערען באעװיגדעיצם אדער ^םפענסאציע זייער פון רען
 אין אויסבעםערונג גײע די אױב אופג*ם. פארעידענע י1אוי

 אויסבעסערען א*ץ עויז וועם געזעץ ה^מפאנסאציע רעם
 וועצען ק^טפאגיס די און ב*םעם די צװײפלען.. םען קעג
ױ וועג א אויסגעפינען םסתםא עוין  װאס ״די ^ופצוגאחנן ו
 די אז צוגעבען, דארף םען «בער אפנ«י*ען. קען םען

 דאר־ ארבײםער די איז וױכטיגע גאגץ א איז אויסבעםערונג
אויםנוצען. און װיסען עס פען

חגכ־ איינענע זײערע ניט אסם װייסען ארבײםער די
 צו זיך פארנאכ^עסיגען זײ אז אייך, טרעפט עס אוז טען

̂ו. וױיסען זײ ווען רעכטען, זײערע םיט באנוצעז  דאס אםיי
̂ערעז סך א האט געזעץ קאםפענסאציע  ארבײטעד די און םע

ױ אױסגוצען ניט דערינער איהם קענען  חנרי־ געהער̂י ו
 גיט עם וױ״צ וױכטג, איהם איז אױסבעסערונג יעדמ איז בער

אויסצוגוצען• איהם מעגאיכקײט בעהערע א ארבייטער די

סא• וועגעז געזזדריראיעהם חגם םים חעדס ו^ס
גע־ אננענוםעז #זיך דאכם איז, עד 9

נאך םיט און טענאט אין כאגײםםארונג נרויס כדט װארען
̂נ םארזי ציא
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 דאך און הויז, רעפרעזענטאנטען אין באגײםטערוגג םעהר
געװארען. גיט געןעץ קײז אעץ נאך ער איז

 סצארק סענאמאר קיצײניגקײם. א געטראםעז האט עס
 אונטעדגעינאזען רוםיש, י1אוי זאגען עם װאלט םען ווי האט,
 םײגמי־ *ארבײטער דער כאזירעיל. א געזעץ־פראיעקט דעם
 טייא חגם צו אםעגדמעגט אן געםאבט האט םענאםאר כער
 אממרם־ סיט סאן צו האט וואם געזעץ־פראיעקם, דעם םון

 קגארק״ דער ענין. גאגצען דעם פארדארבט װאס און פענסיע
 װאם אונטערגעםערם, אזעגכע געםליך באפרײט אםענדסענם

 פאר פענםיע אלטערס םון סיסטעם אײגענע וײערע האבען
 פון רעגירוגגס־פאגד דעם פאר צאילען צז ארבײטער, זײערע

א פענסיע• אילטערס  ווערט עס אז אייגפ^ך, מוינם םי
 א קאםפאניעם די און אוגטערנעסער גרויסע די געגעבען

̂ו  פון םיסטעם זייער דורך ארבײטער. זײערע איבער בײט
 אדצר אײנגעםירם ^ווין האבען זײ װאם פענסיע אצטערם

 עקלא־ ארבײםער די האעטעז זײ װע<עז אײגפירען, ווע<ען
 די (ױיל אובטערנעםוגגען, זײערע צו געבונדען םיע

 זײ ווען אז האבען, םורא דארםען כסדר וועלעז ארבײטער
̂מאב זײער פארצידען  אממרס זייער אויך זײ םארלירען דז

 םורא דארםען דערפאר װעצען באזונדערם און פעגסיע,
 די וועצען אצגעמיין אין ארבײטער. עצטערע די האבען

 םיםטעם אײגענע אן אײגםירען וחגלען װאס באצעבאטים,
 על- זייערע םון װערען צו פםור ווכען פעגסיע, אלטערס פון

 דאחי װאם םאגד, פארזיכערונגס דער װײצ ארבײטער, טעמג
 קאסםען װעם פענסיע, עצםערס דער פאר װערען אנגעםיצמ

װעניגער. סך א ארבײטער אינגערע םאר
ארױסגעטרעטע! איז ארבײטעחןןאםט ארגאגיזירטע די

 איז ער אבער קיצארק-אםענדםעגט, דעם נעגען עארף זעהר
.געג־ עארםע די נאר געזוארען. אגגעגוםען סעגאט אין דאך . 

 גע־ האם אםענדםענט דעם צו ארבײטער די םון ג^צאםט
 צוריקגע״ ער זאצ הויז רעפרעזענטאנטען אין אז וױרקם,
 אויס־ װי װעג א צײט גאנצע די מען זוכט װערען. װארפען

 עס און ?אגגרעסצײם די םיט סעגאטארען די צוגצײכען
 עם אז ^אע, אזוי דויערט עס װאס חגם, םון אוים זעהט

אויםצוגצײכען. זײ צײכט גיט ^יז
 געזעץ םארזיכערונגם סאציאצער דער איז אצגעסײן אין
 אנשטאט נעראטען• איבעריגס ניט אדויסנעקוםען פראיעקט

 פאר׳ן סיסטעם פארזיכערוגגס אײגהײטציכען אן האבען צו
 אין סיסטעם באזונדערע א האבען םען וועט צאגד, גאנצען
 כצײבעז נאך זאצ עס ווען נאר שטאט. אײנצמצנעם יעדען

 גע־ פון טײצ װיכטיגער א זועט אםענדםענט קצארק דער
 אין — פעגסיע עצטערס וועגען טײצ רער — ז^פראיעקם

זוערען. צוסאציעטמעט גאנצען
000

 בעסטער דער אין ניט איז עפעס אז אויס, זעהט עם
 רוזוועצט פרעזידענט װאם דאיצער, ביציאז 4 די מיט ארדנונג

 א און דרײ באזארגען צו קאגגרעם םון געקראגען האט
ארבײט. םיט ארבײטסצאזע טיציאן האצב

 געהױ איז רוזזועצט װען צוריס, -חדשים זיבען םיט
 דאצ*,-, ביציאן עםציכע די םארצאנגען <ןאנגרעס צום םען
 כדי האבען, גיכער װאס עס דארו* ער אז נעזאגט, ער האט

 r ארויםצוטרייבען פצאן גרויסען זײן אגםאננעז קענען זאצ ער
 מױן איו עס אבער אטעריקע. םיז ארבײטםצאזיגקײט די
 תאט קאנגרעס דער זינם םאדיבער צײט ביםעצ רעכם א

 אבער פארצאנגט, האם דוזוועצט זואס סוטע די באװיציגט
 האבען װאס ארבײטסצאזע, םיציאן האצב *א און דרײ די

 אצץ נאך געהען ארבײם, םים װערעז באזארגם געדארפט
 פאר־ ניט דארף מען און גאסען. די אין צײדיג ארום

 א און דדיי װען אז געװען, איז חשבון דער אז געםעז,
 אר־ דירעקט קריגעז װעצעז ארבײטסצאזע םיציאז האצב
 אומגעפזנר ותצען רעגירונגם-אונטערנעםונגעז די פון בייט
 אונםערנעםעו, פריװאטע בײ ארבײם קריגען פיצ אזוי נאך
 רע־ די פאר םאטעריאצען צומטעצען דאדםען זועצעז װאס

 זײן וועם עס אז הײסם, עס אונטערנעטונגען. גירונגס
 עס און ארבײםםצאזע די םון םערצאצ דער םאר ארבײם

 אפעצירם עםארק זעהר זזאט פצאן רער אז נאטיר^יך, איז
 אוד־ די איז װאס אבער האפגוננען, גרויסע געזועקט און

 ווער קען 9 םארזױרסציכט ניט ווערט פצאן דער װאס זאך,
ארי םיציאן פערםהאצבצן די פון זױפיצ זאגען איז עס
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a״in y n  own jn ip so נאוארנט נצרארסס ipnpii םים 
p ארבייס״ ir  |P3*n אדבײםען אנגפפאגנצן* ipo ,װיים 

p םויזענד zo ארום אז ir  ipsgn אננזטאננען ?אננ dpbp 
 םערםתצקבען pc וױים נאנץ דאן־ איז דאם *בער סאן״

• 4«ײי*
dpop ̂יעקטען נרויםע אז גים״ ויך הערט  ארבײםם־אר

 חננירוג^ דער פןן געװארען אעצסאגגצן «ױן זײדצן
ipodps o און p i י אז באװייז״ ̂זע ו  נאך ויצען ארבייטם^
v» זוארםען און i ארנײם״ inpt ipo ipp װאם דצרםון״ 
 ״IPOD?' י1חו?י די אױןי זיך jpropj זואם די, «ון **? די

קצענער. גיס װערם
 אד־ רוזווע?ם׳ם d?pb dp או ,ipjpi •vuvt ניתע

 «־¥־ גרויסען cun רורנצופירען זאכען צוויי טיגיססראציע
tie o p r רי pc 'tojpbp .ארבײםצן ojpocnp״ d?pb 

 D?pc צװייסצנט״ און״ אדבייס דצר pc סראנראם א איחם
p רי דװבצוסירען. •ראנראם די וױ א.«?אן *יהם iir- 

 האט ipo װאס דערםון״ |potp *ראגראם דער םים ריאייסצ!
ipop nob צישער איינפאכ? אין אויםצה־ענעגע! פריהעו 

0M1 סען ipp דא?צר. 1בי?יא פיר םיט אזיפסאן
i־u א •am איו דאלער בי?יאן *יד ?pj poid po 'i.

u סיר איו דאם p i'ioאיז דאקער םיקיאן א און סיקיאן״ ־ 
p ir איינפר ותן גערזגדט א?ץ איז דאס נאר גצ?ד. סן א 
ipo א?ײן״ זיך פאר op האט  |pii ?נאוארנצן אבצר װי 
ipw סי?יאן הא?ב א און דדיי po סױ רי איז ארגײס םיט 
po דאגעו י?יאן3 פיר «ן p ir דורך נרוים^ אזא גים 

pi?m p דורך אויסםעםיפ״ אײנסאכצ 'o irc״ pp| אויס־ טען 
w o nאו ״ ipo |pn דרײ סאד דא?ער ביליאן פיר *וסיי?ט 

 Djpnp' אױף אױס op םאכט ,iptjpo םיכיאן תא?ב א און
o ip t'io  pm u p  p?n דא?ער. 1» םים .op אז הייםם״ IPii 

Po| ?א און' ררײ דאקער ביקיאן םיר .סיס כאזארגען װי 
 אויסנעב?! ipo ipp ארבײס םים iptjpo םי?יאן ב7תא

pm וײ pc אייגצס ip־up אויזי u p 143 אין םויזנם ip ?p i 
 |pj״t װאס םאםצריא??), די פאר און ארגייסםקוין פאר

ארבייט. דתר ■אר סיסינ
dp זואט אויסצורצכצנצן ?ײכם ניס אח dp דאר־ 

ip?onpo*o n  ipooop ipa ױ סאר oun 'ipn  pojppcpj
m ארבײם׳ון.  ojjpn op דאם ארבײט םין א סאר װאפ 

ip איז dp אױב איג j'n  t ip  jp scu י  אויסנאבצן ו
Tonpooo v w ארגײס דע־ סאו p״?pjבער ״* ipo ipii 

iP 'u  v o n א pna א אד?ר p rn  ?pjid| די p ir נאנץ 
o או זאך״ איין ip?p דאך אנ?ר איז op נדױמג jp t'io 

ipt א אויף ?ר7דא 143 סיס ipd א' ארבײםסמין פאר אי 
poio p א איו ?ן7ארבי'םם־ם»ם?ריא סאו i” ?p און IPD 

 *ג־ איהר סיס ipp ipd אס11 נ^נטדאבט?!, ou ואח•
.UP סאנג*ן

pn o 7זא זאך די »י u אז תאסטגנ״ די איצס איז 
 פאר ארניים ]popr ipd opii דאגצר בי?'אן *יר די םיט

pp*7v| םך א ארבײטסקאז?״ IPiciiP7 TPM iiir.
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t « m ,ריײ ב*ייבען *לז נאד רײכע די ען5װע תת 
ר  גייע די אײנםירען אםיקו <חגט םען וחנן אדים̂ז די פון מ

מ נאאאתגנ  נדויםע און הכנסות נרױסע אויף עםייערען וווי
>. .- : דנױתי

־ ד . 4 , ' .

onpn dp ̂״ ?Tro, אז מ^אנס״ jpn האט אײנצר 
̂נו־ 1םי<י« 10 רp3אי po nosn א  7pt יאהר״ א דא

iT פראצענט jp7ipt 76 ד?רםון ipgrun ער 'o r. דאם 
np» (ic dpt| 7 אױסםאכצן 1יא7נױ pc 1טי?יא הא?נ א. 

Dtp ,u םיי גאנץ גצװיס איז tpo 'in n. אבצר opii dp 
 סײ הא?ב א ן1א צוױי 1ב?ײב? ץ7א נןוך דבר 7נצ ד*ם
u r^ ד*לצד •nor י»1א m m  n םאכם דאס ?צבען. א 

ip 7 צי ojpnip אױס Tit  ojpt'Io א po u p א npo 
po u דאיזי p  tp ir  ipsp^wo n  ip ium p ip t ir  ra n

UPT'ID 7 DTK *Wצר.7דא ־ PT3V» Tpr op| א 
puop װאס סאמנר, דרעס א $דזנר םאכער oyn אר קיק 

v\ אזױ n< §<אן א םאכען און ןןױםחומ^גן d 
̂<ער סויזזננר 7 in ד r

־ י ־ ■ *

ידועה א קוײגען Djm איעע אחנר אייגער prw אוץ Mia.■ • י

i8 op סיצי*ן 10 1« ii np?ip#70־ jpnpiii poup:ei 
 *דינמו ח»- אדצר ױרמ (PD'np רצס סםיי?ר. «?נם .

op ii p o 'r iT 3 1?3”איב?רג? םן1א אזא אױף נ?ב?ך?p i 
d איז דאס ד*?צר. 1םי?יא דרײ ' iipj ר3א 4ױיני1 זעהר? 

ipo ipii זיך ׳טםרעגגט ip ?ע7אנים ipo  ipp יך1א p c דריי 
צ7םי ױ רא?ער 1' IPO ip ״IP3P? א 1םאכ? איז op ו ii 

d בײ נים אסימ ארבײם pi8?p. ר0י |3'7ס' דדײ?? 
ipjpp [?זיכצרצ ארײנםרצנ n jp i'io  o v u m א ראיצצר 
 |1א *ך11 א דצ?צר יז?נד1ט יי1» אמפ חייסם dp יאר״
P'Dpncpi p צײט איצםיגצר רצר אין איז ראס c י11א גיט 

J93P7r
ip בא^עטזםים גרױסצ די נןור rm טרע- ביםעדצ םיט 

ײ 11א צן11באראבצ זײ n ipd'7 אז ,1ר?  סרי־ סאר סאכצן ז
po .אז איז״ מיץ ר?ר 1אי ?ײס t dp״ipj 3ױי1 סאראן- 

d הארצינצ ' jp s p״ onn [3 גצרירם װערע ptp" t p cיםצרע 
ano־iP 1א זאג?[, |1א dp 1א טאקע איז n?ip.

»d איך ii האט א?ץ 3י1א ניט״ u e־r j p, םעגש־ אבער
rpjp-u p ניט זיכצר האט נארישקיים ?ינצי 'P.

***
םאציא^יםם^ דעגקען און פילען װאס ארבײםער, אצע

 םך א םיר האבען .נל איגטערנעמ^ אומזגר אין און ־־־
 עס װאס צזפרידען מט»רק זײן זיכער מעגען — אועצכע

 אםעדיקא־ 1V\ אין עמם געווארען געעק^סען עגד<יך איו
פאו־טיי. םאציאיציםסימער נער

 זועגען אײגעגכ^יך :םרעגען געווים איצם וועקען סך א
 און געהיצט געקריגם, עטארק אזוי זיך טען האט װ^ס

נעםען^ ש?עכטע אגדערע די אײגע גזנרוםען אםילו
 דער אין עגטםער. א( געבען צו עװער איז דעם אויוי

 עסזים־ װעלם גאגצער רער םון באװעגונג ס^ציאגיסטי^ער
ײ זײ פון אײגיגע אין פארעידעגהײטען. םיינוגגם טידען  זי

 אין וױ עטארקער םך א םײגונגט־נוארמידעגהײטען די נען
 אין גאר אםעריקע. אין פארטײ ס#ציאקיסטיעער אוגזער
 פײגד־ און ^ארםען אזא אנגעגוםען גיט ?ײ ה^בען ערגעץ
ײ װי נארא?«טער קיבען אוגז. נ

 ם«ציא<יםםישער דער אין םיינוגגם־פארמידעגהײטען
 את וחנן צײם, קריטימער איצטיגןס• דער אין באװעג;גג

 אונפארםיידליכע אן איז איבערגע^אצט, װערען װערטען
זאך•

 גע־ האבען סאציאיציסטען ווען צײם, א אם^ געווען
 װאם װעג, דער אז און קהאר זיי פאי איז אינץ אז דעגק̂ג
 איז אבער הײגם גר»ד, און ברײם איז עגדציל צום פירט
̂ר אזוי אקץ גיט וױיט  ניט אויך זעהם װעג דער און קיצ
 אז גאטימיך דעריבער עם איז גראד. אזוי pn צו אויס

 גזד װא<ם עס םייגוגגס־פארמידענחײסעז. דין זאלען עס
 דאר־ nup געווען. גים װאגטען זײ ווען װאוגדער א וחנן
 גרויסע, ױינען פארסײען ס^וציא<יםט^ע די װאו טען

 און ט*נ פון עעה יעדע םארנוםען זײנען און ׳פטארקע
̂גא־ ^גנע^טרענגטע} דעם טיט יאהר פון טאנ יעדען  עק
 די ווערען םירען, זײ װאס קאםף, פ^יםיען אזן םימען

 דער אפגערוקט םײנונגם־פאר^וידעגהײם^ן םע#רעטימע
̂ט טען זײ̂כ  סא־ אזוי װי םײגונגען פארמידענע טאקע ה

 ד*רוױ< אבער װערען, אײגגעפירט עגדקיך וועט ציא<'ום
י אין געװעען צו צוזאכתן ארבײטען םען םוז  יארלאסעגט ו

 די פארםעסטיגען און װאהלען עמ^טיעע די איז װאהצעז,
p האט םען װאס פ^זיציעס, i r .שטעגדיגע די געװאוגען 

י אױוי האיצם פאדטיײארבײט טאג־טעגיציכע  ו
מ *יכע,  םיכד און טוער די צװ^ען באציהונגען חבר׳

u װי פארנדי, דעד פון גאיחגד » r־op p ̂ען  pn גים ?א
 בעם־ דער םיינונגסםארמידענהײטען• םעארעם^ע זײערע

 עע־ pא פארטיי ארבײטער די איז דעם פאר ביח*•^ םער
 אטירונגעןr פארמיךענע פארטראטען |PJ'n op וואו ילאגד,

 -opn עתםםרעם דעם פון או( םיינוגגען *'*ע0*'*ל'40 פון
 בא־ א איז פיליג^ *עקען מתסטרעם דעם ביז *לינעל טען
u n־npo«H onp .אוסנ^יפ, צום יאבער אונז בײ םה^ך 
»i און ?לײ\ פארטיי סאציאליסט^ע די איז m r און 

w א אז טאנ^ה געוועז op איז םםיצא / pd־pפראמג םיאחנ 
תניג חאט װאם דער םיט טאן צו ז

ױ*ם אױוי yr?:וסJ r )
,Ms'4 ״ס״V,AS . - .ףיזג •
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 כענדעם. חײהצז דא״ זיף ס׳רעדם װשלכען סון פקנש״ דער
 כעקער. כעגדעם :זיד שרײכט נןןםען פודער זײן

 פארװעכחןם, שא• אין ארגײסען אױןז קר חאט טעג זעקס
װעקער. א אחן רדחיג, געשלאפען ער איז זיכעםען חןם

 טןןאםער, זעחן געגאגנען ער איז סאנאט א איממאל
 ;כ«?אנמע כאגעגענען — «װײ אץ אײנמאל

 זאטער. א געװען ער איז םאל אלע ניט איז״ אםת װאס
דאגטע. און איז שילער װער אכער געװאוסם

 נעלןןסען. נאר געגאמען, ניט את ^רװײל *ײט ײ
̂ט ז$רג די  ;שרײכעז קנײטשען גןןלןןרענם איחם אױןז זיך חו

 שלןזסןןן, אוםחזזמער אעןןחױגען געקער ם׳חאם
כלייכען. *ו אליץ זיך סיט זיך ש^קען גענוםען

 שםעקען, גמנוטען שיראץ כױט ס׳האם אז צײט, פײלמנ אץ
 אמגער. אגיסעל דערפילם חארץ זיץ יא עפעס זיד האם
 שטעקען״ גןןכוינןןז א װי גוף״ א שדין אץ דרײםמ, קײן נים נאד

פמגער. פאחןםדיקע מיט תענט דארןן צװײ
 געדאנגלם, זיד ןןר האם לעכען אכהױכ פון יןןר עלף
אױסגעלערענגו ארכעט וןן זיף צװעלפםען <ו&

iftkiAUMhMMai «M4Mk MCMM• to to to to to  IM M  IkJca■• 1• *■  גערינגןןד©, יןןר מים אזױ זיך חאם יןןר יעדעס אץ
»•rppttirpn בלדיז זײט א םץ אים חןןם חןןסמגג מ

 אםכעםמעז, וױ ם#רמײלעו געזוכם ײט1 זיץ ער זזאמ אזױ
n שםענדיג ח>ןמ *ײם די כאכךפ yrr םײלזןן זיך גןדוןזם: 

y םים םןןנש״ • װיםןןר פדאגא א ן כאר קײן ניט o i .זשעםמען 
חןרטעהלען. געזץ «ו זיך םון גןןהאט פײנם נאר הזןט ער

2
כאםאלעז״ טאג שײנעם נ׳א איזיזם האט נױט די אז און

MAA|̂ A|a AAMtAMMMk *A —A L Â M—, MM *A ACAMkAM hCACAtAliL ■AAAteארױםנעריסען חאדדז פ~ כיםען לעצטזןן דןןם I 
 _ געםאלען זיד כײ געװען נים כעקער כעכחןט איז

 טונעוױטעלם: זיד עי האט טטילערהײם ניןד פאריןערם,
כלח״_ א םימס װערען װיד נױט״ ״די
 ליכם̂י און געראם אזױ אױסגןןזעחן הןןט גאפ ךי

 *וײםען; סץ לוסט םילדע סיט גןךצםראםם ם׳האם
— :ריכטיג נים דא אױסגעװתען איחם חאם ןפעס כאר

•m^ macmmm aaaaaaam am mam^ aaL  a aצוכיםעז אץ אפגןךצגײדערט לעכןןן א
װיכםיב אמ װאם נאר, ם׳מינדעסםע, און ברױם אױף
 קריגען• ארכײט, אוץ אוםזיםם״ דןןף םןןן קאן דאם אפנעשפארם״ און
. ;גװײגעדקעריער דארןןן זײן געגלעם ײײד האט זץ די
̂ס ער  אויםנעטפיגען, ליגען זיךי גאם אין חןרזןןחן ד
 אי^ סערי א םים אחםעם חאלז זײן טױט דער ם׳כאפם װי

*ושריגען. איהם אץ זיך האבען י$חרען זײנע אלק און
3

..... אװעקנענעבען. ״יי• דעם ער האט יןזחר זעכטען
 חןרלאננען, געװאלס שםול א מױט איהם ס׳האם װען זיכעטענםעץ, אױפץ אץ

̂ט p יוננןן נײנאונטװאנטיג די אײגגעסאקט ןןך ח n ir לעכען 
אױפגןןהאנגען. זײ אץ

9  m a m  ^444 m a a m L m m  mmam ammmaa m ^ ^ aiaaaa  mm,סױאדסץ גים דעז את מױם װעלכער אץ םױם. םיאוס׳ןר א 
טעװערםעלמ. און זין■ געחיטט גערעדט, פרײבם ם׳חאבען

זים• ןזדער טיטער, לעבען דאם :אױםרײד קײן ניט ם׳איז —
גןןטערטעלט. נים לעבען דאם אויך חאס אתז אץ —
גדכיגלעם. און צונאדעלט «שא חןר אויך האט אונז —
פלינעל. די אפנעחאקם אײנמאל ניט נױם די ם׳חןןט און —

 יגי^ אויסגערענםןןר אן װי נעפלאםם, זון די ס׳חאס
 קאיג פון חאר די געריםען זיך חןזט כױם א

 *י קאםסעו לעכעדיגע םאר לעכען זײן ם׳ניט װער
ju א פאר טױט דעם לעכען זײן שענקט עס װער און re



 דעם הנם פון פונקטען אױםגעבעםערםע אוו sn ד
אינדוסטױע קלאוק דער ®ד אגרימענט

חבינםהי דוד פמ
י. \ז. ג. ר. *. יו«ױרז«ז

 אנריםענבדקאםןי שארביםענעם און לאגגעז א גאן־
נאװעתאר שח חילזי ד«ו סים מנלונמנן איז

̂חםאז,  סלאוס די םיט שארשםענדיגונג א ױ סוכמז *ו ל
p אםאםיאיימאן םאנושעקם׳פורזרם it חאדורך חאבעז םיר 

 אינדוםםריןג דער איז םםרײק ממדאל » אויסמגדםען
 איז איז געײארמז נוםמחייסןז איז אנריםענם נײער חנר

 m «ר און *דדים אלע «ון מװאחנן אממװמשריבעז
 אנריםעגם נייער חןר יאר. *װיי קונמנחנ די «אר נילםינ

 אלגמז «ח װיינע ־urn שרינזױש איז זיד 6*ונםער׳»ײחן
 *וריק יאר *וױי םים חאמן םיר ותלמז אנריםענם, ;

» זיינען עם ערשאלג. נרויסען » שאר ,באםראכט
 שילע איז שונשנמן <ית עסלימ זונעסוכמז בלויז אים
 אויםנעבזד זיינעז אנריםענם *לםען איז ■ונסםען די פיז

אינדוסמריע. רעי־ איז ארבײנמר די לםובת מװאײד םערם
 די באזונדערם און שמממז נײע די פון באדייםוע די

 אנרײ איצםינעז פון אויסנעמםערםז די פיז באדייםוננ
v iv p  mm\ נמז ייעז - װערעז גאנרישען בעםגתז דום 

 םון שמשגתז דאזינע די םים זיי פארנלייבס אוז *ושלערס
אנריםענט. אלםעז •

 שאפ אינםייד מן שון אויםםייםשונג
m אינםאיד »ז איז אנריםענם אלגמז חנם לוים v 

pmjn אזא but אח אשערירם ווערם באלאננם, װאס. 
p םיטנליד » «ן נסראלידטאש t סאונםיל, אינדאםטריעל
םאנופעסםשורערם. אינםאיד די פיז אםאםיאיישאז די

 bmv אינםאיד אן איז אנריםענם נייעם tun לוים
 פון םיםנליד א םוז אײנענםום Din איז װאס ̂שאפ, אזא
 געםירם, אים פח װזןרם יאין סאונםיל איניאסםדיעל דעם

pr Mneafp ;איי- זײמ שראדודירם ער זמלמז איז או 
run גארםענםם pn pc רירעתם םאםעריאל אײנענעם

aa * ׳1 â a aaa י פעקםארי. זיק איז
 tun לויס <זייל פארלאנג̂כ דאס וזאט ײגיאז די
םענליכ־ א tutrart באלעבאםים האמן *נריםענם אלגמז
T איגמזיד אלס njmjnr אויםסייד ןריזלזנרען «ו תײם tr 

aw* דזרויוי, סומנדינ נים נעםאז עם האבעז זיי און
m זיד האבעז מעאער דאזימ די װאס ie n אנדערע אין

n־ ״* “' “ L

 אױבענגעבראכםע זײ גזןםאדזןרם דעדיבער האט יוהיאז
 אוץ סלאר זאנם װאס אגריםענם, ניחנם איז זנגדאדזמ
װאס אי׳“ אזא 1בלוי איז ■w אינםײד אז אז דיימליד,

A. ■AA A A ̂  A A ̂ A |A|4|A4A ÂAAAA Aa. a A A A. A-A A. a a » a 1^«. A A A A  אמזם ®וץ יוערס װאס אימענםום, באלעבאס דעם איז
 װערעז גארםענםס וײ און סאנםראלירם און געםירם

עאױרוםם, זימע זיןי געטינעז עס װאו אױםגעארביים
מ םארסוימס־־אלאץ. און סאמיננ־רוסס זיי

5«■Tip | y 2 קאגםראקםJ
4aa |a |a4 â m a  Aaaa A U A K U 4 4 aum a  a a. a a^̂  גזד נעםאכט איז ?חנלכער אנריכחמט, אלםאז דעם יייז

nmm אח A9S8 פאלגענדע די נןפוגען זיף זואמן 
מםין ״י " :•ו ״ י
AAA A A A fcAAA A A A A kfc A a^AA A A Ate A f א/  AAA a - a• i( ̂ל יזנדער ̂ס ̂וס DifD̂ ̂ ס וו

אדער קאנטראסטארם כדט האנדעלם אדער כןףאעטסיגט
A AA A A A AÂ A AkA*A A A A A  ̂A A A ^ ÂkÂ A AAAAA A.̂ Â  A AAÂ Â Â AABB |k^Aםענ צװיי ®ון מיף אק ואל סארםאנוםעתממומרס, םים 

 באמטיכמץ קראםט, *יז ארייז נעהם אגריםענט דור זינם
 וואס סאנוםעקנדמורערס סאכ אדער קאנטחאקטארם די

 זימא סאנוטאקטאורעז vt םארלאנגם איחם &ון <ואחנן
 וחד געסאכט זאלעז באמםיםונגעז דאזמא די נארסעגסס•

 םארםאנומעס־ אדער תאגמראתטארס ̂גאועל <ה חמ
 פאר־ קאינםראסםלימ איז נאוואן זימאן וחןלמ כדאוחנדס,
^ דיר םים גמדתמז מ »יז A888 סאי, טזנז31 חנם י

AA ̂ Akk A A A AA k ̂  A A AAÂ  ̂̂ k ^̂ Â Â ^̂ aÂ A  טעםכד רעצםער דער אויזי עדאױינעז עס נעםעז וועםעס
תאר ®■■י ן רסט ■* uTJr די װאס .׳אאתר יוניא? וו

 •un םון וועחןן װאם אנדערע, םון אדער *ו שםעלם
 סאנם- אזעלכע םיז הוייםזעכליר אוז באעםעטינם ױגיאז

 םריער זיינען װאם םאב־םאנושעקםמורעדם, און ראסטארם
 דער »ן םיםנלידער דאזינע די ביי באשעםםינט נעװעז

אםאםיאײשאן.
 םאב־טאנוםעסטשד אדער ?אנםראסםארם *אל די ב)

 װאם ניםנליד, א םיז פארלאננט וחנרען מאם חנרם,
 tjnm שעםםנע׳ןזםעלם זאל גאשטיםוננען, אזעלכע םאכט
ך אוםמנתנדעז. םאלנענדע אגבאטראבט איז נעםעז תו

 •ראדוקאיע םיםנליד׳ם דאזינעז דעם םון זאהל די )1
.1983—1932 יאחרען די סאר
2( tun םיםנליד׳ם דאזיגעז דעם שון כאראיזטער 

ארבײם.
 אאנגד באשטיםםער דער <ואם טענליכסייט, די )8

תר ראשםאר  *וץר *ו בכח איז םאב־טאנוםעסטעורער *
דוןליחנן.

ביזנע^ םיטנליד׳ם דעם םוז מאוסס דער )4
| אנטהאלגמנדינ באשםיטוננעז, די pe ליםטע א <)

m צונעטםעלט נלייד זאל ארחוםען, און נענתז די m ו* 
unם«:ר םום און סלאוס אםערישען דער «ו ױניאז, ־ 

 אוםאארםײאי׳מז «ום און אסאטיאײשאז םע?ט׳»ורערם
םשערסיז.

באשעש־ מאט אסם׳ז, דער שון םיטנציד יעדע־ ד)
 םאב־ םיט אדער שאנטראשםארס םיט חאנדעלם אחגר נינם

 it ■ראדוהציע זייז באערענסען זאל םאנופעקםשורערם,
 װאם םאב־׳םאנוםעשםשוחזרם אחנר ?אנםראקםארם ת

 צוטיילעז זאל ער געװארען. באשסיםם איחם פון זײנזןן
 דערםאגםז די 1םיילעז.זװיטע נליימ אויוי ארביים זיין

 די לוים םאב־טאגושעיזטמורערם, אדער קאנםראסםארם
 pא קאנםראקטארם דאזינע די פיז לײםםונם־סעחינסייםעז

•ראדויירזן. וואס ארביימר די
 אוי• די איז אז באםערסם, זיכער יןאבמן י«תר די

 יעדער אז בםירוש, זיך זאנט שונהטעז בזמנעבראכמ
 סאנטרײיד םים האנדעלם און באאמשטיגט ויאט דזעאמר,

 מױי םון לויוי אין טוז םאב־טאניטעסםעורערס, און םארם
 םאב־םאנוםעיד אחןר סאנםראהטארס זיינע באאיטיגמן טעג

 זייערן שויז חאמז חשאמדם די וױ אזוי טשוראד^
» ױניאן די האט שריחער, שון שאנטראשטארט  נים אי

 אנריםענם שון באנײאוננ דןר ביי זאלןן זײ t* געװאלם
trunur םאב־םאכושעקטשד אדער סאנםראסםארם זײעדע 

a דורך שאחימרעגדינ וזרם. rt די שון ארבייםער די 
 | םאנ־טאנוסעתטמורערם און סאנםראסםארם באםרעפןנדע

 תרכמ־.! יװיאן די turn דושאנס, אלםע זייעחן םיט
 ד און ג ,4 ^ ,2 ,1 ב, א, שונמטען די *נשםאט פירט,

 אננןמבען, רא װערט ־אם <ױ אט־יםזמם, אלםעז םון
שאלמנמר דער ארייגגעהז אגריסענם ניחנם איז זאל

:W M
ג ואגש «\«עש דישר ו«ר

 _ מד זואם אםאםיאייעאז, דער שוז םיםגליד יזױ־ער
 סאב־ איז סאנםראסםארם םיט תאנדןלט אדער שעשםינט

f זייז באשחממז זאל טאנוםזסמטירערם, i t  r tp n tp B 
pu bm אינםאיד זיח t םאב־׳םאנושעיד סאנםראהטארם. «ו 

מז וואם ארבייטער און םשורעדם  שון שײז שרױמר זיי
 1 ייין אוםיילעז זאי ער מװאימן. כאשכױםט אים

o אינסייד־שאש, pn שיז ארבייםןר די *װיאמן ארגײם in
A. A Â . AAAA A A kkk A k «Ai| k HA-------------k^ *AkkK A. AÂ . A ■te AAA M. Ate AAA A A - די לױם םאנופעסטמוחנר, סאב אוץ קאנטואקטאר yrm

^̂kk«A f AA ̂ A|k̂ Â A AAA kAk||A kAA A A A A A A AA AAA A  A ר׳ jfD סאנםראתטאר, דעם םון פעחיגסייסען דוקזױאנם מ
k.AAAAA AAAkA A A kkk A A a A AM A kJMgkkkkkMAk A^ ארביימד. די ארן נומאפכמװרעד

 סאב־׳םאנר אדער סאנסחאססאדס די אז מימט, דאס
נון װאס ממםאורןר^ מן פפ״ססבאא ויי מן fo איז מ

——----------------------------------
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 םארבלייבען וױיםער ררעאען יאר, ^וױי יזמוטע זײ פון
םירםע^ דיזעלבע םאר פראדו«יחנן אוז

 איז אגריםעגם םעז5א םון ״א״ •ונקט פאאגענדער
:געװאיעז געענדערם
 זיך האם אגריםענמ גויװ«ז\ םיז ״א״ פוגקם דער
̂ייענם :נע
 אפערירט װאס אםאםיאיי׳פאז, דער פון םיטגליד לײז

 קאנמראק־ רעניסטרירעז ניט זאל עאפ, אינםאיד אן מים
 באזאועט ער יאויב סאב־־פאנוםעקטעורערס, אדער טארם

 שאפ אינסאיד זײז םיז ארבײטער די פולשםענדיג נים
ארבײם. מים

:אזוי זיד צעזט אגריםעגט ןײפצג אין ״א״ פונסם
 אפערירט װאם אסאסיאיישאן, ערך םון םיטגליד קײן

̂, אן םיט  סאנםראק־ רעגיסטרירעז ניט זאל אינסאיד־־שא
 אפערירם ער אויב םאב־םאנוםעתםשורערס, אדער סארס

 םולשטענדינ ניט םארזארגם איז יגויאךטאפ א םיט גים
ארבײם. םיט שאפ ױניאז אינסאיד זייין פון ארבײטער ױ

 אלטעז םון פונסט דעם אט צװישעז אונטערשײד דער
 נײעם איז זואם דעריז, ליגט אגריםענם נײעם דעם ביז

 &ז**, יגױא\ װארם דאם אונמערשםראכעז ותרם אגריפמנט
 אויבערםלעכ־ אגריםענט. אין םאדשטאנעז ווערט עם וױ

 אאע ? חילוס דער דעז איז װאם זאגלז: מעז פען ציך
 אונטער זײנעז זיי אויב שעפער, ױינאן דאד זיעעז שעפער

 אונכתרשײד דער אגריםענם! ױניאן םון סאנםראל חןר
 אין דעם: איז באשםעהט ער אוץ גרױסער א אבער איז

 אז םיז םיטנליד יעדער אז זיך, זאגם אגריםעגט אלטען
̂פאז  סאב־ און סאנםראלטארם רעגיסםרירעז קעז אסאםיאי

 זײן פולשטענדיג באזארגט ער װעז םאנופעסםשורערס,
 זײן קעז אינסאיד־שאפ אזא ארבײם. םיס אינםאיד־שאפ

 עלזיסטירעז סאשינעז. םיער לםשל, האט וואם שאפ, א
 ״דאםי אנגערופעז ווערעז װאם שעפער, אזעלמנ טאסע

 צו לײכם זעהר איז אפערײטארם םיער וױיל שעאער״
 מאנוםעקטשױ אינסאיד אזא און ארבײט מים באזארנעז

 האבען סענען צו כדי שאפ, אינםאיד אזא עםענט רער
שעפער. אױםסאיד
 א אז בפירוש, אבער זיד זאנט אנריםענם ניתם איז

 אגרימענט דעם אויט ווערט ײאס שאפ אוא איז שאפ ױניאז
 םאשינעז 14 האבעז צוםוױינינסטענט טיז ער אז באשטיםט,

 פונהט םארבעסערטער נייער דער אפערייםארס. 14 םיט
 לײכטע די אפשאםעז דעריבער ומןט אנרימענט דעם טיז

 שעפער ״דאםי״ אזױגענאנםע די גרינדעז םון םענליכסײט
 נייע פון באשעםטמוננ דער צו םיהרעז וועמ עם אוז

 אינסאיד די איז מאשינעז אעדיגע די אויוי באלםאצאכעס
 סאנט־ רעגיסטרירעז קענעז וועט סעז אײדעד שעיער

ראתטאדם.
 פינסטען די איײז אייד נעהעז אנריכמנט ױיעם איז

 איז זײנעז װאם סאנטראסטארס, אװ אימיטיימאז ווענעז
עזי, :פונסטעז די אלם באצײכענט אנריםענט אלטעז
םאאנם: וױ זיד יייענעז איז אי, איז עיטש דזשעי,

 נצ־י ארויסנעבעז ניט זאל סאנסיל םיז ^םנליד סײז
 גיט אפערירם ער אויב קאנםראסטארס צו װארע ־שניטענצ

̂פאפ. אז אינםאיך־
סאנטראק־ זיינע באשטיםט האט םיכמליד א אויב

 *יר־ צו וועט ער און סאב־םאנוםעפםשורערם אדער םארס
 זייז םון כאראפטער דעם ̂נדערען צייט וועלמנר גענד

 סאב־ אדער סאנטראפםארם, די םון און'סײנער פראדוסט
 ניט וועם באשטיםט, האט ער זואם םאנופעפטשורערס,

̂אנגעז, פארענדערםע די באנענענעז צו זײז איםשטאנד  פאר
 צוזעצעז אדער ענדערעז צו רעכט 6דא חאבעז ער וועם

 אויוי םאב־םאנופעסםשורערס אדער סאנטראסטארס אנחנחנ
 באגענענען צו איםשטאנד ניט זימען וואס די פיז ארם דצם

נע־ נאר אבער סעץ דאס פאריאנגען. םארענדערטע די
 ווערעז געטאז ניט וחןט עס אז נאי,

 באשטיסוננ א װעחגז ארויסנעגעבע?
 אנוױיזוננ דער אױזי םשערםאז חפען

פון לויןי איז םארקוםעז ראחי

 דעם םיט שעהן
 דע וועם עס ביז
 אוספארו דעם םיז
 פארחער א און
 שםונדעז. 48

א
איכײטעז

 זאא םאנדםאנופעסטשורער אדער
פאונםיל, פח םיםגאיד א פאר

אויסנאסע ועד «יט געוואחנן, ̂באשטיםט איהם איז װאם
פי סום און תצאוק אםצריקעז די קאונסי^ דער וחנן מ ט » 

 אוכד דעד אדער ױניאן, די און אסאסיאיישאז טשורערס
 א צוגעשםיםפס דזגרצו האם טשצרםאן פארםייאישער
 בא• איז וואס אדערםאב״םאגוםעתםשורער, <ןאנטראקםאר

ען גים טאר געװארעז, שםיםם  פאר־ אחגר םאנאנדערםי̂י
 םחוחז, וועלכע אירגענד אינדירעפם צי דירעקם <ןויםען

 םום און *קאום דער םון מערםיז דעם איז אײנגעשלאסעז
 קאוד דעם איז פארשמאנעז ווערם דאם וױ אינדוםטרי/

 םא־ ווע^כע אירגענד צו קאנקורענץ, אנשםענדיגער פאר
 ריםעיצער האאםעילער, דזשאבער, םוחר, נוםעקםשוחגר,

סאנסומענמ. אדער
 ותרען גארםענםם וועםעס קאונסיל, םון םיטגליד א

 םאב־מאנוםעהםשורזנרס אדער לאנטראסםארס בײ געמאכמ
 םאב־כמר אדער סאנםראסםארס אזעלכע צו צאוזלען דארף

 םוכמנ, נענעפנדע אזא װײניגםםענם גוםעקםשורערסצום
 סאב־בזאנופעפסשר אמר סאנםראקטאר דעם זאל עם אז

 אזעל־ ארבײכמנר די צו צאהאעז צו יאיםשםאנד םאכען רער
 דיזעץ אין םארנעשריבען איז עם וױ םארדינםטעז כע

 תאנם־ דער זאל דערצו און לאודס, די אין איז אנרימענם
 םיעע א תאבעז נאך סאב־םאנוםעסטשוחןר אדער דאסטאר

̂ןאםמעז. זײנע דעסעז צו באלוינונג געשעםםס
פונהט, א נאד פאראז איז אגרימענם אלמען איז

 סאגםראהםארס. אװ ליםיטיחפזאן םים טאז צו האם װאס
 אריין איז פאראגראוי דיזער ג. פאראגראוי דער איז דאס
 ליחאם עד און אויסבעסערוננעץ םים אגריטענט נייעם איז
 8 אז ארויםוױמעז, זיך וועם עס אויב םאלגם: װי זיך

 ניבדדערצאהלם האם אסאסיאיישאז דער םוז םיםגליד
 און םאב״םאנוםעסםשררער דעם אדער סאנטראקטאר, דעם

 סוכמ ניכדדערצאהלםע דאזינע די זאל ארבײטער, די
 אםאםיאיישאן דאזיגעז דעם םיז ותדעז צוריסנעצאהלט

 נים־דערצאהלם זיעעז װאס ®ערזאנעז די צו םיטנאיד
 אזא אז ארויםשטעאע?, זיד זאל עס אויב נעײארעז.
 אזתר באוואוםמזעי^ נעװארעז נעםאכם איז תאנדצוננ

ך ר ו  אםא־ דער םון כדטגליד דער וועם אראנדדןזםענטס, ד
 םאב־סאנופצק־ אוז סאנםראסטאד ijn אדער םיאײשאז
 נעװארען, םארוױסעלם דעם איז זײנעז װאם טשורער,

 וואם פונתטעז די לויט וועחגז באשטראםט נאד חןרצו
 חנם אונםער און םון געווארעז םאראויסנעזצהעז זײנעז

אתט״ ריסאווערי אינדאסםריעל ״נעשאנעל
ױ אזוי T האט םעהר, נים עסזיסטירם ״נרא״ די ו t 

 זיך וועם ער און פונסם דעם אט ענדערעז צו געפאדערם
פאצגם: ווי ^יתגעז אגריםענט נײעם דעם איז

 םון םיםנציד א אז ארויםוױיזען, זי וועם קס אויב
 סאנםראק- דעם ניט־דערצאהילט האט אסאסיאײשאז דער

 ײעם ארבײםער, די און סאב־םאנוםעסטשורער, אדער טאר,
 צוריפצאחלעז ם\?עז אסאסיאיישאז דער םוז םיםנליד דער
 װעט ער איז פע^אנעז געליםענע די צו סוםע די אט

 אוי^ ירעם װאס שםראז• אזא צאהאעז םוזעז נאד דערצו
 פארשטענדמומ דער לוים ווערצז ארױסנעליעט איהם

 מנאז נים וועלען די אויכ אגריםענט. צים צדדים די םוז
 באשכױםעז שטראזי זײ ורעם פארשטענדינונג, א צו סוםעז

טשערםאז. אומפארםייאישער דער
 שםדגדעז די פאריעצען םאר באשפוראפוגג

אגריםענם םון
 אזוי און כמנהר, נים עסזיסםירם ״נרא״ די וױ אזוי

 שםונ־ די אז פאראינםערעסירם, שטארס איז ױניאז די וױ
 אײס־ םיר חאבען װערעז, אפנעחיט שטרעננ זאיעז דעז

אי עס אז געסעםםם,  אין פונתס באזונדערער א ארייז ז
 װאס באלעבאס, יעדער וועלכעז לױם אנרימענט, ניתם

 אנו־עחנ באנעהט אדער שטוגדצז אנריםענט די םארלעצט
וועו־עז. באשםראפט זאל םארלעצונגעז,

ר דער ײז  .אנרימנם םין פארלעצונג וחנגען פונסם :
םאלנם: װי זיד לייענט

 פאר- וועם אסאםיאיישאז דער פיז םיטנליד א אויב
 אגרימנג^ »יז פונסם זײזען םוז םארשריפסעז די לעצעז

 שםראא א ארויפלימעז איהם אױוי אסאםיאיישאז די זאל
V* פארשריפםצז די לוים פארלצצוגג ערשטעד דעד םאר

_̂iftkkte aaa k A  4kA A A kA> k— a aA A A UAA^kM A A A AA a a aaa a a a— - A a a - a AA ̂ז אטאריטעם דזנר האם אסאםיאיישאז די װאס נעזעצצן, א
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 חיך געםאכט חאט טימנליד uni <ו*ם אםיטtun •1 םיס
 באטסראםונג. באדײסעגדער v םים jib פארלעזוננ חנר

 נענען פארברעמן v ײידערחאלעז יתם םיםגליד א אױכ
djpd’u די v  jib jpuioeםוסמנדירם םיםנציד דןר זאל ״ 

 jib אםאםיאייטאז, חןר jib וחנרעז אױטמד*לאסעז אד?ר
jpppi jt jpipii DBViorva זואם וזוזאות די bp װעם 

jn n v a אוסיארםיי־ שון •ו«מחו»»גדכמף*יגערי די 
 פאר tram נאטטיסט וועם װעלבער כמתרםאז, א״מז
מן jtv וי ttt

n ייניאז jib חאם זיים איחר j’ i r איינגע־ פריזזער 
ibb איחרס  u p e r  v םארלעמן װאס םיםסצידער איחחנ 

 באלד־ די tv תאלט, ױני*ן די באדיגגונמן. ײניאן די
 אזא <אױב אװאדינ װיינינער גים זימר tjrrn באטיפ

wb>־ddip jjipp ו רערםאר, נעפעםםט חאט זי אין פאר« 
טיס־ איחרע דיסזיפאינידןן אויר זאל *סאם־אייטאז די

CL m ■ *  a  m —  *  ,a M l.M bJL .M h te . *  i ^ a N M i A k A ׳»■--- — k fM h iA  A  M i  m■ — ■ווו ו f i  im > i -* -*״*■-* * ו M A B i i h & M i  M H fe  שםונדען די םארלעמז jib םארנװאלםינעז װזלבע גלידזנר,
pipijv  jib ארבייםס־באדיגנונגעז jib .אנריםענם

אערמ&ים
djpd’u אאגמז אין v מזןנעז יונסט דער חאט 

:ם»לנט וױ מייתנם זיך אותדמאים
 םיט ארבײםעז, it ערצוינט ניט «יז אותרסאים

i n .אדםיניסטראטאר חנר אױב אויםנאנמ dpi jib 
i וועט אתם״ וזתאותרי אינד«םםריעל t  bp 

 •אראנראי םון פארמריפטעז די סיט איעקלאננ איז
 םאר ?אנסוחגנץ אנטטענדינער פאר .מאוד can פיז

 ?רלויבניא די .אויב אמדוםםרת״ םום אח תאום דנר
ttHjm m דעדוו ומם n n, אדםיניםטחאטאר דער זאל 

 די וואם באלומו̂נ די דיז זאי «ס נרוים וד בא׳אדמז
פותרטאים *זעלמ םאר נאקוםעז דארמן ארבײכמר
J f B H r

 ?ײזרפאיגז :לויטעם *נריםזמט ניתט איז «תקם דער .
rm י י tv » זריױגט ױט מ rw t.\ ונסם דיזזז דײד■ 

 ױניאז״ דער jib װאונמ אלנמר אן ®ארוױריןליכם ווןרט
<jr חזם פארבריימרם װאס v •ריגזי» jib נליימר n t 

 אוז jtrro דעם טאריעננערם ויאט ארביים, jib םײיזמ
 ניט jwvn װאם ארבייטןר די פאר מגייכתיים » נים
 v אויי װייניגםטמנם אויסזיכם וזאבזןן it ארבײגג «יח

כאמעמםיגו̂נ ביסזנל
t ■ םקײלם רדןמיזש

זײ אריימערעכענט סקע̂י ודח^■ אלםער דאד
אנוײסעגט. ניחנם *ױן בלײבען עוחנרעידזעעס,

 יויי־. פיז חעמנרתג א נמאדעדם חאם יתיאז די
 יעדד נאװעתאר חאם באװאוםט, tm *ס וױ און רד»עס

 ווערעז ̂יטודירם זאל םראנע רי tv רעמאמגדירם, סאן
jib אוםואקךוױמן דזגם ju s m n, דארא װעלמר

i סאי סאחמםימננ tt tnאיז «ם jvimta תאיימז n
jjtJjnsnt באריכם זײן זאל ער און *אדערוננ יתיאנ׳ס

m נים ra rײי ר jw»16 ojn ,םאי it  ,19S8 װדים• אין» 
i אמדוסםרחנ. m 1אי n וממ א אלם אמפט ניתר» 

rm m  B it ייחװם אנרימענט אין טונטט םמיל >T
tjfD /־» D3

̂ימנ אין i טיט איינת n טאחט־תנ װניפנ׳ם -jm it 
 װיידדןזעס, אויבענדערמאנםזנ די ־ םון סהייל דעם מרען
^וזאסאסי זײ װאה  נאכזװנעבעז, א»נעזאנט ױך תאט אי

m ןװמטטיםם װןרם  tv fi t m םיארסייאיאחנר1א
---------- - ----------------------- M B A  i M M M k k  M i  mm m ■ ■ ■ mm ■ ■ —  *  ■ A  םאםעדיאלען זאםלען זװ וחס׳ח באמםיםם זאל םמערםאז

tut ארטא8איגm  jjw ii D irt םראנז jib טײדוטזס jib 
N»t באריכנמז a n חמײםאם j«t jib אונםערזומננ it 

vto, איטמםםריע m איז זדויס אלזן די  jre io  v n 
J996 יםװיי־1א זא< םאנמריאי מדאכמלםער זײז אײב 
v  m 1י1ארבײםם־י »ז ®אר מחמטינמנ jm iin זאצ

M• % ׳ M iIM M B it  M A i M M i A M B B  u .  B i i k i b iM i b  a m b b b m b וחנרעז• אםענ־זײרס אזױ אגריםענם דימד
ניװא לןףבאר

n חאם ביורא יזױבאר it 8טי םאז m װזד טראנע 
nriero גנומ ארבייע מםיס פאר פרײזעז די jttn 

m vn ̂גבאטים די j כא n r m n ז« or זאיעז 
ttu im a r r*m. גרינמנם אלםען איז* ימחנן

bpjib a אט בנמע איז n מװאחמ. מהאגט tv אױנ 
v it גיט jnpp *ררים  jpbip פארטםענדיטננ tt?Vt 

a זיד n  jwjni jnam !ענין באםרעפענרע bw 
bpjib o לױם םטערםאן. פארטייאי׳מז n ני אין 

jjr̂ אגרינהנט jni זיד װעלעז זיי יב1א אאדטייען, די > 
jpjjrp האבץן װ»ם םכסוכים בנוגע פארטםענדינען 

ן צום נעהן דארטען פרייזען, סעםצעז םים טאן ו  וי
jib באטםיםט םפעציעל וחןם װאט בױדא, לעיבאר 
jn װעם ער און אםט, דיזען פאר jn ’JV’VPJiB 1א 

טטערםאן. אוס»ארםייאיטעז jib אאהענגיג
bpjib i n ויד ה*ט אגריםענט אלטען 1אי jo 

 ט1עם»בלי נמגליר װי אנעל אזױ זאל עם :י1אז
i 1נטע1א בױרא, 1לזןיבא א n אויפזיכם jib 1א 

 מי טנעל אזוי דאחי !ועלכער ממעו־םאן, טייאיטען
jpp די םעםטטםעלען ווערען, נעטאן rtap'B'Dtfp 

 jib םיאעז םאר׳»ידענע jib נרעיד̂ג םםענדאח־ם,
n זיף, איז זאל וואט טענםם, n tB  jjtr’iit ,זאכעז 
 1ד jib 1ארבײטע t» נעםם עם ױאם ןױיט י1 טליםעז

 אױםסי אין אינםייד די איז פװאליפיסאןױע טניםלימר
it  ipbpt מלכעז1 אין נארםענט א סאכעז n op 

pjn'm טאתױפעלט BB 11 אלבייטעל, 1טח$י jibאם 
ia באטםיםען it באזים א ibb זײגעז  n״b tpt 

שטיידארביים.
jib i אט »ז נעוואלט, האבען באלעבאםים די n 

jib jnpn D אינגאנזחגן זאל injppj נים אז n 
 באםיילינעז זיך זאלעז װניאן וײ נים jib 1בײטע

 jPBtn jib נעװאלט האכעז זײ ארייזעז. םעםלזז
a jn נעסעםעלט זאלעז פתיזען די אז לאננם, t ii 

i ײרד n האט ױניאן י1 א.1נײ 1לעיבא DDurpyit, 
n םענחןלםענמם פוײיז jpbibi נעמאכם r  jn m 
 זױ־ 1װימינע םים איןוט, ביז נעװעז איז דאס ױ1

in נױט jib לוםם tD n j .י» זײ אײנהייטליכלײם 
B 1י1א jib «מ1 1איח אױף באשםאנעז איז n 
jib אין 1בײםע1א די Dpnn bbb זיך it מטייל 
o איז n םעםלעז jib .ארייזעז i n אמ װיכטינער 
i כױם Din:nBBDiB געבלינען איז n א 1ידע1בל 

DB11 ,PDBJ 1 אנטטאםPTD JPnB” D1BB01B O n 
V IV D אנליםענט, אלגמן איז וױ rtf jib dpii
i 1לע n  jib njDPn’i א11בי 1לעיבא jptipd jp 

p jn ’nBB ־דים« jpjpn לענעז ניט unn«־jpa 
jju n jp D n B c

i n  jpjpii DPiiB i n ני אין א1בײ לעיבא־ 
:»זוי זיך לעזם אט־יםענם

 ם1?םאבלי םענליד װי טנעל א»י זאל עם
i נםער1א בױרא, 1לעיבא א n או־םדבם • jib « 

iv, 11 1לעיבא .^עלעז D p n 'iל919 »»י זאל אם 
jn נעטאז jpp אם1 m פעםטטםעלעז n פלאםיפי 

iib ,נרעידם םםענדארדם tPB'D pjn'inBB jib 
n זװויטעז ױך איז ז*ל אם11 נארםענטם, n t v .ז 
 1בייסע1א tv נעםט עס װאם זױים, n איינטליםעז

 א jib 1אינם»י זײ אין ליפיקאזױעmip ײלכטניםלימר
it םאיד  ip tp r װעלכעז אין נארכדזנם א םאכעז 
t פאמױפעלם זיינעז jt »  p jn ’nB B 1בײםע1א jib 

ib זאל b  jpjn באזים א it זײ באטםיםעז jpnna 
pm r בײנג1א

די םװען וואם ב«יעבאפױם, פון באשםראפתג
A k ii ik k A A kk M M U iliii M M6ארבײםער זייערע ון

,bpjib v נעװען אנריםענם אין איז at'B ביז
 bbip אין bib באלעבאם v אױב tv יטעט,1נעל האט

a iB כייט1א B in  ip  dipii ,ipdvp v jib
bp איזזם 1אי ipav גיט P jPDippa״i r » r  D ir t 
ip חאט n n jv  jvdpj לםמל, ביים.1א n בי*ט1א 
tv ,אאעלייםאר m v  ipoptb .לױט םיניעער a n 

 ג jpipii טראסם8ב>ד באלענאם v Dim אנױטאנט
m5a װי ra איאם ibb !?אלט ארביים ipdbp, א 1נא 
ibb ,םיניאעז jponv jib jpd«ipbb• אויב m 
DP JIB B 6בא n  JPtP ÎBB tv D fB  JIB DP11 איז 

jpbibi ip  aim djpo'u v באאאהלען v װאד
̂ף m יזגדע םאר עטר W T im}$■s • .
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 דעם אט *!urn אגריםענט אין אונקט גיחנר דעד
ם עניז ט^מט: וזי זיר מו

 םירטע ארבײטסגעבעגדער אן פון םימגקיד שום קײן
̂דער  םון ארבײט עום p'P 1טא ניט טאר פ#דםאן ןייער ן
ס קרעםםם, יעגע  אאראגראף אין אויםגערעכעגט װערען ז̂ו
 אאערעיטי̂נ ארעםיגג, (קאםי̂נ אגריםענט םון צעהן

 דער ̂דער םיטמיד אזא אויב #ױ״) אז• א• טעיטיג^
̂רםא!  די װעט 1פ^ח»ריםטע די םארעע״נז י* װעם פ
 אין זואם סוםע די ױגיאן מר צאה<ען דארםען פירםע
o םיגיםום װאך א צו גהייך m v jm קרעפטס, יענע פאר 

̂וםען איד.ם ר*ט סע\ \וע<כע נײ  פאר ארבײטען, געטר
run •פארלעצוע
דעם עארלאזען צו ארבײםער «ן טון רעכפז ׳דאם

צייםמיילע עאפ
 אז פונקט, » געװען איז אגדיםענט אלטען אין

i n ̂ט ארבײטער אן ̂לט ת  םאך ש** pc אװעק געװ
̂וט צײט, ג^ױםער א  ערלויבגימ אן האבען געםוזט ער ר

̂ס, פון  ד#וס פארקידען געװןוקם ניט ה*ט נר אויב באקעב
̂ם 1ױגי«ו די ;דדנזאב ?ײן אויףי רעבס  אז ׳<וארלאנגם רו
r לויס i□ ̂ם דער זאל אגרימעגם גײעם  גיט םעהד באקעב

̂בען ̂ס איהם רעכם קײן ה ̂נע}• ד  ױני$ן די ^פצוז
jo ניט ה*ם w m צוליב איז ארבײםער 1א וחנן «ז 

̂וזען צו געצװאועען אורזאך װעקכער אירגענד  דעם פארק
 פון **הענגיג 1זײ ער זאל צײ̂כ קורצער א אוי\י שא•
 אר־ »זא אין ג#*ך דערצו וױקען. גוטען באלע^ם׳ דעם

 אקס געװארען באצײכענט אגריםענם, דעם קוים בײטער,
 pram אויסגעטײט^ט געקענט ראט דאם און ,רעליסד״

 דאםאקסם איז און ״?וא& םון אוחגק איז ארבײממד דער אז
 םיט אגריםענט דזעענטקםענ׳ס א פון ג^וען אפהעעיג

באלעבאע דעם
o דעם קויט ru ױביאן די אז געגוג, איז *גריםעגט 

 1א געהן לאזען צו באקעבאם * פון םאר?אנגען זאל
o דעם לוים םוז, באלעבאם דער און ארנײטער ru 
 און ױגיאן. דער םון םארקאגג דעם ערפיגען אגריסעגם,

̂פטאט  דער אז געהײסען, עם האט איצט ביז װאס אג
 פונקט דעם אין עס ר«ײסם #%עקיסד״ איז גאקסעקאב*

 אויף איז אדבײםער דער או א^יםענט, נײעס פון
(אורלויב), אבםעגס״ אװ ליװ .א

אזוי: זיך לעזט אגריםעגט גײעם p* •ונקם דער
אר־ די דארםען ױגיאן ־un םון םארלאנג tun אױ*

 אין עבסעגס״ אװ *<יװ צײסוױיליגען א כאקוםזןן בײטער
 דער װעט םאל אזא אין סעזאן. םלעק פון צײמ דער

̂טעקען גיט באמבאט  אוי* ארבײטער אנרעד »ן אג
 וחגם ארבײטער רער װעז אויםנאטע דער םיט ארם, זײן
 די װען צײט, באמטיםטע א גאך אוםקערען ניט וי־ך

װערען. איגפארםירט דעם װעגען ותט 1ױ<יא
עקזאםיגערס ,

 אינ־ צום באלאנגען װעקכע סאטםעקכדפורערס, די
 באטיטצלט עקזאםיגערס זײערע האבען קאונ״םיל, דאםטריעל

 םיםגלי- זײן דארםען ניט זאלען זיי כדי פארקײם, אקס
 ענין דעם אט װעגען פונקט דער ױני¥ן. דער פון דער
 םאלגט: װי גזמעזען זיך דואט אגרימעגט אלםען 1אי

o אחוץ באמעםטיגען באהעבאטים װאו םאל ,אין n םאד־ 
 םאר־ יינען, <ואס עקאוסיגערם, צװיי ־־in* אײגעם םאן
 עקזאםיג^ן *דץר ארבײט אלנעםיינע טוען *רער קען

 דער צו באלאנגען עקזאמינעךט אזעלכע זאלען גארםענםם,
̂־ pn און ױיניאן  זאלען פארלײט ^2 לאקאל פון םיטגליח

אן/ ־־un צו באלאמען דארםעז ניט  #איו פארםאן א ױגי
o אט םון םיינונג דער לויט n אנגעמטעלטער, אזא פונסם 

 צו און םופערװײזעז צו זײנען םליכטען הויאט װעטענס
 םליכטען, אזעלכע םאר זעצט ער אבװאל ׳ו«עראיגטעגחגן5

^ר פריזזער, געםאז האט ער װעלכע  באמםיםם איז עזי אי
םליכם. ניחאי זײן צו געװארען
i n אין פונקט o n אויסגעבע־ איז אגריםעגט נײזנם

אזוי: זיך לעזם און געװאחח סצרט
 רm* סארקיננ אינינג, טומ װאס אערזאז ,יעדע
 עקזאםעגידט ער אחװי נאדםענט, מי* ארבייט אלגעםי״נע

ד און ע  אראדוקציע די יט1 סואערזוײזם גיט,אח מנווו
i n  pn ,עקזאסינער אן אלס באטדאכט וחןרט פזנקטארי

i i

iא םיטגליד א pn דאחי ip אח n  p בור אוון מניאן 
 א pn גיט סוז פאדסא} א ^2 לאיקאל צו לאנגען

 אױסםיינדפוגג m לויט #איו םאן1פא א ױגיאן״מאן.
 הויאגדפליכם pn װאס אגגעמטעלטעז/ 1א אנדיםענט, פון
 אבוואתל סואען־איגםע^ן, צו און סופער־זוײוען צו איז
 1סא םלזגגם ער װאס בײם1א אזא 1פא אויך זעצט ער

פריהער.
גארםענטם גים־געפיגחסטע

אוים־ פון פאדסענטס אוײינגעםען פלעגען דזעאבערם
 גאר־ די איגםאיד. i^onc און םיגחאען און מעפער סײד

 גיכדקװאליםיצידגמ פון וועדען נעםאבם םקעגען םעגטס
 גזןעםזןז־ם האם דאס און w אעסאיד אין אדבײטער

o n פון קאגטו־אל i n .איסאן־ תאט ױגיאן די ױגיאן 
o נעגע! n קעגאן זיך כדי אח קאםף. א אעעפידט 
 באמםאנען די איז באװאמגגען צו געהערע װי דעם געגען
o אויף n, אז i n •וחד האבצן זאל אטייגתגם איצםעזא 

i אט גען n א פראנע ^in n i i •ונקט* i n פוגקט 
o« ״גײ איגגאגצען איז n  P ער אח אטייםעגט, גיתם 

אזוי: זיך לעזם
i םון םיםגלידזט־ n ג- גיט ואלען אסאסתאײמאן# 

 גים־ אגגעםען גים אויך און אויםעגדיגען פאר נעםען
 1(0 אחטי קאגםראקםארס פון גארםענםס אויםגעפיניעטע

̂ורע̂ר סאביטאגופעקט
̂וועוײ סוט און קאום נעש^גאל# ב^»רד רייק

לעיבל״ און
o 1אי n סונקט א געווען איז אגרייסעגם אלטען 

 קאוד־אויםא• די .*1קא( סון םײל א אלס לעיבל א וועגע!
 באדיעוגגאז די דורכצופ^ן םאכם די געהאט ןזאט רימי
 גים־ױגיאן די po עכידות אח jna)or צו באצוג אין

i גאװארען ט1ארגאגיזי איצם ם׳איז .1מעסע n  po 
 װעט װאס באאזיד/ מקאוחס־י .נעמאגעל א איגדוסטריע

 עס אױםאריםי. קאור די װי פוגקציעם זעלבע די האבען
 איג״ גײע די אז םעליכקײטען, גרויסע םאראן זײנען

 ״נויא״ די װאם קראםם ועלבע י1 האבען זאל םטיטוציע
o אט פאר געהאם. האבען קאוד דער און n זועדט צװעק 

i װעם װאס לעיבל א ט1עטאב?י n  pn צו םיםעל 
̂ 1יא נױ אין 1גא ניט 011א1םטאנ גלייבע ען1עטאבלי

לאגז־. גאגצען ׳ן1איבע גאו־
 געמאגעל צום באצוג אין סוגקטען גײע צוױי די

 וױ זיך לעזען לעיבל גיתם צום און 1באאו־ י1יקאװע1
;פאלנט

̂אנעל 1באא יקאװעו־י1 ״גע o 1פא :1 n אויס־ צזועק
 סותכדעאס י1 און 011םטאנדא גיחס־יגע י1 צוראטען

i העלםען אוןןצו ינגועען1בא n 1<וײטע  ססאבילי־ 1יגזג1
iy םון זאציע i גאגצזנן ׳ן1איבע איגתםכאייע סום אח קאום 

 אט־יםעגם קאלעקטױוען צום ים11צ י1 זאלען ,1לאג
inyu אט פון טײל א i n סום און קאוט נעשאנאל 

 יאונםעז• םען1װא1אוגםע ויך זאלען און 11באא י1י<ןאװע1
 פאו־גזך ם1א1 װערם עס װי עגולײעאגס1 און תקס י1
 און געזעצען י1 אגע־קענען צו צועטיםען און יבען1ש
u און רולם י1 n״>Dj*r 1 םון i nבאאתי• 1םאנטע1ע

יפ־1מ1פא וײ םאכען צו קזאם1װי כת *לעיבעלם:
o און אגוייםענט םון םעז n בארידט איז װאם צװעק 

o אין געזוארען n ̂טעחענדען לעצטען  אט־אוי,1סא בעסאו
i* ם1(צי1א1ס irum װאס םענםס1נ<א אלע זאלעז n 

i סון םיםגליחמ־ י1 פון געטײלט1nפאנאנ n אסאסיאײ־ 
o מ־אגען מאן, n פון אנגעטםען איז זואם לעיבעל i n 

 באאתי, י1יקאות1 אסטמ1אינ םוט און קאוט נעמאנעל
in' צו וחס־ען צוגענײם זאל װאס y םעגמ״.1גא

1 i nגעמלאסען איז אטייםענם 1אויגע in*)W 
i םון n םוז ױניאן 1קלאוקםאכע i n איגםעו־נעמאגעל 

o םיט ציים 1יא צװײ םאו־ n קאונסיל אספ»־תל1איג 
̂ייעאן. זטאבערסun* 1 םיט און  סוגתטען אלע אסאסי

i 1םא גילטיג זײגען אגזייםענם םונ׳ם n סאו• און ױניאן 
o איז אסאסיאיימאגם. בייז־ע n די םיט קאנםויאקם 

 בוד א זn*)W אוײיגגעמנמלם אויך איז דמאבערס1
m m ,פאל<ם: װי זיך לעזט װאס סונקט

i םיםגליד ״א n  po ,בא־ זחנט וואם אסאםיאייעאן 
i* װאוםמעיג n איד- סארלעצען נים־־נאואווסמזינע

tea-ן ־ -Titf
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* גאס אץ שמוב פח
פאפימרגימזגג י. «ן

 נ*ס דער אץ «רױ«עפר$גן טטוכ פון *רעםקי׳ים ײ כ׳ח$ב
 ;*גטגלױזט און נ&יןעט זי אװעקגעלײנט גרוק אסן און

 Dgn גרינעד חןר אױם *$רן גיז ס׳װןקםט וױ זעם און קוקט
פױםט. רױטןן חארטןן ) גײלט און ג*ל און ניפט םים ש«ײט און
} p ־ .% י י V♦. :׳יי' .,  I 4 ; י: ׳•'•״:V

 חאנט, אויםגןןעטחמםער ■םים קינד בעםלזןר ?יין <י® «יז נױט די
 נןןםם; זי װען אםילו גיטט, גדכח קײן װיל כויט די
n נד » און חריח » ם׳איז «ז שםום חןר אין גלויז #רײם*■

חעמד. קיץ וחןר נים ם׳ח$ט װןןן יױןר, זײד אץ זיך וױקלען ס׳זןזל
\ י - ■ * .י % • ' *

 נעכט, די אץ זײ װארפט יון אױם אױגן די מאנ דעם רײסם זי
 ;טטאט חינםער אץ *זןלײגט אײביקזן, זיך דארט ליגן װאם

n דײםט o p טלעכם פון זיץ ערגער כ׳װעל :אױס אױגן די ט*ג 
גאט. יעדן שענדן גאםן־קינדער וױ דיך, ״ענדן 1אי

*V ־ H וײ י

 גאם חןר אץ ארױסנעטראגן שוםוב טון #ריםקײט די כ׳חאכ
 :אנםגלױזט אין נאקעם זי אװעקגעלײגס אזוי אװוער און

 אליץ גקחןכםעקײם די װעג אין ם׳לינט װי *np אדםרעכם,
פויסט״ רױטע חארםע » כײלם און גאל און גיפט םיט עיאט און

̂וב ציטעראטעךאס אירישען pc או־ויטנעגעבען .זױיגמר״, ־זאםעצבוך ®ח י) תצ־אביב. 1אי זעורגאאיםטעד

 cun אט rua סארשריסט אחגו סוגקט וחנ׳צמן נענד
jru* םים סארבינדוגג אין אתר אציח אנתמגם״ m 

תו ותט  אויוי שםראןי, א םיט װערען באשםראסם נאו ת
 איינמםיםען 1װעצע *נריםענם *ום צדדים די ווןיצכער

 א צו קו«ן «גען נים וועצןן זיי ײמ סאצ אין אמר
 בא־ אנריםענט סון ר9צ9סארצ חנר ותם *אראםענדיטנ^
ijnjm uupov אוםאארםיײ טון באאטיםימ חנר <ױם

• [NDipvQ
 תאג;ן אנריטמנם דיזען «ן רערנרײנונג דעד םים

rum די םראץ םיר, v ,אײ נעקונמן ויעען וזאם *ייםען 
 בא־ ,נדא״, in נאך אםעריקא אין או־בייםער די מר

̂טפן װיזזנן  ארבייסם־נאדינגועען ■ריהערדינע די אויטטוחא
 םארנעסןחנן. *ו נאך זיי חינזיכנמן מוױגא אין און

 האבען םיר וואס אמר «יז אצעם פון ווינםינםטע דאס
m tp n w F סארווך פארזוױיםעהםעז ד#ם pc באלע די 

 און פאגטואתםאוס ny ציםיםיימאן prtwenny באםים
onyn יוניאן חנר «ן תאגטואל ד#ם נעזיכערט דאדורך 
DTK .-a רי אין באדיננועפן ױניאן די אימר w איז 
̂וג דעם אויסצונומץ םליכם ■אונזזןר  זגר,1מע די אין קאנםר

 טאן זז אונז ערטעגציכם אגרימנם ניתר חנר װאס
 דיזען צו האט ױגיאן ק<אופםאמר די טא^ טוצער « אין

 מונםראגײ איהר גוארבעסערם און םארגרעםערם צוועק
אונזזגרזנ סון פליכמ די איצם אח עס רוננסדאפאראם•

■4■ ^ ■ ■ ■ ■I B M& ן * ן ן ן » £ ן א ^ ■ ■I h n  I l i a I B M ן I  C^ ו B א  תאנםראקירעז ױניאן דער חצקסען צו מימנלידער יתיאן
u זײ תענעז דאס און ארבייסם־באדיננונגען וי p יאם־ 

 יוניאד אויטטיזורען זיר ײינל׳נו יײ וחנן וױרקזאםממן
v די איז נמםינ h v איו דאס און יוגיאן. דער איז אח 

ir v opcmon ארבייםזגז ניט ױניאן. דער פון ארחנרס ױ 
 ups; מרײבם אנריגמנט דער װי אםוגדען

 קייגע אונמעד און סתזניק וױימש
כאלעבאסיס• די כדס דיימם קיח

צײט צו צײט פון ^
] )6 זײט םון (מ?וט

 די אװעפטטעלען \*ל באווענונג, םןציאציםטיטער דער פון
| קרינם־צוטםאנד. א אין פארטיי
 םירען דארםען«יך ם^ציאליםטען די אזױ ײי ®־אנע די

 *ױ וועט םםטעם קאיטאלםםאע די ווען אםעריק̂ז אין
 זיי וחנו םאכם, די איבערנעםעז זאלעז זיי צי :ופבחןכען,

 op ן9זאל זײ *י םאיאריםע̂נ זיכצרע א וזאבען |9ל9ײ
UP, םענ האבען״ גים םאיאריטעם סײז ײעלזגן ויי ײעו 
 די איחר צוליג א#מםעלען אבצר וױכםיטג גאנץ א זײן

 ױ םארװאנדלען אח ארביים םאציאליםטיעע םאנ־םענליכע
 האט לאנערען, פײנדליכע צוױי אין פארםיי סאציאליםםיטע

די גאר זיך תאלם סארלויסע נעדארם̂כ ניט זיכעד טען
 און עטארק גאנץ אטערילע אין סיםםעם מאאיםאציםטיטע

י בצויז גיס חאגען דארזי ן9ט  כוחוו םאציאליסםיטע ו
י נאו p ו c mnts איו קצאט ארבץטער אסעריפאנער 

 א• דעריבער I919P םאציאציסםעז לי אוטצואווארס?].
 אגד גמםייגעאסטציו און הארםאניא גאנץ ארבײטען נאן

ס *ו םעהינקייםען און pracjnp זייערע עםרעגנעז  ג«ױנ
 םאציאציסםימעו חןר אאו אמעריקע סדן ארנייטער ױי

 וועצצן ארבייםעד טאםען נרויםצ די צאננ וױ באזומטנס
n9ov| רייחצן די אױםער pc אציםםימער ר9י  סא̂צ

ע די זועם וחגגונג  אםעריקע אין פארטיי סאציאליסס̂י
n אח תצייו גפן m w װײל n םאזדאליסטימע 
»רנןםער־«*רו אן אצץ װי סריזזער איז
i׳)׳■ ־■ ■ ./׳ .ייוו♦ מ v

און

■ r.M

d 13 ײ ז

שװארץ און וױם צוױשען לחמה
י#נאווםקי. ש. פמ

 םצחםה םוםאציני׳ם װענען רעדע די נים איז ד#
 יע8עםיא נעםעז די אונטער נעהם װאם צאנד, דאם אויןי
 חציצה, איז, וױצ, םוםאציני װאס דאס, אביםיניען. אחוד

 םאר־ «ונתט װארצע.r נענעז וזײםע סון םצחםה הײן
 סריי־ נרויםער אונזער םוסאציני, אייחנצער אונזער סערט,

 שםארק אזוי עם האט ער װי םוםאציני, הײגדהעםפער
 איטאציען, אין םאצק אײנען• זײן אױןי דעםאנםםרירט

 אבי־ אין שסצאםמן שװארצע די צו 9ציב פון אוים נעהם
 םוםא־ נרויםער או,נזער באסדייען. זײ װיצ און םיניען

 דעם םיז צאםם גרויםע ״די זיר אויח נעםען נעתט ציני
 אונזער po ברנות די און ציכם כחגננען צו וױיםצן״

. אפרישא. סינםםערער דצר איז ציװיציזאציע
 ניט םייגט םוםאציני אז סברא, א דא איז עם אםת,

 דער pא אביםיניען, איז קנײדצאך די וױ הנחז די אזוי
 אנדערע אצע pא אויצ ־,ipbip אייזען, םון נעשטאצט

 אבער דא. דארט זיינעז װאם זאכען, נױםינע און גוטע
נעסינען ער וועט :סארבײנעהענדיג נאד דאן־' איז דאס

 דער אבער תיוזי, םהיכי איז זאכעז נוטע אצע די דארט
 נענער־שסצא־ די pc באסרייאוננ די איז איהם סאר עיקר
 אריינצוברעננען אצץ, םון םעהר א̂ו אניםיניען איז סעז

סאשיזם. סיז נצים דעם אהיז
 םיר האבען םוסאציני׳ן, ניט איהר נצויכט טאםער

 איטאציע־ באריםםעז דעם אםעריקא איז נאםם א איצם
 דאםזעצבע. אױך ער זאנט ■יראנחנצא, דראםאםודנ נישעז

 שריםם־ נרויםער אזא אז אננעםען, ניט דאך )9P םעז און
 נשטה סאר?ויסטע א זײן זאצ ■יראנדעצא װי שםעצער

 I״p םוםאציני־אנענט. א סון ראליע די ש»יצעז און
 עם ?אן םען װי ניט, אויך דאך ער איז נאר גרויסער

 םוםא־ אז ?צאר, אצזא, איז, עם דראםען. זיינע pc זעחן
 t"P כיט םיינם ער »ז אייננערעדם, איהם אײן־ האם ציני

 ש?צאפעז די םוז באסרײאוננ די נאר וױ זאך, אנדעד
 t# באוױיז, בעםטער דער איז דאם ײאס אביסיניען, אין
 זאצ םען וועצכען אין שװינדעצ, אזא ניםא נאר איז עם

 דאכם זײנען, וועצכע םענשעז, נצויבעז םאמז ?ענען ניט
נארעז. אזעצכע ניט נאר אצנעםיין אין זיך,
 איצטינען דעם אין אויםעו איד בין דאם ניט נאר י

 ־WB א ריידען צו ציים זייז וועם דעם ותנען ארטיפעצ•
 אויסברעכען וועם א־םנציס דער װעז ר,9ש»עט םאגאםען

 װידער וועם װעצם־םצחםה נייער א pc נצסאר די וועז אוז
 ציװי־ נאנצער איהר איז םענשהײם דעד איבער שוועבען
ציזאציע.

 # אויח גע?אנט װאצט איך ווען זיך, םארשטצהט
 איך )9P ווערטער #אר םיינע דורך או נצויבען, םאםענט

 בצו־ ניחןרםרעכטינער דין אין םוםאציני׳ן אפשטעצען
 א*נעצענט נים נעװים עם איך װאצם אװאנטױרע, טינער
 דאם זיכער, בי) איר װי אזוי אבער ש«עטער. אויף

 די װי העצסען, ווענינעד סיצ .וועצען ווערטער םײנע
 עננצאנד, אין רענירוננעז די pc תחנונים pc בפשות

 אװ צינ נאנצע אונזער איז אםעריפא און סראנ?רייך
 דעם װי אצעםען זײ חערם םוסאציני וואם ניישאנם,

 אר־ 1א םיינער אויסםאן שויז סעז װאס טו — ?אטער,
? כםינ?ײט״1.נעח דער אין םיקעצ

 נים האבען װאם די צו איבער דארום צם צאז איך
 ײיצ איר שרייבען. צו וואם איבער ביצכעדעם עםוואם

 סון חאסנוננ די אדן חאפנוננ םיין אויסדריקען ךא נאר
 אװאנםױחנ בצוטינער דער איז »ז םענשען, םיציאנען נאד
דערםיט pc נאסען און האצז ברעכזז םוסאציני וועט
א J901P אויך וועט

דער װענען דאנסעז

סאשיזם. סינסטערען דעם צז י1םו
o אין n נע־ <אר א ארויםזאנען איך וױצ ארטי«עצ

װיים, pc שווארץ צווישען םלחםח ____ ______
 װי צמר,9ײ צו pc םדינה, אונזער איז 1א מחט װאם

םײי. א ipoip באצד ט9ײ 09 אויס, וױחם 09
n אי נםציד9אײנ n סו? ז9נאם o n צ9אױטיק:

מ סצחםת .די ױ׳י )”P ניט חר9ו שיוארץ״ pc וױיס *ו
«ד, אײן בצוח דא איו אס מאו

-XifcSvi.. ,ifet ?atjjjSfe

 ה^ם צד צוױיטער דער און םארפ^לגט, איז עלאגם וואם
 DTin ־— אריבערםר^גען, און לײדען אײז איז גאר

 גי̂ג גאנצעז אין גאר םלחםה װארט דאס זיך פאסם
אין גואר איצם סוםט עם װאס דאס, דעז איהד סענט

 פאגראם א םאכען היםלער־באנדעם די װאו דײיטעילאנד.
 געוױם םלחםה? נאםען דעם םיט אנרוםעז אידען, אויף
 לוסט עם װאס דאס, ניט איהר תענט אזוי פונקט ניט.
 אנ־ נעגערס די צו באצוג אין םדינה אונזער איז םאר

די דינעז איצם ביז םלחםה. נאםען דעם םיט רוםעז
םארשײחמצ איז איז צייטעז םאחמײדענע צו געגערס
 גרויזאםסםען דעם אויף געװארעז געיצינכדפט פילעצער

 דינד קײן און קלאגער לײן געווען נים איז עס און אוםן,
 ארײנגעבראכם קאנגרעסמאן א האט לאנג ניט דא טער.

 כתר־ וױיסע די אז פראיעקםירם ער וועילכעז איז בייל, א
סאנגרעם אוגזער אוז וועדען, באשםראםם זאילעז דער
 גצגערם די זײנעז איצט ביז דעדאאזען. ניט דערצו האט

 אוטן שענדליכםטען דעם אויף געװאחגן עהספילואםירט
 nu נאנץ עםװאם אלם געװארען באטראכט איז דאס און

 pn ניט דארוי און ניט לעז װאס עטװאם ס5א טירציכעס,
 דעען אםעריקא איז נעגעדס םיליאן 15 די אנדעוי׳מ.
 PD רעכם, םענשליכע זייזגיע אלע םון געווארען בארױבט

 אםרו נ$וועז איז עס און דעכם, געזעצליכע זײערע אלע
װאנם. דער צו שדיי צאילהים,

 אין אינטערנעשאנאל דער םון סאנװענשאן די װעז
 לאנוועג־ איהר םארלאזעז דעמאנםמראםיװ האט שיקאגא

 האמן האל דעם םון אײגענםיםער די וױייל עאךהאל,
 צו נעגער־דעלעגאםען עםליכע די האבעז געװאלם ניט
 » פאר נעוואדען באםראכם דאם איז לאנווענמאז, דער

 געמםעלם םעז האט שיער־שיער העלדעז־טאם, נרויםער
 אםאליגע דײ כדם ברעטעל אײז אויף אינטערנעמאנאל די

 אזױ אוז העריםאנס בראונס, דזשאךי ךי אבאלישיאניםמעז,
וױיטצר.
 נזװתן וױרקליד איז דאס אז זאנעז, םוז איד אוז

צייט. םינסכערער אונזער איז אויםםו העלדישער א
 םית םון םאלםעז פאר א איבערנצבעז דא לאםיר

 דער םון דעםאנסמדאציע די כדי ערםארונג, אײגענער
 איך ווערעז. אפגעשאצט הענעז זאל אינטעתעשאנאל

 וחנדט נעגער חגר װאו סאוםה, דער םון ניט שייז וײיד
 נאד נים װאו חיה, נידערינע סארט א םאר באםראכמ

 צוזאםע! וואגאז אײז אין םארען נים נעגער דעד טאר
מ די נאר װייסע, םיט ױי  גים איהם םים אױך טארען ו

 איינםאל בין אלײז איד יועז וואנא?. אײן איז םאהרעז
 נענערס זײ וואו וואגאז, א איז אוײיז םאום דער איז

 ערסלערם, לאנדוקטאר דזגר םיר האט נעםאהרע?, זײנעז
 דאז״נעפרעג̂ג איהם האב איך םארבאםען. איז דאס אז
 םולאםימס, און םולאמעז םיל אזוי זיך נעםעז װאנעז םיז

 סאום? דער איז שרים און םדים אױוי ם׳טרעפם װאס
 ביםחנר א נעוחגז אבער איז ענטםער אײנציגער זייז

שטייכעל...
 .אפ^ו נים. איך רייד סאוטה דער וחגגעז איז יא,

 tan צװישען םחיצה די איז שילאנא װי שטאדם אזא איז
 נים אײנםאל, שםרענגע. גאר א װײסצן דעם און נעגער

 א דא איז םואװײכמאטערם זײ אין אויך אז װיסענדינ
 ®אר •לאץ באזונדעד א איז נענערס םאר פלאץ באזונדער

 אוועקמ־ זיך אוםוױסענחײט פייז איז איד האב וױיסע,
 םמסםזנר דער אין איך האב נעגערס. די צװישעז זעצט

 ריכ־ דעם אױזי ניט געזעצט זיד האב איך אז דערםיהאט,
 ליכםיגער אביסעל נאד איז עס ווען איז פלאץ, טיגעז

 מוז באילען שפיזינע די דערםיהלם איד האב געווארעז,
 פון עננ אזוי נעוואחנז איז *סיר בסיצור, וױיסע. די

 געםוזם איך חאב פחתות, םייז איז אז, זײםען, בײדע
טצאםעד. דעם םארלאזעז
 פון גענאםפז םיעע דעחמתלם דעם וועגען האב איך
 א איז נענמז צו םיך באשלאסמז זיי האבעז שיקאגא.

וױמאנן און נ«פד צודזיעז אמגמדמייך פײן וואו פצאץ,

m/mVL'V scp 'ii-as. sis
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*5kmחלען םיידלאן• וױיסע נענממגג נים וחנרם** up פ»ר 

 פאר־ *זוי און נןנןרם, םים ם»נזוןן » •ויוזילמת חנר
#enjnunu אונ־ נעװען איז «ל*ץ ד*־ «ז זיה 
a דארם »פילו אמד פאליזיי״ חנד ®יז ׳ײי׳י 

 בא־ עס וױ אלץ נים איז nr »ז אױסמפונען, T» חאב
nun ו* pn, אז an* אלם *נ«רימנם נים ווערם נענער 

 םענץ װילדע די איז jruruu אלי םיט גלייד ממי »
 *ױ םארס * זיים אייז פוז באכמרמז נע׳מנם םיז תאט

 אימר־ »ן זײמ *וױיטער דער פון אוז לחממדמנפיחל
לייתנ• מרותדזע » פנמם חיםםער״״ג » טדימנ^

 איננינתעמאנאל חנו־ סח אױפםו חנר תאם חװעאר
np 8 raven אין פאנוחממאז איחר אויי  ip u n r 

 אמר. םיינונג• עפןנגזלימר ״un אויפ אימז־י־מ ®יייז
 נים אינםערנע׳פאנאל די חנרבײ זיד חאם תח, יייד ײי

tv w זי באדוחמנס און אינמםעלט m םיט וױינתר 
מי איחר רױ י נ י ״ ײ ײנז י ײ ײ׳יי  n« » םאמז און ייו

u אם *ו n אייז בלױז וײנלמן איז םלחםח, אײנזײסימװ־ 
 ממלאנענעי. חנר *וױיםןד m און ״urarte חנד איז דד
m .די אױפ וזױבס «י na אוז enn ראקםי׳פע טאז• 

»■יחחנז זאל אסװ ארביי^ . un* באפרייאומ אםת׳חנ 
• ׳*ײאחועז. ajn פון

 זעלםענעם. גאנץ ןםיואם פאםירם חאם םענ די
w ײניאנם, מחז איז חונחנרם m w תענם איחר װעלכע 

o*n nuipnrrvD די ■אר״םעלעז זיך rv נזדאילם «ים 
מ די װ <, tn*n דדימ די אחנר ו rrt נרוי- » אױ«י 

un* לןרליי זװ םוזי » םאמז «ו בא׳פלאמן •אחאםלוננ• 
in n  a n  in n  er a w w i, די *דבייטער. »ים 

m און וױיסי m r רנמוכמז זיד חאנ«ז דעלעגאםעז*® 
 םים׳ן ארייסזורײמן כזוות זייערע איז ייל׳ו סאז *י

אר־ די אין ראסעז־פאראודסייל* narrum די ויארמל

:נעווען זיינען פארז&םלוננ חןר אײי ״urrun «יי__
 נע־ אידי׳מ פאראיעינכת די »ן *wmnwn *ײנםםאח,

 פון ארגאנײזזגר »ן נעבזנר, » יזראםותיס, ;ותדסמאגיטען
unילי• ;אממנתמאנאל ״■ n> run, דער נ«גזד־, א 

 טרם. און יתי*ן, •אר׳םמר •ולםיי^ מרי פון •ריזיתנס
 ■אנליש םיז •רינםייאל *םיסםענם »ז איזנר, גוירסרוד

דער פון *וייגדארנאנייזער *un םאחאני, און םיןול
P r r  •Hf |Frt9Bl■ •

 נרין, ודליאם דאם איז, »לץ פון *מר וױכםיתד
un• א. חנר ■ח •חנזיחננם A געחאלטעז חאט אוו 

tw *ו נויסינ *אר nr « ו בריוי* un* פאחאםלונג nr 
i» י)ו נדאי »יז n m r n וױכטיגסםע די n w e פון 
• «3 רץ

m« ייין איז זמזיםיז .םיד m ו» in s ro 
n « ,װעימן אין זװ׳יםאנד m

 j א. ״un «ן אנמףילאמז זײנ«ו ימלמ *יױןזופ.
J> m אייסאנאם, ותלמ־זײממ »ח in * t איינ־ 
 «ון •ריניייןז און inn*ur>mr די םיס אמימן

t* דיד• n m n ן איינםרים־דעכם דאס וח»ן« 
a m a to מן. ר*מ, קאייד. איייי *מתנדמ ניט ניוי

n סיר rm ,דמד m ״»nMnn js נןזונםלר און 
>m a ro  nflm  »au « « מתר חנם «ם ®ח יײזימ

•ראבלעם׳*. פארדריםליכעז
 פון «רקי«רוננ די w אז ,inut איד םוו ח,«

 איז עס וװשרידעגמסעלעגד. ניק וױיט איז גריז ״־׳״■ליס
ײ לייבם אזױ ניס tperuH פ n.nu ivenm run a n 

w ויך ממר  iFtipiiH# xt ■ברוחנר מדו<ד. *ח •יי 
p n מברוימז געסעגס חאס ih$b  w ווערטער. שארםערע

m דער אק אריק מזזעז כױד p װיליאם ©ון 
̂/אסעז דיינ״ח וואס אינסערנעמזונאלס, רי גריז♦  אז אגנע

 די איז אײםאנאם, וײראייד דינעז ■*דזריײמז,
ױוז, גים זיי ן חײייאז א  יא םעםמרם יתלמ וי
r# m נים w ja n  rm» .nronw rnu םאר־ די 

g נאד קוםט זעדמאראירגדילעז w די ןוו 
. jw jw n •  inroipiiwrרבײ- מ5 גאי* 

 מר m סײנת^ םאלמלר דער כדם אלץ מנד זיימז
אוי• לאנסורענט נעמעהרליכער נ«ס ודיס rm י

w 4¥ײגי חד אין וױ ימיןן, חמי i

Mf

 אמנד פןורזיכםיג, ווזוי ס$ול דאס «יז גרין װטרום איך
̂ום ייאד  די פון םיחדער אלס ערלויבעז, געםעגט זיך ער ה

אויםםריט. *ט*רמרעז « ארבײטער,
 ברודער געזינדיגט ה*ם עס וױ אזוי •ונסט *בער

 נאך חאט אזוי ווערטער, פארזיכטיגע זײגע םיט גרין
 אר1 זיינע םיט קראסוועיס דעדנער דער געזינדיגט םעחר

וחנרםער. <3
 איבעד־ ווערט וי וױ רעדע, זײן פון מטעלע א איז אט
״טייםז״: י. נ. דער איו געגעבעז

 איז דאסעךםאיאורטײיל דער אז זױיסעז, ״מיר
 זײ איז דאס וױ אםעריקא, םיז םיי< אזא אונקם

: %r—אז! נים זין־ הויבם (עם • קאנסםיטחױזג r 
א«װ״ קעםםעז צו אנכדשזלאםען זיינעז מיר אבער

 חנד זינם ארבײטער-באױעונג דער פון עס שאםען
 געםיענדם נעגער, טיר, חאבעז געגער־באםוײיאונג

 פאר בעםלעגדיג קניע אוגזעדע או̂י *ייט אונזער
 וועחגן חגם טראץ אבער ׳גערעכטינקיים איז גנאד
 בדױ אלץ גאד םיר וחנרעז געלינטמם, אלץ גאד םיר

םון׳ ארויסנעמטואם אאץ נאד כױר ווערמז מאליזירט,
 אבער אדבײכג אםעריסאנער דער פון םיילעז םילע

וױנחניאד, אונזערע טיז זיד כדר כאםרייעז איצט
 נזד םארם נייער א ארויססיכמז איז חאלם עס איז

סניען, און בעטיעז פון גיט האלם וועלכער תר,
̂י *\\ גוצ̂ד א V* אז באגרייפם, וחנלכעך און  וומי
*ראי<ו\יי. אײגצוצ ג״יופ אופגג^רצ\ פר &װז
 אנטוױ^גן גיט זאל נעגער דער מםארס וױ נײז,

 װעט לאמין א צו סומעז וועט עם אז »יז ס<איען, זײנע
 טרמזער נײז, לאגענער.rגע א בלײבען נעגער דער דאך
 עגםווײ פמגהר גײסטיג ווערעז נעגער די םוזען אילץ םיז

 חיבמע גאר א דא איז עם אז אםת, םאקע איז עס קעל̂כ
 חינזיכמנז אילע איז זיד קענעז זועלכע נעגערס, צאהל

 צאחל זייער איז דערווייל אבער וױיסע, די םים פאתלײכען
 דאר אט מאלע איז םארהעלטגיסםעםע תלײן. זעחי גאד

 צועחאט םוז און רויער א נאר נעגער־פעלד, דער םעילד,
 געטאן םוז צײט זעלבער דער אק ותיען. באארבײם

 רױהער דער אויסעד מעגליר, נאר איז װאס אלעס, ווערעז
 אגחנר אן גאר אז םיהמגן, גאדניט צו מן וואס געװאלט,

 און ױניאנס, אוגזערע איז העחפען אנחױמנן זאל גייסט
 ביײ גוםער דער טאתע איז דערצו םיטעל בעסטעוי דער

 איגטערנעמאנאל אונזער געגעבעז האט עם וואס עפיל,
ם. פאר א נאך און ^נ ױ

נכיא פאלשען דעם צו
K

 ;כלרסען סױט דדקג yjn אדיס גים עיריים
 גןןהט ער ,ten? ער :ןןן ני• זאג
 קוםען װקמ* מטורןםווינ® א וזױ

פרימי• גרױסן די אדמןריכפז

 #חונגער pc בײז ליידע̂ן pc סיד
 — ח וױ ןךו׳י ” חילםלאז

װעקרו דקר osisstr ארםרד זייץ ייין
ת ־־־־ ״ ■ “■ ״ *̂  ־

.

 ׳פמרקגיפטן דדרכווױס ערד דער «ד
 גליק»» אונזער חיםןל אגרס איז
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פארטײ דױטע א און שטימונגען אמעױקאנער
איװעגסקי מ. ״ץ

 אויך ׳*וין, בוטעזועט זואם קריזים, פארצויגענער רער
 גיםלזגכ־ אן הייכם יאהר, זיבעםען רעם אםעריקע, אין וא

a און 1»דאגקע די ivpjn< *ז ודיז n בא־ •אלימיטען 
 סרי־ דער פאלפם־םאסען. אטעריסאנער פון וואוסםזיין

jntueJUB ״urn אויך *ןאױאריסט זים
לאנו, פראקטיטע א אלס באװאוםט איו אםעריסע

 ארבײטער די אויך נאר לײ̂נ בימעם די גאר גים װאו
 און אועען ניכטזגרע ,vise* םים צעבען *ויפ׳ן קוקען

incur זאר יעדע M ער־ פראסםי׳פען באלדינעז דעם פון 
 חנר איבערםדיבען. םיל נאטירליך איו םיינובנ די פאצנ.
 אוםעםו̂ג וױ םעתר אםערישע אין נדאדע אז איז, אםת

 *ops scrDD'MDiK פארטירענע נעורארען נעטאכט זיינען
 ער־ גים ״up טוין נעענדיגט זיך האנען זואם ■עריםענטע),

 גזצוען ניט אםעריקע נאך איז אנער קײנםא? שאלגרייך.
צו היינם װי ,isjs«< פ»;ט»םםײפע שי< אווי סיט פול

inארוס־ אן זיך הײבען אכמריקאנער אן איז פאקט ־ 
p איו ארד»גג עתאגאםי^ חײגמעע די אז צותהן ir 

p האבען זײ וױ •ראקטי׳פ, אזוי נים גאר ir  jopm w 
 אר־ פון געפיצאגט איז אםעריקע רייכע די אז יאהר זיבען

 װאם #אזא איז לאגע וײ טיפס און דחקות בײםםלאויגתיים,
^ םעגמען *ועען• די אלעםען י1אוי רייםם  צוליב גיט יציי
o צוליב גאר דא, וױײע ם׳איז וואס דעגע n, עם װאם 
 פראדד און גאטירליכע ברויםע די צזוישן דא. אזמיל איז

 םארהוגגצר־ פאראריםם^ ארום געהעז רײכטיםער, צירטע
̂א מעגעען. פארמםאכמע און מע  pא דלות םיגסםערער א

fc םולער אזא r פראקםחפ. נים און גאםירליך גים איז 
o אױוי n האבען p ir אנגזד לאגג םון סאציאליםטען די 

̂י װצרםער פפום׳ע די אט זײגען איצם וױזען.  לײ די אוי
 ארײגצד אן הײבם עס און אםעריקאנער יזןדען pc פען

 געעג״ םוז לאגע די אד סאװאוסטזיח, זײער אץ דריעצן
•irum תרם

̂יםישע און עקאנאםישע פאר  אפילו עגדערונגען, פא
p האבצן צנחס־-ונגען, ראדיקאיצע און געװאגטצ פאר ir די 

 םים צו זיך קוקט םען װעץ ני̂כ םורי קײן אסעריקאגער
 אםערילע, אין פאד קוסט װאס דעם, אויזי אױגען אפענצ

 ארוםגע־ האט אוםרואיגקײם סאדנע א אז םען נאסערקט
o ביז אםיצאגםימען דעם פון אםעריקע* כאפט n פאסיפי־ 

 זיי־ אםעריקע, פון בריים גאנצש־ דער איבער ים עען
 דריקם אוםרוהיגקיים זייער אוםרוד«יט זייער סאסעז די נען
 און ארבײםער פון סםרייסס אלגעםייגע אין אוים ?יך

 אויך זיך דריקם אוםרוהיגקײם די פארםער. פח אױך
 םון זוכעניען אק און גרופירוטען פאיליםישע נײע אק אויס

פלענער. םאגטאסטימע
 םאםען םםיכחפער m אין אז זיך, פאספםעהם עס
 אוים־ prp אוםרוהיגקייט די סכגה. גרויםע א ליגם אוםרוח
 דא דעען וואם עלעכתנםצן, םיגסםערע פיז וחנחנז געגוצם

 די אייראמ• אק וױ וױעינער, נים אםעוײקע אק אויך
o םארען צאנד םון כחות פראגרעםױוע n םא״ תריםחיען 

̂אםען. גים םעגט  וױ יאיז אויםגאבע פווצרסםע די פאר״
 אונצו־ טאסען םטיכימע די אט אײנשפאנען קען םען אזוי

̂אגםעםעע א פאר פרידאגהײם  •אליםימע ■ראגרצסױוע פ
 גהײםnאונצופרי די גאך בורעם חט־וױילע באוועגונג

ל קריםםאליזירנג נים נאך אין זי אינצוױעיט םון ױי  ^ו
v אונצופרי^הײם די אוים זיך דריקם m 'tn * *  pc וױ־ 

r » :n * e n p .פארםען
n אויוי n אונצופר^נהײם םאסען דער םון באדעז 

^ז צו •אציטיעענם פארפי^ע זוכען  פאר־ נית א גדי
 אכמד pc אויס ויך דריסם סען וױ פארםיי, דדיכמנ א #טײ

 םיוד זײ און חרפ געזוגםצז א האבען •אליםיפעגם ריקזג
 די דיםהרעדיםיר^ זײנען •ארםיחנן אלםע בײחנ או צען

 זיי דעיובציקאגצר* די בױם אימנרגצריםען תאמנ? םאסען
 זיי •URMnpcon די םיט »פריחח1ווו אױך אנעו זיינצן

םים צגםוחפם אױן• 1זיינע די אנעד חואווער׳ז. האסען

n אן פסעהן צו בעצגים דוזזועצם׳ן. n מ י n מי n  iic 
 די צזױאתן באר נים פאראן אבער זײנצן אארםיי דריכמר

 m פינםכמאת גריים אויך זיעען עס גאר פראגרעםיםטען,
p סאצסאדז^ גאװצרגאר רעסאגאגע}. און אקציאגערען c 

 m צעק אזױ איו דוטועלם וועםען פאר דזמארדזעיא,
i n  ; p>cno און <אע היוואי טדגיק i n ויי־ קאגצין *לח 

 גמד־ די פארםיי• דדיכת א פימתן צו קאגדידאםזגן נען
ױ פראגרעםױו̂ז  ארזר םיגעסאםא פון א<עאן גאװערגאר ו

in די » i3 דדיםנ א אויך װיצען וױסקאנטי^ פון צאפאיצעם 
jn א אבער פארטײ, v o r u c ic

 JT* זיך האם פאדםײ דריםע פראגרעםױוע א װעגען
p ,ציים־נאסימן״ זיינע pc צבױן c גאגץ .פארזתדםם״ 

pc i וי tc אויםגעדריקם, ריכטיג 'c א איברי־ג• גאגצען 
T• וױיסגעהעגדער ריכםיגער, א םים פארםיי דריםע p 
p איז גראם, w דא יאוגג jrp 'TO c pc דאס n c ד מ  ױ

i אטת, איז עס פארםיי. ציאקיסםישע n  m װארם T P 
n פרעםד נאך קקיעט ציאגיזם  pc פון אויערזע npoc- 
o צו סוזען אבעז־ זיך װעצען זײ קאגעד. n .צוגעומווינען 

 rlfOKD n צו גימ גאך םיי'ציהס1פא סאציאגיםטיעע רי
ru צי פראנע c גאך pc צס אבער ru c ►ראגרעסיח■ 

 פחי־ באפםיםכהג p? גים אםימ האבצן װאס פארטײען,
סזצ• כמר«ר האבען װעקען ט־אםען,

 געחס־ם םיצ םען האס װאכעז פאר לעצטע די פאר
 רי פארטרעםען זא< װאם פאזיםי/ יםע1ד גית א װעגען

ic 1בײכמ1א pc איגםעחגםען o ic c . c  ,ip o icc  p c־ 
n ®ארטײ. ?ײב*ר״  p cםצםי־י קעס■ םאציאליססיעען ם. 
c אפגעהאקםען איז םענט׳/  t n c iw קאגפערענץ o n  tic 

a 30 ביז םען27 nתלמ 1אוי ימגי םען  זײנאן עם 1ו
i #סאן1װאצ יצואיס ארויסגעםראטען n ,םידט דוביגםקי 

s היגםאן ru n i*  pc 1בײםמ1א i r v r e װעגען c  p ru m| 
i סים פארםיי ארבײםער n פון איגיציאםיות i n אכמד 

v צייבאו/ אװ םעדעו־ייעאן ריקען ie קאנפעותגץ יעגעזי 
i געווען אגוועזעגד אויך איז n ד• םאםאם תאנסתםםאן 

re ,o 1* ד»אט וועצכעןי וױסקאגםין, םון ״אםי<י m n p iאר 
pc זיך וועם װאס קאגפערעגץ, א םארקוםען וועם גיכען 

p ןnםארםי c םיי.1פא גייעדי א etc אח עגץ1קאגםא 
p ^ויגצקוכמן ק<יך1װי c 6 מיקאגא o nםען pw6 t ic 

 רי פסספאריםזג פאליסיאת א אנגעטםען האט װאס ״ױצי
n 1אבצ האם rנnקאנםע u ר צו בײגעםסיגען וױעיג י  י

̂ן  סאיכמר־לײבאד .אםת׳עד tc tie גו־עתע די נענסער
tn קענצן זאצ װאס פארםיי, '^ jm c םאמנזי בדייסע די צו
t וואס ״פ»*םיי גייע די 'c גצגדינדעם p c  tn rru K 
o אנמגנוסצ! ניס אםילו האט מיהאגא n 1 גאכתןP01CC־ 

o אגמםאם פארםיי. 1<ײבא n זק־ זי האס c נאםעןמד 
ױ נאםען צחפוראוםעגצם אזא םים געבען  אםעוײמז n. ו

 »יז גאכמן m םצדזטײחפאן״. פאציטיקעצ קאםאגוועצםה
a קען םען fie אוגבא^םם זעתד r c ח׳י 4^יסםייס׳אי 
< כמן װ

ir איז צם o c ת זײ װאם #יכםיג1 געוחנן  פאדםיי גי
o אעעגזסען נים האם n פארמײ•. .םארכמטי־לייבאר גאםען 

מן איניציאםאו־ס זײ אז ציינג^ עס ײ pc r ז u c o r s c ד  מ
i אויזי פײחנן. n פײז מוחח נים ליעצן קאנםצזזגץ n e e 
t או־בײמט־ קײנע םון םו־עםעו־ ic באדייםעגדזנ קיינע פון 
ip d ic d מאנםערעגץ וײ גאניזאציע^1א p c םיד־ מװצז 
t אייניגע פון םראםען ic  p ^ cp n c i ,מד ס־יױםעזי ײ פ  ז
p*אצ םאו־גזףפטעצם כצויז האבען c  ,p 4םאסי וײ נים

i םים פאמ^ייך אין n טיי1פא גײעוי p c מדצאלמד די 
פואיםיי• טאסען אםת׳ע אן םיי1פא טישע

ת די װאם ^ןאט־אם, די איז כאראקםעריםםיש פאד־ גי
m פו־יאטיאם n אנגענוסמן. האם טיי  m #r c הױפם 

ױ אוגזעוי פון פרינציפ m םשאפכ»ציממי1ו  w  M im e 
 פצאד פאציםחמ די אט ױך״.1גצב ice .פו־אתקציע

t צישססיאליסאנ re צייס̂פ פאדסע ie n a n c היימח W
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pram it אײו «א«רלער jrpnpon pa ויי a a a  tparo 
jn *וקאלענמתטער » pa נאװאזסט דערזױי? rutfi
p. סזן באנרינמן די 'tpn a iB און געס־ױד״ סאר 

 <-pu םיט טערםינען זיינען •ראפינמן״ «אר .■ראדוקזת
x* ויד otuao םארתם « b ״גענרױך p'tpnanoאיז ״ 
 באדעדפ־ םענעגיכע זינעז אין תאס װאס אראדות*̂' די

 אראװק* jib פארםמ אוא •ראפיטען. היין נים און pnגיא
j r t םענעען װיסי< אויסנערעכענם ײאלם op ויך נויםיגען 
p אין r,־ pa ,אין קידידער m iupop  pa ,tpuu 'ia ti און 

 פראתצירם, בארערםני׳פען די לױט װאגם און קאםסארט,
 •ראפיםען געלד חגרסון תאבען opn ipo צי קעקענדינ גים

anaםא־ א אבער איז •דאדוקציע סון סארםע א1א גיכג ־ 
op j r w ya ar אזעל־ אםעריקע אין פאראן אבעד דינען 

tponau i נפדזסי קיין ־ניס jpaan זואס כנ״ t סא־ אזיפ׳ן 
tp און *יאיליזם rn נריים g n rm tH i גע־ פון םיםםפס די 

V םיט אפילו ״pnrpnaiB ברײד ” n a n פון i n דעמאקרא־ 
• פארטיי. סייפפר

 ארױסנע־ טטאדק םיגקצעיר אפטאן איז א.םט,11בא וױ
jpoaio די או דעם, פאר opoo-o נצברױכס־פראדרד םון 

par אײננפפיהרס כאלר זאק tpani םיט anרער פון היק«י ־ 
ip r 'o a ip a o n .אפטאן פארטײ an  ,aftPPO נאריהנד 

aro ,טדייבער autnrn גא־ םארדינםען א נעםאכס זיך האם 
tpo דז׳פאגנעל״, די תי ראםאנען, סאציאלע ויינע םיס. 

ײ״, או מװ; וױכטינע parua נאך און .  פאר jpiuo איז ני
>p iw פון סיםנליד א יאהרעז an■ פאר־ סאציאליססיעער 

 הײנםינע ױ אז נצלצרענט ער האס סון.סאציאליום טיי.
J םילע בריענם און אוםגערעכם איז סיססעם פדאפ<ט im 

 פון סיסמעם ־an פון נערעכםיגקייס די נעלצדענס האט ער
im pnpt •P 'tp iia a ro o 'm p j נעהס םאציאקיזם סיט׳ן אז 

it  car םים איבערגעדיטען ער האט לאעזאם, גאנץ i n 
 רוזװעלם׳ם tpoupt האט ip פארטיי. יאליסםיטער1סא

ל׳ ,גױ  דורך אױן־ או געגלױבם, תאט און ערגסם זעתר רי
w o a iP t o n  a nפארםיי ־ ojm איהם it  tpuupt םאר־ 

סאציאליוס. טםיק א װירקליכעז
van pn op• אינםצרעסאנם i t ,האלײ 1אי אז װיסען 

a איז פארניז n גצבװיכס־פראדוקציע סון פרינציפ mpt 
 לער1פאפ און פאלל פדן טאםען בדייםצ די ipr>nt פאפולצד

a איז n  pram pi אייגצנאר־ םמיהאמער א דודך ידינוױפ 
arom ארגאגיjm m r א a rm  an rv ip j, דך רופט װאם 
a םון .נעזעלעאפם די tpotp םים׳ז n  .*ipoo'oaow 

a rm א פאר יאוזר. פאר א יז1בל אלם גאנצען אין א»ו 
a rm p תאט זױים a rm  a n א ארים אריעגעפראגעץ 
prsten פון ענם׳פםעהונג די םיטנלידער! םיליאן a rm 

opw *ח h  pn טםיםוננע! די אפ טפינלען p o 'ia  tio םיי־ 
f<ן jparpppooo aratpnpeo a n  |io איז, צרה רי 

tpu די װאס ionsr 1א סיטט9נבא1א זיינען| tpoumamit 
ippm  n» פראק־ סםזינינ?1וא1בא אין יס1א ניט זיך 

.tpuiopnor p m j
a נפהייטפן cun פון פראנדאם די rm איינצר איז 
 םאן, ipip' פארזימרען זאל װאס ארתונ^ אזא פיחרצן

a סרױ n  an a נדטלצן אנטםפגדינפ n it .אוטא• וי לעבען 
nan pa ױרקליכם1פאר T in  jpam ברייטע ipoao־n p' 

ariapruroa a n  lio prtupa n  (a  u in קאנסםיםױ 
aran j r t ,םיטנליד oatt םרפט ana a n  pa pna 

*opii ar ta ipam v no pnrapian אםערי־ די אפהיטען 
auap און קאנסםיסוציפ opn גים ipapwnat קיינע 

a jsoar>ptpi a n  |a imtnpto נתט װיכםיגעד» 
o a a a a  a n  pa פון op ra ,ta  a rm  opn טאר 

iprm נים t Ttnpena p a  pn ראסעו pa ^*רצליני
p ru ia ro  n פח a n  j>»apj prrn  a n *  opn 

a rm  anaac פול איז e<o נ?הײמע tia  o p 'itn jn p t 
p irvcnao  oan מח״סע .tparoap* סייקעלם׳. t a 

a rm  no jp Jap ia  n  .)poa^p זיינען tut tnon  a 
̂ע, און יזם ̂קראס ̂ם Dun םעכנ א אגנעםאכס ה

a* haAlHk'UMfla MOAMk tkJb Mb,•aOnikJh.Ik •AIhA ■ a M l  tab.flb ta rtatatajutaםיס a יאחר פאר onatnpjit ,p’n it םעםאנײ נדם 
n«״po .די סיטבאלען tpoanpipspo האבען oanp i 

tpeoaop] oan 'ר. i oan ו tia .ײאטס״ תי
n*■ ־׳־״■*־ ־־ ־” ־-־

̂וס־ ווערם איממיחרזגן ־ געם
k וחןס 09 ^נ״םרעגגועען.  pn

 אדי njrr א ען5נוארמסעי זיך םים וועס וואם סםב̂ע
וױיטער, אזוי און ארבײם עעח *\ױי בײ̂ב

חאל־ א אײגעד איו ארדעד דעם *\\ גרינתר דער
̂וםען םים׳ן קריאע< בער  באםראכם סען וועםען ריעד, נ
 בא״ אזא אז #איז אסת דער היילימן. םאז^רגעם א אלס

א אויך איז װעגוגג  נאסען דעם אוגטער אײואאא אין ו
 געג־יגדעט איז װאם #געזע<מאמט א *נעהרוגגס־םליכט״.

און •א«ער איחנן דעם פון עסטרייך אק געװארען
 עסאאפטm די אויד גודעגהאוױקאתרגי. ױנקעד דעם

 פון אידעא< א סיט געהײםע הא<ב א איז ,נעהרוגנסםיויכט״
̂וטאט אריסטאקראםען םיהרער  פיזד די דעם^קראטען• אנ

 אריס־ סאציא̂י זיך רוםען םעיכט״ ^געתרועם דער םון רזגד
דעםאקראטען. סאציא< צו געגעגזאץ אין ט^קראםען
 אוםאפיסטעך די געגריגדעט האבען ניט *ל1 עס ווער

 א דארםען םארגעםט סיגקלער אפטאן אבער געזעיצאםט,
 \ײ\ םיט ארויסגעקוכמן איו ער ווען און «<אץ װיכטיגען

̂ורניע) אין פאווערטי (ענר ״עפיק״ םון פילאן  האט קאגים
 ױײ עם וועלכע אנהעגגער, פארםיגע זיך פאר נצפונען ער
 ״אוםא־ אידצר געהײכמנן דעם pא געווארען ערצױגען נעז

" געזע^אםט׳י. פיסטען
 פ*אן דעם אנאליזיחןן צו ■צאץ דער ניה דא איז עס

 ׳אחן ארכײםס^אזע םאד ארבײט מאםען צו *עפיק״ םון
 קען פלאז יער וױפייצ אויף נעלר. פון אגײם^ דירעקםען

 עג- פא? בעסטען אין זיך ער קען ווצרען, אויסגעםיהרם
ױ דיגעז  ארבײםס^ך פון פאחצײכעטרוגנ צייםוױייציגע א ו

ױ ענדיגען ויך קען *ל*ן גאנצזגר דער זיגקייע  .םרא־ א ו
 קוײ םוזען ארבײטער װאו סיסםעם, די אט סיםמעם׳/ קיגג
 ארבייטס־ זייערע בײ ארםיפיצצן געבחיכס זייערע אגע םען

הײנגױמר דעד אץ אז זיכער, איז יערענפאלס געבער.
 רעאק״ געברויך״ פאר *פראדוקציע די איו געזעסצאםם

 אנגע־ האט פר^נדאם די אט אוטאפיםטיע. און ציאנער
 האם םען װעלכער פון פארטײ פראגרעםױוע גײע די נוכמנן
4 ערװאיכמכג םי< אזױ

 דעםאהרא־ niח םיט ערפאהרונגען ביםערע וייגע טראץ
צוגע״ ניט א^ץ םינקלער אבע• איז םאמין, טחצצר
דינצ אלץ ג*ר <ײגט ער פאדטײ• ניחנד דצר צג טאנעז

פארטײ• דעםאתראטימער דער אויוי האםגוגגען
 ענם־ איז עם װאו לאנד, דאס אויך איז קאיציפארנע

 צו פלאן טאונםעגד פאנמאםםיעער דער געװארען װיקע^ם
 און <וקסוס און קאםפ^רם םיט לײס אלטע אהע באזאתען

לאגד. םון קױםס־קראםט די םאדגרעםצרען דצם דורן
 פעגסיעס געבױיך, פאר פראדוקציע םעכגאקראםיע,

 זיעעץ דאם — רייכטיטער, םון צוםיילונג לייס, אלנמ פאר
 פון פאנסאזיע רי פארכאפען װאס פלענער, אזעלכע אלץ

ױ טאסען. אםעדיקאנער  זײנען פלענער רי םאנטאסםימ ו
מן נים,  װאס ענדערונגעז, ראדיקאלע די אבער די ציי

 אםע־ ברײםע די פון עטיםונגען די אח םאדגעסוםען זיינען
םאסען. ריקאגצד
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רעזאלוציע אנערקענועם
 *פ־ ta חעלכער טאפ־םיטי̂נ |potp> artJia בײ

opi jaovau 27 נעהאלםעז m  tpajiipi4336 |1דזט םען 
tpnan ,m דזטאינם ta אפים 1אי a n ,ארביי־ די םיר 

ta  are 263 דרעם־׳פ̂א ראזינ׳ס נג po36 oopn סםרי̂נ 
aruia opm p»'ia דאנס םיסצן it םמערלײדי, אונזער 

 arou אװםערנןותהנליר איהר םאר טאםאם, רעבצקא
 aruia םאר נעטאן ט׳פערלייױ אלם האט n m אדביי̂נ
 נאלדצנצם a םים סרעזענטי̂ר איהר tpoan נױר ט»פ.

pa voannson ראס איהר ױיג׳מז it נעמנ־ טראנען 
•o«naro

Bar אןנזצר פה נעםאכט האם טאטאס רעבעתא
io o p ra| וי ta'n* poopo־tia ,arapr םיר tpoan 

t יוי1א opn n דאם i:  pd u  a i'a  tPtptoaro aru»m־ 
o ניז נעםאן דאט האט n »י ארבײם, ליבע t a.

קאםיטע: די
22 לאסאל — גאלדכערג ראזע
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צו און אלט צו
Uvpo) ■

צינקין מ. פון
a n קלאננ a| מרייערםאנ׳ס >xse ם׳געהט «ז 

 a טיט tpuaopua גאו זיך האם עילסעם, אתיפגעםען
ta פריהער, סאג o an m  tpn ארייעעפראנע! האס a 

a tio a m a  tPO’ ia ױי » j'to io  tia  o a ru in רחד 
a mpt jib qpd לאטפליצירטען P'ocr>nit נעלעםטעל־ 

oar-opm  o 'ja o a rn r  ^poio aopoao ipo האם nao 
a a פאר גצארביים יארען pa 'אחגו ip t האי־קלעם 

a בײ jia הױז, opn םייד ̂ילאר ro a  tpnan o tia 
pou p'noa n »סרייטארט, arjpo ג?»רגייט  ppao נאל־ 
ta’J כמלאכעס, i' n 4310 ליים |io מעלכע tPJPP

 »סר״טארם
t p j i' ײט>

o ארויםנרענג?[ n באםאגהאל, רינטינען -ao o p ra  cun 
o n  tia  *POPP ]טסינעלדינע] נעעםאסע par^pp.* לעצ־ 

8 tn a iw  p in  a n  ta  ta  ama djpoלץ tia arjupn 
a rt'jp ii ארביי̂נ tpnpoan i t  o ia pa סון ויך *arcuia 

aat tpoupu שרייערםאן האט גא̂נ 'm״a po o בילי־ 
pm (part, דרעםעם, רעגעלע tan די oo'in טפילם ראלע 

arou a ניס n םים נאטץנהאל oppao ipou  o n, נאר 
tia  ,taoao a n י  ,ovt'PaoaP זיינעז oponn דאזיגע ו

jia  opanit ,צוררעהט tia אױססאכען כײס ata ג»ר־ 
pou ta די יאלע «ia גיט טסילען םעגט  aru 'o  pou 

a n ” J r,״ a jrpJappoo pou a ,n ניםזגל טט mo, 
ponnnao טנצל  pa poaiurptat n  tp iap ito 'ia 

ta  ,'n p oaoon i 1310 ס»ר D 'ja o a rn r tp rn  o n 
tia אלט it ביסצל a IPiiPi אפרייםארס  jo p o  i t  pa 

tun a ru  a n  |io tpianpptpna oan la o a rn r  |pn 
-it  |ia opipooa^oit ,tpoanpptat ,tp o v t'to a P  o n 

tpopiipoap נעלעםטעלטען oan 4 pdio aopoao ויך I'a 
10 ppn ip tm it B a r?אננע־ אפרייטארס םצינ־י?תרינ 

a tpuao לױפעניס a tia  ru p te io  a pa רײםען tio 
o n  oipn n אײנער םעספןל tm  jia  ,tpo'm t o n  po 

a n ־ איו טאנ*r׳:o>ip a n  oan a נעהאצםען אלץ גאד 
~iao t” p pa tPipa»aruaiao pat |pn*u tpom pa 

oan ojpoau a n a אין ויך o a r ניס אלץ .tnptpi 
l i t  n  tnptan it  a ro ra r a n״ p u p סיפםלאך 

poan נעשלאך, נעפאדבםע n סיס iop i נצוצאך *pi tia 
pj m ipnpo r ,Ppjpj po’ im a t r  p p ro r  pon'puao־ 

u פרעטערם־טייבעל בצן ’B 'r  a n  ta jn jp o a rn  pa־ 
a צװײ אױסםי?סען וײ זאל באי n  tpnw pa ,tpprao 

j»>ra ann ip מעלכער poao o n  pa tpoptpi pa 
oan tnptpto'iat oan tia  B ar to  Jpp j'ii tpooomi 

iib  -pt 1י1בצ איר,ם aaP a סיט nia^3 p a ro 'r הער־ 
a o צאך m נים נאך popiuru iopu''a| ,סציכעל o 'o 

a פאר i t מוצםערן בדייםע p in a *  tpn ip  ata ato. 
i tio o’m ״t tpn ער.ן1דער «יי oan איציס  jp rn־*n 

pa o ir u ’o ז״נען B o it  tpotppntרpם׳oaב”־םpצ 
tpoan pa סיס געט־יםם ויך oan p’t 'a  juna אביםעצ 

"t it  op ipp ia rtm  oan tia  oap o n  ip p u p ira 
ar^ ar בריצעז. די a n  tpn tia סיפינג־באי oan ע־: 

o n  tpou םסרעפם ראצ it  jpoipptit pa tia צוױי די 
tpj’ra ליחײגצ o יסםצן,61יסצ1א ױי ,tPJaornaB ar oan 

ta דאס tPnn די דאם n n  ta tia  ,opop'r אתגאריסער 
ama. נעבראכס די דאס oan מצאס

n ro —, חױנ tnpt dpbp loopn ,ran  o n  v ia, 
oan — ארױםנעדיר.ס איציפ ip tn it  po די t״i t  tn 

pn t»  p r  pn רעכסער .oian
t'a  n ro אכער tpouatfi tpnpt םיס tPBPorpna 

a■ tpoap^n a:־a n  t'a  e פאצצ לינסער o n  iib 
poppprtn,̂ מעצכער tarn• אבער o n  i t  tpoao פאינט 

a tpoao tia  na■ a ro sn  a n  pa אר* i t ,יענעם 
oan ar tia ניס ױך a p  up ipp io ia איציס oan גיס

עצןנ־ בײם taopt ppao a איד.ם oan pa tpta^naa
כױממג

חױב #ספת —י
.

און דיר, סנן ז»נמ #ראמ דעם אויןי

 און עיגים, די אין װערען ליכטיג דיד וחגם קוק, א טו
אריענעתען. אלײן גאר דאן שוין זיך וועם פאיגט דער

 ענגד — ביזי, בין איך »ז דאך זעהסם ,a* לאז —
כעס. םים אביםעל כדעה, איתם פערט

 אפוײײ םערםטע די ^וין האבען אבצר ציים יענער בײ
 בא־ םארקאסטיפע קורצע און םייד^ך, די חןדזעהן ט*רס

̂נען זיך האבן מערקוגען  דאן םאעינען. די איבער געםר
̂ט ̂פ דעם אויפגעהויבען מוין כמוה ה  אײג־ זיך און ק

מיקסע^ די אין געקוקם
̂ר, אזוי — אויפ־ דאס וועלען םל$כטען ימנע אט ג

̂פ, pn צו קל*ג א דרעסעם! די גיתן ̂ם — ק  עוין ה
̂גגט אויםגערעגט, עטזואס ״םעד. איציקען. צו נעז

 סעהר עפעםער זיך <ועסט םמה. #צײט האב —
̂גען !באקל

 גלײך םאקע זײ װעם לאגגער דער דעגקםטו, װי —
? סטאיל געבארעטען דעס אט געבעז

 צוליב זײ ד#וך ט׳ה#ום ביסט, דו װ^ם אײזעל —
̂פגעבראכם םטײל דעם אהער. אר

 די אז נים, ד$ך םיר זיך גלויבט עפעס און —
נייען. טאקע דאם װעלען געזלאך געפודערטע צוױי

עסען. םיר װעלען לעבען, םיר׳ן אז —
םא־ די געםאכט צו־רעכם באי דער ר«אם דעדװײלע

 אװעקגעזעצט זיך האבען עיקסלאך צוױי די און שינען,
 האגט־בײטלען די ־ פון ארויםגענובמז כדןזערם, די אויף

 גרויס די דריטעל א געווע זײנען וועלכע שעחנלאך, זײערע
̂וה׳ם םון n ^װער־װאגיגער דער איציק׳ס. םים ם ro 

 עערעלאך, זייערע אין אײנגעקוקט םאל עטליכע זיך האט
ד םיז אזא םים אז געגלויבט גים זיך האט איהם און  איי

 עערעלאך אזעלכע דרעםעס. נייען מען סען םי^פער
 אבער םאדים, א אפצױפנײדען סלינעריגם םאר גום זײנעז
 דאם איז װי שערעלע, po אזא םיט דחןסעס גײהען

 יועלכע ׳מיתםילאך, צוױי די פון קלענעמ די םעגליך?
 זיבעצעהן־אכצעהן, יאהר א קוים pn צו אויסגעזעהן האם
p די םארנוםען האט rso האנ̂נ לינקער איציק׳ם צו

 גאך קען ?זערעלע איהי איציק, אכטונ^ גיב —
 פאדים גרינעם דעם איבעחפנײמגז דיר און אראפםאלען

n זיך האט — ׳הױזען רײגע פון זיך עלעים װאם ro 
געװיצעלכג

!ברילען אז גאר דאך טוען זיי :זעהםם דו כדפה, —
 גזד איך האב יאהרען זייערע אח !בדיצעז אין בײדע
ברילען. אהן לבנה דער םאר נײהען קענס

 און אויסגעװימם געלאסען האבעז זײ זוי באכדעם
 מםיק־ געגוםען עיקסלאך די האבען בריילעז, די אגגעטאן

 און אויסגעגײהט געלאסעז אזוי האבען און י1עטא לאך
 אין אלעס אײעעמטעלט און ם^ינעז די אויםפרובירט

 האס דערוױילע ארוםנעװימם. געלאסען זײ אוז ארדנונג
 האט און יעדערער דרעס אײז צי געבראכט מרייערםאן זײ

 האט עלטעחנ די סעםפעל. דעם אויםגעהאנגעז זיי נעבען
 גאגץ עם האם ,pn* הענם די pא געגוכמז געלאסעז עס

 מםיײ א םים און «רוםנ*קוקם, און באטראכם געםיטליך
ט: האט װעלכער כעל, עױן האבען םיד אויסגעדר̂י

̂כעס  דער צו איבערגעגעבעז עס זי האס געזעהן, אזע
 האס <ןלענערע וײ נײהען. גענוםען זיך און איגגערער

 צם, האט און באטראכט, געלאםען און פאםעלאך אױך עס
 צוריפ אויםגעהאננעז געזיכט, ערנםטעז אן זעהר םים

 ׳טמער אוים׳ז צוריקגעזעצט געלאםעז זיך װאנם, אוי^ן
 גע־ עפעס איםאליעניע דוהיגעז געלאםעגעם א אט און

 סיגצ ערנםטער זעלבער דער םיט און חבר׳טע, דער זאגם
נײהען. אנגעהויבען
 אױ- געװארםעז וױיצע אלע האבעז איציס און סמה

̂אך די וױ זעחן צו גען ך אלץ און ארנייםען, ̂יקס  נ
m צו קוםען וועלצז זײ ווען באלד אט אז ווארט, r n«
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m ד w r r a ̂נצרדשע ד אין יזניאנם פד

יארבלום נג ®ח
pm די te־p n t'ita v םרייו־ױני#ניסםימע
 bpbcpd• ויגט ipd?•■rpaaaupttya ;סינדיקאקיסםיעע)

o נ«ר y i ,taau 16 חייסם pyyap .די י*ר pnDoutoyp 
 גןץוןרק־ די pm מגריגדעם D?yam Dyn םינרזןרח״ם

mbu in w r םינרייאמיםםיעע, p ipay'ttayttp i ק*םײ 
pqpd,( מאס jpayn ויך ic n tw  pruu iM B ויך tw 
ipayn זיר oopyoMi o n  pm  proyanuay צייט־ נ*ך 

 uy'tyaiPDJ'M•?* םרייד־יזני*ניסםימ^ ipnppotp זזײליטס
OaVBPJ DMA IPOPO*ByP PJ'UP '1 רי  |1B UtOVr 

p?mhu jn  n  ; t ?t « tmbdim aata?vcr jpjm nfi* n 
p i םיגדימוקיסמײמ די. *IPb pb 'b v p  p ipaym uynn 

ooa?pt « ovcpa ipayn«׳upo'־P i יטיק״?•• o i'i'JM a iy 
oyn oytt opiuyp iwnapotpooa?Bt s דעז*וגאניזירט 

ס anuya די גיי i די ;וי n  |to *w vb םערהייט un |is־ 
n ה#נען uuptuta םיט־יקאקיסםישלר iy r סאראורטיי?ם 

pm  ; ipapo'ayp pjpbmirw  n ,ױגי upa pm'־j־ 
r t 'c y  jpiyttpa o n? די pa '?a"iu” M. papctipa n ty 

n ?y?ט סייג rtM *±יי ip ipcayp.די ״ papcvrpr"a 
oyn pnreaptr זיר ipotprpaay סינ׳ם ipttppoya םינ־ 

dvdom איגם»־נ»ציסלא?, ױססליססיאןן pp oyn oyn 
• p'tMtUMaiy panapor «ױן  o?y 0921 ױלי זייט

o 't? רי pc |pot?rya ^ק^םוניסםי eoMvpipvura• 
n"־J ױ ipayn ם?ךגאציז>נא?3אי a iy  oruM? papeMrpa 

D ciy i«a y n m u פיהרען בל קודם v העפםינען Idmp 
p an די po?m טרייד״ױגיןיגפ״ ipapa רי pa"t oyn| גזך 

*mtipboov opapcnpa 'it •  a n  pm  oa'a''MiMB pm 
u»u ' m *uro־*moc' im ipttppoya i n  dm? J>mjm'xkj 

»  נעװען ipacMrpipnpa •םםםלרראםלר די זיינןן «
n נאר ניעם o o 'D iy o n, גיעם ip ay 'ti?ynp i aupa, 

t'?Ku'M P po ipaaponaai'M p a ir c  lya,□ י ־t>i*or״ ו
r n w  n o• סון r ty tm ta  i n״.״

 ipeooM* די vnsi *bmp •ים׳נרחםנןת׳דינער »ן
ipayn סיגריקאטען, אוב״טער « papa •tayp[ אינטער־ 

pnoy*ro| סייסם־ססס^ o y i —  m  m  pttpapn pc 
pc iva זײג«ן iuc'u t BB'tn n  pmjn םוניםנמ) די•? 

I'M י  |1M ,umpuu געגרינרעם זייגען זיי װאו מנדעו ו
T•® אין בארס 'TPJin

i דןוזיגע די n  iim u w m̂mp אינערלאכער iomp,• 
pm  n p i געםירם inytw a נע־ ת*ט םיטלען, איצע םיט

jjtfjm נלייבען די pm inpov םוזען •ipoipt 
w זױ וױ פרזגען )«יי« e w t dp .זיי געםאכט im p t 

m y אוסדסט um x r n r n זיי ipayn • ד וויילע  ״יז
b m p d  i נ*ו « fpayn ,ptp • >ya זײ trn n,\ זוי 

n  pm  e y i oyn ,ip trav tu y ic  n  untM iptrpt ’
pscrtpr 8•רכיי PM 1MBT p'M O'B ,oppprn PM 

pnM enn  o r לייכם «זוי pm ז גל*ם« pm  dp • םחיח
m|׳j־; *• « h t * •< <י-

eyn n f  oorya n זיכער tnpx • Diyarpt 
i ״»tp jnpr pm dp pm jrtyoPD ti'm aw b 

ipopa . וױ n  I'M D^yiuysya n  pm jnptttM 
tpayn eyi זײ m pc ddvbpi״,n  pm jptyr i

a ' ffirii ׳

PM ^ e r ױי  pc o^ytuyeya aeay *ו . m 
מן חסיל ניײד״ זיי  p ru  n>pBrt»«M זיד eaptw9 

i <«מנל n  |tc onye m ס דיד בײ  *װי  s>y& ״י  י
& pm ומדםם tpnwi ײסop iprmtpnM 3 *י1 n 
PM tpmpa inpD u p  taom t rm ayny a די   
i n  p tr Biptt ,םיוי r Hpnyoya................־־־* 

iM  ipttjM i i n  in y r  ipo ' v v  ip 'tnppiM  sav ia* 
a״PBVt'JM iiy ^ys '1 ;I 'n p jv ie  pm  pupttya iPD 

ut̂ םיםגליסןר Mep: pim bv  pm ; ביידע pr>MiBjptt 
ip iU 'it  ■p • o^npxpj ipayn ip sym טיםגליחמ־ m 

pp די ipm o גאגצע d t p  Dyn dp jt'XM ip ipuyp 
ojgpja קײן זײן IPiMaDatic ip p iy a r y  lpipn r n 

aiM po avs o n  po utipopaiMB m  imd  idm p״iPD 
ipoopn i n  ; dm?p םייל *pj BiaptriMo pm  p 'iip jp 

pm  tp u u 'n  q'tM m y it ױ .mbu ip b "3 im  pc jp " i
IPiy^iMc ipayn iP סצםוניםםיעע ױ B cy rp in w 

upDTDoa>pt pc it e r  ip ip'־IPiy tu u  ip p ' i pm  o” pp 
un itc Djpn n  pm  bjpbviboj' m i«־ ip r 'B 'Jy c 

dim•  W BO 'JtD yp,״ IPO^rMa pm  iputty^ dipdpii 
in• זײ 'co 'tM  oyta iynp i pup>c

in רי p rm  ip t 'ty i i n  |tc tp sya fttn'־v t ' iy 
P'dpmd זייגע i n  po n p c r i'n  : p rip 'r®  tpnpt 

ip o v i'ty r iy  v d̂cm dpipppj ארב״טערעאסם m  pm 
pm  ip iyrau  b t c צ»נד oap fr jjid 'J 'd  y ts pa 

«upj־״idd  pb״ipp, בײ cyn ipo  pa^ptt זיך n  t*d 
ipocMrpipitpt pnDD'jtoyp נערענעגם inpD םים׳ן 

pm n y ^ jti't'jM jiy  pddjip d 'd m  bppcp ip r'B 'p yc 
an 'P tM Jiyin  y ,i0 y ca in י1 צמימען ip b ''3 tm 

Btppp: o זיך ipayn װאט v 'i םיט װאויהן, אגנדשליסצן 
utay.i oytt pm nun »  ipspn זיך B^pBvpt ip a 'ip i 

aa» טחוץ 'i n  iPtUB i'M  o y i —  p '*M i'ty jiy  ip ip 
I to p 'dpmb ip i (to pm  uiB^yav *un pc oyo^ttpi 

i n נײער •p m̂ iojpp ip n o c 'jto yp
ipuuoyn n סון iptippoyo p c ipupn jy n ך  ג

ipa'̂ ooMrpiptt ווערען״ « אינםצרגאציאנאל a'tM נימט 
pm  ,tpj'tu ''M  i n לכצ ip i ntnen ױיכטינםם?ר *M iiy 

iPD” aiM ip r 'P tv jy iD  i n  po na ip d i 'p j׳pc»ts 
ipayn ויך d p p 'p 1MB. pm  dp jja'^pi'itiM B B(pa 

p^MiBJpy pnBD 'jtayp n  ty p m  ito  p'p ײצם* 
sjp t'ta  B*urutn p i'P 'M  oto'opya וײ ;םימגליחנר 

opriM po^y״*iy a v  id  y pm  P 'lM inptuypTP'a iM  pj 
dm .ipp^ רי ip p 'I |PD” tt PBtnp רי pr'BO 'jtByp 

*pt t* ip j'tvpm  ipayn ,p iy a r jpttpj jpoyp 'ij'D 
y ניעם *סיצו סך tppn oytt ,ipo"aiM  pnao 'itByp 

in 'iB itto tM  jpttpt םיט n גסגונ נימט pipty'tn>yttpi

y ^ytuyaya 1 ביםעל ipop'C p ir  taons , ip u n' 
*i n  pm  pa>pi n  pn i'tM  pr^yi »n jranpa'M 

jru האסטו וױיצזג ta v  >PDipc y (piyM yc p tv
IPtcptO'tiM DDj'yc pa>pty o װי — y i ipd ipp 

oinatM םיט tt —  ? iy a r  p'M נמת, ויך — na dp 
.jpn'tro'tM ןיך «ון1

M ipay —יך in  npt,־ upm «a ty■ איז dp ניט
1 — .P'Y'M DH'M DTPDOJP —  ,IPa'IYPJO'tMי •DDJ'y 

dmJj jppn וױ ty>a y, אונםערנע^־עםם. וױ ,n ra 
>IPty? i'a y ?  pm  ,i” iy  dupi a n a  |'M inpa r a y 

iy»  d p d p h  h !ויי
a n a  pm  tnpa d 'tp — רײן מנים« I נו״ n  py 

aoptt ?pny pnM p םיעםט tr  *n  aty? jpa ty 
iy זיך t נסנוג tpvataay וײ נדט aoptt n  t'a  " in ''a r 

pny pny jpapp ! . '
— aptp dp ^אומ ant D'jpt a n a  pM tv ,nra 

taut jpa נים ipty^ rny, 1םי װײצ t i  iya  tppn <ימג 
iPBiytto'tiM  tatM ipb  Dptt c y r  pc m y, ווייצ t d 

jb דימן m  »  pw'm
S, -I:-Bjp

ch/M:, M E  *

nty up jrttMipipBiyp ipa5y i n  pc in yopa זױ 
pnao'atayp n נצװערסעאםטעז n r  IPUpiMB ipayn 

praapnavatK״t py D״inpa ana irtpa  |pa י« y 
ipnao'ata«p i סון צוױינ n ,ארטײ• y tpayn אר סן־ 

pa j סאםוניםטען ana בײם?ד i  OMtaav* iptyJiMB- 
ipacKrpiptt. צטע רי« •ayn ,d ippiko  jt'YM inptayp 

n ביסצאכוױיז 'M  DPisatenyo כחות *pac'tM ayn |tM 
nn'M  |pa*vn יאזיציעם — oan םים מטעצם וי אויד 

tnapa'apa a זיד n a  in r  y ly o טייצ un pc־ ayio־ 
DW<nipa” aiM ip n p tp.

IpacKrpirtpa pnoo'atayp n  pc ip in 'D  n 
ipa'trptav •p5iap ipayn צו Dאוrטpהאבען זיי אז הז 

V ie  o n ,פאר^א־לז dp ty וײ יועם ana  Jya p'p 
t ty jtnMtnpoayp pd>m n  •papia w  |paa'5pa״ 

tpayn סײן o tr םאי באסוםען *ו מאנםעז iM  n  t i 
אסט n האט — בײטע̂ו  oinappa ipd און טאסטיס 

t» tpaptt m 'n  t* aoaip ipa'tnpaay o y i ipd 3אײ• 
 וועלכצ ,tPDCM׳»p־ampa pa'ar n טיט aayic הײםציכ?ז

am p ayn ipd נעכםעז aipJpip ״רי סאר ptroB PD0P3 
.p'tM tm ta i n  pc

ipatppa |pr»t y און i די -tyc pc ipr'apnprpa 
n  —  iv tia p c  ipa 'iy '-y תאווצן• pnaD 'nsc n  pc 
t n i 'e r  t* o rtyn aya iy די IpayD tt ,raM ip yan 

y ו סוןי» p n a y ip y a n  n סמיחייססן.״
 pacy niyapayp ayn• האנםערעראציע pa5y די
ipciytt םארעצאנען אצע pc הייטציכען3אײ I'M ;aayic 
natrn איו ipnpa: 1אי n  ipaJycrpa ayn ■סינזײ 

3 pnaa'Jyp,1אי אװענוננ papa«M ipcvnta ayn םימ 
iy 1אי ריסאטען, t  p»y oyn סאן *ו: n aa” iM pntt־ 

ip «לטע די אין טען acK m rtp a און pn ipaiyn 
paa'aanyaa” 5a .סיטנצידער inpar'M אויוי nr'M״a־ 

”dp'*pm roMtt אוין• ,aayic איכעז apt װעט n״|pa 
ipa'nt אױםצוהאצםען tc rapaa'tpp n  ,aata^ycr n| 

*צנםראצען. צוױי
i די n  |tc aatoJvn אצטצר ip r'aw ^ y ארביים 

p 'w m poayp נזוו׳זז איז vtM  ; bdpc עום סײז *n n r 
a n a  't  ayn נעװאצט npaa«M;| די pnao 'atayp סײ 

jpayn i n אויוי נעװארסלז ויד n n a y סיסאצן t t  n a 
pa5y n  ipaantt דאנסזןדעיאציע o n  ip r a m p y  tt 

 אימצינ• iPCMnta ipayn זײ ;aayic ײםציכ?ן1איינ
p c  ipaypna'D ביידע סון םיםנלידלר tpacMmpnpa 

aiKcotM  pc ?tv״ipayn o 'a in  .pnM יי in נאד ו p a 
n  a in 't y n y in באזוענונג. 1בײטל1א n  T im  nya 

3 ayn  p'opyo r 'aיט .IPcJynpa
tpaptt ip r n  tt  ip a o rp  ipa'tnpaay ipd ayn 

aia'a«Miyc^ ייענעז y  jpeyr| איע^יסציכ• אײנצינזג 
סאנםעדעראזריזג

 *ayp pa5y די נעעטלצט ayn סאדערוננען װלצכל
t  r t v in p c

n סאראיינינוננ trva in  pc ,tpaatM pc די 
nnanya זיה סאראימינעז םינדיהאטלז iya רי זיי 

pc ortMinpc די דיסאםלז,3םי די •cy n n y o m r a 
DPiaayp onawJ y. לני־ליך ttM ג?ז31טייצ

t די  IP^vancnatia
ypna'o i אוםאבהעננינסיים potfyoay די n  |te- 

9'anapttya ip n a o די י3צנ iKC pna'Jyc ,tpaarran* 
ao"n oyi ;o טיידז rtyn ayn y  n n a y  pm, די ipay• 

m  pc aatapp אזוי ipapenpa .אםילדבארנדע״ד. n. 
i n  pc כארטיל I'C'tM tntfnw ptatapaay pm  aytt 
onaaKP אםי?ז אין py ,1906 pm די 1װדירז| צויס 

ai'ctia אאנלםימ?  rtn inpcayp  a«aiM אר• אצע 
o וױאלז oyn 1כײטל n  inn 'C סאר סאםא aatOKTcy 

pc אוין i n r  ; p5tr ipno'5»c ip i r  rtna ,o«aiM 
in «ז איבײטעד  oypna'D pn rtna באטייאיגלז py 

ipne^VB i n ,אחטיי• oappiray ip  iptpm  oapapn;
̂וקימ״מזז מוזמע די אבעד דארזי ער גיז»ם אידעעז ■

זע די עגד*יך <זאבעז געזחנרמשאםםען האמוניסמ̂י
 אוכהובומננגימײס םיז ®אחנרונגעז דאזיגע די אנגענוםעז

 םאחלאנגם אבער האבעז באוועגונג, םינדיסאאער דער םון
 אי- מאגוען צו גוםא געװערקשאםטען די איץ רעכט דאס

 מד קאנםעחגראציע, אאטע די גרי*ען. אידעען נעראאכע
 ״םינזיימד די םים ערםארונגעז די נום נאך דענקענדינ

 דעך םארי םיז קאםיםעטעז״ ציסטיש־רעװאאוציאנערע
̂געװארםען קאמעגארימ האבעז ^®אאטונג,  דאזימ וײ א
 זאאען װאס םראקציעם אינעראיכע מום סײז ;םארערונג

 דורכצו־ אויםגאבע אן םאר האבעז םידאקטעז די אין
o קיח ;םארםייעז ■אאיטח»ע םיז באעצוסען םיהרעז w 

 פארםיי־ ארבײטער יעדער ;םאראײניגונגען אעערלימג
 אן נעםם און סינוײקאם דעם אין נעדאנקעז זײנע דיגם

םערחײט. דער םון באשאוםעז די
נעװערתמאמםנז סאםוניםםחצע די :ענדאיד איז
 אינסטאנצען אאע איז ײאלעז •ראאארציאנעצע םאדערעז

̂מע די באװעגונג. טרײד-יוניאניסםיעער דער םיז  קאנ־ א
 דעד צו אויד נעגאמיװ גאנץ זיך כאציהם םעדעראציע

 דער טאר םכנח א איר איז זעהם זי ;םאדערונג דאזיגער
* באוועטנג דער םיז אײנהײםאיכסײט און גאנצסײט
 ״איינחײגד די האם אונטערהאנדצונגען צאננע נאד

 די ח״ ד. — סאנםעדצראציע״ ארבײם אצנעמיינע ציכע
 n אין גאכנעגעבען ענדאיך צענטראאע סאםוניםטישע

̂ונסםען. װיכטינםטע
ערתאןרם: האט אײטונג די
 מיז ארבײםער םאראײנינען וואס סינדיקאםעז די .1

 םר אוכמיהענגינ אבםאאוט זײז דארפען נעדאנסעז אצע
■ארםיתן. און רעגירונג אונטערנעםער, די

 צרהלצתנג דער איז אז באםערסען, צו כדאי ס׳איז
 אילםן די במעת אײנצאא, איז רענירונג וועגצן זיד רעדט

 חד כציי אוםאאהענגינסיים ררענעז רעדם חאנםעדעראציע
 קא• רי וואם חנרםון יןוםט דאס םערצאא. איז גירוננעז

 זױחמ םאכעז, זיילעז געוחןרגמזאםכדםירער םוניסטישע
 די ס»עת רעגיתנג, סאוחגם דער םאר אױםנאם אז אוים׳
 חנר בלאי אייד דאם םאדערט סאנםעדעראציע אאטע

 אן געםינעז םסתםא מז וחנמ דא נאר רעגירונג. םאוועט
אײנעונג.

עז קאנגרעסעז סינדיסאצע די .2 ם ^י  אימנר ב
םראגעז. אצע

 מאריי פתי <וען ארבײכמר סינדיסירםער יעדער .3
 אילע איבער עםאנדפונסס זײז סינדיקאם זיין איז מי^געז
 או- דער םיז אעבעז דעם אינטעחנסירען װאס םראנעז

נאניזאצש.
 אנגענומן ותרעז זואם ארבײמס־באמלוםעז די .4

דװך וחנרצז אויסגעפירם רארםעז כמרהײם דער דורף
םיטג^ידער.

םיינונמן םאר אױסמצוס אדער מםראזי מום <זײז .5
 ארי• דער פיז סטאטוטעז די אין פיגורירען נײןזט זאצ

* נאניזאציזג
 אנט״חמדצ די איז יואצען פראפארציאנללע .6

אינםטאנזיעז.
 צתסםצ די ■ונקם, װיכטינסםער דער קוםם דא איז

:הנחח
D קײז .7 ir ,?סייז ארגאגיזםע D ir םראקציצם 
 חד סינדיסאנתז; די איז יוערעז גזףפאניעז נײ»ט זאאצז

 סעכמען און נעהער־עז םריי זיד קען סינדיקירטער דער
צע םון רייזזעז זײ איז  אתאני־ םיאאזאפ״צצ און •אצים̂י

 אמנר סינדיקאם דעס איז אויסוואא; זײז ^ויט זאציעס
סינזײקירמצר. א באויז ער איז

:םוױ צוס אוז
 גתפירומען אנדערע כצפי אומאבהענױנתיים די .8
 טינדיסאלמד דער &ח נײמראציכמם חייסעז נח»ט דארןי

 םצן קצאםעדסאםזי; פון םארםעז אנדעחנ צו באווענוננ
 קאםזי נעםיינזאכמז םון םעגציכקײטען אצע זוכעז דאחי

r וואס ארגאניזאציעס די מים צוזאמען tm t\ אױך זיד 
קאאסע^א^ םוז באדצז אוים׳ז

און וואאען, •ראפארציאנעאצ — *ונסט טער6 דער



פאלאיואף םאול
ייז^העלגן

i

'״

Wm

urmחאם ־־ i n איי- אוחממו־יסמן אונז «ז טוים 
י 1« מם  פון איבערנעבליבען נאך דעצן װאם ווצנינע, י

Djran װעצמ •יאנערזנז, דור tva p אינםער־ די מבויס 
 אין באוחמתג יוגיןמ םרייד אידיאמ די און נעטאנאצ
 סון *יים קורמר * »י| קענעדא. אין און •םמו־יקא

 אונז םון םוים אוםפארטיידצימר חנר ת»ם י*חר אמלימ
K יחממ איחמציסמז, דור נאנצעז « *ותפמרויכם n 

 אר־ אידיעער דער געוױדםעט <זנמנן גאנצער זייןר מן
 םון אויםבויאומ דער באזונחןרם און באוחןנוננ נײמו־

« urpnwr, אדג»ניז»ױע םםאבילער און אגט׳צלאסענער 
 באקצייז־ונגם־איט־וט- פרויצן m אין *רביממר די סאר

 בניםין זינםאז, םארים tjrrupsrw ויינעז עס םרמז.
 איז איצט איז נדןוםםאז ומרםאז באראי, אב. *לןזינמר,

m אונז סון  nrmt ,און איבערגעבענער פארדינסםפולער 
ד איז נרזים M«o נוטםוטימר ו ד און מ

aa > - AiLt — aa.. a. aa. - a a k. a— aa-a-aa. Ia a a §  (a ajk ttM&JkCk 4 *|» iMUHMMMMkltflll n iD F, חאט םויט אוםדערווארםעםעד ס פאלאקאזי ייואס 
 נעתענט, איתם חאבען זזאם אמ צוויטעז ארזיסנערוםען
trap Dfn איז נרוים באזוגחנרם נזנארבײנג איחם סים 

 אינםעתמאגאל־נמיחח די פיהלם עם װאם צער, חנר
o אימר קלאותםאכער־יוניאנם די און n לאנד גאנצען 

mtsp n( די איז nr װאו n םעםינ נעווען יאתד סעחױנ 
psm איז tnuB פראס־ און םיזזרער אלס אםנמן וױכםינע 
jsmftp םער

I םאמר רחגם און סצאוק די און אינמתעטאנאצ די 
i, דינ«ן ױניאנם n  tw in סאלאקאף׳ם פון איסזאצם 
 נזד ער חאט זיי םים לעבען. יאטורכזימצן און םעטינען

 •ערזענ־ דין jsonvs ער תאט זיי םים »ח מ«סםא
o סים םארבוכדעז נעוועז טיסזאק.איז לימד n טיסזאל 

י אם סון  נעװידםעם האמ ער ױעטען ארנסניזןסױע^ ו
̂יזם סמחינסייםקן, דינ« 1*ל  טייב־ ינ*כױעע1 און אידזס
*jm r •וחד יײ «ן אײנער נעוחגן איבער איז סאאאפאו 

מ מז ני ױ׳  איז 5אינמעתזף»אנא< n וועםעז סאר אוגז, זוו
 און לעבעז מז יואס אונםערנעםונ^ אז בצויז נאיתז נים

 םיילען אנדערע די אי^ורירענוײג ״זיך ®אר בלויז וױרקזנז
pe יענעם פיז אימער מװען איז עד באװעגונ^ דער 
 א ווון םראדי*יעס אלסע די סים סחנר ארבייםעו דזד

 סאלידאריטעםס־־־נעםיחל, גרױסעז און אידעאליזם בדייםעז
i נענענזאץ אין חאבאן ומלמנ t סוײיד דור אינגעדען חנם 
 ארביי־ דעד אוי^ קוק עחנזגךיס א מחאם םדעי יתיאן

 סאר םעםינסײם. געזעלמאםםלימגר און נוננ9ד*כאוו1ס
דער םיז םייי א נעוחנן איגםעתמאנאל די איז איחם

 אנחװ־זנ it טחױאתנעז סון טארםעז די —־ לעצגמר חנר
 it ז*ורערסםע די זײן והנל״נז אדנאגיזא^ע^ ארבײסער

̂ר 4צײת  ןוגיאגמגדמזיד :̂ר1זי אםגד איז אימס נ
 ",yftvtm אוייי ®ראקןױעםל אינערליכע ̂י1א רעכם פון

 פאר״ מרים גרויסעז א נעםאכמ קאסזניססען די תאב̂ע
 «אר מווערעקײםעז זזויאם די באזייםיגם האכען אױ^
* אאראיינימנ^ דעד

חאט יא1קאנ&אדערא , ארבייט אמעםיינע אלסע די
a|kk̂ gn_ ia Jk <Mk g| ||k Ik IhMHft ^̂k <̂gk ak J, |v!l,דאר פוז פארמלאגען לעצטע די נע&יגס זי אז עדקלערמ 

ער  דמד •אד מנםראלע גזנוחנדקמאפטלימר קאטמיסם̂י
̂גסןן חאט אוז קוםירבאר אונםער־ די כאגייעז «ו נןףא

■׳**&:*
י בא־ vpw9 ײד חאמז אתםינדחאנדלומעז דאזימ ו

A|||a % ^aa|a a a aa ^a a a a a a k ka|  י1אז גײמם% אינטענסץן, גאלץ געפירט וחןרעז י%ו גיי̂ט
i חלוקי סך • נאר ;געזזן דאס וחנט ?׳ייכם m  m n 

*יז *יאז קאגלרעםעז א אויסארבײםיז נײם
^ a a ^ R ^ k  a^aaak^akkka ^̂aa Oaa®1? איײמלנע די םנדן — באװעגמנען ביידא 

 fi® מזידאחס די ®יז •#אז«
 איז ̂•טײאנמ̂ן

מר 1• און
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הײסם־קאננחגס.
 טרים גרויםעו־ א אבעז־ <ייכם, נעחן נײ»ט ױעט עס

 חאבעז לאסוניסטעז ױ ניװאחזז. נעםאכם איז םאראוים
 איע «ז אפזאנלז זיד םוזיז זיי אז איבערזױינם «יך

סון קעחננדלאך זיך אין ענטחאצםעז וזאס ■ונסטעז
jiw און רעזאמאניזירוע ^ var _

באײיתז, די חאכען ערקצערוננ לזסוםער זייער מים
 חס־סון אוםאבחעגניג איינחייגג וײ באםת ײילינן זײ אז

w אויוי גמטויםימ זיי חאבען סינות ײעאמ itt ראדי־ 
u מאלער n m r טאקםיק. זיתו־ סון

m זיי ran sip  t ra p ונקם«ז, װיכטינםטע ױ אין*
i זײעו־ םארנצייכם סען אױב ̂כ1קאסיםו<י םטמ w r 
pnw n םים r אי«ג און

ip»4 מויז zt$nאיד וױ ניטט, חייםט ראט נאר n 
מ זיד םרעםעז םע רי גצאםיכ מײז וחנס אאץ אז  גי

tra נאו ותם tie איז זודדים p ו נענונ* tn e n גיו 
ojm nro דאכם נאר, חםכם. «נתי<םיגען « *ו קוס*ן

aaaMCI&akak*attfeMaaaa^ I Okotai aoo aJLaa. â ^̂ a. aka a—a a,ץ id ז  ft( ̂רט  וױמלאױימבתג תר it וץי דערטננס
̂ײוו® די אין איינחיים אםאלינער  |p ן

jr
gji3|. ;••־■■ . ין י

Iר
 צילען היסטןיריטע נרויסע םיט או־בייםער־באװענוע נאנמו־

 האם (װי און םארפליכםוננעז, נעזעלעאםםציכע נרייטע און
 אינםערנעטאנאל די זעהן *ו *םביציע נרויםע די נעהאט

«r o r  i n  t ̂יכע 7*ל סון  םעםינקייםען. נעזעלטאםם
ױז » אנווץוח{  ̂נ1װא פון דן עננען איז ױגי*ניסם ט

i פין ען5םיי אלע איז אקםיװ געוױרקם אבער «ר האט n 
 באאיינ־ «ו באםיהם זיך ס«ט און באמענוננ *רבייםןו־

 זעלבן דאס tips *ו סאסםם־ברידער זיינע ע5א פלוסען
 אינטעתעמאנאל באליבטע ויח איחןגםיםיצידען *ו כדי
 אין םפעציעל עדהאנען. און טעהן איז זזאס *אעם םיט

«t די  tnnp’ v o ttf זזאר׳ר עתםנמ »; ודען למבען, זיין 
 סון באםרייע! 1» זיך נעצוואוננען איהם האט סראנמזזײם

on* !אין םעטינסײם ט־ייגדסאממיעטע i n אינםערנע־ 
r גאנמ זייז ער האט טאנאל, n o געװידםעט *ייט i n 

 אינםטי- נעזעל׳צאפטליכע און אדבייםעו־- איז טעםינקיים
m איז nr אח םוןױעס  tnpw s סון אםבאםאדאר m 

 ארבייםער־באותנוננ #מעםיינער m אין אינםעתעטאנאל
 »<ס ;עלענענהייםען סארטיידענע גײ איתר• פארםרעםענדיג

nr .nm איהד renpo 1אי נמםינ אהטיװ נזנווען איז 
 t« םיםנליד אלם געווערקמאפםן איריטע פאראייניגטע י1

 •תזידױם איז םיםנליד א מימז איז nr ןקזעקזםיוו.
»i n  t 1» .האיאם״, אציאנס־נעזעלטאפם1עםינ 1׳»«איזײ 
#nmnsp אין און יננ1 ארבייטער אין טחןר i n סאציא־ 

באותטנ^ ליםםי׳מר
tm צעצכמ די אין  ,tn rn r וטםאנד נעוונט זײן* 

 אז- יאהרען־לאננער דװך נעווארען אונטעתינרןוב^ איז
 אינטערנעעאנאל דער םאר נאטא) חאט nr <ואם ביים,

tw אלע טיטםאמגזײג siw r n n n נדינ־ איהר זינט םון 
מז איהד סון מענ לעצםע די *ו בין דוננ  אויפ־ נרוי

 נע־ עהענות אוםגעווזהנליכער אן סיט nr האט טוואונ^
 נע־ איז עם ערנער opn זױלענם־שראסיג זיין טטאו־סם

pn t n p i .נעווא־ איז מםארקער אלץ נעזונ־םצוטטאנד 
tn אקםיוױטעט. «ו באנעחר און אסט1ענם־ק5וױ ויין 
nr '11 tra זיך •אםעםיט נעווען איז עם p it ix איז האם 
m* די m יאתוזן tw ניט נעצוואוננעז זיך לעבעז זייז 

i אפצוטטעחן n  tie ,ױ אדנייט  גע■ םיט זיך האם ער ו
n װאם זיר אויוי מנוגמן אלץ און מוײםען וואלט r a ru 

ױי םציכםען.  איחם 1סא האט םעםינ?יים אחן לעבען א 5ו
trmn> o פיין טגדואט גיט sr. ם םאר איז טאט די  א̂י

i נעוחנן n און צןבצן. «ז אינחאצם i n צו דדאנג 
i n אמום בײ איז טאט ttnws ׳ אז ׳צםאר?, *זויn חאם

ן

%
-

% .ffigtek

אױגום
 חנר דורך

 &אר האט ער
םון כװאציעס די

אח קראנקחייט זיין גזװחנז גובד
אויןי מוױגמן געתענט װידעד י«חר

װאםער. איז םיש א װי באוועגוננ «
tn נעבוירען איז «אלא<*וף םאוצ p iv s זעכצינ םיט

פ 4) ײ 21 ז
 נלטאמעז זזאט ער וועצכער פאר יםגאבע,1א ספעציעלע א
̂ײן ער און טיט?ןעז, פיגאנציעלע די  דמריח זיך האם א

̂יגט <אנדאן. סאייר זוענעז ארטיקעל אז םיט באטײ
 דער צו בצויז צוגעבונדען געווען ניט איז אאצאקאןז

|1א געלניאם געורעז אויך איז ער נאר אינטערנעשאנאצ,
אינטער־ דער םיז טוער אוז םיהמר די טיט םארבונדען נואטצר זײז גובערני^ קיעווער םאילנע, איז צוריק יאחר

 ענײחנרמע א געהאט האט און ענײדער א געװען איז
̂ט זוחן זײז ד.אם צר םאססערסקאיצ.  םאר סאכעז געװא

 בעםטע די צו איגעגעבען איהם תאט ער און לםדז א
̂יינעם דעם ל»נועדטעיצ. ®ון ם<טדים ̂אקאף ק  האם פא

̂ען די it געצויגען אבער  ^ניי־ פאטער׳ם זײן םון געזע
 איז און לערנען דאס אוועקגצװארםעז זאט1 ער און דעריי

 דארט מא«. פאםער׳ס זײז אין בעל־סלאכה א געװארען
 אידעען רעזואלוציאנצרע די םים אננעעטעהם זיך ער האט
̂אזען געםוזט באיצד האט ער און ארבײטער די םון  םאר
̂ם ער האט אן יעםאלט &ון הײם. טאםערי׳ם זײן  געטיי

̂יטישע אידילזע םויזענטער די פון טיקזא* דעם  עםײ •א
 די איז זואנדע^פטעלעז חגם גענוםען האט ער גראנטען.

 בא־ גאט׳ם אויזי ארויםגעיצאזט זיך חאט און אריין הענם
 איז יאהר צװאנציג צו וועלט. ברייטער דנד איז ראט

 םאנ־ א געװאחגז איז ער איז צאנדאז אין אנגעסוכמז ער
̂־מאכער.  •א־ ױנגעז דעם אויוי האבעז ̂אנדאן אין טע

 סרא־ און ^אװראװ אײנםילום גרויסעז א געהאט ̂אקאוי
 ,1897 איז אנארכיסם. ft געוואחנז איז ער און •אסקין,

 איז און אםעריסא, איז אננעסופמנן ער איז יאחר, 22 צו
̂םדיגער דעד םון מיטגאיד א נעװארזןן באאד דא  דאםא

 די אװ בראדערהוד ױגײטעד ״די ױניאן, סילאוקםאמר
 דע• פון יארל״ נױ טײיטער אװ ױנייאן קלאוקםייקערס

 טים ער האט אטעם־צוג צעצטען pn צו ביז אז םא*ט
̂ץ ̂. זײז אין ױניאז־קארד די געטראגען מםא בוזים־םא

f םינום ערמטער דער פון t געוואדען סאלאסאח איז 
 די פון אײנער געוועז איז ער אוז גיאז,1י חנר איז אסטיזו

̂יכע,  אינטערנעעאנאא. די געגרינדעט זזאבעז װאס עט
 לאגותנטאנס. איהרע ע5א אויוי אנותזענד געזחנז איז ער

 גע־ ער איז מיהאגא איז קאנווענעאן יצעצםער דער אוי^
 פחנ־ דעלארד. אזא םים דעלעגאם אײנצינער דער וחגן

 אײנילאדענדיג געוועז, םקרג איהם ראט דובינססי זידענם
 'איהם האם און פרעזידיאום-טיע גײם זיצעז צו איהם

 ניי־ערוחןהצ־ די אינסטאלירען צו םיטיע דער םױט באעחרט
באארד. עלזעקוםױו דד»ענערא< טע

אונ־ אין לאריערע ̂אנגער pn איז האם פאלאקאױ
 געוחגז איז עד אםטעז. וױכנדגע םארנוםעז מניאן זער

 א באארד, עקזעסוםיװ דזמענעראא דער אין םיטגאיד א
 ער וױיס־ירעזידענם. ערממער געוועז ער איז צאגג צייט
 דער פוז מענעדדפער דעד צאנג יאחר םינף געוועז איז

 עו- דער און 26 *אקא* מניאז זױיסם־מאכער גרויםער
קאאוקטאכער יארקער גױ דער םון טמיף־קלוירל מםער

.̂  באפריע• געוועז ער איז לזטארק באזונדערס נעמאנא
 זינםאן, םאריס זוי פיהרער, דור עילטערעז דעם םיט דעם
 און זיגםאן רוען ראזענבערג אברהם און באראף אב.

 פאר׳- געםיהלם זיד ער זזאם געשםאדבען זיעעז באראף
 ניט סײנטא^ אבער האמ ער םאראײנזאםם. אוז יתום׳ם

 איגםער- דער םון אםיס הויפם אין קוםעז צו אויםגעהערם
̂יכםעז געהאט האט ער אבװאה^ נעעאנאא,  5אקא5 צו ם

 איחם האט עט מענעדזמער. געוחנז איז ער װאו ,177
 צד איז םאג יעדען סאגנעם. א םים וױ געצױגעז אהין

 םרעםען איהם איך םלעג דארם און אפיס איז געלוםעז
 א•־ צוריק טעג עטציכע םים איז ער ביז טעגיציך, כםעם

בער^ די איז װאהײעאז אויח נעםאה.*ען
באק^אגם, pטארr םיר םאר זיך ער האט צעצטענס

 אז געראטעז, איהם האב איד גוט. ניט םיהלם ער אז
 םים זיך האם ער וועז אפרוהעז. םאהרעז זיך זאיצ ער

 רזד דער אז דערצעהאם, איזזם איר האב געזעגענט םיר
̂אגם צבױן, ברודער ״גערעכםיגקײט״, דעד פון דאלטאר  ו

 ̂גערעכםיגסײם״ גוםער סארגרעסזנרםעז א ארויטצוגעבען
 ן1א זי^ קילאומםאכער פון יאהר־טאג טען25 דעם צכבוד

 דצם םאר ארםיקע׳ל אן םים אונםערגארם׳לעז זיך זאל ער אז
 ארונםעד־ .האם ער .נערעככױגסײם״. םעפטעםבעד-נוםער

 א אויסגעעםע^ם םיר אויו* תאט און בריאעז די גענוםעז
̂ד םים פוא אויגעז פאר o« דאנקבארקײם. אוץ פרי n  fi 

 אז זעהן, געלענם איך האב געזיכם זײז פון אויםדרוס
 אםאיצ מידער האם לעבען pn םון פעריאדע גאיהאיכע די

 נעזאלס עס האט ווער זכרון. זײן םון ארויסגעשײנט
 עראעצ־ שטאלצע זיינע לייענען צו אנשטאם אז װיםעז,
 נעפדאלאג א מרייבען צו אױסלוםען גאר נדר וועם רוגנעז,

 fi® טױם אוים׳ן נעסראלאג א — גיך אזוי איהם אויזי
 !קאםםכדברודער פארדינסמםולען און ליבעץ דעם אט

 דך אנעטאם אז םארטםעלען, זיד געקענם עס האם ווער
 ארבײ־ גרויםען א אויױ צוזאםעז איהם םים פרצהען צו

 אױוי םרויערען דאדפעז אלע מיד וועצעז ױבדטוב, נמר
pn !פארלוםם

 טא• וואם עילזאל, םון איראניע גרעסםע די איז עם
 װעל־ ארבײםער-םיהרער, לעבענכדלוסטינער דער צאסאוי,

 ^טורעםס און קאספעץ םיל אזוי םיטנעסאכט האט כער
r א געווען גובר ־חאט און יאהרעז לעצטע די אין a m r 

 צוגועלימנן א דורך אוםסוםעז גאר זאל הארץ־קראנסחײט,
 פאר םרייסט אײנצינע עי JטונDבלופדםארגי פון טויט
̂פערם איז איהם וואס דאם, איז, אלעםעץ אונז געמצן בא

קאםפס־ברידער םאחפםארבענע זײנע צו געגענזאץ אין — עראײ ליכםיגסםע און מעהנסטע pn באארד. דזמאיגם
 וועל־ ,1910 םיז גענעראצ־םםרייל דצד גע־װעז איז נצרתג

 טא־ און ראזעגבערג אברהם טיט צוזאכמז האט ער כען
 טעטיגלײט זײן געםיהרט. און ארגאניזירט זיגםאז ריס
 װיכ־ די אלס באםו־־אכם ער האט סטרייס דעם אט אין

 ער און לעבעז, pn אין אויפטו און •אסירונג טינסטע
 דעם פון עראינצדונגען די טיט געלעבם עםענדיג האט

 גזד יעדער כײ איהם סיםבאליזירענדינ חגװאלם, נרויטעז
 געװא• איז עס װען ,1930 סעפטעםבער איז לעגענהײם.

 האם זי^ קלאוקםאכער גתיםעץ חנם זינס יאהר 20 חנן
 גע־ ױניאן קלאוסםאכער די |1א אינטערנעמאנאל די זיך

n *לצכטען זעחר .א אין ®תען it o r it טרויעריגע די 
 דער וועגען טראכמעז צו צרלויבם ניט חאט אדט11גצגצג

 גע־ ניט אבער האם אאלאסאוי םארגאנגענהײם. חערלימר
 צעבען דעם אין דאסע זױכטיגע אזא m חנרלאזען, סאנם

 אוםבאםערסם. דורכגעחז זאל אינטערנעעאנאל דער פון
 און אגגעמטרעננט זעחר נצװען תםאלם איז מלעזימעד

ןיד האט פאלאקאו* אוז פראנסחײם, א)ון ארבײם fi® םיד
 עד אבער דעם, וחננען וחננחנן פ
r צו ױם־טוב א ארגאניזידעז צו 

קלאותסאכער־רצוואלט דעם םבאליזיחגז

 ו ניט איחם צו
 כאטלאסעז האט

 it אח פייערעז
1910 V1B•

אין באגקעט
n אם «ץ מד
>»-. Vi* .

םייערצימן ttארסהיזירט האט
o און חאמעצ, םענמראל n טריי־

t צו ממםען nr חאט נן n n n n

— n ip ו אוינןן איינענע זיינע םים טויט זײן שאד» 
 אויםנעוואסםצן ײירער איז אינםערנזמאנאצ די װי זעהן
 1איעםצוםדיימ איז 1יזינע1 « צו נלאנץ און פראכט איז

p זײז «ז אוז ארנאניזאציע, in ro svnn זיח בײ נאד איז 
j?po םים נעײארען נע?רוינם לעבען ip

רעזאלוציע אנערקענונגס
 ם1סרא |1א צוקערטאז fiD ארבײכמר די םיר,

 חמאעם דצם איז םיםיננ עאי א בײ םארזאגמלט זייענדיג
 אתזצד דרימן1אויסצ באמלאסעז חאמגן אםיס, באאדד

 jw* אוגזעד פון םמערםאז דעם צו אנערלענונג פולע
 פון לאםיםצ דער צו אויך אוז לארבער, סעם ברודער

 אמםצ- די גואר ארבייט גוםע נעטייע, זייער םאר שאס
 אתזצד אױם דריתעז םיד ארבײטער. די פון חןסעז

 גממר־ אונתר צו םתנה װערטםולע א דויד אנערתענונג
לארבצר. םעם םאז,

i דאנסבארמײט אונזער אוום םיר דריסעז אויך t 
 pn םאר גאדדאז, ברודצר אײדממנט, ביזנעס אונזער

מאפ. כדם׳ן סאאפעראציע געםרייע
 ראזענבערג סאבעל, טיני :9 לאקאל

סױצנצר. בארימ, בראנסמעז,
■I m p  M a A j y K ײ | Ik 4■ * k l i i l a f t i M M f e A a  M o  j j  * ■ C  —  fc ^  a m :1 דאקאל iip iip, ,חורװיץ. םיי?עלםאז

jn וױיסםאן, בצוטעננצאם, :36 יאק*י ru ”B
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 ל־ינרעױ שלעדנגער־דגםאן פזן ערעפענונג
אנחשעלעס m אץ

 נא׳פלום w געװאחגז חמוליזימ איז יולי סעז4 חנם
 אינטעדנעאואנעל, דער סין תאגווענמאן עיקאגאר דער פין
 פאו־׳פםפו־בענע *וױי די פון אכדקנס חנם ■אראייבימן זו

 דורך ארנאניזאציע אונזער םון פי־עזידענטעז פאו־ז־מםטפולע
i n אנדדמלעם לפס אין לייכחנרי א םון אױפבויאוננ 

 און ^עזיבנער בניםיז פון נאםען tun אויזי סאניסאריום,
 pa עחנפענוננם־מדעסאניע אפיציעלע די זינמאן. םארים

o 6 פאו־מקונמן איז לײבי־עו־י חנר n  ,norח׳פוליי, םעז 
i 16 פון טאנ דריםען אין נאכםיסאג, אזימער 5 nםער 

ppwnuap און םאנאםארױם *נדז״עצעם לאם פון DPV- 
חאום. פי״פענסם

 ערייבט -— םעג, םיד געדויערם האט uprnmafP די
i לפוױס, דויאליום n אנחעע־ ל*ס םון מענערז׳מר 

o פון — .פאוורעםם״ לאס n צ״ פערטעז מו  אין ו
m ,םעז7 *זם ביז פו־יח ga rבײנאכם. ס i n דריםעו־ 

m בת׳דינער* 
1 umלייכ־ י

אםיזיעל אי<

 ארויסנמימט ס א ח
 קאגװענ׳מין־ אלע פין

•וחואנז־לוננעז■
 סאנ יענעם אין

 ביד■ הייז תקא ייתיז
 נזד גים סמאנם גפפ

ן פ ים  נעווארען. חא
 זיר האם *מעפאננען

m םים םאנ !« 
 .םאיס־ ארויספאהר,

 1אימ רייזזג םייינג״
n ארוגױ־ סחמםימנ 
 אוז מטעםלאך ת

 לאם םון ממנחמ
 נזפירם אנו־ז׳פעלפם.

ד  און חאלױואוד ײי
ד  פילם־ *ײנימ ײי

 ■w איז סנאדיאם,
ממנו־ינם ייד ®יי

פון ט־אתחם די

m v n l•  m » » n m o n ,װאם בייד 
u««»>n n אוז 

ten אין *נמקוםען זיימז זיי װען חמ־מהן חפבעו 
i* די האם סאנאטפוײום, r i n םילע בזײויבןמג פיפום 

o חאביז eon אח ח^מאגמז די 1*י n םאנאםארױם 
מ״ז  דער ווענעז םו־יהער האבען זײ םאל. עו־עטען *ום מ

m sa n n אינםםיםחױע u p זיי נעחערבג m an נזד 
 אינםםיםוציע, מעהנע און גרויםע א איז אז װאוסם,

w p u n y סים חןומן זיי װאס n r n אוינזן איינענע 
i איבזס־מנױמן םעתי־ פי< פיל, חאם מזאזזן, r n פו־יוד 

w נ פאחפםןלונג fוי
*T מ די מל מ״ו p זייניז מני w סאנאסאר־ אין 

b t ̂בעז ימװעז ■ריער  *וריסחאקםעז נעתענט ניס זיך ח
מ »ן מר מ  נייע םארשידענע ױ װענעז אויסחמן מגיי

 נעםאכם זיימנז וועלכע םארכעםעדונגען, איז ■יינדיכטוגמז
o פאו־ ןחנײאנפ n מן  לעצםען פח פאדתנםעז, י1 פון נו

איזום. ביז געזעחן זזאבע טענעען די װאס
 באגייס־ אלעםענס po אויסדדדק גרזןסםעז דעם u?א
 גזד אראכסםולע גרויסע די ארױסגערחמן חאם סאדומ

װאיר־ גארסענט לײחס ״אינכמדנזרשאנע* די װאס
 איחער און נאםעז ן אויפ אױפנעבױט תאם ױגיאן^

מ תמקי טא  מנ״י •רעזידענטעז, אוז פיחרעד יו
̂נריס און אלוזיגמר זממאץ. ם

rm די or ̂ז״ די םייערעז פון  צערע־י ״דעדיסעימ
 געוחגז איז אײברערי, *אינכמרנעשאנעל״ דער פון םאניע

̂ט עולם ןדער םארנאכ̂נ אזײגער םינוי אױ* אנאנסירם  ח
̂ייבעז גענוםעז אגעד זיך  דדצאינם די פריהער. םייל ק

 אנ־ <אס איז ױניאנס ״אינםערנעמ^נע?״ זײ םון ב*ארד
 אנדע־ אויד אײנגעלאדען מםחה דער צו חאט עס5דד*ע

 און ״פארװערםס״ דעם אויך ױניאנס, נידעל־סרייד חנ
j ארבײםער דעם j n , םיז םויזענד איבער n m םעכד 

 אין אאנסעס די םארפיצייצם און געשוםען זיעעז בערם
דער.<ײבדערי. פון פראנט

גע־ אבער זײנען שםחה דער םון םחותנים חױפט די
̂יפ :ווען דרעס־ דער םיז טרעזשורער סעסרעטער ,wrp פי

̂ם יארס, נױ םון באארד דזמאיגט םייקערם  פערזענ• דער א
 א*ם און דובינסקי, פרעזידענט םון פארטרעטער ימגד5

םאנא־ םאר׳ז קאםיטע״ .פיפעלס דער פון םארמרעםעד
̂ורס; נױ איז טארױם י

 צוױיטער דער און
גע־ איז םחותן הויפם

םיינ״ איזדא̂ע ווען
 פרעזײ וױים מורג,
אינ• דער םין דענט

 םאר׳ן םערנעשאנאל
קאוסט. פאסיםיה

אינטער־ צוױי די
 םארםרעםער געשאגאל
גאנ־ כױט׳ן צחאםען

אנ־ האבצז עוילם צעז
 דעם פון געקװאילעז

 םאנוסענט פאסיגען
 ארגאנײ זייער װאס

 אוחנקגזד האט זאציע
̂ם םאנא־ אין מםע
 זײנען זײ שארױפ.

באגייס־ געוועז אויך
גע־ דער פאר טערט
םא־ איר פאר בײדע,

אויםזען, יעםטעטישען
 סםרוסםור איד םאר
 און ארכיטעסטור, און
וױרק־ זיך האבעז זײ

 א<ם געםיהלט ̂יך
םחותגים. געהױבענע

 סאניםארױם איז לײברערי אינכמדנןףפאנ̂ע די ווען
̂ם וועט ̂יד ןי וועט ביכער, םימ וחנרען אנגעםי  pn וױר^

̂יכען איזזר איז ^יבחנרי. םאדעצ א  אינעד־ און אויסער
מז  נעפאסס אפי*ו זיך געבייחג אזא ווא^ם אויםזעהן *י
̂יג א פון סאםמניטי אידימער א פאר  איע- טוימגד צעהגד

וואױנער♦
̂יגילען, צוויי םזז באמטעהט ̂ייברעדי די  ״שלע- א פ
 וועלכע איז סליגעי, ,זיגםאז״ א און פציג̂ע זיגגער״

 פחנזי״ םארשטארבעגע די םון ביצדער וײ חײעען עם
דעגםען.

ױ אזױ ם,5געםיזן זיך האט חכבוד יוזאת חיי־ א אין ז
נאקוקען ארײננעטראםזןן איז םעז ייען איגעז

 ^יג־ אפגעשםעילם זיך חאט אײנער יעדער נעבײחג די
 זײ םון געזיכטזןר אײנדרוקספות די באםראכםען צו גער

 נאםען וומםעס איז פיהחנר, ארבײטער באריחםםע צוױי
געבויכג געבײדע מיכםיגע די חאם ארנאניזאציע ךײער

 צעחד זײ אננעפאנגען זיך האט אזײנער פינ* •ונקם
 פינקאווסקי, יעסב םים ״דעדיקיחפאן״, רער ®יז םאגיע

 אין באארד י דזשאינט ״איגפתתמאנ^״ כמחנרמיןםיז
̂ס אגדזשעילעס * ̂אס םשערםאז. א
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רעןדע םײבבערג׳ם
 ישראיל פרעזידעגם װייס גערעדם האט ערשטער דער
 איגטערגעשאגאל דער פון רעפרעזענטאגט דער פײגבער^

געזאגט: האט ער און קאוסש, װעםם גײם
 בי<דוגגם* דאזעע די דאם פאםיג, באזוגדערס איז עס
 <וע־ פרעזענטירס זא< הײגט עפעגען םיר זואם געבײדע

 װאירקערס גארםענט יצײדיס אעטערגעשאגע< דער פון רען
 צוױי אירירע פון אגדעגק דעם פאראײכיגען צו ױגיאן

 זע־ םארים און מקעזיגגער בגיםין פיהרעו, פראסינזןנטע
 געװען איז ױגעגד װעםעס פערזעגגיכמײטען צ\ױי #םאן

 דעם דיגען צו אידעא<יזם פייער^יכען א םים דורכגעדרונגען
p ארגיײםעד־קקאס n אזעע־ אויסראטען זא< װאס דינסם א 

»j טובער־ גויסוועגריג םאמן װאס ארבײםס־באדיבגועען 
סאנאטארױםגצ סולאזעז

 גע־ דער םים באתאנט זײגען װאס יעגיוע די םאד
 און באוועסג̂ג ארבײסער אםעריקאגער דער םון מיכטע

 ארביײ אידימער דער פון געמיכםע דעך םיט באזוגדעדם
 אוםצעה־ א דאס באקאנט, אמעםײן איז באזועגזג^ טער
 באקגײדועס פרויען חגד pא ארבײטער פון צאהג <יגע

 שאפ סוחגט ערגסטע די אין נעארבײט תאבען איגדוסטריע
 צײט קורצע פאהעלטניםםעסיג א איז עס באדיגגונגען.

 גע־ האנען איגדוסםריע דאזעער דער אין ארבײסעד די וומן
 ביליגע שפאט פאר װאך א מםוגדען 70 און 60 ארבײט
 סאנײ גיט און אוםגעזוגדסטע די אוגטעד און פרײזען

באדיעועען. טארע
 די צוױשען געווען זײגען זיגםאן און מ^עזיגגעד

 אידעא־ זייער געווידםעט האבען װע<כע פיאנעמן, עדעטע
 זייער צײט, םדייע גאגצע זײער מהיגקײטען, זייערע ^יום,

 כדי תבען גאנצעז זייער #יא ענערגיע, אוםגעוועהמיכע
י אױסצוראטען  האבען ווע<כע באדיגגונגען, שאפ סװעט ו
 דורך טויט צום ארגײטער גידע< טויזעגדער פאראורםייקם

 זאגען, צוױיפעל אהן מעגען םיר און פגאג. וױיםער דעד
 <עבען, אויפאפפערעגדען זייעד פון רעזו?טאס דער דאם
געשטארבען. פריהצייטיג זײגען איליח זײ דאם געווען איו

 אײן באםאגען ויז5ב< גע<מגעגד«ײם דיזער בײ װי< איך
 אילם באצייכענען ויי וועט געשיכטע די װאס פאר אורזאך

 דעם פון םעילד דעם אויןי פערזעגיציכקייטען פראםינענטע
 דערפאר, איז דאס ארבײםער. חי פון קאמי באפרײאונגם

 מד גיט זיי פאר איז ק<אס ארבײטעד פון קאםוי דער זואם
 צײם פרייע םער אביסעיצ געוױנען צו ענין אן ביצויז ווען
 זײנען זײ פוטער. און ברוים 5שטיסע< גרעםער א און

 געסעםםם האט װאם אידעאיציזם אן םים באזע?ט געווען
 ברידער־ און גצייכחיים פון ווע^ט א םאר געעטרעבם און

פען *יכקייט  ניט זא< עם <חנ<כער אין םעגמען די צװ̂י
עז אריכמײם, עקזיםםירען  — כ^חסות, איז םאראורםי̂י

̂ם א פאר װארט, איח םיט  י1אוי באזירט ךײ\ 5וא װאס וחג
 אי־ דאזיגע די װאם דערפאר, און גערעכטינקײ̂ג און יױמר

̂עז  אילע אין טרייבקראפם די געווען םאיל א^ג זײנען דעא
 אונערםיד־ איםשםאנדע געווען זיי זײגען קאםםען, זייערע

 אידישער רער פון אינטערעסען די פאר קעםםען צו ליך
 jj^jnuc ארכײטער א^געםיינער איז

 זיך םיט קען איך
 זאגען, כערקײם

 םארדימ צווײ די
 פיז ארבייכתר םוצע
 ־tu« םיר וועםען רער,

 םאראײבי- און עהרען
 װידי־ דער דורך גען

 דעם אט פון סוגג
 זיינען בי^דונגם־בנין,

 גרעסםעד דער איז
 םאראגטװארכד םאם
 אנזעהן דעם ם»ר יליך
 װאן אײנפלום, און

 אינטערנעשאנא► י ד
 װאר״ גארםענט גײדיס
 פאר״ ױגיאן קערס
 אינ״ דעם איז געסט

דוסםדיע^ן,
ו י ן י ו י tis jft צו חייגם

 פאסײ א געםיגען געקעגם ניט האט איגטערנעשאג̂ע די
 מיעזיעער׳ן םון גאםען דעם פאראײבעען צו װעג גערען

דוגנם א םון אויםבויאונג דער װרך וױ זיגםאג׳עז אוז  ב̂י
 ווע<־ ברידער קראנקע אוגזערע ותילמנן איז אעסטימוט

 זאמן גו«*, קראנקען זייער הײ<ען צו אהער דא קוםען כע
 וייערא באפרידיגען צו ג<ײכצײםיג געלעגעגהײט א האבען

 האבען זיגםאן און ש<עזימער באדערפענישען• גײסטיגע
 ארגיײ די האבען און וױםען און ביכדוע נאך געגארט

 \<־p און ביגדוגג וויסען, דאס געמדענט, םא< אילע טער
 גרוימן דעם אין װאםען װערטםוגםטער דער זײגען םור

אדבײכס און תאפיםא< צוױשען תאםף
 מאמי דעד װאס פאקם, רעם זייער באדויער איך

 אװעקגערויבט אוגז האט סארקעט קילאוק יארקער גױ אין
 האבען צו פארגעניגען גרויסע דאס און פריזוי<עגיע די
 דײ װידכמגצ! צו דובינסקי פרעזידענט אונז םים היעם דא
 םינד .אײך םיר ערלויבט בנין. ביינדונגם שעהנעם זעץ

 עקם־פיישעגםס און סאנאטארױם םון בעאםטע און נלידעד
 און אינטערנעמאגעק אוגזער דאס פארזיכערען צו האום

 צו קאאפערירען אײך םיט װעם םיסגקידעחפאפט אונזער
 םעגער און םרויען הוגדערטזןר די פון געבען דאס םאכען

 װאונדער־ מעהענער דער אט אין הייתן זיך קוםען װאס
גיליקעיכער. און באקזועכמיכער גאך איגסטיטוציע בארער

רעדע. קמפ׳ם םיליפ
 כדי סיילען םויזעגכמד גערײזם האבען אוגז פון םיילע
 ביב־ דאזיגער רער םון עםענונג דער ביי זײן צו אנװעזעגד

 הא־ צו עהרע גרויםעד א םאר עם באטראכט איך ליאטעק.
 ער־ צו אםיציעל ם<יכט הײליגע און פריװילעגיע די בען

 פאר־ צו באשטיםם איז װאם יצײברערי, שעהנע דיזע עםענען
 ש&ר בגיםין און זיגםאן םארים םון נעםען די אייביגען
 איגכמט- דער פון קע■ די געווען אםא< ?ײנען וועלכע זיגגער,

 בא• הייגם און ױגיאן װאירקערס גארםענם ינײדים נעשאגעל
 ארבײםזנר דער פון אדכיװ געשיכםליכען דעם צו זײ <אנגעז

 פאר־ ג^טארבען זײנען שלעזינגער און זיגםאן Jבאװעגונ
̂טניסםעסיג  תאט אגשםרענגוגג םיזימע די װייל ױנ^ הע

 וױ נים 1געדמנקצ ווער געזוגד. זייער אונטערגעגראבמן
 חנם נענען בעם קראנקען זײן פאדלאזט האט ?לעזיננער

 אק ארייגגעװארםען זיך האם און דאסםוירים זײנע פון ראם
 אח וואס עגערגיע pn פון ברען יעגעם םיט טעטיגקײם זײן

 אים תאס װאס און אים םאר כאראקםעריססחפ אזוי געוועז
fp קבר אין געטריבען ױגמרהייד םוף כ< םוף '-w! און 

 אין םוים םראגחצער פלוצלונגער pn — זיגםאז םארים
 זיעע םון אבוועזעגהײט דער אין אײנזאםקײט, װײטעד

̂יגע  װאם באוואוגדערער, טויזענםער און פרײגד אוםצעה
געליבפג םיו» אזוי אים האבעז

 pn פון קװאליטעם דאםיגירעגדע צוםיינםט די
 עהרליכקיים• די געווען איז פערזענליכקײם, און כאראקטער

 פאר־ דאס געלד, םון באגריוי איז עהרליכקײם די נים
 צוױי־ וועלמנן אידגענד אהן געמטאנען איז ״זיך שטעהם

̂ו םעל.  גיט קײגםאל האבעז שוגאים געשװארענע זײנע אםי
T» דעזני• איעעגמאםם דאזיגער דער אט אין געצװײםעיצם

דעם וועגען דא רייד
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ראפ v* דיבךיד' אױפצתצאאואר רי

 K םיו אוםן אידעאצען
װעגאז עהריליכקײמ,  

 אינםעליגענםער דער
 עתרליכ־ גײסםעס און

 אויםנעהאל־ די קײם,
 וועלכד םון םעגקײם

 עד װאס אנשויאוגנ,
 אוץ פארסאנט האט

 אױםדיכםוגקייש י ד
 דינען וועלמנ זיעע

 א געווען איהם בײ
 איהר אויב דאגםע,

 צו־ םאקע און װילכג
 מד ער האט דעם ליב

nm פיל אזוי האם r 
 * מאד און ריגקייםעז

 pn בעת ברזנמנגיאמנן
 ילעמז. םרוכםנארעז

בא־ גים האם ער

\i

u US־ - • .rik̂ sa
* h .



mmmu

ivjvp dmji jrw  is djjm5 סאכען m m, װאם ivdjik- 
pm  iv  .*pi ivaju קייגםאק d u ענמהן lfM ivauaw 

מן •Jvn סי«ן in זיך oun iv ׳ו n 'B isa in  ivduikd 
 דודבדריעליכ־ םער׳ןוױח־יגזנר 8 םיט 1אי ער ה#ם ײ*ך, *

d• קײס tp tu j א|1 און oun איס djvpvj d u  tvj" p 
am pb  in n 'u r* ביז ut .u v  vdmo on| דיזעעע 

 ounuBW iv האט D"pj'DBMnuuor און *ימריכםיגקייט
pa סימארבייםןר. זיינע אקע

v גחת ודיגיג זייע־ DunvJ האט ויגטזון im 1ויי 
is  ivtkiivj ivonKa pm  tv jvnojvav* פיהרען J1M- 

s m pm v'xum Kjiu yn״ivn d די pm vbdvp ra n w m 
pm dtvpkpbis *pt ivaun im ui* i n די װען v'xkpjujtm 

urn n  otyruw du<i  iv  pm inKnvj Damirvjau pm 
vjmotJIVD? םיד u n  pm oaiutua pM ברודער pm <»mp 

oun v'xmpjkjtu ivuin דערנרייכם .dpjib ivooavn o n 
tvo?k pm v  pm  ,1931 ,"? irn  |vdjvxj" j a n 

u n  tmb t v a i M mjj» xi?b  u r  6 1 pa םיר iib וײן
 הזנ־ pm םרויער ארױסנש־ןפען oun םויס pn |w חײם

•ivsivn *ונייסעו חןו־טעד
uu pm v5ib בגיסין v5up m iviivj I'M TVJJ'tnr 

ru ra x ערזענליכקייגג• dtm האט םיחרער ארג״םער 
tvojiK ivxjmj pm in  *tv־D n " r םארים סון ,Imspi 

up 25 ivavn pruiaiKB iviivj pm סיס  *iv tram 
w m  u n  I'M םרײו־ vp'tvdk pm ajuvnua im'jp. 

uim is pm tv נים au •ja m  pic ow nn iv o v n״
Wmpi ו I«m 0"riMM imd ivjjp ו  dtm Ptpu oun 

|mo tvjji' m Iran  dm  pm *iv pm ,1897 I'm jam 
o נעארבעם ער Dun יאר, 21 «ן ru  d?k 1 מרײבערMB 

jjkbju pm dk?3 *unit o n סון i n ארביי־ אידיעעד 
.vp*ivdm pM m m  *tvo

ivd"3tk i שלזנויעזס־׳ס n  |'M vum up* באוועגוננ 
pmw pm וטיילס* pm jjuviiMa im'jp  *un tram s 

un־ ira n m ארנײטעל •iviivj iv  pm 1904 pm j o n 
m סיסלליד |» DDTjmiMD. |IB DM1 OJJ1D>M111KB.״ i n 

imd idmp trum .סארוחנרםס׳ p u Din'Bn imi oyn 
pm rjvpo'tpv pn *׳Q'm oun iv jj'tn טיט נעדינם pn 

i «כל n  pm  jru iviv iik צייט זעלבער d5.ivhtv iv  pm 
pimpp ivpim ' p j m  iib ip m w re  dpm trum n

o>tfotn dm>i  *V .t u m p  DPMrti זעל־ די »־ויםגעײיזען 
ra e נהמקײס• iS B 'i pm |im *urp'jMJiu iran a  m iib 

oun 1907 pb  p" idd u d h s עד d?m dppidjp in ט־וײ 
wo״ '•m pb  *vpnaPKO iim i n םרייד *jp  o>m .im'jp 
un* דיותאליםם itu p b  im'jp  mno pm דעםאלם ער האס 

ijim tmb םים געמייגם pan ,פעהינלײטען pn d*d נרויםען 
pm . pjpom-j i d pp חרכזר ענערגי* אזםרערםידלימר 

oun is  dmu |P3mjb*w  n  in n•' זיו •jraJW iUB 
ur oun 1910 I'M* אלם urrrurjm* סון .*Do*umi*B 

a אינםערנזמתוגעל *un ן n  |ib jjiiipb i n  pm 
o סםרייק, נו־ױםמן n  pm  irap rau •  pm dmp זעלבען 

im p. 1914 פון jrw i n  tniPJ iv  pm 1993 pa- 
vjutvjivdj'm *un pa o jn n^ דאזינע די im p  p 'j 

ivnjn ivrn םאםען־ריימ iib vD S'm  *un pm im p
TM *un IIB VD3'PVJ i n  I'M |IM >VJMrVJ*U»J'M *m 

dv ra «יזי jjuvnaa בײםער m  *unum *un זײנען 
tvnn די un iib in m r* םלחםה ומלם iim וןעלם 

pm jm nJtm n אםערימ pt D*n* נ<יד i n  lip 
 ודי־י העמחג םאר מואליע סםרייס א אנגעפאננעז סלזוסה
 מד הןנט עס באדינגזגגען• אדבייםס בעסערע און דממס

Dftnyn םםדייסם םים jb w p iU iw ארביײ די»5אןם׳»ו 
pm iMPiB tm tnm ivj ivBiMiivj Ivan in r a •  *am 

1916 pm •inMiun dj'itvj d»j pm  *vj*vvjiv&J'm n 
DWIIIIMPW'1 IVJVJ IDMP O n  BDPBVJ IVJJniP• ׳ l|M 

1919 pm נןזיגם און נעסימ־ם ער ה*ס idmp o n  I'M 
TVn 1MB־DIunMB T O  IV e*n 1923 I'M Jl"31M 

ppjmjim̂* וײ«ױ«לינירם AvJurvJivcjnt די  eu iim
Jtf A  • A  ̂ ABA Aa A ̂ Â Â Aa AaA A A AA AA AA • Dfiijnn^Bu Di• !•}•lupjK ijr pn

 אע• דעד yu< רודזנד צום געקוסען צוריק איז אר
wu/wr**  pw ער איז חנס^ס אבער 0928 אין **
ן trv נייי t •ו מנבזננזאץ אין פראנת* a n ראם m 
 נאחענגא( זײמנ ®זן אארלאננ cun און דאקסוירים וײגא

i f  a p ii מננויהרס tun אין םטרייק סאםנר דדעם O8ou

f  flPSs’׳:
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iv אלע םים נעארכיים ה*ס iim iv n iv j pm  nina VPn 
w»n tv י «j« 1י ?• 1• o p v in n  t ̂זען Pjm* םובערלול ip 

n וין־ Dun iv וועלכער םים חײם  pm יונע' 'Vjjm iviM־ 
pm  dpvdv די iv b v b  dviio 1׳*' 1®י •ujmpד^קםוי- י 
ivsun on אים jjno rv jju  im in DinMiivJ D?uon־ 

v> |IM U ltVJ pn TMB TMBVJ M |VTVI! DVII D” 31M VD־ 
o n  o i'U fjPM  o*n iv  •IV3 סון נעבעט nnoro pn 

IM| די DMA TV JIM On'IDPUl VJ'n 1»  JJUTMII ןיך 
VJ1VDJ'M i n  DVDI'IIVJ IWJMJ |'M׳VUt'M |IM >SJUE

i n  pm ivdv?3U1•  vum r ײט» iv jn p  i n m  po 
imi oun אײוירען* pn .די עטים DMn d' iu>ipiv3id 

n•עn ivai> VJ'n תאלו. pn pm iraivjJ'nM ויך  lv 
Dun nu pn iim ivtmuvj Ivovtb טער djvpvj o 'j 

iv pm isjvudovuid o jiu n o rju  n  invoro'iu 
on'iopui '1  iib dmi o n  ivjvj, דער lio jjijtmii

*VJ V'J'DKB P't IIB DVOVJ O n PM D'IIP>'i> D'HfD
^vjuvvjivoj'k *un iib iubjviuup *un is iviub 

ijim tmb pm ov JPfi>nM>m pm חןםאלט m iviivj 
ivjub m mnvinv is vsmjb' im jrum r־tmb ivjvio 

iib j 'smi' jmjtu tvuik הןום וײם׳ח אלע ttj o'M ivb 
ms vuvoip n« בעםען  IMS oom o n  ivdvjisj* eu

VtU>BU D?UIIVJ O'J 1V3U O'M DUn |M'JP '1  •1M'|
o n  ivouvjju eun iv iim ,צוזאנעגרינ אםם van 

iv'J פריעד 'dmb iim ,טיםנליחט־ ovii iv im נלייך iy j 
ivimobm iupjviuup u n !חיילע pn 1 עוואכעןVB1VP.

vB'nisiMB u pm̂* סײו inuww ײיי עי  b ib *u^up 
u u e n s  ive, םים jjuBun *un זיך in n ip  is, םים 

*iu  i n  ivj'i  ivjvp is  iv o 'm  iv bv bv  ivanJj o n 
n  i ' im voo D'M eun inn *unvui' pn jpsm pju j 

tvjjmp i n  v im  d«>jm3 o'm iim ivjmiovj uvn דייזזג 
I ib juo o n  I'M ,iv  pm  .1932 ,p e n  ivobj'b o n 

iva iK o rvJ ^ ipju pn סון Di>a m־ive?v pm  n io r
IM' 66 |IB

in'tfiMB JvJurvJiveJ'M n  e*n iu ' pm pm 
n'M po mix װיכטיגסםע im| פעחינםםע • *.un'B 

o n  ,jVBun m ap ־ די»iim |V'i /סעגעו <-n ow i 
ivdjmiI isb'im yi in  ivjjimiisvj ivj צוליכ *miit i m

JIM JJ11V03''nv IVJ'BVJ m vn  IJMDTIS UIIVJ |V3 
un pM pm i r n  iu D''Pjvovj*imb* 1 נעזעלשאפם |ib' 

urjnvr i n  eu I'M iva '3  veu* לײברערי in v n  iim 
0" |IK tMDJ't D'1*B IU IV J tp in  1 't D''.UVJV?VJ 

tvaun n>vn ,iV בניםיז JJ 'm r זייעד p a n  ivxjmj 
b k p  dviio ivjvj dbdvvvj ,וועלמ נאדינגוננען tvoyn 

j'M* די אןםפארםיידליך נעמאכט  V3>vim |id rjveonpv 
d ip  *un pm  dv m  ovnuenao אנדזעעלעם mjmd* 

jji'iu e

אױםדרוק »נערקעגועם
I'D, 620—108 די ,tm  iim im p po iv e ''3 iu 

dbjipjvokms ovjnvr u dkhvj ivaun ,pjv iiv ײ  u נ
o םיטווסו דינעו־ n  ovu pm  ,'uo |vd29 o n  ĵjvh b־ 

i s  po djm i*o. ,60 סהיליסס djv>'i' .סטרים
-D'lK-OJJUVPIVIK |U IVIIVJ PM OBJIPJVDMIIS i n 

^ip r  >v8ii'M *unna ,tuD ivrD -Bur tvuim  is  pm 
i n  tub r a o ip  i n  iik »סריעדליכע סון »'סהאלטן 

ir a m s  o is  i r a 'a iu  pm  po ivuin 'SMa סלס IU'j p־ 
tu jn ל״̂ג jv r j 'ii די nvBDuoDit אי IvoSuruu ו

IVO'M B« r 1VIJ1M I'M.
n בײ u  ivouiD iKD ivnvj ivan  D "njvm vJ i n 

ivouns ,bu t  iib  ir a 'a iu באלעבאסים, די סיט id.
1 1'IM (IN ,PUT •ID |!M |HUPי X I >UPU> IIB VOOUM3
iim a ױ iftp  ,tuwva im a .ליססןי

»1 u *urn tnunvJ ivavivj pm  p in  i n תיםג־ 
v im  D im es eu  in vt in  ivaun n u  urn jsivsjup 

u די מטײנען־• סריעי^יממ DPJuiua d ivii vensup 
JJDJVDrtJMIM rUI'M TUB

17 >UPU> —  
17
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j ונוינרםמ ifc iQiR םי י זBr1 r
׳/)

8 rmi װעלפ דןר אינעו
*וןשרהרײזע!.

i עס p  oyn עשםײכעלם. זיך סריליע! 
o p jp עד יןןהר D ip אמגער. ײליץ 
 yoJKpKasiM, סײגעל זיעען

e ץ s e v p jp גרינגער. םיר װערסםײן »ון

im גײםער עסײען *um 8B  *up 
ען• םאכט פרילעגם־תמסען ײגרינ  ז

D םיץ און ouvpjys י p ו e iy z y a 
פריליגגסתוגען• פון גןןחײדט װערס

 ליגןן, פון קװ»ל » חײרץ r= װערם
a  w f ,כאגןגען• איך װןןם אדץ 
 iyjpj, *דטןןן *ן םןןרנען״ eu״ כ׳ז$ג

װעגען- םײנע װײםער םיר געח און

o ם׳את p ל&נד in s 16 כאקאנט נישםJ, 
c כ׳כץ c p j נעקומען אחער לאגג 
 — ד$ כ׳זעח כײנמןר זןןל^ די גןןר
בלוכמןן.~ זעדכע די חיײם םײן פון

 — אלטער אן כױם א װעג כײם עטײט
ip סיל םיר געקעלט װ^לפ p " n p| 
 — אמדיאנ?ר שבםים די פץ

lpjpo eyn זיך p  ?ipu .װײל?ן

ip לאגנ ג$ר לאנ^ שוץ ם׳אה rpnp j — 
ip n אײדע קען «p ♦י^הרעו 

lpo• זײגזמ ippaj6
IplMTIpJ DU ip די JU 'U 'M•

i און p כױם ip נוארכליבע, איז 
ײן םים a ז v e r זיך ̂ipnapaa• 

IPDippjJU ?p j"B  p p U U, 
p' וײ נזןך jp, װ^ס -Ip riT fiiu B

ralhAlk ■yHi M4 4 A baaa a a .a. *a aaaaa.ja baa aװאו ptn זײנען o y די 
 i פארשװמדען און קרםקן װןלכן

i שםיל ם1םליםםע p  ana i p ?׳1»לס 
r אץ m p j פוײליננסדװמם?!• פון

|i » אמ װ?לם די ^ — P  jjy rp j, 
p  ,ipTpn g p א ip a n o — 

p און jj» rp j| ײ Unnmngo,ז
ײ pu קוםזןן איכער^• גײןןן ז

I*

p, זיך װילם op אלץ n n p  g i 
1 p?u,יל?ן ipapti p?u• 

i שאילם p ײן אוין* סריליע סלײפ^ ז
— ?Ip jp iB  d s p j ig i  apr>p " s  ! ap•
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בארינשטימ פו־ײנט מײן פון קבר פרישען אױפץ
iib םקולםאן חײם 
b. \\ײם ®ן<ז ib v is iU

3 i 'md,םיין או*י»וםײן ovjvaiuonKB D nv, ־8י
m לעבען װעםעם סון סו־ײנם, איבערנענעבעגער לאננ 
osm 1סי  tvauo « סך ovdvii ,̂ an 1םי םעלות i n־ 

D B 'ir I'K |IK DUfll |'K ,0'IM lVJVJn PM m nvs, 
iviivj tm iv ק״נםאל װאלט  oun dui iviivj du, ביז 

iv< די  ivii ,iv a n  pn iib ouns vosv נים וואלט is• 
JJUVHK3 ir a 'a iu  u n  is  m unvj ivj' ixvj, םיט 

lie  iv o o ir  u .p 'lis  iu ' j 'sjkiis pm  urn n vo ip i 
m uavj •vp'ivou pM n  ivd v ib  piu*p u ,o"n i n 

lV J 'is in . iim״ a jt 'jiv a u  ivtDu? rn a u m r im״ 
iv  Dun ,ivivd v̂ vonu invt נאך iv  in 'm האם 

mso-Jpa u m vn  is  D a m n ׳iVB^vn Dtiovj put 
o n  |VBvfc ivouo o n יאך njvn po. 8 כםזןם u p 

ivo D ip  u 'p איהס onatp  uauovj rninn האט tvo 
s  in s  onm םארראט iv  t'K tVD in  iib •ivoijvjis 

"3 D''318VJ I UKjJJV ,truu* P'p innUBVJPVIIU 
m ias 5a ,אױםועדיםעו סו־ך iik ,no i'd' ik  m unvj 

.8J8P 'r 18J ,vp'ivou 1UJ D ov5nn  i ' t  i'5 u v
IVIIVJ 181 |VJ"t T'TD PIU5P I'M |VJJ1JJ'1K3 י1

va'5:viD inD iM  invt. רי oun oun ,18'Ji' 5vp 'or 
oun ,Di'DO'tpv tm ov '11 |8 i ליר1י08ו p'p םםעות 

j>unvJ d u סתים בעלי ןײ j'u n v o 'S  ,d' 's iv jjp  |id 
o u n jin  va'5ov n m  *ura'M 1לא8י duh זײ ivaun 

tvo 'iv j tvasn ,ovjpa n m  pm  dvdoviu ' m eunvj 
po ira a v i iim 5 וײva ײ1 װי פיל אזױ ות3סלא ivaun 

pup *un .djvpvj *nm היילם iv jn u 5iuu ivv'iuDO'n
____________a po t  o n  iVDUvjpvnu ״ n

8 tvauD is ijim po veova80 1סיל uתןך -b'im m m

lu u i' 8 lV 'ia is דזײון»־׳׳,83. סיט> m  o pjib *ufj 
Un |im t לץtvn 8 םאלםם 5jvdoim dpipvjd 'Im oun־■ 

po o5iv ov iu ivjudbvjb נונגסלאז, 'Im |VJ” t 
jrj'oa'iB'iK noM ivau tkbtvi ,vo5vainvjDi8 

a nova i n  po n a ra o  i n  is  t'a  vdivd 'dikb־■ 
5”1'-mVM3 1UOPK1DJUP IVDVIB |1K Dip |1B ,VDJ

ivaun va5vn ,vjvj םיס JU o tj n rro o  ovJVD5vt u- 
du in 't'JU J iu  Pk  iv 'ia  is  ivjjubvj די ram  jtjn v r 

18'J i' vovoauvj ivdv5u po p ir, די וחןלמ ■ pvpp 
ra און m  ivaun ivauD D m ,פלזנבײזנו־, י1 די -pa 

i'iu 1טאי װעלכצ a׳l"De איו iv r'M  iviivj סון ivam  n* 
m  ivaun ,*naa p'p Damn D 'j ivaun ,vdojvjvj* 

u n  pm  tvoov iu j dju 'VJ du ,האממ ייניאן vm u 
o n  D in u cv i D 'j רי 'lu u i ל8י tub |v5u*Ka די 

p s 'iv o, םים n Dtioyj ivaun »n va5vn׳"*awm n  iv5 
ov oun |nv5 ry j n  pm  ivj'tp ivjv5d " t  va5jm ,m 
DBunvJ oun ivo tvn ivdiptub i'5 jnvnvj ivjv5d 

in 't'JU J iu 8 די iib u tjuvn  .tvbvtלץ ivaun 
1 i n  po ,o inuBpjלםם8אס U P  m u  ,ivuvo pm ii 

ivo tu ,iu ' ji ' u rp iuo r du דד ל8י ru m  tvDVJJu 
ivd tu ,o n iv ip זאל oun na * raa  d u i ivu v iu m b 

tv5vonsBU v im  ,djudtmb p ir  ivaun i'D די t n־ 
va5vn po ,dv'sb j 'd 'ip די ptaun •םד אןםאויסמו־לץ

5'tvo, צוליב t״su n M o  * im  J5" pj'ovd iu 'j i' iv
ivaun זיי dvd *un po jjitvdvijtkd  i n  t'K ivjibvj* 

9*'nva זיי m oun D w i  1'5p '5j ivtivj !VJ'n 
tuu i' ױ מו ju סוז d  is  jud  p b  ivopkiivj t'M 

du iib ju jn i invt די pnun tnVJum  vjuudu

־
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u .נערעכםיגקײם״ חייגסימנו 1אי tfn די iptp7 נע־ 
o r) l i r a סזן אינהסלם a n נריגדעיך *גו־יגמנט נייעם 

oipppip פון w n n im .דזנינסקי i n אגרי־ דאזינער 
a lia איז npjou״iru n iP i tpo א'| *ז־דים את סזן i n 

̂וק־איגדוסםו־ת p איו d< און א iv אין m o dob ip די 
in r  *nut r u m*. ױ p an  ipaan, *aoespupp[ ס* 

a n אגז־יםמנם ip i־״v ia  o 7n ia א b k v  iP?p*tpoo־*tpvo 
iv אין סיםינ^ ססן n  ipoa a n  •>vn ipooapii.״? pa 

o הונרערט זענצעהן כאטיי<יגם זיך 1האב? םיםינג . bv* 
i>»*Jmv• זױיס־ארעזיחגנם pbtpipi i n  ,w a n םע־ 

pc ip v ra u ה*ט נאאח־, דדזאינם a n  a u rw iifa 
oaponai יעדןן תאט אןן ip u iia a  opho ט־ינמיר 
jarvntng נאך aanpapip D W iB i דינען C7PDVM 

unpt tn vm a*>״opaeio pj. אח o n a a i ױ  וױיס־ארע־ ו
m pona  jm  su m װידער־ גרינד<יך סמקטען את תאס 

pjbto n און ס7ח* r  oyn נסזערערס upp* דייטגיך אזן 
i n  t*a ,o ir a u n p ט־ױם םיט אס־יגמגם it סרי in* 

IPTBUPa• טטנעתייםען אייגאםיםינ חייט
ipaB* די onp האב»ן a n צוסרי־ םים אט־יכמנט
 זײ הנס גוםגעה״םען. עגםוזיאזס םים i7*db אין חמקיים

p גיט ױי האגען פיהרער די או געװאוסם חאבען •' ib b is* 
oaana ראס rvnm> חיםעיג «ן i n אט־יםענם גייער 

M l סיס i n אייסגאס tie א m e און ג״ע poipopaiao 
ipaapt i n  opoa j m n װ*ט i n גריםענט# IU 

i n  oan ,w u n  ppbo  m y  J iN j איז אט־ינמנם 
m ־״וועגיג®־ a>prm ײאם iy33 |ic dipd 'u b  i n 

m *ױ . 'v u n 'io is  poaao in  n  |ponpio*iia די 
p הײנם סון ^קםאכער iv  ipnpovme או גום, נאנץ 

1 ivp p*t8t*iBai8~ipo"am נים ppb םסל IPM v 
pa ipaannipm אגחױאנערע o זיג א או און םרייד 

ip א iro ra n ■  *urunepp ױגי*ן onpovaa םאגנ־
oan ,p נראו־ ._ in האם זי o n ־8אננר»ל ױ אןן כח

i ססזיציעם. pipnanpa אויסצוהלטען גחיים n אגרי־
U (חאט 1933 אי lP30DPia>P i n געגעבען ױגיאן 

p א r i l l סאזיציע װיבםיגע p ir n,װןוט ־ ip האם *M 
»ipopipivaaom a n  b m v קאנטראקטאר־ הסשר׳דיגען 

ia *uaavis| אדייגגעסיהרם זואט i n  pa איט־וסטריע 
ipiptvp  a n ארבײטס־סאנ — *is  pm nov 86 n 

i געמיכם<יך בײטם־װאן־. n  a*n 1833 אגריםעגם no

1 unnp i t  oap^ inא אנערקענונג. כמר־םאדדינםע י 
p אן־ iv  ip m האט םך א ים,1ם הײנם i n ,ביםערער 

 אוז ארויסנעריםען לעבען סארץ *־idbp אםנרחםטת׳דיגער
ip r t  p>a v ia  [Pon n n ao ;נע־ איז בארינמטיין יםיס 

Dm אייגער pa 1אײנע װענינע, וײ o n  |io סלייגעם 
1 ,ip ia rn a o  p d nהאט תלכעד a v ia  ipiipi non 

ura i נאלױנם tour נבבמ־׳יגע! t־.tP
tPim  m m םאל עםליכע i n  it  omp^n •אינ 

ttrip טסתואאנאל iu tP, 1<»סי אייגםסל pa ipaopo a
78?87 pn 110 IOB1PVO ,VQ'Q8P 7PV1P1P1P i n, 

ipaopo איז i n באארד *tie la s ip v o  ,D iaop im  m 
tp <אנג ניס » o ro p ia iii 78 חװעאלגרייכען ip ip v ti 

i •רעזידענם לירpa »1 סםו־ײק, n  |io נתיםער היינם
na«p o in*vn ip o a m n i pa־ — pa  ip o ap ii i n 

a jpaTri i t  ,aoa m o n f'im 9a 1םיטנלי tpp זיך i n 
p o i איז u n ro iip v  m* .ארנאניזאציע

i  iro a  m  a n  fia םדייםט, איינציגע aipi םיר 
iph ,jp rap i papa 1םי ;iap tpm a p't «a ipnpov

 םיד װאם םרערען, די אין םר^עץ זיסער אײטויגעד
̂ז pn אוי^ אזיאריכםיג !אוניסעז ^ און פדיחזױיםיג

. mM %*

*&»£r

 גוון אגריםעגם דעד וױ באדייםוגג גרויסע אזא ױגקס
i^ io, ג»ך האט װ»ס cun געבדאכם סטרײק גרויסען 

 פון •ריגציא פארזױדקקיכםען דעס ^רגאגיזאציע אוגזער
בארגײניע״. ,קאקעקםױו

̂בען באגעבאטים די  צזוײ לעצמצ די אין ר*ס ה
הר W און הויט אײגעגער זייער אויף געטיהגם צײט ̂י W 
 cun טון יסור cun טאדנינטע! צו *גגעװעגרט אקעס
&>&u ס דע□ דורך אט־יס^ס ̂בען זײ ̂װ  א געםאכט ר

 קאג־ טח 1<יםיטימו^ **צומצםען פארווך פ»דצװײ£ע?םען
̂רם דטקיכקײט און םראקט י םון פאראנטו̂ו  דזמאבער̂ג ו

 ®ארצוױײ דעם ̂ט געקועצן ױגי^ן רער איו עס וױיק און
 םיט און ^יצו^^גצן דזמאבערס די םון פארזוך םעקםען

 פאזײ אויטנעקעםפטע װיכטינע רי *גצוהאקטען
̂גג רי איז ,lboH םון ציעם  אגריםעגם, איצםעען פון באגײא
 צוםרירענעטעקעגר »זוי אויםבעסערוגגען, עםקינע םיט

רען באגריסט ̂וקםאכער. טאסע גדויםער רעד םון גע̂װ קק

in טט »י <ײן,8 אנריםץנט ip >1זיי ניט זא, 
 יסט*1וn 1 יעועח. גאנצע רי נים גאן אנער ברעננט

d איז ואן pi אין אט־יםעגט ?pa in n 'D ita m  |yap 
torn 8i8 v ױניאן־כאמין ױ ארגאניזירען 1צ ia, או 

djpd דער 'u b ?זא ipjpp ט־יגרקיך IPipn ova"op;o 'ia 
8 pa( נענינענרע ױ האבען ?8> 18ייני די pa DC81P 

i t  mna אנטיאקירען? n 1 םטריע11אינ paאו־סײטם- י 
o רי pa נאדיגנוננען n  rm a .ipopv 1 האט ipapי 

 *81■ אינדוסטריעקען מיכטיגע! 8 נאר זיך 1פ» מגיא!
 גדיםענט,8־18ױני no יאטען י1 יםער1א ?יגט װאס בכעם,

o n  pa ניט־מגיאן צאהל קליינע י1 זייגען ipopv. 
i װאריס n ־18ני1י י«»1א חל יז1ל3 דאך איז אט־יטענט 

1 npa ,ipopvנים־יתיאן י ip ip an  ipopv םיט׳ן גיט זיך 
*opiiD ip i'i'ip c n  8 H 'a  ip i't n t io  pa oipo'-ua 

pa toia obv 8 זייגען inaopi a —  iiiB op i poppoto 
too- ב״םער,18 די a i8  oy ii״ipo pv  p i'in  i  pa |po 

um pa־pa 3̂1138ipodpp |oia ipa 'pupv a q 'ia  |P 
mo pa 01P11VDPP0U8O po'0'ip7 i  mo inaopi a 

p’ lo o iu ’a ippjo j ip i, 3צ!לי ripnp:8P iP ” i־*i ’nPD 
0J8’tP11810 PJ’>'3 1111 D” P1־ .IPDO8Pי UP1V אין

8?1 08 po D ii8 iia a  ipiipi ?80 pי .*,d ippi'vo 
P םייז װי זיך האנען וועלנע V 'iP 'i'n iia  pa oppovme 
ipap? םיט opiio p ir n־o'18oppd. 08 08 ר זי tPipi 

.qoap opapo’amo a oin 'opiJ8 i 'u p o v  oipoppp o n 
i n  l i n םאכס a n . i n  po״ ipa’ptpipj op i pa 

i n  op pa ’0i 80’ ia n a p  i n  po na מגיאן -p i 
i t  P’to o iipk  m  pa |poapop7p p in a i i  |p« i7 

8 it  in ’ t n n װייל ס.1םיגים H8' ;.«? ױ i ו n 
rptpa po vun iv איו ipusnpi איב?ר opp p ir n 

8 tPaonט oip7pvo» i״ pa pp iv is o  o ipo ’tp i 
08>i  op 081 1?לס8נ?יז ניט זײ pa T t tPPPoviBc 

m  ipap? •םיח oa:ii'?8ioa8P i n  o’m n«־o8i8B 
i n  po 08ה ז8ױני oDBopic'ia p iv, אז it p iiv  i n 

'8? pn 78 8 זואם< ip  18 pa ipom vהן nuon i 
B8v*opnD n  po •pp n  jn ’^v8־”o ra  .ipo'oapi, 

o ,נרא׳ i ווען i'o o ’ tpp 80 םעהר ניט’ia ii8 P  ,i  pot־ 
ism 8 יסנ?לײזג^1א pa דיםי o pa 8 ױ 18 ~ר8געם i־ 
in םייז זינע m  |P?8i נים ipap7 p ir n  tic ip a ip o n ia 

P’ lo o n j’ K p tiB i n  in n» 78 i8on  pa. •
i 3 18מני ip a in  paײם o r ’J o n  ipdbv 

o אנריםענם i'onpoa 'am o p ib o v  ipiipi זיך i t ־8ב»ײ 
i n  pa oapop7p ipa’T ipv o n  08 ip ip i (P in אינ־ 

n  m o o n 8מני| ipj87v p ji8o o tn אנרי־ די בײ a׳
« ־ 'י ‘
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pa pa’Tvip p7b po p«ioona'a i ציע81ג*גי n  !,a 
Dan ,ir לעניסיםע u p b pTp 1 ל8י |p 7 'o inי pa7pt 

1 1 8? n -w p i pnrpnoס8ה ײסי18סױם pa ro7’c m 
p זאצ 081 «8 ia אלם tie opno .אגריםענס oan ’ ip io 

o ײבינםהי in 08 װענעז p ia io  i n נדינוליך j r n  pa 
jpu h pTp ip [ווענע tpopiio poipopamo pa r n  i 

8 o rn  po8 08 יםעגט.1נ! ip  08iiנס i n  tPipn 
:Pjbto

opi pa, 8 אלםען ־ ipiipi pa oapo'-ua 
8 tvipn opno לס8 לייבעצ k סייל i  .118P po 

o iB O 'ia n a p' םאבם די נעהאט האס tn n ’O itam 
m באדיננמנען די vav pa tn iio v  i t  iita a  pa 

n  pa 1 ז8נים־ױני 8 o ra  pa 'o  .ipopvס1ג»ניזי 
i n  pa im p ip i 8* איגתםטו־יע P i Saaavpa, a 

n a ta  ’ ip ii,װאס ״ -pjio pa7pi n  tpatn o n 
opnr 18י1ד־א18ה י1 וױ tamo ip יסי.0 rn  op 

u־po’ i ,םענליכ?ײטען n  ia נית ?at ?,ro 'o o p a 
iP38n 08 דיii 0081P pa7pi די ,u־a״ i n  lia 

oipn p m  o n  D8 mo .DBnpi tpa8n iib p 
8 ov7a«op 08ײ לייבעל i n  pn o n םיםעל i t 

m ^aaop נים סםאנדאװם ע3נליי pa m i 1ני 
’P18, נסנצעז אינער׳ן 1נא .nns7

n it *i* 8 נייעVPi o it p taa  pa jpopaio*
o נסל r* i o it  pa n a ta  *itim P’ i לעזען על3ליי 
לנם:m 80 זיך

iin i8 P 'i T a itv t i,* .180 — באארד p n t  o n 
tP08iito*ia 0 ניחס־ינע די 118 1:8 0 0 •opiio *i pa 

obv באדיננװגען iw*npo*m i n  tPt7pn i t  pa 
rioona*a did סטאביליזאציע  pa oi8P i n  po 

ipa*a׳i 8 לעז81 לאנד, נאנצעP o it o m t *i* 
i טייל 8 װעד־עז אגריםענם וען1לעססי n  08 tio 

lia  n a ta  n p iiB P 'i o io pa oi8P 7ai8vpa 
n  pa o7n *i ipoaia ipd ib iiipo iik  i*tנlליײ 

*i t  jia  ip a* ivp ii80 o i8 i o ipii op *ii D i8v 
pa o7n *i pa ip trpa  *i ipippipib i t  ipd*ov 

.n a a a  ip o ia o in  i n  pc Dp*ta7un
i8t> *i ipaao i* — ,לײב?לם. t  o ttp im  *ia 

can P n t  o n  pa o ip o 'iit  tie tpoo*iv איז 
POV180P3 ipotp7 o n  pa tp itn p i o v i'ia a־ 

ib u b ib o  m :pn,* אלע לען8י *n  D8ii oo ipom i 
i n t  o i't n t io  in סאנאנדעינעטיילם i  po* •םיט 

o n  iP ia io  , i8v**a*080« i n  lie  in * 7 i ל3לײ? 
lia  oi8P 7k j8Vpi i n  po IPOUPU8 t*a o t ii 

pait >8i D8ii ,n* סום a ta  * m tP ’ i  *ioona*a 
D1P0 נײהס 18 J inp* it  ip ir i.״

i —* נאציאנאלע p n o D iii'8  oio pa pi87p די־
*paio *i pa o7povpia**a p iv  i*a T ia ta  <iyn|P 

’riPDO נירם8צי tpp m*a .pnoona*a i n  pa <ט8ר 
8 10 p o 'iu18נ ניט באוײיטמנ ינציסיעלע ibo אונזער 

pa p n oo n ra 18 פאר*ii* ip u ia  po in*7:o*o *i, 
i n  me m i יעלער1םט11אינ נאנצער o n  *t .kp*ipo 8 
ip i*i  tpipp לם« a״n n i8  ibo  7'Bv .אינתםטריען 

3 p7*nnn8 לייבט ,op«o a dp' י  p*ioonj*a*pi87P י
i  i*a* 8 אינתסמדיע, אײנציגע q*ia 08n pa7n סתײ 

pa in ייד אוםז װילינמז 'ia ’ tp iio  i t  o in* i8 ri8 גײסם 
u, i n  po־a״ a n , i n  W8.״ t*a op ניט ipa*a* 

tpano י* jopvpj i*a D8i 18 ,tP i8 i זױיל i* אינםער־ 
*8PP pa na ip ivopnooatP ip a*n i 8 t*a 7aa8vpa 

081*ipv לעבען lio 
8*100111*7.

oi:i־ v *7pk3 ip*no ip t ia i i n
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Jm Bipom i p*p 18 ,inti ip a n n  |pno pnooni'a 
moppo i ארויס ניס n  tie* 8 אהן DiPDioiBP ליימצ 
19 o n  syn *poi*an o in n p ioםען wo>ria **Tivn- 
8 it  v ia  8 op*vלסנד איסער׳ן ?»לס8ומ־ל8סל לע am 

18 nJm  in t v  n  pa ipo**am *i t8 ^ iii'niiy 
iprr'im עו־סילעז ם1ל8בס8  |ia oa*7o i r n •לײממס, 

ana i אלע 18 n  .ooipomi 1 כי״לוױת זיך ליתנםTB:* 
inru*m ac it  *ia, מילימ*־ מװיםמלאת

n'Tvapo tta טים t iiiP D iia  i t 
ipo גומען pv  *i pa אין איז

la P187P P78i8't8i *i oyn| _____
or*i '8 IPC8VP1 la ומדי8רי? ta ל3לײ»_____

nyvpper■ orunioatP. tpom o n ,ליימל״ B«n 
8 pn o n םיםז m m rJa ia  trum no  o n  po 

PT t i-un■  m  o ipom i i n  is  ip ip p in טד 
p a a w P t v m y  p i* iipov i8  ipd h k  m an 
trv a Jc po im n e o j ia  o ipom i o n  o n  iia 

—m. װאס v  b ih b  p« o m m ir*  ipi*n
a pn dipp in*a נרויסעו ___

i כדי r i ia זיל ._ m * m  na ,!fa*m in  it 
can cy “נלי T*a איד  jm utSTam n i n  I8 i 

a*־it  q:
.n r  *a irp a n o o ra  J 1םיםנליזמ tt  e*i 

aipom i o iv  p*p **a iw**am^ נים יואט װאם 
01P01DI8P o n ־»t8vppD8 לייבץל

o n r ^ 3 יאם i nם,8אלעב a eon m aJn 
i םים ?אנמ־ססם n ,זאל יתיאז Jw o  a irom׳v 

J rm o r im  oio pa pioTp it T a ir t t i i n  tie 
na n a ta  *t h 8p*i אז i p זאל *ariamo im a i 

o n  tpamapi it  i n n  opo .לייבסל
p• סארםרעםער האבען םיר זראם דעם אחוץ

i n באאחי, !אציאנאלעד ipan די mo**am אױך 
*i  na ip m r  **a ipopiom o p*a it  tpayn

 פארטרזנמר זזוזינזו די באארדס. רידזמיאנאק םיר
ביד אתז ®ון צוקתטם נאהענםער דער איז וועלעז

m m m MiiMka CmhooC mmAb AAiMMkk  אױק אװין אמזר איז לייבצל דזוי ווערצן• מםיםם
Dipt יתקון די םען15 דעם קראםם איז

̂םםע די םארעפר^מז  דער אם צו ^אאיעראציע םו
 אממנדנ אלמ צו חנוײבער אמלירעז םיר באארד.

̂עז זיי אז ארגאניזאציעם,  סאס נרעסכמנד דער םים זא
 אז םאד מאכעז צו ארגאניזאציע דאזינע די העלםען

םנז הזגיניעז קענען ז̂א \ואם אינסטרוםענם,  אוימה̂א
ארבײםנדבאדינגמגצן• אנמםענדינע

,MhMiktaia -■ ■»■ - - ——י  ̂*• CMkk kfcMfe׳ikMMMMfcaM MMM  פארבונדעז איז וחולכער נרין, כמזארלז ברודזןר
 יאחר צוױי לצצטע די זינט אינפתתעמאנאא דער מיט
 את־ וחנם אוינויאסונגם־בױרא, םון דירעקם#ר אאס
 15» אייוי אויםיאסעז אראנזמכמנםם נית די םער

 באצײ צו ?ױיכות א האבעז וואם אנגעאעגענוזײמעז,
 אדנאנימד אוכדאורטאון אונזערע צװי^נז הוננעז

 אינחוםם- סום און סאום נצאיאנאיע די אוז ציעם
 וחתחמ אייד דארםט איחר באארד. ריסאותדי ריעל
 ברוחנר צז דמ־עקט באארד דעם בנונע םראנען םיט
 איהם אייך איד בעט «ריט, ערמטעז אאס נריז.
 און קאוכד איע םיז אדרעסעז די צוצומיסען :לייר

 ווײום איז טעריטאוײזנ, אייער איז סוט־באאעבאטים
 ניט־ײנ^ז אדער מניאך א איז באאעבאס דער צי אז

 דעד אן אננמיאסעז נים אדער יא איז ער צי באס,
 רימאומדי אינדוםםרי̂ע סום און סאוט נאציאנאאער

באארד״*

וי .
ןו

f

I

'L^jr%-
« ־

i n נרעםטער ia a  pa״i n  tie iPD8ii ip oo iip o 
i  t*a iia y a  * in y p ’ i  ip T t it 'ta i* עסענםליכע .in i” o 

poooain*n na ipoopa i nםיטעל ,־ *i  ip tm to ’ ia 
oiinp7pe*ia pd*iii־am״i8*n* i r i i a  oyn ,o םיחרס 

i n  lPtrnt ib באסעל?עחננ lia  tptropam  8 v ia 
i n  i*a ,ia ia  ipoam n i לייבעל״. ,o ip o i8 i o n  q*ia 

oo ipo io i *i (8 ,oipoioiBP o n  or*tma*a ipaJri
tp rn ־•pa ipm um  om ni a עגינדםע? *t8*ii־ip»pv

W■ די iia pa ipo*'am

*■«
pen in אלץ זיינמז דאס— p i מאם םאחיכסםan*

mo it — לעז,  —  ,tpi8i in8opi87p i n  o n* 
 !to oopi ion p7*nnn אמד םאתעז. ipma זארגעז

i*o ?nav ma 118 8 האבען IPon8 יםענט lia 
ipoh סראל iponpoi'8 n ױניסז̂־ pn ia  ipv*v it 

i8*ii* ir* די איז iia  .ipbpv*18*h 18 האסW1 ppto 
8 poii ו זיד ז»ר» tpintnaa נענעז orio *i־M v 
,dip7i*vo״ i n  n n נדינתננ ir* i i n  no אחי8ב 

or*i o n  na ,לײבעל on  ipa8 םעכמלם i n די נים 
!n ip  *ns pa laipo i n  na rpt**io

ob אזוי parp*vma n» mo**ai8 1*t tpiaJpaa

w
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ד. .B פון
mtv> n םאנאם אין וואך it nהאט (״ ptb־ 

 םי־ *on pm opbv עטלימ באזוכט תבינםקי וידעגט
 אינטערנע־ דער פון איגטערעסען די pm * זחנםט טפל
 PM דעתאםור סילוואפי, באזוכם oyn דובינםהי ל.8«אג

 ער .1קליװלאג און אינריאנא pm pm טאדט י,8אילינ
oyn טײ טטרײק און ױגיאן אחתסירט יטןט אלע אין 

 פלױר אין און באצץבאטיט טיט אטנטערירם סמסנן,
ip צאגד  oyn אינםםאצירם o n נייעם ?I'M ,200 *mpm 

 ארבײנמר די מווארען ארנטניזירם וײנען op מצמנן
םידנ̂ה בידערםאן <ומט ijn טון

pm ה»ט טי׳צוואקי p e rm* םענ, *וױי מארבראכט
 ריא םון פירםע דער םים •ארדזאנדעצם oyn ip װאו

Mr a m  ipbmp,* װאם oroopreo םויזענם העכער 
 וואס צאסאצ טעחנעם א דאדם tpoyn םיר ארבייםער.

 נינםא■ םאלוואםארז וױים־*חנזידמנט *ון *עעפיתרם וחנרם
)a s s yדע.־ טיט אגריםענט אן חט־נרייכם סיר ח*כען ט 

po vb נ»ריננוננעז ױניאן אױוי pm זײנען ארבײטער אצזג 
 אינטערנעטאנעצ *in פון *חנזידענט חנר *רגאניזירנ^

oyn •ױך* m btoptim און םיטגליחד אלע סון םיםינג 
oyn טיט באתאנם נןנוי זיך in* לאנע. דארטינער

 חד קיין אריינטוםארען חבינםיוי pm גיצװאמי *ון
noMP,* סמ־ייס א *גמ*ירט װערם «ס װאו oyn דויערט 

i m p  o n  am .מברואר. in* נעםיהרם ווערט סםז־ייס 
 8 םיט pm פארביםערםפיים אוםמוחוחנציכער אן םיט

w pofet זיינען װעצכע םטרייפער, די םזװ־ אנם׳זצאסענהיים 
iPw אויסמציםציך npoM בא־ די טײן־לאך. און טײמן 

 חד pm ערנידרינען it נדסלצן אלע ty jpupii םים8לצב
 באמ־ נעז ,ojyrPiyrtipM ײיד ארכייטעד די |1סיםיג

pm ipocpim ,a n ארפאצנונ־ ■*ציזייאיטע אנדןיז* 
oyn iio מן. m o t pM דובינספי oi'opvm סטרײמר די 

 1אי ביאלים *רעזידענם װײט p* מןפיתרם pan וזזןצמ
a m  m r a* ער אױפאגא. פון o iy i oyn אננעםראםען 

m זיך חאבעז םםרייפער די סאםפם־נייסם. תצםענןם 
it אנםזאנם פארפאלגוננ?ן, rtm טר*ץ  tnpptpnit דער 

 דעם כױט סאנפערירט דארט האט זץביגםפי ארנײט.
o כדם *ח *טאם חנר •וז נאױאד n חאט װאם

̂ון דעם וווזיםםננאבן די־ םםוײיקער. די סעגעז אמדדאאגקא

̂געז װ*ס n ױז וײםין.  קילאוק־ »<סע זיינעז דד באק
 אמילו זאל עם אױב און ימ^דמיםגליחני• טמנ י«ומר

 נערווען דיערע *■נזדפװאכם ח*ם נוים ךי *ז *סת, דין
pm ת אין *בעד מטעתם טנז̂ג *בימצע זיעזו זיי  מ

D 8 םמװו rn r וואס באדױערעז, םיר און אנ̂י on 
 נעחם pt ױ אײחור )8 זייינמארחמם זייpm 8 ממד

pm i *m יגםםערדיד. ביםערע 8 חנרוױימ■
 די זװיאמו w ציײמנמן, נים אומן מפיס וױצ«ן ניר

 באצע־ יזל8« 8 זיד מפיגם טרנייטם־ממר טױמנםער
oyn p̂o vs םיטואזיעם כע אוםםארםיימ אוים גומן 

opioid pm r «  ipmo pm .װאמר pm bp ז8 נמנ̂ו 
 אוםנע־ עקזיםםידען זאמז מעאער עםלימנ בלזיז איז

ib p p h ,כזײ באדיננוננען pip o y i סאפען o n איינ 
m pm 8| 8 דאט pmלנעטימע w וננ i n  I'M נאנ־ 

קוועטמט, טוך דער וועםעז ידער װארים אמדוםםריע• מר
% MMM4M  ̂ *M*Mk *k&a •k —  גאנזיען איז חערעז עס קאן סאן ווז חײד אזױ אױיט 

j u v u d גיט זימר סאכט 'יניאז די it אויגען איוזרע 
pm ו אוחנרען m ז  By חאבען ײאם חנני̂מ די *יז ם*נח 

mpm* • נרונט o'ipp bp ipii pm .]PI89PM3 vt f t־ 
 באדינ pooppr ip*pr ps'tbp pm נמיו אםילו *ימן
ipum באדױארס op די 'i r u אויי ipbbbis o n אופן 

tut אז ?9093 ומרט אמס in□ װערע?. ®ארכױדען זןול
■MM iMMkkCkMM M *■k - fckk MMMMMMM MMMk ■ aMMMMMMM kMM > ■ M Mi ̂ז״ליים אקםיװע און ארבייסער די ?90  גזד וחמםען יתי

מארחאנד־ די it !וצױזעחנ? זיך מממנגודים א
 נאכםאלגעז און דידעקםארס אוו באארד דאר ?19

 דזמאינם פון חױאפרבאאסםע׳ rorum ?01 ארבייים
?9093 •לץ מערס of to נעזאייז ?ייי ?90790

 באםיחט לעצטעגס זיך האט באוועגונג ארבײםער .־*רםיגע
 דער אז גלויבט, דובינםקי און סטרײס דעם םעטלען צו

 רע־ גוטע םיט וחגרען געסעטעלט גיכען איז װעט םטרײק
זולםאסען.

םים ױניאן א םיר האבען וױין םארם אין
 גיט האם ױניאן דארםיגע די םיםגלידער. חונדערט םינוי
p לאנג m t באלעבאסים• די םיט אגריםענט דעם באנ*יט 

 םיט־ דער ®יז סיטינג א אדרעםירס דאדם האט דובינםקי
̂»אפט  די םיט באקאנם •ערזענליך זיך חאם און גלידער

 די םיםגמםאחנן זיינען דוביגסקי׳? םיט טתר. אסםעחנ
 און םילאדעלפיע פון רײסבערג עליאם וױיס־ירעזידענםען

 בא־ ו1אקםי זיך האבעז װעלכע טיתאגא, po ביאליס,
םיטיגגען. אלע אין טייליקם

קלױולמנד
גאנ־ דעם םארבראכט דובינםקי האט קליװלאנד איז

 גאנ- א איז און דזשולײ, םעז1 דעם דאנערשםאג, טאג צעז
 םיט באשעםטילט געווען בײנאכם שאעט ביז טאנ צען

 סאנ• ער חאם םימאג םאר פליכפתן. װניאן פארשידענע
 אג־ יוענעז באלעבאםים קלאוס און דרעס די םיט םערידט
 צוזאםען ער .חאט נאככדםאג אנגצלעגענהײםעז. ריםענם

 נױ םון דעסטי און אנםאניני וױיס-ארעזידענםעז די םיט
 שםא־ אין־גרױםעז םיםינג םיםנלידער א אדרעסירט יארס

 אין לאקאלם באארד דזשאינם אלע םיז םיםגלידער 1500 געקוםעז זײנעז םיטעג צום אודיםארױנ^ צױױק םישען
 דעם םיס געװארען געױפען איז םיטינג דער קלױולאגד.

i צוחגפ t ?צװישען םיסםםארשטענחננישען םאנכע לעזע Djn 
 װאס לאקאאס אנדערע די און לאקאל איטאליענישעז

 דיזען אויוי האבעז עס ענםװיקעלם. לעצםענס זיך האם
 נױ צוױי די און תבינםפי ארעזידמנם גערעדט םיטינג
 דחנס איםאליענישע רי ?10 ארעזידענטען וױים יארסער

 צוסדײ זייער איז תבינסקי לאסאלס. םאמנר שלאוס או?
 דערגרייכמ דארט האט ער װאם דעזולטאט דעם םיט דעז
 דער- איז עס דעםטי׳ן. און אנטאניני׳ן po חילןי דער םים

 א ן1א פארשטענדיגונג םוצשכמנדמע א געװארען גרייכט
 וױיס־ געװארען. געזיכערט איז צוזאםמגארבײט הארםאנישע
דאר־ דער ?io םעגעדזמער דער פאטאװססי, אב. יחנזידעגט

m

i r n ניס וױלען סיר אויג אוז פארבעםערעז. *ו לאנע 
 יך1 גרייט זיינפן און inP'iM און אוינעז די צוםאכען
pipm*i*| ברידער לײדענדע םאנכע פון סענות די *ו 

ipoyn ,rn אין o םאדערען זו רעכם א בער8 סיר jib 
8 pipipkביסעלע 8 זזאבעז לען8< ױי 18 ױניאן־לײט לטע 

”IPB סיר ר»ס inporiB* |p?8t יי1 18 נעדולד, ai8 
 18BPB נייעם » טיט אגריםענט נײעם 8 אונטער אי*ם

pn םעטלען *tPi'n, |18 אי i n גע־ 1אי אגריםענם 
 oyn I81PB דער ווען ייט8 אין ,op*r tnynPi מלאםען

*ipjimbpu ,בדענ?ן p'p o ir*  pm op pm 8ניט «יים 
 חוץ8 סאל. אײן אויוי ipapr טויזענםער םעםל?ן צו

o n װאס באאםםע, לע8 .זײנ?ן unn* םליכם pm ו* 
it וײ סאנםדאלירצן  pm ip*pr סכסוכים, סצסלצן Bt'M 
 אונפאר־ pm op pm *ריתען, סעטלען םיט בודפצפטינט

o 81 8י im ליר1טיי ip i pm8 ל y r* אונסער p^ pim 
t8 .tnpii inpiiy* tniporoiM ױ o :'8 rn באאח־ 

opi oyn ,םאראויםנעזעהז t'M י8סל 18י *,BP8B o n  p 
oyn n oyn 8 נלייך* roipop*ui8B לט,8רז*8ם כםעט?* 

w b b  iipm לױ1ט*ינ כדײ iPipp it די סאנטדאלירצן 
.ipapr

 IPoyn oyn שלאוסםאכער, ?םליכצ תנינצ זײ לצז81
8 ipdm סצופריד?ז1א נו־ונם oyi ty ,iPD'ii ,pn it 

pm איבערנעהענדע18פ 8ספ«*סי^נ1א |8 1בלױ »-tnp 
bph גו̂ג  bmii ייטינט1בא גאלו־ jp ipii, יג»» ■onpp n 

ty pm jt p b ױעם סוא דל סוןי tub T im די זיי pt 
•inPtB'IMim־:

wlfiww
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jjn איז מביא?, טימר iM טשערמאן דעד po ^אכט םיםינ 
 פארגעקר האטעל האלאנדען איז איז אורענמ אין אז״מר

 ניײארגאניזיר־ דעם po םיטינג אינסט^ײשאן דער םען
 גע־ ארגאגיזירט זײגען עם װעלכען אק ,200 לאקאל מען

 בײ פרינס דער p& ארבײטעד חוגדערט םינף די װארען
ס<דםע. דעדםאן
 ױניא־ צו געקעםם אינטערנעשאנןנל די האס יאהר 25
 און םירםע בידערםאן פרינם דער פון שעפער די ניזירען

 איז צוו־יק חדשים עםליכע םיט עיםאל^ אחן םאל אלע
 םאר־ א צו קוםעז צו געלוגגען דונינסקי׳ן •דעזיחנגם
 איהרע און םירםע בידערםאן •רינם דער כױם שטענדימנג

 געװארעז ענדליך קאםזי לאגגען א נאך וײנען שעפער
שעפער. ױניאן

 דױ פרעזידענט ד«אט צודיק װאכען עטליכע מים
 אםיסםענט /זםאלבערג, לואיס ברודער דעלעגידט בינסק'

 יארק, נױ אין ױניאן פאטערם 10 לאפאל פון םענעדזשער
 ארביײ 500 העכער די פון ארגאניזאציע וײ דורכצופיהרען

 שעפער אינסײד און אוטסײד די אין ארבײטען װאס טער
 םאר איינשטעאעז און םירםע •רעס־בידערםאז דער פון
 םיסיע זײן האט םטאלבערג אמאגיזאציע. לאסאלע א זײ

 ארבײטער, די ארגאניזירט חאט ער דורכגעםירט. גיך גאר
̂יםערס אײנגעארדענם  לא• דעם איעגעשטעלט און העדפװ

 דא־ לעצטען pא װאהלעז םארגעקוםען זײנען עס קאל.
 אװענט, איז זײנער א אכט דזשולײ ערשטען דעם נערשטאג,

 ױניאז ערשטער דער pם איגסטאלירונג די פארגעקומען איו
 פרעזידעגט װעלכען צו לאסאל, נייעם pD אדםיניםטראציע

 אינסטא־ צו געװארען אײנגעלאדען סיעציעל איז דובינספי
בעאםמע. עדוועחלםע די ליחנן

 ױם־ זעלםען א אין םארגעקופמןן איז םיטינג דער
 געװארען געהאלטעז זײגען דעדעם שטיםוגג. טוב׳דיגער

 אינטערנעשאגעל, דער םון ױיס־פרעזידעגט1 ערשםעז פון
 און ענגליש אין גערעדט האם וועלכער אנמאנעי, לואידזשי

 פאטאװספי, *ב. וױיס*פרעזיחננט pם איםאליעניש; איז
 אגרײ דעם אויםנעארגײט האט װעלכער רוביז, פרא^ םון

 דורכעגיםרט האט וועלכער דובינספי, .tm• פיז אין םענט#
 דעם געהאם האט םםאלבערג לואים אינסםאליישאז. די

םיטינג אינםטאליישאן pפ טשערםאן דער דין צו כבוד

ספעציעלע? א באשלאסען האם שיקאגא, אין נעשאנעל
 חעלםח ױגיאן דעם פאר pא הויז ױניטי דער פאר טעקס

 טער פארדינט צענטער העלטה ױניאן דער צעגטער.
 *מױ אונזערמ pם זועלכע אירגענד װי אויםםערקזאםקײט

 דאס איו אםעריקע װאם טראצדעם װארים סטיטוציעס.
 איו וחנלט חגר אוי^ לאגד רײכסטע pא ענטװיפעלטסטע

 סד ארבײטער pם געביט דעם אויף ריקשטענדיג אבער עס
 נע־י לאגד אץ אונז בײ ארכײטער רער און זעצגעבונג,

 חייל א פראנק. וערט1 ער ווען הי<וי יעדע אהץ זיך פיגט
 דמרימר איו צענטעד העלטה ױגיאן דער װי אינסטיטוציע

p אײנע t םיםגלי- אוגזער םאר זאכען װיכטיגסטע די 
 יוגיא? דער אז זוערען, געזאגם דא זאל און •דערשאםט,

 חילןי• גדױסע גאר א זײן געקעגט װאלט צענםער העלטה
 אים מאמתן םיר װי אזוי ניט אבער עס ער איז לײדער

 ארבײטער אידישער גאגצער אונוער אין זעהן. געװאלט
 «? םען אז אײגענשאםט אן ענטװיקעלם זיך זזאט באװעגונג

 איג• אן לויבען אוםשםענדען אלע אוגטער און מאל אלע
אי? דאם פארװאלמעכס אונז םון װערם װאס סטיסוציע

 באצײ תריטיקלאזע אזא וױיל צושטאנד. געשערליכער א
 א צו דדאנג דעם pא איניציאטױוע די אפ טויט הונג

 ױגיאן דער םארבעםערו̂ג םעגליכער און געהעריגער
 איבערצײגט זיך האב איך וױ — האט צעגטער העלטה

 םײגעם א — ערפאהרונג •ערזענליכער אײגענער טײן פון
 אי? הײממ די דאקםױרים. ערםארענע גוטע, םון שטאב
 ארבײםער. יעדעז םאר צוגעגגליך און ביליג זײער דארט

 פאר־ די jtKnnn pא ברורערליכע א איז באהאגדלוע די
 אי? זאת סאציאלע די pא האםפיטעלער םיט בינדונג

 דאחדך און •לאץ דער אײנריכטוג^ די ערשט־קלאםיג.
 אין צמנטער העלםח ױניאן דעם סון זײט היגיענישע די

 ־־it אוםבאקוחגםען און אריםען זײער א אין נאך לײדער
 חנר װאם בשורה, פרײדינע א דעריבער איז עם שטאנד.

 אדיין pnnip אק זיך פלײבם צעגטער העלטה ױניאן
 סעט ?ייט היגיענישע די װאו דירד« גרעסערער א אין

 באפװעםליכתייםע? די און װערען םארבעסערט םםתםא
 ?F3FP וחןלען דאקטוירים די םאר pא •אציענטען די םאר

װעדען. אײגגעארדענט נעסער סך א

העדקוואדערם. גרעסרע אין *ענטעד חעלםח ױניאן
^די אינטערנעשא־ די װאם אינםטיטוציעם, פילע פו

 העלטה ױניאן דער און הויז ױניםי די זיינעז םארמאגט, נעל
 װיכטיגסטע. און •אפולערםטע די יארפ נױ אין צענסער

 האבען הויז ױניםי די pא צענטער העלטח ױניאן דער
 םא,- בײדע און םארװאנדשאםט גרויסע א ?יך צװישען
 דאס אפצוהיטען — ציל זעלכען דעם דינען pn םאלגען
 הויז ױניםי די םיםגלידערשאםם. אונזער פון געזונט
 דער און געזוגט דעם שטארפען צו ארכײטער די העלפס
 םאר־ צו ארבײטער די העלפם צענטער העלםה ױניאן

 צום צרדיקצופוםעז און צושטאנד פראנקעז זייער ריככמן
 געהאם םאל אלע אבער האם הויז ױניטי די גמזוגד.

 נעםם דאם צענטער. העלםה ױניאז דער וױ נמל םער
 בײם שטעהעז מענשען געזונטע װאס דערםון מסתםא זיך

 אלטער אן דאך איז עס pא טעטעסײם, אונזער םו? רודער
קראנסען. דעם ניט זעהט געזונםער חנר כלל,אז

שײנט, עם און צײט. א אבעד קוםט אלעס אױןי
 צענ־ העלםה ױניאן דעם פאד צײם די געפוםען איז עס אז

 םון דירעסטאריז לאנג־יאהריגע די נױםאן, •אולין טער.
 צױ א צוגעשיקם אונז האם צענםער, העלטת יתיאן דעם

 טע־ םארצוױיגטער און םארברייםעדםער דער מעגען שריפט
 א םיט באגלײט צענטער, העלטה ױניאן פון טיגפײם

 וועט צענטער העלטה ױניאן רער אז ידיעח, װיכטיגעד
 דירה, גרעסערער א אין אריבערפלייבען גיכען איז זיך

 סא־ די םאר באפוועםליכקײטעז אלע זײז װעלען עם װאו
 זוערען, געזאגט דא זאל און דאפסוירים. און ציענטעז

 אח דעריז זיך נויטיגם צענטעד העלטח מניאן דער אז
סאס. גרויםער א גאר

 דער אין ברודעד־קריג און פריזים םון צײט דעד אי?
 שטארפ אינסטיםוציעם אונזמרע זיע•? אינטעתעשאנאל

 דאס האם פיחרערשאםט נוער1א געװארעז. פאדנאכלעסי<ט
אינטער־ וער סון פאטועגשאן לעצטע n און אײנניוסח?

אע• געטהראוב דער אין פ^רבערײמונגען םטרייק
דוטםםריע.

 מיטגלײ ארבייטער, בעטהראוב pם םיטינג א אױף
 #מגיא? םאכער דרעס טשילדרעז און הױז 91 לאקאל םח דער

 אי? דזשולײ םען18 דעם געװארען אפגעהאלםען איז װאס
u אוידיטאדױם רעבם דעם n  pD בא• איו סקול, רעגד 

 חאי אין סםוײיפ נענעראל א רופען צו געװארען שלאסן
 ארכײ־ די װאס םאדמרונגען, די איגדוסטריע. דאזיגער

 וסינד פו? \r«געװ פארגעלײגם זײגעז ארױם, שםעלען טער
 ,91 לאקאל פון מענפדזשער גרינבער̂ו העדי •רעזידעגט

 w אלע pd געװארען אגגענוםען אײנשםיםיג זײנעץ אח
 פאר* געוחנן זײגען ואס1 איגדוסטריע, דער אין טשערלײט

/ םיטי^ אויפ׳ן זאםעלט
וײגען: פאדעױננעז אלע pd !ויכטיגםטע די
פאר וױידזשעם pd העכערונג •ראצענטיגע צעהן )1

׳- אינדוםםריע; דער אין ארבײםער אלע
אדבײטס־װאך. ־שטונדיגע36 א )2
און אװערםיים, פאר העף״ ענד ״טײם )3
ססייל. וױידזש םיניםום א )4

 ארגאניזא- דעם אין ערשײנוגג אינטערעסאנטע אן
 די סיט •אסידט זזאט 91 לאפאל pd 1קאט&ײ ציאנס

 םיינסכמנם איגדוסטריע, דער אץ ארבײטער שפאנישע
ספארדים.

אויפםערמ־ אוגז האט גרינמןדג הערי װײם־פרעזידענט
 שפאנישע די װאס בריװ, אפענעם אן אויח געםאכט זאם

 ספארדישעד דער אק םארעםעגטליכם האבען ארכײםער
 בא- םיר װערען בריװ דעם םון װארא״. ״לא צײטונג

 שטאט ציװיליזירםע נדעסטע די יארפ, נױ אין אז תאנט
 איחנ? שפאנישע די צװישען הערשט װעלט, דער אויח

 םפאר- רייכע די אז און ארבײטם-באדינגונגעז שקלאפישע
 א אלם ברידער אריםע זייעחנ באמראכםען באסעס דישע

 שענד־ א אױ?י ?יי עפםפלואטירע? או? אײגענטום פריװאטעז
סװעט-באדעממ!?. גרויזאםסטע די אין אוםן ליכען



o אין n די «ױ<חנחנן בריוז prmaDO הוידדרמם 
 אום־ טיט זײנען זיי אזוי ווי ארבייסער, מםהראוב און

 חגר <תן םםרייק, אין ארױס bnw יאחר *זױי מ*נר
m  1» 91 Jw p ?ראק<!אםירם ת*ט אינםערנעטאנעי» * 

m* אין ססרייק  a די און איגדוםםריע pr'iiaoo אר־ 
 אר־ אנרערע די םון געװארען געצװאונגען זײנען בייםער
 דינר־ וײ םים*וםםרײ?ען. אינדוסםריע דעד אין מיםינר

o די מת אז m p איגדום־ דאזיגער חנר אין
irrn א נ*ר תןובען םרמ p געםע־ םטרײק פון דויעד 

 >-p םםארדימע רי זיך ה*בען ױגיאן, חנר םים
m און אייעעטאארט P3*n̂לט נים ן  tnvxxv נעװ

V■ זיי אוז פאדערוננען נערעכטע די ארבייםער די i troyri 
 ײאם פארערוננען, די פאר װאכען נייע פולע סםרײקט

 נע־ ה*נען אינדוסטריע זעלבער חנד pa ארבייםער די
uman עםליכע נעדויערט בלויז האט װאם םםרייק, פון 

J T
 םםארדי• גרויסע די אז וױיםער, דעחמהלם נריר ותר

i r ,בראם, ם»ציל סון באטםזנהענד םאגופעקטטורערס 
 האבען אנדעדע, אין םאטזיים נאבי סאנים, מגעתתט,

i םיט םעםעלםענם א «ן הערען סנוואלם גיט n ,יתיאן 
 רעני־ אלם חאם ווזזעילין נראוחנר זתן חגסאלט אסילו
 הא־ אזן םכםיך, pa אריינמגםיטט זיך ipapunat וזגגם

o איגנארירט אויך מן n פאתוך־ po וואגנער סצגאםאד 
IH אין Bum n.

 ארבייטער די אויםנעחוננערט ת#מז באלמבאםים די
 אנענםען״ rtrn זיי צו אוגטערגעטיקם דאן inyn און

 אײנ־ ארבייםער אפנעטטאגץנע אריכמ די תאמז ותלמ
j o in t פון קוםיס זיי <ױ אזױ אז tun לאנד זעלבעז 

p באצעבאםים די װןלעז באלעבאםים, די װאס ir זיי םאד־ 
tvnp אױנ נאדיגגונמג! ױניאן נעבען זײ װןלען און 

ארבײט. דער *ו אוםקעחנן זיך jp*pn ויי
 צו iroipwpnnt דאז זיינען ארבייטער גאאיית די

 אדויסנעוױוען, נלייך אבער זיך האט זס ארביינג חנר
Dtp אאגענארם יײ האבמז באלזנבאטים רי pa וועג־ איצט 
םפאר־ די סזן םייגונג עפעגםליכער חנר *ו זיד זיי דנז

 אנטמלאסעז איז ױניאן םאמד דדעם טמילח־עגם די •
 םםאר־ די נעםען צו pa םיטואציע די אם אוממונומן

p m איר אונםער ארבייםער n r.

 לייױם איטעריישאן די na ®ארזמונדמנגעז אגרימןנם
דרייווערם דרעם אוז קלאוק און טיידערס

יאדפ■ vi »ץ .
 &או- אגרינמנם םארנעלוםען זיינען סאגאט לעצנמן

 ל«קא< ױגיאן םיילארם ליחײם די צוױאמן וואנדלוגמז
n און 38 r n ,אלם ארגאניזירם זיינען ותלכע באאגבאסיס 

 ־iiffi דינעז עט ?אוגםיל. אינרוסטריעל ון חןוױז׳צאן ס»ב
 ?אנםע־ ערטםער דער ביי מונמרענמן. צוויי סמזנתז

ru n תאבצן n םא־ זייעחן ארױםגמטעלט אדבייםער 
m און an םינוי־ דעט אאצומאפען פארלאננם

וױי־ חעכערע און חמם רעארגאגיזאציאגם מנן __
 דער ?ײ #אדערומעז. תלענצרע אנחנדע אױך וױ דדאנס

 עליאם איז סארנעסינתן איז ײאם סאנסעדענץ *וריטער
 אינ־ חנר פוז לאיער חנר איו װעלמד אםי̂ג ליבערםאן׳ם

 פאר־ זייער דורך באלעבאכױם רי האבעז םנתזדצאנןל,
 םון ־nppjnn עסמקוטיװ פליח״ סעסועל םר. םחנטער,

 פא־ קעגען די ארויםנעטטעלם קאונםיל, אינדאסםריעל
 צוריסוױי- חןר אין upecnv בא׳צםעהעז װאס חמ־ונמנז

 םארלאננ א אין און פאדערוננען מניאנם ־an »ן »מ
 בא־ די םון רעכם ארנאניזאציאנם די טארנרעסערזן «װ

 דזמייקאכם, כרודער פראצענם. 10 1אײ 6 פיז צעבאםים
e»rr qtJ>p i n אזױ אז ערסלערם האט ^8 לאמאל פון 

 וחנט יארק, נױ איז ניט אח דונינםפי njnrnne וױ
D גיז ענםפער אן םים װארסזנן יתיאז די Jntna i n 

 נין פײז צוריס פוםען וועט אנמדמזןטאנןל תר «ן
זייז נאך אבער איז חבמםסי •חנזימגם ייד^

 אם־ קיין אפנעפאח<ז מעםם םיםקל *un pa צורייזפומן
a םיםינג tun צו סיםי לאנםיפ n  pa עפזעפוטױו nap* 

la® אפעריקעז *an pa טיל n n m r ער אזן לייבאר אװ
A• ' 1“1*י *־ ״“-----  fc•—- Hk  •wMMa fll Dh k A  tBD M k a i f l B a a ------------------------------------------------ - - - Deny ער ווען םראגע דער מעגען האנדלען Dim

״#;•־

jpnm* נױ איז

i 1אי n  im uew אג- ^רנעפוםען זייגמ *ײט ועלמר 
a קלאול in צזויטען אארתאנדלו̂ע ריםענם m  pa 

 in איז םעץ טאול ודע־1ב ותלכזג־ 1« ױניאן״ חײיזתרם
lavrunpD.

 דריײ א אנגעםיהרים ה#בען דיײעתדם ?לאוק די
̂רערט האבען pa סטױיפ, טאניגען  רעיז ד*לער 5 א נעם

 n װאך. נײםם1א יגע1טטונ 40 א און ײיידזטעם אין
 pa אציע1איםיגיםט in "3 נעבעטען ויך האנען נאםעם

m קלאופ pa אפצוליײ ױגיאן װייזועו־ם םוט
pa ,P”tdo o n  IW געבע) וײ a ויך נעלענענהייט 

 ױגיאן די װאם iwrnnaa די זמנען נאראםע) צו
ארױסגעשםעלט. ױי צו האט ,

̂אציעpn ־un אויי ̂םעג u פון ^ jn ’tna )פו in 
 ױ נעבען צז inaiuu באטלאסען איז נעשאגעל1איגםע

םעטלען. צו 1טע«טעםבע ̂נפאננ ביז צײט באםעם
• n געגע] צו י13  צו נעלעגענחײט י1 םיםנל̂י

in םיינונג זייןו־ jrum קעגען  pa ,איז אננעלענעגהייט 
a 22 םיטיכנ a inaupa םאװוםען n)תטזלײ, ט pa 

in םםריט. םע33 װעםם 131 נעביי̂ח ױניאן
 אײנטטײ םיםגלירערשאפם י1 האט םיםיננ יענעם בײ

a אפצולייגען בא׳פלאסען םינ n טעפ־ ̂גפאגנ ביז םםרייק 
̂ט מכיגםפי aun'tna <וי ,1םעםבע אםען.1נע ה

 m na בריװ א אויה ענטפער תבינסקי׳ם פרעזידענם
םאכער. קלאוק אלטע גרזטע

10 a nהאט תטולײ טען in נאפר אפיט הויוט 
 םא־ קלאוק ט־ופע a :יםם1אולםערט in טיט יזו1ב a םען

 אזױ: ויך לעזט יװin 13 כער.
in ״םייעחװ־ m תנינםפי:

in: גים  aan ,v n n  apipp איז בוי<ו !אזיגעז־ 
 peojip אײעו־ םונדעםטװענען ip פאװינם אגאניםעל, אן

אויפםערקזאםקײם.
n םיםנליחס־ in  pa ,טוט פלאול tpd’i  pa םא־

 דזמאיגם די װאם אדניים pau די ipjpplpja ױניאן כעו־
u נעטזן, תאט גאאװ n ”oiaa־j 1א' יי?1םט א-נ?נעראל 

in ,וטע יג1ערציל?ג איט־ז&טו־יע: ivaaoPitn אהן a 
 אגנע?ענ«גהײ̂ג אן פאו־אן איז ipumaonjia סםרייל.

̂אדד די pa א־חו־ 1?וועלכ 1פא  ־DP טאן ipaiai װ?ט ב
n פלאו? די ipnv צו בױ װאם 3 . a iP3ao־p.״

D in  iaap3־״»p האט «וכ?ן1אויםגעב איז n 
ee געזאםעלם ױניאן  a"־p פינאג־ האבען■ צו י1כ 1םאנ 
naap an־a צו םיטלען ציעלע  tpm. ליינעו־ tna pa 

 אונז pa םילע אבװאהל אגעגען,1 נעהאט גאתיטט האט
 «■tun 1 נאצאל?ן צו אגעםרעננעו נעםחם זיך האבען

is םיד אז ipd'ii 1םי םעלם. זינען a ia i אײר u n p 
tPVm ניט n, באדיננונג?! טותרע 1םא װאט pp ap* 

aou־tn איז איצם in אזוי יןג1אינתםט »iP3i װי 
̂־ י1 a 1םא נעװאחגן נעזאםעגט זיינען Dan געלח n 

iao״p 1פא װערען אויסגע;וצם ניט װעלען o n  ay ,צװעפ 
 האבען װאם םענ׳שען די דאם דזןכם, װי םעו־ ניס ap איז

vzviv i\ 1געל ױ an  ait iao טיט זאלען פן»נר in 
pipn ava’in אײנג?צאלט?ר P  pdw[ 1יזגיא פאו־ x n i 

va [1 האבצ iP'tiaiaoאם a־in װעט ja ipapi 
1 *un iaדי אם p j'ia i זאלעז »-1םיטגלי -pn a i’a ’ iy ip 

m םים n־ip םאר בייטו־אנ אײננ?צאלט?ן a n סטתיפ 
op o n  pa oppo באנוצט זאל iao inpn ̂הלען  1ױניא צ

זײ̂ו
n ’^inna

p«vu a טיטנלי^־״. ױניאן אלםע
 ענטפער. דובינסקי׳ם פרעזידענט

dp פון םירוננען די ?ענען איז dpi אפיס הויפט 
in  po ,צו אינמערנממאנעל )IP3P אן ipoojp אויזי 

 וי וױ *un* אזוי •lpao’ienpajia אנאניםע סיס נױװ
on װאס פראגע,  pa oipn אנט1ט אויםגעהויבען, בריװ 

 apn יז«ן1 1אוי 1טי ײילען ,ipopaia3 opnw^a אן
:לל?תננ1ע njpjpao ױ נענען

oppa in איז :appaatp סשײלק אלם נעװאדעז 
a י1אוי aip^pip טוין ה*ב איך װי און״ ,1סאנ n גױ־ 
 tpintnaps איז באאװס n»oipptpp ̂ו?אל אלע פון טינג
̂ל, אלס םארבלײבען אןעלכער אלס dppo דער וועם ח

iti i

t

n ■  ■ ■ ■ ■ ■ ) ■ B i1' י- Ma•׳

. בערגע׳חזר׳ם ן ע ר ן ח  ו

 ס אײזערנןןו־י אן דאס
זויכט א איז ױניאן,

 ®יאנ אױכמוםימיעז כדי *ומונמם *on פאר פאנד סםױיק
 בא• םים פארבוגדאן איז וואס ארביים, שווערע וואמנן
אזא אױםזאםלען און ממיסעז

 צוױי םאר געװארען גע^אסען איז אנדיכמנט חגר
ױי אין און יאהר ו  אגריםענט חגר וחנן מיעטער, יאהר ו
 אײ סיםואציע בע5זעי די זיכער זיך ותם אויסגעזזן, וועם

 איז ראם אייער םאמען זאיצען םיר אױב בער׳חזר׳ן.
̂דער די אויסצאה^גן  געװארעז געזאםע^ט זײנען װאס גע

 ודעלען כדר אז געםיינט עם זואלט טעקס, סטרײק א םאד
 גאנצע די דרוכגעחן םוזען װידער ארום יאהר צוױי אין

 טעקם אזא בא^יםען צו םיטינגען רופען פיז •ראצעדורע
 אײנצוםאנען. אים צייט װאכען ם^יצירען עחצט דאן און
 אר־ ױניאן רוטינמר םיט אאצוגעבען דך אנמםאט און

 וױדעד זיר באארד דזמאינט טון סטעןי דעד װאאט בײט
 און פאנד סטרײס דעם זאםלען סים פארגעםען געםוזם

en די אםים, םון םטעןי דער y rppu םטענאגרא־ די און 
 צייט לאגגע א ירען5פאר< געטוזט וױדער װאלטען םיסטעז

צווע?. דעם אט פאר
 םון ?אסע דער אין באײבען געאדער די אבער אויב

 און םיה ם̂י ווערען נעמפארם דאדורך וועט ױניאן דעד
אײ דארםעז נים װעט פראצעדור גאנצע די און ארבײט

דערםאנעז, אויר איך וױ^ אגב,
דער פון ?אםע דער אין םאנד סטרײ?

אויסצױ םיטיל עטאר?ער און ױכטיגער’\ .............
 אגריםעגט בײ באיצעבאטים די םצד װידערשםאנד א םיידען

 צופרידען, זײן דארםען םיטגלידער די םארהאנד^ונגען.
 דאם און געװארעז אויסגעםידען איז סטרײס דער' װאס

̂ם ױניאן דער איז בלײנען געאדער די  םאנד סטוײי? א
 צוחג?, אנערעז ?ײן פאר ווערען באגוצם נים וועילעז און

צו?ונםט. דער םאר םאנד רעזערװ א אילס פארבאײבענדיג

 אינטערנעשא־ דער םאר בריװ אנערקענוננס
אנדזשעלעס. לאם אין לײברערי נעל

אנחשעדעס לאס פון דירעקמארס אוו באארד זײ םון
סאנאטאריום.

דובינס?י: םר. חעוב׳ער
ײ, טען6 דעם  אםי־ די פארגעתוםעז איז ,1935 דדמ̂ו

 אינטער־ די װאט לײבר^רי, דער םון ערעםענונג ציעלע
 אויםגע־ האט ױניאן װאיר?ערס גארםענם ליידיס נ^אנעא

 זינ־ כג און מלעזיננער ב. םון אנדענ? דעם צכבוד בויט
 ער־ די סאנאטארױם. אונזער םוז באדען דעם אויןי םאן,

 םיײ א אויף פארגע?וםעז איז לײברערי דער םיז עפענומ
 סאפ םיליפ איז םײנבערג יעראל םר. אופן. ערליכעז
 םון נאםען אין לײברערי די איבערגעגעבעז אונז האבען
 א. י. מר. פרעזידענם, אונזער און אדגאניזאציע אייער

אנ־ און p«n םיט םתנח די אנגענוםעז האס ראזענפראגץ,
£ ער?ענונג
 װאם ^יבחגרי די דאם םארזיכערעז, אײך װיא איך

 סעל־ אוגזע.יע אויוי אוגםגעבויט האט ארגאניזאציע אייער
ע־ וועט װאס מאנוםעגט, מעחנער א איז דער  םארשע̂ד
 ניט וועט בנין דאזיגער דער אינםםיטוציע. אונזער רען

 פא־ אוגזערע פאר הײם ?ואטורע^ע א אאם דינען ב^ויז
 די םון .אנדענפ חנם דינעז אויך וחגט ער נאר ציענטען

 ארגאנײ אייער םון פרעזידענטעז םאדעטארבענע צ*ױי
 זיי־ םיר זיגםאן. םאריס און שילעזינגער בניםין זאציע,

 דעם פאראײביגט האט איהר װאס צוםרידען, זייער נען
 אונזער פון באדען דעם אוין« םירער אימרע פון גאםען

 אײזה״ע אין פערזענאיך אײך םיר ערלויבט און אינסםיטוציע
 םיםכלידערמאפם גאנצער דער אויך װי םיטארבײםער

אנער?ענו^ און דאנ? אונזער עןpאויסצודרי
 ז5דירע?םא.ח אװ באארד דער פון םימינג א אױ*י

 אזים דױי?ם װאם רעזא^וציע, א געװארען אגגענוםעז איז
 אינטערעס, גרויסעז דעם םאר אנערסענוגג באזונדערע די

אינסטיםר אונזעד אין נעםט ארגאגיזאציע איחנר װאם
ציןג

אונטערנע־ אײער םון טייל דאזיגער דער וועז איצט,
 די דאס האפנוג^ אונזער צם איז פארענתגט, איז םונג

 פאציענטעז, אונזערע םון אױפהאלםוננ דער םאר דדימוס
פאד־ זיך וועלען גאנג, םואען אין איצם זיעצן וחנאמר

̂ג תאמז חנם םיט ענדיגעז %  אוט וואם עס און ערםא
 זאדג און אױםגאבע עוחנחנ די סאמגן לײכםער אביסעלע

אמםםײ אינזעיזנ אין פאציענטען 220 די אויםצוהא^טען
טוציעס.

 איחד םר. דאם דערםאנען, בלויז גאך איך 5וױ צולעצם
 םארטחד װירדיגע זייעד געוחנן זײנען קאי םר. און בערג
 ?אכמצנעא;. אינזעי אוייי אמאניזאציע איתר םוז טער
 פזן -ד5םיםג אילס געװארעז דערוועהלט איז םײנבערג םר.

 דא• יײ דאס איבערצייגם, בין איך באארד. נייער אונזעד
 די פאי געיױנס א בלױז נים זײז וועם םארביגדונג זיגע

 אייאד פאר אויך נאר סאנאטארױם, אוגזער פון אינטערעסען
 אעםוד״ דער םון אויםבוײיםו;: דער דורך ארגאניזאציע
 פאציפחאנן בײם אײנםל'ם איז אקםיװיטעם נעמאנאיצ׳ם

?אוםם.
אייער א*ד םארבלײב גרוסעז בעסטע די םיט

דײייזעםאד. .tpy גאדםער, םעםועל
זיגםאן. טיליי םרס. ®ח

דוביגסלי: פרעזידענט ליבער
איץ• Tז ?לײב איך בעת וועדםער מיר םעהאען עס

 אימ דער םון םיםגילידעחפאםם גאנצער דער אײך דורך איז
 מנתם עס געםיהלען. םיינע אויסצודריחעז טערנעשאנעל

 נױר םעהלען עס און הארץ םייז איז ציכמי א דורך טיר
 װאס כבוד דעם םאר דאנ?ען צו געהעדיג װי אײך ווערטער

 סאן םארשםארבענצש כדיז צו ארויםגעוױזען האט איהר
 אינםעדנא• דער םון טייל אײן האם איהר װאם דורכדעם

 אױ®• האט ארגאניזאציע אייער װאם לײברערי, שאנעל
 מנ\דד- סאנאםארױם, אנדזשעצעם ילאס דעם איז געבוים

זיגםאן. םאדים םון אנדענ?עז דעם םעט
 :עדעם לעלציים זײז בעת האם זיגםאז מארים וועז

 שמנ* ער חאם םעהיג?ײטן בעםטע זײנע ̂וים ױניאז דער
 איגטער^ר״פמנ, איז • שװאכע די געהאם זינעז איז דיס

 דעד איז אויםםער?זאם?ײם ברייטהארציגע וױדםענדיג
 די םאד חי£י םאראלע און פיזישיע געבען צו ריכטונג
 סראנא־ •ראלעםארישע די פלאל, וױיםער דער פון ?רבנות

 און ארבײטער םויזנםער יערליד אווע? רויבט װאס הײט,
 אױפבוי• די אינדוםםריע. אינזער םון ארבײטעד באזונדערס

 די וח^מר אין נאםעז זיגםאנ׳ס אױו* ̂ײברערי א םיז אוננ
 דאט וױ םאנאטארױם טובערפואאזעז א םון סאציענטעז

 געפמאן וחגיעז סאנאםארױם, אנדזשעלעם אאס דער איז
 yvnr אז בלויז נים איז באםרידיגוג^ גײסםיגע און רוה
d נאד םאן, םארשסארבענעם םיין םון אנדענפ דעם םאר i 
 פאר םאנומנם שעחנער א ציים זעלבעד דער איז איז
 מל־ יאהרצז לאננע חאם ער ומאמ ארגאניזאציע דער

םעהיגפייכתז. בעםכמ זיינע םים געדינט און םיהרט
איתר, גרוס אויפריכםיגםםעז םיין םיט

זעםאן. םילי
שלעזינגער. עמיל םון

דובינספי: דוד טייעחנר
fra און כבוד דעם דורך גערירט טיוי ביז איד rn t 

 וואירפעח! גארכמנם לײדיס אינםעתעשאנעל די װאם נונג
 םײן פון פאראײביגונג דער םים ארויםנעװיזעז האם ױניאן

 דעד ®ח םײל זייא האם זי װאס דאדורך נאםען פאטערס
̂נם, אאס אין אויםגעבוים האם זי ורעאכע לײברעדי,  אגדדיא

שלעזיננער. בניםיז םיז אנדענפ דעם געװידםעט
 פאטמיחח א אויו> דענלען ניט אוםן בשום \vx< איד

 מר־• אויסנעציימננם אזוי נעפעגט וואלם װאס םאגוסעגט,
 אי• זײמנ און אספיראציעם זיינע לעבעז, זײז זאניםיצירעז

 בי־ ®ח איבהאבער פאייםמער א נעווען איז ער דעאצען.
 חר אױוי לעזער ̂יידנשאםםלימר א געווען איז ער כער.
 שםודיחמ דאם נעדאנפ. איז איםעדאםור םיז געביט דען

 מד אים םאר איז געשיכםע און עקאנאםיפם איםעראםור,
 אים פאר איז טאנ דער ?ראם̂נ אנציהונגם גרויםע א ײעז
 בוך א געציתנם נים האט ער ביז פארענדיגם געווען גיט

 • א םאראינםערעסירט. םאםענם געגעבענעם אין אים װאס
 גומנן א םיז חבר. בעםםער זײן געוועז איז בוך גוטער

̂ידערשאםט, דער םון און בוך  מד האם ער וועצכע םיםג
 לצבאן pn פאר באגייםטערוגג געצויגעז ער האט פיזזרט

וױר?ען. אוז
ת די דאם האפנונג די טראג איך  װאם ביבליאםעפ ני

̂יכpבא דער צו בײטראגען ̂יפ און Dײpוחנם די פון ג
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טרײד אין און װנ״אן וואידער
*r לאנגער ע. לואים

v n  ip s in p ie. ן קלןןוקםאנער נ**רד* a ױני  pa.ױ ־ י*רק. נ

 האבעז םטייט אונזער םון נאומרנאר דעם םאר ניט
 כח דעד נאר ער, נים דער׳יראקען. ח׳פאמרם די זיד
 נאכ־ נעצװאוננען זײ חאט יוגיאן קצאזקסאמר דזנר פון

מז מ  ױניאן. דער םוז אאדעדוננען פארדעאײנ די צו
 די וזאט נאווערנאר ־חנר וױ חנם גאד ?non 8 איז עם

 נאך די האבעז אלבאני, אין זיר צו מרוםען אב«רטרי«
 ריו*. זײז אונם׳ירװאתזיזז ויך פוױינפצעז, ביםעצ חימ» »

 םצד ט«יצ א װי םעחר ניט מװען איז אצץ דאם אבער
jn די vaam גממר זיך «! םיז pnדינען די »ז ,־ 

nmn נערוםעז, זיי האם נאווערנאד חנר 6װא צוטרידיז 
אונד חנר םין ארוי««׳*לע«ם זײ «ר חאם חנרםיט ווייצ

 אונערטארענע זייעד װצצמר אין
 נעםייםם חאט און פאראצאנםורט, זײ האט אםט

בימזם״לייבג אצם ■ניט׳ינו־
n די געצוואוננעז האם יוניאן חנר פיז כח מר sm 

 זיי װאצםעז םאדערוננען. אמזערע גאכצוממן מדם
ו מתאט ז ח נ ם  זײ װאלנמן יזיאײוםאכער, די 1באזינ« ת

tw זיד in דעם םח ױיסתלאכם i n גאותתאו. םוז 
w מן אזוי וואצס «ם  םיר נינג *וױיטעל קיק איז מו

 קיאוק־פאב־ די ווזזז ,1916 פיז פאל דעם נאד מחננימז
 םילע *רנייםער. jntnn אםןן5אױםמף» חאבען ריפאננמן

 םעציפם דד. בײטפיצ, צום וױ םוער, כ« אדאסימנטו
 וז״ א. א. אױוי דמדייזאב פארמםארממר חס־ אדמר,

ױ  ■וראי חמאז מױאר, םיםי דאםאלםדימר דןד אויך ו
 »ו אים ׳פצום « איז ארײנמלענם זיד האמז םיגממצ,

o •ארםײחמ n ,וואט דאך און יאידאום or נעהאצ־ ניט 
tta■ אלןםען םיז דאםאיס ז«ך אמנןח יצבאסיםבא ך 

עוז אױסנזךצלאםען חאכען און אויסנעלאכס  ארבייםער. זיי
ײ וזאבעז מוױס  כחוח ייימעגע זייערע איבעדשעצם דאז ז

 און שלאוידםאמר, די «ח כחות די אוגםערממט איז
 דעריבער פארםאסםעז. אונז םים זיך זײ חאמגז דארום

 נעווארעץ, מארםידען אזױנד איז ססרייק דדאאנעראל א אויב אז וױםעץ זא<ען סלאוסםאכער די אז וױסםיג איז
ױז דאס איז r «ו « t r n  in w r iw און נזזות איינענע 

ת^ז. דער או אימרגעמנזזײם וי׳חנר  ענפד אתעזד י
D ^ niio ipv וועיד םאדערונגעז, אונזערע ®אר קעםמעז זװ 

 >ר אוז איננמרעם״ז די באמי«עז *ז מזױלט זייגזנז ט
 נמװאוננען חאט אלאוקםאכער די pa בײטם־באדינגונמז

מז דדאאמרם די מױוו א o נ n ױניאן. דער טון םארלאננ

 םאר קרעדיט נעװים קוםמ לעהםאן ה. !אווערנאר
 םארםיידען העלסען און צדדים »?ע *וזאמנדוםען זײז

 אויך איהם סוםט עם אינדוםטרי«ג דער איז םםרייק »
 אין ם«*יע< תסאטענדאציעם, סלאחג זיינע םאר סרעדיט

 די און קאנםראהטארם אװ יליםיםייטאז םון פראמז די
 םון באדיננומען די םאר פאראנםװארם^יכקייט דזשאבערם׳

 גאר םיר האגען אײנענטליך ׳*עפעד. קאנטראסטיננ זייעחג
 רעסאנמנראציעם אנדערע l״P ערװארםען נעתענם ניט

 תלאות• די םארמטעהם נאװערנאר דער ווער, ווער, וױי<
 יראביעםען. ?אםפליצ־רטע איהרע אלע םיט אינדוםםריע

 נא־ םון אײנער אלם עד, האט םאנאםען און םענ םילע
 בע־ גארדאן דזשארדזש וועלכער םון קאטיטאן ווערנאר׳ם

 טטו־ אין םארבראכט טמערםאז, דער נעוחנז איז 5טע
י דירעו  ער הלאוס־אינדוםםריע. דער םון •ראב^ןםען י

ױ סיםטעם דזמאביננ דעם םים באקאנט אזוי איז  ער ו
 ק<אומ־םאנו«פ- » אדעד דזטאבער א נעוחזז װאלם אלײז

ו טטורער.
 נאווערנאר דער האם האנדלוגנ איצטינער זײן םיט
 םענט א נאר •אליטיעע• היין ניט איז ער tv באוױזען

 «אצי- א נאײערנאר, 8 םאז. ביזנעם 8 און ױטר םיט
ױ צ8ם זא8 איז װאצט טיעזנז,  נעהאנרעצט זיך האם עם ו

 לט8ײ ער פאליםיס. נעמפיצם םטרייק, 8 םארםיידען צו
 דעכט איהם גײ װאצטען צע8 און צרדים צע8 נענצעט
 <ט8ײ ב8דד» דער <8 נעײעז װאצם םוןי דער און נעהאם
 ציע8רעה*םענד זיין טיט נעצוננענער. היין ניט נעוועז

מז דארוי קאנטראסםארם אװ ציםיםיײצאז אז  איז בציי
 ארבײטער, די נאר ניט געחאצפעז דערםיט ער ט8ה טרי^

 *8n וחןלכע םאנוםעסט׳יורקרס נטםענדינע8 די אייד נאר
8 אוםםאראנםװארםליכער דער דודך נעציםען בען m* 

 פיז וועלעז דז׳פאבערם די סיםטעם. ביננ־סאנטראהטיננ
 פאנ־ ײ8 ציםיםיי׳»»ז 18 אײנזעהז וױינמר איז אז אי«ם

 אמ־ דןד איבער קאנםראצ מסערער 8 איז םראסםארם,
 אמ־ חמ־ איז םארבצייבעז *ו נעסוכמז זיינען דוםטריז
ױ8 דוםטרת  דײיא־ חר־ עסזיסםירען וועם עם װי ננ8צ ז

* םיםטעם. ביננ־קאנםראסםיננ

 זייער און םעםבערס אונזערע םון אימדגעגענחיים די
 *ו פיהרערטאםם אונזער ערםוםיגט האם אפםערוױציכקיים

ברייט־ זייןד םארערונמז. אונזערמ בײ פעםט שטפהן

t n u r iw חא־ איצם ױעלעז וועלמ םאניםאריום, איז 
 םון גאוגות דער םים באסענעז צו זיך אמצמונחײם

 ציטעראטור. רוצלם דפר אין פרײבור נװיטע
i t אינטער־ דער פון נױטגציחד־עאפם נרויםפר חנר

 אױמריכ־ םיק איך אױק ימדזענ^ ̂יץ• *ו איז מל
 חגר םאר דאנק חזנמליכססעז םיינע און אנערקעגתנ

^טאדאאיי ת,סיו#9  וואס נעםיחא, פייגעם און טי^
btpn ארױסמוױמן דעדמימ i t ד דעם םארעהרען  ן
̂וםער. םיק •ון  און קאיאליםעמ און םאדעם חנר ני

 חנר םיט םארגיונדעז םיך חאמז װאם
nw p ותרעז. אימגתעריםעז נימ אײנמל

 רינג א נאך ברױז איז קאליםאדגיע איז טאטסאנס
ר  אײ־ אלע אאר פאךבונמז אונז חאם װאס קײם ון

̂דיער א<זנ און םוםמד םיח ײמנז.  אוגזער פוז כדםנ
םיםער םון אויסדדוק חנם אם אז זיך אזלימן אאסיליא

שלעזעגער. עםיל

if,tw>ynm^n> ̂םנח זד זינםאן, םילי םדם• דןוס  סון א
v n w* דער אױף האס זמםאז, סאוײס אוספארנעסליכעז

ijn jib ״איגםעתjiflwלן# *Wi 
pnw גאםט דער pa דזטענעראצ n v w tn ,באארד 

un in ווזם אדיפמגבויט זײן צחנט (ײנמױ די

m זי r v\ דער םאר ביבציאטעס גאנצע זינסאנ׳ם םארים 
 צייב־ די בעפאר אינםזןרנעמאנעצ. דער םון צײברערי

 דער־ זינטאן םדם. חאם אויםנעבויט נעווען נאך איז רערי
ja איד םיצם m רעמנוננ אײנענער איהר אויף האם זי 

 צעזזן װערטםוצע בענתר 150 לאציםארניע סײן אפנעעיקם
v חויאטזעכציך טטאא, ia םיז געביט דעם W98I8PJ און 

ממױכג»ג
אײראפע. אין הןןסקעל ח«נא

סעקרעטארין, דובינםסי׳ם פרעזידענם העםסעצ, האנא
 א אויוי אפנעםארעז דזטוציי מען31 דעם טיםוואד, איז

 זיך יועט האססעצ םים אייראפע. פײן םור וואהי״פאז
 םערב־ עםציכע באזומזז װעט און ײאמן זעסם זדיםען

 םאדבינדוננ יאננער איחר דײר צענדער. אײראפעאי׳מ
 אד־ דדיי םון כמקרעטאריז אצם איגםערנמאנעצ חנר םים

 און מצעזיננער ב. ױנםאן, םארים אונטער םיניםםראדיעם,
 נדויםע 8 נױם נעוואתז באקאנם n איז דובינסקי, תד
 T איר דורך אחנר פערזענציד פיחרער, ארבייםער «אצ
 באזוכקן װעט זי םארבינדונכ בריווצימר צאננער חןן
 דאם און אינםער־נאציאנאצ ױניאן םרייד םוז אםים חגם

 וזי אינמרנאציאנאצ, ארבײםער םאזױאציםגױאחןן םון ביירא
 ױגיאניסטיאמ טרײי* איז ציםםיאמ8«י8ם אצאחל אויד

אינםםיםוציעם.
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טראגע דער אין

i אויוי זיר אארופעז הארזױגען n אויפםאחנדונג ױגיאנ׳ם 
 חנםאנםםרירס האם םארטײדיגוננס־פאנד א שאסען *ו

 ײגי^ן. דער צו איבערגעבעגהײם און ^איאליםעמ זייער
 ווענ, אײן אין ב*ױז באלוינען זײ יוניאז די קען רעם פאר

 ארבײםס־אינםערעסען זייעדע אז אויםצופאסען #נעםאיך
̂ען  באדינטנגען ערװארבענע די און וחנדעז באשיצם זא
לעבען. אין ווערען דורכגעםיהרס זאצען

 די האט איצט ביז אז זאגען צו גיט םיינט דאס
̂עסמם ױניאן  מעכד איהרע םיז אינםערעסען די םארנאכ
 די דורכצופיהרצז אום אז איז, מיעען םיר װאס בער^

̂אזק־ די »ז אזױ אגריםענם יעצטיגען םון באדינגונגען  ק
 געװינס, פו^ן can געניסצן קענען ג^יך זא*ען םאכער

 ארגאניזאציאנס־אפאראם םארגרעסערטער א זיך פאדערם
םעםבערם אוגזערע געבען צו אימשםאגד זײז זאיל וואם

 םײ געבים, יעדעז אויף וזאםקײם
 אנדערע איז סײ ■רײזען, םעםילעז ין

 דער קאםפ^עטם. םים טאן צו האבצן װאם עגינים
 אזוי און גצהאט, זיגמן אין דאס האט באארד דזשאינט

 געװא- אונםערגעשריבצן זײגען אגריסענםם די וױ שנעק
 אוז סמעוי אונזער פארגמסערם גצײך מיר האבען דנן

 דעם צוזאםענצושםעילען ארביים דער צו זיך גצנוםען
 זאיל ער אז אזוי ארגאניזידעז איהם איז אאאראט נויטיגעז

שנעלםטען. אם װי פונקציאנירע! אנפאנגען קעגען
 ארגאניזאציאנט־ יעצטיגער אוגזער אז האפען םיר
 געוױנשטע די םעםבערם אונזערע ברענגען װעט אאאראט

̂סאםעןפ  םעםבערם אונזערע אז אבער וױ^נן םיד רעזו
 גע- זאלען אינטערעםען וייערע אום אז געחננמעז זאלען
 געװיםען א ביז עם זיך ווענדעם װערעז, באשיצם העריג
 צו אויפנאבע ערשםע זייער איז עס א*ײן. די אן גראד

 די װאם ארײזען די און פאדערונגען די אויוי באשםעהן
 קריגען זיי םא< אין און מתוארבען, זײ פאר זזאט ױניאן

 וועגען םעילדעןי םודא, אהז ײה5ג זײ דארםען נים, צם
 קאםפלײנם װאם םעםבעד דער ױניאן. דער אין דעם
 צו םורא האט װאס דעם םון אפ בעסער איםער איז

 םעכד אוגזערע הענען ארום אזױ ויז5בי און תאםיצײנעז,
 <וימ בארעכטיגם זײנען זײ װאס צו אילעס קריגען בערס

אנרימענט. אונזער
 א װאס דעם םים זיג א געהאם האט ױניאן די
 םיגאנציעיל ײבם5ב וי געװארען. פארםיחןן איז סטדייק
̂ען די האם און שםארס  באםעס־ צו שמארקער זיך םים
 די צוױנגען צו כח נויטיגען חגם באזיצט זי טיגען.

̂גבאטים  דריסם דעם אין אגדיםעגם. דעם נאכצוקוםען בא
 אנמר־ םרײנם אונזערע אלע וועלכען זי̂ו אונזער אוים זיך

דערסים. זין פרעהען און קענעז
 גע־ אונםערגעשריבעז איז אגריםענם איצםיגער דער

 האבען דזשאבערס די צייט. יאהר צוױי אוי«י וואדען
̂ם באויז  אילײן דאס יאהר. אײן פאר אגריםענם אן געװא

 ױניאץ די אז אילץ נאך דענלהגן דזשאבערס די אז באוױיזם
 דארום און אגרימעם דעם ארויפגעצװאוגגען זײ י1אוי האם
 זוכען ררעילעז זײ םון מאנכע אז שכל זיר-אױם׳ן לעגט

 די זאלען ארויסצודחגזזעז. אגךיםענט דעם םון זיך
 אוגטערגעשריבענער אן אז זינען איז האבען קאאוקםאכעד

 א װי םעהר ניט איז ארבײטם־נעבעד מיט אגריכמנט
פםאנד ̂כער װאםעז־שם̂י ̂גז ורע ̂ריז אז הא  ילאנג אזוי ב

 סען נאטיריליה אויסנעםאלגט. װערעז פונסםעז זײנע וױ
 םאר־ צו זומנן ויעצעז באלעבאטים די אז ערזוארםעז םען

 דעם פון •ונקטען געוױםע גאכקומעז ניט אדער בױגעז
̂אוססאכער די אגריטעגם.  םוזען אצינד דארום ורעלען ק

̂ע־ די זאצעז בעםאר. וױ םעהר וואך דער י1אוי זיח  בא
 םוזען טיד וױ^גן. זיי װאם טראכםעז זיך בײ באטים

 םאר־ װי׳לעז זײ אויב אז באגרייםעז צוס םאכען אמװי זיי
 איהרע געניסעז און אעדוסטריע, הלאוס דער איז באײבעז

 םאר םאראנטװארםיצימןײט די טראנען ױי םוזעז •ראפיםען,
n די שאפען וועאכע ארבײטעד, ןײ ׳םןן באדיננוננעז

יראפיטצ?.

 באלעבאטים די םימ אגרימענט אז אונטערשרײבעז
 אילעם אז איז וױכטיגער נאד אבער װיכטינ, זעהר איז

 דורנד ז̂א םארשריבען .אגריםענם דזןם איץ וחנרם וואס
 צר באיאנגמ אויםגאבע די לעבען. אין ומויין, געטמאיט

טון אפיםערס די חנמאךצו און ארמ^מר די צו ערשט

anאר־ וײ צו צועדשט באלאננט צס םארוואס ױניאן. ־ 
 באסטא) אם ווייסען זײ וױי< ׳•שום גאנץ איז בעםער

אנריכמנ̂ג can אפ דױט באילעבאס זימנר װײם װי אויף
 װאט ארבייסער ארבייםען עם וואו שעפעד, די אין
 םויםעד דער וחנרם כאראקםעד, שםארקען א באזיצעז

 לצבזסײמנן א אין םארװאגדעילם אגריםענם םיז כוכשטאב
 באלצ־ n וױיסען שעמר םארם דעם אין גמגענשמאגד.

 אנרײ נגון באדינטגמן די גאכקוסען םוזען זײ אז באטים
̂. האבען די וועלען נים, ווען ♦םענם. ̂ויז םראבע  ־H ב

 א באזימז ארבייםער זיינצ אז װײסם װאס באילעבאס,
 אגריסעגם, can פארילעמז צו זוכם כאראקםער שװאכעז

 צו צושםיכמז וחנלען אדבײםער זײנע אז וױיסם ער װײ<
 ארביממר אזעלמנ אויף אײן. זיי רצדם ער װאס אילעם

אזט זי און םאר<אזצן, נים זיך ױניאן די הען  זיך פא̂ר
 יוניאן וײ האם םאקע דעם צוליב זײ• אויוי נים מאקע
 קצמנז זאצזנז םיר כדי סטעןז, איהר םארגרעסערם אצינד

שעאער. םארט דעם אויף אויג װאכזאטע א האילטעז
••

ly ריעצעז צײצען. די װעז rn ra r, וױנגאנו- דעד וועם 
 םאראויםנעזאנם, ווערם עס אננעפאננעז. זײן טויז סעזאץ

 גמ שםאדם די - געראטענער. א זײן וועם סעזאן דער אז
 *ױנטאר־ דער ̂וים און בייעדס םון באילאגערם איז יארק

 *ח צייםוגמן םױיד די דורך סריגען םיר װאס םאציע
 מנמימן װאס בייערס האבען קוחנצען, אנדערע דורך

̂ע באשםעילם ̂זטאדם אין זיך  סילאוס̂ג פון ארדעמ םי
 געווארען אפנענארט שױן םיר זײנען טאיצ םילע

 אין פאראויסנעזאנם םען האם אײנםאיל ניט סעזאז.
 אױס- און טכמנר, א זית וועם ער אז סעזאן, םון םאנג

 ניס גאד םארקערכג פונתם נאכדעם זיך האט געיצאזם
 םיד װאס דעדען. צו אויסען כױר זיינען דעם וועגעז
 חנד װי אזױ — איז: ק^אוקםאמר די צו זאגעז װיצען
 אז זינצז »יז האמז זײ זאצען אן, זיך פאננם סעזאן

ײ און אינחםםוײצ, םעזאז א איז אינדוםםריע אונזער  ו
 באװארעמן צו כדי םעהר, וואם ארויסקריגען דארםען

̂עכםער דער םאר זיך צייכס ש
̂אוקםאכער די דארםען װאס  מןנמאח צו ארם םאן ק

 באשטינהן בלויז דארםען ךײ םעהד? װאם םעזאן םיז
p גארכמנם יעדען םאר באצאהלם סריגען אייח  can- 

 םדזצן ני̂כ עס קרינען זיי םאיל אין און ארייז, שםעלםעז
יוניאץ. דער אין תנם ורענען םעצדען גלײך זײ

̂עבאםים מילצ דא דינען עס אז וױיםען מיר  pm בא
מן װאס םרייה  םים ״דיצלס״ ■ריװאםע םאכען צו זו
jn m ,אימד וחנדצז יר׳יחעז די וױ גאכדעם ארבײכתר 

̂ם  אנריכממגג אתמד מוז םאח»ריםכמז די ̂וים םעםע
i דיד איח tram געםאכם נים האנעז ,,דיעאם״ אזצעכע f 

 ני׳ם וחמ וױיל ^sv אין ארבייםער ארצ םון שםיםונג
 pm can װעמז םעלדצז אוםצוםרידענע די דאך וועלען

 גמז םיהוי־ם — אייך: םיר ווארענען דארום ױניאן. דער
 שאפ־אעעלענעגהיימח װענען םארהאנדלונמנן סײנע אז

 pe אפים can דודך נאר דירעתם, באילעבאס אייער םים
 םאר־י אײערע אנפיהרצז יחגם איהר װען ױניאן. דער

̂ונגען  נים קײנםאל איהר װעם ײניאן דער דורך האנד
̂ירעץ.  אימר וזעז ד»ז ב^ױז םארליזחנן װעם איהר פאר

 tm ער װייל פדיוואם, כאלעכאס םים׳ן םארהאנדלען וועמ
 מנז ער גזיםלצז וועלכע דיח־ וױיסם איז אײד םיז יגער5ס

בעסםיז. אם לוינם איהם וואס דאס איד 1םי ארויסקריגען

ם אוגזער וועגען r 1דארי װאס אפא̂ז t אסנעבעז 
t ען5ווע פרײזען, סעםלען םיט o איז באריכות רעדען 

איבערבציק. נעהםםעז אונזער
̂יס איצםיגעז דעם איז  ױז5ב םיר וױלען איבערב

 אוכדאוד אונזער וחנגען םעםבערם אונזערע םים רעדען
 בדוקלעער דער װעגען אויד און דעפארמםענט טאון

 אױםגעאר־ ווערען סעסשאנס ביידע די אין םעריםאריע.
 נעסעםע&םצ די אז אויפצופאםען אזוי וױ פצענער בײט

̂יכע די אויד װי פרײזען  זאלזנן ארבײטס־שטונדעז נעזעצ
 םעדי־ ברוקלינער דער איז ווערען. אפגעחיט שטרענג
̂כע טאריע, ̂יאםסכודנ, אײן שאיסט ווע  בצנסאגהוירסם וױ

 אית- באשלאסען םיהרצרשאםם די האם בראנזוױ^ און
 אויוי דעפארטםענט פאטראל און סאנטר̂א א צופיהרעז

קאםיםע׳ס דער יארק. נױ איז ײי אוםן זןלמן דעם
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y 1פ«י1ר« ? iy iw w i» .ברױןליג דער אין מםונדנן 
 נױ איז וױ אוחנחנר פיל אױפנאמ די איז אייוספױט

jpw p /כתחר שעפער די זײנען דארם וױי IfBu^iiMis• 
 זיך ײניאן די האט ,pn ניט *ft op tjrw װי דאך,

זעחן און מווערמסייטען ו*ע די ביחװקוכמז אוממותוכמנז
f t f t ^ A L f t f t l k .  f t t M ■  *-■«-*— -  » -  — 4 1 M  f c JL a  a . a a f t a .  ,a ft  ■ a  g a  ■n'lfci Ml f tזארעז ארבײטם־אםונדעז נעזזסולימ די או יספאםען1א 

u m אפמחים tram, ױיפיל דארױןי אכםענדינ נים 
 *ייגמנוױיז ?ען װניאז א קאסםען. דארפעז ומט דאם
 ווענען סאםטואםיס א אויןי אײנױמחן ינדלוימז זיך־

 סאם־ א אױוי אייננעזזן ניט סיינמאל אבזר מן זי אכירווז,
 “א וחננינער מאם ארבײם^שםונרען. וחגמן פראםים

 א כתםבערם אוגתחנ חאבזן םעחר לץ8 ביימם־מםונחןז,
i מלענןגהייט t פאר־ דערםיט און באעעסטינונג, קרינען 

 רייחען. אונזזה־ע אין ארבײםסלאזמקיים די זיך פלאנזמ־ם
n חעלפם דאס ir בםילא I'M םעגליכסײט די אפ׳פאםען 
ארבייטער. און אדבײםער *וױאעז קאנאורענץ פח

u נרוקלינער די אין פלאמםאמר די n v דארסען 
in ta m u אינטעחנסען איימנע זייעחנ אין איז עם »ז 
 איז *ס און ארבײםם־זײם, נעזמלימ די אפזװחיטען

 דזרכפיחרעז איז ײניאן חנד טיטיײחעלפען פלינט זי*«ד
 פאר־ ווענען קאםפליינמם לע8 אויםגאנזג װיכםיגע די

מ די פיז למממן לי מ  מד םומז *רני״טם־מםונדען מז
 ח׳פאינט םאלנעכדע די טון איינעם אין tram בראכט
:טעריםאריע ברומלעאר איז אפיםעם באאדד

 עווענױ. נחנחעם 60 — וױליאםםבורג
 םםרים. םע42—137 — מנםאנחױרםט

סםדים. טעקטאן 219 — בראנזװיל
am אוגראורטאון די אנבאלאננם u m tr, דער וועם 

 װאם אינםטרומיעם רי לױם דעפארטםענט, אוןם־אװ־אומ
 וי םאמז דובינםהי, פרעײדענם פון נעסראמן תאם «ר

 נזד די *ז אויסזופאםעז אזױ וױ אראנזאםענטם נױםינע
מ מלי  װניאז־ אנחזרע אלע אויך וױ אדבייטם־מםונדעז, ז

וועחנן. אינעהיט יאלמז באדינגונמז,

M אין a n אסים no פיאוק־ די וואו באארד, דז׳מוינם
מ זװליב זיד טארואטײנו סאמר  םאנמ — ימעמז מזוי

]I - און ?אםאיליינםס וממז ran m דזמאב א יועבעז — 
 ס<אוק- די חאמן ,וױסיל — :טראנע די אטט םעז זמדם

̂ונד םארסיידיגונגס ז אוים אײנגעזתוחלט כממר ,DpjTD נ
u דענתט am אח n נאארד דמאוינם i t טיט טאז o n 

ד  ערװארםונג איץ נעוח»רעץ געזאםעלם איז ווערכעד וןנ
 בא־ קאאותםאכער מאנמג סםריימ?״ דומענערןןל n •ון

itm u ױז גים זיך  אוימז־חנרםאנטע די מטעלעז םיט מ
*m r, מז זײ נאר — :אז םיינונ^ די אױם זאנאר דײ

אינדום־ דער איז סטרייק דעתואמתנמר דעד וױ .אזױ
איננאנ־ יתיאן די דארפ תװארןן, טארנדדעז איז r«־

u •ח באסריתז מן n טעםבעחש די כמקם am האבען 
 יא חאמז װאט די און איינממאחלם, נים נאך איחם

 םיט וחנרען זאמן.קרעדינױרט סעתט חנם אײגטטואחלט
u n זייערע םיז חאבון אויסז םוםע גאםרעסענחנר pn-

i%a■ ■hkftftk fcfcftftmtft Mi CteftMA Mi• --------------------— #, .ן̂ן f . ,,״ ̂והל די כאכד* ?דון״1י  דענ וואס םעםבערס די פון צ
אומבאדייכמנדע, םארחעלטניםםעסיג א איז אזוי מז

ליז ײ m חוך םיד •יוו  »ז קרינעז צו באמכםיגט ־ױיגזמ ז
ד דארױזי, זמאערונב ו ו י ו מ  סל$ור זיי פאר זאא ®ר»מ ן

ץ , « וועחזן.
tyrm חאמז m גיו t טעציג און אמױג »nn 

כמסס* דעם אייננעצאחלט םעסכצרס אונזערע ®ח מנמ
 דעם םיט נעװאחגז ארויםנעלענס ארײנינעל איז סזגקס מר

n צז צוואק m v סאל איץ פארםיידיגוננס־סאנד. א fifi
^ ftiHi&ftftftftfta ftAftftft ftAa•a iaiftiift mmiu jl n נעװארען באנוצם םאנד דזנר װאמז םםױיק גצגעראל 

 אין םםוײיין א ןובער איז םםוײיה. דעם אנסמזדיז אױוי
 איז מאנד דער אח מנותורעז, ®ארםיז־עז *ױנדוםםריע חנד

וועס ®אנד געזאםעלסער ךאר אומנאריחרם• אאדבליכעז
ftftftftftftift MMrfiii aaaMft aftftftft AMaHiA ^ ft ̂  וױ צוהגק אנחגר הייץ מאר וחזד׳נז באנוצם נים דארום^ 

it  u p אנ־ טעניימז א ממן ײניאז די טייײמחאדס 
n m jruאוים־ זיך זומן ותײמ וזעימ נאלץנאטיט ־ 
im m it נאמונמו ®ון u n .אנריכמנט
דעם מיס אז אמעוױזען, אױמגן אאק חאמנן סװי

ii&wtSlrJ®5 fern
.■,jjj;t&irני* W 
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am ותרט אונםערנע׳ירימז ווערט אגריגמנט אן »m 
 «ן ײניאז P'P ״טיי׳סטאנד. זייםוױ<ינער א זנרקאערם

u װען וױםון ניט n וחנחמ נןבדאכעז ותט מםילמםאנד 
 קאמי. k סון ׳פותיל דער אויוי גמסינען זיר <מן n ותן און

 סאר־ ױיז איםער דארי ױניאן די אז םיר, ז*מן דארום
 סיטואזױע יעדע באנעגענען סענען it ם1א בארייטעס

 אינםע- די םח באעיצוננ דער םיט מאן it זזאט מעלמ
 •ראמגט קלײנער דער םעםבערם. איחחן «ן רעסעז

 גאר־ נאד םאנד דעם אױ\י האנען מעלמ הלאוקםאמד
 יס-1א היין נים זיינעז אייננ^אהלט, ױיז1טייל אדער ניאיט,
 כקט1« טעיןם דעם באצאהלען דארפעז װעלעז זיי איז נאהם

באצאהלם. עם זזאבעז אנחנרע אלע ײי
n נע- ערװעהלט איז ױעלכע םראםנױם אמ באארד 
i יואחןן t דעם נאו באלד ה»ם פאנד דעם סארװאלטמז 

 אסגע• נעװארען נםעראטריבעז1א איו אנרים׳מם un װי
 נעזא־ רער t» בײפלאסען האט און נאראטוננ » חאלםעז
 װעט עם םײדען וועחןן• נעריהרם ניט זאל סאנד םעלםער

#rt 1 רריננענדע א ענטוױסלעז זיר w ’Dםא• װעם חןלכע 
i דםלזן5 סינאנזױעלע דעחנן t י נאנענענעו  ■ראבלןמז י
 ארויםרוםעז. װעם םיםואציע באטרעסענחן די מעלכע

 דזעאינט דער »ז זיכער זײן נתנעז סצאמםאבער די
 םון םיהחןר די אויך ױי םיהרער׳פאםט, ייין םיט באארד

 א< םאראינםערעםירט מטאדס זעהר זיינען לאקאלט די
 זאלען באארד דזשאינט חזר ®ון ת׳1בח סינאנזױמלע די

 םינאנציעלער סםעםער א וױיל מערען, אכט#11■נע׳י ניט
 װירסזאמםטע די »ז איעער איז ױניאז un םזוד באדען

 רעמד באלעבאטים אתזערע וועלכע םיט אינםםרונמנטען
 רעםיעס־ it זײ ןװױננט ותלמר |1א עטארס, ייד נמז

*נרימענט. ען11קאלעסטי אמזזר טירען
 סאר־ 8 צינד8 םארםאנט באארד דזעאינט אתזעד

מ חעאםניםםעםינ n® ריי ir n r, סען דזלבע דאס ן1א 
iru 1 נעזאנם אױך n iםירליך8נ לאקאלען. איהרע יעגעז 

 ראלאר כױליאן סיין פױט באריהםעז נים זיד םיר מנעז
«m r ir. י אבעי האבעז כדדי  איבער־ ז1א ליטעם8י8ל י

 םיל אי« דאם װאס םעםמרם, נזערע1א tie נעבענחײט
 רי,1טרעד» רייכםםע די װי װירקזאם םעחר ן1א סייןרער

םיר. מטאלציחןן דעם יוי1א |1א
n םא־ ן1א םינאנציעלען נזער1א װייםעז באלעבאםים 

 חה־םיט ייד האםענםלױ, וחןלען, זײ פארםענען. ראלעז
 איז עם חולמן1 טאמן מלעז1 זיי אײדער רעמנען טם

in ך1סארז m r  it גאגנ סרידלימן דעם no נזער1א 
אעתסםריע.

I רעזאלתױע דאנק
 230 טאס, בראתרם קלעמר no ארבײטער די םיר,

 מםע די אנבאטראכט איז נעםענדינ םםרים, טע38 מסט1
 ם. במרער אנענט, ביזנעס םמ׳ם ארנײט טיכםינע |1א

 נרד טמערטאן, no יר1א ײי מא*, אנזערit 1 פץנבערנ,
 סרעזענ־ it «ײ באעלאםען האבען איזױאלםסי, ם. דער

 זאלעז זײ אז מינ׳פען ן1א םתנות לע1מרםס1 םיט טירען
נעזמטערהײם. מצען עס

נ־1א אױסדריסעז םיר װילען <עלעגענהײם דיזער בײ
 אר־ אונערםידליכער זייער םאר אנערסעמננ םיסםכת זער

8 פאר׳ן בײט r.■ ניט י»ר קײן םאר זיך האכעז זײ 
no ito די דינעז it אפנעטטעלט n m i'K באל׳ נזזןרע1א 

 »נז איז איבערמבענחײם זייער דאנס א |1א םעלאמם,
a מניאך׳פאפ, iron א האבען it נעלתגען n האמן םיד 

m u אנעטענדיגען אן םאכען |1א מניאן־קאנדי׳פאנם 
ן לעבמן.

 8 יז1בל איז זײ, ניבעז םיר װאם •־עזןנםען, די
 םאר זײ it אנערסעװנג אמזער no אױםדתס סליינער

 מלען1 זײ ז8 האפעז טיר |1א שאפ, פאר׳ן יבייט8 זייער
רבייט.8 מטע די םארםזעצען

 1 לאהאל — פיננער לואים
 1 לאשאל — עיסקי פיליפ
 35 לאקאל —* אימענכעת םעם

- םיגעל י.
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ױניאן לןאטערם די און אגױםענמ נײער דער
•10 םענעדזשער פערלםומער, םעםזעל וױיס־מרעזיעדעגט פון

̂וגגען לאגגע חדמים די פון םמך אין Dift.n פארהאנד
 געלעגם ױגיאן די
 <יסיטײ אויוי —

 םאראגםוואדםליכלײ(
 די םון באדינגונגען

̂גםראתטינג  ק
צווײ דאזיגע די

 פונקםעז צזוײ אויף געװיכם תויאם
tl ̂נםראלןטןורס ^זו  ךער אויף און ק

 ארביימס די פאר דזשאבערם די םון
 זייזודע אין ארבײםען זועיצכע ־יבײסער,

ס באהאגם, אלגעםײן איו עם  ̂ד
גע־ באקעםפם ביטער זײגען וגקטען

 די םון באזוגדעדם גאנץ און נאגעבאטים די םון זוארען
̂ובען ,1916 זייט <ip ערשטען צוס דזמאבערם.  פאר זײ ד

 סיםטעם. דעם אם םון םעם דעם געםיהלם צײם יאר צוױי
 טרא־ צוממאנד א אין געפונען פלוציצוגג זיך האבען זײ

 באדיג־ אדבײסס די פאר םאדאנטװארטיציכקײט די גענדיג
 זײ װעלכען שעגעז צועטאנד א ארגײטער, זיתרע פון גונגען
בען צײט• י^ר צזואגציג כסעט געקעםםט ̂ה

̂בען יאר צװאגצינ די m םון םמך אין דזעא־ די ד«
̂ם באהויפמעט, עטענדיג בערם  קיין גיט זײגען זײ ד

 אר־ בעפאר טענה׳גדע .סוחרים״, נ«ר םאנופעקטעורערס
̂וםיסיעס, אונטערזוכוגגם און ביםרײם*ודס  ה*ױ זײ אז ק

 אלע ארבײטער. די םיט געםיעמאפםליכעם ג^רניט בען
 פאדערוג־ גײע ארויסשטעיצען םלעגמ ױגיאן די װען ס*ל
 די םון באידגגונגען ארבײטם די םארבעסערען צו גען

 דזשאבערם רי האבען איגדוסטריע, דער אין ארבײםער
 אגמטענ־ איצפ/ חזיר־פיסעל כעד זײעד ארױםגעעטעיצט

 ̂וג- דעם געםאבט ה^כען אוץ בידגער גוםהארציגע דיגע,
 די ̂ט געגען דאגעגען ג#רניט האבען זײ אז שסעל

 צױ דערצו װעלען ̂ונטראלט^רם די אויב ם^דעונגען
עםיםען.
 דער זינט אינדוסטריע קילאוק דער פון געפיכטע די

 םאנוםעסטמורינג םאב און און דזשאבינג [ פ. ענטװיסלונג
 סיס־ דעם דורך ד*ס םאקט דעם אויפגעדעקם ה*ט סיםטעם

 דזמאבערס די טצד םאראנטװארטועסק^זיגקײם םון טעם
 גע־ עםופעגװײז םאנופעקטמורערפ אינסײד די זײנען

 זײ \\"ל ביזנעם םון .ארויםצוגעהן געװארען צװאוטגען
̂ובען  םעםןודען הםקר די םיט ק*גקויררען געקענס ניט ה

 פיל אזוי אנגעפטעלט האבען וועלכע דזעאבער§, די םון
̂ונטראקטארס ̂וסם ה^ם הארץ זייער וױםיל ק  הא־ און געג

 דעם אויף קאנסורע^טאנץ א פילםrגע זײ צוױפעז בען
 װאם זײנען שעפער אינסײד די ארבײםער. די םון חשבון
̂ונטראקטיגג די און פא^װאוגדען טער .אםאל  שעפעד ק
 םון איז ,1933 ביז 1916 םון #רם. זײער פארנוםען ה^בעז

 און הונדערט ויז5ב< געבליבען עע״ער איגםײד 600 די
פופציג

 ענט־ זײנען שאפ אינםײד יעדען םון ̂ורם דעם אויף
 שע־ קאנטראלטינג די שעפער• קאנטראקטיגג דרײ ^טאנען

 אינ־ גאנצע די און היױוען אויף װי געװאסםען זײנען פער
 בעפאר ,1933 אין נעװאדען. צוברעקעלט איז דוסטריע

 1200 געםונען זיך ה*בעז ״נרא״, דער פון אײנםיהרונג דער
̂נטרא<ןטינג  די און אינדוסטריע סלאוק דער אין עעפער ל

 ם^ר־ די אן געהאילטען גיט זיך ר»ט זײ םון צאיל גרעסטע
איגריםענט. פון עריפםען

 די האט צושטאנד כאאטי׳פען דאזיגען דעם דאנל א
 די אט אין שוועריגסײטען גרויסע געהאט ױניאן תאטערס

 די צוליב ד*ס און םיטואציע, די לאנטראצירען צו י#רען
:אורזאכען םאיצגענדע
הל גרויסע א װאס דעדםאר, בל לודם  ק*נ־ קלײנע ̂צ

 פינף העכסטענס אדער םיר דרײ, באמעםטיגען םראקט*ורס
 פ<עגט לאנטראלטאר דער װען 5םא יעדעם אפערײטארס.

̂יינעם א באלוטען  אזוי ער האט דזשאבער, םון ארחנר ק
̂ירט ̂וט ער אז געמאניפו  די ̂זגײדען צו אלײן באװיזען ה

 גע־ אים בײ האבץ װאס איעדײםארם עםיליכע די און סחורה
ײ טיר בעפאד ארבײט די אויפנענײט האבען ארבײט זי

גד געווען
 חאגד דער בײ

און

 כאפען און לאנטראיצירען צו אים איכדפטאנד
צוגעפניטעז• װארע די אלײן האט

 עוין חאט אי^מענט ביזנעם דעד זחנן צוױיטעגם
דער חאם קאנםראקםאר א אויא געטווס

ifcM

̂ט יך5געוועהגי קאנמראקטאד  געשיכ־ באקאנטע זײן דערצעה
 דער זוען װארזג געעגיםענע באסוםען האם ער אז םע

 ביכער די וױיזען רױיסען זיך פלעגם אײדזפענט ביזנעם
 םארמידענע םון םימ־טאפ א געםוגען דארט עד האם

 מד םיגורירם אויך האבען עם װעלכע צזוישען אקאונטס
 אםת דעם םעסםצועםעלען כדי און באנדעלס שניטענע

 אוגםערזוכוג^ רעגולזנרע א דורכפירעז געטוזט םען װאלט
 גזד געעימט האם דזשאבער ױעלכער םעםטצועטעלען כדי

̂ם• מגיטענע באגדע
 םאדאנם־ און ליטיטייעאן םון אײגפירונג דער םיט

 םאנופזמט׳פור־ סאב םון ענײדען דאס איז װארטליכקײט
 אין םדרגת• קלײנער גאר א צו געוארען געבראכס ערם
̂פא&ם דזגר צו באריכס לעצטען סיין  איך האב םיסגלידער

 אז םאקם, דעם אויוי צוע״ידעגקײט גרויס םיט אנגעװיזעז
 חד בא^עםטיגם אויסנאהםע ליצײגער א גאר םיט
̂יד דער  איעעם וױיגיגםכמנם אםאסיאייעאן דער םון םיטג

 סיס־ קאגםראלירוגגם דער םער. און לאטערס צװײ אדער
 חנד דורך געװארען פארלײכמערם און סעגליך איז טעם

 פאר־ אין אונז גים עס וױיל ליםיטיימאן, םון אײגםידוגג
 קאנ־ צאל די און נעםען די װיסען צו םעגליכקײם די אויס

 גזד א םון געווארעז באפטיםט זײנען װאם מראלטארס,
 באג־ געעניטע;ע פאר באװײז דער דזעאבער. װיסען
 קאס• די םון געװארזגן געטמיזעלם םריער איז װאס דעלם,

 וואו דארם םאן. צו אונםעגליך איצם איז טראקםארס,
 מא־ די באפװיגמען צו פארזוכען םאגופעקטפורערס סאב

 און פאראגטווארםליר דזמאבער חנר איז ױניאן טערס
 געותן איז דאס װי פטראוי צאלען צו פארםליכטעט איז
 שאפירא לאםפאניע, סלאוס אלפײן דער םים פאל דער

שיםבערג. און בראס.,
 pn אז אײגצוזעהן, אן פאנגם דזמאבער דער װען

 איו באדעגוגמן ארבײטם די םאר םאראנטװארטליכקײם
 אײנצו־ א{ אויך ער פאגגט סערםאנענם, און ענדגילטיג

 דעם אויםצוגוצען פראקםיעער סך א איז עס אז זעהן,
 אינ־ ביזנעם פראתטיעע םאר פראצעס פראדולציאנם גײעם

 פאר־ א איהם קעגען םיהרען צו אײדעד טערעסעז
p לאםןי. אויםזיכטםלאזען און צװײםעלטען ir די אין 
 צאה$ א וױ געזעהז םיר האבען יארעז צוױי פארגאיגענע

rאינסי זייערע םארגר־עםערם האבען םאנוםעלכדפורערם  T־* 
 װי םירםעם אזעלכע אוי\י אנצואוױיזען גענוג איז עס פער.

 אנדעמ^ און קאהן און םעצגער שטערגבערג, און לאשםאן
 איעגע־ דזמאבערס צאל א האבען צײט זעלבער דער אין

 הןך דזעאבערס צאד.< גרויסע א מעפער. אינסײד ארדענט
̂ויבניפ די געבעז צו זײ אנגעםרעגט םיך בען  אוימ־ דער

 ערקילערעטײג דעפאדטםענםס, קאםיגג אינסײד צועםענען
 פאדאנם־ די טראגען סײ װי סײ םוזען זײ װי אזוי אז

 בא- ארבײםם אגדערע און וױידזמעם םאר װארטליכלײם
 דאס ״פארהינדערען װעניגםםענם זײ װילען דינגוגגעז,

 גזד זיי האב איך ווען מאטעריאל״• זײער םיט ט׳פיזלען
 האב םעיזלינג״ ״םאטמריאל טיט מיינען זײ װאס םרעגט

 םאנוםעק־ םאב א ותן :ענטםער פאלגעגדען באלוםען איר
 ער דזגבענם םאטעדיאל, פטיק א ארוים נעםט טעורער

 לסשל, רעכענונ^ דעם צו אוגז שטעיצט ער אז אוים אזוי
 א און גארםענט יעדען םאר מער סחורה יארד םערטעל א

 ללענערע םיס נארםענםס מאל סך « זײ ליםערען דעם חוץ
 חד טאן. צו עס םארםליכטעט זיך האבען זײ װי סײזעס
 אײנצד אויו* ערלויבניפ די איצם זײ פארלאגגעז דיבער

 ע«א- צו כדי דעפארםםענטס לאטיננ אײגעגע ארדענען
ארבײל! םײז ריכטיגע די באקוםען צו און םאטעריאל רען

̂ונג די זײן דארף װאס  אט צו ױניאן דעד םון ̂זטע
 זיך, פארשטעהט דזשאבערס? די םון פאליסי גײער דער
 אן םון אננעלצגענוזײם די אט באטראכט מען ווען אז

 איק געבען בלויז םען קען שטאנדפונקט אינדוסטריעלען
̂ויבם ז̂א קאםימ אינסײד אז איז, דאם און ענספער,  דער
װערען•
איז װאס םיטינג, טשעדטאן עאפ לעצטען דעם אויף
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tsoiKnswK ותבםםער אין נסמאחנן osn ,>sn וױיס־ 
rwויתגס jm נרעם׳נאװ sum  iboojs pn pu ארעיחד® 

tsar■ S3 בא*ונ אין out באזונךערם אגגיםעבט נייעם 
tso סאסאנס, n s ois d si ?*שילע ויגט ם 'osnitSTS 

 םים אוםקערען זיך iBBpr jj’dputojsp פון ארב״םער דער
is  r>sor דאס װיםעגד̂י ארבייט דער is האט g באם״ 

 דער אז נאר ,isdpktdjsp דער נים Din ײיסענדינ
is s u m איז pn אײנענטלימר Dip. סאל־ בין איך 

ujiisorooso *isi os םים אײגסאחאמונצ! ק*ם
 סאו וןאט טא ריכם̂י spud איז דאם tbss אויב

tu איז אתםערמיד os שאר o n ,אשערייטאר is ru ’o,־ 
n s־ '*nr ,*isos אין אריין ש<יסם זואס ארנײנ^ די pn 

nr tsours3 p k  star נים t  tSDurpj ױז3 מייסעז טיר> 
put ,או זאך tpjsn b>k איצם שירצן is [אינטײד א 

s w h t w באזתדערם אח is קאטי̂נ אינסײו n>״ ds 
י <י<גען1ארויםצ ibjji>bj אתו אח  שאראנטװןןרםציכהייט ו
tw די אי) נאדינטנגצן ארבייסם די iso s r די אױןי ssp 
tw די •B issu m

 שאר־ סאר *םראף דאלעד םויזענד צאחלט שירםע
אגריםןןנם. ojn לזןצזןן

o א א<ם so iits i איז װאם נםערזונוגג1א אן שון 
w ism חדטעשידט nsj| דער o*isdkp 10< מניאן <kps 

is 1אי s s r  jj’dpktojsp אין iu אתםי־ אץ |1א יארק 
ijbjsj jsj, איז tsmnsj ibjws» ’ 1k, שירנמ ױ ואס 

pons» a  a’, װאס d tsiisto עטליכע T no דעשארם־ 
נאמעםםיגם אדן ,BBtis<3 און dtipo דרעםעם, m םענסס,

 dtsopktojsp dkbsj Dip ,diboup tssow tw סמסי *
sd>sii ,p>pm jnr א<ײן האנען isdbj אר־ קאסיגנ 

3”a אמי un m >pjr* אשיס osn דאס jbjwbjd’ iu 
osi trails* is  oyn אויפםערסזאטש״ט דזמאבערט is 

sdto n  .djbd’u k  tw tsuissiwo n  dm האט •S3 
djsp”< אז n וױיסס dsi tsuni dkudb אזן osn 

is i  tio Djstsws *pt פאו־אנסװןורםליכהייט *un mo 
s נעםאכט איז װאס a״3m סאםיננ i*  |id tsmnsj 

disdputojss. 1םי װי גשכדעם me owes* tsssn־
 סון isdstdiko *un Dip פירםע *un סיט חאס־׳צומעז

is i [י1 שא< איז אז ײיםען, נעצשזט 1אי אפאסיאיײסא 
dsii sdto גיס is>ssk3 נעוױםע א is du nmor טא־ 

 אירע ts>sn פאדערם, יוגיאן ױ װאם סט1סאו*< osi «ן
dtsopk-su sp נ<ײך tsisn dokodswk די איינעיציםענדינ 

dtsoup. נאכדץם m ױ tsssn disdkp עם־ נעםטאשט 
s t is פזן סמג 9 i שירסע די חאס או־בייט oo'orsas 

ts>fs is טויזענם upior is>m• אח id| איצס in  is 
tssiao is שאטינג איגסײז־ כדט ב<ױז

אשיס. שון שראבלעםען רעןןרסמיזייעאן
>no isdipim dsi on >אשים אונזעו־ איז םיזאן שא 

fsduim■ נדט dsi איז װאס שי־אבלעם, לצאמאניזאציאנם 
is אזױ i  m  rnsonsoPMUP איצטינער s״ts r 'iis  a 

p  t8 r*nyia iion  n״uiids tio »ms tsan dsd־isis* 
t»  s i'*  a ” Pinsam אין קאמסאן n  tut n sD iso r 

m  so»ms נ> ױ s'jkdosp pw >p. די pons בא־
i*  tw D”o r ארטנערס■ Dip tut בא׳פעפםיגט.IB קא־ 

tsan disjoup td  n  aiSD דז׳שאק אח נאס >mtp s 
 jiSDisisor .pan .to iim nsansor דדשאק סאן,

n *ון  tsonsiwr tsisn t*  tSD’issJ tsan pan 
disidikb td אזױ ײניאן,  no soto s i’-nsno n  m 

in  ts»p ,ײנשז אוימנעצײזם♦ n» מיליג is כאנײשן n 
i”>p « on» o n ra־»ts און תאשיטאל mp חאבעז די 

io D3Si oatnmt'atsutsi isoipms| פריער .48 לאסאל 
n tsivn* 7 סים מסא־בײס os* tut oisopuieap וחנצען 

is סיט בלױז tso״T* זײ i'is i tsoiMiiis »n .,ms 
 ־sii חמותאניזירם <satnmpir» ts>sn disoup n דאס

tssip tut j s i שיז סאױצאננט is *n >uptr> dsi בא־ 
sau> lip  aisoup B tw trno אונסשרהאנדלונגצז 

is i  ons ימיאן tsi'DosruD is Donsrsas *n tssip 
n  jim bisoup tssow lt r n  m  U צוױי tw disdup 

rut *want S39vn בלױז tsotuip dpst שון סיטנליד א 
is i ,יתיאן .Ts>ri 760 tsoipua tsisn

n בי״. ru tao tp  putip או־ויס איז tw ביזנצם

גוםט, אוי
isostr in אח  oyn נדם is i שזן חגולויבניס is i 

put>p 16 11נאא חמאינט us>naDsru3 ,ornatrufsi 
ns Dip Tntip D i'sn i is i  a*up” isau 24 osarar 

un is do'dtsj* עארנאניזאציע1 דאזעער m dsidsj א 
sd ’dsp נאססעהעגד -ip  tsi” t our tw isd ” D*w tw 

tsisn |ik d iso psw  ns n u ip  is i iuo ts rr 
is >p ,נעסאכט tu ױ אויב dsii iiM S3.oi'sm ניט ns

iso'or ,פירטע באםרעפענרע די ײעם רערצו ISSjuj pn
ipn או־ױם 'io  Dsn s d t o  p n u i n  a s« ’3 tw -כא 

9 o roesr קאטערם iu| וי osn סאדלאגנס n is i is 
d jsd d iu o si U 'd sp  d s i ts i's 4 טיט d isd kp .דױיגינער 

is i  t»  u u D n s im  d s i Pan u מניאן n  osn 
1 tio 7 tsoiun is  dd 'd t s iis  sd t o9 י .d isd kp 

ju  |sd ipu3 osn »n jw tsj” k אנדערן i s i  tiu 3u rn 
tSD iunisi osn iSD*nis אנטמעדינוגגם >a>s

Dijmap• פאר חעכעחג װייחשעם
n  duh i ’ iis i dpipsj du 1 סראנע tsisnויײ 

dstii אנריטענם אין S 3tie p'skupdspsi '1 D'i> t'u־ 
isasisnsi'u |usns> *upisn [נעװארע ms נייעם -diu 

iuo ikdistd |sc”U”diuo אונטערזוכוננ אן Si DSDSii־ 
DtUSB '11 isopor DU tsisn DJUPU3 tSOIKI ISDSDin 

tsisiioosiiw i 4^6 םאי, »d jsnn עדסאלנרײך נעװען 
rtTn i tsoipuiisD’ iiK־disdkp s>'o iuo ts«ns3sn 

n aisoso tsi'DS'K pu p ir וױידדט־העכערונג IMS11K3 
 D3”\nsi tsnn pu urn k ts>si 8 ביז tw 3 זיך

dsdiw si3s» ko pk tsutusi : דערבי k ,dksp•
tsTup .k ,dksp tsoisis ,dtsisii p >shkd, ט־ינ־

ik >okp ,ntp t *  n p m s is i 41S3 ,בראדערם «<d p i 
p n p  tIK DOSO ,tKD'ISn tIM t'PISO ,D1SD1KJ, סיי־ 

*SI ,ISO PK tnsp ,DOKnp KPS1K' ,1K>3 |1K D'131S: 
S13 tsnsP ,|sd* וױיל ),Koosn און זעגבעמ o>k |ik 

s is iJ K  t«  tKD isn I *  is a n  ,ts tK i t s is  ,D*an.
pk t d  isoiKi DsriTni tw jsi” i  i'D tsn זי־

 אינ־ pik>p י1 איז ,dduik pk dsi ,tsasn,1933 נען
isuik tw SD3’rs i is i  pu >s° Ison s ms s'loon 

 SD’i־u א נעװארען. diuukjis djsskto oisuin מניאן
dsi isdjik djkpkd dsdtd >ks נאםען .into U” ro 

isosr,״ tsnn ארונםצו־ tsdiik מגיאז kidisp.> ביז 
1 tS3IP D”S ISIS' ISי Uin D>sssi DSDI'C SJ'tKI 

ISO D'J D1S1 tsisn  DISDKP 1>WK |1K DSTtl'H *ISI
n ויעםאלם זינס .iun k ts>si 18 ni סאח״ינט  tsnn 

tsi’Drsi disdkp tw ossnTm פוסצינ אױוי k is>si 
isn• זינס אח jsdss> dsi סעםעלםענם D'os is i  pk 

isduikb םיט disdkp n  tw Dsm'm n  tsiS3sn 1אוי 
d>«pd n אכט  d p  ,is>si inrow iik ױט> dsi אג־ 

tsosutoi oison 47 באױז is>si.
סאינט. אינדיען קיין ארויםפאר אונזעד

SDSS> osn >KPK> ISI| 1יא D1S00 K DSII'USI
oisp'nois S3>sii »i>”dok אויף זיך sj sisi'riKB־ 

 dspdsi iik בייזבאל איבונגען. אםלעטיעע סון ביטען
 sisuik צװיעען disbd isd3'>k3 k נעװאדען אין נא<

1 .disdkpאיז װניאז י ns tsoKr is tsos>rD:p iP3s 
mo au rn o r מיםנלירער is onus: du tsnn dkh 

isdsd’H'dpk s t*ds>dk iik disoo זי און Too osn 
 tiK 26 >kps< םים momr 1אי tsansi tssu זייער

tsoisn is i tw »pr k 32 >kpk< רמוער mo t'K> *si 
tu סאינט, ]5איגדי צום אתיסטאד tsoipmo osn Dun 
10 <kps> tw so’dsp '1  .dduik isd17 osi ,n ir 

 ־so ppOi’>sn םאריפ ,minri'p יננ1ימ1א no באעםייט
 M'llTIK און DIS'SD 11ייDDK> SIM, 1 י,06<יט313 0י1

 זא־ נעםט s>k אז ,ikoisi djiki sowsp י1 גודסאן.
tsusi3mo isjsp ts< אן tsosisim אױױ טאנ is i 

*S>DK 1SD1P1KO tsisn DS mil D1S DSI •P1U (IK »pr 
s t*d [אונטערהאלט םאנץ א און איזטױויםעטע n  TSDiiK

pn dsii os .isdospis P'iid osi"c k no ts:m>p 
 Dup tsisn- םיסעטס no tsisnso 2,500 mo ■<אץ

pnis iik pn mo tso >םענם 60 יו1נ tsp tso iik 
ISD1PK3 >n י1 אין DISDKP ISI tw DISTIKUPTSn 

ײניאן•

מ ײ 87 ו

געלײזם? גי 3m אץ פראגע מאכער םעמפעל ױ איז
kps> isrnsjpD> 3 חבין, ד. פון
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is« װער סו־אנמ. י1 i  —  DisoopD tS3KD >s עגיײ 
3 <8PS> tw ISI 1 »דער <KPS> no 1SD” 1BK is i — 

p איז ir נז1א ביי ds>3sto isd>k ik. אונזער >*S 
kp׳>d איז עסזיסטעגץ sn r dsi *pm tsnsi >s» s is>
”ds d אונטערגאנג, םון pis3'uik  |io צוליב K i ip i־ 

1S3SD >SOOSD IS I’ t ־*S3S1 IS IP ’S IS I  .SJK|
pnis in' 25 םים <kps< » אוגז s ,אויב איז is o  i ’K 
tsnsi i טצות p»p tssau איו ’ik ,D’J יב1צ> is i 

S1K10 1S37S1.
p’lis םיט iik d>«dsi אױב נאו־  in s ' is■  s איז 

is3kd >sodsd n נים אונז ביי םראגע tsnsi וי»« 
s צוליב tsnsa dsi איז איצט, ni םארמארפם is ii8 

u 'k־s>S'1ddi .נאדינגונגען tS3sn d>sdsi 1םי >s־ 
D38DS1 tsisie dp ikii ,ii’B vrn si’u r  si'O osn

PDDP3 ’1 IS1S11 0 |1א”-P1S>P DS1 PK D” 318 PDDJ 
1SD”1PB8 P'P DSI 818 tSUPI 1'K D”318 '1 .T ’lD 

DD8BS11S |S11S1 |01K t'K3 t’K 1צ .D” 318 D1SD 8t8 
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S3>P11 ,D”318 ’1 .tSUIKlirmO ISSJ8J J’K !Sins' 
,D1B>B3 '1 110 ISBSr ’1 t’K tP'tĴ SJ D38DS1 PK 
1’ D1” n IIK 1S3PD tiK DiSISO .3 •> ’1 ,DD811S0D08

 dsii d’ik onst ds ni tiK ־,hiso sou גאנצע! pu איז
 .pn DU PIS’ iu t’K inSD 1’1K D”318 Si’tSI די

D11811 tP38t11K ’1 t'K tPtS>J”1K DU SI 1't >’11 I’K
dsi איז ,pk ipd” ii is i ’u r  t d  osn .tnsrsi nts

sn ni3S>D ’>S3 SISUIK 1S3>S11 ” 3 D” 318 '1 DSI־ 
,JP38D IS tS3S> 8 TIK tSJ’1180 DJSPS1 ISI tP3 

u חײנט איז ײטh 318 ני̂ט msD הײנט איז ” kiko 
H’djsbdpp, dpi ,ts םאכט isn si ננט8<180 גארםעגט״ 

tso חיינט v k  o i” n dish D” 3i8 ’i  iik ,msD du 
DSI .is ru '0  |1K 1SD”1B8 DPI D’D D3K0S1 m i« l 

8 isi ts , is is i dskissj osn־»”pk isd נרע־ » אין 
iisoh ,  isisd״ i s i  , is n u r  u n  pk 1סיטנ<י tio 

tio tsisns: DBiDrsiD'im  tssiui t'K t'K >3 >b ps< 
.D” 318 pn  ” 3 tS38D IS' |B3B> K 1K11 11S1TK

.tS3’>3S1 s' TSTUr DPI PK ' SD'D t” K ,1P3S 
SBOSD 8 PK IS־>K3 >SD S>8 D1S>0 IS .1P3KD־ 
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"> 318”’1 ”3 ’11 DU ’118 D” 318 SOU ’1 ”3 .D 
3’>1”DJ’K, ’1 ,DISlirDPStUKD S>8 .SP1 ״ tiK’ 

DD1SDD18BS1, >PBDSD DPT IS3Sn D1S38rt1.״
m  D381 o>sn באדארםם tSUP tiK i ’> iiSD ri8D  pn־ 

S'nDK ’1 ,3 >8PS> tw  1S1’>1D’D ’ 1 DSI 4'DSD 
SBDSD־>.DiSBDSD ” 3 D1’D0PrK3 f ’ t |S>St ,1S380 

3S1K3 tSD0” C DK tS1” t DSII ISSSUBD ’ 1 ,1’ t D381־ 
DSD DPI T IK  ISD18H DSII ’1 ,D” 318 1P1 IS DI’D־ 

SB־>tSI’1180 ISJSP IS D1K ISt’D 8 י1י1א <PP’DT 
'08 DPI 110 >s° DSI ISD’ lDrSJD’ IIK tSISII ,D’H3 
1”IS I ',in  D3K1 .D” 318 pn DDSJ180 1S3>S11 1SD

ib8״dish ds tsn tst'D pn Dsnsj p ir  Dsn isd
,3’t״ ' KDPSO. IS I  t'K”,״ DPI no  IS  >’11 1ST t1K 

180 tS DD1P ISt’ D'iSBOPD IS I  I SI! J1K ,tSD’ l! DU־ 
S>B DPI 1 ’ 1K IS  DOSJ׳SBDPD 1STJ1K 110 t־>S38D.־. 

)S3>Kn t” K t’ K DJSt’ D •’ IIS  IS DSI ,1 't 0311 TO
is i  tsn is j Dios ,dj’dssiks du is pk in s' סיט־

(.S380 tP3B> « 1'1K *1181 >«P«> IStJIK tio 1'>J 
tSDSSi DPI t’K tS3Sn I’D DSI ,nDK PK DS
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̂וגען ק־ם»נוםעקםמורערס דעם געקר
D38DSJ |St1D DiSBQSO DSI 
.48 >KPS> tiK 3 >BPS> PO

̂גען האבען םיטניצידעד אוגזעדע ̂ם געקר ̂נ ד  D3jn פו
 בעצײ אוגזערע פון סעםיעיצם בײ באמעםםיגט זײן צו

̂י אונזערע םימ בתים.  «ו »ווי םיר, זיימנן בתים בע
̂גען,  נואדנעסעז גים אבער דארעען םיר םארם̂י מױן ז

מ־ סעםמ<ס די אויוי די ה#בען םיר דאם
 ojn איצם דאדםען םיד אגריםעגכס דעם אין נ*ר ^ןוגען
 םיגד געמינען םווען םיר •1<עבע אין דורכשיהרען •ונקם

 בעם־ אונ װאויל דעם םאד אויסצונוצזח ®ונקם דעם ̂ען
 אונז װ*ס וױיסען םיר םיםגלימר. אומערע פון טען

̂ור. ?וטעהם ̂ס גום גאנץ וױיסען םיר ם  םיר אבוואה^ ד
̂ם ה#*בען  »נוײ־ מנם דורך םעםפעלם די אוי^ רעכם ד
 *וועדיגקייםען פי< םיר עדווארטען פוגדמסטוועגען םענם,

 אטחננחגן ̂ועילען װאס בתים בעגי צ#וה< גרויםער א םצד
עםערען. צו אוגז םיטיצען »לע

 סצענםםע אונזער געווען עוין װאיצט ד*ם טייצא,
רג.  םא־ צאת< א םצד מטערונג די שוין זועלען טיר ̂ז

בײקוםען• נוםעקכדמורערס
̂בען צוועק ד#נזעען דעם צויציב  םיגד אוגזעדע ה

̂טען גיצידער  דעם םיטיגג םיםמידעד געגעראיג א ̂פגעהא
̂נאט, דעם םון טען1£ ̂ך און ם  אינ־ און <עגגערער א ג

̂סען איו דיםסוסיע טעקיגענטער ̂ס גע\ו#רען באשק ̂צ־ ד  ם
געוויגם, אונוער דורכצוםירען אום עחפטענם, :גענדע

̂ס אזוי ̂בען םעטפעיצ־םאכער אוגזערע ד מך די ה
 סעםפעינם, בײ ארבײטען צו פלעצער באקומען צו קעגעגר«ײם

̂דער אײגעם אגמםעלען באיצד חנד ערעםעגס ז$<
̂ען צװײ  פון טעגעדדפער cun םיט צוזאםען םעג
ס ̂ם זעהן צו זײן ארבײט םפעציע?ע זײער ̂װ  אין ד

 די ז*מן געם»כט, וועדען סעםפע<ם װאו ^פא יעדען
 סזן םיטגקידער די םיט װערען נעסאכט סעםפעלס

 איטאגיעגיאמר אן איז סעםפעל־םאכער דער אויב און ,3
 סע •p#p*p 48 םון םיטגגיד א pn ער םוז ברודער

̂ס זיך פאחמטעהם ̂פע די• אגבאגאגנט װ^ם ד  איטאקיצני
 פון הי<וי די האבען צו אויך םיר ערװארטען ברידער

קעגען אונזער אום צװײטעג^ •48
̂והלען ̂בען םענ^גן אעעעטעגםע רי געהאכט באצ  רי ה
 H ב^ק^סען אויך סיטיגג זע?בען דעם בײ םיטג<ידער

 םעגם םוםציג םיט אויסצוצאהכען אסעסמענם, דאלאד 6
̂נאט א ̂גאם cun סיט ̂גפאגגעגדיג ם דזעוגײ ם

̂ר אלץ נ*ך עםעהם אוגז װ^ם פראבלעם, אײן  #פ
 אײגם^ל קרעפטען אוגזערע «לע םיט װינמען םיר װעיצכען

 פון *טעדוגג די איז אויםצוגלײכען, אלעםאצ פאר
p זאיוען ענײדער אונזערע דאס ,1 't בײ באמעפםיגט 

 1¥1םי ויק האט ותלכער אפרײמ^ד, דער נים און םעםפעלם,
 »ג־ אלעם וױ םעהר םיד װילען ד*ס ארבײט. זײז בײ

מן םיר דאס ,1 ל*&ל םארזיכערען טיר דערעס.  מם וו
 ״איז וױלזנן םיד װ*ס םיטגיצידער• זײערע שטערען צו

̂ס בלויז ̂ען םעםפעל־םאכער אושערע ד ̂י  קענען אויך ז
ילעבען. » מאכען

*ו נים בדעה 1 הןוט אוים, וױיזט עס װי
 ויט5 ווערעז• םקוים זאל װאוספ אונזער אז דעדיצאזעז

אויפגאבע די געעםע^ט זיך 1 ה*ם ״הער איך װי
איז װ*ס ,3 םון םיטגיציד יעדען #פצוסטאפעז

 *לס ארבײם זוכען צו געווען געצװאונגען נויט צויציב
םיר אפרײטאר. ̂ופען, י̂צ ̂ס ד »5ה#נח אזא ד  <*־־ םון ו

 םיר װאט עטוואם, םון אכפאננ דער זײן נים װעט 1 5קאי
 אזנ־ ד*ם ״גימ פארגעסט אויםמיידען. װעצען װאילטען

 םאר עם אוז אפרײמ^ר, דעם גים עטערעז ענײדער זערע
 *םעדען יא זאצ אפרייט^ר דעד אז װערען, דערלאזען ניט
n מען סעםפע^םאכער. דעם ip אויף מטעיצען נים זיך 
 האנ־ עס ווען רעכם״, איז ,םאכט םון עםאנדפונקט דעם

 אעבען א םאכעז צו זוכעז װאס םע^עז וועגען זיר דעיצט
 די ווען באך בפרט און סיגדער, אוז םרויעז זײערע םאר

דעם. צו בארעכטיגט זײנען םענקעז

?At־*’!
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>t-»esװידפעג אין סממממו ױ פה ל»גע שזיתרלכע ד
:ik.־

העברםט. ם. פון ׳
dp 1936 יאר דעם אין אז אוםנלויבליך, כםעם איו 

p i> א u n w ip D םון p jp rp ripo rK  i n? ״>dh גאר־ 
tupe מן יוניאן וואירקעדס ףי  is* םרויעריגען אזא פון א

u p o r א אין םאכער קלאוק פןן opo r אכמ־ נארד אוים׳ן 
 qpkc, טרויערינער א אבער איז op קאנטעץנט. ריקאנער

no opn און וועחזז, פאדצפצגסלאבט אוםבאדיננט pp i 
ipoopn די r פאר־ די 1אי םאכעו קיצאוק ברידער און 

 -pp םאראנםא, און םאנטרעא< פון און ipopov אייניגבת
jruo און ?ייענעז jp n o r.

o אין n סון םיםלאונקט npjpp, װי־ עםאט רער אין
i אלט גאוואוםם אין װאס n ג*<- חט־ צו םויער, 

in n ,די איו זוזןםם״ p ip>p אינדוס־ םאנוםעקנמווריננ 
 טאם־ באדייטעגדיתעז גאנץ א אויזי אגסוױקצלט םדיע

ip o r. ?אי ip pnp i. i n באעמם- זײנען אינדוסםריע 
ip ארום םיפם r t חונדערם pi*i>p .די סאמר pik*p טא־ 

lm iro p p ou זיך סאר חאט װיגיאעג אין אינרוסטריע 
p אן u u m m p באעטיים װאם טעריםאדיע ריזימר א פון 
lie דריי ip xm p iB: ,1אי םאם?אם׳!!«\וא םאניםאבא

i אין אפילז א״צבערםא. n אראװינץ ווייטער גאגץ — 
 ארום אויסנצעפו־ײם לינס וואס — ?א^אסביא בריםײ■

o n פרויען־ אויך םען טדאגט ים־בחנג, *אסיםײ*ען 
ipPojko איו װיני«עג. אין נעיוארןן געםאכם זיעען װאם 

u rn  op א דעמואדסעם םען און אינדוסטריע נוםן א 
םיזאז• ivbu נאזונדע־ס

 םאר־ פון *■העגנינ םייסטענם איז jnstsp וועסםערן
 ווערט ,pou א איז rm 1אוי ropopuo די אזיב םערײ.

 אויסנעילעבט, אינדוםםריע npjpp iipoopn pxjmj די
o *וליב n באדייםענדינע אריין קריגען סאדםערס די װאם 
תבואות. purn סאו tPpj םוםעס

 איז יאר עטיצאכע pjpjjpjtpb די ו)פ פאראןי,* 1*י
p די i ru p o p ip j-rn t גיגםטיגע קײן געותן נים — 

p« די פון םעריטאריעם סאוטערן די אין באזוגחד׳ס i־ 
 נע־ ipapn ותלכע »<כערםא, אןן ipuptompomo װעצצן

»>ipo און טחיקענ״ײז פון ippiuntrm. די איז דאך 
*pm אינחסםריע םאכעד p i יאר׳ צו יאר פון נעמםינען 
®ournroppoui ניחנ אוז  pinPp זיינען p i צוג׳מו־ 
m b. איו os ,̂יך pw תב^סגדסאר׳אמנ pp m םאנו־ 

jpopn Q im rtm n ןיך p i ארויפגעארבײט. סיין נאנץ 
ן איינייקע ip טים עםייעז ךי • j נויויטע onpoppo איז

iprooprpa א ppx pr»»n .או־ביינמר
o םיט ׳ציך,1נ»םי n ק<אופ*םאנו* נייצ סון אויסעטייג 

opn ,oun iroppo א אנטווי?ע<ט זיך rjn ip jp p  p ro tr 
tpm w .טאמםעתט׳צוחןרם די זיי, 1אבצ ןײ jp rn n n 

upTn«rr5nn u צו גים rn־ip:ir־r in ip jp p טא־ 1זייע 
j ir v r  djpb די pnנJp ־”«< םיט פאדזארגט מוין ןיך 

opt אסט די טראנ?ן וועילכע> ,ipr'oppopp u rn  pe 
&in  tpopn ppiix o n  m 1בײםע1א, pw?p ,םאכ?ר 

po>pn 1<וי הונמי• א 1סא או־בייטען•

E. /

?J׳\ *
VI׳

pt> סאו־ n םאמר ^אופ pc אין שםאטעז די pa 
npopp tpipeom 5 נים ip ij ’ Jp»ות< איך אז ע,ן1א1ענ 

u ••ייד rate pntfp m ,jn^po זײגען װיניפ?ג אין pj־ 
 1P» א מםונחגן 70 ביז 00 «ן או־בײםצ! צו צזואונגצן

no די pjpp tpppt) טאמגן pp ior p vep3^ •בעז#> 
op p k »א אי dpmb, אז »t'opj ih יי נ*ר — םיזאן 

n אצע,1א unpur po סיןאז  jpno זיך 1ק<או?םאכצ 
tp-upu ו* ip m sp o r u n ח»יתנג ip i ,זי תיציוי או

u זײ u p i jn» ip m ?םים וועדען צו ם1®אחזומ jn rn 
mk פרויזזז

DirwB״D איך ip i ,פון לאגע םראגי׳צע די אז פוין 
pirpp u«M »m  n ■א איו םאכעו on  tw opo^itn 

uopBum n נים זיינעז ײ1 װאס  j» m u» ip 'ק<אוז 
ip גים און ױניאן. סיין גים tpopn סאכער j זײ וזאבען 

u זײ ip< ױניאן, pip נים »  jpiponf זײ ױניאן. א 
d w b  fpapn סאד םורא o n ?צו נעדאנ ijpjip  pn•

l!

i•

 «ד pi האב איך װאס םאציעם1אינםא י1 <ױט
iJipip אין ipxiip i n אין זיך נעפין איך װאם ציים 

 ?<או?* pd םאציעס1אינםצ ער׳צט־האנטי?? — װיני*?נ
ipo^jpipt i טאקטיקם זײ ויינען — 1םאכצ n  pt אינ־. 

P'i׳ ױניאן״ תסםריעצער îe אצע אין mix י1 װאם 
אינעת pi צבצן5< 1פאבצ ?לאו?

̂בן pmx יאו• עםליכע םים נאך  ״גנעריםען1א זיך ר
i םיז ]pjpnpB געװיםע אהער n אוו באװעגוננ, לינכער 

 .ױניאז׳י א pi in'i'JRiip צו גענוםען זיך האבץן זײ
 לױ1נאםי Dpi opn םען pא םאכער, סלאוק n פון
 פאך <npj םון ױניאן ,אינדוםטריעלע גענ?בען jpopi א
m וױ ipd ipip ״.1בייטצ1א ”> ,mix, אנםויפוננ 
pin̂ רי ®או־ DPinJin'J pא p 1םאכע ipopn זיי pi 

onjipa צו באװיזעז ניט IPDnuin•
ן נאך ^ n■ באטבאםטיעעד םון י  opn n ^ p s p i 

 םון םייל א זיך צו צונעצויגצן ױגיאן״ ״איגרוסטריצצצ
pm*p n ליגקיםםימ נעווצן זיינען װעלכע 1םאכע pj• 

 םיליםאנ־ א ען1םי צו אמעהױבען opn םען און מםיםט
ipנnױnאB באצעבאטים. n גע-געז פאםןי םי׳צצן  p־ 

n ס1גאניזאטא  opn ױניאן״ ,איס־וםטמצלע p i i ’ i r 
p :n ’enPD .opnpj זײנען סאו־זונען si p i סאכט s t 

tn w i איז זיגריײך זײז צו unp i ipop )Poopp n m 
 ו,־כפאל1 ןpסאלpלpק א םים םאחמדיקט זיך opn קאםף

אחנייטעו/ n 1םא
p ppj'P n̂גאניזאטin ? ’ ipj ipopn D̂ p גיח״“ 

jpjibpj p:«P ?1פא תיתצים ניי n ?אנטויעט Jpp3pi־ 
npin ipj, און pjpipPenn n  lnpoiio ipjpPc פלאוס־ 

 ipoip opn 1ב»ל op ,אז חלעות־םדא*?נס, םיט סאכ?ר
n .יעועח״ ip i |pp jpo ipop ניט אײביס IPiipipn 

jprjpo םיט ppiupipjojopin אילוזיעם!
n העלטניםם?םיג1פא >i n  pd porno p«p אינ־, 

ippp'toopi צנ1װיני 1אי ױניאן״ opn צו B־«x״tPJpo 
inא ,dp”tod pjnp5npo ppx peu’n א p i p פלאיק 

n׳ א ipiipi אין pi סםױיק 1םאכצ  int ■kPp 1P3PPPP1B 
i פון iop אויפ׳ן •np pop»pp poxpp n .1ארבײטצ n 

 ױפ-1א איז pi ױגיא)״ פאך ppipj וסםרי?לער1.איג
 קלאוק די ipn ,1934 סאנאם, ױלי אין jpmnpj :על'*ס

 פיני סטי־ײס. נענעדאי א אין אתיס pi דינ?ן 1םאכ?
tp3pn צייט i n  opn 450; םנצ־ײס .oip'iip תלאויד 
 urn איו װאס סטוײײן אינ׳ם באטייליקט זיך ipopn מאכ?ר
i נ?גאננ?ן. tnpJuw סיאוס n איז סווי :ipiip, די אז 

 p:pjppnn גײז צו 1?נ?צװאוע ipup; jpnn 1בײטצ1א
 בא־ י1 איז ײז,1א ipbpd אין.רי p״ux אנטוימט? און

 un pe D’wpjpto יoxnpjonp 1 עוין jpapn לזנבאםים
0”Pi'ipPeP’n בײם?ר1א זײ פון iPJP3nixBp םיס זיך 

un י1 1פא אויך ipj ,un purn 1פא נלויז ניט זײ,
n  pe ״u n uװצלכצ ״ ipipn צו או־ויסנצװיזצן זיך pn 

i״ip נים iod.  pojpopoopp״Dini> p.״
dp צו נצנוג איז ip:popo, ליחד־ם״ די אז. jpapn 

 באלצ• יipd’ii otpjp: ipne ipopjpo *i?pnx 1 םים
 ,pinoo נ?נ?ראל א ופצן1ױט1א ipppn זײ אז באםים,

 o״upnx p'ipnpi װי זיך tp3pn באל׳נבאםיס n אוז
d, םיט "D נעביטען, ppp אןיף p̂bopd,ײי גום אזױ ״ 
n םיס.  ,jputonpip purn ,י1 םילוןן in'pipo, םיס 

Dipopoopp n ? ” i ז. און« t .. . •n 
םא־ ?לאול ipjpB’jin n פון לאנ? n איז איצם

p. 1 גצװיינלאך1אויסע או כעך j'ip 'n oי n ipjp inpoip 
n םצרדײס  pD ?א 1פא ב״ט1א 1?םאכ ?לאו ip« in 

n ם1?פספלואטי נװאצז־יפ jnpn זײ אוז לוין,  tie סר 
dp'xbi'd לעבאטים. 'ipd h  n נענ?ז באלעבאטים י1 פון 

n ׳ זיינ?ן 1נײסצ1אp rP in 'ie. די jnpopo פון ip i 
 רי אז אזצלנצ, ipiipi זײג?ן ױגיאן״ 1צלצ1.אינדוסםו־

inK: חד־פירט זײנ?ן סאכצר סלאוק iip אזא צו uponx, 
bpp n״t פ׳פוט tpjpp »n א« p און אױפחײגצן, ניס n« 

tpm ניס איצס ipo אין ׳אילציינ וױ n פון חצנם y t

m m

 מיט ער םוט װי^, *באס״ דער װאט און ”״ב*ס pn בײ
 מםונחזן װיטי^ ארבײטעז זײ הײסט ער ארבײטער. זײנע

̂ם עם וױםי< זײ צאאט און ער  אר־ די אים. געםע
 א איז דאם און — נים דעה עום <וײז האבעז בײטעד

 נעטען באילעבאטעם די װאס נקםה דער םון רעזוצטאט
 דער םיט אנגעהעריגקײם געוחנזענער זייער םאר זײ םון

אן״. ״אינדוםטריעילער ױני
 װאם זינד זייערע םאר סרבגות זײנעז זײ אז פילעבדיג

 זייער האט זואט ױניאן א איז אנגעשילאסעץ זיך האבעז זײ
 אדער ױניאניזם טרײד םיט געםיינשאםטיליכעס װינציק

 ארבײטערס דעם פון םארבעםערונג באילדעער דער םאד
אפעג־ זיר םאכער סילאוס .^ויגייעגער די האבמן לאגע,

 קילאױן די ױניאן״. ״אינדוםטריעילער דער םון װאדםען
 ״אעדוס־ חנר םיט אז אײנגעזעזזז עגדיליך האבען מאכעד

אן/ טריעילער  םאד־ סאנען נים לאגע זייער זײ וועלען ױני
 ״םי־ דער בײ מפיילם סטרײס לש& סטרייק א אז בעםערען,

זער אן״ איטאנט̂י  װאויאזײן דער װי רא^ גרעםערע א ױני
 ניט בעסער באשלאסעז האבען זײ און ארבײטער, די םיז
 םון אויםנוצען זיר ילאזען צו אײדער ארגאניזירט pn צו
עילעםענטען. דערםאנטע די

 אין בין איך װאס װאכעז עטיליכע די םוז כמזד איז
סלארס םך א טיט געזעז עויז זיר איו זזאב װיניפעג
 חןר געגען םארכיטערמ גוואילדיפ זײנעז וועצכע םאכער,

 םאק־ םירער. אירע םיט ױניאן אינדוססריע^עד זאגענאנטער ־
 מא- סילאוה די םון ױגיאן אינדוסטריע^ע די איז טימ
 ריכטעער — םארגאנגענהײט דער םיז זאך א דא כער

 עקזיסטירט ניט ?ײנםאיל דא האט זאך אזא — געזאגט
 דער דא איז עס ניט. געװיס טאג, הײנטיגעז בײ און —

ײ וועילכע טיטג^יחנר, צענדיליג יכע2עט ״ארגאנײזער״.  זי
קײן אבעד דױס. צאילען טיטנאידער, פארטיי אויד נעז

אגרי־ קײן !םאראן ניט דא איז ױגיאז מאכער סילאוס
ניטא. געזויס זײנעז באיצעבאטים די םיט םענטם

 באקאנט גענויער אביסעיל זיד האב איך װי נאכדעם
 םאנופעסטמור־ יןלאוק היגער דער סון צחצטאנד דעם םיט
 מא• סצאוס די םוז לאנע דער טיט אוז אינדוסטריע, אעג
̂אוק פון םארזאםילונג םאסעז א םאררוםען איר האב כער,  ק

 איז פארזאמצוננ די ױילי. טען3 רעם םיטװאף, אױןי מאכער
 דער םון צענטער ד״ד טעטפעא, םרײהײט איז פארגעקוםעז .

 220 ארום באוחןגונג. ארבײטעד אידימער ינ<ןער5 היגעד
 םון םירער די םיטינג. צום געקומען זײגען ארבײטער

אן״ *אינדוםטריעילער דער  םאר- נים גאטיר^יך האבעז ױני
 קילאו<ן- די צװישען ליפלעט א םאח»«-ײטעז צו געסעז

 <א• םאר אויםרוף אץ סיט םיטעג, םון טאנ דעם איז םאכער
ױניאן״. ״אינדוסטריע^ער דער צו יאאיטעט
 םאכער סלאוס אנוועזענדע די צו רעדע מייז איז

 איײ פון וױכטיגסײט דער אויח אנגעװיזעז זײן איד האב
 די אגגעװיזעז זײ האב איד ארבײטער, די צװישען ניגסײט
 א פיז — מאכט ארגאגיזידטער פון באדײטונג גרויסע
 םי־ האם ארבײטער אן װאס פרױוייצעגיעס די םון ;ױניאן

 דער םון םיטגיליד א איז ער װעץ מאראיליש, אוז נאנציעא
 די ױניאן. װאירסעדס גארמענט ^ײדים אינםערנעעאנעל

 םרא- געפ^ינט םיר אויסגעזזערט, םיד זזאבען םאכער סלאוס
 דער םון םירער די געענטםערט. די האב איך און נעז

 דאס גענומען אויך זזאבעז ױניאן״, ״אינדוסטריעילער
 דעם *איבערצײגען״ צו באםיט זיך האבען זײ איז װארט

 א ניט. טויג אינטערגזדצאנעיל די אז עוילם םארזאממילטעז
 אםיילו זיד האבען מאכעד קאאוק ^ינקיסטישע די םון פאר

 ניט זײ איז דאס אבער םיטינג, דעם ̂זטערעז צו באםיט
 נױ איז נעװארעז דורכגעםיהרט איז טיטימ דער געאונגען.

 םון םעקרעטאד דער ■געווען איז םארזיצער ארתונג. טער
 דער אויך קאונסיל״ ילײבאר און ״טרײדס חיגען דעם

 װיני־ אין תאונסייל״ ^ײבאר איז *טריידס פונם ירעזיחגנט
 אפע־ האט ער איז דעדע קורצע א טעז5געחא חאט פעג

אײנינקײט. םאד ̂ידט
איג־ אונזער אז םײנוגג, וערזענציבע םייז איז עס

דא װעט ױגיאן װאירגןערס גארמעגט טעמעמאנעא .
 די ייגיאז. ̂אסאל א גריגדצז צו נעילינגעז סװי 5כ י1סי

 די באנדייפען זײ איז אאנע זײער פארמטייעז םאכער קילאוס
פרא־ א באויז איז עס אתאניזידט. זײז םון װיכטימײט

p דעם איבערצואװארסען אויסדויער, און צייט םון גע jn r■ 
טאצער, קלאוק חיגע די ארוסנעכאאם חא& וויאס יעדיאד

 אגםוחיונ- אזוי דורכגעםאכמ האכען זײ װי נאכדעם
גן זײ נידערצאגעם. און נעז w די חנרןױיל גאד ם̂י w sm 

 אימנרמד דא האבעז ױי װאס עאנדע די און װײםאגעז
 נא־ דער pא אז דערזוארםען, צו אבער איז עס לעבט.

̂ע זײ װעילעז צוקוגפט הענטער ̂ען א  נויםוחנג־ די חגדםי
 אינ־ דער םין &ס*ל א אין זיו ארגאניזירעז צו דיגקײט

וחנ<- צו ױגיאן, װאירסערם גארםענט טערגעשאנעא
 On טון סײל גרעםטער (דער אויס דא דריהעז זײ בעד

 אונזער אז םיעינ^ חנר מיט זײנעז זײ איז צוסריי זייעד
̂יכקײם א געבען זײ װעט אעטערנעשאנעיל ̂עז צו טענ  מכחנ

 אוז רוקנס זייערע אויםנילײכען צו םים, זײערע אויף זיך
̂עז. אלס זיך דערםיילען צו םעג

רעזאלוציעם אגערקענונגם
M םאראצניש און ^עװין םון ארבײטער די םיר, ir,

̂יז, סטריט, אםבארן 247 lv א בײ םארזאםעאם ברױז r 
 ײבאר5 בראנזוו̂י איז 1935 םערץ טען25 דעם מיטינג

רעזאאוציע: םאילגענדע אנגענוםעז האבעז ילײםעאום,
 בתדזגר אײדדצענם, ביזגעס אונזעד באדאנסעז צו

 ער וואם ארבײט גוטע אנגזדצטרענגבת זײז פאר הויםמאן,
 םאר ^yryBD און אלגעםײז איז םאר׳ז געטאז האט

אפרײטארס. די םאר רעיז א קריגעז
 נעזונם זײז יועט סויםמאז ברודער אז האםעז, מיר

ױניאן. אונזער םאר ארבײט גוטע ט#ז װײטער און
̂יכעז םיט גרום, בדידער

 1 יצאת̂א טמערמאה םארמנר, י.
 1 ̂אס̂א זוינגראםססי, סעם

5 9
̂סקי, י.  9 5*אסא טאבא
P. ,̂םאר 35 ̂אק̂א םא

̂וציאגם די פאםיכמג רעזא

 העילזנר פירםע p\tfp דער פון ארבײטעד די םיר,
ער, און בראדערס  נעםענ־ םםרים, טע37 וועסט 148 הע̂י

̂אכע און איבערנעבענע די אנבאםראכם אין דיג  אר• ער
 םעםמנר ראוזים, הערי כמזערםאן, M<r אונזער םון בײט

pn אגבאטראכם אס נעםעגדיג און :35 צאקאצ פיז
 געבראכם איםער האם כדפערםאז איצם האגדלען ראקטישע3

w דעם םון ארבײטער 50 די םאר נוטעס r; דארום 
 אונזער •רזגזעגםירען צו אײנמטיםיג םיר בא׳פאיםען

 םיד און •חנזענט, ̂גהנעם א םים טשערםאן שאפ
 זױיםפד און געזונםערהײמ םראגעז צו דאם איהם װינ^זעז

 פאר ארבײם גומע טאן און נדפערםאן אאס פארםזעצען
איצם. ביז װי שאם אונזער

צ1רז» באוווצר, רזפ̂ז
̂ובג̂י יאמצד, לזמו ;1 לא?אא םיז ̂ייג

 225 ברא^, אבראםאוױץ ארבײםעסםון די םיר,
M א בײ םאדזאכמלם יאר^ נױ סטריט, טע39 װעסט ir־ 

 םע83 <ועםמ 131 בילדינג באארד דזעאינט און םיטינג
 צו אנעףפעגומ איז דאנס אונזער אויס fypnn סטריט,
 אײ דודך שאפירא, םעם ברודער שאפ־טשערםאן, אונזער

 נדא־ pn םאר סרעזענט װערטםולען א איהם בערגעבעז
 אגצױ אנגעווענחגט האם ער ױאס טאקט איז דעז

 םוז אדבײטער די םאר ױניאךבאדינגוננעז םולע האלטען
̂שאפ.  נעזונ־ םארנוצען עם זאל ער איזזם זוינשען םיר .

 וױײ אויר טעטמפײם זײז םארטזעצען זאל און טערחײט,
איצט. ביז געםאז עס האט ער װי טער,

איינמטי־ םיר ררי<ז<(\ געלענענהײט זעלבער דער בײ
 םיז באאםסע די צו צוטרויעז םולען אוגזעד אויס םינ

 ארבייטעו- די צו איבערגעבענהײט זימנר םאר 17 לאסאל
 שאפ אין ארבײטער אונזערע םאר אוז גכלל אינטערעםעז

בםרט.
 17 לא?אל — געזכערג םעם

 17 לאפאל ־־־־ קאחן לואיס
17 — פריד איזי

 10 לאי»ל — םאזיין םאקס
̂זעסקי םעם _ ,35 לאפאל — ,גרא



GBRECHTIGKEIT (Justice) m נערנארד ve
י ז ו ז עו * דנו «\\ ארג^גײזזר ג

 איחם אמםערעסירס איגדוםםריז* סוס און piipp די מד•
jn gem  u p אח m e* ערםאמ- מווען «־ איז דןרימר 

נאנמר חנר איז ש־יזים » *ארנייחנן ומלפעז «ו יײד

 תורמז*!ואמײמן אין in גאםיומז ויך *n* »יד
מוואונען. אגריםענם ניתם חזם דודד חאמן םיר װאס

M n r v » יוניא) משלאסענעם M m - ,וױיםענם*
 ארביי• <זיח װעימנז דזוץ־ םיסםנם, אריס״װײסבאר «ז

מן ניס ומם םנד שא• * איז *רמיכמז ארײגקוםען «
ז! r *ז mp-pe»3ni  n או יתיאז, חנר פיז  װעם «ם וו

irw *נמוױזנן טודי«»ךױא n מז איז תי »• ו W ״ ftr 
 םיט םאשינערי״ .איםפארשאל »ז דדיםוננם, ■דב״םיז.

w ס ינמעיידוננ ױענמם גמאנדםאז, אוסמרםײאישעז» 
cm ײז ן פאר גייסמ י  ־40 א ®עתזענם, *דדים. *

ח דאי««דגונ»ר *םונדימ  חנר (אט מבת־ארבייט יזייז י
ח ארייז מחט *תסס o ששפם י n יאנואר זנר׳אמז 
um i איז אויסםו נרױםיז » פאר נאםראכם וחנרט אוז

 איגגוגורמופז&זנאל דמר פג\ גזיבוגלידנװ־ $למ צ\
j ̂ירןנורגז גארגזטנבו לײריגז יגױ&ז\. גג
*׳י׳3

 ארגאני־ די נעםינט 1935 פון דע׳י לײכאר דער |
 חרכגעדרונגען איז עם װען װי םער ארבײטער זירטע

 אין אז און םאכם איהר ®ון באװאוםםזײן דעם םים
 פאר־ הדפםזעכליך זיך זי קען קאםןן קוםענדען חןם

 אוקן און רייהען געשלאםענע איחרע אױף בלוח לאזען
כח. ארנאניזירטען יאיהר

 דער געשםןןלם שוץ האם יאר איצםיגער דעד |
 אױן: ארבײםעדשאפם ארנאניזירטער -אםעריקאנער

 נעווא- סארגיכטעם איז א. ו. j וי ווען פראבע, זןר1
 אם געדיכם. העכםםען פון אנטשײדונג אן חרך :|הןן
 אר־ די געםראםען שםארקםםען אם האם קלאפ דער

 גאנגען אין אדער שװאך געװען זייגען װאם |גײםער
n .ארבײםער גוט־ארנאנחירםע די ארנאנתירט 

 בעס־ אױם׳ן אױםגעחאלםען פראבע די האבען ̂בעד
 באוועגדנג יתיאן םרייד ארגאניזירטע די אופן. ןמןן

 װאם אנגריןז יעדען גוריקגעשלאנען םעכםע זןאט
 ארבייםער די כארױבען צו נעװארען געםאכם *יז
 געווינםען. אויםגעקעםפםע זײערע ■*ון

s ,קליידער םרויען דער םון ארבײםער די -םיר 
 ערפארונג נרױםע א נעװאונען יחאגען אינדוםםריע,

 דעם אױןז קוקענדע נים יאד. פארינען דעם אין
 און ארבײטטלאזע םיליאנען די אויף קריזים, שווערען

אנ־ אץ פארשװערועען שטענדיגע די אכםענדינ ים1

 מך װאם באסע^ ידגיאך־פרעםערישע די «ון גרי«עז
 *ת- «ן םי״למז געשיידעטאר די אין גאך זיך פינען

 •*ר- םאראױדט דאך־ םיד האבען אעדזםםרי^ זער
 ך■—קיך ̂̂ךטױןע נײע געװאונען האבען און ווערםם

tp אונזעד אץ ריאזען אונזערע פאר sp נמתױגען «ד 
 ^ר8•רסײ ע ל א טאר באד׳יעונגען ידניאן םרײד

 jm ל»נד. «ן ®ײלען *יע זיין םדײד אונזזןר פון
ל Tp— װעלען סיד כיז חזזען גיט װעלען םיר  ד

.דעו־סײיכע; פרלשטעגריג
t זאלען אוז d •®יײן ײייז w rap ap t די «ן ג

m« מזר א זיך אםעדיק^ אק ארבײםער  J P םיד 
ל, הױכען דעם פאר אט װןןלען yeq יי p n sm p טן 

 פלתעשאסאמטע אובזער טון פאםיליע נרױסץר דער
im r רזי יעדע און םיין• atm פיז יעסנן « טאכען 

S קאידקןר *רױעז דעד פון שעפער די n aan r m 
a אין ענערגיע נאניע אוגזער אפנעגען n ג־עוטק 

 הא■• םײן יקסדיסנזדאו זיך ערלויב איך יאו־- דיגען
t אז אינםערנעשאנאל, דער ®ז םיםגלידער נונ^ o 

ץ ײעלעז  די זײי^ זטטעד אדיןז זױיל ערפאלנרייך, זי
 פאראן איז ארכײםער־םאםען, קעםפענדע די ®ון זײט

 8 אין נלדיבעז דער און אידעאלתט איבערגעבענהײם,
גפייהשעגם דער פון *וקונפם ליבםעעחןר בעםערער,

דגבימזןןי, ד\ד
 דײידים אמ*ערנקא^נ*ול ■רעזידעג®

יוניאן. װאירקןןרס כאדטקגט

או טאנטרןאל, n יי o שטונחח 44 אי«ש ביז ארביים * 
 אכם ביז באנחמיזט וחװש אוחגרםיים •ינפסס^ מאז^

מייז די אױג װאך. » שטתד׳ח  אוחנר־ ש־לוימז ojn< י
awynt'cm חנרםאננמ אכם די ײי םעחר נוים־פאל • אדן 

 באהוםיז באלםעלאמם די דמאלם דשתייז שםינחמ,
 ומנמרוננ א זעססטענם, ומלזיז. א עגד .םײם נ»»חלס

 יאר־ wm שנייחנר שנייזשר. אלע *ח וױידז׳מס פיז
מן  מדמכעמ) באסיכמז ײאד * ושיאר SB און 274« יי

י׳ 2 — 25 פארדימנז װאם די דאלאר; 1 ן ^ י ײ י י ״  י
 ײייי• « 24« — דאלאר 2S פוז וומנימר <אײ*«ין יואס

o נאר באלד דארא פאנסיאקט m וימטענ^ n עד וױ 
*o אווטפדמשדימז ותרט in־«in r>  o r אין o n 
ץ־ אואאז  ווײדממס םיגיםום די tnn*Nwn «ו כדי ניוי

ח מץ םאיוסיםום י m אדקאז (ײאי ני w אי«ט ומרשט 
r r נאנץ n»nw אס לױם און m n  o n באל׳ד םומז 

 וױידממם אמלמ *אוזל׳מ אינדוסםריע »ן »ק נאסים
*n r n  w  m>MP nO m  m n  v ,עם וױ ארבייכמר 

אגןו m װאס ייסש•,נאד די ן m אנרי־ שאלעתטײמז א

אייו •*י*נ«* ײז קל*וקם*נער די *ון א^ונדזז די לען
v c v e ■רעדויײ m n 40 44 «ון y iw א שאינתז


